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تقدمي

»�سيف  معركة  وتداعيات  نتائج  حول  والدرا�سات  والتحليالت  التقارير  من  الكثري  حتدثت 

القد�س« االأخرية، بالن�سبة لطريف املعركة الرئي�سني: الكيان االإ�رصائيلي وحركة حما�س. لكن تبقى 

النقطة االأوىل امل�سيئة يف هذه املعركة، والتي مل ترّكز عليها اأغلب التحليالت والقراءات املذكورة، 

بف�سائله  الفل�سطيني،  ال�سعب  عنها  عّب  التي  املذهلة  وال�سعبية  وال�سيا�سية  امليدانية  الوحدة  وهي 

املقاتلة وحركاته ال�سيا�سية وهيئاته املختلفة، �سواء يف غزة املحا�رصة اأو ال�سفة الغربية، واالأرا�سي 

املحتلة عام 1948، و�سواًل اإىل »ال�ستات« الفل�سطيني يف املنطقة والعامل.

ومع اأهمية االأبعاد والنتائج التي تك�سفت عنها معركة »�سيف القد�س«، على ال�سعد اال�سرتاتيجية 

اأمام  وال�سيا�سية واملعنوية، لناحية مبا�رصة املقاومة بق�سف عمق الكيان وم�ستوطناته، و�سمودها 

اآالف الغارات وعمليات الق�سف املرّكز، من قبل »اأقوى« جي�س يف املنطقة، فاإن التحّول االأبرز 

الذي يجدر الرتكيز عليه يكمن يف الوحدة بني حركات وف�سائل املقاومة ، والتي تعّمدت بالدم، 

وكّر�ست وجود  ال�سعب الفل�سطيني التاريخي على اأر�سه، متجاوزة االتفاقيات ال�سيا�سية املذلّة، 

وكل اخلطط وامل�ساريع املعادية التي حاولت طم�س وجود وحقوق هذا ال�سعب على مدار العقود 

التي �سبقت اأو تلت احتالل فل�سطني من ِقبل ال�سهاينة يف العام 1948.

يف هذا االإ�سدار اخلا�س مبعركة �سيف القد�س عّدة قراءات لالأبعاد املختلفة التي انطوت عليها 

خا�سة  ندوة  اإىل  باالإ�سافة  الفل�سطينية،  بالق�سية  ون  وخمت�سّ باحثون  اأعّدها  والتي  املعركة،  تلك 

ُعِقدت يف مركز باحث للدرا�سات يف امل�سمون عينه، وح�رصها اأ�ساتذة جامعيون وباحثون من 

فل�سطني ولبنان.





7

»�سيف القد�س«

قراءة يف ال�سيا�سة وامليدان

 حممد خواجة❋ 

مقّدمة:

منذ العام 2005، واجه قطاع غزة حروبًا اإ�رسائيلية م�صّغرة، هي كناية عن ثالث جوالت قتال 

متباعدة، كانت اأعنفها )اجلرف ال�صامد 2014(، التي امتدت لواحد وخم�صني يومًا، حا�صدة 

اآالف ال�صهداء واجلرحى. لكنها مل ترتِق اإىل م�صتوى جولة القتال االأخرية »�صيف القد�س«، رغم 

حمدوديتها الزمنية )11 يومًا(. كانت اأقوى واأ�صّد من �صابقاتها، مبجرياتها وخال�صاتها امليدانية، 

وتاأثرياتها ال�صيا�صية، فل�صطينيًا وعربيًا ودوليًا.

للم�صجد  انت�صاراً  املعركة  الفل�صطينية  املقاومة  اأ�صعلت  رم�صان،  �صهر  من  االأخرية  الليايل  يف 

االأق�صى واأهايل اأحياء ال�صيخ جّراح و�صلوان وغريها، املهّددين باالقتالع من منازلهم. و�رسعان 

ما ارت�صمت على م�صاحة فل�صطني م�صهدية ثالثية االأبعاد، قدحت �رساراتها االأوىل من بوابات 

االأق�صى، فاأربكت االإ�رسائيلي واأذهلت العامل...

ة كا�رسة للعوازل ال�صيا�صية واجلغرافية؛ فبعد كمون  وبدا ال�صعب الفل�صطيني كتلة �صلبة مرتا�صّ

طويل ا�صتعل غ�صب »عرب 1948«، بالتزامن مع اإرها�صات انتفا�صة جديدة يف ال�صفة الغربية، 

ت�صامنًا مع القد�س وقطاع غزة الذي تاأّلقت مقاومته يف اأدائها وثباتها.

هّبة الداخل

رغم اأّن املفاجاآت غري ال�صاّرة للعدو، وتخّوفه من تفّلت اأو�صاع ال�صفة الغربية، فاإن عني قلقه 

بقيت م�صوبة على هّبة فل�صطينيي الداخل يف مدن وبلدات اللد وعكا وحيفا واأم الفحم و�صخنني 

والنقب وقرى اجلليل االأعلى وغريها، الرازحة حتت �صلطة اأطول احتالل ا�صتيطاين ا�صتئ�صايل.

يف االأيام االأوىل من الهّبة، جنح الفل�صطينيون بال�صيطرة على اأحياء خمتلطة، وهروب جماعات 

من املتطّرفني اليهود، عادوا اإليها بحماية ال�رسطة االإ�رسائيلية التي ا�صتقدمت قوات كبرية ال�صتعادة 

❋ نائب عن كتلة التنمية والتحرير يف الربملان اللبناين وع�صو مكتب �صيا�صي يف حركة اأمل.
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ال�صيطرة. بعد ذلك، عمد اأولئك املتطرفون اإىل ال�صدام مع ال�صكان، واإحراق موؤ�ص�صات جتارية 

وحمال و�صيارات تعود ملكيتها اإىل الفل�صطينيني.

للمجتمع  تهديد  اأكرب  »باأنها  كوفوفيت�س«  »يائيف  االإ�رسائيلي  الكاتب  و�صفها  الهّبة  تلك 

قائاًل:  الفل�صطينية  امل�صهدية  عن  فعرّب  ي�صاي«،  »بن  اأما   .)16/5/2021 )هاآرت�س  االإ�رسائيلي« 

»اإ�رسائيل تخو�س اليوم حربًا على ثالث جبهات )غزة – ال�صفة الغربية – مناطق 1948(؛ لكن 

بيني  15/5/2021(. وعّلق وزير احلرب  اأحرونوت  الداخلي« )يديعوت  االأمن  اأخطرها جبهة 

غانت�س »اإن رد فعل عرب 48 ال يقل خطورة عن �صواريخ غزة« )هاآرت�س 16/5/2021(. وللمّرة 

االأوىل، جنح بع�س االإعالم االإ�رسائيلي والعاملي للحديث عن حرب اأهلية داخل الكيان ال�صهيوين.

خّيب اجليل الثالث من فل�صطينيي الداخل اآمال املراهنني على عامَلي الوقت والتعب، وكذب 

الفل�صطينيني �صيموتون وال�صغار �صين�صون«. لقد  الكبار من  تنباأ به بن غوريون يومًا من »اأن  ما 

اأثبت هذا اجليل، بانخراطه يف م�صهدية ال�رساع، مت�صكه بجذوره وهويته الوطنية والثقافية مبواجهة 

قانون  اإقرار  خماوفهم  من  وزاد  اأجدادهم.  اأر�س  من  البالد  اأهل  طرد  يبتغي  ا�صتيطاين،  احتالل 

اليهودي، وي�رّسع عمليًا، الإلغاء وجودهم.  النقاء  2016( الذي يكّر�س مفهوم  القومية  )الدولة 

 – – تران�صفري  نّياتها، برتحيل  الدينية واليمينية  املا�صية، مل ُتخِف االأحزاب  العقود  وعلى مدى 

فل�صطينيي الداخل الذين تناهز اأعدادهم مليونًا و�صبعمائة األف ن�صمة خارج حدود الكيان. ويعترب 

االإ�رسائيليون اأن هوؤالء »قنبلة دميوغرافية«، يزداد خطرها مع مرور الوقت، وت�صّكل تهديداً لرتكيبة 

كلما  بالقلق  ت�صعر  اأنها  مراراً،  مائري،  غولدا  جاهرت  ال�صياق،  وبهذا  �صكانيًا.  اله�ّصة  جمتمعهم 

التقت امراأة فل�صطينية حاماًل يف الطريق.

لقد �صدمت هّبة فل�صطينيي الداخل العدو الذي جهد، طوال �صبعة عقود ونّيف، »لرتوي�صهم 

�صمح  كما  اجلي�س.  يف  والتطّوع  العامة  الوظيفة  اأبواب  �رسائحهم  بع�س  اأمام  ففتح  واأ�رسلتهم«؛ 

واإبراز  �صعبهم،  اأبناء  عن  عزلهم  بق�صد  منهم،  االإ�رسائيلية  اجلن�صية  حلاملي  واالقرتاع  بالرت�ّصح 

باإخفاء ب�صاعة  التجميلي  الرتو�س  ال�صهيوين. ومع ذلك، مل يفلح  »ال�صورة الدميقراطية« للكيان 

نظام الف�صل العن�رسي وممار�صاته �صد االأقلية العربية.

)قانون  م�صّمى  حتت  واعتقاالت،  قمع  حملة  العدو  نّظم  القد�س،  �صيف  معركة  انتهاء  مع 

ونظام( بحق النا�صطني من فل�صطينيي الداخل الإخماد روح االنتفا�س لديهم. �صارك فيها االآالف 

اأ�صبوع. وبح�صب  اأقل من  نا�صط خالل  الـ2000  املعتقلني  اأعداد  فتخّطت  ال�رسطة؛  من عنا�رس 

»القناة 12« االإ�رسائيلية، فاإن غاية تلك احلملة »اإعادة الردع ومكافحة اجلرائم القومية وم�صادرة 

ال�صالح«. وتغا�صى العدو ال�صاعي لتفتيت ُبنية االأقلّية العربية، عن ح�صول بع�س مواطنيها على 

االأ�صلحة الفردية، طاملا ح�رسية ا�صتخدامها يف عمليات الثاأر والنزاعات العائلية والع�صائرية.
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انتفا�ضة ال�ضفة

تبقى احتجاجات ال�صفة الغربية، اخلا�صعة �صكاًل لل�صلطة الفل�صطينية، اأقل وطاأة على االحتالل 

من حراك الداخل. وهذا ال يقّلل من اأهميتها، خ�صو�صًا اأن بع�س كوادر حركة فتح وقواعدها 

ت�صّدرت التحركات االحتجاجية يف مدن ال�صفة وبلداتها، دفاعًا عن القد�س وت�صامنًا مع قطاع 

غزة. وهكذا، تكاملت امل�صهدية، وتظّهرت وحدة املوقف، اأقّله ال�صعبي، يف امليدان وال�صاحات، 

ما يوؤرق العدو الذي عمل طوياًل على تقطيع اأو�صال الفل�صطينيني �صيا�صيًا وجغرافيًا ونف�صيًا... 

م�صتثمراً وم�صتفيداً من ال�رسذمة واالنق�صام يف �صفوف قياداتهم. ويخ�صى االإ�رسائيلي املناخات 

امل�صتجدة، نتاج تاأثري معركة �صيف القد�س، وانعكا�صاتها �صلبًا على االتفاقيات الناظمة لعالقاته 

ال�صائن واملرذول عند االأغلب االأعم من الفل�صطينيني.  التعاون االأمني  اتفاق  بال�صلطة، وحتديداً 

وهو عائق رئي�س يحول دون ا�صتعادة الوحدة الوطنية، وحت�صني العالقة بني قيادتي ال�صفة والقطاع.

على وقع معركة �صيف القد�س وم�صهدية االنت�صار وتاألّق املقاومة وعودة الربيق للق�صية، يفر�ُس 

ال�صوؤال نف�صه: هل �صيبقى املراهنون على الت�صوية والتفاو�س مع العدو على مت�صكهم بخيار كهذا، 

مل يحّرر اأر�صًا ومل ي�صرتد حّقًا، رغم انق�صاء نحو ثالثة عقود على اتفاقية اأو�صلو؟ واإن كّنا ندرك 

�صلفًا اأن اجلواب الذي نبتغي اأرجحيته لي�صت عالية، الأن غالبية القيادات التي �صلكت م�صار املهادنة 

اأ�صرية م�صالح و�صبكة منافع، ال عالقة لها باآمال ال�صعب الفل�صطيني  والتقرب من العدو، باتت 

واأحالمه، الذي يبقى هو الرهان...

امليدان

رغم اأن اآثار الدمار ال تزال بارزة يف القطاع املحا�رس، ونريان معركة �صيف القد�س ملّا تخْب 

كليًا بعد؛ فقد حتولت تلك املعركة �رسيعًا، مبجرياتها و�صماتها ونتائجها مادة نقا�س وبحٍث، لدى 

الدائر  ال�رساع  خا�صيات  على  ُمقّدرة  تداعيات  من  لها  ملا  املقاومة،  وقوى  االإ�رسائيلي  من  كل 

معادالت  ملداميك  توؤ�ص�س  قد  اأولّية،  خال�صات  حلاظ  مُيكن  ميدانيًا،  متوا�صعة  وبقراءة  بينهما. 

جديدة، توؤّثر حكمًا يف م�صارات احلروب املقبلة، واأهمها:

1 – �ملباد�أة: بادرت املقاومة الفل�صطينية بفتح املعركة وفاقًا لتوقيت ُمعلن م�صبقًا، ن�رسة للقد�س 
وامل�صجد االأق�صى؛ فكانت املرة الثانية بعد حرب اأكتوبر 1973، التي ميتلك فيها العرب عن�رس 

املباداأة، ما ُيوجب التوّقف عنده، ملا يظهره من قدرة وجراأة وثقة بالنف�س، افتقد االإ�رسائيلي اليوم 

بع�صًا منها.

و�ل�سيطرة: �صّجلت معركة �صيف القد�س ارتقاًء يف اأداء منظومة القيادة وال�صيطرة  – �لقيادة   2
�رسبات  وتنفيذ  وتوقفها،  املعركة  فتح  مبواقيت  الدقيق  بااللتزام  االأمر  وجتّلى  املقاومة،  لدى 
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العدو  ارتكبها  القيادة، كرٍد على جمازر  العامة، مبواقيت حمددة من  �صاروخية من خارج اخلطة 

اإىل  االأوامر  واإي�صال  التوا�صل،  ا�صتمرارية  تاأمني  على  القدرة  يعك�س  وهذا  مدنية.  اأهداف  �صد 

املنظومات ال�صاروخية والوحدات املقاتلة.

اثنني: االأول، امتالك اجلي�س االإ�رسائيلي قدرات تكنولوجية  ل�صببني  لي�س ب�صيطًا  هذا املعطى 

هائلة، باإمكانها تعطيل و�صائل االت�صال باأنواعها املختلفة. ويف حروب ومعارك �صابقة، ومثااًل 

»حرب لبنان االأوىل«، جنح االإ�رسائيلي بقطع التوا�صل الهرمي، و�صّل منظومة القيادة وال�صيطرة 

لدى اخل�صم. اأما ال�صبب الثاين، فمرّده اإىل تركيبة املقاومة يف قطاع غزة، امل�صّكلة من حركات 

وف�صائل متعددة، ما يعّقد اآليات التوا�صل واالأمرة القيادية، رغم ان�صوائها �صمن غرفة عمليات 

مركزية موّحدة.

التي  امل�صبقة،  التعليمات  اأهمية  من  يقّلل  ال  اإليه،  امل�صار  وال�صيطرة  القيادة  منظومة  تطّور  اإن 

حتدد مهام واأهداف الوحدات القتالية ونطاق حركتها على االأر�س. وكذلك، الالمركزية القيادية 

التي ت�صجع روح املبادرة واتخاذ القرارات من ِقبل القادة امليدانيني، مبا يتنا�صب وتبّدل جمريات 

املعركة ويطلق االإ�رسائيليون على هوؤالء القادة لقب »اجلنود املفّكرون«؛ هذان العن�رسان اأكرث من 

وت�صتخدم  الع�صابات،  قوات حرب  اأمنوذج  تركيبتها  يغلب على  التي  املقاومة  لقوى  �رسوريني 

اأ�صلوب »القتال ال�صبحي«، كونه االأجدى ملواجهة اجلي�س االإ�رسائيلي، مبا لديه من فائ�س نريان 

وقدرات تدمريية. وحتديداً، يف حال جناحه بقطع ال�صلة بني تلك املجموعات والقيادات االأعلى، 

وهذا االحتمال مر�ّصح للح�صول غالبًا، نظراً للهوة الكبرية بني قدراتها وبني قدرات العدو.

اآالف  االإ�رسائيلي  اجلو  �صالح  نّفذ  القد�س،  �صيف  معركة  خالل  و�ل�ساروخ:  �لطائرة   –  3
�صماء  يف  حربية  طائرة   200 نحو  تزاحمت  وحدها،  القتال  من  الثالثة  الليلة  ويف  الطلعات، 

قطاع غزة املحدودة املدى. وكان اأحد اأهداف كثافة الغارات التي اأحلقت الكثري من االإ�صابات 

باملدنيني، تدمري �صبكة االأنفاق املقّدرة مبئات الكيلومرتات.

يف العام 2016، اأعلن اإ�صماعيل هنية خالل ت�صييع عدد من ال�صهداء »اأن غزة �صنعت اأنفاقًا 

التي ُتدّر�س يف الكليات الع�صكرية، ويقراأ عنها الع�صكريون، ويخطط من  اأنفاق فييتنام  �صعف 

خاللها االإ�صرتاتيجيون«. عمليًا، اأ�صبحت االأنفاق من ركائز اإ�صرتاتيجية املقاومة يف القطاع، اإذ 

القدرة على  للمقاومني  توفر  التي  املوؤاتية،  الت�صاري�س اجلغرافية  امل�صاحة وانعدام  عّو�صت �صيق 

الدفاعية. وفور  املعارك  الكمائن، �صيما يف  االختباء والتخّفي و�صهولة احلركة واملباغتة ون�صب 

للغاية، وال  االأنفاق حمدودة  ب�صبكة  التي حلقت  االأ�رسار  اأن  املقاومة  قيادة  اأعلنت  القتال،  انتهاء 

تتعدى 3%.

اأما الهدف االأ�صا�س ل�صالح اجلو االإ�رسائيلي خالل معركة �صيف القد�س، فتمثل مبالحقة وتدمري 
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ال�صاعة �صفر حتى حلول حلظة  من  رماياتها،  وترية  التي حافظت على  ال�صاروخية  املنظومات 

وقف القتال، وارت�صم قو�س نريانها من اأ�صبع اجلليل يف ال�صمال حتى النقب جنوبًا. 

اأبيب  تل  مدن  يف  االأهداف  مئات  على  الفل�صطينية  ال�صواريخ  انهمرت  املعركة،  اأيام  طوال 

وع�صقالن واأ�صدود وبئر ال�صبع والنقب وم�صتوطنات غالف غزة وغريها، بحيث مل تبَق منطقة 

اآمنة على امتداد اخلارطة الفل�صطينية. وكتب األيك�س في�صمان »نحن يف حرب حقيقية ول�صنا يف 

جولة قتال. اإن �صّل املطار و�رسب البنية التحتية اال�صرتاتيجية واملراكز ال�صكانية، واإ�صابة خط نفط 

اإيالت – ع�صقالن هي حرب بني اإ�رسائيل وحما�س«. )يديعوت اأحرونوت 18/5/2021(.

لقد جنحت املنظومات ال�صاروخية للمقاومة يف نقل النريان اإىل عمق الكيان ال�صهيوين، و�صّل 

 اأو جزئي، على االختباء يف 
ّ
مناطق كاملة منه، واإجبار نحو %50 من امل�صتوطنني، ب�صكل كلي

النريان  الثانية«، من حيث قدرة  لبنان  بـ»حرب  �صبيه  القتال. وبرز م�صهد  املالجئ طوال جولة 

ال�صاروخية للمقاومة، اآنذاك، التي طاولت مدنًا ومواقع حيوية للعدو. وهو مر�ّصح للتكرار بقوة 

االإ�رسائيلية،  الع�صكرية  االإ�صرتاتيجية  مرتكزات  اأحد  اأن  يعني  وهذا  القادمة.  احلروب  يف  اأكرب 

القائمة على ح�رس املعركة باأر�س العدو واإبعاد النريان عن عمق الكيان، التي �صبق وطّبقت بنجاح 

كبري خالل احلروب الكال�صيكية مبواجهة اجليو�س العربية، قد اأُعِطبت كليًا.

ويعود الف�صل يف ذلك اإىل جهود قوى املقاومة احلثيثة لتطوير منظومات ال�صواريخ املنحنية 

ذات املديات املختلفة، وتظهر مردود تلك اجلهود يف معركة �صيف القد�س، على م�صتوى االأداء 

والدقة وقدرة الو�صول اإىل االأهداف البعيدة.

اجلبهة  حماية  ب�رسورة  متثلت  الثانية«،  لبنان  »حرب  خال�صات  اأهم  �لد�خلية:  �جلبهة   –  4
الداخلية التي تعر�صت الآالف ال�صواريخ، على مدى ثالثة وثالثني يومًا. ووفاقًا لتقديرات »جلنة 

فينوغراد«، �صتكون هدفًا رئي�صًا يف اأي حرب مقبلة، بعدما اأ�صبحت مبثابة عقب اأخيل الكيان 

اإيجاد حّل  االإ�رسائيلية على  الع�صكرية  ال�صناعات  تلك احلرب، عملت  انتهاء  االإ�رسائيلي. وفور 

لتلك املع�صلة؛ فتم ا�صتكمال م�رسوع �صاروخ حيت�س )ال�صهم( امل�صاد ال�صواريخ البال�صتية، واإنتاج 

باتريوت  مع �صواريخ  تتوىّل  �صّد �صاروخي،  منظومات  لت�صكل  احلديدية،  والقّبة  داود  مقالع 

وثاد االأمريكية حماية اجلبهة الداخلية.

اإن معركة �صيف القد�س اأو »حار�س االأ�صوار« بالت�صمية االإ�رسائيلية، �صّكلت م�رسح اختبار ملدى 

فعالية تلك املنظومات، وباالأخ�س القّبة احلديدية، امل�صّممة ال�صطياد ال�صواريخ الق�صرية واملتو�صطة 

�صمن مدى 70 كلم. وك�صفت التجربة امليدانية توا�صع النتائج املخّيبة الآمال االإ�رسائيليني، عندما 

اأخفقت باعرتا�س اأكرث من %40 من �صواريخ املقاومة. وهذا ما اأكده بيني غانت�س بالقول »اإن 

القّبة احلديدية اعرت�صت نحو 1400 �صاروخ اأطلقت من قطاع غزة«.
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ويف  غزة.  قطاع  من  �صاروخ   4500 نحو  انطالق  اإىل  والعدو  املقاومة  م�صادر  واأ�صارت 

كلفة  رغم  الـ20%،  تتجاوز  مل  التي  احلديدية  القّبة  فعالية  »من  اإ�رسائيلية  تقارير  قّللت  ال�صياق، 

ت�صغيلها العالية جداً«. )هاآرت�س 30/5/2021(.

لقد اأربكت املقاومة منظومات القّبة احلديدية، با�صتخدامها تكتيكات »االإغراق ال�صاروخي«، 

وذلك برمي �صليات متتالية على اأهداف متقاربة �صمن وقت وجيز. ومثااًل ال ح�رساً، يف الليلة 

الثالثة من املعركة، ا�صُتهدفت تل اأبيب بنحو 130 �صاروخًا، خالل ب�صع دقائق. علمًا، اأن منظومة 

القّبة احلديدية لي�س باإمكانها اعرتا�س اأكرث من 20 �صاروخًا يف الوقت ذاته، ما ُيتيح الأعداد كبرية 

من ال�صواريخ املعادية االإفالت والو�صول اإىل اأهدافها.

طاولت  انتقادات،  موجة  الداخلية  اجلبهة  حماية  يف  احلديدية  القّبة  فعالية  »ق�صور«  اأثار 

املراتب ال�صيا�صية والع�صكرية االإ�رسائيلية، يف م�صهد م�صابه ملا جرى عقب »حرب لبنان الثانية«، 

ومتحورت االنتقادات حول الكلفة العالية وانخفا�س الفعالية. وكتب املحّلل االإ�رسائيلي جدعون 

– %30 فقط، ولي�س كما   20 اأن دّقتها من  القبة احلديدية لي�صت احلل، فالكل يعلم  ليفي »اأن 

يدعي نتنياهو لطماأنة ال�صعب. �صاروخ قيمته 50 األف دوالر ينطلق الإ�صقاط �صاروخ ثمنه 300 

دوالر، ويُخطئ يف معظم االأحيان«. )هاآرت�س 12/5/2021(.

يف جانب اآخر، اأ�صاء اجلرنال املتقاعد يت�صماك بريك »على ف�صل �صالح اجلو يف وقف اإطالق 

ال�صواريخ من غزة، رغم م�صاركة معظم طائرات �صالح اجلو، واإلقاء اآالف القنابل الدقيقة التي 

تكّلف مليارات ال�صيكالت«. )هاآرت�س 22/5/2021(. واعترب ذلك ال�صالح �صالحًا اإ�صرتاتيجيًا 

ال�صواريخ املتحركة. وتوقع قائاًل:  العدو، ولي�س مالحقة منظومات  فعااًل يف مواجهة طائرات 

»اإذا مل يتمكن �صالح اجلو من منع اإطالق حما�س لل�صواريخ، فمن باب اأوىل، اأنه لن ي�صتطيع وقف 

اإطالق ال�صواريخ يف حرب متعددة اجلبهات على م�صاحات اأو�صع«. )هاآرت�س 22/5/2021(. 

هذا ال�صيناريو املقلق خّل�صه موقع اإ�رسائيل ديفن�س: »ما ميّر علينا االآن �صيكون »ح�صانة اأطفال« ملا 

هو متوقع يف املواجهة مع حزب اهلل«. )17/5/2021(.

حتمل تلك القراءة االإ�رسائيلية الكثري من املو�صوعية، يف جمال املقارنة بني معركة �صيف القد�س 

واحلرب املحتملة على اجلبهة ال�صمالية مع لبنان، ورمبا مع �صوريا اأي�صًا. انطالقًا من اأنه، اإذا كان 

(، ويعاين من االكتظاظ اخلانق )60 األف ن�صمة/
2
قطاع غزة املحا�رس واملحدود امل�صاحة )363كلم

كلم2(، جنح بتعطيل احلياة يف مناطق وا�صعة من الكيان االإ�رسائيلي، فماذا �صيفعل العدو حلماية 

ال�صاروخية  القدرات  اأكرث من جبهة، مبواجهة قوات متلك من  اندلعت احلرب على  اإذا  عمقه، 

وامل�صرّيات غري املاأهولة، ع�رسات اأ�صعاف ما متلكه املقاومة يف غزة، من بينها مئات ال�صواريخ 

تلك  اأن  خافيًا  ولي�س  اأمتار؟  ب�صعة  هام�س خطئها  يتعدى  ال  التي  الدقة،  والعالية  املدى  البعيدة 
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القوات ت�صع يف مقدمة اأولوياتها، ا�صتهداف القواعد اجلوية يف احلرب القادمة، الإحلاق ال�رسر 

مبن�صاآتها اللوج�صتية واخلدماتية والطائرات احلربية الراب�صة على املدارج، واإرباك عمليات االإقالع 

والهبوط.

والت�صاح ال�صورة اأكرث، يجب حلاظ العوامل اجلغرافية على اجلبهتني اللبنانية وال�صورية، وما 

واالختباء  التمويه  عنا�رس  فيها  تتوافر  حيث  مالئمة،  وت�صاري�س  �صا�صعة  م�صاحات  من  وراءهما 

واملناورة ال�رسورية حلركة املجموعات املقاتلة واملنظومات ال�صاروخية املتحركة. هذه العوامل 

الكيان  يف  احلرب  قرار  �صّناع  اأمام  والتعقيدات،  التحديات  من  املزيد  توّلد  �صوف  وغريها 

االإ�رسائيلي.

�ت: يف معركة �صيف القد�س، اأدخلت املقاومة �صالحًا جديداً هو الطائرات امل�صرّية،  5 – �مل�سيرّ
واإن �صمن نطاق �صيق، رمبا الختبار اأدائها وتقييم جتربتها ا�صتعداداً جلوالت قتالية مقبلة. ويوؤ�رّس 

اأن ا�صتعمال امل�صرّيات يف امليدان مل يعد حكراً على  هذا املعطى، على حمدوديته حتى االآن، اإىل 

االإ�رسائيلي الذي �صبق وا�صتخدمها بكثافة، خالل حرب متوز 2006، لي�س يف عمليات اال�صتطالع 

�صارعت  – اأر�س. والحقًا،  ب�صواريخ جو  مزّودة  مقاتلة  واإمنا كطائرات  فقط،  اجلوي  وامل�صح 

رو�صيا وال�صني وتركيا والربازيل وغريها، اإىل عقد اتفاقيات مع الدولة العربية ل�رساء هذا النوع من 

الطائرات.

الطائرات فح�صب، واإمنا يف  لتلك  املقاومة  امتالك قوى  العدو، ال يكمن يف  قلق  اإن م�صدر 

قدرتها املتنامية على ت�صنيعها حمليًا، باأعداد وفرية واأكالف قليلة. وتناول اأكرث من باحث اإ�رسائيلي، 

اجلانب االقت�صادي ب�صخرية: »الإ�صقاط طائرة م�صرّية كلفتها ب�صع مئات من الدوالرات، علينا 

اأن  مبداأ  يتناق�س جوهريًا مع  براأينا  األف دوالر«. وهذا   50 ثمنه عن  يقّل  ا�صتخدام �صاروخ ال 

احلرب هي اقت�صاد مكّثف.

امل�صتقبل، نظراً  �صمات حروب  �صمة رئي�صة من  امل�صريات  اعتماد �صالح  يغدو  اأن  املقّدر  من 

لفعاليتها، وتزايد ا�صتخداماتها، ال �صيما من ِقبل الطرف االأ�صعف ت�صليحًا، وامليدان اليمني اأو�صح 

مثال على ذلك. لقد جنح احلوثيون باإيجاد توازن اإىل حٍد ما، قبالة اأ�صلحة اجلو التابعة »للتحالف 

الدويل«، من خالل اال�صتخدام املكّثف للم�صريات املفخخة �صد اأهداف ا�صرتاتيجية، منها اآبار 

من  للتحالف  اجلوية  الغارات  على  فعل  الع�صكرية وغريها، كرد  والتجمعات  واملطارات  النفط 

ال�رسيك يف احلرب على  اأن االإ�رسائيلي  البال�صتية. وال �صك  الدور الكبري لل�صواريخ  اإغفال  دون 

اليمن، يتابع جمرياتها ال�صتخال�س الدرو�س والعرب منها. ونعتقد اأن الدر�س االأهم، هو اأن امل�صرّيات 

لدى قوى املقاومة �صتكون م�صتقباًل �رسيكة للمنظومات ال�صاروخية يف تكوين معادلة ردع ن�صبي 

مبواجهة الذراع اجلوية االإ�رسائيلية.



14

قراءات يف  معركة �سيف القد�س

وكان الكاتب االأمريكي االإ�صرتاتيجي »بيرت �صينجر« قد تنّباأ، قبل اأكرث من عقدين، اأن الطائرات 

امل�صرية التي ال حتتاج اإىل ربان، واملنخف�صة الكلفة، �صوف حتل، تدريجًا، مكان الطائرات احلربية 

والغربية.  االأمريكية  التكنولوجيا  مفخرة  اإياها  معترباً  امل�صتقبل،  حروب  يف  االأكالف،  الباهظة 

وهي تخ�صع لربامج تطوير متالحقة، لزيادة �رسعتها، واإطالة فرتة حتليقها يف اجلو، وحت�صني اأدائها 

القتايل.

لكن ما مل يلحظه �صينجر، اآنذاك، اأن اإنتاج تلك االآلة احلربية الواعدة، لن تقت�رس ح�رسيته على 

الدول ال�صناعية الغنية. وقد باتت ُت�صّنع يف ع�رسات الدول، بع�س منها ال يت�صاوق مع ال�صيا�صات 

االأمريكية، ف�صاًل عن اجلماعات امل�صلحة غري الدولتية، ومنها قوى املقاومة يف منطقة غرب اآ�صيا.

اإن م�صهد ارتباك اجلي�س االإ�رسائيلي على تخوم قطاع �صغري حما�رس، مكتفيًا  �لربيرّة:  – �حلرب   6
ب�صّب حمم نريانه من الرب والبحر واجلو، دون االإفالح مبنع اإطالق ال�صواريخ الفل�صطينية، اأ�صاء 

حرب  وخ�صو�صًا،  كال�صيكية،  حروب  خالل  تكّونت  التي  ُيقهر«  ال  الذي  »اجلي�س  ل�صورة 

حزيران 1967، حني حّقق االنت�صار على ثالث جبهات، يف اأيام معدودات، واحتّل اأكرث من 70 

 من االأر�س. وقد لعب �صالح اجلو االإ�رسائيلي الدور احلا�صم يف ك�صب تلك احلروب.
2
األف كلم

م�صهد االرتباك هذا، وحتديداً يف �صفوف القوات الربية، �صبق وتكرر مراراً، خالل ال�صنوات 

باجلرنال  ما دفع  االإ�رسائيلية على جبهتي غزة ولبنان،  للطائرات  الكثيفة  امل�صاركة  املا�صية، رغم 

يت�صماك بريك للقول: »اإن مفهوم االنت�صار يف احلرب بوا�صطة �صالح اجلو قد انهار كليًا«. هذا 

يف  االأمريكية  احلروب  جتارب  خال�صات  من  الثانية،  االألفية  مطلع  االإ�رسائيليون  اقتب�صه  املفهوم 

يوغ�صالفيا واأفغان�صتان والعراق، �صعيًا منهم لك�صب احلرب من دون »دماء ودموع« يف جانبهم. 

لبنان  املقاومة يف  قبالة قوى  املتناظرة  لكن ثبت ف�صل هذا املفهوم خالل احلروب واملعارك غري 

وفل�صطني. وقد اأقّر بذلك، رئي�س االأركان االإ�رسائيلي اجلرنال دان حلوت�س، االآتي من �صالح اجلو، 

خالل مثوله، اأمام جلنة فينوغراد بالقول: »اإن باإمكان الطائرة القتل والتدمري، لكنها ال ت�صتطيع 

اأن تزرع علمًا على تّلة«.

تاأهيل  اإعادة  على  االإ�رسائيليون  عمل   ،2006 متوز  حرب  وتو�صيات  خال�صات  على  بناًء 

القوات الربية، وتدعيمها باملزيد من الدبابات واملدرعات »املح�صنة« باأنظمة م�صادة ل�صواريخ 

املناورات  ال�صنوات املا�صية، لربامج تدريب مكّثفة، واإجراء ع�رسات  م/د. كما خ�صعت طوال 

ملحاكاة حرب برية حمتملة على اجلبهة اللبنانية.

اإن ت�صّمر القوات الربية اأمام قطاع غزة، وعدم انخراطها يف عمليات ميدانية، اأ�صعف معنويات 

تلك القوات التي تعاين اأ�صا�صًا، نق�صًا يف احلافزية على القتال، الأ�صباب لها عالقة مبتغريات بنيوية 

اخلبرية  ك�صفت  ما  بح�صب  �صائعًا،  بات  ال�صلبي  االنطباع  وهذا  االإ�رسائيلي.  الكيان  ي�صهدها 
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الع�صكرية االإ�رسائيلية »ليالخ �صوفال«  »اأن النخبة الع�صكرية وال�صيا�صية االإ�رسائيلية تخ�صى ب�صدة من 

و�صع القوات الربية، الأنها مل تثبت كفاءتها يف ال�صنوات االأخرية« )اإ�رسائيل اليوم، 8/7/2021(. 

هذا االأمر �صكل نك�صة قوية لنظرية رئي�س االأركان اجلرنال اأفيف كوخايف، »القائمة على تعاون 

قوى اجلو والرب، الأن اأي معركة ال تنتهي بهجوم بري ناجح لن حتقق �صيئًا«.

ات  املن�صّ على  للق�صاء  التوّغل  عن  عاجز  االإ�رسائيلي  اجلي�س  هل  ت�صاوؤالت:  يطرح  تقّدم  ما 

ال�صاروخية، وتدمري �صبكات االأنفاق، واإخ�صاع قطاع غزة ل�صيطرته؟ من املوؤكد توافر القدرة 

اآالف  بانتظاره  اأن  باالأخ�س،  لتحّملها؟  ا�صتعداده  تكلفة، ومدى  باأي  لكن  باملهمة،  للقيام  لديه 

املقاتلني املتمر�صني امل�صتعدين للقتال حتى النهاية. وماذا عن اليوم التايل ل�صيطرته على القطاع؟ اأمل 

ي�صبق اأن احتّله مّرتني يف حربي ال�صوي�س واالأيام ال�صتة؟ وما هي النتيجة؟ ومَل �صعى قادة اإ�رسائيل 

للتخل�س من اأعباء احتالله؟ واأمل يتمّنى اأحدهم لو ي�صتفيق يومًا وقد ابتلع البحر غزة واأهلها؟

اأنهم  جيداً،  يدركون  الذين  االإ�رسائيليني،  اأذهان  يف  حا�رسة  وغريها  االأ�صئلة  هذه  تزال  ال 

يواجهون اأعداًء اأ�صد باأ�صًا و�صالبة، وجنحوا بابتداع اأمنوذجهم القتايل الذي اأثبت متايزه وجناعته، 

يف منع جي�س العدو من ا�صتثمار فائ�س القوة لديه. ومن نافل القول، اإن من يتهّيب احلرب الربية 

�صد قطاع غزة، نظراً الأكالفها العالية وجدواها املنخف�صة، �صوف يفّكر مليًا قبل خو�س حرب 

اأ�رّست  اأو�صع، ومبواجهة قوات تفوق نظريتها الفل�صطينية عديداً وعتاداً. لقد  برية على جبهات 

خال�صات حرب متوز ومعركة �صيف القد�س، بقّوة، اإىل اأن احلروب االإ�رسائيلية اخلاطفة، االأ�صبه 

بالنزهات، واحتالل اأرا�صي االآخرين من دون دفع اأكالف كبرية، وحتقيق االنت�صارات ال�صهلة، 

اأ�صبحت جميعها يف ع�رس املقاومات من املا�صي. 

ختامًا 

عوا�صم  ف�صهدت  الفل�صطينية؛  اجلغرافيا  وتاأثرياتها  االنت�صار  م�صهدية  مفاعيل  تخّطت  لقد 

ومدن عربية واإ�صالمية حتركات وتظاهرات، اأعادت االأمل والربيق اإىل الق�صية االأم. وبدا م�صهد 

االأمريكية  ال�صاحات  من  الكثري  امُتالأت  اإذ  العربي،  نظريه  من  ح�صوراً  اأكرث  االأممي  الت�صامن 

واالأوروبية باأمواج ب�رسية ناهز تعداد بع�صها املئة األف متظاهر، منّددين باالإجرام االإ�رسائيلي. ومل 

تقت�رس امل�صاركة على اأبناء اجلاليات العربية واالإ�صالمية؛ فكان ح�صور املواطنني االأجانب، الفتًا 

وبارزاً يف تلك امل�صريات واالعت�صامات.

ت�صّدرت �صور  الت�صامني. ومثااًل،  ال�صياق  العاملية يف  االإعالم  و�صائل  بع�س  بدورها، نحت 

اأطفال غزة ال�صهداء ال�صفحة االأوىل من �صحيفة نيويورك تاميز العريقة. كما تعالت اأ�صوات يف 

الكونغر�س وبرملانات اأوروبية تدعو ملحا�صبة »اإ�رسائيل« على ارتكاباتها، فاأقّرت االأخرية، للمرة 

االأوىل، بخ�صارة معركة الراأي العام. ويف ذلك داللة، على بداية ت�صّكل متغريات يف املزاج الغربي 
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الذي طاملا انحاز اإىل الطرف االإ�رسائيلي. واإن ا�صتثمار هذا االأمر، وتطويره، يتطلب عماًل جاداً 

لتاأطري حركة الن�صطاء الفل�صطينيني والعرب، واملوؤيدين من االأجانب يف بالد ال�صتات واملغرتبات، 

لتكوين »لوبيات �صغط« ت�صاهم يف التاأثري بالراأي العام وقرارات الدول امل�صيفة. وهذا ُيلقي على 

عاتق النخب الفل�صطينية والعربية م�صوؤولية كبرية و�رسورية لال�صتمرار يف معركة ك�صب الوعي 

من خالل و�صائل االإعالم والتوا�صل االجتماعي، لتظهري املظلومية الفل�صطينية وتعرية العدوانية 

االإ�رسائيلية.

االنت�صار  حت�صني  الفل�صطينية  القيادات  على  ُيوجب  القد�س  �صيف  معركة  يف  حتقق  ما  اإن 

واال�صتثمار عليه، وتعزيز م�صهدية املقاومة والوحدة الوطنية، ل�صمان دفن �صفقة القرن، واإعطاب 

م�صارات التطبيع، وتعميق حال التخبط واالرتباك يف كيان العدو.
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مروان عبد العال❋

نري  لرفع  الوحيدة  العملية  الطريقة  اأو  �سيا�سية  لي�ست جمّرد �رضورة  الأر�ض  املقاومة  على  »اإن 

احلكم الحتاليل، بل كذلك �سكاًل من اأ�سكال بعث احلياة اجتماعيًا وخلقيًا يف ال�سعوب املغلوبة 

على اأمرها؛ فالدم املراق يحّول الغبار الحتاليل اإىل تربة وطنية خ�سبة«. 

 فرانز فانون

يف �سوء امل�سهد الفل�سطيني الأخري، وانبعاث حياته وروحه املعنوية والقتالية، ثّمة اأ�سئلة ملّحة 

املعركة، ولكنه مل  النت�سار حتقق يف  باأن  الإدراك  2021، مع  اأيار/مايو  ن�رض  تن�سح من �سميم 

يكتمل بعد؛ فاحلرب مع الكيان م�ستمرة ومفتوحة، وال�ستباك معه متوا�سل، وبو�سائل متعددة، 

طاملا ظّل عدوانه متوا�ساًل واحتالله قائمًا. واملطلوب مّنا اليوم، واأكرث من اأي وقت م�سى، هو 

تعميق روؤيتنا ووعينا بامل�ستجدات والتحّولت الآخذة بالتبلور.

اإن ال�سيا�سة هي امتداد للحرب، اأوهي حرب بو�سائل اأخرى . وعادة ما يواَكب الن�رض وُي�سان 

باملقاومة ال�سيا�سية. وتاأ�سي�سًا، فاإن الن�رض يبداأ بالقطع مع واقع الهزمية، والتحكم مب�سارات الأ�سئلة 

نتائجها وفق منطق  وتاأبيد  الهزمية،  قاعدة حتمية  ال�ست�سالم على  بها، ل  املطروحة وال�ستقواء 

مهزوم يّدعي »ا�ستحالة« املقاومة؛ اإن وعي الهزمية وال�ستقواء عليها، يعني الجتاه عمليًا عك�ض 

خيار الت�سوية، ومبا ُيثبت جدوى املقاومة ودميومتها من واقع املنت�رض، مع ا�ستثمار عنا�رض القوة 

املتاحة واملمكنة من اأجل تثبيت النت�سار، واملراكمة عليه، وحمايته من اأي تبديد.

العدو على  اأجربت  املقاومة  يعني وقف احلرب ، ولو كانت  الع�سكرية ل  املعركة  اإن توّقف 

وقف اإطالق النار، دون توقيع  اتفاق اأو كتابة معاهدة، كاإجراء ميداين متزامن، واإن كانت تو�سف 

بعبارات ملتب�سة، كـالهدنة والتهدئة، اأو »خف�ض الت�سعيد« ـ هذه العبارة الأخرية ال�سمجة التي 

❋ م�سوؤول اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني يف لبنان.
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تهدف اإىل اإزالة الفارق بني املعتدي واملعتدى عليه من جهة الكلفة املادية، واخل�سائر يف اأرواح 

الب�رض وتدمري و�سائل حياتهم ومعي�ستهم ورفاههم. غري اأن هذا التخفي�ض للكلفة املادية ل يعني 

البيدر؛  ح�سابات  تطابق  مل  احلقل  ح�سابات  اأن  حال  يف  ال�سيا�سية،  الكلفة  تخفي�ض  بال�رضورة 

فاحلرب م�ستمرة لأن العدوان م�ستمر مبعناه ال�سامل، كم�رضوع �سهيوين ا�ستعماري ا�ستيطاين ميّثل 

تهديداً وجوديًا لفل�سطني والأّمة . 

القنطرة اال�سرتاتيجية للمقاومة:

اإىل  تتبدل  اأو  التي قد تبقى على حالها  يتقرر م�سريالهزائم والنت�سارات،  اإطار ما تقدم،  يف 

وكيف  الهزمية،  تتجذر  كيف  يف�رّض  اأن  وقادر  ال�رضاع،  لعملية  دقيق  وعي  خالل  من  نقي�سها، 

ومتى تتحول اإىل ن�رض؟  هذا يتطلب ال�ستناد لالإرادة الواعية بال�رضوط املو�سوعية لإدارة املواجهة 

تبداأ من  ا�سرتاتيجيًا بني مراحل خمتلفة،  انتقاًل  ال�ساملة على جبهات عدة، و�سيغ مرّكبة حُتدث 

التاأ�سي�ض لبديل تاريخي مي�سك باحلق التاريخي، وي�ستند اإىل كتلة تاريخية مقاومة وا�سعة ومنّظمة 

روؤية  و�سمن   ، وزمانيًا  مكانيًا  ال�رضاع،  م�ساحة  تطال  ا�سرتاتيجية  بقنطرة  اأ�سبه  هي  وموّحدة، 

وا�سحة وممار�سة ا�سرتاتيجية �ساملة، تطال املنطقة باأ�رضها؛ فالتفريط يف اأ�سباب الن�رض لن يجلب 

بامتياز  العمل؟ وهذا هو �سوؤال املرحلة  ال�سوؤال الأهم واملف�سلي: ما  الهزمية. وهنا يواجهنا  غري 

يف ظروف �رضاعنا املُرّكب والتاريخي وال�سامل واملفتوح على م�رضاعيه مع الكيان ال�سهيوين؛ 

والقلوب،  العقول  يف  واخليال،  الواقع  يف  واحلا�رض،  املا�سي  م�ساحة  على  لأنه  تاريخي  �رضاع 

و�رضاع �سامل لأنه يذهب يف كل الجتاهات والو�سائل وعنا�رض القوة، ويغو�ض عميقًا ويتمدد 

اأبعاداً ويفّرخ ف�سوًل وفروعًا، و�رضاع مفتوح لأنه مرتبط باملقّدمات التي اأنتجته ولي�ض بالنهايات 

التي و�سل اإليها. وهكذا ي�ستوجب علينا تاأ�سيل عملية ال�رضاع، وا�ستدراج الكثري من النقا�ض يف 

كل تف�سيل، والتي اإن بداأت حكمًا من الوعي مبنظومة املفاهيم والتعابري وامل�سطلحات �ستوؤكد اأنه 

�رضاع وجودي. لذلك اإن النت�سار يف الوعي يرتبط بالإرادة القادرة على حتقيقه، لأن مو�سوعية 

ال�رضاع �ستمّكن من امتالك اأ�سباب ا�ستمراره، ل دميومته، ومبا ي�سمن اإنهاءه بتحقيق ن�رض نهائي، 

املقاومة  ت�سّكلها  ا�سرتاتيجية  قنطرة  الإرادات، �سمن  ب�رضاع  مرتبط  ا�ستمراره  تقوي�ض  اأن  ذلك 

كوعي ومنهج وممار�سة. 

اإن الن�رض املحّقق بالن�سبة للمقاومة الفل�سطينية وال�سعب الفل�سطيني يقع يف قلب هذه القنطرة 

ال�سرتاتيجية، لأنه يعني ن�رضاً يوؤ�س�ض لتغيري جدّي  لقواعد ال�رضاع من جهة، ولإدارة ال�رضاع من 

جهة اأخرىـ  اأي جتاوز املرحلة ال�سابقة، وتغيري امل�سهد ال�سيا�سي  البائ�ض واملت�سائم واملت�سظي والعاجز 

وامل�ستجدي واملتناف�ض على �سلطة باإدارة �سيا�سية م�سلوبة الإرادة، وكل ما �سمح بفكفكة وبعرثة 

عوامل القوة، واأهمها ق�سم القد�ض برمزيتها وح�سا�سيتها قطعة وراء قطعة، وكاد اأن ي�سمح بابتالعها 
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وه�سمها نهائيًا، من خالل فكفكة وتهجري جتمعات �سكنية وازنة ت�سّكل اأحزمة �سكانية حتمي املدينة 

القدمية واملقد�سات، من �ساحة باب العامود اإىل ال�سيخ جّراح اإىل �سلوان وبطن الهوا.. اإلخ.

والن�رض الأخري هو ملك الإرادة ال�سعبية للكّل الفل�سطيني، الذي انتف�ض على ال�سورة املحزنة 

الن�رض،  هذا  اإجها�ض  على  جاهداً  العدو  يعمل  حيث  ال�سابق،  الكئيب  الفل�سطيني  للم�سهد 

باأدواته  ال�رضاع  واإدارة  ذاتها  ال�رضاع  قواعد  اإىل  اإعادته  خالل  من  مهزوم،  اإىل  املنت�رض  وحتويل 

املعتادة وامل�سابقة، كمظّلة لتمرير �سيا�سته ال�ستيطانية والتهويدية التهجريية على م�ساحة فل�سطني 

واأدواته  الر�سمية،  ال�سيا�سية  باإدارته  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  التمو�سع  اأن  يعني  وهذا  التاريخية. 

املوؤثرات الإقليمية والدولية املهيمنة واملنا�سبة  ال�سلطوية، وقيود التفاقات املهينة، �سيبقى رهينة 

جداً للعدو لتنفيذ كامل م�ساريعه التتبيعية والتطبيعية.

ما يعنيه هذا ال�ستنتاج هو اأن ما حتقق بف�سل املقاومة هو جتاوز قواعد ال�رضاع التقليدية نحو 

معادلت جديدة، والعمل على تاأ�سي�ض عقد اجتماعي جديد، يرّم امل�رضوع الوطني الفل�سطيني، 

بل  معه،  ولي�ض  ال�سهيوين  الكيان  �سد  حتررية  كقّوة  الفل�سطينية  للوطنية  جديداً  مفهومًا  ويبني 

ومع�سكر الأعداء ب�سكل عام. ما اأثبتته معركة �سيف القد�ض هو اأن الكيان جزء اأ�سيل وراأ�ض حربة 

يف م�رضوع ا�ستعماري رجعي معادي، ي�ستثمر عنا�رض القوة لديه، الكامنة والظاهرة. وما يوؤ�رض اإىل 

�سحة هذا ال�ستنتاج هي »الفزعة«، اإن �سّح القول، التي ا�ستنه�ست احلكومات البعيدة والقريبة 

يف املحور الآخر ل�ستدراك ما ح�سل، وبذل كل اجلهود للعودة للو�سع ال�سابق. 

اإن الإدارة احلقيقية لل�رضاع هي القدرة على متتني عنا�رضالقنطرة ال�سرتاتيجية للمقاومة، من 

التحالف والتقاطع والتكامل بني املنفرد على ال�سعيد الوطني واخلا�ض، وعلى �سعيد الأّمة العربية 

الفر�ض  من  ال�ستفادة  وكيفية  م�ستوى  على  اأي  ـ  والإن�ساين  الأممي  ال�سعيد  وعلى  والإ�سالمية، 

التحديات.  التعامل مع  املتاحة، وتقليل اخل�سائر، وجتّنب ت�ستيت اجلهد والإمكانيات ، وكيفية 

معطيات  لفر�ض  ثورية  حلظة  املعركة  هذه  من  جعل  الذي  الذاتي،  العامل  بتطّور  �سي�سمح  هذا 

جديدة؛ وهو ما يجب اأن ن�سّلط ال�سوء عليه باعتباره مو�سوعًا للمراجعة، وهو ما ميكن البناء عليه 

يف امل�ستقبل ملوا�سلة مراكمة القوة الذاتية مبا ي�سمح بقدرات اأكرب يف الت�سدي للتحديات ،التي 

المربيايل  والراعي  ال�سهيوين  )الكيان  اأبعاده  العدو بكل  �سعور مع�سكر  ب�سبب  �ستتفاقم حكمًا 

والأتباع من اأنظمة عربية( بازدياد املخاطر وتطور قوة املقاومة.

اإن الرجوع ملتابعة حتقيق الأهداف املو�سوعة م�سبقًا قبل ت�سعيد الو�سائل واللجوء للحرب، 

من احتواء فكرة الن�رض لدى اخل�سم، اأو لإجها�ض انت�ساره اأو لتاأكيد هزميته، ل يتم بالكتفاء باإثارة 

موجة من الت�سكيك بالنتائج، بل بجدوى الت�سدي للعدوان اأ�ساًل، ول يف عملية تهويل اخل�سائر 

واجلرحى،  ال�سهداء  اأعداد  وح�ساب  املقاومة  ُبنية  على  واآثارها  والع�سكرية  احليوية  املواقع  يف 
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بحيث تكون النتيجة الب�سيطة وال�سهلة جداً، باأن الو�سعية الأف�سل لتقليل اخل�سائر هي ال�ست�سالم 

الكامل والعي�ض كالعبيد. 

 وللتذكري، فاإن النقا�ض حول ما الذي حتقق؟ وهل هو انت�سار؟ وما هي طبيعته؟ كان قد ا�ستعل 

يوم اندحر العدو من جنوب لبنان يف اأيار 2000، ويوم اندحر من غزة يف اآب 2005، وجمدداً 

بعد عدوان متوز 2006. ول نن�سى اأن هناك من ل يريد اأن يعرتف باأن �سوريا يف »ع�رضية النار« قد 

انت�رضت على العدوان الكوين عليها. اإن الدليل  قاطع على اأن اندحار العدو ال�سهيوين من جنوب 

لبنان عام 2000 هو انت�سار حا�سم ل يقبل ال�سك. فاملعطيات التي فر�سها هذا الإجناز هي التي 

�سمحت بتجاوز قواعد ال�رضاع ال�سابقة؛ وبها حتّولت املقاومة يف لبنان اإىل لعب اإقليمي اأ�سا�سي، 

قوي  �سند  اإىل  وبالتايل  �سواء،  حٍد  على  واملحلية  والإقليمية  الدولية  القوى  من  ح�سابه  ُيح�سب 

وحقيقي لل�سعب الفل�سطيني. ومن يذكر خطاب ال�سيد ح�سن ن�رض اهلل يف املهرجان اجلماهريي 

يف ت�رضين عام 2000 لل�سعب الفل�سطيني املنتف�ض، يفهم متامًا بقية الق�سة. ومن مّنا ي�ستطيع اأن 

ُينكر دور املقاومة يف لبنان يف م�ساندة املقاومة الفل�سطينية على كل الأ�سعدة وامل�ستويات منذ ما 

قبل 2006 وحتى اليوم؟ 

نتحدث عن الآفاق ال�سرتاتيجية البعيدة املدى  التي يفتحها اأي انت�سار حمّقق مهما كان �سغرياً، 

املنطقة  تاأثريه م�ستوى  �سيطال  املراكمة والبناء عليه  اأح�سن  اإذا  اإمنا  اآنيًا،  اأو  لي�ض حمليًا  تاأثريه  لكن 

والإقليم؛ فكل حلقة مت اإحرازها يف ن�رض �سابق اأّدت اإىل ما هو لحق؛ انت�سار 2006  باحلّد الأدنى  

خلق بيئة معنوية لتطّور فعل النتفا�سة، ما اأّدى  لحقًا اإىل اندحار العدو من غزة وفكفكة 17 

م�ستوطنة. والدليل القاطع على اأن  الندحار من قطاع غزة هو انت�سار حا�سم ل يقبل ال�سك، هو 

بنية مقاومة فعالة وقابلة للتطور خارج قب�سة 
ُ
حتّول غزة اإىل اأر�ض حمّررة. وّفر هذا هام�سًا لإعداد 

العدو. ورغم الرف�ض القاطع واملبدئي لفكرة القتتال الداخلي، والتي اأدت اإىل النق�سام وهدر 

الأمنية  ال�سيطرة  غزة عن  مّكن خروج  املقاومة،  فعل  وا�ستنزاف  القوة  عنا�رض  وتبديد  الطاقات 

اأبعد من النق�سام. وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو: ماذا لو انتهى النق�سام  القيام مبهمة وطنية 

بتواطوؤ اإيجابي يتيح لل�سفة اأن تك�رض قيودها الأمنية وتتكامل مع غزة، بحيث تكون اأرا�سي ال�سفة 

والقطاع حمكومة مبنظومة اإدارة وروؤية ا�سرتاتيجية جديدة لل�رضاع ـ اأي كتعبري عن وحدة تخرتق 

اللغة والقواعد ال�سائدة، ونحو اإدارة جديدة لل�رضاع مب�سمونه التحرري واملقاوم؟

يف  �سوريا  م�ساندة  يف  املقاومة  �سل�سلة  تكامل  على  الدامغ  الدليل  هو   2006 متوز  انت�سار 

ل�سوريا هي  الن�رض   اأن حلقة  كما  عليه.  وانت�رضت  له  تعر�ست  الذي  الكوين  للعدوان  الت�سدي 

انت�سار له مديات اأ�سمل تطال م�ساحة املنطقة وفعل حمورها املقاوم؛ كما تبلورت مالمح الن�رض يف 

مواجهة العدوان على دور �سوريا الرئي�سي فيه وتقوي�سه. انت�رضت �سوريا بالتكامل يف اإ�سهامها 
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ا�سرتاتيجية يف تال�سق  قنطرة  النار”، وت�سّكلت  “ع�رضية  املقاومة  يف  لها  فانت�رضت  بن�رض متوز، 

وتالحم وتكامل حموري يف املقاومة بف�سل هذا ال�سمود الأ�سطوري. 

واإذا اأردنا اأن ندرك قيمة واأهمية ما هو منجز، فلنفّكر يف غيابه؛ ماذا لو انت�رض اخلليط الكوين 

والرجعي ومن لّف لفيفه، من جمموعات وف�سائل تكفريية متطرفة يف �سوريا؟ وماذا لو متددت 

اأتون  يف  احلا�سنة  وبيئته  اهلل  حزب  ودخل  لبنان،  اإىل  خمططًا  كان  كما  الداع�سية  الأدوات  هذه 

التهديد وال�سدام مع هذه القوى؟ هل �سنكون اأمام حمور تبلورت مالحمه وقدراته وامتداداته؟

واملراجعة ل ت�سمل فقط اخليارات ال�سيا�سية، بل اأن تراجع املقاومة ذاتها اأي�سًا لتتعلم من جتربتها 

وجتربة غريها. اأن تدرك التعامل مع امليل التاريخي ، دون ال�ستهانة  به، اأو ال�سماح بحرفه اإىل اجتاه 

املقاومة،  اأو�سلو الأمنية، و�سمود �سوريا وانت�سارها مع حمور  معاك�ض. لول حتّرر غزة من قيود 

لكانت القنطرة ال�سرتاتيجية للمقاومة قد ُك�رضت، ولكانت حما�ض يف موقع اآخر، حيث ت�سّكل 

جزًء من منظومة لن ت�ستطيع اأن تتفلت من ت�سابكاتها والتزاماتها الإقليمية والدولية، ولن ت�سمح 

لها باإدامة ح�سورها اإل كمعار�سة �سيا�سية يف اأح�سن تقدير، كما جرى للقوى الي�سارية. اإن متكني 

حما�ض من بناء قدراتها ال�سرتاتيجية بهدف ت�سكيل قواعد ردع هو ما �سمح بفر�ض معطيات 

لتغيري قواعد اإدارة ال�رضاع. واإن عودة حما�ض اإىل متتني ت�سابكها مع  قلب القنطرة ال�سرتاتيجية 

التي ت�سّكلها املقاومة هو تاأكيد على �سّحة هذه الفر�سية. 

الن�سر وامليل التاريخي :

اجلوانب،  واملتعددة  الوا�سعة  امل�سامني  على  اللعب  فر�سة  النت�سارية  اخلطابات  متنح  اأحيانًا   

فت�سيع الفوارق بني الن�رض يف الذهنية »العنرتية« والن�رض يف ذهنية »الإجناز« يف ثقافة القدرة على 

حتقيق الن�رض. ولهذا نقول اإن ما حتقق يف معركة �سيف القد�ض هو اإجناز فر�ض معطيات جديدة 

ت�سمح بالبناء عليها، وتغيري قواعد اإدارة ال�رضاع، من و�سعية الفل�سطيني ال�سعيف واملرتهن لروؤى 

وم�سالح الآخرين، اإىل الفل�سطيني القوي الذي ي�سّكل الق�سية املركزية، والتي على اأ�سا�سها تتحدد 

معايري قواعد اإدارة ال�رضاع، لي�سبح الفل�سطيني يف موقع التهديد الوجودي للكيان ال�سهيوين.    

نعم، باإمكاننا اأن نتحدث عن ميل تاريخي لزمن الن�رض مبعناه التكتيكي، لكنه ميل نقي�ض لزمن 

الهزمية. لذلك وعي هذا امليل  التاريخي للن�رض، الذي اإذا ما جرى ا�ستثماره والبناء عليه، �سيكون 

الدولية والإقليمية يف  القوى  يتمركز �رضاع  الفل�سطينية،  الق�سية  القادم. على حمور  للن�رض  حمطة 

على  �سيطرتها  تاأبيد  لوظيفة  الكيان  اإيجاد  يف  اأ�سهمت  التي  هي  القوى  وهذه  وعليها؛  املنطقة 

وثقافية  �سيا�سية  اإبادة  اإىل  مبجملها  اأّدت  كبرية،  اخرتاقات  الأعداء  مع�سكر  حّقق  لقد  املنطقة. 

وتاريخية ووجودية لل�سعب الفل�سطيني، ليثبت مقولته عن »اأر�ض بال �سعب«. لقد ُف�سلت ق�سية 

فل�سطني عن حميطها، ثم ُجّزء ثالوث مكّوناتها يف الأر�ض وال�سعب والق�سية، وُجعل لكٍل منها 
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ملهاة على �سكل ق�سية خا�سة �سيقت على اأنها ق�سايا ذات طابع اإغاثي يف مو�سوع الالجئني، 

واإن�ساين تنموي يف غزة وال�سفة، وبحّدها الأق�سى ق�سية عدالة وم�ساواة يف املناطق املحتلة يف 

العام 48. ظّن الكيان اأن مبقدوره طم�ض احلقيقة الفل�سطينية، واأنه متّكن من حتقيق �سيغة فل�سطينية 

�سعيفة وم�سيطر عليها باأ�سكال احتاللية متعددة، واأن الفل�سطيني مل يعد م�سدر تهديد وجودي 

للكيان ال�سهيوين. 

تعاظم  مقابل   ، املقاومة  بفعل  بالتعاظم  بداأت  الكيان  لدى  الوجودي  القلق  متالزمة  لكن  

الإح�سا�ض املعنوي  بالقدرة على  حتقيق النت�سار   الناجز، واأن جدوى املقاومة  تكمن يف زيادة 

مراكمة القوة وقراءة الأولويات ال�سرتاتيجية الناجمة عن معطيات الن�رض.

اأولويات ا�سرتاتيجية:

اإذاً، الدر�س الأول: هو اأهمية غزة اأن تكون »هانوي الفل�سطينية«، التي كان يحلم بها الي�سار 

الت�سووية  املنظومة  الكثري من معطيات  للثورة هانوي عربية؛ ولكن حالت دونها  اأن تكون  يف 

العربية ومل ت�سمح باإقامتها. هنا علينا اأن نطرح ال�سوؤال ذاته: ماذا لو كانت غزة �سمن املنظومة 

الت�سووية والأمنية؟ هل كان �سُي�سمح لها باأن حتمل بذور هانوي الفل�سطينية؟ اإن عزل غزة مل مييتها 

، بل كان �رضطًا من �رضوط متكينها �سمن ا�سرتاتيجية عمل �ساملة وحمور يتكامل وفق خ�سو�سياتها 

اجليوبولوتيكية. هنا يجب اأن نذكر اأن ح�سار غزة من جهات عدة كان بهدف تدجينها وو�سعها 

يف النظام ال�سلطوي؛ وما النتخابات املوؤّجلة اإل حماولة جمّددة لإعادتها اإىل قف�ض ال�سلطة بهدف 

تطويع مكانتها ووظيفتها و�رضعيتها. 

الدر�س الثاين: اإن الهدف اجلامع ي�ستحق الت�سحية من اجلميع، خا�سة اإن كان هدفًا وطنيًا خارج 

حدود ال�سلطة، وم�سلحة الف�سيل، وعابراً لالأيديولوجيا. لقد خلق الهدف اجلامع تفاعل �رضائح 

وفئات وجتمعات ال�سعب الفل�سطيني يف الداخل واخلارج، وا�ستنها�ض طاقاته وزّجها يف املعركة 

ا�ستيقاظ الروح الوطنية اجلامعة وا�ستعادة املعنوية لوحدة  ب�سكل مبدع وخاّلق. وهذا ما يف�رّض 

ال�سعب الفل�سطيني ووحدة ق�سيته؛ وهذا وحده ُيعّد املوؤ�رض ل�ستعادة جت�سيد للوطنية الفل�سطينية 

بلغت  مهما  قوة،  اأي  ت�سّكل  ان  ميكن  ل  اأنه  اإىل  ن�سري  وهنا  �ساملة.  مواجهة  وم�رضوع  كهوية 

اإمكاناتها وقدراتها، اأي تهديد وجودي للكيان ال�سهيوين، اإن كانت دولة اأو ف�سيل، بدون اأن 

يكون ال�سعب الفل�سطيني، بقواه وطاقاته، هو مركز ومرجعية هذه القوة. 

اإن دور الف�سائل الفل�سطينية عامة، واملقاومة خا�سة، يتمثل اليوم يف الإ�سهام  الدر�س الثالث: 

اأو طرف مق�سى من موؤ�س�سة  اأو متفّرجة عليه،  اأن كانت ُتعّد خارجه،  يف �سناعة احلدث، بعد 

القرار الر�سمي وهيكليته يف دائرة التفرد الفئوي بالقرار. اإن اتفاق اأو�سلو قد اأدى اإىل ت�سوهات 

على م�ستوى البنى التنظيمية للف�سائل الفل�سطينية وف�سائل املقاومة، بتهمي�ض ح�سورها وحتويلها 
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للتاريخ، ولي�ض كمعار�سة فاعلة واإيجابية ت�سهم يف  اإىل معار�سة �سيا�سية �سلبية ت�سّجل  موقفها 

�سنع التاريخ. وعليه، فاإن اأي انت�سار ي�ستلزم بناء جبهة مقاومة وطنية موحدة، هي اأو�سع من غرفة 

عمليات م�سرتكة، وتتناول �سبل توحيد ا�ستثمار عنا�رض ال�ستباك التاريخي الذي اأ�ّس�ض له  الن�رض 

الأخري. 

الدر�س الرابع: اإن الأولوية ال�سرتاتيجية لعمل املقاومة يف فل�سطني تبقى قا�رضة اإن مل تكن جزءاً 

من كل، اأي من ا�سرتاتيجية �ساملة للمقاومة يف املنطقة، والتي ي�سّكلها اليوم حمور املقاومة مبعنى 

لدورها  رافعة  وت�سكيل  الفل�سطينية،  املقاومة  لف�سائل  تعنيه من دعم  ما  بكّل  فل�سطني«،  »حمور 

وتراكم قدراتها، بحيث ت�سبح جزءاً من منظومة اإدارة �رضاع بديلة. اليوم، ورمبا للمرة الأوىل يف 

تاريخ الق�سية الفل�سطينية، يت�سكل حمور ي�سم عدداً من الأطراف، دول وف�سائل، يت�ساركون يف 

التعاي�ض معه، ويجمعون  فهم م�سرتك لل�رضاع مع الكيان ال�سهيوين ك�رضاع وجودي، ل ميكن 

يف ال�سعي لإزالته من الوجود. هذا �سمح بت�سّكل قواعد جديدة لإدارة ال�رضاع وتراكم القدرات 

لدى كافة الأطراف يف املحور بدون اأي حتفظ اأو ح�سابات؛ بل يجب اإزالة العقبات، وت�سهيل 

تبادل اخلربات، والبناء على كل اإجناز يف اأي موقع ل�سالح املحور جمتمعًا؛ وهذا ما ُي�ساعف من 

القدرات اخلا�سة بكل طرف، والقدرات العامة ملجموع املحور املقاوم.

الدر�س اخلام�س: لقد برز ب�سكل وا�سح حجم الت�سامن ال�سعبي على امل�ستويات العربية والإقليمية 

والدولية، مبا يوؤ�ّس�ض لعزل الكيان ال�سهيوين دوليًا، كنظام ا�ستعماري اإحاليل عن�رضي ومعاك�ض 

حلركة التاريخ. ما يلفت الأنظار هنا اأن هذا الت�سامن مل يكن من زاوية الت�سامن مع ال�سعيف، بل 

الوقوف مع �ساحب احلق، وال�سحية القوية التي تتم�سك بحّقها يف املقاومة، وترد على العتداء 

لنهو�ض  اإيجابي  دور  بفعل  كان  والت�سامن  التفاعل  من  احلجم  هذا  اأن  على  يوؤ�رّض  ما  وتوجع، 

فل�سطيني �سامل، اأ�سهم يف اإي�سال الر�سالة وحّث اجلمهور على التفاعل والت�سامن. 

حتويل الن�سر: 

اإن اإدراكنا لدرو�ض الن�رض هذه يعني منع  ابت�سار الن�رض وتقزميه واإ�سقاطه يف احل�سابات ال�سيقة، 

من دون مناق�سة اأو مزايدة ، مبالغة اأو تبخي�ض ، اأو ا�ستثماره يف غري مكانه ، ما قد يوؤدي اإىل تبديد 

الت�سحيات وت�سييع الإجناز، لأن تكري�ض هذا الن�رض ي�ستلزم البناء عليه،  واملراكمة عليه باعتباره 

وقائع را�سخة حتققت بف�سل الت�سحيات واجلهود من خمتلف قوى و�رضائح ال�سعب الفل�سطيني. 

اإن اجلهود الدولية والعربية والإقليمية والدولية كّلها م�ستنفرة لحتواء هذه املعطيات ومنعها من 

ت�سّتته،  باجتماع  الفل�سطيني،  العامل  ي�سّكله  مّما  انطالقًا  عليها،  البناء  ميكن  مقّدمات  تكون  اأن 

الفل�سطينية كهوية وم�رضوع حترري، من تهديد وجودي للكيان ال�سهيوين،  وا�ستعادته للوطنية 

اإذاً هو ال�ستمرار يف مراكمة القدرات وبذل  وخ�سو�سًا يف ظل تبلور حمور املقاومة. املطلوب 
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اإجنازات حقيقية فّعالة متّهد  اجلهود لرت�سيخ هذه الخرتاقات وتعميق مفاعيلها، والدفع لتحقيق 

لكي  الأمام  اإىل  عر�سناها  التي  باملعطيات  بالدفع  معنّيون  نحن  املعنى  بهذا  النت�سار.  لتحقيق 

تتدحرج وتكرب ككرة الثلج؛ وتبقى املع�سلة الأ�سا�سية يف العامل الفل�سطيني، الذي ترتكز عليه جّل 

ال�سغوط واجلهود، لأنه املعطى الأ�سا�ض الذي تبزغ منه مالمح املرحلة القادمة. واخلطورة تكمن 

يف اأن اجلهود الدولية والإقليمية والعربية تدفع باجتاه اإعادة اإنتاج »اأو�سلو« بن�سخة جديدة، لأن 

هذا التفاق كان له الف�سل يف متزيق الوطنية الفل�سطينية، والعبث مبكّونات ال�سعب الفل�سطيني، 

وبعرثة طاقاته، وتدمري قواه؛ فهو الو�سفة ال�سحرية لإعادة ن�رض م�سرية الأوهام.  اإن اإعادة اإعمار 

الفل�سطينية  لل�سلطة  الطعم  رمي  مدخل  هي  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  البيت  اإعمار  اإعادة  قبل  غزة 

بهدف تاأجيج امل�سالح والغايات، والتفريط بتعزيز دور غزة كهانوي العرب اإىل �سيء اآخر، يحّول 

دورها من رافعة اإىل مرتهنة ل�رضوط اجلهات الداعمة، ونحو ا�ستثمار الدمار لنتزاع النت�سار.

حتوير ال�سراع:

املق�سود هنا هو حتويل ال�رضاع عن دينامياته احلقيقية، بني حمتل و�سعب حتت الحتالل، ومبا 

العربية  هانوي  م�رضوع  بني  هو  الرئي�سي  التناق�ض  اأن  باعتبار  الأول،  الدر�ض  على  رداً  ي�سّكل 

وامل�رضوع ال�سهيوين. اإن حرف ال�رضاع وحتويله اإىل حالة داخلية �سي�سمح للعدو با�ستعادة زمام 

املبادرة. اإن التحّول من واقع الوطنية اإىل الالوطنية، ومن الوحدة اإىل ال�رضذمة، ومن الروح القتالية 

اإىل ا�ستباحة الذات، كما يف حادثة الغتيال ال�سنيعة للمعار�ض املنا�سل »نزار بنات«، هو حماولة 

لتاأجيل  الأهلية  احلروب  بافتعال  ال�سهيونية  ال�سرتاتيجية  تبّنتها  لطاملا  م�سادة،  دينامية  لإطالق 

واإبطال واإحباط احلروب الوطنية، وت�سجيع احلروب الغري عادلة لإ�سقاط احلروب العادلة. عند 

توقيع اتفاق اأو�سلو ، مل ُيخف اإ�سحاق رابني اإعجابه بال�سرتاتيجية الأمريكية ، والتي و�سفها بـ » 

ڤتنمة احلرب« ـ اأي اأن تقاتل فيتنام اجلنوبية فيتنام ال�سمالية. وعليه، فاإنه ل ميكن هزمية الفل�سطيني 

وجتريده من عنا�رض قّوته اإّل بـ »فل�سطنة احلرب«، فندفع كلفة النتقال من مرحلة التحرر الوطني 

اإىل ال�سلطة، ثم النق�سام على ال�سلطة، ثم ال�سيطرة على فتات ما تبقى من الأر�ض بعد اأن تتحول 

اإىل مقاطعات معزولة، في�سبح مقبوًل ما كان مرفو�سًا. 

 نقد ذهنية »الاّلمتوقع«: 

والنك�سة  والنكبة  التجزئة  نتائج  وكل  للجغرافيا  العابر  الفل�سطيني  ال�سعب  بوحدة  نتغّنى  قد 

والت�سويات؛ لكن هذا ل يعني اأن الوحدة التي حتققت كانت مفاجاأة للجميع! هذا »الالمتوقع« 

حتقق يف انتفا�سة اأيار ،يف م�ساركة الكّل الفل�سطيني، من غزة اإىل القد�ض واإىل الداخل، واإىل داخل 

الداخل واإىل ال�ستات. والالمتوقع لي�ست جمرد كلمة اأو �سعور، بل دليل اإ�سايف على غياب الروؤية 

ال�ساملة لل�رضاع، ومعرفة الذات وم�سادر قّوتها الكامنة. عندما كانت ال�سورة الفل�سطينية مركزها 
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اخلارج ودول الطوق، انفجرت عام 1987 انتفا�سة احلجارة، ليفاجاأ البع�ض بوجود هذا اجليل 

يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة؛  ويتكّرر امل�سهد عندما نتفاجاأ ثانية بوجود جيل فل�سطيني جديد 

يف مناطق 1948؛ ما هو �رّض الالمتوقع هذا �سوى  غياب الروؤية ال�ساملة ومعرفة القوى الذاتية، 

اأو اإنكار وجودها واإ�سقاطه من املعادلة، اأو معرفة ذلك مع عجز يف ا�ستثماره يف ال�رضاع وابتكار 

اأ�سكال العمل معه. كان لالحتالل دور يف توحيد الظلم، وخا�سة يف الذروة العن�رضية التي طفت 

على ال�سطح يف “�سفقة القرن” وانتهت كماركة م�سّجلة، ولكنها قائمة ب�سكل عملي يف متثيل 

املنطقة  وعموم  الإقليم  وتطال  فل�سطني،  حمورها  كامل،  لقرن  الرجعية  ال�سهيونية  ال�سرتاتيجية 

لة مل�رضوع مل يتوقف يومًا، لأن الكيان ال�سهيوين منذ ن�ساأته يعمل �سمن ن�سق  العربية، وكمح�سّ

ا�سرتاتيجي �سامل. مع �سفقة القرن كرثت ال�سكاوى من غياب املراجعة ال�سيا�سية كاأر�سية اأ�سا�سية 

ل�سياغة امل�رضوع الوطني الفل�سطيني بركائزه الوطنية املوحدة، وتعددت النداءات لتجاوز اأ�سباب 

اأو�سلو وما اأحدثته من �رضخ يف اجل�سم الفل�سطيني حتى اللحظة، يف خ�سم احتدام ال�رضاع على 

“الالمتوقع” اإىل �رضورة اكت�ساف،  اأن نرتجم هذا  اليوم  امل�ستويني الإقليمي والدويل. من املفيد 

واأهمية اإيجاد ا�سرتاتيجية ملواجهة حتديات الكّل الفل�سطيني. اإل اأن املنا�سدة اأو املطالبة بو�سعها 

لة اإرادة ووعي،  لن جتعلها حقيقة قائمة، والبتهال لوجودها لن ي�سقطها من الف�ساء؛ فهي حم�سّ

وعقل ا�سرتاتيجي، وقوة ح�سور يف امل�سهد.

نقد ذهنية  الالمفّكر فيه«: 

هذا الالمفّكر فيه هو ا�سرتاتيجية عمل حتررية وجامعة ووا�سحة و�ساملة، ُتر�سم على اأ�سا�سها 

كافة التفا�سيل، وحتّدد الو�سائل والآليات والأدوات. وبالنظر اإىل كل احلوارات الوطنية وكيف 

اإىل  النقا�ض  تفّرع  لة  حم�سّ هي  النتائج  هذه  اأن  ن�سّجل  اأن  بد  ل  لالأ�سف،  بالف�سل  كلها  باءت 

التكتيكات، التي كانت ت�سطدم وتختلف على ال�سرتاتيجية، كمن ي�سع العربة اأمام احل�سان.  اإذاً، 

كيف حتّدد ال�سيا�سات اليومية اإن مل يكن هناك حتديد ا�سرتاتيجي للهدف واملبادئ التي تقوم على 

معرفة اأعمق واأدق للكيان ال�سهيوين؟ اجلواب يكمن يف معرفة الذات، وقوى الثورة واملقاومة، 

واحلليف وال�سديق، ودور ال�سعب يف كافة اأماكن وجوده ، على ال�سعيد اخلا�ض والعام الوطني، 

واكت�ساف عنا�رض القوة الذاتية واملو�سوعية. من هنا ميكننا اإيجاد روؤية تكون اأ�سا�سًا ا�سرتاتيجيًا 

غياب هذه  اإن  القول  نافل  العدو. ومن  قوة  عنا�رض  الذاتية، ويحّجم  القوة  عنا�رض  يحّفز  �ساماًل 

ال�سرتاتيجية ال�ساملة حتى اللحظة يعك�ض حالة العفوية والرجتال، والتنابذ والعجز عن التطبيق 

املنا�سبة يف  ال�سليم للو�سائل  الن�رض والبناء عليه، والختيار  ا�ستثمار  اخلاّلق، وغياب القدرة على 

املواجهة.

اإن ما يجري من تفاعل وا�ستباك تاريخي جمتمعي ن�سيط، ل�رضائح �سبابية فل�سطينية يف خمتلف 
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حاولت  التي  ال�ساملة  الفل�سطينية  الوطنية  بربوز  مرتبط  الفل�سطيني،  ال�سعب  وجتمعات  اأماكن 

الت�سويات تبهيت لونها وتبديل ماهّيتها كهوّية. وحتى ل يكون هذا التفاعل اليقظ جمرد اإرها�سات، 

نحن بحاجة اإىل تعزيز وتركيم هذه التفاعالت من اأجل دح�ض خلخلة هذه الوقائع العنيدة التي 

تر�سخت يف كل الواقع الفل�سطيني. اإن تعزيز هذا الواقع ل يتم فقط عرب مواجهة العدو، بل اأي�سًا 

عرب جتاوز الت�سكيالت التقليدية التي تفر�ض الو�سايا والرقابة على ال�رضائح ال�سبابية، وعدم اإدارة 

الظهر للماليني التي تفاعلت وعرّبت عن فل�سطينيتها، واغتيال اأ�سواتها.

خامتة

ثّمة م�سافة بني القول اإن هناك مرحلة �سقطت وينبغي عدم العودة للوراء، وبني ذهنية متار�ض 

كاأمنا مل يحدث �سيء ول تريد للما�سي اأن ميوت، وتعاند الإقرار بالن�رض خوفًا على م�ساحلها وما 

جنته جّراء دورها التابع واملقّيد ب�رضوط اأو�سلو. ولكي ل ُتطوى هذه املرحلة اجلديدة بال�سقوف 

الهابطة، وال�سيا�سات الرخوة، والتفاقات املذلّة، وامل�سالح ال�سخ�سية والفئوية وال�سلطوية، علينا 

اأن نبعث بر�سالة قوية للقا�سي والداين اأن الن�رض والبناء عليه �سي�سّكل خطراً جديًا لي�ض على الكيان 

ت�سعى  والتي مبجملها  ودولية،  واإقليمية  عربية  كاملة،  منظومة  على  اأي�سًا  بل  ال�سهيوين وحده، 

اإىل تاأبيد وقوننة النق�سام، وف�سل حمور املقاومة عن عنا�رض وحدته ال�سعبية والوطنية والقليمية، 

و�ست�ستخدم ب�سكل فّعال الع�سا واجلزرة، وخ�سو�سًا يف احلاجة لالإعمار وتخفيف الأعباء املعي�سية 

هو  املعطى  هذا  يف  حتقق  ما  يراعي  جدي  حوار  لأي  ال�سحيحة  البداية  اإن  غزة.  يف  والإغاثية 

النطالق من اإعادة بناء، وتطوير، وتفعيل منظمة التحرير الفل�سطينية على اأ�سا�ض برنامج وطني 

املنظمة  و�سع  لن�سوج  كانعكا�ض  تاليًا  مو�سوعها  فياأتي  ال�سلطة  مو�سوع  اأما  �سامل.  فل�سطيني 

وبرناجمها ال�سيا�سي الوطني ال�سامل.

ي�سعفها اإن 
ُ
الن�رض �سل�سلة يف قنطرة،كّلما ازدادت متا�سكًا ازدادت قوة؛ وتراخي اأي حجر فيها 

ة، حتى  مل ي�سقطها، كما امليل التاريخي املو�سوعي الذي يتعزز يف بيئة اجتماعية و�سيا�سية مرتا�سّ

يهدر ول ي�ستعجل القطاف؛ فالرحلة طويلة، ومن ينتظر حتقيق امل�ساحلة والوحدة �سوف ينتظر 

طوياًل. ومازال ال�سوؤال مطروحًا عن وطنية الوحدة، وكيف ن�ستثمر الوطنية الفل�سطينية الناه�سة، 

داخل امل�رضوع الوطني الفل�سطيني ولي�ض خارجه اأو على ح�سابه.      
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والإعالم الإ�سرائيلي

حمزة الب�شتاوي❋

مقّدمة:

بتاريخ 7/5/2021، والذي كان فيه العامل على موعد مع يوم اجلمعة الأخرية من �ضهر رم�ضان 

باقتحام  الإ�رسائيلية  وال�رسطة  اجلي�ش  قوات  بداأت  العاملي،  القد�ش  يوم  اإحياء  يتم  املبارك، حيث 

�ضاحات امل�ضجد الأق�ضى يف القد�ش، والعتداء على امل�ضّلني الذين انطلقوا مب�ضرية وهم يهتفون 

250 من  اأكرث من  اإ�ضابة  اأ�ضفر عن  ما  باملّطاط،  املغّلف  املعدين  بالر�ضا�ش  فتّم �رسبهم  للقد�ش؛ 

امل�ضّلني امل�ضاركني يف امل�ضرية بجروح خمتلفة. وقد ت�ضاعدت املواجهات يف يوم 10/5/2021، 

والذي  وامل�ضّلني،  ال�ضحفيني  على  والعتداء  الأق�ضى  للم�ضجد  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  اقتحام  بعد 

اأّدى اإىل اإ�ضابة اأكرث من 300 فل�ضطيني بجراح. وبعد ظهر اليوم نف�ضه، ن�رست كتائب ال�ضهيد 

عّز الدين الق�ّضام بيانًا اأعطت فيه جي�ش الإحتالل مهلة تنتهي عند ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاًء ل�ضحب 

جنوده من امل�ضجد الأق�ضى. وبعدما جتاهل الحتالل هذا الإنذار، اأطلقت الكتائب اأوىل الر�ضقات 

ال�ضاروخية، معلنة بدء معركة �ضيف القد�ش؛ وقد رّد عليها جي�ش الحتالل الإ�رسائيلي باإطالق 

عدوانه الوح�ضي على غزة حتت م�ضّمى عملية »حار�ش الأ�ضوار«. 

يف هذا البحث �ضيتم تناول دور الإعالم يف معركة �ضيف القد�ش، وخا�ضة الإعالم الإ�رسائيلي 

و�ضائل  بني  ما  والعالقة  الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  اإىل  اإ�ضافة  وامل�ضموع؛  واملرئي  املكتوب 

اإىل جانب اجلي�ش مبا  الكيان، وجتنيدها يف املعركة  الإعالم  واملوؤ�ض�ضات الأمنية والع�ضكرية يف 

يخدم اأمن الكيان و�ضّناع القرار فيه، الذين ي�ضتخدمون الإعالم التقليدي واحلديث كاآلة حربية 

فّتاكة ملهاجمة الآخر والتحري�ش عليه، مع ال�ضعي لحتكار التغطية ورواية الأحداث، بال�ضتفادة 

من الف�ضل الذي ُمِني به الكيان يف العام 2006،عندما ن�ضطت و�ضائل اإعالم عربية وعاملية ميدانيًا 

على جانبي احلدود، ونقلت رواية خمتلفة تدح�ش ما يرّوجه الإعالم الإ�رسائيلي يف احلرب، مّما اأّدى 

لإجراء حتولت يف اخلطط والإدارة واملوازنات، ومبا يخدم دور الإعالم الإ�رسائيلي يف احلرب 

وحماولة حمو �ضورة الهزمية التي تالزم الكيان منذ العام 2000.

❋ ع�ضو اللجنة املركزية للجبهة ال�ضعبية لتحرير فل�ضطني – القيادة العامة.
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 وقد ا�ضتمرت �ضورة الهزمية تالحق الكيان، و�ضوًل اإىل معركة �ضيف القد�ش، حيث جتّندت 

اجلي�ش  والإلكرتونية، خلف  واملرئية  وامل�ضموعة  املقروءة  الإ�رسائيلية،  الإعالمية  الو�ضائل  خمتلف 

الع�ضكرية  املعركة  يف  جنوداً  الإ�رسائيلية  الإعالم  و�ضائل  العاملون يف  اأ�ضبح  بحيث  واحلكومة، 

املدّمرة  الع�ضكرية  الآلة  ا�ضتخدام  مع  الفل�ضطينية،  الأر�ش  كل  على  ي�ضّن 
ُ
الذي  اأوالعدوان 

ومواكبة  الأمني  العتبار  كان  قطاع غزة، حيث  والدبابات يف  بالطائرات  املدنيني  وا�ضتهداف 

ت�ضدر  التي  والتوجيهات  بالقرارات  اللتزام  مع  الأولوية،  هما  له  التاأييد  وح�ضد  اجلي�ش  عمل 

التغطية  واخلداع يف  الت�ضليل  ا�ضتخدام  من  تطلبه  ،وما  الإ�رسائيلية  الأمنية  واملوؤ�ض�ضة  اجلي�ش  عن 

العاملية. وقد رّكز الإعالم  الرواية الإ�رسائيلية بكثافة وتوزيعها على الوكالت  الإخبارية، و�ضخ 

الإ�رسائيلي خالل معركة �ضيف القد�ش على ما ياأتي:

وقيام  الأق�ضى،  وامل�ضجد  القد�ش  يف  الإ�ضالمية  للمقد�ضات  امل�ضتوطنني  انتهاك  جتاهل   -  1
امل�ضتوطنني، بغطاء من اجلي�ش وال�رسطة، بالقتحامات للم�ضجد الأق�ضى والعتداء على املدنيني، 

وحماولة طرد ال�ضكان من منازلهم، وخا�ضة يف ال�ضيخ جّراح بالقوة، ومنع الفل�ضطينيني ،وخا�ضة 

داخل مدينة القد�ش، من اإحياء مرا�ضم يوم القد�ش العاملي الذي ي�ضادف يف اجلمعة الأخرية من 

�ضهر رم�ضان املبارك، الذي اأعلنه الإمام اخلميني يف اإيران. 

واأن  عليها،  معتدًى  )اإ�رسائيل(  واأن  املعتدية،  باأنها   الفل�ضطينية  املقاومة  ف�ضائل  اإظهار   -  2
الإعالم  عمل  وقد  اأنف�ضهم.  عن  يدافعون  والإ�رسائيليون  احلرب،  بدوؤوا  من  هم  الفل�ضطينيني 

)العنف(  على  فعل  كرّدة  من جرائم   الإ�رسائيلي  اجلي�ش  يرتكبه  ما  اإظهار  على  اأي�ضًا  الإ�رسائيلي 

الفل�ضطيني، وذلك لتربير ما يرتكبه هذا اجلي�ش  �ضد املدنيني.

وذلك  للحرب،  الإ�رسائيلية  الرواية  يخدم  معنّي  خرب  بنقل  التكرار،  اأ�ضلوب  ا�ضتخدام   -  3
بغر�ش غر�ش فكرة معّينة يف نفو�ش املتلّقني، مع اخرتاع �ضورة تتنا�ضب مع الرواية واخلرب املربمج، 

الذي ومع الأ�ضف ال�ضديد، تقوم بع�ش و�ضائل الإعالم العربية بن�ضخه ونقله كما هو، مما يحّول 

ة ي�ضتفيد منها الإعالم الإ�رسائيلي، الذي يرّكز على معاناة الإ�رسائيليني  بع�ش تلك الو�ضائل اإىل من�ضّ

يتم  فقط  اأرقام  فهم  الفل�ضطينيني؛  املدنيني  ال�ضحايا  املقاومة، وعدم ذكر  وخوفهم من �ضواريخ 

تربيرها باعتبارها جمّرد اأ�رسار جانبية.

و�ضائل  من  عدد  اأكرب  يف  الظهور  على  الإ�رسائيلية  والدعاية  الإ�رسائيلي  الإعالم  تركيز   -  4
الإعالم، مع توفري عدد كبري من املتحدثني باللغة الإنكليزية، لإنكار احلقائق وتكرار الأكاذيب 

بهدف تربير العدوان على غزة.

البعد الأمني وع�سكرة الإعالم الإ�سرائيلي

بني  ما  العالقة  املوّجه يف  الإيقاع  و�ضابط  الو�ضل  �ضلة  الإ�رسائيلية  الع�ضكرية  الرقابة  ت�ضّكل 

الإعالم  عمل  وقد  الكيان.  يف  والع�ضكري  والأمني  ال�ضيا�ضي  وامل�ضتوى  الإ�رسائيلي  الإعالم 
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الإ�رسائيلي خالل العدوان الأخري على غزة على تنفيذ كافة الأوامر الع�ضكرية والأمنية التي كانت 

باط، الذين ي�ضدرون الأوامر ويحّركون  ت�ضدر من غرفة عمليات خا�ضة ت�ضم جمموعة من ال�ضّ

اخلا�ضة  العمليات  غرفة  عملت  وقد  املعركة.  ومتطلبات  الأمنية  امل�ضالح  عنوان  حتت  الإعالم 

ال�ضكنية، وخا�ضة  الأبراج  اأخبار مثل ق�ضف  التعاطي مع  هذه على توجيه الإعالم حول كيفية 

الربج الذي ي�ضم عدداً كبرياً من و�ضائل الإعالم، والتعتيم على حجم الأ�رسار واخل�ضائر الب�رسية 

املقاومة  قادة  بيانات وخطابات  ن�رس  لعدم  اإ�ضافة  املقاومة؛  �ضقوط �ضواريخ  واأماكن  الإ�رسائيلية 

واملتحدثني با�ضمها. وبناًء على هذه التعليمات، اأ�ضبح املرا�ضلون الإ�رسائيليون وكّتاب املقالت 

يتناف�ضون على اإظهار عدائهم لل�ضعب الفل�ضطيني والقوى الداعمة له وملقاومته، عرب التحري�ش 

اإعطاء املعنويات للجي�ش وامل�ضتوطنني؛وظهر الإعالم  اإىل املزيد من القتل والدمار، مع  والدعوة 

الإ�رسائيلي يف هذا ال�ضياق كاإعالم متعط�ش للدماء والدمار.

�ضهدتها  التي  املواجهات  بتغطيته  للعدوان على غزة  الإ�رسائيلي  الإعالم  تغطية  ولدى مقارنة 

كامل  تركيز  وجود  يت�ضح   ،48 العام  يف  املحتل  الداخل  اأحداث  تغطية  كما   ، الغربية  ال�ضّفة 

وبديهي على غزة، يف مقابل تغييب كامل تقريبًا لأحداث ال�ضفة، التي اإذا ُذكرت ُتقّدم على اأنها 

التغطية واملتابعة  الطرفني؛ فيما ترتّكز   بني 
ّ
مواجهات متفرقة واأحداث �ضغب، يف موقٍع و�ضطي

لأحداث الأر�ش املحتلة يف العام 48، حول اأنها تظاهراٍت متفرقة خرجت عن ال�ضيطرة.

هم  غزة  اأهل  جممل  باأن  الإ�رسائيلية  الإعالمية  التغطية  توحي  غّزة:  مع  والتعامل  التغطية  يف 

مقاتلون؛ ثم يوؤخذ من كالم النا�ش - بعد هدم بيوتهم وق�ضفها اأو اإثر حدوث جمزرة - الأقوال 

التي تفيد باأن اأهل غزة يريدون العي�ش ب�ضالم. ويتم ذلك باجتزاء الكالم، والهدف  هو اإظهار 

اجلي�ش الإ�رسائيلي يف موقع املخّل�ش لـ»اأهل غزة« من املقاومة.

يف املقابل، مل يح�رس اأهل ال�ضفة يف ال�ضورة غالبًا. لكن، برز بالتحديد ف�ضل القد�ش واأحداثها 

عن اأحداث ال�ضّفة، وكاأّن مواجهات القد�ش كانت حتدث مبعزٍل عن مواجهات ال�ضفة. وغالبًا 

ما كان يتم عر�ش متظاهري القد�ش على اأنهم »�ضّكان« مثريين لل�ضغب وخارجني عن القانون.

كان فل�ضطينيو الداخل )48( الأوفر حظًا يف حجم ال�ضوء امللقى عليهم، لكن اأي�ضًا مبعزٍل عن 

القد�ش وال�ضّفة وغّزة، من خالل عمل الإعالم الإ�رسائيلي كذراع للحكومة؛ فاأبرز يف مقابل من 

اعتربهم »امل�ضاغبني« مواقف لعرب يوؤيدون احلرب على غزة.

�ضد  جميعًا  لي�ضوا  العرب  باأن  الإ�رسائيلي   للجمهور  ر�ضالٍة   توجيه  هو  ذلك  من  والهدف 

احلرب، ما يخّفف من حّدة التنافر العام، وُيثبط عزمية الذين خرجوا اإىل ال�ضوارع مع بداية معركة 

�ضيف القد�ش.
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هل يعني ذلك اأن الإعالم الإ�رسائيلي يوؤّثر يف اجتاهات  الراأي العام الإ�رسائيلي، اأم اأنـــه يتالءم 

اإىل اخليار الأول. لكن، نظراً  مع هذا الراأي العام؟ يف وقٍت �ضابق، كان ميكن امليل يف التحليل 

ـــــة التي اأتاحتها �ضبكات التوا�ضل اأمام املواطنني، فاإن اخلــــيار الثاين يبدو اأكرث دّقًة، نظراً  للمن�ضّ

لكّم العنف الذي ات�ضح فيها، و�ضوًل اإىل ال�ضخرية من جثث ال�ضهداء والت�ضّفي مبقتل الأطفال؛ 

وهذا ما رّكز عليه الإعالم الإ�رسائيلي يف اإطار دعم ممار�ضات اجلي�ش املحتل ورفع معنويات جنوده.

امل�سطلحات وقلب املفاهيم 

يف اإطار التحريف والكذب والت�ضليل وت�ضويه احلقائق، اعتمد الإعالم الإ�رسائيلي، كعادته، 

وخالل معركة �ضيف القد�ش، على ن�رس م�ضطلحات حربية قدمية وجديدة خا�ضة به وترويجها 

عامليًا. ومن اأبرز امل�ضطلحات والأ�ضاليب التي ا�ضتخدمها ورّوج لها الإعالم الإ�رسائيلي: 

1 - املخّربون والإرهابيون بدًل من املقاومني.

2 - الفل�ضطينيون بدًل من ال�ضعب الفل�ضطيني.

3 - العمليات الوقائية بدًل من التوغل والقتحام.

4 - املواطنون بدًل من امل�ضتوطنني، والبلدات بدًل من امل�ضتوطنات.

5 - اأعمال هند�ضية بدًل من جتريف الأرا�ضي.

6 - خطوات اأمنية بدًل من عمليات عقاب وانتقام. 

7 - عمليات اإحباط مو�ضعية بدًل من ت�ضفية واغتيال.

وتقليل  جمهوًل  الفاعل  ،لإبقاء  )قتل(  كلمة  يف  كما  للمجهول،  املبني  �ضيغة  ا�ضتخدام   -  8
م�ضوؤولية اجلي�ش الإ�رسائيلي.

9 - ت�ضوير الأطفال والن�ضاء وال�ضيوخ الفل�ضطينيني يف منازلهم على اأنهم دروع ب�رسية وجزء 
من املقاومة، ويجب التخل�ش منهم حتى لو كانوا ل يحملون ال�ضالح.

10 - تربير وترويج �ضيا�ضة الغتيالت خالل العدوان، واعتبارها عمليات م�رسوعة ،وو�ضفها 
بال�ضتباقية ؛كما يتكفل الإعالم الإ�رسائيلي بالتمهيد لتلك العمليات من خالل اآلة احلرب النف�ضية 

املربجمة.

11 - جتاهل ن�رس �ضور انت�ضال جثث الأطفال من حتت البيوت املدّمرة، والرتكيز على اأخبار 
مثل ق�ضف مبنى اأو موقع للمقاومة، و�ضور جلنازات يتقدمها عدد كبري من امل�ضّلحني.
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واإ�ضافة ملا ذِكر، يرّكز الإعالم الإ�رسائيلي على العمل لبث الثقة ورفع املعنويات، وخا�ضة لدى 

اجلنود، حيث تتوىّل )هيئة الإعالم القومي( اإدارة وبث الأخبار املنا�ضبة لهم، وحجب املعلومات 

للمتحدثني  مكّثفة  دورات  القد�ش  �ضيف  معركة  انطالق  قبل  اأقامت  قد  كانت  وهي  عنهم؛ 

الع�ضكريني با�ضم احلكومة والوزارات والعاملني يف خمتلف و�ضائل الإعالم، بهدف حتويلهم اإىل 

العمليات  تنّفذها غرفة  اإعالمية  ا�ضرتاتيجية  وفق  احلرب،  اجلي�ش واحلكومة خالل  تخدم  اأبواق 

واأنها  الردع،  هدفها  الع�ضكرية  العمليات  باأن  الدعاء  على  ال�ضرتاتيجية  هذه  وتعتمد  اخلا�ضة. 

ال�ضكنية  والأبراج  واجلامعات  واملدار�ش  وامل�ضت�ضفيات  واملدنيني  غزة  ولي�ش  ت�ضتهدف حما�ش 

والبنى التحتية؛ ويف اإطار اخلداع، ُت�ضتخدم كلمة الردع بعد العجز وعدم القدرة على احل�ضم؛ 

اإ�ضافة لتعّمد الرتكيز على حركة حما�ش وكتائب ال�ضهيد عّز الدين الق�ضام، والتقليل من ذكر بقية 

اأبو علي م�ضطفى  ال�ضعبية وكتائب  القد�ش واجلبهة  الإ�ضالمي و�رسايا  املقاومة، كاجلهاد  ف�ضائل 

واجلبهة الدميقراطية وكتائب املقاومة الوطنية واألوية النا�رس وجلان املقاومة وكتائب ال�ضهيد جهاد 

الهدف هو حما�ش ولي�ش غزة. كما ترّكز و�ضائل الإعالم الإ�رسائيلية على  اإن   جربيل؛ والقول 

التحري�ش على اإيران وحزب اهلل، ب�ضبب ما يقّدمونه من دعم لل�ضعب واملقاومة يف فل�ضطني، مع 

التقليل من ذكر ا�ضم حزب اهلل كونه يذّكرهم مبرارة الهزمية والنك�ضار. لكّن الإعالم الإ�رسائيلي 

م�ضتمر بعمليات تزييف الوعي كما قال اأحد العاملني فيه، وهو الباحث يزهار يئري ،الذي قال: 

حتقيق  ميكن  بل  بال�رسورة؛  الكذب  تتطلب  ل  زائف  وعي  ت�ضكيل  على  الإعالم  و�ضائل  قدرة 

النتائج اأي�ضًا عن طريق حجب معلومات وت�ضجيع اجلهل.

كما عمد الإعالم الإ�رسائيلي اإىل �ضيطنة الفل�ضطينيني واملقاومة، وبث ال�ضائعات واختالق اأخبار 

واأحداث دون الإ�ضارة اإىل اأي م�ضدر يوؤكدها، مع احلديث عن حت�ّضن عالقة الكيان الإ�رسائيلي 

مع عدد من الدول العربية بعد توقيع عدد من اتفاقيات التطبيع معها. ويف ال�ضياق، يعمل الإعالم 

فل�ضطني  ق�ضية  ت�ضبح  بحيث  العربي حتديداً،  الوعي  الأولويات يف  تبديل  بقّوة على  الإ�رسائيلي 

هام�ضية يف الوعي ويف الأولويات.

الإعالم الإ�رسائيلي واخللفيات الأمنية

بالرقابة  مبا�رسة  ومرتبطون  جمّندون  هم  الإ�رسائيلي  الإعالم  يف  العاملني  من   95% باأن  ُيقّدر 

الع�ضكرية بال�ضكل وبامل�ضمون؛ فهم مرتبطون باأجهزة الأمن الإ�رسائيلية: املو�ضاد واأمان وال�ضاباك؛ 

وكل العاملني يف جمال الإعالم الإ�رسائيلي ل يفّرقون بني املهنة والرتباط الإيديولوجي والأمنية، 

الإ�رسائيلي مبدى  الإعالم  العاملون يف  ويتناف�ش  الرتباط.  بناًء على هذا  الأحداث  ينقلون  وهم 

عدائهم لل�ضعب الفل�ضطيني واملقاومة، وقد اأّدوا دوراً حتري�ضيًا خا�ضة اأثناء معركة �ضيف القد�ش، 

مع  والإعالمي،  ال�ضحفي  الدور  متجاوزين  العدوان على غزة،  للجي�ش يف  �رسكاء  كانوا  حيث 

خالل  من  املعركة،  يف  وك�رسكاء  با�ضمه،  كناطقني  والعمل  اجلي�ش  اأوامر  بتنفيذ  عملهم  ح�رس 

اإظهار الفل�ضطينيني باأنهم معتدون، واأن الإ�رسائيليني معتدًى عليهم؛ ولذلك هم يقومون بالدفاع 
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القنوات الإ�رسائيلية وعدد  اإ�ضافة لظهور الكّتاب واملحّللني الإ�رسائيليني على  اأنف�ضهم؛ هذا  عن 

من القنوات التي تتبّنى الرواية الإ�رسائيلية، وخا�ضة )قناة احلّرة( وقناة )العربية(، وذلك بهدف 

ا�ضت�ضافة  العربية على  باللغة  الناطقة  القنوات  من  الإ�رسائيلية. وقد حر�ش عدد  للدعاية  الرتويج 

عدد من املرا�ضلني الع�ضكريني واملحّللني الإ�رسائيليني ليقّدموا الرواية الإ�رسائيلية بخطاب عدائي 

وا�ضتخدام  والأمنية،  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  جانب  اإىل  علني  ب�ضكل  وال�ضطفاف  للفل�ضطينيني، 

واملذنبون.  القتلة  هم  الفل�ضطينيني  واأن  �ضحية،  الإ�رسائيلي  الكيان  تعّد  وم�ضطلحات  مفردات 

وقد كانت اإطاللت الكّتاب واملحللني الإ�رسائيليني على و�ضائل الإعالم املختلفة تتم باإدارة غرفة 

الوزراء  رئي�ش  ومكتب  واخلارجية  الدفاع  وزارتي  من  كٍل  اإ�رساف  وحتت  اخلا�ضة،  العمليات 

والأجهزة الأمنية. ومن هذه اخللفية تعاطى الإعالم الإ�رسائيلي مع ق�ضف وتدمري برج الإعالم يف 

غزة بالقول اإن املقاومة ت�ضتخدم الربج جلمع املعلومات واإنتاج وتخزين ال�ضواريخ؛ وهذه رواية 

مل تعتمد املهنية، بل هي اعتمدت فقط على الكذب والت�ضليل. ومن �ضّدة تزييف الأحداث، قال 

توّفر �ضوى �ضورة  الإ�رسائيلية ل  الإعالم  اإن و�ضائل  ن�ضيئيل،  اأوريت  الإ�رسائيليني،  الكّتاب  اأحد 

حرب ناق�ضة.

الإعالم الإ�سرائيلي و�سورة الن�سر

اإنتاج  اإىل  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  بها  ُمني  التي  املتكررة  الهزائم  بعد  الإ�رسائيلي،  الإعالم  ي�ضعى 

�ضورة مغايرة ترّم �ضورة هذا اجلي�ش  مبفاهيم واأ�ضاليب يتم اإعدادها ب�ضكل دعائي على الطريقة 

الإ�رسائيلي ف�ضل يف تركيب  الإعالم  ال�ضورة. لكن  تلك  اإعالمي يدعم  الهوليوودية، وبخطاب 

ال�ضحايف  قال  ال�ضياق  هذا  ويف  القد�ش؛  �ضيف  معركة  خالل  غزة  على  للعدوان  ن�رس  �ضورة 

الإ�رسائيلي اأرييال هوفمان: لقد ف�ضلنا يف اإنتاج �ضورة انت�ضار، رغم املطاردة والرتكيز ودفع املبالغ 

الكبرية للح�ضول عليها. ولكّننا وقعنا يف معادلة: ل توجد �ضورة ن�رس ل يوجد اإنت�ضار؛ مّت الرتكيز 

الإعالن عن وقف  قبل  ال�ضكنية يف غزة  الأبراج  من  تدمري عدد  الأخرية على �ضورة  الأيام  يف 

لإطالق النار، ثم تبنّي اأن ل جدوى من اللهاث وراء هذه ال�ضورة ب�ضبب التكلفة الباهظة، والتي 

ل ميكن حتّملها من اأجل تلك ال�ضورة التي ف�ضل الإعالم الإ�رسائيلي يف اإنتاجها؛ اإل اأنه بقي كما 

اجلي�ش؛ وبقي  يد  باأن يكون  درعًا و�ضالحًا يف  تيودور هرتزل  ال�ضهيونية  موؤ�ض�ش احلركة  اأراد 

اأي�ضًا كما قال ديفيد بن غوريون: اإن وظيفة الإعالم الإ�رسائيلي هي الدفاع عن امل�رسوع ال�ضهيوين 

بدعاية و�ضورة مرّكبة تتنا�ضب مع متطلبات هذا امل�رسوع، واأ�ضا�ضه اجلي�ش الذي ل ُيقهر، واملتفّوق 

على كل جيو�ش املنطقة؛ لكن كل حماولت �ضناعة �ضورة ن�رس يف غزة ف�ضلت، رغم ا�ضتخدام 

كل الإمكانيات التكنولوجية وال�ضتعانة بخربات اإعالمية دولية. واأمام هذا الف�ضل ا�ضتمر الإعالم 

الإ�رسائيلي ببث ادعاءاته الكاذبة عرب كافة و�ضائل الإعالم، معتمداً على الإعالميني من ذوي اخللفية 

الأمنية الذين ُيتقنون فن الكذب والتحري�ش واخرتاع اأخبار و�ضور واهية، ونفي �ضورة الهزمية 
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التي حّلت بالكيان يف معركة �ضيف القد�ش؛ اإ�ضافة ملعاجلة تداعيات تراجع و�ضعف الكيان رغم 

ما جرى قبل معركة �ضيف القد�ش، من الرتويج ملا ي�ضّمى مكانة الكيان الإ�رسائيلي يف املنطقة بعد 

توقيع اتفاقيات التطبيع مع البحرين والإمارات. اإن ال�ضورة التي خرج بها الكيان بعد املعركة مع 

املقاومة، التي اأثبتت قدرتها على جتاوز القّبة احلديدية وا�ضتهداف م�ضاريع الطاقة، مثل حقل متار 

وغريه من امل�ضاريع، جعلت الكثريين يعيدون النظر يف ال�ضورة التي  يرّوجها الكيان الإ�رسائيلي 

عن نف�ضه، والتي مل ُتقنع �ضوى بع�ش املطّبعني املخدوعني اأ�ضاًل بالدعاية الإ�رسائيلية الواهية، والتي 

ترف�ش العرتاف بانهيار �ضورة اجلي�ش الذي ل ُيقهر، رغم اأن هذا النهيار بات حديث العامل 

كله؛ وكذلك اتهام الإ�رسائيليني حلكومتهم باأنها عدمية اجلدوى وتتخبط بالف�ضل والعجز؛ كما اأن 

بع�ضهم اتهم الإعالم الإ�رسائيلي باأنه مل يقّدم �ضورة تعرّب عن قوة اجلي�ش الإ�رسائيلي وتفّوقه؛ بل قّدم  

�ضورة اأظهرت دمويته وعجزه عن �رسب املقاومة، حيث جرى الرتكيز على تدمري املباين ال�ضكنية 

وا�ضتهداف املدنيني؛ ومل ي�ضتطع الإعالم الإ�رسائيلي يف �رساع ال�ضور احل�ضول على �ضورة ن�رس، 

رغم كل ما بذلته “هيئة الإعالم القومي الإ�رسائيلي” يف جمال ت�ضخيم فعالية القبة احلديدية و�ضالح 

اجلو، والتعتيم على �ضورة ال�ضمود واإبداع املقاومة يف امليدان خالل معركة �ضيف القد�ش. ومبا 

اأن الإعالم الإ�رسائيلي ف�ضل يف اإنتاج �ضورة ن�رس للجي�ش الإ�رسائيلي خالل معركة �ضيف القد�ش، 

فاإن التوّجه ر�ضا على القيام مبهمتني، وهما:

اأ- التعتيم، ويتوّلها الإعالم الإ�رسائيلي. 

ب- التدمري، ويتوّلها اجلي�ش الإ�رسائيلي. 

اأ- التعتيم: 

ي�ضتخدم الإعالم الإ�رسائيلي نف�ش اأ�ضاليب الأجهزة الأمنية، كن�رس ال�ضائعات والتعتيم الإعالمي 

وتكرار احلديث عن بع�ش الظواهر لأ�ضباب اأمنية بثوب اإعالمي. ومن اأجل حتقيق اأهدافه، يقوم 

اأهدافه  لتحقيق  اأخرى  وو�ضائل  جوانب  على  والرتكيز  جانب  على  بالتعتيم  الإ�رسائيلي  الإعالم 

الفل�ضطينيني  اإثارة الإ�ضاعات والبالغات الكاذبة والإ�ضاعات يف �ضفوف  ب�ضورة مرحلية، عرب 

الإعالم  ي�ضتثني  ول  ومبقاومتهم.  باأنف�ضهم  ثقتهم  وهّز  والتمزق  والرعب  اخلوف  زرع  بهدف 

الإ�رسائيلي يف حربه التاأثري على معنويات الفل�ضطينيني، وخا�ضة يف الأرا�ضي املحتلة عام 1948 

وال�ضفة وغزة وال�ضتات.

ب- التدمري:

رّكز اجلي�ش الإ�رسائيلي خالل العدوان على غزة على ا�ضتهداف البنية التحتية لو�ضائل الإعالم، 

اإذ قامت الطائرات الإ�رسائيلية بتدمري اأربعة اأبراج �ضكنية ت�ضم مقّرات ومكاتب ملوؤ�ض�ضات �ضحفية 
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حملية وعربية ودولية، من اأجل ك�ضب 

معركة الرواية،من خالل حتييد و�ضائل الإعالم عن  مهمة نقل �ضورة الأو�ضاع  واملجازر التي 

يرتكبها، وتغييب الرواية الفل�ضطينية.

ومن املوؤ�ض�ضات الإعالمية التي جرى تدمريها مقار �ضبكة اجلزيرة الإعالمية القطرية ووكالة 

عدد  اإجمايل  لي�ضل  غزة،  مدينة  و�ضط  اجلالء  لربج  كامل  تدمري  عرب  الأمريكية،  بر�ش  اأ�ضو�ضيتد 

25 موؤ�ض�ضة  اإىل  القد�ش  �ضيف  ب�ضكل كامل خالل معركة  التي جرى تدمري مقاّرها  املوؤ�ض�ضات 

�ضحفية واإعالمية.

وقد جتاوز عدد املوؤ�ض�ضات ال�ضحفية امل�ضتهدفة يف هذه املواجهة  ما مت تدمريه يف حرب غزة 

الأخرية �ضيف 2014، والتي ا�ضتمرت 51 يومًا، وت�رسرت خاللها 23 موؤ�ض�ضة �ضحفية. 

بينما يف احلرب الأخرية جتاوز »عدد املن�ضاآت ال�ضحفية والإعالمية التي ت�رسرت ب�ضكل جزئي 

وكلي  40 موؤ�ض�ضة اإعالمية، من بينها مكاتب لقنوات تلفزة اإعالمية حملية وعربية ودولية ناطقة 

باللغات الإجنليزية والفرن�ضية، اإ�ضافة اإىل موؤ�ض�ضات اإذاعية و�ضحف حملية، وموؤ�ض�ضات الإعالم 

اجلديد، ومكاتب اإعالمية تقّدم خدمة البث الف�ضائي«.

الدولرات،  من  املاليني  بع�رسات  الإعالم  و�ضائل  على  العتداء  يف  املادية  »اخل�ضائر  وتقّدر 

اأبراج الإر�ضال وال�ضتقبال، وتدمري ترددات البث  من �ضمنها فقدان معّدات الت�ضوير، وتدمري 

الهوائي، وممتلكات خا�ضة بهذه املوؤ�ض�ضات، ك�ضّيارات البث املتنقلة«.

تغطيتهم  اأثناء  متفاوتة  بجراح  �ضحفيني  ع�رسة  اإ�ضابة  يف   فتمّثلت  الب�رسية،  »اخل�ضائر  اأما 

على  احلدث  نقل  يف  مبهامهم  قيامهم  اأثناء  لل�ضحفيني  مبا�رس  ا�ضتهداف  مع  امليدانية،  لالأحداث 

الهواء مبا�رسة؛ اإ�ضافة اإىل تعّمد ا�ضتهداف ال�ضحفيني اأثناء نقلهم ل�ضور ومعاناة املدنيني«.

تاأّثر«اإ�رسائيل«  اإىل  ال�ضحفية،  املوؤ�ض�ضات  على  ال�ضتهداف  تركيز  يف  ال�ضلوك،  هذا  وي�ضري 

الكبري بخ�ضارة معركة »الرواية«، حيث ا�ضتطاعت املقاومة الفل�ضطينية اأن ت�ضّجل عدة اإجنازات، 

ذلك خروج مظاهرات  موؤ�رسات  معها. ومن  والدويل  العربي  ال�ضعبي  الت�ضامن  واأبرزها  حالة 

يف الع�رسات من املدن العربية والأوروبية والأمريكية تنّدد بال�ضتهداف الوح�ضي الذي يتعر�ش 

الفل�ضطيني مبواجهة  الغربية والداخل  ال�ضفة  اإىل ح�ضد اجلماهري يف  اإ�ضافة  املدنيون يف غزة؛  له 

الرتكيز الإ�رسائيلي يف العمليات العدوانية على غزة.

كذلك، كان الإعالم الفل�ضطيني مبواجهة الإعالم الإ�رسائيلي الأكرث تاأثرياً يف املعركة الإعالمية 

التي ل تقل اأهمية عن املعركة امليدانية، حيث كان التخّبط الإ�رسائيلي وا�ضحًا بعجزه عن ال�ضيطرة 
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على ال�ضورة التي تاأتي من غزة، من خالل ما تتناقله و�ضائل الإعالم من �ضور لق�ضف وح�ضي 

مُمنهج ي�ضتهدف املدنيني. كما فقد الكيان الإ�رسائيلي ال�ضيطرة على اجلبهة الداخلية، من خالل 

ع�رسات اآلف ال�ضور وامل�ضاهد التي كان يتناقلها اجلمهور الإ�رسائيلي عن ق�ضف املقاومة ملناطق 

الداخل، ما ت�ضّبب يف اهتزاز �ضورة )اإ�رسائيل( اأمام حلفائها يف العامل.

ال�ضتهداف  تكرار  عرب  والع�ضكري  ال�ضيا�ضي  الإ�رسائيلي  ال�ضلوك  يف  الغباء  ظهر  كما 

للموؤ�ض�ضات الإعالمية يف كل جولة ت�ضعيد، رغم اأن النتيجة هي ذاتها، مع ا�ضتمرار نقل ال�ضورة 

ات التوا�ضل الجتماعي  احلّية با�ضتخدام اأدوات اأخرى نظراً للبدائل  املتوفرة، ومن اأهمها من�ضّ

التي جعلت كل مواطن مبثابة و�ضيلة اإعالم، حيث ميكنه اأن يوؤّدي ذات الهدف لو�ضيلة الإعالم 

والت�ضال اخلارجي«.

ومن اأوجه املقارنة بني العدوان احلايل وما �ضبقه من جولت قتال �ضابقة، عدم تفريق )اإ�رسائيل( 

بني و�ضائل الإعالم املحلية والدولية.ففي ال�ضابق كانت  )اإ�رسائيل( ترّكز على ا�ضتهداف و�ضائل 

الإعالم املحلية باعتبارها موؤ�ض�ضات تابعة للف�ضائل الفل�ضطينية، ولكن هذه املّرة �ضمل ال�ضتهداف 

الهمجي  ال�ضلوك  على  الغ�ضب  حّدة  من  زاد  ما  دولية،  اإعالم  وو�ضائل  وكالت  الإ�رسائيلي 

الإ�رسائيلي.

اإن كل ما ُذكر يوؤكد باأن معركة ال�ضورة خ�رستها )اإ�رسائيل(. وتبقى معركة ال�ضورة والرواية 

الن�رس  �ضورة  عن  البحث  مع  لتغطية،  الكامريا  وقف  على  دائمًا  يعّول  والحتالل  جداً.  مهمة 

املفقودة.

النحياز الغربي لالإعالم الإ�سرائيلي وروايته

على  التحري�ش  وهو  املّتبع،  اأ�ضلوبه  القد�ش  �ضيف  معركة  خالل  الإ�رسائيلي  الإعالم  اعتمد 

روايته  اعتماد  مع  بالتوازي  وملقاومتهم،  لهم  الداعمة  والقوى  وال�ضعوب  والدول  الفل�ضطينيني 

املزيفة التي ينحاز اإىل �رسديتها وم�ضمونها بع�ش الإعالم الغربي، الذي يّتبع اأي�ضًا اأ�ضلوب الت�ضليل 

وخا�ضة  الإ�رسائيلي،  لالإعالم  كبري  تاأثري  اإىل  ي�ضري  وهذا  والأحداث؛  الوقائع  وحتريف  واخلداع 

خالل معركة �ضيف القد�ش ،على ال�ضيا�ضة الإعالمية الغربية واأفرادها املنحازون للرواية الإ�رسائيلية. 

 ال�ضيخ 
ّ
وقد ظهر ذلك منذ بداية الأحداث الأخرية،والتي بداأت بعد حماولت العتداء على حي

جّراح، وتهجري �ضّكانه الأ�ضلّيني، واإحالل م�ضتوطنني يهود بدًل منهم؛ وكذلك اقتحام امل�ضجد 

الأق�ضى.

لكن �ضحيفة »دير �ضبيغل« الأملانية، يف تاريخ 12 اأيّار )مايو(، حتدثت عن املعركة، ف�ضّورتها 

على اأّنها اعتداء من الف�ضائل الفل�ضطينية على املناطق املحتّلة عام 1948 دون ذكر �ضياق للمعركة، 
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 لالأحداث قبلها. مل تورد ال�ضحيفة اأّي ماّدة �ضحافّية قبل ذلك 
ّ
ودون التطّرق اإىل الت�ضل�ضل الزمني

 ال�ضيخ جّراح، وحماولت الحتالل تطهريه عرقيًّا.
ّ
تتعّلق بحي

يف مقال افتتاحي عنونته �ضحيفة »دير �ضبيغل« بـ »ت�ضعيد يف ال�رسق الأو�ضط: َحما�ش تطلق 

األف �ضاروخ على اإ�رسائيل خالل يومني«، تناولت ال�ضحيفة معركة »�ضيف القد�ش« وكاأّنها بال 

جذور، ول �ضّيما اأّن الكاتب اعتمد على ت�ضوير الحتالل على اأّنه �ضحّية �ضواريخ املقاومة، عرب 

بدء املقال بـ »رّدت اإ�رسائيل على اإطالق �ضواريخ من ِقَبل حما�ش بغارات جّويّة هي الأعنف«.

 يقف خلفه م�ضتوطن، 
ّ
كما عر�ش ح�ضاب وكالة »رويرتز« على« تويرت« �ضورة جلندّي اإ�رسائيلي

وهو ي�ضّوب �ضالحه �ضّد فل�ضطينّيني، لإظهار اأّن الفل�ضطينّيني ير�ضقون �ضّيارة امل�ضتوطن باحلجارة، 

اّلذي  امل�ضهد  »رويرتز«  حّرفت  القد�ش.  يف  الحتجاجات  ظّل  يف  ا�ضطدامها  يف  ويت�ضّببون 

اجتزاأت منه هذه ال�ضورة، التي تعود اإىل مقطع فيديو اعتداء امل�ضتوطن ب�ضّيارته على الفل�ضطينّيني، 

وده�ضهم يف ال�ضارع، مع وجود قّوات �رسطة �ضارعت اإىل حمايته، يف حماولة لإظهار الإ�رسائيلّيني 

اأّنهم يدافعون عن اأنف�ضهم، دون ذكر �ضياق امل�ضهد والأ�ضباب الّتي اأّدت اإليه.

 على منازل 
ّ
اأّما وكالة »دويت�ضه فيله DW« الأملانية، فقد عر�ضت فيديو للق�ضف الإ�رسائيلي

الفل�ضطينّيني يف غّزة، و�ضّورته على اأّنه »معارك«، مع الإ�ضارة اإىل اأّن عدد ال�ضحايا الفل�ضطينّيني 

حّتى ن�رس الفيديو هو 20، ومن �ضمنهم 9 اأطفال، دون التطّرق اإىل �ضبب هذه املعارك وجذورها، 

مع عدم تو�ضيح اأّن الحتالل هو �ضبب مقتلهم. م�ضاواة ال�ضحّية واجلاّلد يف هذا اخلرب وا�ضحة، 

على الرغم من اأّن القدرة القتالّية غري متكافئة.

وقد لعبت قناة “احلّرة” الأمريكية دوراً مكّماًل لدور الإعالم الإ�رسائيلي يف املعركة، عرب اإف�ضاح 

املجال للناطقني بل�ضان اجلي�ش الإ�رسائيلي، لتن�رس الرواية الإ�رسائيلية.

ورد يف ح�ضاب »نيويورك تاميز« على تويرت، خرب مفاده اأّن غّزة اأمطرت اإ�رسائيل بال�ضواريخ، 

 مع املحتّجني يف القد�ش، الذي اّدعت  ال�ضحيفة فيه اأّن الت�ضعيد 
ّ
بينما يتعارك البولي�ش الإ�رسائيلي

الأخري يف القطاع هو  نتيجة ل�ضواريخ اأطلقتها املقاومة الفل�ضطينّية فجاأة، دون ذكر �ضياق احلدث. 

ومعروفة »نيويورك تاميز« بانحيازها الوا�ضح ل )اإ�رسائيل(، كما ظهر  ذلك يف حروب 2006 

و2008 و2014، وانتهاًء بـ 2021.

اإىل  بو�ضت«،  »نيويورك  مثل  عاملية،  ب�ضحف  ة  اخلا�ضّ واحل�ضابات  املواقع  بع�ش  تعمد  قد 

ة بها وباملمّولني، عرب حتريف عناوين  الت�ضليل الإعالمي، مبا يتنا�ضب مع الأجندة الإخباريّة اخلا�ضّ

اأو خداع املتابعني، كما احلال يف من�ضور ن�رسه ح�ضاب »نيويورك بو�ضت« على تويرت، وجاء فيه: 

الرقم  اإ�رسائيل”، وهو  اأطفال يف   9 بينهم  ا،  �ضخ�ضً “حما�ش تنّفذ غارة جّوّية راح �ضحّيتها 20 



37

معركة »�سيف القد�س« والإعالم الإ�رسائيلي

الذي اأعلنته وزارة ال�ضّحة الفل�ضطينّية  حول مقتل 20 فل�ضطينيًّا، اإثر غارات اإ�رسائيلية، ولي�ضت 

 عن الحتالل، 
ّ
»َحما�ش« َمْن نّفذتها؛وذلك يف حماولة لتجرمي املقاومة واإزاحة العبء الإجرامي

وتربئته من دماء الفل�ضطينّيني.

وهذا يظهر تواطوؤ الإعالم الغربي املركزي، وانحيازه املطلق  لتبّني ال�رسدّية الإ�رسائيلّية القائمة 

على التزييف والتمويه للحقائق، واإطالق يد الكذب والتلفيق حلرف م�ضار حقيقة ما يجري على 

الأر�ش. ول يخفى على اأحد امل�ضالح والولءات بني الحتالل الإ�رسائيلي وبع�ش و�ضائل الإعالم 

الغربية، التي ُتَعّد حا�ضنة اأ�ضا�ضّية للرواّية الإ�رسائيلّية.

اخلطاب الإعالمي الفل�سطيني يف معركة �سيف القد�س 

متّيزت ف�ضائل املقاومة الفل�ضطينية لي�ش فقط يف جمال املواجهة الع�ضكرية، بل حتى يف جمال 

املواجهة الإعالمية مع الكيان الإ�رسائيلي.

وبرزت اأهمية اإعالم ف�ضائل املقاومة الفل�ضطينية من خالل ما ياأتي:

1 - تقدمي املعلومات امليدانية الدقيقة، ملنع كيان الحتالل من تقدمي معلومات تنا�ضب خمططاته.

التي ارتكبها الحتالل  املجازر  بعد  خ�ضو�ضًا  احلرب،  فرتة  طوال  املعنوية  الروح  رفع   -  2
بحق املدنيني، يف خميم ال�ضاطئ وما دّمره من اأبراج �ضكنية.

3 - الإ�ضهام يف �ضن احلرب النف�ضية �ضد الحتالل وجنوده وم�ضتوطنيه.

4 - غر�ش عقيدة الت�ضحية والبذل والعطاء والتهيئة النف�ضية واملعنوية.

جي�ش  خمططات  عن  الك�ضف  مقابل  لل�ضعب،  القد�ش«  »�ضيف  معركة  اأهداف  تبيان   -  5
الحتالل، ما جعل اجلبهة الداخلية للمقاومة متما�ضكة وموّحدة، بعك�ش ما ظهر من ت�ضدعات 

يف اجلبهة الداخلية للكيان.

6 - طرح املواقف وال�رسوط ال�ضيا�ضية والتطورات.

7 - التاأكيد على قدرات ومعادلت املقاومة الردعية.

 لقد �ضّكل اإعالم كتائب ال�ضهيد عز الدين الق�ضام عالمة فارقة يف هذه احلرب، حيث توّجه 

باأكرث من 132 مادة اإعالمية )بيانات – ت�رسيحات – خطابات – تقارير معلوماتية – فال�ضات 

من  عبيدة«  »اأبو  با�ضمها  الر�ضمي  الناطق  يوّجهه  كان  ما  اإىل  بالإ�ضافة  فيديو(؛  – تقارير  فيديو 

�ضاعتني(،  ملدة  اأبيب  تل  التجوال يف  اإعالن حظر  )مثال:  فّعالة جداً  كانت  ومواقف  تغريدات 
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حتى عّده معظم امل�ضتوطنني م�ضدراً �ضادقًا للمعلومات الدقيقة، بعك�ش متحدثي جي�ش الحتالل 

الإ�رسائيلي.

الإلكرتوين،  املوقع  مثل  متعددة،  اإعالمية  و�ضائل  عرب  خطابات  الق�ضام  كتائب  ووّجهت 

والقنوات التلفزيونية، اإ�ضافة لتويرت وتلغرام،م�ضتفيدة من �ضبعة اأنواع من اخلطاب الإعالمي:

1 - البيانات الر�ضمية: 55 بيانًا، اأعلنت فيها عن العمليات الع�ضكرية املختلفة.
2 - تقارير معلوماتية: 20 تقريراً حول اأهم الأحداث التي جرت يوميًا، بالإ�ضافة اىل تقارير 

خا�ضة عن نتائج عمليات الق�ضف على الأهداف ال�رسائيلية.

نّفذتها  وعمليات  نوعية  اأ�ضلحة  ا�ضتخدام  عمليات  لإظهار  فيديو   26 خا�ش:  فيديو   -  3
الكتائب، اإ�ضافة لفيديوهات تظهر خ�ضائر الكيان جّراء �ضقوط ال�ضواريخ.

4 - فال�ضات فيديو: 8 فال�ضات ت�ضّمنت ر�ضائل حتذيرية لكيان الحتالل.
5 - ت�رسيحات �ضحفية وخطابات: 6 ت�رسيحات لأبرز القيادات ال�ضيا�ضية يف احلركة.

6 - ال�ضور: ن�رس �ضور فوتوغرافية لل�ضهداء، واأكرث من 80 �ضورة للدمار يف اجلبهة الداخلية 
للكيان.

يعّد اأ�ضا�ش هذه اجلهود الإعالمية 
ُ
الكتائب »اأبو عبيدة«: والذي  با�ضم  الر�ضمي  الناطق   -  7

الناجحة، حيث ظهر يف  15 موقفًا بارزاً، تنوعت ما بني جمموعة تغريدات على تويرت وتلغرام، 

بالإ�ضافة اإىل ت�رسيحات تلفزيونية وكلمات م�ضّورة.

اأما اإعالم �رسايا القد�ش، فا�ضتطاع اأن يتميز ويح�رس بقوة  ويتكامل مع اإعالم الق�ضام، متوجهًا 

– فال�ضات  – تقارير معلوماتية  – خطابات  – ت�رسيحات  )بيانات  اإعالمية  مادة   84 باأكرث من 

فيديو(؛ بالإ�ضافة اإىل ما كان يوّجهه الناطق الر�ضمي با�ضمها »اأبو حمزة«.

اإعالمية متعددة، مثل املوقع الإلكرتوين، والقنوات  كما وّجهت ال�رسايا خطابها عرب و�ضائل 

التلفزيونية؛ اإ�ضافة لتويرت وتلغرام، م�ضتفيدة من خم�ضة اأنواع من اخلطاب الإعالمي:

فيها عن العمليات الع�ضكرية املختلفة وعن  ال�رسايا  اأعلنت  بيانًا،   26 الر�ضمية:  البيانات   - 1
مواقفها ال�ضيا�ضية.

�ضاحات  يوميًا، يف  التي جرت  الأحداث  اأهم  لعر�ش   تقريراً   15 معلوماتية:  تقارير    -  2
املواجهة الثالث.

3 - فيديو خا�ش: 20 فيديو حول عمليات ا�ضتخدام اأ�ضلحة نوعية وعمليات نّفذتها ال�رسايا، 
وفال�ضات حتذيرية للكيان.
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موقفًا بارزاً، تنوعت ما بني   12 يف  ظهر  حمزة«:  »اأبو  ال�رسايا  با�ضم  الر�ضمي  الناطق   -  4
جمموعة تغريدات على تويرت وتلغرام، بالإ�ضافة اىل موؤمتر �ضحفي تلفزيوين وكلمات م�ضّورة.

5 - ت�رسيحات �ضحفية وخطابات: 14 ت�رسيحًا لأبرز القيادات يف احلركة، ولقائد ع�ضكري 
يف �رسايا القد�ش.

- انحياز بع�س العرب لالإعالم الإ�سرائيلي وروايته

رواية  اإعالمها  و�ضائل  وتبّني  القد�ش،  �ضيف  معركة  مع  العربية  الدول  من  عدد  تفاعل  رغم 

لتربير  اأخبار  من  الإ�رسائيلي  الإعالم  يبّثه  وما  العدوان،  مبواجهة  فل�ضطني  يف  واملقاومة  ال�ضعب 

عدوانه ومترير روايته ،حيث متيزت دول مثل تون�ش واجلزائر وموريتانيا و�ضوريا ولبنان والعراق 

والأردن بالتفاعل والت�ضامن، اإل اأن بع�ش الإعالم الر�ضمي العربي والقنوات التابعة له رّوجت يف 

تغطيتها للرواية الإ�رسائيلية، وفتحت الهواء للمحّللني والناطقني الع�ضكريني الإ�رسائيليني للحديث 

عن معركة �ضيف القد�ش، مع تركيزها على التهويل من حجم اخل�ضائر جراء العدوان على غزة، 

واإظهار اجلي�ش الإ�رسائيلي باأنه جي�ش قوي وا�ضتثنائي ل ميكن هزميته، واأن ال�ضواريخ التي تطلقها 

القبول والعرتاف  واأن  تاأثري حمدود،  ذات  بل هي  تقدم،  تكفي لإحراز  الفل�ضطينية ل  املقاومة 

بالكيان، والرهان على الإدارة الأمريكية وم�ضاريع الت�ضوية يكفي لتجّنب احلرب، وللتماهي مع 

الرواية الإ�رسائيلية بالهجوم على اإيران ب�ضبب وقوفها اإىل جانب الفل�ضطينيني ومقاومتهم وتوفري 

كّل مقّومات ال�ضمود والن�رس لهم. 

اإعالم الدول املطّبعة يف املعركة

مار�ش اإعالم الدول العربية املطّبعة مع الكيان دوراً خطرياً خالل معركة �ضيف القد�ش ،حيث 

عملت و�ضائل الإعالم يف هذه الدول اأوتلك  املرتبطة بها، على ت�ضويه �ضورة املقاومة وجتميل �ضورة 

اأر�ضهم وتدمري بيوتهم، وتقدمي قادة الحتالل  الحتالل وتربئته من قتل الفل�ضطينيني واحتالل 

الطبيعي، ولي�ش كيانًا غري �رسعي وحمتل يرتكب  لها وجودها  �ضيا�ضيني ميّثلون دولة  كم�ضوؤولني 

املجازر والعتداءات؛ وقد ا�ضت�ضافت هذه الو�ضائل الإعالمية خالل املعركة م�ضوؤولني �ضيا�ضيني 

و�ضخ�ضيات  م�ضوؤولني  ا�ضت�ضافة  يتم  ومل  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  با�ضم  ع�ضكريني  وناطقني  واأمنيني 

مقّربة من املقاومة. وميكن فهم هذا الدور اخلطري باأنه مرتبط بالعالقات القدمية واملعلنة حديثًا بني 

هذه الدول املطّبعة والقيادات الإ�رسائيلية الع�ضكرية والأمنية؛ وهو مرتبط اأي�ضًا بال�ضيا�ضة الإعالمية 

املّتبعة يف تلك  الدول، والتي ل ميكن اأن تتحدث عن ال�رسكاء كمجرمي حرب، ولأن هذه الدول 

نف�ضها، وخا�ضة اململكة العربية ال�ضعودية، قد ارتكبت جرائم حرب خالل عدوانها على اليمن. 

من هنا ل ميكن اأن ي�ضف ال�رسكاء بع�ضهم بع�ضًا كمجرمي حرب؛ بل كان  الإعالم اخلليجي يرّبر 
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وبدل  عنها.  وبدافع  الإ�رسائيلية  الرواية  ويتبنى  القد�ش،  �ضيف  معركة  خالل  غزة  على  العدوان 

احلديث عن �ضمود وعذابات ال�ضعب الفل�ضطيني ومقاومته دفاعًا عن اأر�ضه وعن القد�ش، ا�ضتمر 

العالقات والتطبيع مع  اإيران واأهمية  ي�ضّميه خطر  املطّبعة باحلديث عّما  بالدول  املرتبط  الإعالم 

الحتالل ، عرب ا�ضتخدام اآلة الدعاية الإ�رسائيلية املحرتفة التي تعمل بالتواطوؤ مع هذا الإعالم على 

الق�ضية  ال�ضدمة والرتويع، وبطرق خمتلفة، لإظهار  والعربي من  خالل  الفل�ضطيني  الوعي  كي  

لكّتاب  وتقارير  مقالت  الإ�رسائيلي  الإعالم  ن�رس  وقد  منه.  التخل�ش  يجب  كعبء  الفل�ضطينية 

عرب يوؤّيدون التطبيع؛ كما ن�رس اإعالم الدول املطّبعة اأخباراً وتقارير نقاًل عن موقع )التوا�ضل( 

جهاز  يف  املوّجه  الإعالم  لوحدة  التابع  )امل�ضدر(  وموقع  الإ�رسائيلية  اخلارجية  لوزارة  التابع 

ال�ضاباك. كما ا�ضتخدم الإعالم الإ�رسائيلي خالل معركة �ضيف القد�ش بع�ش ما مت بّثه على و�ضائل 

العالقات  بتطبيع  للعدوان على غزة والرغبة  الدول  تلك  كاأدلّة على دعم  املطّبعة   الدول  اإعالم 

وتطويرها، وتركيزها الدائم على مهاجمة اإيران ومواقفها الداعمة للق�ضية الفل�ضطينية؛ كما قام 

الإعالم الإ�رسائيلي بن�رس واإعادة ن�رس مقالت وت�رسيحات ل�ضخ�ضيات عربية تدافع عن ما يقوم 

به الحتالل كونه  دفاعًا عن النف�ش. ورّكزت تلك الو�ضائل الإعالمية اأي�ضًا على نقل تغريدات 

املتحدث با�ضم اجلي�ش الإ�رسائيلي اأفيخاي اأدرعي، واملتحدث باإ�ضم احلكومة لالإعالم العربي اأوفري 

وت�ضخريها  الإعالمية  الو�ضائل  لتلك  الإ�رسائيلي  الإعالم  اخرتاق  مدى  عن  يعرّب  وهذا  جندملان؛ 

مل�ضلحته، وا�ضتخدامها كاأداة لإي�ضال وجهة النظر الإ�رسائيلية اإىل الدول العربية والعامل. وخالل 

معركة �ضيف القد�ش، تبنّي ات�ضاع ظاهرة اخرتاق الإعالم الإ�رسائيلي لالإعالم العربي، من خالل 

منحازاً  كان  بع�ضها  اأن  بل  ل  الإ�رسائيلية؛  الرواية  لن�رس  املجال  واإف�ضاح  العدوان  تغطية جمريات 

لرواية الحتالل والعدوان، وبع�ضها كان يعر�ش جمريات معركة �ضيف القد�ش والعدوان على غزة 

كخرٍب ثاٍن اأو ثالث، مع التخفيف من وطاأة العدوان، وكاأّن املهمة الأ�ضا�ضية لإعالم الدول املطّبعة 

هي �ضهينة ال�ضارع العربي وتغييب الوعي لديه. وقد رّكزت تلك الو�ضائل الإعالمية،اأثناء تغطيتها 

للمعركة، على ا�ضتخدام امل�ضطلحات واملعايري الآتية:

اأ- الرتكيز على الدعاية والرواية الإ�رسائيلية، التي ت�ضّوق باأن ال�رساع اأواملعركة احلالية تدور بني 

طرفني مت�ضاويني من حيث الأهداف والقوة والعتاد، مع احلديث عن ت�ضعيد متبادل واحلرب يف 

غزة بدًل من احلرب على غزة.

ب- عدم ذكر م�ضطلح العدوان الإ�رسائيلي رغم كل ما تعر�ضت له غزة من ق�ضف وتدمري.

ج- عدم تركيز ال�ضوء خالل التغطية على معاناة اأهايل غزة ب�ضبب الق�ضف واحل�ضار.

اتهام   حماولة  خالل  من  والعدوان،  احلرب  م�ضوؤولية  الإ�رسائيلي  الحتالل  حتميل  عدم  د- 

املقاومة الفل�ضطينية باأنها هي التي ترف�ش احللول وتت�ضبب باإزهاق اأرواح املدنيني.
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هـ عدم ا�ضتخدام م�ضطلح �ضهداء، وا�ضتبداله مب�ضطلح قتلى لإطفاء م�ضاعر الت�ضامن مع املقاومة 

والق�ضية الفل�ضطينية.

ت�رسيحاتهم  لبث  املجال  واإعطاوؤهم  لروايتهم،  والرتويج  اإ�رسائيليني  م�ضوؤولني  ا�ضت�ضافة  و- 

املعادية، والتي ت�ضف املقاومة بالإرهاب ؛ ويرتافق ذلك مع تغييب لوجهة النظر الفل�ضطينية.

ز- حماولة التاأثري على امل�ضاهد العربي، وجعله يتقبل التعاطف مع القتلى الإ�رسائيليني املحلني، 

والقول اإن اأمنهم وحياتهم مهّددة ب�ضبب ال�ضواريخ.

ح- زرع الفنت والإ�ضاعات الكاذبة وبث الكراهية جتاه ال�ضعب الفل�ضطيني ومقاومته والقوى 

الداعمة لهما. وقد قامت قناة »العربية« اأثناء العدوان الإ�رسائيلي على غزة ببث �ضائعة تقول اإن 

عدداً من قيادات املقاومة فّروا مع عائالتهم اإىل م�رس؛ وهذا ما دفع الفل�ضطينيني وو�ضائل اإعالمهم 

الر�ضمية واخلا�ضة للرد على تلك ال�ضائعة، مّتهمني قناة العربية ب�ضكل مبا�رس باأنها كانت وما زالت 

متار�ش دوراً م�ضبوهًا، وتعمل وفق اأجندة تتقاطع مع اأجندة الحتالل الإ�رسائيلي واإعالمه املعتمد 

على الكذب وت�ضويه احلقائق.

خامتة

اإن تقييم دور واأداء الإعالم الإ�رسائيلي  اأثناء معركة �ضيف القد�ش، ب�ضّقيه التقليدي واجلديد، 

التعبئة  على  ارتكز  ،والذي  الكيان  تاأ�ضي�ش  منذ  الإعالم   هذا  عليها  ن�ضاأ  التي  بالأ�ض�ش  مرتبط 

والتح�ضيد داخليًا، وممار�ضة لعبة اخلداع والت�ضليل خارجيًا، لتربير العدوان وممار�ضة دور ال�ضحية 

احلرب  خلدمة  والإعالم  الدعاية  اآلة  ت�ضخري  عرب  والآراء،  واملواقف  والأخبار  ال�ضور  خالل  من 

مِني بها اجلي�ش 
ُ
وجتميل �ضورة الحتالل. لكن هذا الإعالم مل ي�ضتطع اإخفاء �ضورة الهزمية التي 

الإ�رسائيلي يف معركة �ضيف القد�ش، والتي اأ�ضيفت اإىل �ضجل النت�ضارات عليه، بخال�ضة وا�ضحة، 

وهي اأن هذا اجلي�ش  مل ي�ضتطع ترميم �ضورته وحمو الهزمية التي حلقت به يف العام 2006 على يد 

املقاومة يف لبنان. 

ل بل اإن معركة �ضيف القد�ش اأ�ضافت معادلة جديدة يف ال�رساع مع الحتالل، بعدما اأ�ضبح 

الت�ضاقًا  اأكرث  ال�ضاروخية، وبات قطاع غزة  املقاومة وقدراتها  القد�ش من م�ضوؤولية  الدفاع عن 

بال�ضفة والقد�ش واملناطق املحتلة عام1948؛ فقد وّحدت املقاومة الكّل الفل�ضطيني ب�ضكٍل فاجاأ 

الكيان يف هذه املعركة،  اأ�ضابت  التي  بالتغطية على اخل�ضائر  اجلميع؛ وف�ضل الإعالم الإ�رسائيلي 

التي اأثبتت فيها املقاومة اأن �ضواريخها قادرة على الو�ضول اإىل اأي مكان يف فل�ضطني املحتلة؛ كما 

اأن عدداً من و�ضائل الإعالم الغربية والعربية �ضقطت خالل معركة �ضيف القد�ش وف�ضلت يف تطبيق 

اأدنى املعايري املهنية والإن�ضانية،  وذلك نظراً لتبعية و�ضائل الإعالم املذكورة وان�ضياقها  وراء الرواية 
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والدعاية الإ�رسائيلية. ومن منطلق هذه التبعية، قامت  تلك الو�ضائل بتكرار ن�رس العرتاف بالف�ضل 

الذي اأقّرت به بع�ش و�ضائل الإعالم الإ�رسائيلية، والتي ك�ضفت  اأنه كانت  ملعركة �ضيف القد�ش 

تداعيات �ضلبية على الكيان لن تنتهي اأبداً، واأن امل�ضتوى ال�ضيا�ضي الإ�رسائيلي اتخذ قرارات خاطئة 

على  اخلناق  وت�ضييق  العامود،  باب  الأمنية يف  احلواجز  بعد و�ضع  كبري،  انفجار  اأّدت حلدوث 

توقع  العاملي دون  القد�ش  يوم  اإحياء  الفل�ضطينيني من  ال�ضيخ جراح، وحماولة منع  ترحيل �ضكان 

حدوث رٍد من املقاومة وال�ضعب الفل�ضطيني يف غزة وال�ضفة ومناطق الـ 48، حيث وقع الإعالم 

الإ�رسائيلي جمدداً يف حماولة اإنتاج �ضورة مغايرة ل�ضورة الهزمية التي اأ�ضابت اجلي�ش الإ�رسائيلي يف 

حرب عام 2006 وترميم �ضورة هذا  اجلي�ش،  بعد اأن تكر�ضت جمدداً يف معركة �ضيف القد�ش، 

والتي مل ي�ضتطع فيها اجلي�ش الإ�رسائيلي حتقيق اأي اأهداف، ومل يتمكن من الو�ضول اإىل اأحد �ضوى 

الن�ضاء والأطفال واملدنيني الأبرياء، مع تدمري مباٍن ت�ضتخدمها و�ضائل الإعالم. وقد انتهت  املعركة 

مبعادلة جديدة ،وهي وحدة الفل�ضطينيني ومقاومتهم مبواجهة العتداءات ال�ضهيونية على القد�ش 

وامل�ضجد الأق�ضى.

ويف خال�ضة لهذا البحث، يتبنّي اأن الإعالم الإ�رسائيلي، من خالل تغطيته املوّجهة ملعركة �ضيف 

ولي�ش جمّنداً يف خدمة اجلي�ش الإ�رسائيلي، وخا�ضة خالل مرحلة  احلرب  القد�ش، كان متجّنداً 

على قطاع غزة. 
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املواجهة وامُلراكمة.. �سرايا القد�س منوذًجا

هيثم اأبو الغزالن ❋

مدخل

منذ  الغزوة  تلك  وقاوم  واجه  فهو  يومًا؛  ال�صهيونية  للغزوة  الفل�صطيني  ال�صعب  ير�صخ  مل 

كان وال  الثابت  لكن  خمتلفة،  باأ�صكال  املقاومة  تلك  مّرت  وقد  بداياتها، اأي منذ العام 1882. 

العدو  القد�س« �صد  ال�رصاع هذه »�صيف  الظروف. ويف جولة  تغّي  ا�صتمراريتها رغم  يزال هو 

ال�صهيوين، حّولت حركات املقاومة يف فل�صطني، وبالتحديد حركتا اجلهاد االإ�صالمي وحما�س، 

ال�صيا�صة من كونها فّن حتقيق املمكن، اإىل فّن حتقيق ما يبدو م�صتحياًل. 

ويف الوقت الذي ظّن فيه كثيونـ  وبع�صهم يعتقد ذلكـ  اأن موجة التطبيع العاتية، واال�صتيطان 

الزاحف والذي ياأكل االأخ�رص والياب�س، والتهويد املت�صاعد،ومتّكن الكيان ال�صهيوين من احل�صول 

على بيئة عربية منا�صبة له من خالل التطبيع، ومواجهة املقاومة، والتمّدد يف اإفريقيا،  والتدخل 

يف العديد من ملفات املنطقة، وعقد ال�صفقات.. قد قّرب ح�صم ال�رصاع ل�صالح الكيان.. تفاجاأ 

اجلميع، كما تفاجوؤوا يف العام 2000 عندما تفّجرت انتفا�صة االأق�صى، بتفّجر الهّبة اجلماهيية 

االأجهزة  من  بدعم  ال�صهاينة،  للم�صتعمرين  عديدة  حماوالٍت  بعد  القد�س،  يف  العامود  باب  يف 

االأمنية وال�صيا�صية ال�صهيونية، لل�صيطرة الكاملة على القد�س؛ لكن املقاومة الفل�صطينية، وغرفتها 

امل�صرتكة، وعلى راأ�صها �رصايا القد�س، وكتائب الق�ّصام، وّجهت يف العا�رص من اأيار/مايو من العام 

احلايل حتذيًرا للعدو ال�صهيوين، والذي مل يلتزم به؛ فبداأت املقاومة مبعركتها »�صيف القد�س«، التي 

اعتربها االأمني العام حلركة اجلهاد االإ�صالمي، زياد النخالة، باأنها »ت�صّكل خمرًجا وطنيًّا لل�صعب 

الفل�صطيني، وللم�رصوع الوطني الذي راوح يف مرّبع الت�صويات العدمية الأكرث من ربع قرن«، واأن 

»فل�صطني تعود اليوم اإىل قلب االهتمامات العربية واالإ�صالمية �صعبيًّا ور�صميًّا، واإىل قلب االهتمام 

الدويل«؛ ودعا اإىل »التحرك لال�صتفادة من هذه املتغيات ومنع حماولة اإجها�س ما مّت اإجنازه بكل 

االإ�صالمي  الع�صكري حلركة اجلهاد  القد�س، اجلناح  به �رصايا  الذي قامت  الدور  قّوة«.. فما هو 

❋ كاتب فل�صطيني - اأمني �رص العالقات يف حركة اجلهاد االإ�صالمي/ لبنان.
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يف فل�صطني اأثناء املعركة؟ وما هي االإجنازات التي حتّققت؟ وما هي حدود املواجهة والردع التي 

اأر�صتها املقاومة؟

دور�سرايا القد�س يف معركة �سيف القد�س 

خا�صت املقاومة الفل�صطينية، وعلى راأ�صها �رصايا القد�س وكتائب الق�صام، معركة غي متماثلة 

مع جي�س العدو ال�صهيوين؛ اإذ اإن احلروب النظامية، ب�صكليها الكال�صيكي واحلديث، قد تال�صت. 

تقول »روجينا خليل ال�صختورة« يف جملة )اجلي�س العدد 348 - حزيران 2014(، اإن احلروب 

النظامّية ب�صكليها الكال�صيكي واحلديث قد تال�صت، ومل نعد ن�صاهد يف العقدين االأخيين مثل 

هذا النوع من احلروب ال بني الدول ال�صغرى، وال بني الدول الكربى. فاالأخية حت�صد موارد 

حمدودة،  مبوارد  االأ�صغر  الدول  تقاتل  بينما  املحدودة،  احلروب  يف  متقّدمة  وتقنّيات  �صخمة 

لالأبحاث  العربي  )املركز  يف  الباحث  ح�صني،  قا�صم  اأحمد  وي�صف  قوّية.  باإرادة  تت�صّلح  لكّنها 

ودرا�صة ال�صيا�صات ـ 24/6/2021(، املواجهات الع�صكرية بني قوى املقاومة الفل�صطينية وجي�س 

االحتالل االإ�رصائيلي )2008/ 2009، 2012، 2014، 2021(، التي كانت �صاحتها االأ�صا�صية 

قطاع غزة املحا�رص منذ خم�صة ع�رص عاًما، باأّنها حروب غي متناظرة، نظًرا اإىل التفاوت يف القوة 

الع�صكرية بني الطرفني من ناحية، وب�صبب التكتيكات واال�صرتاتيجيات التي تّتبعها قوى املقاومة 

الفل�صطينية يف مواجهة القوة الهائلة جلي�س االحتالل االإ�رصائيلي من ناحية اأخرى. ورغم التفوق 

ـ حتقيق  الكاتب   يذكر  كما  ـ  »اإ�رصائيل«  ت�صتطع  مل  املتكافئة،  غي  احلروب  هذه  الع�صكري يف 

ن�رص اأو ح�صم املواجهات ل�صاحلها، وف�صلت يف حتقيق االأهداف التي ت�صعها عند كل مواجهة، 

مثل �رصب البنية التحتية للمقاومة، واإ�صعاف قدراتها، وردعها عن اإطالق ال�صواريخ جتاه العمق 

االإ�رصائيلي؛ بل على العك�س، ازدادت قوة املقاومة الفل�صطينية ن�صبًيا يف قطاع غزة على م�صتوى 

واإدارة  والتجهيز،  )التح�صي،  الفنّية  والكفاءة  والتطوير(،  والتعليم،  )التدريب،  القتالية  الكفاءة 

املعركة(، خا�صًة يف معركة »�صيف القد�س«. 

اإن املتتّبع مل�صية حركة اجلهاد يدرك جيًدا اأن خو�صها مع بقية ف�صائل املقاومة ال�رصاع �صد 

االحتالل ناجت عن فهم وا�صح لطبيعة ال�رصاع �صد العدو ال�صهيوين وحتالفاته؛ وبالتايل فاإن ا�صتمرار 

ال�رصاع �صّده هو االأن�صب واالأقدر على حتقيق نتائج مهمة لل�صعب الفل�صطيني ُتقّرب من اإمكانّية 

الن�رص والتحرير. ولذلك عندما توّقف �صوت ال�صواريخ واملدافع، اعتربت �رصايا القد�س يف بيان 

�صادر عنها يف )21-5-2021(، اأن »توّقف �صوت ال�صواريخ واملدافع والبارود.. لن يوقف 

م�صيتنا الطويلة، و�صي�صتمر درب جهادنا ال�صاق، حيث كانت القد�س يف معركة �صيف القد�س 

واحدًة من حمطاتها املمتدة، والتي خ�صناها بكل جراأة وقدرة، تعبياً حقيقيًا عن انتمائنا يف �رصايا 

القد�س وف�صائل املقاومة للقد�س واملقد�صيني«.. واأّنها ومعها املقاومة »ما زالوا يف حالة ا�صتنفار«، 
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واأّنهم �صيبقون حا�رصين وفق قاعدة »واإن عدمت عدنا«. واأ�صارت �رصايا القد�س اأن معركة �صيف 

القد�س هي »حمطٍة فا�صلة ُت�صاف اإىل �صجل املقاومة اخلالد؛ مبداد من �صهداء ودماء وعطاء كبي 

منقطع النظي، ا�صتطاع �صعبنا املجاهد عربها اأن ي�صع كيان العدو يف ماأزٍق وجودٍي وتاريخي مل 

ي�صبق له مثيل«. واأّكدت ال�رصايا على »هزمية نتنياهو وقيادة جي�صه املهزوم، ـ الذين ـ اأحلقنا بهم 

يوميًا. ووّدعنا خالل هذه  واإذالاًل  نكراء  اله�ّصة، خ�صارًة  الداخلية  اإىل جانب جبهتهم  جميًعا، 

املعركة �صهداء اأفذاذ �صاروا على طريق القد�س من �رصايا القد�س وكتائب الق�صام، وهم: ال�صهيد 

القائد ح�صام اأبو هربيد، وال�صهيد القائد �صامح اململوك، وال�صهيد القائد با�صم عي�صى، واإخوانهم 

ال�صهداء الذين ر�صموا لنا جميعًا مالمح ن�رص القد�س وطريق املوا�صلة والفالح من دمهم الراعف 

حبًا وانتماًء لفل�صطني«. وذكرت ال�رصايا اأن املعركة قد »اأف�صلت كل حماوالت العدو لف�صل القد�س 

وال�صفة والداخل املحتل عن ميدان فعلنا املقاوم«، م�صية اإىل »حتويل مدن ومواقع ومغت�صبات 

اأيام املعركة »تل  العدو فيما ُيعرف بغالف غزة مكانًا غي قابل للحياة«، بفعل »دك على مدار 

للهزمية،  قابل  ال�صهيوين  الكيان  اأن  ال�صواريخ«، و«اأثبتنا قواًل وفعاًل  املركز مبئات  اأبيب« ومدن 

واأن الرهان عليه خا�رص«.

وبعد انتهاء املعركة، اأ�صدرت �رصايا القد�س بياًنا بتاريخ )23-5(، عّددت فيه اإجنازاتها خالل 

والقد�س  اخل�صية  اأبرزها  املحتلة،  والبلدات  املدن  خاللها  ق�صفت  التي  القد�س،  �صيف  معركة 

يفنا  وغان  ونتيفوت  وع�صقالن  ال�صبع  وبئر  واأ�صدود  وهرت�صيليا  ودميونا  و�صواحيها  اأبيب  وتل 

و�صديروت وكافة املواقع الع�صكرية ومغت�صبات غالف غزة مبئات الر�صقات ال�صاروخية وقذائف 

و)قد�س(،  و)غراد(،   ،)3 و)بدر   ،)70 و)براق   ،)120 )براق  �صواريخ  بينها  من  الهاون، 

و)�صاروخ القا�صم(، وقذائف الهاون، و)�صواريخ 107( والكورنيت.

القلق ال�سهيوين من اإجنازات املقاومة 

ال�صهيونية،  الدعاية  تنجح  مل  واإعالمًيا،  و�صيا�صًيا  ع�صكريًا  الفل�صطينية،  االإجنازات  وقع  على 

املقاومة  خطفت  الذي  املزعوم،  انت�صارها  ت�صويق  يف  اإجنازات،  عن  املتوا�صل  حديثها  رغم 

اآلية  م�صتهدفة  )الكورنيت(  �صاروخ  فيها  اأطلقت  التي  االأوىل  اللحظة  منذ  �صورته  الفل�صطينية 

باط االأمنيني، مع اإطالق ال�صواريخ على القد�س املحتلة. اإن ت�رصيحات القادة  تقّل عدًدا من ال�صّ

ت�صويقه ومل  الذي حاولوا  املغاير  الواقع  األ�صنتهم« عرّبت ب�صكل وا�صح عن  ال�صهاينة و«فلتات 

غلعاد،  عامو�س  ال�صهيوين  اجلي�س  بوزارة  واالأمنية  ال�صيا�صية  الدائرة  رئي�س  اعترب  فقد  ُيفلحوا. 

)املقاومة(  الع�صكرية خالل حرب غزة، لكن  االإجنازات  بع�س  اأحرزنا  اأنه »رمبا  له،  ت�رصيح  يف 

جنحت باإعادة ق�صايا الفل�صطينيني والقد�س للواجهة، مما �صيعيق جهود التطبيع امل�صتقبلية، ويزعزع 

اال�صت�صارات  م�صوؤول  اأما  العربية«.  اليهودية  العالقات  ويدهور  الغربية،  بال�صفة  اأمننا  ا�صتقرار 
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بني  دعائًيا  انطباًعا  �صهدت  غزة  اأن »حرب  اإىل  فاأ�صار  فاتيكاي،  ياردين  اال�صرتاتيجية  االإعالمية 

العرب واليهود باأن )املقاومة( حّققت اإجنازات كبية، بتقدمي نف�صها مدافعة عن القد�س، واإطالق 

ال�صواريخ على القد�س وتل اأبيب، واال�صتمرار باإطالقها حتى اآخر يوم من احلرب«. واأ�صاف اأن 

»اأداء اجلي�س حّقق اإجنازات ع�صكرية مهمة، لكنه مل يح�صل على �صورة رمزية بارزة، مثل اغتيال 

قادة )املقاومة(، اأو اإعادة االأ�رصى واملفقودين االإ�رصائيليني، مّما ُي�صّعب ت�صويق االإجنازات للجمهور 

االإ�رصائيلي«.

ويوافق فاتيكاي اأّن �رصًرا دعائًيا كبًيا حلق باإ�رصائيل، متّثل باحلديث عن تدمي »مرتو حما�س«، 

وهي االأنفاق.. وقال اإن ما جعل تف�صيهم للت�رصيحات االإ�رصائيلية ب�صاأن هدم »املرتو« الفل�صطيني 

يف غزة، �صلبًيا، ما اأ�رّص بالدعاية االإ�رصائيلية حول العامل.

ولفتت �صحيفة »هاآرت�س« اإىل وجود قلق اإ�رصائيلي كبي من تزايد التاأييد ال�صعبي للمقاومة يف 

ال�صفة الغربية، بعد ما راآه الفل�صطينيون كنجاح كبي لها خالل جولة القتال االأخية. واأ�صارت اإىل 

اأن ال�صفة بحاجة اإىل انتباه اإ�رصائيلي اأكرث من املوجود حاليًا؛ فال�صلطة الفل�صطينية ال ت�صيطر متامًا 

على االأو�صاع كما كانت تفعل يف ال�صابق.

الكلّيات  وقائد  اجلنود،  �صكاوى  ومفّو�س  االإ�رصائيلي،  اجلرنال  بريك،  يت�صحاك  وك�صف 

الع�صكرية، اأن »اإ�رصائيل تعاين من تهديد وجودي يتمّثل مبئات اآالف ال�صواريخ، كثي منها دقيق 

للغاية، ولها روؤو�س حربية مبئات الكيلوغرامات، ومدى ي�صل مئات الكيلومرتات التي حتيط بها 

من جميع اجلهات، وتهّدد باإحلاق ال�رصر بجبهتها الداخلية يف احلرب القادمة، و�صتكون �صاحتها 

الرئي�صية«.

واإزاء التحركات االنتفا�صية التي حدثت خالل معركة �صيف القد�س يف االأرا�صي املحتلة منذ 

العام 1948، راأى بريك اأن »جنود اخلدمة النظامية عدميو اخلربة، وقدرتهم املهنية �صحلة، بدليل 

اأن اجلي�س خالل حربي لبنان االأوىل والثانية، وحروب غزة االأخية، مل يحّقق اإجنازات ع�صكرية 

و�صيا�صية، ومل يردع )املقاومة(«. فيما اعترب رئي�س �صعبة اال�صتخبارات الع�صكرية، اللواء اأهارون 

حليفا، اأن للتعامل مع اخلطر املماثل ملا حدث من »الداخل الفل�صطيني« خالل عملية »حار�س 

االأ�صوار«، نحتاج اإىل بناء قوة احتياط، �صيء على غرار حر�س احلدود.

الكيان اأمام خطر التهديد الوجودي 

اإن التحّديات التي ُتواجه الكيان ال�صهيوين تتزايد وتتعّمق، اإذ مل يعد قلب الكيان اآمًنا؛ واأي 

وتت�رّصر  ا  اأي�صً �صتتاأّثر  ال�صهيونية  الداخلية  اجلبهة  فاإّن  الحقًا،   �صُتخا�س  املقاومة  �صد  معركة 

وو�صوح  بعدها،  وما  للمعركة  اإدارتها  وُح�صن  املقاومة،  اأداء  لتطّور  كان  لقد  كبي.  ب�صكل 
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روؤيتها، وحتديدها الأهدافها، وحا�صنتها ال�صعبية القوية واملتينة واملتزايدة، االأثر الكبي يف حتقيق 

البالونات  اأ�صبحت  لقد  الالحقة.  االنت�صارات  من  املزيد  اأجل  من  الدوؤوب  والعمل  االنت�صار، 

احلارقة املنطلقة من تخوم قطاع غزة ت�صّكل اإحدى اأدوات الردع للعدو. يقول ال�صحفي ت�صفيكا 

يحزكيلي، امل�صتوطن الذي يقيم يف م�صتوطنات غو�س عت�صيون يف ال�صفة الغربية، وعمل �صابًقا يف 

اال�صتخبارات: »نحن يف و�صع تت�صاءل فيه املوؤ�ص�صة االأمنّية: هل ن�صّن ت�صعيًدا من اأجل بالونات! 

ونعيد اجلميع اإىل املالجئ؟ بذلك يت�صح اأن هذه البالونات تردعنا من حيث ال ندري«. 

وميكن االإ�صارة يف ال�صياق ذاته، اإىل النجاح الفل�صطيني االأخي يف اإجبار امل�صتوطنني ال�صهاينة 

على اإخالء م�صتوطنة »اأفيتار« املقامة على جبل »�صبيح« ببلدة بيتا جنوب نابل�س بال�صفة الغربية، 

ما يوؤكد اأن االحتالل ال يفهم اإال بلغة القوة واملزيد منها. ولذلك قال ع�صو الكني�صت من حزب 

»ميت�س« يائي غوالن يف ت�رصيحات اإذاعية: اإن خطة اإخالء »اأفيتار« كانت �صّيئة جًدا وُت�صّكل 

خطًرا على م�صتقبل اإ�رصائيل.

 لقد باتت امل�صاهد البطولية الفل�صطينية التي تتزايد على امتداد االأر�س الفل�صطينية، مبثابة مناذج 

وكل  القد�س-  �رصايا  واأ�صبحت  والعودة؛  والن�رص  التحرير  طريق  يف  ال�صاعدة  لالأجيال  ملهمة 

االأجنحة الع�صكرية املقاومة- منوذًجا ُيحتذى به، مقاومة ون�رًصا وفداء؛ فهل ترتقي اجلهود من 

ل مل�رصوع وطني فل�صطيني مقاوم وجامع يقود الن�صال واجلهاد  النهائي �صد االحتالل  اأجل التو�صّ

ال�صهيوين قريًبا ..؟!
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املواقف والتداعيات 

براءة درزي ❋ 

مقّدمة

الفل�سطينية  املقاومة  بني  ال�سابقة  احلروب  اأو  للمعارك  م�سابهة  القد�س  �سيف  معركة  تكن  مل 

وكيان االحتالل ، كونها �سّكلت اختباًرا �ساماًل للمقاومة من زوايا متعّددة، وعلى �سعد خمتلفة. 

فيها وهي  املبادرة  املقاومة كانت �ساحبة  اأّن  اأّولها  االأمور،  بجملة من  املعركة  متّيزت هذه  فقد 

التي اختارت توقيتها، واأّن �سبب اندالعها مل يكن مرتبًطا بتطّور االأو�ساع يف غزة، مثلما كانت 

�سهدت  واأّنها  واالأق�سى،  بالقد�س  بل  القطاع،  على  ال�سابقة  االإ�رسائيلية  االعتداءات  يف  احلال 

قام  التي  التظاهرات  موجة  �سّيما  ال  الفل�سطينيني،  انت�سار  الأماكن  اجلغرافية  املكّونات  بني  ربًطا 

كّل  فيه  �سارك  الذي  العام  واالإ�رساب   ،1948 عام  املحتل  الداخل  مدن  يف  الفل�سطينيون  بها 

 ، مبا عّزز القلق  لدى االحتالل واخلوف من فقدان ال�سيطرة 
(1(

الفل�سطينيني يف 18/5/2021 

احل�سم  عن  االحتالل  عجز  اجلولة  هذه  ك�سفت  فقد  كذلك،   .
(2(

ا خ�سو�سً الداخل  يف  االأمنية 

الع�سكري يف وجه ف�سائل املقاومة يف غزة، التي متتلك قدرات متوا�سعة، يف ظّل �سنوات احل�سار 

الطويلة، واحلروب التي كان قادة االحتالل يقولون عند انتهائها اإّنهم اأعادوا املقاومة �سنوات اإىل 

الوراء وعّطلوا قدراتها ال�ساروخية. 

العلني  التقارب الر�سمي  اأعقبت  التوقيت، جاءت معركة �سيف القد�س يف مرحلة  من حيث 

بني عدد من الدول العربية ودولة االحتالل، والذي تّوجته اتفاقيات اأبراهام التطبيعّية التي رعتها 

اإدارة الرئي�س االأمريكي ال�سابق دونالد ترامب، وان�سّمت اإليها اأربع دول عربية هي: االإمارات 

العربية املتحدة، والبحرين، وال�سودان، واملغرب، بعد اأعوام من تطبيع كّل من م�رس واالأردن، يف 

  .
(((

ظّل كالم عن دول اأخرى تتح�رسّ لتلحق بقطار التطبيع

❋ باحثة يف ال�ساأن الفل�سطيني.

 https://al-akhbar.com/Palestine/306173 .18/5/2021 ،1-  االأخبار
اإ�رسائيلية يف معركة �سيف القد�س والعدوان على غزة: االأ�سباب والنتائج وال�سيناريوهات،  اأبو عامر: قراءة  2- عدنان 

 https://bit.ly/3gIAHjs .10/6/2021 ،مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات

 https://tr.agency/news-126141 .17/(/2021 ،وكالة اأنباء تركيا -(
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كذلك، اندلعت هذه املعركة خالل االأ�سهر ال�ستة االأوىل من ت�سّلم الرئي�س االأمريكي جو بايدن 

رئا�سة الواليات املتحدة، وان�سغال اإدارته بامللف النووي االإيراين كاأولوية يف ال�سيا�سة اخلارجية، 

بدت اأكرث اأهمية بالن�سبة اإىل بايدن من الق�سية الفل�سطينية. 

لذلك، كانت معركة �سيف القد�س اختباًرا لي�س للمقاومة وقدراتها وجهوزيّتها وح�سب، بل 

الدول  �سّيما مواقف  ا، ال  اأي�سً املقاومة والعدوان على غزة  العربية حيال  الدول  اختباًرا ملواقف 

املطبعة، واأثر تطبيع  العالقات يف ا�ستمرار العدوان اأو وقفه؛ بل واأثر العدوان يف م�ستقبل التطبيع؛ 

دولة  باأمن  التزامها  اإثبات  ميدان  يف  نف�سها  وجدت  التي  االأمريكية  االإدارة  موقف  اإىل  اإ�سافة 

االحتالل والتحالف معها.   

اأوًل: املواقف العربية والإ�سالمية الر�سمية 

ال�سهيوين  العدوان  الر�سمي عموًما موقًفا جديًدا حيال  العربي واالإ�سالمي  امل�ستوى  يقّدم 
ُ
مل 

اإ�سدار  عرب  الروتينية،  املواقف  من  �سل�سلة  اإطالق  التزم  هو  بل  له،  املقاومة  وت�سّدي  غّزة  على 

بيانات ا�ستنكار، واملطالبة بوقف العدوان فح�سب. بل وذهبت بع�س الدول العربية اإىل امل�ساواة 

بني العدوان واملقاومة، عرب دعوة كل االأطراف اإىل »�سبط النف�س« والتعزية بـ »�سحايا اجلانبني«؛ 

وكان مل�رس الدور االأبرز على م�ستوى اجلهود الدبلوما�سية، الأ�سباب متعّددة، من بينها قدرتها على 

التوا�سل مع املقاومة يف غزة من جهة، ومع دولة االحتالل من جهة اأخرى.    

ال�سلطة الفل�سطينية 

مل تكن ال�سلطة الفل�سطينية يف اأح�سن حال قبل معركة �سيف القد�س؛ فهي تعي�س ماأزًقا متناميًا 

نتيجة �سعف الرئي�س حممود عبا�س واالنق�سامات التي ت�سهدها حركة فتح، وهي تدرك تراجع 

�سعبّيتها كما ك�سف قرار »تاأجيل« االنتخابات، بعدما كانت �سدرت مرا�سيم حّددت مواعيدها. 

الدفاع عن  ال�سلطة، حيث بدت حركة حما�س يف موقع  اأزمة  لتعّمق  القد�س  ثّم جاءت معركة 

.
(4(

القد�س واالأق�سى فعلًيا، ما عّزز من مكانتها مقارنة بال�سلطة

 التزمت ال�سلطة مراقبة تطورات العدوان على غزة ورّد املقاومة عليه، من دون الدفع باجتاه 

خلق حالة ن�سالّية فاعلة يف ال�سفة، يف ظّل حر�س ملحوظ على عدم متّدد املواجهات اإىل ال�سفة 

املفاو�سات  مل�سار  تهديد  من  ي�سّكله  وملا  وا�ستمرارها،  وجودها  على  ذلك  خطورة  اإىل  نظًرا 

والت�سوية الذي تدعمه وتتبّناه.  

اأيار/مايو   ،2021 اإفريقيا  و�سمال  اآ�سيا  غرب  اال�سرتاتيجية  االجتاهات  والتوثيق:  للدرا�سات  اال�ست�ساري  املركز   -4
 https://bit.ly/2SVXgJz .2021
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وقد دانت الرئا�سة الفل�سطينّية العدوان على غزة، وما اأّدى اإليه من �سهداء واإ�سابات، وحّملت 

حكومة االحتالل امل�سوؤولية الكاملة عن الت�سعيد واجلرائم يف غزة والقد�س، موؤّكدة �رسورة تدّخل 

املجتمع الدويل، ويف مقّدمته جمل�س االأمن الدويل واللجنة الرباعية الدولية، لتوفري احلماية لل�سعب 

الفل�سطيني، وال�سغط على حكومة االحتالل لوقف عدوانها ب�سكل فوري، والبدء بالعمل اجلاد 

 .
(5(

الإنهاء االحتالل وتنفيذ قرارات ال�رسعية الدولية

وطالب حممد ا�ستية، رئي�س الوزراء الفل�سطيني، جمل�س االأمن الدويل بالتدخل الفوري لوقف 

التي  العرقي  التطهري  عمليات  ولوقف  االأق�سى،  على  امل�ستمر  والعدوان  غزة  على  العدوان 

االإمكانات  جميع  بتوفري  الوزراء  ووّجه  جّراح،  ال�سيخ   
ّ
حي يف  �سيما  ال  املقد�سيني،  ت�ستهدف 

.
(6(

ال�سّحية وامل�ستلزمات الطبية مل�ست�سفيات القطاع

ال�سلطة التي �سمحت بالتظاهرات الراف�سة للعدوان والداعمة للمقاومة، اأقّله من باب التجاوب 

التي  االعتقاالت  جلهة  املعهود  دورها  لتتقّلد  عادت  ما  �رسعان  الفل�سطيني،  ال�سارع  نب�س  مع 

اأطلقها على اأثر توّقف العدوان االإ�رسائيلي على القطاع. وقد جاءت حملة االعتقاالت مرّكزة، 

حيث طالت نخبة من النا�سطني واملوؤّثرين من خمتلف الف�سائل الفل�سطينية، فيما متحورت اأ�سباب 

االعتقال والتحقيق حول من�سورات تنتقد ال�سلطة، اأو امل�ساركة يف م�سريات موؤّيدة للمقاومة يف 

 .
(7(

معركة �سيف القد�س

مواقف دول التطبيع 

الر�سمي  التطبيع  اأربع دول عربية يف  القد�س يف مرحلة ما بعد انخراط  جاءت معركة �سيف 

والعلني مع دولة االحتالل، �سمن الروؤية التي فر�سها الرئي�س االأمريكي ال�سابق دونالد ترامب 

للدفع باجتاه فر�س خطته لل�سالم املعروفة ب�سفقة القرن. وكانت املعركة، وبطبيعة احلال اعتداءات 

اأّول  االحتالل املت�ساعدة على القد�س واالأق�سى التي كانت �سمن االأ�سباب املبا�رسة للمواجهة، 

حيال  كالتزام  تتبّناها  اأن  املطّبعة  للدول  ميكن  التي  واملواقف  التطبيع  التفاقيات  عملي  اختبار 

دولة االحتالل، وقدرتها على خمالفة النب�س ال�سعبي واخلروج عن ال�سياق العام للموقف العربي 

واالإ�سالمي.   

كان الهدف من التطبيع، من بني اأمور اأخرى، اإدخال دولة االحتالل يف دائرة اأمان عربية، مع 

فر�س مزيد من التنازالت على ال�سلطة الفل�سطينية حتت مظّلة عربية، واإعادة ت�سكيل وعي املنطقة 

  https://ar.rt.com/qehh .15/5/2021 ،5- رو�سيا اليوم
 https://bit.ly/2ShSDcz .11/5/2021 ،6- احلياة اجلديدة

 https://bit.ly/3qjLrcl .2/6/2021 ،7-االأخبار
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وثقافتها مبا ي�سمح بدمج دولة االحتالل فيها وقبولها، من دون اأّي تغيري يف �سلوكها و�سيا�ساتها 

.
(8(

جتاه الفل�سطينيني

تقدم اأّي من الدول املطّبعة على خطوة عملّية حيال العدوان االإ�رسائيلي على قطاع غّزة، 
ُ
ومل 

مرتبطة باتفاقيات التطبيع ، من قبيل اإلغائها اأو حتى التلويح بذلك. لكن االإحراج الذي فر�سه 

العدوان االإ�رسائيلي على حلفاء دولة االحتالل ا�سطّر الدول املطّبعة التخاذ مواقف خالفت فيها 

�سّيما  املعتدي واملعتدى عليه، ال  ا �ساوت حتته بني  تبّنت �سقًفا منخف�سً توّقعات االحتالل، واإن 

دولة االإمارات.   

لرئي�س دولة االإمارات، على  الدبلوما�سي  امل�ست�سار  اأنور قرقا�س،  11/5/2021، كتب  ففي 

موقع تويرت، اأّن بالده »تقف مع احلّق الفل�سطيني ومع اإنهاء االحتالل االإ�رسائيلي«، م�سرًيا اإىل اأّن 

االإمارات تقف »مع حّل الدولتني ومع دولة فل�سطينية م�ستقلة عا�سمتها القد�س ال�رسقية«، واأّن 

.
(9(

»هذا موقف تاريخي مبدئي ال يتزحزح«

ثّم عادت اخلارجية االإماراتية، يف 14/5/2021، لتعرّب عن قلق االإمارات البالغ حيال »ت�ساعد 

النف�س«؛ وتقّدم وزير  اإ�رسائيل وفل�سطني«، وطالبت »جميع االأطراف ب�سبط  اأعمال العنف يف 

جميع  »يف  التعازي  بخال�س  بالده،  عن  نيابة  نهيان،  اآل  زايد  بن  اهلل  عبد  االإماراتي  اخلارجية 

.
(10(

ال�سحايا الذين �سقطوا جّراء اأعمال القتال االأخرية«

م�ستمّرة  االحتالل  ودولة  االإمارات  بني  التطبيع  تعميق  مظاهر  كانت  الواقع،  اأر�س  وعلى 

اأثناء العدوان االإ�رسائيلي على غزة. فقد ا�ستقبلت االإمارات جمموعة من املراهقني واالأطفال  يف 

االإ�رسائيليني يف رحلة ترفيهية، زاروا فيها املرافق ال�سياحية يف دبي وال�سحراء االإماراتية، ونّظمتها 

ا�ستقبلت  كذلك،   .
(11(

االإماراتية ال�سلطات  مع  بالتعاون  االإ�رسائيلية  ليف«  »رح�سي  منظمة 

 .
(12(

االإمارات وفًدا اإ�رسائيلًيا يرّوج لدولة االحتالل كوجهة �سياحّية »ال بّد للم�سلمني من زيارتها«

اجتمع  فقد  بعدها؛  يتوّقف  لن  احلرب  اأثناء  ا�ستمّر يف  الذي  امل�سار  هذا  اإّن  القول  املمكن  ومن 

اإ�رسائيليون واإماراتيون، يف دبي، يف 2/6/2021، على �سبيل املثال، ملناق�سة فر�س اال�ستثمار بني 

.
(1((

اجلانبني، بهدف حتقيق ا�ستفادة ق�سوى من »عمق العالقات بني البلدين«

“اإ�رسائيل”،  مع  والبحريني  االإماراتي  التحالف  التطبيع/  يف  قراءة  ال�سيا�سات:  ودرا�سة  لالأبحاث  العربي  املركز   -8
 https://bit.ly/35GG9OK .17/9/2020

 https://bit.ly/3wO1kuc .11/5/2021 ،9- ح�ساب اأنور قرقا�س على تويرت
 https://bit.ly/3vOgNsW .14/5/2021 ،10- وكالة اأنباء االإمارات

 https://bit.ly/3xtr1Qr .27/5/2021 ،11- العربي اجلديد
 https://bit.ly/3gzKmd7 .17/5/2021 ،عربي TRT -12
 https://bit.ly/3j4CmCT .2/6/2021 ،1- العربي اجلديد(
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بالده  اإدانة   ،14/5/2021 الفل�سطيني يف  بنظريه  ات�سال  البحرين، يف  وزير خارجية  واأّكد 

معرّبًا عن تعازي اململكة يف 
ُ
ال�سديدة للهجمات التي ت�سّنها القوات االإ�رسائيلية على قطاع غزة، 

ال�سهداء الذين �سقطوا جّراء االعتداءات االإ�رسائيلية

للق�سّية  بقّوة  الداعم  موقفها  موؤكًدا  الفل�سطيني،  ال�سعب  مع  البحرين  ت�سامن  عن  واأعرب   

القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  دولته  اإقامة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  منها  اإمياًنا  الفل�سطينية، 

الدولية  ال�رسعية  قرارات  العربية ووفق  ال�سالم  ومبادرة  الدولتني  مبداأ حّل  اأ�سا�س  ،على  ال�رسقية 

.
(14(

ذات ال�سلة

لكّن موقف البحرين بدا اأو�سح يف حماولة امل�ساواة بني املعتدي واملقاومة، وذلك يف االجتماع 

الطارئ للجنة التنفيذية ملنظمة التعاون االإ�سالمي الذي اأقيم عرب تقنية االت�سال االإلكرتوين املرئي 

يف 16/5/2021، عندما دعا وزير اخلارجية »االأطراف اإىل وقف الت�سعيد يف قطاع غزة وباقي 

  .
(15(

االأرا�سي الفل�سطينية«

ا �سعبًيا،  يف ال�سودان، حيث ال يحظى التطبيع مع االحتالل باالإجماع ال�سيا�سي ويواجه رف�سً

اأعربت اخلارجية عن القلق من ا�ستمرار االعتداءات االإ�رسائيلية ووقوف ال�سودان حكومًة و�سعًبا 

؛ وبينما دافع عبد الفّتاح الربهان، رئي�س جمل�س 
(16(

مع ال�سعب الفل�سطيني اأمام هذه االعتداءات

الدويل،  املجتمع  مع  »ت�سالح  اإّنه  وقال  االحتالل،  مع  العالقات  تطبيع  عن  االنتقايل،  ال�سيادة 

واإ�رسائيل جزء من املجتمع  الدويل«، فقد طالب احلزب ال�سيوعي ال�سوداين واأحزاب م�ساركة يف 

.
(17(

االئتالف احلاكم باإيقاف التطبيع

ويف الوقت الذي عرّب املغرب فيه عن قلقه »حيال االأحداث العنيفة املتواترة يف القد�س ال�رسيف 

، فاإنه  مل ي�سعر باحلاجة 
(18(

ويف امل�سجد االأق�سى«، يف بيان �سادر عن احلكومة يف 9/5/2021 

القد�س هي  التطورات يف  اأّن  من  الرغم  على  يراأ�سها،  التي  القد�س  للجنة  الدعوة الجتماع  اإىل 

ال�سبب املبا�رس يف اندالع  املواجهات االأخرية. 

االت�سال  باإغالق مكتب  املغربي  الربملان  والتنمية« يف  »العدالة  النيابية حلزب  الكتلة  وطالبت 

االإ�رسائيلي بالرباط، فيما و�سفت كتلة حزب »االأ�سالة واملعا�رسة«، اأكرب اأحزاب املعار�سة يف املغرب، 

 https://bit.ly/35N7XRo .14/5/2021 ،14-  وكالة اأنباء البحرين
 https://bit.ly/3d1TtkG .16/5/2021 ،15- وكالة اأنباء البحرين

 http://v.aa.com.tr/2241839 .15/5/2021 ،16-  وكالة االأنا�سول
 http://v.aa.com.tr/2249714 .17/5/2021 ،17-  وكالة االأنا�سول

  https://reut.rs/35IJwEC .9/5/2021 ،18- رويرتز
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.
(19(

العدوان االإ�رسائيلي على ال�سعب الفل�سطيني بـ »جرمية حرب وتكري�س للتمييز العن�رسي«

ويف خطوة اأثارت غ�سب االحتالل، �سّوتت البحرين، وال�سودان كذلك، مل�سلحة قرار جمل�س 

حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة يف 27/5/2021، بت�سكيل جلنة حتقيق يف انتهاكات جي�س 

االحتالل يف قطاع غزة. وقد اأو�سحت خارجيتها للمنامة واخلرطوم اأّنه كان من املتوقع اأن ت�سّوتا 

بخالف ذلك، واأّن »اإ�رسائيل« غري را�سية عن طريقة ت�سويتهما التي »ال ت�سهم يف تعزيز ال�سالم 

.
(20(

يف املنطقة«

ومع ذلك، فقد اعتمدت ال�سلطات املغربية الت�سييق على الوقفات الداعمة لفل�سطني والراف�سة 

التفاقية التطبيع مع االحتالل، ف�سّيقت على الوقفة الت�سامنية التي دعت اإليها اجلبهة املغربية لدعم 

.
(21(

فل�سطني و�سد التطبيع اأمام مبنى الربملان يف الرباط

واأ�سار تقرير ن�رسته �سحيفة فاينن�سال تاميز اإىل اأّنه يف حني تقيم ثلث الدول العربية عالقات مع 

دولة االحتالل، فقد ظهر اأّن العالقات الدبلوما�سية التي ن�ساأت على اأثر توقيع اتفاق اأبراهام مل 

تعِط هذه الدول ورقة نفوذ لل�سغط على »اإ�رسائيل«، ومل جُتِد نفًعا يف حّل اأ�سا�س االأزمة املمتّدة، 

 .
(22(

املتمّثل يف ال�رساع بني االحتالل والفل�سطينيني

عن  يخرج  مل  االأردين  املوقف  فاإّن  بالتطبيع،  العهد  حديثة  الدول  مواقف  هذه  كانت  واإذا 

واإ�رسائيل  اأحمر  خط  »القد�س  اإن  ال�سفدي  اأمين  االأردين  اخلارجية  وزير  فقال  املعهود.  �سياقاته 

�سينعك�س على كل �سيء، مبا يف ذلك  ا�ستمرارها يف عدوانيتها وعنجهيتها  واإّن  بالنار«،  تلعب 

. ووّقع 95 نائًبا مذّكرة طالبت احلكومة االأردنية بقطع 
(2((

على العالقات االأردنية - االإ�رسائيلية

؛ فيما هاجم نّواب ال�سيا�سات احلكومية يف متويل 
(24(

العالقات مع دولة االحتالل وطرد �سفريها

خزانة االحتالل عرب اتفاقية الغاز، ودعوا اإىل اإعادة العالقات ال�سيا�سية مع حركة حما�س، و�رسورة 

.
(25(

دعمها باملال والرجال وال�سالح

املوقف امل�سري

كان املوقف امل�رسي يف هذه اجلولة من العدوان على غزة خمتلًفا عن املوقف الذي تبّنته القاهرة 

 https://mdn.tv/6DQ9 .18/5/2021 ،19- امليادين
 https://aja.me/n35cvv .1/6/2021 ،20- اجلزيرة

 http://v.aa.com.tr/2237834 .11/5/2021 ،21- وكالة االأنا�سول
 https://on.ft.com/3j4qm4i .16/5/2021 ،22-  فاينن�سال تاميز

 https://bit.ly/3zNwWlk .11/5/2021 ،2- الد�ستور(
 https://bit.ly/3gKHdr0  .11/5/2021 ،24- الد�ستور

 https://arb.im/1358916 .17/5/2021 ،21 25- عربي
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اإّبان عدوان عام 2014 حني كان اأقرب اإىل املوقف االإ�رسائيلي منه اإىل ذاك الفل�سطيني. فقد اأعلنت 

م�رس رف�س املمار�سات االإ�رسائيلية التي ت�ستهدف القد�س واالأق�سى، ودعت اإىل وقف املمار�سات 

التي ت�ستهدف الهوية العربية ملدينة القد�س ومقّد�ساتها، اأو ت�سعى لتهجري اأهلها، وحتّركت على 

امل�ستوى ال�سيا�سي عرب ات�ساالت باجلانبني الفل�سطيني واالإ�رسائيلي وعلى امل�ستوى الدويل لوقف 

اال�رسائيلية  االنتهاكات  عن  باحلديث  الر�سمية  اجلمعة  خطبة  يف  و�سمحت  غزة؛  على  العدوان 

، اإ�سافة اإىل اجلهود الطبية واالإغاثية، وتغرّي اخلطاب 
(26(

واملطالبة بتوحيد ال�سف العربي ملواجهتها

.
(27(

االإعالمي لدى مقاربة امل�سهد يف غزة وتطوراته

�سامح  حتّدث   ،11/5/2021 يف  العربية  الدول  جلامعة  الطارئ  الوزاري  االجتماع  ويف 

العّزل،  امل�سّلني  االأق�سى وعلى  على  االحتالل  اعتداءات  امل�رسي، عن  اخلارجية  وزير  �سكري، 

 ال�سيخ جّراح ،مبيًنا اأّن »االأخوه الفل�سطينيني يخو�سون معركة 
ّ
اإ�سافة اإىل االنتهاكات املتعّلقة بحي

وجود دفاًعا عن مقّد�ساتهم وبيوتهم يف وجه هجمات اإ�رسائيلية جديدة ت�ستهدف حقوقهم يف 

االأر�س التي ولدوا عليها«، وم�سرًيا اإىل اأّن »م�رس تعلن رف�سها التام وا�ستنكارها لتلك املمار�سات 

ا لفر�س التو�سل اإىل حّل الدولتني،  االإ�رسائيلية الغا�سمة، وتعّدها انتهاًكا للقانون الدويل، وتقوي�سً

.
(28(

وتهديًدا ج�سيًما لركائز االأمن واال�ستقرار يف املنطقة«

جلهود  دوالر  مليون   500 �س  �ستخ�سّ م�رس  اأّن   ،18/5/2021 يف  امل�رسية  الرئا�سة  واأعلنت 

، وهو االإعالن الذي اأثار ت�ساوؤالت 
(29(

اإعادة االإعمار يف غزة بعد العدوان االإ�رسائيلي على القطاع

حول قدرة م�رس على اإغاثة غزة يف ظّل عجز املوازنة الذي تعانيه وديونها اخلارجية، وعن طريقة 

  .
((0(

الوفاء بهذا االلتزام

وميكن القول اإّن املوقف امل�رسي كان مرتبًطا باعتبارات متعّددة، منها حماولة ا�ستعادة دورها 

االإقليمي، ال �سّيما بعد التغرّيات التي �سهدتها املنطقة، اإن جلهة امل�ساحلة اخلليجية وحت�ّسن العالقات 

للعب دور يف قطاع غزة  ، وم�ساعي م�رس 
((1(

الرتكي - امل�رسي التقارب  اأو  القطرّية،  امل�رسية- 

 ،
((2(

الذي ي�سّكل جزًءا من اأمنها االإقليمي، وقطع الطريق على حماوالت تهمي�س الدور امل�رسي

النه�سة،  التطبيع، وتثبيت دور قوي ميكنها اال�ستفادة منه يف ملف �سّد  اتفاقيات  ا بعد  خ�سو�سً

 https://bit.ly/3zm37Is .14/5/2021 ،26- �سدى البلد
 https://bit.ly/2TQ8uPU .15/5/2021 ،27- الوطن
 https://bit.ly/3xGZ87z .11/5/2021 ،28- الوطن

 https://aja.me/n2z58 .18/5/2021 ،29- اجلزيرة
 https://aja.me/nq4nh .2(/5/2021 ،0)- اجلزيرة

 https://p.dw.com/p/3t83c .7/5/2021 ،1)- دويت�سه فيله
 https://aja.me/kjrwt .29/12/2020 ،2)- اجلزيرة
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للق�سية  املوؤيدة  القطاعات  مع  التقارب  اإىل  اإ�سافة   ،
((((

االأمريكية االإدارة  اإعجاب  وك�سب 

الفل�سطينية على امل�ستوى الداخلي.  

دول عربية واإ�سالمية اأخرى 

لعّل ال�سعودية، التي كانت قد بدت على م�سارف االإعالن عن تطبيع عالقاتها مع االحتالل، 

تنّف�ست ال�سعداء كونها مل ُتقدم على هذه اخلطوة. وقال وزير خارجيتها االأمري في�سل بن فرحان 

بن عبد اهلل، يف اجتماع جمل�س جامعة الدول العربية على امل�ستوى الوزاري يف دورته غري العادية 

لبحث التحرك العربي والدويل ملواجهة اجلرائم واالعتداءات االإ�رسائيلية، يف 11/5/2021، اإن 

مُيّكن  مبا  الفل�سطينية  للق�سية  و�سامل  عادل  الو�سول حلّل  اإىل  الرامية  اجلهود  تدعم جميع  ّبالده 

وعا�سمتها   ،1967 عام  حدود  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية  دولته  اإقامة  من  الفل�سطيني  ال�سعب 

القد�س ال�رسقية، وفق قرارات ال�رسعية الدولية ومبادرة ال�سالم العربية. وطالب املجتمع الدويل 

باتخاذ اخلطوات التي تكفل وقف االنتهاكات االإ�رسائيلية، وحماية ال�سعب الفل�سطيني ومقّد�ساته 

.
((4(

وحقوقه

وقامت تون�س بتحّركات على م�ستوى امل�ساركة يف دعوة جمل�س االأمن لالنعقاد. وقالت رئا�سة 

اجلمهورية اإّنها تبذل ق�سارى جهدها ليتخذ جمل�س االأمن موقًفا ينهي االعتداءات االإ�رسائيلية على 

.
((5(

الفل�سطينيني

وعقد الربملان الرتكي، يف 18/5/2021، جل�سة خا�سة ملناق�سة اجلرائم االإ�رسائيلية �سد ال�سعب 

الفل�سطيني، حيث اأجمعت االأحزاب الرتكية كافة على وقوفها اإىل جانب فل�سطني ونّددت بجرائم 

اأّن تركيا لن تتخّلى عن فل�سطني. و�سبق  اأمام الربملان  االحتالل. واأكد وزير اخلارجية يف كلمته 

ذلك اإ�سدار االأحزاب الرتكية اخلم�سة الكربى املمّثلة يف الربملان الرتكي بياًنا م�سرتًكا دانت فيه 

العدوان على ال�سعب الفل�سطيني ومقد�ساته. ووّقعت على البيان االأحزاب اخلم�سة، يف خطوة 

نادرة جًدا يف احلياة ال�سيا�سية الرتكية التي تفتقر غالًبا اإىل االإجماع من قبل جميع هذه االأحزاب 

.
((6(

على ق�سية داخلية اأو خارجية

يف اإيران، �سّدد املر�سد ال�سيد علي خامنئي على اأهمية اجتاه ال�سعب الفل�سطيني اإىل ا�سرتاتيجية 

التالحم م�سرًيا اإىل اأّن ال�ساب الفل�سطيني الذي كان يدافع عن نف�سه يوًما باحلجارة بات اليوم »يرّد 

 Khalil al-Anani: Explaining Egypt’s Role during the Gaza War, Arab Center  -33
 Washington DC, 3/6/2021. https://bit.ly/2ROfv2Y

 https://bit.ly/35Lmf5a .12/5/2021 ،4)- موقع العني االإخبارية
  https://bit.ly/35bP0aZ .14/5/2021 ،5)- القد�س العربي

 https://bit.ly/3gISHKB .18/5/2021 ،6)-  القد�س العربي
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على العدو باإطالق ال�سواريخ الّدقيقة«، فيما دان رئي�س جمل�س ال�سورى االإيراين حممد باقر قاليباف 

 .
((7(

»اجلرائم االإ�رسائيلية املتوا�سلة �سد ال�سعب الفل�سطيني، وانتهاك حرمة امل�سجد االأق�سى

ثانًيا: املواقف الدولية 

الحتاد الأوروبي

�رسورة  حول  االحتاد  ُيبديها  التي  القناعة  من  الرغم  وعلى  االأوروبي،  االحتاد  م�ستوى  على 

اعتماد حّل جذري لل�رساع، ال يزال املوقف خا�سًعا لتداعيات التاأييد املطلق الذي حتظى به دولة 

االحتالل من قبل عدد من دول االحتاد، ويف مقّدمتها املجر، وهو ما حال دون اتخاذ موقف 

موّحد حيال العدوان على غزة. ويف الوقت ذاته، ال يبدو االحتاد م�ستعًدا التخاذ اإجراءات من 

اإجبار دولة االحتالل على احرتام التزاماتها مبوجب القانون الدويل، فيما حاولت بع�س  �ساأنها 

الدول اتخاذ اإجراءات منف�سلة عن االحتاد يف اإطار �سيا�ستها الداعمة للق�سية الفل�سطينية والراف�سة 

العتداءات االحتالل. 

اجلهود  م�ستوى  على  فعله  ميكن  ما  ملناق�سة   18/5/2021 يف  االحتاد  وزراء  اجتمع  فقد 

نهاية االجتماع،  بيان ر�سمي يف  ي�سدر عن االحتاد  العدوان على غزة. ومل  الدبلوما�سية لوقف 

نظًرا اإىل اأّن املجر، املوؤيدة لدولة االحتالل، امتنعت عن توقيع االإعالن امل�سرتك ب�ساأن ال�رساع فيما 

ينبغي اإ�سدار القرار باالإجماع. وقال وزير اخلارجية املجري بيرت زيجارتو اإّنه لديه »م�سكلة �ساملة 

مع الت�رسيحات االأوروبية عن اإ�رسائيل، فهي ال ت�ساعد كثرًيا، ال �سيما يف الظروف الراهنة، حني 

.
((8(

تكون التوترات �سديدة اإىل هذا احلد«

بيان باالإجماع، فقد عرّب جوزيب بوريل، مفّو�س االأمن وال�سيا�سات  اإ�سدار  ويف ظّل عدم 

القد�س  على  تعتدي  التي  االحتالل  دولة  بني  ي�ساوي  موقف  عن  االأوروبي،  باالحتاد  اخلارجية 

واملقد�سات وعلى الفل�سطينيني من جهة، وبني  املقاومة التي ترّد على هذه االعتداءات وت�سّدها. 

النار،  اإطالق  وتطبيق وقف  العنف  اأعمال  لكّل  فوري  اإىل وقف  بوريل  دعا  ال�سياق،  ويف هذا 

واأعلن عن اإدانة الهجمات ال�ساروخية من غزة والدعم الكامل لـ »حّق اإ�رسائيل يف الدفاع عن 

 .
((9(

نف�سها �رسط القيام بذلك ب�سكل متكافئ ومع احرتام القانون االإن�ساين الدويل«

الرئي�س  البلجيكي،  الدولة  اإطار �سيا�ساتها اخلارجية، طالب وزير  الدول، ويف  على م�ستوى 

باتخاذ  األيك�ساندر دوكرو،  البلجيكي  الوزراء  اأندري فالوو، رئي�س  الفيدرايل  للربملان  الفخري 

 https://mdn.tv/6CKP .11/5/2021 ،7)-  امليادين
 https://al-akhbar.com/Palestine/306227 .18/5/2021 ،8)- االأخبار
 https://short.arab48.com/short/emcT .18/5/2021 ،48 9)- عرب
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خطوات عملية لوقف العدوان على ال�سعب الفل�سطيني يف غزة ،قائاًل اإّنه مل يعد كافًيا جمّرد م�ساألة 

الدعوة اإىل وقف الت�سعيد، بل ال بّد من اتخاذ اإجراءات ملمو�سة، مطالًبا بلجيكا باتخاذ »مبادرة 

قوية على امل�ستوى االأوروبي لو�سع حد ل�سجيج ال�سالح وحماية املدنيني، ومنع حدوث اأزمة 

.
(40(

اإن�سانية واإخراج غزة من ماأزق املوت الذي تعي�سه منذ 15 عاًما«

وعلى اأثر توّقف العدوان، اعتمد برملان بروك�سل االإقليمي قراًرا مل�سلحة فل�سطني، يدعو الإدانة 

االحتالل االإ�رسائيلي لالأر�س الفل�سطينية، واالعرتاف بدولة فل�سطني على حدود 4/6/1967، 

ورفع احل�سار املفرو�س على االأر�س الفل�سطينية، وتقدمي الدعم لل�سعب الفل�سطيني يف مواجهة 

االقت�سادية  البعثات  ووقف  االحتالل،  دولة  على  اقت�سادية  عقوبات  وفر�س  كورونا،  جائحة 

 .
(41(

البلجيكية كافة اإىل »اإ�رسائيل«

عن  تعبرًيا  اخلارجية،  وزارة  مقّر  فوق  االحتالل  دولة  علم  احلكومة  فرفعت  النم�سا،  يف  اأّما 

الت�سامن مع »اإ�رسائيل«، ما دفع مت�سامنني مع الفل�سطينيني اإىل اخلروج يف تظاهرة يف فيينا اأمام 

مبنى رئا�سة الوزراء، احتجاًجا على تلك اخلطوة. وحمل املتظاهرون االأعالم الفل�سطينية والفتات 

.
(42(

تطالب بوقف الق�سف واالحتالل

املوقف الأمريكي

اأظهر الرئي�س االأمريكي جو بايدن التزامه باأمن دولة االحتالل وال�سداقة معها؛ وحافظ على 

موقفه متجاوًزا ال�سغوط التي مور�ست عليه، ال �سيما من اجلناح التقدمي يف احلزب الدميقراطي، 

االإ�رسائيلي  القومي  االأمن  اأبحاث  مركز  وو�سفه  الكونغر�س  تبّناه  ت�سّدًدا  اأكرث  موقف  مقابل  يف 

 .
(4((

ء«
ّ
بدور »ال�رسطي ال�سي

وقد حتّرك املوقف االأمريكي �سمن جملة من »الثوابت« التي درجت عليها االإدارات االأمريكية 

يف التعاطي مع كّل عدوان ت�سّنه دولة االحتالل، من توفري الغطاء للعدوان عرب ت�سنيفه حتت عنوان 

الدفاع عن النف�س، اإىل اإعطاء احلكومة االإ�رسائيلية الوقت الالزم لتحقيق اأهداف تّدعيها، واحلوؤول 

دون اإدانتها يف االأمم املتحدة. 

 ،
(44(

واأعلن بايدن تاأييد العدوان االإ�رسائيلي على غزة عندما �سّنفه يف دائرة الدفاع عن النف�س

    https://bit.ly/3hbioUr .20/5/2021 ،40- البوابة نيوز
 http://wafa.ps/Pages/Details/25325 .28/5/2021 ،(41-وكالة االأنباء واملعلومات الفل�سطينية )وفا

  http://v.aa.com.tr/2243845 .17/5/2021 ،42- االأنا�سول
 Eldad Shavit: The United States and Israel: Insights following Operation Guardian of -43

 the Walls, INSS, 30/5/2021. https://bit.ly/3vRFLHE
 https://bit.ly/34iA5LE .17/5/2021 ،44- موقع البيت االأبي�س
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وا�ستمّر يف تبّني موقف دعم مطلق لدولة االحتالل على مدى االأيام الت�سعة االأوىل من العدوان، 

مبا يتيح لالإ�رسائيليني ت�سجيل اأهداف ميكن اأن جتعل موازين املعركة يف م�سلحتهم. 

اإاّل اأن جملة من التطورات اأجربت بايدن على تعديل موقفه والت�سديد على �رسورة تخفي�س 

بقدرة  االإ�رسار  قتلهم االحتالل يف غزة، من دون  الذين  املدنيني  ارتفاع عدد  اأبرزها  الت�سعيد، 

اإ�سارات  اأّي  اأّي اإجناز وفقدان  املقاومة على اإطالق ال�سواريخ، وف�سل دولة االحتالل يف حتقيق 

اإىل اإمكانية ح�سمها املعركة، وتنامي اال�ستياء داخل احلزب الدميقراطي من العدوان؛ وهو ا�ستياء 

اجلناح  انتقادات  ت�ساعد  اإىل  اإ�سافة  االحتالل،  لدولة  بدعمها  معروفة  �سخ�سيات  عنه  عرّبت 

 .
(45(

التقدمي يف احلزب الدميقراطي، وال�سغوط االأمريكية والدولية املطالبة بوقف اإطالق النار

وظهر التغرّي يف موقف بايدن يف ات�ساله بنتنياهو يف 19/5/2021. وقد جاء يف البيان ال�سادر 

اإ�سعاف  يف  اإ�رسائيل  اأحرزته  الذي  »التقدم  ناق�سا  اجلانبني  اأّن  االت�سال  بعد  االأبي�س  البيت  عن 

ا كبرًيا  قدرات حركة حما�س ومنظمات اأخرى يف غزة«، واأّن بايدن اأبلغ نتنياهو »اأنه يتوقع خف�سً

.
(46(

للت�سعيد اليوم، متهيًدا لوقف اإطالق النار يف غزة«

وكان الفًتا خفوت االأ�سوات الداعمة لدولة االحتالل يف احلزب الدميقراطي. بل �سدرت 

بني  ت�ساوي  اأقّله  اأو  الفل�سطينيني،  املدنيني  ال�سحايا  اإىل  ت�سري  الكونغر�س  اأع�ساء يف  عن  بيانات 

العدوان  تاأييد  عن  �سَمَت  �سومر،  ت�ساك  ال�سيوخ،  جمل�س  يف  االأغلبية  فرئي�س   .
(47(

اجلهتني

، فيما عرّب رئي�س جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س ال�سيوخ، ال�سيناتور الدميقراطي 
(48(

االإ�رسائيلي

بوب منينديز، وهو من اأبرز اأن�سار دولة االحتالل، عن قلقه من �سقوط مدنيني فل�سطينيني وق�سف 

  .
(49(

مراكز اإعالمّية يف غّزة

�سيناتوًرا   29 اأقنع  اأو�سوف  جون  الدميقراطي  احلزب  عن  اليهودي  ال�سيناتور  فاإّن  كذلك، 

دميقراطًيا يف جمل�س ال�سيوخ بالتوقيع على عري�سة تطالب بوقف فوري للنار، �سمن ال�سغوط التي 

.
(50(

مار�سها الدميقراطيون على بايدن للتدخل

وطالب ال�سيناتور بريين �ساندرز )من املع�سكر الّتقّدمي يف احلزب الدميقراطي) مبراجعة على ما 

45- املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات: كيف تعاملت اإدارة بايدن مع العدوان االإ�رسائيلي على قطاع غزة؟ 
 https://bit.ly/3gLwFH9 .27/10/2021

 https://bit.ly/3wIy7k1 .19/5/2021 ، 46- موقع البيت االأبي�س
 https://al-akhbar.com/Opinion/307093 .29/5/2021 ،47- االأخبار

 https://mdn.tv/6DPS .18/5/2021 ،48- امليادين
 https://bit.ly/2TZLvCc .202149-  موقع جلنة العالقات اخلارجية مبجل�س ال�سيوخ االأمريكي، 15/5م

 https://bit.ly/3xtT6qV .16/5/2021 ،50- املوقع االإلكرتوين لل�سيناتور جون اأو�سوف
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يقارب من 4 مليارات دوالر �سنويًا من امل�ساعدات الع�سكرية لدولة االحتالل، موكًدا اأنه من غري 

، وتقّدم �ساندرز مب�رسوع قرار يرمي اإىل منع �سفقة بيع 
(51(

القانوين دعم انتهاكات حقوق االإن�سان

اأ�سلحة اأمريكية الإ�رسائيل بقيمة 5)7 مليون دوالر، بعد خطوة مماثلة لنواب دميوقراطيني تقّدميني 

.
(52(

بقيادة األك�سندريا اأوكا�سيو-كورتيز

ف�سل  دولة  باأّنها  االحتالل  دولة  اأوكا�سيو-كورتيز  النائبة  الكونغر�س، و�سفت  قاعات  ومن 

ويف   ،
(54(

اإرهابية« »اأعمال  بارتكاب  »اإ�رسائيل«  عمر  اإلهان  النائبة  اتهمت  فيما   ،
(5((

عن�رسي

احلالتني مل تقابل كلمات النائبتني مبعار�سة دميقراطية وا�سعة النطاق.

ثالًثا: على امل�ستوى ال�سعبي 

عك�ست التظاهرات التي خرجت يف الدول االأوروبية ويف الواليات املتحدة وكندا وغريها 

الرف�س ال�سعبي للعدوان االإ�رسائيلي مقابل الت�سامن مع الفل�سطينيني. واعتدت ال�سلطات واجلي�س 

على التظاهرات يف عدد من الدول، فيما كان الفًتا تظاهرات احلدود التي جرت يف االأردن ويف 

لبنان، حيث اقتحم عدد من املتظاهرين ال�سياج احلدودي، يف 14/5/2021، فاأطلق االحتالل 

 .
(55(

عليهم النار ما اأّدى اإىل ا�ست�سهاد ال�ساب حممد طّحان

عربًيا واإ�سالمًيا

اأخرجت تطورات معركة �سيف القد�س االآالف اإىل ال�سوارع للتظاهر واإعالن رف�سهم للعدوان 

االإ�رسائيلي على غزة وتاأييدهم املقاومة ووقوفهم اإىل جانب الفل�سطينيني، فكانت التظاهرات اأ�سبه 

بعدما  ال�سعبي،  العربي واالإ�سالمي  الوجدان  الفل�سطينية يف  الق�سية  با�ستفتاء على مدى ح�سور 

اأريد التفاقيات التطبيع، التي وّقعت من دون الرجوع اإىل القاعدة ال�سعبية، اأن تكون الناطق با�سم 

�سعوب املنطقة، واإن مل مل تكن مّرت عرب املوؤ�س�سات ال�سعبية حني التوقيع عليها. وهذا ما يتوافق 

الفل�سطينية هي  الق�سية  تعترب  العربية ما زالت  اأّن املجتمعات  بّينت  التي  العربي  املوؤ�رس  نتائج  مع 

ق�سّية العرب جميًعا، ولي�ست ق�سّية الفل�سطينيني وحدهم، واأّن %88 من مواطني املنطقة العربية 

 .
(56(

يرف�سون االعرتاف بدولة االحتالل

 https://bit.ly/3wPwrp1 .16/5/2021 ،51- ح�ساب بريين �ساندرز على تويرت
 https://al-akhbar.com/Palestine/306411 .20/5/2021 ،52- االأخبار

 https://aje.io/xcly5 .16/5/2021 ،5- اجلزيرة(
 http://v.aa.com.tr/2236352 .10/5/2021 ،54- وكالة االأنا�سول

 https://short.arab48.com/short/9kAf .14/5/2021 ،48 55- عرب
 https://bit.ly/3xHahFr .6/10/2020 ،56- العربي اجلديد
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عدد  يف  االإ�رسائيلي  للعدوان  وراف�سة  للفل�سطينيني  داعمة  تظاهرات  خرجت  املغرب،  ففي 

لدعم  املغربية  »اجلبهة  واأطلقت  واالأعمار.  ال�سيا�سية  االأطياف  خمتلف  ومب�ساركة  املدن،  من 

فل�سطني و�سد التطبيع« نداًء لتنظيم يوم وطني ت�سامني مع ال�سعب الفل�سطيني �سد العدوان يف 

 .
(57(

16/5/2021، مب�ساركة اأكرث من 15 هيئة مغربية؛ وا�ستجابت لهذا النداء حوايل 40 مدينة
و�سارك مئات املغاربة، يف 17/5/2021 يف وقفة مبدينة القنيطرة ت�سامًنا مع قطاع غزة والقد�س، 

.
(58(

مرّددين هتافات »ال�سعب يريد اإ�سقاط التطبيع«

ويف تون�س، �سهدت مدينة �سفاق�س تظاهرات منّددة بالعدوان وداعمة للفل�سطينيني، و�سط 

ومنها:  االإ�رسائيلية،  باالعتداءات  منّددة  هتافات  امل�ساركون  ورّدد  التطبيع.  جترمي  اإىل  دعوات 

.
(59(

»ال�سعب يريد حترير فل�سطني«، و»ال�سعب يريد جترمي التطبيع«

للعدوان،  ا  رف�سً املحافظات  خمتلف  يف  حا�سدة  تظاهرات  خرجت  املحا�رس،  اليمن  ويف 

. وعلى اأثر توّقف العدوان، اأُعلن عن جمع ما 
(60(

ولتاأكيد دعم ال�سعب اليمني للق�سية الفل�سطينية

قطاع غزة، وت�سابق  الفل�سطيني يف  ال�سعب  لدعم  انطلقت  األف دوالر يف حملة  يقارب 240 

اليمنيون للم�ساركة يف دعم الفل�سطينيني، اإذ قّدمت ن�ساء حلّيهّن، واأطفال اأفرغوا ما جمعوه يف 

.
(61(

ح�ساالتهم، وباع اآخرون ر�سا�ساتهم و�ساعاتهم ال�سخ�سية للم�ساركة يف احلملة

و�سارك اآالف املتظاهرين يف تظاهرة اأمام ال�سفارة االأمريكية يف العا�سمة االإندوني�سية جاكرتا 

. و�سهدت العا�سمة االإيرانية طهران م�سرية حا�سدة دعًما 
(62(

للمطالبة بوقف العدوان على غزة

؛ ويف تركيا تظاهر ن�سطاء اأتراك وعرب اأمام �سفارة االحتالل يف اأنقرة وقن�سلّيته يف 
(6((

لفل�سطني

، وخرجت تظاهرات 
(64(

اإىل وقفات ت�سامنية يف عدد من املحافظات الرتكية اإ�سافة  اإ�سطنبول، 

العلمني  واأحرقوا  وفل�سطني،  العراق  اأعالم  امل�ساركون  ورفع  العراق،  يف  للفل�سطينيني  موؤيدة 

. ويف االأردن، تظاهر االآالف وطالبوا 
(65(

االأمريكي واالإ�رسائيلي، ورّددوا �سعارات موؤّيدة للقد�س

 https://aja.me/c2grb .16/5/2021 ،57- اجلزيرة
 https://mdn.tv/6DQ9 .18/5/2021 ،58-امليادين
 https://aja.me/v3p5n .18/5/2021 ،59- اجلزيرة

 https://mdn.tv/6DGz .17/5/2021 ،60- امليادين
 https://bit.ly/3fyVzKq .17/5/2021 ،العربي اجلديد   

 https://qudsn.net/post/184460 .30/5/2021 ،61- �سبكة قد�س االإخبارية
 https://aja.me/v3p5n .18/5/2021 ،62- اجلزيرة

 https://mdn.tv/6CqQ .13/5/2021 ،63- امليادين
 https://mdn.tv/6CK6 .11/5/2021 ،64- امليادين

 https://bit.ly/3qan80m .15/5/2021 ،65- رأي اليوم
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بفتح احلدود مع فل�سطني املحتلة لن�رسة القد�س وغزة، وبطرد �سفري االحتالل من عّمان واإغالق 

 .
(66(

�سفارة االحتالل

الوليات املتحدة والدول الأوروبية

للعدوان على  ا  لفل�سطني ورف�سً املتحدة دعًما  الواليات  التي خرجت يف  التظاهرات  كانت 

غزة ذات دالالت مهمة، اإذ كانت اأ�سخم من تلك التي نّظمها اأن�سار دولة االحتالل لدعمها. 

وخرجت تظاهرات يف كل من نيويورك ومي�سيغن ووا�سنطن، ونّظمت فعاليات احتجاجية اأمام 

البعثة االإ�رسائيلية لدى االأمم املتحدة واأمام �سفارة االحتالل.

عك�ست التظاهرات يف الواليات املتحدة ت�ساعد التاأييد ال�سعبي للق�سية الفل�سطينية، ور�سمت 

م�سهًدا يتكامل مع نتائج ا�ستطالع ملركز »جالوب« عن �سهر �سباط/فرباير 2021 ،بّينت نتائجه 

االحتالل،  دولة  حيال  اإيجابي  موقف  امل�ستطَلعني  لغالبية  كان  واإن  للفل�سطينيني،  الدعم  تزايد 

.
(67(

واهتمام غالبية الدميقراطيني مبمار�سة �سغط اأمريكي اأكرب على دولة االحتالل

ومدريد  وبرلني  وبلجيكا  لندن  مثل  خمتلفة،  اأوروبية  مدن  يف  تظاهرات  ،خرجت  كذلك 

اأمام �سفارة االحتالل  الن�سطاء واأبناء اجلاليات العربية والفل�سطينية  وباري�س، وتظاهر املئات من 

بقنابل  وفّرقتهم  املتظاهرين  الدامنركية  ال�رسطة  الدامناركية كوبنهاغن، حيث واجهت  بالعا�سمة 

الغاز املدمع. 

ات التوا�سل الجتماعي من�سّ

مل�سلحة  باملعاك�س  غزة يف وقت ميكن و�سفه  على  والعدوان  القد�س  �سيف  معركة  انطلقت 

اإىل  ات  املن�سّ امل�سهد، وحتّول هذه  مفا�سل  على  احلديث  االإعالم  �سيطرة  »اإ�رسائيل«، من حيث 

م�سدر لالأخبار املبا�رسة من امليدان موّثقة بعد�سات الهواتف النّقالة، التي نقل اأ�سحابها عربها، 

من امليدان اإىل املاليني حول العامل، م�ساهد همجية العدوان وا�ستهدافه املدنيني. وبذلك، خرجت 

االأمور من يد »اإ�رسائيل« التي كانت ت�سيطر اإىل حّد كبري على االإعالم التقليدي، وتتحكم بامل�سهد 

عرب توا�سل املوؤ�س�سات ال�سهيونية مع قادة �رسكات االأخبار الكربى ل�سمان نفي الرواية العربية، 

  .
(68(

يف مقابل اإعطاء االأولوية لبّث الرواية ال�سهيونية وت�سييدها

متنع  اأن  دون  من  لكن  الفل�سطيني،  املحتوى  حاربت  التوا�سل  ات  من�سّ اأّن  ذلك  ينفي  وال 

وقد  ومزاعمه.  االحتالل  اأكاذيب  على  وتعلو  تنت�رس  كانت  التي  الفل�سطينية  الرواية  و�سول 

 https://aja.me/k2ye3 ..15/5/2021 ،66- اجلزيرة
 Gallup، 19/3/2021. https://bit.ly/3gXu3Ww -67

https://al-akhbar.com/Opinion/307093 ..29/5/2021 ،68- األخبار
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اجتذبت مت�سامنني من حول العامل، من مثّقفني وممّثلني وموؤّثرين وغريهم؛ و�سحيح اأّن بع�س من 

، اإال اأّن انت�سار الرواية 
(69(

اأعلنوا تاأييدهم عادوا وتراجعوا، غالًبا ب�سبب ال�سغط ال�سهيوين عليهم

الفل�سطينية كان اأكرث تاأثرًيا من ذلك الرتاجع. 

رابًعا: التعاطي مع تداعيات املعركة

حّققت املقاومة الفل�سطينية يف معركة �سيف القد�س اإجنازات مهّمة ،فاأثبتت قّوتها و�سعبّيتها 

والقدرة على املبادرة اإىل �رسب االحتالل، واختيار توقيت املعركة، وتنامي خربتها التقنية وقدرتها 

؛ وكّر�ست دورها كمدافع عن القد�س واالأق�سى، لُتخرج اإىل دائرة الفعل ما التزمت 
(70(

الع�سكرية

به يف خطابها ل�سنوات عرب تاأكيدها اأّن القد�س واالأق�سى خّط اأحمر. كذلك، اأعطت املعركة دفعة 

مقاربة  اأّي  م�ستوى  على  الفل�سطينية  الق�سية  مركزية  واأّكدت  املنطقة  املقاومة يف  لقوى  اإيجابية 

للمنطقة، ال ميكن اأن يوؤّدي جتاهلها واإهمالها اإىل حّلها تلقائًيا اأو تال�سيها.   

كما حازت املقاومة التفاًفا �سعبًيا كبرًيا يف الداخل واخلارج، يف ظّل ح�سن اإدارتها املعركة، 

وقدرتها على ال�رسب يف العمق االإ�رسائيلي، وكانت فاحتة اإجنازاتها مع متّكنها من اإجبار االحتالل، 

ظّل  التي  التهويدية  االأعالم  م�سرية  اإلغاء  على  القد�س،  على  االأوىل  ال�ساروخية  الر�سقات  مع 

االحتالل متم�سًكا بها يف حماولة للتعوي�س عن عدم قدرته على تاأمني اقتحام امل�ستوطنني امل�سجد 

االأق�سى يف اليوم ذاته، الذي وافق 28 رم�سان، ملنا�سبة »يوم القد�س«، بعدما ت�سّدى له املرابطون 

يف امل�سجد على مدى اليوم. 

ومن دون اإغفال املوقف ال�سعبي خارج فل�سطني، كما عك�سته التظاهرات التي �سهدتها دول 

االإيجابي  الفل�سطيني  ال�سعبي  املوقف  عّززت  القد�س  �سيف  معركة  فاإّن  اختالفها،  على  العامل 

بني  ما  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطيني  العام  للراأي  ا�ستطالع  فوفق  املقاومة.  حيال 

اأجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سّية وامل�سحّية، اأظهرت   ،2021 حزيران/يونيو   9-12
ال�سلطة  الفل�سطيني جتاه  العام  الراأي  2021 تغرًيا جوهريًا يف مواقف  الثاين من عام  الربع  نتائج 

اأن  النتائج  الفل�سطينية وقيادتها، وجتاه حركة حما�س، وجتاه العالقة مع دولة االحتالل. وتظهر 

ّن�سبة %77 من الفل�سطينيني تعتقد اأّن حركة حما�س انت�رست يف املواجهات مع »اإ�رسائيل«، فيما 

يعتقد %72 منهم اأّن اإطالق ال�سواريخ على املدن االإ�رسائيلية جاء ن�رسة لالأق�سى ولل�سيخ جّراح. 

وتظهر النتائج ا�ستياء وا�سًحا من اأداء ال�سلطة الفل�سطينية وحكومتها وقيادتها وحركة فتح يف اأثناء 

التو�سل  ل  اإنها تف�سّ  27% الراهنة، تقول ن�سبة   املواجهات واحلرب. وللخروج من االأو�ساع 

 https://aja.me/hp928v ..27/5/2021 ،69- اجلزيرة
70- وليد عيد احلي: االآفاق امل�ستقبلية ملعركة �سيف القد�س، مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات، 25/5/2021..

 https://bit.ly/3xJhPrh
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ل �سّن كفاح م�سّلح �سد  اإىل اتفاق �سالم مع دولة االحتالل، فيما تقول ن�سبة من %9) اإنها تف�سّ

ل التو�سل اإىل اتفاق �سالم، ون�سبة  26%  االحتالل االإ�رسائيلي، فيما قالت ن�سبة  %6)  اإّنها تف�سّ

 .
(71(

ل �سّن كفاح م�سّلح، يف ا�ستطالع اأجراه املركز قبل ثالثة اأ�سهر قالت اإنها تف�سّ

امل�ستوى  على  كبري  قلق  م�سدر  كان  حولها  ال�سعبي  وااللتفاف  للمقاومة  امليداين  االإجناز 

ال�سلمية  الت�سوية  م�سار  الإخفاق  تاأكيد  من  ذلك  يعنيه  ما  اإىل  نظًرا  والدويل،  االإقليمي  الر�سمي 

وف�سل م�سار التطبيع، واإمكانية ا�ستفادة »حمور املقاومة« من االإجناز، وت�ساعد اخلطر بالن�سبة اإىل 

دولة االحتالل. لذلك، يبدو اأّن الدول املت�رّسرة من االإجناز الذي حّققته املقاومة، حتى تلك التي 

�سجبت العدوان، �ستكون معنّية بتحجيم املقاومة وتقلي�س اأهمية اإجنازها، واإعادة اإحياء ال�سلطة 

م�ستوى  على  م�رسوعها  واإ�سعاف  املقاومة  قوى  عزل  على  والعمل  املفاو�سات،  م�سار  ومعها 

فل�سطني واملنطقة. 

ولعّل اأولويات بايدن يف ما خ�ّس التعاطي مع تداعيات �سيف القد�س ت�سمل حت�سني اأمن دولة 

االحتالل واإعادة ترميم قدرتها »الدفاعية«، وعزل حركة حما�س وحما�رستها، واإعادة اإحياء م�سار 

املفاو�سات. ففي موؤمتر �سحفي يف 21/5/2021، قال بايدن يف اإجابة على �سوؤال حول الر�سالة 

التي يوّجهها اإىل الدميقراطيني الذين يدعونه اإىل مواجهة »اإ�رسائيل« ومن ينتقدون �سفقة االأ�سلحة 

التي عِقدت موؤخًرا مع دولة االحتالل، اإّنه لن يغرّي من التزامه باأمن »اإ�رسائيل«، م�سرًيا يف الوقت 

، مع ما يعنيه هذا االأمر من حاجة اإىل تعزيز 
(72(

ذاته اإىل اأّن احلاجة اإىل حّل الدولتني ال تزال قائمة

دور ال�سلطة الفل�سطينية واإيجاد �سبيل للعودة اإىل م�سار املفاو�سات. 

املنطقة  اإىل  بزيارة  ،اإّن تكليفه وزير اخلارجية   24/5/2021 بايدن يف  بيان �سادر عن  وقال 

جاء لتن�سيق اجلهود الدولية وللتاأكد من و�سول امل�ساعدات اإىل غزة ب�سكل ي�ستفيد منه ال�سعب 

يف  اأو�سنت،  لويد  االأمريكي  الدفاع  وزير  اأّكد  كذلك،   .
(7((

حما�س حركة  ولي�س  الفل�سطيني 

القّبة  �سواريخ  خمزون  الإعادة  الالزمة  امليزانيات  بتخ�سي�س  البنتاغون  التزام   ،18/6/2021
احلديدية االإ�رسائيلية اإىل ما كان عليه قبل العدوان االإ�رسائيلي االأخري على غزة يف اأيار/مايو 2021، 

، وذلك بناًء على نقا�س م�سبق مع 
(74(

اًل للكونغر�س حول املبلغ املطلوب واأّنه �سري�سل طلًبا مف�سّ

وزير اجلي�س يف حكومة االحتالل بني غانت�س، الذي التقى اأو�سنت لهذه الغاية يف 6/2021/)؛ 

.
(75(

وقد اأّكد االأخري التزام الرئي�س بايدن بتعزيز منظومة القّبة احلديدية

 https://pcpsr.org/ar/node/844 .15/6/2021 ،71- املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية
 The Hill، 21/5/2021. https://bit.ly/3xFJwBv -72

 https://bit.ly/3cQs1GD  .24/5/2021 ،7- موقع البيت االأبي�س(
 https://mdn.tv/6FLt .18/6/2021 ،74- امليادين

 https://bit.ly/3j3TGI4  .(/6/2021 ،75- موقع وزارة الدفاع االأمريكية
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  معركة »�سيف القد�س«: املواقف والتداعيات

على امل�ستوى املتعّلق بالتطبيع، ميكن القول اإّن معركة �سيف القد�س وتطوراتها اأّكدت اأّن التطبيع 

ن دولة االحتالل ومل يحّقق تطلعاتها اإىل اإنهاء الق�سية الفل�سطينية. ويف هذا ال�سياق جاء  مل يح�سّ

اإىل  اأ�سار  الذي  بوريل،  جوزيب  االأوروبي  باالحتاد  اخلارجية  وال�سيا�سات  االأمن  مفّو�س  كالم 

الفل�سطينية  الق�سية  باأّن  انطباًعا  اأعطى  اإ�رسائيل  مع  عالقاتها  العربية  الدول  من  عدد  »تطبيع  اأّن 

انتهت«، معلًنا عن �رسورة العودة اإىل مفاو�سات حقيقية من اأجل حّل دائم عرب ت�سوية �سيا�سية 

.
(76(

تقوم على حّل الدولتني

خامتة 

ت�ساند  التي  االأطراف  م�ستوى  على  واالإقليمية  الدولية  واجلهود  املواقف  فاإّن مالمح  وعليه، 

دولة االحتالل وتدور يف فلك املوقف االأمريكي عموًما، ت�سري اإىل اأّن العمل جاٍر ملنع املقاومة، ال 

�سيّما حركة حما�س، من جني اأّي مكا�سب �سيا�سية بعد معركة �سيف القد�س وحما�رسة هذا امل�سار 

ومنعه من تعزيز قّوته وقدراته، يف مقابل حماوالت تعومي ال�سلطة الفل�سطينية عرب الدفع باجتاه اإعادة 

اإحياء م�سار املفاو�سات الذي ال تزال ال�سلطة متم�ّسكة به كم�سار يحفظ حياتها وا�ستمرارها، يف 

ظّل تنافرها التام مع م�سار املقاومة وعجزها عن اال�ستفادة ال�سيا�سية من اأوراق القّوة التي يحّققها 

هذا امل�سار.   

 https://aja.me/ctbpl .2(/5/2021 ،76- اجلزيرة
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للدرا�سات  باحث  مركز  يف  ُعِقدت 

 ،3/06/2021 الفل�سطينية واال�سرتاتيجية، يف 

القد�س  حلقة نقا�س خا�سة حول معركة �سيف 

توؤ�س�س  هل  القد�س:  �سيف  »معركة  بعنوان: 

امل�رشوع  مع  ال�رشاع  يف  جديدة  ملرحلة 

باحث  مركز  مدير  اأدارها  وقد  ال�سهيوين؟«. 

عدد  مب�ساركة  وذلك  ن�رشاهلل،  يو�سف  الدكتور 

الفل�سطينية  ال�سوؤون  يف  واخلرباء  الباحثني  من 

واالإقليمية، وهم:

التنمية  كتلة  عن  نائب  خواجة،  حممد   -

والتحرير يف الربملان وع�سو مكتب �سيا�سي يف 

حركة اأمل.

القومي  العام للموؤمتر  - معن ب�ّسور: االأمني 

العربي ال�سابق.

العلوم  كلية  عميد  دعنا:  �سيف  د.   -

واأ�ستاذ  وي�سكون�سن،  جامعة  يف  االجتماعية 

علم االجتماع فيها.

املركز  رئي�س  اهلل:  ف�سل  احلليم  عبد  د.   -

اال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق.

الزيتونة  مركز  عام  مدير  �سالح:  حم�سن   -

للدرا�سات.

- د. طالل عرتي�سي: باحث واأ�ستاذ جامعي.

- ميخائيل عو�س: كاتب وحملل �سيا�سي.

- د. عبا�س اإ�سماعيل: اأ�ستاذ جامعي وباحث 

يف ال�سوؤون االإ�رشائيلية.

يو�سف  الدكتور  املركز،  مدير  ا�ستهّل  وقد 

ن�رش اهلل، احللقة النقا�سية بالكلمة االآتية:

حلقة نقا�ش خا�صة

»معركة

�صيف القد�ش: 

هل ت�ؤ�ص�ش ملرحلة 

جديدة

يف ال�صراع

مع امل�صروع ال�صهي�ين«؟
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الدكتور يو�صف ن�صراهلل:

اأتوّجه بعظيم ال�سكر وعظيم االمتنان اإىل االأ�ساتذة الكرام، واأرّحب بكم فرداً فرداً يف مركزكم، 

واأ�سكر لكم ح�سن تلبيتكم للدعوة اإىل حلقة نقا�س حول معركة �سيف القد�س. هل توؤ�س�س هذه 

اأن معركة �سيف  اإىل مرحلة جديدة يف تاريخ ال�رشاع مع امل�رشوع ال�سهيوين؟ ال يخفى  املعركة 

القد�س  اأعادت االعتبار اإىل مكانة الق�سية الفل�سطينية بو�سفها ق�سية مركزية لل�رشاع بعد �سنوات 

من االن�سغال يف نزاعات االإقليم ويف معارك االإقليم، وبعد دفع اأمريكي اإىل تعزيز م�سار التطبيع 

مع العدو لت�سفية هذه الق�سية واإىل اإ�سغال كل قطر عربي مب�سكالته وباأزماته الداخلية. هذه املعركة  

متخ�ست عن نتائج متداخلة متنوعة ومت�سابكة، منها ما حتقق بالكامل، ومنها ما ينتظر امل�ستقبل 

كي ُي�ستكمل مبنجزات قيا�سية اإن �ساء اهلل. هذه املعركة التي ارتقت بكل املقايي�س اإىل فعل حرب، 

بكل ما للكلمة من معنى، قد تك�سفت عن نتائج وعن معادالت جديدة يف قواعد املواجهة، وهي 

معادالت، مكّملة لبع�سها، وت�سّكل خطورة على م�ستقبل الكيان اال�رشائيلي، بلحاظ اأنها تف�سي 

على امل�ستوى اال�سرتاتيجي اإىل االإ�رشار باأمنه القومي. ولعل اأهم هذه املعادالت هي معادلة الربط 

بني �ساحات الداخل الفل�سطيني املتعددة، ت�سامن هذه ال�ساحات وتكافل هذه ال�ساحات، ال�سيما 

بني غزة والقد�س، وتالحم القطاعات املختلفة يف عملية املواجهة. وهذه املعادلة باتت واقعًا بفعل 

وقائع امليدان ومنجزاته، واإن مل يجر االعرتاف الر�سمي  مبحدداتها، ربطًا برف�س تل اأبيب االإقرار 

الفل�سطينية  املقاومة  ملطالب  خ�سع  كمن  تبدو  ال  كي  ملفاعيلها  العلني  واالن�سياع  بها  الر�سمي 

و�رشوطها املت�سلة بوقف اإطالق النار. لكن تل اأبيب تدرك اأن معطيات تفعيل هذه املعادلة باتت 

متوافرة لدى املقاومة الفل�سطينية، كنتيجة من نتائج املواجهة ونتيجة من نتائج ال�رشاع ونتيجة من 

نتائج امليدان.

القد�س  اجتاه  باأي فعل عدواين  يقوم  املواجهة، واأن  اأو  ال�رشاع  العدو جتزئة  با�ستطاعة  يعد  مل 

واملقد�سيني، اأو  اجتاه ال�سفة ،اأو اجتاه اأي �ساحة من �ساحات الداخل الفل�سطيني املحتل من دون 

الفل�سطينية ورد  ال�سيا�سي واالأمني والع�سكري، مواقف املقاومة  اأن حت�رش يف  ذهنه، ويف وعيه 

فعلها وجاهزيتها للذهاب بعيداً يف عملية الت�سعيد. هذه املعادلة، معادلة الربط بني ال�ساحات، ال 

�سك اأنها اأقلقت اال�رشائيلي و�سّكلت مفاجاأة �سادمة له، لناحية اأنها اأعادت و�سل ما كان اتفاق 

اأو�سلو امل�سوؤوم جّزاأه وفّككه، ولناحية  اأنها اأكدت منطق املقاومة واقتدارها الع�سكري ودورها 

اأي  املعادلة،  بهذه  وربطًا  ُوجدوا؛  واأينما  كانوا  اأينما  الفل�سطينيني،  كل  للفل�سطينيني،  احلمائي 

ربطًا مبعادلة الربط، تك�سفت معركة �سيف القد�س عن اأن فل�سطينيي 48 هم االأقوى يف املنظومة 

الفل�سطينية املقاومة، واأن خطرهم على االإ�رشائيلي يعدل خطر �سواريخ غزة، واأن كل املحاوالت 

االإ�رشائيلية ل�سلخهم عن هويتهم قد باتت هباًء منثورا، واأن كل املليارات  الإعادة دمج ال�سباب 

الفل�سطيني يف املجتمع االإ�رشائيلي  كانت جمرد اأوهام. لقد جاء ا�سطفاف فل�سطينيي 48 و�سواهم 
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اإىل جانب القد�س واإىل جانب قطاع غزة، ليوؤكد ف�سل ال�سيا�سة االإ�رشائيلية التي كانت تتعامل مع 

الفل�سطينيني وفقًا لتمو�سعهم اجلغرايف، وليعيد من ناحية ثانية انخراط هوؤالء جمتمعني يف وحدة 

م�سار وامل�سري لتحرير كامل االأرا�سي الفل�سطينية من البحر اإىل النهر. ويف ال�سياق اأي�سًا، بدا اأن 

ثمة رابط ع�سوي بني ارتقاء املقاومة يف الداخل الفل�سطيني وبني �ساحات املواجهة والكبا�س مع 

العدو اال�رشائيلي على م�ستوى املنطقة وعلى م�ستوى االإقليم. لقد تك�سفت هذه املعركة عن ف�سل 

اال�سرتاتيجيات االإ�رشائيلية التي كانت مفّعلة يف ال�سنوات املا�سية، والتي كانت ترى اأن احلدث 

مبواجهة  االن�سغال  عن  »اإ�رشائيل«  اهتمام  �رشف  خالله  من  ُيراد  اإ�سغايل  حدث  هو  الفل�سطيني 

ما  اأن  اأبيب  تل  القرار يف  ل�سانع  بدا  ما  ف�رشعان  ال�سمالية.  اجلبهة  على  االأكرث خطورة  التهديد 

حدث على اجلبهة اجلنوبية لي�س منف�ساًل عن اجلبهة ال�سمالية، واأن التباهي اال�رشائيلي مبا ي�سمى 

املعركة بني احلروب كان �سببًا اأ�سا�سيًا لتجاهل تعاظم ما ي�سميه اليوم مبع�سلة قطاع غزة. 

ي�سبه  ما  اإىل  املقاومة على اجلبهة اجلنوبية  تتحول  اأن  اإمكانية  ا�رشائيليًا من  قلقًا  باملقابل، نرى 

املقاومة على اجلبهة ال�سمالية؛ وبالتايل، ارتداع »اإ�رشائيل« وعجزها لي�س عن ا�ستهداف املقاتلني 

الفل�سطينيني، بل عجزها عن االعتداء على املدنيني. وهناك اأي�سًا قلق اإ�رشائيلي من �سعي املقاومة 

اأ�سلحة  اإىل  التقليدية  اإىل حت�سني دقة قدراتها ال�ساروخية، وحتويل تر�سانتها وقدراتها  الفل�سطينية 

ال�سعف  من  اإ�رشائيلي  قلق  برز  واأي�سًا،  ال�رشاع.  م�ستقبل  كل  على  ذلك  انعكا�س  ومدى  ذكية، 

اإرادته  واإمالء  �سيطرته  فر�س  على  قدرته  وعدم  االإ�رشائيلي  قدرة  لناحية  امليدان،  يف  ظهر  الذي 

رغم كل االأعمال الوح�سية التي قام بها، وعجز هذا اجلي�س عن جلب »الب�ساعة« التي كان قد 

تعد  امل�ساألة  مل  اأن  اإدراكهم  مع  ميداين،  ن�رش  اأي  ت�سجيل  ي�ستطيعوا  مل  فال�سهاينة  بجلبها.  وعد 

تت�سل بالكرامة الوطنية، بل باتت حاجة ا�سرتاتيجية، الأن من يجل�س على مقاعد املتفرجني للنظر 

اإىل اأداء اجلي�س االإ�رشائيلي املتعرث وتقييمه وبناء املخططات واخلطط واملواقف والتقديرات ب�ساأنه 

فاإن خ�سية  وبالتايل  املقاومة؛  مكّونات حمور  هم  ؛اأي  واالإيرانيون  ال�سوريون،  اهلل،  هم: حزب 

»اإ�رشائيل« على �سورتها وقدرتها تتجاوز ال�ساحة الغزية اإىل كل �ساحات الكبا�س واملواجهة مع 

حمور املقاومة، ال �سيما واأن املعركة اأدت اإىل �سقوط مرّكبات العملية االأمنية االإ�رشائيلية؛ تاآكل قدرة 

اإىل �رشدية ورواية ن�رش باملقدور  اأبيب  افتقرت تل  القدرة على احل�سم. لقد  الردع لديها، وتبّدد 

ت�سويقها خارجيًا اأو  داخليًا الإقناع جمهورها الداخلي؛ ف�ساًل عن تهافت ا�سرتاتيجية نقل املعركة 

اإىل اأر�س العدو. فما �سهدناه هو حرب حقيقية داخل احلدود املفرت�سة للكيان االإ�رشائيلي. على 

، كل ما ح�سل ي�سي باأن قواعد اللعبة قد تغريت، واأنه مل يعد با�ستطاعة االإ�رشائيلي اإاّل االإقرار  كلٍّ

بينه وبني املقاومة ىالفل�سطينية، وذلك بعد  التي �سوف حتكم قواعد الكبا�س  باملعلدلة اجلديدة 

اأن ك�سفت  املواجهة عن حدود القدرة لدى »اإ�رشائيل«، وحدود مفاعيل قوتها، وبعد اأن اأكدت 

على عدم اإمكانية تطبيع غزة ليتفرغ العدو اإىل مواجهة اخلطر االأكرب على اجلبهة ال�سمالية؛ وبعد 
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اأن بّددت هذه املواجهة، اأي�سًا، كل رهانات العدو على مفاعيل �سيا�سة التطبيع الحتواء الفل�سطيني 

واإ�سعافه وت�سفية ق�سيته واإ�سعافه عربيًا.  

عنها  االإجابة  النقا�سية  احللقة  هذه  �ستحاول  وقلقة،  م�رشوعة  اأ�سئلة  ثمة  تبقى  ذلك  ومع 

تطوير  وكيفية  املواجهة  عملية  يف  املقاومة  ملحور  الفاعل  بالدور  يت�سل  ما  منها  تو�سيحها؛  اأو 

منظمة  حركة  اإىل  الدائمة  ال�سعبية  التحركات  حتويل  على  بالقدرة  يت�سل  ما  ومنها  الدور؛  هذا 

بالقدرة على مواجهة حماوالت  يت�سل  ما  ال�رشاع؛ ومنها  واإدخالها كعن�رش حا�سم يف مكّونات 

العدو الإجها�س نتائج الن�رش واملواجهة؛ ومنها ما يت�سل بانعكا�س املواجهة على م�سارات التطبيع 

التي فر�ستها معركة �سيف  يت�سل بقواعد اال�ستباك اجلديدة  امل�سارات؛ ومنها ما  وم�ستقبل هذه 

48 يف  اأرا�سي  القد�س ،ومبعاين التحول اال�سرتاتيجي الذي حتقق من خالل انخراط فل�سطينيي 

ب�ساأنها يف هذه  اإجابات  نقّدم  اأن  االأ�سئلة و�سواها هي ما �سوف نحاول   املواجهة. هذه  عملية 

احللقة. 

الأ�صتاذ معن ب�ّصور:

ال�سالم عليكم جميعًا. بداية ال بّد من �سكر الدكتور يو�سف ن�رش اهلل ومركز باحث للدرا�سات 

الفل�سطينية واال�سرتاتيجية على تنظيم هذه احللقة النقا�سية البالغة االأهمية. بالتاأكيد،هناك حتليالت 

ومقاالت  ودرا�سات كثرية قد �سدرت لتحليل نتائج  احلرب التي �سهدناها اأخرياً يف فل�سطني. 

وبالتاأكيد، فاإن احلديث عن نتائج وتداعيات هذه احلرب لي�س جمرد تنبوؤ؛ فالنتائج مرهونة بالطريقة 

التي �سوف نت�رشف فيها، كفل�سطينيني وكعرب، وكقوى للمقاومة وكحركة �سعبية حتررية، عربية 

وعاملية، اإزاء هذا احلدث التاريخي. 

كّلنا يعرف اأنها لي�ست املرة االأوىل التي نحقق فيها انت�سارات؛ ولكن كلنا يعرف اأي�سًا اأننا يف 

كثري من االأحيان قد حّولنا الن�رش الع�سكري اإىل هزمية �سيا�سية. ولعل املثل الوا�سح هو ما جرى بعد 

حرب ت�رشين1973؛ يومها جنح ال�سهاينة يف تغيري الو�سع ، بعد العبور التاريخي للجي�س امل�رشي 

لقناة ال�سوي�س، وبعد الو�سول التاريخي للجي�س ال�سوري اإىل م�سارف طربيا، حيث جرى اإدخال 

القوات ال�سهيونية اإىل غرب القناة وبدء املفاو�سات حتت عنوان فك االرتباط 1، وفك االرتباط 

2، و�سواًل اإىل زيارة اأنور ال�سادات للكني�ست، ثم اإىل اتفاقية كامب ديفيد التي اأثبتت كيف اأن 
انقالبًا يف املوازين ال�سيا�سية يتحول اإىل انقالب على امل�ستوى العربي العام.

ويف حالتنا، فاإن الدفر�سوار الذي ح�سل متّثل يف  االنق�سام الفل�سطيني، من خالل اإيحاء كل 

طرف باأنه م�ستهدف مبا جرى؛ االإيحاء لل�سلطة باأن دورها  انتهى، مع حماولة جذبها اإىل مع�سكر 

اآخر، واالإيحاء للمقاومة باأنها انت�رشت؛ وبالتايل �سار باإمكانها اأن تتجاوز الت�ساري�س واالنق�سامات 

التي تعي�سها فل�سطني.اإذاً، الدفر�سوار ال�سيا�سي هو اأخطر ما ُيهّدد  هذا االنت�سار، والذي يجب 
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اأنه ثمرة تكامل مقاومتني، مقاومة ع�سكرية ومقاومة �سعبية؛ تكامل املقاومتني  اأن نتذكر دائمًا 

هو  �سبب االنت�سار.كما يجب اإدراك اأن الت�سلل اإىل الدفر�سوار ال�سيا�سي متار�سه جهات عديدة، 

واأن له غاياته لدى معظم االأطراف؛ املنت�رش ينت�سي بانت�ساره فيهمل احلقائق املو�سوعية؛ والذي مل 

ي�سارك يف �سنع االنت�سار قد ُي�سبح فري�سة الإغراءات متعددة. اإذاً، املعركة مل تنته بعد. بدون �سك، 

اأن العدوان مل ينته بعد.  اأن ننتبه  االإيجابيات التي ح�سلت كثرية، ومت ذكر بع�سها، ولكن علينا 

قتل ال�سباب الفل�سطيني وا�ستمرار االعتقاالت يثبت اأن العدوان ال زال متوا�ساًل؛ حماوالت اإخالء 

البيوت يف حي ال�سيخ جراح ويف بطن الهوى، ويف �سلوان اأي�سًا، ُت�سري اإىل اأن العدوان ال زال 

م�ستمراً. لذا فالوحدة الفل�سطينية يجب اأن ُت�ستكمل، ويجب اأن ن�سعى جميعًا لتح�سينها، واأن ال 

نغري اأحداً باأنه ميكن اأن ينفرد باالنت�سار؛ التكامل الفل�سطيني اليوم هو �رشط من �رشوط االنت�سار. 

ال�سيا�سي الذي  طبعًا، هذا االنت�سار له عدة عوامل؛ منها الع�سكري الذي ينبغي تطويره،ومنها 

يجب اال�ستفادة منه. يجب العمل على الدائرة العربية واالإ�سالمية التي برزت  وحتويلها اإىل فعل 

والعاملي واالإ�سالمي حول  العربي  ال�سعبي  احلراك  �سهدنا هذا  اأن  لنا  ي�سبق  فلم  منّظم وم�ستمر. 

معركة فل�سطني. يجب اال�ستفادة من نقاط القوة هذه لالنتقال اإىل مرحلة جديدة من ال�رشاع.

 الأ�صتاذ حممد خواجة:

بداية ال بد من توجيه ال�سكر للدكتور يو�سف ن�رش اهلل ولكل العاملني يف مركز باحث للدرا�سات 

الفل�سطينية واال�سرتاتيجية. 

نحن االآن اأمام م�سهدية انت�سار ثالثية االأبعاد، اأربكت العدو ووّحدت الفل�سطينيني يف ال�سارع 

ويف امليدان، من قطاع غزة اإىل ال�سفة املنتف�سة، و�سواًل اإىل ما ي�سّمى باأرا�سي 48.

 غزة، حتى بدء معركة �سيف القد�س،كانت قد خا�ست ثالث جوالت قتالية مبواجهة العدو 

االإ�رشائيلي، كانت اأعنفها اجلولة االأخرية عام 2014 »اجلرف ال�سامد«، التي ا�ستمرت 52 يومًا. 

لكن جولة �سيف القد�س كانت االأهم من حيث املفاعيل والتاأثريات رغم املحدودية الزمانية؛ فهي 

امتدت فقط لـ11 يومًا.اأما بالن�سبة الأوجه التميز، فيمكن حتديدها كاالآتي :

اأواًل، الأول مرة تبادر املقاومة الفل�سطينية اإىل فتح املعركة، انت�ساراً للقد�س واالأق�سى، مع حتديد 

اأوقات معينة الإيقاف اإطالق النار والتهديد.

يف احلروب العربية-االإ�رشائيلية الكال�سيكية وغري الكال�سيكية، با�ستثناء حرب ت�رشين، مل يكن 

العرب هم املبادرين، مع فارق اأنه يف حرب ت�رشين كانت احلرب  بني جبهتني كبريتني، وكانت 

وكثافة  اجلغرافيا  حمدودية  من  يعاين  الذي  غزة  قطاع  وبني  وا�سعة،  داخلية  جبهات  ت�ساندهما 

املعركة دون  القرار يف فتح  الدميغرافيا. ورغم ذلك، كانت هناك �سالبة يف املوقف وجراأة يف 
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انتظار مبا�رشة العدو.

2006،حيث بقيت  اأنه كان هناك قوة �ساروخية يف مكان ما ت�سبه حرب متوز  االأمر الثاين 

الوترية ال�ساروخية تقريبًا على ثبات عاٍل طوال املعركة. وهذه الوترية املنطلقة من قطاع غزة تتميز 

حتى عن حرب لبنان الثانية، اأن مدى ال�سواريخ و�سل اإىل اأبعد النقاط.

خارج  من  القادمة  ال�سواريخ  ل�سد  ال�ساغل  االإ�رشائيلي  �سغل  الداخلية  اجلبهة  حماية  كانت 

تتعامل مع كل  اأن  اأنها من املمكن  القبة احلديدية، خا�سة  احلدود، وكانت املفخرة لديه وجود 

ال�سواريخ التي هي دون ال�سواريخ البالي�ستية؛ لكن يف احلقيقة مل ت�سل احلماية من خاللها الأكرث 

من  كبرياً  عدداً  ترمي  باأن  ال�ساروخي،  االإغراق  تكتيك  على  املقاومة  عملت  %40.فقد  من 

ال�سواريخ باجتاه نف�س الهدف. لذا مل تكن القّبة احلديدية على قدر االآمال االإ�رشائيلية. 

االأمر الثالث متّثل يف عدم دخول القوات الربية اإىل قطاع غزة رغم خطورة الو�سع، خوفًا من 

الكلفة العالية. 

االأمر الرابع متثل يف وجود ارتقاء يف اأداء منظومة القيادة وال�سيطرة لدى املقاومة. فقد ا�ستطاع 

املقاومون حتديد وقت اإطالق النار املعلن، والتحكم به اأي�سًا. 

املقاومة الفل�سطينية يف قطاع غزة اأدخلت عن�رشاً جديداً،  ولو اأنه ما زال يف و�سعية االختبار، 

وهو ا�ستعمال امل�سرّيات غري املاأهولة. يف حرب 2006 ا�ستخدم االإ�رشائيلي امل�سرّيات على نطاق 

وا�سع؛ وبعدها �سعت الكثري من الدول المتالكها.  ويف اعتقادي، هي �سوف ُت�ستعمل بطريقة 

اأكرب واأ�سمل يف احلروب القادمة. اإن عامل العوملة عّمم االأفكار، وف�سح االأ�رشار الع�سكرية؛ والدليل 

على ذلك اأن قطاع غزة، على الرغم من و�سعه ال�سعب، ا�ستطاع اأن ي�سنع م�سرّيات من اإنتاج 

ذاتي.فتعميم التكنولوجيا �سوف يفيد الطرف ال�سعيف �سد الطرف القوي يف احلروب القادمة. 

 ويف تقديري، فاإن تركيز االإ�رشائيلي اأثناء معركته �سد قطاع غزة كان يف مكان اآخر. 

يعني  وهذا  ونوعًا.  كمًا  غزة،  يف  الفل�سطيني  لدى  ما  اأ�سعاف   10 لديهم  املقاومة  فحلفاء   

اأ�سعب يف  وباتت  لبنان،  2006على  بعد حرب  تر�سخت يف غزة  قد   االإ�رشائيلية  احلروب  اأن 

�سوف تكون مكلفة ولن  امل�ستقبلية  االإ�رشائيلية  نزهة. احلروب  امل�ستقبل، ولن تكون عبارة عن 

تكون م�سمونة النتائج عند التخطيط لها؛ واالإ�رشائيلي �سيكون اأكرث ارتباكًا. 

الدكتور حم�صن �صالح:

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل. اأتقدم بال�سكر اجلزيل للدكتور يو�سف ن�رش اهلل ولالإخوة  يف مركز 

باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية.
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لقد اجتمعت يف معركة �سيف القد�س عدة اأمور حتى و�سلنا اإىل و�سعنا احلايل: 

انتخابات  م�سارف  على  كّنا  بقليل،  املعركة  قبيل  وتعاىل.   �سبحانه  اهلل  تقدير  الأول:  الأمر 

انتخابية،حيث يعلن حممود عبا�س وحركة فتح عن تعطيل  فل�سطينية وان�سغال  وا�سع بحمالت 

�سخط  مع  �سديد  اإحباط  بحالة  الفل�سطينيون  وي�ساب  االنتخابات،  وتعطيل  الدميقراطي  امل�سار 

اإىل  فتح، والعودة  قرار عبا�س وقيادة  ب�سبب  الداخل واخلارج  الفل�سطيني يف  االإطار  وا�سع، يف 

حالة االنق�سام.

يف تلك املرحلة يحدث هجوم اإ�رشائيلي منّظم وخمّطط له، بهدف ت�سعيد م�سادرات حي ال�سيخ 

جراح وحتقيق التق�سيم املكاين والزماين للم�سجد االأق�سى، مقابل ت�سعيد يف اأعمال املقاومة ويف 

البيئة االنتفا�سية ،فيحدث ت�سخني وت�سعيد لدى الفل�سطينيني يف نف�س الوقت. يرتافق ذلك مع 

حلول �سهر رم�سان.

وم�سري  القد�س  عن  الدفاع  وبني  وامل�سري  امل�سار  بني  املقاومة  تربط  االأو�ساع  هذه  مثل  يف 

املقاومة.

لكن ماذا لو اأن االنتخابات ح�سلت ودخلنا يف احلمالت االنتخابية؟ لرمبا ان�سغل الفل�سطينيون 

الأنها  ال�سواريخ،  اإطالق  يف  املقاومة  ترددت  ولرمبا  الدميقراطي؛  وبالعر�س  احلمالت   تلك  يف 

�سوف ُتتهم باأنها تعرقل امل�سار الدميقراطي واأنها تتهرب من اإعادة ترتيب البيت الفل�سطيني.

الذي  واأن  لالنتخابات،  م�ستعدة  كانت  املقاومة  اأن  القد�س  �سيف  معركة  ك�سفت  لقد  اإذاً،   

عّطلها  هم جماعة م�سار اأو�سلو، واأنهم الذين اأف�سلوا هذا امل�سار، فباتت املقاومة حرة يف �سناعة 

قرارها عندما تنت�رش للقد�س. وبالتايل، عندما باتت القد�س لوحدها، انت�رشت لها املقاومة، وانت�رش 

الفل�سطيني، وانت�رشت لها االأمة والبيئة االإن�سانية. والطرف االآخر الذي عّطل  ال�سعب  لها كل 

امل�سار الدميقراطي هو الذي خ�رش �سيا�سيًا وُعزل �سعبيًا؛ وُك�سفت بالتايل �سوءات اأو�سلو.

الأمر الثاين: الوحدة. يف هذه املعركة جتّلت معامل الوحدة باأجمل معانيها؛ كل قوى املقاومة يف 

الداخل واخلارج توحدت من اأجل ق�سية القد�س. وقد جت�سدت الوحدة لدى ال�سعب الفل�سطيني، 

يف غزة، يف القد�س، يف ال�سفة الغربية، مع وحدة اأهلنا يف 48 ويف ال�ستات الفل�سطيني، حلماية 

القد�س.

لتفجري  اأ�سا�س وركيزة  وال�سهيوين هي  الربيطاين  االحتالل  بداأ  اأن  منذ  القد�س؛  الثالث:  الأمر 

الثورات. ركيزة القد�س يف الوجدان الفل�سطيني والعربي، واالإ�سالمي واالإن�سانية، قوية. القد�س 

مفّجرة الثورات منذ عام 1920؛ واأول ثورة فل�سطينية، كانت القد�س قد وّحدت االأمة خلفها. 

القد�س هي حالة االإلهام الب�رشي، وهي البو�سلة التي وّحدت االأمة �سد العدو ال�سهيوين.
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هذه العنا�رش تكاد ال جتتمع اإال يف القد�س؛ وبالتايل اأظن اأن اإعالن مركزية القد�س يجب اأن 

يكون حا�رشاً لدى �سّناع القرار.

الأمر الرابع: نحن يف احلالة الفل�سطينية على م�سارف تغيري يف البيئة ال�سيا�سية الفل�سطينية، واأمام 

اإعالن �رشيح لف�سل اإدارة ال�سيا�سة الفل�سطينية الإدارة الق�سية الوطنية الفل�سطينية. لقد خذلتنا هذه 

القيادة حينما اأوقفت امل�سار الدميقراطي وتابعت احتكار منظمة التحرير واإدارة القرار الفل�سطيني، 

واأنه ال يوجد اأفق �سيا�سي. كل هذا ترافق مع اإجماع حول نهج املقاومة يف املعركة التي خا�ستها 

اأخرياً ،وهي اأقرب اإىل بيئة معركة الكرامة التي حدثت عام 1968. فنحن االآن على اأبواب مرحلة 

�سيا�سية جديدة ت�رشعن خلط املقاومة كي يتوىل الزمام يف �سنع القرار الفل�سطيني. يجب اأن يكون 

هناك ا�سطفاف وطني لفر�س حالة تغيري على القيادة احلالية باأنه اآن االأوان لتغيري حقيقي. واليوم، 

قيادة املقاومة هي التي تعرّب عن تطلعات ال�سعب الفل�سطيني.

مبنهجها  بل  باأفرادها،  فقط  لي�س  بالتنحي،  القيادة  تطالب  التي  بالعرائ�س  تعج  ال�ساحة  اإن 

وم�سارها؛ منهج الت�سوية مل يعد له مكان يف ال�ساحة الفل�سطينية، ومنهج املقاومة يجب اأن يحل 

مكانه.

الأمر اخلام�س؛ نحن اأمام ا�سطفاف حقيقي، وهو اأن تقوم القيادة، على اأ�سا�س وحدة وطنية، 

على خمعادلة القد�س واملقاومة؛ عندها �ستنطلق االأّمة.

من  حالة  فهناك  ال�سهيوين.  امل�رشوع  اأزمة  على  التاأكيد  هو  اجلانب،  هذا  يف  االأخري  االأمر 

االرتباك الداخلي يف اإطار �سّناع القرار؛ اإن املقاومة التي وّفرت لقمة خبز اأبنائها من اأجل �سناعة 

اجلي�س  هزمية  ا�ستطاعت  االإمكانات،  وباأقل  عامًا،  ع�رش  خم�سة  منذ  حما�رشة  وهي  ال�سواريخ، 

ال�سهيوين وا�ستهداف موؤ�س�سات الكيان املختلفة . اإذاً،  هذه املقاومة جديرة باأن حتظى بدعم كل 

ال�سعب الفل�سطيني. 

باملقابل، العدو ال�سهيوين يواجه اأزمة مت�ساعدة يف االأماكن التي ي�سيطر عليها، خا�سة اإذا ما 

التحم خّطا املقاومة يف الداخل واخلارج.

يلمع  اأن  �سيحاول  االنت�سارات ومن  لي�رشق  �سياأتي  �ستزيد، الأن هناك من  التحديات  وختاماً، 

ال�سلطة؛ �ستحاول دول اإعادة غزة اإىل احل�سار واإ�سغالها بجراحها وبالدمار وباالإعمار؛وهناك من 

�سينفخ بنار اخلالفات الداخلية؛ لكن وعي املقاومة وقيادتها، وثبات هذا اخلط، وانت�سار احلالة 

ال�سعبية الفل�سطينية والعربية واالإ�سالمية، ال بل االإن�سانية،  �سيمّكننا من جتاوز كل  التحديات.
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الدكتور عبد احلليم ف�صل اهلل: 

 ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛ يف البداية ال�سكر للدكتور يو�سف ن�رش اهلل وملركز باحث 

الذي يعطينا هذه الفر�سة لالإمعان للحظة يف ما جرى اأخرياً يف فل�سطني. 

�ساأحتدث عن ما ك�سفته معركة غزة من اأزمات بنيوية لدى العدو ال�سهيوين، وما ك�سفته من 

عوامل ومواطن قوة لدى املقاومة وحمور املقاومة.

لديه  العدو  اأن  الوا�سح  فمن  العدو؛  لدى  اجليو�سيا�سية  االأزمة  اأوًل،  البنيوية:  للأزمات  بالن�سبة 

م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث  الوا�سح  ومن  االأمريكي.  للقرار  ف�سيئًا،  �سيئًا  تزداد  كبرية،وهي   تبعية 

الواليات  تقوده  الذي  الدويل  النظام  وتهاوي  ومتا�سك  بقوة  ترتبط  العدو، كما �سعفه،  قوة  اأن 

املتحدة االأمريكية. اإن  احلرب  االأخرية كانت خا�سعة الإيقاع اأمريكي؛ فلم يكن لدى ال�سهيوين 

القدرة على اتخاذ قرار بعيد املدى، بل كان متمو�سعًا داخل النافذة الزمنية التي وّفرتها له االإدارة 

االأمريكية التي ال تكن الوّد الإدارة نتنياهو؛ لكن هذا ال يعني اأنها ال تكن الوّد للعدو االإ�رشائيلي 

نف�سه.

على  اخلارجية  العدو  �سيا�سة  االآن،تقوم  حتى  قرن  ربع  منذ  امل�رشوعية؛  اأزمة  هي  الثانية  الأزمة 

تكري�س امل�رشوعية لكيانه، وعلى اإف�سال حماوالت تقوي�س هذه  امل�رشوعية من قبل املقاومة وقوى 

العاملي �سد  اليمني  العدو مع  يتمو�سع  اليوم ال  احلّية. لكن  العربية واالإ�سالمية  املقاومة والقوى 

الي�سار العاملي، بل مع اليمني املتطرف العاملي مبواجهة كل القوى املناه�سة لليمني املتطرف؛ وهذا 

العاملي،  املتطرف  اليمني  من  ت�سّكل جزءاً  باتت  اليهودية  الدولة  التدبري. واليوم، فكرة  �سوء  من 

وهي حمل انق�سام عاملي ، االأمر الذي اأفقدها امل�رشوعية اإىل حد كبري.

لقد قراأنا كثرياً كيف يرتاجع تاأييد كيان العدو و�سيا�ساته لدى يهود الواليات املتحدة االأمريكية 

منذ عقد من الزمن، بينما كانت االجتاهات الليربالية والدميقراطية يف الغرب تتبجح بتاأييد ق�سية 

»اإ�رشائيل« باعتبارها ق�سية �سعبية رابحة ووازنة.

التحدي الثالث هو االنق�سام الداخلي لدى العدو؛ االآن املجتمع ال�سهيوين منق�سم على االأقل 

اإىل خم�سة اأق�سام، الأ�سباب عرقية و�سيا�سية. لذا بات هناك �رشاع �سمن اأرا�سي 48 ؛وهذه نقطة 

�سعف وجودية وبنيوية.

العدو؛  اإليها  ا�ستند  لطاملا  التي  احل�سم  نظرية  �سقطت  حيث  الع�سكري،  الف�سل  هو  الرابع  الأمر 

نظرية اأن يطيل احلروب لكي ي�ستطيع التحكم مبا هو بني احلروب، واأن عن�رش الردع واحل�سم ال 

�سك فيه من خالل حرب ق�سرية. كل هذا بداأ يتهاوى.
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فاملقاومة يف فل�سطني ،ويف لبنان، فر�ست على العدو اأطول حرب خا�سها منذ عقود. 

الأمر اخلام�س، هو حتقق اأ�سواأ هواج�س العدو؛ فالعدو كان ي�سّخ�س  املخاطر على اجلبهة ال�سمالية 

ومن  متعددة  خارجية  جهات  من  به  يحيط  املقاومة  فمحور  االآن،  اأما  املقاومة؛  وحمور  باإيران 

الداخل. اأي�سًا، كان حمور املقاومة قيد الت�سكل؛ اأما االآن، فقد ت�سّكل �سيا�سيًا وميدانيًا ودميغرافيًا، 

وتغلب على كل العقبات،حيث ن�ستطيع اأن نتحدث اليوم عن حمور املقاومة  بالفم املالآن. 

اإن العدو بات ملزمًا بخيار الدولة الواحدة، الأن اليمني يحكم »اإ�رشائيل« وال ي�ستطيع الذهاب 

باجتاه حل الدولتني، بل هو حمكوم بخيار الدولة الواحدة.

الع�سكرية، فال  الطبقة  اأما يف  اال�سرتاتيجية.  الطبقة  �سيئًا يف  يحّقق  العدو مل  يف هذه احلرب 

هدف حّققه؛ ويف الطبقة العمالنية، مل يجروؤ على اتخاذ  قرار التقدم الربي؛ وحتى على م�ستوى 

الطبقة التكتيكية التكنولوجية ف�سل؛ فما الذي فعلته له القّبة احلديدية مبواجهة �سواريخ املقاومة؟ 

باملقابل، ك�سبت املقاومة الآتي:

كما ح�سل يف لبنان، حتكمت املقاومة الفل�سطينية بالنهاية امليدانية وال�سيا�سية للحرب. كانت 

م�سكلة العدو اأنه حتى عندما كان يتحكم بالنهاية امليدانية فهو ال يتحكم بالنهاية ال�سيا�سية للحرب. 

اأما االآن، فهو مل يتحكم بالنهاية امليدانية وال بالنهاية ال�سيا�سية؛ وهذا در�س تعلمناه يف لبنان،حيث 

كّلما كّنا اأكرث قدرة على التحكم بهاتني النهايتني كّلما كّنا نتقدم على �سّلم االنت�سار على العدو.

والع�سكرية  امليدانية  املقاومة  ق�سية  اأن  اأي�سًا،  تعّلمناها  التي  الدرو�س  ومن  ثانية،  جهة  من 

وال�سعبية هي ق�سية واحدة، ولي�ست هناك م�سارات متعددة للمقاومة؛ بل هناك مقاومة واحدة 

باأبعاد خمتلفة. وهذا ما راأيناه باأف�سل جتلياته يف معركة �سيف القد�س، حيث اأثبتت املقاومة قدرتها 

على اتخاذ القرار؛ وهنا اأقاطع بني التجربة اللبنانية والتجربة الفل�سطينية يف غزة: اأهم ما تكت�سبه 

باأن لديها قدرة كبرية  املقاومة وتتحلى به، باملقارنة مع كل من واجه العدو من جيو�س ودول، 

ومرونة على اتخاذ القرار؛ وهذا ما كان يفتقر اإليه العدو. اليوم املقاومة ت�ستند اإىل نظام اإقليمي 

جوهره املقاومة وم�رشوع املقاومة، دون اأن يعني ذلك اإطاحة كل اخليارات االأخرى، اأو اأن منوذج 

املقاومة واحد؛ لكن هناك نظام اإقليمي واحد ُيبنى على قاعدة وجود املقاومة، وهو اأثبت نف�سه 

. حمور املقاومة اليوم هو نظام اإقليمي يعرّب عن نف�سه بال�سيا�سة، وبامليدان، وباملعنى اجليو�سيا�سي 

وباملعنى الوطني؛ وهو اأهم ما نلم�سه حاليًا .

لقد تعملقت املقاومة وجتاوزت االنق�سامات ذات الطابع الوطني وال�سيا�سي الداخلي. وهي 

اليوم ت�ستند اإىل متا�سك  فل�سطيني متني. 
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يف لبنان، كّنا نبحث عن الوحدة فراأينا جناحها على اأ�سا�س م�رشوع املقاومة. واالآن يف فل�سطني 

الت�سوية، وحّرر  اأوهام  من  حّررنا  اخليار  وهذا   املقاومة؛  م�رشوع  على  الوحدة  تقوم  اأن  يجب 

�سلم،  »�ستاتيكو« ال حرب وال  على  املحافظة  ومن وهم  الت�سوية،  وهم  من  وامل�سلمني  العرب 

ووهم اجلمع بني الت�سوية واملقاومة، ووهم تنويع التحالفات خارج فكرة املقاومة، ووهم احلل 

االقت�سادي اأو املقاي�سة: الوفرة مقابل التخّلي عن االأر�س. وحتى هذا اخليار مل ينجح ملن اأراد هذا 

ال�سكل من الت�سويات.

الدكتور �صيف دعنا:

اأهم در�س من درو�س االنت�سار يف معركة �سيف القد�س  اأن ما ح�سل كان نوعيًا، وهو انت�سار 

عظيم. فقيا�س االنت�سار لي�س بعدد ال�سحايا.

وقعت  ذلك  ورغم  احلرب؛  �سد  مظاهرات  نّظم  العامل  كل   ،2003 عام  العراق  غزو  اأثناء 

املقاومة  مثل  اأخرى،  اآليات  اتباع  يجب  لكن  املظاهرات،  اأهمية  رغم  اأنه  ن�ستنتج  لذا  احلرب. 

امل�سلحة.

التحرير اأ�سهل واأ�رشع عندما تكون يف مقّدمة كل الو�سائل ما حدث يف معركة �سيف القد�س. 

لكن االأهم ما يتعلق بحركة التحرر الفل�سطيني؛ �سادت مقولة يف اجلزائر اأن بداية الدولة كانت 

ما  دول  يف  جرى  ما  لكل  م�سابهة  الدولة  على  امل�سيطرة  االجتماعية  القوى  اأن  مبعنى  مزّورة؛ 

ال�سيا�سي  باملعنى  بقي  ولكنه  الع�سكري،  باملعنى  خرج  اال�ستعمار  اأن  يعني  اال�ستعمار؛   بعد 

واالقت�سادي؛ وبالتايل هذه البداية املزّورة مل ُت�ستكمل، الأنه مت حترير اجلزائر ع�سكريًا ولكن لي�س 

�سيا�سيًا، وال اقت�ساديًا، وال ثقافيًا.

هذه املقولة قد تنطبق على الواقع الفل�سطيني، الأن بداية منظمة التحرير كانت بداية مزّورة؛ 

للعودة  اأنه يف كل مّرة ن�سطر  القد�س،  انت�سار �سيف  و�سبب احلديث عن بداية مزّورة   مبنا�سبة 

اإىل امل�سّلمات. ولالأ�سف، عندما نتابع الت�رشيحات يف االإعالم جند اأنها تخالف نتائج االنت�سار، 

وتعيدنا اإىل البداية املزّورة.

الدميقراطي.  معار�سة من داخل احلزب  اأ�سوات  االأخرية هو ظهور  ماح�سل خالل احلرب 

هناك تراجع يف التزام الواليات املتحدة باإ�رشائيل كاأولوية، حيث بداأت تتغري الن�سب يف ال�سارع 

االأمريكي؛ وهذا ما دفع النا�س اإىل قراءة خاطئة. من يحّدد ال�سيا�سة اجلديدة هي الطبقة احلاكمة 

وم�ساحلها؛ وتاأثري خم�سة اأع�ساء يف احلزب الدميقراطي حمدود جلهة دعم ت�سور حل الدولتني يف 

فل�سطني. فهم لي�ست  لديهم القدرة على التاأثري يف �سنع القرار.

لو ا�ستطاع العرب ت�سكيل »لوبي« يف كل دولة اأجنبية ف�ستكون حركتهم فّعالة حينها.
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بدل حماربة  ال�سيوعية  اإىل حمارية  العامل  بتوجيه  اليهودية  القيادات  قامت  العاملية،  احلرب  بعد 

النازية، رغم الهولوكو�ست، الأنها انخرطت يف قلب ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية.

النهج االأمريكي اجتاه معركة �سيف القد�س كان كاالآتي : كانت هناك دعوة للتهدئة، واإظهار 

وجود حماوالت لل�سغط  على نتنياهو، على الرغم من اأن الواليات املتحدة اأبطلت اجتماع جمل�س 

االأمن ب�ساأن غزة عدة مرات. 

اأ�سهل.  اأ�سبح الهجوم على االإقليم  بالن�سبة لالأمريكي، يجب حتقيق هدوء يف فل�سطني، وقد 

الت�سعيد يف فل�سطني يعّطل ال�سيا�سة االأمريكية يف االإقليم. وبالتايل ميكن اإعطاء الفل�سطينيني وهم؛ 

وهذا ما مت التعبري عنه يف �سحيفة نيويورك تاميز باأنه من املطلوب اإعادة تفعيل حل الدولتني ولي�س 

العمل للو�سول اإىل حل الدولتني. اإذاً، املطلوب هو تهدئة يف  فل�سطني كي  ت�ستطيع الواليات 

املتحدة االأمريكية اال�ستمرار يف �سيا�ستها  الإعادة ترتيب االإقليم، مبا يتوافق مع توجهاتها نحو �رشق 

اآ�سيا ومواجهة ال�سني ورو�سيا.

ا�ستعمال وهم  اإعادة  اأن  ت�سعر  املتحدة   فالواليات  االأمريكية.  ال�سيا�سة  تغرياً يف  يعني  هذا ال 

»حّل الدولتني« يفيد  من اأجل تفعيل الهجمة على االإقليم؛ والهجمة على االإقليم املق�سود منها 

كبح ال�سعود االإيراين اأو �رشبه، اأو الو�سول اإىل �سيغة حل ما مع احلالة االإيرانية.

الرتتيب االإ�رشائيلي من  الدوالرات �سنويًا لكيان االحتالل.  املتحدة تدفع مليارات  الواليات 

األف دوالر؛ وهذا  19، والدخل الفردي االإ�رشائيلي جتاوز ال45  اأو   18 ناحية الدخل هو رقم 

لي�س نتاج جهد اإ�رشائيلي ذاتي؛ اأي اأن الغرب االمربيايل يوّفر لال�رشائيلي م�ستوًى معي�سيًا  اأف�سل 

غري  ومن  متقدمة،  وظيفة  لديه  االإ�رشائيلي  اأن  ذلك  وراء  وال�سبب  االأوروبية.  الدول  بع�س  من 

امل�سموح غربيًا لالإ�رشائيلي اأن يخرج من نطاق هذه الوظيفة.

الناجت القومي يف الكيان ال يتاأتى عن ال�سياحة االإ�رشائيلية اأو الت�سدير اأو التجارة اأو ال�سناعة. 

اإن »اإ�رشائيل« تعمل باحلرب ،التي هي اأهم اأدوات االإنتاج الراأ�سمايل بناًء على فكرة القتل؛ الهدم 

واإعادة البناء. اإذاً، الواليات املتحدة هي اإمرباطورية.

الق�سية الثانية هي وجود »اإ�رشائيل«. اأحد االأوهام هذه االأيام  اأن »اإ�رشائيل« هي دولة ف�سل 

عن�رشي. لقد تطور علم اال�ستعمار املقارن، الذي ميّيز بني اأنواع اال�ستعمار اال�ستيطاين وحاالت 

ذهاب االأوروبيني اإىل جمتمعات اأخرى وا�ستيطانهم وحماولة بناء جمتمعات على �ساكلة جمتمعاتهم 

االأوروبية البي�ساء، مابني اأربعة اأو خم�سة اأنواع ح�سب الظرف. الفرق بني هذه االأنواع يكمن 

يف عالقة االأر�س بالعمل؛ امل�ستعمرات ت�ستوطن االأر�س وت�ستغل العمل كما حدث يف جنوب 

اأفريقيا. ولكن هناك اختالفات.

هناك منوذج اآخر ُي�سّمى امل�ستعمرة اال�ستيطانية ال�سافية، التي يتم  فيها ا�ستعمار االأر�س والعمل؛ 
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وهذا ما يوؤ�س�س ل�رشب التاريخ ،ويوؤدي اإىل املجازر واإىل اإبادة ال�سعوب االأ�سلية ولي�س ا�ستغاللنا 

فقط. فاملوؤ�س�سة ال�سهيونية ارتكزت على ا�سرتاتيجية االإبادة والقتل لدفع ال�سعوب على اخل�سوع 

اأو الهجرة؛ وهذا ما يح�سل يف فل�سطني.

�سيف  معركة  يعطي  ما  وهذا  مطالب.  ق�سية  ولي�ست  وجود  ق�سية  هي  الفل�سطينية  الق�سية 

القد�س اأهمية كربى.

الدكتور طالل عرتي�صي:

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. اأواًل يجب اأن نتعامل مع ما ح�سل يف فل�سطني على اأنه 

اإجناز كبري، واأن نبني على هذا االإجناز. ما حتقق على م�ستوى وحدة املقاومة يف الداخل  خطوة 

جديدة وا�سرتاتيجية ، مع وجود تفاوت يف االأدوار بني االأطراف املعنية . الوجه املكّمل لهذه 

املعادلة هو ا�ستكمال بنية وتالحم حمور املقاومة؛ املعركة االأخرية عّجلت يف حلمة حمور املقاومة، 

هذه  ال�سابقة؛  الع�رش  ال�سنوات  يف  حما�س  دون  من  وناق�سًا  �سوريا  دون  من  مهدداً  كان  الذي 

املعركة اأعادت حما�س اإىل قلب حمور املقاومة، وثّبتت و�سع �سوريا الذي مل يعد مهدداً. اإن حمور 

املقاومة بات يف مرحلة جديدة على م�ستوى اللحمة والثبات واالنتقال اإىل و�سع هجومي، ولي�س 

البقاء يف و�سع الدفاع، كما كان حاله خالل ال�سنوات الع�رش االأخرية . 

 من ثوابت الق�سية الفل�سطينية اأنه كلما حترك ال�سعب الفل�سطيني يتحرك الراأي العام العربي 

يخفت  احلراك  هذا  مثل  متنع  الظروف  كانت  وكلما  الدويل.  العام  الراأي  وحتى  والفل�سطيني، 

الراأي العام العربي واالإ�سالمي. 

هذا يعني اأن قلب ال�رشاع هو يف فل�سطني عندما تكون الظروف منا�سبة. املقاومة وال�سعب 

الفل�سطيني يتحركون، والراأي العام العربي واالإ�سالمي ي�ستجيب.

على امل�ستوى االإ�رشائيلي، هناك راأي عام لدى امل�ستوطنني يت�سم باخلوف والقلق على امل�ستقبل. 

اأمن؛  اأن حياتهم مهّددة. مل يعد هناك  كان هذا ال�سعور �سعيفًا لديهم، لكن اليوم هم ي�سعرون 

وبالتايل التفكري بالهجرة بات جديًا.

 واأقرتح هنا اال�ستثمار يف هذا املو�سوع يف اإطار احلرب النف�سية. علينا اأن ندعو دول الغرب 

ورو�سيا من اأجل امل�ساعدة لتحقيق العودة الطوعية واالآمنة لليهود اإىل البلدان التي اأتوا منها. وقد 

يلقى هذا املو�سوع تفاعاًل، الأن اجلي�س االإ�رشائيلي والقبة احلديدية لن ي�ستطيعا حماية امل�ستوطنني.

من االحتماالت املمكنة بعد هذه احلرب، حماولة تطويق املقاومة ؛يعني بث الروح يف خيار 

التفاو�س واإعادة الروح اإىل ال�سلطة الفل�سطينية، وال�سلطة جاهزة. اأي�سًا، �سيتم اإعادة تن�سيط الكالم 
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عن حل الدولتني، وهو طرح  مقبول دوليًا وعربيًا، وجزئيًا من قبل الداخل الفل�سطيني؛ لكن هذا 

يعني اإنهاء م�رشوع املقاومة. ورف�س هذا احلل يحتاج اإىل روؤية متكاملة. اإ�سافة اإىل م�ساألة الدعوة 

اإىل هدنة طويلة من اأجل اإعمار غزة؛ ولكن هل ميكن اأن ترف�س م�رشوع االإعمار وترف�س الهدنة 

الطويلة، اأو تقبل مب�رشوع االإعمار وترف�س الهدنة الطويلة؟ هذا يحتاج اإىل خطاب حمدد ووا�سح.

اإن الهدف من التدخالت اخلارجية هو تطويق االإجناز الذي ح�سل كي ال يكون خيار املقاومة 

هو اخليار امل�ستقبلي . يجب اأن نتوقع اأن تتعر�س حما�س ملحاوالت هجوم عنيفة و�سغوط ب�سبب 

االإيرانية، وم�رشوع  االإ�سالمية  املعلنة واجلريئة مع اجلمهورية  العالقة  دورها ومواقفها، وب�سبب 

العودة اإىل العالقات املتينة  وال�سحيحة مع �سوريا.

يف  فيه  واملنخرطون  اإليه  الداعون  فاأ�سبح  التطبيع،  م�رشوع  عزل  غزة  يف  ح�سل  ما   ، اأخرياً 

مو�سع الدفاع والعزلة، بعك�س و�سعهم يف ال�سنة املا�سية.

مع   االأخرية  قبل  ما  املعركة  تكون  قد  القد�س  �سيف  معركة  اإن  نقول  اأن  ن�ستطيع  رمبا  وعليه، 

الكيان الغا�سب لفل�سطني. 

الدكتور عبا�س اإ�صماعيل:

ال�سالم عليكم، و�سكراً لكم على الدعوة. كان هناك خطاأ ا�ستخباراتي اإ�رشائيلي ب�ساأن النيات 

وعي  كي  خالل  من  القد�س-غزة،  معادلة  اإ�سقاط  اإىل  االإ�رشائيلي  العدوان  هدف  الفل�سطينية. 

الفل�سطينيني، وجعلهم يعتقدون اأن الدفع باجتاه هذه املعادلة �سيجعلهم يدفعون ثمنًا باهظًا؛ طوال 

اأيام املواجهة كانت العني االإ�رشائيلية على حزب اهلل وعلى اجلبهة ال�سمالية، يف ظل  اإقرار اإ�رشائيلي 

بتطور القدرات ال�ساروخية لدى املقاومة: مدى اأكرب، دقة االإ�سابة اأف�سل، قوة التفجري اأقوى، 

كثافة اإطالق وا�ستهداف مراكز غري م�ستت لالأهداف. كل هذه العنا�رش هي التي اأ�سعفت فعالية  

منظومة القّبة احلديدية.

التهديد االأكرب للكيان متّثل يف م�ساركة فل�سطينيي 48، الأنه الم�س التهديد الوجودي.

كل ما ح�سل اأعاد النقا�س يف »اإ�رشائيل« حول جمموعة م�سائل، جت�سدت يف مع�سلة غزة،يف 

ظل  غياب اال�سرتاتيجية االإ�رشائيلية ملواجهة هذه املع�سلة، وخيارات ترتاوح بني ال�سيء واالأ�سوء، 

ا�سرتاتيجيًا واأمنيًا وع�سكريًا، بالن�سبة الإ�رشائيل، والتي كانت اأمام ثالثة خيارات :  اإما اأن تعمل  

�سيطرة حما�س  تعزيز  على  تعمل  اأو  غزة،  قطاع  حتتل  اأو  غزة،  القائم يف  الو�سع  مواجهة  على 

واالعرتاف بها.

ال نن�سى هنا اأن ت�سمية العملية الع�سكرية �سد غزة هي ت�سمية دينية »حار�س االأ�سوار«؛ وهي 
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االآية  ماأخوذة من  الت�سمية  دينية، وهذه  لها دالالت  االإ�رشائيلية  الع�سكرية  العمليات  كغريها من 

ال�ساد�سة من االإ�سحاح الثاين وال�ستني من �سفر اإ�سعياء الذي يقول: على اأبوابك يا اأور�سليم اأقمت 

حرا�سًا.

مع اأهمية ما حتقق، هناك حاجة اإىل بلورة املعادالت اجلديدة؛ واختبار النتيجة هو رهن عامل 

الوقت. معادلة القد�س-غزة ومعادلة غزة-اأرا�سي 48 ُطرحتا منذ البداية ؛ولكن من املبكر القول 

اإن هاتني املعادلتني قد تكر�ستا؛ و�سعي حمور املقاومة واملقاومة الفل�سطينية وحركة حما�س، وكل 

ف�سائل املقاومة لفر�س معادالت جديدة من هذا النوع، ُيعّد تهديداً وجوديًا بالن�سبة الإ�رشائيل . 

يجب اأن يقابل هذا التهديد اال�ستعداد خلطوة اإ�رشائيلية مماثلة؛ اأي اال�ستعداد خلطوة اإ�رشائيلية كبرية 

للخطر، وحتديداً حكم حما�س، وذلك من خالل   الفل�سطينية  يف غزة  الف�سائل  تعّر�س وجود 

التجزئة والف�سل واجلغرايف وال�سيا�سي  القائمة على  احلالية  االإ�رشائيلية  اال�سرتاتيجية  التخّلي عن 

بني ال�سفة والقطاع، خلدمة اأجندة اليمني، ما قد يدفع اإىل تفكري االإ�رشائيلي بتعري�س وجود حكم 

حما�س يف غزة للتهديد، من خالل اإزالته، بغ�ّس النظر اإن كان االإ�رشائيلي ي�ستطيع فعل ذلك اأم ال. 

وال توجد  االآن ا�سرتاتيجية اإ�رشائيلية بالق�ساء على حما�س.
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اإذا ما �سّلمنا جداًل مبنطق اأولئك الذين يّدعون اأن معركة �سيف القد�س مل توؤّد اإىل تغيري جوهري 

يف موازين القوى املادية بني الكيان االإ�رشائيلي وف�سائل املقاومة يف غزة؛ فاإن ما �ُسّلم به اأن نتائجها 

اال�سرتاتيجية واملعنوية - اإذا �سّح التعبري - كانت كارثية على كيان االحتالل، الذي قراأ بقلق بالغ 

مباداأة املقاومة الفل�سطينية با�ستخدام القدرات ال�ساروخية ب�سكل منّظم ومن�سبط ومتوا�سل طيلة 

اأحد ع�رش يومًا، ا�ستهدفت كل اأنحاء الكيان االإ�رشائيلي.

لقد ك�سفت يوميات املعركة بني »اأقوى« جي�س يف املنطقة وبني ف�سائل وجمموعات مقاومة 

اله�س، والتي  الكيان وداخل جمتمعه  قاتلة يف جي�س  �سبه منّظمة عن نقاط �سعف خطرية ورمبا 

ميكن البناء عليها يف املواجهات املقبلة مع العدو، من جانب حمور املقاومة يف املنطقة عمومًا.

اإن احلرب بني االحتالل وال�سعب الفل�سطيني و�سعوب املنطقة باتت حرب اإرادات ومعنويات 

�سيهزم  املقاوم  الطرف  لدى  باتت راجحة  التي  والنوعّية  الكمّية  اجتماع  اأن  �سك  واأدمغة؛ وال 

ُتفلح  لن  والتي  ال�سواريخ،  اآالف  ومبئات  املقاومني  اآالف  بع�رشات  حما�رشاً  بات  الذي  الكيان 

املنظومات االعرتا�سية )القّبة احلديدية و�سواها( يف �سّدها.
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