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ماهر الشريف*
انتصرت فلسطين ألن إسرائيل عجزت
عن كسر إرادتها
تتحدث هذه املقالة عن صمود الفلسطينيين يف غزة ،الذي حال دون حتقيق أهداف
وحول اخلسارة البشرية واملادية الكبيرة يف صفوف
العدوان اإلسرائيلي على القطاع،
ّ
حتمل اخلسائر الكبيرة ورفض االستسالم ،وباحليلولة
املواطنين إىل انتصار ،عبر
ّ
دون حتقيق هدف غير معلن للعدوان ،وهو إخضاع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته
وفرض االستسالم عليه.

ليس

انتصاراً أن يفقد الشعب
الفلسطيني يف العدوان
اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة 2200
شهيد وشهيدة تقريب ًا ،ويسقط له نحو
 11,000جريح وجريحة ،و ُتدمر له
عشرات آالف املنازل واملدارس واملساجد
ويشرد نصف مليون من
واملرافق العامة،
ّ
أبنائه وبناته تقريب ًا.
انتصار هذا الشعب احلقيقي تمثّل فقط
يف كونه رفض أن يستسلم وأن يكون شعب ًا
مهزوم ًا.
لقد حددت حكومة اليمين القومي
والديني يف إسرائيل أهداف ًا معلنة لعدوانها
صرح بها رئيس
األخير على قطاع غزةّ ،
هذه احلكومة ووزير حربه ،وهذه األهداف

تطورت من إعادة الهدوء واالستقرار األمني
عبر وقف إطالق الصواريخ الفلسطينية،
لتصل إىل تدمير األنفاق ،وتوجيه ضربة
قوية إىل حرك َتي "حماس" و"اجلهاد" ،ثم
أما هدف
إىل نزع سالح املقاومة يف غزةّ .
إسقاط سلطة "حماس" يف القطاع ،فلم يكن
مطروح ًا خشية "انفالت الوضع وانتشار
الفوضى" من جهة ،والرغبة يف احلفاظ على
الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،كي
تستمر احلكومة اإلسرائيلية يف الزعم ،أمام
العامل ،أنها عاجزة عن التوصل إىل تسوية
مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي
* باحث يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف
بيروت.
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"ال تمثل سوى جزء من الفلسطينيين" ،من
جهة ثانية .وأضاف بعض احملللين العرب
إىل هذه األهداف ،هدف استعادة قوة الردع
التي فقدها اجليش اإلسرائيلي يف أعقاب
عدوانه على لبنان يف صيف سنة .2006
بيد أن الهدف احلقيقي لهذا العدوان،
والذي مل تعلنه احلكومة اإلسرائيلية
صراحة هذه املرة ،كان كسر إرادة الشعب
الفلسطيني يف املقاومة ،ومنعه من
االستمرار يف نضاله من أجل حقوقه
ال إىل فرض االستسالم
الوطنية ،وصو ً
َّ
تتخل عنه يف
عليه .وهذا الهدف الذي مل
الواقع احلركة الصهيونية منذ نكبة ،1948
تب ّين بوضوح خالل االجتياح اإلسرائيلي
ملدن الضفة الغربية يف سنة  ،2002يف
إطار العملية التي أطلقوا عليها اسم "السور
صرح رئيس
الواقي" .فخالل تلك العمليةّ ،
هيئة أركان اجليش اإلسرائيلي آنذاك،
ووزير احلرب حالي ًا ،موشيه يعلون ،أن
املطلوب هو "كي الوعي الفلسطيني" ،كي
"يعرف الفلسطينيون يف أعماق وعيهم أنهم
شعب مهزوم ".ويستعيد الضابط السابق
يف اجليش اإلسرائيلي يهودا شاول ،الذي
شارك يف عملية "السور الواقي" ،أقوال
موشيه يعلون هذه ،فيكتب يف مقالة له
بعنوان" :إسرائيل تهاجم ،بينما هي تزعم
أنها تدافع :التدخل يف غزة لن يحل شيئ ًا"
("لوموند" (باريس) 23 ،تموز /يوليو
 ،2014ص " :)17كان موشيه يعلون ،يف
سنة  ،2002رئيس ًا لهيئة األركان ،وطالبنا
بالعمل على 'كي الوعي الفلسطيني'،
وأرسلنا ،من أجل حتقيق ذلك ،ملعاقبة
السكان الفلسطينيين ،من منطلق القناعة
بأن املدنيين لن ينتفضوا إذا تعاملنا معهم
بوحشية ،وعلى اعتبار أن الوعي الذي نكويه
سيغدو وعي ًا هلع ًا ".ويتابع" :ويف إطار هذا

'الردع' ،تعاملنا مع كل فلسطيني على أنه
عدو ،وعلى أنه هدف مشروع كي نهاجمه.
وكان علينا أن نرهب السكان املدنيين كي
يشعروا بأنهم حتت سيطرتنا .وكنا أحيان ًا
'نردع' اإلرهاب من خالل فرض عقاب
جماعي على فلسطينيين أبرياء ".وهكذا،
صار تعبير "كي وعي الفلسطينيين" يعني،
يف الدعاية الصهيونية ،كسر إرادة املقاومة
لديهم ،وإحلاق هزيمة معنوية دائمة بهم،
من خالل نشر ثقافة الرعب واخلوف بين
صفوفهم ،وإشعارهم بالعجز الدائم.
أما الوسيلة التي استند إليها اجليش
ّ
اإلسرائيلي لتحقيق هذا الهدف ،فراحت
تتبلور شيئ ًا فشيئ ًا ،منذ العدوان اإلسرائيلي
يف سنة  2006على لبنان ،لتتخذ شكل
عقيدة عسكرية قامت على أساس توجيه
قوة تدميرية هائلة إىل مواقع "العدو" تك ّبده
خسائر بشرية ومادية كبيرة جداً ،وذلك
استناداً إىل جتربة الدمار الهائل الذي أحلقته
آلة احلرب اإلسرائيلية بضاحية بيروت
اجلنوبية يف تلك السنة .والواقع ،أن هذه
العقيدة التي صار اسمها "عقيدة الضاحية"،
ليست جديدة ،وإنما هي قديمة قدم بدايات
تنفيذ املشروع الصهيوين على أرض
فلسطين ،والذي مل يستهدف التدمير املنتظم
لهوية الفلسطينيين السياسية فحسب ،بل
استهدف أيض ًا تدمير جميع مقوماتهم
اجملتمعية :قراهم ،ومدنهم ،وبيوتهم،
وبناهم التحتية ،واقتصادهم وثقافتهم،
وهو ما أطلق عليه بعض الناشطين يف
جمال حقوق اإلنسان ،منذ أعوام ،مصطلح
نعرفه باإلبادة
 ، Sociocideالذي يمكن أن ّ
اجملتمعية.
توهمنا أنه "اتفاق سالم"
فمنذ توقيع ما ّ
يف أوسلو ،قام اجليش اإلسرائيلي بشن
خمس حروب على الفلسطينيين يف الضفة
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الغربية وقطاع غزة احملتلين .وكانت كل
واحدة من هذه احلروب ،يف نظر حكام
إسرائيل ،بروفة للحرب املقبلة ،وليست
استمراراً للسياسة بطرق ُأخرى ،وذلك
استناداً إىل قناعة مترسخة لدى هؤالء
احلكام ،فحواها أن الصراع مع الفلسطينيين
هو صراع وجودي ال حل له ،وهو ما أعلنه
صراحة رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين
عامين يف حوار مغلق مع
نتنياهو قبل نحو َ
ُك ّتاب إسرائيليين ،نظمته صحيفة "هآرتس"،
وذلك عندما سأله الكاتب والسينمائي إتغار
كيريت عن احلل الذي يتصوره للصراع يف
ال
الشرق األوسط ،فق ّدم نتنياهو "جواب ًا طوي ً
تطرق فيه إىل التهديد النووي اإليراين ،وإىل
حالة عدم االستقرار التي يواجهها العديد من
األنظمة يف املنطقة"؛ وأمام إحلاح الكاتب
على ضرورة احلصول على رد واضح منه،
اعترف نتنياهو ـ كما يكتب كيريت ـ بأنه
"لن يفعل شيئ ًا حلل هذا النزاع ،ألنه نزاع ال
يمكن حله" (إتغار كيريت" ،الشرق األوسط:
كلمات التهدئة"" ،لوموند" (باريس) 13 ،ـ
 14تموز  /يوليو  ،2014ص .)16
وكي يبرر حكام إسرائيل حروبهم
املستمرة هذه على الشعب الفلسطيني ،جلأوا،
يف دعايتهم ،إىل نزع إنسانية هذا الشعب،
وإىل ترويج مقولة فحواها أن هناك رؤيتين
للعامل تتواجهان يف هذا الصراع :فمن جهة،
هناك رؤية تستند إىل "ثقافة املوت ،وتمجيد
الشهادة ،واالستمتاع بقتل العدو بقنبلة
بشرية" ،ومن جهة ُأخرى ،هناك رؤية تقوم
على "ثقافة احلياة ،وحماية السكان ".وعليه،
فإن الفلسطيني يجسد "الشر" ،ألنه "يخزن
السالح يف البيوت واملساجد" ،و"يستخدم
املدنيين حلماية الصواريخ" ،خالف ًا
لإلسرائيلي الذي يجسد "اخلير" ،ألنه "يحذّر
سكان البناء قبل مهاجمته وتدميره" ،وألنه
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"يستخدم الصواريخ حلماية املدنيين".
وبهدف حتقيق "اإلجماع القومي" على
هذا املوقف من الفلسطينيين ،كان ال بد من
السعي لتدجين وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
التي ما عادت حتصل على املعلومات إ ّ
ال
من مصدر واحد هو الناطق العسكري ،والتي
صارت تعتمد على "دليل سري" ،يحتوي،
بحسب الكاتب البريطاين باتريك كوكبيرن،
"على إرشادات للمتحدثين الرسميين
اإلسرائيليين ملساعدتهم على إخفاء احلقائق
بلباقة وذكاء أمام الرأي العام" (صحيفة
ال عن موقع
"إندبندنت" البريطانية ،نق ً
"اجلزيرة نت" 28 ،تموز  /يوليو .)2014
وأظهر العدوان اإلسرائيلي على غزة
تناغم بعض احلكومات واألجهزة اإلعالمية
يف الغرب مع هذه الدعاية الصهيونية من
خالل مقولة "دفاع إسرائيل املشروع عن
نفسها" ،عند بدء العدوان ،ثم من خالل مقولة
"عدم تناسب الرد اإلسرائيلي مع الهجوم
الفلسطيني" ،أو مقولة "الرد اإلسرائيلي
املفرط" ،مع انكشاف الفظائع التي ارتكبها
اجليش اإلسرائيلي ،متجاهلة ـ أي هذه
احلكومات وأجهزة اإلعالم الغربية ـ حقيقة
أن إسرائيل هي دولة االحتالل التي تفرض
حصاراً قاسي ًا ومستمراً على قطاع غزة،
حولته إىل سجن كبير ملليون
بحيث أنها ّ
ونصف مليون فلسطيني تقريب ًا (انظر:
سيرج حاليمي" ،مسألة 'توازن' "" ،لوموند
ديبلوماتيك" (باريس) ،آب  /أغسطس
 ،2014ص .)1
وماذا ع ّنا نحن؟
مما ورد أعاله نرى أن احلرب اإلسرائيلية
ّ
على قطاع غزة مل تكن حرب ًا على حركة
"حماس" ،وإنما على املقاومة الفلسطينية
يف غزة ،وذلك يف سياق احلرب الشاملة على
الشعب الفلسطيني كافة .بيد أن هذه احلقيقة
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جتاهلها لألسف ،يف خضم املعركة الدائرة
على صعيد اإلقليم ضد ما يسمى "اإلسالم
السياسي" ،بعض األنظمة العربية ،واألخطر
أن عدداً من املثقفين العرب جتاهلها ،ومنهم
الصحايف والروائي اجلزائري كامل داود
الذي ،بحسب ما ينقل عنه حممد قاسيمي،
أعلن يف تبريره عدم تضامنه مع املقاومة
يف غزة ألنها "إسالمية" ،أنه "لن يتضامن
مع تضامن يبيع [الناس] نهاية العامل
وليس بداية العامل ،ويرى احلل يف اإلبادة
وليس يف اإلنسانية ،والذي يحدثنا عن الدين
وليس عن الكرامة ،عن امللكوت السماوي
وليس عن األرض احلية" (حممد قاسيمي،
"كيف تتضامن مع الفلسطينيين من دون
اخلضوع لنزعة قبلية"" ،لوموند" (باريس)،
 26تموز  /يوليو  ،2014ص .)16
ال أن العدوان اإلسرائيلي
لنفترض جد ً
على غزة استهدف حركة "حماس" وحدها،
فهل هذا يبرر املوقف اخملزي الذي وقفه
بعض األنظمة العربية وبعض الك ّتاب
والصحافيين العرب بذريعة "إسالمية" هذه
احلركة؟!
لقد كان الدين ملهم ًا لكثير من حركات
التحرر املناهضة لالستعمار يف العامل،
بما فيها حركة التحرر الوطني اجلزائرية،
قبل والدة "حماس" بأعوام عديدة .ومع أن
"حماس" تعلن ،حتى يف اسمها ،طابعها
اإلسالمي ،إ ّ
ال إنها ،يف األساس ،جزء من
حتظ بمثل هذا
الشعب الفلسطيني ،وهي مل
َ
التأييد الكبير يف صفوف هذا الشعب سوى
لكونها جنحت يف أن تطير ،منذ نشأتها،
ال ،وإسالمي ثاني ًا.
بجناحين :وطني أو ً
ومع أن املرء قد يختلف ،كل االختالف،
مع برناجمها االجتماعي ،ومع بعض
ممارساتها ،ومع تدخالتها يف الشؤون
الداخلية لبعض الدول العربية ،غير أنه ال

يستطيع أن ينكر طابعها الوطني ودورها
الفاعل يف مقاومة الشعب الفلسطيني
لالحتالل.
وبمناسبة احلديث عن املمارسات اخلطأ،
أود أن أشير إىل أن مشهد إعدام "العمالء"
على أرصفة الشوارع يف قطاع غزة ،ومن
دون حماكمة ،على يد بعض مقاومي
"حماس" ،كان مشهداً منفراً ـ وإن جاء رداً
على اغتيال قادة "القسام" الثالثة ـ وهو
يصب يف خدمة دعاية االحتالل الصهيوين
ّ
الذي يخشى أكثر من أي شيء آخر إبراز
الفلسطيني إلنسانيته ،وتفوقه األخالقي
على عدوه.
وماذا بعد أن انقشع غبار هذه املواجهة
الدموية اجلديدة بين الشعب الفلسطيني
واالحتالل اإلسرائيلي؟
لقد أدرك الشعب الفلسطيني بحسه
الفطري ،ومنذ اليوم األول للعدوان
اإلسرائيلي األخير ،أن هذا العدوان يتجاوز،
يف الواقع ،قطاع غزة ،ويستهدف القضية
هب
الوطنية الفلسطينية برمتها ،ولهذا ّ
سريع ًا للتضامن مع املقاومة يف غزة،
بأشكال نضالية متعددة ،يف الضفة الغربية
ويف مناطق  ،1948مثبت ًا بذلك تمسكه
احلازم بوحدته .بيد أن هذه الوحدة التي ع ّبر
عنها الفلسطينيون مل تنعكس ،على ما يبدو،
على صعيد قوى املقاومة ،وذلك على الرغم
من اتفاق املصاحلة ،الذي ُوقّع يف غزة يف
 23نيسان  /أبريل  ،2014وإعالن حكومة
التوافق الوطني ،وتشكيل الوفد الفلسطيني
املوحد إىل مفاوضات القاهرة .والدليل على
ذلك هو عودة اخلالف إىل البروز بين حرك َتي
"فتح" و"حماس" ،وتصاعد التراشق اإلعالمي
بينهما.
وكي ال يؤدي استمرار هذا اخلالف
إىل تبديد جميع اإلجنازات التي حققتها
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املقاومة ،وأولها الصمود ورفض االستسالم
يف وجه هذا العدوان ،بات من املطلوب
دعوة اإلطار القيادي املوقت ملنظمة
التحرير الفلسطينية ،والذي ا ُّتفق عليه يف
اتفاق القاهرة يف أيار  /مايو ،2011
إىل االنعقاد بأسرع وقت ،بحضور ممثلي
حرك َتي "حماس" و"اجلهاد اإلسالمي" ،من
أجل أن يضطلع بدوره كقيادة تع ّبر عن
الشراكة احلقيقية خملتلف مكونات حركة
املقاومة الفلسطينية؛ قيادة تتجنب الوقوع
يف شباك احملاور العربية واإلقليمية،
وتستثمر حالة النهوض الوطني التي
خلقها صمود املقاومة يف غزة ،بما يضمن
تعزيز نضال الشعب الفلسطيني من أجل
رفع احلصار بصورة كاملة عن قطاع غزة،
وإعادة إعمار ما دمره العدوان اإلسرائيلي،
واملضي قدم ًا على طريق االنفكاك من أسر
التزامات "اتفاق أوسلو" ،وتكريس االعتراف
بدولة فلسطين ،وتأمين انضمامها إىل بقية
املعاهدات الدولية ،وعلى األخص معاهدة
روما اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية،
ودعوة اجملتمع الدويل إىل عقد مؤتمر دويل
يحدد سقف ًا زمني ًا النسحاب قوات االحتالل
اإلسرائيلي من أراضيها ،وال سيما بعد أن
ثبت أن املفاوضات الثنائية الفلسطينية ـ
اإلسرائيلية ،والتي تدور منذ أكثر من عشرين
ِ
تفض سوى إىل
عام ًا برعاية أميركية ،مل
نتيجة واحدة هي تكريس احتالل إسرائيل،
وتوسيع استيطانها على أرضنا ،وزيادة
وحشية اعتداءاتها على شعبنا.
وإذ يتفهم الشعب الفلسطيني ،يف نضاله
من أجل هذه األهداف ،انكفاء الشعوب
العربية ،يف هذه املرحلة ،على مشكالتها
وأزماتها الداخلية ،السياسية واالجتماعية
واالقتصادية ،يف ظل تزايد خماطر تفكك
وتذرر نسيج جمتمعاتها،
وحدة كياناتها،
ّ

مداخل
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بعد أن راحت الهويات اجلزئية ،الطائفية
واملذهبية واملناطقية ،تتغلب على الهوية
املركزية الوطنية ،وال يطلب منها أن تقدم له
مما هي قادرة عليه ،فقد
من التضامن أكثر ّ
بات يف إمكانه االستناد ،اعتباراً من اآلن ،إىل
تعاطف دويل مل يسبق له مثيل ،جعل فلسطين
حتتل اليوم يف العامل ـ كما كتب الصحايف
آالن غريش ـ املكانة املركزية التي احتلتها
فيتنام خالل الفترة  1960ـ  ،1970وجنوب
أفريقيا يف السبعينيات والثمانينيات.
فحركة التضامن الواسعة هذه مع الشعب
الفلسطيني ،والتي شملت خمتلف مدن العامل،
فتحت آفاق ًا جديدة أمام حركة املقاطعة
العاملية إلسرائيل ،والتي أطلقتها 172
منظمة فلسطينية ،يف سنة  ،2005مقترحة
فرض عقوبات على حكومة االحتالل ،إىل
أن حتترم القانون الدويل وقرارات الشرعية
الدولية ،وتعترف بحق الشعب الفلسطيني
يف تقرير مصيره .وكانت هذه احلملة قد
عرفت تطوراً بارزاً يف األعوام األخيرة ،حتى
إن وزير اخلارجية األميركي جون كيري،
تخوف علن ًا ،يف تصريح أدىل به يف مدينة
ميونيخ يف  1شباط  /فبراير  ،2014من
أن تؤدي هذه احلملة إىل عزل إسرائيل ،وإىل
نزع الشرعية عنها .كما رأت فيها السلطات
اإلسرائيلية "تهديداً استراتيجي ًا" إلسرائيل ،إذ
كرس لها بنيامين نتنياهو ربع وقت الكلمة
التي ألقاها ،يف  4آذار  /مارس  ،2013أمام
منظمة اللوبي األميركي املناصر إلسرائيل
"أيباك" ،وخصص لها ،يف حزيران  /يونيو
 ،2013اجتماع ًا حلكومته املصغرة ،وكلف
وزيره للشؤون االستراتيجية بوضع خطة
متكاملة ملواجهتها.
لقد كانت غزة على مر مراحل تاريخ
احلركة الوطنية الفلسطينية املعاصرة منبع ًا
للمقاومة والصمود؛ ففيها حتالف القوميون
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والشيوعيون واإلسالميون لصد مشاريع
التوطين وجمابهة االحتالل اإلسرائيلي
يف اخلمسينيات ،ومنها انطلق مؤسسو
"حركة فتح" األوائل ،وعلى أرضها دارت
أروع معارك املقاومة املسلحة يف نهاية
الستينيات ومطلع السبعينيات ...ومن هنا،

ملن ال يسعى ألن تكون
لن يغفر التاريخ َ
دماء ضحاياها الغالية وبطوالت مقاوميها
البواسل يف هذه املواجهة األخيرة حمطة
رئيسية على طريق دحر االحتالل
اإلسرائيلي عن األرض الفلسطينية.
 5أيلول  /سبتمبر 2014
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