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تذكري  أو بني سكان مدن اجلنوب مع  اجلنود  خسائر ىف 
الناخبني بأهنام بادرا لرضب اجلهاد ملنع اعتداءات حمتملة 
الذى  نيتانياهو  يفعله  كان  ما  عكس  عىل  إرسائيل  ضد 
كان ينتظر وقوع االعتداءات من غزة ليقوم بالرد عليها، 
رسالة فحواها: نحن األكثر نجاحا ىف محاية أمن إرسائيل 

من نيتانياهو ومعسكر اليمني.

اجلهود املصرية البناءة

إليه إرسائيل، والذى  أمام ما كانت تصبو  العائق األهم 
ترمجه ترصيح لوزير الدفاع اإلرسائيىل بينى جانتس ذكر 
فيه أن »العمليات العسكرية اإلرسائيلية ستستمر أسبوعا 
االعتداءات  وقوع  ملنع  املسبق  مرص  سعى  هو  أكثر«  أو 
أو إجبار إرسائيل عىل تقصري مداها الزمني، وذلك من 
خالل االتصاالت الكثيفة للقيادات األمنية املرصية مع 
اجلانبني اإلرسائيىل والفلسطيني، التى نجحت ىف النهاية 
املواجهات،  أمد  إطالة  من  إرسائيل  خوف  استثامر  ىف 
ودون  بمفرده  نفسه  جيد  أن  من  اجلهاد  تنظيم  وخوف 
دعم من محاس أو إيران داخل معركة ال يمكن كسبها، 
ومن ثم كان كال اجلانبني- إرسائيل وحركة اجلهاد- عىل 
استعداد للتعامل اإلجيابى مع مبادرة مرص لعودة اهلدوء 
الدور  أن  ذلك،  من  األهم  غزة.  وقطاع  إرسائيل  بني 
فرعية  معركة  ىف  الدخول  تفادى  قد  األزمة  ىف  املرصى 
عمليات  إدارة  سلطة  له  من  حول  واجلهاد  محاس  بني 
مبادرهتا  أن  عىل  مرص  وأرصت  إرسائيل،  ضد  املقاومة 
بالدرجة  الفلسطينى  الشعب  أجل محاية  مبادرة من  هى 
أى  بني  تفرق  ال  األزمة  إلهناء  اتصاالهتا  وأن  األوىل، 
مع  تتعامل  وأهنا  املبارشة،  وغري  املبارشة  أطرافها  من 
وأطراف  والفلسطينيون،  إرسائيل  مها  أساسيني  طرفني 
استعادة  جلهود  مرص  قيادة  بأمهية  تسلم  مساعدة  دولية 
التوصل  عن  املرصية  اجلهود  أسفرت  وبالتاىل  اهلدوء، 
إليقاف إطالق النار بني إرسائيل ومجاعة اجلهاد مع تعهد 
نشطاء  بعض  عن  اإلفراج  ملف  ىف  بالتعاون  إرسائيىل 
اجلهاد الذين ألقت السلطات اإلرسائيلية القبض عليهم 

ىف أثناء األزمة األخرية.
إىل  حيتاج  املرصية،  باجلهود  إليه  التوصل  تم  ما  وألن 
ليتحول  النار  إطالق  إيقاف  ودعم  الثقة  لبناء  إجراءات 
الفلسطينى  اجلانبني  حدود  عىل  كامل  هدوء  حالة  إىل 

أغسطس   5 غزة،  قطاع  عىل  باهلجوم  إرسائيل  بادرت   
احلايل، ىف سابقة هى األوىل ىف املواجهات التى دارت بينها 
وبني الفلسطينيني منذ عام 2008 حتى آخر مواجهة ىف 
مايو من العام املايض. بررت إرسائيل عدواهنا هذه املرة 
بأنه جاء كعملية استباقية، بعد أن قدمت أجهزهتا األمنية 
اجلهاد  مجاعة  جانب  من  هجوم  وقوع  باحتامل  تقريرا 
املحاذية  اجلنوب  ىف  اإلرسائيلية  املدن  ضد  الفلسطينية 

لقطاع غزة.
إقدام إرسائيل عىل البدء بالعدوان جّردها من احلجة التى 
استخدمتها ىف أربع مواجهات سابقة بأهنا تأتى ردا عىل 
حركة  رأسها  وعىل  غزة،  ىف  الفلسطينية  اجلامعات  قيام 
اإلرسائيلية.  املدن  صوب  صواريخ  بإطالق  محاس، 
األوروبية  الدول  لقادة  مقنعة  تبدو  احلجة  تلك  كانت 
استمرار  عىل  إرسائيل  وتساعد  املتحدة  والواليات 
الذريعة  هذه  فقداهنا  مع  ولكن  طويلة.  فرتة  عدواهنا 
كانت إرسائيل راغبة ىف إهناء عملياهتا ضد مواقع تنظيم 

اجلهاد بأرسع وقت ممكن.
تقدير أجهزة األمن اإلرسائيلية  عىل اجلانب اآلخر كان 
ألسباب  اجلهاد  تنظيم  مع  تقف  لن  محاس  حركة  أن 
عديدة، أمهها، رغبة األوىل ىف أن تثبت للداخل واخلارج 
مع  والتهدئة  احلرب  قرارات  ىف  الوحيد  املتحكم  أهنا 
إرسائيل. ومن هنا، يمكن القول إن توسيع اهلوة وانعدام 
إطالق  أسباب  أحد  كان  واجلهاد،  محاس  بني  الثقة 
إرسائيل عدواهنا، جنبا إىل جنب مع سعيها لتذكري الدول 
الكربى التى تتفاوض مع إيران للعودة لالتفاق النووى 
هتدد  التى  اجلامعات  تدعم  تزال  ال  األخرية  بأن  حاليا، 

أمن املنطقة ومنها حركة اجلهاد.
زعيم  نيتانياهو-  لبنيامني  املناوئ  املعسكر  كان  وأخريا، 
لرئاسة  للعودة  االستطالعات  ترشحه  الذى  املعارضة 
لدعم  اجلهاد  مع  املواجهة  الستثامر  يستعد  احلكومة- 
)رئيس  لبيد  يائري  برئاسة  عتيد«  »يش  حزبى  حتالف 
الوزراء ىف احلكومة االنتقالية احلالية( و«كاحول الفن« 
التى  االنتخابات  ىف  الدفاع  وزير  جانتس  بينى  بزعامة 

ستجرى ىف مطلع نوفمرب املقبل.
حتت  إرسائيل  خروج  سيمثل  احلزبني،  تقدير  وحسب 
وبدون  وقت  أرسع  ىف  اجلهاد  مع  املعركة  من  قيادهتام 
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الشعب  جتاه  بواجباهتا  التزاما  مرص  فإن  واإلرسائييل، 
الفلسطينى وجتاه احلفاظ عىل السالم واالستقرار سيتعني 
األسابيع  ىف  األطراف  كل  مع  اتصاالهتا  مواصلة  عليها 
إرسائيل  بني  جمددا  التدهور  عودة  ملنع  املقبلة  القليلة 

والفلسطينيني.

معركة محدودة

مل  حساباهتا  فإن  العسكرية،  إرسائيل  لتقديرات  وفقا 
عليها  تطلق  حيث  مفتوحة،  معركة  باألساس  تكن 
عملية جراحية، الستهداف مستوى معني من القيادة ىف 
حركة اجلهاد. وبحسابات هذه التقديرات، فإن العملية 
فيها  نحو 55 ساعة، نرشت  تقريبا  استمرت  العسكرية 
القبة احلديدية ىف وضع االستعداد، وقيم أداؤها بنجاح 

بنسبة 97% العرتاض نحو 1000 صاروخ.
إذا  مرتفعة  الشكلية  الناحية  من  النسبة  هذه  تكون  قد 
قورنت باحلرب السابقة التى دامت 11 يوما وأطلق فيها 
4 آالف صاروخ تقريبا، وبالتاىل عمليا فإن هامش التقدم 
الصواريخ  أداء  كذلك  كثريا.  خيتلف  مل  املنظومة  أداء  ىف 
التى أطلقت من القطاع إىل الداخل اإلرسائيىل مل يشهد 
تغريا كبريا، حيث مل تستخدم »رسايا القدس« ما يمكن 

تسميته«الصواريخ اإلسرتاتيجية«.
طورت  فإهنا  املواجهة،  زمن  حمدودية  رغم  لكن 
بدأهتا  مرحلة،  من  أكثر  عىل  ميدانيا  االستهداف  عملية 
تقريبا،  كم   10 مرمى  عىل  غزة  غالف  بمستوطنات 
ونيتفوت،  وكيسوفيم،  ونريعوز،  ونريم،  صوفا،  وهي: 
فيها  وااستخدمت  التذكاري،  والنصب  وسديروت، 
القاسم  وصاروخ  جراد،  وصواريخ  اهلاون  قذائف 

التكتيكي.
ثم دخلت املرحلة الثانية رسيعا مع مؤازرة ثالث كتائب 
املقاومة  كتائب  وهى  القدس،  لرسايا  أخرى  فلسطينية 
األقىص،  شهداء  وكتائب  املجاهدين،  وكتائب  الوطنية، 
جمال  وتوسع  املوحدة«  »الساحات  عملية  عليها  لتطلق 
لتصل  كم،   80 نحو  قطرها  لدائرة  االستهداف  دائرة 
الصواريخ إىل مواقع مثل: لتسيون، وبات يام، وتل أبيب، 
جوريون،  بن  ومطار  وبيتسول،  وعسقالن،  وحولون، 
وبئر السبع، مع حتول نوعى ىف جمال االستهداف غرب 

السيام  وبراق،  بدر  صواريخ  فيه  استخدمت  القدس، 
رأسا  وحتمل  كم،   120 إىل  تصل  التى  املطورة  النسخة 

متفجرا يزن 300 كجم.
وتضمنت التقارير اإلرسائيلية اإلعالن عن سقوط بعض 
نسبة  زيادة  ىف  تسبب  ما  القطاع،  داخل  الصواريخ  هذه 
هو  النقطة  هذه  عىل  تركيزها  أن  يعتقد  لكن  الضحايا، 
حماولة للتملص من املسئولية عن وقوع ضحايا مدنيني، 

باإلضافة إىل الطعن ىف قدرات الفصائل الفلسطينية.
هى  إرسائيل  أن  إىل  وبالنظر  أساسى،  بشكل  ويعتقد 
التى بدأت العملية العسكرية ضد اجلهاد، أن العملية ال 
تتوقف عىل حسابات القدرات. فمن املؤكد أن إرسائيل 
بقدرات  مقارنتها  يمكن  ال  عسكرية  قدرات  متتلك 
حمدودية  رغم  لكن  جمتمعة.  الفلسطينية  الفصائل 
املجال  ىف  طوارئ  حالة  ىف  تسببت  فقد  القدرات  تلك 

اإلرسائييل.
العامل  هو  العملية  هذه  ىف  املحورى  اجلانب  فإن 
االستخبارايت، من حيث قدرة إرسائيل أوال عىل حتديد 
بنك األهداف بدقة والوصول إىل القادة الثالثة ىف حركة 
بمواقع  اخلاص  األهداف  بنك  إىل  باإلضافة  اجلهاد، 
متغريا  يطرح  ما  وهو  واللوجستية،  العسكرية  احلركة 
ضد  عسكرية  عمليات  إرسائيل  شن  ىف  النظر  يستدعى 
فصيل واحد ىف القطاع، وهو اجلهاد وليس حركة محاس، 
العسكرية،  الناحية  من  القدرات  ىف  الفوارق  إىل  بالنظر 
ما  وهو  املعركة،  حسابات  خارج  محاس  تكون  عندما 
القبول  إىل  اجته  الذى  اإلرسائييل،  اجلانب  عليه  حرص 
بإيقاف إطالق النار حتى ال تدفع محاس إىل الدخول إىل 

ساحة املعركة وتضطر إىل توسيع نطاق وزمن العملية.
القصرية  املعركة  هذه  تشكل  ربام  اآلخر،  اجلانب  عىل 
األداء  تقييم  ىف  خاصة  حالة  واجلهاد  إرسائيل  بني  جدا 
أخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  للفصائل،  االستخباراتى 
اجلانب  أن  صحيح  املباغتة.  للهجامت  االستعداد 
الفلسطينى )الفصائل( كانت لديه استجابة للرد الرسيع، 
ىف   100 بلغت  الصواريخ  من  هائلة  دفعات  وإطالق 
كل  أن  االعتبار  ىف  الوضع  جيب  لكن  األوىل،  املرحلة 
بالرضورة  هدفه  إىل  يصل  لن  املقاومة  ستطلقه  صاروخ 
ىف ظل قدرات االعرتاض اإلرسائيلية، وهى ميزة ليست 



الوساطة المصرية فى مواجهة حسابات التصعيد بين إسرائيل والجهاد

https://acpss.ahram.org.eg  : املوقع االليكتروني

4

ستطلقه  صاروخ  كل  أن  حني  ىف  املقاومة،  لدى  متاحة 
أو  مدنى  سواء  القطاع،  ىف  هدف  إىل  سيصل  إرسائيل 
عسكري، وبالتاىل فاملرتقب أن تبدأ حسابات التقييم مرة 
إرسائيل  أقدمت  إذا  محاس،  جانب  من  خاصة  أخرى، 
السيام  األخرى  الفصائل  ضد  مباغتة  عملية  شن  عىل 
اجلهاد، وهو ما يمكن أن يسقط اهلدنة إذا ما اتسع جمال 

الرضبات اإلرسائيلية.

حسابات الفصائل

اجلهاد  حركة  استهداف  إرسائيل  إعالن  مواجهة  ىف 
غزة،  قطاع  ضد  شنتها  التى  اهلجامت  عرب  اإلسالمى 
تعاملت  الصادق«  الفجر  »عملية  هو  كبري  عنوان  حتت 
املقاومة  حركة  وخاصة  الفصائل،  من  وغريها  اجلهاد 
اإلسالمية- محاس، بالشكل املتوقع والقائم عىل إعالن 
اإلرسائيلية.  االعتداءات  مواجهة  ىف  الفصائل  وحدة 
ويتسق املوقف العام مع تراكامت ظهرت واضحة خالل 
هامش  عىل  إرسائيل  مع  املواجهة  للغة  اجلهاد  تصعيد 
ىف  هواش  أبو  هشام  لألسري  الصحية  األوضاع  تدهور 
أوضاع  لتشمل  االشتباك  قواعد  وتوسيع  املايض،  يناير 
األرسى، التى عادت للواجهة مع قيام إرسائيل بالقبض 
بشكل مهني، ىف 3 أغسطس احلاىل ، عىل بسام السعدى 

القيادى ىف اجلهاد.
وبعيدا عن االتفاق العام عىل أن املعركة تتجاوز فصيال 
حمددا وتستهدف الشعب الفلسطيني، وأمهية احلفاظ عىل 
القدس«،  »سيف  معركة  ىف  حدث  كام  اجلامعى  العمل 
وربام  مقيدا  محاس،  وخاصة  الفصائل،  اشتباك  ظل 
حمايدا مقارنة بالدور املفرتض من قبل البعض. وبدورها 
وإبراز  الفلسطيني،  التوافق  تأكيد  عىل  اجلهاد  حرصت 
حتمل  عىل  واملؤكد  لالعتداءات  الرافض  محاس  موقف 
اسم  املواجهة  عملية  عىل  وأطلقت  املسئولية،  إرسائيل 
رسائل  من  االسم  حيمله  ما  بكل  الساحات«  »وحدة 
املؤمتر  وىف  واجلغرافيا.  الفصائل  صعيد  عىل  رمزية 
الصحفى الذى عقده زياد النخالة، األمني العام للجهاد، 
عىل هامش التوصل التفاق إيقاف إطالق النار بوساطة 
متاسك  تأكيد  أعاد  احلايل،  أغسطس   7 مساء  مرصية، 
املقاومة وأمهية دعم ومساندة الفصائل، بام فيها محاس، 

والشعب الفلسطينى للحركة.

حماس وسؤال الغياب

ظهر واضحا عىل هامش االعتداءات اإلرسائيلية، والرد 
الذى متحور بشكل أساسى عىل حركة اجلهاد، التساؤل 
حول الرقم اللغز الذى حتدث عنه حييى السنوار، رئيس 
معركة  بعد  غزة،  ىف  محاس  حلركة  السياسى  املكتب 
اجلميع  طالب  حني   2021 مايو  ىف  القدس«  »سيف 
بتذكر الرقم »1111«. ومل تساعد الترصحيات التى ربط 
الرئيس  وفاة  تاريخ  بوصفه  املعلن،  الرقم  بني  تاليا  فيها 
عدد  إطالق  وخطط  عرفات،  يارس  السابق  الفلسطينى 
مماثل من الصواريخ ىف املواجهة القادمة مع إرسائيل، ىف 
بالرقم من تفسريات وآمال تتعلق  ارتبط  التعامل مع ما 

بصفقة تبادل األرسى املنتظرة.
أغسطس  ىف  اإلرسائيلية  االعتداءات  جتدد  ومع 
العسكري،  الفعل  ساحة  عن  محاس  وغياب  احلايل، 
السنوار،  ورقم  احلركة،  موقف  عن  تساؤالت  طرحت 
مشهد  من  وموقعها  املفرتضة  الصاروخية  والرشقات 
االعتداءات اإلرسائيلية واخلسائر البرشية واملادية. وزاد 
من التساؤالت احتفاء إرسائيىل بعدم مشاركة محاس ىف 
إطالق الصواريخ، والتعامل مع موقف احلركة من قبل 
املشهد  تطورات  ىف  األهم«  »اإلنجاز  بوصفه  البعض 
تدخلها  عدم  للواجهة  محاس  موقف  وأعاد  الراهن. 
وقامت   ،2019 ىف  اجلهاد  إرسائيل  استهدفت  عندما 
العسكرى  اجلناح  القدس-  رسايا  ىف  القائد  باغتيال 
خارج  بالبقاء  محاس  وطالبت  العطا،  أبو  هباء  للجهاد، 

دائرة املواجهة، كام حدث ىف أغسطس احلايل.
ىف  محاس  موقف  ارتبط  املتصورة  التناقضات  ورغم 
»وحدة الساحات« باهلدف األساسى للحركة واألطراف 
املعنية، بام فيها الفصائل وإرسائيل واألطراف اإلقليمية 
والدولية، والتوافق بني تلك األطراف، ورغم اختالف 
وتطلب  رسيعة.  هتدئة  إىل  التوصل  أمهية  عىل  األسباب 
حتقيق هدف جتنب احلرب املفتوحة رضورة احلفاظ عىل 
التصعيد ىف إطاره املقيد من أجل تعظيم فرص التهدئة، 
نطاق  وتقييد  العسكري،  الرد  ىف  محاس  مشاركة  وعدم 
ملا  إرسائيل  جتاوز  وعدم  اجلهاد،  به  تقوم  الذى  الرد 
خيص  أهداف  بنك  ضمن  مقيد  استهداف  أنه  يفرتض 

اجلهاد.
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عن  واحلديث  محاس  مشاركة  ىف  البعض  تشكك  رغم 
إمكان بقاء احلركة خارج ساحة املواجهة بشكل كامل، 
التى  التطورات  ظل  ىف  املشهد  هذا  مثل  تصور  يصعب 
شهدهتا األحداث منذ حرب غزة الرابعة، والتنسيق بني 
محاس واجلهاد ىف العديد من اللحظات الفارقة واملهددة 
الفصائل  فيه  تتحرك  الذى  الكبري  والعنوان  بالتصعيد، 
املقاومة  خيار  إسقاط  وصعوبة  القدس  بمحور  اخلاص 

باملطلق.
ووفقا هلذا، ظل ظهور أبو عبيدة- املتحدث باسم كتائب 
عز الدين القسام- اجلناح العسكرى حلامس، ممكنا ورهنا 
حالة  هشاشة  توفر  حيث  املعركة،  وأمد  بالتطورات 

السيطرة،  املقيد وسهولة خروج األوضاع عن  التصعيد 
ىف  للجهاد  قادة  واستهداف  واملادية،  البرشية  واخلسائر 
الضفة الغربية وغزة، الفرص الرضورية لتطور التصعيد 

وزيادة الفاعلني وجماالت التأثري.
عىل  محاس  دخول  التصعيد  استمرار  شأن  من  وكان 
ساحة املواجهة العسكرية هبدف جتنب التأثريات السلبية 
وخاصة  احلركة،  ومصداقية  وقيمة  مكانة  عىل  املحتملة 
بكل  محاس  تغييب  إنجاز  عن  اإلرسائيىل  احلديث  مع 
يطرحه  وما  داخلية  تأثريات  من  اخلطاب  هذا  حيمله  ما 
أرض  عىل  الساحات«  »وحدة  حتقق  عن  تساؤالت  من 
القائم كان قدرة  املشهد  املؤثر ىف  العامل  أن  إال  الواقع. 
من  املزيد  قبل  هتدئة  إىل  التوصل  عىل  املرصى  الوسيط 

التدهور ىف اجتاه احلرب.


