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م8282-6-82: التارٌخ   

 

 ئب رئٌس مركز الناطور للدراسات نا –باحث مختص بالشؤون السٌاسٌة  –اعداد د. ٌوسف ٌونس 

 مقدمة : 

  11توقفت الحرب اإلسرابٌلٌة الرابعة على ؼزة، والتً استمرت 

ٌوما، تعمدت خاللها اسرابٌل تدمٌر البنً التحتٌة، والمناطق 

 432أكثر من قتل السكنٌة والمإسسات العامة، فضال عن 

 ألفا من بٌوتهم.  24، وتشرٌد حوالً المبات فلسطٌنٌا، وإصابة 

  هناك الكثٌر من المعطٌات مٌزت هذه المعركة ، سواء من

حٌث توقٌتها والسٌاق اإلستراتٌجً الذي ٌحٌط بها، ومن حٌث 

إحداثٌاتها ككثافة النٌران وآلٌات القتال وقواعد اإلشتباك ونوع 

 وجهت المقاومة الفلسطٌنٌة ضربةوالسالح وأهداؾ أطرافها ، 

صاروخٌة قوضت قدرة الردع اإلسرابٌلٌة، فعندما تتمكن المقاومة 

، معنى هذا أن ثمة ت مختلفة ؼطت معظم مساحة إسرابٌلصاروخ من طرازا 2444من اطالق أكثر من 

معطى جدٌداً أربك اإلسرابٌلٌٌن ال سٌما أن هذه القدرات العسكرٌة تطورت بالرؼم من الحصار، ما وضع 

آللة العسكرٌة التً كانت اؽط تبدٌد شعورهم باألمان على مستوى الدفاعات أو تفوق االسرابٌلٌٌن تحت ض

 (.1)ضد اسرابٌل تشكل الرادع األساسً 

 خلفٌة محاولة إسرابٌل انتهاك حرمة المسجد األقصى، فً سٌاق نهجها مصادرة المكان  على جاءت الحرب

وانفتح المشهد الفلسطٌنً على هّبة شعبٌة،  (.4اقتالع عابالت فلسطٌنٌة من مساكنها فً القدس )ووالزمان 

وّحدت الشعب الفلسطٌنً فً كافة أماكن تواجده، واستنهضت الطاقة الكفاحٌة المختزنة عنده، واستعادت 

وعادت القضٌة الفلسطٌنٌة ، فلسطٌن بعدها القومً العربً وعادت كقضٌة مركزٌة عند الشعوب العربٌة

عالم الدولٌة والعالمٌة وفرضت حضورها إقلٌمٌاً ودولٌاً حٌث المظاهرات إلى مكان الصدارة فً وسابل اإل

 ، واضطر الربٌس باٌدن وإدارته لمنح القضٌة الفلسطٌنٌة األولوٌة. العالم مدن من عدٌد فً ال

  سنحاول فً التقرٌر المرفق دراسة الجوانب العسكرٌة والتكتٌكٌة لمعركة ؼزة ، وانجازات واخفاقات

ومن ثم استعراض التداعٌات االقلٌمٌة وفق األهداؾ التً حاول كل طرؾ تحقٌقها ، تلفة ، االطراؾ المخ

واالستراتٌجٌة التً فرضتها المعركة ، وصوال الى قراءة احتماالت المرحلة المقبلة والعوامل المحددة 

 لمجرٌات االحداث.
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 التكتٌكات االسرائٌلٌة فً مٌدان المعركة :

  كان تركٌزها على تنفٌذ عملٌات عسكرٌة وهدفها "الردع" ولٌس "الحسم"، ومعركة الاسرابٌل الى خرجت

لم تحدد اهدافا استراتٌجٌة و، تحقٌق "انجاز كبٌر" فً "وقت قصٌر" و "بثمن منخفض"ل"موضعٌة"، 

ه للمعركة، باستثناء األهداؾ العامة التً لخصها نتنٌاهو فً : "إعادة الهدوء من خالل تحقٌق الردع، وتوجٌ

لحملة على لثالثة أهداؾ وجود ألمح مراسلٌن عسكرٌٌن الى وضربة شدٌدة إلى المنظمات الفلسطٌنٌة"، 

وضرب منظومة ، لسطٌنٌة إلضعاؾ قدراتها العسكرٌةقطاع ؼزة وهً : توجٌه ضربة مدمرة للمقاومة الف

زمنٌة طوٌلة، وإفشال ، واستعادة الردع واعادة الهدوء على الحدود الجنوبٌة، لفترة التصنٌع العسكري 

 (. 3)  أن تربط بٌن القدس وقطاع ؼزة هالمعادلة حماس الجدٌدة التً تحاول من خال

 بهدؾ إعادة تؤهٌل الردع اإلسرابٌلً ، ًللجٌش االسرابٌل مركزةالقوٌة والعسكرٌة الضربات جاءت ال ،

سجل و (.2أخرى من القتال ) وفرض ثمناً باهظاً على المقاومة وردعها عن التفكٌر فً التوجه الى جوالت

لتسجٌل مخططات المقاومة الجٌش االسرابٌلً نجاحات عملٌاتٌة خالل المعركة، استطاع من خاللها احباط 

تعطٌل سالح االنفاق الهجومٌة للمقاومة الفلسطٌنٌة ، فقد نجح فً  إنجازاً قد تعتبره "صورة النصر"،

، اضافة الى لذي تم اقامته على طول الحدودً ابضربات جوٌة مإثرة، وبفضل الجدار التحت ارض

، هاالمعلومات االستخبارٌة التً ساعدت على اكتشاؾ بعض االنفاق واحباط محاولتٌن للتسلل عن طرٌق

تم احباط محاوالت تسلل عناصر الكوماندوز البحري للمقاومة و(. 5) لتنفٌذ عملٌات فً عمق اسرابٌل

قبل تنفٌذهم  ، حٌث قام سالح الجو االسرابٌلً بمهاجمة الخلٌة الفلسطٌنٌة إلى إسرابٌل عن طرٌق البحر

حباط محاوالت التسلل باستخدام الطابرات إو تعطٌل تؤثٌر خالٌا مضادات الدروع،تم و (.6) الهجوم

وقلصت القبة الحدٌدٌة تؤثٌر  (.1ؾ ستة طابرات من قبل سالح الجو )االمسٌرة بدون طٌار، حٌث تم استهد

استهداؾ شبكة على الهجومٌة ركز الجٌش االسرابٌلً عملٌاته و المقاومة على الجبهة الداخلٌة.صوارٌخ 

واعاقة تحركات عناصر القادة بعض لتدمٌر مراكز القٌادة والسٌطرة وتصفٌة  ،انفاق المقاومة "المترو"

ة انتصار" قادة المقاومة للحصول على "صورأي من اؼتٌال فً الساعات االخٌرة حاول و، المقاومة

 وتحقٌق "إنجازات معنوٌة" فً المعركة الوعً.

  بدأ سالح الجو االسرابٌلً عملٌاته بالتركٌز على قصؾ البنى التحتٌة للمقاومة ومطلقً الصوارٌخ وخالٌا

طابرة مقاتلة اطلقت اكثر من  154، بمشاركة ”المترو“وجاء الهجوم على شبكة االنفاق  ،مضادات الدروع

لم تنجح ، قذٌفة، فً هجوم استؽرق نصؾ ساعة، ومع ان االنفاق تضررت، ولكن الفكرة العملٌاتٌة  254

ان ، من خالل التموٌه المعركة من خاللهااسرابٌل تحسم  "صورة نصر"ٌفترض ان توفر والتً كان 

ولكن ، للتوجه الى االنفاقالمقاومة  الجٌش االسرابٌلً ٌوشك على اجتٌاح بري الى القطاع مما ٌدفع عناصر

 (. 8) ، مما قلل الخسابر فً صفوفهمالنفاقعناصر المقاومة تنبهوا للخطة ولم ٌنزلوا ل
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 المٌجور جنرال أدخلت إسرابٌل تكتٌكات جدٌدة وفقاً لخطة وضعها القابد السابق لـ "القٌادة الجنوبٌة "

قٌام بذلك بشكل أسرع هٌرزي هالٌفً، باستخدام قوة نٌران جماعٌة بالتنسٌق بٌن القوات المشتركة، وال

، ى التطورات التً شهدها سالح الجو، الستعادة الردع. واعتمد الجٌش االسرابٌلً علوبذكاء أكثر

وقام بتنفٌذ "ضربة استراتٌجٌة" ذات قوة بالتعاون مع جهاز الشاباك، ” امان“ومعلومات شعبة االستخبارات 

 (.9تدمٌرٌة هابلة ؼٌر مسبوقة فً المعركة، لتعمٌق الضرر الالحق بقدرات المقاومة )

  الستخبارات والتكنولوجٌا والنار الدقٌقة، استنادا الى تكتٌك لجٌش االسرابٌلً على الترابط بٌن اااعتمد كما

قدرات انظمة معتمدا على أن  ،قصٌرة بدون عملٌة برٌةعسكري ٌعتمد على امكانٌة ادارة معركة 

االمتناع وذلك على الرؼم من االعتراضات التً اعتبرت أن االعتراض الدفاعٌة تقلص مستوى المخاطرة. 

، بما ٌتعارض مع العقٌدة القتالٌة على المدى الطوٌل ٌإثر على كفاءتها القتالٌةقد عن استخدام القوات البرٌة 

التً ترتكز على ضرورة واهمٌة الحرب البرٌة وتطوٌر وبٌس االركان الجنرال كوخافً رالتً رسمها 

فع احتماالت ووفق تلك االعتراضات فان هذه الثؽرة ستردخول كثٌؾ للقوات البرٌة الى مٌدان المعركة. 

دون  المخاطرة فً حالة اندالع مواجهة على الجبهة الشمالٌة ، حٌث ستحول قوة النٌران لدى حزب هللا

 (.14) "الدفاع شاملاعتماد تكتٌك "السماح السرابٌل ب

  ًنجازات واإلوتٌرة العملٌات العسكرٌة ٌربط بٌن حدد الجٌش االسرابٌلً خالل المعركة خط استراتٌج

، معتبرا أن توسٌع الفجوة بٌن الطرفٌن بصورة تجعل انجازات الطرؾ التً ٌتم تحقٌقها فً مٌدان المعركة

، عندها فقط ٌمكن التوصل الى وقؾ اطالق النار، حٌث سٌكون من الطرؾ الثانً الول اكبر بكثٌرا

 . ٌمكن من وقؾ العملٌات العسكرٌة الطرؾ االول قد حقق الهدؾ االستراتٌجً واستعادة الردع الذي

 ؾ كمً، بالتركٌز على اإلنجازات الكمٌة للقتال، مثل عدد األهدا -اتسم التفكٌر اإلسرابٌلً بمنطق تكتٌكًو

التً هوجمت وعدد عناصر حماس الذٌن قُتلوا، وكمٌات الصوارٌخ التً أُطلقت، والتً جرى اعتراضها، 

وعدد األبراج التً دمرها سالح الجو وؼٌرها. هذا األسلوب القتالً، أي معركة ؼٌر مباشرة من الجو، 

المقاربة اإلسرابٌلٌة على محاولة تحقٌق أكبر عدد ممكن من اإلنجازات من خالل ضرب أهداؾ،  ترّسخ

 (.11الكمً أنه منع إسرابٌل من تحقٌق نتٌجة عسكرٌة واضحة ) -ولكن تكمن مشكلة المنطق التكتٌكً

 التهدٌدات على  كشفت المناورة المٌدانٌة فً مٌدان المعركة عن حقٌقة قدرات الجٌش االسرابٌلً للتعامل مع

ؼزة والضفة الؽربٌة وإطالق الصوارٌخ المتقطع من لبنان وسورٌا. وكان ال بد من  -جبهات متعّددة 

جندي احتٌاطً فقط من الجٌش اإلسرابٌلً، بشكل أساسً لدعم القدرات  1444استدعاء حوالً 

اخل إسرابٌل تطلّب من شرطة االستخباراتٌة وقدرات القبة الحدٌدٌة. ومع ذلك، فإّن احتواء االضطرابات د

الحدود استدعاء ما ٌعادل عشرٌن فصٌلة من جنود االحتٌاط، لدعم السراٌا التسع التً أُعٌد انتشارها من 

الضفة الؽربٌة )والتً تحولت من قٌادة "جٌش الدفاع اإلسرابٌلً" إلى قٌادة الشرطة الوطنٌة عندما عادت 

 (.14هذه القوات إلى إسرابٌل( )
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 عسكرٌة واستخبارٌة اسرائٌلٌة :اخفاقات 

  عن فشل استخباري فً تقدٌم ، ستخالص الدروس من المعركةالجٌش االسرابٌلً الكشؾ تقٌٌم اجراها

تقدٌرات دقٌقة حول التوجهات التصعٌدٌة لحركة حماس، واكتفت باالشارة الى أن الحركة ال تسعى إلى 

الى تخفٌؾ األزمة اإلنسانٌة ودعم سٌطرته على "صدام مطول" مع إسرابٌل، واعتبرت أن السنوار ٌسعى 

وتم تسجٌل  .قطاع ؼزة، وأنه ٌتصدى لقٌادة الحركة فً الخارج، التً تدفع باتجاه المواجهة مع إسرابٌل

ً تقدٌر ففشل العالوة على  ،(13فشل آخر تمثل عدم تحدٌد أهمٌة التهدٌد المفاجا من محمد الضٌؾ )

، فقد رّكزت اسرابٌل مهامها ”الحرب بٌن الحروب“ادارة فً خفاق اإلو (.12القدرات الصاروخٌة للمقاومة )

ةٍ  ٌّ ، وتعاملت مع قطاع ؼّزة كحلبٍة ثانو ًّ ٌّة، بهدؾ وضع حدٍّ للتمركز اإلٌران  .على الساحة الشمال

 الى إخفاقات فً او ًّ ًّ التكتٌك عدم استكمال على صعٌد ، (15)للمعركة  اتستعدادالتطّور الفشل المخابرات

حصٌن المنازل فً مناطق الخطر، ولم ٌتوفر لدى سالح االستخبارات الجساسات وطابرات المسٌرة ت

بصورة كافٌة. وعلى رؼم ان القبة الحدٌدٌة أثبتت فعالٌتها فً المعركة ، حٌث بلؽت نسبة نجاح االعتراض 

الستثمار فً منظومة % ، اال ان الجٌش الزال بحاجة الى تطوٌر المنظومة التكنولوجٌة وزٌادة ا 94نحو 

 (. 16) صوارٌخ االعتراض

 لقوات ا، فً ضرورة بلورة خططا لتعزٌز التً استخلصها الجٌش االسرابٌلً وتمثل أحد أبرز الدروس

، لتحسٌن القدرات القتالٌة لقدرة النارٌةوزٌادة ا ،واالستخبارات عناصر تكنولوجٌا متطورةمدعومة بالبرٌة، 

التً استهدفت االنفاق الدفاعٌة  "خطة الخداع"لمواجهة االنتقادات التً وجهت الى ، فً عمق أراضً العدو

بضع مبات االمتار فً البرٌة دخل القوات حٌث كان من المفترض أن تلحماس فً شمال قطاع ؼزة، 

 (.11) ع نشطاء حماس للدخول الى االنفاقاراضً القطاع العطاء احتماال افضل لخطة الخداع ولدف

 المقاومة، أكد فشل "استراتٌجٌة الفتك" التً وضعها الجٌش عناصر ى المتدنً نسبٌا فً صفوؾ عدد القتل

فلسطٌنٌا ،  432رأس اولوٌاته كشرط لالنجاز فً المعركة، فقد تم االعالن عن مقتل على االسرابٌلً 

لى المدنٌٌن تحت من القت 24امرأة، نحو  38طفال و  54منهم كانوا من المقاومة، من القتلى المدنٌٌن  114

انقاض المبانً التً هاجمها طابرات االحتالل. ووفق المعلومات فقد تصنٌؾ نشطاء المقاومة الذٌن قتلوا 

منهم قتلوا فً بداٌة المعركة(،  31حماس ) 63فً المعركة حسب التنظٌمات توزع على النحو التالً :  

 .(18) ظمات اخرىمن 4الجبهة الشعبٌة و  4الجهاد االسالمً،   44فتح،   45

  هذه المعركة لن تكفً لضمان الهدوء المطلق، فالقٌادة أن سرابٌلٌة االستخبارٌة التقدٌرات االوتإكد

لتثبٌت االنجازات العسكرٌة، وتؽاضت عن اعتبار ان  "نهاٌة سٌاسٌة"االسرابٌلٌة لم تقم مسبقا بإعداد آلٌات 

توتر ستقود الى المواجهة القادمة ، وهو ما ٌطرح تستمر مناطق ترتٌب العالقات مع ؼزة سٌجعلها  عدم

 معضلة استراتٌجٌة امام اسرابٌل تتمثل فً الحفاظ على امنها فً ظل تهدٌدات قطاع ؼزة.
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 تكتٌكات وانجازات المقاومة : 

  ًٍّ فً قواعد االشتباك من خالل المبادرة الى اطالق رشقة  نجحت المقاومة فً فرض تحّوٍل إستراتٌج

صاروخٌة نحو القدس، للدفع باتجاه فقدان اسرابٌل قدرتها على الردع، والتشوٌش على حٌاة مالٌٌن 

من جروح الركابز التً ٌقوم علٌها مفهوم األمن القومً ، ما عمق اإلسرابٌلٌٌن وافقادهم االحساس باالمن، 

تضم إلى جانب الردع، اإلنذار المبكر، والحسم، وامن الجهة الداخلٌة. وتظهر مبادرة اإلسرابٌلً، والتً 

المقاومة للمعركة أن الجٌش اإلسرابٌلً لم ٌعد قادر على توفٌر الحماٌة واألمن لمواطنً إسرابٌل، األمر 

قوة إسرابٌل، الذي ٌضع كثٌر من الشك على قدرته فً إجبار محور المقاومة على التسلٌم بالحد األقصى ل

إذ بات واضحا أن إسرابٌل لٌست بالقوة التً رسختها فً ذهن المراقبٌن، األمر الذي ٌفسر لجوء الجٌش 

حداث دمار ضخم ٌصعب إحتماله فً محاولة إلستعادة  إلفً ؼزة  "عقٌدة الضاحٌة"اإلسرابٌلً لتطبٌق 

ٌّرات إستراتٌجٌة سمر األوهذا  (.19) الردع المفقود  (. 44القوى اإلقلٌمٌة والدولٌة )سابات فً حٌُحدث تؽ

  امام اسرابٌل، وسجلت انجاز ” كاسر التوازن“اعتمدت المقاومة على االمكانٌة الكامنة للصوارٌخ كسالح

عملٌاتً هام، تمثل فً الحجم الكبٌر الطالق الصوارٌخ وقذابؾ الهاون، كشفت المعركة أن قدرة إسرابٌل 

القٌادة والتحكم واستمرت مراكز ، حٌث لم تتضرر زة محدودةلمنظومة الصاروخٌة فً ؼعلى ضرب ا

ٌّزت عملٌات إطالق صوارٌخ المقاومة بالكفاءة (، 41طوال المعركة )الصوارٌخ تتحكم بوتٌرة اطالق  وتم

فً اإلدارة والسٌطرة والتحكم، ودقة االستهداؾ وكثافة الرشقات ومدٌات الصوارٌخ، خالفاً للسابق، حٌث 

كانت المعركة تتدرج من ؼالؾ ؼزة وصوالً إلى عمق األراضً المحتلة، واصبحت المقاومة تسٌطر على 

ظت بؤوراق قوة ومفاجآت، آخذة بعٌن االعتبار إدارة معركة طوٌلة األمد وتٌرة القصؾ ونوعٌته، واحتف

 زمنٌاً، لهذا السبب، كانت كثافة الصوارٌخ مفاجبة فً األٌام األولى.  

  استخدمت المقاومة ترساناتها إلطالق الصوارٌخ بوتٌرة ومدى ؼٌر مسبوَقٌن، وؼالباً ما جرى إطالق

، الذي نفس الهدؾ ومن مواقع مختلفة لتعطٌل نظام "القبة الحدٌدٌة"عشرات الصوارٌخ فً وقت واحد على 

صاروخ باتجاه عسقالن  444وتجاوزها، من خالل اطالق نحو  اهنجحت المقاومة فً كشؾ نقاط ضعف

(. وحّقق هذا التكتٌك من اإلؼراق 44ومنطقة ؼوش دان، بزواٌا مختلفة ، فً اقل من نصؾ ساعة )

خاصة فٌما ٌتعلق بالصوارٌخ التً استهدفت المدٌات القرٌبة والمتوسطة ، الصاروخً نجاحاً نسبٌا ، و

حٌث أبطلت التحسٌنات على نظام القبة الحدٌدٌة وإلى حد كبٌر الصوارٌخ التً استهدفت المدٌات البعٌدة 

فً منطقة ؼوش دان وسط اسرابٌل، ووفقاً للجٌش اإلسرابٌلً، فقد حافظ هذا النظام على معّدل اعتراض 

فً و: ضّد الصوارٌخ المّتجهة إلى التجّمعات السكانٌة اإلسرابٌلٌة، مقارنًة بالجوالت السابقة. 94سبة بن

مجال االطالق حاد المسار هناك تطور ملحوظ، حٌث واصلت حماس اطالق صلٌات ثقٌلة ومركزة من 

نسبٌا السرابٌل الصوارٌخ أكثر مما كان فً السابق، وعلى الرؼم من أن االطالق تسبب بخسابر صؽٌرة 

إال أنه ٌبدو أنه ؼٌر بدرجة معٌنة مٌزان القوة بٌن الطرفٌن. ووفق تقدٌرات االستخبارات االسرابٌلٌة ٌوجد 
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كم، والزال لدى  54منها بمدى متوسط، أكثر من  1444ألؾ صاروخ، اكثر من  15تقرٌبا المقاومة لدى 

 (. 43بة وسط اسرابٌل )من ترسانة الصوارٌخ التً ٌمكنها اصا% 64المقاومة نحو 

  ًطوارئ، حٌث بلؽت الحالة اعلنت فٌها شهدت هذه الجولة توسٌع مدى إطالق الصوارٌخ والمناطق الت

صاروخ اطلقت ما بٌن مدى  444كٌلومترا فً الجولة السابقة، حوالً  24كٌلومترا، مقابل  84مدى 

الباقً اطلق نحو اسرابٌل، وصاروخ اطلقت على منطقة ؼوش دان وسط  144متوسط وبعٌد،  وحوالً 

 (.42كم، وهو المدى االقصى ) 454القدس ومناطق اخرى منها اٌالت ، التً اطلق نحوها صاروخ بمدى 

  2364ٌوما من القتال اطلقت المقاومة، حسب معطٌات المتحدث بلسان الجٌش االسرابٌلً،  11خالل الـ 

صاروخا  684%( سقط فً داخل اسرابٌل، ونحو  18صاروخ ) 3244صاروخا وقذٌفة هاون ، نحو 

بلػ المتوسط حوالً و%( من الصوارٌخ سقطت فً البحر.  6.5%( ونحو ) 15.5سقط فً قطاع ؼزة )

ٌوماً  44صاروخ فً اإلجمال جرى إطالقها على مدار  654صاروخ ٌومٌاً، مقارنًة بما ٌقرب من  244

 4414أٌام فً عام  8صاروخ على مدار  1544صاروخ فً الٌوم الواحد(، و 49) 4449-4448فً 

 4412ٌوماً فً عام  54صاروخ وقذٌفة هاون مّوزعة على  2644/الٌوم الواحد(، وحوالً 181)

شخص اصٌبوا،  354اسرابٌلً واجنبً واكثر من  13(. وخالل المعركة قتل 45لٌوم الواحد( )/ا94)

 . جندي واحد قتل بسبب اطالق صاروخ مضاد للدبابات على حدود قطاع ؼزة

 

 

  لمهاجمة المستوطنات وقوات ”شهاب“المقاومة خالل المعركة سالح الطابرات بدون طٌار استخدمت ،

ة الؽاز فً بحر عسقالن، لتعزٌز توازن الردع ، وتمتلك المقاومة ثالثة ثالثة الجٌش اإلسرابٌلً ومنص

،  C1A، والثالث ٌسمى  A1B Trapped، و  A1Aنماذج من هذه الطابرات : نموذج المراقبة 

 (.46وسٌكون لهذا السالح أهمٌة كبٌرة فً مٌدان المعركة فً المراحل المقبلة )

                                                           
43

 46/5/4441هآرتس  -رشقات حماس هً دلٌل على نجاح صناعة الصوارٌخ فً ؼزة  –عاموس هربٌل  - 
42

 م4441-6-9رابٌلً معهد أبحاث األمن القومً اإلس -مانوٌل تراختنبٌرغ وتومر فدلون، فاتورة جولة القتال األخٌرة  - 
25

 - Grant Rumley, Neri Zilber – previous source. 
46

 مصدر سابق  –ٌونً بن مناحٌم - 

 4441حرب  4412حرب  4414حرب  4448حرب 

650 

1500 

4600 

4360 

29 

187 

90 

400 

 تطور اطالق صوارٌخ المقاومة خالل أربعة حروب

 متوسط ٌومً عدد الصوارٌخ والقذابؾ
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  استهداؾ ، ونجحت فً االسرابٌلٌة ركزت المقاومة جهودها الستهداؾ مواقع البنٌة التحتٌة االستراتٌجٌة

استهدفت أكبر مطاَرٌن فً ؽاز بالقرب من عسقالن، وقامت بتوجٌه رشقة صاروخٌة الخط أنابٌب 

ؽٌٌر مسارها، ، والذي تم إؼالقه بشكل متقطع  وإلؽاء الرحالت الجوٌة وتطار بن ؼورٌون، مإسرابٌل

" الذي ٌصل 454كم من ؼزة، بواسطة صاروخ "عٌاش  444بعد نحو فً الجنوب على ومطار رامون 

كم، وبقوة تدمٌرٌة هً األكبر، فً رسالة ارادت من خاللها حماس اظهار تطور  454مداه الى حوالً 

 منظومة صناعاتها العسكرٌة، وارسال رسالة للعالم بصعوبة وخطوة الصراع.

  الصوارٌخ التً اطلقتها المقاومة كانت من انتاج محلً، وهو ما ٌإكد أن المقاومة قد نجحت فً معظم

تطوٌر منظومة صناعات عسكرٌة ، اعتمادا على خبرات محلٌة، ما ٌجعلها قادرة على انتاج المزٌد من 

دقة الصوارٌخ، ذات مدى اطول وأقوى قدرة تدمٌرٌة. وتتخوؾ اسرابٌل من مشروع تطوٌر وتحسٌن 

الصوارٌخ، بمساعدة اٌرانٌة،  وهو ما ٌمثل اهمٌة استراتٌجٌة ونقلة نوعٌة فً مٌدان المعركة مستقبال، 

 حٌث سٌصبح بامكان المقاومة توجٌه ضربات مإثرة لمواقع استراتٌجٌة فً داخل اسرابٌل.

 

صوارٌخ المقاومة خالل المعركة :خرٌطة : المناطق التً وصلت الٌها 
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 محددات المرحلة المقبلة : 

 

 موقف اسرائٌل :  – 2

  استراتٌجٌة تقوم على اعتبار 4441اعتمدت إسرابٌل طوال السنوات الماضٌة، وبالتحدٌد منذ العام ،

ًّ مصلحة استراتٌجٌة إسرابٌلٌة، ولم تخؾ حرصها على إبقاء االنقسام، ما ٌعنً عملٌا  االنقسام الفلسطٌن

لمبادرات السٌاسٌة، والتشكٌك ااستخدمت هذه الذرٌعة للتهرب من ، والفلسطٌنٌةإضعاؾ منظمة التحرٌر 

فً وجود شرٌك فلسطٌنً قادر على تطبٌق أي اتفاق مع إسرابٌل، والتذرع بعدم قدرة إسرابٌل على 

وفً المقابل ستسٌطر على الضفة وتهدد أمن إسرابٌل. « حماس»االنسحاب من الضفة الؽربٌة بحجة أن 

ستجعلها تحافظ ، حكمها فً ؼزةلحفاظ على ل ،ن المصالح االقتصادٌة التً توفرها لحركة حماساعتبرت أ

ٌّن أن  ،واثبتت المعركة االخٌرة فشل "استراتٌجٌة االحتواء" (.41)فً قطاع ؼزةعلى الهدوء النسبً  وتب

ناجعة لمعالجة المشكلة  ، ال ٌمكن أن تشّكل سٌاسةمة على تعزٌز االنقسام الفلسطٌنًالسٌاسة التكتٌكٌة القاب

وهو فرض ، لصوارٌخفقد عززت المقاومة قوتهما ، وتآكل الردع االسرابٌلً مع رشقات ا(. 48الفلسطٌنٌة )

ثالثة تحدٌات فً ضوء (. 49) على اسرابٌل ضرورة إعادة التفكٌر فً استراتٌجٌتها باتجاه قطاع ؼزة

 : هذا االتجاهاستراتٌجٌة فً 

جاءت توصٌة ربٌس االركان، و، ارٌخ والبالونات الحرارٌة من ؼزةاستبناؾ اطالق الصو التحدي االول : .1

 افٌؾ كوخافً، برد دراماتٌكً على أي هجوم من ؼزة.

: ازدٌاد قوة حماس، وترسانة الصوارٌخ لدٌها، والتً تم تطوٌرها على صعٌد المدى ودرجة  التحدي الثانً .4

ن الجٌش االسرابٌلً بحاجة الى العثور على طرق لتشدٌد الرقابة الضرر التً ٌمكن أن تتسبب بها ، وسٌكو

 وتحدٌد الخطوات الهجومٌة الالزمة لوقؾ هذا التطور.  

، واتبع سٌاسة فٌما ٌتعلق بالتعامل مع ؼزة نتنٌاهو عن اجراء أي نقاش استراتٌجًامتنع  التحدي الثالث: .3

حساب السلطة الفلسطٌنٌة، وٌعتقد قادة االجهزة  التهدبة مع حماس مقابل ؼض النظر عن ازدٌاد قوتها على

 (. 34االمنٌة أن المعركة االخٌرة اثبتت الحاجة الى التؽٌٌر، أو على االقل الى نقاش جدي فً هذه السٌاسٌة )

  فً بدابل االستراتٌجٌة المستقبلٌة بالنسبة لؽزة، والتً تتراوح ما بٌن  استمرار حالٌا وتبحث اسرابٌل

فق معادلة "الهدوء مقابل الهدوء"، او استمرار العمل على منع المقاومة من بناء قوتها الوضع القابم و

لة وصوال العسكرٌة، او القٌام بعملٌة عسكرٌة برٌة واسعة للسٌطرة على مناطق من قطاع ؼزة لفترة طوٌ

الى ؼزة، والبدٌل االخٌر هو السماح باستمرار او اعادة السلطة الفلسطٌنٌة ؼزة،  الى اسقاط حكم حماس فً

حكم حماس فً ؼزة وتسهٌل اقامة المشارٌع االقتصادٌة والبنٌة التحتٌة بما فً ذلك المٌناء بحري بالتنسٌق 

 (. 31، خوفا على مصالحه )انً الذي ٌحافظ على الهدوءتكرار نموذج حزب هللا اللبنومع دول عربٌة، 

 ٌة االسرابٌلٌة سٌكون من الضروري خلق معادلة جدٌدة تقوم على عدم السماح ووفق التقدٌرات االستخبار

للمقاومة الفلسطٌنٌة بالمبادرة الى استعمال القوة، وربط إعادة تؤهٌل قطاع ؼزة بالحٌلولة دون تعزٌز 
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ا ) ًٌ ا وعسكر ًٌ ؾ هناك اقتراحات أن تكون اآللٌة الجدٌدة إلعادة اعمار ؼزة بإشراو (.34قدرات حماس سٌاس

الوالٌات المتحدة ومصر، وتجنٌد العبٌن اقلٌمٌٌن ودولٌٌن آخرٌن ، الستكمال فك ارتباط اسرابٌل عن ؼزة 

 (.33ككٌان معاٍد مجاور ) اما ٌسمح بإزالة المسإولٌة االسرابٌلٌة عن القطاع والتعاطً معه

 تستند الى ثالثة مباديء: اعمار ؼزة وفتح  ستسعى الحكومة االسرابٌلٌة الى بناء آلٌات مختلفة للتهدأةو ،

وأموال المساعدات العمار قطاع  ،المعابر بشكل كامل لن ٌتم اال بعد ان تعٌد حماس االسرى والمفقودٌن

ؼزة، ستمر عبر السلطة الفلسطٌنٌة تحت رقابة دولٌة للتؤكد من وصولها الى حماس. وتؽٌٌر معادلة الرد 

الشروط التً وهناك تخوفات من أن هذه لونات الحارقة من قطاع ؼزة. على استمرار الصوارٌخ والبا

 .ت االنتقال الى جولة تصعٌد جدٌدة، وستعزز احتماالمفاوضاتال، قد تعرقل تحاول اسرابٌل فرضها

والسإال الذي ٌطرح نفسه اآلن هو كٌؾ ٌمكن حل المعادلة الجدٌدة مع الحكومة اإلسرابٌلٌة: هل هو 

امل على التهدبة ٌشمل تبادل أسرى وترتٌبات طوٌلة األمد، أم بمواجهات وربما حرب بالتوصل التفاق ش

 (.32طاحنة قد ال تإدي إلى حلول جذرٌة للوضع المعقد؟ )

 

 :الوضع الفلسطٌنً الداخلً  – 8

  جاء قرار حركة حماس بالمخاطرة والخروج الى المواجهة المسلحة مع اسرابٌل ، فً اعقاب الؽاء

االنتخابات الفلسطٌنٌة ، والتوتر فً القدس، وتهدٌدات االحتالل بتهجٌر أهالً الشٌخ جراح، واالعتداء على 

لفلسطٌنً وفرض معادلة المصلٌن فً المسجد فً االقصى ، وتحركت لتعزٌز مكانتها فً المشهد السٌاسً ا

المعركة انطالقاً من وخاضت . 28جدٌدة تربط بٌن كافة المناطق الفلسطٌنٌة فً القدس وؼزة والضفة والـ

هً األساس، وسعت ” الحصار“منظور إقلٌمً ودولً، بخالؾ جوالت القتال السابقة، حٌث كانت مشكلة 

قلٌمٌا مهماً، ونجحت فً تقوٌض النموذج استراتٌجٌة، وفرضت نفسها العباً ا االحركة لتحقٌق أهداف

 .ؼزةخارج حدود قطاع الى تداعٌات هذه الحرب  تنقل،  و”صفقة القرن”االقتصادي البراؼماتً لـ

  ، وفً اعقاب انتهاء المعركة سارعت حركة حماس لتحوٌل إنجازاتهما العسكرٌة إلى مكاسب استراتٌجٌة

، بعرض الرإٌة 4441ماٌو  46قطاع ؼزة فً فً ربٌس حركة حماس جاءت خطوة ٌحٌى السنوار و

لحركة، أعلن خاللها قبول دولة للحركة، والتً تمثل انقالبا جذرٌا فً التفكٌر السٌاسً لالسٌاسٌة الجدٌدة 

، ضمن قرارات الشرعٌة الدولٌة والقانون الدولً. ما مثل تطورا نوعٌا 1961فلسطٌنٌة فً حدود أراضً 

وافقا مع البرنامج الوطنً الفلسطٌنً، ما اعتبر التطور الجوهري األهم توفً رإٌة حماس المستقبلٌة، 

 بات خٌار حماس استكماالوالنتقال موقؾ حماس الى موقؾ سٌاسً كحركة شرٌكة فً النظام السٌاسً، 

 (.35مع خٌار منظمة التحرٌر ) اوتوافق

 أهمها حجم األضرار التً لحقت بالبنٌة التحتٌة فً هذا االتجاه العدٌد من التحدٌاتحركة حماس تواجه و ،

 ،فً ؼزة أمام حجم الدمار” االلتفاؾ“اضافة الى انه من المرجح أن تتالشى تؤثٌرات ظاهرة  ،العسكرٌة 

للسلطة أن ٌكون التً تدفع باتجاه  عربٌةالعالمٌة والضؽوط عالوة على الوتحدٌات اعادة االعمار. 

، على الرؼم من حالة الضعؾ واالزمة التً تعٌشها مإسسات المرحلة المقبلةً فالفلسطٌنٌة الدور الربٌسً 
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السلطة الفلسطٌنٌة ، والتً سعت حركة حماس الى تعزٌزها فً اعقاب حادثة مقتل الناشط السٌاسً نزار 

السلطة ٌم احتجاجات جماهٌرٌة للضؽط على لتحرٌض فً الضفة الؽربٌة وتنظمن خالل ابنات ، 

نقل رسالة الى الجهات الدولٌة أن االزمة ال تعٌشها حركة حماس بمفردها وانما السلطة و، الفلسطٌنٌة

  .(36) تعٌش أزمة مشابهة واكثر تعقٌدا الفلسطٌنٌة

  ٌّؤ للتصعٌد، ومن المرجح أن ٌخرج المشهد السٌاسً الفلسطٌنً وٌبدو أن الصراع بٌن حماس وفتح، مه

حماس حركة ، فقد اعتبرت بعض التقدٌرات أن الفاعلة الربٌسٌةاألوسع أكثر انقساماً، مع إضعاؾ الجهات 

لنقل مركز القرار الفلسطٌنً من رام هللا إلى ؼزة، مستؽلة "اختالل توازنات القوى الفلسطٌنٌة تسعى 

النتقال لمشروع االنفصال وإقامة كانتون سٌاسً فً قطاع ؼزة كبدٌل عن مشروع إقامة ، تمهٌدا لالداخلٌة"

على حشد االستجابة وعدم قدرتها  ،سطٌنٌة، بحجة ترهل واقع منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌةالدولة الفل

تعزٌز االزمة التً أدى إلى ما الدبلوماسٌة أو السٌاسٌة، وتجاهلها فً جهود الوساطة الدولٌة واإلقلٌمٌة، 

 سوأ منذ تؤسٌسها.تعتبر األالتً و تواجهها ،

 الذي و، الدولًاالستعداد لمواجهة الحراك السٌاسً مع ضرورة الفلسطٌنً الداخلً الصراع هذا ٌتعارض و

على عناصر سٌاسٌة تمثل تتوافق "األداة التمثٌلٌة الفلسطٌنٌة الموحدة"، تكون ، بناء شراكة وطنٌةٌتطلب 

ي الى قد تإد لمنع أي "فوضى سٌاسٌة"و"الحل الممكن" فلسطٌنٌا، قبل الذهاب نحو "الحل المفروض" ، 

من خالل اعالن التوافق فلسطٌنٌا على اقامة دولة فلسطٌنٌة وفق قرار األمم . االنزالق نحو االنفصال

، حٌث 4441فبراٌر  5، والتً عززها قرار المحكمة الجنابٌة الدولٌة ٌوم 4414لعام  61/ 19المتحدة 

الن عن فك االرتباط باسرابٌل رسم حدود الدولة وسٌادتها، فً الضفة والقدس الشرقٌة وقطاع ؼزة. واالع

وتعلٌق االعتراؾ بها الى حٌن االعتراؾ بدولة فلسطٌن. والموافقة على مبادرة الربٌس محمود عباس لعقد 

مإتمر دولً لحل الصراع، ضمن رعاٌة دولٌة وعربٌة. وبحث قواعد االنتقال من السلطة الى الدولة خالل 

ر المإسسة او الدخول فً صراع مفتوحة. وتشكٌل حكومة "مرحلة انتقالٌة"، بحٌث ال تإدي الى انهٌا

شراكة وطنٌة تنهً االنقسام المإسساتً وتتولى االشراؾ على ترتٌبات المرحلة االنتقالٌة الوطنٌة وتنفٌذ 

 (.31الرإٌة الفصابلٌة المشتركة )

 

 الدور االمرٌكً :  -3

  ًمتكررةها الانتهاكاتعلى محاسبة التحوالت ترفض استمرار استثناء اسرابٌل من شهد الداخل االمرٌك ،

وشهد الشق التقدمً اللٌبرالً من الحزب الدٌمقراطً االمرٌكً تحوال معارضا للممارسات االسرابٌلٌة، ما 

ها أدى الى مطالبة عدد من أعضاء الكونؽرس، بربط جزء من المساعدات األمٌركٌة إلسرابٌل، باحترام

حقوق االنسان. وقامت منظمة هٌومن راٌتس واتش االمرٌكٌة ومركز كارنٌؽً للسالم ، بوصؾ ما تقوم به 

اسرابٌل باالبرتهاٌد، وطالبوا باحترام حقوق الفلسطٌنٌٌن بمعزل عن أي مسار سٌاسً ٌرؼب الجانبان فً 

 (. 38اتخاذه. )
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  الظروؾ ؼٌر ناضجة للتدخل فً الصراع ، وأن  موقؾ الربٌس باٌدن المتردد فً البداٌة باعتبار أنوتؽٌر

الجهود ٌجب أن تتركز على وقؾ العملٌات العسكرٌة للبدء بمرحلة جدٌدة ٌمكن خاللها احتواء العنؾ وبناء 

الثقة بٌن الجانبٌن، دون توفٌر أفق لتسوٌة سٌاسٌة مستدامة، شروطها ال تزال ؼٌر متوفرة، خاصة وأن 

(. واكد 39ؼٌر قادرٌن على اتخاذ القرارات الجذرٌة التً ٌتطلبها أي حل )أطراؾ االزمة ؼٌر مستعدٌن و

على ذلك تصرٌحات وزٌر الخارجٌة األمٌركً، أنتونً بلٌنكن لشبكة سً ان ان قابال: إنه ال ٌعتقد أن 

المفاوضات التً ٌجب أن تإدي إلى حل الدولتٌن ستحتل األولوٌة على جدول األعمال، فاألولوٌات الملحة 

ن هً معالجة الوضع اإلنسانً الخطٌر فً ؼزة، ثم إعادة اإلعمار، وستعمل واشنطن على خلق اآل

 الظروؾ التً ٌمكن مع مرور الوقت أن تإدي الى عملٌة سالم حقٌقٌة. 

  أن تحاصر البعد السٌاسً الذي أنتجته الحرب األخٌرة،. ستحاول  اإلدارة األمرٌكٌةووفق التقدٌرات فان

حملة سٌاسٌة للتروٌج لـ"شروط" المساعدات اإلنسانٌة وإعادة إعمار قطاع ؼزة، وحددت من خالل القٌام ب

بضرورة خلق آلٌة لذلك تقوم على إٌصال تلك المساعدات الى أهل قطاع ؼزة، شرط أال ٌصل الى حركة 

 حماس، كً ال تعٌد ترمٌم قاعدتها التسلٌحٌة. 

  وقد تتمحور الخطوات المرتقبة من المجتمع الدولً للتؤثٌر على الوضع الفلسطٌنً ، حول تقوٌة السلطة

الفلسطٌنٌة، الملتزمة بالدبلوماسٌة، وفً هذا االتجاه جاء اإلعالن عن استبناؾ الوالٌات المتحدة المساعدات 

السلطة الفلسطٌنٌة، ما قد ٌسمح لـ للفلسطٌنٌٌن، وقد تسعى إدارة باٌدن لتشجٌع التعاون بٌن إسرابٌل و

باإلدعاء بؤن النهج التعاونً ؼٌر العنٌؾ ٌمكن أن ٌإتً ثماره. وفً الوقت نفسه، ” السلطة الفلسطٌنٌة“

بإمكان الشركاء الدولٌٌن للفلسطٌنٌٌن توجٌه المساعدات مباشرًة إلى المستفٌدٌن فً ؼزة وبعٌداً عن 

ال سٌما تلك التً لدٌها  –دة تسلّح الحركة. وٌمكن للدول العربٌة ، مع اتخاذ إجراءات لعرقلة إعا«حماس»

دعم إعادة إعمار ؼزة لتخفٌؾ نفوذ َقَطر، الذي ٌصب فً مصلحة  -عالقات دبلوماسٌة مع إسرابٌل 

لالنخراط فً إصالحات مجدٌة ٌمكن أن ٌسهم إسهاماً ” السلطة الفلسطٌنٌة“كما أن الضؽط على «. حماس»

 (.24)موقفها وخروجها من ازمتها  تقوٌةكبٌراً فً 

  ًاالسرابٌلً قد  –ومن الجدٌر بالذكر فان التوجهات المحتملة لالدارة االمرٌكٌة فً ملؾ الصراع الفلسطٌن

أعدها و، 4418بالتعاون مع معهد بروكٌنؽز عام  األمرٌكً (CNAS)الدراسة التً نشرها مركز تتؤثر ب

نهم اٌالن ؼولدنبرغ وهادي عمر، المقربان من باٌدن، ، مفً شإون الشرق األوسطالخبراء أربعة من 

واللذان كانا عضوٌن فً الطاقم المصؽر لوزٌر الخارجٌة األمرٌكً السابق جون كٌري، عندما أدار 

وٌتضمن هذا البحث توصٌة بضرورة أن تدفع على الوالٌات . المفاوضات بٌن إسرابٌل والفلسطٌنٌٌن

الؽربٌة وقطاع ؼزة بصورة تدفع قدماً بحل الدولتٌن ومنع الفصل الدابم بٌن  المتحدة نحو التكامل بٌن الضفة

هاتٌن المنطقتٌن الجؽرافٌتٌن، وتحقٌق االستقرار فً ؼزة والتصدي للمشكالت اإلنسانٌة ومنع أو تقصٌر 

 وزٌادةعلى الوالٌات المتحدة تشجٌع المصالحة الفلسطٌنٌة الداخلٌة، وأي صراع بٌن إسرابٌل وحماس. 

إسرابٌل برفع ومطالبة حضور مإسسات المساعدات األمرٌكٌة ورجال االتصال األمرٌكٌٌن فً ؼزة، 

 (.21الحصار عن ؼزة وإشراكها، أي حماس، فً عملٌة اتخاذ القرارات السٌاسٌة  )
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 الدور المصري :  - 4

  بدأت مصر وساطًة بٌن إسرابٌل وحركة حماس ضمن الخطوط العرٌضة لخرٌطة طرٌق أمٌركٌة تتضمن

أربعة بنود ربٌسٌة: تثبٌت وقؾ إطالق النار، وتقدٌم مساعدات إؼاثٌة وإنسانٌة عاجلة لقطاع ؼزة ، ثم 

ٌة التسوٌة بٌن الشروع فً حملة دولٌة إلعادة اإلعمار، وأخٌراً إٌجاد أفق سٌاسً ٌسمح باستبناؾ عمل

إسرابٌل والسلطة وفق حل الدولتٌن. وٌبدو أن عملٌة إعادة إعمار ؼزة ستكون معقدة أكثر، تحدٌداً فٌما 

ٌتعلق بالجهة المشرفة واآللٌات المتبعة والمٌزانٌات المطلوبة ، إضافة إلى شروط إسرابٌل التً تربط 

 العملٌة برمتها باستعادة األسرى والمفقودٌن لدى حماس. 

  وتسعى القاهرة إلى بلورة توافق فلسطٌنً من أجل تشكٌل حكومة وحدة وطنٌة، أو فً الحد األدنى التفاهم

” حماس“ر مباشرة بٌن ٌعلى الجهة التً ستشرؾ على إعادة اإلعمار، بالتزامن مع إطالق مفاوضاٍت ؼ

 (. 24عمار )وإسرابٌل، من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، بالتوازي مع عملٌة اعادة اإل

 تتخوؾ السلطة الفلسطٌنٌة من ان االجراءات المصرٌة االخٌرة قد تكون مقدمة لتعزٌز دورها فً قطاع و

ؼزة وصوال الى انفصاله عن الكٌان الفلسطٌنً ، وهو االمر الذي تنفٌه السلطات المصرٌة بشدة، وتعتبر 

ٌتعارض مع اعتبارات االمن القومً ان دورها ٌقتصر فقط على المساعدة، خاصة وان هذا التوجه 

وال ٌعنً  (.23المصري والدور التارٌخً لمصر الساعً دابما للوحدة الجؽرافٌة والسٌاسٌة الفلسطٌنٌة  )

هذا التطور أن العالقات بٌن مصر وحماس من الممكن ان تشهد تطبٌعا ٌنتقل الى تحالؾ وعالقة 

لفرع الفلسطٌنً لإلخوان المسلمٌن ، ولكن المصالح استراتٌجٌة بٌن الجانبٌن، خاصة وان حماس تمثل ا

المشتركة تفرض التعاون وتجاوز الكثٌر من العقبات ، وخاصة التعاون االمنً المشترك لمواجهة تهدٌدات 

 تنظٌم داعش فً سٌناء. 

 

 الخالصة والسٌنارٌوهات المستقبلٌة :

  ًأصبحت دول العالم مقتنعة بؤن عنصرٌة إسرابٌل واحتاللها للفلسطٌنٌٌن السبب فً تدهور األوضاع ف

حل القضٌة الفلسطٌنٌة بما ٌحقق طموحات الشعب الفلسطٌنى ٌعد أساس االستقرار الحقٌقً فً وأن المنطقة 

قٌق أمنها بالوسابل العسكرٌة المنطقة، وأن القدس الخط األحمر فً هذه القضٌة، وأنه ال ٌمكن إلسرابٌل تح

فالمدخل الوحٌد للحفاظ ٌتمثل فً أن ٌكون للفلسطٌنٌٌن دولة مستقلة، وهذا ما ٌفرض على الفلسطٌنٌٌن انهاء 

االنقسام والتحرك فً مسار سٌاسً ٌتفقون علٌه، فً ظل الجهد الدولً الهادؾ إلى إبقاء مشروع حل 

 (.22رك األوضاع، ولكنها لن تحسم معركة )الدولتٌن ممكنا، فالعملٌات العسكرٌة قد تح

  نظرٌة التطبٌع االسرابٌلً مع دول عربٌة كبدٌل عن السالم مع الجانب الفلسطٌنً ، واتضح سقطت بٌنما

ٌُساهم بالتؤثٌر على إسرابٌل  عن للتراجع أن التطبٌع لم ٌإد إلى جعل الموقؾ االسرابٌلً أكثر اعتداالً أو 

  .د الشعب الفلسطٌنًض االستمرار فً انتهاكاتها

 األول للمحور ٌمكن ال وحٌث،  اإلٌرانً والمحور اإلسرابٌلً المحور بٌن صراعاً  األوسط ٌشهد الشرق 

 األقصى بالحد التسلٌم على اإلٌرانً المحور سٌما ال المحاور، باقً إجبار دون اإلقلٌم على هٌمنته فرض
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 ٌعنً الذي األمر تملكها، التً الردع أدوات أهم من إٌران تجرٌد ذلك تحقٌق ٌتطلب، واألول المحور لقوة

 مسالة هً ؼزة فً اإلسالمً والجهاد حماس وحركتً لبنان، فً هللا حزب ضد لحرب إسرابٌل مبادرة أن

 تجلٌاته ٌجد الذي األمر المحور، هذا أساسات إلرساء واشنطن بمساعدة الزمن إسرابٌل تسابقو .فقط وقت

 فً اإلستراتٌجً بموضعها تتمٌز عربٌة دول مع عالقاتها إسرابٌل فٌها طبعت التً أبرهام معاهدة فً

 األمرٌكً الربٌس قرار فً وأخٌراً  وعربٌة، دولٌة أطرافاً  ٌضم الذي المتوسط ؼاز منتدى إنشاءو المنطقة،

 .(25ة )األمرٌكٌ المركزٌة للقٌادة إسرابٌل ضم الماضً ٌناٌر فً األبٌض البٌت مؽادرته قبل ترامب السابق

  ًٌفً الهبة الشعبة العارمة ، شكل نقلة ؼاٌة فً األهمٌة فً إدراك  28االنخراط الفاعل لفلسطٌن

وفً ضوء هذا االنتقال ٌشتد الخطر على ،  كشعب، وفً طابع حركتهم الوطنٌة الفلسطٌنٌٌن لذاتهم

قد ٌفتح بعد فترة مشروع ، ووفقا للمفهوم اإلسرابٌلً ثبت عدم والبهم إلسرابٌل، مما 1928فلسطٌنًٌ الـ

تنقٌة إسرابٌل عرقٌا، ودٌنٌا، وتطبٌق مشروع ٌهودٌة الدولة. فالنواٌا لدى دولة االحتالل ضد  وجود مالٌٌن 

 (.26) الفلسطٌنٌٌن داخل فلسطٌن، ٌمثلون خطر دٌموؼرافً، ال تستطٌع إسرابٌل مواجهته

  والتً شكلت مفاجؤة إلسرابٌل، السٌما المقاومةتمٌزت الحرب ببروز القوة الصاروخٌة التً تمتلكها ،

بقدرتها على استهداؾ المدن اإلسرابٌلٌة، على رؼم الهوة الواسعة فً القدرة التدمٌرٌة بٌن صوارٌخ 

إسرابٌل وصوارٌخ المقاومة، فإذا كانت األولى تحدث خسابر فادحة فً األرواح والممتلكات، فإن الثانٌة 

 . ذات آثار معنوٌة، أكثر منها مادٌة

 كما كشفت عن تحول  ع اإلسرابٌلً،وكشفت المعركة عن هشاشة الداخل اإلسرابٌلً واهتزاز الدر

، األمر الذي سٌجعل لنتابجها القدرة على تحدٌد الطرؾ المقاومةإستراتٌجً فً توازن القوى بٌن إسرابٌل و

اإلٌرانٌٌن وحزب هللا لتكرار الذي سٌفرض قواعد اللعبة فً المنطقة، وهذه مشكلة استراتٌجٌة، قد تشجع 

 ا النموذج وهو ما قد ٌإدي الى مضاعفة االضرار التً ستتعرض لها اسرابٌل فً المستقبل.ذه

  فقد دفعت عدة عوامل لتسرٌع ” حماساسقاط “فً ظل اعتبار ان الهدؾ االستراتٌجً للمعركة لم ٌستهدؾ ،

ن على اسرابٌل للتوصل الى وقؾ فوري وقؾ اطالق النار أهمها : ضؽوط الربٌس االمرٌكً جو باٌد

ولذلك جاءت االستجابة االسرابٌلٌة  ،ؼٌر مرتفعٌن الطالق النار، خاصة أن عدد المصابٌن االسرابٌلٌ

(. والعامل الثانً هو القلق من تؤثٌر الجبهة الجنوبٌة على الجبهات االخرى، ففً 21للطلب االمرٌكً )

فة ، وفً الحدود الشمالٌة سجلت عدة احداث،  فإلى جانب الضفة سجل عدد كبٌر من المواجهات العنٌ

اطالق الصوارٌخ من لبنان ومن سورٌا كانت عدة احداث عنؾ على الجدار الحدودي مع لبنان. وهذا ما 

 التركٌز على المشروع النووي اإلٌرانً والجبهة الشمالٌة. انهاء المعركة وتطلب 

  العدٌد من القضاٌا والتحدٌات السٌاسٌة واالمنٌة ، ومنها الملؾ النووي الجدٌدة الحكومة االسرابٌلٌة ستواجه

االٌرانً، وتواجدها فً سورٌا والعراق، ومشروع حزب هللا للصوارٌخ الدقٌقة، والوضع السوري، 

والتهدٌد العسكري لحماس فً ؼزة، وعالقات إسرابٌل مع الوالٌات المتحدة والصٌن وروسٌا، واتفاقٌات 

كانة إسرابٌل السٌاسٌة فً العالم، اضافة الى التؽٌرات الجٌوسٌاسٌة فً العالم والشرق األوسط. التطبٌع، وم

هذه القضاٌا تتطلب سٌاسات جدٌدة من الحكومة اإلسرابٌلٌة، مع ضرورة تحدٌد االولوٌات للتركٌز فً 
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المهمة األولى على  ومن المنتظر أن ٌمثل ملؾ ؼزة القضاٌا المهمة والعاجلة، ذات الطابع االستراتٌجً.

رأس التحدٌات األمنٌة والسٌاسٌة التً ٌتوجب على الحكومة االسرابٌلٌة الجدٌدة التعامل معها، وخاصة فً 

هذه المرحلة الحساسة التً تتزاٌد فٌها التهدٌدات والتحدٌات التً تشهدها منطقة الشرق األوسط والتً لن 

 (. 28اصة ورإٌته االستراتٌجٌة )تمنح بٌنت فرصة االستعداد لتحدٌد سٌاساته الخ

  ، ًمن خالل مفاوضات التهدبة، حتى االن ٌتمسك الطرفان بشروطهما ، وٌرؼبان فً تحقٌق انجاز سٌاس

سرابٌل تربط اعمار ؼزة بحل مسؤلة االسرى والمفقودٌن؛ وتؽٌٌر آلٌة ادخال اموال المساعدات، بحٌث ال فإ

ولذلك فان الفجوة بٌن الطرفٌن  .جهتها هذه الشروط عن طرٌق حماس، التً ترفض منتمر المساعدات 

 واسعة جدا، وكل تنازل او مرونة فً الشروط قد ٌعتبره أي من الطرفٌن كهزٌمة. 

  تشٌر التقدٌرات أن الهدوء القائم مضلل، وكلما مر الوقت بدون توافقات تزداد احتماالت حدوث مواجهة

والتهدئة التً قد ٌتم التوصل إلٌها لن تمنع اندالع حرب خامسة أو سادسة، األمر  ،اخرى فً القطاع

كٌفٌة إحداث تغٌٌر حقٌقً فً الوضع الراهن بالشكل الذى ٌمنع تكرار هذه البحث فً الذى ٌفرض 

الخبراء العسكرٌون اإلسرائٌلٌون على أن الطرٌقة وعلى الرغم من اتفاق الكثٌر من (. 49الحروب )

ة إلسقاط حماس هً احتالل القطاع، ومع ذلك ، ال ٌوجد سٌاسً ٌؤٌد مثل هذا اإلجراء بسبب الوحٌد

الثمن الباهظ الذي قد ٌشمل خسائر فادحة للجنود اإلسرائٌلٌٌن ثم االضطرار إلى حكم أكثر من ملٌونً 

، المرحلة ن حسابات اسرائٌل فً هذهولذلك فان خٌار المواجهة الشاملة ٌبدو مستبعدا م شخص فً غزة.

 ضمن احد االحتماالت التالٌة :ٌتمحور مستقبل التهدئة ووفق التقدٌرات فان 

 

 االحتمال االول : العودة الى معادلة ما قبل الحرب "الهدوء مقابل الهدوء": 

 عادة اإلعمار وتمرٌر المساعدات االنسانٌة الى قطاع ؼزة إب ،ووفق هذا االحتمال ٌمكن مقاٌضة الهدوء

الضؽط لتمرٌر بالتزامن مع ، أي العودة الى معادلة ما قبل المعركة تحت الرقابة االسرابٌلٌة والدولٌة، 

صفقة االسرى والمفقودٌن وفق الشروط والمعاٌٌر االسرابٌلٌة. وٌلقى هذا االحتمال معارضة من المإسسة 

ٌش االسرابٌلً ، فالهدوء دون معالجة تعاظم قوة المقاومة ال ٌعد نجاحا، وستستؽل المقاومة االمنٌة والج

هذه الفترة لتطوٌر قدراتها العسكرٌة ، وٌعتبرون أن هذه الصٌؽة والتً ترتكز الى مقاٌضة المساعدات 

تً منحت وادت الى االقتصادٌة الى قطاع ؼزة بالهدوء، هو تكرار للنموذج السابق والتسهٌالت المالٌة ال

توجهاتها ، مما شوش الخطط فً تقدٌر االستخبارات االسرابٌلٌة  تفشلوالتً تعاظم قدرات المقاومة ، 

 (.54العملٌاتٌة للجٌش االسرابٌلً فً المعركة االخٌرة )

 االحتمال الثانً : التصعٌد المحدود :

 ستكون له نتابج الذي ، ال وجود سوى لجمود فً المجال السٌاسً، هر على انتهاء العملٌات العسكرٌةبعد ش

ووفق هذا االحتمال فإن الهدوء فً قطاع ؼزة حالٌا لٌس مستقر، فاالتفاق الذي تم التوصل الٌه  .كارثٌة

بدعم امرٌكً ووساطة مصرٌة ، لم ٌدخل الى تفاصٌل التسوٌة واقتصر فً المرحلة االولى على وقؾ 
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بقً عدة قضاٌا عالقة ستسبب باالنفجار فً المستقبل، على الرؼم من عدم وجود مصلحة اطالق النار. وت

 فورٌة ألي طرؾ من االطراؾ فً هذه المواجهة. 

  جولة أخرى من التعقٌدات فً المفاوضات قد تإدي الى اندالع ووفق تقدٌرات استخبارٌة اسرابٌلٌة فإن

 القتال ، ألسباب عدٌدة اهمها : 

، ، وهذا ما تعارضه حماساعمار قطاع ؼزة بإعادة األسرى والمفقودٌن لدى حماسما بٌن إسرابٌل تربط  .1

ملؾ ولذلك سٌبقى وفً المقابل ال تستطٌع إسرابٌل قبول مطالب حماس بإطالق سراح مبات االسرى. 

اعادة االعمار مصدر توتر وقلق قد ٌفجر االوضاع فً اٌة لحظة خاصة فً ضوء االصرار االسرابٌلً 

مرٌكً ان ٌكون هذا الملؾ من خالل السلطة الفلسطٌنٌة ، وان تكون حركة المعابر والمساعدات واال

  . دراتها العسكرٌةخاضعة لرقابة دولٌة تمنع وصولها الى حركة حماس تستخدمها فً اعادة تؤهٌل ق

مضطزة نتبىً وستكىن ، وجىد حكىمت إسزائٍهٍت ضعٍفت قابهت نهسقىط فً مىاجهت أي اسمت ائتالفٍت قادمت .4

استمزار اغالق معابز فً ضىء  مه قطاع غشةانمحتمهت عهى االعمال انعدائٍت اندراماتٍكٍت سٍاست انزد 

انتىتز فً انضفت انغزبٍت فً انقطاع، اضافت انى استمزار انقطاع واوعكاساتها عهى االوضاع انمعٍشٍت 

 وانقدص وانذي نه ٌجعم انمقاومت قادرة عهى انفكاك مه مسؤونٍاتها. 

  ولذلك ٌتوقع أن ٌبقى الوضع المٌدانً مرّشحاً للمزٌد من الجوالت القتالٌة، لفرض المعادلة الجدٌدة على

ؼتٌال نوعٌة لقٌادات االرض ، وفق شروط أي طرفً الصراع، وال ٌستبعد قٌام االحتالل بتنفٌذ عملٌة ا

وسٌكون أمام الجٌش االسرابٌلً المجال لمواصلة مهاجمة وسابل انتاج الوسابل القتالٌة للمقاومة،  المقاومة.

وفق تكتكٌك "ادارة المعركة بٌن المعارك"، على ؼرار النشاطات التً تدٌرها اسرابٌل فً سورٌا  ضد 

 حدودة".التموضع االٌرانً، حتى لو كان الثمن "مناوشات م

 التسوٌات المنقوصة : : الثالث االحتمال 

  ،فً ظّل المعطٌات الجدٌدة التً أسفرت عنها الحرب األخٌرة، تقوم حماس باالستفادة من الفرصة المتاحة

وتحّولها إلى العب األساسً فً المشهد الفلسطٌنً ،  وتتقّدم ببرنامج سٌاسً واضح تحّدد فٌه مفهومها 

السٌاسً مبادئ التسوٌة وحل لٌس مطلوبا أن ٌشمل المشروع وللتسوٌة ، بعٌدا عن الشعارات التقلٌدٌة. 

هذه الرإٌة بمثابة رسالة الى وتكون  ،الدولتٌن فحسب، بل ٌمكن أن ٌتطلع أٌضا إلى إعادة إعمار قطاع ؼّزة

 مكانها تحقٌق التقدم فً المجال السٌاسً.إالعالم أن الحركة التً نجحت فً المجال العسكري ب

  ستكون مطلوبة من حركة اخرى ، واستحقاقات نًتعقٌدات المشهد الفلسطٌبهذا االحتمال ٌصطدم وقد

، دولٌا واقلٌمٌا ، خاصة على صعٌد شروط المجتمع الدولً وخاصة لجهة االعتراؾ باسرابٌل ، حماس

مشروع الكٌان االنفصالً فً قطاع ؼزة ، التً اضافة الى االتهامات التً ستوجه للحركة بالمسإولٌة عن 

 فاوضات التً من الممكن ان تجري فً هذا االتجاه. ستتمحور حولها كافة المباحثات والم

  وٌطرح هذا االحتمال العدٌد من التساإالت حول مستقبل المصالحة الفلسطٌنٌة ، الذي من المفترض انها

أن ٌتعمق االنقسام وٌتفاقم نتٌجة الخالفات بٌن السلطة ستكون على رأس ضحاٌا هذا االحتمال ، وٌمكن 

مسٌرة سٌاسٌة تهدؾ إلى إجراء مفاوضات السلطة ٌفتح الباب الستبناؾ سٌو وحماس، ووفق هذا السٌنار

 (.51) هذا السٌنارٌو خٌار "دوٌلة ؼزة"إلدارة الصراع ، وفً المقابل سٌتعزز ضمن 

                                                           
51

 مصدر سابق –هانً المصري  - 


