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  غزة على اإلسرائيلية احلرب
 

  هالل جميل
  إىل بحاجة فلسطين: احلرب بعد

  جديدة سياسية بنية
 

 ويرى ،2008 سنة أواخر يف غزة على احلرب سياقها يف اندلعت التي والدولية العربية األوضاع املقالة هذه ترصد
 استغلت كما الديمقراطي، احلزب حكم إىل اجلمهوري احلزب حكم من االنتقال فترة استغلت إسرائيل أن الكاتب
 اجلغرايف االنقسام كان الذي الوقت يف ،"املمانعة" وحمور العربي" االعتدال حمور" يسمى ما بين التجاذب اشتداد

 وتكريس ،"الدولتين حل" تقويض أهدافها رأس يف كان التي احلرب هذه تشن كي أشده، على الفلسطيني والسياسي
 الفلسطينية السلطة أن الكاتب والحظ. االستيطان يف والتوسع الغربية، والضفة غزة قطاع بين اجلغرايف الفصل

 مسلحة مواجهة فيها تندلع التي األوىل املرة هي هذه وأن احلرب، أثناء يف املترددة مواقفها بسبب ضعيفة باتت
 الوطني السياسي احلقل بناء إعادة الكاتب يقترح جمتمعة األسباب ولهذه. فيها" فتح" حركة تشارك ال إسرائيل ضد
  .الزاحف االستيطان ملواجهة فلسطين يف

   
  الدولة من بديالً  غزة على حرب
 جانب من حادة جتاذبية أو واستقطابية جانب، من انتقالية سياسية حلظة يف غزة قطاع على حربها إسرائيل شنت
 االبن بوش برئاسة – اجلمهوري احلزب من املتحدة الواليات يف السلطة انتقال عشية احلرب توقيت تم فقد. آخر

 إىل – غزة على دموية بحرب عنها إسرائيل فعوضت بوعده، يفِ ومل واليته نهاية قبل فلسطينية بدولة وعد الذي
 الصعيد على تتواصل تفاعالتها زالت ما طاحنة مالية أزمة ورث الذي أوباما ببراك ممثَّالً الديمقراطي احلزب

 كاديما حزب من كل سيسعى التي اإلسرائيلي، الكنيست انتخابات عشية تقع بحيث احلرب توقيت تم كما. العاملي
 حزب صعود فرص وتقليص الكنيست، يف تمثيلهما حتسين أجل من نتائجها الستخدام اإلسرائيليين العمل وحزب
 اهتزت التي هيبته اإلسرائيلي اجليش يستعيد كي وأيضاً  إسرائيل، يف احلكومة رئاسة نتنياهو زعيمه وتسلم الليكود

) واإلقليمي( العربي والوضع غزة قطاع على احلرب جاءت ذلك، على عالوة. 2006 سنة لبنان على حربه يف بحدة
 املنطقة، جتاه األميركية السياسة من مواقفه إىل نسبة" (االعتدال" بـ يوصف معسكر بين حاد جتاذب حالة يف

 أو" املقاومة" بمعسكر إليه يشار آخر معسكر وبين ،)استراتيجي كخيار إسرائيل مع املفاوضات خيار ودعمه
 مواجهة يف املقاومة خيار ودعمه املنطقة، جتاه األميركية للسياسة املعارض موقفه إىل نسبة" (املمانعة"

 من متأزمة حالة يعيش الفلسطيني والوضع حربها إسرائيل شنت ولقد). واإلسرائيلية األميركية بصيغتيه االحتالل
 سيطرة يف يتمثل جغرافياً  بعداً أخذه وبعد مستقلتين، حكومتين يف تمأسسه بعد اجلغرايف – السياسي االنقسام

 بين صراع يف ممثالً تنظيمياً – أيديولوجياً بعداً أيضاً وأخذه الغربية، الضفة على" فتح"و غزة، قطاع على" حماس"
. املنطقتين يف احلكومتين على وتسيطران الفكرية، ملنطلقاتوا البرنامج يف متباينين سياسيتين حركتين

 حماصر الفلسطيني واجملتمع موحدة، سياسية قيادة إىل يفتقر الفلسطيني والشعب حربها إسرائيل شنت باختصار
 العزل وجدار العسكرية واحلواجز االلتفافية والطرق اإلسرائيلية املستعمرات خالل من" بانتوستانات" يف

 غزة حرب جاءت لقد. غزة قطاع حال كان كما كبير سجن يف وحماصر الغربية، الضفة حال هو كما العنصري،
  .وطني حترر نضال كحركة السياسية حركته تنظم تعيد جامعة وطنية مؤسسات إىل يفتقر الفلسطيني والشعب

 أشهر عدة قبل غزة على حلربهما شك، دون من أميركي أخضر وبضوء خططتا، والعمل كاديما قيادتَي أن سراً يعد مل
 التزام غياب ظل يف" التهدئة" جتديد رفضها غزة، قطاع يف املقاومة فصائل بقية ومعها ،"حماس" حركة إعالن من

 على املتكررة اعتداءاتها أوقفت لو التهدئة تمديد اإلسرائيلية احلكومة إمكان يف وكان. التهدئة شروط إسرائيلي
 أحجمت ما وهو غزة، على فرضته الذي التجويعي احلصار فك إىل بادرت ولو الغربية، الضفة وعلى غزة قطاع
 أن تماماً  تدرك الدول هذه أن يف شك وال. لفكه إسرائيل على ضاغطة إجراءات اتخاذ عن والغربية العربية الدول

 عليهم، اجلماعية العقوبات فرض عبر احملاصرين على االستسالم فرض يستهدف بأنه ذلك عدواين، عمل احلصار
 .املشروعة املقاومة وسائل ومن الكريم العيش وسائل من حرمانهم وعبر
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  االستيطان وتكثيف والقطاع، الضفة بين الفصل وتكريس الدولتين، حل تقويض: احلرب هدف

 تلك منذ مشدداً حصاراً عليه وفرضت ،"معادياً كياناً" – 2007 يونيو/حزيران منذ – غزة قطاع إسرائيل اعتبرت
 املليون وبسكانه ،2كم 365 عن تقل التي بمساحته – غزة قطاع أن تماماً تعرف اإلسرائيلية والقيادة. الفترة

 نصف( السكان بين األطفال نسبة حيث من واألعلى العامل، يف اكتظاظاً األكثر املنطقة هو – نسمة مليون ونصف
 من شُردوا الذين الالجئين من هم أغلبيتهم، يف غزة، قطاع سكان أن كما). عاماً 16 عن أعمارهم تقل السكان
  .1948 سنة يف وطنهم

 املدى حمدودة صواريخ يتجاوز ال بحيازتها ما وأقصى اإلسرائيلية احلرب آلة غزة قطاع يف املقاومة واجهت لقد
 وبالتايل إسرائيل، ملصلحة االختالل شديدة عسكرية قوى بموازين شُنت احلرب أن أي. التدميري والتأثير والدقة

 حتقيق من ملنعها تكفي فترة اإلسرائيلية احلرب آلة أمام الصمود هو غزة قطاع سكان يستطيعه ما أقصى كان
 على الوقائع فرض على القائمة اإلسرائيلية السياسة مقاومة تهميش يف جوهره يف املتمثل السياسي هدفها

 1967 سنة منذ احتلت التي األراضي على سيادة وذات مستقلة فلسطينية دولة قيام دون يحول بما األرض
 أرض على) القومية ثنائية أو( العلمانية الواحدة الدولة شعار طرح إعادة أمام الطريق ويغلق القدس، وعاصمتها

 وتطويره، 2002 سنة العنصري الفصل جدار بناء مواصلة من شارون هدف هو هذا كان لقد. االنتدابية فلسطين
 الضفة يف األراضي وقضم االستيطان مواصلة مع 2005 سنة يف غزة قطاع من اجلانب األحادي االنسحاب ومن

 االنسجام هو) اإلسرائيليين العمل وحزب كاديما قيادتَي جانب من( الدولتين شعار رفع من القصد وكان. الغربية
 الدولة تختزل التي األرض على الوقائع خلق نفسه، الوقت يف لكن املوضوع، بشأن الدويل اخلطاب مع الشكلي

 االنقسام استمر وإذا. إسرائيلياً عليها مسيطر" بانتوستانات" على حمدود ذاتي حكم على يزيد ال ما إىل الفلسطينية
 اإلشراف يف األردن إشراك وعلى بمصر، فأكثر أكثر ربطه نحو الدفع على ستعمل إسرائيل فإن قائماً، الفلسطيني

  .الغربية الضفة يف السكان شؤون على
 الهدف كانت ،1967 سنة منذ احملتلة الفلسطينية األراضي على" بانتوستانات" كيان لقيام الشروط وتهيئة

 مبادرة إعالن من واحد يوم بعد( 2002 سنة يف الغربية الضفة مدنَ  اإلسرائيلي اجليش اجتياح وراء الرئيسي
 دون من لكن ممكن، حد أقصى إىل آنذاك القائمة الفلسطينية السلطة إضعاف خالل من وذلك ،)العربية السالم

 ما إذا – إسرائيل يف يطرح من وهناك. حمتلة كدولة مسؤولياتها تبعات حتمل إىل إسرائيل تضطر ال كي إسقاطها،
 املصرية، الوصاية حتت غزة قطاع وضع إلعادة األوضاع تهيئة – معازل أو بانتوستانات كيان إقامة تعذر

 إىل األردن وغور االستيطانية والكتل القدس ضم بعد لكن األردنية، الدولة سلطة حتت الضفة سكان وضع وإلعادة
  .إسرائيل

 مبعوثاً ميتشل جورج تعيين أن على تدل واضحة مؤشرات وهناك متواصل، الغربية الضفة يف االستيطان إن
 بناء يف إسرائيل شرعت غزة، على احلرب انتهاء فبعد. العملية هذه يوقف لن ،)أوباما( اجلديد األميركي للرئيس

 مستعمرة( الغربية الضفة يف األكبر االستيطاين التكتل بين جغرايف تواصل لتأمين جديدة يهودية استيطانية أحياء
 الضفة بقية عن نهائياً  القدس فصل يعني ما وهو احملتلة، القدس مدينة وسط إىل وصوالً ،")أدوميم معاليه"

 سيسهل الغربية، والضفة غزة قطاع بين واجلغرايف واإلداري السياسي الفصل استمرار أن الواضح ومن. الغربية
 منذ احملتلة الفلسطينية لألراضي) األردن مصر، إسرائيل،( ثالثية إدارة إقامة على تقوم تسوية طرح إسرائيل على
  .1967 سنة
 

  وعنصرية دموية كدولة إسرائيل صورة تعزز احلرب
 ودموية مارقة كدولة والعاملي اإلقليمي العام الرأي لدى صورتها تعزيز يف غزة على حربها جرّاء إسرائيل جنحت
 الضفة وعلى غزة على العدوان تعاود وربما – غزة قطاع على حربها أوقفت وقد. اإلنسانية الضوابط من متحللة
 الراية رافعة خرجت غزة، جماهير وال املقاومة، ال أنه منها كثيرة العتبارات – وإقليمية حملية حليثيات الغربية

 باحلصار واملعزز املدرع واالجتياح املتواصل القصف من أسابيع ثالثة من أكثر من الرغم على وذلك، البيضاء
 إحراجه يف إسرائيل رغبة وعدم املتحدة، الواليات يف الرئاسية مهماته أوباما تسلم موعد اقتراب ومنها الشامل،

 وأيضاً  املدنيين، ضد إسرائيل جمازر على والدولية اإلقليمية الشعبية االحتجاجات تصاعد ومنها عهده، بداية يف
  .اإلسرائيلية البرملانية االنتخابات موعد اقتراب
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 أهدافها معظم حققت أنها االدعاء على قادرة تكون أن دون من غزة قطاع على حربها إسرائيل أوقفت لقد
 مل غزة قطاع على" حماس" سيطرة أن كما توقف، دون من استمر غزة قطاع من الصواريخ فإطالق السياسية؛

 يف العمل استمر ذلك، إىل باإلضافة. ضدها ثورة يف واحملاصرة اجلائعة غزة قطاع جماهير تخرج ومل تضعف،
 أرادت ما وبخالف. لتدميرها إسرائيل سعت والتي احلصار، جمابهة استراتيجيا شكلت التي األنفاق من العديد

 دول تتغاضى أن املتداول من بات كما دولياً، ما حد وإىل وإقليمياً، فلسطينياً  تعززت" حماس" مكانة فإن إسرائيل،
. احلركة هذه مع للتعامل الدولية الرباعية اللجنة وضعتها التي الثالثة الشروط) جميع أو بعض( عن أوروبية،

 ،")حماس" بحركة ممثلة( إرهابية حركة ضد كحرب غزة قطاع على حربها تسويق يف إسرائيل تنجح مل آخر بتعبير
 طال والذي التحتية، للبنى هائل تدمير ومن املدنيين، ضد جمازر من إسرائيل به تقوم ما أن للكثيرين اتضح بل

 مع بعينه، اإلرهاب هو اخملتلفة، احلكومية واملرافق السكنية والبيوت واجلامعات واجلوامع واملستشفيات املدارس
 أو أفراد من الضعفاء يمارسه الذي العنف يف اإلرهاب تعريف يحصر الدولية املراكز يف السائد اخلطاب أن

 مكافحة" بـ مدنيين، ضد الدول تمارسه الذي العنف ذاته، الوقت يف ويصف اجتماعية، أو إثنية أو قومية جمموعات
  ".اإلرهاب

 

  احلرب خالل املترددة اقفهامو بسبب تضعف الفلسطينية السلطة
 الشعب على حرب وجريمة كعدوان غزة على احلرب مع التعامل يف ترددها بسبب الفلسطينية السلطة صورة اهتزت

 تعلن مل فهي. إسرائيل جتاه وحاسمة واضحة وإجرائية سياسية مواقف اتخاذ يف ارتباكها وبسبب الفلسطيني،
 السياسيين املعتقلين عن تفرج مل أنها كما معها، األمني التنسيق توقف ومل إسرائيل، مع للتفاوض القطعي الوقف
 على العدوان ضد الغربية الضفة يف االحتجاجية التظاهرات على قيود بفرض األمنية قواتها قامت وإنما لديها،

 التحرير منظمة أمّا. قواته من ومستباحة االستيطاين، االحتالل حتت زالت ما بكاملها الغربية الضفة أن مغفلة غزة،
  .1993 سنة يف أوسلو اتفاق عشية منذ عملياً، مغيبة، حالها على فبقيت

 الزعماء لقاء يف واضحاً كان) برئيسها ممثلة( الفلسطينية السلطة مع العربية الدول بعض تعامل يف التغيير لعل
 املكتب رئيس وحضر اللقاء عن السلطة رئيس تغيب حيث 2009 يناير/الثاين كانون يف الدوحة يف العرب

 عدم عباس، حممود الفلسطينية، السلطة رئيس وقرار. الفلسطيني الشعب باسم ليتحدث" حماس" حلركة السياسي
 التي املصاحلة أجواء من الرغم وعلى. العربي" االعتدال" دول حمور موقف مع اصطفافاً جاء اللقاء، ذلك حضور
 قائماً، ظل الفلسطيني التمثيل إزاء العربي االرتباك إن إالّ الدوحة، لقاء من قليلة أيام بعد الكويت قمة يف أشيعت

 واخلارج للداخل سياسية مرجعية تشكيل بشأن" حماس" حلركة السياسي املكتب رئيس تصريحات وجاءت
 الفلسطيني التمثيل لتضع التحرير، منظمة خارج هي والتي الفلسطينية، املعارضة قوى من مكوّنة الفلسطينيين

  .املوضوع هذا بشأن" حماس" عن صدرت التي التوضيحات من الرغم على وذلك التساؤل، حتت
 

  تاريخية حلظة أمام" فتح" حركة
 مع مسلحة مواجهة فيها جتري مرة أول فهذه. الفلسطينية السياسية اخلريطة يف" فتح" حركة مكانة اهتزت لقد

 ضد األوىل املواجهة كقوة" حماس" حركة ظهرت حين يف األبرز، وبالشكل بقوة فيها" فتح" تشارك ال إسرائيل
 احلكومة باعتبارها) فياض سالم الدكتور حكومة( األعمال تسيير حكومة أداء وزر" فتح" حركة حُمِّلت لقد. إسرائيل

 يف الرئاسية االنتخابات يف" فتح" حركة مثّل الذي الفلسطينية السلطة رئيس من واملكلفة ،"فتح" سياسة تنفذ التي
 وأساليب وبرامج قياداتها يف التجديد وغياب احلركة، مؤتمر عقد يف التلكؤ استمرار أن يف شك وال. 2005 سنة

 وبعد التعبوية وقدرتها النضايل دورها تراجع وبعد السلطة مؤسسات مع" فتح" حركة تنظيم تداخل أن بعد عملها
 يف" فتح" حركة أدخال اإلسرائيلية، للسياسة الفعلي املسار رؤية على القدرة الشكلية السلطة مناصب حجبت أن

 متصلة، داخلية تنظيمية حياة وغياب واضحة، ورؤية موحدة قيادة غياب استمرار ظل يف سيتعمق تاريخي مأزق
  .السلطة ومؤسسات أجهزة عن ومنفصلة

 بأن قناعة إىل اجلاري، العام من يناير/الثاين كانون يف توصل أنه عباس حممود الفلسطيني الرئيس ويقول
 االستخالص هذا لكن." األرض على الوقائع وفرض الوقت إضاعة سوى تريد ال" وأنها ،"السالم تريد ال" إسرائيل
 على أو ،"فتح" حركة تماسك إعادة أجل من الفعل صعيد على سواء جديدة ومسالك مواقف إىل ترجمته إىل يحتاج
 العربية الفلسطينية للعالقات جديدة صيغة وإىل التحرير، ملنظمة والفعالية احلياة إعادة إىل املبادرة صعيد
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 حركة مع حوار فتح بجدوى" فتح" قيادة لدى رأي سيادة يف ساهمتا غزة، على واحلرب القناعة فهذه. والدولية
 قبول اشتراط دون من وذلك وطنية، وحدة حكومة يف للمشاركة واالستعداد اخلالف، قضايا ملناقشة" حماس"
 مواقف يف كما" (فتح" حركة مواقف يف املرن التحول هذا ظهر وقد. املعروفة الرباعية اللجنة شروطَ" حماس"

 معدالت يف تراجعاً – غزة على اإلسرائيلي العدوان بعد – الرأي استطالعات فيه أظهرت وقت يف") حماس" حركة
  ".حماس" حركة ملصلحة وصعودها ،"فتح" حلركة الشعبي التأييد

 يف جتربتها تقويم تعيد أن" فتح" حركة على يتعيّن أنه إىل يشير السالم وارد يف ليست إسرائيل أن اإلدراك إن
 – التوصل بهدف وذلك أوسلو، اتفاق منذ تبنتها التي السياسية املواقف يف جديد من تنظر وأن الفلسطينية، السلطة

 باتت هل: التايل السؤال عن إجابة إىل –" حماس" حركة مقدمها ويف اخملتلفة السياسية القوى مع التداول عبر
 اإلجابة فيجب كذلك، بأنها اجلواب كان وإذا التحررية؟ وأهدافه الفلسطيني النضال على عبئاً  الفلسطينية السلطة

 تنظيمها وإعادة املنظمة تشكيل جتديد عمليات على والتركيز حلها التحرير منظمة على هل: التايل السؤال عن
 دور أي من جمردة بحتة خدمية بوظائف لكن السلطة، على احلفاظ يف االستمرار أم التحريري، دورها واستعادة

 املالئمة بأشكالها املقاومة بين جتمع جديدة استراتيجيا إيجاد مطلوباً بات احلاالت، كل ففي تمثيلي؟ أو سياسي
 عن النظر بغض ثابتة استراتيجيا إىل وال نضايل، فعل إىل ال التفاوض يحوّل ال الذي السياسي النشاط وبين كلها،

  .السياسي سياقها
 

  جديدة مقاربة صوغ وضرورة" حماس" حركة
 أن صحيح. والصعوبة التعقيد شديد وضع أمام املقبلة، القريبة الفترة يف نفسها" حماس" حركة جتد أن املتوقع من

 منذ األحوال، كل يف واضح، وهذا( املمكن أو السهل من يعد ومل تعزز، الفلسطينية السياسية احلركة يف موقعها
 لن لكن سياسية، كقوة بها االستهانة أو جتاهلها) 2006 سنة بداية يف التشريعي اجمللس انتخابات يف فوزها
 السياسي احلقل تعقيدات بسبب وذلك ،"مطبات" دون من الداخلية الفلسطينية عالقاتها إدارة عليها السهل من يكون

 يعد والذي اإلسرائيلي املتشدد اليمين صعود إىل باإلضافة وإقليمياً، عربياً احلاصل االستقطاب وبسبب الفلسطيني،
 االنقسام عقدة حل يف تتمثل تخطيها" حماس" قيادة على يتعيّن التي واألصعب املباشرة العقبة إن. جديدة حلروب

 األميركية( الدولية التدخالت تأثير حتت والواقع واإلقليمية، العربية تالتجاذبا مع واملتداخل املوجود الفلسطيني
  ).أساساً واألوروبية

 السياسي، خطابها مضمون يف والتدقيق املراجعة أوالً،" حماس" قيادة من يستدعي واملتحرك املعقد الوضع هذا
 – فعلية لديمقراطية يتسع وطني سياسي حقل مع التعامل وضرورة الفلسطينية، السياسية احلركة صيرورة ورؤية

. كافة والفكرية واأليديولوجية السياسية وللتيارات – الوطني القرار صناعة يف القوى أوسع ملشاركة شرط هي بما
 والتفكير، التعبير وحرية اآلخر، والرأي الرأي حرية احترام وعلى السياسية، املشاركة على قائمة تعددية دون فمن
 يف تدقق أن" حماس" على يتوجب ذلك، على عالوة. متتابعة مآزق يف سيدخل الفلسطيني السياسي احلقل فإن

 عنهم، اإلنابة وليس وأخيراً، أوالً الناس تمكين تعني املقاومة أن تدرك وأن األجنع، املقاومة وأشكال مضمون
 واالستعمار االحتالل من التحرر مرحلة يف يظل الذي التفاوض إلغاء بالضرورة تعني ال) املقاومة( وأنها

  .حتررية وطنية أهداف لتحقيق نضالية أداة االستيطاين،
 وصمود غزة قطاع صمود حدود يتجاوز بما النصر لغة استخدام يف املبالغة" حماس" على يأخذ من هناك

. حمدودة أياماً اإلسرائيلي اجليش أمام تصمد مل عربية بجيوش مقارنة يوماً 22 لـ ،"حماس" مقدمها ويف املقاومة،
 إىل املقاومة، ودور الفلسطينية القضية على احلرص موقع ومن احلركة، هذه البعض يدعو هذا، من وانطالقاً 
 إىل" حماس" بدفع الصمود، نتيجة حتقق ما توصيف يف املبالغة لغة تتسبب أن يف تتمثل هنا واخلشية. التواضع

 قيادة دعوة هنا، ومن. والدويل واإلقليمي الفلسطيني قعللوا دقيقة غير حسابات إىل تستند سياسات اعتماد
 سببه ما جراء األُسر من اآلالف عشرات حتملتها التي العالية التكلفة جتاه أكبر حتسساً" تظهر أن إىل" حماس"

 حياة تكوين وإعادة وإعانة رعاية إىل بحاجة فهؤالء." وممتلكات بيوت وتدمير وجرحى شهداء من لها العدوان
 والتزكية املديح نحو اندفاعها يف" فتح" حركة يف قيادات فعلت وكما –" حماس" أن البعض يرى كما. أفرادهم
 لدرجة بإيران، عالقتها يف وحتديداً ،"املمانعة" حمور نحو اندفاعها يف بالغت – االعتدال" حمور رموز ملواقف

 شك وال. مشرداً زال ما وشعبها حمتلة، تزال ال فلسطين أن وخصوصاً إيران، يف" املسلمين أمر ويل" لـ النصر إهداء
 يف األميركية للسياسة استجابتها حيث من العربية الدول أغلبية سلوك يف الكامنة مسبباته له االندفاع هذا أن يف
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 مع وكذلك العربية، البالد يف اإلسالمية احلركات مع االستثنائي التعامل ويف االبن، بوش األميركي الرئيس عهد
 احلصار سياسة وتطبيق تبني إىل ديمقراطية، انتخابات يف فوزها بعد العربية الدول سارعت التي" حماس" حركة

. بها عالقتها لتقوية السعي إىل" حماس" دفع ما وهذا إيران، رفضته ما هذا. الدولية الرباعية اللجنة اعتمدتها التي
 واإلسالمي العربي التأييد استثمار الفلسطينية، السياسية احلركة من يتطلب غزة، حرب بعد اجلديد الوضع لكن

  .الفلسطيني السياسي للحقل الوطني التماسك استعادة ملصلحة الفلسطينية للقضية والدويل
 دروس من االستفادة األُخرى، السياسية القوى ومعهما ،"فتح"و" حماس" حركتَي على أن هي القول خالصة

 رؤية غياب وحتديداً ( الثانية االنتفاضة دروس ومن ،)اجلماهيري التنظيم يف وحتديداً ( األوىل االنتفاضة
 اإلسالمي بشقَّيها( الفلسطينية السياسية احلركة يضير وال). مكانهما االرجتالية وسيادة موحدتين، واستراتيجيا

 يف لالنخراط ذاته، الوقت يف السعي، ويف العام والتمكين التنظيم يف" الله حزب" جتربة من التعلم) والوطني
  .الوطني السياسي احلقل مؤسسات

 النظر إعادة" حماس" حركة من مطلوب فإنه النضايل، الوطني دورها استرجاع" فتح" حركة من مطلوب أنه وكما
 يف الفلسطينية الوطنية للحركة واملتنوع الغني النضايل التاريخ سياق يف وموضعته السياسي، خطابها لغة يف

 املشروع مواجهة يف وحترري، وديمقراطي إنساين هو ما على انفتاح من هذا يتضمنه وما الرئيسية، حمطاته
 مع الصراع يف موقعها إىل وإنما تديّنها، إىل يعود ال استهدافها أن تدرك أن" حماس" وعلى. الصهيوين العنصري
 ومن. الله حلزب العام األمين ذلك على شدد كما املنطقة، جتاه املتحدة الواليات سياسة مع اشتباكها وإىل إسرائيل،

 احلقل مع التعامل يف الديمقراطية واألسس املشاركة مبدأ اعتماد ضرورة" حماس" حركة تدرك أن أهمية هنا
 الرئيسية عناصرها باتت التي اإلسرائيلية السياسة مع املواجهة استراتيجيا سياق يف وذلك الوطني، السياسي
  .تماماً واضحة

 

  االحتالل زوال من بديالً " واالقتصاد األمن" شعار
 فوز ويؤشر. إسرائيل يف املتطرف واليمين اليمين نحو إضايف حتول عن عشرة الثامنة الكنيست انتخابات كشفت

 التوجهات ذي املتطرف اليمين هيمنة إىل ليبرمان، أفيغدور برئاسة بيتنا وإسرائيل الليكود وحزب كاديما
 وذات مستقلة فلسطينية دولة قيام إمكان على نهائياً الباب يغلق الذي األمر اإلسرائيلية، السياسة على العنصرية

 عدوانية توجهات حتمل األخيرة، االنتخابات على املترتبة اإلسرائيلية السياسة أن كما. القدس وعاصمتها سيادة
 داخل العربية الفلسطينية واألقلية الغربية، الضفة من كل جتاه أيضاً، بل فحسب، غزة قطاع جتاه ليس متجددة

 يف بما ،"سالم عملية" بـ معنية تعد مل إسرائيل أن ملخصه جديد – قديم واقع أمام أننا يعني وهذا. األخضر اخلط
 متابعتها، على الدولية الرباعية اللجنة ومعها املتحدة الواليات تصر قد والتي أنابوليس، من انطلقت التي تلك ذلك

  .سالم" عملية" بوجود اخلداع ذلك يف مواصلة
 مع للتعامل موجِّهين" واالقتصاد األمن" جعل يف نتنياهو أفكار اجلديدة اإلسرائيلية احلكومة تتبنى أن املتوقع من

 حركة على حربها اجلديدة احلكومة تواصل أن املتوقع من كما غزة، وقطاع الغربية الضفة يف الفلسطينيين
 على مطروحاً  سيكون ما إذاً،. القدس وتهويد الغربية الضفة يف استيطانها تكثيف إىل باإلضافة ،"حماس"

 اإلسرائيلية احلكومة سياسة تلتقي وهنا. واألمنية االقتصادية الشؤون بشأن التفاوض يف يتلخص الفلسطينيين
 يرغب، والذي ،"الغربية ةالضف إنماء" على يشرف الذي الدولية، الرباعية اللجنة مبعوث بلير، طوين رؤية مع اجلديدة

 يتطلبه ما بكل القطاع، له تعرض الذي التدمير بعد وخصوصاً غزة، قطاع ليشمل" اإلنماء" توسيع يف شك، دون من
  .الفلسطينية السلطة على واقتصادية سياسية ضغوط من هذا

 جانب من الوطنية حقوقه استالب( اجلوهرية الفلسطيني الشعب قضية تناسي يف تكمن املوضوع هذا يف اخلطورة
 يف للمقاومة السالح وصول منع أي األمن، بملف والدولية اإلقليمية املراكز انشغال عبر) حمتلة استعمارية دولة
 سواء والقطاع، الضفة يف االقتصاد بملف انشغالها وكذلك الغربية، الضفة يف ثالثة انتفاضة انفجار ومنع غزة،
 االقتصادية املشاريع تنشيط عبر الغربية الضفة يف املعيشة حتسين أو غزة، قطاع يف اإلعمار إعادة مشاريع عبر

  .اخلدمية
 إىل الوصول استعصاء أمام تطول قد لفترة مكانها تراوح الفلسطيني االنقسام حالة تظل أن هي أيضاً  واخلطورة

 األولوية منح") حماس"و" فتح" حركتَي( املتنافسين الطرفين واستسهال اإلقليمي، التجاذب ظل يف وطني اتفاق
 املسرعة اإلسرائيلية االستعمارية السياسة مواجهة يف الوطنية الوحدة ضرورات حساب على اإلقليمية لعالقاتهما
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 استمرار خماطر إزاء" حماس"و" فتح" حركتَي على كبرى وطنية مسؤوليات يلقي الواقع هذا. اليميني التطرف نحو
 أمام – احلركتان تتحمل كما. الوطني املشروع على غزة وقطاع الغربية الضفة بين واجلغرايف السياسي االنفصال

 املمارسات يف بوليسية سمات من توليده يجري ما مسؤولية – السياسي احلقل يف وزن ذي ثالث طرف ضعف
  .والقطاع الضفة من كل يف احلاكم الواحد للتنظيم السلطوية

 

  اإلعمار وإعادة اإلنسانية واإلغاثة املعابر فتح جمرد يف يُختزَل ال غزة على العدوان
 أمنية قضية إىل القضية يختزل غزة، على العدوان بعد ودبلوماسية سياسية حتركات من ويجري جرى ما إن

 الطبية املساعدات إدخال( إنسانية قضية وإىل ،)السواحل ومراقبة" السالح تهريب"و واألنفاق املعابر موضوع(
 االحتالل يف املتمثل القضية جوهر عن القفز يجري آخر، بتعبير. إعمار إعادة قضية وإىل ،)إليها وما والغذائية،

 التاريخية الفلسطيني الشعب حلقوق التنكر استمرار ويف واحلصار، العنصري الفصل جدار وبناء واالستيطان
 األميركية، نظيرتها بلقاء النار، فوق إعالن وقبيل آنذاك، اإلسرائيلية، اخلارجية وزيرة قيام هنا من. والوطنية

 ليس واحلصار( السالح دخول ملنع غزة قطاع على بحري حصار بفرض يقضي أمني تفاهم مذكرة لتوقيع آنذاك،
 الدولية القوى دائرة اتسعت حتى االتفاق، هذا أُعلن إن وما). عليه املعتدى الطرف على بل املعتدي، الطرف على

 أجهزة مصر إىل وقُدّمت غزة، قطاع إىل األسلحة دخول ملنع والبرية البحرية الرقابة يف للمشاركة املستعدة
. املصرية – الفلسطينية احلدود على األنفاق عن الكشف بهدف وأوروبا، املتحدة الواليات من متخصصة ومعدات

 إىل الوصول من ملنعها الرقابة حتت الضحية وضع ذلك من بدالً وجرى املعتدية، الدولة حماسبة تغييب تم وهكذا
  .النفس عن الدفاع وسائل

 املعونات تقديم على واحلث العدوان، نتيجة غزة بقطاع حلت التي املأساة على التركيز يجري نفسه، السياق ويف
 ضرورة هنا من. الفلسطيني للشعب الوطنية القضية معاجلة عن بمعزل تعميره إعادة إىل واحلاجة لسكانه، اخليرية

 والضفة غزة قطاع على االستعمارية اإلسرائيلية والسيطرة االحتالل وبإنهاء احلصار، بإزالة ونتائجه العدوان ربط
 من وذلك غزة، وقطاع الغربية الضفة بين إسرائيل تقيمه الذي اجلغرايف الفصل إنهاء مسألة طرح وضرورة الغربية،

 كما. املستعمرات وتفكيك العنصري، الفصل جدار وإزالة ،)اآلمن املمر سمي( أمني ممر ال إقليمي ممر توفير خالل
 بعين تأخذ سياسية بشروط التهدئة ربط عبر وذلك إسرائيل، مع" التهدئة" موضوع تسييس الضروري من أنه

 سياسية أهمية هناك ذلك، إىل باإلضافة. عنصري استيطاين احتالل حتت ترسخ زالت ما الغربية الضفة أن االعتبار
 فحسب، املعابر فتح عبر ليس الغربية، والضفة غزة قطاع بين الترابط لتقوية مدخالً التهدئة تُستخدم ألن خاصة

  .الغربية الضفة يف واإلنسان األرض استباحة إسرائيل بوقف التهدئة ربط عبر أيضاً، بل
 املسؤولية كامل إسرائيل حتمّل وقانونية سياسية بحملة القيام من ودولياً، وعربياً فلسطينياً  يمنع، ما هناك وليس

 من به تسببت وعمّا األخيرة، احلرب يف غزة سكان من آلالف ومعاناة وإعاقات وقتل تدمير من به تسببت عمّا
 عن فضالً ،2002 سنة يف الغربية الضفة يف وقرى وخميمات مدناً واجتياحها االنتفاضة خالل وقتل تدمير

 يبقى السياق، هذا ويف. األُخرى العربية والشعوب واللبناين، سطينيالفل الشعبين ضد احلروب من الطويل تاريخها
 التي األموال من املباشرة غير أو املباشرة االستفادة من إسرائيل منع املانحة واألطراف الفلسطيني الطرف على

 يف الضرائب دافعي حتميل على عربية، دول ومعها األوروبية، الدول اعتادت لقد. غزة تعمير إلعادة تخصص
 جرائم من يقترفه عمّا نفسه، الوقت يف والتغاضي اإلسرائيلي، االحتالل جيش يدمره ما تعمير إعادة تكلفة بالدها

  .اإلنسانية ضد وجرائم حرب
 

  الوطني السياسي احلقل بناء إعادة ضرورة
 مواصلة ممكناً  يعد مل إذ فيه، لبس ال وطني سياسي أساس على إرساؤها يتم مل إذا الوطنية املصاحلة تستقيم لن

 وخداعاً  أوالً، الفلسطيني للشعب غشاً هذا يف ألن وساق، قدم على قائم االستيطاين التوسع بينما التفاوض عملية
 حكومة ورئيس سلطة برئيس( فلسطينية لسلطة فعلي وجود توهم يف االستمرار ممكناً يعد مل أنه كما ثانياً، للعامل

 الفعلية فالسلطة. فعلية سلطة دون من لكن ،)ورحالت وميزانيات ومراتب وألقاب مراسيم من ذلك يتبع وما ووزراء
 وخمتلف اخلارجية والتجارة واملعابر والطرق واألجواء الطبيعية املوارد على تسيطر التي إسرائيل بيد زالت ما

 االستيطان إسرائيل مواصلة ظل يف األمني التنسيق استمرار مبرراً يعد مل ذلك، على عالوة. الرئيسية احلياة مناحي
 التفاوض وقف إن. املناضلين من اآلالف واعتقال احلصار وفرض العسكرية واحلواجز االستيطانية البؤر وإقامة
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 األمر هذا لكن اجملتمع، فئات لكل دوراً  تمنح للمقاومة واضحة استراتيجيا على االتفاق يستدعي األمني والتنسيق
 وحيد واحد شكل إىل االستراتيجيا هذه اختزال يعني ال – قائمين واالستيطان االحتالل دام ما منه بد ال وهو –

. وطني اتفاق دون من ذاك، أو السياسي التنظيم هذا بيد بشأنه القرار ويترك الشعب، أغلبية مشاركة يستبعد
 استراتيجياتها لها إقليمية لقوى االرتهان تهمة من يحميها الذي هو للمقاومة استراتيجيا على الوطني فاالتفاق
 للحريات قامعة أمنية أجهزة إنشاء من يحمي كما واالستقطاب، االنقسام لتبرير ذريعة تستخدم أن ومن اخلاصة،

  .املقاومة باسم وذلك والثقافية، والفكرية السياسية وللتعددية
 بنية من بدءاً الوطنية، لسياسيةا الهيئات بنية يف تغييرات للمصاحلة السياسي األساس توضيح على يترتب إذاً،

 نفسها، بالطريقة تعمل السلطة مؤسسات ترك ممكناً يعد مل إذ التحرير، منظمة بمؤسسات وانتهاء السلطة،
 يحتاج ما. واشتراطات شروط من يحمله ما بكل اخلارجي الريع على املطلق شبه وباالعتماد ذاتها، وباألجندات

 برعاية وتُعنى ،)بنائها وإعادة إصالحها بعد( التحرير ملنظمة السياسية السلطة حتت تعمل سلطة هو املواطن إليه
 احلدود أبعد إىل تقشفية بنية ذات سلطة وتكون غزة، وقطاع الغربية الضفة يف للناس املباشرة احلياتية املصالح

 غزة وقطاع الغربية الضفة شعب يعاين الذي الوقت يف ومرافقين، وسيارات فاخرة ومقار وامتيازات رتب دون من
 على رئيسي، بشكل واالعتماد، النفقات تخفيض ويمكن. األوسط الشرق منطقة يف فقر ومعدالت بطالة نسب أعلى

 الوحدة يرسي أن شأنه من فهذا للفساد، جدية حماربة وجرت واملايل، اإلداري اإلصالح تم إذا الذاتية، املوارد
  .واسعتين وثقة بشعبية حتظى أسس على الوطنية
 السياسي احلقل بناء إعادة يف ،)واإلسالمية الوطنية( الفلسطينية السياسية القوى أمام األوىل املهمة وتتمثل

 الشعب حشر على القائمة االستعمارية اإلسرائيلية السياسة ملواجهة وذلك ديمقراطية، وطنية أسس على الفلسطيني
 عن القدس وعزل غزة وقطاع الغربية الضفة بين الفصل تكريس وعلى معازل، يف الغربية الضفة يف الفلسطيني

 األخضر، اخلط داخل العربية الفلسطينية األقلية ضد العنصري التمييز نهج ستواصل إسرائيل أن البيِّن ومن. كليهما
 حيازتها، يف التي كلها بالوسائل العمل ستواصل كما الشتات، يف الفلسطيني الشعب حقوق جتاهل على واإلصرار

 له قوة وال حول ال وبأن بالهزيمة، التسليم من حالة إىل الفلسطيني الشعب إليصال العسكرية، القوة رأسها وعلى
 مساعي إلفشال جامعة وطنية ومؤسسات موحدة قيادة إىل الفلسطيني الشعب حاجة هنا من. إسرائيل أمام

 أمام خيار ال وبأنه وسياساته، االحتالل مقاومة عماده نهج من بديل ال بأنه قناعة توليد ثم ومن هذه، إسرائيل
 ونظام العنصري والتمييز االستيطاين االحتالل ضد حريته أجل من الكفاح مواصلة سوى الفلسطيني الشعب

  .األبارتهايد
 تفرد تمراس إذا ممكناً يكون لن املتطرف، واليمين اليمين عليها سيطر أن بعد اإلسرائيلية السياسة أهداف إفشال لكن
 أو السياسي، احلقل مرجعيات تشكيل يف التفرد اعتُمد إذا أو الفلسطيني، السياسي احلقل على السيطرة يف تنظيم أي
 يف للتفرد حماولة أي إن القول تكرار من بأس وال. الفلسطينية التحرير منظمة وجتديد إصالح عملية تعطيل تم

 االنقسام تعميق املباشرة نتائجه من سيكون الوطني، املصير تمس سياسات تقرير يف أو الفلسطيني، التمثيل
 القائمة اإلسرائيلية للسياسة خدمة أكبر وهذا الوطني، السياسي احلقل تدمير أي واملرجعي، واجلغرايف السياسي

 اجلنرال ،2002 سنة يف بذلك صرح كما" مهزوم شعب أنهم أنفسهم أعماق أعمق يف الفلسطينيين إفهام" على
  .األخيرة الكنيست انتخابات يف الليكود قائمة على جنح والذي حينه، يف األركان رئيس يعالون، موشيه

 كله، للحقل إضعاف هو الفلسطيني السياسي احلقل مكونات من ألي إلغاء أو إضعاف أي أن إدراك من بد ال إذاً،
. األخيرة األعوام يف وطنياً، املأساوية، نتائجه بعض رأينا أمر وهذا والتهميش، االنكشاف من للمزيد عرضة وجعله
 واملقاومة، املفاوضات، قضايا( الوطنية الفلسطينية الشؤون مناقشة ميدان انتقل كيف نلحظ أن ويكفي

 األمنية األجهزة ودور والفساد، اإلصالح وقضايا وامليزانيات، الوطنية، الهيئات تشكيل وإعادة واالنتخابات،
 وإىل الدولية، والهيئات واإلقليمية العربية العواصم إىل الفلسطينية الوطنية املؤسسات من) وغيرها ووظائفها،

 منذ الوزن وفقدان االنكشاف حاالت أشد يعيش الفلسطيني السياسي احلقل بات آخر، بتعبير. اإلعالمية الفضائيات
 معاجلة دون من الوطني احلقل إىل التماسك إعادة ممكناً يعد مل وبالتايل املاضي، القرن ستينيات نهاية يف تشكله
 السياسية القوى تكون لن املعاجلة هذه فبغير. احلقل هذا مركز يف ينخر بات الذي سياسي – اجليو الشرخ

 تلك سواء اإلسرائيلية السياسة إحباط يف الكامل دورها أداء على قادرة احلقل هذا يف تنشط التي الفلسطينية
 الثالثية اإلدارة ملشروع التهيئة أو ،)الدولتين حل مسمى حتت( الفلسطينية البانتوستانات كيان إقامة يف املتمثلة

  .فلسطين يف واجلغرايف السكاين الواقع تغيير مواصلة أو ،1967 سنة منذ احملتلة الفلسطينية لألراضي
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  مركزية قضية نفسها لتفرض تعود الفلسطينية القضية
 إدارة حاولت الذي األمر وهو املنطقة، يف الفلسطينية القضية مركزية إىل النتباها غزة قطاع على العدوان أعاد لقد

 وكذلك وعنصرية، عدوانية كدولة هذه تمثله ما إدراك وسّعت القطاع، على إسرائيل حرب أن كما تهميشه، بوش
 وطني، حترر كقضية الفلسطينية القضية جوهر طمس يف فشل اتفاقات، من تاله وما أوسلو، اتفاق بأن الوعي

 التنديد من الواسع احلجم هذا يفسر الذي هو اإلدراك هذا. استيطاين عنصري نظام جانب من مُستعمَر شعب وكقضية
 يف برز كما الفلسطيني الشعب لنضال التأييد من الكبير الكم وهذا اإلسرائيلي، للعدوان والدويل العربي الشعبي

 يف الرباعية شروط عن األوروبية الدول بعض تراجع ويف الالتينية، أميركا يف الدول بعض اتخذها التي اإلجراءات
 من املنطقة، يف جارية جديدة حتوالت إىل غزة على احلرب نبهت ذلك، إىل باإلضافة". حماس" حركة مع التعامل
 فهي العربي،" االعتدال"و" املمانعة" معسكرَي من كل من نسبياً، متميز، إقليمي دور تويل يف تركيا رغبة أبرزها
 ال بحدود وإن إسرائيل، على للضغط ذاته، الوقت يف ومستعدة إليران، منافسة إقليمية قوة اليوم نفسها تطرح

 العدوان نتائج أن إىل يؤشر ما وهناك. األميركية والسياسة العربي" االعتدال" حمور مع مواجهة حالة يف تضعها
 إلعادة العربية الدول على ضغوطاً تضع باتت عشرة، الثامنة الكنيست انتخابات ونتائج غزة، على اإلسرائيلي

 اإلقليمي وزنها انعدام تسبب التي املستقطبة البينية عالقاتها تقويم وإعادة للسالم، العربية املبادرة يف النظر
  .والدويل

 ليست) اخملتلفة احلكومية بتعبيراتها( املهيمنة اإلسرائيلية السياسية القيادة أن املؤكد من بات ذلك، على عالوة
 أمام يبق مل ولهذا،. العربية املبادرة أم األميركية، أنابوليس مرجعيتها أكانت سواء سياسية تسويات أي بصدد
 احلركة بناء إعادة وضع إىل مدعواً بات وإنما عليه، يراهن أن يمكن ما) العربي أو( الفلسطيني" االعتدال" حمور

 حركة على يتعيّن أنه كما. الدولية والتدخالت العربية احملاور تأثيرات عن بعيداً  وذلك أولوياته، رأس على الوطنية
 للحقل الوطنية األسس تثبيت يف النشيط االنخراط منها تستدعي السياسية املرحلة أن تستخلص أن حماس"

 وال واإلقليمية، العربية احملاور راتتأثي عن التام االستقالل دونه، من تستطيع لن والذي الفلسطيني، السياسي
  .الوافد للزمن القاسية االستحقاقات مواجهة يف الوطني حقلها إىل االستناد

 وبمرجعية ونضالية ديمقراطية بشرعية تتمتع التي تلك أي والتمثيلية، والفاعلة اجلامعة الوطنية الهيئات إن
 إنهاء أجل من الهادفة، والبرامج األفكار من العديد طُرح وقد. الفلسطيني السياسي احلقل عن غائبة هي وطنية،

 سيبقى االنقسام لكن السياسي، والبرنامج واملرجعية التمثيل مسألة يشمل بات والذي احلاد، الداخلي الصراع حالة
 وال الفلسطيني السياسي احلقل إدارة يستطيع لن بمفردها، منهما أياً  أن" حماس"و" فتح" حركتَي من كل تدرك مل إن
 ولن الوطني، النضال قيادة وال دولياً، أو إسالمياً أو عربياً الفلسطيني الشعب تمثيل يستطيع ولن مؤسساته، من أي

  .الرئيسية جتمعاته يف الفلسطيني الشعب تواجه التي املتعددة املشكالت معاجلة على يقوى
 وطني كحقل الفلسطيني السياسي احلقل بناء إعادة أن إدراك يف يتمثل والتيه االنقسام حالة إلنهاء املدخل إن

 يكون أن فإمّا. حترري نضايل برنامج وفق السياسية املشاركة وتعميق توسيع مبدأ على يقوم أن من بد ال حترري،
 الوطنية مؤسساته إطار يف واأليديولوجي السياسي الطيف مكونات جلميع يتسع وطني سياسي حقل هناك

 قصد عن تغذيه، والذي  الداخلي، التناحري االستقطاب صاعق خالل من احلقل يتفجر أن وإمّا والشرعية، اجلامعة
 احلرية أجل من النضال أولوية عن تبعده التي الدولية والتدخالت اإلقليمية التجاذبات  قصد، دون من أو

    .واالستقالل
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