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عدنان �أبو

عامر*

املواجهة الأخرية يف غزة ..دالالت
امليدان وم�ؤ�رشات ال�سيا�سة
تعر�ض هذه المقالة ب�إيجاز� ،أهم الم�ؤ�شرات الع�سكرية التي رافقت جولة المواجهة
الأخيرة في غزة ،وتربطها بالتطورات ال�سيا�سية ،وتخرج منها با�ستخال�صات
ا�ست�شرافية م�ستقبلية.

ال

يزال الفل�سطينيون يتابعون نتائج
�آخر عدوان ع�سكري �ش ّنه جي�ش
يومي
االحتالل الإ�سرائيلي على قطاع غزة َ
 12و 13ت�شرين الثاني/نوفمبر ،في ظل
ما تركه من النتائج الع�سكرية والدالالت
ال�سيا�سية الكثيفة.
فهذه المواجهة حملت العديد من الم�ؤ�شرات
الع�سكرية وال�سياقات ال�سيا�سية ،داخلي ًا
وخارجي ًا ،والتي ربما ت�صلح للبناء عليها
تح�ضيراً لمواجهات قد تقع م�ستقب ًال� ،أو
لتهدئة قد يتم �إبرامها بين المقاومة و�إ�سرائيل.

�أوالً :الدالالت امليدانية
يمكن اعتبار هذه المواجهة التي �شهدها
قطاع غزة والجبهة الإ�سرائيلية الداخلية هي
الأقوى والأ�سخن ،وفي الوقت ذاته الأق�صر،
منذ انتهاء العدوان الأخير على غزة في �صيف

�سنة  ،2014فمدتها لم تتجاوز الأربع
وع�شرين �ساعة ،لكن �ساعاتها الق�صيرة حملت
جملة دالالت وم�ؤ�شرات ع�سكرية ،على النحو
التالي:

 1ــ املفاج�أة الأمنية

وقعت المواجهة عقب الك�شف عن قوة
�إ�سرائيلية خا�صة جنوبي قطاع غزة م�ساء 11
ت�شرين الثاني/نوفمبر ،ما زالت المعلومات
ب�ش�أن مهماتها الأمنية تحيط بها ال�ضبابية
والتكتم ،على الرغم من التخمينات والتكهنات.
غير �أن الحدث �أ�سفر عن مقتل �ضابط �إ�سرائيلي
برتبة كولونيل ،وا�ست�شهاد �سبعة فل�سطينيين،
الق�سام الجناح
بينهم قائد في كتائب ّ
الع�سكري لـ ''حما�س''.
* رئي�س ق�سم العلوم ال�سيا�سية في جامعة الأمة ــ
فل�سطين ،غزة.
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وعلى الرغم من الف�شل الإ�سرائيلي في
�إتمام مهمة هذه القوة الخا�صة ،ومقتل �أحد
�ضباطها ،ف�إن خ�سارة ''حما�س'' بمقتل
كوادرها ال�سبعة ،وا�ستباحة �إ�سرائيل لحدود
قطاع غزة في ظل �سيطرة الحركة المحكمة،
�أحرجتا هذه الأخيرة كثيراً �أمام قواعدها
والر�أي العام الفل�سطيني ،و�ش ّكلتا �ضغط ًا عليها
ب�ضرورة الرد ،لأكثر من �سبب:
�أ ــ لم يكن هذا هو االختراق الأول
لال�ستخبارات الإ�سرائيلية في قلب القطاع،
لكنه الأكثر و�ضوح ًا وتجلي ًا ،الأمر الذي اع ُتبر
ا�ستخفاف ًا �إ�سرائيلي ًا ب�أجهزة ''حما�س'' الأمنية.
ب ــ �سقوط هذا العدد الكبير من مقاتلي
الحركة وقادتها الميدانيين في �ضربة واحدة.
ج ــ تزامن العملية الإ�سرائيلية مع الجهود
الم�صرية والأممية لإبرام التهدئة.
وفي الوقت ذاته ،ف�إن ا�ستمرار �إ�سرائيل في
هذه العمليات النوعية ذات البعد الأمني
واال�ستخباراتي الح�سا�س� ،أي ًا يكن �أهدافها،
ينم عن قراءة �إ�سرائيلية ذات مدلول �سيا�سي
ّ
ب�أن الأرا�ضي الفل�سطينية (ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة) ،ما زالت تحت و�صاية �أجهزة
�إ�سرائيل الأمنية و�سطوتها وجي�شها،
باعتبارها الحديقة الخلفية للأمن الإ�سرائيلي.
ولئن كان الف�ضاء اال�ستخباراتي
الإ�سرائيلي يتم في ال�ضفة الغربية عبر
التن�سيق الأمني مع ال�سلطة الفل�سطينية تارة،
واالجتياحات المتكررة للجي�ش الإ�سرائيلي
طوراً ،ف�إن العمليات الأمنية ال�سرية في قطاع
غزة هي الأ�سلوب الأكثر رواج ًا ،حتى لو
تخللـها ك�شف لهذه الخلية �أو تلك.

 2ــ القراءة العمالنية

ردت المقاومة عبر ''غرفة العمليات
الم�شتركة'' على �إ�سرائيل عقب ك�شف قوتها

الأمنية الخا�صة ،ورجحت التقديرات الأمنية
واال�ستخباراتية في تل �أبيب �أن الفعل
الفل�سطيني �سيقت�صر على ر�شقات �صاروخية
تقليدية في غالف غزة ،مثلما جرت العادة،
بحيث يمكن لإ�سرائيل ا�ستيعابها ،على الرغم
مما قد يتخللـه من فعل وردة فعل.
ّ
تجاوزت المقاومة التقدير الإ�سرائيلي
كا�شفة �إخفاق ًا ا�ستخباراتي ًا في تقدير الموقف،
فق�صفت ما بعد غالف غزة ،عبر ا�ستهداف
مدينة ع�سقالن �شمالي القطاع ،وا�ستخدمت
�صاروخ كورنيت للمرة الأولى منذ �أعوام �ضد
حافلة ع�سكرية �إ�سرائيلية ،بينما دمر �سالح
الجو الإ�سرائيلي عدة مبانٍ في قلب مدينة
غزة.
بدا وا�ضح ًا حجم الكثافة ال�صاروخية التي
�أطلقتها المقاومة على �إ�سرائيل خالل �أربع
وع�شرين �ساعة ،الأمر الذي يعيد �إلى الأذهان
عبارة كررها بع�ض قادة ''حما�س'' في الأ�شهر
ال�سابقة ،وفحواها �أن �أي مواجهة ع�سكرية مع
�إ�سرائيل �ستحمل مفاج�آت ،منها �أن الكم
ال�صاروخي الذي �سقط عليها في حرب
الخم�سين يوم ًا في �سنة � 2014سي�سقط في
عدة �ساعات �أو دقائق.
قيل في حينه �إن هذا الحديث ال�صادر عن
المقاومة ،والمتخم بالمبالغة والت�ضخيم ،قد
يمنح �إ�سرائيل ذريعة ودعاية ترويجية
فحواهما �أنها تواجه عدواً في غزة لديه
فائ�ض من القوة الع�سكرية والإمكانات
الت�سليحية ،الأمر الذي يجعلها تح�صل على
غطاء دولي للرد على هذه القوة ال�صاروخية.
لكن ''حما�س'' نفذت ما هددت به ،و�أطلقت
 500قذيفة �صاروخية في يوم واحد على
الم�ستعمرات الإ�سرائيلية ،وتوعدت بتو�سيع
رقعة النار �إذا ا�ستمر العدوان الإ�سرائيلي.
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وبذلك �سارت المقاومة و�إ�سرائيل في هذه
الجولة وفق �سيا�سة �شفا الهاوية ،وكادتا
تنزلقان �إلى مواجهة ال يرغبان فيها ،على
الأقل حالي ًا.
بدت المقاومة �أكثر اندفاع ًا في هذه
الجولة رغبة منها في جباية �أثمان من
�إ�سرائيل ب�أثر رجعي عن جملة انتهاكاتها في
الأ�سابيع الما�ضية التي �أ�سقطت عدداً من
ال�شهداء الفل�سطينيين ،بينما جاء الق�صف
الإ�سرائيلي �أكثر ات�ساع ًا من هجمات �سابقة
من خالل تدمير مبانٍ �سكنية عالية بعدة
طبقات ،من دون �أن ي�سقط قتلى فل�سطينيون،
ربما رغبة منها في عدم ا�ستفزاز المقاومة
خ�شية تو�سيع رقعة �صواريخها داخل �إ�سرائيل.

 3ــ العامل الزمني

�إن قيام �إ�سرائيل ،في ذروة مباحثات
التهدئة برعاية م�صر ،بعملية �أمنية ذات بعد
ا�ستخباراتي و�أمني ،يجب �أ ّال يفاجىء �أحداً من
المتابعين لل�سلوك الإ�سرائيلي ذي البعد الأمني
واال�ستخباراتي ،وحتى الع�سكري منه ،لأن
�إ�سرائيل ت�ضع �أمنها فوق كل اعتبار ،وتتعامل
بمقت�ضياته بعيداً عن الم�سار ال�سيا�سي
التفاو�ضي؛ هكذا فعلت منذ انطالق عملية
ال�سالم قبل ربع قرن ويزيد ،وما زالت.
لكن الداللة التوقيتية والبعد الزمني
ا�صطدما هذه المرة بجهود م�صر التي ترتبط
بعالقات وثيقة مع �إ�سرائيل ،للو�صول �إلى
هدنة في قطاع غزة ،الأمر الذي جعلها تعتبر
العملية الإ�سرائيلية الخا�صة ،وما تالها من
ت�صعيد ع�سكري� ،صفعة موجهة �إليها بالدرجة
الأولى .ووجد ذلك تعبيره في �أن م�صر ب ّلغت
�إ�سرائيل �ضرورة وقف ت�صعيدها في غزة،
وااللتزام بم�سار التهدئة.
�أكثر من ذلك ،ف�إن قدوم وفد جهاز
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اال�ستخبارات الم�صرية �إلى مهرجان ت�أبين
ال�شهداء الفل�سطينيين عقب انتهاء الت�صعيد
حمل ر�سالتين :الأولى ''ت�ضامنية'' مع
الفل�سطينيين ،والثانية ''احتجاجية'' على
�إ�سرائيل .وفي النهاية ا�ستجاب الطرفان،
المقاومة و�إ�سرائيل ،لجهود القاهرة لوقف
�إطالق النار ،في �صورة نادرة من تالقي
الم�صالح في هذه اللحظة الفا�صلة بين م�صر
و''حما�س'' و�إ�سرائيل.
في الإطار الزمني ذاته ،ربما ا�ستخل�صت
''حما�س'' من مواجهات الما�ضي درو�س ًا
عمالنية� ،أهمها تقليل الإطار الزمني لأي
جولة ت�صعيد ،واخت�صار �أي معركة مقبلة ،في
ظل النتائج القا�سية التي خلفتها حرب 2014
ذات الخم�سين يوم ًا ،وهذا وا�ضح في الجولة
الأخيرة التي لم تزد على يوم واحد.
�أكثر من ذلك ،لعل تزامن الت�صعيد
الع�سكري الإ�سرائيلي مع التوترات الأمنية
الجارية على الجبهة ال�شمالية خدمت
الفل�سطينيين هذه المرة ،فال �شك في �أن
�إ�سرائيل تخوفت من اندالع مواجهة ع�سكرية
مع لبنان �أو �سورية ،وربما �إيران ،الأمر الذي
حدا بجنراالت الجي�ش الإ�سرائيلي �إلى �أن
يخت�صروا في عدوانهم على غزة ،تنبه ًا لجبهة
�أقوى و�أ�سخن و�أ�شد.
�إن الترتيب الإ�سرائيلي للتهديدات المحيطة
ي�ص َّنف على النحو التالي:
�أ ــ غزة الأكثر حرج ًا.
ب ــ لبنان الأكثر خطورة.
ج ــ �سورية الأكثر تعقيداً.
د ــ �إيران الأبعد مدى.
�إن التقويم الإ�سرائيلي للتوتر الأمني
ال�سائد في غزة ،يكمن في الت�صاقها الجغرافي
بحدود �إ�سرائيل الجنوبية� .صحيح �أن قدرات
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غزة القتالية ال تقارن بما تملك قوى �أُخرى
في المحيط� ،إ ّال �إن ال ّتما�س اليومي المبا�شر
يجعل من غزة �صداع ًا مزمن ًا لدى دوائر �صنع
القرار الإ�سرائيلي ،وهو �صداع ال بد من عالجه
ب�أي طريقة.

�سيا�سية �أمام الر�أي العام الدولي ،الأمر الذي
دفع ك ًال من المبعوث الأممي لعملية ال�سالم
نيكوالي ميالدينوف ورو�سيا� ،إلى تحميل
�إ�سرائيل م�س�ؤولية الت�صعيد ،وهي من المرات
النادرة التي يك�سب فيه الفل�سطينيون مواقف
�سيا�سية دولية وازنة في ذروة ا�شتباكهم
الع�سكري مع �إ�سرائيل.

�إن الكثافة النارية في المواجهة الأخيرة
التي �شهدتها غزة ،قابلها زخم �سيا�سي كبير
داخل غزة وخارجها ،ولعله ت�أكيد �أن الت�صعيد
حمل ر�سائل �سيا�سية في كل من غزة وتل
�أبيب ،على النحو التالي:

 2ــ زلزال �إ�رسائيل ال�سيا�سي

ثانياً :امل�ؤ�رشات ال�سيا�سية

 1ــ املقاومة امل�سي�سة

على الرغم من �أزيز الطائرات الإ�سرائيلية
التي ق�صفت �أهداف ًا في غزة ،و�أ�صوات القذائف
الفل�سطينية التي ا�ستهدفت الم�ستعمرات
الإ�سرائيلية الجنوبية ،ف�إنه بدا وا�ضح ًا �أن
''حما�س'' و�إ�سرائيل ما زالتا متم�سكتين بجهود
التهدئة التي تبذلها م�صر ،مع �أن غبار النيران
بدد كثيراً من الآمال بنجاح تلك
في الجبهتين ّ
الجهود.
ربما ُتظهر قراءة المدلول ال�سيا�سي لأداء
''حما�س'' الع�سكري خالل المواجهة الأخيرة
في �سنة � ،2018أنها تعلمت الدر�س جيداً،
وطبقت على الأر�ض قاعدة �أن ''المفاو�ضات
ّ
هي امتداد للحرب بو�سائل ناعمة ،كما �أن
الحرب هي امتداد للمفاو�ضات بو�سائل
خ�شنة''.
ففي الوقت الذي تعر�ضت غزة لعدوان
�إ�سرائيلي قوي و�شر�س ،خرج بيان ر�سمي من
المقاومة فحواه �أنها منفتحة على جهود
التهدئة الم�صرية ،و�أنها في مو�ضع الدفاع عن
النف�س �أمام العدوان الإ�سرائيلي ،م�سجلة نقطة

انتقل الزخم ال�سيا�سي للمواجهة الأخيرة
في غزة �إلى �إ�سرائيل ذاتها ،حين �أعلن وزير
الدفاع �أفيغدور ليبرمان ا�ستقالته من
تراخ منها
الحكومة احتجاج ًا على ما قال �إنه ٍ
�أمام غزة ،وعدم تطبيق لمخططات ع�سكرية
قدمها للق�ضاء على ''حما�س'' دفعة واحدة،
والتخل�ص من هذا الأرق الذي ت�شكله غزة
لم�ستعمرات الغالف.
ولم تقت�صر التبعات ال�سيا�سية لمواجهة
غزة في �إ�سرائيل على هذه اال�ستقالة ،بل
تجاوزتها �أي�ض ًا �إلى رغبة حزب ''البيت
اليهودي'' اليميني وزعيمه ''نفتالي بينت''
ال�شريك الأ�سا�سي لحزب الليكود في االئتالف
الحكومي ،في الح�صول على هذه الحقيبة
ال�شاغرة ،حتى �إنه وجه �إنذاراً جدي ًا �إلى رئي�س
الحكومة بنيامين نتنياهو بمنحه �إياها ،و�إ ّال
ف�إن حزبه �سين�سحب من الحكومة ،الأمر الذي
يعني انفراط عقد االئتالف الأكثر يمينية في
تاريخ �إ�سرائيل.
بعيداً عن التف�صيالت الحزبية الدقيقة،
ف�إن مواجهة غزة �أحدثت هزة �أر�ضية داخلية
في الحلبة الحزبية وال�سيا�سية الإ�سرائيلية،
على الرغم من ا�ستطاعة نتنياهو ''ذي الأرواح
ال�سبعة''� ،أن يثني �شريكه بينت عن االن�سحاب
من الحكومة� ،شرط �أن يوفر الأمن لم�ستوطني
غالف غزة ،ويكبح جماح المقاومة ،من دون
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�أن ي�شرح كيف ،وب�أي طريقة� :ضربة �أم
�صفقة؟

 3ــ �إحياء املحاور الإقليمية

لم تتوقف الدالالت ال�سيا�سية على
الفل�سطينيين والإ�سرائيليين فح�سب ،بل
تعدتهما �إلى الإقليم �أي�ض ًا .ولئن كانت م�صر
ذات عالقة مو�ضوعية مبا�شرة بملف الت�صعيد
الذي حدث ،كونه يخرب جهودها الحثيثة
لتحقيق التهدئة ،ف�إنه بدا وا�ضح ًا �أن �صوت ما
كان ُيعرف قبل �أعوام بـ ''محور الممانعة
والمقاومة'' ،الذي تقوده �إيران مع �سورية
وحزب اللـه والقوى المن�ضوية تحت لواء هذا
المحور ،ارتفع هذه المرة مدين ًا العدوان
الإ�سرائيلي ومت�ضامن ًا مع غزة.
ففي مقارنة متوا�ضعة �أولية للموقف الذي
�أعلنته �إيران وحلفا�ؤها من العدوان
الإ�سرائيلي الأكبر على غزة في �سنة ،2014
مع نظيره من �آخر جولة في �سنة ،2018
يظهر �أن الت�صريحات تغيرت ،والمواقف
تقاربت ،و�أن ''حما�س'' وحلفاءها في غزة
اقتربوا �أكثر من المحور الذي كانوا �أحد
�أركانه قبل انفراط عقده بعد الثورات العربية
في �سنة .2011
ما زلنا نذكر كيف �أن �إيران وحزب اللـه
انتظرا في �سنة  2014نحو  17يوم ًا قبل
�إ�صدار �أول موقف يدين العدوان الإ�سرائيلي
على غزة ،لكن اليوم في ذروة الهجوم
الإ�سرائيلي نرى البيانات المت�ضامنة تخرج
تترى من طهران� ،إلى بيروت ،مروراً ببغداد
حيث القوى ال�سيا�سية والأيديولوجية التابعة
للمحور ذاته ،ون�سمع الدعوات في هذه
العوا�صم �إلى جمع التبرعات لغزة ،ك�أن هذه
المواجهة �أعلنت ا�ستئناف ت�شكيل ذلك المحور
من جديد.

مداخل
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ثالثاً :جتدد املواجهة
على الرغم من مرور وقت على هذه
المواجهة الم�سلحة في غزة ،ف�إن دالالتها
ال�سيا�سية والع�سكرية ما زالت تتوا�صل .ومع
�أن �أ�صوات الطائرات والمدافع وال�صواريخ
هد�أت� ،إ ّال �إن �ضربة قوية �أ�صابت الردع
الإ�سرائيلي ،وهذا باعتراف الجنراالت والوزراء
�أنف�سهم.
ويمكن ح�صر هذه الدالالت في التباين
الوا�ضح الذي ت�شهده الأروقة ال�سيا�سية
والع�سكرية والأمنية في غزة ،فيما يتعلق
بالآراء والتقديرات لقراءة ال�سلوك الإ�سرائيلي
المتوقع:
 1ــ هناك َمن يرى �أن �إ�سرائيل لن ت�ستوعب
ما حدث لقوتها الأمنية التي ُك�شفت في غزة،
وال �ضرب مبانيها ال�سكنية في م�ستعمرات
وبث هذه ال�صور على الهواء
غالف غزةّ ،
مبا�شرة.
وهذا الر�أي ي�ستند �إلى الإرث التاريخي
الع�سكري للجي�ش الإ�سرائيلي الذي يرى �أن
قوته الردعية هي التي ت�ؤمن له الحماية من
�أي هجمات معادية ،ذلك ب�أن ما جرى في
ويجرىء قوى �إقليمية على
غزة قد ي�شجع
ّ
التحر�ش ب�إ�سرائيل ،واالنتقام منها ،وال �سيما
في لبنان و�سورية اللتين نفذ �سالح الجو
الإ�سرائيلي ما يزيد على  200غارة جوية في
�أجوائهما خالل الأعوام الما�ضية.
قامت العقيدة الع�سكرية الإ�سرائيلية على
جملة مبادىء واعتبارات� ،أهمها :الردع
والإنذار والح�سم؛ وبما �أن الأداء الع�سكري
الإ�سرائيلي �شهد منذ �أ�شهر �سل�سلة تراجعات
ُت ّوجت في المواجهة الأخيرة مع غزة ،ف�إنه
يبدو طبيعي ًا �أن ت�صدر التقديرات القائلة �إن
�إ�سرائيل �ستعود �إلى ترميم �صورتها الردعية
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المت�آكلة ،وهذا التقدير لي�س فل�سطيني ًا وعربي ًا
فقط ،بل �إن �أو�ساط ًا �إ�سرائيلية وا�سعة طالبت
تبدد ما تب ّقى من �صورة
به �أي�ض ًا ،خ�شية ُّ
''الجي�ش الذي ال ُيقهر''.
 2ــ ر�أي �آخر له وجاهة يعتبر ما حدث
جزءاً من ال�سجال الذي تعي�شه �إ�سرائيل مع
القوى المعادية لها ،داخل فل�سطين وخارجها،
فهي تنجح تارة ،وتخفق طوراً ،وهذا ديدن
المواجهات الع�سكرية .ف�إ�سرائيل ال تخو�ض
م�شكلة عائلية مع هذا التنظيم �أو تلك الدولة،
و�إنما هي منظومة تديرها م�ؤ�س�سات �سيا�سية
وع�سكرية و�أمنية ،وبالتالي فهي تفكر بعقل
بارد.
يعتقد �أ�صحاب هذا الر�أي من الفل�سطينيين،
�أن �إ�سرائيل دولة ُتتخذ القرارات فيها على نار
هادئة� .صحيح �أنها تفكر في ا�سترداد �صورتها
الردعية التي ت�ضررت كثيراً في الأ�شهر
الأخيرة ،لكن لديها �أ�ساليب وطرق عديدة في
تحقيق ذلك ،وهذا لي�س بال�ضرورة عبر الإغارة
مجدداً على غزة ،مثلما يتخيل العقل العربي
الفل�سطيني لتحقيق الث�أر.
 3ــ ينتقل �أ�صحاب الر�أي الثالث خارج
الحدود الفل�سطينية ا�ستناداً �إلى الأحاديث
الإ�سرائيلية المتكررة عن التهديدات في �سورية
ولبنان� ،سواء بمنع �إقامة قواعد ع�سكرية

�إيرانية في الأرا�ضي ال�سورية� ،أو بحرمان
حزب اللـه من الح�صول على �أ�سلحة نوعية
تو�صف ب�أنها ''كا�سرة للتوازن'' ،ومن �إقامة
م�صانع لإنتاج ال�صواريخ على �أرا�ضي الدولة
اللبنانية.

خامتة
ما زال �أمامنا وقت لنعرف وجهة ال�سلوك
الإ�سرائيلي مع قطاع غزة ،والذي قد يتخذ
واحداً من ثالثة م�سارات متوقعة:
 1ــ �أن تن ّفذ �إ�سرائيل عمليات �أمنية
غام�ضة تعيد �إليها �صورة المنظومة الأمنية
التي تنفذ عملياتها ب�أي ٍد «نظيفة» من دون
ترك ب�صماتها ،باغتيال �أو اختطاف �أو م�سمى
�آخر.
وفظ يمنح
 2ــ ا ّتباع �سلوك ع�سكري �سافر ّ
الجي�ش الإ�سرائيلي فر�صة الإم�ساك بزمام
المبادرة من جديد ،عبر تنفيذ عملية
ا�ستعرا�ضية في قلب قطاع غزة �أو خارجه،
تمنحه ''�صورة االنت�صار'' المطلوبة.
 3ــ انكفاء �إ�سرائيل على داخلها ،كي تعيد
ا�ستخال�ص الدرو�س والعبر ،بحيث ال تتكرر
هذه الأخطاء التي �شهدتها مواجهة غزة
الأخيرة.

