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 منطلقات إسرائيل للسالم واألمن
 

 

 

يتساءل العديد من المراقبين والسياسيين العرب عن سبب امتناع إسرائيل عن االستجابة لمبادرات سـلطة الحكـم                 

تدعو إسرائيل إلـى    . الذاتي الفلسطيني نحو تهدئة األوضاع ووقف ما يسمى بالعنف من أجل استئناف المفاوضات            

ف وتصر على السلطة الوفاء بالتزاماتها األمنية تجاه إسرائيل وكما تنص عليه االتفاقات الموقعة، ومـع                وقف العن 

كل مرة تقوم فيه السلطة بتنفيذ مهمات ضد المقاومين الفلسطينيين تستمر إسرائيل في المالحقة واالغتياالت وكـأن      

 أن أغلبهم يستسهل تفسير ذلك بتحميـل رئـيس          ويبدو. التهدئة يجب أن تكون من الجانب الرسمي الفلسطيني فقط        

وزراء إسرائيل الحالي المسؤولية ووصفه بأنه رجل حرب متعطش للدماء وغير منسجم مع التطلعات الدولية فـي           

يشترك فلسطينيون من داخل السلطة ومن أصحاب المراكز الممولة أجنبيـا           . إنهاء حاالت الحرب وحل النزاعات    

إمكانية المضي في عملية السالم في حال غياب شارون أو في حال ممارسة الواليـات               في هذه الرؤية، ويرددون     

 .المتحدة لضغوط كبيرة عليه

 

أرى أن هذا التفسير لتصعيد إسرائيل العسكري في ظل الظروف القائمة حاليا في فلسطين عبـارة عـن تبسـيط                    

عب أن ترتبط عملية توفيق كبيرة تشترك فيها        من الص . لألمور إن لم يكن في الحقيقة سذاجة أو هروبا من الحقائق          

قضية فلسطين عبارة عن قضية ضخمة ومعقدة جدا وكلفت العالم الكثيـر مـن   . دول كثيرة وقوى عالمية لشخص    

عدم االستقرار ومن االنفجارات والتكاليف المادية وغير ذلك، وهي بالتأكيد أكبر من أن يتسع لها شـخص واحـد                

يذهب األمر حسبما أرى إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير وله منطلقـات ومرتكـزات                . مهما كانت عظمته وجبروته   

فكرية وثقافية وتاريخية وأمنية تميز فهم الصهاينة للصراع وأسس تثبيت أنفسهم في المنطقـة والزحـف عليهـا                  

 . مهيمنين

 

الحزبي والشخصي تتباين إنمـا     قبل تبيان هذه المنطلقات تجدر اإلشارة إلى أن المواقف اإلسرائيلية على المستوى             

فمثال يتفق الجميع على رفض حق العودة، لكـن لـدى بعضـهم             . في الغالب فيما يخص التفاصيل وليس المبادئ      

االستعداد للسماح بعودة بعض كبار السن غير القادرين على تشكيل أسر وذلك لحفظ ماء وجه بعـض القيـادات                   

 .وعلى ذلك نقيس. رفضا قاطعا عودة أي فرد ألي سبب كانالعربية أو الفلسطينية، وبعضهم اآلخر يرفض 

 

 :يمكن تلخيص المنطلقات اإلسرائيلية فيما يلي

 



من الناحية التراثيـة التوراتيـة،      .  ال يثق اليهود بالعرب والمسلمين وهذه صفة يتميز بها اإلسرائيليون اآلن           :أوال

 كل الشعوب التي هي حسـب عقيـدتهم عبـارة عـن             يعتبر اليهود أنفسهم شعب اهللا المختار وأنهم يتفوقون على        

ربما تخلص بعضهم بخاصة العلمانيين من هذه النظرة السوداوية تجاه اآلخرين عمومـا،             . حيوانات بصورة بشر  

من مراجعة أدبياتهم وتصريحاتهم وأقوالهم يظهر أنهم ما يزالون متمسكين       . لكن ال يبدو أن هذا ينطبق على العرب       

إنهم على قناعة بأن العرب أصحاب ثأر وحقد وال ينسـون        ." لعربي حتى بعد وفاته بأربعين عاما     ال تأمن   : "بالقول

وبما أن العظام ال تبلى قبل أربعـين        . اإلساءة، وإذا ظهرت عليهم استكانة فذلك بسبب ضعف وليس بسبب تسامح          

لب اليهود الصهاينة أن العـرب      ولهذا يرى أغ  . عاما، فإن عظْم العربي يبقى قاتال إذا الحت له فرصة إصابة قدم           

والمسلمين ال يمكن أن يحترموا اتفاقيات سالم إذا شعروا بالقوة وأن ضعفهم هو الذي يجرهم اآلن علـى السـعي                    

 .نحو التذلل واالستعطاف

 

بجانب عدم الثقة، ينظر اإلسرائيليون إلى العرب باحتقار ويرون أنهم متآمرون ال ذمة لهـم وال ضـمير، وأنهـم                    

والقول السـائد لـديهم أن العـرب        . يون ويحرصون على مصالحهم الخاصة حتى لو كانت مغموسة بالذل         انتهاز

أنت تملك العربي، حسب رأيهم، مـا دام        . يشبهون السجاد العجمي الذي تزهو ألوانه مع كثرة األقدام التي تدوسه          

 . ن اإللحاح في طلب المزيدأما إن أعطيته فإنه ال يكف ع. بحاجتك، واتركه بدون عطاء يبقى الهثا خلفك

 

 يدرك اإلسرائيليون أن فلسطين عبارة عن أرض مقدسة لدى العرب والمسلمين، وأن الغالبيـة مـن النـاس            :ثانيا

هناك جـزء مـن     . يؤمنون بهذا ولديهم االستعداد إذا سنحت الظروف للتضحية بشكل أو بآخر من أجل تحريرها             

ة لكنه يبقى محصورا في دوائر الحكم وعدد من المثقفين، أما جمـاهير             العرب والمسلمين ليس متحمسا لهذه القدسي     

وهل من المعقول االستناد إلى عملية سالم ال ترتكز على عمق جماهيري يضمن لهـا       . الناس فما زالت على دينها    

رور وقـت   االستمرار؟ ترى إسرائيل أن العملية السلمية ليست مجرد اتفاقيات وإنما عبارة عن ثقافة، وال بد من م                

 .طويل قبل أن تتحول االتفاقيات من الورق إلى قلوب الناس

 

إنهـا  .  يرى عدد كبير من اإلسرائيليين أن الحكومات العربية القائمة حاليا استبدادية وقمعية وغير مسـتقرة               :ثالثا

وحسب . ةحكومات ظالمة ومكروهة من قبل شعوبها ومهددة بالزوال إذا تفجرت األوضاع الداخلية في دول عربي              

ولهذا يرون أن السالم الحقيقي يجب أن يتم        . ما هو متوقع، فإن أي اتفاقات سالم ستذهب أدراج الرياح مع موقعيها           

لكـن  . مع دول ديمقراطية وتمثل شعوبها وليس مع مجرد أشخاص طغاة يحكمون بوسائل الفساد وأجهزة األمـن               

ديمقراطية التي يريدون وهي التي تأتيهم باألشخاص الذين        المشكلة أمامهم أن الظرف التاريخي الحالي ال يسمح بال        

تقديرهم اآلن أن الديمقراطية في الوطن العربي ستفرز من يعبرون عن نبض الشـارع الـذي مـا زال                   . يريدون

 . ينبض على األقل ببعض األصالة وااللتزام بالقضايا العربية

 

. ة إلى سدة الحكم مما يضيق الدائرة على اإلسـرائيليين         أضف إلى ذلك ن الديمقراطية قد تأتي بالحركات اإلسالمي        

. حسب تقديرهم، الحركات اإلسالمية تكسب زخما وقوة وال يبدو أن أعمال التصدي لها تقود إلى نتـائج إيجابيـة                  



وحتى لو تم سالم مع أنظمة عربية حالية أو مع فلسطينيين فإن الحركات اإلسالمية ستبقى ألما في الظهـر وقـد                     

 هذا ناهيك عن تصاعد الوعي القومي العربي على األقل على مستوى المثقفين والفضائيات العربية ومـا                 .تكسره

ومن المالحظ أن التقـرب مـن       . يعنيه ذلك من آثار على التوجه الجماعي ومعاداة إلسرائيل والقوى المساندة لها           

 الواقع دون تطلع إلى المستقبل إال مـن         إسرائيل أو الدفاع عن السالم معها ينحصر في رؤى محلية تستسلم لألمر           

 . زاوية الرفاء االقتصادي

 

يـرى  .  البعد األمني هو الركيزة األساسية في السياسة اإلسرائيلية عموما وفي تطلعها نحو العرب خاصـة               :رابعا

فيهـا الحركـة    اإلسرائيليون أن المسألة األمنية كانت الحافز األكبر نحو قيام التنظيمات اليهودية في أوروبا بمـا                

. الصهيونية، وأن البحث عن الوطن القومي كان في األساس أمنيا على الرغم من امتزاجه بعناصر دينية وتاريخية                

لى درجة الهوس ودون أن يكون لديهم االستعداد للمغامرة أو المقامرة أو فـتح        إولهذا يحرصون على الدقة األمنية      

 :النقاط التاليةوفي سبيل ذلك حرصوا منذ البدء على . ثغرات

االعتماد على الذات عسكريا والتخلص من االعتماد على اآلخرين بمـن فـيهم الواليـات                - أ

ركزوا على التصنيع العسكري ومواكبة التطورات العلمية والتقنية حتى ال يقعـوا            . المتحدة

واآلن تعتبر إسرائيل من الدول المتقدمة في التصنيع        . ضحية لسياسات اآلخرين ومصالحهم   

ما زالت إسرائيل   . عسكري وتصدر أسلحة متطورة إلى دول متعددة بمن فيها دول عظمى          ال

تحصل على أسلحة متطورة من الواليات المتحدة لكن جزءا من ذلك يعـود إلـى تنـازل                 

 .إسرائيل عن إنتاج طائرة ليفي االستراتيجية

في كل مكـان    التحصين الداخلي الذي يشمل إجراءات احتياطية في مختلف مناحي الحياة و           - ب

إسرائيل عبـارة   . يخصهم بما في ذلك سفاراتهم وممثلياتهم ومراكزهم التجارية وغير ذلك         

 .عن حصن أمني قوي

ضمان الهيمنة العسكرية في المنطقة واإلبقاء على تفوقها العسكري على كل الدول العربية              - ت

ح ومنع العرب   تساعدها اآلن الواليات المتحدة على ذلك من خالل تزويدها بالسال         . مجتمعة

وعلى الرغم من حرص أمريكا على هذا األمر إال أن إسرائيل تحاول ضمان             . من امتالكه 

 .ذلك بقواها الذاتية

تدمير القوة العربية وقائيا إذا أصبح خطرها داهما، واإلبقاء على الجيوش العربية بعيدة عن               - ث

ولهـذا  . ض العربية المراكز السكانية اليهودية مع ضمان خوض معارك محتملة على األر         

هاجمت إسرائيل العرب مرارا وأصرت على وجود مناطق عازلة مثـل سـيناء وغـور               

 .األردن

: وهـذا يتطلـب   . عدم توقيع اتفاقيات مع العرب إال إذا كانت تعني التزامهم بأمن إسرائيل            - ج

لة التزام العرب بعدم التسلح بما يهدد التفوق العسكري اإلسرائيلي واإلبقاء على مناطق عاز            

مع توظيف قوى أمنية لمراقبة الحدود ومنع المتسللين؛ مالحقة من تسميهم باإلرهابيين؛ منع             

التحريض بكافة أشكاله بما في ذلك ما يمكن أن يرد في المناهج المدرسية وفـي النـدوات                 



ويتطلب أيضـا صـنع ثقافـة    . والمحاضرات والدروس الدينية ووسائل اإلعالم وغير ذلك      

ر إسرائيل جزءا ال يتجزأ من المنطقة وفيها ومراعاة كل ما يتطلبه ذلك من              السالم التي تعتب  

تاريخ المنطقة هو تـاريخ إسـرائيل أمـا         . احترام وتعاون وتسامح ونسيان للتاريخ واآلالم     

والطموحـات تنحسـر إلـى      . تاريخ العرب والمسلمين فيبدأ من اليوم الذي يبدأ فيه السالم         

لظروف المادية، وتتراجع معهـا التطلعـات نحـو العـزة           التطلعات االقتصادية وتحسين ا   

 .والكرامة والوحدة
 
تلتزم إسرائيل على األقل نظريا بما ورد       .  للفلسطينيين حقوق مدنية ودينية ومن المهم مراعاتها       :خامسا 

 حول احترام الحقوق المدنية والدينية لمن وصفهم بالطوائف غير اليهودية           1917في تصريح بلفور لعام     

وقد ظهر التزامها هذا في اتفاق أوسلو وما ترتب عليه من اتفاقيات من حيث أنهـا عبـارة                  .  فلسطين في

أي أن الفلسطينيين بالنسبة لها عبارة عن مجموعة من الناس لهم الحق            . عن تفسير موسع لتصريح بلفور    

 يقررون فيه ألنفسـهم    في العمل والطعام والتعليم والرعاية الصحية وليسوا جماعة يستحقون كيانا مستقال          

إنهم يساقون لقاء راحتهم المادية كأفراد غيـر متواصـلين كجماعـة وال             . بمعزل عن إرادات اآلخرين   

 .يسوقون

 

يكثر حديث اإلسرائيليين واألمريكيين حول قيام دولة فلسطينية لكن أيا منهما لم يوضح تفصيال وتحديـدا                

ي رسماها مع دول أخرى حول المنطقة والمرتكزة علـى          إنهما ال يخرجان عن القاعدة الت     . ما يعني بذلك  

ربما يقول أحد أن هذا غير دقيق من حيث أن إسرائيل أبدت            . 1922تصريح بلفور وصك االنتداب لعام      

من أراضي الضفة الغربية وإلقامة دولة % 95 في كامب ديفيد لالنسحاب من حوالي    2000استعدادا عام   

 .ر إعالمية ولم نقرأ شيئا مكتوبا بتفاصيل حول هذه الدولةذلك لم يكن سوى تقاري. فلسطينية

 

وحتى في ظل تمزقهم إلى أفراد يبحثون عن لقمة الخبز، على الفلسطينيين أن يكونوا حراسا على أبواب                 

 .إسرائيل وأن يلتزموا بكل ما تطلبه إسرائيل أمنيا

 

 جو مناسب إلسرائيل حتـى نتوقـع        من هو البطل العربي الذي يستطيع أن يضع األمة في         : السؤال يبقى 

منها التزاما بسالم؟ البطل المطلوب هو بطل مستسلم تماما قادر تماما على قيادة شعب خانع فاقد ألدنـى                  

هناك . حس بالكرامة لكن لقاء بعض المال يغلق بها فاه شعبه ويلبي من خاللها شهواته وشهوات معاونيه               

يحاول قادة كثيرون لي األذرع وترويض      . هم مضاجعهم قادة مستسلمون لكنهم يصطدمون بمن يقضون ل      

الناس وإخضاعهم، وإلى أن يتم لهم ذلك سيبقون قي دائرة الديبلوماسية التقليدية مبررين فشـلهم بـأمور                 

وبالرغم من الجهود الحثيثة والمخلصة التي يبـذلها قـادة          . واهية مثل تعنت رئيس الوزراء اإلسرائيلي     

 . رائيل للسالم إال أنني أرى حسرتهم مدفونة معهم في قبورهمعرب للوفاء بمتطلبات إس

 



على أية حال، إسرائيل وأمريكا ال تعتمدان تماما على قادة عرب وتحاوالن اتباع سياسات تصنع لهمـا                 

 .الظروف المناسبة، وهذا ما سأتعرض له في مقال قادم

 

 

 إجراءات إسرائيل لضمان االستسالم

 
 

لقات إسرائيل إلنجاز سالم حسب تعريفها مع العرب وأوضحت في نهايته أنهـا تعمـل       ناقشت في مقال سابق منط    

. حقيقة على إركاع العرب واستسالمهم وليس على تبادلية يمكن أن ينقذ العرب من خاللها بعض مـاء وجـوههم                  

ل تعمل علـى    ولهذا أضفت بأن إسرائي   . وقلت أن المسألة تتطلب بطال استسالميا عربيا وشككت في إمكانية نجاحه          

أحصر النقاش هنا فـي     . اتباع سياسات قد تؤدي في النهاية إلى غاياتها المطلوبة وذلك بدعم من الواليات المتحدة             

 به أمريكا من أجل إقامـة       ا الخطوات التي تتخذها إسرائيل وما تسانده      جزءأناقش في هذا ال   . 67/األرض المحتلة 

يمكن تلخيص هذه . عرب على بعض المال يرضون فيه شهواتهم  سالم تحصل فيه إسرائيل على ما تريد ويحصل ال        

 :الخطوات بما يلي

 

 إنشاء حلقات من المثقفين والمفكرين واألدباء المستعدين للتعاطي مع المشروع اإلسرائيلي من خالل الواليات               :أوال

ها الحق في العـيش بسـالم   المتحدة وتحقيق استقرار يقوم على القبول التام بإسرائيل كجزء ال يتجزأ من المنطقة ل   

بدأ العمل نحـو هـذه الغايـة منـذ السـبعينات            . وأمان وإقامة عالقات طبيعية مع دول الجوار وشعوب المنطقة        

واستطاعت الواليات المتحدة ألن تستقطب بعض المثقفين خاصة من أساتذة الجامعات وحملة الشـهادات العلميـة                

ع والفلسفة من خالل الندوات والدورات والمنح البحثية والمـؤتمرات          العليا في حقول االقتصاد والسياسة واالجتما     

 وبالفلسـطينيين تحـت     67/ثم انتقل االستقطاب خطوة نحو تمويل أبحاث علمية خاصة باألراضي المحتلة          . العلمية

ن لكن األمور تطورت إلى درجة تمويل مراكز مختلفة تعني بنشاطات مختلفة وبالتعـاو            . 1948االحتالل منذ عام    

 .مع األوروبيين

 

في األرض المحتلة اآلن مراكز كثيرة ممولة غربيا وتعني بشؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والمرأة والسـالم                

إنها تقدم خدمات عامة بسيطة للشعب الفلسطيني لكنها تقـدم الخـدمات األكبـر للسياسـة األمريكيـة                  . واإلعالم

 :كيف؟ ألخص فيما يلي. وإسرائيل

يم السياسية واالجتماعية الغربية بخاصة قيم الفردية والتحررية ووضـع الفكـر            الترويج للق  - أ

 .الغربي فوق كل فكر

 .التقليل من أهمية القيم العربية اإلسالمية أو تجاوزها على اعتبار أنها رمز التخلف - ب

التأكيد على أن الهم األكبر للناس هو الوضع االقتصادي، وأن تحسين الظـروف الماديـة                - ت

أي أن الهموم خاصة    . ن القيمة العليا في العالم اآلن وأن الصراعات اقتصادية فقط         عبارة ع 



المهـم  . وليست عامة وعلى كل فرد أو مجموعة أو دولة أن تهتم بالقضايا االقتصادية فقط             

 .أكل الخبز والبحث عن اللذة

حت قيما  العزوف عن مناقشة قضايا العزة والكرامة والشموخ القومي على اعتبار أنها  أصب             - ث

يؤدي التمسك بهذه القضايا إلـى ظهـور        . بالية ال قيمة لها وال يتمسك بها إال المتشنجون        

 .المشاحنات والمنافسات القاتلة والصراعات

نحن أيناء اليوم وعلينا التركيز على حل مشاكلنا        . التاريخ شيء من الماضي ويجب تجاوزه      - ج

ل المشاكل بأسلوب عملي ينفصل عـن   علينا التركيز على ح   . القائمة دون أي عمق تاريخي    

 .التأثيرات العاطفية واالنتمائية

. التطبيع مع اليهود على اعتبار أنهم بشر مثلنا، واعتبار إسرائيل دولة يمكن التفاهم معهـا               - ح

ولهذا يعملون على االلتقاء مع الصهاينة في نشاطات علمية واجتماعية  وثقافية وسياسـية،              

 .رج دوائرهم وذلك لتوسيع دائرة المطبعينويرتبون لقاءات مع آخرين خا

السخرية من الثوابت الفلسطينية بخاصة عودة الالجئين على اعتبار أنها درب مـن دروب               - خ

 .الخيال وال تمت للواقعية بصلة

الترويج لهيمنة الواليات المتحدة وعدم إمكانية القفز عن إرادتها أو اتباع سياسـة مسـتقلة                - د

 .عنها

هؤالء المثقفين القيام بالدور المطلوب فإن األموال متوفرة لديهم ويحظون بـدعم              وحتى يكون بمقدور    

رواتبهم عالية جدا، ويحصلون على امتيازات مالية إضافية عـالوة علـى    . مالي أمريكي وأوروبي كبير   

. وهم كثيرو السفر والتجوال والمواظبة على حضور ورش العمل والمؤتمرات العلمية المختلفـة            . الراتب

 شك أن بعض ما يقومون به من نشاطات يعود بفائدة على الشعب الفلسـطيني مثـل تفهـم الوضـع                     ال

التاريخي غير المريح للمرأة وفتح الطرق الزراعية وتعلم احترام آراء اآلخرين، لكن الهدف يبقى أبعـد                

ضايا مجتمعات  من هذه النشاطات وهو تحويل انتباه الشعب الفلسطيني عن القضايا الملحة والحيوية إلى ق             

 .مستقرة ال تعاني من مأساة االحتالل والتشريد

 

انتشرت هذه المراكز بصورة كبيرة وواسعة وأصبح لديها عدد كبيرمن الموظفين، فضـال عـن أعـداد            

ومن المالحظ أن هـذه المراكـز ال        . أخرى تتطلع نحو الحصول على عمل لديها بسبب رواتبها العالية         

حقوق اإلنسان من حيث أن التوظيف فيها يقوم على أبعاد شخصية أكثر منهـا              تؤمن تماما بالديمقراطية و   

فمثال، تجد فتاة ترتدي غطاء رأس صعوبة في الحصـول علـى            . مهنية، وهناك استغالل مادي للعاملين    

 .عمل، ويتم االنتقاص من أجر العاملين

 

. صاديا بعجلة االقتصاد اإلسرائيلي وذلك لكبح محاوالت الثورة أو المقاومة المتواصـلة            ربط الفلسطينيين اقت   :ثانيا

 بهـدف   67/فتحت إسرائيل أبواب العمل في مصانعها ومزارعها وضيقت النشاط االقتصادي في األرض المحتلة            

يعني هذا أن قرابـة     . ألفاوقد ازداد عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل حتى تجاوز المائة والعشرين            . تقنية العمل 



هذا فضال عن أن الكثير مـن       . سبعمائة وخمسين ألف نسمة أخذت تعتمد على العمل في إسرائيل لجني لقمة الخبز            

لـم يكـن بمقـدور التجـار        . النشاط االقتصادي العام للفلسطينيين أخذ يربط بإسرائيل وباألخص النشاط التجاري         

 التجاري مع إسرائيل، وحتى أن الفالحين لم يكن بمقدورهم تحقيق أرباح            والصناع أن يشقوا طريقهم بدون التعامل     

 .جيدة بدون التسويق في إسرائيل

 

وضعن خطا اقتصاديا أسـفل     . اعتمدت إسرائيل عبر السنين سياسة اقتصادية تقوم على عدم التجويع وعدم اإلثراء           

ذلك ألن التخطي إلى األسفل     . من تجاوزه عملت على عدم هبوط الدخل الفلسطيني دونه، وخطا أعلى منعت ادخل            

ولهذا أبقـت النـاس ضـمن       . قد يقود إلى ثورة الجوع، والتخطي إلى األعلى قد يقود إلى ثورة البحث عن الذات              

 .أرجوحة البندول دون استقرار اقتصادي وأشعرتهم بعدم االطمئنان

 

حيح بعض الوضع االقتصـادي وإشـعار       هدفت أموال الصمود التي تم تخصيصها من قبل القمة العربية إلى تص           

الناس بنوع من الطمأنينة المعيشية، إال أن الفساد الذي مارسته منظمة التحرير واألردن في صرف األموال حول                  

وقد أدت أموال الصمود إلـى تـدني الثقـة بالـدعم         . المال إلى نقمة استفاد منها من لم يكونوا بحاجة إلى استفادة          

 .ن أن الفساد طريق مشروع في تسيير المصالح الشخصيةالخارجي ونبهت الكثيري

 

أبقت إسرائيل الناس تحت ضغط إرهابي مستمر عبر السنوات من خالل سياساتها القمعية             .  اإلرهاب المستمر  :ثالثا

مارست القتل واالعتقال والتعـذيب واإلقامـات الجبريـة         . التي تضمنت مختلف أنواع العقاب الجماعي والفردي      

حاولت تعزيز مشاعر   . مصالح والمنع من السفر ومنع التجول وإغالق المحال والطرد من الوظيفة، الخ           وتعطيل ال 

وال شك أنها استطاعت أن تكبح طموح الكثير مـن          . الخوف لدى الفلسطينيين باستمرار وتعزيز صورتها المخيفة      

 .الناس وحولتهم إلى متفرجين يرفضون المشاركة في النشاطات العامة

 

عمدت إسرائيل إلى تجنيد عمالء لها بكثافة منهم العلنيين لكي يشـكلوا            .  االختراقات األمنية السرية والعلنية    :رابعا

اسـتعانت إسـرائيل    . رموزا اجتماعية للخيانة ومنهم السريين لكي يقفوا على تفاصيل العمل السري الفلسـطيني            

وقـد كـان    . هور الناس لقاء امتيازات خاصـة     بوجهاء وأناس عاديين ليكونوا حلقات وصل بين إدارتها وبين جم         

تُرك هؤالء يهيمون   . لهؤالء األثر الكبير في التأثير سلبا على معنويات الناس بسبب صلفهم وعدم شعورهم بالتهديد             

 . ويفعلون كما يشاءون ولم يتم التعرض لهم من قبل الفصائل الفلسطينية إال في حاالت نادرة

 

لم يكن من الصعب    . طرهم كبيرا إلى درجة إفشال العمل المقاوم في األرض المحتلة         أما العمالء المخفيون فكان خ    

على إسرائيل أن تتبع الخاليا العسكرية والمقاومة وتطلع بالتفصيل على مختلف نشاطاتها وأن تنقض عليهـا فـي                  

لمقاومة ودحـرهم إلـى     أنهك هذا االختراق الراغبين في ا     . والوقت المناسب عادة هو قبيل التنفيذ     . الوقت المناسب 

وامتـد هـذا    . زوايا اإلحباط والمرارة والتفكير الجاد بعدم االنخراط بأي عمل مقاوم والقبول بما تطرحه إسرائيل             



التأثير إلى مختلف األوساط الشعبية التي أخذت تعظم قدرات إسرائيل االستخبارية وتضفي عليها هالة من المنعـة                 

 .واألخطبوطبة

 

 ضعف اكتراث منظمة التحرير والفصائل عموما بهذه الظـاهرة حتـى شـعر العمـالء                ولوحظ في ذات الوقت   

من المعروف أن هذا االستفحال ما زال قائما وأن السلطة الفلسطينية لم تطور             . والجواسيس بأمن وسالم واستفحلوا   

.  بمواقع سـلطوية   بل على العكس، يرى كثيرون أن عددا من المشكوك بهم أمنيا يتمتعون           . برنامجا للسيطرة عليه  

 .  ومن المعروف أن االتفاقات مع إسرائيل تحمي الجواسيس وتطالب السلطة بمالحقة المجاهدين والمناضلين

 

 الضغط على العرب من خالل الواليات المتحدة إلبقاء مستوى الدعم العربي ضـمن الـدراهم وضـمن                  :خامسا

ت لكنه في الحقيقة لم يكن مراقبا وذهـب أغلبـه هبـاء     قدم العرب دعما ماليا عبر السنوا     . التصريحات اإلعالمية 

لكن األهم من ذلك هو اجترار العرب لكالم ممجوج جعل الفلسطينيين يفقـدون             . محققا إساءات للشعب الفلسطيني   

صب هذا ضمن هدف خلـق شـعور        . الثقة باألمة العربية ككل ويكفرون ليس بالحكام فقط وإنما بالشعوب أيضا          

الفلسطينية مما يدفع نحو البحث عن حل فلسطيني غير عربي وغير تاريخي ضـمن الرؤيـة   باليأس في الصفوف    

 .اإلسرائيلية، الشيء الذي تم في أوسلو

 

من المعروف أن الفساد في صفوف منظمـة التحريـر كـان            .  الفساد الذي غرقت فيه سلطة الحكم الذاتي       :سادسا

له وتطويره مع قدوم السلطة بهدف تمزيق النسيج االجتمـاعي          واسعا، لكن األمريكيين واإلسرائيليين حاولوا استغال     

فتحت أمريكا وإسرائيل المجال أمام الفساد اإلداري ونهب األمـوال          . الفلسطيني ومعه النسيجين السياسي والوطني    

بحيث اهتز الوضع الفلسطيني بصورة خطيرة جدا إلى درجة أن عبارة تفضيل االحتالل الصهيوني علـى سـلطة       

 .  ية أخذت تُسمع في الشارع، وإلى أن أخذت المجتمعات العربية ووسائل إعالمها تتحدث عنهفلسطين

 

 الفساد في فلسطين ليس بريئا وال هو ناجم عن جهل إداري أو استهتار وإنما عبارة عن سياسة ممنهجة وتهـدف                    

يمة لالتفاقيات مع إسرائيل بدون     لم يكن من الممكن استقطاب تأييد ذي ق       . إلى حشد الدعم التفاقات أوسلو ورموزها     

إغراءات مادية مما يعني خلق الكثير من الوظائف غير الضرورية وفتح أبواب الخزائن للناهبين وتسهيل األعمال                

ولهذا صمتت الواليات المتحدة عن سوء التصرف بأموالهـا         . التجارية وأعمال الرشوة والحصول على االمتيازات     

 . إسرائيل إلى إخفاء األرقاموأموال الدول المانحة وعمدت

 

جنبا إلى جنب الفساد فتحت إسرائيل أبواب متنزهاتها وأماكن الترفيه أمام العديد من الفلسطينيين ليمارسوا مـا ال                  

ونحن نعرف فـي األرض المحتلـة كيـف تسـتخدم المخـابرات      . يستطيعون ممارسته في الصفة الغربية وغزة     

وطبعا الهدف النهائي هو صنع قيادات فلسطينية تتقن معسـول الكـالم            . التجنيداإلسرائيلية هذه المواقع لإلسقاط و    

أي أن اإلجراءات اإلسرائيلية لم تكن إسرائيلية بحتة وإنما هناك أدلة كثيرة أن جهات فلسـطينية                . وتتقن االستسالم 

 .متورطة في صنع األسباب التي تبرر التنازل والقبول باألمر الواقع



 

 أتت لتفسد الكثير من الخطط واإلجراءات اإلسرائيلية، ولتفسد         2000/سبتمبر/ تي بدأت في أيلول   لكن االنتفاضة ال  

والمشهد اآلن هو عبارة عن لي أذرع بين اإلسرائيليين ومعاونيهم مـن جهـة وبـين                . كل االتفاقيات مع إسرائيل   

ح التـاريخ والـدين والحضـارة       وأنا أرى أن الكفة ترجح تدريجيا لصـال       . المقاومين الفلسطينيين من جهة أخرى    

 .  واإلنسان العربي

 

 

 هشاشة األمن اإلسرائيلي 
 

 

يبرر الصهاينة الكثير من أفعالهم ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بناء على مقوالت أمنية ويصرون عليها                

 أنهـم ظُلمـوا عبـر    إنهم يرددون على المسامع باستمرار. إلى درجة أنهم جعلوا منها قضية يتمسك بها اآلخرون        

الزمن وتعرضوا لالضطهاد حيثما ثقفوا وأن كل الوعود التي انطلقت واعدة بالحرص على أمنهم والتعامل معهـم                 

بنوع من المساواة مع اآلخرين لم تفلح، وأنه لم يكن من مفر سوى البحث عن وطن لليهـود يكونـون فيـه هـم                        

بـرروا  . ناء على هذا يبررون تمددهم على األرض العربية       وب. المسؤولين عن أمنهم دون االعتماد على اآلخرين      

احتالل سيناء من أجل صنع منطقة عازلة بينهم وبين الجيش المصري بحيث ال ُيفاجئون بهجوم، ويبررون احتالل                 

وبسبب تركيزهم على الهاجس األمني بات العديد من دول العـالم           . الجوالن بناء على أهميتها االستراتيجية، وهكذا     

 .ذ بتبريراتهم بمن فيهم بعض الدول العربية التي تردد في مناسبات مختلفة احترامها للطرح األمني اإلسرائيليتأخ

 

لكن ال يبدو أن هذا األمن يمكن أن يتحقق من خالل الجغرافيا وال من خالل المخابرات العربيـة التـي تالحـق                      

من خالل التجربة العملية وما يتم لمسـه علـى          . يةالمجاهدين والمناضلين وال من خالل الصواريخ والقنابل الذر       

إنهـم  . أرض فلسطين يبقى الصهاينة اليهود في هاجس يرتجفون خوفا وكأن المصائب تنهـال فـوق رؤوسـهم                

وهذا واضح في رغبـتهم القويـة       . حريصون على الحياة إلى درجة فقدوا معها االطمئنان إلى أي شخص أو جهة            

تمدهم . لخاصة بهم مشككين حتى في نصيرهم األعظم الواليات المتحدة األمريكية         المتواصلة في تطوير أسلحتهم ا    

أمريكا اليوم بالسالح والمال، وماذا عن الغد؟ ال شك أن االحتياط واليقظة ضروريتان في حياة الشعوب لكن كثرة                  

 قـدرة اليهـود،     وربما في هذا ما يبرر ولو جزئيا عدم       . الشك عبارة عن مرض نفسي إن لم تكن أزمة مستعصية         

إنهم أصحاب شك يدفع إلى العزلة معززين       . بصورة عامة وليس بصورة تامة، على التعايش مع الشعوب األخرى         

إنهم يتحدثون عن التطبيع مـع العـرب وال         . بذلك فكرة شعب اهللا المختار التي تعبر بحد ذاتها عن عزلة مستمرة           

ربما يرغبون في أن يكونوا أسيادا، لكن       . على التطبيع مع أحد   أخالهم ضمن البعد النفسي الذي يتميزون به قادرين         

 .هذا قد يتم لهم بعض الوقت لكنه ال يستمر طول الوقت

 



ومن المحتمل أن هذا ما يعلل هيجان اليهود الصهاينة إعالميا وديبلوماسيا مع كل حدث ولو بسيط يتعـرض لـه                    

ضرر ضريح شخص يهودي بشكل بسيط من قبل عابر         لقد صنعوا ضجة إعالمية كبيرة بسبب ت      . يهودي في العالم  

سبيل، وقاموا بحملة ديبلوماسية هستيرية بسبب اعتقال يهود اعترفوا لدى السلطات اإليرانيـة بـأنهم جواسـيس                 

وهم يقومون بحملة كبيرة جدا من أجل صهاينة في أسر حزب اهللا متجاهلين مسألة األسـرى العـرب                  . إلسرائيل

ة تتعدى قواعد الصراع الذي يمكن أن يحصل بين دول أو قوميـات أو شـعوب لتلقـي                  وواضح أن المسأل  . لديهم

ضوءا على أزمة نفسية تدفع بالصهاينة إلى الظن بأن األمم يجب أن تُجند للدفاع عنهم وتـتفهم طروحـاتهم وأال                    

 . تعارضهم فيما يتعلق بمتطلباتهم األمنية

 

طلبات األمن الصهيوني لكن ربما ال يدرك مدى الهاجس الذي          يسمع الشخص البعيد عن الساحة الفلسطينية عن مت       

وكوني معتقل عدة مرات لدى الصهاينة وخاضع للتحقيق مرات كثيرة أسـوق أمثلـة قليلـة لتوضـيح                  . يعيشونه

رفض الصهاينة تزويد المعتقلين في النقب بمالعق معدنية ألسباب أمنية، ومنعوا المعتقلـين مـن فـتح                 . الصورة

وتم منع تغليف أواني الماء البالستيكية بـالخيش بسـبب          .  ألن ذلك يلحق األذى باألمن الصهيوني      قمصانهم صيفا 

أما إذا أحضر أهلك طعاما علك تشبع ولو لمرة واحدة في السجن فإن             . األمن، وكنا نضطر أن نشرب الماء ساخنا      

 .وهكذا. أمنيتك لن تتحقق بسبب األمن

 

لسهل هزيمة اليهود الصهاينة وأن المسألة ال تتطلب تلك الجهـود والحشـود             ولهذا كان تحليلي باستمرار أنه من ا      

يذكر المتابعون لألحداث كيف التأمت حوالي ثالثين دولة في قمة عالميـة            . وإنما بحاجة إلى إرادة وحسن تخطيط     

لمقاومـة  قامت حركـة ا   . في شرم الشيخ  عقب اغتيال الشهيد يحيى عياش لمناقشة ما أسموه باإلرهاب اإلسالمي             

اإلسالمية حماس عقب االغتيال بعدد من التفجيرات االستشهادية في المراكز السكانية الصـهيونية فجـن جنـون                 

خمس تفجيرات فقط قد يصل مجموع أوزان متفجراتها إلى خمسين          . الصهاينة ومؤيديهم وأذنابهم فتنادوا إلى القمة     

على الرغم مـن أن     . صهيوني وإنما على مستوى العالم    كيلو غراما أدت إلى ذعر وهلع ليس فقط على المستوى ال          

 .    16مجموع األوزان ال يصل إلى وزن قذيفة مدفع ميداني واحدة، وال يطاول قذيفة واحدة من طائرة ف 

 

إنها ال تساوي خمسين كيلو غراما من الديناميت واضطرت أن تستصـرخ العـالم           . هذا هو حجم إسرائيل الحقيقي    

 أين المشكلة والعرب يملكون بالتأكيد أكثر من هذا الوزن من المتفجرات؟ طبعا المشكلة بالتأكيد               إذن. ليهب لنجدتها 

في اإلرادة وفي إرادة العديد من العرب الرسميين الذين يمنعون اآلخرين من ممارسـة إراداتهـم فـي مواجهـة                    

 . إسرائيل

 

أنـه مـع قـوة إرادة المقـاومين         ) 2001م  أي وقت اندالع المقاومة الفلسطينية عـا      (وواضح في الوقت الراهن     

إنهم يتجرعون الرعب حتى حجز لعابهم فـي  . الفلسطينيين تقف إسرائيل وأناسها في ذهول وشحوب وخوف وهلع      

صـنع مقـاومو    . لكن اآلن ال يوجد مؤتمر دولي يهب للنجدة، فقد تغيرت المعادلة          . أفواهم فال تبتل منهم الحناجر    

الجهاد ومقاومو حركة فتح مناخا جديدا ال يفتح مجاال لعرب يشاركون علنـا فـي               الحركة اإلسالمية من حماس و    



التآمر على المقاومة، وال يجعل من المفاوضات وسيلة يمكن اللجوء إليها بدون مشاعر ذاتية من العار أو لعنـات                   

.  ألي دولة أن اتخذتها    تتخذ إسرائيل احتياطات أمنية قوية جدا ومكثفة لم يسبق أبدا         . قوية وكبيرة من قبل الشعوب    

إنهم يرجفون من نسمة ريح تحـرك       . إنها وجمهورها يعيشون حالة هستيرية إلى درجة الهواجس وكوابيس اليقظة         

عيدان عشب، ومن إطار عجل سيارة ينشق، ومن خشخشة كيس بالستيكي داعبته يد بائع، ومن موج بحر يضرب                  

تنتشـر قـوى    . حذاء شخص يمشي في الشارع مسرعا     صخرة، ومن صوت علبة كوكا كوال تنفتح، ومن طرقات          

األمن المختلفة في كل ركن وزاوية وبناية وحارة، وكل فرد منها يتلقى كل يوم مائة تنبيه أو مالحظة من النـاس                     

تصل وساوسهم األمنية إلى درجة الشكوى من نظرة عفوية         . حول أشخاص مشبوهين أو أجسام وحركات مشبوهة      

كة يد يظنها أحدهم أنها غير عادية، أو من شخص سقط قلمـه علـى األرض فـانحنى                  من عابر سبيل أو من حر     

 .يلتقطه

 

نتيجة المقاومة المتميزة بالعمليات االستشهادية بدأ اليهود الصهاينة يهربون من المستوطنات في األرض المحتلـة               

. جم الهروب لكنه يتم يوميانحن ال نملك اإلحصائيات الدقيقة حول ح     . 1948 ومن األرض المحتلة عام      1967عام  

وإذا استمر العمل الفلسطيني المقاوم فإن الهاربين سيجدون ألنفسهم أعماال تجعلهم يستقرون في بالد أخـرى دون                 

لقد غزا الصهاينة فلسطين بحجج عدة على رأسها حجة األمـن           . التفكير في تجديد عدوانهم على الشعب الفلسطيني      

قيمون أمنا على آالم الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وها هم يحصدون نتائج            جاءوا هنا ي  . لليهود المضطهدين 

ظنوا أن الفلسطينيين والعرب سيبقون متخلفين إلى األبد وأن زعماء عرب عمالء سيضمنون لهـم               . سوء صنيعهم 

ى ما هي وكـل     ال تبقى األحوال عل   . استمرار سياساتهم من خالل إخضاع الشعوب، لكن الغلبة في النهاية للتاريخ          

واآلن تواجه إسرائيل مأزقها األمنـي ودائـرة الصـحوة العربيـة            . شيء قابل للتغيير والتبديل والباقي وجه اهللا      

 واإلسالمية لم تكتمل بعد، فكيف يكون حالها إذا استمر الوضع العربي واإلسالمي في التحسن؟

 

من الناحيـة االسـتراتيجية، ال      . تراتيجية للبقاء بصورة عامة، إسرائيل ال تملك مقومات األمن وال المقومات االس         

تملك إسرائيل الجغرافيا ومساحتها صغيرة جدا ال تحتمل حربا جادة يخوضها أناس راغبون بالتضحية والفداء؛ وال                

تملك الزخم السكاني الضروري للصمود ولتغذية معارك طويلة األمد؛ ومهما عظمت اقتصاديا تبقى دولة صغيرة               

فقط تملك إسرائيل القوة الحربية وبخاصة النووية لـردع         . تصادي عميق تستند عليه وقت األزمات     بدون ظهير اق  

العرب والمسلمين، لكن قدرتها على استعمال هذا السالح ميدانيا يبقى محاطا بالمحاذير األمنية الكثيرة، فضال عن                

جي الوحيد الذي تملكه إسرائيل هـو ضـعف         البعد االستراتي . أن خبايا تصنيع األسلحة المدمرة شموليا لم تعد سرا        

هذا الوضع العربـي لـن      . العرب وتآمر العديد من األنظمة العربية على األمة العربية وتبعيتها لإلدارة األمريكية           

وعندها ستجد إسرائيل أن بقاءها في . يبقى إلى األبد وال بد أن تهب رياح التغيير على األمة وتنطلق من ثم إرادتها              

 .بارة عن تمنياتالمنطقة ع

  

لكن يجب أال يدخل الغرور إلى نفوسنا وأال نطمئن إلى أن الدائرة قد اكتملت حول عنق العدو، فالمشوار مـا زال                     

العرب والفلسطينيون سيدفعون التضحيات الجسام، والعدو يملك وسائل قتالية ضخمة ومتطورة يوقع بهـا              . طويال



وسـيدخل القـرى والمـدن بالـدبابات        . دم البيوت ويطرد النـاس    سيضرب العدو أشخاصا وسيعتقل، وسيه    . أذاه

وسيقصف المؤسسات بالطائرات وسيحاول التضييق على العرب والفلسطينيين اقتصاديا بالمزيد، وعلينا أن نتوقـع              

االنتقاص من طاقات العدو من سوء التخطيط بالضبط كما المبالغـة           . قطع الكهرباء في يوم ما وحرماننا من المياه       

وعلينا . ولكل منا أن يتذكر أن الفلسطينيين والعرب ليسوا عاجزين عن الرد بالمثل وربما بما هو أكثر قسوة                . هافي

 . أن نتذكر دائما أننا نألم وهم يألمون كما نألم ولكننا نرجو من اهللا ما ال يرجون

 
 


