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طالل عوكل*

بانوراما الكارثة والبطولة في قطاع غزة

منذ 
أن فازت حركة "حماس" بأغلبية أعضاء اجمللس التشريعي يف االنتخابات 

مرحلة  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  دخلت   ،2006 سنة  مطلع  جرت  التي 

جديدة عنوانها االنقسام، أو االقتسام والصراع على املؤسسة والقرار، وخضعت الساحة 

الفلسطينية لتوازن قوة بين احلركتين الكبيرتين "حماس" و"فتح".

وكان هذا التوازن يف القوة، سببًا يف اقتسام الشرعية، ويف تصاعد حالة الصراع 

كان  الذي  التغيير  تقاوم  قديمة  وقوة  حتكم،  أن  تريد  جديدة  قوة  بين  السلطة  على 

يفترض أن يحدث استناداً إىل ما أفرزته صناديق االقتراع. وبلغ الصراع بين احلركتين 

حداً حسمت فيه "حماس" األمور بالقوة، فأقصت األجهزة األمنية واملدنية للسلطة يف 

غزة، وأسست جهازها املدين واألمني والشرطي اخلاص بها، والتابع للحكومة املقالة 

برئاسة إسماعيل هنية.

وشّكل االنقسام مكسبًا استراتيجيًا إلسرائيل، حتى إن شمعون بيرس اعتبره ثالث 

أهم إجناز تاريخي إلسرائيل منذ قيام الدولة يف سنة 1948.

غزة  عزل  إىل  الهادفة  خمططاتها  ُتنّشط  أن  عمليًا،  إلسرائيل،  االنقسام  أتاح  لقد 

وفصلها عن الضفة الغربية، كي تنسف أي إمكان لقيام دولة فلسطينية على األراضي 

احلكومة  رئيس  اتخذ  حين  عمليًا،  بدأ  اخملطط  هذا  وكان   ،1967 سنة  منذ  احملتلة 

يف  املستعمرات  وإخالء  االنتشار،  بإعادة  قراره  شارون  أريئيل  السابق  اإلسرائيلية 

قطاع غزة يف سنة 2005.

غزة،  قطاع  وعزل  الفلسطيني،  ـ  الفلسطيني  واالنقسام  الصراع  تعميق  وكان 

يقتضيان، بين أشياء كثيرة، ترك "حماس" التي تسيطر على القطاع تبني نظامًا سياسيًا 

خمتلفًا، وأن تنشأ يف القطاع أوضاع اجتماعية وسياسية وثقافية ونفسية خمتلفة عّما 

هي احلال عليه يف الضفة. ولذلك تعرضت حكومة "حماس" منذ األشهر األوىل، حلصار 

 / أيلول  يف  قرار  باتخاذ  االحتالل  حكومة  لها  أسست  متكررة  والعتداءات  إسرائيلي، 

* كاتب وحملل فلسطيني.
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سبتمبر 2007، بالتعامل مع قطاع غزة ككيان معاٍد، ومع املقاومين الفلسطينيين كمقاتلين 

بالتنصل من مسؤولياتها  إسرائيل تأمل بأن تنجح، كدولة احتالل،  غير شرعيين. وكانت 

القانونية والسياسية واألمنية عن قطاع غزة.

وخالل تلك الفترة كلها، كانت إسرائيل مستعدة لتحّمل تكاليف نمو قوة املقاومة، ما دام 

االنقسام يتيح لها فرصة حتقيق أهدافها االستراتيجية، بتقويض مبررات واحتماالت قيام 

دولة فلسطين على كامل األراضي احملتلة منذ سنة 1967، وحتقيق أطماعها التوراتية يف 

القدس والضفة الغربية.

لقد فرضت إسرائيل على القطاع حصاراً خانقًا، وأوقفت العمل كليًا بستة معابر حدودية، 

أبقت منها فقط معبر كرم أبو سامل على مثلث احلدود بينها وبين مصر وغزة ، ومنعت إدخال 

كل ما ترى أنه مرتبط بالتصنيع العسكري، بما يف ذلك مواد البناء، األمر الذي عنى توقف 

العمل يف أكثر من ستين مهنة مرتبطة بهذه املواد.

منذ أسر اجلندي غلعاد شاليط يف 25 حزيران / يونيو 2006، تعّرض القطاع لعمليات 

قصف مل تكن تتوقف إاّل لتعود جمدداً، إىل أن جردت إسرائيل، يف أواخر سنة 2008، حملة 

فلسطيني   7000 خاللها  وسقط  يومًا،  عشرين  نحو  استمرت  القطاع  ضد  واسعة  عسكرية 

تقريبًا بين شهيد وجريح، كما تم تدمير البنية التحتية، وعشرات آالف املنازل واملؤسسات 

الرسمية وغير الرسمية.

وعاودت إسرائيل شن عدوان آخر يف تشرين الثاين / نوفمبر 2013، توقف بعد وساطة 

ظّل  اتفاق  إىل  التوصل  املعتقل حممد مرسي، جنحت يف  السابق  الرئيس  عهد  مصرية يف 

طوال الوقت عرضة لالنتهاكات اإلسرائيلية.

كانت  غزة،  قطاع  على  إسرائيل  شنتها  التي  واملكثفة  الواسعة  االعتداءات  هذه  وخالل 

العمليات العسكرية حمكومة بمبدأ احلرص على تعميق االنقسام الفلسطيني، واإلبقاء على 

نفوذ "حماس" يف غزة و"فتح" يف الضفة، وإضعاف الطرفين يف الوقت ذاته.

تتبنى  التي  "حماس"  حركَتي  بين  االنقسام  تعزيز  يف  ساهم  اإلسرائيلي  السلوك  هذا 

املقاومة، و"فتح" والسلطة الوطنية اللتين تتبّنيان املساومة واملفاوضة.

املشهد االجتماعي واإلنساين يف قطاع غزة عشية العدوان األخير

لقد ساهمت عوامل عديدة يف جعل حياة السكان يف قطاع غزة صعبة للغاية، ويف تديّن 

مستويات املعيشة إىل أبعد احلدود: بطالة واسعة تصل إىل نحو 40%؛ عشرات آالف اخلريجين 

من دون عمل؛ فقر تناهز نسبته 70%؛ خدمات صحية متدنية إىل حدود حمزنة؛ مياه الشرب 

ملوثة وال تصلح لالستخدام البشري؛ التجارة اخلارجية تكاد تكون منحصرة يف االستيراد، 

وأغلبها عبر شبكة أنفاق على طرف احلدود مع مصر، فضاًل عن عجز كامل عن التصدير، 

األمر  املواطنين،  يلبي حاجات  الكهربي ال  التيار  الغربية؛  الضفة  التجاري مع  التعامل  أو 

اليوم، والذي تسبب بتعّطل  الدامس معظم ساعات  الذي جعل قطاع غزة يعيش يف الظالم 

حياة الناس اليومية، وبتوقف مضخات املياه والصرف الصحي؛ الصيادون ال يستطيعون 

جتاوز مسافة ثالثة أميال، ويتعرضون بشكل دائم إلطالق النار واالعتقال وتدمير قواربهم؛ 
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املزارعون يف املناطق احلدودية الشمالية والشرقية ال يستطيعون االقتراب من حقولهم التي 

تقع ضمن مسافة 500 متر عن احلدود، والتي تعتبرها إسرائيل مناطق أمنية.

وعشية العدوان األخير، كانت شبكة األنفاق بين غزة ومصر قد ُدمرت، ومعبر رفح مل يكن 

يعمل إاّل أيامًا حمدودة وبطاقة حمدودة أيضًا، األمر الذي أدى إىل تعطيل مصالح كثير من 

السكان، وإىل ارتفاع كبير يف أسعار البضائع واملواد، عالوة على فقدان بعضها من السوق، 

وإىل جعل املئات من العاملين يف األنفاق يعانون البطالة والفقر.

األمراض  معدالت  فيها  ترتفع  ومعطلة،  ومملة  كئيبة  غزة   قطاع  يف  احلياة  أصبحت 

املزمنة كالسرطان وأمراض القلب، والضغط والسكر، والفشل الكلوي. وكان سكان القطاع 

يجدون  وال  الدويل،  اجملتمع  ومن  السلطة،  طرف  من  واإلهمال  بالتهميش  يشعرون  عامة 

سبياًل لتجاوز أحوالهم البائسة، ويشعرون باليأس واإلحباط حتى فيما يتعلق باملصاحلة 

الفلسطينية التي تشكل األمل الوحيد لتغيير هذه األوضاع.

وكانت االعتداءات اإلسرائيلية السابقة، وال سيما عدوان كانون األول / ديسمبر 2008 

)"عمود   2012 نوفمبر   / الثاين  تشرين  يف  تاله  الذي  والعدوان  املصهور"(  )"الرصاص 

سحاب"(، قد خلفت كثيراً من الدمار يف البشر واحلجر والبيئة؛ ذلك الدمار الذي مل يتمكن 

الفلسطينيون بعد من جتاوزه أو ترميم آثاره يف ظل شّح اإلمكانات واحلصار احملكم على 

القطاع.

وأسفر عدوان 2008 عن استشهاد 1417 شخصًا، بينهم 926 مدنيًا، و412 طفاًل، و111 

ومنشآت  زراعية،  وأراٍض  سكنية  مناطق  وتدمير  بجروح،  آخرين   5450 وإصابة  امرأة، 

أو جزئيًا ومل تعد صاحلة  التي ُدمرت بيوتها كليًا  اأُلسر  اقتصادية، وتشريد عشرات آالف 

للسكن. ويف ذلك احلين قّدر مؤتمر املانحين الذي ُعقد يف شرم الشيخ يف مصر بعد العدوان، 

املبلغ املطلوب إلعادة إعمار قطاع غزة بنحو أربعة مليارات ونصف مليار من الدوالرات، مل 

يصل منها إىل القطاع إاّل أقل القليل.

فأسفر عن سقوط 156  أيام،  ثمانية  استمر  الذي  السحاب"(  )"عمود  أّما عدوان 2012 

جزئي،  بتدمير  و1500  كامل،  بشكل  منزل   200 تدمير  إىل  وأدى  جريح،  و1200  شهيداً، 

فضاًل عن عدد من املساجد واملنشآت االقتصادية واملدارس.

عالوة على تلك العوامل التي سببتها االعتداءات السابقة املتكررة، فإن ارتفاع درجات 

احلرارة يف الصيف خالل العدوان األخير )"اجلرف الصامد"(، وانقطاع التيار الكهربائي مدة 

تتجاوز 8 ساعات يوميًا، واملعاناة جّراء شح املياه وغيابها أيامًا، جعلت هذا العدوان الذي 

شنته إسرائيل يف تموز / يونيو املاضي، األقسى واألشد وحشية ودماراً.

الشهر. ومل  العدوان يف األسبوع األول من شهر رمضان، بغياب كامل لطقوس هذا  بدأ 

يشفع للتجار أنهم مألوا األسواق بالبضائع، فالناس مل تتوفر لديهم األموال الالزمة للشراء، 

والبنوك كانت مغلقة، وبالتايل مل يتمكن املوظفون من استالم رواتبهم، علمًا بأن اقتصاد 

السلطة،  من  املوظفون  عليها  يحصل  التي  الرواتب  على  جداً  عالية  بدرجة  يعتمد  القطاع 

املؤسسات  وبعض  األونروا  ومن  املدين،  اجملتمع  منظمات  ومن  "حماس"،  حكومة  ومن 

الدولية، وبالتايل فإن القطاع اخلاص يعتمد بدوره أساسًا على املداخيل التي يحصل عليها 
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املوظفون. وبغياب هذه املداخيل مع بداية العدوان، عانى التجار كساداً رهيبًا.

وعلى الرغم من أن الناس يف قطاع غزة كانوا يعون أن إسرائيل حتّضر لعدوان واسع على 

الغربية،  الضفة  أن مؤشراته ظهرت بقوة خالل احلملة اإلسرائيلية على  القطاع، وال سيما 

فإن وعيهم هذا مل يترجم نفسه بتحضير ما يلزمهم ويخفف معاناتهم خالل العدوان، وذلك 

بسبب قصر ذات اليد، وعدم صالحية الثالجات واملبردات يف ظل انقطاع التيار الكهربائي 

فترات طويلة.

املشهد السياسي الفلسطيني عشية العدوان

اندلعت  حين   2010 سنة  نهاية  منذ  واإلقليمي،  العربي  احمليط  يف  املتغيرات  كانت 

االنتفاضة الشعبية يف تونس، قد ضيقت اخلناق على حركة "حماس" وحكومتها، حتى باتت 

مسألة إدارة أوضاع القطاع عبئًا على احلركة، وكان التغيير الذي وقع يف مصر يف 3 تموز/ 

يوليو 2013، األشد وطأة وتأثيراً يف طموحات "حماس" ودورها.

كانت احلركة قد اتخذت قرارها بقطع العالقة مع سورية، األمر الذي أّثر سلبيًا يف عالقتها 

بأطراف ما ُيعرف بمحور املمانعة، وأدى بالتايل إىل خفض الدعم الذي تقدمه إيران. وبدا 

خروج "حماس" من حمور املمانعة، كأنه يعّبر عن براغماتية زائدة، وربما يعتبرها البعض 

املسلمين يف مصر، حتى غيرت  اإلخوان  إن صعد جنم جماعة  إذ ما  انتهازية،  براغماتية 

تنتمي  التي  اجلماعة  مستقبل  على  التاريخية  بمراهناتها  وألقت  حتالفاتها،  من  "حماس" 

إليها.

واجملال هنا ال يتسع ملراجعة شاملة ودقيقة ألداء احلركات الفلسطينية األساسية خالل 

أعوام، لكن اخلالصة هي أن حركة "حماس" مل جتد لها  التي تمتد سبعة  مرحلة االنقسام 

خمرجًا من أزمتها سوى املوافقة على إجناح املصاحلة الفلسطينية. وكان االتفاق سريعًا 

يف منزل إسماعيل هنية الذي يقع يف خميم الشاطىء غربي مدينة غزة، حتى إن الناس مل 

يتفاءلوا كثيراً بأن يكون هناك صدقية يف التوجه نحو املصاحلة هذه املرة.

وقبل اتفاق الشاطىء ببعض الوقت، كنت كثيراً ما أقول إن املصاحلة قادمة، وإن عدوانًا 

إسرائيليًا واسعًا على قطاع غزة سيقترن بها. والربط منطقي بين املصاحلة والعدوان، ذلك 

بأن إسرائيل التي عّبرت عن غضبها من املصاحلة، كانت ستفعل كل شيء وأي شيء من أجل 

تدمير مسيرة املصاحلة، وإبقاء حالة االنقسام. والعارفون بمجريات األمور يدركون أن ثمن 

املصاحلة كإجناز وطني فلسطيني، سيكون أكبر كثيراً من الثمن الذي دفعه الفلسطينيون 

حين وقع االنقسام الذي ينطوي على خماطر جّمة على القضية الفلسطينية.

على أن املصاحلة تعطلت وتوقفت عند أوىل خطواتها، وهي تأليف حكومة الوفاق الوطني 

برئاسة الدكتور رامي حمد الله، وبدا حلركة "حماس" أن املصاحلة تنطوي على أفخاخ، وأن 

حركة "فتح" تسعى جلرجرتها، من موقع االستهانة بإمكاناتها، واستغالاًل ألزمتها. وظهرت 

أول معامل أزمة املصاحلة حين هاجم موظفو حكومة "حماس" البنوك الفلسطينية، وعمدوا 

إىل إغالقها ومنعها من صرف رواتب موظفي السلطة. ومل تتوقف أزمة البنوك عند تعطيل 

حركة صرف الرواتب، بل امتدت لتشمل جميع القطاعات اأُلخرى، التجارية واالقتصادية، 
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معامالت  وحتى  املدين،  اجملتمع  ومؤسسات  األونروا،  وكالة  ورواتب  الزبائن  ومعامالت 

املؤسسات الدولية.

وبدت األوضاع يف قطاع غزة كأنها تتجه نحو مزيد من التأزم، لتزيد على ما يعانيه 

القطاع جّراء أزمات استطالت كثيراً، وخصوصًا أن حكومة الوفاق مل تتقدم لتسّلم مسؤولياتها 

أن  إزاء حقوق ورواتب موظفي احلكومة املقالة، كما  اتخذت مواقف سلبية  يف غزة، وإنما 

املزاج الشعبي أخذ يميل أكثر فأكثر نحو التشاؤم واليأس إزاء إمكان حتقيق املصاحلة.

ومّثل ذلك فرصة إلسرائيل التي كانت تتحين الوقت، وتنتظر الذريعة التي حتتاج إليها 

من أجل تهدئة التناقضات التي اندلعت داخل حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية املوقف 

من العالقة مع الواليات املتحدة، ومن املفاوضات، ومن أجل تدمير املصاحلة الفلسطينية 

وحّل حكومة الوفاق الوطني.

قوتها  تظهر  أن  أرادت  التي  "حماس"  حلركة  مالئمًا  التصعيد  كان  املنطق،  هذا  ضمن 

وقدرتها، وصدقية توجهاتها الوطنية، وال سيما أن ظهر حركة "حماس" كان قد انكشف بعد 

التطورات التي عاشتها املنطقة، فلم يبق إىل جانبها سوى تركيا وقطر، بينما بدأت تشتد 

املواجهة ضد جماعة اإلخوان ومشروعهم يف مصر، ويف عدد من الدول العربية التي أخذت 

حماوالت  جميع  تفلح  ومل  القانون.  على  وخارجة  إرهابية  أنها  على  اجلماعة  مع  تتعامل 

"حماس" لتخفيف حالة العداء مع مصر، وإنما ازدادت معاناتها بسبب اإلغالقات الطويلة 

ملعبر رفح، وتدمير معظم شبكة األنفاق، ويف ظل احلملة التي يشنها اإلعالم املصري على 

احلركة، وأحيانًا من دون تمييز بينها وبين سكان القطاع.

لكن التصعيد كان مالئمًا إلسرائيل أيضًا كي حتقق جملة من األهداف يقف يف طليعتها 

الفلسطينية، واستعادة زمام املبادرة، وتعطيل اجلهد األميركي يف حال  إفشال املصاحلة 

التي  املفاوضات  تستأنف  أن  أجل  من  األطراف  على  الضغط  األميركية  اإلدارة  عاودت 

أفشلتها إسرائيل.

وحين اختفى املستوطنون الثالثة يف منطقة اخلليل، توفرت إلسرائيل الذريعة الكافية 

األوىل  مرحلتها  فكانت  الفلسطينية،  املعادلة  طريَف  إضعاف  بقصد  حملتها  لبدء  والقوية، 

شيئًا أشبه باالجتياح الكامل للضفة الغربية، واعتقال املئات من قيادات وأنصار "حماس"، 

ومن األسرى احملررين الذين تم إطالقهم يف إطار صفقة "وفاء األحرار".

تترك  أن  أرادت  األميركية  فاإلدارة  أيضًا،  مالئمة  واإلقليمية  الدولية  األوضاع  وكانت 

الطرفين "ينضجان يف القدر" على حد تعبير الرئيس باراك أوباما، كي يكونا جاهزين أكثر 

للتعامل بمرونة مع املساعي األميركية التي تستهدف عودة الطرفين إىل طاولة املفاوضات، 

وربما أرادت أميركا أيضًا أن تقرص أذن نتنياهو الذي جترأ على اإلدارة ورجاالتها، وأدت 

سياسته املتطرفة إىل إفشال جهودها السابقة.

بانوراما جمريات أيام العدوان

منذ اليوم األول للعدوان يف 7 تموز / يوليو، فتحت إسرائيل نيرانها من اجلو والبر والبحر 

بكثافة شديدة، وشمل القصف كافة املناطق من احلدود الشرقية والشمالية للقطاع، وكذلك 
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للطبيعة  توضيح  من  بد  ال  للصورة،  جالء  من  وملزيد   .1948 سنة  منذ  احملتلة  األراضي 

اجلغرافية لقطاع غزة:

امتداد  يف  الوسط،  ناحية  من  التاريخية،  فلسطين  أرض  غرب  جنوب  يف  القطاع  يقع 

البحر األبيض  الغرب  النقب، من جهة غربها. وهو شريط طويل يحده من  طبيعي لصحراء 

املتوسط، ومن الشرق بطول 45 كم، األرض التي حتتلها إسرائيل منذ سنة 1948.

اجلنوب  من  أّما   ،1948 سنة  منذ  إسرائيل  حتتلها  التي  األرض  تقع  أيضًا  الشمال  من 

فحدود القطاع بالكامل هي مع مصر، ويبلغ عرض القطاع من جهة مصر 14 كم، تبدأ من 

الذي يقع على مثلث احلدود بين مصر،  أبو سامل  ُيعرف بمعبر كرم  البحر، إىل ما  شاطىء 

والقطاع، واألراضي احملتلة منذ سنة 1948.

من وسط القطاع، يبلغ العرض بين البحر واحلدود مع األراضي احملتلة منذ سنة 1948، 

نحو 5 كم، ويف شمال القطاع )من مدينة غزة وشمالّيها إىل بيت حانون وبيت الهيا(. يصل 

العرض إىل نحو 7 كم.

وتتمركز الكثافة السكانية العالية يف املدن الرئيسية، ويف اجتاه أقرب إىل البحر، لكن 

حمدودية املساحة، والتزايد السكاين املرتفع، دفعا السكان إىل التوسع نحو الشرق والشمال، 

يونس  وخان  رفح  شرقي  ومعظمها  حمدودة،  أصبحت  التي  الزراعية  املناطق  على  زحفًا 

جنوب القطاع، حيث املسافة بين البحر واحلدود الشرقية ضعف طولها يف الشمال، وأكثر 

من ضعفها يف وسط القطاع. وإذا أخذنا يف االعتبار أن إسرائيل فرضت منطقة أمنية يصل 

عرضها إىل 500 متر على طول احلدود الشرقية والشمالية، وُيمنع التحرك فيها، فإن يف 

إمكاننا تخيل واقع حال الزراعة واملزارعين، واإلنتاج الزراعي، واألثر املأسوي الذي يتركه 

ذلك على املزارعين وأصحاب األرض.

السكان  والشرقية، اضطر  الشمالية  الشديد يف املناطق احلدودية  القصف  وحتت ضغط 

اخللف  إىل  والتراجع  بيوتهم  ترك  إىل  للتدمير،  منازلهم  وتعرضت  للقصف،  تعرضوا  الذين 

لدى أقاربهم أو معارفهم أو اجليران، لكن يف إطار املنطقة ذاتها التي يعيشون فيها، غير أن 

هذه احلال مل تستمر طوياًل، ألن القصف توسع ليشمل تلك املناطق كافة. وكانت الذريعة يف 

األيام األوىل، هي تدمير األنفاق العابرة للحدود التي حفرتها املقاومة استعداداً ملثل هذه 

اجملابهة، وبما أن األجهزة االستخباراتية اإلسرائيلية مل تكن تعرف حجم شبكة األنفاق، وال 

من أين تبدأ، وال إىل أين تنتهي بالضبط، فإنها اعتمدت سياسة األرض احملروقة، بتدمير 

كل ساكن ومتحرك يف املناطق املقصودة حتى مسافة كيلومتر واحد من احلدود تقريبًا.

ومع تصاعد املواجهة، وبدء املقاومة بإطالق الصواريخ بكثافة، ووصولها إىل مناطق 

يف شمال فلسطين احملتلة، أي إىل أبعد من يافا وتل أبيب وحيفا، وقيامها )أي املقاومة( 

شواطىء  إىل  وصلت  التي  البشرية  الضفادع  جمموعات  خالل  من  بحري،  إنزال  بعمليَتي 

قاعدة زيكيم اإلسرائيلية على شاطىء البحر، قررت إسرائيل البدء بعملية برية حمدودة قابلة 

للتوسع.

خذ القرار اإلسرائيلي هذا بعد جلسات عديدة ومتواصلة للمجلس األمني املصغر الذي  واتُّ

تختلف  اإلسرائيلية  األهداف  كانت  إذ  لعدوانه،  والعسكرية  السياسية  األهداف  يفتقد  كان 

 13 هناك  أن  اإلسرائيلية  املصادر  أعلنت  بدايته  فمع  العدوان:  مراحل  من  مرحلة  كل  يف 
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الهدف  هو  وتدميرها  غزة،  لقطاع  احلدودية  والشمالية  الشرقية  املناطق  على  تتوزع  نفقًا 

يف  األنفاق  من   %90 تدمير  مهمة  إجناز  بشأن  اإلسرائيلي  اإلعالن  بعد  لكن  العملية.  من 

اليوم الثاين عشر للعدوان، خرجت املقاومة بعمليَتي تسلل من األنفاق: واحدة وصل فيها 

سقط  وقد  اإلسرائيلي،  اجليش  قوات  مع  اشتبكوا  حيث  الثالثة  العين  منطقة  إىل  املقاتلون 

خالل االشتباك قتيالن إسرائيليان، بينما استشهد مقاتل فلسطيني، ثم عادت اجملموعة من 

حيث أتت. أّما يف العملية اأُلخرى فتسلل املقاومون إىل منطقة كيسوفيم حيث سيطروا على 

آلية عسكرية، واستشهد منهم مقاومان، وعاد باقي املقاتلين.

وبموازة األداء امليداين الناجح، كان أداء املقاومة اإلعالمي والعسكري مذهاًل وسريعًا، 

ومل يكن موجهًا إىل الفلسطينيين والعرب فحسب، بل إىل اإلسرائيليين أيضًا لكشف األكاذيب 

ال  اإلسرائيلي  العدوان  أن  وإلظهار  اإلسرائيلية،  والعسكرية  السياسية  األوساط  تبثها  التي 

يمتلك من األهداف إاّل إيقاع القتل والتدمير على الفلسطينيين.

ُجن جنون اجليش اإلسرائيلي بسبب املفاجآت التي حققتها املقاومة يف امليدان، فما إن 

دخلت اآلليات اإلسرائيلية والدبابات إىل داخل الشريط احلدودي، اعتقاداً منها أن القصف 

اجلوي والبري والبحري، دمر البيوت واألنفاق، حتى فاجأهم املقاتلون الفلسطينيون بهجوم 

من حتت األرض ومن بين األنقاض، واشتبكوا مع القوات اإلسرائيلية من مسافة صفر يف 

كثير من األحيان.

بدأ اجلنود والضباط اإلسرائيليون يتساقطون، وتابع املقاتلون الفلسطينيون مفاجآتهم 

التي أدهشت العدو قبل الصديق. ومع تقدم العدوان البري الذي رافقته تصريحات ملسؤولين 

بتدمير  بالكامل،  أن يحقق هدفه  يوشك  اجليش  أن  تزعم  إسرائيليين  سياسيين وعسكريين 

شبكة األنفاق، فوجئت القوات اإلسرائيلية مرة ُأخرى، حين جنح املقاتلون وبأعداد كبيرة، 

يف التسلل عبر األنفاق، إىل خلف خطوط العدو، بالقرب من مستعمرة أشكول، واالشتباك مع 

اجليش اإلسرائيلي وإيقاع خسائر كبيرة يف صفوفه، اعترفت بها إسرائيل.

العدو  مع  واالشتباك  املفاجآت،  من  مزيد  تقديم  عن  الفلسطينيون  املقاتلون  يكّف  ومل 

حانون،  وبيت  الشجاعية،  يف  دخلها:  التي  املناطق  جميع  يف  خطوطه  وخلف  املتقدم، 

وخزاعة شرقي خان يونس، ويف منطقة القرارة، وآخرها يف صباح اليوم الذي تم االتفاق 

قاعدة  على  مفاجىء  بهجوم  املقاتلين  من  جمموعة  قامت  حين  إنسانية،  تهدئة  على  فيه 

عسكرية إسرائيلية يف منطقة كرم أبو سامل، ُقتل فيه وأصيب عدد من اجلنود، بينما بقيت 

جثة أحد الضباط اإلسرائيليين يف يد رجال املقاومة.

ضابط  بجثَتي  االحتفاظ  من  وتمكنت  وضباط،  جنود  خطف  املقاومة  استهدفت  لقد 

صدرت  املقابل  ويف  إسرائيليين،  وضباط  جنود  خطف  حماوالتها  إطار  يف  وجندي، 

األوامر إىل اجليش اإلسرائيلي بقصف مكان االشتباك كله، حتى لو أدى ذلك إىل قتل جنود 

إسرائيليين، جتنبًا ألسر أي جندي.

املهمة  تلك  ـ  األنفاق  تدمير  مهمة  استكمال  وراء  أكثر، سعيًا  البرية  العملية  تقدم  ومع 

التي بدت شبه مستحيلة، بسبب استمرار فاعلية املقاومة ـ ضاعفت إسرائيل قصفها جميع 

املناطق، مستهدفة بيوتًا سكنية ومساجد ومدارس ومستشفيات ادعت أن املقاومة، أو كوادر 

حلركات املقاومة، كانت تشغلها.
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وكان واضحًا أن إسرائيل تريد أن حتقق انتصارها املستحيل يف امليدان، عبر تضخيم 

قائمة الضحايا الفلسطينيين، وخصوصًا من املدنيين، وتضخيم قائمة الدمار الشامل الذي 

قال رئيس هيئة األركان ِبني غانتس عنه، أنه سيترك أفراد »حماس« يهيمون يف الشوارع 

من دون أي مأوى لهم أو أُلسرهم.

وبذلت وسائل اإلعالم الفلسطينية، وقّلة من وسائل اإلعالم العربية، جهداً هائاًل، وعلى 

مدار الساعة، لتقديم الشواهد على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، ذلك 

بأن الطائرات اإلسرائيلية دمرت البيوت السكنية فوق ساكنيها، األمر الذي أدى إىل شطب 

ن تشتبه إسرائيل يف أنه ينتمي 
َ
عائالت بكاملها من السجل املدين، إذ كان جمرد وجود م

ن فيه وحتويله إىل ركام.
َ
إىل املقاومة يف مكان ما، كافيًا لتدمير ذلك املكان على رؤوس م

بعد األسبوع األول، أسقطت الطائرات اإلسرائيلية مناشير تطلب فيها من جميع سكان 

املناطق املستهدفة )الشجاعية؛ بيت حانون؛ منطقة العطاطرة؛ شرقي خان يونس( بالرحيل 

ن جنا بحياته، وامتألت بالناس املدارس 
َ
عن منازلهم، فحدثت هجرة جماعية داخلية لكل م

احلكومية ومدارس األونروا، وكثير من املساجد، وحتى باحات مستشفى الشفاء املركزي، 

ومستشفيات ُأخرى، فضاًل عّمن جلأوا إىل أقاربهم أو أصدقائهم أو معارفهم املقيمين وسط 

القطاع وغربه. غير أن املدارس واملستشفيات واملساجد مل تكن بمنأى عن املوت الذي يالحق 

املنكوبين، إذ ُيروى أن بعض األطفال رفضوا مغادرة املستشفى، حتى بعد أن تلقوا العالج 

آمنون حيث هم موجودون.  بأنهم  يغادروا، وذلك لشعورهم  أن  إمكانهم  الالزم، وبات يف 

الدمار واخلراب والقتل  لقد كان الوضع يف كافة مناطق قطاع غزة مأسويًا حيث مشاهد 

بأنهم  يشعرون  السكان  جميع  جعل  الذي  األمر  تتوقف،  ال  واالنفجارات  القصف  وأصوات 

يف دائرة االستهداف، وال سيما الشهداء واجلرحى، وهم يف معظمهم، من املدنيين واألطفال 

والنساء، ألن القصف أساسًا كان موجهًا إليهم.

ويف تغريدة طافحة بالدراما احلقيقية، يكتب مدير "مركز امليزان حلقوق اإلنسان"، عصام 

"الفايس بوك" قائاًل: "رجاء...  التحذيرات اإلسرائيلية، يف صفحته يف  يونس، بسخرية عن 

ن أحب... عائلتي وأهلي 
َ
رجاء... رجاء... أحبتي وزمالئي األعزاء يف مركز امليزان ويا كل م

ن أعرف وال أعرف، ال تبقوا يف منازلكم وال تخرجوا إىل الشارع، 
َ
وأصدقائي وجيراين وكل م

وال إىل املدرسة، وال تذهبوا إىل مكتب وال إىل مستشفى وال إىل مسجد أو كنيسة وال حتى 

روضة أطفال، أو حضانة رّضع، وال تمروا بجانب سيارة، وال بجانب علم لألمم املتحدة، وال 

تركبوا سيارة وال تسيروا على أقدامكم.. ال أريد أن أُفجع بأي منكم أو من أحبائكم."

ال تنتهي القصص عن ضحايا هربوا حتت القصف من مناطقهم وبيوتهم املستهدفة إىل 

أماكن آمنة وسط القطاع، أو إىل أماكن اإليواء التي تشرف عليها مؤسسات دولية كاألونروا، 

لكنهم مل يجدوا فيها األمن، وإنما الحقهم املوت.

عاش الفلسطينيون طوال أيام العدوان، على أصوات االنفجارات التي مل تترك مكانًا آمنًا، 

لكن  املهجور،  كالقفر  غزة،  مدينة  وبدا وسط  واملارة،  السيارات  الشوارع خلت من  أن  كما 

البيوت  بعض  إن  حتى  تكافل،  اجلميع  إن  بل  رائعًا،  وصموداً  عالية،  إرادة  أظهروا  الناس 

عند  طوابير  يف  الناس  واصطف  بيوتهم.  ترك  إىل  اضطروا  نازح   100 من  أكثر  استوعب 

خمس  من  أكثر  ينتظر  أن  خبز،  ربطة  على  يحصل  كي  احلظ،  صاحب  على  وكان  اخملابز، 
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الدولية،  واملنظمات  واملؤسسات،  املدين،  واجملتمع  عاديون،  أناس  اجلميع:  وهّب  ساعات. 

إىل تقديم ما يستطيعون للمهجرين الذين تذّكر كبار السن منهم أيام الهجرة األوىل يف سنة 

.1948

هذا الشعب الذي يتمسك باحلياة، كان أيام التهدئة، يخرج إىل الشوارع فينتظر يف طابور 

"اآليس كريم"، كما كان األطفال يخرجون إىل اللعب فيما تبّقى من احلدائق، ويف الشوارع. 

ما  يجدوا  أن  عسى  بيوتهم  لتفقد  يخرجون  الناس  فكان  العصر،  حتى  النهار  أول  يف  أّما 

يتبقى نافعًا من أثاثها، بينما تخرج سيارات اإلسعاف والدفاع املدين إىل املناطق املدمرة، 

واحملظورة احلركة فيها، للبحث عن ناجين حتت األنقاض، وعن جثث مل يتمكنوا من الوصول 

إليها خالل القصف املدمر.

وعلى الرغم من آالم تدمير البيت، ورحيل األحبة، وجراح اآلالف، وآالم الهجرة والعوز، 

وعلى الرغم من أسئلة الصغار التي ال جتد لها جوابًا، فإن معنويات أهل غزة  ظلت عالية، 

ألن هذه هي أول مرة تبهر فيها املقاومة اجلميع بأدائها: كان الناس يستغربون كيف تعود 

 "16 "أف  طائرات  من  شديد  لقصف  تتعرض  التي  املناطق  من  بكثافة  لتنطلق  الصواريخ 

األميركية الصنع، ومن املدفعية البحرية، وكانت إسرائيل تعتبرها مناطق فارغة تشتبه يف 

أنها حتتوي على منصات إطالق الصواريخ.

الشوارع، ومل يكن ثمة أي مظهر من مظاهر االستعراض؛ كانوا  مل يظهر املقاتلون يف 

أشباحًا يتجولون بين البيوت املدمرة بالقرب من قوات االحتالل، أو ينصبون كمينًا آللياته 

وجنوده، فيخرجون إليهم من حتت األرض، وبين احلجارة والدمار الذي يعم املكان.

ال  إسرائيل  ارتكبتها  التي  احلرب  وجرائم  جداً،  باهظة  كانت  وتكلفته  العدوان  حمصلة 

ينقصها الدليل. وال جمال هنا لتقديم إحصاءات مل تكتمل بعد حتى وقت كتابة هذه السطور، 

لكن يف حصيلة أولية بحسب الهيئة املستقلة حلقوق املواطن فإن عدد الشهداء جتاوز 2000 

شهيد، واجلرحى أكثر من 10,000 جريح، فضاًل عن تدمير أكثر من 10,000 منزل تدميراً 

كليًا، وأضعاف هذا العدد منازل مدمرة جزئيًا. وحتى حلظة كتابة هذه السطور كانت إسرائيل 

قد قصفت 188 مدرسة وجامعة، و10 مستشفيات، 6 منها توقفت عن تقديم اخلدمة، و34 

مركزاً صحيًا، و189 مسجداً، وكنيسة واحدة، و11 مقبرة إسالمية ومسيحية، و39 مؤسسة 

أهلية، و54 قارب صيد، و9 حمطات للصرف الصحي، وعشرات آبار املياه، وحمطة توليد 

الطاقة الكهربائية التي توقفت عن العمل كليًا. وبحسب احتاد الصناعات الفلسطينية، فقد 

ُقصف نحو 1000 منشأة جتارية ومصنع، ودفيئات زراعية، ومزارع أبقار ودواجن.

ومل تنج طواقم وسيارات اإلسعاف والدفاع املدين، وال حتى الصحافيين، من االستهداف. 

وقّدر مسؤول الطوارىء يف السلطة الوطنية الفلسطينية، السيد شوقي العيسى، تكلفة إعادة 

إعمار القطاع بـ 15 مليار دوالر.

املشهد السياسي خالل العدوان

والرائع  املدهش  والتصدي  الوحشي،  اإلسرائيلي  العدوان  يؤدي  أن  املتوقع  من  كان 

أطيافه  وبجميع  وجوده،  أماكن  خمتلف  يف  كله  الفلسطيني  الشعب  توحيد  إىل  للمقاومة، 
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السياسية الرسمية والشعبية، وقد هّبت اجلماهير يف الضفة الغربية ويف األراضي احملتلة 

الضفة 22  األهل يف  وقّدم خاللها  املكتملة،  غير  االنتفاضة  يشبه  فيما  منذ سنة 1948، 

شهيداً.

لكن األداء السياسي كان قد اعتراه بعض اخللل خالل النصف األول من شهر العدوان، 

على خلفية املوقف من املبادرة املصرية املبكرة، التي طالبت بوقف إطالق نار فوري، على 

الفلسطينية. وتمثل  أن يتبع ذلك مفاوضات غير مباشرة بوساطة مصر، لتحقيق املطالب 

التي أريد  ـ قطر(، تلك احملاوالت  اخللل يف االستجابة لبعض احملاوالت اإلقليمية )تركيا 

منها جتاوز دور مصر ومبادرتها، وكان ذلك بتشجيع، وربما بطلب من الواليات املتحدة. 

كما حدث خلل من خالل حماولة "حماس" االستفراد بامللف، لكن ال هذه وال تلك جنحت، 

فجرى التصحيح بالعودة إىل القاهرة ومبادرتها، ويف إطار وفد وطني فلسطيني موحد كان 

هو الصاروخ األهم الذي أغضب إسرائيل، ودفعها إىل إفشال املبادرة املصرية واملفاوضات 

والعودة مرة ُأخرى إىل تصعيد عدوانها، واعتماد سياسة االغتياالت لقيادات املقاومة على 

أمل ترميم البنية النفسية للجبهة الداخلية اإلسرائيلية، وتسويق انتصار اعتقاداً منها أن ذلك 

سيخفض فاتورة املطالب الفلسطينية.

خالل العدوان صرخ الفلسطينيون بأعلى الصوت "يا وحدنا". فمن املؤسف أنه ال الوضع 

العربية عقدت  فاجلامعة  احلدث،  بمستوى  كان  الشعبي  وال  الرسمي  اإلسالمي  وال  العربي 

اجتماعًا واحداً لتأييد املبادرة املصرية، واجتماعًا آخر يف املراحل األخيرة من العدوان، ويف 

احلالتين كانت اللغة سيدة املوقف. أّما على املستوى الشعبي، فمن املؤسف أن النشاطات 

التضامنية يف دول العامل، وخصوصًا الغربية، كانت أقوى كثيراً من تلك يف الدول العربية 

واإلسالمية.

وكان الفتًا أن تبادر دول مثل البرازيل وتشيلي وفنزويال وبوليفيا إىل سحب سفرائها 

من إسرائيل، وأن تتخذ دولة جنوب أفريقيا موقفًا قويًا من العدوان مل يضاهه أو يقترب منه 

أي موقف عربي أو إسالمي.

ويف الواقع، لو توقف العدوان من خالل اتفاق، أو مل يتوقف، فإن الفلسطينيين مل يعد 

بالنسبة  األهم  أن  غير  كافة،  اخليارات  مع  للتعامل  مستعدون  وهم  يخسرونه،  ما  لديهم 

إليهم، أن تتقدم مسيرة املصاحلة والوحدة، وأن يعمد املتصاحلون إىل اتخاذ خطوات جريئة 

االنقسام،  حالة  وتعميق  املصاحلة،  تدمير  تستهدف  التي  اإلسرائيلية  اخملططات  إلفشال 

وجتريد الفلسطينيين من أي اتفاق يحقق إجنازات سياسية.

لقد فتحت إسرائيل على نفسها بوابات املالحقة، من خالل مؤسسات دولية، وحتقيقات 

جديدة على غرار تقرير غولدستون، فجرائم احلرب هذه املرة أكثر وضوحًا، وحلفاء إسرائيل 

مل يعودوا يطيقون حتّمل غرور السياسة اإلسرائيلية وجنونها وتطرفها، حتى إن الواليات 

املتحدة وبريطانيا اللتين خلقتا إسرائيل وحتميانها أوقفتا الشحنات العسكرية للضغط على 

قيادتها من أجل وقف العدوان، واالستجابة للمبادرة املصرية بوقف إطالق النار، والتزام 

الهدوء.

ويف مقابل توحد الفلسطينيين، بدأت يف إسرائيل مرحلة النقد واالتهامات والدعوة إىل 

احملاسبة، كما أن بعض كّتابها املعروفين بوسطيتهم، أخذ يتهم احلكومة بأنها جعلت البالد 
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تزحف على بطنها. وغابت عن أجندة السياسيين واملثقفين يف إسرائيل لغة االنتصار، وبات 

على الفاعليات الفكرية واالستراتيجية أن تدرس مدى تأثير هذه التجربة يف استراتيجيات 

إسرائيل منذ سنة 1948. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

باالشتراك مع النادي الثقافي العربي ـ بيروت

فلسطين

وصراعنا مع الصهيونية وإسرائيل

مجموعة مقاالت ومحاضرات، 1957 - 2009

وليد الخالدي

479 صفحة              15 دوالراً

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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جمزرة أطفال شاطئ غزة

جمزرة الشجاعية


