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ترجمة وتلخيص

 عندما بدأت المسيرات الجماهيرية تنطفئ ذاتيا ،وسيما بسبب ملل سكان قطاع غزة؛دفعت حماس بـ "إرهاب الحرائق" إلى واجهة المسرح ،رغم ان المسيرات ما تزال
مستمرة ،وإطالق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة والمتفجرة  -التي بدأت كمبادرة
محلية بشكل طفيف  -كبر اآلن وتطور ،وأخذت حماس المهمة على عاتقها ،نتيجة لـ
"إرهاب الحراق" حرق حتى اآلن أكثر من  25000دونم من الحقول الزراعية واألحراش
الطبيعية ،وتشوش روتين الحياة اليومي لدى سكان مستوطنات غالف غزة .ومنذ أن رفع
الجيش اإلسرائيلي "درجة الرد" تجاه مطلقي الطائرات الورقية والبالونات وتجاه حماس،
ردت كل من حماس والجهاد اإلسالمي في فلسطين بإطالق الصواريخ وقذائف الهاون
على مستوطنات غالف غزة والنقب الغربي (حوالي  200صاروخ وقذيفة في جولتين
تصعيديتين كبيرتين) ،وأعلنت كل من حماس والجهاد اإلسالمي أنهما غيرتا "معادلة الرد"
السابقة واعتمدتا معادلة جديدة "القصف بالقصف ،والدم بالدم".
 معنى الصواريخ وقذائف الهاون هو أن حماس رفعت منسوب "العنف المضبوط" الذيتستخدمه في إطار سياستها ،يبدو أن حماس مصرة على االستمرار بسياستها واالمتناع
عن العودة إلى الوضع السائد السابق ،والذي من منظورها قد يضعها في موقف ضعف
أمام إسرائيل وأمام الساحة الفلسطينية الداخلية .ونتيجة لخطوات حماس ،أوجدت على
األرض عملية تصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة مع إسرائيل،
المواجهة التي حاولت حماس تجنبها إلى اآلن ،يبدو لنا أن حماس تأخذ بالحسبان تطورا
مثل هذا ،وأن خطر االنجرار إلى مواجهة عسكرية واسعة ال يردعها بحيث توقف الخطوة
التي تقوم بها أو على األقل تخفض مستواها.
 حماس تسعى إلى أ ن تضعها السياسة الجديدة التي تنتهجها في نهاية المطاف في موقفقوي أمام إسرائيل ،وبالتالي تستطيع من خالله أن تجري معها مفاوضات غير مباشرة
بشأن ترتيب ما .المطالب التي ستطرحها حماس في إطار الترتيب ستتكرس حسب رأينا
للموضوع االقتصادي ،وأساس هذه المطالب سيكون الحصول على المساعدات
االقتصادية المكثفة ،عربية أو دولية ،بحيث تسمح بإعمار حقيقي للبنى التحتية في القطاع
(في مجال الكهرباء مثال) وتيسر حياة سكان القطاع اليومية .حماس نتوقع أن تطلب أيضا
تطبيق الجوانب العملية لـ "فك الحصار" ،على سبيل المثال :فتح معبر رفح وتوسيع حجم
البضائع المنقولة إلى القطاع عبر إسرائيل وإيجاد مخرج جوي وبحري أو بري للسكان
الخارجين من القطاع ،حماس أيضا يُتوقع ان تطالب بوقف العقوبات التي فرضتها السلطة
الفلسطينية على القطاع ،وتجديد إيصال الرواتب والموازنات من رام هللا.
 ما هو "المقابل" الذي ستكون حماس مستعدة لدفعه إلسرائيل إذا استجابت لمطالبهابالمساعدات االقتصادية المكثفة وتخفيف الحصار عن القطاع في إطار اتفاق محتمل؟

حسب تقديرنا فإن "المقابل" المركزي من منظور حماس سيكون في المجال األمني ،أي
التعهد بالهدوء طويل األمد على حدود القطاع ،وفرض السلوك المنضبط على بقية
التنظيمات (على طريقة الهدوء الذي كان قائما بعد عملية "الجرف الصامد") ،لقاء ذلك
لن توافق حماس  -حسب تقديرنا  -على تقديم تحوالت تفهم من قبلها على أنها ال تحتمل
مثل :نقل القطاع إلى سيطرة السلطة بالكامل ،ونزع السالح ،ووقف تقويها عسكريا أو
وقف دعم ومساعدة "اإلرهاب" في الضفة الغربية؛ ذلك ان معنى مثل هذه "التحوالت"
هو التنازل عن جوهر وجود حماس كحركة جهادية إسالمية راديكالية تسعى إلى تدمير
إسرائيل عن طريق "اإلرهاب والعنف".

في  30مارس  ،2018انتهت فترة زمنية استمرت حوالي ثالث سنوات ونصف (منذ
انتهاء "الجرف الصامد") ،فترة ساد فيها الهدوء النسبي على حدود قطاع غزة ،وقد برز
بشكل أساس االنخفاض الجذري على حجم إطالق الصواريخ باتجاه إسرائيل بشكل غير
مسبوق منذ أن أمسكت حماس بزمام الحكم في القطاع .انخفاض حجم الصواريخ ونشاطات
حماس االنضباطية أدى في هذه الفترة إلى هدوء نسبي تم الحفاظ عليه حتى في الفترة التي
بلغت فيها الذروة "اإلرهاب" الشعبي (المقاومة الشعبية) في الضفة الغربية (أكتوبر 2015
 مارس  ،)2016سياسة االنضباط فرضت بنجاح من قبل حماس على التنظيمات"المارقة" التي نفذت مرارا إطالقا متقطعا ،غير أنها ووجهت بنشاطات إحباط فاعلة من
قبل حماس (رغم ان هذه السياسة شهدت تآكال ما في ديسمبر .)2017
سياسة االنضباط لدى حماس نابعة  -حسب تقديرنا  -من مجموعة من االعتبارات
االستراتيجية التي أثرت على قيادة حماس طوال فترة طويلة :تعزز الردع اإلسرائيلي في
أعقاب "الجرف الصامد" واهتمام حماس بإعمار البنى التحتية العسكرية ومواصلة تعزيز
قوتها العسكرية ومواصلة التقوي دون خرق حقيقي (مع التركيز على بناء منظومة األنفاق
المتسللة إلى أرض إسرائيل ،وترميم منظومة الصواريخ استعدادا للمواجهة القادمة)،
والخوف من أن المواجهة العسكرية تقع بينما ما يزال الوضع االقتصادي متدهورا في
قطاع غزة .إضافة إلى ذلك ،هناك اعتباران آخران كان لهما تأثيرا مهدئا على سياسة
حماس :اهتمامها بدفع الى االمام محاوالت المصالحة مع فتح والسلطة الفلسطينية ،ورغبة
حماس بتحسين عالقاتها مع مصر.

نظرة إلى الوراء ،ستظهر أنه في النصف الثاني من  2017وبداية  2018طرأ انهيار
متواصل على مستوى تأثير اعتبارات قيادة حماس تلك :الردع اإلسرائيلي الذي تحقق في
"الجرف الصامد" استمر على حاله ،إال أنه آخذ بالتآكل مع مرور الوقت (وهي عملية
معروفة تحدث على مر السنين التي تلي أي عملية كبرى) ،دافع حماس لكسب الوقت لبناء
منظومة األنفاق العابرة للحدود انخفض في ظل االستجابة العمالنية والتقنية التي أوجدتها
إسرائيل ،والوضع االقتصادي الصعب الذي أسهمت فيه العقوبات التي فرضتها السلطة
الفلسطينية على القطاع؛ هذه مجتمعة خلقت الحاجة إليجاد "حافة إلخراج البخار" (تنفيس
االحتقان) الذي اختمر في مشاعر الغضب واإلحباط لدى سكان القطاع ،ومحاوالت
المصالحة التي قامت بها حماس مع فتح والسلطة (والتي جنحت) ،وكذلك التقارب بين
حماس ومصر لم يؤد إلى اختفاء انعدام الثقة أو إلى تحسين حقيقي للعالقات بينهما؛ يبدو
لنا ان هذا كله قاد حماس إلى االستنتاج بأن سياستها بعد "الجرف الصامد" استنفدت ،وأن
مدى جدواها آخذ في االنخفاض.
في ذات الوقت ،صعود يحيى السنوار إلى منصب القيادة في حماس (انتخابه رئيسا للمكتب
السياسي في غزة  -فبراير  )2017وزيادة نفوذ خريجي الذراع العسكرية وضعا في مواقع
النفوذ مجموعة من المسؤولين من ذوي المواقف الراديكالية .في الفترة التي بدأت تظهر
فيها عالمات استفهام حول السياسة القائمة ،بدأ أيضا في حماس تغيير داخلي رفع إلى
موقع الحكم شخصيات كانت على الهوامش لقيادة تغيير السياسة القائمة ،رغم ان األمر لم
يحدث دفعة واحدة؛ وإنما حدث كعملية تدريجية استمرت ألكثر من عام.

حسب تقديرنا ،خالل  2017درست في حماس بدائل عن السياسة القائمة تجاه إسرائيل.
ليس لدينا معلومات جوهرية عن ذلك ،بخصوص عملية التفكير االستراتيجي داخل
حماس ،لم تتم بشكل علني؛ لكن المقال الذي نشره د .عصام عدوان (رئيس قسم الشؤون
السياسية في حماس ،والناشط الرفيع من الدرجة المتوسطة) ربما يفتح لنا مدخال على
توجهات التفكير الذي ساد في حماس في نفس الوقت .المقال الذي نشر في السابع من يونيو
 2017تحت عنوان "المواجهة المضبوطة" حلل بتوسع مزايا سيناريو تبادر حماس فيه
بـ "مواجهة محسوبة" مع إسرائيل كرد على "رفع مستوى الحصار" المفروض على
قطاع غزة ،نقول ان نظرية "المواجهة المضبوطة" التي كتب عنها عدوان يمكن أن تجد
فيها خطوطا تخيلية لسياسة "العنف المضبوط" ،التي تنتهجها حماس اليوم ،وعليه فمن
الجدير أن ندرس باختصار المنطق الذي وجه عدوان.

د .عصام عدوان طرح في مقاله بديلين استبعد فيهما "مواجهة غير مسلحة" على امتداد
حدود القطاع ،ومواجهة غير عنيفة يقوم بها مئات الشباب على امتداد حدود القطاع ،والتي
ستجني فائدة محدودة ال أكثر (يقصد مظاهرات بالقرب من الحدود ،والتي جرت في ذلك
الوقت بمبادرة من حماس ،والتي كانت في حجمها وخصائصها مختلفة عن "مسيرة
العودة") ،حسب رأي عدوان ،ما لم تضم المواجهات القريبة من الحدود عشرات آالف
الشباب فإن تأثيرها على الوضع سيكون قليال للغاية (وعليه ،فال جدوى حقيقية من هذا
الخيار).
تجدد المواجهة الموسعة مع إسرائيل (أي مواجهة شاملة أو تكرار "الجرف الصامد")
"ستأتي بنار جهنم إلى قطاع غزة في الظروف الحالية" ،عدوان يعتقد بأنه في الظروف
الحالية ال تستطيع حماس وبقية التنظيمات (المقاومة) لجم إسرائيل" ،لذلك ،فجميعهم
يتجنبون طرح الموضوع كبديل محتمل".
من هنا ،انتقل الدكتور عدوان للبديل الثالث ،وهو الخيار المفضل حسب رأيه .المنطق
الذي يقف وراء هذا الخيار هو إدارة "مواجهة مستمرة لكن محسوبة " تسيطر عليها
حماس ،في إطار هذا الخيار تمنح حماس وبقية الفصائل "اليد المطلقة" بتوجيه ضربات
محدودة للغاية إلى إسرائيل ،هذا الخيار  -حسب رأيه  -يمثل "حال مناسبا" للوضع الراهن
(وضع حماس في يونيو  )2017وسيكون مختلفا تماما عن خيار تجدد المواجهة الموسعة
مع إسرائيل .المواجهة المحدودة تسمح للقوى في قطاع غزة والغاضبة على "استمرار
الحصار" بـ "تفريغ االحتقان" في مواجهة إسرائيل ،وفي ذات الوقت فإنه يوضح للمجتمع
الدولي انعكاسات "استمرار الحصار" على قطاع غزة.
مؤلف المقال يعلم ان إسرائيل سترد بقوة على "الضربات المضبوطة" ،لكنه يوصي بأن
تكون "المقاومة محسوبة تماما ،وبحدها األدنى" ،معنى هذا األمر هو إطالق الصواريخ
باتجاه مناطق مفتوحة في إسرائيل وتنوع األهداف التي تطلق صوبها الصواريخ وتوزيع
إطالق النار على مدار فترة طويلة نسبيا؛ هذا كله من خالل تجنب حجم "الرد البري" من
جانب إسرائيل (العدو) تجاه غزة وتجاه (المقاومة).
تكتيك من هذا القبيل  -كما يقول د .عصام عدوان  -سيجعل إسرائيل بعد عدة أيام تخفض
حجم هجماتها من خالل فهمها لـ "شكل المواجهة التي تريدها المقاومة" ،رأيه ان إسرائيل
سترد بنفس الطريقة (أي بهجمات محدودة على تنظيمات "المقاومين") ،وذلك استنادا إلى
تقديره بأن إسرائيل معنية بمنع التصعيد الذي من شأنه ان يؤدي إلى احتقان في الجبهة
الداخلية .حسب رأي د .عدوان ،فالجبهة الداخلية اإلسرائيلية قادرة على التسليم بإطالق
عدد قليل من الصواريخ يوميا ،ولكن ليس بإطالق موسع يستمر لعدة أشهر.

سياسة "العنف المضبوط" والمستمرة إلى اآلن ومنذ ثالثة أشهر ،يمكن أن نشخص فيها
مرحلتين:
 30مارس  -نهاية مايو :2018
في هذه المرحلة ،تم التركيز على "مسيرة العودة" الجماهيرية تجاه إسرائيل ،وسيما أيام
ال ُجمع ،بهدف اختراق الجدار وتسلل الكثير من المواطنين إلى أراضي إسرائيل (من أجل
ان تحقق بذلك ،وبشكل رمزي "حق العودة") ،هذه المسيرات رافقها "عنف مضبوط"
تركز بالقرب من السياج الحدودي ،هذا العنف برز في إطالق النار باتجاه جنود الجيش
اإلسرائيلي وإلقاء القنابل اليدوية والزجاجات الحارقة والعبوات المتفجرة وتخريب السياج
الحدودي وتخريب المعابر الحدودية وإطالق الطائرات الحارقة والبالونات ،التي ربط بها
مواد حارقة ،وفي بعض األحيان مواد متفجرة .في العنف الذي رافق المتظاهرين ،تدخل
نشطاء "إرهابيون" ،وسيما نشطاء حماس الذين قاموا بدور مركزي في "الصف األول"
من المتظاهرين( ،وتلقوا هم معظم الخسائر).
هذه المرحلة أثمرت مكاسب دعائية لصالح حماس على الساحة الدولية (وسيما في االمم
المتحدة) وفي الدول الغربية ،لكنها لم تحقق إنجازات عملية ،والتي أملت حماس أن تحققها
على هيئة اختراق جماهيري ألرض إسرائيل أو قتل مواطنين إسرائيليين وجنود الجيش
اإلسرائيلي .في المقابل ،تلقى نشطاء "اإلرهاب" الذين كانوا في الصف األول الكثير من
الخسائر (معظمهم نشطاء حماس أو محسوبون عليها) ،بينما إسرائيل لم تتكبد قتلى،
باإلضافة إلى خيبة توقعات حماس بأن ينضم الفلسطينيون في الضفة الغربية وفي إسرائيل
والدول العربية إلى "العنف المضبوط" الذي قادت إليه حماس ،حتى في ظل مناسبة مثل
نقل السفارة االمريكية إلى القدس.
بدءا من نهاية مايو :2018
في هذه المرحلة ،طرأ انخفاض على حجم المسيرات (من عشرات اآلالف إلى اآلالف)،
وذلك بشكل خاص بسبب عالمات الضجر والتآكل التي بدت في أوساط سكان القطاع،
األمر الذي صعب على حماس تحريك الجماهير لتصل إلى السياج الحدودي .المسيرات
ما تزال مستمرة ،وال توشك ان تتوقف ،لكنها فقدت بريقها ،وبدال منها تصدر واجهة
المسرح "إرهاب الحرائق" الذي اعتبر متسببا بضرر فعلي ونفسي كبير إلسرائيل ،إطالق
الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه االراضي اإلسرائيلية ،في بعضها مربوطة

بمواد مشتعلة وفي بعضها اآلخر بعبوات متفجرة؛ عن طريق هذا العمل  -الذي بدأ كمبادرة
محلية وعلى نطاق ضيق  -كبرت وتطورت وفرضت حماس عليه قيادتها" .إرهاب
الحرائق" أدى إلى اآلن لحرق أكثر من  25000دونم من المناطق الزراعية واالحراش
الطبيعية ،وإلى تشويش خطير لنمط حياة سكان مستوطنات غالف غزة.
اتساع "إرهاب الحرائق" وتقدمه واجهة المسرح أدى إلى ارتفاع مستوى العنف بشكل
خطير ،ذلك ان حماس والجهاد االسالمي يرون أنفسهم ملزمين بالدفاع عن عمليات
"إرهاب الحرائق" ،بل وتصرحان بذلك عالنية .وبناء عليه ،شرع التنظيمان بإطالق
الصواريخ والقذائف في كل وقت مناسب قدرا فيه ان إسرائيل رفعت "درجات الرد" تجاه
مطلقي الطائرات الورقية والبالونات أو تجاه حماس التي تساعدهم (على سبيل المثال:
المهاجمة الجوية لمواقع حماس ردا على إطالق الصواريخ أو المهاجمة المباشرة لمطلقي
الطائرات الورقية والبالونات).
على هذه الخلفية ،أعلنت حماس على المأل أنها غيرت "معادلة الرد" السابقة ،واعتمدت
معادلة جديدة عنوانها "القصف بالقصف ،والدم بالدم" ،معنى األمر أن مهاجمة أهداف
حماس أو الجهاد اإلسالمي في فلسطين ،ردا على إطالق الطائرات الورقية؛ سيُرد عليه
بإطالق الصواريخ والقذائف باتجاه إسرائيل ،هذه المعادلة برزت حتى اآلن على األرض
في جولتي تصعيد :األولى عندما أطلق نشطاء الجهاد اإلسالمي  -والذين انضم إليهم
نشطاء حماس  -حوالي  150صاروخ وقذيفة هاون كرد على هجمات سالح الجو (ليلة
 30 - 29مايو  ،)2018والثانية عندما ردت حماس بإطالق  45صاروخا وقذيفة على
هجمات سالح الجو ضد أهداف حماس ،كرد على إطالق الطائرات الورقية والبالونات
(ليلة  20 - 19يونيو  ،)2018ويمكن ان نضيف إلى ذلك إطالق ثالثة صواريخ باتجاه
ساحل عسقالن كرد على الهجوم الذي قامت به طائرات سالح الجو ضد أهدف لحماس
(ليلة  18 - 17يونيو .)2018
المنشور الذي نشرته حماس في أعقاب إطالق  45صاروخ باتجاه إسرائيل كتب فيه45" :
صاروخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه المناطق المحتلة حتى صباح اليوم" (حساب "تويتر"
الخاص بالمركز الفلسطيني لإلعالم  20 -يونيو  .)2018على اليسار :منشور مشترك
نشره كل من الذراع العسكري التابع لحماس والجهاد اإلسالمي في فلسطين بالعبرية،
والذي يؤكد على "المعادلة الجديدة" (حساب "تويتر" الخاص بأدهم أبو سلمية  20 -يونيو
.)2018
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