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المقاومة
والسياسة
عامر محسن
وبئر السبع عبر استعمال صواريخ غراد
روسية الصنع ذات مدى ( 40 20-كلم).

حرب «عمود السماء»

ّ
وتعقب مطلقيها واغتيالهم ،وأيضًا تقليل
نسبتها .أي�ض��ًا ل��م تكن الجبهة الداخلية
�ال م��ن التماسك،
الفلسطينية على ق��در ع� ٍ
إذ ع �م��د االح � �ت �ل�ال إل� ��ى اخ � �ت ��راق ص�ف��وف
وخصوصًا
امل�ق��اوم�ين وإح �ب��اط خططهم،
ّ
ع �ل��ى ص �ع �ي��د امل �ع ��رك ��ة ال� �ب ��ري ��ة ،ف �ت��وغ �ل��ت
قواته في غ��رب بيت الهيا وش��رق جباليا

ّ
(ش �م��ال) ،وح��ي ت��ل ال�ه��وا ج�ن��وب غ ��زة ،من
دون رد ُمحكم م��ن امل�ق��اوم��ة ،وأي�ض��ًا عمل
اإلس��رائ �ي �ل��ي ع �ل��ى ت�ق�ط�ي��ع ال �ق �ط��اع إل ��ى 3
أجزاء وفصل اإلمداد الطبي بني املدن.
رغ ��م ذل� ��ك ،ك�ش�ف��ت امل �ق��اوم��ة ورق� ��ة ج��دي��دة
ف��ي امل �ج��ال ال �ص��اروخ��ي ،ف�ق��د ت �ط� ّ�ور م��دى
الصواريخ ،ووص��ل إلى أس��دود وعسقالن

في حرب األيام الثمانية (عمود السحاب)
التي كانت األقصر بني حربني ،فاستطاعت
املقاومة أن تفاجئ العدو ،وساعدها على
ال� �ح ��ل ال �س �ي��اس��ي وج� � ��ود ال �ج �م��اع��ة األم
ل�ـ«ح�م��اس» (اإلخ ��وان املسلمون) ف��ي حكم
مصر .وأي�ض��ًا كانت اإلم ��دادات العسكرية
من تحت األرض تعمل بأعلى طاقتها.
ه �ك��ذا ك��ان��ت م�س��اف��ة أرب� ��ع س �ن��وات كافية
ل �ت �ق��وي امل �ق��اوم��ة ذراع� �ه ��ا وت �ط ��ور م��داه��ا
ال�ص��اروخ��ي حتى م��دى  75-80ك�ل��م ،كذلك
ّ
حدثت بنك أهداف مقابل ،وإن لم يكن مدى
الخطأ للصواريخ جيدًا ،لكنها استهدفت
معنويًا م��دن��ًا مهمة ف��ي فلسطني املحتلة
كالقدس وتل أبيب.
ك��ل ذل ��ك أس �ه��م ف��ي إض �ع��اف ط��اق��ة ّ
تحمل
ال�ش��ارع اإلسرائيلي ال��ذي وج��د نفسه في
مرمى نيران املقاومة دون فعالية من القبة
الحديدية كما في الحرب األخيرة ،وأيضًا
ب ��رع ��ت امل� �ق ��اوم ��ة ف ��ي ال �ع �م��ل ع �ل��ى إط�ل�اق
ال �ص ��واري ��خ ع �ب��ر األن� �ف ��اق ،وه ��و م ��ا جعل
ً
ج �ه��از ال �ج��و اإلس��رائ �ي �ل��ي م �ع �ط�لا إال من
قصف البيوت املدنية.
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن ذل � ��ك ،ب �ن��ت ف �ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة
شبكة اتصاالت خاصة على شاكلة شبكة
ات � �ص� ��االت ح � ��زب ال � �ل ��ه ،م ��ا ج �ع �ل �ه��ا ت��دي��ر
امل�ع��رك��ة ب��أم��ان ،خ�لاف��ًا ل�ح��رب «ال��رص��اص
امل� �ص� �ب ��وب»  .وم� ��ا س ��اع ��د امل� �ق ��اوم ��ة ع�ل��ى
إح�ج��ام اإلسرائيليني ع��ن ال��دخ��ول البري،
ه ��و ك �ش �ف �ه��ا وص� � ��ول ص� ��واري� ��خ م �ض��ادة
ل � �ل ��دروع وال �س �ف��ن ال �ص �غ �ي ً��رة (ك��ورن �ي��ت)
ال��روس �ي��ة ال �ص �ن��ع ،إض ��اف ��ة إل ��ى م�ن�ص��ات
اإلط �ل��اق ال �ث��اب �ت��ة وامل �ت �ح� ّ�رك��ة ل�ل�ص��واري��خ
ب��أن��واع�ه��ا .ل�ك��ن م��ن امل �ه��م اإلش� ��ارة إل��ى أن

البداية من النهاية
في الحرب األخيرة بدأت املقاومة قصفها من حيث انتهت قبل عامني ،إذ كان االستهداف األول
الذي نفذته سرايا القدس ملدينة تل أبيب املحتلة .وفي وضع مشابه ،بينما بدأت الحرب بقصف هذه
املدينة ،انتهت في آخر خمس دقائق باستهدافها مجددًا .وكشفت املقاومة ،خاصة كتائب القسام
ً
تطوير مداها الصاروخي ،وصوال إلى ما هو أكثر من  100كلم ،وأعلنت أنها قصفت مدينة حيفا
املحتلة بإطالق صواريخ « ،»R160وقدر االحتالل اإلسرائيلي أنها نسخة عن صواريخ M302
ّ
السورية الصنع التي تمكنت «حماس» من حيازتها قبل استيالء العدو على سفينة «كلوز سي»
قبالة البحر األحمر ،وفق الرواية العبرية ،وكانت تلك السفينة تحمل أربعني صاروخًا من ذاك النوع.
في املقابل ،اضطر االحتالل إلى نشر منظومة التصدي للصواريخ (بطاريات القبة الحديدية) على
أكبر مساحة من فلسطني املحتلة (ثماني بطاريات) خاصة عند امل��دن الرئيسية ،على خالف
وضعها إياها سابقًا في غالف غزة .وإن ظهر أن قدرات القبة تحسنت بتغلبها على «صواريخ
الطعم» التي كانت تطلق إلفراغها ،فإنها لم تصل فعالية كبيرة مقارنة بعدد الصواريخ التي أطلقت،
خاصة عجزها عن التصدي لقذائف الهاون من نوع  120ملم التي يصل مداها إلى  12كلم.

إسماعيل هنية .يقول يوسف لـ«األخبار»
إن الحركة صارت تتمتع بواقعية« ،وأدركت
حجم ال�ض�غ��وط ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��ا ،وخاصة
في ظل ق��درة إسرائيل على إدارة املجتمع
ال ��دول ��ي وت �ح��ري �ك��ه م ��ع األن �ظ �م��ة ال�ع��رب�ي��ة
ض ��ده ��ا ،وه � ��ذا أم� ��ر ن �ج �ح��ت وت �ن �ج��ح فيه
غالبًا»« .ال يعني تخلي حماس عن الحكم
أنها ستختفي عن الساحة السياسية بقدر
ما أنها تعتبر أن تجربة حزب الله مدرسة
ً
كاملة ل�ح��رك��ات ال�ت�ح��رر ،فمثال ف��ي لبنان
ليس بإمكان أحد أن ينتخب رئيسًا للبنان
دون قبول الحزب بسبب تأثيره السياسي
وتركيبة البلد» ،يضيف يوسف.
رغ��م ذل��ك ،ليس من السهل في بيئة واقعة
ت �ح��ت االح� �ت�ل�ال امل �ب��اش��ر وغ �ي��ر امل �ب��اش��ر،
ت �ط �ب �ي ��ق ه � � ��ذا ال� � �ن� � �م � ��وذج ،وخ � ��اص � ��ة م��ع
ان�ج��ذاب «ح�م��اس» إل��ى مجموعة متباينة
م��ن ال�ت��أث�ي��رات ال�خ��ارج�ي��ة .وي�ب��دو أن��ه بعد

الحرب تعززت مخاوف من إمكانية عودة
«حماس» إلى محور سوريا وإيران وحزب
�واز مل ��ا ظ �ه��ر ع �ل �ي��ه ال �ت �ف��اؤل
ال �ل ��ه ب �ق ��در م� � � ٍ
ف��ي ب��داي��ة امل�ع��رك��ة ،ل��ذل��ك ي��رى ال�ب��اح��ث في
شؤون اإلسالم السياسي ،محمد حجازي،
أن األم��ور ل��ن تعود إل��ى سابق عهدها مع
الحلفاء الذين تخلت عنهم الحركة« ،فهناك
خشية من التجربة معها من جديد ،واألمور
بحاجة إلى سنوات عديدة».
وبينما ح�م��ل ات �ف��اق امل�ص��ال�ح��ة ضمنًا أن
س�ل�اح امل �ق��اوم��ة ل ��ن ي �م��س ف ��ي غ� ��زة ،أع�ي��د
ال �ح��دي��ث ع �ن��ه إس��رائ �ي �ل �ي��ًا ف��ي م �ف��اوض��ات
إي�ق��اف ال �ح��رب ،لكن السلطة الفلسطينية
ال �ت��ي ك��ان��ت م �ش��ارك��ة ف��ي ال��وف��د امل �ف��اوض
أع�ل�ن��ت أن�ه��ا ت��رف��ض ال�ح��دي��ث ع�ن��ه ،م��ع أن
م�م��ارس�ت�ه��ا ال�ع�م�ل�ي��ة ف��ي ال �ض �ف��ة املحتلة
تظهر عكس ذلك.
ب�ن� ً
�اء على ذل��ك ،ي��رى ح�ج��ازي أن أي ع��ودة

ليس من السهل في
بيئة واقعة تحت االحتالل
تطبيق هذا النموذج

للسلطة إل��ى غ��زة ستقابل ب��إص��رار كتائب
ال �ق �س��ام وب ��اق ��ي ال �ف �ص��ائ��ل ع �ل��ى أن تظل
منظومة املقاومة كما ه��ي ،لكن مقابل أال
تطلق ال �ص��واري��خ ع�ل��ى إس��رائ�ي��ل ب�ص��ورة
متقطعة أو ع�ش��وائ�ي��ة «ت�م��ام��ًا م�ث��ل حالة
ح��زب ال�ل��ه» .وإذا تحقق ذل��ك ،ف��إن النجاح
س �ي �ك��ون ح�ل�ي��ف امل� �ق ��اوم ��ة ،ل �ك��ن ال ي�ع��رف
بعد هل سيكون هناك توافق مع السلطة
ح �ت��ى ت �غ��ض األخ� �ي ��رة ال �ط ��رف ع ��ن تسلح
األول ��ى وام �ت�لاك أك�ب��ر ع��دد م��ن ال�ص��واري��خ
وتصنيعها ،أم سيكون اعتبار أي مواجهة
بني فصائل املقاومة والجيش اإلسرائيلي

ال�ح��رب ب��دأت باغتيال ن��ائ��ب ق��ائ��د كتائب
القسام ،ما أعطى اإلسرائيلي ورقة رابحة
منذ بداية الحرب ،األم��ر ال��ذي جعله يرفع
عينيه عن إكمال العملية.

حرب «الجرف الصامد» ()2014
ب�ع��د س�ن�ت�ين ،ع�م�ل��ت امل �ق��اوم��ة ي��وم��ًا بيوم
لتحييد تأثير سالح الطيران اإلسرائيلي،
ف�م�ه��دت ل�ج�ع��ل األن �ف��اق األرض �ي��ة ت�ه��دي�دًا
حقيقيًا للعقيدة القتالية لجيش ال�ع��دو،
ً
ك� ��ذل� ��ك ص � � � ��ارت امل � � ��درع � � ��ات ه� ��دف� ��ًا س �ه�ل�ا
للصواريخ املوجهة ،وكذلك حال املشاة.
ت�ق��دم��ت امل �ق��اوم��ة م�ن��ذ ال �ي��وم األول وق�ب��ل
ال ��دخ ��ول ال �ب ��ري م ��ن أج ��ل اخ� �ت ��راق ال ��روح
امل� �ع� �ن ��وي ��ة ،وذل � � ��ك ب� �ع ��دة ع �م �ل �ي��ات خ�ل��ف
ال� �ح ��دود ،وه ��و ن �ت��اج ج �ه��د ك�ب�ي��ر ب ��دأ من
رص��د م��واق��ع ال�ع� ّ
�دو وتقسيم أف ��راد وح��دة
النخبة القتالية ف��ي امل�ه�م��ة ال��واح��دة إل��ى
أك�ث��ر م��ن مجموعة ث��م االش�ت�ب��اك م��ن على
يوحي
مسافة صفر مع جنود االحتالل ،ما ّ
بتلقي أفراد هذه الوحدة تدريبات مكثفة.
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن ت ��راف ��ق ذل� ��ك ب �ت��وث �ي��ق ال �ح��دث
إعالميًا وإخ�ض��اع بعض لقطاته لتمويه
بصري في عملية «املونتاج» ،مثلما حدث
ف��ي عملية اإلن� ��زال ش��رق ال�ش�ج��اع�ي��ة عند
موقع «ناحل عوز».
في النتيجة ،صار سالح املقاومة اإلعالمي
أش �ب ��ه ب �م��رج �ع �ي��ة م �ص��دق��ة ع �ن��د ال �ش ��ارع
اإلسرائيلي تمامًا كما ك��ان مع ح��زب الله،
وصار سالح الجو مشكلة تكتيكية يمكن
ال �ت �غ �ل��ب ع �ل �ي �ه��ا ع �ب��ر ت��وظ �ي��ف ع�ن�ص��ري
البري
املبادرة واملناورة .حتى في التصدي ّ
وتفجير املدرعات وقنص األفراد ،لم يؤثر
القصف الجوي العنيف في األداء القتالي،
ً
وإن ك��ان قد أح��دث دم��ارًا هائال في العمق
املدني الفلسطيني ومنشآته التحتية .ما
ّ
ميز هذه الحرب منع املقاومة االحتالل من
االختراق في العمق ،حتى وإن أعلن قادته
أن عمليتهم م�ح��دودة ،م��ا جعل التواصل
ب �ي��ن م� �ن ��اط ��ق ال � �ق � �ط� ��اع م� �م� �ك� �ن ��ة ،وش �م��ل
التصدي ال�ب��ري تصديًا آخ��ر م��وازي��ًا على
الشاطئ ،وسجلت املقاومة للمرة األول��ى
رباطًا ًورصدًا موسعًا على خاصرة البحر.
إض� ��اف� ��ة إل � ��ى م ��ا س� �ب ��ق ،ن �ج �ح��ت ف�ص��ائ��ل
امل�ق��اوم��ة ف��ي ت�ح��وي��ل ج�ن��ود االح �ت�لال من
ص �ي��ادي��ن إل� ��ى ط ��رائ ��د ح�ي�ن�م��ا أع �ل �ن��ت أن
هدفها أسر أكبر عدد منهم .وحتى اللحظة
ص��رح��ت «ال�ق�س��ام» بأنها أس ��رت الجندي
شاؤول آرون قبل مجزرة الشجاعية.
أم � ��ام ه� ��ذا ال� �س ��رد ل�لان �ت �ف��اض��ة ال �ح �ج��ارة
وانتفاضة العمليات االستشهادية وثالث
حروب متوالية ،تبقى الفصائل كلها أمام
م�ف�ت��رق ط ��رق ،ف��إم��ا أن ت�ع�م��ل ع�ل��ى إك�م��ال
اإلعداد وتطوير قدراتها لتكشف مفاجآت
جديدة في أي مواجهة مقبلة ،وإما أن ّ
يحد
امللعب السياسي مشوار ميدانها الناجح.

م�خ��ال�ف��ة ل�ل�ت�ن�س�ي��ق األم� �ن ��ي ،م ��ا ي�م�ك��ن أن
يشعل املواجهة مجددًا.
ه� ��ذا ال �س �ي �ن��اري��و م �م �ك��ن م ��ن وج �ه ��ة نظر
الكاتب حسام الدجني ،وخاصة إذا «وافقت
املقاومة على إكمال رئيس السلطة محمود
ع�ب��اس امل �ف��اوض��ات م��ع االح �ت�ل�ال ،ورض��ي
األخ�ي��ر ببقاء ق��وة امل�ق��اوم��ة» .لكنه ي��رى أن
تراجع التأييد الشعبي لطرف ما ووجود
خطني م�ت��وازي�ين سياسيًا ق��د ال ينجحان
هذه الفكرة« ،لذلك أمام الجميع ّ
تحد كبير
ستظهر نتائجه قريبًا».
وم �ن��ذ ال �ي��وم األول ل��وق��ف ال �ح��رب ،أعلنت
فصائل امل�ق��اوم��ة أنها استكملت تدريبها
ل�ع�ن��اص��ره��ا وإع � ��ادة التصنيع لتعويض
ً
امل� �خ ��زون ال� �ص ��اروخ ��ي ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ال�ع�م��ل
ل�ل�اس �ت� �ف ��ادة م ��ن األخ � �ط� ��اء ال� �ت ��ي ح��دث��ت،
كما أش ��ارت إل��ى أن ع��دد املنضوين تحت
أجنحتها من املقاومني زاد عما قبل.

ّ
ك��ان م��ن الطبيعي أن يستغل
محمود ع� ّ�ب��اس م�ف��ارق��ة ّادع��اء
ّ
ال��ن �ص��ر ،م ��ع ال �ق �ب��ول ب �ش��روط
ّ
املصرية ،كركيزة
تشبه املبادرة
في هجومه األخير على حركة
ح � �م� ��اس .امل �ش �ك �ل ��ة ف� ��ي ك�ل�ام
ّ
ع� � ّ�ب� ��اس ه� ��ي ان� � ��ه ل �ي ��س ب� ��ريء
املقصد ،وال هو يهدف الى حوار
وطني (أو حتى محاسبة) ،بل
ّإن ��ه ج � ٌ
�زء م��ن ح ��رب س�ي��اس� ّ�ي��ة
ُ
أعلنت على «حماس» بالتزامن
مع انتهاء العدوان ،تشبه الحرب
الداخلية التي استهدفت «حزب
الله» ما إن وضعت حرب ّتموز
أوزارها _ والهدف هنا هو ليس
«حماس» بذاتها ،بل املقاومة.
اخ � �ت � �ب� ��رن� ��ا ،ف � ��ي ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
امل � �ن� ��اس � �ب� ��ات ،م� � �ق � ��دار ح ��رص
رئ�ي��س السلطة ع�ل��ى املصلحة
ّ
الوطنية الفلسطينية ،وليس من
صالحه فتح باب املحاسبة؛ إن
ّ
ك��ان يتهم «ح �م��اس» بارتكاب
ّ
أخطاء سياسية أدت الى إطالة
أم��د ال�ح��رب وت�ح� ّ�م��ل امل��زي��د من
ال �خ �س��ائ��ر وال �ت �ض �ح �ي��ات ،ف� ّ
�إن
سلطة أوسلو قد أشرفت على
ّ
تاريخية وإلحاق
إه��دار حقوق
ض��رر ب��ال�ق�ض� ّ�ي��ة الفلسطينية
ق��د ي�س�ت�ل��زم إص�لاح��ه ع�ق��ودًا.
ّ
أساسًا ،وفي املبدأ ،ال يحق ملن
شارك في الوساطات املشبوهة
أن يشتكي م��ن نتيجتها؛ وإن
ك� ��ان� ��ت ق � �ي � ��ادة «ح� � �م � ��اس» ق��د
ارت �ك �ب��ت أخ �ط ��اء ،ف � ّ
�إن خطأها
ّ
األول _ واألك � �ب� ��ر _ ك� ��ان ف��ي
القبول بمن ش��ارك في الحرب
عليها وسطاء ومفاوضني.
ال � �ح � �م � �ل� ��ة ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ع �ل��ى
«ح �م ��اس» ل�ي�س��ت ج ��دي ��دة ،وال
هي مرتبطة بالعدوان ونتائجه؛
ح�م�ل��ة ال �ع��زل ه��ذه اب �ت��دأت منذ
س � �ن� ��وات ،واش � �ت� � ّ�دت وازدادت
ّ
ف�ع��ال� ّ�ي�ت�ه��ا م��ع ص �ع��ود ال��ن �ظ��ام
ال �ج��دي��د ف ��ي م �ص ��ر ،وه� ��ي م��ا
أوص��ل «ح�م��اس» ال��ى القبول _
قبل العدوان _ بتنازالت كانت
إسرائيل لتعجز ع��ن انتزاعها
م�ن�ه��ا ب�ع�ش��ر ح � ��روبّ ،
وأول �ه ��ا
ال � ��دخ � ��ول ف � ��ي ح� �ك ��وم ��ة ت �ح��ت
ش��روط «ال��رب��اع� ّ�ي��ة» (االع�ت��راف
بإسرائيل ونبذ العنف) .اليوم
ي � �ل� ��وح خ� �ط ��ر ص� � � ��دام داخ� �ل ��ي
فلسطيني ُيضاف الى الحصار
الخارجي ،ومن هنا ّ
فإن واجب
ّ
«ح� � � �م � � ��اس» ،ت � �ج� ��اه ال �ق �ض ��ي ��ة
ً
ّأوال ،ه� ��و أن ت �ح �س�لاّ�ن إدارة
موقفها السياسي وأ تدخل
املقاومة في نفق العزل الكامل
والتنازالت.
ه �ن��اك ال �ي � لاّ�وم م ��ن ال ي�ن�ظ��ر ال��ى
«حماس» إ من زاوي��ة النكاية
ال �س �ي��اس �ي��ة ،أو ان ��زع ��اج ��ه م��ن
خ �ط ��اب خ ��ال ��د م �ش �ع��ل وب��اق��ي
ط �ق��وس ال �ت��دم �ي��ر ال ��ذات ��ي ال��ذي
ت�م��ارس��ه ال�ح��رك��ة على نفسها
ف ��ي ب �ع��ض األح� � �ي � ��ان .ل ��م ي�ع��د
ش ��يء م��ن ه ��ذا م �ف��اج �ئ��ًا ،وم��ن
ح� � ��ق ال � �ب � �ع� ��ض لاّأن ي �م �ت �ع��ض
ُ
وينتقد ،إ ّأن جوهر
ويسائل ّ
ّ
املوضوع يظل في أننا ،كعرب،
ّ
ال ي �ح ��ق ل �ن��ا أن ن �ف ��رض ع�ل��ى
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ق ��ادت � �ه ��م ،وال
خياراتهم ّ
السياسية .واجبنا
يقتصر ع�ل��ى د ّع��م مقاومتهم
وحمايتها أو ،أقله ،أن ال نكون
شركاء في الحرب عليها.

