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تقارير

عدنان �أبو عامر*

�لعدو�ن �لإ�رس�ئيلي على غزة:

األسباب والنتائج والتداعيات

ق�سوة جاء  الأكثر  ليكون  اأيار/مايو،   5  -  4 ي 
َ
يوم غزة  قطاع  على  الأخير  الإ�سرائيلي  العدوان 

والقوة  جهة،  من  والجرحى  ال�سهداء  باأعداد  الخا�سة  الميدانية  معطياته  اإلى  نظراً  ودموية، 

النارية الم�ستخدمة من جهة اأُخرى، وتجاوز اإ�سرائيل لحاجز التردد المتعلق بالغتيالت من جهة ثالثة.

انطالق م�سيرات  العا�سر من نوعه منذ  ناريًا، هو  والكثيف  الق�سير زمنيًا،  الإ�سرائيلي  العدوان  هذا 

المتكررة على  الإ�سرائيلية  اآذار/مار�س 2018، ويمكن اعتباره قفزة نوعية في العتداءات  العودة في 

روا له. القطاع الذي ما اإن ي�سع عدوان ما اأوزاره، حتى ي�ستعد الفل�سطينيون فيه ويتح�سّ

ال�سيا�سية:  التطورات  من  جملة  عن  بمعزل  غزة  على  الأخير  العدوان  اإلى  النظر  ال�سعب  من  ويبدو 

اآثارها  تاركة  العين،  تخطئها  ل  ب�سورة  جميعها  تجلت  والتي  والإقليمية،  والإ�سرائيلية  الفل�سطينية 

الوا�سحة بعد انتهاء العدوان.

�أوًل: �أ�سباب �ملو�جهة

اإلى  نظرتها  في  الوا�سع  الختالف  من  الرغم  على  ُتجمع،  والإ�سرائيلية  الفل�سطينية  الأو�ساط  تكاد 

اإدارة  هو  اإنما  الح�سار،  وك�سر  العودة  م�سيرات  انطالق  منذ  غزة  قطاع  في  يحدث  ما  اأن  على  الأمور، 

الإن�سانية  لالأزمة  جذرية  حلول  اإيجاد  اأمام  الوا�سح  الأفق  انعدام  ظل  في  والأمني،  الميداني  للموقف 

المتفاقمة في القطاع المحا�سر.

وفي ظل هذه القناعة المتزايدة جاء العدوان الأخير الذي تمثلت اأ�سبابه المبا�سرة الفورية في اأمرين 

مهمين:

1 - ا�ستمرار الحتالل الإ�سرائيلي في اإطالق النار المبا�سر بهدف القتل على المتظاهرين ال�سلميين 

ب ب�سقوط �سهداء وجرحى يوم الجمعة الموافق فيه 3 اأيار/مايو، 
ّ
على حدود قطاع غزة، الأمر الذي ت�سب

على الرغم من اأنهم لم ي�سكلوا خطراً على حياة الجنود الإ�سرائيليين، كما اأنه لم يغلب على م�سيرات يوم 

* رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة األمة ــــــ غزة.
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اإنها على العك�س، كانت م�سيرات �سلمية هادئة، مثلما جرت  الجمعة ذاك و�سائل المقاومة الخ�سنة، بل 

ع ال�سابقة.
َ
م

ُ
العادة في اأيام الج

هذا الت�ساهل الإ�سرائيلي في اإطالق النار لقتل واإ�سابة وا�ستهداف متظاهرين �سلميين، �سّكل عاماًل 

�ساغطًا على قوى المقاومة التي لم ت�ستطع اأن تقف مكتوفة الأيدي اأمام هذا ال�ستهتار الإ�سرائيلي.

ت�سرين  الإن�سانية في  التفاهمات  به في  اللتزام  تم  الوا�سح في تطبيق ما  الإ�سرائيلي  التلكوؤ   - 2

والأمم  وقطر  م�سر  برعاية  الإ�سرائيلي  والحتالل  الفل�سطينية  المقاومة  بين   ،2018 الأول/اأكتوبر 

في  المعي�سية  الأو�ساع  واأو�سل  الإ�سرائيلي،  المزاج  رهائن  الفل�سطينيين  جعل  الذي  الأمر  المتحدة، 

القطاع اإلى م�ستويات غير م�سبوقة من التدهور والمعاناة.

فل�سطيني في  مليون  اأكثر من  اأن  قد حّذر من  اأيار/مايو،  الأونروا في 13  تقرير �سادر عن  وكان 

قطاع غزة، ي�سكلون اأكثر من ن�سف عدد �سكانه، ربما ل يكون لديهم بعد فترة طعام كاٍف.

الفترة  ال�ستعال في  الأخيرة، و�سيبقيان دائمي  المواجهة  الذي فجر  ال�ساعق  �سّكال  الحدثان  هذان 

المقبلة، اإّل اإذا حدثت م�ستجدات جوهرية على بيئة ال�سراع الجارية في القطاع، الأمر الذي ي�سكل فر�سة 

لت�سليط ال�سوء على عوامل اأُخرى غير مبا�سرة �ساهمت في اندلع العدوان الأخير.

3 - �سعر الفل�سطينيون، ول �سيما ف�سائل المقاومة، بخيبة اأمل كبيرة، ب�سبب ما اعتقدوا اأنها خديعة 

اإ�سرائيلية تمكنت منهم، وتتعلق بانق�ساء النتخابات الإ�سرائيلية الأخيرة في 9 ني�سان/اأبريل، بهدوء 

ن�سبي، على اأمل باأن يفي بنيامين نتنياهو بوعوده للو�سطاء الم�سريين بتطبيق التفاهمات في اليوم 

التالي لنتهاء المو�سم النتخابي، �سرط اأن ت�سهد حدود غزة هدوءاً اأمنيًا ل يوؤثر في فر�سه النتخابية، 

فكان له ما اأراد، لكنه نكث بوعوده، واأخلفها، وتراجع عن تعهداته.

في جولة العدوان الأخيرة، راأى الفل�سطينيون اأن ثمة فر�سة اأُخرى �سانحة ل بد لهم من ا�ستغاللها 

النكبة  ذكرى  مع  يتزامن  والذي  ا�ستقاللها،  ت�سميه  ما  احتفالت  اإ�سرائيل  اإحياء  في  وتتمثل  اإيجابيًا، 

الفل�سطينية، اإلى جانب تنظيم مهرجان الأغنية الأوروبية ''اليوروفيجن''، وهو حدث فني عالمي ت�ستفيد 

منه اإ�سرائيل �سيا�سيًا واقت�ساديًا و�سياحيًا.

اعتقد الفل�سطينيون خالل الت�سعيد الأخير اأن هذه الأحداث والفاعليات ربما تكون فر�سة ل تتكرر 

كثيراً لنتزاع موافقة اإ�سرائيلية على تطبيق التفاهمات الإن�سانية المتفق عليها، ب�سبب الرغبة الإ�سرائيلية 

اأمني، وهو ما تمثل في ا�ستئناف العمل بتلك  اأي تعكير  الجامحة في تمرير هذه الحتفالت من دون 

التفاهمات في اليوم التالي لنتهاء العدوان الأخير.

ثانيًا: �لنتائج �مليد�نية

لم يتجاوز المدى الزمني للعدوان الإ�سرائيلي الأخير على غزة ثماني واأربعين �ساعة، لكنه حمل في 

طياته نتائج كثيرة واآثاراً متعددة، على مختلف ال�سعد، وفي �ستى المجالت، يمكن ر�سدها في النقاط 

التالية:

1 - �لتبعات �لع�سكرية: بدا وا�سحًا اأن المقاومة الفل�سطينية حازت قدرات ع�سكرية وقتالية نوعية 

ًا ونوعًا، الأمر الذي تجلى في حجم الدمار الكبير في الم�ستعمرات 
ّ
ا�ستخدمت بع�سها للمرة الأولى، كم

الجنوبية الم�سماة ''غالف غزة''، و�سوًل اإلى مدينَتي اأ�سدود والمجدل المحتلتين، اللتين ت�سررتا ب�سورة 
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كبيرة وفق ما بثته قنوات التلفزة الإ�سرائيلية.

هذه الآثار تحمل اإ�سارة اإ�سرائيلية مقلقة اإلى ما قد تكون عليه طبيعة المواجهة الع�سكرية المقبلة، 

قدرات  الفل�سطينية  المقاومة  وا�ستخدام  حيازة  حيث  من  ووا�سعة،  �ساملة  مواجهة  كونها  �سيما  ول 

متقدمة جداً، كفيلة باإحداث اأ�سرار ودمار كبيرين في الجبهة الداخلية الإ�سرائيلية، الأمر الذي يوؤخذ في 

الح�سبان لدى دوائر �سنع القرار الإ�سرائيلي في حال اأرادت الذهاب اإلى خيار الح�سم الع�سكري مع غزة.

بلغة الأرقام، نحن اأمام كثافة �ساروخية فل�سطينية غير م�سبوقة، اإذ بلغت اأعداد �سواريخ المقاومة 

خالل 42 �ساعة قتال نحو 700 �ساروخ، بمعدل 416 �ساروخًا في اليوم الواحد، وهو 4 اأ�سعاف كثافة 

ا اأطلقته المقاومة في 51 يومًا في �سنة 2014.
ّ
�سواريخ حزب اللـه في حرب 2006، وت�ساوي 15% مم

المك�سوفة على  المنطقة  في  اإقامة جدار خر�ساني  في  اإ�سرائيل  �سرعت  الع�سكرية،  للنتائج  ا�ستمراراً 

الفل�سطينية في تنفيذ عملية نوعية با�ستخدام  المقاومة  الأمني �سمالي قطاع غزة، بعد نجاح  ال�سياج 

�ساروخ ''كورنيت'' موجه ا�ستهدف �سيارة ع�سكرية اإ�سرائيلية ب�سكل مبا�سر خالل جولة الت�سعيد الأخيرة. 

وتبلغ تكلفة اإقامة الجدار المدمج بتقنيات ذكية قرابة 27 مليون دولر، و�سيتم بناوؤه على طول م�سارات 

ال�سكة الحديد، لحماية القطار الذي ي�سير في المنطقة المك�سوفة من جهة قطاع غزة، من ال�ستهداف في 

اأي جولة ت�سعيد مقبلة.

على ال�سعيد الع�سكري الفل�سطيني، يمكن القول اإن اإ�سرائيل تجاوزت حاجز التردد الذي كان يرافقها 

موجهة  اغتيالت  بتنفيذ  والمتعلق   ،2018 اآذار/مار�س  منذ  ال�سابقة  الت�سع  الت�سعيد  جولت  خالل 

النهار،  المقاومين في و�سح  اتجاه عدد من  اأطلقت طائراتها �سواريخها في  فقد  ومركزة ومق�سودة. 

يجعل  الذي  الأمر  المقاومة،  ف�سائل  في  والح�سا�سة  الفاعلة  الميدانية  الكوادر  من  اأنهم  لحقًا  ن 
ّ
وتبي

الفل�سطينيين في حالة حذر اإ�سافي من مغبة بدء العدوان المقبل بالغتيالت.

2 - �لآثار �ل�سيا�سية: اأ�سفرت المواجهة الأخيرة عن ن�سوب حرب على �سكل تبادل التهامات داخل 

اأو بين الئتالف والمعار�سة، واتفق  ال�سيا�سي والع�سكري،  الم�ستويين  �سواء بين  الإ�سرائيلية،  الأو�ساط 

معظمها على اأن الفل�سطينيين نجحوا في ابتزاز اإ�سرائيل، من خالل ا�ستغالل التوقيت الحرج في اندلع 

هذه المواجهة من جهة، وتو�سيع رقعة ال�سواريخ من جهة اأُخرى، وعدم قدرة القبة الحديدية على �سّد 

القذائف الفل�سطينية ب�سورة كاملة من جهة ثالثة.

لم  الخام�سة  لت�سكيل حكومته  نتنياهو  م�ساورات  الأخير على غزة مع  العدوان  اندلع  تزامن  ولعل 

 في م�سلحته، على اعتبار اأنه اجتهد في اتفاقاته الئتالفية التي هي في قيد الت�سكل مع اأحزاب 
ّ
ي�سب

 فيه، في مقابل الهتمام بق�سايا داخلية ومالية لالأحزاب 
ّ
اليمين على ترحيل ملف غزة، واإرجاء البت

الم�ساركة.

غير اأن انفجار المواجهة الأخيرة مع غزة منح خ�سوم نتنياهو الحاليين، و�سركاءه المفتر�سين من 

ا�ستعادة هذه  اإلى  ال�سابق، والمتطلع  الدفاع  اإ�سرائيل بيتنا، ووزير  اأفيغدور ليبرمان زعيم حزب  اأمثال 

الوزارة، ذريعة جديدة لبتزازه مجدداً، فقد اأعلن ليبرمان اأن اأحد �سروط ان�سمامه اإلى ائتالف اليمين هو 

اأن يتم اإخ�ساع غزة بالقوة الع�سكرية، و�سوًل اإلى اإنهاء �سلطة ''حما�س''.

وهنا ثمة مالحظة �سيا�سية ل بد من اإيرادها، وتتمثل في وجود تبنٍّ غربي للرواية الإ�سرائيلية ب�ساأن 

النف�س بال  الدفاع عن  اإ�سرائيل حق  العدوان الأخير. ونحن لن نتكلم على الموقف الأميركي الذي منح 
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تحفظ، على ل�سان الرئي�س دونالد ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو، واإنما عن خروج مواقف كانت 

متوازنة في مواجهات �سابقة، وتغيرت الآن، وهي بحاجة اإلى قراءة فل�سطينية لمعرفة �سبب تغيرها، ول 

�سيما األمانيا والتحاد الأوروبي.

العمليات  غرفة  وجود  عززوا  العدوان  هذا  في  الفل�سطينيين  فاإن  الفل�سطيني،  ال�سعيد  على  ا 
ّ
اأم

الم�ستركة الخا�سة بف�سائل المقاومة، والتي اأدت مكوناتها كلها دورها في هذا العدوان بما لديها من 

ال�سيا�سي  الخطاب  وحدة  عن  ر 
ّ
يعب المقاومة  اأداء  في  متقدم  �سكل  على  تدل  وهي  واإمكانات،  قدرات 

وال�سلوك الميداني.

الأرا�سي  داخل  القطري  النفوذ  في  ملحوظة  زيادة  عن  الأخيرة  الجولة  اأ�سفرت  اأي�سًا،  �سيا�سيًا 

 480 بقيمة  معًا  غزة  وقطاع  الغربية  لل�سفة  ال�سخية  المالية  المنحة  تقديمها  في  تمثلت  الفل�سطينية، 

مليون دولر، بعد اأن كانت م�ساعداتها خالل الأعوام الما�سية متركزة على قطاع غزة، الأمر الذي ربما 

بعد  المنطقة،  في  تمو�سع  اإعادة  الر�سمية  الفل�سطينية  التحالفات  خريطة  ت�سهد  اأن  اإمكان  اإلى  ي�سير 

ال�ستجابة القطرية الح�سرية لمنا�سدة ال�سلطة الفل�سطينية اإنقاذها من اأزمتها المالية الخانقة.

3 - �لنتائج �لقت�سادية: على الرغم من اأن الموقف الر�سمي الإ�سرائيلي يق�سي باأنه ''عندما تطلق 

المدافع النار، ل نكترث بالمال''، فاإن الم�سوؤولين في وزارَتي المال والدفاع يعرفون جيداً اأن اأي جولة 

ع�سكرية تتحول في نهاية الأمر اإلى ق�سية اقت�سادية، واأن ا�ستمرار العدوان الأخير على غزة كان من 

مهرجان  اإلغاء  حال  في  العالم،  في  و�سورتها  الإ�سرائيلية،  بال�سياحة  كبيراً  �سرراً  يلحق  اأن  �ساأنه 

اليوروفيجن.

''تمار''،  حقل  من  الطبيعي  الغاز  �سّخ  وقف  �ستاينيت�س،  يوفال  الإ�سرائيلي  الطاقة  وزير  قرر  كما 

الميزانية  ق�سية  في  التاأثير  في  العدوان  توقيت  و�ساهم  اأُخرى.  طاقة  م�سادر  ا�ستخدام  اإلى  والنتقال 

طالب  الإ�سرائيلي  الجي�س  اأن  نجد  الوزارات،  ميزانيات  في  تقلي�سات  اإجراء  توقع 
ُ
ي فبينما  الحكومية، 

بزيادة ميزانية الأمن بع�سرة مليارات �سيكل.

وتمثلت النتائج القت�سادية الإ�سرائيلية المبا�سرة للعدوان على غزة في: توقف الإنتاج؛ التغيب عن 

بالن�ساط   
ّ

الم�س الترفيه؛  واأماكن  المطاعم  على  والإقبال  ال�سياحة  تراجع  المرافق؛  بع�س  في  العمل 

القت�سادي اليومي ب�سبب توقف العمل لدى انطالق �سافرات الإنذار.

ثالثًا: �لتد�عيات �مل�ستقبلية

المدافع وهدير  اأن دوي  اأوزاره ب�سورة موقتة؛ �سحيح  الأخير على غزة  الإ�سرائيلي  العدوان  و�سع 

المقاومة  الحية بين  بالنيران  الر�سا�س هداأت وتراجعت، وبدا ما جرى كاأنه مناورة  واأزيز  الطائرات 

والحتالل، اإّل اإن هناك توافقًا فل�سطينيًا - اإ�سرائيليًا يزداد مع مرور الوقت، على اأن الأمر ل يعدو كونه 

ا�ستراحة محارب، اأو فر�سة للتقاط الأنفا�س.

لم يحقق الجانبان تطلعاتهما من هذه الجولة الدامية: فاإ�سرائيل خرجت منها وهي ت�سعر بحالة عجز 

حقيقي عن ك�سر اإرادة الفل�سطينيين، على الرغم من اأنها اأوجعتهم، ونجحت في جباية اأثمان باهظة منهم، 

ية ونوعية، جاءت نتيجتها متمثلة 
ّ
ب�سرية واقت�سادية، لكنهم في المقابل وجهوا اإليها �سربات موؤلمة: كم

في م�ساهد الدمار و�سقوط القتلى والجرحى، واحتجاز مئات الآلف من الإ�سرائيليين في المالجىء.
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عدوانية  جولت  ت�سع  واحداً،  عامًا  تتجاوز  لم  فترة  خالل  �سهد  غزة  قطاع  اأن  من  الرغم  وعلى 

والمداولت  النقا�سات  من  بكثير  حظيت  خا�سة،  ب�سورة  الأخيرة  العا�سرة  الجولة  فاإن  اإ�سرائيلية، 

اأن الطرفين يحّثان الخطى ا�ستعداداً لجولة ت�سعيد مقبلة لن  الفل�سطينية والإ�سرائيلية، فقد بدا كما لو 

تكون الحادية ع�سرة، بل ربما تكون الأخيرة فعليًا، �سواء في اتجاه الح�سم الع�سكري النهائي، المكلف 

عليهما من جميع النواحي، اأو نحو اإبرام ت�سوية طويلة الأمد.

ومن الجدير ذكره اأن جملة من الأحداث يتزامن بع�سها مع بع�س في وقت واحد، وربما تكون ذات 

�سلة مبا�سرة بالعدوان الأخير على غزة كاأحد تداعياته الم�ستقبلية المبا�سرة، وهي على النحو التالي:

1 - ت�سكيل �لحكومة �لإ�سر�ئيلية �لجديدة: لي�س �سراً اأن نتنياهو الذي نجح في تمرير النتخابات 

اإلى  ''اليوروفيجن''، كان ي�سعى ل�ستمرار الهدوء  اأمني، وفي تحقيق الهدوء ذاته خالل مهرجان  بهدوء 

حين اإعالن حكومته الخام�سة.

اإلى اقتراب  عّد هذا التقرير، كانت تتزايد الموؤ�سرات 
ُ
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موعد اإعالن �سفقة القرن بعد �سهر رم�سان، اأي في اأوائل اأو اأوا�سط حزيران/يونيو. ولعل ال�سفقة بحاجة 

اإلى هدوء اأمني في غزة بالذات ل يعكر �سفو اأجوائها، وفي ظل الو�ساطة الناجحة التي تقوم بها م�سر 

وقطر والأمم المتحدة، فاإن هذه الأطراف ربما ت�ستطيع انتزاع تهدئة اأمنية من المقاومة في غزة، اإلى 

حين اإعالن هذه ال�سفقة، من دون معار�ستها من الناحية العملية الع�سكرية، ومحاولة عرقلتها.

الهدوء  با�ستمرار  بيا�س  على  �سيكًا  الو�سطاء  اأولئك  المقاومة  ف�سائل  تمنح  اأن  بال�سرورة  ولي�س 

اإعالن  الذي يجعل  الأمر  المتفق عليها،  بالتفاهمات  اإ�سرائيل  تلتزم  لم  اإذا  الأمني في غزة، وخ�سو�سًا 

�سفقة القرن محاطًا بمخاطر اأ�سا�سية من جبهة غزة.

3 - �لتوتر في منطقة �لخليج: في هذا الوقت اأي�سًا، يزداد التوتر الأمني والميداني بين اإيران من 

وتحديداً  الفل�سطينية،  الجبهة  اأن  ومع  اآخر.  الخليج من جانب  دول  وبع�س  المتحدة  والوليات  جانب، 

اأو باأُخرى  اإن التقديرات تتزايد باأنها �ستتاأثر ب�سورة  اإّل  غزة، تبدو بعيدة جغرافيًا عن منطقة الخليج، 

بهذا التوتر.

فاإ�سرائيل تزعم اأن اإيران التي تعاني ح�ساراً محكمًا، وتهديدات جدية بتوجيه �سربة ع�سكرية اإليها، 

قد ت�ستعين بحلفائها في المنطقة، ومنهم ف�سائل المقاومة الفل�سطينية من اأجل اإ�سغال اإ�سرائيل، والعمل 

على اإ�سعال جبهة غزة لت�سدير اأزمتها بعيداً عن اأرا�سيها.

�سحيح اأننا غير ملزمين بالت�سليم بالتقدير الإ�سرائيلي، اإّل اإن تدحرج الأمور في المنطقة قد يجعل 

غزة في عين العا�سفة، �سواء بمبادرة اإ�سرائيلية لمباغتة المقاومة على حين غرة فيها، اأو ب�سبب رغبة 

اإيران في البحث عن طوق نجاة من تهديد اأميركي يو�سك اأن يدخل حيز التنفيذ.

الفل�سطيني والإ�سرائيلي،  الجانبان،  الأخيرة في غزة موقتًا، وما زال  العدوان  انق�ست جولة  اأخيراً، 

�سيما  ول  الأمور،  �ست�سير  كيف  ترّقبهما  و�سط  ال�سعد،  مختلف  على  منها  والعبر  الدرو�س  ي�ستخل�سان 

المقبلة مع  العالقة  �سكل  �ستحدد  التي  الأ�سا�سية  الم�ساألة  الإن�سانية، وهي  بالتفاهمات  اإ�سرائيل  التزام 

غزة: عدوان جديد اأم ت�سوية دائمة.  


