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  وانعكاساتها على الحرب ونتائجهاالبيئة السياسية واالستراتيجية قبل الحرب

 رائد نعيرات.د

 جامعة النجاح الوطنية– العلوم السياسية أستاذ

 رئيس المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات

00599525422 

com.watannai@yahoo 

 

ير في المكان والتغيير في العالقات الناظمة للفعـل         ي التغ ،ساسيينأي حرب امتدادا لعنصرين     أ تعتبر بداية 

و التفـاعالت   أرقعة الجغرافية سواء من ناحية الحـدود        ه، فالتغيير الحاصل فيما يسمى ال     السياسي وفلسفت 

 حالتها  إلىمة السياسية   زنواعها مسببا لتطور الحالة السياسية بين طرفين وتحول األ        أالمكانية على اختالف    

همية عن العنصـر    أ العنصر الثاني والذي ال يقل       أما . عنوان لها هو استخدام القوة     أعلى والتي   ،الطبيعية

زمة السياسية وتحوالتها الدراماتيكية فهو طبيعة العالقـات الناظمـة للفعـل            ول والمشكل الستفحال األ   األ

وى قوة وضعف المنظومات الموجهة للفعل السياسـي، ثـم           التغيير في مست   أوالسياسي، سواء التحالفات،    

 .خر وهو طبيعة الفلسفة السياسية وتغيراتها لدى كال الطرفين والفئة الموجهة للفعل السياسيالعنصر اآل
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 األساسـي ، والـرحم    ةبناء على هذه المتغيرات تتم عملية قياس البيئة السياسية واالسـتراتيجية الحاضـن            

و الفشـل   أمستوى النجاح   ي كيانين سياسيين، عالوة على ذلك تتم عملية قياس          أين  الشتعال فتيل الحرب ب   

طراف النزاع على تحقيق مكتسبات سياسية تغير من معادالت الخصم داخل المسـاحة             أفي الحرب بقدرة    

 ومدى النجاح والفشل يقاس بمدى تحقق       ة،هداف استراتيجية غير معلن   أن لكل حرب    أبمعنى  (ستراتيجية  اإل

 من السهولة قياس مدى النجاح والفشل عبر الوقوف         إذوعند  ،  )و مستوى التحقيق  أهداف من عدمها    ه األ هذ

 . للذاتأوهداف الخصم على طبيعة المتغيرات ومقدار خدمتها أل

 هذه الحـرب ليسـت      إنرس بعين االعتبار،    ا الد يأخذن  أمن الطبيعي عند دراسة الحرب على قطاع غزة         

ة من ناحيـة    ئ، وكذلك ليست بحرب متكاف    )دولتين(ة بين خصمين    ئ بحرب متكاف  ككل الحروب، فهي ليست   

، سـواء لـدى     باألهدافن هذه الحرب تشترك مع مثيالتها من الحروب         أغفال  إالموازين، ولكن ال يمكن     

 لدى المقاومة بصفتها الطرف الذي لم يرضخ للمعـادالت          أوعلنت الحرب،   أسرائيل بصفتها الدولة التي     إ

ن خيار الحرب سـيغير مـن البيئـة         أن قوى المقاومة اعتبرت     أ بمعنى طبيعي    ،إذا. إسرائيلدها  التي تري 

 .و استحداث منهجية جديدة للتعاملأويسمح بمنح المقاومة فرصة تغيير شروط اللعبة لصالحها 

و المقاومـة   أسرائيل والعـالم العربـي      إتعتبر الحرب على قطاع غزة مختلفة عما سبقها من حروب بين            

 :الفلسطينية وذلك على عدة صعد
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 .لييسرائ، وعلى العكس فيما يخص الجندي اإل الحرب وجودية للمقاوم الفلسطينيهذه -1

ولى التي تقودها المقاومة الفلسطينية على االرض الفلسطينية، واعتبار المقاومة          هذه هي الحرب األ    -2

 .سياسة عامة للنظام السياسي في القطاع

سرائيل من التحكم فـي     إ تتوقف ضمن مشروع سلمي وبالتالي حرمت        ولى التي لم  هذه الحرب األ   -3

 .نتائج ومخرجات الحرب

 :مستوى القوى الداعمة للمقاومة وتغيرها وذلك على صعيدين -4

 تمفصـل فـي الموقـف     إلى بدوره   أدىمستوى الدور الجماهيري، وثانيا دور النخب السياسية، وهذا         

 .برزها تركياأغط ومن العربي، عالوة على دخول قوى جديدة كقوة ض

ة الجديـدة التـي     رضية ستتم المناقشة في هذه الورقة منطلقة من البيئة االستراتيجية والسياسي          على هذه األ  

 على تحليـل     الحرب لدى كال الطرفين، مشفوعة بالمقدرة      أهداف في   تأثيرها، ومدى   تشكلت قبيل الحرب  

 .نيسرائيليو لإلأ، سواء للمقاومة مؤشرات النجاح والفشل
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 :البيئة السياسية واالستراتجية قبيل الحرب فلسطينيا

 :برزهاأجاءت عناصر البيئة السياسية الفلسطينية قبيل الحرب ضمن مجموعة من المتغيرات ومن 

وهذا يعتبر تحـوال ومتغيـرا       .فلسطيني يتبنى المقاومة في قطاع غزة     السياسي  الظام  جزء من الن   -:أوال

 :وذلك على عدة محاور .سرائيليةاإل –الفلسطينية استراتيجيا في العالقة 

ـ  إول مرة يتم تشكيل مقاومة منظمة ورسمية مدعومة بقرار سياسي ومستندة            أل: ولالمحور األ   ةلى سياس

 . الفلسطينيةاألرضعامة، وعلى 

التهديـد   هذا النوع من     أن، حيث   له المقاومة الجديدة لإلسرائيليين   مستوى التهديد الذي تشك    :المحور الثاني 

 .اإلستراتجيةصبح غير محدود، عالوة على تطوره واشاراته أ

 تحولت لتصبح   وإنما ،شرعية المقاومة فهي لم تعد عبارة عن حركة خارج الفعل السياسي           :المحور الثالث 

 . وهي كذلك ممتلكة الشرعية عبر االنتخابات،داة تنفيذ السياسة العامة للسلطة في قطاع غزةأ

ل السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة والعالقات الناظمة للسياسة الفلسطينية الداخليـة             االنفصا -:ثانيا

 .والجدليات

 للشروط التـي    االستجابةالجدل الدائر حول مخرجات العملية السلمية والمفاوضات، طبيعتها، ومدى           :ثالثا

 .يجاد حل دائمإبمعنى القدرة على ، ومستوى مخرجاتها، تفرضها
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 :سرائيلياإسياسية واالستراتيجية قبيل الحرب البيئة ال

 :برزهاأشهدت الحياة السياسية االسرائيلية مجموعة من المتغيرات قبيل الحرب ومن 

 . في الردع، وتحقيق النتائجاإلسرائيليخفاقات الجيش إ و2006حرب تموز  -1

اسـي، فحكومـة    الضعف السياسي الرسمي نتيجة لعدم وجود الحكومة الفعلية الناظمة للعمل السي           -2

 .عمالأاولمرت هي حكومة تسيير 

 عليه حزب المرحلة، لـم يعـد        أطلق ما   أوسرائيلي الداخلي، فكديما    الصراع والحراك الحزبي اإل    -3

حادي الجانـب، وحـزب العمـل    أعادة صناعة الذات ضمن برنامج االنسحاب   إيمتلك القدرة عن    

العالقات باتجاه تحقيق مكاسـب انتخابيـة       عادة هيبته السياسية، والليكود ينتظر تحول في        يطمح إل 

 .جديدة
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 :عربياالبيئة السياسية واالستراتيجية قبيل الحرب 

انقسام عربي غير رسمي تجاه مكونات السياسة الفلسطينية، سواء في العالقـة مـع السـلطة                 -1

 .و في العالقة مع حركة حماس في قطاع غزةأالفلسطينية 

 على تخطي العقبات وتقديم بديل سياسي، يرفع مـن سـقف            عدم قدرة النظام العربي الرسمي     -2

يتمركز حول موضوعة المبادرة العربية      وأصبحالفعل السياسي العربي سواء يمينا او يسارا،        

 .2002للسالم 

 :اقليمياالبيئة السياسية واالستراتيجية قبيل الحرب 

ب دورا خفيا في محاولة تشكيل قوة       قليمي من بروز مجموعة من القوى التي تلع       تشكل المشهد السياسي اإل   

 :برز هذه القوىأقليمية تمكنها من لعب دور ومن إ

 . كقوة اقليمية شيعية في المنطقة ، وفي نفس الوقت تمثل الداعم للقوى المقاومة الشيعية -يرانإ -1

 .وهي تمثل الموقف السني وداعم للقوى المقاومة السنية –تركيا  -2

من ثقل في عالقاتها وقدرتها على التحرك ضمن ما يطلـق عليـه محـور               ومال تمثله   _ إسرائيل -3

 .االعتدال واالرتكاز على العالقات المميزة لها في المنطقة 
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ساسي دولي تشكل عشية الحرب ويتمثل في المرحلة االنتقاليـة فـي االدارة             أهناك متغير   : دوليا

جل تغيير بعض المعـادالت  أحرب من سرائيل للقيام بال، وهذه المرحلة جاءت مشجعة إل     األمريكية

 :المستقبلية وتتمثل فيما يلي

 .دارة جورج بوش إاستغالل الدعم الالمحدود من  -1

 .دارة اوباما وتوجيه بوصلتها بشكل معينإتكبيل  -2

بعد االطالع على أهم سمات هذه الحرب، وما رافقها من عوامل شكلت في مجملها بيئة الحـرب، يمكـن                   

 :، وهذا يتضح في اآلتي صياغة مخرجات الحربوالعوامل، ساهمت فيالقول أن تلك السمات 

جاء مخرجات الحرب فيما يخص الجانب الفلسطيني ووفقا للبيئة الموضحة أعـاله            : المستوى الفلسطيني 

فبالرغم من أن المقاومة الفلسطينية     . مقللة من أهمية االنجاز الذي حققته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة          

الجولة من المواجهة مع االحتالل االسرائيلي جاءت ألول مرة في إطار مؤسسات النظام السياسي              في هذه   

 إال أن حالة التنافر الماثلة بين قطبي الساحة السياسية الفلسطينية           - الحديث هنا عن قطاع غزة     –الفلسطيني  

 .لسطينية سياسياحرمت الكل الفلسطيني من استثمار مخرجات الحرب الميدانية لصالح القضية الف

إضافة الى ذلك، فإن بدء الحرب من قبل اسرائيل على قطاع غزة وعدم انعكاس ذلـك علـى الموقـف                    

الفلسطيني من عملية التسوية ساهم بشكل ضمني في تكريس حالة االنفصـال القائمـة، بـل وأظهـر أن                   
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خالل القـائمين عليهـا     صحيح أن المفاوضات تم ايقافها فلسطينيا من        . اسرائيل تعادي جزء من فلسطين    

فبعـد أن   . كاحتجاج على بدء الحرب، لكن هذا الموقف تبين بعد الحرب على أنه تعاطي آني ليس أكثـر                

طوت اسرائيل دفتر الحرب، وفتحت صناديق اقتراعا أعلن محود عباس استعداده للتفاوض مع أي حكومة               

ايصال رسالة الى جميع االطـراف أن مـا         تفرزها االنتخابات االسرائيلية، وهذه كانت خطوة حادة باتجاه         

 .حصل في غزة لم يكن عامال مؤثرا على بنية العالقات بين السلطة الفلسطينة واسرائيل

أما على الحرب ذاتها فقد كانت البئية الفلسطينية المتوترة عامال قويا في إظهار الضفة الغربيـة كجـزء                  

ية، وإن  ه االخر الى االعتداءات االسـرائيل     متعاطف مع قطاع غزة وليس طرفا في الحرب يتعرض نصف         

كانت هذه المالحظة جزئية، اال أن ما شهدناه من احتكاكات بين الشبان الفلسطينيين وجنود االحتالل فـي                 

الضفة كرد فعل على حرب غزة، كانت أضعف بكثير من تلك التي نشبت في غزة كرد فعل على عدوان                   

الموقف الرسمي للسلطة في الضفة التي أرادت الهـدوء         نتاج  ، وذلك   2001اسرائيل على الضفة في عام      

 .للضفة الغربية

 

 الحرب على قطاع غزة،     وأثناءالبيئة السياسية واالستراتيجية التي كانت قائمة قبيل        : اإلسرائيليالمستوى  

 :كاآلتيعدة محاور، وهي  ضمن اإلسرائيليأثرت على الطرف 
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 واستالمه لمنصبه، سقفا    األمريكيةأوباما رئيسا للواليات المتحدة     فقد شكل تنصيب    محدودية الزمن،   : األول

، وهنا باتت إسرائيل مجبرة على االنسحاب كي ال تدفع أوباما           اإلسرائيليةزمنيا ضمنيا للعمليات العسكرية     

النتقاد إسرائيل في أول أيام عمله، فيما سمي حينها بسياسة تنظيف الطاولة من أمام اوباما، حتى لـو لـم                    

 . وهذا ما حصل فعالأهدافهاتحقق 

 وحملتهـا   اإلسـرائيلية  كان قائما داخل إسرائيل ذاتها وهو االنتخابـات          آخرإضافة لذلك فإن سقفا زمنيا      

 التـدرج   إلـى ، بشكل دفـع     اإلسرائيلياالنتخابية، التي لعبت دورا في تحديد عنصر الزمن لدى الطرف           

 . دون تحقيقه ألهدافهأخرى إلىمن مرحلة السريع في تنفيذ عملياته ميدانية واالنتقال 

 

 وخسارة إسرائيل لهيبة الردع نتاج حرب حزيران مـع حـزب اهللا، فقـد              2006 بعد عام    :المحور الثاني 

. عملت إسرائيل على محاولة بناء الثقة من جديد في جيشها وقوتها العسكرية أمام مجتمعها علـى األقـل                 

 دفع إسرائيل أن تكون أكثـر حـذرا فـي         2006ي تشكلت منذ    وفي الحرب على غزة لعبت هذه البيئة الت       

عملياتها العسكرية، حتى لو أثر ذلك على قدرتها في تحقيق األهداف، فاألهم كان بالنسبة إلسرائيل أن تقلل               

خسائرها وخاصة في صفوف الجيش، وقد استطاعت جزئيا تغيير الصورة التـي وصـم بهـا الجنـدي                  

 . في أعين الجنود فقطلى الناقاإلسرائيلي من حرب لبنان، عل
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، قبيل الحـرب هيـأت الحكومـة اإلسـرائيلية          اإلسرائيلية إعادة تشكيل القوى الحزبية   : المحور الثالث 

 فـي   مواطنيها إلى أن التعامل مع قطاع غزة ال بد أن يكون عسكريا وقويا، فلم تجد سياسة الحصار نفعاً                 

وهنا كان خيار الحكومة آنذاك بقيادة أولمرت شـن         . هاإجبار حماس على االستسالم والتراجع عن سياسات      

محددها األبـرز القـدرة علـى        هذا األمر ساهم في رسم خارطة حزبية جديدة          ،الحرب على قطاع غزة   

 .األخيرالتعامل مع غزة وفق خيار إسرائيل 

 سينظر  سرائيلياإلفإذا كان خيار إسرائيل وفقا لالئتالف الحكومي السابق هو محاربة حماس، فإن المجتمع              

 : األحزاب وفق هذا المعيار وحينها سيخرج باآلتيإلى

حزب كاديما انتخب لقيادة إسرائيل حين اقنع شارون جمهوره بأهمية خطـة االنسـحاب               •

 على  إيجاباأحادي الجانب، وغزة اآلن تمثل فشل تلك الخطة، وهنا ستؤثر الحرب سلبا ال              

 .كاديما

عمل مقبولة ومنطقية في ظل التناقض القـائم بـين          حزب العمل، لم تعد خيارات حزب ال       •

 . وبرنامج العمل السياسياإلسرائيليالمزاج العام 

، ليس لكونه ليكودا، بقدر مـا هـو         اإلسرائيليةحزب الليكود سيكون األقدر حسب الرؤية        •

 . للتعامل مع الفلسطينيينإسرائيليامتناغم كحزب يميني مع ما هو مطلوب 
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 أكثـر  لكن بصورة    لإلسرائيلييناليمينيين، يمثل نفس ما يمثله الليكود       إسرائيل بيتنا وبقية     •

 .حدة

 نسبة أصـوات، إال أن االنتخابـات        أعلى حصل على    ديما ذلك، فبالرغم من أن كا     أكدتنتائج االنتخابات   

حث ظهر التنافس على أنـه بـين اليمـين          ببرامجية، ي  في إسرائيل لم تكن حزبية بقدر ما كانت          األخيرة

 كاديما فاز بعدد األصوات لكن اليمين انتصر في المحصلة، وهنـا            أنار والوسط، وهنا يمكن القول      واليس

 المشاركة في االئتالف الحكومي آنـذاك، سـاهمت فـي           األحزابيظهر أن البيئة السياسية التي صنعتها       

 . معادلة الحكم في إسرائيلإلىدخال أطراف يمينية بقوة إأزاحتها و

 

 

 

 


