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تغير قواعد اللعبة
غزة ّ

إفرايم كام*
بعد عملية "عمود سحاب":
ميزان [الربح واخلسارة] بين الطرفين**

يف

إثر انتهاء عملية "عمود
سحاب" ا ّدعى كل طرف
االنتصار .فحكومة إسرائيل أعلنت أن
أهداف العملية كلها حتققت ،بينما
ص ّرحت قيادة "حماس" أن إسرائيل
استجابت جلميع مطالبها ،وأنه يف
أعقاب القصف الصاروخي الذي حدث،
فإن إسرائيل ستفكر ألف مرة قبل أن
تهاجم القطاع .ومن الواضح أن أحد
الطرفين ،على األقل ـ وعلى ما يبدو
االثنان مع ًا ـ يقدمان صورة جزئية
ع ّما حدث .ففي اجلانب اإلسرائيلي
ا ّدعى كثيرون أن األهداف التي حققتها
ال أم
إسرائيل كانت جزئية ،وأنه عاج ً
ال ستضطر إىل التحرك مرة أُخرى
آج ً
أما "حماس" فلجأت إىل
القطاع.
ضد
ّ
الكذب من أجل تأكيد روايتها أنها
انتصرت يف املواجهة.

تعالج هذه املقالة امليزان بين
الطرفين بعد انتهاء عملية "عمود
سحاب" ،مع التشديد على أنه يف
املرحلة احلالية ما زال هناك تساؤالت
كثيرة مطروحة بشأن نتائج العملية،
وتفصيالت التسوية املستقبلية بين
إسرائيل و"حماس" هذا إذا تم التوصل
إىل تسوية .ولهذا السبب يجب التعامل
مع هذا التحليل بصفته خالصات
موقتة ،مع احتمال أن يبدو ميزان
اإلجنازات واإلخفاقات بين الطرفين
خمتلف ًا مع مرور الزمن ،مثلما حدث
يف حتليل نتائج حرب لبنان الثانية.

املستوى العسكري (القيادة
العسكرية)
من الزاوية العسكرية خرجت

* باحث يف معهد الدراسات االستراتيجية.
** املصدر" :بعد عملية عمود سحاب (قطاع غزة ،تشرين الثاين  /نوفمبر ( ،")2012بالعبرية) ،إعداد
شلومو بروم (تل أبيب :معهد دراسات األمن القومي ،كت ّيب األبحاث رقم  ،123كانون األول  /ديسمبر
.)2012
ترجمة :رندة حيدر.

امللف
إسرائيل من املواجهة يف القطاع
منتصرة ،وذلك على أكثر من صعيد.
فقد ُو ّجهت خالل العملية ضربة قاسية
إىل املنظومة الصاروخية لـ "حماس"
وسائر التنظيمات يف القطاع ،وإىل البنية
التحتية ومنصات إطالق الصواريخ
ومستودعاتها ،وبصورة خاصة إىل
منظومة صواريخ فجر ـ  ،5مع أن جزءاً
صغيراً من منظومة الصواريخ الطويلة
املدى جنا وظل يقصف إسرائيل حتى
موعد التوصل إىل وقف إطالق النار.
وكانت "حماس" والتنظيمات األُخرى
يف القطاع استثمرت يف هذه املنظومة
ال وفيرة وأعوام ًا طويلة من العمل.
أموا ً
ويضاف إىل ما سبق اخلسائر التي
حلقت بجهاز القادة واملقاتلين يف هذه
التنظيمات .وخالل العملية برهن اجليش
اإلسرائيلي عن قدرة اختراق استخباراتية
عميقة ونوعية ساعدته على جتنب إحلاق
أضرار ال ضرورة لها بالسكان املدنيين.
وبصورة عامة يمكن القول إن العملية
ُنفذت بحذر ومن دون أخطاء أو عثرات
مهمة.
وبرز خالل القتال عنصر ال يقل أهمية
ع ّما سبق هو أن منظومة "القبة احلديدية"،
وألول مرة ،حققت نسبة جناح ُتقدر
بنحو  .%84واملعنى األساسي لذلك هو
النجاح إىل حد كبير من تقليل اإلصابات
واألضرار الناجتة من قصف الصواريخ،
بالتكامل مع استخدام الوسائل
التحصينية ،ومع االنضباط والصمود
القوي للسكان يف إسرائيل.
ومع ذلك ،فإن ما حدث يحمل داللة
مهمة بالنسبة إىل اجلانب الفلسطيني.
فالسالح الصاروخي ،ويف طليعته
صواريخ فجر املتطورة ،هي وسائل

القتال األساسية التي تملكها "حماس"
ضد إسرائيل .وستبقى منظومة الصواريخ
سالح ًا مهم ًا يف يد احلركة ،حتى لو
جرى اعتراضها بنسبة عالية ،وستظل
"حماس" قادرة بواسطتها على تعطيل
جمرى احلياة العادية يف املناطق التي
هي عرضة للقصف ،عالوة على قدرتها
على إحلاق اخلسائر باألرواح واألمالك،
ال عن أن تكلفة عمليات اعتراض هذه
فض ً
الصواريخ عالية نسبي ًا .لكن ،من املتوقع
أن تدرك "حماس" أنها ،مع ظهور "القبة
احلديدية" ،خسرت إىل حد كبير الوسيلة
األساسية التي لديها ملهاجمة إسرائيل،
مع األخذ يف االعتبار احتماالت تطوير
أداء هذه القبة وتوسيع نطاق انتشارها.
ومن جهة ُأخرى ستدرك "حماس"
أن فرص حماوالتها مواجهة "القبة
احلديدية" ستكون مرتبطة بقدرتها على
بناء خمزون كبير من الصواريخ ،األمر
الذي سيسمح لها بإطالق عدد كبير منها
يف كل صلية ،ومرتبطة أيض ًا بنجاحها
يف إيجاد السبل للمحافظة على الصورايخ
البعيدة املدى.
ال عن تعطيل جمرى احلياة
وفض ً
االعتيادية يف جنوب إسرائيل ،فقد
سجلت "حماس" ملصلحتها أيض ًا إطالق
الصواريخ على تل أبيب ،ومن احملتمل أن
تكون بذلك قد سجلت نقاط ًا ملصلحتها
وسط اجلمهور الفلسطيني ،لكن هذه
ال .غير أن إطالق هذه
النقاط قليلة إجما ً
الصواريخ أظهر حتديداً ضعف "حماس"،
إذ إن عددها كان حمدوداً ،وجرى
اعتراضها كلها بواسطة "القبة احلديدية"،
ومل تؤد إىل وقوع أضرار ال باألرواح وال
باألمالك .وقد اضطرت "حماس" إىل وقف
إطالقها قبل انتهاء القتال ،ربما بسبب

121

122

جملة الدراسات الفلسطينية 94

ربيع 2013

ق ّلتها .ومن جهة ُأخرى ،فإن "حماس"
تستطيع أن تسجل ملصلحتها حقيقة
أن إسرائيل ارتدعت يف نهاية األمر عن
القيام بعملية برية يف القطاع ،على الرغم
من تهديدها بذلك وقيامها باالستعدادت
وجراء ذلك فقد التهديد
الالزمة.
ّ
اإلسرائيلي بالقيام بعملية برية شيئ ًا من
صدقيته ،نظراً إىل أن السبب الذي ردع
إسرائيل عن القيام بهذه العملية ليس
اخلوف من البقاء مدة طويلة يف القطاع
فقط ،ومن ردات فعل اجملتمع الدويل يف
حال وقوع ضحايا بين املدنيين ،بل
التخوف أيض ًا من أن تؤدي العملية البرية
إىل إحلاق األذى الشديد بالعالقات مع
مصر.

على الصعيد السياسي

إذا كان من الواضح أن كفّة إسرائيل
كانت راجحة على الصعيد العسكري،
فإن الصورة على الصعيد السياسي تبدو
أكثر تعقيداً .فمن النقاط التي ُتسجل
ملصلحة إسرائيل حصول العملية على
دعم واسع من جانب حكومات الغرب ،وقد
ساعد إسرائيل يف ذلك عدة عوامل :كون
"حماس" وسائر التنظيمات يف قطاع
غزة ما زالت ُتعتبر من جانب أغلبية
احلكومات يف الغرب تنظيمات إرهابية،
وأنه يحق إلسرائيل الدفاع عن نفسها
يف مواجهتها؛ اقتناع أغلبية احلكومات
يف الغرب باحلجة اإلسرائيلية القائلة
إن التنظيمات الفلسطينية هي التي
استفزت إسرائيل ،ومن هنا فإن ردها
على االستفزاز أمر مشروع؛ اإلصابات
وسط املدنيين يف قطاع غزة كانت قليلة
جداً ،واملدة التي استغرقتها العملية

كانت قصيرة نسبي ًا .ويف هذا اإلطار كان
التفاهم مع اإلدارة األميركية جيداً نسبي ًا،
وساهم إىل حد ما يف تغيير االنطباع
الذي ساد خالل العام املاضي ،بوجود
خالف مع هذه اإلدارة بسبب املشكلة
اإليرانية .ومن شأن هذا الدعم األميركي
أن يساعد إسرائيل يف شن عملية عسكرية
جديدة يف حال اتضح أنها مبررة وال
حتتمل التأخير.
ويمكننا أن نضيف إىل ذلك الدور الذي
قامت به مصر خالل العملية وبعدها،
ذلك بأن النظام اجلديد يف مصر ،بعكس
نظام مبارك الذي كان ينظر إىل "حماس"
بصفتها خطراً وأداة إيرانية ،تربطه
باحلركة عالقة أيديولوجية ع ّبر عنها
عملي ًا ونظري ًا .ومن هذه الزاوية ،فإن
صب يف مصلحة
تغيير الزعامة يف مصر
ّ
"حماس" ،ومن احملتمل أن استعداد احلركة
ّ
لتخطي "اخلطوط احلمر" يف املواجهة مع
إسرائيل قبل العملية العسكرية ،قد تأثر
بصعود "اإلخوان املسلمين" إىل السلطة
يف مصر .ويمكن القول إن تخ ّوف إسرائيل
املتزايد من اإلضرار بعالقات السالم مع
مصر ،يشكل قيداً مهم ًا على حرية قيامها
بعمل عسكري ضد غزة ،وخصوص ًا على
قيامها بعملية برية هناك .لكن على الرغم
من ذلك ،ومن وجهة نظر النظام السياسي
اجلديد يف مصر ،فإن ث ّمة نقاط ًا سلبية يف
سلوك "حماس" من شأنها إحلاق الضرر
بمصالح هذا النظام وبسيطرته على شبه
ال عن قلق هذا النظام
جزيرة سيناء ،فض ً
إزاء عمليات تهريب السالح من سيناء
إىل القطاع .عالوة على ذلك ،رأى الرئيس
املصري حممد مرسي يف املواجهة بين
احلركة وإسرائيل فرصة كي يضطلع
بدور أساسي يف وقف النزاع وإيجاد حل

بعد عملية "عمود سحاب"

له .كما أن رغبة مرسي يف القيام بدور
الوسيط األساسي بين الطرفين واحملافظة
على مصالح بلده حتى يف العالقة مع
"حماس" ،دفعته إىل عدم اتخاذ موقف
واضح أحادي اجلانب مؤيد للحركة،
وإىل األخذ يف االعتبار مطالب إسرائيل
وحاجاتها ،وإقامة اتصال وثيق باإلدارة
األميركية ،وحماولة إيجاد حل وسط
بين الطرفين .وهذه االعتبارات جميع ًا
حالت دون إحلاق الضرر بالعالقات
املصرية ـ اإلسرائيلية يف أثناء العملية ،إذ
اكتفى النظام املصري باستدعاء سفيره
يف إسرائيل للتشاور ،وبإرسال رئيس
احلكومة املصرية يف زيارة للقطاع،
وامتنع من تصعيد ردة فعله .وساهمت
هذه االعتبارات يف حدوث حوار مباشر
بين إسرائيل ومصر ـ ولو أنه مل يكن مع
حممد مرسي شخصي ًا ـ من أجل وقف
النزاع وحتديد الترتيبات التي تعقبه .ومن
هذه الزاوية ،فإن ظهور النظام املصري
اجلديد وسيط ًا أساسي ًا خالل األزمة
وبعدها ،هو خطوة إيجابية ومهمة يف نظر
إسرائيل.
ونظراً إىل أن عملية "عمود سحاب"
مل تهدف إىل احلسم العسكري ،فقد كان
واضح ًا أنه مل يكن ممكن ًا التوصل إىل
اتفاق من دون التحاور مع "حماس"،
ولو بصورة غير مباشرة ،وبذلك حتولت
احلركة إىل طرف أساسي يف اللقاءات
التي جرت لوقف القتال وإيجاد حل
للصراع ،إذ اضطرت األطراف التي تص ّدت
ملعاجلة املوضوع إىل التحادث معها
مباشرة أو بصورة غير مباشرة ،األمر
صب يف مصلحتها ،وجعلها تبدو
الذي
ّ
طرف ًا ال بد من التحاور معه ،كما أنه
حتسن
حسن مكانتها الدولية .بيد أن
ّ
ّ

امللف

مكانة "حماس" الدولية له نتائج أُخرى
ال يرغب فيها أحد باستثناء املتطرفين.
فتعزيز موقع احلركة جاء على حساب
إضعاف موقع السلطة الفلسطينية ،وأبو
مازن بصورة شخصية ،على األقل موقت ًا.
ويمكن االفتراض أن إسرائيل ستتعرض
لضغوط حكومات يف الغرب من أجل
املساعدة يف ترميم مكانة السلطة
الفلسطينية.
غير أن ثمة وجه ًا آخر لهذا اإلجناز،
فقد حظيت "حماس" بتأييد واضح يف
الشارع اإلسالمي والعربي والفلسطيني
الذي تماهى معها بسبب صراعها مع
إسرائيل وصمودها يف وجهها ،لكن
يهب إىل مساعدتها عملي ًا خالل
أحداً مل ّ
املواجهة ،وال حتى حلفاؤها ،فإيران مل
تكن ،على أي حال ،قادرة على فعل شيء
فضل احملافظة على
كثير ،وحزب الله ّ
الهدوء يف منطقته ،بينما اكتفى الشارع
يف مناطق السلطة الفلسطينية بإظهار
تضامنه ،مع االمتناع من إشعال الغرائز.
وهناك إجناز آخر مهم حققته
"حماس" نتيجة الوساطة املصرية لوقف
إطالق النار ،فقد وافقت إسرائيل على
إعطاء احلركة مكافآت ،وعلى إجراء
نقاش إضايف للتسوية املستقبلية ،وأن
تقدم يف إطار هذا النقاش ردها على
املطالب األساسية للحركة من إسرائيل.
ففي تلك األثناء ،وقبل التوصل إىل
اتفاق ،وافقت إسرائيل بصورة فورية على
تقديم تسهيالت حمددة تتعلق باحلصار
املفروض على غزة .وبين املوضوعات
املطروحة للنقاش يف التسوية املستقبلية
مع إسرائيل إمكان [موافقة هذه األخيرة]
على تعهدات مهمة جتاه "حماس" ،بينها:
فتح املعابر ،ورفع احلصار عن القطاع
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أو تخفيفه ،واالمتناع من االغتياالت
واخلطوات العسكرية األُخرى يف القطاع،
وذلك يف مقابل امتناع "حماس"
من إطالق الصواريخ على إسرائيل
ومهاجمتها .ويسمح هذا للحركة بأن
تقول للجمهور الفلسطيني يف القطاع أنها
انتصرت يف املواجهة مع إسرائيل ،وإن
هذا االنتصار أثمر إجنازات على األرض.
ومع ذلك ،ثمة جانب آخر لهذه
اإلجنازات .فقد سارعت "حماس" إىل
إعالن أنها ستعيد بناء قدرتها العسكرية
وتطويرها ،وال سيما يف اجملال
الصاروخي ،وأنها ستواصل االعتماد
على املساعدة العسكرية واملالية اللتين
تقدمهما إيران .لكن من الواضح أن
إعادة بناء منظومة الصواريخ ،اعتماداً
على عمليات تهريب السالح إىل القطاع،
ستمنع أي احتمال حقيقي لتخفيف
احلصار من جانب إسرائيل ،هذا من دون
احلديث عن رفعه .عالوة على ذلك ،فإن
"حماس" مل تكن يوم ًا راغبة يف أن تكون
معتمدة اعتماداً كبيراً على املساعدة من
إيران ،فكم باألحرى اآلن يف الوقت الذي
ابتعدت فيه عن سورية وتريد االقتراب
من مصر .ومن املمكن أ ّ
ال يالقي جتدد
تهريب السالح من إيران إىل القطاع،
وتوطيد العالقات بين إيران و"حماس"
ال من مصر
والتنظيمات األُخرى ،قبو ً
والرأي العام العربي السنّي وحكومات
الغرب التي انتقدت إيران كونها ساهمت
يف تطور األزمة األخيرة.

انعكاسات مستقبلية

ينبغي لنا أن نشدد على أن حتليل
امليزان العسكري الذي عرضناه ليس

بالضرورة التحليل الذي جتريه احلركة
لنفسها بعد انتهاء القتال .ويمكن
االفتراض أن حصيلة هذا امليزان يف
نظر "حماس" إيجابية جداً ،فاحلركة
ستركز على صمودها يف املواجهة على
الرغم من اخلسائر التي تكبدتها ،وعلى
إثبات قدرتها على حتقيق تهديدها
بقصف تل أبيب ،وقدرة منظومتها
الصاروخية ،وعلى الدعم الذي حظيت به
من جانب سكان القطاع ،وعلى إجنازاتها
السياسية .وإذا كان تقدير "حماس" أنها
خرجت من املواجهة منتصرة ،فإن هذا
ربما يدفعها إىل االستنتاج أنها تملك
هامش ًا من حرية العمل ملواصلة مواجهتها
ضد إسرائيل عندما تدعو احلاجة إىل ذلك.
لقد سبق أن قلنا قي بداية هذه املقالة
أن حتليل إجنازات الطرفين والقيود
املفروضة عليهما هو حتليل مرحلي
ال .والسؤال األساسي
قد يتغير مستقب ً
يف هذه املرحلة :ما هو االتفاق الذي
سيجري التوصل إليه بين الطرفين؟ وهل
ال سيتم التوصل إليه؟ ومن الواضح
فع ً
أن "حماس" ستبذل جهداً كبيراً ،مثلما
وعدت ،من أجل إبطال أحد أهم اإلجنازات
األساسية إلسرائيل ،وستعمد إىل ترميم
منظومتها الصاروخية ،معيدة بذلك بناء
العنصر الرئيسي يف قدرتها على الردع
يف مواجهة إسرائيل .فإذا كانت هذه هي
السياسة التي ستعتمدها ،فإنه سيكون
من الصعب املوافقة على عناصر اتفاق
ثابت بين الطرفين.
وحتى لو جرى التوصل إىل اتفاق بين
الطرفين ،فإنه سيطرح مسألتين مهمتين:
األوىل :ما هي آليات املراقبة الناجعة
التي يجب إنشاؤها ملنع استمرار تهريب
السالح إىل القطاع؟ وهل مصر مستعدة

بعد عملية "عمود سحاب"

وقادرة على منع التهريب بعد أن فشل
نظام مبارك يف ذلك؟
الثانية :هل "حماس" مستعدة
للمحافظة على وضع التهدئة مدة طويلة؟
ويف حال حدوث ذلك ،هل هي مستعدة
وقادرة على الدخول يف مواجهة مع
التنظيمات الصغيرة يف القطاع ،وأن
تفرض عليها وقف ًا طويل األمد إلطالق
للنار؟
يف هذه املرحلة ليس هناك إجابة عن
هذه األسئلة .ومع ذلك يمكن االفتراض
ستفضل على األقل يف
أن "حماس"
ّ
املرحلة القريبة املقبلة احملافظة على
الهدوء من ناحيتها ،وذلك لعدة أسباب:
الضربة العسكرية التي تلقتها والتي
سيكون لها تأثير ردعي قوي؛ اخلسائر
واألضرار التي تكبدتها البنية التحيتة
العسكرية؛ ألن إسرائيل أثبتت امتالكها
قدرة تدميرية شديدة ال يستهان بها
ضمن جمال للتحرك السياسي  ،بينما
بدا خالل العملية أن "حماس" ال تملك
دعم ًا حقيقي ًا من اخلارج .كما يمكن
االفتراض أنه سيكون ملصر قدر من
التأثير من شأنه جلم "حماس" ،وإذا ما
كانت إسرائيل مستعدة للتخفيف من
احلصار على القطاع فإن من مصلحة
احلركة احملافظة على ذلك .وستضطر
قيادة "حماس" إىل أن جتري نقداً
ذاتي ًا ،وسيكون عليها يف إثر عمليتين
عسكريتين إسرائيليتين كبيرتين ،وعدد ال
يحصى من العمليات احملدودة ،أن تسأل
نفسها :هل هي مستعدة ملواصلة حتميل
ال؟
سكان غزة املعاناة والضائقة مستقب ً
لكن ثمة عوامل ُأخرى قد تؤدي إىل
تآكل مصلحة "حماس" يف احملافظة
على الهدوء ،هي :األول ،أنه كلما جنحت

امللف

"حماس" والتنظيمات األُخرى يف
إعادة بناء منظوماتها الصاروخية،
وعززت حجم الردع الناجم عن ذلك
ال أن تستجيب
إزاء إسرائيل ،صار حمتم ً
إلغراء استفزاز إسرائيل من جديد؛
الثاين ،أن "حماس" ،على عكس حزب
الله يف لبنان ،ال تستطيع جتاهل وزن
التنظيمات األُخرى املوجودة يف القطاع،
ال عن أنه من املمكن االفتراض أن
فض ً
إيران ستعود إىل "التدخل" يف شؤون
القطاع ،من خالل عالقاتها بـ "اجلهاد
اإلسالمي" ،واعتماد "حماس" املتزايد
على املساعدة العسكرية واملالية التي
تؤمنها لها إيران ،وأنها ستحاول
دفعهما نحو مزيد من التطرف .لكن إذا
كانت "حماس" معنية باحملافظة على
الهدوء فترة طويلة ،فمن احملتمل أن
تكون قادرة على فرض إرادتها على
التنظيمات الصغيرة ،غير أن هذا األمر
ليس مضمون ًا ،وسيظل احتمال حدوث
ال.
تدهور جديد مطروح ًا مستقب ً
وترتبط هذه املسائل بمسألة عامة
ُأخرى هي :هل حققت إسرائيل أهداف
عملية "عمود سحاب"؟ وهي بالنسبة إىل
إسرائيل :تعزيز قدرة ردعها يف مواجهة
"حماس" والتنظيمات ا ُ
ألخرى يف القطاع؛
تدمير منظومة الصواريخ البعيدة املدى
وإحلاق الضرر بمنظومة الصواريخ
القصيرة املدى؛ تأمين فترة طويلة نسبي ًا
من الهدوء بالنسبة إىل سكان اجلنوب.
من املبكر تقديم إجابات واضحة
عن هذه املسألة ،ألن النتائج السياسية
للعملية مل تكتمل بعد ،وألن "حماس"
بحاجة إىل وقت كي تستنتج خالصاتها
مما حدث .ويف هذه املرحلة من املمكن
تقديم خالصتين:
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األوىل :يبدو أن النتائج العسكرية
للعملية أوجدت الشروط التي جعلت من
مصلحة "حماس" احملافظة على الهدوء،
وذلك بسبب الضربة العسكرية التي
تلقتها ،وأيض ًا بسبب التدخل املصري
الذي يهدف إىل منع حدوث تدهور جديد.

الثانية :حتى لو س ّلمنا بأن العملية
األخيرة عززت قوة إسرائيل الردعية يف
مواجهة "حماس" ،فإنه ليس واضح ًا إىل
متى سيستمر هذا الهدوء ،نظراً إىل أن
نتائج العملية مل تستقر بعد ،وإىل وجود
أوضاع قد تؤدي إىل جتدد التدهور.
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