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يزال الفل�سطينيون يتابعون نتائج ال 

اآخر عدوان ع�سكري �سّنه جي�ش 

ي 
َ
االحتالل االإ�سرائيلي على قطاع غزة يوم

12 و13 ت�سرين الثاني/نوفمبر، في ظل 

ما تركه من النتائج الع�سكرية والدالالت 

ال�سيا�سية الكثيفة.

فهذه المواجهة حملت العديد من الموؤ�سرات 

الع�سكرية وال�سياقات ال�سيا�سية، داخليًا 

وخارجيًا، والتي ربما ت�سلح للبناء عليها 

تح�سيراً لمواجهات قد تقع م�ستقباًل، اأو 

لتهدئة قد يتم اإبرامها بين المقاومة واإ�سرائيل.

اأواًل: الدالالت امليدانية

يمكن اعتبار هذه المواجهة التي �سهدها 

قطاع غزة والجبهة االإ�سرائيلية الداخلية هي 

االأقوى واالأ�سخن، وفي الوقت ذاته االأق�سر، 

منذ انتهاء العدوان االأخير على غزة في �سيف 

�سنة 2014، فمدتها لم تتجاوز االأربع 

وع�سرين �ساعة، لكن �ساعاتها الق�سيرة حملت 

جملة دالالت وموؤ�سرات ع�سكرية، على النحو 

التالي:

1 ــ املف�ج�أة االأمنية

وقعت المواجهة عقب الك�سف عن قوة 

اإ�سرائيلية خا�سة جنوبي قطاع غزة م�ساء 11 

ت�سرين الثاني/نوفمبر، ما زالت المعلومات 

ب�ساأن مهماتها االأمنية تحيط بها ال�سبابية 

والتكتم، على الرغم من التخمينات والتكهنات. 

غير اأن الحدث اأ�سفر عن مقتل �سابط اإ�سرائيلي 

برتبة كولونيل، وا�ست�سهاد �سبعة فل�سطينيين، 

ام الجناح 
ّ
بينهم قائد في كتائب الق�س

الع�سكري لـ ''حما�ش''.

عدن�ن اأبو ع�مر*

 املواجهة االأخرية يف غزة.. دالالت

امليدان وموؤ�رشات ال�سي��سة

تعر�ض هذه المق�لة ب�إيج�ز، اأهم الموؤ�سرات الع�سكرية التي رافقت جولة المواجهة 

ب��ستخال�س�ت  منه�  وتخرج  ال�سي��سية،  ب�لتطورات  وتربطه�  غزة،  في  االأخيرة 

ا�ست�سرافية م�ستقبلية.

* رئي�ش ق�سم العلوم ال�سيا�سية في جامعة االأمة ــ 
فل�سطين، غزة.
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االأمنية الخا�سة، ورجحت التقديرات االأمنية 

واال�ستخباراتية في تل اأبيب اأن الفعل 

الفل�سطيني �سيقت�سر على ر�سقات �ساروخية 

تقليدية في غالف غزة، مثلما جرت العادة، 

بحيث يمكن الإ�سرائيل ا�ستيعابها، على الرغم 

ا قد يتخللـه من فعل وردة فعل.
ّ
مم

تجاوزت المقاومة التقدير االإ�سرائيلي 

كا�سفة اإخفاقًا ا�ستخباراتيًا في تقدير الموقف، 

فق�سفت ما بعد غالف غزة، عبر ا�ستهداف 

مدينة ع�سقالن �سمالي القطاع، وا�ستخدمت 

�ساروخ كورنيت للمرة االأولى منذ اأعوام �سد 

حافلة ع�سكرية اإ�سرائيلية، بينما دمر �سالح 

الجو االإ�سرائيلي عدة مباٍن في قلب مدينة 

غزة.

بدا وا�سحًا حجم الكثافة ال�ساروخية التي 

اأطلقتها المقاومة على اإ�سرائيل خالل اأربع 

وع�سرين �ساعة، االأمر الذي يعيد اإلى االأذهان 

عبارة كررها بع�ش قادة ''حما�ش'' في االأ�سهر 

ال�سابقة، وفحواها اأن اأي مواجهة ع�سكرية مع 

اإ�سرائيل �ستحمل مفاجاآت، منها اأن الكم 

ال�ساروخي الذي �سقط عليها في حرب 

الخم�سين يومًا في �سنة 2014 �سي�سقط في 

عدة �ساعات اأو دقائق.

قيل في حينه اإن هذا الحديث ال�سادر عن 

المقاومة، والمتخم بالمبالغة والت�سخيم، قد 

يمنح اإ�سرائيل ذريعة ودعاية ترويجية 

فحواهما اأنها تواجه عدواً في غزة لديه 

فائ�ش من القوة الع�سكرية واالإمكانات 

الت�سليحية، االأمر الذي يجعلها تح�سل على 

غطاء دولي للرد على هذه القوة ال�ساروخية.

لكن ''حما�ش'' نفذت ما هددت به، واأطلقت 

500 قذيفة �ساروخية في يوم واحد على 

الم�ستعمرات االإ�سرائيلية، وتوعدت بتو�سيع 

رقعة النار اإذا ا�ستمر العدوان االإ�سرائيلي. 

وعلى الرغم من الف�سل االإ�سرائيلي في 

اإتمام مهمة هذه القوة الخا�سة، ومقتل اأحد 

�سباطها، فاإن خ�سارة ''حما�ش'' بمقتل 

كوادرها ال�سبعة، وا�ستباحة اإ�سرائيل لحدود 

قطاع غزة في ظل �سيطرة الحركة المحكمة، 

اأحرجتا هذه االأخيرة كثيراً اأمام قواعدها 

والراأي العام الفل�سطيني، و�سّكلتا �سغطًا عليها 

ب�سرورة الرد، الأكثر من �سبب:

اأ ــ لم يكن هذا هو االختراق االأول 

لال�ستخبارات االإ�سرائيلية في قلب القطاع، 

لكنه االأكثر و�سوحًا وتجليًا، االأمر الذي اعُتبر 

ا�ستخفافًا اإ�سرائيليًا باأجهزة ''حما�ش'' االأمنية.

ب ــ �سقوط هذا العدد الكبير من مقاتلي 

الحركة وقادتها الميدانيين في �سربة واحدة.

ج ــ تزامن العملية االإ�سرائيلية مع الجهود 

الم�سرية واالأممية الإبرام التهدئة.

وفي الوقت ذاته، فاإن ا�ستمرار اإ�سرائيل في 

هذه العمليات النوعية ذات البعد االأمني 

واال�ستخباراتي الح�سا�ش، اأيًا يكن اأهدافها، 

 عن قراءة اإ�سرائيلية ذات مدلول �سيا�سي 
ّ
ينم

باأن االأرا�سي الفل�سطينية )ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة(، ما زالت تحت و�ساية اأجهزة 

اإ�سرائيل االأمنية و�سطوتها وجي�سها، 

باعتبارها الحديقة الخلفية لالأمن االإ�سرائيلي.

ولئن كان الف�ساء اال�ستخباراتي 

االإ�سرائيلي يتم في ال�سفة الغربية عبر 

التن�سيق االأمني مع ال�سلطة الفل�سطينية تارة، 

واالجتياحات المتكررة للجي�ش االإ�سرائيلي 

طوراً، فاإن العمليات االأمنية ال�سرية في قطاع 

غزة هي االأ�سلوب االأكثر رواجًا، حتى لو 

تخللـها ك�سف لهذه الخلية اأو تلك.

2 ــ القراءة العمالنية

ردت المقاومة عبر ''غرفة العمليات 

الم�ستركة'' على اإ�سرائيل عقب ك�سف قوتها 



009 مداخل املواجهة األخيرة يف غزة.. دالالت امليدان ومؤشرات السياسة

اال�ستخبارات الم�سرية اإلى مهرجان تاأبين 

ال�سهداء الفل�سطينيين عقب انتهاء الت�سعيد 

حمل ر�سالتين: االأولى ''ت�سامنية'' مع 

الفل�سطينيين، والثانية ''احتجاجية'' على 

اإ�سرائيل. وفي النهاية ا�ستجاب الطرفان، 

المقاومة واإ�سرائيل، لجهود القاهرة لوقف 

اإطالق النار، في �سورة نادرة من تالقي 

الم�سالح في هذه اللحظة الفا�سلة بين م�سر 

و''حما�ش'' واإ�سرائيل.

في االإطار الزمني ذاته، ربما ا�ستخل�ست 

''حما�ش'' من مواجهات الما�سي درو�سًا 

عمالنية، اأهمها تقليل االإطار الزمني الأي 

جولة ت�سعيد، واخت�سار اأي معركة مقبلة، في 

ظل النتائج القا�سية التي خلفتها حرب 2014 

ذات الخم�سين يومًا، وهذا وا�سح في الجولة 

االأخيرة التي لم تزد على يوم واحد.

اأكثر من ذلك، لعل تزامن الت�سعيد 

الع�سكري االإ�سرائيلي مع التوترات االأمنية 

الجارية على الجبهة ال�سمالية خدمت 

الفل�سطينيين هذه المرة، فال �سك في اأن 

اإ�سرائيل تخوفت من اندالع مواجهة ع�سكرية 

مع لبنان اأو �سورية، وربما اإيران، االأمر الذي 

حدا بجنراالت الجي�ش االإ�سرائيلي اإلى اأن 

يخت�سروا في عدوانهم على غزة، تنبهًا لجبهة 

اأقوى واأ�سخن واأ�سد.

اإن الترتيب االإ�سرائيلي للتهديدات المحيطة 

ي�سنَّف على النحو التالي:

اأ ــ غزة االأكثر حرجًا.

ب ــ لبنان االأكثر خطورة.

ج ــ �سورية االأكثر تعقيداً.

د ــ اإيران االأبعد مدى.

اإن التقويم االإ�سرائيلي للتوتر االأمني 

ال�سائد في غزة، يكمن في الت�ساقها الجغرافي 

بحدود اإ�سرائيل الجنوبية. �سحيح اأن قدرات 

وبذلك �سارت المقاومة واإ�سرائيل في هذه 

الجولة وفق �سيا�سة �سفا الهاوية، وكادتا 

تنزلقان اإلى مواجهة ال يرغبان فيها، على 

االأقل حاليًا.

بدت المقاومة اأكثر اندفاعًا في هذه 

الجولة رغبة منها في جباية اأثمان من 

اإ�سرائيل باأثر رجعي عن جملة انتهاكاتها في 

االأ�سابيع الما�سية التي اأ�سقطت عدداً من 

ال�سهداء الفل�سطينيين، بينما جاء الق�سف 

االإ�سرائيلي اأكثر ات�ساعًا من هجمات �سابقة 

من خالل تدمير مباٍن �سكنية عالية بعدة 

طبقات، من دون اأن ي�سقط قتلى فل�سطينيون، 

ربما رغبة منها في عدم ا�ستفزاز المقاومة 

خ�سية تو�سيع رقعة �سواريخها داخل اإ�سرائيل.

3 ــ الع�مل الزمني

اإن قيام اإ�سرائيل، في ذروة مباحثات 

التهدئة برعاية م�سر، بعملية اأمنية ذات بعد 

ا�ستخباراتي واأمني، يجب اأاّل يفاجىء اأحداً من 

المتابعين لل�سلوك االإ�سرائيلي ذي البعد االأمني 

واال�ستخباراتي، وحتى الع�سكري منه، الأن 

اإ�سرائيل ت�سع اأمنها فوق كل اعتبار، وتتعامل 

بمقت�سياته بعيداً عن الم�سار ال�سيا�سي 

التفاو�سي؛ هكذا فعلت منذ انطالق عملية 

ال�سالم قبل ربع قرن ويزيد، وما زالت.

لكن الداللة التوقيتية والبعد الزمني 

ا�سطدما هذه المرة بجهود م�سر التي ترتبط 

بعالقات وثيقة مع اإ�سرائيل، للو�سول اإلى 

هدنة في قطاع غزة، االأمر الذي جعلها تعتبر 

العملية االإ�سرائيلية الخا�سة، وما تالها من 

ت�سعيد ع�سكري، �سفعة موجهة اإليها بالدرجة 

االأولى. ووجد ذلك تعبيره في اأن م�سر بّلغت 

اإ�سرائيل �سرورة وقف ت�سعيدها في غزة، 

وااللتزام بم�سار التهدئة.

اأكثر من ذلك، فاإن قدوم وفد جهاز 
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�سيا�سية اأمام الراأي العام الدولي، االأمر الذي 

دفع كاًل من المبعوث االأممي لعملية ال�سالم 

نيكوالي ميالدينوف ورو�سيا، اإلى تحميل 

اإ�سرائيل م�سوؤولية الت�سعيد، وهي من المرات 

النادرة التي يك�سب فيه الفل�سطينيون مواقف 

�سيا�سية دولية وازنة في ذروة ا�ستباكهم 

الع�سكري مع اإ�سرائيل.

2 ــ زلزال اإ�رشائيل ال�سي��سي

انتقل الزخم ال�سيا�سي للمواجهة االأخيرة 

في غزة اإلى اإ�سرائيل ذاتها، حين اأعلن وزير 

الدفاع اأفيغدور ليبرمان ا�ستقالته من 

الحكومة احتجاجًا على ما قال اإنه تراٍخ منها 

اأمام غزة، وعدم تطبيق لمخططات ع�سكرية 

قدمها للق�ساء على ''حما�ش'' دفعة واحدة، 

والتخل�ش من هذا االأرق الذي ت�سكله غزة 

لم�ستعمرات الغالف.

ولم تقت�سر التبعات ال�سيا�سية لمواجهة 

غزة في اإ�سرائيل على هذه اال�ستقالة، بل 

تجاوزتها اأي�سًا اإلى رغبة حزب ''البيت 

اليهودي'' اليميني وزعيمه ''نفتالي بينت'' 

ال�سريك االأ�سا�سي لحزب الليكود في االئتالف 

الحكومي، في الح�سول على هذه الحقيبة 

ال�ساغرة، حتى اإنه وجه اإنذاراً جديًا اإلى رئي�ش 

الحكومة بنيامين نتنياهو بمنحه اإياها، واإاّل 

فاإن حزبه �سين�سحب من الحكومة، االأمر الذي 

يعني انفراط عقد االئتالف االأكثر يمينية في 

تاريخ اإ�سرائيل.

بعيداً عن التف�سيالت الحزبية الدقيقة، 

فاإن مواجهة غزة اأحدثت هزة اأر�سية داخلية 

في الحلبة الحزبية وال�سيا�سية االإ�سرائيلية، 

على الرغم من ا�ستطاعة نتنياهو ''ذي االأرواح 

ال�سبعة''، اأن يثني �سريكه بينت عن االن�سحاب 

من الحكومة، �سرط اأن يوفر االأمن لم�ستوطني 

غالف غزة، ويكبح جماح المقاومة، من دون 

غزة القتالية ال تقارن بما تملك قوى اأُخرى 

في المحيط، اإاّل اإن الّتما�ش اليومي المبا�سر 

يجعل من غزة �سداعًا مزمنًا لدى دوائر �سنع 

القرار االإ�سرائيلي، وهو �سداع ال بد من عالجه 

باأي طريقة.

ث�نيً�: املوؤ�رشات ال�سي��سية

اإن الكثافة النارية في المواجهة االأخيرة 

التي �سهدتها غزة، قابلها زخم �سيا�سي كبير 

داخل غزة وخارجها، ولعله تاأكيد اأن الت�سعيد 

حمل ر�سائل �سيا�سية في كل من غزة وتل 

اأبيب، على النحو التالي:

1 ــ املق�ومة امل�سي�سة

على الرغم من اأزيز الطائرات االإ�سرائيلية 

التي ق�سفت اأهدافًا في غزة، واأ�سوات القذائف 

الفل�سطينية التي ا�ستهدفت الم�ستعمرات 

االإ�سرائيلية الجنوبية، فاإنه بدا وا�سحًا اأن 

''حما�ش'' واإ�سرائيل ما زالتا متم�سكتين بجهود 

التهدئة التي تبذلها م�سر، مع اأن غبار النيران 

في الجبهتين بّدد كثيراً من االآمال بنجاح تلك 

الجهود.

ربما ُتظهر قراءة المدلول ال�سيا�سي الأداء 

''حما�ش'' الع�سكري خالل المواجهة االأخيرة 

في �سنة 2018، اأنها تعلمت الدر�ش جيداً، 

قت على االأر�ش قاعدة اأن ''المفاو�سات 
ّ
وطب

هي امتداد للحرب بو�سائل ناعمة، كما اأن 

الحرب هي امتداد للمفاو�سات بو�سائل 

خ�سنة.''

ففي الوقت الذي تعر�ست غزة لعدوان 

اإ�سرائيلي قوي و�سر�ش، خرج بيان ر�سمي من 

المقاومة فحواه اأنها منفتحة على جهود 

التهدئة الم�سرية، واأنها في مو�سع الدفاع عن 

النف�ش اأمام العدوان االإ�سرائيلي، م�سجلة نقطة 
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ث�لثً�: جتدد املواجهة

على الرغم من مرور وقت على هذه 

المواجهة الم�سلحة في غزة، فاإن دالالتها 

ال�سيا�سية والع�سكرية ما زالت تتوا�سل. ومع 

اأن اأ�سوات الطائرات والمدافع وال�سواريخ 

هداأت، اإاّل اإن �سربة قوية اأ�سابت الردع 

االإ�سرائيلي، وهذا باعتراف الجنراالت والوزراء 

اأنف�سهم.

ويمكن ح�سر هذه الدالالت في التباين 

الوا�سح الذي ت�سهده االأروقة ال�سيا�سية 

والع�سكرية واالأمنية في غزة، فيما يتعلق 

باالآراء والتقديرات لقراءة ال�سلوك االإ�سرائيلي 

المتوقع:

ن يرى اأن اإ�سرائيل لن ت�ستوعب 
َ
1 ــ هناك م

ما حدث لقوتها االأمنية التي ُك�سفت في غزة، 

وال �سرب مبانيها ال�سكنية في م�ستعمرات 

غالف غزة، وبّث هذه ال�سور على الهواء 

مبا�سرة.

وهذا الراأي ي�ستند اإلى االإرث التاريخي 

الع�سكري للجي�ش االإ�سرائيلي الذي يرى اأن 

قوته الردعية هي التي توؤمن له الحماية من 

اأي هجمات معادية، ذلك باأن ما جرى في 

ىء قوى اإقليمية على 
ّ
غزة قد ي�سجع ويجر

التحر�ش باإ�سرائيل، واالنتقام منها، وال �سيما 

في لبنان و�سورية اللتين نفذ �سالح الجو 

االإ�سرائيلي ما يزيد على 200 غارة جوية في 

اأجوائهما خالل االأعوام الما�سية.

قامت العقيدة الع�سكرية االإ�سرائيلية على 

جملة مبادىء واعتبارات، اأهمها: الردع 

واالإنذار والح�سم؛ وبما اأن االأداء الع�سكري 

االإ�سرائيلي �سهد منذ اأ�سهر �سل�سلة تراجعات 

جت في المواجهة االأخيرة مع غزة، فاإنه 
ّ
ُتو

يبدو طبيعيًا اأن ت�سدر التقديرات القائلة اإن 

اإ�سرائيل �ستعود اإلى ترميم �سورتها الردعية 

اأن ي�سرح كيف، وباأي طريقة: �سربة اأم 

�سفقة؟

3 ــ اإحي�ء املح�ور االإقليمية

لم تتوقف الدالالت ال�سيا�سية على 

الفل�سطينيين واالإ�سرائيليين فح�سب، بل 

تعدتهما اإلى االإقليم اأي�سًا. ولئن كانت م�سر 

ذات عالقة مو�سوعية مبا�سرة بملف الت�سعيد 

الذي حدث، كونه يخرب جهودها الحثيثة 

لتحقيق التهدئة، فاإنه بدا وا�سحًا اأن �سوت ما 

عرف قبل اأعوام بـ ''محور الممانعة 
ُ
كان ي

والمقاومة''، الذي تقوده اإيران مع �سورية 

وحزب اللـه والقوى المن�سوية تحت لواء هذا 

المحور، ارتفع هذه المرة مدينًا العدوان 

االإ�سرائيلي ومت�سامنًا مع غزة.

ففي مقارنة متوا�سعة اأولية للموقف الذي 

اأعلنته اإيران وحلفاوؤها من العدوان 

االإ�سرائيلي االأكبر على غزة في �سنة 2014، 

مع نظيره من اآخر جولة في �سنة 2018، 

يظهر اأن الت�سريحات تغيرت، والمواقف 

تقاربت، واأن ''حما�ش'' وحلفاءها في غزة 

اقتربوا اأكثر من المحور الذي كانوا اأحد 

اأركانه قبل انفراط عقده بعد الثورات العربية 

في �سنة 2011.

ما زلنا نذكر كيف اأن اإيران وحزب اللـه 

انتظرا في �سنة 2014 نحو 17 يومًا قبل 

اإ�سدار اأول موقف يدين العدوان االإ�سرائيلي 

على غزة، لكن اليوم في ذروة الهجوم 

االإ�سرائيلي نرى البيانات المت�سامنة تخرج 

تترى من طهران، اإلى بيروت، مروراً ببغداد 

حيث القوى ال�سيا�سية واالأيديولوجية التابعة 

للمحور ذاته، ون�سمع الدعوات في هذه 

العوا�سم اإلى جمع التبرعات لغزة، كاأن هذه 

المواجهة اأعلنت ا�ستئناف ت�سكيل ذلك المحور 

من جديد.
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اإيرانية في االأرا�سي ال�سورية، اأو بحرمان 

حزب اللـه من الح�سول على اأ�سلحة نوعية 

تو�سف باأنها ''كا�سرة للتوازن''، ومن اإقامة 

م�سانع الإنتاج ال�سواريخ على اأرا�سي الدولة 

اللبنانية.

خ�متة

ما زال اأمامنا وقت لنعرف وجهة ال�سلوك 

االإ�سرائيلي مع قطاع غزة، والذي قد يتخذ 

واحداً من ثالثة م�سارات متوقعة:

1 ــ اأن تنّفذ اإ�سرائيل عمليات اأمنية 

غام�سة تعيد اإليها �سورة المنظومة االأمنية 

التي تنفذ عملياتها باأيٍد »نظيفة« من دون 

ترك ب�سماتها، باغتيال اأو اختطاف اأو م�سمى 

اآخر.

2 ــ اّتباع �سلوك ع�سكري �سافر وفّظ يمنح 

الجي�ش االإ�سرائيلي فر�سة االإم�ساك بزمام 

المبادرة من جديد، عبر تنفيذ عملية 

ا�ستعرا�سية في قلب قطاع غزة اأو خارجه، 

تمنحه ''�سورة االنت�سار'' المطلوبة.

3 ــ انكفاء اإ�سرائيل على داخلها، كي تعيد 

ا�ستخال�ش الدرو�ش والعبر، بحيث ال تتكرر 

هذه االأخطاء التي �سهدتها مواجهة غزة 

االأخيرة. 

المتاآكلة، وهذا التقدير لي�ش فل�سطينيًا وعربيًا 

فقط، بل اإن اأو�ساطًا اإ�سرائيلية وا�سعة طالبت 

به اأي�سًا، خ�سية تبدُّد ما تبّقى من �سورة 

قهر''.
ُ
''الجي�ش الذي ال ي

2 ــ راأي اآخر له وجاهة يعتبر ما حدث 

جزءاً من ال�سجال الذي تعي�سه اإ�سرائيل مع 

القوى المعادية لها، داخل فل�سطين وخارجها، 

فهي تنجح تارة، وتخفق طوراً، وهذا ديدن 

المواجهات الع�سكرية. فاإ�سرائيل ال تخو�ش 

م�سكلة عائلية مع هذا التنظيم اأو تلك الدولة، 

واإنما هي منظومة تديرها موؤ�س�سات �سيا�سية 

وع�سكرية واأمنية، وبالتالي فهي تفكر بعقل 

بارد.

يعتقد اأ�سحاب هذا الراأي من الفل�سطينيين، 

اأن اإ�سرائيل دولة ُتتخذ القرارات فيها على نار 

هادئة. �سحيح اأنها تفكر في ا�سترداد �سورتها 

الردعية التي ت�سررت كثيراً في االأ�سهر 

االأخيرة، لكن لديها اأ�ساليب وطرق عديدة في 

تحقيق ذلك، وهذا لي�ش بال�سرورة عبر االإغارة 

مجدداً على غزة، مثلما يتخيل العقل العربي 

الفل�سطيني لتحقيق الثاأر.

3 ــ ينتقل اأ�سحاب الراأي الثالث خارج 

الحدود الفل�سطينية ا�ستناداً اإلى االأحاديث 

االإ�سرائيلية المتكررة عن التهديدات في �سورية 

ولبنان، �سواء بمنع اإقامة قواعد ع�سكرية 


