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إهداءات البد منها
اإلهداء األول
إلى مقاومي غزة الذين أوفوا الوعد للجميع ،للدماء والدموع وحرقة األنفاس ،بعد أن
حفظوا مشاهد ا ألشالء المهروسة تحت الدبابات ،وحفظوا عهد األسرى خلف قضبان
العدو يصعدون بالدعاء ،وعهد حناء الفتيات حين ودعن أفئدتهن على أبواب السماء،
عهد الشهداء وهم يقدمون أشالءهم جسورا لعبور إخوانهم صوب التحرير...
بفضلكم بدأ اليقين يتنفس في غزة ،وتعطر تراب القدس بدماء الشهداء ،وفي جنين
ونابلس تبقى زهرة الثورة لتضيء النفوس ،وتبقى إرادة المقاومة رغم العدو في عهد
ذاكرة ال تضيع...
ً
إلى أجسادكم المتفتتة الراغبة بالموت طمعا بالحياة ،ألن كل مقاوم منكم يزف إلى
السماء ينتصر للباكيات دون دمع على حواف الصبر ،يحلمن بثأر يشف صدروهن..
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اإلهداء الثاني

إلى المحتلين اإلسرائيليين الذين قدموا بعفن أرواحهم إلى فلسطين ،جثثاا ً مسالحة يسايرون
فااي طرقااات المقاومااة ،جلياادا ً فااي صاادروهم ،وفااي أيااديهم بطاقااات للمااوت يوزعونهااا علااى مااز
األجساد لعلهم يتنفسون العظمة الكاذبة..
إلى أسطورة الجيش الاذ ال يقهار ،الاذ سارعان ماا ارتعشات أقادام جناود حاين تيايفهم
غيمة ،ترعبهم كتائب الغبار وهي تلف الثاوار بعباءتهاا ،وتنهاار الصاورة التاي أرادوا لجنودهاا أن
يصدقوها وهم يرون أنفسهم عراة من إنسانيتهم ،خائفين وجبناء!!

اإلهداء الثالث

إلى مان لام يضاجروا يوماا ً ،ولام يتاأففوا مارة ،ولام يشاكو أبادا ً..رغم أناي أخاذت حقهام فاي
وقتي ،وأعطيتا لمطالعااتي وقراءاتي..واقتطعات مان قاوتهم وماتعهم الغالياة ،ألساتكمل مصاادر
وأوراقي..ألنهم آمنوا أن قبضهم على الجمر هو مساهمتهم من أجل الحلم اآلتي...لهذا فهام األحا
بكل ما أنجزت داخل غرفتي الصاغيرة المغلقاة ..عنادما كاانوا يتحركاون علاى أنااملهم ،ويتحادنون
همسا ً ،ويتشوقون للقائي إبان خروجي النادر والمنهك إلايهم! فلهام أناا وماا كتبات ،وماا حبااني إياا
هللا من جهد وعطاء...

مقدمة
كان البد للحصار اإلسرائيلي المفروض علاى قطااع غازة مناذ عاام  ،2006وشامل كال مجااالت
الحياة اإلنسانية ،أن يصل إلى نقطة االنفجار ،بعد أن أذا الفلسطينيين طعم الموت البطيء يوما ً بعد ياوم،
دون أن يحرك ذلك في العالم المتحضر شعرة أو وخزة من ضمير...
ورغاام التحاااذيرات المتتالياااة علاااى إمكانيااة وصاااون حصاااار غااازة إلااى منتهاااا  ،لكااان الغطرساااة
اإلسرائيلية والتآمر اإلقليمي والتواطؤ الدولي ،لم ينتبهوا جميعا ً إلاى هاذ الميااوف ،وأداروا ظهارهم لهاا،
مما سرع بساعة المواجهة التي اندلعت ،دون استئذان من أحد ،أو خوف من عدو.
وكشافت يوميااات الحاارب األخياارة فااي غاازة بااين  ،2014/8-26/7-7أنا لاام يعااد هناااك مكااان أو
مدينة أو شارع في دولة االحتالن آمن ،ففي الوقت الذ تقلَّصت فيا سسالَّة األهاداف اإلسارائيليةس لالنتقاام
من الفلسطينيين في غزة ،بقيت سسلَّة أهداف المقاومةس عديدة ومتصاعدة.
وساهمت اإلنجازات التي راكمتهاا المقاوماة خاالن حارب غازة ،فاي رساو القناعاة اآلخاذة فاي
التجذُّر على المستوى الشعبي وأوساط النيب الفلسطينية ،وحتى بعا المساتويات الرسامية بعادم جادوى
العملية السياسية الجارياة ماع اإلسارائيليين ،وعادم قادرتها علاى تحقيا ماا اصاطل علاى تساميت سالحادود
الدنيا للحقو الفلسطينيةس.
وأنَّرت المقاومة بوضوح ،سواء بالتعديل أو التغيير في اساتراتيجيات الفصاائل والقاوى السياساية
التي باتت تؤمن بأهمية إعادة الروح لييار المقاومة لمواجهة العدوان اإلسرائيلي.
وتكررت في الوقت ذاتا مطالاب للفصاائل وقطاعاات شاعبية فلساطينية بضارورة تقليال اليساائر
َّ
الكبيرة مقابل إيقاع خسائر أكبر في صفوف العدو اإلسرائيلي؛ لتعديل ميزان المواجهات في ظل التصاعيد
العسكر الحاد من قبل الجيش في مواجهة المقاومة ،بشكل لام يساب لا مثيال ،مساتعينًا بوساائل عساكرية
تستيدم في الحروب النظامية أمام جيوش كبيرة.
ً
وبعاد انقضااء حارب غازة ،وماا صااحبها مان مقاوماة متدرجاة ،فقاد اساتفاد الفلساطينيون دروساا عدياادة
منها ،أهمها:
 -1الحقيقة األساسية التي ينبغي تاذ ُّكرها قبال كال شايء أن حارب غازة  2014تيتلاف عان حرباي ،2012
 ،2008ألنها أبقت المواجهة مع العدو قائمة كيلفية واسعة للمشهد القتالي.
 -2مقاومة غزة في الحرب األخيرة قاتلت في مواقع ال يستطيع جنود االحتالن التوغال فيهاا ،فهاذ الحقيقاة ال
تقل أهمية؛ لكونها تتعل بالموقف والييارات العسكرية اإلسرائيلية ،وتتجسد هذ الحقيقاة فاي أن العادو لام
قادرا على دخون المناط التي خرج منها؛ ألن من شأن ذلاك أن ياز بج بجناود فاي دوائار النياران فاي
يَعُد ً
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الناحية القتالية المباشرة ،وعلاى المادى البعياد يعارض قواتا ليساائر وأعبااء فادحاة طالماا حلام باالتيل
منها.
خطياارا كااان لاا أناار الجااوهر علااى مسااتقبل المواجهااة علااى األراضااي
اورا
ً
 -3أفاارزت حاارب غاازة تطا ً
الفلسطينية ،لتكريس نوع آخر من شكل سخط المواجهة أو النيرانس ،مما أعطاى إمكانياة لشاكل أوساع مان
االشتباك المنظم وحارب المجموعاات الصاغيرة ضاد خطاوط العادو التاي باتات محادودة مان حيا الحجام
واالمتداد.
 -4هناك ميازة أخارى خادمت تطاور المقاوماة فاي غازة قتاليًّاا فاي الحارب األخيارة ،وفرهاا قطااع شاساع مان
المناااط الحدوديااة الحرجيااة والكااروم الزراعي اة ،حي ا تمكن ات المقاومااة ماان اسااتنزاف قاادرات الجاايش
المتسلبلة أو المنظمة.
اإلسرائيلي ،وشكلت مناط صالحة لتحرك المجموعات المقاتلة
ِّ
 -5فاي الوقات الاذ شااهدت فيا حارب غاازة تناافس قاوى المقاومااة علاى تكبياد االحااتالن أكبار اليساائر علااى
ساااامس الجنااااح العساااكر لحركاااة المقاوماااة
ميتلااف األصاااعدة ،لكااان المالحااان أن كتائاااب سعاااز الاادبِّين الق َّ
اإلسالمية حماس سجلت أكبر عدد من عمليات إطال الصواريخ والكمائن المسلحة.
 -6كشاافت حااارب غاازة عااان أساااليب هجومياااة جدياادة وخطيااارة ضااد أهاااداف إساارائيلية منتيباااة؛ اعتبرهاااا
وتطورا خطيرين ،دفعتهم للقون إن الحرب التاي أدارهاا الجايش اإلسارائيلي وقاوات
اإلسرائيليون تصعيدًا
ً
األمن ضد الحركات الفلسطينية المسلحة هي حرب أدمغة وابتكارات وأساليب جديدة.
لقااد أكاادت حاارب غاازة خااالن أسااابيعها الساابع علااى تطااور المقاومااة فيهااا ،وانتقالهااا ماان مرحلااة ألخاارى،
بصورة دلت على عقلية محترفة ،أشرفت عليها قيادة سياسية ،تمتلك إرادة ال تلين ،ألنهاا اعتقادت أن الصاراع
مع العدو اإلسرائيلي صراع إرادات في مستوا األون.
وخاض الجانبان ،المقاومة والجايش اإلسارائيلي ،لعباة قاساية سعا األصاابعس ،كانات نتيجتهاا واضاحة،
ميدانية وليست نظرية ،تمثلت بإعالن اإلسرائيلي بأعلى صاوت لكلماة سآ س وجعاا ً وألماا ً مان مقاوماة ضاارية،
سجلت أون تراجع إسرائيلي بالبح عن وقف إلطال النار ،منذ األيام األولى الندالع الحرب.
بدأت العمل في هذا الكتاب ،بتكليف من األ الكبير د.أحمد الصويان ،وحرب غازة ماا زالات فاي أوجهاا،
وأعددت مسودت األولى فيما حمم الناار اإلسارائيلية تتسااقط حاولي ،وجازء مان األورا التاي جهزتهاا حرقتا
الصواريخ اإلسرائيلية حين استهدفت جز ًء من بيتي في األيام األخيرة للحرب.
جاااء الكتاااب فااي نالنااة فصااون أساسااية ،تضاامنت العديااد ماان المباحاا الفرعيااة التااي تناولاات الحاارب
ومجرياتها ويومياتها ونتائجها:
تناون الفصل األون مقدمات الحرب ،من خالن التمهيد التارييي للسياسة اإلسرائيلية تجا قطاع غزة باين
عامي  ،1987-1967منذ بدء االحتالن وحتى اندالع انتفاضة الحجارة ،وشارح اآلناار المترتباة علاى احاتالن
قطااع غاازة ،ومنطلقاات الساايطرة اإلسارائيلية علااى غازة ،والمشاااكل الناتجاة عاان سياساة االحااتالن ،والسياسااة
العسكرية اإلسرائيلية ضد غزة.
نم انتقل الكتاب للحدي عن السياساة اإلسارائيلية تجاا قطااع غازة  ،2014-1987مناذ انتفاضاة الحجاارة
وتأساايس كتائااب القسااام ماارورا ً بانتفاضااة األقصااى ،وأخطاااء التعاماال اإلساارائيلي مااع االنتفاضااتين ،والساالوك
اإلسرائيلي تجا فوز حماس في االنتيابات التشريعية عام .2006
يتنااون الكتاااب األوضااع األمنيااة والعساكرية فااي غازة فااي فتارة مااا قبال اناادالع الحارب األخياارة ،الساايما
خطااف المسااتوطنين فااي الضاافة ،وباادء التساايين اإلساارائيلي لجبهااة غاازة ،وطبيعااة أهااداف الحاارب :تكتيكي اا ً
واساتراتيجيا ً ،وصاوالً إلعطااء لمحااة ساريعة عان أهاام أجنحاة المقاوماة :كتائاب القسااام ،سارايا القادس ،كتائااب
شهداء األقصى ،أبو علي مصطفى ،المقاومة الوطنية ،ألوية الناصر صالح الدين.
يركااز الفصاال الثاااني علااى اناادالع الحاارب ،ماان خااالن الحاادي عاان نقطااة الص افر ،التااي أسساات لبدايت ا ،
وتناون أهداف الحرب ،ومفاجآتها ،وتقاديم دراساة تقييمياة لمعاايير الارب واليساارة باين الجاانبين ،الفلساطيني
واإلسرائيلي.
ً
ً
نم يفرد الكتاب مبحثا خاصا بأداء كتائب القسام خالن المعركاة ،مان خاالن سلسالة عملياتهاا الفدائياة عبار:
األنفااا الهجوميااة ،أساار الجنااود ،الحاارب اإلعالميااة ،العمليااات النوعيااة ،المواجهااة االسااتيبارية ،الصااواريخ
والقذائف ،الورطة السياسية اإلسرائيلية.
ونظرا ً لما شكلت العملية البرية من دور مفصلي فاي حارب غازة ،فقاد تنااون الكتااب دوافاع القارار باتجاا
الااذهاب نحااو هااذ العمليااة ،وباادء االشااتباكات بااين الجاايش اإلساارائيلي والمقاومااة ،وتقااديم قائمااة باالعترافااات
اإلسرائيلية بالفشل في تحقي أهدافها ،وأخيرا ً تقديم عرض بأهم خيارات السيناريو البر .
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يفرد الكتاب مبحثاا ً خاصاا ً عان المواقاف السياساية مان الحارب :الفلساطينية منهاا والعربياة ،ساواء حمااس
وحلفاؤها ،السلطة الفلسطينية ،والجوار اإلقليمي.
ييتتم الكتاب حديث عن الحرب بتناون السلوك العسكر اإلسرائيلي ،من حي أسباب الحارب ونتائجهاا،
ودوافع الحرب ،وتهيئة الجبهة الداخلية ،واستعراض مواقف مؤيد الحرب ومعارضيها ،وشرح أسبابهما.
نم ينتقل الستعراض أبرز أشكان الحصاد اإلسرائيلي من هاذ الحارب علاى صاعيد :االنتكاساة العساكرية،
الفشاال السياسااي ،الضاااربة االسااتراتيجية ،والتطاار إلاااى القااوة الناريااة اإلسااارائيلية وخسااائرها ،ومنطلقاااات
المواجهة الميدانية ،وصوالً إلى النتائج المغايرة للحرب ،بجانب ما قامت ب الرقاباة العساكرية اإلسارائيلية فاي
حجب اليسائر اإلسرائيلية الفادحة.
هااذا الكتاااب (الحاارب اإلساارائيلية الثالثااة علااى غاازةم يحاااون رساام صااورة لهااذ المواجهااة التارييي اة بااين
الفلسااطينيين واإلساارائيليين ،باادأت وانتهاات ،والمقاومااة تعلاان تمسااكها بسااالحها وإرادتهااا وعزيمتهااا ،فااي ظاال
االلتفاف الشعبي منقطع النظير حون خيارها.
في اليتام ،أرجو أن يكون هذا الكتاب قد خرج في أبهى حلة ،وأفضل مضمون ،فإن تمكنت من ذلاك فهاو
توفي هللا أوالً ،ورضا الوالدين نانياا ً ،وإن شااب بعا مان عادم الوضاوح ،وصاعوبة الوصاون إلاى المعلوماة
وتوصيلها ،فهو طبع البشر في النق وعدم الكمان.
عدنان عبد الرحمن أبو عامر
قطاع غزة-فلسطين

الفصل األول :أسباب حرب غزة ومقدماتها
المبحث األول :السياسة اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة 1987-1967
أوالً :اآلثار المترتبة على احتالل قطاع غزة
ثانياً :منطلقات السيطرة اإلسرائيلية على قطاع غزة
ثالثاً :المشاكل الناتجة عن سياسة االحتالل
رابعاً :السياسة العسكرية اإلسرائيلية ضد غزة
المبحث الثاني :السياسة اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة 2014-1987
أوالً :انتفاضة الحجارة 1987
ثانياً :انتفاضة األقصى 2000
ثالثاً :أخطاء التعامل اإلسرائيلي مع االنتفاضتين
رابعاً :السلوك اإلسرائيلي تجاه فوز حماس 2006
المبحث الثالث :غزة ما قبل الحرب
أوالً :خطف المستوطنين في الضفة الغربية
ثانياً :تسخين جبهة غزة
ثالثاً :أهداف الحرب :تكتيكيا ً واستراتيجيا ً
المبحث الرابع :أجنحة المقاومة الفلسطينية
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أوالً :كتائب القسام
ثانياً :سرايا القدس
ثالثاً :كتائب شهداء األقصى
رابعاً :كتائب الشهيد أبو علي مصطفى
خامسا ً :كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية
سادساً :ألوية الناصر صالح الدين
المبحث األول :السياسة اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة 1987-1967
يظهر قطاع غزة على شكل شريط ضي على الساحل الجنوبي من فلسطين ،طول 41
كيلومترا ،وعرض يتراوح بين  15-5كيلومترا ،يقطن في  1.8مليون فلسطيني ،أغلبهم من الجئي
 ،1948وتبلغ مساحت  360كيلومترا ً مربعا ً ،بما يساو  %1.33من فلسطين الكاملة ،و %6من مساحة
الدولة الفلسطينية المفترضة مع الضفة الغربية،
في /5حزيران يونيو 1967/احتلت القوات العسكرية اإلسرائيلية قطاع غزة والضفة الغربية بما
فيها شرق ي القدس ،وقامت بفرض حكمها العسكر  ،مما أدى لسيطرتها الكاملة على جميع أوج حياة
المجتمع والتحكم في آفا تطور الالحقة.
ورغم أن هذ الحرب كانت قصيرة األمد ،إذ دامت  6أيام فقط ،إال أنها غيرت خريطة المنطقة
العربية تغييرا دراماتيكيا ،فقد حق الجيش اإلسرائيلي انتصارات على  3جيوش عربية ،وسيطر على
شب جزيرة سيناء ،ومدخل خليج العقبة ،ووقع قطاع غزة مرة أخرى في قبضة الكيان الصهيوني ،بعدما
كان خضع لسيطرت فترة قصيرة في حرب السويس سنة 1(.1956م

1م أرونسون ،جيفر  ،سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،1990 ،ص.27
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وقوبل احتالن قطاع غزة بمقاومة تميزت بالشدة ،وبارتفاع كبير في معدالت العمليات الفدائية،
ويعود ذلك لعدة أسباب:
أ -حجم القمع الذ تعرض ل سكان القطاع مبكرا فا بمعدالت كثيرا ما مورس في الضفة
الغربية.
ب -تفشي البطالة الواسعة في القطاع ،بعد أن سرح االحتالن زهاء نالنة أرباع موظفي الحكومة ،نحو
 5آالف موظف ،وأحر بع مراكب الصيد ،ليحرم الصيادين من مصادر رزقهم.
ت -التأنير الملموس لجيش التحرير الفلسطيني المتواجد في غزة ،حتى لحظة احتالن القطاع من قبل
الجيش اإلسرائيلي ،وبقاء بع أفراد إلى ما بعد االحتالن في القطاع.
ث -اليبرة الوطنية الميزونة لدى سكان القطاع ،منذ مواجهة القوات اإلسرائيلية في اليمسينيات،
واألعمان الفدائية التي نفذت إبان تلك المرحلة1(.م

أوالً :اآلثار المترتبة على احتالل قطاع غزة

قبل الحدي عن اآلنار والنتائج التي ترتبت على االحتالن اإلسرائيلي لقطاع غزة ،ينبغي التنوي
أن أهمية القطاع لم تكن موضوعا مجمعا عليها داخل المجتمع السياسي والعسكر اإلسرائيلي ،بل كان
هناك خالف شديد داخل المؤسستين العسكرية والسياسية ،وتبين ذلك من خالن البرامج االنتيابية
والتصريحات العلنية.
وتجسد اليالف أكثر فأكثر بشكل واض بعد انطال انتفاضة الحجارة عام  ،1987فقد برزت
آراء إسرائيلية عديدة ترى أن ال يوجد في غزة أراض ذات قيمة تذكر ،فال يوجد فيها جبل مسيطر على
محيطها من الناحية اإلستراتيجية ،أو نقطة رقابة لمتابعة تحركات جيوش معادية ،وليس لليهود فيها أ
 1م ياسين ،عبد القادر ،الحركة السياسية في قطاع غزة  ،1987-1948مجلة صامد ،عمان ،ع ،84حزيران  ،1991ص.37
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وشائج وصالت تارييية ،وحسب قون أحد الصحفيين اإلسرائيليين :سمن من اليهود بحاجة لهذ الرمان
في غزة ،بكل ما فيها من كراهية؟ وما الذ يساو فيها حياة رجل يهود واحدس؟(1م
ولعل ذلك ما يفسر رد سشمعون بيريزس(2م الرئيس اإلسرائيلي الساب  ،ووزير اليارجية
األسب  ،على رئيس الوزراء في حين سإسحا شاميرس(3م أواخر الثمانينات ،الذ طالب بضرورة
االحتفاظ بغزة ،لكون جزءا ً ال يتجزأ من سإسرائيلس ،بقول أواخر  :1987سيوجد اآلن في قطاع غزة
 600ألف عربي يعيش نصفهم في مييمات الالجئين ،وتضاعف عددهم منذ عام  ،1956وخالن 12
عاما ً سيصب عددهم مليون نسمة ،فماذا يقصد سشاميرس بهذا القون؟ هل يعني أن المليون نسمة التي
ستكون في القطاع ال يمكن فصلها عن سإسرائيلس ،هل هذ الهدية التي يرغب في تقديمها لناس؟(4م
فيما قان المحلل العسكر اإلسرائيلي الراحل سزئيف شيفس :سإن إحدى المشاكل المعقدة للغاية
تكمن في أن غزة قنبلة بشرية موقوتة ،حتى لو لم تكن هناك أسباب فلسطينية وطنية ،ورغبة شديدة من
السكان في التحرر من االحتالن ،ستأتي لحظة تنفجر فيها هذ القنبلة ،ألسباب ديموغرافية واقتصادية،
والبنية التحتية المتداعية ،وهذا أوصلني لنتيجة أن سيأتي علينا يوم نتوسل في لكي يأخذ منا أحد ما ،هذا
القطاع بمشاكل س!(5م
وهناك قسم من الرأ العام اإلسرائيلي يميز وضع غزة عن الضفة الغربية ومكانتها ،ففوائد
األولى ال تضاهي بأ قدر فوائد األخيرة ،وكذا أضرارها ،وفي الغالب ،فإن الواقع والحلم الصهيونيين
على حد سواء ،ال يقبالن غزة إال على سبيل سالقط الذ يعرض مع الجملس ،فلم يكن بوسع االحتالن
اإلسرائيلي إال أن يأخذها عندما أخذ سيناء ،وما كان بوسع أن يلقم مصر غزة عندما استرجعت هذ
سيناءها ،وهكذا ربط مصير غزة إلى حد بعيد بمصير الضفة ،وإن كان ذلك على مض من واقع
الصهيونية وحلمها.
وقد شغل مستقبل القطاع حيزا ملحوظا في المقترحات والمشاريع اإلسرائيلية ،وهي في المجمل
تصورات تتضمن الرؤيا اإلسرائيلية ل  ،من خالن آراء محللين ومفكرين ،والبد من اإلشارة لمالحظة
مركزية وهامة ،وهي أن مجمل مشاريع التسوية المطروحة لم تمثل رأيا ً حكوميا ً رسمياً ،بسبب االنقسام
التقليد المعروف في المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة ،حون تيارين مركزيين :سالليكود والعملس ،قبل
ظهور القطب الثال سكاديماس أوائل .2006

و كان لالحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة العديد من اآلثار والنتائج المباشرة ،من أهمها:

أ -الهجرة القسرية لعشرات آالف الفلسطينيين :الذين تركوا القطاع خوفا ً من ارتكاب الجيش
اإلسرائيلي للمجازر ضدهم ،كما فعل عام  ،1956ولم يتمكن الكثيرون ممن كانوا خارج
المنط قة قبيل نشوب الحرب من العودة ،ألن اإلحصاء اإلسرائيلي لم يشملهم ،واعتبرهم
نازحين ،ال ح لهم باإلقامة في .
ب -فرض العقوبات الجماعية على األهالي:كاقتحام المنازن ليال للبح عن السالح ،وجمع الرجان
في أماكن عامة ،واعتقالهم مددا ميتلفة دون توجي تهم إليهم ،وفرض نظام منع التجوان.
ت -تبدل مراكز القيادة في القطاع :ففي حين كان أصحاب الثروات من الوجهاء واألعيان ،مقربين
من النظام المصر  ،وتم اعتبارهم رموزا سياسية ،جاء االحتالن اإلسرائيلي ليغير هذا الوضع،

 1م القيمر  ،عطا ،غزة شوكة في الحل  ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،ع ،13شتاء  ،1993ص.153
2م شمعون بيريز :وزير في حكومات عديدة ،وهو الممثل الحقيقي للزعامة الجديدة ،عُيبِّن قائداً لسالح الجو ،ومديراً لمكتب وزارة الدفاع
في الواليات المتحدة ،اعتبر المنظر الرئيسي للتحالف بين الكيان اإلسرائيلي وفرنسا ،من خالن دور النافذ في البدء بالمشروع النوو
في ديمونا ،وبعد الهزة األرضية التي ألمت بالكيان عقب حرب يوم الغفران سنة  ،1973ترش لقيادة حزب العمل منافسا ً إلسح رابين،
مرتين ،ووزير الدفاع واليارجية ،وفي أوائل ومنتصف التسعينيات ،لعب دوراً رئيسيا ً في تحريك
شغل منصب رئيس وزراء الكيان ب
عملية التسوية مع منظمة التحرير ،وحاز على جائزة نوبل للسالم بالشراكة مع ياسر عرفات وإسح رابين ،نم عين رئيسا ً للدولة سنة
.2007
3م إسح شامير :يلقب بـ سالليكود الحاقدس وسزعيم عصابات اإلجرامس إبان الحرب العالمية الثانية ،واألخير في جيل اآلباء المؤسسين
للدولة الذين تولوا رئاسة الوزراء حتى عام  ،1992اشتهر ب تاريخ حافل من اإلرهاب ،وصاحب الالءات الثالث :ال للقدس ،ال للدولة
الفلسطينية ،ال لعودة الالجئين إلى ديارهم ،حي عمل ضابطا في جهاز الموساد  10سنوات ،نم وزيرا لليارجية ،فرئيسا ً للحكومة عام
 ،1983وتعامل بشدة مع انتفاضة  ،1987حي خسر انتيابات  ،1992نم انزوى بعيدا عن األضواء يعاني أمراض الشييوخة بعد أن
وصل عمر  87عاما ،قبل أن يتم إعالن نبأ موت .
 4م النشاش ،عبد الهاد  ،االنتفاضة الفلسطينية الكبرى ،االتحاد العام للكتاب الفلسطينيين ،بيروت ،ط ،1988 ،1ص.18
5م هآرتس.1988/8/9 ،

7

مما نجم عن اختفاء هذ الرموز عن القيادة ،وبدأ االلتفاف حون التنظيمات رغم عدم ظهورها
بشكل علني واض  ،ألن االحتالن منع قيام أ مؤسسة فلسطينية.
و أسندت سلطات االحتالن لقيادة الجيش مسؤولية التشريع واإلدارة ،وأصدرت سلطات
االحتالن بين العامين  1992-1967أكثر من  1100أمرا عسكريا.
ولم تكن األوامر العسكرية متاحة أمام الجمهور الذ تطب علي  ،فال تعلن السلطات عنها في
الصحافة  ،وال تنشر في جريدة رسمية ،وتوزع فقط على المحامين العاملين ،وتصدر على شكل أوامر
غير مرقمة ،وأنظمة وإعالنات ال تحمل أرقاما متسلسلة يصعب حصرها ،والتعرف على مضمونها1(.م
ومن نماذج هذه األوامر :توقيف المواطنين ،صالحية التحري ،االعتقال اإلداري ،منع
التجوال ،إغالق المحالت ،فرض اإلقامة الجبرية.
جدول يظهر مراكز التوقيف والمعتقالت التي أقامتها سلطات االحتالل في األراضي الفلسطينية
نفحة
عكا
شطة
المسكوبية
أبو كبير
نفي ترستا
غزة المركز
صفد
الناصرة
الجلمة
الدامون
كفار يونا
صرفند
بئر السبع
اليليل
رام هللا
الرملة
معسلياهو
طولكرم
جنين
مجدو
الظاهرية
عتليت
نابلس
عسقالن
كتسيعوت أنصار3
أنصار 2
بيتونيا
الفارعة
ومن خالن تلك األوامر تمكنت سلطات االحتالن من السيطرة على أوج حياة المجتمع
الفلسطيني في غزة ونشاطات الميتلفة ،واستطاعت فرض سيطرة تكاد تكون كاملة على مجمل
جوانب حياة سكان القطاع ،فقد تحكمت بالمصادر الطبيعية كالميا  ،واألراضي والتيطيط
والتنظيم ،وسيطرت على المجالس البلدية والقروية ،وميتلف جوانب الحياة االقتصادية2(.م
ليس ذلك فحسب ،بل أرسلت إلي أكثر جنراالتها قسوة وهو سأريئيل شارونس(3م ،الذ ذهب
لقمع وتروي سكان  ،وتمكن من تحقي هدف بعد أن ش طرقات واسعة عبر المدن والقرى ،وعمل
على تدمير المساكن وترحيل السكان.
والمتتبع لجوهر السياسة اإلسرائيلية تجا قطاع غزة ،يدرك أنها قامت أساسا ً على خل الوقائع
المادية في محاولة لتجسيد األهداف الصهيونية على األرض باالستيالء على األراضي ،والربط
االقتصاد  ،وتنشيط حركة االستيطان ،وتفريغ األراضي المحتلة من مواطنيها ،بإيجاد الظروف
االقتصادية واإلنسانية الطاردة.

ثانياً :منطلقات السيطرة اإلسرائيلية على قطاع غزة
أوال :المنطلق األيديولوجي

لم يقع اختيار الصهاينة على فلسطين إلقامة الدولة اليهودية على أرضها عبثيا ً ،بل ضمن
التحديد الصهيوني ،وشكلت الدولة التي أقيمت عام  1948على جزء من أرض سإسرائيلس ،مقدمة
إلنجاز الهدف الصهيوني المتمثل في إقامة سإسرائيلس الكبرى ،وباتت المهمة األساسية لـسإسرائيلس
الصغرى.

ثانيا :المنطلق األمني

من حي مميزات الياصة قياسا ً بالضفة الغربية ،فإن قطاع غزة يعتبر تجمعا ً سكانيا ً كبيراً
لمئات اآلالف من السكان الفلسطينيين سالمعادينس بنظر االحتالن اإلسرائيلي ،وكل واحد منهم هو
سميرب محتملس ،وقد التقط الزعماء السياسيون والقادة العسكريون اإلسرائيليون هذا الوضع الجيو-
استراتيجي ،وجعلو مبررا وحافزا الستمرار السيطرة على األراضي المحتلة4(.م

ثالثا :المنطلق االقتصادي
1م المركز الفلسطيني لحقو اإلنسان ،اإلغال اإلسرائيلي لقطاع غزة :دراسة قانونية وتونيقية ،غزة ،1996 ،ص.4
2م غان ،رؤوبان ،الحرب السابعة :تأنير االنتفاضة على المجتمع في إسرائيل ،دار الكيبوتس الموحد ،تل أبيب ،1990،ص.122
3م أريئيل شارون ،من الساعين لتعمي حركة االستيطان في فلسطين ،تولى حقيبة الدفاع ،ودعا للتيل من منظمة التحرير وإخراجها
من لبنان بالكامل ،ونفذ مذاب صبرا وشاتيال  ،1982وراح ضحيتها آالف الفلسطينيين ،أقيل مان وزارة الادفاع ،وتاولى حقيباة التجاارة
والصااناعة ،ن ا بم اليارجيااة ،فرئاسااة حاازب الليكااود ساانة  ،1999ناام رئاايس الحكومااة  ،2001وشااهدت فترت ا االنتفاضااة الثانيااة ،وقطااع
االتصاالت مع الفلسطينيين ،واجتياح الضفة الغربية وانهيار السلطة الفلسطينية ،وما لب أن انسحب من سالليكاودس ،وأساس سكاديمااس،
إنر االنسحاب من غزة ،وتوفي في  ،2014عن  86عاما ً.
4م الجنيد  ،سليم ،المستقبل السياسي لألراضي المحتلة ،مجلة شؤون عربية ،جامعة الدون العربية ،ع ،60ديسمبر  ،1989ص.52
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سعت سلطات االحتالن إلتباع سياسة الدمج االقتصاد بين اقتصادها المتطور ،واقتصاد غزة
المنهك ،مما أدى لتدمير شامل للبنية التقليدية لالقتصاد الوطني ونسف لألسس الرئيسة الستقالن المناط
المحتلة ،وفي ظل سياسة الدمج االقتصاد جرى إخضاع اقتصاد القطاع ،وربط كامال باالقتصاد
اإلسرائيلي ،وتمثلت أبرز مظاهر هذ العالقة في الهيمنة اإلسرائيلية الكاملة على السو المحلية،
وتحويل قطاع غزة لسو مغل تماما ً للب ضائع اإلسرائيلية.

ثالثاً :المشاكل الناتجة عن سياسة االحتالل
تسبب االحتالن اإلسرائيلي لغزة بالعديد من المشكالت االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية،
وساهم بطريقة منظمة ،إدارية وقانونية ،في تدهور الواقع االقتصاد واالجتماعي واليدماتي.
ومن الممكن استيضاح هذ المشكالت عبر المجاالت اآلتية على سبيل المثان ال الحصر:

 -1المجال التعليمي
يمكن حصر األضرار التي نجمت عن اإلجراءات اإلسرائيلية ضد المسيرة التعليمية باآلتي:
أ -تعمد االستمرار في سياسة التجهيل التي تمارس ضد الفلسطينيين ،والمحاوالت الحثيثة والفاشلة في
ذات الوقت إلجبار الطالب على ترك المدرسة ،والتسكع في الشوارع ،أو التوج إلى سو العمل.
ب -العقاب الجماعي ضد الطالب ،بإرغامهم على االنصياع لالحتالن ،على حساب القيم الوطنية،
ت -مشاكل اليريجين العاطلين ،وإجبارهم للتفكير بالهجرة خارج الوطن ،واالنيراط بسو
العمل1(.م

 -2المجال الصحي
منذ نكبة عام  1948واألوضاع الصحية في غزة في تدهور مستمر ،نتيجة غياب سلطة وطنية
تسعى لتحسين الظروف االجتماعية ،وبعد وقوع القطاع تحت االحتالن اإلسرائيلي ،استمر الوضع
الصحي بالتدهور ،فلم يعمل على إيجاد الظروف المالئمة لتحسين  ،بل استمرت في اتباع سياسة الهدم
االجتماعي للفلسطينيين.
وج آخر للمعاناة في هذا المجان ،يتمثل بتيصي طبيب واحد ألكثر من  2000فلسطيني في
القطاع ،بينما خص طبيب لكل  700إسرائيلي ،مما يدن على الهوة الشاسعة بين العناية الصحية في
المنطقتين ،إضافة للنق الهائل في اإلمكانيات واألدوات الطبية ،ويلجأ سنويا للمستشفيات اإلسرائيلية
لتلقي العالج حوالي  3000-2000مري فلسطيني من قطاع غزة.

 -3المجال االقتصادي
اعتمدت سلطات االحتالن منذ بداية احتاللها لقطاع غزة خطة وزير الحرب سموشي ديانس( م،
التي هدفت لتحقي عدة غايات تمثلت في الدمج االقتصاد لألراضي المحتلة باالقتصاد اإلسرائيلي،
ومن الممكن تليي أهم أهداف هذ السياسة بما يلي:
 -1توفير االستقرار األمني ،واإلبقاء على احتالن المناط ألطون فترة ،وإلحاقها بالكيان اإلسرائيلي.
 -2خل حقائ عملية تؤد إلقامة ظروف اقتصادية مالئمة لها ،بحي تضمن دولة االحتالن أن
ت كون العالقة االقتصادية مع أ كيان سياسي فلسطيني ،متوافقة مع مصالحها ورغباتها.
 -3استيدام المناط المحتلة جسرا لوصون المنتجات اإلسرائيلية للبلدان العربية ،على أمل تطبيع
العالقات االقتصادية معها مستقبالً.
2

رابعاً :السياسة العسكرية اإلسرائيلية ضد غزة
فور احتاللها لقطاع غزة ،انتهجت السلطات العسكرية اإلسرائيلية سياسة القمع تجا
الفلسطينيين ،وغدت كل حركة من حركاتهم ،وكل عمل يقومون ب خاضعا ً لمشيئة الحاكم العسكر
اإلسرائيلي ،الذ باستطاعت أن يوقف من يشاء ،ويسجن من يشاء ،ويبعد من يشاء دون أن ييشى
مالحقة القانون.
وشكلت العقوبات الجماعية المفروضة على قرى بأكملها ،أو على األسر ،أو على المييمات،
من السمات التي اتسمت بها االحتالن لتجفيف بحر التعاطف والتوحد الشعبيين مع أعمان المقاومة ،فقد
1م المدني ،رشاد ،وحبيب هللا ،غانم ،فلسطين واالنتفاضة ،شركة فينوس للطباعة والنشر ،الناصرة ،1990 ،ص.13
2م موشي ديان :رئيس األركان العامة للجيش ،نم تولى وزارتي الزراعة والدفاع ،و أدار العمليات العسكرية على جبهات القتان عام
 ،1967نادى بفت الجسور مع األردن ،ومن مزيد من اإلدارة الذاتية للفلسطينيين لتيفيف االحتكاك مع اإلسرائيليين ،لكن أخف في
مواجهة الهجومين المصر والسور بسرعة عام  .1973كان ل إسهام في اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر ،وتوفي سنة .1981
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قامت إستراتيجيت على افتراض أن معارضة الفلسطينيين لالحتالن يمكن القضاء عليها باللجوء لما
يعتبر استعماال حصيفا للقمع ،وأن المقاومة تقتصر على عدد ضئيل من المتطرفين أو عمالئهم1(.م
وركز االحتالن في األشهر األولى على عزن القطاع ،والسيطرة على المييمات ،ووضع سياجا
أمنيا حول  ،تاركا  3نقاط فقط للدخون إلي هي :إيريز شمال  ،ناحل عوز شرق  ،رف جنوب  ،نم بدأ بش
الطر داخل المييمات المكتظة ،فجرف ألوف المنازن ،وشرد نحو  16ألف الجئ ،خصوصا ً من
مييمات جباليا ،الشاطئ ،رف  ،ونقل معظمهم إلى العريش شمان سيناء ،وبضع مئات منهم إلى أريحا،
كما أبعد نحو  12ألفا من أقارب الفدائيين إلى مييمات في صحراء سيناء.
وسرعان ما أدت القبضة الحديدية اإلسرائيلية في القطاع عام  ،1971-1970لمنع التجوان في
المييمات على مدار الليل والنهار ،وتدمير ما ال يحصى من المنازن سلتمهيد طري س المركبات
العسكرية ،وإتالف الجنائن وبساتين البرتقان ،والضرب واالستجوابات ،وتفتيش البيوت بصورة منهجية،
واالعتقان والسجن.
وبناء على هذ السياسة ،امتألت السجون بالفلسطينيين من سكان غزة ،وبلغ عددهم سنويا
حوالي  600معتقل ،وتراوحت مدة االعتقان بين يومين و 12عاماً ،وبلغ حد الغرامة  10آالف شيكل.
وفي يونيو  ،1981أعلن سمناحيم بيغنس(2م رئيس الوزراء ،تجديد العمل بسياسة القبضة
الحديدية ،و رافقها فرض قيود جديدة على الجامعات والصحف ،وزيادة في حظر التجوان والحظر
التجار  ،وازدياد اللجوء للضرب ،وقمع لألنشطة واألعمان األدبية والفنية المعبرة عن الهوية والثقافة
الوطنيتين الفلسطينيتين3(.م
وبعد ذلك بعامين ،ورث سإسحا رابينس(4م ،ال ذ يعد مهندس القبضة الحديدية تركة عسيرة
وهي :المقاومة الفلسطينية المدعومة بحرب لبنان ،واألزمة المستفحلة من جراء الركود االقتصاد .
و شوهد حضور ملحوظ لجيش االحتالن في غزة ،حي دوريات الجنود المسلحين بالهراوات
تجوب الشوارع في كل مدينة كبيرة وقرية ،للتحق من ف ت المتاجر التي تريدها اإلدارة العسكرية
مفتوحة ،وإغال تلك المأمور بإغالقها ،والتحق المستمر من الونائ الثبوتية ،وكل ما يكتب على
الجدران من شعارات يمحى فورا على يد المواطنين الذين يساقون للقيام بهذا األمر5(.م
وفي أغسطس  ،1985ازداد تدهور أوضاع حقو اإلنسان في غزة ،حي ظهرت زيادة في
حاالت قتل وجرح المتظاهرين ،واالعتقان والحبس اإلدار التعسفي للمئات منهم ،وفرض وجباية
ضرائب ورسوم باهظة وغير متكافئة ،وإغال مكاتب الصحف ونقابات العمان ،مما لقي شجبا ً من
مجلس األمن بسبب ما يقوم ب االحتالن من سياسات وممارسات.
وربما من مفارقات القدر ،أن تكون سنة  1988السنة الفعلية النطال االنتفاضة ،هي ذاتها
التي احتفل فيها العالم بمرور  40عاما ً على اإلعالن العالمي لحقو اإلنسان ،وتميزت هذ السنة بهجمة
شرسة من نوعها على حقو اإلنسان في األراضي المحتلة ،ومنها قطاع غزة ،تعرض خاللها
ا لفلسطينيون لكل أنواع الممارسات القمعية التي أصابتهم في أشياصهم وممتلكاتهم وحرياتهم ومقدساتهم.
ورأى قادة الجيش اإلسرائيلي أن القبضة الحديدية هي الطريقة الوحيدة لمعالجة المعارضة
العنيفة المتمثلة باالنتفاضة ،وآمنوا بضرورة وفعالية زيادة تكاليف المقاومة على الفلسطينيين ،سواء من
حي سالمتهم الشيصية ،أو نوعية الحياة ،حتى ييضعوا لمشيئة االحتالن ،وقد وعد سرابينس بأن يسوم
المجتمع الفلسطيني كل صنوف المعاناة6(.م

1م الشنار ،حازم ،األوضاع االقتصادية واالجتماعية في ظل االنتفاضة ،الجمعية الفلسطينية للشؤون الدولية ،القدس ،1989،ص.13
2م مناحيم بيغن :من الشيصيات التي لعبت أدوارا ً مهمة وخطيرة في المنطقة ،فقد شارك بتأسيس الكيان ،ونفذ مذبحة دير ياسين سنة
 1948وراح ضحيتها أكثر من  360فلسطينياً ،وأوصل حزب الليكود للسلطة ألون مرة سنة  ،1977وأصب سادس رئيس حكومة،
ووقع أون اتفاقية سالم مع مصر ،وضرب المفاعل النوو العراقي ،واحتل جنوب لبنان ،ن بم استقان من منصب  ،استمر في صراع مع
المرض حتى مات سنة  1992عن  78عاماً.
3م عبد الجواد ،صال  ،برنامج التدمير االجتماعي الشامل للشعب الفلسطيني ،صحيفة األيام ،رام هللا.1997/9/28 ،
4م إسحا رابين :رئيس الحكومة اإلسرائيلي اليامس ،ورئيس األركان العامة خالن حرب  ،1967ومن زعماء حزب العمل ،وسافير
الكيان في الواليات المتحدة ،وتولى وزارة الدفاع ،وفاز في انتيابات الكنيست  1992برئاسة الحكومة ،حي توصل التفا أوسلو ماع
الفلسطينيين عام  ،1993نم توصل التفا واد عربة مع األردن ،ونان جائزة نوبل للسالم مع بيريس وعرفات ،وتعرض لموجات من
االنتقادات الشديدة من قبل أحزاب اليمين والمستوطنين ،نم تعرض لعملية اغتيان نفذها يميني متطرف في تل أبيب ليلة .1995/11/4
5م غازيت ،شلومو ،العصا والجزرة :اإلدارة اإلسرائيلية في يهودا والسامرة ،دار زمورة بيتون ،تل أبيب ،1985 ،ص.267
 6م بنفينيستي ،ميرون ،الضفة الغربية وقطاع غزة :بيانات أساسية ،ترجمة :ياسين جابر ،دار الشرو  ،عمان ،1987 ،ص.43
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واتيذ االحتالن اإلسرائيلي إجراءات قمعية للحد من امتداد االنتفاضة من غزة إلى باقي
األراضي المحتلة ،ومنها:
 -1إع طاء تعليمات واضحة وصريحة للجنود والمستوطنين بإطال الذخيرة الحية على المتظاهرين
الذين يلقون قنابل حارقة ،مما يعتبر تحوال رئيسيا في سياسة االحتالن لمواجهة االنتفاضة ،وقضت
التعليمات السابقة بعدم إطال النار على المتظاهرين إال إذا تعرضت حياة الجنود لليطر.
 -2مصادقة رئيس هيئة أركان الجيش سدان شومرونس(1م على صيغة جديدة ألوامر االعتقان اإلدار
التي تنفذها قوات ضد الفلسطينيين ،إذ يعتقلون من دون تقديمهم لمحاكمة ،ووفقا لذلك ،فلن تيضع
االعتقاالت اإلدارية بعد اآلن ألية رقابة أو مراجعة قضائية.
 -3النظر في استدعاء قوات االحت ياط للعمل في األراضي الفلسطينية المحتلة.
 -4فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ،والحد من انتقان الفلسطينيين عبر اليط األخضر ،باتجا
فصلهم في الضفة والقطاع عن أشقائهم في الجليل والمثل والنقب.
 -5تنفيذ الجنود اإلسرائيليين إجراءات تفتيش لألشياص والمركبات لم يسب لها مثيل ،في محاولة لمنع
إدخان أ أسلحة الستيدامها ضد الجنود والمستوطنين.
 -6توسيع نطا حظر التجوان في مدن وقرى ومييمات الضفة والقطاع ،لمنع تنقل الفلسطينيين بينها.
 -7إغال األراضي المحتلة في وج ممثلي وسائل اإلعالم والصحافة الدولية.
وفي ديسمبر  1987عقد اجتماع في وزارة الحرب ،كلف في نائب رئيس األركان سإيهود
باراكس(2م بجمع قيادة مؤسسة الصناعة العسكرية ،لتطوير وسائل قمع جديدة مناسبة لألوضاع الجديدة،
ومنها:
 -1قاذفة الحجارة القادرة على قذف  3أطنان من الحجارة خالن ساعة واحدة.
 -2تطوير أنواع جديدة من الغاز المسيل للدموع ،بل الغاز اليان حتى الموت الذ أدى الستشهاد
العديد من األطفان خنقا ً ،وإجهاض عشرات النساء.
 -3اختراع هراوات جديدة من مادة سالفيبر غالسس التي ال تنكسر.
3
 -4إصدار األوامر بتغيير التكتيك القتالي ،واإلعالن عن سياسة تهشيم العظام (.م

أ برز االنتهاكات اإلسرائيلية التي قام بها الجيش اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين
نوع االنتهاك
 -1سياسة القتل المتعمد
 -2إحداث اإلعاقات واإلصابات
 -3سياسة االعتقاالت واإلبعاد

 -4انتهـاك الحـ فـي التنقـل
-5انتهـاك حـ التعبيـر عـن الـرأ

شرح توضيحي
أ -إطال النار بهدف القتل المباشر
ب -االغتياالت عبر الوحدات الياصة
ت -إطال النار بهدف اإلصابة وشل الحركة
أ -انتهاج سياسة الضرب وتكسير العظام
ب -استعمان الغاز المسيل للدموع
أ -الظرف المعيشية السيئة داخل المعتقالت
ب -أساليب التعذيب في أقبية التحقي
ت -المحاكمات العسكرية واالعتقان اإلدار
ث -اإلبعاد والنفي خارج الوطن ،فرديا وجماعيا
ج -اإلقامة الجبرية في مكان السكن
أ -فرض سياسة اإلغال
ب -فرض نظام حظر التجوان
أ -انتهاك حرية التعبير في وسائل اإلعالم

ع بِّين قائداً للواء الجنوب في الجيش ،نم رئيسا ً لهيئة األركان
1م دان شومرون :رئيس األركان العامة الـ ،13شارك في حروب سيناء ،و ُ
العامة ،حي واج االنتفاضة األولى ،بعد إنهاء خدمت في الجيش تولى رئاسة مجلس إدارة الصناعات العسكرية ،نم انضم لحزب
الطري الثال  ،توفي في .2008
2م إيهود باراك ،رئيس الوزراء العاشر ،ورئيس األركان الـ 14للجيش ،أمضى معظم خدمت العسكرية في كتيبة األركان ،ونان شهادات
التقدير من رؤسائ  ،وعُيبِّن رئيسا ً لقسم التيطيط ،نم رئيسا ً لوحدة االستيبارات ،وقائدا ً للواء المركز ،ونائبا ً لرئيس األركان ،ورئيسا ً
لوحدة العمليات ،نم تولى رئاسة األركان ،حي انضم لحزب العمل ،وتولى وزارة الداخلية ،نم اليارجية ،وانتيب سنة  1997مرشحا ً
لرئاسة الحكومة من قِّبَل حزب العمل ،وأعلن نيت في الوصون التفا سياسي مع الفلسطينيين ،وإنهاء النزاع ،والتوصل التفا مع
السوريين وإخراج الجيش من لبنان ،لكن المفاوضات مع الفلسطينيين وصلت لطري مسدود أواخر  ،2000فاندلعت انتفاضة األقصى.
 3م الجرباو  ،علي ،االنتفاضة والقيادات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،دار الطليعة ،بيروت ،1989 ،ص.143
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ب -التضيي على الحرية األكاديمية في الجامعات
ت -انتهاك الحرية الدينية في دور العبادة
 -6انتهاك الح في المشاركة السياسية أ -انتهاك الح في التجمع السلمي
ب -انتهاك ح التنظيم السياسي والنقابي
ت -حظر االنتيابات الطالبية والنقابية
أ -نسف المنازن وهدمها
 -7انتهاك الح في التملك
ب -إغال البيوت بالشمع األحمر ،جزئيا وكليا،
ت -مصادرة األراضي الزراعية وقلع األشجار المثمرة
وهكذا عبرت إجراءات القبضة الحديدية التي اعتمدتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ بداية
االحتالن لقطاع غزة عام  1967وحتى ما قبل اندالع انتفاضة  ،1987عن إخفا سياسة الجزرة التي
مثلها تحسين نوعية الحياة ،وعن االستياء المستشر في جيل يرف القبون بالوضع القائم ،وشكلت
إعادة العمل باإلبعاد واالعتقان اإلدار واالحتراز  ،وغيرها من العقوبات اإلدارية أهم سمات السياسة
اإلسرائيلية ،سياسة العصا التي صار الفلسطينيون يعرفونها ح المعرفة.

المبحث الثاني :السياسة اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة 2014-1987
أوالً :انتفاضة الحجارة
هدف العسكريون اإلسرائيليون من وراء استيدام الوسائل القمعية التي سيرد ذكرها ،لتحقي
سياسة الردع ،عبر إطال النار على المتظاهرين العزن ،وإبعاد المدانين بال أ دليل عن وطنهم،
واالعتقان اإلدار بال تهمة وال تحقي  ،واألحكام العسكرية المبالغ في قسوتها ،وهدم بيوت المشتب
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فيهم ،وفرض حظر التجوان ،وتبديل الهويات ،ومنع الصحافيين من رؤية الحقيقة ،وتحطيم أبواب
المحان التجارية ،وتيفي رواتب المعلمين ،وإغال دور العلم.
ومن أهم أشكال االنتهاكات التي اتبعتها سلطات االحتالل ضد فلسطيني القطاع:

 -1عقوبات جماعية ،وتمثلت في:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-

فرض حظر التجوان والحصار الكامل على السكان.
تطبي العقوبات الجماعية ،وخاصة هدم المنازن وتفجيرها ،بدعوى إيوائها لمطلوبين لالحتالن.
إغال المؤسسات الوطنية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الييرية.
أساليب التعذيب في أقبية التحقي من قبل جهاز سالشاباكس ،ذهب ضحيتها العديد منهم.
قطع اليطوط الهاتفية ،وعزن غزة عن العالم اليارجي عدة مرات.
إغال وتعطيل الجرائد اليومية والمجالت األسبوعية ،وفرض الرقابة الشديدة على موادها.
االستيالء على األراضي ومصادر الميا  ،وجرف البيارات وأشجار الزيتون ،وفت الطر
الواسعة لألغراض العسكرية والمستوطنات.
مضايقة السكان من خالن إخضاعهم ألوامر تبديل بطاقات الهوية ألبناء قطاع غزة ،وتكلفتهم
ماديا وتعطيلهم عن أعمالهم.

 -2عقوبات اقتصادية ،وتمثلت في:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

إغال قطاع غزة لعدة أيام متواصلة ،وإغال كافة نقاط العبور.
قطع التيار الكهربائي عن القطاع لمدة طويلة.
وضع القيود على صادرات القطاع من اليضراوات والفواك .
تيفي قيمة المبالغ المسموح الدخون بها إلى قطاع غزة.
فرض الضرائب الباهظة على التجار ،وإغال محالتهم وتكسير أقفان متاجرهم ،ونهب بعضها.
وضع العراقيل أمام حركة الشاحنات عبر الجسور ،والمحملة باإلنتاج الزراعي والفواك مما
يؤد إلى تلفها ،ومنع المزارعين من جمع منتجاتهم الزراعية.
رفع قيمة تصاري السفر ورسوم الضريبة ،حي وصل نمن تصري العبور إلى أكثر من 200
دوالر أمريكي للتصري الواحد.

 -3عقوبات تعليمية ،وتلخصت في:
أ -إغال الجامعات بكافة مراحلها التعليمية لفترات تزيد من  3أشهر ،ومنع االنتيابات الطالبية.
ب -إطال النار على المعلمين والمدرسين.
ت -اقتياد الطالب أمام العربات العسكرية ،واتياذهم دروعا بشرية.
إن ذلك االستعراض لمجمل االنتهاكات التي مارستها قوات االحتالن ،تنم عن حقيقة هامة وهي
أن النفسية اإلرهابي ة ال يمكن أن تتغير بتغيير األسماء ،فتغيير أسماء سالهاغاناة والبالما واألرغون
واشتيرنس(1م إلى اسم سجيش الدفاع اإلسرائيليس ،ال يعني مطلقا أن تركيبها النفسي واليلقي ،وتصورها
للعالقات اإلنسانية وموقفها من العرب قد تغير ،فأكثر رجاالت هذ العصابات وقادتها هم ممن قاد دولة
االحتالن وجيشها ،ويكفي أن نتذكر ما ارتكبت وما زالت ترتكب ضد الفلسطينيين2(.م
وساد اتفا في الحكومة والجيش أن االنتفاضة حرب جديدة بقواعد ميتلفة ،ورف معظم
الوزراء اعتبارها نزاعا طويال ،بل أراد معظمهم رؤيتها وكأن باإلمكان القضاء عليها دفعة واحدة بحل
عسكر  ،ونمة من رأى أنها هي حرب في كل شيء ،وهي أسوأ وأصعب من جميع الحروب التي مرت
بها دولة االحتالن ،ألنها حرب متواصلة وطويلة ،وقريبة من بيتناس3(.م
و بعد فشل هذ التهديدات في إخماد لهيب االنتفاضة ،حدنت أزمة في االطمئنان النفسي
اإلسرائيلي للقوة العسكرية ،فلم تعد سلطات االحتالن قادرة على اعتماد ما تحصلت علي من أسباب القوة
1م منظمات عسكرية صهيونية أنشئت قبل قيام الدولة ،وصلت حد باً من التنظيم والتسلي جعلها النواة األولى للجيش اإلسرائيلي بعد
تأسيس  ،حي صدرت قرارات بحلبها ،وتحويلها للجيش ،وشغل عدد كبير من ضباطها مناصب قيادية داخل المؤسسة العسكرية ،بعد أن
نفذ أعضاؤها سلسلة من العمليات اإلرهابية ضدب الفلسطينيين في عدة مناط  ،ونفذوا عددا ً من المذاب  ،ولعبت ،عن طري عمليات نسف
خطوط السكك الحديد والغارات الياطفة على القرى الفلسطينية ،دورا ً مهما ً في طري إقامة سإسرائيلس ،قبل أن يتم دمجها ضمن قوات
الجيش ،حي تلقى أفرادها تدريبات شاقة على أعمان النسف والتيريب والهجوم الصاع لترويع الفلسطينيين ،وإجبارهم على مغادرة
مدنهم وقراهم ،لتحقي المطامع الصهيونية في فلسطين.
 2م العبد هللا ،هاني ،االنتفاضة تعم المأز اإلسرائيلي ،مجلة شؤون فلسطينية،ع ،178يناير ،1988ص.128
 3م صراص ،سمير ،االنتفاضة بعد عامين :تقويمات إسرائيلية ،الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،2ربيع  ،1990ص.250
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إلخماد وهجها المتنامي ،بعد أن فرضت عليها نمطا من المواجهة لم يحسب العقل االستراتيجي
اإلسرائيلي حساب  ،ونجحت االنتفاضة بتحييد هذ القوة العسكرية ،وشل فعاليتها1(.م
وألن السياسية اإلسرائيلية فوجئت بزخم االنتفاضة ،فقد تمثل رد فعلها المباشر في التقليل من
شأنها ،ومحاولة سحقها عسكريا ،غير أنها لم تكن سوى محاوالت آنية فاشلة لطمأنة المستوطنين ،وهو
ما لم يدم طويال ،مما دفع ممثلي األحزاب والقوى السياسية اإلسرائيلية لدعوة حكومتهم لممارسة أقصى
درجات العنف ضد االنتفاضة ونشطائها ،ودعوة سرابينس إلعادة السيطرة الكاملة للجيش على المناط
خالن أيام معدودة ،وإبداء االستعداد الستيدام القوة بصورة واسعة ضد المنتفضين.
ودفع االحتالن بقوات العسكرية ،ووصلت عدد كثافة جنودها أكثر من عددها يوم احتالن الضفة
والقطاع ،وزادت في بع المناط بنسبة  ،%300-200و استيدام المجنزرات ،وطائرات الهيليوكبتر،
واألسلحة المتطورة في مواجهة الجماهير ،والقمع واالعتقاالت الجماعية لآلالف والتعذيب والبطش
بصورة وحشية2(.م
و جاء رد الفعل اإلسرائيلي على االنتفاضة ،معبرا عن فقدان األعصاب ونفسية العنصرية،
وتجلى في انتهاج سياسة القتل وإحكام القبضة الحديدية والضرب وكل أشكان التعسف ،ولنا أن نقف أمام
تصريحات سشامير ،رابين ،بيريس ،شارونس:
أ -فاألون جاهر بأن على الجيش أن يرعب الفلسطينيين حتى يهدأوا وتسكن حركتهم،
ب -والثاني أعلن أن سيتابع إصدار األوامر للجنود كي يقوموا بقمعهم،
ت -والثال تابع تصريحات زخرف القون كعادت ،
ث -والرابع كما درج في سياسات كلها يهدد ويتوعد الفلسطينيين والعرب والعالم كل .

رؤساء الحكومات اإلسرائيلية الذين واكبوا االنتفاضتين الفلسطينيتين 2000 ،1987
وبقدر ما شكلت االنتفاضة مفاجأة لجيش االحتالن ،جاءت صورة قمعها مفاجئة للرأ العام
الغربي ،الذ اعتاد على سماع اليطاب السياسي اإلسرائيلي الموج عن أوضاع الفلسطينيين في
األراضي المحتلة بصورة معينة ،خاصة الصورة النمطية التي تقدمها أجهزة اإلعالم عن ديمقراطية
سإسرائيلس ،مقابل الصورة النمطية سلإلرهابس الفلسطيني المسل الذ يرغب بتقوي الدولة اليهودية،
وجاءت المفاجأة عندما نقلت وسائل اإلعالم صور د عظام األطفان ،إجهاض الحوامل ،فقأ العيون ،بل
ودفن األشياص أحياء.

ثانياً :انتفاضة األقصى
تعتبر االنتفاضة الثانية كما يسميها الفلسطينيون ،حالة معقدة للغاية بالنسبة للجيش اإلسرائيلي،
آنارها وتبعاتها على بنية الجيش ومعنويات  ،وإفشان ميططات االحتالن التوسعية
ويمكن تليي
واألمنية والسياسية واالقتصادية ،وعدم تمكين من تحقي أ منها بالنقاط التالية:
 -1قدرة االنتفاضة الذاتية ونباتها في مواجهة العدوان ،ونجاحها في مقارعة المحتل بميتلف
الوسائل األمنية والعسكرية واإلعالمية والسياسية ،واكتساب الثقة الشعبية ،واحتضان المجتمع لدورها،
واستعداد للتحمل والتضحية.
وربما يكمن سبب االلتفاف الشعبي حون االنتفاضة بإصرار قادتها على بقائها وديمومتها ،حتى
لو شهدت فترة من الهدوء واالستعداد لليوم التالي ،ولعل أبلغ ما قيل في ذلك ما أشار إلي خالد مشعل

1م بلقزيز ،عبد اإلل  ،آنار االنتفاضة في الوضع اإلسرائيلي ،شؤون عربية،ع  ،62حزيران  ،1990ص.77
2م الدجاني ،أحمد صدقي ،االنتفاضة الفلسطينية والصحوة العربية ،دار المستقبل العربي ،القاهرة ،1988 ،ص.92
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رئيس المكتب السياسي ل حماس :سطالما بقي االحتالن على أرضنا ،فنحن متمسكون بالمقاومة وبسالحها،
ألنها ح مشروع لشعبنا ،و سالحها هو الشرعي للدفاع عن الشعب واألرض والمقدساتس.
 -2إنتاج االنتفاضة لظاهرة العمليات االستشهادية التي تنافس على القيام بها جيل الشباب دون
الـ 30من العمر منافسة شديدة ،والغريب أن يشارك فيها من تجاوز هذ السن ممن استقرت حياتهم
األسرية بشكل معقون ،وكذا النساء والفتيات ،والمدهش أن يفتير األهل بأفعان أبنائهم ،ويتقبلوا ما يلح
بهم من خسائر ،فقد تصيب البيت هدماً ،واألرض الزراعية تجريفاً ،إضافة لالعتقاالت ،باعتزاز
وشمو .
ولعل هذا ما قصد المحلل العسكر سأليكس فيشمانس حين قان :سإن انيفاض معدن العمليات
في بع األحيان ،ال يعني أننا انتصرنا ،وأن االنتفاضة على وشك االنتهاء ،ألن في المقابل يتضاعف
عدد اإلنذارات ،مما يعني أن جيال من المسلحين ييل وينمو فورا ،بدال من الجيل الذ تم القضاء علي ،
وييلف في الميدان ،والجيل الجديد ليس أقل عنفا ًس1(.م
 -3أحدنت االنتفاضة تصدعا ً في المجتمع واليطاب اإلسرائيليين ،رغم انحياز الناخب نحو اليمين
كردة فعل للمقاومة اعتقادا ً من أن عامل القوة المفرطة الذ يتبع اليمين سيوفر األمن ،ويعالج أعمان
االنتفاضة ،و كتب كثيرون وتحدنوا عن فشل المعالجة األمنية العسكرية ،ونادوا بالمفاوضات ،وبحلون
سياسية مقنعة ،وأبدوا خشيتهم على الدولة ومكانتها ،وأيدوا تقديم تنازالت مهمة ،وحملوا سشارونس
مسئولية ما يصيبهم من تفجيرات ،وحين عزم على فك االرتباط منحو دعما ً منقطع النظير.
 -4لم تقتصر االنتفاضة في كونها سالحا ً ومدافعة ،وقتلى وجرحى وأسرى وخسائر مالية
واقتصادية فحسب ،بل هي إضافة لما تقدم نقافة وجيل وحالة اجتماعية جديدة ،وأجندة مجتمع تبدلت فيها
األولويات ،ورؤى واستراتيجيات تعالج الحاضر والمستقبل ،وسياسة تستنه عوامل القوة في الذات
والمجتمع ،وتضرب االحتالن في مناط الضعف ،وتسجل نقاطا ً مهمة باتجا التحرير وإزالة االحتالن.
 -5نقلت االنتفاضة الفلسطينيين من المواجهات السلمية والمدنية ،إلى عمليات المقاومة العسكرية
في حا لة غير مسبوقة ،أقل من حرب العصابات ،وأكثر من المظاهرات والمسيرات ،حالة نابعة من
اليصوصية التي ال تملك القدرة واإلمكانيات على مقاومة االحتالن عسكريا ً ،لكنها ال تدع يشعر باألمن
واالستقرار.
ونجحت االنتفاضة بإمكانياتها المتواضعة وعملياتها المحدودة في وضع االحتالن بقف مغل  ،وجاء
إصرارها على إفقاد الشعور باألمن واالستقرار ،لتكثيف الضغوط علي  ،ودفع نحو مربع الهزيمة في
النتيجة عبر خسارت لحالة األمن.
ولعل هذ الحالة دفعت بالمؤر سبنتسيون نتنياهوس والد سبنيامين نتنياهوس رئيس الوزراء
الحالي ،للقون :سمن يحلم باألمن واالستقرار والهدوء في إسرائيل ،يبح عن أوهام ال يمكن أن تتحق ،
فما دام الفلسطينيون يرون يوم استقاللنا يوما ً لنكبتهم ،فإن المواجهة ستبقى متواصلة ،وغير قابلة
للتوقفس2(.م
 -6خالن مواجهت لالنتفاضة ،فقد الجيش اإلسرائيلي خاصيت سكجيش عصر س ،معد لحروب
عصرية تستيد م أحدث التكنولوجيات العسكرية ،وأحدث ما تنتج صناعات األسلحة في العالم ،والقدرة
على الحسم في معارك وحروب قصيرة ،ووجد نفس متورطا ً في حرب شوارع ال يعرف فيها من يقاتل،
وكيف يقاتل  ،وبالتالي البقاء في حالة استنفار ويقظة على مدار الساعة ،وانتظار عدو يهاجم في وقت
غير معروف ،ومكان غير محدد ،وسبب هذا الوضع ل إجهادا ً وتعبا ً في كل األماكن ،وعلى جميع
المستويات.

1م أبو عامر ،عدنان ،قراءة في التعامل الصهيوني مع االنتفاضات الفلسطينية ،مجلة البيان.2010/12/10،
 2م عبد الرحمن ،أسعد ،الواقع البنيو فـي إسرائيل واستمرار الصراع ،الرأ .2008/12/21 ،
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 -7لم تكن االنتفاضة على مستوى العمل العسكر فعالً نابتا ً جامداً ،بل تجاوزت ذلك لصناعة
السالح ،وتهريب من خالن األنفا  ،وعمليات االخترا األمني واالستيبار  ،واألنفا المدمرة،
والعمليات االستشهادية ،والبحرية ،واخترا المستوطنات ،وإبداعات عديدة يفرضها مسرح العمليات
أقر بها قادة الجيش اإلسرائيلي.
وتعقيدات البيئة ،وحققت المقاومة في هذا نجاحات ب
 -8نجحت االنتفاضة في فرض عزلة دولية واضحة على دولة االحتالن ،السيما من خالن الرأ
العام العالمي ،وبسبب استمرار المواجهات ،واالغتياالت ،واالجتياحات ،وإجهاض جميع الفرص
السياسية ،تدهورت سمعة اإلسرائيليين وفقا ً الستطالعات الرأ التي أجريت منتصف االنتفاضة على
مستوى دون االتحاد األوروبي ،وأظهرت أن  %80-70من األوروبيين يعتبرون أن الكيان الصهيوني
مصدر تهديد لالستقرار والسالم العالمي ،مما أنار ردود فعل ساخطة فيها.
ً
وللتعامل مع التبعات المتواصلة لالنتفاضة على الصعيد اإلسرائيلي ،نفذ الجيش عددا من
العمليات العسكرية الكبرى لمحاولة القضاء عليها ،وإيقاف مدها المتواصل ،وتوج ذلك بالحملة العسكرية
في الضفة الغربية التي أطل عليها اسم سالسور الواقيس(1م  ،والقيام بتنفيذ عمليات موضعية ذات بعد
عسكر واض .
 1م شكلت عملية السور الواقي منعطفا تاريييا في الكتابات العسكرية اإلسرائيلية لتقييم خيار القوة تجا االنتفاضة ،بحي تباينت اآلراء
حون هذ العملية ونجاعتها ،ومن أبرز ما كتب حولها:
 من السور الواقي إلى المسار الحازم ،تأمالت منهجية في تناقضات إستراتيجية ،شمعون نافي  ،جامعة تل أبيب. السور الواقي ومستقبل التسوية السياسية ،البروفيسور شاؤون مشعان ،محاضر في كلية العلوم السياسية ،جامعة تل أبيب. -األبعاد االقتصادية لعملية السور الواقي ،د.شلومو سفيرسكي ،مدير معهد أدفا لألبحاث االجتماعية واالقتصادية ،تل أبيب.
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وإن كانت إجراءات القمع جاءت ألهداف أمنية محضة ،مستهدفة إخماد االنتفاضة ،وتعزيز
مستوى األمن الشيصي لدى المستوطن؛ فإن ما ميز ما قام ب جيش االحتالن أن المسوغات
واالعتبارات السياسية هي التي ْأملَت على الجيش طبيعة الحمالت العسكرية واإلجراءات األمنية ،وأقدم
بتعليمات واضحة من المستوى السياسي على القيام بيطوتين هامتين غير مسبوقتين:
راض
أ
بمصادرة
العسكرية
 -1منحت هيئة األركان قادة المناط الح بإصدار األوامر
ٍ
فلسطينية تقع ضمن الوالية القانونية للسلطة الفلسطينية،
 -2أقدمت قيادة الجيش على إحياء سجهاز اإلدارة المدنيةس ،الذ أخذ على عاتق التعامل
مع سكان الضفة وغزة قبل قدوم السلطة؛ واإلشراف على إصدار تصاري العمل
والسفر لليارج ،وقضايا التصدير واالستيراد من الضفة وغزة أو العكس.
وحسب تقرير القسم االقتصاد في اتحاد سالهافس ،فقد أغل نحو  50ألف متجر ،وتوقفت
عشرات اآلالف من المشاريع التجارية والمتوسطة ،و بلغ مجموع اليسائر االقتصادية اإلسرائيلية خالن
السنتين األوليين لالنتفاضة نحو  8مليارات دوالر ،بمعدن  11مليون دوالر يومياً!(1م
وتق در التقارير األمنية اليسائر اإلسرائيلية من القتلى والجرحى بين عامي 2006-2000
بـ 1100قتيل ،و 6000جري  ،ومجموع ما ينف على األمن عام  2004حوالي  9.5مليار دوالر،
ومجموع من خرج للسياحة خارج البالد أنناء االنتفاضة  360ألف إسرائيلي ،أكثرهم خوفا ً من العمليات
االستشهادية2(.م
وخرج الجيش اإلسرائيلي الذ حاون التقليل من تأنير االنتفاضة ،بعدة دروس جعلت يعيد
النظر في بع األمور:
 -1صحي أن كان بإمكان الجيش السيطرة على المناط المحتلة التي أطل عليها اتفا أوسلو
مصطل سأس بشكل مباشر ،لكن تم بدون هدف حقيقي ممكن ،فالهدف المعلن هو القضاء على سالبنية
التحتية لالنتفاضةس ،غير أن العمليات العسكرية الفدائية الناجحة أنبتت أن الهدف مجرد وهم ،وبجانب
اتياذ المقاومة مناط  1967ميدانا ً لها؛ فإن قيادتها وجدت بمهاجمة أهداف في عم دولة االحتالن
فرصة إلرساء معالم الدرس األون.
 -2إن إعادة سيطرة الجيش على الضفة الغربية لم ينتج عنها سوى استمرار االنتفاضة بأشكان
أخرى ،السيما العمليات الناجحة ،بل إن قراءة لمستوى ونوعية العمليات الفدائية ارتباطا ً بالهجمات
اإلسرائيلية تشير أن هناك تناسبا طرديا بينهما ،لتستهدف نقاط الضعف لدى الجيش.
 -3لم يدرك الجيش أن االنتفاضة قادرة على الوصون للمستوطنين في كل مكان ،وهو ما أنبتت
عملياتها التي نفذت ،بينما الدبابات تعلن الحرب في ميتلف أنحاء الضفة الغربية.
 -4من حصيلة حرب المدن والمييمات يمكن القون أن الحسم العسكر الذ أعلن الجيش
اإلسرائيلي تحت شعار سدعوا الجيش ينتصرس ،سياسة هُزمت في جولة مهمة ،مع أنها لم تسقط،
وحصدت أرواح عشرات الجنود ومئات الجرحى خالن االقتحامات نفسها ،فضال عن عشرات قُتلوا في
عمليات استشهادية في هذ الفترة.
 -5يمكن القون إن استمرار االنتفاضة أفشلت توقعات الجيش ،ألنها تحولت مقاومة مسلحة حولت
الحرب المعلنة إلى سحرب تحرير شعبيةس ،وأعادت لتجربة العمل الفدائي وحرب العصابات مفاهيمهما
وعناصرهما؛ وهو ما لم ييطر ببان الجيش3(.م
ومع تواصل عمليات التوغل واالغتيان في المناط  ،عادت االنتفاضة للعمل بقوة؛ وبدأت حرب
استنزاف غير مسبوقة منذ بدئها ،سجلت فيها تفوقا نوعيا أذهل الجيش؛ ودخل المجتمع اإلسرائيلي حالة
من سالنزيف المعنو س لم تحدث من قبل ،رغم كل أشكان االستنفار األمني وعشرات اآلالف من
العساكر الذين ُجندوا للتصد للمنتفضين.
صورة توضيحية تشير إلى تدرج المقاومة في استخدام أسلحتها ضد االحتالل اإلسرائيلي
 1م أصدر سمعهد القدس ألبحاث إسرائيلس تقييما شامال للتعامل مع االنتفاضة ،وشكل خالصة عمل مجموعة تفكير ضمت باحثين
وخبراء بارزين ،أصدروا تقييمهم بعنوان :ساالنتقان من تسوية النزاع إلى إدارت س ،ترجمة أنطوان شلحت ،مركز مدار.2005 ،
2م هذ اإلحصائيات وسواها صدرت في كتاب :سوقت الحقيقة..انتفاضة األقصى واليسار اإلسرائيليس ،شارك في نيبة من الكتاب
أبرزهم :عمير هاس ،داني رابينوفيتش ،يوآف بيلد ،طانيا راينهارت ،غدعون ليفي ،دافيد غروسمان ،بارو كمرلينغ ،حاييم هنغبي،
وغيرهم ،وقام على تحرير أستاذ الفلسفة بجامعة تل أبيب ،د.عاد أوفير ،الكتاب صدر عام  ،2004منشورات دار كيتر ،تل أبيب.
3م أالن دوتي ،وميشيل جاورك ،االنتفاضة تكشف الفجوة ،مجلة الشر األوسط ،أيلون  ،2001جامعة بار ايالن ،ص.76
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وشهدت بداية االنتفاضة صدور تقديرات أمنية متناقضة عن الجهات األمنية التابعة للجيش:
 -1شعبة االستيبارات أكدت في تقديراتها أن ياسر عرفات سيسيطر على حجم اللهيبس ،ويوفر
الدعم للمنظمات ،ويتحكم في الوضع ،ويستطيع السيطرة على مجريات األمور بما فيها وقف سالعنفس،
 -2فيما جهاز الشاباك تحدث أن عرفات سفوجئ من االنتفاضة ،وحاون السيطرة عليها ،نم انضم
إليها عندما أدرك أن األحداث أكبر من قدرت  ،وساد االعتقاد أن ضعف ،وهناك عالمات انهيار في
السلطة ،ويقولون سهو ال يسيطر على النيران ،وسيدفع الثمن من أجل وقف العنف ،وفي هذ األنناء ال
يفعل شيئاًس ،وسال يسيطر على ما يجر على األرض وال يعلم بالتفاصيلس.
 -3شهد المؤتمر االستراتيجي في سهرتسيلياس  ،2002تقديم توقعات قاتمة من قبل أقطاب المؤسسة
العسكرية واالستيبارات ،برزت منها:
أ -أقوان رئيس االستيبارات العسكرية سعاموس مالكاس ومسئون الملف السياسي بوزارة الحرب
سعاموس جلعادس ،اللذان حذرا من تزايد احتماالت اشتعان حرب في المنطقة،
ب -فيما تكهن سشاؤون موفازس(1م وزير الحرب األسب  ،باستمرار النزاع مع الفلسطينيين لفترة
طويلة،
ت -واعتبر رئيس جهاز الموساد األسب سأفرايم هاليفيس أن الصراع الذ تيوض الدولة ،وما زان
مستمراً ،يدور حون وجودها ،وليس حون حدودها فحسبس2(.م
وكان واضحا مدى االرتباك الذ اكتنف الرؤية األمنية اإلسرائيلية للوضع على الجبهة
الفلسطينية ،ومع أن هناك اتفاقا ً على محاربة االنتفاضة ،واالستمرار في العدوان على الشعب واألرض،
لكن ال أحد في دولة االحتالن تنبأ متى تنتهي المواجهة ،والقناعة الراسية أن ال يوجد حل عسكر
للصراع ،وأن كافة أشكان الضغوط والممارسات ال يمكنها أن تيل لدى الفلسطينيين من ييضع،
ويتنازن تحت الضغط.
ومنذ اندالع االنتفاضة ،تبين أن االستيبارات العسكرية تيبطت في فهم أسبابها وأبعادها ،وبرز
الضعف االستيبار في أجهزة األمن ،بعد أن اعتبر مسئولوها أن حربا ً محدودة تدور رحاها في
المناط  ،وأنها ليست اضطرابات عنيفة ،أو إطال نار عشوائي.
وتعزيزا ً لما ورد اإلشارة إلي حون تقديرات أجهزة االستيبارات العسكرية ،أعلن سموشي
يعلونس(1م نائب رئيس األركان أن الجيش لم يي معركة أهم من هذ المعركة التي ييوضها ضد
الفلسطينيين منذ حرب  ،1948وأنها النصف الثاني لتلك الحرب.

1م شاؤون موفاز :انيرط في اليدمة الدائمة ب الجيش ،وترقى في الدرجات العسكرية ،حي تولى قيادة المنطقة الجنوبية ،نم أصب رئيسا ً
لقسم التيطيط ،فنائبا ً لرئيس هيئة األركان العامة ،ورئيسا ً لقسم العمليات العسكرية ،سنة  1998صار رئيسا ً لهيئة األركان العامة ،تعامل
مع انتفاضة األقصى بقسوة وعنف شديدين للغاية ،وأنهى خدمت العسكرية ربيع  ،2002حي عين شارون وزيراً للحرب ،وانضم
لحزب كاديما ،ودخل الكنيست ضمن قائمت  ،وكلف بوزارة المواصالت.
2م رامي رجافيم ،خيارات الفلسطينيين بعد حملة السور الواقي ،جامعة تل-أبيب 26 ،أيار  ،2002ص.43
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وفي المرآة اإلسرائيلية نفسها ،برزت بع تداعيات االنتفاضة على الصورة اإلسرائيلية ،من خالن
االعتراف بأن ساالحتالن لن يستمر لألبد ،وإن الحكومة اقترفت  10خطايا أهمها االفتراض الساذج بأن
احتالن شعب آخر يمكن أن يبقى ،وأن بقوة الجيبات العسكرية المحصنة والنيران الحية يمكن منع من
التطلع لالستقالن ،وأن المستوطنات ال تضيف شيئا ً للصهيونية واألمن ،ومن أقامها يعرف أنها ألغام على
طري السالمس2(.م
وضمن هذا البعد الجوهر ذات المتعل بالصراع بين االحتالن والشعب المنتف من أجل اليالص
من االحتالن ،والمتعل بقدرة االحتمان واالستمرار ،أكد جنران احتياط سعامي أيالونس(3م ،إن
الفلسطينيين أسهل عليهم أكثر أن يتحملوا ،بينما نحن اإلسرائيليين نعاني من اليأس واإلحباط والمتاهة.
ولم يستطع الجيش رفع الروح المعنوية لإلسرائيليين الذين عانوا ضائقة ال تقل عن الفلسطينيين،
بل أكبر نسبيا ً بالنظر إلى أن المنتفضين الفلسطينيين تعودوا احتمان المعاناة ،بينما سجيرانهمس
اإلسرائيليين ال يمكنهم التفكير في وضع يسمي الجيش سحالة طوارئ أمنية واقتصاديةس ،ولم تستطع
إجراءات وكل أدوا ت ومعدات اليفية والثقيلة أن تمنحهم األمن المفقود ،الذ يعتبر البقرة المقدسة لهم.

ثالثاً :أخطاء التعامل اإلسرائيلي مع االنتفاضتين
تطر سغيورا أيالندس رئيس قسم التيطيط في هيئة األركان ،ورئيس مجلس األمن القومي
الساب  ،والمنظر العسكر ليطة االنسحاب من غزة ،إلى األخطاء التي ارتكبها الجيش ،سياسيا
وعسكريا ،خاصة عدم االستعداد لهذ المواجهة ،بالمفهومين التنظيمي والفكر .
وحسب معطيات  ،وقع أكثر من  1000قتيل إسرائيلي ،ونحو  6آالف جري  ،وأدى تصاعد
االنتفاضة لفقدان اإلحساس اإلسرائيلي باألمن الشيصي ،وباتت طر الضفة الغربية غاية في اليطورة،
وأضحت أجزاء في حي سغيلوس شمان القدس ميدان قتان ،وشعر العديد من اإلسرائيليين بانعدام األمان
في األ ماكن العامة داخل خطوط عام  ،1967أما المياوف الكبرى ،فهي كل ما يتعل باستيدام
المواصالت العامة السيما محطات الباصات المركزية ومحطات القطار ،والتواجد في المراكز التجارية
وأماكن الترفي  ،كالمطاعم والمراق .
ً
ً
وفي المجان السياسي ،دفعت دولة االحتالن نمنا باهظا ،السيما في عالقاتها بالدون العربية،
حي نشأت توترات أخرى ،وعُقدت فيها مظاهرات جماهيرية ،وتوقف السياح ورجان األعمان
اإلسرائيليين عن زيارة بعضها بعد أن أصبحت أماكن خطيرة بالنسبة لهم.
وتم َّكنت انتفاضة األقصى من تجميع عدد من اإلنجازات المهمة خالن العمليات التي نفَّذها
رجان المقاومة ،مما م َّكنها من االنتقان خطوة متقدمة إلى األمام ،وولوج مرحلة نوعية جديدة ،بعد أن
حققت أون إنجاز ميداني تمثل بانسحاب قوات االحتالن من غزة ،وكبدتها جنودا ومستوطنين خسائر
فادحة ،سواء على الصعيد البشر  ،العسكر  ،االقتصاد .
وكشفت أحداث االنتفاضة المتواصلة أن لم يعد هناك مكان أو مدينة أو شارع آمن في دولة
االحتالن ،ففي الوقت الذ تقلَّصت في سلَّة األهداف اإلسرائيلية لالنتقام من الشعب الفلسطيني ،بقيت
سلَّة أهداف االنتفاضة عديدة ومتصاعدة ،وفي الوقت الذ ظهرت في مطالبات باقتصارها على
الفعاليات الشعبية الكفاحية ،وبرزت تحذيرات ضد عسكرتها ،تعالت دعوات تؤكد أهمية انتقالها لمرحلة
العمل العسكر  ،وبدأت تالقي القبون والتنفيذ على مدى األشهر والسنوات السابقة.
من مواجهات
وحين لوحن أن االنتفاضة بدأت منذ األشهر األولى باالتجا نحو التيفي
الحجارة ،فقد بدأت بتوسيع وتصعيد نطا العمليات الفدائية ،وركزت األجنحة المسلحة على عمليات
إطال النار على المواقع اإلسرائيلية ،وتحون الهدف من مجرد إطال النار العشوائي بهدف اإلرباك
واإلزعاج إلى اقتناص جنود الجيش ،وإيقاع أكبر اليسائر الممكنة في صفوفهم.
1م موشي يعلون :تولى بع المناصب القيادية في الجيش ،كقائد فرقة في الضفة الغربية ،ورئيسا ً لقسم االستيبارات العسكرية ،وقائدا ً
للواء المركز ،نم نائبا ً لرئيس األركان العامة ،عرف بمواقف المتطرفة تجا الفلسطينيين ،وصرح مباشرة بعد تعيين رئيسا ً لهيئة األركان
أنهم سرطان يجب استئصال  ،وأنهى واليت العسكرية في  ،2006حي يشغل اليوم وزير الحرب ،وقاد الحرب على غزة .2014
 2م ابراهام غور ،منظمات مسلحة تحت غطاء أجهزة أمن ،مركز اريئيل للدراسات السياسية ،آذار  ،2004ص.54
3م عامي أيالون ،خدم في سالح البحرية بوحدة الكوماندو ،تولى عدة مناصب ،منها :قيادة سفن عسكرية في البحر األحمر ،وقيادة
الكوماندو البحر  ،ونائب قائد البحرية ،وقائداً لسالح البحرية حتى  ،1996حينما عُيبِّن رئيسا ً لجهاز الشاباك ،حتى عام  ،2000وهو
أون من كُشِّف اسم أمام الجمهور إنر تكليف بهذ المهمة ،انتيب عضواً للكنيست سنة .2006
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وأوض العميد سيسرائيل زيفس رئيس قسم العمليات في الجيش اإلسرائيلي أن النفقات
العسكرية في مواجهة االنتفاضة منذ بدايتها أتت على النحو التالي:
 عام  ،2002بلغت النفقات  3مليارات شيكل 750 ،مليون دوالر، عام  2003بلغت النفقات  1.3مليار شيكل 300 ،مليون دوالر، عام  2004بلغت النفقات  800مليون شيكل 200 ،مليون دوالر، عام  2005بلغت النفقات  650مليون شيكل 150 ،مليون دوالر،1
 -عام  2006حدد حجم النفقات  700مليون شيكل 175 ،مليون دوالر (.م

رابعاً :السلوك اإلسرائيلي تجاه فوز حماس
منذ اليوم األون لفوز حركة حماس في االنتيابات التشريعية  ،2006أشعلت األضواء الحمراء
داخل أروقة مؤسسات صنع القرار اإلسرائيلي ،السياسية والعسكرية منها على حد سواء ،ففوز الحركة
لم يعد شأنا ً فلسطينيا ً داخليا ً ،بل يصب في صميم العالقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،مما استدعى عقد
العديد من اللقاءات والحوارات داخل مؤسسات البح والدراسات اإلستراتيجية اإلسرائيلية لمعرفة ما
ستؤون إلي األمور داخل الساحة الفلسطينية التي غدت تسيطر عليها حماس.
ويمكن الحديث عن مسوغات التخو ف اإلسرائيلي من فوز حماس عبر النقاط التالية:
 -1تعزيز البيئة المعادية لـ"إسرائيل" :أفضى صعود حماس لسدة الحكم لحدوث ارتباك في العقل
االستراتيجي اإلسرائيلي ،بعدما أصبحت البيئة اإلستراتيجية األمنية المحيطة بالدولة غير
مريحة خالن عام  ،2006عبر عدد من الشواهد ،وال عالقة بين صعود حماس واحتماالت تغير
موازين القوى في منطقة الشر األوسط ،ومدى استقاللية الحركة أو تبعيتها للسياقات
اإلقليمية ،وفي المقابل ،سبل تجنيد التأييد الدولي لتدعيم سياسة عزن حكومت  ،بل أن فوز
حماس وتسلمها لمقاليد السلطة جاء فرصة ألن تعلن تل أبيب أن السلطة الفلسطينية غدت
تواز سلطة طالبان ،وبدأنا نسمع نغمة دولة سحماسستانس!(2م

 -2وقف التفاوض والحل أحادي الجانب :دعم انتصار حماس االنتيابي الشكوك اإلسرائيلية بشأن
انسداد آفا تجديد الشراكة مع الفلسطينيين في المفاوضات ،وأكد عملية فك االرتباط أحاد الجانب ،كما
زاد من التشكيك في أن االنسحاب من الضفة الغربية سيتي لحماس فرصة السيطرة على مناط شديدة
القرب من قلب الكيان.
وتزايدت القناعة اإلسرائيلية وترسيت حالة الفصل مع الفلسطينيين الذين غدوا تحت سيطرة
حماس ،وشعر اإلسرائيليون أنهم في حالة تأييد لمبدأ إنهاء السيطرة على الفلسطينيين عبر اتياذ خطوات
يتم التفاوض بشأنها أو بطريقة أحادية ،وتنتقل بموجبها السلطات والصالحيات منها إلى السلطة
الفلسطينية ،شريطة أن تتولبى األخيرة المسؤولية الكاملة عن أراضيها وسكانها.
1م كشف حساب باإلنجازات واإلخفاقات اإلسرائيلية بعد االنسحاب من غزة ،المركز الفلسطيني لإلعالم.2010/8/21 ،
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=84577
 2م مصطل حماستان من ابتكار سعاموس غلعادس رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الحرب اإلسرائيلية ،وأطلق يوم
 ،2007/5/20بقول إ بن حماس تريد تحويل قطاع غزة إلى حماستان ،في إطار محاولة لزعزعة استقرار األنظمة في الشر األوسط.
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 -3حتمية رفع السقف السياسي الفلسطيني :رجع منبع القل اإلسرائيلي باألساس من فوز حماس ،إلى
نفوذها المتصاعد في الشارع الفلسطيني ،بفعل تبنيها خطابا ً وانتهاجها سلوكا ً ميدانيا ً أكثر تعبوية في وج
االحتالن ،وبعد الفوز مباشرة زاد منسوب القل في ظل المياوف اإلسرائيلية أن يؤد دخون حماس
للنظام السياسي إلبداء المزيد من التعنت والصد أمام ما تطرح من شروط وحلون جزئية للقضية
الفلسطينية.
وبدأت الييارات اإلسرائيلية تجا عالقتها مع حماس تأخذ األشكان التالية ،خاصة بعد الصدمة
التي أصيبت بها األوساط السياسية والعسكرية تجا فوزها ،وكان على تل أبيب أن تيتار بين عدة طر
وخيارات للتعامل مع الواقع الجديد ،مضطرة مكرهة ،وهي:
أ -سياسة كشف الحصار ،من خالن السماح للسلطة الفلسطينية بأداء دورها في الحكم ،حتى
وإن كانت حماس تسيطر عليها ،أو تشارك فيها ،وإدارة الصراع ضد حماس باستيدام
الوسائل السياسية ،بحي تضع هذ الوسائل حاجات السكان الفلسطينيين في مواجهة
أيديولوجية الحركة ،واألمل بأن يرتقي االعتراف بها لديها ،من المستوى العملي الواقعي
إلى اليطابي الرسمي.
ب -إدارة الظهر ،وكأن شيئا ً لم يتغير في اليارطة السياسية ،والتعامل بمنط سفك االرتباطس،
واقتصار العالقة مع حماس سالجيران الجددس على إدارة الشؤون اليومية ،وما يتطلب من
اتصان هنا ولقاء هناك ،ليس أكثر.
ت -اعتماد إستراتيجية مؤقتة تقوم على عنصرين :عدم التسبب في كارنة إنسانية خالن فترة
رئاسة محمود عباس ،والسماح بتحويل قدر ضئيل من عائدات الضرائب لمؤسسة الرئاسة،
وإظهار الصالبة مع الفلسطينيين ،حتى لو كان الضرر الذ سيلح بهم كبيرا ،خصوصا
أن الموقف الدولي يساند هذ اإلستراتيجية.
ث -الحاجة لمراجعة السياسة األمنية ،وبلورة سياسة جديدة مبنية على نظرية الردع ،واستعمان
القوة العسكرية من داخل الحدود والمناط اإلسرائيلية ،ومنع حماس وعناصرها من
السيطرة على المعابر حتى ال تتمكن من نقل وإدخان األسلحة.
ج -سياسة المواجهة ،من خالن افتعان أحداث داخلية بين اليصوم المتنافسين ،السيما بتحري
سأصدقائهاس الذين خسروا السلطة ،ولم تجد تل أبيب حرجا ً بإمكانية توجي ضربة قوية ضد
حماس ،بالتعاون مع فت ومصر واألردن ،إل ضعافها بالقدر الذ يمكن خصمها ،في الضفة
الغربية على األقل ،لتصب قادرة على حل المجلس التشريعي والحكومة ،وتثبيت استقرار
النظام السياسي1(.م
وفي ظل القراءات سالسوداويةس التي قدمتها ميتلف األوساط اإلسرائيلية لفوز حماس ،الرسمية
منها واإلعالمية والبحثية ،يمكن إلقاء نظرة فاحصة على األداء السياسي والميداني تجا الحركة التي
شكلت الحكومة األولى من نوعها في المنطقة العربية ،أوالً ألنها إسالمية التوج والفكر ،ونانيا ً ،وهو
األهم ألنها ترفع شعار المقاومة سبيالً للتيل من االحتالن ،وتركز السلوك اإلسرائيلي في التصعيد
العسكر على النحو التالي:
 -1التصعيد الميداني غ ير المسبو الذ اعتبر سهديةس إسرائيلية لحكومة حماس ،من خالن
سياسة االغتياالت واالعتقاالت واالجتياحات ،حي استبقت المصادقة على حكومة حماس
في منتصف مارس/آذار  2006بالعملية العسكرية التي استهدفت إلقاء القب على أمين
عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات المعتقل في سجن أريحا ،كما سقط العشرات من الشهداء،
وأصيب المئات ،واعتقل اآلالف خالن عام كامل ،وهي السياسة المسماة سإبقاء األرض
مشتعلةس تحت أقدام حماس.
 -2خطا الجيش اإلسرائيلي خطوات متقدمة حين بادر لشن حمالت اعتقان بح العشرات من
نواب ووزراء حماس ،باعتبار أال حصانة لها ولممثليها ،وهي سابقة خطيرة لم تقدم عليها
أ من حكومات العالم في وقت ساب  ،التهديد بتصفية رئيس الحكومة ووزرائها التهامهم
بـستلطخ أيديهم بالدماء اإلسرائيليةس! وزادت التهديدات حدة مع تزايد سقوط صواريخ
القسام على المستوطنات.
 1م قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها ،مركز الزيتونة للدراسات ،بيروت ،2007 ،ص.105
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 -3من خالن العناصر المرتبطة بها ،واصلت تل أبيب برنامج الفلتان األمني سالمنظمس ،عبر
افتعان حوادث القتل واالختطاف والسطو ،هادفة من ذلك إلشغان حكومة حماس بالملفات
الطارئة بين الحين واآلخر ،بدالً من التفرغ لتطبي برنامجها االنتيابي سالتغيير
واإلصالحس ،وهو ما نجحت في إلى حد بعيد1(.م
 -4خوض  3حروب طاحنة في غزة في أعوام ،2014 ،2012 ،2008 :لمحاولة القضاء على
حماس ،وتوجي ضربات عسكرية موجعة لها.
ورغم حجم الضغط الشديد الذ مارست السلطات اإلسرائيلية على حماس ،والصعوبات التي
واجهتها أون حكومة تقودها حركة مقاومة ،وتعلن تمسكها بها ،إال أن أكثر من  8أعوام كاملة من
السياسة اإلسرائيلية كشف عن فشل نسبي ،يرتفع حينا ً وينيف حينا ً آخر ،وفقا ً لطبيعة الميدان الذ
حوربت في حماس وحكومتها ،سياسيا ً كان أو اقتصاديا ً أو أمنيا ً ميدانيا ً ،ولذلك جاءت الدعوات
اإلسرائيلية إلعادة تقييم هذ السياسة.
إجماالً ،يمكن استيالص أن تجربة حماس في السلطة ،أظهرت قصور الفكر االستراتيجي
اإلسرائيلي الذ بات يدير الصراع بإجراءات عسكرية عاجزة عن تحقي أهداف سياسية؛ وهو قصور
في إدراك معنى صعود حماس ،أفضى إلى الفشل في توقع سلوكها ،مما انعكس على إرباك التيطيط
اإلسرائيلي في التعامل مع القضية الفلسطينية عموماً.

المبحث الثالث :غزة ما قبل الحرب
أوالً :خطف المستوطنين في الضفة الغربية
بدأت إرهاصات حرب غزة المبكرة مع العملية الفدائية التي استهدفت خطف وقتل نالنة
مستوطنين إسرائيليين في مدينة اليليل جنوب الضفة الغربية يوم  ،2014/6/12حي بقي اإلسرائيليون
والفلسطينيون في حالة مفاجأة ،ألن أ منظمة لم تعلن مسئوليتها عن العملية ،رغم تزايد اإلشارات
واالتهامات اإلسرائيلية لحماس.
لكن العملية أتت لتثبت مصداقية التوقعات بوجود خطط فلسطينية ليطف إسرائيليين ،رغبة من
حماس بإبرام صفقة تبادن مع سلطات االحتالن ،كما حصل في صفقة سشاليطس في  ،2011التي أسفرت
عن اإلفراج عن أكثر من  1000أسير فلسطيني ،مما فت شهية حماس على صفقة جديدة ،لإلفراج عمن
تبقى من أسرى في السجون اإلسرائيلية.
وسارعت إسرائيل على لسان رئيس الحكومة سبنيامين نتنياهوس(2م لتحميل حماس المسئولية،
متوعدا ً إياها برد قاس ،وأيقنت الحركة أن هذا االتهام ،سيفت صفحة جديدة من الصراع بينهما ،حتى
دون أن تعلن مسئوليتها عنها ،حي خرجت التهديدات اإلسرائيلية تباعا ً ضدها ،بدأت بحملة اعتقاالت
واسعة النطا طالت أكثر من  200من ميتلف مستويات كوادر الحركة في الضفة ،بمن فيهم نواب
المجلس التشريعي ووزراء سابقين وأساتذة جامعات ،بجانب العناصر الميدانية التنفيذية ،وأكثر من 50
أسيرا ً فلسطينيا ً محررا ً في صفقة التبادن األخيرة.
1م تقويم السياسة اإلسرائيلية لتجربة حماس ،مجلة العصرhttp://alasr.ws/articles/view/9650 :2007/12/14 ،
2م بنيامين نتنياهو :زعيم حزب الليكود ،عُيبِّن سفيراً في األمم المتحدة ،وانيرط في الحياة السياسية ،انتيب للكنيست ،وعُيبِّن نائبا ً لوزير
اليارجية ،وكان من معارضي اتفا أوسلو ،وفاز في انتيابات رئاسة الحكومة ،1996وواج عدة صعوبات في تشكيلها ،وأظهر خطا ً
سياسيا ً متشددا ً تجا الفلسطينيين معلنا ً شعار (يعطون نعطي ،ال يعطون فلن نعطيم ،وسم بفت نف تحت البرا مما سيهدد المسجد
األقصى في أساسات  ،ن بم خسر االنتيابات مقابل سإيهود باراكس ،وفقد الليكود قوت وتأنير على الساحة السياسية ،وأعلن سنتنياهوس
اعتزال العمل السياسي بعد اعتراف بالهزيمة ،لكن عاد بعد فترة وجيزة للظهور على الساحة السياسية ،ورش نفس في قائمة الليكود
النتيابات الكنيست ،وعين وزيرا ً للمالية في حكومة شارون الثانية ،وفاز برئاسة الحكومة دورتين متتاليتين .2012 ،2009
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رغم أن أبا عبيدة الناط العسكر باسم كتائب القسام قان أن العملية تؤكد لالحتالن أن لن يهنأ
طالما بقي مقاوم فلسطيني بالضفة.
ً
وقبيل اندالع حرب غزة ،أكدت أوساط متعددة في حماس أنها ال تعلم فعال الجهة التي تقف
خلف العملية ،ألن هناك فصالً بين الجناحين العسكر والسياسي في الحركة ،السياسيون يصدرون
تعليماتهم للعسكريين إلنهاء ملف معاناة األسرى ،والميدانيون لهم حرية اختيار الزمان والمكان
والتفاصيل العملياتية ،كما حصل في خطف الجند سشاليطس عام  ،2006حي علم قادة حماس
السياسيين بالعملية من وسائل اإلعالم.
ولو تأكد أن العملية لحماس في األيام القادمة ،فهي تمن الحركة هدية من السماء ،ألنها بحاجة
لها ،بعد أن زعم الكثيرون أن شعبيتها تراجعت بين الفلسطينيين في غزة بعد تجربة الحكم ،وما قيل عن
نجاح الجيش اإلسرائيلي في تفكيك خالياها في الضفة1(.م
لكن قرارا ً اتيذ داخل حماس باالمتناع عن أ حدي إعالمي خاص بالعملية ،خوفا ً من تفسير
بأن إعالن لمسئوليتها ،حتى أعلن صال العارور عضو القيادة السياسية لحماس المسؤولية عن
العملية2(.م
المثير في األمر أن عملية اليطف تم في الضفة الغربية ،لكن أصداءها ترددت في قطاع غزة،
وبادر الجيش اإلسرائيلي لقصف عدة أهداف تابعة لكتائب القسام بمدن ميتلفة ليلة  ،6/15-14ونشرت
بطاريات منظومة القبة الحديدية في المدن الجنوبية ،تحديدا أسدود وعسقالن ،تيوفا ً من إطال صواريخ
فلسطينية.
ورغم أجواء االحتفان في حماس بالعملية ،لكن مياوفها ازدادت ،خشية بأن تذهب تل أبيب نحو
استعادة تضرر ردعها ،بتوجي ضربات مؤلمة قاسية للحركة ،قد تصل حد اغتيان قادة سياسيين
وعسكريين ،لجباية نمن باهن ،مع مزاعم أن التعليمات بتنفيذها صدرت من غزة ،ورغم استبعاد شن
عملية ضد غزة ،لكنها بدت واردة لتصدير الفشل اإلسرائيلي األمني بالضفة3(.م
أجواء حماس في غزة أوضحت في األيام األولى لعملية اليطف ،أنها أمام مواجهة جديدة مع
الجيش اإلسرائيلي ،ستكون أكثر قسوة من سابقاتها ،أيا ً كانت نتيجة العملية ،ناجحة كما تأمل حماس
إلبرام صفقة التبادن ،أو كما يأمل االحتالن العثور على مستوطني  ،فالثابت أن المواجهة قادمة ال محالة
على كل االحتماالت ،لكن الجديد هو تسيين الجبهة نحو غزة ،وشعرت حماس أن مهاجمتها بات وشيكا ً،
بعد تقلي الجيش عمليات بالضفة الغربية.
ً
قيادة حماس في غزة اختفت تقريبا عن األنظار ،وواج الصحفيون صعوبة بالوصون إليهم،
بعد اتياذهم احتياطات أمنية فائقة خشية استهدافهم ،وبجانب هذ اإلجراءات األمنية االحترازية ،رفعت
حماس تهديداتها للجيش اإلسرائيلي إن هاجمها في غزة ،كاشفة النقاب عن تطوير كتائب القسام لقدراتها
الصاروخية ليجعلها قادرة على ضرب أ مدينة داخل فلسطين المحتلة في المعركة المقبلة ،إن تم
مهاجمة غزة.
وترجمت حماس القل الذ يساورها من هجوم إسرائيلي متوقع ،في اإلخالءات المتواصلة
للمقار األمنية خشية استهدافها من سالح الجو ،مع جهود دبلوماسية وسياسية من حماس اليارج ،التي
أجرت اتصاالت مكثفة مع عواصم عربية ودولية لكب الجماح اإلسرائيلي من ضربة قاسية ضد غزة.
لكن بات واضحا ً أن هناك عقبات تقف أمام نجاح حماس في النشاط الدبلوماسي المكثف لمنع
هجوم إسرائيلي ،يتمثل باالنشغان اإلقليمي بالملفات الداخلية في مصر وسوريا والعرا وإيران ودون
اليليج ،واالستغالن اإلسرائيلي لذلك ،بأن توقع بحماس ضربة قاسية ،وبرود عالقة الحركة مع بع
دون اإلقليم  ،التي تحاون حماس معها طي صفحة الماضي ،وفت صفحة جديدة لعدم من اإلسرائيليين
فرصة االستفراد بها4(.م
حماس كانت بصدد إعداد مذ كرة سياسية سترسلها للعواصم المؤنرة في المنطقة والعالم ،وعدد
من المؤسسات الدولية ،تحذر فيها من عملية إسرائيلية ضدها بغزة ،وتفند فيها اتهامها بيطف
المستوطنين لتبرير الهجوم ،واإليضاح أن غزة تعيش وضعا ً معيشيا ً واقتصاديا ً صعبا ً ال يحتمل حربا ً
1م حماس وإسرائيل إلى مواجهة عقب عملية اليطف ،المونيتور.2014/6/16 ،
2م القدس.2014/8/21 ،
 3م كيف تتعامل حماس مع الحملة اإلسرائيلية ضدها؟ فلسطين.2014/6/20 ،
 4م دبلوماسية حماس تحاون منع ضربة عسكرية لغزة ،موقع أمد اإلخبار .2014/7/1 ،

23

جديدة ،وبات واضحا ً أن حماس تساب الزمن إلصدار المذكرة قبيل مهاجمة إسرائيل لغزة ،ألن الحربين
السابقتين  2008و ،2012أكدتا أن إسرائيل خرجت خاسرة على صعيد الرأ العام الدولي،
والفلسطينيون بدأوا يكسبون .
وخشيت حماس من سيناريو إسرائيلي مفاد أن يقوم الجيش بترحيل العشرات من قياداتها من
الضفة ،بصورة قسرية لقطاع غزة من معبر إيريز على حدود الشمالية ،نم يتركهم داخل القطاع ،ويغل
المعبر ،صحي أن الحركة أفشلت عملية اإلبعاد لجنوب لبنان عام  ،1992حين نفى االحتالن أكثر من
 400من قياداتها هناك ،وتمكن معظمهم من العودة لألراضي الفلسطينية .
لكن الظروف اختلفت اليوم ،ألن غزة والضفة كيان سياسي واحد ،وسيكون من الصعوبة إجبار
اإلسرائيليين على إعادة قيادات الضفة لمنازلهم بالقوة ،ما يعني تحون غزة بنظر العالم لبؤرة معادية
ألنها تضم قيادات متهمة بمحاربة االحتالن اإلسرائيلي1(.م

ثانياً :تسخين جبهة غزة
زادت مياوف حماس من تصدير إسرائيل لتبعات عملية اليليل عليها في غزة ،بحملة عسكرية
كبيرة ضدها قد تطان اغتيان بع قياداتها.
وجاء في ورقة تقدير موقف داخل حماس ،أعدت في األيام التي سبقت اندالع حرب غزة ،جاء
فيها :سالحركة لديها قناعة تامة بوجود إجماع إسرائيلي على أن اإلجراءات العقابية ضدها في الضفة
تتجاوز عملية اليطف في اليليل ،ألن الجيش يقوم بعملية عسكرية واسعة ومتدحرجة لضرب قواعدها
ووجودها السياسي ،تحت غطاء محاولة الوصون لمنفذ العملية ،ويعتزم استغالن الفرصة العسكرية
حتى النهاية ،واستغالن األجواء الدولية لتنفيذ عمليات تمشيط دقيقة لفترة طويلة ،وقمع قواعد حماسس.
فيما تداون نشطاء حماس على شبكات التواصل االجتماعي صورة تظهر الميطط اإلسرائيلي
لضرب البنية التحتية للحركة في الضفة ،بضرب مؤسساتها االجتماعية ،وتجفيف منابعها المالية،
ومالحقة مرافقها الطالبية والجامعية2(.م
لم يقتص ر رد حماس على الحملة اإلسرائيلية ضدها على البيانات والتصريحات ،بل تعدا لعقد
لمؤتمر صحفي في غزة مع عدد من األجنحة المسلحة ،تقدمتهم كتائب القسام ،التي وجهت تهديدا للجيش
اإلسرائيلي ،بأنها لن نقف مكتوفة األيد أمام االنتهاكات ضدها في الضفة.
النقاش الذ ساد دا خل حماس ،لم يذهب باتجا افتعان مواجهة عسكرية حامية مع الجيش
اإلسرائيلي في هذ المرحلة ،عل ى األقل في غزة ،حتى ال يتم منح فرصة لتصدير إخفاق األمني
وعجز العسكر في عملية اليليل إلى غزة ،إال إذا تم فرض المواجهة عبر اغتيان شيصية كبيرة.
وبات ملفتا ً في الوضع الميداني أن يشهد رشقات صاروخية متبادلة بين الجيش اإلسرائيلي
ومجموعات فلسطينية مسلحة ،بحي يسقط عدد من الصواريخ في المدن الجنوبية ،فيما يرد الطيران
بقصف عدد من األهداف في ساعات الفجر األولى ألهداف ميتلفة في غزة.
واستقرت األجواء التي تييم على حماس في غزة آنذاك بعدم الرد بقوة على الحملة اإلسرائيلية
ضدها في الضفة ،وامتصاص غضبها عقب فقدان مستوطنيها الثالنة ،ألن أ رد من غزة يتجاوز
صواريخ قليلة غير مؤنرة ،قد يدخلها في مواجهة عسكرية كبيرة ،وهنا تسعى حماس لتحشيد الرأ العام
الفلسطيني خلفها مع القوى المسلحة ،الذين أبدوا رغبتهم باالنضمام إليها في أ معركة قادمة.
ً
لكن حماس بدت وانقة أن العد التنازلي لهجوم إسرائيلي عليها في غزة بات وشيكا،وطرحت
أسئلة حون :توقيت الهجوم ،وماذا سيشمل ،وهل سيكون مقلصا ً أو واسعا ً؟ وأخذت االحتياطات األمنية
الالزمة ،وأعلنت االستنفار بكافة أذرعها العسكرية واألمنية واإلعالمية ،تحضيرا ً للقادم ،وصدرت
التعليمات لجميع المستويات التنظيمية بأخذ التهديدات اإلسرائيلية على محمل الجد ،والحذر من استيدام
االتصاالت الهاتفية والشبكات االلكترونية،ألن التقدير السائد داخل المحافل األمنية أشار إلى عزم
إسرائيلي بضرب شيصيات قيادية كبيرة3(.م
وتأكد للجميع أن التهديدات ضد غزة قد تجر المنطقة إلى مربع ملتهب ،ألن سنتنياهوس يهرب
لألمام ،ويقفز في الهواء ،وما علم أن امتالك لقرار البدء بالتصعيد ،فال يعني أن يمتلك وقف  ،وحروب
غزة خير مثان.
1م عين إسرائيل على غزة  ..فهل تحدث المواجهة ،الشر األوسط.2014/6/23 ،
 2م ماذا تريد إسرائيل من ضرب حماس في الضفة؟ فلسطين اليوم.2014/6/29 ،
3م غزة تتحضر لرد إسرائيلي متوقع ،جريدة الرسالة.2014/7/6 ،
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وأصدرت األجنحة المسلحة في غزة بيانا ً عسكرياً ،أكد استعدادها لمواجهة أ هجوم إسرائيلي،
وعدم ترك حماس لوحدها في ساحة المواجهة القادمة ،طلبت المؤسسات الدولية العاملة في غزة من
موظفيها تيزين كميات إضافية من المواد الغذائية والتموينية في بيوتهم ومكاتبهم ،وإبالغ الرعايا
األجانب برفع أعالم مؤسساتهم الدولية فو منازلهم ،تحاشيا ً أل أضرار قد تصيبهم إذا اندلعت
المواجهة في غزة.
وحذر المحلل العسكر سعاموس هارئيلس أن األزمة األمنية التي أعقبت عملية االختطاف في
أوجها ،والحكومة ملزمة بالمناورة بين أمرين:
أ -بين غضب الجمهور بسبب مقتل المستوطنين ،والضغوط السياسية من داخل الجناح
اليميني في االئتالف من أجل رد فعل شديد،
ب -وبين تدهور الوضع لمواجهة عنيفة وواسعة مع حماس في غزة ،واضطرار الجيش لبلورة
سلسلة ردود فعل تثبت أن ما زان قويا ً مقابل حماس دون االنجرار لورطة عسكرية
متواصلة1(.م
وحذر اليبير األمني سرون بن يشا س من السماح باحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين ،ألن
قبل تحطيم البنى التحتية لحماس في الضفة ،هناك مهمة طارئة أكثر ،أن احتكاكا ً كهذا من شأن أن يشعل
نارا ً كبيرة ،ليس في الضفة فقط ،بل في األردن ومصر ،ودون عربية أخرى ،ألن الثورات في العالم
العربي جعلت الشارع عامالً غير مستقر ،وقابالً لالشتعان بصورة غير متوقعة.
ورغم دعوت لتحطيم البنى التحتية لحماس في الضفة ،لكن ال ينبغي جعل حكمها في غزة
ينهار ،ألن البدائل أسوأ ،محذرا ً أن عملية برية ضد القطاع ستضع تل أبيب في مرمى الصواريخ
الفلسطينية2(.م

1م استبعاد عملية برية كاملة على غزة ،هآرتس.2014/7/1 ،
2م حسابات عسكرية قبل ضرب غزة ،يديعوت أحرونوت.2014/7/1 ،
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لكن بات من الواض أن الحكومة اإلسرائيلية توفر لديها شب إجماع بين سدنتها بوجوب توجي
ضربة قاتلة لحماس ،وتصفية الحساب معها ب شن حرب بال هوادة فيها على قادتها وبنيتها التحتية في
الضفة وغزة ،مع التحذير من عمليات غير منضبطة تفقد دولة االحتالن تعاطف العالم معها.
مبان غير مأهولة في غزة ،فقد تنافس الوزراء في إطال
وفي حين اقترح قادة الجيش تدمير
ٍ
الوعيد للفلسطينيين من حرب واسعة على القطاع ،والعودة لسياسة االغتياالت ،وتدمير البنية التحتية
المدنية والمالية لحماس ،وترحيل كبار الناشطين من الضفة للقطاع ،من خالن التصريحات التالية1(:م
 -1قان نائب وزير الحرب سداني دانونس :سلن نتوقف إال عند تدمير حماس بشكل كامل،
مهمتنا لن تكتمل إال بردع كل المنظمات الفلسطينية عن قتل اإلسرائيليين ،ويجب جباية نمن
باهن من القيادة الفلسطينية كلهاس.
 -2توعد نائب وزير اليارجية ستساحي هنغبيس بأن يكون الرد اإلسرائيلي أقسى مما يتصور
أحد ،وال أدر كم من قادة حماس سيبقون على قيد الحياة.
 1م التصريحات الواردة جمعها الباح من الصحف اإلسرائيلية الصادرة قبيل أيام قليلة من شن الحرب يوم .2014/7/7
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 -3أكد رئيس الحكومة سبنيامين نتنياهوس أن سهناك مهمة أساسية أمامنا ،تتمثل بمواصلة
ضرب حماس وبناها التحتية ،ألنها تشجع عمليات االختطاف ،ومسئولة عن إطال
الصواريخ تجا المستوطنات في الجنوب ،والجيش يعمل في األيام األخيرة ضد أهداف لها
في غزة ،والحكومة ستوسع المعركة ضدها في حان اقتضت الضرورة ،والبد أن تدفع
الثمن ،وتواصل دفع س.
 -4قان رئيس جهاز سالشاباكس األمني الساب سآفي دييترس ،أن سحماس تحاون جر
اإلسرائيليين لمعركة جديدة عبر إطال الصواريخ ،ويجب علينا قطع رأسها وتدمير البنى
التحتية لها ،ونأخذ في الحسبان أن هذ المعركة ستستمر سنة أو أكثر ،وعلينا اختيار
اللحظة المناسبة عسكريا ً وسياسيا ً ،وأن نفكر بعقولنا ال ببطونناس.
 -5انضم وزيرا اليارجية سأفيغدور ليبرمانس واالقتصاد سنفتالي بينيتس للمطالبين بعملية
عسكرية واسعة في غزة ،عبر إ بادة البنى التحتية لمصانع إنتاج الصواريخ التي بات مداها
يصل مدينة نتانيا شمان تل أبيب ،وتنفيذ تدمير الصواريخ ال يتحق فقط بالضربات الجوية،
ألن غالبية هذ الصواريخ يتم إنتاجها تحت المدارس والعيادات الطبية والمساجد.
 -6قان سعاموس يدلينس رئيس شعبة االستيبارات العسكرية األسب  ،إن األمور تسير نحو
مواجهة أخرى جوية وبرية عنيفة مع حماس ،وهذ العملية ستستغر أسبوعين ،وحماس
ستطلب وقف إطال النار من اللحظة األولى ،وقد تم إرسان قوات مشاة ومدفعية لفرقة
غزة ،استعدادا ً الحتمان تنفيذ عملية عسكرية.
وواصل الجيش استعداد الستيعاب قوات كبيرة في محيط القطاع ،ألن حماس لديها مئات
الصواريخ قادرة على وصون تل أبيب وسط الكيان وبئر السبع جنوبًا ،واليشية أن يدفع اإلسرائيليون
نمنًا اقتصادياً ،وسيعيش الكثير منهم في المالجئ ،وسيكون هنالك قتلى وجرحى.
وبدأ الجيش باتياذ سلسلة إجراءات وخطوات على حدود غزة إزاء مواصلة إطال الصواريخ،
وأمام احتماالت أخرى تؤخذ بالحسبان ،ويستعد إلمكانية التصعيد ،رغم زعم المتحدث باسم الجيش سبيتر
ليرنرس ،بأن الحشودات العسكرية على حدود غزة ألغراض دفاعية ،وليس استعدادًا للدخون في حرب
برية موسعة ضدها ،ألن تل أبيب ليس من مصلحتها تعمي الصراع مع غزة ،في ضوء التردد الذ
يييم على المجلس الوزار المصغر بشأن كيفية الرد على الصواريخ المنطلقة من غزة1(.م
وذكر المراسلون العسكريون أن وحدات عسكرية نُقلت إلى جبهة غزة ،بجانب قوات مدرعة،
والهدف من هذا الحشد الكبير هو ب الرعب أمام حماس ،ألن توصية جهاز األمن للمجلس الوزار هي
استعراض القوة واالستعداد ،ولكن ليس تحطيم األواني ،ولذلك جاء تعزيز قوات االحتالن على حدود
القطاع بالذخيرة والمعدات ،واستقدام قوات مدرعة ،وتكثيف تواجد سفن سالح البحرية قبالة سواحل .
وشوهدت عدة قاطرات تصل من داخل األراضي المحتلة عام  1948لمواقع الجيش على حدود
غزة ،وقامت بإنزان ما فيها من ذخيرة ومعدات ،وسط تعزيزات عسكرية غير مسبوقة ،وتحلي مكثف
للطائرات خشية استهداف التعزيزات من قبل المقاومة2( .م
فيما حذرت حماس الحكومة اإلسرائيلية من مغبة اختبار صبرها في خطاب يحاكي خطابا ً
إسرائيليا ً ممانالً ،وعلى االحتالن عدم اختبار صبرها طويالً ،وتعهدت في حان فرضت أ معركة عليها
أنها ستكشف للجميع مدى هشاشة العدو اإلسرائيلي ،ويعني ذلك أن حماس تأخذ تهديدات االحتالن على
محمل الجد ،وال تأمن غدر  ،ولذلك تم اتياذ االحتياطات األمنية الالزمة ،رغم أنها غير معنية بتصعيد
األمور.
وقان الناط باسم كتائب القسام سأبو عبيدةس إن سالعهد الذ تيطط في قيادة العدو متى وأين
وكيف تبدأ المعركة وتنتهي قد مضى ،فالمعادلة تغيرت ،والزمن ال يرجع للوراء ،فقد يملك العدو قرار
البدء في المعركة ،لكن قطعا ً لن يستطيع تقدير حجمها ومسارها ومجرياتها ومآالتها ،ألن المقاومة لديها
من اليطط ما يم بكنها من إدارة المعركة بالطريقة التي ال يرغبها العدو وال يتمناهاس.
وأضاف :س إذا قدر لنا أن نكشف عما لدينا فسيتفاجأ العدو والصدي  ،وإن تهديدات االحتالن ال
تعني في قاموسنا سوى اقتراب ساعة االنتقام من  ،وتلقين دروسا ً قاسية ،وتهديدات ال تييفنا وال تربكنا،

1م حشود إسرائيلية كبيرة على حدود غزة ،الجزيرة.2014/7/3 ،
2مسأليكس فيشمانس ،البيت يحتر  ،يديعوت أحرونوت.2014/7/6 ،
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ولن تدفعنا سوى لتحضير بنك أهدافنا استعدادا ً للحظة الصفر ،والمعارك السابقة للعدو في غزة ستكون
نزهة بالنسبة لما أعدت ل كتائب القسام للمعركة القادمةس1(.م

ثالثاً :أهداف الحرب :تكتيكيا ً واستراتيجيا ً
بات من الواض أن حرب غزة لها أهداف إستراتيجية وأخرى تكتيكية ،ولئن حق الجيش
اإلسرائيلي مكاسب تكتيكية ،لكن في الوقت نفس ُمني بيسائر إستراتيجية على المستويات السياسية
والعسكرية والنفسية ،ألن الهدف االستراتيجي من العدوان هو نزع سالح المقاومة ،وهناك هدفين
تكتيكيين آخرين ،يتمثالن في:
أ -تأزيم الوضع الداخلي الفلسطيني ،بعد أن الحت احتماالت تطور المصالحة الفلسطينية،
ب -اختبار التوجهات اإلستراتيجية للنظام المصر الجديد.
النتائج الملموسة بعد اندالع الحرب تؤكد أن اإلسرائيليين حققوا مكاسب تكتيكية ،تتلي في:
 -1زيادة األعباء المادية على حماس ،بفعل القتل والتدمير الواسع في غزة.
 -2تيفي اليسائر البشرية لإلسرائيليين،عقب النجاح النسبي لمنظومات اعتراض الصواريخ.
 -3تعمي اليالفات العربية خاصة بين المحاور المتنافسة في العالم العربي.
أما اليسائر التي وقعت في صف االحتالن ،فهي خسائر إستراتيجية يمكن إجمالها في اآلتي:
 -1تعمي شعبية قوى المقاومة في الوسط الفلسطيني على حساب النهج التفاوضي للسلطة.
 -2تهيئة البيئة الشعبية للبدء بانتفاضة نالثة في الضفة الغربية.
 -3إعادة القضية الفلسطينية إقليميا ً لألضواء بعد تواريها خلف دخان الربيع العربي.
 -4إنهاء اإلحساس باستقرار الكيان بعد توقف المقاومة في الضفة وفلسطين 2(.1948م
وانعكست النتيجة األخيرة سلبا ً على الكيان الصهيوني من ناحيتين:
 -1التأنير السلبي على الهجرة اليهودية لفلسطين نظرا ً لحالة عدم االستقرار.
 -2تعمي اليالف داخل المجتمع اإلسرائيلي ،حون التعاطي مع مشروعات تسوية القضية
الفلسطينية.
وأظهرت تداعيات المعركة من الناحية العسكرية قدرة المقاومة وتطورها في مواجهة أ
عدوان ،مقابل فشل في األهداف التي أعلن عنها سنتنياهوس قبل خوضها ،أما التداعيات األبرز فهي على
المستوى السياسي ،ول تأنير سلبي على المقاومة من  3جهات:
 -1تمحور االتجا العام للحراك الدبلوماسي العربي والدولي حون المبادرة المصرية التي رأت
المقاومة أنها تفتقد للتوازن في الشكل والمضمون ،وبحكم التأييد األمريكي والروسي
الدون العربية لها ،فقد مثلت نقطة الضعف المركزية في موقف
واألوروبي وبع
المق اومة ،وهو أمر يضعف المكاسب السياسية ألدائها العسكر .
 -2وقوع الموقف الفلسطيني في مأزقين واضحين تفاعلت تداعياتهما لمستوى قد يمت كافة
النتائج اإليجابية للمعركة:
أ -محاوالت تكييف الجهد الدبلوماسي العربي لتحقي نقاط سياسية لصال محاور إقليمية متنافسة،
خاصة المحور القطر التركي من ناحية ،والمحور المصر السعود من ناحية مقابلة ،ما قد
ي ُِّحبون الموضوع الفلسطيني من كون هدفا ً إلى أداة ،وهو أمر في غاية اليطورة.
ب -ضبابية موقف الرئيس الفلسطيني من عدة جوانب :فهو مع المبادرة المصرية كما هي ،ولم
يساند المقاومة بأ شكل ،ولو بالتهديد بوقف التنسي األمني ،أو الدعوة لالنتفاضة في الضفة
الغربية.
 -3استمرار اليالف بين أطراف حماس مع دون عربية ،جعل مساحة الحركة للمناورة
السياسية الفلسطينية أكثر ضيقًا.
وبدأ الجيش اإلسرائيلي عدوان على غزة ،وواج مقاومة لم يتوقعها ،ولم يعرف حينها كيف
ومتى ستتوقف الحرب ،أو مآالتها ،لكن ما بات واضحا ً ل أن هذ الحرب الثالثة من نوعها ضد غزة في

1م التسجيل الكامل للمؤتمر الصحفي لكتائب القسام يوم http://www.youtube.com/watch?v=p_iV6lLMicc :2014/7/3
 2م وليد عبد الحي ،غزة إلى أين؟ ..تقدير موقف لمركز الزيتونة:2014/7/27 ،
http://www.alzaytouna.net/permalink/73660.html
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 6أعوام ،ما يعني أن الفلسطينيين يستعصون على الكسر واإلخضاع ،رغم كل ما ييتبر الجيش في
الحرب من قتل ودمار ،ويعجز إزاءهم رغم ما بحوزت من وسائل القوة1(.م
بالنسبة لحماس كانت هذ الحرب معركة على الوجود والمكانة ،إذ جاءت في ظرف صعب جدا
بالنسبة لها ،بعد أن خسرت عالمها ،وباتت في عزلة شديدة ،بانتهاء حكم اإلخوان المسلمين في مصر،
وفاقم من ذلك افتقادها للموارد المالية ،والحصار المشدد المفروض على غزة ،وبدت كمن ييوض
معركة مصيرية ،سواء استدرجها الجيش اإلسرائيلي أو العكس ،فهي في الحالتين لم يعد لديها ما
تيسر  ،سوى إمكانية السعي لتغيير المعادالت القائمة ،بهدف تعزيز مكانتها إزاء االحتالن واإلقليم ،وفي
إطار البيت الفلسطيني.
العامل اإليجابي الذ لعب لصال حماس تمثل بأن الحرب جاءت بعد التواف الفلسطيني على
إقامة حكومة ائتالف وطني أوائل يونيو حزيران ،تنهي حالة االنقسام ،مما انعكس إيجابيا ً عليها ،وعلى
الوضع الفلسطيني ،في مواجهة استهدافات الحرب اإلسرائيلية ،وتعرية أغراضها ووحشيتها في
العالم2(.م
أما بالنسبة لدولة االحتالن ،فإن هذ المعركة أرادتها من أجل إخضاع الفلسطينيين ،وقتل روح
المقاومة عندهم ،وهي معركة على صورتها كدولة رادعة في المنطقة ،وتمثل الهدف السياسي المعروف
والمباشر للحرب بمحاولة إضعاف قدرة حماس العسكرية.
أما على المدى اإلستراتيجي ،فربما استشعرت دولة االحتالن أن هذ اللحظة التارييية المواتية
لها لفرض تصورها للتسوية على الفلسطينيين ،سواء تمثل بحل أحاد  ،يفصل بينهما في إطار من
السيطرة اإلسرائيلية ،أو تمثل بتسويات أكبر ،قد تشتمل على إزاحات أو تغييرات ديموغرافية أو سياسية
في الضفة ،أو في شأن الموضوع الفلسطيني ،وماذا غير الحرب يستطيع تسهيل سيناريوهات كهذ تفو
الييان ويجعلها واقعية؟
حركة حماس كان لديها  3مشكالت:
 -1الفار الكبير في القوى والتسل وقوة النيران واإلدارة لصال الجيش اإلسرائيلي،
 -2تيوض هذ الحرب منفردة ،دون سند أو ظهير ،وفي ظرف دولي وعربي في حان
انكفاء أو غيبوبة ،وربما تواطؤ،
 -3تعمد الجيش اإلسرائيلي استهداف المدنيين ،وتركيز على تدمير البيوت والمراف
العامة ،مما ش بكل ضغطا ً كبيرا ً على المقاومة3(.م
وتجسدت هذ الفروقات في إجراء مقارنة سريعة تشير إلى أن:
أ -الحرب األولى الرصاص المصبوب أواخر -2008أوائل  2009استشهد خاللها 1400
فلسطيني ،وجرح اآلالف من سكان القطاع ،ودمر عدد كبير من المباني والبيوت السكنية،
مقابل قتل  9إسرائيليين،
ب -أما في الحرب الثانية عمود السحاب أواخر  2012فقد استشهد فيها  191وأصيب 1500
بجروح متفاوتة ،مقابل مقتل  6جنود إسرائيليين وجرح  222منهم ،رغم إطال المقاومة
 1700صارو على مستوطنات ومدن إسرائيلية،
ت -وتشير معطيات الحرب الثالثة  2014إلى استشهاد  2200وإصابة نحو  10آالف بجروح،
مقابل  70إسرائيليا ،وإصابة المئات.
ما ينبغي مالحظت أن في الحرب األولى بلغ التناسب ،في اليسائر البشرية بين الطرفين 1 :إلى
1400-9( 150م ،وتقل الفار في الحرب الثانية بنسبة  ،190-6 ،31-1وتقلصت الفجوة أكثر في
هذ الحرب ،لتقدر بـ 1إلى  100 ،20إلى .2000
ولعل من المفيد هنا لفت االنتبا إلى أن الكيان اإلسرائيلس ،مع تميبز بترسانة عسكرية متفوقة،
تم بكن من مواجهة عدة جيوش عربية ،فهو يتمتع أيضا بميزتين مهمتين ،تشكالن قيمة مضافة لها:
 -1األولى ،وهي ضمانة الواليات المتحدة والغرب أمنها ووجودها،
 1م ماجد كيالي ،انطباعات أولية عن الحرب الثالثة على غزة ،مجلة الطري  ،أيلون :2014
http://www.attareek.ps/atemplate.php?id=104
2م حرب غزة ومعانيها السياسية ،الجزيرة.2014/8/9 ،
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad -70ec-47d5 -b7c4 -3aa56fb899e2/3879acdd -0320-4d4a -8f93-6c0a95d13a85

3م إنها الحرب الثالثة على غزة ،جريدة المستقبل.2014/7/13 ،
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 -2الثانية ،احتكارها التسل النوو في المنطقة ،مما يجعلها تهدد بما يسمى سخيار شمشونس،
أو سخيار يوم الدينس ،في حان استشعارها بتهديد وجود .
القصد من ذلك لفت االنتبا إلى حقيقة مفادها أن المقاومة الفلسطينية يمكن أن تؤلم إسرائيل،
وأن تزيد كلفة وجودها ،وأن تهدد استقرارها ،لكن هزيمتها التارييية الكلية ،أو الجزئية تحتاج لعوامل
أخرى ،لعل أهمها يكمن في حصون تغير في البيئتين الدولية والعربية لصال الفلسطينيين ،وإيجاد جبهة
عريضة من اإلسرائيليين المعادين للصهيونية ،ويتعاطفون مع كفاح الفلسطينيين.
ولعل هذا ما يجب إدراك أو تمييز جيدا في غمرة االحتفاء بصمود غزة ،ألن دون حصون
هذ التغيرات ،سيبقى الكيان اإلسرائيلي ي حظى بحماية الغرب ،ودعم لتفوق من ميتلف النواحي في
المنطقة ،وستبقى المقاومة الفلسطينية غير قادرة على استثمار أو ترجمة تضحياتها وبطوالتها إلى
الدرجة المناسبة ،التي تكفل تغيير معادالت القوة والسياسة في صراعها مع هذا الكيان ،وتحقي هزيمت
على المستويين الكلي أو الجزئي ،في صراع مضن ومعقد وطويل األمد.
في كل األحوان ،فإن مجرد صمود فلسطينيي غزة ،وتوجيههم ضربات قاسية للجيش
اإلسرائيلي ،ولو كانت معنوية ،هو أمر كبير ،ويؤكد لإلسرائيليين أن دولتهم لم تعد مالذا ً آمنا ً ،وأن روح
المقاومة عند الشعب الفلسطيني لن تيمد.
وهكذا نجحت المقاومة في إنبات نفسها بإيالم الكيان اإلسرائيلي ،وصد عدوان  ،كما نجحت
حماس بتعزيز مكانتها  ،بانتهاجها خطاب التحرر الوطني ،وتمسكها باإلجماع الفلسطيني ،بيد أن التحد
الذ يواجهها اآلن هو كيفية استثمار ذلك ،بتحويل التضحيات والبطوالت إلى مكاسب سياسية.
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المبحث الرابع :أجنحة المقاومة الفلسطينية(1م
بدا من وقائع الحرب اإلسرائيلية على غزة  2014أن حركة حماس ممثلة بكتائب عز الدين
القسام -ومعها باقي تشكيالت المقاومة الفلسطينية المسلحة ،أعدت نفسها لهذا االستحقا أكثر من
الحربين الماضيتين ،2012 ،2008 ،على مستويات التسلي والتأهيل واإلدارة ،حتى أنها وجهت
ضربات صاروخية للعم اإلسرائيلي ،وصدمت قوات النيبة اإلسرائيلية في نمط عملياتها ،غير
المتوقع ،وقدرتها على صدبها ،بل وتكبيدها خسائر فادحة.
السطور التالية تعطي معلومات أولية عن األجنحة العسكرية التي شاركت في صد العدوان على
غزة ،بإعطاء لمحة تارييية عن تأسيسها ،ودورها الملحوظ في الحرب األخيرة ،ورغم أن معظم هذ
األجنحة العسكرية ينضو تحت مظلة منظمة التحرير ،وبعضها ال.
لكن التباينات السياسية بين الفصائل غابت في ميدان المقاومة ،حي توحدت الرايات وانقشعت
األلوان ،ألن المواجهة والدفاع عن األرض ال تحتمل هذا التباين ،خصوصا ً في اللحظات الصعبة التي
يقف فيها المقاوم أمام خيارين :إما الموت أو العودة منتصرا ً ،وهذا ما حصل في حرب الـ 50يوما ً التي
قضاها المقاومون تحت أرض غزة لمواجهة العدوان اإلسرائيلي.
ورغااام تكاااانر األجنحاااة العساااكرية المسااالحة ،وانيراطهاااا جميعاااا ً فاااي العمااال المقااااوم ضااادب الجااايش
اإلسرائيلي خالن حرب غزة ،إال أن هناك ظااهرة نشاأت ماع هاذ الحارب تمثلات بالتنساي المشاترك باين
هذ األجنحة ،على مستويين:
 .1المستتتوا اإلعالمتتي :حي ا البيانااات المشااتركة التااي تصاادر بشااكل موحااد عنهااا ،سااواء بشااأن
عمليااات عسااكرية مشااتركة ض ادب قااوات االحااتالن ،أو بشااأن اإلعااالن عاان مواقااف محااددة تجااا
تطااورات سياسااية ،أو مسااتجدات ميدانيااة؛ ممااا منحهااا قااوة اعتباريااة وميدانيااة كونهااا تعباار ع ان
تقارب وتعاون بين فصائل المقاومة ،وتكرس مواقف تجمع عليها.
 .2المستوا العسكري :وتمثل في قيامها بالتيطيط لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ،مما أنقال علاى
الجيش اإلسرائيلي وأجهزتا األمنياة ،وأبارز لُحماة المقاوماة وتكاتفهاا ،واساتعدادها للتوافا علاى
وحدة ميدانية دون الوحدة السياسية التي تعتارض سابيلها عراقيال ج بماة .ويعادب التنساي العساكر
الميداني أعلى صور التعاون والتنسي التي ميزت العالقات المتبادلة بين أجنحة المقاومة.

أوالً :كتائب القسام(2م

برزت كتائب الشهيد عز الدين القسام ،كقوة فاعلة ومؤنرة ،وخصما ً حقيقيا ً للجيش اإلسرائيلي
في الحروب الثالث األخيرة على غزة ،بعدما تعاظمت قوتها بشكل كبير والفت في العقد األخير.
وتمتاز كتائب القسام بتماسك بنيانها التنظيمي ،ورؤيتها الوطنية المتزنة ،وقوة ونقل فعالياتها
على األرض ،مما حفر لها مكانة سامية في قلوب الفلسطينيين ،وبوأها موقعا ً رياديا ً في حقل العمل
المقاوم ضد االحتالن ،وجعل منها لب المعادلة الكفاحية في مضمار السعي نحو التحرر واالستقالن.
ولئن أعلنت كتائب القسام انطالقتها رسميا ً نهاية عام  ،1991عبر سلسلة من العمليات الجهادية
ضد قوات االحتالن والمستوطنين ،فإن جذورها تمتد لعام  1984الذ شهد إماطة اللثام عن أون بنية
عسكرية منظمة انبثقت عنها الحقا ً حركة حماس ،فقد ألقت سلطات االحتالن القب على الشيخ أحمد
ياسين ومجموعة من مساعدي وأتباع بتهمة تشكيل تنظيم عسكر يهدف لمحاربة االحتالن بالوسائل
العسكرية.
ً
وتجسيدا للدور العسكر الذ مارست الحركة في المرحلة التي سبقت اندالع انتفاضة الحجارة
عام  ،1987فقد تشكلت عدة أجهزة تنظيمية لمعالجة الشأن األمني المتعل بالعمالء ،والشأن العسكر
المتعل باالحتالن ،وبرز في هذا اإلطار التنظيم العسكر سمجاهدو فلسطينس الذ تولى تنفيذ عدد من
العمليات العسكرية ضد قوات االحتالن ،بما توفر من وسائل وإمكانات محدودة حتى اندالع االنتفاضة.
ومع تفجر االنتفاضة عام  ،1987وانطالقة حماس ،بدأت طورا ً جديدا ً في سفر المواجهة مع
أر لمرحلة جديدة من العمل العسكر  ،ومهد الطري نحو بزوغ جيل جديد يحمل هم
االحتالن ،ب
المقاومة في فلسطين3(.م
كوادرها الميدانيين.

 1م المعلومات الواردة عن األجنحة العسكرية مستقاة من منشورات و كتيبات صادرة عنها ،ومقابالت مع بع
 2م الموقع الرسمي لكتائب القسام يوض المسيرة التارييية لنشأتها بالتفصيلwww.alqassam.ps :
 3م ماذا تبقى من قدرا حماس العسكرية ،السياسة الدولية ،مركز األهرام للدراسات االستراتيجية ،القاهرة ،أبريل  ،2009ص.154
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96069&eid=556
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فقد تسلم الشيخ صالح شحادة دفة القيادة العسكرية للحركة ،وأرسى القواعد األولى واللبنات
األساسية لتنظيم عسكر جديد ،ذ آليات مرنة وأشرعة منفتحة ،استوعبت كثيرا ً من الطاقات والقدرات
والجهود ,واستثمرتها في ميدان المواجهة ضد االحتالن.
وشهدت تلك الفترة التي صاحبت البدايات األولى لالنتفاضة العديد من العمليات العسكرية ضد
قوات االحتالن ،تركزت على إطال النار وإلقاء القنابل اليدوية ،وبلغت مبلغا ً رفيعا ً ،وأصابت نقلة
نوعية بالنجاح في اختطاف الجنديين سآفي ساسبورتس وإيالن سعدونس عام .1989
تسببت هذ العملية بإشعان األضواء الحمراء في عقون قادة االحتالن ،ووضعهم أمام حقيقة
خطورة هذا التطور الهام الذ مس هيبتهم العسكرية ،وزلزن حصانتهم األمنية ،وألقى بهم في أتون
المواقف الحرجة ،التي انعكست على األرض في حملة واسعة استهدفت حماس ،وطالت المئات من
قياداتها ونشطائها السياسيين والعسكريين ،وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين زعيمها ومؤسسها الذ
حكمت علي سلطات االحتالن بالسجن مدى الحياة عام 1(.1991م
لكن مسيرة حماس لم تتوقف أو تتراجع ،فقد تطورت قدماً ،وبلغت إحدى أهم مراحلها باإلعالن
أوائل  1992عن استبدان اسم الجناح العسكر للحركة المعروف باسم سمجاهدو فلسطينس إلى كتائب
الشهيد عز الدين القسام ،لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل العمل العسكر المتصاعد في وج االحتالن،
وتبدأ الفعاليات العسكرية في الظهور ،مثينة في اإلسرائيليين اآلالم والجراح.
ولم تلب مسيرة المقاومة أن شهدت انتكاسة واضحة إنر نشوء السلطة الفلسطينية عام ،1994
وتبنيها لمواقف متشددة إزاء المقاومة ،واعتبارها خروجا ً عن القانون الفلسطيني ،وما تال ذلك من
إجراءات قاسية بح الحركة ،ترافقت مع إصرارها على مقاومة االحتالن ،تمثلت بإغال الكثير من
مؤسساتها ،واعتقان وتعذيب المئات من قادتها وعناصرها ،وزجهم في السجون والمعتقالت ،وتجريم
المقاومة كسياسة رسمية استنادا ً لاللتزامات األمنية الواردة في اتفاقات أوسلو وملحقاتها.
كل هذ اإلجراءات أضعفت كتائب القسام ،وحطمت كثيرا ً من بنيتها العسكرية التحتية،
وأجبرتها على االنكفاء ولملمة الجراح ،واالكتفاء بما تيسر من عمل عسكر بين فترة وأخرى ضد
االحتالن.
وظل العمل العسكر لحماس يراوح بين المد والجزر تحت مطرقة االلتزامات األمنية للسلطة
الفلسطينية ،حتى تفجرت انتفاضة األقصى أواخر عام  ،2000واندالع أوسع المواجهات الجماهيرية بين
الفلسطينيين وقوات االحتالن التي ارتقى فيها مئات الشهداء والجرحى في غضون أيام قالئل ،واستبان
من خاللها مدى عنف الجرائم اإلسرائيلية ،وعم الوحشية المنزرعة داخل نفوس جنود االحتالن.
آنذاك ،تداعى الفلسطينيون للدفاع عن أنفسهم بكل السبل والوسائل المتاحة ،فمنهم من استيدم
الحجر ،وامتش السكين ،ورفع البندقية ،إال أن مستوى الفعل الفلسطيني ظل قاصرا ً عن مبارزة الفعل
العسكر اإلسرائيلي في األسابيع األولى للمواجهة ،والتحون لظاهرة حقيقية تتحدى المحتل ،وتملك
إيذاء  ،وإيقاع اليسائر في صفوف .
فالبنى التنظيمية التحتية العسكرية لحماس لم تكن قائمة أصالً ،أو كانت متداعية مبعثرة على
أفضل تقدير بحكم الضربات األمنية التي واجهتها في سنوات ما قبل انتفاضة األقصى ،مما أعا الفعل
العسكر  ،وأخر عن الرد المباشر على جرائم االحتالن ،واستلزم جهودا ً كبيرة وفترة زمنية كافية
إلعادة بناء وترميم وهيكلة وترتيب بنى وخاليا المقاومة ،وتأهيلها للمواجهة الساخنة المحتدمة مع
االحتالن2(.م
وما هي إال عدة أسابيع ،حتى بدأت االنتفاضة قطف أولى نمار العمل الجهاد الفاعل والمؤنر
لحماس ،لتبدأ أشكان المقاومة التي تنفذها كتائب القسام تتوالى تترى ،بد ًء من إطال النار ،مرورا ً بتفجير
العبوات الناسفة وإطال الصواريخ وقذائف الهاون ،وصوالً القتحام المستوطنات وتنفيذ العمليات
االستشهادية الموجعة في عم كيان االحتالن.
ونتيجة لليطر المتعاظم الذ شكلت الحركة على أمن المستوطنات واالحتالن ،شن الجيش
حملة شرسة ضد أفرادها وكوادرها وقادتها ومؤسساتها ،واستنفذ كافة الوسائل في محاربتها ،محاوالً
تحطيمها والقضاء عليها ،وإزالة تهديداتها ،وطالت االعتقاالت كافة مستويات حماس ،ولم تستثن صغيراً
1م إسماعيل األشقر ،العمليات العسكرية في انتفاضة األقصى ،المركز العربي للدراسات ،غزة ،2004 ،ص.54
 2م تعظيم القدرة العسكرية لحماس في غزة ،إعداد خبراء أمنيين بالتعاون مع أجهزة أمنية ،2008 ،مركز المعلومات واالستيبارات
واإلرهاب ،تل أبيب ،ترجمة مركز خدمة المتابعات الصحفية ،ص.12
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وال كبيراً ،كما االغتياالت التي حصدت أبرز الرموز والشيصيات والقيادات والكوادر السياسية
والعسكرية
في فترة الحقة ،شكل التصنيع العسكر في كتائب القسام ميزة خاصة انفردت بها عن بقية
األجنحة العسكر األخرى للمقاومة ،كتصنيع الصواريخ والقاذفات ،والعبوات الجانية واألرضية الكبيرة
جداً ،والقنابل اليدوية الفعالة ،والعبوات المضادة لألفراد ،وإنتاج جميع أنواع المتفجرات اليطرة الفعالة
بشكل عام.
وخالن الحروب الثالنة التي خاضتها كتائب القسام في غزة ضد االحتالن اإلسرائيلي في أعوام:
 ،2014 ،2012 ،2008بدت أكثر نقة بقدراتها ،وإصرارا ً على مواصلة مسيرتها ،واستعدادا ً للتعاطي
مع المعطيات ،والتكيف مع المستجدات.
وفي هذا السيا لوحن إقدام كتائب القسام على انتهاج خطوات ذكية ذات بعد تكتيكي في
السنوات األخيرة ،لتعظيم المكاسب والمنجزات ،وتقليل االنتقادات واالعتراضات واليسائر ،فقد امتنعت
عن تنفيذ عمليات استشهادية داخل العم اإلسرائيلي ،مع تكثيف هجماتها وضرباتها لمواقع االحتالن
ومستوطنات في حدود فلسطين المحتلة عام  ،67إضافة للمستوطنات المحاذية للحدود الشرقية لغزة،
ولعب هذا التكتيك المحسوب دور في درء جزء من المياطر والضغوطات ،وفت آفا جديدة أمامها،
تمكنها من التحرك بمرونة أكبر على الصعيدين السياسي والداخلي1(.م
ونفذت كتائب القسام خالن الحرب األخيرة في غزة  2014عشرات العمليات النوعية ضد
الجيش اإلسرائيلي ،خاصة خطف جنود ،وعمليات تفجير ضد مواقع الجيش المتمركزة على حدود
القطاع ،وضرب معظم المدن اإلسرائيلية ،ووصلت أبعد مدى لصوارييها  160كيلومترا عن غزة على
أطراف حيفا شماال.
ال يعرف على وج الدقة عدد عناصر كتائب القسام ،لكن التقديرات الفلسطينية واإلسرائيلية
على حد سواء تتحدث عن  30-20ألف مقاتل ،وتتميز بوجود ألوية وكتائب ووحدات خاصة داخلها في
محاكاة للجيوش النظامية ،وخاضت مواجهات متقدمة مع الجيش اإلسرائيلي في غزة ،وتملك شبكة أنفا
ال يعرف أين تبدأ وال أين تنتهي ،ونفذ ت في الحرب سلسلة من عمليات التسلل خلف خطوط الجيش
اإلسرائيلي.
وقد مثل التطور الالفت ألداء القسام الميداني والعسكر واألمني واإلعالمي والنفسي في
السنوات األخيرة نقطة ارتكاز في تطور مشهد الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني بشكل عام ،عالوة على
اإلعداد الميداني للمواجه ة في كل لحظة نقطة فارقة في تحقي مكون جوهر في رسم معادلة الصراع،
ورغم هذا االستعداد للقتان الذ قدم القسام في مؤشرات واضحة قبل حرب الـ 51يوما ً ،إال أن القتان
الميداني مثَّل االختبار الحقيقي لتعاظم القسام ،وفرض معادالت جديدة ،وتحقي متغيرات هامة2(.م
وفي جزء من مكونات بناء القوة العسكرية لحماس ،يالحن عملية إنضاج أساسية بشكل
يضاعف من التهديدات التي تشكلها وتفرضها على الجيش اإلسرائيلي ،وهذ التهديدات تتضمن قدرات
محسنة على تنفيذ العمليات النوعية3(.م
ويمكن قراءة أداء القسام بشكل موضوعي ،ودراسة التطور الذ تحق على أدائ الميداني على
النحو التالي:
 -1تتمتع كتائب القسام بهيكل هرمي ،ومستوى تدريب جيد ،وتشكيالت عسكرية وتيصصات
متنوعة ،وتتكون من  6ألوية ،الذ يضم  5آالف مقاتل ،ويضم  5-4كتائب ،ويقدر عدد
عناصر القسام بـ 30ألف مقاتالً ،يتوزعون على العديد من الوحدات والكتائب التي تنتشر
في قطاع غزة ،لكل وحدة مهام معينة مناطة بها ،ومواقع معينة تعمل انطالقا ً منها.
 -2يركز األداء العسكر للقسام على القدرة البرية للدفاع ،وصد توغالت جيش االحتالن،
وتحسين القدرة الصاروخية ،وتوسيع نطاقها ،وواجهت الكتائب ميدانيا ً صعوبات ج َّمة ،لكن
حالة الصمود الشعبي ومقاومة منعت حالة االنكسار رغم فداحة الثمن.
1م قدرات حماس العسكرية..خالن حرب غزة  2012وما بعدها ،مايو :2014
http://adnanabuamer.com/article.php?id=456#.VFO3fPmsVog
2م مصطفى صبر  ،قدرات حماس العسكرية والتنظيمية تشغل اإلعالم اإلسرائيلي ،فلسطين.2014/7/17 ،
3م القدرات العسكرية لحماس في غزة ،مركز الزيتونة للدراسات ،بيروت ،نيسان :2008
http://www.alzaytouna.net/permalink/5235.html
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 -3اعتقد الجيش اإلسرائيلي قبل عدوان  2014بأن مقاتلي القسام خبرتهم ضئيلة في القتان،
لكن ما وقع على تيوم غزة أبرزهم نيبة محترفة جريئة مبدعة ،ويمكن اعتبارهم من
األكثر حرفية ،ومنحتهم الجرأة المتناهية واإلقدام الفدائي الذ تميزوا ب صورة جسدت
مالم جديدة ،برزت في اقتحام موقع سناحل عوزس ،واإلجهاز من نقطة صفر على جنود
النيبة ،والتسلل خلف خطوط العدو ،واألسر ،وحرب األنفا الشرسة ،مما منحهم امتيازاً
غير مسبو  ،وصورة غير معهودة.
 -4من الوحدات المهمة جدا ً لكتائب القسام اإلسناد واإلمداد والتموين التي عملت على توفير
الدعم اللوجستي للكتائب المنتشرة على حدود القطاع من سالح وذخيرة وغذاء وأدوية
ووقود ،ووحدة اإلشارة واالتصاالت ،ومركز القيادة الذ يقوم بتوزيع المهام ونشر
التعميمات ،والقيام بالحرب اإللكترونية من التشويش على المحطات الفضائية اإلسرائيلية،
واخترا الترددات العسكرية والمواقع اإللكترونية ،وبدا واضحا ً مستوى السيطرة والتحكم
لدى القسام في هذا العدوان1(.م

ثانياً :سرايا القدس
تشكل سرايا القدس المرتبة الثانية للعمل المقاوم الفاعل على الساحة الفلسطينية بعد كتائب
القسام ،في مستوى اإلنيان بالعدو ،وضرب قوات ومستوطني  ،وحذت حركة الجهاد اإلسالمي حذو
حماس في مقاومة االحتالن ،فقامت بانتهاج الوسائل األكثر إيالماً ،ونفذت العديد من العمليات العسكرية
الموجعة ،ومنها العمليات االستشهادية داخل فلسطين المحتلة عام  ،48التي أوقعت عددا ً كبيرا ً من الجنود
والمستوطنين بين قتيل وجري .
ومع نشوء السلطة الفلسطينية عام  1994إنر توقيع اتفاقيات أوسلو ،وما راف من إصرار
فلسطيني سلطو على تنفيذ االلتزامات األمنية الواردة في سيا االتفاقات المبرمة ،شهد النشاط
العسكر لحركة الجهاد تراجعا ً كبيرا ً أسوة بغيرها من فصائل المقاومة التي تعرضت لألذى والمالحقة
والتضيي  ،و دخل العمل العسكر للجهاد في أدنى حدود  ،بشكل يقترب من درجة الجمود2(.م
ورغم محاوالتها العديدة الستنهاض قواها ،وإعادة بناء وترميم بنيانها وهياكلها ،فإن الضربات
الموجعة والمالحقات المستمرة التي تولتها السلطة وأجهزتها األمنية لحركة الجهاد لم تسم بأ نوع من
أنواع الترميم واالستنهاض ،أو تتي أ إمكانية فعلية لمباشرة عمل منظم وفاعل ضد قوات االحتالن.
ومع اندالع انتفاضة األقصى توفرت لحركة الجهاد ،كما الفصائل األخرى ،الفرصة الكاملة
الستئناف العمل المقاوم دون التقيد بسياسات والتزامات المرحلة السابقة وقيودها القاسية ،فبدأت ببناء
خالياها العسكرية ،وانيرطت في أعمان المقاومة ضد االحتالن ،متميزة بحضور جيد وفاعلية واضحة
لتتبوأ موقعا ً متقدما ً في صدارة العمل الفلسطيني المقاوم.
فمن االشتباكات المسلحة ،نم اقتحام المستوطنات ،فالعمليات االستشهادية ،كان لسرايا القدس
دور ووجود ،وإسهام أصيل في مسيرة المقاومة ،جعل منها هدفا ً مباشرا ً للسياسات االحتاللية ،ووضعها
في دائرة االستهداف ،طان عددا ً من عناصرها وكوادرها وقياداتها العسكرية ،وطان االعتقان أعداداً
أخرى منهم.

1م محمد المدهون ،تطور األداء العسكر للقسام ،وكالة معا ً اإلخبارية:2014/10/21 ،
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=734309
 2م تفاصيل أوفى عن نشأة سرايا القدس وعملياتها الجهادية ،على موقعها الرسمي/http://www.saraya.ps :
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ثالثاً :كتائب شهداء األقصى
تحتل مكانة متقدمة في مستوى الفاعلية العسكرية في مواجهة االحتالن ،فإسهاماتها المتميزة
وحضورها المؤنر على ساحة المقاومة ال ييفى على أحد ،وترجع جذورها األولى إلى االنتفاضة األولى
عام  ،1987حي شهدت تأسيس النواة األولى األساسية للمجموعات الياصة بحركة فت لمقاومة
االحتالن بأشكان ميتلفة.
فما أن اندلعت االنتفاضة  ،واشتد أوراها في أشهرها األولى ،حتى واكبت فت تطوراتها
ومستجداتها التي فرضت ظروفا ً وحقائ ووقائع جديدة شهدت تصعيدا ً إسرائيليا ً ،من خالن النظر في
تشكيل أطر وهياكل لمواجهة التحديات التي تفرضها ضراوة الوقائع الميدانية ،فكان تشكيل المجموعات
العسكرية للحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة1(.م
نشطت كتائب األقصى بتنفيذ العمليات الفدائية ضد قوات االحتالن حتى التوقيع على اتفاقات
أوسلو  ،1993التي مهدت لتأسيس السلطة الفلسطينية ،وما تالها من انيراط معظم أفراد مجموعاتها
العسكرية في صفوف أجهزة األمن ،مما ألغى الدور العسكر لفت تحت طائلة المرحلة المشبعة
بااللتزامات واالستحقاقات األمنية الواردة في االتفاقات المعقودة.
ومع بدء انتفاضة األقصى ،واشتعان الضفة والقطاع ،وتصاعد القمع اإلسرائيلي ضد
الفلسطينيين ،وانيراط بع فصائل المقاومة في العمل العسكر ضد االحتالن ،بدأت بع شيصيات
ودوائر فت  ،خاصة التي تعنى بالشئون الميدانية ،مراجعة خياراتها ،وإعادة تقييم لمواقفها السابقة التي
اتيذت عقب توقيع اتفاقات أوسلو ،ونشوء السلطة ،للحيلولة دون انعزالها عن مسار األحداث وهموم
الجماهير التي باتت تتطلع لردود مؤنرة على العنف اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرض
ومقدسات .
و شكل تفاعل قوى المعارضة الفلسطينية ،وخاصة حماس والجهاد ،مع أحداث االنتفاضة،
وانيراطها في مقاومة االحتالن ،أداة ضغط هامة على فت التي بدأت تساورها هواجس اليسارة الشعبية
وانيف اض أسهمها الجماهيرية في مواجهة القوى اإلسالمية التي ارتفعت أسهمها ،وتزايد مستوى تأييد
الجماهير لها بشكل ملحوظ نتاجا ً لفعالياتها الواضحة في مقاومة االحتالن ،مما اضطرها لتشكيل كتائب
شهداء األقصى كذراع عسكر وقوة ضاربة لفت في مواكبة األحداث والتطورات المتسارعة في
انتفاضة األقصى.
لكن كتائب شهداء األقصى لم تكن اإلطار الوحيد الذ عمل تحت لواء فت في انتفاضة
األقصى ،بل ارتبط باسمها مجموعات أخرى ،بعضها حمل نوعا ً من االستقاللية عن الحركة مثل كتائب
اآلخر يتبع جهات ومحاور معينة في
سأحمد أبو الريشس التي نشطت جنوب قطاع غزة ،والبع
1م الموقع الرسمي لكتائب شهداء األقصى ،يستفي
http://www.3asfa.com/ar/index.php

في الحدي عن البدايات األولى لنشأتها:
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الحركة مثل سكتائب العودةس ،لكن هذ المجموعات رغم تعددها ،فلم تبلغ حدب حجم ومستوى كتائب
شهداء األقصى التي بقيت االسم األكثر بروزا ً وتعبيرا ً عن فت على الساحة الفلسطينية.

رابعاً :كتائب الشهيد أبو علي مصطفى
تشكل إحدى فصائل المقاومة التي ساهمت في الفعل العسكر المقاوم ضد االحتالن
اإلسرائيلي ،ورغم محدودية دورها العسكر الراهن ،إال أن ال يعكس دورها العسكر تاريييا ً ،فقد
شهد عقد الستينات والسبعينات العصر الذهبي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي انبث عنها فيما بعد
جناحا ً عسكرياً ،تولى زمام األمور والنشاطات والفعاليات العسكرية في مواجهة االحتالن.
مارست الجبهة أشكاالً متعددة من العمل المقاوم بجانب قوات الثورة الفلسطينية ضد قوات
االحتالن ،حتى اندحر فعلها العسكر المقاوم نتيجة طبيعية لحصار بيروت ،ورحيل قوات الثورة عن
لبنان عام .1982
ومع اندالع االنتفاضة األولى عام  1987لجأت الجبهة الشعبية كغيرها من فصائل المقاومة
لتشكيل جناح عسكر لها أسمت سالنسر األحمرس ،بقي ذا فاعلية محدودة في مضمار العمل المسل ،
وانصب جل عمل على التركيز على فئة العمالء ،والتحقي معهم ،وإعدام بعضهم1(.م
مارست الكتائب العديد من العمليات العسكرية ،أبرزها العملية النوعية التي طالت وزير
السياحة اإلسرائيلي سرحبعام زئيفيس بتاريخ  ،2001/10/17انتقاما ً الغتيان الشهيد أبي علي مصطفى،
نم دخلت غمار العمليات االستشهادية من خالن تنفيذ بعضها ضد االحتالن والمستوطنين داخل فلسطين
المحتلة.

خامساً :كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية
الجناح العسكر للجبهة الديمقراطية ،بدأت مسيرتها في البدايات األولى الندالع الثورة
الفلسطينية ،خصوصا ً في عقد السبعينات ،لكنها تأنرت كثيرا ً عقب حصار بيروت ،وخروج منظمة
التحرير منها عام . 1982
دخلت فصائل الثورة الفلسطينية في حالة من اليمون والتراجع على صعيد العمل المسل حتى
اندالع االنتفاضة األولى عام  ،1987حي شهدت سنواتها تشكيل عدد من األجنحة العسكرية لفصائل
المقاومة ،من بينها سالنجم األحمرس كجناح عسكر للجبهة الذ لم يحدث قفزة نوعية في أنشطتها
العسكرية ،فبقيت مشاركتها محدودة ،واقتصر على التركيز على فئة العمالء ،والتحقي معهم.
مع قدوم السلطة الفلسطينية عام  1994انيرط عدد كبير من عناصر الجبهة في صفوف
أجهزتها ،ولم يتب من مجموعاتها العسكرية شيء ،حتى اندلعت انتفاضة األقصى عام  ،2000وبدأت
قوى المقاومة بإعادة تشكيل وترتيب عناصرها ،واستجماع عناصر قوتها وطاقاتها.
شكلت الجبهة جناحا ً مسلحا ً لها أسمت كتائب المقاومة ،تولى تنفيذ عدد من العمليات العسكرية
ضد قوات االحتالن والمستوطنين ،وعارضت العمليات االستشهادية في عم الكيان اإلسرائيلي ،مشددة
على مشروعية الفعل العسكر ضد قوات االحتالن والمستوطنين داخل فلسطين المحتلة عام 2(.1967م

سادساً :ألوية الناصر صالح الدين
تعرف نفسها بأنها إطار شعبي كفاحي مقاتل مستقل بذات تأسس منذ الشرارة األولى الندالع
ب
االنتفاضة بتاريخ  ،2000/9/28لمقاومة االحتالن ،والحفاظ على جذوة االنتفاضة والمقاومة،
واستمراريتها بزخم كفاحي ،ألن االنتفاضة خيار استراتيجي للشعب الفلسطيني لطرد االحتالن ،وتحقي
كامل أهداف المشروعة.
ً
تشكل لجان المقاومة بوتقة تضم بين نناياها خليطا من رجان المقاومة الذين ينتمون لميتلف
الفصائل المقاومة خاصة فت وحماس ،مع عدد من المقاومين غير المؤطرين ،وينتمون ألجهزة األمن
الذين سئموا الدوران في فلك أوسلو ،واختاروا المقاومة طريقا ً وحيدا ً لهم بمعزن عن التوج الرسمي
للسلطة الفلسطينية.
برزت لجان المقاومة في األيام األولى النتفاضة األقصى إنر إدراك فصائلي ووعي وطني
بطبيعة وحقيقة المياطر ،والتحديات التي تحملها المرحلة القادمة ،وتتطلب رصا ً للصفوف وصهرا ً لكافة

 1م لمزيد من التفاصيل عن الكتائب وفعالياتها العسكرية ،يمكن زيارة موقعهاhttp://www.kataebabuali.ps/ar :
 2م المزيد من التفاصيل عن نشأة الكتائب وعملياتها على موقعها الرسميhttp://www.pnrb.info:
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الجهود والطاقات في خانة العمل الوحدو المشترك ،وأخذت بع القيادات الميدانية الوطنية على
عاتقها مهمة تشكيل هذ اللجان التي أضحت قوة مقاومة وذات إسهام في الحياة الكفاحية الفلسطينية.
دخلت العالقة بين لجان المقاومة الشعبية والسلطة مراحل حرجة ،عقب رف األولى االنصياع
لقرارات وقف إطال النار الشامل التي أصدرتها األخيرة إبان االنتفاضة ،مما دفع أجهزة السلطة لزج
بع عناصرها في السجون ،وفصل أو تهديد بعضهم بالفصل من أعمالهم ،أو حرمانهم من رواتبهم
الوظيفية ،وتيييرهم بين البقاء في أعمالهم الوظيفية مع ترك المقاومة ،أو فصلهم منها حان إصرارهم
على مواصلة المقاومة ضد االحتالن1(.م

الفصل الثاني :اندالع الحرب
المبحث األول :نقطة الصفر
أوالً :أهداف العدوان
ثانياً :مفاجآت الحرب
ثالثاً :الربح والخسارة بين الجانبين
المبحث الثاني :أداء القسام
1م يتسع الموقع الرسمي لأللوية في الحدي عن تأزم العالقة مع السلطة الفلسطينية ،بسبب المقاومةhttp://qaweim.com/ar :
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أوالً :األنفاق الهجومية
ثانياً :الصواريخ والقذائف
ثالثا :أسر الجنود
رابعا ً :الحرب اإلعالمية
خامسا ً :العمليات النوعية
سادسا ً :المواجهة االستخبارية
سابعا ً :عوامل نجاح المقاومة
المبحث الثالث :العملية البرية
أوالً :دوافع القرار
ثانياً :بدء االشتباكات
ثالثاً :اعترافات بالفشل
رابعاً :خيارات السيناريو البري
المبحث الرابع :المواقف السياسية من الحرب
أوالً :حماس وحلفاؤها
ثانياً :السلطة الفلسطينية
ثالثاً :الجوار اإلقليمي

المبحث األول :نقطة الصفر
أوالً :أهداف العدوان
بدأ جيش االحتالن اإلسرائيلي العدوان العسكر ضد غزة ابتداء من منتصف ليلة ،2014/7/7
بشن غارات جوية على مواقع متفرقة في القطاع ،بعد ساعات من إطال كتائب القسام صواريخ بعضها
بعيدة المدى على أهداف إسرائيلية ،وأطل الجيش على العملية العسكرية اسم سال ُج ُرف الصامدس،
تستهدف قدرات ومصال حماس ردا على استمرار إطال الصواريخ باتجا البلدات اإلسرائيلية.
وجاء إطال هذا االسم على الحرب ضد غزة ،منسجما ً مع العرف اإلسرائيلي المتبع من قبال الجايش
فاااي إطاااال أساااماء الحماااالت العساااكرية لمواجهاااة المقاوماااة ،ومنهاااا :سحقااال األشاااواك ،الجحااايم ،جهااانم
المتدحرجاة ،الساور الاواقي ،رحلاة بااأللوان ،المساار الحاازم ،فاارس الليال ،قاوس قازح ،الساهم الجناوبي،
الطري ا الحااازم ،أون الغي ا  ،أيااام الناادم ،انفجااارات بااال حاادود ،الااواقي األمااامي ،رياااح خريفي اة ،الحديااد
البرتقالي ،سيف جلعاد ،أمطار الصيف ،الرصاص المصبوب ،عامود السحابس.
وجميااع هااذ الحمااالت العسااكر ية وجهاات ضااد قطاااع غاازة والضاافة الغربيااة ،حيا يبااد قااادة جاايش
االحتالن اهتماما كبيرا باختيار األسماء التي يطلقونها على حمالت القمع والتنكيل ضد الفلساطينيين ،علاى
أمل أن تيل قدرا ً من الردع حتى قبل أن تنتهي مهمتها1(.م
على الصعيد السياسي ،أعطى المجلس األمني الوزار تعليمات بتصعيد الرد ضد حماس بعد
الضربات الصاروخية التي استهدفت مواقع إسرائيلية ،وتوسيع نطا عمليات الجيش ،دون االنجرار
لعملية عسكرية واسعة النطا  ،وواصل الطيران قصف مناط متفرقة من قطاع غزة ،وأغارت على
مواقع تدريب تتبع لكتائب القسام.
ودوت صفارات اإلنذار في المنطقة الوسطى من الكيان اإلسرائيلي :سالقدس ،موديعين،
مستوطنات بيت لحم ،غوش عصيون ،نس تسيونا ،راهط ومناط النقب الغربي بما فيها سنتيفوت
وراهط واوفاكيم واشكلون ومجلسا بني شمعون ومرحافيم المحليانس ،ما يعني أنها شملت أكثر من %90
من دولة االحتالن ومستوطنات الضفة.
1م ما سر تسميبة أسماء الحمالت العسكرية اإلسرائيلية؟ وكالة أنباء األناضون.2014/6/17 ،
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ويمكن تليي واقع حركة حماس في األ يام األولى الندالع المعركة على النحو التالي:
 -1قرار واض بالمواجهة ،وخوض المعركة بقوة.
 -2التأكيد على الدفاع عن مصال الفلسطينيين.
 -3المباشرة بنقل المعركة لقلب الكيان اإلسرائيلي ،وخل أزمات سياسية واقتصادية داخل .
والتفو األمني اإلسرائيلي.
 -4إسقاط نظرية الدفاع واألمن
ب
 -5كثافة الردب على العدوان اإلسرائيلي سياسيا ً وعسكريا ً وإعالمياً ،لنزع عناصر القوة من
االحتالن ،وإفراغ العدوان من أهداف  ،وخل تصدبعات في تركيبت 1(.م
و لتحقي هذ األهداف بدأت حماس هجومها ،وكان أون اإلنجازات توسيع دائرة المواجهة،
والردب من منط القوة ،إلسقاط أ اعتقاد لدى االحتالن بأنها ضعيفة ومأزومة ،فبدأت بإنزان أوراقها
على مسرح المواجهة واحدة تلو األخرى على الشكل اآلتي:
 -1كثافة الرد الصاروخي وتوسيع دائرت  ،وضرب عم الكيان وأهم تجمعات السكانية
واالقتصادية في تل أبيب ،وحيفا واليضيرة وكفر سابا والقدس.
 -2قيام سالكوماندوزس البحر في كتائب القسام باقتحام قاعدة سزيكيمس العسكرية قرب
عسقالن ،ومهاجمتها من البحر بعد إمطارها بالصواريخ ،ما يد بن على جرأتها ،وإقدامها
وامتالكها المبادرة.
 -3تفجير عدة أنفا تحت أقدام االحتالن ،أهمها معبر كرم أبو سالم.
 -4الكشف عن صواريخ جديدة مثل سR160س وسG80س ذات المدى البعيد.
وسعت حماس لتقديم أهدافها السياسية وتحديدها بدقة ،كوقف االعتداءات اإلسرائيلية ،واإلفراج
عن أسرى صفقة سوفاء األحرارس ،وتوجي الرأ العام والتنسي بين األعمان السياسية والجهادية
واإلعالمية ،وأوضحت أهدافها للرأ العام الفلسطيني ،ومارست حربا ً نفسية ضدب المجتمع اإلسرائيلي
عبر ب ب الكثير من التسجيالت والفيديوهات والصور والرسائل.
وهكذا لم تكن الحرب على غزة مفاجئة ،في ضوء العديد من المعطيات الميدانية التي أشارت
بما ال يدع مجاالً للشك أن هذا الشريط الساحلي على موعد قريب مع عدوان إسرائيلي ،استيدم فيها
الجيش أضيم ترسانة عسكرية في المنطقة.
وبدا واضحا ً فور اندالع الحرب يوم  ،2014/7/7أن االحتالن اإلسرائيلي يسعى لتحقي عدد
من األهداف واألغراض العسكرية ،أهمها:
 -1اغتيان ما تطال يدها من القيادة السياسية لحركة حماس.
 -2ضرب النواحي اللوجستيبة ،وإحداث شلل إستراتيجي في القطاع.
 -3تدمير قواعد إطال الصواريخ ،وميازن السالح ،ومستودعات الذخيرة.
 -4القضاء على ما يمكن القضاء علي من البنية العسكرية للمقاومة الفلسطينية.
لكن التطورات المتسارعة للعدوان الحاصل على غزة ،دفع للقون إن الجيش سعى لتحقي غايتين:
أ -قصيرة األمد ،تهدف لوقف حماس عن إطال الصواريخ تجا جنوب إسرائيل.
ب -طويلة األمد ،لزيادة الردع اإلسرائيلي ،لمنع شن هجمات في المستقبل2(.م
وسب اندالع العدوان ،جهد كبير قامت ب أجهزة الميابرات اإلسرائيلية طوان فترة التهدئة مع
حماس منذ انتهاء حرب  ،2012تمثل بإجراء حملة شاملة لجمع معلومات أمنية حون البنية التحتية
للفصائل المسلحة ،ألن نجاح أو فشل المعارك الميدانية ،يعود باألساس لدقة المعلومات االستيبارية،
والحرب على غزة باتت حرب معلومات واستيبارات أكثر من أ وقت مضى.
وفور أن اندلعت الحرب اإلسرائيلية الثالثة على غزة ،ردت المقاومة الجيش اإلسرائيلي مرتين،
وأفشلت في حربين ،و كانت غزة تنتظر لحظة المبارزة لتثبت للعالم أجمع أنها قوة مقاومة وإرادة
وتصميم ،بعد أن سير بع القادة العرب من صوارييها ،وقالوا إنها سمواسير تنكس ،بعد أن بدأت

1م رأفـت مرة ،المقاومة تفاجئ االحتالن وتربك عسكريا ً وسياسياً ،مجلة البيان:2014/7/10 ،
http://albayan.co.uk/article2.aspx?ID=3759
 2م الحرب على غزة ..البدايات والمآالت ،الجزيرة نت:2014/7/12 ،
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/672b274f-cb2a-49dbaaf8-ef42c9305a5d
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بدائية جدا ،وسمتها الرئيسية انحصرت بقدرتها على التحلي  ،وخطت المقاومة خطوة مهمة في بحثها
علميا ً عن كيفية تطوير أدوات قتالية يمكن استيدامها ضد الجيش اإلسرائيلي.
وأدرك الفلسطينيون في غزة أن ال مفر من االعتماد على الذات ،ومن يحاون يصل في النهاية،
ودفع الحصار العالمي والعربي المضروب على المقاومين لإلبداع واالبتكار واالختراع ،نم تطورت
الصواريخ لتصب أكثر نباتا ً في الجو وأبعد مدى ،وأكبر حمولة ،واستمر التطوير حتى وصلت
الصواريخ ما وصلت اآلن ،وهو ما شاهد الناس على شاشات التلفاز خالن حرب غزة ،وتيطى مداها
 100كيلومتر ،وقد تتطور لتحمل في المستقبل رؤوسا ً متفجرة بزنة  100كيلو غرام وأكثر ،وستصيب
أهدافها بدقة1(.م
لم يتوقف األمر عند الصواريخ ،بل تطورت صناعة اإللكترونيات لتكون المقاومة قادرة على
اعتراض المكالمات ،والتشويش على األسلحة اإلسرائيلية ،بما فيها القبة الحديدية ،وطورت قنابل ذكية
قا درة على إصابة أهدافها بدقة ،بجانب تقنية األنفا واالستحكامات.
وأنبتت غزة الصغيرة في مساحتها ،والقليلة جدا ً في مواردها ،أنها تتفو في تقنيتها العسكرية
على بلدان ما زالت تبح عن أسلحة لدى دون أخرى ،مع اإلقرار بعدم وجود توازن عسكر بين غزة
والكيان اإلسرائيلي ،لكن صواريخ المقاومة شكلت مقدمة كبيرة إلقامة توازن رعب بينهما ،ورغم أن
صواريخ المقاومة ليست على المستوى المطلوب من ناحية الحمولة والدقة ،إال أنها عرفت أهدافها،
وكيف تضرب ومتى.
واستطاعت المقاومة تأسيس قوتها العسكرية التي تجلت في حرب غزة بعد مالحقة العمالء
وضربهم ،وأخذت المعلومات التي تصل الميابرات اإلسرائيلية تتناق  ،بفعل تطوير األساليب األمنية،
وأصبحت أكثر حذرا ً في استيدام األجهزة اإللكترونية ،وإطال التصريحات التي تحمل معلومات تفيد
العدو ،وبات الحرص األمني في غزة شديدا ً ،وتم توظيف وسائل جديدة للمراقبة والتشويش للحفاظ على
أمنها.
فيما امتأل القطاع باألنفا التي أقيمت وف أسس إنشائية علمية تتي للمقاتل الحركة السريعة
والسهلة ،وتجعل من انكشافها أمام العدو أمرا ً صعبا ً للغاية ،وقلة المعلومات جعلت أجهزة األمن
اإلسرائيلية غير قادرة على معرفة األهداف ،وتحديدها بدقة.
وبات واضحا ً أن فصائل المقاومة في غزة تعلمت جيدا ً الدروس المستفادة من حربي
سالرصاص المصبوبس في  ،2008وسعامود السحابس في  ،2012وجاءت حرب سالجرف الصامدس
هذا النق  ،لم يجد الجيش
 ،2014ليبدو سبنك األهدافس اإلسرائيلي شديد التواضع ،ولتعوي
اإلسرائيلي سوى منازن الفلسطينيين كأهداف لسالح الجو الفتباك ،لتدمير كثير منها على رؤوس
ساكنيها ،في غضون أيام قالئل.

 1م عبد الستار قاسم ،المقاومة تصنع التاريخ ،جريدة فلسطين.2014/7/12 ،
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ولعل حجم العنف اإلسرائيلي في حرب غزة تجلى بعد اقتناع الجيش بعجز عن استرداد قوة
الردع ،أو ضرب العامود العسكر الفقر لحماس من الجو ،السيما بعد تردد عن استيدام مروحيات
الحربية خشية إسقاطها بصواريخ سستريلالس التي تمتلكها حماس.
كل ذلك دفع بقوة نحو خيار سالضربة البريةس ،الذ اعترضت جملة من المحاذير والعوائ ،
أحدها أن ينطو على مقامرة غير محسوبة لليسائر البشرية في صفوف الجيش ،عقب نجاح حماس
ببناء شبكة واسعة من األنفا والمواقع الدفاعية والهجومية على امتداد القطاع ،ونقاط التماس مع
االحتالن.

ثانياً :مفاجآت الحرب
نمة ما يثير االهتمام في ميدانيات سالحرب الثالثةس المستمرة على غزة ،فحماس ،كما يقون
البع  ،حرقت جميع سمفاجآتهاس دفعة واحدة ،وفي األيام ،أو باألحرى في الساعات األولى للقتان ،من
خالن أنها:
أ -ضربت في العم اإلسرائيلي ،وكشفت عن سالالت جديدة من الصواريخ التي تمتلكها،
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ب -فجبرت أنفاقا ً هجومية للوصون لمواقع عسكرية متقدمة،
ت -تسللت عبر البحر لضرب قواعد إسرائيلية.
وفي تفسير هذا التطور في أداء حماس الميداني ،نمة آراء وقراءات عديدة:
 -1بع المحللين اإلسرائيليين ا عتقد أن إقدام حماس على سحر س مفاجآتها دفعة واحدة ،ينم
عن قلقها ،وعدم نقتها بقدرتها على خوض معركة طويلة ،في ظل انكشاف سياسي عربي
وإقليمي ،لهذا لجأت لتكتيك سالضغط على الجبهة الداخليةس بقوة ،للتسريع في اتياذ قرار
وقف العملية العسكرية،
 -2آخرون أيقنوا أن في جعبة حماس مفاجآت إضافية ،قد تظهر في األيام التالية للحرب ،من
بينها صواريخ مضادة للطائرات وطائرات بدون طيبار ،مما يصعب التأكد أو الجزم ب ،
لكن المؤكد أن تكتيك حماس العسكر هذ المرة ،اختلف عن المرات السابقة.
لكن سؤاالً دار في األذهان ،يتصل بقدرة الجانبين ،تل أبيب وحماس ،على االستمرار بيوض
معركة طويلة األمد نسبيا ً قد تمتد ألسابيع عدة قادمة ،ورغم أن من الناحية العسكرية ال مشكلة لدى
األولى في هذا المضمار ،لكن جبهتها الداخلية الحساسة للمالجئ ،وصافرات اإلنذار ،وحالة التأهب
المستمرة ،قد تضغط عليها للوصون لتهدئة توقف صواريخ المقاومة.
ً
أما السؤان عن ميزون حماس والمقاومة من الصواريخ ،خصوصا بعيدة المدى ،وذات
الرؤوس الحربية المؤنرة نسبياً ،دقيقة اإلصابة إلى حد ما ،فيستمد مشروعيت من حقيقة أن عالقات
حماس مع داعميها في هذا المجان ،متأزمة منذ  3أعوام ،وأنفا غزة ،جرى تدمير أكثر من  %90منها
في العام األخير ،وحماس تقون أنها لم تستهلك شيئا ً يذكر من ميزونها ،فيما اليبراء العسكريون
اإلسرائيليون يقولون شيئا ً آخر1(.م
في هذا العدوان ،لم ينج الجيش في مفاجأة حماس بهجوم مباغت ،على غرار الحربين
السابقتي ن ،بحي تكون ضربة افتتاحية لعملية متواصلة ،يتلوها ضرب األهداف المحددة من
االستيبارات في الشهور األخيرة ،وتشمل نشطاء ومقرات قيادة ،ومعسكرات تدريب ،وميازن سالح،
وهو ما لم يدفع لإلعالن أن المهمة أنجزت بنجاح ،ألن مفعون المفاجأة لم يتحق .
وفي المداوالت األمنية والعسكرية ،قان اإلسرائيليون إن الحرب ستأخذ شكالً قاسيا ً ،لكن سريعا ً
جدا ً ،عبر عملية جويبة تقضي على كل البنى التحتية ،وتكسر الهرمية القيادية لحماس ،وتيطف أرواح
غالبية القادة السياسيين والكوادر العسكريين ،على أمل أن تنتهي الحرب إلى واحد من احتمالين:
 -1نجاح الضغط العسكر والتجويع والحصار بضرب حماس ،وإضعاف سيطرتها ،ليساعد
هذا الوضع الصعب خصومها بـساالنقضاضس عليها ،وساالنتفاضس في وجهها،
 -2أن تقبل حماس ،بالشروط اإلسرائيلية الستعادة التهدئة ،على غرار صيغة سالهدوء مقابل
التهدئةس ،وتبقي يدها طليقة في شن العدوان واالغتياالت متى شاءت ،وأينما أرادت.
وبدا واضحا ً أن سنتنياهوس لم يرد االستمرار في العمليات حتى تحقي األهداف المعلنة ،يؤيد
في ذلك وزير الحرب سيعلونس ،ألنهما خشيا األسوأ ،من تورطهما في مستنقع غزة عبر عملية برية
مكلفة.

1م عريب الرنتاو  ،ميدانيات الحرب الثالثة على غزة ،جريدة الدستور.2014/7/12 ،
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ب
اليطة العسكرية قامت على  3عناصر أساسية:
وظهر جليا ً خالن الساعات األولى لحرب غزة ،أن
الجوية الضاربة التي قصفت سبنك األهدافس ،وتعمدت إيقاع عدد كبير من الشهداء
القوة
أ-
ب
ب
للضغط على حماس ،وتحميلها المسؤولية عن الدماء النازفة.
قوات بريبة من :المشاة والمدرعات والدبابات.
ب -القصف المدفعي الثقيل تمهيدا ً لدخون ب
ت -استدعاء  40ألفا من جنود االحتياط لدخون المعركة ،ليس الحتالن القطاع ،بل تقطيع لعدبة
محاور ،والتعامل مع كل محور على حدة ،لـستطهيرس المناط التي يتم الدخون إليها ،من
صات الصواريخ وشبكات األنفا وميازن األسلحة ،نم التوغل لحين تطهيرها كليا ً،
من ب
1
فاالنسحاب (.م
ويمكن إدراج القواعد العملياتية التي قام عليها العدوان على غزة ،وف العناوين التالية:
 -1إطالق النار بدون حساب :في الوقت الذ تبدأ في الحروب عادة بمواجهات عسكرية ،نم تنتهي
بتدمير ومجازر ،إال أن الحرب اإلسرائيلية على غزة جاءت معاكسة ،فالتدمير أوالً نم الحرب،
وهذ ليست صدفة ،فالمراسلون العسكريون كتبوا أن لدى الجيش إستراتيجية جديدة ،توج
رسالة للجميع مفادها سإذا تعرضنا أل هجوم ،فإن سياستنا في الرد هي الجنون ،وترجمة
الجنون على األرض هي التدمير الواسع ،واليراب الشاملس.
فإذا تم قصف المستوطنات الجنوبية بصارو  ،سيرد الجيش بغارات جوية تدمر أحياء كاملة،
أو سلسلة من المصانع ،لعل هذا يردع المقاومة ،ويجبرها على التفكير طويالً قبل أن تتحرك ميدانيا ً،
وجاءت التعليمات لسالح الجو بـسإطال النار على كل ما يتحرك ،وتحويل األحياء إلى ركامس2(.م
 -2التعامل مع خطة اإلخالء :رغم علم الميابرات اإلسرائيلية مسبقا ً باختفاء قادة حماس قبل أيام
من انطال العدوان ،عن مراكز المراقبة التقليدية ،وف خطة إخالء ُمحكمة نفذت بهدوء
وصمت ،فإن الطيران ضرب عشرات األهداف ،وقتل من كان بقربها من مدنيين ،لكن هذ
الضربات لم تحق أيا ً من أهدافها باستثناء سصدمة الرعبس ،التي لم تكن مستبعدة من قبل
حماس ،لكن حجمها لم يترك مفعون الصدمة المرغوب بها إسرائيليا ً.
وانتقد سشمعون شيفرس المحلل السياسي سفشل الجيش باستيدام عنصر المفاجأة منذ انطال
حرب غزة وحتى نهايتها ،وهو ما وضع في دائرة رد الفعل ،فيما حماس صمدت ،وبات زمام المبادرة
بأيديها ،وهذا يجعل دماءنا تغلي ،والعملية العسكرية لم تحق أ هدف حتى اآلنس1(.م
1م الحرب اليامسة على غزة ،مجلة البالغ ،يوليو .2014
 2م بالن الحسن ،إسرائيل تعترف :إستراتيجيتنا هي الجنون ،الشر األوسط.2009/1/4 ،
http://classic.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=10995&article=501426
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فيما كشف المحلل العسكر سرون بن يشا س أن الجيش سخسر منذ بداية العملية داخل غزة
عددا ً من خيرة الضباط من ذو الرتب العالية المتمرسين بشتى أنواع العمل العسكر الميداني ،ومنهم
قادة كتائب ،وهؤالء هم العمود الفقر لسالح المشاة بالجيشس2(.م
و لعل أكثر ما فاجأ قادة وجنود االحتالن الجرأة والجسارة غير المسبوقة التي تميز بها عناصر
المقاومة في مواجهة الترسانة العسكرية الكبرى ،فما أن اجتاحت الدبابات واآلليات العسكرية األطراف
الشرقية والشمالية لمدن وبلدات القطاع حتى فوجئت بالمقاتلين يتصدون لها وجها لوج من النقطة
سصفرس في كثير من األحيان ،وينصبون لها الكمائن في كل مكان ،في التحام ميداني مباشر كسر هيبة
الجيش ،وجعل الضباط والجنود يتحدنون عن مواجهات صعبة للغاية لم يشهدوا لها مثيالً من قبل.
وأبدعت المقاومة في نصب الكمائن وحرب الشوارع ،وأعجزت الجيش عن مواصلة التوغل
في مناط االجتياح ،مما جعل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تتحدث عن حرب شوارع حقيقية تتأسس على
فنون قتالية احترافية أتقنتها عناصر المقاومة ،ووجدت تجسيداتها في األعداد المتزايدة من القتلى
والجرحى الذين حفلت بهم المستشفيات اإلسرائيلية يوميا ً.
 -3الالمركزية مقابل التقطيع :رأى الجيش اإلسرائيلي أهمية إضافة جرعة جديدة من الرعب ضد
غزة ،فلم تكن مشاهد الحشود والدبابات كافية لتحقي الغرض ،وعندما توالى سقوط الصواريخ
على المدن الجنوبية في سعسقالن وأسدودس ،ووسطها في ستل أبيب وغوش دانس ،وشمالها في
سنهاريا وحيفاس ،اكتشف اإلسرائيليون أن فشالً استيباريا ً قد وقع3(.م
 -4إلقاء المنشورات :شن الجيش اإلسرائيلي حربا ً نفسية على غزة بجانب الحرب العسكرية،
استيدم خاللها شتى الطر والوسائل ،وكانت أولى فصولها ،مكالمات هاتفية انهالت على
الفلسطينيين في منازلهم ،تحمل رسائل التهديد والوعيد ،واتباع أسلوب دعائي من خالن توزيع
منشورات فو مناط مأهولة ،تطالب سكان المناط الحدودية بمغادرتها.
وجاء هدف الحرب النفسية اإلسرائيلية للنيل من عزيمة سكان القطاع ،بجانب القصف المتواصل
الذ أسفر عن مئات الشهداء والجرحى والدمار الهائل ،وألقت مقاتالت حربية آالف المنشورات ،محذرة
السكان أن الجيش سسيكثف عمليات س.
عينة من المنشورات التي ألقتها قوات الجيش اإلسرائيلي في مناطق قامت باجتياحها

 -5التعتيم اإلعالمي  :بموازاة الحرب العسكرية التي شنها الجيش اإلسرائيلي ضد غزة ،ظهرت
أصوات داخل المؤسسة اإلعالمية عامة ،والمراسلين العسكريين خاصة ،تبد امتعاضها من
التقييدات واألوامر التي يصدرها الناط العسكر  ،رغم أن تغطية الصحافة للحرب ،جعلها في
1م جيشنا فشل في مفاجأة غزة ،يديعوت أحرونوت.2014/7/25 ،
2م الجيش خسر العمود الفقر في حرب غزة ،معاريف.2014/7/25 ،
وتؤرقها المراوحة البريبة.2014/8/1 ،
3م إسرائيل مصدومة بالنتائج
ب
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عن اإلسرائيليين ،ولم يجد

حالة ستجند طوعيس لصال الرواية الرسمية ،وتغييب الحقائ
القارئ اإلسرائيلي ،ولم يسمع سوى صوت واحد المؤيد للحرب.
وهكذا خاض الجيش حرب ب
غزة ،واليوف يطارد من فشل تكرر في حربي ،2012 ،2008
وبدا واضحا ً أن لن يكتفي بالحملة الجويبة ،فال يمكن الحسم من خاللها مع عدو مثل حماس ،وجرت
العادة أن األهداف الجويبة المه بمة يتم استنزافها في الـ 72ساعة األولى ،ولذا شعر بأن ُملزم بشن حملة
بريبة ،ليستطيع قياس نجاح العسكر ب  ،وتحويل إلى نصر سياسي1(.م
وللداللة على تطور العملية العسكرية اإلسرائيلية ضد غزة ،تكفي اإلشارة إلى أن الجيش أسقط
نحو  40ألف طن من المتفجرات على القطاع خالن الحرب ،واستمر القصف على نفس الوتيرة ،بينما
كثفت المدفعية من إطال نيرانها على المناط الحدودية للقطاع مع بدء االجتياح البر  ،وشن الجيش
أكثر من  10آالف غارة مدفعية على غزة ،استيدم خاللها قذائف شديدة االنفجار ،تسببت بدمار كبير في
المناط المستهدفة.
كما أطلقت القوات اإلسرائيلية قنابل دخانية بكثافة تجا منازن المواطنين في األحياء الشرقية
للقطاع ،للتغطية على تبديل قواتها ،وهذ القنابل تؤنر على ضي التنفس ،وتشكل خطورة على حياة
المصابين بالربو ،واستيدام قنابل الفوسفور بشكل محدود في مناط عدة من غزة ،بهدف إشعان
الحرائ في م نازن المواطنين ،وإعطاء إشارة للمدفعية المتمركزة على الحدود لتكثيف القصف في
مناط معينة ،حي تستيدم قذائف حارقة إلشعان النيران في األراضي التي يشتب بوجود ألغام وعبوات
ناسفة فيها بهدف إتالفها.
كما استهدفت الزوار البحرية شواطئ بحر غزة ،بقذائف  120ملم وصواريخ بحر-بر شديدة
االنفجار ،وأطلقت المدفعيات المتمركزة شر القطاع قذائف دبابات من نوع  120ملم وقذائف ساألبامس
المحرمة دوليا ً تجا منازن المواطنين ،وقذائف الدبابات  120ملم المتشظية والمسمارية ،تحتو كل
قذيفة منها على  3آالف مسمار ،تنتشر في أنحاء المكان المستهدف بمجرد انفجارها ،مما يوقع أكبر عدد
من اإلصابات في صفوف الفلسطينيين.
وكل قذيفة منها تحتو على  4حجرات ،وتحتو كل حجرة على اسطوانات (شفراتم للقطع
والبتر ،وهذا السبب الحقيقي وراء اإلصابات البشعة التي رآها الفلسطينيون عقب كل قصف
إسرائيلي2(.م
كما رافقت العدوان العسكر على غزة موجة تصريحات عنصرية وتحريضية من شيصيات
دينية وسياسية إسرائيلية تدعو لمزيد من البطش الدمو للشعب الفلسطيني.
وأصدر الحاخام سدوف ليئورس من التيار الديني اليهود القومي يوم  7/24فتوى دينية تبي
للجنود قتل الفلسطينيين وتدمير غزة بالكامل ،ألن التوراة ترشدنا حون كيفية التصرف بأوقات الحروب،
لذا يجب عدم تعري الجنود لليطر ،بل العمل على اتياذ خطوات رادعة وساحقة إلبادة العدو.
وسبقتها تصريحات للمحاضر بجامعة سبار إيالنس البروفيسور سمردخا كيدارس دعا فيها
الغتصاب نساء وأخوات وبنات رجان المقاومة في غزة كوسيلة للردع ،ألن كل سكان غزة أعداء،
وهدف للقصف3(.م
فيما اعترف الحاخام اليهود سإلياهو زينيس في جامعة التكنولوجيا بحيفا بحقيقة الصراع مع
المقاومة الفلسطينية ،بأن سما يجر حاليا ً من قتان على جبهة غزة هو حرب دينية مع حماس ،والجنود
ينقصهم اإليمان لتزيد صالبتهم في القتان كمقاتلي حماسس.
وأضاف :سالمواجهة الدائرة في غزة حرب توراتية للدفاع عن اليهود ،وفي حان نزعنا الصبغة
الدينية عن المستوطنين فال ح لهم بالوجود هنا ،ألن أساس وجود اليهود ديني ،وما يميز مقاتلي حماس
الصالبة والبأس بمقاتلة جنودنا ،لتحليهم باإليمان ،داعيا ً لشحن الجنود بالوازع الديني ،ليكونوا قادرين
على الصبر وتحمل المشا في سبيل النصر على حماسس4(.م

1م إس رائيل تتكتم على ضحاياها في حرب غزة ،الجزيرة نت.2014/7/20 ،
 2م هذ التفاصيل الفنية أوردها ماجد أبو مراد ،نائب مدير شرطة هندسة المتفجرات بوزارة الداخلية في غزة ،القدس.2014/7/25 ،
3م تضج المدارس الدينية اليهودية بالفتاوى المحرضة على قتل العرب والفلسطينيين دون تمييز ،جمعت في كتاب سعقيدة الملكس
الصادر عام  ،2009من تأليف الحاخامين سيتسحا شابيراس وسيوسيف اليتسورس ،ويعتبر دليالً للجنود بتعاملهم الدمو مع الفلسطينيين.
4م حربنا مع حماس دينية ،وكالة صفا.2014/8/14 ،
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لكن المفاجأة اليطيرة لحرب غزة ما عاد ب الجنود اإلسرائيليون من شهادات حين أصيبوا
خالن المواجهات ،حي أكدوا أن مقاتلي القسام حولوهم إلى سبطس في ميدان رماية خالن مشاركتهم
بعملية التوغل البر لمنطقة سالعطاطرةس شمان غزة ،وأن الهدن اإلنسانية التي أعلنت لم تكن في صال
الجيش ،ألن حماس استغلتها لتحسين مواقعها القتالية.
وأكثر ما كان يييف الجيش قذائف الهاون التي انهمرت على رؤوسهم كالمطر ،وتأخر الطيران
في المجيء لضرب مواقع المسلحين بعد فشل القوات األرضية بإسكات نيرانهم.

ثالثاً :الربح والخسارة بين الجانبين
قبل تقديم قراءة أولية في هذ المقارنة لمكاسب وخسائر الجانبين ،الفلسطينيين واإلسرائيليين،
يمكن اإلشارة لجملة من التحركات الميدانية التالية ،دأب الجيش على القيام بها في الحروب الثالنة
األخيرة:
أ -عزن قطاع غزة عن اليارج.
ب -استمرار القصف الجو ب ألهداف جديدة ،مما تطلبب استعالما ً مستمرا ً دقيقا ً وفورياً.
المدرعة شمان ووسط وجنوب القطاع.
ت -تجنبب دخون المدن ،كما أظهر حشد القوى
ب
1
ث -تركيز القصف الكبير على مدينة ب
غزة ،بافتراض وجود قيادات حماس الرئيسة فيها (.م
و ركز الجيش في المرحلة األولى من عدوان على غزة على تحقي أهداف رئيسة ،أهمها:
 -1تكبيد القوة القتالية لكتائب القسام خسائر في قتل رجالها ،وهم منظمون في عدة ألوية قتان
مناطقية ،اختفوا أنناء الهجوم الجو  ،لكن االقتحام البر سيجبرهم على اليروج.
 -2ضرب بنية إطال الصواريخ في مناط اإلطال التي تعرض المدن اإلسرائيلية لليطر،
و أنبتت التجربة أن وجود وحدات الجيش هناك ،تمنعها ،أو تقلصها بشكل كبير.
 -3استهداف مواقع االنتشار الدفاعي لحماية مواضع اإلطال تحت األرض وفوقها.
صورة توضيحية تظهر خسائر الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في الحرب األخيرة

 1م بشير نافع ،الحرب على قطاع غزة ،مركز الجزيرة للدراسات ،يناير .2009
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وبعد يومين من اندالع الضربة الجوية ،بات التردد والتيوف من النتائج التي قد تأتي على غير
ما يُبيبت الجيش وييطط ،وقد تكون قاسية جدا ً ميدانيا ً في ضوء احتمان تحون غزة لحقون ألغام تحت
أقدام جنود .
ولذلك ظهر اعتماد المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية على ذات المفاهيم المستندة إلى سبلطجةس
القوة والتدمير واليراب ،على شكل القصف الجو المكثف ،مما تسببب بتدمير أحياء فلسطينية،
ب
وكأن الجيش أراد القون للفلسطينيين
واستهداف عناوين البنية التحتية ،من طر وشبكات ميا وكهرباء،
في غزة سهذا مصير َمن يحاون المس بإسرائيل ..هذا هو الثمنس1(.م
لكن الرياح في ميادين المواجهة والقتان داخل غزة لم تسر بما يشتهي قادة الجيش ،رغم أن
رمى بثقل الحربي في هذ المعارك المتدحرجة ،وانقلبت األمور رأسا ً على عقب ،وسقطت نظريات
ومفاهيم قتالية ،وتراجعت أهداف وآمان وتطلعات سياسية وإستراتيجية إسرائيلية ،لم تأت بحساباتهم على
اإلطال .

1م البطن اإلسرائيلية الرخوة ..رعب المصير! :2014/7/28
http://www.group194.net/index.php?mode=article&id=8005
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وعاد السبب األساسي في إرباك حسابات الجيش إلى حقيقة أن المواجهات على األرض ،بيبنت
قدرة المقاومة في غزة على مواصلة القتان بمنتهى الثقة بالنفس ،رغم سرعب الصدمة والتدمير الهائل
للبنية التحتيةس ،والمذاب الجماعية ضد أطفان غزة ونسائها.
ولذلك خرجت أصوات إسرائيلية تقون أن العملية العسكرية في غزة لن تؤد إال لزيادة نفوذ
حماس ،وهذ الحرب ال يمكنها قتلها ،بل تجعلها أقوى ،رغم ظهورها بأنها سمعزولة وضعيفةس،
والهجوم اإلسرائيلي عليها لن يؤد إال لتقوية شوكتها أكثر.
ولذلك خسر اإلسرائيليون في حربهم على غزة أكثر مما توقعوا ،فعالوة على القتلى والجرحى،
الذين بلغ عددهم ،هذ المرة ،مستويات غير مسبوقة ،خسر االقتصاد الكثير وف تقديرات صندو النقد
الدولي ،واستمرت خسائرهم في االرتفاع مع استمرار العدوان لفترة طويلة ،مع تباطؤ معدن النمو
االقتصاد  ،وتكبد قطاعي السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الجنوب أكبر اليسائر ،بجانب
اليسائر المادية والمعنوية التي ترتبت عن إعالن عشرات شركات الطيران العالمية األميركية
واألوروبية تعلي رحالتها لمطار بن غوريون1(.م
هذ سابقة ليس لها شبي من قبل ،ألن الحرب على القطاع أتت في ذروة الموسم السياحي ،مما
كببد اإلسرائيليين خسائر ليست بالبسيطة ،فقد توقعت شركة طيران سالعانس هبوطا ً متزايدا ً في عائداتها
خالن الربع الثال من العام  ،2014وشهدت أسعار تذاكر الطيران من وإلى الكيان اإلسرائيلي ارتفاعا ً
كبيرا ً بسبب قلة الرحالت ،مما أصاب رجان األعمان والسياح والمسافرين بيسائر مالية مباشرة.
كما خسر الكيان اإلسرائيلي إعالميا ً ،حين ظهر وج إعالم مجندا ً وموجها ً لصال احتالن غير
ديمقراطي ،رغم كتابات قليلة ناقضت اليط السياسي اليميني الدارج في الكيان اليوم!
ومقابل اليسائر اإلسرائيلية ،ظهرت مكاسب وإنجازات المقاومة ،فرغم أن  ،في كل مرة
يتعرض فيها قطاع غزة لعدوان إسرائيلي ،يعود االتهام نفس ويوج للمقاومة :مواجهة عدو محتل
بالسالح تفت باب الجحيم على الفلسطينيين ،لذا عليكم التوقف عن حروبهم العبثية!
ومثل هذا االتهام يأتي بعيدا ً عن م نط المقاومة ورف االحتالن ،دون أن ننسى أن االنتصار
بمعنا الحرفي في حالة غزة بعيد عن معنا الوارد في التاريخ ،فالمقاوم الفلسطيني ،بإمكانات
المتواضعة ،ليس بقادر على محو العدو من اليريطة ،أو مجرد هزيمت  ،وإن كان هو الضحية في
المعادلة لكن قادر على مراكمة إيذائ لعدو المحتل.
وإذا كان بإمكان اإلسرائيليين بدء العدوان على غزة ،فإنهم غير قادرين على التحكم بمجريات ،
مما زاد من قدرة الردع عند المقاومة ،وهو ما زخرت الصحافة العبرية والغربية بشواهدها ،على النحو
التالي:
أ -قان معل الشؤون العسكرية سعمير ربابوروتس إن سمقاتلي حماس ييرجون من فوهات
األنفا كأشباح يهاجمون مؤخرة الجيش ،نم ييتفون ،هم ال ييتبئون ،بل ينقضون في
المعارك ،وينفذون عمليات انتحارية بكل ما تعني الكلمةس2(.م
ب -دعا األديبُ اليهود سسامي مييائيلس إلى سالتوقف عن الرهان على إمكانية تحقي نصر
على حماس ،ألن الحرب ستفضي لنتائج كارنية ،يتحمل مسؤوليتها سنتنياهوس3(.م
ت -أكد المحلل العسكر ساليكس فيشمانس إن سحماس تتصرف كما لو كانت شيصا ً انتحاريا ً
يريد أن يجرنا لصراع مسل  ،وستكون الطرف الذ يحدد أل مدى تستمر العمليات
العسكريةس4(.م
وإذا كان من أبرز أهداف العدوان على غزة كسر إرادة المقاومة الفلسطينية ،وإلغاء ما بات
يشكل القطاع من قاعدة للصمود ،ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية ،فإن ما حصل ش بكل إنجازا ً بارزاً،
حي تعززت الوحدة الكفاحية ،وفشلت محاوالت العدوان اإلسرائيلي إلظهار غزة سإمارة ظالميةس رغم
الثمن الغالي ،حي كانت اليسائر على صعيد الدمار هي األفدح :بشر ،أحياء منازن ،مدارس ،شوارع..
إلخ.
 1م أسعد عبد الرحمن ،المقاومة وإسرائيل ..المكاسب واليسائر ،جريدة االتحاد:2014/8/1 ،
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=80462
2م معاريف.2014/7/24 ،
3م هآرتس.2014/7/25 ،
 4م هلع إسرائيلي من استهداف حماس لقادة الجيش ،جريدة السبيل.2014/7/24 ،
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ورغم أن اإلسرائيليين تأذوا كثيرا ً في هذ الجولة ،وعلى أكثر من صعيد ،بما أبعد المقاومة
الفلسطينية من سالهزيمة المرةس وقربها من ساالنتصار المرس! لكن االتجا العام السائد في الوسط
اإلسرائيلي الحاكم ،جاء بعدم تمكين المقاومة من تحقي أ مكسب سياسي بعد نجاحها في إفشان مآرب
سنتنياهوس ،وسعى الفري الحاكم لممارسة المزيد من الضغط العسكر  ،وما يرافق من تقتيل وتدمير،
ظنا ً أن ذلك سيحمل الفلسطينيين على التراجع ،والقبون بتسوية مهينة.
فيما اعتقدت قيادة المقاومة أن ال سبيل إلكرا القيادة اإلسرائيلية على التراجع إالب بممارسة
حرب استنزاف مكلفة بشريا ً واقتصادياً ،ألن ذلك سيحمل دوالً عربية وإسالمية متعددة على تعديل
موقفها ،سياسيا ً ومادياً ،لمصلحة الشعب الفلسطيني1(.م
الحقيقة أن كال الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي كان قادرا ً على استنزاف اآلخر ،لكن بدا من
الصعب سلفاً ،تحديد الطرف الذ سيصر من األلم أوالً ،ويتقببل تاليا ً تسوية متوازنة ،وظهرت المعادلة
على النحو التالي:
 -1الجيش اإلسرائيلي لدي قدرات عسكرية ضيمة وقوة نارية هائلة ،لكن قائمة بنك أهداف
المرئية استُنفدت أو كادت ،وما عاد بإمكان أن يستمر في تقتيل المدنيين ،وتدمير العمران
عشوائيا ً ،كما فعل خالن أيام العدوان اليمسين.
كما أن جرائم الحرب واإلبادة التي ارتكبها اإلسرائيليون تك ب
شفت للرأ العام العالمي ،وبات من
الصعب تكرارها دون تعري شرعيتهم السياسية ليسائر شديدة ال يمكن تعويضها ،وأصب من الصعب
حمل الواليات المتحدة وسائر الدون الغربية على تبريرها ،وتح بمل وطأة تداعياتها ،مما يحدب من قدرتهم
على تطويل حربهم ضد غزة ،ويحدب من شهيتهم للتقتيل والتدمير الهمجي.
 -2أما المقاومة ،فلديها ميزات وقدرات تساعدها في حربها االستنزافية ضد الجيش
اإلسرائيلي ،فشعبها أبدى صبرا ً و َجلَدا ً وصمودا ً ،وبنيتها العسكرية تحت األرض استعصت
على الجيش رغم آالف أطنان الصواريخ والمتفجرات التي أطلقها في حرب  ،وميزونها
من الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى انطوى على قدْر من التنوع والوفرة يم بكنها من
شن حرب استنزافٍ طويلة األمد نسبياً ،ما يحمل الحكومة اإلسرائيلية على إعادة النظر
بموقفها المتصلب2(.م
غير أن خيار االستنزاف بقي سؤاالً صعبا ً لم يكن سهالً توفير إجابة شافية عن خالن الحرب،
لذلك اقتضى أن تدعم المقاومة حربها العسكرية بحرب سياسية أيضا ً ،واالستنزاف السياسي يكون
باستكمان تثوير الضفة الغربية وعرب فلسطين المحتلة  1948والشتات في العالم العربي ،كما في العالم
األوسع.
وعلمت المقاومة أن تثوير هؤالء سيؤد  ،غالباً ،لتحريك الجماهير العربية على مستوى الوطن
الكبير ،وتوليف تعبئة شعبية مناهضة للسياسة الغربية واألمريكية الداعمة للعدوان ،وسيش بكل رافعة
دعمهم للكيان اإلسرائيلي ،وإيجاد
سياسية ضاغطة عليها ،مما يحملهم عاجالً أو آجالً ،على تقلي
ميرج لألزمة لن يكون ،غالباً ،على حساب حقو الفلسطينيين.
وبدا واضحا ً أن في حان مواصلة حماس إطال الصواريخ باتجا العم اإلسرائيلي ،دون أن
تُحق أهدافها عن طري المفاوضات ،فإن المواجهة تت بج إلى  3بدائل:
بأن حماس هي ال ُمسيطرة على ب
أن تُقبر الحكومة اإلسرائيلية ب
 -1األولىْ :
غزة ،وبالتالي هي
العنوان ،ومنحها تسهيالت كبيرة مثل ب
صارا،
فك الحصار االقتصاد ب  ،مما سيمنحها انت ً
ُكرس الرؤية التي اعتمدت عليها تل
ويؤدب لتعزيز سيطرتها على القطاع،وهذا البديل ي ب
أبيب في الجوالت األخيرة.
ب
 -2الثانية :تتمثل في القضاء على حماس بإعادة احتالن غزة ،والقضاء على البنية التحتيبة،
ي منها ،ب
لكن هذ اإلمكانية ستجلب الكثير من األضرار لإلسرائيليين،
ونزع السالح الهجوم ب
بشكل
بارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش ،وإصابة أعداد كبيرة من الفلسطينيين ،والمس
ٍ

1م عصام نعمان ،حرب غزة من االستنزاف العسكر إلى السياسي ،جريدة اليليج:2014/8/23 ،
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/0b8e2a5d-d5d9-48fa-b022-72fe63e36375
2م لماذا تيشى إسرائيل االستنزاف ،وما الذ تدخر المقاومة؟ شبكة قدس اإلخبارية:2014/8/24 ،
http://www.qudsn.ps/article/47118
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ي ،وإعادة احتالن القطاع يُبقي في إطار
صار ٍ في الموقف اإلسرائيلي أمام المجتمع الدول ب
المجهون الجهة التي ستمسك زمام األمور هناك.
أن يؤمن الجانب اإلسرائيلي إيمانًا قطاعًا ب
 -3الثالثة :يتمثل في حرب استنزاف ،شريطة ْ
بأن
بإمكان استنزاف حماس ،وإضعافها عسكريًا ،مما سيؤدب في نهاية المطاف لسقوطها ،عبر
ي بهدف إعادة السلطة الفلسطينيبة للحكم في ب
غزة1(.م
ي ودول ب
تأسيس حلف إقليم ب
ومع ذلك ،فإن إعادة احتالن القطاع ل تبعات سلبيبة على اإلسرائيليين ،أل بن حماس تم بكنت من
الصمود في المعركة األخيرة ،وأنهتها وهي قويبة ،ولم تتنازن عن اإلرادة في مواصلة القتان ،سواء من
ناحية العتاد العسكر ب الذ تمتلك  ،أو جهوزيتها العسكريبة ل ُمواصلة القتان.
وفي حين أن قيادة حماس نجت من االغتياالت ،ولم ترتدع ،فإن سمعة الجيش اإلسرائيلي في
العالم باتت أكثر سوادًا من ذ قبل بسبب عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الحرب األخيرة ،فيما مستوطنو
غالف ب
غزة يرفضون العودة لمستوطناتهم خوفا ً من صواريخ المقاومة.

المبحث الثاني :أداء المقاومة

كان واضحا ً أن حماس أجرت تدريبات بمستويات عالية جدًا ،واستعدت جيدا ً للحرب ،فجهزت
سالمدينة التحتيةس المقامة تحت غزة ،وشكلت وحدات خاصة ،وقطعت شوطا ً بعيدا ً في بناء قوتها
العسكرية ،بينما تصرفت بشكل منضبط تجا الجيش اإلسرائيلي ،حي قادت كتائب القسام المعركة ضد
بعد أن شن عملية عسكرية جوية وبرية على قطاع غزة ،منذ مساء  7يوليو /تموز .2014
أنبتت حرب غزة بما تكبد الكيان اإلسرائيلي من خسائر عسكرية وسياسية ،أنها أصعب
حروب  ،وهو ما أجمعت علي الدوائر والمجامع والمستويات اإلسرائيلية الميتلفة :رسميا ً وشعبيا ً ،في
ظل ذهون كامل جراء القدرات الفائقة التي أبدتها المقاومة في إدارة المعركة ،وحسن استيدام تكتيكات
المواجهة ،وهو ما كان من شأن أن يضع الجيش في لحظات حرجة ،ألن لم يتييل في أسوأ سيناريوهات
أن األيام التي قضاها على األطراف الحدودية لغزة ستسجل في أسوأ سجالت اإلخفا العسكر .
وعدد جنراالت ومعلقون وباحثون إسرائيليون المظاهر التي تعكس انتصار حماس في الحرب
التي شنها الجيش على قطاع غزة ،بينهم الرئيس األسب لشعبة االستيبارات العسكرية سشلومو
غازيتس(2م الذ سطالب بعدم التعاطي مع حماس كحركة سإرهابيةس ،بل كدولة تمكنت من بناء جيش
منظم بشكل ممتاز ،لدي هيئة أركان حرب ذات قدرة مركزية فاعلة وقيادة عسكرية استعدت للحرب
بشكل مناسب ،وبذلت جهدا ً عظيما ً ،وجندت كل قواها ،رغم األوضاع االقتصادية الصعبة التي يحياها
قطاع غزةس.
وأضاف :سإنجازات حماس في حرب غزة  2014تشمل ضمان دعم قطاعات الشعب
الفلسطيني عامة ،وتدشين شبكة إخفاء تحت أرضية لتأمين حرية الحركة لمقاتليها خالن المواجهات
1م أود ديكل ،هل نذهب لحرب استنزاف مع حماس في غزة ،معهد أبحاث األمن القومي ،جامعة تل أبيب.2014/8/12 ،
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=7503
2م شلومو غازيت :اشترك في معارك  1948في صفوف البالما  ،نم تولى مناصب رفيعة في الجيش بعد تأسيس  ،عُيبِّن رئيسا ً لدائرة
األبحاث في قسم االستيبارات ،نم منسقا ً للعمليات في األراضي المحتلة بعد احتاللها سنة  ،1967فرئيسا ً لشعبة االستيبارات ،وعُيبِّن
بعد تسريح من الجيش رئيسا ً لجامعة النقب ،نم مديرا ً للوكالة اليهودية ،وكلبف بمهام استشارية في التفاوض مع الفلسطينيين.
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العسكرية ،وبناء ترسانة هائلة من الصواريخ ،ذات مستويات مدى متعددة ،تتمكن من الوصون أل بقعة
في الكيان اإلسرائيليس1(.م
وأكدت محافل عسكرية إسرائيلية أن حماس تمكنت من تحقي هذا االنجاز استنادا ً لقدراتها
الذاتية في مجان التصنيع ،وقدرتها على تيطيط عمليات عسكرية ذات طابع هجومي وتنفيذها ،عبر
شبكة أنفا مكنت عناصر القسام من التسلل داخل الكيان اإلسرائيلي ،عالوة على تيطيط وتنفيذ عمليات
اجتياح عبر البحر.
يضاف لذلك نجاح حماس باستيدام طائرات بدون طيار ذات صنع محلي ،ورغم أنها ذات
قدرات بدائية ،لكن مجرد نجاحها بصناعتها يعكس مدى التصميم وخلفية االستعداد للمواجهة ،ولذلك
تمكنت من الجمع بين توظيف جهدها الحربي وتحركها السياسي وحربها النفسية ضد اإلسرائيليين ،في
ظل قدرة على التحكم بشكل كبير ،رغم الظروف الصعبة التي تمر بها.

جدول توضيحي ألبرز عناصر المقاومة المسلحة خالل حرب غزة
أساليب المقاومة
عمليات القن النارية

استهدافاتها
الجنود والمستوطنين

الكمائن المسلحة

المساااتوطنات والمواقاااع
العسكرية

القنابل المتفجرة

الجنود والمستوطنين

إطال الصواريخ

الشااااوارع والتجمعااااات
التجارية

األنفا الهجومية

مواقاااااااااااااع الجااااااااااااايش
والمستوطنات الحدودية

-

نتائجها الميدانية
زيادة عدد القتلى اإلسرائيليين
رفع وتيرة االحتياطات األمنية
صعوبة حركة اإلسرائيليين
تحميل دولة االحتالن أعباء مادية وعسكرية
خل بيئة عدم استقرار للمستوطنين
هجرة عكسية هربا ً من المستوطنات
خل حالة رعب وهلع جماعية
استنفار أمني شامل واستدعاء قوات االحتياط
تعطيل العديد من مظاهر الحياة الطبيعية
أضرار اقتصادية كبيرة
تدمير نفسية جيش االحتالن والمستوطنين
هز استقرار المستوطنين بصورة لم يسب لها مثيل
إشغان اإلسرائيليين بتوفير وسائل الحماية
نشر حالة من القل والفزع غير المسبوقة
زيادة الشكوك في انتشار األنفا في جميع المناط
تعزيز قوات الجيش على حدود غزة

وبدا للجيش اإلسرائيلي أن يقف أمام عدو ييتلف عن الصورة التي رسمها في أذهان جنود ،
مما زاد من الدعوات للتفاوض مع حماس على هدنة طويلة األمد مقابل رفع الحصار عن غزة ،وتحسين
األوضاع االقتصادية ،واس تغالن حقيقة وجود سعدو قو س في غزة للتوصل مع إلى تفاهمات.
فيما أكد المستشر سبنحاس عنبر س أن سحماس تمكنت من الحصون على صورة النصر في
الحرب األخيرة ،ألن نجاحها في إغال السماء اإلسرائيلية أمام الطيران المدني العالمي ،ولو لفترة
للفلسطينيين واإلسرائيليينس2(.م
قصيرة هي صورة النصر التي ستظل حاضرة في الوعي الجمعي
ِّ
ويمكن تصنيف تكتيكات المواجهة التي اتبعتها حماس ،وأرهقت الجيش اإلسرائيلي عسكريا ً
ضمن المحاور التالية:

أوالً :األنفاق الهجومية

حين اتيذ المجلس الوزار اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية سالكابينتس قرار
ببدء المعركة البرية في نطا المناط الشمالية والشرقية من قطاع غزة الستدراج المقاتلين وهدم
األنفا  ،اعتقد أن األمر ال يعدو كون مجرد جولة عسكرية اعتيادية لن تشهد أية مفاجآت ،وأن الجهد
1م مقاتلو حماس يمثلون جيشا ً وليسوا إرهابيين ،موقع الدفاع اإلسرائيلي.2014/7/30 ،
http://www.israeldefense.co.il/?CategoryID=534&ArticleID=6728
2م ورقة عمل نشرها سمركز يروشاليم لدراسات المجتمع والدولةس يوم :2014/7/24
http://jcpa.org.il/2014/07/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%94-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D 7%AA/ %D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F
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من األنفا  ،وتدمير منصات الصواريخ ،واإلنيان في

العسكر لن يستغر سوى بضعة أيام للتيل
المقاتلين الفلسطينيين.
لكن المطلعين على تطورات الموقف العسكر في غزة وتل أبيب ،أدركوا أن الحرب
اإلسرائيلية لم تكن محدودة بالمعنى الحرفي للكلمة ،وأن القرار العسكر تمثل بدحرجة اليطة حسب
التطورات الميدانية ،كي تيتر مناط وأحياء وتجمعات هامة داخل القطاع ،وتصيب قدرات المقاومة
في مقتل إستراتيجي ،إال أن كل ذلك فشل منذ اللحظة األولى لالجتياح البر على صيرة تصد
المقاومة.
ويمكن اإلشارة إلى أهم التكتيكات العسكرية لكتائب القسام في مواجهة الحملة التي أذهلت
اإلسرائيلية ،متمثلة في مواجهة األنفا .
القيادتين السياسية والعسكرية ٍ
وأشارت شهادات حية مونقة لجنود االحتالن الذين شاركوا في معارك غزة إلى مدى شراسة
وضراوة وخطورة المواجهات مع رجان المقاومة ،مما حدا بقيادات عسكرية وخبراء إستراتيجيين
إسرائيليين للقون إن هذ الحرب تعتبر األكثر صعوبة في تاريخ الجيش ،لفشلها في مواجهة ظاهرة
األنفا األرضية التي استيدمت بكثرة إبان الحرب1(.م
فقد لعبت األنفا الدور األكثر محورية في استنزاف الجيش اإلسرائيلي ،وتكبيد خسائر فادحة
في األرواح والعتاد العسكر  ،عبر العمليات الهجومية التي فاجأت وحدات النيبة ،وجرعتها طعم
الهزيمة واالنكسار في أحياء :سالتفاح ،الشجاعية ،شر خان يونس ،رف  ،وبيت حانونس ،فضالً عن
عمليات التسلل خلف خطوط العدو التي نفذتها المقاومة باقتدار كبير واحترافية عالية من خالن أنفا
متوسطة المدى استهدفت مواقع عسكرية في المستوطنات والمناط القريبة من قطاع غزة ،وأسفرت
عن مقتل وجرح الكثير من جنود االحتالن.
ولم يي ُل يوم في أيام الحرب الـ ،50إال وطالعتنا في األنباء بحدث عسكر قو  ،وعملية جديدة
للمقاومة عبر األنفا  ،مما أصاب المستويين السياسي والعسكر في تل أبيب بهستيريا األنفا  ،واضطر
سنتنياهوس ووزراء حكومت وقادة جيش للقون بأنها تشكل تهديدا ً إستراتيجيا ً حقيقيا ً ،ال يمكن التهاون مع
بأ حان.
ولعل ما ضاعف الهستيريا اإلسرائيلية الرسمية إزاء ظاهرة األنفا أن النف الواحد جرى
استيدام أكثر من مرة من طرف المقاومة ،وأن عددا ً منها أعلن الجيش عن تدميرها قام عناصر
المقاومة بإعادة استيدامها مرة أخرى ،بشكل أذهل قادت  ،وغرس فيهم القل واإلحباط بشكل غير
مسبو .
مقاتلو حماس داخل أنفا غزة ،يتجولون فيها وهم يرتدون زيا ً أسودا ً ومسلحين ببناد آلية،
يسيرون بسالسة ،ويشعرون كأنهم في بيوتهم وهم داخل شبكة الممرات الواقعة تحت أرض القطاع ،فهذ
أنفا حفروها ،وبنوها بأيديهم.
يعيش المقاتلون في األنفا براحة وطمأنينة كبيوتهم ،والسقف في أجزاء من النف مرتفع بما
يكفي ألن يش المقاتلون طريقهم في دون أن يحنون رؤوسهم ،واألرض جافة في أجزاء ،وموحلة في
أجزاء ،وأسمنتية في أخرى ،ويبدو من الصعوبة معرفة طون كل نف  ،لكنها تتفرع في اتجاهات ميتلفة،
وبمجرد الدخون إلي ال تسمع أصوات حركة المرور والطائرات التي تحل  ،وهي تحوم فو القطاع2(.م
لقد تم بكنت كتائب القسام من إبطان مفعون سالحي الجو والمدبرعات في الجيش اإلسرائيلي عبر
تحولت مشكلة إستراتيجية على
بنائها لشبكة واسعة من األنفا تحت األرض في غزة ،بحي
ب
اإلسرائيليين ،ولتغيير هذا الواقع اليطير ،تحتبم على الجيشْ ،
أن يقوم بإعادة فح كيفية الحرب التي
تبنباها من األساس.
وشكلت حرب األنفا أحد أهم وأخطر األساليب العسكرية التي استيدمتها المقاومة في مواجهة
الحرب اإلسرائيلية على غزة.
فعالوة على كونها أسلوبا ً جديدا ً ش طريق إلى قلب المعادلة الكفاحية ،وحفر لنفس موقعا ً
متميزا ً في سلك العمل العسكر المقاوم ،فإن البعد النوعي واالستراتيجي الذ مثل  ،وما حقق من آنار
1م مؤمن بسيسو ،أصعب حروب إسرائيل ،الجزيرة نت.2014/8/6 ،
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/8/5/%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8% A8-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84

 2م نضان المغربي ،مقاتلو حماس يظهرون تحديا خالن جولة في نف في غزة ،وكالة رويتر العالمية:2014/8/19 ،
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0GJ1UL20140819
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بشرية ومعنوية ،شكل تهديدا ً بالغا ً وتحديا ً منقطع النظير لآللة العسكرية اإلسرائيلية المدججة بكافة آليات
الحرب الفتاكة ،والنظريات األمنية التي يضرب بها المثل في اختزان كافة إجراءات الحماية والوقاية
واستبا ضربات اليصم ،مما دلل على حجم المأز الذ عاشت المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية على
وقع هذا التطور الفلسطيني المقاوم.
وقد كمنت خطورة أسلوب األنفا في ابتعاد عن ظروف وإجراءات المواجهة التقليدية،
واعتماد على مفاجأة العدو بضربة عنيفة قاتلة ،ال تدع ل فرصة للنجاة واإلفالت ،أو تتي ل إمكانية
المواجهة والتصد والرد بالمثل ،ألن األنفا في غزة اعتمدت على العمل الهادئ الذ يتم بموجب حفر
نف أو أنفا تحت األرض ،بوسائل ومعدات بسيطة ،والمثابرة على العمل دون ضجيج ،وف إحدانيات
جغرافية معدة سلفاً ،دون أ ظهور مباشر على سط األرض1(.م
وهذا كل حرم االحتالن من إمكانية التعامل المسب مع هذا التهديد ،وإحباط  ،أو التصد ل
حان التنفيذ ،كون يعت مد على عامل المفاجأة الذ يربك العدو من خالن تفجير أو تفجيرات فورية متتابعة
تحق مبتغاها ،وتنشر الموت والدمار في الموقع أو المكان المستهدف ،وتوقع في أفدح اليسائر
والعواقب.
وحسب المعلومات المتراكمة لدى أجهزة الميابرات اإلسرائيلية فإن سالحفارينس المتيصصين
بحفر األنفا يعتادون النزون لباطن األرض بعد فترة طويلة من عدم شربهم للماء حتى ال يعرقوا ،ألن
العر قد يتسبب بانهيار النف أنناء العمل ،ويتم الحفر بشكل عام بواسطة جهاز ميكانيكي وليس كهربائي
حتى ال يصدر الضجيج ،ويرتكز جهاز الحفر على سلسلة تشب تلك الموجودة في الدراجات الهوائية
حي تقوم بتحريك قطع حديدية تحفر الرمل ،وأنناء تشغيل الماكينة ينام الرجل على ظهر  ،ويقوم
بتحريك الدعاسات.
وحقيقة أن الحفر يتم بعضالت األرجل وهي األقوى في عضالت الجسم ،وتمكن من الصمود
طويال حتى يحتاج الشي للقيام ،ولضمان عدم حدوث انهيارات داخل النف خالن وبعد حفر  ،غالبا ما
يتم استيدام شكل مستطيل من اليشب المقوى لمنع حدوث أ انزالقات رملية متوقعة2(.م
صورة توضيحية تظهر كيفية حفر النفق من غزة إلى المواقع العسكرية اإلسرائيلية

ولوحن خالن حرب غزة األخيرة  2014أن المقاومة كثفت من عملياتها عبر أنفا حفرتها ،في
ظل صعوبة الوصون لمواقع الجيش اإلسرائيلي ،بسبب التحصينات الكبيرة ،واستيدام التكنولوجيا
المتطورة في حمايتها ،مما دفع القيادات العسكرية اإلسرائيلية لوصف األنفا بأنها سأنبوب األكسجين
للنشاطات المعاديةس.
ً
ومما زاد من خطورة األنفا  ،أن بعد انقضاء حرب غزة التي استمرت  51يوما ،فال زالت
حماس تحتفن بالعديد من األنفا الهجومية والقدرات العسكرية على مواصلة الحرب ،نافية االدعاءات
 1م األنفا  ..بين مصر وغزة وإسرائيل! معهد العربية للدراسات ،دبي:2013/3/5 ،
http://www.alarabiya.net/news-renderer?mgnlUuid=93136e1c-a88d-43d2-9739-7f7180ef97aa
2م كتائب القسام تبدع هندسة األنفا المفيية ،فلسطين المسلمة ،بيروت ،يونيو .2004
http://www.fm-m.com/2005/jan2005/story10.htm
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اإلسرائيلية بتدمير األنفا  ،فلديها العديد منها ،ويمكنها التوغل عبرها داخل فلسطين المحتلة ،لكن قسما ً
منها انهار بشكل جزئي ،وبعضها فوهتها مغلقة ،ويتم فتحها عند الحاجة ،وعدد قليل من المهندسين
مطلعين على اليرائط السرية لألنفا .
ي ،رغم
وهكذا ش بكلت األنفا نقطة ب
القوة األساسيبة التي استيدمتها حماس ضد الجيش اإلسرائيل ب
استعداد المسب لهذا التبحد  ،واإلعالن ب
أن استهدافها أحد مهام الحرب على غزة ،م بما أسفر عن ضرب
جزء كبير منها حتى اللحظات األخيرة من الحرب البريبة ،وخسارة حماس للعشرات منها ،خصوصا ً
األنفا الحدوديبة.
فيما عبر سروني بيرتس رئيس الشعبة األمنيبة الساب في مجلس األمن اإلسرائيلي ،عن قلق
ألن القيادة اإلسرائيلية لم تيطط لكيفية القضاء على خطر األنفا  ،بل عملت بشكل عشوائي وفوضو ،
وخاضت حرب غزة بعد  5سنوات لم يجر خاللها أ نقاش في القيادة السياسية أو القيادة المهنيبة حون
المسألة اإلستراتيجية المتعلقة بمواجهة تهديد األنفا  ،وجاء الوضع الحالي في الجنوب من تزايد شبكات
األنفا في غزة نتاج النهج الياطئ لعملية اتياذ القرارات في الحكومة طوان السنوات الماضية1(.م
وتحدث خبراء عسكريون إسرائيليون في محافل متعددة أن حين تم إجراء نقاش حون األنفا
في غزة ،لم تطرح أ بدائل جديبة ،سياسيبة وعسكريبة ،ولم يعترض أحد على ميططات الجيش ،ولم
تعرض وجهة نظر دبلوماسيبة ،إعالمية قانونية أو إنسانيبة ،ولو قام الجيش في اليوم األون للحرب
بالتوغل البر في غزة ،واستيدام عنصر المفاجأة واليداع ،لعاد بيسائر أقل ،لكن مثل هذا الييار لم
يناقش أبدا ً من قبل القيادة ،رغم أنها تعرف بوجود األنفا منذ  11سنة والمياطر الكامنة فيها ،لكنها لم
تفعل شيئا ً لتقلي المياطر.
لذلك أعلنت حماس أن االدعاءات اإلسرائيليبة بضرب شبكة األنفا غير دقيقة ،وهي موجبهة
ي لطمأنت بنجاح الحرب ،ولو أراد الجيش التأبكد ،فليقم بعمليبة بريبة واسعة في ب
غزة،
للجمهور اإلسرائيل ب
بالتحرك بساحة
ألنها أعدت منظومة واسعة من األنفا عبر طر أرضيبة بعم  20-5مترا ً تسم
ب
المعركة دون كشف المقاتلين2(.م
النهائي من تهديد األنفا بكامل خطورتها،
ومن باب إيجاد األعذار المسبقة لعدم التيل
انشغلت المؤسسة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية بتكرار مقوالت عدم وجود حل تقني للعثور عليها،
رغم أن  14سنة من متابعتها لم تفل في التيل منها ،واعترى المواجهة الهجومية لألنفا النق
الشديد ،ورغم أن الجيش حفر أنفاقا ً في  3قواعد تدريب ل .
لكن التدريب الذ تدربت الوحدات عليها ليس كافيا ً ،ألن التحد العملياتي أكثر تعقيدا ً من
التدريب ،والقوات افتقرت لنظر ية قتالية منظمة وخبرة بمواجهة األنفا التي وجدتها في غزة ،وبرزت
في الحرب حاجة لقوات هندسة وفر ميتصة باألنفا 3(.م
وفي الوقت الذ واصل في الجيش غارات الجوية على غزة ،فإن أكثر ما دفع للتردد بتوسيع
العمليات العسكرية ،وشن حملة برية الفزع من ساألنفا الحربيةس ،التي نجحت حماس بحفرها في
السنوات الـ 5األخيرة ،حي خشيت قيادة الجيش أن توظف كتائب القسام هذ األنفا الممتدة من قطاع
غزة لما وراء الحدود مع الكيان في عدد من السيناريوهات المتوقعة:
 -1التسلل خلف خطوط الجيش أنناء توغل في القطاع ،والهجوم على مؤخرة القوات الغازية،
 -2استيدام األنفا في تسهيل عمليات خطف الجنود،
 -3اليشية أن ينطل عناصر القسام عبر األنفا لتنفيذ عمليات في قلب التجمعات االستيطانية،
مع تواصل العمليات العسكرية في القطاع4(.م
صحي ب
أن الجيش اإلسرائيلي د بمر عددا ً منها ،لكن األنفا اإلستراتيجية لم تصب بسوء ،وتعمل
مزودة بنظام للتهوية
بكامل جهوزيبتها اللوجستيبة ،من حي ميزون الماء واألغذية واألسلحة ،و ب
وبيطوط للكهرباء ،ولذلك فإن ما تمثل األنفا من نقطة قوة لمقاتلي حماس تبرز إذا دخل الجيش في
1م خوض الحرب علي غزة بال هدف ،القناة العبرية العاشرة.2014/8/15 ،
2م عدنان أبو عامر ،سحماسس تحتفن بقدراتها العسكريبة رغم الضربات اإلسرائيليبة ،المونيتور2014/8/13 ،
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/08/hamas-tunnels-gaza-intact-despite-israelstrikes.html
 3م الجنود تصدوا ألنفا غزة بال خطط وتدريبات وعتاد مناسب ،هآرتس.2014/10/17 ،
4م روني دانيئيل ،أنفا حماس الحربية تثير فزع جيش االحتالن ،القناة العبرية الثانية.2014/7/7 ،
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قلب غزة ألنها منتشرة تحت كل شارع وزقا فيها ،مما يضيف أورا قوة جديدة لكتائب القسام ،وتعمي
األزمة العسكرية اإلسرائيلية ،وخل مشكالت أمنية ال حصر لها أمام الجيش.
كل ما تقدم سيفرض على الجيش تعديالً في قواعد المواجهة مع حماس ،وستتحون األنفا
المشكلة المركزية أمام  ،ولذلك بدا واضحا ً أن الحرب األخيرة في غزة لم تكن نزهة صيف قياسا ً
بسابقاتها من الحربين األخيرتين .2012 ،2008
سناحوم برنياعس المعل السياسي اإلسرائيلي األبرز نقل شـهادات الجـنــود عن حــرب
األنـفــا  ،سحي لم يعد تراب قطاع غزة اللين الذ استولت علي جنازير الدبابات وناقالت الجنود
المدرعة والحفارات والجرافات الضيمة ،غباراً ،بل أصب سبودرةس ،وعملت جرافة عسكرية تكشف
عن اليناد واألنفا التي تفرعت من البئر على منظومة آبار ،سهذ حرب اآلبارس ،ووجد الجنود
المظليون عشرات مواقع القتان المرتبطة بعدد من األنفا التي ال تطا س1(.م
فيما أكدت كتائب القسام أن وحدة حفر األنفا التابعة لها تواصل عملها بشكل طبيعي ،وأن
الحرب على غزة لم تؤنر عليها ،وقد أنجزت عدد من األنفا الجديدة مؤخرا ،ألن هذ الوحدة مستقلة
عن بقية تشكيالت الكتائب ،وتواصل عملها بحفر األنفا وف اليطة المرسومة لها ،ولم تواجهها أ
مشاكل تذكر ،وأنجزت حفر عدد منها ،وجهزتها بشكل كامل ،وسلمت خرائطها لقيادة الكتائب.
وربما تعتبر عبارة سالعنكبوت المتفرع األذرعس ،واحدة من عبارات عدة أدخلتها أنفا غزة
لقاموس الجيش اإلسرائيلي ،بعد أن فوجئ بضيامتها وكثرتها ،واضطر للعمل عشرات الساعات
متواصلة حتى وصل إلى فتحات ضيمة ،وباتت األنفا كالشجرة كثيرة الغصون ،تتفرع على امتداد
كيلومترات طويلة ،بعضها حربية داخلية ،وأخرى هجومية باتجا الكيان اإلسرائيلي.
وقد تكررت الدعوات التي أطلقتها جهات إسرائيلية عدة لتشكيل لجان تحقي في إخفاقات الجيش
وقيادة الحرب ،في مقدمها نالوث متيذ القرار سنتنياهو–يعلون-غانتسس ،تضع أنفا غزة في المركز،
وبات هناك ملف يشكل إدانة كبيرة للقيادة ،وتجند كثيرون ممن سب وحذروا من خطر األنفا لجمع
األدلة ،العتبارهم أن نهاية سالجرف الصامدس ،حالياً ،هي انتهاء مرحلة أولى من حرب مراحلها المقبلة
ستكون أخطر وأشد شراسة2(.م
وجاء نجاح حماس بمفاجأة الجيش اإلسرائيلي بشبكة األنفا الضيمة ،وإرسان خاليا عبرها لما
وراء خط الدفاع العسكر على حدود غزة ،ليف بجر هذا الملف حتى قبل التوصل التفا إلطال النار،
ووجدت قناعة بأن الرد اإلسرائيلي المنقوص على األنفا لم ينبع فقط من الفجوة االستيبارية ،بل هناك
الكثير من األسئلة األخرى ،بد ًء من حقيقة عدم تطوير رد تكنولوجي كامل لكشفها ،ونق نظريات
محاربة الفجوات الجوفية.
وانضم قائد المنطقة الجنوبية سسامي ترجمانس لمجموعة ضباط ،للدفاع عن نشاط جيش  ،ألن
وقف بمواجهة خطر األنفا الهجومية باعتبارها اليطر األون الذ شغل  ،رغم عدم امتالك الجيش حالًّ
سحريا ً لمواجهة األنفا  ،وال توجد أدوات أو حلون تكنولوجية أو عملياتية إلزالة هذا اليطر كليبا ً3(.م
وقان ضابط آخر :سعرفنا خطر األنفا  ،لكننا لم ننج لضمان ما يكفي من اإلصغاء لهذ
المشكلةس.
ً
حدي هذا الضابط تحديدا يجعل التحقي في إخفا األنفا يركز على جانبين:
 -1األون عدم تحديد اليطر الكامن فيها،
 -2والثاني حون جودة المعلومات المتعلقة بمكان األنفا .
وكشفت المعلومات المسربة عن إدارة المعركة وشعبة االستيبارات وجهاز سالشاباكس أن تم
جمع جزء من حقائ األنفا  ،وتحويل للقيادة خالن الحرب ،لكن الجنود اعترفوا أنهم واجهوا مفاجآت
تمثلت في األقبية واألنفا التي عرفوا بوجودها بشكل عام فقط.
هذا يعني أن عدم معالجة مشكلة األنفا بالهجمات الجوية ،يشير إلى وجود فجوات استيبارية،
فجهاز الشاباك تكهن عشية المواجهة بأن عدد األنفا يتراوح بين  ،13-12أما شعبة االستيبارات

1م ناحوم برنياع ،شهادات الجنود:حرب األنفا ال تُطا  ،يديعوت أحرونوت ،2014/7/28 ،الترجمة الحرفية للمقان على هذا الرابط:
=http://www.al-ayyam.ps/article.aspx?did=244209&date
 2م آمان شحادة ،أنفا غزة عنكبوت متفرع األذرع في مواجهة أقوى جيوش العالم ،الحياة اللندنية.2014/8/9 ،
3م أنفا غزة ..مدينة تحت األرض ،الشر األوسطhttp://www.aawsat.com/home/article/158271 :2014/8/13 ،
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فتحدنت عن  ،10-9وهناك من تحدث عن أكثر من مائة ،وفي آخر أيام الحرب أعلن الجيش أن دمر 32
نفقاً1(.م
لكن ُمحلل الشؤون العسكريبة سعاموس هارئيلس أكد أن التعاون الوني بين شعبة االستيبارات
ي في الجيش ،في محاولة للكشف عن
العسكريبة (أمانم وجهاز األمن العام (الشاباكم ،واللواء الجنوب ب
ي في
ومفصل
رئيس
خطر
من
األنفا
األنفا الهجوميبة التي حفرتها حماس ،أشار إلى ما تشكل هذ
ب
االجتياح البر ب لقطاع ب
غزة ،أل بن حماس ،تتواجد في هذا المضمار خطوة أكثر تقدب ًما من الجيش ،رغم أنب
يقوم بهدم األنفا بصورةٍ مكثف ٍة ،ولم يعد كافيًا هدم فتحة واحدة من النف  ،ب
ألن المقاومة قامت بحفر عدبة
فتحات لك بل نف ً  ،وهذا ما يُفسبر ،ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش2(.م
وكان أكثر ما أقل قيادة الجيش إمكانية تمكن مسلحي حماس من خطف عدد من الجنود عبر
أحد األنفا  ،أو تنفيذ عملية خلف خطوط القوات العاملة في القطاع عبرها ،والقيام بعملية كبيرة داخل
الكيبوتسات والبلدات القريبة من غزة ،في ضوء قلة المعلومات عن أماكن تواجد األنفا  ،وخطوط
سيرها ،وتفرعاتها تحت األرض ،رغم أن بعضها يصل عمق مسافات كبيرة تحت األحياء السكينة في
غزة ،والجيش ال يعلم عنها شيئا ً بسبب سرية حماس ،وهناك قل لدى قيادة الجيش الميدانية من الكمائن
التي أعدتها ،ولذلك تقدمت القوات اإلسرائيلية بحذر شديد.
واعتبر المراسل العسكر سأور هيلرس ،ب
أن شبكة األنفا التي حفرتها حماس تبدو منظمة،
ً
ب
ب
وليست عفوية ،واتض أن لكل نف هدفا ً وميرجا ً محددا وراء الحدود مع غزة ،مما مكن المقاومة من
تنفيذ طلعات عدة خلف خطوط الجيش ،مكبدة إيا خسارات في جنود 3(.م
ونقل بع الضباط خالن الحرب توجيهات مهنية من جانب سالح الهندسة أللوية الجيش،
بشأن كشف األنفا وتدميرها ،واعترف جنود بأنهم لم يتدربوا على محاربة أنفا مشابهة لما تم العثور
عليها في غزة ،بل تدربوا على أنفا ال تشب أنفا غزة ،بل مناط تحت األرض كجزء من المحميات
الطبيعية ،مواقع شملت أقبية وقنوات تحت األرض ،وتمت هذ التدريبات بإشراف وحدة خاصة بسالح
الهندسة ،تعمل بطريقة التسلل إلى األنفا  ،وإرسان سروبوتس لكشف ما يحدث تحت األرض ،لكن ذلك
كل ال يشب بتاتا ً ما واجهو في غزة.
وكان يمكن رؤية بوادر مشروع حماس لبناء األنفا في غزة منذ عام  ،2004حي الحدي
عن أنفا بسيطة نسبياً ،متهالكة ،على عم  12-10مترا ً ،والمرة األولى التي ظهر مدى تهديدها في
يونيو  ،2006عندما تم خطف الجند سشاليطس ،ووصلوا عبر نف على عم عشرات األمتار داخل
الكيان اإلسرائيلي.
نم تطورت في غزة صناعة األنفا بشكل واسع ،ولم تعد بنية التحتية متهالكة ،تسقط في كل
عاصفة أو حالة طقس غير عادية ،بل تم استثمار موارد مالية كبيرة فيها ،وتم بناؤها عبر تفكير
استراتيجي لحماس إلقامة شبكة واسعة ،منظمة بشكل يتي دخون قوة كبيرة من رجالها للنف في غزة،
واليروج من تحت األرض بشكل مفاجئ داخل سإسرائيلس ،لتنفيذ عمليات قتل واختطاف كبيرة ضد
الجنود ،في مواقع عدة وآن واحد.
وتم تشييد األنفا الجديدة بمهارة ،فهي تصل متوسط عم يتراوح بين  25-20متراً ،جوانبها
مغطاة بالباطون ،وتحتو على وسائل متقدمة لالتصاالت ،ولكل نف قبو المركز الذ يدخل من
الحفارون ،نم يتفرع ألقبية أخرى ،بعضها عسكر  ،كل ذلك في أجواء محكمة من السرية ،وتراوح
العمل ببناء كل نف  3-1سنوات ،وتراوحت وتيرة الحفر بين  16-4مترا ً كل يوم عبر حفارين تيتارهم
حماس بعناية فائقة4(.م
وبالتالي جاءت األنفا إحدى مفاجآت حماس التي خلطت كل األورا  ،وغيرت في موازين
القوة ،حي أدى ظهور المقاتلين من تحت األرض ومهاجمتهم للجنود مفاجأة لها وقعها النفسي والمعنو
البالغين ،بمثل أنرهما العسكر  ،ما يعني أن الجيش اإلسرائيلي لم يذهب للحرب البرية ،لكن الحرب
جاءت .
1م أنفا غزة..الحياة الجديدةhttp://alhayat-j.com/pdf/2014/8/9/page9.pdf .2014/8/9 ،
2م هآرتس.2014/7/31 ،
3م حرب األنفا في غزة ..فشل كبير للجيش اإلسرائيلي ،جريدة المستقبل:2014/7/23 ،
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=625755
 4م هذ المعلومات حصل عليها المؤلف عبر لقاءات جمعت ببع كوادر كتائب القسام.
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األنفا في غزة استحضرت نظريتين في تفسيرها لدى صانع القرار العسكر اإلسرائيلي:
 -1النظرية األولى :في عالم الجيوش النظامية ،عادة ما تبدأ الصناعات عسكرية ،وتتحون
تدريجيا ً إلى مدنية ،فاإلنترنت ،واالتصاالت ،وكثير من االختراعاتُ ،وجدت لصال
الجيوش العالمية الكبرى ،ومعروف ب
أن الجيوش تملك ميزانيات أكبر للبح واالختراع ،نم
تستيدم االختراعات ألغراض مدنية تجارية وربحية.
وبعد حرب غزة  2014يمكن استنباط نظرية أخرى ،أنب في حالة حروب التحرر والمقاومة
يحدث العكس؛ تُستي دم االختراعات ووسائل العمل المدنية ألغراض حربية وقتالية ،كما في حالة
تحولت لتصب جز ًء من خطط القتان.
األنفا  ،وبعد تطويرها لغرض البضائع التجارية وكسر الحصار ،ب
 -2النظرية الثانية :سفائ القوةس ،وهي نظرية كالسيكية ،مفادها أن أ جيش أو جهة يصب
لديهما فائ قوة ،يبحثان عن منفذ الستيدام  ،وفي حالة أنفا غزة ،فما جرى هو مراكمة
معرفة وخبرات واستثمارات وتقنيات ،استيدمت لكسر الحصار في االتجا المصر ،
وفجأة ،وجدت سصناعة األنفا س نفسها بال عمل ،فكان سهالً
التحون لالستيدام العسكر
ب
آلليات وتقنيات وخبرات هذا القطاع1(.م
هذا التحون الممكن غاب عن ذهن وتنبؤات االستيبارات العسكرية اإلسرائيلية ،التي عاشت
حالة إنكار ،ومحاولة اإلصرار على شعور بالتفو  ،وضعف الطرف اآلخر في غزة ،وحفلت صحف
إسرائيلية بأخبار مضحكة ،بأن مقاتلي حماس لن يصمدوا طويال ،لعدم وجود طعام كافٍ لديهم.
وحتى بعد االنتهاء من حرب غزة ،لم يعرف الجيش اإلسرائيلي بدقة عدد األنفا في القطاع،
ألنها بدت مدينة متكاملة تحت األرض ،ال أحد يعرف أين تبدأ وال أين تنتهي ،لكن تدميرها شكل هدفا ً
وضع معظم القادة اإلسرائيليين نصب أعينهم ،وال يزان هدفا ً بعيد المنان ،رغم ما شن الجيش من
غارات جوية في غزة ،على أمل أن تدمر أنفاقا ً تحتها ،بينما صواريخ حماس ظلت تيرج من تحت
األرض ،واستيدم مقاتلوها األنفا في شن هجمات صاروخية على مستوطنات قريبة.
وعلى مدار السنوات التي سبقت حرب غزة األخيرة ،نج مقاتلو حماس في التسلل داخل الكيان
اإلسرائيلي عبر األنفا  ،وهاجموا وزرعوا عبوات وعادوا إلى غزة ،ألنها تملك وحدة كوماندوز برية
مدربة على مستوى عان لتنفيذ هذ العمليات ،وأظهرت صور نشرتها كتائب القسام أن األنفا العسكرية
ضيمة وكبيرة وطويلة وعميقة للغاية ،ومتشابكة ومزودة بكاميرات متقدمة.
وتقدر المؤسسة األمنية اإلسرائيلية أن حماس تستثمر  140مليون دوالر في السنة لحفر األنفا
تحت األرض ،سواء المستعملة لتهريب السالح ،أم لتنفيذ عمليات في الجانب اإلسرائيلي ،والمسافة
العامة لألنفا تمتد كيلومترات عديدة ،مما يدفع الجيش الستيدام أفضل العلماء لتطوير تقنيات متقدمة
تساعد على إيجاد األنفا وتدميرها ،وفي حين مرت المرحلة األولى لتطوير منظومة خاصة الكتشاف
األنفا بنجاح ،لكن حماس ردت بأن كل نف يكتشف فإنها تحفر  10أنفا 2(.م
وتم فت ملف إخفا األنفا لدى اإلسرائيليين بعد نهاية حرب غزة ،رغم حدوث تواطؤ سياسي
عسكر  ،خشية من محاسبة قادة االستيبارات والجيش على إخفاقهم في اكتشاف عمليات حفرها ،ألنها
ضربت بقوة كل مقوالت التفو االستيباراتي اإلسرائيلي الهائل؛ فال األقمار الصناعية ،وال وسائل
التجسس اإللكتروني ،وال الجواسيس والعمالء ،سمحوا بكشفها ،رغم اكتشاف بعضها سابقا ً.
وقان سروني دانيئيلس معل الشؤون العسكرية إن قيادة الجيش أخذت بعين االعتبار أن تقوم
حماس بتفييخ األنفا بالمواد الناسفة ،وتعمل على تفجيرها أنناء تحرك قوات الجيش فوقها ،أو قربها،
وخشيت لجوء كتائب القسام الستدراج الجنود داخل األنفا  ،نم تفجيرها ،للمس بمعنويات الجمهور
اإلسرائيلي3(.م
وبات واضحا ً تفو الجيش اإلسرائيلي في الجو والبر والبحر ،مما دفع حماس ألن تيتار باطن
األرض ساحة تضمن فيها تفوقها النسبي ،ألنها ال تملك سالح جو ،وال كتائب مدرعة ،وال سالح بحرية،
وتحاون إيجاد ساحة مواجهة تتحكم في ظروفها ،رغم أن وحدة الهندسة الميدانية في الجيش قامت
1م أحمد عزم ،أنفا غزة ..نظريتان وسؤان ،وكالة وطن لألنباء:2014/8/7 ،
http://www.wattan.tv/ar/news/101059.html
2م يوآف شاحام ،حماس ت ُ َهاجم من تحت األرض ،المصدر اإلسرائيلي.2014/7/18 ،
3م صال النعامي ،ما يحذر نتنياهو في عدوان على غزة ،مجلة البيان.2014/7/9 ،
http://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=3755
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بعمليات بمناورات للتدريب على تدمير األنفا  ،وأقاموا معسكرات تدريب في منطقة ستسئيليمس في
النقب ،وأجروا مناورات تحاكي عمليات تفجير أنفا .
كما كلفت قيادة الجيش مجمع الصناعات العسكرية ودائرة التقنيات في وزارة الحرب بتطوير
وسائل للكشف عن األنفا  ،وعرض ح لون لمعالجة تهديدها في ظل أقل قدر من تهديد الجنود ،ألن
األنفا شكلت تحديا ً غير مسبو للقوات العسكرية اإلسرائيلية ،وأبرزتها كعنوان أون لعمليتها البرية،
بعد أن اتض أن حماس تمتلك منظومة أنفا متطورة ،وهذا ما أظهرت مقاطع فيديو بثتها مراراً
وتكرارا ً عبر مواقعها والفضائيات الميتلفة.
وعبر سإيتان بوخمانس المتحدث العسكر اإلسرائيلي عن دهشة الجيش من تطور األنفا لدى
حماس ،واستيدام الباطون المسل في إنشائها حتى ال تنهار ،حي أن طون النف  1.5ميل ويقع  66قدما
تحت األرض ،مجهز بالكهرباء ،وب كميات كافية من الشطائر والزباد  ،وتجهيزات إلبقاء ساكني لعدة
شهور على قيد الحياة ،مما يجعلها أنفاقا ً متقدمة ومعقدة ،الهدف منها مفاجأة العدو ،وتوجي ضربة قاتلة
ال تسم بفرصة النجاة ،أو الهرب ،أو السماح بالمواجهة ،والدفاع عن نفس 1(.م
وقان سشلومي إلدارس مراسل الشئون الفلسطينية أن ساألنفا هي الش الرئيس لإلستراتيجية
العسكرية لدى حماس ضد الجيش ،وفي السنوات األخيرة ،اقتربت من التفو على أنفا سالفيتكونغس
خالن حرب فيتنامس2(.م
أحد حفار األنفا  ،يقون :سالعمان يستمرون في الحفر تحت األرض لفترات طويلة ،باستيدام
آلة ميكانيكية وليست كهربائية ،لتجنب إحداث الضجيج ،وسلسلة تعمل بطاقة التبديل تمانل سلسلة
الدراجة ،تحرك األجزاء المعدنية التي تحفر خالن التراب ،وأنناء الحفر ،يستلقي العامل على ظهر
ويبدن بقدمي  ،وترتفع األنفا بما في الكفاية لتسير فيها وأنت مرفوع الرأس غير محني الظهر ،ويجر
تدعيمها باليرسانةس3(.م
وفي ظل تزايد عمليات المقاومة خالن حرب غزة عبر األنفا  ،فقد جعلت الجيش في حيرة من
أمر  ،لدرجة دعت صحيفة سهآرتسس ألن تعنون خبرها الرئيس بعبارة سالجيش اإلسرائيلي يتحسس
طريق في الظالمس! على اعتبار أن األنفا شكلت المشكلة رقم واحد للجيش اإلسرائيلي في القطاع ،وهو
ال يعرف عدد األنفا التي جرى حفرها قبيل ذهاب إلى المواجهة في غزة.
كما أن نجاح حماس بتنفيذ عمليات األنفا لم يكن صدفة ،ألنها تأتي نتيجة إعداد دقي وطويل:
هجوم متعدد المراحل عمل علي عشرات النشطاء ،وهنا تبرز مشكلة االستيبارات اإلسرائيلية ،ألن
تهديد األنفا وضع على نحو متأخر في مكان عان في سلم أولوياتها ،ووجدت صعوبة بأن توفر للجيش
معلومات نوعية ،ألن عمليات األنفا المركبة لها شركاء كثيرون.
الجنود الذين خدموا في حرب بغزة ،ونقلت شكاواهم
وهذا ما عبرت عن شكاوى بع
لمستويات القيادة العليا في الجيش ووصلت من عدة مواقع عسكرية ،ادعوا فيها أنهم سمعوا أصوات حفر
تحت األرض ،وأبلغوا ضابطهم المسئون الذ سمع شيصيا ً هذ األصوات ،ونقل بدور التقارير إلى
اللواء ،الذ بع ل ضابط الهندسة ،الذ جلب جرافة بدأت تعمل حون الموقع ،ولكن بعد عدة أيام علقت
الحفريات ،وتوقفت عن العمل4(.م
ودفعت أعمان التطوير المفاجئة في تقنيات حرب األنفا  ،المراسل العسكر سروني دانيئيلس
للقون :سيبدو أننا خسرنا في صراع األدمغة في مواجهة حماسس ،وأكد ضابط أمني كبير :سإن أخطر ما
في عمليات األنفا تحت األرض أنها تتم دون أن تكون هناك حاجة إلى انتحاريينس ،وهي سالح سيير
التوازنس ،وقد ييرج الجيش في غزة عن أطوار واتزان  ،لكن هذا األمر لم يقد ،لسبب غير معروف،
إلى خياطة البدلة المالئمة لمواجهة تهديد األنفا 5(.م
 1م تير ماكو  ،أنفا حماس ..اقتصادية وأخرى للقيادات ونال لتسلل المسلحين داخل إسرائيل ،واشنطن بوست.2014/7/22 ،
http://www.aawsat.com/home/article/144086
2م هشام منور ،أنفا غزة ..تنوع المهام والوظائف ،جريدة عمان.
http://main.omandaily.om/?p=138353
 3م المؤلف قام بجولة ميدانية في بع أنفا غزة ،ولي مشاهدات في تقرير ل على موقع سالمونيتورس بتاريخ:2013/10/22 ،
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/10/gaza-tunnel-israel-shift-hamas-war.html
4م هناك أصوات حفر ..مياوف من األنفا  ،وكان نبأ اإلخبارية:2014/9/8 ،
http://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=64781
 5م صناعات سالقسامس العسكرية أنبتت جدارتها في الميدان وأصبحت نماذج نوعية:2008/7/7 ،
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=64474
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وكان التعقيب اإلسرائيلي بعد كل عملية من عمليات األنفا سيالً من التحليالت العسكرية
واألمنية ،أشارت في مجملها أنها حوادث مربكة ومحرجة في هذ الجولة من الحرب الدائرة مع
الفلسطينيين ،ورغم أن مثل هذ األمور تحدث في المعركة ،إال أن اإلحراج واإلرباك صعبان بدرجة ال
تحتمل.
وعلى ذات طريقة استعراضها للعمليات االستشهادية ،عنونت الصحف اإلسرائيلية صفحاتها
الرئيسة بعبارات تشي اإلخفا اإلسرائيلي في حرب األنفا :
الجيش اإلسرائيلي يتحسس طريق في الظالم!
حماس تسجل نجاحا عسكريا ميدانيا فا كل التوقعات!
دمار هائل يسود الموقع العسكر في غزة!
إرهاب األنفا  :ضربات من تحت األرض!
1
حرب األنفا  :إنجاز معنو لحماس يواز تفجير المجنزرات في مرحلة سابقة!( م
قيادة الجيش اإلسرائيلي استنفرت جميع وحداتها للبح عن حل أمني عسكر وتكنولوجي
لمشكلة األنفا  ،مما دفع بالعقيد ستسفيكا فوكسس من سالح المشاة للتأكيد أن الحل الحقيقي لها تكنولوجي،
والواض أن الحل الييالي بأن تقوم طائرة بدون طيار بالتصوير عن طري األشعة السينية لسط
األرض ،وتكشف األنفا لن يكون موجودا في الفترة القريبة ،مقترحا ً االرتكاز على المجسات من أنواع
ميتلفة يتم إدخالها في األرض.
إذن يمكن القون بكثير من الثقة أن مستوى التطور النوعي الذ بلغ أسلوب حفر األنفا أذهل
اإلسرائيليين ،وأعجزهم عن القيام ب عمل فاعل مثمر حقيقي في مواجهت  ،وأطلقوا على المواجهة األخيرة
في غزة سحرب األنفا س ،كداللة أساسية على قوة ونقل هذا األسلوب في الميزان العسكر  ،وما يشكل
من رافعة مهمة ،بالغة األنر والجدوى ،للمقاومة والشعب الفلسطيني.
وقد دفعت حرب األنفا سداني غولدس مسئون األبحاث والتطوير في الجيش اإلسرائيلي للقيام
بجولة في المصانع األمنية ،وتحدث عن االحتياجات ،وبح عن اإلجابات ،وتوج نحو الجامعات
للحدي مع ميتصين في مجاالت ميتلفة ،والجملة الوحيدة في فم  :إيجاد حل لمشكلة األنفا وبسرعة،
المان ليس مش كلة ،وسيكون الجيش مستعدا لدفع أ مبلغ من أجل التغلب على سالعدوس الموجود تحت
األرض!
وبعد كل هذا البح  ،وبعد إعمان مئات الميتصين فكرهم في محاوالت للتوصل لبارقة أمل
تكنولوجية تمكن من تحديد األنفا وتدميرها ،جاءت اإلجابة :مضطرون لالعتراف بأن ال توجد لدى
الجيش حل سحر لمشكلة األنفا ! خاصة بعد إقرار الجيش بأن حفر األنفا في غزة يستغر عدة
أشهر ،نم يزود المقاومون بأطنان من المواد المتفجرة ،ما يعني فشل أسلوب خراطيم الميا لتدمير
األنفا  ،بعد أن ساد االعتقاد بأن هذ اليراطيم ستحدد مكان النف  ،وستتغلغل الميا داخل  ،نم تؤد
النهيار .
كل ذلك يعني أن حرب األنفا في غزة شكلت عنوان المواجهة األخيرة ،وهو ما يرى في
الجيش تقدما ً ملموسا ً في إنجازات ومكاسب حماس ،ومحاولة جادة لتعديل موازين القوى الميتلة لصال
االحتالن وآلت العسكرية.
وقد أكد هذ الحقيقة العسكرية سشاؤون شا س رئيس قسم التاريخ في الجيش اإلسرائيلي الذ
أصدر كتيبا ً بعنوان :سالحرب تحت األرضية والتحديات الهامة لقواتناس جاء في سأن آجالً أو عاجالً
ستتحون األنفا المشكلة المركزية أمام الجيش باالعتماد على التجربة التارييية ،مستشهدا بالفشل الذ
منيت ب القوات األمريكية في فيتنام لمواجهة تحد األنفا الذ استيدم محاربو سالفايتكونغس جنوب
فيتنام2(.م
على أن تفسيرات موضوع األنفا  ،وردة الفعل اإلسرائيلية المتيبطة ،ال تلغي أسئلة برزت
على هامشها ،أهمها ب
أن كلفة األنفا عالية جداً ،وحماس مرت بأزمة مالية حادة أدت للتوقف عن دفع
رواتب موظفيها ،فهل حصل جناحها العسكر على تمويل من مصادر ميتلفة عما توافرت للحكومة،
وبقي خط إمداد االحتياجات العسكرية كما هو ،أم ب
أن األولوية أعطيت لألنفا ؟ أو هي أنفا قديمة؟
1م هذ العناوين مستقاة من كبريات الصحف اإلسرائيلية :يديعوت أحرونوت ،معاريف ،هآرتس ،إسرائيل اليوم.
2م تفاصيل حصرية عن أنفا غزة! 2014/5/23
http://adnanabuamer.com/article.php?id=416#.VFZAfvmsVog
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ي ،لكن الثابت أن أنفا غزة إبداع
ي واألمن ب
كلها مجموعة من األسئلة ذات المعنى السياس ب
عسكر تارييي سيون ليس في تاريخ الحرب الفلسطينية-اإلسرائيلية وحسب ،بل على نحو أوسع منها.

ثانياً :الصواريخ والقذائف
منذ الساعات األولى للحرب ،أدركت القيادة اإلسرائيلية السياسية والعسكرية أن الميزون
الصاروخي لقوى المقاومة الفلسطينية ليس عاديا ً ،وأن األمر ال يتعل بمئات الصواريخ ،بل باآلالف
التي تستطيع تهديد مناط شاسعة داخل الكيان اإلسرائيلي.
وعكفت دوائر البح اإلستراتيجي والتحليل االستيبار على رصد وتفح عدد الصواريخ
الفلسطينية التي يتم إطالقها يوميا ً ،ونوعيتها ،ومداها ،والجهات التي تطلقها ،وطبيعة األماكن والمواقع
التي تستهدفها ،وتضع كل هذ المعطيات تحت مجهر البح والتحليل ،لتيرج بالعديد من النتائج
واليالصات حون طبيعة األداء المقاوم ،ومدى قوة واحترافية قوى المقاومة ،وحجم قدراتها
الصاروخية ،لعل يفيدها كثيرا في فهم تضاريس المعركة مع حماس ،ورسم تصور واض حون األف
الزمني الذ يمكن أن يبلغ مسار المواجهة معها.
شكل توضيحي يظهر تطور القدرات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية خالل حرب غزة 2014

ولم تم ِّ إال بضعة أيام على بدء حرب غزة ،حتى أيقن اإلسرائيليون أن العقل الفلسطيني
المقاوم الذ يتولى إدارة المنظومة الصاروخية يمتاز بمهارات عالية وذكاء عسكر الفت ،جسبد كثافة
عدد الصواريخ اليومية ،وشمولها الجغرافي ميتلف المدن والبلدات في طون وعرض الكيان
اإلسرائيلي ،والتركيز على:
أ -منطقة الجنوب التي تشكل قلب العمل الصناعي واالقتصاد ،
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ب -منطقة الوسط التي تشكل الثقل السياسي،
ت -دون أن تهمل مناط الشمان التي أكدت مدى قدرة صواريخ المقاومة على النيل من العم
الجغرافي ،وأشعرت اإلسرائيليين بانعدام األمن في كل مكان1(.م
مدويا ً حين استمر إطال الصواريخ على مدى أيام
بل إن وقع المفاجأة على قادة االحتالن بدا ب
الحرب بوتيرة منتظمة تقريبا دون تغيير ،وزاد األمر تعقيدا ً بفشل القبة الحديدية في اعتراض معظم
الصواريخ رغم كلفتها المادية الباهظة والهالة الدعائية الهائلة حولها التي تم تسويقها في المجتمع
اإلسرائيلي.
ولعل أخطر ما واجه اإلسرائيليون في مواجهة صواريخ المقاومة يكمن باستهداف المواقع
العسكرية واألمنية الحساسة ،في الوقت الذ حرص في مق الرقيب اإلسرائيلي على منع أ إشارة
حولها في وسائل اإلعالم ،ناهيك عن دقة استهداف المستوطنات والبلدات المحيطة بغزة ،والحشود
والتجمعات العسكرية على التيوم عبر قذائف الهاون والقذائف الصاروخية قصيرة المدى.
وأنبتت المقاومة قدرتها على ضرب أهداف في العم اإلسرائيلي على شعاع يصل 170
كيلومتراً ،وتبقى الميزة األساسية لهذ الصواريخ بالقدرة على إخفائها وتيزينها ،وإدخالها لألراضي
المحتلة.
وهو ما دفع رئيس مجلس األمن القومي الساب سيعكوب عميدرورس للقون أنب إذا أرادت
الحكومة إيقاف إطال الصواريخ من غزة بشكل كامل ،فعليها السيطرة على المناط التي تطل منها،
في إشارة إلى أن خيار احتالن القطاع كان مطروحاً ،وإال سيكون هناك خياران فقط:
 -1إما نشوب حرب استنزاف يستيدم فيها الجيش سالح الجو واالستيبارات لضرب حماس
في غزة،
 -2وإما إعادة السيطرة على أجزاء واسعة من القطاع2(.م
صواريخ المقاومة في غزة حملت عددا ً من الميزات التكتيكية ،أبرزها:
أ -إطالقها من منصات أرضية ،وتحت أرضية نابتة ومتحركة ،ما يعطي القدرة على تموي
أماكنها،
ب -عدم قدرة منظومات الصواريخ اإلسرائيلية على اعتراضها بسبب سرعتها العالية،
ت -إمكانية إط القها بصليات كبيرة ،وعلى علو منيف  ،ما يؤخر ويربك قدرة الرادارات على
التقاطها ،ومن نم اعتراضها في الوقت الذ تكون قد قطعت في مسافة أمنت إصابتها
ألهدافها.
وتمتلك المقاومة ترسانة صاروخية كبيرة على النحو التالي:
 -1الصواريخ السوفيتية سغراد وكاتيوشاس من عيار  107ميلليمتر ،مداها األقصى 10
كيلومتر،
ً
 -2سالقسام 1،2س يتراوح مداها من  12-9كيلومترا ،وتبلغ حمولة الرأس المتفجر فيها 6-5
كيلوغرامات من مادة ستي ان تيس شديدة االنفجار ،أما سالقسام 3س األكثر تطوراً ،فيزيد
طول عن  3أمتار ،ويفو مدا  16كيلومتراً ،ويحمل رأسا ً متفجرا ً من  10كيلوغرامات
من مادة الـستي ان تيس،
 -3الـسكاتيوشاس ،ومن ميزاتها سهولة تحريكها وسرعة إخفائها ،ذات قدرة تدميرية كبيرة،
وقادرة على إحداث هلع وانهيار نفسي لدى العدو ،وتتميز بفعاليتها في ساحات القتان
الضيقة والجبلية ،وهو من عيار  132ميلليمترا ويبلغ وزن  42.5كيلوغراما ويصل مدا
 15كيلومترا ً،
 -4سفجر 5س من صنع إيراني مطور في سوريا ،يصل طول  6أمتار ومدا  100كيلومتر،
قادر على وصون تل أبيب ،ويعد سالحا ً جديدا ً تستيدم المقاومة،
 -5سأم 75س متوسط المدى ،مدا  75كيلومترا ،والفر بين وبين سفجرس في القوة التدميرية
للرأس المتفجرة ،حي تبلغ قوة األخير  90كيلوغراماً ،فيما تبلغ قوة سأم 75س الـ70
كيلوغراما ً،
1م أصعب حروب إسرائيل ،مرجع ساب .
 2م رون بن يشا  ،كل شيء وأ شيء في غزة عدا حرب استنزاف ،يديعوت أحرونوت:2014/8/19 ،
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=721814
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 -6سأر 160س ويزيد مدا عن  120كيلومترا وبرأس تفجير  45كيلوغراماً ،وصارو سأم
302س ،سور الصنع يصل مدا العملي 150كيلومترا ً ،وبرأس تفجير يناهز الـ145
كيلوغراماً1(.م
واستطاعت المقاومة بواسطة هذ الترسانة ضرب المدن اإلسرائيلية مثل تل أبيب وحيفا،
والمطارات العسكرية والمدنية والمفاعالت النووية بشعاع يغطيها ،مما قلب ميزان المعركة عسكريا ً
ونفسيا ً لصال المقاومة.
وال توجد معلومات تقنية عن صواريخ القسام من مصادر حماس الرسمية ،لكن الكتاب
المرجعي في الصواريخ المدفعية الصادر عن مؤسسة األبحاث الدفاعية النرويجية في عام ،2010
وضع جدوال يبين في المعلومات األساسية عن صواريخ القسام ،على النحو التالي2(:م
قسام3
قسام2
قسام1
 170مليمترا
 150مليمترا
 60مليمترا
القطر
 90كيلوغراما
 32كيلوغراما
 5.5كيلوغرامات
الوزن
أكثر من مترين
 180سنتيمترا
 79سنتيمترا
الطول
 10كيلومترات
 8-3كيلومترات
نالنة كيلومترات
المدا
 10كيلوغرامات
 7-5كيلوغرامات
نصف كيلوغرام
الحمولة المتفجرة
وغيرت حماس الطريقة التي تتبعها بتسمية الصواريخ ،فبعد أن كانت سقسام4 ،3 ،2 ،1س ،فقد
أخذت تسمي الصارو بالحرف اإلنجليز األون في ألقاب أسماء قادتها الذين اغتالهم االحتالن ،على
النحو التالي:
 -1صارو (M75م يرمز لـسإبراهيم المقادمةس الذ اغتيل في ،2003
 -2صارو (R160م يرمز لـسعبد العزيز الرنتيسيس الذ تولى رئاسة الحركة بعد اغتيان
الشيخ أحمد ياسين ،واغتيل عام ،2004
 -3صارو (J80م يرمز لـسأحمد الجعبر س قائد كتائب القسام الذ تم اغتيال عام .2012
ويبين الجدون التالي صواريخ أخرى يعتقد أنها موجودة لدى المقاومة ،ومعلومات تقنية
عنها3(:م
وزن الرأس
المدا
الطول
الوزن
المتفجر
العيار بالمليمتر
االسم
بالكيلومتر
بالسنتيمتر
بالكيلوغرام
بالكيلوغرام
8
9
107
84
19
حاسب
10-9
9
90
160
30
ناصر( 3طويل)
10-9
6
90
125
25
ناصر( 3قصير)
10-9
9
115
180
40
ناصر4
8
6
90
150
23.5
قدس A2
8
7
115
110
33.5
قدس B2
7-6
8.5
102
130
35
قدس A3
8
9
127.5
200
42
قدس B3
20-15
55
هوك آي
17
كفاح
8
عرفات
1م الترسانة الصاروخية :إلى ما بعد تل أبيب ،السفير اللبنانيةhttp://assafir.com/Article/75/361292 :2014/7/19 ،
 2م صواريخ حماس :قسام فرنتسي نم جعبر  ،الجزيرة نت:2014/7/10 ،
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/7/10/%D8%B 5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AB%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A

 3م صواريخ حماس ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت:2014/7/12 ،
http://www.alzaytouna.net/mobile/permalink/71961.html#.VFeUTfmsVog
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و ال يمكن الحصون على رقم دقي لكمية الصواريخ الموجودة لدى المقاومة ،لكن مجمل
التقديرات العسكرية تشير إلى امتالكها  20ألف صارو بحد أدنى من ميتلف األعيرة واألنواع ،تشكل
العامل األساسي في ضرب وإيذاء المحتل اإلسرائيلي على المستويين النفسي والعسكر .
وأعلن الجيش اإلسرائيلي إن حماس أطلقت خالن حرب غزة  3500صارو وقذيفة هاون،
بينها ألف قذيفة هاون ،و 250صاروخا ،لمسافات متوسطة حتى  40كم ،و 60صاروخا لمنطقة سغوش
دانس ومناط الشمان ،وأن الحن توجي صواريخ باتجا مطار سبن غوريونس شر تل أبيب وقواعد
سالح الجو1(.م
وقد أسفر عن سقوط الصواريخ على مدينة سإيهودس المحاذية لمطار بن غوريون تغيير
اإلجراءات األمنية للجيش ،ألن سقوط الصواريخ على تلك المنطقة القريبة جدًا من المطار ،دفع بسلطة
الطيران الفدرالية األمريكية لحظر طيران شركاتها إلى هناك ،وتبعها غالبية الشركات األوربية
والعالمية ،في خطوة أربكت الحكومة واألمن اإلسرائيليين ،ألن صارو ًخا أنتج في سمحددةس بقطاع غزة
شوش الحياة في دولة بأكملها ،وعطل مطارها الرئيسي ،وأجبر اآلالف على االنتظار أليام في المطارات
العالمية بعد توقف الرحالت الجوية.
شكل توضيحي لمديات صواريخ المقاومة المنطلقة من غزة باتجاه الكيان اإلسرائيلي

المفاجأة اإلسرائيلية من صواريخ غزة أخذت الجوانب التالية:
 -1إعالن أجهزة الميابرات أنها لم تقدر أن تصل صواريخ حماس هذ المديات المتزايدة،
 -2معظمها مصنعة محليًّا في غزة باستيدام أنابيب أو مواد تستيدم في الزراعة تم تهريبها
سنتيمترا
للقطاع ،ومصنعوها يستيدمون قساطل الميا بمقاسات ميتلفة من 30-15
ً
يقطعونها ،ويحشونها بالمواد المتفجرة التي يعدونها من مواد كيميائية كالسماد
الزراعي2(،م
 -3ما زاد من فتك قذائف الهاون التي تُطل من غزة أنها غير قابلة للرصد قبل اإلطال ،
وغير قابلة لالعتراض،
 -4عدم معرفة سالح الجو أين تتواجد صواريخ حماس طويلة المدى ،رغم ما توفر من
معلومات قيادة الجنوب و االستيبارات العسكرية والشاباك ،وتفسير ما جرى بأن فشل
استيباراتي كبير بشأن معلومات األمن حون قدرات حماس الصاروخية،

1م حماس لديها قذائف هاون وصواريخ مطورة ،يديعوت أحرونوت.2014/8/14 ،
2م معاريف.2014/8/7 ،
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 -5تناق التصريحات اإلسرائيلية حون طبيعة وحجم صواريخ حماس ،ففي حين قان ستان
عنبارس  ،رئيس مركز دراسات الفضاء والصواريخ في معهد سفيشرس ،إن مدى الصواريخ
واسع جدا ،ومداها األبعد يصل  150كيلومترا ،لكن سإيتي بارونس رئيس شعبة الدراسات
في االستيبارات العسكرية صرح أن بحوزة حماس المئات من الصواريخ التي يصل مداها
إلى  80كيلومترا1(،م
لقد بدأت كتائب القسبام حرب غزة األخيرة  2014حي انتهت الحرب السبابقة  ،2012وأصب
قصف مدن سديروت وعسقالن وأسدود من الماضي ،وبدالً منها ر بكزت على مدن تل أبيب والقدس
ي فاجأ اإلسرائيليين ،رغم ما قامت ب القبة الحديديبة بالتصدب
وحيفا ،م بما يعني امتالكها لمدى صاروخ ب
لها ،لكنبها أخفقت في منع الشلل واإلرباك ألكثر من نصف مساحة الكيان ،و 5ماليين إسرائيلي.
ومع ذلك ،فإن تحديبا ً يواج كتائب القسبام لتصنيع المزيد من القذائف ،إذا تبم تقنين إدخان بع
الموادب لقطاع ب
غزة التي تدخل في صناعتها وتطويرها ،في ظل اتفا وقف طال النار ،رغم توفر تقدير
موقف مقل في حماس بإمكان استنزاف الجيش اإلسرائيلي لها بإطالة أمد المواجهة لحصون نق في
قذائفها الصاروخيبة ،لكن كتائب القسبام تحسببت لهذا السيناريو ،وبدأت بيف عدد الصواريخ اليوميبة،
مع بقاء التبهديد القائم على الجبهة الداخليبة اإلسرائيليبة.

ثالثا ً :أسر الجنود

نفذت كتائب القسام عددا ً من عمليات أسر للجنود اإلسرائيليين ،آخرها سغلعاد شاليطس في
 ،2006وبعد صفقة تبادن لألسرى أبرمتها في أكتوبر/تشرين أون  ،2011أفرجت السلطات اإلسرائيلية
عن  1050أسيرا ،مقابل تسليم حماس للجند األسير.
وخالن الحرب أعلنت كتائب القسام عن أسر الجند سشاؤون أرونس خالن العملية التي نفذتها
شر حي التفاح بمدينة غزة ،قتل فيها  14جنديا ً وأصيب أكثر من  50بينهم قائد لواء سغوالنيس ،حي
أقدم المقاتلون على استدراج قوة عسكرية مؤللة حاولت التقدم ،ووقعت في حقل ألغام معد مسبقاً،
وفجرو في اآلليات ،نم تقدمت القوة القسامية نحو ناقلتي جند ،وفتحت أبوابهما ،وأجهزت على جميع من
فيهما.
فيما انتشر تقييم أمني لدى األجهزة األمنية اإلسرائيلية بأن حماس تحاون قتل مسئولين كبار،
بينهم وزير الحرب سموشي يعلونس ورئيس األركان سبيني غانتسس ومسئولين سياسيين وعسكريين
كبار ،ألنها رصدت زياراتهم لمستوطنات غالف غزة ،وتقوم بتكثيف قصفها ألماكن تواجدهم خالن
زياراتهم ،لإلطالع على األوضاع األمنية في تلك المناط .
وبالفعل فقد تم إطال قذائف هاون تجا منطقة زارها قائد المنطقة الجنوبية سسامي ترجمانس،
وألغى سيعلونس زيارت إلى سناحل عوزس بطلب من حراس الشاباك الذين سبقو للمكان لالطالع على
الوضع ،وأطلقت حماس حينها قذائف الهاون بكثافة تسببت بقتل وإصابة عدد من اإلسرائيليين2(.م
وتعادُّ عمليااات أساار الجنااود والمسااتوطنين ماان أجاال التفاااوض علاايهم لتحقي ا أهااداف وطنيااة ،س امة
بارزة تميزت بها المقاومة الفلسطينية ،وكشفت العملياات بتنوعهاا وبطرائا تيطيطهاا وتنفياذها عان ذكااء
شديد وإبداع متمياز ،والمتتباع لألحاداث يتضا لا مادى االهتماام الباالغ الاذ توليا قاوى المقاوماة لقضاية
األسرى ،حي أن هذا الدور تع بمد بالدم خالن مسيرة سانوات طويلاة نفاذت فيهاا األجنحاة العساكرية لقاوى
المقاومة ،خاصة حماس العديد من عمليات األسر لجنود ومستوطنين.
ولعااال نجااااح حمااااس بأسااار جناااد إسااارائيلي خاااالن عملياااة سالاااوهم المباااددس النوعياااة بتااااريخ
 ،2006/6/25أعااادت إلااى األذهااان عمليااات األساار التااي نفااذتها المقاومااة خااالن ساانوات الصااراع مااع
االحااتالن ،حي ا تع ادُّ الحركااة الفصاايل األكثاار بااروزا الااذ تمكاان ماان القيااام بعمليااات أساار لجنااود داخاال
األرض المحتلااة ،وجاارت العديااد ماان العمليااات النوعيااة فااي تاااريخ المقاومااة فااي الااداخل واليااارج ،وكااان
الهدف دائما ً وما زان األسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية.
وأتاااى لجاااوء المقاوماااة الفلساااطينية لعملياااات خطاااف العساااكريبين اإلسااارائيليين فاااي طاااور إحيااااء
أن هناااك عواماال متع ادبدة ماان شااأنها ْ
إسااتراتيجية نابتااة اعتماادتها منااذ زماان بعيااد ،الساايما و ب
أن تساااعد فااي
1م حماس استيلصت العبر والجيش ينق ص المعلومات االستيبارية ،يديعوت أحرونوت:2014/7/11 ،
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=624291
2م حماس تحاون اصطياد مسئولين إسرائيليين ،األخبار اللبنانية:2014/8/25 ،
http://www.al-akhbar.com/node/214119
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اعتمادها ،وفي الوقت ذات هناك عوامل تعترض سبيل تطبيقها بالشاكل المطلاوب ،خاصاة و ب
أن مثلهاا ذات
جدوى سياسيبة ودوليبة أكبر من باقي أشكان المقاومة.
وطالما أ بن أسر الجنود من قِّبَل المقاوماة يعادُّ إساتراتيجية نابتاة ،فلام ْ
تكان حاوادث األسار فاي حارب
ت عادَّة؛ منهاا ماا نجا ومنهاا ماا فشال،
غزة األخيرة أمرا ً جديداً ،فالسنوات الماضاية كلبهاا شاهدت محااوال ٍ
ومن العوامل األساسية التي تدفع العتماد هذ اإلستراتيجية من ِّقبَل المقاومة:
 -1تعنت السلطات اإلسرائيلية في عدم اإلفراج عن هؤالء األسرى بسهولة إذا لام ْ
يكان هنااك نمان
مقابل،
 -2غياااب الضااغوط اليارجيااة علااى الفلسااطينيين إذا تاام أساار الجنااود ،فالهاادف واض ا ال جاادان
بيصوص .
ومااع ذلااك تبقااى إمكانيااة تطبي ا هااذ اإلسااتراتيجية علااى الواقااع الفلسااطيني ،وإمكانيااة الااتح بكم بهااا،
مرتبطااة بمجريااات إدارة القضااية ماان قِّبَاال المقاومااة أمنيباا ً وسياساايا ً بااذكاءٍ  ،وضاامن جغرافيااا آمنااة وشااديدة
الساارية يمكاان ْ
أن تُتَا باوج بتسااجيل نجاااحٍ اسااتراتيجي ،وهااو اإلفااراج عاان األساارى ،بجانااب طبيعااة التركيبااة
الجغرافيااة لألراضااي الفلسااطينية فااي الضاافة والقطاااع ،ودورهااا فااي سااهولة إخفاااء الميت َ َ
طفااين ماان قِّبَاال
االحتالن ،أو إمكانية نصب كمائن لالختطاف1(.م
وعكفات  3فار فااي الجايش اإلسارائيلي مكونااة مان  9كتائااب تضام أكثار ماان  1800جناد  ،علااى
سيناريوهات لمواجهة عمليات أسر تقاوم بهاا حركاات المقاوماة ،فاي أعقااب تهديادات حمااس بأسار جناود
إلجبااار االحااتالن علااى إطااال سااراح األساارى ،ودفعاات هااذ التهدياادات هيئااة أركااان الجاايش لحالااة ماان
االستنفار ،وجدت تعبيرها بتوظيف هذا العادد غيار المسابو مان الجناود فاي االساتعداد لمواجهاة عملياات
األسر المحتملة.
األكثر من ذلك أن الجيش استيدم عددا ممن يوصفون بأنهم من سألمع قادت س لإلشراف علاى إعاداد
هذ التدريبات ،فقد انتدبت هيئة األركاان سإياالن شاالينس إلعاداد سايناريوهات محتملاة لعملياات اختطااف
يقوم بها نشطاء المقاومة ،وأوكلت مهمة اإلشراف على تنفياذ التادريبات للجنارالين ستاان روساوس وسأفياف
كوخافيس.
فيما كثف الجيش من عمليات الحراسة فاي المنااط التاي يتواجاد فيهاا كباار قاادة الجايش ،وألزمات
هيئة األركان ضباطها باتياذ إجراءات احترازية لتجنب عمليات األسر ،مثل عدم لابس البازات العساكرية
التي يظهر عليها رتبهم ومناط سكناهم ،حتى ال يتم التعرف عليهم وبالتالي اختطافهم.
وبذلت حماس جهودا حثيثة للنجااح بأسار جناود واحتجاازهم كرهاائن الساتبدالهم بمعتقلاين ،وقامات
بجمااع معلومااات عاان تحركااات الجنااود وتاانقالتهم الميتلفااة ،ونتيجااة لااذلك اشااتعلت فااي أوساااط المؤسسااة
األمنية والعسكرية تحذيرات حقيقية تتعل بنوايا تسلل مقاومين لقواعد عسكرية واحتجااز قاادة وجناود مان
داخلها كرهاائن ،وانساجاما ً ماع ذلاك يقاوم الجايش باين الحاين واآلخار بتحاذير جناود مان مغباة السافر فاي
سيارات مشبوهة2(.م
وفي كل مرة اكتشف فيها الجيش اختفاء أحد جنود في غازة ،باادر لتادمير المحايط عبار قاوة نارياة
كبيرة ،أو بالمفهوم العسكر  ،استيدم سياسة ساألرض المحروقةس ،في هاتين الحادنتين:
 -1األولى :في الشجاعية حين اختطفت حماس سأورون شاؤونس يوم ،2014/7/20فارتكب
الجيش مذبحة في  ،وقتل  120فلسطينيا ً،وهدم البيوت على رؤوس أصحابها ،وحون المكان
أنرا ً بعد عين،
 -2الثانية :يوم  2014/8/15عندما فقد جنود وحدة سغفعاتيس الضابط سهدار غولدينس،
فأحرقت الوحدة أجزاء من رف  ،وخلفت أكثر من  130شهيداً.
ويبدو اإلجراء انتقاميا ً ،يتيذ الجيش في حان أسر أو اختطف أحد جنود  ،ويعرف باسم سإجراء
هانيبعلس ،معمون ب منذ منتصف نمانينات القرن الماضي دون أن يصدر ب قرارا ً صريحا ً ،بل شفو
فقط.

 1م عدنان أبو عامر ،أسر الجنود ..سياسة المقاومة الثابتة ضد جيش االحتالن ،الحملة العالمية لمقاومة العدوان:2009/4/14 ،
http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4801&Itemid=1435
 2م رونين بروغمان ،معارك إسرائيل السرية الستعادة أسراها ،دار كينيرت ،تل أبيب ،2011 ،ص.164
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ين اإلجراء أن في حان اختطاف جنود إسرائيليين ،فإن أهم هدف هو إحباط العملية ،وإن نتج
عن إصابة الميت َ
طف أو قتل  ،عبر قصف الموقع ،الذ يعتقد أن ما زان موجودا ً في  ،بشكل مكثف
1
وعنيف ،ألن عقيدة الجيش في هذا االتجا تقون سجند ميت أفضل من جند ميتطفس (.م
وشهد المجتمع اإلسرائيلي حالة تململ واستياء إزاء نظام سهانيبعلس بعد أن راج استيدام في
حرب غزة ،وهو نظام سر سن الجيش عام  1986عق ب صفقة تبادن  6جنود ميتطفين مع الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين –القيادة العامة مقابل أكثر من  1000أسير فلسطيني وعربي آنذاك ،ويقضي
بتفعيل كامل قدرات الجيش وشتى أنواع األسلحة لقتل الجند مع خاطفي  ،واالنتقام من البيئة الحاضنة
لهكذا عمليات.
وتعود تسمية سهانيبعلس لقائد جيش طنجة في حرب الرومان قبل الميالد ،حي فضل قتل نفس
بالسم بدالً من تسليم نفس للرومان ،ومن هنا جاءت التسمية لتشرح ذاتها ،فبدالً من وقوع جنود الجيش
بيد أعدائهم أحياء ،يعمل الجيش كل ما بوسع لقتلهم تحت غطاء محاولة إنقاذهم ،حتى يتيل من عبء
وجودهم أحياء بيد األعداء.
ويعتبر قائد المنطقة الشمالية األسب في الجيش سيوسي بيلدس أون من سن هذا النظام العسكر
بالتعاون مع قائد شعبة التيطيط سغابي اشكناز س وضابط االستيبارات سيعكوب عميدرورس ،في
محاولة للتمل من دفع نمن وقوع الجنود أسرى ،وقتلهم مع خاطفيهم إذا لزم األمر ،واعترف الجيش
اإلسرائيلي بتفعيل هذا النظام  5مرات خالن حرب غزة ،حي قتل خالن  3مرات منها  3جنود كانوا في
طور اليطف ،في مناط :
ووج المحلل السياسي سعميت سيغلس انتقادا الذعا ً لتعاطي الجيش مع هذا النظام غير
اإلنساني ،ألن يبي قتل الجند الميطوف مع خاطفي  ،نم يبدأون قصفا ً عشوائيا ً لعقاب السكان2(.م

رابعا ً :المواجهة اإلعالمية
فيما جرت العادة أن تباشر السلطات اإلسرائيلية بالحرب النفسية ضد الشعب الفلسطيني ضمن
حملة متناسقة من األلف إلى الياء ،ويلوذ الفلسطينيون برد الفعل ليس أكثر ،لكن حرب غزة األخيرة قلبت
ب
المجن أمام القدرات اإلسرائيلية المعهودة في مجان الحرب النفسية ،فقد فاجأتها المقاومة قبل اندالع
ظهر
المعركة برسائل إ عالمية مركزة ومتواترة ،استهدفت إرباك المستويين :السياسي والعسكر
اإلسرائيليين ،وضرب الجبهة الداخلية.
ٍ
تفوقا ً كبيرا ً في قدرات اليطاب اإلعالمي لقيادات المقاومة وبيانات القسبام،
غزة
أظهرت
و
ب
ب
غزة بصورة مثالية في لغة
وإدارة الحرب النفسية وحركة اإلعالم الجديد ،وتفو عدد من مغرد
اإلنسان والمقاومة معا ً.
ومع بدء المعركة استمرت المقاومة التي قادتها كتائب القسام في تصدير رسائلها اإلعالمية
المؤنرة التي تنوعت في أشكالها ومضمونها وأهدافها بصورة شب يومية ،مما حدا بالعديد من المعلقين
واليبراء اإلستراتيجيين للتأكيد بأن تل أبيب خسرت الحرب النفسية مبكرا ً لصال المقاومة.
لم تأت قوة رسائل الحرب النفسية للمقاومة من فراغ ،بل تم إعدادها ،وصوغ مضامينها من قبل
ميتصين وخبراء في الحرب النفسية ،مما يؤشر لمستوى التطور الهام الذ بلغت على ميتلف األصعدة
والمجاالت ،وترك أوض األنر على طبيعة إدارة الطرف اإلسرائيلي للمعركة التي شابها الكثير من
التيبط واإلرباك ،ومستوى الضعف الذ اعتور المجتمع اإلسرائيلي وجبهت الداخلية.
وجاء في رسالة مصورة بثتها كتائب القسام على موقعها االلكتروني لمدة دقيقة موجهة
للمستوطنين ،وتظهر صورة سنتنياهو ويعلون وغانتسس ،وكتب تحتها باللغتين العبرية والعربية :سقادتكم
قتلوا أطفالنا ،قصفوا بيوتنا ،وحكموا عليكم بالموت..اهربوا قبل فوات األوانس ،ويظهر في خلفية
الصورة مئات الصواريخ تطلقها المقاومة دفعة واحدة ،ونيران تشتعل لهروب عدد من المستوطنين
وقادتهم.
ً
يرا يظهر قدرتها على استهداف الطيران اإلسرائيلي خالن المواجهة
وبثت الكتائب
فاصال قص ً
القائمة ،ويظهر الفاصل الذ كتب باللغتين العربية والعبرية طائرات تحل في سماء غزة ،وقادمة
لإلغارة على أهداف في القطاع ،نم يستهدفها القسام في إشارة لقدرت على إسقاطها1(.م
1م نظام سحنيبعلس  ..جند ميت أفضل من جند ميتطف ! وكالة صفا اإلخبارية.2014/8/13 ،
http://bian.ps/ar/news3924a93.html
2م القناة العبرية الثانية.2014/8/13 ،
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وفور اندالع المواجهة ،نشر ت كتائب القسام رسائل إعالمية ،أهمها شريط فيديو تصوير
لصارو من تصنيعها ،ومجموعة صور استعراضية لمسل يحمل صواريخ ،ومن خلف نيران تشتعل،
وكتب أسفلها باللغتين العربية والعبرية سكل المدن اإلسرائيلية قريبة من غزةس ،في إشارة أنها في مرمى
صواريخ القسام.
وجاء في مقطع مصور يُظهر استمرارها بتصنيع صواريخ محلية الصنع من طراز ،m75
داخل ورش التصنيع الياصة بها في مكان غير معروف ،في إشارة لتصنيع الصواريخ خالن فترة
الحرب على غزة ،وخاطبت اإلسرائيليين :سزعمت قيادتكم الفاشلة أنهم دمروا قدراتنا الصاروخية ،لكن
تمراس2(.م
ما زان التصنيع مس ً
لكن األيام اليمسين من حرب غزة أظهرت أن هناك فرقًا بين سحرب نفسية و ب
شن حرب بطريقة
نفسيةس ،ألن حماس انيرطت في النوع األون ،وقامت بإرسان رسائل نصية ب ب
أن المفاعل النوو
اإلسرائيلي في سديموناس تعرض لهجوم ،ب
لكن النوع الثاني في صميم حملتها ،حي الصواريخ التي ال
يمكنها االنتصار على اإلسرائيليين ،لكن يمكنها نشر اليوف بينهم.
وجاءت ذروة الحرب الدعائية في تحد كتائب القسام ،بشكل علني وعلى الهواء مباشرة
بدعوتها لكافة وسائل اإلعالم بتسليط كاميراتهم نحو سماء تل أبيب الساعة التاسعة من مساء يوم
 ،2014/7/12وتحدت الطواقم الفنية العسكرية بإرسان بطاريات القبة الحديدية لمحيط المدينة لمنع
سقوط الصواريخ3(.م
وهدفت الكتائب بإعالنها توجي ضربة عسكرية صاروخية ضد تل أبيب قبل ساعة من التنفيذ،
إلنبات قوة الردع ،وقدرتها على تنفيذ تهديداتها ،رغم قوة الجيش اإلسرائيلي ،والتحلي المكثف لطائرات
االستطالع والمروحية والحربية في سماء غزة.
كل ذلك من القسام فرصة أن ينج بكسر هيبة الجيش ،والتسبب بصدمة نفسية عميقة
لإلسرائيليين ،والتالعب بأعصاب قيادتهم ،وتسجيل نقطة لصالح في الحرب النفسية ضدهم ،واستيدم
هذا سالتكتيك الجديدس ليثبت قدرت على نقل المعركة من غزة إلى داخل الكيان اإلسرائيلي.
و حين أعلنت حماس أنها ستقصف تل أبيب بصواريخ جديدة في تمام الساعة التاسعة مساء،
استيدمت جز ًء من الحرب النفسية التي تعود اإلسرائيليون طويالً على استيدامها ضد الفلسطينيين،
وهكذا استيدم الجانبان الحرب النفسية سالحا ً نانيا ً على الجبهة سعى كل طرف فيها لتثبيت صورة
انتصار ،ويوما ً بعد يوم ازداد التأنير النفسي لهذ الحرب التي بدت وسائل اإلعالم جزء مهما ً منها،
إضافة للشبكات االجتماعية.
وقان سآفي يسسيارفس المراسل الميداني ،إن ما قامت ب حماس هو حرب نفسية ،ونجحت
فيها ،ألن الشارع اإلسرائيلي وقف بانتظار إن كانت ستنج بتنفيذ إعالنها ،وفي نهاية األمر حدث إطال
الصواريخ في الموعد ،نم عادت الحياة إلى روتينها في المدينة ،وعند إطال صافرات اإلنذار توج
اإلسرائيليون للمالجئ4(.م
وفي وقت الح من الحرب ،عمل مهندسو المقاومة وخبراؤها على ب رسالة القسام ،ونقل
الصورة الحقيقية للمعركة إلى الجمهور اإلسرائيلي بكافة شرائح  ،وتمثل هذا الجهد فيما يلي:
أ -اخترا ب القناة العبرية الثانية ،وهي من أهم القنوات واسعة االنتشار ،وب رسالة لمدة
دقيقتين للجمهور اإلسرائيلي ،مذكرة إيا بغباء قيادت وتهورها،
ب -اخترا البريد اإللكتروني لمليون إسرائيلي ،ووضع إشارة للقسام ،وب بيان بالصور
لهم ،عبر سيطرة كتائب القسام على نظام الرسائل الياص بمجلس المستوطنات ،وإرسان رسائل التهديد
لإلسرائيليين ،وجاء في ن إحدى الرسائل :سإلى الجمهور اإلسرائيلي..ادعت حكومتكم أنها أوقفت
إطال النار دون الموافقة على شروطنا ،واعتقدت أننا سنسارع لوقف إطال النار ،لكن ما حصل هو
 1م كتائب القسام تحذر مستوطني بئر السبع بالموت ،شريط فيديو توضيحي صادر في :2014/7/7
http://www.youtube.com/watch?v=Dz9-lYjWsvM
2م كيف تفكر حماس؟ قراءة ميدانية من الداخل ،معهد العربية للدراسات:2014/7/26 ،
 http://studies.alarabiya.net/hot-issues/%D9%83%D9%8A%D9%81 -%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1 -%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%9F%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9 -%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 -%D9%85%D9%86 -%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84

 3م رون شيفر ،رئيس مركز أبحاث الدفاع واالتصاالت في جامعة أريئيل ،موقع تايمز أوف إسرائيل،
 http://ar.timesofisrael.com/%D8%AE%D9%85%D8%B3 -%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7 -%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%8C/%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 -%D8%BA%D8%B2%D8%A9 -%D9%85%D9%86 -%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

4م الصدمة اإلسرائيلية من قدرات المقاومة الصاروخية ،موقع ويلال اإلخبار :2014/7/10 ،
http://www.wahdaislamyia.org/issues/152/aadwan.htm
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العكس ،فقد سارعنا للضرب في كل مكان من ديمونا وحتى حيفا ،واختبأتم في المالجئ كالجرذان،
نحذر حكومتكم مجددا ً من مغبة عدم الموافقة على شروطنا ،ألن إسرائيل بأكملها ستبقى هدفا ً مشروعا ً
لنيراننا ،كتائب عز الدين القسامس1(.م
ت -اخترا هواتف عدد كبير من الجنود على حدود غزة والصحفيين ،وإرسان رسائل
نصية وأخرى صوتية لهواتفهم الشيصية ،تياطب كل فئة منهم برسالة القسام في المعركة الدائرة ،وقد
تلقى مئات اإلسرائيليين رسائل تهديد موقعة باسم كتائب القسام خالن أيام الحرب على غزة ،حي
أرسلت مئات الرسائل النصية (SMSم على هواتفهم المحمولة ،تتعهد فيها بمواصلة القتان والتصد
للعملية العسكرية ،واستمرار إطال الصواريخ باتجا البلدات والمدن اإلسرائيلية ،وطالبتهم بالهروب
من مدينة حيفا ،بعد قصفها لمصانع البتروكيماويات ،ما يهدد حياتهم ،في محاولة المس بمعنويات
اإلسرائيليين في هذ المعركة2(.م
إرسان رسالة نصية لشركات الطيران التي تسيبر رحالتها للكيان اإلسرائيلي ،وتحديدًا
ث-
مطار سبن غوريونس ،حذرتها الكتائب من خطر اإلقالع والهبوط والسفر عبر  ،ألن من بنك أهداف
القسام ،وتطالبها بوقفها ،بسبب وجود مياطر محدقة بكافة المطارات نتيجة للحرب.
تحذيرا لإلسرائيليين من القراصنة الفلسطينيين ،الذين اخترقوا
أصدر جهاز (الشاباكم
ج-
ً
بع المواقع الرسميبة واإلعالميبة ،وقاموا بإرسان رسائل نصية ،مما زاد من حالة القل في أوساط
تعرض الشبكات لهجمات إلكترونية واسعة من قبل سهاكرزس
الميابرات بسبب تصاعد احتماالت ب
داعمين للفلسطينيين.
و اختر عناصر من حماس موقع شركة سدومنيز بيتساس على اإلنترنت ،ونشروا بوست
باللغات العربية والعبرية واإلنجليزية يقولون في  :ساليوم سنضرب أعما إسرائيل ..تل أبيب ،القدس،
حيفا ،عسقالن ،أسدود ،بأكثر من  2000صارو س.
وبدأت تتصاعد حمالت القراصنة الفلسطينيين ضد اإلسرائيليين بصورة تدريجية منذ بدء حرب
غزة ،ألنها استهدفت حسابات تعود لشيصيات عسكرية وسياسية إسرائيلية بارزة ،وأرفقت صورا ً تظهر
اختراقها ،وأرسلت عبر تلك الحسابات رسائل تشمل صور مسلحين من الكتائب وبع قادتها ،وشعار
سالهاكرزس الياص بها ،وطلبت من اإلسرائيليين الرحيل عن فلسطين3(.م
ودشنت كتائب القسام موقعها االلكتروني الناط باللغة العبرية ألون مرة ،واتيذت اليطوة
لمياطبة الجمهور اإلسرائيلي ،بالتزامن مع تواصل العدوان على غزة ،واحتوى الموقع على عدة أقسام
تتناون عرض صور ومقاطع فيديو وأخبار الكتائب4(.م
ولم يتوقف تلفزيون األقصى التابع لحماس عن ب رسائل متواصلة باللغة العبرية للجنود
يتوعدهم فيها بالموت في غزة إذا دخلوها برا ً ،وييبرهم بأن قادتهم ورطوهم في حرب ال قبل لهم بها،
وعليهم انتظار الصواريخ.
ً
وشعر الفلسطينيون أيام الحرب ،خصوصا أنناء ب التلفزيونات اإلسرائيلية برامجها،أن
فضائية األقصى تحولت لمياطبة اإلسرائيليين ،وليس الفلسطينيين ،ألن تلك القنوات تترجم ما يقولون
على األقصى أوالً بأون ،فيما نجحت كتائب القسام باخترا قنوات إسرائيلية عدة نوان ،وأظهرت مقاتال
بسالح وسط البحر5(.م
وب التلفزيون الحمساو  ،بجانب فضائيات محسوبة على الحركة اإلسالمية ،صورا ً منتظمة
لمقاتلين ملثمين يحملون قناصات وصواريخ ،وصورا ً أخرى لراجمات الصواريخ تعمل ،في تحد مباشر
للجيش اإلسرائيلي.
وأنتجت كتائب القسام أغنية بالعبرية بثت مئات المرات ،تقون ترجمتها :سسنزلزن أمن
إسرائيلس ،وتقون كلماتها :ساهجم نفذ عمليات ،هز كيانهم ،واجعل يضطرب ،اقتل كل الصهاينة ،زلزن
1م يديعوت أحرونوت.2014/7/12 ،
2م وللحرب على غزة وج تكنولوجي أيضا! موقع القدس الرقمي:
http://www.alqudsalraqmi.ps/atemplate.php?id=237
 3م القسام ييتر حسابات الكترونية إسرائيلية بارزة ،وكالة سما اإلخبارية:2014/7/12 ،
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=206993
4م موقع القسام باللغة العبريةhttp://www.alqassam.ps/hebrew :
 5م الفلسطينيون واإلسرائيليون يستيدمون الحرب النفسية سالحا نانيا في المعركة ،الشر األوسط:2014/7/14 ،
http://share.aawsat.com/home/article/137661
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أمن إسرائيل ،تقدم واحر معسكراتهم ،زلزن أمن إسرائيل ،وأشعل في بركاناس ،ويظهر في فيديو
يتدربون على إطال الصواريخ ،حي انتشرت األغنية بشكل كبير جدا على
األغنية ،مقاتلو القسبام
ب
1
اليوتيوب ،وبعدة أشكان وفيديوهات ميتلفة ،في نسبة مشاهدات وصلت مئات اآلالف (.م
لم تقتصر الحرب النفسية التي تشنها المقاومة ضد اإلسرائيليين على اإلعالم الرسمي وناطقي ،
بل دخل األفراد والمدونون على اليط ،وأخذوا يبادرون بالنشر بواسطة الشبكات االجتماعية ،ونشر
الفلسطينيون عددا ً من األفالم على الشبكات االجتماعية لتهديد اإلسرائيليين ،وكيف يجر انتشان أطفان
من تحت بيوت يدعي الجيش أنها أهداف ،وصورا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي وقائد الجيش ملطيين
بالدماء.
كما تبادلوا فيديو على نطا واسع لحماس يظهر تدريبات لوحدة كوماندوز بحرية في الميا ،
وفيها مقاتل يركع تحت الماء2(.م
وسمحت حماس لصحفيين من توني شهادات لمقاتلي القسام تتعل بتنفيذ عمليات عسكرية ضد
قوات الجيش البرية المتوغلة في غزة ،وتجولوا في أنفا هجومية ومراب إلطال قذائف الهاون
والصواريخ.
وإلنجاح أدائها اإلعالمي ،دأبت كتائب القسام على نشر قص مثيرة لمقاتلين خاضوا معارك
ضارية مع الجيش في مناط ميتلفة من غزة ،في كافة محاور االشتباك من شمان القطاع إلى جنوب ،
ونفذوا عمليات التفاف خلف القوات المتوغلة ،والتصد آلليات وجنود االحتالن بكل وسيلة ،جزء منهم
من وحدة األنفا  ،مهمتهم تجهيزها ،وتهيئتها لالستيدام من قبل مقاتلي النيبة ،وقد أخذوا مواقعهم قبل
بدء الحرب البرية3(.م
وقد شهدت حرب غزة إ صدار بالغات عسكرية حون عمليات التصد وضربات المقاومين
آلليات الجيش ،في ظل التنسي الكامل بين المقاومين في ميدان المواجهة والوحدات اإلعالمية ،حي يتم
إبالغها أوالً بأون من قبل المجموعات في الميدان عن ضرباتها للعدو ،عن تفجير العبوات وإطال
القذائف المضادة للدروع ونوع السالح الذ يستيدم المقاومون ،وتحديد المكان والزمان.
وتباعا ً تقوم الوحدة اإلعالمية بإصدار البالغات العسكرية حون ضربات المقاومين ،ووصف
طبيعة اليسائر التي تكبدها العدو التي يحاون المقاومون تحديدها قدر اإلمكان بنا ًء على مشاهداتهم ،ومع
اليبرة أصب لديهم قدرة على تحديدها بدقة.
لقد ظهرت المقاومة في حرب غزة بحلة إعالمية جديدة استطاعت االرتقاء بيطابها اإلعالمي،
وأوقعت في ذات الوقت الجيش اإلسرائيلي في وحل من التضليل لم يعتد علي سابقا ً ،مما انعكس على
تصريحات وأدائ الميداني ،وجرت العادة لدى المقاومة الستيدام وسائل اإلعالم في عرض صور
الغنائم التي تحصل عليها في أعقاب كل عملية ،خاصة حطام اآلليات العسكرية ،وأجزاء من الدبابات
المعطوبة ،وأشالء بع الجنود القتلى.
ولعل النجاح الواض إلعالم المقاومة ،عاد لإلدراك أن المعركة مع العدو ليست عسكرية بحتة،
بل أمنية وإعالمية ،تعتمد بدرجة كبيرة على صراع األدمغة والعقون ،وانطالقا ً من هذا الفهم العمي
وإدراكا ً لطبيعة المعركة مع العدو ،اعتمدت المقاومة سياسة إعالمية تعتمد تضليل العدو وإرباك  ،وعدم
تقديم أ معلومة يمكن أن يستفيد منها ،خاصة وأن المساحة الجغرافية التي تعمل عليها المقاومة ضيقة
نسبياً ،ويمكن للعدو أن يستيدم أ معلومة كورقة ضغط ،أو حتى سيفا ً مسلطا ً تكون عواقب وخيمة.
وربما يبدو من الصعوبة طي صفحة الحرب اإلعالمية التي دارت بين المقاومة والجيش
اإلسرائيلي دون التطر للوج اإلعالمي األبرز في حرب غزة األخيرة ،وهو سأبو عبيدةس ،المتحدث
باسم كتائب القسام ،الذ تكلم بلسان الفصائل العسكرية جميعها ،ولعل األكثر تأنيرا ً في الروح المعنوية
لإلسرائيليين ،لقدرت على إخافتهم ،مما ساعد المقاومة في الميدان للمضي قدما ً.
أبو عبيدة صاحب الكوفية الحمراء ،شاب في بداية العقد الثال من عمر  ،جرى تعيين متحدنا ً
باسم القسام ،صاحب البنية العريضة ،كان قائدا ً ميدانيا ً بارزاً في القسام ،ومن أوائل المطلوبين في قوائم
 1م التسجيل الكامل لألغنية التي أنتجتها كتائب القسام باللغة العبرية ضد اإلسرائيليين يوم :2014/7/12
http://www.youtube.com/watch?v=zG7lTEb4mzQ
2م كوماندوز القسام يؤدون الصالة تحت الماءhttp://www.youtube.com/watch?v=dhTe7701Ulg :2014/7/13 ،
3م قصة  29قساميا ً قاتلوا تحت األرض! وكالة معا ً اإلخبارية:2014/8/6 ،
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=718511
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االغتيان اإلسرائيلية ،ويرى الجيش اإلسرائيلي أن الشريان الرئيسي للحرب النفسية التي تفرضها
حماس ،واشتهر بالعبارة اليتامية لمؤتمرات الصحافية بمقولة :سإن لجهاد نصر أو استشهادس1(.م

خامسا ً :العمليات النوعية

لم يكن سرا ً ب
أن حماس استغلت فترات الهدوء السابقة لتعجيل استعدادها للجولة األخيرة ،فقد
حفرت أنفاقا ً هجومية ،وصنعت وسائل طيران غير مشغلة بشريبا ،وأطالت مدى قذائفها الصاروخية،
واتيذت عدة إجراءات استعدادا ً إلمكانية أن تطون المواجهة مع الجيش اإلسرائيلي هذ المرة ،أهمها:
أ -عدم كشف أماكن إطال الصواريخ المنطلقة من غزة تجا البلدات اإلسرائيلية،
ب -اإلبقاء على راجمات الصواريخ المنتشرة تحت األرض سرية ،انتظارا للمواجهة القادمة،
ت -اختيار أوقات غير متوقعة في غياب الطائرات المحلقة،
ث -تصميم راجمات وهمية فو األرض ،لتضليل الطيران ،وتغذية بنك أهداف بمعلومات
خاطئة.
ووصف سبيني غانتسس قائد الجيش اإلسرائيلي المعارك ضد حماس في غزة ،وأدت لمقتل
الجنود بالمعقدة والصعبة2(.م
وقد قام الجيش اإلسرائيلي بنشر الزوار البحريبة والمناطيد االستيباراتيبة واألقمار الصناعية،
للحدب من تنفيذ عمليبات نوعية خالن مجريات الحرب ،في ضوء أن كتائب القسام لم تكشف تماما ً ع بما
بحوزتها من أسلحة وقدرات عسكريبة ،فبعضها ت بم معرفت من خالن جوالت القتان.
وكلبما طالت مدة الحرب في غزة ،كان سيتك ب
سام رسائل
شف المزيد من األسلحة ،حي أوصل الق ب
ميدانيبة للجيش مفادها ب
أن استمرار الحرب سيقابل بالمزيد من المفاجآت.
ويمكن الحدي عن أبرز العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة خالن حرب غزة:

 -1األسلحة المضادة
هدفت كافة األسلحة التي ابتكرها المقاومون إلى كسر الطو الذ تفرض قوات االحتالن على
وصون األسلحة إلى أيديهم من خالن فرض حصار مشدد على المنافذ الميتلفة ،حتى إنها منعت إدخان
معظم المواد الكيماوية ذات االستيدامات المنزلية ،بحجة الشكوك حون إمكانية قيام المقاومين
باستيدامها بعد معالجتها في تصنيع المواد المتفجرة.
وتعتبر صناعة الصواريخ باألخ من أكثر الصناعات العسكرية المحلية التي أقلقت الدولة
اإلسرائيلية ،خاصة وأنها تصل داخل مدنها ،وقادرة على اخترا العم األمني اإلسرائيلي بعيدا ً عن
الحواجز العسكرية واألسوار المنيعة.
وإلى جانب ذلك ،نظر اليبراء اإلسرائيليون بقل إلى تطور كفاءة المقاومة ،من خالن
الصواريخ المضادة للدروع استيدمت في صد أعمان التوغل التي قام بها الجيش ،وكانت لها فعاليتها في
بع العمليات العسكرية ،إذ استيدمها المقاومون بديالً لقاذفات سآر بي جيس ،التي ال يوجد في القطاع
إال قطع قليلة جدا ً منها.
وعمل االحتالن خالن سنوات االنتفاضة على منع دخون معظم المواد األولية التي تدخل في
بع الصناعات ،وأهمها مواد المنظفات التي يُعتقد أنها تحتو على مواد لها استيدام مزدوج ،وتستفيد
منها المقاومة في تصنيع المتفجرات ،وتحاون منع دخون بع المواد التي تُستيدم في الزراعة وأهمها
مادة (اليورام التي اعتقدت قوات االحتالن أنها العنصر الرئيس في تصنيع العبوات الناسفة.
ويقون أحد مهندسي كتائب القسام إنهم استطاعوا أن يحققوا نورة في مجان تطوير أسلحتهم،
وإعداد مجموعة من األسلحة ،سواء على صعيد القنابل والعبوات الناسفة بميتلف أنواعها ،أو على
صعيد الصواريخ ،سواء صواريخ أرض-أرض أو المضادة للدروع ،وأن جهاز التصنيع يتعلم من
أخطائ  ،ويعمل على تفاديها في المستقبل ،حي ال يكتفي بالمعلومات النظرية فقط ،بل يلجأ لمن خاضوا
التجارب من قبل ليؤكدوا صحة أ نظرية ،أو ينفوها لتفاد أية أخطاء سابقة.
وقد تمكنت كتائب القسام في مجان المتفجرات من امتالك معظم أنواع المواد ،ابتدا ًء من البارود
مرورا ً بأنواع ميتلفة تعتبر من أقوى مواد المتفجرات ،كما عملت على تطوير قاذفات القنابل اليدوية من
1م هدى العف ،أبو عبيدة ..حامل البشريات الذ ُرفعت لكاريزمت القبعات ،جريدة فلسطين2014/8/23 ،
 http://felesteen.ps/details/news/122381/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9 -%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8% AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B1%D9%8F%D9%81%D8%B9%D8%AA%D9%84%D9%80%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87 -%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html

2م القناة العبرية العاشرة.2014/7/20 ،
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خالن أسلحة مثل الكالشنكوف أو سإم  16س ،وهي شبيهة بقاذف قنابل الغاز المسيل للدموع ،حي تمتلك
األجنحة العسكرية معظم وسائل التحكم عن بعد وتقنياتها ،كالدوائر الالسلكية بشتى أنواعها ،ودوائر
التوقيت ،علما ً بأن % 99من خبرات تصنيع األسلحة هي نتاج مجموعات البح لدى قوى المقاومة ،التي
تستغل كافة الوسائل المتاحة للحصون على أ معلومة.
صاروخ مضاد للدروع استخدمته المقاومة خالل حرب غزة ضد اآلليات اإلسرائيلية

جدير بالذكر ان منذ بدء الحملة العسكرية اإلسرائيلية لمنع وصون المواد األولية والوسائل
القتالية ،اتيذت قوى المقاومة احتياطات بتيزين كميات كبيرة منها ،بحي لو وقع اجتياح شامل لقطاع
غزة ،يكون للمقاومة قدرة على الصمود عدة أشهر ،والقتان اعتمادا ً على الوسائل والمعدات المتوفرة،
خصوصا ً وأنها نجحت في إعداد وتيزين كميات كبيرة من القنابل اليدوية المصنعة محليا ً كوسيلة مقاومة
ضد األفراد ،في حين تبقى العبوات الناسفة الوسيلة األنجع ضد الدبابات والمدرعات.
وقد فوجئ سالح الجو من حجم الصواريخ المضادة للطائرات خالن تنفيذها لطلعات في أجواء
غزة ،حي تعرضت ألكثر من  10مرات لتلك الصواريخ ،في ضوء مواصلة الطيران العمل بقوة
وبعنف ضد منصات إطال الصواريخ ،ألن ال يمكن وقف إطال الصواريخ والقذائف بشكل كامل،
حتى لو قام الجيش بعملية برية ،فإنها ستكون دون جدوى.
وأطلقت إسرائيل صاروخي سباتريوتس إلسقاط طائرتين بدون طيار مزودة بكاميرات من
طراز سGoProس ،قادرة على تصوير األماكن وحمل المتفجرات ،والجيش حذر سكان غالف غزة
منها1(.م
كما ل وحن بشكل واض غياب الطائرات المروحية من نوع ساباتشيس عن المشهد الحربي في
غزة ،ولم يعد لها وجود في سماء القطاع الذ تسيدت طائرات الزنانة والطائرات الحربية من طراز
سإف 16س ،عقب إطال المقاومة لصارو مضاد للطائرات من نوع سسام7س روسي النوع باتجاهها
 1م مفاجأة الصواريخ المضادة في غزة ،وكالة قدس برس لألنباء.2014/8/25 ،
http://www.qudspress.com/wp-content/themes/Qudspress/print.php?p=159419
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حلقت في سماء خان يونس ،مما أخافها ،وقل من اشتراكها في المواجهة ،واعتبر الجيش استيدام
حماس هذا النوع من السالح تغييرا ً في إ دارة المعركة رغم محدودية قدرت في إسقاط الطائرات الحربية
المقاتلة األخرى1(.م
وقالت مراسلة الشؤون العسكرية سكرميال منشي س أن سالح البحرية يأخذ في الحسبان إمكانية
حيازة حماس لصواريخ سأرض–بحرس ،وبناء علي قام بإعادة تمركز قطع البحرية قبالة شواطئ غزة.
وهناك قذائف ساآلر بي جيس التي أنبتت حضورا ً فاعالً وجدوى بالغة في حرب غزة ،وصد
االجتياحات المتعاقبة التي استهدفت المدن والقرى والمييمات ،ولعل استعراض فعاليتها الميدانية يقطع
بمدى أهميتها ومسيس الحاجة إليها ،وضرورة توظيفها واالستفادة القصوى منها ،إمعانا ً في الضغط على
االحتالن ،وتحقي أكبر قدر ممكن من اليسائر في صفوف قوات .
يشار إلى أن قذيفة س اآلر بي جيس ،تعمل جنبا ً إلى جنب مع األلغام األرضية شديدة االنفجار،
ونجحت بتدمير عدد من دبابات سالميركافاس خالن عمليات االجتياح الميتلفة في قطاع غزة.
وبعد أن بدأت تأخذ قوات االحتالن احتياطاتها األمنية ،من خالن ابتعادها عن الطر العامة
خالن عمليات االجتياح ،وأخذت تش طرقا ً فرعية ،قامت المقاومة بزرع األلغام في كل مكان حتى في
البيوت التي استهدفتها قوات االحتالن خالن عمليات التوغل.
وكان هناك تعاون ميداني بين كافة أجنحة المقاومة أنناء زرع األلغام ،بحي يتم تغطية أكبر
مساحة ممكنة من ميدان المواجهة ،تحاشيا ً إلهدار أعداد من العبوات إذا زرعت كل الفصائل عبواتها في
مكان واحد دون تنظيم ،وتم تفجير العبوات بطريقة محسوبة ،كما جرى إعداد هياكل وأحجام لعبوات ال
تستهلك مواد متفجرة بشكل كبير ،وفي نفس الوقت تحافن على شدة انفجارها.
إلى جانب ذلك  ،هناك العبوات الناسفة ،ورغم أن هذا األسلوب قد يندرج تحت بند إطال النار
واالشتباكات المسلحة ،بحكم أن العديد من االشتباكات المسلحة تشهد في طياتها تفجيرا ً لعبوات ناسفة ،إال
أن الرأ استقر على إفرادها بتقييم مستقل ،كون العديد من العمليات شهدت تفجيرا ً لعبوات ناسفة
فحسب ،ومن بينها العمليات الياصة بتفجير وتدمير عدد من الدبابات خالن فترات متفاوتة من يوميات
حرب غزة.
هذا األسلوب ال غنى عن في سيا أ مقاومة تستهدف تحقي أنر واض في صفوف
االحتالن ،فآنارها ومفاعيلها القوية تجعل منها الزمة أساسية من لوازم المقاومة ال تستطيع تجاوزها بأ
حان من األحوان ،ولذلك برعت المقاومة في استيدام العبوات الناسفة خالن حرب غزة في تنفيذ
عملياتها العسكرية ،فأغلب العمليات العسكرية تضمنت استيداما ً ألسلوب العبوات الناسفة بشكل منفرد،
أو أخذت أجزاء ومركبات العملية ،وشهدت الحرب إنجازات هامة في سيا المواجهة مع المحتل ،أدت
إللحا أفدح اليسائر في صفوف الجيش.
فما بين عبوة ناسفة استيدمت في سيا اشتباك مسل مع قوات الجيش في حي الشجاعية ،أو
عبوة موجهة تم تفجيرها في هدف عسكر قرب حي التفاح ،أو عبوة أرضية أو موجهة استهدفت آلية
عسكرية شر خانيونس ،تنوعت أشكان استيدام العبوات الناسفة التي أبدعت عقون المقاومين في
تصنيعها وإعدادها ،حتى غدت كابوسا ً خطيرا ً يؤر الجيش.
وقد أدخلت قوى المقاومة عمليات تطويرية على تصنيع العبوات شديدة االنفجار ،واستيدام
مواد جديدة في تركيبها ،إضافة البتكار وتصنيع أنواع جديدة ،مكنها من تدمير اآلليات والجيبات
المحصنة بما فيها عدد من دبابات سالميركافاةس ،واستطاعت بذلك إسقاط حصن آخر من حصون الجيش
اإلسرائيلي الذ اعتقد أنها تحمي من ضربات المقاومين.
ورغم القوة الدفاعية الكبيرة لهذا النوع من الدبابات ،فقد تمكن المقاومون من مهاجمتها
وتحطيم ها عبر تفجير عبوة ال تقل زنتها عن مائة كغم ،تقوم بإحداث فجوة في هيكلها قطرها  5,1متر،
رغم أن مهمة هذا النوع من الدبابات تكمن في حماية جنودها ،لكن مقتل الجنود في غزة خاصة شر
حي التفاح ،أنبت فشل مهمتها األساسية ،مما جعل الرعب واليوف يدب في قلوب الجنود الذين باتوا
يدركون أن سالميركافا س حصنهم المنيع ،لن تحميهم من هجمات المقاومة.
أساليب لوقف تقنية العبوات
ولمواجهة هذا النوع من المقاومة ،لجأ الجيش الستيدام بع
الناسفة التي يستيدمها المقاومون ،بحي قام بتشغيل جهاز لكشفها ،وتبلغ قيمت  3ماليين دوالر ،وهو
1م حماس تعي تحلي الطيران اإلسرائيلي في غزة ،المونيتور:
http://www.al -monitor.com/pulse/ar/originals/2014/02/gaza -hamas-qassam- aircraft-missiles-israel-strela.html

72

الحاويات والسيارات بدقة تصوير عالية للكشف عن

كاشف مت حرك مثبت على سيارة ،يمكن فح
الوسائل القتالية ،وخاصة العبوات الناسفة.
كما حصل الجيش في وقت الح على اختراع متطور متيص بمكافحة العبوات الناسفة،
وهو عبارة عن مادة كيماوية يتم نثرها في المنطقة المالصقة لحدود غزة ،ومهمتها منع نمو أ نوع من
النباتات ،حتى تكون المنطقة نظيفة من الوحل ،وتتمكن قوات الحراسة في الجيش من رؤية كل شيء
بوضوح.

 -2إرسال طائرات التجسس

أن حماس تمكنت من إرسان طائرة بدون طيبار من ب
اعترف الجيش اإلسرائيلي رسميًّا ب ب
غزة
لمدينة أسدود الجنوبيبة ،وأ بن سالح الجو تم بكن من إنزالها.
وقرر الجيش زيادة قوات الجوية في سماء غزة تيوفًا أن تستيدم حماس طائرات صغيرة بدون
طيار تحمل متفجرات ،واستيدامها كوسيلة هجوم ضد أهداف إسرائيلية ،وهي طائرات صغيرة
كبيرا في حان انفجرت في مستوطنات الجنوب ،التي
كالمستيدمة في عمليات التصوير ،قد تسبب
ضررا ً
ً
تصلها ،وأوكلت القوات الجوية طائرات في سماء غزة بمهمة اعتراض أ طائرات بدون طيار مجهولة
قد تطلقها حماس ،كجزء من المفاجآت التي تستعد إلظهارها.
وقان الجيش اإلسرائيلي أ بن حرب غزة كشفت عن تحسن وتقدم في مستوى قدرات حماس ،بعد
االستعدادات التي قامت بها على مدار السنوات ،مما زاد من قدراتها على تهديد الكيان ،وأحد أصعب ما
تيشا األجهزة األمنيبة قيام الحركة بصناعة صواريخ مزودة برؤوس كيماويبة إللحا أضرار كبيرة
باإلسرائيليين.
وتمكنت كتائب القسام من تصنيع طائرات بدون طيار تحمل اسم سأبابيل1س ،أنتجت منها  3نماذج:
 -1طائرة  A1Aذات مهام استطالعية.
 -2طائرة  A1Bذات مهام هجومية-إلقاء.
 -3طائرة  A1Cذات مهام هجومية-انتحاريةس.
وقامت طائرات القسام صباح  7/14بـ 3طلعات ،شاركت في ك ٍل منها أكثر من طائرة ،ولكل
طلع ٍة مهام تيتلف عن األخرى ،فُقد االتصان مع إحداها في الطلعة الثانية ،ومع أخرى في الطلعة الثالثة،
ت في عم الكيان اإلسرائيلي ،وألون مرة قامت في
وهي ليست أون مرة تجر فيها طائراتها مهما ٍ
إحدى طلعاتها بمهام محددة فو مبنى وزارة الحرب سالكرياةس بتل أبيب التي يقاد منها العدوان على
غزة ،رغم الغطاء الجو ومنظومات االعتراض المتطورة لالحتالن1(.م

 -3االشتباكات المباشرة وعمليات التسلل
قان جنود إسرائيليون شاركوا بالعدوان على غزة ،وتواجدوا على حدودها ،أنهم قضوا ليالي
مرعبة على تيوم القطاع ،بعد االشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.
وقان جند عن االشتباكات البرية التي وقعت في غزة :سلم أر أيا ً من مقاتلي حماس الذين
اشتبكنا معهم ،وكأننا اشتبكنا مع أشباح ،لم نر جنودا ً ،وال نعلم من أين أتتنا الرصاصات والصواريخ،
كانت ليالي مرعبة بكل المقاييس ،بحثنا عن هدف عسكر  ،لكن لم نجد أحدا ً نطل علي النيرانس2(.م
ووصفت أوساط عسكرية االشتباكات التي اندلعت عند حدود غزة بالعنيفة جداً ،بسبب كثافة
نيران المقاومة ،وأسفرت عن وقوع قتلى وإصابات عديدة في قوات الجيش بعدة مناط متفرقة ،ما يعني
أن مهمت في القطاع صعبة وخطيرة جدًا ،ألن يتيوف أن تكون غزة بوابة ومصيدة ليطف الجنود.
الجديد الذ قامت ب كتائب القسبام هي عمليبات تسلل خلف خطوط الجيش ،ونجاح الكوماندوز
البحر ب في عبور البحر المتوسط يوم  ،2014/7/8على بعد كيلومتر واحد شمان ب
غزة قرب شاطئ
عسقالن ،وهي هجمات غير مسبوقة ،أظهرت تدريبا ً
متطورا ً لدى حماس باستيدام استيبارات جديدة
ب
3
على اإلسرائيليين ،وتكتيكات تقوم على عنصر المفاجأة (.م
1م تصوير فيديو يوض إرسان حماس لطائراتها في العم اإلسرائيلي:
http://www.youtube.com/watch?v=-9fcOJ0ctLA
2م هاني العقاد ،إسرائيل تيسر المعركة البرية في غزة ،وكالة معا ً اإلخبارية:2014/7/25 ،
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=716081
 3م وزع القسام شريط يظهر تدريبات الكوماندوز البحر الذ نفذ عملية زيكيم يوم :2014/7/8
http://www.youtube.com/watch?v=kRAhkS4PT3k
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وزعم الجيش اإلسرائيلي أن أفسد إحدى أهم المفاجآت التي أعدتها كتائب القسام في الحرب،
ونشر شريطا ً مصورا ً يظهر  5من أفرادها ،ينطلقون من البحر في محاولة القتحام قاعدة سزيكيمس
البحرية ،ويعرض الشريط كيفية قيام طائرات ومواقع حراسة الجيش بتصفيتهم.
ً
وإن نظرة قصيرة إلى انطالقة المقاتلين من البحر ،وهم يحملون عتادا ومتفجرات نقيلة لتوحي
بالكثير ،فيطواتهم نابتة وقوية ،توحي وكأنهم ال يطأون هذ المنطقة للمرة األولى ،أو تدربوا كثيرا ً على
مثلها ،والصور تثير خوفا ً أكبر لدى الجيش ،فقد كان هناك انتبا لكاميرات التصوير ،حي ظهر مقاتالن
يصوبان نيرانهما نحو الكاميرات مباشرة.
ب
لكن الجرأة الواضحة لمقاتلي القسام في العملية لم تيفي خطورة التيطيط لها ،الذ أشار إلى
شجاعة كبيرة ،فمجرد التفكير ب اقتحام هذ القاعدة يشعل الكثير من المصابي الحمراء في الجيش ،ألنها
قاعدة عسكرية كبيرة نسبياً ،ولها مهمات حماية حدودية ،ومسئولة عن حماية منشآت إستراتيجية
كـ:خزانات الوقود الكبرى ،ميناء الوقود ،ومحطة كبيرة لتوليد الكهرباء.
تبقى مسألة االستيبارات التي ال تقل إنارة ،فإذا كانت السيطرة اإلسرائيلية على البحر والمنطقة
الحدودية محكمة ،فإن السؤان المطروح :كيف أخف الجيش في ضرب هذ المجموعة قبل وصون
هدفها؟ وهو ما دفع بمراقبين إسرائيليين العتبارها عملية نوعية مفاجئة ،تركت على الجيش أنرا كبيرا،
وكادت تغير مسار المواجهة مع حماس1(.م
وبجانب عملية سزيكيمس النوعية ،فجرت كتائب القسام نفقا ً أسفل منطقة كرم أبو سالم العسكر
جنوب قطاع غزة ،من خالن نف هجومي معد مسبقا ً للمهام الياصة فجر اليميس  ،7/17وهدفت العملية
لالستطالع بالقوة؛ حي كلفت الوحدة باستطالع أماكن تمركز قوات االحتالن البرية في المنطقة،
وقوامها وعديدها كجزء من عملية االستعداد للحرب البرية ،تمهيدا ً لنسف وتيريب إحدى المنظومات
االستيبارية التي قام االحتالن مؤخرا ً بوضعها لرصد محيط منطقة اليط الفاصل.
وقان سافيغدور كهالنيس وزير األمن الداخلي األسب  ،أن سالمعارك الشرسة التي خاضها
الجيش شر غزة لم يعرف لها مثيل على مر تاريي  ،ألنها األكثر تعقيدا ً ،فالمقاومة التي أبداها مقاتلو
حماس في الشجاعية فاجأتني ،أنا أعرف كيف أحترم عدو  ،رغم أن يريد قتلي ،لكني أحترم العقيدة
القتالية للمقاتلين الفلسطينيين الذين خاضوا تدريبات طوان الفترة الماضية ،وأعدوا أنفسهم جيدا ً لهذ
المواجهة ،وطبقوا الشعار الذ ترفع حماس ،وهو االستعداد للتضحية والفداء من أجل تحقي
الغايةس2(.م

 -4اقتحام المواقع العسكرية

أخااذت المقاومااة خااالن حاارب غاازة أبعااادا ً متقدمااة فااي اسااتيدام أساااليب جدياادة ومتطااورة فااي
اسااتهداف جنااود االحااتالن والمسااتوطنين ،وساااعد فااي حاادونها امااتالك قااوى المقاومااة للمزيااد ماان العتاااد
والتساالي  ،وماان أب ارز أشااكان هااذا التطااور إطااال النااار علااى الاادوريات العسااكرية وقوافاال المسااتوطنين،
واقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات المنتشرة على حدود وقطاع غزة.
هذا األسلوب من المقاوماة لام يحتااج خاالن حارب غازة لكثيار عنااء أو تيطايط ،مقارناة بأشاكان
العمل األخرى التي تتطلب الدقة والتيطيط السليمين لضمان نجاح التنفياذ ،وقاد لاوحن أن عملياات إطاال
النااار تماات بشااكل يااومي ،وبشااكل كبياار نساابياً ،مقارنااة بأشااكان ووسااائل المقاومااة األخاارى ،إذ حملاات
اإلحصاءات اإلسرائيلية والفلسطينية أرقاماا ً كبيارة إلجماالي حاوادث إطاال الناار التاي تمات ضاد أهاداف
عسكرية واستيطانية خالن أيام الحرب الـ.50
وتنوع ات هااذ العمليااات ،لتأخااذ شااكل إطااال النااار علااى مسااتوطنة حين ااً ،وعلااى موقااع أو باارج
عسااكر حين اا ً آخاار ،وعلااى ساايارة عسااكرية أو قافلااة اسااتيطانية حين اا ً نالث ااً ،أو أ هاادف إساارائيلي يتاااح
لفصائل المقاومة ،وقياساا ً لمساتوى هاذ العملياات وتيطيطهاا وطبيعاة الهادف اليااص بهاا تكاون نتائجهاا،
فالتيطيط الجيد يقود إلى تنفيذ جيد ،وبالتالي إلى نتائج جيدة في معظم األحيان.
والتقدير الذ لقي قبون الجميع أن هذا اللون من العمال العساكر المقااوم ال غناى عنا للمقاوماة
رغم بساطت  ،وقلة التعقيدات الكامنة في  ،ألن كرس شكالً أساسيا ً مان أشاكان العمال المقااوم التقليدياة ،فاي

1م يوسي ميلمان ،عملية زيكيم مفاجأة نوعية ،معاريف.2014/7/9 ،
 2م االعترافات الكاملة للوزير اإلسرائيلي ،تحدث بها لإلذاعة العسكرية يوم  ،2014/7/23وتم نشر ترجمتها على الرابط التالي:
http://www.raialyoum.com/?p=126006
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ذات الوقت الذ يحق في مستوى واسع من االنفتاح الشعبي على االنياراط فاي المقاوماة عبار تبناي هاذا
األسلوب الذ يقترب من إمكانات وقدرات الجماهير.
وبدأ المقاومون تحاوالً فاي أسااليبهم تمثال فاي تكتياك جدياد يقاوم علاى اعتباار البندقياة أفضال مان
القنبلااة ،وهااو مااا رآ اليبااراء اإلساارائيليون خطااوة قااد تااؤد لتسااهيل العمليااات ضااد قااوات االحااتالن،
والحصون على قدر أكبر من التبرير السياسي.
ولعل ما أقل الجيش اإلسرائيلي من هذ الياليا المتيصصاة بالكماائن والقان نوعياة األهاداف
التي اختارتها ،فيبرتها وقدرتها أشارت لقدرة عسكرية تستح الثناء ،كل العمليات كانات بحاجاة لرصاد،
إعداد ،ومنطقة داعماة تمكان السامك مان الغاوص فاي مياها  ،هكاذا تفعال حركاة حمااس اآلن ،مماا منحهاا
االحترام والتقدير في الشارع الفلسطيني.
هاذا الناوع مان عملياات إطاال الناار واسااتهداف الجناود والمساتوطنين ،نجا خاالن حارب غاازة
باستنزاف اآللة الحربية اإلسرائيلية ،والهجوم على ما يعرف بـسكبرياءس الجيش ،وعلاى مساتوى الصاراع
اإلعالمي الدولي.
على صعيد آخر ،تحولت حيااة الجناود اإلسارائيليين فاي الادبابات علاى حادود غازة إلاى جحايم ال
يطا  ،فاألوامر الصادرة لهم تضمنت البقااء داخال الدباباة طاوان الفتارة المحاددة لهام دون الياروج منهاا،
مما جعلهم يعيشون حياة ملؤها الملل والضجر ،حتى إن عالقة الجناود داخال الدباباة امتاازت بالمشااحنات
والمشاجرات.
وخالن فترة المناوبة لمجموعة الجنود البالغ عاددهم  5داخال الدباباة ،ال يساتطيعون الياروج مان
الدبابة لقضاء حاجتهم ،خوفا ً من تعرضهم لقناص ينتظر خروجهم من الدبابة ،السيما وأن وجاودهم داخال
الدبابة ،واحتكاكهم طاوان الوقات ماع بعضاهم الابع تسابب بمضاايقات لهام ،حتاى إن نفساياتهم أصابحت
منهارة ،والرائحة الكريهة تنبع منهم بسبب حالة الطوارئ في صفوف الجيش.
وأشار الجناود أن جلوساهم لفتارة طويلاة داخال دباباة علاى حادود غازة ماع الشاعور بااليوف مان
المحاايط المتواجااد في ا  ،جعلهاام فااي قل ا دائاام ،بحي ا ينتظاار الواحااد ماانهم بفااارغ الصاابر انتهاااء ورديت ا
لليااالص ماان هااذا الجحاايم الااذ ال يطااا  ،ألن األواماار الصااادرة للجنااود تحظاار علاايهم حتااى النظاار ماان
فوهات الدبابة ،خوفا ً من تعرضهم لرصاصات تأتيهم من المناط المحاصرة.
ولاام يساالم أ ماان المواقااع العسااكرية اإلساارائيلية علااى حاادود غاازة ماان هجمااات المقاومااة التااي
تنوعت وسائلها ،فمن اقتحام المواقع العسكرية وإطال قذائف الهاون والصواريخ ،إلاى اساتيدام العباوات
الموجهاة وتفجياار اآلليااات العسااكرية ،إلاى حفاار األنفااا وتفجياار عبااوات ناسافة كبياارة تحاات مواقااع جاايش
االحتالن.
وشكلت المواقع العسكرية أهدافا ً مفضلة لمقااومي غازة رغام تحصاينها ،وهاذا الشاكل مان أشاكان
المقاومااة مثاال قمااة المواجهااة مااع االحااتالن ،وذروة التحااد ألسااطورت األمنيااة والعسااكرية التااي روجهااا
خالن العقود الماضية.
فاقتحام وتدمير المواقع العسكرية ،واخترا أنظمتها األمنياة ذات الحصاانة العالياة ،والاتمكن مان
الوصون إلى عمقها ،وإعماان القتال والتجاري فاي أفرادهاا ،شاكل أعلاى درجاات اإلهاناة لجايش االحاتالن
الذ كثيرا ً ما تباهى بحرفيت العالية ومهنيت الرفيعة وقدرات الكبيرة ،كونها تتفو على مجماوع الجياوش
العربية ،ودلل على مستوى االرتقاء النوعي الذ بلغت المقاومة ،وتقادمها المطارد فاي مضامار المواجهاة
مع االحتالن.
وال شااك أن هااذا األساالوب القااو والمتميااز الااذ اتساامت ب ا حاارب غاازة ،الساايما خااالن عمليااة
سزيكيمس استلزم إعدادا ً جيدا ً وتيطيطا ً دقيقا ً فا اإلعداد والتيطيط ألشكان المقاومة األخارى ،علاى النحاو
التالي:
أ -تحديد الهدف المفترض اقتحام واستهداف ،
ب -جمااع كاماال المعلومااات والمعطيااات الياصااة باله ادف ،ودراسااة إمكانيااات وفاارص اقتحام ا والثغاارات
الموجودة في  ،ورسم خطاة عملياة اساتنادا ً لمعطياات الواقاع المياداني ،تراعاي المفاجاآت ودواعاي الفشال،
وتضع البدائل لالحتماالت الميتلفة،
ت -تنفيذ سليم وتطبي دقي  ،قد يتكلل بالنجاح ،وقد يمنى بالفشل واإلخفا العتبارات ميتلفة.
وتكررت أحادي الضباط عن ضراوة االشتباكات على مشارف غزة ،ألنها أوقعت خسائر
فادحة في صفوف الجيش ،واصفين ما حدث في غزة بأن سكارنة غوالنيس ،التي غيبرت المشهد الميداني
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للعملية العسكرية ،وبدالً من أن يؤمن العسكر رافعة ميدانية تمكن القيادة السياسية اإلسرائيلية من فرض
إمالءاتها وشروطها ،بدت األخيرة في موقف الدفاع عن قرار التوغل وتبرير اليسائر.
كما أن توغل الجيش داخل التشكيل الدفاعي لحماس في الشجاعية ،أصلب نقاط قوتها في غزة،
لم ينج بمباغتتها ،ألن خطوات العسكرية متوقعة لديها ،وبدا أنها استعدت ألبعد حد في هذ المنطقة ،ولم
تكتفي بالعمليات ،وجبي الثمن من الجيش.
وحاولت حماس خطف جث الجنود في الميدان ،بفضل تجهزها ضمن تشكيالت دفاعية معدة
جيداً ،مع إشباع المنطقة والمقاتلين بصواريخ سآر بي جيس متطورة ومزدوجة الرأس ،وصوالً
يقرب في
لصواريخ سكورنيتس أكثر تطوراً ،مما مكنهم من جباية نمن باهن جدا ً من الجيش ،الذ لم ب
أفعال وعمليات  ،حتى البرية منها ،حماس من نقطة االنكسار المطلوبة.
وخالفا لمحاوالت سابقة ،استعدت المقاومة جدا لالقتحام اإلسرائيلي ،ويشهد على ذلك استمرار
الحرب التي بادر الجيش لشنها طيلة  50يوماً ،وشهدت فنونا ً في أساليب القتان لم يعهدها ،سواء باقتحام
خطوط  ،أو العمل خلفها ،أو توسيع الجبهة لتطان كل بقعة في الكيان اإلسرائيلي.
ورغم ما بدا من شدة مناورة وحركة للقوات اإلسرائيلية على مشارف غزة ،فإنها حصرت في
شريط ضي يتراوح عرض بين عشرات األمتار إلى كيلومتر ونصف في أشد مناط القطاع خالء في
الجنوب ،ورغم القوة المدرعة الهائلة التي حشدت على طون حدود القطاع ،وضمت مئات من أحدث
الدبابات ،إال أن أداء المقاومة جعلها تتحرك بأقل من سرعة السلحفاة ،ومرارا ً كانت المدرعات توابيت
متحركة لجنود العدو رغم شدة تدريعها.
وأدلى جند مصاب بشهادت عن معارك غزة قائالً :سكانت األجواء صعبة للغاية ،رأينا قائد
اللواء مضرجا ً بدمائ  ،بترت ساق أمام أعيننا ،وضابط العمليات قتل ،ونائب قائد اللواء كذلك ،وقائد
وحدة االستيبارات العسكرية أصيب بجراح خطيرة ،وناقلة الجند أصيبت نتيجة انفجار عبوة ناسفة
ضيمة ،اعتقدنا في البداية أنها قذيفة سكورنيتس ،فالمنطقة التي وقع فيها الهجوم ضيقة جداس.
وأضاف :سبدأ الفلسطينيون بإطال نار كثيف دون توقف ،وكان الهدف اختطاف جث أو
أجزاء من جث  ،لكن الضباط قالوا لنا ،هذا االحتمان غير وارد ،رأينا المسلحين ييرجون من تحت
األرض ،وال يمكن أن تفهم أو تعرف من أين جاءوا ،تحركوا كاألشباح ،خرجوا من فوهات األنفا دون
إعارة أ اهتمام لدباباتنا ،وتوجهوا لناقالت الجند ،وال ندر لماذاس1(.م
وقان آخر :سعلى مدار ساعتين من االشتباكات ،أطلقنا النار دون توقف بهدف إبعادهم ،نم
تفاجأنا بأحدهم يطل من تحت األرض ،ويطل النار ،حاولنا إبعادهم كي ال يصلوا لناقلة الجند ،كل شيء
أمام أعيننا ،مليء بالدماء واألشالء ،لم نميز بين زمالئنا ،حالة الدمار واإلرباك طغت علينا ،لم نشاهد
هذ المشاهد من قبل ،صر الجنود ،وهم يتنقلون دون تعب أو ملل ،لقد ذهلنا بالفعل ،وبعد انتهاء
المعركة أصبحنا غير قادرين على التمييز بين الحي والميت ،الموجود والميطوفس.
وختم قائال :سبعد أن انتهى القتان ،أمرنا أحد الضباط بأن نقوم بتمشيط المنطقة ،فبدأنا نزحف
بحثا ً عن زمالئنا الذين أصيبوا داخل الناقلة ،وعن أشالئهم ،كانت الصورة قاسية للغاية وال تبارح ذهني،
ال أنسى تلك اللحظات ،زحفنا في الشارع بحثا ً عن أشالء ،فيما كان قسم من الزمالء يوفرون لنا الغطاء
النار  ،مشطنا المكان لمدة طويلةس2(.م
هذ الشهادات أنبتت أكثر من مرة أن الحرب على غزة لم تؤكد صحة الرهان على خيار القوة،
ألن ببساطة لن يؤد للقضاء على حماس والمقاومة ،فالجيش اإلسرائيلي بدا مرتبكا ً ،ولم يملك خطة
حقيقية لليروج من مأز غزة ،بعدما اضطر للتفاوض غير المباشر مع حماس ،وتبدى ل ب
أن الضربات
الجويبة لم تكن مجدية لوقف صوارييها طوان أيام الحرب.
وربما أنارت عمليات المقاومة خالن حرب غزة ،تساؤالت حون أداء القوات اإلسرائيلية في
الميدان ،والقرارات التي اتيذت لنشر القوة الدفاعية في المواقع ،واستغالن مقاتلي حماس حفرهم لألنفا
للقيام بتنفيذ هذ العمليات داخل خطوط العدو ،حتى تكون رمزا إلنجازاتها في تصديها للعدوان ضد غزة.

 1م وردت هذ الشهادة القاسية في موقع سويلالس اإلخبار اإلسرائيلي يوم  ،2014/7/22ونشرت ترجمتها على الرابط:
http://www.alzaytouna.net/permalink/73300.html
2م المركز الفلسطيني لإلعالم:2014/7/22 ،
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=158842
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وإن ب أشرطة الفيديو لعمليات المقاومة عبر وسائل اإلعالم جاء إلنبات نصر مؤكد في
العملية لحماس ،وفشل المنظومة األمنية العسكرية اإلسرائيلية ،ألنها فشلت في عملياتها ضد األنفا
الهجومية ،مقابل نجاح حماس أكثر من  5مرات باقتحام عدة مواقع عن طري األنفا التي تمر تحت
السياج الحدود .
ولعل أكثر ما لفت االنتبا في التعليقات على ضراوة عمليات القتان في غزة ،وتصد المقاومة
للجيش ،أن افتقر في هذ الحرب لقيادة حقيقية قوية وحازمة لها رصيد وقوة دعم داخلية ،وتحظى بثقة
واسعة في الساحة الدولية ،ولذلك فإن الردع اإلسرائيلي تعرض في أيام حرب غزة لضربة تلو األخرى،
والجيش ينجر من حالة سيئة ألسوأ ،والعمليبة العسكريبة تحولت بسرعة لحالة من الفضيحة القوميبة1(.م
حتى أن الحرب لم تنج حتى بتصفية قيادات فلسطينية بارزة ،لتشكل مأزقا ً قويا ً للقيادتين
السياسية والعسكرية ،ب
ألن أهدافها لم تتحق رغم مرور كل هذا الوقت ،وبات القادة الكبار في الجيش
والساسة المتنفذون يستعدون للجان تحقي تم تشكيلها بعد انتهاء العدوان على غزة ،بسبب حالة االستهتار
وتعاظم اإلخفاقات في الحرب والمواجهة مع المقاومة على حدود القطاع.

سادسا ً :المواجهة االستخبارية
يعكف المتحدنون اإلسرائيليون باسم الحكومة والجيش على امتداح الادور الكبيار والحاسام ،الاذ
قام ات ب ا األجهاازة االسااتيبارية فااي حاارب غاازة ،ألن ا لااوال المعلومااات االسااتيبارية التااي و ِّفبرته اا هااذ
األجهزة ،لما استطاع أن يحارب قوى المقاومة في غزة ،ويمكن إلقاء الضوء علاى أبارز األجهازة األمنياة
اإلسرائيلية التي أدارت حرب غزة:
 -1جهاز األمن العام "الشاباك" :ويعارف باـسالشين بياتس ،جهااز اساتيبار خاضاع مباشارة
لاارئيس الحكومااة ،مكلااف بحمايااة األماان داخاال الكيااان اإلساارائيلي ،ومنااع أ تحاارك معااا ٍد
داخل ا  ،وكشااف األنشااطة التجسسااية ،ولَ ِّع اب دورا ً بااارزا ً فااي تصاافيات واعتقاااالت وأعمااان
تنكياال وحشااية بغاارض إخضاااع الفلسااطينيين ،وإجهاااض انتفاضاااتهم ،ويعماال فيا آالف ماان
العمالء السريين.
ويمكن القون إن الشاباك اضطلع وما يزان بالدور الحاسم في الحرب ضدب غازة وقاوى المقاوماة،
ألن تولَّى عبر شبكة العمالء التي يحتفن بها تزويد المستوى السياسي بالمعلومات التي سااعدت علاى
اتياذ القرارات الحاسمة.
كما أن جميع عمليات الجيش في غزة اعتمدت أساسا ً علاى المعلوماات التاي جمعهاا الجهااز عبار
عمالئااا  ،السااايبما عملياااات التصااافية واالغتياااان التاااي طالااات قاااادة المقاوماااة وكوادرهاااا العساااكريين
والسياسيين.
 -2شتتعبة االستتتخبارات العستتكرية "أمتتان" :تعادب إحاادى األجهاازة األمنيااة المهمااة والساارية فاي
الكيان اإلسرائيلي ،ومان أبارز مهامهاا :تجمياع معلوماات وماواد اساتيبارية بواساطة عماالء
ميتصين يُدربون لهذ الغاية على أيد أخصائيين ،وتطوير طر االستيبارات وتحساينها،
وكيفية الوصون بأسرع وقات ممكان وأفضال الطار للماواد اإلخبارياة والمعلوماات المزماع
القيام بتجميعها ،تنسي واسع وشامل مع هيئاات اساتيبارية أخارى ،وتقاديم تقيايم اساتيبار
بشؤون عسكرية وسياسية ،تستفيد من الحكومة واألجهزة العاملة تحت إمرتها.
 .3جهاز األمن الخارجي -الموساد :هو ذراع استيبارات خارجياة رئيساي ضامن أجهازة االساتيبارات
الساارية المتعااددة ،ودور محاادود وغياار مباشاار فااي العماال االسااتيبار فااي الضاافة والقطاااع ،ألن
ساحات عمل خارج حدود الدولة ،لكن يات بم توظياف المعلوماات االساتيبارية ذات العالقاة بالمنظماات
والفلسطينيين المتواجادين فاي الياارج فاي خدماة الجهاد العساكر لمواجهاة المقاوماة ،وتشارف علاى
أنشااطت هيئااة قياديااة عليااا تض ا بم رؤساااء األقسااام وقااادة الاادوائر والوحاادات الكبياارة ،ماان ذو اإللمااام
العالي واليبرة والتجربة الشيصية في مجان العمل االستيبار والتجسسي الميداني2(.م
ورغم تعدد هاذ األجهازة األمنياة اإلسارائيلية ،لكنهاا واجهات  3مشااكل خاالن حارب غازة ،أدت
إلى فشلها االستيباراتي تتمثل في:
 .1تدف المادة اليام غير الدقيقة إلى القادة.
1م القتان في غزة أشد ضراوة من لبنان:2014/7/20 ،
http://www.al-rabee3.com/news_details.php?news_id=5286#.VFaYWvmsVog
2م نغرات في جدار الجيش اإلسرائيلي ،مرجع ساب  ،ص.45
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 .2توزياع المااادة االسااتيبارية علااى محافاال البحا  ،وبعثاارة معلوماتهااا ،وعاادم اليااروج بتقادير
جيد.
ً
ً
 .3الترهل اإلدار الذ يلعب دورا مهما في عملية اإلخفا .
وقد شاكلت حارب غازة نموذجاا ً صاارخا ً علاى فداحاة األخطااء االساتيبارية ،والثغارات األمنياة التاي
وقعات فيهاا ميتلاف األجهازة األمنياة اإلسارائيلية بميتلاف مسامياتها (الشااباك ،والموسااد ،وأماانم ،ولعال
اإلخفا األكبر الذ وقع في الجيش يكمن في نجاح حمااس ،وهاي منظماة تياوض حارب عصاابات ،فاي
سخطااف دولااة بأكملهاااس بعااد ساانوات عدياادة م ان التساال والتيفااي ،بحي ا اسااتفاقت اإلساارائيليون ليجاادوا
الحركة أكثر تنظيما ً ،وأكفأ قتالية وتدريبا ً مما كان في جوالت القتان السابقة ،وأسفر عن تغيار الوضاع ماع
مقاتليها في ساحة المعركة.
وأسااهمت سلساالة اإلخفاقااات األمنيااة واالسااتيبارية فااي بااروز شاارو أوليااة فااي اإلسااناد الااذ تمنح ا
القيااادة السياسااية العليااا للجاايش منااذ بدايااة الحاارب فااي غاازة؛ حي ا عبباارت محافاال سياسااية ووزراء فااي
الحكومااة ،فااي محادنااات مغلقااة ،عاان قصااور االسااتيبارات فااي جمااع المعلومااات عاان تعاااظم حماااس،
واالستعدادات المكثفة التي أعدبتها للمواجهة مع الجيش اإلسرائيلي.
وأشارت الوقائع اليومية لحرب غزة أن أحدا ً ما غفي في سالحراسةس ،وهي أجهازة األمان ،رغام أنهاا
حاذبرت باأن حماااس تسااتعد للمواجهااة ،لكنهااا فشاالت فااي قاادرتها علااى التساالل داخاال الحركااة إلعااداد قائمااة
أهااداف نوعيااة لهجااوم يكساارها ،وربمااا رأى رجااان االسااتيبارات سالغابااةس ،لكاانهم بالتأكيااد لاام يالحظااوا
األشجار! ألنهم أعطونا اإلحساس بأنهم منشغلون بمن إنذارات باختطاف جنود فقاط ،ولكان طاوان الوقات
تعاظمت حماس إلى حجم جيش.
نم تمثلت سلسلة من اإلخفاقات األمنية واالستيبارية بالمفاجاآت التاي قادمتها حمااس خاالن المعركاة،
لتثير تساؤالت مقلقة في ضوء عدم تزود الجيش بمعلومات من االستيبارات بأن لاديها صاواريخ وأسالحة
بهذ القدرة.
ً
وهناااك الكثياار ماان الشااواهد التااي سااتحفل بهااا الصاافحات القادمااة تشااير بمااا ال ياادع مجاااال للشا ب
اك أن
العقبات التي واجهها الجيش فاي الجبهاة العساكرية أماام حمااس ،لام تكان فقاط متعلقاة بالناحياة اللوجساتية،
وإنمااا بصااورة أساسااية شااكلت إخفاق اا ً اسااتيباريا ً شااموليا ً فااي فهاام الواقااع الفلسااطيني فااي غاازة ،وبااات ماان
الواض أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن الجايش لام يُج بهاز نفسا لكال السايناريوهات ،ويبادو أن إحادى
المشاكل في هذ الحرب هي مستوى التوقعات العالية من الجيش ،بفضل التقارير األمنية المغلوطة.
و ضمن تكتيكات الحرب االستيبارية التي قادتها المقاومة في غزة ،جاء الفشل االستيبار
للجيش اإلسرائيلي بعجز عن جمع المعلومات عن منصات الصواريخ واألنفا  ،وأماكن اختفاء قادة
وكوادر المقاومة ،وطبيعة القدرات القتالية لها ،فيما أنبتت كتائب القسام قدرات استيبارية الفتة من خالن
جمع المعلومات عن المواقع العسكرية اإلسرائيلية في محيط قطاع غزة ،والمناط والبلدات الجنوبية1(.م
وبلغت القدرات االستيبارية لدى المقاومة حدب جمع المعلومات عن مواقع ومنشآت إستراتيجية
مثل مبنى وزارة الحرب في تل أبيب ،التي تمكنت من رصدها عبر تسيير طائرات استطالعية بدون
طيار فوقها ،فضالً عن توفير معلومات دقيقة حون عمليات هجومية إسرائيلية قبل حدونها ،مثل عملية
التسلل البحر قبالة شاطئ السودانية شمان مدينة غزة إبان الحرب.
كما تمكنت المقاومة استيباريا ً من تحديد أماكن الحشود العسكرية اإلسرائيلية في المناط
الحدودية قبل وأنناء عملية االجتياح البر  ،مما سم لها بإدامة قصفها ،واالشتباك معها ،ولذلك جاءت
التحذيرات اإلسرائيلية من مستويات قيادية من مغبة تعم الجيش داخل المناط المكتظة في غزة،
لمياطر احتمان خطف جنود ،فحماس تنتظر الفرصة الختطاف عدد منهم ،والتلوي بهم كصورة النصر
النهائية في الحرب ،فلديها التفو على المستوى األرضي ،وحولت أرض القطاع سمترو أنفا س ييتفي
مقاتلوها من مناط المواجهة ،وييرجون خلف خطوط القوات ليهاجموهم.
وسادت الميابرات اإلسرائيلية حالة من الهلع في أعقاب مؤشرات تدلل أن حماس تتعمد
استهداف قادة ألوية النيبة والوحدات الميتارة في ال جيش بناء على معلومات استيبارية مسبقة ،وجاء
نصب سكتائب القسامس كمائن لوحدات إسرائيلية ميتارة في طريقها لتنفيذ عمليات خاصة في عم غزة
 1م فهمي هويد  ،ارتدادات الصواريخ في تل أبيب ،الشرو :2014/8/3 ،
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=03082014&id=1156c1b1 -b1c0-4c4a-89edeeabae9abf1f
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يؤكد هذ المياوف ،ونجاحها باستهداف ضباط كبار منحها القدرة على االدعاء بأن عمليات التسلل التي
قامت بها هدفت لقتل ضباط كبار ،وليس الستهداف المدنيين ،كما يفعل الجيش1(.م
وأنارت القدرات الصاروخية لحماس وقصفها غالبية المدن اإلسرائيلية ،الذهون لدى المسئولين
األمنيين ،وأوجدت حالة من الرعب في صفوف اإلسرائيليين ،باعتبار ما جرى فشالً استيباراتيا ً كبيراً
بشأن معلومات األمن حون قدرات حماس الصاروخية ،وأكثر المتشائمين في المؤسسة األمنية توقع أن
تصل فقط إلى شمان تل أبيب ،وماليين اإلسرائيليين لم يتوقعوا أن تصل صواريخ غزة لمناط سكناهم
شمان الكيان.
ً
ً
وبدا واضحا أن حماس تعلمت في حرب غزة األخيرة أن تكون أكثر حذرا ،ففي مواجهات
سابقة كان بارزا ً استهداف خاليا اإلطال خالن مرحلة اإلعداد ،لكن هذ المرة تشير شرائط الفيديو التي
التقطت في السنتين األخيرتين أن قسما ً من منصات اإلطال موجودة داخل تحصينات تحت األرض ،في
حين يحافن طاقم اإلطال على بعد آمن من مكان اإلطال  ،وهذا تطور استيبار بالدرجة األولى2(.م
وزعمت الميابرات اإلسرائيلية أ بن حماس تسلبمت شبكة اتصاالت صينية متقدبمة جدًا ،للقيادة
وال سيطرة يطل عليها اسم (سيلغم من طراز شبكة االتصاالت  C2مغلقة جدًا من الناحية التكنولوجية،
تُم بكن المقاتلين من إجراء اتصاالت دون أ مشاكل ،وال يمكن اخترا المحادنات التي تجر من
خاللها ،وأسهمت في خف نسبة اليسائر في األرواح بين المقاومين ،بحسب ما كشفت قيادات ميدانية
أدارت المعركة عبر االتصان.
ومثبل استيدام حماس لالتصاالت الياصة سابقة في تاريخ الصراع ضد االحتالن في األراضي
الفلسطينية ،ألن شبكة االتصاالت الداخلية ساعدت في الحيلولة دون وصون آذان رجان ميابرات العدو
للمكالمات الياصة بين المقاومين ،والتنصت عليها ،وساعد ذلك في الساب في الكشف عن الكثير من
اليفايا والتكتيكات التي تتبعها األذرع العسكرية.
وفي حين ترتبط االتصاالت الفلسطينية بنظيرتها اإلسرائيلية ،فإن ذلك يس بهل اختراقها ،وإن
واحدة من أبرز األدوات التي أدت للكشف عن مصير العناصر المحتجزين في نف تحت األرض عند
الحدود الشرقية للمحافظة الجنوبية ،البالغ عددهم  25مقاتالً ،كانت شبكة االتصاالت الياصة3(.م
فيما كان قادة ميدانيون في المقاومة يتواصلون مع بعضهم البع عبر نقطة اتصان داخلية
مقامة في منزل  ،يهاتف رفاق في المقاومة في نقطة رباط متقدمة قرب الحدود ،وفي أوقات مواجهة
سابقة كان يستحيل االطمئنان على ذويهم ،ألن تكلفة االتصان بالجوان هي أرواحهم.
ولذلك فإن االتصاالت الياصة بالمقاومة قللت اليسائر في األرواح ،ألن االتصاالت الالسلكية
كانت ،وال تزان ،تيضع لرقابة االستيبارات اإلسرائيلية ،وإن التفكير بإقامة شبكة اتصاالت خاصة
بالمقاومة لم يقل قيمة من تصنيع الصواريخ ،واإلعداد للمعركة التي دارت على أرض غزة ألكثر من
شهر.
وقد أوجبت ضرورا ت الميدان اعتماد بديل من االتصاالت المتعلقة بما يعرف بـسالسيناوس
وسالماخشيرس اللتين استيدمتهما المقاومة سابقا ً باعتبارهما الوسيلة الوحيدة لالتصان ،واستطاع المحتل
اختراقها بتقنيات المتطورة ،وتعقب مهندسو االتصاالت المقاسم يوميا ً طوان العدوان على غزة ألكثر من
 50يوماً ،للتأكد من سالمتها ،ومنع اختراقها ،وأنبتت الشبكة إخفا العدو بالتنصت على المقاومة.
على صعيد الجيش ،كشف القتان المتواصل في غزة مواضع خلل مقلقة في معلومات األمنية،
باالستعداد للمعركة وشكل إدارتها ،ب
ألن القيادة العسكرية اعتادت استيدام قوة نار كبيرة لتنفيذ خطط
عملياتيبة نموذجية ومتوقعة ،وهو ما لم ينج في غزة هذ المرة ،رغم الكلفة البشرية الباهظة من
الضحايا الفلسطينيين.
ً
فاالستعداد للحرب أمام سعدوس مصمم وقليل الميزانيبة كحماس التي طورت ردودا على التفو
الجو واالستيبارات المتطورة اإلسرائيلية منع الجيش من الحيل والمفاجآت ،واستند أساسا ً لسالح
الجو ،في ظل إهمال للقوات البريبة والوحدات الياصة.

1م أمنون لورد ،حماس تستهدف كبار ضباط الجيش ،معاريف.2014/7/22 ،
2م عا موس هارئيل ،ضرب منصات الصواريخ بات أكثر صعوبة ،هآرتس.2014/7/9 ،
http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=110730
 3م دور شبكة االتصاالت الياصة في حرب غزة ،األخبار اللبنانية.2014/8/18 ،
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كما كشفت االشتباكات العسكرية مع مقاتلي حماس عن إخفا استيبار باكتشاف منظومة
القيادة والتحكم لديها ،والعثور على أمكنة قادتها ،فكتائب القسبام واصلت التحكم بقواتها ،وإطال
الصواريخ  ،والهجوم على القوات المتوغلة على مشارف غزة ،وفي ظل غياب المعطيات االستيبارية
المدنيين الفلسطينيين للقتل
اختار الجيش استيدام النيران الكثيفة ضد المناط المأهولة ،وتعري
والتشريد.
وبدأت يطرح اإلسرائيليون أسئلة خطيرة أمام قادة الجيش لتفسير اإلخفا االستيبار
و العسكر أمام حماس في غزة مثل :ماذا علمتم وماذا لم تعلموا ،وماذا فعلتم وماذا لم تفعلوا ،وهل كان
ينبغي االنتظار  10أيام حتى بدء العملية البريبة ،أم كان يُفضل السب ودخون غزة ،وأ من االننين
القصف وإطال القذائف أجدى لتنفيذ المهمة وأيبهما أض بر بها ،وهل أخطار المستقبل كامنة في األنفا أم
القذائف الصاروخيبة؟ مما دفع للقون إن بعد انتهاء الحرب سيضطر مراقب الدولة لفح سلوك المجلس
الوزار األمني المصغر أنناء القتان1(.م
ولعل الشواهد اإلسرائيلية على اإلخفا االستيبار الميداني في غزة ،لم يقتصر على
ا عترافات الجنراالت وشهادات الجنود ،بل وصلت ذروتها إلى الحلبة السياسية ،والدعوات المتتالية لعدم
الثقة بما تقول النيب السياسيبة والعسكريبة بشأن تقدير قوة حماس ،ألنهم ضللوا الرأ العام من خالن
االنطال من افتراضات مضللة بشأن قدرات الحركة ،وحاولوا إقناع الجمهور اإلسرائيلي بأنها ضعيفة،
وغير معنية وغير قادرة على فت مواجهة عسكرية.
لكن المواجهات الضارية في غزة بينت أنها تقديرات غير دقيقة وغير واقعية البتة ،واتض
خالن أيام الحرب األخيرة أن أياما ً كثيرة مرت دون أن تتمكن الميابرات اإلسرائيلية من معالجة
التهديدات القادمة من غزة ،ب
وأن مزاعمها تأتي للتغطية على فشلها االستيبار  ،وعدم تمكنها من
الحصون على معلومات أمنية تمكنها من المس بمنصات إطال الصواريخ ،وهيئات القيادة والتحكم
التابعة لكتائب القسبام.
ب
كما أن مسار الحرب في غزة دلل على ب
أن المنط الذ تتبع حماس أنبت نجاح  ،وفقا لما نقل
جنود إسرائيليون نقلوا للعالج ،ب
ألن الساسة والعسكر انطلقوا في تيطيطهم للحرب من نتائج المواجهات
السابقة مع حماس ،مع غياب عنصر اإلبداع في التفكير العسكر كما عكس مسار الحرب األخيرة،
حين صدمت حماس قيادة الجيش بمفاجآتها العسكرية ،ولم يبدو الجنراالت قادرين على تتبع هذ
المفاجآت.
ً
وتزامنا مع التوغل البر  ،نشر عدد من رجان جهاز الشاباك وعناصر الوحدة القتالية وجنود
شعبة االستيبارات العسكرية المجهزين للنشاط السر في البيئة العربية ،لجمع معلومات أولية من أجل
إسناد العمليات العسكرية ،وتجنيد العمالء والمتعاونين.
وقائع المعارك في غزة أظهر فشل الميابرات اإلسرائيلية بعدم قراءتها للمعنى الجوهر
للتطورات الميدانية الياصة بحماس ،ورغم أن الشاباك ال ينفرد وحد برصد األحداث في األراضي
الفلسطينية ،إذ يقاسم الجيش واالستيبارات والموساد والشرطة ،فإن يتمتع بأولويات وأفضلية عليا في
جمع المعلومات ،خاصة أن الذراع والشريك الهادئ لآللة العسكرية.
ورأى أن الشاباك الذ يعتبر الموج الرئيسي لمنظومة االستيبارات ،وملزم بالكشف المسب
عن التنظيمات والعمليات الميططة لها وإحباطها ،أبدى ضعفا ً مثيرا ً للقل في اكتشاف وتشيي المشهد
العام بقطاع غزة ،بجانب ميتلف أذرع المؤسسة األمنية الشريكة في اليلل الوظيفي المتعل بجمع
المعلومات االستيباراتية عن غزة على مدار السنوات التي سبقت الحرب األخيرة2(.م
أما سآفي ميالميدس الباح في االستيبارات العسكرية بالشر األوسط في معهد سآيزنهاورس
فناقش مقولتي سالفشل واإلخفا س للشاباك في جمع المعلومات االستيباراتية خالن حرب غزة ،واعتماد
الكثير من الوسائل واألساليب ومنظومات التقنية والرصد ،بجانب القوى البشرية التي تبقى أهم ميزات
جمع المعلومات الميدانية ،ومحاولة استحدانها وهيكلتها في ظل الحملة العسكرية.
وعندما يك ون لدى جهاز الميابرات طواقم بشرية ناشطة بأرض الميدان ،وتتعامل مع السكان،
بجوار وسائل التقنية ،يمكن تحقي إنجازات ،وجمع معلومات أكبر ،ومن الطبيعي أن يتراجع األداء
1م ناحوم ب رنياع ،حرب غزة..كشف حساب ،الجزيرة نت2014/8/5 ،
 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/8/5/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AF -%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8

2م أمير أورن ،سقوطنا في غزة فا التصورات ،هآرتس.2014/8/9 ،
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االستيباراتي في غزة نظرا لعدم وجود إسرائيلي ميداني لعدة سنوات ،ما يعني األهمية القصوى لنشاط
أ جهزة االستيبارات الميتلفة أنناء عمليات التوغل البر واالحتكاك بالمدنيين ألون مرة منذ سنوات1(.م
لقد قدمت حرب غزة االمتحان الكبير األون لتوج الحرب االستيبارية التي قادها سأفيف
كوخافيس رئيس شعبة االستيبارات العسكرية سأمانس في السنوات األخيرة ،ونج نقل المعلومات
االستيبارية العملياتية للقوات الميدانية بمساعدة سالشاباكس في جلب قدر أكبر مما كان في الماضي من
المعلومات المحددة.
في المقابل ،فإن هناك صعوبات أمام الميابرات اإلسرائيلية حان بينها وبين أن تشي وتتنبأ
بالتغييرات في توج حماس قبيل نشوب الحرب وأننائها ،وجاءت التقديرات المتفائلة في وسائل اإلعالم
عن القدرة على سح حماس ،واستعدادها للتوصل لهدنة ليتبين أن مبالغ فيها ،والمعلومات االستيبارية
عن قواعد إطال القذائف الصاروخية لمدى متوسط ،كانت جزئية ،وبات صعبا ً على الجيش أن يصيب
قادة حماس الكبار بسبب صعوبة التأليف بين فجوة استيبارية وصعوبة عملياتية2(.م
ومن المؤكد أن مراجعة سريعة لوقائع القتان في غزة طوان  7أسابيع ،أشار إلى فرو واضحة
المعالم بين قدرات الجيش في مجان الدفاع والمعلومات االستيبارية التي اهتزت وضعفت كثيرا ،مقابل
نضج حماس وقدرتها على تكبيد خسائر كبيرة ،و باتت أكثر جاهزية في البح عن أهداف عسكرية
لضربها عن طري عمليات االقتحام ،وإطال صواريخ على مركبات عسكرية.
وقد اعتمدت الميابرات اإلسرائيلية على مصدر أساسي في جمع المعلومات االستيبارية
الالزمة لحربها ضد المقاومة الفلسطينية ،بجانب المصادر البشرية عبر تجنيد العمالء ،وهي المصادر
اإللكترونية القائمة على االستعانة بأحدث ما توصلت إلي التقنيات التكنولوجية.
وتعتمد سالوحدة 8200س على تعقب أجهزة االتصان السلكية والالسلكية ،وما يساعدها على أداء
مهمتها ارتباط شبكة االتصاالت الفلسطينية القائمة في الضفة وغزة بشبكتها الياصة ،ألن المقاسم
الرئيسية لشبكة االتصاالت الفلسطينية مرتبطة تلقائيا ً بنظيرتها اإلسرائيلية سبيزيكس ،فيما شبكتا الهاتف
النقان سجوان-الوطنيةس مرتبطتان بشبكة سأورانجس اإلسرائيلية.
مسلسل اإلخفاقات األمنية واالستيبارية في حرب غزة تدعو لمراجعة النظريات التي تقون إن
الجيش اإلسرائيلي هو األقوى في الشر األوسط ،يستطيع اغتيان من تريد ،ويصل أل مكان في العالم،
وهو متطور جدا ً وال يمكن هزيمت  ،ألنها أحادي عفا عليها الزمن ،فلم تصمد أمام حماس التي نجحت
باالنتصار على الجيش الذ انتصر يوما ً على كل الجيوش العربيبة ،وتفوقت على الجيش في حرب
العقون3(.م
واعترف اإلسرائيليون بكثير من خيبة األمل أن حماس انتصرت عليهم في معركة كي الوعي،
و يشعرون بغصة كبيرة من الحرب على غزة ،التي تسببت في شر كبير بين الجمهور والقيادة في تل
أبيب ،والشك أن نقطة الفشل األهم التي ضربت العمل العسكر واالستيباراتي اإلسرائيلي في مقتل
تجسدت ب ضعف ومحدودية المعلومات االستيباراتية عن القدرات العسكرية لقوى المقاومة ،وغياب
واض ل لمعطيات الياصة بالصواريخ وأنواعها وكمياتها ومنصاتها وأماكن إخفائها.
ولعل العمود الفقر الذ بنت علي المؤسسة العسكرية واألمنية اإلسرائيلية تقديراتها األساسية،
يكمن في الصعوبات البالغة التي تقف عائقا ً كبيرا ً أمام تهريب األسلحة إلى غزة ،ومن بينها الصواريخ
بعيدة المدى ،بفعل اإلجراءات العسكرية المشددة والرقابة األمنية الصارمة التي تشمل المنطقة ككل،
وتمتد من جنوب البحر األحمر ،مرورا بالشواطئ السودانية التي تمر عبرها قوافل وشحنات األسلحة
الواردة من إيران ،ميممة وجهها شطر األراضي المصرية التي يتم عبورها في اتجا شب جزيرة سيناء،
وصوال ل قطاع غزة عبر األنفا الحدودية.
ولعل ما أنار االرتياح اإلسرائيلي أن عدة قوافل أسلحة تم استهدافها في عقر األراضي
السودانية في أوقات سابقة ،وضبطت سفن محملة باألسلحة والصواريخ الثقيلة في عرض البحر األحمر
في طريقها ل قطاع غزة ،ناهيك عن حملة هدم وإغال األنفا مع مصر التي بدأها الجيش المصر في
عهد الرئيس محمد مرسي.

1م محمد وتد ،أجهزة االستيبارات فشلت في غزةhttp://www.alzaytouna.net/permalink/75026.html :2014/8/9 ،
2م عاموس هارئيل ،ما بعد الحرب على غزة ،هآرتسhttp://www.alquds.co.uk/?p=202691 :2014/8/5 ،
3م أور ميلشتاين ،حماس انتصرت في حرب األدمغةhttp://al-binaa.com/albinaa/?article=10722 :2014/7/31 ،
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لذلك ،دلف المستوى السياسي والعسكر واألمني اإلسرائيلي إلى المعركة مع حماس بثقة غير
دقيقة ،متيقنا ً بأنها ال تملك سوى أعداد محدودة من الصواريخ سيعالج جزء كبير منها موضعيا ً وميدانيا ً،
بينما ستتكفل القبة الحديدية بإسقاط عدد آخر منها ،وسيسقط العدد المحدود المتبقي على المدن
والمستوطنات اإلسرائيلية.
وكشف ُمحلل الشؤون السياسيبة سأود سيغانس عن وجود خالف عمي بين سالح الجو وشعبة
االستيبارات العسكريبة والشاباك ،ألنها لم تقُم بجمع معلومات كافية عن البنية التحتيبة لحماس في غزة،
خاصة بعد انتهاء بنك األهداف1(.م
وبدا واضحا ً أ بن اليالفات داخل المنظومة األمنيبة اإلسرائيليبة فيما يتعلب بالعدوان على غ بزة
تعرض لها القطاع ،فقد واصلت المقاومة دك العم
طفت على السط  ،رغم الضربات الشديدة التي ب
ي بالصواريخ والقذائف.
اإلسرائيل ب
ي في تل أبيب بسبب وصون صواريخ
ي والسياس ب
وسادت حالة من اإلرباك المستويين األمن ب
المقاومة ألهداف تبعد عن ب
غزة أكثر من  100كيلومتر ،مثل اليضيرة وضواحي حيفا في الشمان ،مما
وضع عالمات استفهام كبيرة حون حقيقة الجهد األمني واالستيبار الذ سب الذهاب نحو حرب غزة!

سابعا ً :عوامل نجاح المقاومة في حرب غزة
حققت المقاومة إنجاازات وتاأنيرات غيار مسابوقة ،وفاي مقادمتها نجاحهاا فاي االساتمرارية طيلاة
فترة الحرب خالن  50يوما ً ،رغم البطش اإلسرائيلي واختالن ميزان القوى لمصالحة الكياان اإلسارائيلي،
والتعقيدات الذاتية والموضوعية المعروفة.
وقااد تمياازت المقاومااة فااي قطاااع غاازة خااالن الحاارب األخياارة بعاادد ماان اليصااائ المعنويااة
والمادية (العسكرية واألمنيةم ،ما دفع لإلقارار باالتطور الاذ وصالت إليا  ،واقترابهاا مان درجاة الجياوش
المنظمة.
فاألعااداد الكبياارة للمقاااتلين ،وامااتالكهم ألنااواع متعااددة ماان األساالحة وبكميااات كبياارة ،وتكااوين
أجهزة استيبارية وإعالمية وهندسية عزز ما أظهرت قوى المقاوماة مان جاهزياة عالياة فاي أسالوب الكار
والفر ،ونقل المعركة ألرض العدو من خالن تكامل منظوماة الصاواريخ والقاذائف المضاادة للادروع ،مماا
أسفر في النهاية عن تحقي هدفها المتمثل بإفشان العدوان اإلسرائيلي ضد قطاع غزة.
ويمكن تحديد أهم هذ اليصائ في الحدي عن نوعين من العوامل التاي سااعدت علاى تحقيا
صمود المقاومة في حرب غزة ،على النحو التالي:

 -1روح التضحية العالية
تكمن قيمة هذ الميزة في كونهاا المنباع والمحارك لكال اليصاائ األخارى ،ألنهاا روح اإليماان
الجياشااة التااي تاادفع بالمق ااوم لتنفي اذ عملياااتهم تحاات ظااروف قاسااية ،وأدرك اوا مساابقا ً إمكانيااات وقاادرات
المحتال ،وماع ذلااك كانات اساتعداداتهم القتحااام الصاعوبات ،ومواجهااة الجايش اإلسارائيلي كبياارة مماا ياادن
على الحالة المعنوية المرتفعة التي تمتعوا بها.
وقاد دفعاات هااذ المياازة عااددا ماان اليباراء العسااكريين والمساائولين اإلساارائيليين لالعتااراف بهااذ
المياازة ،وماان هااؤالء اليبياار العسااكر سران أدلسااتس الااذ قااان :إن المقاااتلين الفلسااطينيين لاايس لااديهم
طائرات هليوكبتر ،وال دبابات ،وال سالطة لتطاوير الساالح ،كماا عنادنا ،ولكان يوجاد عنادهم قادرة تحمال،
واستيعاب الضربات ،ووقت ،كما ليس عندناس!
كمااا يشااير إلااى حقيقااة الااروح القتاليااة لاادى المقاااومين ،أن الفلسااطينيين الااذين يملكااون إمكانيااات
بسيطة يرفعون رؤوسهم مفاخرين بما حققوا ،بينما تطأطئ دولة بأكملهاا الارأس خجاالً ،أماا أكثار ماا لفات
نظر قادة الجيش ،فهو ما وصفو بـسالجرأة األسطوريةس للمقاومين ،فقد كاان بإمكاان المقااومين أن يتركاوا
الجاايش ينسااحب ماان حاادود غاازة فااي نهايااة العمليااة البريااة ،متااذرعين بتفوقا التقنااي الهائاال علاايهم ،لكاانهم
تحدو  ،وتجاهلوا مظاهر تفوق  ،ألن ال يهابون أ شيء.
وقد أراد المقاومون خالن حرب االستنزاف هذ خل ميزان رعاب ،وتحقيا سميازان دمس ،لقتال
أكبر قدر من اإلسرائيليين ،وتقلي الفجوة بين عدد القتلى اإلسرائيليين والفلسطينيين.

 -2السرية وعدم النزوع للعمل الدعائي
1م أود سيغ ان ،خالفات إسرائيلية عميقة حون تقدير قوة حماس العسكرية ،القناة العبرية الثانية:2014/7/10 ،
http://www.alalam.ir/news/1610021

82

ال ييفااى أن قيمااة هااذ الياصااية تشااير أياان يجااب أن يكااون التركيااز والعماال ،ودفعاات غالبيااة
المقاومين من ميتلف األجنحة العسكرية لتجنب أخاذ الصاور ،وهام مكشاوفي الوجاو  ،وعادم الظهاور فاي
استعراضات عامة ،والعمل بصمت دون ضجيج ،مما أعطاهم القوة واالستمرارية.
ومن أروع صور السرية التي تمتعت بها المقاومة ،إجراءات التيفي والتمويا التاي كاان قاام بهاا
رموز المقاومة المطلوبون لسلطات االحتالن وأجهزت األمنية ،ومنهم من مضى علاى مطاردتا أكثار مان
عشرين عاماا داخال قطااع غازة الاذ ال يتجااوز طولا  40كام ،ومان هاؤالء محماد الضايف ،قائاد كتائاب
القسام ،الاذ تعارض لمحاولاة اغتياان فاشالة فاي نهاياة الحارب ،ألنا أتقان فناون التمويا والسارية لدرجاة
أرباك فيهااا الميااابرات اإلسارائيلية وعمالءهااا ،فتااارة تارا علااى شااكل رجال طاااعن فااي السان يتكاائ علااى
عكاز  ،وتارة على شكل فالح ،وأخرى على شكل مهندس أو طبيب أو موظف!
أكثر من ذلك ،فقد أشارت مصادر عسكرية إلى أن العديد من عمليات المقاوماة اساتغر اإلعاداد
لها أسابيع وشهورا ،مما يشير إلى الفشل االستيبار  ،والكثير من أخبار الحرب المساتمرة والمكثفاة التاي
دارت في غزة في تصاعد مستمر ،ال تصل أخبارها إلى عناوين الصحف.
وأكاادت أن الحاادي الااذ ياادور بااين ضااباط الجاايش المياادانيين حااون التيطاايط الجيااد للعمليااات
الفلساطينية ذات المسااتوى العاالي ،ياادن علاى حجاام الساارية وعملياات التمويا واساتيدام الوسااائل المتعااددة
الخترا الدوائر واليطوط الدفاعية التي يقيمها الجيش اإلسرائيلي حون المساتوطنات ومواقعا العساكرية
المحصنة على حدود غزة.

 -3توسيع قاعدة المقاومة

سعت المقاومة في غزة تحضيرا ً للحرب ،لتوسيع قاعدة المشاركة في عملياتها من خالن:
أ -القائمة الطويلة من العملياات المشاتركة باين ميتلاف قاوى المقاوماة وأجنحتهاا العساكرية ،إلدراكهاا أهمياة
توسيع دائرة المشاركة في الحرب ،وجاء إشاراك بعا األجنحاة العساكرية فاي عملياات كبيارة ونوعياة،
لرغبة القوى الرئيسة وخاصة حماس ،لجعل مقاومة المحتل نقافة يومية شعبية لدى جميع الفلسطينيين.
وعكساات العمليااات المشااتركة التفاااف الجمهااور الفلسااطيني خلااف خيااار المقاومااة ،ويتوجااب قااراءة
الاادالالت التااي تحملهااا حقيقااة توج ا الفصااائل لتنفيااذ عمليااات مشااتركة ضااد األهااداف اإلساارائيلية خااالن
الحرب ،بشيء من الدقة.
كما أنبتت ظااهرة العملياات المشاتركة فشاالً اساتيباريا ً كبياراً ،ألن هنااك افتراضاا ً بأنا كلماا توساعت
دائرة العمل المقاوم ،ساهل ذلاك علاى المياابرات تتبعهاا وإحباطهاا ،وإنا ألمار يثيار االساتغراب أن تانج
عدة فصائل مقاومة على تنفيذ عمليات مشتركة ،وال تنج الميابرات اإلسرائيلية حتى فاي توقاع حادونها،
فضال عن إحباطها ،وهو أمر تكرر خالن حرب غزة.
ب -حالة االرتياح التي عاشتها المقاومة على صعيد الادعم الشاعبي ،رغام العادوان اإلسارائيلي علاى األهاالي،
والكلفة البشرية الباهظة التي دفعها أهالي غزة ،فإن المقاومة وعملياتها حظيات بادعم وتأيياد الفلساطينيين،
ولقيت عمليات استهداف جناود االحاتالن الكثيار مان االرتيااح فاي الشاارع ،مماا يعناي أن قاعادة المقاوماة
وصالت حادود االحتضاان الشااعبي لهاا ،ولعال اسااتطالعات الارأ التاي كانات تجاارى باين الحاين واآلخار
أظهرت حجم التأييد الشعبي للمقاومة ،والطلب من قواها تصعيد عملياتها كلما زاد حجم القمع اإلسارائيلي
للفلسطينيين.
ت -توسيع رقعة المناط الجغرافية من خالن تنفيذ عمليات فدائية جديادة ليلا الرعاب عناد أكبار عادد ممكان
من اإلسرائيليين ،فشملت قطاع غازة بصاورة كاملاة والقادس المحتلاة ،فضاال عان األراضاي المحتلاة عاام
 ،1948في صفد والجليل وبئر السبع.

 -4مواجهة مع المحتل وتهدئة في الداخل
تجنبت المقاومة الصدامات والمعارك الجانبية مع المنظماات والحركاات السياساية التاي تعاج بهاا
الساحة الفلسطينية ،خاصة وأن حرب غازة انادلعت بعاد شاهرين مان توقياع اتفاا المصاالحة باين حركتاي
فت وحماس.
واعتمدت المقاومة استراتيجية سالعنفس على جبهة المواجهة ماع المحتال ،والتهدئاة علاى الجبهاة
الداخلية ،بل إن العالقة بين قوى المقاومة على اختالف مسمياتها تحولت إلى تعاون وتنساي  ،ومان راقاب
عن كثاب اساتراتيجية المقاوماة فاي تجناب الصادام ماع السالطة وأجهزتهاا ،يادرك إلاى أ مادى شاكل هاذا
عنصرا أساسيًّا في حفن المقاومة واستمرارها ،وفي االلتفاف الوطني الالح حولها.
الييار االستراتيجي
ً

 -5االحتراف القتالي في إتقان الهجوم
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تمتااع المقاااومون بقاادرة فائقااة علااى تنفيااذ الهجمااات العسااكرية ،واالنسااحاب الماانظم دون خسااائر،
وإجادة التموي  ،رغم أنهم لم يتدربوا في كليات عسكرية ،أو يتعلماوا مان خاالن دورات فاي هاذ الدولاة أو
تلك ،مما أزعج جيش االحتالن ،واعترف ضباط كباار بدقاة إتقاان تيطايط العملياات ،بجاناب قنااعتهم باأن
عمليات المقاومة تحسنت من حي التيطيط والتنفيذ من عملية ألخرى.
وهناك عمليات شهدتها حرب غزة ،وأكدت هذا االعتقااد ،دفعات ضاابطا ً للقاون :سنحان فاي حالاة
حرب ،تكفينا غفلة  10دقائ كي يتسلل فدائي تحت أنوفناس ،مشيرا لتكتيكات جديدة ابتكرها المقاومون.
واعتبر الماؤر العساكر سأور ميسلشاتاينس أن حارب العصاابات ليسات جديادة علاى الجايش
اإلسرائيلي ،فقد وقع الكثير من هجماتها في السبعينات ،أماا هاذ المارة وخاالن حارب غازة األقصاى ،فاإن
العمليات تنج  ،وتغلب المقاومون على اإلسرائيليين من الناحية التقنية المحصنة.
وأجباار مسااتوى االحتااراف القتااالي لمقاااتلي المقاومااة خااالن حاارب غاازة أن يشاايد ضااابط إساارائيلي
بالمستوى العسكر الذ وصلت كتائب القسام ،وبتطور مستواها القتالي ،قائالً :لم يعودوا يأتونناا مباشارة
مثلما كان ذات مرة ،بل يحاولون القراءة الساليمة التجاا عملياتناا ،وباالتواز تبعا حمااس بيالياهاا إلاى
األمام ،حي اليطوط اليلفية لالنتشار اإلسرائيلي بهدف تنفيذ عمليات هناك.

 -6الكثافة الكمية والنوعية

شهدت أيام الحرب في غزة تكثيفا ً غير مسبو فاي تنفياذ العملياات العساكرية ،فاال يكااد يمار ياوم
دون تنفيذ عملية عسكرية نوعية في الحد األدنى ،وكل هذ العمليات اتسامت بنوعياة محاددة ،وهاي تكتياك
الكمين والهجوم والمواجهة التي تعتمد على األسلحة الرشاشة.
ولعلا ماان المفيااد هنااا اإلشااارة إلااى أهميااة هااذا الاانمط ماان العمليااات ،كونا يتاارك للمقاااوم الحريااة
الكبيرة فاي التحارك ومفاجاأة المحتال بتوجيا الضاربة أوالً ،وهاذا الانمط مان العملياات ،يحتااج إلاى عامال
الرصد وب العيون والمراقبة الدقيقة للموقع.
لذلك تستغر عملية الرصد فترة طويلة حتى تأتي اللحظة الحاسمة لتنفيذها ،مماا دفاع المسائولين
العساكريين إلطااال صاايحات اليطار واليااوف ،وفيهااا إشاارة إلااى أن سالوسااائل التاي اعتماادها الجاايش لاام
تكفي ،فنحن نواج حرب عصابات فعلية على غرار ما واجهنا في بيروتس.

 -7استهداف دوريات الجيش وجنود الحراسة
شكلت العملياات الموجهاة لألهاداف العساكرية البحتاة ،ذروة التحاد الاذ أعلنتا قاوى المقاوماة
للدولاة اإلسارائيلية بأساارها ،والمقصاود ماان هاذ العمليااات قتال جنااود عساكريين ،أ تحا ٍدب عساكر بحاات
(جند أمام جند م.
واكتسبت الهجمات الموجهة نحو اآللة العسكرية خالن حرب غزة عدة مميزات ،أهمها:
 تترك المحتل في حالة استنفار وطوارئ مستمرة، تصرف جز ًء كبيرا ً من جهد في مراقبة الحدود والمستوطنات ،وأكبار دليال علاى ذلاك ،دعاواتالقيااادة اإلساارائيلية لمسااتوطنيها بااالتطوع فااي الحاارس الماادني ،والتاادرب علااى السااالح لمواجهااة
المسلحين،
 تساالب مااا وصاافت بع ا المحافاال العسااكرية بااـسالمبررات األخالقيااةس بيصااوص الطااابع غيااراإلنساني للمقاومة التي توج أحيانا ً لمن يوصفون بالمدنيين،
 نجاااح العمليااات التااي تقااوم بهااا خاليااا رجااان المنظمااات بتوجي ا ضااربة قاسااية لكبرياااء الجاايشاإلسرائيلي ،ولصورت التي ال تهزم ،ولقوة ردع .
وأصااابت العمليااات الفدائيااة التااي اسااتهدفت المواقااع العسااكرية الجاايش بإرباااك شااديد ،ووجهاات لاا
انتقادات الذعة بسبب عدم مقدرت على حماية نفس  ،فكيف سيحمي اإلسرائيليين؟
وأجمعت التحقيقات التي أجرتها المؤسسة العساكرية بعاد نجااح كال عملياة للمقاوماة اساتهدفت جناودا ً
ومواقع عسكرية ،أن من أهم أسبابها :التيطيط المميز واإلعداد والرصد المسب  ،بل تحديد نقااط الضاعف
في النظام األمني للموقع العسكر  ،نام اساتغالن عنصار المفاجاأة الاذ يرباك الجناود ،ويجعلهام يساقطون
برصااص المهاااجمين فااي معاارك أنباات فيهااا المقاااتلون أن لاديهم قاادرات عسااكرية تفاو وحاادة كاملااة ماان
جنود االحتالن.

 -8الدقة في التخطيط والتنفيذ وإصابة الهدف
حققت غالبية العمليات التي نفذتها قوى المقاومة خالن حرب غزة نتائجها العسكرية المرجاوة ،بحيا
كااان اختيااار الهاادف ماان النااواحي السياسااية والعسااكرية عااامالً كبياارا ً فااي نجاحهااا ،واسااتطاع المقاااومون
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اختاارا كافااة اإلجااراءات والحااواجز األمنيااة التااي اتيااذتها قااوات االحااتالن ،للحيلولااة دون تنفيااذ عملياتهااا
العسكرية.
ومماا يادن علاى دقاة العمليااات التاي نفاذها المقااومون مان حيا التيطايط والتنفياذ وإصاابة األهااداف،
اليسااائر البشاارية العاليااة التااي أصااابت قااوات االحااتالن دون وقااوع إصااابات فااي صاافوف المقاااومين فااي
المقابل.
وفاي تعقيبا علاى تصااعد عمليااات المقاوماة فاي غازة ،أكاد الجاايش أن هاذ العملياات رسامت صااورة
قاتمة لمستقبل األمن اإلسرائيلي ،مشيرا لقدرة حركات المقاومة وخاصة حماس على تعلم واساتنباط العبار
من كل عملية تقوم بها ،فضالً عن دراستها بشكل جيد لالحتياطات األمنية.
كما عملت المقاومة الفلساطينية خاالن حارب غازة فاي محااوالت حثيثاة وعنيادة علاى تفااد أنار هاذ
االحتياطات ،وشكلت في كثير من األحيان تحديا ً كبيرا ً للعسكرية اإلسرائيلية بكل ماا أوتيات مان إمكانياات
ال يمكن مقارنتها مع إمكانيات هذ المقاومة.

 -9تطوير التكتيكات وأساليب الهجوم
ظهر إبداع المقاومة في حارب غازة مان خاالن تحدياد الادور غيار المتوقاع ،الاذ أظهار التفاو علاى
أجهاازة األماان اإلساارائيلية فااي حاارب األدمغااة ،فقااد اعتماادت المقاومااة األساااليب المعروفااة فااي حااروب
العصابات ،المجموعات الصغيرة التي تشن هجمات مفاجئة علاى دورياات المحتال وتحصاينات  ،أو تعمال
على زرع األلغام والكمائن على طر مواصالت .
ودفع تعدد أشكان المقاومة وابتكار المزيد منها بين فترة وأخرى ،بالكاتاب اإلسارائيلي الباارز سأمناون
دنكنرس للقون :سلم يرد حتى في أشد كوابيس مؤسسي المشاروع الصاهيوني ساوداوية أن ياأتي الياوم الاذ
يباد فيا الفلساطينيون كاال هاذا الحساام والحازم فااي المواجهاة ضاادنا ،لاو خاارج سبان غوريااونس مان قباار
لصع من هون ما يرى اآلنس.
وأضاف :سلقد توقع مؤسسو المشاروع الصاهيوني أن ينساا الفلساطينيون ،ويسالموا باالواقع ،ويقبلاوا
بالعيش تحت كنف االحتالن ،لكننا نجد األيام لم تزدهم إال عزما ً ليس فقاط علاى مواصالة المقاوماة ضادنا،
بل بمفاجأتنا بأساليب لم نعهدها ،وتشكل تحديا ً يصعب علينا مواجهت س.
لكاان المقاومااة نجحاات بجانااب هااذ األساااليب ،فااي تقااديم تجربااة متمياازة علااى المسااتويات األمنيااة
واإلعالمية والسياسية تجلت أبرز مالمحها في حرب غزة على النحو التالي:

أ -تعدد التكتيكات والعمليات

لم تعتمد المقاومة تكتي ًكا واحدًا في حرب غازة ،بانتظاار جناود االحاتالن لادخون غازة ،أو قصاف
مواقع من القرى البعيدة ،بل لجأت للمبادرة بشن عمليات واسعة ،وأحيانًاا متعاددة ،فاي الوقات نفسا علاى
أكثر من موقع من مواقع االحتالن ،وجاءت الهجماات التاي نفاذتها قاوى المقاوماة خاالن حارب غازة علاى
الشكل التالي:
 الهجوم من مكان نابت ضد هدف متحرك، الهجوم من مكان متحرك ضد هدف متحرك، الهجوم من مكان نابت ضد هدف نابت.وحذر بع الجنراالت من أن حماس تتعلم كيف تحادد أخطااء اليصام ،واساتيالص العبار الميدانياة
والعملية بصورة سريعة جدا ،مما شكل تعقيدا للجيش اإلسرائيلي.
وحين واجهت المقاومة صعوبات كبيرة في أيام الحرب الـ ،50لجأ المقاومون البتكاار أسااليب جديادة
تفاااج ئ اإلساارائيليين ،اعتاارف بهااا جهااااز الشاااباك ،حياا لاام يعااد التطاااور فااي عماال المقاومااة بالنسااابة
للعسااكريين ورجااان األماان حاادنا ً عااابراً ،باال شااكل حالااة ماان اإلرباااك ،وراقااب المتيصصااون فااي سااالح
التيطيط في جيش االحتالن أن حركات المقاومة تزداد وتيرة عملياتها ،وتتطور نوعيا ً يوما ً بعد يوم.

ب -تطوير قدرات استخبارية عالية
نجحت المقاومة في تطوير قدرات استيبارية عالية مكنتها مان رصاد تحركاات جناود االحاتالن،
وإيقاع خسائر مباشارة وكبيارة بهام عبار الكماائن أو التفجيارات ،داخال المواقاع العساكرية وخارجهاا ،مماا
أدى فااي األوساااط العسااكرية واألمنيااة لطاارح الشااكوك والتساااؤالت وتشااكيل لجااان للتحقي ا حااون ماادى
اخترا أجنحة المقاومة.
خاصة بعد عدة عمليات فاشلة نفذتها القوات اإلسرائيلية مان جهاة ،وفاي ظال نجااح المقاوماة فاي
تنفيذ عمليات ذات أبعاد أمنية واستيبارية من جهة أخرى.
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وتبدى العجز أمام القدرات االستيبارية لحركات المقاوماة مان خاالن عملهاا بأسالوب اساتيبار
متقدم قادر على وصون أ مكاان ،والادليل نجااح مقااتلي القساام أكثار مان مارة خاالن الحارب فاي اجتيااز
السااياج االلكترونااي المحاايط بقطاااع غاازة ،فااو األرض وتحتهااا ،دون صاادور إنااذار عنا  ،مااا يعنااي أنهاام
تعلموا كيف يشلون فاعلية هذا السياج ،ويجتازون وكأن سياج للبقر!
ممااا دفااع بالمراساال العسااكر اإلساارائيلي سعاااموس هريئياالس للقااون :رغاام أنااف الميااابرات
اإلسرائيلية نمت خلية مقاومة فتاكة ،نجحت في المبادرة لموجاة العملياات األشاد مناذ فتارة طويلاة ،مشايرا
لتعاظم الشعور بالفشل االستيبار .

ت -الحرب النفسية واإلعالم الحربي
اعتمدت المقاومة األساليب النفسية والمعنوياة الحديثاة فاي عملياة التاأنير علاى الارأ العاام المادني أو
العسكر في صفوف اإلسرائيليين ،وتمكنت في إطار أجهزة قائمة بذاتها أطلا عليهاا ساإلعاالم الحرباي-
إعالم المقاومةس ،يقوم أفراد وعناصر بتصوير مباشر لمعظم عملياتها ضد جنود االحتالن.
واساتيدمت المقاوماة شاابكة اإلنترنات لتبا بواساطتها أخباار عملياتهااا ورساائلها الميتلفااة إلاى أنحاااء
صاا حاون عملياتهاا،
العالم كافة ،وخصصت على الشبكة صفحات خاصاة تهاتم بأخبارهاا ،وتتضامن نصو ً
وهذا االستيدام للتقنيات الحديثة ولتصوير العمليات يحصل ألون مارة فاي تااريخ المقاوماة ضاد االحاتالن
في فلسطين.
لقاد اعتماادت المقاومااة خااالن حارب غاازة ،أساالوبين متكاااملين :التعبئاة الشااعبية ،والعمليااات العسااكرية
على غرار حرب العصابات ،ونظرا للحاجة الماسة لتحشيد الرأ العام خلفها ،انتقلت المقاومة سريعا ً فاي
مراحل الحقة لتعبئة إعالمية واسعة موجهة للرأ العام الفلسطيني بميتلف اتجاهات من خالن:
 اإلذاعات المحلية، الصحف اليومية واألسبوعية، مواقع االنترنيت، المنشورات الدورية ،والبالغات العسكرية.وخطاات المقاومااة خااالن حاارب غاازة خطااوات متقدمااة فااي إعالمهااا الحربااي بمقارعتهااا للعمليااات
العساكرية اإلسارائيلية ،ففاي حاين أطلا الجايش علاى جمياع عملياتا أساماء معيناة ذات دالالت عسااكرية،
اعتادت قوى المقاومة إطال أسماء ذات دالالت هامة على عملياتها.
وفي خطوة غير معهودة ،بادأت قاوى المقاوماة المسالحة عقاد ماؤتمرات صاحفية الساتعراض ماا
يجاار علااى األرض ماان عمليااات عسااكرية ضااد قااوات االحااتالن ،وعااادة مااا ظهاار أعضاااء األجنحااة
العسااكرية يحملااون أساالحتهم ،ويقفااون خلااف ملااثم يتحاادث باساام المكتااب اإلعالمااي لجناااح ماان األجنحااة
العسكرية المقاومة.

المبحث الثالث :العملية البرية
أوالً :دوافع القرار
دخلت الحرب اإلسرائيلية على غزة مرحلة خطيرة باندالع العملية البرية في اليوم العاشر
للعدوان ،يوم  ،2014/7/17رغم أن نالني الحرب سنتنياهو ويعلون وغانتسس ،بدوا مصممين جدًا على
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اعتبارا استراتيجيًا ،وال يزالون يفضلون إنها ًء سريعًا قدر اإلمكان
ي أن يصب
ً
عدم السماح لحدث تكتيك ب
لهذ الجولة ،قبل التورط في العملية البرية.
وبدا سنتنياهوس منطفئًا ،تعبًا ،عديم الحيوية وفار ً
سا للوزراء ،وليس
غا ،وبعدما أصب رئي ً
ً
ب
المعارضة ،بات يفهم قيود القوة ،يياف ويعر  ،وهو مح هذ المرة ،فاألمر ليس بسيطا ،ألن يعرف
ب
كثيرا ،وليس واض ًحا ماذا ستكون إنجازات هذا
أن الدخون البر إلى غزة سيكون فتا ًكا ،وسيجبي د ًما
ً
1
الدخون ،فضالً عن ب
أن الجبهات األخرى تحتدم (.م
وشكك المعل العسكر سعاموس هرئيلس في تقديرات االستيبارات التي دأبت على المغاالة فيها،
ألن جلسات الكابينيت المتتالية أوضحت بتجنب التوغل البر  ،وحذرت من  ،وفضل رئيس الحكومة
ووزير الحرب ورئيس هيئة األركان االمتناع عن شن الهجوم البر  ،وكأنهم يبحثون عن أ خيار بديل
لهذ اليطوة ،فيما احتفن الكابينيت بهذا الييار في حان لم يتم إيجاد ميرج سياسي ،وإن اتيذ قرارا ً بشن
هجوم بر محدود فسيكون العتبارين أساسيين:
 -1الرغبة في تقديم إنجاز للجمهور اإلسرائيلي ،وعدم ظهور القيادة على أنها خائفة من إدخان
قوات برية،
 -2معالجة مكامن اليطر الحدودية كاألنفا  ،حي أن تهديداتها تقل الجيش ،وإذا لم يتم عالجها
بشكل جذر فقد تكون السبب الندالع الحرب القادمة2(.م
فيما اعتبرت كتائب القسام العملية البرية فرصة لتحرير األسرى من السجون اإلسرائيلية ،حي
أعدت نفسها لمعركة طويلة جداً ،ليست ألسبوع أو عشرة أيام ،بل ألسابيع طويلة جداً ،والجيش
اإلسرائيلي لن يقرر موعد نهاية المعركة ،أو شروطها ،مشددة على وجود مزيد من المفاجآت في
المعركة.
وبدا واضحا ً أن كتائب القسام مستعدة للسيناريو البر  ،وأشارت كراسة تداولها قادة ميدانيون
كيفية التعامل مع بالقون :سالعملية البرية تمثل السيناريو األكثر قسوة للقسام والجيش اإلسرائيلي ،ألنها
ستحصد أرواحا ً بشرية كبيرة ،لكن المقاتلين وصلوا لمستوى من االحتراف القتالي يجعلهم ال يذهبون
مباشرة لمواجهة الجنود اإلسرائيليين كما في الماضي ،بل يجب إجراء قراءة سليمة التجا عمليات العدو
اإلسرائيلي ،وبالتواز يتم إرسان خاليانا المسلحة لألمام ،حي اليطوط اليلفية لالنتشار اإلسرائيلي
لتنفيذ عمليات هناكس.
وأضافت الكراسة :سنقطة القوة للمقاتلين إذا قرر الجيش اإلسرائيلي االنتقان للعملية البرية
تحون جنود في شوارع غزة من صيادين إلى مصطادين ،كالبط في مرمى النيران ،من خالن التيطيط
المميز واإلعداد والرصد المسب  ،وتحديد نقاط الضعف في صفوف العدو ،واستغالن عنصر المفاجأة
الذ يربك جنود  ،ويجعلهم يسقطون برصاص المهاجمين في معارك يثبت فيها المقاتلون أن لديهم
قدرات عسكرية متفوقةس.
ب
وختمت بالقون :سمع اختالن موازين القوى العسكريبة لصال الجيش اإلسرائيلي ،فإن المقاومة
ستستيدم لمواجهة العمليبة البريبة ،الصواريخ الموجبهة المضادبة للدروع بكثافة ،وبقدرات نوعيبة ،ألن
هاجس الجنود سيكون شبكات األنفا التي توفبر حركة للمقاتلين وإعداد كمائن ،وستكون العبارة األكثر
تداوالً للجنود المتو ب
غلين بريبا ً سانظر ،تحت قدمك توجد حفرةس3(.م
وخاضت القسبام ،حربا ً برية قاسية في ب
ي ،كلبفت الجانبين خسائر كبيرة،
غزة مع الجيش اإلسرائيل ب
لكن سير االشتباكات ،وضراوة القتان ،أظهرا ب
قوة ميدانيبة ،خصوصا ً بعد
أن حماس امتلكت أورا
ب
خوض معارك على مشارف أحياء الشجاعيبة والتبفاح وخزاعة وبيت حانون ،رغم ب
قوات الجيش لم
أن ب
تتو بغل أعماقا ً كبيرة فيها ،بل دخلت بضع مئات من األمتار ،وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من
صة بالقذائف
القوات اليا ب
الجنود والضبباط من ألوية النبيبة ،وتدمير عشرات من اآلليبات ،وأماكن تح ب
صن ب
والعبوات الناسفة ،وعمليبات قن الجنود.

 1م بن كاسبيت ،ال حسم في غزة والييارات بين المراوحة ووقف الحرب ،معاريف:2014/7/18 ،
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=625112
 2م إسرائيل تجنبت االجتياح البر  ،وتقديراتها لألضرار التي ألحقتها بحماس مغالية ،هآرتس:2014/7/15 ،
http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=111020
 3م كيف تدحرجت إسرائيل إلى العملية البرية ضد غزة؟ http://www.noqta.info/page-72430-ar.html :2014/7/19
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رغم أن أوساطا ً في حماس شككت أن يغامر الجيش بإلقاء جنود في غزة سعش الدبابيرس،
لعلم بوجود غزة أخرى تحت األرض بسبب األنفا  ،مما جعل يتري قبيل الذهاب لهذ اليطوة
االنتحارية ،غير المفضلة ل  ،فهي ستحصد الكثير من أرواح الفلسطينيين ،والجيش اتبع سياسة األرض
المحروقة قبيل دخول حدود غزة.
وجاء استبعاد حماس لتنفيذ الجيش اإلسرائيلي للعملية البرية في غزة لعدة أسباب:
 -1اليوف اإلسرائيلي من مفاجآت كثيرة أعدتها كتائب القسام ،ودخون الجنود إلى عالم
مجهون ال يعرفون عن شيئا ً من القدرات والوقائع والتكتيكات التي ستواجههم ،فأكثر ما
ييشا الجيش مشاهد الدبابات المد بمرة ،واآلليات المحترقة ،والجث المشوهة ،والجنود
القتلى أو المأسورين،
 -2سنتنياهوس شيصية مترددة ،ويعلم أن الوصفة السحرية لسقوط في االنتيابات القادمة أن
يعود جنود من أرض المعركة في غزة محمولين بتوابيت سوداء جثثا ً مقتولة،
 -3عدم إحاطة الجيش بطبيعة غزة الجغرافية وكثافتها السكانية ،وألن المقاومة بغزة تجيد قتان
الشوارع ،وفنون االختفاء والتموي  ،وسرعة توجي الضربات لليصم1( .م
لكن قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي بدأت منتصف ليلة اليميس-الجمعة  7/17باجتياح
مناط كبيرة شمان قطاع غزة وجنوب بهدف تدمير األنفا التي تستيدمها حماس لشن العمليات،
وأوعز رئيس الوزراء لقيادة الجيش بالشروع في العملية ،عقب التسلل اليطير الذ جرى صباح ذات
اليوم تجا األراضي اإلسرائيلية من معبر صوفا جنوب قطاع غزة.
وأعلن الناط العسكر سموتي ألموزس أن قوات برية كبيرة للجيش شرعت في عمل مركز
ضد البنى التحتية للمسلحين في قطاع غزة ،وأن الجيش انتقل لمرحلة جديدة من مراحل سالجرف
الصامدس ،حي اجتازت الحدود مع القطاع قوات من المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية
واالستيبارات ،بالتعاون مع سالحي الجو والبحر وبمساعدة جهات أمنية أخرى ،وأن العملية ستستمر
طبقا ً للتقييمات المتواصلة التي تقوم بها قيادة أركان الجيش اإلسرائيلي.
وحون مدة االجتياح البر  ،قان إن العملية ستستمر وفقا ً لتقييم دائم للوضع الذ تجري هيئة
األركان العامة للجيش ،وقد من الكابينيت رئيس الوزراء ووزير جيش تحديد تاريخ تنفيذ العملية ب ،
ومدى نطاقها2(.م
فيما أعلن سنتنياهوس توجيهات للجيش باالستعداد إلمكانية توسيع العملية البرية ،حي يقاتل حماس
في غزة من الجو والبحر واآلن براً ،و أن أنفا حماس يمكن تدميرها فقط بعمل بر .
ولذلك جاء شروع الجيش في العملية البرية في غزة بعد استنفاد جميع الييارات األخرى للتعامل مع
إطال الصواريخ من القطاع ،ووصون الجيش لنتيجة تقون إن من دون هذ العملية ستدفع الدولة نمنا ً
أغلى بكثير ،رغم إعالنها أن ال يوجد ضمان بنجاح العملية البرية  ،%100لكنها ستفعل كل شيء
للحصون على أقصى نتيجة ،وستعمل على إنجاحها3(.م
وحاون الجيش خل منطقة آمنة على مشارف غزة ،ليشيت من منظومة الصواريخ المضادة
للدبابات التي تمتلكها حماس ،مع تركيز العملية البرية على مدرعات سريعة تدخل وتيرج بسرعة
لتحقي صورة تُرضي الحكومة اإلسرائيلية ،وانقسمت العملية البرية إلى  3أقسام:
 -1األون غارات جوية على أهداف في العم ،
 -2الثاني القوات البرية التي ستعمل على تدمير أهداف،
 -3الثال االستعداد للمرحلة الثانية ،وتجنيد  18ألفا آخرين من جنود االحتياط.
وبعد السيطرة على المناط  ،ستتم معالجة أهداف مثل الو سائل القتالية ومنازن المقاتلين ،ألن
الحدي عن حملة عسكرية بحجم قوات ميتلف ،حي تشارك قوات برية ومدرعة ،وأسلحة الهندسة
والجو والبحرية ،وتوغلت قوات االحتالن في عم غزة بهدف السيطرة عليها ،واستهداف المقاتلين،
والبح عن األنفا .
 1م رأفت مرة :جيش االحتالن يفتقد الثقة بقيادت وييشى العملية البرية ،المركز الفلسطيني لإلعالم:2014/7/12 ،
https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=158040
 2م الجيش اإلسرائيلي يقوم باجتياح بر لمناط في قطاع غزة ،موقع الجيش اإلسرائيلي باللغة العربية:2014/7/18 ،
http://www.idf.il/1133-20933-AR/Dover.aspx
3م قوات الجيش عثرت على أنفا في الشجاعية ،القناة العبرية العاشرة:2014/7/18 ،
http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=7442
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وبات واضحا ً أن ما ينتظر الجيش اإلسرائيلي إذا حاون اقتحام غزة برياً ،منظومات أسلحة
مضادة للدروع مثل صارو سالكورنيتس ،وقذائف سآر بي جيس المضادة للدروع ،بجانب وحدات
القن  ،تعتمد عليها في المواجهة البرية لقن الجنود ،فالفلسطينيون يقاتلون على أرض جهزوها جيداً،
وتدربوا عليها منذ سنوات.
مع العلم أن المجلس الوزار المصغر كان يؤخر العملية البرية تيوفًا من التهديد األكبر ممثالً
بـاألنفا الهجومية التي جهزتها حماس للمعركة الكبرى ،ألنها حفرتها للتسلل منها خلف السياج األمني
لقطاع غزة ،وتسبب اليالف اإلسرائيلي حون العملية البرية بانقسام واض بين  3مستويات:
 -1من يطالب باالقتحام البر الكتشاف األنفا وتدميرها،
 -2اليشية من تعرض القوات البرية ليطر تفجير كميات كبيرة من المتفجرات في صفوفها،
 -3المطالبة بعدم دخون غزة حتى ال يتسلل العشرات من المسلحين عبرها داخل المستوطنات،
وتصب فضيحة للجيش.

ثانياً :بدء االشتباكات
عند الحدي عن طبيعة االشتباكات التي شهدتها حادود غازة ،الباد مان اإلشاارة أن كتائاب القساام
شااكلت منااذ ساانوات سوحاادات الماارابطينس ،وتتركااز مهامهااا فااي حراسااة المناااط المعرضااة لالجتياااح
اإلسرائيلي ،والمرابطاة للرصاد واالساتطالع ،ويتركاز معظام عملهاا فاي سااعات الليال ،وتكاون عاادة فاي
أماكن متقدمة مع خطوط التماس مع قوات االحتالن وفي مداخل المدن واألحياء.
وتضم عدة خاليا أهمهاا :االستشاهاديين حيا ينتظار بعا المقااومين دورهام لتنفياذ مهاام قتالياة
عناادما تحااين الفرصااة ،وماان المالحاان أن تساالي وتجهيااز هااذ المجموعااات متشاااب  ،فكاال مجموعااة لااديها
عبوات جانبية وعبوات أرضية ،بعضها يتم زرع بشكل نابت وآخر يتم اساتيدام ونقلا حساب الحاجاة،
ويحمل أفراد كل مجموعة قذائف ميتلفة ومتنوعة.
ويحرص المرابطون على تغطية برنامجهم القتالي بشكل يومي كال سااعات الليال ،كماا أن هنااك
أيام مناوبة معدة سلفا ً لكل مجموعة ،وهو بالتأكيد عمال مانظم وصاعب ،وتعتبار المهماة األساساية المناطاة
بهم هي اإلنذار المبكر والتصد لالجتياحات اإلسرائيلية.
أحاااد المسااائولين عااان هاااذ الوحااادات رسااام سااايناريو مياااداني لطبيعاااة عمااال الوحااادات لمواجهاااة
االجتياحات التي عاشتها حدود غزة خاالن الحارب األخيارة ،قاائالً :لاو كاان لادينا  10مجموعاات مرابطاة
تقوم بمهامها وموزعاة علاى مواقعهاا ،فاي هاذ الحالاة عناد وصاون باالغ عان حشاودات إسارائيلية تمهيادا ً
لعملية اجتياح ،يتم تعميم البالغ على كافة المجموعات العشر ،نم يتم اساتنفار بااقي المجموعاات التاي هاي
خارج المناوبة.
ويضيف :إذا زادت الحشودات اإلسرائيلية بشكل يوحي من اجتياح وشايك ،ياتم نشار مجموعاات
أخرى في اليطاوط الوساطى واليلفياة ،وال يقتصار األمار علاى الوحادات المناوباة المتقدماة والقريباة مان
خط التماس ،بل ياتم مراعااة النطاا الجغرافاي وتوقاع أمااكن ومحااور االجتيااح وهادف قاوات االحاتالن،
وعلى ضوء ذلك يتم توزياع المجموعاات ،ولادينا خارائط خاصاة معادة لاذلك وكال مجموعاة تعارف تماماا
موقعها ومهمتها.
وحااون اليطااوات األخاارى لمواجهااة االجتياااح قااان :أهاام سااالح لنااا لمواجهااة االجتياحااات هااي
العبوات الموجهة ،بحي يتم وضعها وتحريكها حساب الحاجاة ،باإلضاافة للقاذائف المضاادة للادروع مثال
ساآلر بي جيس.
وعنااد باادء االجتياااح تتااوزع المساائولية حينهااا علااى القااادة المياادانيين لكاال منطقااة وكاال مجموعااة،
للتعامل والتصرف مع المعطيات في الميدان ،وهنا ال يمكن الرجوع في كل عمل إلى القائد المياداني العاام
ألن المواجهااة تكااون قاسااية ،ولكاان يااتم إبالغنااا أون بااأون عاان تنفيااذ عمليااات تفجياار واسااتهداف آليااات
االحتالن.
تطورا مه ًما في القتان البر  ،وكان بإمكانها إطال عشرات الصواريخ
وقد أظهرت حماس
ً
بسهولة من خالن شبكة األنفا أسفل األرض ،وليس كما عانت في الحربين األخيرتين ،لكن عدم قدرة
وصون الجيش للصواريخ دفع لمحاولة تنفيذ اغتياالت ضد عناصر حماس ،واستهداف منازن عائالتهم
للضغط عليهم.
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لكن مقاتليها أبدوا استعدادات عسكرية أل مغامرة برية ،عبر خطط ميدانية قد تجعل الجيش
يندم على القرار ،سواء لقتل عدد كبير من جنودها ،باستهداف آلياتهم ،أو خطف آخرين لتنفيذ صفقة
تبادن.
ب
ومع اقتراب الجيش من األماكن السكنيبة برزت وحدات القناصة التابعة للقسبام ،وواج الجيش
ممر وطري  ،وكلبما تقدبم أكثر داخل مناط غ بزة السكنيبة،
المموهة في ك بل
مئات العبوات والقنابل
ب
ب
ي.
ظهرت األفضليبة لمقاتلي حماس ،ألنبهم أصحاب األرض ،ويمكنهم رصد آليبات الجيش اإلسرائيل ب
وقد حاون الجيش خل منطقة آمنة على مشارف ب
غزة ،ليشيت من منظومة الصواريخ المضادبة
مدرعات سريعة ،تدخل وتيرج
للدببابات التي تمتلكها حماس ،مما تطلب تركيز العمليبة البريبة على ب
بسرعة لتحقي صورة ترضي الحكومة اإلسرائيلية1(.م
وسب للناط العسكر باسم القسام أبو عبيدة أن هدد الجنود اإلسرائيليين بأن غزوهم البر
لقطاع غزة يع ني أن خياراتهم محدودة إما :سقتلى أو جرحى أو أسرى أو التسبب بإعاقة دائمةس ،ودأبت
القنوات الفضائية واإلذاعات المحلية التابعة لحماس على ب هذا التهديد في األيام األخيرة.
ب
قوات
ستدراج
ا
غزة ،عبر
وقد نفذت الكتائب عمليبات ميدانيبة لعرقلة التقدبم البر ب نحو عم
ب
إسرائيليبة حاولت التقدبم شر مدينة ب
غزة ،إلى كمائن محكمة ،حي ترك مقاتلوها الدببابات تدخل حقون
ب
ألغام من عبوات برميليبة عدبة ،نم فجبرها المسلحون ،م بما د بمرها بالكامل ،وأسفرت العمليبة عن مقتل
وإصابة عشرات الجنود.
صنين في مواقع حدوديبة
القوات اإلسرائيليبة مقاومة عنيفة من مقاتلي حماس المتح ب
ووجدت ب
ب
حدبدوها سلفاً ،وف خطة ترمي لمباغتتها في عمليبات دفاعيبة وهجوميبة إلنزان اليسائر فيهم ،في حرب
ي تح بملها.
استنزاف يصعب على الرأ العام اإلسرائيل ب
واعترف سغسان عليانس القائد الميداني للواء سغوالنيس في الجيش ب
أن معركة حي الشجاعيبة
من أصعب المعارك التي خاضها طوان خدمت في الجيش ،وستدخل سجالت تاريخ اللواء.
فيما قان الجنود إن مقاتلي كتائب القسبام حولوهم إلى سبطس في ميدان رماية خالن مشاركتهم في
عملية التوغل البر لمنطقة سالعطاطرةس شمان القطاع ،وإ بن اإلعالن عن الهدن اإلنسانيبة لم تكن في
صال الجيش ،أل بن المقاتلين استغلوها لتحسين مواقعهم القتاليبة.
لكن أكثر ما أخاف القوات المتوغلة هي قذائف الهاون التي انهمرت على رؤوسهم كالمطر،
وتأخر الطيران في المجيء لضرب مواقع المسلحين ،بعد فشل القوات األرضيبة بإسكات نيرانهم ،وقد
أُصيبوا بانهيار نفسي ،ولم يتحملوا ما رأو خالن الحرب ،واستهتار الجيش بهم ،وكثافة النيران التي
أُطلقت عليهم2(.م
وخرج الضباط والجنود اإلسرائيليون بانطباعات متشابهة عقب سلسلة من االشتباكات المسلحة،
أن حماس استطاعت بناء جيش قو منظم يحتو على تشكيالت عسكرية ممانلة أللوية الجيش
اإلسرائيلي ،خاصةً النيبة ،ال يمكن أن يستهان ب  ،مع مالحظة تطور أداء مقاتليها بشكل مفاجئ وغير
محسوب ،ليسوا هم الذين واجههم الجيش في حرب سالرصاص المصبوبس.
وبالتالي فمن يستهين بقوة حماس العسكرية ال يعرف معنى حرب العصابات والشوارع التي
برع فيها مقاتلوها ،وأنبتوا قدرة عالية على الصمود والتحد والجرأة بشكل غير مسبو  ،وتلقوا
تدريبات عسكريبة صعبة ومتقدمة ،ورغم تلقي حماس ضربة قاسية خالن هذ الحرب ،لكنها أنبتت أنها
ما زالت تتمتع بقوتها ،وباستطاعتها مواصلة إطال الصواريخ.
واتهمت أوساط صحفية إسرائيلية قيادة الجيش بأنها تيفي ما حصل لها شر الشجاعيبة بداية
الحرب ،أل بن المعلومات تقون أن قادة لواء سغوالنيس رحلوا من هذ الحياة ،ومنهم قادة االستيبارات
واإلمداد واالتصاالت والهندسة ،ب
وأن الجنود لم يحتملوا هذ الكارنة الصعبة ،وقاموا بحر األخضر
3
واليابس إلنقاذ من تبقى من قيادة اللواء وإخالء الجرحى (.م
 1م وسام عفيفة ،سيناريو المواجهة البرية ..مفاجآت وتكتيكات عسكرية ،الرسالة:2014/7/13 ،
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=97426
حولنا إلى بط في ميدان الرماية ،هآرتس:2014/8/20 ،
2م مقاتلو القسام ب
http://www.elkhabar.com/ar/monde/420192.html
 3م سغدعون ليفيس ،قيادة الجيش تيفي ما حصل لها شر الشجاعية بداية الحرب ،هآرتس:2014/8/16 ،
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/08/16/579095.html
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فيما نشرت كتائب القسام بعضا ً من روايات مقاتليها الذ شاركوا بعمليات االلتحام المباشر مع
جنود النيبة في الجيش اإلسرائيلي ،بعد عودتهم من خطوط المواجهة ،ورووا شهاداتهم عما شاهدو
وعايشو طوان فترة القتان على اليطوط األمامية أمام جيش مدجج بكل وسائل التكنولوجيا والجبان
الحديدية المتحركة سميركافا س.
يقون القائد الميداني سأ.أس الذ قاد مجموعة من وحدة النيبة :سالمقاتلون نبتوا وسط القصف
والتدمير ،ولم يأبهوا بسياسة األرض المحروقة التي انتهجها الجيش ،حتى ب
إن  4منهم بقوا  10أيام
صائمين ،ال طع ام وال شراب ،متمترسين في خندقهم ،حتى أغلقت دبابة فتحة اليند سالدشمةس من فوقهم
أليام ،نم عادوا بعد انسحاب هذ الدبابة سالمين غانمين ،وطلبت من أحدهم وقد بدا علي اإلعياء أن
ينسحب ليطوط المواجهة اليلفية ،فرف رفضا ً قاطعاً ،وقان :لن أعود إال بعد أن أظفر بقتل العدو،
وأسمع صرا جنود  ،أو أُحمل إليكم شهيداً ،فما كان مني إال أن أستجيب لطلب س1(.م
أما المجاهد سش.شس فيرو ما شاهد في معركة االلتحام المباشر شر بيت حانون ،فقان :سلم
أتصور أن يكون الجند اإلسرائيلي جبانا ً لهذا الحد ،فما إن نيرج ل من حي ال يدر إال ويف بر هاربا ً
صارخاً ،فنصيب في الظهر ،فتتدخل المدفعية الثقيلة للتغطية على هروب  ،وسمعت بأذني صرا الجنود
وعويلهم عند سماعهم انفجارا ً بجانبهم مع أنبهم يحتمون بآلية عسكرية مصفبحة بكل أنواع التحصين ،وقد
حظيت في إحدى المرات بقتل جنديين من مسافة  10متر ،وعدت إلى خندقي وبقيت في أياما ًس.
ويضيف :سفي إحدى المعارك التي خضناها في مجموعة أخرى ،قام أحدنا بتفجير عبوات
مضادة لألفراد في  10جنود يسيرون خلسة ملتصقين بجدار أحد المنازن ،فتمزقوا أشال ًء ،وبقيت
أشالؤهم في الشارع لساعات ،ولم تتدخل أ قوة لنجدتهم إال بعد أن مسحت المربع السكني بالمدافع
والطائراتس!
وييتم بالقون :سال رغبة للجنود اإلسرائيليين بالقتان ،يرتجفون وييافون من أية ورقة طائرة أو
كيس فارغ ،حتى إن أحدهم سار تحت جدار أحد المنازن ،فانفتحت النافذة الحديدية للمنزن ،فاستلقى على
األرض منبطحا ً جراء صوت النافذة ،وأخذ يطل الرصاص بشكل جنوني حتى أفا بأن األمر ال يعدو
كون نافذة انفتحت بسبب الهواءس!
أما المجاهد سس.أس قائد وحدة نيبة ،وشارك في تدمير الناقلتين شر التفاح ،فيرو قصة
عجيبة ،إذ يقون :سخرجت مع عدد من المجاهدين خلف خطوط القوات اإلسرائيلية ،وباغتنا إحدى
الناقلتين ،فأ جهزنا على من فيها ،وتفاجأنا بأن جنود العدو في الناقلة الثانية التي تبعد  20مترا ً ،رأوا
خلسة وسمعوا ما جرى لزمالئهم في الناقلة األولى ،وباب الناقلة مفتوح ،لكنهم ال يجرؤون على اليروج
لنجدة زمالئهم ،وانتظروا مرتجفين ما ستؤون إلي المعركة مع تلك الناقلةس!
وفي حادنة أخرى يقون المجاهد سو.حس الذ شارك في كمين قُتل في  8جنود شر حي التفاح:
سخرجنا إليهم من مسافة  700متر ،وتقدمنا نحوهم وهم في حالة من الترقب ،فباغتناهم برصاصنا
وقنابلنا من مسافة صفر ،فقفز أحدهم هاربا ً دون تفكير وهو يصر  :أمي أمي! وأجهزنا على  8جنود
قمنا بعدبهم عداً ،وعدنا على الفور حسب تعليمات غرفة القيادةس2(.م
ويمكن تسليط الضوء على طريقة إدارة الجيش اإلسرائيلي لعمليات في غزة ،والوسائل التي
اتيذها لتقليل اإلصابات في صفوف  ،لو كان على حساب المزيد من الدمار في غزة ،مما أشار أن ما يثير
مياوف الجنود كثيرة ،والهاجس الذ تملك القوات التي دخلت غزة ،هو اليشية من عمليات القن ،
والقذائف المضادة للدروع ،والعبوات الناسفة ،والمنازن المفيية ،وأكثر ما ييشون وقوع أحد الجنود
باألسر.
وعادة ما كاان يزياد الجايش مان عادد قواتا ووحداتا العساكرية التاي يازج بهاا فاي عملياات االجتيااح
والتااوغالت ،بحي ا أصااب تحاات تصاارف القااادة المياادانيين فرقااة ماان القااوات الياصااة ،تتشااكل ماان 8-7
كتائب متفوقة ،و 4كتائب جوالة من القوات النظامية ،وحدتان خاصتان من حرس الحدود ،وحدات النيباة
وأبرزها :أغوز ،دوفدفان ،شلداغ ،شطييت ،سييرت متكان ،فضال عن بع الوحدات المهنية المرافقة.
وقااد ماارت عمليااات التوغاال واالجتياااح علااى مشااارف غاازة الشاارقية والشاامالية والجنوبيااة بالمراح ال
التالية:
1م كتائب القسام تنشر بعضًا من روايات مقاتليها الذين عادوا من خطوط النار ،المركز الفلسطيني لإلعالم:2014/7/28 ،
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159257
2م شهادات مقاتلي القسام العائدين من اليطوط األماميةhttp://www.elbilad.net/flash/detail?id=14937:2014/7/30 ،
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 -1تركزت أماكن التوغالت واالجتياحات على المناط القريباة مان مواقاع الجايش العساكرية ،بأعاداد كبيارة
من الجناود مازودين بآلياات عساكرية ودباباات حربياة ومسااندة مروحياة ،تحات غطااء كثياف مان إطاال
النار وقذائف المدفعية ،وتفرض حظر التجون على الفلسطينيين ،أو تقوم بإخالئهم مسبقاً.
 -2يتمركز القناصة فو البنايات المرتفعة ،ويحولوهاا نكناات عساكرية لرصاد رجاان المقاوماة ،وتفات الناار
باتجا أ جسم متحرك ،وتنتشر أحيانا وحدات الموت الياصة (المستعربينم إلعدام أ مقاوم ميدانياً.
 -3جاارت العااادة أن ا فااور توغاال القااوات اإلساارائيلية تنااتهج أساالوبا ً نفساايا ً يسااتهدف ضاارب الااروح المعنويااة
للفلسااطينيين ،ويتمثاال بإلقاااء المروحيااات العسااكرية آلالف المنشااورات باللغااة العربيااة ،موقااع باساام قيااادة
الجيش اإلسرائيلي ،وجاء في هذ المنشاورات :سإن الجايش اإلسارائيلي سايدخل المديناة والميايم لضارب
المسالحين ،ومان أجال تجنااب سافك الادماء ،يادعو الجاايش الساكان للياروج مان منااازلهم ،مان أجال تجنااب
معاناة زائدةس.
هذ المنشورات ال تكتب بصورة عاجلة ،بل تفح قبل أيام من وحدة األبحاث في قسام الحارب
النفسية في جهاز االستيبارات العسكرية ،العتقاد المسئولين األمنيين أنها تيل حالة من عادم اليقاين والياوف
من اآلتي.
 -4ناام يقااوم الجنااود بمداهمااة المنااازن والمنشااآت المدنيااة والمساااجد بحث اا ً عاان المقاااتلين والسااالح ،كمااا تنفااذ
عمليات تفتيش وتيريب وتكساير واساع للممتلكاات ،وتحقا ماع مان تبقاى مان الماواطنين داخال مناازلهم،
وتعتقل من تريد منهم ،وتلح دمارا ً واسعا ً وأضرارا ً بالغة في شبكات الكهرباء والهااتف والطار العاماة
والمنازن السكنية ،فضاالً عان تجرياف وتادمير األراضاي الزراعياة ،إضاافة لتنفياذ عملياات اغتياان دقيقاة
لقادة المقاومة الميدانيين.
 -5جرت العاادة أن تساتيدم القاوات اإلسارائيلية معادات نقيلاة وكبيارة ،ومنهاا الجرافاات ،حيا ال تاؤنر فيهاا
العبوات وال قذائف ساآلر بي جيس ،وحين تستيدم القوات المتوغلة هذا الناوع مان الجرافاات فاإن التوجا
يبدو مفهوما من قبل المقاومين ،أ أن الجيش بصدد القيام بعملية تدمير ،وليس اقتحام فقط.
وقد استفادت كتائب ا لقسام في تصديها للحملة البرية اإلسرائيلية من اليبرة القتالية في الضفة
خالن عملية السور الواقي عام  ،2002بإتباع تكتيك محترف لمواجهة عمليات االجتياح المعتمدة على
نصب الكمائن للجيش ،من خالن فت نغرات في البيوت الموجودة على مشارف غزة الحدودية ،بحي
يكمن المقاتلون للجنود داخل البيوت ،كي يفاجئوهم ،وهناك طريقة مبتكرة تتمثل بتفييخ مواسير
وصنابير الميا  ،حي يتم تفجيرها ،وتكون عادة بمستوى رأس الجند اإلسرائيلي.
كما أن الطر التي تسلكها الدبابات اإلسرائيلية معروفة في مناط عبسان وبني سهيال في
خانيونس ،والبريج والمغاز وجحر الديك بالمنطقة الوسطى ،والشجاعية بمحافظة غزة ،وبيت حانون
وبيت الهيا شمان غزة ،وهي مناط ضيقة محدودة المعابر والمداخل ،وهذا يفيد المقاومة لالستفادة من
أهمية هذا المعطى الميداني لوضع خطة التصد للتوغل البر  ،بتفييخ المداخل ،وزرعها بالعبوات
الناسفة ،ونشر مقاومين يحملون قذائف سآر بي جيس إلعاقة تقدم اآلليات ،وحصرها داخل مصيدة
العبوات الناسفة.
وانتهجت المقاومة في تصيدها للعدوان البر اإلسرائيلي على غزة تكتيكات وأساليب جديدة
قائمة على خطوات مدروسة بعناية بعيدا عن حالة ردود الفعل المتسرعة ،مما وفر لها هامش تحرك
منحها فرصة حماية رجاالتها ،وتفعيل أدواتها بفعالية وكفاءة كبيرة.
ومن خالن تتبع التطورات الميدانية يمكن مالحظة أن المقاومة نجحت في المحافظة على
قدراتها الصاروخية ،واستمرار وتيرة انطالقها بانتظام وفعالية غير مسبوقة ،دون أن تتمكن طائرات
االحتالن المنتشرة بكثافة في سماء غزة من النيل منها.
ولوال اإلسناد الذ وفر سالح الجو اإلسرائيلي بواسطة طائرات االستطالع المزودة
بالصواريخ وبطائرات سإف16وإف15س لما استطاع سالح المدرعات والمشاة التقدم ملليمتر واحد داخل
قطاع غزة ،وقبل دخون القوات قامت الطائرات بإسقاط آالف القنابل التي تزن بين طن ونصف طن
و 250كيلو غ رام على األراضي التي تسب المباني السكنية الواقعة بين السياج الحدود كمرحلة أولي
لتدمير األنفا جوا ً.
وبعد تلك المرحلة لقصف األراضي الحدودية لم تتقدم أ قوات من المشاة بعد أن اتضحت
ظاهرة األنفا بحجمها الكبير ،فعادت الطائرات تقصف السطور األولى من المباني السكنية تمهيدا
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لدخون أراضي قطاع غزة ،واستغرقت عملية القصف قرابة  10أيام ،حينها سم لقوات المدرعات
والمشاة بالتقدم لألمام1(.م
كما أن التقدم في أون العملية البرية كان بطيئا ً جدا ً ،فالدبابة تقدمت  3أمتار كل  3ساعات ،متراً
في كل ساعة ،خشية من العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون في براميل ،وبعد تقدم القوات نحو
المباني السكنية على امتداد حدود قطاع غزة ،تم اإليعاز لوحدة المتفجرات والديناميت بتفجير المباني
كلها ،مع اإلبقاء على عدد من المباني لتكون بمثابة نكنات عسكرية للقناصة ،ويستري فيها الجنود.
كما قاتل المسلحون الفلسطينيون الجنود اإلسرائيليين وجها ً لوج  ،ولم يعرفون من أين كانوا
ييرجون ،فليس كل من قاتلوا الجنود وجها ً لوج  ،خرجوا من أنفا ال يدر الجنود من أين خرجوا،
فالقصف الجو للمنازن كثيف جدا ً ،ولم يب شيء على وج األرض.
ولوال تدخل سالح الجو اإلسرائيلي وطائرات سإف16س في االشتباكات مع المسلحين
الفلسطينيين وجها ً لوج ؛ لما خرج جند إسرائيلي على قيد الحياة ،وكان الفضل الكبير يعود للطائرات
المقاتلة لتأمين خروج المدرعات والمشاة من غزة.
يطرح السؤال نفسه :كيف كانت تواجه المقاومة عمليات االجتياح البري؟
 -1في الوقت الذ كانت القوات الياصة وفر الموت تندفع عاادة فاي مقدماة التوغال للسايطرة
على أسط المباني المرتفعة ،واساتيدامها فاي عملياات القان  ،تكلاف المقاوماة مجموعاات
منها باالشتباك ماع هاؤالء القناصاة باألسالحة األوتوماتيكياة ،والتعامال معهام بهادف إشاغالهم
عن مساندة القوة الرئيسة من مظليين وهندسة.
 -2تواجا المقاوماة مروحياات االحاتالن التاي ترافا عاادة المهااجمين ،وتفات نياران رشاشااتها
الثقيلة تجا منازن الفلسطينيين وتتعمد إيقاع عشرات اإلصابات بين األهالي ،من خالن فارز
مجموعااات فدائيااة خاصااة إلطااال النااار باتجاههااا ،ومنعهااا ماان االقتااراب ،ودفعهااا للتحلي ا
بعيدا عن ميدان المواجهة الرئيس.
 -3اعتاد المقاومون على اتباع تكتيك محترف في مواجهاة عملياات التوغال البار  ،بحيا كاان
تكتيكهم يعني اقتحاما ً متسلسالً مضادا ً بغرض نصب الكمائن للعدو ،بفت نغرات في البياوت
وعبرها ،والتنقل من خاللهاا ،وإعاداد كماائن للجايش داخال هاذ البياوت ،وفاي هاذ الثغارات
كي نفاجئهم.
 -4في الوقت الذ كانت قوات االحتالن تستعين في بكاسحات األلغام ،فاإن العباوات الناسافة لام
تكاان ذات جاادوى ،ممااا دفااع المقاااومين السااتيدام أساالوب (األكااواعم وهااي العبااوات المحلي اة
الصنع المكونة من المواسير المعدنية.
 -5اكتشف المقاومون أن باإلمكان تفييخ مواسير الميا والحنفيات وصنابير الميا علاى جادران
المنازن ،وكان هذا أسالوبا مبتكارا ،فكاان الجناود يظنوهاا مواساير مااء فيتقرباون منهاا بادون
حذر لحاجتهم للجادران لالحتمااء بهاا ،وعنادها ياتم تفجيرهاا ،وهاي عاادة ماا تكاون بمساتوى
رأس الجند الذ يحتمي بالحائط.
 -6باتت الطر التي تسلكها الدبابات واآلليات العسكرية فاي التاوغالت فاي أ منطقاة معروفاة
ومحصااورة فااي نطااا ضااي محاادود المعااابر والمااداخل ،ممااا دفااع بالمقاومااة لالسااتفادة ماان
أهمية هذا المعطى الميداني في وضع خطة التصد للتوغل.
وتم ذلك من خالن تفييخ المداخل وزرعهاا باالعبوات الناسافة الجانبياة ،ونشار عادد مان
المقاومين يحملاون قاذائف سآر باي جايس إلعاقاة تقادم اآللياات وحصارها داخال مصايدة العباوات
الناسفة.

ثالثاً :اعترافات بالفشل

بات واضحا ً أن الحكومة اإلسرائيلية دخلت عملية سالجرف الصامدس مثلما فعلت في جميع
معاركها األخيرة ،دون إ ستراتيجية سياسية لليروج منها ،وال بنك أهداف سياسية ،وال قرار مسب بشأن
الحد األدنى المطلوب من المعركة ،واستكماالً لذلك ،انتهت الجولة األخيرة من حرب غزة دون إنجاز

1م لوال سالح الطيران ما خرج جند حيًا من غزة ،المركز الفلسطيني لإلعالم:2014/8/5 ،
https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=159819
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مهم وسط جدن داخلي وإحباط يستمران حتى الجولة المقبلة ،وبهذ الطريقة حظي اليصم بفترة تهدئة
يستغلها إلعادة تنظيم صفوف  ،وملء ميزون من السالح والعتاد والتحصين1(.م
وذكر المحلل السياسي واألمني سرون بن يشا س  3أهداف إسرائيلية من الهجوم البر على
غزة ،وهي:
 -1زيادة الضغط على حماس للموافقة على اتفا وقف إطال النار ،وإرغامها على قبون
المبادرة المصرية التي قبلت بها تل أبيب،
عمليات إطال الصواريخ ،بالوصون لألماكن الرئيسية إلطالقها ،عبر الضغط
 -2تقلي
ً
المتواصل على أفراد حماس الذين سيضطرون للفرار ،بدال من انشغالهم بإطال
الصواريخ،
أماكنهاس ،استنادا لتقديرات الشاباك
 -3الكشف عن األنفا التي سيعرف الجيش بع
واالستيبارات العسكرية ،سواء الجاهزة لالستيدام ،أو في طور التحضير ،وهو السبب
الرئيسي للعملية البرية2(.م
في حين اعترف ضباط إسرائيليون بم ياطر كثيرة على دخون الجيش البر إلى غزة ،أهمها:
 -1استهداف الجنود عند اقترابهم من األحياء السكنية بالقنابل والتفجيرات والعمليات االستشهادية،
 -2ترصد قوات المشاة التي ستتيذ لها في غزة ً
حيزا مكانيًا تتوقف في نابتة للتحقي مع من يتم
إلقاء القب علي  ،والبح عن أماكن تصنيع السالح باستهداف الدبابات والناقالت بصواريخ مضادة
تؤد ليسائر،
 -3تلغيم األرض من قبل حماس بالقنابل والمتفجرات ،وتفييخ بع المنازن،
 -4كيفية التعامل مع المقاومة مع ضمان عدم سقوط ضحايا مدنيين ،مما قد يثير ردود فعل واسعة
ضد االحتالن في المحافل الدولية واألمم المتحدة3(.م
ومن أجل تدارك كل هذ المياطر ،كان البد أن تكون العملية البرية سريعة ومحاطة بنيران
كثيفة لمنع تعرض الجنود لليط ر ،والضغط بقوة على حماس للتراجع والقبون بالتهدئة ،ألن العملية
البرية ،ورغم أن أهدافها المسبقة ستكون محدودة ،لكن من شأنها أن تتعقد ،وتتورط أكثر ،فمعالجة
التهديدات التكتيكية اآلنية ،وبشكل أساسي خطر األنفا  ،قد يؤد لضحايا عديدة ،ويدهور الوضع في
المنطقة بشكل سافر.
مع العلم أن تصعيد االحتالن التدريجي ضد المقاومة منحها هامش تحرك لمواكبة تطورات
العدوان أوالً بأون ،حتى وصلت بهذ المعركة المفتوحة إلى مرحلة سع األصابعس ،بحي ينتظر كل
طرف من اآلخر التوقف أوالً ،ونجحت المقاومة في سبلورة تكتيكات جديدةس لم تستيدمها في الحروب
السابقة ،من خالن الرد على هجمات االحتالن وفقا ً لتكتيكات محسوبة ،وتقديرات واحتياطات جديدة
حافظت بها على رجالها بعيدا ً عن مرمى سالح الطيران ،مما أسهم في توجي ضربات مؤلمة للعدو.
وتمكنت المقاومة منذ بداية الحرب البرية بإدارة الميدان بحنكة عالية ،بعيدا ً عن االندفاع
العاطفي في تعاطيها مع موجات التصعيد اإلسرائيلية ،وركزت على استيدام األساليب النفسية والوسائط
اإلعالمية والتسجيالت ب توجي رسائلها لالحتالن وجبهت الداخلية ،قبل أن تبادر بردودها على هجمات ،
مستفيدة من تجاربها السابقة ،وباتت أكثر قدرة على المناورة ،ووعيا ً في استيدام وسائلها القتالية وحنكة،
وتأنيا ً في ردودها ،بيالف حمالت العدوان السابقة التي عملت أنناءها المقاومة تحت وطأة العواطف
الجماهيرية4(.م
 1م عوديد عيران ،السفير اإلسرائيلي األسب في األردن ،الجرف الصامد..إسرائيل من دون أهداف ،نشرة سنظرة علياس ،معهد أبحاث
األمن القومي ،جامعة تل أبيب:2014/7/6 ،
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2984
2م العدوان اإلسرائيلي على غزة..قراءة ميدانية:2014/8/1 ،
http://adnanabuamer.com/article.php?id=499#.VFfe7PmsVog
 3م رون بن يشا  ،مياطر تمنع ذهاب إسرائيل نحو العملية البرية في غزة ،يديعوت أحرونوت:2014/7/15 ،
http://madarcenter.org/mash -had-details.php?id=23858&catid=21
 4م حسن حردان ،المقاومة تعطب سالح المشاة في جيش العدو ،جريدة البناء:2014/7/26 ،
http://al-binaa.com/albinaa/?article=10521
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وهذ كلها رسائل تتضمن خالصات مؤنرة للمجتمع اإلسرائيلي ،معتمدة على الحسابات
السياسية والعسكرية الموزونة ،ضمن خطوات محسوبة وتدريجية تفرضها مجريات تطور األوضاع،
عبر استفادتها من فترات التهدئة المبرمة مع االحتالن في نظم نفسها ،والتيطيط للمواجهة الحالية.
وفي ذروة الحرب البرية ،بدا الجيش اإلسرائيلي أكثر ترددا ً بسبب عدم قدرت على الرؤية
الجيدة ،وال يملك معلومات كافية عن تطور أدوات المواجهة العسكرية البرية ،وال يعرف بدقة األسلحة
المتوفرة بأيد المقاومة ،ومثلما فوجئ بالصواريخ تصل حيفا ،فقد أصيب بذات المفاجأة بصواريخ قوية
مضادة للدبابات والدروع ،اعترضت آليات التي قررت دخون مشارف غزة.
وفي الحدي عن الضربة البرية ،كشف الجدن في الكيان اإلسرائيلي عن جملة اتجاهات
متضاربة:
 -1أحدها سعى لتفاد الضربة خشية ردات األفعان والنتائج غير المحسوبة،
 -2نانيها ،اقترح اختراقا ً بريا ً يالمس حدود الكثافة السكانية الفلسطينية ،وال ييترقها ،إلسكات
الصواريخ ،وتدمير منصات إطالقها ،فضالً عن األبعاد المعنوية لهذ االختراقات،
 -3ونالثها تحدث عن إعادة احتالن القطاع ،لتنظيف نهائيا ً من حماس ،وتسليم لجهات
فلسطينية قادرة على إحكام قبضة سالتنسي األمنيس،
ً
 -4ومن بين هذ السيناريوهات الثالنة ،نرى أن أكثرها ترجيحا ،هو حدوث اختراقات برية ال
ترقى إلى حد إعادة احتالن القطاع1(.م
وتركز النقاش المتصاعد في أروقة الحكم اإلسرائيلي ،بعد التلييصات األولية للعملية الحربية
على غزة على االجتياح البر للقطاع ،وإذا ما سيكون سالح الجو قادرا ً أم عاجزا ً عن القضاء على
قواعد الصواريخ وحد دون مساعدة برية ،واحتدم هذا النقاش مع تكثيف إطال الصواريخ على تل
أبيب ووصولها مشارف حيفا ،وعلى مقربة من المفاعل النوو في ديمونة.
وعبارت العديااد ماان األقاوان والتصااريحات المعترفااة بالفشاال علاى المقاومااة فااي غازة عاان تملماال فاي
أوساط النيبة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية ،لكن ما طرح المجتماع اإلسارائيلي كانات تسااؤالت جدياة
ومصيرية عن قدرة الجيش الحقيقية في تحقي األمن لهم ،حي حفلت وسائل اإلعاالم بعشارات بال مئاات
المقاالت التي شككت في جدوى هذ السياسة ،وحذرت من عواقبها.
وأكدت أن من شأن اإلمساك بالييار العساكر لوحاد ضاد غازة تبدياد إنجاازات الحماالت العساكرية
من جهة ،وزيادة دوافع المقاومة بين الفلسطينيين من جهة أخرى ،ومما جاء في عناوين الصحف:
 أفشل الحروب اإلسرائيلية! طبون الحرب الفارغة ليست الضربة الحاسمة القاضية دولة للبيع! ال نريد الموت درب الهروبوقد تراف النقاش مع التحذير من مفاجآت يمكن أن تواج الجيش عند إعادة احتالن القطاع،
خاصة بعد كشف األنفا الضيمة التي أقامتها حماس ،واحتمان نصب الكمائن للجيش والتيطيط
لعمليات نوعية.
وزراء اليمين في المجلس الوزار المصغر وأعضاء لجنة اليارجية واألمن ،دفعوا باتجا
عملية برية لتصفية حماس ،وإضعافها ،قبل أن تستعيد تأييدها الجماهير  ،لكن القيادة العسكرية
واالستيبارات العامة لم تحسم القرار ،كونها أبقت للجيش حرية شن حرب على القطاع متى يشاء.
هذا اليالف تغلغل في وزارة اليارجية ،ألن اليبراء والسلك الدبلوماسي رأوا أن االجتياح
البر سيكلف نمنا ً باهظا ً للدبلوماسية اإلسرائيلية ،فكلما زاد عدد القتلى المدنيين في القطاع ،قل التأييد
الدولي لها ،وازدادت احتماالت تشكيل لجنة تحقي دولية على نمط لجنة سغولدستونس.
وقان البروفيسور سيحزكيل درورس ،الموصوف بـسأبو الفكر االستراتيجي اإلسرائيليس إن
حماس تفوقت على الجيش فيما يتعل بـ سالتفكير العسكر اإلبداعيس ،وأن الجيش والمؤسسة األمنية
فشال فشالً ذريعا ً بتطوير قدراتهما ،وسالتفكير من خارج الصندو س ،واستهجن أن تتفو حماس التنظيم
1م هيث م أبو الغزالن ،قراءة في الحرب اإلسرائيلية على غزة ،وكالة قدس لألنباء:2014/8/13 ،
http://alqudsnews.net/p=63331
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الصغير والمحدود اإلمكانيات من ناحية إبداعية على الجيش ذ القدرات المثبتة في مجان التقنيات
الحربية ،وهناك ما يدلل على أن المؤسسة األمنية فشلت في فهم قدرات عناصر حماس القتالية ،ودور
التعصب الديني بإذكاء دافعيتهم للحرب1(.م
ولذلك فات على الجيش اإلسرائيلي تفهم البيئة االجتماعية والعوامل القيمية والواقع التنظيمي
واليلفية النفسية لقيادة حماس في غزة ،واإلحاطة بهذا الواقع غير ممكنة عبر وسائل جمع المعلومات
االستيبارية التقليدية ،ونجاح الجيش في ردع حماس ال يتسنى دون معرفة جملة المحددات المؤنرة على
توجهاتها.
وقان ضابط إسرائيلي أن من يستهتر بمقاتلي حماس ال يفق حرب العصابات ،ألن العملية البرية
كشفت عن تحسن وتقدم في مستوى قدرات الحركة ،واالستعدادات التي قامت بها على مدار السنوات
بدعم وتمويل من جهات ميتلفة وتدريبات في دون العالم زادت من قدراتها على تهديد الجيش
اإلسرائيلي ،وأن أحد أصعب ما تيش األجهزة األمنية اإلسرائيلية إمكانية قيام حماس بصناعة صواريخ
مزودة برؤوس كيماوية إللحا أضرار كبيرة بالدولة ،ألنها تتطلع دائما ً لتحسين قدراتها ،وال تقف
مكتوفة األيد 2(.م
ومع أن الجيش مان لموقف االستيبارات ،بأن الوضع استدعى بداية القيام بعمليات قصف
تتصاعد بالتدريج بال عملية اجتياح تكلف نمنا ً باهظا ً من الضحايا ،نم أيد استيدام العملية البرية كتهديد
فعلي ،بالتراف مع خطوات عملية ،واستدعى  40ألف جند من قوات االحتياط ،وأرسل أرتان الدبابات
التابعة لـ 3ألوية ،لكن اعتمد على عمليات الضغط الجو واالغتياالت ،وطالما ال توجد خسائر بشرية
في البلدات اإلسرائيلية ،فإن مسار عمليات لم يتغير.

رابعاً :خيارات السيناريو البري
لم يترك الفشل العسكر واالستيباراتي اإلسرائيلي في مواجهة المقاومة أمام صناع القرار
سوى اتياذ قرار التصعيد ،والشروع في الحرب البرية تحت غطاء القصف الجو الكثيف ،تمهيدا
لوقف المعركة وإنهائها ،ولم يكن أمام المجلس الوزار المصغر سالكابينتس سوى خيارين اننين:
 -1الخيار األول االجتياح البري الشامل :الذ يشمل معظم مدن ومناط القطاع ،وهو ما
تم رفض واستبعاد كون خيارا ً صعبا ً ومكلفا ً للغاية ،وال تقوى الحكومة والجيش والمجتمع
على احتمان ما يمكن أن يتمي عن من نتائج وتداعيات.
نم أدركت تل أبيب يقينا ً أن االجتياح البر الشامل لقطاع غزة لن يحوز عناصر التفو الكبرى
التي يحوزها العدوان الجو  ،وخشيت تكرار تجربتها في حرب لبنان عام  2006حين سقط سالح
مدرعاتها ودباباتها في فخ القذائف المضادة للدبابات في واقعة سواد الحجيرس الشهيرة ،وأسفرت عن
تدمير  35دبابة ومقتل  20جنديا ً ،فضالً عن عدم رغبتها في تحمل المسؤولية المدنية والحياتية عن
سكان القطاع بأ حان.
 -2الخيار الثاني المتاح التوغل البري المحدود :في مناط ميتارة ،وقطع الطر الرئيسة
الفاصلة بين مدن القطاع الرئيسية ،وذهبت اتجاهات القرار اإلسرائيلي نحو االجتياح البر
المحدود الذ مهدت ل تصريحات رئيس الحكومة ووزير حرب ورئيس األركان ،حين
أكدوا أن المعركة صعبة ومعقدة ومركبة ،وستشهد االنتقان لمراحل أخرى ،داعين
الجمهور ل مزيد من االحتمان والصبر والثبات حتى تحقي األمن واالستقرار للشعب
اليهود 3(.م
ووفقا ً للمعطيات التي تسربت عن اجتماعات سالكابينتس ،فإن مالم االجتياح البر المحدود
المقرة تضمنت عزن محافظات القطاع عن بعضها البع  ،ومن بينها عزن رف عن باقي مناط
ب
القطاع لضمان عزن غزة عن شب جزيرة سيناء فو األرض وتحتها.
لكن الرئيس الساب للميابرات العسكرية اإلسرائيلية سعاموس يدلينس ،حذر من دخون قطاع
غزة ،ألنها ليست نزهة ،وسيكون فيها الكثير من اإلصابات ،وعلينا أن نعي ضرورة اليروج من هذ
1م معين الطاهر ،غزة..قراءة أولية للحرب ،موقع أمد لإلعالم:2014/8/13 ،
http://amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=48196
2م يديعوت أحرونوت.2014/8/19 ،
3م مؤمن بسيسو ،عندما تغر إسرائيل ،الجزيرة نت:2014/7/16 ،
 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/7/14/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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العملية بعد توجي ضربة قاسية جدا ل حماس ،وليس كما جرى في الحربين السابقتين ،في ضوء أن
األهداف التي وضعت لعملية الجرف الصامد ،متواضعة نسبيا ً1(.م
و جاء تسارع الدوافع اإلسرائيلية التياذ قرار العملية البرية بعد أن نبت أن الغارات الجوية ال
تمثل حالً لواقع أسلوب عمل حماس في القطاع ،حي جرى قصف المكان مرات ومرات ،واستمرت
اإلطالقات الصاروخية من ذات المكان.
نم لجأ الجيش ألسلوب تنفيذ مجازر في الكثير من البيوت والمساجد ،ولم يتورع عن قتل مدنيين
بهدف الردع ،وحاون دون جدوى خل شر بين األهالي والمقاومة عبر مطالبة أحياء بكاملها بترك
بيوتها ،والهجرة ألماكن أخرى في القطاع.
وخالفا للمنط اإلسرائيلي بالسعي لتحقي حسم سريع في المعارك ،فإنها هذ المرة حذرت منذ
البداية أن المعركة ستكون طويلة بقصد اإليحاء باستعدادها لذلك ،لكن من عرف الواقع اإلسرائيلي
النفسي واالقتصاد أدرك أن نافذة الوقت أمام قيادتها تغل وبسرعة ،ليس فقط بسبب ضغوط دولية،
ولكن أصالً بسبب ضغوط داخلية.
فيما أدلى عدد من كبار المسئولين في الجيش بعدة تصريحات داخلية أشاروا فيها أن المرحلة
القادمة ستكون تحويل حي الشجاعية في قطاع غزة لما أصب علي حي الضاحية في بيروت ،وإذا
استمرت هجمات المقاومة فسيعمل على تدمير الحي من أساس  ،ويساوي مع األرض2(.م
وبحسب اليطة ،فإن االجتياح البر شمل العديد من ساليواصر الرخوةس بالمصطل العسكر ،
مثل :سبيت حانون ،بيت الهيا ،العطاطرة شمان القطاع ،الدهينية ،عبسان الكبيرة والصغيرة ،في
جنوب س ،إضافة للضواحي الشرقية لمحافظات القطاع بشكل عام.
مناط
واعتقد صناع القرار اإلسرائيلي أن االجتياحات البرية المحدودة والمدروسة لبع
القطاع كفيلة بتحقي األهداف التالية:
 -1إرباك حماس وقوى المقاومة بشكل عام من خالن ولوج مرحلة جديدة ضاغطة تحمل قدراً
كبيرا ً من األلم والمعاناة للفلسطينيين.
 -2قطع خطوط التواصل واإلمداد بين ميتلف مناط القطاع ،مما يعني عمليا ً عزن المناط عن
بعضها البع  ،وبالتالي تضيي الينا على المقاومة وجهدها العسكر .
الهوامش والمساحات المتاحة أمامها إلطال
 -3حرمان المقاومة من استيدام وتوظيف بع
الصواريخ على البلدات والمناط اإلسرائيلية عبر اجتياح أطراف القطاع ،والسيطرة المؤقتة عليها.
 -4استنزاف المقاومة ،ومحاولة جباية نمن باهن منها قدر اإلمكان.
لكن تفح وتمحي هذ األهداف الموضوعة إسرائيليا ً ،انطالقا ً من قراءة عسكرية محضة،
كشف رؤية عسكرية أحادية وآماال زاهرة لم تأخذ في الحسبان المتغير الفلسطيني الذ تمثل قوى
المقاومة ،وهو متغير أنبت قدرت على قلب وتغيير كل المعادالت والتوقعات حتى اليوم ،خاصة وأن
االجتياح البر المحدود ،استدرج الجيش إلى فخ محق  ،ودفع ب إلخفا مؤكد بكل المقاييس العسكرية،
وكما عجزت القدرات االستيباراتية عن تقدير قوة المقاومة الصاروخية ،فقد واجهت المصير ذات بشأن
قوة المقاومة البرية3(.م
وبات واضحا ً أن مواصلة العملية البرية في المرحلة األولى من الحرب تكمن بتنفيذ سالح الجو
ضربات  ،وفي حان استنفذ بنك أهداف  ،وتواصل قصف الصواريخ من غزة ،ولم تنج جهود الوساطة
بتحقي التهدئة ،فلن يكون أمام الجيش إال تنفيذ عملية برية واسعة.
علما ً بأن ضرب بنك األهداف استغر أسبوعا ً ،ولدى صدور قرار باالجتياح البر لم يتم
السعي الحتالن القطاع ،وتحطيم حماس ،بل االكتفاء بأهداف أقل تواضعا ً ،وقابلة للتحقي كتقلي
القصف الصاروخي ،أو إصابة منظومات إستراتيجية لحماس ،يصعب معالجتها بالقصف الجو .
وقبل الوصون الستنفاد بنك أهداف سالح الجو ،عملت أجهزة االستيبارات والشاباك على
توفير مزيد من المعلومات حون حماس وصوارييها ،لتوفير أهداف جديدة ،على أمل أن تكون الهجمات
1م المعركة في بدايتها وميطئ من يعتقد أن دخون غزة سيكون نزهة:2014/7/20 ،
http://www.shasha.ps/more/109216#.VFieFDSsXzs
 2م الجيش اإلسرائيلي يتطلع لتدمير حي الشجاعية ،معاريف:2014/7/14 ،
http://www.alquds.com/news/article/view/id/514210
3م كيف تواج حماس العمليبة البريبة اإلسرائيليبة؟ المونيتور:2014/7/22 ،
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/07/israel-ground-offensive-al-qassam-hamas.html
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الجوية كافية إلخماد النيران ،فال يتحتم إرسان القوات البرية بشكل مكثف ،بل بشكل موضعي لتحقي
أهداف معينة فقط ،ألن غزة ،بحسب اإلسرائيليين ،مدينة مبنية كـسفخس ،وفي حان انطال عملية برية،
ستكون الحرب الحقيقية ،فو وتحت األرض ،فتحت المدينة هناك مدينة أخرى من األنفا  ،التي يمكن
لحماس أن تستيدمها الختطاف جنود1(.م
ور غم أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية لم تعرض صورة حقيقية لوضع القدرات العسكرية
لحماس ،خالن االجتماعات التي عقدت مع المجلس الوزار المصغر ،إال أن الشاباك وأجهزة
االستيبارات ،خرجوا في اليوم الثال من الحرب بتقارير تستعرض معطيات عن حيازة حماس
للصواريخ ،في محاولة إلظهار أن الحكومة والجيش ،وقبل دخولهما في عملية اجتياح غزة لديهما بنك
أهداف وخريطة لميازن هذ األسلحة وقدراتها ،وهو أمر جاء مناقضا ً لما طرح عسكريون وأمنيون.
وأكد ج نراالت إسرائيليون في صفوف االحتياط أن لن يكون أمام الحكومة والجيش من مفر إال
الدخون في عملية برية في غزة ،ألن سالح الجو لن يكون قادرا ً على حسم المعركة وحد  ،وتحقي
األهداف بضرب الترسانة الصاروخية لحماس ،والقضاء على البنى التحتية لهاس2(.م
ورف سعوز ديانس رئيس مجلس األمن القومي الساب  ،سفكرة الهدوء مقابل الهدوء ،داعيا ً
لتعريف عملية سالجرف الصامدس بالشكل الدقي  ،وهو تدمير سلطة حماس الحالية ،وتفكيك قطاع غزة،
بسبب ما تملك حماس من ترسانة صاروخية ،ويتوجب القضاء عليها من خالن تهديد قاعدتها،
وهزيمتها ،وتدمير بناها التحتية السلطوية ،وتصفية قادتها ،أو جعلهم يهربون من غزةس.
ولضمان تحقي الهدف المعلن ،رأت األوساط اإلسرائيلية وجوب تنفيذ عملية برية ضد غزة،
عبر تحري القيادة اإلسرائيلية التي أعلنت أنها لن تدخل غزة ،ألن تصريحات كهذ حمقاء تساعد
أن علي فقط الصمود لعدة أسابيع ،واليروج منتصرا ً ،وعرض تنفيذ عملية
العدو ،الذ يستيل
اجتياح بر  ،بحي يحون الجيش كل منطقة يسيطر عليها قاعدة لقصف حماس ،وتوجي الضربات
القاسية لقيادة الحركة وميتلف التنظيمات ،والبنى التحتية للصواريخ ،حتى تدمير السلطة ،وأال تيرج
إسرائيل من هناك إال بشرط تفكيك شبكة الصواريخ في القطاع.
وقان ُمحلل الشؤون العسكريبة سعاموس هارئيلس أن هناك هدفين يعمل الجيش اإلسرائيلي على
إخراجهما إلى حيبز التنفيذ من عمليت البرية على غزة:
 -1ردع الرأ العام الفلسطيني في ب
غزة حبيان النتائج المتوقعة الستمرار إطال الصواريخ من
حماس،
3
ب
 -2توجي ضرب ٍة للمنظومة الدفاعيبة لحماس ،قبيل البدء بشن عمليبة بريبة (.م
ورغم قيام االحتالن بحشد قوات كبيرة ،بما في ذلك الدببابات ،لكن لوحن عدم إسراع في
ي إلى المرحلة البريبة ،وهذا التأخير لمن االتصاالت السياسيبة لوقف
االنتقان من القصف الجو ب والمائ ب
إطال النار فرصةً أخرى ،وفي حان استنفاذها ،قد يبدأ الجيش بعملية عسكريبة بريبة ،حي يوجد لدى
القيادة السياسيبة واألمنيبة في تل أبيب تواف بعدم اإلسراع نحوها ،ألن يعني مئات القتلى في صفوف
الجيش ،واختطاف عدة جنود وآالف القتلى الفلسطينيين ،واستمرار القتان  5سنوات ،وهو ما تم عرض
في إحدى جلسات المجلس الوزار المصغر.
خيارات
وقد طلب من الوزراء البت في مسألة توسيع أو وقف الحرب على غزة ،وفح
ميتلفة لمواصلة عمليات الجيش ،وعرض عليهم السيناريو الكامل في حان تقرر احتالن القطاع،
وجاءت ردودهم على النحو التالي:
أ -قان وزير المالية سيائير لبيدس إن كل االحتماالت واردة ،بما في ذلك احتالن غزة ،وأن
هدف الحرب هو إزالة التهديد الناجم على إطال الصواريخ واألنفا  ،وستنتهي حين يزون
اليطر على بلدات الجنوب4(.م

1م عمر نجيب ،مغامرة متجددة لعكس مسار الصراع ،موقع الكتب:2014/7/12 ،
http://www.e-kutub.com/index.php/2013-01-17-10-47-02/1274-2014-07-22-14-53-16
2م سيفتاح رون طانس ،يسرائيل اليومhttp://alqudslana.com/print.php?id=5307 :2014/7/13 ،
3م زهير أندراوس ،إجماع إسرائيلي بعدم اإلسراع بشنب عملي ٍة بريبةٍ ،هآرتس:2014/7/13 ،
http://www.raialyoum.com/?p=120787
4م القناة العبرية الثانية.2014/7/21 ،
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ب -فيما ذكرت وزيرة القضاء ستسيبي ليفنيس أن العملية البرية ستشهد أياما ً قاسية ،ونحن نتكبد
خسائر ،ولكن محظور أن ننسى للحظة ،أننا دخلنا هذ المعركة لضرب من يريد ضربنا،
وكان لحماس اعتقاد بأن باستطاعتهم أن ييرجوا رابحين سياسيا ً وجسديا ً من المعركة1(.م
ت -وقدر وزير شئون االستيبارات سيوفان شتاينتسس أن تنتهي الحملة البرية بالسيطرة الكاملة
على غزة ،حي أدخل الجيش قوات كبيرة من وحدة المشاة للقطاع2(.م
واستدعى الجيش اإلسرائيلي نحو  20ألفا من قوات االحتياط استعدادا للهجوم البر على غزة،
الذ اعتبر مالذا ً أخيرا ً ،بعد أن درس إيجابيات وسلبيات  ،ووصل أخيرا ً التياذ هذ اليطوة التي رافقتها
إغارة سالح الجو على  322هدفا ً في أنحاء قطاع غزة ،بما فيها  220منصة مطمورة إلطال
الصواريخ ،و 58موقعا ً يشتب بكونها أنفاقا ً هجومية ،و 46موقعا ً للقيادة والسيطرة ،وهذا المعدن من
الغارات يشكل ضعفي حجم الضربات الجوية التي شهدتها الحرب السابقة نهاية العام 3(.2012م
التقدير اإلسرائيلي للعملية البرية تجا غزة وصفها بـسالمحدودة والموضعيةس ،وقد تستمر بين
أسبوع و 3أسابيع ،وربما تتوسع في األيام القريبة ،حتى يتوقف إطال الصواريخ نحو األهداف
اإلسرائيلية ،بحي يغدو الحدي عن معركة ليست قصيرة ،خاصة أنها تتزامن مع تكثيف سالح الطيران
قصف األهداف إلعداد األرضية إلدخان قوات برية ،وبالتالي فالعملية البرية ليست سهلة ،والمعركة فيها
ستكون فو سط األرض وتحت .
الملفت في األمر ،أن رغم التحفز اإلسرائيلي للعملية البرية من قبل المستوى السياسي
واألحزاب والرأ العام ،لكن المستوى العسكر العملياتي أبدى تحفظا ً كبيرا ً في الذهاب إليها ،لمعرفت
اليقينية بوجود جملة مياطر كثيرة على دخون الجيش إلى غزة برا ً ،ومن أجل تدارك كل هذ المياطر،
أوصى بأن تكون العملية سريعة ومحاطة بنيران كثيفة لمنع تعرض الجنود لليطر ،والضغط بقوة على
حماس للتراجع ،والقبون بالتهدئة.
وهكذا لم يكن سرا ً أن القيادة اإلسرائيلية ،السياسية والعسكرية ،ترددت بشكل كبير باتياذ قرار
العملية البرية ،ألن عملية محدودة النطا لن تحق أ أهداف ،بينما عملية برية واسعة ستكون محفوفة
بمغامرات كبيرة ،وبدون شن عملية عسكرية برية واسعة في عم قطاع غزة لن يمكن الحدي عن
وقف الصواريخ ،ولذلك بدأ الجيش يطالب الفلسطينيين في القطاع في األحياء القريبة من الشريط
الحدود بالنزوح عن بيوتهم ،وقصف هذ المناط  ،بادعاء أن العملية إخالء سكان ألغراض دفاعية.
ووضعت محافل التقدير االستراتيجي اإلسرائيلي سبنك أهدافس للعملية البرية ،وقدمتها
للمستوى السياسي ،الذ أخضعها للنقاشات المطولة في جلسات المجلس الوزار المصغر للشؤون
األمنية والسياسية ،وبلغت  27جلسة بمعدن  160ساعة.
وحذرت أوساط الجيش واالستيبارات العسكرية المستوى السياسي من السعي للقيام بأ
مغامرة ،مما يعني أن قرار القيام بعملية برية في غزة لن يكون بهدف احتالل  ،والقضاء على حماس ،بل
االكتفاء بوضع أهداف متواضعة يمكن تحقيقها ،من بينها:
 -1تقلي عدد الصواريخ التي تطل باتجا العم اإلسرائيلي.
 -2ضرب منظومات إستراتيجية لحماس يصعب استهدافها من الجو.
 -3إضعاف قوة حماس التي لم تتراجع طيلة الحرب،والضرر النسبي الذ أوقعت
باإلسرائيليين محبط.
 -4البح عن عملية برية نوعية يمكن عقبها التوصل إلى تهدئة4(.م

1م موقع ويلال اإلخبار .2014/7/19 ،
2م برهوم جرايسي ،وزر اء إسرائيليون يتحدنون عن خيار احتالن قطاع غزة ،الغد األردنية:2014/7/20 ،
 http://www.alghad.com/articles/815598 -%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1 %D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8% A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 -%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%BA%D8%B2%D8%A9?s=028dec00c94e4a43c41aefc30bf100b9

3م إسرائيل تد طبون الحرب البرية على غزة ،وكاالت عالمية:2014/7/10 ،
http://www.24.ae/Article.aspx?ArticleId=90576
 4م أليكس فيشمان ،نتنياهو المتردد :بين عملية برية أو التراجع والقبون بتحديد اليسارة ،يديعوت أحرونوت:2014/7/11 ،
http://al-binaa.com/albinaa/?article=9228
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واتفقت المستويات السياسية والعسكرية واألمنية اإلسرائيلية ،بما يقترب من اإلجماع ،على أن
إدخان القوات البرية للمنطقة الواقعة بين السياج الحدود مع غزة والمناط المأهولة هو الجزء السهل
من العملية البرية ،حي ستكون الحركة سريعة ،يرافقها إطال نيران كثيفة ،وتحت غطاء جو .
وبعد انطال العملية البرية ضد غزة ،سادت حالة من اإلحباط لدى كبار الضباط وصناع القرار
السياسي ،لقوة الكثافة النارية التي فاجأهم بها المقاتلون الفلسطينيون فور تقدمهم البر البطيء ،بعدما
ظنوا أن حماس ستركع على ركبتيها ،وتتعطش لوقف إطال النار ،لكن ما بدا في الساعات األولى
للعملية البرية أنها على غير المتوقع ،صمدت وتحملت القتان فترة طويلة ،وبقدرات عالية ،ألنها توقعت
سابقا ً ،وأعدت ل جيدا ً.
وتم تحديد العم الجغرافي للغزو البر اإلسرائيلي على حدود غزة بمعيارين أساسيين:
 -1صعوبة التمييز بين المدنيين والمقاومين في أحياء غزة المعقدة ،مما أدى لقتل المئات منهم،
وخروج التنديد الدولي ،وضي الفترة الزمنية الممنوحة للجيش اإلسرائيلي الستكمان
عدوان ،
 -2مع إخراج هذا ال ُميطط البر إلى حيبز التنفيذ ،بدأت الحكومة اإلسرائيلية بفقدان الشرعية
الدولية والعربية ،خصوصا ً أن بع دون اإلقليم العربي أرادت ،وما زالت تريد ،رؤية
حماس وهي تنزف1(.م
ولذلك تعمدت القوات البرية الغازية لحدود غزة أن تصل وحداتها العسكرية لمناط خافية عن
العيان ،وتمنع مقاتلي حماس من مراقبتها ،باالستفادة من الحرب السابقة  ،2012حي كان تجميع القوات
البرية كثيفا ً وباديا ً للعيان ،وتمكن الغزيون من مشاهدة آالف الجنود بالعين المجردة موزعين في
المنطقة ،وبدا من السهل توجي الصواريخ وقذائف الهاون باتجاههم ،مما أدى إليقاع إصابات في
صفوفهم.
كل ذلك يعني أن السيناريو البر صعب جدا ً ،لالعتبارات العسكرية والسياسية التالية:
أ -معركة تنظيف غزة من عشرات آالف الوسائل القتالية والصواريخ والمواد المتفجرة
والصواريخ المضادة للدبابات و 20ألف مقاتل ،ستجعل اإلسرائيليين يشتاقون إلى جنوب
لبنان،
ب -الجيش سيدفع نمنا ً فظيعا ً في حان أقدم على إعادة احتالن غزة ،بمقتل  800-600جنديا ً إن
2
تم ذلك ،أل بن دخون كل بيت في غزة ييلف آالف القتلى من الفلسطينيين،
ت -على المستوى السياسي ،فإن اتفاقيات السالم مع مصر واألردن ستتعرض ليطر حقيقي،
وسيجعل الحكومة اإلسرائيلية منبوذة في العالم،
ث -اندالع مواجهات في الضفة الغربية والداخل المحتل،
ج -على الصعيد االقتصاد  ،قدرت تكلفة عملية احتالن غزة المباشرة على االقتصاد
أموان إلعادة إعمار القطاع فإن التكلفة
اإلسرائيلي بـ 10مليار شيكل ،ومع تيصي
ستصل  15مليار شيكل3(.م
واعتبر عدد من وزراء الكابينت أن هذ المعطيات تهدف إلعطاء صورة سوداوية لعدم اتياذ
قرار باحتالن غزة ،فيما أكد ضباط الجيش أنها معطيات تشير للوضع الذ سينشأ في غزة ،وليس مبالغًا
بها.
كما أن سنتنياهوس ،وبعد عرض هذ المعطيات ،طلب إجراء تصويت ،وعندها لم يرفع أحد من
الوزراء يد مؤيدًا ليطة احتالن القطاع ،ونقل عن وزراء في المجلس الوزار قولهم إن الجيش غير
متحمس للمعركة ،وفي حين أن المستوى السياسي بشكل عام يصاد على  %50مما يطلب الجيش في
الحروب ،فإن المجلس الوزار اإلسرائيلي صاد على  ،%120ومنذ اليوم األون كان هناك إحساس
بوجوب ح الجيش على العمل.
1م داني ياتوم ،في غزة يطلقون الصواريخ من جيوبهم ،القناة العبرية العاشرة:2014/7/11 ،
http://www.qudsn.ps/article/44855
2م شالوم يروشاليمي ،معاريف :احتالن غزة سيكلف إسرائيل نمنا ً باهظاً ،معاريف:2014/8/17 ،
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=98545
3م سيناريوهات غزة جعلتنا نشتا لجنوب لبنان ،القناة العبرية الثانية:2014/8/5 ،
http://www.alzaytouna.net/permalink/74718.html
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ولعل ما جرى في طون وعرض الكيان اإلسرائيلي خالن حرب غزة من انهيارات أمنية
متالحقة على إيقاع صواريخ المقاومة المنهمرة ،يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن الجيش اإلسرائيلي غر
شيئا ً فشيئا ً في بحر النار ،مما أنار التساؤالت حون جدوى المعركة البرية مع غزة في ضوء الفشل
العسكر واالستيباراتي الذريع ،وفشل أهداف العدوان رغم أساليب العنف األعمى ،واإلبادة الجماعية
ضد الفلسطينيين.
أخيرا ..فإن من اتيذ القرار اإلسرائيلي بدخون العملية البرية نحو غزة فهم أن الحدي ليس عن
نزهة صيفية أو جولة صباحية ،ورغم اإلعداد لها بشكل جيد ولمدة طويلة ،فال يمكن االفتراض بأن
المياطر التي واجهتها القوات المتوغلة في القطاع من قبل حماس جاءت في حدود المعقون!

المبحث الرابع :المواقف السياسية من الحرب
إن قراءة متأنية للمواقف السياسية المحلية واإلقليمية من حرب غزة  ،2014تكشف أنها تسببت في
انكشاف المعسكر العربي الحليف للواليات المتحدة أمام الرأ العام العربي ،وعجز عن إدارة سياست
تجا الكيان اإلسرائيلي ،التي أرادت تركيع حماس ،وتقليم أظافرها ،وإعادتها لبيت الطاعة ،حي أصب
األمر بعد انتهاء الحرب أكثر صعوبة ،لكن ذلك ال يعني أن بوادر التراجع عن هذ األهداف يمكن أن
تتوقف.
ولذلك تحتاج الدون العربية لمراجعة جدية وجذرية ألهدافها ،وللسياسات التي تتبعها لتحقي هذ
األهداف ،خاصة بعدما ظهر منها خالن حرب غزة ،السيما وأن معظمها تتحرك من منطل تجنب
العودة إلى الحرب مع الكيان اإلسرائيلي ،وتعزيز مسار التسوية السلمية.
لقد شكل اندالع العدوان على غزة  ،2014وما واجه من مقاومة وصمود شعبي عظيمين ،في ظل
دمار هائل وجرحى تجاوزوا العشرة آالف ،وشهداء تجاوزوا األلفين ،وقو ِّبل من قبل الرأ العام
العالمي ،فرصة تارييية متجددة إلعطاء األولوية للقضية الفلسطينية.
وأدت التطورات المتسارعة في غزة ،بين وقف إطال النار نم استئناف  ،لدفع األمور حتى تضع
الحرب أوزارها ،اليوم أو غدا ً أو بعد غد ،مما يمن الفرصة للقيام بعملية كشف الحساب ،لليسائر
والمكاسب ،بين جميع األطراف المنيرطة في هذ الحرب التي امتدت قرابة الشهرين.
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فقد اس تيدمت القوات اإلسرائيلية في حربها المجنونة ضد غزة ،معظم ترسانتها العسكرية :الجوية
والبحرية والبرية ،وألقت على الفلسطينيين ما يقرب من  4آالف طن من المتفجرات ،قتلت بسببها ما
يقرب من  2000فلسطينياً ،جلهم من المدنيين األطفان والنساء ،وهدمت  3آالف منزالً بصورة كلية،
و 20ألفا ً بصورة جزئية.
ولم تقتصر خسائر هذ الحرب على الجانب اإلنساني البحت ،على أهميت وخطورت  ،بل تعدت
ليسائر سياسية منيت بها أطراف شاركت في هذا العدوان ،بجانب االحتالن اإلسرائيلي ،أو تفرجت
علي  ،فيما خرجت أطراف أخرى رابحة نسبيا ً من جولة القتان الدائرة في غزة.
وليس من السهل القيام بكشف حساب بين الرابحين والياسرين من حرب غزة ،في ضوء تشابك
المصال المحلية واإلقليمية والدولية ،وتداخل التحالفات واليصومات ،على اعتبار أن تطورات الحرب
بالصورة الدراماتيكية دفعت ميتلف األطراف إلعادة تموضع في مواقفها السياسية الحاصلة من حرب
غزة.

أوالً :حماس وحلفاؤها

أنبتت األيام اليمسين من القتان في غزة أن المقاومة الفلسطينية ،وحماس على رأسها ،استعدت
جيدا ً لمواجهة العدوان اإلسرائيلي ،سواء من قبيل الجاهزية العسكرية الميدانية ،أو اليطاب السياسي
المراف للقتان ،مما جعلها تيوض المراحل الميتلفة للعدوان بكثير من رباطة الجأش ،والتأكيد على
مطالبها المعلنة.
ويمكن حصر ما اعتبرت حماس إنجازات سياسية وعسكرية لها خالن هذ المواجهة الجوانب
التالية:
 -1على الصعيد القتالي بدا واضحا ً ان كتائب القسام ،انتقلت من دائرة حرب العصابات
القتالية ،لما يقترب من صورة الجيش النظامي ،وإن أبقت على نمطية أعمان الكر والفر،
ووضع العبوات الناسفة ،وصوالً ألسر جنديين
والمباغتة والمفاجأة ،وعمليات القن
إسرائيليين ،ومحاوالت أخرى1(.م
هذ األساليب القتالية رفعت أسهم المقاومة لدى الرأ العام الفلسطيني والعربي بصورة غير
مسبوقة ،وأنبتت أن الجيش اإلسرائيلي يمكن قهر  ،وجباية أنمان بشرية باهظة من  ،وأكدت أن خيار
المقاومة المسلحة ال يجب تحييد جانباً ،رغم الفوار الفلكية في موازين القوى التقليدية المتعارف عليها
بين الجيوش ،السيما في ضوء انسداد مشروع التسوية بين السلطة الفلسطينية والجانب اإلسرائيلي.
وفي ذات الوقت ،فإن القوى المحلية واإلقليمية المتضررة من تنامي قوة المقاومة ،واألداء
العسكر الملفت لها في ساحة المواجهة مع الجيش اإلسرائيلي ،لن تقف مكتوفة األيد على هذا
التصاعد المطرد للشعبية المتزايدة لمشروع المقاومة ،مما يؤكد أن اليوم التالي لوقف إطال النار في
غزة ،شهد جهودا ً أمنية وعسكرية وميدانية لوقف تعزز المقاومة ،وعرقلة زيادة قوتها التسليحية.
 -2نب األداء القتالي لحماس في المعركة أمام الجيش اإلسرائيلي قوى إقليمية قاطعت الحركة
بسبب الموقف من الثورة السورية ،وأقصد تحديدا ً إيران وحزب هللا ،خاصة بعد الفتور في
العالقات بينهما ،وشهدت حرب غزة تجدد االتصاالت بينهما بصورة مكثفة خالن أيام
الحرب ،وتلقى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس اتصاالت هاتفية من طهران
وبيروت.
ومن المهم اإلشارة إلى أن حماس تعمدت عن ساب إصرار اإلشارة والتصري بأن وسائلها
القتالية وأسلحتها التي تقاتل بها الجيش اإلسرائيلي في هذ الحرب صناعة محلية غزاوية بحتة ،وهو
تأكيد سياسي يقترب من نفي أ دور ألحد فيما تعتبر االنتصار الذ حققت  ،بعكس الحرب السابقة
 ،2012التي شكرت فيها إيران على دعمها اللوجستي لكتائب القسام.
ً
ومع ذلك ،شعرت إيران وحزب هللا اللذان بادرا باالتصان بحماس بعد  17يوما من الحرب ،أن
حماس تجاوزت الدعم الذ كان يقدم لها من قبلهما ،واعتمدت على قدراتها المحلية التي أرقت الجيش
1م كتائب القسام منظبمة ،وتتقن حرب العصابات ،معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي ،جامعة تل أبيب:
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=59184
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اإلسرائيلي ،وجاء هذا الشعور متأخرا ً بعد أن قرر الجانبان إرجاء استئناف عالقتهما بحماس بسبب
موقفها من الثورة السورية ،ووضع الفيتو السور الرسمي على ضخ دماء جديدة في العالقة معها1(.م
وقد تواتر معطيات بأن زيارة قيادة حماس برئاسة خالد مشعل إلى طهران ،وربما بيروت
أيضاً ،باتت وشيكة ،في ضوء تجاوز حماس للدعم اإليراني البحت ،وإنبات أنها قادرة على التعاطي مع
ظروف الحصار والقطيعة ،مما يتطلب من إيران التي تواج عزلة إقليمية عربية إسالمية بسبب تورطها
في العرا وسوريا ،أن تجدد عالقاتها مع هذا الفصيل الفلسطيني العربي اإلسالمي.
 -3تبدو حماس مصرة أكثر من أ وقت مضى على عدم ذهاب تضحياتها التي قدمتها في
حرب غزة دون تحقي نتائج سياسية داخلية على صعيد المجتمع الفلسطيني ،سواء في
تعزيز شعبيتها وجماهيريتها التي ارتفعت أضعافا ً مضاعفة في الضفة الغربية وقطاع غزة،
ومن نم ترجمتها في أ انتيابات تشريعية وبلدية ورئاسية قادمة ،أو محاولة سحب
البرنامج السياسي الفلسطيني باتجا قناعا تها السياسية المرتبطة بالمقاومة ،وتضم إلى
جانبها عددا ً من الفصائل ،إن تمكنت من ذلك.
 -4التحد األبرز الذ قد يواج حماس على الصعيد الفلسطيني الداخلي ما قد تسفر عن
مفاوضات التهدئة في العاصمة المصرية القاهرة ،وكل ما يصل كاتب السطور من
تسريبات ومعطيات يؤكد بما يدع مجاالً للشك أن هناك معركة ضارية تجر بين وفد
حماس من جهة ،وباقي الوفود الفلسطينية سوفد منظمة التحريرس والمصرية واإلسرائيلية،
فال أحد من األطراف الثالنة معني بأن تترجم حماس انتصارها على الجيش اإلسرائيلي إلى
إنجاز سياسي على األرض ،ولذلك فهم يماطلون ويتريثون ،وليسوا في عجلة من أمرهم
فيما يتعل بمطالب رفع الحصار وفت المعابر.
ولذلك ،تيشى حماس أن تبدأ المماطلة في إعادة إعمار غزة أشهرا ً طويلة ،وربما سنوات ،تحت
ذرائع الترتيبات الفنية واإلجراءات اإلدارية والروتين البيروقراطي ،ما يعني أن يبقى ما يقرب من
نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة مشردين في العراء ،بدون بيت وال مسكن وال مأوى ،بعد أن
شردهم القصف اإلسرائيلي ،وكل ذلك قد يدفع الفلسطينيين للوم حماس على هذ الحرب ،ألنها أضرت
بهم كثيراً ،ولم تستطع الحركة المحاصرة ماليا ً من تعويضهم ،كما حصل في حرب 2(.2012م
هذا التلكؤ ا لمتوقع في تعوي الفلسطينيين المتضررين من آنار العدوان اإلسرائيلي على غزة،
رأت حماس مقصودا ً ومفتعالً من قبل أطراف عديدة ،داخلية وخارجية ،لمحاولة حرمانها من توظيف
مقاومتها للجيش اإلسرائيلي على الصعيد الشعبي والجماهير .
ولما كانت حماس تعاني أزمة مالية طاحنة ،فقد ال تقوى على القيام بمهمات التعوي الشامل
المتمثلة في اإليواء واإلغانة العاجلة ،ولو أنها قامت بذلك في ساعات التهدئة التي كانت تعلن بين حين
وآخر في غزة ،لكن ذلك ال يفي بالغرض ،فاألضرار التي سببها القصف اإلسرائيلي فا تصور حماس
بصورة ال تيطئها العين.
 -5ال يغيب عن ذهن أ متابع لتطورات الساحة الفلسطينية الداخلية أن حماس اضطرت
لمواجهة العدوان اإلسرائيلي بهذ الضراوة والقسوة بعد أن شعرت أن المصالحة التي
أقدمت عليها مع فت  ،لم تكن منصفة لها ولقواعدها التنظيمية ،ونج أبو مازن بسحب
الشرعية الدستورية منها باستقالة حكومة إسماعيل هنية في غزة ،وحصر التمثيل الرسمي
بحكومة التواف القائمة في رام هللا.

1م حماس تيوض حرب غزة بدون دعم إيران ،المونيتور:2014/7/16 ،
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/07/hamas-war-israel-without-iran-support.html
2م استئناف مباحثات التهدئة قريبًا ..وإسرائيل تيشى تجدبد القتان:2014/9/14 ،
http://altagreer.com/%D8%AA%D9%82%D8% A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D
9%81-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9 -%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7
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وجاءت الحرب ،والمقاومة التي قدمتها حماس ،استعادة سريعة لثقة قواعدها بيط الحركة
السياسي ،وأنها قادرة على قلب الطاولة أمام الجميع إن حاولوا التالعب بها ،كما حصل عقب المصالحة،
مما قد يكب جماح أ جهد إقليمي ودولي للعودة من جديد لسياسة حصارها وتهميشها وإقصائها ،وهي
سياسات نبت فشلها وعقمها ،بعدما بينت الحرب األخيرة أن سنوات الحصار الثمانية لم تزد حماس إال
قوة أكثر من ذ قبل1(.م

ثانياً :السلطة الفلسطينية

بقيت السلطة الفلسطينية أياما ً طويلة مكتفية بموقف المتفرج على ما يحصل من حرب إبادة في
غزة ،إلى أن انيرطت في جهود وقف العدوان اإلسرائيلي ،حين شعرت أن الحرب اإلسرائيلية ذاهبة
نحو العملية البرية ،وما قد يترتب علي من سقوط الضحايا المدنيين.
والجهود التي قامت بها السلطة كانت أقرب لـسالصليب األحمرس ،حي ركزت على نداءاتها
النظر عن تحقي المطالب
اإلغانية بمساعدة المدنيين ،والدعوة لوقف إطال النار بأ نمن ،بغ
الفلسطينية برفع الحصار وفت المعابر ،وتيللها بع الدعوات الصادرة من مسئولين فلسطينيين بحقن
دماء المدنيين فقط ،دون اعتبار للجانب السياسي للحرب برمتها.
وواج الموقف الفلسطيني الرسمي انتقادات شعبية وفصائلية حادة ،من خالن مراحل الميتلفة:
 -1اتهام االكتفاء بموقف المتفرج على نزيف الدماء في قطاع غزة ،وعدم مواكبت للمجزرة
المتواصلة دون إبداء موقف سياسي جاد يتعل بإرسان مساعدات عاجلة للقطاع ،وعدم
توج رئيس حكومة التواف بزيارة عاجلة هناك،
 -2في مرحلة الحقة ،انتقل الموقف الرسمي الفلسطيني للضغط على جانب المقاومة في غزة،
خاصة حماس ،بالتساو مع المطالب اإلسرائيلية واإلقليمية الداعية لوقف فور إلطال
النار ،نم ترحيل المطالب المعلنة للمقاومة في مرحلة الحقة،
 -3في مرحلت األخيرة ،صعد الموقف الفلسطيني الرسمي لواجهة األحداث ،حين شكل الرئيس
الفلسطيني الوفد الموحد الذ وصل القاهرة إلجراء محادنات وقف إطال النار ،في ضوء
موقف إقليمي دولي لتغييب حماس التي واجهت العدوان اإلسرائيلي في الميدان ،لصال
تصدير السلطة فيما يتعل بإعادة إعمار غزة ،وإجراءات رفع الحصار ،وفت المعابر2(.م
هذا التصدير اإلقليمي والدولي للسلطة الفلسطينية ،وهي التي غابت معظم أيام الحرب ،قد
يرافق  ،ولو بصورة أولية ،عودة لمسار المفاوضات السياسية مع إسرائيل ،رغبة من معظم األطراف،
بحرمان حماس من الصعود على واجهة المشهد السياسي ،من خالن المعطيات التالية:
 -1لحقت السلطة الفلسطينية بموقفها ضد الحرب على غزة متأخرة ،لكن رغبة اإلقليم
والمجتمع الدولي بتهميش حماس وتصدير السلطة ،جاء لصالحها في الربع ساعة األخير،
ولذلك هي ليست بالضرورة متبنية لمواقف حماس وقوى المقاومة المتعلقة برفع الحصار
وفت المعابر بصورة كلية كشرط أساسي لوقف دائم إلطال النار ،ما يعني أن الوفد
الفلسطيني سالموحدس الذ ذهب للقاهرة إلجراء مفاوضات التهدئة مع إسرائيل بوساطة
مصرية ،لم يكن سموحداس خلف جميع المطالب وبذات المستوى.
ولعل أكبر مثان على ذلك أن حم اس اشترطت وقف إطال النار مع رفع الحصار عن غزة
سبالتواز س ،فيما أيدت السلطة الفلسطينية المبادرة المصرية القائلة بربط األمرين سبالتواليس.
1م حرب غزة الثالثة :حدود القوة اإلسر ائيلية وأف المقاومة ،مركز الجزير للدراسات:2014/7/24 ،
http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2014/07/2014724104718111875.htm
2م العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وانعكاسات المستقبلية ،مركز الزيتونة لدراسات واالستشارات ،بيروت:2014/9/17 ،
http://www.alzaytouna.net/permalink/78244.html
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 -2أكثر من ذلك ،فإن اليوم التالي للوقف النهائي إلطال النار ،شهد استقطابا ً نسبيا ًفي الساحة
الفلسطينية ،لدى البدء بتطبي اتفا التهدئة ،وفت المعابر ،ورفع الحصار ،وإعادة إعمار
غزة ،وهذا االستقطاب تعل بالمسئولية عن كل هذ األمور ،ولو أسند األمر نهائيا ً لحكومة
التواف  ،لكن أداء هذ الحكومة خالن األشهر األولى من عمرها لم يدن على أنها توافقية
فعالً ،بقدر ما هي تابعة للرئيس عباس مباشرة1(.م
ولم تكن السلطة الفلسطينية في عجلة من أمرها لتحقي إنجازات سياسية في غزة قائمة على
الصمود الذ أبدت المقاومة ،باعتبار أن أ نتائج إيجابية تتمثل برفع الحصار وفت المعابر وإعادة
اإلعمار سيحسب لدى الرأ العام لصال المقاومة ،وخاصة حماس ،وهو ما قد تحصد نمار السياسية
في أ انتيابات قادمة.
ولذلك فور أن وضعت الحرب أوزارها ،دخلت الساحة السياسية الفلسطينية الداخلية في حالة
سبازارس انتيابي مبكر ،في محاولة من الجانبين :فت وحماس ،لتوظيف حرب غزة مع هذا الطرف أو
ذاك ،تحضيرا ً لموسم االنتيابات التشريعية والرئاسية التي أقرها اتفا المصالحة الموقع بينهما في أبريل
نيسان .2014
 -3جانب آخر مما تعتقد السلطة الفلسطينية أن مكسب لها من حرب لم تقل كلمة إيجابية فيها،
فضالً عن عدم االنيراط فيها ،يتمثل في فرضية عودة المفاوضات مع إسرائيل ،في ظل
الرغبة اإلقليمية والدولية بتصد يرها على حساب حماس ،ما قد يعني أن تعود السلطة
للواجهة السياسية واإلعالمية ،بعد أشهر على تعطل المفاوضات ،بسبب تعنت الحكومة
اإلسرائيلية ،لكن العقبة الكأداء تبقى أن أ عودة للمفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية عقب
حرب غزة ،قد تعني انفراط عقد االئتالف الحكومي القائم األكثر يمينية في تارييها.
 -4موقف السلطة الفلسطينية ليس على قلب رجل واحد ،في ضوء ما وصل من معطيات تشير
إلى أن رئيس السلطة أبو مازن ليس مرحبا ً ب كثيرا ً في بع العواصم العربية :القاهرة
والرياض وأبو ظبي ،ألنها تفضل خصم اللدود محمد دحالن علي  ،الذ وصل إلى
القاهرة فور اندالع حرب غزة ،لمحاولة العثور على موقع ل في اليوم التالي النتهاء
الحرب ،وبات مقربا ً جدا ً من دوائر صنع القرار المصر السياسي في قصر الرئاسة ،أو
لدى جهاز الميابرات العامة.

ثالثاً :الجوار اإلقليمي
بصورة أكثر من الحربين السابقتين 2008 ،و ،2012تجلى البعد اإلقليمي لحرب غزة على
المواقف العربية الرسمية ،بين فري مؤيد لمطالب المقاومة الفلسطينية ،وآخر متفرج على المجزرة
الحاصلة في غزة ،ونال رأى نفس شريكا ً للحكومة اإلسرائيلية في حربها على الفلسطينيين ،على النحو
التالي:
 -1الفريق األول :تمثل بصورة أساسية بدولة قطر التي طلبت منها حماس نقل مطالبها
للمجتمع الدولي لوقف إطال النار ،وتحولت الدوحة إلى قبلة لمعظم ساسة العالم في أسابيع
الحرب السبعة ،واستطاعت توظيف دبلوماسيتها سالناعمةس لحشد إقليمي ودولي لالستجابة
لمطالب الفلسطينيين ،وهو ما استجلب هجوما ً إسرائيليا ً سافراً على الدور القطر  ،واتهام
بدعم اإلرهاب ،وكان بجانب الموقف القطر بع الدون بنسبة متفاوتة كتونس والكويت
والسودان والجزائر.

 1م صحيفة المونيتور األمريكية :بعد غزة ،فت وحماس تعودان إلى المشاحنات:2014/9/9 ،
http://www.eyesnews.com/NewsDetails.aspx?id=2833
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 -2الفريق الثاني :ارتضت بع الدون العربية الموقف السلبي من الحرب ،وهي في معظمها
ال ترى لنفسها ناقة وال جمل مما يحصل في غزة ،سواء النشغالها بملفاتها الداخلية ،أو
ألنها بعيدة عن مواقع التأنير في القرار اإلقليمي ،والحدي يدور عن مواقف العرا
وسوريا ولبنان والمغرب.
 -3الفريق الثالث :أخذ حيزا ً سياسيا ً وإعالميا ً في الحرب على غزة ،واعتبر نفس شريكا ً
لإلسرائيليين في حربهم ضد حماس ،تلميحا ً أو تصريحاً ،مصر بصورة أساسية ،ومعها
بع دون اليليج العربي ،التي مارست ضغوطا ً ال تيطئها العين على حماس ،سواء من
الناحية السياسية في طرح المبادرة المصرية بدون التشاور معها ،أو من الناحية الميدانية
في اإلغال شب الكامل لمعبر رف في ذروة الحرب على غزة.
ولذلك فإن معي ار الرب واليسارة لهذ األطراف تحدد بموجب نتائج حرب غزة ،السيما وأن
كل فري من جهت يحاون تغليب الطر الذ يدعم في هذا العدوان.
ً
األكيد أن هناك إعادة تموضع واض في المحاور اإلقليمية ،بعيدا عن مسميات ساالعتدان
والممانعةس ،السيما في ضوء تأكيدات إسرائيلية عن تحالف يجمعها مع دون عربية بعينها ،تناصب
حماس العداء ،وإن لم تسمها باالسم ،لكنها ال تيفي عداءها لمشروع المقاومة ككل في المنطقة ،واإلسالم
السياسي بصورة خاصة1(.م
وأخذ الفرز اإلقليمي أبعادا ً أكثر وضوحا ً بعد أن تضع حرب غزة أوزارها بصورة كاملة،
السيما على صعيد تطوير العالقات بالسلطة الفلسطينية من جهة ،واالستمرار بتهميش حماس وإقصائها
من جهة أخرى.
ولعل أكبر مثان على ذلك ما قامت ب السلطات المصرية في ذروة الحرب على غزة حين
منعت إدخان المساعدات اإلنسانية القادمة من دون ال تربطها بها عالقات جيدة مثل قطر وتركيا وتونس،
في حين فتحت أبواب معبر رف أمام المساعدات القادمة من األردن ودون اليليج ،كي يرى الفلسطيني
في غزة أن من ساعد من األشقاء العرب هم هؤالء ،وهؤالء فقط!
أكثر من ذلك ،فقد جاء الموقف العربي مييبا ً لآلمان بصورة نقيلة حين لم يتوج أ من
الوزراء العرب إلى غزة ،كما حصل في حرب  ،2012وبقي أمين عام الجامعة العربية منتظرا ً حتى
أعلن وقف إطال النار ،وأعلن أن سيوفد عددا ً من الوزراء العرب إلى غزة لتفقد أوضاعها ،وربط ذلك
بمفاوضات التهدئة في القاهرة ،ما يعني أن ذهاب الوزراء إلى غزة مرتبط بصورة عضوية بموافقة
الوسيط المصر في مفاوضات التهدئة.
الدون العربية على حركات
 -4تزامنت الحرب على غزة مع حرب أخرى تشنها بع
ساإلسالم السياسيس ،بل وجدت هذ الدون نفسها منيرطة في الحرب اإلسرائيلية ضد غزة،
على اعتبار أن إيقاع الهزيمة بحماس سيجد أصداء في أوضاعها الداخلية ،والعكس
صحي  ،ولذلك وجدنا مواقف هذ الدون بصورة أو بأخرى تقف على يمين اإلسرائيليين في
عدوانهم على الفلسطينيين.
وهكذا يجر الفلسطينيون مقارنات موضوعية في تناون المواقف اإلقليمية العربية من حروب
غزة الثالث:2014 ،2012 ،2008 :
أ -فقد عقدت الدوحة في الحرب األولى قمة غزة ،وحضرتها قيادة المقاومة للمرة األولى
بجانب الرؤساء العرب،
 1م تسفي بارئيل ،التحالف اإلسرائيلي مع العرب ضد حماس خالن حرب غزة ،فلسطين اآلن:2014/9/27 ،
 http://paltimes.net/details/news/73999/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7.html
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ب -وفي الحرب الثانية أوقف اإلسرائيليون عدوان بفضل الموقف المصر زمن الرئيس
محمد مرسي بعد  8أيام فقط من اندالعها ،وزيارة عدد من الوزراء العرب إلى غزة في
األيام األولى للحرب،
ت -في حين جاءت الحرب الثالثة  ،2014في ظل عزوف عربي رسمي عن التدخل لوقفها،
المواقف على قلتها في:
وتسليم للدبلوماسية المصرية للتصرف حيالها ،باستثناء بع
قطر ،السودان ،تونس.
وتواصل هذا الفرز العربي في المواقف من حرب غزة في دهاليز المفاوضات الياصة بوقف
إطال النار ،حي أتى الموقف المصر ضاغطا ً على المقاومة الفلسطينية منذ اللحظة األولى التي أعلن
فيها عن مبادرت في األيام األولى للحرب ،حين ساوى بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،وطالبهم بوقف
إطال النار دون شروط مسبقة ،وعدم التطر لرفع الحصار وفت المعابر1(.م
بل إن جوالت التفاوض التي شهدتها القاهرة فور وقف إطال النار في األيام األولى من آب
أغسطس الماضي شهدت ضغوطا ً مصرية كبيرة على الوفد الفلسطيني لعدم بح تفاصيل المطالب
العادلة ،واالكتفاء بما يقدم اإلسرائيليون من وعود وتعهدات.
األبرز في المواقف اإلقليمية أن حرب غزة شكلت االختبار األون لعهد السيسي في رئاسة
مصر ،ولم يكد الرجل يدخل القصر الرئاسي حتى اندلعت حرب غزة ،حي اندفع بصورة تلقائية لتبني
الموقف المعاد للمقاومة الفلسطينية ،من خالن:
أ -االستمرار في إغال معبر رف حالن الحرب ،وإعاقة إدخان المساعدات اإلنسانية
واإلغانية ،وسفر المصابين من غزة للعالج في اليارج،
ب -مساواة المقاومة باالحتالن ،واعتبارهما في المبادرة المصرية يمارسان أعماالً عدائية،
ت -التلكؤ في الحراك الدبلوماسي لوقف نزيف غزة ،وعدم الدعوة لعقد قمة عربية ،تتيذ موقفا ً
ضاغطا ً على االحتالن.
هذ النقاط وسواها ،دفعت الفلسطينيين والمصريين على حد سواء إلجراء مقارنة بين األداء
السياسي والدبلوماسي للقاهرة في حربي  2012و ،2014ولم تأت النتيجة للوهلة األولى لصال العهد
الجديد.
ً
لكن من الواض أن  50يوما من القتان الضار في أجواء غزة وعلى حدودها سيكون ل ما
بعد على ميتلف الجوانب :السياسية واألمنية والعسكرية ،داخل فلسطين وخارجها ،سواء على صعيد
إعادة تموضع اليارطة السياسية الفلسطينية الداخلية ،أو حصون تغيرات في شبكة التحالفات اإلقليمية.
مع العلم أن حالة الحراك السياسي الحاصلة بالتواز مع اشتعان الميدان في غزة ،ارتبطت إلى
حد وني برغبة كل األطراف ،بتحسين شروطها التفاوضية في المرحلة اآلنية من جهة ،ومن جهة
أخرى اإلجابة عن السؤان الكبير عن اليوم التالي بعد أن هدأت المدافع ،وهبطت الطائرات اإلسرائيلية
في مطاراتها العسكرية ،وعادت األسلحة إلى مستودعاتها ،من حي توفر المعطيات التالية:
 -1من رب  :وكيف ،وحجم الرب  ،وتأنيرات التالية ،وكيف يمكن البناء علي ،
 -2ومن خسر ،وحجم اليسارة ،وكيف يمكن تقليل تبعاتها المحلية واإلقليمية،
 -3كيف سيتم إعادة قراءة اليارطة اإلقليمية ،السيما على الصعيد العربي ،بعد أن تنتهي
الحرب.
ً
ولذلك يمكن إجراء تصنيف أكثر تحديثا في قادم األيام لمواقف الياسرين والرابحين من هذ
الح رب ،بناء على انتقان المواجهة من الميدان العسكر في غزة إلى المعركة السياسية في مفاوضات
وقف إطال النار في القاهرة ،حي يتم قطف نمار اإلنجاز الميداني إلى تحقي ألهداف المقاومة برفع
الحصار عن غزة.

1م العدوان على غزة يظهر الفار بين مرسي والسيسيhttp://www.rassd.com/22-102021.htm :2014/7/9 ،
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الفصل الثالث :السلوك العسكري اإلسرائيلي
المبحث األول :أسباب الحرب ونتائجها
أوالً :دوافع الحرب
ثانياً :تهيئة الجبهة الداخلية
ثالثاً :مؤيدو الحرب ومعارضوها
المبحث الثاني :الحصاد اإلسرائيلي
أوالً :االنتكاسة العسكرية
 -1إخفاق القبة الحديدية
 -2حرب االستنزاف
ثانياً :الفشل السياسي
ثالثاً :الضربة االستراتيجية
المبحث الثالث :القوة النارية اإلسرائيلية وخسائرها
أوالً :القوة النارية اإلسرائيلية
ثانياً :منطلقات المواجهة الميدانية
ثالثاً :النتائج المغايرة
رابعاً :الرقابة العسكرية
خامساً :الخسائر اإلسرائيلية

المبحث األول :أسباب الحرب ونتائجها
أوالً :دوافع الحرب
فور اندالع الحرب اإلسرائيلية على غزة مساء  ،2014/7/7أجرى رئيس الوزراء سبنيامين
نتنياهوس اتصاالت برؤساء بلديات مستوطنات بمحيط قطاع غزة ،أخبرهم بأن العملية العسكرية طويلة،
وما زالت في بدايتها ،وستتواصل أليام قادمة؛ لذلك على الجمهور التجهز لذلك ،ألن الجبهة الداخلية
ستتلقى ضربات صاروخية من قبل حماس ،و العملية العسكرية قد ال تحق نتائجها بشكل فور .
وأعطى أعطى أوامر لقيادة الجيش بـسخلع القفازاتس ،وتوسيع رقعة العملية العسكرية ضد حماس،
و اتياذ االستعدادات الالزمة سللذهاب حتى النهايةس ،بما في ذلك احتمان دخون قوات برية إلى القطاع،
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و التهيؤ ليوض معركة منهجية طويلة ومتواصلة الستهداف حماس وردعها ،وحملها على دفع نمن
باهن1(.م
فيما قان وزير الحرب سموشي يعلونس إن العمليات العسكرية في غزة ،لن تنتهي في األيام القريبة،
وأن الجيش قد يوسعها ،وأعلن عن حالة سالوضع الياصس في التجمعات السكنية الجنوبية ،وتشمل المدن
والبلدات التي تبعد عن الحدود مع غزة مسافة  40كيلومتراً ،ووقف األنشطة التعليمية واالقتصادية في
المنطقة2(.م
وكان واضحا ً أن الحكومة اإلسرائيلية تستعد لمعركة ضد حماس ،لن تنتهي خالن أيام معدودة،
فالحركة قادت المواجهة لتجبي منها نمنا ً من الجبهة الداخلية ،ونمة حاجة لنفس طويل ،ألنها لن تتحمل
إطال صواريخ باتجا بلداتها الجنوبية ،ولذلك بدأ البح في كافة السيناريوهات المحتملة في حان
تطورت الحرب ،وإمكانية إسقاط حماس ،ومن سيعبئ الفراغ الذ سيحدن تطور كهذا ،ألن تل أبيب لن
تسم لها بتحديد قواعد المواجهة.
وبالتالي فإن السيا الذ ذهبت بموجب المواجهة األخيرة في غزة مع الجيش اإلسرائيلي اقتضى
توجي ضربات شديدة لحماس إلعادة الردع اإلسرائيلي المتآكل ،ألن صناع القرار اإلسرائيلي توصلوا
لقناعة متأخرة أن كلما تريثوا أكثر ،فسيضطرون للرد بقوة أكبر بكثير.
بل إن بع القراءات اإلسرائيلية التياذ قرار الحرب انطلقت من مسألة تصويب مسار تارييي
بدأت الحكومة اإلسرائيلية عام  2005حين انسحبت من غزة ،وسمحت بإجراء االنتيابات التي نجحت
فيها حماس عام  ،2006وفور هذين الحدنين اليطأين إسرائيليا ً بدأت تتواجد آالف الصواريخ الموجهة
إليها.
وقان الناط بلسان الجيش سموتي ألموزس ،إن سالح الجو بدأ األيام األولى من الحرب بمهاجمة
أهداف في قطاع غزة على نطا واسع ،بهدف توجي ضربة قاسية لحماس ،وإعادة الهدوء لمدن
الجنوب ،وجرى نشر لواءين من القوات البرية بمحاذاة غزة ،واستدعاء المزيد من جنود االحتياط،
وتعزيز القوات للتمكن من تعبئتها إذا لزم األمر ،بعد توفر ضوء أخضر لتجنيد المزيد من قوات االحتياط
لتتمكن من تنفيذ مهمة برية3(.م
ويمكن الحدي عن سدزينةس مفاهيم عن أهداف المعركة األخيرة سالجرف الصامدس ،وما تيتلف في
عن عدواني سالرصاص المصبوب وعمود السحابس ،من وجهة النظر اإلسرائيلية:
 -1ترميم وتثبيت الردع اإلسرائيلي لتحقي فترة هدوء أخرى ،باعتبار انجازا ً استراتيجيا ً مركزيا ً
لحمالت سابقة ،ردع يعالج الدافع والرغبة في إطال النار على المدن اإلسرائيلية ،والحملة
األخيرة ستعالج قدرات حماس ،وعليها أن تكون موجهة في أساسها ضد الذراع العسكر ،
والضرب الشديد للقيادات واألشياص ،وقدرة إطال الصواريخ وإنتاجها.
هدف هام آخر للحملة لم يطرح ،وبالتالي لم يتحق في الماضي ،هو منع قدرة التعاظم لدى حماس،
وحقيقة أن األنفا التي تعاظمت من خاللها حماس دمرها وأغلقها المصريون ،لكنها تسم بتنفيذ ضربة
هامة لمنشآت اإلنتاج في غزة نفسها ،والتأكد أن التعاظم بعد الحملة سيكون محدودا ً وبطيئا ً ،إن لم يتوقف
على اإلطال .
ً
 -2أحد عناصر القوة المركزية لحماس ،ويفترض أن يعطي جوابا للتفو اإلسرائيلي في
االستيبارات النوعية ،وقدرة النار هو المنظومة التحت أرضية ،حي بنت حماس هذ
المنظومة والقدرات بحجم واسع للدفاع والهجوم على حد سواء ،وغزة مشبكة بأنفا ومالجئ
تحت أرضية ،وهناك ال تيتفي فقط قيادة حماس ،بل الكثير من رجان الذراع العسكر .
 -3ضياع حملة المفاجأة ،في الحملتين السابقتين تمكن الجيش اإلسرائيلي من تحقي مفاجأة تكتيكية
وضرب القيادات المأهولة ،ومع اندالع الحرب األخيرة مساء السابع من تموز أنبتت حماس أنها
منظمة تتعلم ،ونجحت بإمالء توقيت المعركة ،بينما هي ميتفية جيدا ً ،ومنكشفة أقل من
الماضي4(.م
 1م العملية العسكرية على غزة طويلة وما زالت في بدايتها ،القناة العبرية العاشرة:2014/7/8 ،
http://www.alzaytouna.net/permalink/71536.html
2م نستعد لمعركة ضد حماس لن تنتهي خالن أيام معدودة ،هآرتس:2014/7/8 ،
http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=7170
3م اإلذاعة العبريةhttp://www.npaapress.com/ar/?Action=Details&ID=22935 :2014/7/8 ،
 4م عاموس يدلين ،الجرف الصامد ،أهداف الحملة وإستراتيجية تحقيقها ،نشرة نظرة عليا ،معهد بحوث األمن القومي:2014/7/10 ،
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وكان واضحا ً أن الهجوم اإلسرائيلي العنيف على غزة في  4عوامل:
 -1األون امتصاص غضب اإلسرائيليين الناتج عن اختطاف المستوطنين الثالنة وقتلهم،
 -2الثاني تأديب حماس ألنها تجرأت وأطلقت صوارييها التي وصلت مدن الوسط،
 -3الثال استثمار أصداء الفوضى الحاصلة في العالم العربي ،وانشغان الرأ العام باألوضاع
الداخلية ،وتوجي ضربة موجعة تنهك حماس ،وتضعفها في القطاع ،ألنها تعاني الكثير من
األزمات الناتجة عن تشديد الحصار المفروض عليها،
 -4الرابع اختبار الموقف المصر بعد تولى السيسي للرئاسة ،للتعرف على حدود حركة القاهرة
في تعاملها مع الملف الفلسطيني مع الوضع المستجد1(.م
وفي حين تقون الحكومة اإلسرائيلية إن عدوانها على غزة هدف الستعادة الهدوء واألمن
لمستوطنات الجنوب على المدى البعيد ،لكن ليس سوى هدف معلن ،وال تبوح ببقية األهداف اليفية
واألكثر واقعية واألقرب للحقيقة كما تقتضي نظم الحرب ،ويبدو أن الحرب األخيرة على غزة بدأت في
الضفة الغربية خالن عمليات االجتياح ،وتدمير البنى التحتية لحماس ،واعتقان قادتها وناشطيها ،وفي
غزة أرادت استكمان ميططها لإلجهاز عليها.
وبات واضحا ً أن الحرب األخيرة هدفت لتقلي قدرات حماس العسكرية الهجومية ،وردعها عن
إطال صواريخ ،كي ال يبقى تهديدا ً خطيرا ً على العم اإلسرائيلي ،مستغلة فرصة الحصار المفروض
على غزة من مصر ،باعتبار أن الحرب تندرج ضمن المعركة التي يديرها اإلسرائيليون الحتالن الوعي
العربي الفلسطيني ،وترجي كفتهم في ميزان الرعب والردع.
بل إن العملية العسكرية ضد غزة خدمت أهدافا ً أخرى لحكومة سنتنياهوس بتيليصها من عدة أزمات
سياسية وشيصية ،وهي ميططة سلفا ً ،و جاءت بعدما استشعرت أن حماس حركة محاصرة ،وتواج
صعوبات جمة ،فرغبت باغتنام الفرصة إلضعافها أكثر ،وتحييد ذخائرها ،إضافة لرغبتها الكبيرة بتجديد
قوة ردعها2(.م
كما أن الحرب على غزة خدمت اليمين اإلسرائيلي ،فكل صارو وصفارة إنذار زادت مياوف
اإلسرائيليين وتطرفهم ،وكراهيتهم للعرب ،لكنها فشلت ألنها بدون أهداف ،وبنك األهداف الميتلفة
والغريبة اس تصعب حتى رئيس الحكومة والناط بلسان الجيش وقائد لواء الجنوب االتفا حولها،
وبالتالي جاءت الحرب على غزة عملية عسكرية فاشلة3(.م
وعبثا ً حاون سنتنياهوس إ قناع اإلسرائيليين بأن الجيش حق على أرض غزة إنجازات رائعة،
وواصل تحقيقها بكل قوة في أنحاء غزة ،وأكمل مهمة إبطان مفعون األنفا  ،التي أتاحت لحماس قدرات
على اختطاف وقتل مدنيين وجنود من خالن هجمات مركزة ،مع عدم توفر ضمانات نجاح بنسبة
 ،%100مثلما لم توفر منظومة القبة الحديدية ضمانة كهذ  ،رغم أن حماس تلقت ضربات قاسية من
الجيش والشاباك ،وأصيبت إصابات بالغة آالف من األهداف ،وميازن الصواريخ ،ومراكز إنتاجها،
ومناط إطالقها ،ومقتل مئات المسلحين.
وبدا واضحا ً أن مع استمرار الهجوم على حماس في غزة ،فإن إسرائيل تساب الوقت ،وتتكثف
الجهود الدبلوماسية لوقف إطال نار ،تمهيدا ً للحد من القوة النارية للحركة ،لكن تجريد غزة من السالح
بات أمرا ً بعيد المنان ،ورغم أن هدم األنفا هو الهدف الرئيس المعلن للعملية اإلسرائيلية في القطاع.
لكن المهمة الثانية للجيش قضت بتدمير ميزونات الصواريخ لدى حماس ،وتطلب ذلك تمشيط غزة
للعثور على كل الميابئ ،وهو ما أعلن قائد الجبهة الجنوبية في الجيش سسامي ترجمانس ،الذ أكد
حماس نجحت خالن سنوات في إنشاء سغزة التحتيةس ،وهذا ليس شعاراً4(.م

http://www.alquds.co.uk/?p=191413
1م فهمي هويد  ،وحدها غزة تقاوم ،الشرو المصرية:2014/7/10 ،
http://www.shorouknews.com/mobile/columns/view.aspx?cdate=10072014&id=c9552fb3 -19e6-44609d30-090ae9c510d7
2م رفيف دروكر ،معاريف.2014/7/15 ،
3م غدعون ليقي ،هآرتس.2014/7/14 ،
4م حلمي موسى ،غزة صامدة والعدو مرتبك أمام الحرب والهدنة ،السفير:2014/7/26 ،
http://assafir.com/Article/1/363412
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وكتب سبن كاسبيتس المعل السياسي أن حماس لن تتوقف عن إطال الصواريخ ما لم تسمع ضجيج
محركات المدرعات تتوغل في األنفا حي يتواجد قادتها في مكان ما تحت مدينة غزة ،ودعا الجيش
للضغط على دواسة السرعة عبر البدء بزيادة عديد القوات المنتشرة.
فيما نص سيوفان ديسكينس ،الرئيس الساب لجهاز الشاباك ،حكومة سنتنياهوس بإصدار أوامرها
للسيطرة على بع جيوب المقاومة في غزة ،ألنها الطريقة الوحيدة حتى ال نصل لوضع بين حماس
وتل أبيب يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا دون إحراز تقدم كبير.
وبلهجة ال تيلو من السيرية ،قان أن مقابل اإلستراتيجية الجيدة اإلعداد لعدو ليس دولة مثل حماس،
يتعين على اإلسرائيليين فقط أن يجزوا العشب من وقت إلى آخر لتقلي قوة اليصم1(.م

ثانيا ً :تهيئة الجبهة الداخلية
أتت الحرب األخيرة على غزة التي شنها الجيش اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين ،في محاولة من
لتطويعهم ،وتدمير قدرات حماس الصاروخية ،وإضعاف طاقتها على المقاومة ،لكن الحركة بدت هذ
المرة مهيأة بشكل أفضل للحرب ،كما ظهرت في أيامها األولى ،واستطاعت توجي مئات الصواريخ
لمناط حيفا وتل أبيب والقدس ،في سابقة غير معهودة.
وكان ملفتا ً أن يسمي الجيش عمليت العسكرية على غزة باسم سالجرف الصامدس ،حي يتم اختيار
االسم بداية باللغة العبرية ،نم مالءمت باللغتين العربية واالنجليزية قبل إعالن رسميا ً ،وبدا االسم باللغة
العربية مالئم تماما ً ففي كلمة صمود ،ليظهر المجتمع اإلسرائيلي صامدا ً في وج التهديدات ،ومالئم
باللغة العبرية إذ يحمل رسالة لذات المجتمع ،بأن يكون صامدا ً ،وسييرج من المعركة منتصرا ً وأكثر
تماسكا ً.
وبات واضحا ً أن مع اندالع حرب غزة أن الحكومة اإلسرائيلية في حيرة شديدة من أمرها ،وال
تعرف إن كان عليها التقدم أم التراجع ،فالوضع يكاد يفلت من بين أياديها والجوار القريب ،والموضوع
تحون من قصة عقاب هنا وهناك على خطف المستوطنين ،إلى قصة انتفاضة نالثة في الضفة ،ومناط
 ،48أو مواجهة عسكرية شاملة مع قطاع غزة ،أو األمرين معاً ،مما دفع برئيس الحكومة ألن يبح مع
المؤسسة العسكرية ،خياراتها لوقف التصعيد الحاصل في غزة ،عبر سياسة ساالحتواءس لمنع األمور من
التفاقم.
وتوقعت أوساط إسرائيلية أن يضطر سنتنياهوس حيان ضغوط اليمين المتشدد والرأ العام الداعي
لمواصلة الحرب على غزة ،لتصعيد العملية العسكرية لتشمل عملية برية محدودة النطا  ،ولم يستبعد
وزير الشؤون اإلستراتيجية سيوفان شتاينتسس عملية كهذ سمحدودة أو غير محدودةس إذا استمر تعرض
المدن للقصف2(.م
كل ما تقدم أشار إلى ه دفين للعملية العسكرية اإلسرائيلية على القطاع:
 -1األون تكتيكي فور س يقضي باستعادة الهدوء من خالن ضرب حماس بقوة،
 -2الثاني بعيد المدى يقضي بتجريد غزة من السالح ،بما في ذلك القضاء على حماس.
وقان رئيس الهيئة األمنية السياسية في وزارة الحرب سعاموس غلعادس إن الجيش واصل عمليت
العسكرية من أجل استعادة األمن على الحدود مع القطاع ،وتم تصعيدها طبقا ً للضرورة ،ووفقا ً لتعليمات
ي
الحكومة األمنية المصغرة لتحقي هدف العملية بضمان الهدوء لسنوات طويلة ،رغم أن السبب الرئيس ب
الذ منع الجيش من المياطرة ،وأخذ االستعدادات تحسبًا من حدوث مواجهة مقبلة ،هو تعاظم القدرات
العسكرية لحماس في غزة3(.م
وقد تنب الجيش اإلسرائيلي قبيل ذهاب للحرب في غزة ،وتسيين الجبهة الداخلية ،أن الجناح
طور قدرات خالن فترة التهدئة السابقة في جانبين رئيسيين خشي منهما ،وهما:
العسكر ب لحماس ب
ب
ي للصواريخ،
أ -الصواريخ بعيدة المدا :أل بن التعاظم العسكر ب لحماس
ركز على اإلنتاج الذات ب
ووصل مداها منطقة (غوش دانم وأكثر قليالً إلى الشمان ،مما يعكس ما حصل في عملية
(عامود السحابم ،كما وجد اليوم لدى الحركة العشرات ،بل المئات من هذ الصواريخ.
1م إجماع إسرائيلي على توسيع الحرب على غزة ،وكالة األنباء الفرنسية:2014/7/25 ،
=http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=244049&date
2م أسعد تلحمي ،ضغوط اليمين تدفع نتنياهو لتصعيد عسكر يشمل اجتياحا ً بريا ً محدوداً ،الحياة:2014/7/17 ،
http://dev.alhayat.com/ARCHIVE/2014/07/16/3635423
 3م الطلب من الجيش مضاعفة الرد على غزة ،موقع واينت اإلخبار :2014/7/8 ،
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/08/563864.html
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متطورة لدى حماس تتمثل في هذا الجانب ،وحدث تطور كبير جدًا
ب -حفر األنفاق :هناك قدرات
ب
فيها ،وهناك أنفا أخرى متطورة تصل من غزة لداخل األراضي اإلسرائيليبة.
المتطورة أوضحت بما ال يدع مجان للشك ب
أن لدى
هذ القدرات والترسانة الصاروخية واألنفا
ب
حماس قدرة رد ،قسم منها غير مسبو  ،فقد فاجأت اإلسرائيليين بإطال الصواريخ على منطقة (غوش
ي ،وكاد المستمع للنقاشات
ي للجمهور اإلسرائيل ب
دانم ،للحصون على إنجاز على األقل في الوعي الجمع ب
اإلسرائيلية خالن أيام الحرب على شاشات التلفزة ،والقارئ لها على صفحات الصحف ،أن يصاب
بالدوار:
ً
 -1فمن ناحية ،يدفع تقديس الجيش إلى اعتبار كالم منزال ،ومالحظة رسائل واضحة في كالم
المراسلين والمعلقين،
 -2ومن ناحية أخرى ،تجد هذا الكالم يصطدم بالواقع دون تفسيرات ،ومن ييرج عن هذا السيا ،
ويفكر خارج الصندو  ،يجد نفس معرضا ً التهامات قاسية باليسارية ،أو الينوع ،أو حتى
كراهية الذات.
ومنذ البداية قلة هي من عمدت لمحاولة انتقاد الوجهة العامة لنمط التفكير الظاهر في وسائل اإلعالم
اإلسرائيلية بشأن ما يجر  ،والحظت بع هذ القلة أن الفرضيات التي انطلقت منها االستيبارات
العسكرية ،وتبنتها القيادة السياسية ،تجا حماس ،كانت في األصل خاطئة ،ألن أفعان الحركة جاءت
الضعف اإلسرائيلي في اتياذ القرارات ،واستغلت  ،وباتت
ُمعاكسة للتقديرات ،ونجحت بتشيي
تتصرف ك ب
أن ليس لديها ما تيسر  ،وتأمل بأن تيرج من هذ القضية على األقل بكسر الحصار
االقتصاد .
وعرض اإلسرائيليون عالمات سؤان تظهر بشكل متدرج :هل وعدونا بأن حماس مردوعة؟ إنها
ليست كذلك ،وهل وعدونا بأن الجيش عند جواب؟ ليس الجواب كامالً ،ألن الصورة الواضحة لنا أن
منظمة صغيرة وفقيرة مثل حماس تنج في تحد الجيش اإلسرائيلي القادر على كل شيء ،وتنج
التقنية المتدنية لغزة تحت األرض بمواجهة تقنية الجيش العالية زمنا ً طويالً ،وليس ذلك حسنا ً بما
يكفي1(.م
لكن وزير األمن الساب سأفيغدور كهالنيس ،الذ قاد حرب  ،1967أعلن أن على الجيش االعتراف
بحقيقة أن حماس في غزة لقنت درس ٍا ،يجب أال نقلل من قوة اليصم ،فقد علمنا بأن لديهم قوة صاروخية،
لكننا لم نستوعب ولم ندرك حجم اليطر ،ورغم الحصار اليان من الجهات األربع لقطاع غزة ،وإلقاء
 20ألف طن متفجرات على القطاع ،لكنهم لم يستسلموا2(.م
ورغم تردد سنتنياهوس باستيدام القوة العسكرية ،لكن بات أن لدي أهدافا ً إستراتيجية يعمل عليها،
وتتمثل بـ:
 -1الحفاظ على المصال األمنية والقومية للدولة ،واالستقرار الالزم في ضوء الشر األوسط
المتغير،
 -2منع وضع تدهور إقليمي منفلت عقب عمل عسكر شاذ ،ال تضمن متى وكيف تيرج من ،
على منفذ العمليات المسلحة ومحاسبتهم ،وضرب بنيتهم التحتية ،واإلبعاد لغزة
 -3القب
لنشطاء مركزيين ،واإلمساك بمحرر صفقة التبادن ،وتقديمهم للمحاكمة،
 -4ممارسة روافع الضغط على حماس ،والتعزيز قدر اإلمكان للتعاون مع أجهزة الميابرات
الفلسطينية.
ومن وجهة النظر اإلسرائيلية ،فقد رضيت حماس دفع نمن معقون يمكن عبر اصطياد  4عصافير
بحجرها:
أ -فمن ناحية يصعب على المقاومة أن تلتزم الهدوء ،بينما الهبة متواصلة في القدس وسواها،
ب -ومن ناحية أخرى يتي التصعيد إمكان تحريك العالقات الراكدة مع السلطة الفلسطينية ،ألن
يصعب على األخيرة تحمل حرب إسرائيلية على غزة دون تدخل ،خالفا لما حدث عام ،2009
ت -ومن ناحية نالثة ،ال ييفي اإلسرائيليون خشيتهم من وضع غزة في اليوم التالي أل حرب
شاملة مع حماس ،ويرون خطر تواجد تنظيم سالقاعدةس ملموسا ً3(.م
1م آريي شافيت ،هآرتس.2014/7/18 ،
2م المركز الفلسطيني للإلعالمhttps://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159586 :2014/8/3 ،
3م نالث جبهات تواج إسرائيل واحتماالت التوسع ،فلسطين اليومhttp://paltoday.ps/ar/post/203626 :2014/7/7 ،
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وضمن حالة تسيين الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ،بدأ الحدي عن الدخون البر إلى غزة ،الذ ال
يستهدف احتالن كل القطاع ،ألن النية تتج إلدارة حملة مضبوطة ،ومحاولة جباية نمن من حماس دون
التورط في انتشار وبقاء طويل في  ،وتنظيف المستوى األمني القاطع المجاور لليط الفاصل من األنفا
الهجومية ،وغيرها من التهديدات ،وإعداد البنية التحتية لمنطقة أمنية خاصة ،نقية من البنى التحتية
والنشاطات المسلحة في التسوية القادمة بعد المواجهة.
وحاولت الجهات العسكرية والسياسية ترويج خيار الحملة البرية في الجبهة الداخلية اإلسرائيلية،
ألنها في صيغتها الحالية تحمل عدة فضائل:
أ -فهي تعطل بقدر كبير تهديد األنفا في غزة ،ومنع بنائها،
ب -السيطرة في المنطقة ،وإن كانت محدودة ،بعم حتى  3كم عن اليط الفاصل،
ت -تنظيف وإعداد المنطقة المجاورة لليط الفاصل في القطاع لما بعد وقف النار ،لتشكل منطقة
أمنية خاصة ،نظيفة من النشاط المسل  ،ومع رقابة على النشاط المدني،
ث -منع الجهات الفلسطينية من استغالن االحتكاك القريب مع القوات اإلسرائيلية العاملة قرب
الجدار،
ج -استعداد بتقصير مدى العمل للتسلل ألعما المناط المبنية ،والسيما مناط اإلطال األساسية
لصواريخ المديين المتوسط والبعيد ،على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية1(.م
وهكذا عل الجيش اإلسرائيلي في أطراف قطاع غزة بدون إستراتيجية خروج ،وبدون أف
لوقف إطال النار ،ومع انغال أبواب االنسحاب المنظم يبقى أمام  3خيارات:
أ -األون القيام بانسحاب من طرف واحد،
ب -والثاني مواصلة الزحف إلى األمام،
ت -اضطرار الجيش للحسم في مسألة التقدم بكل قوة ،أو االنسحاب ومواصلة الغارات
الجوية2(.م
لقد مضت العملية البرية وسط عدة سيناريوهات محتملة تناولتها األوساط العسكرية واألمنية ،من
ضمنها:
 -1االستجابة لوقف إطال النار ،بحسب المبادرة المصرية ،بحي يتوقف القتان ،وتتسلم السلطة
الفلسطينية المسؤولية عن معبر رف  ،بهدف منع وصون السالح لقطاع غزة ،والمساهمة بنزع
األسلحة القائمة ،وفي المقابل سيؤد لسابقة تحصل فيها حماس على شرعية ،وتحق مطالبها،
ألن فت المعابر وإزالة الحصار سيعتبران نصرا ً بالنسبة للفلسطينيين يعزز من قوتها،
 -2تدمير األنفا الهجومية ،واالنسحاب من جانب واحد ،باعتبار ذلك سيجعل اإلسرائيليين الطرف
المبادر دون االنجرار إلمالءات سياسية ،أو االستجابة لمطالب حماس ،كما يسم للحكومة
برسم صورة انتصار على شكل تدمير األنفا  ،ومنع حماس من تحقي أ إنجاز ،لكن تدمير
األنفا واالنسحاب من طرف واحد قد يظهر تل أبيب ضعيفة ،ويمس بقدرتها على الردع ،ألنها
لم تتمكن من القضاء على اليطر الصاروخي ،بينما تواصل حماس السيطرة على غزة ،وتزداد
احتماالت تجدد المواجهات،
مناط إطال
 -3توسيع العمليات البرية ،بحي يسيطر الجيش على غالبية القطاع ،ويقل
الصواريخ بشكل ملموس ،والبح عن أنفا جديدة ،وزيادة الضغط على قادة حماس ،وهذا
يعني أن يكون الجنود اإلسرائيليون منكشفين للهجمات بواسطة الصواريخ المضادة للدبابات،
ومعرضين لمحاوالت االختطاف والعبوات الناسفة وقذائف الهاون ،مما يعني سقوط عدد كبير
من القتلى في الجيش ،سيتسبب لإلسرائيليين بأضرار سياسية كبيرة،
 -4احتالن غزة سيتي للجيش اإلسرائيلي تدمير البنى التحتية لفصائل المقاومة ،والقضاء على
قيادتها ،وضرب منظومة األنفا  ،وانتهاء بالقضاء على سلطة حماس في القطاع ،لكن ذلك
يسبق أن يدفع الجيش نمنا ً كبيرا ً من عدد القتلى في صفوف  ،والعملية ستستغر شهورا طويلة،

1م عاموس يدلين ،شلومو بروم ،أود ديكل ،خريطة المصال اإلستراتيجية للجرف الصامـد ،معاريف،2014/7/21 ،
http://www.al-ayyam.com/printpreview.aspx?did=243813
 2م أليكس فيشمان ،دخون قطاع غزة :دخون بدون إستراتيجية خروج ،يديعوت أحرونوت:2014/7/31 ،
http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=111804
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وتصل تكلفتها مليارات الدوالرات ،ويضطر الجيش لتحمل المسؤولية عن كل سكان غزة،
وتلبية احتياجاتهم ،وسيزيد من عزلة الدولة في العالم بشكل كبير.

ثالثا ً :مؤيدو الحرب ومعارضوها
 -1المؤيدون للحرب
عقدت القيادة العسكرية اإلسرائيلية جلسات تقييم وضع بمشاركة قادة الجيش والشاباك ،خرجت منها
باالستعداد أليام طويلة من القتان ،والجيش يراكم إنجازات في سيا الثمن الذ تدفع حماس ،ومستمر
بتدمير أهداف ذات مغزى تابعة لها.
لكن ما بات واضحا ً أن في األيام األولى للحرب بدأت وسائل اإلعالم القريبة من المؤسسة
اإلسرائيلية الحاكمة ،تنقل لقرائها ومستمعيها ما يبدو كذبا ً مقصودا ً من جانب الناط باسم الجيش ،وهو
ما انطب على تغطية وسائل اإلعالم العبرية :المرئية والمطبوعة والمسموعة ،وتصرفت كما في كل
الحروب السابقة ،عمالً بالمقولة :سعندما تدو المدافع تصمت األقالمس.
هذ الوسائل اإلعالمية تبنت في عناوينها الرئيسة روايات الجيش وبالغات  ،دون التدقي في
صحتها ،وأطل معلقوها السياسيون والعسكريون العنان ألقالمهم إلعالن دعمهم الحكومة فيما تقرر ،
ولم يتردد بعضهم بإسداء النصيحة للجيش عما ينبغي علي أن يفعل ،رغم أن أكاذيب الجيش باتت
مفضوحة خالن دقائ من نشر بيانات حين تُنشر الحقائ واألخبار المونوقة عبر شبكات التواصل
االجتماعي مثل سواتس أبس وسفايسبوكس.
وحرضت مواقع التواصل االجتماعي اإلسرائيلية على تدمير غزة ،وإبادة سكانها في دعم واض
للعدوان على القطاع الذ استمر  51يوما ً ،وأتاحت لإلسرائيليين التعبير عن آرائهم وتضامنهم مع
عدوان الجيش على الفلسطينيين بذريعة الدفاع عن الذات ،والمياطر المحدقة باليهود1(.م
كما عمد اإلعالم الرسمي ل لتركيز على عرض ما لح بغزة من دمار وقتل مقابل شطب مشاهد
اليسائر التي كبدتها فصائل المقاومة للجيش منعا ً لب مشاعر االنتكاسة والهزيمة ،حي هدفت تل أبيب
لتوظيف مواقع التواصل االجتماعي في دعم عمليات الجيش ،وتأييد العدوان على غزة.
ورأت الصحفية سعنات جورجيس أن شبكات التواصل االجتماعي تحولت ساحة للمعارك والسجان
السياسي بين معسكر اليمين واليسار ،وأشب ببو للتحري الدمو على غزة ،ألنها زخرت بتعليقات
لمدنيين وقادة أحزاب ووزراء تدعو لمس وتدمير غزة ،وتفوي الجيش بمواصلة عمليات العسكرية
فيها.
وعلى غرار الحربين السابقتين  2009-2008و ،2012استقطبت الحرب اإلسرائيلية على قطاع
غزة  ،2014إجماعا ً واسع النطا في صفوف الرأ العام اإلسرائيلي ،ربما يعود ألسباب عدة ،نذكر
منها:
 -1اعتبار حرب غزة إحدى سحروب الال-خيارس ،وترتبت على خطف  3مستوطنين في اليليل،
ومعروف أن رئيس الحكومة سنتنياهوس سارع التهام حماس بالمسؤولية عنها ،لممارسة ضغوط
عليها ،وتيريب المصالحة مع فت  ،وتقوي ما لهذ المصالحة من رصيد في العالم.
 -2من الناحية التارييية ،فإن القوى التقليدية التي شقبت عصا الطاعة على ساإلجماع القومي
الصهيونيس حون الحرب ،هي قوى اليسار ،وفعلت ذلك فقط عندما كانت في صفوف
المعارضة ،ال في سدبة الحكم ،وتجلبى هذا في حرب لبنان األولى عام  ،1982وبلغ األوج إنر
مذاب صبرا وشاتيال في بيروت ،غير ب
أن معظم هذ القوى كانت شريكة في الحكم عندما
اندلعت االنتفاضة األولى عام  ،1987وأنناء اجتياح الضفة الغربية سالسور الواقيس عام
 ،2002وحرب لبنان الثانية عام  ،2006والحرب العدوانية على غزة في .2009-2008
ومع أن هذ القوى اليسارية في المعارضة اآلن ،إال أنها لم تناه حرب غزة  ،2014بصورة
حازمة بحجة أن الحكومة اإلسرائيلية وافقت على وقف إطال النار ،بينما حماس رفضت ذلك2(.م

1م محمد وتد ،شبكات التواصل بإسرائيل تحرض على تدمير غزة ،الجزيرة نت:2014/8/2 ،
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/f449667f-232b-4bb9a443-9473f951a631
2م أنطون شلحت ،داللة اإلجماع اإلسرائيلي على حرب غزة ،مجلة الطري  ،العدد  ،78أيلون :2014
http://attareek.ps/atemplate.php?id=80
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 -3ال يحتاج المراقب إلى عناء كبير كي يدرك أن منذ انتهت الحرب السابقة على غزة عام ،2012
ساد بين اإلسرائيليين على كل المستويات ،منا عام يوحي للقاصي والداني بأن حربا ً أخرى في
األف شب حتمية ،بل مستحقة ،غايتها الرئيسية استعادة قوة الردع ،ومن غير المبالغة القون إن
هذا المنا تحكم بهم في ضوء نتائج حرب .2012
وحين قررت الحكومة سحب بع القوات العسكرية من قطاع غزة أواخر حرب  ،2014انيرط
اإلسرائيليون في جدن أخذ طابع االصطفافات الحزبية حون القرار ،إذ انتقد اليمين المتشدد ،ودعا
لتشديد العدوان ،وانبرى وزراء ومحللون للدفاع عن القرار ،الذ ووج بسيل من التحليالت التي
تمحورت حون كلمة سفشلس.
فرئيس لجنة اليارجية واألمن البرلمانية ،أعلن عزم تشكيل لجنة تحقي في أداء الجيش ،موجها
اتهامات واضحة لجهاز الشاباك ،ومن قبل للجيش ،لفشلهم في عرض تقدير صحي لقوة حماس ،وحجم
األنفا التي حفرتها في غزة.
وطغت على اجتماع الطاقم الوزار المقل للشؤون األمنية ،الذ اتيذ قرار سحب القوات من
القطاع ،أجواء سخيبة األملس ،ألن سنتنياهو ويعلونس بحثا عن صيغة يعلنا فيها النصر ،واضطرا
للوقوف ،كيفما اتفقا ،أمام األمة ،واإلعالن أننا انتصرنا ،أو أننا سننتصر في موعد ما ،لكن هناك شك
كبير إذا كانا هما يؤمنان بما يقوالن  ،رغم سعيهما إلظهار إنجاز للجيش ،واعتبرا أن أزان سالتهديد
األكبر من غزةس ،وهي شبكة األنفا 1(.م
والقى سنتنياهوس انتقادات من وزراء اليمين من التيار األكثر تشددا في حزب الليكود ،ألن لم يتوغل
في أجزاء مهمة من غزة براً ،بشكل أوسع ،إلحباط تهديد القذائف ،وتوجب علي أن يهاجم ،ال أن يلقي
اليطابات ،ألن الهدف األساسي من العملية لم يتم إنجاز  ،ولم تتحق أهدافها ،فقد عالج الجيش قضية
نانوية ،وهي األنفا  ،فيما التهديد األساسي من حماس هو شبكة القذائف.
وأقر وزير السياحة سعوز النداوس بفشل الجيش في تحقي أهداف العدوان على غزة ،قائالً:
سخسرنا معركة إستراتيجية أمام القطاع ،و تآكلت قوة ردع الجيش بشكل دراماتيكي ،ووج خالن 50
يوما ً ضربات جوية وبرية وبحرية ،لكن لم ينج في معالجة حماس ،ألن الحكومة ترددت في الحسم
أمامها ،وهذ الرسالة مدمرة بالنسبة لقوة الردع ،ألن وقف إطال النار مع حماس يعني ضربة قاسية
لقوة الردعس2(.م
وقد رأى مؤيدو أن الحكومة قررت توسيع حملة سالجرف الصامدس في غزة باالنتقان للمرحلة
الثانية ،والشروع بيطوة برية محدودة ،وهدفها الفور معالجة األنفا الهجومية التي حفرتها حماس في
حدود القطاع ،لكن المعركة ستستمر حتى تحقي أهدافها مثلما صيغت :إعادة الهدوء لفترة طويلة ،في
ظل توجي ضربة ذات مغزى لحماس وباقي المنظمات.
ً
وتضمنت هذ المرحلة العمل في قاطع ضي بعرض كيلومتر تقريبا ،على طون الجدار الفاصل بين
القطاع والكيان اإلسرائيلي ،بمشاركة طواقم قتالية متداخلة من المشاة والمدرعات والهندسة ،تتقدم في
العثور على األنفا الهجومية وتعطيلها ،وهناك هدف فرعي بيل احتكاك مع نشطاء حماس إللحا
خسائر بها.
وتييل قادة الجيش أن معظم األهداف المحدودة لهذ اليطوة تحققت ،عقب عثورهم على عدد كبير
من األنفا  ،وهي في مراحل الهدم ،أما االحتكاك مع قوات حماس في تلك المرحلة فكان محصوراً ،ألن
حماس تعمل مثل قوة عصابات ،تمتنع عن المواجهة المباشرة مع قوات الجيش ،وتفضل إشغان القوات
الهجومية من بعيد.
وصرح قائد المنطقة الجنوبية الساب سيوآف غاالنتس أن منذ الحرب السابقة  2012قفزت حماس
قفزة مهمة ،والزمن يلعب لمصلحتها قياسا ً بالجيش اإلسرائيلي ،مطالبا ً القيادة العسكرية بالتفكير في حل

1م برهوم جرايسي ،إعالن سحب قوات من غزة يثير جدال عاصفا في إسرائيل ،الغد األردنية:2014/8/4 ،
http://www.alghad.com/articles/817539 -%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86 -%D8%B3%D8%AD%D8%A8 %D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7 -%D9%81%D9%8A%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84

2م فشلنا في تحقي أهداف العملية ،موقع عكا للدراسات اإلسرائيلية:2014/8/3 ،
http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=23924
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عسكر يعيد بناء الجيش بما يتناسب مع التهديد الجديد الذ تشكل حماس ،منتقدا ً تأخر القيادة في هذا
األمر1(.م
لكن اليطوات التي اتيذها الجيش في غزة خالن الحرب لم تحسم المواجهة مع حماس ،ألن حرب
األنفا هي المفاجأة المركزية للمعركة ،وهدم األنفا قد يحسب إنجازا ً ،لكن الحرب انطوت على نمن
بشر كبير بالنسبة لإلسرائيليين ،في حين أن حماس لم تهزم ،وستبقى مسيطرة على غزة ،وهي الشريك
المركز في كل تسوية مستقبلية ،حتى لو أجريت بشكل غير مباشر2(.م
ورغم التأييد اإلسرائيلي للحرب ،لكن الجيش حاون االمتناع عن خطوات برية خوفا ً من احتمان
التورط في غزة ،ألن االحتكاك القريب يؤد إلصابات في جنود  ،وحماس تكيفت مع طبيعة مهاجمتها
من الجيش ،ونشأت صورة ستعادن في القتانس دون قدرة على إلحا الهزيمة بها ،مما بات ضروريا ً
االنتقان لمرحلة المناورة البرية داخل أراضي القطاع.
وفضالً عن تحديد هدف ضرب األنفا  ،واالستعداد للدرجة التالية من التوسيع الكبير لألعمان
البرية ،سعى الجيش إلخراج حماس عن توازنها ،واإليضاح لها بأنها قابلة لإلصابة ،ولديها ما تيسر .
وكدرس من مواجهات مشابهة سابقة ،استغل الجيش اإلسرائيلي منذ بداية المعركة األخيرة التأييد
السياسي والجماهير  ،لتحقي أهداف محدودة:
 -1تمثل الهدف األون بالوصون لوقف نار مستقر يصمد على مدى الزمن ،ويتحق بتعزيز الردع
حيان حماس ،وكان االفتراض بأن الردع سيتحق من خالن الفعل المتداخل العتراض
الصواريخ التي تطل نحو المراكز السكانية ،بجانب اإلحباط الناج لعملياتها ،لمنع خسائر
وأضرار كبيرة في الطرف اإلسرائيلي ،وبالتواز  ،تجر أعمان لجباية نمن باهن منها بإيقاع
اليسائر ،وهدم بناها التحتية،
 -2وجاء الهدف الثاني بتوجي ضربة شديدة لقدرات حماس العسكرية ،انطالقا ً من االفتراض بأن
التغيير في السياسة المصرية تجا حماس ،وهدم األنفا مع حدود سيناء ،سيكون من الصعب
عليهم ترميم قدراتهم العسكرية على مدى الزمن3(.م
ومع ذلك ،ال يوجد حماية لسكان الجنوب بنسبة  ،%100ألن الجيش خرج من غزة دون تدمير كافة
األنفا الهجومية ،بعد أن بات تهديدها أكثر تركيبا ً مما اعتقد الجيش ،واستغر تدميرها وقتا ً أطون مما
كان يعتقد ،واعتقد أن الدفاع األفضل هو الهجوم ،وأن حماس دفعت نمنا ً كبيرا ً ،والعمليات العسكرية التي
قام بها الجيش أعادتها  5سنوات إلى الوراء.
لكن أصحاب الرأ المؤيد للحرب والحسم العسكر مع حماس أناروا تساؤالت في األوساط
اإلسرائيلية حون :ماذا بعد اإلجهاز على حماس؟ وهل فور انتهاء الحرب سيعيد الجيش انتشار
وجاهزيت  ،واتياذ قرار حون المستقبل بهدف تأمين الهدوء ،ألن التحد السياسي اليوم واحد من
التحديات المركبة لحرب غزة.

ثانياً :معارضو الحرب

في نفس الوقت ،خرجت أصوات تدعو لوقف الحرب بسرعة ،ليس حرصا ً على دماء أطفان غزة،
ولكن خشية على اليسائر التي كانت تنتظر الجيش على حدودها.
فقد ورد على لسان وزير األمن الداخلي الساب سآفي دييترس  :سقلبي مع كل والد يوجد ابن على خط
الجبهة ،ودخل إلى أتعس مكان في العالم المسمى غزة ،وأعرف مشاعر اإلحباط التي تسب كل عملية أو
حرب ،وهي عبارة عن اللحظة التي تدرك فيها في أعما قلبك عدم جدواها وفائدتها ،وال يوجد
منتصرون في الحرب ،وطالما تصاعدت الحرب ،وارتفع لهيبها أدركنا عبثيتها ،وعدم حاجتنا إليها،
وأل مدى كان بإمكاننا أن نوفرها لو تحدننا بشكل صاد  ،ومن منطل الراغب بإيجاد الحل ،وتقديم
الحلون الوسطس4(.م
1م حماس طورت قدراتها وانتصار إسرائيل خداع ،الراية القطرية:2014/8/6 ،
http://raya.com/news/pages/07e2d443-589b-4e46-b8e9-a8301336376d
2م عاموس هرئيل ،مسؤولية اإلخفا اإلسرائيلي في ب
غزة :سياسي أم عسكر ؟ المستقبل:2014/8/12 ،
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=627927
 3م تحويل العملية البرية بتشديد الضغط على الذراع العسكر ؟ http://www.alquds.co.uk/?p=195978 2014/7/21
4م كلما طالت الحرب اكتشفنا عبثيتها:2014/7/13 ،
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=712381
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وطالب رئيس جهاز الشاباك الساب سيوفان ديسكينس ،بوقف الحرب على غزة ،وإيجاد حل للصراع
مع الفلسطينيين ،وإن كان الهدف محو حماس ،فإن تنظيما آخر سيكون أسوأ منها سيتولى الحكم ،وحذر
أدباء بارزون من تبني الحل العسكر في غزة ،ودعوا للتفاوض مع حماس ،وبزرت هذ األصوات
رغم أن المجتمع اإلسرائيلي بشكل عام أيد العدوان على غزة.
وتساءن الكاتب سأ .ب يهوشعس بلهجة ناقدة :سلماذا رفضنا حكومة الوفا الفلسطينية؟ ألم يكن
واضحا ً أن عملية خطف وقتل المستوطنين ليست مدبرة من حماس؟ ،ومن غير الممكن إحرا المنطقة
بسبب عمل قام ب البع  ،رغم أن الموت والفقر من نصيب غزة ،واإلسرائيليون يحتاجون للعيش مع
سكانها حتى نهاية حياتهم ألنهم جيران ،ومصلحتهم مهمة لنا ،مقترحا ً التفاوض مباشرة مع سكان غزة
دون وساطة ،وإخراجهم من العزلة ،والبح عن طري لوقف النار وفت المعابر ،مطالبا ً بمحاولة
التفاوض على األقل من أجل من يعانون هذ الحرب القاسية ،ولن نيسر شيئا ً ،ألننا نعيش واقعا ً
مجنونا ًس.
أما الشاعر سناتان زا س فرأى أن الحكومة اإلسرائيلية فقدت صوابها ،وباتت أكثر جنونا ً من
حماس ،بعدما حوصرت منذ  7سنوات داخل قطاع يضم  1.8مليون نسمة ،ويعيش بين مجموعة من
اإلسرائيليين المجانين ،ومن األفضل أن يصمت وال يعبر عن معارضت للحرب على غزة.
ً
ويؤكد الكاتب البارز سعاموس عوزس أن الجيش اإلسرائيلي سييرج من هذ الحرب خاسرا بشكل
أو بآخر ،منتقدا ً استيدام القوة المفرطة في حملت ضد غزة ،رغم أن يؤيد حملة عسكرية محدودة على
غزة هدفها تدمير األنفا  ،وضرب أهداف حماس بدقة1(.م
وكان واضحا ً أن الجيش اإلسرائيلي ال يستطيع إمالء شروط على حماس ،ما يعني عدم جدوى
تعليمات الحكومة ل بإعادة انتشار قوات في غزة ،ألن تبقى أمامها خياران:
 -1إما حرب استنزاف ترمي المقاومة النار نحو الكيان اإلسرائيلي ،وهذ ترد،
 -2الييار الثاني يكمن في تسوية سياسية.
واعترف قادة عسكريون إسرائيليون أننا وصلنا حالة عسكرية غير جيدة ،ألن الجيش فوت فرصة
لتدمير حماس والعالم مع  ،لكن أنجز نصف مهمة ،وبات اليوم ال يملك خيارا ً عسكريا ً ،فحماس بقيت
على حالها ،وقادرة على إطال النار نحو الكيان اإلسرائيلي رغم جراحها2(.م
الغريب أن األوساط اإلسرائيلية التي أيدت الحرب على غزة في بدايتها ،سرعان ما تراجعت
عن هذا الموقف ،بل دعوا الحكومة لضرورة االعتراف بأن حماس انتصرت في هذ الجولة من ال حرب
التي تيوضها ضدها ،والحكومة تعيش أيا ًما صعبة ،والقيادة الحالية تفتقر للقوة والحزم والدعم الدولي.
واعتبرت أن سالردع اإلسرائيليس يتعرض لضربة تلو األخرى ،والكيان اإلسرائيلي ينجر من
حالة سيئة إلى أسوأ ،فمنذ بداية الحرب ال يفاجئ حماس ،والمواجهة تتحون بسرعة إلى حالة من
الفضيحة ،ولذلك يجب االعتراف باليطأ ،ألن الدولة انجرت للعملية ولم تبادر إليها ،وإذا لم تحق ردعا ً
أمام حماس؛ فقد كشف عجزها عن دفع نمن تحقي الحسم.
ووصلت ذات األوساط لقناعة مفادها أن يجب أال نيدع أنفسنا ،إن لم تكن لدينا القدرة على
ضرب حماس اليوم ،فليس لنا ما نبح عن  ،ألن المرة القادمة ستكون أصعب بكثير وأكثر إيال ًما.

المبحث الثاني :الحصاد اإلسرائيلي
لم يحلم قادة الكيان اإلسرائيلي في أشد كوابيسهم حلكة أن يصاب بهذ االنتكاسة العسكرية أمام
المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة ،هذ البقعة الجغرافية التي ال تكاد ترى بالعين المجردة.
وبدا من الثابت أن حرب غزة شكلت إخفاقا ً إسرائيليا ً من  4طواب  :سياسياً ،عسكرياً ،أمنياً،
اقتصادياً ،ما يعني استبعاد أ مواجهة مع المقاومة فيها من جديد ،وقد يستغر ذلك عدة سنوات بعد
انتهاء الحرب األخيرة ،نظرا ً لما تسببت ب من استنزاف داخلي غير مسبو  ،مما سيمنع أ حكومة من

1م وديع عواودة ،أصوات أدبية إسرائيلية تعارض حرب غزة ،الجزيرة نت:2014/8/2 ،
 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/8/2/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9 -%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8 4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%BA%D8%B2%D8%A9

 2م سإليعازر مرومس قائد سالح البحرية الساب  ،تيبط في إسرائيل حون  3خيارات إلنهاء العدوان:2014/8/4 ،
http://www.alquds.co.uk/?p=202164
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االنزال لمواجهة غير محسوبة العواقب مع حماس ،التي ستعد العدة جيدا ً لضرب الياصرة اإلسرائيلية
الضعيفة في أ مواجهة قادمة.
وتجلت النتائج السلبية المبكرة لحرب غزة على الداخل اإلسرائيلي من عدة جوانب واضحة:

أوالً :االنتكاسة العسكرية

خرج الجيش اإلسرائيلي إلى حرب غزة ،واستمر فيها طيلة الـ 50يوما ً حتى تحقي أهدافها
بتدمير البنية التحتية ل حماس ،وتحييد قدراتها الصاروخية ،ولو تطلب ذلك االستمرار فيها لوقت طويل،
حتى تحقي كافة األهداف باستعادة األمن ،ولذلك جاءت الحرب محفوفة بالمياطر ،ألنها كانت تتقدم
وتتوسع حسب الظروف ،وقد تمتد مدى طويالً.
وفي ظ بل االعتقاد السائد لدى قيادة الجيش أن سالح الجو ،الذ استطاع إخضاع الجيوش
العربية في حرب األيام الستة ،سيستطيع الردب وحد على كل تهديد محتمل ،كانت النتيجة إهمان القوات
البرية ،حين ت بم النظر بـسعجرفةس مميزة إلى قدرة العدو العسكرية على أنها غير جدية.
ولذلك فإن الجيش اإلسرائيلي الذ يُعدب من أقوى جيوش المنطقة تسليحاً ،ويتباهى بفاعلية دبابة
سالميركافاس ،آلة قتال الرئيسة ،ويعمل على تسويقها في سو التسل العالمية ،تلقى ضربة موجعة جراء
تدمير عدد منها على أيد رجان المقاومة في غزة ،والذين سب لهم أن أجروا دورات تدريبية مكثفة
على تركيبة هذ الدبابة وفاعليتها ،ونقاط القوة والضعف فيها حتى تأقلموا معها ،واكتشفوا بعضا ً من
أسرارها.
ب
وفور اندالع حرب غازة ،افتارض قاادة الجايش والدولاة علاى حا ٍد ساواء أن هاذ اللحظاة الكبارى
لساالح الجاو ،ويفتارض با أن يضاع حادبا ً للتهديااد الصااروخي القاادم مان غاازة باتجاا العما اإلساارائيلي،
خاصااة وأن ا تضاامن معلومااات اسااتيبارية باهظااة القيمااةُ ،جمعاات قطعااة قطعااة ،فض االً عمااا سااتحقق ماان
أهداف ذات قيمة استراتيجية وتكتيكية للذراع الجوية الطويلة.
اف
ومااع ذلااك ،بااات ماان الواض ا بعااد أيااام قليلااة ماان اناادالع حاارب غاازة أن سااالح الجااو لاام يصا ب ِّ
بضربات كل منظومة الصواريخ التي تمتلكها حماس ،علما ً بأن اإلخفا فاي إصاابة مياازن الصاواريخ ال
تد بن فقط على إخفا في القدرة العملياتية ،بل تدن قبل كل شيء علاى خلال ماا فاي المعلوماات الدقيقاة التاي
جمعت على مدى زمن طويل ،و حدث ذلك في العمليات التي نفذها سالح الجو ،وتمكن خاللها من ضارب
مئات األهداف في ميتلف أرجاء غزة.
وباادا ماان الصااعوبة أن يااتمكن سااالح الجااو لوحااد ماان تحقي ا أهااداف حاارب غاازة منفاارداً ،دون
مشاركة كافة أسلحة الجيش األخرى ،إال إذا كان المقصود الضرب بآلة تدميرياة هساتيرية ،وإحاداث أكبار
قدر ممكن من األضرار البشرية واالقتصاادية والبنياة التحتياة ،ولاذلك اساتيدم الجايش فاي حربا األخيارة
ضدب حماس سعصا جويةس ،وتركز القصف على عشرات المباني.
وهذا بياالف ماا تولاد مان قناعاات لادى قاادة الجايش فاي األياام األولاى للعملياة الحربياة ،أنا مان
الممكاان حساام المعركااة ماان الجااو فقااط ،ولكاان عناادما سأدركاات عقااولهمس الحاجااة إلدخااان القااوات البريااة،
فوجئوا من شدة مقاومة حماس ،وقدرت على ضرب الادبابات ،ونصاب الكماائن ماع أجهازة حديثاة للرؤياة
الليلياة ،وفااو كاال ذلااك قدرتا علااى قصااف الجبهااة الداخليااة اإلساارائيلية بمئااات الصااواريخ يومياا ً؛ بحيا
تحااون ماليااين ماان اإلساارائيليين إلااى سالجئااينس ،وبلغاات كميااة الاادمار حاادا فااا مااا شااهدت كاال الحااروب
اإلسرائيلية.
ولكن مع مرور األسبوع األون من حرب غزة التي أرادهاا الجايش سخاطفاة وساريعةس ،تباين أن
ب
بشان عملياة
سالح الجو ال يستطيع فعل كل شيء من خالن الفضاء ،مماا دفاع با بعاد تاردد التيااذ القارار
برية ،وأنبتت الكثير من التحقيقات والتعليقات التي نشرت فور انتهاء الحرب ،أن فشل سالح الجو لم يكان
وليد اللحظة ،ونار جدن كبير بين قادة األجهزة اال ساتيبارية حاون قادرة القاوات الجوياة علاى حسام تنظايم
مسل  ،والقضاء على التهديد الصاروخي.
اإلشكان األكبر الذ واج قياادة الجايش والدولاة معاا ً ،أن االعتقااد سااد بأنا طالماا بقيات تتسااقط
صواريخ حماس من غزة ،فلن يكون هناك انتصار ،ولن سننتصرس حتاى يتوقاف إطالقهاا ،واعتقادوا خطاأ
أن سالح الجو سينهي المسألة خالن دقائ  ،مما جعل سبنياامين نتنيااهوس يتحادث بعباارات ملؤهاا سالرهاب
والغطرسةس بقول إننا سننتصر في هذ المعركة ،وسنحظى بإنجازات غير مسابوقة ،لكان اتضا بعاد أياام
أن هذ عبارة ُكتبت على الجليد! ولهذا فإن اإلحسااس باالعجز الاذ أصااب اإلسارائيليين أنشاأ لاديهم خيباة
األمل بعد انتهاء حرب غزة.
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وما بات واضحا ً أن حالة التيبط تعمقت وازدادت لدى الوسط السياسي اإلسرائيلي ،مع فشل
بتحقي أ ب من أهداف العدوان على ب
غزة ،فيما تكرست إخفاقات الجيش بسبب قدرة المقاومة على
مفاجأت ميدانيا ً.
وقد اعترف الجيش اإلسرائيلي بمقتل ما يقرب من  70ضابطا ً وجندياً ،وإصابة أكثر من ،200
وهذا رقم لم تتطر إ لي معظم التقديرات العسكرية قبل اندالع الحرب ،وغصت الصحف اإلسرائيلية
بعشرات الشهادات للجنود المصابين الذين أبدوا تذمرهم من عدم تدريباتهم الكافية لمواجهة المقاتلين
الفلسطينيين.
االنتكاسة العسكرية اإلسرائيلية أتت بسبب التغييرات التي مر بها مقاتلو حماس في الحرب
األخيرة ،ويمكن وصفها بـسالمفاجأة غير المحسوبةس ،ألن مقاتليها  2014ليسوا ذاتهم من واجههم الجيش
في حرب  ،2008وال يستهين بحماس إال مغفل ،ألنها تمتلك اليوم جيشا ً حربيا ً بكل ما للكلمة من معنى،
بتشكيل ألوية عسكرية ممانلة أللوية الجيش ،كلواء النيبة الذ يحاكي وحدة األركان الميتارة التي تغنى
الجيش ببطوالتها ،وهي معدة لمجابهة الجيش ومفاجأت حان دخول القطاع.
فقد تدرب مقاتلو حماس في الكثير من دون المنطقة ،ومروا بالعديد من الدورات العسكرية
الصعبة ،نم عادوا للقطاع ليطبقوها بعد أن تدربوا على إطال الصواريخ المضادة للدروع والمضادة
للطائرات ،و من يستهين بحماس ال يعرف معنى حرب العصابات ،وال يدرك عم التغيير الذ مرت ب
الحركة ،فقد انسحب مقاتلوها تحت وطأة ضربات الجيش في حرب الرصاص المصبوب  ،2008لكنهم
أنبتوا هذ المرة  2014قدرة عالية على الصمود والتحد والجرأة بشكل غير مسبو 1(.م
وقان ضابط إسرائيلي انيرط في القتان األخير :حماس نجحت خالن  6سنوات بتشكيل جيش
منظم ،مع تسلسل هرمي قياد دقي وسر للغاية ،ودربت عناصرها على شتى أنواع األسلحة الحديثة
والفتاكة ،ورغم تلقيهم لضربة قاسية ،لك نهم ال يزالون يتمتعون بقدرات صاروخية تجا الكيان
اإلسرائيلي.
إطال قذائف
الجيش اإلسرائيلي في حرب الييرة على غزة عانى من مشكلة أن مراب
الهاون كانت موزعة على جميع أنحاء القطاع لتغطي جميع المحاور الجغرافية التي يتواجد فيها ،وبدأ
عمل المقاتلين عندما يتلقون اتصاالً من غرفة العمليات التابعة لكتائب القسام تزودهم بإحدانيات الهدف
المطلوب استهداف  ،ليقوموا بإسقاطها على المدفع الياص بالقذائف ،ويبدأون بعدها بالقصف فورا.
وقان أحد المقاتلين :ليلة التوغل البر شرقي غزة سمعنا صوت اآلليات العسكرية قريبة من
موقعنا ،فيرج أحدنا من النف ليرصد تحرك اآلليات ،حامالً عبوة شواظ مضادة للدروع تزن  50كيلو
غرام ،فوجد دبابة تبعد عن فتحة النف  7أمتار فقط ،ونصب العبوة على مسافة مناسبة لتدمر الدبابة،
وطلب من البقية االنسحاب لمسافة آمنة داخل النف  ،وفجر العبوة لتتنانر أجزاء الدبابة على مسافة 60
مترا ،وتشتعل فيها النيران2(.م
واعترف قادة عسكريون بيطأ تقديرات الجيش االستيباراتية عندما اعتقد بأن الحرب انتهت
في أعقاب االنسحاب من القطاع ،واإلعالن عن التهدئة ،كما أخطأ رئيس األركان سبيني غانتسس حين
طلب من مستوطني غالف غزة بالعودة لبيوتهم بأمان ،وجاء بشكل متسرع ،مستندا ً لمعلومات استيبارية
منقوصة ،مما أضر بالشعور باألمن لدى اإلسرائيليين بشكل كبير3(.م
ولم تعد الييارات اإلسرائيلية في التعامل مع معضلة غزة تتراوح بين االنفصان النهائي عنها،
كما يطالب بع الوزراء ،أو إعادة احتالل من جديد للتيل من قدرات العسكرية ،كما يل وزراء
آخرون ،ألن المقاومة التي تجلت خالن الـ 50يوما ً أظهرت لصانع القرار اإلسرائيلي أن هناك خيارات
غير مفضلة ،في ضوء اليسائر المتوقعة ،التي ال يقوى الرأ العام اإلسرائيلي على تحملها ،أو
استيعابها.
ولذلك طالب وزراء في المجلس األمني والسياسي المصغر ،بفت تحقي جاد حون تسريب
تفاصيل المعطيا ت والشروح التي عرضتها قيادة الجيش ،وتلي التكلفة البشرية والمالية والسياسية
1م مقاتلو حماس  2014ليسوا من واجهناهم في حرب  ،2008المركز الفلسطيني لإلعالم:2014/8/18 ،
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=160607
 2م ياسر البنا ،التجون في أنفا ومواقع هجومية لكتائب القسام شرقي غزة:2014/8/18 ،
http://www.aa.com.tr/ar/world/375077
 3م سميكي ادلشتاينس قائد فرقة غزة في الجيش اإلسرائيليhttp://www.alalam.ir/news/1622878 :2014/8/14 ،
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الحتالن غزة ،وتقوي حماس ،ألن تسريب متعمد ،يضر بأمن الدولة وسمعتها ،وبمثابة عملية تيريب
إستراتيجية ألحقت ضررا ً كبيرا ً بها ،وتسببت بإهانة بالغة للجيش ،وأعطت حماس معلومات مجانية بأن
ال يضع أمام خيار تقوي سلطتها.
ورف سأفييا رونتساكيس الحاخام األكبر الساب للجيش ،قرار المجلس الوزار المصغرب
بوقف إطال النار في غزة ،سألن التهدئة مع حماس يعني أنها نجحت بتركيع دولة بأكملها على ركبتيها،
وأنها باتت رهينة بيدها ،فهي تطل النار وتوقف وقتما تشاء ،ويضحكون علينا وفي وجوهنا ،ويبدو بأننا
نفكر بالهدوء أكثر من تفكيرنا بالنتائج ،حماس آخذة بالتعاظم من مواجهة ألخرى ،والجيش لم ينج
بتصفية أ من قياداتها في القطاع؛ فلماذا نياف من حماس ،ونظهر للمرة الثانية وكأننا خائفون من
المواجهة معهاس؟(1م
وأقر اإلسرائيليون بأن ما حصل في غزة هي حرب معقدة ومكثفة وعميقة ،ورغم أنها حظيت
بدعم دولي ،لكن زيادة أعداد القتلى في صفوف الجنود أربك المستوى العسكر  ،بالتزامن مع إصرار
نظير السياسي على المضي قدما ً في مهمة القضاء على تهديد حماس عبر هدم وتدمير األنفا
األرضية ،وتوجي ضربات متتالية للحركة ،مما حدا بالجيش للتهديد بحملة طويلة تفضي للقضاء على
األنفا  ،ونزع سالح المقاومة.
ً
وقان قائد هيئة األركان سبيني غانتسس ب
إن الجيش ضحى بأكثر من  64جنديبا وضابط خالن
حرب غزة ،وهذ اليسائر لن تكون األخيرة ،وسيكون هناك مزيد من الجنود قتلى وجرحى في حان
تجدبد القتان مع حماس ،وفي نفس الوقت أقر بالفشل في اغتيان قادة حماس ،وهو إخفا مني ب الجيش،
رغم أنهم ما زالوا هدفا ً للتصفية ،وعندما تواتي الفرصة سيتم استهدافهم2(.م
ولذلك طالب الجيش اإلسرائيليين باالستعداد لمعركة طويلة ،ألن ضربات األنفا ستتواصل،
ولن تنتهي حتى القضاء عليها ،والعمل ضدها خطوة أولى وضرورية لنزع السالح من غزة ،بيد أن أقر
بمواجهت أياما ً صعبة وعدوا ً شرسا ً ،في إشارة لضراوة المقاومة ،واليسائر التي تكبدها ،مع مواصلة
العمل بقوة ،وتوسيع العمليات العسكرية ،ألن حماس أرادت إذالن الدولة وكسرها.
الواض أن المستويين السياسي والعسكر في تل أبيب ظهرا في ورطة ال تيطئها العين ،في
ظل انقسام المجلس الوزار األمني بين من يؤيد توسيع العمليات البرية ،وإعادة اجتياح غزة ،وآخر
يعارض ذلك.
ُ
وهو ما دفع بـسليئور أكرمانس أحد كبار قادة الشاباك للقون ب
إن حماس أضعفت من الناحية
ب
العسكريبة بسبب المواجهة األخيرة ،ب
لكن الجيش لم يتم بكن من حسم المعركة ،وحتى لو تمكن من نزع
سالحها ،فال يُمكن أل قوة في العالم من نزع إرادتها بمواصلة محاربتنا عسكريًّا ،ما يعني أنها سجلت
انتصارين علينا:
األون في الوعي الجمعي للفلسطينيين بضرورة ال ُمقاومة،
أ-
ب
3
ي (.م
ب -الثاني االنتصار الباهر الذ حققت في الرأ العام العالم ب
ولذلك جاءت مهاجمة تجاهل الحكومة اإلسرائيلية على مدار الـ 5سنوات الماضية لمشكلة غزة،
وعدم وجود رؤية واضحة لكيفية التعامل مع هذا التحد  ،وبالتالي خرجت للحرب بعد خلو  5سنوات
ماضية من أ طرح منطقي لديها يتعل بالسؤان المل  :ماذا نريد من غزة؟
كما لم يُطرح خالن جلسات الحكومة المتتالية البدائل الجدية السياسية أو العسكرية في غزة ،ولم
يعترض أحد على خطط الجيش ،لكن بات واضحا ً أن ال توجد لدى الحكومة أ خطة دبلوماسية أو
إعالمية أو قانونية أو حتى إنسانية ،وبالتالي فما جرى في القطاع خالن الحرب األخيرة هو نتاج للسياسة
العرجاء التي انتهجتها في أعقاب عدم وضعها أل سيناريوهات جديدة لسير العمليات العسكرية في
القطاع ،واعتمادها على السيناريو المجرب ،المتمثل بانتظار الجيش خارج القطاع من  10-4أيام ،نم
يدخل بعدها ليعطي األعداء الفرصة لالستعداد ،ويفقد الجيش عنصر المفاجأة4(.م
1م حماس نجحت في تركيع إسرائيل ،مفكرة اإلسالم:2014/7/15 ،
http://www.islammemo.cc/-/-/-/-/-/202929.html
2م ما جدوى تدمير منازن قادة حماس؟ جريدة الرسالة2014/8/11 ،
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=98349
3م القناة العبرية الثانية.2014/8/14 ،
4م روني بريت ،انتقادات داخلية إسرائيلية :لم نستعد جيدا للقتان بغزة ،هآرتس:2014/8/17 ،
http://i3lam.ps/index.php?action=details&nid=22922
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الغريب أن اإلخفا العسكر اإلسرائيلي لم يتعل فقط بسير العمليات القتالية غداة اندالع
الحرب في غزة ،بل عاد لعدم التعامل المسب مع مشكلة األنفا  ،فلو نظرت الحكومة والجيش لهذ
المعضلة بجدية قبل  11عاما أو  5أعوام أو حتى  3سنوات لكانت صورة التهديدات مغايرة ،لكن الكل
استهتر واستهان بيطر األنفا  ،وها هي نتائج اإلهمان مانلة للعيان ،ألن الجيش لم يكن المبادر خالن
السنوات الماضية لمكافحة األنفا  ،بل انتظر أن تجبر حماس على فعل ذلك ،بعد أن بحثت تل أبيب عن
الهدوء وعدم التصعيد ،مما مكن الحركة من بناء كل هذ القدرات.
االنتكاسة العسكرية الحقيقية تمثلت حين بدأ المستوطنون في المستوطنات المحيطة بما يعرف
باسم سغالف غزةس بالنزوح عن منازلهم هروبا ً من صواريخ المقاومة التي كثفت قصفها لهم ،ووجهوا
رسالة لرئيس الوزراء سنتنياهوس قالوا فيها :سلسنا مستعدين أكثر ألن تبقى حياتنا مهددة ورهينة بيد
حماس ،ولذلك أخلينا منازلنا ،بعد أن تيلت عنا الحكومة أمام ضربات الصواريخ ،وقررنا النزوح عن
بيوتنا خوفا ً على حياتناس.
كما هاجموا وزير الحرب سيعلونس لعدم مجيئ للقائهم في إحدى المستوطنات قرب القطاع،
حي عقد لقا ًء مع رؤساء مجالس مستوطنات الغالف بعيدًا عن الحدود ،متهمين الحكومة بأنها تركتهم
يواجهون مصيرهم في قلب اليطر ،و رف الوزراء االقتراب من حدود غزة كونها أماكن خطرة ،في
حين يبقون سكان المستوطنات القريبة دون حماية ،وهذا سلوك مشين ،أن تتيلى الحكومة عنهم ،وال
يهمها مصيرهم1(.م
و عببر عدد من جنود وضباط االحتياط الذين انسحبوا من غزة ،عن شعورهم بأنهم لم يحققوا
األهداف ،وشعور اإلخفا يتملكهم ،رغم سعادتهم بالعودة للبيت ،ورغم نجاحهم ببع األمور الجيدة في
القتان لكنها غير كافية ،أرادوا إنهاء األنفا  ،ويوجد شعور بعدم إنجاز المهمة ،لم نستغل قوتنا حتى
النهاية ،وشعورهم أنهم بعد سنة ونصف سيعودون لهذ المواجهة سالغبيةس مرة أخرى2(.م
مؤشر جديد لإلخفا القتالي للجيش اإلسرائيلي تمثل في الحدي المتكرر عن القدرات العسكرية
لحماس في غزة ،ألنها طورت إمكانياتها كثيرا ً ،وال يمكن وصف ما حقق الجيش باالنتصار؛ ألن بمثابة
خداع للنفس ،فالصواريخ الفلسطينية واصلت السقوط على المدن اإلسرائيلية حتى اللحظة األخيرة من
الحرب ،ولم يتم تدمير كل األنفا في غزة.
وعبر سكان المستوطنات الجنوبية عن عدم نقتهم بما حقق الجيش في حرب غزة ،والكثيرون
غادروا المنطقة ،ورفضوا العودة ،ويجد من بقي صعوبة في التأقلم مع الواقع الذ أنتجت الحرب ،ألن
حجم المياوف بعدها ازداد عما كان قبلها ،وال يشعرون اليوم بحان أفضل من ناحية األمن الشيصي،
وأكثر شيء يريدون العودة لحياة طبيعية ،لكنهم ييافون خوفا مميتًا ،وحتى اليوم لم يتلقون إجابة على
السؤان :هل أزان الجيش خطر األنفا  ،ألن لم يأت أحد ليقون لهم :يمكنكم العودة للنوم بهدوء!(3م
وأنتجت الحرب األخيرة أزمة نقة عميقة وغير مسبوقة بين مستوطني الجنوب وبين الحكومة
والجيش ،ألن نمة فجوة كبيرة بين ما يحصل في الميدان وما يشعرون ب  ،وترميم تلك الثقة سيستغر
شهورا ً طويلة ،فهناك مئات اآلالف الذين يستوطنون هذ المنطقة ،اآلالف منهم غادروا ،ورغم أنهم
تحدنوا عن الحاجة لتعمي الحرب ،فإن معظمهم أدركوا بأن التسوية السياسية وحدها يمكن أن تؤد
لوقف إطال النار ،وإزالة خطر األنفا .
ب
كما َّ
شن العديد من اليبراء والمحللين العسكريين اإلسرائيليين هجو ًما شديدًا على قادة الدولة،
نصرا بسبب فشلهم في إدارة ملف الحرب ،لعدم تم بكنهم من
واتبهموهم بأنبهم أهدَوا للمقاومة الفلسطينية
ً
وقف الصواريخ التي طالت العديد من المدن ،وإخفاقهم بتدمير األنفا في غزة ،ولذلك فإ بن الحرب
األخيرة ضدب غزة كشفت عن عدبة فضائ  ،منها عدم اكتشاف األنفا  ،وعدم اتياذ قرار استراتيجي
بإسقاط حكم حماس.
فضالً عما تقدم من شواهد اإلخفا العسكر اإلسرائيلي ،فإن الجواب النهائي عن سؤان ما
الذ ربحت وخسرت تل أبيب في الحرب على غزة يكمن في قدرة الجيش على ضرب حماس ضربة
1م مستوطنو غالف غزة ينزحون عن منازلهم هربًا من صواريخ المقاومة ،وكالة قدس برس:2014/8/23 ،
http://www.qudspress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/159345

 2م جنود االحتالن يشعرون باإلحباط لفشلهم في غزة ،موقع ويلال اإلخبار :2014/8/14 ،
http://www.vetogate.com/1150725
3م حرب غزة كشفت مياطر جديدة ،هآرتسhttp://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=112074 :2014/8/4 ،
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قاسية نسبيا ً ،والتسبب بأضرار عظيمة بالبنى التحتية المدنية في غزة ،وإحداث أزمة إنسانية واسعة،
ومضاءلة إلى ا لحد األدنى األضرار التي أحدنتها آالف القذائف الصاروخية بفضل منظومة القبة
الحديدية ،ودمرت األنفا الهجومية التي عرفتها ،ومع ذلك فإن أمر الحرب لم ينت بعد :فحماس لم تُهزم،
وستبقى تحكم القطاع ،والشريكة المركزية في كل تسوية مستقبلية ولو بصورة غير مباشرة ،وإذا أفضت
الهدنة لير الحصار على القطاع ،فقد يعتبر الثمن الباهن الذ دفعت حماس تضحية سائغة من وجهة
نظرها1(.م
وانطالقا ً من تأنير اليوف الذ أحدنت عمليات حماس ،فقد أمليت على الجيش خطة عمليات
ميتلفة ،ف ُحصرت العناية في األنفا بدن ضرب ممتلكاتها في عم الميدان ،ومنظومة إطال
صوارييها ،واعترف ضباط كبار بأن هذ اليطة لم تُعد بالتفصيل قبل ذلك ،بل صيغت في آخر لحظة
مع فجوات جوهرية ،وقاتلت القوات في الميدان ،مع شكوك بأن تكون أُعدت إعدادا ً كافيا ً للمهمة التي
أُرسلت فيها داخل غزة.
وقد أعلن الجيش عن ارتفاع حاد في نسبة الجنود الذين يُعانون من أمراض واضطرابات نفسية،
سجلبت نسبة مرتفعة في مكالمات
بسبب الحرب األخيرة مع غزة ،وإطال الصواريخ المكثف منها ،و ُ
آباء الجنود الذين اتصلوا على خط المساعدة النفسية لتلقى معلومات عن أبنائهم ،ووردت اتصاالت من
اآلباء الذين طلبوا من المرشدين النفسيين المساعدة لتهدئة فزع أبنائهم2(.م
ومع أن كل حرب إسرائيلية تسودها جلبة في الجبهة األمامية ،فالعدو يفاجأ ،وتقع أخطاء في
العمليات ،لكن الجيش دفع في األيام األولى لحرب غزة نمن الدخون ،وبدا أن عدد األخطاء في حرب
 2014مقدار مقل  ،برز بينها الدخون في ناقالت الجنود القديمة غير المدرعة بيالف تام لدروس
عملياتية سابقة ،ودون رقابة من القيادة العليا ،بجانب اإلهمان العملياتي الذ بيبن الهجوم على عدد من
المواقع العسكرية ،وإ صابة راجمات صواريخ لمناط احتشاد قرب السياج الحدود .
وشكلت مناط االحتشاد اإلسرائيلي نغرة عسكرية بصورة خاصة ،ففي عمليات سابقة حرص
الجيش على مضاءلة القوات التي تنتظر قرب السياج الحدود مع غزة ،وسحبوا أكثرها إلى اليلف،
حي منتهى مدى راجمات الصواريخ ،واشتكى مقاتلون في اليدمة النظامية واالحتياط من نق الدروع
الواقية ،وأ جهزة االتصان واستعمان مركبات غير مدرعة في مهام وراء السياج الحدود .
وتثير هذ الظواهر أفكارا ً محزنة عن حان الجيش البر عامة ،ونظام االحتياط خاصة ،وبين
الفر القتالية من األلوية التي عملت في القتان فر من المعاهد العسكرية لم تستيدم منذ عشرات السنين
استيداما ً قتاليا ً ،وال تشمل وحدات عضوية مستقرة ،بل خريجي دورات دراسية ،وتشمل تلك الفر
وحدات احتياط ،لكن الجيش امتنع أن يُدخل في القتان ألوية احتياط كاملة ،رغم أن عددا ً منها جرب القتان
في غزة في عملية سالرصاص المصبوبس عام  ،2008وعبر هذا عن ضعف الثقة بقدرة نظام االحتياط.
وكان واضحا ً ب
أن قادة كبار في الجيش استعدوا للجان تحقي تبم تشكيلها بعد انتهاء العملية
العسكرية ضدب غزة ،بسبب حالة االستهتار وتعاظم اإلخفاقات في الحرب والمواجهة مع المقاومة على
حدود غزة ،ومن ا ستمع للقادة الكبار شعر بأنهم بدأوا يتحدنون عن لجان التحقي التي تم تشكيلها حون
قضية األنفا  ،وحون االنجازات المحدودة التي حققها الجيش في العملية العسكرية منذ ْ
أن بدأ فيها3(.م
ولم يكن سرا ً أن حرب غزة كشفت أن الجيش النظامي اإلسرائيلي ال يتدرب تدريبا ً كافياً،
وتدريبات غير موجهة بقدر كاف للتحديات الجديدة وهي محاربة العصابات المسلحة في منطقة مكتظة،
مع استعمان العدو لما تحت األرض ،مقابل المعارك بين الفر المدرعة في الماضي ،وقان ضباط كبار
أن صورة استعمان القوات في القطاع لم تشمل المراوغة ،والجيش امتنع عن إرسان وحدات ميتارة
لعمليات خاصة بعد انكشا ف إنزان قوات الصاعقة البحرية على ساحل غزة في بدء الحرب.
كبير المعلقين اإلسرائيليين سناحوم برنياعس قان أن سأيا ً من صناع القرار اإلسرائيلي أو
الجمهور ،لم يتوقع أن يكون عدد الجنود القتلى بعد  10أيام من الحرب البرية  55جندياً ،وساد الجميع
شعور بوجوب اكتساح القطاع جوا ً وبحرا ً وبراً ،وتحويل مييم جباليا إلى أنقاض ،وقيام الجيش بسحب
1م عاموس هارئيل ،سيناريوهات ما بعد الحرب على غزة ،هآرتس:2014/8/6 ،
http://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=36746
2م اإلذاعة العبريةhttp://www.raialyoum.com/?p=135305 ،2014/8/12 ،
 3م لجان التحقي بانتظار كبار قادة الجيش بسبب تعاظم إخفاقات حرب غزة ،يديعوت أحرونوت:2014/7/31 ،
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/31/573408.html
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ويسو مييم جباليا باألرض ،لكن
قادة حماس من االستحكامات تحت األرض ليأتي بمدرعات ،
ب
انجرت وراء
القرارات ال تُتيذ بالعاطفة ،والمشكلة التي واجهتها تل أبيب منذ بدء الحرب تكمن في أنها
ب
حماس ،واألخيرة أملت حجم المواجهة ومدتها ،فيما لم تجد القوات اإلسرائيلية اليطوة أو المبادرة أو
االختراع الذ يكسر هذا اإلمالءس1(.م
وهكذا واج الحكومة اإلسرائيلية في غزة عدم تكافؤ مفرط ،فقد استعملت جيشا ً متقدما ً تقنيا ً
لمواجهة عدو ممثالً بحماس اختار أن يلعب في ملعب ميتلف ،وأحبط بذلك مسبقا ً بع مزايا الجيش،
وسالح الجو بات آلة مزيتة متطورة قد ال يوجد لها شبي في العالم ،وقادر بمساعدة األجهزة األمنية أن
يجلب السالح لهدف بأقصى دقة ،لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيا ً في مواجهة حماس إلحراز حسم في غزة.
ورما تزداد قسوة االنتكاسة العسكرية اإلسرائيلية خالن حرب غزة من خالن مؤشرين اننين
هما:

 -1إخفاق القبة الحديدية
من أجل التصد للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى ،التي يتم إطالقها من غزة ،نشر الجيش
اإلسرائيلي  9بطاريات من منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ ،وتبلغ تكلفة كل بطارية 50
مليون دوالر ،بينما تتراوح تكلفة كل صارو ينطل للتصد لصواريخ المقاومة بين  80-70ألف
دوالر.
وأوض الجيش أن  3360صاروخا أطل من غزة ،تم تحييد  584منها بواسطة القبة ،وسقطت
 115منها في مناط مأهولة ،و 2542في مناط مفتوحة ،و 119سقطت داخل غزة خطأ ،لكن هذ
الصواريخ كانت كافية إلغال السماء ،وتعطيل حركة المالحة الجوية من وإلى مطار بن غوريون في
اللد عدة أيام ،وتم استيدام  700صارو لعمليات االعتراض ،كلفتها  35مليون دوالر ،حي يبلغ سعر
كل صارو  50ألف دوالر.
ومن أصل  2200صارو أطلقتها كتائب القسام ،تصدت القبة لـ %25-20منها ،وتتكون كل
منظومة من  20قاعدة لصواريخ دفاعية ،تنطل لصد الصواريخ القادمة من غزة أنناء تحليقها في الجو،
فيما تبلغ تكلفة الصارو  ،شاملة تكاليف إطالق قرابة  100ألف دوالر2(.م
لكن تحد حماس للجيش اإلسرائيلي ألح هزيمة بصناعت العسكرية ،وفض كذب روايت
بفاعلية منظومة سالقبة الحديديةس بعد أن أطلقت  10صواريخ من نوع سجي 80س إلى تل أبيب وعسقالن
والقدس ،واالدعاء بأن القبة نجحت بحرف  7صواريخ منها لمناط خالية ،وسط تكتم بمدى اليسائر
الت ي ألحقتها الصواريخ في المناط التي أصابتها ،في إطار محاوالت التكتم على عدم فاعلية نظام القبة
التي روجت ل في أوساط الرأ العام ،على أن المنقذ من صواريخ المقاومة التي تنطل من غزة.
ورغم المساعي اإلسرائيلية ومؤسستها العسكرية للتكتم على هذ الفضيحة ،إال أن خبراء
إسرائيليين خرجوا في أحادي علنية ليكشفوا عملية اليداع التي حاون الجيش تمريرها على اإلسرائيليين
والعالم ،مما ساهم بتعمي أزمة المؤسسة العسكرية ،ووج ضربة قاصمة لصناعتها التسليحية.
ومن هؤالء سموتي شيفرس اليبير اإلسرائيلي في هندسة الطيران والفضاء والحاصل على
جائزة سأمن إسرائيلس ،الذ أكد حدي القسام ،ووصف سالقبة الحديديةس بأنها أكبر خدعة عرفتها
المنطقة ،سعى الجيش من خالن لتسوي هذا النوع من السالح الوهمي في اعتراض الصورايخ لدون
عدة على مستوى العالم ،بما يعود علي بمليارات الدوالرات من خالن صفقات بيع السالح.
ً
وأضاف :القبة الحديدية ال تعدو كونها عرضا ً صوتيا ً وضوئيا ً ال تعترض ،وال تسقط شيئا غير
الرأ العام اإلسرائيلي ،ألن كافة االنفجارات التي نشاهدها ،ونسمعها في الجو ،ناتجة عن تدمير ذاتي
لصارو قبة حديدية يدمر نفس  ،أو يعترض صاروخا ً آخر من نفس القبة ،ولم يتمكن ولو صارو واحد
أطلقت القبة وبشكل مطل من إصابة أ صارو أو قذيفة صاروخية3(.م
ولم تتوقف فضيحة فشل القبة الحديدية عند حدود الرأ العام اإلسرائيلي الداخلي الذ بات
يشكك بقدرتها على اعتراض صواريخ المقاومة ،بل توقع الجيش إلحا خسائر مالية كبيرة بالصناعة
 1م بدء التلميحات إلى تورط إسرائيل في غزة ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية:2014/7/21 ،
http://www.madarcenter.org/pub-details.php?id=522
2م كتائب القسبام ...من بندقيبة متواضعبة إلى جيش عسكر مسلب :2014/7/19 ،
http://www.dogruhaberarapca.com/Haber/Haber -7912.html
3م موقع ويلال اإلخبار .2014/7/13 ،
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العسكرية التي تحاون الترويج لها ،وبيعها على مستوى العالم ،بعد أن أنفقت مليارات الدوالرات
لتطويرها ،وتقديمها للسو العالمي بأنها الييار األفضل في اعتراض الصواريخ.
كما أن القبة الحديدية تنطو على مياطر حقيقية ألنها تنسج وهما ً بأن ليس هناك حرب مع
المقاومة في ظل تحييد صوارييها ،وأن دولة االحتالن آمنة منها ،وال مبرر لقلقها من المستقبل ،متفقا ً مع
عسكريين في االحتياط ومسئولين سياسيين من أنصار فكرة سالهجوم واالجتياح حتى النصرس بقولهم إن
القبة تساهم ب ارتكاب خطأ إستراتيجي يكمن باالكتفاء بالدفاع أمام المقاومة دون حسم وانتصار1(.م
مخطط تفصيلي يظهر عمل منظومة القبة الحديدية اإلسرائيلية للتصدي لصواريخ المقاومة

ويتف مع هذا الرأ  ،محلل الشؤون اإلستراتيجية سيوسي ميلمانس الذ قان إن االنتصار في
الحروب ال يتأتى باألنظمة الدفاعية فحسب ،ألن القبة لم توفر حال لقذائف الهاون قصيرة المدى التي
قتلت نل الجنود في الحرب ،وأصابت العشرات منهم ،وإصابة  83مدنيا ً2(.م
ويمكن تسجيل  3مالحظات تؤكد فشل منظومة القبة الحديدية بالتصد لصواريخ غزة ،وهي:
أ -تحدث الجيش بأن لدي  8منظومات للقبة الحديدية ،كل منظومة تغطي مدينة واحدة ،بواقع
 8مدن محمية ،لكن المناط التي أطلقت عليها المقاومة الصواريخ تزيد عن  50مدينة،
وبالتالي تبقى هناك  42مدينة ال تحميها القبة،
ب -ذكر الجيش أن عدد الصواريخ التي سقطت على المدن اإلسرائيلية بلغ  1350صاروخا،
في حين أسقطت القبة ما يقارب  230صاروخا بواقع  %15فقط،
ت -الرواية اإلسرائيلية تيدع بالصور ،وتقدمها دليالً على إسقاط صواريخ المقاومة عبر بثها
صور انفجارات في الجو ،أو مواقع اعتراض القبة للصواريخ ،وتعمل القبة على إطال -2
 3صواريخ مع انطال كل صارو من غزة للتصد ل  ،وفي حان عدم التصد يعمل
صارو القبة بنظام االنفجار الذاتي على مسافة  6كيلومترات في الجو ،حتى ال يكمل
سير  ،ويسقط على أحد التجمعات اإلسرائيلية.
ي الذ
فيما حذر سعوز روبينس الرئيس الساب لمشروع صواريخ (حيتسم من النجاح النسب ب
ي
حققت القبة الحديديبة في مواجهة صواريخ غزة ،أل بن حالة النشوة التي أصابت المستويين السياس ب
ي في تل أبيب في غير محلها ،فرغم تحقيقها نجاحات كبيرة في المستوى العملياتي ،وعلى صعيد
واألمن ب
بشكل
الرأ العام ،لكن القبة أعطت حالً مؤقتا ً لمعضلة إطال الصواريخ ،ولم تتمكن من القضاء عليها
ٍ
ي ،وت بم تسجيل خسائر في بئر السبع وأسدود ،وفشلت في منع اليسائر االقتصاديبة اإلسرائيليبة ،رغم أن
كل ب
3
ً
أمواال ضيمة ال حصر لها ،وبعيدًا عن موازنة الحكومة صرفت للقبة بشكل مستقل (.م

 -2حرب االستنزاف
1م سأور مسغافس ،هآرتس.2014/8/4 ،
2م نمانية حقائ حون القبة الحديدية اإلسرائيلية ،نون بوستhttp://www.noonpost.net/content/3193:2014/7/12 ،
3م دراسة صادرة عن معهد بيغن-ا لسادات للدراسات االستراتيجية ،تل أبيب ،يوليو  ،2014ونشرت مقتطفات منها على الرابط التالي:
http://www.raialyoum.com/?p=115765
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بعد مرور  50يوما ً على حرب غزة ،حافظت المقاومة ،رغم الضربات الجوية القاسية ضد
القطاع ،على عنصر المفاجأة والتكتيك الجيد ضد الجيش ،وحققت خالن هذ الحرب إنجازات مهمة على
هذا الصعيد:
أ -أولها يتمثل بنجاح المقاومة بجر جيش االحتالن إلى حرب استنزاف،
ب -نانيها أن  %70من المستوطنين في غالف غزة تحولوا مهاجرين داخل الكيان اإلسرائيلي،
ت -نالثها عدم معرفة المسئولين في الحكومة والجيش ما إذا كان سيفتت العام الدراسي الجديد
أم ال ،والحدي دار عن نهاية أغسطس  ،2014وتقرر أن تبدأ الدراسة في  1سبتمبر1(.م
وفي حين نجحت حماس باستدراج الجيش اإلسرائيلي إلى حرب استنزاف ،فقد حاون هزيمتها،
وتحقي الردع ،لكنها حتى الساعات األخيرة من الحرب لم تظهر عليها مؤشرات انكسار ،ولم تتنازن
عن مطالبها األساسية المتمثلة برفع الحصار ،ما يعني اعترافا ً إسرائيليا ً بصعوبة إخضاعها.
ووصف المحلل العسكر سرون بن يشا س االشتباكات على حدود غزة بأنها إنجاز كبير
لحماس ،دون اإلفصاح عن مدى اليسائر التي تكبدها الجيش في األرواح ،مطالبا المجتمع اإلسرائيلي
بالتحمل وعدم االنكسار أمام هذ الضربات ،وعدم خدمة حماس في أهدافها عبر ب مشاهد الفزع
واليوف ،والبكاء على وسائل اإلعالم2(.م
في هذا الوضع بدأت القيادة السياسية اإلسرائيلية بفقدان نقتها ،ألنها حاولت رفع السقف،
وو زعت مناشير لسكان غزة بأن عليهم االبتعاد والجالء عن كل مبنى أو موقع تطل من حماس
صواريخ ،لكنها لم تجد معهم ،رغم التهديد بأن الجيش سيعمل بكل القوة ضد كل منشأة عسكرية أو مدنية
تنفذ منها أعمان ضد .
وبدا واضحا ً منذ بداية المواجهة في غزة وجود عدم تمانل بين الجيش اإلسرائيلي حماس في
تعريف النصر ،حي يُمكن للحركة القون أنها شوشت نظام الحياة في الكيان اإلسرائيلي كل  ،مست
باقتصاد  ،وبعالقات اليارجية ،ولم تهزم ،وفي ضوء عدم المساواة في عالقات القوى العسكرية ،ب
فإن
عدم الهزيمة من ناحيتها انتصار.
ً
فيما تحتبم على الجيش إلحا ضربة شديدة جدا بحماس كي ي حق أهداف االستراتيجية ،رغم أنها
استعدت للمواجهة بشكل أفضل ،وتعلبمت جيدا ً استراتيجية الجيش واألدوات العملياتية التي استيدمها في
الحروب السابقة التي جرت في غزة في  2009و ،2012ووفرت لها جوابا ً منظوماتياً ،أ بما الجيش فقد
انجر للحرب دون استراتيجية محدنة ،وضربة بدء ناجعة ،وأفكار عملياتية جديدة ،أو فهم كاف لمنط
ب
العدو.
وكان معروفا ً ما ال تريد القيادة السياسية اإلسرائيلية وهو عدم احتالن غزة ،بل تسعى لهزيمة
حماس ،وتحقي ردع لمدى طويل ،لكن منذ األيام األولى من الحرب أعربت أوساط إسرائيلية نافذة عن
شكها بأن تكون للحكومة استراتيجية خروج وإنهاء3(.م
االعترافات اإلسرائيلية لم تتوقف حتى اليوم األخير من الحرب ،عن ضراوة المقاومة في غزة،
ونجاحها بجر الجيش لحرب استنزاف قاسية مريرة ،وما فعلت في غزة لم تفعل  3جيوش عربية:
المصر واألردني والسور  ،في حروبها مع اإلسرائيليين ،ولم تنج باستنزافهم كالحاصل في غزة،
ألن المقاومة نجحت نجاحا ً كبيرا ً بنقل المعركة داخل الكيان ،وفي حين أن الحروب السابقة مع الجيوش
العربية لم ينزح فيها أ إسرائيلي من بيت  ،لكن الحرب على غزة شهدت نزوح آالف اإلسرائيليين من
بيوتهم ،وجميع الكيبوتسات المجاورة للقطاع.
واعتبر سشاؤون موفازس وزير الحرب األسب أن إطال التنظيمات الفلسطينية الصواريخ
وقذائف الهاون وج ضربات شديدة جدا للدولة اإلسرائيلية ،وهناك ضرورة لوقف إطالقها ،حتى لو
تطلب األمر الدخون مجددا في عملية عسكرية برية إلى غزة ،ألننا ال نستطيع العودة لمعادلة سالهدوء

1م 3إنجازات حققتها المقاومة الفلسطينية ،المركز الفلسطيني لإلعالم:2014/8/24 ،
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=161117
2م القص التي تصلنا من ميدان المعركة في غزة قاسية وخطيرة ،يديعوت أحرونوت:2014/8/19 ،
http://www.mixworldnews.com/2014/07/blog-post_9949.html
3م يوسي ميلمان ،البح عن ميرج ،معاريف.2014/8/24،
http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=7988
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بجرنا لحرب استنزاف طويلة ،وعلينا النظر لما بعد الحرب على
مقابل الهدوءس ،بعد أن قامت حماس ب
غزة1(.م
وربما الوصف األكثر براعةً في قراءة الحالة ،أ بن الجيش اإلسرائيلي عاش خالن حرب غزة
حالة هستيريبة بعد أن تم بكنت حماس من كشف مساوئ أمام العالم ،وأدخلت اليهود في هاجس األنفا ،
ي ،األقوى في الشر األوسط ،ال يجد حالً
بعد قذيفة الهاون البدائيبة التي استيدمتها ،والجيش اإلسرائيل ب
2
ي ،بسبب الفتك الذ تُحدن  (.م
لهذ ال ُمعضلة ،التي باتت تؤر ك بل إسرائيل ب
وبرزت مسارات االستنزاف في إدارة المعركة وحصيلتها االستراتيجية بين حماس والجيش
اإلسرائيلي في هذ النقاط:
أ -تقدم حصيلة شهداء المقاومة أمام قتلى الجيش عددا أقل ،كمؤشر خطير جدا على حسابات ،
ب -تفاوت العدد في صفوف المقاتلين العسكريين بين الجانبين ل داللة مركزية بين مشروعي
المقاومة واالحتالن ،حتبى لو تمانال ،وارتفعت حصيلة الشهداء قليال ،أمام القياسات األخرى
بين قدرات المقاومة وإمكانيات الجيش،
ت -يقوم الجيش بجرائم وحشية في أوساط المدنيين ومستشفيات ومراف غزة لمنع ظهور هذا
القياس الذ يُبرز هزيمت ،
ث -اتسعت العمليات الصاروخية للمقاومة نحو مدن  48المحتلة ،وتوسعت خرائطها،
ج -أسقطت قدرات الرد الصاروخي للمقاومة الفكرة األساسية لضمان حماية تل أبيب ومدن
رئيسية عبر القبة الحديدية ،وأضحت الفوضى والرعب في الشارع اإلسرائيلي موجة
متكررة ،بل إن المقاومة تحدت هذ القبة ،وأعلنت أكثر من مرة توقيت موجة القصف التي
اخترقتها،
ح -أصب العسكر اإلسرائيلي في متناون مقاتلي القسبام مباشرة منذ أون أيام محاوالت العملية
البرية ،فقنصوا العشرات منهم ،ودمروا العديد من اآلليات والدبابات في وقت قصير،
وأسر  2منهم من قلب المعركة.
هذ المعطيات أكدت لقطاع عري من اإلسرائيليين أن ما عرفو عن حماس خالن حرب غزة
مغاير تماما ً لما تم سرد في اإلعالم.
شكل توضيحي يظهر حجم االستنزاف الذي سببته حرب غزة للجيش اإلسرائيلي

1م موفاز يعترف :وقعنا في فخ حماس ،يديعوت أحرونوت:2014/8/25 ،
http://www.all-agencies.com/eg/l.php?id=153378
2م إيان زيسر ،إسرائيل بين لبنان  2006وغزة  ،2014يسرائيل اليوم.2014/7/24 ،
http://www.alhayat-j.com/details.php?opt=8&id=240609&cid=3371
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وسادت قناعات متزايدة بين اإلسرائيليين مع استمرار أيام الحرب مفادها أن سحماس لن تستسلم
ولن ترفع الراية البيضاء ،ولو بقي لديها مقاتل واحد وبندقية واحدة وصارو واحد ،ومقاتلوها يواجهون
الموت بال وجل ،ومستعدون للموت ألجل وطنهم ،ولديهم الرغبة الجامحة بالقتان ،ويحاربون دفاعا ً عن
بيوتهم ،ومستعدون بالتضحية بالغالي والنفيس لتعيش األجيان القادمة بحرية.
وال يوجد أحد في العالم ينكر عدالة قضيتهم سوى اإلسرائيليين ،فما الذ يطلبون عدا رفع
الحصار عن غزة ،وفت المعابر ،رغم عدم وجود مقارنة بين قوتنا وقوتهم ،وال يمتلكون قنابل من عيار
طن ،لكنهم يرون الضرر الذ يلحقون بناس1(.م
فيما أعرب وزير االقتصاد سنفتالي بينتس عن غضب الشديد إزاء الحالة التي وصل إليها
اإلسرائيليون ،حي انتهى بهم الوضع وهم يجلسون يقضمون أظافرهم بتوتر بانتظار رد حماس كي
تقرر مصيرهم حون وقف إطال النار ،رافضا َ تقييد عمل الجيش في غزة ،ألن سيعيد لنقطة الصفر
دون تحقي أ من أهداف المعركة ،وسيقرب المعركة التالية كثيرا ً2(.م
لقد تحسبت تل أبيب من دخون حرب استنزاف مع المقاومة في غزة ،نظرا لليسائر
اإلستراتيجية واالقتصادية التي ستلح بها ،وفي ظل أزمة الثقة الكبيرة المتصاعدة بين الحكومة والجيش
من جهة ،وبينها وبين سكان المستعمرات المحيطة بالقطاع من جهة أخرى ،وتزايدت هذ المياوف
بسبب عدم توفر األمن رغم وعود الحكومة بتوفير لهم.
ب
وأيقن اإلسرائيليون على لسان رئيس جهاز الموساد األسب سإفرايم هليفيس إن حماس ورغم
عزلتها وتلقيها ضربات موجعة ،بقيت صامدة طوان أيام الحرب اليمسين ،ومزروعة في قلب غزة بقوة
تضطر اإلسرائيليين للتفاوض معها ،وهذ الحرب ستفضي لالعتراف بها العبا ً شرعيا ً في المعادلة
السياسية ،وعندها سيفهم الفلسطينيون ب
أن الجيش اإلسرائيلي ربما انتصر في معركة غزة ،لكن خسر
الحرب الكاملة3(.م
فيما أشار المعل العسكر سيوآف ليمورس أن المقاومة الفلسطينية استطاعت االستمرار بحرب
استنزاف حتى مع انيفاض معدن صوارييها اليومي من  150إلى  40صاروخا ً ،ألن استمرار تساقطها
يشوش مجرى الحياة االعتيادية في جنوب الكيان اإلسرائيلي ،وحماس تعي األنمان االقتصادية
والسياسية المترتبة على حرب استنزاف ،ألن الجنوب اإلسرائيلي معطل ،وسكان محبطون وغاضبون
جدا على الحكومة والجيش4(.م
وجاء استمرار هذ الحرب  50يوما ً ليضرب نظرية األمن اإلسرائيلي في العم أكثر من حرب
 ،1973وبدن أن يبقي الجيش الحرب في أرض العدو في غزة ،فقد انتقلت الحرب ألرض هذ المرة،
وشكل الواقع الحالي وصفة حقيقية لتوازن الرعب الذ يعني وجود قدرات قتالية لدى الطرفين دون
قدرة أحدهما على حسم المعركة.
ونبت بالدليل والبرهان أن القدرة اإلسرائيلية بالحفاظ على مقدراتها اإلستراتيجية في نهاية
حرب غزة باتت في تراجع ،مما أوجب إحداث تغيير في النظرية األمنية ،واستبدان مصطل سمكنوا
الجيش من االنتصارس بمصطل سمكنوا الدبلوماسية من منع الحرب القادمةس.

ثانياً :الفشل السياسي
بدأ مسلسل تبادن االتهامات بين الساسة والعسكر في الكيان اإلسرائيلي حون القصور في إدارة
حرب غزة ،وعدم توفر معلومات أمنية دقيقة عن قدرات حماس العسكرية ،والعجز في معالجة تهديد
األنفا  ،مما تطلب تشكيل لجان تحقي واستماع واستجواب فور أن وضعت الحرب أوزارها.
وأكد رئيس جهاز سالموسادس األسب سشبتا شافيتس أن العملية العسكرية األخيرة في غزة لم
تحق أهدافها ضد حماس ،ويجب العمل على تحقي تهدئة طويلة األمد قدر اإلمكان ،ألن فشل تحديد
أهداف هذ العملية والمتمثلة بهزيمة حماس ،أو القضاء عليها ،خل شكوكا ً حون جدواها ،ومن يعتقد أن
مهاجمة قادة حماس من الجو عبر االغتياالت سيدفعها لرفع الراية البيضاء ،أو إعالن االستسالم فهو
ميطئ5(.م
1م غيرشون باسكين ،سياسي إسرائيلي :حماس ال تعرف الهزيمة.2014/8/1 ،
2م اإلذاعة العبرية.2014/8/17 ،
3م يديعوت أحرونوتhttp://www.alquds.co.uk/?p=208622 .2014/8/18 ،
 4م وديع عواودة ،اإلسرائيليون ال يريدون حرب استنزاف مع المقاومة ،الجزيرة نت.2014/8/12 ،
 5م حماس لن تستسلم ،وترفع الراية البيضاء ،القناة العبرية األولى:2014/8/24 ،
http://www.asso7ba.com/an/news.php?id=19041
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ورغم اليسارة اإلسرائيلية الفادحة من حرب غزة على ميتلف األصعدة ،لكن اإلسرائيليين
اعتقدوا أنهم حققوا إنجازا ً سياسيا ً دبلوماسيا ً حلموا ب منذ زمن طويل ،يتمثل بإقامة تحالف إقليمي مع
الدون العربية سالمعتدلةس التي تعتبر أن الحرب اإلسرائيلية على حماس لها مصلحة فيها ،وجرت حالة
من التنسي األمني واالستيبار والسياسي على أشد بين الجانبين.
ورأت إسرائيل أن ما حققت من دمار هائل ومجازر وخسائر بشرية غير مسبوقة في غزة،
يمكن أن يشكل رادعا ً أمام المقاومة ،وحماس خصوصاً ،إذا قررت العودة من جديد لمواجهة قريبة،
وتحاون محاكاة النموذج اللبناني لحرب  ،2006حين صمتت الجبهة الجنوبية في لبنان عن إطال
صواريخ باتجا الكيان اإلسرائيلي حتى عام  ،2014رغم العديد من االنتهاكات اإلسرائيلية لألجواء
اللبنانية.
وتأمل إسرائيل أن يتم استنسا النموذج اللبناني في غزة ،بحي تمضي سنوات طويلة بعد
الحرب الحالية حتى تندلع مواجهة أخرى قادمة ،تنعم خاللها الجبهة الداخلية بفترة زمنية طويلة من
الهدوء.
ولذلك ح وزير اليارجية سأفيغدور ليبرمانس على المساعدة في التوصل إلى حل للصراع في
غزة ،وأن ترسل دون االتحاد األوروبي مفتشين لإلشراف على حدودها ،لمنع وصون أسلحة للمقاتلين،
وتفرض مصر قيودا ً صارمة على معبر رف على حدود القطاع ،والتوصل لتسوية دائمة في 1(.م
الجديد في حرب غزة األخيرة أنها كشفت عن وجود خالفات كبيرة في حكومة سنتنياهوس ،إلى
حبد التوتر وهجوم من قبل على وزراء من المجلس الوزار األمني والسياسي ال ُمصغر ،وهذا السجان لم
يقتصر على أقطاب المستوى السياسي فحسب ،بل امتد لتبادن االتهامات بين الجيش وحكومت  ،حون
أسباب الفشل في كشف حجم األنفا في غزة.
وبات في حكم المؤكد أن بعد انتهاء العدوان على غزة لن يكون مفر من تشكيل لجنة تحقي
بشأن عمل الجيش ،وعدم قدرت على كشف قضية األنفا  ،وكل المؤشرات تدن على أن ستقام لجنة
تحقي داخلية بمشاركة برلمانية حون فشل الجيش في تقدير حجم األنفا التي حفرتها المقاومة.
كما أن قيادة الجيش أدركت منذ األيام األخيرة للحرب ما سيكون ،ولهذا شرعت في صياغة
ونيقة تقييم لمسألة األنفا  ،ذكرت فيها أن الجيش عرض على رئيس الوزراء ووزير الحرب تقارير
عنها ،لكن الحكومة لم تكترث ،بل أعطت وزنا ً زائدا ً لتهديدات أخرى.
ووج سياسيون انتقادات الذعة ألداء الجيش في غزة ،وعجز عن حسم المعركة ،وإعادة
الهدوء للجنوب ،ألن قرار سحب القوات من القطاع اتيذ في ظل العوامل التالية:
 -1ازدياد خسائر الجيش،
 -2عجز عن إخضاع القطاع،
 -3فشل في حسم المعركة،
 -4الثمن الباهن الذ تكبدت تل أبيب على المستوى الدولي بسبب استمرار استهداف المدنيين،
 -5إعطاء فرصة لنجاح الجهود الدبلوماسية2(.م
وبلغ توتر الشديد بين المستويين السياسي والعسكر  ،ذروت في تصري ألحد كبار الضباط أن
الجيش يحتاج أسبوعا ً واحدا ً الحتالن غزة ،وتقوي سلطة حماس ،إذا حصلنا على ضوء أخضر من
الحكومة ،مما أنار غضبا ً شديدا ً في أوساطها ،ووصف حدي الضابط بأن سمضللس ،ألن تقدير الموقف
الذ عرض قادة الجيش على الحكومة ميتلف عما ذكر  ،حي تحدث قادة الجيش أن السيطرة على
القطاع وتقوي حماس على غرار حملة السور الواقي في الضفة الغربية عام  2002تتطلب شهوراً
طويلة ،وقد تمتد لسنة أو سنتين.
ودأب المسئولون السياسيون اإلسرائيليون على طرح سؤالهم المحرج للمستوى العسكر  :كيف
فشل الجيش بتنفيذ مهمت المحددة في غزة؟ في ضوء أن الحكومة غير راضية من النتائج التي حققها،
وبات القادة الحزبيون في اليمين واليسار يمثلون دولة ضعيفة مضطرة للقتان في منطقة صعبة ،ولذلك

1م صحيفة بيلد األلمانية.2014/8/7 ،
 2م جيهان فوزى ،هل كسبت إسرائيل المعركة في غزة؟ األهرام المصرية:2014/8/7 ،
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/311448.aspx
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ظهرت انتقادات من داخل الحكومة موجهة لرئيسها سنتنياهوس وسياست  ،ألن أعطى الجيش هدفا ً
عسكريا ً في حرب غزة ،نم تغير هذا الهدف مع مرور الوقت دون إعداد عسكر ساب لذلك1(.م
ووصلت االنتقادات حد الحدي عما سمي سمواضع خلل مقلقة في الجيشس ،من حي أسلوب
إدارة المعركة في غزة من قبل الساسة والقادة العسكريين ،وأشارت إلى مواطن ضعف يقابلها القليل من
مواطن القوة التي تمتع بها الجيش في خوض الحرب ،وأوضحت أن االستيبارات أخفقت في اكتشاف
منظومة القيادة والتحكم لدى حماس ،والعثور على مكان اختفاء قادتها.
وقان وزراء في المجلس الوزار المصغر إنهم اطلعوا على آخر التطورات بشأن حرب غزة
من بيانات حماس ،وليس من سنتنياهوس ،ألنب لم يتحدث معهم ،ولم يعرفوا ماذا يحصل ،وأين وصلت
المفاوضات والتهدئة مع حماس ،واصفين تصرف بـسالمحرجس ،ويشير للبلبلة ،وليس اإلدارة والتحكم،
متهمين المستوى السياسي بعدم وضعهم في صورة الموقف في غزة.
وكان واضحا ً أن سنتنياهوس يفكر ،قبل اتياذ أ قرار ،بصورت  ،ووضع في اليوم التالي لوقف
يعرض أكثر مكانت لليطر :مواصلة الحرب أو وقفها؟
الحرب ،وما الذ
ب
أ -فإذا واصل حرب غزة سيواج ارتفاع عدد القتلى من الجنود ،ويذكر جيدا ً ماذا حصل
لرئيس الحكومة األسب سمناحيم بيغينس في حين  ،واضطر لالستقالة مع ارتفاع عدد القتلى
الجنود في حرب لبنان عام ،1982
ب -وإذا أوقفها فسيضطر لمواجهة خيبة األمل ،واالنتقادات من الداخل ،وكما يقون بع
وزرائ  ،فإن حيات لن تكون سهلة2(.م
الواض أن الثالني اإلسرائيلي الذ قاد حرب غزة سنتنياهو ويعلون وغانتسس أرادوا وقف
الحرب ،ب شرط إيجاد المعادلة التي تتي لهم الحدي عن ضرب األنفا بشكل جارف ،وتلقي حماس
أقسى الضربات ،لكنهم أدركوا جيدا ً أن مطلب نزع السالح عن القطاع لن يتحق  ،وتوقعوا أن المعركة
األخيرة أشرفت على نهايتها بفعل الضغط األميركي ،وافتقاد الحكومة لشرعية دولية لمواصلتها ،لكن
وقف الحرب مبكرا ً كان سيحدث هزة أرضية سياسية داخلها.
ورغم أن التنسي بين القيادتين السياسية والعسكرية هذ المرة في حرب غزة كان مقبوالً ،فلم
تحدث معارك بالسكاكين ،وانهيارات في األداء ،وعزن للضباط ،لكن ما زالت تُسمع دعوات للتحقي ،
وإعالن مراقب الدولة تشكيل لجنة لفح قضية األنفا  ،وأعلنت لجنة اليارجية واألمن في الكنيست
تحقيقا ً من طرفها3(.م
واتض أن االئتالف الحكومي اإلسرائيلي عانى خالن الحرب من مشاكل جدية ،وأن طاقم اتياذ
القرارات السياسية واألمنية إلسرائيل في حالة تفكك ،ولذلك عقد سنتنياهو ويعلونس مؤتمراتهم الصحفية
موجها ً ضد عدويهما األون حركة حماس ،والثاني الوزراء في المجلس الوزار المصغر الذين
يثرنرون دون توقف ،ويوزعون اليطط والنصائ في كل االتجاهات.
ً
وقان سعاموس هارئيلس المعل العسكر أن حماس حققت انتصارا بالنقاط على تل أبيب في
الحرب األخيرة ،وهذا الواقع زاد من صعوبة التجاوب مع مبادرات وقف إطال النار ،وبالتالي فإن
حرب غزة لم تحق شيئا ً ،واتهم سنتنياهوس بأن زج بالدولة في سحرب استنزافس ،وإلحا أضرار فادحة
باالقتصاد ،وتقوي الشرعية الدولية التي حصلت عليها ،والمس بالرصيد الذ حققت على مدى سنوات
طويلة الذ لم يحق شيئا ً4(.م
هذا االستقطاب اإلسرائيلي داخل المؤسستين السياسية والعسكرية ،لم يجد مع حالة التباهي
التي أعادها كبار قيادات الجيش في األيام األولى من سالجرف الصامدس بحديثهم المتكرر عن تحقي
إنجازات هائلة بتوجي الضربة القاضية لحماس ،وتوفر مؤشرات االنك سار للعدو ،لكن حماس ورجالها
 1م سلوني لوفيشس ،حماس طورت قدراتها وانتصارنا خداع ،القناة العبرية الثانية:2014/8/4 ،
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/57ea5556-f2e0-4673afdc-8600ea342913
 2م حسام سويلم ،الرهانات الياسرة في حرب غزة ،جريدة البوابة:2014/8/4 ،
http://www.albawabhnews.com/716700
3م شمعون شيفر ،الجيش اإلسرائيلي فشل في تحقي أهداف  ،يديعوت أحرونوت:2014/8/4 ،
http://yanair.net/archives/73654
 4م يحيى دبو  ،أسئلة تل أبيب :كيف فشل الدمار في كسر الفلسطينيين؟ األخبار الللنانية:2014/8/11 ،
http://www.al-akhbar.com/node/213315
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واصلوا التحكم بقواتهم ،وإطال الصواريخ على المدن اإلسرائيلية ،والهجوم على قوات الجيش حتى
األسبوع السابع من المعارك.
وكان متوقعا ً أن يؤد العدوان على غزة إلسقاط االئتالف اإلسرائيلي الحاكم ،واإلعالن عن
انتيابات مبكرة في ظل حالة سالتعادن االستراتيجيس مع المقاومة التي صمدت أمام الجيش ،وكبدت
خسائر فادحة.
بل إن المحلل السياسي سيوسي فيرترس قان أن سنتنياهوس شعر بـسوجع رأسس كبير ،واستعجل
إنهاء العدوان على غزة ،مع تزايد تعرض وحكومت النتقادات على لسان وزراء وأعضاء كنيست ممن
يرون أن ال توجد إستراتيجية واضحة للحرب1(.م
هذ االنتقادات دفعت سنتنياهوس مرات عديدة لتوبيخ وزراء واصلوا توجي االنتقادات ل
وللحكومة عالنية قبل أن تضع الحرب أوزارها ،مما عبر عن حالة ضغط شعر بها رئيس حكومة فقد
السيطرة على وزرائ  ،وييشى خسائر سياسية وشيصية بعد انتهاء العدوان على غزة ،وبات قلقا ً من
ظهور الدولة ضعيفة ومتعبة في نهاية الحرب ،مما يعني احتمان خسارت الحكم.
وبات واضحا ً للمتابعين للساحة الحزبية اإلسرائيلية ب
أن ال أحد من السياسيين الذين يدعون
سنتنياهوس لتقوي سلطة حماس في غزة يعني ذلك فعالً ،ألنها دعوات عبثية صادرة عن خصوم في
إطار الحرب الداخلية ،وال يدركون الثمن الباهن المتوقع ليطوة مثل احتالن القطاع وتداعياتها السياسيبة،
هم ببساطة ال يريدون تقوي حماس ،بل تقوي سنتنياهوس2(.م
وجاء األمر غير المسبو في تاريخ الحروب اإلسرائيلية ،بتوجي وزراء بارزين انتقادات
علنية لـسنتنياهوس فيما الحرب ما زالت دائرة ،على ستأتأت س في اتياذ قرار حاسم بتوسيع العملية
العسكرية ،ولم تعد االنتقادات تصدر فقط عن زعيمي الحزبين األكثر تطرفا ً في الحكومة ،وزير
اليارجية سأفيغدور ليبرمانس ووزير االقتصاد سنفتالي بينيتس ،بل انضم إليهما وزراء آخرون من
الحزبين ،وآخرون من داخل الليكود الذ يتزعم سنتنياهوس ،مثل سغدعون ساعر ،سيلفان شالوم ،ليمور
ليفنات ،يسرائيل كاتسس ،وبدا أن سنتنياهو ويعلونس يقودان الجناح الحمائمي في الحكومة!
ً
ً
ومن النتائج السياسية السلبية لحرب غزة بالنسبة لـسنتنياهوس أنها تركت انطباعا سيئا لدى
الناخبين اإلسرائيليين الذين راقبوا منذ  50يوما ً سير الحرب الباهظة ،وال يعرف الديناميكية الدقيقة
لسقوط حكومت  ،لكن حالة التعادن االستراتيجي مع حماس تعني بداية السقوط ،مما يرج أن تؤد
الحرب التي تيللتها نتائج سلبية بالنسبة لإلسرائيليين لتوسيع تصدعات قائمة أصال بين مكونات االئتالف
الحاكم.
ولذلك خرج سنتنياهوس شب خاسر من حرب غزة ،ألن وقع ضحية عنجهيت التي أعاقت ،
وأفضت ب إلخفاقات متكررة ،حي شهدت األوساط اإلسرائيلية بعد انتهاء الحرب جدالً واسعا ً بشأن
إدارتها ،واالستعداد لها من قبل الطبقتين السياسية والعسكرية ،دون أن يعني ذلك سقوطا ً سريعا ً
للحكومة ،فيما ستزداد األحزاب اليمينية والمتطرفة قوة.
لكن ما أنقل على سنتنياهوس خالن حرب غزة هي استطالعات الرأ التي أفادت بأن األغلبية
الساحقة من اإلسرائيليين ترغب باستمرار العدوان ،وإسقاط حماس ،وكلما اقتربت الحرب من نهايتها
توجهت األنظار نحو الرأ العام ،صاحب المزاج المتقلب ،ومن شأن أن يصيب سنتنياهوس بجراح
سياسية قاتلة.
وطالما أن اإلسرائيليين يريدون حسما ً واضحا ً تجا حماس ،فإن طالما ظهر بصورة سياسي
صاحب تجربة عسكرية كبيرة يعي حدود القوة ،وال يستطيع ضمان ذلك ،في ضوء أن استطالعات
الرأ أظهرت أن  %73من اإلسرائيليين اعتقدوا أن العملية العسكرية ضد غزة أضعفت قوة الردع3(.م
وشن سإيتان كابيلس رئيس كتلة حزب العمل المعارض هجوما ً الذعا ً على سنتنياهوس على خلفية
االرتباك في إدارة معركة غزة ،وطالب باالستقالة ،في ظل ترد األوضاع األمنية لسكان التجمعات

 1م نتنياهو يفقد السيطرة على األحداث ،ويتحر إلنهاء القتان ،هآرتس:2014/8/2 ،
http://thenewkh aleej.com/ar/node/1924
2م شالوم يروشالمي ،معاريف.2014/8/13 ،
3م بن كاسبيت ،صمود حماس ينذر بسقوط نتنياهو ،معاريف:2014/8/2 ،
http://www.rasd24.net/newsdetails.aspx?id=1314341
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السكنية المحاذية للقطاع ،وألن الجمهور يشعر باالرتباك إزاء مواقف الحكومة وأهدافها ،وهناك انطباع
بأنها ال تعرف مآن سياساتها.
وفي تجليات أخرى على تململ المشهد اإلسرائيلي ،واليشية أن تُمنى الحكومة بهزيمة واضحة،
و بج رئيس جهاز الشاباك سيوفان ديسكينس انتقادات حادة لـسنتنياهو ويعلونس ،لفشلهما في إدارة حرب
غزة ،وتسرعهما بإعالن االنتصار قبل أن يستقر وقف إطال النار ،مما تسبب في إحراج كبير للدولة
أمام جمهورها.
االعترافات اإلسرائيلية توالت بفشل العدوان على غزة ،ونجاح المقاومة بجر الجيش إلى حرب
استنزاف؛ وبدن أن تحق أهداف اإلسرائيليين حققت أهداف حماس ،ووصلت بواقعهم إلى المكان الذ
تريد الحركة ،في ضوء فقدانهم الشعور باألمن على نحو خطير ،بعد أن كان من المفترض أن تعيد الثقة
واألمن لهم ،بسبب طريقة إدارة العدوان على غزة ،وبدء الحرب متأخرة ،ومغادرة قطاع غزة مبكراً،
واألهداف لم تحق  ،والردع لم يرمم ،والجمهور في الجنوب فقد الثقة بالحكومة والمجلس والوزار
المصغر للشؤون األمنية1(.م
وبالتالي بدا امتحان نتائج حرب غزة متمثالً بنوع التسوية التي ستُحرز بعد انتهائها ،وطون مدة
التهدئة بعدها ،ويبدو من الصعوبة بمكان التنبؤ بذلك مسبقا ً ألن األمور ليست متعلقة فقط بحجم األضرار
وقوة الردع ،بل بتطورات المستقبل أيضاً ،ألن طبون النصر التي سمعت في الشارع اإلسرائيلي يحسن
أن تُستقبل بحذر وشك ،فهذ معركة نفسية موجهة في األساس للجبهة الداخلية إلقناعها بأن التضحية
والجهد لم يكونا عبثا ً.
أكثر من ذلك ،فإن حفن صورة النصر مهم لـسنتنياهوس الذ أصب خصوم من الساسة يشمون
الدم ،ولهيئة القيادة العامة التي تها َجم بسبب أدائها ،ولقادة األلوية ،الذين ييرجون من قطاع غزة مع
شعور بالنجاح ،ويجب عليهم أن يعززوا روح القتان عند مقاتليهم استعدادا ً لما يأتي.
لقد بدأت رياح األزمات تضرب االئتالف اإلسرائيلي الحاكم فور انتهاء حرب غزة ،فنتائج
حصاد المعركة على القطاع لم تكن كما أراد الزارع اإلسرائيلي ،وبدأت الحرب وفي جعبة سنتنياهوس
الكثير من األحالم والتوقعات والتصورات ،لشطب المقاومة الفلسطينية ،وتدمير قدراتها بشكل كامل،
وبالتالي دفع الفلسطينيين لرفع األعالم البيضاء ،والتسليم بما هو مطروح عليهم ،فيما باتت الوقائع على
األرض تشي بشيء آخر ،فال صواريخ المقاومة توقفت ،وال قدرات األجنحة الفدائية انتهت.
وبات متوقعا ً أن تمر الساحة اإلسرائيلية الداخلية بمراحل تسودها سدراما سياسية ُممزقة
لألعصابس في ظل تبعات الحرب األخيرة ،على شكل توالد استقطابات جديدة ،وإعادة انتشار سياسية
حزبية في ُمجتمع يتميز بيصوبة االستقطابات السياسية عند كل المنعطفات2(.م
وظهر االنقسام في الرأ حون نهاية حرب غزة ،وتوالدت االختالفات العميقة تجا القضايا التي
أفرزتها الحرب على األصعدة السياسية واإلعالمية واالجتماعية واالقتصادية ،وازدادت االنقسامات
عمقا ً في بع الحاالت ،تمهيدا ً ليطوات سياسية ُميتلفة قد تقود نحو تفكك االئتالف الحالي ،وبالتالي
العودة لطرح موضوع االنتيابات البرلمانية ال ُمبكرة للكنيست العشرين القادمة.
ولئن بدا أن الجيش اإلسرائيلي عانى عسكريا ً خالن حرب غزة بفعل قوة المقاومة الفلسطينية،
فإن المعاناة السياسية لحكومت لم تقل قسوة ومتاعب.
فقد أعلن وزير اليارجية سأفيغدور ليبرمانس أن تصفية حماس ستعزز عالقات اإلسرائيليين مع
الدون العربية المعتدلة ،مما يساعد على إبقاء وتعزيز التأييد الدولي للكيان ،وأمر السلك الدبلوماسي
االنطال في حملة شرح وإقناع في دون العالم بضرورة تصفية حماس ،وبدأ هذ الحملة بنفس  ،من
خالن إجراء سلسلة اتصاالت هاتفية مع ميتلف القادة في دون العالم ،للح على تصفية حماس
وميزونها الصاروخي قبل أن يتفاقم أكثر ،ويهدد مواقع استراتيجية تتسبب بكارنة مثل قصف المفاعل
النوو  ،أو مصانع تكرير البترون والكيماويات في حيفا ،أو مجمع تجار تقع في ضحايا كثيرة3(.م
1م شاؤون موفاز :المقاومة نجحت في جرنا لحرب استنزاف وحماس حققت أهدافها ،المركز الفلسطيني لإلعالم:2014/8/10 ،
https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=160111
2م علي بدوان ،الف اتورة اإلسرائيلية للعدوان على غزة ،الجزيرة نت:2014/8/30 ،
 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/8/28/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86 -%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9

3م االجتياح البر يع بم اليالفات الداخلية اإلسرائيلية:2014/7/12 ،
http://www.alhayat.com/ARCHIVE/2014/07/12/3558758
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وبعد  7أسابيع ،قصف سالح الجو اإلسرائيلي في غزة المكان والسكان معا ً بآالف األطنان من
المتفجرات ،في عملية قتل وتدمير منهجية قلما شهد العالم لها مثيالً ،لكن القطاع لم يسقط ،وال أعلن
االستسالم ،و ظلت وسائل الحرب تتغير طوان األسابيع الس بعة ،وهددت القيادة السياسية اإلسرائيلية أكثر
من مرة بتطوير الهجوم على القطاع ،وتوسيع نطا الحرب ،لكنها امتنعت عن الدخون في تفاصيل
إعادة احتالن القطاع ،ألنها أدركت أن تكاليف مثل هكذا خطوة ستكون باهظة ،وبال نهاية.
لم يكن لدى الحكومة اإلسرائيلية من هدف واض عندما بدأت العدوان على غزة ،وظنت أن
سيكون شأنا ً يسيراً ،وستمارس عملياتها الدورية في تحجيم قوى المقاومة واستنزافها ،وتؤكد موقعها لد
دوائر اليمين اإلسرائيلي ،لكن حماس توقعت الحرب ،واستعدت لها من اليوم الذ انتهت في الحرب
السابقة ،وفي واحدة من أبرز حلقات حروب الفقراء المحاصرين ،وقفت نلة من شباب غزة أمام آلة
الحرب اإلسرائيلية الضيمة ،مظهرة شجاعة غير مسبوقة ،ومهارة قتان عالية ،وإرادة ال تكسر1(.م
وتمثل اإلخفا السياسي اإلسرائيلي المبكر في حرب غزة بالفشل الفادح في تحقي إنجاز
ملموس في مواجهة المقاومين ،أو التعرف على مواقع إطال الصواريخ ،وخسائرهم الباهظة ،التي لم
تكشف كل تفاصيلها ،مما أفقد القادة اإلسرائيليين صوابهم ،ونقل الحرب لمراحل تالية أكثر قسوة ،حي
لم تعد حربا ً بالمعنى المفهوم ،بل مجرد قصف هستير  ،قصد ب إيقاع أكبر قدر من األلم بأهالي القطاع
ومؤسسات وبنيت التحتية .
و ليس هناك دولة في التاريخ الحدي استدعت عشرات اآلالف من احتياطيها العسكر ،
ونشرت مئات الدبابات وناقالت ال جنود والطائرات ،لتدمير عدة أنفا في الجانب اآلخر من حدودها مع
بقعة صغيرة مثل غزة؛ أنفا ليس من الصعب أن يعاد بناؤها ،وأن يصب عددها أكبر بكثير ،خالن
أسابيع من نهاية الحرب.
وجاء اإلخفا اإلسرائيلي في تحقي أهداف الحرب مستندا لجملة من األسباب الذاتية
والموضوعية ،يمكن تركيزها في:
 -1ما واجه الجيش من مقاومة عنيدة في غزة ،كبحت جماح تقدم نحو القطاع،
 -2خروج العديد من التسريبات اإلسرائيلية ،والتأكيدات الفلسطينية على ضراوة المقاومة على
مشارف غزة الشرقية،
 -3بعد مرور أيام قليلة على انطال الحرب ،شنبت أوساط إسرائيلية نافذة هجوما ً سافرا ً على
ألن الحرب ضدب حماس في ب
الحكومة ،ب
غزة لم تُحق أيبا من أهدافها التي وضعها المستوى
ب
ي ،والجيش لم يتمكن من منعها من مواصلة إطال الصواريخ،
السياس ب
 -4لم يستطع الجيش ح بل مشكلة األنفا  ،التي باتت تُش بكل خطرا إستراتيجيبا ،وفشل في نق
مشروع هندسة األنفا الذ تطور كثيرا ،وأتقن إطال الصواريخ من منصات تحت
األرض وسالمتها،
 -5استمرار تساقط الصواريخ على العم اإلسرائيلي ،رغم العمليات العسكريبة للجيش ،ولم
يعد معقوالً ْ
أن تتم بكن منظمة صغيرة جدا مثل حماس من إلحا هذ األضرار بدولة كبيرة
مثل سإسرائيلس،
 -6الحدي اإلسرائيلي المتواتر عن مستويات تراجع الجيش خالن المواجهات التي اندلعت مع
المقاومة على حدود غزة ،ألن الجنود يحاربون في ظروف ميدانيبة معقدة ،مما من حماس
إنجازا إستراتيجيا بعد أسرها الجند  ،ينضم لعدة إنجازات إستراتيجيبة حققتها ،وعلى
رأسها إغال األجواء اإلسرائيلية أمام المالحة المدنية عدة أيام ،وإجبار ماليين
المستوطنين على النزون في المالجئ،
 -7ارتفاع نسب القتلى في صفوف الجيش ،مع محافظة المقاومة على مستوى مقبون من
قدراتها وعناصرها ،وأنجزت خالن العدوان عمليبات عديدة كمناورات فعلية ناجحة أصابت
ب
وعززت قدراتها.
الهدف،
وجاءت الشواهد تترى عن الورطة السياسية واإلستراتيجية التي وجدت فيها الحكومة
اإلسرائيلية نفسها عالقة فيها ،فقد وصفت أوساط عسكرية إسرائيلية األداء العسكر لكتائب القسام ،بأن
أكثر احترافية وخطورة من ذ قبل ،ويمكن مالحظت على مدار سنوات قليلة ،وبشكل كبير للغاية.
1م بشير نافع ،انتصار بالغ الداللة في ظل توازن قوى ميتل ،القدس العربي:2014/8/6 ،
http://www.alquds.co.uk/?p=203194
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ففي ال ساب كانت المقاومة تكشف عن نفسها بشكل أسرع ،أما اآلن فهي تنتظر جنود االحتالن
ليمروا من خالن كمائنهم ،مما يدن على تطور قدراتهم النوعية والصاروخية ،ألنها تتمتع بتسلي جيد،
وجنودها مدربون بشك ٍل ممتاز ،و ً
بدال من العمليات الفدائية التي ينفذها شي واحد ،أصبحت هناك
وحدات للقتان وتدريبات متفوقة على أسلحة نوعية ،وتكتيكات ميتلفة إلدارة المعارك.
وشكلت حرب غزة ساحة تدريب من الدرجة األولى ،ألنها سمحت لكتائب القسام بصياغة
القادة ،وتطوير التكتيكات ،وممارسة التدريب بشكل عملي ،والمناورة في المناط الحضرية ،وباتت
المجموعات المسلحة تتحون إلى وحدات احترافية في جيش نظامي مع عقيدة ومهارات تكتيكية ،مما
سيؤد لمستوى جديد من اليسائر ،علم اإلسرائيليون خالن حرب غزة1(.م
لقد قلبت حرب غزة المعايير والموازين والمفاهيم في الشارع اإلسرائيلي ،وبشكل شديد جدا،
فاليمين المتعطش دوما ً إلظهار قوت في معادلة الصراع ،والمستعد تجا أ حدث ألن يتعامل بمنط
سرب البيت في طريق للجنونس اضطر للتعامل بحكمة مع حرب غزة ،والسعي لليروج منها بأسرع ما
يكون ،ومن الجائز أن واحدا من بين أهم األسباب التي دفعت لذلك ،إحساس بأن الثمن الذ يدفع باهن،
ربما باهن جدا.
مع أن كان بوسع الجيش اإلسرائيلي قبل بضع سنوات ،أن ييرج لحرب شاملة ضد غزة ،فيقتل
البشر ،ويدمر الحجر ،ويناد بشعار سإمسكونيس ،وإال قلبت األرض على من فيها ،لكن في  2014وجد
نفس  ،ومن طرف واحد يقرر اليروج من غزة.
وكان واضحا ً أن القرار السياسي ليس سهالً أمام الحكومة اإلسرائيلية ،ألن التهديد األساسي
على ألسنة اإلسرائيليين ضد حماس في غزة كانت الحرب البرية ،وهي السوط الذ لوحت ب القيادة
اإلسرائيلية عندما وجدت أن الغارات الجوية والقصف المدفعي والبحر ال تحق هدفا ً غير التدمير.
ووجد الجيش اإلسرائيلي المبني على نظريات الحرب الحديثة التي ترى أن غاية الحرب هي
فرض اإلرادة على اليصم ،وجد نفس يحوم ويدور في غزة حون مفهوم الردع ،وال أحد يستطيع
المقارنة بين القوة التدميرية التي يمتلكها وما تمتلك ليس فقط المقاومة في غزة ،بل أغلب الدون العربية،
فالدولة اإلسرائيلية تمتلك سالحا ً نوويا ً ،وتكنولوجيا نارية متطورة ،ووسائل إيصان ذخائر متنوعة،
وتتباهى بامتالك منظومة سيطرة وقيادة قد تكون األكثر تطورا في العالم ،لكن ذلك لم يفل بتحقي الغاية
األساسية أل جيش يحترم ذات  :حماية الحدود ،ومنع العدو من فرض إرادت 2(.م
وما جرى طوان الحرب في غزة ،وبحسب كل المعلقين السياسيين والعسكريين ،كان انجراراً
إسرائيليا ً خلف حماس ،فقد أدركت األخيرة أن السبيل الوحيد لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ
سنوات طويلة الذ تفاقم كثيرا في السنوات األخيرة هو االقتحام بالنار.
ورغم تمتع الحكومة اإلسرائيلية بواقع أن البيئة الرسمية العربية األقرب امتنعت من إدانتها،
وخلقت انطباعا ً بأنها تيوض حربا ً عنها ولمصلحتها ،لكنها بدت غير مرتاحة أبدا ،واضطرت لتغيير
موقفها من السلطة الفلسطينية ،وربما االضطرار لدفع نمن سياسي الح يقرب الجميع من تسوية ال
تريدها ،وال تتطلع إليها حكومة اليمين ،وأيا ً يكن الحان ،فمن الواض أن سنتنياهوس قرر األخذ بنصيحة
بع مقربي  :إعالن النصر ،والهروب من غزة ،واالكتفاء بالقصف المدفعي والجو والبحر .
ومن يتذكر من اإلسرائيليين العمليات الياصة لوحدات النيبة سسييرت متكان والمظليين
وشييطت 13س في الدون العربية وصوال إلى أوغندا ،يتحسر وهو يرى ما تعرضت ل على بعد أمتار
من حدود غزة ،وال يكفي القون اإلسرائيلي أن تم ردع المقاومة في غزة ،وأعادها  100سنة للوراء،
ألن كان مطلوبا ً ترجمة ذلك في سلوك على األرض ،وإال فإن يوميات الحرب فضحت إنجاز الردع
الذ تحق .
خطورة الفشل السياسي الذ منيت ب الحكومة اإلسرائيلية تمثل بأنها سفكت دماء مواطنين
عزن ،ودمرت بيوتا باآلالف ،وخربت مزارع ومصانع وورشا ً ومحالت ،لكنها رأت بأم عينها أن الردع
لم يتحق  ،والمقاومة نضجت ،وصارت تالح الجنود داخل وخارج غزة.

1م حماس تحارب بشكل أذكى وأكثر خطورة من أ وقت مضى ،واشنطن بوست ،2014/8/3 ،ترجمة المقان على الرابط التالي:
http://www.noonpost.net/content/3345
2م حلمي موسى ،صمود غزة يقلب الموازين في إسرائيل وييلط الحسابات ،السفير:2014/7/31 ،
http://assafir .com/Article/65/364464

133

وهكذا تبقى المقاومة في غزة الطرف الراب عند التدقي في ميزان اليسائر واألرباح على
النحو اآلتي:
 -1احتفظت بقيادتها العسكرية والسياسية الموجودة في القطاع سليمة وفاعلة،
 -2حافظت على بنيتها العسكرية ،السيما الكائنة تحت األرض من أنفا وتجهيزات ومصانع
تجميع وتصنيع وترميم لألسلحة والصواريخ ،سليمة وعاملة،
 -3اكتسبت خبرة قتالية نمينة في وج المحتل اإلسرائيلي ،من خالن استيدام أسلحة ومناهج
قتالية نوعية م بكنتها من نقل الحرب إلى عمق  ،وعلى مدى فلسطين المحتلة كلها،
 -4تم بكنت المقاومة من كشف نغرات خطط العدو العسكرية ،وإفشان أسلحت المتقدمة ،السيما
سالقبة الحديديةس ،وش بل مرافق الحيوية ،وتيويف سكان مستعمرات أياما ً وأسابيع،
حركت الشعب الفلسطيني في الضفة واألراضي المحتلة عام  1948وبالد والشتات،
 -5ب
وحققت وحدت الوطنية على األرض وفي وج العدو ،وأطلقت تعبئة شعبية الفتة أسهمت
بدورها في تعزيز تقارب األوساط القيادية الفلسطينية،
 -6أعادت قضية فلسطين إلى صدارة القضايا اإلقليمية والدولية ،مما يرشحها لالرتقاء
لمستويات عالية من االهتمام اإلقليمي والدولي ،وتوفير مصادر التمويل الالزم إلعادة
اإلعمار االقتصاد واالجتماعي.
ً
ويتض مما سب أن حماس استعدت عسكريا للمواجهة األخيرة مع الجيش اإلسرائيلي ،ووعدت
بمفاجآت متالحقة شهدها ميدان غزة ،مما عمل على اتساع رقعة المواجهة كما ً ونوعا ً بين الجانبين ،وفي
كل األحوان ،فإن أشد ما أزعج اإلسرائيلي خالن أيام الحرب اليمسين ،واحد من نالنة:
 -1زوان قدرة الردع من نفوس ساألعداءس،
 -2استيدام سالعدوس العقل والتدبير في التيطيط والتنفيذ،
 -3االفتقار اإلسرائيلي للمعلومات االستيبارية المسبقة.
وقان سعاموس يدلينس ،رئيس شعبة االستيبارات العسكريبة الساب  ،أن الجيش عندما انطل
إلى حرب غزة لم يُطلع الجمهور على أهداف  ،و ب
إن التعريف المحتمل ألهداف الحملة قد يكون على النحو
ا لتالي ،من السهل إلى الثقيل :حماية سكان الدولة ،خل ردع ،ضربة شديدة لقدرات حماس ،وانهيارها.
وإذا افترضنا ب
ي اإلسرائيلي كان خل الردع أمام حماس ،فإن كلما طالت
أن الهدف اإلستراتيج ب
المعارك ،وقعت فيها أحداث قاسية غير مرتقبة ،ومن الصحي االكتفاء بانجاز الردع ،إذا تحق  ،ولكن
ي لتغيير الصورة تما ًما1(.م
تكفي إصابة واحدة لصارو بتجمع سكاني إسرائيل ب
في المقابل ،حققت المقاومة في هذ المعركة التي خاضتها في غزة ،عددا ً من اإلنجازات
النوعية قياسا ً بالمعارك السابقة ،مما جعل اإلسرائيليين يشعرون بيطورة أزمتهم السياسية ،من أبرزها:
 -1حافظت قيادة المقاومة في غزة على منظومة القيادة والسيطرة ،ولم تتعرض للضرب أو
التعطيل ،وتمكنت من االستمرار في تسيير الوزارات والمؤسسات وعمليات المقاومة
بشكل فعان ،ولم تقع خسائر من سالوزن الثقيلس في المستويات القيادية للمقاومة كما حدث
سابقا.
 -2فقد الطرف اإلسرائيلي القدرة على المبادرة وعلى البداية الصادمة التي اعتادها من قبل،
ووقع في حالة سعمى استيبار س على األرض ،بسبب استفادة المقاومة في القطاع من
خبراتها السابقة ،وقدرتها على ضرب ظاهرة العمالة ،وحصرها في أضي نطا .
 -3إضعاف سبنك األهدافس اإلسرائيلية المحتملة رغم الهيمنة التسليحية والجوية ،والتيبط في
ضرب األهداف المدنية واالقتصادية والمؤسسات الحكومية ،دون التمكن من ضرب قوى
المقاومة ،وميزونها التسليحي ،ومراب صوارييها.
 -4حققت المقاومة في غزة حالة التفاف وإجماع شعبي واسع ،رغم الضربات العنيفة للقوات
اإلسرائيلية ،ور ف أبناء القطاع بشكل عام االستجابة ألوامر اإلخالء من مناط محددة،
فيما عاش الطرف اإلسرائيلي حالة ارتباك كبيرة ،بعد أن فشل بفرض شروط اللعبة ،ليجد
اإلسرائيليون أنفسهم أمام قيادتهم السياسية المترددة ،والقيادة العسكرية غير الراغبة بتحمل
المسؤولية(2(.
فوراhttp://samanews.com/ar/mobile.php?act=post&id=207267:2014/7/14 ،
1م وقف العملية العسكريبة ً
2م محسن صال  ،غزة المقاومة تعيد توجي البوصلة:2014/7/19 ،
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وهكذا عاشت القيادة اإلسرائيلية بعضا ً من أشد أيامها حلكة بسبب المفارقة الكبيرة الكامنة في
واقع الحرب األخيرة في غزة ،فهي تهدد وتفرض سطوتها على معظم الدون العربية تقريبا ً ،وتعرض
نفسها كواحدة من القوى العسكرية األعظم في العالم ،وجدت نفسها عاجزة عن حسم معركتها مع حماس
في قطاع غزة ،رغم محاولتها ب الذعر في نفوس أقل من مليوني فلسطيني في هذ الرقعة الصغيرة من
األرض ال تعادن أكثر من  %1.5من أرض فلسطين.

ثالثا ً :الضربة االستراتيجية
لفتت المعارك التي دارت على مشارف غزة بين المقاتلين الفلسطينيين وألوية النيبة في الجيش
اإلسرائيل ي ،أنظار العديد من القوى اإلقليمية والدولية في المنطقة ،التي فوجئت بأمرين متناقضين:
أ -بسالة المقاتلين الفلسطينيين وهم يقاتلون الجيش األقوى في المنطقة ،والتحامهما وجها ً لوج  ،في
أكثر من ساحة مواجهة على طون حدود قطاع غزة الشرقية والجنوبية والشمالية،
ب -رخاوة الجنود اإلسرائيليين ،وعدم قدرتهم على الصمود أمام المقاومين ،واقتصار إنجازاتهم
العسكرية على سالح الجو في هدم وتدمير البيوت والمنازن ،ما يعني تراجع القيمة
االستراتيجية للكيان اإلسرائيلي أمام حلفائ العالميين وشركائ اإلقليميين.
لكن الموقف اإلسرائيلي األكثر خسارة في حرب غزة ،أتى في ضوء أن ما حصل من تبعات على
صعيد الجبهة الداخلية من ارتدادات قاسية بسبب صواريخ المقاومة ،وعمليات التسلل خلف خطوط
العدو ،بصورة كشفت ظهر اإلسرائيليين ،ولم تعد دولتهم محمية من أ مياطر خارجية ،ألنها لم تصمد
اإلمكانيات التسليحية المتواضعة لدى قوى
أمام خطر موجود أمام الرادار اإلسرائيلي متمثالً ببع
المقاومة في قطاع غزة.
وفي محاولت إللقاء عن نفس تهمة اإلخفا االستراتيجي ،قان الجيش اإلسرائيلي أن لم من
المستوى السياسي توجيها لقهر حماس في غزة ،ألن الساسة أقلقهم عدد اليسائر المتوقعة في داخل هذ
المنطقة المأهولة ،ولذلك خرج الجيش للمعركة البرية فيما أجهزة االستيبارات لم تُبين ل بشكل كاف ما
الذ يحارب  ،ولم تتم تهيئة قوت لهذا التحد  ،واستعملت هيئة القيادة العامة حسب خطة مالءمتها
لظروف ميتلف فيها.
وقد أُصيب اإلسرائيليون بالذهون من عمليات حماس التي فاقت تأنيرها ألف صارو على تل
ب
ب
محطة فارقة ،ألن
قوة الردع لألبد ،وحرب غزة
أبيب ،حي أظهرت جنود الجيش جبناء،
وحطمت ب
الجيش أراد ْ
أن يُقاتل دون أن يموت ،ينتصر دون أن يتقدم على األرض ،وبات أكثر جيش في العالم ينف
ً
المليارات على حماية جنود  ،محوال إياهم إلى اتكاليين على النظم الحديثة التي يتفو عليها العقل
البشر  ،ومع أن الجيش هو خط الدفاع اإلسرائيلي األخير ،لكن بدأ يتصدع في حرب غزة أمام مقاتلي
حماس ،وأصب من أشد جيوش العالم نعومة وتراخيًا ،وتباكيًا على حياة الجنود1(.م
االنتقاد اإلسرائيلي ألداء الجيش تمثل في إخفاق خالن حرب غزة ،رغم أن خاض معارك
وجودية ،وحارب على كل الجبهات العربية مجتمعة ،في حروب االستقالن  ،1948وحرب األيام الستة
ً
عزيزا ،يعتز بانتمائ وقضيت  ،يعيش بحد
 ،1967وحرب الغفران  ،1973وكان جندي مقاتالً صلبًا
سيف على الشظف والبساطة واليشونة ،وهزم كل دون المنطقة ،وأجبرها على اتفاقيات سالم تسمى
سلما ً تحت سالح القو .
ً
ي تحون من خشن صلب ال يهاب الموت إلى ناعم جبان ،وبدال من اعتماد
هذا الجيش اإلسرائيل ب
على صالبة المقاتل اعتمد على صالبة تصفي الدبابة التي فتتها سكورنيتس حماس ،وعلى جدران
االسمنت التي حفرت حماس األنفا تحتها ،لييرج مقاتلوها في مشهد هوليوود من عين النف باتجا
موقع الجنود ،نم يقومون خالن أقل من دقيقتين بقتل  10من النيبة مثل اليراف2(.م
وجاءت القناعات اإلسرائيلية السائدة أن اإلخفاقات العسكرية للجيش يتحمل مسؤوليتها قسم
التيطيط والتعبئة ،ألن قام بتحويل كتلة هالميبة ضيمة من األجهزة االلكترونية المعقدة لتنحط قدرات
الجند القتالية ،ويُصب معاقًا عسكريًا ،ج بل اعتماد على وسائل اإلسناد التكنولوجية ،وفي هذ الحالة
 http://felesteen.ps/details/news/120560/%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9.html

1م يوآف شاروني ،هزيمة جيشنا المدلل العزيزhttp://seraj.ps/index.php?act=post&id=75145 :2014/8/7 ،
2م خبراء عسكريون :عملية «الجرف الصامد» أنبتت جبن الجيش اإلسرائيلي:2014/8/6 ،
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=627158
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تقل قدرات القتالية ،ويصب كسوالً ،في حين ب
أن العدو يعتمد على الجند الصلب البسيط الذ ال تستعبد
التكنولوجيا العسكرية.
أما على الصعيد االستراتيجي ،فقد كانت النظرة لمالم وجهي سنتنياهو ويعلونس عندما أعلنا
قرار االنسحاب من غزة من طرف واحد ،تعكس حان غضب وعصبية وإرباك ،واعترافا ً بحدود القوة،
وبأن الجيش ال يمكن الحسم ،بل الردع ،ألن انسحب قبل تحقي أهداف المعلنة ،وهي :إضعاف حماس
وإعادة الهدوء للجنوب ،وقد عرضها عشية اليروج للحرب ،والسؤان هو :هل تحق الهدوء وقد تواصل
إطال الصواريخ حتى في يوم انسحاب الجيش ،واضطر أعضاء لجنة اليارجية واألمن لدخون مكان
آمن خالن جولة في الجنوب لطمأنة السكان أن األمن سيعود إليهم؟(1م
جزء من اإلخفا االستراتيجي اإلسرائيلي لحرب غزة تمثل في إساءة التقدير لعدة نقاط
جوهرية بشن عدوان جديد على حماس ،مما يحتم الحاجة للتحقي في سمفاسدس وقعت على الطري نحو
هذا العدوان ،ألن حماس فاجأت الجيش عدة مرات خالن الحرب.
ً
هنا تظهر أهمية استحداث فقرة ستقييمات خاطئةس وصوال للتحر بشأن عدة إخفاقات ومفاسد
وقعت بالطري إلى غزة فور انتهاء هذ سالمغامرةس ،ومنها:
 -1أولها يتمثل في تقييم خاطئ للجيش تبنا المستوى السياسي ،ومفاد أن حماس غير معنية
باشتعان الجبهة ،بأقصى الحاالت ربما تطل بع الصواريخ قبل أن تستكين،
 -2اإلخفا الثاني يكمن في تقييم خاطئ آخر ،مفاد أن وساطة مصرية بدعم أميركي كفيلة
بإعادة ترتيب األورا على الطاولة ،لكن ما حدث هو العكس ،فحماس غير معنية بوساطة
الرئيس المصر السيسي،
 -3حماس تصرفت وكأن صاحب البيت فقد صواب  ،وعملت على طريقة سعلي وعلى
أعدائيس ،وسعت للتيل من محنتها بانفجار كبير كالذ حصل ،ما يعني أن حملة برية
محدودة لن تجهز عليها ،وستجبي نمنا ً باهظا ً من الجيش قتلى وجرحى ،وستكون صورة
انتصار الحركة تنتظر هذ المواجهة.
ً
ً
لقد القى دخون الجيش برا ً لقطاع غزة جهدا دفاعيا من حماس التي استعملت الصواريخ
المضادة للدبابات ،والمتفجرات ،ونظاما ً دفاعيا ً من أنفا تحت األرض ،وزادت في الوقت نفس
محاوالت إطال القذائف الصاروخية على المراكز السكنية اإلسرائيلية.
وتساءلت الحكومة اإلسرائيلية المصغرة :هل يوجد قدر كاف من المعلومات االستيبارية
الدقيقة ،وهل توجد أهداف يمكن إحرازها بعملية برية محدودة قبل الموافقة عليها ،وتمحورت حيرة
الوزراء بين خشيتين:
 -1أن يبدوا مستعدين إلنهاء المعركة بنتيجة التعادن مع حماس التي ستعرض انتصارا كبيرا،
 -2التورط ووقوع إصابات في قوات الجيش ،وقد أصبحت الساعة السياسية تتكتك في
اليلف2(.م
إن قراءة استراتيجية واعية للضائقة اإلسرائيلية في حرب غزة يكتشف بهدوء أن معضلتها
مزمنة ،وال حل لها في المستقبل المنظور ،والمسألة ال تكمن فقط بإطال النار من عدم  ،ألن ذلك نتيجة
حتمية لواقع أشد عمقا ً ،فالقطاع محاصر وهو التجسيد لفكرة حشر الفلسطينيين في أضي نطا  ،والتمتع
بأكبر قدر ممكن من أرضهم.
ولذلك فإن مسألة غزة ليست الحصار ،وإنما الحل الشامل الذ من دون يتعذر أبدا ً حل
المعضلة ،فغزة دون حل شامل يضمن الحقو  ،ال يمكنها أن تهدأ ،وإن هدأت فإلى حين ،وليس صدفة أن
نلثي أهالي ال قطاع من الالجئين الذين يرون من شرفات بيوتهم أراضيهم في الجانب اآلخر من الحدود.
هذ القراءة أظهرت الدولة اإلسرائيلية محتارة جدا ليس فقط بتحديد أسلوب التعامل العسكر
مع غزة ،بل بتحديد األهداف التي تريدها من كل تصعيد ،صحي أن اليمين المتطرف طالب باستيدام
سعقيدة الضاحيةس ،وتحويل سالشجاعية إلى الضاحيةس ،لكن أ درك القيود المفروضة على القوة
اإلسرائيلية ،واألهم أن الشجاعية ،لم تعد تقبل أن تكون الضحية الصامتة وهي تملك من القوة ما يجعلها

1م عجز إسرائيلي أمام القدرات القتالية للمقاومة ،السفيرhttp://assafir.com/Article/364563/Archive :2014/8/4 ،
2م عاموس هارئيل ،ال يستطيع الجيش اإلسرائيلي ح بل مشكلة الصواريخ دون احتالن غزة ،هآرتس.2014/7/14 ،
=http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=243292&date
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بالغة اإلزعاج للجيش ،لذلك فإن الييارات األهم بين المعركة البرية واتفا وقف إطال النار ،ويبدو أن
وقف النار هو األقرب واألقل تكلفة لإلسرائيليين1(.م
أكثر من ذلك ،فإن األهداف التي رصدتها الحكومة اإلسرائيلية لعدوانها على غزة ،شكلت فشالً
مريعا ً للحملة العسكرية التي عجزت عن تحقي أ منها ،فلم تتمكن رغم وحشيتها البالغة من سح قوة
حماس السياسية ،وال ترميم قوة الردع لمواجهة قوى المقاومة ،وال إيقاف الصواريخ ،وضرب المنظومة
الصاروخية الفلسطينية.
لكن حجم الغرور ومستوى الغطرسة اإلسرائيلية اللذين تأسسا على تقديرات عسكرية وأمنية
محدودة وغير دقيقة ،أسهما برفع سقف األهداف والمطالب التي ابتغتها تل أبيب من وراء العدوان ،مما
أورث مؤسستها السياسية والعسكرية واألمنية صدمة نفسية مدوية جراء تراجع اآلمان وانقالب
التوقعات ،وحشرها في زاوية ضيقة للغاية من الييارات التي يبدو أحالها أكثرها مرارة.
كما أن اإلسرائيليين لم يتوقعوا في أسوأ كوابيسهم كثافة النيران الصاروخية الفلسطينية التي
ضربت عمقهم السكاني والجغرافي ،لتتجاوز مدينة تل أبيب ومناط وسط الكيان إلى حيفا الشمالية التي
تبعد  160كيلومترا عن حدود غزة ،فضالً عن كسر واخترا المحرمات األمنية التي تحيط بمفاعل
سديموناس النوو عبر قصف المدينة الواقعة شر القطاع بعدة صواريخ موجبهة ،يمكن أن يتسبب أحدها
وفي أية لحظة قادمة في كارنة كبرى للكيان2(.م
قاومة في مزاوجتها
كما تمثل الوج اآلخر للصدمة اإلسرائيلية في فعالية المبادرة الفلسطينية ال ُم ِّ
بين القصف الجو والعمل البر والبحر عبر تنفيذ عمليات نوعية ضد موقع سزيكيمس العسكر على
شواطئ عسقالن الساحلية ،ومعبر كرم أبو سالم جنوب القطاع الذ تم تدمير بالكامل ،مما ترك
اإلسرائيليين جميعا ً في حالة ذهون.
وأخذت الضربة االستراتيجية لحرب غزة على اإلسرائيليين أبعادا ً داخلية ال تيطئها العين ،حين
ب
شن زعيم المعارضة سيتسحا هرتسوغس هجوما ً عنيفا ً على سنتنياهوس ،ألنب وقع في فخ حماس ،وليس
ً
قويبا أمامها ،ودعا القيادة لطلب الغفران من اإلسرائيليين الذين يعيشون تحت النار ،لعدم تلبيتهم للوعود
التي قدبموها لهم ،وعجزوا عن تحقيقها.
وقد مهد ارتفاع عدد الجنود القتلى في غزة اتساع انتقادات الوزراء ضد سنتنياهوس على أدائ
خالن الحرب على حماس ،مما أنذر باندالع حرب نانية بين اإلسرائيليين ،بعد انتهاء حرب غزة ،أعد لها
اليمين المتشدد والشارع اإلسرائيلي بغالبيت  ،وشارك فيها إعالميون نافذون ،ولم يستبعد بعضهم أن تقود
لمحاسبة قوية أمام لجنة تحقي رسمية فيما يسمي اإلسرائيليون بحثا ً في أسباب تقصير الجيش في تحقي
انتصار عسكر حاسم على حماس.
وكان الجيش أون من انتب إلى احتمان مساءلة سنتنياهوس حيان مفاجأة اإلسرائيليين من عدد
األنفا تحت غزة ،خصوصا ً العشرات منها التي تطل على المستوطنات المحيطة بالقطاع ،وعلي ،
سارع قادت لتبرئة ساحة الجيش من المسؤولية عبر التسريب لوسائل اإلعالم بأن شعبت االستيبارية
قدمت للحكومة قبل عام تقريرا ً تفصيليا ً عن األنفا  ،وأن سنتنياهوس ب
اطلع عليها شيصياً ،وهو صاحب
القرار بإصدار التعليمات التي يراها مناسبة لمعالجة هذ المسألة3(.م
وتمحورت االنتقادات الموجهة في معظمها في أن الجيش ،وبتوجي من الحكومة ،وبعد 7
أسابيع من الحرب الطاحنة في غزة ،لم يوج ضربة قوية بما في الكفاية ضد حماس ،وخرج من
المعركة بال إنجازات.

1م عمر نجيب ،تحديات معركة رمضان في غزة:2014/7/21 ،
http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=60011
 2م جميل السعايدة ،رافضو االستسالم يفشلون العدوان الصهيوني على غزة ،وكالة أنباء األردن:2014/7/20 ،
http://www.news-jo.com/index.php/press/press/8191-2014-07-20-01-34-13
 3م أسعد تلحمي ،حرب نانية داخلية بانتظار نتانياهو عنوانها القصور ،الحياة اللندنية:2014/7/30 ،
http://alhayat.com/Articles/3865260/ -%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1 %D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1
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وقان عضو الكنيست سنحمان شا س الناط العسكر األسب  ،إن حماس تهزأ وتتالعب
باإلسرائيليين ،وتُملي عليهم متى تطل النار ،ومتى تلتزم بالهدوء ،ومن الواض ب
أن الحكومة فشلت في
تحقي أهدافها السياسيبة والعسكريبة من حرب غزة1(.م
وتزايدت القناعات اإلسرائيلية في األيام األخيرة للحرب ،كدليل إضافي على عقم اإلنجازات
قرون بقوة حماس ،وال يرون في األف أ بديل عن حكمها ،ولذلك خشي
االستراتيجية ،أل بن سكان غزة ُم ب
اإلسرائيليون الفوضى واالضطراب في حان إسقاطها.
ً
ً
ورغم أن الهدف اإلسرائيلي بالقضاء على حماس ،باستعمان قوة تتزايد شيئا فشيئا حتى تستسلم،
لكن يبدو أن هنالك بلبلة في الوسائل واألهداف ،أل بن احتالن غزة والسيطرة الدائمة عليها لن يأتيا بأمن
أكبر لإلسرائيليين ،ولن يعززا مكانتهم الدوليبة ،وسيكون مصحوبا ً بيسائر كثيرة لهم ،وسينشئ ذلك
معارضة دوليبة أكبر بأضعاف2(.م
وتمثل التقييم االستراتيجي الجاد للحصاد اإلسرائيلي من حرب غزة ،بقراءة  4محددات داخلية
وخارجية في التأنير على مجرى المعركة ضد غزة ،ورسم مآالتها المتوقعة:
 -1المحدد األول :مدى احتمان الجبهة اإلسرائيلية الداخلية ،والصبر على أمد المعركة ،فكلما
أبدت صمودا ً أكبر ،وقللت من حجم انتقاداتها ألداء الحكومة والجيش ،من ذلك مزيدا ً من
الوقت أمامهما للمواصلة واالستمرار،
 -2المحدد الثاني :القدرة اإلسرائيلية على تحقي األهداف المتوخاة من وراء الحرب ،ألن
مرور الوقت دون إنجاز األهداف األساسية يجعل من القرار اإلسرائيلي أشد يأسا ً ،وأكثر
اقترابا ً من خط النهاية،
 -3المحدد الثالث :نجاح المقاومة في اخترا العم اإلسرائيلي بتنفيذ عمليات هجومية ،ضد
مواقع عسكرية على شاكلة عملية سزيكيمس ،أو مصال تجارية ومواقع عامة ،مما يجعل
القدرة اإلسرائيلية الرسمية والشعبية على االحتمان أضعف ،ويمهد بالتالي لتقصير أمد
المعركة ،وبح سيناريو إنهائها دون تأخير،
 -4المحدد الرابع :طبيعة الموقف اإلقليمي والدولي إزاء العدوان ،ومدى إمكانية تحول عنصر
ضغط فاعل على اإلسرائيليين إلجبارهم على وقف  ،وما لم يتبلور جهد دولي ضاغط
للجم  ،فإنهم سيشعرون بأريحية واضحة تم بكنهم من استقطاع المزيد من الوقت
لمواصلت 3(.م
ولذلك فإن وقف العدوان اإلسرائيلي وانتهاء المعركة الراهنة ،على أية شاكلة كانت ،لم يطو
سوى جولة من جوالت التصعيد والمواجهة ،وقد ال يمر وقت طويل قبل أن يعيد اإلسرائيليون إنتاج
هوايتهم المحببة في القتل واالغتيان ،خاصة الكوادر العسكرية المؤنرة.
إن قراءة إجمالية للحصاد اإلسرائيلي من حرب غزة ،إضافة لما تم ذكر في الصفحات السابقة
من تفصيل وشرح ،يمكن إيجاز فيما أشار إلي الجنران احتياط سغيورا آيالندس رئيس مجلس األمن
القومي الساب الذ قان أن حماس في غزة تتمتع ب بناء جيش نوعي وقو ومثير لالنطباع ،بسبب الدعم
الذ تتمتع ب في الشارع الفلسطيني ،وقد تحون القطاع دولة تحارب الجيش اإلسرائيلي بكل قوة ،ولم
يتمكن على مدى عدة سنوات من منع حماس والفصائل األخرى من إطال الصواريخ ،ولذلك فإن
حماس التي تلقت ضربة شديدة ،لم تهزم في الحرب األخيرة4(.م
وبدا واضحا ً بعد نهاية حرب غزة أن إدارتها االستراتيجية كانت فاشلة ،والبراهين كثيرة،
أهمها:
أ .عجز القوات البرية في وقف حرب االستنزاف ،التي واصلت حماس شنبها حتى اللحظة األخيرة.
ب .عدم استكمان القوات البرياة اساتيالءها وستطهيرهااس للحازام الضاي شار قطااع غازة ،فاي ظا بل أن
الجيش بقي يقاتل -عرضا ً بدالً من عمقا ً -في قطاع ضي للغاية ،ولم يستكمل مهمت في عدة أسابيع.
 1م إسرائيل فشلت في تحقي أهدافها ،القناة العبرية السابعة:2014/8/14 ،
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=98452
2م أفيعاد كالينبرغ ،يجب القضاء على حماس سياسياً ،موقع عربي http://t.arabi21.com/Story/768819 :2014/8/13 ،21
3م غياب االستراتيجية لدى إسرائيل يربكها أمام صمود غزة ،أورينت برس:2014/7/27 ،
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13274/article/34776.html
4م حماس نجحت ببناء جيش نوعي وقو قادر على االنتصار ،يديعوت أحرونوت:2014/8/5 ،
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=181124
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ج .فشال االسااتراتيجية القائمااة علاى تجنيااب سالااداخل اإلساارائيليس أ هجاوم خااارجي ،والحاارص علااى
خوض حروب كلها بنقلها فورا ً ألرض أعدائ .
وكشفت الحرب ،عن الضعف الملحوظ والمتزايد في الروح المعنوياة التاي ساكنت اإلسارائيليين،
باال إن قااوة الااردع تهاااوت وتجلاات حااين فشاالت العمليااة البريااة ،ممااا ساايجعل قااادة الجاايش سيعاادون علااى
أصابعهم العشارس مساتقبالً قبال اختارا الحادود ،وضارب مواقاع المقاوماة ،خوفاا ً مان أطناان المتفجارات،
التي أنبتات المقاوماة أنهاا قاادرة علاى صابها فاو رؤوساهم يومياا ً ،باالرغم مان سعنفاوانس المظلاة الجوياة
اإلسرائيلية الضاربة.
ت فااي كاال حساااباتهم علااى
وهكااذا أتاات نتااائج حاارب غاازة كارنيااة علااى اإلساارائيليين ،التااي لاام تااأ ِّ
اإلطااال هااذ النتيجااة ،ومااا ماان شا ب
اك فااي أن هااذ الضااربة االسااتراتيجية التااي ألحقتهااا حماااس ب االجيش
اإلساارائيلي أوحااى للعديااد ماان الباااحثين العسااكريين أن يطرح اوا األساائلة الكبياارة ،ويفتح اوا ملفااات العقائااد
سار هاذا الصامود التاارييي مان
القتالية والنظريات األمنية من جديد بجدية متناهياة ،والبحا بالتاالي عان ب
حماس في مواجهة رابع جيش في العالم ،فماذا كان يمكن أن يحدث لو أنها تسلبحت بصواريخ أخرى ضادب
الطائرات اإلسرائيلية ،أو بالطائرات مثالً؟
لقد سجلت حرب غزة  2014أطون الحروب التي خاضها الجيش اإلسرائيلي حتى اللحظة داخل
األراضااي الفلسااطينية ،وأعقاادها وأصااعبها ،وأكثرهااا كلفااة ماان الناحيااة االقتصااادية ،واألبهاان ماان الناحيااة
المعنوية ،وفوجئت بمواجهة معطيات قاسية:
 -1ضعف قدرة الجيش على مواجهة حرب عصابية ،ذات قوة متحركة تفتقد لقواعد نابتة.
 -2عدم القدرة على السيطرة على ميدان المعركة في الزمان والمكان ونوعية التسل .
 -3لم يكن سالح الطيران يتمتع بالفعالية ذاتها التي تمتع بها في الحروب السابقة.
 -4ما زاد الطين بلة أن الجيش القو  ،يواج قوة غير نظامية وغيار متكافئاة معا البتاة مان حيا القاوة
العسكرية ،وفي بلد صغير بحجم غزة.
كمااا شااكلت حاارب غاازة محطااة إلعااادة النظاار فااي باارامج الجاايش العسااكرية وعقيدت ا القتالي اة،
وخطط العمالنية ،بعدما أخف في تحقي النصر على حماس ،خاالن المواجهاة التاي دارت باين الطارفين
في البلدات والساحات ،وفي حين وصفت حمااس معاركهاا باـسالملحمة العساكريةس ،وصافها اإلسارائيليون
بأنها سأسوأ أيام للجيش منذ سنواتس.
ً
وفي ضوء ما سب  ،فإن خط النهاية كان وما زان بعيدا بالمعنى النسبي ،حتى بعد انتهاء
الحرب ،ألن البح اإلسرائيلي عن سيناريو ساليروج اآلمنس في حرب عام  2012عبر الهدنة برعاية
مصرية ،كان منعدما ً في حرب  2014بسب غياب الوساطة المصرية الجادة هذ المرة ،وضعف
ي ملف األحداث مع غزة إبان المرحلة المقبلة.
الوساطات األخرى ،والرغبة اإلسرائيلية بعدم ط ب
وقد أصيبت قوة الردع في مقتل من خالن شواهد ميدانية شهدتها الحرب اإلسرائيليةس ضدب
حماس في غزة ،أهمها:
 -1كما ب
هزت العمليات االستشهادية للمقاومة الفلسطينية عمليا ً نظرية األمن الداخلي
اإلسرائيلي ،جاءت الصواريخ لتبدد الحلم نهائيا ً بأن يحارب الجيش من وراء الحدود،
وتبقى الدولة في مأمن داخلي مطمئن ،ومنذ انطال العمليات االستشهادية في أوائل
التسعينيات ،بدأت تراود اإلسرائيليين الشكوك في مفهوم سإسرائيل القلعةس ،وفي قدرة
الجيش الذ لم يستطع أن يحق النصر االستراتيجي الساح .
 -2كشفت حرب غزة األخيرة ،عن الضعف الملحوظ والمتزايد في الروح المعنوية التي سكنت
األجيان اإلسرائيلية ،فلم يعد الجيل اإلسرائيلي الجديد راغبا ً في القتان ،ألن المجتمع
اإلسرائيلي آخذ في الضعف واللين ،إلى أن ينهار أمام المقاومة الكبرى؟ خاصة بعد أن
تمكنت حماس في إيالم اإلسرائيليين ،ولعل التعبيرات التي خرج بها اإلعالم اإلسرائيلي،
ومنها :سدم ...عر ودموع ...مع التشديد على الدم ...هذا ما ينتظرنا في األيام القريبة
القادمة ...اختبار الدولة ...اختبار المتراس االجتماعي ...قدرة الصمود ...قدرة
االمتصاصس ،كلها تؤكد ذلك.
 -3انكشفت قوة الردع اإلسرائيلية أمام مقاومة حماس من خالن هشاشة قدرتها الداخلية على
الممانعة ،وتآكل قدرتها العسكرية على الردع ،ألن فور اندالع المواجهة ،دأبت حماس
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على إطال وعود بمفاجآت غير مسبوقة ،وقابلها الجيش بتهديد ووعيد بـستكسير
عظامهاس ،وهنا طرح الميدان عدة إجابات على هذا التحد المعلن من الطرفين ،ومنها:
أ -اتسم الصراع الدامي الذ نشب بين حماس والجيش اإلسرائيلي بنظرية سع ب األصابعس؛
حي حاون كل طرف إلحا أكبر قدر من الضربات الموجعة بالطرف اآلخر لإلقرار بالقواعد
الجديدة للعبة ،مع إعالن إسرائيلي بالرغبة الجامحة للقضاء على حماس ،لكن لم يتمكن!
هنا تطرح األسئلة اللوجستية التي تسببت في اليسارة اإلسرائيلية لقوتها الردعية ،مثل:
 كم مرة يتوجب التذكير أن الصدام بين جيش مسل بطائرات سإف15س ودبابات المركافاوبين تنظيم عصابات لن ينتهي بانتصار الجيش الضيم؟
 ولماذا يدخل الجيش معركة لم يستعد لها ،ولم يُجهز نفس لمواجهة تلك الكمية الكبيرة منقاذفات الصواريخ بصورة ناجعة؟
 هل حصل هذا لنق المعلومات االستيبارية ،أم لعدم وجود حلون لضرب الميابئ اليفية؟ عدا عن ذلك ،لماذا فشل الجيش مرة أخرى في مجان الحماية والتحصينات ،خصوصا ً فيتطوير منظومة مضادة للقذائف الصاروخية ،وبناء المالجئ المالئمة للحرب الطويلة؟
ب -تراجع األهداف الردعية من القضاء الكلي على حماس ،إلى االكتفاء بالمطالبة بنزعها من سالحها،
وبسط سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة ،فأين ذهبت التهديدات بالقضاء على حماس وتجريدها
من أسلحتها؟
أوهام كثيرة تبددت في حرب غزة ،ومنها الضربات اإلسرائيلية الردعية ،وفي عملية التيل من كل ما
هو غير حقيقي وواقعي ،يتوجب اليالص من الزيف التارييي المسمى سالجبهة الداخلية القويةس ،ألن
اعتبار العم الداخلي جبهة ،كان استراتيجية خاطئة منذ البداية ،ألن دور الدولة يكمن في إبعاد حدودها
عن ساحة المعركة ،على الجنود أن ييوضوا المياطر في الجبهة ،وعلى الدولة بذن كل ما بوسعها
للحفاظ على حياة اإلنسان في العم الداخلي.
ً
 -4للتأكد من تهاو قوة الردع اإلسرائيلي في حرب غزة ،كان كافيا النظر لقسمات وجو
جنود لواء سغوالنيس الذين عادوا من ساحة المعركة إلدراك مدى صعوبة ما واجهو ،
وبعد أن أخذوا قسطا ً من الراحة ،وتفرغوا لالتصان بالعائلة وإبالغها أنهم عادوا من
الميدان ،تبين أن هؤالء الجنود الذين كانوا شبابا ً في مقتبل العمر ،شاخوا بين ليلة وضحاها،
كانوا مرهقين ومكتئبين وصامتين.
وعندما حاون الصحفيون دفعهم للحدي رفضوا التعاون ،ليس ألنهم غاضبين من فضون
الصحافة وإلحاحها ،بل العتقادهم أن الكلمات ال تستطيع وصف ما حدث في معارك غزة التي أوقعت
في صفوفهم عددا ً كبيرا ً من زمالئهم بين قتيل وجري  ،وبالتالي لم يعودوا يرون معنى حقيقيا ً لشعارات
سالردعس التي قرأوها في الكراسات العسكرية.
ومع ذلك اإلقرار الفاض بفشال إجاراءات الجايش العساكرية ضاد قاوى المقاوماة خاالن حارب غازة،
وتمكنها من ترميم قواها ،وإعادة تنظايم خالياهاا خاالن فتارة قياساية ،تولادت لادى اإلسارائيليين عساكريين
ومحللين وجهات نظر وقناعات جديدة فحواها أن ما يسمى سالبنية التحتية للعنفس لايس بنياة مادياة يمكان
تدميرها بعملية عسكرية ،وإنما هي بنية معنوية كامنة في وجدان كل فلسطيني.
ولعل هذا ما قصد ضابط إسرائيلي كبير وهو بصدد استعراض جهود الجيش خالن حرب غزة ضاد
قوى المقاومة ،بالقون :لقد نجحنا فاي تصافية كال اليالياا العساكرية ،وبقيات أمامناا خلياة واحادة فقاط عادد
أفرادها  1.8مليون فلسطيني ،هم تعداد سكان قطاع غزة!

ا لمبحث الثالث :القوة النارية اإلسرائيلية وخسائرها
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أوالً :القوة النارية اإلسرائيلية

يباادو مهم اا ً فااي البدايااة اإلشااارة إلااى الوحاادات واأللويااة العسااكرية التابعااة للجاايش اإلساارائيلي التااي
شاركت في حرب غزة ،ومن أهمها1(:م
 -1لواء "ناحال" :من سالح المشااة النظاامي فاي الجايش ،وكلماة سنَا َحاانس هاي الحاروف األولاى
من  3كلمات عبرية وتعني :فتية الطالئاع المحارباة ،انطلا ماع إقاماة الكياان ،والياوم يتكاون مان
جناود مان ميتلاف الطبقاات والفئاات ،وماع إقامتا أنشائت وحادات االستكشااف اللوائياة ،المكونااة
ماان :ساارايا االستكشاااف ،المتفجاارات والهندسااة ،المضااادة للاادبابات ،المتيصصااة فااي إطااال
الصواريخ المضادة للدبابات.
 -2لواء المظليين :من سالح المشاة في الجيش ،ورغم أن جنود مؤهلين كمظليين ،لكنهم ييادمون
كمحاربين في سالح المشاة.
 -3القوات الخاصة :وتتشكل من الوحدات التالية:
أ -وحدة المستعربين :أون الوحدات الياصة التي عملت خالن االنتفاضة ،وألن عناصرها تعمال
وسااط التجمعااات السااكانية الفلسااطينية ،فماان الضاارور أن يكونااوا ماان ذو المالم ا الشاارقية،
بحي ال يثيرون حولهم الشكوك حين يقومون بعمليات التنكر أنناء توجههم لتنفياذ المهاام الموكلاة
لهم.
ب -طالئع االستخبارات العسكرية :وحدات خاصة تابعة لجهاز االستيبارات العسكرية المعاروف
بـسأمانس ،تتولَّى القيام بعمليات التنصت علاى المؤسساات والقاادة الفلساطينيين ،كماا تادير أجهازة
الرادار الموجهة للمدن الفلسطينية ،وترصد كل حادث يت بم فيها.
ت -ستترية هيئتتة األركتتان :أكثاار وحاادات الجاايش نيبويااة ،ألنهااا تق اوم بعمليااات عسااكرية خاصااة،
والكثيرون ممن أنهوا اليدمة فيها وصلوا مناصب رفيعة ،خصوصا ً في المستوى السياساي ،كماا
صصت في إنقاذ الرهائن ،والقيام بعمليات عسكرية معقَّدة خلاف صافوف سالعادوس ،والتصافية
تي َّ
في اليارج.
 -4لواء "غوالني" :من وحدات النيبة في الجيش ،شارك في معظم العمليات العساكرية التاي قاام
بهااا الجاايش ،ويتااألف ماان  4كتائااب مشاااة ،ووحاادة اسااتطالع أنشاائت حااديثا ً ،متيصصااة بأعمااان
التيريب والتفييخ.
ورغم أن سغوالنيس من أفضل ألوية الجيش وأكثرها تدريبا ً ،ويتم زج في المعارك ،لثقتهاا بفاعليتا ،
إال أن فقد بعضاا ً مان هيبتا فاي المعاارك األخيارة ،وعجاز عان اقتحاام بلادات صاغيرة علاى حادود قطااع
غاازة ،واضااطرار لالنسااحاب أمااام ضااربات مقاااتلي حماااس ،ممااا اسااتلزم إعااادة تأهيل ا وتنشاائت ليسااتعيد
معنويات  ،علما ً بأن شعار اللواء :النصر في الحرب ال يأتي بالضرورة من العدد الكبير للمقاتلين.
وقد بينت معطيات الجيش اإلسرائيلي أن خالن  50يوما ً من القتان ضد قطاع غزة أطل 35
ألف قذيفة مدفعية ،وأطلقت الدبابات نحو  14500قذيفة ،بما يعادن ألف قذيفة كل يوم من أيام الحرب،
 42قذيفة كل ساعة ،وغالبية القذائف التي أطلقت من قبل الدبابات من نوع سحلوالنس ،والمعدة أصالً
لقصف المركبات المدرعة ،لكن الجيش استيدمها في قصف مناط سكنية.
شكل يظهر الضحايا الفلسطينيين في غزة بفعل استخدام القوة النارية اإلسرائيلية المكثفة

 1م عدنان أبو عامر ،نغرات في جدار الجيش اإلسرائيلي ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت ،2008 ،ص.22
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وا ستيدم الجيش هذ القذائف منذ عقود ،ويعتبرها أقل سنجاعةس أنناء القتان في مناط سكنية
مقارنة بقذائف الدبابات المتطورة سحتسافس وسكالنيتس التي استيدمت بنسبة أقل مقارنة بباقي أنواع
القذائف1(.م
وقان سرو ريفتينس قائد سالح المدفعية إن الجيش أطل على غزة أنناء حرب  2014ما يفو
 5مرات عدد القذائف التي أطلقها في حرب  ،2009-2008واستهدف  4762هدفا ً في غزة ،منهم 32
نفقا ً قام بتدميرها بشكل كامل ،وأقدم على اغتيان  900مقاوم.
واستيدم الجيش أنناء تقدم قذائف الدخان الرماد سإم 116س محلية الصنع ،وألن يتالشى
بسرعة أكبر من دخان الفوسفور األبي  ،تعين استيدام المزيد منها ،وقدر عدد القذائف بـ 34ألفا ً،
ومئات صواريخ تموز أرض-أرض موجهة بكاميرات ،وجاء استيدام القذائف األنقل شديدة االنفجار في
القتان األخير لزحزحة المقاتلين المتمترسين بشكل أكثر فاعلية ،وقتلوا عشرات الجنود في المناط
الحضرية رغم التفو اإلسرائيلي في السالح2(.م
فيما قان قائد سالح الجو سأمير ايشلس ،إن الطائرات الحربية ألقت خالن الحرب على غزة،
كميات هائلة من النيران سيشعر بها القطاع لسنوات قادمة ،واستيدم كميات نيران هائلة أصابت أهدافها
في ظل ظروف معقدة وبمساعدة القوات البرية.
فيما نشر الجيش الحقا ً بعضًا من معطيات الحرب على غزة فيما يتعل باستيدام قوات للعتاد
والتجهيزات اللوجستية ،باإلضافة ألعداد الجرحى والقتلى ،على النحو التالي:
أ -نقل لقوات في القطاع  4.8مليون طلقة لألسلحة اليفيفة والرشاشات ،و 43ألف قذيفة
مدفعية و 39ألف قذيفة دبابة،
ب -استيدم أكثر من  %60من الذخائر ،بما يساو  5آالف طن من الذخائر بتكلفة  4-2مليار
شيكل،
ت -استهلك سالح المدرعات  20مليون لتر بنزين ،مقابل  50مليون لتر وقود للطائرات
المقاتلة ،وهو أكثر من ضعف ما استيدم في عملية سعامود السحابس ،2012
ث -وزع الجيش  1474قطعة سالح ،عدا األسلحة المتواجدة في الوحدات وبحوزة الجنود،
واستيدام  3214وسيلة قتالية خاصة ،كأجهزة الرؤية الليلية ،و 23ألف نظارة واقية و35
ألف سرير وفرشة،

 1م ضابط إسرائيلي يكشف كيف كان االحتالن يغطي على خسائر  ،هآرتسhttp://almasir.net/news/?p=19917 :2014/8/28 ،
 2م عرابي كلوب ،قراءة في حرب إسرائيل الثالثة على غزة:2014/10/26 ،
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/346375.html
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ج -استيدام  1073حافلة و 1147سيارة أجرة لنقل الجنود ،وبلغت تكلفة كل يوم في الحرب
 15مليون شيكل من ناحية لوجستية فقط ،عدا الذخائر وأجرة جنود االحتياط التي وصلت
 420مليون شيكل1(.م
وطلب الجيش في مرات عديدة ،من سكان المناط الحدودية مع غزة ،إخالء منازلهم ،خاصة
أهالي بيت الهيا وبيت حانون واليزاعة وعبسان الكبيرة والصغيرة وبني سهيال ورف وتل السلطان
وشابورة والدهينية ،مغادرة منازلهم على الفور ،وتبعد بع هذ المناط عن السياج الحدود كيلومترا
واحدا ،وتمتد على مسافة 4كم ،وأرسل رسائل عبر الهواتف واإلذاعات المحلية التي سيطر على بعضها.
وجاء هذا الطلب إما مقدمة الجتياح بر  ،أو نيتها ضرب المنطقة ،مستيدمة سياسة األرض
المحروقة خشية وجود أنفا قريبة من الحدود.
وخالن الـ 51يوما ً من الحرب على غزة ،استشهد ما ال يقل عن  2200فلسطينيا ً وجرح قرابة
 11ألفا ً ،فضالً عن تدمير واسع للمباني والمنازن والمنشآت التعليمية ،بأنواع ميتلفة من األسلحة
اإلسرائيلية ،أبرزها:
أ -الطائرات المقاتلة من نوع سإف 16وإف15س ومروحيات أباتشي ،وطائرات بال طيار التي
تحوم فو القطاع على مدار الساعة،
ب -السفن والزوار الحربية التي قصفت غزة من ناحية البحر،
ت -المدفعية الذاتية الحركة التي تعتبر جز ًء أساسيا ً في سالح المشاة ،ودبابات الميركافا ،
ث -األسلحة المحرمة دوليا ً ،ألن الجيش استيدم سالح سالدايمس ،وهو نوع من الذخيرة يحتو
آالف القطع الحديدية والمواد اليارقة ،ويؤد إلى بتر األعضاء ،واستيدام الذخائر
المسمارية والفوسفور األبي  ،المتسببة بحرو بالغة ،ومشاكل في الجهاز التنفسي
للمستهدفين بها2(.م
صورة إحصائية للهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة خالل أيام الحرب بين :بحري ومدفعية وجوية

ورغم الصمود الذ أبدا أهل غزة ،لكن نمة آنارا ً كارنية لحقت بهم وببناهم التحتية ،وهو ما
قالت سكيونغ واكانغس مساعدة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ،عن اآلنار المدمرة التي خلفها
العدوان على قطاع غزة ،و حجم الكارنة التي حلت على القطاع بسبب همجية الجيش اإلسرائيلي.
وفاقم العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة من مؤشرات البؤس االقتصادية واالجتماعية،
قدرتها معطيات صادرة عن مراكز حقوقية دولية ،من خالن رؤية تدمير إسرائيلي ممنهج في البنية
التحتية في قطاع غزة نتيجة شهرين من العدوان ،على النحو التالي:
1م جيش االحتالن ينشر تفاصيل خسائر باألرقام في حرب غزةhttp://hr.ps/ar/news/58409.html :2014/8/14 ،
 2م أبرز األسلحة المستيدمة خالن العدوان على غزةhttp://www.alzaytouna.net/permalink/74890.html :2014/8/7 ،
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 -1وبلغ إجمالي المنازن المستهدفة  10604منزالً ،منها  1724منزالً ت بم تدميرها بشكل كلي،
 8880ألف دمرت بشكل جزئي ،وتسببت نيران الجيش اإلسرائيلي بتدمير  12سيارة
إسعاف ،وإلحا الضرر في  10مراكز رعاية أولية صحية وإغال  34مركزا ً صحيا ً،
وإلحا أضرار في  13مستشفى ومقتل  16عامالً في القطاع الصحي وإصابة  38آخرين.
 -2و لم تنج المدارس والجامعات في غزة من عمليات التدمير واالستهداف التي قام بها الجيش
اإلسرائيلي ،فبلغ عدد المدارس المتضررة  188مدرسة ،وعدد الطالب المتضررين جراء
استهدافها  152ألف طالبا ً ،وتضررت  6جامعات ،وعدد الطالب المتضررين بسبب
استهدافها  10آالف طالب وطالبة جامعية.
 -3بلغ إجمالي اليسائر االقتصادية بسبب العدوان  2.4بليون دوالر 1.960 ،بليون دوالر
خسائر مباشرة و 440مليون دوالر خسائر غير مباشرة ،وتعرض  19من مراف شركة
الكهرباء للتدمير الكلي والجزئي ،وقدرت تقارير اقتصادية تكلفة إعمار ما دمرت آلة
الحرب اإلسرائيلية في غزة خالن الحرب  5باليين دوالر1(.م
من المستفيدين منها،
 -4تدمير  22جمعية خيرية تضرر على أنرها  180ألف شي
وشردت االعتداءات  475ألفاً ،و بلغ عدد المشردين المدنيين نتيجة تهديدات القوات
اإلسرائيلية بإخالء منازلهم  310آالف ،والمشردين المدنيين نتيجة تدمير منازلهم 165
ألفاً2(.م
 -5تدهور مجاالت البيئة وعناصرها كافة في القطاع ،السيما المسكن والزراعة والتربة
والميا  ،وكل مقومات الحياة اإلنسانية ،ألن الحرب اإلسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة
خلفت أرضا ً محروقة ،ومياطر يسببها التلوث مستقبالً على صحة البيئة واإلنسان.
وقرر سمراقب الدولةس القاضي المتقاعد سيوسي شبيراس فت ملف كامل لفح إدارة المستويين
السياسي والعسكر في الحرب على غزة ،نظرا ً لوجود تصريحات في العالم ب
بأن الجيش اإلسرائيلي
انتهك القوانين الدولية ،ووضع تلييصات أولية لـ 15حادنا مرتبطا بالحرب ،وسيدرس موضوع األمن
والجبهة الداخليبة خالن الحرب على غزة ،منوها ً بتلقي عشرات الشكاوى التي بلغت مكتب في الشهور
األخيرة.
وبدأ ال جيش التحقي في عشرات الحوادث التي وقعت أنناء الحرب على غزة ،للتصد
لمطالبات دولية بإ جراء تحقيقات قضائية بشبهة ارتكاب جرائم حرب ،التي قتل في غالبيتها مدنيون
ما إذا
فلسطينيون ،وبدأت التحقيقات الداخلية في مرحلة مبكرة ،الستيالص العبر ،ومحاولة فح
حصل إهمان ما في عملية اتياذ القرارات.
وتستعد الحكومة اإلسرائيلية لمواجهة موجة الدعاوى القضائية والجنائية ضدها في العالم ،بتهم
ارتكاب جرائم حرب أو مساس باألبرياء دون اضطرار ،وتحاون مواجهة ذلك بطر شتى ،بينها
أمام المحاكم من
االستعداد لإلعالن عن غزة سكأرض عدوس لتجنب التعرض لدعاوى تعوي
فلسطينيين متضررين ،وتستعد لمواجهة ستقرير غولدستون الثانيس بشبكة طويلة من اإلجراءات
واألالعيب السياسية واإلعالمية والقضائية3(.م
كما بدأت الحكومة بتشكيل منظومة دفاعية قضائية لحمايتها من التحقيقات الدولية والشكاوى
الفردية حون إمكانية تورط جيشها في جرائم حرب في غزة ،وأصب خطر الدخون في معركة قضائية
دولية واقعا ً ،حي شكل مجلس حقو اإلنسان التابع لألمم المتحدة لجنة للتحقي في انتهاكات محتملة
للقانون الدولي اإلنساني في حرب غزة ،ولتحديد المسئولين عنها من أجل مالحقتهم ،لكن الجيش
اإلسرائيلي حرص هذ المرة على استبا األمور ،وقام منذ بدء الحرب بإنشاء لجنة خبراء عسكرية.

1م اإلحصائيات الواردة حون اليسائر الفلسطينية خالن حرب غزة ،أوردها الباح
اإلسرائيلي على غزة ،الحياة اللندنية:2014/8/28 ،

نبيل السهلي في مقال عن اآلنار الكارنية للعدوان

 http://alhayat.com/Opinion/Writers/4332156/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9 %D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A -%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%BA%D8%B2%D8%A9

2م قام المرصد األورومتوسطي لحقو اإلنسان في غزة بتوفير إحصائيات دقيقة عن الضحايا الفلسطينيين خالن الحرب ،وعاد إليها
الكتاب في بع أجزائ  ،متقدما ً بالشكر لمدير د.رامي عبد على تعاون في ذلكhttp://euromid.org/ar/article/609 .
3م االعالن عن غزة سأرض عدوس ،هآرتسhttp://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=124825 :2014/8/8 ،
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وشكلت وزيرة القضاء ستسيبي ليفنيس فريقا ً قضائيا ً للدفاع عن الجيش اإلسرائيلي ،وسيقوم
مكتب المدعي العام للحكومة بالتحقي في هجمات أدت لمقتل مدنيين فلسطينيين ،لمواجهة خطر تقديم
مذكرات اعتقان دولية قد تستهدف قادة عسكريين ومسئولين سياسيين إسرائيليين عقب بدء إجراءات
المحاكم الدولية.

ثانياً :منطلقات المواجهة الميدانية
شرعت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في جرد حسابات الرب واليسارة من حرب غزة ،ومحاسبة
المستويين السياسي واألمني على التقصيرات الميتلفة التي كشفتها.
واتهم وزراء قيادة الجيش بتقديم عرض مصور للحكومة إلرغامهم على تبني موقف المؤيد
للتهدئة مع حماس ،وتعمد تيويفهم حين أيدوا توسيع الحرب البرية ،وبتهويل الجمهور اإلسرائيلي من
تبعات احتالن غزة ،ألن سينجم عن تواصل القتان لسنوات ،ويتكبد الجيش مئات القتلى ،ويدفع آالف
الغزيين حياتهم ،في حين لم تطرح قيادة الجيش على الحكومة بدائل عسكرية جديدة ،باستثناء إعادة
احتالن القطاع.
ً
ً
وقان أحد الوزراء :سالجيش بدأ هذ المعركة مترهال ،كل ما قام ب كان متوقعا ،لكن لجأ
الستيدام القوة المفرطة بشكل غير تناسبيس.
لكن فشل الجيش اإلسرائيلي خالن حرب غزة نجم عن عقيدة مغلوطة انتهجتها قيادة المؤسسة
األمنية في السنوات األخيرة التي اختارت أن يكون التهديد النوو اإليراني في رأس سلم أولوياتها،
فكرست الموازنات الهائلة لسالح الطيران على حساب المشاة ،مما حان دون تزود الجيش مدرعات
عصرية مضادة للصواريخ ،وإهمان التدريبات للقوات البرية النظامية واالحتياطية ،وعلية دفعت الفر
الميتلفة للمشاة نمنا ً باهظا ً في الحرب1(.م
برضا
أما عن انعكاسات الحرب على مصير سنتنياهوس ،فإن ورغم خروج من حرب غزة ِّ
أكثر من نلثي اإلسرائيليين من أدائ  ،إال أن فقد هيبت أمام وزراء في حكومت ونواب حزب  ،ولم يعد أحد
يهاب  ،لكن استفاد من العطلة الصيفية  3أشهر التي خرجت إليها الكنيست ،وعدم تنظيم تظاهرات
احتجاجية كما حصل لسلف سإيهود أولمرتس بعد حرب لبنان عام .2006
ومع ذلك ،فإن سنتنياهوس لم ينام الليل خوفا ً من إرغام على تشكيل لجنة تحقي رسمية برئاسة
قاض قد تقطع رأس مع وزير الحرب ،رغم أن حاليا ً على األقل ،ال خطرا ً فوريا ً علي  ،لكن حماس من
ستقرر مصير السياسي في األشهر القريبة2(.م

 -1مفاهيم الحرب
يمكن الحدي عن جملة من المفاهيم التي رافقت اندالع الحرب اإلسرائيلية على غزة:
أ -ال مساواة استراتيجية بين الجيش اإلسرائيلي وكتائب القسام :وتنبع من أن حماس
تعمل حسب مبادئ الحركة التي تطل النار دون تمييز ،ويوجد عدم تمانل في غاية
المواجهة.
كما أن تعريف النصر لدى حماس يتمثل بادعائها أنها شوشت نظام الحياة اإلسرائيلية كلها،
ومست باقتصادها ،وبعالقاتها اليارجية ،ولم تهزم ،وفي ضوء عدم المساواة في عالقات القوى
العسكرية ،فإن عدم الهزيمة من ناحية حماس هو االنتصار ،وعلي فإن سصورة االنتصارس سهلة المنان،
من خالن صورة إسرائيليين ينبطحون على اإلسفلت في قارعات الطر مع سماع الصافرات التي تحذر
من إطال الصواريخ ،وصور الجنود الذين سقطوا في المعركة في أطر سوداء في الصحف.
وتطلب ذلك من الجيش اإلسرائيلي أن يلح ضربة شديدة جدا بحماس كي يحق أهداف
االستراتيجية ،كون يتمتع بنسبة تفو أضعافا ً هائلة بال قياس مع حماس فيما يتعل بقدرة وقوة منظومات
السالح التي في حوزتها ،وبالتالي في قدرتها على تصعيد المعركة.
ب -اإلستراتيجية الدفاعية :اجتهد الجيش اإلسرائيلي أمام حماس عبر قدرات العسكرية تقديم
جواب لنار الصواريخ ،من خالن منظومة القبة الحديدية ،وحاون عبر االستيبارات

1م يوسي يهوشواع ،سجان إسرائيلي حون إخفاقات حرب غزة واستراتيجية اليروج ،األنباء الكويتية:2014/8/22 ،
http://www.alanba.com.kw/ar/arabic-international-news/492615/22-08-2014
2م يوسي فيرتر ،جردة حسابات إسرائيلية ليسائر الحرب ومكاسبها ،هآرتس:2014/8/9 ،
http://www.sauress.com/alhayat/4030470
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والعمل الميداني السريع أن يحبط معظم المفاجآت التي أعدتها الحركة ،وعلى رأسها
عمليات القتل واالختطاف عبر األنفا التي حفرت داخل أراضيها.
أما حماس فركزت على الدفاع عن الذراع العسكر  ،الذ اختفى تحت األرض ،محمي
باليناد التي حفرت منذ زمن1(.م
ت -الجاهزية للمواجهة :استعدت حماس للمواجهة بشكل أفضل ،ويبدو أنها تعلمت جيدا
استراتيجية الجيش اإلسرائيلي واألدوات العملياتية التي استيدمها في الحمالت السابقة التي
جرت في غزة خالن حربي  2009و ،2012ووفرت لها جوابا ً منظوماتيا ً.
وكان واضحا ً أن الجيش انجر للحرب دون استراتيجية محدنة ،ودون ضربة بدء ناجعة ،أو
أفكار عملياتية جديدة ،أو فهم كاف لمنط العدو ،وكان التقدير أن حماس ستضغط بحجم الهجمات ،ومن
االرتفاع في شدتها ،فتضطر إلنهاء المواجهة بشكل مشاب إلنهاء المواجهات السابقة ،لكن رفع
المسؤولية المدنية والسياسية على غزة عن حماس سم لها بتجاهل الضربة اإلسرائيلية ،والتركيز على
حماية الذراع العسكر .
ً
كما أن الجيش لم يستوعب هذا التغيير في نهج حماس ،بل ركز على إحصاء الهجمات بدال من
احتساب اإلصابة لقيادات الذراع العسكر وقدرات  ،والتص الجيش بفهم الجولة واالستيدام التدريجي
للقوة ،بدالً من تغيير الفكر في ضوء الفهم أن هذ مواجهة تيتلف عما كانت في الماضي2(.م
ث -تحقيق األهداف :لم تتحق األهداف االستراتيجية للحرب على غزة ،ألن الجيش
اإلسرائيلي لم يبلور نهجا ً منظوماتيا ً وأدوات عملياتية هجومية بما يتناسب معها مما يؤد
لتحقيقها ،ووقف أمام ضرورة تغيير التعادن االستراتيجي على أساس الفهم بأن األهداف
المتواضعة التي حددها رئيس الوزراء للحملة :إعادة الهدوء ،ترميم الردع ،والضربة
الشديدة لحماس العسكرية لم تتحق في اليطوة الجوية وحدها ،ومع ذلك ،فإن اليطوة
البرية المحدودة التي نفذت في غزة لم تغير الوضع دراماتيكيا ً.
لقد عرضت اليطوة البرية بأنها تستهدف ضرب األنفا  ،هذ خطوة مهمة ،لكنها ليست كافية!
فبقاء الذراع العسكر لحماس معنا انتصار الحركة ،وإنجاز القدرة على مواصلة إطال الصواريخ
نحو الجبهة اإلسرائيلية الداخلية على مدى كل أيام القتان ،بل ووقف الحركة الجوية إليها ،تدفع ألسئلة
ينبغي طرحها:
أ -هل مصدر اإلصابة غير الكافية للذراع العسكر لحماس يعود للفجوة االستيبارية؟
ب -هل يدور الحدي عن صعوبة نابعة من الرغبة المزعومة بعدم المس أو اإلصابة لألبرياء؟
ت -أم ربما الفرضية األساس في أن ينبغي الحفاظ على حماس كعنوان في غزة ليست
صحيحة؟(3م
ج -أهمية الشرعية :تمتعت الحملة اإلسرائيلية بشرعية دولية عالية نسبيا ً خالن حرب غزة،
على األقل بين حلفائها وبع الدون العربية ،ولم يكن الرئيس األمريكي سباراك أوباماس
والمستشارة األلمانية سانجيال ميركلس وحدهما أيدا ح تل أبيب بالدفاع عن نفسها ضد
صواريخ حماس ،بل حظيت بالتفهم في أوساط زعماء الغرب ،دون أن يشمل ذلك الرأ
العام العالمي ،المتأنر بالصور القاسية إلصابات المدنيين التي تصل من غزة.
ح -الجانب اإلقليمي :قل اإلسرائيليون أن تسفر حرب غزة عن تصعيد إقليمي ،خاصة حجم
المظاهرات التي قد تشكل أداة ضغط على صناع القرار في الدون العربية والسلطة
الفلسطينية.
لكن ما حصل أن مظاهرات متواضعة خرجت في أوساط عرب  48وسكان الضفة الغربية ،دون
الوصون إلى انتفاضة نالثة عنيفة ألنها ليست خيارا ً مفضالً لدى السلطة الفلسطينية ،فثمنها معروف

1م عاموس يدلين ،السعي الى الحسم ،معاريفhttp://www.noqta.info/page-72696-ar.html ،2014/7/25 ،
2م ست أقانيم عن الوضع ،معاريف:2014/7/25 ،
http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=30698&cid=20
3م الحرب على غزة :تفاد التوازن االستراتيجي:2014/7/26،
http://www.al-ayyam.ps/article.aspx?did=244067&date=12
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ورادع ،والصواريخ القليلة التي أطلقت من لبنان وسورية لم تستهدف فت جبهة نانية ،والجيش تمكن من
احتواء هذ األحداث1(.م

 -2توصيات صناع القرار

وضع عدد من اليبراء العسكريين اإلسرائيليين عددا ً من التوصيات المرفوعة لصناع
القرار ،وجاءت على النحو التالي:
أ -تغيير الفرضية األساس بالحاجة لإلبقاء على حماس كعنوان مسئون في غزة ،ألنها تلح
ضررا ً نالنيا ً :فهي تمنع ضربات شديدة جدا ً لحماس ،خشية أن تسقط؛ وتدفعها للفهم بأن
يمكنها أن تمدد الحرب دون أن تدفع الثمن بوجودها ذات ؛ وتمنع إمكانية إعادة السلطة إلى
غزة في المدى البعيد لتكون جهة القوة السائدة.
هذ الفرضية اإلسرائيلية تعني أن إذا انهارت حماس فستسيطر على القطاع محافل أكثر تطرفا ً،
صالحية التوقعات المهددة بشأن ستسونامي الجهاد العالميس التي لم تتحق في
وهنا ينبغي فح
الماضي من أفغانستان والعرا  ،ومن حدود سيناء والجوالن ،والسؤان هنا :كل منظمة تسيطر على غزة
إذا انهارت حماس ،ستحتاج سنوات طويلة كي تبني البنى التحتية التي بنتها الحركة2(.م
ب -استمرار الضغط العسكر  ،البر والجو  ،لتوجي ضربة شديدة للذراع العسكر
لحماس ،و بعد التيلي عن الفرضية بشأن الحاجة للحفاظ على حماس كعنوان ،يجب التركيز
على تعمي اليطوة العسكرية بحي تضرب بشدة الذراع العسكر وتضعف .
وقد أدى دخون قوات الجيش البرية للقطاع لتحقي عدة انجازات :كشف وتدمير أنفا ؛ ضربة
معينة للذراع العسكر ؛ واحتكاك يكشف إمكانية استيبارات جديدة ونوعية ،لكن اليطوة البرية من
الصعب أن نراها مناورة أخرجت العدو عن توازن  ،رغم أنها قد تواصل بتر القطاع ،وخل ضغط على
مناط أخرى تطل حماس النار منها ،وتقيم فيها تواجدا ً عسكريا ً ذا مغزى.
ووجد الجيش نفس مطالبا ً باتياذ خطوات يوجد فيها تداخل للمناورة مع المفاجأة ،تطوي ،
ضرب مناط إطال الصواريخ ،إجالء سكان ،وجهد استيبار وعملياتي لوصون مراكز اإلنتاج،
اإلطال  ،القيادة والتحكم لحماس.
ت -السعي لميزان في صال اإلسرائيليين ،ألن اإلنهاء بالتعادن االستراتيجي مع حماس سيب
ضعفا ً لجبهات أخرى ،تمتلك قوة نار أكبر بكثير من ناحية الكمية ،وزن الرأس المتفجر
والدقة ،وسيفح األعداء في تلك الجبهات نتائج المعركة ،رغم أن لكل ساحة مزاياها
الياصة ،والردع اإلسرائيلي حيان الدون أكثر نجاعة من الردع حيان منظمة مسلحة.
لكن المعركة اإلسرائيلية الطويلة في غزة بدأت وانتهت دون حسم مع حماس ،ولم يتم فيها
تدمير القدرات العسكرية االستراتيجية لها ،وهو ما من شأن أن يسح الردع اإلسرائيلي ،ويؤد
لمواجهات أخرى في ساحات أكثر تعقيدا ً من غزة بكثير3(.م
ث -المنط المنظوماتي الذ قاد الجيش في حرب غزة كان واضحا ً أن سيجبي من حماس نمنا ً
باهظا ً ليس فقط بالبنى التحتية ،بل بعناصر القوة المركزية لديها ،بالقيادة السياسية
والعسكرية العليا ،وقدرتها على ضرب الكيان اإلسرائيلي.
ولذلك جاء منع التعاظم المستقبلي لحماس هو المفتاح لفترة هدوء طويلة ،ألن في حملتي
سالرصاص المصبوب 2008س وسعامود السحاب 2012س لم تنشأ آليات ناجعة لمنع ذلك التعاظم ،وفي
مراجعة التسوية التي تبلورت في نهاية حملة سالجرف الصامد 2014س من المهم للغاية أن دون معالجة
هذا التعاظم في قوة حماس العسكرية ،فإن تأجيل الجولة التالية من المواجهة منوط فقط بالردع ،ألن
حيان حماس لم يكن الردع ناجعا ً بما يكفي ،ولم يعد بفترة هدوء طويلة.
ج -بع من صمود حماس المتواصل خالن الحرب يمكن تعليل بأن ليس لديها ما تيسر ،
والوضع في غزة بات سيئا ً في أسابيع الحرب السبعة لدرجة أن الفلسطينيين لم يعودون
ييافون الضربات العسكرية.

1م كان ملفتا ً بقاء الجبهات المحيطة بالكيان اإلسرائيلي صامتة طوان أيام الحرب الـ،50مما دفع الجيش لمواصلة عدوان دون إزعاج.
2م الحل السياسي أفضل دوما لكن لن ينج دون تفو عسكر http://www.raialyoum.com/?p=127155 :2014/7/25:
3م إسرائيل بعد الحرب  ..تصدعات بطعم الهزيمةhttp://deyar48.com/?mod=articles&ID=5565 :2014/8/28 ،

147

والجيش اإلسرائيلي اعتقد أن حماس قد ال تصمد في اختبار الضغط اإلضافي الذ سيمارس
عليها اقتصاديا ً ومعيشياً ،ومع ذلك ،ففي كل ترتيب مستقبلي يجب الفصل بين الحصار االقتصاد على
غزة الذ يجب تسهيل  ،وبين الحصار العسكر الذ من الواجب مواصلة تشديد .
وحيثما حصل توتر بين التنمية االقتصادية في غزة وإمكانية بناء القوة العسكرية لحماس ،فإن
منع التعاظم يقود القرارات ،ألن التنمية االقتصادية لغزة ،ستصرف السكان نحو مسار أكثر ايجابية،
وستقل التأييد للمقاومة جراء اليأس ،وتؤكد الفهم بشأن األنمان التي ستنطو عليها جولة مواجهة
أخرى ،هي مصلحة إسرائيلية ،وعلي  ،ينبغي إشراك األسرة الدولية والدون العربية المعتدلة في مشروع
التنمية االقتصادية.
ح -القناعة اإلسرائيلية المتزايدة بأن حرب غزة البد أن يتبعها أف سياسي مع الفلسطينيين،
رغم قدرة إسرائيل على الفتك العسكر ضدهم بشن هجمات منظوماتية عليهم ،أما الحل
السياسي فسيكون أفضل أبدا ً ،لكن لن ينج دون تفو عسكر .
ولذلك أعرب مسئولون إسرائيليون عن معارضتهم لوقف النار مع حماس في غزة ،داعين
لالستمرار في العملية حتى تحقي أهدافها ،ومن قوة أكبر لتوسيع الحملة البرية ،والعمل على إنهاء
خطر األنفا  ،وتأمين أمن وسالمة اإلسرائيليين في المستوطنات القريبة من السياج األمني مع غزة،
وضرورة أن يستيدم الجيش قوت الكبرى من أجل جني الثمن المباشر من قادة حماس وأفرادها ،داعيا ً
إلنهاء سياسة الجوالت معها1(.م
لكن الحرب ضد غزة جعلت الرهان اإلسرائيلي على ترميم قوة ردع الجيش في غير محل  ،فهو
لم يفشل فقط في مواجهة حماس؛ بل إن قوت انهارت بشكل أكبر م بما كانت علي قبل الحرب ،والقوة
تفو الجيش لم يكن موضع شك أو تساؤن2(.م
العسكرية لم تقدر على حسم المواجهة مع حماس رغم أن ب
وتمثلت جذور مشكلة الردع في مواجهة حماس بقدرتها على استيدام وسائل بدائية ،وتوظيفها
في إصابة الكيان اإلسرائيلي ،وتوقف شركات الطيران األجنبية عن الطيران في أجوائ بسبب صواريخ
محلية صنعت في غزة.
ولهذا واصلت أوساط الرأ العام اإلسرائيلي التعبير عن مشاعر سلبية حيان نتائج حرب غزة
مر وتفويت الفرصة وبين الرضا الجزئي ،ويتطاب
مقارنة مع كلفتها ،وتتراوح بين شعورهم بطعم ب
استطالع نشر مستشار الشؤون االستراتيجية سروني ريمونس مع نتائج سابقة ،وأفاد بأن  %28من
اإلسرائيليين اعتقدوا أن حماس حققت نتيجة طيبة أو نجاحا ً كبيرا ً في الحرب ،مقابل  %21.4رأوا أن
الجيش اإلسرائيلي أحرز نتائج طيبة3(.م

ثالثاً :النتائج المغايرة
توقع اإلسرائيليون غداة الحملة البرية أن تيرس بطاريات الصواريخ ،وتيضع المقاومة
الفلسطينية ،وتتوسل الهدنة ،عالوة على ضرب كوادرها وقياداتها بوضوح ،وجاءت المفاجأة أن قبل أن
تنتهي حرب غزة ،أكد عدد كبير من العسكريين المتقاعدين والمعلقين عدم انتصار الجيش ،وأشاروا
لفشل العدوان بتحقي أهداف رغم الدمار الواسع الذ لح بغزة.
فشل العدوان ضد غزة يأتي بمقارنت مع عدوان  2008الذ فقد في الجيش اإلسرائيلي 10
جنود فقط رغم توغل الجيش حتى مركز غزة ،مقابل  64جنديا ً وإصابة نحو  500جند في حرب
 ،2014وفيها تقدم الجيش كيلومترين فقط ،لكن حظي بهدوء قابل لالنكسار ،وبقي سكان الجنوب في
حالة رعب دائم4(.م
في حين أشار وزير الحرب األسب سموشي آرنسس لتداعيات العملية العسكرية في غزة ،بأن
الجيش لم يقدر على االستمرار في حرب استنزاف مع القطاع ،نظرا ً لوقوع إصابات وأضرار جسيمة
في مباني غالف غزة ،وال يمكن هزيمة حماس من خالن شن مزيد من الغارات الجوية فقط ،ولذلك ال
يجب االنجرار وراء حرب استنزاف طويلة5(.م
 1م غدعون ساعر ،اعترافات صهيونية بفشل القضاء على حماس خالن عدوان غزة:2014/8/18 ،
http://www.alzaytouna.net/permalink/75788.html
2م أور بار يوسف :جيشنا غير قادر على حسم المواجهة مع حماس ،يديعوت أحرونوت:2014/8/7 ،
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159934
3م اإلسرائيليون :لم ننتصر في الحرب ،معاريفhttp://arabi21.com/Story/772227 :2014/8/29 ،
4م رفيف دروكر ،القناة العبرية العاشرة.2014/8/7 ،
 5م استمرار حرب االستنزاف في غزة في صال حماس ،هآرتس:2014/8/26 ،
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وجاءت االعتراف األكثر وضوحا ً بأن الحرب فشلت فشالً ذريعا ً في حماية األمن اإلسرائيلي،
وعدم قدرتها على وقف إطال الصواريخ على البلدات المحاذية لغزة ،استئناف حماس إلطالقها ،مما
يؤكد أنها لم تشعر بالهزيمة ،ولم تعد تياف من ردة فعل الجيش ،الذ لم يقدر على ردعها ،نتاج عدم
قيام بدور المطلوب من  ،ولم يأتي باألمن لإلسرائيليين ،حتى لو حاون الجنراالت والضباط إظهار
أنفسهم في موقف المنتصر.
فيما ر ف وزراء إسرائيليون التفاوض تحت النار ،ودعوا لردع حماس ،ألن ال يمكن أن تُقام
محادنات تحت الوصاية ،وإطال حماس النار على اإلسرائيليين كوسيلة ضغط ليس مقبوالً ،وباتت هذ
لحظة اختبار للردع اإلسرائيلي للسنوات المقبلة ،ألن ال يمكن السماح لمنظمة مسلحة بتحديد قواعد اللعبة
كما يريحها.
هذا الواقع يجب أن يتغير فوراً ،ألن بإمكان تل أبيب تغيير الوضع الراهن ،وحسم األمور
لصالحها من خالن تحديد غاية واضحة للحرب على غزة ،وحصرها بالقضاء على حماس بضربة
قاضية.
وجاء استمرار حماس بإطال الصواريخ على المستوطنات اإلسرائيلية متوقعاً ،فليس لديها ما
تيسر  ،و تعمل وف أسلوب الحرب النفسية بشكل عقالني أكثر من الحكومة اإلسرائيلية ،مما واصل
الجدن داخل الرأ العام اإلسرائيلي حون جدوى ونتيجة الحرب على غزة.
وذهبت أوساط واسعة من المعلقين والمسئولين العسكريين في جيش االحتياط للقون أن الحرب
مرا ً بأفوا اإلسرائيليين الذين
انتهت بنتيجة تعادن استراتيجي ،وتركت شعورا ً بتفويت فرصة وطعما ً ب
كشفت استطالعات رأ متعاقبة عدم رضاهم عن محصلتها.
وعبر رئيس المجلس اإلقليمي اإلسرائيلي سشا حغاغس عن خيبة أمل من الوضع الراهن
عشية انتهاء حرب غزة ،خشية قبون الحكومة باستمرار حرب استنزاف جديدة ،مع استمرار مياوف
وإحباط اإلسرائيليين في المناط الجنوبية الذين عادوا بعد شهرين من الترحان ،ولم تمر ليلة واحدة
هادئة حتى عادت لهم الكوابيس ،وكأن شيئا لم يحدث ،هذ ليست قوة ردع1(.م
ومع أن قدرة حماس ال تواز قدرات الجيش اإلسرائيلي؛ لكنها تمكنت من تكبيد خسائر أكثر
مما توقع الكثيرون ،ورغم تقوية ساعد العسكر إال أن الحرب أضعفت ؛ رغم تدمير اآلالف من
منصات إطال الصواريخ ،وتفجير عشرات األنفا  ،وضرب آالف األهداف ،واستهداف البنية التحتية
لغزة2(.م
وبدأت تيرج الدعوات لتشكيل لجان تقصي حقائ فور انتهاء العدوان على غزة ،التي أشارت
إلى عدة إخفاقات ،منذ اليوم األون وحتى اليوم األخير ،وتعين عليها طرح عدد غير قليل من األسئلة:
أ -لماذا لم نفهم مسبقا ً جوهر خطر األنفا ،
ب -لماذا أعلنا عن انتهاء العملية العسكرية بينما في الواقع لم ينت أ شيء،
ت -كيف كان أداء حلقة الوصل بين الجيش والمستوى السياسي؟
ث -كيف جرت مهاجمة المدن اإلسرائيلية بالصواريخ طوان أيام ،دون أن تدفع حماس الثمن؟
ج -لماذا لم يتم توجي ضربة ساحقة ضد حماس في بداية العدوان على غزة؟
وبدأت تظهر المطالبات للحكومة باتياذ سلة قرارات ،وتُيرجها إلى حيبز التنفيذ ،وهي:
 -1تشكيل لجنة تحقي بعد انتهاء الحرب،
 -2فح لماذا فشل سالح الجو في حسم المعركة في بداية الحرب،
 -3التحقي في تعليمات (هنيبعلم المستيدمة في حان ت بم خطف أحد الجنود ،والقاضية بقتل
أسيرا على قيد الحياة في أيد التنظيمات الفلسطينيبة،
الجند ب وآسري  ،لكي ال يكون
ً
3
 -4فح أسباب فشل الجيش في حسم الحرب من الضربة األولى (.م
كل هذ التساؤالت والمطالبات دفعت وزراء وأعضاء كنيست للقون أن نتائج العملية العسكرية
األخيرة على غزة ،واليسائر التي ألحقتها المقاومة بالجيش اإلسرائيلي فيها ،أنبرت على صورت أمام
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/582867.html
 1م ردود فعل غاضبة على عدم تحقي الردع العسكر أمام حماس بعد حرب غزة ،القناة السابعة للمستوطنين:2014/8/30 ،
http://www.alzaytouna.net/mobile/permalink/76958.html#.VFsbfRqPmgc
 2م سنانان نراونس ،محاولة نزع سالح غزة هدف بعيد المنان ،نيويورك تايمزhttp://arabi21.com/Story/766244 :2014/8/1 ،
3م البرفيسور سيحزقيل درورس ،حماس تفوقت بالتفكير العسكر اإلبداعي ،هآرتس:2014/8/17 ،
http://www.alhyat.com/?mod=articles&ID=79943
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العالم بأسر  ،ألن حماس جعلت من أضحوكة ،فمن ظن أن فاز بهذ الجولة فهو واهم ،ألنها مهزلة حقاً،
كيف لدولة عظمى كـسإسرائيلس أن تعجز عن القضاء على منظمة في بقعة صغيرة؟ لقد سقطت هيبتها
وقوة ردعها!(1م
وشعر اإلسرائيليون بغصة كبيرة من حرب غزة ،ألنها تسببت بشر كبير بين الجمهور
والقيادة ،وتساءلوا :هل نحن مقتنعون بأننا انتصرنا؟ في ضوء أن حماس انتصرت في معركة الوعي.
وتداون اإلسرائيليون في نقاشاتهم على شبكات التواصل االجتماعي من قبيل :سحربنا ضد
الغزيين في أساسها معركة على وعي اإلسرائيليين ،نحن أقوى من الفلسطينيين عسكريا ً واقتصاديا ً،
ولدينا قدرة على تحمل صراع طويل معهم ،لكن نقطة ضعفنا تمثلت بصعوبة احتمان اليسائر في
صفوف الجنود والمدنيين ،واليسائر الفادحة ،واقتناعنا بمواجهة العدو بالوسائل العسكرية فقطس.
وأضافوا :سفي الوقت الذ كان في سنتنياهوس يب رسائل الوعي الكاذبة على اإلسرائيليين
بتدمير جميع األنفا الهجومية في غزة ،كانت حماس تصطاد جنودنا في عملية سناحل عوزس ،وتتمكن
من أسر أحد جنودنا ،ومن يعتقد أن العملية العسكرية معركة على الوعي الفلسطيني فقد أخطأس.
لكن اليطأ الفادح الذ ارتكب صناع القرار اإلسرائيلي تمثل في عدم نجاحهم بكيفية تقييم
الحملة العسكريبة على غزة ،فالجيش والمقاومة وصال في تلك المواجهة لوضع التعادن ،واالدعاء
ي ب
بأن الجيش انتصر فارغ ،وال يمت للحقيقة على أرض الواقع بصل ٍة ،وقيام بإحصاء عدد
اإلسرائيل ب
ب غير متكافئة بين الطرفين ،ال يعتبر بأ ب شك ٍل من
القتلى الفلسطينيين والمباني التي ت بم تدميرها في حر ٍ
األشكان عالمة فارقة في هذ المواجهة2(.م
بل إن االعتراف اإلسرائيلي وصل إلى القون أن الحقيقة الناصعة كالبياض ،تتمثل ب ب
أن كتائب
أن تتبنبى سياسة صلبة ،ب
القسام ،استعدبت بشكل غير متوقع للحرب التي قام بها الجيش ،مما منحها ْ
ألن
ُمقاتليها كانوا على استعداد ممتاز ،لم يفقدوا البوصلة والتوازن ،ولم يشعروا بأنبهم تحت طائل التهديد
فإن الجيش قام بالترويج لنفس أوالً ،وللعالم نانيبة ،ولجنود نالثًا ،بأنب
واليطر ،ورغم هذ الحقائ  ،ب
انتصر في هذ الجولة.
ب
ولكن في المقابل ،إذا تمكن الكيان اإلسرائيلي من االنتصار في ساحة المعركة أمام حماس ،فما
يمنع من ترجمة االنتصار إلنجازات سياسيبة يقوم بإمالئها على الطرف اآلخر؟ هنا ارتكب
اإلسرائيليون خطأ ً كبيرا ً عندما اعتقدوا أن بإمكانهم تحقي هدف تفكيك سالح حماس ،وجعل غزة
منزوعة من عبر المفاوضات ،أل بن تحقي هذا الهدف يتم عبر إعادة احتالن القطاع ،والمس بقيادات
حماس3(.م
لقد شكل هرب مستوطني الجنوب صورة االنتصار لحماس ،التي كانت بحاجة لها ،فجاءت
الحكومة اإلسرائيلية ،وحققت لها ذلك ،وكأن لم يكن كافيا ً عدم قدرة الحكومة على وقف إطال
الصواريخ ،فأعلنت أنها ستمون إقامة من يغادرون الجنوب ،مع سماع أصوات التباكي والنحيب
الصادرة عنهم ،وهي مشاهد تعزز العدو وتضعف الحكومة ،وإن األضرار المعنوية التي ألحقتها
الحكومة باستعدادها المبدئي لتمويل مغادرة السكان ،ال يمكن معالجتها.
وهكذا بدت نتيجة حرب غزة بعد  50يوما ً على اندالعها 1 ،لصال حماس مقابل صفر للجيش
اإلسرائيلي ،ورغم أن الفلسطينيين نزفوا دما ً أكثر ،وبحساب بسيط للتكاليف مقابل المكاسب بالمقارنة
بالموقف الذ ساد عندما بدأت العملية على غزة ،يتض أن اإلسرائيليين خسروا أكثر ،فكل ما حصلوا
علي استعادة الوضع الساب  ،بينما الثمن الذ دفعو  68قتيال ومئات المصابين واقتالع اآلالف من
منازلهم ،وفي كل هذ المجاالت تمثل اليسارة اإلسرائيلية  %3مما عانا الفلسطينيون في غزة.
كما نجحت حماس بتعطيل حياة اإلسرائيليين في عدة قطاعات :تعلي جزئي للرحالت الجوية
إلى مطار بن غ وريون ،إلغاء العديد من الحفالت الموسيقية والعروض وفعاليات عامة ،التهديد بتأخير
محتمل في افتتاح العام الدراسي.
1م غدعون ساعر ،إسقاط حماس يعني إسقاط نتنياهو ،معاريف:2014/8/14 ،
http://www.noqta.info/page-73384-ar.html
2م غيورا آيالند ،إسرائيل لم تنتصر بل تعادلت مع ال ُمقاومة والهجوم على ب
غزة لم يُجد نفعاً:2014/8/24 ،
http://www.wakalanews.com/eventdetail.aspx?id=2879
 3م كوبي مييائيل وأود ديكل ،تحد حماس والييار األصوب إلسرائيل ،معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي:2014/7/17 ،
http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=7133
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لكن شعور اإلسرائيليين برياح النصر لحماس وغزة ظهر عندما بدأ سكان المستوطنات
الجنوبية يتوافدون إلى مدن المركز ،ووجوههم يملؤها اليوف ،ودموعهم تسيل ،عندها تأكدوا أن حماس
قاب قوسين أو أدنى من تحقي شروطها ،وبدا أن الحدي يدور عن وضع ال يطا كان يجب أال يصلوا
إلي .
ولئن خرج الناطقون باسم الحكومة والجيش بالقون أن حماس خرجت من هذ المعركة دون
إنجاز ،لكن الواقع يقون أنها صمدت طوان  50يو ًما كاملة أمام الجيش األكثر تطورا واألكثر قوة في
الشر األوسط دون أن تستسلم ،رغم أنها تلقت ضربات قاسية ،في حين أن الكثير من اإلسرائيليين
تركوا بيوتهم في غالف غزة ،وبحثوا عن ملجأ ،وحماس أدارت لمدة  50يو ًما طريقة حياتهم ،وأملت
عليهم ماذا يفعلون!(1م
وهكذا عاد الجيش اإلسرائيلي بعد نحو شهرين من القتان ضد حماس إلى سنقطة الصفرس ،بل
لما قبل نقطة الصفر ،ألن وقع في مأز مزدوج:
ً
أ -فهو من ناحية لم يرد تحقي مكاسب سياسيبة لحماس تماشيا مع الرأ السائد في الحكومة
والجمهور،
ب -وفي الوقت ذات أراد وقف إطال الصواريخ تلبية لطلب الجمهور ،وال يمكن تحقي
آن واحد.
األمرين في ٍ

رابعاً :الرقابة العسكرية

اعتمدت الحكومة اإلسرائيلية استراتيجية التعتيم اإلعالمي خالن حرب غزة عبر الرقابة
الع سكرية لحجب معلومات حساسة عن اإلسرائيليين ،وسط انتقادات وتساؤالت عن مدى جدواها في ظل
االنتشار السريع للمعلومات عبر اإلنترنت والهواتف الذكية.
وانتشرت بشكل غير رسمي بين اإلسرائيليين معلومات صحفية وتسريبات تفيد بمقتل عشرات
الجنود وجرح عشرات آخرين في حيي الشجاعية والتفاح شر غزة ،نم تم الكشف بالتدريج عن قتلهم
من قبل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي بثت أخبارا ً أولية لتمهيد الرأ العام لهذ اليسائر حفاظا ً على
الناحية المعنوية ،لكن الرقابة العسكرية منعت النشر بذريعة تبليغ العائالت.
وقالت وزارة اليارجية إن  %40من اإلسرائيليين ،قرابة  3.5ماليين ،باتوا في مرمى
الصواريخ المنطلقة من غزة ،وأصدرت الرقابة قرارا منذ بدء العملية العسكرية يحظر بموجب ذكر
المكان الدقي لسقوط الصواريخ ،واالكتفاء بذكر المنطقة الجغرافية العامة ،خشية مساعدة المقاومة في
تحسين دقة صوارييها ،ولوحن قيام وسائل اإلعالم العبرية الرسمية بالتكتم الشديد على أماكن سقوط
الصواريخ.
وواصل اإلعالم اإلسرائيلي بميتلف مشارب خوض الحرب النفسيبة ضد الفلسطينيين لتحقي هدفين:
جراء تزايد أعداد القتلى
-1
األول :رفع معنويات اإلسرائيليين الذين أصيبوا بحالة من اإلحباط ب
ّ
والجرحى،
ب
ي ،وتصوير الحرب على أنها قاب
ي ،وتحديدًا الفلسطين ب
 -2الثاني :إحباط الرأ العام العرب ب
قوسين ْأو أدنى لكي تنتهي ،رغم ب
أن الجيش لم يُحق األهداف التي وضعها المستوى
قوة الردع ،وقف إطال الصواريخ من ب
غزة ،إضعاف ال ُمقاومة وحماس
ي :إعادة ب
السياس ب
على وج اليصوص ،وهدم األنفا الهجوميبة ،التي باتت مشكلة استراتيجية.
هذ الرقابة العسكرية خالن حرب غزة أنارت سيرية اإلسرائيليين في ظل نورة معلوماتية
هائلة تقدم كل المعطيات من خالن منتديات التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم األجنبية ،خاصة وأن
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في المرحلة األولى من الحرب ،زودت الجمهور بمعطيات عميقة وواسعة،
لكن معلوماتها في األيام التالية من الحرب باتت شحيحة ،وكادت أن تنحصر بما يحرر الناط بلسان
الجيش والرقابة العسكرية ،وهذا يعكس تطور األوضاع الميدانية لصال العدو ،وهي حماس2(.م
وشكلت حرب غزة مناسبة لعدم قدرة أحد على حجب الحقائ عن الجمهور ،فاإلسرائيليون
يعرفون أن أحدانا ً كبيرة وقعت خالن اجتياح بع أحياء غزة ،لكن الرقابة تمنع الصحفيين من النشر،

1م روني دانيئيل ،غزة  1إسرائيل صفر ،القناة العبرية الثانيةhttp://www.qudsn.ps/article/47289 :2014/8/26 ،
 2م عوز بنزيمان ،كيف أجبرت المقاومة رقابة االحتالن على كشف خسائر  ،المصر اليوم:2014/7/25 ،
http://www.almasryalyoum.com/news/details/488896#
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خياليةس تحمل معطيات حقيقية وتلميحات

ويضطرون لاللتفاف عليها بعدة وسائل ،منها نشر سقص
حون ما جرى في الواقع1(.م
وشكلت سياسة كتائب القسام بتعميم صور عملياتها على اإلعالم إحراجا ً للرقابة العسكرية
اإلسرائيلية.
فبعد دقائ من نشر فيديو عملية التسلل خلف خطوط العدو في موقع سناحل عوزس يوم
 ،2014/7/29وتنفيذ العملية الجريئة التي أسفرت عن قتل  10جنود ،ومحاولة أسر أحدهم ،والسيطرة
على سالح الشيصي ،أمرت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية كافة المواقع االلكترونية وصفحات التواصل
والفضائيات بحذف الفيديو ،وعدم تداول  ،ألن أظهر شجاعة مقاتلي القسام ،وسهولة تنفيذ عمليتهم،
واالنسحاب ،دون أن يجدوا أدنى مقاومة من الجنود المتواجدين في موقع يتمتع بحصانة كبيرة وأنظمة
رقابة متطورة.
و جاء قرار الرقيب العسكر السريع بمنع تداون الفيديو لألسباب التالية:
 -1اإلهانة التي تحملها مشاهد العملية للجيش من خالن سهولة االقتحام والتنفيذ ،نم االنسحاب،
وإظهار حالة الضعف واليوف التي أصابت الجنود ،حي لم يقوموا باالشتباك مع
المقاتلين ،ولم يكلفوا أنفسهم بالدفاع عن الموقع ،وانتظروا مصيرهم على يد المسلحين،
وسماع صرا الجند الذ حاون المقاتلون خطف  ،وهو يبكي ،سيؤنر سلبا ً على معنويات
الجمهور ،ويهز نقتهم بجيشهم،
 -2المشاهد تؤكد للجمهور كذب وزيف مزاعم الجيش أن مواقع حون غزة محصنة ،وال
يمكن الوصون إليها ،وأنها تتمتع بيصوصية وإجراءات تمنع الوصون إليها ،وتكذب
محتوى خطابات سنتنياهوس وقادة جيش  ،وادعاءاتهم أنهم يحتاجون لقليل من الوقت للقضاء
على ما تبقى من األنفا  ،ألن الصور أظهرت خروج المسلحين من نف داخل األرض،
 -3محاولة أسر الجند  ،وأخذ سالح تلقي المزيد من الرعب في صفوف الجنود المشاركين
في العدوان ،أو من ال يرغبون بالذهاب إلى غزة ،كما تؤنر المشاهد سلبا ً على نبات الجبهة
الداخلية ،خاصة عوائل الجنود في جبهة غزة ،وتزيد من إحباطهم ،وحنقهم وغضبهم على
القيادة السياسية والعسكرية ،ألنها تؤكد التقصير في توفير الحماية ألبنائهم على تيوم غزة،
 -4المشاهد تطرح سؤاالً كبيرا ً أمام المستوطنين الذين يقيمون في تيوم غزة والمستوطنات
القريبة :إذا دخل القسام المواقع العسكرية المحصنة واألكثر أمنا ً بهذ السهولة ،فكيف يمكن
منع تنفيذ عمليات مشابهة في المستوطنات ،ولم يستطع الجنود حماية أنفسهم؟ ما يعني أن
الجنود الموجودين على تيوم غزة في حالة نفسية منهارة ومعنويات محطمة ،وال
يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ،ومن السهل تنفيذ عمليات مشابهة في أ وقت،
 -5المشاهد تؤكد للجمهور اإلسرائيلي مصداقية إعالم المقاومة ،عندما تتحدث عن اشتباك من
نقطة الصفر ،وقتل عدد معين من الجنود ،وعودة المقاتلين لقواعدهم بسالم ،مقابل تراجع
مصداقية اإلعالم اإلسرائيلي2(.م
وعندما ألقت الطائرات اإلسرائيلية بأطنان المتفجرات على الفلسطينيين في غزة ،فإن ألوانا ً من
القصف فعلت فعلها على جبهة اإلعالم ،حي ج بهزت الحكومة اإلسرائيلية ذرائعها الدعائية قبل أن تدفع
بآلتها الحربية ليوض العدوان.
وتبنت الدعاية اإلسرائيلية تكتيكات عدة خالن الحرب ،وتسلحت بمقوالت منسوجة بعناية هدفها
قذف الكرة إلى الملعب اآلخر ،فتصوغ قائمة من الذرائع المدروسة ،لتبرير جوالت العدوان والتصعيد
خالن األسابيع السبع بزعم أنها عملية عسكرية ردبا على إطال الصواريخ ،ألن ال توجد دولة في العالم
تقبل بأن يتم قصف مواطنيها صباح مساء.

1م غدعون ليفي ،إعالم في الجيشhttp://hala.ps/NewsDetailsPrint.aspx?id=24683 :2014/8/13 ،
 2م تامر الشريف ،لماذا منعت الرقابة اإلسرائيلية نشر فيديو عملية ناحل عوز ،جريدة فلسطين:2014/7/30 ،
http://felesteen.ps/details/news/12 1145/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9 -%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88 -%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9 -%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B2.html
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وواظبت اآللة الدعائية اإلسرائيلية على القون أن الحرب هي عملية عسكرية ضد حماس،
وليست ضد الفلسطينيين ،وتر بكز على توجي الهجوم اللفظي على طرف فلسطيني محدد ،رغم أن
العدوان يجر على الشعب الفلسطيني ككل.
وتسويغا ً الستهداف المدنيين دأبت دعاية التضليل اإلسرائيلية على القون إن الجيش يحرص
على سالمتهم ،وهو الجيش الوحيد في العالم الذ يُحذبِّر السكان قبل القصف ،رغم ترا ُجع هذ الرواية
في حرب  2014ألن جاء سافرا ً في قصف منازن وأحياء سكنية بالكامل دون إنذارات مسبقة.

خامساً :الخسائر اإلسرائيلية
تحتاج محاولة حصر اليسائر اإلسرائيلية المباشرة في حرب غزة ،دراسات مطولة ،فقد بدا
واضحا ً منذ إطال القذيفة األولى في الحرب أن الجيش اإلسرائيلي سيجاب العديد من المصاعب
والمفاجآت من قبل المقاومة ،ولذلك وجب االستعداد لكل االحتماالت.

 -1القنلى والجرحى
تحدنت أوساط عسكرية إسرائيلية أن نشر عدد القتلى من الجنود في غزة سيحدث نورة حارقة
في الكيان اإلسرائيلي ،ولذلك فرض الجيش رقابة صارمة ،ولو سم للصحفيين بالنشر فإن نورة
ستحدث لدى اإلسرائيليين ستحر األخضر واليابس ،فيما كشف شهود عيان في مدينة القدس عن وجود
جنازة عسكرية لجنود في المقبرة اليهودية وسط تكتيم إعالمي وحراسة مشددة1(.م
كما أ ن قائد وحدة الكوماندوز البرية في الجيش (إيغوزم أصيب بجروح خطيرة في اشتباك
مسل في غزة ،وهذ الرتبة العسكرية األكبر التي تصاب في معارك مع الفلسطينيين.
صورة تقديرية ألعداد الخسائر اإلسرائيلية من الجنود والمستوطنين القتلى خالل حرب غزة

فيما نقلت منظمة سياد سارةس اإلسرائيلية بالتعاون مع شركة سالعانس للطيران ألف كرسي
متحرك بشكل عاجل وسريع ،في أعقاب الطلب المتزايد على الكراسي في المستشفيات اإلسرائيلية،
نظرا ً لوجود عدد كبير من الجنود بحاجة لها بعد إصابتهم خالن المواجهات على حدود غزة ،والطلب
المتزايد عليها من قبل كبار السن في المنطقة الجنوبية ،ممن يريدون الوصون بسرعة ألماكن االحتماء
من صواريخ المقاومة.
ً
ً
ورف  30جنديا من االحتياط في الجيش دخون غزة بواسطة ناقلة محصنة قديمة خوفا من
استهدافها من قبل المقاومة ،بعد تدمير كتائب القسام ناقلة جند ،وقتل من بداخلها وعددهم  13وأسر

1م يوئيل ماركوس ،هآرتس.2014/7/26 ،
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جند  ،واضطرار قيادة الجيش لتسري العشرات من الجنود ،وإعفائهم من اليدمة على خلفية رفضهم
القاطع لدخون غزة خشية القتل أو االختطاف من قبل المقاومة.
ونشر ال جيش آخر المعطيات حون اليسائر التي تكبدها خالن حرب غزة ،وبلغ إجمالي عدد
القتلى  ،64توزعوا حسب الرتب التالية 1 :مقدم 3 ،رائد 5 ،نقيب 4 ،مالزم أون 2 ،مالزم 4 ،مساعد
أون 3 ،مساعد 30 ،رقيب أون 10 ،رقيب 2 ،عريف1(.م
وأعلنت الوزارات اإلسرائيلية ذات االختصاص عن ارتفاع حاد في نسبة اإلسرائيليين الذين
يُعانون من أمراض واضطرابات نفسية ،بسبب حرب غزة ،وإطال الصواريخ المكثف منها ،وزيادة
نسبة المتوجهين لمؤسسة متضرر الصدمات النفسية بنسبة أكثر من  ،%100ألنبهم تعرضوا للهلع في
أعقاب سقوط الصواريخ2(.م
سجلبت نسبة مرتفعة في مكالمات آباء الجنود الذين اتصلوا على خط المساعدة
ومنذ بدء الحرب ُ
النفسية من أجل تلقى معلومات عن أبنائهم ،ووردت اتصاالت كثيرة من اآلباء الذين طلبوا من المرشدين
النفسيين المساعدة في تهدئة فزع أبنائهم.
كما تعرض الجنود المصابون بجراح ميتلفة في معارك غزة لصدمات نفسية صعبة وكوابيس
مزعجة من هون مشاهد الحرب ،واضطروا ألخذ حقن بمواد ميدرة ليتمكنوا من النوم ،فضالً عن
األضرار واإلصابات الجسدية المباشرة التي لحقت بهم جراء المعارك واالشتباكات الضارية التي
خاضوها أمام المقاومة في غزة.

 -2تعطيل الحياة
فور اندالع حرب غزة ،أمرت الجبهة الداخلية اإلسرائيلية بإلغاء جميع النشاطات الدراسية
والتعليمية ،بما فيها المييمات الصيفية في التجمعات السكنية الواقعة على بعد  40كيلومترا أو أقل عن
حدود القطاع ،وحظر تجمهر أكثر من  300شي  ،ودعتهم للبقاء قرب الغرف المحصنة.
فيما قررت جامعة سبن غوريونس في بئر السبع تعطيل الدراسة ،وتأجيل االمتحانات المقررة،
وكذلك كلية سسابيرس بمدينة سديروت ،وأعلن اتحاد الطالب في جامعة سبار ايالنس استعداد الستضافة
طالب من جنوب الكيان في المساكن الطالبية بمحيط الحرم الجامعي ،وقررت نقابة مستيدمي اليدمة
المدنية إلغاء اإلجراءات النقابية التي كانت تنو الشروع بها بسبب الوضع األمني عشية اندالع حرب
غزة3(.م
وتحولت تل أبيب إلى مدينة أشباح بسبب تصاعد إطال الصواريخ في أيام الحرب ،وقان وزير
اليارجية سأفيغدور ليبرمانس أن ال يمكن الصبر على بقاء نزون  5ماليين إسرائيلي للمالجئ ،فال توجد
دولة على وج األرض يمكنها الصبر على استمرار إطال الصواريخ على مدنها ،هذا ال يمكن أن
يحتمل ال في واشنطن وال موسكو وال أ عاصمة عالمية ،ويجب القيام بكل ما يجب من أجل الوصون
لحالة ال يمكن بعدها عودة إطال الصواريخ على إسرائيل ،حتى لو كان بعد  15عاما ً4(.م
كما قلصت الجهات األمنية اإلسرائيلية المجان المتاح للطيران المدني في أجوائها ،ألن عمليات
اإلقالع والهبوط بمطار سبن غوريونس قد تتأخر بسبب الحملة الجوية التي شنتها على غزة ،وقالت هيئة
المطارات إن تم تحويل اإلقالع شر المطار على أن يكون الهبوط من اتجا الشمان ،ونتيجة لعمليات
القوات الجوية تم تقلي المجان الذ تتيح السلطات للطيران المدني ،حي يمكن أن يحدث تأخير في
اإلقالع والهبوط.
نم جرى إلغاء آالف رحالت الطيران باتجا الكيان اإلسرائيلي خالن الحرب ،وبدأ اآلالف ممن
قضوا إجازة الصيف فيها بمغادرتها هربا ً من األوضاع األمنية المتدهورة ،ألن سقوط الصواريخ عليها
لم يضر فقط المباني والمراف العامة ،بل انسحبت على حركة السياحة ،وضربت الموسم كل  ،وأكثر من
1م قتلى الجيش اإلسرائيلي في غزة  4أضعاف من قتلوا في لبنان ،القناة العبرية الثانية:2014/8/8 ،
http://elhayat.net/article6288.html
2م زهير أنداروس ،اإلسرائيليون يُعانون من صدمات نفسية من مشاهد حرب غزة ،رأ اليوم:2014/8/12 ،
http://www.raialyoum.com/?p=135305
 3م صواريخ المقاومة تشل حياة اإلسرائيليين ،الغد األردنية:2014/7/9 ،
http://www.alghad.com/prints/813309-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%84 %D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86?s=68a74e9ac5b854ed5db
623ecad5db122

4م القناة العبرية العاشرة.2014/7/12 ،
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 30ألف سائ قاموا بتقصير موعد رحلة اإلياب ،ألقرب رحلة مغادرة ،خوفا ً من تصعيد كبير يؤد
إلغال المطارات.
وعبر مسافرون إسرائيليون عن غضبهم وتذمرهم الشديد بسبب وقف شركات طيران عالمية
رحالتها من وإلى مطار سبن غوريونس ،وصرخوا في المطار الذ قصفت كتائب القسام عدة مرات
بالصواريخ خالن العدوان على غزة قائلين :سحماس انتصرت عليناس ،بعد أن حظر اتحاد الطيران
األميركي الطائرات من التحلي من األجواء اإلسرائيلية أو إليها.
وحذت حذوها شركات أ خرى مثل ساير فرانسس وسلوفتهانزاس وسبراسلز ايرالينزس وسايز
جتس او ساير كنداس ،بسبب الوضع اليطير نتيجة الحرب في غزة1(.م
وأعلن مكتب اإلحصاء المركز أن عدد السياح سنويا ً إلى الكيان اإلسرائيلي يبلغ  5.3مليون
سائ  ،منهم نحو  %60خالن الشهور بين يونيو /حزيران وحتى أغسطس/آب من كل عام ،وهي فترة
الحرب على غزة.

 -3الخسائر المالية
وسط توقعات بأن تكلف الحرب على غزة اليزينة اإلسرائيلية مبالغ تقدير بمئات الماليين من
الشواكل يوميا ً ،أعلنت سلطة الضرائب أن األضرار التي أصابت الممتلكات في مستوطنات الجنوب
وصلت  10ماليين شيكل ،الدوالر= 3.41شيكل.
وجرى تقديم  100دعوى للمطالبة بتعويضات مقابل األضرار نتيجة إطال الصواريخ ،بينها
 35دعوى مقابل أضرار لمركبات ،و 52دعوى مقابل أضرار لمبان ،و 12دعوى مقابل أضرار
للزراعة ،وأضرار وقعت للبنى التحتية وشبكات الكهرباء.
وكان المتضرر األكبر في العدوان األخير هو قطاع السياحة ،حي تراجع  %75من السياح
عن زيارة الكيان اإلسرائيلي ،وتضررت الفناد جراء إلغاء الحجوزات والمطاعم وشركات النقل.

صورة توضيحية تظهر أشكال الخسائر اإلسرائيلية المالية التي تكبدتها بسبب حرب غزة
وقدرت األضرار اليومية للسو اإلسرائيلية بـ 100مليون شيكل 28.5 ،مليون دوالر ،فيما
اشتكى قطاع الصناعات من ضرر كبير نتيجة تراجع حجم التصدير يقدر بنصف مليار شيكل2(.م
أما على صعيد السلطات المحلية ،فإن التقديرات األولية أشارت ألضرار بنحو مليار دوالر في
 100سلطة محلية ،نتيجة زيادة المصروفات بسبب حالة الطوارئ واألضرار العامة ،وقدرت
التعويضات للمصال التجارية والموظفين بنصف مليار شيكل ،أما التعويضات نتيجة األضرار جراء
سقوط القذائف فقدرت بين  200-100مليون شيكل.

 1م مسافرون صهاينة :حماس انتصرت عليها ،موقع ويلال اإلخبار :2014/7/23 ،
http://www.alaqsavoice.ps/arabic/index.php?action=detail&id=139384
2م شيماء أبو عميرة ،اليسائر اإلسرائيلية غير المعلنة في حرب غزة ،البوابة نيوز:2014/7/18 ،
http://www.albawabhnews.com/691817
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كما تم تقدير ستقل النموس في السو بـ،%0.4ما يواز  4مليارات شيكل ،مليار و168
مليون دوالر ،وخلصت للتقديرات التالية :مصاريف الجيش ستصل  3مليار شيكل ،وأضرار الصناعة
والتجارة مليار شيكل ،أما اليسارة في النمو فقدرت بـ 4مليارات ،فيما األضرار في قطاع السياحة مليار
شيكل ،واألضرار االقتصادية غير المباشرة تقدر بـ 2مليار شيكل ،ومصاريف السلطات المحلية الطارئة
تقدر بمليار شيكل1(.م
وأظهرت بيانات وأرقام إحصائية ب
أن التكاليف المالية المرتفعة للعدوان على غزة ،ترافقت مع
هبوط حاد أصاب بورصة تل أبيب التي هبطت مؤشراتها ،ومسبت بميتلف القطاعات االقتصادية فيها
بنسبة تتجاوز .%2
وخطط وزير المالية سيائير البيدس لرفع المستوى المستهدف لعجز الموازنة من  %2.5إلى
أكثر من  ،% 3بغرض استيعاب الزيادة في اإلنفا العسكر الناتجة عن الحرب على غزة ،واجتمع مع
رئيس الوزراء سبنيامين نتنياهوس ومحافظة البنك المركز سكارنيت فلوغس وكبار مستشار الحكومة
االقتصاديين بغرض إجراء المناقشة األولى لموازنة العام المقبل.
وتطلعت وزارة المالية لتقلي النفقات الحكومية بأكثر من  4مليارات دوالر ،لتغطية تكاليف
الحرب ،ومواجهة اليسائر ،والتعوي عنها لمنع انهيار قطاعات اقتصادية ميتلفة ،وطلب الجيش منها
ميزانية فورية تقدر  2.3مليار دوالر لتغطية تكلفة العمليات الحربية بالقطاع التي وصلت  1.5مليار
دوالر ،ال تشمل تكلفة صواريخ القبة الحديدية.
فيما أشار قسم األبحاث باتحاد الصناعات اإلسرائيلية أن خسائر بلغت  400مليون دوالر،
وح ذر اتحاد المقاولين والبناء من التداعيات المستقبلية على قطاع العقارات ،حي تكبد خسائر بسبب
الحرب نتجت بسبب جمود البناء ،وعدم نشر مناقصات لتشييد آالف وحدات اإلسكان ،وأشارت
اإلحصائيات ل تراجع نمو مشاريع اإلسكان والبناء بـ.%12
وأفادت التقديرات أن  30ألف مؤسسة ت جارية إسرائيلية تكبدت خسائر مباشرة جراء العدوان
على غزة ،وتوقع أن تغل بعضها أبوابها بسبب الركود االقتصاد وتباطؤ النمو ،مما يعني فصل آالف
العمان ،ألن معدن القوى اإلسرائيلية العاملة يصل مليون مستيدم ،منهم  480ألفا بالجنوب ،قد يتم فصل
أكثر من  %5منهم ،واالستغناء عن آالف العمان في قطاع السياحة الذ عاش أزمة عميقة خالن
الحرب2(.م
وإضافة للتكلفة العالية للحرب على اليزينة الحكومية اإلسرائيلية ،فقد ألقت حرب غزة
بأضرارها على القطاع الياص ،تمثلت بسحب نحو مليار شيكل من صنادي االئتمان في أيام الحرب،
يضاف إليها اليسائر الصناعية ،وخاصة في الجنوب ،نتيجة غياب العمان ،أو عدم االلتزام بمواعيد
إرساليات البضائع.
وأصدر وزير االقتصاد سنفتالي بنيتس أمرا يلزم بتفعيل قانون العمل في ساعات الطوارئ،
يمكن الدولة بإلزام العمان على العمل في المصانع الحيوية ،حي بلغت اليسائر األولية لقطاع الصناعة
 875مليون شيكل 250 ،مليون دوالر ،بسبب حرب غزة ،وغالبية األضرار كانت في المناط
الصناعية في وسط وجنوب الكيان ،كما قاد قطاع تكنولوجيا المعلومات ،والصناعات المعدنية والغذائية،
اليسائر التي لحقت بالقطاع الصناعي3(.م
وتضمنت حرب إسرائيل على غزة نفقات جسيمة جدا على االقتصاد في  3مجاالت أساسية:
أ -الضرر المباشر لألمالك،
ب -خسارة أيام عمل وانيفاض في اإلنتاج وإنتاجية العمل،
ت -خسارة المداخيل من الضرائب بسبب االنيفاض في مستوى النشاط االقتصاد ،
وحسب تقديرات اتحاد أرباب الصناعة ،فإن الضرر الذ لح بالصناعة تجاوز حافة المليار
شيكل ،ويقدر الضرر بالزراعة بـ 200-150مليون شيكل ،والضرر للسياحة بأكثر من مليار شيكل،
1م محمد عايش ،خسائر قاسية لالقتصاد اإلسرائيلي بسبب حرب غزة /معهد العربية للدراسات:2014/8/26 ،
 http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2014/07/26/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A -%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html

2م غاد ليؤور 15 ،مليار شاقل تكلفة الحرب على غزةhttp://new1.alhyat.com/?mod=articles&ID=78643 :2014/8/6 ،
3م أشرف دوابة ،نصرة غزة اقتصادياً ،الجزيرة مباشر مصر:2014/7/28 ،
http://mubasher -misr.aljazeera.net/studies/2014/07/2014728184524847373.htm
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يضاف لذلك الضرر الهائل بالتجارة ،السيما باألعمان التجارية في الجنوب ،وقد يصل لبضع مليارات
من الشيكل1(.م
وسجلت مداخيل السياحة تراجعا ً يقدَّر بـ 2.2بليون شيقل ( 630مليون دوالرم نتيجة حرب
غزة ،وانيف عدد السياح إلى الكيان اإلسرائيلي بنسبة  ،%13ما دفع بوزير السياحة سعوز النداوس
للمطالبة بموازنة إضافية من الحكومة إلنقاذ المجان السياحي من االنهيار بتمويل إطال حملة تسوي ،
خصوصا ً في الدون الصديقة ،كالواليات المتحدة وفرنسا وروسيا لح مواطنيها على قضاء عطلتهم
لدى اإلسرائيليين بأسعار مغرية.
وقد أضرت حرب غزة بمعنويات المستثمرين تجا اإلسرائيليين ،حتى في الوقت الذ يبدو في
أن االقتصاد اإلسرائيلي المتطور تكنولوجيا ً وقوام  250مليار دوالر لن يتأنر بدرجة تذكر ،مع توقع أن
النمو تقل فعالً بسبب الحرب ،وتكلف عدة مليارات من الدوالرات.
وتزامنت حرب غزة مع تنامي حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات ضد
الكيان اإلسرائيلي ،وكثفت أنشطتها بدعوة األجانب لعدم شراء السلع التي تنتجها مستوطنات الضفة
الغربية ،وضغطت على الفنانين لمقاطعة نظرائهم اإلسرائيليين2(.م
وتوقع سأليكس جوفيس المؤر المتيص في شؤون الشر األوسط ،أن تعزز حرب غزة
ردود األفعان الغاضبة من جانب المستهلكين ضد دولة االحتالن ،عبر خطوات اتيذتها شركات في عدة
دون منها بلجيكا وبريطانيا ،وحين توقف القتان في غزة أصب الكيان اإلسرائيلي هدفا ً للمقاطعة
االقتصادية ،في المنتديات الدولية وقطاعات أخرى مثل الكليات والجامعات3(.م
وأعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم أن مباريات األندية اإلسرائيلية بمسابقتي دور أبطان
أوروبا والدور األوروبي سيوروبا ليغس لن تقام في الكيان اإلسرائيلي حتى إشعار آخر ،بسبب الوضع
األمني المتدهور في المنطقة عقب حرب غزة.

1م سارة شريف 7 ،خسائر إلسرائيل من حرب غزة ..ومكسب وحيد ،الوطن:2014/8/17 ،
http://www.elwatannews.com/news/details/540316
 2م لمزيد من المعلومات والتفاصيل حون حركة المقاطعة العالمية إلسرائيل ،يمكن زيارة موقع الحملة:
 http://bdsarabic.net/category/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%85%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A

 3م االقتصاد اإلسرائيلي يواج آفاقا صعبة بعد حرب غزة ،وكالة رويتر لألنباء:2014/8/13 ،
http://www.azamn.com/?p=128221
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قراءة إحصائية مقارنة للخسائر االقتصادية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين خالل حرب غزة

 -4التكاليف العسكرية
لم تنطو الحرب اإلسرائيلية على غزة على اليسائر في األرواح فقط ،بل وعلى نمن اقتصاد
باهن ،وكلفت كثيرا ً جدا من المان اإلسرائيلي ،حي توزعت النفقات على  3مجاالت أساسية :كلفة تجنيد
االحتياط ،كلفة العتاد العسكر الذ تآكل ،وكلفة احتياطي الذخيرة ،الوقود وما شاب .
حي يكلف اليوم الواحد للجند االحتياط موازنة الجيش  600شيكل 200 ،دوالر ،بما في ذلك
الغذاء ،السفر وما شاب  ،وحسب المنشورات الرسمية ،فقد جند نحو  86ألف جند احتياط ،وباإلجمان،
فان كلفة كل يوم  50مليون شيكل ،واستمرت الحرب نحو شهرين ،لكن ليس في كل األيام خدم  86ألف
جند احتياط ،ومع ذلك ،فان حسب التقديرات الحذرة ،تبلغ كلفة أيام االحتياط فقط لكل الحرب نحو
 800مليون شيكل.
شكل توضيحي يظهر حجم التكاليف العسكرية اإلسرائيلية خالل الحرب على غزة

158

كما أن الجيش لم ينشر معطيات عن تآكل العتاد والسالح الذ استيدم  ،وما تبقى هو محاولة
االحتساب حسب عدد اعتراضات القبة الحديدية ،الذخيرة الكثيرة التي استيدمت ،ونفقات صيانة ،تآكل
ووقود المركبات الميتلفة ،بما فيها المجنزرات ،الطائرات والسفن الحربية.
فيما بلغت كلفة يوم القتان  200مليون شيكل ،ولم تنتهي النفقات مع نهاية القتان ،وعندما
يستكمل العتاد المتآكل ،فان كلفة الحرب كلها على جهاز األمن وصلت  12مليار شيكل ،ما يواز 3.5
مليار دوالر ،وهو األكثر كلفة منذ حرب لبنان  ،2006في حين وصلت كلفة حرب غزة في  ،2008نحو
 3.5مليار شيكل ،مليار دوالر ،وكلفة حرب  2012نحو  50مليون شيكل 15 ،مليون دوالر1(.م
وحين قرر الجيش استدعاء آالف جنود االحتياط ،وصلت كلفة الجند للجيش  600شيكل،
إضافة لالستيدام الواسع لمنظومة سالقبة الحديديةس إذ تقدر تكلفة كل صارو بـ 120ألف دوالر،
وقدرت الكلفة اليومية للجيش خالن العدوان ،بـ 150مليون شيكل 43 ،مليون دوالر ،فيما قدرت وزارة
المالية الكلفة اليومية للجيش بـ 100مليون شيكل ،وأكدت أن الكلفة تقارب الـ 3مليار شيكل ،وال يشمل
تزويد الجيش بميزون أسلحة متجدد.
وتجاوزت تكلفة ك بل طلعة جوية لطائرة  F16لمدة ساعة واحدة  27ألف دوالر ،ويتجاوز
متوسط تكلفة تحلي مروحية للمدة نفسها  12ألف دوالر ،دون احتساب تكلفة الصواريخ أو الذخيرة
العسكريبة التي تحملها كل منهما ،وتبلغ تكلفة كل قذيفة موجهة (GPSم  7500دوالر2(.م

 -5انتشار الخوف والبلبلة
خالن حرب غزة ،بات األمان االجتمااعي والشيصاي عملاة ناادرة فاي الشاارع اليهاود  ،واالقتصااد
بات أضعف كثيرا ً من ذ قبل في ظل المعطياات المونقاة عان تادهور مجاالتا الميتلفاة ،علاى اعتباار أن
اليوف مركب أساسي في كيان المجتمع اإلسرائيلي والدولة ،ويتحون من حاين آلخار إلاى شاك وارتيااب،
وإذا كان اليوف شعور طبيعاي لادى جمياع المجتمعاات ،إال أنا فاي السايا اإلسارائيلي اليهاود يتضايم
كااورم ينهااك الااروح ويهااد الجسااد ،والمشااكلة األكثاار لاادى اإلساارائيليين أنهاام ييااافون وهاام ماادركون ماام
ييافون.
وتسببت أحداث حرب غزة ومقاومتها في نوع من مناع التجاون الطاوعي-القسار علاى المالياين فاي
الكيااان اإلساارائيلي ،فقااد باادت الشااوارع خاليااة حتااى ماان حركااة السااير العاديااة ،وخااف تجااوان اليهااود فااي
المواقع والمعالم السياحية ،وامتنعوا على نحو شب تام من زيارتها ،خاصة في المناط الجنوبية.
 1م التكلفة العسكرية االسرائيلية اليومية للحرب على غزة ،القناة العبرية العاشرة:2014/7/15 ،
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/15/567888.html
2م يوم من العدوان على غزة يُكلبف اليزينة مئات ماليين الشواقل ،نشرة سكالكليستس العبرية:2014/7/9 ،
http://www.raialyoum.com/?p=118802

159

ووصاالت درجااة اليااوف باإل ساارائيليين أن يفسااروا كاال حركااة علااى أنهااا تهديااد لحياااتهم ،فكاال حفيااف
شجرة خطر داهم ،وكل شجيرة عادو متارب  ،وكال احتكااك للاوح الزناك بقرينا ناذير الماوت القاادم مان
المجهون!
لقد عم اليوف كل مكان ،رجان الشرطة باآلالف يتجولون في الشوارع وعلى مفترقاات الطار  ،فاي
األسوا  ،المحان التجارية ،وعاشت الدولة في حالة استنفار منذ بداية الحرب ،إذ ألغيت إجاازات الشارطة
بين حين وآخر ،وأغلقت أحيانا ً كليات الشرطة لحاجات األمان الاداخلي لطلبتهاا ،ففاي كال شاارع شارطي،
وفي كل زاوية تجمع ونقاط تفتيش ،وحالة من االنشداد وكأن الدولة تحولت إلى نكنة عسكرية.
وتس اءن اإلسرائيليون :ماذا يعني العيش في سإسرائيلس؟ ألن الحيااة فيهاا خاالن حارب غازة أصابحت
غير معقولة ،كل عمل بسيط ال بد أن تفكر في أكثر من مرة حتى تفعلا  ،كال مشاوار إلاى الساوبر ماركات
أو المركز التجار في مجازفة ،وباتوا يدخلون في يوم جديد مع خوف بأن ال يعود إليهم.
كمااا تحولاات مدارسااهم إلااى مركبااات مصاافحة ،وأصااب ماان العماال اليااومي تفقااد حديقااة المدرسااة
مرتين قبل وبعد اليوم الدراساي للتأكاد مان عادم وجاود قاذائف ،والعايش فاي هاذا الوضاع كااف باأن يسابب
انهيارا ً نفسيا ً أل إنسان ،وزرع اليوف في مستقبل .
أكثاار ماان ذلااك ،نظاار اإلساارائيليون كيااف باادت دول اتهم خااالن حاارب غاازة :أوالد ال يسااتطيعون
الذهاب بأمان للمدرسة ،خوف من سيارات مفيية في شوارع المدن ،مواطنون تحات القصاف والنياران،
مستوطنات تهاجم ،شوارع وطر البالد تقفل على التوالي ،دور السينما وقاعاات األفاراح خاوياة ،أساوا
ومراكز تجارية بال زبائن.
ومن الظواهر الملف تة للنظر في المجتماع اإلسارائيلي خاالن حارب غازة ارتفااع عادد االتصااالت
التليفونيااة بااين الزوجااات وأزواجهاان وأبنااائهن ،فقااد أعرباات وزارة االتصاااالت عاان تااذمرها بساابب كثاارة
االتصاالت التليفونية بصورة كبيرة تجاوزت السعات األساساية لكال سانتران ،مماا شاكل عبئاا كبيارا علاى
الوزارة وإمكانياتها.
وأكدت جمعية (عيرانم لالستشارات النفسية أن األوضاع األمنية السيئة ،وتزايد عمليات إطاال
الصااواريخ رفعاات عاادد اإلساارائيليين المتااوجهين لطلااب االستشااارات النفسااية ،وزيااادة حاااالت االكتئاااب،
وارتفاع تناون المهادئات ،وأن  1مان كال  3إسارائيليين يعااني مان اضاطراب نفساي ،وطارأ ارتفااع كبيار
على نسبة المتوجهين لمراكز الصحة النفسية.
وتسببت حرب غزة بهجرة داخلية في المناط المحاذية لليط األخضر إلاى داخال منااط إسارائيلية،
وماان األماااكن المزدحمااة لمناااط أقاال ازدحامااا خوف اا ً ماان العمليااات ،وتزاياادت نساابة اإلساارائيليين الااذين
يفضلون السكن في مناط الوسط اإلسرائيلي بعيدا ً عن المستوطنات المحاذية على حدود غزة.
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الخاتمة
لم تلب حرب غزة  2014أن تنتهاي ،التاي ساماها اإلسارائيليون سالجارف الصاامدس ،وأطلقات عليهاا
المقاوماة سالعصااف المااأكونس ،ورسايت فااي أذهااان الفلساطينيين باساام سحاارب الاـ 50يومااًس ،حتااى باادأت
التقييمات اإلسرائيلية تيارج تباعاا ً للتحاذير مان أن قاوى المقاوماة عمومااً ،وحمااس خصوصااً ،فاي قطااع
غزة ،لم تتراجع عن تفكيرها بعد الحرب بإقاماة جايش شاب نظاامي ،مماا سايجعل الكياان اإلسارائيلي ،فاي
غضون سنوات قليلة عرضة لمياطر وتهديدات لم تشهدها من قبل.
وورد على ألسنة عدد من قادة الجيش والميابرات اإلسارائيليين أن نتاائج حارب غازة ،دفعات حمااس
للعمل على بناء خطط تنفيذية ،وإذا ما استمر هذا الوضع ،فينبغي التفكير كياف ساتظهر المنطقاة بعاد فتارة
وجياازة ،فنشااطاء الحركااة يقيمااون أنفاق اا ً ،ويبنااون تحصااينات ،ويعملااون علااى خطااط ماان مدرسااة رجااان
حااروب العصااابات ،والبنيااة التحتيااة للتربااة فااي قطاااع غاازة تساام لهاام بااالقن  ،واسااتمرار النااار ،وزرع
عبوات وغيرها .وبعد فتارة زمنياة قصايرة سايكون التهدياد كبيارا ً أكثار مماا هاو عليا الياوم ،إذ أن حمااس
تستغل زمن التهدئة لتعاظم قوتها ،وغدا لديها هواء للتنفس ،وتتعاظم حالياً.
ولذلك جاءت التقديرات اإلسرائيلية لتبعات حرب غزة ،رغم النشوة التي أصيبوا فيها بازعم تادميرهم
لقدرات المقاومة ،بأن بعد عدة حقبة من الزمن سنتصدى لقدرات عساكرية لام نشاهدها مان قبال فاي قطااع
غاازة ،السايبما الصااواريخ المضااادة للاادبابات ،بعااد أن اجتاااز رجااان حماااس تاادريبات وتااأهيالت فااي طيااف
واسااع ماان المجاااالت؛ ك االقن  ،والتفجياار ،ومضااادات الاادبابات ،والتحصااين ،واالسااتحكامات ،ونشااوء
منظومة قتالية حقيقية ،وتبلور مفهوم شامل مع قدرات شب عسكرية لم نعرفها من قبل.
وهكذا فإن مليصاات التقاارير التاي أصادرتها األجهازة األمنياة حاون تعااظم بنياة المقاوماة فاي غازة،
فااور أن هاادأ المعااارك ،تقتاارب ماان وصاافها بالتهديااد االسااتراتيجي والوجااود للكيااان اإلساارائييس ،بغ ا ب
النظار عاان دقااة هااذا الوصااف أو تضاييم  ،حيا ياانجم عاان نشاارها تعااظم النقااد داخاال الحكومااة علااى مااا
وصف بـسسياسة التجلدس في ضوء تنامي قوة حماس العسكرية ،فالحركة على سابيل المثاان ،تمتلاك شابكة
اتصااان مسااتقلة ،ومعسااكرات تاادريب وماادربين خبااراء ،وتتباااهى بااأن سجيشااهاس يُبنااى بنااا ًء علااى المعااايير
المتعارف عليها دوليا ً.
وبعد أشهر على انتهاء حرب غزة ،أدركت حماس أن البد من التحون لـسجيشس نااجع بكال ماا تعنيا
الكلمة ،وقادتهاا يريادون رؤياة الاذراع العساكر كجايش فلساطيني مانظم أكثار ،يضا بم تحات لوائا نشاطاء
فصائل المقاومة ،وعلى رأسها كتائب القسام.
وباستعدادات حماس التي تزايدت بعاد الحارب بصاورة ال تيطئهاا العاين ،يمكان رؤياة باوادر الجايش
القادم ،فالحركة تعزز معسكرات تدريب في كل مديناة فاي قطااع غازة ،تصال مسااحة بعضاها  20دونماا ً،
والنشطاء الجدد – كما الميضرمون -المنضمون لكتائب القسام ،يتوجهاون عادة أياام لمعساكرات التادريب
العملاي علاى عمليااات إطاال النااار ،والقاذائف الصاااروخية ،وإعاداد العبااوات الناسافة؛ حيا تساتمر فتاارة
والمادربون نشاطاء كباار فاي التنظايم ،ماروا بادورات
تدريب سالمبتادئينس شاهراً ،وفتارة المتقادم  3أشاهر،
ِّ ب
عسكرية في اليارج.
وهناك قل متزايد في الجيش اإلسرائيلي من حجام ميازون التسال المتاراكم فاي القطااع ،وصاواريخ
قادرة على الوصون إلى العم اإلسرائيلي حتاى شامال  ،وفاي حوزتهاا قاذائف مضاادة للطاائرات تضارب
المروحيات القتالية ،وهذ المعطياات الجديادة عان وتيارة تسال حمااس ،تشاكل أداة تقادير مركزياة للجايش
بالنسبة لقوة الفلسطينيين.
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وبااات واضااحا ً أن نهايااة حاارب غاازة ،أفسااحت المجااان أمااام حماااس ألن تركااز جهوده اا علااى 3
مستويات:
أ -النار الصاروخية.
ب -تدريبات العمليات البحرية.
ت -األنفا التي توفر الوسائل القتالية.
ولذلك سيبقى قطاع غزة باؤرة عساكرية تحات سايطرة المقاوماة ،يوجاد لهاا جايش مادرب ،مبناي
كمنظوماة عسااكرية بكاال جوانبهااا ،ولااديها سياسااة مقاومااة واضااحة ،باال واسااتمرار العمليااات الفدائيااة ضادب
الجيش اإلسرائيلي في مسارات تعتبرها شرعية ،كإطال قاذفات الهااون نحاو البلادات المحاذياة ،وإطاال
النار المحدود ،وتعمل انطالقا ً من الرغبة ليلا ميازان ردع حياان الجايش ،ولهاذا فهاي تعناى ببنااء القاوة،
وتحسين التكتيك وتأهيل مقاتليها ،وبالتالي قفزت قدراتها العسكرية في تقدمها أكثر من جيل.
في نفس الوقت ،لم ينفك قادة الدولة اإلسرائيلية ،من ساسة وعسكر ،عن التهدياد الوعياد للمقاوماة
في غزة بعد نهاية الحرب ،بأن إطال القذائف مان أراضاي غازة سايؤد لاردب فعال عساكر واساع ،لكان
التقدير العسكر يشير إلاى أن القتاان ضادب هجماات القساام سيساتمر لفتارة طويلاة ،رغام أن الشاعور الاذ
راود اإلسرائيليين بميتلف مواقعهم السياسية والعسكرية والمدنياة ،قاان بماا ال يادع مجااالً للشاك إن العادو
الذ َهزَ َم الدولة كلها ،هاو حمااس ،المنظماة المسالحة الضاعيفة مان ناحياة عساكرية بالمقارناة ماع الجايش
اإلسرائيلي ،ونجحت رغم ذلك بتحقي ردع متبادن تجا الجيش األون في المنطقة.
وهااذا يعنااي أن النتيجااة النهائيااة هااي المقااررة ،ولاايس التفساايرات ،النتيجااة المباشاارة لحاارب غاازة
األخيرة أن يوجد ردع متبادن بين سإسرائيلس وحماس ،األولى علقت في تعادن عسكر مع الثانياة ،وهاذا
فشال ذرياع فاي الاوعي الاوطني ،يُعادب فاي نظار كثيار مان اإلسارائيليين أخطار مان الهزيماة المعلناة ،ورفاع
الراية البيضاء.
فضالً عن كون حرب غزة قررت حقيقتين استراتيجيتين مهمتين ،محظور تجاهلهما:
 -1التغييرات في ميدان المعركة ،وفي شكل القتان تشير إلى أن العم االستراتيجي اإلسارائيلي
هو صفر ،وإذا حصل في الضفة الغربية ما يحصل في قطاع غازة فيماا يتعلا بالصاواريخ،
فستعود الدولة لوضع مشاب للوضع الذ كان عشية حارب  ،1948وعليا  ،تعمال المؤسساة
اإلسرائيلية الحاكمة بإصرار على عزن الضفة.
 -2إلغاء كامل للقاعدة االستراتيجية التي قررها سدافيد بن غوريونس مؤسس الدولاة ،وتفياد بأنا
يجب عناد انادالع مواجهاة عساكرية ،نقال القتاان بسارعة ألرض العادو ،لكان ماا حصال فاي
حاااروب غااازة األخيااارة ،السااايما  ،2014أن العااادو نقااال فاااورا ً الناااار والقتاااان إلاااى أرض
سإسرائيلس.
هذا يعني أن تجربة المقاومة في غزة ،ودورهاا فاي معادلاة الصاراع ،واإلنجاازات التاي حققتهاا،
باتات ظاااهرة الفتااة ومميازة جااديرة بالتحلياال والقااراءة ،خاصاة لتبيااان مااا هااو خااص ماان ظااروف ووقااائع
أحاطت بحركتها ،وأن برت في تشكيل مسارها ،لتشكل منهجا ً قابالً لالقتداء والتطبي فاي حركاة صاراع أ
شعب مع قوة محتلة غازياة ،فكياف والمقاوماة ماا تازان تياوض صاراعها الشاائك والمريار ماع المشاروع
اإلسرائيلي وامتدادات ؟
علما ً بأن من خالن قراءة يوميات حرب غازة األخيارة ،يمكان القاون أن أداء المقاوماة تمياز فيهاا
بعدة عوامل أساسية بارزة ،كان لها أنر مباشر على إخفا المقترحات اإلسرائيلية الستئصالها ،ومنها:
 .1قوة الحضور الميداني والعمليات النوعية ،والقدرة على تطوير وسائلها.
ب
شن حرب استنزاف يومية على الجيش اإلسرائيلي والجبهة الداخلية.
.2
 .3الموقف السياسي الراف للمبادرات االستسالمية التي أعلنت طوان أيام الحرب.
 .4اليطاب التعبو االستنهاضي إلرادة الشعب الفلسطيني.
ً
هااذا الماانهج م بك ان المقاومااة ماان اسااتمرارها طااوان  50يوم اا ،وتطااوير أدائهااا ،وإزالااة المعوقااات
أمامها ،وساعدها على كسب نقة المجتماع الفلساطيني ،وقناعتا بجادوى عملياتهاا ،وصاوابية نهجهاا ،رغام
الثمن البشر المكلف الذ دفع الفلسطينيون في غزة.
وبعااد انتهاااء حاارب غاازة ،أدرك اإلساارائيليون أنهاام أمااام مقاومااة لاان تتوقااف سااريعا ً ،فااأعلنوا
اساااتعدادهم لمواجهاااة طويلاااة األماااد ،وبقيااات مشاااكلتهم إزاء تجااادد المقاوماااة وتطورهاااا ،وتكيفهاااا ماااع أ
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مستجدات ميدانية ،وأن جيشهم يتعامل مع حرب غير نظامية أشب بحرب العصاابات المقروناة بالعصايان
المدني الواسع ،ولها أهداف سياسية وعسكرية يصعب إجهاضها.
ً
كما اتسمت أساليب قتان المقاومة المتبعة بالمفاجأة مان حيا التوقيات ،فضاال عان ب
شان العملياات
فاي أكثاار ماان اتجاا  ،ممااا شااتت جهااود القياادتين السياسااية والعسااكرية ،واساتنزف قواهماا ،ونقاال عملياتهااا
الهجومية للمناط الياضعة للسيطرة اإلسارائيلية الكاملاة ،وساقوط عادد مان الجناود والمساتوطنين ،عماالً
باتجا استراتيجية التحرير الكامل ،في إطار توسيع الحرب جغرافياا ً ،وتعقيادها عساكريا ً ،ولام يكان أمامهاا
إال خيار واحد ،بالعمل على قاعدة سحساب التكلفةس ،ليرى اإلسرائيليون أن تكلفة االحاتالن وحصاار غازة
باهظة جدا ً ال يستطيعون تحملها.
إن تقييم تجربة المقاومة في حرب غزة في أفعالهاا ونتائجهاا وتأنيراتهاا علاى الكياان اإلسارائيلي،
السياسية والعسكرية ،يأخذ أبعادا ً أساسية ،تتمثل فيما يلي:
البعد األول :ينطل من محددات علمية مجردة ،تقوم على األرقاام واإلحصااءات ،تاورد اليساائر
اإلساارائيلية علااى صااعيد القتلااى والجرحااى واالقتصاااد ،وهااي فااي مجموعهااا تفيااد أن خسااائرها كبياارة،
وتتحدث عن الضحايا الفلسطينيين ،وأن خسائرهم أكبر ،وفيما تقدر األولى على دفع التعويضاات الالزماة
في الجانب الماد  ،إال أن الفلساطينيين يتمتعاون بميازة أنهام ألون مارة يؤلماون اإلسارائيليين ،ويجبارونهم
على دفع ضريبة مهمة لالحتالن ،خاصة في الجانب البشر من قتلى وجرحى.
البعتتد الثتتاني  :تقياايم تجربااة المقاومااة خااارج إطااار األرقااام واإلحصاااءات ،دون إهمااان لداللااة
األرقام ،يقبل باإلحصاءات ويراها ذات داللة مشجعة على االستمرار قياساا ً بماا كاان مان قبال ،وإن كانات
مؤلمة للفلسطينيين أيضا ً ،حي كان الفلسطينيون قبل االنتفاضة هم الوحيدون الذين يادفعون نمان اليساائر
البشرية والمادية والمعنوية ،لكن األهم في قاراءة هاذا الطارف هاو ماا يقاع خاارج األرقاام ،ويساهم بفاعلياة
في رسم المستقبل.
البعد الثالث :مفاجأة الجيش اإلسرائيلي بمستوى ونوعية العمليات التي نفاذتها المقاوماة فاي غازة
خالن يوميات الحرب ،لدرجة دفعت مجددا ً الستيدام أساليب نبت فشالها ،ومان العوامال التاي أنبتات قادرة
المقاومة وكفاءتها ومهارتها:
 .1التيطيط الدقي لتنفيذ عدد من العمليات النوعية.
 .2استهداف مواكب قيادات الجيش ،مما أسفر عن قتل وجرح عدد من الضباط.
 .3إمطار المستوطنات بشكل ال ساب ل بالصواريخ والقذائف.
 .4حدوث مواجهات عسكرية مباشرة مع قوات النيبة في الجيش ،واالشتباك المباشار ماع القاوات التاي
توغلت واجتاحت مشارف غزة.
ولعل من اإلجحاف اختتام هذ القراءة النهائية لحرب غازة ،دون إلقااء نظارة علاى حجام الكارناة
التي اعترف بها الجنراالت اإلسرائيليون ،وتأكيدهم أن خالصة التعامال العساكر ماع غازة يمثبال تراجعاا ً
إسرائيليا ً حقيقيا ً أمامها ،مما شكل بنظرهم تآكالً لقوة الردع العسكرية ،وتجارؤا ً مان قِّبَال الفلساطينيين علاى
الدولة ،التي استطاعت توفير قوة ردع أمام الجيوش النظامية طوان أكثر من نصف قرن من الزمن.
حارب غاازة ،أكادت لإلساارائيليين أنهام ييوضاون حرباا ً خاساارة ماع الفلسااطينيين ،رغام المكااابرة
التي تتجلاى فاي تصاريحات الساساة والعساكر ،ألن نتيجتهاا المؤكادة الفشال والهزيماة ،واساتمرار الوضاع
على ما هو علي من حصار غزة يعني أن المواجهة القادمة قاب قوسين أو أدنى.
ولذلك من الصعوبة بمكان أن نجد جيشا ً نظاميا ً نج في مواجهاة مقاوماة كالقائماة فاي غازة ،ألن
مااا حاادث مااع الجاايش اإلساارائيلي فااي حاارب غاازة األخياارة  ،2014حاادث مااع األمااريكيين فااي فيتنااام
والصومان والعرا  ،والفرنسيين في الجزائر ،واإلسرائيليين في لبناان ،والاروس فاي أفغانساتان ،وهاذا ماا
سيحدث معهم مرة أخرى ،صحي أن لدى اإلسرائيليين قوة فتاكة ،لكانهم ال يمكان أن يساتيدموا معظمهاا،
وحتى لو استعملوها فثمة ب
شك في نجاحها.
النتيجة النهائية لحرب غزة أكدت لإلسرائيليين أنهم يسيرون من فشال إلاى فشال ،فضايحة تتبعهاا
فضيحة ،فالرجان يتثاقلون فاي الاذهاب إلاى اليدماة العساكرية ،والجناود يبكاون علاى القباور ،وفاي الجهاة
الفلسطينية المقابلة ترى رغبة شديدة في االنتقام ومعنويات عالية ،وما عليك إال أن تقاارن الجناازات حتاى
تفهم لمن توجد همة عالية أكثر ومعنويات أعلى ،اإلسرائيليون ينوحون ،والفلسطينيون يطلبون االنتقام.
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