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، ردّاً على إطالق وابل من القذائف الصاروخية 2014يوليو /تموز 8شنّت إسرائيل يف 
السكانية، غارات جوية وضربات مدفعية جتمعاتها الصواريخ من قطاع غزة ضد و

اإلسالمي اإلرهابي الذي يسيطر على القطاع منذ " حماس" ]حركة[مكثفة ضد تنظيم 
جتاحت قوات اوملا فشلت هذه الغارات يف وقف إطالق الصواريخ، . 2007العام 

ثالثة أسابيع من  وبعد. يوليو/تموز 17اجليش اإلسرائيلي القطاع بأعداد كبيرة يف 
                                                            

االستراتيجية، وأستاذ العلوم  السادات للدراسات - إيتان شامير باحث كبير يف مركز بيغن .د *
يف وزارة " دائرة العقيدة األمنية القومية"ـإيالن، والرئيس السابق ل -  السياسية يف جامعة بار

  .الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلية
     منتدى الشرق األوسط"ـنشر هذا البحث على املوقع اإللكتروين ل) "Middle East Forum( ،

operation-http://www.meforum.org/5084/rethinking-: اليهودي األميركي

edge-preotective  
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نه واصل حملة القتال الضاري، انسحب اجليش اإلسرائيلي إىل احلدود الدولية، لك
  .أغسطس/آب 26اجلوية حتى دخول وقف النار حيز التنفيذ يف  الغارات

على هذه ] اجليش اإلسرائيلي[سم الذي أطلقه اال وهو" اجلرف الصامد"كانت عملية 
لكن، خالفاً . يف غضون خمسة أعوام" حماس"إسرائيل الثالثة ضد حركة  احلملة، حرب

بخسائر " حماس"ولئن مُنيت حركة . جتها حاسمةللمواجهتين السابقتين، مل تكن نتي
بشرية فادحة وتراجعت قدراتها العسكرية على نحو خطير، إال أنها قاومت بعناد 

سكان إسرائيل إىل ضربات صاروخية  أغلبيةمن إخضاع  خصماً متفوقاً وتمكّنت
وملا أعلن كال اجلانبين االنتصار، وانزلقت . متواصلة طيلة سبعة أسابيع كاملة

اإلسرائيلية إىل دوامة، فإن حرباً رابعة يف قطاع غزة ليست إال  - العالقات الفلسطينية
  .مسألة وقت

  انزالق إىل حرب
يف الضفة  كانوا الذي أطلق شرارة النزاع كان خطف وقتل ثالثة مراهقين يهود إن

وملا  12/6/2014.1يف " حماس"الغربية على أيدي جمموعة إرهابيين تابعين حلركة 
هجوماً " حماس"، شنت حركة واستجوابهم مئات املشبوهين توقيف باشرت إسرائيل

إسرائيل  جتمعاتالهاون من قطاع غزة باجتاه  مكثفاً بالقذائف الصاروخية وقذائف
صاروخ  200وإذا كان الفلسطينيون قد أطلقوا من قطاع غزة ما يقارب : السكانية

خالل   232املنصرم، فقد أطلقوا ما يقارب وقذيفة مدفعية على مدار العام ونصف 
ردّت إسرائيل بضربات جوية دقيقة استهدفت  2.األسابيع الثالثة التي تلت االختطاف

فرق بطاريات إطالق الصواريخ أمالً يف وقف سريع للهجمات الصاروخية، إال أن 
يليين ، مما مل يترك أمام اإلسرائ"حماس"النتيجة كانت تصعيد القتال من قبل حركة 

  .سوى خيار شن حملة عسكرية شاملة
نتيجة طبيعية لألزمة املالية احلادة  فقد جاء هذا االنفجارعلى مستوى أعمق، لكن 

رسمياً، أغلقت احلدود بين قطاع غزة ". حماس"والعزلة السياسية املتزايدة حلركة 

                                                            
  .2014أغسطس /آب 23اإلخبارية، ) CNN(شبكة سي أن أن  1
مالمح االعتداءات : التقرير الشهري"معطيات وتقارير عن اإلرهاب؛ ): الشاباك(جهاز األمن العام  2

يوليو /مالمح االعتداءات خالل شهر تموز:التقرير الشهري"؛ و"2014يونيو /خالل شهر حزيران
2014."  
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ان لكن، بشكل غير رسمي، ك. 2007ومصر منذ استيالء احلركة على قطاع غزة عام 
اجلانبين على نفاق متعددة حمفورة حتت األرض يتم نقل البضائع إىل قطاع غزة عبر أ

 وصول التجارة املزدهرة ذروتها مع وبلغت. املصري والغزاوي ملدينة رفح احلدودية
 وّلتحتو". حماس"، املنظّمة األم حلركة إىل احلكماملصرية" اإلخوان املسلمين"جماعة 

إىل  ،رة يف مصر وصعود املوجة اإلسالمية يف العامل العربيالثو شبه جزيرة سيناء مع
منطقة خارجة عن سلطة الدولة، تستخدم يف عمليات تهريب متزايدة، وقاعدة للتدريب 

  3.واالحتفاظ بترسانات أسلحة بعيداً عن عيون إسرائيل الساهرة
وانتخابه الالحق فتاح السيسي لكانت عودة النظام العسكري بقيادة الفريق أول عبد ا

 املصري فقد اعتبر النظام". حماس"ركة بالنسبة حلمفجعاً  ، أمراًرئيساً للجمهورية
تي ائر اجملموعات اإلسالمية الاملكروهة ولس" اإلخوان"اجلديد احلركة حليفاً جلماعة 

، 2013ويف صيف العام . على القوات العسكرية املصرية يف شبه جزيرة سيناء تتعدى
، مما خفّض إىل "حماس"االنتقامي للسيسي بإغالق أنفاق التهريب حلركة  تمثّل الرد

أن مساعدات إيران إىل حركة ذلك أضف إىل  4.النصف تقريباً مداخيل احلركة السنوية
خُّفضت بشكل جذري نتيجة دعم احلركة للثوار اإلسالميين السنّة املناوئين " حماس"

  5.لنظام األسد املدعوم من طهران
، جتد صعوبة يف دفع 2013، منذ أواخر العام "حماس"لذلك، بدأت حركة وتبعاً 

وحاولت حلّ هذه املشكلة من . الرواتب ويف تمويل اخلدمات العامة لسكان قطاع غزة
"] فتح"مع حركة [، شكّلت 2014أبريل /ويف نيسان". فتح"خالل املصاحلة مع حركة 

هذا الترتيب إىل تأمين رواتب  على أمل أن يؤدي" فتح"حكومة وحدة وطنية برئاسة 
التي تسيطر عليها حركة ] الفلسطينية[بيد أن احلكومة  6.موظفي قطاع غزة احلكوميين
                                                            

دراسات األمن ، معهد "اإلرهاب يضرب جمدداً يف مصر"يورام شفايتزر، شلومو بروم، شاين افيتا،  3
  .2014فبراير /شباط 4مباط عال، : القومي، تل أبيب

 14؛ معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، واشنطن، "مصر السيسي وحرب غزة"إريك تريغير،  4
 27، تل أبيب، )YNET News(؛ واملوقع اإللكتروين ليديعوت أحرونوت 2014يوليو  /تموز
  .2014يوليو  /تموز

، عدد )Perspective Papers(، أوراق بحثية "مة الوحدة الفلسطينية الواهيةحكو"هيليل فريش،  5
 26إيالن، رمات غان،  -السادات للدراسات االستراتيجية، جامعة بار  -، مركز بيغن 251

  .2014يونيو /حزيران
  .املصدر نفسه 6
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أكثر يف " حماس"، ويف سعيها لالستفادة من تقدّمها النسبي إلضعاف حركة "فتح"
غير "الصراع السياسي الفلسطيني الداخلي، قامت بتأمين رواتب املوظفين 

" حماس"، شعرت قيادة حركة ملشتائمةويف ظل هذه الظروف ا. فقط "احلمساويين
أنها جمبرة على استخدام القوة ضد إسرائيل لتعزيز مكانة احلركة على الصعيد ب

  .القومي وتدعيم وضعيّتها االستراتيجية
. إىل ثالث مراحل" اجلرف الصامد"من وجهة النظر اإلسرائيلية، يمكن تقسيم عملية 

، يف حين شملت الثانية )يوليو/تموز 17-8(ضربات جوّية دقيقة تمثلت األوىل ب
 17(التوغل البرّي داخل قطاع غزة 

، )أغسطس/آب 4 -يوليو/تموز
قدرات حركة  ضرب اوالغاية منه

حماس وتدمير شبكتها الواسعة من 
وبعد إعالن اجليش . األنفاق الهجومية

اإلسرائيلي عن حتقيق هذه األهداف، 
نفقاً، انسحب  32ومن ضمنها تدمير 

اجليش إىل احلدود الدولية، وواصل تنفيذ ضربات جوّية، بينما كان يتفاوض على 
  .ف إطالق النار عبر وسطاء مصريينوق

درست احلكومة اإلسرائيلية اجتياح قطاع غزة على نطاق شامل، لكنها رفضت هذه 
جتنباً لوقوع خسائر بشرية عسكرية إسرائيلية ومدنية فلسطينية على السواء،  الفكرة
فطنت إىل هذه " حماس"ن حركة اوحيث   7.ةغياب استراتيجيا خروج واضحاىل ونظراً 

بة أفعالها، فاستمرت يف ضرب أنها تستطيع اإلفالت من عاقباحلقيقة، شعرت 
تشعر " حماس"أت حركة أغسطس، بد/آب 26ويف . سكانية إسرائيلية جتمعات

شهر من دون شروط دة وافقت على وقف إطالق النار ملفبالضغط على ما يبدو، 
عتبر تنازالً صغيراً، اويف ما . مسبقة، وال تزال هذه الهدنة ثابتة حتى كتابة هذا املقال

وافقت إسرائيل على توسيع منطقة الصيد البحرية املسموح لصيادي قطاع غزة 
  .العمل فيهاب

                                                            
  . 2014أغسطس /آب 6، "هآرتس"  7



5 
 

  س عسكريةدرو
، كان اجليش اإلسرائيلي مضطراً التخاذ بضع قرارات "اجلرف الصامد"قبل عملية 

بالفعل، كان اجليش اإلسرائيلي . امليزانية متعلقة ببنية قوته املستقبلية نتيجة تقليص
 قدرة املناورة(تعزيز نقاط ضعفه النسبية : يعتبر أن عليه أن يختار واحداً من خيارين

 القوة النارية(، أو على العكس، زيادة مكامن قوته النسبية )ت البريةالهجومية للقوا
standoff fireاألسلحة دقيقة التوجيه، االستخبارات، السايبر، والقوات اخلاصة ، .(

واختار اجليش اإلسرائيلي على ما يبدو مسار العمل الثاين، مع أن نتائجه ومضاعفاته 
واالحتياط قد تكون ] املوضوعة يف اخلدمة الفعلية[بالنسبة لقواته البرية النظامية 

؛ )Namer APC" (نَمِر"تقليص خطط التزود بناقالت جند مدرعة من طراز : ملحوظة
؛ إغالق وحدات مدرعة ومدفعية 5-إرجاء مشاريع تطوير وإنتاج دبابات ميركافا
أزق وقد جتد القوات البرية نفسها بم. وجوية؛ وخفض ساعات التدريب بشكل مقلق

  2006.8شديد مثلما حدث قبيل حرب لبنان عام 
للقوات البرية قد تصبح أن القدرات الفريدة  يهذا القرار ه إليهاإن الفرضية التي استند 

لغرض القضاء على تهديدات مستقبلية، وبالتايل، مل تعد ضرورية بهكذا  الءمةأقل م
وغارات القوات  البعيدة املدى،بدالً من ذلك، تقرّر أن النيران الدقيقة و. أعداد كبيرة
بيد . من خالل استخبارات دقيقة يمكنها أن تدمر بسرعة قدرات العدو وجهةاخلاصة امل

تنبؤ أن اجليش : أن هذا األمر يفترض استطاعةَ توقّع طبيعة هذه التهديدات، مثل
 صمةفاجليوش اخل). شاملة اً، حرباًنظامي اًجيش(اإلسرائيلي لن يواجه عدواً متناظراً 

إن  9.موجودة حقاً، بيد أن اخملطّطين يف اجليش اإلسرائيلي افترضوا أنها لن تُستخدم
استشراف املستقبل صعب دائماً، لكن اخملطّطين العسكريين اإلسرائيليين تخيّلوا تكرار 

يضْغَط على أعداءٍ بحثاً عن  سيناريوعمليات سابقة حين كان تفوّق إسرائيل اجلوّي

                                                            
 18، تل أبيب، )NRG News(، معاريف "كيجيش صغير وذ: كتان فيحخام"عمير رابوبورت،   8

خطر : إهمال القوات البرية للجيش اإلسرائيلي"؛ عيدو هيخت وإيتان شامير، 2013مايو /أيار
 4، 225السادات للدراسات االستراتيجية، أوراق بحثية، عدد  -، مركز بيغن "على أمن إسرائيل

  .2013ديسمبر /كانون األول
رؤية "هيئة األركان العامة، اجليش اإلسرائيلي، عرض تقديمي، اجلنرال بيني غنتس، رئيس   9

السادات للدراسات االستراتيجية،  -، مؤتمر مركز بيغن "أخطار وفرص إلسرائيل: 2020للعام 
  .2013أكتوبر /تشرين األول 13رمات غان، 
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مل تكن على مستوى هذه " اجلرف الصامد"لكن عملية . ع املسلحسبلٍ إلنهاء النزا
  . فقد تبيّن أن القتال البري أشرس مما كان متوقعاً، التوقعات

يناير /كانون الثاين -2008ديسمبر /كانون األول" (هورالرصاص املص"يف عملية و
" حماس"عندما توغّلت قوات برية إسرائيلية يف قطاع غزة، الذت قوات و، )2009

وتكبدت . أما هذه املرة، فقد قاتلت بضراوة حلماية شبكة األنفاق. البرية بالفرار
 45 -إصابة  700القوات اإلسرائيلية الباحثة عن األنفاق داخل قطاع غزة ما يقارب 

مع أن عدد اإلصابات يف وسط املقاتلين الفلسطينيين  كان  -قاتلة اتمن بينها إصاب
كان اإلسرائيليون يبحثون عن األنفاق، شنت حركة بينما و 10.فتالأعلى بشكل 

سقط . ثالث غارات داخل إسرائيل عبر أنفاق غير مكتشفة حتى ذاك احلين" حماس"
مل توقف . اإلصابات من اًمعظم املهاجمين قتلى، لكن اجليش اإلسرائيلي تكبّد عدد

 ورةبص املعركة البرية إطالق قذائف وصواريخ فلسطينية، لكنها قلّصت عددها
لكنهما  ،عمليتين بَرْمائيّتين يف أيام  احلرب" حماس"كما نفّذت حركة   11.كبيرة

  .امكُشفتا، وقُتل جميع من شارك فيه
ته، لية بهدف حتسين بنية قوته وجهوزييجري اجليش اإلسرائيلي حالياً دراسة للعم
يلي وتقوم فرق تابعة للجيش اإلسرائ. ىواضعاً نصب عينيه املستقبل وجبهات أُخر

وكُلّف كل فريق استقصاء . بإجراء حتقيقات على املستويات العمالنية والتكتيكية
االستخبارات، القيادة والتحكم، : بالتحقيق يف جمال حمدَّد من العمليات، مثل

أن بعض هذه بمع العلم   12. ذلكاملواجهة واملساندة باملدفعية، إدارة اخملزون، وما إىل
جيوشاً غربية أخرى ملتحمةً مع أعداءٍ مشابهين يف  قد تهمّ] والدروس[اجملاالت 

. تنظيم حسن القيادة، والتجهيز، والتدريب" حماس"إن حركة . منطقة الشرق األوسط
، يبقى أنه أكثر قدرة من العديد من "حزب الله"ومع أنه ليس متطوّراً مثل قدوته 

  .اجملموعات اجلهادية األخرى يف منطقة الشرق األوسط

                                                            
  .2014يوليو /تموز 26اإلخبارية، " نيوز -واال "وكالة   10
يوليو /مالمح االعتداءات خالل شهر تموز: التقرير الشهري): "اباكالش(جهاز األمن العام   11

2014."  
اجلنرال تامير هايمان، التدريب والعقيدة العسكرية للجيش اإلسرائيلي يف القيادة العامة،   12

السادات  -، عرض تقديمي، مركز بيغن "دروس عسكرية وسياسية: عملية اجلرف الصامد"
  .2014سبتمبر /أيلول 29للدراسات االستراتيجية، 
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ليست ) standoff fire(ن مهمان هما أن العمليات اجلوية والقوة النارية هناك درسا
ضروريٌّ ضد أعداء قادرين على ] امليداين[حلسم املعركة، وأن القتال البري  كافيةً

ويتطلب القتال البري قدرات متميّزة يف العمليات ". حماس"التكيّف مثل حركة 
رع من اجليش، والقدرة على املناورة ذأالتي تتطلب مشاركة عدة  واملشتركةاملشتركة

بال أدنى شك، فائدةُ الدبابات الثقيلة وناقالت اجلند  ثبتقد و. الهجومية، واحلماية
وخاضت أنظمةُ احلماية الفاعلة املركّبة على العربات  .املدرعة، احملصّنة جيداً

على خفض عدد ، معمودية النار وأثبتت قدرتها )Trophy" (ترويف"املدرّعة، مثل نظام 
وتبعاً لذلك، رجع اجليش . اإلصابات يف املناطق املشْبَعة بصواريخ مضادة للدروع

" نَمِر"اإلسرائيلي عن قراره القاضي بتقليص برنامج ناقالت اجلند املدرعة، برنامج 
)Namer APC( وهو يقوم حالياً بتعديل أولويات امليزانية من أجل شراء املزيد من ،

 قرار شراء املزيد من ناقالت اجلند املدرعة الثقيلة على حساب اقتناءوجاء  13.الوحدات
كية التي تعمل بتقنية املراوح القابلة يراألم) V-22 Osprey(أوسبري  22-طائرة يف

جتمع بين القدرة على اإلقالع والهبوط العمودي مثل ) [tilt rotor(لتغيير االجتاه 
، املصمّمة لنقل القوات اخلاصة إىل عمق ]ةكوبتر وسرعة التحليق العالييطائرات الهل
  14.أرض العدو

وأشارت دروس أخرى إىل ضرورة تنفيذ عمليات مشتركة يف مناطق مدينية كثيفة 
وهناك درس آخر متمثل   15.السكان حتوي شبكات أنفاق متطورة وممرات حتت األرض

ات التكتيكية يف أهمية أنظمة القيادة والتحكم الرقمية التكتيكية، ونشر االستخبار
  .بفاعلية

، عانى عدد من الوحدات من شُحّ يف املعلومات 2006ففي حرب لبنان عام 
االستخبارية التكتيكية؛ أما يف قطاع غزة، فقد اشتكى قادة وحدات أحياناً من أنهم 

أُغرقوا بمعلومات أكثر من الالزم، وهذا يُعزى جزئياً إىل إدماج أنظمة اتصاالت 
ويسعى اجليش اإلسرائيلي يف الوقت احلاضر إىل حتقيق التوازن  .ومعلومات مستحدثة

 احلرب أما جماالت التشخيص األخرى فهي إدارة وسائل اإلعالم ومشكلة. املطلوب
). هجومية انونيةستراتيجية من خالل مناورات قحتقيق أهداف ا إىل السعي( القانونية

                                                            
  .2014سبتمبر /أيلول YNET News( ،22(وكالة يديعوت أحرونوت اإلخبارية  13
  .2014أكتوبر /تشرين األول 30 ،"تايمز أوف إسرائيل" 14
  .اجلنرال تامير هايمان، مصدر سبق ذكره 15
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سرائيلي حالياً فرق يستخدم اجليش اإل: وهناك درس مستخلص قد بدأ العمل به
استقصاء تضم ضباطاً  كباراً من االحتياط للتحقيق يف حوادث حمددة أو يف جماالت 
باعثة على القلق، ويحيل بسرعة التقارير إىل قيادة اجليش لالستجابة، أو لتغيير مسار 

  16.استخدام املدفعية يف مناطق مأهولة: عمل معين، مثل
دام التكنولوجيات والعقيدة القتالية من أجل وهناك دروس مهمة تتعلق بسبل استخ

كان مستحدثاً  2014الكثير مما طُبّق خالل عملية . الكشف عن األنفاق وتدميرها
على صعيد  كالتوكشفت العملية أيضاً مش. وستجري اآلن مأسسة هذه التطبيقات

وتبعاً لذلك، قرر اجليش اإلسرائيلي زيادة ترساناته والبحث . خمزون بعض األسلحة
  17.عن طرق متطورة إلدارة معدالت إطالق النار خالل هكذا عمليات

الدفاعية املضادة للصواريخ، فقد جنحت يف اختبار " القبة احلديدية"أما منظومة 
. الصمود األهم حتى الوقت احلاضر

لرغم من إطالق آالف فعلى ا
القذائف الصاروخية والصواريخ 

ضد املراكز السكانية، سقط قتيالن 
ويف . مدنيان إسرائيليان فقط

من % 90اإلجمال، دّمرت املنظومة 
القذائف الصاروخية والصواريخ 

يبة من حدود مل تستطع حماية البلدات القر" القبة احلديدية"لكن منظومة  18.املهاجمة
ومع ذلك، . التي مل تنقطعين من نيران قذائف الهاون األمر عانت تيقطاع غزة، وال

التي اعترضت معظم القذائف " ةيالقبة احلديد"فإن الفاعلية املثبتة لبطاريات 
الصاروخية املهاجمة، أتاحت استمرار جلّ احلياة اليومية والنشاط االقتصادي 

ان تعليق جزئيّ للرحالت أما النجاح األبرز للهجمات الصاروخية فك. االعتياديين

                                                            
  .املصدر نفسه 16
السادات للدراسات  -، عرض تقديمي، مركز بيغن "احلملة العسكرية"عمير رابوبورت،  17

  .2014سبتمبر /أيلول 29االستراتيجية، 
السادات للدراسات  -، عرض تقديمي، مركز بيغن "أداء منظومة الدفاع اجلوي"عوزي روبين،  18

  .2014سبتمبر /أيلول 29االستراتيجية، رمات غان، 
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 - صاروخ يف حميط مطار بن اجلوّية الدولية إىل إسرائيل طيلة يومين بعد سقوط
  . غوريون

الختراق اجملال اجلوّي " حماس"خالل احلرب أوىل حماوالت حركة  سُجّلت أيضاً
ومما ال شك  19".باتريوت"اإلسرائيلي بواسطة طائرة بال طيار تم اعتراضها بصاروخ 

ومن هنا . ه ستجري يف املستقبل حماوالت أخرى الستخدام طائرات بال طيارفيه أن
، ولتطوير "القبة احلديدية"لتزوّد ببطاريات إضافية من ليخطط اجليش اإلسرائيلي 

  20.تكنولوجيات تساعد على التصدي لنيران قذائف الهاون
  

  حتديات أكبر يف املستقبل
حدود بديهية الستخالص دروس من هذه على الرغم من أهمية هذه الدروس، هناك 

هي أضعف أعداء إسرائيل، ويف حال حرب على جبهة أو " حماس"فإن حركة . العملية
مستفيداً من مزايا خاصة  أكثر، أو ضد عدو أقوى، قد يجد اجليش اإلسرائيلي أنه كان

  21.يف قطاع غزة
مزدحمة  حدود مساحة فالقتال يف قطاع غزة كان ضد عدو صغير، وحمصوراً ضمن

معزوالً إىل حد كبير، وحمروماً من املساعدة اخلارجية إبان  العدوكما كان . وضيقة
وسخّرت إسرائيل كل قوتها اجلوّية ضد هذا القطاع الصغير من األرض، . القتال

مل تكن هذه مناورة . وأرسلت تشكيالت كبيرة من القوات البرية يف توغل حمدود
ويف الواقع . مام على امتداد خطوط اجلبهةط إىل األهجومية حقيقة، وإنما تقدّم بسي

كان العدو يتوقع هذه اخلطوة وجهّز حتصينات دفاعية، لكن يف الوقت الذي كان  فقد
  .حرباً شاملة االلتحام ضارياً بين وحدات صغيرة، مل تكن هذه احلملة

وّد ستية ألن القتال كان يدور على مقربة من قواعد تزومل تطرأ أي تعقيدات لوج
ومل تكن هناك مشكلة يف إخالء املصابين من خطوط اجلبهة إىل املراكز . إسرائيلية

واملساندة النارية كانت متوافرة ألن وحدات القتال كانت دائماً . الطبية داخل إسرائيل

                                                            
  .املصدر نفسه 19
  .املصدر نفسه 20
السادات للدراسات االستراتيجية،  -، مركز بيغن "ال حتاربوا قياساً آلخر حرب"يعقوب أميدرور،   21

  .2014أكتوبر /تشرين األول 20، 273رمات غان، أوراق بحثية، عدد 
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كان العدو جامداً يف مكانه إىل حد . ضمن مرمى وحدات املدفعية املنتشرة مسبقاً
أنظمة االتصاالت، صواريخ الدفاع : هيزات متطورة، مثلكبير، وكان يفتقر إىل جت

  .يمتلكها حزب الله مثل تلك التي ة للدبابات،قدرات هجومية مضادواجلوي، 
. اختبر جنود اجليش اإلسرائيلي، على مستوى املفرزة والسرية، قتاالً شرساً ومكثفاً

زةً للقتال، ، بل كانت جاه"حماس"، مل تُفاجأ حركة 2008/2009وعلى نقيض حرب 
عالوة على ذلك، شكّلت طبيعةُ أرضٍ مدينية، مكتظة وصعبة، . وللدفاع عن أرضها

لكونها مناطق مبنية مزدحمة، جمهزة بأنفاق  -حتدياتٍ جديةً على الصعيد التكتيكي
ت هذه املواصفات فوضى، وصّعبت على قادة اجليش فوخل. حمفورة بشكل ممتاز

  .قواتهماإلسرائيلي توجيه 
 improvised explosive(فقد شملت عبوات ناسفة مرجتلة "حماس"فاعات حركة أما د

devices(وبنادق قنص، ومفرزات من الهاون والصواريخ ا، وشراك مفخخة، وألغام ،
، واجهت وحدات اجليش اإلسرائيلي حاالت 2008/2009ويف . املضادة للدبابات

هناك عبوات ناسفة، وأنفاق، كانت : "مشابهة، وبحسب ما أفاد قائد لواء املظليين
كانت شوارع بأكملها مغطاة بأسالك مربوطة بعبوات . وشراك مفخخة يف كل مكان

   22".ناسفة
وقد جرى تطبيق بعض الدروس املستفادة من عمليات سابقة ضمن مناطق مدينية 

املشتركة مع ") عوكيتس"وحدة (استخدام فرق الكالب : يف الضفة الغربية ولبنان، مثل
من أجل إخالء ت تفكيك األلغام واملتفجرات، ووحدات النخبة يف سالح املشاة، مفرزا

  .الطريق
أحد اجلوانب اإليجابية للعملية كان عودة اجليش اإلسرائيلي إىل تقليد القيادة يف 

حزب الله يف  - خالل مواجهة إسرائيل". تبعنيا"الصفوف األمامية، وإىل شعار 
، أي، "مازثقافة شاشة البال"ارسته ملا سمي على مم ، انتُقد اجليش اإلسرائيلي2006

بجلوس  تمثّلاملالقيادة  قمية، وأسلوبالثقة املفرطة يف أنظمة القيادة والتحكم الر

                                                            
يناير /كانون الثاين 23، )تل أبيب(" يديعوت أحرونوت"هائِرتسي ليفي، مقتطف عن كالمه يف   22

2009.  
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ويف حرب  23.القادة يف مقرات القيادة العامة بدالً من القتال يف املقدمة على اجلبهة
 . إظهار سلوك خمتلف، كان قد بدأ قادة وحدات اجليش اإلسرائيلي يف2008/2009

عندما أظهر قادة اجليش اإلسرائيلي أن  2014لكن االختبار احلقيقي جرى يف العام 
. اجليش تخلى عن عاداته السيئة املاضية ورجع إىل تقاليده يف القيادة املشرفة

وبطبيعة احلال، كان الثمن هو أن نسبة اإلصابات يف صفوف القادة وصلت إىل درجة 
  24.عالية

" حماس"فاجليش اإلسرائيلي فاق حركة  .النسبية يف األمور احلفاظ علىبغي لكن ين
لومات وكان يستفيد من مساندة نيران املدفعية واملع 1إىل  3عدداً، بنسبة 
يف إجناز املهمة، بل يف الوقت  مل يكن يتمثل التحديبالتايل فإن و. االستخبارية

وكان هناك حتد آخر . البشرية املستغرق إلجنازها ويف الثمن على صعيد اخلسائر
يؤرق القادة هو تكرار سيناريو خطف جندي، على شاكلة قضية خطف الرقيب جلعاد 

ويف خضم . جهداً للتخطيط لهذه الغاية" حماس"بالفعل، مل تدخر حركة . شاليط
ألسر  املعركة، تمكّنت احلركة من انتزاع رفات جنديين إسرائيليين لكن حماوالتها

  .احلياة باءت بالفشل جندي على قيد
 قتال، كان هذا ال"حماس"ئيل وحركة قياساً جلوالت سابقة من القتال املكثف بين إسرا

بل . أكثر إيالماً للجانبين ألن عدد اإلصابات وحجم األضرار كانا أعلى بشكل ملحوظ
 رغبةويف املقابل، . أكثر من ذلك، عجزت إسرائيل عن توجيه ضربة قاضية حاسمة

لفلسطينيين، ونظراً لكونها منها يف جتنب سقوط عدد كبير جداً من الضحايا املدنيين ا
" ةيالقبة احلديد"من اآلثار املباشرة لوابالت الصواريخ الفلسطينية بمنظومة  حممية

وبنظام إنذار فعال ومالجئ عديدة، اعتمد اإلسرائيليون استراتيجيا استنزاف تدريجي 
فبدالً من عملية . بيد أن االستنزاف له ثمن. تية العسكريةالتح" حماس"لبنى حركة 

لكن العمليات التي تستمر لفترات . عسكرية قصيرة، استغرق القتال خمسين يوماً
طويلة من الزمن هي ضد عقيدة إسرائيل األمنية، وضد التخطيط العسكري على حد 

                                                            
 /، القدس، نيسان"نتائج التحقيق يف أداء اجليش إبان حرب لبنان الثانية: "تقرير جلنة فينوغراد 23

  . 402. ، ص2007أبريل 
  .2014أغسطس /آب 28 ،"تايمز أوف إسرائيل" 24
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يعة وحاسمة، نظرياً وعموماً، فإن اجليش اإلسرائيلي مُعدّ لتنفيذ عمليات سر. سواء
  25.على األقل

ويبقى أن عدد اإلصابات هو مسألة كبرى يف البروباغندا اإلعالمية بين اخلصوم، ولذا 
، أسفر القتال عن سقوط "حماس"وبحسب حركة . ينبغي التعامل بحذر مع األرقام

من % 75وزعمت احلركة أن أكثر من . جريح يف قطاع غزة 11000قتيل و 2200
 ى، زعمت إسرائيل أن نحو نصف عدد القتلعلى عكس ذلكو. ن املدنيينلقتلى هم ما

مقاتلون، وأن العديد من اإلصابات القاتلة يف صفوف املدنيين سببها أن حركة 
عرّضت حياة سكان غير مقاتلين لنيران إسرائيلية عن قصد وتصميم، " حماس"

الفلسطينيين من  نوفرّ مئات اآلالف من املدنيي 26.مستخدمةً إياهم كدروع بشرية
استُنزفت و. وحتديداً يف منطقة التوغل البري - ودُمرت آالف األبنيةمناطق القتال، 
الصاروخية بشكل جذري، ودُمّرت أنفاقها الهجومية وبعض " حماس"ترسانة حركة 

على األقل من % 15وتشير تقديرات مصادر إسرائيلية إىل أن . أنفاقها الدفاعية
. قُتلوا أو جُرحوا، ومن بينهم عدد من القياديين" حماس"كة املقاتلين يف صفوف حر

مدين  400جندياً، وجُرح ما يقارب  67مدنياً و 14ويف اجلانب اإلسرائيلي، قُتل 
معدودة من األبنية األخرى بمئات  كما دُمّر عدد قليل من األبنية، وحلقت. ودجن 705و

  .سطحية يف أكثر األحيان أضرار
رين، أدارت إسرائيل عدداً من العمليات العسكرية التي  اعتمدت خالل العقدين األخي

والعملية ما قبل ). standoff firepower(فيها غالباً أو حصرياً على القوة النارية 
قت أهدافها ، حق2012نوفمبر / تشرين الثاينيف" عمود السحاب"األخيرة، أي عملية 

تحضير الذي كان بادياً للعيان، لغزو لكن جناح العملية يعود جزئياً إىل ال. السياسية
بالضربات اجلوّية من العملية  عالوة على ذلك، إن الشِقّ املتعلق. بري كان له أثر ردعيّ

على  مل يكن موفقاً دائماً؛ فقد دُمّرت معظم منصات إطالق الصواريخ بعيدة املدى، لكن
. د إسرائيلقذيفة صاروخية وصاروخ ض 1500" حماس"حركة  الرغم من ذلك أطلقت
املدهش، وحده هجوم بري أو استسالم سياسي " القبة احلديدية"ولوال جناح منظومة 

ويف مواجهة عدو صغير حمصور يف قطاع غزة، . كان باستطاعته وقف الصواريخ
                                                            

  .، مصدر سبق ذكره"احلملة العسكرية"عمير رابوبورت،   25
" نيويورك تايمز"سيئة، حقائق قبيحة حول رياضيات : االنتفاضة اإلعالمية"ريتشارد بيهار،   26

  .201أغسطس /آب Forbes( ،21(، فوربس "حماس -خالل حرب إسرائيل 
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يف املاضي إلحداث نتيجة ية كافياً والضربات اجلو" القبة احلديدية" كان اجلمع بين
  .إيجابية

أوّلها هو  ،األخيرة والعمليات السابقة 2014بين مواجهة  لكن هناك فروق مهمة
فإن العزلة السياسية  ،"حماس"السياق اإلقليمي األوسع والوضع السياسي حلركة 

كل شيء أو ال "للحركة وأزمتها املالية دفعتاها إىل مواجهة عسكرية على طريقة 
وتالياً، اإلبقاء على ، أمالً يف اخلروج من ضائقتها عبر التسبب بأزمة دولية، "شيء

بدء وإنهاء  توقيت" حماس"واستراتيجياً، أَمْلَت استماتة . سيطرتها على قطاع غزة
وكان لهذا األمر أيضاً . األعمال العدائية على نحوٍ مُعارِض ملصالح إسرائيل

  27.مضاعفات عمالنية
، وحرب 2008/2009، حرب غزة 2006حرب لبنان  –يف جميع العمليات السابقة 

نتهاء ااجليش اإلسرائيلي نقطة انطالق وتاريخ  فرض - 2012نوفمبر /تشرين الثاين
العمليات على السواء، بعد أن خطّط ونفّذ  ضربات جوّية مبنيّة على معلومات 

عدد  وسمح عنصر املفاجأة للجيش اإلسرائيلي بقتل 28.استخبارية دقيقة فاجأت العدو
من العناصر وتدمير معدات قبل أن يتمكن الفلسطينيون من استخدامها أو إخفائها، 

أما هذه املرة، فاملبادرة كانت يف يد . لص قدرة قوّتهم النارية على التحممما قلّ
  .نب الفلسطينياجلا

قد استعدت وفقاً لذلك، فكانت ضربات اجليش اإلسرائيلي البدئية أقل " حماس"كانت 
فعلى ما يبدو، توقعت . لقتال طويل األمد" حماس"وعزّز هذا الوضع جهوزية . إنتاجية

تبادل إطالق : 2002لنمط عملية الدرع الواقي يف الضفة الغربية عام  إسرائيل تكراراً
النار بحيث يكون عدد اإلصابات اإلسرائيلية يف حده األدنى؛ ويكون عدد اإلصابات 

جالً أم آجالً، يقرر الفلسطينيون أنهم سجلوا موقفاً الفلسطينية أعلى بدرجة كبيرة، وعا
وكمسكّن لألمل، تقدّم إسرائيل بعض التنازالت . بصمودهم فيتوقفون ملعاجلة جروحهم

                                                            
، Infinity Journal، "غايات، سبل ووسائل، والسياق احملدد: عملية اجلرف الصامد"رون تيرا،   27

  .3. سبتمبر، ص/أيلول
، "إسرائيل لنزاع مستعص وطويل األمد استراتيجيا: جزّ العشب"إفرايم عنبار وإيتان شامير،  28

Journal of Strategic Studies85. ، ص2013ديسمبر /، كانون األول .  
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 جرت 2014بيد أن األحداث يف عام  29.الصغرى، مثل زيادة مساحة منطقة الصيد
  . بصورة خمتلفة عما كان متوقعاً

تمثل يف الدور املركزي الذي لعبه نظام يوسابقاتها، وهناك فرق آخر بين هذه العملية 
أنها " حماس"حركة برهنت فقد . من قطاع غزة إىل داخل إسرائيل األنفاق الهجومية

فقد أدركت . على التكيّف يف مواجهة التفوّق التكنولوجي اإلسرائيلي اًعدو قادرٌ جيد
طوّرت رداً دفاعياً ، أن إسرائيل 2012نوفمبر /، خالل حرب تشرين الثاين"حماس"

وملا . السكانية اإلسرائيلية تجمعاتئف والصواريخ التي تستهدف الفعّاالً ضد القذا
وبقيامها بذلك، . حتت األرض حماصرة أرضاً وجواً، طوّرت عقيدة قتال" حماس"كانت 

أمكنها أن تعتمد على املعرفة املتراكمة سابقاً من نظام أنفاق التهريب بين مصر 
من أجل بناء شبكة معقدة من أنفاق لالتصال وأنفاق هجومية تصل إىل وقطاع غزة 

  30.داخل إسرائيل
يراقب ويتعلم دروسه اخلاصة من عملية قطاع غزة لعام  من املسلَّم به أن حزب الله

ويدرك التنظيم اإلسالمي اللبناين أن أنظمة إسرائيل الدفاعية املضادة . 2014
يهودية مل جتد حتى الساعة رداً حاسماً على تهديد لكن الدولة ال. للصواريخ فعّالةٌ

روف فعلى الرغم من صعوبة بناء أنفاق يف شمال إسرائيل من جراء ظ. األنفاق
بمساندة إيرانية إنشاء شبكة أنفاق خاصة به  جيوفيزيائية متعددة، استطاع حزب الله

وقد يكون تشجع بفعل األثر السيكولوجي الهائل  31اإلسرائيلية، - على احلدود اللبنانية
راً زعيم حزب الله حسن أخيفقد تبجّح . لألنفاق على معنويات اجلمهور اإلسرائيلي

نصر الله قائالً إن قواته سوف تغزو أراضي إسرائيل يف املواجهة القادمة، وهو تهديد 
  32.هكذا عملية جريئةيرتكز على األرجح على شبكة احلزب من األنفاق الهجومية لتنفيذ 

وتبعاً لذلك، يف األعوام القليلة القادمة، سوف يتعيّن على اجليش اإلسرائيلي أن يجتهد 

                                                            
  .2014أغسطس /آب UPI( ،18(يونايتد بريس انترناشونال  29
اإلخبارية . سي.بي.، وكالة بي""حماس"كيف نمت شبكة أنفاق حركة : قطاع غزة"عيدو هيخت،  30
  .2014يوليو /تموز 22الشرق األوسط،  -
  .2014أبريل /نيسان 8تل أبيب، ] نشرة اقتصادية[كالكاليست  31
خبرة من سورية إىل قطاع : حزب الله وحرب إسرائيل املقبلة"بينيديتا بيرتي ويورام شفايتزر،  32

  .2014أكتوبر /، تشرين األولStrategic Assessmentعدكان استراتيجي ، "غزة
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يف العمل لتطوير عقيدة قتالية وتكنولوجيا فعّالتين، هجوميتين ودفاعيتين يف آن 
  .تصدي لتهديد األنفاقمعاً، لل

 2012ي، على عكس عملية تهديد األنفاق على اجليش اإلسرائيلي شنّ هجوم بر رضف
فضالً عن ذلك، برهنت األنفاق أن و. السابقة التي اقتصرت على تنفيذ غارات جوية

وهكذا تأكدت . العدو يتكيّف ويبحث عن طرق جديدة لتحييد تفوّق الغرب التكنولوجي
ردع العدو عن أن يشكّل وعالية اجلودة، ت مرة أخرى احلاجة إىل قوات برية متمكّنة

  . اً تهديد
ويف حين . ، يبدو أن غاية إسرائيل السياسية الرئيسية من وقف النار قد حتقّقتظاهرياً

إىل قبول هدنة طويلة األمد " حماس"بقيت األسباب احلقيقية التي دفعت حركة 
واحملافظة عليها بالفعل غير معروفة، هناك دالئل على أن استراتيجيا االستنزاف 

 الذي كان متوقعاً أن يمارَس على إسرائيل مل فالضغط الدويل. اإلسرائيلية مؤثرة
ل أكثر كانت تبدو مؤيدة إلسرائي - وليس فقط مصر –يحدث، وبعض األنظمة العربية 

  ".حماس"من تأييدها حلركة 
أمام حتديات  ماالً أنهعلى الرغم من أن الردع مفهوم حمّير يصعب تقييمه، يبدو إجو

استطاعت إسرائيل احملافظة على فقد ، يف هذه املنطقة جديدة حمتملة إلسرائيل
مل تتردّد يف استخدام القوة؛ كان أداء قواتها العسكرية جيداً على و. وضعيتها الردعية

أثبت اجلمهور ". حماس"املستوى التكتيكي، واستطاعت حَرْف واعتراض هجمات 
اإلسرائيلي نضوجه؛ رضي بسقوط خسائر بشرية وبالصعوبات اليومية، وبرهن 

وإن كان ال بد من شيء، فقد رفضت احلكومة . ع اإلسرائيلي عن مرونة وتصميماجملتم
ومع أن االقتصاد اإلسرائيلي كابد بشكل . نداءات لعملية برية أوسع يف قطاع غزة

  .مل يتضرّر بشكل مؤثر ولكنه ظاهر،
رغم بو. لكن، على اجلبهتين الدبلوماسية واإلعالمية العلنية، خسرت إسرائيل جمدّداً

 إنه قد قوبلتبشرية، ف اًدروع] املدنيين" [حماس"نتقاد الدويل الستخدام حركة اال
األمم املتحدة حول عدد  اجتريه ةَعَدائي حتقيقاتو مرير انتقادب أيضاًأفعال إسرائيل 

 33.الضحايا الفلسطينيين وحجم األضرار التي حلقت بالبنى التحتية املدنية لقطاع غزة

                                                            
  .، مصدر سبق ذكره"اإلعالميةاالنتفاضة "ريتشارد بيهار،   33
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منظور إسرائيلي، متمثل يف اخلالفات احلادة مع  وهناك جانب مقلق إضايف من
  34.اإلدارة األميركية، املتمحورة حول مواضيع عديدة

من ناحية أخرى، كانت مصر هي العنصر الفاعل الرئيسي الذي أفضت إجراءاته بشأن 
إغالق األنفاق إىل استعجال احلرب، وكانت القاهرة هي املستفيد الرئيسي من احلرب 

  .ون اكتشاف وتدمير عشرات األنفاقمع تقدم النزاع، واصل املصريو. بال أدنى شك
يف الوقت الذي رُفضت بخشونة حماوالت أميركية " حماس"تضعضعت حركة 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن حماوالت واشنطن إلشراك . وأوروبية للتدخل دبلوماسياً
كما أن . كذلكتركيا وقطر، خصمي مصر اإلقليميين، يف املفاوضات، قد باءت بالفشل 

هو الذي مكّن إسرائيل تدريجياً " حماس"الرفض املصري لتقديم أية تنازالت حلركة 
لذا .إطالق نار من دون مردود ملموس على قبول وقف"] حماس["من إجبار النظام 

يف الوقت الذي ويف يد القاهرة، ولهذا السبب الوجيه،  مفاتيح احلل السياسي فقدبقيت
موجّهةً يف الواقع " حماس"اتل إسرائيل، كانت معظم مطالب تق" حماس"كانت حركة 

" حماس"واعتباراً من هذه العملية، واصلت القاهرة إظهار عزمها على إبقاء . إىل مصر
سيحافظ على األرجح على  فإنه وطاملا بقي النظام املصري احلايل، 35.حتت السيطرة

ل أن تتوقع تعاون القاهرة يف سياسة معادية لهذا التنظيم اإلسالمي، وبإمكان إسرائي
وللمفارقة، مع ذلك، فإن تزايد ضغط مصري ". حماس"أي مواجهة مستقبلية مع 

من شأنه أن يحشر التنظيم يف زاوية ويعجّل يف " حماس"باضطراد على حركة 
  .املواجهة العنيفة القادمة مع إسرائيل

  خاتمة
فعلى حسب ما تسفر عنه . ةغير واضح" اجلرف الصامد"إن النتائج السياسية لعملية 

ويف هذه املرحلة، حققت . املفاوضات، من املمكن أن يكسب كال اجلانبين شيئاً ما
، تدمير أنفاق اإلرهاب "حماس"توجيه ضربة ساحقة حلركة : إسرائيل أهم أهدافها

                                                            
ماذا تقول حول : وثيقة وقف إطالق النار من إعداد جون كيري وقطر"جوناتان راينولد،   34

السادات للدراسات  -، مركز بيغن "االستراتيجيا األميركية يف منطقة الشرق األوسط
  .2014أغسطس /آب 3، 261االستراتيجية، أوراق بحثية، عدد 

  .2014سبتمبر /أيلول 8، واشنطن، )Al-Monitor(املونيتور   35
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، احلفاظ على ذلكالهجومية، اإلبقاء على القيود املفروضة على القطاع، وأهم من كل 
  .ى حدودهاالهدوء عل

تكسير " [جزّ العشب"لقد وُصفت استراتيجيا إسرائيل خالل العقدين األخيرين على أنها 
يف نمط قتال منخفض الوتيرة تتخلّله  2014، وتندرج حملة ]دورياً" حماس"قدرات 

وتهدف عمليات إسرائيل إىل احلطّ من قدرات  36.جوالت متفرقة من التصعيد املكثف
لردعه عن استئناف أعمال عدائية أطول مدة ممكنة، إىل جانب  العدو بما فيه الكفاية

الهدف طويل األجل املتمثل يف حتقيق ردع تراكمي يؤدي إىل توقف الهجمات 
  37.الصاروخية

ولكن، . من األذى اً، عليها أن تلحق بالعدو مستوى معين"جزّ العشب"حتى تنجح عملية 
يكون تنظيمٌ معين  مستوى األذى الذي، يعتمد "اجلرف الصامد"كما جتلّى إبان عملية 

من فالذي كان . موعة واسعة من العواملعلى جم ،مستعداً لتحمّله يف أي وقت حمدّد
أصبح يف حدود  2002قبل الفلسطينيين يف الضفة الغربية عام  احتماله من الصعب

وتبعاً لذلك، فإن . ، ألن السياق السياسي تغيّر2014ما هو حمتمل يف قطاع غزة عام 
  . بالنسبة خملطِّطين استراتيجيينفهم السياق احملدَّد هو يف غاية األهمية 

فإن البدائل حلكم  ،سوأواأل ئوتبقى خيارات إسرائيل يف قطاع غزة تتأرجح بين السي
ئتالف جمموعات إسالمية ليست اجمموعة أو ] سيطرة[هي إما فوضى، أو " حماس"

رغم بواالستنتاج احملزن لكن البديهي هو أنه . نتائج غير مستحبة هذهأقل تشدداً، و
. قليلٌ من أساسيات النزاع قد تغيّرفضراوة القتال واالهتمام الدويل الذي استقطبه، 

ك من شك يذكر مع األسف، يف أنه من الضروري على إسرائيل أن تبدأ وليس هنا
  .بتحضير حملة قطاع غزة املقبلة

  
 

                                                            
  .، مصدر سبق ذكره"جزّ العشب"إفرايم عنبار وإيتان شامير،   36
؛ 2004/2005، شتاء Parameters، "الردع التراكمي واحلرب على اإلرهاب"دورون أملوغ،   37

 Contemporary Security Policy، "التجربة اإلسرائيلية: ردع يتخطى الدولة"توماس ريد، 

  .2012أبريل /نيسان
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