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وسششيتذكر الفلسششطينيون وغيرهششم ممششن شششهدها أن… 
 خللا اجتيششاح إسششرائيل2001معركششة مخيششم جنيششن سششنة 

للضفة الغربية كانت الشرس على أرض فلسششطين حششتى
ذلك الحين، وكانت نذيرا للحروب السرائيلية القادمة في
فلسششطين. خمسششون مقششاتل أغلبهششم مششن حركششة الجهششاد
السلمي، حيث تعتبر مدينششة جنيششن معقلهششم فششي الضششفة،
وفي مبادرة منهشم، دخلشوا مسشجد المخيشم وعاهشدوا اللشه
على قتالا اليهود حتى آخششر رمششق مهمششا كششانت النتائششج …
وبدأت المعركة الطاحنة مع الجيش السرائيلي الذي فقد
فيها قرابة العشرين جنديا بششاعترافه. وتششم تششدمير المخيششم

 من سكانه، ولم تنل إسرائيل مششن المخيششم ول500وقتل 
مششن مقششاتليه إل بعششد أن نفششذت ذخيرتهششم. كششان محمششود
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الحربالطوالبة أحد أعظم قادة المعركة، ولما قيل له: "
هذه معركة فيها كّر وليس فيها " أجاب: "كّر وفّر

وفعليا كانت معركة جنين الولى والوحيدة التي لششم  ".فر
ينج منها مقاتل ولم يسششجل بهششا جرحششى! فمششن بقششي فششي

المخيم قتل سواء من السكان أو المقاتلين.

أهم ما في المعركة أنها خيضت بمصطلحات ومعايير غيششر
أيديولوجيششة أو حزبيششة أو تنظيميششة، وكششان جليششا أن الداء
القتششالي اختلششف كليششة عمششا سششبق مششن أداء فششي معششارك
ماضية. وذات المر وقع خللا الحرب على غزة، إذ يشششهد
جيل النكبة أن ما شششاهدوه وعايشششوه لششم يسششبق لهششم أن

.1948رأوا مثيل له منششذ مششا قبششل قيشام إسشرائيل سشنة   
وبمقاييس الحروب فإن ما جرى لغزة هي الحرب الولششى
والوسع والشد وحشية الششتي تقششع علششى أرض فلسششطين،
والتي خاض الفلسطينيون فيها قتششال ضششد إسششرائيل علششى

أرضهم.

في هذه المقالة ل يهمنا التوقف عنششد نتائششج الحششرب فيمششا
إذا كانت نصرا أو هزيمة مع أننا نرى أنهششا بالتأكيششد ليسششت
نصرا لليهود ول هزيمة لحماس. لكن مششن المهششم التوقششف
عند منطق الحروب السابقة الششتي خاضششتها إسششرائيل ضششد
الفلسطينيين والعرب ومنطششق العقيششدة القتاليششة ومنطششق

الحروب القادمة. 

 أول:ا حروب إسرائيل

 الششتي1973إذا مششا اسششتثنينا حششرب تشششرين أولا / أكتششوبر 
اندلعت بقرار عربي فقد كانت إسرائيل قبششل قيامهششا هششي
المبششادرة فششي شششن الحششروب، وهششي المبششادرة فششي شششن
الغششارات والجتياحششات المحششدودة أو الواسششعة. وفششي كششل
حروبها كانت المدن والقرى تسقط تباعا، وكان اللجششؤون
من السكان يفرون بمئات اللفا من منازلهم ومنششاطقهم
بحثششا عششن ملذ آمششن. وفششي الحقيقششة لششم يكششن المششدنيين
ليستحقوا اللوم لنهم أعازلا وغير مششؤطرين ول منظميششن



ول يمتلكون خبرات قتالية وليس هناك مششن يششدافع عنهششم،
َلششبَ منهششا ُيط فحتى الجيششوش كششانت تفششر مششن مواقعهششا أو 
النسحاب بحجة أن المنطقة سقطت عسششكريا! أو أنهششا ل

تمتلك سوى أسلحة فردية بالكاد تدافع فيها عن نفسها.

ل شك أن هششذا النمششط مششن الحششروب كششان مريحششا لليهششود
وآمنا. والكيد أن مششا يسششتبطنه النششاس مششن عقائششد اليهششود
التي ل تقيم حرمششة لنفششس بشششرية دفعهششم إلششى الخضششوع
للحتللا بأبخس الثأمان. والكيد أيضا أن الجيالا السششابقة
كانت ثأقافتها تميل إلى السششلمة والمششن أكششثر ممششا تميششل
إلى القتششالا وفقششدان الحبششة. والكيششد أن هششذا النمششط مششن
الحياة يذكرنا بتصريحات إسحق رابين وهو يتغنششى بجيشششه

 جندي فقط، وهو عدد ل500وهو يحتل الضفة الغربية بش 
يكفششي للسششيطرة علششى مدينششة صششغيرة. لكنششه كششان كافيششا
لخضاع َمْن ُمنع من التسلح أو تجرأ على الجهششر بمشششاعر

وطنية. 

لكششن الحقيقششة أن معركششة جنيششن وحششرب غششزة أثأبتتششا أن
إسرائيل لم تخض، فيمششا مضششى، قتششال حقيقيششا مششع خصششم
حقيقي كي نقولا أنها انتصرت بفعششل تفوقهششا الميششداني أو
حتى التكنولوجي. فهي انتصرت فقششط لننششا كنششا نفششر مششن
أمامها ونلتزم البيوت. صششحيح أنهششا احتكششرت التسششلح كمششا
ونوعا لكنها لم تتعرض لقتالا ممن يملكون السششلح وكششان
باستطاعتهم إيذائها وحتى إزالتها. ومع أن الرسششولا صششلى

مسيرة شهر نصرت بالرعبالله عليه وسلم يقولا: "
" إل أننا هزمنا من اليهود بفعششل جششدار صششوتي لطششائرة أو
انفجار لقذيفششة أو بضششعة آليششات دخلششت قريششة أو مدينششة أو

حتى قبل أن تدخلها!

حتى اليهود كانوا يفاَجؤون بانتصاراتهم السريعة علينا. فقد
اعتششادوا ممارسششة احتللا يسششير دون مقاومششة أو خسششائر
كبيرة في صفوفهم المر الذي كان يشششجعهم علششى تغييششر
خططهم وأهدافهم وتوسيع رقعة الحتللا بقدر حاجتهم أو
بقدر ما يسمح لهم الميدان بذلك. ومششن المهششم، فششي هششذا



السياق، ملحظة بعض التصريحات اليهودية التي سششقطت
على غير هدى من أحد كبار المحللين في صحيفة معاريف

 " وهو يعبر للذاعة السرائيلية، بعد بضششعةعوفر شيلح"
أيام مششن انششدلع الحششرب، عششن غضششبَ جامششح منتقششدا الداء

:ا "أنالسياسششي للقششادة. هششذه التصششريحات كششانت تششرى
ًا العملييية العسييكرية ضييد قطيياع غييزة تييدار يومييي
بييدون تفكييير، ووسييط تخبييط بييارز للقيييادات

 هششذه ليسششت كذبششة ول مبالغششة لكنهششاالسييرائيلية"!؟
الحقيقة التي تشي بأن اليهود اعتادوا على إدارة معاركهم
بهذه الطريقة قياسا على ما سششبق مششن معششارك فششإذا بهششم

يتورطون في غزة.

 ثانيا:ا العقيدة القتالية المضادة

ل شك أن تحرير فلسطين سيكون من الخارج وليس مششن
الششداخل. وهششذا ل يقلششل مششن مسششؤولية الفلسششطينيين فششي

شعبالداخل خاصة وأنهم بموجبَ النششص القرآنششي هششم "
 " الششذين اسششتودع اللششه فيهششم هششذه البقعششةالجبييارين

المقدسة واختارهم سدنة عليهششا. وهكششذا تبششدو المسششؤولية
عظيمة على المسلمين في فلسطين من حيث أنهششم فششي
مواجهششة مسششتمرة وداميششة مششع القاسششية قلششوبهم وأصششلب
الرقبة بصورة مباشرة ل حواجز بينها أو حجبَ. والهششم أن
هششذه المواجهششة ستسششتمر إلششى آخششر الزمششان كمششا لششو أن
فلسطين هي مركز الصراع الزلي بين الخير والشر. ولما
يكون زوالا إسرائيل هو استحقاق رباني ل مفر منششه فهششل
العقيدة القتالية الششتي يقاتششل بهششا الفلسششطينيون إسششرائيل،

على فرض وجودها، جزء من هذا الستحقاق؟ 

 الدفاع المدني )1

من الطششبيعي أن يلجششأ اليهششود إلششى منششع الفلسششطينيين مششن
التسلح ومحاصرتهم من الداخل والخارج والفتششك بهششم فششي
عمليات إبادة متواصلة، فحتى الملذ المششن للمششدنيين كششان
ممنوعا في حرب غزة، ولم يعد المسششجد ول المدرسششة ول



المنشآت العامة ول الساحات ول المستشششفيات آمنششة مششن
آلة القتل والدمار، بل أن الطبيعششة ذاتهششا والبيئششة لششم تعششودا
آمنتين مع استخدام الغازات السامة والحارقة والفسفورية
والداين وغيرها من السلحة المحرمة دوليا، بششل أن الفششرار
من ملحقة الطائرات والقنابل الحارقة والباترة والمششدمرة
إلى مصر كششان ممنوعششا .. كششانت غششزة خللا الحششرب أشششبه

بيوم المحشر حيث ل مفر.

والحقيقة أن الفلسطينيون تلقوا مششن اليهششود طششوالا عقششود
الصراع معهم من المعاناة والقهر والتنكيل ما لم تتلقاه أية
أمة على وجه الرض. ول نظن أحدا جششرب ظلششم اليهششود أو
استطاع تحمل عنتهم في لحظة استعلئهم وإفسادهم كمششا
فعل الفلسطينيون. فهم يتلقون إفرازات هذه اللحظة مششن
الزمن أكثر مما تتلقاها أية أمة أخرى. لكن هذا ل يمنع مششن
القولا أن العقيدة القتاليششة فشي ششقها المشدني كشانت شششبه
غائبة تماما. ولو كانت المعابر مفتوحة، مثل، لشهد القطششاع

نزوحا بمئات اللفا ولتكررت تجارب الحروب السابقة. 

ومنذ اغتصاب فلسطين وإلى يومنا هذا لشم يسشجل التاريشخ
قوة عربية واحششدة تحركششت عسششكريا لنصششرة الفلسششطينيين
في فلسطين ولو لمرة واحدة. وهذا يعنششي أن خيششار تششدخل
الجيوش العربيششة ل يمكششن أن يكششون جششزء مششن أيششة عقيششدة
قتالية سابقة أو لحقة. وعلوة علششى كششون الحششدود العربيششة
آمنة منذ عشرات السنين إل أن الموقف المصششري بالششذات
خللا الحرب على غزة بدا أكثر وحشية مششن غيششره كمششا لششو
أنه واقع في صميم العقيدة القتالية لليهششود. هششذه الوضششعية
من شأنها أن تحيل الفلسطينيين إلى فكرة قبولا الحصششار،
من المحيط، في أية لحظة كإجراء حاسم يسششتهدفا إيقششاع

أكبر الضرر بهم حتى من أقرب المقربين.

ُينتظششر نصششرة مششن أحششد، فششإن وفششي هششذا السششياق، حيششث ل 
تحصششين المجتمششع وتششأمين حيششاة السششكان هششي ضششرورات
استراتيجية حاسمة بذات القدر الذي تتطلبه حمايششة القششوى
المقاتلة، فل المدني أرخص من المقاتل ول هذا أثأمششن مششن



غيره. ففي أغلبَ الحوالا يستطيع المقاتل تدبر أمششره فششي
الحروب بعكس المدني، وقد دلت الحششروب السششابقة علششى
أن أغلبَ الضحايا مششن المششدنيين، وإذا لششم يقششع التنبششه لهششذه
المشكلة وحلها فسيكون الفلسطينيون كمن يقاتل بصشيغة:

 "؟ عاش القائد … مات الشعب"

 ) هوية القتال2

ميزة الشعبَ الفلسطيني بعد النكبة أنه مشششتت ومقسششم
ومفكك بين لجئ وغير لجئ ومهاجر ونازح وبيششن الضششفة

 . وحين نتحدث عن1967 و 1948وغزة والقدس وبين 
العقيدة القتالية فليس مفهوما أي جششزء هششو المعنششي بهششا؟
ول ما إذا كانت كل المة معنية بها أم أجششزاء منهششا؟ وهششل
هششي عقيششدة قتاليششة لحششزب؟ أو لجماعششة؟ أو لحركششة؟ أو
لفرد؟ لكن الثابت أن التنوع اليديولوجي والجغرافي لدى
الفلسطينيين أفرز هششو الخششر تنوعششا فششي مصششادر العقيششدة
القتالية حتى باتت بل هوية. فبالكاد أمسششى الفلسششطينيون

 " لتحريششر فلسششطين كاملششة حششتىالكفاح المسييلحبششش "
أصششبحوا ينششادون تششارة بحقهششم فششي تقريششر المصششير وتششارة
بالدولششة المسششتقلة وتششارة بششالمؤتمر الششدولي للسششلم ثأششم
يعودون يبحثون عن السلم وتارة عن التسوية وتششارة عششن
الحكم الذاتي لينتهوا إلى المطالبششة بوقششف العششدوان وفشك
الحصار وفتح المعششابر والمصششالحة الوطنيششة والتهدئششة ومششا
إلشششى ذلشششك. باختصشششار: مشششن هشششو العشششدو الشششذي يقشششاتله

الفلسطينيون بالضبط ؟ ولية أهدافا يقاتلونه؟ 

لم يكن الحديث عن التسوية السياسية وليد مؤتمر مدريد
للسلم، فالمصالحة مع اليهود انطلقت بينما إسششرائيل لششم
تقششم بعششد. لكششن علششى الجششانبَ الفلسششطيني فششإن دخششولا
ّيششع القضششية. التسوية على خششط القتششالا أفسششد العقششولا وم
فحتى الذين كانوا يتحششدثأون عششن إزالششة إسششرائيل بوصششفها
باطشل لشم يكونششوا يشدركون أن إزالتهششا سشتعني بالمحصشلة
إزالة سايكس – بيكششو نفسششها، وهششذا ربمششا لششم يكششن هششدفا
متوقعا ول هو بحسبانهم فصمتوا عنه ولم يعودوا يتحدثأون



به. والن لم يعد معروفا ما إذا كان هذا الهششدفا مششا يششزالا
قائمششا عنششد البعششض أو أنششه معلششق علششى حيششن!؟ لكششن أيششة
جماعة أو حركة أو حزب يتحدث عششن تسششوية أو سششلم أو
حقوق أو ثأوابت أو تهششدئات أو هششدنات عليششه أن يششدرك أن
عقيششدته القتاليششة محصششورة، فقششط، فششي نطششاق اختيششاراته
وليسششت مششن السششتحقاق الربششاني فششي شششيء باعتبششار أن
القتالا هنا ليس لششه أيششة هويششة ول هششدفا إل الوصششولا إلششى
التسششوية، وهششذه مضششيعة للششوقت إل إْن كششان هنششاك مششن
يحسششن الظششن بششاليهود. ومششن الطريششف حقششا أن يششدخل
مصطلح التهدئة إلى المجالا السياسي الفلسطيني ليغششدو
وكأنه هدفا! فما الفششرق بيششن اتفاقيششة الهدنششة العربيششة مششع

 وبيششن الهششدنات المقترحششة لعششام1948إسرائيل منذ سنة 
ونصف مع العلم أن اتفاقية الهدنة العربية تجششدد آليششا كششل

ستة شهور!؟ أليس هذا عجبا!؟

في خضششم مفاوضششات كششامبَ ديفيششد بيششن مصششر وإسششرائيل
 "1979الختراق - أصدر موشيه دايان كتابا له بعنوان "

رأى فيششه أن إسششرائيل ل يمكنهششا أن تنسششحبَ مششن أراضششي
استولت عليها بالقوة فششي الضششفة الغربيششة مششا لششم تتعششرض

أمششا لمششاذا يتحششدث لضغط عسكري يجبرها على النسحاب.
دايان بهذه اللهجة فلن وجود أي كيان سياسي بششه بصششيص
مششن السششتقللا سششيعني دمششارا لحقششا لسششرائيل، إذ يمكششن
بسهولة ضربها من كل الجهات، فخشط النشار بيششن طشولكرم
وتششل أبيششبَ مثل ل يزيششد عششن عشششرين كيلششو مششترا، كمششا أن
مخازن السششلح السششتراتيجي لسششرائيل كائنششة فششي الضششفة

الغربية، فعن أي تسوية ممكنة يجري الحديث؟

المسألة باختصار أن المشروع الصهيوني ل يمكن التقششاطع
معششه عششبر تسششوية سششلمية، إذ أن التفششاوض مششع اليهششود هششو
كسبَ لهم وليس لنا، ومششن يتششابع اسششتطلعات الششرأي عنششد
اليهششود سيكتشششف بسششهولة أن المجتمششع السششرائيلي ظششل،
رغم انطلقة التسوية، يميل نحششو التطششرفا والتشششدد بينمششا
مششالت شششعوبنا، فششي المقابششل، نحششو التميششع والتفكششك. وإذا



افترضنا حسن النية فيمن يستعمل التسششوية كمنششاورة فششي
كسششبَ الششوقت للبنششاء والعششداد عليششه أن يعيششد النظششر فششي
سياسششاته الششتي قششد تكششون نتائجهششا مششدمرة علششى مسششتوى

الوعي.

 ) القتال3

كسششائر العششرب فششي عقليتهششم ، فمنششذ نكبتهششم، ل يششزالا
الفلسطينيون يعانون من مشكلة استعجالهم قطف الثمششار
وكأنها غنائم حروب قبليششة، فلششو أطلششق أحششدهم رصاصششة أو
رمى بحجر لوجدنا عشرات البيانات تتسششابق فششي تبنششي مششا
تعتبره عملية ضد قوات الحتللا، ولو قتل مششدني ليششس لششه
شششأن فششي القتششالا ول أي انتمششاء تنظيمششي أو أيششديولوجي
لسارعت الفصائل إلى تبنيه وتسششابقت فيمششن يلفششه بعلمششه
أول. هذه الظاهرة مششا زالششت تتوسششع بصششورة خطيششرة جششدا
بحيث جعلت مششن القتششالا ذو طششابع حزبششي حششتى فششي ذروة
المعششارك. لكششن المششششكلة العشششوص هششي ربشششط القتششالا
بالتسويات السياسية والمنششاورات والمواقششف والتحالفششات،
وهذه كارثأة أي كفاح شعبي، إذ يصير القتالا أشششبه بششالمزاد
العلني أو بسوق البورصة. وبالتأكيد لو يجري عششزلا القتششالا
عششن تلعششبَ القيششادات السياسششية بششه أول ثأششم عششن أيششة
استثمارات سياسششية ثأانيششا لسششتطاع الفلسششطينيون تحقيششق
نتائج فعلية منذ زمن. لكن مثل هذا المر يحتاج إلششى جعششل
القرار السياسي بيد القوى المقاتلة وما تنجزه على الرض
ة ل بيد القيادات المدنية التي قد تساوم عليه في أيشة لحظ
وتضيعه فيما تسميه مكاسبَ سياسية وشششعبية ل تقششدم ول

تؤخر.

وكالعادة، أيضا، ما زلنا نخوض القتالا بعقلية الصششمود علششى
مختلف المستويات، فنحن صامدون، منذ عقود بل كلششل ول
ملل، في السياسة والميدان، وصامدون ضششد هششدم الششبيوت
والمطششاردات والعتقشالت والحكششام المؤبشدة والجتياحشات
والترويع وقتل الشيوخ والطفالا والنساء وتدمير المسششاجد
وتششدنيس المقدسششات وتهديششد المسششجد القصششى والحصششار



والتجويششع والمعانششاة والتنكيششل والظلششم والعربششدة والقهششر،
وصششامدون ضششد النحيششاز المريكششي والغربششي لليهششود وضششد
النفاق الدولي وضد التخاذلا العربي وضد الخيانة والتواطششؤ
وضششد العنصششرية والضششطهاد وضششد سششفك الششدماء وتغييششبَ
الحقائق وضششد النتهازيششة … وضششد كششل شششيء. وهششذا بحششق
صششمود أسششطوري لكنششه سششلبي فششي صششراعنا مششع اليهششود،
ّلششف مششرارات فالتاريششخ يثبششت بششالقطع أن الصششمود الششذي خ
وحسرة في النفوس يكافأ بالنكران والسششتهتار واللمبششالة
رغم كل ما رافقه من خسائر باهظة التكاليف لما هو قابششل
للتعويض، لكن ماذا عن الخسائر الششتي ل تقبششل التثميششن ول

التعويض؟

عقليششة الصششمود هششذه ربمششا تكششون الظششروفا السششابقة قششد
فرضتها، لكننا تجاوزنا مرحلششة النقششراض والتششذويبَ، وبششات
من الضروري تجاوز عقيدة القتالا دفاعا عن المة وشششرفا
المة وكرامة المة والمششوت واقفيششن ولششن نركششع أو عقيششدة
التسششوية والسششلم والششترقبَ وتحسششين الفششرص أو عقيششدة
الحششزب والجماعششة والتنظيششم أو عقيششدة البيانششات الثأريششة
والناريششة. وأن الوان آن لنعطافششة جوهريششة نحششو عقليششة
الحركة والثأخان كما يبشر بها الدكتور عبششد السششتار قاسششم

معييالم الحييربحيششن أشششار فششي مقالششة لششه بعنششوان: "
أن الحششروب القادمششة تسششتدعي خششروجالقادميية" ميين 

المقاومة من خنادقها ومهاجمة العششدو. لكششن كيششف السششبيل
إلى ذلك؟ 

فاليهود مثل يتجنبششون القتششالا التلحمششي، والتجششارب كششثيرة،
فقد سبق لهم وامتنعوا عن دخششولا بيششروت خللا حصششارهم

 إل بعششد انسششحاب المقاومششة منهششا، وفعلششوا1982لها سششنة 
نفس الشيء في مخيم جنين، وكرروا السششلوك ذاتششه حيششن
امتنعوا فعل عن دخولا غششزة وبقيششة المششدن خشششية الوقششوع
بهششذا الفششخ. أل يفششرض هششذا علششى المقاومششة التفكيششر جششديا
بوسائل من شأنها توريط اليهششود بقتششالا تلحمششي شششاؤوا أم
أبوا حتى لو استدعى ذلك جرهششم إلششى معاقششل المقششاتلين؟



بشرط أن يضع المخططششون العسششكريون اسششتراتيجيا هششذا
النوع من القتالا مع عدم أي تدخل مششن قبششل السياسششيين؟
فمن البديهي أن يفضي اعتماد استراتيجية القتالا التلحمي
إلى تحقيق اختراق نوعي فششي عقيششدة اليهششود القتاليششة مششن
حيث عدد القتلى والسرى وردع الغطرسة والدمويششة الششتي

يمارسونها ضد الخصم. 

 ) العداد4

سواء خاض الفلسطينيون الحرب أو فرضت عليهم فالكيد
أنهششم مطششالبون بالعششداد لهششا، صششحيح أن العششداد مرتبششط
بالستطاعة، لكن أي نوع من العداد هو المقصشود؟ وعلشى
أيششة أسششس عقديششة سششيقوم؟ ومششا هششي هششويته؟ هششل هششو

سياسي؟ أم حزبي؟ 

من المعروفا أن الساحة الفلسششطينية فششي الششداخل، حيششث
يمكششن قتششالا اليهششود دون إذن مششن أحششد، تعششج بالفصششائل
واليديولوجيات، فمن شاء أن يقاتششل فششي سششبيل اللششه فلششه
ذلششك وهششو أفضششل القتششالا شششرعا وأسششلمه للنفششس وللششدنيا
والخرة، ومن أراد أن يقاتل تحت راية أخرى فليفعششل وهششو
من يتحمل نتائج قتاله شرعيا، لكن العقيششدة القتاليششة يجششبَ
أن تكون واضحة وملكا للجميع بما في ذلششك المششدنيين. أمششا
أن يستمر التعامل مع القششوى المقاتلششة والمجتمششع بمششوجبَ
معايير تنظيمية وحزبية استعلئية واحتكاريششة فهششذا سششيؤدي
إلى حششالت مششن انعششدام الثقششة كالشششك والريبششة والتششوجس
وتكريششس للخصششومات والبغششض بيششن المقششاتلين وانقسششام
اجتماعي، وللحق فقد كانت تصريحات أمير جيش المة لش:

لين   " أن " مثيرة وهو يتحدث عن غياب التنسيق   إسلم
بين القششوى ميششدانيا وعششن احتكششارات لمنششاطق القتششالا خللا
الحرب. فهل من المجدي أن يقاتل تنظيم في وسط حرب

طاحنة وعيونه تراقبَ الخرين وكأنهم أعداءه!؟

إذن العششداد يتطلششبَ منظومششة شششرعية وأخلقيششة وواقعيششة
تفوق منظومة القوة العسششكرية والتنظيميششة بحيششث ينصششبَ
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الجهد في صالح الهدفا المحدد والذي يعني المة. لكششن إذا
كانت المعارك والحروب ستخاض باسم التنظيم ولمصششلحة
التنظيم ولهدافا التنظيم وبقيادة التنظيششم وإعلم التنظيششم
وبطولت التنظيم فهذا مؤشر على أن العداد المقصود لم
يستوفا شرط الستطاعة بقدر ما استوفى شرط التنظيششم
الذي ل يرى في غيره، حتى في نظرته للمجتمع، إل مجرد.
آخريششن وشششتان بيششن هششذا وذاك. أمششا المؤشششر الهششم فهششو
اقتصار العداد على غششزة بعيششدا عششن الضششفة الغربيششة الششتي
بدت وكأنها خارج الحسابات رغم أن المتيازات التي تتيحها
طوبوغرافيا المنطقة وديمغرافيتها للقتالا ل تقارن بمششا هششو
كائن في غزة. فلنتخيل فقط نتائج نقل تجربة التصنيع إلششى
الضفة والثأر الذي يمكن أن تحدثأه. وهنا ثأمة سؤالا بسيط:

هل أن غزة مجرد معقل لرأسمالا حزبي؟

وفي السياق تظل مشكلة المن واحدة من أشششد العقبششات
فششي طريششق بنششاء عقيششدة قتاليششة فعالششة. صششحيح أن النسششبة
المئوية للطششابور الخششامس بالنسششبة للشششعوب المسششتعمرة

 لكن مثل هذه النسبة كبيرة جدا على مجتمششع%،6معدلها 
ذو جغرافية مفككة وصعبة وكثافششة سششكانية محصششورة فششي
بقعششة جغرافيششة صششغيرة. وبحسششبَ تقششديرات نشششرت سششنة

 ألششف عميششل وعميلششة فششي100 ثأمششة مششا ينششاهز الششش 1989
الضفة الغربية وقطاع غزة. وليس لدينا أية معلومات فيمششا

إذا كان العدد قد زاد أو نقص. 

ومن ثأوابت العقيدة القتالية عند اليهود أنهششم ل يسششتطيعون
القتالا إل وعيونهم مفتوحة، فإذا ما عميت عيونهم تخبطششوا
تماما. أما وأد فكششرة أن يكششون للعملء أي شششأن يششذكر فششي
المعارك قشد جششرى تطبيقهششا بشششكل واسششع خللا النتفاضششة
الولى. غير أن اليهود نجحوا إلى حد كبير في اخششتراق هششذا
التوجه عبر الزج بعملئهم في الفصائل والتنظيمات وحششتى
في المجتمع لممارستها على نطاق واسع، فكششانت النتيجششة
أن خرجششت تطبيقششات الفكششرة عششن السششيطرة وتسششببت
بتصششفيات لبريششاء قبششل أن تتوقششف. أمششا الشششق الخششر مششن



المشششكلة فيكمششن بوجششود عششائلت كاملششة امتهنششت العمالششة
والجاسوسششية، والكششثير منهششم ظششاهر للعيششان ومعروفششة
أسبقياتهم وتاريخهم لكن ليششس ثأمششة قششدرة علششى تصششفيتهم
لن ذلك يعني الدخولا في مواجهات ذات طششابع اجتمششاعي.
وشق ثأالث وهو الخر أن إسرائيل لديها القدرة على تجديد
جيششش العملء بصششورة منتظمششة وسششريعة وفعالششة. وأخيششرا
دخولا قطاعات واسعة جدا من رموز السلطة الفلسششطينية
كطرفا في خدمة إسرائيل والتغطية على جرائمها وتمريششر
مخططاتها عبر أجهزتها المنية، ول فرق، في هششذه الحالششة،
أن يكششون التعامششل مششع اليهششود نششاجم عششن فسششاد أو عمالششة
رسمية. وإذا ما استمرت المشششكلة قائمششة فل شششك أن يششد
إسرائيل ستظل طويلة حيششث تشششاء وعيونهششا مفتوحششة بمششا

يكفي لملء خزانات معلوماتها كلما نضبت.

 ) الرأي العام5

أما قصة الستنجاد بالرأي العام فليكن معلوما أن الشعوب
والمؤسسششات تحركششت ضششد وحشششية إسششرائيل أكششثر ممششا
تحركشششت لنصشششرة الفلسشششطينيين. ول ششششك أن إسشششرائيل
انكشفت للمرة الولى أمام الرأي العام. لكن لنكن دقيقين

في معالجة هذه المسألة.

إذا تعلق المر بالرأي العام العربي فل أظن أن فائدة تذكر
يمكن تحقيقها إل إْن أحدث هذا الرأي تغييرا جوهريا بحيششث
يكون له صدى سياسششي أو عسششكري وصششدى إعلمششي فششي
الغرب وهو أمر مسششتبعد لكششثر مششن سششببَ. لكششن إذا تعلششق
المر في الرأي العام الغربششي (الوليششات المتحششدة وأوروبششا
وكندا وأستراليا واليابان) فالمسألة هنا مجدية. بل هي فششي
صلبَ العقيدة القتالية كون هذه الدولا هي التي تتحكم في
السياسة الدولية وتتأثأر بحركششة شششعوبها. لكششن حششتى الششرأي
العام الوروبي قد ل ينجششح فششي إحششداث أي تغييششر حششتى لششو
خششرج بمئششات اللفا، وسششتكون مشششكلة لششو خششرج واكتفششى
بالستنكار أو الدانة كما هو حاله خللا الحششرب علششى غششزة.
وفي السياق نسششتذكر الحتجاجششات الكششبرى الششتي اجتششاحت



أوروبا في أواخر الثمانينات ضد السياسة النوويششة للوليششات
المتحشدة، فرغشم خشروج مئشات اللفا إلشى ششوارع المشدن
الوروبيششة احتجاجششا علششى عششزم المريكييششن نشششر صششواريخ
بيرشنغ وكروز النووية إل أن وزير الششدفاع المريكششي آنششذاك
كاسبر واينبرغر قالا بصششريح العبششارة أن هششذه الحتجاجششات
غير كافية لمنع نشر الصششواريخ! وخللا الحششرب علششى غششزة
سئل الكثير من الوروبيين عن موقفهم ممششا يجششري فكششان
الششرد بششأن لسششرائيل الحششق بالششدفاع عششن نفسششها. فششالعلم
الغربي غيبَ الحقائق وأخفى معالم الجرائششم وكششان ممششاثأل
للعلم السششرائيلي حيششث لششم ينقششل وقششائع الحششرب وصششور

المجازر الوحشية.

ل شششك أن الششرأي العششام سششيظل ضششعيفا وغيششر قششادر علششى
الخللا بمششوازين القششوى، ول يعششولا عليششه مششا لششم يفششرض
العسكر تغييششرات ميدانيششة علششى الرض تششؤدي إلششى تحقيششق
مكاسبَ بعيدا عن أية تنازلت سياسية أو شرعية. مكاسبَ
وتغييششرات تكفششي للكشششف عششن وهششن القششوة المتغطرسششة
وحقيقة جرائمهششا وخسششائرها، وتكششون قششادرة علششى معاقبششة
العلم الدولي المنحاز لسرائيل وإجباره على نقل الوقششائع
الميدانية رغما عنه. وهذا جزء من الستحقاق الربششاني فششي
الحرب ضد إسرائيل. فاليهود ما كانوا ليفسدوا فششي الرض
إل بحبل من الله وحبل مششن النششاس. لششذا ل بششد مششن العمششل
على توظيف الرأي العام في إضعافا الحبششل الششذي سششخره

الله لهم تمهيدا لقطعه.

أخيرا فإن أخشى ما نخشاه أن يستمر الحششالا الفلسششطيني
على ما هو عليه. فهذا يعني أننا سنضطر إلى خوض المزيد
مششن الحششروب الششتي ليششس لعقيششدتها القتاليششة أيششة هويششة أو
محتوى. ولسنا على يقين من أننششا سنتسششاءلا حينهششا بتعقششل

ومسؤولية: هل حقا كنا على صواب؟ أم أننا مخطؤون؟

أيييا كييانت الجإابيية فييالوراق العالقيية كييثيرة وقييد
تسييقط فييي أي حييين ول بييأس إن لييم تجييد ميين

 يلتقطها …




	خريف غزة العاصف 11
	كتبهاد. أكرم حجازي ، في 16 فبراير 2009 الساعة: 23:13 م


