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م2022-9-25التاريخ :   

 .. وماذا بعد ؟ ةحروب غزة المتواصلة والمتكرر

 باحث متخصص في الشؤون السياسية ونائب رئيس مجلس ادارة مركز الناطور للدراسات  –بقلم د. يوسف يونس 

 قدمة : م

من قرار باتجاه الشعب الفلسطيني تنطلق إسرائيل في سياستها دائما ما 

عدم االعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعدم يصر على استراتيجي 

هو القائم فقط فإن الخيار العسكري ولذلك السماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، 

، ليست بحاجة الى مبرر،  سياسة اسرائيل العدوانيةو ،لسحق أي مقاومة لالحتالل

 ي ضد الفلسطينيين.ولديها القدرة على ارتكاب كل الجرائم وتبرير سلوكها العدوان

تشكيل لجان تقوم ب، معاركهابعد كل وعلى الرغم من ان اسرائيل و

الصيف لجنة بعد انتهاء معركة  15ولذلك قامت بتشكيل مكامن القصور والخلل، استخالص العبر والدروس لتحديد 

بين أذرع الجيش، وكفاءة لتقييم األداء في مختلف النواحي بما في ذلك نجاعة القبة الحديدية والتنسيق الماضي، 

 االستخبارات واإلعالم وغيرها.

الذي اعتبرته إسرائيل مصلحة  ،في االنقسامتتمثل  فلسطينيا  الضعف الرئيسية ظلت نقاط وفي المقابل فقد 

عدم وجود رؤية فلسطينية شاملة واستراتيجية لها، وغياب التكامل بين أدوات العمل النضالي والسياسي المختلفة، 

في قطاع المتالحقة عسكرية المواجهات ، والقتصادياالسالم المعادلة ، واستمرار خضوعنا لسيطرة وإستراتيجية

رؤية ، في ظل غياب ال - اسرائيليا   –الصراع وقواعده الحاكمة  ةواستمرار عدم القدرة على تغيير معادلغزة، 

نا في مختلف المجاالت ومن بينها أسئلة: هل نجحت تقييم أدائاضافة الى عدم  .الفلسطينية الشاملةستراتيجية اإل

إسرائيل في تنفيذ ما خططت له باالستفراد بحركة الجهاد اإلسالمي وعزلها عن باقي عناصر المجابهة؟ وهل كان 

لخدمة أهداف شعبنا، وهل تراخت  خطاب المقاومة قبل العدوان وأثناءه أو بعده مالئما لمتطلبات المعركة، ومكرسا  

 (.1ذ تدابير الحيطة والحذر لحماية قادتها ومقاتليها؟ )امة في اتخالمقاو

وسنحاول في الدراسة التالية تقديم تصور استراتيجي ، لتقييم المعركة االخيرة ، والخروج بنتائج قد تكون 

الوطنية، قادرة على خدمة مركز صناعة القرار الفلسطيني، في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة التي تمر بها قضيتنا 

 في الكثير من المحاور ، بفضل الكثير من االخطاء الداخلية والمتغيرات االقليمية والدولية. ملموسا   التي تشهد تراجعا  

من تحديد اهداف المعركة من وجهة نظر اسرائيلية والمناورات التكتيكية في ميدان  وسنتحرك انطالقا  

د اسرائيل او على صعيد الجهاد االسالمي، وتحديد العوامل التي ، سواء على صعينتائج المعركةل المعركة وصوال  

  ساعدت على انهاء الجولة ، والمحددات التي سترسم مالمح المرحلة المقبلة وفق الخيارات المختلفة.
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: أهداف المعركة : اسرائيليا  أوال :   

 بشأن داخلي ومالمح إقليمية،فعل سياسي مركب األبعاد واألهداف، مرتبط يمثل العدوان على غزة الزال 

، وهو ما يتأكد من خالل للصراع المعادلة الحاكمة ينطلق من اعتقاد اسرائيل قدرتها على استمرار السيطرة على 

 العديد من االهداف التي وقفت خلف المواجهة االخيرة في قطاع غزة، والتي بادرت اليها اسرائيل :

 اهداف انتخابية:  - 1

لتحقيق  تجاءي، باعتبار انها اعتراضات من الداخل االسرائيلبلى شن عملية عسكرية، المبادرة اقوبلت 

 حركة الجهاد االسالمي.مواجهة تهديدات في االتهامات الموجهة للحكومة بالضعف للرد على اهداف انتخابية، 

كزت المعارضة وكانت استطالعات الرأي قد كشفت قبل المعركة عن تراجع حظوظ الفريق الحكومي الحالي، ور

االسرائيلية هجومها على يائير البيد باعتبار انه بال خلفية عسكرية ويفتقد الخبرة في مواجهة التهديدات التي تحيط 

 باسرائيل من غزة ولبنان وطهران، والتي هي بحاجة لرئيس وزراء قادر على مواجهتها. 

مة يائير البيد، ووزير الجيش بني غانتس، ولذلك فقد شكلت هذه الجولة مع قطاع غزة تحدّيا  لرئيس الحكو

بدء حملتهم كالهما الى سعى عسكرية، وفرصة لتعزيز صورتَيهما كقائدَين يمتلكان جرأة المبادرة إلى خيارات 

تحقيق الهدوء واعادة رسم الخارطة الجغرافية للمناطق ية، لبصورة استعراض ،لعدوان على غزةبااالنتخابية 

المخطط اإلسرائيلي في تذويب مناطق الضفة الغربية وانهاء مسالة القدس وتجسيد وجود كيان الفلسطينية وتنفيذ 

   (.2سياسي منفصل للفلسطينيين في غزة )

 استهداف حركة الجهاد االسالمي : - 2

السرائيلية ضد قطاع غزة وفق "مبدأ الردع االستباقي" الهادف إلحباط تهديد استراتيجي، اجاءت الحملة 

تعاظمت في الضفة قد ان قوتها اسرائيل ل توجيه "ضربة قوية" إلى حركة الجهاد االسالمي، التي اعتبرت من خال

 الغربية وقطاع غزة، وباتت تشكل تهديدا  خطيرا. 

والقائمة على في غزة، مع العمليات التي ينفذها الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية الحرب وتزامنت 

 (.3حركة الجهاد اإلسالمي )البنية التحتية العسكرية لالقضاء على لتحقيق هدف القضم التدريجي"، “تكتيك 

وحدد وزير األمن االسرائيلي بيني غانتس هدف العملية اإلسرائيلية الرئيسي والذي يتمثل في ضرب 

الذراع العسكري للحركة في الضفة الغربية، منظومة الجهاد االسالمي في قطاع غزة ، بالتزامن مع استهداف 

وعدم السماح بربط الجهاد االسالمي لألحداث بالضفة مع غزة، والسعي إلى انهاء سريع للمعركة من خالل "تشكيل 

 واقع أمني جديد في الطريق الى تسوية بعيدة المدى". 

 الفصل بين حماس والجهاد: - 3

والجهاد، باعتبار ان زرع الخالفات بين التنظيمات الفلسطينية،  بين حماسالفجوة أرادت إسرائيل أن تزيد 

هو هدف جوهري للسياسة اإلسرائيلية، وجاءت تصريحات القيادات اإلسرائيلية ، اثناء المعركة لتؤكد السياسات 
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بيني غانتس أن: "عمليات الجيش ستتركز على الجهاد اإلسالمي"، واراد الجيش وزير  حاالسرائيلية، فقد صر

لم تقم حماس بمنع اذا ما شاركت حماس في المعركة واذا ايصال رسالة لحركة حماس أن الحرب يمكن أن تتوسع 

وهذا بحد ذاته يعتبر بالنسبة إلسرائيل تحييدا  مؤقتا  ،إطالق صواريخه صوب إسرائيلاالستمرار في الجهاد من 

 مكانية شطبها من المعادلة العسكرية. للتعامل مع الجهاد الستنزاف قوتها واألمل في إ لحماس وتفرغا  

وعلى الرغم من أن إسرائيل سجلت سلسلة من اإلنجازات ، إال أن التحدي الرئيسي ال يزال أمامها يتمثل 

في امكانية خلق ردع استراتيجي ضد حركة الجهاد االسالمي، وتحييد حركة حماس عن المواجهة ، باعتبار ان 

سيادة في قطاع غزة ومطلوب منها هذا التحدي "معقد"، ألن حركة حماس تواجه معضلة مزدوجة : فهي صاحبة ال

 (. 4التصعيد )في الدفاع عنه، ومن جهة أخرى ، ال رغبة لديها 

مع األخذ بعين االعتبار بعض التطورات اإلقليمية التي لها تأثير على تطور عالقات حماس االقليمية 

الوقت الحاضر على والعربية، أصبحت حماس أكثر حرصا على عدم الدخول في مواجهة مسلحة مع اسرائيل في 

مع إسرائيل بات يهدد قدرتها على البقاء واالستمرار العسكرية تكرار المواجهات أن حركة الاألقل،  فقد ادركت 

في حكم قطاع غزة، ولذلك اصبحت الحركة تميل للتوقف عن المواجهات مع إسرائيل مقابل ضمان وصول الدعم 

وة على ضمان استمرار التسهيالت المتعلقة بدخول العمال من قطاع المالي الذي تقدمه أطراف إقليمية وعربية. عال

غزة الى اسرائيل ، والتي تخفف من األعباء  المالية التي تتحملها الحركة في مواجهة سكان غزة  )
5.) 

 3م اتخذت إسرائيل "خطوات اقتصادية"، تعتمد على 2021ومن الجدير بالذكر انه ومنذ نهاية حرب 

أن تحسين الوضع المدني سيقلّص من والثاني  ، حماس هي المسؤولة الحصرية في قطاع غزة؛افتراضات: األول

حماس من خسارته، وفي ظل الضغط الشعبي الذي تخشى احتمال نشوب تصعيد، وال سيما في ضوء تراكم رصيد 

 س. الثالث، أّي خرق أمني سيُواَجه بردّ عسكري ضد حما. سينشأ ضد أي طرف سيزعزع الوضع األمني

 الفصل الجيوسياسي بين الضفة وغزة: - 4

، تحقيق الفصل 2005بات الهدف االستراتيجي السرائيل منذ انسحابها من قطاع غزة في العام 

الجيوسياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتحييد التنظيمات في قطاع غزة عن أية تطورات ميدانية في الضفة 

، ان تؤكد ضمن تفاهمات وقف اطالق النار على 2021نهاية حرب مايو / آيار الغربية. وحاولت اسرائيل منذ 

في واستطاعت تسجيل عدة نقاط . ضرورة الفصل بين مجريات االحداث في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة

ا نجاحها في تنظيم مسيرة األعالم في القدس في التاسع العشرين من أيار ههذا االتجاه  ذا العام لصالحها ، خصوص 

بأعداد غير مسبوقة، وتصعيد االقتحامات واالغتياالت واالعتقاالت في الضفة الغربية، إضافة إلى تنفيذ خطة 

ا مصادرة األراضي،  الفصل الزماني والمكاني في األقصى، ومجمل مخططاتها التوسعية والعدوانية ، خصوص 

 (.6والتطهير العرقي للسكان وزيادة عدد المستوطنين )

برت التقديرات االستخبارية االسرائيلية ان الجهاد االسالمي حاول فرض معادلة ردع جديدة في واعت

مواجهة عمليات الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية من خالل التهديد بتنفيذ هجمات صاروخية تستهدف العمق 
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في ” حزب هللا“ردع التي حققها في خطوة مشابهة لمعادلة ال ،االسرائيلي ردا  على أي عملية إسرائيلية هجومية

، في مواجهة تصاعد في قطاع غزة في غزة، وأرادت قيادة حركة الجهاد توسيع معادلة الردع هذه” حماس”لبنان و

عمليات الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية مؤخرا، وهو التهديد الذي اعتبرته المؤسسة العسكرية االسرائيلية ذو 

 (.7وز األبعاد "التكتيكية" )أهمية "استراتيجية" تتجا

وعلى الرغم من ان العدوان اإلسرائيلي جاء تحت مزاعم معلومات استخباراتية اسرائيلية ، بشأن تهديدات 

والتي جاءت  ،للعدوانتحضيرا العسكرية االسرائيلية التحركات "الجهاد اإلسالمي"، اال ان التقديرات ان 

 دأت معركة جديدة حفاظ ا على إستراتيجيتها المذكورة.  إسرائيل بتؤكد أن كـ"خطوات احترازية"، 

االجهزة االستخبارية االسرائيلية على رأس اولوياتها، في اثناء االعداد للهجوم على قطاع غزة، ووضعت 

مس بموضوع فال ،بين قطاع غزة ومجريات االحداث في الضفة الغربيةللربط  ،الجهاد اإلسالمي تاحباط توجها

 ا  اسرائيلي شكل مطلبا  جغرافية ، الوحدة الالضفة والقطاع إلى وعودة ير كل معادلة الصراع، ييهدد بتغإستراتيجي، 

 (.8بين غزة والضفة الغربية )الجيوسياسي حماية استراتيجية الفصل على قطاع غزة، لعدوان لتنفيذ ال

 الى ايران وحزب هللا: تحذير رسالة  - 5

، لعب دورا  غير مباشر في والدول الكبريبين إيران حول الملف النووي االيراني استئناف المفاوضات 

تأسس على عدة ، فالموقف اإلسرائيلي الرافض لالتفاق النووي ،في قطاع غزةإقدام إسرائيل على شن عدوانها 

  نقاط منها، أن االتفاق لم يتناول ضرورة توقف إيران عن دعم حزب هللا وحركتي حماس والجهاد.

ومع إقدام إسرائيل على توجيه ضرباتها إلى حركة الجهاد بالتزامن مع استئناف إيران التفاوض حول 

كان أحد أسباب إطالق إسرائيل  -التي تدعم جماعة الجهاد -إحياء االتفاق النووي، يمكن القول أن الضغط على إيران

ى حزب هللا، بعد أن أطلق الحزب ثالث طائرات إرسال رسائل إلاضافة الى  ،لعملياتها العسكرية في هذا التوقيت

يصرف األنظار عما ، ولذلك جاءت الحرب في غزة رسالة تهديد غير مباشرة لحزب هللا مسيرة فوق حقل كاريش

 (.9يحدث هناك من مفاوضات على الطاولة أو بالمسيرات )

 الترويج للصناعات العسكرية االسرائيلية : - 6

تستقطب واصبحت خبرة العسكرية في إسرائيل منذ مطلع األلفية الحالية، األسلحة والازدهرت تجارة 

يقومون بصفقات تصدير المعدات العسكرية والنظريات الذين في الجيش اإلسرائيلي، السابقين ضباط الكثير من ال

 لالقتصاد اإلسرائيلي. القتالية االسرائيلية الى شتى أنحاء العالم، والتي اصبحت رافدا  مهما  

تكتيكات عسكرية وتعتمد اسرائيل على استغالل الجوالت العسكرية المتكررة مع قطاع غزة لتجريب 

اسلحة جديدة من انتاج الصناعات العسكرية االسرائيلية، مستغلة التركيز االعالمي الكبير على ميدان المعركة، و

 ين القوة العسكرية الجامحة.وهو ما ساعد على الربط بين تطور الصناعات التكنولوجية اإلسرائيلية وب

                                                           
 18-08-2022العبرية  12غرشون هكوهين: الجولة العسكرية األخيرة في غزة تفتح أفقاً لمعادلة إستراتيجية جديدة، القناة  - 7
 06/08/2022( 48نضال محمد ، عدوان لتثبيت سياسة الفصل، موقع عرب ) - 8
 07-08-2022، صحيفة االيام «الجهاد اإلسالمي»أكرم عطا هللا: حرب على غزة و - 9



5 
 

أصدرت سلطة تطوير الوسائل القتالية "رفائيل" منشورا   2009 -2008يذكر انه في اعقاب حرب 

" الذي استخدم في قصف طابور مدرسة الشرطة في غزة. كذلك 4 -تسويقيا  تحدث عن تجربة صاروخ "سبايك

االغتياالت. ونقل عن مسؤول كبير في الصناعات بالنسبة لطائرات صغيرة من دون طيار تستخدمها إسرائيل في 

 -2008العسكرية إن اختبار شبكة ديجيتالية ُمخصصة الستخدام القوات البرية تبلغ قيمتها مليار دوالر، خالل حرب 

 (.10) ، رفع سعر هذه الشبكة في صفقة أبرمت مع أستراليا بعد عام واحد من الحرب2009

 ميدان المعركة : في التكتيكة  اتالمناورثانيا : 

تنفيذ عملية عسكرية ذات اهداف عملياتية وسياسية استراتيجية  في ب االحكومة االسرائيلية قراراتخذت 

قطاع غزة، بعد ان نجحت في خداع الجهاد اإلسالمي ، بتوسيع نطاق عملياتها في الضفة الغربية واعتقال القيادي 

الخطوة "وحددت إسرائيل  .الت واسعة طالت العشرات من النشطاءبسام السعدي، اضافة الى حملة اعتقاالحركة في 

، وبدأت أجهزة المخابرات بجمع المعلومات التي من شأنها أن تمكنها " للعملية العسكرية الموسعة في غزةاالستباقية

 ، إللحاق األذى بحركة الجهاد اإلسالمي، مع إبعاد حماس عن المعركة. "زمام المبادرة"من اخذ 

االستنفار وإطالق التهديدات، وادعت اسرائيل انها ستتخذ إجراءات ” الجهاد“ت إسرائيل إعالن واستغل

احترازية في الجنوب مثل  وقف للقطارات واغالق الطرق تحسبا من هجمات الجهاد اإلسالمي، ورفعت مستوى 

لخروج إلى األراضي، من الغرف المحصنة، وحظر على المزارعين ا بمن السكان البقاء بالقر تالتأهب، وطلب

وأوقفت نشاطات األطفال في المجاالت العامة، وانخفض النشاط التجاري إلى الحد األدنى، وتم تعزيز القوات على 

 (. 11طول الجدار ومنظومة "القبة الحديدية"، وأغلقت محاور مكشوفة لمضادات الدروع )

، فقد مّوهت بصورة محكمة لضرباتهاعلى "عنصر المباغتة"، عمليتها العسكرية واعتمدت اسرائيل في 

واالستخباري، عوامل ساعدت على احداث العملياتي ووفق التقديرات فان المبادرة الهجومية وإظهار التفوق 

الجيش االسرائيلي استطاع حيث في ميدان المعركة ، وسرعة إنهاء المواجهة،   "السيطرة"وتحقيق  "الصدمة"

بفضل المعلومات االستخبارية والتعاون بين االستخبارات و"الشاباك" وسالح الجو تقليص المعركة إلى ثالثة أيام، 

ما جعل جولة القتال األخيرة تبدو مختلفة عن ، والتي مكنت من سرعة استهداف قادة الذراع العسكرية لـ "الجهاد"

 (.12غزة ) ال تقتصر على قطاعقد الجوالت السابقة، وتفتح أفقا  لنشوء معادلة استراتيجية جديدة 

تقليص القدرة الهجومية الصاروخية الفلسطينية من خالل إحكام الحصار لوقامت إسرائيل بخطوة استباقية 

، التي نجحت في التصدي لصواريخ  "القبة الحديدية"وتفعيل تطوير اضافة الى  ،تطوير أنظمة الرصد والمتابعةو

صاروخ  1200تم إطالق بينما إلى الحد األدنى، فتخفيض االضرار ما ادى الى  %،69تجاوزت المقاومة بنسبة 

   .(13) ، تسببت فقط بإصابات طفيفةغزة طاعقوقذيفة هاون من 

                                                           
 أنطـوان شلحـت، مصدر سابق - 10
 05-08-2022رة النصرـ يديعوت أرئيال رينغل هوفمان، سلوك إسرائيل بعد اعتقال السعدي مّكن الجهاد اإلسالمي من رفع شا - 11
 غرشون هكوهين: مصدر سابق - 12
 10-08-2022 هآرتس، إسرائيل تكافئ "حماس" على أمل تحقيق هدوء بعيد المدى،  عاموس هرئيل - 13
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الجهاد  ت حركةحاولالتي  "الردع"احباط معادلة في المعركة على الجيش اإلسرائيلي وكان تركيز 

ولذلك فقد جاءت في في الضفة الغربية ، قطاع غزة والتطورات الميدانية بين بين لربط ترسيخها ، وااإلسالمي 

جهزة االمنية االسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة موازية لعملياتها في قطاع هذا االتجاه تحركات مكثفة لال

 (.14غزة، للقيام بعمليات إحباط استباقية، حيث قامت باعتقال العشرات من عناصر الجهاد )

العبر من الجوالت السابقة للمبادرة لتنفيذ هجومها ضد حركة ويبدو أن اسرائيل كانت قد استخلصت 

الجهاد االسالمي في قطاع غزة، حيث توقعت التقديرات االستخبارية االسرائيلية ان الضربة االولى ستؤدي الى 

ركة، وعلى فقدان مراكز القيادة والسيطرة العليا لدى حركة الجهاد االسالمي ما سيؤثر فعليا على الكفاءة القتالية للح

الرغم من ذلك فقد واصل الجيش اإلسرائيلي استعداداته لتفعيل القبة الحديدية العتراض الصواريخ التي ستطلقها 

مجموعات الجهاد االسالمي بعد امتصاص الضربة االولى حيث تمتلك الحركة مخزون من الصواريخ يتجاوز 

 (.15لدروع من طراز كورنيت )صاروخ اضافة الى مدافع الهاون والصواريخ المضادة ل 4000

واعتبرت التقديرات االستخبارية ان النجاح االستراتيجي االبرز في ميدان المعركة تمثل في تحييد حركة 

حماس وعدم اشتراكها في المواجهة، باعتبار ان هذا الهدف يعني احباط مخططات ايران لتوحيد الفصائل المحسوبة 

إسرائيل على عزل الجهاد في ميدان المعركة، وضمان عدم انخراط راهنة وجاءت م على ما يسمى محور المقاومة.

عن قطاع غزة، والضغوط التي تتعرض لها إقليميا ، ” حماس“، انطالقا  من حسابات لها عالقة بمسؤولية ”حماس“

 (. 16األخيرة )فضال  عن األخذ بعين االعتبار حسابات الحاضنة الشعبية التي أبدت ارتياحا  للتسهيالت اإلسرائيلية 

 نتائج المعركة:ثالثا : 

غارة، إطالق  170ساعة، غارات سالح الجو االسرائيلي  55باألرقام : ساعات القتال:   2022حرب 

، اعتراضات القبة 200، الصواريخ التي تفجرت في أراضي القطاع نحو 1100الصواريخ من قطاع غزة نحو 

 في المئة.  95، نجاح اعتراض الصواريخ على المناطق المأهولة: نحو 380الحديدية نحو 

فلسطينيا ، وجرح نحو  1285، قُتل 2008في العدوان اإلسرائيلي على غزة سنة ، وعلى سبيل المقارنة 

فلسطينيا ، وُجرح نحو  2147قُتل  2014. وفي حرب 970فلسطينيا  وُجرح  152، قُتل 2012، وفي حرب 4850

ألف جريح.  19يدا ، وقرابة شه 3816. ما مجموعه 1900فلسطينيا ، وُجرح  232، قُتل 2021. وفي حرب 10870

قتيال ،  أي أن  98، ما مجموعه 12، 70، 2، 14خسائر إسرائيل في تلك الحروب األربع، فبلغت على التوالي: 

شهيدا ، وشهداء  326. وإذا أضفنا عدد شهداء مسيرات العودة على حدود القطاع الشرقية وعددهم 38: 1النسبة 

 (.17( )4: 1. )في انتفاضة األقصى كانت النسبة 40: 1نسبة تصبح الشهيدا ،  49العدوان األخير 

 

 

                                                           
 11-08-2022عبد المجيد سويلم، عن الحرب الغادرة والمغدورة!، صحيفة االيام  - 14
 2022-8- 06إلسالمي فرصة لالسترخاء، بينما كانت تستعد لضربة موجعة، يديعوت رون بن يشاي، إسرائيل منحت الجهاد ا - 15
 08-08-2022طالل عوكل: إسرائيل قّررت البداية، فمن يقّرر النهاية؟، االيام  - 16
 08-08-2022عبد الغني سالمة: عدوان جديد، صحيفة االيام  - 17
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 :  اسرائيليا   -أ 

جاءت الحرب االخيرة على غزة كجزء من عملية استراتيجية تستهدف تدمير البنية التحية لحركة الجهاد 

من خالل (. وسعت اسرائيل 18اإلسالمي اآلخذة في التطور بتوجيهات إيرانية، في الضفة الغربية وقطاع غزة )

عدوانها على قطاع غزة الى احباط توجهات الجهاد االسالمي لفرض معادلة تربط بين النشاط العملياتي للجيش 

االسرائيلي في الضفة الغربية وأمن سكان جنوب اسرائيل، حيث اكد الجيش اإلسرائيلي أنه سيواصل عملياته في 

 (. 19هلها ايضا )الضفة بالرغم من التهديدات من غزة، التي ال يمكنه تجا

، واغتيال اثنين من «الجهاد اإلسالمي»تعتبر الحكومة اإلسرائيلية انها حققت إنجازا  أمنيا ، في مباغتة و

أهم قياداتها العسكرية، وتدمير مواقع ومنصات صواريخ خاصة بالحركة، وتجنب ردود الفعل الدولية، وعدم سقوط 

طيني، فيما كانت الخسائر المالية محدودة، نظرا  لتعطل الحياة في ضحايا إسرائيليين جراء إطالق ألف صاروخ فلس

 مدن الغالف ألقل من ثالثة أيام. 

الى تنسيق تشير اإلنجازات العملياتية التي سجلتها اسرائيل في العملية العسكرية وعلى الرغم من ان 

وفرت الجانب الدفاعي ، وفي الجنوبية بين الشاباك واالستخبارات العسكرية وسالح الجو وقيادة المنطقة يمهني عال

 ،القبة الحديدية دفاعا  جيدا ضد أكثر من ألف صاروخ أطلقت من القطاع، ما يعكس نجاحا  تكتيكيا  وليس استراتيجيا  

 اال انه الزال امام اسرائيل العديد من التحديات االستراتيجية، اهمها : 

الفصل بين حماس لم يتحقق الجهاد، وحركة يتم تحقيقها، فلم يتم القضاء على لم هناك العديد من االهداف التي  .1

والجهاد، بصورة تامة، وزيادة فرص تحالف لبيد غانتس في االنتخابات القادمة لم يتحقق ايضا بصورة 

% من الجمهور اإلسرائيلي يعتقد أن إسرائيل انتصرت 68أظهرت استطالعات الرأي أن ، فبينما ملموسة

اخترقت اإلشادة أن يعني ، ما % من الجمهور68حصل البيد على دعم وأداء القيادة السياسية واألمنية، بفضل 

بصورة ملموسة في تغيير في نسبة المقاعد في الكنيست القادمة، حيث ذلك لم ينعكس وبنيامين نتنياهو.  معسكر

 (.20) مقاعد للقائمة المشتركة 6 مقعدا  و 55مقعدا  ومعسكر البيد على  59سيحصل معسكر نتنياهو على 

يتمثل في خلق "ردع استراتيجي" "بعيد المدى" ضد حركة الجهاد االسالمي، الذي التحدي الرئيسي لم يتحقق  .2

وعلى الرغم مما اظهره الجيش االسرائيلي من قدرات استخبارية، مكنتهم من القيام بشكل كامل بالمهام التي 

قطاع حددتها القيادة السياسية، ما سمح بإنهاء سريع للجولة وتحقيق إنجازات في مهاجمة أهداف معقدة في 

، فإنه لم يتم القضاء بصورة نهائية على تهديد خاليا الجهاد ”القبة الحديدية“غزة، واإلنجازات الدفاعية لـ 

 (.21بصورة مؤثرة )تتأثر وحدات الصواريخ المضادة للدبابات التي لم والمسؤولة عن تشغيل الصواريخ، 

اتجاه اختصارها الى هدف استعادة الهدوء بالحد استحالة تحقيق االهداف االستراتيجية للعملية العسكرية، دفع ب .3

األدنى لسكان الجنوب وفق معادلة الهدوء مقابل الهدوء، أي ان الميدان هو الذي حقق هذه المعادلة التي اعتادت 

 (.22اسرائيل علي تحقيقها  في كل جولة لتحقيق تهدئة حقيقية ببعض الضمانات الشفهية وغير الرسمية )

                                                           
 8/8/2022ونحيد حماس، يديعوت أحرونوت اليكس فيشمان: إسرائيل أثناء الحرب: نضلل الجهاد  - 18
 2022-8-05هيرب كينون، كيف وضع الجهاد اإلسالمي قواعد جديدة للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، جيروزاليم بوست  - 19
 2022-08-10لم تُهزم ، صحيفة االيام « الجهاد»أشرف العجرمي، البيد انتصر بالدم، و - 20
 09-08-2022"حماس" فقصة أخرى، معاريف تل ليف رام، أما المواجهة مع  - 21
 07-08-2022د.هاني العقاد، اخطر أهداف العملية العسكرية اإلسرائيلية الحالية في غزة؟ مركز الناطور  - 22
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اذا انضمت حركة حماس للمواجهة، خاصة ان  ،استخبارية اكثر تعقيدا في الجولة القادمةتحديات عملياتية و .4

هناك فارق كبير بين المستوى القتالي والعملياتي بين حماس والجهاد، حيث يدور الحديث عن قتال ذي مزايا 

يمكناها من إدارة القيادة والتحكم اللذين اضافة الى قدرات تمتلك ماس قدرات قتالية افضل، حيث عسكرية، 

، ما يطرح تحديا  آخر في التصدي لتهديد الصواريخ من غزة في المواجهة القادمة، بصورة اكثر تأثيراالنار 

 .(23حيث يتوقع ان تكون نسبة نجاح "القبة الحديدية" أدنى من المعطى غير المسبوق في الحملة الحالية )

تنعكس على مستقبل ، وقد إزاء قطاع غزة  يةسرائيلاإلسة أظهرت الحرب فجوة استراتيجية حادة تتعلّق بالسيا .5

على ها أن تؤول على نحو ال يصّب في مصلحة إسرائيل، مثل إجبارومن الممكن الصراع بين الجانبين، 

إشكاالت قد رسخت الجولة الحالية خاصة وان (. 24)تنظيمات صغيرة ضد ات متكررة الدخول، في مواجه

ا في غزة،  ا متكرر  ادارة شؤون في  "حصري"حماس، التي تقدم نفسها كعنوان وعلى رأسها أن تصبح نموذج 

فرض السيطرة على القوى األخرى القادر على في الجانب العسكري، اال انها لم تعد العنوان الحصري ، القطاع

 و(. 25)

لشروع في مفاوضات حل سياسي، يؤدي لدولة يلية لهو ما يطرح التساؤول حول حقيقة التوجهات االسرائ+ .6

 في ظل صعود الثقل السياسي والعسكري لحركة الجهاد في قطاع غزة في اعقاب المعركة االخيرة.غزة، 

 الجهاد االسالمي :  -ب 

على اسرائيل الميدانية لحركة الجهاد اخطاء تكتيكية في ميدان المعركة ساعدت  اتالقيادبينما ارتكبت 

وتحقيق اهم اهدافها العملياتية، التي حددها لمبادرة اتحقيق اختراقات استخبارية، مكنت الجيش االسرائيلي من 

إعادة ترتيب  ،بقدر االمكان ،استطاعتتصفية تيسير الجعبري وخالد منصور. اال ان الحركة مسبقا، وخصوصا 

عسكرية والصمود لمدة المواجهة خوض القادرة على أنها وقوة فاعلة، واثبتت أنها  صفوفها، وواصلت المعركة ،

 (. 26صاروخ وقذيفة باتجاه مناطق واسعة في إسرائيل ) 1000خمسين ساعة واصلت فيها إطالق نحو 

واشارت التقديرات الى انه من اهم العوامل التي عرقلت قدرة الجهاد االسالمي عن ادارة المعركة بصورة 

جيدة ، هو ضعف قدرتها على الحشد والتعبئة للرأي العام العربي والعالمي في مواجهة العدوان االسرائيلي ، ويعود 

طابا  حماسيا  روج النطباعين خاطئين: أولهما، خلطالما اعتمدت  التنظيمات الفلسطينيةالسبب في ذلك الى ان 

 ،نطوي على مبالغةوهو ما ي ،التصوير أن المقاومة المسلحة في غزة باتت بمثابة قوة موازية للجيش اإلسرائيلي

، وهو ما إمكانه التحول إلى قاعدة لتحرير فلسطينبلمحدودية القدرات الفلسطينية. والثاني، أن قطاع غزة نظرا 

ع غزة عبء التحرير. هاتين النزعتين تفضيان إلى إشاعة توهم مفاده أن ثمة نوعا  من التكافؤ بين إسرائيل حّمل قطاي

والفلسطينيين، وهو ما يترتب عليه إضعاف الصورة عنهم كضحايا، وبالتالي حجب صورة إسرائيل باعتبارها دولة 

 (.27 تؤثر في ما يخص استراتيجيات الصراع )نطباعات قد تفيد في تقوية المعنويات، لكنها ال، هذه االعدوانية

                                                           
 المصدر السابق - 23
 2022أغسطس  15أنطـوان شلحـت، حملة "مطلع الفجر" العسكرية اإلسرائيلية ضد غزة.. ما الجديد؟، مركز مدار  - 24
 07-08-2022مصطفى إبراهيم، عملية "الفجر الصادق" ومعضلة غزة، مركز الناطور  - 25
 هاني المصري ، مصدر سابق - 26
 2022-08-13ماجد كيالي: حرب غزة: ما تريده إسرائيل وما يفعله الفلسطينيون، النهار العربي  - 27
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فانه وعلى الرغم من اإلخفاقات العديدة لـلجهاد في إطالق  ،ووفق التقديرات االستخبارية االسرائيلية

في أراض مفتوحة )معطى يشير الى جودة متدنية للصواريخ ومشاكل في %  20نحو منها التي تفجر  ،الصواريخ

صاروخ، وهذه كمية شبه مضاعفة عن عدد الصواريخ  1100يم نجح في إطالق نحو منظومة اإلنتاج(، فإن التنظ

عمال األخاليا اطالق النار وتقليص بالفشل في استهداف هذه المسألة وترتبط  ،2019عام ا نجح في إطالقهالتي 

 (.28)يلي الرئيسية للجيش االسرائنقطة الضعف وظلت هذه بمثابة هجومية بعد اغالق دائرة االستخبارات، ال

 عوامل انهاء الجولة:

ان المعركة قد ستستمر اسبوعا، وربما أقل من ذلك، وذلك سابقة  ةاالسرائيلياالستخبارية تقديرات الاشارت 

قدرات القتالية للجهاد االسالمي، واحتماالت تأثرها جراء الضربات المباغتة لمراكز الفي ضوء المعلومات عن 

 وساعدت العديد من العوامل على سرعة انهاء المعركة ، واهمها : القيادة والسيطرة في بداية المعركة،  

ى سرعة إنهائها، تشكلت حالة اجماع في إسرائيل أنه وفي ضوء تحقق أهداف الحملة وغاياتها، ينبغي السعي إل .1

من التخوف اضافة الى  (.29قبل أن تتدحرج إلى حملة أوسع لم تسَع إسرائيل إليها في تعريف أهداف الحملة )

في بداية المعركة، في حالة نجاح الجهاد االسالمي في تنفيذ عملية تم تسجيلها احباط اإلنجازات العملياتية التي 

في هجوم إسرائيلي يقود إلى المس بأبرياء ويحول موقف المجتمع عسكرية قد تضرب الجبهة الداخلية أو خلل 

 الدولي ضد إسرائيل، خاصة وان اإلعالم العالمي يظهر المباالة تجاه جولة القتال في قطاع غزة. 

، والتسهيالت االقتصادية، والوعود بإعطاء غزة أن األوضاع االقتصادية في قطاعاالسرائيلية حكومة الراهنت  .2

اآلالف من تصاريح العمل ستصّعب على حركة الجهاد اإلسالمي االستمرار في معركة طويلة يمكن أن تكون 

انعكاساتها على إسرائيل، باإلضافة إلى المخاوف من تنامي التعاطف الجماهيري العربي والدولي، وما لها 

 (.30طف من أخطاٍر قد ينسف كل األهداف التي خططت مسبقا لتحقيقها )يمكن أن يحمله مثل هذا التعا

قرار حماس عدم المشاركة في المعركة، ارتبط بعدد الضحايا، وازدياد اعدادهم سيزيد الضغط على حماس  .3

 (.31لالشتراك في المعركة، ولذلك فقد حرص الجيش اإلسرائيلي على تقليص اإلصابات في صفوف المدنيين )

تراجع كفاءة عمليات إطالق الصواريخ لدى حركة الجهاد ومات استخبارية اسرائيلية الى ان أشارت معل .4

االسالمي، ونقصان االحتياطات الصاروخية، وعدم القدرة على تنفيذ هجمات ناجحة تستهدف اليات قوات 

مي للقبول االحتالل باستخدام صواريخ الكورنيت ، عوامل ما عززت الضغوط في داخل قيادة الجهاد االسال

 (.32بوقف اطالق النار لتقليص خسائرهم )

 المرحلة المقبلة:وسيناريوهات محددات 

هناك العديد من العوامل التي يجب اخذها في عين االعتبار للتعرف على سيناريوهات المرحلة المقبلة 

 م واهمها : 2022في ضوء نتائج معركة غزة صيف 

                                                           
 09-08-2022األخيرة، معاريف تل ليف رام، "سالح االقتصاد" ساعد إسرائيل في جولة القتال  - 28
 تل ليف رام، مصدر سابق - 29
 08-08-2022عبد المجيد سويلم: الحرب على غّزة: فتّشوا عن االنتخابات أّوالً!، االيام  - 30
 م2022-8-7عاموس هرئيل، قرار حماس باالنضمام إلى إطالق النار سيحدد مدة القتال ، هآرتس  - 31
 يوآف ليمور، مصدر سابق. - 32
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 غياب الهدف االستراتيجي للمعركة،بسبب بضرر استراتيجي، تسببت معركة غزة أن تقديرات استخبارية  .1

، الجهاد، فقد كانت فترة العمليات قصيرة ولم تؤدّ إلى وقوع أضرار مؤثرة في "الردع"فإذا كان الهدف استعادة 

تعقيد . اضافة الى فرصة العادة بناء قواته مجددا، ما يعني بقاء إسرائيل عرضة للتهديداتالذي اصبح لديه 

، اضافة الى في قطاعالجهاد تعزيز موقع إضافة عنصر جديد في معادلة الصراع، يتمثل في بس الردع، أسا

حماس التي سيتم رفع المسؤولية عنها فيما يتعلق بالعمليات التي تستهدف اسرائيل انطالقا من قطاع غزة، 

  (.33) وهو ما يمنح الحركة هامش اكبر للتحرك

السالم االقتصادي، مقابل استمرار االحتالل ومواصلة وفق سياسة  دارة النزاع"سياسة إسرائيل القائمة على "إ .2

" القائمة على تكثيف عمليات الجيش االسرائيلي في َجّز العُشباالستيطانية، بالتزامن مع عملية "المخططات 

دولة  دون وجود أفق سياسي لحل الصراع وإنهاء االحتالل وإقامة ، لن تنجحعمق االراضي الفلسطينية 

مواجهات الى تنتقل ستبقى إسرائيل ، والمقاومةقائمة، في ظل تصاعد حالة الصراع ، وستبقى فلسطينية مستقلة

وهو ما يفرض ضرورة تقييم هذه المعركة من  (.34غزة )الضفة الغربية وقطاع جوالت قتالية ال تنتهي في و

هذا اإلطار الصعوبة الجوهرية للتسوية التي زاوية استراتيجية وليس فقط من زاوية تكتيكية، حيث تبرز في 

يجري العمل عليها في غزة لضمان الهدوء األمني لفترة زمنية طويلة، وذلك رغم مساعي إسرائيل التي تشكل 

 (. 35سابقة لتحسين الواقع المدني في المنطقة انطالقا من الفرضية بأن األمر سيقلل احتمال التصعيد )

وهو لعمليات العسكرية غير قادرة على احداث تغيير استراتيجي، على االرض ، اأكدت المعركة االخيرة ان  .3

خاصة وانه التقديرات  التساؤالت عن الثمن مقابل المواجهة العسكرية االخيرة في قطاع غزة،ما عزز 

ة ويتعزز رأي يعتقد بامكاني االستخبارية االسرائيلية الزالت تؤكد عدم وجود حل عسكري لمشكلة قطاغ غزة،

أكثر نجاحا مع "حماس". اال ان هناك في المقابل تقدير يرى سياسية، استغالل هذه الجولة للدفع قدما بعملية 

ان احتمالية هذا السيناريو ال تبدو كبيرة في المدى الزمني القريب، حيث تتمسك إسرائيل بسياستها السابقة، 

طويلة  ئةافق سياسي قد يؤدي الى تحقيق التهدالتي ال تربط بين تلك التسهيالت االقتصادية وضرورة وجود 

 (.36، وهو ما يجعلنا نعتقد ان العد التنازلي نحو المواجهة العسكرية القادمة قد بدأ بالفعل )المدى

، اال ان الجانبين يأخذان في االعتبار بين ايران والدول الكبرى عن انهيار المفاوضات لم يتم االعالن رسميا   .4

الذي قد يعيد الشرق األوسط إلى مناخات التوتر اإلقليمية التي تملك طهران وواشنطن تأثيرا   ،هذا االحتمال

فيها. ولن يكون الوضع الفلسطيني بعيدا عن التأثر بتلك التطورات حيث يتوقع ان يتواصل تصعيد المواجهات 

الى انتفاضة  ضاع وصوال  مع قوات االحتالل في الضفة الغربية ، وهو االمر الذي بات ينذر بانفجار االو

شاملة ، في ضوء الحديث عن عملية عسكرية موسعة لقوات االحتالل في شمال الضفة الغربية، وهو االمر 

ة ، تقف امام اختبار حقيقي ، سواء على صعيد ئالذي سيجعل كل التفاهمات التي يجري الحديث عنها للتهد

بط التنظيمات االخرى وخاصة الجهاد االسالمي عن قدرة حركة حماس على االلتزام بتلك التفاهمات او ض

 (.37المشاركة في الرد على االعتداءات االسرائيلية في الضفة الغربية )

                                                           
 08-2022عوديد تيرة: حماس تحّرض الجهاد اإلسالمي لتكسب مزيداً من الوقت، معاريف  - 33
 09-08-2022أسرة التحرير، التعامل مع "حماس" على أنها عنوان غزة، هآرتس  - 34
 08-08-2022، يديعوت ”حماس“عاموس جلعاد وميخائيل ميلشتاين، حذاِر أن تقّدم إسرائيل تنازالت لـ  - 35
 11-08-2022عد عبد الرحمن، وحيداً.. كعادته يقف قطاع غزة، مركز الناطور د. أس - 36
 2022-09-11أسعد عبود، تعثّر المفاوضات النووية... كيف ينعكس إقليمياً؟، النهار العربي  - 37
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 خيارات مستقبلية : 

 الخيار االول : مواجهة متعددة الجبهات: 

الضروري تقديرات استخبارية اسرائيلية انه على الرغم من انجازات الحملة األخيرة، اال انه من ترى  •

، مع حماس والجهاد في قطاع غزة وحزب "متعددة الجبهات"وسيناريوهات مواجهة  ،االستعداد للجولة التالية

ستبدو الحملة التالية مختلفة، وتستوجب تنسيق حيث ، المواجهةهللا من الشمال، واحتمال ان تنضم ايران الى 

التوقعات بين الجيش والقيادة السياسية، خاصة وأنه سيضع الغالبية الساحقة من سكان إسرائيل تحت "التهديد 

المباشر"، وسيضع أمام إسرائيل تحديا  أكبر في استخدام القوة الجوية وفي وجه قدرات الدفاع لـ "حزب هللا"، 

ئيل السيطرة في مدى جوي على ارض صغيرة في ظل السيطرة التامة لالستخبارات وصورة لن يكون إلسرا

وفق هذا السيناريو، فان التداخل الذي رأيناه في الحملة االخيرة سيتعين عليه أن يتخذ تعبيرا  اقوى  المعركة. 

واصلة البناء والتكييف للقوة ومستوى اكثر تعقيدا  في األداء. ولذلك فان اسرائيل ستكون مطالبة باالستعداد، لم

 (.38ومواصلة تعزيز التداخل االستخباري في ظل تعميق االندماج بين القدرات والمنظومات المختلفة )

 : ما بين الردع او الهدوء : الثاني الخيار 

 أن يكون قطاع غزة على المدى البعيد منطقة مجردةكان دائما يتمحور حول الهدف االستراتيجي االسرائيلي  •

من السالح، وتحكمها جهة شرعية تعترف بإسرائيل وال تمارس العنف ضدها، وفي هذا االتجاه يوجد امام 

 إسرائيل خيارين في مواجهة التحدي الذي يمثله قطاع غزة: 

احتالل القطاع وتغيير الحكم في حملة عسكرية واسعة وعميقة، عالية التكلفة ومنفعتها ليست اعادة األول،  .1

 واضحة، بغياب جهة ترغب وتستطيع اإلمساك بدفة الحكم. 

االستقرار والهدوء في إطار وقف اطالق النار طويل المدى ، بالتوازي مع الجهود السياسية واألمنية، : الثاني  .2

دع، ومواصلة العزل السياسي لحماس ومنع جهودها للعمل في الضفة الغربية. وينبع بهدف الحفاظ على الر

التحدي الذي يواجهه هذا الخيار من أن الهدوء سيكون مؤقتا  وهشا ، ما يفرض على إسرائيل أن ضرورة العمل 

مسألة لضمان الردع ومنع تعاظم قوة التنظيمات في قطاع غزة ، هو ما يفرض ضرورة اعطاء وزن أكبر ل

المعركة التي “حيال غزة، وكبح العناصر النوعية لديها كهدف مركزي لـ  "إدارة المخاطر"تعاظم القوى في 

 وإقامة آليات رقابة تتصدى لميل تأجيل السياقات. ” بين المعارك

، فقد جسدت المعركة االخيرة اآلثار السلبية لغياب استراتيجية سياسية إسرائيلية شاملة تجاه قطاع غزةولقد  •

اتخذت الحكومة الحالية مقاربة مختلفة في غزة، عنوانها التسهيالت االقتصادية مقابل الهدوء، وهو ما يؤكد 

، التي اسفرت عن "االحتواء"انه وفي ضوء غياب تفكير إستراتيجي لدى حكومات اسرائيل، بديال لنظرية 

  (.39) تعاظم التهديدات التي تمثلها حماس وحزب هللا والجهاد االسالمي

وقد ال تضمن هذه السياسة تحقيق الهدوء لفترة طويلة، وإبقاء حماس خارج دائرة المواجهة،  بسبب العديد من  •

امام تطور تلك السياسة االقتصادية، وخاصة ملف األسرى والتوجهات المستقبلية  العقبات التي قد تقف حائال  

ضفة الغربية والقدس، وهو ما قد يدفع إسرائيل لحركة الجهاد والمنظمات االخرى وتطورات االوضاع في ال

                                                           
 11-08-2022تسفيكا حايموفيتس، دعوا نشوة االنتصار واستعدوا للجولة القادمة، معاريف  - 38
 13-08-2022يل، لن يبزغ الفجر: الفرصة التي أضعناها في غزة، هآرتس إسرائيل هرئ - 39
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الى المطالبة بقواعد جديدة تضع حماس أمام معضلة العمل بشكل مختلف في المستقبل من خالل التدخل بفاعلية 

في تحقيق الهدوء وضبط التنظيمات، وعدم المشاركة في جوالت القتال المستقبلية، وربط االمر باستمرار 

 (. 40)التسهيالت االقتصادية 

وبينما تتوقع التقديرات االسرائيلية ان سياسة التسهيالت االقتصادية قد تعزز التوجهات السلمية في صفوف  •

قيادة حماس، حيث يتوقع ان تقيد سياسة التسهيالت المقترحة من هوامش حرية الحركة في المشاركة في 

ثوابت حركة حماس، فإن الحركة ال يمكنها المواجهات القادمة، ان هناك تقديرات تعتبر انه وفي ضوء مفاهيم و

أن تكون شريكا  لحل سياسي، حيث ستستغل الحركة تلك التسهيالت لتعزيز قدراتها العسكرية، التي ستؤثر 

على اسرائيل الحذر واإلبقاء على السياسة وهو ما سيفرض بقدر كبير على شدة وتوقيت المواجهة التالية،  حتما  

 (.41واد الخام والتي يمكن لحماس أن تستخدمها في تعزيز قدراتها العسكرية )االنتقائية في ادخال الم

 :دولة غزة حماس و :الثالثالخيار 

o  تقديرات حركة حماس، أن الوقت غير مناسب، سياسي ا واقتصادي ا وعسكري ا، لمعركة حدد االحتالل اعتبرت

والتوتر األميركي الصيني، والتوتر بين حزب وقتها المناسب له؛ حيث العالم مشغول بما يجري في أوكرانيا، 

هللا وإسرائيل على خلفية الغاز، واستئناف المفاوضات حول النووي اإليراني. ويبدو أن الحركة استفادت من 

التجارب السابقة، فأرادت اال تقدم المبررات لالحتالل لشن عدوانه وأن تجنّب القطاع حربا  مدمرة، اضافة الى 

لدى الحركة،  "المقاومة"في مفهوم  هاما   مها في قطاع غزة،  وهو ما يمكن اعتباره تغييرا  ضمان استقرار حك

، وانما يجب ان يكون ضمن استراتيجية واضحة  "رد الفعل"باعتبار انه ال يجب ان يكون في اطار عمليات 

 (. 42 )ومدروسة، توازن بين التضحيات واإلمكانيات، بحيث يمكن استثمار تلك التضحيات سياسيا  

o  موقف حماس من المعركة، بحسابات إقليمية دفعت الحركة الى تجنب التورط في جولة القتال وارتبط كذلك

االخيرة ، حيث ترتبط الحركة بعالقات مصالح مع مصر، التي تمثل الرئة الوحيدة لقطاع غزة، وقطر، التي 

تحتضن الكثير من قيادات الحركة في تمثل مصدر تمويل هام الستقرار حكمها في قطاع غزة، وتركيا التي 

الخارج،  فاالرتباطات المتعددة للحركة والتي تتقاطع حساباتها مع تلك االطراف االقليمية، التي ترتبط 

على البحث عن طريقة ما لتجاوز في هذا االتجاه واعتمدت تقديرات الحركة ، بحساباتها الخاصة مع تل ابيب

 (.. 43)ها يط قطاع غزة في حرب لن تخدم مصالحالتوجهات االيرانية الساعية لتور

o  وعلى الرغم من ان حركة حماس قد تكون خسرت نسبيا  مكانتها جماهيريا ، كعنوان لمعسكر المقاومة ، اال ان

اصبحت تتصرف كفصيل سياسي لديه التزامات و ،الحركة كسبت سياسيا ، ودللت على تمسكها باالتفاقات

يق نفسها كطرف قيادي مؤثر، وتحرص على التكيف مع المعطيات اإلقليمية وعليه استحقاقات، وتسعى لتسو

والدولية، لتكون في الموقع الذي يؤهلها كطرف مقرر في المشهد السياسي الفلسطيني، أو طرف شريك في 

 (.44القرار الفلسطيني، حيث تلوح في االفق مخططات اسرائيلية وامريكية لتمرير مشروع دولة غزة )

                                                           
 عاموس جلعاد وميخائيل ميلشتاين، مصدر سابق - 40
 17/8/2022في غزة، معاريف ” صيانة الهدوء“مئير بن شباط: على إسرائيل البحث عن طرق لـ  - 41
 عبد الغني سالمة: مصدر سابق - 42
 2022-08-08؟، النهار العربي ”حماس“زة: هل قّوت دور مصر وأفادت علي حمادة: جولة جديدة في غ - 43
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o جعلت غزة أكثر هدوءا  مقارنة والتي  2021صيف الفترة التي جاءت بعد معركة ئيل بارتياح الى وتنظر اسرا

بالعقدين الماضيين، وهو ما جعل التفكير االسرائيلي يتجه العتماد حركة حماس كطرف يمكن التفاهم معه 

غزة، وبدء الحوار مع  لتحقيق الهدوء في غزة ، وخاصة عندما سمح نتنياهو بمرور الدعم المالي القطري إلى

الحركة حول إعادة اإلعمار والبناء االقتصادي والمدني للقطاع. وخفضت إسرائيل القيود المفروضة على 

إلى غزة، ومنحت آالف العمال من القطاع تصاريح للعمل في إسرائيل، وسمحت دخول وخروج البضائع 

واطلقت مشروع "برنامج مدني موسع" لتحسين  (.45بالعديد من مشاريع البنى التحتية المعطلة منذ سنوات )

األوضاع االقتصادية واإلنسانية في غزة، وهو ما سعت اليه حركة حماس خالل سنوات حكمها، لتحقيق مثل 

 هذا االختراق، والذي يعني تلقائيا  تطور مكانتها وشرعيتها السياسية إقليميا  ودوليا . 

o مع حركة حماس والتي قد تسمح باقامة دولة تغيير المعادالت،  رغم االنفتاح الذي تحاول من خالله إسرائيل

في قطاع غزة قد تعفي اسرائيل من المسؤولية امام المجتمع الدولي والمطالبات بحل الدولتين ، باقامة الدولة 

 الفلسطينية في قطاع غزة ، اال ان هذا االمر يواجهه العديد من العقبات االستراتيجية اهمها : 

يحتاج لتفاهم والتزام كامل وطويل المدى من قبل حركة حماس لخلق مقاربة آمنة ومضمونة هذا الخيار  .1

 إلسرائيل، شبيه باتفاقها مع منظمة التحرير الفلسطينية مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

الفلسطينية، االقتصادية موقف حكومة إسرائيل من غزة ككيان منفصل عن سيطرة السلطة هذا الخيار يتجاهل  .2

واإلدارية، حيث تواصل تمويل أجهزة الحكم المدني ودفع الرواتب لعشرات آالف الموظفين، ولهذا يحذر 

االقتصاديون من انه لن تكون قائمة لالقتصاد في غزة دون أن تكون السلطة صاحبة السيادة، حيث يعتمد 

ولي والعربي. وفي المقابل فان المؤشرات تؤكد ان اقتصاد قطاع غزة على السلطة الفلسطينية والدعم الد

التصدير من غزة هامشي، والبطالة مرتفعة جدا، شبكات الكهرباء، المياه، المواصالت، االتصاالت، الصحة 

والتعليم مهملة ومتآكلة. في مجاالت معينة يوجد فيها "إدارة مزدوجة"، للسلطة ولـ "حماس". السلطة 

ي شيقال ضريبة من سكان غزة. وهو ما يطرح تساؤول حول قدرة اسرائيل على تحمل الفلسطينية نفسها ال تجب

 (.46هذه التكاليف ؟. ال يوجد خيار عملي لوجود "دولة غزة" منفصلة )

الذي تتخذه حركة حماس يشبه سياسة الفصل التي تبعتها إسرائيل تجاه التكتيك أن من سرائيلية االتخوفات ال .3

المحافظة على الهدوء في غزة ، بالتوازي مع التصعيد في الضفة الغربية، حيث  غزة ، لكن بالعكس، بمعنى

تضع حماس هدف إضعاف السلطة الفلسطينية ، على سلم أولوياتها االستراتيجي، وزيادة التأييد لحماس. 

وتحاول الحركة استغالل حالة ضعف السلطة في الضفة الغربية، ومعارك الوراثة بين قيادات حركة فتح، 

وتعتقد ان المواجهات اليومية في شمال الضفة الغربية مع قوات االحتالل، بمثابة تأكيد على انفالت زمام 

السيطرة من السلطة الفلسطينية، وهو ما يمنح المجال لحركة حماس لتوسيع نشاطاتها والعمل على تفكيك 

 السلطة، خصوصا في ضوء الفراغ المتوقع بعد رحيل الرئيس عباس.  

غياب أي أفق سياسي  حماس في غزة، مقابلحركة مع في اسرائيل من تطور السياسات االسرائيلية  تخوفات .4

، بل عن ”موجة عمليات“، حيث ال يدور الحديث عن الغربية فاقم الوضع في الضفةيسالفلسطينية مع السلطة 

األول من العام  في النصف، و2021عمليات في الضفة في  104يتعزز يوميا. فقد تم تسجيل  "ميل مقلق"

                                                           
 11-08-2022د. سنية الحسيني، مالحظات على الجولة العسكرية األخيرة على غزة، مركز الناطور - 45
 09-08-2022، هآرتس   سيفر بلوتسكر، حذاِر من حل "الدول الثالث" ! - 46
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. وإذا أضفنا أحداث الشهر األخير، فإن األعداد التي حدثت في آب هي أعلى من عملية 97تم تسجيل  2022

، والباقي حدث إطالق نار 12منها (، 216رقما  قياسيا  في العمليات )تم تسجيل  2015في وكل السنة الماضية. 

هذه وتشير عملية إطالق نار في الضفة.  41في النصف األول من العام الحالي نفذت وعمليات طعن ودهس. 

أن المسلحين الذين اختفوا على مدى سنوات طويلة من شوارع المدن الفلسطينية يعودون اآلن الى األرقام 

  (.47يات )العمل، على حساب سيطرة السلطة الفلسطينية، وهو ما يهدد بعودة الفوضى وموجة قادمة من وبقوة

توجه جهودها في المرحلة القادمة في الضفة الغربية التقديرات االستخبارية ان حركة الجهاد االسالمي سوف  .5

ضرورة تكثيف العمل ضد حركة الجهاد ولذلك تطالب االجهزة االمنية االسرائيلية بوربما داخل إسرائيل، 

ر القوة الرئيسية للحركة ، والتي تشمل تمسك االسالمي في المرحلة المقبلة ، من خالل التركيز على محاو

الحركة بخيار عدم الصدام مع حركة حماس ، باعتبار ان هذا االمر يمثل مصدر قوة للحركة في قطاع غزة ، 

ولذلك تجاوزت الحركة عدم انضمام حركة حماس للجولة العسكرية االخيرة ، بحجة مسؤوليتها المدنية عن 

رات االستخبارية االسرائيلية فانه يجب العمل على انتزاع مصدر القوة هذا من سكان قطاع غزة. ووفق التقدي

، عن طريق تحويل حركة حماس في غزة إلى جسم مشروع، يشارك في إعادة إعمار القطاع ”الجهاد“

شهداء األقصى في الضفة الغربية، والتصدي للتنسيق بين سرايا القدس بالتزامن مع ومحاربة الجهاد اإلسالمي. 

والذي قد يؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية وفقدان السيطرة في الضفة، وهذا االمر يتطلب الدفع قدما  بعملية 

  (.48سياسية لتعزيز موقف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية )

 الخالصة : 

لحركة الجهاد جاءت الحرب االخيرة على غزة كجزء من عملية استراتيجية تستهدف تدمير البنية التحية  •

الجهاد  تاحباط توجها، واإلسالمي اآلخذة في التطور بتوجيهات إيرانية، في الضفة الغربية وقطاع غزة

عدوان لما اعتبرته اسرائيل دافعا ل، بين قطاع غزة ومجريات االحداث في الضفة الغربيةللربط  ،اإلسالمي

  زة والضفة الغربية.بين غالجيوسياسي حماية استراتيجية الفصل على قطاع غزة، ل

، جاء في استعادة الهدوء بالحد األدنى لسكان الجنوبالمتعلق ب "المجال التكتيكي"اهداف العملية الى  اختصار •

 أضرار مؤثرة في تنظيموعدم إحداث فترة العمليات لمحدودية استحالة تحقيق االهداف االستراتيجية، ضوء 

عنصر جديد في معادلة الصراع في يهدد باضافة ما  .مستقبالفرصة العادة بناء قوته التنظيم ما يمنح ، الجهاد

فيما يتعلق بالعمليات عن حماس، اضافة الى رفع المسؤولية  ،الجهاد االسالميقوة تعزيز قطاع غزة، يتمثل في 

تخدام الجهاد، التي تستهدف اسرائيل انطالقا من قطاع غزة، ما يمنح الحركة هامش اكبر، حيث تستطيع اس

 .كثر تعقيدااالاصبحت ستخبارية العملياتية واالتحديات وهو ما يعني أن ال، والذي أصبح أقصر

تنعكس على مستقبل ، قد إزاء قطاع غزة  يةسرائيلاإلفجوة استراتيجية تتعلّق بالسياسة المواجهة أظهرت و •

لم تعد كذلك ، ادارة شؤون القطاعفي  "حصريالعنوان "ال التي كانت حماسفحركة الصراع بين الجانبين، 

 ".دولة غزةبمشروع " ة، ما يطرح تساؤل حول حقيقة التوجهات االسرائيلية المتعلقفي الجانب العسكري

موقف حماس من المعركة، بحسابات إقليمية دفعت الحركة الى تجنب التورط في جولة القتال ارتبط كذلك  •

جاوز التوجهات االيرانية الساعية لتوريط قطاع غزة في حرب لن االخيرة، واعتمدت تقديرات الحركة على ت

                                                           
 11/8/2022؟ ، يديعوت أحرونوت ”الجهاد“آفي يسخاروف: هل حماس تنحت جانباً في حرب إسرائيل على  - 47
 ،15/8/2022رونيت مارزن: كيفية اإلضرار بالجهاد اإلسالمي، هآرتس  - 48
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كسبت سياسيا ، ها . وعلى الرغم من ان حماس قد تكون خسرت نسبيا  مكانتها جماهيريا ، اال انهاتخدم مصالح

حرص على التكيف مع المعطيات اإلقليمية والدولية، لتكون في الموقع ي وتسعى لتسويق نفسها كطرف مؤثر

الذي يؤهلها كطرف مقرر في المشهد الفلسطيني، أو طرف شريك في القرار الفلسطيني، حيث تلوح في االفق 

 : هذا االمر يواجهه العديد من العقبات، "دولة غزة"مخططات اسرائيلية وامريكية لتمرير مشروع 

يحتاج لتفاهم والتزام كامل وطويل المدى من قبل حركة حماس لخلق مقاربة آمنة ومضمونة هذا الخيار  .1

، وهو ما سيفرض باتفاقها مع منظمة التحرير الفلسطينية مطلع التسعينيات من القرن الماضي ةإلسرائيل، شبيه

لحركة والتداخالت على حركة حماس التزامات قد ال تكون قادرة على القبول بها في ضوء الوضع الداخلي ل

 االقليمية التي تشكل مأزقا حقيقيا امام اية توجهات لحركة حماس في هذا االتجاه.

المواجهات اليومية تصعيد المحافظة على الهدوء في غزة ، بالتوازي مع بالذي تتخذه حركة حماس التكتيك  .2

حركة مع ياسات االسرائيلية ان تطور السيعزز التخوفات من في شمال الضفة الغربية مع قوات االحتالل، 

، حيث الغربية فاقم الوضع في الضفةيسالفلسطينية غياب أي أفق سياسي مع السلطة  حماس في غزة، مقابل

 يتعزز يوميا.  "ميل مقلق"، بل عن ”موجة عمليات“ال يدور الحديث عن 

ازدياد قوة الجهاد االسالمي في المشهد الفلسطيني في ضوء المعركة االخيرة، يعزز المخاوف من توجهات  .3

ستسعى اسرائيل الى مقايضة حركة ولذلك في الضفة الغربية وربما داخل إسرائيل، لتصعيد العمليات الحركة 

يتولى مسؤولية قطاع ، العمل على تحويل حركة حماس في غزة إلى جسم مشروعحماس في قطاع غزة ، ب

  .على االقل –، في قطاع غزة الجهاد اإلسالميغزة بالتزامن مع التصدي لتوجهات 

التكاليف واالعباء االقتصادية التي ستترتب على القاء مسؤولية قطاع غزة بالكامل على حركة حماس ، خاصة  .4

بتحمل الجزء االكبر من تلك الفلسطينية مل جزء بسيط من تلك التكاليف، حيث تقوم السلطة حانها حاليا تت

 المسؤولية، ويساعدها في ذلك عالقاتها الدولية التي جاءت بفضل التزاماتها الدولية والعربية.

 رؤية استراتيجية : 

ما العمليات العسكرية غير قادرة على احداث تغيير استراتيجي، ان في داخل اسرائيل ترى رؤية استراتجيية  •

خاصة وان التقديرات االستخبارية االسرائيلية  ن الثمن مقابل المواجهة العسكرية االخيرة،التساؤالت ععزز 

سياسية، لدفع قدما بعملية ارأي بامكانية هذا الويتعزز  غزة، عالزالت تؤكد عدم وجود حل عسكري لمشكلة قطا

ان احتمالية هذا السيناريو ال تبدو كبيرة في المدى الزمني القريب، مغايرة  اتاال ان هناك تقدير ،مع "حماس"

 "افق سياسي"وضرورة وجود  "التسهيالت االقتصادية"حيث تتمسك إسرائيل بسياستها التي ال تربط بين تلك 

 .تقتربلمواجهة العسكرية القادمة ا ، وهو ما يجعلفي قطاع غزة "تهدأة طويلة المدى"تحقيق ل

، السالم االقتصادي، مقابل استمرار االحتاللوفق سياسة  اسة إسرائيل القائمة على "إدارة النزاع"سيولذلك فان  •

لحل الصراع وإنهاء شامل دون وجود أفق سياسي ، ، لن تنجحبالتزامن مع تكثيف عمليات الجيش االسرائيلي

ستبقى ، والمقاومةقائمة، في ظل تصاعد حالة الصراع ، وستبقى االحتالل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

  غزة.الضفة الغربية وقطاع ال تنتهي في مواجهات الى تنتقل إسرائيل 

وهو ما يفرض ضرورة تقييم هذه المعركة من زاوية استراتيجية وليس تكتيكية، حيث تبرز الصعوبة الجوهرية  •

للتسوية التي يجري العمل عليها في غزة لضمان الهدوء األمني لفترة زمنية طويلة، انطالقا من الفرضية بأن 

 األمر سيقلل احتمال التصعيد. 


