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بقاع  أنها كانت حصنًا منيعًا في منطقة من أكثر  تاريخ غزة  يشهد 
في  المنطقة  استهدفت  التي  الغزوات  وجه  في  وقفت  حيث  توتراً،  العالم 
الغزاة،  جيوش  أبنائها  بصمود  هزمت  وقد  التاريخية.  الحقب  جميع 
المدججة  والجحافل  القادة  وقهرت  األساطيل،  أبوابها  على  وتحطمت 
باألسلحة، ولم يستسلم أهلها رغم تعرضهم ألقسى أنواع الحصار والظلم، 
غزة  وظلت  والسيطرة،  اإلخضاع  محاوالت  كل  عزيمتهم  من  تنل  ولم 
شامخة وظل أهلها يقاومون أعدائهم بإيمان راسخ وإرادة ال تلين، وكلما 
هوى شكل من أشكال المقاومة كانوا يبتكرون بإبداعهم شكاًل جديداً من 
وموجات  الطغاة  وجهة  في  كأداء  عقبة  جعلها  مما  والمقاومة،  الصمود 
الغزو في جميع الحروب التي فرضت على المنطقة واألمة، والتي كان 
غزة  تصدت  حيث  العشرين،  القرن  مطلع  منذ  الصهيونية  الغزوة  آخرها 
االحتالل  قاومت  ثم  فلسطين،  استهدفت  التي  الصهيونية  للعصابات 
قطاع  داخل  البقاء  يتحملوا  لم  الذين  الصهاينة  المستوطنين  وقطعان 
غزة، حيث حولت المقاومة حياتهم إلى جحيم ال يطاق، إذ أجبرهم أهل 
غزة الصابرون والمجاهدون على الهروب إلى خارج القطاع. وعلى الرغم 
من استمرار قوات االحتالل والعصابات الصهيونية في شن العدوان على 
قطاع غزة في ظل حصار شديد وظالم، إال أن أبناء غزة تمكنوا من اجتراح 
مواجهة  في  أدائهم  تطوير  من  تمكنهم  التي  األساليب  وابتكار  الخطط 
وحدات الجيش الذي يعد من أقوى جيوش المنطقة، وتقف وراءه جميع 
قوى الشر والعدوان في العالم وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية. 
وأفقدتهم كل حيلة  أعيتهم  أن غزة  الصهيوني  الكيان  قادة  اعترف  وقد 
الخطط  كل  أحبطت  التي  مقاومتها  على  والقضاء  عليها  للسيطرة 
يحتذى  مثااًل  وشكلت  الفلسطيني،  الشعب  ضد  حيكت  التي  والمؤامرات 
استخالص  يمكن  فهل  العالمي.  االستكبار  وقوى  االستعمار  لمقاومة 
الدروس من تاريخ غزة المقاومة، وهل يمكن االستفادة من التطور الذي 
حققته المقاومة من خالل أجنحتها العسكرية في جوالت الصراع األخيرة، 
من أجل إيجاد مدرسة عسكرية فلسطينية خاصة في مواجهة المشروع 

الصهيوني البغيض؟....
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موجز تاريخ غزة العسكري

واإحداثياتها:  اال�ستراتيجية.  الجغرافية  االأهمية  ذات  العالم  مدن  اأقدم  بين  من  غزة  مدينة  تعد 
بين  الجغرافي  الموقع  اأفريقيا بحكم  اآ�سيا ومدخل  بوابة  وتعتبر   ،)E N( و )34.27.12   31.31.21(
م�سر وبالد ال�سام، وكذلك بين اآ�سيا واأفريقيا. وكانت غزة عبر التاريخ نقطة موا�سالت ومحطة قوافل، 
اأبرز الطرق التجارية في العالم القديم، وهو الطريق  اأنها تقع على  وبالتالي مركزًا تجاريًا عالميًا. كما 
البادئ من جنوب �سبه الجزيرة العربية، حيث تجتمع تجارة اليمن والهند وت�سير نحو مكة والمدينة والبتراء 
ثم تتفرع نحو غزة ودم�سق وتدمر، وانطلق منها اأي�سًا طريق الفرما نحو م�سر وطريق ال�سرق نحو العراق، 
كما كان للمدينة اأهمية ع�سكرية الأنها ت�سل بين م�سر وال�سام. فاإذا اأراد ملوك م�سر غزو ال�سام تطلعوا 
اأواًل اإلى فتح غزة، واإذا اأراد ملوك اآ�سور اأو بابل غزو م�سر من ال�سمال ح�سدوا قواتهم فيها قبل الغزو، فكان 
اال�ستيالء على غزة »يعني ال�سيطرة على طرق الحرب والتجارة بين اآ�سيا واإفريقيا«. وبنيت غزة القديمة 

على تلة ترتفع 45 مترًا عن م�ستوى �سطح البحر، يحيط بها �سور عظيم له عدة اأبواب من جهاته االأربع.

غزة يف التاريخ القديم:
اأ�س�سها العرب الكنعانيون قرابة االألف الثالثة قبل الميالد، و�سموها غزة. اأطلق عليها العرب غزة 
في  فيها  دفن  الذي  و�سلم«  عليه  اهلل  »�سلى  الر�سول محمد  مناف جد  عبد  بن  ها�سم  اإلى  ن�سبة  ها�سم 
الم�سجد الذي يحمل ا�سمه. وقد تبدل ا�سم المدينة بتبدل االأمم التي �سارعتها، فقد �سماها الم�سريون 
»القدماء« )غازاتو( و)غاداتو( واالآ�سوريون )عزاتي( والعبرانيون )عزة(، وقد جاء في المعجم اليوناني 
اأنها اأعطيت في الع�سور المختلفة عدة اأ�سماء منها )اأيوني( و)مينودا( وق�سطنديا، ولكن »غزة« احتفظت 

با�سمها العربي الذي ما زالت تحمله حتى هذا التاريخ تاأكيدًا لعروبتها واأ�سالتها. 
امتاز ال�ساحل الفل�سطيني الممتد من رفح جنوبا حتى لواء ا�سكندرون �سماال باأنه مهد الهجرات العربية 
التي خرجت من �سبه الجزيرة العربية، فا�ستقرت في ال�ساحل الفل�سطيني وبالد ال�سام والرافدين مثل 
اليبو�سيين والكنعانيين والفينيقيين واالآ�سوررين واالآراميين الخ... كذلك �سهد ال�ساحل ال�سرقي للمتو�سط 
بداية ونهاية �سراعات عنيفة ودموية لل�سيطرة على بالد ال�سرق، من الهك�سو�س اإلى الفراعنة والفر�س، ومن 

اليونان اإلى الرومان وال�سليبيين والمغول واالنجليز، واأخيرا الظاهرة ال�سهيونية في فل�سطين.
وعلى الرغم من اأن االأ�ساطيل العربية للكنعانيين والفينيقيين قد جابت المتو�سط اإال اأنه لم ي�سجل 
التاريخ اأنهم خرجوا في حروب غزو وا�ستعمار اأو فتح خارج بالدهم، لكن التاريخ ي�سجل اأن تاريخ اأبناء 
المنطقة قام على قاعدة الدفاع في مواجهة جيو�س الغزاة الذين لم يتوقف زحفهم لل�سيطرة على المنطقة. 
وللدفاع عن ال�ساحل الفل�سطيني وب�سكل خا�س غزة فقد اأ�س�س االن�سان العربي منذ القدم نظرية دفاعية 

تعتمد على المرتكزات االآتية:-
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مرتكزات نظرية الدفاع:

1. األنفاق: 
منذ القديم كر�س االإن�سان العربي وجوده في المنطقة، من اأجل حمايتها من جيو�س الغزاة القوية. 
فقد اأقام في ال�ساحل الفل�سطيني الجنوبي الممتد من رفح حتى ع�سقالن واأ�سدود وبئر ال�سبع، حيث يمتاز 
هذا ال�ساحل باأر�سه الرميلة المنب�سطة والخالية من الجبال والغابات، لذلك �سيد االن�سان العربي فيها 
�سل�سلة طويلة من االأنفاق الوا�سعة والكبيرة والطويلة التي تمتد اإلى عدة كيلومترات، حيث كانت هذه االنفاق 

تمتد ك�سبكة دفاعية تطاول كل المراكز ال�سكانية وتربطها مع بع�سها بع�سًا.
المنطقة  اأبناء  الفل�سطيني كان  الجنوبي  ال�ساحل  تتقدم نحو  الغزاة  فعندما كانت موجات جيو�س 
ينزلون عميقًا تحت االأر�س، ويختبئون في المالجئ ويمت�سون قوة اندفاع الموجة اال�ستعمارية، وعندما كان 
الغزاة ينزلون اإلى الياب�سة وي�ستقرون على االأر�س، كانت مجموعات المقاتلين العرب تباغتهم في هجمات 
خاطفة ومنظمة، حتى اأن »اال�سكندر المقدوني« الذي جاب االأقطار �سرقًا وغربًا والذي لم يهزم في معركة، 

جرح في غزة في معاركه مع اأهلها.
ومن هذه االأنفاق التي مازالت موجودة نفق الجامع العمري الكبير في مدينة غزة، حيث يوجد اأ�سفل 
الم�سجد نفق كان يت�سع لي�سير فيه جي�س كامل من الفر�سان، ويمتد النفق تحت االر�س حتى �ساحل البحر 
االبي�س المتو�سط في منطقة ال�سيخ عجلين، وتقول الروايات ال�سفوية اأن الملكة هيالنة كانت تتحرك بهذا 
الروايات  وفي  وارتفاعه.  وطوله  وات�ساعه  على حجمه  دالله  وهذا  الفر�سان،  كامل جي�سها من  مع  النفق 
ال�سفوية اأنه في اأحد حقول البرتقال في »جباليا البلد« توجد »بيارة حالوة«، وكان يوجد بداخلها حفرة 
نفق يخرج منها اأربع مداخل باتجاهات متعددة، واأن اأحد هذه االنفاق كان يمتد حتى منطقة الزرقاء على 
عمق اأكثر من ع�سرين مترًا، ومن هناك كان اتجاه النفق ي�سير نحو البحر. وفي منطقة »تل العجول« جنوب 
مدينة غزة على ال�سفة ال�سمالية »لوادي غزة«، حيث المدينة الكنعانية القديمة »بيت جاليم«، ُعثر هناك 

على �سور عر�سه 2.5 وارتفاعه 50 قدما، وعلى نفق بطول 500 متر.

2. األبراج والقالع: 
في ال�ساحل ال�سمالي لفل�سطين وبالد ال�سام، حيث الت�ساري�س الجبلية ال�ساهقة والغابات الكثيفة، 
»قلعة الح�سن وقلعة  اعتمد العربي في مواجهة موجات الغزاة على بناء االأبراج والقالع الح�سينة مثل 
الماء  ل�سكانها  وتوؤمن  المقاتلين  من  االآالف  لع�سرات  القالع  هذه  وتت�سع  الدين«  �سالح  وقلعة  المرقب 
والغذاء واالأمن ل�سهور طويلة، وهذه القالع مزودة ب�سبكات من االأنفاق توؤمن ل�سكانها تجاوز اأي ح�سار 
واإدخال االأغذية والعتاد واالأ�سلحة والفر�سان، وكذلك الخروج في هجمات منظمة خلف خطوط العدو الذي 

يحا�سرها ال�ستنزافه واإرهاقه وهزيمته.
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3. االتصال اآلمن .... 

أ- احلمام الزاجل: 
اأ�سرع  الخيل هي  كانت  الطرق.  �سبكة  وطالت  الم�ساحات  وكبرت  التكنولوجيا،  فيه  زمن خلت  في 
و�سيلة لالنتقال والحركة، ا�سطر االن�سان العربي اأن يوؤمن االت�سال االآمن وال�سريع بين المركز واالأطراف 
من خالل ا�ستخدام الحمام الزاجل، الذي كان ينقل لمركز القيادة تقريرًا يوميًا عن االأو�ساع ال�سيا�سية 

والع�سكرية واالقت�سادية في كل االأطراف المترامية.

ب- االتصال بالرموز واالشارات :
تبعد قلعة الح�سن الموجودة في اأطراف ال�سفوح الجبلية الغربية لحم�س عن قلعة المرقب الموجودة 
على �سفوح جبال بانيا�س في محافظة طرطو�س على ال�ساحل ال�سوري حوالي 55 كم. وتبعد قلعة المرقب 
عن قلعة �سالح الدين في محافظة الالذقية حوالي 50 كم. ورغم الم�سافة البعيدة بين هذه القالع، اإال اأنها 
ت�سكل منظومة ع�سكرية متكاملة، بحيث اإذا �سعر المقاتلون في قلعة الح�سن اأن هناك ثمة غزو قادم يقوموا 

باإ�سعال النار البي�ساء فوق اأعلى قمة لقلعة الح�سن.
ب�سكل وا�سح،  ي�ساهده  اأن  المرقب  المراقب فوق �سطح قلعة  ي�ستطيع  الذي ي�سعد  الدخان   عمود 
حيث ينقل اال�سارة اإلى قيادته، فاإذا اأ�سعلت النار فوق �سطح قلعة المرقب ي�ستطيع المراقب فوق �سطح قلعه 
�سالح الدين اأن يدرك من لون الدخان اأن هناك غزوًا قادمًا من جهة حم�س مما يوفر له فر�سه ووقت كاٍف 

الإعداد جي�سه للت�سدي للغزو الجديد.

4. النوع يف مواجهة الكم..
العربية  والمدن  للمراكز  الوح�سية في مهاجمتها  العددي وعلى  الكم  الغزاة على  اعتمدت موجات 
في ال�ساحل والجبل والداخل وال�سحراء، وفي مواجهة هذا الكم وهذه الوح�سية اعتمد العربي في نظريته 
الدفاعية على االن�سان النوعي. في الروايات ال�سفوية والتاريخية المنقولة عن القائد �سالح الدين االأيوبي 
والقائد �سيف الدين قطز، حيث ُيروى اأنهم اختاروا لطليعة جيو�سهم وحدات خا�سة ومختارة من الجند، 

كانوا يتلقون تدريبًا مثاليًا �سعبًا وقا�سيًا يوؤهلهم للعي�س والقتال في الظروف ال�سعبة والقا�سية. 

غزة يف احلقبة الصليبية:
بعد اأن ا�ستولى ال�سليبيون على القد�س عام 1099 ا�ستولوا على غزة عام 1100، وت�سلمت ع�سقالن 
راية المقاومة واأ�سبحت جزيرة المقاومة في بحر الفرنجة، لفترة تزيد عن 50 �سنة متتالية، وانطلقت منها 
الحمالت المتتالية �سد الوجود ال�سليبي في فل�سطين. وظلت غزة بحوزة الفرنجة حتى تحررت بعد معركة 
حطين �سنة 1187، ولكن ذلك لم يكن نهاية االأمر الأن االأطماع الفرنجية ا�ستمرت مت�سلة بالمدينة. ففي 
�سنة 1239 و�سلت حملة �سليبية جديدة ودارت معها معركة عند قرية بيت حانون �سمال غزة، وهناك انك�سر 
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ال�سليبيون وهزموا هزيمة نكراء .
عام 1244 تقدمت حملة �سليبية جديدة، ت�سدى لها الم�سلمون الخوارزميون عند قرية »الحربية« في 
ال�سمال ال�سرقي من غزة، واأنزل بهم جي�س �سالح الدين هزيمة �سحقتهم �سحقًا، وعادت القد�س اإلى ُملك 
الم�سلمين. وحملت هذه الهزيمة الموؤرخين االأوروبيين على اإطالق ا�سم حطين الثانية على هذه المعركة، 
وفي ذلك يقول الموؤرخ اأرن�ست باركر: »اإن االنهيار النهائي لمملكة بيت المقد�س تحدد فعاًل في معركة غزة 

13 جمادى االأول 642هـ الموافق 17 اأكتوبر 1244.

ربما الحروب ال�سليبية ح�سمت في حطين لكن اال�ستنزاف المتوا�سل لمراكز ال�سليبين ومعركة غزة 
هي التي مهدت اإلى هزيمة ورحيل ال�سليبيين عن فل�سطين وبالد ال�سام.

غزة يف مواجهة الغزو املغولي:

أول انتصار على الغزو املغولي مت يف غزة. 
تعر�س العالم اال�سالمي في القرن ال�سابع الهجري لغزو مغولي من ال�سرق تزامن مع الغزو الفرنجي 
من الغرب وحاول التحالف معه، واجتاح المغول بالد الم�سلمين كاالإع�سار الذي ال يقوى على مواجهته 
اأحد، وكانت مدينة غزة هي النقطة االأخيرة التي و�سل اإليها المغول. ُعرف التتار بحروب ال�ساعقة التي 
تعتمد على العمل الهجومي والحرب الخاطفة، القائمة على المفاجاأة و�سرعة الحركة، م�ستفيدين من حرب 
االأع�ساب. فن�سروا الذعر والرعب والخوف في كل مكان وحيثما اتجهت قوافلهم كانت ت�سبقهم االأقا�سي�س 

عن طغيانهم وق�سوتهم ومذابحهم. 
وترجع اأ�سباب هزيمة المغول في غزة اإلى غرورهم بكثرة عددهم وت�سليحهم، وا�ستخفافهم بقدرة 
مقاتلي طليعة جي�س ُقطز، واإلى نوعية الرجال الذين اختارتهم القيادة الع�سكرية لقطز، على الم�ستوى 
االإيماني والقدرات العقلية والبنية الج�سدية والنف�سية والروحية والع�سكرية، وطبيعة التدريب ال�ساق الذي 
تدربت عليه هذه الوحدات الخا�سة، وطبيعة الت�سليح المكافئ ل�سالح العدو. وطبيعة القيادة التي كانت 

تعي�س مع القاتلين وتتقدم �سفوفهم في المعارك.
التي فتحت الطريق لهزيمتهم في عين  اأن هزيمة المغول في غزة هي  التاريخية  الروايات  وتقول 
لكن  جالوت،  عين  معركة  في  المغول  مع  معركته  قطز  الدين  �سيف  ال�سلطان  ح�سم  ربما  واأنــه  جالوت، 
اال�ستنزاف المتوا�سل لطالئع المغول وهزيمتهم في غزة وعلى طول ال�ساحل الفل�سطيني على يد القائد 

ركن الدين بيبر�س، هو الذي مهد للمعركة الفا�سلة . 

غزة يف ظل االنتداب الربيطاني على فلسطني:
الع�سكري  االأتــراك  احتالل معقل  كان  االأولى  العالمّية  الحرب  اإّبان  االإنجليز  اأحد مطامع  اأّن  يبدو 
الواقع في غزة وبئر ال�سبع، والذي كان الح�سَن الح�سين لجي�سهم في جنوب فل�سطين. لذا، �سرعان ما 
اتجهت اأنظارهم واأطماعهم اإلى غزة، ابتغاَء �سرب مركز االأتراك الع�سكري واالإداري هناك. فقد توّلى 
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الحملَة الع�سكرّية الحتالل فل�سطين الجنرال اإدموند اللنبي الذي ما زالت ذكراه تعي�س في الذاكرة العربّية 
والفل�سطينّية ب�سورة عاّمة، ولم تكن حملة الجنرال اللنبي الحتالل جنوب فل�سطين �سهلة المنال، بل واجه 
ا. لقد وجه االإنكليز �سرباتهم اإلى  هو وجي�سه �سعوبات جّمة في �سبيل ك�سر �سوكة غزة واإخ�ساعها ع�سكرٍيّ
الجيو�س العثمانّية المتمرّكزة في الجنوب، وا�ستطاعوا بدايًة احتالَل رفح، لكّنهم توّقفوا على اأبواب غّزة. 
حينذاك، ُعّين الجنرال اإدموند اللنبي لالإ�سراف على الجيو�س البريطانّية من اأجل محاولة احتالل غّزة 
هة،  ومن َثّم بئر ال�سبع. اإاّل اأّن اأهل غزة واالأتراك في ربيع العام 1917 تمّكنوا من �سّد �سربات االإنجليز الموجَّ
وبذلك ف�سل االإنجليز في احتاللها في المّرتين االأولى والثانية بعد وقوع الكثير من القتلى في �سفوف الجي�س 
البريطاني. لم تكن مهّمة الم�ستعمر االإنجليزّي �سهلًة رغم كّل الخطط والتح�سيرات. فقد خا�س االإنجليز 
وحلفاوؤهم معارك ع�سيرة الإ�سقاط غّزة، وف�سلوا في ذلك في المحاولتين االأُولَيْين )في بداية العام 1917 (، 
وذلك اإثر ت�سّدي اأهل غزة واالأتراك لهم بب�سالة وقدرة ع�سكرّية �سلبة. فقد خ�سر االإنجليز وحلفاوؤهم في 
معركة غّزة االأولى ) 4000 ( جندي. وفي المعركة الثانية اّلتي كانت اأعنف، �سقط ) 7000 ( من الجنود 
االإنجليز وحلفائهم وقد اعترف اللنبي بق�سوة المقاومة التركّية �سّد االإنجليز وحلفائهم، اأثناء محا�سرة 
غّزة وبئر ال�سبع وفي مواقع اأخرى في فل�سطين. ولم ي�ستطع االإنجليز بقيادة الجنرال اللنبي احتالل غّزة 
اأن ذاقوا مرارة الهزيمة في المعركتين االأولى والثانية. بعد �سقوط  الثالثة، وذلك بعد  اإاّل بعد المحاولة 
غّزة، كانت الطريق اإلى بئر ال�سبع ق�سيرة، حيث �سقطت في اأيدي جنراالت اللنبي بعد فترة وجيزة. وَتْذكر 
يومّيات اللنبي اأّن الجنرال جون �سيه )الذي كان تحت قيادته( هو الذي توّلى احتالل ال�سريعة ومدينة بئر 
ال�سبع، حين حا�سرها واحتّلها في م�ساء ال 31 من ت�سرين االأّول عام 1917. وبعد �سقوط الجزء الجنوبي 
من فل�سطين، اأكمل االإنجليز م�سوارهم حّتى �سقطت القد�س في م�ساء التا�سع من كانون االأّول عام 1917، 

حين دخلها اللنبي �سيرًا على االأقدام من باب يافا.

غزة بعد اغتصاب فلسطني أيار / مايو 1948:
كان الأبناء قطاع غزة دورهم الفاعل كباقي اأبناء ال�سعب الفل�سطيني في رف�سهم وت�سديهم للغزاة 
غزة  قطاع  احت�سن  حيث   ،1948 عام  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  كبرى  جريمة  ارتكبوا  الذين  ال�سهاينة، 
ع�سرات االآالف من الالجئين الفل�سطينيين الذي �سردوا من بيوتهم، والذين ت�سكلت منهم الخاليا االأولى 
للوحدات الفدائية التي تطوعت لمقاومة الع�سابات اال�ستيطانية وقوات االحتالل ال�سهيوني، وكان قطاع 

غزة في ذلك الوقت يخ�سع اإداريًا للحكومة الم�سرية.

التشكيالت الفدائية األوىل يف قطاع غزة:

الكتيبة -141 فدائيو مصطفى حافظ:
لم تكن نكبة 48 هي نهاية المطاف للفل�سطيني الذي حملته رياح الغدر والخيانة والتاآمر واالرهاب 
ال�سهيوني اإلى مغادرة ُقراه ومدنه نحو غزة وال�سمال وال�سرق. فقد اأفاق جيل ال�سباب على ظالم النكبة 
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والماأ�ساة مما دفعه اإلى رف�س واقع اللجوء والتفكير بالعودة واالنتقام من ال�سهاينة. بالمقابل وخوفًا من 
عودة الفل�سطيني اإلى ُقراه �سكل ال�سهاينة الكتيبة 101 بزعامة االرهابي �سارون، التي بداأت ب�سن غارات على 
مخيمات ومدن القطاع وخ�سو�سًا اعتداء 25 �سباط 1955، وتزامن ذلك مع م�سروع �سمال غرب �سيناء الذي 
هدف اإلى توطين 60 األف فل�سطيني في �سحراء �سيناء مما اأدى اإلى قيام اأبناء القطاع بانتفا�سة طالبوا فيها 
برف�س م�سروع التوطين والدعوة اإلى ت�سكيل جي�س عربي فل�سطيني، حيث ح�سر الزعيم جمال عبد النا�سر 
اإلى غزة و�سكل قوات الفدائيين الفل�سطينيين والتي تحولت اإلى وحدات ثم اإلى الكتيبة 141 التي تولى اأمرها 
مدير المخابرات الحربية الم�سرية في قطاع غزة المقدم م�سطفى حافظ، وقد قامت هذه الكتيبة بتنفيذ 
العديد من العمليات الفدائية داخل االأرا�سي المحتلة واأرهقت ال�سهاينة. فقد تمكنت عنا�سر الكتيبة 141 
من قتل نحو 140 �سهيوني ما جعلها توؤكد اإمكانية توجيه �سربات قا�سية للعدو ال�سهيوني عدا عن �سرورة 
هذه ال�سربات، كما حثَّت اأعمال هذه الكتيبة اأبناء ال�سعب الفل�سطيني على التحرك في هذا االتجاه، وهذا 
حدث اأي�سًا مع كتيبة اال�ستطالع 68 التي اأ�س�سها محمد خليفة، واأكرم ال�سفدي، وجالل كعو�س في �سورية 
وفوج التحرير في العراق الذي ت�سكل من 300 جندي و50 �سابطًا من جي�س التحرير الفل�سطيني الذي كانت 

ن�سبه كبيرة منهم من قطاع غزة.
في اجتماع �سري عقد في القاهرة مع الرئي�س جمال عبد النا�سر تقرر اإن�ساء كتيبة لالأعمال الفدائية، 
واختير لهذه المهمة م�سطفى حافظ الذي ُعرف بكفاءته وذكائه حتى اأنه ُرقي اإلى رتبة عقيد وعمره لم 

يتجاوز ال�سنوات االأربع الثالثين.
�سافر م�سطفى حافظ اإلى غزة وبداأ في تكوين �سبكة فدائية وا�سعه تنت�سر في جميع اأنحاء االأرا�سي 
اأرعبت عمليات  وطوال عامي56-55  الفل�سطيني  ال�سعب  االحتالل �سد  قوات  اعتداءات  لتواجه  المحتلة 
العمق وخلف الخطوط وجرت �سد وحدات  اإلى  م�سطفى حافظ قادة االحتالل ال�سهيوني الأنها و�سلت 

ع�سكرية.
نوعية خلف خطوط  بعمليات  للقيام  وتدربيهم  الفدائيين  تكوين كتيبة  عمل م�سطفى حافظ على 
العدو، واهتم بتن�سيق الجهود مع الفدائيين الفل�سطينيين على الجبهة ال�سورية من خالل الملحق الع�سكري 

في ال�سفارة الم�سرية بعمان �سالح م�سطفى.
تكونت الكتيبة من 500 فدائي وكان يرغب في تكوين مجموعات مماثلة في ال�سفة الغربية، كما اأنه 
عين 95 قائد مجموعة واعتاد اأن يجتمع بقيادات المجموعات. ومن اأهم العمليات التي نفذتها الكتيبة ردًا 
على ق�سف غزة بمدفعية الهاون اأر�سل م�سطفى حافظ 400 فدائي في ليلة واحدة فاأمرهم بدك مواقع 

ال�سهاينة من اإيالت حتى تل اأبيب وترك لهم حرية اختيار االأهداف.
وكان لم�سطفى حافظ طريقة مميزة في اإر�سال ال�سباب اإلى االأر�س المحتلة، باأنه كان ير�سل كل 
فدائي اإلى قريته التي تعود اأ�سوله اإليها كي ينفذ العمليات فيها، الأنه اأعرف بتفا�سيل بلدته من غيره، موؤكدًا 

اأن التاريخ يبقى حيًا في اأذهان النا�س مهما مرَّ الزمان. 
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جيش التحرير الفلسطيين:
بعد اإن�ساء م.ت.ف وت�سكيل المجل�س الت�سريعي الفل�سطيني االأول، تم ت�سكيل جي�س التحرير الفل�سطيني 
على  الفل�سطيني  ال�سباب  اآالف  ب  تدرَّ حيث  غزة،  قطاع  في  الفل�سطيني  على  االإجباري  التجنيد  وفر�س 
ال�سالح، وخرجت الكلية الحربية الم�سرية �سباط هذا الجي�س النواة الع�سكرية المدربة لجميع ف�سائل 

م.ت.ف بعد النكبة.
عقد الموؤتمر الفل�سطيني التاأ�سي�سي الذي تحول فيما بعد اإلى المجل�س الوطني الفل�سطيني في القد�س 
يوم 28-05-1964 واأ�سدر قرارته بالبدء فورًا بفتح مع�سكرات التدريب لجميع القادرين على حمل ال�سالح 
من ال�سعب الفل�سطيني رجااًل ون�ساًء ب�سورة اإلزامية، وت�سكيل كتائب فل�سطينية ع�سكرية نظامية واأخرى 
فدائية، وتزويد هذه الكتائب بمختلف اأنواع اال�سلحة الحديثة والتجهيزات الالزمة، وال�سعي الإلحاق ال�سباب 
المدني في  والدفاع  ال�سعبية  المقاومة  العربية، وتطبيق نظام  الدول  الع�سكرية في  بالكليات  الفل�سطيني 
�سفوف ال�سعب الفل�سطيني، وافُتتح اأول مع�سكر في قطاع غزة في �سهر 5-1964، فيما افتتحت الحكومة 
الجزائرية مع�سكر تدريب للفل�سطينيين. وُبدء بت�سكيل وحدات جي�س التحرير الفل�سطيني في �سورية، حيث 
�سكلت قوات حطين ) 3كتائب مغاوير ووحدات اإ�سناد ودعم ( وفي العراق �سكلت قوات القاد�سية وفي م�سر 
قوات عين جالوت وفي لبنان واالأردن كتيبة مغاوير وقد تم تعيين وجيه المدني القائد العام لجي�س التحرير، 

وُعين �سبحي الجابي اأول رئي�س الأركان جي�س التحرير.
في حرب حزيران 1967 �سارك جي�س التحرير في معارك القتال �سد الكيان ال�سهيوني في قطاع 
غزة، وبعد الحرب طلب وجيه المدني من �سباط جي�س التحرير التحول للعمل الفدائي، وطلب متطوعين 
من بين ال�سباط واختير من بينهم ع�سرة �سباط هم فايز جراد، وليد اأبو �سعبان، ح�سن اأبو لبدة، اأحمد 
�سر�سور، يحيى رفيق عكيلة، �سائب العاجز، عمر عا�سور وبرج�س ديب احجير. وقد انتقلوا اإلى االأردن 
اأبو �سعبان وح�سين الخطيب ونمر حجاج، وبذلك ت�سكلت  التي يقودها وليد  لكي يلتحقوا بقوات الداخل 

مجموعات قوات التحرير ال�سعبية 
في قطاع غزة تولى قيادة قوات التحرير العميد ح�سين الخطيب وقاد االأركان والعمليات عبد القادر 
اأبو الفحم وزياد الح�سيني والب�سيلي وعبد المجيد نوفل، وقد امتدت التجربة الع�سكرية لقوات التحرير 
ال�سعبية اإلى عام 1972، واإلى جانب قوات التحرير تحولت حركة القومين العرب اإلى العمل الفدائي تحت 
عنوان الجبهة ال�سعبية. ومن اأبرز القيادات الع�سكرية التي قادت تجربة الجبهة ال�سعبية جيفارا غزة وكامل 
العم�سي، وقد �ساركت المجموعات الع�سكرية للجبهة ال�سعبية مع مجموعات قوات التحرير ال�سعبية في 

الكثير من العمليات الع�سكرية الم�ستركة، كما �ساركت بع�س مجموعات فتح في عمليات المقاومة.
لياًل  كانت تحرر غزة  االحتالل  باأنها في ظل  ال�سعبية  التحرير  لقوات  الع�سكرية  التجربة  امتازت 
والعدو يعيد ال�سيطرة عليها نهارًا كما قال وزير الدفاع في جي�س االحتالل مو�سيه دايان، وامتازت العمليات 
بكثافتها، حيث ذكر اأن عبد القادر اأبو الفحم ي�سمى بــ اأبو المئة عملية، واأن هذه العمليات اعتمدت اأ�سلوب 
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حرب الع�سابات القائم على مبداأ ا�سرب واهرب، وكانت االأ�سلحة ب�سيطة ال تتجاوز الر�سا�سات الخفيفة 
واالألغام وقاذفات B2 والقنابل اليدوية .

واالأ�سلحة  المحا�سر  القطاع  اأبناء  على  اعتمد  التجربة  لهذه  االأ�سا�سي  الثقل  اأن  من  الرغم  وعلى 
القليلة، اإاّل اأن اإخفاق التجربة راجع لتحكم قيادة المقاومة في الخارج بمو�سوع التمويل وامتالكها القرار 
االأول واالأخير في التجربة. ورغم اأن العمليات الع�سكرية لهذه التجربة بداأت باالنح�سار والتراجع بعد عام 
1972 اإاّل اأن روح الت�سحية والفداء التي امتاز بها عي�سى اأبو لغد ورفيق ال�سالمي، تقدمت لتجدد التجربة في 

نهاية ال�سبعينات وبداية الثمانينات، وتركت ب�سمة الجيل الجديد الذي يتوق للمقاومة والحرية.

غزة حتت االحتالل الصهيوني بعد عام 1967
بعد عدوان حزيران 1967 حققت قوات االحتالل ال�سهيوني فوزًا ع�سكريًا ملمو�سًا على العرب، اأدت 
نتائجه اإلى ا�ستيالء �سلطات االحتالل على م�ساحات وا�سعة من االأرا�سي العربية، حيث ا�ستملت على قطاع 
غزة الذي عا�س اأهله ظروفًا قا�سية تحت االحتالل، اإذ ُفر�ست على اأبناء القطاع قوانين اأمنية وع�سكرية 
منعتهم من العمل بحرية وقيدت حركتهم، فانتقل عدد كبير من المقاومين اإلى خارج القطاع نحو الدول 
المجاورة لفل�سطين، حيث �سكل االأردن نقطة ارتكاز لف�سائل المقاومة الفل�سطينية منذ عام 1967 حتى 
تقاوم  التي  قواها  الفل�سطينية من خالل  الثورة  �سكلت  وقد  لبنان.  اإلى  بعد ذلك  انتقلت  ثم   ،1970 عام 
االحتالل ال�سهيوني انطالقًا من جنوب لبنان، نقطة م�سيئة في الظلمة الحالكة التي خيمت على المنطقة 
اأر�سه المحررة من  الفل�سطيني تفاوؤله، ومنها �سينطلق نحو  العربية منذ بداية االحتالل. فمنها ي�ستمد 
رج�س ال�سهاينة. اإنها باعث االأمل لديه، وعليها عّلق اأحالمه وتطلعاته. وقد ا�ستمر هذا الو�سع حتى عام 
1982، حيث االجتياح ال�سهيوني لجنوب لبنان الذي نتج عنه خروج الثقل االأ�سا�سي لف�سائل المقاومة من 

ال�ساحة اللبنانية، مما ا�ستدعى ال�سعب الفل�سطيني تحت االحتالل اأن ياأخذ دوره في مقاومة االحتالل ويقرر 
م�سيره بيده وبنف�سه.

االنتفاضة الفلسطينية 1987
ارتبطت فكرة المقاومة بوجود ال�سعب الفل�سطيني و�سكلت اأحد المكونات االأ�سا�سية لهويته الوطنية. 
وظلت تتعاظم في مواجهة الخطر الذي يهدد الح�سور الفل�سطيني منذ بدايات اال�ستيطان ال�سهيوني في 
فل�سطين، حيث غدت ثقافة م�سيطرة في حياة ال�سعب الفل�سطيني وكفاحه �سد االحتالل ال�سهيوني. وقد 
تعزز مفهوم المقاومة مع ظهور القوى االإ�سالمية المجاهدة في فل�سطين )حركة الجهاد االإ�سالمي وحركة 
الحجارة  واالإرادة، م�ستخدمًا  االإيمان  اإال من  اأعزاًل  فئاته  الفل�سطيني بكل  ال�سعب  اندفع  حما�س(، حيث 
�سالحًا في مواجهة اآلة االحتالل الع�سكرية. وقد تج�سد ذلك على اأيدي اأبناء قطاع غزة من خالل االنتفا�سة 
الفل�سطينية عام 1987، التي انفجرت من مخيم جباليا ردًا على المجزرة التي ارتكبتها ع�سابات االحتالل 
ت  ال�سهيوني بحق العمال االأربعة اأثناء عودتهم اإلى منازلهم في �سهر كانون االأول / دي�سمبر 1987. وقد عمَّ
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االنتفا�سة كل اأرجاء ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وو�سل �سداها اإلى كل اأنحاء العالم، حيث انحفر ا�سم 
االنتفا�سة في القوامي�س الدولية. ودامت االنتفا�سة مدة �ستة اأعوام قدم خاللها ال�سعب الفل�سطيني قوافل 
من ال�سهداء والجرحى والمعتقلين في �سجون االحتالل. كما اأكد الفل�سطيني بانتفا�سته اأن ال�سراع مع 

االحتالل لن ينتهي اإال بت�سفية الوجود ال�سهيوني وزواله من فل�سطين. 

انتفاضة األقصى املبارك 2000
اندلعت انتفا�سة االأق�سى في 28 اأيلول / �سبتمبر 2000 اإثر اعتداء �سلطات االحتالل ال�سهيوني على 
الم�سجد االأق�سى الذي دن�س �ساحاته وزير الحرب ال�سهيوني �سارون، عندما دخلها تحت حرا�سة كثيفة 
من الجنود ال�سهاينة. وقد ات�سعت االنتفا�سة لت�سمل جميع االأرا�سي الفل�سطينية من ال�سفة الغربية وقطاع 
غزة اإلى االأرا�سي المحتلة عام 1948. وقد لعب اأبناء قطاع غزة دورًا مميزًا في االنتفا�سة من خالل ت�سعيد 
عمليات المقاومة �سد م�ستوطنات القطاع وطرق الموا�سالت الموؤدية اإليها، حيث تمت مهاجمة مع�سكرات 
للمقاومة، حيث  اأهداف  اإلى  الم�ستوطنات داخل القطاع  االأنفاق، وتحولت  الجي�س ال�سهيوني عن طريق 
ا�ستطاع خاللها  اأعوام  االأق�سى خم�سة  انتفا�سة  االأمن. وقد دامت  القلق والخوف وفقدان  �سيطر عليها 
اأبناء غزة اأن يجبروا �سلطات االحتالل على �سحب م�ستوطناتهم اإلى خارج القطاع، من خالل خطة الف�سل 
التي اأعلنها �سارون عام 2005، فيما ظلت قوات االحتالل ال�سهيوني تحا�سر القطاع من خارجه. وبعد ُخلو 
قطاع غزة من الم�ستوطنين وقوات االحتالل ت�ساعدت وتيرة العدوان ال�سهيوني �سد القطاع في محاولة 
لردع المقاومة و�سرب االإرادة الفل�سطينية، من اأجل تحقيق االأمن للم�ستوطنات المحيطة بالقطاع. غير اأن 
المقاومة في قطاع غزة اأخذت تت�ساعد وتطور قدراتها الع�سكرية التي �سكلت تهديدًا ا�ستراتيجيًا للكيان 
ال�سهيوني، من خالل ال�سربات التي وجهتها لجبهته الداخلية. فقد �سهدت االأيام االأخيرة لالنتفا�سة اختراع 
اأول �ساروخ فل�سطيني في غزة من نوع »ق�سام« التابع لحركة حما�س، وتطورت الخبرة الع�سكرية للف�سائل 
االإ�سالمي في فل�سطين، و�ساروخ  التابع لحركة الجهاد   »4 »قد�س  ف�سنعوا �سواريخ جديدة مثل �ساروخ 
»�سمود« التابع للجبهة ال�سعبية، وقامت كتائب �سهداء االق�سى الموجودة في قطاع غزة ب�سناعة �ساروخ 
»اأق�سى 103«، كما قامت كتائب المقاومة ال�سعبية ب�سناعة �ساروخ »نا�سر«. وقد تم ق�سف الم�ستعمرات 

ال�سهيونية المحيطة بقطاع غزة بهذه ال�سواريخ.
في ظل هذا التطور اال�ستراتيجي دخل قطاع غزة ثالث جوالت من ال�سراع مع الكيان ال�سهيوني الذي 
�سّن عليه ثالث جوالت عدوانية خالل 10 �سنوات، وهي عدوان »الر�سا�س الم�سكوب« 2008-2009، وعدوان 
اأبريل 2012 الذي ت�سدت له �سرايا القد�س منفردة في معركة »ب�سائر الن�سر«، وعدوان »عامود ال�سحاب« 
في نوفمبر 2012، وعدوان »الجرف ال�سامد« عام 2014. وذلك بغية الق�ساء على المقاومة والق�ساء على 
ال�سواريخ، وتر�سيخ معادلة ردع قائمة على »هدوء مقابل هدوء«. ورغم امتالك العدو الطائرات والدبابات 
اإرادة القتال  اأمام  اأن الجي�س ال�سهيوني وقف عاجزًا م�سلواًل  اإال  والغوا�سات واأحدث جي�س في المنطقة 
والتحدي االأ�سطوري الذي وقفه �سعبنا مع اأجنحته الع�سكرية. فقد ف�سلت عملية »الر�سا�س الم�سكوب« ولم 
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تتوقف عملية اإطالق ال�سواريخ طوال اأيام الحرب، وفي الدقيقة االأخيرة التفاق وقف اإطالق النار اأُطلقت 
�سرايا القد�س ال�سواريخ من القطاع لتعلن اأن الكلمة االأخيرة للمقاومة. وف�سلت عملية »عامود ال�سحاب« 
كذلك ولم تتوقف عمليات اإطالق ال�سواريخ على المدن والم�ستعمرات ال�سهيونية مثل ع�سقالن واأ�سدود 
»الجرف ال�سامد«، حيث �سربت �سواريخ المقاومة طيلة فترة  ال�سبع، كما ف�سلت عملية  اأبيب وبئر  وتل 
الحرب اأغلب المدن ال�سهيونية على طول ال�ساحل الفل�سطيني حتى حيفا، وعلى طول العمق الفل�سطيني 
حتى القد�س ومطار اللد، وعلى طول النقب الفل�سطيني حتى ديمونا. ربما كانت الخ�سائر الب�سرية والمادية 
عالية جدًا ب�سبب الجرائم ال�سهيونية التي ا�ستهدفت االأحياء ال�سكنية الماأهولة بالمدنيين. لكن المهم اأن 
»االإ�سرائيلي« �سقط على بوابات ال�سجاعية وبيت حانون وخانيون�س ورفح ولم ي�ستطع اأن يتقدم �سبرًا واحدًا 
اإلى االأمام، ولم ي�ستطع اأن يجبي من الفل�سطيني ا�ست�سالمًا. فالرعب الفل�سطيني اأ�سقط معادلة »الردع 

االإ�سرائيلي«، وتال�ست النظرية االأمنية ال�سهيونية، واأ�سبح الجي�س ال�سهيوني بحاجة اإلى ترميم جديد.
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إبداعات املقاومة الفلسطينية يف مواجهة

عدوان اجلرف الصامد 2014

»الصهيونية مغامرة استعمارية، لذلك فإن جناحها أو فشلها يعتمد على القوة العسكرية. البناء مهم، وتكلم العربية مهم. 

لكن األهم ويالألسف هو القدرة على القتال«

فالدميري جابوتنسكي 1923

ينطوي ا�ستدعاء الرموز والت�سميات في الحروب كما في مجمل ال�سراعات وال�سيما تلك الم�سبعة 
باالأبعاد العقائدية واالأيديولوجية، على وظيفة مركزية متعددة الم�ستويات، اأقلها تاأمين اأكبر قدر ممكن من 
الح�سد والتعبئة وتوليد ال�سعور بالقوة والتفوق وخداع العدو اأو الخ�سم، كحال ال�سراع العربي االإ�سالمي 
مع الكيان ال�سهيوني لكن في المثال بين اأيدينا، فاإن ت�سمية الكيان ال�سهيوني لحربه االأخيرة على قطاع 
اأخرى  وم�ستويات  اأبعاد  على  تنطوي  ال�سامد«  بـ«الجرف  يومًا  وخم�سين  واحد  طيلة  ا�ستمرت  التي  غزة 
مفعمة بالدالالت والمعاني وال�سحنات التعبوية وكذلك الت�سميات الفل�سطينية الم�سادة االأمر الذي ي�ستدعي 

بال�سرورة الوقوف على اأكثرها اأهمية لفهم االأبعاد النف�سية واال�ستراتيجية المحركة لهذه الحرب.
البعد االأول، ي�سير اإليه المعنى الحرفي للت�سمية فالجرف في الواقع وفي المتخيل االإن�ساني يدل على 
الهاوية ولي�س اأمامه اإال اأن يبقى اأو ينهار وانهياره هو ال�سقوط اإلى الهاوية. وهذا يعني اأن الحرب ال�سهيونية 
ال�سهيوني من  الكيان  ال�سهيوني« حيث يحاول  والوجود  »البقاء  اأ�سا�سية في حروب  لي�ست �سوى محطة 
ا�ستحالة  تتيح  التي  المالئمة  وال�سيا�سية  النف�سية  المناخات  توفير  الت�سمية  في  المتخفي  المعنى  خالل 
التعاطف العالمي واإعادة انتاج �سورته ك�سحية اأو بتعبير بع�س ال�سهاينة توفير ال�سرعية الدولية وال�سرعية 
الداخلية للحرب ال�سهيونية والأهمية ذلك ن�سير اإلى �سهادة اأحد ال�سفراء ال�سهاينة عن حياته المهنية في 
العقدين الخام�س وال�ساد�س من القرن الع�سرين يقول فيها: »كانت مهمتنا ح�سا�سة الأنه توجب علينا على 
ال�سواء اأن نقنع العرب باأن »اإ�سرائيل« ال ُتهزم واإقناع الغرب باأن »اإ�سرائيل« مهددة بالموت«. لكن اليوم تبدو 
ال�سورة مختلفة فلم تُعد الم�ساألة مرتبطة بالدعاية ل�سيا�سات وتوجهات وا�ستراتيجيات بل هي اأعمق من 
ذلك بكثير وهو اأن »الجرف ال�سامد« كما يقول رئي�س �سعبة اال�ستخبارات الع�سكرية ال�سابق )اأمان( مدير 
معهد اأبحاث االأمن القومي عامو�س يادلين، قد دارت بتناق�س تام مع نظرية االأمن »االإ�سرائيلية« التقليدية 
مع اأنه يفتر�س اأن تكون مبادئ هذه النظرية في الخلفية وبذلك �سقطت الدعامة االأولى في هذه النظرية: 
»الردع« وكذلك الدعامة الثانية: »االإنذار« و»الح�سم« بطبيعة الحال غير ممكن ولم يبَق من نظرية االأمن 
»االإ�سرائيلية« التقليدية اإال دعامة واحدة اأ�سافها دان مريدور في اللجنة التي وقف على راأ�سها عام 2005-
2006 وهي دعامة »الدفاع« وهي الدعامة التي عملت ب�سكل منا�سب في عملية »الجرف ال�سامد«. النجاح 
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التقليدية:  »االإ�سرائيلية«  االأمن  اأخرى في نظرية  اإلى االبتعاد عن مبادئ  يادلين  اأدى بح�سب  الدفاع  في 
المعركة الق�سيرة والح�سم الوا�سح ونقل المعركة اإلى اأرا�سي العدو ف�ساًل عن اأن التقوية غير المنا�سبة 
»للدفاع« ومن يادلين اأي�سًا، اأبعدت الكيان ال�سهيوني عن مبادئ الحرب التقليدية وعن المبادرة والهجوم 
التوازن  حالة  من  الفل�سطينية،  المقاومة  اأي  يادلين  بتعبير  »العدو«  واإخــراج  الجهد  وتركيز  والت�سليل 
اإمكانية لممار�سة ُمجدية لهذا النمط من الحروب على قطاع غزة؟  واال�ستمرارية لكن ال�سوؤال: هل ثمة 
كثير من اال�ستراتيجيين ال�سهاينة ي�سككون في اإمكانية وجدوى ذلك لما ينطوي عليه من �سرف لطاقات 
الكيان ال�سهيوني من غير طائل بل واإ�سافة اأعباء كبرى، يقول اللواء »يعقوب عميدرور«، كما ت�سي ت�سمية 
»الجرف ال�سامد« اأن االإدراك ال�سهيوني يميل اإلى تبني المفهوم البيولوجي للحرب وهو مفهوم يقوم على 
افترا�سين: اأولهما اأن الحرب هي مح�سلة قانون الحفاظ على البقاء، وال�سراع من اأجل البقاء هو لالأ�سلح 
االأكثر قدرة على ال�سمود واأن ال�سعوب والجماعات تت�سارع وتتناف�س وتتزاحم لتوفير �سروط اأف�سل لحياتها 
اأو من اأجل توفير مكانة اأعلى لها بين جماعات الب�سر في النظام العالمي، كما ت�ستنبط م�ساألة في غاية 
االأهمية وهي تخلي العقل ال�سهيوني عن فكرة اأو هدف الن�سر، وكاأن ل�سان حال الكيان ال�سهيوني باتت 

كلمات ال�ساعر االألماني ماريارنير ريليه: »االنت�سار من يتحدث عن االنت�سار؟ البقاء هو كل �سيء«.
لقد تخلى الكيان ال�سهيوني عن معنى مفهوم الن�سر الذي يخت�سر ح�سب اللواء »عامو�س يادلين« 
باحتالل اأرا�سي العدو وتدمير جي�سه وا�ستبداله بمعنى اآخر جديد تفوه به وزير الحرب ال�سهيوني »مو�سيه 

يعالون« »الن�سر اأن تدفع االآخر للقبول بوقف اإطالق النار وب�سروطك«. اأي ك�سر اإرادة المقاومة.
وت�سمية »الجرف ال�سامد« ت�ستح�سر اإلى الذهن اأ�سطورة »المت�سادا« الح�سن الذي حا�سره الرومان، 
وانتهى بانتحار المحا�سرين اليهود. والق�سد من وراء ذلك اإيهام الراأي العالم العالمي، والراأي العام في 
التجمع اال�ستيطاني ال�سهيوني اأن الحرب على قطاع غزة هي من نمط حرب الالخيار )ابن بريراه( ولي�س 
كما هي الحروب ال�سابقة على المقاومة الفل�سطينية كحرب اجتياح لبنان عام 1982، اأو حرب تموز 2006، 

حيث اأُدرجت في خانة حروب الخيار.
»الجرف ال�سامد« على الحرب  اأما البعد الثاني في االأهمية في تقديرنا، من وراء اإطالق ت�سمية 
االأخيرة على قطاع غزة فينبع من عمق رغبة ال�سعور ال�سهيوني في تاأ�سي�س »الفردو�س االأمني ال�سهيوني«. 
الموؤ�س�س على اأطروحة »نهاية التاريخ« وهي مقولة مركزية في الفكر ال�سهيوني مثلما هي مقولة مركزية في 
الفكر النازي. وفحواها: اأن التاريخ بكل ما يحويه من تركيب وب�ساطة و�سيرورة وثبات، و�سوق واإحباط ونبل 
وح�سا�سية وفق تعبير المفكر الم�سري الراحل د. عبد الوهاب الم�سيري، �سي�سل اإلى نهايته في لحظة ما، 
في�سبح �سكونيًا تمامًا خاليًا من التدافع وال�سراعات والثنائيات والخ�سو�سيات. اإن كل �سيء �سيرد اإلى مبداأ 
عام واحد يف�سر كل �سيء، و�سي�سيطر االإن�سان )هنا ال�سهيوني( �سيطرة كاملة على كامل بيئته ومحيطه 
اال�ستراتيجي« وعلى نف�سه و�سيجد حلواًل نهائية حا�سمة لكل م�ساكله واآالمه )اأي الكيان ال�سهيوني(. بمعنى 

اال�ستجابة الناجعة الناجزة للتحدي االأخير.
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وفي البعد الثالث نلحظ اأن ت�سمية »الجرف ال�سامد« تبدو بمثابة فكر �سهيوني نحو خيار ثالث بين 
خيارين، �سبق اأن تبناهما الفكر اال�ستراتيجي ال�سهيوني، لكن من غير اأن يتخلى عنهما على م�ستوى التفكير 

النظري.
كيمحي«  »ديــفــيــد  الــ�ــســهــيــونــي  تــعــبــيــر  وفــــق  االأخــــيــــر«  »الـــخـــيـــار  خـــيـــار  هـــو  االأول  الــخــيــار 
ــة  ــســالمــي ــة االإ� ــي ــعــرب ــى االأمــــــة ال ــنــي فـــر�ـــس الــ�ــســالم الــ�ــســهــيــونــي عــل ــع وهــــو عـــنـــوان مـــذكـــراتـــه وي
ـــي. ـــان ـــروم  والـــ�ـــســـعـــب الــفــلــ�ــســطــيــنــي عـــلـــى وجـــــه الـــخـــ�ـــســـو�ـــس، وذلــــــك عـــلـــى غــــــرار الـــ�ـــســـالم ال
الرغم من وجود  اأعدائي« على  »علي وعلى  ال�سهيوني  النووي  الخيار  »خيار �سم�سون«  الثاني هو  الخيار 
اأ�سلحة نووية تكتيكية ت�ستطيع اأن تدمر م�ساحة تقارب الـ250كم2 وبالتالي بات ا�ستخدام االأ�سلحة النووية 
التكتيكية في الحروب اإمكانية قائمة من الناحية النظرية وح�سب. تجدر االإ�سارة اإلى م�ساحة قطاع غزة ال 

تزيد اإال قلياًل عن الرقم المذكور اإذ تبلغ الـ)365( كم2.
ن�ستطيع القول في �سوء ما تقدم اأن دوافع ت�سمية »الجرف ال�سامد« هو موت الخيار االأول )الخيار 
االأخير( وا�ستحالة الخيار الثاني )خيار �سم�سون( ال�سيما مع نهاية »الحرب الباردة« انح�سرت اأهمية الردع 
النووي في ال�سيا�سات الدولية ب�سكل ملحوظ وتزايدت فيه تلك المت�سلة بالحرب التقليدية وبالتالي نهاية 
العربية  الدول  ال�سابقة مع  الحروب  فترة  �سادت في  التي  االأخالقي  والو�سف  اال�ستراتيجي  اليقين  حالة 
وح�س  �سوى  لي�ست  الحرب  اأن  ف�ساًل عن حقيقة  والتغيرات  بالتحديات  مليئة  القائمة مركبة،  فالمرحلة 
�سرك  في  الوقوع  تجنب  اإلى  الحاجة  بفر�س  المنظور  فاإن  وعليه  ب�سكل منتظم من طبيعته  يغير  متلون، 
التخطيط للحرب، ا�ستنادًا اإلى اآخر حرب قد هيمنت، واإلى اتخاذها معيارًا اأو نموذجًا اإر�ساديًا للحرب 
القادمة اأو التالية، اإذ من الخطاأ افترا�س اأن اآخر تحول في طبيعة الحرب �سيكون هو ذاته ال�سكل الذي 
�ستتخذه فيما بعد على النحو الذي كان قد جرى عليه، من غير اأن يعني هذا اأن الحروب الجديدة ال تحمل 
في طياتها ت�سابهات غريبة مع الحروب القديمة غير اأن الكيان ال�سهيوني لم ي�ستطع تجنب هذا المطب. 
خالل  جرى  الذي  الم�سكوب«  »الر�سا�س  عــدوان  باأ�سلوب  تقريبًا  ال�سامد«  »الجرف  حرب  خا�س  فقد 
الفترة من 2008/12/27 – 2009/1/18. ولعل ت�سابه االأ�سلوب مرده اإلى كون العقل ال�سهيوني اإلى ما 
اأنجز واإلى تماثل االأهداف حيث اتخذ الكيان ال�سهيوني الهدف الرئي�سي لـ»الر�سا�س الم�سكوب« تقلي�س 
القدرة الع�سكرية للمقاومة الفل�سطينية، واإيقاف الهجمات ال�ساروخية على المغت�سبات )الم�ستعمرات( 
ال�سهيونية، وهو ذات الهدف الذي اتخذه ذريعة ل�سن حرب »الجرف ال�سامد« مع اإ�سافة هدف تدمير 
االأنفاق وبالتحديد تلك الم�سيدة على الحدود بين قطاع غزة وجنوب فل�سطين المحتلة عام 1948، وتو�سف 

بالقامو�س الع�سكري ال�سهيوني بـ«االأنفاق الهجومية«.
على المقلب االآخر ح�سرت البراعة الفل�سطينية في موجة الحروب والت�سميات ال�سهيونية من خالل 
ا�ستح�سار التعبير القراآني »البنيان المر�سو�س« الذي ينم عن اإدراك الحقيقة ومعنى الحرب باعتبارها 
المقاومة  بين  الع�سوي  التالحم  حالة  عن  عياني  تعبير  وهي  ال�سعب.  جموع  وكل  كلها،  االأمــة  م�سوؤولية 
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الفل�سطينية وال�سعب الفل�سطيني في قطاع غزة على وجه الخ�سو�س، وفي عموم مناطق الوجود الفل�سطيني 
1948، وال�سفة الغربية ومناطق ال�ستات الفل�سطيني. كذلك ح�سرت البراعة  في االأرا�سي المحتلة عام 
اأبرهه  الفيل، جي�س  اأ�سحاب  ماآل وم�سير  الماأكول« في و�سف  »الع�سف  ت�سمية  اعتماد  الفل�سطينية في 
الحب�سي، حينما تجراأ على مهاجمة مكة المكرمة لهدم الكعبة الم�سرفة، حيث تنطوي »الع�سف الماأكول« 
على تبديد االآمال ال�سهيونية المركزة على المفاهيم الداروينية )البقاء لالأقوى واالأكثر ت�سلحًا( وفي بناء 

الفردو�س ال�سهيوني.
الواقع  اإلى م�سار  وباالنتقال من �سراعات الرموز والت�سميات وما تنطوي عليه من دالالت ومعاني 
ال�سيا�سي والع�سكري لحرب »الجرف ال�سامد«، فاإن اأول ما يلفت االنتباه هو اال�ستثمار ال�سهيوني لحالة 
الغياب العربي عن م�سرح ال�سراع مع الكيان ال�سهيوني. وحالة الغياب ال تقت�سر فقط على حالة الحرب، 
اأو حتى الت�سوية ال�سيا�سية، واإنما اأي�سًا ت�سمل خيار الالحرب والال�سلم بما تعنيه من وقف االإذعان الأحكام 
الواقع، وفي الوقت عينه عدم امتالك القدرة على تحدي هذه االأحكام. تجدر االإ�سارة اإلى اأن حاالت الغياب 
التاريخي التي تعتري االأمم في بع�س اللحظات من تجاربها كما يقول اأ. محمد ح�سنين هيكل، لي�س فراغًا. 
فهناك فارق بين الغياب والفراغ. ففي حالة الغياب، فاإن هناك دائمًا اإح�سا�سًا باأن كل غياب تعقبه عودة 
ب�سرف النظر عن المواقيت. وهكذا فاإن حالة الغياب كثيرًا ما تكون فر�سة مالئمة لتهيئة ظروف العودة 
الغياب في هذه الحالة عملية احتكاك وتفاعل مع االأفكار  العودة؟ وي�سبح  اأين  اإلى  و�سروطها بما فيها: 
ومع احتماالت لم تظهر بوادرها بعد، وهي مفتوحة لمختلف العوامل والموؤثرات، وفي هذه الحالة تدخل 
اإلى ال�ساحة توجهات متعار�سة ال تحدث فرقعة، الأن العملية تكون حتى االآن، عنا�سر كيمياء تتخلق داخل 
عقول النا�س وفي فكرهم، تدور حول فكرة العودة واأ�سكالها و�سبلها. ولعل اأجلى مظاهر هذا الغياب هو 
للمعلومات في  الدولي  المركز  اأجراه  راأي  ا�ستطالع  به  اأفاد  ما  العربي. وهو  ال�سارع  اأولويات  التحول في 
�سحيفة ال�سفير البيروتية في �سهر اآب عام 2014 خالل فترة الحرب ال�سهيونية )الجرف ال�سامد( على 
قطاع غزة واقت�سر اال�ستطالع على ال�ساحة اللبنانية وهي �ساحة م�ستقرة ن�سبيًا بالمقارنة مع غيرها من 
ال�ساحات في الم�سرق العربي وتبين بموجبه اأن %48 من الم�ستطلعة اآراوؤهم في لبنان يقولون اأن الخطر 
االأول هو المنظمات »االإ�سالمية المتطرفة«، و%28 الكيان ال�سهيوني وفي البيئة الحا�سنة للمقاومة في 
لبنان فاإن %61 يعتقدون اأن الخطر االأكبر ياأتي من المنظمات المتطرفة. الغياب االأكبر في فترة الحرب 
ال�سهيونية االأخيرة على قطاع غزة كان الغياب الم�سري وب�سرف النظر عن ال�سيا�سة الم�سرية الجارية 
فاإن اأ�سباب هذا الغياب البد من الوقوف عليها ولو باقت�ساب والتركيز على الغياب الم�سري يعود اإلى �سلة 
م�سر بالقطاع وارتباطه بمحددات االأمن القومي الم�سري، ف�ساًل عن الجوار الجغرافي. وثمة من يقول 
»اأن الجغرافيا اأقوى من التاريخ وهي التي �سنعت الما�سي و�ستحكم الم�ستقبل«. واالأ�سباب الجغرافية لهذا 
الغياب يلخ�سها فيل�سوف الجغرافية الم�سرية، �ساحب مو�سوعة »م�سر عبقرية المكان« الراحل د. جمال 
حمدان، اإذ يعيدها اإلى المتغيرات الخطرة التي ت�سرب �سميم الوجود الم�سري، والمتمثلة في تاآكل المكانة 
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ب�سبب تراجع دور م�سري القومي واالإقليمي واأ�سا�سه تراجع حدود االأمن القومي الم�سري. فبينما كان في 
عهود ما�سية تبداأ اأو تنتهي من عند جبال طورو�س على الحدود ال�سمالية ل�سورية تقل�ست في فترة الحقة 
وتحديدًا في فترة �سيطرة االإنكليز اإلى حواف قطاع غزة. قبل اأن تعود اإلى مكانتها ال�سابقة بعد ثورة تموز عام 
1952 لتتقل�س بعد اتفاقيات كامب ديفيد اإلى حدود ممري المتال والجدي، وفق نظرية الجنرال االأمريكي 

مك�سيلمان. وهناك عامل اآخر م�ستجد هو االكت�سافات النفطية والغازية الموعودة في �سرق المتو�سط وما 
تفر�سه المناق�سات بين الدول المطلة على ال�ساحل ال�سرقي، من بناء تحالفات و�سراعات بين االأطراف 
تفر�سها متطلبات تلبية الحاجة للح�سول على الح�سة المن�سودة، وم�سر بال �سك منخرطة وربما هي هنا 
في هذا ال�سياق تجد نف�سها االأقرب اإلى تحالف »اليونان، قبر�س، الكيان ال�سهيوني« في مواجهة تركيا. هذا 
ف�ساًل عن العامل االأيديولوجي تجاه تركيا العدالة والتنمية. بيد اأن هذا الغياب العربي لي�س كاماًل. فال�سعب 
الفل�سطيني بقي حا�سرًا في �ساحة ال�سراع من خالل ت�سبثه بخيار المقاومة وعمله الدوؤوب والم�ستمر على 
تو�سيع فاعلية هذا الخيار. وهذا تجلى في العدوان ال�سهيوني االأخير )الجرف ال�سامد( كما في الحروب 
الحرب  جدوى  ال  اأو  فعالية،  من  الم�ستوطنين  لدى  الاليقين  درجة  بلغت  وقد  غزة.  قطاع  على  ال�سابقة 
ال�سهيونية على القطاع في اإجها�س اأو تقييد فعالية المقاومة على ديمومة اال�ستباك مع الكيان ال�سهيوني. 
اإن معظم الم�ستوطنين يتوقعون حربًا جديدة مع قطاع غزة بعد عام على االأكثر، واأن %28 منهم يودون 
ون�سرته محطة  الـ2014/9/24،  يوم  اأجري  ا�ستطالع  ال�سهيوني. جاء ذلك في  الكيان  ومغادرة  الهجرة 
الجزيرة الف�سائية. لقد بداأ الجي�س ال�سهيوني في الحرب االأخيرة على القطاع، وكاأنه لم ي�ستوعب درو�س 
حرب ت�سرين عام 1973، اإذ بدا حال الجي�س ال�سهيوني في اأدائه كما هو، رغم خو�سه �سل�سلة من الحروب 
�سد المقاومة بعد حرب 1973. فعن�سر المفاجاأة الفل�سطيني يكاد يماثل عن�سر المفاجاأة العربي في حرب 
1973، وكذلك اال�ستغراق في خداع الذات ال�سهيونية ولتاأكيد ذلك ن�سير اإلى ما جاء في الكتاب ال�سهير 

للمحلل الع�سكري تريفون دوبوي الذي �سدر تحت عنوان )ال�سالم المراوغ الحروب العربية »االإ�سرائيلية« 
1947-1974(، من غير اأن نغفل الفوارق بين الحربين: »تتمثل الحقيقة التكتيكية المهيمنة في المفاجاأة 

العربية التي تحققت في الهجوم على خط بارليف وخط اآلون في الجوالن في ال�ساد�س من اأكتوبر 1973 
وقد ا�ستفاد العرب على كلتا الجبهتين من اال�ستراتيجية الكاملة والمفاجاأة اال�ستراتيجية تقريبًا. كانت 
اإلى  ال�سوريون، باالإ�سافة  انتهجه  واأ�سلوب الخداع الذي  المفاجاأة اال�ستراتيجية هي ثمار تخطيط ماهر 

خداع الذات االإ�سرائيلي...«.
لقد ح�سل ذلك على الرغم من تحول المنطقة العربية االإ�سالمية اإلى م�سرح لتطبيق تقنيات جديدة 
اأحــداث  بعد  خ�سو�سًا  الــبــاردة،  الحرب  بعد  ما  فترة  اأعقاب  في  للحرب،  المتغيرة  بالطبيعة  ارتبطت 
2001/9/11، حيث كانت للمنطقة ن�سيب كبير في تطبيق متغيرات جدية في الحروب، من قبيل مبداأ 

الحرب اال�ستباقية اأو مكافحة التمرد«. ومعنى ذلك اأنه رغم اال�ستغراق ال�سهيوني في الحديث عن الحروب 
والتحديات الجديدة اإال اأنه لم يخرج بعد عن النمط الماألوف من قواعد الحرب القديمة. وهذا ما يجعل 
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الن�سر ال�سهيوني متعذرًا في اأي من الحروب التي خا�سها بعد عدوان حزيران 1967، رغم قوته التدميرية 
العاتية، وارتفاع من�سوب قدرته على القتل. فنابليون بونابرت، كما قال الع�سكريون، لم ينت�سر نابليون في 
معاركه اإال بعد اأن ك�سر كل القواعد القديمة في الحروب. القواعد التي يقاتل عليها اأعداوؤه، ك�سرها وتخلى 
عنها، عن النمطية، فانت�سر بذلك على جيو�س اأعدائه اإلى اأن جاءت معركة )واترلو( عام 1815، حيث تعلم 
منه اأعــداوؤه هذا الفن فانت�سروا عليه. ُي�ستدل من الحروب المتواترة على قطاع غزة، ابتداًء من حرب 
)الر�سا�س الم�سكوب( نهاية عام 2008، وحرب )عمود ال�سحاب( عام 2012 وحرب )الجرف ال�سامد(، 
عام 2014، اأن فكرة الحرب الخاطفة اأو ال�ساعقة لتحقيق االنت�سار او االأهداف ال�سهيونية المحدودة اأو 
غير المحدودة قد تال�ست وحلت بداًل عنها الفكرة الع�سكرية الرو�سية: فكرة االنت�سار بالمعارك المتتالية. 
ويبدو اأن الكيان ال�سهيوني قد �سلم بهذه الحقيقة كما ي�سي قول وزير الحرب ال�سهيوني »مو�سيه يعلون« في 
»االأيام  الموجود النت�سار  اأتذكر الحنين  »اأنا  »الجرف ال�سامد««:  الم�ستخل�سة من عملية  »العبر  كلمته 
ال�ستة« واأعود واأكرر دائمًا ان انت�سار حرب »االأيام ال�ستة« الذي �سهد تدمير القوة الع�سكرية للعدو ب�سكل 
عظيم لم يوؤد اإلى الهدوء اإال لفترة محدودة جدًا. فقد جاءت حرب اال�ستنزاف وجرت بعد فترة ق�سيرة من 
االنت�سار الرائع في حرب »االأيام ال�ستة«. واإذا ما كنا نريد الحديث عن واقع »اإ�سرائيل«. يكون من الوا�سح 
فيه اأن ال�سراع لم يحل، وكنا نرغب في اأن نبعد المواجهة القادمة في كل الميادين اإلى اأبعد نقطة ممكنة 
فاإننا نجد اأن حرب »االأيام ال�ستة« لم تقدم لنا ما نريد لفترة طويلة«. وقد لخ�س هذه الروؤية الرئي�س ال�سابق 
ل�سعبة العمليات في الجي�س ال�سهيوني، »اإ�سرائيل زيف« وفق االآتي: »اإن كل النظرية القتالية الخا�سة بنا 
مبنية على حرب »االأيام ال�ستة«، وي�سيف: »اإن ما ن�ساأنا عليه هو اأن كل �سيء يمكن حله عن طريق حركة 
القوات واالحتالل، وهذه الحركة واالحتالل التي كانت �سحيحة في زمانها ت�سبح بنظرة تاريخية، اأنها 
اإ�سكالية جدًا فقد عرفنا كيف نحتل، ولكن ما الذي علينا فعله بعد ذلك؟«. واقع التفكير ال�سيا�سي الع�سكري 
في الكيان ال�سهيوني اليوم ي�سبه في حدود ما واقع بريطانيا قبيل الحرب العالمية االأولى، الذي اأ�سار اإليه 
ون�ستون ت�سر�سل في مذاكراته عن الحرب العالمية االأولى 1914-1918، من خالل �سرده الق�سة االآتية: اأنه 
عندما كان �سابطًا �سابًا في الجي�س االنكليزي عام 1895 دعا اأحد كبار رجال ال�سيا�سة في ذلك الحين �سير 
»وليام هاركورت«، اإلى بيته لتناول الع�ساء واأثناء الماأدبة انطلق �سير وليام في الحديث مع �سيوفه معبرًا عن 
اأفكاره ال�سيا�سية كرجل من رجاالت الع�سر الفيكتوري، عندما كانت بريطانيا االإمبراطورية التي ال تغيب 
عنها ال�سم�س قال ال�سيا�سي العجوز: »اأن كل �سيء ا�ستقر على ما هو عليه، وهكذا �سوف تم�سي الحياة«. 
ت�سر�سل ال�ساب تعجب لهذه الروؤية واألقى ب�سوؤال يبدو �ساذجًا في غابة ال�سذاجة ف�ساأل �سير وليام: وماذا 
بعد؟ فنظر الرجل اإليه في ده�سة وقال يا عزيزي ت�سر�سل اإنني بعد تجاربي الطويلة في الحياة وقد اقتنعت 
باأنه ال �سيء يحدث اأبدًا ويعلق ت�سر�سل �ساخرًا على هذه االإجابة قائاًل: اإنه فقد �سمع اإجابة ال�سير اأثناء تلك 
الماأدبة واالأحداث تتوالى لتتحدى قول �سير وليام باأنه ال �سيء يحدث واأن االأحوال م�ستقرة كما هي عليه وقد 
خل�س ت�سر�سل من ذلك اإلى عبارة يمكن ت�سنيفها في اإطار الحطمة التاريخية اأو ال�سيا�سية: »اإن من ي�سع 
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ح�ساباته على اأن كل �سيء م�ستقر ولن يطراأ عليه تغيير اإنما يعي�س في وهم كبير«. وهكذا هي حال الكيان 
ال�سهيوني بعد حرب 1967. لكن هل هذا النمط من الحروب )االنت�سار في المعارك المتتالية، في م�سلحة 
الكيان ال�سهيوني. الجواب هو ال. لكن لماذا؟ الجواب يكمن في طبيعة وحقيقة اأن حرب ال�سعوب ال�سعيفة 
انواع االأ�سلحة هي في االأ�سل طويلة االأمد وهي تعتمد على  اأ�سنانه بكل  القوي المدجج حتى  العدو  اأمام 
ا�ستراتيجية اإطالة اأمد المعركة. فكلما طال اأمد ال�سراع والحرب كان ذلك في �سالحها، بينما الجيو�س 
النظامية بالعك�س من ذلك، ت�سعى اإلى تق�سير اأمد الحرب، الأنها تعرف اأن اإطالة اأمد الحرب لي�س في 
�سالحها اأبدًا. فاإدامة الحرب وا�ستمرارها هو في �سالح ال�سعوب ال�سعيفة والمقاومة. وهنا بتقديرنا يكمن 
الماأزق التاريخي للكيان ال�سهيوني. ناهيك عن عجزه عن ك�سر اإرادة القتال لدى ال�سعب الفل�سطيني وقواه 
المجاهدة. فالن�سر هو دائمًا مرتبط بك�سر اإرادة القتال لدى العدو، وحين يعجز الكيان ال�سهيوني عن 
تحقيق ذلك يكون ال�سعب الفل�سطيني هو المنت�سر في هذه الحروب المتتالية الن القاعدة الحاكمة في 
حروب ال�سعفاء �سد االأقوياء، وفق فل�سفة ومنطق حرب الع�سابات، كما �ساغها ُمنظروها هي: »ما دمت 
اأنت موجود تقاتل فاأنت منت�سر، الأن الهزيمة هي هزيمة القلب، والمعركة هي معركة اإرادات«. خ�سو�سًا 
في ظل تواري واإلى غير رجعة حقبة الحروب ال�سهيونية الخاطفة )نموذج حرب 1967(. و�سعف مردود 
الجزء الذي مازال حا�سرًا منها في حروب القرن الحادي والع�سرين/ »ال�سدمة والترويع« وفق التعبير 
كتابات  من  وبالتحديد  االألمانية  النازية  الع�سكرية  مفاهيم  من  وبت�سرف  م�ستقى  تعبير  وهو  االأمريكي 
الجنرال االألماني )جودريان( والذي قال: »اإن الحرب الخاطفة تبداأ ب�سربة تق�سد بالدرجة االأولى �سل 
اأع�ساب العدو واإرباكه اإلى درجة تدعوه للتخبط في رد فعله بما ي�سو�س تفكيره ويوؤثر على قراره. الجدير 
بالذكر اأن مثل هذه ال�سربات قد ف�سلت في اأن توؤتي اأُكلها في قطاع غزة، الأن تاأثيرها هو تاأثير نف�سي قبل اأن 
يكون ماديًا وللتاأكيد على ذلك ن�سير اإلى ما قاله الجنرال الفرن�سي اأندريه بوفر لمحمد ح�سنين هيكل في 
1975/9/4، عن حرب حزيران عام 1967: »اإني در�ست معارك 1967، وناق�ست تفا�سيلها كثيرًا مع القادة 

»االإ�سرائيليين«، ومنهم مو�سيه دايان )وزير الحرب اآنذاك( وا�سحق رابين رئي�س االأركان في الفترة عينها. 
وتقديري اأن الجي�س الم�سري انهزم في حرب نف�سية قبل اأن ينهزم في حرب ع�سكرية. القيادة اأُذهلت من 
�سربة الطيران والقوات في الميدان فوجئت بالتحركات الخاطفة لالألوية »االإ�سرائيلية«، وتفكك الجي�س 
الكبير نف�سيًا قبل اأن تبدا معارك القتال الحقيقية، وذلك تف�سير ظاهرة اأن الخ�سائر الكبيرة في المعركة 
لم تقع اإال بعد �سدور قرار االن�سحاب من القاهرة«. لقد اأجبر قطاع غزة الكيان ال�سهيوني اإلى اإعادة اإ�سهار 
الجانب الذي طالما حاول اأن يخفيه من العقيدة القتالية ال�سهيونية طوال العقود ال�سابقة، ربما خوفًا من 
كبح جماح الهجرة اليهودية اإلى فل�سطين. ونعني بذلك مفهوم حرب اال�ستنزاف الذي اأدخله اإلى قامو�س 
الفكر الع�سكري ال�سهيوني ديفيد بن غوريون موؤ�س�س الكيان ال�سهيوني. والدافع وراء اعتماده يكمن في 
نظرية بن غوريون النابعة من اإدراكه عجز الكيان ال�سهيوني عن ح�سم ال�سراع مع االأمة العربية واالإ�سالمية، 
كما يظهر من خالل حديثه مع العالم النووي ال�سهيوني بيرغمان من اأن »اإ�سرائيل« ال تفكر في االأ�سل في 
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حل ع�سكري حا�سم ينهي عداء العرب لها«. والخيار البديل لدى بن غوريون هو حرب اال�ستنزاف وتنقل 
الوثائق ال�سهيونية التي اأميط اللثام عنها في ال�سنوات االأخيرة، وفق ما اأورده االأ�ستاذ محمد ح�سنين هيكل 
اإلى مفهوم  العرب  »نحتاج مع  قوله:  بن غوريون  ل�سان  2000-2001( على  االأزمــات  كتابه )عام من  في 
الحرب الجديد« وراأيي اأنه يجب اأن يكون حرب ا�ستنزاف متوا�سلة ون�سيطة في كل المجاالت. وهذه الحرب 
يجب اأن تكون �سيا�سية ونف�سية واقت�سادية وع�سكرية اإذا اقت�سى االأمر، �سرط اأن تعرف اأن لل�سالح حدودًا 
في حالتنا مع العرب، ويتكئ بن غوريون في تبنيه لمفهوم حرب اال�ستنزاف على روؤية ا�ست�سراقيه �سبقه 
َنَف�سهم ق�سير وهم  بالطبيعة  العرب  اأن  العرب« ومفادها:  »لوران�س  الموعود  االإنكليزي  الجا�سو�س  اإليها 
ي�ستطيعون تعبئة جهودهم لفترة زمنية محدودة لكنه اإذا طال الوقت تراخت تعبئتهم و�سعفت حما�ستهم 
واأخذتهم �سواغل اأخرى غير تلك التي جمعت بينهم وي�ستطرد بن غوريون قائاًل، تبعًا للوثائق ال�سهيونية 
المفرج عنها من االأر�سيف ال�سهيوني: »هذه االأحوال كلها ت�ساعدنا على حرب ا�ستنزاف متوا�سلة ون�سيطة«. 
وفي الوقت نف�سه فاإن »�سقوطهم )العرب( من االأعياء �سوف يتولى تحييد معظم اأ�سباب قوتهم �سواء كانت 
مالية اأو �سيا�سية اأو معنوية«. ويعلن بن غوريون اأن »ال�سقوط من االإعياء ال يكون لمجرد االإرهاق المادي، 
ولكنه في هذه الحالة االإرهاق المعنوي، وهو اأقرب و�سيلة اإلى فقدان الثقة وذلك اأف�سل االأو�ساع بالن�سبة 
لنا«. تجدر االإ�سارة اإلى اأن حرب االإرهاق اأو الحرب االإنهاكية فكرة اأطلقها الخبراء الع�سكريون في االأكاديمية 
التحطيم  اإلى  الحرب  وتهدف هذه  االإفناء  االألمان من حرب  يراه  ما  مقابل  ال�سوفياتي  للجي�س  الحربية 
البن  الروؤية  بهذه  يتقيد  لم  ال�سهيوني كما هو معروف  الكيان  بالهجوم.  القيام  للعدو قبل  اال�ستراتيجي 
غورونية. اإذ عندما انت�سر في حرب 1967، اأعلن قادته اأنها »الحرب التي اأنهت كل الحروب بين العرب 
و»اإ�سرائيل«، واأن الجي�س ال�سهيوني قد ح�سم الموقف تمامًا لع�سرات ال�سنين مع العرب«. الالفت لالنتباه 
في الروؤية ال�سهيونية التي فر�ستها متغيرات الع�سر الهائلة، اإن مفهوم الحدود االآمنة الذي �سكل اأ�سا�س 
العقيدة ال�سهيونية قد بداأ يفقد مكانته واأهميته لدى الكيان ال�سهيوني كما يو�سحه كالم »دان مريدور« في 
»اإن  الم�ستخل�سة من عملية الجرف ال�سامد« بقوله:  »العبر  القومي في محا�سرته  االأمن  اأبحاث  معهد 
التغييرات على �سعيد التكنولوجيا ق�ست على مفهوم الحدود التي لم يعد بو�سعها وقف ال�سواريخ اأو االأفكار 
التنظيمات  واأظهرت  الدول،  اإ�سعاف  اإلى  اأدت  التكنولوجية  اأن  اأولها  عدة.  الأ�سباب  وذلك  المعلومات  اأو 
والحركات الم�سلحة كم�سدر للتهديد. وثانيها: اأن التكنولوجية غيرت مفهوم الجوار. ففي وقت م�سى كان 
عليك اأن تحذر جارك القريب. اأما اليوم فاإنه باالإمكان مهاجمة االأبراج في منهاتن من تورابورا. فالجوار 
لم يعد مهمًا. وثالثها: اأن اأعداء الكيان ال�سهيوني الذين تم بناء الجي�س »االإ�سرائيلي« لمواجهتهم لم يعودوا 
موجودين تقريبًا، وبالتالي فاإن ال�سوؤال لم يعد هل �سيكون على الكيان ال�سهيوني الحذر حتى ال يلحق ال�سرر 
بالبيت، وذلك الأن الحرب اأ�سبحت اأ�سا�سًا في البيت«. اإذ لم يعد هناك معركة مثل ال�سابق. ويلحق بذلك 
عامل اآخر، اأعطاه الجنرال االحتياط »غيورا اآيالند« رئي�س مجل�س االأمن القومي �سابقًا. اأهمية كبيرة وهو 
م�ساألة تهافت الرواية ال�سهيونية تجاه ما يجري في قطاع غزة، حيث هي ذاتها الرواية من ثمانية اأعوام 
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وتهافت الرواية ال�سهيونية يعود بح�سب »غيورا اآيالند« اإلى اعتبارين:
1. يعود اإلى ما ي�سميه »االإعالم الداخلي«.

2. يعود اإلى ما ي�سميه »تم�سكنا باأيديولوجية معينة، اإال اأنها منقطعة عن الواقع«
ورحم اهلل �ساعرنا محمود دروي�س الذي قال: »من يملك الرواية يملك االأر�س«.

وللتدليل على اأهمية �سدقية الرواية في تحديد ماآل الحرب، يروي »غيورا اآيالند« ق�سة لقائه مع اأحد 
قادة الفرق الع�سكرية الفيتنامية في الحرب مع االحتالل االأمريكي ويو�سح له اأن الن�سر الفيتنامي كان 

يعود اإلى امتالك الفيتناميين للرواية ال�سحيحة في حين كانت الرواية االأمريكية مزيفة وكاذبة. 
خال�سة ذلك اأن الحق هو المنت�سر دائمًا واأبدًا، واإن طال الزمن.

اندالع  وبالتحديد منذ  االأخيرة،  العقود  القتال في  ال�سهيونية في  االإرادة  تبدد  تقدم  ما  في �سوء 
االنتفا�سة الكبرى )1987-1993( قد دخلت في مرحلة من الفوات والتهافت. لي�س ب�سبب �سعف القوة 
الع�سكرية، واإنما ب�سبب �سالبة مقاومة ال�سعب الفل�سطيني. فكابو�س غزة ما برح يق�س م�ساجع ال�سهاينة 
منذ احتاللها عام 1967. والتعبير االأحلى عن ذلك هو ت�سريح رئي�س الوزراء المقتول ا�سحق رابين: اأنه كان 
يحلم »اأن ي�ستيقظ ذات يوم وقد ابتلع البحر غزة«. لكن ما يبدو اأن القطاع قد ابتلع الحلم ال�سهيوني. ثم 
اأ�سباب عديدة لف�سل حرب »الجرف ال�سامد« على قطاع غزة وتحوله اإلى ع�سف ماأكول وبنيان مر�سو�س. 
اأولى االأ�سباب واأهمها على االإطالق هو االإيمان الفل�سطيني الذي ال يتزحزح باأن التاريخ ي�سيغه ال�سجعان 
وال ت�سنعه القطعان، ووعي الذات وهو توجه اإلى �سكل من اأ�سعب التوجهات الأنه يجعل من النف�س، الذات 
اإذا  الحقيقة،  اإلى  التوجهات  اأقرب  التوجه هو  والفاعل. وهذا  الحي  التاريخي  للح�سور  مقدمة �سرورية 
اتفقنا كما يقول اأ. هيكل: اأن الحق اأقرب الطرق اإلى الحقيقة، واإن كان وهو كذلك بالفعل اأ�سعبها واأ�سدها 
م�سقة. وال�سبب الثاني هو قطاع غزة في �سد وطرد الغزاة. ففي التاريخ القريب، بداية القرن الع�سرين 
وخالل فترة الحرب العالمية االأولى، حيث ال تزال الذاكرة طرية، تذكر كيف ا�سطر نائب الجنرال االإنكليزي 
اللنبي اإلى الوقوف طوياًل على اأبواب قطاع غزة بعد اأن ف�سل مرارًا في اقتحامها للعبور اإلى كامل فل�سطين، 
اإلى اأن جاء اللنبي وا�سطر اإلى االلتفاف من حول قطاع غزة حتى يمكن قواته من الدخول واحتالل فل�سطين. 
تجدر االإ�سارة اإلى اأن اللورد اأدموند اللنبي )1861-1936( اتخذ لنف�سه لقب لورد )اأون مجدو(، ن�سبة اإلى 
جبل »هار مجدو« المذكور في التوراة، لي�سفي على انت�ساراته واحتالله بيت المقد�س معنى دينيًا ماأخوذًا 
من التوراة، وهو اأن انت�ساره كان بح�سب اعتقاده بعون »اإله اليهود الخا�س بهم« �سد الجيو�س العثمانية التي 
1261، �سكلت معركة غزة التي  هي جيو�س ال�سر. وفي ماآثر التاريخ االإ�سالمي، معركة عين جالوت عام 
قادها الظاهر بيبر�س �سد طالئع قوات المغول المتقدمة �سوب م�سر. بروفة االنت�سار في عين جالوت. وال 
غرو في ذلك فاالإمام علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه يقول: »رب همة اأحيت اأمة«. ومن اأ�سباب الف�سل 
ال�سهيوني في حرب »الجرف ال�سامد« نجاح المقاومة الفل�سطينية في ك�سر القواعد المتعارف عليها في 
الحروب العربية ـ ال�سهيونية. اأي ك�سر القواعد التي يقاتل وفقها العدو ال�سهيوني من خالل التخلي عن 
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االأ�ساليب النمطية في القتال. فقد عرف الكيان ال�سهيوني في ال�سابق كيف يفر�س على الجيو�س العربية 
نتائج عملية حا�سمة بوا�سطة �سيطرة �سالح الجو. لكن اليوم فاإن قوى المقاومة التي تتبنى منطقًا قتاليًا 
يعتمد »االختفاء«. تجعل من عملية وفعالية قوة النار التي ي�ستخدمها الجي�س ال�سهيوني محدودة، ال�سيما 
باال�ستخبارات،  كبيرة  بدرجات  م�سروطة  معلوم،  هو  كما  النار  قوة  ففاعلية  اال�ستخباراتي.  الف�سل  مع 
وبالم�ستوى العالي من الر�سد وهذا لم يتوفر للعدو ال�سهيوني في حربه االأخيرة على قطاع غزة، ال�سيما في 
مجال )معلوماتـ  اأهداف(. العوامل المذكورة في تف�سير اأ�سباب ف�سل »الجرف ال�سامد«، ال تن�سينا بالطبع، 
العامل االأهم وهو ال�سالبة العقائدية واالإيمانية التي يتمتع بها المجاهد الفل�سطيني تلك ال�سالبة واالإيمان 
النا�س بعدد وال قوة وال كثرة، ما  »ما نقاتل  التي يخت�سرها قول ال�سحابي الجليل عبد اهلل بن رواحة: 
نقاتلهم اإال بهذا الدين الذي اأكرمنا اهلل به، فانطلقوا فاإنما هي اإحدى الُح�سنين.... اإما ظهور واإما �سهادة«. 
لقد عو�س البعد العقائدي االإيماني لدى المجاهد كما ال�سعب الفل�سطيني في القطاع الفارق بين القوة 
الع�سكرية والعمق الجغرافي للكيان ال�سهيوني وبين محدودية العمق الب�سري في القطاع رغم اأنه االأكثف في 
العالم. وهنا ن�ستذكر معركة اليرموك والحوار بين �سيدنا خالد بن الوليد ر�سي اهلل عنه، وبين اأحد جنوده 
حيث اأثار الفارق بين عدد جي�س الروم وعدد جي�س الم�سلمين رجاًل من الم�سلمين، فجاء خالد بن الوليد، 
وقال له: »يا خالد ما اأكثر الروم واأقل الم�سلمين«. فغ�سب خالد واأجابه »بل قل ما اأقل الروم واأكثر الم�سلمين، 
اإنما تكثر الجنود بالن�سر وتقل بالهزيمة والخذالن ال بعدد الرجال«. الجدير بالذكر اأن اأ�ساطين الحرب 
الحديثة قد اأعطوا اأهمية كبيرة، اأي�سًا، لدور العوامل المعنوية في ك�سب الحرب فنابليون بونابارت موؤ�س�س 
المدر�سة الع�سكرية الحديثة �سك القاعدة الع�سكرية التالية: »اإن ن�سبة القوى المادية اإلى القوى المعنوية 
في المعركة كن�سبة 3/1«. اأما المنظر الع�سكري االألماني كارل فون كالوزفيتز فيقول: »اإن العوامل المعنوية 
هي التي تحدد نتيجة المعركة«. وي�سدق ذلك على قول ثعلب ال�سحراء البريطاني مونتغمري في مذكراته 
اإذ كان قادة الجي�س يعرفون الكثير عن القتال، ولكنهم لم يكونوا يفهمون معنى  »حرب ال�سحراء«  عن 
الحرب. فالمفرو�س في الجنراالت اأن يك�سبوا المعارك اأما مادتهم الخام فهي الرجال فالمعارك تك�سب 
اأواًل ب�سفة رئي�سية في قلوب الرجال وعندما يخرج االأمر من اأيدينا يتحول نهائيًا اإلى الجنود، فاإن الن�سر 
ثباتهم و�سالبة كفاحهم وعلى  الهزيمة وعلى  تقبل  يعتمد على تدريبهم وعلى �سجاعتهم وعلى رف�سهم 
ت�سميمهم على الن�سر اأو الموت«. وهناك عامل اآخر ربما يكون ذا اأهمية كبيرة في تف�سير ف�سل الحرب 
»الجرف ال�سامد«. رغم محدودية جغرافية قطاع غزة التي ال تتجاوز 365كم2، منها 40%  ال�سهيونية 
م�ساحة مك�سوفة بال غطاء ال اأبنية وال اأ�سجار. وهذا العامل يتمثل في اإبداع المقاومة على تو�سيع م�سرح 
ال�سراع باإ�سافة ُبعد جديد اإلى م�سرحه وهو البعد الجغرافي عبر �سبكات االأنفاق التي غطت م�ساحة وا�سعة 
اأ�سلفنا، وهذا عن�سر هام من عنا�سر المفاجاأة التي قو�ست  من القطاع ما و�سع م�ساحته �ساقوليًا كما 
الح�سابات ال�سهيونية فهي لعبت دورها لي�س في مواجهة الجي�س ال�سهيوني في داخل قطاع غزة، ولكن 
تمكن  ثم   .1948 عام  المحتلة  فل�سطين  داخــل  اإلــى  للمقاومة  الع�سكرية  الفعاليات  بع�س  نقل  في  اأي�سًا 
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المجاهدون من جر العدو اإلى حرب المدن، اإلى مداخل بع�س اأحياء القطاع كاأحياء: ال�سجاعية وال�سيخ 
ر�سوان والزيتون. فقد ك�سفت م�سادر الجي�س ال�سهيوني عن ال�سعوبات التي واجهتها قوات االحتالل من 
الهجمات  �سن  في  مميزًا  دورًا  القد�س  ل�سرايا  كان  معهم، حيث  ا�ستبكت  التي  المقاومة  قبل مجموعات 
واال�ستباك مع جنود االحتالل من م�سافة »�سفر« كما حدث في بيت حانون، حيث ت�سدت ال�سرايا لدبابات 
العدو التي توغلت في بيت حانون وقتلت الجنود »االإ�سرائيليين« وا�ستولت على ر�سا�س من طراز 500ملم وتم 
عر�س �سور الر�سا�س في و�سائل االإعالم. اإ�سافة اإلى قيام مجموعة من كتائب الق�سام بخطف الجندي 
ال�سهيوني »هدار غولدن« اأثناء اال�ستباك مع الوحدات الخا�سة لالحتالل �سرق رفح، حيث قتلت الكتائب 
في  موقع ع�سكري  اإلى  الق�سام  وكذلك دخل مجاهدوا  واحد.  لهم مجاهد  وا�ست�سهد  العدو  جنديين من 
»ناحال عوز« وقتلوا ما فيه من الجنود، كما دخلوا اإلى موقع »زيكيم« الع�سكري وا�ستبكوا مع الجنود ودمروا 
دبابة معادية. كما اأر�سلوا طائرة ا�ستطالع تحوم في اأجواء ع�سقالن واأ�سدود، وا�ستطاعت مجموعات �سرايا 
المجاهدون في طريق  التي زرعها  النا�سفة  بالعبوات  »االإ�سرائيلية«  الدبابات  اأن تفجر عدد من  القد�س 
الدبابات المعادية التي تقدمت على محاور القتال �سرق بيت حانون. وبناء على معلومات ا�ستخبارية ور�سد 
وت�سنت على �سبكة العدو الال�سلكية ا�ستهدفت �سرايا القد�س موكب رئي�س اأركان الجي�س ال�سهيوني »بني 
غانت�س« بوابل غزير من قذائف الهاون الموجهة عندما كان يزور اإحدى م�ستعمرات العدو المحيطة بقطاع 
غزة، كما ا�ستهدفت جنود االحتالل الذين توغلوا في قطاع غزة لم�سافة 1كم في منطقة مك�سوفة اأمام 
هاونات المقاومة، وقد اعترف العدو بقتل العديد من جنوده ب�سبب ت�ساقط قذائف الهاون عليهم. وعلى 
الرغم من كون هذا النمط من اأ�سعب واأعقد الحروب واأكثرها اإجهادًا واإنهاكًا للطرفين، اإال اأن المقاومين 
تمكنوا بف�سل اإحكام بنيتهم بدقة عالية، والتمتع بالت�سلح الجيد من اإثخان العدو حيث ا�ستطاعت وحدة 
ا�ستخدام  قتلى من خالل مهارة رجالها في  العدو  العديد من جنود  توقع  اأن  القد�س  �سرايا  القن�س في 
اأيدي مجاهديها،  المتوافرة بين  القتالية  الو�سائط  التن�سيق بين مختلف  اإلى  اإ�سافة بالطبع  القنا�سات. 
لدى  المتوفرة  الهاون  بمدافع  واآلياتهم  ال�سهاينة  الجنود  تجمعات  دكت  التي  المدفعية  وحدة  وال�سيما 
ال�سرايا. وقد تمكنت الوحدة ال�ساروخية من خالل الر�سقات ال�ساروخية الكثيفة من تقليل فعالية القبة 
المحتلة عام  اأعماق فل�سطين  اإلى عمق  العديد من ال�سواريخ  اأمام و�سول  المجال  اأف�سح  الحديدية مما 
الكيان  مع  ال�سراع  تاريخ  في  م�سبوق  غير  فعل  وهذا  الفل�سطيني  ال�سمال  اأق�سى  اإلى  و�سلت  اإذ   ،1948

حول  الفل�سطيني  ال�سعبي  االلتفاف  �سك  بال  كان  الفل�سطيني  االنت�سار  عامل  اأ�س�س  اأن  بيد  ال�سهيوني. 
المجاهدين وتاأمين �سبكة الدعم المعنوي واالأخالقي والمادي لهم. وللتدليل على ذلك ن�سير اإلى ما جاء في 
اأهالي  %48 من  اأن   ،2014/9/30 يوم  الحدث  العربية  ون�سرته محطة  الأهالي قطاع غزة  راأي  ا�ستطالع 
القطاع الم�ستطلعة اآراوؤهم يوؤيدون اإطالق ال�سواريخ من المناطق المدنية، واأن %80 منهم يوؤيدون اإطالق 
ال�سواريخ على الكيان ال�سهيوني. وذلك على الرغم من اعتماد العدو ال�سهيوني على النظرية الخبيثة التي 
تقوم على قتل المدنيين وتدمير بيوتهم. وقد نادى بهذه النظرية الفا�سية الجنرال االإيطالي الطيار )جوليود 
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هيوت( عام 1921 وملخ�سها: »ن�ستطيع اأن ننت�سر في المعارك دون مقابلة جي�س لجي�س عن طريق الق�سف 
اال�ستراتيجي للتجمعات وق�سف ال�سكان وق�سف النا�س، حتى نوؤثر على معنويات النا�س بحيث عندما تبداأ 
بهم الخ�سائر يبدوؤون بال�سجر فيوؤثر على المقاتلين. اأي اأن الق�سف الجوي يقود اإلى انهيار معنويات النا�س 
وهذا بدوره يوؤثر على المقاتلين مما يدفعهم اإلى اال�ست�سالم«. اإ�سافة اإلى هذه النظرية فقد اأتحفنا العقل 
الع�سكري االأمريكي بنظرية اأخرى تقول: اإن هدف مكافحة التمرد اأي هدف الحرب على قوى المقاومة هو 
المجتمع المدني االأهلي ككل والن�سيج االجتماعي للحياة اليومية بينما ي�ستهدف الق�سف الجوي التقليدي 
م�سطلح  وفق  التمرد  مكافحة  ي�ستهدف  القيادة  ومراكز  والم�سانع  الج�سور  فعال  غير  باأنه  المعروف 
الفيل�سوف الفرن�سي مي�سيل فوكو، الم�ستوى ال�سعري الدقيق من العالقات االجتماعية الحميمية بين النا�س 

وقدرتهم على التعاون ون�سيج الت�سامن المعي�س. بعبارة اأخرى الروابط التي ت�سكل اأوا�سر المجتمع.
فالحرب التقليدية تحاول اأن تتحكم باالأر�س وتحطم الجي�س المعار�س لكن مكافحة التمرد تحاول اأن 
تتحكم في المجتمع لذا فهي »تتمركز حول ال�سكان«. في تمرد ما )ثورة اأو مقاومة( تمتلك القوة الع�سكرية 
ـ الدولة اأو القوة المحتلة ـ التحكم بف�ساء المعركة لكنها ال تمتلك التحكم بال�سكان. مهمة مكافحة التمرد 
)المقاومة( هي عزل رجال )المقاومة( وتحطيمهم عن طريق ك�سر التحكم بال�سكان من خالل العنف 
على  ال�سهيوني  والبحري  والبري  الجوي  الق�سف  مــردود  لكن  االأخــرى.  والعقائدية  النف�سية  والو�سائل 
قطاع غزة لم يطابق هذه ال�سورة بل جاء ليدح�سها. وبدا اأن حال ال�سعب الفل�سطيني في مواجهة الحرب 
الحرب  لندن خالل  النازية على  الجوية  الغارات  البريطاني في مواجهة  ال�سعب  ال�سهيونية، كان كحال 
العالمية الثانية، حيث اأ�سبحت االأوا�سر االجتماعية والت�سامن بين اأفراد ال�سعب اأقوى مما هي عليه في 
غير اأوقات الحرب. وهو حال لخ�سها قول وزير العمل البريطاني في حكومة ت�سر�سل خالل الحرب اأرن�ست 

بيغن: »عندما تنخرط اأمة في اأزمة كبيرة من المحتم اأن ت�سبح ت�ساركية«.
وهناك عامل اآخر يجدر بنا عدم اإغفاله في تف�سير الف�سل على الجانب ال�سهيوني ويكمن اأ�سا�سًا 
في �سوء تقدير الكيان ال�سهيوني الإرادة ال�سعب الفل�سطيني ومجاهديه على ال�سمود والمقاومة وبراعتهم 
اال�ستجابة  توفير  في  ال�سهيوني  العقل  وق�سور  اأيديهم  بين  القوة  لعوامل  الر�سيدة  واإدارتهم  القتالية، 
المالئمة في الوقت المالئم في الرد على التحديات الجديدة رغم ا�ستغراقه في البحث عن هذه التحديات 
التي حدد مجالها في �سرورة الت�سدي لل�ساحات التي تكثر فيها الكيانات ال�سيا�سية والع�سكرية والتي تفتقر 
اإلى �سلطة مركزية قوية وما ي�سند عليه ذلك في تغيير في طبيعة الحروب والتحديات اال�ستراتيجية، ف�ساًل 
عن الفجوة بين قدرات المخابرات ال�سهيونية المطلوبة التخاذ القرارات اال�ستراتيجية من قبل المقاومين 
حيث  القتالية،  للت�سكيالت  المطلوبة  المخابرات  الأجهزة  العملية  القدرات  وبين  والع�سكري،  ال�سيا�سي 
ت�سكل المخابرات عن�سر هام وم�سيري في اإطار ت�سغيل قوة نيران الجي�س ال�سهيوني ومقال على ذلك 
»ا�ستخبارات تحديد االأهداف« والتاأثير على الراأي العام، والتاأثير على جمهور الهدف )العدو( بوا�سطة 
المعلومات، واإحباط جهود المقاومة من خالل الك�سف وتقديم تقارير عن الجهود ال�سرية للعدو، بهدف 
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الثورات  ثورة من  اأهميتها مع كل  تزداد  القوة كما  ت�ساعف  ما  دائمًا  فالمخابرات  اإحباطها وغير ذلك. 
الع�سكرية. وقد �سبق لل�سهاينة اأن اأقروا في الدرا�سة ال�سادرة عن معهد اأبحاث االأمن القومي »االإ�سرائيلي« 
عام 2009 »المخابرات اإلى اأين؟« عن �سعف البنية التنظيمية الأجهزة مخابراتهم وعدم مالءمتهما لمهام 
الت�سدي لتحديات االأمن المختلفة التي تواجه الكيان ال�سهيوني. الجدير بالذكر اأن المخابرات ال�سهيونية 
تعتمد في جمعها للمعلومات على ما ن�سبته 60-%65 على و�سائل االإعالم المتنوعة وحوالي %25 على االأقمار 
ال�سناعية واأجهزة االت�ساالت المختلفة وما بين 5-%10 عن طريق االت�سال المبا�سر وما بين 2-%4 من 
العمالء والجوا�سي�س وتحتوي هذه الن�سبة ال�سئيلة على اأهم المعلومات اال�ستخبارية. وفي هذا ال�سياق ن�سير 
اإلى قول نابليون بونابارت ال�سهير »الجا�سو�س في المكان ال�سحيح يعادل األف جندي في �ساحة القتال«. 
وهناك عامل اإ�سافي اأتاحته ثورة االت�ساالت ي�سميه »دان مريدور« »عك�س القوة« وملخ�سه: اإذا كنت تبدو 
قويًا جدًا وتعمل با�ستخدام الكثير من القوة، وب�سكل خا�س بين ال�سكان المدنيين، ولفترة زمنية طويلة، 
فاإنك تتحول لت�سبح حقيرًا، على الرغم من اأنك ل�ست كذلك، فاأنت تظهر واأنت ت�ستخدم القوة المفرطة 
�سد المدنيين. واإذا كنت �سعيفًا على الرغم من اأنك اأنت المتهم بكل �سيء، فاإنك �ست�سبح مع مرور الوقت 
الم�سكين، اأو ال�سحية التي يريد الكل تقديم العون لك. وباإ�سقاط ذلك على حرب »الجرف ال�سامد« باأن 
الكيان ال�سهيوني قد خ�سر معركة وك�سب الراأي العام العالمي، حيث احتل لديه موقع الحقير، المجرم، وهو 
ال ي�ستطيع اأن يتحمل فداحة هذه الخ�سارة الأنها تودي ب�سورة الكيان ال�سهيوني الذي طالما حاول ت�سويقها 
للراأي العام، �سورة »داوود الم�سكين« كناية عن ال�سهيوني في مواجهة جاليوت العمالق العربي. يقول دان 
مريدور في كلمته اأمام معهد االأبحاث القومي حول ذلك: »الحرب تدور طيلة الوقت في مكانين ولي�س في 
مكان واحد: في الميدان، ميدان القتال، وعلى �سا�سة التلفزيون. واإذا ما خ�سرت ال�سا�سة فاإنك البد �ستبدو 

في و�سع غير جيد«.
ق�سارى القول: لقد اأجه�ست المقاومة الفل�سطينية في قطاع غزة اأهداف حرب »الجرف ال�سامد« 
االأرقــام،  يوؤكد حقيقة ذلك هي  وما  والتدمير فقط.  للقتل  اإلى خطط  ال�سهيونية  القتال  وحولت خطط 
واالأرقام ال�سهيونية الر�سمية كما وردت على ل�سان وزير الحرب »مو�سيه يعالون«: »في نهاية المطاف تم 
في نهاية عملية »الجرف ال�سامد« �سرب ما يزيد على �سبعة اآالف هدف.. وغالبية االأهداف تم �سربها من 
الجو، اإذ تم �سرب اأكثر من 5000 هدف من الجو وكذلك تم �سرب اأكثر من 1000 هدف من البر بنيران 
دقيقة«. وال�سوؤال الذي تثيره هذه االأرقام، هل هناك في كل قطاع غزة اأهداف ع�سكرية و�سيا�سية وحتى 
اقت�سادية بهذا الكم، وبهذا الحجم؟ الجواب هو بالطبع ال، وبالتالي فاإن القتل والتدمير هو هدف ومخرج 
»الجرف ال�سامد« ال�سهيوني. وقد اأدت هذه الحرب ال�سهيونية الغا�سمة اإلى ا�ست�سهاد ما يزيد عن 1500 
�سهيد فل�سطيني معظمهم من المدنيين، واإ�سابة ما يقارب الـ11 األف جريح، وت�سريد ن�سف مليون مواطن 
من منازلهم وتدمير مدلوالت هذه االأرقام من خالل الخلط بين ال�سهداء من المجاهدين وال�سهداء من 
المدنيين، حيث تتحدث الم�سادر ال�سهيونية عن �سقوط اأكثر من األفي �سهيد فل�سطيني، يدعي »مو�سيه 
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يعلون« اأن غالبيتهم »وفق روؤيته )ال�سهيونية( هم مخربون«.
»دولته« وهيبة  ال�سهيوني، وهو هيبة  للكيان  االأكبر  الراأ�سمالية  الفل�سطينية  المقاومة  كما قو�ست 
الجي�س ال�سهيوني. وهذا بال �سك ا�ستمرار لم�سار ن�ساأ بعد حرب 1973، حيث اأخذت االأمور تتغير، ولكن 
ال�سهيوني  الجي�س  مكانة  تاآكلت  اإذ  الع�سرين،  القرن  من  الثمانينات  اأعوام  تت�سح خالل  بداأت  ال�سورة 
كموؤ�س�سة اأمنية تواجه التهديدات الع�سكرية ب�سورة رئي�سية. هل بتنا في �سوء تجربة »البنيان المر�سو�س« 
و»الع�سف الماأكول«، باإيزاء اإرها�سات مدر�سة ع�سكرية فل�سطينية؟ بما تعنية من وجود منهاج معين للحرب، 
واأ�سلوب يتميز بح�سن التخطيط واالإعداد والمناورة والقيادة والتدريب وممار�سة فنون القتال على اأ�س�س 
عملية �سحيحة تحقق الن�سر وتوؤكد كما تعنى على خلق قيادات ناجحة في القيادة تتميز بالخبرة والقدرة 
والكفاءة و�سفات اأخرى ياأتي في المقام االأول منها: ال�سجاعة والجراأة وح�سن الت�سرف، وتعتبر معاركها 
من المعارك الناجحة فنًا وقيادة، فتعكف االأجيال المتعاقبة على درا�ستها ونهمها واإدراك نواحي النجاح 
اأن الن�سر كمفهوم وواقع يفلت من القب�سة ال�سهيونية كما العقل ال�سهيوني، مثل  والتميز فيها ال�سيما 
مفاهيم: الردع، االإنذار، الح�سم، بحيث باتت الحروب ال�سهيونية تفتقر اإلى الروؤية الموؤ�س�سية الوا�سحة 
القواعد والمعايير والخطط ل�سالح الحروب التجريبية ع�سى اأن ي�ستنبط منها في مرحلة الحقة نظرية 
قتال جديدة غير تلك المتهالكة، ت�ستطيع االإجابة على الت�ساوؤالت ال�سهيونية: ما هو تعريف الن�سر؟ وما 
هو الح�سم في مواجهات من هذا النوع التي يواجهها الكيان ال�سهيوني في ال�سنوات االأخيرة؟ وكيف يمكن 
اإعادة انتاج قوة الردع من جديد؟ ربما الحقيقة الوحيدة التي يحاول الكيان ال�سهيوني ت�سويقها من خالل 
تجارب حروبه من »ال�سور الواقي اإلى »الجرف ال�سامد«« هو قدرة التجمع اال�ستيطاني ال�سهيوني على تحمل 
حروب اال�ستنزاف. يقول »مو�سيه يعلون« في هذا ال�سدد: »اإن ما يخ�سع لالختيار هو قدرة المجتمع على 
ال�سمود. فهل ي�ستطيع المجتمع ال�سمود في حالة اال�ستنزاف وهل في م�ستطاعه اأن يمت�س ال�سربات، اأم 
تراه ينك�سر اأمام ذلك؟«. ويجيب على ت�ساوؤالته قائاًل: »اأنا اأعتقد اليوم )بعد »الجرف ال�سامد«( اأن ح�سن 
ن�سر اهلل لم يعد بو�سعه اأن يتحدث عن خيوط العنكبوت«. ويو�سح حقائق االأمر باالإ�سارة اإلى اأن »المجتمع 
االإ�سرائيلي« منذ عام 2000 )�سنة انطالقة انتفا�سة االأق�سى واالن�سحاب ال�سهيوني من جنوب لبنان( حتى 
عدوان )الجرف ال�سامد( اأثبت قدرة كبيرة على ال�سمود، ويوا�سل يعلون حديثه في هذا ال�سياق »اإذا كان 
هناك من يعتقد اأنه ي�ستطيع عن طريق اال�ستنزاف اأن يعكر حياتنا، وي�سكك بفكرة )الوطن اليهود( كملجاأ 
اآمن لليهود، فاأنا اأعتقد اأنه ف�سل«، وعليه فاإن كل عالمات اال�ستفهام التي و�سعت على مدى العقد والن�سف 
الما�سيين، اأي منذ عملية ال�سور الواقي تلك، قد تحولت اإلى عالمات تعجب لكل جيراننا، وبالتالي �سار 
هوؤالء »يدركون اأنه يوجد هنا مجتمع قوي يعرف كيف يقف �سامدًا وقويًا، ويعرف كيف يرد الحرب بحرب 
ال هوادة فيها، ويعرف كيف يقدم الت�سحيات من اأجل الدفاع عن االآباء والعائلة، ويختم يعلون قائاًل: »لقد 
اأثبت مجتمعنا قدرة رائعة على ال�سمود«. بدوره راأى البروفي�سور ال�سهيوني »عوزي روبين« من مركز بيغنـ  
ال�سادات للدرا�سات اال�ستراتيجية، اأن القبة الحديدية، هي العمود الفقري لقدرة »المجتمع االإ�سرائيلي على 
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ال�سمود، الأن قلب الدولة كان محميًا«. مما ال�سك فيه اأن كالم وزير الحرب ال�سهيوني في تقييمه لنتائج 
حرب »الجرف ال�سامد«. تغيب عنه الحقيقة االأ�سا�سية وهي اأن �سمود المقاومة الفل�سطينية في قطاع غزة 
في وجه اآلة الحرب ال�سهيونية، قد نزع المهابة من الجي�س ال�سهيوني، وكذلك هيبة الكيان ال�سهيوني ككل 
وجعله في حالة توتر وا�ستنفار دائمين، و�سار الكيان ال�سهيوني بداًل من اأن يخو�س الحرب معركة كل ع�سر 
�سنوات، م�سطرًا اأن يخو�سها كل عامين على االأكثر. ال�سبب بكل و�سوح اأن حربه مع ال�سعب الفل�سطيني 
لي�ست عادية بالمعنيين ال�سيا�سي والع�سكري. حيث ينطبق عليها و�سف اأحد ال�سخ�سيات للحرب الفيتنامية 
من انها »حرب تخريب وحرب ع�سابات وحرب �سعارات �سيا�سية. العدو في كل مكان. والحرب طويلة. اإنها 
كوعاء ماء ينقط فوق طاولة. كلما م�سحت الطاولة نزلت نقطة ماء جديدة. فاأنت ال تعرف متى �سينقطع 
تقاطر الماء ما دمت ال تعرف ما اإذا كان الوعاء فارغًا اأم ال«. وهذا هي الحرب في فل�سطين اليوم. وهذا بال 
ريب ي�سب في خانة االنهاك المعنوي والنف�سي للكيان ال�سهيوني. تجدر االإ�سارة اأن االنهاك الذي تعر�ست 
له الغزوات ال�سليبية الذي كان تقوم به طائفة العلم والجهاد هو الذي حقق الن�سر في المعارك الكبرى، ال 
المعارك الكبرى ذاتها، بل لم تكن هذه المعارك الكبرى كحطين اإال مح�سلة لمعارك �سغيرة ال تكاد تذكر 

في التاريخ لكنها كانت االأرقام االأولى لت�سكيل الن�سر الكبير النهائي.
بمعنى اأن ال�سوؤال المطروح عن بزوغ اإرها�سات مدر�سة ع�سكرية فل�سطينية االأقل في نمط الحروب 
معالمها،  واإن�ساج  لتحديد  والتقويم  البحث  من  المزيد  اإلى  يحتاج  التقليدية  غير  اأو  ال�سدة  المنخف�سة 
وبلورة منطلقاتها وركائزها عن تفا�سيل م�سار المعارك وا�ستراتيجيتها وتكتيكاتها. لكن الت�ساوؤل يمتلك 
من  ال�سهيونية  الحروب  واإجها�س  اإحباط  في  الفل�سطينية  الع�سكرية  النجاحات  من  ت�ستمد  م�سروعية 
اأكثر م�سروعية هذا ال�سوؤال لدى التمعن في مقولة  »الجرف ال�سامد«. وتزداد  اإلى  الر�سا�س الم�سكوب 
الموؤرخ اال�ستراتيجي ال�سهيوني »مارتن فان كريفيليد«: »اإن م�ستقبل »اإ�سرائيل« يبدو قاتمًا، ومن الغريب 
اأن يقال ذلك عن دولة تملك على الورق اأحد اأكبر الجيو�س قوة على وجه االأر�س، لكن قوة »اإ�سرائيل« هذه 
هي التي تعمل �سدها. نعم �سوف يراق دم فل�سطيني اأكثر من الدم اليهودي، لكن على المدى البعيد لن تجد 
»اإ�سرائيل« مخرجًا، فاإذا توا�سلت االنتفا�سة )المقاومة( ف�ستهزم »اإ�سرائيل« كما �سبق اأن هزم االأمريكان 
في فيتنام وال�سوفيات في اأفغان�ستان«. الكيان ال�سهيوني وليد القوة والحراب، �سار بفعل ا�ستمرار ال�سعب 
الفل�سطيني في مقاومته يدرك معنى قول نابليون: »من الممكن اأن نفعل اأي �سيء بالحرب اإال اأن نجل�س 
عليها«. وهذا بال �سك هو دور الحروب على قطاع غزة. فهل ي�ستطيع الكيان ال�سهيوني اأن يمار�س الجلو�س 

على قوة حرابه اإلى ما ال نهاية؟.
ربما يعتر�س بع�سنا على ا�ستعجالنا في الحديث عن اإرها�سات مدر�سة ع�سكرية فل�سطينية، حيث اإن 
كان بع�سنا يمتلك م�سروعية االعترا�س، فاإننا نواجه بمقولة »البقعة العمياء«. وهي مقولة ت�سير اإلى اأن ثمة 
جوانب من الواقع قد تعجز عن روؤيتها وال مفر من اأن يت�ساءل كل منا، بعد عدد من ال�سنوات »كيف اأمكنني 
اأال اأرى ذلك«. هناك »بقعة عمياء« قد يتعذر علينا للغاية روؤيتها اليوم، و�سوف تبدو بديهية بعد مرور بع�س 
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الوقت. وهذا هو م�سدر مغامراتنا في الحديث عن اإرها�سات مدر�سة ع�سكرية فل�سطينية. 
في ق�سيدة ل�ساعر الهند الكبير طاغور يت�ساءل اأحدهم: »ماذا يمكن اأن يحدث عندما تغيب ال�سم�س؟ 
اأن يقول م�سباح خزفي �سغير بهدوء:  اإلى  وفي ال�ساعة التي يحل فيها الظالم، يبقى الجميع �سامتين، 

)اأتراني اأنني �ساأفعل كل ما في ا�ستطاعتي(.
اإنه �سوت الفعل الفل�سطيني المقاوم في زمن الغياب اأو الغيبوبة العربية.

استخالصات: 
1. منذ اأن ا�ستعمر اال�سرائيلي االر�س المقد�سة اأ�سبحت هذه االر�س يحكمها قانون واحد هو قانون 

ال�سراع.
2. اإن ال�سراع في فل�سطين يت�سع ويكبر ويزداد ولن يتوقف او يتال�سى اأو ينتهي. 

3. اإن حل عقدة ال�سراع في فل�سطين لن يتم بت�سوية اأو اتفاقيات بل يحل بالح�سم لم�سلحة الحق.
.. بل من خالل حرب طويلة االمد وعدة  القا�سية  بال�سربة  ال�سراع في فل�سطين لن يحل  ان   .4

جوالت من ال�سراع .
5. في معارك جوالت ال�سراع .. �سوف تكون كل جولة اأ�سر�س واقوى واكثر دموية من الجولة ال�سابقة 

.. حتى ن�سل اإلى الجولة النهائية في ال�سراع.
6. ان جوالت ال�سراع في فل�سطين �ستعيد ترتيب الجغرافيا العربية وتعلن ميالد جيل عربي جديد 

...جيل االمة .. جيل وعد االخرة.
7. في جوالت ال�سراع القادمة �ستدمر �سواريخ المقاومة اأ�سطورة االحتالل.
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ملحق 1

لالأهمية نورد ن�س ما قاله »غيورا اآيالند« في ندوة )اأبحاث االأمن القومي( »الهدف اال�ستراتيجي 
»الجرف ال�سامد«« يقول: »قبل عامين كنت في زيارة اإلى فيتنام وقد األتقيت هناك مع جنرال فيتنامي كبير 
في ال�سن، وكان قائد فرقة خالل الحرب التي خا�سوها �سد االأمريكيين في بداية الت�سعينيات من القرن 
الما�سي. وقد كنت اتناول الع�ساء معه وقال لي تعال اأروي لك لماذا انت�سرنا على االأمريكيين. لقد انت�سرنا 
على االأمريكيين ل�سبب واحد فقط وهو اأن االأمريكيين قد رووا الرواية غير ال�سحيحة، ونحن روينا الرواية 
ال�سحيحة. فماذا كانت الرواية االأمريكية؟ االأمريكيون قالوا اإن هناك دولة في �سمال فيتنام واإنه يجري 
دعمها من قبل دولتين �سيوعيتين وهما االتحاد ال�سوفييتي وال�سين، وهي ت�سكل عمليًا الجبهة ال�سيوعية التي 
تهدد كل منطقة جنوب �سرق اآ�سيا، لذلك اإذا كنا نحن )الواليات المتحدة( نريد اأن نوقف ال�سيوعية التي 
توجد لها طموحات للتمدد في كل العالم فاإن علينا اأن نفعل ذلك ب�سكل مبكر جدًا، ما اأمكننا ذلك، وبعيدًا 
عنا ما اأمكن ذلك اأي�سًا. والطريق ال�سحيح هو اأن نفعل ذلك في نقطة االلتقاء بين جنوب فيتنام و�سمال 
فيتنام، ولذلك يجب اأن نحارب هناك. وقال لي هذا الجنرال: ماهي ال�سيوعية؟ بماذا تهمني ال�سيوعية؟ 
هل تعتقد اأنني قد حاربت من اأجل ال�سيوعية؟ وهل كان الماليين م�ستعدين للموت من اأجل ال�سيوعية؟ ما 
هذا الهراء؟ نحن دولة فيتنام دولة موجودة منذ مئات ال�سنين، وحاربنا �سد اليابانيين وهزمناهم، وجاء 
�ستكونون في دولتين. دولة واحدة في  بل  فيتنام،  تكونوا دولة واحدة هي  لن  اأنتم  لنا:  وقالو  االأمريكيون 
الجنوب ت�سيطر عليها الواليات المتحدة، وهناك دولة في ال�سمال. وقالوا لنا عليكم اأن تعي�سوا في دولتين 
ولي�س في دولة واحدة. ولي�س كدولتين عاديتين بل يجب على هاتين الدولتين اأن تقاتل اإحداهما االأخرى. 
لماذا يجب اأن نحارب بع�سنا؟ فنحن اأمة واحدة، وقد حاربنا من اأجل �سيء واحد، من اأجل اأن تكون فيتنام 
دولة واحدة. وبطبيعة الحال كان %100 من �سكان ال�سمال معنا، و%99 من �سكان الجنوب كانوا معنا وذلك 
الأننا كنا نحارب من اأجل الم�سلحة الوطنية الموحدة لنا جميعًا. االآن، لم يكن االأمر مجرد اأن هذه الحرب 
كانت حربًا عادلة يمكن اأن نح�سد من اأجلها كل الموارد الوطنية وكل الت�سحيات المطلوبة. وهذه لي�ست روح 
)مزاج( يتفرد بها ال�سعب الفيتنامي، والنموذج االأف�سل لذلك هو الواليات المتحدة. فقبل 150 �سنة، عندما 
انف�سل الجنوب عن الواليات المتحدة قرر الرئي�س االأمريكي اأن ي�سن حربًا، الحرب االأهلية، التي �سقط 
فيها �سحايا اأكثر بكثير من اأية حرب اأخرى خا�سها االأمريكيون وذلك فقط من اأجل الحفاظ على وحدة 

الدولة. فلماذا لم يفهموا اأن هذه الق�سة التي يعرفها كل االأمريكيين هي نف�سها ق�ستنا«.
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ملحق 2

لقد �سقط في االنتفا�سة االأولى 1376 �سهيدًا. وبلغ عدد �سهداء انتفا�سة االق�سى 6600 �سهيد منهم 
االإ�سالمية  للف�سائل  ينت�سبون  الذين  ال�سهداء  وعدد  االناث  من  �سهيدة  و484  الذكور  من  �سهيدًا   6114

والوطنية بلغ 3973 �سهيدًا، منهم 95 امراأة و292 طفاًل. وبلغ عدد الف�سائل التي قدمت ال�سهداء في انتفا�سة 
االأولى بمختلف  المرتبة  فتح على  4976 جريحًا. وح�سلت  الجرحى  بلغ عدد  فيما  14 ف�سياًل،  االق�سى 
اأجنحتها الع�سكرية بر�سيد 1437 �سهيدًا، بينهم 30 امراأة و28 طفاًل، وح�سلت حما�س على المرتبة الثانية 
بر�سيد 1410 �سهداء، بينهم 34 امراأة و96 طفاًل، وح�سلت الجهاد اال�سالمي على المرتبة الثالثة بر�سيد 
766 �سهيدًا، بينهم 24 امراأة و53 طفاًل، وح�سل تنظيم لجان المقاومة ال�سعبية بر�سيد 151 �سهيدًا، بينهم 

3 ن�ساء و3 اأطفال، وح�سلت الجبهة ال�سعبية على المرتبة الخام�سة بر�سيد 95 �سهيدًا، بينهم امراأتان و5 
اأطفال. وح�سلت الجبهة الديمقراطية على المرتبة ال�ساد�سة بر�سيد 72 �سهيدًا، بينهم امراأة و4 اأطفال. 
ثم جاء حزب فدا بر�سيد 7 �سهداء. والن�سال ال�سعبي بر�سيد 8 �سهداء بينهم 3 اأطفال، وحزب ال�سعب 
الفل�سطيني بر�سيد 3 �سهداء، وفتح االنتفا�سة بر�سيد 3 �سهداء، والقيادة العامة بر�سيد �سهيدين، وجبهة 

التحرير الفل�سطيني �سهيد واحد، وجي�س االإ�سالم 14 �سهيدًا، وكتائب اأحرار الجليل 4 �سهداء.
اأما على �سعيد العمليات اال�ست�سهادية التي تمت فقد بلغ عددها 173 نفذها 159 رجاًل و14 امراأة، 
ومازالت جثامينهم في مقابر االأرقام. وقد ح�سلت على المرتبة االأولى حركة حما�س في تنفيذ العمليات 
الفدائية بر�سيد 69 رجاًل و3 ن�ساء. وح�سلت حركة الجهاد اال�سالمي على المرتبة الثانية بر�سيد 44 رجاًل 
و4 ن�ساء. وح�سلت حركة فتح على المرتبة الثالثة بر�سيد 35 رجاًل و7 ن�ساء. وجاءت الجبهة ال�سعبية في 
المرتبة الرابعة بر�سيد 10 رجال اأما في المرتبة االأخيرة فجاء تنظيم لجان المقاومة بر�سيد رجل واحد.


