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 ستمرعدوان م فيجديدة محطة 

عقاب عممية أالستباحة الضفة الغربية في  خير عمى قطاع غزة امتداداً األ سرائيمي  اإل جاء العدوانُ 
الحرب. كان  طبولَ  خطف وقتل المستوطنين الثالثة. منذ ذلك الوقت قرعت حكومة نتنياىو

عضاء المجمس أورئيس و  ،اعتقال قيادات حماس :سرائيمي ىوالمعمن لميجوم اإل اليدف المركزي  
ن عبر صفقة التبادل مع الجندي ريسرى محرّ أو  ،ووزراء سابقين، المنتمين لمحركة ،التشريعي

اس المتيمة حركة حممن  انتقاماً  شدجراءات األسير "جمعاد شاليط". جاءت ىذه اإلسرائيمي األاإل
قبل أن يعود أحد قادتيا، وبعده رئيس المكتب  بدايةً  وىو ما نفتو الحركةُ  ؛سر المستوطنينأبعممية 

 بأن أعضاء من الحركة من قام بيا دون عمم قيادتيا، السياسي لمحركة خالد مشعل، لالعتراف
 حتالل. عمنتو سمطات االأمين واعترافيم بتنفيذىا بحسب ما بعد اعتقال المتي

قوات  ضد   شبابيةً  وّلد احتجاجاتٍ  قد الضفة الغربية المحتمةفي  سرائيمي  اليجوم اإل وكان
الجماعي ومارست  من العقاب شكاالً أي اقتحمت المخيمات والمدن وفرضت االحتالل، الت

يشبو االنتفاضة في  اندلع ما ،بو خضير وحرقو حياً أعقاب خطف الطفل محمد أاالستفزاز. وفي 
لى إى دّ أ ،لى قطاع غزةإالعدوان  ن نقلَ أالتي استمرت أليام. غير و  دينة القدس وضواحييا،م

بحسب تسمية  ،"الجرف الصامد"أو بحسب تسمية المقاومة، ،اندالع حرب "العصف المأكول"
 دولة االحتالل والعدوان. 

في  السّيماو  ،طينيالشعب الفمس حكومة نتنياىو ضد  التي نشيد، والتي شنتيا الحرب العدوانية 
 .والفصل العنصري ،والتيويد ،واالستيطان ،لسياسة تعميق االحتالل جاءت امتداداً  ،قطاع غزة

الذي يستجيب  ،السياسي )الدولة المستقمة( لى تقويض مقومات الحل  إفضت أتمك السياسة التي 
 ،ساسيةواأل ،الوطنيةدنى من الحقوق األ لقرارات الشرعية الدولية التي اعترفت بأقل من الحد  
المفاوضات عمى  ،ميركيةدارات األواإل ،لمشعب الفمسطيني. لقد استخدمت حكومات االحتالل

عممية تتحدث عن دولة فمسطينية قابمة ؛ سياسي   خطر عممية خداعٍ ف كغطاء ألامتداد عقدين ونيّ 
، وبفرض رضاالحتالل بتقويض مقوماتيا عمى األوفي الوقت نفسو تقوم سمطات  ،لمحياة

ريحا، أ)غزة، القدس و  بعضياعن  منفصمةٍ  "بنتوستونات" 5 ابارتيايد )فصل عنصري( يضم  
معسكرات اعتقال  ةنزلبمىي  "بنتوستونات"الخميل وبيت لحم، رام اهلل والبيرة، نابمس والشمال(. 
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نسانية، ة اإلوالكرام ،وحرية الحركة ،جيال الجديدةواالستيعاب لأل وسبل العيش ،لى المواردإتفتقد 
 .لالنفجار ولدييم قابميةٌ  ،لعموم الواقعين تحت االحتالل؛ ويشعر المواطنون داخميا باالختناق

حاطت سمطات االحتالل أ من تأثيره إن حصل، من إمكانية ىذا االنفجار، والحد   ولمحد  
وشبكة طرق  ،عسكريةالحواجز الو  ،عنصريالفصل الوجدار  ،بالبوابات الحديدية "البنتوستونات"

ذلك بيدف الحيمولة دون االحتكاك مع قوات  مام المواطنين الفمسطينيين، كل  أاستيطانية مغمقة 
 ولى.توطنين، كما حدث في االنتفاضة األاالحتالل والمس

يمين الديني والقومي حرجة، بفعل سيادة ال لى مرحمةٍ إ سرائيمي  اإل لقد وصل الصراع الفمسطيني  
الالمباالة  روتجذّ  ،مع انحسار المعارضة اليسارية الصييونية ةالمترافق ،لسرائيإالعنصري في 

 الحتالل والكولونيالية والعنصريةا جدياً  تعارضالتي لم  ،سرائيميةخالقية لدى النخبة الثقافية اإلاأل
عمى ييودية الدولة  جماعٍ إبل ىناك شبو  ؛إال حاالت فردية ومجموعات منعزلة ومحدودة التأثير

ثنية قومية تحصر حق إيسندىا من وما   رض بالييود، وتشطب كل  ممكية األيديولوجيا دينية وا 
ئج رفض حكومة نتنياىو نتاوظير ذلك في صميين(. )السكان األ لمشعب الفمسطيني حق  

وعادت  لتفاوض من  ،اولمرتييود إ" و "كاييود بار إلييا  "إالمفاوضات السابقة التي توصل 
وفي  .المسؤولة عن فشل مفاوضات الشيور التسعةوىي شيء،  ي  أ ن تقدمأالصفر دون 
سرائيل عن متو  من العممية السياسية بالقول: "ال غنى إلص نتنياىو موقف حكو المحصمة لخّ 

سرائيل عن الضفة ضاف فيما بعد: "ال غنى إلأسرائيل"، و إمن أعن  دفاعٍ  ردن كخط  غور األ
عض المدن العراقية قال الجنراالت: إن الحدود مموصل وبوبعد احتالل تنظيم داعش ل .الغربية"

سرائيمي المطمق من إسرائيل. وعمى قاعدة الرفض اإلأول عن الدفاع األ ردنية ىي خط  العراقية األ
 لمتراجع عن االحتالل واالستيطان والسيطرة، تذرعت حكومة االحتالل بخطف المستوطنين الثالثة

وعن مسؤوليتيا في  ،نظار العالم عن قضية االحتالل المزمنأ الستباحة الضفة الغربية وتحويل
سرائيمي ضد قطاع غزة رائيل "الميدد". وجاء العدوان اإلسإلى قضية أمن إات، إفشال المفاوض

الطريق  خرى قطعُ ىدافو األأقميمية. ومن جندة الدولية واإلسرائيمي في مركز األمن اإلليضع األ
لمسار المفاوضات التي استنفدت ولم يعد يقتنع  بديلٍ  ن مسارٍ عمى المسعى الفمسطيني لمبحث ع

إال النزر القميل من الشعب الفمسطيني داخل وخارج الوطن.  ،مريكيوالدور األوبالوساطة  ،بيا
وتكريس  ،تكريس االنقسام :جلأىداف العدوان، وذلك من أيأتي إفشال حكومة الوفاق من بين و 
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ولم يختمف سياق العدوان الجديد عن سياق الحروب  فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وىو  آخرَ  الذي يدفع الشعب الفمسطيني لمبحث عن مكانٍ  ،وىو القتل والتضييق والخنق ،السابقة
 .   1948جديد من "الجينوسايد" التطيير العرقي المكمل لحرب التطيير عام  شكلٌ 

 سالم السياسي مكانته في فمسطين استعادة اإل

عمقت سيطرتيا عمى قطاع غزة في  قد 2007ة حماس منذ حسميا العسكري عام كانت حرك
لكوادر تنظيمية  التي نقمت ممكيتيا ،راضي الحكوميةوقاف واألم وشبكة المساجد واألجياز التعمي

دة االجتماعية الصمبة التي وطورت مؤسساتيا داخل المجتمع بما يعزز القاع يصعب استعادتيا،
تالط  بين الجنسين لح التنظيم، ووضعت منظومة قوانين تحظر االخمصالحيا بمصا ترتبط

مع  فرض قطيعةً وت ،بالحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير سالمي وتمس  اإل وتفرض الزي  
و أ ،يشبو الجيش لى ماإمأسسة المميشيا المسمحة وحولتيا ىم  قامت الحركة بالتراث الوطني. واأل

 تستطيع فتح معركة مع دولة االحتالل وقصف مدنٍ  سمحةً أتممك المؤسسة العسكرية التي 
 يضاً أ "حماس"وتعتمد  .الداخمية بالقوة من جية أخرى وتستطيع حسم السيطرة ،من جية إسرائيمية

من يحاول  كل   ،خضعوتُ  ،تراقب ،نواحي قطاع غزة منتشرة في كل   ،منية قويةأعمى أذرع 
، وىو إقامة مع الوقت و ُيفسر باليدف الذي أصبح واضحاً حدثتأىذا التغيير الذي معارضتيا. 

وال بالتعدد  ،أو "إمارة إسالمية" ال تمتزم بقواعد الديمقراطية )التبادل السممي لمسمطة( سمطةٍ 
تحت جناحيو  إال عمى قاعدة ومفيوم الحزب الحاكم الذي يضم   السياسي والثقافي و"الديني"

، عبر اإلجراءات سابقة الذكر، أن حركة اً أيض اً وظير جميّ ة. تابعة ليا وظيفة تجميمي تنظيماتٍ 
ال تؤمن بالشراكة السياسية عمى قاعدة التمثيل النسبي. باختصار، قامت الحركة ببناء  حماس
 ن تكون جزءاً أتقبل  لمرض موازية لمسمطة المركزية القائمة والمفترضة، و عمى األ دينيةٍ  سمطةٍ 

 و الكاممة. منيا إال من موقع السيطرة شب

، اعتمد عمى شعار 2006فوزىا في االنتخابات عام  ،قبل وبعد ،التحويل الذي أحدثتو حماس
الذي استخدمتو  "وسموأاتفاق " وفصائميا، وفي ظل   التحرير مقاومة االحتالل لحظة عجز منظمة

كان سالح  وفعالً والسيطرة الكولونيالية.  ،ومضاعفة االستيطان ،دولة االحتالل لتعميق االحتالل
. وضمن صعود الحركةفي  وساىم بفاعميةٍ في تعزيز النفوذ والتأييد الجماىيري،  المقاومة سحرياً 
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يران وحزب اهلل والنظام السوري، إبناء تحالفات مع  فيحركة حماس  نجحت ،مسعاىا لمتمكن
ن اليدف أر . غيوعسكرياً  في تقوية الحركة سياسياً  ممموٌس  دورٌ كان ليا وىي التحالفات التي 

لضغط لتحسين شروط يراني ىو استخدام الورقة الفمسطينية في ابل المحور اإلمن ق المبتغى
فشال الحل  إسرائيل في حالة االعتداء عمى إ ضد   مريكان، وفتح جبيةٍ المساومة مع األ  يران، وا 

لفمسطينية قبل استخدام الورقة ا وتعزيز االنقسام الفمسطيني كونو يبطل مفعول ،السياسي المفترض
سرائيل والغرب. المقاومة بالنسبة ليذا المحور ىي ورقة إسدية مع يرانية واألاإلبرام التسويات إ

والمقاومة بالنسبة لحركة حماس ىي  ؛واستخدام بمعزل عن ىدف الخالص من االحتالل ضغطٍ 
قامة سمطةٍ  وسيمةٌ   ،االحتاللبمعزل عن التحرر الفعمي من  دينيةٍ  لمسيطرة عمى المجتمع وا 

 فبعيداً متنوعة من المقاومة.  شكالٍ ألمتحرر يشارك فييا الشعب ب  ستراتيجيةٍ إعن وضع  وبمعزلٍ 
 إقامة ،حماس تؤيد برنامج المنظمةحركة فإن  ،عن الخطاب المستخدم لالستيالك الجماىيري

إسرائيل؛ االعتراف ب عن مد كبديلٍ طويمة األ ، وتقبل بيدنةٍ 67راضي المحتمة عام دولة في األ
لم تضع لذلك فإنيا من خارج العممية السياسية  .ة السياسيةوالتأييد مرىون بقيادتيا ىي لمعممي

االستيطان وتيويد القدس وبناء جدار الفصل العنصري في الضفة في  سالح المقاومة ضد  
نو منذ صعود حماس في االنتخابات عام أيا السياسي ومن الناحية العممية. ويالحظ خطاب

 وقد .يضاً أوفي الضفة الغربية  ،وىي تمتزم بيدنة )وقف إطالق النار( في قطاع غزة ،2006
  -توقفت بانتظار صفقة ىدنة جديدة يضاً أوالثالثة -انتيت حربين  ،حروب ثالثتخمل اليدن 

ركة حماس ال حن أروط لمصمحة االحتالل. وىذا يوضح بالتأكيد عمى التيدئة ومزيد من الش
 بديمة.  وطنيةً  يةً ستراتيجإتممك 

تركزت عمى دعم  ،من القتال يوماً  51مطالب "حماس" في الحرب الثالثة التي توقفت بعد  
مقومات سمطتيا في غزة بمعزل عن مصير االحتالل في الضفة والقدس، وبمعزل عن إعادة ربط 

د بعد نقد ذلك من داخل الوف وقد جرى تصويب الموقف شكمياً - القطاع بالضفة الغربية.
مالية صعبة بعد خسارتيا لنظام سياسية و  حماس شروطاً   .  تعيش حركةُ -المفاوض وخارجو

 خوان المسممين في مصر، وبعد قيام النظام الجديد برئاسة المشير "عبد الفتاح السيسي"اإل
غالق األ ،: وضعيا عمى القائمة السوداء سياسياً ىمياأالحركة،  ضد   شاممةٍ  بإجراءاتٍ  نفاق التي وا 

لحركة حماس. وكان تحالفيا مع النظام  كبيراً  مالياً  وتؤمن دخالً  ،تربط القطاع برفح المصرية
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السوري قد انفرط بعد تأييدىا لإلخوان المسممين في المعارضة السورية، والتزاميا بموقف التنظيم 
ران وفي السياق نفسو تراجعت عالقة حركة حماس بإي ي لإلخوان المؤيد إلسقاط النظام.الدول

قطر وتركيا. من حمفاء حركة حماس غير  ولم يبقَ  ،يرانيوخسرت الدعم المالي اإل ،وحزب اهلل
 لى المستوى الذي لم تعد فيو قادرةً إتراجعت مكانة الحركة السياسية وتضعضعت مواردىا المالية 

 يبأبرمتو مع الرئيس ألى استخدام اتفاق الدوحة الذي إعمى دفع رواتب موظفييا. فاضطرت 
 التوقعات، ما َيّسَر تشكيل حكومة وفاق برئاسة "رامي الحمد اهلل" كبديلٍ  مازن بمرونة فاقت كل  
 لحكومتي غزة ورام اهلل.

 المنظمة والسمطة الحاضر الغائب 

لشعبي ن أن ميزان القوى الداخمي االحركة السياسية الراىن، وبيّ  سرائيمي واقعَ كشف العدوان اإل
لفترة ما قبل الحرب التي  سالمية وتنظيماتيا )حماس والجياد(، خالفاً ة اإلَرَجَح لمصمحة المقاوم

بالقتال  خذت القرارَ أسالمية ىي التي سالم السياسي. فالمقاومة اإلفي شعبية اإل سجمت تراجعاً 
بينما و ترفضيا، وىي التي تضع الشروط المقدمة لإلسرائيميين، أنسانية وتقبل باليدنة اإل ،وبوقفو

رشاد. صح واإلبفصائميا ال تممك غير تشكيل الغطاء السياسي فقط، والتوسط بتقديم الن المنظمة
خارج منظمة التحرير  ىو ،وبيذه المعركة ،ما يتصل بالمقاومة في كل   السياسي   ن القرارَ أتبين 

رغم اإِلشكال  ،جارفٍ  شعبي   ن القرار الذي تتخذه حركة حماس يحظى بتأييدٍ أوفصائميا، و 
. وراىناً  سرائيمي تاريخياً الفمسطيني اإلسي الخطير الذي قد يترتب عمى سياستيا من الصراع السيا

، أن قوى اليسار خسرت ميزة النقد واالعتراض ومحاولة يوماً  51 الذي استمر   وَبّين العدوان
تصويب التجاوز السياسي، وتوزع موقفيا الذيمي عمى )حماس وفتح(. وخسرت فتح حساسيتيا 

السياسي عبر الوساطة  ستراتيجية المفاوضات وانتظار الحل  إن اعتمدت أ ة، بعدالوطني
التي كانت  جيزتياأالستقالليا عنيا وعن  ن اندمجت بالسمطة ولم تترك ىامشاً أمريكية. وبعد األ

. لم منيى بالتنسيق األسرائيمي المغطّ بما في ذلك التدخل اإل ،خارجية تدخالتٍ  عمى الدوام محط  
منيا )كاالتجاه الذي يمثمو القيادي القابع في سجون االحتالل مروان  و أجزاءٌ أ ،قيادة فتحتفكر 

ي لى سقوطو المدوّ إ وصوالً  ،المتكرر خفاق السياسيّ ستراتيجية بعد اإلبتغيير تمك اإل ،البرغوثي(
. بقيت قيادة فتح المنفصمة عن قاعدتيا وعن نبض وما جمبو من مصائب وخيبات أمل

خطاء سياسات حركة حماس لتبرير دورىا السمطوي أبل تعتمد عمى  ؛تنتظر المجيول ،مناصرييا
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تستطيع الحفاظ عمييا من خالل بقاء  خاصةٌ  لقيادتيا مصالحُ  تنشأن أحاكم. وذلك بعد  كحزبٍ 
لمسار المفاوضات  جديد يشكل بديالً  وبقاء الشعب دون مسارٍ  ،حلواستمرار مرحمة الال ،السمطة

خارج عالقات  وطنياً  سالم السياسي الذي ال يممك خياراً عية، ولمسار سيطرة اإلعالقات التبو 
 قميميين. مريكان وحمفائيم اإلالتبعية لأل

صالح  منطقيةٍ  جاء كنتيجةٍ  ،حدثتو الحرب من تيميش لمممثل الشرعي الوحيدأما   لعدم تجديد وا 
من فتح والمنظمة بكل فصائميا. بقيت  ل  البنية التنظيمية، والسياسية، والفكرية والمالية الشائخة لك

 في الصدارة تقدم الخطاب السياسي   ،وغير الموثوقة ،الرموز البيروقراطية الفاسدة، وغير المقنعة
ىذا الوضع في غياب نقد ورقابة وتدخل  ي مضمون. ويستمر  أالمكرور الفارغ من  عالمي  واإل

، تساىم مع المستوى الثقافي بالمعنى يسارية عممانيةٍ  وفي غياب معارضةٍ  ،المستوى الثقافي
واستكشاف عناصر القوة التي  ،الوعي بالتحديات ورفع سوية ،راطخاألتشخيص االفتراضي في 

 رض،النضال الميداني عمى األيممكيا الشعب الفمسطيني في مختمف أماكن تواجده، بغية دعم 
 ر واالنتقام من المحتمين.  أوثقافة الث االمؤسس عمى النواي لمخطاب الشعبويّ  بديلٍ  بتقديم خطابٍ 

 خدمي   لى دورٍ إعن القرار السياسي، وىبط دورىا  ، حكومة غائبةكان أداء حكومة الوحدة ىامشياً 
مع عدم امتالكيا  منسجمةٌ منيا، بل ىي  السياسية مستغربةً  لم تكن ىذه السمبيةُ  .لوجستيّ 

 ثناءأ سياسياً  ياوالتي انعكست بغياب ،وانقبل العد لديياالتمثيل ضعف عن  صالحيات، فضالً 
 خالفاً  ،وشكمية الوحدة من فوق ،ثناء العدوان  كشف عمق االنقسامأواقع الحكومة فالعدوان. 

مضى. لقد انكشفت ىشاشة  ي وقتٍ أكثر من أثناء العدوان أقت لموحدة الشعبية التي تعمّ 
داري والتي نخرىا الفساد اإل ،لكفاءةبناؤىا بمعزل عن الحاجة وا المؤسسة الحكومية التي تم  

ميمة ، ي مضمونٍ أمن  تحت االحتالل فارغاً  ببناء نواة دولةٍ  والمالي والسياسي، كم كان االدعاءُ 
ول سبوع األفي األفصرفت المبالغ الطائمة لتحقيقيا من قبل حكومة سالم فياض دون جدوى. 

 من االحتالل مرفوضاً أبات تنسيقيا مع يزة السمطة التي جأ ضد   شعبي   لمعدوان حدث احتقانٌ 
بين جموع المحتجين وأجيزة  مضى، ولوال اتباعيا المرونة لحدثت صداماتٌ  ي وقتٍ أكثر من أ

 من. األ

 ولية لمحرب النتائج ال 
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الرغم من  عمىاجتياح قطاع غزة،  -"يعمون- نتنياىو"االتجاه المركزي – "نتنياىو"ال تريد حكومة 
ألنيا ال تريد  -بينيت"-ليبرمان"– لى ذلك صراحةً إيدعو  اخل الحكومةدQ آخر وجود اتجاهٍ 

مريكي الذي يدعو وال تستطيع الخروج عمى الموقف األ ،حكم حماس في غزة كما تقول تقويَض 
عادتي مازن يبأتعزيز سمطة  وال تريد ،لى وقف الحربإ  قطاع غزة كما تقول، لىإا في الضفة وا 

يخ وقذائف المقاومة بالمستوى الذي يحقق اليدوء في غالف ما ييميا ىو وقف إطالق صوار 
التي قادت  ،و"عمود السحاب" ،كما كان عميو الحال بعد اعتداءات "الرصاص المصبوب" ،غزة
من شراء اليدوء  نوعاً  كونوطمق عميو "تيدئة" أُ مريكي. وىو ما ألى تفاىمات بمسعى مصري إ

سرائيمي إن الموقف اإل عمييا. مسيطرٍ  بمعابرَ  كبير لٍ اعتقا بقاء قطاع غزة معسكرَ مع  ،المتبادل
 ىل سيتكرر االتفاق بتحسينات مشروطة بعد اعتداء "الجرف الصامد"؟  :يطرح سؤاالً 

 بإعادة طرح قضية احتالل الضفة الغربية ،جديد تيدئةٍ  ي اتفاقِ أتتيرب حكومة نتنياىو من ربط 
 الميدد" زعماً لى طرح أمن إسرائيل "إوة الحرب ىي تسعى بقو قميمية والدولية، جندة اإلعمى األ
عش ر دامن عدم االستقرار والفوضى الناجمة عن تصدّ  قميمية مستفيدةً جندة الدولية واإلعمى األ

 منطقة. تحاول حكومة االحتالل فرضمني في طول وعرض الوشقيقاتيا المشيد السياسي واأل
تحقيقو بالقوة  في خفقتأالح المقاومة" الذي س وتطرح "نزع ،و تيدئة متبادلةأ ،مقابل ىدوء ىدوءٍ 

ال ترفضو حكومة نتنياىو،  واحدٌ  سياسي   مشروعٌ ىناك  ،وفي خمفية المشيد. يوماً  51وحرب ال 
 ،بأمن إسرائيل لمقضية الفمسطينية برمتيا بشرط عدم المس   ىو إقامة دولة في قطاع غزة كحل  

من  إن األىداف المباشرة لحكومة "نتنياىو"مد". مسمى من نوع "ىدنة طويمة األ وتقبل بأي  
خراجو من الصراع الفمسطيني اإل ىي: فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، الحرب  ،سرائيميوا 

 شعال الصراع الداخمي الفمسطيني. ا  و  ،وتكريس االنقسام

  :نتائج الحرب 

 نتيا العسكرية توقفت الحرب في اليوم الحادي والخمسين ولم تحقق دولة االحتالل وترسا
: النصر الحاسم والسريع عمى المقاومة المحاصرة والمحدودة وىي ،الحديثة أىدافيا المعمنة

خيرة. الق النار األبقي إطالق القذائف والصواريخ الفمسطينية حتى لحظة وقف إطحيث التسميح، 
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، انتيى دودٌ حيمية، وأصبح لمقوة العسكرية سرائاإلمن ن المقاومة زعزعت نظرية األإويمكن القول 
 معيا زمن الحرب الخاطفة وجيشيا الذي ال يقير وقوة ردعو وانتصاراتو السيمة قميمة الكمفة. 

   كتدمير المنازل عمى ساكنييا  ،استيداف المدنيين الفمسطينيين والقتل بطرق منيجية
، يكشف برياءي المكان وخمق مناخ من الرعب واإلرىاب لألوتحطيم شروط الحياة والبقاء ف

 وعددٍ  ييوديةٍ  التي تتمخص بدولةٍ  ؛سرائيل الشاممة تجاه فمسطين والشعب الفمسطينيإستراتيجية إ
 لف جريحٍ أ "11"و شييداً  "2143"صميين. كانت حصيمة الخسائر الفمسطينية أقل من السكان األ

ل قطاع كثر من نصف مميون ميجر داخوأ -مميار دوالر 6خسائر بقيمة -وتدمير البنية التحتية 
الكيبوتسات والمواقع لى نفاق اليجومية التي تؤدي إا دمرت األني. تد عي حكومة العدوان أغزة

 نحوكبر من قدرات المقاومة بما في ذلك قتل العسكرية اإلسرائيمية، وتدعي أنيا دمرت الجزء األ
ن نسبة إ :مم المتحدة يقولن تقدير األ، بالعكس أىاعاءادّ يسند  مقاوم. وال يوجد ما "1000"
 سرائيميةمالي وىذا وحده يكشف المبالغة اإلجمن العدد اإل "%70"ادل لمدنيين من الضحايا تعا

مدنيين  "6"و قتيالً  إسرائيمياً  وجندياً  ضابطاً  "64"مقابل سقوط  في  خفاق.التي تحاول تبرير اإل
و مصاب بالصدمات واليمع. وخسرت دولة جريح أ وعسكريّ  مدني   "1500"نحو إسرائيميين و 
بادة حرب اإل- ألمر أن جرائم الحرب اإلسرائيميةمميار دوالر. الغريب في ا "4-3"االحتالل 

الذين لم يكتفوا بعدم  ؛من النظام الدولي والنخب السياسية في الغرب فعلٍ  لم تقابل برد   -والدمار
ىم الذي الفعل األ لمواصمة جرائميم. رد   وحصانةً  سياسياً  منحوا المعتدين غطاءً  بل ،االعتراض

وقد  .سرائيميةجرائم الحرب اإل وضد  ، ودولتو ،العدوان واسع ضد   عالمي   شعبي   ء بصيغة توافقٍ جا
 الذي فتح جبيةً  ، األمرواالحتجاج شبو المنتظم ،من المقاطعة شكالٍ ارتقى التضامن إلى أ

 لشعب الفمسطيني.  امساندة لمتعاظمة القوة 
    ًوالمبادرة ،والتخطيط ،الصمبة رادةمن زاوية اإل كان أداء المقاومة في الحرب مميزا، 

لى ودفعيا إ ،سرائيميةاإل لى إرباك وحدات النخبةما أدى إ االستمرار. والقدرة عمى ،والشجاعة
يقاع خسائر غير مسبوقة إلى وا   ا نحو المدنيين واألىداف المدنية؛تحويل مركز الثقل في ىجومي
لى الفارق وىذا يعود إ سرائيمي،اإلم الفمسطيني عمى إرادة الجندي في صفوفيا. تفوقت إرادة المقاو 

يدافع عن  معتدٍ  وبين جندي   ،ويدافع عن شعبو ،جل الحريةاتل يناضل من أالجوىري بين مق
 وسياسة عنصرية.  "كولونيالية" ىدافٍ أ
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 مقارنةٍ  ي  فإن أ ؛قل الجياد( مرتبكاً وى السياسي )قيادة حماس وبمستوى أداء المستكان أ 
عدوان، سبوعين من ال، والمبادرة المصرية األولى بعد أخيرلنار األن بنود اتفاق وقف إطالق ابي

نو ال يوجد فرق بين الصيغتين. الفرق كان في حجم الخسائر التي لحقت بالمواطنين ستقول إ
الذي انبنى عمى احتمال رضوخ دولة  ،لمموقف السياسي وبالبنية التحتية. وىذا يطرح سوء تقديرٍ 

كان األفضل التمييز بين . وعسكرية سياسية لتي تعني قبوليا بيزيمةٍ االحتالل لشروط المقاومة ا
وبين إرغام  ،المشروعةىداف الفمسطينية وطرح المطالب واأل ،أىداف العدوانفشال بين إ فرقال

 واقتصاديّ  وعسكريّ  لى ميزان قوى سياسي  يحتاج إ فاألخيرى التسميم باليزيمة. العدو عم
؛ ولو كان موجود الشروط القائمةفي  ،ومن الصعب تحققو ،وىذا غير قائم ،لمصمحة المقاومة

د العدوان يّ أ ،كما شاىدنا ،م الدوليىزيمة المشروع الصييوني ستكون سيمة. فالنظالكانت 
 ،اهلل وحزب ،يرانيوالموقف اإل عمى العدوان، والنظام العربي الرسمي لم يعترض سياسياً  ،وأىدافو

  اقتصر عمى التأييد المفظي.
لى التراجع ما أدى بو إ ،بو وىو يتخذ القرارات يتأثرلم يقرأ المستوى السياسي ىذا الوضع ولم 

من وقف  بعد شيرٍ  حوليان تتحقق الشروط التي سيتم التفاوض ر قبل أوالقبول بوقف إطالق النا
ومن  ب كما كان يشترط المستوى السياسي.ن تتوقف الحر وأثناء حالة اليدوء، وليس قبل أ الحرب

من يستجيب ليا. بل إن مشروع قرار مجمس األلن  وعد جميوره بأنونتنياىو  الجدير بالذكر أن
  المقاومة عمى بساط البحث. يجري إعداده سيطرح سالح الذي

 الخطأ الثاني الذي ارتكبو المستوى السياسي ىو رفض المبادرة المصرية والبحث عن مبادرةٍ 
حظة وكل ل لى ضياع الوقت الذي يخسر فيو الشعب في كل يومٍ ما أدى إ قطرية تركية بديمة؛

ال  ،بحكم جوارىا لقطاع غزة ،مكانة مصر نّ مزيد. وكان عمى المستوى السياسي أن يدرك أال
ولكن  ،ؤخراً معاتو اعاد المستوى السياسي لمر آخر. وىذا ما  و استبداليا بطرفٍ يمكن شطبيا أ
ىو ربط المستوى السياسي معركة  الخاطئكان سبب ىذا التقدير و . جداً  ثمينوقت بعد إضاعة 

وما كانت الشروط  وان المسممين في المنطقة وفي مصر.خنة اإلزة بيدف آخر ىو استعادة مكاغ
سرائيمي تحتمل فتح معركة سياسية إقميمية بيذا الوزن الثقيل أثناء اليجوم اإل الواقعية الفمسطينية

أخرى،  سياسيةٍ  الوحشي عمى قطاع غزة. قبول وضموع المستوى السياسي بالدخول في معركةٍ 
لى مفاقمة ، ما أدى إنتزاعياوالسماح لدولة العدوان با السياسية لى فقدان زمام المبادرةأدى إ
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 وتجريبياً  داء المستوى السياسي مرتبكاً كان أ اوالبشرية والمادية الفمسطينية. كمالخسائر السياسية 
 عمى المستوى العسكري المقاوم.  بئاً ل عوشكّ 
  لى مستوى لسمطة، إقيادة المنظمة وا الذي تمثمو المستوى السياسي الرسميتراجع دور

لممقاومة عمى  اً سياسيّ  نو شكل غطاءً بقرار الحرب ووقفيا. صحيح أالوسيط الذي ليس لو عالقة 
ن المفاوضات الفاشمة، وصالو، وذلك بعد ردح طويل مجديد الحياة في أ ي اتفاقٍ أمل أن يعيد أ
، وبعد استنكافو في الحفاظ عمى وحدة الشعب الفمسطيني في مختمف أماكن تواجده وبعد إخفاقو

أوسمو وآلية عممو ن مسار وبنية السمطة البيروقراطية. ذلك أعن تجديد بنية المنظمة الشائخة 
ثمة خشية من عودة المفاوضات التي وليذا . بعضياوعزليا عن نات الشعب لى تفكيك مكوّ تقود إ

 واالستيطان ،سياسة تعميق االحتاللل الوقت دون جدوى وتشكل الغطاء تدمر المزيد من
  .  "االبارتيايد"و "الجينوسايد"و
     غير مدروسة يتحمل  كان مغامرةً  ،قصف مقابل قصف، القبول بحرب مواجية

عاله. الطرفين غير المتكافئة المبينة أ خسائرُ مقارنة ىذا ما تقولو  ؛مسؤوليتيا المستوى السياسي
 اسرةً ستكون خ حديثةٍ  عسكريةٍ  مع آلةٍ  (جيش مقابل جيش)ن حرب المواجية أتؤكد  النتائجو 

المسمحة التي تستند لمخصائص المتناقضة )وضع عناصر  اتباع حرب المقاومة بينما .فمسطينياً 
 مءتتالىي التي  ،خير من فعل ذلك(وعدم تمكين األ ،ى عناصر ضعف العدوقوة المقاومة عم

عندما اتبعت المقاومة  وفعالً  .مدومع خياره حرب الشعب طويمة األ مع واقع الشعب الفمسطيني
حول القطاع من خالل قصف تجمعات العدو ثناء الحرب حققت نجاحات ميمة، وب أىذا األسم

 ن يتم  أال يعقل و  .لحقت خسائر كبيرة بالمعتديناليجوم عبر األنفاق أ بمدافع الياون، ومن خالل
خرى. أ بانتظار مواجيةٍ  طويمةٍ  ويصار بعدىا االلتزام بيدنةٍ  ،محدودة خوض مواجية غير متكافئة

 قبلحماس ومن  قبل حركةنمط من الحرب ينسجم مع الشكل االستخدامي لممقاومة من إن ىذا ال
  .قميميةالقوى اإل

   ٌجندة دة طرح قضية االحتالل عمى رأس األالنتزاع المبادرة السياسية، بإعا ثمة ضرورة
 مريكية والمفاوضات وتكريس اتفاق أوسموليس عبر الوساطة األقميمية والعربية. الدولية واإل
نياء االحتالل وتقرير إجديد يخوض معركة  سياسي   البحث عن مسارٍ  بل عبر وسمطتو،
قامة الدولة المستقمة بمشاركة كل الشعب داخل وخارج الوطن ،وعودة الالجئين ،المصير  ،وا 

في الدعم والتضامن  رائعاً  الذين قدموا نموذجاً  وعالمياً  صدقاء وحمفاء الشعب عربياً أوبمشاركة 
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ولن يكون ذلك عبر البنية الشائخة لمسمطة والمنظمة والفصائل، بل عبر تجديد  عدوان.ثناء الأ
 .كميا أماكن تواجده ت ومصالح الشعب الفمسطيني فيىذه البنية لتكون معبرة عن مكونا

 . 2014/ 8/ 29رام اهلل 

 


