
 العدو مع شتباك مواصلة

 

 النضال تواجه ال)' ا"رحلية ا"همات تحديد سياق �ي جاء قد العدو مع �شتباك موضوع كان ان

 �ي " الثابت " ا"ش=>ك العنصر نه ا إ5ى مرجعه .أبدا .مرحلية مهمة انه ا5ى هذا مرجع فليس العربي

 وسيبقى �ن، Hزم وهو ية البدا منذ زماH  كان . فلسطEن تتحرر  ان ا5ى العربي النضال مراحل كل

 القادمة ا"رحلة �ي ا"لحة ا"همات من كواحد عنه نتحدث انما النصر ح)N . الOPاية ح)H Nزما

 ا"خاطر عنه لندفع ثم . العربي النضال عناصر من وجوهري  أساYZ' كعنصر عليه ال=>كWE لنعيد

 مشروطة السbم دعوة تكون  ان فاHصل .اسيةالدبلوم والحلول  السbم دعوات علOaا تنطوي  ال)'

 عندما ولكن العدو مع jشتباك مواصلة مع تتنا�ى H كهذه ودعوة .ا"غتصب الحق باس=>داد

 مع �شتباك عن الكف تتضمن فNl ا"غتصب الحق اس=>داد عن بديل ا5ى السbم دعوة تتحول 

 يكون  أن الدبلوماYZ' النشاط �ي صل�  كذلك . ذاته الحق عpى للمساومة الفرص واتاحة العدو

 لو ح)N ذاOxا البندقية لزوم Hزم الوجه هذا عpى وهو .العنيفة الصراع Hساليب وتابعا، مساندآ،

 تكسب ان ا"سلحة الفيتنامية الثورة استطاعت قبل فمن ا"ؤتمرات �ي الجلوس حد ا5ى وصل

 و�ي حركة، كل �ي ولكOPا طويلة، ااشهر  باريس �ي مؤتمر �ي تجلس وان دبلوماYZ' مستوى  كل عpى

 خدمة �ي الدبلوماسية وتضع اليه، وتستند ا"سلح القتال تساند كانت ، اجتماع كل و�ي كلمة، كل

 فان القتال عن - وق)' ولو – كبديل مطروحة الدبلوماسية تصبح عندما اما . التحرير محركة

 ا"خاطر هذه اخطر ليس مةجسي مخاطر ا5ى يتعرض " العدو مع �شتباك مواصلة " عنصر

 ا5ى انفسهم با"قاتلEن القذف اخطرها بل قواه فOaا ويع�Nء انفاسه فOaا يلتقط �Oدنة للعدو الت�>ع

 تجهWE ثم ا"عنوية قواهم يسحق الذي والركود ا"لل "رض وتعريضهم �سنة البطالة مياه

 والحقوق  السلم حياة مراءاست طريق عن لbستسbم ونفسيا واجتماعيا إقتصاديا نفسه الشعب

  ...مغتصبة تزال ما



 �عداد من التمكن . الحرب طريق عن السbم .. ؟ ا"عقدة ا"شكbت تلك كل حل يمكن كيف

 ا5ى تؤدي � عpى الدبلوماسية �ي �ستمرار . لها لbعداد للعدو فرصة إعطاء بدون  للحرب

  . العدو مع �شتباك بمواصلة هذا كل يتم �ستسbم؟

 تحرير معركة تعطينا ثم . التحرر  معارك �ي ا"نتصرين خ�>ة مصدرها ، عامة قواعد هذه ان

 العدو، مع �شتباك مواصلة وبEن نفسه الحق بEن يمزج يكاد واصيb جديدا، م�>را فلسطEن

  . الحق �ي بالتفريط يم=Wج يكاد العدو مع �شتباك فض ويجعل

  الصهيونية؟ تريده الذي ما ناذ

 ذلك ومع معاد كbم انه الصهيونية؟ الحركة تكونت اجله من الذي �ساYZ' الهدف هو ما اع�'

bى الصحيحة �جابة �ن نعيده أن �ي بأس فpحاضرة تظل أن يجب السؤال هذا ع  
ً
 و�ي �ي دائما

 التكتيكات متاهات �ي الجماهE> تلك تتوه H ح)N ، ا"قاتلة الجماهE>ية وقواه العربي الشعب

 السياسية وا"ناورات والتكتيكية ا"رحلية ا"واقف كل وراء أنه إذ . �صيل هدفها عن ا"رحلية

 �ي الصهيونية هزيمة هو العربي التحرير "عركة �ساYZ' الهدف يبقى الفدائية والتنظيمات

  �ساYZ' هدفها
ً
   . أيضا

 . العربية �رض إ5ى ونقلهم وتسليحهم وتدري�Oم الOaود تجميع �ساYZ' الصهيونية هدف يكن لم

 دولة إقامة هو �ساYZ' الصهيونية الحركة هدف وليس . �ساYZ' الهدف طريق عpى خطوة هذه

 الهدف إ5ى خطوة هذه . ا"يتافWEيقية أحbمهم وتح�' إسرائيل إسم تحمل العربية �رض عpى

'YZاوهزيم  العربية الجيوش تحطيم الصهيونية الحركة هدف وليس . �ساO تثبت أن "جرد 

  هذه . ا"ختار هللا لشعب التفوق  اسطورة
ً
  .�ساYZ' الهدف طريق عpى خطوة ايضا

 آمنة حياة العربية �رض عpى الصهاينة يعيش " ان هو هذا كل وراء �ساYZ' الهدف يتبقى 

 من جمعوهم للذين وا"تعة الرخاء يحققوا وان �رض مع يتفاعلوا بأن لهم تسمح ومستقرة

 تعلم كأمة، الOaود وتطرح ، قومية كحركة حرك Oا تطرح ال)' الصهيونية و�فكار . �رض رافأط



 يتم بل جغرافية قطعة عpى تواجده بمجرد يتم H شعب �ي القومي الوجود بأن اليقEن علم

  .علOaا خاصة قومية حضارة وبناء �رض تلك مع الحر بتفاعله

 بوجود ، اع=>افا العرب من لتن=Wع دول Oا، قوة من تملك ما بكل الصهيونية تقاتل هذا، أجل من

 حد �ي �ع=>اف �ن ، �خرى  الدول  اع=>اف عنه يغ�' H اع=>اف وهو .العربية �رض عpى ئيل اسرا

 ا"حتلة، �رض �ي للحياة ستقرار و� �من �ساYZ' الهدف انما . �ساYZ' الهدف ليس ذاته

  ربطا اسرائيل تربط أيضا لهذا . عربي اع=>اف � ¥سرائيل يوفره H وهذا
ً
 �ع=>اف بEن حتميا

 أو �قتصادية أو الدبلوماسية العbقات باقامة الحرب ا§Oاء عن وتستغ�' .¦منة والحدود

  . شكليا معلنة الحرب بقيت لو ح)N عمليا ¦منة الحياة فرصة باتاحة أي الثقافية،

 الصراع الوان كل تأتي وH .الصهيونية تريده ما هو هذا ، فOaا و�من �رض عpى �ستقرار

  .الحياتية الغاية هذه ا5ى الطريق عpى كخطوات � وأساليبه

 وينكرونه يعادونه الذي ولكن . و�من �ستقرار ا5ى بشري  طموح أي أعداء العرب وليس

 حياOxا تحقيق . أمOPم ابحس عpى أمOPا تحقيق البشر من " زمرة" تختار أن هو ضده ويناضلون 

  لها تن=Wع بأن حياOxم إستقرار حساب عpى ا"ستقرة
ً
 جوهرها �ي القضية ¨ي تلك . أرضهم من أرضا

ي   إH تحتمل H ̈و
ً
bا �رض اس=>داد : حدآ وا حOصحا��.  

 مشروعهم أن خاصة للصهاينة يثبتوا أن العرب عpى يتعEن ا"غتصبة �رض تس=>د أن أجل من

 با"مارسة لهم يثبت عندما أنفسهم الصهاينة و�ي �ي ح)N فاش» ويكون  ، فاشل مشروع نيالعدوا

 أو القومية أو ا"حلية الظروف كانت ومهما الزمن، طال مهما يستطيعوا، لن ا§Oم العربية

 معركة خصائص تتحدد وهكذا آمنة، مستقرة عيشة العربية �رض عpى يعيشوا ان الدولية،

 أية من أك> وي�>ز، .العربية �رض عpى العدوان معركة خصائص يناسب حديدات العربي التحرر 

 H هدفأ تحقق هنا ا"واصلة إن ."العدو مع �شتباك مواصلة " عنصر العالم �ي تحريرية تجربة

 كل �ي " العدو عpى و�ستقرار �من تحريم تع�' ا"واصلة .ذاته �شتباك هدف عن أهمية يقل



 أو ا"ادية الخسائر نوع أو حجم عن النظر بصرف الظروف، كل وتحت أسلوب بكلو  ومكان زمان

  . العدو تصيب ال)' البشرية

 �ساNYZ الخط ¨ى أسلوب وبكل وزمان وقت كل �ي العدو مع �شتباك مواصلة تكون  هنا من

  يبقى أن يجب الذي العربي للنضال
ً
bعناصر تحكم ال)' الدولية الظروف كانت مهما متص 

  ويصبح . �خرى  الصراع
ً
  ، عربي كل عpى متعينا

ً
 حياته �ي �شتباك هذا يدخل أن ، موقعه كان أيا

  " والسهولة " و�ستمرار و�صرار �طراد بنفس يمارسه وأن اليومية
ً
 به يمارس ال)' أيضا

 �من تحريم ويقصد العدو مع �شتباك يصبح أن أن أع�' . صباح كل النوم من �ستيقاظ

  . الفردي ا"ستوى  عpى وعادة الجما�ي ا"ستوى  عpى عادة " عربية عادة " عليه و�ستقرار

  كيف؟

  �سرائيلية " الدولة " مع �شتباك لنأخذ
ً
bمث.  

ي . ردع جهاز فl' وظيفتEن ذات مؤسسة الدول  كل مثل اسرائيل دولة ان  من . إدارة جهاز ̈و

 والتخريب التجسس قوات و ا"سلحة القوات من لخار³يا الردع أدوات تملك ردع جهاز ¨ي حيث

 �و5ى �جهزة الخ..ومشانق وسجون  ومحاكم وحراس شرطة من الداخpي الردع ادوات تملك كما

  كان لهذا . �رض داخل �من لتحقيق الثانية و�جهزة �رض عpى �ستقرار لتحقيق
ً
 أن طبيعيا

 تكون  ان كادت ال)' الجماهE>ية، ا"قاومة ضربات وخار³ي داخpي ردع كمؤسسة الدولة تجذب

 عpى ومدربة مسلحة قوات تملك القتال عpى ا"دربة ا"سلحة القوة مواجهة ففي . مقابلة قوى 

 فOaا تستعمل العدوان، وقوى  التحرير قوى  بEن صدامية هجمات شكل ا"قاومة وتأخذ . القتال

 ا"قاومة تملك الداخpي �من قوى  مواجهة و�ي .الحروب �ي عادة تستعمل ال)' �سلحة انواع

 صراعها وتختار الداخل من ا"حتلة �رض عpى تثبت او خارجها من �رض ا5ى تتسلل فدائية قوى 

 والتدمE> التفجE> . القوى  تلك صbحيات �ي تدخل ال)' باHساليب الداخpي أمنه قوى  و العدو مع

 تلك ح)N . الخ … ا"عتقلEن سراح ويطلق التعسفية امهاحك يبلغ أن عpى إرغامه ومحاوHت والقتل



 وقوى  الصهيوني �من قوى  بEن ا"باشرة ا"واجهة عن بعيدة ظاهرها �ي كانت ال)' العمليات

 لبثت ما الخارج �ي الصهيونية العصابات أفراد عpى والقبض الطائرات كخطف العرب الفدائيEن

  فl' نطاقها �ي تتم ال)' الدائرة عن كشفت أن نمطي بشكل
ً
 الصهيوني �من قوى  إ5ى موجهة أيضا

  . ا"سجونEن عن لbفراج ضغط وسائل والبشر الطائرات من الرهائن كل أتخذت فقد .

 مواصلة عنصر يحقق H بمفرده ولكنه وضروري  Hزم تصعيده أن كما . وضروري  Hزم هذا كل ان

  ا"مكن الوجه عpى العدو مع �شتباك
ً
 أن الجماهE>ية ا"قاومة تستطيع H ناحية فمن . فعليا

  إH �شتباك من النوع هذا �ي توظف
ً
  جزءا

ً
bتبقى وبالتا5ي وا"ادية البشرية قواها من قلي 

<Eأخرى  ناحية ومن �شتباك معركة نطاق خارج العريضة العربية الجماه H النوع هذا يستطيع 

  ممكن هو مما اقل محدودا قدرا � واستقراره العدو أمن من ينال ان �شتباك من
ً
 فتبقى فعليا

 �شتباك من النوع هذا عpى �قتصار شأن من كان وربما .بوظائفها قائمة الصهيونية الدولة

 قبض Oا احكام فرصة ردع مؤسسة ¨ي حيث من اسرائيل لدولة يوفر ان ودفاعا هجوما ا"حدود

 واستقرارهم امOPم تحم' �§Oا الطاعةو  �نضباط من نوعا والزامهم داخلها الصهاينة عpى

  . الحماية تلك Hداء الكفاءة كامل لها ولتتوافر

  أك> وبشكل ا5ى باHضافة و�ستقرار �من تحريم اذن يمكن كيف
ً
 العنيف الصدام من تأثE>ا

  . ا"سلح

 جهالو  هذا عpى . ادارة مؤسسة بل فقط ردع مؤسسة ليست " الدولة " اسرائيل ان نتذكر بأن

<Eى الدولة تقوم �خpن من كثيفة مجموعة عEالتنظيمية واللوائح والجزائية ا"دنية القوان 

 والتعليمية �جتماعية وا"شروعات �قتصادية والخطط والتعليمات �دارية و�وامر

 �رض عpى ومجالها الحياة شكل الOPاية �ي تحدد ال)' واللوائح القوانEن هذه كل ...وال=>فOaية

 H الذي للمستقبل ويعملون  ويستيقظون  ويحلمون  الصهاينة ينام نطاقها و�ي . ا"حتلة

ي ا"قاومة ساليب ا لكل اداري  كجهاز الدولة لنشاط ا"تنوع ا"جال هذا ويتسع -يستحقونه  ̈و



ي . ا"خاطر وسهلة �داء سهلة مقاومة  ا5ى صاح�Oا تعّرض وH عنف ا5ى تحتاج H قد مقاومة ̈و

ي ، عنف   يمارسوها أن �فراد يستطيع مقاومة ̈و
ً
 وإعداد تخطيط ا5ى حاجة بدون  وكأفراد يوميا

 ا5ى ½Oتدون  H قد الذين وعpى . إدارة جهاز ¨ي حيث من " الدولة " إفشال غاي Oا أن ذلك وتنظيم

  . فتسقطها دولها عpى الشعوب تثور  و"اذا كيف يتذكروا أن �سلوب تفاصيل

 ماسورة Hن يغتسل ان يأمن وH قطع قد " كابل " �ن �ضاءة تستمر ان لفردا يأمن H ان يوم

 أن يأمن وH اتلفت قد ا"واصbت دواليب Hن عمله موقع ا5ى يصل أن يأمن وH انفجرت قد مياه

 ا"واد عpى يأمن وH غريبة بأشياء محشو الخ�W �ن يأكل أن يأمن وH " الهاتف " �ن يعتذر

 أو ا"واصbت Hتbف او ا"حصول  تنقطع Hتbف إما تنقطع آخر إ5ى حEن من Oا�§ الغذائية

 النقد اوراق بعض �ن التعامل يأمن وH مغشوشة �دوية بعض Hن العbج يأمن وH ¨ي Hتbفها

 H الناس Hن ا"رور نظام يأمن وH تصدمه، هوجاء سيارات �ن الطريق �ي السE> يأمن وH مزورة،

  يتضاربون  أشخاصا Hن سهرة قضاء يأمن وH ، نظامه عpى ن يحافظو 
ً
 ، السهرات فيفسدون  دائما

Hن الخدمات يأمن وH تدفع الضرائبH ، Hن العدالة يأمن وH حكام� H ،تنفذ Hصحة يأمن و 

 مbيEن �ن Hتطاق اليومية العادية " الحياة " تصبح ان يوم ...عليه محرم الصدق �ن ا"علومات

 تغ�' H هذا كل يتم ان يوم ... Hتطاق الحياة تجعل ا"ستمرة ولكن ا"حدودة الصغE>ة التصرفات

  . فاشلة O§Hا الداخل من الدولة تOPار . امOPا قوات وH ا"سلحة قواOxا H الدولة

 فتتوق وا"صانع متوافرة غE> الغيار فقطع فاشلة لbقتصاد الدولة ادارة ان هذا ا5ى اضيف فاذا

 النفايات �ي ح)N حEن إ5ى حEن من تشب صغE>ة حرائق ، دقائق عشر ولو يوم إ5ى يوم من أو يوميا

 توضع ال)' -ال�>يد وخطابات ، للمواصفات مطابقة تكون  H للتصدير ا"عدة والبضائع ا"=>وكة،

  كأن أصحا�Oا إ5ى Hتصل صناديقها �ي باليد
ً
 �ي يكتب وما ، رديئة البضائع وتعبئة ، تفرغها أشباحا

 واضحة تكون  H وال�>قيات ، تنتظم H الوقت ضبط ساعات وح)N ، ورقات عشر �ي يكتب ورقة

  تسمع H الbسلكية و�تصاHت
ً
 العالم أنحاء جميع �ي ا"وانىء �ي تحدث عجيبة وحوادث .. جيدا



 … ا"حددة اعيدا"و  �ي الوصول  عن الطائرات وتعطل ، ا"حددة ا"واعيد �ي البواخر إبحار فتعطل

 أو أسلحة تتطلب وH العنف أنواع من نوع أي أك>ها �ي يدخل H مهمة مليون  ألف آخر إ5ى

  ...فكرية أو معنوية تعبئة أية تعوضها وH لO§bيار دولة أي ترشح كلها ولكOPا تنظيمات

 لقلت هناك، 5يّ إ يستمعون  نوا لوكا .ا"حتلة �رض �ي العربية للجماهE> ا"فتوح ا"جال هو وهذا

 القوانEن �ي تجدو§Oا والنوا¨ي �وامر من مجموعة عن عبارة اداري  كجهاز الدولة ان لهم،

 من اك> أو ممنوعا شيئا يفعل ان .أمر من اك> أو أمرا يوم كل يخرق  ان عربي كل وعpى . واللوائح

 ا"هم . والنl' �مر مضمون  ½Oم H . اليومية الفردية " العادة " ¨ي هذه وستكون  . ممنوع YÃ'ء

 و�ستقرار �من يتحرم . يوم بكل لبناته من لبنة بان=Wاع . يوم كل بتخريبه الدولة بناء اضعاف

  . يستطيع ما -وباستمرار يوميا -واحد كل وليفعل .ا"حتلة �رض �ي الصهاينة عpى اليومي

 قتصادية وا مالية معامbت ةادار  كجهاز متواجدة اسرائيل دولة فان الدو5ي، ا"ستوى  عpى أما

 ذات اسرائيل مع ا"تحالفة الدول  فان العربي الوطن مستوى  عpى واما . �خرى  الدول  مع وثقافية

 �شتباك مجاHت مbيEن بمbيEن مليئة والساحة .أيضا وبشري  وثقا�ي واجتما�ي اقتصادي وجود

 عابرة تبEن قد . خطE>ة ا5ى حولهاي مواصل Oا ولكن صغE>ة تبدو قد بأساليب وحلفائه العدو مع

 تبدو H قد .وقاتلة مميتة ا5ى تحولها مواصل Oا ولكن هينة وتبدو . قاهرة ا5ى يحولها مواصل Oا ولكن

ي ..لقواه استWÄاف ولكOPا للعدو قاضية ضربة  عpى ا"قيمEن الصهاينة جر �ي أثرا �قوى  بعد ̈و

  . ردع جهاز ¨ي حيث من دول Oم وراء يجتمعون  كهمتر  من بدH ومخاطرها الصراع دائرة ا5ى �رض

 و�ستقرار �من عليه وتحرم أرضها، �ي الغريب ا"زروع الجسد العربية الجماهE> تOPش وهكذا

 علق الذي التقليدي الحصر مأزق  من العربي النضال ويفلت . �رض هذه عpى به يحلم الذي

 من نفر عpى �ن يعلقها ويكاد ، العربية ل للدو  النظامية الجيوش عpى دهرا التحرر  معركة

 مع �شتباك مواصلة أن مع ا"عركة، عن بعيدة البسيطة العادية الجماهE> تبقى ثم الفدائيEن،

 ا"عركة خضم البسيطة العادية الجماهE> دخول  خbل من � كامb تحقيقا تتحقق H العدو



 أن �مثلة خbل من نحاول  انما .مفتوحا سلوب�  �ي �ج Oاد باب يزال وما . ا"ناسب باHسلوب

  نؤكد
ً
 مواصلة :هو أسلوب وبأي مكان أي و�ي زمان أي �ي أبدا، يتوقف أو ينقطع أن يجوز  H خطا

  . العدو مع �شتباك

 

 

 

 

  


