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 رؤية حول أحداث غزة

 م.طارق البشري 
 مركز الحضارة للدراسات السياسية

 4/2/2009األربعاء 
  

 خديجة كمال الدين يوسف

 باحثة في الدراسات اإلسالمّية((
السياسية مركز احلضارة للدراسات ملتقى املفكر املستشار طارق البشري يف  حاضر، 2009يف الرابع من فرباير 

أساتذة من كلّية االقتصاد عدد من وقد حضرامللتقى ، "رؤية حول أحداث غزة": ع احلرب على غزة، بعنوانحول موضو 
طالب املهتّمني ولفيف من املثقفني وال ،وف عزتءوأ.د.السيد عمر، وأ.د.هبة ر  ،منهم أ.د.اندية مصطفى، والعلوم السياسّية
ة قد استفاض يف تناوله الكثري من احملللني والسياسيني وذوي أّن موضوع احلرب على غز  من وعلى الرغمابلشأن العام، 
متيزت رؤية حضارية"، نصفها "ابلمتميزة لألحداث نستطيع أن البشري قّدم لنا رؤية املفكر واملؤرخ املستشار الرأي، إاّل أّن 

وتفسريه واستشراف املستقبل، كما  اليت ميكن من خالهلا فهم احلاضر ،واستنتاج السنن التارخييةرؤية البشري بقراءة التاريخ 
  حماور رئيسة:  ةتناول البشري رؤيته يف أربع، ةقراءة الكليات من خالل جزئيات الواقع املتناثر ابستدعاء القيم والدين و متيزت 

 ألمن القومي املصري.ل أمهية أرض الشام  .1
 على العامل العريب يف التاريخ املعاصر.احلروب  .2
 ومة الشعبية.احلروب النظامية واملقا .3
 فلسطني بني أهل الداخل وأهل اخلارج. .4

  لألمن القومي املصري:أمهية أرض الشام 
مصر  فعلى الّرغم أنّ ، محاية شامّيةالبشري أنّه ال ميكن احلفاظ على األمن القومي املصري دون املستشار كد أ  

، إاّل أّن أمنها القومي بكامله متباينة ليمّيةإقتكوينات طوائف أو إذ اليوجد فيها قبائل أو  ؛تتمتع ابلتجانس الّداخلي
، وابلتّايل فإّن مصر الميكن أن يكون هلا إرادة سياسّية قويّة دون أتمني أمنها القومي خارجّيةللخطر دون محاية  معّرض  

 التاريخ الوسيطمن جهة حدودها اجلنوبّية وحدودها الشمالّية الشرقّية، هذه احلقيقة برهن عليها التاريخ عدة مرّات، ففي 
اليّت ، جند أّن موقعة حطني اليت هزم فيها الصليبيون القادمون من الغرب، وقعت يف أرض الشام، وكذا موقعة عني جالوت

ر على الشام قبل السيطرة على السلطان سليم سيطو  ام كذلك،وقعت يف أرض الشّ  القادمون من الشرق،تتار ُهزم فيها ال
لضمان احلفاظ على واليته الشام، أرسل أحد الوالة للسيطرة على فإنّه علي بك الكبري، أّما ، ليضمن حكمه فيها مصر

  ،ليضمن جناح غزوه ملصر 1799مّث غزا عّكا يف يناير مصر، انبليون غزا  1789، ويف عام 1759عام  على مصر
صر ممن  كالا جعلت   ،د عليحممكذلك فقد اقرتن اسم مصر والشام يف املعاهدات، فمعاهدة لندن اليت ُوّقعت يف عهد 
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يف  واعندما جنحوقد فطن اإلجنليز ألمهّية احلماية الشامية للحفاظ على احلكم يف مصر، فوالشام حتت اهليمنة األوروبية، 
، 1914احلماية اإلجنليزيّة على مصر عام رضوا وف، 1882 يف عام دهم وإلغاء أّي نفوذ أورويّب آخراالستئثار مبصر وح

وكنتيجة النفوذ على قناة السويس، ، وبّرراإلجنليز هذا الوعد بضرورته حلماية 1917عاموعد بلفور باشرًة بأتبعوا ذلك م
ويقرتن اسم مصر يهودي لتنفيذ املشروع،  مندوب سام  ، وُعنّي 1922ضعت فلسطني حتت احلماية اإلجنليزية عام هلذا وُ 

 والشام.بني مصر  قتصاديالابلتكامل اابلشام كذلك يف: مركز متوين الشرق األوسط، اّلذي ُعين 
 عامل العريب يف التاريخ املعاصر:احلروب على ال 

أّن السياسة األمريكية ، ابالستناد إىل كتلة واحدة  احلروب األمريكّية اإلسرائيلّية ويف هذا احملور اعترب البشري أنّ 
ابكستان، و اهلند، و الصني، و مع االحتاد السوفيييت، السياسة األمريكّية سبق أن تغرّيت اإلسرائيلية مل تتغري أبًدا، فقد 

 دالسياسة األمريكّية اإلسرائيلّية مل تتغري ومل تتعدّ  ولكنّ  اسات تتعدد وفق الظروف واألحوال؛أّن السي أمريكا اجلنوبية، أيو 
تعّرض  1948، ومنذ عام أن نعترب احلروب األمريكّية اإلسرائيلّية حرواًب واحدةإذن فمن حّقنا بينهما، املصلحة الحتاد 

 متتالية يف غضون ستني سنة، وبرؤية معاكسة، فهذه احلروب املتتالية، حرب  واحدة بوقائع عشر حرابً  العامل العريب الثىن
اسرتاتيجي للعامل العريب،  مشرتكواحد  عدو  فإّن أمريكا وإسرائيل متسلسلة امتدت على مدى ستني سنة، وابلتايل 

وتظهر هنا املفارقة عندما يستهدف العدو العامل العريب ككل هة اسرتاتيجّية على املدى الطويل، واملواجهة معه مواج
وبناًء على هذه الرؤية لتحديد   )أي هو يوحدك وأنت ال تتوحد( فإّن العامل العريب ال يتوحدومع ذلك دف، ويوحده كه

 يكا وإسرائيل ضد العامل العريب يف ستني سنة.من هو العدّو، أحصى املستشار البشري اثنا عشر حراًب خاضتها أمر 
 ثىن عشر: احلروب اإل

 العدوان على فلسطني وقيام دولة إسرائيل. 1948 .1
 العدوان الثالثي على مصر. 1956 .2
 العدوان على مصر, 1967 .3
 االستنزاف.حرب  .4
 حترير سيناء. 1973 .5
 العدوان على لبنان. 1982 .6
 االنتفاضة الفلسطينّية. 1987 .7
 ليج.حرب اخل 1991 .8
 االنتفاضة الفلسطينّية الثانية. 2000 .9

 احلرب على العراق. 2003 .10
 احلرب على لبنان. 2006 .11
 احلرب على غزة. 2008 .12

  :احلروب النظامية واملقامة الشعبية 
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لحرب على غزة برؤية حكيمة وواعية ملفهوم املقاومة الدامي لشهد املوبرؤية  اثقبة للواقع والتاريخ، أانر البشري 
ّية وفعاليّتها يف إجالء احملتل، فالوسيلة األساسّية ملكافحة احتالل عسكري لدولة كربى هو خيقدراهتا التار الشعبية و 

واحلقائق التارخيية يف جمال مكافحة االحتالل تثبت ذلك، ، ّيةاملقاومة الشعبية اليت التعتمد على قوة اجليوش النظام
جيشه الّنظامي، هذا القانون سار  يف التاريخ بغّض النظر عن  فلم يسّجل التاريخ أّن بلًدا ما قد حتّرر بواسطة

الوالايت املتحدة، وغلبت الصني االحتالل الياابين، وغلب فيتنام فقد غلبت اختالف األداين واألعراق واجلغرافيا 
لدول اليت ال يوجد فيها سلطة مركزية قوية، فقد االحتالل الفرنسي، كما أّن املقاومة الشعبّية تزدهر يف ااجلزائريون 

 نشأت املقاومة الشعبية يف لبنان حيث الدولة ضعيفة ونشأت يف فلسطني حيث ال دولة.
 ولنجاح املقاومة الشعبّية يف إجالء احملتلّ، عليها استيفاء شروط دلّنا عليها التاريخ كذلك وهي:

على احلسم، وإذا قرأان العصر الوسيط جند أنّه إذا أساًسا تعتمد واملعارك النظامّية تفادي املعارك احلامسة:  .1
يف معركة حامسة سقطت البلد يف يد احملتل، وإذا سقطت العاصمة  غلب أحد اجليشني املتحاربني اآلخر

إذا اتبعك  ، ولذلك فإّن املقاومة الشعبّية جيب أن تدرك الرابعّية التالية لتنجح:كذلك  سقطت البلد
وهذا يفسر لنا  انوشهالعدو اضربه، إذا وقف العدو تقر سإذا تقدم العدو تقهقر، إذا ا العدو اهرب،

عادًة ما يتمّتع بتفوق عدم قدرة اجليوش النظامية للبالد احملتلة على إجالء احملتل، فجيش االحتالل 
يفتقد هذه  اقتصادي كبري وتكنوجيا وأسلحة حديثة ونظام تدرييب دقيق، يف حني أن جيش البالد احملتلة

 فاملقارنة بينهما ستكون يف صاحل جيش االحتالل. يلاإلمكاانت العالية وابلتا
 .لخسائر البشريةالكبري لعدد املقاومة الشعبّية يف حاجة  إىل تضحيات، فال مفّر من ال .2
 املقاومة الشعبّية تدافع عن الوجود بينما يدافع العدو عن املصلحة، واملصلحة أقصر من الوجود وأقل .3

ّلة ضرورًة منه، فنجاح املقاومة يف إجالء العدو مرهون بنجاحها يف جعل وجود العدو يف األرض احملت
 قلق وغري مستقر وغري مفيد له، واستمرار بقائه يعود عليه ابخلسارة وليس النفع.

عندما ألغى  1951وعند قراءة التجربة املصريّة يف إجالء االحتالل، سنفهم أّن املقاومة الشعبّية نشطت يف عام
مصطفى الّنحاس املعاهدة مع اإلجنليز وابلتايل أصبح الوجود اإلجنليزي غري مشروع، فرّد اإلجنليز على هذا الّنشاط 
ابرتكاب مذحبة يف اإلمساعيلّية ضّد البوليس، بغرض استدراج الدولة ملعركة حامسة حىت يُقضى األمر وهو مامل 

وأُلغيت األحزاب، مل يكن هناك من يقاوم اإلجنليز، واجليش  1952يو يول 23، وعندما جنحت الثورة يف حيدث
النظامي ليس يف مقدوره جماهبة اإلجنليز؛ فما كان من رجال اجليش إاّل أن قاوموا اإلجنليز أي بصفتهم املدنّية على 

 وجنحوا يف إجالء احملتّل.الّرغم من انتمائهم للجيش، 
 :فلسطني بني أهل الداخل واخلارج 

قد كان هذا احملور قّدم البشري رؤية ملنشأ حركات املقاومة الفلسطينّية، بني الداخل الفلسطيين واخلارج، ف ويف
يتكّون من طوائف وطبقات وقبائل وأسر، وعندما احتّل الصهاينة  _ككل اجملتمعات البشرية_ فلسطييناجملتمع ال

زّقت البنية االجتماعّية الفلسطينّية وحتّول اجملتمع األرض الفلسطينية ومارسوا مجيع أنواع التشتيت والتقتيل، مت
الفلسطيين إىل ركام من التجّمعات، وكان جيب أن ميّر وقت  طويل حىت يتجّمع اجملتمع من جديد ويستقّر، ويف 
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نت ذلك الوقت كانت منّظمة التحرير الفلسطينّية متّثل للفلسطينّيني رمز الوطن، ورمز االنتماء للوطن، أي أّّنا كا
، مقراا هلا اتتخذه الدولة اليت، وحبكم تنّقلها بني عّدة أقطار عربّية أخذت املنظمة طابع مبثابة وطن تصّوري

مالمح السياسة العربّية ذات التوّجه االستقاليل من خالل  ةوخضعت لتوازانت البالد العربية، حىّت أنّه ميكن قراء
، ومن اتقيم فيه اليت الدولةكان خيشى على املنّظمة من أن ُتستوعب يف املنّظمة، وقد تنّبه هلذا األمر ايسر عرفات ف

وعندما  الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيين، هنا كان دائًما يرفع شعار: منظّمة التحرير الفلسطينّية هي املمّثل
اخل، وبدأت منظّمة اختفى التوجه االستقاليل للبالد العربّية بدأت احلركة الفلسطينّية تنتقل من اخلارج إىل الدّ 

التحرير الفلسطينّية تتحّول من "وطن" إىل "تنظيم"، ووجدت يف مقابلها قّوة ذاتّية فلسطينّية داخلّية ممثّلة يف: محاس 
هؤالء املنافسني انعكست سياسة املنظّمة وبدأت تؤّكد على عالقاهتا ابخلارج  واجلهاد وفتح واجلبهة الشعبّية، ويف ظلّ 

بني حركات املقاومة الفلسطينّية؛ فحيثما كان هناك تنظيمات سياسّية يدب  ابة من وجود الصراععن الداخل، والغر 
 وهذا كّله يؤدي إىل اختالف السياسات. ،نوع من أنواع الصراع فالرؤية خمتلفة واإلمكانيّات خمتلفة واألدوات خمتلفة

أاثر عدًدا من األسئلة الواعية  هنا تكاملت رؤية البشري، وتفاعلت مع عقول اجلمهور احلاضر الّذي 
واملتفاعلة مع األحداث والتحليالت والرؤية، فقد طرحت د.ابكينام املدّرس يف كلّية االقتصاد والعلوم السياسّية 

، ففي رأي د.ابكينام أّن إسرائيل تدافع عن وجودها يف جماهبتها إلسرائيلسؤااًل حول خصوصّية املقاومة الفلسطينّية 
متاًما، فكيف نقّيم مدى جناح املقاومة يف املستقبل يف ظل هذا االختالف اجلوهري بني املقاومة  ةمثل املقاوم

نّه سؤال أبالفلسطينّية وحركات املقاومة على مسار التاريخ؟ هذا السؤال اجلوهري أجاب عنه املستشار البشري 
ج العدّو من الضّفة وغزّة، أّما يف املستقبل فإّن ألّن املقاومة ترّكز على إخرا  ، ولكن لن يظهر هذا اإللغاز اآلن؛ملغز

 ر مشكالت يف املستقبل نتيجة هلذا.هذا العدو سيدافع عن وجوده ألنّه استعمار استيطاين، وابلتايل ستظه
للتحليالت  سؤال آخر طرحته األستاذة: فاطمة حافظ الباحثة يف موقع بيبليوإسالم، وهو أنّه بقراءة   

 احلرب الصحف وغريها حول األحداث على غزة سنجد أّن هناك اجتاهان يف رؤية نتيجة   واآلراء املنشورة يف
االجتاه اآلخر أّن يرى يدعم فلسفة الصمود واالنتصار، بينما منهما ، فاجتاه وتقييمها لصاحل إسرائيل أو محاس

وقد أجاب  اء واجلرحىالكم اهلائل من الشهد الفلسطينّيني اّنزموا فكيف ميكن احلديث عن نصر مع وجود هذا
البشري أبنّه كما ذكر يف رؤيته أنّه يف مثل هذا النوع من املعارك جيب االبتعاد عن احلسم وقد جنحت محاس يف 

 .جعل هذه املعركة حامسة ملصلحتهاذلك، ومنعت إسرائيل من 


