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المقاومة الفلسطينية :من الحجر إلى الصاروخ
ّ
ما بعد تراجع دور النضال الفلسطيني ومنظمة التحرير واليسار ،تمكنت املقاومة
الفلسطينية ،مطلع الثمانينيات ،من بدء حالة نضال جديدة ،انتقلت من املجموعات املغلقة
والصغيرة إلى حالة مؤسسية تحاكي إلى ٍّ
حد ما مزيجًا بني حرب العصابات واملنظومة الرسمية
للجيوش النظامية .وصاغ هذه الحالة ّ
تنوع عمالني سار على نحو تصاعدي يمكن رصده

بين انتفاضتين وثالث حروب

تغيرت
التكتيكات
ّ

غزة ـ عروبة عثمان
منذ اللحظة األولى النتهاء الحرب الثانية
ع��ل��ى غ����زة ع����ام ( 2012ع���م���ود ال���س���ح���اب)،
اه���ت���م���ت ف���ص���ائ���ل امل���ق���اوم���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة
ّ
الكمية
بالتركيز عسكريًا على الناحيتني
وال����ن����وع ّ����ي����ة ،وت�����راف�����ق ذل������ك م�����ع خ���ط���وات
لتحصني الجبهة الداخلية والحفاظ على
تماسكها .وفي مراحل فاصلة ،برزت ّ
الندية
ّ
على املستوى املعلوماتي واألمني ،ما قلل
منسوب الخسائر لديها بصورة ملحوظة.
ً
وأمس مثال ،أعلنت سرايا القدس ،الجناح
ال��ع��س��ك��ري ل��ح��رك��ة «ال���ج���ه���اد اإلس�ل�ام���ي»،
ً
نعيها نحو  120مقاتال قضوا في خمسني
ي���وم���ًا ،ب���ل إن ع����ددًا م��ن��ه��م اس��ت��ش��ه��د وه��و
موجود في بيته خالل قصفه مع العائلة،
أي خارج ساعات الخدمة.
حتى على مستوى الحرب النفسية الذي
يحتاج النجاح فيه إل��ى العمل وف��ق علوم
عسكرية حديثة ،عملت سرايا القدس عام
 2012ع��ل��ى إرس����ال رس��ائ��ل ع��ب��ر ال��ه��وات��ف
املحمولة إلى خمسة آالف جندي وضابط
إسرائيلي باللغة العبرية ،ما شكل سابقة
ج����دي����دة ،وأي����ض����ًا س������ارت ك���ت���ائ���ب ال��ق��س��ام
(ح�����م�����اس) ع���ل���ى ال���ن���ح���و ن���ف���س���ه ف����ي ه���ذه
الحرب ،لكن باستثمار الطاقة الصاروخية
عبر دعوتها العلنية لالحتالل إلى تفعيل
منظومة القبة الحديدية بأقصى طاقاتها،
م��ع إع��ط��اء م��وع��د ال��ت��اس��ع��ة م��س ً
��اء لقصف
عشرة صواريخ لم تستطع املنظومة ،رغم
الغطاء ال��ج��وي للطيران ال��ح��رب��ي ،منعها
م����ن االن����ط��ل�اق أو إس���ق���اط���ه���ا ك���ل���ه���ا ،علمًا
ب����أن ال��ك��ت��ائ��ب دع����ت وس���ائ���ل اإلع���ل��ام إل��ى
تستطع امل��ق��اوم��ة
تغطية ه���ذا ال��ح��دث .ل��م
ّ
فعل كل ذلك إال بإتقانها التخفي البشري
لعناصر امل��ق��اوم��ة ،وال��ت��م��وي��ه على مواقع

ّ
إط��ل�اق ال���ص���واري���خ .ه���ذا ع��ل��ى ك���ف م��ي��زان،
وع����ل����ى ال����ك����ف اآلخ�������ر ك�����ان ال���ت���س���ل���ل خ��ل��ف
خ��ط��وط ال���ع ّ
���دو م���دع���اة إل����ى ق��ل��ق ال��ج��ن��ود
واملستوطنني من العمليات املفاجئة ،وهو
م��ا استفادت املقاومة منه ف��ي ب��ث رسائل
رع����ب أخ������رى .م���ن ه���ن���ا ،ي��م��ك��ن ال��ب��ح��ث في
كيفية انتقال املقاومة من ال���دور الدفاعي
إلى آخر مبادر عبر  28سنة من االنتفاضة
والحروب.

االنتفاضتان األولى والثانية
ل���م ي��ك��ن ال��ت��م��اي��ز ف���ي االن���ت���ف���اض���ة األول����ى
( )1993 1987-واض���ح���ًا ،ألن ال��ب��ي��ئ��ة التي
أطلقت ش���رارة االنتفاضة كانت شعبوية
ّ
بحتة ،ولم تتصل بحالة منظمة تدير دفتها
أي م��ن ح��رك��ات ال��ت��ح ّ��رر الوطني بالدرجة
األساسيةّ .
تدرجت هذه االنتفاضة في أداء

عملت المقاومة
على تصغير حجم
العبوات مع الحفاظ على
تأثير قوي لها

الفعل امل��ق��اوم على ث�لاث م��راح��ل مركزية:
األولى مرحلة انتفاضة الحجارة ،والثانية
ح����رب ال��ع��ص��اب��ات وال���س���ك���اك�ي�ن ،وال��ث��ال��ث��ة
العمليات االستشهادية.
مع ه��ذا العمل ال��ف��ردي والجماعي ،ارتقت

ف���ص���ائ���ل امل�����ق�����اوم�����ة ،وخ�����اص�����ة «ح����م����اس»
و«ال��ج��ه��اد اإلس�ل�ام���ي» ،إل���ى وض���ع جديد
م���ن ال��ت��ك��ث��ي��ف ال��ك��م ّ��ي وال���ن���وع ّ���ي ل�لأع��م��ال
ال��ع��س��ك��ري��ة .ك��ان��ت ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى ال���ج���دران
ف����ي ت���ل���ك األي���������ام ج���ري���م���ة ي���ع���اق���ب ع��ل��ي��ه��ا
االح����ت��ل�ال ،وش���م���ل ال���ج���رم ب��ال��ت��أك��ي��د عمل
الفصائل والناس على املقاومة بالحجارة
واملقالع والزجاجات الحارقة حتى السالح
األب��ي��ض .رغ��م ال��ه ّ��وة الكبيرة ب�ين أسلحة
املقاومة واالح��ت�لال ،ف��إن الفصائل ّ
تنبهت
إل��ى ض����رورة تفعيل ال����ذراع اإلع�لام��ي��ة ّ في
م����وازاة امل��ق��اوم��ة امل���ح���دودة ،فخلق ملثمو
ال��ف��ص��ائ��ل ظ���اه���رة ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى ال���ج���دران
ل���ت���وج���ي���ه رس����ائ����ل ت���ع���ب ّ
���وي���ة إل�����ى ال��ش��ع��ب
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وت���رس���ي���خ ال����ج����دار ال��ن��ف��س��ي
الفاصل بينه وبني ّ
عدوه.
أم��ا األجنحة العسكرية ،ف��ب��دأت تبدع في
ح��رب العصابات مع دق��ة إصابة األه��داف
العسكرية على وج���ه ال��ت��ح��دي��د ،م��ا أسهم
ف���ي اس��ت��ن��زاف امل���ك ّ���ون ال��ب��ش��ري األس��اس��ي
في جيش االحتالل ال��ذي ك��ان منتشرًا في
شوارع القطاع ومخيماته.
وك��ان��ت ال��ع��م��ل��ي��ات آن�����ذاك ُت�����دار ع��ل��ى ٍّ
نحو
ف����������ردي .ومل�������ع ن����ج����م م�����درس�����ة ع����م����اد ع��ق��ل
ال��ع��س��ك��ري��ة (ح����م����اس) وم��ح��م��د ال���ص���وري
(سرايا القدس) ،ثم بدأ استحداث وحدات
ه��ن��دس��ة خ���اص���ة ب���امل���ت���ف ّ���ج���رات واألح���زم���ة
ال��ن��اس��ف��ة ل����ي ّ
����دوي م��ع��ه��ا زم�����ن ال��ع��م��ل��ي��ات
االس��ت��ش��ه��ادي��ة ال����ذي ب��ق��ي م��س��ت��م��رًا خ�لال
األع�������وام األول������ى م���ن االن��ت��ف��اض��ة ال��ث��ان��ي��ة،
ّ
قبل أن تفكك السلطة ال��خ�لاي��ا العسكرية
ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ف����ي ال��ض��ف��ة
امل��ح��ت��ل��ة ،إض��اف��ة إل���ى رف���ع ال��ع ّ
��دو منسوب
اإلجراءات األمنية.
وت��اب��ع��ت امل��ق��اوم��ة ف��ي االن��ت��ف��اض��ة الثانية
االس���ت���م���رار ب��ن��ه��ج ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة

مسافة أربع سنوات كافية لتقوي املقاومة ذراعها وتطور مداها الصاروخي (أشرف عمرة ـ آي بي ايه)

واالستشهادية ،لكن عملية السور الواقي
ال���ت���ي ن��ف��ذه��ا ج��ي��ش االح���ت�ل�ال ع����ام 2002
وب����ن����اء ج������دار ال���ف���ص���ل ال���ع���ن���ص���ري ع��رق�لا
استكمال العمليات االستشهادية ،وأشارت
عدة مصادر إلى أن إيقاف املقاومة لها جاء
ألسباب داخلية لم تصرح بها.
ه��ذا دف��ع امل��ق��اوم��ة إل��ى العمل على تكوين
قوة صاروخية بدأت من صواريخ محلية
ً
الصنع لم يتجاوز مداها  2-3كلم ،وصوال
إلى املواجهة األخيرة (راجع العدد .)2380
ل��ك��ن��ه��ا ف����ي امل���ق���اب���ل أب����دع����ت ف����ي ع��م��ل��ي��ات
اق��ت��ح��ام املستوطنات وامل��واق��ع العسكرية
ع����ل����ى ال������ح������دود م�����ع ال����ق����ط����اع ح����ت����ى ج����اء
االنسحاب اإلسرائيلي من غزة عام ،2005
لتتجه املقاومة نحو ابتكار حرب األنفاق
ال���ت���ي ح���ف���رت أس���ف���ل امل���واق���ع اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة
ل���ت���ف���ج���ي���ره���ا ،وأي�����ض�����ًا ب���ع���ض امل�����ح�����اوالت
لتنفيذ عمليات في البحر.
ف���ي امل��ق��اب��ل ،ظ���ل االح���ت�ل�ال ي��ن��ف��ذ عمليات
ت���وغ���ل ب���ري���ة واق���ت���ح���ام���ات ل���ث�ل�اث���ة أع�����وام
م���ت���ت���ال���ي���ة ،وواج����ه����ت����ه األذرع ال��ع��س��ك��ري��ة
ب���ال���ق���ذائ���ف امل����ض����ادة ل����ل����دروع وال���ع���ب���وات
ال��ن��اس��ف��ة ،وأوق����ع����ت ف���ي ص��ف��وف��ه خ��س��ائ��ر
ك��ث��ي��رة ،خ���اص���ة م���ع اس��ت��ط��اع��ت��ه��ا تفجير
دب���اب���ات «امل��ي��رك��اف��اه» ،وه���ي عملت أيضًا
ع���ل���ى ت���وف���ي���ر م����خ����زون واف�������ر م����ن ق���ذائ���ف

الهاون ،وأخرى مضادة للدروع ،وصنعت
نماذج محلية مل��ض��ادات ال���دروع كـ«البنا»
و«ال����ي����اس��ي�ن» و«ال����ب����ت����ار» ،وب����ذل����ت ج��ه��دًا
م���ش���اب���ه���ًا ف�����ي االس����ت����غ����ن����اء ع�����ن ال���ع���ب���وات
ً
البرميلية ( 100كجم) ،وصوال إلى عبوات
صغيرة لألفراد والدروع.

حرب «الرصاص املصبوب»

ك����ان ع��ن��ص��ر امل��ب��اغ��ت��ة أه����م م���ا م ّ���ي���ز ح��رب
«ال���������رص���������اص امل������ص������ب������وب» ال������ت������ي ب�������دأت
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ( )2009 2008-ب��ض��رب امل��ق ّ
��ار
ّ
األمنية والشرطية لحكومة غ��زة السابقة،
ول���م ت��ك��ن ف��ص��ائ��ل امل���ق���اوم���ة ،ال��ت��ي أره��ق��ت
م��ن االج��ت��ي��اح��ات امل��ت��واص��ل��ة ،ع��ل��ى درج��ة
ّ
عالية من الجاهزية والتخطيط املنظم في
مواجهة العدوان.
ً
إثر ذلك ،عانت «القسام» و«السرايا» خلال
ك��ب��ي��رًا ع��ل��ى امل��س��ت��وى األم��ن��ي وال��ع��س��ك��ري،
ول��م يكن تقدير ال��ق��ي��ادة السياسية دقيقًا
ملجريات التصعيد ،ما ساعد على تحقيق
ال����س��ل�اح ال����ج����وي ،وه�����و ال��������ذراع ال��ط��وي��ل��ة
ل���ل���ع���دو ،أه����داف����ًا ك���ث���ي���رة ،واغ����ت����ال ق���ي���ادات
م��ه��م��ة م���ن امل���ق���اوم���ة س��ي��اس��ي��ة وع��س��ك��ري��ة
ً
وحتى حكومية ،فضال عن ال��ردع النسبي
ل�������ق�������درات امل�����ق�����اوم�����ة ال�����ص�����اروخ�����ي�����ة ع��ب��ر
اس����ت����ه����داف م���ن���ص���ات إط���ل��اق ال���ص���واري���خ

على نهج حزب اهلل عسكريًا ...وسياسيًا لو أمكن
غزة ـ سناء كمال

التعاون بني املقاومة الفلسطينية وحزب الله أثمر عن استنساخ النموذج العسكري (آي بي ايه)

لم يكن اقتباس األغاني واألناشيد الثورية
اللبنانية على الشاشات الفلسطينية محل
التقليد ،أو امل��ح��اك��اة ،ال��وح��ي��د ،فاملقاومة
عملت على تنفيذ م��ا فعله ح���زب ال��ل��ه مع
إسرائيل على مدار سنوات مضت ،وإن كان
ال��ح��زب ق��د س��ب��ق الفلسطينيني ف��ي كثير
م��ن التكتيكات وال��وس��ائ��ل ،فإنها ل��م تفقد
فعالياتها في مواجهة االحتالل.
وظ���ه���ر ق��ب��ل ال����ح����رب ،وخ���اص���ة م���ع تخلي
ح��رك��ة «ح���م���اس» ع��ن ال��ح��ك��م ف��ي غ���زة أنها
ق���د أق���ام���ت م��راج��ع��ة خ��ل��ص��ت إل���ى ض���رورة
ت��ش��ك��ي��ل ن���م���وذج م��ش��اب��ه��ة ح����زب ال���ل���ه في
الساحة اللبنانية ،وإسقاطه على املشهد
الفلسطيني ،أي هناك من يحكم ،وآخر عليه
ت��أم�ين ال���ح���دود م���ن أي ض���رب���ات عسكرية
إسرائيلية ،أو مقاومتها وقت الحرب.

وم����ن أك���ث���ر األذرع ال��ع��س��ك��ري��ة ق�����درة على
تطبيق هذا النموذج كتائب القسام التابعة
ل��ـ«ح��م��اس» بصفتها ق��وة عسكرية كبرى
ف��ي ال��ق��ط��اع ،م��ا يتيح ل��ه��ا ف��رص��ة تطبيق
ال���ن���م���وذج ال��ل��ب��ن��ان��ي إذا ق�����ررت «ح���م���اس»
فعليًا التخلي عن الحكم ومشروع الوصول
إل��ى السلطة .وال يعني ه��ذا ان��زواء ه��ا عن
تمثيل سياسي ،عبر ح��زب جديد ،يضمن
لها الحضور في املشهد لتكون ذات محدد
أساسي في اتخاذ القرار ،وإمكانية املزاوجة
بني املقاومة والسياسة.
وتكفي ن��ظ��رة واح����دة إل���ى سير العمليات
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ه��ج��وم��ي��ة وال��دف��اع��ي��ة ،وال���رد
ال�����ص�����اروخ�����ي ،وال�������ق�������درات ال��ت��س��ل��ي��ح��ي��ة،
ل��ي��ظ��ه��ر ج��ل��ي��ًا أن ال���ت���ع���اون ب��ي�ن امل���ق���اوم���ة
وح���زب ال��ل��ه أث��م��ر ع��ن استنساخ النموذج
العسكري مع مراعاة الفروق في الجغرافيا
وال���خ���ص���وص���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،وه������و م��ا

وصفته بعض املصادر الحمساوية بأنها
«غ���ي���رة امل��ق��اوم��ة م���ن امل���ق���اوم���ة» .ل��ك��ن م���اذا
ع���ن ال��س��ي��اس��ة وت��أث��ي��ره��ا ع��ل��ى املستقبل
العسكري ،وإن كانت «حماس» قد استغلت
وجودها في الحكم لتقوية الذراع املسلحة
ل���ه���ا ،ع��ل��ى خ��ل�اف ت��ج��رب��ة «ف����ت����ح»؟ أي��ض��ًا،
ه���ل ي��ع��ن��ي خ����روج ال��ح��رك��ة اإلس�لام��ي��ة من
لعبة الحكومات أنها ستعود إلى املقاومة
البحتة ،أم ستحاول تطبيق ن��م��وذج آخر
ي��ح��ق��ق امل�����زاوج�����ة ب��ي�ن ال���س���ي���اس���ة وخ���ي���ار
امل���ق���اوم���ة ،وخ���اص���ة أن���ه���ا ال ت�����زال تحتفظ
بكتلة برملانية كبيرة؟ محللون وباحثون
سياسيون رأوا أن الفرصة مناسبة لخروج
«ح���م���اس» م��ن «آث����ام ال��س��ي��اس��ة» ،وخ��اص��ة
أن هناك من يرى أنها «نضجت سياسيًا»
على املستوى الداخلي أقله ،وهو جزء من
رأي أحمد يوسف ،وهو املستشار األسبق،
ل���رئ���ي���س وزراء ح���ك���وم���ة غ������زة ال���س���اب���ق���ة،

