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 اإهداءات البد منه

 

 اإلهداء األول 
إلى مقاومي غزة الذين أوفوا الوعد للجميع، للدماء والدموع وحرقة األنفاس، بعد أن 

ألشالء المهروسة تحت الدبابات، وحفظوا عهد األسرى خلف قضبان حفظوا مشاهد ا

العدو يصعدون بالدعاء، وعهد حناء الفتيات حين ودعن أفئدتهن على أبواب السماء، 

 عهد الشهداء وهم يقدمون أشالءهم جسورا لعبور إخوانهم صوب التحرير...

 جنينشهداء، وفي بدماء ال القدسبفضلكم بدأ اليقين يتنفس في غزة، وتعطر تراب 

، وتبقى إرادة المقاومة رغم العدو في عهد ستبقى زهرة الثورة لتضيء النفونابلس و

 ذاكرة ال تضيع... 

ً بالحياة، ألن كل مقاوم منكم يزف إلى  إلى أجسادكم المتفتتة الراغبة بالموت طمعا

 ..نالسماء ينتصر للباكيات دون دمع على حواف الصبر، يحلمن بثأر يشف صدروه
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 اإلهداء الثاني 
ً  المحتلين اإلسرائيليينإلى  مسالحة يسايرون  الذين قدموا بعفن أرواحهم إلى فلسطين، جثثاا

فااي صاادروهم، وفااي أيااديهم بطاقااات للمااوت يوزعونهااا علااى مااز   اً فااي طرقااات المقاومااة، جليااد

 اد لعلهم يتنفسون العظمة الكاذبة..األجس

حاين تيايفهم  أقادام جناود  ن ماا ارتعشاتالاذ  سارعاأسطورة الجيش الاذ  ال يقهار، إلى 

غيمة، ترعبهم كتائب الغبار وهي تلف الثاوار بعباءتهاا، وتنهاار الصاورة التاي أرادوا لجنودهاا أن 

 يصدقوها وهم يرون أنفسهم عراة من إنسانيتهم، خائفين وجبناء!!

 اإلهداء الثالث
ً إلى مان  م أناي أخاذت حقهام فاي رغ..، ولام يتاأففوا مارة، ولام يشاكو أباداً لام يضاجروا يوماا

لياة، ألساتكمل مصاادر  .واقتطعات مان قاوتهم وماتعهم الغاوقراءاتي. وقتي، وأعطيتا  لمطالعااتي

ذا فهام األحا  له...هو مساهمتهم من أجل الحلم اآلتي آمنوا أن قبضهم على الجمرألنهم وأوراقي..

نااملهم، ويتحادنون نادما كاانوا يتحركاون علاى أع ..بكل ما أنجزت داخل غرفتي الصاغيرة المغلقاة

 ً لهام أناا وماا كتبات، وماا حبااني إياا  ف بان خروجي النادر والمنهك إلايهم!، ويتشوقون للقائي إهمسا

 ...هللا من جهد وعطاء

 

 

  

 مقدمة
، وشامل كال مجااالت 2006كان البد للحصار اإلسرائيلي المفروض علاى قطااع غازة مناذ عاام 

لفلسطينيين طعم الموت البطيء يوماً بعد ياوم، ار، بعد أن أذا  الحياة اإلنسانية، أن يصل إلى نقطة االنفجا

 دون أن يحرك ذلك في العالم المتحضر شعرة أو وخزة من ضمير...

ورغاام التحاااذيرات المتتالياااة علاااى إمكانيااة وصاااون حصاااار غااازة إلااى منتهاااا ، لكااان الغطرساااة 

وأداروا ظهارهم لهاا، إلاى هاذ  الميااوف، اإلسرائيلية والتآمر اإلقليمي والتواطؤ الدولي، لم ينتبهوا جميعاً 

 من عدو. عت، دون استئذان من أحد، أو خوفمما سرع بساعة المواجهة التي اندل

عااد هناااك مكااان أو ي أناا  لاام ،8/2014-7/26-7يوميااات الحاارب األخياارة فااي غاازة بااين  تكشافو

لالنتقاام سارائيليةس اإل هادافمدينة أو شارع في دولة االحتالن آمن، ففي الوقت الذ  تقلَّصت فيا  سسالَّة األ

 .عديدة ومتصاعدة سسسلَّة أهداف المقاومة بقيت، في غزة ينمن الفلسطيني

فاي  ةلقناعاة اآلخاذارساو   فاي، خاالن حارب غازة اإلنجازات التي راكمتهاا المقاوماةوساهمت  

عادم جادوى ، وحتى بعا  المساتويات الرسامية بالفلسطينية التجذُّر على المستوى الشعبي وأوساط النيب

علاى تساميت  سالحادود  ، وعادم قادرتها علاى تحقيا  ماا اصاطل ماع اإلسارائيليين العملية السياسية الجارياة

 الدنيا للحقو  الفلسطينيةس. 

 السياسايةساتراتيجيات الفصاائل والقاوى اسواء بالتعديل أو التغيير في  ،بوضوحالمقاومة أنَّرت و

 .العدوان اإلسرائيليهة المقاومة لمواج التي باتت تؤمن بأهمية إعادة الروح لييار

رت في الوقت ذاتا  مطالاب للفصاائل وقطاعاات شاعبية بضارورة تقليال اليساائر  فلساطينية وتكرَّ

؛ لتعديل ميزان المواجهات في ظل التصاعيد اإلسرائيلي الكبيرة مقابل إيقاع خسائر أكبر في صفوف العدو

، بشكل لام يساب  لا  مثيال، مساتعينًا بوساائل عساكرية مةالمقاوجيش في مواجهة الالعسكر  الحاد من قبل 

 . النظامية أمام جيوش كبيرة تستيدم في الحروب

ً دروساوماا صااحبها مان مقاوماة متدرجاة، فقاد اساتفاد الفلساطينيون  انقضااء حارب غازة،وبعاد   عدياادة ا

  ، أهمها:منها

، 2012حرباي تيتلاف عان  2014حارب غازة الحقيقة األساسية التي ينبغي تاذكُّرها قبال كال شايء أن  -1

 . كيلفية واسعة للمشهد القتالي ةقائمالمواجهة مع العدو ، ألنها أبقت 2008

في مواقع ال يستطيع جنود االحتالن التوغال فيهاا، فهاذ  الحقيقاة ال  تاتلغزة في الحرب األخيرة قمقاومة  -2

سد هذ  الحقيقاة فاي أن العادو لام تقل أهمية؛ لكونها تتعل  بالموقف والييارات العسكرية اإلسرائيلية، وتتج

يَعُد قادًرا على دخون المناط  التي خرج منها؛ ألن من شأن ذلاك أن يازجب بجناود  فاي دوائار النياران فاي 
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علاى المادى البعياد يعارض قواتا  ليساائر وأعبااء فادحاة طالماا حلام باالتيل  والناحية القتالية المباشرة، 

 .منها

 األراضاايلاا  أناار  الجااوهر  علااى مسااتقبل المواجهااة علااى  تطااوًرا خطيااًرا كااان حاارب غاازةأفاارزت  -3

إمكانياة لشاكل أوساع مان  ىعطامما أالنيرانس،  أو وع آخر من شكل سخط المواجهةتكريس نل، الفلسطينية

االشتباك المنظم وحارب المجموعاات الصاغيرة ضاد خطاوط العادو التاي باتات محادودة مان حيا  الحجام 

 واالمتداد. 

وفرهاا قطااع شاساع مان فاي الحارب األخيارة، قتاليًّاا  المقاوماة فاي غازةور تطا تهناك ميازة أخارى خادم -4

اسااتنزاف قاادرات الجاايش المقاومااة ماان  تمكناات حياا ، ةوالكااروم الزراعياا الحرجيااةالمناااط  الحدوديااة 

 لمجموعات المقاتلة المتسلبِّلة أو المنظمة. اتحرك ل وشكلت مناط  صالحةاإلسرائيلي، 

قاوى المقاومااة علاى تكبياد االحااتالن أكبار اليساائر علااى  غاازة تناافسشااهدت فيا  حارب فاي الوقات الاذ   -5

اااامس الجنااااح العساااكر  لحركاااة المقاوماااة الحااان أن الم لكااانميتلااف األصاااعدة،  ين القسَّ كتائاااب سعاااز الاادبِّ

 والكمائن المسلحة. الصواريخعمليات إطال  من  أكبر عددسجلت  سالمية حماساإل

 ااعتبرهاااخطيااارة ضااد أهاااداف إساارائيلية منتيباااة؛ ساااليب هجومياااة جدياادة وكشاافت حااارب غاازة عااان أ -6

وقاوات  يسارائيلالجايش اإلرهاا ادأإن الحرب التاي  للقون تهم، دفعخطيرينتصعيدًا وتطوًرا اإلسرائيليون 

 .ب أدمغة وابتكارات وأساليب جديدةالمسلحة هي حر الفلسطينية األمن ضد الحركات

ماان مرحلااة ألخاارى،  فيهااا، وانتقالهااا لمقاومااةتطااور احاارب غاازة خااالن أسااابيعها الساابع علااى  أكاادتلقااد 

أن الصاراع  تعتقادحترفة، أشرفت عليها قيادة سياسية، تمتلك إرادة ال تلين، ألنهاا ابصورة دلت على عقلية م

 صراع إرادات في مستوا  األون. مع العدو اإلسرائيلي 

كانات نتيجتهاا واضاحة، سعا  األصاابعس، لعباة قاساية وخاض الجانبان، المقاومة والجايش اإلسارائيلي، 

 ً ً  ميدانية وليست نظرية، تمثلت بإعالن اإلسرائيلي بأعلى صاوت  لكلماة سآ س وجعاا مان مقاوماة ضاارية،  وألماا

 بالبح  عن وقف إلطال  النار، منذ األيام األولى الندالع الحرب.سجلت أون تراجع إسرائيلي 

الصويان، وحرب غازة ماا زالات فاي أوجهاا،  بتكليف من األ  الكبير د.أحمد ،الكتاب بدأت العمل في هذا

وأعددت مسودت  األولى فيما حمم الناار اإلسارائيلية تتسااقط حاولي، وجازء مان األورا  التاي جهزتهاا حرقتا  

 الصواريخ اإلسرائيلية حين استهدفت جزًء من بيتي في األيام األخيرة للحرب.

احاا  الفرعيااة التااي تناولاات الحاارب فااي نالنااة فصااون أساسااية، تضاامنت العديااد ماان المبجاااء الكتاااب 

 ومجرياتها ويومياتها ونتائجها:

باين سياسة اإلسرائيلية تجا  قطاع غزة ، من خالن التمهيد التارييي للمقدمات الحربتناون الفصل األون 

اآلناار المترتباة علاى احاتالن ، منذ بدء االحتالن وحتى اندالع انتفاضة الحجارة، وشارح 1987-1967عامي 

السياسااة ، ولمشاااكل الناتجاة عاان سياساة االحااتالن، وامنطلقاات الساايطرة اإلسارائيلية علااى غازة، وةقطااع غااز

 .العسكرية اإلسرائيلية ضد غزة

، مناذ انتفاضاة الحجاارة 2014-1987السياساة اإلسارائيلية تجاا  قطااع غازة نم انتقل الكتاب للحدي  عن 

الساالوك ، والتعاماال اإلساارائيلي مااع االنتفاضااتين أخطاااءوتأساايس كتائااب القسااام مااروراً بانتفاضااة األقصااى، و

 .2006في االنتيابات التشريعية عام اإلسرائيلي تجا  فوز حماس 

 األخياارة، الساايما الحارب اناادالع مااا قبالفااي فتارة غازة يتنااون الكتاااب األوضااع األمنيااة والعساكرية فااي 

أهااداف الحاارب: تكتيكياااً بيعااة ، وطجبهااة غاازةاإلساارائيلي لتساايين ، وباادء الخطااف المسااتوطنين فااي الضاافة

 ً كتائااب ، سارايا القادس، كتائاب القسااام: ةقاوماأجنحاة الم، وصاوالً إلعطااء لمحااة ساريعة عان أهاام واساتراتيجيا

 .ألوية الناصر صالح الدين، المقاومة الوطنية، أبو علي مصطفى، شهداء األقصى

، التااي أسساات لبدايتاا ، فرنقطااة الصاا، ماان خااالن الحاادي  عاان اناادالع الحاارب علااى الفصاال الثااانييركااز 

، الفلساطيني الارب  واليساارة باين الجاانبينها، وتقاديم دراساة تقييمياة لمعاايير مفاجآتالحرب، وأهداف وتناون 

 واإلسرائيلي.

ً نم يفرد الكتاب  ً مبحثا خالن المعركاة، مان خاالن سلسالة عملياتهاا الفدائياة عبار:  القسامكتائب أداء ب  خاصا

الصااواريخ ، المواجهااة االسااتيبارية، العمليااات النوعيااة، الحاارب اإلعالميااة، لجنااودأساار ا، األنفااا  الهجوميااة

 اإلسرائيلية. لورطة السياسية، اوالقذائف

القارار باتجاا  دوافاع من دور مفصلي فاي حارب غازة، فقاد تنااون الكتااب  عملية البريةونظراً لما شكلت  ال

 عترافاااتاإلساارائيلي والمقاومااة، وتقااديم قائمااة باالبااين الجاايش  باادء االشااتباكاتالااذهاب نحااو هااذ  العمليااة، و

 .خيارات السيناريو البر في تحقي  أهدافها، وأخيراً تقديم عرض بأهم  بالفشل اإلسرائيلية
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حمااس : الفلساطينية منهاا والعربياة، ساواء لمواقاف السياساية مان الحاربيفرد الكتاب مبحثااً خاصااً عان ا

 .ار اإلقليميلجو، واالسلطة الفلسطينية، وحلفاؤها

، أسباب الحارب ونتائجهاا، من حي  السلوك العسكر  اإلسرائيلي ييتتم الكتاب حديث  عن الحرب بتناون

 ، وشرح أسبابهما.هايالحرب ومعارض  مؤيد، واستعراض مواقف الجبهة الداخلية، وتهيئة دوافع الحربو

، االنتكاساة العساكريةلاى صاعيد: من هاذ  الحارب ع الحصاد اإلسرائيلينم ينتقل الستعراض أبرز أشكان 

نطلقاااات ، وملقااوة الناريااة اإلسااارائيلية وخسااائرها، والتطاار  إلاااى االضاااربة االسااتراتيجية، الفشاال السياسااي

اإلسارائيلية فاي  رقاباة العساكريةللحرب، بجانب ما قامت ب  ال النتائج المغايرة، وصوالً إلى المواجهة الميدانية

 ة.الفادح اليسائر اإلسرائيليةحجب 

بااين  ةالتارييياا المواجهااة الحاارب اإلساارائيلية الثالثااة علااى غاازةم يحاااون رساام صااورة لهااذ ) كتااابال هااذا

المقاومااة تعلاان تمسااكها بسااالحها وإرادتهااا وعزيمتهااا، فااي ظاال و ،باادأت وانتهاات، يناإلساارائيليو الفلسااطينيين

 .هاخيار نااللتفاف الشعبي منقطع النظير حو

في أبهى حلة، وأفضل مضمون، فإن تمكنت من ذلاك فهاو  الكتاب قد خرج ي اليتام، أرجو أن يكون هذاف

ً توفي  هللا أوالً  بعا  مان عادم الوضاوح، وصاعوبة الوصاون إلاى المعلوماة   ، وإن شااب، ورضا الوالدين نانياا

 وتوصيلها، فهو طبع البشر في النق  وعدم الكمان.

 أبو عامرعبد الرحمن عدنان 

 فلسطين-قطاع غزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل األول: أسباب حرب غزة ومقدماتهاال

 

 1987-1967المبحث األول: السياسة اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة 

 أوالً: اآلثار المترتبة على احتالل قطاع غزة

 ثانياً: منطلقات السيطرة اإلسرائيلية على قطاع غزة

 ثالثاً: المشاكل الناتجة عن سياسة االحتالل

 سرائيلية ضد غزةاإل ةرابعاً: السياسة العسكري

 

 2014-1987المبحث الثاني: السياسة اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة 

 1987 أوالً: انتفاضة الحجارة

 2000 ثانياً: انتفاضة األقصى

 ثالثاً: أخطاء التعامل اإلسرائيلي مع االنتفاضتين

 2006 رابعاً: السلوك اإلسرائيلي تجاه فوز حماس

 

 بالمبحث الثالث: غزة ما قبل الحر

 أوالً: خطف المستوطنين في الضفة الغربية

 ثانياً: تسخين جبهة غزة

 ً  ثالثاً: أهداف الحرب: تكتيكياً واستراتيجيا

 

 المبحث الرابع: أجنحة المقاومة الفلسطينية
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 أوالً: كتائب القسام

 ثانياً: سرايا القدس

 ثالثاً: كتائب شهداء األقصى

 رابعاً: كتائب الشهيد أبو علي مصطفى

 ً  : كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينيةخامسا

 سادساً: ألوية الناصر صالح الدين
 

 

 1987-1967المبحث األول: السياسة اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة 
 41، طول  من فلسطين على شكل شريط ضي  على الساحل الجنوبييظهر قطاع غزة 

الجئي  فلسطيني، أغلبهم منون ملي 1.8كيلومترا، يقطن في   15-5بين  يتراوح كيلومترا، وعرض 

ً  كيلومتراً  360ت  تبلغ مساح، و1948 من مساحة  %6% من فلسطين الكاملة، و1.33بما يساو  ، مربعا

 ، الغربية الدولة الفلسطينية المفترضة مع الضفة

 لغربية بمااحتلت القوات العسكرية اإلسرائيلية قطاع غزة والضفة ا 1967حزيران يونيو//5في 

اة ج  حيي القدس، وقامت بفرض حكمها العسكر ، مما أدى لسيطرتها الكاملة على جميع أوفيها شرق

 المجتمع والتحكم في آفا  تطور  الالحقة.

أيام فقط، إال أنها غيرت خريطة المنطقة  6ورغم أن هذ  الحرب كانت قصيرة األمد، إذ دامت 

جيوش عربية، وسيطر على  3تصارات  على العربية تغييرا دراماتيكيا، فقد حق  الجيش اإلسرائيلي ان

، بعدما الكيان الصهيوني ووقع قطاع غزة مرة أخرى في قبضة شب  جزيرة سيناء، ومدخل خليج العقبة،

 م1.)1956رة قصيرة في حرب السويس سنة فت كان خضع لسيطرت 

                                                
 .27، ص1990الدراسات الفلسطينية، بيروت، مؤسسة  الضفة الغربية،سياسة األمر الواقع في  جيفر ، أرونسون،م 1
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 يات الفدائية،وقوبل احتالن قطاع غزة بمقاومة تميزت بالشدة، وبارتفاع كبير في معدالت العمل 

 ويعود ذلك لعدة أسباب:

فة حجم القمع الذ  تعرض ل  سكان القطاع مبكرا فا  بمعدالت  كثيرا ما مورس في الض -أ

 الغربية.

ة، نحو لحكومتفشي البطالة الواسعة في القطاع، بعد أن سرح االحتالن زهاء نالنة أرباع موظفي ا -ب

 ادين من مصادر رزقهم.آالف موظف، وأحر  بع  مراكب الصيد، ليحرم الصي 5

قبل  اع منالتأنير الملموس لجيش التحرير الفلسطيني المتواجد في غزة، حتى لحظة احتالن القط -ت

 ، وبقاء بع  أفراد  إلى ما بعد االحتالن في القطاع.يسرائيلالجيش اإل

ت، اليبرة الوطنية الميزونة لدى سكان القطاع، منذ مواجهة القوات اإلسرائيلية في اليمسينيا -ث

 م1)واألعمان الفدائية التي نفذت إبان تلك المرحلة.

 أوالً: اآلثار المترتبة على احتالل قطاع غزة
  يينبغي التنو لقطاع غزة، يسرائيلاإلحتالن القبل الحدي  عن اآلنار والنتائج التي ترتبت على ا

ل كان بلي، اإلسرائي أن أهمية القطاع لم تكن موضوعا مجمعا عليها داخل المجتمع السياسي والعسكر 

ية نتيابهناك خالف شديد داخل المؤسستين العسكرية والسياسية، وتبين ذلك من خالن البرامج اال

 والتصريحات العلنية.

، فقد برزت 1987عام الحجارة وتجسد اليالف أكثر فأكثر بشكل واض  بعد انطال  انتفاضة 

ذات قيمة تذكر، فال يوجد فيها جبل مسيطر على آراء إسرائيلية عديدة ترى أن  ال يوجد في غزة أراض 

أ   امحيطها من الناحية اإلستراتيجية، أو نقطة رقابة لمتابعة تحركات جيوش معادية، وليس لليهود فيه

                                                
 .37، ص1991، حزيران 84، مجلة صامد، عمان، ع1987-1948م ياسين، عبد القادر، الحركة السياسية في قطاع غزة 1
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وشائج وصالت تارييية، وحسب قون أحد الصحفيين اإلسرائيليين: سمن من اليهود بحاجة لهذ  الرمان 

 م1؟)يساو  فيها حياة رجل يهود  واحدسوما الذ   في غزة، بكل ما فيها من كراهية؟

الرئيس اإلسرائيلي الساب ، ووزير اليارجية  م2)ولعل ذلك ما يفسر رد سشمعون بيريزس

أواخر الثمانينات، الذ  طالب بضرورة  م3)األسب ، على رئيس الوزراء في حين  سإسحا  شاميرس

: سيوجد اآلن في قطاع غزة 1987أواخر  س، بقول االحتفاظ بغزة، لكون  جزءاً ال يتجزأ من سإسرائيل

 12خالن و، 1956ألف عربي يعيش نصفهم في مييمات الالجئين، وتضاعف عددهم منذ عام  600

ً سيصب  عددهم مليون نسمة، فماذا يقصد سشاميرس بهذا القون؟ هل يعني أن المليون نسمة التي  عاما

 م4)الهدية التي يرغب في تقديمها لناس؟ هذ ، هل ستكون في القطاع ال يمكن فصلها عن سإسرائيلس

إن إحدى المشاكل المعقدة للغاية سفيما قان المحلل العسكر  اإلسرائيلي الراحل سزئيف شيفس: 

تكمن في أن غزة قنبلة بشرية موقوتة، حتى لو لم تكن هناك أسباب فلسطينية وطنية، ورغبة شديدة من 

تي لحظة تنفجر فيها هذ  القنبلة، ألسباب ديموغرافية واقتصادية، السكان في التحرر من االحتالن، ستأ

والبنية التحتية المتداعية، وهذا أوصلني لنتيجة أن  سيأتي علينا يوم نتوسل في  لكي يأخذ منا أحد ما، هذا 

 م5)القطاع بمشاكل س!

د ، ففوائميز وضع غزة عن الضفة الغربية ومكانتهاي يسرائيلاإلوهناك قسم من الرأ  العام 

ن لصهيونييحلم ااألولى ال تضاهي بأ  قدر فوائد األخيرة، وكذا أضرارها، وفي الغالب، فإن الواقع وال

تالن االح على حد سواء، ال يقبالن غزة إال على سبيل سالقط الذ  يعرض مع الجملس، فلم يكن بوسع

ذ  سترجعت همصر غزة عندما القم يأن  عندما أخذ سيناء، وما كان بوسع  هاأخذيإال أن  يسرائيلاإل

ع سيناءها، وهكذا ربط مصير غزة إلى حد بعيد بمصير الضفة، وإن كان ذلك على مض  من واق

 الصهيونية وحلمها.

جمل ي المفوقد شغل مستقبل القطاع حيزا ملحوظا في المقترحات والمشاريع اإلسرائيلية، وهي 

حظة مالة لبد من اإلشارمحللين ومفكرين، والء تصورات تتضمن الرؤيا اإلسرائيلية ل ، من خالن آرا

 مابسبب االنقس ، وهي أن مجمل مشاريع التسوية المطروحة لم تمثل رأياً حكومياً رسمياً،مركزية وهامة

، قبل سلعملالليكود واسالتقليد  المعروف في المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة، حون تيارين مركزيين: 

 . 2006وائل أ ظهور القطب الثال  سكاديماس

 همها:أ، من كان لالحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة العديد من اآلثار والنتائج المباشرةو
ً من ارتكاب :الهجرة القسرية لعشرات آالف الفلسطينيين -أ ش الجي الذين تركوا القطاع خوفا

رج ، ولم يتمكن الكثيرون ممن كانوا خا1956اإلسرائيلي للمجازر ضدهم، كما فعل عام 

رهم قة قبيل نشوب الحرب من العودة، ألن اإلحصاء اإلسرائيلي لم يشملهم، واعتبالمنط

 نازحين، ال ح  لهم باإلقامة في .

جان ع الرالح، وجملبح  عن السلكاقتحام المنازن ليال :فرض العقوبات الجماعية على األهالي -ب

 وان.منع التجواعتقالهم مددا ميتلفة دون توجي  تهم إليهم، وفرض نظام في أماكن عامة،

ففي حين كان أصحاب الثروات من الوجهاء واألعيان، مقربين  :تبدل مراكز القيادة في القطاع -ت

من النظام المصر ، وتم اعتبارهم رموزا سياسية، جاء االحتالن اإلسرائيلي ليغير هذا الوضع، 

                                                
 .153، ص1993، شتاء 13م القيمر ، عطا، غزة شوكة في الحل ، مجلة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ع1
ارة الدفاع عُيبِّن قائداً لسالح الجو، ومديراً لمكتب وز ،الممثل الحقيقي للزعامة الجديدة ، وهوكومات عديدةوزير في حشمعون بيريز:  م2

وفرنسا، من خالن دور  النافذ في البدء بالمشروع النوو   يسرائيلالكيان اإلتبر المنظر الرئيسي للتحالف بين اع ،في الواليات المتحدة

، ترش  لقيادة حزب العمل منافساً إلسح  رابين، 1973عقب حرب يوم الغفران سنة  بالكيانالتي ألمت  في ديمونا، وبعد الهزة األرضية

تين،  اليارجية، وفي أوائل ومنتصف التسعينيات، لعب دوراً رئيسياً في تحريك والدفاع   وزيروشغل منصب رئيس وزراء الكيان مرب

سنة ، نم عين رئيساً للدولة وبل للسالم بالشراكة مع ياسر عرفات وإسح  رابينمنظمة التحرير، وحاز على جائزة ن مععملية التسوية 

2007. 
يلقب بـ سالليكود  الحاقدس وسزعيم عصابات اإلجرامس إبان الحرب العالمية الثانية، واألخير في جيل اآلباء المؤسسين إسح  شامير: م 3

تاريخ حافل من اإلرهاب، وصاحب الالءات الثالث: ال للقدس، ال للدولة ، اشتهر ب1992للدولة الذين تولوا رئاسة الوزراء حتى عام 

سنوات، نم وزيرا لليارجية، فرئيساً للحكومة عام  10الفلسطينية، ال لعودة الالجئين إلى ديارهم، حي  عمل ضابطا في جهاز الموساد 

دا عن األضواء يعاني أمراض الشييوخة بعد أن ، نم انزوى بعي1992، حي  خسر انتيابات 1987، وتعامل بشدة مع انتفاضة 1983

 عاما، قبل أن يتم إعالن نبأ موت . 87وصل عمر  
 .18، ص1988، 1م النشاش، عبد الهاد ، االنتفاضة الفلسطينية الكبرى، االتحاد العام للكتاب الفلسطينيين، بيروت، ط4
 .9/8/1988م هآرتس، 5
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عدم ظهورها  مما نجم عن  اختفاء هذ  الرموز عن القيادة، وبدأ االلتفاف حون التنظيمات رغم

 قيام أ  مؤسسة فلسطينية. منعاالحتالن بشكل علني واض ، ألن 

 أسندت سلطات االحتالن لقيادة الجيش مسؤولية التشريع واإلدارة، وأصدرت سلطاتو 

 أمرا عسكريا.  1100أكثر من  1992-1967االحتالن بين العامين 

ال تعلن السلطات عنها في فعلي ، ولم تكن األوامر العسكرية متاحة أمام الجمهور الذ  تطب  

، وال تنشر في جريدة رسمية، وتوزع فقط على المحامين العاملين، وتصدر على شكل أوامر الصحافة

 م1)غير مرقمة، وأنظمة وإعالنات ال تحمل أرقاما متسلسلة يصعب حصرها، والتعرف على مضمونها.

ع من، العتقال اإلداريا ،يصالحية التحر، توقيف المواطنين ومن نماذج هذه األوامر:

 .فرض اإلقامة الجبرية، إغالق المحالت ،التجوال

 طينيةاالحتالل في األراضي الفلس جدول يظهر مراكز التوقيف والمعتقالت التي أقامتها سلطات

 نفحة عكا شطة المسكوبية أبو كبير

 نفي ترستا غزة المركز  صفد  الناصرة الجلمة 

 الدامون فار يوناك صرفند بئر السبع اليليل

 رام هللا الرملة معسلياهو طولكرم جنين

 مجدو الظاهرية عتليت نابلس عسقالن 

  3كتسيعوت أنصار 2أنصار  بيتونيا الفارعة

ومن خالن تلك األوامر تمكنت سلطات االحتالن من السيطرة على أوج  حياة المجتمع 

سيطرة تكاد تكون كاملة على مجمل ونشاطات  الميتلفة، واستطاعت فرض  ةغزالفلسطيني في 

جوانب حياة سكان القطاع، فقد تحكمت بالمصادر الطبيعية كالميا ، واألراضي والتيطيط 

 م2)والتنظيم، وسيطرت على المجالس البلدية والقروية، وميتلف جوانب الحياة االقتصادية.

، الذ  ذهب م3)نسليس ذلك فحسب، بل أرسلت إلي  أكثر جنراالتها قسوة وهو سأريئيل شارو

لقمع وتروي  سكان ، وتمكن من تحقي  هدف  بعد أن ش  طرقات واسعة عبر المدن والقرى، وعمل 

 على تدمير المساكن وترحيل السكان.

 ً  الوقائع خل  على والمتتبع لجوهر السياسة اإلسرائيلية تجا  قطاع غزة، يدرك أنها قامت أساسا

لربط صهيونية على األرض باالستيالء على األراضي، واالمادية في محاولة لتجسيد األهداف ال

روف الظبإيجاد ، ريغ األراضي المحتلة من مواطنيهاتفواالقتصاد ، وتنشيط حركة االستيطان، 

 االقتصادية واإلنسانية الطاردة.

 ثانياً: منطلقات السيطرة اإلسرائيلية على قطاع غزة

 أوال: المنطلق األيديولوجي
ً  قامة الدولة اليهودية على أرضهاهاينة على فلسطين إلقع اختيار الصلم ي ن ضمل ب، عبثيا

مة مقدعلى جزء من أرض سإسرائيلس،  1948الدولة التي أقيمت عام  وشكلتالتحديد الصهيوني، 

يلس ـسإسرائلالمهمة األساسية وباتت نجاز الهدف الصهيوني المتمثل في إقامة سإسرائيلس الكبرى، إل

 الصغرى.

 منطلق األمني ثانيا: ال
 ً ً  من حي  مميزات  الياصة قياسا ً  بالضفة الغربية، فإن قطاع غزة يعتبر تجمعا  كبيراً  سكانيا

كل واحد منهم هو و، االحتالن اإلسرائيليلمئات اآلالف من السكان الفلسطينيين سالمعادينس بنظر 

-يليون هذا الوضع الجيووقد التقط الزعماء السياسيون والقادة العسكريون اإلسرائ، سميرب محتملس

 م4)استراتيجي، وجعلو  مبررا وحافزا الستمرار السيطرة على األراضي المحتلة.

 ثالثا: المنطلق االقتصادي 
                                                

 .4، ص1996  اإلسرائيلي لقطاع غزة: دراسة قانونية وتونيقية، غزة، المركز الفلسطيني لحقو  اإلنسان، اإلغالم 1
 .122، ص1990غان، رؤوبان، الحرب السابعة: تأنير االنتفاضة على المجتمع في إسرائيل، دار الكيبوتس الموحد، تل أبيب،م 2
دعا للتيل  من منظمة التحرير وإخراجها تولى حقيبة الدفاع، و ،لتعمي  حركة االستيطان في فلسطين ينعاسمن ال شارون، لئيأريم 3

حقيباة التجاارة ى تاولوأقيل مان وزارة الادفاع،  ،راح ضحيتها آالف الفلسطينيينو، 1982من لبنان بالكامل، ونفذ مذاب  صبرا وشاتيال 

وقطااع  ثانيااة،، وشااهدت فترتاا  االنتفاضااة ال2001 رئاايس الحكومااةناام ، 1999ساانة رئاسااة حاازب الليكااود فوالصااناعة، ناامب اليارجيااة، 

، سكاديمااس، وأساس سالليكاودسا لب  أن انسحب من ومانهيار السلطة الفلسطينية، واجتياح الضفة الغربية ، واالتصاالت مع الفلسطينيين

ً  86، عن 2014وتوفي في إنر االنسحاب من غزة،   .عاما
 .52، ص1989، ديسمبر 60الدون العربية، ع الجنيد ، سليم، المستقبل السياسي لألراضي المحتلة، مجلة شؤون عربية، جامعةم 4
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زة صاد غسعت سلطات االحتالن إلتباع سياسة الدمج االقتصاد  بين اقتصادها المتطور، واقت

ط  ن المناستقالالئيسة الوطني ونسف لألسس الرالمنهك، مما أدى لتدمير شامل للبنية التقليدية لالقتصاد 

قتصاد وربط  كامال باال ،في ظل سياسة الدمج االقتصاد  جرى إخضاع اقتصاد القطاعو، المحتلة

محلية، سو  الأبرز مظاهر هذ  العالقة في الهيمنة اإلسرائيلية الكاملة على التمثلت اإلسرائيلي، و

ً لوتحويل قطاع غزة   ضائع اإلسرائيلية.للب سو  مغل  تماما

  ثالثاً: المشاكل الناتجة عن سياسة االحتالل
غرافية، الديموغزة بالعديد من المشكالت االقتصادية واالجتماعية ولتسبب االحتالن اإلسرائيلي 

  .ماتيقتصاد  واالجتماعي واليدوساهم بطريقة منظمة، إدارية وقانونية، في تدهور الواقع اال

 صر:المجاالت اآلتية على سبيل المثان ال الح عبر  المشكالت ومن الممكن استيضاح هذ

 المجال التعليمي -1
 :اآلتييمكن حصر األضرار التي نجمت عن اإلجراءات اإلسرائيلية ضد المسيرة التعليمية ب

اشلة في والف الحثيثةتعمد االستمرار في سياسة التجهيل التي تمارس ضد الفلسطينيين، والمحاوالت  -أ

 لعمل.أو التوج  إلى سو  ا ،والتسكع في الشوارع ،إلجبار الطالب على ترك المدرسة ذات الوقت

 ،وطنيةالقيم العلى حساب  لالحتالن،إرغامهم على االنصياع ، بالعقاب الجماعي ضد الطالب -ب

سو  ب واالنيراط ،خارج الوطن لتفكير بالهجرةلوإجبارهم  ،العاطلينمشاكل اليريجين  -ت

 م1)العمل.

 

 الصحي  المجال -2
طنية واألوضاع الصحية في غزة في تدهور مستمر، نتيجة غياب سلطة و 1948منذ نكبة عام 

لوضع ا، وبعد وقوع القطاع تحت االحتالن اإلسرائيلي، استمر الظروف االجتماعيةتسعى لتحسين 

هدم ال ياسةاتباع س عمل على إيجاد الظروف المالئمة لتحسين ، بل استمرت فييلم فالتدهور، بالصحي 

 للفلسطينيين.االجتماعي 

في  يفلسطين 2000  طبيب واحد ألكثر من ييصبت يتمثلوج  آخر للمعاناة في هذا المجان، 

لصحية في ايدن على الهوة الشاسعة بين العناية  مما، يإسرائيل 700القطاع، بينما خص  طبيب لكل 

 سرائيليةيات اإللمستشفللجأ سنويا وية، يل في اإلمكانيات واألدوات الطبنق  الهائللالمنطقتين، إضافة 

 مري  فلسطيني من قطاع غزة. 3000-2000لتلقي العالج حوالي 

 المجال االقتصادي -3
، م2)اعتمدت سلطات االحتالن منذ بداية احتاللها لقطاع غزة خطة وزير الحرب سموشي  ديانس  

ضي المحتلة باالقتصاد اإلسرائيلي، في الدمج االقتصاد  لألرا تالتي هدفت لتحقي  عدة غايات تمثل

 سياسة بما يلي:ال هذ  ومن الممكن تليي  أهم أهداف

 .يسرائيلإلايان الكتوفير االستقرار األمني، واإلبقاء على احتالن المناط  ألطون فترة، وإلحاقها ب -1

أن ن دولة االحتالخل  حقائ  عملية تؤد  إلقامة ظروف اقتصادية مالئمة لها، بحي  تضمن  -2

 كون العالقة االقتصادية مع أ  كيان سياسي فلسطيني، متوافقة مع مصالحها ورغباتها.ت

طبيع أمل ت لبلدان العربية، علىلاستيدام المناط  المحتلة جسرا لوصون المنتجات اإلسرائيلية  -3

 العالقات االقتصادية معها مستقبالً.

 اإلسرائيلية ضد غزة ةرابعاً: السياسة العسكري
ا  لقطاع غزة، انتهجت السلطات العسكرية اإلسرائيلية سياسة القمع تج فور احتاللها

 ً  عسكر لمشيئة الحاكم ال الفلسطينيين، وغدت كل حركة من حركاتهم، وكل عمل يقومون ب  خاضعا

 ييشى اإلسرائيلي، الذ  باستطاعت  أن يوقف من يشاء، ويسجن من يشاء، ويبعد من يشاء دون أن

 مالحقة القانون.

، مييماتالاألسر، أو على  العقوبات الجماعية المفروضة على قرى بأكملها، أو على شكلتو

، فقد توحد الشعبيين مع أعمان المقاومةلتجفيف بحر التعاطف وال االحتالنمن السمات التي اتسمت بها 

                                                
 .13، ص1990المدني، رشاد، وحبيب هللا، غانم، فلسطين واالنتفاضة، شركة فينوس للطباعة والنشر، الناصرة، م 1
ام عأدار العمليات العسكرية على جبهات القتان و ،الدفاعو الزراعة تيوزارنم تولى ، للجيش ألركان العامةاموشي  ديان: رئيس  م2

 لكن  أخف  فيبفت  الجسور مع األردن، ومن  مزيد من اإلدارة الذاتية للفلسطينيين لتيفيف االحتكاك مع اإلسرائيليين،  ى، ناد1967

 .1981اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر، وتوفي سنة في كان ل  إسهام . 1973عام  مواجهة الهجومين المصر  والسور  بسرعة
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ا قامت إستراتيجيت  على افتراض أن معارضة الفلسطينيين لالحتالن يمكن القضاء عليها باللجوء لم

 م1)يعتبر  استعماال حصيفا للقمع، وأن المقاومة تقتصر على عدد ضئيل من المتطرفين أو عمالئهم.

المييمات، ووضع سياجا  والسيطرة على ،في األشهر األولى على عزن القطاع االحتالن وركز 

 نم بدأ بش  ،ب   جنول عوز شرق ، رفهي: إيريز شمال ، ناحلدخون إلي  فقط لنقاط  3، تاركا  أمنيا حول

ً ألف الجئ،  16وشرد نحو  ،الطر  داخل المييمات المكتظة، فجرف ألوف المنازن من  خصوصا

يحا، لى أرمييمات جباليا، الشاطئ، رف ، ونقل معظمهم إلى العريش شمان سيناء، وبضع مئات منهم إ

 ألفا من أقارب الفدائيين إلى مييمات في صحراء سيناء. 12كما أبعد نحو 

منع التجوان في ل، 1971-1970في القطاع عام  اإلسرائيليةما أدت القبضة الحديدية وسرعان  

 ركباتالمييمات على مدار الليل والنهار، وتدمير ما ال يحصى من المنازن سلتمهيد طري س الم

نهجية، مرة صوالعسكرية، وإتالف الجنائن وبساتين البرتقان، والضرب واالستجوابات، وتفتيش البيوت ب

 .عتقان والسجنواال

سنويا  هم، وبلغ عددغزةوبناء على هذ  السياسة، امتألت السجون بالفلسطينيين من سكان  

 .يكلف شآال 10عاماً، وبلغ حد الغرامة  12راوحت مدة االعتقان بين يومين وتمعتقل، و 600حوالي 

القبضة  ، تجديد العمل بسياسةرئيس الوزراء م2)، أعلن سمناحيم بيغنس1981وفي يونيو  

الحظر ورافقها فرض قيود جديدة على الجامعات والصحف، وزيادة في حظر التجوان والحديدية، 

لضرب، وقمع لألنشطة واألعمان األدبية والفنية المعبرة عن الهوية والثقافة لالتجار ، وازدياد اللجوء 

 م3)الوطنيتين الفلسطينيتين.

ذ  يعد مهندس القبضة الحديدية تركة عسيرة ، الم4)وبعد ذلك بعامين، ورث سإسحا  رابينس 

 وهي: المقاومة الفلسطينية المدعومة بحرب لبنان، واألزمة المستفحلة من جراء الركود االقتصاد .

شوهد حضور ملحوظ لجيش االحتالن في غزة، حي  دوريات الجنود المسلحين بالهراوات و 

ت  المتاجر التي تريدها اإلدارة العسكرية تجوب الشوارع في كل مدينة كبيرة وقرية، للتحق  من ف

مفتوحة، وإغال  تلك المأمور بإغالقها، والتحق  المستمر من الونائ  الثبوتية، وكل ما يكتب على 

 م5)لقيام بهذا األمر.لالجدران من شعارات يمحى فورا على يد المواطنين الذين يساقون 

دة في ن في غزة، حي  ظهرت زيا، ازداد تدهور أوضاع حقو  اإلنسا1985وفي أغسطس  

 جباية، واالعتقان والحبس اإلدار  التعسفي للمئات منهم، وفرض وحاالت قتل وجرح المتظاهرين

ً  مماضرائب ورسوم باهظة وغير متكافئة، وإغال  مكاتب الصحف ونقابات العمان،  من  لقي شجبا

 من سياسات وممارسات. االحتالنقوم ب  يمجلس األمن بسبب ما 

هي ذاتها  السنة الفعلية النطال  االنتفاضة، 1988ما من مفارقات القدر، أن تكون سنة ورب

ذ  السنة بهجمة هتميزت وعاماً على اإلعالن العالمي لحقو  اإلنسان،  40التي احتفل فيها العالم بمرور 

ومنها قطاع غزة، تعرض خاللها  ،شرسة من نوعها على حقو  اإلنسان في األراضي المحتلة

 .مقدساتهمواتهم لفلسطينيون لكل أنواع الممارسات القمعية التي أصابتهم في أشياصهم وممتلكاتهم وحريا

أن القبضة الحديدية هي الطريقة الوحيدة لمعالجة المعارضة  اإلسرائيليجيش الرأى قادة و

لسطينيين، سواء من بضرورة وفعالية زيادة تكاليف المقاومة على الف واالعنيفة المتمثلة باالنتفاضة، وآمن

وقد وعد سرابينس بأن يسوم االحتالن، حي  سالمتهم الشيصية، أو نوعية الحياة، حتى ييضعوا لمشيئة 

 م6)تمع الفلسطيني كل  صنوف المعاناة.المج

                                                
 .13، ص1989االقتصادية واالجتماعية في ظل االنتفاضة، الجمعية الفلسطينية للشؤون الدولية، القدس،الشنار، حازم، األوضاع م 1
مذبحة دير ياسين سنة  ونفذ، الكيانتأسيس ب، فقد شارك اً مهمة وخطيرة في المنطقةمناحيم بيغن: من الشيصيات التي لعبت أدوار م2

 حكومة،، وأصب  سادس رئيس 1977حزب الليكود للسلطة ألون مرة سنة  فلسطينياً، وأوصل 360وراح ضحيتها أكثر من  1948

ووقع أون اتفاقية سالم مع مصر، وضرب المفاعل النوو  العراقي، واحتل جنوب لبنان، نمب استقان من منصب ، استمر في صراع  مع 

 عاماً. 78عن  1992المرض حتى مات سنة 
 .28/9/1997صحيفة األيام، رام هللا،  اعي الشامل للشعب الفلسطيني،عبد الجواد، صال ، برنامج التدمير االجتمم 3
سافير و، ومن زعماء حزب العمل ،1967العامة خالن حرب  األركانورئيس  ،اليامس يسرائيلاإلحكومة الرئيس  :رابينإسحا   م4

ماع أوسلو توصل التفا  ، حي  سة الحكومةبرئا 1992وفاز في انتيابات الكنيست ، وتولى وزارة الدفاع، في الواليات المتحدةالكيان 

تعرض لموجات من ، وونان جائزة نوبل للسالم مع بيريس وعرفات ،األردنمع  واد  عربةتفا  النم توصل ، 1993عام الفلسطينيين 

 .4/11/1995لة لي أبيبفي تل يميني متطرف تعرض لعملية اغتيان نفذها ، نم ناليمين والمستوطني أحزاباالنتقادات الشديدة من قبل 
 .267، ص1985غازيت، شلومو، العصا والجزرة: اإلدارة اإلسرائيلية في يهودا والسامرة، دار زمورة بيتون، تل أبيب، م 5
 .43، ص1987م بنفينيستي، ميرون، الضفة الغربية وقطاع غزة: بيانات أساسية، ترجمة: ياسين جابر، دار الشرو ، عمان، 6
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ي باقى لإإجراءات قمعية للحد من امتداد االنتفاضة من غزة  اإلسرائيلي االحتالن واتيذ

 األراضي المحتلة، ومنها:

 اهرينطاء تعليمات واضحة وصريحة للجنود والمستوطنين بإطال  الذخيرة الحية على المتظإع -1

 قضتوفاضة، لمواجهة االنت االحتالنالذين يلقون قنابل حارقة، مما يعتبر تحوال رئيسيا في سياسة 

 طر.التعليمات السابقة بعدم إطال  النار على المتظاهرين إال إذا تعرضت حياة الجنود للي

على صيغة جديدة ألوامر االعتقان اإلدار   م1)دقة رئيس هيئة أركان الجيش سدان شومرونسمصا -2

محاكمة، ووفقا لذلك، فلن تيضع لالتي تنفذها قوات  ضد الفلسطينيين، إذ يعتقلون من دون تقديمهم 

 االعتقاالت اإلدارية بعد اآلن ألية رقابة أو مراجعة قضائية.

 ياط للعمل في األراضي الفلسطينية المحتلة.النظر في استدعاء قوات االحت -3

 اتجا بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، والحد من انتقان الفلسطينيين عبر اليط األخضر،  -4

 في الضفة والقطاع عن أشقائهم في الجليل والمثل  والنقب. همفصل

ع اولة لمني محيل، فتنفيذ الجنود اإلسرائيليين إجراءات تفتيش لألشياص والمركبات لم يسب  لها مث -5

 إدخان أ  أسلحة الستيدامها ضد الجنود والمستوطنين.

 .هانبييين لمنع تنقل الفلسطينتوسيع نطا  حظر التجوان في مدن وقرى ومييمات الضفة والقطاع،  -6

 إغال  األراضي المحتلة في وج  ممثلي وسائل اإلعالم والصحافة الدولية. -7

ة الحرب، كلف في  نائب رئيس األركان سإيهود عقد اجتماع في وزار 1987 ديسمبروفي 

تطوير وسائل قمع جديدة مناسبة لألوضاع الجديدة، ليادة مؤسسة الصناعة العسكرية، بجمع ق م2)باراكس

 :هاومن

 أطنان من الحجارة خالن ساعة واحدة. 3قاذفة الحجارة القادرة على قذف  -1

شهاد ستال ز اليان  حتى الموت الذ  أدىتطوير أنواع جديدة من الغاز المسيل للدموع، بل الغا -2

 ً  ، وإجهاض عشرات النساء.العديد من األطفان خنقا

 اختراع هراوات جديدة من مادة سالفيبر غالسس التي ال تنكسر. -3

 م3)عالن عن سياسة تهشيم العظام.إصدار األوامر بتغيير التكتيك القتالي، واإل -4

 جيش اإلسرائيلي ضد الفلسطينيينبرز االنتهاكات اإلسرائيلية التي قام بها الأ

 شرح توضيحي نوع االنتهاك

 إطال  النار بهدف القتل المباشر -أ القتل المتعمد سياسة  -1

 االغتياالت عبر الوحدات الياصة  -ب

 إطال  النار بهدف اإلصابة وشل الحركة  -ت

 نتهاج سياسة الضرب وتكسير العظاما -أ واإلصاباتإحداث اإلعاقات  -2

 غاز المسيل للدموعاستعمان ال -ب

 داخل المعتقالتالسيئة الظرف المعيشية  -أ واإلبعاد سياسة االعتقاالت  -3

 أساليب التعذيب في أقبية التحقي  -ب

 المحاكمات العسكرية واالعتقان اإلدار  -ت

 اإلبعاد والنفي خارج الوطن، فرديا وجماعيا -ث

 اإلقامة الجبرية في مكان السكن  -ج

 فرض سياسة اإلغال  -أ حـ  فـي التنقـل انتهـاك ال -4

 فرض نظام حظر التجوان -ب

 انتهاك حرية التعبير في وسائل اإلعالم -أ انتهـاك حـ  التعبيـر عـن الـرأ -5

                                                
، شارك في حروب سيناء، وعُيبِّن قائداً للواء الجنوب في الجيش، نم رئيساً لهيئة األركان 13الـكان العامة م دان شومرون: رئيس األر1

بعد إنهاء خدمت  في الجيش تولى رئاسة مجلس إدارة الصناعات العسكرية، نم انضم لحزب  ،عامة، حي  واج  االنتفاضة األولىال
 .2008 فيالطري  الثال ، توفي 

للجيش، أمضى معظم خدمت  العسكرية في كتيبة األركان، ونان شهادات  14الـك، رئيس الوزراء العاشر، ورئيس األركان إيهود بارا م2

ً لقسم التيطيطالتقدير من رؤسائ ،  ً لوحدة االوعُيبِّن رئيسا ً لرئيس ستيبارات، وقائداً للواء المركز، نم رئيسا األركان، ورئيساً ، ونائبا

مرشحاً  1997، وتولى وزارة الداخلية، نم اليارجية، وانتيب سنة انضم لحزب العمل، حي  ولى رئاسة األركانتنم ، لوحدة العمليات

، والتوصل التفا  مع ي مع الفلسطينيين، وإنهاء النزاعلرئاسة الحكومة من قِّبَل حزب العمل، وأعلن نيت  في الوصون التفا  سياس

 اندلعت انتفاضة األقصى.ف، 2000طري  مسدود أواخر ل مع الفلسطينيين وصلتاوضات المف لكنالسوريين وإخراج الجيش من لبنان، 
 .143، ص1989، دار الطليعة، بيروت م الجرباو ، علي، االنتفاضة والقيادات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة،3
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 الحرية األكاديمية في الجامعات التضيي  على -ب

 انتهاك الحرية الدينية في دور العبادة -ت

 انتهاك الح  في التجمع السلمي -أ يةانتهاك الح  في المشاركة السياس -6

 انتهاك ح  التنظيم السياسي والنقابي -ب

 حظر االنتيابات الطالبية والنقابية -ت

 نسف المنازن وهدمها -أ انتهاك الح  في التملك -7

 إغال  البيوت بالشمع األحمر، جزئيا وكليا، -ب

 مصادرة األراضي الزراعية وقلع األشجار المثمرة -ت

إجراءات القبضة الحديدية التي اعتمدتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ بداية  عبرت وهكذا

، عن إخفا  سياسة الجزرة التي 1987 انتفاضةوحتى ما قبل اندالع  1967ة عام االحتالن لقطاع غز

 شكلتومثلها تحسين نوعية الحياة، وعن االستياء المستشر  في جيل يرف  القبون بالوضع القائم، 

إعادة العمل باإلبعاد واالعتقان اإلدار  واالحتراز ، وغيرها من العقوبات اإلدارية أهم سمات السياسة 

 اإلسرائيلية، سياسة العصا التي صار الفلسطينيون يعرفونها ح  المعرفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014-1987المبحث الثاني: السياسة اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة 

 الً: انتفاضة الحجارةأو
 تحقي لهدف العسكريون اإلسرائيليون من وراء استيدام الوسائل القمعية التي سيرد ذكرها، 

إطال  النار على المتظاهرين العزن، وإبعاد المدانين بال أ  دليل عن وطنهم، عبر سياسة الردع، 

في قسوتها، وهدم بيوت المشتب   واالعتقان اإلدار  بال تهمة وال تحقي ، واألحكام العسكرية المبالغ
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فيهم، وفرض حظر التجوان، وتبديل الهويات، ومنع الصحافيين من رؤية الحقيقة، وتحطيم أبواب 

 المحان التجارية، وتيفي  رواتب المعلمين، وإغال  دور العلم.

 ومن أهم أشكال االنتهاكات التي اتبعتها سلطات االحتالل ضد فلسطيني القطاع:

 ية، وتمثلت في: عقوبات جماع -1
 فرض حظر التجوان والحصار الكامل على السكان. -أ

 حتالن.ن لالتطبي  العقوبات الجماعية، وخاصة هدم المنازن وتفجيرها، بدعوى إيوائها لمطلوبي -ب

 إغال  المؤسسات الوطنية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الييرية. -ت

 .همن، ذهب ضحيتها العديد ماز سالشاباكسمن قبل جه أساليب التعذيب في أقبية التحقي  -ث

 عن العالم اليارجي عدة مرات. غزةقطع اليطوط الهاتفية، وعزن  -ج

 .هاوادموفرض الرقابة الشديدة على  ائد اليومية والمجالت األسبوعية،إغال  وتعطيل الجر -ح

طر  االستيالء على األراضي ومصادر الميا ، وجرف البيارات وأشجار الزيتون، وفت  ال -خ

 الواسعة لألغراض العسكرية والمستوطنات.

هم تكلفتومضايقة السكان من خالن إخضاعهم ألوامر تبديل بطاقات الهوية ألبناء قطاع غزة،  -د

 ماديا وتعطيلهم عن أعمالهم.

 عقوبات اقتصادية، وتمثلت في:  -2
 إغال  قطاع غزة لعدة أيام متواصلة، وإغال  كافة نقاط العبور. -أ

 عن القطاع لمدة طويلة. قطع التيار الكهربائي -ب

 وضع القيود على صادرات القطاع من اليضراوات والفواك . -ت

 تيفي  قيمة المبالغ المسموح الدخون بها إلى قطاع غزة. -ث

 .هاعضنهب بو، وإغال  محالتهم وتكسير أقفان متاجرهم، فرض الضرائب الباهظة على التجار -ج

ما مواك  حملة باإلنتاج الزراعي والفوضع العراقيل أمام حركة الشاحنات عبر الجسور، والم -ح

 يؤد  إلى تلفها، ومنع المزارعين من جمع منتجاتهم الزراعية.

 200رفع قيمة تصاري  السفر ورسوم الضريبة، حي  وصل نمن تصري  العبور إلى أكثر من  -خ

 دوالر أمريكي للتصري  الواحد.

 عقوبات تعليمية، وتلخصت في: -3
 بات الطالبية.أشهر، ومنع االنتيا 3من  تزيدلتعليمية لفترات كافة مراحلها ابإغال  الجامعات  -أ

 إطال  النار على المعلمين والمدرسين. -ب

 اقتياد الطالب أمام العربات العسكرية، واتياذهم دروعا بشرية. -ت

إن ذلك االستعراض لمجمل االنتهاكات التي مارستها قوات االحتالن، تنم عن حقيقة هامة وهي 

ة ال يمكن أن تتغير بتغيير األسماء، فتغيير أسماء سالهاغاناة والبالما  واألرغون أن النفسية اإلرهابي

إلى اسم سجيش الدفاع اإلسرائيليس، ال يعني مطلقا أن تركيبها النفسي واليلقي، وتصورها  م1)واشتيرنس

ن قاد دولة للعالقات اإلنسانية وموقفها من العرب قد تغير، فأكثر رجاالت هذ  العصابات وقادتها هم مم

 م2).ضد الفلسطينيين وما زالت ترتكب  وجيشها، ويكفي أن نتذكر ما ارتكبت  االحتالن

وساد اتفا  في الحكومة والجيش أن االنتفاضة حرب جديدة بقواعد ميتلفة، ورف  معظم 

بحل وكأن باإلمكان القضاء عليها دفعة واحدة تها الوزراء اعتبارها نزاعا طويال، بل أراد معظمهم رؤي

هي حرب في كل شيء، وهي أسوأ وأصعب من جميع الحروب التي مرت  هاعسكر ، ونمة من رأى أن

 م3)لة وطويلة، وقريبة من بيتناس.، ألنها حرب متواصدولة االحتالنبها 

بعد فشل هذ  التهديدات في إخماد لهيب االنتفاضة، حدنت أزمة في االطمئنان النفسي و

قادرة على اعتماد ما تحصلت علي  من أسباب القوة سلطات االحتالن لم تعد فاإلسرائيلي للقوة العسكرية، 

                                                
بعد  واة األولى للجيش اإلسرائيليلي  جعلها النمن التنظيم والتس اً حدب وصلت أنشئت قبل قيام الدولة،  عسكرية صهيونية اتمنظمم 1

، بعد أن ، وشغل عدد كبير من ضباطها مناصب قيادية داخل المؤسسة العسكريةجيشلللها يحوت، وهاحلب ب تقرارا تصدرحي  ، تأسيس 

لعبت، عن طري  عمليات نسف ، وب اذوا عدداً من المنفذوفي عدة مناط ،  الفلسطينيينضدب اإلرهابية نفذ أعضاؤها سلسلة من العمليات 

ضمن قوات دمجها تم خطوط السكك الحديد والغارات الياطفة على القرى الفلسطينية، دوراً مهماً في طري  إقامة سإسرائيلس، قبل أن ي

غادرة وإجبارهم على م ،تلقى أفرادها تدريبات شاقة على أعمان النسف والتيريب والهجوم الصاع  لترويع الفلسطينيينحي  الجيش، 

 تحقي  المطامع الصهيونية في فلسطين.لمدنهم وقراهم، 
 .128، ص1988، يناير178م العبد هللا، هاني، االنتفاضة تعم  المأز  اإلسرائيلي، مجلة شؤون فلسطينية،ع2
 .250، ص1990، ربيع 2م صراص، سمير، االنتفاضة بعد عامين: تقويمات إسرائيلية، الدراسات الفلسطينية، العدد 3
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إلخماد وهجها المتنامي، بعد أن فرضت عليها نمطا من المواجهة لم يحسب العقل االستراتيجي 

 م1)وشل فعاليتها. ،تحييد هذ  القوة العسكريةبنجحت االنتفاضة واإلسرائيلي حساب ، 

قليل من ي التففوجئت بزخم االنتفاضة، فقد تمثل رد فعلها المباشر  وألن السياسية اإلسرائيلية

وهو ، توطنينمحاوالت آنية فاشلة لطمأنة المسها لم تكن سوى شأنها، ومحاولة سحقها عسكريا، غير أن

ى ارسة أقصم لمملم يدم طويال، مما دفع ممثلي األحزاب والقوى السياسية اإلسرائيلية لدعوة حكومته ما

ناط  لى المسرابينس إلعادة السيطرة الكاملة للجيش ع وةدعوعنف ضد االنتفاضة ونشطائها، درجات ال

 إبداء االستعداد الستيدام القوة بصورة واسعة ضد المنتفضين.وخالن أيام معدودة، 

ددها يوم احتالن الضفة وصلت عدد كثافة جنودها أكثر من عوالعسكرية،  االحتالن بقوات  دفعو

استيدام المجنزرات، وطائرات الهيليوكبتر، و%، 300-200ت في بع  المناط  بنسبة زادووالقطاع، 

والتعذيب والبطش واألسلحة المتطورة في مواجهة الجماهير، والقمع واالعتقاالت الجماعية لآلالف 

 م2)بصورة وحشية.

 ية،جاء رد الفعل اإلسرائيلي على االنتفاضة، معبرا عن فقدان األعصاب ونفسية العنصرو 

قف أمام نا أن وتجلى في انتهاج سياسة القتل وإحكام القبضة الحديدية والضرب وكل أشكان التعسف، ولن

  :شارونس، سيتصريحات سشامير، رابين، بير

 فاألون جاهر بأن على الجيش أن يرعب الفلسطينيين حتى يهدأوا وتسكن حركتهم،  -أ

 يقوموا بقمعهم، والثاني أعلن أن  سيتابع إصدار األوامر للجنود كي  -ب

 والثال  تابع تصريحات زخرف القون كعادت ،  -ت

 .والرابع كما درج في سياسات  كلها يهدد ويتوعد الفلسطينيين والعرب والعالم كل  -ث

 
 2000، 1987رؤساء الحكومات اإلسرائيلية الذين واكبوا االنتفاضتين الفلسطينيتين 

، جاءت صورة قمعها مفاجئة للرأ  العام ة لجيش االحتالنأاالنتفاضة مفاج شكلتوبقدر ما  

 ين فيالغربي، الذ  اعتاد على سماع اليطاب السياسي اإلسرائيلي الموج  عن أوضاع الفلسطيني

طية يمقرااألراضي المحتلة بصورة معينة، خاصة الصورة النمطية التي تقدمها أجهزة اإلعالم عن د

 ليهودية،ولة اسطيني المسل  الذ  يرغب بتقوي  الدسإسرائيلس، مقابل الصورة النمطية سلإلرهابس الفل

ون، بل عيال المفاجأة عندما نقلت وسائل اإلعالم صور د  عظام األطفان، إجهاض الحوامل، فقأ وجاءت

 ودفن األشياص أحياء.

 ثانياً: انتفاضة األقصى 
ي، إلسرائيلالجيش لتعتبر االنتفاضة الثانية كما يسميها الفلسطينيون، حالة معقدة للغاية بالنسبة 

ة توسعيويمكن تليي  آنارها وتبعاتها على بنية الجيش ومعنويات ، وإفشان ميططات االحتالن ال

 واألمنية والسياسية واالقتصادية، وعدم تمكين  من تحقي  أ  منها بالنقاط التالية:

لف بميت قدرة االنتفاضة الذاتية ونباتها في مواجهة العدوان، ونجاحها في مقارعة المحتل -1

، دورهاع للمجتماالوسائل األمنية والعسكرية واإلعالمية والسياسية، واكتساب الثقة الشعبية، واحتضان 

 ة.واستعداد  للتحمل والتضحي

إصرار قادتها على بقائها وديمومتها، حتى بوربما يكمن سبب االلتفاف الشعبي حون االنتفاضة 

 خالد مشعلأبلغ ما قيل في ذلك ما أشار إلي   ولعللتالي، لو شهدت فترة من الهدوء واالستعداد لليوم ا

                                                
 .77، ص1990، حزيران 62ن عربية،ع بلقزيز، عبد اإلل ، آنار االنتفاضة في الوضع اإلسرائيلي، شؤوم 1
 .92، ص1988، ، دار المستقبل العربي، القاهرةالدجاني، أحمد صدقي، االنتفاضة الفلسطينية والصحوة العربيةم 2
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، هاحماس: سطالما بقي االحتالن على أرضنا، فنحن متمسكون بالمقاومة وبسالحلرئيس المكتب السياسي 

 سالحها هو الشرعي للدفاع عن الشعب واألرض والمقدساتس.وح  مشروع لشعبنا،  هاألن

ون دلشباب اتنافس على القيام بها جيل ستشهادية التي اهرة العمليات االإنتاج االنتفاضة لظ -2

 حياتهم من تجاوز هذ  السن ممن استقرت هامن العمر منافسة شديدة، والغريب أن يشارك في 30الـ

لح  يقبلوا ما يتو، األسرية بشكل معقون، وكذا النساء والفتيات، والمدهش أن يفتير األهل بأفعان أبنائهم

ز اعتزاالعتقاالت، بلب البيت هدماً، واألرض الزراعية تجريفاً، إضافة بهم من خسائر، فقد تصي

 وشمو .

إن انيفاض معدن العمليات سولعل هذا ما قصد  المحلل العسكر  سأليكس فيشمانس حين قان: 

في بع  األحيان، ال يعني أننا انتصرنا، وأن االنتفاضة على وشك االنتهاء، ألن  في المقابل يتضاعف 

 ،ييل  وينمو فورا، بدال من الجيل الذ  تم القضاء علي  المسلحينمما يعني أن جيال من  ،اراتعدد اإلنذ

 ً  م1).سوييلف  في الميدان، والجيل الجديد ليس أقل عنفا

يمين حو الن، رغم انحياز الناخب ينأحدنت االنتفاضة تصدعاً في المجتمع واليطاب اإلسرائيلي -3

مان يعالج أعو ،منن عامل القوة المفرطة الذ  يتبع  اليمين سيوفر األكردة فعل للمقاومة اعتقاداً من  أ

بحلون و ،ضاتكتب كثيرون وتحدنوا عن فشل المعالجة األمنية العسكرية، ونادوا بالمفاوواالنتفاضة، 

شارونس لوا سسياسية مقنعة، وأبدوا خشيتهم على الدولة ومكانتها، وأيدوا تقديم تنازالت مهمة، وحم

 .ا يصيبهم من تفجيرات، وحين عزم على فك االرتباط منحو  دعماً منقطع النظيرمسئولية م

ً ومدافعة، وقتلى وجرحى وأسرى وخسائر مالية -4  لم تقتصر االنتفاضة في كونها سالحا

ا بدلت فيهتمع تواقتصادية فحسب، بل هي إضافة لما تقدم نقافة وجيل وحالة اجتماعية جديدة، وأجندة مج

ت ي الذافواستراتيجيات تعالج الحاضر والمستقبل، وسياسة تستنه  عوامل القوة  رؤىواألولويات، 

 حتالن.ة االوالمجتمع، وتضرب االحتالن في مناط  الضعف، وتسجل نقاطاً مهمة باتجا  التحرير وإزال

لعسكرية ومة انقلت االنتفاضة الفلسطينيين من المواجهات السلمية والمدنية، إلى عمليات المقا -5

 عة منلة غير مسبوقة، أقل من حرب العصابات، وأكثر من المظاهرات والمسيرات، حالة نابفي حا

 ً من شعر باأليدع  ، لكنها ال تاليصوصية التي ال تملك القدرة واإلمكانيات على مقاومة االحتالن عسكريا

 .واالستقرار

جاء وغل ، قف  مبتالن النتفاضة بإمكانياتها المتواضعة وعملياتها المحدودة في وضع االحا ونجحت

مة في الهزي ودفع  نحو مربع ،لشعور باألمن واالستقرار، لتكثيف الضغوط علي ا  على إفقاد هاإصرار

 النتيجة عبر خسارت  لحالة األمن.

ياهوس رئيس الوزراء نولعل هذ  الحالة دفعت بالمؤر  سبنتسيون نتنياهوس والد سبنيامين نت

يبح  عن أوهام ال يمكن أن تتحق ،  ،لإسرائين واالستقرار والهدوء في من يحلم باألمسالحالي، للقون: 

 ً وغير قابلة  ،لنكبتهم، فإن المواجهة ستبقى متواصلة فما دام الفلسطينيون يرون يوم استقاللنا يوما

 م2).سللتوقف

 خالن مواجهت  لالنتفاضة، فقد الجيش اإلسرائيلي خاصيت  سكجيش عصر س، معد لحروب -6

لقدرة م، وام أحدث التكنولوجيات العسكرية، وأحدث ما تنتج  صناعات األسلحة في العالعصرية تستيد

 ً  قاتل،يفي حرب شوارع ال يعرف فيها من  على الحسم في معارك وحروب قصيرة، ووجد نفس  متورطا

ت قم  في ويهاج وكيف يقاتل ، وبالتالي البقاء في حالة استنفار ويقظة على مدار الساعة، وانتظار عدو

ً  إجهاداً  ل  غير معروف، ومكان غير محدد، وسبب هذا الوضع ميع جوعلى  ،في كل األماكن وتعبا

 المستويات.

                                                
 .10/12/2010فلسطينية، مجلة البيان،قراءة في التعامل الصهيوني مع االنتفاضات العدنان، م أبو عامر، 1
 .21/12/2008م عبد الرحمن، أسعد، الواقع البنيو  فـي إسرائيل واستمرار الصراع، الرأ ، 2
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ً جامد -7 اعة ك لصناً، بل تجاوزت ذللم تكن االنتفاضة على مستوى العمل العسكر  فعالً نابتا

ة، لمدمرألنفا  اوتهريب  من خالن األنفا ، وعمليات االخترا  األمني واالستيبار ، وا، السالح

ليات العم والعمليات االستشهادية، والبحرية، واخترا  المستوطنات، وإبداعات عديدة يفرضها مسرح

 وتعقيدات البيئة، وحققت المقاومة في هذا نجاحات أقرب بها قادة الجيش اإلسرائيلي.

رأ  ال، السيما من خالن دولة االحتالنضة في فرض عزلة دولية واضحة على نجحت االنتفا -8

فرص جميع الالعام العالمي، وبسبب استمرار المواجهات، واالغتياالت، واالجتياحات، وإجهاض 

ً  ة اإلسرائيليينالسياسية، تدهورت سمع على  تفاضةالستطالعات الرأ  التي أجريت منتصف االن وفقا

 هيونيالصالكيان % من األوروبيين يعتبرون أن 80-70أظهرت أن وي، مستوى دون االتحاد األوروب

 ، مما أنار ردود فعل ساخطة فيها.مصدر تهديد لالستقرار والسالم العالمي

وللتعامل مع التبعات المتواصلة لالنتفاضة على الصعيد اإلسرائيلي، نفذ الجيش عدداً من 

العمليات العسكرية الكبرى لمحاولة القضاء عليها، وإيقاف مدها المتواصل، وتوج ذلك بالحملة العسكرية 

، والقيام بتنفيذ عمليات موضعية ذات بعد م1)طل  عليها اسم سالسور الواقيسالضفة الغربية التي أ في

 عسكر  واض .

                                                
ء م شكلت عملية السور الواقي منعطفا تاريييا في الكتابات العسكرية اإلسرائيلية لتقييم خيار القوة تجا  االنتفاضة، بحي  تباينت اآلرا1

 عملية ونجاعتها، ومن أبرز ما كتب حولها:حون هذ  ال

 .من السور الواقي إلى المسار الحازم، تأمالت منهجية في تناقضات إستراتيجية، شمعون نافي ، جامعة تل أبيب -

 بيب.ة تل أالسور الواقي ومستقبل التسوية السياسية، البروفيسور شاؤون مشعان، محاضر في كلية العلوم السياسية، جامع -

 ل أبيب.تادية، بعاد االقتصادية لعملية السور الواقي، د.شلومو سفيرسكي، مدير معهد أدفا لألبحاث االجتماعية واالقتصاأل -
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زيز وتع ،وإن كانت إجراءات القمع جاءت ألهداف أمنية محضة، مستهدفة إخماد االنتفاضة

وغات مستوى األمن الشيصي لدى المستوطن؛ فإن ما ميز ما قام ب  جيش االحتالن أن المس

دم أقونية، األم واالعتبارات السياسية هي التي أْملَت على الجيش طبيعة الحمالت العسكرية واإلجراءات

 بتعليمات واضحة من المستوى السياسي على القيام بيطوتين هامتين غير مسبوقتين:

راٍض أإصدار األوامر العسكرية بمصادرة بمنحت هيئة األركان قادة المناط  الح   -1

 ، ية القانونية للسلطة الفلسطينيةتقع ضمن الوال فلسطينية

تعامل ق  الأقدمت قيادة الجيش على إحياء سجهاز اإلدارة المدنيةس، الذ  أخذ على عات -2

؛ واإلشراف على إصدار تصاري  العمل غزة قبل قدوم السلطةومع سكان الضفة 

 س.غزة أو العكوقضايا التصدير واالستيراد من الضفة ووالسفر لليارج، 

ألف متجر، وتوقفت  50وحسب تقرير القسم االقتصاد  في اتحاد سالهافس، فقد أغل  نحو 

بلغ مجموع اليسائر االقتصادية اإلسرائيلية خالن وعشرات اآلالف من المشاريع التجارية والمتوسطة، 

 م1)مليون دوالر يومياً! 11مليارات دوالر، بمعدن  8السنتين األوليين لالنتفاضة نحو 

 2006-2000در التقارير األمنية اليسائر اإلسرائيلية من القتلى والجرحى بين عامي وتق

مليار دوالر،  9.5 حوالي 2004مجموع ما ينف  على األمن عام وجري ،  6000قتيل، و 1100بـ

ً  360ومجموع من خرج للسياحة خارج البالد أنناء االنتفاضة  من العمليات  ألف إسرائيلي، أكثرهم خوفا

 م2.)تشهاديةاالس

  يعيد ، بعدة دروس جعلتاالنتفاضةحاون التقليل من تأنير  الذ  اإلسرائيلي الجيشخرج و

 النظر في بع  األمور:

لو   أوسصحي  أن  كان بإمكان الجيش السيطرة على المناط  المحتلة التي أطل  عليها اتفا -1

ة البنيسمعلن هو القضاء على مصطل  سأس بشكل مباشر، لكن  تم بدون هدف حقيقي ممكن، فالهدف ال

ب جانوبم، رد وهالتحتية لالنتفاضةس، غير أن العمليات العسكرية الفدائية الناجحة أنبتت أن الهدف مج

ً  1967اتياذ المقاومة مناط   ة االحتالن دولمهاجمة أهداف في عم  بلها؛ فإن قيادتها وجدت  ميدانا

 رصة إلرساء معالم الدرس األون.ف

 أشكانبة الجيش على الضفة الغربية لم ينتج عنها سوى استمرار االنتفاضة إن إعادة سيطر -2

ً أخرى، السيما العمليات الناجحة، بل إن قراءة لمستوى ونوعية العمليات الفدائية ارتب الهجمات ب اطا

 اإلسرائيلية تشير أن هناك تناسبا طرديا بينهما، لتستهدف نقاط الضعف لدى الجيش.

 نبتت أنتفاضة قادرة على الوصون للمستوطنين في كل مكان، وهو ما لم يدرك الجيش أن اال -3

 عملياتها التي نفذت، بينما الدبابات تعلن الحرب في ميتلف أنحاء الضفة الغربية.

الجيش     أعلنذالحسم العسكر  الن من حصيلة حرب المدن والمييمات يمكن القون أ -4

، قطمع أنها لم تس ،ُهزمت في جولة مهمةة سياستحت شعار سدعوا الجيش ينتصرس،  يسرائيلاإل

 وا فينفسها، فضال عن عشرات قُتل اتوحصدت أرواح عشرات الجنود ومئات الجرحى خالن االقتحام

 هذ  الفترة. فيعمليات استشهادية 

أفشلت توقعات الجيش، ألنها تحولت مقاومة مسلحة حولت  مكن القون إن استمرار االنتفاضةي -5

سحرب تحرير شعبيةس، وأعادت لتجربة العمل الفدائي وحرب العصابات مفاهيمهما الحرب المعلنة إلى 

 م3).طر ببان الجيشوعناصرهما؛ وهو ما لم يي

رب حبدأت ومع تواصل عمليات التوغل واالغتيان في المناط ، عادت االنتفاضة للعمل بقوة؛ و

 يلي حالةسرائش؛ ودخل المجتمع اإلاستنزاف غير مسبوقة منذ بدئها، سجلت فيها تفوقا نوعيا أذهل الجي

من  من سالنزيف المعنو س لم تحدث من قبل، رغم كل أشكان االستنفار األمني وعشرات اآلالف

 العساكر الذين ُجندوا للتصد  للمنتفضين.

 لياإلسرائي صورة توضيحية تشير إلى تدرج المقاومة في استخدام أسلحتها ضد االحتالل

                                                
م أصدر سمعهد القدس ألبحاث إسرائيلس تقييما شامال للتعامل مع االنتفاضة، وشكل خالصة عمل مجموعة تفكير ضمت باحثين 1

 .2005، ترجمة أنطوان شلحت، مركز مدار، سقان من تسوية النزاع إلى إدارت االنتسن: وخبراء بارزين، أصدروا تقييمهم بعنوا
، شارك في  نيبة من الكتاب سوقت الحقيقة..انتفاضة األقصى واليسار اإلسرائيليس: كتابصدرت في هذ  اإلحصائيات وسواها م 2

عون ليفي، دافيد غروسمان، بارو  كمرلينغ، حاييم هنغبي، أبرزهم: عمير  هاس، داني رابينوفيتش، يوآف بيلد، طانيا راينهارت، غد

 ، منشورات دار كيتر، تل أبيب.2004جامعة تل أبيب، د.عاد  أوفير، الكتاب صدر عام بفة لسوغيرهم، وقام على تحرير  أستاذ الف
 .76، صبار ايالن ، جامعة2001وة، مجلة الشر  األوسط، أيلون م أالن دوتي، وميشيل جاورك، االنتفاضة تكشف الفج3
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 ش:للجي ة صدور تقديرات أمنية متناقضة عن الجهات األمنية التابعةوشهدت بداية االنتفاض

يوفر شعبة االستيبارات أكدت في تقديراتها أن ياسر عرفات سيسيطر على حجم اللهيبس، و -1

 ،نفسسالع الدعم للمنظمات، ويتحكم في الوضع، ويستطيع السيطرة على مجريات األمور بما فيها وقف

 م انضموحاون السيطرة عليها، ن ،عرفات سفوجئ من االنتفاضةفيما جهاز الشاباك تحدث أن  -2

في  نهياراوهناك عالمات  ،ضعف  إليها عندما أدرك أن األحداث أكبر من قدرت ، وساد االعتقاد أن

نناء ال   األالسلطة، ويقولون سهو ال يسيطر على النيران، وسيدفع الثمن من أجل وقف العنف، وفي هذ

 يطر على ما يجر  على األرض وال يعلم بالتفاصيلس.يفعل شيئاًس، وسال يس

المؤسسة  من قبل أقطابتقديم توقعات قاتمة ، 2002 سليايهرتسسالمؤتمر االستراتيجي في  شهد -3

 :، برزت منهاسكرية واالستيباراتالع

 ربالحأقوان رئيس االستيبارات العسكرية سعاموس مالكاس ومسئون الملف السياسي بوزارة  -أ

 ،احتماالت اشتعان حرب في المنطقةدس، اللذان حذرا من تزايد سعاموس جلعا

باستمرار النزاع مع الفلسطينيين لفترة وزير الحرب األسب ،  م1)موفازسشاؤون فيما تكهن س -ب

 طويلة، 

وما زان  الدولة،أن الصراع الذ  تيوض  ب  سأفرايم هاليفيس سالموساد األجهاز رئيس  واعتبر -ت

 م2)ا، وليس حون حدودها فحسبس.ودهمستمراً، يدور حون وج

جبهة وكان واضحا مدى االرتباك الذ  اكتنف الرؤية األمنية اإلسرائيلية للوضع على ال

، ب واألرضالشع واالستمرار في العدوان على ،الفلسطينية، ومع أن هناك اتفاقاً على محاربة االنتفاضة

سكر  جد حل عالقناعة الراسية أن  ال يومتى تنتهي المواجهة، و أتنبدولة االحتالن ال أحد في  لكن

 ،يضعللصراع، وأن كافة أشكان الضغوط والممارسات ال يمكنها أن تيل  لدى الفلسطينيين من ي

 ويتنازن تحت الضغط.

 ها، وبرزأبعادومنذ اندالع االنتفاضة، تبين أن االستيبارات العسكرية تيبطت في فهم أسبابها و

ً محدودة تدور رحاالضعف االستيبار  في أجهزة األ  ها فيمن، بعد أن اعتبر مسئولوها أن حربا

 أو إطال  نار عشوائي. ،المناط ، وأنها ليست اضطرابات عنيفة

سموشي وتعزيزاً لما ورد اإلشارة إلي  حون تقديرات أجهزة االستيبارات العسكرية، أعلن 

يوضها ضد يالمعركة التي معركة أهم من هذ   ي يلم الجيش  أن نائب رئيس األركان م1)يعلونس

 ، وأنها النصف الثاني لتلك الحرب.1948الفلسطينيين منذ حرب 

                                                
ية، نم أصب  رئيساً الجيش، وترقى في الدرجات العسكرية، حي  تولى قيادة المنطقة الجنوببانيرط في اليدمة الدائمة  :شاؤون موفاز م1

لعامة، تعامل صار رئيساً لهيئة األركان ا 1998ورئيساً لقسم العمليات العسكرية، سنة  ،، فنائباً لرئيس هيئة األركان العامةلقسم التيطيط

، وانضم للحرب، حي  عين  شارون وزيراً 2002مع انتفاضة األقصى بقسوة وعنف شديدين للغاية، وأنهى خدمت  العسكرية ربيع 

 بوزارة المواصالت. ، ودخل الكنيست ضمن قائمت ، وكلفلحزب كاديما
 .43، ص2002أيار  26، أبيب-قي، جامعة تلم رامي رجافيم، خيارات الفلسطينيين بعد حملة السور الوا2
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، من خالن بع  تداعيات االنتفاضة على الصورة اإلسرائيلية برزتوفي المرآة اإلسرائيلية نفسها، 

أن ج بخطايا أهمها االفتراض الساذ 10ألبد، وإن الحكومة اقترفت لالحتالن لن يستمر بأن سا االعتراف

   منبقوة الجيبات العسكرية المحصنة والنيران الحية يمكن منعوأن  ، يبقىاحتالن شعب آخر يمكن أن 

التطلع لالستقالن، وأن المستوطنات ال تضيف شيئاً للصهيونية واألمن، ومن أقامها يعرف أنها ألغام على 

 م2)المس.طري  الس

ين االحتالن والشعب المنتف  من أجل اليالص وضمن هذا البعد الجوهر  ذات  المتعل  بالصراع ب

إن ، م3)سعامي أيالونسجنران احتياط من االحتالن، والمتعل  بقدرة االحتمان واالستمرار، أكد 

 .أس واإلحباط والمتاهةالفلسطينيين أسهل عليهم أكثر أن يتحملوا، بينما نحن اإلسرائيليين نعاني من الي

طينيين، ن الفلسضائقة ال تقل ع اوية لإلسرائيليين الذين عانووح المعنرفع الرالجيش لم يستطع و

ً بالنظر إلى أن المنتفضين رانهمس ا سجيتعودوا احتمان المعاناة، بينم الفلسطينيين بل أكبر نسبيا

ولم تستطع  ال يمكنهم التفكير في وضع يسمي  الجيش سحالة طوارئ أمنية واقتصاديةس،اإلسرائيليين 

 .سة لهمرة المقدالبق ، الذ  يعتبرالمفقود ت  ومعدات  اليفية والثقيلة أن تمنحهم األمنإجراءات  وكل أدوا

 ثالثاً: أخطاء التعامل اإلسرائيلي مع االنتفاضتين
ومي رئيس مجلس األمن القوركان، األتطر  سغيورا أيالندس رئيس قسم التيطيط في هيئة 

ياسيا ألخطاء التي ارتكبها الجيش، سلى اإ، ن غزةم االنسحابالساب ، والمنظر العسكر  ليطة 

 .الفكر والتنظيمي  ينبالمفهوم عدم االستعداد لهذ  المواجهة، وعسكريا، خاصة

أدى تصاعد وآالف جري ،  6ونحو إسرائيلي، قتيل  1000وحسب معطيات ، وقع أكثر من 

ورة، ي اليطفبية غاية باألمن الشيصي، وباتت طر  الضفة الغراإلسرائيلي االنتفاضة لفقدان اإلحساس 

ألمان اعدام وأضحت أجزاء في حي سغيلوس شمان القدس ميدان قتان، وشعر العديد من اإلسرائيليين بان

دام أما المياوف الكبرى، فهي كل ما يتعل  باستي، 1967ماكن العامة داخل خطوط عام في األ

جارية كز التوالتواجد في المرا ،المواصالت العامة السيما محطات الباصات المركزية ومحطات القطار

 وأماكن الترفي ، كالمطاعم والمراق .

ً دولة االحتالن وفي المجان السياسي، دفعت  ً  نمنا عربية، لدون ال، السيما في عالقاتها باباهظا

، وتوقف السياح ورجان األعمان ى، وُعقدت فيها مظاهرات جماهيريةحي  نشأت توترات أخر

 ضها بعد أن أصبحت أماكن خطيرة بالنسبة لهم.اإلسرائيليين عن زيارة بع

 

 

ذها ي نفَّ وتمكَّنت انتفاضة األقصى من تجميع عدد من اإلنجازات المهمة خالن العمليات الت

ن ، بعد أةة جديداألمام، وولوج مرحلة نوعيرجان المقاومة، مما مكَّنها من االنتقان خطوة متقدمة إلى 

ر ن خسائجنودا ومستوطني تهادكبوب قوات االحتالن من غزة، حققت أون إنجاز ميداني تمثل بانسحا

 فادحة، سواء على الصعيد البشر ، العسكر ، االقتصاد .

ة دولي فك مكان أو مدينة أو شارع آمن كشفت أحداث االنتفاضة المتواصلة أن  لم يعد هناو

 قيتبسطيني، الفل ام من الشعبسلَّة األهداف اإلسرائيلية لالنتق، ففي الوقت الذ  تقلَّصت في  االحتالن

على  في الوقت الذ  ظهرت في  مطالبات باقتصارهاو، عديدة ومتصاعدة سلَّة أهداف االنتفاضة

 ا لمرحلةتقالهالفعاليات الشعبية الكفاحية، وبرزت تحذيرات ضد عسكرتها، تعالت دعوات تؤكد أهمية ان

 األشهر والسنوات السابقة.لى مدى العمل العسكر ، وبدأت تالقي القبون والتنفيذ ع

هات لوحن أن االنتفاضة بدأت منذ األشهر األولى باالتجا  نحو التيفي  من مواج وحين

 لى عملياتاألجنحة المسلحة ع وركزتتوسيع وتصعيد نطا  العمليات الفدائية، ببدأت فقد الحجارة، 

إلرباك هدف النار العشوائي بإطال  النار على المواقع اإلسرائيلية، وتحون الهدف من مجرد إطال  ا

  .أكبر اليسائر الممكنة في صفوفهم واإلزعاج إلى اقتناص جنود الجيش، وإيقاع

                                                                                                                                       
العسكرية، وقائداً  م موشي  يعلون: تولى بع  المناصب القيادية في الجيش، كقائد فرقة في الضفة الغربية، ورئيساً لقسم االستيبارات1

ساً لهيئة األركان ، نم نائباً لرئيس األركان العامة، عرف بمواقف  المتطرفة تجا  الفلسطينيين، وصرح مباشرة بعد تعيين  رئيللواء المركز

 .2014، حي  يشغل اليوم وزير الحرب، وقاد الحرب على غزة 2006أنهم سرطان يجب استئصال ، وأنهى واليت  العسكرية في 
 .54، ص2004م ابراهام غور، منظمات مسلحة تحت غطاء أجهزة أمن، مركز اريئيل للدراسات السياسية، آذار 2
، وقيادة يادة سفن عسكرية في البحر األحمرتولى عدة مناصب، منها: قحدة الكوماندو، وبة البحريسالح عامي أيالون، خدم في  م3

ً لجهاز 1996الكوماندو البحر ، ونائب قائد البحرية، وقائداً لسالح البحرية حتى  وهو ، 2000حتى عام ، الشاباك، حينما عُيبِّن رئيسا

ف اسم  أمام  منأون   .2006، انتيب عضواً للكنيست سنة مةالجمهور إنر تكليف  بهذ  المهكُشِّ
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 أن النفقاتاإلسرائيلي أوض  العميد سيسرائيل زيفس رئيس قسم العمليات في الجيش و

 على النحو التالي: أتتالعسكرية في مواجهة االنتفاضة منذ بدايتها 

 مليون دوالر، 750مليارات شيكل،  3فقات ، بلغت الن2002عام  -

 مليون دوالر، 300مليار شيكل،  1.3بلغت النفقات  2003عام   -

 مليون دوالر، 200مليون شيكل،  800بلغت النفقات  2004عام  -

 مليون دوالر، 150مليون شيكل،  650بلغت النفقات  2005عام  -

 م1)والر.مليون د 175مليون شيكل،  700حدد حجم النفقات  2006عام  -

 رابعاً: السلوك اإلسرائيلي تجاه فوز حماس
الحمراء  ، أشعلت األضواء2006منذ اليوم األون لفوز حركة حماس في االنتيابات التشريعية 

لحركة فوز اداخل أروقة مؤسسات صنع القرار اإلسرائيلي، السياسية والعسكرية منها على حد سواء، ف

 ً ً  لم يعد شأنا ً  فلسطينيا تدعى عقد ، مما اسيليينيصب في صميم العالقة بين الفلسطينيين واإلسرائ ، بلداخليا

عرفة ما لم ةاإلسرائيلي العديد من اللقاءات والحوارات داخل مؤسسات البح  والدراسات اإلستراتيجية

 ستؤون إلي  األمور داخل الساحة الفلسطينية التي غدت تسيطر عليها حماس. 

 ف اإلسرائيلي من فوز حماس عبر النقاط التالية:ويمكن الحديث عن مسوغات التخو

حدوث ارتباك في العقل لأفضى صعود حماس لسدة الحكم  تعزيز البيئة المعادية لـ"إسرائيل": -1

االستراتيجي اإلسرائيلي، بعدما أصبحت البيئة اإلستراتيجية األمنية المحيطة بالدولة غير 

عالقة بين صعود حماس واحتماالت تغير ، عبر عدد من الشواهد، وال2006مريحة خالن عام 

موازين القوى في منطقة الشر  األوسط، ومدى استقاللية الحركة أو تبعيتها للسياقات 

بل أن فوز ، دولي لتدعيم سياسة عزن حكومت اإلقليمية، وفي المقابل، سبل تجنيد التأييد ال

سلطة الفلسطينية غدت حماس وتسلمها لمقاليد السلطة جاء فرصة ألن تعلن تل أبيب أن ال

  م2)تواز  سلطة طالبان، وبدأنا نسمع نغمة دولة سحماسستانس!

 
بشأن  دعم انتصار حماس االنتيابي الشكوك اإلسرائيلية وقف التفاوض والحل أحادي الجانب: -2

ما كلجانب، احاد  انسداد آفا  تجديد الشراكة مع الفلسطينيين في المفاوضات، وأكد عملية فك االرتباط أ

يدة   شدمناط زاد من التشكيك في أن االنسحاب من الضفة الغربية سيتي  لحماس فرصة السيطرة على

 . الكيانالقرب من قلب 

رة ت سيطوتزايدت القناعة اإلسرائيلية وترسيت حالة الفصل مع الفلسطينيين الذين غدوا تح

 اذ خطواتبر اتيعرة على الفلسطينيين في حالة تأييد لمبدأ إنهاء السيط مأنه يونسرائيلاإل شعروحماس، 

طة السل يتم التفاوض بشأنها أو بطريقة أحادية، وتنتقل بموجبها السلطات والصالحيات منها إلى

 شريطة أن تتولبى األخيرة المسؤولية الكاملة عن أراضيها وسكانها. ،الفلسطينية

                                                
 .21/8/2010من غزة، المركز الفلسطيني لإلعالم،  خفاقات اإلسرائيلية بعد االنسحابم كشف حساب باإلنجازات واإل1

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=84577  
السياسية واألمنية في وزارة الحرب اإلسرائيلية، وأطلق  يوم م مصطل  حماستان من ابتكار سعاموس غلعادس رئيس الدائرة 2

 ، بقول  إنب حماس تريد تحويل قطاع غزة إلى حماستان، في إطار محاولة لزعزعة استقرار األنظمة في الشر  األوسط.20/5/2007
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لى ماس، إحيلي باألساس من فوز : رجع منبع القل  اإلسرائحتمية رفع السقف السياسي الفلسطيني -3

 ً ً  نفوذها المتصاعد في الشارع الفلسطيني، بفعل تبنيها خطابا ً  وانتهاجها سلوكا ة في وج  ثر تعبويأك ميدانيا

ماس خون حاالحتالن، وبعد الفوز مباشرة زاد منسوب القل  في ظل المياوف اإلسرائيلية أن يؤد  د

 لقضيةلوالصد أمام ما تطرح  من شروط وحلون جزئية  للنظام السياسي إلبداء المزيد من التعنت

 الفلسطينية.

صدمة بعد ال تجا  عالقتها مع حماس تأخذ األشكان التالية، خاصة يةسرائيلاإلييارات الوبدأت 

ة طر  ين عدبأن تيتار  تل أبيب كان علىوالتي أصيبت بها األوساط السياسية والعسكرية تجا  فوزها، 

 لواقع الجديد، مضطرة مكرهة، وهي:ا وخيارات للتعامل مع

 ، حتىسياسة كشف الحصار، من خالن السماح للسلطة الفلسطينية بأداء دورها في الحكم -أ

م وإن كانت حماس تسيطر عليها، أو تشارك فيها، وإدارة الصراع ضد حماس باستيدا

ة هالوسائل السياسية، بحي  تضع هذ  الوسائل حاجات السكان الفلسطينيين في مواج

قعي والي ال، من المستوى العميهاأيديولوجية الحركة، واألمل بأن يرتقي االعتراف بها لد

 إلى اليطابي الرسمي.

ً  -ب رتباطس، ك االلم يتغير في اليارطة السياسية، والتعامل بمنط  سف إدارة الظهر، وكأن شيئا

ن طلب  ما يتسالجيران الجددس على إدارة الشؤون اليومية، ومحماس واقتصار العالقة مع 

 اتصان هنا ولقاء هناك، ليس أكثر.

رة ن فتاعتماد إستراتيجية مؤقتة تقوم على عنصرين: عدم التسبب في كارنة إنسانية خال -ت

اسة، ، والسماح بتحويل قدر ضئيل من عائدات الضرائب لمؤسسة الرئمحمود عباسرئاسة 

صوصا   بهم كبيرا، خوإظهار الصالبة مع الفلسطينيين، حتى لو كان الضرر الذ  سيلح

 .أن الموقف الدولي يساند هذ  اإلستراتيجية

ستعمان ع، واوبلورة سياسة جديدة مبنية على نظرية الرد ،الحاجة لمراجعة السياسة األمنية -ث

ن ممنع حماس وعناصرها والقوة العسكرية من داخل الحدود والمناط  اإلسرائيلية، 

 وإدخان األسلحة. السيطرة على المعابر حتى ال تتمكن من نقل

سياسة المواجهة، من خالن افتعان أحداث داخلية بين اليصوم المتنافسين، السيما بتحري   -ج

 ً إمكانية توجي  ضربة قوية ضد ب سأصدقائهاس الذين خسروا السلطة، ولم تجد تل أبيب حرجا

 ضعافها بالقدر الذ  يمكن خصمها، في الضفةإلحماس، بالتعاون مع فت  ومصر واألردن، 

، وتثبيت استقرار ةالمجلس التشريعي والحكوم الغربية على األقل، لتصب  قادرة على حل

 م1)النظام السياسي.

رسمية س، الوفي ظل القراءات سالسوداويةس التي قدمتها ميتلف األوساط اإلسرائيلية لفوز حما

 ركة التي  الحداني تجاإلقاء نظرة فاحصة على األداء السياسي والمي يمكنمنها واإلعالمية والبحثية، 

هو و، نانياً وفكر، ألنها إسالمية التوج  وال شكلت الحكومة األولى من نوعها في المنطقة العربية، أوالً 

صعيد تلالي في تركز السلوك اإلسرائيو للتيل  من االحتالن، األهم ألنها ترفع شعار المقاومة سبيالً 

 على النحو التالي:العسكر  

ن ن خالير المسبو  الذ  اعتبر سهديةس إسرائيلية لحكومة حماس، مالتصعيد الميداني غ -1

 ماسح حكومةاستبقت المصادقة على حي  سياسة االغتياالت واالعتقاالت واالجتياحات، 

مين أبالعملية العسكرية التي استهدفت إلقاء القب  على  2006في منتصف مارس/آذار 

 ،لشهداءاسقط العشرات من  كمان أريحا، عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات المعتقل في سج

ألرض ، وهي السياسة المسماة سإبقاء اواعتقل اآلالف خالن عام كامل ،وأصيب المئات

 . حماسمشتعلةس تحت أقدام 

من  شن حمالت اعتقان بح  العشراتلخطا الجيش اإلسرائيلي خطوات متقدمة حين بادر  -2

يها قدم علسابقة خطيرة لم ت يمثليها، وهأال حصانة لها ولم باعتبارنواب ووزراء حماس، 

هم تهامأ  من حكومات العالم في وقت ساب ، التهديد بتصفية رئيس الحكومة ووزرائها ال

 واريخصبـستلطخ أيديهم بالدماء اإلسرائيليةس! وزادت التهديدات حدة مع تزايد سقوط 

 القسام على المستوطنات.

                                                
 .105، ص2007م قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها، مركز الزيتونة للدراسات، بيروت، 1
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أبيب برنامج الفلتان األمني سالمنظمس، عبر  من خالن العناصر المرتبطة بها، واصلت تل -3

افتعان حوادث القتل واالختطاف والسطو، هادفة من ذلك إلشغان حكومة حماس بالملفات 

الطارئة بين الحين واآلخر، بدالً من التفرغ لتطبي  برنامجها االنتيابي سالتغيير 

 م1)نجحت في  إلى حد بعيد. وهو ماواإلصالحس، 

لمحاولة القضاء على  ،2014 ،2012، 2008 :اموعفي أفي غزة  ةب طاحنوحر 3خوض  -4

 .لهاحماس، وتوجي  ضربات عسكرية موجعة 

لتي ا، والصعوبات ى حماسعل ت  السلطات اإلسرائيليةرساحجم الضغط الشديد الذ  مرغم و

ن م ةاملام كوعأ 8وتعلن تمسكها بها، إال أن أكثر من  ،واجهتها أون حكومة تقودها حركة مقاومة

 ً ً  السياسة اإلسرائيلية كشف عن فشل نسبي، يرتفع حينا ً  وينيف  حينا ان الذ  لميدالطبيعة  آخر، وفقا

 ً ً  كان أو اقتصادياً  حوربت في  حماس وحكومتها، سياسيا ً  أو أمنيا عوات الد ، ولذلك جاءتميدانيا

 إلعادة تقييم هذ  السياسة.  يةسرائيلاإل

ي اس في السلطة، أظهرت قصور الفكر االستراتيج، يمكن استيالص أن تجربة حمإجماالً 

ر و قصواإلسرائيلي الذ  بات يدير الصراع بإجراءات عسكرية عاجزة عن تحقي  أهداف سياسية؛ وه

يطيط ما انعكس على إرباك التمأفضى إلى الفشل في توقع سلوكها،  ،في إدراك معنى صعود حماس

 عموماً.مل مع القضية الفلسطينية اإلسرائيلي في التعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث: غزة ما قبل الحرب

 أوالً: خطف المستوطنين في الضفة الغربية
نة بدأت إرهاصات حرب غزة المبكرة مع العملية الفدائية التي استهدفت خطف وقتل نال

سرائيليون قي اإلحي  ب، 12/6/2014مستوطنين إسرائيليين في مدينة اليليل جنوب الضفة الغربية يوم 

شارات يد اإل، ألن أ  منظمة لم تعلن مسئوليتها عن العملية، رغم تزاينيون في حالة مفاجأةالفلسطو

 حماس.لواالتهامات اإلسرائيلية 

رغبة من  لكن العملية أتت لتثبت مصداقية التوقعات بوجود خطط فلسطينية ليطف إسرائيليين،

سفرت أالتي ، 2011س في شاليطسصفقة ، كما حصل في سلطات االحتالنحماس بإبرام صفقة تبادن مع 

راج عمن على صفقة جديدة، لإلف ية حماسمما فت  شهأسير فلسطيني،  1000عن اإلفراج عن أكثر من 

 تبقى من أسرى في السجون اإلسرائيلية.

لتحميل حماس المسئولية،  م2)سارعت إسرائيل على لسان رئيس الحكومة سبنيامين نتنياهوسو

تهام، سيفت  صفحة جديدة من الصراع بينهما، حتى هذا االأن  وأيقنت الحركةاس، متوعداً إياها برد ق

ً ضد ، بدأت بحملة اعتقاالت هادون أن تعلن مسئوليتها عنها، حي  خرجت التهديدات اإلسرائيلية تباعا

من ميتلف مستويات كوادر الحركة في الضفة، بمن فيهم نواب  200واسعة النطا  طالت أكثر من 

 50التشريعي ووزراء سابقين وأساتذة جامعات، بجانب العناصر الميدانية التنفيذية، وأكثر من المجلس 

 أسيراً فلسطينياً محرراً في صفقة التبادن األخيرة.

                                                
  http://alasr.ws/articles/view/9650: 14/12/2007تقويم السياسة اإلسرائيلية لتجربة حماس، مجلة العصر،  م1
كنيست، وعُيبِّن نائباً لوزير حزب الليكود، عُيبِّن سفيراً في األمم المتحدة، وانيرط في الحياة السياسية، انتيب لل: زعيم بنيامين نتنياهو م2

، وأظهر خطاً هاوواج  عدة صعوبات في تشكيل،1996اليارجية، وكان من معارضي اتفا  أوسلو، وفاز في انتيابات رئاسة الحكومة 

المسجد سيهدد سم  بفت  نف  تحت البرا  مما ، ويعطون نعطي، ال يعطون فلن نعطيمسياسياً متشدداً تجا  الفلسطينيين معلناً شعار  )

 سنتنياهوس وأعلنفقد الليكود قوت  وتأنير  على الساحة السياسية، و، سإيهود باراكس، نمب خسر االنتيابات مقابل األقصى في أساسات 

اعتزال  العمل السياسي بعد اعتراف  بالهزيمة، لكن  عاد بعد فترة وجيزة للظهور على الساحة السياسية، ورش  نفس  في قائمة الليكود 

 .2012، 2009دورتين متتاليتين الحكومة ، وفاز برئاسة للمالية في حكومة شارون الثانية يابات الكنيست، وعين وزيراً النت

http://alasr.ws/articles/view/9650
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 لن يهنأ تالن أن العملية تؤكد لالحن أن اأبا عبيدة الناط  العسكر  باسم كتائب القسام قأن  رغم

 .طالما بقي مقاوم فلسطيني بالضفة

ف لتي تقحرب غزة، أكدت أوساط متعددة في حماس أنها ال تعلم فعالً الجهة اوقبيل اندالع 

 صدرونيخلف العملية، ألن هناك فصالً بين الجناحين العسكر  والسياسي في الحركة، السياسيون 

ان مكن والتعليماتهم للعسكريين إلنهاء ملف معاناة األسرى، والميدانيون لهم حرية اختيار الزما

 علم قادة حماس  ، حي2006ند  سشاليطس عام والتفاصيل العملياتية، كما حصل في خطف الج

 .السياسيين بالعملية من وسائل اإلعالم

األيام القادمة، فهي تمن  الحركة هدية من السماء، ألنها بحاجة في أن العملية لحماس  ولو تأكد

الفلسطينيين في غزة بعد تجربة الحكم، وما قيل عن لها، بعد أن زعم الكثيرون أن شعبيتها تراجعت بين 

 م1)ائيلي في تفكيك خالياها في الضفة.نجاح الجيش اإلسر

ر  يتفس منقراراً اتيذ داخل حماس باالمتناع عن أ  حدي  إعالمي خاص بالعملية، خوفاً  لكن

 مسؤولية عنال عضو القيادة السياسية لحماسصال  العارور  حتى أعلن ، تهامسئوليلبأن  إعالن 

 م2).العملية

غزة، اع في قط، لكن أصداءها ترددت الغربية الضفةفي اليطف تم عملية المثير في األمر أن 

، ونشرت 15/6-14لقصف عدة أهداف تابعة لكتائب القسام بمدن ميتلفة ليلة  يسرائيلاإل الجيش وبادر

   صواريخن إطالدود وعسقالن، تيوفاً ممدن الجنوبية، تحديدا أسالبطاريات منظومة القبة الحديدية في 

 فلسطينية.

نحو  تل أبيبورغم أجواء االحتفان في حماس بالعملية، لكن مياوفها ازدادت، خشية بأن تذهب 

، قد تصل حد اغتيان قادة سياسيين للحركة، بتوجي  ضربات مؤلمة قاسية استعادة تضرر ردعها

ليمات بتنفيذها صدرت من غزة، ورغم استبعاد شن ، مع مزاعم أن التعجباية نمن باهنوعسكريين، ل

 م3)األمني بالضفة. يسرائيلاإلفشل الواردة لتصدير  بدت اعملية ضد غزة، لكنه

 يدة معفي األيام األولى لعملية اليطف، أنها أمام مواجهة جدأجواء حماس في غزة أوضحت 

ً كانت نتيسرائيلالجيش اإل مل حماس ما تأيجة العملية، ناجحة ك، ستكون أكثر قسوة من سابقاتها، أيا

الة مة ال محجهة قاد، فالثابت أن المواالعثور على مستوطني  االحتالنأمل يإلبرام صفقة التبادن، أو كما 

ً حماس أن مهاجمتها ب وشعرتنحو غزة،  الجبهةتسيين  هوعلى كل االحتماالت، لكن الجديد  ، ات وشيكا

 بية.بعد تقلي  الجيش عمليات  بالضفة الغر

ً عن األنظار، وفي قيادة حماس  ليهم، واج  الصحفيون صعوبة بالوصون إغزة اختفت تقريبا

عت ازية، رفالحترهم، وبجانب هذ  اإلجراءات األمنية اتياطات أمنية فائقة خشية استهدافبعد اتياذهم اح

قدراتها قسام لب التطوير كتائنقاب عن ة الشفاكإن هاجمها في غزة،  يسرائيللجيش اإلحماس تهديداتها ل

 إن تم، في المعركة المقبلة فلسطين المحتلةيجعلها قادرة على ضرب أ  مدينة داخل لالصاروخية 

 .مهاجمة غزة

صلة من هجوم إسرائيلي متوقع، في اإلخالءات المتوا هاالقل  الذ  يساور وترجمت حماس

التي  ليارج،وسياسية من حماس ا جهود دبلوماسية معللمقار األمنية خشية استهدافها من سالح الجو، 

 د غزة.من ضربة قاسية ض يسرائيلاإلجماح الأجرت اتصاالت مكثفة مع عواصم عربية ودولية لكب  

ً أن هناك عقبات تقف أمام نجاح حماس في النشاط الدبلوماسي المكثف لمنع لكن  بات واضحا

ي مصر وسوريا والعرا  وإيران ودون هجوم إسرائيلي، يتمثل باالنشغان اإلقليمي بالملفات الداخلية ف

القة الحركة مع بع  لذلك، بأن توقع بحماس ضربة قاسية، وبرود ع يسرائيلاإلستغالن الاليليج، وا

يين سرائيلاإل، التي تحاون حماس معها طي صفحة الماضي، وفت  صفحة جديدة لعدم من  دون اإلقليم

 م4)االستفراد بها. فرصة

كرة سياسية سترسلها للعواصم المؤنرة في المنطقة والعالم، وعدد كانت بصدد إعداد مذحماس 

من المؤسسات الدولية، تحذر فيها من عملية إسرائيلية ضدها بغزة، وتفند فيها اتهامها بيطف 

ً ال يحتمل حرباً  ً صعبا ً واقتصاديا ً معيشيا المستوطنين لتبرير الهجوم، واإليضاح أن غزة تعيش وضعا

                                                
 . 16/6/2014م حماس وإسرائيل إلى مواجهة عقب عملية اليطف، المونيتور، 1
 .21/8/2014م القدس، 2
 .20/6/2014م كيف تتعامل حماس مع الحملة اإلسرائيلية ضدها؟ فلسطين، 3
 .1/7/2014م دبلوماسية حماس تحاون منع ضربة عسكرية لغزة، موقع أمد اإلخبار ، 4
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 ً ن الحربين كرة قبيل مهاجمة إسرائيل لغزة، ألأن حماس تساب  الزمن إلصدار المذ جديدة، وبات واضحا

، أكدتا أن إسرائيل خرجت خاسرة على صعيد الرأ  العام الدولي، 2012و 2008السابقتين 

 والفلسطينيون بدأوا يكسبون .

من  هاتمن سيناريو إسرائيلي مفاد  أن يقوم الجيش بترحيل العشرات من قياداحماس خشيت و

يغل  ولقطاع، ، نم يتركهم داخل االشمالية  حدودإيريز على  الضفة، بصورة قسرية لقطاع غزة من معبر

أكثر من  نى االحتال، حين نف1992اد لجنوب لبنان عام أفشلت عملية اإلبع الحركةالمعبر، صحي  أن 

 .هم من العودة لألراضي الفلسطينيةمن قياداتها هناك، وتمكن معظم 400

الظروف اختلفت اليوم، ألن غزة والضفة كيان سياسي واحد، وسيكون من الصعوبة إجبار  لكن

على إعادة قيادات الضفة لمنازلهم بالقوة، ما يعني تحون غزة بنظر العالم لبؤرة معادية  يينسرائيلاإل

 م1).يسرائيلاالحتالن اإلألنها تضم قيادات متهمة بمحاربة 

 ثانياً: تسخين جبهة غزة
سكرية مياوف حماس من تصدير إسرائيل لتبعات عملية اليليل عليها في غزة، بحملة عزادت 

  .دها قد تطان اغتيان بع  قياداتهاكبيرة ض

، جاء في األيام التي سبقت اندالع حرب غزة تعدأورقة تقدير موقف داخل حماس،  وجاء في

ي الضفة دها فإلجراءات العقابية ضفيها: سالحركة لديها قناعة تامة بوجود إجماع إسرائيلي على أن ا

ا واعدهقتتجاوز عملية اليطف في اليليل، ألن الجيش يقوم بعملية عسكرية واسعة ومتدحرجة لضرب 

ة لعسكريعتزم استغالن الفرصة ايمحاولة الوصون لمنفذ  العملية، وووجودها السياسي، تحت غطاء 

 س.اعد حماسمع قوت تمشيط دقيقة لفترة طويلة، وقحتى النهاية، واستغالن األجواء الدولية لتنفيذ عمليا

 يسرائيلاإلميطط الفيما تداون نشطاء حماس على شبكات التواصل االجتماعي صورة تظهر 

لضرب البنية التحتية للحركة في الضفة، بضرب مؤسساتها االجتماعية، وتجفيف منابعها المالية، 

 م2.)حقة مرافقها الطالبية والجامعيةومال

عقد لعدا  ر رد حماس على الحملة اإلسرائيلية ضدها على البيانات والتصريحات، بل تلم يقتص

لجيش لديدا وجهت تهحة، تقدمتهم كتائب القسام، التي لمؤتمر صحفي في غزة مع عدد من األجنحة المسل

 نتهاكات ضدها في الضفة.اال، بأنها لن نقف مكتوفة األيد  أمام يسرائيلاإل

 يشالج خل حماس، لم يذهب باتجا  افتعان مواجهة عسكرية حامية معالنقاش الذ  ساد دا

ني األم ى األقل في غزة، حتى ال يتم منح  فرصة لتصدير إخفاق في هذ  المرحلة، عل يسرائيلاإل

 .كبيرة المواجهة عبر اغتيان شيصيةالعسكر  في عملية اليليل إلى غزة، إال إذا تم فرض  وعجز 

ً في الوضع ا  يرائيلساإل الجيش لميداني أن  يشهد رشقات صاروخية متبادلة بينوبات ملفتا

لطيران رد امدن الجنوبية، فيما يالمسلحة، بحي  يسقط عدد من الصواريخ في فلسطينية ومجموعات 

 غزة.في عات الفجر األولى ألهداف ميتلفة سافي بقصف عدد من األهداف 

 يةيلسرائإلاحملة الاك بعدم الرد بقوة على واستقرت األجواء التي تييم على حماس في غزة آنذ

وز أ  رد من غزة يتجاألن الثالنة،  هالضفة، وامتصاص غضبها عقب فقدان مستوطنيضدها في ا

لعام االرأ   ، وهنا تسعى حماس لتحشيدكبيرةعسكرية ؤنرة، قد يدخلها في مواجهة صواريخ قليلة غير م

 .مةة قادالنضمام إليها في أ  معركبدوا رغبتهم باالفلسطيني خلفها مع القوى المسلحة، الذين أ

 وطرحتغزة بات وشيكاً،عليها في  يوانقة أن العد التنازلي لهجوم إسرائيلبدت حماس  لكن

ً توقيت الهجوم، وماذا سيشمل، وهل : حون ةلئسأ ً أو واسعا حتياطات األمنية االت أخذو ؟سيكون مقلصا

صدرت والعسكرية واألمنية واإلعالمية، تحضيراً للقادم،  اهاالستنفار بكافة أذرع تالالزمة، وأعلن

استيدام من التعليمات لجميع المستويات التنظيمية بأخذ التهديدات اإلسرائيلية على محمل الجد، والحذر 

إلى عزم ر اشأألن التقدير السائد داخل المحافل األمنية الهاتفية والشبكات االلكترونية، االتصاالت

 م3.)شيصيات قيادية كبيرة ي بضربإسرائيل

ب هوس يهرمربع ملتهب، ألن سنتنياى لإوتأكد للجميع أن التهديدات ضد غزة قد تجر المنطقة 

، وحروب لك وقف تميأن    يعنيبالتصعيد، فالعلم أن امتالك  لقرار البدء وما لألمام، ويقفز في الهواء، 

 .غزة خير مثان

                                                
 .23/6/2014، الشر  األوسط، غزة .. فهل تحدث المواجهةعلى  سرائيلإعين م 1
 .29/6/2014م ماذا تريد إسرائيل من ضرب حماس في الضفة؟ فلسطين اليوم، 2
 .6/7/2014دة الرسالة، م غزة تتحضر لرد إسرائيلي متوقع، جري3
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ئيلي، م إسراعسكرياً، أكد استعدادها لمواجهة أ  هجواألجنحة المسلحة في غزة بياناً  وأصدرت

ن مغزة  وعدم ترك حماس لوحدها في ساحة المواجهة القادمة، طلبت المؤسسات الدولية العاملة في

لرعايا ابالغ موظفيها تيزين كميات إضافية من المواد الغذائية والتموينية في بيوتهم ومكاتبهم، وإ

ً أل  أضرار قد تصيبهم إذاألجانب برفع أعالم مؤسساتهم  عت ا اندلالدولية فو  منازلهم، تحاشيا

 المواجهة في غزة.

ي فطاف عملية االخت أعقبتوحذر المحلل العسكر  سعاموس هارئيلس أن األزمة األمنية التي 

 أمرين:ملزمة بالمناورة بين  حكومةوال أوجها،

من داخل الجناح  غضب الجمهور بسبب مقتل المستوطنين، والضغوط السياسيةبين  -أ

 اليميني في االئتالف من أجل رد فعل شديد، 

لبلورة  ار الجيشضطرا، وجهة عنيفة وواسعة مع حماس في غزةوبين تدهور الوضع لموا -ب

 ً ورطة عسكرية لمقابل حماس دون االنجرار  سلسلة ردود فعل تثبت أن  ما زان قويا

 م1)متواصلة.

ألن   طنين،سماح باحتكاك بين الفلسطينيين والمستووحذر اليبير األمني سرون بن يشا س من ال

 ً عل ن  أن يشن شأكهذا م قبل تحطيم البنى التحتية لحماس في الضفة، هناك مهمة طارئة أكثر، أن احتكاكا

ي العالم فثورات الألن دون عربية أخرى، وفي األردن ومصر،  بلكبيرة، ليس في الضفة فقط،  ناراً 

  ة.غير متوقعبصورة لالشتعان  غير مستقر، وقابالً  العربي جعلت الشارع عامالً 

 غزةفي  ها، لكن ال ينبغي جعل حكميم البنى التحتية لحماس في الضفةلتحط وت عدورغم 

أن عملية برية ضد القطاع ستضع تل أبيب في مرمى الصواريخ  اً حذرمينهار، ألن البدائل أسوأ، 

 م2)الفلسطينية.

 

                                                
 .1/7/2014م استبعاد عملية برية كاملة على  غزة، هآرتس، 1
 .1/7/2014م حسابات عسكرية قبل ضرب غزة، يديعوت أحرونوت، 2
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وجي  وجوب ت  إجماع بين سدنتها بتوفر لديها شب اإلسرائيليةمة لكن بات من الواض  أن الحكو

ي فلتحتية اعلى قادتها وبنيتها  فيها شن حرب بال هوادةب معها الحساب تصفيةحماس، ول ضربة قاتلة

 .اتعاطف العالم معهدولة االحتالن عمليات غير منضبطة تفقد غزة، مع التحذير من والضفة 

تنافس الوزراء في إطال  فقد تدمير مباٍن غير مأهولة في غزة، اقترح قادة الجيش في حين و

التحتية  تدمير البنيةو ،العودة لسياسة االغتياالتو، طينيين من حرب واسعة على القطاعالوعيد للفلس

 م1، من خالن التصريحات التالية:)لقطاعلترحيل كبار الناشطين من الضفة المدنية والمالية لحماس، و

ل، سداني دانونس: سلن نتوقف إال عند تدمير حماس بشكل كام الحرب قان نائب وزير -1

ية نمن جبا بويجمهمتنا لن تكتمل إال بردع كل المنظمات الفلسطينية عن قتل اإلسرائيليين، 

 .باهن من القيادة الفلسطينية كلهاس

  تصوريما مأقسى اإلسرائيلي توعد نائب وزير اليارجية ستساحي هنغبيس بأن يكون الرد  -2

 .قادة حماس سيبقون على قيد الحياةأحد، وال أدر  كم من 

                                                
 .7/7/2014م التصريحات الواردة جمعها الباح  من الصحف اإلسرائيلية الصادرة قبيل أيام قليلة من شن الحرب يوم 1
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 واصلة، تتمثل بمناهناك مهمة أساسية أمامسأكد رئيس الحكومة سبنيامين نتنياهوس أن  -3

ع عمليات االختطاف، ومسئولة عن إطال  تشجضرب حماس وبناها التحتية، ألنها 

ها داف ليام األخيرة ضد أهالصواريخ تجا  المستوطنات في الجنوب، والجيش يعمل في األ

تدفع والبد أن في غزة، والحكومة ستوسع المعركة ضدها في حان اقتضت الضرورة، 

 .سالثمن، وتواصل دفع 

حماس تحاون جر س، أن باكس األمني الساب  سآفي دييترسقان رئيس جهاز سالشا -4

بنى ر التدميو هالمعركة جديدة عبر إطال  الصواريخ، ويجب علينا قطع رأس يينسرائيلاإل

ر اختيا ن هذ  المعركة ستستمر سنة أو أكثر، وعليناأ، ونأخذ في الحسبان هاالتحتية ل

 ً ً  اللحظة المناسبة عسكريا  .سن نفكر بعقولنا ال ببطونناأ، ووسياسيا

ة بعملي ينلمطالبلاالقتصاد سنفتالي بينيتس واليارجية سأفيغدور ليبرمانس  ازيرانضم و -5

اها بات مد بادة البنى التحتية لمصانع إنتاج الصواريخ التيعبر إ، غزةعسكرية واسعة في 

لجوية، بات ايصل مدينة نتانيا شمان تل أبيب، وتنفيذ تدمير الصواريخ ال يتحق  فقط بالضر

 جد.ألن غالبية هذ  الصواريخ يتم إنتاجها تحت المدارس والعيادات الطبية والمسا

نحو  إن األمور تسيراألسب ، ات العسكرية قان سعاموس يدلينس رئيس شعبة االستيبار -6

س حماومواجهة أخرى جوية وبرية عنيفة مع حماس، وهذ  العملية ستستغر  أسبوعين، 

فرقة لتم إرسان قوات مشاة ومدفعية قد ستطلب وقف إطال  النار من اللحظة األولى، و

 .غزة، استعداداً الحتمان تنفيذ عملية عسكرية

ت لديها مئاحماس ألن ستيعاب قوات كبيرة في محيط القطاع، واصل الجيش استعداد  الو

 ونيسرائيلاإلدفع واليشية أن يوبئر السبع جنوبًا،  الكيانوصون تل أبيب وسط الصواريخ قادرة على 

 ون هنالك قتلى وجرحى.يكوس ،في المالجئ منهم نمنًا اقتصادياً، وسيعيش الكثير

إزاء مواصلة إطال  الصواريخ، غزة حدود على  ذ سلسلة إجراءات وخطواتاتيباالجيش وبدأ 

المتحدث باسم الجيش سبيتر عم زرغم يستعد إلمكانية التصعيد، ووأمام احتماالت أخرى تؤخذ بالحسبان، 

ا للدخون في حرب أن الحشودات العسكرية على حدود غزة ألغراض دفاعية، وليس استعدادً بليرنرس، 

التردد الذ   في ضوءن مصلحتها تعمي  الصراع مع غزة، ليس م، ألن تل أبيب برية موسعة ضدها

 م1)يييم على المجلس الوزار  المصغر بشأن كيفية الرد على الصواريخ المنطلقة من غزة.

رعة، أن وحدات عسكرية نُقلت إلى جبهة غزة، بجانب قوات مد ونالعسكري ونوذكر المراسل

  هي لوزار، ألن توصية جهاز األمن للمجلس اسأمام حما الهدف من هذا الحشد الكبير هو ب  الرعبو

دود حعلى  قوات االحتالن زيعز، ولذلك جاء تطيم األوانياستعراض القوة واالستعداد، ولكن ليس تح

 . احلالة سوقوات مدرعة، وتكثيف تواجد سفن سالح البحرية قب ماقطاع بالذخيرة والمعدات، واستقدال

على حدود  الجيشمواقع ل 1948اضي المحتلة عام شوهدت عدة قاطرات تصل من داخل األرو

وتحلي  مكثف  ،، وسط تعزيزات عسكرية غير مسبوقةبإنزان ما فيها من ذخيرة ومعدات غزة، وقامت

 م2) لطائرات خشية استهداف التعزيزات من قبل المقاومة.ل

اً من مغبة اختبار صبرها في خطاب يحاكي خطاب يةسرائيلالحكومة اإلحذرت حماس فيما 

 يهالعمعركة  فرضت أ طويالً، وتعهدت في حان  هاعلى االحتالن عدم اختبار صبروإسرائيلياً ممانالً، 

 حتالن علىأن حماس تأخذ تهديدات االذلك ويعني ، جميع مدى هشاشة العدو اإلسرائيليللشف كتسأنها 

د ية بتصعير معنغي غم أنها، رتياذ االحتياطات األمنية الالزمةتم ا، ولذلك  محمل الجد، وال تأمن غدر

 .األمور

ى وأين عدو متالعهد الذ  تيطط في  قيادة السقان الناط  باسم كتائب القسام سأبو عبيدةس إن و

دو قرار لك العالمعادلة تغيرت، والزمن ال يرجع للوراء، فقد يمفوكيف تبدأ المعركة وتنتهي قد مضى، 

ديها مقاومة لن الألر حجمها ومسارها ومجرياتها ومآالتها، البدء في المعركة، لكن  قطعاً لن يستطيع تقدي

  .سمن اليطط ما يمكبنها من إدارة المعركة بالطريقة التي ال يرغبها العدو وال يتمناها

إذا قدر لنا أن نكشف عما لدينا فسيتفاجأ العدو والصدي ، وإن تهديدات االحتالن ال سأضاف: و

ال تييفنا وال تربكنا،   تهديداتوالنتقام من ، وتلقين  دروساً قاسية، تعني في قاموسنا سوى اقتراب ساعة ا

                                                
 .3/7/2014كبيرة على حدود غزة، الجزيرة، م حشود إسرائيلية 1
 .6/7/2014مسأليكس فيشمانس، البيت يحتر ، يديعوت أحرونوت، 2
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المعارك السابقة للعدو في غزة ستكون وولن تدفعنا سوى لتحضير بنك أهدافنا استعداداً للحظة الصفر، 

 م1).سنزهة بالنسبة لما أعدت  ل  كتائب القسام للمعركة القادمة

 

ً ثالثاً: أهداف الحرب: تكتيكياً واستر  اتيجيا
 الجيشحق  لئن ف إستراتيجية وأخرى تكتيكية، وبات من الواض  أن حرب غزة لها أهدا

 ةاسيالسي تياُمني بيسائر إستراتيجية على المستو لكن  في الوقت نفس  ،مكاسب تكتيكيةاإلسرائيلي 

 دفينه هناكون الهدف االستراتيجي من العدوان هو نزع سالح المقاومة، أل، ةوالنفسي ةوالعسكري

 :تكتيكيين آخرين، يتمثالن في

 ، طينيةتأزيم الوضع الداخلي الفلسطيني، بعد أن الحت احتماالت تطور المصالحة الفلس -أ

  .ستراتيجية للنظام المصر  الجديداختبار التوجهات اإل -ب

 في: ، تتلي مكاسب تكتيكية واحقق اإلسرائيليينتؤكد أن  بعد اندالع الحربالنتائج الملموسة 

 ادة األعباء المادية على حماس، بفعل القتل والتدمير الواسع في غزة.زي -1

 واريخ.اعتراض الص لمنظوماتالنجاح النسبي  عقبإلسرائيليين،لتيفي  اليسائر البشرية  -2

 خاصة بين المحاور المتنافسة في العالم العربي.تعمي  اليالفات العربية  -3

 :اآلتي فهي خسائر إستراتيجية يمكن إجمالها في ،أما اليسائر التي وقعت في صف االحتالن

 طة.لسللتعمي  شعبية قوى المقاومة في الوسط الفلسطيني على حساب النهج التفاوضي  -1

 انتفاضة نالثة في الضفة الغربية.بتهيئة البيئة الشعبية للبدء  -2

ً إعادة القضية الفلسطينية إقليمي -3  ربي.ع العالربي خلف دخان يهالألضواء بعد توار ا

 م2).1948فلسطين وبعد توقف المقاومة في الضفة  الكيانإنهاء اإلحساس باستقرار  -4

ً  ت النتيجة األخيرةنعكسوا  على الكيان الصهيوني من ناحيتين: سلبا

 على الهجرة اليهودية لفلسطين نظراً لحالة عدم االستقرار. السلبي التأنير -1

حون التعاطي مع مشروعات تسوية القضية  ،اإلسرائيليتعمي  اليالف داخل المجتمع  -2

 الفلسطينية.

أ   اومة وتطورها في مواجهةتداعيات المعركة من الناحية العسكرية قدرة المق وأظهرت

ي على ألبرز فه، أما التداعيات اهاخوضقبل  سنتنياهوسفي األهداف التي أعلن عنها  قابل فشلم، عدوان

 جهات: 3المقاومة من المستوى السياسي، ول  تأنير سلبي على 

 أتر ية التيحون المبادرة المصراالتجا  العام للحراك الدبلوماسي العربي والدولي تمحور  -1

ي الروسالمقاومة أنها تفتقد للتوازن في الشكل والمضمون، وبحكم التأييد األمريكي و

نقطة الضعف المركزية في موقف  تمثللها، فقد واألوروبي وبع  الدون العربية 

 العسكر . ئهااومة، وهو أمر يضعف المكاسب السياسية ألداالمق

افة كيمت  قد مستوى لتداعياتهما  توقوع الموقف الفلسطيني في مأزقين واضحين تفاعل -2

 النتائج اإليجابية للمعركة:

 ،نافسةية متية لصال  محاور إقليممحاوالت تكييف الجهد الدبلوماسي العربي لتحقي  نقاط سياس -أ

د ق، ما والمحور المصر  السعود  من ناحية مقابلة ،لقطر  التركي من ناحيةخاصة المحور ا

ون الموضوع الفلسطيني من كون  هدفاً إلى أداة، وهو أمر في غاية اليطورة. ب  يُحِّ

لم وهي،  ضبابية موقف الرئيس الفلسطيني من عدة جوانب: فهو مع المبادرة المصرية كما -ب

ي الضفة اضة فأو الدعوة لالنتف ،ديد بوقف التنسي  األمني، ولو بالتهيساند المقاومة بأ  شكل

 الغربية.

مع دون عربية، جعل مساحة الحركة للمناورة  استمرار اليالف بين أطراف حماس -3

 السياسية الفلسطينية أكثر ضيقًا.

كيف حينها  م يعرفتوقعها، وليمقاومة لم  زة، وواج على غ عدوان  يسرائيلالجيش اإل وبدأ

هذ  الحرب الثالثة من نوعها ضد غزة في أن  ل واضحاً  لكن ما بات، الحرب، أو مآالتهاقف ومتى ستتو

                                                
  chttp://www.youtube.com/watch?v=p_iV6lLMic: 3/7/2014م التسجيل الكامل للمؤتمر الصحفي لكتائب القسام يوم 1
: 27/7/2014، م وليد عبد الحي، غزة إلى أين؟.. تقدير موقف لمركز الزيتونة2

http://www.alzaytouna.net/permalink/73660.html  

http://www.youtube.com/watch?v=p_iV6lLMicc
http://www.alzaytouna.net/permalink/73660.html
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في الجيش ما يعني أن الفلسطينيين يستعصون على الكسر واإلخضاع، رغم كل ما ييتبر   ،أعوام 6

 م1).من وسائل القوة عجز إزاءهم رغم ما بحوزت ويالحرب من قتل ودمار، 

جدا    الحرب معركة على الوجود والمكانة، إذ جاءت في ظرف صعببالنسبة لحماس كانت هذ

ي مصر، ف ينالمسلم بالنسبة لها، بعد أن خسرت عالمها، وباتت في عزلة شديدة، بانتهاء حكم اإلخوان

يوض ي من، وبدت كلموارد المالية، والحصار المشدد المفروض على غزةلفاقم من ذلك افتقادها و

 يها ماين لم يعد لدتأو العكس، فهي في الحالالجيش اإلسرائيلي ها درجمعركة مصيرية، سواء است

في واإلقليم، و الناالحتتيسر ، سوى إمكانية السعي لتغيير المعادالت القائمة، بهدف تعزيز مكانتها إزاء 

 إطار البيت الفلسطيني.

لسطيني على أن الحرب جاءت بعد التواف  الفب تمثل العامل اإليجابي الذ  لعب لصال  حماس

ً م، تنهي حالة االنقسام، أوائل يونيو حزيران إقامة حكومة ائتالف وطني عليها، وعلى  ما انعكس إيجابيا

الوضع الفلسطيني، في مواجهة استهدافات الحرب اإلسرائيلية، وتعرية أغراضها ووحشيتها في 

 م2).العالم

قتل روح و ،ينجل إخضاع الفلسطيني، فإن هذ  المعركة أرادتها من أدولة االحتالنأما بالنسبة ل

وف ي المعرالهدف السياس وتمثلمعركة على صورتها كدولة رادعة في المنطقة،  وهيالمقاومة عندهم، 

 محاولة إضعاف قدرة حماس العسكرية.بوالمباشر للحرب 

 مواتيةييية الأن هذ  اللحظة التار دولة االحتالن استشعرتفربما  ،أما على المدى اإلستراتيجي

 ر منا في إطاملها لفرض تصورها للتسوية على الفلسطينيين، سواء تمثل بحل أحاد ، يفصل بينه

ية أو سياس رافيةالسيطرة اإلسرائيلية، أو تمثل بتسويات أكبر، قد تشتمل على إزاحات أو تغييرات ديموغ

فو  تهذ  هات كفي الضفة، أو في شأن الموضوع الفلسطيني، وماذا غير الحرب يستطيع تسهيل سيناريو

 الييان ويجعلها واقعية؟

 مشكالت:  3كان لديها حركة حماس 

 ، يرائيلسالجيش اإلالفار  الكبير في القوى والتسل  وقوة النيران واإلدارة لصال   -1

تيوض هذ  الحرب منفردة، دون سند أو ظهير، وفي ظرف دولي وعربي في حان  -2

 انكفاء أو غيبوبة، وربما تواطؤ،

على تدمير البيوت والمراف   استهداف المدنيين، وتركيز  يسرائيلالجيش اإلتعمد  -3

 ً  م3)على المقاومة. كبيراً  العامة، مما شكبل ضغطا

 :أنوتجسدت هذ  الفروقات في إجراء مقارنة سريعة تشير إلى 

 1400استشهد خاللها  2009أوائل -2008الحرب األولى الرصاص المصبوب أواخر  -أ

، لسكنيةودمر عدد كبير من المباني والبيوت ا ،سكان القطاع، وجرح اآلالف من فلسطيني

  ،إسرائيليين 9مقابل قتل 

 1500وأصيب  191فقد استشهد فيها  2012أما في الحرب الثانية عمود السحاب أواخر  -ب

مقاومة منهم، رغم إطال  ال 222جنود إسرائيليين وجرح  6بجروح متفاوتة، مقابل مقتل 

 ،ومدن إسرائيلية صارو  على مستوطنات 1700

ح، آالف بجرو 10وإصابة نحو  2200إلى استشهاد  2014 وتشير معطيات الحرب الثالثة -ت

 ، وإصابة المئات.إسرائيليا 70مقابل 

 إلى 1 :نلطرفيما ينبغي مالحظت  أن  في الحرب األولى بلغ التناسب، في اليسائر البشرية بين ا

ثر في تقلصت الفجوة أكو، 190-6 ،31-1ية بنسبة تقل  الفار  في الحرب الثانوم، 9-1400) 150

 .2000إلى  100 ،20إلى  1بـتقدر لهذ  الحرب، 

قة، رية متفونة عسك، مع تميبز  بترساسسرائيلالكيان اإللعل  من المفيد هنا لفت االنتبا  إلى أن و

 : ة لهاضافتمتع أيضا بميزتين مهمتين، تشكالن قيمة مي وواجهة عدة جيوش عربية، فهمن م تمكبن 

 ،األولى، وهي ضمانة الواليات المتحدة والغرب أمنها ووجودها -1

                                                
: 2014يلون م ماجد كيالي، انطباعات أولية عن الحرب الثالثة على غزة، مجلة الطري ، أ1

http://www.attareek.ps/atemplate.php?id=104  
 .9/8/2014م حرب غزة ومعانيها السياسية، الجزيرة، 2

6c0a95d13a85-8f93-4d4a-0320-3aa56fb899e2/3879acdd-b7c4-47d5-70ec-http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad  
 .13/7/2014م إنها الحرب الثالثة على غزة، جريدة المستقبل، 3

http://www.attareek.ps/atemplate.php?id=104
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/3879acdd-0320-4d4a-8f93-6c0a95d13a85
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خيار شمشونس، قة، مما يجعلها تهدد بما يسمى سالثانية، احتكارها التسل  النوو  في المنط -2

 أو سخيار يوم الدينس، في حان استشعارها بتهديد وجود .

ة الفلسطينية يمكن أن تؤلم إسرائيل، القصد من ذلك لفت االنتبا  إلى حقيقة مفادها أن المقاوم

عوامل لوأن تزيد كلفة وجودها، وأن تهدد استقرارها، لكن هزيمتها التارييية الكلية، أو الجزئية تحتاج 

جبهة  وإيجادأخرى، لعل أهمها يكمن في حصون تغير في البيئتين الدولية والعربية لصال  الفلسطينيين، 

 يتعاطفون مع كفاح الفلسطينيين.وللصهيونية، عريضة من اإلسرائيليين المعادين 

، ألن  دون حصون ولعل هذا ما يجب إدراك  أو تمييز  جيدا في غمرة االحتفاء بصمود غزة

حظى بحماية الغرب، ودعم  لتفوق  من ميتلف النواحي في ي يسرائيلالكيان اإلبقى يهذ  التغيرات، س

ة على استثمار أو ترجمة تضحياتها وبطوالتها إلى المنطقة، وستبقى المقاومة الفلسطينية غير قادر

 ، وتحقي  هزيمت هذا الكيانالدرجة المناسبة، التي تكفل تغيير معادالت القوة والسياسة في صراعها مع 

 على المستويين الكلي أو الجزئي، في صراع مضن ومعقد وطويل األمد.

لجيش ربات قاسية لوتوجيههم ض، فلسطينيي غزة فإن مجرد صمودفي كل األحوان، 

ً  ، ولو كانت معنوية، هو أمر كبير، ويؤكد لإلسرائيليين أن دولتهم لم تعد مالذاً يسرائيلاإل ، وأن روح آمنا

 .المقاومة عند الشعب الفلسطيني لن تيمد

، كما نجحت ، وصد عدوان يسرائيلالكيان اإلنجحت المقاومة في إنبات نفسها بإيالم وهكذا 

، بانتهاجها خطاب التحرر الوطني، وتمسكها باإلجماع الفلسطيني، بيد أن التحد  حماس بتعزيز مكانتها

 الذ  يواجهها اآلن هو كيفية استثمار ذلك، بتحويل التضحيات والبطوالت إلى مكاسب سياسية.
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 م1)الرابع: أجنحة المقاومة الفلسطينية المبحث
لدين أن حركة حماس ممثلة بكتائب عز ا 2014اإلسرائيلية على غزة بدا من وقائع الحرب 

ثر من ا  أكومعها باقي تشكيالت المقاومة الفلسطينية المسلحة، أعدت نفسها لهذا االستحق -القسام

جهت أنها و حتىالتسلي  والتأهيل واإلدارة،  ياتعلى مستو، 2012، 2008الماضيتين، حربين ال

ير غنيبة اإلسرائيلية في نمط عملياتها، لعم  اإلسرائيلي، وصدمت قوات اللضربات صاروخية 

 قدرتها على صدبها، بل وتكبيدها خسائر فادحة.والمتوقع، 

لى عدوان السطور التالية تعطي معلومات أولية عن األجنحة العسكرية التي شاركت في صد الع

 هذ  ظمأن مع ورغمغزة، بإعطاء لمحة تارييية عن تأسيسها، ودورها الملحوظ في الحرب األخيرة، 

  .األجنحة العسكرية ينضو  تحت مظلة منظمة التحرير، وبعضها ال

 تنقشعات والرايا تتوحد، حي  المقاومة في ميدانغابت  بين الفصائلالسياسية لتباينات لكن ا

ً في اللحظات تالمواجهة والدفاع عن األرض ال ألن األلوان،  تي لصعبة الاحتمل هذا التباين، خصوصا

التي وماً ي 50لـوهذا ما حصل في حرب ا ،أمام خيارين: إما الموت أو العودة منتصراً  يقف فيها المقاوم

 .لمواجهة العدوان اإلسرائيليغزة قضاها المقاومون تحت أرض 

ً ورغااام  الجااايش فاااي العمااال المقااااوم ضااادب  تكاااانر األجنحاااة العساااكرية المسااالحة، وانيراطهاااا جميعاااا

 باين تمثلات بالتنساي  المشاترك هاذ  الحاربرة نشاأت ماع ، إال أن هناك ظااهاإلسرائيلي خالن حرب غزة

 ، على مستويين:هذ  األجنحة

، سااواء بشااأن هاااحياا  البيانااات المشااتركة التااي تصاادر بشااكل موحااد عن: المستتتوا اإلعالمتتي .1

و بشااأن اإلعااالن عاان مواقااف محااددة تجااا  أعمليااات عسااكرية مشااتركة ضاادب قااوات االحااتالن، 

ن عاامااا منحهااا قااوة اعتباريااة وميدانيااة كونهااا تعباار م ؛نيااةأو مسااتجدات ميدا ،تطااورات سياسااية

 تقارب وتعاون بين فصائل المقاومة، وتكرس مواقف تجمع عليها.

ل علاى بالتيطيط لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة، مما أنقا هال في قيامثوتم :المستوا العسكري .2

توافا  علاى واساتعدادها لل ،حماة المقاوماة وتكاتفهاا، وأبارز لُ اإلسرائيلي وأجهزتا  األمنياةجيش ال

ا لعساكر  التنساي  ا ويعادب  .ةوحدة ميدانية دون الوحدة السياسية التي تعتارض سابيلها عراقيال جمب

 .ومةأجنحة المقاالميداني أعلى صور التعاون والتنسي  التي ميزت العالقات المتبادلة بين 

 م2)أوالً: كتائب القسام
ً ، فاعلة ومؤنرة قوةك، القسامالشهيد عز الدين برزت كتائب  ً  وخصما  يسرائيلإلالجيش ل حقيقيا

  .ألخيربعدما تعاظمت قوتها بشكل كبير والفت في العقد ا الحروب الثالث األخيرة على غزة، في

الياتها نقل فعووقوة  ،ورؤيتها الوطنية المتزنة ،تماسك بنيانها التنظيميب كتائب القسام وتمتاز

ً فحفر لها مكانة ساممما  ،على األرض ً رياديا لعمل ي حقل اية في قلوب الفلسطينيين، وبوأها موقعا

 قالن.االستالمقاوم ضد االحتالن، وجعل منها لب المعادلة الكفاحية في مضمار السعي نحو التحرر و

ليات الجهادية عبر سلسلة من العم ،1991ولئن أعلنت كتائب القسام انطالقتها رسمياً نهاية عام 

ن أون بنية الذ  شهد إماطة اللثام ع 1984عام لتمتد  هالمستوطنين، فإن جذوراوضد قوات االحتالن 

ً حركة حماس، فقد ألقت سلطات االحتالن القب  على ال حمد شيخ أعسكرية منظمة انبثقت عنها الحقا

ل الوسائبمحاربة االحتالن لياسين ومجموعة من مساعدي  وأتباع  بتهمة تشكيل تنظيم عسكر  يهدف 

 العسكرية.

 جارةالحضة انتفافي المرحلة التي سبقت اندالع  الحركةوتجسيداً للدور العسكر  الذ  مارست  

عسكر  لشأن الفقد تشكلت عدة أجهزة تنظيمية لمعالجة الشأن األمني المتعل  بالعمالء، وا ،1987عام 

عدد من  نفيذتلى المتعل  باالحتالن، وبرز في هذا اإلطار التنظيم العسكر  سمجاهدو فلسطينس الذ  تو

 نتفاضة.ع االبما توفر من وسائل وإمكانات محدودة حتى اندال ،العمليات العسكرية ضد قوات االحتالن

بدأت طوراً جديداً في سفر المواجهة مع  ،وانطالقة حماس ،1987ومع تفجر االنتفاضة عام 

جيل جديد يحمل هم االحتالن، أرب  لمرحلة جديدة من العمل العسكر ، ومهد الطري  نحو بزوغ 

 م3)فلسطين. فيالمقاومة 

                                                
 كتيبات صادرة عنها، ومقابالت مع بع  كوادرها الميدانيين.ونشورات م المعلومات الواردة عن األجنحة العسكرية مستقاة من م1
  www.alqassam.psم الموقع الرسمي لكتائب القسام يوض  المسيرة التارييية لنشأتها بالتفصيل:  2
 .154، ص2009م للدراسات االستراتيجية، القاهرة، أبريل م ماذا تبقى من قدرا حماس العسكرية، السياسة الدولية، مركز األهرا3

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96069&eid=556  

http://www.alqassam.ps/
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96069&eid=556
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لبنات ى والفقد تسلم الشيخ صالح شحادة دفة القيادة العسكرية للحركة، وأرسى القواعد األول

القدرات قات واألساسية لتنظيم عسكر  جديد، ذ  آليات مرنة وأشرعة منفتحة، استوعبت كثيراً من الطا

 د االحتالن.والجهود, واستثمرتها في ميدان المواجهة ض

ية ضد لعسكروشهدت تلك الفترة التي صاحبت البدايات األولى لالنتفاضة العديد من العمليات ا

ً وقوات االحتالن، تركزت على إطال  النار وإلقاء القنابل اليدوية،  ً رفيعا  ابت نقلةوأص ،بلغت مبلغا

 .1989عام  سآفي ساسبورتس وإيالن سعدونسنوعية بالنجاح في اختطاف الجنديين 

ن األضواء الحمراء في عقون قادة االحتالن، ووضعهم أمام حقيقة اشعبإ تسببت هذ  العملية

زلزن حصانتهم األمنية، وألقى بهم في أتون وخطورة هذا التطور الهام الذ  مس هيبتهم العسكرية، 

من وطالت المئات  ،حماسالمواقف الحرجة، التي انعكست على األرض في حملة واسعة استهدفت 

الذ   هاومؤسس هاقياداتها ونشطائها السياسيين والعسكريين، وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين زعيم

 م1).1991السجن مدى الحياة عام بسلطات االحتالن  حكمت علي 

الن باإلع لم تتوقف أو تتراجع، فقد تطورت قدماً، وبلغت إحدى أهم مراحلها حماسمسيرة  لكن

ى كتائب الجناح العسكر  للحركة المعروف باسم سمجاهدو فلسطينس إل عن استبدان اسم 1992أوائل 

حتالن،   االالشهيد عز الدين القسام، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل العمل العسكر  المتصاعد في وج

 م والجراح.الاآل اإلسرائيليينوتبدأ الفعاليات العسكرية في الظهور، مثينة في 

، 1994م عا دت انتكاسة واضحة إنر نشوء السلطة الفلسطينيةولم تلب  مسيرة المقاومة أن شه

ً عن القانون الفلسطيني، وما لك من ذتال  وتبنيها لمواقف متشددة إزاء المقاومة، واعتبارها خروجا

ن مكثير إغال  البترافقت مع إصرارها على مقاومة االحتالن، تمثلت  ،إجراءات قاسية بح  الحركة

وتجريم  وزجهم في السجون والمعتقالت، ،ب المئات من قادتها وعناصرهامؤسساتها، واعتقان وتعذي

  .قاتهااللتزامات األمنية الواردة في اتفاقات أوسلو وملحلالمقاومة كسياسة رسمية استناداً 

ية، العسكرية التحت اكثيراً من بنيته ت، وحطمكتائب القسام تأضعفكل هذ  اإلجراءات 

د أخرى ضما تيسر من عمل عسكر  بين فترة وبة الجراح، واالكتفاء على االنكفاء ولملم اهتوأجبر

 االحتالن.

 طةللسل وظل العمل العسكر  لحماس يراوح بين المد والجزر تحت مطرقة االلتزامات األمنية

ماهيرية بين ، واندالع أوسع المواجهات الج2000أواخر عام  انتفاضة األقصى ت، حتى تفجرالفلسطينية

استبان وئل، قوات االحتالن التي ارتقى فيها مئات الشهداء والجرحى في غضون أيام قالالفلسطينيين و

 حتالن.وعم  الوحشية المنزرعة داخل نفوس جنود اال اإلسرائيلية،من خاللها مدى عنف الجرائم 

ستيدم ام من آنذاك، تداعى الفلسطينيون للدفاع عن أنفسهم بكل السبل والوسائل المتاحة، فمنه

لفعل بارزة امرفع البندقية، إال أن مستوى الفعل الفلسطيني ظل قاصراً عن وامتش  السكين، و، الحجر

ك تل، وتملالمح ىتحدتظاهرة حقيقية لفي األسابيع األولى للمواجهة، والتحون اإلسرائيلي العسكر  

 وإيقاع اليسائر في صفوف . ، ءإيذا

قائمة أصالً، أو كانت متداعية مبعثرة على  حماس لم تكنلفالبنى التنظيمية التحتية العسكرية 

األقصى، مما أعا  الفعل  أفضل تقدير بحكم الضربات األمنية التي واجهتها في سنوات ما قبل انتفاضة

، وأخر  عن الرد المباشر على جرائم االحتالن، واستلزم جهوداً كبيرة وفترة زمنية كافية العسكر 

بنى وخاليا المقاومة، وتأهيلها للمواجهة الساخنة المحتدمة مع إلعادة بناء وترميم وهيكلة وترتيب 

 م2)االحتالن.

لمؤنر عل واحتى بدأت االنتفاضة قطف أولى نمار العمل الجهاد  الفا ،وما هي إال عدة أسابيع

ر  بتفجير، مروراً النا حماس، لتبدأ أشكان المقاومة التي تنفذها كتائب القسام تتوالى تترى، بدًء من إطال ل

يات العمل قتحام المستوطنات وتنفيذالالعبوات الناسفة وإطال  الصواريخ وقذائف الهاون، وصوالً 

 االستشهادية الموجعة في عم  كيان االحتالن.

شن الجيش  ،االحتالنوونتيجة لليطر المتعاظم الذ  شكلت  الحركة على أمن المستوطنات 

تها، واستنفذ كافة الوسائل في محاربتها، محاوالً حملة شرسة ضد أفرادها وكوادرها وقادتها ومؤسسا

صغيراً  تستثن، ولم حماسكافة مستويات  االعتقاالتت ، وطالوإزالة تهديداتها ،تحطيمها والقضاء عليها

                                                
 .54، ص2004ز العربي للدراسات، غزة، ، العمليات العسكرية في انتفاضة األقصى، المركم إسماعيل األشقر1
ستيبارات لمعلومات واال، مركز ا2008م تعظيم القدرة العسكرية لحماس في غزة، إعداد خبراء أمنيين بالتعاون مع أجهزة أمنية، 2

 .12واإلرهاب، تل أبيب، ترجمة مركز خدمة المتابعات الصحفية، ص
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وال كبيراً، كما االغتياالت التي حصدت أبرز الرموز والشيصيات والقيادات والكوادر السياسية 

 ةوالعسكري

قية ببها عن  تفردانسكر  في كتائب القسام ميزة خاصة التصنيع الع شكلفي فترة الحقة، 

 كبيرةال رضيةواأل، والعبوات الجانية قاذفاتالو صواريخاللمقاومة، كتصنيع ل األخرىاألجنحة العسكر  

 لفعالةااليطرة  فجراتالمت أنواع، والعبوات المضادة لألفراد، وإنتاج جميع جداً، والقنابل اليدوية الفعالة

 بشكل عام.

عوام: أي في وخالن الحروب الثالنة التي خاضتها كتائب القسام في غزة ضد االحتالن اإلسرائيل

 للتعاطي استعداداً وأكثر نقة بقدراتها، وإصراراً على مواصلة مسيرتها،  تبد، 2014، 2012، 2008

 .والتكيف مع المستجدات ،مع المعطيات

سام على انتهاج خطوات ذكية ذات بعد تكتيكي في وفي هذا السيا  لوحن إقدام كتائب الق

وتقليل االنتقادات واالعتراضات واليسائر، فقد امتنعت  ،األخيرة، لتعظيم المكاسب والمنجزات السنوات

هجماتها وضرباتها لمواقع االحتالن  فيكثت مع، اإلسرائيليعن تنفيذ عمليات استشهادية داخل العم  

، غزةلالمحاذية للحدود الشرقية  اتمستوطنلل، إضافة 67لمحتلة عام ومستوطنات  في حدود فلسطين ا

 ،هادرء جزء من المياطر والضغوطات، وفت  آفا  جديدة أمامدور في هذا التكتيك المحسوب ولعب 

 م1)تمكنها من التحرك بمرونة أكبر على الصعيدين السياسي والداخلي.

د عشرات العمليات النوعية ض 2014في غزة  خالن الحرب األخيرة القسامكتائب نفذت و

د ضد مواقع الجيش المتمركزة على حدوعمليات تفجير و، خطف جنود خاصة، يسرائيلالجيش اإل

زة على كيلومترا عن غ 160أبعد مدى لصوارييها  تمعظم المدن اإلسرائيلية، ووصل ضربالقطاع، و

 .أطراف حيفا شماال

يلية سرائقسام، لكن التقديرات الفلسطينية واإلال كتائب ال يعرف على وج  الدقة عدد عناصر

لها في وتتميز بوجود ألوية وكتائب ووحدات خاصة داخ ،ألف مقاتل 30-20على حد سواء تتحدث عن 

نفا  بكة أشوخاضت مواجهات متقدمة مع الجيش اإلسرائيلي في غزة، وتملك  ،محاكاة للجيوش النظامية

لجيش ات في الحرب سلسلة من عمليات التسلل خلف خطوط ال يعرف أين تبدأ وال أين تنتهي، ونفذ

 اإلسرائيلي.

وقد مثل التطور الالفت ألداء القسام الميداني والعسكر  واألمني واإلعالمي والنفسي في 

عالوة على ، الفلسطيني بشكل عام اإلسرائيليالسنوات األخيرة نقطة ارتكاز في تطور مشهد الصراع 

، ة في كل لحظة نقطة فارقة في تحقي  مكون جوهر  في رسم معادلة الصراعاإلعداد الميداني للمواجه

ً يوم 51الـورغم هذا االستعداد للقتان الذ  قدم القسام في  مؤشرات واضحة قبل حرب  ، إال أن القتان ا

 م2).وتحقي  متغيرات هامة ،معادالت جديدة  فرضو ،الميداني مثَّل االختبار الحقيقي لتعاظم القسام

يالحن عملية إنضاج أساسية بشكل لحماس، جزء من مكونات بناء القوة العسكرية في و

هذ  التهديدات تتضمن قدرات ، وجيش اإلسرائيلياليضاعف من التهديدات التي تشكلها وتفرضها على 

 م3).محسنة على تنفيذ العمليات النوعية

ى داني علالمي ئ أداعلى  ودراسة التطور الذ  تحق  ،ويمكن قراءة أداء القسام بشكل موضوعي

 لتالي:النحو ا

ت وتشكيالت عسكرية وتيصصا ،ومستوى تدريب جيد ،تتمتع كتائب القسام بهيكل هرمي -1

دد عويقدر ، كتائب 5-4ويضم  ،مقاتل آالف 5يضم  الذ  ،ألوية 6تتكون من و ،متنوعة

تي تنتشر ال يتوزعون على العديد من الوحدات والكتائب ،ألف مقاتالً  30عناصر القسام بـ

ً  ،لكل وحدة مهام معينة مناطة بها ،في قطاع غزة  نها.م ومواقع معينة تعمل انطالقا

 ،حتالنوصد توغالت جيش اال ،ركز األداء العسكر  للقسام على القدرة البرية للدفاعي -2

ةجكتائب ميدانياً صعوبات الواجهت و ،وتوسيع نطاقها ،وتحسين القدرة الصاروخية كن ل ،مَّ

 .ومقاومة منعت حالة االنكسار رغم فداحة الثمن شعبيالصمود حالة ال

                                                
: 2014بعدها، مايو  وما 2012قدرات حماس العسكرية..خالن حرب غزة م 1

http://adnanabuamer.com/article.php?id=456#.VFO3fPmsVog  
 .17/7/2014مصطفى صبر ، قدرات حماس العسكرية والتنظيمية تشغل اإلعالم اإلسرائيلي، فلسطين،  م2
 :2008حماس في غزة، مركز الزيتونة للدراسات، بيروت، نيسان لة العسكري اتالقدرم 3

http://www.alzaytouna.net/permalink/5235.html  

http://adnanabuamer.com/article.php?id=456#.VFO3fPmsVog
http://www.alzaytouna.net/permalink/5235.html
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لقتان، اضئيلة في  تهمخبربأن مقاتلي القسام  2014قبل عدوان  يسرائيلالجيش اإل اعتقد -3

ن م ويمكن اعتبارهم ،نيبة محترفة جريئة مبدعة هملكن ما وقع على تيوم غزة أبرز

سدت ورة جصب   وام الفدائي الذ  تميزلجرأة المتناهية واإلقدا، ومنحتهم ااألكثر حرفية

ود جنواإلجهاز من نقطة صفر على  س،ناحل عوزسفي اقتحام موقع برزت  ،مالم  جديدة

 متيازاً ا هممنح مما، وحرب األنفا  الشرسة ،واألسر ،خلف خطوط العدوتسلل وال ،النيبة

 وصورة غير معهودة. ،غير مسبو 

التي عملت على توفير  اإلسناد واإلمداد والتموينلكتائب القسام من الوحدات المهمة جداً  -4

الدعم اللوجستي للكتائب المنتشرة على حدود القطاع من سالح وذخيرة وغذاء وأدوية 

ووحدة اإلشارة واالتصاالت، ومركز القيادة الذ  يقوم بتوزيع المهام ونشر ، ووقود

 ،ات الفضائية اإلسرائيليةوالقيام بالحرب اإللكترونية من التشويش على المحط ،التعميمات

وبدا واضحاً مستوى السيطرة والتحكم  ،واخترا  الترددات العسكرية والمواقع اإللكترونية

 م1)لدى القسام في هذا العدوان.

 سرايا القدسثانياً: 
كتائب  ة بعدة للعمل المقاوم الفاعل على الساحة الفلسطينينيتشكل سرايا القدس المرتبة الثا

حذو  اإلسالميحذت حركة الجهاد ، ومستوطني وتوى اإلنيان بالعدو، وضرب قوات  القسام، في مس

ية ت العسكرلعملياانفذت العديد من وحماس في مقاومة االحتالن، فقامت بانتهاج الوسائل األكثر إيالماً، 

من الجنود   كبيراً ، التي أوقعت عدداً 48الموجعة، ومنها العمليات االستشهادية داخل فلسطين المحتلة عام 

 بين قتيل وجري .والمستوطنين 

إنر توقيع اتفاقيات أوسلو، وما راف  من إصرار  1994ومع نشوء السلطة الفلسطينية عام 

فلسطيني سلطو  على تنفيذ االلتزامات األمنية الواردة في سيا  االتفاقات المبرمة، شهد النشاط 

فصائل المقاومة التي تعرضت لألذى والمالحقة من تراجعاً كبيراً أسوة بغيرها العسكر  لحركة الجهاد 

 م2)دخل العمل العسكر  للجهاد في أدنى حدود ، بشكل يقترب من درجة الجمود.و والتضيي ،

 الضربات فإن ،دة بناء وترميم بنيانها وهياكلهاوإعا ،ورغم محاوالتها العديدة الستنهاض قواها

ن أ  نوع مبسم  تلم  لحركة الجهاد سلطة وأجهزتها األمنيةالموجعة والمالحقات المستمرة التي تولتها ال

 حتالن.ات االأنواع الترميم واالستنهاض، أو تتي  أ  إمكانية فعلية لمباشرة عمل منظم وفاعل ضد قو

ة لكاملومع اندالع انتفاضة األقصى توفرت لحركة الجهاد، كما الفصائل األخرى، الفرصة ا

اء بنببدأت فاسية، سياسات والتزامات المرحلة السابقة وقيودها القبتقيد الستئناف العمل المقاوم دون ال

حة ية واضانيرطت في أعمان المقاومة ضد االحتالن، متميزة بحضور جيد وفاعلوخالياها العسكرية، 

ً تبوأ تل  في صدارة العمل الفلسطيني المقاوم. متقدماً موقعا

قدس الرايا سلالعمليات االستشهادية، كان ف ،اقتحام المستوطنات نم ،فمن االشتباكات المسلحة

 ، ووضعهاالليةدور ووجود، وإسهام أصيل في مسيرة المقاومة، جعل منها هدفاً مباشراً للسياسات االحت

عداداً قان أطان االعتو ،في دائرة االستهداف، طان عدداً من عناصرها وكوادرها وقياداتها العسكرية

 .منهم أخرى

                                                
 :21/10/2014م محمد المدهون، تطور األداء العسكر  للقسام، وكالة معاً اإلخبارية، 1

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=734309  
  /http://www.saraya.psم تفاصيل أوفى عن نشأة سرايا القدس وعملياتها الجهادية، على موقعها الرسمي: 2

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=734309
http://www.saraya.ps/
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 داء األقصىكتائب شهثالثاً: 
تميزة ا المفي مستوى الفاعلية العسكرية في مواجهة االحتالن، فإسهاماته ل مكانة متقدمةتحت

ولى اضة األاالنتف إلىترجع جذورها األولى وعلى أحد،  ىال ييف ةر على ساحة المقاوموحضورها المؤن

 ةمة فت  لمقاوشهدت تأسيس النواة األولى األساسية للمجموعات الياصة بحرك حي  ،1987عام 

 االحتالن بأشكان ميتلفة.

، واشتد أوراها في أشهرها األولى، حتى واكبت فت  تطوراتها فما أن اندلعت االنتفاضة

ً وحقائ  ووقائع جديدة شهدت تصعيداً  ً ومستجداتها التي فرضت ظروفا ، من خالن النظر في إسرائيليا

وة الوقائع الميدانية، فكان تشكيل المجموعات تشكيل أطر وهياكل لمواجهة التحديات التي تفرضها ضرا

 م1)العسكرية للحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ت ى اتفاقاضد قوات االحتالن حتى التوقيع عل الفدائيةتنفيذ العمليات ب األقصى كتائب نشطت

 هاوعاتجممالتي مهدت لتأسيس السلطة الفلسطينية، وما تالها من انيراط معظم أفراد ، 1993أوسلو 

شبعة فت  تحت طائلة المرحلة المل، مما ألغى الدور العسكر  األمنالعسكرية في صفوف أجهزة 

 بااللتزامات واالستحقاقات األمنية الواردة في االتفاقات المعقودة.

 ضد القمع اإلسرائيليومع بدء انتفاضة األقصى، واشتعان الضفة والقطاع، وتصاعد 

 يصياتشائل المقاومة في العمل العسكر  ضد االحتالن، بدأت بع  الفلسطينيين، وانيراط بع  فص

لتي لسابقة ااقفها اخاصة التي تعنى بالشئون الميدانية، مراجعة خياراتها، وإعادة تقييم لموفت ، ودوائر 

هموم داث وونشوء السلطة، للحيلولة دون انعزالها عن مسار األح ،اتيذت عقب توقيع اتفاقات أوسلو

رض  الشعب الفلسطيني وأ ضد اإلسرائيليردود مؤنرة على العنف للتي باتت تتطلع الجماهير ا

 ومقدسات .

، شكل تفاعل قوى المعارضة الفلسطينية، وخاصة حماس والجهاد، مع أحداث االنتفاضةو

لشعبية سارة االتي بدأت تساورها هواجس الي فت وانيراطها في مقاومة االحتالن، أداة ضغط هامة على 

تأييد  ستوىوتزايد م ،اض أسهمها الجماهيرية في مواجهة القوى اإلسالمية التي ارتفعت أسهمهاوانيف

ً لفعالياتها الواضحة في مقاومة االحتالن، مما اضطره ب كيل كتائا لتشالجماهير لها بشكل ملحوظ نتاجا

ي عة فرات المتسارفت  في مواكبة األحداث والتطولشهداء األقصى كذراع عسكر  وقوة ضاربة 

 .انتفاضة األقصى

كتائب شهداء األقصى لم تكن اإلطار الوحيد الذ  عمل تحت لواء فت  في انتفاضة  لكن

كتائب مثل حمل نوعاً من االستقاللية عن الحركة تبط باسمها مجموعات أخرى، بعضها األقصى، بل ار

اور معينة في ، والبع  اآلخر يتبع جهات ومحجنوب قطاع غزةالتي نشطت  سأحمد أبو الريشس

                                                
الموقع الرسمي لكتائب شهداء األقصى، يستفي  في الحدي  عن البدايات األولى لنشأتها: م 1

http://www.3asfa.com/ar/index.php  

http://www.3asfa.com/ar/index.php
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لم تبلغ حدب حجم ومستوى كتائب ف ،هذ  المجموعات رغم تعددها لكن، سكتائب العودةسالحركة مثل 

 شهداء األقصى التي بقيت االسم األكثر بروزاً وتعبيراً عن فت  على الساحة الفلسطينية.

 كتائب الشهيد أبو علي مصطفىرابعاً: 
االحتالن الفعل العسكر  المقاوم ضد تشكل إحدى فصائل المقاومة التي ساهمت في 

ً دورها العسكر  تاال يعكس   إال أن ،ورغم محدودية دورها العسكر  الراهن ،يسرائيلاإل ، فقد ريييا

عد بها فيما ث  عنعقد  الستينات والسبعينات العصر الذهبي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي انب شهد

 ن.لنشاطات والفعاليات العسكرية في مواجهة االحتالتولى زمام األمور وااً، جناحاً عسكري

 د قواتضجانب قوات الثورة الفلسطينية بمارست الجبهة أشكاالً متعددة من العمل المقاوم 

ن لثورة عاالعسكر  المقاوم نتيجة طبيعية لحصار بيروت، ورحيل قوات  هافعلاندحر  حتى ،االحتالن

 .1982لبنان عام 

لجأت الجبهة الشعبية كغيرها من فصائل المقاومة  1987األولى عام ومع اندالع االنتفاضة 

، ية محدودة في مضمار العمل المسل بقي ذا فاعل ،تشكيل جناح عسكر  لها أسمت  سالنسر األحمرسل

 م1)وإعدام بعضهم. ،والتحقي  معهم ،وانصب جل عمل  على التركيز على فئة العمالء

 وزيرت زها العملية النوعية التي طالالعسكرية، أبر كتائب العديد من العملياتالمارست 

ي علي مصطفى، ، انتقاماً الغتيان الشهيد أب17/10/2001بتاريخ  سرحبعام زئيفيس اإلسرائيليالسياحة 

سطين اخل فلالمستوطنين دودخلت غمار العمليات االستشهادية من خالن تنفيذ بعضها ضد االحتالن  نم

 .المحتلة

 مقاومة الوطنية الفلسطينيةكتائب الخامساً: 
 الثورة في البدايات األولى الندالع تهابدأت مسير، للجبهة الديمقراطيةالجناح العسكر  

ً في عقد السبعينات،  ظمة وخروج من ،تأنرت كثيراً عقب حصار بيروت هالكنالفلسطينية، خصوصا

 .1982عام  هاالتحرير من

تى سل  حليمون والتراجع على صعيد العمل المدخلت فصائل الثورة الفلسطينية في حالة من ا

ة لفصائل تشكيل عدد من األجنحة العسكري واتها، حي  شهدت سن1987ضة األولى عام اندالع االنتفا

 هاتأنشط قفزة نوعية في لم يحدث الذ المقاومة، من بينها سالنجم األحمرس كجناح عسكر  للجبهة 

 هم.والتحقي  مع ،على التركيز على فئة العمالء فبقيت مشاركتها محدودة، واقتصر ،العسكرية

انيرط عدد كبير من عناصر الجبهة في صفوف  1994مع قدوم السلطة الفلسطينية عام 

، وبدأت 2000اندلعت انتفاضة األقصى عام  ، حتى، ولم يتب  من مجموعاتها العسكرية شيءتهاأجهز

  .عناصر قوتها وطاقاتها واستجماع ،إعادة تشكيل وترتيب عناصرهابقوى المقاومة 

 ً ً شكلت الجبهة جناحا ، تولى تنفيذ عدد من العمليات العسكرية لها أسمت  كتائب المقاومة مسلحا

مشددة  ،يسرائيلالكيان اإللعمليات االستشهادية في عم  ت اعارضوضد قوات االحتالن والمستوطنين، 

 م2).1967داخل فلسطين المحتلة عام  على مشروعية الفعل العسكر  ضد قوات االحتالن والمستوطنين

 ألوية الناصر صالح الدينسادساً: 
ف نفسها بأنها إطار شعبي كفاحي مقاتل مستقل بذات  تأسس منذ الشرارة األول دالع ى النتعرب

 ،ومةوالحفاظ على جذوة االنتفاضة والمقا ،مقاومة االحتالنل ،28/9/2000االنتفاضة بتاريخ 

تحقي  و، تالنلشعب الفلسطيني لطرد االحلن االنتفاضة خيار استراتيجي أل ،يواستمراريتها بزخم كفاح

 المشروعة.  كامل أهداف

ً من رجان المقاومة الذين ينت ميتلف لمون تشكل لجان المقاومة بوتقة تضم بين نناياها خليطا

ن ة األمزجهألينتمون و ،مع عدد من المقاومين غير المؤطرين ،الفصائل المقاومة خاصة فت  وحماس

ً وحيداً لهم بمعزن عن  ،الذين سئموا الدوران في فلك أوسلو الرسمي  لتوج اواختاروا المقاومة طريقا

 للسلطة الفلسطينية.

برزت لجان المقاومة في األيام األولى النتفاضة األقصى إنر إدراك فصائلي ووعي وطني 

وتتطلب رصاً للصفوف وصهراً لكافة  ،ادمةوالتحديات التي تحملها المرحلة الق ،بطبيعة وحقيقة المياطر

                                                
  http://www.kataebabuali.ps/arم لمزيد من التفاصيل عن الكتائب وفعالياتها العسكرية، يمكن زيارة موقعها: 1
   http://www.pnrb.infoم المزيد من التفاصيل عن نشأة الكتائب وعملياتها على موقعها الرسمي:2

http://www.kataebabuali.ps/ar
http://www.pnrb.info/
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أخذت بع  القيادات الميدانية الوطنية على والجهود والطاقات في خانة العمل الوحدو  المشترك، 

 عاتقها مهمة تشكيل هذ  اللجان التي أضحت قوة مقاومة وذات إسهام في الحياة الكفاحية الفلسطينية.

االنصياع  األولىوالسلطة مراحل حرجة، عقب رف   دخلت العالقة بين لجان المقاومة الشعبية

زج لإبان االنتفاضة، مما دفع أجهزة السلطة األخيرة لقرارات وقف إطال  النار الشامل التي أصدرتها 

أو حرمانهم من رواتبهم  ،وفصل أو تهديد بعضهم بالفصل من أعمالهم ،بع  عناصرها في السجون

أو فصلهم منها حان إصرارهم  ،ةعمالهم الوظيفية مع ترك المقاوموتيييرهم بين البقاء في أ ،الوظيفية

 م1)ضد االحتالن. ةعلى مواصلة المقاوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: اندالع الحرب

 

 المبحث األول: نقطة الصفر

 أوالً: أهداف العدوان

 ثانياً: مفاجآت الحرب

 ثالثاً: الربح والخسارة بين الجانبين

 

 المبحث الثاني: أداء القسام

                                                
  http://qaweim.com/arينية، بسبب المقاومة: العالقة مع السلطة الفلسط تأزم م يتسع الموقع الرسمي لأللوية في الحدي  عن1

http://qaweim.com/ar
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 أوالً: األنفاق الهجومية

 الصواريخ والقذائفثانياً: 

 : أسر الجنودثالثا  

 ً  : الحرب اإلعالميةرابعا

 ً  : العمليات النوعيةخامسا

 ً  : المواجهة االستخباريةسادسا

 ً  : عوامل نجاح المقاومةسابعا

 

 المبحث الثالث: العملية البرية

 أوالً: دوافع القرار

 ياً: بدء االشتباكاتثان

 ثالثاً: اعترافات بالفشل

 رابعاً: خيارات السيناريو البري

 

 المبحث الرابع: المواقف السياسية من الحرب

 أوالً: حماس وحلفاؤها

 ثانياً: السلطة الفلسطينية

 ثالثاً: الجوار اإلقليمي

 

 

 

 المبحث األول: نقطة الصفر

 أوالً: أهداف العدوان
، 7/7/2014ضد غزة ابتداء من منتصف ليلة  عسكر ال العدوانسرائيلي جيش االحتالن اإلبدأ 

ضها يخ بعبعد ساعات من إطال  كتائب القسام صوار ،بشن غارات جوية على مواقع متفرقة في القطاع

 ،لصامدساوأطل  الجيش على العملية العسكرية اسم سالُجُرف ، المدى على أهداف إسرائيلية ةبعيد

 لية.ل  حماس ردا على استمرار إطال  الصواريخ باتجا  البلدات اإلسرائيتستهدف قدرات ومصا

لجايش اغزة، منسجماً مع العرف اإلسرائيلي المتبع من قبال  ضدوجاء إطال  هذا االسم على الحرب 

 فاااي إطاااال  أساااماء الحماااالت العساااكرية لمواجهاااة المقاوماااة، ومنهاااا: سحقااال األشاااواك، الجحااايم، جهااانم

لجناوبي، لاواقي، رحلاة بااأللوان، المساار الحاازم، فاارس الليال، قاوس قازح، الساهم االمتدحرجاة، الساور ا

ة، الحديااد ، الااواقي األمااامي، رياااح خريفيااانفجااارات بااال حاادودالطرياا  الحااازم، أون الغياا ، أيااام الناادم، 

 البرتقالي، سيف جلعاد، أمطار الصيف، الرصاص المصبوب، عامود السحابس.

ية وجهاات ضااد قطاااع غاازة والضاافة الغربيااة، حياا  يبااد  قااادة جاايش وجميااع هااذ  الحمااالت العسااكر

االحتالن اهتماما كبيرا باختيار األسماء التي يطلقونها على حمالت القمع والتنكيل ضد الفلساطينيين، علاى 

 م1)أمل أن تيل  قدراً من الردع حتى قبل أن تنتهي مهمتها.

بعد  ليمات بتصعيد الرد ضد حماسالمجلس األمني الوزار  تع ، أعطىعلى الصعيد السياسي

ر نجرااال، دون توسيع نطا  عمليات الجيش، والضربات الصاروخية التي استهدفت مواقع إسرائيلية

لى أغارت ع، وواصل الطيران قصف مناط  متفرقة من قطاع غزةو لعملية عسكرية واسعة النطا ،

 .تبع لكتائب القسامتقع تدريب امو

، عينيالقدس، مود: سيسرائيلالكيان اإلمن  لمنطقة الوسطىفي ا اإلنذاردوت صفارات و

وت مستوطنات بيت لحم، غوش عصيون، نس تسيونا، راهط ومناط  النقب الغربي بما فيها سنتيف

% 90 ثر منشملت أك أنهاما يعني  س،وراهط واوفاكيم واشكلون ومجلسا بني شمعون ومرحافيم المحليان

 .ةومستوطنات الضف دولة االحتالنمن 

                                                
 .17/6/2014ما سر تسميبة أسماء الحمالت العسكرية اإلسرائيلية؟ وكالة أنباء األناضون، م 1
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 :لييام األولى الندالع المعركة على النحو التايمكن تليي  واقع حركة حماس في األو

 وخوض المعركة بقوة. ،قرار واض  بالمواجهة -1

 التأكيد على الدفاع عن مصال  الفلسطينيين. -2

  .ية داخلوخل  أزمات سياسية واقتصاد ،اإلسرائيليقلب الكيان لالمباشرة بنقل المعركة  -3

 لدفاع واألمن والتفوب  األمني اإلسرائيلي.إسقاط نظرية ا -4

ً وإعالمياً، لنزع عناصر القوة من  كثافة الردب على العدوان اإلسرائيلي -5 ً وعسكريا سياسيا

 م1).االحتالن، وإفراغ العدوان من أهداف ، وخل  تصدبعات في تركيبت 

 ،هةالمواج لتحقي  هذ  األهداف بدأت حماس هجومها، وكان أون اإلنجازات توسيع دائرةو

 أوراقها إنزانبدأت بف، ضعيفة ومأزومة هاوالردب من منط  القوة، إلسقاط أ  اعتقاد لدى االحتالن بأن

 على مسرح المواجهة واحدة تلو األخرى على الشكل اآلتي:

ة ضرب عم  الكيان وأهم تجمعات  السكانيوكثافة الرد الصاروخي وتوسيع دائرت ،  -1

 سابا والقدس. يفا واليضيرة وكفرواالقتصادية في تل أبيب، وح

قرب  قيام سالكوماندوزس البحر  في كتائب القسام باقتحام قاعدة سزيكيمس العسكرية -2

ا قدامهوإ تها،ومهاجمتها من البحر بعد إمطارها بالصواريخ، ما يدنب على جرأ، عسقالن

 وامتالكها المبادرة.

 أبو سالم. تفجير عدة أنفا  تحت أقدام االحتالن، أهمها معبر كرم -3

 .س ذات المدى البعيدG80س وسR160الكشف عن صواريخ جديدة مثل س -4

فراج واإل ،يةوقف االعتداءات اإلسرائيلكتقديم أهدافها السياسية وتحديدها بدقة، لحماس  سعتو

ية الجهادتوجي  الرأ  العام والتنسي  بين األعمان السياسية و، وسوفاء األحرارس صفقةعن أسرى 

ً نفسية ضدب المجتم، واإلعالمية  رائيلياإلسع وأوضحت أهدافها للرأ  العام الفلسطيني، ومارست حربا

 ب ب الكثير من التسجيالت والفيديوهات والصور والرسائل. عبر

ت ي أشارلم تكن الحرب على غزة مفاجئة، في ضوء العديد من المعطيات الميدانية التوهكذا 

يها فستيدم الساحلي على موعد قريب مع عدوان إسرائيلي، اللشك أن هذا الشريط  بما ال يدع مجاالً 

 .الجيش أضيم ترسانة عسكرية في المنطقة

ً و ي  عدد سعى لتحقي يسرائيلاالحتالن اإل أن ،7/7/2014يوم  فور اندالع الحرب بدا واضحا

 من األهداف واألغراض العسكرية، أهمها:

 حماس.اغتيان ما تطال  يدها من القيادة السياسية لحركة  -1

 ضرب النواحي اللوجستيبة، وإحداث شلل إستراتيجي في القطاع. -2

 تدمير قواعد إطال  الصواريخ، وميازن السالح، ومستودعات الذخيرة. -3

 القضاء على ما يمكن القضاء علي  من البنية العسكرية للمقاومة الفلسطينية. -4

 تين:لتحقي  غاي ىسع لجيشادفع للقون إن  تسارعة للعدوان الحاصل على غزة،لكن التطورات الم

 قصيرة األمد، تهدف لوقف حماس عن إطال  الصواريخ تجا  جنوب إسرائيل. -أ

 م2)طويلة األمد، لزيادة الردع اإلسرائيلي، لمنع شن هجمات في المستقبل. -ب

 معة ة التهدئقامت ب  أجهزة الميابرات اإلسرائيلية طوان فترد كبير هجالعدوان،  اندالعسب  و

لتحتية ابإجراء حملة شاملة لجمع معلومات أمنية حون البنية تمثل ، 2012هاء حرب حماس منذ انت

 تيبارية،االس للفصائل المسلحة، ألن نجاح أو فشل المعارك الميدانية، يعود باألساس لدقة المعلومات

 والحرب على غزة باتت حرب معلومات واستيبارات أكثر من أ  وقت مضى.

مرتين،  يسرائيلاإلجيش الردت المقاومة رائيلية الثالثة على غزة، وفور أن اندلعت الحرب اإلس

كانت غزة تنتظر لحظة المبارزة لتثبت للعالم أجمع أنها قوة مقاومة وإرادة و ،وأفشلت  في حربين

بدأت بعد أن ، سمواسير تنكسإنها  الواقو ،هابع  القادة العرب من صوارييبعد أن سير  ،وتصميم

                                                
: 10/7/2014م رأفـت مرة، المقاومة تفاجئ االحتالن وتربك  عسكرياً وسياسياً، مجلة البيان، 1

http://albayan.co.uk/article2.aspx?ID=3759  
 :12/7/2014م الحرب على غزة.. البدايات والمآالت، الجزيرة نت، 2

-49db-cb2a-3aa56fb899e2/672b274f-b7c4-47d5-70ec-http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad

ef42c9305a5d-aaf8  

http://albayan.co.uk/article2.aspx?ID=3759
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/672b274f-cb2a-49db-aaf8-ef42c9305a5d
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/672b274f-cb2a-49db-aaf8-ef42c9305a5d
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 هاخطت المقاومة خطوة مهمة في بحثو ،قدرتها على التحلي بالرئيسية انحصرت  بدائية جدا، وسمتها

 ً  .يسرائيلالجيش اإلكيفية تطوير أدوات قتالية يمكن استيدامها ضد  عن علميا

 ،ال مفر من االعتماد على الذات، ومن يحاون يصل في النهاية  أدرك الفلسطينيون في غزة أنو

نم تطورت  ،إلبداع واالبتكار واالختراعللمضروب على المقاومين دفع الحصار العالمي والعربي او

 ً واستمر التطوير حتى وصلت  ،في الجو وأبعد مدى، وأكبر حمولة الصواريخ لتصب  أكثر نباتا

تيطى مداها خالن حرب غزة، و شاهد  الناس على شاشات التلفاز وهو مااآلن،   الصواريخ ما وصلت

ً تطور لتحمقد تو ،كيلومتر 100 غرام وأكثر، وستصيب كيلو  100متفجرة بزنة  ل في المستقبل رؤوسا

 م1.)أهدافها بدقة

لى درة عصناعة اإللكترونيات لتكون المقاومة قا تيتوقف األمر عند الصواريخ، بل تطور مل

 ابل ذكيةقن تروطو، بما فيها القبة الحديدية ،اعتراض المكالمات، والتشويش على األسلحة اإلسرائيلية

 تقنية األنفا  واالستحكامات. بجانب ،درة على إصابة أهدافها بدقةقا

لعسكرية يتها اتتفو  في تقن ، أنهافي مواردها غزة الصغيرة في مساحتها، والقليلة جداً وأنبتت 

 ين غزةبد توازن عسكر  ووج، مع اإلقرار بعدم على بلدان ما زالت تبح  عن أسلحة لدى دون أخرى

غم أن ور ،همامقدمة كبيرة إلقامة توازن رعب بين تلكن صواريخ المقاومة شكل ،يسرائيلالكيان اإلو

 ،هاهدافأ تعرف هاصواريخ المقاومة ليست على المستوى المطلوب من ناحية الحمولة والدقة، إال أن

 كيف تضرب ومتى.و

الء مالحقة العمتأسيس قوتها العسكرية التي تجلت في حرب غزة بعد لمقاومة ا واستطاعت

 ،نيةاألم يبسالاأل يرطوبفعل ت ،تتناق  يةسرائيلالميابرات اإلضربهم، وأخذت المعلومات التي تصل و

تفيد  لوماتوإطال  التصريحات التي تحمل مع ،في استيدام األجهزة اإللكترونية أصبحت أكثر حذراً و

على  لحفاظلشويش ، وتم توظيف وسائل جديدة للمراقبة والتاً الحرص األمني في غزة شديد، وبات العدو

  ها.أمن

لسريعة الحركة القطاع باألنفا  التي أقيمت وف  أسس إنشائية علمية تتي  للمقاتل ا امتألفيما 

ً  والسهلة، وتجعل من انكشافها أمام العدو أمراً  من هزة األأجقلة المعلومات جعلت و ،للغاية صعبا

 .وتحديدها بدقة، غير قادرة على معرفة األهداف يةسرائيلاإل

 ً  حربيتعلمت جيداً الدروس المستفادة من  أن فصائل المقاومة في غزة وبات واضحا

 وجاءت حرب سالجرف الصامدس، 2012 س فيسحابعامود السو، 2008 س فيالرصاص المصبوبس

يش الججد ياضع، ولتعوي  هذا النق ، لم يبدو سبنك األهدافس اإلسرائيلي شديد التو، ل2014

 لى رؤوسعتدمير كثير منها ل، الجو  الفتباك كأهداف لسالح  الفلسطينيينسوى منازن  يسرائيلاإل

 .ساكنيها، في غضون أيام قالئل

 

                                                
 .12/7/2014م عبد الستار قاسم، المقاومة تصنع التاريخ، جريدة فلسطين، 1
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بعجز  عن استرداد قوة  الجيش عاقتناغزة تجلى بعد  عل حجم العنف اإلسرائيلي في حربول

ام مروحيات  عن استيد  سيما بعد ترددالأو ضرب العامود العسكر  الفقر  لحماس من الجو،  ،الردع

 .حماس الحربية خشية إسقاطها بصواريخ سستريلالس التي تمتلكها

  جملة من المحاذير والعوائ ، تعترضا ، الذ دفع بقوة نحو خيار سالضربة البريةسكل ذلك 

حماس  عقب نجاحليسائر البشرية في صفوف الجيش، لأحدها أن  ينطو  على مقامرة غير محسوبة 

ونقاط التماس مع  ،ألنفا  والمواقع الدفاعية والهجومية على امتداد القطاعبناء شبكة واسعة من اب

 االحتالن.

 ثانياً: مفاجآت الحرب
حماس، كما يقون ، فنمة ما يثير االهتمام في ميدانيات سالحرب الثالثةس المستمرة على غزة

، من ت األولى للقتانالبع ، حرقت جميع سمفاجآتهاس دفعة واحدة، وفي األيام، أو باألحرى في الساعا

 خالن أنها: 

 وكشفت عن سالالت جديدة من الصواريخ التي تمتلكها،  ،ضربت في العم  اإلسرائيلي -أ
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ً فجبرت أنفاق -ب  مواقع عسكرية متقدمة، لهجومية للوصون  ا

 .تسللت عبر البحر لضرب قواعد إسرائيلية -ت

 : عديدة في تفسير هذا التطور في أداء حماس الميداني، نمة آراء وقراءاتو

نم ياحدة، عتقد أن إقدام حماس على سحر س مفاجآتها دفعة وابع  المحللين اإلسرائيليين  -1

بي ، في ظل انكشاف سياسي عرتها بقدرتها على خوض معركة طويلةوعدم نق ها،عن قلق

رار تياذ قلتسريع في ال ،تكتيك سالضغط على الجبهة الداخليةس بقوةلوإقليمي، لهذا لجأت 

 ،ة العسكريةوقف العملي

، من حربالتالية للمفاجآت إضافية، قد تظهر في األيام  حماسأن في جعبة أيقنوا ن وآخر -2

م ب ، يصعب التأكد أو الجز ممادون طيبار، ببينها صواريخ مضادة للطائرات وطائرات 

 لكن المؤكد أن تكتيك حماس العسكر  هذ  المرة، اختلف عن المرات السابقة.

ض يوبار على االستمر ، تل أبيب وحماس،األذهان، يتصل بقدرة الجانبينر في اد سؤاالً  لكن

ً قد تمتد ألسابيع عدة قادمة  شكلة لدىال م ةعسكريورغم أن  من الناحية ال، معركة طويلة األمد نسبيا

تأهب لة الوحا ،وصافرات اإلنذار ،في هذا المضمار، لكن جبهتها الداخلية الحساسة للمالجئاألولى 

 .تهدئة توقف صواريخ المقاومةلتضغط عليها للوصون قد ، المستمرة

ً بعيدة المدى، وذات أما السؤان عن  ميزون حماس والمقاومة من الصواريخ، خصوصا

يستمد مشروعيت  من حقيقة أن عالقات فالرؤوس الحربية المؤنرة نسبياً، دقيقة اإلصابة إلى حد ما، 

منها % 90، وأنفا  غزة، جرى تدمير أكثر من أعوام 3 ذحماس مع داعميها في هذا المجان، متأزمة من

ً يذكر من ميزونها، ، وفي العام األخير  يبراء العسكريونالفيما حماس تقون أنها لم تستهلك شيئا

 م1)يقولون شيئاً آخر. اإلسرائيليون

 في هذا العدوان، لم ينج  الجيش في مفاجأة حماس بهجوم مباغت، على غرار الحربين

ن ن، بحي  تكون ضربة افتتاحية لعملية متواصلة، يتلوها ضرب األهداف المحددة مالسابقتي

، سالح االستيبارات في الشهور األخيرة، وتشمل نشطاء ومقرات قيادة، ومعسكرات تدريب، وميازن

 وهو ما لم يدفع  لإلعالن أن المهمة أنجزت بنجاح، ألن مفعون المفاجأة لم يتحق .

ً قاسي والعسكرية، قان اإلسرائيليون إن الحرب ستأخذ شكالً  في المداوالت األمنيةو ً ل، ا  كن سريعا

رواح أتيطف و، عبر عملية جويبة تقضي على كل البنى التحتية، وتكسر الهرمية القيادية لحماس، جداً 

 ين:حتمالاغالبية القادة السياسيين والكوادر العسكريين، على أمل أن تنتهي الحرب إلى واحد من 

يساعد ل ضرب حماس، وإضعاف سيطرتها،بضغط العسكر  والتجويع والحصار نجاح ال -1

 ،عليها، وساالنتفاضس في وجههااضس قضاالنبـسهذا الوضع الصعب خصومها 

بل وء مقاالستعادة التهدئة، على غرار صيغة سالهد يةسرائيلاإلشروط الأن تقبل حماس، ب -2

 رادت.االت متى شاءت، وأينما أالتهدئةس، وتبقي يدها طليقة في شن العدوان واالغتي

ً  ابدو يؤيد   معلنة،يرد االستمرار في العمليات حتى تحقي  األهداف الم أن سنتنياهوس ل واضحا

ة ية بريسيعلونس، ألنهما خشيا األسوأ، من تورطهما في مستنقع غزة عبر عمل الحربفي ذلك وزير 

 مكلفة.

                                                
 .12/7/2014ة، جريدة الدستور، م عريب الرنتاو ، ميدانيات الحرب الثالثة على غز1
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ً و  سية:عناصر أسا 3اليطبة العسكرية قامت على غزة، أن  لحربخالن الساعات األولى  ظهر جليا

ية الضاربة التي قصفت سبنك األهدافس، وتعمدت إيقاع عدد كبير م -أ ة الجوب هداء ن الشالقوب

 للضغط على حماس، وتحميلها المسؤولية عن الدماء النازفة.

ات بريبة من القصف المدفعي الثقيل تمهيداً  -ب  ت.دباباالمشاة والمدرعات وال :لدخون قوب

حتالن القطاع، بل تقطيع  لعدبة الألفا من جنود االحتياط لدخون المعركة، ليس  40ستدعاء ا -ت

محاور، والتعامل مع كل محور على حدة، لـستطهيرس المناط  التي يتم الدخون إليها، من 

 ً ، منصبات الصواريخ وشبكات األنفا  وميازن األسلحة، نم التوغل لحين تطهيرها كليا

 م1)فاالنسحاب.

 الية:ن التمكن إدراج القواعد العملياتية التي قام عليها العدوان على غزة، وف  العناوييو

نم تنتهي  : في الوقت الذ  تبدأ في  الحروب عادة بمواجهات عسكرية،إطالق النار بدون حساب -1

لحرب، انم  بتدمير ومجازر، إال أن الحرب اإلسرائيلية على غزة جاءت معاكسة، فالتدمير أوالً 

وج  تإستراتيجية جديدة،    ليست صدفة، فالمراسلون العسكريون كتبوا أن لدى الجيشوهذ

 ترجمةرسالة للجميع مفادها سإذا تعرضنا أل  هجوم، فإن سياستنا في الرد هي الجنون، و

 الجنون على األرض هي التدمير الواسع، واليراب الشاملس.

جيش بغارات جوية تدمر أحياء كاملة، فإذا تم قصف المستوطنات الجنوبية بصارو ، سيرد ال

ً  أو سلسلة من المصانع، لعل هذا يردع المقاومة، ويجبرها على التفكير طويالً  ، قبل أن تتحرك ميدانيا

 م2).وجاءت التعليمات لسالح الجو بـسإطال  النار على كل ما يتحرك، وتحويل األحياء إلى ركامس

ً : رغم علم الميابراالتعامل مع خطة اإلخالء -2 بل أيام ماس قحباختفاء قادة  ت اإلسرائيلية مسبقا

هدوء بمن انطال  العدوان، عن مراكز المراقبة التقليدية، وف  خطة إخالء ُمحكمة نفذت 

 وصمت، فإن الطيران ضرب عشرات األهداف، وقتل من كان بقربها من مدنيين، لكن هذ 

 ً بل من ق ، التي لم تكن مستبعدةمن أهدافها باستثناء سصدمة الرعبس الضربات لم تحق  أيا

 ً  .حماس، لكن حجمها لم يترك مفعون الصدمة المرغوب بها إسرائيليا

ة منذ انطال  أجيش باستيدام عنصر المفاجالفشل سالمحلل السياسي  سشمعون شيفرسانتقد و

ة زمام المبادربات و ،حماس صمدت فيما، ما وضع  في دائرة رد الفعلوهو ، انهايتهغزة وحتى  حرب

 م1)وهذا يجعل دماءنا تغلي، والعملية العسكرية لم تحق  أ  هدف حتى اآلنس. ،بأيديها

                                                
 .2014م الحرب اليامسة على غزة، مجلة البالغ، يوليو 1
  .4/1/2009م بالن الحسن، إسرائيل تعترف: إستراتيجيتنا هي الجنون، الشر  األوسط، 2

://classic.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=10995&article=501426http    

http://classic.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=10995&article=501426
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خسر منذ بداية العملية داخل غزة سجيش الأن  سرون بن يشا العسكر  سكشف المحلل فيما 

الرتب العالية المتمرسين بشتى أنواع العمل العسكر  الميداني، ومنهم   ط من ذوامن خيرة الضب اً عدد

 م2).سجيشالوهؤالء هم العمود الفقر  لسالح المشاة ب ،ة كتائبقاد

ا عناصر يز بهلعل أكثر ما فاجأ قادة وجنود االحتالن الجرأة والجسارة غير المسبوقة التي تمو

ف ة األطراعسكريالمقاومة في مواجهة الترسانة العسكرية الكبرى، فما أن اجتاحت الدبابات واآلليات ال

قطة ن النملمدن وبلدات القطاع حتى فوجئت بالمقاتلين يتصدون لها وجها لوج   الشرقية والشمالية

هيبة  ر كسرحام ميداني مباشسصفرس في كثير من األحيان، وينصبون لها الكمائن في كل مكان، في الت

 ل.ن قبم ، وجعل الضباط والجنود يتحدنون عن مواجهات صعبة للغاية لم يشهدوا لها مثيالً الجيش

 جيش عن مواصلة التوغلالالمقاومة في نصب الكمائن وحرب الشوارع، وأعجزت أبدعت و

لى تأسس عتما جعل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تتحدث عن حرب شوارع حقيقية مفي مناط  االجتياح، 

القتلى  دة منفنون قتالية احترافية أتقنتها عناصر المقاومة، ووجدت تجسيداتها في األعداد المتزاي

ً  والجرحى  .الذين حفلت بهم المستشفيات اإلسرائيلية يوميا

أهمية إضافة جرعة جديدة من الرعب ضد  يسرائيلى الجيش اإل: رأالالمركزية مقابل التقطيع -3

غزة، فلم تكن مشاهد الحشود والدبابات كافية لتحقي  الغرض، وعندما توالى سقوط الصواريخ 

، وشمالها في ستل أبيب وغوش دانسا في ، ووسطهسعسقالن وأسدودسفي ية جنوبالمدن العلى 

ً  ، اكتشف اإلسرائيليون أن فشالً سنهاريا وحيفاس  م3)قد وقع. استيباريا

ً اإلسرائيلي شن الجيش  إلقاء المنشورات: -4 رية، بجانب الحرب العسكعلى غزة نفسية  حربا

على  استيدم خاللها شتى الطر  والوسائل، وكانت أولى فصولها، مكالمات هاتفية انهالت

وزيع الن تخع أسلوب دعائي من االفلسطينيين في منازلهم، تحمل رسائل التهديد والوعيد، واتب

 .منشورات فو  مناط  مأهولة، تطالب سكان المناط  الحدودية بمغادرتها

ل متواصللنيل من عزيمة سكان القطاع، بجانب القصف ال اإلسرائيلية وجاء هدف الحرب النفسية

محذرة  شورات،الشهداء والجرحى والدمار الهائل، وألقت مقاتالت حربية آالف المنالذ  أسفر عن مئات 

 السكان أن الجيش سسيكثف عمليات س.

 احهامناطق قامت باجتيفي عينة من المنشورات التي ألقتها قوات الجيش اإلسرائيلي 

 
غزة، ظهرت : بموازاة الحرب العسكرية التي شنها الجيش اإلسرائيلي ضد التعتيم اإلعالمي -5

أصوات داخل المؤسسة اإلعالمية عامة، والمراسلين العسكريين خاصة، تبد  امتعاضها من 

التقييدات واألوامر التي يصدرها الناط  العسكر ، رغم أن تغطية الصحافة للحرب، جعلها في 

                                                                                                                                       
 .25/7/2014م جيشنا فشل في مفاجأة غزة، يديعوت أحرونوت، 1
 .25/7/2014م الجيش خسر العمود الفقر  في حرب غزة، معاريف، 2
قها المراوحة البريبة، 3  .1/8/2014م إسرائيل مصدومة بالنتائج وتؤرب
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 ولم يجدحالة ستجند طوعيس لصال  الرواية الرسمية، وتغييب الحقائ  عن اإلسرائيليين، 

 يسمع سوى صوت واحد المؤيد للحرب. ملو ،ارئ اإلسرائيليالق

ة، واليوف يطارد  من فشل تكرر في حربي اوهكذا خ ، 2012، 2008ض الجيش حرب غزب

ً أن   وبدا لن يكتفي بالحملة الجويبة، فال يمكن الحسم من خاللها مع عدو مثل حماس، وجرت واضحا

ة يتم استنز ساعة األولى، ولذا شعر بأن  ُملزم بشن حملة  72افها في الـالعادة أن األهداف الجويبة المهمب

، وتحويل    م1)نصر سياسي.ى لإبريبة، ليستطيع قياس نجاح  العسكر ب

ش أسقط الجي وللداللة على تطور العملية العسكرية اإلسرائيلية ضد غزة، تكفي اإلشارة إلى أن

بينما  القصف على نفس الوتيرة،ستمر واالحرب،  خالنقطاع اللف طن من المتفجرات على أ 40نحو 

الجيش ن ، وش كثفت المدفعية من إطال  نيرانها على المناط  الحدودية للقطاع مع بدء االجتياح البر

ر في دمار كبيبآالف غارة مدفعية على غزة، استيدم خاللها قذائف شديدة االنفجار، تسببت  10أكثر من 

 .المناط  المستهدفة

ة ء الشرقيألحياإلسرائيلية قنابل دخانية بكثافة تجا  منازن المواطنين في القوات اكما أطلقت ا

ة ياعلى ح وتشكل خطورة ،التنفسضي  هذ  القنابل تؤنر على وقطاع، للتغطية على تبديل قواتها، لل

شعان سفور بشكل محدود في مناط  عدة من غزة، بهدف إواستيدام قنابل الفو، المصابين بالربو

ي فلقصف نازن المواطنين، وإعطاء إشارة للمدفعية المتمركزة على الحدود لتكثيف االحرائ  في م

عبوات لغام وأتستيدم قذائف حارقة إلشعان النيران في األراضي التي يشتب  بوجود ، حي  مناط  معينة

 ناسفة فيها بهدف إتالفها.

يدة بر شد-خ بحرملم وصواري 120بقذائف  الزوار  البحرية شواطئ بحر غزة،كما استهدفت 

ائف ساألبامس ملم وقذ 120قطاع قذائف دبابات من نوع الأطلقت المدفعيات المتمركزة شر  واالنفجار، 

ً تجا  منازن المواطنين تحتو  كل  ،ةملم المتشظية والمسماري 120قذائف الدبابات ، والمحرمة دوليا

د وقع أكبر عديما مف بمجرد انفجارها، آالف مسمار، تنتشر في أنحاء المكان المستهد 3قذيفة منها على 

 .الفلسطينيينمن اإلصابات في صفوف 

وتحتو  كل حجرة على اسطوانات )شفراتم للقطع  ،حجرات 4تحتو  على  هاكل قذيفة منو

عقب كل قصف الفلسطينيون ها آالبشعة التي ر اإلصاباتالسبب الحقيقي وراء  وهذاوالبتر، 

 م2).إسرائيلي

العسكر  على غزة موجة تصريحات عنصرية وتحريضية من شيصيات  رافقت العدوانكما 

 .ن البطش الدمو  للشعب الفلسطينيدينية وسياسية إسرائيلية تدعو لمزيد م

ية تبي  فتوى دين 24/7يوم  التيار الديني اليهود  القومي منس دوف ليئورسوأصدر الحاخام 

لحروب، أوقات ابتوراة ترشدنا حون كيفية التصرف الن ، ألوتدمير غزة بالكامل الفلسطينيينللجنود قتل 

 .عدولذا يجب عدم تعري  الجنود لليطر، بل العمل على اتياذ خطوات رادعة وساحقة إلبادة ال

دعا فيها  سمردخا  كيدارسوسبقتها تصريحات للمحاضر بجامعة سبار إيالنس البروفيسور 

 ،ن كل سكان غزة أعداءأل، سيلة للردعغزة كوفي غتصاب نساء وأخوات وبنات رجان المقاومة ال

 م3.)وهدف للقصف

 معالصراع  في جامعة التكنولوجيا بحيفا بحقيقةسإلياهو زينيس  اليهود حاخام الاعترف  فيما

نود جالو، ماسحرب دينية مع حهو ما يجر  حالياً من قتان على جبهة غزة سأن ب، المقاومة الفلسطينية

  سس.مقاتلي حماكفي القتان ينقصهم اإليمان لتزيد صالبتهم 

حرب توراتية للدفاع عن اليهود، وفي حان نزعنا الصبغة  في غزةالدائرة  المواجهةوأضاف: س

ما يميز مقاتلي حماس وديني، ن أساس وجود اليهود ألفال ح  لهم بالوجود هنا،  نمستوطنيالالدينية عن 

ً لشحن الجنود بالوازع الدينيمقاتلة جنودنا، لتحليهم باإليمان، داعيبالصالبة والبأس  ليكونوا قادرين  ،ا

 م4).سعلى الصبر وتحمل المشا  في سبيل النصر على حماس

                                                
 .20/7/2014رائيل تتكتم على ضحاياها في حرب غزة، الجزيرة نت، م إس1
 .25/7/2014م هذ  التفاصيل الفنية أوردها ماجد أبو مراد، نائب مدير شرطة هندسة المتفجرات بوزارة الداخلية في غزة، القدس، 2
في كتاب سعقيدة الملكس  تتمييز، جمع على قتل العرب والفلسطينيين دون ةحرضمالفتاوى البتضج المدارس الدينية اليهودية م 3

 تعاملهم الدمو  مع الفلسطينيين.ب، من تأليف الحاخامين سيتسحا  شابيراس وسيوسيف اليتسورس، ويعتبر دليالً للجنود 2009الصادر عام 
 .14/8/2014م حربنا مع حماس دينية، وكالة صفا، 4



46 

 

صيبوا أمن شهادات حين لكن المفاجأة اليطيرة لحرب غزة ما عاد ب  الجنود اإلسرائيليون 

م شاركتهم لى سبطس في ميدان رماية خالنإ همالقسام حولوتلي مقاأن  خالن المواجهات، حي  أكدوا

 في صال  م تكنلأن الهدن اإلنسانية التي أعلنت ، وعملية التوغل البر  لمنطقة سالعطاطرةس شمان غزةب

 .القتالية اا لتحسين مواقعههتاستغل حماس ، ألنالجيش

 لطيرانا وتأخر ،قذائف الهاون التي انهمرت على رؤوسهم كالمطر الجيشأكثر ما كان يييف و

 إسكات نيرانهم.بالمسلحين بعد فشل القوات األرضية  في المجيء لضرب مواقع

 ثالثاً: الربح والخسارة بين الجانبين 
ليين، اإلسرائيوفي هذ  المقارنة لمكاسب وخسائر الجانبين، الفلسطينيين أولية  قراءةقبل تقديم 

ثالنة روب اللح، دأب الجيش على القيام بها في االتاليةالميدانية التحركات  إلشارة لجملة منايمكن 

 :األخيرة

 عزن قطاع غزة عن اليارج. -أ

ً  -ب ً  مستمراً  استمرار القصف الجو ب ألهداف جديدة، مما تطلبب استعالما ً وفوري دقيقا  .ا

عة شمان ووسط وجنوب القطاع.أما ك تجنبب دخون المدن، -ت  ظهر  حشد القوى المدرب

ة، بافتراض وجود قيادات حماس ا القصف تركيز -ث  م1)لرئيسة فيها.الكبير على مدينة غزب

 ا:ركز الجيش في المرحلة األولى من عدوان  على غزة على تحقي  أهداف رئيسة، أهمهو

تان قلوية أتكبيد القوة القتالية لكتائب القسام خسائر في قتل رجالها، وهم منظمون في عدة  -1

 االقتحام البر  سيجبرهم على اليروج. لكنمناطقية، اختفوا أنناء الهجوم الجو ، 

، بنية إطال  الصواريخ في مناط  اإلطال  التي تعرض المدن اإلسرائيلية لليطر ربض -2

 أنبتت التجربة أن وجود وحدات الجيش هناك، تمنعها، أو تقلصها بشكل كبير.و

 استهداف مواقع االنتشار الدفاعي لحماية مواضع اإلطال  تحت األرض وفوقها. -3

 

 واإلسرائيلي في الحرب األخيرة ورة توضيحية تظهر خسائر الجانبين الفلسطينيص

                                                
 .2009سات، يناير م بشير نافع، الحرب على قطاع غزة، مركز الجزيرة للدرا1
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لى غير أتي عتبعد يومين من اندالع الضربة الجوية، بات التردد والتيوف من النتائج التي قد و

ً  ما يُبيبت الجيش وييطط، وقد تكون قاسية جداً  تحت  ألغام حقونلتحون غزة  في ضوء احتمان ميدانيا

 .أقدام جنود 

اإلسرائيلية على ذات المفاهيم المستندة إلى سبلطجةس  ولذلك ظهر اعتماد المؤسسة العسكرية

تدمير أحياء فلسطينية، بالقوة والتدمير واليراب، على شكل القصف الجو  المكثف، مما تسببب 

واستهداف عناوين البنية التحتية، من طر  وشبكات ميا  وكهرباء، وكأنب الجيش أراد القون للفلسطينيين 

 م1)ن المس بإسرائيل.. هذا هو الثمنس.في غزة سهذا مصير َمن يحاو

ن  أ، رغم غزة لم تسر بما يشتهي قادة الجيشلكن الرياح في ميادين المواجهة والقتان داخل 

 ً  ظرياتنعلى عقب، وسقطت  رمى بثقل  الحربي في هذ  المعارك المتدحرجة، وانقلبت األمور رأسا

ى اباتهم علحسبت وإستراتيجية إسرائيلية، لم تأ ومفاهيم قتالية، وتراجعت أهداف وآمان وتطلعات سياسية

 اإلطال .

                                                
: 28/7/2014م البطن اإلسرائيلية الرخوة.. رعب المصير! 1

http://www.group194.net/index.php?mode=article&id=8005  

http://www.group194.net/index.php?mode=article&id=8005
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بيبنت  السبب األساسي في إرباك حسابات الجيش إلى حقيقة أن المواجهات على األرض، وعاد

الهائل  تدميرقدرة المقاومة في غزة على مواصلة القتان بمنتهى الثقة بالنفس، رغم سرعب الصدمة وال

 ماعية ضد أطفان غزة ونسائها.للبنية التحتيةس، والمذاب  الج

 نفوذدة زياللن تؤد  إال في غزة العملية العسكرية  ولذلك خرجت أصوات إسرائيلية تقون أن

 ،فةسسمعزولة وضعي، رغم ظهورها بأنها ، بل تجعلها أقوىهاقتل هاال يمكنوهذ  الحرب  حماس،

 .الهجوم اإلسرائيلي عليها لن يؤد  إال لتقوية شوكتها أكثرو

 ،فعالوة على القتلى والجرحى ،واغزة أكثر مما توقععلى  مبهفي حر يونسرائيلاإل خسر كولذل

صندو  النقد  اتريقدت وف الذين بلغ عددهم، هذ  المرة، مستويات غير مسبوقة، خسر االقتصاد الكثير 

نمو العدوان لفترة طويلة، مع تباطؤ معدن ال اراستمرمع ع ارتففي اال همخسائرواستمرت  ،الدولي

 بجانبجنوب أكبر اليسائر، في الوتكبد قطاعي السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة  ،االقتصاد 

اليسائر المادية والمعنوية التي ترتبت عن إعالن عشرات شركات الطيران العالمية األميركية 

 م1)وريون.غمطار بن لواألوروبية تعلي  رحالتها 

ا ماحي، ملموسم السيافي ذروة أتت الحرب على القطاع  ألن ،لها شبي  من قبل ليسهذ  سابقة 

ً متزا سالعانسشركة طيران  توقعتفقد  ،كببد اإلسرائيليين خسائر ليست بالبسيطة ا عائداته يداً فيهبوطا

رتفاعاً ا يئيلسراالكيان اإلشهدت أسعار تذاكر الطيران من وإلى و ،2014خالن الربع الثال  من العام 

 .باشرةم، مما أصاب رجان األعمان والسياح والمسافرين بيسائر مالية الرحالتكبيراً بسبب قلة 

ً وموجه اً مجند حين ظهر وج  إعالم  ،إعالمياً  يسرائيلالكيان اإل سرما خك غير  ناحتال لصال  ا

 اليوم! الكيانديمقراطي، رغم كتابات قليلة ناقضت اليط السياسي اليميني الدارج في 

رة مفرغم أن ، في كل  ،لمقاومةامكاسب وإنجازات  تظهر ،يةائيلسراإليسائر المقابل و

 و محتلمواجهة عد :ةلمقاومليتعرض فيها قطاع غزة لعدوان إسرائيلي، يعود االتهام نفس  ويوج  

 بالسالح تفت  باب الجحيم على الفلسطينيين، لذا عليكم التوقف عن حروبهم العبثية! 

نتصار ن االنط  المقاومة ورف  االحتالن، دون أن ننسى أومثل هذا االتهام يأتي بعيداً عن م

  إمكاناتبفالمقاوم الفلسطيني،  ،التاريخ في الوارد ا معن بمعنا  الحرفي في حالة غزة بعيد عن

في  هو الضحية وإن كانأو مجرد هزيمت ،  ،المتواضعة، ليس بقادر على محو العدو من اليريطة

 .يذائ  لعدو  المحتلالمعادلة لكن  قادر على مراكمة إ

 ،ريات حكم بمجغير قادرين على التفإنهم ، على غزة إذا كان بإمكان اإلسرائيليين بدء العدوانو

النحو  على ،هاالصحافة العبرية والغربية بشواهد تزخرهو ما و ،د من قدرة الردع عند المقاومةاما زم

 التالي:

اتلي حماس ييرجون من فوهات مقسإن  سابوروتبعمير رسقان معل  الشؤون العسكرية  -أ

هم ال ييتبئون، بل ينقضون في  ،نم ييتفون ،األنفا  كأشباح يهاجمون مؤخرة الجيش

 م2).سوينفذون عمليات انتحارية بكل ما تعني الكلمة ،المعارك

التوقف عن الرهان على إمكانية تحقي  نصر سإلى  سلئيسامي ميياساليهود  دعا األديُب  -ب

 م3).سنتنياهوسنتائج كارنية، يتحمل مسؤوليتها لستفضي  ن الحربألعلى حماس، 

حماس تتصرف كما لو كانت شيصاً انتحارياً سإن  ساليكس فيشمانس العسكر المحلل أكد  -ت

  مدى تستمر العمليات ألستكون الطرف الذ  يحدد و ،لصراع مسل  نايريد أن يجر

 م4).سالعسكرية

ات بء ما ، وإلغاةر إرادة المقاومة الفلسطينيأبرز أهداف العدوان على غزة كس كان من وإذا

اً، اً بارزن ما حصل شكبل إنجازفإ ،محاولة ضرب الوحدة الوطنيةويشكل  القطاع من قاعدة للصمود، 

غم ر ميةسسإمارة ظالفشلت محاوالت العدوان اإلسرائيلي إلظهار غزة وحي  تعززت الوحدة الكفاحية، 

رع.. شوا ،سمدار ،أحياء منازن ،بشر :األفدحهي ى صعيد الدمار حي  كانت اليسائر عل ،الثمن الغالي

  .إلخ

                                                
 : 1/8/2014ريدة االتحاد، م أسعد عبد الرحمن، المقاومة وإسرائيل.. المكاسب واليسائر، ج1

 http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=80462  
 .24/7/2014م معاريف، 2
 .25/7/2014م هآرتس، 3
 .24/7/2014م هلع إسرائيلي من استهداف حماس لقادة الجيش، جريدة السبيل، 4

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=80462
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اومة د المقبعأالجولة، وعلى أكثر من صعيد، بما كثيراً في هذ   واتأذ ورغم أن اإلسرائيليين

وسط ئد في الاالتجا  العام السالكن  !ساالنتصار المرسقربها من و سالهزيمة المرةسالفلسطينية من 

آرب ن مافشإ عدم تمكين المقاومة من تحقي  أ  مكسب سياسي بعد نجاحها فيبجاء كم، الحااإلسرائيلي 

 ،ميرتيل وتدوما يرافق  من تق ،ممارسة المزيد من الضغط العسكر لسعى الفري  الحاكم و، سنتنياهوس

 .مهينةوالقبون بتسوية  ،ظناً أن ذلك سيحمل الفلسطينيين على التراجع

كرا  القيادة اإلسرائيلية على التراجع إالب بممارسة إلمة أن ال سبيل قيادة المقاو تعتقدما افي

ً واقتصادياً،  ذلك سيحمل دوالً عربية وإسالمية متعددة على تعديل  ألنحرب استنزاف مكلفة بشريا

 م1.)ومادياً، لمصلحة الشعب الفلسطينيموقفها، سياسياً 

بدا من  ، لكنعلى استنزاف اآلخر اً قادر كان الحقيقة أن كال الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

ادلة هرت المع، وظةصعب سلفاً، تحديد الطرف الذ  سيصر  من األلم أوالً، ويتقببل تالياً تسوية متوازنال

 على النحو التالي:

ف  هداأ لدي  قدرات عسكرية ضيمة وقوة نارية هائلة، لكن قائمة بنك يسرائيلالجيش اإل -1

لعمران ادمير وت ،ستمر في تقتيل المدنيينين أ ا عاد بإمكان وم ،المرئية استُنفدت أو كادت

 ً  اليمسين.، كما فعل خالن أيام العدوان عشوائيا

 وبات من لعالمي،تكشبفت للرأ  العام ا اإلسرائيليون هاجرائم الحرب واإلبادة التي ارتكبأن كما 

لصعب اأصب  من و ،ن تعويضهايسائر شديدة ال يمكلالسياسية  مالصعب تكرارها دون تعري  شرعيته

ل وطأة تداعياتها،  ،على تبريرها يةدون الغربالحمل الواليات المتحدة وسائر   من قدرتهميحدب  مماوتحمب

 للتقتيل والتدمير الهمجي. ميحدب من شهيتهو، غزةضد  معلى تطويل حربه

يش الجلديها ميزات وقدرات تساعدها في حربها االستنزافية ضد ف ،المقاومةأما  -2

، وبنيتها العسكرية تحت األرض استعصت ها أبدى صبراً وَجلَداً وصموداً فشعب ،يسرائيلاإل

، وميزونها والمتفجرات التي أطلقها في حرب  طنان الصواريخأرغم آالف  الجيشعلى 

على قْدر من التنوع والوفرة يمكبنها من  ىنطوامن الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى 

على إعادة النظر  يةسرائيلالحكومة اإليلة األمد نسبياً، ما يحمل شن حرب استنزاٍف طو

 م2)بموقفها المتصلب.

، بالن الحرختوفير إجابة شافية عن  سهالً كن ي مسؤاالً صعباً ل يغير أن خيار االستنزاف بق

ً  ىقتضالذلك  كون يي االستنزاف السياسو ،أن تدعم المقاومة حربها العسكرية بحرب سياسية أيضا

ما في العالم ك ،يعالم العربالوالشتات في  1948ستكمان تثوير الضفة الغربية وعرب فلسطين المحتلة با

 .األوسع

وطن ستوى التحريك الجماهير العربية على ملتثوير هؤالء سيؤد ، غالباً، وعلمت المقاومة أن 

افعة يشكبل رسو، عدوانواألمريكية الداعمة لل يةلسياسة الغربلالكبير، وتوليف تعبئة شعبية مناهضة 

 يجادوإ ،يسرائيللكيان اإلل معاجالً أو آجالً، على تقلي  دعمه همما يحملم، يهاسياسية ضاغطة عل

 ميرج لألزمة لن يكون، غالباً، على حساب حقو  الفلسطينيين.

ً أن   وبدا  أن وند، يسرائيلاإلعم  الفي حان مواصلة حماس إطال  الصواريخ باتجا  واضحا

 بدائل:  3تتجب  إلى  المواجهةفإن هدافها عن طري  المفاوضات، تُحق  أ

ة،  يةسرائيلالحكومة اإلأْن تُقبر  :األولى -1 ي هي بالتالوبأنب حماس هي الُمسيطرة على غزب

 ،  ،صاًراانت هاسيمنح مماالعنوان، ومنحها تسهيالت كبيرة مثل فكب الحصار االقتصاد ب

س الرؤية التي اعتمدت وهعلى القطاع، اتعزيز سيطرتهلويؤدب   ل تليها عذا البديل يُكرب

 .في الجوالت األخيرة أبيب

ة، والقضاء على البنية التحتيبةبتتمثل في القضاء على حماس  :الثانية -2 ، إعادة احتالن غزب

، يينسرائيلإل، لكنب هذ  اإلمكانية ستجلب الكثير من األضرار لهاونزع السالح الهجوميب من

جيش، وإصابة أعداد كبيرة من الفلسطينيين، والمس بشكٍل الفي صفوف ارتفاع عدد القتلى ب

                                                
 :23/8/2014، جريدة اليليج، حرب غزة من االستنزاف العسكر  إلى السياسيم عصام نعمان، 1

72fe63e36375-b022-48fa-d5d9-http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/0b8e2a5d  
 :24/8/2014لماذا تيشى إسرائيل االستنزاف، وما الذ  تدخر  المقاومة؟ شبكة قدس اإلخبارية، م 2

http://www.qudsn.ps/article/47118  

http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/0b8e2a5d-d5d9-48fa-b022-72fe63e36375
http://www.qudsn.ps/article/47118
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،  يسرائيلاإلموقف الصار ٍ في  إعادة احتالن القطاع يُبقي في إطار وأمام المجتمع الدوليب

 .المجهون الجهة التي ستمسك زمام األمور هناك

انًا قطاًعا بأنب إيم يسرائيلالجانب اإلؤمن يتمثل في حرب استنزاف، شريطة أْن ي: ةالثالث -3

عبر ، هاسقوطلسيؤدب  في نهاية المطاف  مماعسكريًا،  هااستنزاف حماس، وإضعاف بإمكان 

ةلتأسيس حلف إقليميب ودوليب بهدف إعادة السلطة الفلسطينيبة   م1.)لحكم في غزب

 نمس تمكبنت نب حماأل، على اإلسرائيليين تبعات سلبيبةل  حتالن القطاع اإعادة ومع ذلك، فإن 

ن م سواء، لقتانوأنهتها وهي قويبة، ولم تتنازن عن اإلرادة في مواصلة ا ،الصمود في المعركة األخيرة

 ان.العسكريبة لُمواصلة القت تهاجهوزي أو ،ناحية العتاد العسكر ب الذ  تمتلك 

في  يلسرائيالجيش اإلسمعة فإن ولم ترتدع،  ت،الغتياالة حماس نجت من اقيادوفي حين أن 

 طنويما مستوفخيرة، الذين قُتلوا في الحرب األالفلسطينيين باتت أكثر سوادًا من ذ  قبل بسبب عدد  العالم

ة يرفضون العودة   .لمستوطناتهم خوفاً من صواريخ المقاومةغالف غزب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقاومةالمبحث الثاني: أداء 
جهزت ، فلحربجيداً ل ، واستعدتحماس أجرت تدريبات بمستويات عالية جدًاكان واضحاً أن 

ً وقطعت  ،سالمدينة التحتيةس المقامة تحت غزة، وشكلت وحدات خاصة وتها قفي بناء اً بعيد شوطا

  دمعركة ضالكتائب القسام  تداق، حي  يسرائيلالجيش اإلبشكل منضبط تجا   تالعسكرية، بينما تصرف

 .2014 وليو/ تموزي 7شن عملية عسكرية جوية وبرية على قطاع غزة، منذ مساء  بعد أن

ب أصع هاأن ،خسائر عسكرية وسياسية من يسرائيلالكيان اإل  ما تكبدب ت حرب غزةأنبت

ً  :والمستويات اإلسرائيلية الميتلفةالدوائر والمجامع  علي  تجمعأ، وهو ما  حروب ، في ياً وشعب رسميا

ت م تكتيكاتيداوحسن اس ،ركةظل ذهون كامل جراء القدرات الفائقة التي أبدتها المقاومة في إدارة المع

  يناريوهاتسلم يتييل في أسوأ ألن  ، ةلحظات حرجفي  الجيش ضعوهو ما كان من شأن  أن يالمواجهة، 

 كر .أن األيام التي قضاها على األطراف الحدودية لغزة ستسجل في أسوأ سجالت اإلخفا  العس

كس انتصار حماس في الحرب المظاهر التي تع إسرائيليونعدد جنراالت ومعلقون وباحثون و

شلومو سشعبة االستيبارات العسكرية األسب  لرئيس هم الن، بيعلى قطاع غزة الجيشالتي شنها 

بل كدولة تمكنت من بناء جيش  ،سعدم التعاطي مع حماس كحركة سإرهابيةب م الذ  سطالب2س)غازيت

ادة عسكرية استعدت للحرب هيئة أركان حرب ذات قدرة مركزية فاعلة وقي ي لد، منظم بشكل ممتاز

وجندت كل قواها، رغم األوضاع االقتصادية الصعبة التي يحياها  ،بذلت جهداً عظيماً وبشكل مناسب، 

 .سقطاع غزة

تشمل ضمان دعم قطاعات الشعب  2014غزة حرب في  نجازات حماسإسوأضاف: 

تليها خالن المواجهات الفلسطيني عامة، وتدشين شبكة إخفاء تحت أرضية لتأمين حرية الحركة لمقا

                                                
 .12/8/2014تل أبيب،  ، جامعةالقومي غزة، معهد أبحاث األمنحماس في هل نذهب لحرب استنزاف مع م أود  ديكل، 1

http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=7503  
ائرة يس ، عُيبِّن رئيساً لدفي صفوف البالما ، نم تولى مناصب رفيعة في الجيش بعد تأس 1948م شلومو غازيت: اشترك في معارك 2

ً للعمليات في األراضي المحتلة بعد احتاللها سنة األبحاث في قسم االستيبارات ، فرئيساً لشعبة االستيبارات، وعُيبِّن 1967، نم منسقا

 فلسطينيين.بعد تسريح  من الجيش رئيساً لجامعة النقب، نم مديراً للوكالة اليهودية، وكلبف بمهام استشارية في التفاوض مع ال

http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=7503
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  بقعة ألترسانة هائلة من الصواريخ، ذات مستويات مدى متعددة، تتمكن من الوصون  وبناءالعسكرية، 

 م1).يسسرائيلالكيان اإلفي 

ا دراتهقلأن حماس تمكنت من تحقي  هذا االنجاز استناداً  وأكدت محافل عسكرية إسرائيلية

 ا، عبرتيطيط عمليات عسكرية ذات طابع هجومي وتنفيذه على تهاقدروالذاتية في مجان التصنيع، 

مليات تنفيذ عو، عالوة على تيطيط يسرائيلالكيان اإلعناصر القسام من التسلل داخل  تأنفا  مكنبكة ش

 .اجتياح عبر البحر

ذات  هاورغم أن، استيدام طائرات بدون طيار ذات صنع محليبحماس  نجاحيضاف لذلك 

لك ، ولذهةصناعتها يعكس مدى التصميم وخلفية االستعداد للمواجب هاد نجاحمجر لكنقدرات بدائية، 

ي ف، يينلسرائياإلمن الجمع بين توظيف جهدها الحربي وتحركها السياسي وحربها النفسية ضد  تمكنت

 ظل قدرة على التحكم بشكل كبير، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها.

 لحة خالل حرب غزةجدول توضيحي ألبرز عناصر المقاومة المس

 نتائجها الميدانية استهدافاتها أساليب المقاومة

 زيادة عدد القتلى اإلسرائيليين - الجنود والمستوطنين عمليات القن  النارية

 رفع وتيرة االحتياطات األمنية -

 صعوبة حركة اإلسرائيليين -

المساااتوطنات والمواقاااع  الكمائن المسلحة

 العسكرية

 اء مادية وعسكريةتحميل دولة االحتالن أعب -

 خل  بيئة عدم استقرار للمستوطنين -

 هجرة عكسية هرباً من المستوطنات -

 خل  حالة رعب وهلع جماعية - الجنود والمستوطنين القنابل المتفجرة

 استنفار أمني شامل واستدعاء قوات االحتياط -

 تعطيل العديد من مظاهر الحياة الطبيعية -

 أضرار اقتصادية كبيرة -

الشااااوارع والتجمعااااات  خإطال  الصواري

 التجارية

 تدمير نفسية جيش االحتالن والمستوطنين -

 هز استقرار المستوطنين بصورة لم يسب  لها مثيل -

 إشغان اإلسرائيليين بتوفير وسائل الحماية -

مواقاااااااااااااع الجااااااااااااايش  األنفا  الهجومية

 والمستوطنات الحدودية

 نشر حالة من القل  والفزع غير المسبوقة -

 انتشار األنفا  في جميع المناط زيادة الشكوك في  -

 تعزيز قوات الجيش على حدود غزة -

 

، نود ج ناذهأفي  اقف أمام عدو ييتلف عن الصورة التي رسمهي ي أن سرائيلوبدا للجيش اإل

وتحسين  ،عن غزة على هدنة طويلة األمد مقابل رفع الحصار حماس للتفاوض مع مما زاد من الدعوات

 تفاهمات.ى لإلتوصل مع  لتغالن حقيقة وجود سعدو قو س في غزة اسواألوضاع االقتصادية، 

حماس تمكنت من الحصون على صورة النصر في سأن  سبنحاس عنبر س المستشر  فيما أكد

ولو لفترة  ،أمام الطيران المدني العالمي يةسرائيلاإلسماء الفي إغال   هان نجاحاألخيرة، ألالحرب 

  م2).سإلسرائيلييناحاضرة في الوعي الجمعي للفلسطينيينِّ وصورة النصر التي ستظل  هيقصيرة 

 رياً عسك يسرائيلالجيش اإلأرهقت اتبعتها حماس، وويمكن تصنيف تكتيكات المواجهة التي 

 ضمن المحاور التالية:

 أوالً: األنفاق الهجومية
س قرار  حين اتيذ المجلس الوزار  اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية سالكابينت

ببدء المعركة البرية في نطا  المناط  الشمالية والشرقية من قطاع غزة الستدراج المقاتلين وهدم 

عتقد أن األمر ال يعدو كون  مجرد جولة عسكرية اعتيادية لن تشهد أية مفاجآت، وأن الجهد ااألنفا ، 

                                                
 .30/7/2014 موقع الدفاع اإلسرائيلي، م مقاتلو حماس يمثلون جيشاً وليسوا إرهابيين،1

http://www.israeldefense.co.il/?CategoryID=534&ArticleID=6728  
 :24/7/2014يروشاليم لدراسات المجتمع والدولةس يوم م ورقة عمل نشرها سمركز 2
-%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1-http://jcpa.org.il/2014/07/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA

-7%AA%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D-D7%94%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%94%

D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F%/  

http://www.israeldefense.co.il/?CategoryID=534&ArticleID=6728
http://jcpa.org.il/2014/07/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1-%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%94-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F/
http://jcpa.org.il/2014/07/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1-%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%94-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F/
http://jcpa.org.il/2014/07/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1-%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%94-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F/
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واإلنيان في  ،لصواريخوتدمير منصات ا ،العسكر  لن يستغر  سوى بضعة أيام للتيل  من األنفا 

 .المقاتلين الفلسطينيين

 الحربأن  ادركوأ في غزة وتل أبيب، لكن المطلعين على تطورات الموقف العسكر 

سب حليطة ابدحرجة  تمثلرفي للكلمة، وأن القرار العسكر  اإلسرائيلية لم تكن محدودة بالمعنى الح

ومة المقا هامة داخل القطاع، وتصيب قدراتكي تيتر  مناط  وأحياء وتجمعات  ،التطورات الميدانية

صد  تاألولى لالجتياح البر  على صيرة في مقتل إستراتيجي، إال أن كل ذلك فشل منذ اللحظة 

 لمقاومة.ا

لت تي أذهفي مواجهة الحملة ال لكتائب القسامويمكن اإلشارة إلى أهم التكتيكات العسكرية 

  .األنفا متمثلة في مواجهة ، ةيسرائيلاإلٍ القيادتين السياسية والعسكرية 

مدى شراسة ى لإشهادات حية مونقة لجنود االحتالن الذين شاركوا في معارك غزة  تراشوأ

ما حدا بقيادات عسكرية وخبراء إستراتيجيين موضراوة وخطورة المواجهات مع رجان المقاومة، 

فشلها في مواجهة ظاهرة ل، الجيشلقون إن هذ  الحرب تعتبر األكثر صعوبة في تاريخ لإسرائيليين 

 م1)األنفا  األرضية التي استيدمت بكثرة إبان الحرب.

ادحة فسائر وتكبيد  خ ،الجيش اإلسرائيلي استنزاففقد لعبت األنفا  الدور األكثر محورية في 

عم ها طوجرعت ،في األرواح والعتاد العسكر ، عبر العمليات الهجومية التي فاجأت وحدات النيبة

عن  ضالً ، فسرف ، وبيت حانونشر  خان يونس، الشجاعية، التفاح، س :اءحيأواالنكسار في الهزيمة 

أنفا   ن خالنمخلف خطوط العدو التي نفذتها المقاومة باقتدار كبير واحترافية عالية  التسللعمليات 

 تأسفرمتوسطة المدى استهدفت مواقع عسكرية في المستوطنات والمناط  القريبة من قطاع غزة، و

 عن مقتل وجرح الكثير من جنود االحتالن.

عملية جديدة و ،إال وطالعتنا في  األنباء بحدث عسكر  قو ، 50أيام الحرب الـولم ييُل يوم في 

، واضطر نفا بهستيريا األ تل أبيبا أصاب المستويين السياسي والعسكر  في مللمقاومة عبر األنفا ، م

ً  تشكل تهديداً  هاللقون بأنووزراء حكومت  وقادة جيش   سنتنياهوس ً  إستراتيجيا ون مع  اهال يمكن الت ،حقيقيا

 بأ  حان.

 ىراحد جولعل ما ضاعف الهستيريا اإلسرائيلية الرسمية إزاء ظاهرة األنفا  أن النف  الو

ناصر عأعلن الجيش عن تدميرها قام  هامن استيدام  أكثر من مرة من طرف المقاومة، وأن عدداً 

ر شكل غيوغرس فيهم القل  واإلحباط بت ، ة استيدامها مرة أخرى، بشكل أذهل قادالمقاومة بإعاد

 مسبو .

ً يتجولون فيها وهم  ،غزة داخل أنفا  حماس ومقاتل  ،يةاد  آلن ببنيومسلح اً أسود يرتدون زيا

 فهذ ، طاعقالداخل شبكة الممرات الواقعة تحت أرض  وهمتهم وكأنهم في بييشعرون و ،بسالسة يسيرون

  .وبنوها بأيديهم ،نفا  حفروهاأ

السقف في أجزاء من النف  مرتفع بما ، وراحة وطمأنينة كبيوتهمبالمقاتلون في األنفا   يعيش

وموحلة في  ،األرض جافة في أجزاءهم، ورؤوس ونحنيدون أن في   همطريقالمقاتلون ش  ييكفي ألن 

 ،تفرع في اتجاهات ميتلفةت الكنه ،نف  كلمعرفة طون  ويبدو من الصعوبة، وأسمنتية في أخرى ،أجزاء

 م2).وهي تحوم فو  القطاع ،تي تحل أصوات حركة المرور والطائرات الال تسمع  ي وبمجرد الدخون إل

 ائيلي عبراإلسر جيشالالمدبرعات في والجو  يمن إبطان مفعون سالحكتائب القسام تمكبنت لقد 

لبحي  ، زةبنائها لشبكة واسعة من األنفا  تحت األرض في غ  ىعل إستراتيجيةمشكلة  تتحوب

ي لحرب التيفية اتغيير هذا الواقع اليطير، تحتبم على الجيش، أْن يقوم بإعادة فح  كول، يينسرائيلاإل

 .ها من األساساتبنب 

جهة ي موافحرب األنفا  أحد أهم وأخطر األساليب العسكرية التي استيدمتها المقاومة  وشكلت

  .غزة ة علىاإلسرائيلي الحرب

ً جديداً ش  طريق  إلى قلب المعادلة الكفاحية، وحفر لنفس  موقعاً  فعالوة على كونها أسلوبا

متميزاً في سلك العمل العسكر  المقاوم، فإن البعد النوعي واالستراتيجي الذ  مثل ، وما حقق  من آنار 

                                                
 .6/8/2014، م مؤمن بسيسو، أصعب حروب إسرائيل، الجزيرة نت1
-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-A8http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/8/5/%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%

D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%  
 :19/8/2014م نضان المغربي، مقاتلو حماس يظهرون تحديا خالن جولة في نف  في غزة، وكالة رويتر العالمية، 2

ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0GJ1UL20140819/http:/  

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/8/5/%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/8/5/%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0GJ1UL20140819
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ية اإلسرائيلية المدججة بكافة آليات بشرية ومعنوية، شكل تهديداً بالغاً وتحدياً منقطع النظير لآللة العسكر

الحرب الفتاكة، والنظريات األمنية التي يضرب بها المثل في اختزان كافة إجراءات الحماية والوقاية 

واستبا  ضربات اليصم، مما دلل على حجم المأز  الذ  عاشت  المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية على 

 .وقع هذا التطور الفلسطيني المقاوم

خطورة أسلوب األنفا  في ابتعاد  عن ظروف وإجراءات المواجهة التقليدية،  تنكمقد و

واعتماد  على مفاجأة العدو بضربة عنيفة قاتلة، ال تدع ل  فرصة للنجاة واإلفالت، أو تتي  ل  إمكانية 

حفر  على العمل الهادئ الذ  يتم بموجب ، ألن األنفا  في غزة اعتمدت المواجهة والتصد  والرد بالمثل

نف  أو أنفا  تحت األرض، بوسائل ومعدات بسيطة، والمثابرة على العمل دون ضجيج، وف  إحدانيات 

 م1).جغرافية معدة سلفاً، دون أ  ظهور مباشر على سط  األرض

  التصد  ل ، أو ، وإحباطالتهديدمع هذا المسب  إمكانية التعامل من رم االحتالن وهذا كل  ح

ابعة ورية متترات فمد على عامل المفاجأة الذ  يربك العدو من خالن تفجير أو تفجيحان التنفيذ، كون  يعت

ر ليسائاتحق  مبتغاها، وتنشر الموت والدمار في الموقع أو المكان المستهدف، وتوقع في  أفدح 

 والعواقب.

ين متيصصوحسب المعلومات المتراكمة لدى أجهزة الميابرات اإلسرائيلية فإن سالحفارينس ال

وا، ألن  يعرقباطن األرض بعد فترة طويلة من عدم شربهم للماء حتى اللحفر األنفا  يعتادون النزون ب

ائي ليس كهربيكي والعر  قد يتسبب بانهيار النف  أنناء العمل، ويتم الحفر بشكل عام بواسطة جهاز ميكان

ة هوائيالدراجات ال ويرتكز جهاز الحفر على سلسلة تشب  تلك الموجودة في، حتى ال يصدر الضجيج

قوم  ، ويحي  تقوم بتحريك قطع حديدية تحفر الرمل، وأنناء تشغيل الماكينة ينام الرجل على ظهر

  .بتحريك الدعاسات

وحقيقة أن الحفر يتم بعضالت األرجل وهي األقوى في عضالت الجسم، وتمكن من الصمود 

داخل النف  خالن وبعد حفر ، غالبا ما  طويال حتى يحتاج الشي  للقيام، ولضمان عدم حدوث انهيارات

 م2)يتم استيدام شكل مستطيل من اليشب المقوى لمنع حدوث أ  انزالقات رملية متوقعة.

 صورة توضيحية تظهر كيفية حفر النفق من غزة إلى المواقع العسكرية اإلسرائيلية

 
ها، في أنفا  حفرت عبرعملياتها من المقاومة كثفت ن أ 2014خالن حرب غزة األخيرة حن وول

لوجيا التكنو، بسبب التحصينات الكبيرة، واستيدام اإلسرائيلي الجيشمواقع لظل صعوبة الوصون 

كسجين أنبوب األصف األنفا  بأنها سلو اإلسرائيليةالقيادات العسكرية ، مما دفع المتطورة في حمايتها

 للنشاطات المعاديةس.

 ال زالتيوماً، ف 51اء حرب غزة التي استمرت ومما زاد من خطورة األنفا ، أن  بعد انقض

دعاءات اال يةفاعسكرية على مواصلة الحرب، نالقدرات التحتفن بالعديد من األنفا  الهجومية و حماس

                                                
 :5/3/2013م األنفا .. بين مصر وغزة وإسرائيل! معهد العربية للدراسات، دبي، 1

7f7180ef97aa-9739-43d2-a88d-renderer?mgnlUuid=93136e1c-news/http://www.alarabiya.net  
 .2004كتائب القسام تبدع هندسة األنفا  المفيية، فلسطين المسلمة، بيروت، يونيو م 2

m.com/2005/jan2005/story10.htm-http://www.fm  

http://www.alarabiya.net/news-renderer?mgnlUuid=93136e1c-a88d-43d2-9739-7f7180ef97aa
http://www.fm-m.com/2005/jan2005/story10.htm
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ً  ، لكنفلسطين المحتلة داخلعبرها ا التوغل هويمكن ها،ا العديد منهلديف ،األنفا  ريدمتب اإلسرائيلية  قسما

من المهندسين  عدد قليلو ،ويتم فتحها عند الحاجة ،فوهتها مغلقةبعضها ، وانهار بشكل جزئي هامن

 .مطلعين على اليرائط السرية لألنفا 

ة األساسيبة التي استيدمتها حماس ضد الجيش اإلهكذا و ، رغم سرائيلشكبلت األنفا  نقطة القوب يب

 ر عن ضربا أسف، ممب على غزة استعداد  المسب  لهذا التبحد ، واإلعالن أنب استهدافها أحد مهام الحرب

 صوصاً جزء كبير منها حتى اللحظات األخيرة من الحرب البريبة، وخسارة حماس للعشرات منها، خ

 .األنفا  الحدوديبة

  قلق، عن اإلسرائيليس رئيس الشعبة األمنيبة الساب  في مجلس األمن تريسروني بفيما عبر 

بشكل عشوائي وفوضو ،  تعملبل  ،ضاء على خطر األنفا لكيفية الق تيطط مل ة اإلسرائيليةقيادالألن 

سنوات لم يجر خاللها أ  نقاش في القيادة السياسية أو القيادة المهنيبة حون  5خاضت حرب غزة بعد و

تزايد شبكات  من الوضع الحالي في الجنوب وجاءبمواجهة تهديد األنفا ، المتعلقة  اإلستراتيجيةالمسألة 

 م1).النهج الياطئ لعملية اتياذ القرارات في الحكومة طوان السنوات الماضية نتاج األنفا  في غزة

نفا  حون األ جراء نقاشإتم حين وتحدث خبراء عسكريون إسرائيليون في محافل متعددة أن  

 مش، وليعترض أحد على ميططات الجي معسكريبة، ولوسياسيبة  طرح أ  بدائل جديبة،ت مل في غزة،

لحرب ألون للو قام الجيش في اليوم او ،وماسيبة، إعالمية قانونية أو إنسانيبةتعرض وجهة نظر دبل

يار لم ذا اليمثل ه لكنبيسائر أقل، عاد م عنصر المفاجأة واليداع، لبالتوغل البر  في غزة، واستيدا

لم  الكنهامنة فيها، سنة والمياطر الك 11عرف بوجود األنفا  منذ ت هارغم أن ،أبداً من قبل القيادة ناقشي

 فعل شيئاً لتقلي  المياطر.ت

هة أن  حماسلذلك أعلنت  االدعاءات اإلسرائيليبة بضرب شبكة األنفا  غير دقيقة، وهي موجب

بكدنجاح بللجمهور اإلسرائيليب لطمأنت   ةفي فليقم بعمليبة بريبة واسعة ، الحرب، ولو أراد الجيش التأ  ،غزب

ك بساحة  20-5طر  أرضيبة بعم   منظومة واسعة من األنفا  عبرت أعد هاألن متراً تسم  بالتحرب

  م2).المعركة دون كشف المقاتلين

، اورتهبكامل خط األنفا تهديد  باب إيجاد األعذار المسبقة لعدم التيل  النهائي من منو

، ليهاععثور وجود حل تقني لل بتكرار مقوالت عدم ةت المؤسسة السياسية والعسكرية اإلسرائيليلشغنا

 النق  ا لألنفالمواجهة الهجومية  واعترى ،من متابعتها لم تفل  في التيل  منهاسنة  14أن رغم 

ً رغم أن ، والشديد   .قواعد تدريب ل  3في  الجيش حفر أنفاقا

ً  ليس لكن التدريب الذ  تدربت  الوحدات عليها ن م التحد  العملياتي أكثر تعقيداً ، ألن كافيا

وبرزت  ،في غزةالتي وجدتها  األنفا ية قتالية منظمة وخبرة بمواجهة نظرافتقرت لالقوات و ،التدريب

 م3باألنفا .)فر  ميتصة وقوات هندسة لحاجة في الحرب 

يع توسبد للترد  ن أكثر ما دفعإغزة، فجيش غارات  الجوية على الفي الوقت الذ  واصل في  و

 فيها حفرب حماس نجحتس، التي وشن حملة برية الفزع من ساألنفا  الحربية ،العمليات العسكرية

من قطاع  ةتدمماألنفا  الالقسام هذ  جيش أن توظف كتائب القيادة  ، حي  خشيتاألخيرة 5الـالسنوات 

 في عدد من السيناريوهات المتوقعة:ما وراء الحدود مع الكيان لغزة 

 ، ازيةغالوالهجوم على مؤخرة القوات ، جيش أنناء توغل  في القطاعالالتسلل خلف خطوط  -1

 استيدام األنفا  في تسهيل عمليات خطف الجنود،  -2

اليشية أن ينطل  عناصر القسام عبر األنفا  لتنفيذ عمليات في قلب التجمعات االستيطانية،  -3

 م4)تواصل العمليات العسكرية في القطاع. مع

ر يسرائيلالجيش اإلصحي  أنب  ، وتعمل لم تصب بسوء اإلستراتيجيةعدداً منها، لكن األنفا   دمب

دة بنظام للتهوية وبكامل جهوزيبتها اللوجستيبة، من حي  ميزون الماء واألغذية واألسلحة،  مزوب

الجيش في  ذا دخلإتبرز فإن ما تمثل  األنفا  من نقطة قوة لمقاتلي حماس ، ولذلك وبيطوط للكهرباء

                                                
 .15/8/2014الحرب علي غزة بال هدف، القناة العبرية العاشرة، م خوض 1
 13/8/2014م  عدنان أبو عامر، سحماسس تحتفن بقدراتها العسكريبة رغم الضربات اإلسرائيليبة، المونيتور، 2

-israel-despite-intact-gaza-tunnels-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/08/hamas-http://www.al

strikes.html  
 .17/10/2014م الجنود تصدوا ألنفا  غزة بال خطط وتدريبات وعتاد مناسب، هآرتس، 3
 .7/7/2014االحتالن، القناة العبرية الثانية،  م روني دانيئيل، أنفا  حماس الحربية تثير فزع جيش4

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/08/hamas-tunnels-gaza-intact-despite-israel-strikes.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/08/hamas-tunnels-gaza-intact-despite-israel-strikes.html
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 وتعمي  لكتائب القسام، جديدة قوة ، مما يضيف أورا هاغزة ألنها منتشرة تحت كل شارع وزقا  فيقلب 

 .أمام الجيش لها حصر ال أمنية مشكالت وخل  العسكرية اإلسرائيلية، األزمة

ا  األنفحماس، وستتحون  مع المواجهة قواعد في تعديالً الجيش  على سيفرض كل ما تقدم

ً أن الحرب األخيرة في غزة لم تكن نزهة صي بدا، ولذلك  أمام المركزية المشكلة ً ف قياسواضحا  ا

 .2012، 2008بسابقاتها من الحربين األخيرتين 

حــرب  عن جـنــودلشـهادات ا نقلاألبرز اإلسرائيلي س المعل  السياسي ناحوم برنياعس

جنازير الدبابات وناقالت الجنود  الذ  استولت علي  تراب قطاع غزة اللين سحي  لم يعد، األنـفــا 

جرافة عسكرية تكشف عملت ، وبل أصب  سبودرةسراً، المدرعة والحفارات والجرافات الضيمة، غبا

الجنود وجد ، وعلى منظومة آبار، سهذ  حرب اآلبارس التي تفرعت من البئر واألنفا  عن اليناد 

 م1).سال تطا التي  نفا األعدد من ب ةتبطالمرالمظليون عشرات مواقع القتان 

ن أيعي، وها تواصل عملها بشكل طبأكدت كتائب القسام أن وحدة حفر األنفا  التابعة لفيما 

لة حدة مستقوهذ  ال ألن ،أنجزت عدد من األنفا  الجديدة مؤخراقد ، ويهاغزة لم تؤنر عل علىالحرب 

ا أ  واجههولم ت ،حفر األنفا  وف  اليطة المرسومة لهابوتواصل عملها  ،عن بقية تشكيالت الكتائب

 .بخرائطها لقيادة الكتائ تمسلول كامل، وجهزتها بشك ،هاعدد من حفرأنجزت ومشاكل تذكر، 

زة نفا  غمن عبارات عدة أدخلتها أ ةسالعنكبوت المتفرع األذرعس، واحدوربما تعتبر عبارة 

 اتساعال عشراتاضطر للعمل ووكثرتها، تها قاموس الجيش اإلسرائيلي، بعد أن فوجئ بضيامل

متداد تتفرع على ا ،كثيرة الغصونالشجرة ة، وباتت األنفا  كضيم اتفتحإلى متواصلة حتى وصل 

 .يسرائيلالكيان اإلوأخرى هجومية باتجا   ،كيلومترات طويلة، بعضها حربية داخلية

ن تحقي  في إخفاقات الجيش اعدة لتشكيل لج إسرائيلية التي أطلقتها جهات اتدعوال وقد تكررت

في المركز، غزة ، تضع أنفا  سغانتس-يعلون–نتنياهوسوقيادة الحرب، في مقدمها نالوث متيذ  القرار 

تجند كثيرون ممن سب  وحذروا من خطر األنفا  لجمع وهناك ملف يشكل إدانة كبيرة للقيادة، وبات 

األدلة، العتبارهم أن نهاية سالجرف الصامدس، حالياً، هي انتهاء مرحلة أولى من حرب مراحلها المقبلة 

 م2).ستكون أخطر وأشد شراسة

ما ل هاعبر وإرسان خاليا ،بشبكة األنفا  الضيمة يسرائيلاإل الجيش أةنجاح حماس بمفاجوجاء 

 ،ار  النتفا  إلطالالهذا الملف حتى قبل التوصل  رفجب ليوراء خط الدفاع العسكر  على حدود غزة، 

ك ، بل هنايباريةن الفجوة االستمينبع فقط  مإلسرائيلي المنقوص على األنفا  لقناعة بأن الرد ا ووجدت

 ظرياتننق  و، ها من حقيقة عدم تطوير رد تكنولوجي كامل لكشفمن األسئلة األخرى، بدءً  الكثير

 .محاربة الفجوات الجوفية

ع عن نشاط جيش ، ألن  افدلل ،مجموعة ضباطل سسامي ترجمانس وانضم قائد المنطقة الجنوبية

حالًّ الجيش  عدم امتالك رغم ، اليطر األون الذ  شغل باعتبارهامواجهة خطر األنفا  الهجومية بوقف 

ً ولمواجهة األنفا ، سحرياً   م3.)ال توجد أدوات أو حلون تكنولوجية أو عملياتية إلزالة هذا اليطر كليبا

هذ  ل ضمان ما يكفي من اإلصغاءل، لكننا لم ننج  نا خطر األنفا عرفسضابط آخر:  وقان 

 .سالمشكلة

  :يركز على جانبيننفا  األ حدي  هذا الضابط تحديداً يجعل التحقي  في إخفا 

 ، هااألون عدم تحديد اليطر الكامن في -1

 والثاني حون جودة المعلومات المتعلقة بمكان األنفا .  -2

 ن  تمأشاباكس السجهاز كشفت المعلومات المسربة عن إدارة المعركة وشعبة االستيبارات وو

جآت جهوا مفاأنهم واترفوا لجنود اعلكن ا ،لقيادة خالن الحربلتحويل  و، حقائ  األنفا جمع جزء من 

 .شكل عام فقطبتمثلت في األقبية واألنفا  التي عرفوا بوجودها 

 ،وجود فجوات استيباريةى لإشير ي، الهجمات الجويةباألنفا  م معالجة مشكلة هذا يعني أن عد

ستيبارات ، أما شعبة اال13-12تكهن عشية المواجهة بأن عدد األنفا  يتراوح بين فجهاز الشاباك 

                                                
 ، الترجمة الحرفية للمقان على هذا الرابط:28/7/2014م ناحوم برنياع، شهادات الجنود:حرب األنفا  ال تُطا ، يديعوت أحرونوت، 1

ticle.aspx?did=244209&dateayyam.ps/ar-http://www.al = 
 .9/8/2014م آمان شحادة، أنفا  غزة عنكبوت متفرع األذرع في مواجهة أقوى جيوش العالم، الحياة اللندنية، 2
  awsat.com/home/article/158271http://www.a: 13/8/2014أنفا  غزة.. مدينة تحت األرض، الشر  األوسط، م 3

http://www.al-ayyam.ps/article.aspx?did=244209&date
http://www.aawsat.com/home/article/158271
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 32وفي آخر أيام الحرب أعلن الجيش أن  دمر  ،ئةا، وهناك من تحدث عن أكثر من م10-9فتحدنت عن 

 م1)نفقاً.

بين شعبة االستيبارات  الوني  تعاونأكد أن ال سعاموس هارئيلسُمحلل الشؤون العسكريبة لكن 

جيش، في محاولة للكشف عن الي العسكريبة )أمانم وجهاز األمن العام )الشاباكم، واللواء الجنوبيب ف

رئيس ومفصليب في خطر  مناألنفا   أشار إلى ما تشكل  هذ ، حماساألنفا  الهجوميبة التي حفرتها 

ة،    ، رغم أنب ضمار خطوة أكثر تقدبًما من الجيشنب حماس، تتواجد في هذا المألاالجتياح البر ب لقطاع غزب

افيًا هدم فتحة واحدة من النف ، ألنب المقاومة قامت بحفر عدبة ك، ولم يعد بصورةٍ مكثفةٍ قوم بهدم األنفا  ي

 م2).لقتلى في صفوف الجيشفتحات لكلب نفً ، وهذا ما يُفسبر، ارتفاع عدد ا

عبر  قل  قيادة الجيش إمكانية تمكن مسلحي حماس من خطف عدد من الجنودأأكثر ما كان و

ل بيرة داخكلية والقيام بعم ،هافي القطاع عبر املةأو تنفيذ عملية خلف خطوط القوات الع ،أحد األنفا 

ط وخطو ،قلة المعلومات عن أماكن تواجد األنفا ، في ضوء الكيبوتسات والبلدات القريبة من غزة

ينة في مسافات كبيرة تحت األحياء السك  يصل عمق، رغم أن بعضها وتفرعاتها تحت األرض، سيرها

ن ن الكمائية ملميداناك قل  لدى قيادة الجيش ا، وهنسرية حماس والجيش ال يعلم عنها شيئاً بسبب ،غزة

 القوات اإلسرائيلية بحذر شديد. ولذلك تقدمت، التي أعدتها

تبدو منظمة،  حماس، أنب شبكة األنفا  التي حفرتها سأور هيلرستبر المراسل العسكر  واع

ً محدداً وراء الحدواوليست عفوية، و ة، تض  أن لكل نف  هدفاً وميرجا ما مكبن المقاومة من مد مع غزب

 م3.)ود جنات في خسارإيا  تنفيذ طلعات عدة خلف خطوط الجيش، مكبدة 

 لوية الجيش،ألخالن الحرب توجيهات مهنية من جانب سالح الهندسة بع  الضباط  ونقل

م العثور ت لما على محاربة أنفا  مشابهة والم يتدرب همواعترف جنود بأن ،شأن كشف األنفا  وتدميرهاب

ات المحمي مناط  تحت األرض كجزء من بلعلى أنفا  ال تشب  أنفا  غزة،  وابل تدرب، عليها في غزة

ح سالبة تمت هذ  التدريبات بإشراف وحدة خاصو، مواقع شملت أقبية وقنوات تحت األرض ،الطبيعية

لك كن ذلت األرض، وإرسان سروبوتس لكشف ما يحدث تح ،الهندسة، تعمل بطريقة التسلل إلى األنفا 

   في غزة.وكل  ال يشب  بتاتاً ما واجه

ي  الحد ي ح، 2004األنفا  في غزة منذ عام  حماس لبناء كان يمكن رؤية بوادر مشروعو

في  هاتهديد والمرة األولى التي ظهر مدى ،متراً  12-10عن أنفا  بسيطة نسبياً، متهالكة، على عم  

اخل وصلوا عبر نف  على عم  عشرات األمتار دو، سشاليطس، عندما تم خطف الجند  2006يونيو 

 .يسرائيلالكيان اإل

ط في كل تحتية متهالكة، تسقالولم تعد بنية ، شكل واسعبتطورت في غزة صناعة األنفا  نم 

كير تف رؤها عبتم بناو ،عاصفة أو حالة طقس غير عادية، بل تم استثمار موارد مالية كبيرة فيها

ة،   في غزللنف هاشكل يتي  دخون قوة كبيرة من رجالبقامة شبكة واسعة، منظمة إلحماس لاستراتيجي 

ضد  تنفيذ عمليات قتل واختطاف كبيرةسإسرائيلس، ل شكل مفاجئ داخلبواليروج من تحت األرض 

 .آن واحدو، في مواقع عدة الجنود

جوانبها متراً،  25-20فهي تصل متوسط عم  يتراوح بين  ،تم تشييد األنفا  الجديدة بمهارةو

ولكل نف  قبو  المركز  الذ  يدخل من   ،وتحتو  على وسائل متقدمة لالتصاالت ،مغطاة بالباطون

تراوح ومن السرية، ، كل ذلك في أجواء محكمة قبية أخرى، بعضها عسكر ألالحفارون، نم يتفرع 

عبر حفارين تيتارهم  وممتراً كل ي 16-4وتراوحت وتيرة الحفر بين ، سنوات 3-1 بناء كل نف بالعمل 

 م4).حماس بعناية فائقة

ين وغيرت في مواز ،التي خلطت كل األورا حماس إحدى مفاجآت األنفا  جاءت وبالتالي 

نو  نفسي والمعلها وقعها ال أةمفاجلجنود لمن تحت األرض ومهاجمتهم  نمقاتليالأدى ظهور حي  القوة، 

رب ، لكن الحللحرب البريةلم يذهب الجيش اإلسرائيلي ما يعني أن  ،البالغين، بمثل أنرهما العسكر 

 جاءت .

                                                
  j.com/pdf/2014/8/9/page9.pdf-http://alhayat. 9/8/2014م أنفا  غزة..الحياة الجديدة، 1
 .31/7/2014م هآرتس، 2
 :23/7/2014لمستقبل، م حرب األنفا  في غزة.. فشل كبير للجيش اإلسرائيلي، جريدة ا3

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=625755  
 م هذ  المعلومات حصل عليها المؤلف عبر لقاءات جمعت  ببع  كوادر كتائب القسام.4
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 : ليلدى صانع القرار العسكر  اإلسرائي نظريتين في تفسيرها تستحضرفي غزة ا األنفا 

 تتحونو ،في عالم الجيوش النظامية، عادة ما تبدأ الصناعات عسكرية :األولىالنظرية  -1

 ً صال  وكثير من االختراعات، ُوجدت لفاإلنترنت، واالتصاالت،  ،إلى مدنية تدريجيا

، نم ختراعومعروف أنب الجيوش تملك ميزانيات أكبر للبح  واال ،الجيوش العالمية الكبرى

  .تستيدم االختراعات ألغراض مدنية تجارية وربحية

ومة يمكن استنباط نظرية أخرى، أنب  في حالة حروب التحرر والمقا 2014 بعد حرب غزةو

ة حال لية، كما فيدم االختراعات ووسائل العمل المدنية ألغراض حربية وقتايحدث العكس؛ تُستي

لت لتصب  جزءً و ،األنفا   تان.ط القمن خط بعد تطويرها لغرض البضائع التجارية وكسر الحصار، تحوب

وهي نظرية كالسيكية، مفادها أن أ  جيش أو جهة يصب  ، سفائ  القوةس :النظرية الثانية -2

، فما جرى هو مراكمة غزة أنفا  وفي حالة ،عن منفذ الستيدام  نيبحثالديهما فائ  قوة، 

 ،لكسر الحصار في االتجا  المصر  تتيدماسمعرفة وخبرات واستثمارات وتقنيات، 

ن لالستيدام العسكر   وفجأة، وجدت سصناعة األنفا س نفسها بال عمل، فكان سهالً  التحوب

 م1).آلليات وتقنيات وخبرات هذا القطاع

 تشاي ععن ذهن وتنبؤات االستيبارات العسكرية اإلسرائيلية، التغاب التحون الممكن  هذا

 حفلت صحفو في غزة، وضعف الطرف اآلخر ،حالة إنكار، ومحاولة اإلصرار على شعور بالتفو 

 يهم.عدم وجود طعام كاٍف لدلأن مقاتلي حماس لن يصمدوا طويال، بإسرائيلية بأخبار مضحكة، 

، قطاعال عدد األنفا  فيبدقة الجيش اإلسرائيلي عرف يتهاء من حرب غزة، لم بعد االنوحتى 

 هدفاً  كلش هارمدينة متكاملة تحت األرض، ال أحد يعرف أين تبدأ وال أين تنتهي، لكن تدمي تبد ألنها

ً ال يزان و، ضع  معظم القادة اإلسرائيليين نصب أعينهمو ن م الجيش  شن، رغم ما بعيد المنانهدفا

ً  في غزة، ات جويةغار تحت  صواريخ حماس ظلت تيرج من بينماتحتها،  على أمل أن تدمر أنفاقا

 األرض، واستيدم مقاتلوها األنفا  في شن هجمات صاروخية على مستوطنات قريبة.

 نالكيا داخلنج  مقاتلو حماس في التسلل  التي سبقت حرب غزة األخيرة،وعلى مدار السنوات 

برية  ماندوزنها تملك وحدة كوألا ، وهاجموا وزرعوا عبوات وعادوا إلى غزة، عبر األنف يسرائيلاإل

عسكرية فا  الوأظهرت صور نشرتها كتائب القسام أن األن، مدربة على مستوى عان لتنفيذ هذ  العمليات

 .ومتشابكة ومزودة بكاميرات متقدمة ،ضيمة وكبيرة وطويلة وعميقة للغاية

مليون دوالر في السنة لحفر األنفا   140رائيلية أن حماس تستثمر وتقدر المؤسسة األمنية اإلس

المسافة و ،أم لتنفيذ عمليات في الجانب اإلسرائيلي ،لتهريب السالح ةستعملالمسواء  ،تحت األرض

ماء لتطوير تقنيات متقدمة م أفضل العلاستيد، مما يدفع الجيش الألنفا  تمتد كيلومترات عديدةالعامة ل

كتشاف مرت المرحلة األولى لتطوير منظومة خاصة ال وفي حينإيجاد األنفا  وتدميرها، على  تساعد 

 م2) .انفأ 10بأن كل نف  يكتشف فإنها تحفر  ترداألنفا  بنجاح، لكن حماس 

ؤ سياسي ث تواطرغم حدو بعد نهاية حرب غزة،األنفا  لدى اإلسرائيليين إخفا  فت  ملف  تمو

 هاألن ،اعلى إخفاقهم في اكتشاف عمليات حفرهوالجيش االستيبارات  قادة ةحاسبخشية من معسكر ، 

وسائل  ، والبقوة كل مقوالت التفو  االستيباراتي اإلسرائيلي الهائل؛ فال األقمار الصناعية تضرب

 ً  .التجسس اإللكتروني، وال الجواسيس والعمالء، سمحوا بكشفها، رغم اكتشاف بعضها سابقا

بعين االعتبار أن تقوم  تجيش أخذالل  الشؤون العسكرية إن قيادة مع سئيليروني دانسوقان 

أو قربها،  ،فوقها الجيشوتعمل على تفجيرها أنناء تحرك قوات  ،حماس بتفييخ األنفا  بالمواد الناسفة

لمس بمعنويات الجمهور لنم تفجيرها،  ،جنود داخل األنفا الالستدراج القسام كتائب  وءلج يتخشو

 م3)اإلسرائيلي.

باطن  يتارت مما دفع حماس ألن ،تفو  الجيش اإلسرائيلي في الجو والبر والبحروبات واضحاً 

وال سالح بحرية، ، وال كتائب مدرعة ،ال تملك سالح جو، ألنها النسبي اتفوقهفيها ساحة تضمن األرض 

يش قامت جالأن وحدة الهندسة الميدانية في  ، رغمتحاون إيجاد ساحة مواجهة تتحكم في ظروفهاو

                                                
 :7/8/2014عزم، أنفا  غزة.. نظريتان وسؤان، وكالة وطن لألنباء،  م أحمد1

 http://www.wattan.tv/ar/news/101059.html  
 .18/7/2014حماس تَُهاجم من تحت األرض، المصدر اإلسرائيلي، يوآف شاحام، م 2
 .9/7/2014ذر  نتنياهو في عدوان  على غزة، مجلة البيان، م صال  النعامي، ما يح3

http://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=3755  
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أقاموا معسكرات تدريب في منطقة ستسئيليمس في وبعمليات بمناورات للتدريب على تدمير األنفا ، 

 . انفأأجروا مناورات تحاكي عمليات تفجير والنقب، 

ر بتطوي قيادة الجيش مجمع الصناعات العسكرية ودائرة التقنيات في وزارة الحرب كلفتكما 

ألن  ،جنودلاتهديد ل قدر من لون لمعالجة تهديدها في ظل أقوعرض ح ،وسائل للكشف عن األنفا 

ً  شكلتنفا  األ ، ا البريةعمليتهكعنوان أون لها أبرزت، ويةغير مسبو  للقوات العسكرية اإلسرائيل تحديا

 مراراً  تمتلك منظومة أنفا  متطورة، وهذا ما أظهرت  مقاطع فيديو بثتهابعد أن اتض  أن حماس 

 .الفضائيات الميتلفةوها عبر مواقع وتكراراً 

من تطور األنفا  لدى ة الجيش عن دهش سرائيلياإلعسكر  المتحدث س الإيتان بوخمانسبر وع

قدما  66ميل ويقع  1.5طون النف  حي  أن حماس، واستيدام الباطون المسل  في إنشائها حتى ال تنهار، 

تجهيزات إلبقاء ساكني  لعدة وباد ، وب  كميات كافية من الشطائر والز ،مجهز بالكهرباء ،تحت األرض

وتوجي  ضربة قاتلة  ،مفاجأة العدو هامتقدمة ومعقدة، الهدف من، مما يجعلها أنفاقاً شهور على قيد الحياة

 م1)والدفاع عن نفس . ،أو السماح بالمواجهة ،أو الهرب ،ال تسم  بفرصة النجاة

 لإلستراتيجيةفا  هي الش  الرئيس األنس مراسل الشئون الفلسطينية أن سلدارإشلومي سن اوق

 سالفيتكونغسوفي السنوات األخيرة، اقتربت من التفو  على أنفا   ،الجيشالعسكرية لدى حماس ضد 

  م2س.)خالن حرب فيتنام

تحت األرض لفترات طويلة، باستيدام  الحفرالعمان يستمرون في س :أحد حفار  األنفا ، يقون

سلسلة تعمل بطاقة التبديل تمانل سلسلة و، تجنب إحداث الضجيجوليست كهربائية، ل آلة ميكانيكية

عامل على ظهر  الوأنناء الحفر، يستلقي  ،تحرك األجزاء المعدنية التي تحفر خالن التراب ،الدراجة

ويجر   ،وترتفع األنفا  بما في  الكفاية لتسير فيها وأنت مرفوع الرأس غير محني الظهر ،ويبدن بقدمي 

 م3).سسانةتدعيمها بالير

 يرة منجعلت الجيش في حوفي ظل تزايد عمليات المقاومة خالن حرب غزة عبر األنفا ، فقد 

تحسس ن تعنون خبرها الرئيس بعبارة سالجيش اإلسرائيلي يألأمر ، لدرجة دعت صحيفة سهآرتسس 

وهو ع، القطا يفالمشكلة رقم واحد للجيش اإلسرائيلي  شكلتاألنفا  على اعتبار أن  طريق  في الظالمس!

  قبيل ذهاب  إلى المواجهة في غزة. حفرها ىجرالتي يعرف عدد األنفا  ال 

طويل: دقي  و نتيجة إعداد ألنها تأتيتنفيذ عمليات األنفا  لم يكن صدفة، بحماس  كما أن نجاح

ن أللية، مشكلة االستيبارات اإلسرائيوهنا تبرز هجوم متعدد المراحل عمل علي  عشرات النشطاء، 

ش فر للجيأن توبصعوبة  تجدوو، هالى نحو متأخر في مكان عان في سلم أولوياتع األنفا  وضع تهديد

 .كثيرون شركاء لها مركبةاألنفا  العمليات ألن معلومات نوعية، 

نقلت شكاواهم وبغزة، حرب في  ابرت عن  شكاوى بع  الجنود الذين خدمووهذا ما ع

فيها أنهم سمعوا أصوات حفر  واوصلت من عدة مواقع عسكرية، ادعو مستويات القيادة العليا في الجيشل

 ً هذ  األصوات، ونقل بدور  التقارير إلى  تحت األرض، وأبلغوا ضابطهم المسئون الذ  سمع شيصيا

ضابط الهندسة، الذ  جلب جرافة بدأت تعمل حون الموقع، ولكن بعد عدة أيام علقت لاللواء، الذ  بع  

 م4)العمل. وتوقفت عن ،الحفريات

 المراسل العسكر  سروني دانيئيلس دفعت أعمان التطوير المفاجئة في تقنيات حرب األنفا ،و

إن أخطر ما سكبير:  ضابط أمني وأكد، سللقون: سيبدو أننا خسرنا في صراع األدمغة في مواجهة حماس

سيير   سالح، وهي سانتحاريينتتم دون أن تكون هناك حاجة إلى  تحت األرض أنها األنفا في عمليات 

لكن هذا األمر لم يقد، لسبب غير معروف، لجيش في غزة عن أطوار  واتزان ، التوازنس، وقد ييرج ا

 م5)الئمة لمواجهة تهديد األنفا .إلى خياطة البدلة الم

                                                
 .22/7/2014طن بوست، م تير  ماكو ، أنفا  حماس.. اقتصادية وأخرى للقيادات ونال  لتسلل المسلحين داخل إسرائيل، واشن1

  http://www.aawsat.com/home/article/144086  
 م هشام منور، أنفا  غزة.. تنوع المهام والوظائف، جريدة عمان.2

m/?p=138353http://main.omandaily.o  
 :22/10/2013م المؤلف قام بجولة ميدانية في بع  أنفا  غزة، ولي  مشاهدات  في تقرير ل  على موقع سالمونيتورس بتاريخ، 3

war.html-hamas-shift-israel-tunnel-.com/pulse/ar/originals/2013/10/gazamonitor-http://www.al  
 :8/9/2014م هناك أصوات حفر.. مياوف من األنفا ، وكان نبأ اإلخبارية، 4

81http://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=647  
 :7/7/2008م صناعات سالقسامس العسكرية أنبتت جدارتها في الميدان وأصبحت نماذج نوعية، 5

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=64474  

http://www.aawsat.com/home/article/144086
http://main.omandaily.om/?p=138353
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/10/gaza-tunnel-israel-shift-hamas-war.html
http://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=64781
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=64474
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ية لعسكرامن التحليالت  وكان التعقيب اإلسرائيلي بعد كل عملية من عمليات األنفا  سيالً 

ة مع حوادث مربكة ومحرجة في هذ  الجولة من الحرب الدائر هات في مجملها أنواألمنية، أشار

درجة ال بان بواإلرباك صع الفلسطينيين، ورغم أن مثل هذ  األمور تحدث في المعركة، إال أن اإلحراج

 .تحتمل

تها صفحا اإلسرائيلية وعلى ذات طريقة استعراضها للعمليات االستشهادية، عنونت الصحف

 في حرب األنفا :  يسرائيلاإلخفا  اإلبعبارات تشي  الرئيسة 

 الجيش اإلسرائيلي يتحسس طريق  في الظالم! -

 حماس تسجل نجاحا عسكريا ميدانيا فا  كل التوقعات! -

 دمار هائل يسود الموقع العسكر  في غزة! -

 إرهاب األنفا : ضربات من تحت األرض! -

 م1)في مرحلة سابقة! تاتفجير المجنزر حرب األنفا : إنجاز معنو  لحماس يواز  -

ي تكنولوجوقيادة الجيش اإلسرائيلي استنفرت جميع وحداتها للبح  عن حل أمني عسكر  

وجي، تكنول هالحقيقي د أن الحل اليكللتألمشكلة األنفا ، مما دفع بالعقيد ستسفيكا فوكسس من سالح المشاة 

 ة لسط ي  األشعة السينيطيار بالتصوير عن طرالواض  أن الحل الييالي بأن تقوم طائرة بدون و

ن أنواع جسات ماالرتكاز على الماً قترح، من موجودا في الفترة القريبةكشف األنفا  لن يكوتاألرض، و

 .تلفة يتم إدخالها في األرضمي

أذهل  نفا حفر األ مستوى التطور النوعي الذ  بلغ  أسلوبإذن يمكن القون بكثير من الثقة أن 

ألخيرة اواجهة ى المأطلقوا علوعمل فاعل مثمر حقيقي في مواجهت ، بوأعجزهم عن القيام  ئيليين،اإلسرا

شكل  ي، وما سحرب األنفا س، كداللة أساسية على قوة ونقل هذا األسلوب في الميزان العسكر في غزة 

 من رافعة مهمة، بالغة األنر والجدوى، للمقاومة والشعب الفلسطيني.

يام ي للقألنفا  سداني غولدس مسئون األبحاث والتطوير في الجيش اإلسرائيلوقد دفعت حرب ا

معات بجولة في المصانع األمنية، وتحدث عن االحتياجات، وبح  عن اإلجابات، وتوج  نحو الجا

بسرعة، فا  وللحدي  مع ميتصين في مجاالت ميتلفة، والجملة الوحيدة في فم : إيجاد حل لمشكلة األن

حت توجود كلة، وسيكون الجيش مستعدا لدفع أ  مبلغ من أجل التغلب على سالعدوس المالمان ليس مش

 األرض! 

مل أبارقة لوبعد كل هذا البح ، وبعد إعمان مئات الميتصين فكرهم في محاوالت للتوصل 

دى توجد ل مضطرون لالعتراف بأن  ال األنفا  وتدميرها، جاءت اإلجابة:تكنولوجية تمكن من تحديد 

عدة  ستغر ي في غزة الجيش بأن حفر األنفا خاصة بعد إقرار  ش حل سحر  لمشكلة األنفا !الجي

دمير ميا  لتأسلوب خراطيم الما يعني فشل ن من المواد المتفجرة، أشهر، نم يزود  المقاومون بأطنا

نم تؤد   ، داخل أن هذ  اليراطيم ستحدد مكان النف ، وستتغلغل الميا ب عتقاداال بعد أن ساداألنفا ، 

 نهيار .ال

ي  ف، وهو ما يرى المواجهة األخيرةعنوان  في غزة شكلت ن حرب األنفا كل ذلك يعني أ

لصال   لميتلة، ومحاولة جادة لتعديل موازين القوى احماستقدماً ملموساً في إنجازات ومكاسب  الجيش

 االحتالن وآلت  العسكرية.

رئيس قسم التاريخ في الجيش اإلسرائيلي الذ   وقد أكد هذ  الحقيقة العسكرية سشاؤون شا س

ً  أصدر  أو عاجالً  آجالً   نسأ لتحديات الهامة لقواتناس جاء في بعنوان: سالحرب تحت األرضية وا كتيبا

ستتحون األنفا  المشكلة المركزية أمام الجيش باالعتماد على التجربة التارييية، مستشهدا بالفشل الذ  

ربو سالفايتكونغس جنوب ة في فيتنام لمواجهة تحد  األنفا  الذ  استيدم  محامنيت ب  القوات األمريكي

 م2)فيتنام.

 تزبرلة على أن تفسيرات موضوع األنفا ، وردة الفعل اإلسرائيلية المتيبطة، ال تلغي أسئ

ن دفع عتوقف للأنب كلفة األنفا  عالية جداً، وحماس مرت بأزمة مالية حادة أدت  هاهمأ ،اهعلى هامش

مة، وافرت للحكوما تالعسكر  على تمويل من مصادر ميتلفة ع هاجناح حصلفهل  ،موظفيها رواتب

 مة؟ نفا  قديأأم أنب األولوية أعطيت لألنفا ؟ أو هي ، كما هوالحتياجات العسكرية ابقي خط إمداد و

                                                
 كبريات الصحف اإلسرائيلية: يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس، إسرائيل اليوم. م هذ  العناوين مستقاة من1
 23/5/2014تفاصيل حصرية عن أنفا  غزة! م 2

http://adnanabuamer.com/article.php?id=416#.VFZAfvmsVog  

http://adnanabuamer.com/article.php?id=416#.VFZAfvmsVog
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داع غزة إبأنفا  لكن الثابت أن ، منيب األو سياسيب الكلها مجموعة من األسئلة ذات المعنى 

 .هااإلسرائيلية وحسب، بل على نحو أوسع من-في تاريخ الحرب الفلسطينية يسعسكر  تارييي سيون  ل

 ثانياً: الصواريخ والقذائف
السياسية والعسكرية أن الميزون ة اإلسرائيلية أدركت القياد ،منذ الساعات األولى للحرب

 ً بل باآلالف  ،ال يتعل  بمئات الصواريخ ، وأن األمرالصاروخي لقوى المقاومة الفلسطينية ليس عاديا

 .يسرائيلالكيان اإلالتي تستطيع تهديد مناط  شاسعة داخل 

دوائر البح  اإلستراتيجي والتحليل االستيبار  على رصد وتفح  عدد الصواريخ  وعكفت

ً الفلسطينية  ن والمواقع ، ونوعيتها، ومداها، والجهات التي تطلقها، وطبيعة األماكالتي يتم إطالقها يوميا

التي تستهدفها، وتضع كل هذ  المعطيات تحت مجهر البح  والتحليل، لتيرج بالعديد من النتائج 

وحجم قدراتها  ،ومدى قوة واحترافية قوى المقاومة ،واليالصات حون طبيعة األداء المقاوم

ن األف  ، ورسم تصور واض  حوحماسفيدها كثيرا في فهم تضاريس المعركة مع لعل  يالصاروخية، 

 .هاالزمني الذ  يمكن أن يبلغ  مسار المواجهة مع

 2014شكل توضيحي يظهر تطور القدرات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية خالل حرب غزة 

 
أن العقل الفلسطيني  يونسرائيلاإلحتى أيقن  غزة، ولم تم ِّ إال بضعة أيام على بدء حرب

ة يمتاز بمهارات عالية وذكاء عسكر  الفت، جسبد  كثافة المقاوم الذ  يتولى إدارة المنظومة الصاروخي

الكيان ، وشمولها الجغرافي ميتلف المدن والبلدات في طون وعرض ةيوميالعدد الصواريخ 

 والتركيز على:، اإلسرائيلي

 منطقة الجنوب التي تشكل قلب العمل الصناعي واالقتصاد ،  -أ
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 منطقة الوسط التي تشكل الثقل السياسي،  -ب

تهمل مناط  الشمان التي أكدت مدى قدرة صواريخ المقاومة على النيل من العم  دون أن  -ت

 م1)الجغرافي، وأشعرت اإلسرائيليين بانعدام األمن في كل مكان.

ً  بدابل إن وقع المفاجأة على قادة االحتالن  يا أيام  لى مدىعحين استمر إطال  الصواريخ  مدوب

معظم  اعتراض فشل القبة الحديدية فيب وزاد األمر تعقيداً الحرب بوتيرة منتظمة تقريبا دون تغيير، 

ع ي المجتمقها فالصواريخ رغم كلفتها المادية الباهظة والهالة الدعائية الهائلة حولها التي تم تسوي

 اإلسرائيلي.

واقع استهداف المبفي مواجهة صواريخ المقاومة يكمن  يونسرائيلاإلولعل أخطر ما واجه  

رة   إشاأفي الوقت الذ  حرص في  مق  الرقيب اإلسرائيلي على منع  ،ة الحساسةالعسكرية واألمني

د الحشووحولها في وسائل اإلعالم، ناهيك عن دقة استهداف المستوطنات والبلدات المحيطة بغزة، 

 والتجمعات العسكرية على التيوم عبر قذائف الهاون والقذائف الصاروخية قصيرة المدى.

 170على شعاع يصل  اإلسرائيليعم  الرتها على ضرب أهداف في أنبتت المقاومة قدو

ألراضي لخالها إدو ،القدرة على إخفائها وتيزينهابوتبقى الميزة األساسية لهذ  الصواريخ ، كيلومتراً 

 . المحتلة

ت دنب  إذا أراللقون أرئيس مجلس األمن القومي الساب  سيعكوب عميدرورس وهو ما دفع 

ها، طل  منتفعليها السيطرة على المناط  التي  ،  الصواريخ من غزة بشكل كاملإيقاف إطالالحكومة 

 سيكون هناك خياران فقط:  وإالمطروحاً،  كانفي إشارة إلى أن خيار احتالن القطاع 

 سالح الجو واالستيبارات لضرب حماس الجيشستيدم فيها يإما نشوب حرب استنزاف  -1

 ، غزةفي 

 م2)اء واسعة من القطاع.وإما إعادة السيطرة على أجز -2

  :عدداً من الميزات التكتيكية، أبرزهافي غزة حملت  صواريخ المقاومة

وي  وتحت أرضية نابتة ومتحركة، ما يعطي القدرة على تم ،إطالقها من منصات أرضية -أ

 ها، أماكن

  عدم قدرة منظومات الصواريخ اإلسرائيلية على اعتراضها بسبب سرعتها العالية، -ب

لى رات عالقها بصليات كبيرة، وعلى علو منيف ، ما يؤخر ويربك قدرة الراداإمكانية إط -ت

بتها ومن نم اعتراضها في الوقت الذ  تكون قد قطعت في  مسافة أمنت إصا ،التقاطها

 . ألهدافها

 على النحو التالي:وتمتلك المقاومة ترسانة صاروخية كبيرة 

 10مداها األقصى  ،ميلليمتر 107سغراد وكاتيوشاس من عيار  السوفيتيةالصواريخ  -1

 كيلومتر،

 6-5يها فكيلومتراً، وتبلغ حمولة الرأس المتفجر  12-9س يتراوح مداها من 1،2سالقسام  -2

زيد راً، فيس األكثر تطو3أما سالقسام ، كيلوغرامات من مادة ستي ان تيس شديدة االنفجار

غرامات كيلو 10ن مجراً كيلومتراً، ويحمل رأساً متف 16أمتار، ويفو  مدا   3طول  عن 

 ،من مادة الـستي ان تيس

ة، كبير قدرة تدميرية اتذ ا،وسرعة إخفائه اسهولة تحريكه هاومن ميزات ،الـسكاتيوشاس -3

لقتان ساحات افي وتتميز بفعاليتها ، على إحداث هلع وانهيار نفسي لدى العدو ةقادرو

صل مدا  كيلوغراما وي 42.5ميلليمترا ويبلغ وزن   132الضيقة والجبلية، وهو من عيار 

 ، كيلومتراً  15

 ،كيلومتر 100أمتار ومدا   6طور في سوريا، يصل طول  مس من صنع إيراني 5سفجر  -4

 ،سالحاً جديداً تستيدم  المقاومة قادر على وصون تل أبيب، ويعد

لتدميرية االفر  بين  وبين سفجرس في القوة ، وكيلومترا 75س متوسط المدى، مدا  75سأم  -5

 70س الـ75كيلوغراماً، فيما تبلغ قوة سأم  90األخير رأس المتفجرة، حي  تبلغ قوة لل

 ً  ،كيلوغراما

                                                
 سرائيل، مرجع ساب .م أصعب حروب إ1
 :19/8/2014م رون بن يشا ، كل شيء وأ  شيء في غزة عدا حرب استنزاف، يديعوت أحرونوت، 2

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=721814  

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=721814
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كيلوغراماً، وصارو  سأم  45كيلومترا وبرأس تفجير   120ن عمدا   ويزيدس 160سأر  -6

 145وبرأس تفجير  يناهز الـ ،كيلومتراً 150سور  الصنع يصل مدا  العملي  ،س302

 م1)كيلوغراماً.

 ،يفاالمقاومة بواسطة هذ  الترسانة ضرب المدن اإلسرائيلية مثل تل أبيب وح تعاطستاو

 كرياً ركة عسما قلب ميزان المعم ها،لمطارات العسكرية والمدنية والمفاعالت النووية بشعاع يغطيوا

 ً  لصال  المقاومة. ونفسيا

الكتاب  ال توجد معلومات تقنية عن صواريخ القسام من مصادر حماس الرسمية، لكنو

، 2010المرجعي في الصواريخ المدفعية الصادر عن مؤسسة األبحاث الدفاعية النرويجية في عام 

 م2، على النحو التالي:)وضع جدوال يبين في  المعلومات األساسية عن صواريخ القسام

 3قسام 2قسام 1قسام  

 مليمترا 170 مليمترا 150 مليمترا 60 القطر

 كيلوغراما 90 كيلوغراما 32 كيلوغرامات 5.5 الوزن

 أكثر من مترين سنتيمترا 180 سنتيمترا 79 الطول

 كيلومترات 10 كيلومترات 8-3 نالنة كيلومترات المدا

 كيلوغرامات 10 كيلوغرامات 7-5 نصف كيلوغرام الحمولة المتفجرة

، فقد س4، 3، 2، 1قسامستسمية الصواريخ، فبعد أن كانت بحماس الطريقة التي تتبعها  وغيرت

، على نحتالأخذت تسمي الصارو  بالحرف اإلنجليز  األون في ألقاب أسماء قادتها الذين اغتالهم اال

 النحو التالي:

 ،2003ل في يالذ  اغت سإبراهيم المقادمةلـسم يرمز M75صارو  ) -1

تيان الذ  تولى رئاسة الحركة بعد اغ سعبد العزيز الرنتيسيلـسم يرمز R160صارو  ) -2

 ،2004غتيل عام واد ياسين، الشيخ أحم

 .2012 د كتائب القسام الذ  تم اغتيال  عامئقا سأحمد الجعبر ـسم يرمز لJ80صارو  ) -3

ومعلومات تقنية  ،صواريخ أخرى يعتقد أنها موجودة لدى المقاومة التالي ويبين الجدون

 م3)عنها:

 االسم
الوزن 

 بالكيلوغرام

الطول 

 بالسنتيمتر
 العيار بالمليمتر

المدا 

 بالكيلومتر

وزن الرأس 

المتفجر 

 بالكيلوغرام

 8 9 107 84 19 حاسب

 10-9 9 90 160 30 )طويل( 3ناصر

 10-9 6 90 125 25 )قصير( 3ناصر

 10-9 9 115 180 40 4ناصر

 2A 23.5 150 90 6 8قدس 

 2B 33.5 110 115 7 8قدس 

 3A 35 130 102 8.5 6-7قدس 

 3B 42 200 127.5 9 8قدس 

 20-15 55  - -  - هوك آي

  - 17  - -   - كفاح

  - 8  -  -  - عرفات

                                                
  http://assafir.com/Article/75/361292: 19/7/2014ا بعد تل أبيب، السفير اللبنانية، الترسانة الصاروخية: إلى مم 1
 :10/7/2014م صواريخ حماس: قسام فرنتسي نم جعبر ، الجزيرة نت، 2
-5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AEhttp://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/7/10/%D8%B

-%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%

%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AB%D9%85-D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%  
 :12/7/2014م صواريخ حماس، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، 3

http://www.alzaytouna.net/mobile/permalink/71961.html#.VFeUTfmsVog  

http://assafir.com/Article/75/361292
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/7/10/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AB%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/7/10/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AB%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/7/10/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AB%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://www.alzaytouna.net/mobile/permalink/71961.html#.VFeUTfmsVog


63 

 

ل ال يمكن الحصون على رقم دقي  لكمية الصواريخ الموجودة لدى المقاومة، لكن مجمو

، تشكل نواعألف صارو  بحد أدنى من ميتلف األعيرة واأل 20 هاالتقديرات العسكرية تشير إلى امتالك

 .على المستويين النفسي والعسكر اإلسرائيلي  المحتل في ضرب وإيذاء يالعامل األساس

 ،صارو  وقذيفة هاون 3500 خالن حرب غزة إن حماس أطلقتاإلسرائيلي الجيش وأعلن 

صاروخا لمنطقة سغوش  60كم، و 40صاروخا، لمسافات متوسطة حتى  250بينها ألف قذيفة هاون، و

  مطار سبن غوريونس شر  تل أبيب وقواعد الحن توجي  صواريخ باتجا  نوأدانس ومناط  الشمان، 

 م1)سالح الجو.

 المحاذية لمطار بن غوريون تغيير سإيهودسسقوط الصواريخ على مدينة وقد أسفر عن 

ع بسلطة ار، دفن سقوط الصواريخ على تلك المنطقة القريبة جدًا من المط، ألاألمنية للجيشاإلجراءات 

 ألوربيةاتبعها غالبية الشركات و، إلى هناكان شركاتها الطيران الفدرالية األمريكية لحظر طير

غزة ع ةس بقطاصاروًخا أنتج في سمحدداإلسرائيليين، ألن في خطوة أربكت الحكومة واألمن  ،والعالمية

مطارات م في الوعطل مطارها الرئيسي، وأجبر اآلالف على االنتظار أليا ،دولة بأكملهاالحياة في شوش 

 الجوية. لرحالتالعالمية بعد توقف ا

 شكل توضيحي لمديات صواريخ المقاومة المنطلقة من غزة باتجاه الكيان اإلسرائيلي

 
 المفاجأة اإلسرائيلية من صواريخ غزة أخذت الجوانب التالية:

  ايدة،إعالن أجهزة الميابرات أنها لم تقدر أن تصل صواريخ حماس هذ  المديات المتز -1

استيدام أنابيب أو مواد تستيدم في الزراعة تم تهريبها بفي غزة مصنعة محليًّا  هامعظم -2

سنتيمتًرا  30-15يستيدمون قساطل الميا  بمقاسات ميتلفة من  وهامصنعوقطاع، لل

السماد كويحشونها بالمواد المتفجرة التي يعدونها من مواد كيميائية  ،يقطعونها

 م2،)الزراعي

 ،إلطال أنها غير قابلة للرصد قبل اقذائف الهاون التي تُطل  من غزة ما زاد من فتك  -3

 ،وغير قابلة لالعتراض

من  ، رغم ما توفر طويلة المدى حماس سالح الجو أين تتواجد صواريخعدم معرفة  -4

شل فبأن  ما جرى ، وتفسير االستيبارات العسكرية والشاباكومعلومات قيادة الجنوب 

 ة،اروخياستيباراتي كبير بشأن معلومات األمن حون قدرات حماس الص

                                                
 .14/8/2014حماس لديها قذائف هاون وصواريخ مطورة، يديعوت أحرونوت، م 1
 .7/8/2014م معاريف، 2
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ان تناق  التصريحات اإلسرائيلية حون طبيعة وحجم صواريخ حماس، ففي حين قان ست -5

صواريخ ال مدى، رئيس مركز دراسات الفضاء والصواريخ في معهد سفيشرس، إن سعنبار

رئيس شعبة الدراسات لكن سإيتي بارونس  ،كيلومترا 150مداها األبعد يصل وواسع جدا، 

بحوزة حماس المئات من الصواريخ التي يصل مداها صرح أن  في االستيبارات العسكرية

 م1،)كيلومترا 80إلى 

أصب  و، 2012 حي  انتهت الحرب السبابقة 2014غزة األخيرة كتائب القسبام حرب  لقد بدأت

دس تل أبيب والقمدن سدود من الماضي، وبدالً منها ركبزت على أقصف مدن سديروت وعسقالن و

ا يعني امت دب  ة بالتصلحديديب ا، رغم ما قامت ب  القبة يينسرائيلاإلالكها لمدى صاروخيب فاجأ وحيفا، ممب

 .رائيليماليين إس 5، والكيانلها، لكنبها أخفقت في منع الشلل واإلرباك ألكثر من نصف مساحة 

 دخان بع إتقنين  القسبام لتصنيع المزيد من القذائف، إذا تبمكتائب فإن تحديباً يواج   ،ومع ذلك

ة التي تدخل في صناعتها وتطويرهالالموادب  تقدير  م توفررغ ، في ظل اتفا  وقف طال  النار،قطاع غزب

 فينق   بإطالة أمد المواجهة لحصونها ل يسرائيلالجيش اإلموقف مقل  في حماس بإمكان استنزاف 

 ليوميبة،ااريخ الصوالصاروخيبة، لكن كتائب القسبام تحسببت لهذا السيناريو، وبدأت بيف  عدد  اقذائفه

 .مع بقاء التبهديد القائم على الجبهة الداخليبة اإلسرائيليبة

 ً  أسر الجنود: ثالثا
في  سيطلعاد شالسغ، آخرها اإلسرائيليين لجنودلمن عمليات أسر  اً دعدالقسام كتائب  نفذت

سرائيلية اإل، أفرجت السلطات 2011، وبعد صفقة تبادن لألسرى أبرمتها في أكتوبر/تشرين أون 2006

 .األسيرأسيرا، مقابل تسليم حماس للجند   1050عن 

ا ي نفذتهكتائب القسام عن أسر الجند  سشاؤون أرونس خالن العملية التأعلنت خالن الحرب و

ً  14قتل فيها  ،غزة بمدينةشر  حي التفاح  ، حي  سوالنيغسبينهم قائد لواء  50وأصيب أكثر من  جنديا

 مسبقاً، معد ألغامفي حقل ووقعت  ،مؤللة حاولت التقدم عسكريةدراج قوة لى استالمقاتلون ع أقدم

 جميع من ت علىوأجهز ،وفتحت أبوابهما، في اآلليات، نم تقدمت القوة القسامية نحو ناقلتي جند و وفجر

 .فيهما

 ،بارك ئولينمسبأن حماس تحاون قتل  يةسرائيلاإلتقييم أمني لدى األجهزة األمنية فيما انتشر 

ريين س ومسئولين سياسيين وعسكسسموشي  يعلونس ورئيس األركان سبيني غانت حربينهم وزير الب

خالن  ثيف قصفها ألماكن تواجدهموتقوم بتك ،مستوطنات غالف غزةل همزيارات ترصد هان، ألكبار

 .لإلطالع على األوضاع األمنية في تلك المناط  هم،زيارات

، رها قائد المنطقة الجنوبية سسامي ترجمانسامنطقة زا  م إطال  قذائف هاون تجتبالفعل فقد و

لمكان لالطالع على لبطلب من حراس الشاباك الذين سبقو   سناحل عوزسيعلونس زيارت  إلى س ألغىو

 م2)بقتل وإصابة عدد من اإلسرائيليين. تسبببكثافة تحماس حينها قذائف الهاون  وأطلقت ،الوضع

مة علاايهم لتحقياا  أهااداف وطنيااة، ساا التفاااوضماان أجاال  سااتوطنينوالمتعاادُّ عمليااات أساار الجنااود و

ا عان ذكااء كشفت العملياات بتنوعهاا وبطرائا  تيطيطهاا وتنفياذهالمقاومة الفلسطينية، وبها  تبارزة تميز

لقضاية  وماةقاوى المقاوالمتتباع لألحاداث يتضا  لا  مادى االهتماام الباالغ الاذ  توليا  ، شديد وإبداع متمياز

د بالدم خالن مسيرة سانوات طويلاة نفاذأن ه حي األسرى،  قاوى ل ةيالعساكر نحاةجفيهاا األ تذا الدور تعمب

 حماس العديد من عمليات األسر لجنود ومستوطنين.المقاومة، خاصة 

بتااااريخ  س النوعياااةالاااوهم المباااددخاااالن عملياااة س إسااارائيليأسااار جناااد  نجااااح حمااااس ب ولعااال

 المقاومااة خااالن ساانوات الصااراع مااعها تي نفااذإلااى األذهااان عمليااات األساار التاا ، أعااادت25/6/2006

د داخاال الااذ  تمكاان ماان القيااام بعمليااات أساار لجنااوكثاار بااروزا الفصاايل األالحركااة عاادُّ االحااتالن، حياا  ت

كااان واليااارج، الااداخل وجاارت العديااد ماان العمليااات النوعيااة فااي تاااريخ المقاومااة فااي واألرض المحتلااة، 

 ً  ن اإلسرائيلية.في السجو وما زان األسرى والمعتقلين الهدف دائما

فاااي طاااور إحيااااء  اإلسااارائيليين عملياااات خطاااف العساااكريبينالفلساااطينية للجاااوء المقاوماااة وأتاااى 

أنب هناااك عواماال متعاادبدة ماان شااأنها أْن تساااعد فااي ، الساايما ونابتااة اعتماادتها منااذ زماان بعيااد إسااتراتيجية

                                                
 :11/7/2014ص  المعلومات االستيبارية، يديعوت أحرونوت، م حماس استيلصت العبر والجيش ينق1

http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=624291  
 :25/8/2014للبنانية، إسرائيليين، األخبار ا مسئولينحماس تحاون اصطياد م 2

akhbar.com/node/214119-http://www.al  

http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=624291
http://www.al-akhbar.com/node/214119
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ذات  هااأنب مثلو خاصاةل المطلاوب، ، وفي الوقت ذات  هناك عوامل تعترض سبيل تطبيقها بالشاكهااعتماد

 جدوى سياسيبة ودوليبة أكبر من باقي أشكان المقاومة.

ب حار ألسار فايادث اولام تكاْن حافنابتاة،  إساتراتيجيةنب أسر الجنود من قِّبَل المقاوماة يعادُّ وطالما أ

، شالمنهاا ماا فأمراً جديداً، فالسنوات الماضاية كلبهاا شاهدت محااوالٍت عادَّة؛ منهاا ماا نجا  و غزة األخيرة

 :من قِّبَل المقاومة اإلستراتيجيةعتماد هذ  التدفع التي ساسية األعوامل ومن ال

نااك نمان  بسهولة إذا لام يكاْن هاألسرى  ؤالءهفي عدم اإلفراج عن  تعنت السلطات اإلسرائيلية -1

 ،مقابل

الهاادف واضاا  ال جاادان ف ،أساار الجنااودتاام  إذاالضااغوط اليارجيااة علااى الفلسااطينيين غياااب  -2

 بيصوص .

وإمكانيااة الااتحكبم بهااا،  ،علااى الواقااع الفلسااطيني اإلسااتراتيجيةإمكانيااة تطبياا  هااذ  ومااع ذلااك تبقااى 

وضاامن جغرافيااا آمنااة وشااديدة  ،إدارة القضااية ماان قِّبَاال المقاومااة أمنيباااً وسياسااياً بااذكاءٍ مرتبطااة بمجريااات 

ج بتسااجيل نجاااحٍ اسااتراتيجي، وهااو اإلفااراج عاان ا طبيعااة التركيبااة ، بجانااب ألساارىالساارية يمكاان أْن تُتَااوب

فااي سااهولة إخفاااء الميتََطفااين ماان قِّبَاال ودورهااا  ،الضاافة والقطاااعفااي الجغرافيااة لألراضااي الفلسااطينية 

 م1)االحتالن، أو إمكانية نصب كمائن لالختطاف.

جناد ، علااى  1800كتائااب تضام أكثار ماان  9فار  فااي الجايش اإلسارائيلي مكونااة مان  3عكفات و

ناود حمااس بأسار ج اتعمليات أسر تقاوم بهاا حركاات المقاوماة، فاي أعقااب تهدياد سيناريوهات لمواجهة

 حالااة ماانلودفعاات هااذ  التهدياادات هيئااة أركااان الجاايش ، ساارىاألإلجبااار االحااتالن علااى إطااال  سااراح 

ملياات عد لمواجهاة توظيف هذا العادد غيار المسابو  مان الجناود فاي االساتعداباالستنفار، وجدت تعبيرها 

  .ملةاألسر المحت

إعاداد  األكثر من ذلك أن الجيش استيدم عددا ممن يوصفون بأنهم من سألمع قادت س لإلشراف علاى

 ات اختطاافهذ  التدريبات، فقد انتدبت هيئة األركاان سإياالن شاالينس إلعاداد سايناريوهات محتملاة لعمليا

وس وسأفياف لين ستاان روسالجنارالأوكلت مهمة اإلشراف على تنفياذ التادريبات ويقوم بها نشطاء المقاومة، 

 كوخافيس.  

ألزمات كثف الجيش من عمليات الحراسة فاي المنااط  التاي يتواجاد فيهاا كباار قاادة الجايش، وفيما 

لعساكرية اهيئة األركان ضباطها باتياذ إجراءات احترازية لتجنب عمليات األسر، مثل عدم لابس البازات 

 م التعرف عليهم وبالتالي اختطافهم.التي يظهر عليها رتبهم ومناط  سكناهم، حتى ال يت

 وقاماتساتبدالهم بمعتقلاين، الأسار جناود واحتجاازهم كرهاائن بجهودا حثيثة للنجااح  حماسبذلت و

بجمااع معلومااات عاان تحركااات الجنااود وتاانقالتهم الميتلفااة، ونتيجااة لااذلك اشااتعلت فااي أوساااط المؤسسااة 

قواعد عسكرية واحتجااز قاادة وجناود مان ل قاومينماألمنية والعسكرية تحذيرات حقيقية تتعل  بنوايا تسلل 

 ً مان مغباة السافر فاي  ماع ذلاك يقاوم الجايش باين الحاين واآلخار بتحاذير جناود  داخلها كرهاائن، وانساجاما

 م2).سيارات مشبوهة

نارياة  تادمير المحايط عبار قاوةلفي غازة، باادر  جنود  أحداختفاء كتشف فيها الجيش افي كل مرة و

 :في هاتين الحادنتين، ستيدم سياسة ساألرض المحروقةساالعسكر ، كبيرة، أو بالمفهوم 

 فارتكب،20/7/2014يوم  سأورون شاؤونس حماساختطفت حين في الشجاعية  :األولى -1

ً  120 وقتل ، مذبحة في الجيش لمكان ا وهدم البيوت على رؤوس أصحابها، وحون،فلسطينيا

 ،بعد عين اً أنر

، سدينلوغهدار سالضابط  سفعاتيسغجنود وحدة  عندما فقد 15/8/2014يوم  :الثانية -2

 .شهيداً  130وخلفت أكثر من  ،فأحرقت الوحدة أجزاء من رف 

ً انتقامياإلجراء يبدو و ء اسم سإجرابالجيش في حان أسر أو اختطف أحد جنود ، ويعرف يتيذ  ، ا

ً ريحص اً منذ منتصف نمانينات القرن الماضي دون أن يصدر ب  قرارمعمون ب   ،نيبعلساه شفو   بل ،ا

  .فقط

                                                
 :14/4/2009م عدنان أبو عامر، أسر الجنود.. سياسة المقاومة الثابتة ضد جيش االحتالن، الحملة العالمية لمقاومة العدوان، 1

http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4801&Itemid=1435  
 .164، ص2011م رونين بروغمان، معارك إسرائيل السرية الستعادة أسراها، دار كينيرت، تل أبيب، 2

http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4801&Itemid=1435
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وإن نتج  ،مليةعالإحباط  هو، فإن أهم هدف إسرائيليين أن  في حان اختطاف جنوداإلجراء ين  

في ، بشكل مكثف  ما زان موجوداً   قصف الموقع، الذ  يعتقد أن عبر، إصابة الميتَطف أو قتل   عن

 م1)جند  ميتطفس.عقيدة الجيش في هذا االتجا  تقون سجند  ميت أفضل من  ألن، وعنيف

في   ستيدامراج ابعد أن نيبعلس هانظام سشهد المجتمع اإلسرائيلي حالة تململ واستياء إزاء و

ة جنود ميتطفين مع الجبه 6ب صفقة تبادن عق 1986عام هو نظام سر  سن  الجيش حرب غزة، و

ويقضي ، كبي آنذاأسير فلسطيني وعر 1000ن القيادة العامة مقابل أكثر م–الشعبية لتحرير فلسطين 

لحاضنة البيئة من ا النتقاموا ،شتى أنواع األسلحة لقتل الجند  مع خاطفي وبتفعيل كامل قدرات الجيش 

 .لهكذا عمليات

س  ل نفحي  فضل قت ،نيبعلس لقائد جيش طنجة في حرب الرومان قبل الميالدهاوتعود تسمية س

ش نود الجيجقوع فبدالً من و ،تسمية لتشرح ذاتهاومن هنا جاءت ال ،بالسم بدالً من تسليم نفس  للرومان

ء ن عبميل  حتى يت ،يعمل الجيش كل ما بوسع  لقتلهم تحت غطاء محاولة إنقاذهم ،يد أعدائهم أحياءب

 .وجودهم أحياء بيد األعداء

لعسكر  ظام اقائد المنطقة الشمالية األسب  في الجيش سيوسي بيلدس أون من سن هذا الن ويعتبر

في  وب عميدرورس،كاشكناز س وضابط االستيبارات سيع مع قائد شعبة التيطيط سغابي بالتعاون

يش رف الجواعت، وقتلهم مع خاطفيهم إذا لزم األمر ،محاولة للتمل  من دفع نمن وقوع الجنود أسرى

د كانوا في جنو 3مرات منها  3حي  قتل خالن  ،مرات خالن حرب غزة 5اإلسرائيلي بتفعيل هذا النظام 

 في مناط : ،ور اليطفط

ً و تعاطي الجيش مع هذا النظام غير لوج  المحلل السياسي سعميت سيغلس انتقادا الذعا

ً يبدأو نم ،يبي  قتل الجند  الميطوف مع خاطفي  ، ألن نسانياإل ً عشوائي ن قصفا  م2.)نلعقاب السكا ا

 ً  اإلعالمية المواجهة: رابعا
من طيني ضبالحرب النفسية ضد الشعب الفلس يةئيلسرااإل السلطات باشرفيما جرت العادة أن ت

 قلبتيرة زة األخغحرب  لكنيلوذ الفلسطينيون برد الفعل ليس أكثر، وحملة متناسقة من األلف إلى الياء، 

ندالع مة قبل المقاوا هافقد فاجأت، ظهر المجنب أمام القدرات اإلسرائيلية المعهودة في مجان الحرب النفسية

  عالمية مركزة ومتواترة، استهدفت إرباك المستويين: السياسي والعسكرالمعركة برسائل إ

 وضرب الجبهة الداخلية. ،يينسرائيلاإلٍ 

ً و قا  ،سبامت القفي قدرات اليطاب اإلعالمي لقيادات المقاومة وبيانا كبيراً  أظهرت غزة تفوب

ة بصووإدارة الحرب النفسية   ي لغةفورة مثالية حركة اإلعالم الجديد، وتفو  عدد من مغرد  غزب

 ً  .اإلنسان والمقاومة معا

مية إلعالاها كتائب القسام في تصدير رسائلها تداء المعركة استمرت المقاومة التي قومع بد

لمعلقين د من اما حدا بالعديمالمؤنرة التي تنوعت في أشكالها ومضمونها وأهدافها بصورة شب  يومية، 

 ومة.لصال  المقا خسرت الحرب النفسية مبكراً  أبيب تلواليبراء اإلستراتيجيين للتأكيد بأن 

قبل  ها منوصوغ مضامين ،تم إعدادها بلقوة رسائل الحرب النفسية للمقاومة من فراغ،  لم تأت

صعدة لف األمستوى التطور الهام الذ  بلغت  على ميتلميتصين وخبراء في الحرب النفسية، مما يؤشر 

ن لكثير ماللمعركة التي شابها  يسرائيلاإليعة إدارة الطرف ترك أوض  األنر على طبووالمجاالت، 

 الداخلية. ت لذ  اعتور المجتمع اإلسرائيلي وجبهالتيبط واإلرباك، ومستوى الضعف ا

جهة لمدة دقيقة مو االلكترونيعلى موقعها  القسام كتائبفي رسالة مصورة بثتها وجاء 

قادتكم سعربية: العبرية وال تينوكتب تحتها باللغ س،وغانتس يعلونونتنياهو ستظهر صورة ن، ومستوطنيلل

لفية في خ ويظهر، وحكموا عليكم بالموت..اهربوا قبل فوات األوانس ،قصفوا بيوتنا ،قتلوا أطفالنا

ن توطنيونيران تشتعل لهروب عدد من المس ،الصورة مئات الصواريخ تطلقها المقاومة دفعة واحدة

 .وقادتهم

مواجهة الخالن اإلسرائيلي يًرا يظهر قدرتها على استهداف الطيران كتائب فاصاًل قصالبثت و

وقادمة  ،ويظهر الفاصل الذ  كتب باللغتين العربية والعبرية طائرات تحل  في سماء غزة، مةئقاال

 م1)قدرت  على إسقاطها.للإلغارة على أهداف في القطاع، نم يستهدفها القسام في إشارة 

                                                
 .13/8/2014جند  ميت أفضل من جند  ميتطف ! وكالة صفا اإلخبارية، نظام سحنيبعلس .. م 1

http://bian.ps/ar/news3924a93.html  
 .13/8/2014م القناة العبرية الثانية، 2

http://bian.ps/ar/news3924a93.html
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وير  ت كتائب القسام رسائل إعالمية، أهمها شريط فيديو تصوفور اندالع المواجهة، نشر

 ،تشتعل نيران خلف  ومن صواريخ، لمسل  يحمل لصارو  من تصنيعها، ومجموعة صور استعراضية

 رمىم في أنها ارةإش في ،سمن غزة قريبة المدن اإلسرائيلية كلس والعبرية العربية باللغتين أسفلها وكتب

 .القسام صواريخ

، m75بتصنيع صواريخ محلية الصنع من طراز  هامقطع مصور يُظهر استمراروجاء في 

ن غير معروف، في إشارة لتصنيع الصواريخ خالن فترة افي مك داخل ورش التصنيع الياصة بها

اإلسرائيليين: سزعمت قيادتكم الفاشلة أنهم دمروا قدراتنا الصاروخية، لكن  تخاطبو، الحرب على غزة

 م2).تمًراسما زان التصنيع مس

طريقة شنب حرب بوحرب نفسية سهناك فرقًا بين لكن األيام اليمسين من حرب غزة أظهرت أن 

نوو  أنب المفاعل البقامت بإرسان رسائل نصية وحماس انيرطت في النوع األون، ن أل، سنفسية

 الالتي  خالصواري حي ، تعرض لهجوم، لكنب النوع الثاني في صميم حملتها سديموناسفي اإلسرائيلي 

 .بينهم ، لكن يمكنها نشر اليوفيينسرائيلاإليمكنها االنتصار على 

كتائب القسام، بشكل علني وعلى الهواء مباشرة   تحدوجاءت ذروة الحرب الدعائية في 

يوم الساعة التاسعة من مساء  سماء تل أبيب نحوكافة وسائل اإلعالم بتسليط كاميراتهم ل هاتودعب

محيط المدينة لمنع لبطاريات القبة الحديدية  بإرسانلطواقم الفنية العسكرية وتحدت ا ،12/7/2014

 م3)سقوط الصواريخ.

تنفيذ، تل أبيب قبل ساعة من الضد توجي  ضربة عسكرية صاروخية بإعالنها كتائب ال وهدفت

رات كثف لطائي  المجيش اإلسرائيلي، والتحلالرغم قوة  ،نبات قوة الردع، وقدرتها على تنفيذ تهديداتهاإل

 .االستطالع والمروحية والحربية في سماء غزة

تسبب بصدمة نفسية عميقة الكسر هيبة الجيش، وبنج  ي كل ذلك من  القسام فرصة أن

استيدم و ،همتسجيل نقطة لصالح  في الحرب النفسية ضدو تهم،قياد تالعب بأعصاباللإلسرائيليين، و

 .يلسرائيالكيان اإلداخل ى لإل المعركة من غزة نقعلى  قدرت ثبت يهذا سالتكتيك الجديدس ل

اء، حين أعلنت حماس أنها ستقصف تل أبيب بصواريخ جديدة في تمام الساعة التاسعة مسو

، نيينفلسطيعلى استيدامها ضد ال من الحرب النفسية التي تعود اإلسرائيليون طويالً  جزءً  تستيدما

ً  الجانباناستيدم وهكذا  ً  الحرب النفسية سالحا ة ثبيت صورعلى الجبهة سعى كل طرف فيها لت نانيا

ً ، انتصار ً زداد التأنير النفسي لهذ  الحرب التي بدت وسائل اإلعالم جابعد يوم  ويوما  ،منها زء مهما

 إضافة للشبكات االجتماعية.

نجحت وحرب نفسية، هو ، إن ما قامت ب  حماس المراسل الميداني سسيارفيسآفي سقان و

تنفيذ إعالنها، وفي نهاية األمر حدث إطال  بكانت ستنج   نبانتظار إوقف  اإلسرائيليرع الشا، ألن هافي

عند إطال  صافرات اإلنذار توج  وروتينها في المدينة، إلى عادت الحياة  نمالصواريخ في الموعد، 

 م4)لمالجئ.ل اإلسرائيليون

نقل رسالة القسام، وعلى ب   اوخبراؤه المقاومةمهندسو  عمل، وفي وقت الح  من الحرب

 ما يلي:تمثل هذا الجهد فيوبكافة شرائح ،  اإلسرائيليلجمهور ى الإالصورة الحقيقية للمعركة 

ة لمد ةسالر ب والثانية، وهي من أهم القنوات واسعة االنتشار، العبرية اخترا  ب  القناة   -أ

 ،مذكرة إيا  بغباء قيادت  وتهورها ،اإلسرائيليلجمهور لدقيقتين 

ووضع إشارة للقسام، وب  بيان بالصور  ،يإسرائيلمليون لا  البريد اإللكتروني اختر -ب

مستوطنات، وإرسان رسائل التهديد الكتائب القسام على نظام الرسائل الياص بمجلس  عبر سيطرة ،لهم

ادعت حكومتكم أنها أوقفت ..إلى الجمهور اإلسرائيلي: سوجاء في ن  إحدى الرسائل، لإلسرائيليين

لكن ما حصل هو  ،أننا سنسارع لوقف إطال  النار تاعتقدو ،النار دون الموافقة على شروطنا إطال 

                                                                                                                                       
 : 7/7/2014في  صادر م كتائب القسام تحذر مستوطني بئر السبع بالموت، شريط فيديو توضيحي1

lYjWsvM-http://www.youtube.com/watch?v=Dz9  
 :26/7/2014كيف تفكر حماس؟ قراءة ميدانية من الداخل، معهد العربية للدراسات، م 2

-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%9F-AA%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%-issues/%D9%83%D9%8A%D9%81-http://studies.alarabiya.net/hot

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%  

 إسرائيل، م رون شيفر، رئيس مركز أبحاث الدفاع واالتصاالت في جامعة أريئيل، موقع تايمز أوف3
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-tp://ar.timesofisrael.com/%D8%AE%D9%85%D8%B3ht

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%/   

 :10/7/2014درات المقاومة الصاروخية، موقع ويلال اإلخبار ، الصدمة اإلسرائيلية من قم 4

http://www.wahdaislamyia.org/issues/152/aadwan.htm  

http://www.youtube.com/watch?v=Dz9-lYjWsvM
http://studies.alarabiya.net/hot-issues/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%9F-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
http://studies.alarabiya.net/hot-issues/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%9F-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
http://ar.timesofisrael.com/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
http://ar.timesofisrael.com/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
http://www.wahdaislamyia.org/issues/152/aadwan.htm
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واختبأتم في المالجئ كالجرذان،  ،سارعنا للضرب في كل مكان من ديمونا وحتى حيفا، فقد العكس

شروعاً ن إسرائيل بأكملها ستبقى هدفاً مأل ،نحذر حكومتكم مجدداً من مغبة عدم الموافقة على شروطنا

 م1)لنيراننا، كتائب عز الدين القسامس.

جنود على حدود غزة والصحفيين، وإرسان رسائل الاخترا  هواتف عدد كبير من  -ت

، وقد نصية وأخرى صوتية لهواتفهم الشيصية، تياطب كل فئة منهم برسالة القسام في المعركة الدائرة

، حي  على غزة الحربأيام  خالنالقسام تلقى مئات اإلسرائيليين رسائل تهديد موقعة باسم كتائب 

المحمولة، تتعهد فيها بمواصلة القتان والتصد   همم على هواتفSMSأرسلت مئات الرسائل النصية )

بالهروب  همطالبت، وواستمرار إطال  الصواريخ باتجا  البلدات والمدن اإلسرائيلية ،للعملية العسكرية

المس بمعنويات  ةحاول، في مكيماويات، ما يهدد حياتهممن مدينة حيفا، بعد قصفها لمصانع البترو

 م2)اإلسرائيليين في هذ  المعركة.

وتحديدًا  ،يسرائيللكيان اإللشركات الطيران التي تسيبر رحالتها لإرسان رسالة نصية  -ث

أهداف  من بنكألن  ،  الكتائب من خطر اإلقالع والهبوط والسفر عبر هاوريونس، حذرتغمطار سبن 

 .بسبب وجود مياطر محدقة بكافة المطارات نتيجة للحرب ها،تطالبها بوقفو، القسام

 واترقذين اخالفلسطينيين، ال من القراصنة إلسرائيليينلجهاز )الشاباكم تحذيًرا  أصدر -ج

ساط أوفي   حالة القلمما زاد من ، إرسان رسائل نصيةوقاموا ب ،ةبع  المواقع الرسميبة واإلعالميب 

ض الشبكات لهجمبسبب تصاالميابرات  زس من قبل سهاكر ةواسع ةإلكتروني اتعد احتماالت تعرب

 ين.لفلسطينيلداعمين 

اختر  عناصر من حماس موقع شركة سدومنيز بيتساس على اإلنترنت، ونشروا بوست و

، ب، القدسل أبيالعربية والعبرية واإلنجليزية يقولون في : ساليوم سنضرب أعما  إسرائيل.. ت اتباللغ

 .سصارو  2000عسقالن، أسدود، بأكثر من حيفا، 

 حرببصورة تدريجية منذ بدء حمالت القراصنة الفلسطينيين ضد اإلسرائيليين بدأت تتصاعد و

أرفقت صوراً تظهر و ،بارزةإسرائيلية عود لشيصيات عسكرية وسياسية ، ألنها استهدفت حسابات تغزة

وشعار  ،مسلحين من الكتائب وبع  قادتها أرسلت عبر تلك الحسابات رسائل تشمل صورو، هااختراق

 م3).إلسرائيليين الرحيل عن فلسطينا وطلبت منا، هسالهاكرزس الياص ب

اليطوة  واتيذت، دشنت كتائب القسام موقعها االلكتروني الناط  باللغة العبرية ألون مرةو

لموقع على عدة أقسام ا ىحتو، وا، بالتزامن مع تواصل العدوان على غزةيسرائيلاإلمياطبة الجمهور ل

 م4)لكتائب.اتتناون عرض صور ومقاطع فيديو وأخبار 

لجنود التابع لحماس عن ب  رسائل متواصلة باللغة العبرية ل األقصىيتوقف تلفزيون  ملو

 ،هم بهاقبل ل ييبرهم بأن قادتهم ورطوهم في حرب الو، ا براً هيتوعدهم فيها بالموت في غزة إذا دخلو

 .صواريخوعليهم انتظار ال

ً الحرب شعر الفلسطينيون أيامو أن ،هاأنناء ب  التلفزيونات اإلسرائيلية برامج ، خصوصا

القنوات تترجم ما يقولون تلك ن ألوليس الفلسطينيين،  ،لمياطبة اإلسرائيليين تفضائية األقصى تحول

وأظهرت مقاتال  ،اننوعدة  ت إسرائيليةاواخترا  قنبالقسام كتائب نجحت ، فيما بأون أوالً ى األقصى عل

 م5).بسالح  وسط البحر

تظمة من جانب فضائيات محسوبة على الحركة اإلسالمية، صوراً بب  التلفزيون الحمساو ، و

شر د مباأخرى لراجمات الصواريخ تعمل، في تح لمقاتلين ملثمين يحملون قناصات وصواريخ، وصوراً 

 .يسرائيللجيش اإلل

ن ترجمتها: سسنزلزن أمن ية بثت مئات المرات، تقوأغنية بالعبر أنتجت كتائب القسامو

واجعل  يضطرب، اقتل كل الصهاينة، زلزن  ،ساهجم نفذ عمليات، هز كيانهم كلماتها:وتقون ، إسرائيلس

                                                
 .12/7/2014م يديعوت أحرونوت، 1
 رقمي: م وللحرب على غزة وج  تكنولوجي أيضا! موقع القدس ال2

http://www.alqudsalraqmi.ps/atemplate.php?id=237  
 :12/7/2014م القسام ييتر  حسابات الكترونية إسرائيلية بارزة، وكالة سما اإلخبارية، 3

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=206993  
  http://www.alqassam.ps/hebrew: موقع القسام باللغة العبريةم 4
 :14/7/2014ر  األوسط، م الفلسطينيون واإلسرائيليون يستيدمون الحرب النفسية سالحا نانيا في المعركة، الش5

http://share.aawsat.com/home/article/137661  

http://www.alqudsalraqmi.ps/atemplate.php?id=237
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=206993
http://www.alqassam.ps/hebrew
http://share.aawsat.com/home/article/137661
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يظهر في فيديو ، وفي  بركاناس وأشعلأمن إسرائيل، تقدم واحر  معسكراتهم، زلزن أمن إسرائيل، 

بون األغنية، مقاتلو بشكل كبير جدا على  حي  انتشرت األغنية ،على إطال  الصواريخ القسبام يتدرب

 م1.)اليوتيوب، وبعدة أشكان وفيديوهات ميتلفة، في نسبة مشاهدات وصلت مئات اآلالف

ي ، سمي وناطقعلى اإلعالم الر يينسرائيلاإلضد  المقاومةالتي تشنها لم تقتصر الحرب النفسية 

نشر و، عيةوأخذوا يبادرون بالنشر بواسطة الشبكات االجتما ،بل دخل األفراد والمدونون على اليط

فان نتشان أطر  اكيف يجو من األفالم على الشبكات االجتماعية لتهديد اإلسرائيليين، عدداً  الفلسطينيون

لطيين صورا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي وقائد الجيش مو، أنها أهداف الجيشدعي يمن تحت بيوت 

 .بالدماء

فيديو على نطا  واسع لحماس يظهر تدريبات لوحدة كوماندوز بحرية في الميا ،  واتبادلكما 

 م2.)وفيها مقاتل يركع تحت الماء

ة ضد عمليات عسكريتنفيذ القسام تتعل  ب من توني  شهادات لمقاتلي لصحفيينسمحت حماس و

لهاون قذائف افي أنفا  هجومية ومراب  إلطال   وتجولوا، في غزةة توغلمالقوات الجيش البرية 

 .والصواريخ

خاضوا معارك  لمقاتلينمثيرة   قصعلى نشر كتائب القسام وإلنجاح أدائها اإلعالمي، دأبت 

، قطاع إلى جنوب الفي كافة محاور االشتباك من شمان  ضارية مع الجيش في مناط  ميتلفة من غزة، 

 همجزء من ،د االحتالن بكل وسيلةوالتصد  آلليات وجنو ،عمليات التفاف خلف القوات المتوغلةنفذوا و

أخذوا مواقعهم قبل وقد وتهيئتها لالستيدام من قبل مقاتلي النيبة،  ها،مهمتهم تجهيز ،من وحدة األنفا 

 م3.)بدء الحرب البرية

صدار بالغات عسكرية حون عمليات التصد  وضربات المقاومين وقد شهدت حرب غزة إ

يتم ي  ح، عالميةين المقاومين في ميدان المواجهة والوحدات اإلكامل بالتنسي  في ظل ال، الجيشآلليات 

طال  ات وإبأون من قبل المجموعات في الميدان عن ضرباتها للعدو، عن تفجير العبو ا أوالً هإبالغ

 .نالمكان والزماوتحديد  ،القذائف المضادة للدروع ونوع السالح الذ  يستيدم  المقاومون

 ً ف ووص ،مية بإصدار البالغات العسكرية حون ضربات المقاومينتقوم الوحدة اإلعال وتباعا

، ومع شاهداتهملى مع طبيعة اليسائر التي تكبدها العدو التي يحاون المقاومون تحديدها قدر اإلمكان بناءً 

 .ها بدقةاليبرة أصب  لديهم قدرة على تحديد

، إلعالمياء بيطابها ابحلة إعالمية جديدة استطاعت االرتقفي حرب غزة لقد ظهرت المقاومة 

ً ل لم يعتد علي  يضلتاإلسرائيلي في وحل من ال الجيشوأوقعت في ذات الوقت  ى نعكس علا مما، سابقا

ض صور ستيدام وسائل اإلعالم في عرالجرت العادة لدى المقاومة وتصريحات  وأدائ  الميداني، 

بابات ن الدالعسكرية، وأجزاء م الغنائم التي تحصل عليها في أعقاب كل عملية، خاصة حطام اآلليات

 المعطوبة، وأشالء بع  الجنود القتلى.

تة، سكرية بحمع العدو ليست ع ةمعركالدراك أن إلل عادالنجاح الواض  إلعالم المقاومة، ولعل 

ً من هذا  م العمي الفه بل أمنية وإعالمية، تعتمد بدرجة كبيرة على صراع األدمغة والعقون، وانطالقا

 ك ، وعدمو وإرباتضليل العدتعتمد المقاومة سياسة إعالمية  اعتمدتبيعة المعركة مع العدو، وإدراكاً لط

ة اومة ضيقالمق تقديم أ  معلومة يمكن أن يستفيد منها، خاصة وأن المساحة الجغرافية التي تعمل عليها

 خيمة.ب  وواقأو حتى سيفاً مسلطاً تكون ع ،نسبياً، ويمكن للعدو أن يستيدم أ  معلومة كورقة ضغط

ش وربما يبدو من الصعوبة طي صفحة الحرب اإلعالمية التي دارت بين المقاومة والجي

المتحدث  سأبو عبيدةس،اإلسرائيلي دون التطر  للوج  اإلعالمي األبرز في حرب غزة األخيرة، وهو 

عنوية لروح المفي ا اً األكثر تأنير  ولعل ،م بلسان الفصائل العسكرية جميعهاتكل الذ ، القسام باسم كتائب

ً المقاومة  ساعدما م، إخافتهملإلسرائيليين، لقدرت  على   .في الميدان للمضي قدما

جرى تعيين  متحدناً  ،شاب في بداية العقد الثال  من عمر  ،أبو عبيدة صاحب الكوفية الحمراء

من أوائل المطلوبين في قوائم و ،كان قائداً ميدانياً بارزاً في القسام ،صاحب البنية العريضة، القسام باسم

                                                
 :12/7/2014م التسجيل الكامل لألغنية التي أنتجتها كتائب القسام باللغة العبرية ضد اإلسرائيليين يوم 1

 http://www.youtube.com/watch?v=zG7lTEb4mzQ  
  http://www.youtube.com/watch?v=dhTe7701Ulg: 13/7/2014كوماندوز القسام يؤدون الصالة تحت الماء، م 2
 : 6/8/2014حت األرض! وكالة معاً اإلخبارية، قسامياً قاتلوا ت 29م قصة 3

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=718511  

http://www.youtube.com/watch?v=zG7lTEb4mzQ
http://www.youtube.com/watch?v=dhTe7701Ulg
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=718511
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أن  الشريان الرئيسي للحرب النفسية التي تفرضها  الجيش اإلسرائيليويرى ، االغتيان اإلسرائيلية

 م1).سإن  لجهاد نصر أو استشهادسواشتهر بالعبارة اليتامية لمؤتمرات  الصحافية بمقولة: ، حماس

ً خامس  : العمليات النوعيةا
قد ف ،خيرةاأل للجولة استعدادها لتعجيل الهدوء السابقة غلت فتراتاست حماس سراً أنب  لم يكن

ً أنفاق حفرت روخية، الصا قذائفها مدى وأطالت بشريبا، مشغلة غير طيران وسائل وصنعت ،يةهجوم ا

 :أهمها لمرة،هذ  ا يسرائيلالجيش اإلواتيذت عدة إجراءات استعداداً إلمكانية أن تطون المواجهة مع 

 إطال  الصواريخ المنطلقة من غزة تجا  البلدات اإلسرائيلية، عدم كشف أماكن  -أ

 قادمة، للمواجهة ال األرض سرية، انتظارا تحت المنتشرة الصواريخ راجمات اإلبقاء على -ب

 المحلقة،  الطائرات غياب في متوقعة غير أوقات اختيار -ت

 لوماتبمع أهداف  بنك وتغذية ،لتضليل الطيران األرض، فو  وهمية راجمات تصميم -ث

 .خاطئة

قتل لمأدت و ،في غزة حماسضد المعارك  اإلسرائيلي الجيش قائد سسبيني غانتسوصف و

 م2).صعبةالمعقدة وبالد وجنال

 لصناعية،ألقمار امناطيد االستيباراتيبة واوالنشر الزوار  البحريبة ب يسرائيلالجيش اإلقام  وقد

ً عمب لم تكشف تالقسام كتائب ي ضوء أن ف نوعية خالن مجريات الحرب،حدب من تنفيذ عمليبات لل ا ماما

  .تمب معرفت  من خالن جوالت القتانبعضها فحوزتها من أسلحة وقدرات عسكريبة، ب

ئل ام رساأوصل القسب  حي سيتكشبف المزيد من األسلحة، ة الحرب في غزة، كان وكلبما طالت مد

 ن المفاجآت.لجيش مفادها أنب استمرار الحرب سيقابل بالمزيد ملميدانيبة 

 ويمكن الحدي  عن أبرز العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة خالن حرب غزة:

 المضادةاألسلحة  -1
على  حتالنهدفت كافة األسلحة التي ابتكرها المقاومون إلى كسر الطو  الذ  تفرض  قوات اال

خان ت إدإنها منع وصون األسلحة إلى أيديهم من خالن فرض حصار مشدد على المنافذ الميتلفة، حتى

ين مقاوممعظم المواد الكيماوية ذات االستيدامات المنزلية، بحجة الشكوك حون إمكانية قيام ال

 باستيدامها بعد معالجتها في تصنيع المواد المتفجرة. 

 لدولةاوتعتبر صناعة الصواريخ باألخ  من أكثر الصناعات العسكرية المحلية التي أقلقت 

يداً عن لي بعنها تصل داخل مدنها، وقادرة على اخترا  العم  األمني اإلسرائياإلسرائيلية، خاصة وأ

 الحواجز العسكرية واألسوار المنيعة. 

الن وإلى جانب ذلك، نظر اليبراء اإلسرائيليون بقل  إلى تطور كفاءة المقاومة، من خ

 ليتها فيفعا وكانت لها الصواريخ المضادة للدروع استيدمت في صد أعمان التوغل التي قام بها الجيش،

اع في القط يوجد بع  العمليات العسكرية، إذ استيدمها المقاومون بديالً لقاذفات سآر بي جيس، التي ال

 إال قطع قليلة جداً منها. 

ي دخل فوعمل االحتالن خالن سنوات االنتفاضة على منع دخون معظم المواد األولية التي ت

وتستفيد  زدوج،مفات التي يُعتقد أنها تحتو  على مواد لها استيدام بع  الصناعات، وأهمها مواد المنظ

وأهمها  زراعةمنها المقاومة في تصنيع المتفجرات، وتحاون منع دخون بع  المواد التي تُستيدم في ال

 اسفة.مادة )اليورام التي اعتقدت قوات االحتالن أنها العنصر الرئيس في تصنيع العبوات الن

م، سلحتهكتائب القسام إنهم استطاعوا أن يحققوا نورة في مجان تطوير أ ويقون أحد مهندسي

لى ع، أو وإعداد مجموعة من األسلحة، سواء على صعيد القنابل والعبوات الناسفة بميتلف أنواعها

 أرض أو المضادة للدروع، وأن جهاز التصنيع يتعلم من-صعيد الصواريخ، سواء صواريخ أرض

 من خاضوالجأ لييها في المستقبل، حي  ال يكتفي بالمعلومات النظرية فقط، بل أخطائ ، ويعمل على تفاد

 التجارب من قبل ليؤكدوا صحة أ  نظرية، أو ينفوها لتفاد  أية أخطاء سابقة. 

وقد تمكنت كتائب القسام في مجان المتفجرات من امتالك معظم أنواع المواد، ابتداًء من البارود 

تبر من أقوى مواد المتفجرات، كما عملت على تطوير قاذفات القنابل اليدوية من مروراً بأنواع ميتلفة تع

                                                
 23/8/2014أبو عبيدة.. حامل البشريات الذ  ُرفعت لكاريزمت  القبعات، جريدة فلسطين،  ،هدى العفم 1

-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9-http://felesteen.ps/details/news/122381/%D8%A3%D8%A8%D9%88

-%D8%B1%D9%8F%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-AAD8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%%

 %D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html-D9%84%D9%80%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87% 

 .20/7/2014م القناة العبرية العاشرة، 2

http://felesteen.ps/details/news/122381/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B1%D9%8F%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D9%80%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
http://felesteen.ps/details/news/122381/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B1%D9%8F%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D9%80%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
http://felesteen.ps/details/news/122381/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B1%D9%8F%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D9%80%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
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س، وهي شبيهة بقاذف قنابل الغاز المسيل للدموع، حي  تمتلك 16خالن أسلحة مثل الكالشنكوف أو سإم 

 األجنحة العسكرية معظم وسائل التحكم عن بعد وتقنياتها، كالدوائر الالسلكية بشتى أنواعها، ودوائر

% من خبرات تصنيع األسلحة هي نتاج مجموعات البح  لدى قوى المقاومة، التي 99التوقيت، علماً بأن

 تستغل كافة الوسائل المتاحة للحصون على أ  معلومة. 

 المقاومة خالل حرب غزة ضد اآلليات اإلسرائيلية استخدمتهللدروع  صاروخ مضاد

 
لوسائل ية واإلسرائيلية لمنع وصون المواد األولجدير بالذكر ان  منذ بدء الحملة العسكرية ا

 مل لقطاعاح شاالقتالية، اتيذت قوى المقاومة احتياطات بتيزين كميات كبيرة منها، بحي  لو وقع اجتي

 لمتوفرة،دات اغزة، يكون للمقاومة قدرة على الصمود عدة أشهر، والقتان اعتماداً على الوسائل والمع

ً خصوصاً وأنها نجحت في إعدا ة لة مقاومكوسي د وتيزين كميات كبيرة من القنابل اليدوية المصنعة محليا

 ضد األفراد، في حين تبقى العبوات الناسفة الوسيلة األنجع ضد الدبابات والمدرعات.

 أجواء سالح الجو من حجم الصواريخ المضادة للطائرات خالن تنفيذها لطلعات فيفوجئ وقد 

بقوة في ضوء مواصلة الطيران العمل  ،رات لتلك الصواريخم 10تعرضت ألكثر من  ، حي غزة

 ،ملال يمكن وقف إطال  الصواريخ والقذائف بشكل كا ألن  ،واريخصالوبعنف ضد منصات إطال  

 .حتى لو قام الجيش بعملية برية، فإنها ستكون دون جدوى

ات من تريوتس إلسقاط طائرتين بدون طيار مزودة بكاميراصاروخي سب إسرائيل تطلقأو

الجيش حذر سكان غالف غزة و ،س، قادرة على تصوير األماكن وحمل المتفجراتGoProطراز س

 م1).منها

وحن بشكل واض  غياب الطائرات المروحية من نوع ساباتشيس عن المشهد الحربي في كما ل

طراز    تسيدت  طائرات الزنانة والطائرات الحربية منذود في سماء القطاع الا وجولم يعد له، غزة

 هاروسي النوع باتجاه س7سامسإطال  المقاومة لصارو  مضاد للطائرات من نوع  عقب، س16سإف 

                                                
 .25/8/2014لألنباء،  م مفاجأة الصواريخ المضادة في غزة، وكالة قدس برس1

content/themes/Qudspress/print.php?p=159419-http://www.qudspress.com/wp  

http://www.qudspress.com/wp-content/themes/Qudspress/print.php?p=159419
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المواجهة، واعتبر الجيش استيدام وقل  من اشتراكها في  ها،أخافمما  ،حلقت في سماء خان يونس

ئرات الحربية سقاط الطاإدارة المعركة رغم محدودية قدرت  في إهذا النوع من السالح تغييراً في حماس 

 م1)المقاتلة األخرى.

نية ن إمكامنشي س أن سالح البحرية يأخذ في الحسبا مراسلة الشؤون العسكرية سكرميال وقالت

 .زةاطئ غم بإعادة تمركز قطع  البحرية قبالة شواوبناء علي  ق ،بحرس–حيازة حماس لصواريخ سأرض

صد وجدوى بالغة في حرب غزة، التي أنبتت حضوراً فاعالً و ساآلر بي جيسوهناك قذائف 

طع دانية يقالمي االجتياحات المتعاقبة التي استهدفت المدن والقرى والمييمات، ولعل استعراض فعاليتها

 ً  لضغط علىفي ا بمدى أهميتها ومسيس الحاجة إليها، وضرورة توظيفها واالستفادة القصوى منها، إمعانا

 في صفوف قوات . االحتالن، وتحقي  أكبر قدر ممكن من اليسائر

ً إلى جنب مع األلغام األرضية شدي نفجار، دة االيشار إلى أن قذيفة س اآلر بي جيس، تعمل جنبا

 ة.خالن عمليات االجتياح الميتلفة في قطاع غز سالميركافاسونجحت بتدمير عدد من دبابات 

لعامة ر  االط وبعد أن بدأت تأخذ قوات االحتالن احتياطاتها األمنية، من خالن ابتعادها عن

تى في كان حخالن عمليات االجتياح، وأخذت تش  طرقاً فرعية، قامت المقاومة بزرع األلغام في كل م

 البيوت التي استهدفتها قوات االحتالن خالن عمليات التوغل.

ة أكبر تغطي وكان هناك تعاون ميداني بين كافة أجنحة المقاومة أنناء زرع األلغام، بحي  يتم

ي بواتها فائل عة من ميدان المواجهة، تحاشياً إلهدار أعداد من العبوات إذا زرعت كل الفصمساحة ممكن

وات ال م لعبمكان واحد دون تنظيم، وتم تفجير العبوات بطريقة محسوبة، كما جرى إعداد هياكل وأحجا

 تستهلك مواد متفجرة بشكل كبير، وفي نفس الوقت تحافن على شدة انفجارها. 

لنار اطال  ، هناك العبوات الناسفة، ورغم أن هذا األسلوب قد يندرج تحت بند إإلى جانب ذلك

ة، إال وات ناسف لعبواالشتباكات المسلحة، بحكم أن العديد من االشتباكات المسلحة تشهد في طياتها تفجيراً 

اسفة نبوات أن الرأ  استقر على إفرادها بتقييم مستقل، كون العديد من العمليات شهدت تفجيراً لع

وميات ية من فحسب، ومن بينها العمليات الياصة بتفجير وتدمير عدد من الدبابات خالن فترات متفاوت

 حرب غزة.

هذا األسلوب ال غنى عن  في سيا  أ  مقاومة تستهدف تحقي  أنر واض  في صفوف 

بأ   تجاوزها ستطيعتاالحتالن، فآنارها ومفاعيلها القوية تجعل منها الزمة أساسية من لوازم المقاومة ال 

نفيذ تحان من األحوان، ولذلك برعت المقاومة في استيدام العبوات الناسفة خالن حرب غزة في 

، كل منفردفة بشعملياتها العسكرية، فأغلب العمليات العسكرية تضمنت استيداماً ألسلوب العبوات الناس

دت أحتل، سيا  المواجهة مع الم أو أخذت أجزاء ومركبات العملية، وشهدت الحرب إنجازات هامة في

 إللحا  أفدح اليسائر في صفوف الجيش.

 ة، أوفما بين عبوة ناسفة استيدمت في سيا  اشتباك مسل  مع قوات الجيش في حي الشجاعي

ة ت آليعبوة موجهة تم تفجيرها في هدف عسكر  قرب حي التفاح، أو عبوة أرضية أو موجهة استهدف

 ين فيأشكان استيدام العبوات الناسفة التي أبدعت عقون المقاوم عسكرية شر  خانيونس، تنوعت

 تصنيعها وإعدادها، حتى غدت كابوساً خطيراً يؤر  الجيش.

م ستيداوقد أدخلت قوى المقاومة عمليات تطويرية على تصنيع العبوات شديدة االنفجار، وا

يبات والج من تدمير اآلليات مواد جديدة في تركيبها، إضافة البتكار وتصنيع أنواع جديدة، مكنها

يش ن الجالمحصنة بما فيها عدد من دبابات سالميركافاةس، واستطاعت بذلك إسقاط حصن آخر من حصو

 اإلسرائيلي الذ  اعتقد أنها تحمي  من ضربات المقاومين.

ها هاجمتمورغم القوة الدفاعية الكبيرة لهذا النوع من الدبابات، فقد تمكن المقاومون من 

متر،  1,5رها ها عبر تفجير عبوة ال تقل زنتها عن مائة كغم، تقوم بإحداث فجوة في هيكلها قطوتحطيم

ر  اصة شخرغم أن مهمة هذا النوع من الدبابات تكمن في حماية جنودها، لكن مقتل الجنود في غزة 

اتوا ب ذينحي التفاح، أنبت فشل مهمتها األساسية، مما جعل الرعب واليوف يدب في قلوب الجنود ال

 يدركون أن سالميركافا س حصنهم المنيع، لن تحميهم من هجمات المقاومة.

ولمواجهة هذا النوع من المقاومة، لجأ الجيش الستيدام بع  أساليب  لوقف تقنية العبوات 

ماليين دوالر، وهو  3الناسفة التي يستيدمها المقاومون، بحي  قام بتشغيل جهاز لكشفها، وتبلغ قيمت  

                                                
 م حماس تعي  تحلي  الطيران اإلسرائيلي في غزة، المونيتور:1

strela.html-israel-missiles-aircraft-qassam-hamas-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/02/gaza-http://www.al  

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/02/gaza-hamas-qassam-aircraft-missiles-israel-strela.html
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حرك مثبت على سيارة، يمكن  فح  الحاويات والسيارات بدقة تصوير عالية للكشف عن كاشف مت

 .لقتالية، وخاصة العبوات الناسفةالوسائل ا

كما حصل الجيش في وقت الح  على اختراع متطور متيص  بمكافحة العبوات الناسفة، 

نوع من  مو أ نومهمتها منع  وهو عبارة عن مادة كيماوية يتم نثرها في المنطقة المالصقة لحدود غزة،

يء كل ش النباتات، حتى تكون المنطقة نظيفة من الوحل، وتتمكن قوات الحراسة في الجيش من رؤية

 بوضوح.

 إرسال طائرات التجسس -2
ة تمكنت من إرسان طائرة بدون طيبار م حماسأنب برسميًّا  يسرائيلاإل الجيش اعترف ن غزب

  .االجو تمكبن من إنزالهنب سالح وأبيبة، ومدينة أسدود الجنل

ن رة بدوالجوية في سماء غزة تيوفًا أن تستيدم حماس طائرات صغي زيادة قوات  الجيش وقرر

طائرات صغيرة وهي ، واستيدامها كوسيلة هجوم ضد أهداف إسرائيلية ،طيار تحمل متفجرات

لتي ا ،نوبوطنات الجتسبب ضرًرا كبيًرا في حان انفجرت في مست قدفي عمليات التصوير،  ةستيدممالك

 مجهولة القوات الجوية طائرات في سماء غزة بمهمة اعتراض أ  طائرات بدون طياروأوكلت  ،لهاصت

 من المفاجآت التي تستعد إلظهارها. جزءك س،قد تطلقها حما

عد بقدرات حماس،  كشفت عن تحسن وتقدم في مستوى حرب غزةنب أ الجيش اإلسرائيلي قانو

 أصعب ماوأحد  ،الكيانزاد من قدراتها على تهديد  مماامت بها على مدار السنوات، االستعدادات التي ق

يرة ار كبلحا  أضربصناعة صواريخ مزودة برؤوس كيماويبة إل الحركةتيشا  األجهزة األمنيبة قيام 

 يين.سرائيلاإلب

 ماذج:ن 3 أنتجت منها س،1بدون طيار تحمل اسم سأبابيل كتائب القسام من تصنيع طائرات تمكنتو

  ذات مهام استطالعية. A1Aطائرة  -1

 إلقاء.-ذات مهام هجومية A1Bطائرة  -2

 انتحاريةس.-ذات مهام هجومية A1Cطائرة  -3

لكل وطلعات، شاركت في كٍل منها أكثر من طائرة،  3ـب 14/7صباح  طائرات القسام وقامت

، ومع أخرى في الطلعة الثالثة ،لعة الثانيةفي الط اهاطلعٍة مهام تيتلف عن األخرى، فُقد االتصان مع إحد

ألون مرة قامت في و، يسرائيلالكيان اإلا مهماٍت في عم  هون مرة تجر  فيها طائراتوهي ليست أ

سالكرياةس بتل أبيب التي يقاد منها العدوان على  الحربإحدى طلعاتها بمهام محددة فو  مبنى وزارة 

 م1)راض المتطورة لالحتالن.غزة، رغم الغطاء الجو  ومنظومات االعت

 وعمليات التسلل االشتباكات المباشرة -3
 اليلي واقضهم على حدودها، أن ابالعدوان على غزة، وتواجدو واشاركن وجنود إسرائيليقان 

  .مع المقاومة الفلسطينية اتمرعبة على تيوم القطاع، بعد االشتباك

ً ألم س :قان جند  عن االشتباكات البرية التي وقعت في غزةو من مقاتلي حماس الذين  ر أيا

، نا الرصاصات والصواريختن أين أتوال نعلم م ،مع أشباح، لم نر جنوداً  ناشتبكاوكأننا  ،اشتبكنا معهم

 م2).سلكن لم نجد أحداً نطل  علي  النيران ،عن هدف عسكر  نامرعبة بكل المقاييس، بحث يلالي كانت

ثافة ك بسبب ،عنيفة جداً بالعند حدود غزة  تلعندااالشتباكات التي  أوساط عسكرية ووصفت

ني ، ما يعقةقوات الجيش بعدة مناط  متفرفي وقوع قتلى وإصابات عديدة أسفرت عن ونيران المقاومة، 

 . لجنودبوابة ومصيدة ليطف ا غزة يتيوف أن تكونألن  قطاع صعبة وخطيرة جدًا، الفي  ت مهمن أ

الكوماندوز  ونجاح، خلف خطوط الجيش تسللعمليبات ي ه لقسبامالجديد الذ  قامت ب  كتائب ا

ة 8/7/2014المتوسط يوم ر البحر وعبفي البحر ب  اطئ ش قرب، على بعد كيلومتر واحد شمان غزب

راً لدى حماس باستيدام استيبارات جديدة ة، عسقالن، وهي هجمات غير مسبوق ً متطوب أظهرت تدريبا

 م3)نصر المفاجأة.على اإلسرائيليين، وتكتيكات تقوم على ع

                                                
 في العم  اإلسرائيلي: م تصوير فيديو يوض  إرسان حماس لطائراتها1

9fcOJ0ctLA-http://www.youtube.com/watch?v=  
 :25/7/2014م هاني العقاد، إسرائيل تيسر المعركة البرية في غزة، وكالة معاً اإلخبارية، 2

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=716081  
 :8/7/2014م وزع القسام شريط يظهر تدريبات الكوماندوز البحر  الذ  نفذ عملية زيكيم يوم 3

RAhkS4PT3khttp://www.youtube.com/watch?v=k  

http://www.youtube.com/watch?v=-9fcOJ0ctLA
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=716081
http://www.youtube.com/watch?v=kRAhkS4PT3k
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 ،بي الحرفأن  أفسد إحدى أهم المفاجآت التي أعدتها كتائب القسام  اإلسرائيلي الجيشزعم و

ً مصوراً يظهر  زيكيمس س، ينطلقون من البحر في محاولة القتحام قاعدة هامن أفراد 5ونشر شريطا

  تهم.ويعرض الشريط كيفية قيام طائرات ومواقع حراسة الجيش بتصفي، البحرية

وحي قيلة لتومتفجرات ن اً داعتالمقاتلين من البحر، وهم يحملون نظرة قصيرة إلى انطالقة وإن 

اً على بوا كثيرو تدرفيطواتهم نابتة وقوية، توحي وكأنهم ال يطأون هذ  المنطقة للمرة األولى، أ ،بالكثير

ن قاتالمي  ظهر التصوير، ح لكاميرات فقد كان هناك انتبا  ،الجيشالصور تثير خوفاً أكبر لدى و ،مثلها

بان نيرانهما نحو الكاميرات مباشرة  .يصوب

ى لإ   أشارها، الذالتيطيط لتيفي خطورة  لم الجرأة الواضحة لمقاتلي القسام في العمليةلكن 

 ألنها ،الجيشي فاقتحام هذ  القاعدة يشعل الكثير من المصابي  الحمراء بمجرد التفكير فشجاعة كبيرة، 

تيجية ستراإعن حماية منشآت  ومسئولةية كبيرة نسبياً، ولها مهمات حماية حدودية، قاعدة عسكر

 .محطة كبيرة لتوليد الكهرباء، وقودميناء الو ،خزانات الوقود الكبرىـ:ك

المنطقة والسيطرة اإلسرائيلية على البحر فإذا كانت ال تقل إنارة،  التيتبقى مسألة االستيبارات 

ن وصوقبل  المجموعةفي ضرب هذ  الجيش  مطروح: كيف أخف اللسؤان افإن ، محكمة الحدودية

 ،أنرا كبيراى الجيش تركت عل، عملية نوعية مفاجئةها ارعتبالن ين إسرائيلييمراقبوهو ما دفع ب؟ هدفها

 م1).وكادت تغير مسار المواجهة مع حماس

ً  كتائب فجرتوبجانب عملية سزيكيمس النوعية،   العسكر  لمسا أبو كرم منطقة أسفل القسام نفقا

العملية  تهدفو، 17/7فجر اليميس  هجومي معد مسبقاً للمهام الياصة  من خالن نفغزة،  قطاع جنوب

ة، لمنطقاالستطالع بالقوة؛ حي  كلفت الوحدة باستطالع أماكن تمركز قوات االحتالن البرية في ل

ت لمنظوماانسف وتيريب إحدى ل داً تمهي، وقوامها وعديدها كجزء من عملية االستعداد للحرب البرية

 . االستيبارية التي قام االحتالن مؤخراً بوضعها لرصد محيط منطقة اليط الفاصل

ضها االمعارك الشرسة التي خس ، أنوزير األمن الداخلي األسب قان سافيغدور كهالنيس و

مقاتلو ها ابدأقاومة التي المف، األكثر تعقيداً  ي ، ألنهاالجيش شر  غزة لم يعرف لها مثيل على مر تاري

حترم العقيدة أ يلكن ،يريد قتلي رغم أن  ،حترم عدو أفي الشجاعية فاجأتني، أنا أعرف كيف حماس 

عدوا أنفسهم جيداً لهذ  أو ،الذين خاضوا تدريبات طوان الفترة الماضية الفلسطينيين نلمقاتليلالقتالية 

االستعداد للتضحية والفداء من أجل تحقي  وهو  حماس،الشعار الذ  ترفع   واوطبق ،المواجهة

 م2).سالغاية

 اقتحام المواقع العسكرية -4
أخااذت المقاومااة خااالن حاارب غاازة أبعاااداً متقدمااة فااي اسااتيدام أساااليب جدياادة ومتطااورة فااي 

عتاااد اسااتهداف جنااود االحااتالن والمسااتوطنين، وساااعد فااي حاادونها امااتالك قااوى المقاومااة للمزيااد ماان ال

طنين، علااى الاادوريات العسااكرية وقوافاال المسااتوإطااال  النااار رز أشااكان هااذا التطااور والتساالي ، وماان أباا

 والمستوطنات المنتشرة على حدود وقطاع غزة. واقتحام المواقع العسكرية

ان مقارناة بأشاك ،لكثيار عنااء أو تيطايطخاالن حارب غازة يحتااج  ملا هذا األسلوب من المقاوماة

ات إطاال  أن عمليا، وقاد لاوحن يط السليمين لضمان نجاح التنفياذالعمل األخرى التي تتطلب الدقة والتيط

 تإذ حملاا بشااكل يااومي، وبشااكل كبياار نساابياً، مقارنااة بأشااكان ووسااائل المقاومااة األخاارى، تالنااار تماا

د أهاداف ضا توالفلسطينية أرقامااً كبيارة إلجماالي حاوادث إطاال  الناار التاي تما اإلسرائيليةاإلحصاءات 

 .50ن أيام الحرب الـة خالعسكرية واستيطاني

 لتأخااذ شااكل إطااال  النااار علااى مسااتوطنة حيناااً، وعلااى موقااع أو باارج عمليااات،هااذ  ال توتنوعاا

تاااح ي ليإساارائيقافلااة اسااتيطانية حيناااً نالثاااً، أو أ  هاادف  عسااكر  حيناااً آخاار، وعلااى ساايارة عسااكرية أو

 ،تائجهااف اليااص بهاا تكاون نوقياسااً لمساتوى هاذ  العملياات وتيطيطهاا وطبيعاة الهادة، المقاوملفصائل 

 بالتالي إلى نتائج جيدة في معظم األحيان.وفالتيطيط الجيد يقود إلى تنفيذ جيد، 

قبون الجميع أن هذا اللون من العمال العساكر  المقااوم ال غناى عنا  للمقاوماة  يوالتقدير الذ  لق

أشاكان العمال المقااوم التقليدياة، فاي كرس شكالً أساسياً مان  ألن التعقيدات الكامنة في ،  ةوقل ،رغم بساطت 

                                                
 .9/7/2014م يوسي ميلمان، عملية زيكيم مفاجأة نوعية، معاريف، 1
 ، وتم نشر ترجمتها على الرابط التالي:23/7/2014م االعترافات الكاملة للوزير اإلسرائيلي، تحدث بها لإلذاعة العسكرية يوم 2
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تبناي هاذا  عبار ةذات الوقت الذ  يحق  في  مستوى واسع من االنفتاح الشعبي على االنياراط فاي المقاوما

 األسلوب الذ  يقترب من إمكانات وقدرات الجماهير.

مان تمثال فاي تكتياك جدياد يقاوم علاى اعتباار البندقياة أفضال  همبيلافاي أسا ن تحاوالً والمقاوموبدأ 

 قااوات االحااتالن،تسااهيل العمليااات ضااد لخطااوة قااد تااؤد   اليبااراء اإلساارائيليون آ القنبلااة، وهااو مااا ر

 والحصون على قدر أكبر من التبرير السياسي.

نوعياة األهاداف المتيصصاة بالكماائن والقان  من هذ  الياليا  يسرائيلالجيش اإلقل  ولعل ما أ

رصاد، لكل العمليات كانات بحاجاة ، رة عسكرية تستح  الثناءلقد تراشأيبرتها وقدرتها ف ،هاتختاراالتي 

هكاذا تفعال حركاة حمااس اآلن، مماا منحهاا ، إعداد، ومنطقة داعماة تمكان السامك مان الغاوص فاي مياها 

 االحترام والتقدير في الشارع الفلسطيني.

هاذا الناوع مان عملياات إطاال  الناار واسااتهداف الجناود والمساتوطنين، نجا  خاالن حارب غاازة 

وعلاى مساتوى الصاراع  ،الجيش سكبرياءما يعرف بـسالهجوم على اإلسرائيلية، و يةآللة الحربااستنزاف ب

 اإلعالمي الدولي. 

جحايم ال إلاى  علاى حادود غازة فاي الادبابات اإلسارائيليين حيااة الجناودعلى صعيد آخر، تحولت 

 ،المحاددة لهام دون الياروج منهاا البقااء داخال الدباباة طاوان الفتارة تيطا ، فاألوامر الصادرة لهم تضمن

الملل والضجر، حتى إن عالقة الجناود داخال الدباباة امتاازت بالمشااحنات  ملؤهاجعلهم يعيشون حياة  مما

 والمشاجرات. 

الياروج مان  ونال يساتطيع ،داخال الدباباة 5 مخالن فترة المناوبة لمجموعة الجنود البالغ عاددهو

ً  ،الدبابة لقضاء حاجتهم داخال  همن وجاودالسيما وأضهم لقناص ينتظر خروجهم من الدبابة، من تعر خوفا

 أصابحت اتهمحتاى إن نفساي ،مضاايقات لهامبسابب تواحتكاكهم طاوان الوقات ماع بعضاهم الابع   ،الدبابة

 في صفوف الجيش. الطوارئمنهارة، والرائحة الكريهة تنبع  منهم بسبب حالة 

ماع الشاعور بااليوف مان علاى حادود غازة باة لفتارة طويلاة داخال دبا همأن جلوساوأشار الجناود 

بفااارغ الصاابر انتهاااء ورديتاا   الواحااد ماانهمبحياا  ينتظاار  ،فااي قلاا  دائاامهاام جعل ،المحاايط المتواجااد فياا 

حظاار علاايهم حتااى النظاار ماان تلجنااود لاألواماار الصااادرة ، ألن لليااالص ماان هااذا الجحاايم الااذ  ال يطااا 

ً  ،فوهات الدبابة  من المناط  المحاصرة. من تعرضهم لرصاصات تأتيهم خوفا

ماان هجمااات المقاومااة التااي علااى حاادود غاازة  اإلساارائيليةالمواقااع العسااكرية ماان ساالم أ  يلاام و

إلاى اساتيدام العباوات  ،وإطال  قذائف الهاون والصواريخواقع العسكرية تنوعت وسائلها، فمن اقتحام الم

ت ناسافة كبياارة تحاات مواقااع جاايش إلاى حفاار األنفااا  وتفجياار عبااوا ،الموجهاة وتفجياار اآلليااات العسااكرية

 االحتالن.

هاذا الشاكل مان أشاكان ، ورغام تحصاينها غازة لمقااومي مفضلةالمواقع العسكرية أهدافاً  وشكلت

المقاومااة مثاال قمااة المواجهااة مااع االحااتالن، وذروة التحااد  ألسااطورت  األمنيااة والعسااكرية التااي روجهااا 

 خالن العقود الماضية.

عسكرية، واخترا  أنظمتها األمنياة ذات الحصاانة العالياة، والاتمكن مان فاقتحام وتدمير المواقع ال

الوصون إلى عمقها، وإعماان القتال والتجاري  فاي أفرادهاا، شاكل أعلاى درجاات اإلهاناة لجايش االحاتالن 

تتفو  على مجماوع الجياوش  كونهاالذ  كثيراً ما تباهى بحرفيت  العالية ومهنيت  الرفيعة وقدرات  الكبيرة، 

بية، ودلل على مستوى االرتقاء النوعي الذ  بلغت  المقاومة، وتقادمها المطارد فاي مضامار المواجهاة العر

 مع االحتالن.

الااذ  اتساامت باا  حاارب غاازة، الساايما خااالن عمليااة  ن هااذا األساالوب القااو  والمتمياازأوال شااك 

علاى النحاو  األخارى، مقاومةال  اإلعداد والتيطيط ألشكان استلزم إعداداً جيداً وتيطيطاً دقيقاً فا سزيكيمس

 التالي:

 اقتحام  واستهداف ، فترضتحديد الهدف الم -أ

، ودراسااة إمكانيااات وفاارص اقتحاماا  والثغاارات دفهااالجمااع كاماال المعلومااات والمعطيااات الياصااة ب   -ب

معطياات الواقاع المياداني، تراعاي المفاجاآت ودواعاي الفشال، لالموجودة في ، ورسم خطاة عملياة اساتناداً 

 دائل لالحتماالت الميتلفة،وتضع الب

 تنفيذ سليم وتطبي  دقي ، قد يتكلل بالنجاح، وقد يمنى بالفشل واإلخفا  العتبارات ميتلفة.  -ت

نها أوقعت خسائر أل على مشارف غزة، شتباكاتالط عن ضراوة اابضال  يداحتكررت أو

رت المشهد الميداني غيب التيسكارنة غوالنيس، بأن  في غزة ما حدث  ينصفافي صفوف الجيش، وفادحة 
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من فرض  اإلسرائيليةلعملية العسكرية، وبدالً من أن يؤمن العسكر رافعة ميدانية تمكن القيادة السياسية ل

 .رير اليسائرفي موقف الدفاع عن قرار التوغل وتبت األخيرة إمالءاتها وشروطها، بد

ي غزة، فب نقاط قوتها حماس في الشجاعية، أصللالجيش داخل التشكيل الدفاعي توغل كما أن 

لم ومنطقة، ي هذ  الألبعد حد ف تستعدا هاأنوبدا العسكرية متوقعة لديها،   ألن خطوات تها،مباغتبلم ينج  

 .وجبي الثمن من الجيش ،بالعمليات يكتفت

 ضمن تشكيالت دفاعية معدة ها، بفضل تجهزخطف جث  الجنود في الميدان ت حماسحاولو

الً والمقاتلين بصواريخ سآر بي جيس متطورة ومزدوجة الرأس، وصو جيداً، مع إشباع المنطقة

ب ف لم الذ ، مكنهم من جباية نمن باهن جداً من الجيش مماأكثر تطوراً،  سكورنيتسصواريخ ل ي يقرب

 أفعال  وعمليات ، حتى البرية منها، حماس من نقطة االنكسار المطلوبة.

مرار لك استيشهد على ذو ،اإلسرائيلي القتحاملدا استعدت المقاومة ج ،وخالفا لمحاوالت سابقة

ً  يوماً، 50طيلة شنها ل الجيشالتي بادر  الحرب م اقتحابسواء  ،دهافي أساليب القتان لم يعه وشهدت فنونا

 .يسرائيلالكيان اإلأو توسيع الجبهة لتطان كل بقعة في  ها،أو العمل خلف ،خطوط 

في  تحصرفإنها  على مشارف غزة، اإلسرائيلية للقوات ورغم ما بدا من شدة مناورة وحركة

ء في شريط ضي  يتراوح عرض  بين عشرات األمتار إلى كيلومتر ونصف في أشد مناط  القطاع خال

حدث أوضمت مئات من  ،ورغم القوة المدرعة الهائلة التي حشدت على طون حدود القطاع ،الجنوب

 ت توابيتلمدرعاكانت ا ومراراً ، ل من سرعة السلحفاةن أداء المقاومة جعلها تتحرك بأقأإال  ،الدبابات

  .متحركة لجنود العدو رغم شدة تدريعها

 ينا قائدصعبة للغاية، رأاألجواء كانت س :وأدلى جند  مصاب بشهادت  عن معارك غزة قائالً 

 ً د ، وقائذلككواء بترت ساق  أمام أعيننا، وضابط العمليات قتل، ونائب قائد الل ،بدمائ  اللواء مضرجا

فة ة ناسناقلة الجند أصيبت نتيجة انفجار عبو، ووحدة االستيبارات العسكرية أصيب بجراح خطيرة

 س.جداة فالمنطقة التي وقع فيها الهجوم ضيق ،ضيمة، اعتقدنا في البداية أنها قذيفة سكورنيتس

 بإطال  نار كثيف دون توقف، وكان الهدف اختطاف جث  أو الفلسطينيون بدأوأضاف: س

ييرجون من تحت  المسلحين أينار، أجزاء من جث ، لكن الضباط قالوا لنا، هذا االحتمان غير وارد

من فوهات األنفا  دون  ااألشباح، خرجوك ااألرض، وال يمكن أن تفهم أو تعرف من أين جاءوا، تحركو

 م1)لناقالت الجند، وال ندر  لماذاس. واتوجهوإعارة أ  اهتمام لدباباتنا، 

م دهم، نلنار دون توقف بهدف إبعا: سعلى مدار ساعتين من االشتباكات، أطلقنا اخروقان آ 

ء كل شي، دالجن حاولنا إبعادهم كي ال يصلوا لناقلة ،ويطل  النار ،بأحدهم يطل من تحت األرض ناتفاجأ

شاهد ن، لم يناغت علأمام أعيننا، مليء بالدماء واألشالء، لم نميز بين زمالئنا، حالة الدمار واإلرباك ط

تهاء بعد انالجنود، وهم يتنقلون دون تعب أو ملل، لقد ذهلنا بالفعل، و صر هذ  المشاهد من قبل، 

 .سميطوفوالموجود الميت، والحي الالمعركة أصبحنا غير قادرين على التمييز بين 

ا نزحف قائال: سبعد أن انتهى القتان، أمرنا أحد الضباط بأن نقوم بتمشيط المنطقة، فبدأنختم و

 ً عن زمالئنا الذين أصيبوا داخل الناقلة، وعن أشالئهم، كانت الصورة قاسية للغاية وال تبارح ذهني،  بحثا

 ً فيما كان قسم من الزمالء يوفرون لنا الغطاء  ،عن أشالء ال أنسى تلك اللحظات، زحفنا في الشارع بحثا

 م2)مشطنا المكان لمدة طويلةس. ،النار 

، ر القوةالرهان على خيا لم تؤكد صحةن الحرب على غزة أكثر من مرة أهذ  الشهادات أنبتت 

ً مرتبكبدا  يسرائيلفالجيش اإل، حماس والمقاومة لقضاء علىللن يؤد   ألن  ببساطة ة ملك خطي مول ،ا

 لضرباتاأنب  وتبدى ل للتفاوض غير المباشر مع حماس،  ، بعدما اضطرغزة مأز حقيقية لليروج من 

 .طوان أيام الحرب هان مجدية لوقف صوارييالجويبة لم تك

 لية فيتساؤالت حون أداء القوات اإلسرائي ،ات المقاومة خالن حرب غزةوربما أنارت عملي

نفا  فرهم لألماس حقع، واستغالن مقاتلي حاالميدان، والقرارات التي اتيذت لنشر القوة الدفاعية في المو

  .ن ضد غزةلعدوالعدو، حتى تكون رمزا إلنجازاتها في تصديها للقيام بتنفيذ هذ  العمليات داخل خطوط ال

                                                
 ، ونشرت ترجمتها على الرابط:22/7/2014م وردت هذ  الشهادة القاسية في موقع سويلالس اإلخبار  اإلسرائيلي يوم 1

http://www.alzaytouna.net/permalink/73300.html  
 :22/7/2014لإلعالم،  م المركز الفلسطيني2
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د في عبر وسائل اإلعالم جاء إلنبات نصر مؤكلعمليات المقاومة الفيديو أشرطة وإن ب  

 األنفا  ها ضدالعملية لحماس، وفشل المنظومة األمنية العسكرية اإلسرائيلية، ألنها فشلت في عمليات

تمر تحت  مرات باقتحام عدة مواقع عن طري  األنفا  التي 5كثر من الهجومية، مقابل نجاح حماس أ

 السياج الحدود .

ولعل أكثر ما لفت االنتبا  في التعليقات على ضراوة عمليات القتان في غزة، وتصد  المقاومة 

افتقر في هذ  الحرب لقيادة حقيقية قوية وحازمة لها رصيد وقوة دعم داخلية، وتحظى بثقة   للجيش، أن

لضربة تلو األخرى، حرب غزة أيام في واسعة في الساحة الدولية، ولذلك فإن الردع اإلسرائيلي تعرض 

 م1)بسرعة لحالة من الفضيحة القوميبة. تنجر من حالة سيئة ألسوأ، والعمليبة العسكريبة تحولوالجيش ي

ً مأزق لتشكللم تنج  حتى بتصفية قيادات فلسطينية بارزة،  الحرب حتى أن ً قوي ا ين لقيادتل ا

ي الجيش كبار فبات القادة الولم تتحق  رغم مرور كل هذا الوقت،  هاالسياسية والعسكرية، ألنب أهداف

تار ة االستهبب حالتم تشكيلها بعد انتهاء العدوان على غزة، بس والساسة المتنفذون يستعدون للجان تحقي 

 .دود القطاعوتعاظم اإلخفاقات في الحرب والمواجهة مع المقاومة على ح

ً سادس  : المواجهة االستخباريةا
الاذ   ،معلى امتداح الادور الكبيار والحاسا والجيشباسم الحكومة اإلسرائيليون يعكف المتحدنون 

ا هااذ  هااتوفبِّر ناا  لااوال المعلومااات االسااتيبارية التاايأل غاازة، باا  األجهاازة االسااتيبارية فااي حاارب تماااق

 ة األمنياةة في غزة، ويمكن إلقاء الضوء علاى أبارز األجهازماألجهزة، لما استطاع أن يحارب قوى المقاو

 اإلسرائيلية التي أدارت حرب غزة:

هااز اساتيبار  خاضاع مباشارة ويعارف باـسالشين بياتس، ج جهاز األمن العام "الشاباك": -1

 معااادٍ  تحاارك أ ، ومنااع الكيااان اإلساارائيليداخاال  األماان بحمايااةكلااف ملاارئيس الحكومااة، 

االَ ، وتجسساايةال األنشااطةداخلاا ، وكشااف   وأعمااانب دوراً بااارزاً فااي تصاافيات واعتقاااالت عِّ

ماان  آالفويعماال فياا  ، انتفاضاااتهم وإجهاااض ،الفلسااطينيين إخضاااعتنكياال وحشااية بغاارض 

 .السريين العمالء

، وماةوقاوى المقا غازة يزان بالدور الحاسم في الحرب ضدب  ومااضطلع  الشاباكيمكن القون إن و

لاى   عتي سااعدمالء التي يحتفن بها تزويد المستوى السياسي بالمعلومات التشبكة الع عبرتولَّى  ألن 

 .اتياذ القرارات الحاسمة

ً أساس تعتمدفي غزة اعمليات الجيش جميع كما أن   بارععلاى المعلوماات التاي جمعهاا الجهااز  ا

ين العساااكريوكوادرهاااا  المقاوماااةقاااادة  تما عملياااات التصااافية واالغتياااان التاااي طالاااعمالئااا ، السااايب 

  .والسياسيين

ي فااالمهمااة والساارية  األمنيااة األجهاازة ىحاادإ تعاادب  :االستتتخبارات العستتكرية "أمتتان"شتتعبة  -2

الء تجمياع معلوماات وماواد اساتيبارية بواساطة عماهاا: بارز مهامأمان و الكيان اإلسرائيلي،

 ا،وتحساينه تطوير طر  االستيباراتأخصائيين، و  يدأميتصين يُدربون لهذ  الغاية على 

 والمعلوماات المزماع اإلخبارياةلماواد لالطار   وأفضالية الوصون بأسرع وقات ممكان وكيف

بار  تقيايم اساتيأخارى، وتقاديم نسي  واسع وشامل مع هيئاات اساتيبارية ، تالقيام بتجميعها

 .العاملة تحت إمرتها واألجهزةتستفيد من  الحكومة  ،بشؤون عسكرية وسياسية

االساتيبارات  أجهازةراع استيبارات خارجياة رئيساي ضامن هو ذ :الموساد -جهاز األمن الخارجي .3

ن ألقطاااع، المحاادود وغياار مباشاار فااي العماال االسااتيبار  فااي الضاافة وودور   ،الساارية المتعااددة

توظياف المعلوماات االساتيبارية ذات العالقاة بالمنظماات  عمل  خارج حدود الدولة، لكن ياتمب  اتساح

ى تشارف علاالمقاوماة، ومواجهاة لخدماة الجهاد العساكر  والفلسطينيين المتواجادين فاي الياارج فاي 

 اإللماااموقااادة الاادوائر والوحاادات الكبياارة، ماان ذو   األقسااامرؤساااء  هيئااة قياديااة عليااا تضاامب  أنشااطت 

 م2.)ل االستيبار  والتجسسي الميدانيالعالي واليبرة والتجربة الشيصية في مجان العم

ت أد، خاالن حارب غازةمشااكل  3ة، لكنهاا واجهات ورغم تعدد هاذ  األجهازة األمنياة اإلسارائيلي

 :االستيباراتي تتمثل في اهفشلى لإ

 .تدف  المادة اليام غير الدقيقة إلى القادة .1

                                                
 :20/7/2014م القتان في غزة أشد ضراوة من لبنان، 1

 rabee3.com/news_details.php?news_id=5286#.VFaYWvmsVog-http://www.al  
 .45م نغرات في جدار الجيش اإلسرائيلي، مرجع ساب ، ص2
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دير وعاادم اليااروج بتقاا ،وبعثاارة معلوماتهااا ،توزياع المااادة االسااتيبارية علااى محافاال البحاا  .2

 .جيد

ً م الترهل اإلدار  الذ  يلعب دوراً  .3  في عملية اإلخفا . هما

لتاي انموذجااً صاارخاً علاى فداحاة األخطااء االساتيبارية، والثغارات األمنياة  غازةشاكلت حارب قد و

 لعالانم، ووقعات فيهاا ميتلاف األجهازة األمنياة اإلسارائيلية بميتلاف مسامياتها )الشااباك، والموسااد، وأما

فاي  ،وهاي منظماة تياوض حارب عصاابات حمااس،الجيش يكمن في نجاح  في األكبر الذ  وقع  فا خاإل

 واجااديل اإلساارائيليون ن التساال  والتيفااي، بحياا  اسااتفاقتسخطااف دولااة بأكملهاااس بعااد ساانوات عدياادة ماا

ً  ركةحال ً  وأكفأ، أكثر تنظيما ع ماع تغيار الوضا أسفر عنومما كان في جوالت القتان السابقة،  قتالية وتدريبا

 .في ساحة المعركة امقاتليه

نحاا  الااذ  تم اإلساانادشاارو  أوليااة فااي رية فااي بااروز أسااهمت سلساالة اإلخفاقااات األمنيااة واالسااتيباو

فااي  محافاال سياسااية ووزراءحياا  عبباارت  ؛الحاارب فااي غاازةالقيااادة السياسااية العليااا للجاايش منااذ بدايااة 

 ،حماااسعاان قصااور االسااتيبارات فااي جمااع المعلومااات عاان تعاااظم  ،ي محادنااات مغلقااةفاا ،الحكومااة

 .الجيش اإلسرائيلي ها للمواجهة معتعدب أواالستعدادات المكثفة التي 

 م أنهاارغا س، وهي أجهازة األمان،الحراسةسفي  يما غف حداً ن أغزة أحرب وأشارت الوقائع اليومية ل

ئمااة عااداد قاإل الحركااةفشاالت فااي قاادرتها علااى التساالل داخاال هااا سااتعد للمواجهااة، لكنت حماااسن أرت بااحااذب 

حظااوا ، لكاانهم بالتأكيااد لاام يالسالغابااةسربمااا رأى رجااان االسااتيبارات و، اهأهااداف نوعيااة لهجااوم يكساار

ن الوقات باختطاف جنود فقاط، ولكان طاوا إنذاراتبأنهم منشغلون بمن   اإلحساسأعطونا ألنهم  !شجاراأل

 .حجم جيش إلى ت حماستعاظم

لمعركاة، اخاالن  حمااسها تالمفاجاآت التاي قادمبسلسلة من اإلخفاقات األمنية واالستيبارية  تمثلتم ن

أسالحة وخ ياروصا يهالومات من االستيبارات بأن لادبمع الجيش ضوء عدم تزود لتثير تساؤالت مقلقة في

 .بهذ  القدرة

شااكب أن تشااير بمااا ال ياادع مجاااالً للالتااي سااتحفل بهااا الصاافحات القادمااة الشااواهد وهناااك الكثياار ماان 

ساتية، للوجا، لام تكان فقاط متعلقاة بالناحياة حمااسأماام  العقبات التي واجهها الجيش فاي الجبهاة العساكرية

ً شااكلت وإنمااا بصااورة أساسااية  ً  إخفاقااا ً  اسااتيباريا بااات ماان ، والفلسااطيني فااي غاازةفااي فهاام الواقااع  شااموليا

از نفسا  لكال السايناريوهات، ويبا الجايش الواض  أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن ى دو أن إحادلام يُجهب

 .لوطةقارير األمنية المغبفضل التالمشاكل في هذ  الحرب هي مستوى التوقعات العالية من الجيش، 

 ستيبار االفشل ال ، جاءفي غزةضمن تكتيكات الحرب االستيبارية التي قادتها المقاومة و

وأماكن اختفاء قادة ، بعجز  عن جمع المعلومات عن منصات الصواريخ واألنفا للجيش اإلسرائيلي 

لقسام قدرات استيبارية الفتة من خالن كتائب ا فيما أنبتت، لهاوطبيعة القدرات القتالية  ،وكوادر المقاومة

 م1)والمناط  والبلدات الجنوبية. ،جمع المعلومات عن المواقع العسكرية اإلسرائيلية في محيط قطاع غزة

يجية ستراتوبلغت القدرات االستيبارية لدى المقاومة حدب جمع المعلومات عن مواقع ومنشآت إ

بدون  نت من رصدها عبر تسيير طائرات استطالعيةالتي تمك ،في تل أبيب الحربمثل مبنى وزارة 

عملية  ، مثلعن توفير معلومات دقيقة حون عمليات هجومية إسرائيلية قبل حدونها طيار فوقها، فضالً 

 البحر  قبالة شاطئ السودانية شمان مدينة غزة إبان الحرب. التسلل

 ً ناط  ي المة اإلسرائيلية فمن تحديد أماكن الحشود العسكري كما تمكنت المقاومة استيباريا

 جاءتذلك ، ولعهاواالشتباك م ،ما سم  لها بإدامة قصفهام، قبل وأنناء عملية االجتياح البر الحدودية 

 ة،في غز داخل المناط  المكتظةمن مستويات قيادية من مغبة تعم  الجيش  اإلسرائيلية التحذيرات

ر النص ، والتلوي  بهم كصورةهماف عدد منحماس تنتظر الفرصة الختط، فلمياطر احتمان خطف جنود

في ا س ييتتفو  على المستوى األرضي، وحولت أرض القطاع سمترو أنفاللديها فالنهائية في الحرب، 

 مقاتلوها من مناط  المواجهة، وييرجون خلف خطوط القوات ليهاجموهم.

حماس تتعمد حالة من الهلع في أعقاب مؤشرات تدلل أن  يةسرائيلالميابرات اإل تداسو

 وجاء، جيش بناء على معلومات استيبارية مسبقةالاستهداف قادة ألوية النيبة والوحدات الميتارة في 

نصب سكتائب القسامس كمائن لوحدات إسرائيلية ميتارة في طريقها لتنفيذ عمليات خاصة في عم  غزة 

                                                
 : 3/8/2014م فهمي هويد ، ارتدادات الصواريخ في تل أبيب، الشرو ، 1

-89ed-4c4a-b1c0-http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=03082014&id=1156c1b1

eeabae9abf1f  
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دعاء بأن عمليات التسلل التي االمنحها القدرة على استهداف ضباط كبار ب هانجاحو، يؤكد هذ  المياوف

 م1).الجيشفعل يالستهداف المدنيين، كما  وليس ،لقتل ضباط كبار تهدفبها  تماق

 لينالمسئو ، الذهون لدىاإلسرائيليةحماس وقصفها غالبية المدن لرت القدرات الصاروخية أناو

ً استيبا شالً ر ما جرى فاعتببا اإلسرائيليين،حالة من الرعب في صفوف  ، وأوجدتاألمنيين  كبيراً  راتيا

أن  ة توقعأكثر المتشائمين في المؤسسة األمنيو، بشأن معلومات األمن حون قدرات حماس الصاروخية

هم ط  سكنامناللم يتوقعوا أن تصل صواريخ غزة  اإلسرائيليينماليين وتصل فقط إلى شمان تل أبيب، 

 الكيان.شمان 

 ً ففي مواجهات  ،أن تكون أكثر حذراً خيرة في حرب غزة األحماس تعلمت  أن وبدا واضحا

، لكن هذ  المرة تشير شرائط الفيديو التي اإلعدادمرحلة هداف خاليا اإلطال  خالن سابقة كان بارزاً است

التقطت في السنتين األخيرتين أن قسماً من منصات اإلطال  موجودة داخل تحصينات تحت األرض، في 

 م2، وهذا تطور استيبار  بالدرجة األولى.)ن من مكان اإلطال حين يحافن طاقم اإلطال  على بعد آم

ادة قيلل ،انب حماس تسلبمت شبكة اتصاالت صينية متقدبمة جدً وزعمت الميابرات اإلسرائيلية أ

لتكنولوجية، امغلقة جدًا من الناحية  C2سيطرة يطل  عليها اسم )سيلغم من طراز شبكة االتصاالت الو

 جر  منتال يمكن اخترا  المحادنات التي وراء اتصاالت دون أ  مشاكل، تُمكبن المقاتلين من إج

انية ميد قيادات تأسهمت في خف  نسبة اليسائر في األرواح بين المقاومين، بحسب ما كشف، وخاللها

 .المعركة عبر االتصان ترادأ

راضي ألالتصاالت الياصة سابقة في تاريخ الصراع ضد االحتالن في ال حماسومثبل استيدام 

لعدو اابرات دون وصون آذان رجان مي ةوليلن شبكة االتصاالت الداخلية ساعدت في الحألالفلسطينية، 

ن ملكثير افي الساب  في الكشف عن  وساعد ذلكوالتنصت عليها،  ،لمكالمات الياصة بين المقاومينل

 اليفايا والتكتيكات التي تتبعها األذرع العسكرية.

ن وإيسهبل اختراقها،  ، فإن ذلكت الفلسطينية بنظيرتها اإلسرائيليةترتبط االتصاالوفي حين 

لكشف عن مصير العناصر المحتجزين في نف  تحت األرض عند لواحدة من أبرز األدوات التي أدت 

 م3.)مقاتالً، كانت شبكة االتصاالت الياصة 25الحدود الشرقية للمحافظة الجنوبية، البالغ عددهم 

اخلية دعبر نقطة اتصان مع بعضهم البع   يون في المقاومة يتواصلونقادة ميدانكان  فيما

جهة ت موافي أوقاو ،في نقطة رباط متقدمة قرب الحدود ، يهاتف رفاق  في المقاومةمقامة في منزل 

 هم.، ألن تكلفة االتصان بالجوان هي أرواحمسابقة كان يستحيل االطمئنان على ذويه

لكية الالس ن االتصاالتأللمقاومة قللت اليسائر في األرواح، االتصاالت الياصة باولذلك فإن 

اصة خصاالت إقامة شبكة اتبن التفكير إو اإلسرائيلية، كانت، وال تزان، تيضع لرقابة االستيبارات

ن مألكثر  واإلعداد للمعركة التي دارت على أرض غزة، قل قيمة من تصنيع الصواريخيبالمقاومة لم 

 شهر.

يناوس ت الميدان اعتماد بديل من االتصاالت المتعلقة بما يعرف بـسالسضروراوقد أوجبت 

ً باعتبارهما الوسيلة الوحيدة لالتصاتستيدماوسالماخشيرس اللتين  تل تطاع المحواس ن،هما المقاومة سابقا

ن ألكثر م لى غزةعاالتصاالت المقاسم يومياً طوان العدوان  ومهندس وتعقب، اختراقها بتقنيات  المتطورة

 .اومةى المقالتنصت علبالشبكة إخفا  العدو  وأنبتتومنع اختراقها،  ،يوماً، للتأكد من سالمتها 50

، منيةمعلومات  األالقتان المتواصل في غزة مواضع خلل مقلقة في  كشفعلى صعيد الجيش، 

ط تنفيذ خطلة بيرباالستعداد للمعركة وشكل إدارتها، ألنب القيادة العسكرية اعتادت استيدام قوة نار ك

ظة من لباها رغم الكلفة البشرية ،عملياتيبة نموذجية ومتوقعة، وهو ما لم ينج  في غزة هذ  المرة

  .الضحايا الفلسطينيين

تفو  ى العل االستعداد للحرب أمام سعدوس مصمم وقليل الميزانيبة كحماس التي طورت ردوداً ف

ً يش من الحيل والمفاجآت، واستند أسالجو  واالستيبارات المتطورة اإلسرائيلية منع الج سالح ل اسا

 الجو، في ظل إهمال  للقوات البريبة والوحدات الياصة.

                                                
 .22/7/2014م أمنون لورد، حماس تستهدف كبار ضباط الجيش، معاريف، 1
 .9/7/2014موس هارئيل، ضرب منصات الصواريخ بات أكثر صعوبة، هآرتس، م عا2

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=110730  
 .18/8/2014م دور شبكة االتصاالت الياصة في حرب غزة، األخبار اللبنانية، 3
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مة كشفت االشتباكات العسكرية مع مقاتلي حماس عن إخفا  استيبار  باكتشاف منظو كما

 وإطال  ،اتهاكم بقوالتح تالقيادة والتحكم لديها، والعثور على أمكنة قادتها، فكتائب القسبام واصل

ة يباري، والهجوم على القوات المتوغلة على مشارف غزة، وفي ظل غياب المعطيات االستالصواريخ

للقتل  ينييناختار الجيش استيدام النيران الكثيفة ضد المناط  المأهولة، وتعري  المدنيين الفلسط

 والتشريد.

االستيبار  خفا  تفسير اإللأسئلة خطيرة أمام قادة الجيش  يونسرائيلاإل طرحيبدأت و

العسكر  أمام حماس في غزة مثل: ماذا علمتم وماذا لم تعلموا، وماذا فعلتم وماذا لم تفعلوا، وهل كان و

أيام حتى بدء العملية البريبة، أم كان يُفضل السب  ودخون غزة، وأ  من االننين  10ينبغي االنتظار 

رب بها، وهل أخطار المستقبل كامنة في األنفا  أم القصف وإطال  القذائف أجدى لتنفيذ المهمة وأيبهما أض

القذائف الصاروخيبة؟ مما دفع للقون إن  بعد انتهاء الحرب سيضطر مراقب الدولة لفح  سلوك المجلس 

 م1)الوزار  األمني المصغر أنناء القتان.

لى قتصر عي مالميداني في غزة، ل االستيبار  ولعل الشواهد اإلسرائيلية على اإلخفا 

دم علتالية المت عترافات الجنراالت وشهادات الجنود، بل وصلت ذروتها إلى الحلبة السياسية، والدعواتا

الن عام من خأ  الالثقة بما تقول  النيب السياسيبة والعسكريبة بشأن تقدير قوة حماس، ألنهم ضللوا الر

عيفة، ض هاأنب اإلسرائيلي ر، وحاولوا إقناع الجمهوالحركةقدرات االنطال  من افتراضات مضللة بشأن 

 .عسكريةغير معنية وغير قادرة على فت  مواجهة و

ض  ، واتلكن المواجهات الضارية في غزة بينت أنها تقديرات غير دقيقة وغير واقعية البتة

ً األخيرة خالن أيام الحرب  ة ن معالجم يةسرائيلالميابرات اإلكثيرة مرت دون أن تتمكن  أن أياما

من  مكنهاتدمة من غزة، وأنب مزاعمها تأتي للتغطية على فشلها االستيبار ، وعدم التهديدات القا

م التحكالحصون على معلومات أمنية تمكنها من المس بمنصات إطال  الصواريخ، وهيئات القيادة و

 .التابعة لكتائب القسبام

ما نقل  قا ل، وفمسار الحرب في غزة دلبل على أنب المنط  الذ  تتبع  حماس أنبت نجاح  كما أن

 لمواجهاتاتائج ، ألنب الساسة والعسكر انطلقوا في تيطيطهم للحرب من نللعالج جنود إسرائيليون نقلوا

، خيرةاألعكس  مسار الحرب اإلبداع في التفكير العسكر  كما السابقة مع حماس، مع غياب عنصر 

 ع هذ االت قادرين على تتبالجنر ويبد مدة الجيش بمفاجآتها العسكرية، ولحين صدمت حماس قيا

 المفاجآت.

 ً نود لية وجشاباك وعناصر الوحدة القتاالمع التوغل البر ، نشر عدد من رجان جهاز  وتزامنا

 ة من أجلأولي شعبة االستيبارات العسكرية المجهزين للنشاط السر  في البيئة العربية، لجمع معلومات

 .تعاونينوتجنيد العمالء والم ،إسناد العمليات العسكرية

وهر  لمعنى الجاءتها لقر بعدمالميابرات اإلسرائيلية وقائع المعارك في غزة أظهر فشل 

ألراضي اورغم أن الشاباك ال ينفرد وحد  برصد األحداث في ، حماسب الياصةللتطورات الميدانية 

ي ة عليا فأفضليوالفلسطينية، إذ يقاسم  الجيش واالستيبارات والموساد والشرطة، فإن  يتمتع بأولويات 

 .ع والشريك الهادئ لآللة العسكريةجمع المعلومات، خاصة أن  الذرا

وملزم بالكشف المسب   ،أن الشاباك الذ  يعتبر الموج  الرئيسي لمنظومة االستيباراتورأى 

ً  ،عن التنظيمات والعمليات الميططة لها وإحباطها للقل  في اكتشاف وتشيي  المشهد  مثيراً  أبدى ضعفا

شريكة في اليلل الوظيفي المتعل  بجمع الميتلف أذرع المؤسسة األمنية بجانب  ،غزة ام بقطاعالع

 م2)األخيرة. الحربعلى مدار السنوات التي سبقت  غزةالمعلومات االستيباراتية عن 

س زنهاورالباح  في االستيبارات العسكرية بالشر  األوسط في معهد سآي سآفي ميالميدسأما 

ماد اعتوة، غزخالن حرب سالفشل واإلخفا س للشاباك في جمع المعلومات االستيباراتية مقولتي  فناقش

م ميزات بقى أهجانب القوى البشرية التي تبالكثير من الوسائل واألساليب ومنظومات التقنية والرصد، 

 .محاولة استحدانها وهيكلتها في ظل الحملة العسكريةو ،جمع المعلومات الميدانية

 ،وتتعامل مع السكان ،ون لدى جهاز الميابرات طواقم بشرية ناشطة بأرض الميدانعندما يكو 

من الطبيعي أن يتراجع األداء ، ووجمع معلومات أكبر ،جوار وسائل التقنية، يمكن  تحقي  إنجازاتب

                                                
 5/8/2014رنياع، حرب غزة..كشف حساب، الجزيرة نت، م ناحوم ب1
-ljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/8/5/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86http://www.a

%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-D8%B9%D9%84%D9%89%  
 .9/8/2014م أمير أورن، سقوطنا في غزة فا  التصورات، هآرتس، 2
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ألهمية القصوى لنشاط ، ما يعني اسنواتعدة ل ميداني ياالستيباراتي في غزة نظرا لعدم وجود إسرائيل

 م1).جهزة االستيبارات الميتلفة أنناء عمليات التوغل البر  واالحتكاك بالمدنيين ألون مرة منذ سنواتأ

أفيف سحرب غزة االمتحان الكبير األون لتوج  الحرب االستيبارية التي قادها قدمت لقد 

مات لونج  نقل المعو األخيرة،سأمانس في السنوات شعبة االستيبارات العسكرية رئيس  سكوخافي

 لماضي مناان في باكس في جلب قدر أكبر مما كالقوات الميدانية بمساعدة سالشلاالستيبارية العملياتية 

  .المعلومات المحددة

تتنبأ ون تشي  ، فإن هناك صعوبات أمام الميابرات اإلسرائيلية حان بينها وبين أمقابلفي ال

 اإلعالموسائل  فيالتقديرات المتفائلة  اءتوج ،ننائهاوأبالتغييرات في توج  حماس قبيل نشوب الحرب 

المعلومات االستيبارية و ،مبالغ فيهاأن  تبين ليهدنة لواستعدادها للتوصل ، سح  حماس القدرة علىعن 

ً صعببات و ،القذائف الصاروخية لمدى متوسط، كانت جزئية إطال عن قواعد  صيب يأن  ى الجيشعل ا

 م2).بين فجوة استيبارية وصعوبة عملياتية التأليفصعوبة قادة حماس الكبار بسبب 

  واضحة ر إلى فروأشا، أسابيع 7طوان ومن المؤكد أن مراجعة سريعة لوقائع القتان في غزة 

مقابل  ثيرا،كالمعالم بين قدرات الجيش في مجان الدفاع والمعلومات االستيبارية التي اهتزت وضعفت 

كرية باتت أكثر جاهزية في البح  عن أهداف عسوخسائر كبيرة،   نضج حماس وقدرتها على تكبيد

 لضربها عن طري  عمليات االقتحام، وإطال  صواريخ على مركبات عسكرية.

ية على مصدر أساسي في جمع المعلومات االستيبار يةسرائيلالميابرات اإل تعتمدقد او

در المصاهي والعمالء، تجنيد عبر المصادر البشرية  بجانبالالزمة لحربها ضد المقاومة الفلسطينية، 

  .اإللكترونية القائمة على االستعانة بأحدث ما توصلت إلي  التقنيات التكنولوجية

على أداء  هايساعد وماعلى تعقب أجهزة االتصان السلكية والالسلكية،  س8200سالوحدة وتعتمد 

اسم ن المقأل ،اصةغزة بشبكتها اليومهمتها ارتباط شبكة االتصاالت الفلسطينية القائمة في الضفة 

ً بنظيرتها اإلسرائيلية سبيزيك الهاتف  ما شبكتاس، فيالرئيسية لشبكة االتصاالت الفلسطينية مرتبطة تلقائيا

 الوطنيةس مرتبطتان بشبكة سأورانجس اإلسرائيلية.-النقان سجوان

إن النظريات التي تقون  مسلسل اإلخفاقات األمنية واالستيبارية في حرب غزة تدعو لمراجعة

 ،  مكان في العالمألصل يو ،ستطيع اغتيان من تريدي ،قوى في الشر  األوسطاأل ي هوسرائيلالجيش اإل

لم تصمد أمام حماس التي نجحت فعليها الزمن،  اعفأحادي  ألنها  ،متطور جداً وال يمكن هزيمت  وهو

ً على كل الجيوش العربيبةب في حرب ى الجيش وتفوقت عل، االنتصار على الجيش الذ  انتصر يوما

 م3.)العقون

لوعي، في معركة كي ا يهمعلحماس انتصرت واعترف اإلسرائيليون بكثير من خيبة األمل أن 

ل تفي  ةيشعرون بغصة كبيرة من الحرب على غزة، التي تسببت في شر  كبير بين الجمهور والقيادو

قتل ي في مباراتي اإلسرائيلالشك أن نقطة الفشل األهم التي ضربت العمل العسكر  واالستيو أبيب،

غياب وضعف ومحدودية المعلومات االستيباراتية عن القدرات العسكرية لقوى المقاومة، بتجسدت 

 لمعطيات الياصة بالصواريخ وأنواعها وكمياتها ومنصاتها وأماكن إخفائها.واض  ل

ة، األساسي راتهاتقديولعل العمود الفقر  الذ  بنت علي  المؤسسة العسكرية واألمنية اإلسرائيلية 

 ً يخ ا الصواربينه أمام تهريب األسلحة إلى غزة، ومن كبيراً  يكمن في الصعوبات البالغة التي تقف عائقا

 طقة ككل،المن بعيدة المدى، بفعل اإلجراءات العسكرية المشددة والرقابة األمنية الصارمة التي تشمل

سلحة ت األانية التي تمر عبرها قوافل وشحناوتمتد من جنوب البحر األحمر، مرورا بالشواطئ السود

يناء، سزيرة جالواردة من إيران، ميممة وجهها شطر األراضي المصرية التي يتم عبورها في اتجا  شب  

 قطاع غزة عبر األنفا  الحدودية.لوصوال 

راضي أن عدة قوافل أسلحة تم استهدافها في عقر األ يسرائيلاإلرتياح االما أنار لعل و

حمر حر األسفن محملة باألسلحة والصواريخ الثقيلة في عرض الب تضبطوانية في أوقات سابقة، السود

ي فلمصر  قطاع غزة، ناهيك عن حملة هدم وإغال  األنفا  مع مصر التي بدأها الجيش الفي طريقها 

 .عهد الرئيس محمد مرسي
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 غيرثقة ب حماسركة مع لمعإلى ا يسرائيلاإلالمستوى السياسي والعسكر  واألمني  لك، دلفلذ

ً نقيمت، دقيقة ً مج جزء كبير منها لاعسيال تملك سوى أعداد محدودة من الصواريخ  هابأن ا ، ميدانياً و وضعيا

دن لى المسيسقط العدد المحدود المتبقي عوبينما ستتكفل القبة الحديدية بإسقاط عدد آخر منها، 

 والمستوطنات اإلسرائيلية.

شعبة وعن وجود خالف عمي  بين سالح الجو  سأود  سيغانسيبة كشف ُمحلل الشؤون السياسو

في غزة،  لحماسلم تقُم بجمع معلومات كافية عن البنية التحتيبة  ، ألنهاالشاباكواالستيبارات العسكريبة 

 م1).بنك األهدافخاصة بعد انتهاء 

ً أ ة ان على غلعدو  باداخل المنظومة األمنيبة اإلسرائيليبة فيما يتعلب  اتنب اليالفوبدا واضحا زب

ض لها القطاع،  تطف العم   المقاومة دك تواصلفقد على السط ، رغم الضربات الشديدة التي تعرب

  والقذائف. اإلسرائيليب بالصواريخ

ريخ حالة من اإلرباك المستويين األمنيب والسياسيب في تل أبيب بسبب وصون صوا وسادت

ة أكثر من ألالمقاومة  ، مما مانشالكيلومتر، مثل اليضيرة وضواحي حيفا في  100هداف تبعد عن غزب

 زة!غحرب  وضع عالمات استفهام كبيرة حون حقيقة الجهد األمني واالستيبار  الذ  سب  الذهاب نحو

 ً  : عوامل نجاح المقاومة في حرب غزةسابعا
يلاة فاي االساتمرارية ط هاافاي مقادمتها نجاحو ،مة إنجاازات وتاأنيرات غيار مسابوقةوالمقاحققت 

ً  50الحرب خالن  فترة ، سارائيليالكياان اإلواختالن ميزان القوى لمصالحة  اإلسرائيلي، رغم البطش يوما

 . والتعقيدات الذاتية والموضوعية المعروفة

وقااد تمياازت المقاومااة فااي قطاااع غاازة خااالن الحاارب األخياارة بعاادد ماان اليصااائ  المعنويااة 

ش رجاة الجياور باالتطور الاذ  وصالت إليا ، واقترابهاا مان دوالمادية )العسكرية واألمنيةم، ما دفع لإلقارا

 المنظمة.

تكااوين وفاألعااداد الكبياارة للمقاااتلين، وامااتالكهم ألنااواع متعااددة ماان األساالحة وبكميااات كبياارة، 

ب الكار أجهزة استيبارية وإعالمية وهندسية عزز ما أظهرت  قوى المقاوماة مان جاهزياة عالياة فاي أسالو

ع، مماا من خالن تكامل منظوماة الصاواريخ والقاذائف المضاادة للادرو ورض العد، ونقل المعركة ألروالف

 أسفر في النهاية عن تحقي  هدفها المتمثل بإفشان العدوان اإلسرائيلي ضد قطاع غزة.

 في الحدي  عن نوعين من العوامل التاي سااعدت علاى تحقيا يمكن تحديد أهم هذ  اليصائ  و

 النحو التالي:صمود المقاومة في حرب غزة، على 

  روح التضحية العالية -1
يماان نهاا روح اإلألنهاا المنباع والمحارك لكال اليصاائ  األخارى، في كوقيمة هذ  الميزة تكمن 

قاادرات ومساابقاً إمكانيااات  وادركااوأتحاات ظااروف قاسااية،  مذ عملياااتهياانفلت وماقااالجياشااة التااي تاادفع بالم

ا ياادن كبياارة مما الجايش اإلسارائيليومواجهااة  ،تقتحااام الصاعوباال هموماع ذلااك كانات اساتعدادات المحتال،

 بها. واعلى الحالة المعنوية المرتفعة التي تمتع

بهااذ   وقاد دفعاات هااذ  المياازة عااددا ماان اليباراء العسااكريين والمساائولين اإلساارائيليين لالعتااراف

لااديهم  المياازة، وماان هااؤالء اليبياار العسااكر  سران أدلسااتس الااذ  قااان: إن المقاااتلين الفلسااطينيين لاايس

ة تحمال، طائرات هليوكبتر، وال دبابات، وال سالطة لتطاوير الساالح، كماا عنادنا، ولكان يوجاد عنادهم قادر

 واستيعاب الضربات، ووقت، كما ليس عندناس!

مكانيااات كمااا يشااير إلااى حقيقااة الااروح القتاليااة لاادى المقاااومين، أن الفلسااطينيين الااذين يملكااون إ

 ثار ماا لفاتققوا، بينما تطأطئ دولة بأكملهاا الارأس خجاالً، أماا أكبسيطة يرفعون رؤوسهم مفاخرين بما ح

كاوا ين أن يترنظر قادة الجيش، فهو ما وصفو  بـسالجرأة األسطوريةس للمقاومين، فقد كاان بإمكاان المقااوم

، لكاانهم الجاايش ينسااحب ماان حاادود غاازة فااي نهايااة العمليااة البريااة، متااذرعين بتفوقاا  التقنااي الهائاال علاايهم

 جاهلوا مظاهر تفوق ، ألن  ال يهابون أ  شيء.تحدو ، وت

تال وقد أراد المقاومون خالن حرب االستنزاف هذ  خل  ميزان رعاب، وتحقيا  سميازان دمس، لق

 أكبر قدر من اإلسرائيليين، وتقلي  الفجوة بين عدد القتلى اإلسرائيليين والفلسطينيين.

 سرية وعدم النزوع للعمل الدعائي ال -2
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http://www.alalam.ir/news/1610021  

http://www.alalam.ir/news/1610021
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ودفعاات غالبيااة هااذ  الياصااية تشااير أياان يجااب أن يكااون التركيااز والعماال، ال ييفااى أن قيمااة 

وعادم الظهاور فاي  ، والوجا يمكشاوف، وهام تجنب أخاذ الصاورل ةالمقاومين من ميتلف األجنحة العسكري

 القوة واالستمرارية.  مهاأعط ، مماوالعمل بصمت دون ضجيج، استعراضات عامة

مقاومة، إجراءات التيفي والتمويا  التاي كاان قاام بهاا ومن أروع صور السرية التي تمتعت بها ال

أكثار مان   المطلوبون لسلطات االحتالن وأجهزت  األمنية، ومنهم من مضى علاى مطاردتا ةرموز المقاوم

كام، ومان هاؤالء محماد الضايف، قائاد كتائاب  40غازة الاذ  ال يتجااوز طولا   ععشرين عاماا داخال قطاا

فاشالة فاي نهاياة الحارب، ألنا  أتقان فناون التمويا  والسارية لدرجاة  القسام، الاذ  تعارض لمحاولاة اغتياان

أرباك فيهااا الميااابرات اإلسارائيلية وعمالءهااا، فتااارة تارا  علااى شااكل رجال طاااعن فااي السان يتكاائ علااى 

 أو طبيب أو موظف!  سعكاز ، وتارة على شكل فالح، وأخرى على شكل مهند

لعديد من عمليات المقاوماة اساتغر  اإلعاداد عسكرية إلى أن ا رأكثر من ذلك، فقد أشارت مصاد

لها أسابيع وشهورا، مما يشير إلى الفشل االستيبار ، والكثير من أخبار الحرب المساتمرة والمكثفاة التاي 

 دارت في غزة في تصاعد مستمر، ال تصل أخبارها إلى عناوين الصحف.

يطاايط الجيااد للعمليااات وأكاادت أن الحاادي  الااذ  ياادور بااين ضااباط الجاايش المياادانيين حااون الت

العاالي، ياادن علاى حجاام الساارية وعملياات التموياا  واساتيدام الوسااائل المتعااددة  ىالفلساطينية ذات المسااتو

الخترا  الدوائر واليطوط الدفاعية التي يقيمها الجيش اإلسرائيلي حون المساتوطنات ومواقعا  العساكرية 

 المحصنة على حدود غزة.

 توسيع قاعدة المقاومة -3
 ، لتوسيع قاعدة المشاركة في عملياتها من خالن:قاومة في غزة تحضيراً للحربت المسع

أهمياة هاا دراكوأجنحتهاا العساكرية، إل ةالقائمة الطويلة من العملياات المشاتركة باين ميتلاف قاوى المقاوما -أ

الحرب، وجاء إشاراك بعا  األجنحاة العساكرية فاي عملياات كبيارة ونوعياة، توسيع دائرة المشاركة في 

 وخاصة حماس، لجعل مقاومة المحتل نقافة يومية شعبية لدى جميع الفلسطينيين. ةة القوى الرئيسلرغب

وعكساات العمليااات المشااتركة التفاااف الجمهااور الفلسااطيني خلااف خيااار المقاومااة، ويتوجااب قااراءة 

 الاادالالت التااي تحملهااا حقيقااة توجاا  الفصااائل لتنفيااذ عمليااات مشااتركة ضااد األهااداف اإلساارائيلية خااالن

 الحرب، بشيء من الدقة.

كما أنبتت ظااهرة العملياات المشاتركة فشاالً اساتيبارياً كبياراً، ألن هنااك افتراضااً بأنا  كلماا توساعت 

دائرة العمل المقاوم، ساهل ذلاك علاى المياابرات تتبعهاا وإحباطهاا، وإنا  ألمار يثيار االساتغراب أن تانج  

نج  الميابرات اإلسرائيلية حتى فاي توقاع حادونها، عدة فصائل مقاومة على تنفيذ عمليات مشتركة، وال ت

 فضال عن إحباطها، وهو أمر تكرر خالن حرب غزة.

حالة االرتياح التي عاشتها المقاومة على صعيد الادعم الشاعبي، رغام العادوان اإلسارائيلي علاى األهاالي،  -ب

ت بادعم وتأيياد الفلساطينيين، والكلفة البشرية الباهظة التي دفعها أهالي غزة، فإن المقاومة وعملياتها حظيا

ولقيت عمليات استهداف جناود االحاتالن الكثيار مان االرتيااح فاي الشاارع، مماا يعناي أن قاعادة المقاوماة 

 روصالت حادود االحتضاان الشااعبي لهاا، ولعال اسااتطالعات الارأ  التاي كانات تجاارى باين الحاين واآلخاا

 يعيد عملياتها كلما زاد حجم القمع اإلسارائيلأظهرت حجم التأييد الشعبي للمقاومة، والطلب من قواها تص

 للفلسطينيين.   

توسيع رقعة المناط  الجغرافية من خالن تنفيذ عمليات فدائية جديادة ليلا  الرعاب عناد أكبار عادد ممكان  -ت

من اإلسرائيليين، فشملت قطاع غازة بصاورة كاملاة والقادس المحتلاة، فضاال عان األراضاي المحتلاة عاام 

 ليل وبئر السبع.، في صفد والج1948

 وتهدئة في الداخل المحتلمواجهة مع  -4
تجنبت المقاومة الصدامات والمعارك الجانبية مع المنظماات والحركاات السياساية التاي تعاج بهاا 

خاصة وأن حرب غازة انادلعت بعاد شاهرين مان توقياع اتفاا  المصاالحة باين حركتاي  الفلسطينية،الساحة 

 فت  وحماس.

، والتهدئاة علاى الجبهاة المحتالعلى جبهة المواجهة ماع  سالعنفس يجيةت المقاومة استراتعتمداو

، ومان راقاب إلى تعاون وتنساي بين قوى المقاومة على اختالف مسمياتها تحولت العالقة إن بل  ،الداخلية

يادرك إلاى أ  مادى شاكل هاذا عن كثاب اساتراتيجية المقاوماة فاي تجناب الصادام ماع السالطة وأجهزتهاا، 

 وفي االلتفاف الوطني الالح  حولها. ،تيجي عنصًرا أساسيًّا في حفن المقاومة واستمرارهاالييار االسترا

 إتقان الهجومفي االحتراف القتالي  -5
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، واالنسااحاب الماانظم دون خسااائرتمتااع المقاااومون بقاادرة فائقااة علااى تنفيااذ الهجمااات العسااكرية، 

فاي هاذ  الدولاة أو  اتمان خاالن دور واتعلماأو ي ،عسكرية اتفي كلي والم يتدرب مرغم أنه، وإجادة التموي 

جاناب قنااعتهم باأن ب ،اعترف ضباط كباار بدقاة إتقاان تيطايط العمليااتو ،أزعج جيش االحتالن مماتلك، 

 من حي  التيطيط والتنفيذ من عملية ألخرى. تتحسن المقاومةعمليات 

: سنحان فاي حالاة وهناك عمليات شهدتها حرب غزة، وأكدت هذا االعتقااد، دفعات ضاابطاً للقاون

 دقائ  كي يتسلل فدائي تحت أنوفناس، مشيرا لتكتيكات جديدة ابتكرها المقاومون. 10حرب، تكفينا غفلة 

واعتبر الماؤر  العساكر  سأور  ميسلشاتاينس أن حارب العصاابات ليسات جديادة علاى الجايش 

، فاإن ىحارب غازة األقصا اإلسرائيلي، فقد وقع الكثير من هجماتها في السبعينات، أماا هاذ  المارة وخاالن

 العمليات تنج ، وتغلب المقاومون على اإلسرائيليين من الناحية التقنية المحصنة.

وأجباار مسااتوى االحتااراف القتااالي لمقاااتلي المقاومااة خااالن حاارب غاازة أن يشاايد ضااابط إساارائيلي 

عودوا يأتونناا مباشارة   كتائب القسام، وبتطور مستواها القتالي، قائالً: لم يتبالمستوى العسكر  الذ  وصل

، بل يحاولون القراءة الساليمة التجاا  عملياتناا، وباالتواز  تبعا  حمااس بيالياهاا إلاى ةمثلما كان ذات مر

 .كاألمام، حي  اليطوط اليلفية لالنتشار اإلسرائيلي بهدف تنفيذ عمليات هنا

 الكثافة الكمية والنوعية -6
 ياوميمار يكااد ال تنفياذ العملياات العساكرية، فاشهدت أيام الحرب في غزة تكثيفاً غير مسبو  فاي 

وهاي تكتياك  ،وكل هذ  العمليات اتسامت بنوعياة محاددة ،في الحد األدنىنوعية عملية عسكرية  تنفيذدون 

 عتمد على األسلحة الرشاشة. تي تالكمين والهجوم والمواجهة ال

الحريااة  للمقاااوم  يتاارك ولعلاا  ماان المفيااد هنااا اإلشااارة إلااى أهميااة هااذا الاانمط ماان العمليااات، كوناا

وهاذا الانمط مان العملياات، يحتااج إلاى عامال  ،بتوجيا  الضاربة أوالً  المحتالمفاجاأة والكبيرة فاي التحارك 

  .الرصد وب  العيون والمراقبة الدقيقة للموقع

 المسائولينمماا دفاع  ها،تنفيذلتأتي اللحظة الحاسمة  حتىلذلك تستغر  عملية الرصد فترة طويلة 

عتماادها الجاايش لاام اأن سالوسااائل التاي وفيهااا إشاارة إلااى  ،طااال  صاايحات اليطار واليااوفإلالعساكريين 

 .في بيروتسنا  فنحن نواج  حرب عصابات فعلية على غرار ما واجه ،تكفي

 دوريات الجيش وجنود الحراسة استهداف -7
 اوماةالاذ  أعلنتا  قاوى المقالتحاد   ذروة ة،بحتاالعساكرية الهاداف ألموجهاة لالملياات شكلت الع

أ  تحاادبٍ عساكر  بحاات  ،المقصاود ماان هاذ  العمليااات قتال جنااود عساكريينو ،بأساارهااإلسارائيلية لدولاة ل

 .)جند  أمام جند م

 خالن حرب غزة عدة مميزات، أهمها:نحو اآللة العسكرية الموجهة الهجمات  واكتسبت

 ،في حالة استنفار وطوارئ مستمرة المحتلتترك  -

وأكبار دليال علاى ذلاك، دعاوات  ،ي مراقبة الحدود والمستوطناتكبيراً من جهد  ف تصرف جزءً  -

والتاادرب علااى السااالح لمواجهااة  ،القيااادة اإلساارائيلية لمسااتوطنيها بااالتطوع فااي الحاارس الماادني

 المسلحين،

بيصااوص الطااابع غياار  سالمبررات األخالقيااةبااـس ةمااا وصاافت  بعاا  المحافاال العسااكريتساالب  -

 ،لمدنييناً لمن يوصفون باأحيانوج  تي تال للمقاومةاإلنساني 

نجاااح العمليااات التااي تقااوم بهااا خاليااا رجااان المنظمااات بتوجياا  ضااربة قاسااية لكبرياااء الجاايش  -

  .ولقوة ردع  ،ولصورت  التي ال تهزم ،اإلسرائيلي

وأصااابت العمليااات الفدائيااة التااي اسااتهدفت المواقااع العسااكرية الجاايش بإرباااك شااديد، ووجهاات لاا  

 نفس ، فكيف سيحمي اإلسرائيليين؟ ةدم مقدرت  على حمايانتقادات الذعة بسبب ع

وأجمعت التحقيقات التي أجرتها المؤسسة العساكرية بعاد نجااح كال عملياة للمقاوماة اساتهدفت جناوداً 

ومواقع عسكرية، أن من أهم أسبابها: التيطيط المميز واإلعداد والرصد المسب ، بل تحديد نقااط الضاعف 

العسكر ، نام اساتغالن عنصار المفاجاأة الاذ  يرباك الجناود، ويجعلهام يساقطون في النظام األمني للموقع 

برصااص المهاااجمين فااي معاارك أنباات فيهااا المقاااتلون أن لاديهم قاادرات عسااكرية تفاو  وحاادة كاملااة ماان 

 جنود االحتالن.

 التنفيذ وإصابة الهدفولدقة في التخطيط ا -8
بحيا   ،نتائجها العسكرية المرجاوة ن حرب غزةقوى المقاومة خالها تحققت غالبية العمليات التي نفذ

 المقاااومونكااان اختيااار الهاادف ماان النااواحي السياسااية والعسااكرية عااامالً كبيااراً فااي نجاحهااا، واسااتطاع 
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للحيلولااة دون تنفيااذ عملياتهااا  ،اختاارا  كافااة اإلجااراءات والحااواجز األمنيااة التااي اتيااذتها قااوات االحااتالن

  .العسكرية

مان حياا  التيطايط والتنفياذ وإصاابة األهااداف،  المقااومونعمليااات التاي نفاذها ومماا يادن علاى دقاة ال

فااي  المقاااوميندون وقااوع إصااابات فااي صاافوف  االحااتالناليسااائر البشاارية العاليااة التااي أصااابت قااوات 

 .المقابل

وفاي تعقيبا  علاى تصااعد عمليااات المقاوماة فاي غازة، أكاد الجاايش أن هاذ  العملياات رسامت صااورة 

ل األمن اإلسرائيلي، مشيرا لقدرة حركات المقاومة وخاصة حماس على تعلم واساتنباط العبار قاتمة لمستقب

 من كل عملية تقوم بها، فضالً عن دراستها بشكل جيد لالحتياطات األمنية. 

كما عملت المقاومة الفلساطينية خاالن حارب غازة فاي محااوالت حثيثاة وعنيادة علاى تفااد  أنار هاذ  

كثير من األحيان تحدياً كبيراً للعسكرية اإلسرائيلية بكل ماا أوتيات مان إمكانياات االحتياطات، وشكلت في 

 ال يمكن مقارنتها مع إمكانيات هذ  المقاومة.

 وأساليب الهجوم اتتطوير التكتيك -9
الاذ  أظهار التفاو  علاى  ،تحدياد الادور غيار المتوقاع المقاومة في حارب غازة مان خاالنظهر إبداع 

المقاومااة األساااليب المعروفااة فااي حااروب اعتماادت فقااد  ،ة فااي حاارب األدمغااةأجهاازة األماان اإلساارائيلي

وتحصاينات ، أو تعمال  المحتالالعصابات، المجموعات الصغيرة التي تشن هجمات مفاجئة علاى دورياات 

 على زرع األلغام والكمائن على طر  مواصالت . 

بالكاتاب اإلسارائيلي الباارز سأمناون ودفع تعدد أشكان المقاومة وابتكار المزيد منها بين فترة وأخرى، 

دنكنرس للقون: سلم يرد حتى في أشد كوابيس مؤسسي المشاروع الصاهيوني ساوداوية أن ياأتي الياوم الاذ  

يباد  فياا  الفلساطينيون كاال هاذا الحساام والحازم فااي المواجهاة ضاادنا، لاو خاارج سبان غوريااونس مان قباار  

 لصع  من هون ما يرى اآلنس.

الصاهيوني أن ينساا  الفلساطينيون، ويسالموا باالواقع، ويقبلاوا  عو المشارووأضاف: سلقد توقع مؤسس

بالعيش تحت كنف االحتالن، لكننا نجد األيام لم تزدهم إال عزماً ليس فقاط علاى مواصالة المقاوماة ضادنا، 

 بل بمفاجأتنا بأساليب لم نعهدها، وتشكل تحدياً يصعب علينا مواجهت س.

ألساااليب، فااي تقااديم تجربااة متمياازة علااى المسااتويات األمنيااة جانااب هااذ  ابلكاان المقاومااة نجحاات 

 :في حرب غزة على النحو التالي مالمحها زوالسياسية تجلت أبرواإلعالمية 

 تعدد التكتيكات والعمليات -أ
، أو قصاف لادخون غازةانتظاار جناود االحاتالن ب، حرب غازةلم تعتمد المقاومة تكتيًكا واحدًا في 

شن عمليات واسعة، وأحيانًاا متعاددة، فاي الوقات نفسا  علاى بلمبادرة لبل لجأت  ،مواقع  من القرى البعيدة

علاى قاوى المقاوماة خاالن حارب غازة ها تاءت الهجماات التاي نفاذ، وجأكثر من موقع من مواقع االحتالن

  الشكل التالي:

 الهجوم من مكان نابت ضد هدف متحرك،  -

 الهجوم من مكان متحرك ضد هدف متحرك،  -

 .ان نابت ضد هدف نابتالهجوم من مك -

وحذر بع  الجنراالت من أن حماس تتعلم كيف تحادد أخطااء اليصام، واساتيالص العبار الميدانياة 

 والعملية بصورة سريعة جدا، مما شكل تعقيدا للجيش اإلسرائيلي.

، لجأ المقاومون البتكاار أسااليب جديادة 50وحين واجهت المقاومة صعوبات كبيرة في أيام الحرب الـ

ئ اإلساارائيليين، اعتاارف بهااا جهااااز الشاااباك، حياا  لاام يعااد التطاااور فااي عماال المقاومااة بالنسااابة تفاااج

للعسااكريين ورجااان األماان حاادناً عااابراً، باال شااكل حالااة ماان اإلرباااك، وراقااب المتيصصااون فااي سااالح 

ً  ةالتيطيط في جيش االحتالن أن حركات المقاومة تزداد وتير  م.يوماً بعد يو عملياتها، وتتطور نوعيا

 تطوير قدرات استخبارية عالية -ب
نجحت المقاومة في تطوير قدرات استيبارية عالية مكنتها مان رصاد تحركاات جناود االحاتالن، 

ا، مماا وخارجهاالمواقاع العساكرية وإيقاع خسائر مباشارة وكبيارة بهام عبار الكماائن أو التفجيارات، داخال 

الت وتشااكيل لجااان للتحقياا  حااون ماادى طاارح الشااكوك والتساااؤلدى فااي األوساااط العسااكرية واألمنيااة أ

 .المقاومةأجنحة اخترا  

خاصة بعد عدة عمليات فاشلة نفذتها القوات اإلسرائيلية مان جهاة، وفاي ظال نجااح المقاوماة فاي 

 تنفيذ عمليات ذات أبعاد أمنية واستيبارية من جهة أخرى.
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هاا بأسالوب اساتيبار  وتبدى العجز أمام القدرات االستيبارية لحركات المقاوماة مان خاالن عمل

متقدم قادر على وصون أ  مكاان، والادليل نجااح مقااتلي القساام أكثار مان مارة خاالن الحارب فاي اجتيااز 

السااياج االلكترونااي المحاايط بقطاااع غاازة، فااو  األرض وتحتهااا، دون صاادور إنااذار عناا ، مااا يعنااي أنهاام 

 ر! تعلموا كيف يشلون فاعلية هذا السياج، ويجتازون  وكأن  سياج للبق

 سعاااموس هريئياالس للقااون: رغاام أنااف الميااابرات اإلساارائيلي ممااا دفااع بالمراساال العسااكر 

نمت خلية مقاومة فتاكة، نجحت في المبادرة لموجاة العملياات األشاد مناذ فتارة طويلاة، مشايرا  اإلسرائيلية

 لتعاظم الشعور بالفشل االستيبار .

 

 

 الحرب النفسية واإلعالم الحربي -ت
 وأاألساليب النفسية والمعنوياة الحديثاة فاي عملياة التاأنير علاى الارأ  العاام المادني اعتمدت المقاومة 

 -ساإلعاالم الحرباي اأطلا  عليها ة قائمة بذاتهاجهزأتمكنت في إطار و اإلسرائيليين،العسكر  في صفوف 

 .تصوير مباشر لمعظم عملياتها ضد جنود االحتالنوعناصر  بأفراد  ، يقوم سإعالم المقاومة

ورساائلها الميتلفااة إلاى أنحاااء  تيدمت المقاوماة شاابكة اإلنترنات لتباا  بواساطتها أخباار عملياتهااااساو

، ، وتتضامن نصوًصاا حاون عملياتهااهااخاصاة تهاتم بأخبار اتعلى الشبكة صفح تالعالم كافة، وخصص

حاتالن هذا االستيدام للتقنيات الحديثة ولتصوير العمليات يحصل ألون مارة فاي تااريخ المقاوماة ضاد االو

 .فلسطينفي 

والعمليااات العسااكرية ، ، أساالوبين متكاااملين: التعبئاة الشااعبيةخااالن حارب غاازةالمقاومااة لقاد اعتماادت 

ً المقاومة انتقلت ، ونظرا للحاجة الماسة لتحشيد الرأ  العام خلفها، على غرار حرب العصابات فاي  سريعا

 :بميتلف اتجاهات  من خالن سطينيالفللرأ  العام لواسعة موجهة  تعبئة إعالميةلمراحل الحقة 

 اإلذاعات المحلية، -

 الصحف اليومية واألسبوعية،  -

 مواقع االنترنيت، -

 الدورية، والبالغات العسكرية. تالمنشورا -

وخطاات المقاومااة خااالن حاارب غاازة خطااوات متقدمااة فااي إعالمهااا الحربااي بمقارعتهااا للعمليااات 

ياع عملياتا  أساماء معيناة ذات دالالت عسااكرية، العساكرية اإلسارائيلية، ففاي حاين أطلا  الجايش علاى جم

 اعتادت قوى المقاومة إطال  أسماء ذات دالالت هامة على عملياتها.

وفي خطوة غير معهودة، بادأت قاوى المقاوماة المسالحة عقاد ماؤتمرات صاحفية الساتعراض ماا 

ة يجاار  علااى األرض ماان عمليااات عسااكرية ضااد قااوات االحااتالن، وعااادة مااا ظهاار أعضاااء األجنحاا

العسااكرية يحملااون أساالحتهم، ويقفااون خلااف ملااثم يتحاادث باساام المكتااب اإلعالمااي لجناااح ماان األجنحااة 

 العسكرية المقاومة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث الثالث: العملية البريةال

 أوالً: دوافع القرار 
دخلت الحرب اإلسرائيلية على غزة مرحلة خطيرة باندالع العملية البرية في اليوم العاشر 

، بدوا مصممين جدًا على سسيعلون وغانتونتنياهو ، رغم أن نالني الحرب س17/7/2014، يوم للعدوان
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إنهاًء سريعًا قدر اإلمكان  ونفضلي ونزاليال وعدم السماح لحدث تكتيكيب أن يصب  اعتباًرا استراتيجيًا، 

 ، قبل التورط في العملية البرية.لهذ  الجولة

وليس  ،يم الحيوية وفارًغا، وبعدما أصب  رئيًسا للوزراءمنطفئًا، تعبًا، عدوبدا سنتنياهوس 

نب  يعرف ألفاألمر ليس بسيًطا،  ،وهو مح  هذ  المرة ،لمعارضة، بات يفهم قيود القوة، يياف ويعر ا

ليس واضًحا ماذا ستكون إنجازات هذا ووسيجبي دًما كثيًرا،  ،إلى غزة سيكون فتاًكا البر  أنب الدخون

 م1.)أنب الجبهات األخرى تحتدمالدخون، فضالً عن 

، هاة فيدأبت على المغاال التي في تقديرات االستيبارات سشكك المعل  العسكر  سعاموس هرئيلو

كومة رئيس الح ، وفضل من تحذر، وتجنب التوغل البر بجلسات الكابينيت المتتالية أوضحت ألن 

ل يار بديخ أ كأنهم يبحثون عن ور ، ورئيس هيئة األركان االمتناع عن شن الهجوم الب الحربووزير 

شن  بيذ قراراً ن ات، وإالكابينيت بهذا الييار في حان لم يتم إيجاد ميرج سياسي ، فيما احتفنلهذ  اليطوة

 ساسيين:أين رالعتبافسيكون هجوم بر  محدود 

 دخانمن إ وعدم ظهور القيادة على أنها خائفة ،الرغبة في تقديم إنجاز للجمهور اإلسرائيلي -1

 ،قوات برية

تقل  الجيش، وإذا لم يتم عالجها  هاتهديدات، حي  أن معالجة مكامن اليطر الحدودية كاألنفا  -2

 م2)بشكل جذر  فقد تكون السبب الندالع الحرب القادمة.

ئيلية، حي  اإلسرا السجون من األسرى لتحرير العملية البرية فرصة القسام فيما اعتبرت كتائب

الجيش جداً، و طويلة ألسابيع بل أيام، عشرة أو ألسبوع ليست جداً، لةطوي لمعركة أعدت نفسها

 في تالمفاجآ من مزيد وجود على شروطها، مشددة أو المعركة، نهاية موعد يقرر لن اإلسرائيلي

 المعركة.

ً أن كتائب القسام مستعدة للسيناريو البر ، وأشارت كراسة تداولها ق يدانيون ادة موبدا واضحا

ي، ألنها إلسرائيلجيش اامل مع  بالقون: سالعملية البرية تمثل السيناريو األكثر قسوة للقسام والكيفية التع

ً بشرية كبيرة، لكن المقاتلين وصلوا لمستوى من هبون ال يذ مالقتالي يجعله االحتراف ستحصد أرواحا

لعدو عمليات ا  التجا سليمة قراءة يجب إجراء بل لمواجهة الجنود اإلسرائيليين كما في الماضي، مباشرة

 يلياإلسرائ شارلالنت اليلفية حي  اليطوط المسلحة لألمام، خاليانا يتم إرسان وبالتواز  اإلسرائيلي،

 هناكس. عمليات لتنفيذ

البرية  عمليةوأضافت الكراسة: سنقطة القوة للمقاتلين إذا قرر الجيش اإلسرائيلي االنتقان لل

 تيطيطمن خالن ال النيران، مرمى في كالبط مصطادين، إلى نصيادي من شوارع غزة في جنود  تحون

 مفاجأةال عنصر واستغالن في صفوف العدو، الضعف نقاط وتحديد المسب ، والرصد واإلعداد المميز

 ديهمل أن المقاتلون فيها يثبت معارك في المهاجمين برصاص يسقطون جنود ، ويجعلهم يربك الذ 

 .متفوقةس عسكرية قدرات

، فإنب المقاومة يسرائيلاإل الجيش مع اختالن موازين القوى العسكريبة لصال القون: سوختمت ب

هة المضادبة للدروع بكثافة، وبقدرات نوعيبة  ، ألنستستيدم لمواجهة العمليبة البريبة، الصواريخ الموجب

عبارة األكثر تكون الوسهاجس الجنود سيكون شبكات األنفا  التي توفبر حركة للمقاتلين وإعداد كمائن، 

 م3)تداوالً للجنود المتوغبلين بريباً سانظر، تحت قدمك توجد حفرةس.

، كلبفت الجانببرية خاضت القسبام، حرباً و ة مع الجيش اإلسرائيليب  ،ر كبيرةين خسائقاسية في غزب

ة ميدانيبة، خ تمتلكاأظهرا أنب حماس  ،وضراوة القتان االشتباكات،لكن سير  ً بأورا  قوب عد صوصا

ات ا م للجيش خوض معارك على مشارف أحياء الشجاعيبة والتبفاح وخزاعة وبيت حانون، رغم أنب قوب

ً كبيرة فيها، بل دخلت بضع مئات من األمتار، وأسفرت عن مقتل وإصابة ا ت من لعشراتتوغبل أعماقا

ا قذائف اصبة بالالي تالجنود والضبباط من ألوية النبيبة، وتدمير عشرات من اآلليبات، وأماكن تحصبن القوب

 والعبوات الناسفة، وعمليبات قن  الجنود.

                                                
 :18/7/2014م بن كاسبيت، ال حسم في غزة والييارات بين المراوحة ووقف الحرب، معاريف، 1

http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=625112  
 :15/7/2014م إسرائيل تجنبت االجتياح البر ، وتقديراتها لألضرار التي ألحقتها بحماس مغالية، هآرتس، 2

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=111020  
  ar.html-72430-http://www.noqta.info/page: 19/7/2014م كيف تدحرجت إسرائيل إلى العملية البرية ضد غزة؟ 3

http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=625112
http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=111020
http://www.noqta.info/page-72430-ar.html
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ً في حماس شككت أن يغامر الجيش بإلقاء جنود  في غزة سعش الدبابي رس، رغم أن أوساطا

يطوة لعلم  بوجود غزة أخرى تحت األرض بسبب األنفا ، مما جعل  يتري  قبيل الذهاب لهذ  ال

ألرض اياسة سالكثير من أرواح الفلسطينيين، والجيش اتبع  االنتحارية، غير المفضلة ل ، فهي ستحصد

 المحروقة قبيل دخول  حدود غزة.

 : وجاء استبعاد حماس لتنفيذ الجيش اإلسرائيلي للعملية البرية في غزة لعدة أسباب

 المإلى ع ودخون الجنود أعدتها كتائب القسام، كثيرة مفاجآت اليوف اإلسرائيلي من -1

ً  عن  يعرفون ال مجهون  ما أكثرفستواجههم،  التي والتكتيكات والوقائع القدرات من شيئا

رة، الدبابات الجيش مشاهد ييشا   الجنودو المشوهة، والجث  المحترقة، واآلليات المدمب

  المأسورين، أو القتلى

أن  قادمةسنتنياهوس شيصية مترددة، ويعلم أن الوصفة السحرية لسقوط  في االنتيابات ال -2

 ن أرض المعركة في غزة محمولين بتوابيت سوداء جثثاً مقتولة،يعود جنود  م

غزة تجيد قتان بالمقاومة ، وألن السكانية تهاكثافوطبيعة غزة الجغرافية عدم إحاطة الجيش ب -3

 م1) ليصم.لوسرعة توجي  الضربات  ،االختفاء والتموي وفنون الشوارع، 

اح باجتي 17/7الجمعة -ة اليميساإلسرائيلي بدأت منتصف ليلجيش الكبيرة من لكن قوات 

 ،لياتالتي تستيدمها حماس لشن العم األنفا مناط  كبيرة شمان قطاع غزة وجنوب  بهدف تدمير 

 ذات باحصالتسلل اليطير الذ  جرى ، عقب قيادة الجيش بالشروع في العمليةلوعز رئيس الوزراء أو

 غزة.صوفا جنوب قطاع  اإلسرائيلية من معبر األراضي تجا  اليوم

ز لجيش شرعت في عمل مركلأن قوات برية كبيرة  سلموزأموتي س العسكر وأعلن الناط  

جرف السمرحلة جديدة من مراحل لجيش انتقل الن وأ ،في قطاع غزةللمسلحين ضد البنى التحتية 

ة حي  اجتازت الحدود مع القطاع قوات من المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعي س،الصامد

ستمر ة ستوأن العملي ،بالتعاون مع سالحي الجو والبحر وبمساعدة جهات أمنية أخرى ،اتواالستيبار

 جيش اإلسرائيلي.الطبقاً للتقييمات المتواصلة التي تقوم بها قيادة أركان 

 ً لتقييم دائم للوضع الذ  تجري  هيئة  وحون مدة االجتياح البر ، قان إن العملية ستستمر وفقا

 ،الكابينيت رئيس الوزراء ووزير جيش  تحديد تاريخ تنفيذ العملية ب وقد من   ،األركان العامة للجيش

 م2.)ومدى نطاقها

تل حماس قاي  ي، حاالستعداد إلمكانية توسيع العملية البريةبللجيش   توجيهاتس نتنياهوفيما أعلن س

 .أن أنفا  حماس يمكن تدميرها فقط بعمل بر وفي غزة من الجو والبحر واآلن براً، 

الجيش في العملية البرية في غزة بعد استنفاد جميع الييارات األخرى للتعامل مع ولذلك جاء شروع 

ً الدولة دفع تنتيجة تقون إن  من دون هذ  العملية سل الجيش نووصوخ من القطاع، رياوالصإطال    نمنا

فعل كل شيء تا سه، لكن%100ن  ال يوجد ضمان بنجاح العملية البرية ، رغم إعالنها أأغلى بكثير

 م3.)عمل على إنجاحهاتوس ،للحصون على أقصى نتيجة

 المضادة الصواريخ منظومة من غزة، ليشيت  مشارف على آمنة منطقة خل  وحاون الجيش

 سرعةب وتيرج تدخل سريعة مع تركيز العملية البرية على مدرعات حماس، تمتلكها التي للدبابات

 أقسام:  3إلى  البرية العمليةيلية، وانقسمت الحكومة اإلسرائ تُرضي صورة لتحقي 

 األون غارات جوية على أهداف في العم ،  -1

 الثاني القوات البرية التي ستعمل على تدمير أهداف،  -2

 . ألفا آخرين من جنود االحتياط 18تجنيد و ،الثال  االستعداد للمرحلة الثانية -3

، ألن ينمقاتلسائل القتالية ومنازن الستتم معالجة أهداف مثل الو ،بعد السيطرة على المناط و

ة الهندس ةسلحأالحدي  عن حملة عسكرية بحجم قوات ميتلف، حي  تشارك قوات برية ومدرعة، و

 ،مقاتلينواستهداف ال ا،بهدف السيطرة عليهغزة قوات االحتالن في عم  وتوغلت  ،البحريةوالجو و

 والبح  عن األنفا .

                                                
 :12/7/2014م رأفت مرة: جيش االحتالن يفتقد الثقة بقيادت  وييشى العملية البرية، المركز الفلسطيني لإلعالم، 1

0https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=15804  
 :18/7/2014م الجيش اإلسرائيلي يقوم باجتياح بر  لمناط  في قطاع غزة، موقع الجيش اإلسرائيلي باللغة العربية، 2

AR/Dover.aspx-20933-http://www.idf.il/1133  
: 18/7/2014لقناة العبرية العاشرة، م قوات الجيش عثرت على أنفا  في الشجاعية، ا3

http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=7442  

https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=158040
http://www.idf.il/1133-20933-AR/Dover.aspx
http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=7442
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ً أن ما  غزة برياً، منظومات أسلحة اقتحام حاون إذا إلسرائيليا ينتظر الجيش وبات واضحا

 للدروع، بجانب وحدات للدروع مثل صارو  سالكورنيتس، وقذائف سآر بي جيس المضادة مضادة

جيداً،  جهزوها أرض على الجنود، فالفلسطينيون يقاتلون لقن  البرية المواجهة في عليها القن ، تعتمد

 سنوات. منذ عليها وتدربوا

 يؤخر العملية البرية تيوفًا من التهديد األكبر ممثالً علم أن المجلس الوزار  المصغر كان مع ال

للتسلل منها خلف السياج األمني  هاحفرت ألنها ،بـاألنفا  الهجومية التي جهزتها حماس للمعركة الكبرى

 ويات:مست 3انقسام واض  بين ب اليالف اإلسرائيلي حون العملية البرية تسببولقطاع غزة، 

  ،وتدميرهااألنفا   من يطالب باالقتحام البر  الكتشاف -1

 ، صفوفهاعرض القوات البرية ليطر تفجير كميات كبيرة من المتفجرات في تاليشية من  -2

 ،حتى ال يتسلل العشرات من المسلحين عبرها داخل المستوطناتغزة بعدم دخون  ةطالبالم -3

 لجيش.لصب  فضيحة وت

 ثانياً: بدء االشتباكات
كتائاب القساام عند الحدي  عن طبيعة االشتباكات التي شهدتها حادود غازة، الباد مان اإلشاارة أن 

س، وتتركااز مهامهااا فااي حراسااة المناااط  المعرضااة لالجتياااح الماارابطين اتوحاادشااكلت منااذ ساانوات س

وتكاون عاادة فاي  ،ويتركاز معظام عملهاا فاي سااعات الليال ،المرابطاة للرصاد واالساتطالعاإلسرائيلي، و

 .وفي مداخل المدن واألحياء قوات االحتالنماكن متقدمة مع خطوط التماس مع أ

 قتالياةين دورهام لتنفياذ مهاام وماقااالستشاهاديين حيا  ينتظار بعا  الم خاليا أهمهاا:عدة وتضم 

فكاال مجموعااة لااديها  ،تشاااب متساالي  وتجهيااز هااذ  المجموعااات ، وماان المالحاان أن عناادما تحااين الفرصااة

 ،بعضها يتم زرع  بشكل نابت وآخر يتم اساتيدام  ونقلا  حساب الحاجاة ،وات أرضيةعبوات جانبية وعب

 ميتلفة ومتنوعة.ف ائحمل أفراد كل مجموعة قذوي

كماا أن هنااك  ،بشكل يومي كال سااعات الليالبرنامجهم القتالي  ةغطيويحرص المرابطون على ت

المهماة األساساية المناطاة ، وتعتبار عبصاوعمال مانظم ة سلفاً لكل مجموعة، وهو بالتأكيد أيام مناوبة معد

 اإلسرائيلية. اإلنذار المبكر والتصد  لالجتياحات يه همب

لطبيعاااة عمااال الوحااادات لمواجهاااة مياااداني سااايناريو أحاااد المسااائولين عااان هاااذ  الوحااادات رسااام 

مجموعاات مرابطاة  10كاان لادينا  لاو :التي عاشتها حدود غزة خاالن الحارب األخيارة، قاائالً  االجتياحات

 تمهياداً إسارائيلية عناد وصاون باالغ عان حشاودات فاي هاذ  الحالاة  ،وموزعاة علاى مواقعهاا قوم بمهامهات

نم يتم اساتنفار بااقي المجموعاات التاي هاي  ،يتم تعميم البالغ على كافة المجموعات العشر ،لعملية اجتياح

 خارج المناوبة.

ياتم نشار مجموعاات  ،وشايكبشكل يوحي من اجتياح اإلسرائيلية إذا زادت الحشودات  ويضيف:

وال يقتصار األمار علاى الوحادات المناوباة المتقدماة والقريباة مان  ،أخرى في اليطاوط الوساطى واليلفياة

 ،النطاا  الجغرافاي وتوقاع أمااكن ومحااور االجتيااح وهادف قاوات االحاتالن اةراعابل ياتم م ،خط التماس

ة لاذلك وكال مجموعاة تعارف تماماا ولادينا خارائط خاصاة معاد ،وعلى ضوء ذلك يتم توزياع المجموعاات

 موقعها ومهمتها.

أهاام سااالح لنااا لمواجهااة االجتياحااات هااي  وحااون اليطااوات األخاارى لمواجهااة االجتياااح قااان:

لقاذائف المضاادة للادروع مثال ، باإلضاافة ليتم وضعها وتحريكها حساب الحاجاةبحي   ،العبوات الموجهة

 س.جي بي راآلس

 ،ية حينهااا علااى القااادة المياادانيين لكاال منطقااة وكاال مجموعااةوعنااد باادء االجتياااح تتااوزع المساائول

وهنا ال يمكن الرجوع في كل عمل إلى القائد المياداني العاام  ،للتعامل والتصرف مع المعطيات في الميدان

ولكاان يااتم إبالغنااا أون بااأون عاان تنفيااذ عمليااات تفجياار واسااتهداف آليااات ، ن المواجهااة تكااون قاساايةأل

 .االحتالن

بإمكانها إطال  عشرات الصواريخ وكان ، البر  حماس تطوًرا مهًما في القتان أظهرتوقد 

عدم قدرة  لكن ،في الحربين األخيرتين تعان وليس كما ،بسهولة من خالن شبكة األنفا  أسفل األرض

واستهداف منازن عائالتهم  ،لمحاولة تنفيذ اغتياالت ضد عناصر حماس  للصواريخ دفع الجيشوصون 

 هم.لضغط عليل
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جيش عل اللكن مقاتليها أبدوا استعدادات عسكرية أل  مغامرة برية، عبر خطط ميدانية قد تج

صفقة  تنفيذيندم على القرار، سواء لقتل عدد كبير من جنودها، باستهداف آلياتهم، أو خطف آخرين ل

 تبادن.

لجيش واج  ا، ووحدات القنباصة التابعة للقسبام تمن األماكن السكنيبة برزالجيش ومع اقتراب 

هة في كلب ممرب وطري  ة اغوكلبما تقدبم أكثر داخل مناط   ،مئات العبوات والقنابل المموب  لسكنيبة،زب

 . ائيليب األفضليبة لمقاتلي حماس، ألنبهم أصحاب األرض، ويمكنهم رصد آليبات الجيش اإلسرظهرت 

ة، ليشيت  من منظووقد حاون  مة الصواريخ المضادبة الجيش خل  منطقة آمنة على مشارف غزب

عات سريعة، تدخل وتيرج  مما تطلبللدببابات التي تمتلكها حماس،  تركيز العمليبة البريبة على مدرب

 م1ية.)سرائيلالحكومة اإلبسرعة لتحقي  صورة ترضي 

لبر  ازوهم وسب  للناط  العسكر  باسم القسام أبو عبيدة أن هدد الجنود اإلسرائيليين بأن غ

، ودأبت ائمةسني أن خياراتهم محدودة إما: سقتلى أو جرحى أو أسرى أو التسبب بإعاقة دلقطاع غزة يع

 ة.ألخيرالقنوات الفضائية واإلذاعات المحلية التابعة لحماس على ب  هذا التهديد في األيام ا

ة، عبر ال وقد نفذت  اتقوب  ستدراجاكتائب عمليبات ميدانيبة لعرقلة التقدبم البر ب نحو عم  غزب

ة، إلى كمإ ن وتدخل حق ابات، حي  ترك مقاتلوها الدبب ةن محكمائسرائيليبة حاولت التقدبم شر  مدينة غزب

ر نمألغام من عبوات برميليبة عدبة،  رها بالكامل، وأسفرت  هافجب ا دمب ل ة عن مقتلعمليباالمسلبحون، ممب

 . دنوجال عشراتوإصابة 

ات اإلسرائيليبة مقاومة عنيفة من مووجدت  ة حدوديب قاتلي حماس المتحصبنين في مواقعالقوب

 ، في حربئر فيهمفي عمليبات دفاعيبة وهجوميبة إلنزان اليساتها مباغتلحدبدوها سلفاً، وف  خطبة ترمي 

لها  .استنزاف يصعب على الرأ  العام اإلسرائيليب تحمب

يبة شجاعال اعترف سغسان عليانس القائد الميداني للواء سغوالنيس في الجيش أنب معركة حيو

 .لواءالستدخل سجالت تاريخ ومن أصعب المعارك التي خاضها طوان خدمت  في الجيش، 

كتهم في ن مشارجنود إن مقاتلي كتائب القسبام حولوهم إلى سبطس في ميدان رماية خالالان فيما ق

كن في تلم  يبةنب اإلعالن عن الهدن اإلنسانوإقطاع، العملية التوغل البر  لمنطقة سالعطاطرةس شمان 

 .ا لتحسين مواقعهم القتاليبةهاستغلو نمقاتليالنب ألصال  الجيش، 

قذائف الهاون التي انهمرت على رؤوسهم كالمطر،  يه المتوغلة ف القواتاخأأكثر ما لكن 

 وقدإسكات نيرانهم، بالطيران في المجيء لضرب مواقع المسلحين، بعد فشل القوات األرضيبة وتأخر 

وكثافة النيران التي  ،واستهتار الجيش بهم نفسي، ولم يتحملوا ما رأو  خالن الحرب، ربانهياأُصيبوا 

 م2)أُطلقت عليهم.

لحة، المس وخرج الضباط والجنود اإلسرائيليون بانطباعات متشابهة عقب سلسلة من االشتباكات

جيش بناء جيش قو  منظم يحتو  على تشكيالت عسكرية ممانلة أللوية الاستطاعت حماس أن 

ئ وغير ل مفاجبشك هاتطور أداء مقاتلية الحظمع م، خاصةً النيبة، ال يمكن أن يستهان ب ، اإلسرائيلي

 .محسوب، ليسوا هم الذين واجههم الجيش في حرب سالرصاص المصبوبس

لتي اال يعرف معنى حرب العصابات والشوارع العسكرية حماس قوة من يستهين بوبالتالي ف

وا تلقو، أنبتوا قدرة عالية على الصمود والتحد  والجرأة بشكل غير مسبو وبرع فيها مقاتلوها، 

 بتت أنهانها أنلكضربة قاسية خالن هذ  الحرب، حماس رغم تلقي وتدريبات عسكريبة صعبة ومتقدمة، 

 ستطاعتها مواصلة إطال  الصواريخ.اوب ،ما زالت تتمتع بقوتها

أنها تيفي ما حصل لها شر  الشجاعيبة بداية قيادة الجيش بواتهمت أوساط صحفية إسرائيلية 

ومنهم قادة االستيبارات  ،والنيس رحلوا من هذ  الحياةسغن قادة لواء أنب المعلومات تقون ألالحرب، 

وأنب الجنود لم يحتملوا هذ  الكارنة الصعبة، وقاموا بحر  األخضر  ،واإلمداد واالتصاالت والهندسة

 م3)ة اللواء وإخالء الجرحى.نقاذ من تبقى من قيادإلواليابس 

                                                
 :13/7/2014م وسام عفيفة، سيناريو المواجهة البرية.. مفاجآت وتكتيكات عسكرية، الرسالة، 1

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=97426  
لنا إلى بط في ميدان الرماية، هآرتس، 2  :20/8/2014م مقاتلو القسام حوب

htmlhttp://www.elkhabar.com/ar/monde/420192.  
 :16/8/2014م سغدعون ليفيس،  قيادة الجيش تيفي ما حصل لها شر  الشجاعية بداية الحرب، هآرتس، 3

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/08/16/579095.html  

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=97426
http://www.elkhabar.com/ar/monde/420192.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/08/16/579095.html
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ً فيما  باشر مع ام الممن روايات مقاتليها الذ  شاركوا بعمليات االلتح نشرت كتائب القسام بعضا

ا شاهدو  شهاداتهم عم وارو، ومن خطوط المواجهة تهمدوعاإلسرائيلي، بعد الجيش في نيبة الجنود 

جبان ا والمدجج بكل وسائل التكنولوجي عايشو  طوان فترة القتان على اليطوط األمامية أمام جيشو

 الحديدية المتحركة سميركافا س.

وسط القصف  اد مجموعة من وحدة النيبة: سالمقاتلون نبتواالذ  ق سأ.أسيقون القائد الميداني 

أيام  10بقوا  هممن 4، حتى إنب الجيشنتهجها ابسياسة األرض المحروقة التي  ايأبهو موالتدمير، ول

ام وال شراب، متمترسين في خندقهم، حتى أغلقت دبابة فتحة اليند  سالدشمةس من فوقهم صائمين، ال طع

أن  اإلعياءبدا علي  وقد  همطلبت من أحد، وأليام، نم عادوا بعد انسحاب هذ  الدبابة سالمين غانمين

ً قاطعاً، وقان: لن أعود إال بعد أن أظفر بقتل لينسحب   ،العدويطوط المواجهة اليلفية، فرف  رفضا

 م1)وأسمع صرا  جنود ، أو أُحمل إليكم شهيداً، فما كان مني إال أن أستجيب لطلب س.

لم ن: ساقففيرو  ما شاهد  في معركة االلتحام المباشر شر  بيت حانون،  سش.شسأما المجاهد 

ً إال ويف ما إن نيرج ل  من حي  ال يدر فهذا الحد، لجباناً  اإلسرائيليأتصور أن يكون الجند    رب هاربا

لجنود را  اصسمعت بأذني وصارخاً، فنصيب  في الظهر، فتتدخل المدفعية الثقيلة للتغطية على هروب ، 

قد و، تحصيناع الوعويلهم عند سماعهم انفجاراً بجانبهم مع أنبهم يحتمون بآلية عسكرية مصفبحة بكل أنو

ً وعدت إلى خ ،متر 10حظيت في إحدى المرات بقتل جنديين من مسافة   .سندقي وبقيت في  أياما

 بتفجير عبوات ناها في مجموعة أخرى، قام أحدناسفي إحدى المعارك التي خض ويضيف:

وبقيت  جنود يسيرون خلسة ملتصقين بجدار أحد المنازن، فتمزقوا أشالًء، 10مضادة لألفراد في 

مدافع بال بع السكنيولم تتدخل أ  قوة لنجدتهم إال بعد أن مسحت المر ،أشالؤهم في الشارع لساعات

  !سوالطائرات

ئرة أو ورقة طا بالقتان، يرتجفون وييافون من أيةاإلسرائيليين ال رغبة للجنود سوييتم بالقون: 

 تلقى على، فاسلمنزنلفانفتحت النافذة الحديدية  ،ر تحت جدار أحد المنازناكيس فارغ، حتى إن أحدهم س

  يعدوالالرصاص بشكل جنوني حتى أفا  بأن األمر  وأخذ يطل  األرض منبطحاً جراء صوت النافذة،

 !سكون  نافذة انفتحت بسبب الهواء

   قصةفيرو ،شارك في تدمير الناقلتين شر  التفاح، وقائد وحدة نيبة سس.أسأما المجاهد 

حدى ، وباغتنا إاإلسرائيليةعجيبة، إذ يقون: سخرجت مع عدد من المجاهدين خلف خطوط القوات 

 ، رأوامتراً  20 تبعد جهزنا على من فيها، وتفاجأنا بأن جنود العدو في الناقلة الثانية التيالناقلتين، فأ

ج لى اليروؤون علكنهم ال يجر ،لزمالئهم في الناقلة األولى، وباب الناقلة مفتوح ىما جر اخلسة وسمعو

 !سمرتجفين ما ستؤون إلي  المعركة مع تلك الناقلة انتظرووا ،لنجدة زمالئهم

 :جنود شر  حي التفاح 8الذ  شارك في كمين قُتل في   سو.حسحادنة أخرى يقون المجاهد وفي 

وتقدمنا نحوهم وهم في حالة من الترقب، فباغتناهم برصاصنا  تر،م 700خرجنا إليهم من مسافة س

ً دون تفكير وهو يصر : أمي أمي!  جنود  8أجهزنا على ووقنابلنا من مسافة صفر، فقفز أحدهم هاربا

 م2).سنا بعدبهم عداً، وعدنا على الفور حسب تعليمات غرفة القيادةقم

ي ئل التلعمليات  في غزة، والوسا اإلسرائيلي الضوء على طريقة إدارة الجيشويمكن تسليط 

ثير ي ما أنر اشمما ألو كان على حساب المزيد من الدمار في غزة،  ،تيذها لتقليل اإلصابات في صفوف ا

 القن ، اليشية من عملياتهو غزة،  تالهاجس الذ  تملك القوات التي دخل، ومياوف الجنود كثيرة

 د الجنودوع أحوأكثر ما ييشون  وق ،والقذائف المضادة للدروع، والعبوات الناسفة، والمنازن المفيية

 باألسر.

تيااح وعادة ما كاان يزياد الجايش مان عادد قواتا  ووحداتا  العساكرية التاي يازج بهاا فاي عملياات االج

 8-7والتااوغالت، بحياا  أصااب  تحاات تصاارف القااادة المياادانيين فرقااة ماان القااوات الياصااة، تتشااكل ماان 

النيباة  كتائب جوالة من القوات النظامية، وحدتان خاصتان من حرس الحدود، وحدات 4كتائب متفوقة، و

 فقة.مراوأبرزها: أغوز، دوفدفان، شلداغ، شطييت، سييرت متكان، فضال عن بع  الوحدات المهنية ال

 لوقااد ماارت عمليااات التوغاال واالجتياااح علااى مشااارف غاازة الشاارقية والشاامالية والجنوبيااة بالمراحاا

 التالية: 

                                                
 :28/7/2014تنشر بعًضا من روايات مقاتليها الذين عادوا من خطوط النار، المركز الفلسطيني لإلعالم، م كتائب القسام 1

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159257  
   http://www.elbilad.net/flash/detail?id=14937:30/7/2014القسام العائدين من اليطوط األمامية، م شهادات مقاتلي 2

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159257
http://www.elbilad.net/flash/detail?id=14937
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تركزت أماكن التوغالت واالجتياحات على المناط  القريباة مان مواقاع الجايش العساكرية، بأعاداد كبيارة  -1

مان إطاال   فغطااء كثيا من الجناود مازودين بآلياات عساكرية ودباباات حربياة ومسااندة مروحياة، تحات

 النار وقذائف المدفعية، وتفرض حظر التجون على الفلسطينيين، أو تقوم بإخالئهم مسبقاً.

يتمركز القناصة فو  البنايات المرتفعة، ويحولوهاا نكناات عساكرية لرصاد رجاان المقاوماة، وتفات  الناار  -2

 بينم إلعدام أ  مقاوم ميدانياً.باتجا  أ  جسم متحرك، وتنتشر أحيانا وحدات الموت الياصة )المستعر

جاارت العااادة أناا  فااور توغاال القااوات اإلساارائيلية تنااتهج أساالوباً نفسااياً يسااتهدف ضاارب الااروح المعنويااة  -3

للفلسااطينيين، ويتمثاال بإلقاااء المروحيااات العسااكرية آلالف المنشااورات باللغااة العربيااة، موقااع باساام قيااادة 

سإن الجايش اإلسارائيلي سايدخل المديناة والميايم لضارب الجيش اإلسرائيلي، وجاء في هذ  المنشاورات: 

المسالحين، ومان أجال تجنااب سافك الادماء، يادعو الجاايش الساكان للياروج مان منااازلهم، مان أجال تجنااب 

 معاناة زائدةس.

هذ  المنشورات ال تكتب بصورة عاجلة، بل تفح  قبل أيام من وحدة األبحاث في قسام الحارب 

العسكرية، العتقاد المسئولين األمنيين أنها تيل  حالة من عادم اليقاين والياوف النفسية في جهاز االستيبارات 

 من اآلتي.

ناام يقااوم الجنااود بمداهمااة المنااازن والمنشااآت المدنيااة والمساااجد بحثاااً عاان المقاااتلين والسااالح، كمااا تنفااذ  -4

ناازلهم، عمليات تفتيش وتيريب وتكساير واساع للممتلكاات، وتحقا  ماع مان تبقاى مان الماواطنين داخال م

وتعتقل من تريد منهم، وتلح  دماراً واسعاً وأضراراً بالغة في شبكات الكهرباء والهااتف والطار  العاماة 

والمنازن السكنية، فضاالً عان تجرياف وتادمير األراضاي الزراعياة، إضاافة لتنفياذ عملياات اغتياان دقيقاة 

 لقادة المقاومة الميدانيين.

ئيلية معادات نقيلاة وكبيارة، ومنهاا الجرافاات، حيا  ال تاؤنر فيهاا جرت العاادة أن تساتيدم القاوات اإلسارا -5

العبوات وال قذائف ساآلر بي جيس، وحين تستيدم القوات المتوغلة هذا الناوع مان الجرافاات فاإن التوجا  

 يبدو مفهوما من قبل المقاومين، أ  أن الجيش بصدد القيام بعملية تدمير، وليس اقتحام فقط.

لقسام في تصديها للحملة البرية اإلسرائيلية من اليبرة القتالية في الضفة وقد استفادت كتائب ا

 المعتمدة على االجتياح عمليات لمواجهة محترف تكتيك ، بإتباع2002خالن عملية السور الواقي عام 

 بحي  الموجودة على مشارف غزة الحدودية، البيوت في نغرات فت  للجيش، من خالن الكمائن نصب

 مواسير كي يفاجئوهم، وهناك طريقة مبتكرة تتمثل بتفييخ البيوت، داخل للجنود لونيكمن المقات

 اإلسرائيلي. الجند  رأس عادة بمستوى وتكون تفجيرها، حي  يتم الميا ، وصنابير

في مناط  عبسان وبني سهيال في  معروفة الدبابات اإلسرائيلية تسلكها التي كما أن الطر 

  وجحر الديك بالمنطقة الوسطى، والشجاعية بمحافظة غزة، وبيت حانون خانيونس، والبريج والمغاز

 من لالستفادة المقاومة وهذا يفيد والمداخل، المعابر محدودة ضيقة وبيت الهيا شمان غزة، وهي مناط 

 بالعبوات وزرعها المداخل، بتفييخ للتوغل البر ، التصد  خطة لوضع الميداني المعطى هذا أهمية

 مصيدة داخل وحصرها اآلليات، تقدم إلعاقةس جي بي آرس قذائف يحملون مقاومين شرون الناسفة،

 .الناسفة العبوات

اإلسرائيلي على غزة تكتيكات وأساليب جديدة  البر  المقاومة في تصيدها للعدوانوانتهجت 

حرك ما وفر لها هامش تمقائمة على خطوات مدروسة بعناية بعيدا عن حالة ردود الفعل المتسرعة، 

 .وتفعيل أدواتها بفعالية وكفاءة كبيرة ،منحها فرصة حماية رجاالتها

تتبع التطورات الميدانية يمكن مالحظة أن المقاومة نجحت في المحافظة على ومن خالن 

واستمرار وتيرة انطالقها بانتظام وفعالية غير مسبوقة، دون أن تتمكن طائرات  ،قدراتها الصاروخية

 كثافة في سماء غزة من النيل منها.االحتالن المنتشرة ب

بواسطة طائرات االستطالع المزودة اإلسرائيلي سالح الجو  الذ  وفر لوال اإلسناد و

متر واحد داخل يلللما استطاع سالح المدرعات والمشاة التقدم مس 15فإو16فسإبالصواريخ وبطائرات 

ابل التي تزن بين طن ونصف طن طائرات بإسقاط آالف القنالقوات قامت القبل دخون ، وقطاع غزة

رام على األراضي التي تسب  المباني السكنية الواقعة بين السياج الحدود  كمرحلة أولي غكيلو  250و

 . لتدمير األنفا  جواً 

بعد تلك المرحلة لقصف األراضي الحدودية لم تتقدم أ  قوات من المشاة بعد أن اتضحت و

الطائرات تقصف السطور األولى من المباني السكنية تمهيدا ظاهرة األنفا  بحجمها الكبير، فعادت 
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حينها سم  لقوات المدرعات  ،أيام 10استغرقت عملية القصف قرابة و ،لدخون أراضي قطاع غزة

 م1)ألمام.لوالمشاة بالتقدم 

 اً ساعات، متر 3كل  أمتار 3 تفالدبابة تقدم ،التقدم في أون العملية البرية كان بطيئاً جداً  كما أن

حو وات نبعد تقدم الق، وكل ساعة، خشية من العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون في براميلفي 

ني ير المبابتفج تم اإليعاز لوحدة المتفجرات والديناميت ،المباني السكنية على امتداد حدود قطاع غزة

 . لجنوديها اويستري  ف ،مع اإلبقاء على عدد من المباني لتكون بمثابة نكنات عسكرية للقناصة ،كلها

ً الجنود اإلسرائيليين ن ون الفلسطينيوالمسلحكما قاتل  وا أين كان من ونعرفيولم  ،لوج  وجها

ً الييرجون، فليس كل من قاتلوا   ن خرجوا،من أيالجنود در  يلوج ، خرجوا من أنفا  ال  جنود وجها

  .، ولم يب  شيء على وج  األرضفالقصف الجو  للمنازن كثيف جداً 

في االشتباكات مع المسلحين  س16فسإوطائرات اإلسرائيلي ولوال تدخل سالح الجو 

 ً لطائرات يعود ل الفضل الكبير ، وكانعلى قيد الحياةإسرائيلي لوج ؛ لما خرج جند   الفلسطينيين وجها

 .روج المدرعات والمشاة من غزةالمقاتلة لتأمين خ

 عمليات االجتياح البري؟ يطرح السؤال نفسه: كيف كانت تواجه المقاومة 

طرة في الوقت الذ  كانت القوات الياصة وفر  الموت تندفع عاادة فاي مقدماة التوغال للساي -1

ت على أسط  المباني المرتفعة، واساتيدامها فاي عملياات القان ، تكلاف المقاوماة مجموعاا

شاغالهم إمنها باالشتباك ماع هاؤالء القناصاة باألسالحة األوتوماتيكياة، والتعامال معهام بهادف 

 عن مساندة القوة الرئيسة من مظليين وهندسة. 

اتها تواجا  المقاوماة مروحياات االحاتالن التاي ترافا  عاادة المهااجمين، وتفات  نياران رشاشا -2

الن فارز خالثقيلة تجا  منازن الفلسطينيين وتتعمد إيقاع عشرات اإلصابات بين األهالي، من 

ياا  ومنعهااا ماان االقتااراب، ودفعهااا للتحل مجموعااات فدائيااة خاصااة إلطااال  النااار باتجاههااا،

 بعيدا عن ميدان المواجهة الرئيس.

ان اعتاد المقاومون على اتباع تكتيك محترف في مواجهاة عملياات التوغال البار ، بحيا  كا -3

البياوت  تكتيكهم يعني اقتحاماً متسلسالً مضاداً بغرض نصب الكمائن للعدو، بفت  نغرات في

رات وإعاداد كماائن للجايش داخال هاذ  البياوت، وفاي هاذ  الثغاوعبرها، والتنقل من خاللهاا، 

 كي نفاجئهم.

ناسافة لام في الوقت الذ  كانت قوات االحتالن تستعين في  بكاسحات األلغام، فاإن العباوات ال -4

ة تكاان ذات جاادوى، ممااا دفااع المقاااومين السااتيدام أساالوب )األكااواعم وهااي العبااوات المحلياا

 نية.الصنع المكونة من المواسير المعد

ى جادران اكتشف المقاومون أن باإلمكان تفييخ مواسير الميا  والحنفيات وصنابير الميا  علا -5

ا بادون المنازن، وكان هذا أسالوبا مبتكارا، فكاان الجناود يظنوهاا مواساير مااء فيتقرباون منها

وى حذر لحاجتهم للجادران لالحتمااء بهاا، وعنادها ياتم تفجيرهاا، وهاي عاادة ماا تكاون بمسات

 د  الذ  يحتمي بالحائط.  رأس الجن

عروفاة باتت الطر  التي تسلكها الدبابات واآلليات العسكرية فاي التاوغالت فاي أ  منطقاة م -6

ومحصااورة فااي نطااا  ضااي  محاادود المعااابر والمااداخل، ممااا دفااع بالمقاومااة لالسااتفادة ماان 

 يداني في وضع خطة التصد  للتوغل.أهمية هذا المعطى الم

مان  لمداخل وزرعهاا باالعبوات الناسافة الجانبياة، ونشار عاددن خالن تفييخ اوتم ذلك م

ت المقاومين يحملاون قاذائف سآر باي جايس إلعاقاة تقادم اآللياات وحصارها داخال مصايدة العباوا

 الناسفة.

 ثالثاً: اعترافات بالفشل
ً أن الحكومة اإل مثلما فعلت في جميع  سالجرف الصامدسدخلت عملية  يةسرائيلبات واضحا

وال قرار مسب  بشأن  ،ستراتيجية سياسية لليروج منها، وال بنك أهداف سياسيةإخيرة، دون معاركها األ

دون إنجاز من حرب غزة  األخيرةالجولة  هتنتواستكماالً لذلك، ا، الحد األدنى المطلوب من المعركة

                                                
 : 5/8/2014م لوال سالح الطيران ما خرج جند  حيًا من غزة، المركز الفلسطيني لإلعالم، 1

https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=159819  

https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=159819
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تهدئة اليصم بفترة  يوبهذ  الطريقة حظ ،جدن داخلي وإحباط يستمران حتى الجولة المقبلةسط مهم و

 م1)وملء ميزون  من السالح والعتاد والتحصين. ،عادة تنظيم صفوف إليستغلها 

  على من الهجوم البر إسرائيليةأهداف  3 سذكر المحلل السياسي واألمني سرون بن يشا و

 وهي: ،غزة

بون إرغامها على قولموافقة على اتفا  وقف إطال  النار، لزيادة الضغط على حماس  -1

 تل أبيب،ية التي قبلت بها المبادرة المصر

ط الضغعبر ، هاألماكن الرئيسية إلطالقلبالوصون  تقلي  عمليات إطال  الصواريخ، -2

بدالً من انشغالهم بإطال   ،المتواصل على أفراد حماس الذين سيضطرون للفرار

 ،الصواريخ

تقديرات الشاباك لاستنادا  ،الكشف عن األنفا  التي سيعرف الجيش بع  أماكنهاس -3

وهو السبب  و في طور التحضير،أ ،الستيبارات العسكرية، سواء الجاهزة لالستيداموا

 م2)الرئيسي للعملية البرية.

 ها:، أهمغزةى لإ البر  ياطر كثيرة على دخون الجيشضباط إسرائيليون بماعترف في حين 

 ، ةستشهادياال اتاستهداف الجنود عند اقترابهم من األحياء السكنية بالقنابل والتفجيرات والعملي -1

ن يتم م  مع للتحقي ةتتيذ لها في غزة حيًزا مكانيًا تتوقف في  نابتسقوات المشاة التي  ترصد -2

ة يخ مضاداستهداف الدبابات والناقالت بصواربوالبح  عن أماكن تصنيع السالح ، إلقاء القب  علي 

 ،يسائرلتؤد  

 ،بع  المنازن وتفييخ ،تلغيم األرض من قبل حماس بالقنابل والمتفجرات -3

مما قد يثير ردود فعل واسعة  ،كيفية التعامل مع المقاومة مع ضمان عدم سقوط ضحايا مدنيين -4

 م3).المحافل الدولية واألمم المتحدةفي ضد االحتالن 

بنيران  سريعة ومحاطةالبرية أن تكون العملية كان البد  ،من أجل تدارك كل هذ  المياطرو

 مليةعال ، ألنر، والضغط بقوة على حماس للتراجع والقبون بالتهدئةكثيفة لمنع تعرض الجنود لليط

لجة ، فمعاوتتورط أكثر ،من شأنها أن تتعقد لكنورغم أن أهدافها المسبقة ستكون محدودة، البرية، 

ضع في ر الوويدهو ،ضحايا عديدةلالتهديدات التكتيكية اآلنية، وبشكل أساسي خطر األنفا ، قد يؤد  

 . سافرالمنطقة بشكل 

ورات تصعيد االحتالن التدريجي ضد المقاومة منحها هامش تحرك لمواكبة تط مع العلم أن

ر كل ينتظ بأون، حتى وصلت بهذ  المعركة المفتوحة إلى مرحلة سع  األصابعس، بحي  العدوان أوالً 

 الحروب يفستيدمها تالمقاومة في سبلورة تكتيكات جديدةس لم نجحت و، طرف من اآلخر التوقف أوالً 

ً ، من خالن السابقة يدة طات جدوتقديرات واحتيا ،لتكتيكات محسوبة الرد على هجمات االحتالن وفقا

 .للعدو ما أسهم في توجي  ضربات مؤلمةمعن مرمى سالح الطيران،  حافظت بها على رجالها بعيداً 

عن االندفاع  بعيداً  ،بإدارة الميدان بحنكة عالية الحرب البريةالمقاومة منذ بداية  وتمكنت

الوسائط وركزت على استيدام األساليب النفسية ، والعاطفي في تعاطيها مع موجات التصعيد اإلسرائيلية

 ، توجي  رسائلها لالحتالن وجبهت  الداخلية، قبل أن تبادر بردودها على هجماتباإلعالمية والتسجيالت 

ً و ،رةمن تجاربها السابقة، وباتت أكثر قدرة على المناومستفيدة   ،حنكةوفي استيدام وسائلها القتالية  وعيا

 ً في ردودها، بيالف حمالت العدوان السابقة التي عملت أنناءها المقاومة تحت وطأة العواطف  وتأنيا

 م4.)الجماهيرية

                                                
م عوديد عيران، السفير اإلسرائيلي األسب  في األردن، الجرف الصامد..إسرائيل من دون أهداف، نشرة سنظرة علياس، معهد أبحاث 1

 :6/7/2014جامعة تل أبيب،  األمن القومي،

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2984  
 :1/8/2014العدوان اإلسرائيلي على غزة..قراءة ميدانية، م 2

http://adnanabuamer.com/article.php?id=499#.VFfe7PmsVog  

 
 :15/7/2014م رون بن يشا ، مياطر تمنع ذهاب إسرائيل نحو العملية البرية في غزة، يديعوت أحرونوت، 3

details.php?id=23858&catid=21-had-http://madarcenter.org/mash  
 :26/7/2014م حسن حردان، المقاومة تعطب سالح المشاة في جيش العدو، جريدة البناء، 4

 binaa.com/albinaa/?article=10521-http://al  

 

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2984
http://adnanabuamer.com/article.php?id=499#.VFfe7PmsVog
http://madarcenter.org/mash-had-details.php?id=23858&catid=21
http://al-binaa.com/albinaa/?article=10521
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 معتمدة على الحسابات ،رسائل تتضمن خالصات مؤنرة للمجتمع اإلسرائيليوهذ  كلها 

اع، ضمن خطوات محسوبة وتدريجية تفرضها مجريات تطور األوض، السياسية والعسكرية الموزونة

 .لحاليةجهة اوالتيطيط للموا ،من فترات التهدئة المبرمة مع االحتالن في نظم نفسها عبر استفادتها

ة الرؤي بسبب عدم قدرت  على أكثر تردداً  يسرائيلاإل ا الجيشالحرب البرية، بد وفي ذروة

ة األسلحدقة بعرف يال و ،أدوات المواجهة العسكرية البرية عن تطورية كافملك معلومات يال و ،الجيدة

قوية  صواريخب ةفاجأبذات الم فقد أصيببالصواريخ تصل حيفا،  أيد  المقاومة، ومثلما فوجئبالمتوفرة 

 غزة.مشارف دخون  تقررآليات  التي  تعترض، امضادة للدبابات والدروع

ت عن جملة اتجاها يسرائيلالكيان اإللجدن في وفي الحدي  عن الضربة البرية، كشف ا

 متضاربة: 

 تفاد  الضربة خشية ردات األفعان والنتائج غير المحسوبة، لأحدها سعى  -1

كات سإلقها،  ييترقترح اختراقاً برياً يالمس حدود الكثافة السكانية الفلسطينية، والانانيها،  -2

 ت، ختراقااال  المعنوية لهذعن األبعاد  وتدمير منصات إطالقها، فضالً  ،الصواريخ

ً من حماس، وتسليم  ل -3 جهات ونالثها تحدث عن إعادة احتالن القطاع، لتنظيف  نهائيا

 ،فلسطينية قادرة على إحكام قبضة سالتنسي  األمنيس

من بين هذ  السيناريوهات الثالنة، نرى أن أكثرها ترجيحاً، هو حدوث اختراقات برية ال و -4

 م1)ن القطاع.ترقى إلى حد إعادة احتال

حربية ملية ال، بعد التلييصات األولية للعيسرائيلاإلالنقاش المتصاعد في أروقة الحكم تركز و

على  لقضاءاوإذا ما سيكون سالح الجو قادراً أم عاجزاً عن  ،على غزة على االجتياح البر  للقطاع

 لى تلعال  الصواريخ قواعد الصواريخ وحد  دون مساعدة برية، واحتدم هذا النقاش مع تكثيف إط

  .وعلى مقربة من المفاعل النوو  في ديمونة ،أبيب ووصولها مشارف حيفا

ي وعبارت العديااد ماان األقاوان والتصااريحات المعترفااة بالفشاال علاى المقاومااة فااي غازة عاان تملماال فاا

ة ت جديااؤالأوساط النيبة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية، لكن ما طرح  المجتماع اإلسارائيلي كانات تسا

مئاات  ومصيرية عن قدرة الجيش الحقيقية في تحقي  األمن لهم، حي  حفلت وسائل اإلعاالم بعشارات بال

 المقاالت التي شككت في جدوى هذ  السياسة، وحذرت من عواقبها.

ية وأكدت أن من شأن اإلمساك بالييار العساكر  لوحاد  ضاد غازة تبدياد إنجاازات الحماالت العساكر

 :فع المقاومة بين الفلسطينيين من جهة أخرى، ومما جاء في عناوين الصحفمن جهة، وزيادة دوا

 أفشل الحروب اإلسرائيلية! -

 طبون الحرب الفارغة -

 ليست الضربة الحاسمة القاضية -

 دولة للبيع! -

 ال نريد الموت -

 درب الهروب -

ع، القطا تراف  النقاش مع التحذير من مفاجآت يمكن أن تواج  الجيش عند إعادة احتالنقد و

يط ها حماس، واحتمان نصب الكمائن للجيش والتيطتماقأخاصة بعد كشف األنفا  الضيمة التي 

 لعمليات نوعية. 

تجا  ، دفعوا باية واألمنفي المجلس الوزار  المصغر وأعضاء لجنة اليارجاليمين وزراء 

 ريةلعسكا ادةلكن القي ،قبل أن تستعيد تأييدها الجماهير  ،وإضعافها ،عملية برية لتصفية حماس

 .يشاء للجيش حرية شن حرب على القطاع متى قتبأكونها  ،واالستيبارات العامة لم تحسم القرار

الجتياح أن ا اوأر الدبلوماسين اليبراء والسلك ألوزارة اليارجية، في  تغلغل هذا اليالف

ً للد ً باهظا لتأييد اطاع، قل ي القفدنيين كلما زاد عدد القتلى المفبلوماسية اإلسرائيلية، البر  سيكلف نمنا

 .سغولدستونساحتماالت تشكيل لجنة تحقي  دولية على نمط لجنة  تزداداو لها،الدولي 

سأبو الفكر االستراتيجي اإلسرائيليس إن ـف بووصالم، سيحزكيل درورسسور يفوقان البرو

والمؤسسة األمنية  أن الجيشو، حماس تفوقت على الجيش فيما يتعل  بـ سالتفكير العسكر  اإلبداعيس

واستهجن أن تتفو  حماس التنظيم ، وسالتفكير من خارج الصندو س ،تطوير قدراتهمابفشال فشالً ذريعاً 

                                                
: 13/8/2014م أبو الغزالن، قراءة في الحرب اإلسرائيلية على غزة، وكالة قدس لألنباء، م هيث1

http://alqudsnews.net/p=63331  

http://alqudsnews.net/p=63331
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القدرات المثبتة في مجان التقنيات   ذالجيش على  الصغير والمحدود اإلمكانيات من ناحية إبداعية

ودور  ،هم قدرات عناصر حماس القتاليةهناك ما يدلل على أن المؤسسة األمنية فشلت في ف، والحربية

 م1)إذكاء دافعيتهم للحرب.بالتعصب الديني 

لتنظيمي اواقع فهم البيئة االجتماعية والعوامل القيمية والولذلك فات على الجيش اإلسرائيلي ت

علومات مع الماإلحاطة بهذا الواقع غير ممكنة عبر وسائل جو، في غزة واليلفية النفسية لقيادة حماس

على  المؤنرة ردع حماس ال يتسنى دون معرفة جملة المحدداتالجيش في نجاح و، الستيبارية التقليديةا

 .توجهاتها

 البريةالعملية  ألنحماس ال يفق  حرب العصابات، بمقاتلي إسرائيلي أن من يستهتر  ضابطقان و

على مدار السنوات واالستعدادات التي قامت بها  ،الحركةقدرات قدم في مستوى كشفت عن تحسن وت

 الجيش بدعم وتمويل من جهات ميتلفة وتدريبات في دون العالم زادت من قدراتها على تهديد

مكانية قيام حماس بصناعة صواريخ إ اإلسرائيلية األمنية األجهزةأن أحد أصعب ما تيش  ، ويسرائيلاإل

ً تتطلع دائم ألنها، بالدولةضرار كبيرة أ إللحا مزودة برؤوس كيماوية  وال تقف  ،تحسين قدراتهالا

 م2).األيد مكتوفة 

صف قبداية القيام بعمليات  ىستدعاأن الوضع بموقف االستيبارات، لن اومع أن الجيش م

ً من الضحايا،  ً باهظا تهديد كالبرية  لعمليةاستيدام ا أيد نمتتصاعد بالتدريج بال عملية اجتياح تكلف  نمنا

الدبابات  وأرسل أرتان ،ألف جند  من قوات االحتياط 40استدعى و ،فعلي، بالتراف  مع خطوات عملية

ة د خسائر بشريطالما ال توجو ،عتمد على عمليات الضغط الجو  واالغتياالتالكن  ، ألوية 3لـالتابعة 

 يتغير. مفإن مسار عمليات  ل ،في البلدات اإلسرائيلية

 رابعاً: خيارات السيناريو البري
رار ع القاالستيباراتي اإلسرائيلي في مواجهة المقاومة أمام صنالم يترك الفشل العسكر  و

دا يتمه ،سوى اتياذ قرار التصعيد، والشروع في الحرب البرية تحت غطاء القصف الجو  الكثيف

 :اننين غر سالكابينتس سوى خيارينولم يكن أمام المجلس الوزار  المص، وإنهائهالوقف المعركة 

ما  ، وهوالذ  يشمل معظم مدن ومناط  القطاع :ري الشاملالخيار األول االجتياح الب -1

ً  تم رفض  واستبعاد  كون  خياراً  ً  صعبا  مجتمعالجيش والحكومة والللغاية، وال تقوى  ومكلفا

 على احتمان ما يمكن أن يتمي  عن  من نتائج وتداعيات.

ً تل أبيب  تدركأ نم لكبرى تفو  اناصر اللن يحوز ع لقطاع غزة أن االجتياح البر  الشامل يقينا

ح حين سقط سال 2006تكرار تجربتها في حرب لبنان عام  يتالتي يحوزها العدوان الجو ، وخش

سفرت عن أو ،ةمدرعاتها ودباباتها في فخ القذائف المضادة للدبابات في واقعة سواد  الحجيرس الشهير

ً  20دبابة ومقتل  35تدمير  الحياتية عن سؤولية المدنية وعن عدم رغبتها في تحمل الم ، فضالً جنديا

 .نسكان القطاع بأ  حا

وقطع الطر  الرئيسة  ،في مناط  ميتارة :المتاح التوغل البري المحدودالثاني لخيار ا -2

االجتياح البر  نحو اتجاهات القرار اإلسرائيلي  ، وذهبتالفاصلة بين مدن القطاع الرئيسية

حين زير حرب  ورئيس األركان، حكومة ووالالمحدود الذ  مهدت ل  تصريحات رئيس 

مراحل أخرى، داعين لستشهد االنتقان وأكدوا أن المعركة صعبة ومعقدة ومركبة، 

مزيد من االحتمان والصبر والثبات حتى تحقي  األمن واالستقرار للشعب لالجمهور 

 م3)اليهود .

 ً دود المح البر سالكابينتس، فإن مالم  االجتياح  اتللمعطيات التي تسربت عن اجتماع ووفقا

ة تضمن   عزن محافظات القطاع عن بعضها البع ، ومن بينها عزن رف  عن باقي مناط تالمقرب

 .القطاع لضمان عزن غزة عن شب  جزيرة سيناء فو  األرض وتحتها

دخون قطاع  منحذر ، سعاموس يدلينسب  للميابرات العسكرية اإلسرائيلية االرئيس السلكن 

، وعلينا أن نعي ضرورة اليروج من هذ  اإلصاباتوسيكون فيها الكثير من نزهة،  تليس ، ألنهاغزة

                                                
 :13/8/2014م معين الطاهر، غزة..قراءة أولية للحرب، موقع أمد لإلعالم، 1

 http://amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=48196  
 .19/8/2014م يديعوت أحرونوت، 2
 :16/7/2014م مؤمن بسيسو، عندما تغر  إسرائيل، الجزيرة نت، 3
-http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/7/14/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7

%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82%  

http://amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=48196
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/7/14/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/7/14/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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، في ضوء أن حماس، وليس كما جرى في الحربين السابقتينلالعملية بعد توجي  ضربة قاسية جدا 

 م1.)األهداف التي وضعت لعملية الجرف الصامد، متواضعة نسبياً 

 لجوية الاارات الغلية البرية بعد أن نبت أن جاء تسارع الدوافع اإلسرائيلية التياذ قرار العمو

 تستمراو ،قصف المكان مرات ومرات ىحي  جر ،في القطاع حماسلواقع أسلوب عمل  تمثل حالً 

  .اإلطالقات الصاروخية من ذات المكان

ين تل مدنيقيتورع عن  ملو ،سلوب تنفيذ مجازر في الكثير من البيوت والمساجدأللجأ الجيش نم 

 ها بتركخل  شر  بين األهالي والمقاومة عبر مطالبة أحياء بكاملوحاون دون جدوى  ،بهدف الردع

 .ماكن أخرى في القطاعألوالهجرة  ،بيوتها

نذ م تة حذرفإنها هذ  المر ،السعي لتحقي  حسم سريع في المعاركب يسرائيلاإلمنط  لوخالفا ل

 يلسرائيإلاواقع اللكن من عرف  ،لذلكالبداية أن المعركة ستكون طويلة بقصد اإليحاء باستعدادها 

 ،ةوط دوليليس فقط بسبب ضغ ،تغل  وبسرعةقيادتها  درك أن نافذة الوقت أمامأالنفسي واالقتصاد  

 بسبب ضغوط داخلية. ولكن أصالً 

ن المرحلة أشاروا فيها أفي الجيش بعدة تصريحات داخلية  المسئولينلى عدد من كبار فيما أد

إذا ، وصب  علي  حي الضاحية في بيروتأما لحي الشجاعية في قطاع غزة  القادمة ستكون تحويل

 م2)األرض.ويساوي  مع  ،ساس أسيعمل على تدمير الحي من فاستمرت هجمات المقاومة 

، عسكر ليواصر الرخوةس بالمصطل  الوبحسب اليطة، فإن االجتياح البر  شمل العديد من سا

في يرة، بسان الكبيرة والصغعالدهينية، شمان القطاع،  ةالعطاطربيت حانون، بيت الهيا، س :مثل

 لضواحي الشرقية لمحافظات القطاع بشكل عام.ل، إضافة س جنوب

 مناط  أن االجتياحات البرية المحدودة والمدروسة لبع  يسرائيلاإلعتقد صناع القرار او

 القطاع كفيلة بتحقي  األهداف التالية:

 عام من خالن ولوج مرحلة جديدة ضاغطة تحمل قدراً إرباك حماس وقوى المقاومة بشكل  -1

 من األلم والمعاناة للفلسطينيين. كبيراً 

2-  ً ن ط  ععزن المنا قطع خطوط التواصل واإلمداد بين ميتلف مناط  القطاع، مما يعني عمليا

 بعضها البع ، وبالتالي تضيي  الينا  على المقاومة وجهدها العسكر .

  وتوظيف بع  الهوامش والمساحات المتاحة أمامها إلطالحرمان المقاومة من استيدام  -3

 ليها.قتة عوالسيطرة المؤ ،الصواريخ على البلدات والمناط  اإلسرائيلية عبر اجتياح أطراف القطاع

 ومحاولة جباية نمن باهن منها قدر اإلمكان. ،استنزاف المقاومة -4

 ً ً ، انطالقلكن تفح  وتمحي  هذ  األهداف الموضوعة إسرائيليا من قراءة عسكرية محضة،  ا

كشف رؤية عسكرية أحادية وآماال زاهرة لم تأخذ في الحسبان المتغير الفلسطيني الذ  تمثل  قوى 

، خاصة وأن حتى اليومالمقاومة، وهو متغير أنبت قدرت  على قلب وتغيير كل المعادالت والتوقعات 

، خفا  مؤكد بكل المقاييس العسكريةإلب   جيش إلى فخ محق ، ودفعال ، استدرجاالجتياح البر  المحدود

المصير ذات  بشأن  تواجهفقد وكما عجزت القدرات االستيباراتية عن تقدير قوة المقاومة الصاروخية، 

 م3.)قوة المقاومة البرية

جو سالح ال تنفيذبتكمن األولى من الحرب في المرحلة  البرية مواصلة العمليةواضحاً أن  وبات

وساطة ، ولم تنج  جهود المن غزةوتواصل قصف الصواريخ  ،استنفذ بنك أهداف  ضربات ، وفي حان

 واسعة.  إال تنفيذ عملية برية الجيشفلن يكون أمام  ،بتحقي  التهدئة

ً بأن ضرب  ً اهداف األبنك علما يتم  ملدى صدور قرار باالجتياح البر  لو ،ستغر  أسبوعا

ً اال بلوتحطيم حماس، ، حتالن القطاعالالسعي    ي  كتقليوقابلة للتحق ،كتفاء بأهداف أقل تواضعا

 لحماس، يصعب معالجتها بالقصف الجو . إستراتيجيةأو إصابة منظومات  ،القصف الصاروخي

على أجهزة االستيبارات والشاباك  تستنفاد بنك أهداف سالح الجو، عملالوقبل الوصون 

، على أمل أن تكون الهجمات أهداف جديدةلتوفير  ،المعلومات حون حماس وصوارييها توفير مزيد من

                                                
 :20/7/2014بدايتها وميطئ من يعتقد أن دخون غزة سيكون نزهة، م المعركة في 1

http://www.shasha.ps/more/109216#.VFieFDSsXzs  
: 14/7/2014م الجيش اإلسرائيلي يتطلع لتدمير حي الشجاعية، معاريف، 2

http://www.alquds.com/news/article/view/id/514210  
 :22/7/2014م كيف تواج  حماس العمليبة البريبة اإلسرائيليبة؟ المونيتور، 3

hamas.html-qassam-al-offensive-ground-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/07/israel-http://www.al  

http://www.shasha.ps/more/109216#.VFieFDSsXzs
http://www.alquds.com/news/article/view/id/514210
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/07/israel-ground-offensive-al-qassam-hamas.html
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بشكل موضعي لتحقي  بل فال يتحتم إرسان القوات البرية بشكل مكثف،  ،الجوية كافية إلخماد النيران

 ،، وفي حان انطال  عملية بريةسفخـسمبنية كمدينة غزة، بحسب اإلسرائيليين، ، ألن أهداف معينة فقط

من األنفا ، التي يمكن أخرى ، فتحت المدينة هناك مدينة ستكون الحرب الحقيقية، فو  وتحت األرض

 م1).لحماس أن تستيدمها الختطاف جنود

رية غم أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية لم تعرض صورة حقيقية لوضع القدرات العسكور

ة إال أن الشاباك وأجهز ،لحماس، خالن االجتماعات التي عقدت مع المجلس الوزار  المصغر

 بتقارير تستعرض معطيات عن حيازة حماس الحربات، خرجوا في اليوم الثال  من االستيبار

بنك  امديهل غزة ا في عملية اجتياحم، وقبل دخولهالحكومة والجيشللصواريخ، في محاولة إلظهار أن 

 ن. أمنيووأهداف وخريطة لميازن هذ  األسلحة وقدراتها، وهو أمر جاء مناقضاً لما طرح  عسكريون 

 إالمفر الحكومة والجيش من  لن يكون أمامنراالت إسرائيليون في صفوف االحتياط أن  وأكد ج

وتحقي   ،ألن سالح الجو لن يكون قادراً على حسم المعركة وحد  في غزة، الدخون في عملية برية

 م2س.)والقضاء على البنى التحتية لها ،األهداف بضرب الترسانة الصاروخية لحماس

 اً يعاد فكرة الهدوء مقابل الهدوء،س س رئيس مجلس األمن القومي الساب ،عوز  ديانس ورف 

 ،زةطاع غوتفكيك ق ،وهو تدمير سلطة حماس الحالية ،بالشكل الدقي  سالجرف الصامدستعريف عملية ل

 تها،ويتوجب القضاء عليها من خالن تهديد قاعد ،تملك  حماس من ترسانة صاروخيةما  بسبب

  س.أو جعلهم يهربون من غزة ،وتصفية قادتها ،التحتية السلطوية اهاوتدمير بن تها،ميوهز

 غزة، ضد ب تنفيذ عملية بريةووجرأت األوساط اإلسرائيلية  المعلن، لضمان تحقي  الهدفو

د اء تساعتصريحات كهذ  حمق ألندخل غزة، تتحري  القيادة اإلسرائيلية التي أعلنت أنها لن  عبر

ملية وعرض تنفيذ ع، واليروج منتصراً  ،ي  فقط الصمود لعدة أسابيعالعدو، الذ  يستيل  أن عل

ت وتوجي  الضربا ،اجتياح بر ، بحي  يحون الجيش كل منطقة يسيطر عليها قاعدة لقصف حماس

 ال تيرجأطة، والقاسية لقيادة الحركة وميتلف التنظيمات، والبنى التحتية للصواريخ، حتى تدمير السل

 شرط تفكيك شبكة الصواريخ في القطاع.إسرائيل من هناك إال ب

لى ئيلي عأن هناك هدفين يعمل الجيش اإلسرا ساموس هارئيلسعقان ُمحلل الشؤون العسكريبة و

 على غزة: البرية  عمليت إخراجهما إلى حيبز التنفيذ من 

يان النتائج المتوقعة الستمرار إطال  -1 ة حب اريخ من الصو ردع الرأ  العام الفلسطيني في غزب

 ماس، ح

 م3)حماس، قبيل البدء بشنب عمليبة بريبة.لتوجي  ضربٍة للمنظومة الدفاعيبة  -2

في   عارإس عدمحن وللكن رغم قيام االحتالن بحشد قوات كبيرة، بما في ذلك الدببابات، و

وقف لياسيبة ت السمن  االتصااللهذا التأخير واالنتقان من القصف الجو ب والمائيب إلى المرحلة البريبة، 

لدى  يوجد ي حيبدأ الجيش بعملية عسكريبة بريبة،  قد، هافي حان استنفاذوإطال  النار فرصةً أخرى، 

ي صفوف لقتلى فايعني مئات ها، ألن  اإلسراع نحوبعدم القيادة السياسيبة واألمنيبة في تل أبيب تواف  

 ا تم عرض ، وهو منواتس 5القتان واستمرار واختطاف عدة جنود وآالف القتلى الفلسطينيين،  ،الجيش

 .إحدى جلسات المجلس الوزار  المصغرفي 

فح  خيارات ، وعلى غزة الحربطلب من الوزراء البت في مسألة توسيع أو وقف وقد 

اع، القطالسيناريو الكامل في حان تقرر احتالن  يهمعرض عل، وميتلفة لمواصلة عمليات الجيش

 وجاءت ردودهم على النحو التالي:

ن وأإن كل االحتماالت واردة، بما في ذلك احتالن غزة،  سيائير لبيدسلمالية قان وزير ا -أ

يزون  ستنتهي حينو األنفا ،وخ ياروطال  الصإهو إزالة التهديد الناجم على  الحربهدف 

 م4.)اليطر على بلدات الجنوب

                                                
 :12/7/2014، موقع الكتب، مغامرة متجددة لعكس مسار الصراع، عمر نجيبم 1

16-53-14-22-07-2014-02/1274-47-10-17-01-kutub.com/index.php/2013-http://www.e  
  http://alqudslana.com/print.php?id=5307: 13/7/2014، يسرائيل اليوم، سم سيفتاح رون طان2
 :13/7/2014أندراوس، إجماع إسرائيلي بعدم اإلسراع بشنب عمليٍة بريبٍة، هآرتس،  م زهير3

http://www.raialyoum.com/?p=120787  
 .21/7/2014م القناة العبرية الثانية، 4

http://www.e-kutub.com/index.php/2013-01-17-10-47-02/1274-2014-07-22-14-53-16
http://alqudslana.com/print.php?id=5307
http://www.raialyoum.com/?p=120787
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ً أيامس أن العملية البرية ستشهد تسيبي ليفنيسوزيرة القضاء فيما ذكرت  -ب ن نتكبد قاسية، ونح ا

ضرب من يريد ضربنا، لخسائر، ولكن محظور أن ننسى للحظة، أننا دخلنا هذ  المعركة 

ً لوكان  ً  حماس اعتقاد بأن باستطاعتهم أن ييرجوا رابحين سياسيا  م1.)من المعركة وجسديا

أن تنتهي الحملة البرية بالسيطرة الكاملة  سسيوفان شتاينتشئون االستيبارات سوزير  وقدر -ت

 م2.)قطاعللجيش قوات كبيرة من وحدة المشاة الأدخل  حي  على غزة،

لهجوم البر  على غزة، لألفا من قوات االحتياط استعدادا  20استدعى الجيش اإلسرائيلي نحو و

اليطوة التي رافقتها  هذ التياذ  ، بعد أن درس إيجابيات  وسلبيات ، ووصل أخيراً أخيراً  الذ  اعتبر مالذاً 

ً  322ى إغارة سالح الجو عل منصة مطمورة إلطال   220في أنحاء قطاع غزة، بما فيها  هدفا

ً  58الصواريخ، و ً  موقعا ً  46هجومية، و يشتب  بكونها أنفاقا للقيادة والسيطرة، وهذا المعدن من  موقعا

 م3).2012الغارات يشكل ضعفي حجم الضربات الجوية التي شهدتها الحرب السابقة نهاية العام 

ر بين د تستمقوبـسالمحدودة والموضعيةس،  هالعملية البرية تجا  غزة وصفليلي التقدير اإلسرائ

هداف األتتوسع في األيام القريبة، حتى يتوقف إطال  الصواريخ نحو  وربماأسابيع،  3وأسبوع 

طيران ح ال، بحي  يغدو الحدي  عن معركة ليست قصيرة، خاصة أنها تتزامن مع تكثيف ساليةسرائيلاإل

 عركة فيهاالمو، العملية البرية ليست سهلةفاف إلعداد األرضية إلدخان قوات برية، وبالتالي قصف األهد

 ستكون فو  سط  األرض وتحت .

 لسياسيرغم التحفز اإلسرائيلي للعملية البرية من قبل المستوى االملفت في األمر، أن  

ً تحفظ أبدى المستوى العسكر  العملياتي لكنواألحزاب والرأ  العام،  فت  ها، لمعرب إليفي الذها كبيراً  ا

ياطر، ذ  الممن أجل تدارك كل هو، اليقينية بوجود جملة مياطر كثيرة على دخون الجيش إلى غزة براً 

لى قوة عبأن تكون العملية سريعة ومحاطة بنيران كثيفة لمنع تعرض الجنود لليطر، والضغط أوصى ب

 والقبون بالتهدئة. ،حماس للتراجع

ر تياذ قراير بابشكل كب تأن القيادة اإلسرائيلية، السياسية والعسكرية، تردد كن سراً لم يوهكذا 

محفوفة  ة ستكونن عملية محدودة النطا  لن تحق  أ  أهداف، بينما عملية برية واسعألبرية، العملية ال

 نعكن الحدي  معملية عسكرية برية واسعة في عم  قطاع غزة لن ي ، وبدون شنبمغامرات كبيرة

يط الشر وقف الصواريخ، ولذلك بدأ الجيش يطالب الفلسطينيين في القطاع في األحياء القريبة من

 .عيةض دفاالحدود  بالنزوح عن بيوتهم، وقصف هذ  المناط ، بادعاء أن العملية إخالء سكان ألغرا

متها وضعت محافل التقدير االستراتيجي اإلسرائيلي سبنك أهدافس للعملية البرية، وقدو

شؤون للمستوى السياسي، الذ  أخضعها للنقاشات المطولة في جلسات المجلس الوزار  المصغر لل

 .ساعة 160جلسة بمعدن  27األمنية والسياسية، وبلغت 

 لقيام بأ لوحذرت أوساط الجيش واالستيبارات العسكرية المستوى السياسي من السعي 

ماس، بل حء على غزة لن يكون بهدف احتالل ، والقضامغامرة، مما يعني أن قرار القيام بعملية برية في 

 االكتفاء بوضع أهداف متواضعة يمكن تحقيقها، من بينها:

 .يسرائيلالعم  اإلتقلي  عدد الصواريخ التي تطل  باتجا   -1

 حماس يصعب استهدافها من الجو.لضرب منظومات إستراتيجية  -2

نسبي الذ  أوقعت  الضرر الو،الحربتراجع طيلة تإضعاف قوة حماس التي لم  -3

 .محبط يينسرائيلاإلب

 م4)البح  عن عملية برية نوعية يمكن عقبها التوصل إلى تهدئة. -4

                                                
 .19/7/2014م موقع ويلال اإلخبار ، 1
 :20/7/2014اء إسرائيليون يتحدنون عن خيار احتالن قطاع غزة، الغد األردنية، م برهوم جرايسي، وزر2
-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-http://www.alghad.com/articles/815598

-A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%%

-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86%

-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%

D8%BA%D8%B2%D8%A9?s=028dec00c94e4a43c41aefc30bf100b9%  
: 10/7/2014ب البرية على غزة، وكاالت عالمية، م إسرائيل تد  طبون الحر3

http://www.24.ae/Article.aspx?ArticleId=90576  
 :11/7/2014م أليكس فيشمان، نتنياهو المتردد: بين عملية برية أو التراجع والقبون بتحديد اليسارة، يديعوت أحرونوت، 4

binaa.com/albinaa/?article=9228-http://al  

http://www.alghad.com/articles/815598-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9?s=028dec00c94e4a43c41aefc30bf100b9
http://www.alghad.com/articles/815598-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9?s=028dec00c94e4a43c41aefc30bf100b9
http://www.alghad.com/articles/815598-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9?s=028dec00c94e4a43c41aefc30bf100b9
http://www.alghad.com/articles/815598-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9?s=028dec00c94e4a43c41aefc30bf100b9
http://www.alghad.com/articles/815598-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9?s=028dec00c94e4a43c41aefc30bf100b9
http://www.24.ae/Article.aspx?ArticleId=90576
http://al-binaa.com/albinaa/?article=9228
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لى أن عجماع، ، بما يقترب من اإليةسرائيلاإلالمستويات السياسية والعسكرية واألمنية  تتفقوا

 زء السهلو الجهأهولة لمنطقة الواقعة بين السياج الحدود  مع غزة والمناط  الملإدخان القوات البرية 

 .جو  من العملية البرية، حي  ستكون الحركة سريعة، يرافقها إطال  نيران كثيفة، وتحت غطاء

ار ناع القركبار الضباط وصلدى حالة من اإلحباط  سادتانطال  العملية البرية ضد غزة،  وبعد

عدما لبطيء، بالبر  اون فور تقدمهم السياسي، لقوة الكثافة النارية التي فاجأهم بها المقاتلون الفلسطيني

 ألولىاظنوا أن حماس ستركع على ركبتيها، وتتعطش لوقف إطال  النار، لكن ما بدا في الساعات 

  عتنها توقية، ألوبقدرات عال ،القتان فترة طويلة توتحمل تعلى غير المتوقع، صمد هاللعملية البرية أن

 ً  .، وأعدت ل  جيداً سابقا

 يين:الجغرافي للغزو البر  اإلسرائيلي على حدود غزة بمعيارين أساسالعم   وتم تحديد

، هممن اتالمئ لقتل ىدأصعوبة التمييز بين المدنيين والمقاومين في أحياء غزة المعقدة، مما  -1

 كمانالست يسرائيللجيش اإلوخروج التنديد الدولي، وضي  الفترة الزمنية الممنوحة ل

 ،عدوان 

بفقدان الشرعية  يةسرائيلاإل ت الحكومةلبر  إلى حيبز التنفيذ، بدأمع إخراج هذا الُميطط ا -2

 ً  ؤيةر ت، وما زالت تريد،دارأأن بع  دون اإلقليم العربي  الدولية والعربية، خصوصا

 م1)حماس وهي تنزف.

ة عن خافي ولذلك تعمدت القوات البرية الغازية لحدود غزة أن تصل وحداتها العسكرية لمناط 

ن تجميع القوات ، حي  كا2012مقاتلي حماس من مراقبتها، باالستفادة من الحرب السابقة  العيان، وتمنع

 ً ً  البرية كثيفا عين في ة موزتمكن الغزيون من مشاهدة آالف الجنود بالعين المجرد، وللعيان وباديا

ي فابات من السهل توجي  الصواريخ وقذائف الهاون باتجاههم، مما أدى إليقاع إص وبداالمنطقة، 

 .صفوفهم

 الية:لالعتبارات العسكرية والسياسية الت، صعب جداً  البر  السيناريوكل ذلك يعني أن 

رة معركة تنظيف غزة من عشرات آالف الوسائل القتالية والصواريخ والمواد المتفج -أ

جنوب  إلى ونشتاقستجعل اإلسرائيليين ي ،ألف مقاتل 20والصواريخ المضادة للدبابات و

 ،لبنان

ً جندي 800-600مقتل بنمناً فظيعاً في حان أقدم على إعادة احتالن غزة، سيدفع الجيش  -ب  إن ا

 2نب دخون كل بيت في غزة ييلف آالف القتلى من الفلسطينيين،ألتم ذلك، 

قي، عرض ليطر حقيستتن اتفاقيات السالم مع مصر واألردن فإعلى المستوى السياسي،  -ت

 لعالم، ا فيمنبوذة  يةسرائيلالحكومة اإلسيجعل و

 ، الداخل المحتلومواجهات في الضفة الغربية اندالع  -ث

 تكلفة عملية احتالن غزة المباشرة على االقتصادعلى الصعيد االقتصاد ، قدرت  -ج

مليار شيكل، ومع تيصي  أموان إلعادة إعمار القطاع فإن التكلفة  10بـ اإلسرائيلي

 م3.)مليار شيكل 15ستصل 

تياذ العدم عطاء صورة سوداوية إلأن هذ  المعطيات تهدف  واعتبر عدد من وزراء الكابينت

لغًا ليس مباو ،لوضع الذ  سينشأ في غزةلمعطيات تشير  هاالجيش أن ضباطأكد  فيماقرار باحتالن غزة، 

 .بها

 حد منوبعد عرض هذ  المعطيات، طلب إجراء تصويت، وعندها لم يرفع أ س،نتنياهوكما أن س

غير  الجيش ونقل عن وزراء في المجلس الوزار  قولهم إن، حتالن القطاعالوزراء يد  مؤيدًا ليطة ا

في  طلب  الجيشي% مما 50صاد  على بشكل عام يالمستوى السياسي  وفي حين أنمتحمس للمعركة، 

حساس إ%، ومنذ اليوم األون كان هناك 120صاد  على اإلسرائيلي المجلس الوزار   فإنب، والحر

 مل. ب ح  الجيش على العوجوب

                                                
: 11/7/2014في غزة يطلقون الصواريخ من جيوبهم، القناة العبرية العاشرة، م داني ياتوم، 1

sn.ps/article/44855http://www.qud  
 :17/8/2014م شالوم يروشاليمي، معاريف: احتالن غزة سيكلف إسرائيل نمناً باهظاً، معاريف، 2

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=98545  
 :5/8/2014  لجنوب لبنان، القناة العبرية الثانية، م سيناريوهات غزة جعلتنا نشتا3

http://www.alzaytouna.net/permalink/74718.html  
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من انهيارات أمنية  خالن حرب غزة الكيان اإلسرائيليفي طون وعرض  جرىما ولعل 

غر   يسرائيلاإل الجيش متالحقة على إيقاع صواريخ المقاومة المنهمرة، يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن

 ً ً  شيئا الفشل  ر التساؤالت حون جدوى المعركة البرية مع غزة في ضوءان، مما أفي بحر النار فشيئا

واإلبادة الجماعية  ،األعمى العنفالعسكر  واالستيباراتي الذريع، وفشل أهداف العدوان رغم أساليب 

 ضد الفلسطينيين.

أخيرا.. فإن من اتيذ القرار اإلسرائيلي بدخون العملية البرية نحو غزة فهم أن الحدي  ليس عن 

ال يمكن االفتراض بأن ف ،ولمدة طويلةبشكل جيد ها رغم اإلعداد لونزهة صيفية أو جولة صباحية، 

 في حدود المعقون! جاءت قطاع من قبل حماسالها القوات المتوغلة في تالمياطر التي واجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع: المواقف السياسية من الحرب
 في ها تسببت، تكشف أن2014إن قراءة متأنية للمواقف السياسية المحلية واإلقليمية من حرب غزة 

 سياست  إدارة عن وعجز  العربي، العام الرأ  أمام المتحدة للواليات الحليف العربي المعسكر انكشاف

 حي  أصب  الطاعة، لبيت أظافرها، وإعادتها وتقليم حماس، تركيع الكيان اإلسرائيلي، التي أرادت تجا 

 أن يمكن التراجع عن هذ  األهداف دربوا أن يعني ال صعوبة، لكن ذلك األمر بعد انتهاء الحرب أكثر

 تتوقف.

 هذ  لتحقي  تتبعها التي وللسياسات ألهدافها، وجذرية جدية لمراجعة الدون العربية ولذلك تحتاج

 تجنب منطل  من خالن حرب غزة، السيما وأن معظمها تتحرك األهداف، خاصة بعدما ظهر منها

 السلمية. التسوية مسار وتعزيز الكيان اإلسرائيلي، مع الحرب إلى العودة

 ظل في عظيمين، شعبي وصمود مقاومة من واجه  وما ،2014غزة  على العدوان اندالع لقد شكل

 العام الرأ  قبل من وقوبِّل األلفين، تجاوزوا وشهداء آالف، العشرة تجاوزوا وجرحى هائل دمار

 الفلسطينية. للقضية األولوية فرصة تارييية متجددة إلعطاء العالمي،

وأدت التطورات المتسارعة في غزة، بين وقف إطال  النار نم استئناف ، لدفع األمور حتى تضع 

الحرب أوزارها، اليوم أو غداً أو بعد غد، مما يمن  الفرصة للقيام بعملية كشف الحساب، لليسائر 

 والمكاسب، بين جميع األطراف المنيرطة في هذ  الحرب التي امتدت قرابة الشهرين.
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لجوية ية: اتيدمت القوات اإلسرائيلية في حربها المجنونة ضد غزة، معظم ترسانتها العسكرفقد اس

بسببها ما  آالف طن من المتفجرات، قتلت 4والبحرية والبرية، وألقت على الفلسطينيين ما يقرب من 

كلية، صورة آالف منزالً ب 3فلسطينياً، جلهم من المدنيين األطفان والنساء، وهدمت  2000يقرب من 

 ألفاً بصورة جزئية. 20و

ت  ل تعدولم تقتصر خسائر هذ  الحرب على الجانب اإلنساني البحت، على أهميت  وخطورت ، ب

جت و تفرليسائر سياسية منيت بها أطراف شاركت في هذا العدوان، بجانب االحتالن اإلسرائيلي، أ

 ائرة في غزة.علي ، فيما خرجت أطراف أخرى رابحة نسبياً من جولة القتان الد

شابك وليس من السهل القيام بكشف حساب بين الرابحين والياسرين من حرب غزة، في ضوء ت

الحرب  طوراتتالمصال  المحلية واإلقليمية والدولية، وتداخل التحالفات واليصومات، على اعتبار أن 

رب حمن  الحاصلة بالصورة الدراماتيكية دفعت ميتلف األطراف إلعادة تموضع في مواقفها السياسية

 غزة.

 أوالً: حماس وحلفاؤها
ستعدت اسها، أنبتت األيام اليمسين من القتان في غزة أن المقاومة الفلسطينية، وحماس على رأ

 السياسي ليطاباجيداً لمواجهة العدوان اإلسرائيلي، سواء من قبيل الجاهزية العسكرية الميدانية، أو 

يد على التأكراحل الميتلفة للعدوان بكثير من رباطة الجأش، والمراف  للقتان، مما جعلها تيوض الم

 مطالبها المعلنة. 

وانب ويمكن حصر ما اعتبرت  حماس إنجازات سياسية وعسكرية لها خالن هذ  المواجهة الج

 التالية:

ً ان كتائب القسام، انتقلت من دائرة حرب العصابات  -1 على الصعيد القتالي بدا واضحا

رب من صورة الجيش النظامي، وإن أبقت على نمطية أعمان الكر والفر، القتالية، لما يقت

والمباغتة والمفاجأة، وعمليات القن  ووضع العبوات الناسفة، وصوالً ألسر جنديين 

 م1إسرائيليين، ومحاوالت أخرى.)

ة غير بصور هذ  األساليب القتالية رفعت أسهم المقاومة لدى الرأ  العام الفلسطيني والعربي

خيار  دت أنبوقة، وأنبتت أن الجيش اإلسرائيلي يمكن قهر ، وجباية أنمان بشرية باهظة من ، وأكمس

ف عليها المتعار ليديةالمقاومة المسلحة ال يجب تحييد  جانباً، رغم الفوار  الفلكية في موازين القوى التق

 يلي.سرائوالجانب اإل بين الجيوش، السيما في ضوء انسداد مشروع التسوية بين السلطة الفلسطينية

داء ، واألوفي ذات الوقت، فإن القوى المحلية واإلقليمية المتضررة من تنامي قوة المقاومة

ا لى هذالعسكر  الملفت لها في ساحة المواجهة مع الجيش اإلسرائيلي، لن تقف مكتوفة األيد  ع

ي ف  النار إطال وم التالي لوقفالتصاعد المطرد للشعبية المتزايدة لمشروع المقاومة، مما يؤكد أن الي

 حية.لتسليغزة، شهد جهوداً أمنية وعسكرية وميدانية لوقف تعزز المقاومة، وعرقلة زيادة قوتها ا

لحركة ااطعت نب  األداء القتالي لحماس في المعركة أمام الجيش اإلسرائيلي قوى إقليمية ق -2

 في لفتورا ب هللا، خاصة بعدبسبب الموقف من الثورة السورية، وأقصد تحديداً إيران وحز

 امأي خالن مكثفة بصورة بينهما االتصاالت تجدد غزة حرب وشهدت بينهما، العالقات

 طهران من هاتفية اتصاالت السياسي لحماس المكتب رئيس مشعل الحرب، وتلقى خالد

  وبيروت.

لها سائومن المهم اإلشارة إلى أن حماس تعمدت عن ساب  إصرار اإلشارة والتصري  بأن و

تة، وهو ية بحالقتالية وأسلحتها التي تقاتل بها الجيش اإلسرائيلي في هذ  الحرب صناعة محلية غزاو

ابقة ب الستأكيد سياسي يقترب من نفي أ  دور ألحد فيما تعتبر  االنتصار الذ  حققت ، بعكس الحر

 ، التي شكرت فيها إيران على دعمها اللوجستي لكتائب القسام.2012

يوماً من الحرب، أن  17، شعرت إيران وحزب هللا اللذان بادرا باالتصان بحماس بعد ومع ذلك

حماس تجاوزت الدعم الذ  كان يقدم لها من قبلهما، واعتمدت على قدراتها المحلية التي أرقت الجيش 

                                                
، معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي، جامعة تل أبيب: تقن حرب العصاباتتو ة،القسام منظبم م كتائب1

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=59184  
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ب اإلسرائيلي، وجاء هذا الشعور متأخراً بعد أن قرر الجانبان إرجاء استئناف عالقتهما بحماس بسب

 م1موقفها من الثورة السورية، ووضع الفيتو السور  الرسمي على ضخ دماء جديدة في العالقة معها.)

روت وقد تواتر معطيات بأن زيارة قيادة حماس برئاسة خالد مشعل إلى طهران، وربما بي

طي مع عاى التأيضاً، باتت وشيكة، في ضوء تجاوز حماس للدعم اإليراني البحت، وإنبات أنها قادرة عل

ورطها سبب تبظروف الحصار والقطيعة، مما يتطلب من إيران التي تواج  عزلة إقليمية عربية إسالمية 

 في العرا  وسوريا، أن تجدد عالقاتها مع هذا الفصيل الفلسطيني العربي اإلسالمي.

تبدو حماس مصرة أكثر من أ  وقت مضى على عدم ذهاب تضحياتها التي قدمتها في  -3

ي فتحقي  نتائج سياسية داخلية على صعيد المجتمع الفلسطيني، سواء حرب غزة دون 

زة، غقطاع تعزيز شعبيتها وجماهيريتها التي ارتفعت أضعافاً مضاعفة في الضفة الغربية و

حب ومن نم ترجمتها في أ  انتيابات تشريعية وبلدية ورئاسية قادمة، أو محاولة س

وتضم إلى  تها السياسية المرتبطة بالمقاومة،البرنامج السياسي الفلسطيني باتجا  قناعا

 جانبها عدداً من الفصائل، إن تمكنت من ذلك.

 ر عن التحد  األبرز الذ  قد يواج  حماس على الصعيد الفلسطيني الداخلي ما قد تسف -4

مفاوضات التهدئة في العاصمة المصرية القاهرة، وكل ما يصل كاتب السطور من 

فد يدع مجاالً للشك أن هناك معركة ضارية تجر  بين وتسريبات ومعطيات يؤكد بما 

ية، رائيلحماس من جهة، وباقي الوفود الفلسطينية سوفد منظمة التحريرس والمصرية واإلس

إلى  ائيليفال أحد من األطراف الثالنة معني بأن تترجم حماس انتصارها على الجيش اإلسر

رهم ثون، وليسوا في عجلة من أمإنجاز سياسي على األرض، ولذلك فهم يماطلون ويتري

 فيما يتعل  بمطالب رفع الحصار وفت  المعابر.

ولذلك، تيشى حماس أن تبدأ المماطلة في إعادة إعمار غزة أشهراً طويلة، وربما سنوات، تحت 

ذرائع الترتيبات الفنية واإلجراءات اإلدارية والروتين البيروقراطي، ما يعني أن يبقى ما يقرب من 

ن فلسطيني في قطاع غزة مشردين في العراء، بدون بيت وال مسكن وال مأوى، بعد أن نصف مليو

شردهم القصف اإلسرائيلي، وكل ذلك قد يدفع الفلسطينيين للوم حماس على هذ  الحرب، ألنها أضرت 

 م2.)2012بهم كثيراً، ولم تستطع الحركة المحاصرة مالياً من تعويضهم، كما حصل في حرب 

ى غزة، لي عللمتوقع في تعوي  الفلسطينيين المتضررين من آنار العدوان اإلسرائيهذا التلكؤ ا

يف ن توظمرأت  حماس مقصوداً ومفتعالً من قبل أطراف عديدة، داخلية وخارجية، لمحاولة حرمانها 

 مقاومتها للجيش اإلسرائيلي على الصعيد الشعبي والجماهير . 

شامل ي  ال، فقد ال تقوى على القيام بمهمات التعوولما كانت حماس تعاني أزمة مالية طاحنة

ين حعلن بين انت تكالمتمثلة في اإليواء واإلغانة العاجلة، ولو أنها قامت بذلك في ساعات التهدئة التي 

اس ور حموآخر في غزة، لكن ذلك ال يفي بالغرض، فاألضرار التي سببها القصف اإلسرائيلي فا  تص

 بصورة ال تيطئها العين.

ت يغيب عن ذهن أ  متابع لتطورات الساحة الفلسطينية الداخلية أن حماس اضطر ال -5

 التي لمواجهة العدوان اإلسرائيلي بهذ  الضراوة والقسوة بعد أن شعرت أن المصالحة

 بسحب أقدمت عليها مع فت ، لم تكن منصفة لها ولقواعدها التنظيمية، ونج  أبو مازن

مي الرس حكومة إسماعيل هنية في غزة، وحصر التمثيل الشرعية الدستورية منها باستقالة

 بحكومة التواف  القائمة في رام هللا.

                                                
 :16/7/2014م حماس تيوض حرب غزة بدون دعم إيران، المونيتور، 1

support.html-iran-without-israel-war-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/07/hamas-http://www.al  
 :14/9/2014استئناف مباحثات التهدئة قريبًا.. وإسرائيل تيشى تجدبد القتان، م 2

A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%Dhttp://altagreer.com/%D8%AA%D9%82%D8%
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-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7-D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9%

D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%  
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وجاءت الحرب، والمقاومة التي قدمتها حماس، استعادة سريعة لثقة قواعدها بيط الحركة 

 السياسي، وأنها قادرة على قلب الطاولة أمام الجميع إن حاولوا التالعب بها، كما حصل عقب المصالحة،

مما قد يكب  جماح أ  جهد إقليمي ودولي للعودة من جديد لسياسة حصارها وتهميشها وإقصائها، وهي 

سياسات نبت فشلها وعقمها، بعدما بينت الحرب األخيرة أن سنوات الحصار الثمانية لم تزد حماس إال 

 م1قوة أكثر من ذ  قبل.)

 ثانياً: السلطة الفلسطينية
دة في ب إباماً طويلة مكتفية بموقف المتفرج على ما يحصل من حربقيت السلطة الفلسطينية أيا

بة ة ذاهغزة، إلى أن انيرطت في جهود وقف العدوان اإلسرائيلي، حين شعرت أن الحرب اإلسرائيلي

 نحو العملية البرية، وما قد يترتب علي  من سقوط الضحايا المدنيين.

 ءاتهايب األحمرس، حي  ركزت على نداوالجهود التي قامت بها السلطة كانت أقرب لـسالصل

الب المط اإلغانية بمساعدة المدنيين، والدعوة لوقف إطال  النار بأ  نمن، بغ  النظر عن تحقي 

ن بحقن طينييالفلسطينية برفع الحصار وفت  المعابر، وتيللها بع  الدعوات الصادرة من مسئولين فلس

 ي للحرب برمتها.دماء المدنيين فقط، دون اعتبار للجانب السياس

 تلفة:المي وواج  الموقف الفلسطيني الرسمي انتقادات شعبية وفصائلية حادة، من خالن مراحل 

زرة للمج اتهام  االكتفاء بموقف المتفرج على نزيف الدماء في قطاع غزة، وعدم مواكبت  -1

عدم المتواصلة دون إبداء موقف سياسي جاد يتعل  بإرسان مساعدات عاجلة للقطاع، و

 توج  رئيس حكومة التواف  بزيارة عاجلة هناك، 

، ي غزةفي مرحلة الحقة، انتقل الموقف الرسمي الفلسطيني للضغط على جانب المقاومة ف -2

  إلطال خاصة حماس، بالتساو  مع المطالب اإلسرائيلية واإلقليمية الداعية لوقف فور 

 ، النار، نم ترحيل المطالب المعلنة للمقاومة في مرحلة الحقة

في مرحلت  األخيرة، صعد الموقف الفلسطيني الرسمي لواجهة األحداث، حين شكل الرئيس  -3

الفلسطيني الوفد الموحد الذ  وصل القاهرة إلجراء محادنات وقف إطال  النار، في ضوء 

موقف إقليمي دولي لتغييب حماس التي واجهت العدوان اإلسرائيلي في الميدان، لصال  

 م2تعل  بإعادة إعمار غزة، وإجراءات رفع الحصار، وفت  المعابر.)تصدير السلطة فيما ي

د قحرب، هذا التصدير اإلقليمي والدولي للسلطة الفلسطينية، وهي التي غابت معظم أيام ال

راف، األط يرافق ، ولو بصورة أولية، عودة لمسار المفاوضات السياسية مع إسرائيل، رغبة من معظم

 ى واجهة المشهد السياسي، من خالن المعطيات التالية:بحرمان حماس من الصعود عل

م لحقت السلطة الفلسطينية بموقفها ضد الحرب على غزة متأخرة، لكن رغبة اإلقلي -1

 خير،والمجتمع الدولي بتهميش حماس وتصدير السلطة، جاء لصالحها في الربع ساعة األ

لحصار المتعلقة برفع اولذلك هي ليست بالضرورة متبنية لمواقف حماس وقوى المقاومة 

لوفد وفت  المعابر بصورة كلية كشرط أساسي لوقف دائم إلطال  النار، ما يعني أن ا

 وساطةالفلسطيني سالموحدس الذ  ذهب للقاهرة إلجراء مفاوضات التهدئة مع إسرائيل ب

 مصرية، لم يكن سموحداس خلف جميع المطالب وبذات المستوى.

 اس اشترطت وقف إطال  النار مع رفع الحصار عن غزةولعل أكبر مثان على ذلك أن حم

 اليس. بالتوسبالتواز س، فيما أيدت السلطة الفلسطينية المبادرة المصرية القائلة بربط األمرين س

                                                
 :24/7/2014ائيلية وأف  المقاومة، مركز الجزير للدراسات، م حرب غزة الثالثة: حدود القوة اإلسر1

http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2014/07/2014724104718111875.htm  
 :17/9/2014اع غزة وانعكاسات  المستقبلية، مركز الزيتونة لدراسات واالستشارات، بيروت، م العدوان اإلسرائيلي على قط2

http://www.alzaytouna.net/permalink/78244.html  

http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2014/07/2014724104718111875.htm
http://www.alzaytouna.net/permalink/78244.html
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أكثر من ذلك، فإن اليوم التالي للوقف النهائي إلطال  النار، شهد استقطاباً نسبيا ًفي الساحة  -2

اتفا  التهدئة، وفت  المعابر، ورفع الحصار، وإعادة إعمار الفلسطينية، لدى البدء بتطبي  

غزة، وهذا االستقطاب تعل  بالمسئولية عن كل هذ  األمور، ولو أسند األمر نهائياً لحكومة 

التواف ، لكن أداء هذ  الحكومة خالن األشهر األولى من عمرها لم يدن على أنها توافقية 

 م1مباشرة.) فعالً، بقدر ما هي تابعة للرئيس عباس

لى ئمة عولم تكن السلطة الفلسطينية في عجلة من أمرها لتحقي  إنجازات سياسية في غزة قا

 ر وإعادةلمعاباالصمود الذ  أبدت  المقاومة، باعتبار أن أ  نتائج إيجابية تتمثل برفع الحصار وفت  

ية لسياستحصد نمار  ااإلعمار سيحسب لدى الرأ  العام لصال  المقاومة، وخاصة حماس، وهو ما قد 

 في أ  انتيابات قادمة.

ة ي حالفولذلك فور أن وضعت الحرب أوزارها، دخلت الساحة السياسية الفلسطينية الداخلية 

و ألطرف سبازارس انتيابي مبكر، في محاولة من الجانبين: فت  وحماس، لتوظيف حرب غزة مع هذا ا

أبريل  ينهما فيوقع باسية التي أقرها اتفا  المصالحة المذاك، تحضيراً لموسم االنتيابات التشريعية والرئ

 . 2014نيسان 

فيها،  جابيةجانب آخر مما تعتقد السلطة الفلسطينية أن  مكسب لها من حرب لم تقل كلمة إي -3

ي ظل فضالً عن عدم االنيراط فيها، يتمثل في فرضية عودة المفاوضات مع إسرائيل، ف

سلطة يرها على حساب حماس، ما قد يعني أن تعود الالرغبة اإلقليمية والدولية بتصد

كومة للواجهة السياسية واإلعالمية، بعد أشهر على تعطل المفاوضات، بسبب تعنت الح

 يلية عقبسرائاإلسرائيلية، لكن العقبة الكأداء تبقى أن أ  عودة للمفاوضات مع الحكومة اإل

 .رييهائم األكثر يمينية في تاحرب غزة، قد تعني انفراط عقد االئتالف الحكومي القا

ير موقف السلطة الفلسطينية ليس على قلب رجل واحد، في ضوء ما وصل من معطيات تش -4

ً ب  كثيراً في بع  العواصم العربية اهرة : القإلى أن رئيس السلطة أبو مازن ليس مرحبا

والرياض وأبو ظبي، ألنها تفضل خصم  اللدود محمد دحالن علي ، الذ  وصل إلى 

ء نتهااللقاهرة فور اندالع حرب غزة، لمحاولة العثور على موقع ل  في اليوم التالي ا

و سة، أالحرب، وبات مقرباً جداً من دوائر صنع القرار المصر  السياسي في قصر الرئا

 لدى جهاز الميابرات العامة.

 ثالثاً: الجوار اإلقليمي
لى عالبعد اإلقليمي لحرب غزة  ، تجلى2012و 2008بصورة أكثر من الحربين السابقتين، 

مجزرة لى الالمواقف العربية الرسمية، بين فري  مؤيد لمطالب المقاومة الفلسطينية، وآخر متفرج ع

 لى النحوعيين، الحاصلة في غزة، ونال  رأى نفس  شريكاً للحكومة اإلسرائيلية في حربها على الفلسطين

 التالي:

ها لة قطر التي طلبت منها حماس نقل مطالب: تمثل بصورة أساسية بدوالفريق األول -1

أسابيع  لم فيللمجتمع الدولي لوقف إطال  النار، وتحولت الدوحة إلى قبلة لمعظم ساسة العا

بة ستجاالحرب السبعة، واستطاعت توظيف دبلوماسيتها سالناعمةس لحشد إقليمي ودولي لال

واتهام   قطر ،فراً على الدور اللمطالب الفلسطينيين، وهو ما استجلب هجوماً إسرائيلياً سا

 لكويتبدعم اإلرهاب، وكان بجانب الموقف القطر  بع  الدون بنسبة متفاوتة كتونس وا

 والسودان والجزائر.

                                                
 :9/9/2014مشاحنات، م صحيفة المونيتور األمريكية: بعد غزة، فت  وحماس تعودان إلى ال1

http://www.eyesnews.com/NewsDetails.aspx?id=2833  

http://www.eyesnews.com/NewsDetails.aspx?id=2833
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 عظمهاارتضت بع  الدون العربية الموقف السلبي من الحرب، وهي في م الفريق الثاني: -2

، أو اخليةشغالها بملفاتها الدال ترى لنفسها ناقة وال جمل مما يحصل في غزة، سواء الن

 لعرا األنها بعيدة عن مواقع التأنير في القرار اإلقليمي، والحدي  يدور عن مواقف 

 وسوريا ولبنان والمغرب.

ً في الحرب على غزة، واعتبر نفسالفريق الثالث -3 ً وإعالميا كاً   شري: أخذ حيزاً سياسيا

ً أو تصري عها حاً، مصر بصورة أساسية، وملإلسرائيليين في حربهم ضد حماس، تلميحا

من  بع  دون اليليج العربي، التي مارست ضغوطاً ال تيطئها العين على حماس، سواء

ميدانية ية الالناحية السياسية في طرح المبادرة المصرية بدون التشاور معها، أو من الناح

 في اإلغال  شب  الكامل لمعبر رف  في ذروة الحرب على غزة.

ن ما وأار الرب  واليسارة لهذ  األطراف تحدد بموجب نتائج حرب غزة، السيولذلك فإن معي

 كل فري  من جهت  يحاون تغليب الطر  الذ  يدعم  في هذا العدوان.

األكيد أن هناك إعادة تموضع واض  في المحاور اإلقليمية، بعيداً عن مسميات ساالعتدان 

تحالف يجمعها مع دون عربية بعينها، تناصب  والممانعةس، السيما في ضوء تأكيدات إسرائيلية عن

حماس العداء، وإن لم تسمها باالسم، لكنها ال تيفي عداءها لمشروع المقاومة ككل في المنطقة، واإلسالم 

 م1السياسي بصورة خاصة.)

ً بعد أن تضع حرب غزة أوزارها بصورة ك  املة،وأخذ الفرز اإلقليمي أبعاداً أكثر وضوحا

ائها س وإقصتطوير العالقات بالسلطة الفلسطينية من جهة، واالستمرار بتهميش حماالسيما على صعيد 

 من جهة أخرى.

ن ولعل أكبر مثان على ذلك ما قامت ب  السلطات المصرية في ذروة الحرب على غزة حي

 ،يا وتونسوترك منعت إدخان المساعدات اإلنسانية القادمة من دون ال تربطها بها عالقات جيدة مثل قطر

سطيني الفل في حين فتحت أبواب معبر رف  أمام المساعدات القادمة من األردن ودون اليليج، كي يرى

 في غزة أن من ساعد  من األشقاء العرب هم هؤالء، وهؤالء فقط!

ً لآلمان بصورة نقيلة حين لم يتوج     من أأكثر من ذلك، فقد جاء الموقف العربي مييبا

اً حتى ، وبقي أمين عام الجامعة العربية منتظر2012حصل في حرب الوزراء العرب إلى غزة، كما 

ربط ذلك وعها، أعلن وقف إطال  النار، وأعلن أن  سيوفد عدداً من الوزراء العرب إلى غزة لتفقد أوضا

ة موافقببمفاوضات التهدئة في القاهرة، ما يعني أن ذهاب الوزراء إلى غزة مرتبط بصورة عضوية 

 مفاوضات التهدئة.الوسيط المصر  في 

تزامنت الحرب على غزة مع حرب أخرى تشنها بع  الدون العربية على حركات  -4

، د غزةضساإلسالم السياسيس، بل وجدت هذ  الدون نفسها منيرطة في الحرب اإلسرائيلية 

كس على اعتبار أن إيقاع الهزيمة بحماس سيجد أصداء  في أوضاعها الداخلية، والع

ي يين فواقف هذ  الدون بصورة أو بأخرى تقف على يمين اإلسرائيلصحي ، ولذلك وجدنا م

 عدوانهم على الفلسطينيين.

ب ن حروموهكذا يجر  الفلسطينيون مقارنات موضوعية في تناون المواقف اإلقليمية العربية 

 :2014، 2012، 2008غزة الثالث: 

ومة للمرة األولى فقد عقدت الدوحة في الحرب األولى قمة غزة، وحضرتها قيادة المقا -أ

 بجانب الرؤساء العرب، 

                                                
 :27/9/2014م تسفي بارئيل، التحالف اإلسرائيلي مع العرب ضد حماس خالن حرب غزة، فلسطين اآلن، 1
-http://paltimes.net/details/news/73999/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84

-D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B9-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%

-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AFD8%B6%

D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7.html%  

http://paltimes.net/details/news/73999/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7.html
http://paltimes.net/details/news/73999/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7.html
http://paltimes.net/details/news/73999/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7.html
http://paltimes.net/details/news/73999/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7.html
http://paltimes.net/details/news/73999/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7.html
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س وفي الحرب الثانية أوقف اإلسرائيليون عدوان  بفضل الموقف المصر  زمن الرئي -ب

زة في أيام فقط من اندالعها، وزيارة عدد من الوزراء العرب إلى غ 8محمد مرسي بعد 

 األيام األولى للحرب، 

بي رسمي عن التدخل لوقفها، ، في ظل عزوف عر2014في حين جاءت الحرب الثالثة  -ت

 ا في:وتسليم للدبلوماسية المصرية للتصرف حيالها، باستثناء بع  المواقف على قلته

 قطر، السودان، تونس.

وتواصل هذا الفرز العربي في المواقف من حرب غزة في دهاليز المفاوضات الياصة بوقف 

الفلسطينية منذ اللحظة األولى التي أعلن إطال  النار، حي  أتى الموقف المصر  ضاغطاً على المقاومة 

فيها عن مبادرت  في األيام األولى للحرب، حين ساوى بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وطالبهم بوقف 

 م1إطال  النار دون شروط مسبقة، وعدم التطر  لرفع الحصار وفت  المعابر.)

آب  لى منلنار في األيام األوبل إن جوالت التفاوض التي شهدتها القاهرة فور وقف إطال  ا

ً مصرية كبيرة على الوفد الفلسطيني لعدم بح  تفاصيل المطال ب أغسطس الماضي شهدت ضغوطا

 العادلة، واالكتفاء بما يقدم  اإلسرائيليون من وعود وتعهدات.

ئاسة راألبرز في المواقف اإلقليمية أن حرب غزة شكلت االختبار األون لعهد السيسي في 

بني ية لتيكد الرجل يدخل القصر الرئاسي حتى اندلعت حرب غزة، حي  اندفع بصورة تلقائ مصر، ولم

 الموقف المعاد  للمقاومة الفلسطينية، من خالن:

ة االستمرار في إغال  معبر رف  حالن الحرب، وإعاقة إدخان المساعدات اإلنساني -أ

 واإلغانية، وسفر المصابين من غزة للعالج في اليارج، 

 ئية، عداالمقاومة باالحتالن، واعتبارهما في المبادرة المصرية يمارسان أعماالً مساواة  -ب

وقفاً تيذ متالتلكؤ في الحراك الدبلوماسي لوقف نزيف غزة، وعدم الدعوة لعقد قمة عربية،  -ت

 ضاغطاً على االحتالن.

داء ألن اهذ  النقاط وسواها، دفعت الفلسطينيين والمصريين على حد سواء إلجراء مقارنة بي

صال  العهد ، ولم تأت النتيجة للوهلة األولى ل2014و 2012السياسي والدبلوماسي للقاهرة في حربي 

 الجديد.  

ً من القتان الضار  في أجواء غزة وعلى حدودها سيكون  50لكن من الواض  أن    ما ليوما

عيد لى صها، سواء عبعد  على ميتلف الجوانب: السياسية واألمنية والعسكرية، داخل فلسطين وخارج

 .إلقليميةفات اإعادة تموضع اليارطة السياسية الفلسطينية الداخلية، أو حصون تغيرات في شبكة التحال

ارتبطت إلى  مع العلم أن حالة الحراك السياسي الحاصلة بالتواز  مع اشتعان الميدان في غزة،

جهة  لة اآلنية من جهة، ومنحد وني  برغبة كل األطراف، بتحسين شروطها التفاوضية في المرح

ة سرائيليات اإلأخرى اإلجابة عن السؤان الكبير عن اليوم التالي بعد أن هدأت المدافع، وهبطت الطائر

 ة: في مطاراتها العسكرية، وعادت األسلحة إلى مستودعاتها، من حي  توفر المعطيات التالي

 ن البناء علي ، من رب : وكيف، وحجم الرب ، وتأنيرات  التالية، وكيف يمك -1

 ومن خسر، وحجم اليسارة، وكيف يمكن تقليل تبعاتها المحلية واإلقليمية، -2

هي ن تنتكيف سيتم إعادة قراءة اليارطة اإلقليمية، السيما على الصعيد العربي، بعد أ -3

 الحرب.

ً في قادم األيام لمواقف الياسرين والرابح هذ   ين منولذلك يمكن إجراء تصنيف أكثر تحديثا

وضات ي مفافرب، بناء على انتقان المواجهة من الميدان العسكر  في غزة إلى المعركة السياسية الح

مة برفع لمقاواوقف إطال  النار في القاهرة، حي  يتم قطف نمار اإلنجاز الميداني إلى تحقي  ألهداف 

 الحصار عن غزة.

 

 

 

                                                
  htm1020-http://www.rassd.com/22.21: 9/7/2014، العدوان على غزة يظهر الفار  بين مرسي والسيسيم 1
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 الفصل الثالث: السلوك العسكري اإلسرائيلي

 

 ألول: أسباب الحرب ونتائجهاالمبحث ا

 أوالً: دوافع الحرب

 الجبهة الداخليةهيئة ثانياً: ت

 ثالثاً: مؤيدو الحرب ومعارضوها

 

 المبحث الثاني: الحصاد اإلسرائيلي

 أوالً: االنتكاسة العسكرية

 القبة الحديدية إخفاق -1

 حرب االستنزاف -2

 ثانياً: الفشل السياسي

 ثالثاً: الضربة االستراتيجية

 

 حث الثالث: القوة النارية اإلسرائيلية وخسائرهاالمب

 أوالً: القوة النارية اإلسرائيلية

 ثانياً: منطلقات المواجهة الميدانية

 ثالثاً: النتائج المغايرة

 رابعاً: الرقابة العسكرية

 خامساً: الخسائر اإلسرائيلية

 

 

 
 

 

 

 

 المبحث األول: أسباب الحرب ونتائجها

 أوالً: دوافع الحرب
بنيامين سرئيس الوزراء ، أجرى 7/7/2014اندالع الحرب اإلسرائيلية على غزة مساء  فور

ويلة، طبرؤساء بلديات مستوطنات بمحيط قطاع غزة، أخبرهم بأن العملية العسكرية  تاتصاال سنتنياهو

لية الجبهة الداخ، ألن ؛ لذلك على الجمهور التجهز لذلكقادمةستتواصل أليام ، ووما زالت في بدايتها

 العملية العسكرية قد ال تحق  نتائجها بشكل فور .، وستتلقى ضربات صاروخية من قبل حماس

وتوسيع رقعة العملية العسكرية ضد حماس،  ،قيادة الجيش بـسخلع القفازاتسلأعطى أوامر  وأعطى 

، لى القطاعاتياذ االستعدادات الالزمة سللذهاب حتى النهايةس، بما في ذلك احتمان دخون قوات برية إو
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وحملها على دفع نمن  ،التهيؤ ليوض معركة منهجية طويلة ومتواصلة الستهداف حماس وردعهاو

 م1)باهن.

سموشي  يعلونس إن العمليات العسكرية في غزة، لن تنتهي في األيام القريبة،  حربوزير الفيما قان 

، وتشمل المدن يةجنوبالسكنية في التجمعات ال سالوضع الياصعن حالة سوأعلن ، وسعهايقد  الجيشوأن 

وقف األنشطة التعليمية واالقتصادية في وكيلومتراً،  40والبلدات التي تبعد عن الحدود مع غزة مسافة 

 م2.)المنطقة

ً أ  ،عدودةستعد لمعركة ضد حماس، لن تنتهي خالن أيام مالحكومة اإلسرائيلية ت نوكان واضحا

ً  اتجبي منهلالمواجهة  تداق حركةفال ل تحمنها لن تأل، نفس طويللالداخلية، ونمة حاجة ة جبهالمن  نمنا

حان  ملة فيات المحتهكافة السيناريوفي بح  ، ولذلك بدأ الالجنوبية هاإطال  صواريخ باتجا  بلدات

ن ل أبيب تلن ، ألسيعبئ الفراغ الذ  سيحدن  تطور كهذاومن  إمكانية إسقاط حماس،و تطورت الحرب،

 ة.عد المواجهبتحديد قواها تسم  ل

قتضى يلي اوبالتالي فإن السيا  الذ  ذهبت بموجب  المواجهة األخيرة في غزة مع الجيش اإلسرائ

لوا ئيلي توصصناع القرار اإلسران أل ،كلآالمت اإلسرائيلي عادة الردعإل لحماستوجي  ضربات شديدة 

 .لرد بقوة أكبر بكثيرل ونضطريسأكثر، فا وكلما تريثلقناعة متأخرة أن  

 اريييبل إن بع  القراءات اإلسرائيلية التياذ قرار الحرب انطلقت من مسألة تصويب مسار ت

لتي نجحت االنتيابات اإجراء ب توسمح حين انسحبت من غزة، 2005بدأت  الحكومة اإلسرائيلية عام 

هة الموجريخ تواجد آالف الصوا، وفور هذين الحدنين اليطأين إسرائيلياً بدأت ت2006فيها حماس عام 

 .اهإلي

هاجمة األولى من الحرب بماأليام بدأ ، إن سالح الجو سلموزأوتي سم الناط  بلسان الجيشوقان 

لمدن وإعادة الهدوء  ،حماسلبهدف توجي  ضربة قاسية  ،أهداف في قطاع غزة على نطا  واسع

، نود االحتياطاستدعاء المزيد من جورى نشر لواءين من القوات البرية بمحاذاة غزة، ، وججنوبال

 ضوء أخضر لتجنيد المزيد من قوات االحتياطبعد توفر  ،تمكن من تعبئتها إذا لزم األمرلز القوات ليعزوت

 م3)تمكن من تنفيذ مهمة برية.لت

ي  تلف ف، وما تياألخيرة سالجرف الصامدسمفاهيم عن أهداف المعركة  سدزينةويمكن الحدي  عن س

 س، من وجهة النظر اإلسرائيلية:د السحابالرصاص المصبوب وعموعدواني سعن 

ً تيجياسترا اً انجاز باعتبار خرى، ألتحقي  فترة هدوء  اإلسرائيلي ترميم وتثبيت الردع -1  اً مركزي ا

حملة وال ،يةسرائيلاإل المدن ردع يعالج الدافع والرغبة في إطال  النار على ،لحمالت سابقة

 ، وجهة في أساسها ضد الذراع العسكرأن تكون ميها وعل ،تعالج قدرات حماسس األخيرة

  .نتاجهاإقدرة إطال  الصواريخ وو واألشياص،الضرب الشديد للقيادات و

، اسدى حملوبالتالي لم يتحق  في الماضي، هو منع قدرة التعاظم  ،هدف هام آخر للحملة لم يطرح

ربة ذ ضيتنفبتسم  كنها لالتي تعاظمت من خاللها حماس دمرها وأغلقها المصريون،  األنفا حقيقة أن و

ً وب التأكد أن التعاظم بعد الحملة سيكون محدوداً و ،في غزة نفسها اإلنتاجهامة لمنشآت  إن لم يتوقف  ،طيئا

 .اإلطال على 

ً وأحد عناصر القوة المركزية لحماس،  -2 في  اإلسرائيليللتفو   يفترض أن يعطي جوابا

هذ   بنت حماس حي  ،تحت أرضيةوقدرة النار هو المنظومة ال ،االستيبارات النوعية

مالجئ ووغزة مشبكة بأنفا   ،قدرات بحجم واسع للدفاع والهجوم على حد سواءوال المنظومة

 .بل الكثير من رجان الذراع العسكر  ،فقط قيادة حماس تيتفي ال هناكو ،تحت أرضية

  مفاجأة تكتيكية من تحقي اإلسرائيليفي الحملتين السابقتين تمكن الجيش  ،ضياع حملة المفاجأة -3

 أنهامساء السابع من تموز أنبتت حماس  ، ومع اندالع الحرب األخيرةوضرب القيادات المأهولة

ن ومنكشفة أقل م ،ة جيداً فيميتهي بينما  ،توقيت المعركة بإمالءونجحت  ،منظمة تتعلم

 م4.)الماضي

                                                
 :8/7/2014م العملية العسكرية على غزة طويلة وما زالت في بدايتها، القناة العبرية العاشرة، 1

http://www.alzaytouna.net/permalink/71536.html  
 :8/7/2014دة، هآرتس، م نستعد لمعركة ضد حماس لن تنتهي خالن أيام معدو2

http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=7170  
  ction=Details&ID=22935http://www.npaapress.com/ar/?A: 8/7/2014اإلذاعة العبرية، م 3
 :10/7/2014م عاموس يدلين، الجرف الصامد، أهداف الحملة وإستراتيجية تحقيقها، نشرة نظرة عليا، معهد بحوث األمن القومي، 4

http://www.alzaytouna.net/permalink/71536.html
http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=7170
http://www.npaapress.com/ar/?Action=Details&ID=22935
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  :عوامل 4في  على غزة اإلسرائيلي العنيف  وكان واضحاً أن الهجوم

 ،ون امتصاص غضب اإلسرائيليين الناتج عن اختطاف المستوطنين الثالنة وقتلهماأل -1

  ،وصلت مدن الوسط يالثاني تأديب حماس ألنها تجرأت وأطلقت صوارييها الت -2

ضاع األوالعام ب  وانشغان الرأ ،العالم العربي يالثال  استثمار أصداء الفوضى الحاصلة ف -3

ير من نها تعاني الكثألالقطاع،  يوتضعفها ف ،حماستوجي  ضربة موجعة تنهك ، والداخلية

  ،األزمات الناتجة عن تشديد الحصار المفروض عليها

لتعرف على حدود حركة القاهرة ل، للرئاسةالرابع اختبار الموقف المصر  بعد تولى السيسي  -4

 م1)الوضع المستجد. معتعاملها مع الملف الفلسطيني  يف

ن هدف الستعادة الهدوء واألم ها على غزةإن عدوانيلية حين تقون الحكومة اإلسرائفي و

 ف اليفيةبوح ببقية األهداتال و ،ليس سوى هدف معلن  لكن ،ى المدى البعيدعلجنوب مستوطنات الل

ت في زة بدأعلى غ األخيرةويبدو أن الحرب ، قرب للحقيقة كما تقتضي نظم الحرباألاألكثر واقعية وو

وفي ، ناشطيهاوواعتقان قادتها  ،حماسلوتدمير البنى التحتية  ،االجتياحالضفة الغربية خالن عمليات 

 يها.استكمان ميططها لإلجهاز عل تدارأ غزة

ً أن الحرب األخيرة هدفت ن عوردعها  ،العسكرية الهجومية حماس تقلي  قدراتل وبات واضحا

فروض الم فرصة الحصار مستغلة ى العم  اإلسرائيلي،عل خطيراً  كي ال يبقى تهديداً  ،إطال  صواريخ

 وعيالن الالحت يونسرائيلاإلديرها يندرج ضمن المعركة التي ، باعتبار أن الحرب تعلى غزة من مصر

 في ميزان الرعب والردع. موترجي  كفته العربي الفلسطيني،

ً  تخدمضد غزة العملية العسكرية بل إن  بتيليصها من عدة أزمات  سنتنياهوسأخرى لحكومة  أهدافا

ً ، وهي ية وشيصيةسياس وتواج   ،جاءت بعدما استشعرت أن حماس حركة محاصرة، وميططة سلفا

إضافة لرغبتها الكبيرة بتجديد ، وتحييد ذخائرها، اغتنام الفرصة إلضعافها أكثربفرغبت  ،صعوبات جمة

 م2.)قوة ردعها

مياوف  تداكل صارو  وصفارة إنذار زف ،اليمين اإلسرائيلي تأن الحرب على غزة خدمكما 

بنك األهداف الميتلفة ، وفشلت ألنها بدون أهداف لكنها ،وكراهيتهم للعرب ،اإلسرائيليين وتطرفهم

تصعب حتى رئيس الحكومة والناط  بلسان الجيش وقائد لواء الجنوب االتفا  حولها، اسوالغريبة 

 م3)عملية عسكرية فاشلة. وبالتالي جاءت الحرب على غزة

ً حاونثبعو  ،عةإنجازات رائغزة قناع اإلسرائيليين بأن الجيش حق  على أرض إ سنتنياهوس ا

ات حماس قدرلأتاحت  ، التي نفااألكمل مهمة إبطان مفعون أو ،في أنحاء غزة وواصل تحقيقها بكل قوة

نجاح بنسبة  اتضمانة، مع عدم توفر مركز اتعلى اختطاف وقتل مدنيين وجنود من خالن هجم

 سية منحماس تلقت ضربات قا ، رغم أن ضمانة كهذ يةالقبة الحديد مثلما لم توفر منظومة %،100

 ،اجهاومراكز إنت ،وميازن الصواريخ ،األهدافمن إصابات بالغة آالف  تبيشاباك، وأصوالالجيش 

 سلحين.قتل مئات الممو ،ومناط  إطالقها

ً أن  مع استمرار ال تكثف توت، الوقتساب  إسرائيل فإن ، في غزة هجوم على حماسوبدا واضحا

ح من السال يد غزةتجر لكنلحركة، لللحد من القوة النارية  ، تمهيداً الجهود الدبلوماسية لوقف إطال  نار

 . قطاعالي فائيلية هدم األنفا  هو الهدف الرئيس المعلن للعملية اإلسر، ورغم أن أمراً بعيد المنانبات 

تمشيط غزة ذلك تطلب وخ لدى حماس، بتدمير ميزونات الصواري قضت المهمة الثانية للجيش لكن

 س، الذ  أكدسامي ترجمانسقائد الجبهة الجنوبية في الجيش ، وهو ما أعلن  للعثور على كل الميابئ

 م4)ليس شعاراً. هذاوحماس نجحت خالن سنوات في إنشاء سغزة التحتيةس، 

                                                                                                                                       
http://www.alquds.co.uk/?p=191413  

: 10/7/2014الشرو  المصرية،  م فهمي هويد ، وحدها غزة تقاوم،1

-4460-19e6-http://www.shorouknews.com/mobile/columns/view.aspx?cdate=10072014&id=c9552fb3

090ae9c510d7-9d30  
 .15/7/2014م رفيف دروكر، معاريف، 2
 .14/7/2014م غدعون ليقي، هآرتس، 3
 :26/7/2014غزة صامدة والعدو مرتبك أمام الحرب والهدنة، السفير، م حلمي موسى، 4

http://assafir.com/Article/1/363412  

http://www.alquds.co.uk/?p=191413
http://www.shorouknews.com/mobile/columns/view.aspx?cdate=10072014&id=c9552fb3-19e6-4460-9d30-090ae9c510d7
http://www.shorouknews.com/mobile/columns/view.aspx?cdate=10072014&id=c9552fb3-19e6-4460-9d30-090ae9c510d7
http://assafir.com/Article/1/363412
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جيج ضلم تسمع  ما عن إطال  الصواريخ حماس لن تتوقفل  السياسي أن المع سبن كاسبيتسوكتب 

يش ا الجدع، وقادتها في مكان ما تحت مدينة غزة يتواجدمحركات المدرعات تتوغل في األنفا  حي  

 .لضغط على دواسة السرعة عبر البدء بزيادة عديد القوات المنتشرةل

 هامروابإصدار أ سنتنياهوس، حكومة جهاز الشاباك، الرئيس الساب  لسيوفان ديسكينسنص  فيما 

ماس حوضع بين لالطريقة الوحيدة حتى ال نصل  ألنهاعلى بع  جيوب المقاومة في غزة،  للسيطرة

 .يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا دون إحراز تقدم كبير وتل أبيب

الجيدة اإلعداد لعدو ليس دولة مثل حماس،  اإلستراتيجيةمقابل أن  وبلهجة ال تيلو من السيرية، قان 

 م1)العشب من وقت إلى آخر لتقلي  قوة اليصم. واجزأن يفقط  على اإلسرائيليينيتعين 

ً انيث  الجبهة الداخلية : تهيئةا
ة من  ضد الفلسطينيين، في محاول يسرائيلالجيش اإلالتي شنها أتت الحرب األخيرة على غزة 

 ت هذ بد الحركة ، لكن، وتدمير قدرات حماس الصاروخية، وإضعاف طاقتها على المقاومةهملتطويع

واريخ استطاعت توجي  مئات الصوحرب، كما ظهرت في أيامها األولى، للمرة مهيأة بشكل أفضل لا

 مناط  حيفا وتل أبيب والقدس، في سابقة غير معهودة. ل

ً أن يسمي الجيش عمليت  العسكرية على غزة باسم سالجرف الصامدس، حي   ار اختي يتموكان ملفتا

ً رمت  باللغتين العربية واالنجليزية قبل إعالن  ءنم مال ،سم بداية باللغة العبريةاال باللغة السم وبدا ا، سميا

ً ففي  كلمة صمود،  مالئم و ،هديداتسرائيلي صامداً في وج  التاإلمجتمع ليظهر الالعربية مالئم تماما

أكثر و اً تصرمنالمعركة  يرج منسيو ،أن يكون صامداً ب لذات المجتمع،باللغة العبرية إذ يحمل رسالة 

 ً  .تماسكا

ً أن  مع اندالع حرب غزة أن الحكومة اإلسرائيلية  وال ا،أمره من شديدة حيرة في وبات واضحا

 والموضوع ريب،الق والجوار أياديها بين من يفلت يكاد التراجع، فالوضع أم التقدم عليها كان إن تعرف

 مناط و الضفة، في نالثة انتفاضة قصة إلى وهناك على خطف المستوطنين، هنا عقاب قصة من تحون

 ن يبح  معأل الحكومة برئيس دفع مما معاً، األمرين أو غزة، قطاع مع شاملة عسكرية مواجهة أو ،48

 من األمور لمنع ساالحتواءس التصعيد الحاصل في غزة، عبر سياسة لوقف خياراتها العسكرية، المؤسسة

 التفاقم.

 يعادالغوط اليمين المتشدد والرأ  العام حيان ض سنتنياهوسأن يضطر  إسرائيليةتوقعت أوساط و

ولم يستبعد ، تصعيد العملية العسكرية لتشمل عملية برية محدودة النطا ل، غزةمواصلة الحرب على ل

استمر تعرض  إذاعملية كهذ  سمحدودة أو غير محدودةس  سسيوفان شتاينتس اإلستراتيجيةوزير الشؤون 

 م2.)للقصف مدنال

 :دفين للعملية العسكرية اإلسرائيلية على القطاعهكل ما تقدم أشار إلى 

 ألون تكتيكي فور س يقضي باستعادة الهدوء من خالن ضرب حماس بقوة، ا -1

 بما في ذلك القضاء على حماس.  ،الثاني بعيد المدى يقضي بتجريد غزة من السالح -2

واصل عمليت  إن الجيش  سلعادغعاموس س الحربقان رئيس الهيئة األمنية السياسية في وزارة و

ووفقاً لتعليمات  ،طبقاً للضرورة هاوتم تصعيد ،من أجل استعادة األمن على الحدود مع القطاع العسكرية

السبب الرئيسيب ، رغم أن ضمان الهدوء لسنوات طويلةبتحقي  هدف العملية لالحكومة األمنية المصغرة 

وث مواجهة مقبلة، هو تعاظم القدرات وأخذ االستعدادات تحسبًا من حد ،جيش من المياطرةالالذ  منع 

 م3غزة.)حماس في لالعسكرية 

اح الجن وقد تنب  الجيش اإلسرائيلي قبيل ذهاب  للحرب في غزة، وتسيين الجبهة الداخلية، أن

ر قدرات  خالن فترة التهدئة السابقة في جانبين رئيسيين خش لحماسالعسكر ب    :اوهم ،منهما يطوب

 ،ريخللصوا نب التعاظم العسكر ب لحماس ركزب على اإلنتاج الذاتيب أل: الصواريخ بعيدة المدا -أ

ية يعكس ما حصل في عملمما صل مداها منطقة )غوش دانم وأكثر قليالً إلى الشمان، وو

 خ. بل المئات من هذ  الصواري ،وجد اليوم لدى الحركة العشرات كما)عامود السحابم، 

                                                
 :25/7/2014توسيع الحرب على غزة، وكالة األنباء الفرنسية،  م إجماع إسرائيلي على1

 ayyam.com/article.aspx?did=244049&date-http://www.al=  
 :17/7/2014حدوداً، الحياة، م أسعد تلحمي، ضغوط اليمين تدفع نتنياهو لتصعيد عسكر  يشمل اجتياحاً برياً م2

http://dev.alhayat.com/ARCHIVE/2014/07/16/3635423  
 :8/7/2014م الطلب من الجيش مضاعفة الرد على غزة، موقع واينت اإلخبار ، 3

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/08/563864.html  

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=244049&date
http://dev.alhayat.com/ARCHIVE/2014/07/16/3635423
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/08/563864.html
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ة لدى حم :قاألنفاحفر  -ب ير جدًا وحدث تطور كبهذا الجانب، اس تتمثل في هناك قدرات متطورب

  .داخل األراضي اإلسرائيليبةلهناك أنفا  أخرى متطورة تصل من غزة و ها،في

ةه دى لأنب  بما ال يدع مجان للشك توضحأ ذ  القدرات والترسانة الصاروخية واألنفا  المتطورب

غوش قة )على منط الصواريخ بإطال  اإلسرائيليين حماس قدرة رد، قسم منها غير مسبو ، فقد فاجأت

نقاشات تمع للكاد المس، ونجاز على األقل في الوعي الجمعيب للجمهور اإلسرائيليب إلحصون على لدانم، 

صاب يعلى شاشات التلفزة، والقارئ لها على صفحات الصحف، أن خالن أيام الحرب اإلسرائيلية 

  :بالدوار

 ي كالمفمالحظة رسائل  واضحة و، ر كالم  منزالً يدفع تقديس الجيش إلى اعتبا ،فمن ناحية -1

 المراسلين والمعلقين،

 ،لسيا اومن ييرج عن هذا  ،تجد هذا الكالم يصطدم بالواقع دون تفسيرات ،من ناحية أخرىو -2

ً الصندو ويفكر خارج  حتى  أو ،أو الينوع ،التهامات قاسية باليسارية ، يجد نفس  معرضا

 كراهية الذات.

م ل اإلعالي وسائفمحاولة انتقاد الوجهة العامة لنمط التفكير الظاهر للة هي من عمدت ومنذ البداية ق

رات ستيبابع  هذ  القلة أن الفرضيات التي انطلقت منها اال توالحظ ،اإلسرائيلية بشأن ما يجر 

ت اءج حركةالأفعان  ، ألنالعسكرية، وتبنتها القيادة السياسية، تجا  حماس، كانت في األصل خاطئة

 اتتوب ، تستغلافي اتياذ القرارات، و اإلسرائيليبتشيي  الضعف  ونجحتلتقديرات، لُمعاكسة 

ار أن تيرج من هذ  القضية على األقل بكسر الحصبأنب ليس لديها ما تيسر ، وتأمل كتتصرف 

 االقتصاد . 

ها عالمات سؤان تظهر بشكل متدرج: هل وعدونا بأن حماس مردوعة؟ إن اإلسرائيليون عرضو

أن لنا واضحة الن الصورة أل ،وهل وعدونا بأن الجيش عند  جواب؟ ليس الجواب كامالً  ،ليست كذلك

وتنج   ،تنج  في تحد  الجيش اإلسرائيلي القادر على كل شيءمثل حماس منظمة صغيرة وفقيرة 

ً  الجيشمواجهة تقنية بالتقنية المتدنية لغزة تحت األرض  ً  وليس ذلك ،طويالً  العالية زمنا بما  حسنا

 م1)يكفي.

االعتراف الجيش ن على أعلن أ، 1967قاد حرب  ، الذ فيغدور كهالنيسأالساب  س األمن وزيرلكن 

 ،قد علمنا بأن لديهم قوة صاروخيةف ،قلل من قوة اليصمنال ، يجب أدرساٍ  ت ن حماس في غزة لقنأبحقيقة 

إلقاء و ،لقطاع غزة األربعمن الجهات ورغم الحصار اليان   ،لكننا لم نستوعب ولم ندرك حجم اليطر

 م2)نهم لم يستسلموا.كل ،لف طن متفجرات على القطاعأ 20

ً أهداف لكن بات أن لدي  استيدام القوة العسكرية،بسنتنياهوس ورغم تردد   ،ليهاعة يعمل ستراتيجيإ ا

 :بـ وتتمثل

 ألوسطاوء الشر  االستقرار الالزم في ضو ،للدولةالحفاظ على المصال  األمنية والقومية  -1

 المتغير،

 منع وضع تدهور إقليمي منفلت عقب عمل عسكر  شاذ، ال تضمن متى وكيف تيرج من ، -2

غزة لالتحتية، واإلبعاد  تهمضرب بنيو القب  على منفذ  العمليات المسلحة ومحاسبتهم، -3

 لنشطاء مركزيين، واإلمساك بمحرر  صفقة التبادن، وتقديمهم للمحاكمة،

ت رابياموالتعزيز قدر اإلمكان للتعاون مع أجهزة ال ،لضغط على حماسممارسة روافع ا -4

 الفلسطينية.

 فيرعصا 4 اصطياد عبر  يمكن معقون دفع نمن ومن وجهة النظر اإلسرائيلية، فقد رضيت حماس

 بحجرها:

 ، سواهاوفمن ناحية يصعب على المقاومة أن تلتزم الهدوء، بينما الهبة متواصلة في القدس  -أ

ن  أل، يةالفلسطينة أخرى يتي  التصعيد إمكان تحريك العالقات الراكدة مع السلطة ومن ناحي -ب

 ،2009تحمل حرب إسرائيلية على غزة دون تدخل، خالفا لما حدث عام األخيرة يصعب على 

من وضع غزة في اليوم التالي أل  حرب  مخشيتهاإلسرائيليون يفي يال ومن ناحية نالثة،  -ت

ً تنظيم طر تواجد خ ونريشاملة مع حماس، و  م3.)سالقاعدةس ملموسا

                                                
 .18/7/2014م آريي  شافيت، هآرتس، 1
  tps://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159586ht: 3/8/2014م المركز الفلسطيني للإلعالم، 2
  http://paltoday.ps/ar/post/203626: 7/7/2014م نالث جبهات تواج  إسرائيل واحتماالت التوسع، فلسطين اليوم، 3

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159586
http://paltoday.ps/ar/post/203626
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ال   ة، الذإلى غزالدخون البر  وضمن حالة تسيين الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، بدأ الحدي  عن 

ون دن حماس إلدارة حملة مضبوطة، ومحاولة جباية نمن م تتج  النيةألن  ،يستهدف احتالن كل القطاع

 نفا األصل من القاطع المجاور لليط الفا األمنيالمستوى تنظيف و  ،التورط في انتشار وبقاء طويل في

لتحتية االبنى  منية خاصة، نقية منأعداد البنية التحتية لمنطقة إوغيرها من التهديدات، وة، الهجومي

 بعد المواجهة.القادمة في التسوية المسلحة النشاطات و

يلية، إلسرائافي الجبهة الداخلية وحاولت الجهات العسكرية والسياسية ترويج خيار الحملة البرية 

 عدة فضائل:تحمل في صيغتها الحالية ألنها 

 األنفا  في غزة، ومنع بنائها،فهي تعطل بقدر كبير تهديد  -أ

 ،كم عن اليط الفاصل 3ن كانت محدودة، بعم  حتى إالسيطرة في المنطقة، و -ب

 ل منطقةتشكل ،النار ما بعد وقفلالمنطقة المجاورة لليط الفاصل في القطاع  وإعدادتنظيف  -ت

  ،ومع رقابة على النشاط المدنيالمسل ، منية خاصة، نظيفة من النشاط أ

ملة قرب العااإلسرائيلية القوات  معمن استغالن االحتكاك القريب  الجهات الفلسطينيةمنع  -ث

 ،الجدار

 ألساسيةا اإلطال عما  المناط  المبنية، والسيما مناط  ألاستعداد بتقصير مدى العمل للتسلل  -ج

 م1).اإلسرائيليةالمتوسط والبعيد، على الجبهة الداخلية  يينلمدالصواريخ 

ف  في أطراف قطاع غزة بدون إستراتيجية خروج، وبدون أي سرائيلوهكذا عل  الجيش اإل

 ت:خيارا 3  مع انغال  أبواب االنسحاب المنظم يبقى أمامولوقف إطال  النار، 

 حد، األون القيام بانسحاب من طرف وا -أ

 ،والثاني مواصلة الزحف إلى األمام -ب

أو االنسحاب ومواصلة الغارات  ،لحسم في مسألة التقدم بكل قوةار الجيش لضطرا -ت

 م2)الجوية.

من  ألمنية،تناولتها األوساط العسكرية وا عدة سيناريوهات محتملةسط ولقد مضت العملية البرية 

 :ضمنها

سلطة لم الة المصرية، بحي  يتوقف القتان، وتتساالستجابة لوقف إطال  النار، بحسب المبادر -1

 نزعب والمساهمة ،قطاع غزةلالفلسطينية المسؤولية عن معبر رف ، بهدف منع وصون السالح 

، طالبهاوتحق  م ،سابقة تحصل فيها حماس على شرعيةلوفي المقابل سيؤد  ، األسلحة القائمة

  تها،ونسبة للفلسطينيين يعزز من قبال اً ن فت  المعابر وإزالة الحصار سيعتبران نصرأل

لطرف ا يينسرائيلاإلواالنسحاب من جانب واحد، باعتبار ذلك سيجعل  ،تدمير األنفا  الهجومية -2

 لحكومةأو االستجابة لمطالب حماس، كما يسم  ل ،مالءات سياسيةإلالمبادر دون االنجرار 

مير تد، لكن   أ  إنجازومنع حماس من تحقي ،برسم صورة انتصار على شكل تدمير األنفا 

ها نأل ،عضعيفة، ويمس بقدرتها على الرد تل أبيباألنفا  واالنسحاب من طرف واحد قد يظهر 

 تزدادلم تتمكن من القضاء على اليطر الصاروخي، بينما تواصل حماس السيطرة على غزة، و

 ،احتماالت تجدد المواجهات

  لبية القطاع، ويقل  مناط  إطالتوسيع العمليات البرية، بحي  يسيطر الجيش على غا -3

ا ذ، وهالصواريخ بشكل ملموس، والبح  عن أنفا  جديدة، وزيادة الضغط على قادة حماس

ات، لدبابيعني أن يكون الجنود اإلسرائيليون منكشفين للهجمات بواسطة الصواريخ المضادة ل

كبير  ي سقوط عددعني مماومعرضين لمحاوالت االختطاف والعبوات الناسفة وقذائف الهاون، 

 ،أضرار سياسية كبيرةب يينسرائيلإلتسبب ليس ،من القتلى في الجيش

والقضاء على  ،تدمير البنى التحتية لفصائل المقاومة يسرائيللجيش اإلاحتالن غزة سيتي  ل -4

، لكن ذلك األنفا ، وانتهاء بالقضاء على سلطة حماس في القطاع ةمونظم وضربقيادتها، 

ً أن يدفع الج يسبق   العملية ستستغر  شهورا طويلة،ومن عدد القتلى في صفوف ،  كبيراً  يش نمنا

                                                
 ، 21/7/2014، خريطة المصال  اإلستراتيجية للجرف الصامـد، معاريف، م عاموس يدلين، شلومو بروم، أود  ديكل1

ayyam.com/printpreview.aspx?did=243813-http://www.al  
 :31/7/2014ونوت، م أليكس فيشمان، دخون قطاع غزة: دخون بدون إستراتيجية خروج، يديعوت أحر2

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=111804  

http://www.al-ayyam.com/printpreview.aspx?did=243813
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 ،تحمل المسؤولية عن كل سكان غزةلوتصل تكلفتها مليارات الدوالرات، ويضطر الجيش 

 في العالم بشكل كبير. الدولةسيزيد من عزلة ووتلبية احتياجاتهم، 

 ً  لحرب ومعارضوهاا : مؤيدوثالثا

 المؤيدون للحرب -1
ت منها ، خرجتقييم وضع بمشاركة قادة الجيش والشاباك اتجلس ت القيادة العسكرية اإلسرائيليةعقد

 ، ومستمرحماس راكم إنجازات في سيا  الثمن الذ  تدفع ، والجيش يأليام طويلة من القتان ادستعدباال

 لها.تدمير أهداف ذات مغزى تابعة ب

ً أن  في األيام األولى للحرب  مؤسسةوسائل اإلعالم القريبة من البدأت  لكن ما بات واضحا

هو و ،الجيش   باسمتنقل لقرائها ومستمعيها ما يبدو كذباً مقصوداً من جانب الناط، الحاكمة اإلسرائيلية

ل كا في كم ترفصتوالمرئية والمطبوعة والمسموعة،  :تغطية وسائل اإلعالم العبرية ما انطب  على

 .سعندما تدو  المدافع تصمت األقالمسالحروب السابقة، عمالً بالمقولة: 

 قي  فيدون التد ،في عناوينها الرئيسة روايات الجيش وبالغات تبنت  هذ  الوسائل اإلعالمية

رر ، قتيما فأطل  معلقوها السياسيون والعسكريون العنان ألقالمهم إلعالن دعمهم الحكومة وصحتها، 

 باتتش أن أكاذيب الجي ، رغمي علي  أن يفعلإسداء النصيحة للجيش عما ينبغبولم يتردد بعضهم 

ل لتواصاخالن دقائ  من نشر بيانات  حين تُنشر الحقائ  واألخبار المونوقة عبر شبكات  ةحوفضم

 االجتماعي مثل سواتس أبس وسفايسبوكس.

وإبادة سكانها في دعم واض   ،على تدمير غزة يةسرائيلاإلمواقع التواصل االجتماعي  تحرضو

ً  51ستمر ذ  الى القطاع اللعدوان عل التعبير عن آرائهم وتضامنهم مع  ينإلسرائيليلأتاحت ، ويوما

 م1.)والمياطر المحدقة باليهود ،عدوان الجيش على الفلسطينيين بذريعة الدفاع عن الذات

هد لتركيز على عرض ما لح  بغزة من دمار وقتل مقابل شطب مشالعمد اإلعالم الرسمي ما ك

ً لبدتها فصائل المقاومة اليسائر التي ك  تل أبيب تهدف ، حي لب  مشاعر االنتكاسة والهزيمة لجيش منعا

 وتأييد العدوان على غزة. ،لتوظيف مواقع التواصل االجتماعي في دعم عمليات الجيش

ان أن شبكات التواصل االجتماعي تحولت ساحة للمعارك والسج سعنات جورجيسة يصحفال أتور

قات بتعلي تزخر ألنها ،أشب  ببو  للتحري  الدمو  على غزةوليمين واليسار، السياسي بين معسكر  ا

ية لعسكروتفوي  الجيش بمواصلة عمليات  ا ،لمدنيين وقادة أحزاب ووزراء تدعو لمس  وتدمير غزة

 فيها.

اع ، استقطبت الحرب اإلسرائيلية على قط2012و 2009-2008على غرار الحربين السابقتين و

ً واسع النطا  في صفوف الرأ  العام اإلسرائيلي، إجم2014 غزة ر دة، نذكعربما يعود ألسباب ، اعا

 منها:

 ،مستوطنين في اليليل 3خيارس، وترتبت على خطف -إحدى سحروب الال غزة اعتبار حرب -1

ضغوط  بالمسؤولية عنها، لممارسة تهام حماسالسارع  سنتنياهوسومعروف أن رئيس الحكومة 

 فت ، وتقوي  ما لهذ  المصالحة من رصيد في العالم. معلحة ، وتيريب المصايهاعل

ومي ع القعصا الطاعة على ساإلجما تفإن القوى التقليدية التي شقب  ،من الناحية التارييية -2

علت ذلك فقط عندما كانت في صفوف فو ،الصهيونيس حون الحرب، هي قوى اليسار

ألوج إنر ا، وبلغ 1982 عام ان األولىوتجلبى هذا في حرب لبن، ال في سدبة الحكم ،المعارضة

دما غير أنب معظم هذ  القوى كانت شريكة في الحكم عن ،مذاب  صبرا وشاتيال في بيروت

يس عام سالسور الواق ، وأنناء اجتياح الضفة الغربية1987اندلعت االنتفاضة األولى عام 

 . 2009-2008 ، والحرب العدوانية على غزة في2006، وحرب لبنان الثانية عام 2002

بصورة ، 2014غزة نها لم تناه  حرب أإال  ،في المعارضة اآلن اليسارية ومع أن هذ  القوى

 م2)بينما حماس رفضت ذلك. ،حازمة بحجة أن الحكومة اإلسرائيلية وافقت على وقف إطال  النار

                                                
 :2/8/2014، الجزيرة نت، ل بإسرائيل تحرض على تدمير غزةشبكات التواصم محمد وتد، 1

-4bb9-232b-122741d17432/f449667f-9c10-4ca1-4dff-http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603

9473f951a631-a443  
: 2014، أيلون 78دد ، مجلة الطري ، العغزةحرب على داللة اإلجماع اإلسرائيلي م أنطون شلحت، 2

http://attareek.ps/atemplate.php?id=80  

http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/f449667f-232b-4bb9-a443-9473f951a631
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/f449667f-232b-4bb9-a443-9473f951a631
http://attareek.ps/atemplate.php?id=80
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 ،2012ام ع ال يحتاج المراقب إلى عناء كبير كي يدرك أن  منذ انتهت الحرب السابقة على غزة -3

ى في باً أخرمنا  عام يوحي للقاصي والداني بأن حر ،المستويات كل على يينسرائيلاإل بيند اس

لقون إن االغة ومن غير المب، األف  شب  حتمية، بل مستحقة، غايتها الرئيسية استعادة قوة الردع

 .2012في ضوء نتائج حرب  همهذا المنا  تحكم ب

، انيرط 2014وات العسكرية من قطاع غزة أواخر حرب وحين قررت الحكومة سحب بع  الق

 ودعا ،تشدداليمين الم  قرار، إذ انتقدالفي جدن أخذ طابع االصطفافات الحزبية حون  يونسرائيلاإل

تي الت الانبرى وزراء ومحللون للدفاع عن القرار، الذ  ووج  بسيل من التحليولتشديد العدوان، 

 . تمحورت حون كلمة سفشلس

جها يش، مولجنة اليارجية واألمن البرلمانية، أعلن عزم  تشكيل لجنة تحقي  في أداء الجفرئيس 

وحجم  ،لجيش، لفشلهم في عرض تقدير صحي  لقوة حماسل، ومن قبل  الشاباكاتهامات واضحة لجهاز 

 األنفا  التي حفرتها في غزة.

يذ قرار سحب القوات من اجتماع الطاقم الوزار  المقل  للشؤون األمنية، الذ  اتعلى  وطغت

 ااضطروبحثا عن صيغة يعلنا فيها النصر،  يعلونسنتنياهو وسن ألالقطاع، أجواء سخيبة األملس، 

شك  لكن هناك ،أو أننا سننتصر في موعد ما ،واإلعالن أننا انتصرنا ،، أمام األمةاللوقوف، كيفما اتفق

أزان سالتهديد   أن ااعتبروجيش، لهار إنجاز لظإل يهماسع، رغم  نبما يقوال انيؤمنما ه اكبير إذا كان

 م1.)األكبر من غزةس، وهي شبكة األنفا 

 توغلي لم ألن د، انتقادات من وزراء اليمين من التيار األكثر تشددا في حزب الليكوس نتنياهوس والقى

 أن يلقي ال أن يهاجم، ي علوتوجب حباط تهديد القذائف، إلفي أجزاء مهمة من غزة براً، بشكل أوسع، 

ضية قالجيش  جعال فقد، هاأهدافتتحق  لم والهدف األساسي من العملية لم يتم إنجاز ، ، ألن اليطابات

 .التهديد األساسي من حماس هو شبكة القذائففيما نانوية، وهي األنفا ، 

بفشل الجيش في تحقي  أهداف العدوان على غزة، قائالً:  سعوز  النداوسأقر وزير السياحة و

 50تآكلت قوة ردع الجيش بشكل دراماتيكي، ووج  خالن و ،قطاعالأمام  إستراتيجيةرنا معركة سخس

ً ضربات جوية وبرية وبحرية ترددت في الحسم  ألن الحكومة ،لم ينج  في معالجة حماس  لكن ،يوما

قاسية حماس يعني ضربة  معوقف إطال  النار ، ألن وهذ  الرسالة مدمرة بالنسبة لقوة الردع ها،أمام

 م2).سلقوة الردع

لة لمرحلاالنتقان بفي غزة  سالجرف الصامدستوسيع حملة  قررتحكومة وقد رأى مؤيدو أن ال

ماس في فرتها ححالهجومية التي  األنفا الفور  معالجة  هاهدفو ،والشروع بيطوة برية محدودة ،الثانية

، في ة طويلةعادة الهدوء لفترإت: مثلما صيغ أهدافهاحدود القطاع، لكن المعركة ستستمر حتى تحقي  

 منظمات.باقي الظل توجي  ضربة ذات مغزى لحماس و

ً وتضمنت  ن اصل بي، على طون الجدار الفهذ  المرحلة العمل في قاطع ضي  بعرض كيلومتر تقريبا

 تقدم فيتهندسة، المدرعات والوطواقم قتالية متداخلة من المشاة  ةشاركبم ي،سرائيلالكيان اإلالقطاع و

لحا  إليل  احتكاك مع نشطاء حماس بهدف فرعي وهناك  ،الهجومية وتعطيلها األنفا العثور على 

 بها. خسائر 

د كبير على عد همروعثعقب  ،المحدودة لهذ  اليطوة تحققت األهدافأن معظم قادة الجيش ييل وت

ن أل اً،صورمح فكان المرحلة تلكما االحتكاك مع قوات حماس في أ ،، وهي في مراحل الهدماألنفا من 

 لقواتاشغان إوتفضل  ،حماس تعمل مثل قوة عصابات، تمتنع عن المواجهة المباشرة مع قوات الجيش

 الهجومية من بعيد.

حماس  قفزت 2012 أن  منذ الحرب السابقة سف غاالنتآيوسصرح قائد المنطقة الجنوبية الساب  و

 ً ً طالبي، مسرائيلإلالجيش اب قفزة مهمة، والزمن يلعب لمصلحتها قياسا القيادة العسكرية بالتفكير في حل  ا

                                                
 :4/8/2014، الغد األردنية، إعالن سحب قوات من غزة يثير جدال عاصفا في إسرائيلم برهوم جرايسي، 1
-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-w.alghad.com/articles/817539http://ww

-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%

-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7-D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%

8%A6%D9%8A%D9%84D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D%  
 :3/8/2014ة، موقع عكا للدراسات اإلسرائيلية، فشلنا في تحقي  أهداف العمليم  2

http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=23924   

http://www.alghad.com/articles/817539-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.alghad.com/articles/817539-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.alghad.com/articles/817539-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.alghad.com/articles/817539-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=23924
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تأخر القيادة في هذا  شكل  حماس، منتقداً تعسكر  يعيد بناء الجيش بما يتناسب مع التهديد الجديد الذ  

 م1)األمر.

ن حرب أل، المواجهة مع حماس الحرب لم تحسم خالن غزةاليطوات التي اتيذها الجيش في لكن 

الحرب انطوت على نمن  ، لكنيحسب إنجازاً  قدهدم األنفا  للمعركة، وة المركزية أاألنفا  هي المفاج

حماس لم تهزم، وستبقى مسيطرة على غزة، وهي الشريك يين، في حين أن سرائيلإلبشر  كبير بالنسبة ل

 م2)حتى لو أجريت بشكل غير مباشر. ،المركز  في كل تسوية مستقبلية

ً ، لكن الجيش ورغم التأييد اإلسرائيلي للحرب  حتمانامن  حاون االمتناع عن خطوات برية خوفا

 تهاهاجمطبيعة محماس تكيفت مع جنود ، وصابات في إلاالحتكاك القريب يؤد   ألن، في غزة التورط

 رورياً بات ضها، مما الهزيمة ب إلحا دون قدرة على  ستعادن في القتانسونشأت صورة  ،الجيش من

  .راضي القطاعأالبرية داخل مرحلة المناورة لاالنتقان 

ألعمان لواالستعداد للدرجة التالية من التوسيع الكبير ، نفا األعن تحديد هدف ضرب  وفضالً 

  .رها ما تيسديلو ،قابلة لإلصابة بأنهالها  واإليضاح ،خراج حماس عن توازنهاإل الجيش ىالبرية، سع

يد التأي رةالمعركة األخيمنذ بداية  يلسرائياإل استغل الجيشكدرس من مواجهات مشابهة سابقة، و

 :هداف محدودةالسياسي والجماهير ، لتحقي  أ

لردع تعزيز ابويتحق   ،وقف نار مستقر يصمد على مدى الزمنلالوصون ب األونالهدف تمثل  -1

ن الردع سيتحق  من خالن الفعل المتداخل العتراض أوكان االفتراض ب ،حيان حماس

ئر نع خسا، لمهاالناج  لعمليات اإلحباطجانب بمراكز السكانية، الصواريخ التي تطل  نحو ال

ع يقابإ هاعمان لجباية نمن باهن منأوبالتواز ، تجر  اإلسرائيلي، ضرار كبيرة في الطرف أو

 ،التحتية اوهدم بناه ،اليسائر

ً بالهدف الثاني وجاء  -2 ن أمن االفتراض ب توجي  ضربة شديدة لقدرات حماس العسكرية، انطالقا

حدود سيناء، سيكون من الصعب  مع األنفا وهدم  ،لتغيير في السياسة المصرية تجا  حماسا

 م3)عليهم ترميم قدراتهم العسكرية على مدى الزمن.

كافة  تدمير دونن الجيش خرج من غزة أل، %100ال يوجد حماية لسكان الجنوب بنسبة ومع ذلك، 

ً أكثر ترك هاتهديد، بعد أن بات األنفا  الهجومية ً ها وقستغر  تدميرامما اعتقد الجيش، و يبا مما  أطون تا

ً اعتقد أن و، كان يعتقد تي سكرية اليات العالعملو، كبيراً  الدفاع األفضل هو الهجوم، وأن حماس دفعت نمنا

 . سنوات إلى الوراء 5 هاقام بها الجيش أعادت

األوساط ؤالت في تساأناروا  مع حماس الحسم العسكر أصحاب الرأ  المؤيد للحرب و لكن

تشار  الحرب سيعيد الجيش ان ؟ وهل فور انتهاءماذا بعد اإلجهاز على حماس: حون يةسرائيلاإل

 احد منوالتحد  السياسي اليوم ، ألن اتياذ قرار حون المستقبل بهدف تأمين الهدوء، ووجاهزيت 

 لحرب غزة.التحديات المركبة 

 ثانياً: معارضو الحرب
 و لوقف الحرب بسرعة، ليس حرصاً على دماء أطفان غزة،دعصوات تفي نفس الوقت، خرجت أ

 ولكن خشية على اليسائر التي كانت تنتظر الجيش على حدودها.

: سقلبي مع كل والد يوجد ابن  على خط سالساب  سآفي دييترفقد ورد على لسان وزير األمن الداخلي 

رف مشاعر اإلحباط التي تسب  كل عملية أو عوأسمى غزة، مأتعس مكان في العالم الإلى ودخل  ،الجبهة

ال يوجد وفائدتها، وحرب، وهي عبارة عن اللحظة التي تدرك فيها في أعما  قلبك عدم جدواها 

ليها، إوعدم حاجتنا  ،وارتفع لهيبها أدركنا عبثيتها ،منتصرون في الحرب، وطالما تصاعدت الحرب

وتقديم  ،ومن منطل  الراغب بإيجاد الحل ،ل صاد   مدى كان بإمكاننا أن نوفرها لو تحدننا بشكوأل

 م4)الحلون الوسطس.

                                                
 : 6/8/2014الراية القطرية،  م حماس طورت قدراتها وانتصار إسرائيل خداع،1

a8301336376d-b8e9-4e46-589b-http://raya.com/news/pages/07e2d443  
ة: سياسي أم عسكر ؟ المستقبل، 2  :12/8/2014م عاموس هرئيل، مسؤولية اإلخفا  اإلسرائيلي في غزب

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=627927  
  http://www.alquds.co.uk/?p=195978 21/7/2014م تحويل العملية البرية بتشديد الضغط على الذراع العسكر ؟ 3
 :13/7/2014كلما طالت الحرب اكتشفنا عبثيتها، م 4

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=712381  

http://raya.com/news/pages/07e2d443-589b-4e46-b8e9-a8301336376d
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=627927
http://www.alquds.co.uk/?p=195978
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=712381
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لصراع إيجاد حل ل، وحرب على غزةالقف بورئيس جهاز الشاباك الساب  سيوفان ديسكينس،  طالبو

حذر ، ولحكمفإن تنظيما آخر سيكون أسوأ منها سيتولى ا ،إن كان الهدف محو حماسو، ينلفلسطينيا مع

وات وبزرت هذ  األص ،ي الحل العسكر  في غزة، ودعوا للتفاوض مع حماسأدباء بارزون من تبن

 .العدوان على غزة أيدرغم أن المجتمع اإلسرائيلي بشكل عام 

كن ألم ي لماذا رفضنا حكومة الوفا  الفلسطينية؟س :بلهجة ناقدة سأ. ب يهوشعس الكاتب وتساءن

 ً  لمنطقةمن غير الممكن إحرا  ا، وحماس؟أن عملية خطف وقتل المستوطنين ليست مدبرة من  واضحا

عيش مع ن يحتاجون للواإلسرائيليوالموت والفقر من نصيب غزة،  رغم أن ،بع البسبب عمل قام ب  

ً قترح، مسكانها حتى نهاية حياتهم ألنهم جيران، ومصلحتهم مهمة لنا ن غزة ع سكامالتفاوض مباشرة  ا

ً  ،ري  لوقف النار وفت  المعابروإخراجهم من العزلة، والبح  عن ط، دون وساطة  ةحاولمب مطالبا

ً  ،التفاوض على األقل من أجل من يعانون هذ  الحرب القاسية  اً واقع نعيش ألننا، ولن نيسر شيئا

 ً  .سمجنونا

ً وباتت أكثر جن ،فقدت صوابها يةسرائيلالحكومة اإلى أن أفر ستان زا انسأما الشاعر   من ونا

من عيش بين مجموعة وي ،مليون نسمة 1.8ضم ي قطاعت داخل سنوا 7بعدما حوصرت منذ ، حماس

 .للحرب على غزة  عبر عن معارضتيصمت وال يمجانين، ومن األفضل أن اإلسرائيليين ال

بشكل  اً يرج من هذ  الحرب خاسريس يسرائيلالجيش اإلأن  سعاموس عوزسيؤكد الكاتب البارز و

ن  يؤيد حملة عسكرية محدودة على رغم أ ضد غزة،ملت  القوة المفرطة في ح  استيدام اً نتقدم ،أو بآخر

 م1.)وضرب أهداف حماس بدقة ،غزة هدفها تدمير األنفا 

ً أ دوى ما يعني عدم ج ،ستطيع إمالء شروط  على حماسيال  يسرائيلالجيش اإلن وكان واضحا

 :ن  تبقى أمامها خيارانأل ،في غزة قوات  بإعادة انتشار ل تعليمات الحكومة 

 ،وهذ  ترد ي،سرائيلالكيان اإلحرب استنزاف ترمي المقاومة النار نحو إما  -1

 الييار الثاني يكمن في تسوية سياسية.  -2

فوت فرصة  ألن الجيش ،وصلنا حالة عسكرية غير جيدةقادة عسكريون إسرائيليون أننا  واعترف

ً  ملك خياراً ياليوم ال  وبات ،أنجز نصف مهمة  لكن  ،لتدمير حماس والعالم مع فحماس بقيت  ،عسكريا

 م2)رغم جراحها. الكيان اإلسرائيلي وقادرة على إطال  النار نحو ،على حالها

 راجعتتسرعان ما  الغريب أن األوساط اإلسرائيلية التي أيدت الحرب على غزة في بدايتها،

حرب ال االعتراف بأن حماس انتصرت في هذ  الجولة منضرورة لحكومة الموقف، بل دعوا ال اعن هذ

 .م الدوليم والدعالقيادة الحالية تفتقر للقوة والحز، وأياًما صعبةحكومة تعيش والالتي تيوضها ضدها، 

 جر منني يسرائيلالكيان اإلو ،سالردع اإلسرائيليس يتعرض لضربة تلو األخرى واعتبرت أن

لة من حاإلى  تتحون بسرعة والمواجهة، حماس فاجئيال الحرب  بدايةفمنذ  ،أسوأحالة سيئة إلى 

ً  ذا لمإ، وبادر إليهاتللعملية ولم  تانجر الدولة ألن ،الفضيحة، ولذلك يجب االعتراف باليطأ  تحق  ردعا

 .كشف عجزها عن دفع نمن تحقي  الحسمفقد أمام حماس؛ 

لى علقدرة إن لم تكن لدينا ا ،يجب أال نيدع أنفسناووصلت ذات األوساط لقناعة مفادها أن  

 .يالًماإألن المرة القادمة ستكون أصعب بكثير وأكثر  ،فليس لنا ما نبح  عن  ،ليومحماس اضرب 

 

 الثاني: الحصاد اإلسرائيلي المبحث
م كرية أماالعس لم يحلم قادة الكيان اإلسرائيلي في أشد كوابيسهم حلكة أن يصاب بهذ  االنتكاسة

 ردة.المج التي ال تكاد ترى بالعين المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة، هذ  البقعة الجغرافية

ً من  ً إسرائيليا طواب : سياسياً، عسكرياً، أمنياً،  4وبدا من الثابت أن حرب غزة شكلت إخفاقا

اقتصادياً، ما يعني استبعاد أ  مواجهة مع المقاومة فيها من جديد، وقد يستغر  ذلك عدة سنوات بعد 

ن استنزاف داخلي غير مسبو ، مما سيمنع أ  حكومة من انتهاء الحرب األخيرة، نظراً لما تسببت ب  م

                                                
 :2/8/2014إسرائيلية تعارض حرب غزة، الجزيرة نت،  م وديع عواودة، أصوات أدبية1
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االنزال  لمواجهة غير محسوبة العواقب مع حماس، التي ستعد العدة جيداً لضرب الياصرة اإلسرائيلية 

 الضعيفة في أ  مواجهة قادمة.

 ة:واضح وتجلت النتائج السلبية المبكرة لحرب غزة على الداخل اإلسرائيلي من عدة جوانب 

 ةعسكري: االنتكاسة الأوالً 
ً  50فيها طيلة الـ ستمرخرج الجيش اإلسرائيلي إلى حرب غزة، وا  هاتحقي  أهدافحتى  يوما

لوقت طويل،  هاحماس، وتحييد قدراتها الصاروخية، ولو تطلب ذلك االستمرار فيلبتدمير البنية التحتية 

تتقدم كانت  ألنهاالمياطر، بفة محفو ولذلك جاءت الحرب ،استعادة األمنبتحقي  كافة األهداف حتى 

 .مدى طويالً  قد تمتدو ،وتتوسع حسب الظروف

ع الجيوش اخضإأن سالح الجو، الذ  استطاع وفي ظلب االعتقاد السائد لدى قيادة الجيش 

، كانت النتيجة إهمان القوات محتمل وحد  على كل تهديد ردب الالعربية في حرب األيام الستة، سيستطيع 

 . غير جديةعلى أنها مميزة إلى قدرة العدو العسكرية  سعجرفةـسالنظر ب مب البرية، حين ت

من أقوى جيوش المنطقة تسليحاً، ويتباهى بفاعلية دبابة  دب عجيش اإلسرائيلي الذ  يُ ولذلك فإن ال

الرئيسة، ويعمل على تسويقها في سو  التسل  العالمية، تلقى ضربة موجعة جراء   آلة قتال، سالميركافاس

مكثفة  يةجروا دورات تدريبأ، والذين سب  لهم أن المقاومة في غزةعلى أيد  رجان  هامير عدد منتد

ً من  ،على تركيبة هذ  الدبابة وفاعليتها ونقاط القوة والضعف فيها حتى تأقلموا معها، واكتشفوا بعضا

 أسرارها.

  اللحظاة الكبارى ساواء أن هاذ ، افتارض قاادة الجايش والدولاة علاى حادبٍ غازة ور اندالع حربفو

، يساارائيلالقاادم مان غاازة باتجاا  العما  اإلللتهديااد الصااروخي  اً ضاع حادب يويفتارض باا  أن لساالح الجاو، 

عمااا سااتحقق  ماان  تضاامن معلومااات اسااتيبارية باهظااة القيمااة، ُجمعاات قطعااة قطعااة، فضااالً خاصااة وأناا  

 وتكتيكية للذراع الجوية الطويلة. استراتيجيةأهداف ذات قيمة 

ِّ غاازة حاارب واضاا  بعااد أيااام قليلااة ماان اناادالع ، بااات ماان الومااع ذلااك  أن سااالح الجااو لاام يصاافب

ً حماسمتلكها تالتي بضربات  كل منظومة الصواريخ  بأن اإلخفا  فاي إصاابة مياازن الصاواريخ ال  ، علما

ي قبل كل شيء علاى خلال ماا فاي المعلوماات الدقيقاة التاتدن فقط على إخفا  في القدرة العملياتية، بل  تدنب 

حدث ذلك في العمليات التي نفذها سالح الجو، وتمكن خاللها من ضارب وجمعت على مدى زمن طويل، 

 .غزةمئات األهداف في ميتلف أرجاء 

دون باادا ماان الصااعوبة أن يااتمكن سااالح الجااو لوحااد  ماان تحقياا  أهااداف حاارب غاازة منفاارداً، و

بآلة تدميرياة هساتيرية، وإحاداث أكبار الضرب  إال إذا كان المقصوداألخرى،  أسلحة الجيشمشاركة كافة 

األخيارة   فاي حربا الجايشقدر ممكن من األضرار البشرية واالقتصاادية والبنياة التحتياة، ولاذلك اساتيدم 

 .المبانيالقصف على عشرات  سعصا جويةس، وتركز حماس ضدب 

مان   أناللعملياة الحربياة،  هذا بياالف ماا تولاد مان قناعاات لادى قاادة الجايش فاي األياام األولاىو

حاجااة إلدخااان القااوات البريااة، الالممكاان حساام المعركااة ماان الجااو فقااط، ولكاان عناادما سأدركاات عقااولهمس 

، وقدرت  على ضرب الادبابات، ونصاب الكماائن ماع أجهازة حديثاة للرؤياة حماس مقاومةفوجئوا من شدة 

ً بمئااات الصااوار اإلساارائيليةالليلياة، وفااو  كاال ذلااك قدرتاا  علااى قصااف الجبهااة الداخليااة  بحياا   ؛يخ يوميااا

حااروب الكاال حاادا فااا  مااا شااهدت  كميااة الاادمار وبلغاات ، سالجئااينسإلااى  اإلساارائيليينماان  ماليااينتحااون 

 .يةسرائيلاإل

سخاطفاة وساريعةس، تباين أن الجايش التي أرادهاا غزة رب حألسبوع األون من ولكن مع مرور ا

عملياة  د تاردد التيااذ القارار بشانب بعا با دفاع  ممااسالح الجو ال يستطيع فعل كل شيء من خالن الفضاء، 

سالح الجو لم يكان  وأنبتت الكثير من التحقيقات والتعليقات التي نشرت فور انتهاء الحرب، أن فشل، برية

ساتيبارية حاون قادرة القاوات الجوياة علاى حسام تنظايم بين قادة األجهزة اال كبيرنار جدن و ،وليد اللحظة

 .لصاروخيمسل ، والقضاء على التهديد ا

 ً ، أن االعتقااد سااد بأنا  طالماا بقيات تتسااقط اإلشكان األكبر الذ  واج  قياادة الجايش والدولاة معاا

خطاأ اعتقادوا و، فلن يكون هناك انتصار، ولن سننتصرس حتاى يتوقاف إطالقهاا، من غزة حماس صواريخ

ملؤهاا سالرهاب س يتحادث بعباارات بنياامين نتنيااهوأن سالح الجو سينهي المسألة خالن دقائ ، مما جعل س

ضا  بعاد أياام تظى بإنجازات غير مسابوقة، لكان احننتصر في هذ  المعركة، وسنسإننا  والغطرسةس بقول 

خيباة لاديهم  أنشاأ اإلسارائيليينب اصاأولهذا فإن اإلحسااس باالعجز الاذ   ُكتبت على الجليد! عبارة أن هذ 

 .بعد انتهاء حرب غزة األمل
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ً ما و  ع فشل ملدى الوسط السياسي اإلسرائيلي،  تزداداو تمقأن حالة التيبط تع بات واضحا

ةب ى مة علإخفاقات الجيش بسبب قدرة المقاو تفيما تكرس ،تحقي  أ ب من أهداف العدوان على غزب

 ً  .مفاجأت  ميدانيا

، 200ن موإصابة أكثر  ضابطاً وجندياً، 70بمقتل ما يقرب من  يسرائيلالجيش اإلاعترف وقد 

ية رائيلالصحف اإلس وغصتلي  معظم التقديرات العسكرية قبل اندالع الحرب، وهذا رقم لم تتطر  إ

 لمقاتلينااجهة بعشرات الشهادات للجنود المصابين الذين أبدوا تذمرهم من عدم تدريباتهم الكافية لمو

 .الفلسطينيين

رب ي الحفالتغييرات التي مر بها مقاتلو حماس  االنتكاسة العسكرية اإلسرائيلية أتت بسبب

ن واجههم الجيش ليسوا ذاتهم م 2014 هامقاتلي ، ألنة غير المحسوبةسأبـسالمفاجويمكن وصفها  األخيرة،

ن معنى، لكلمة متمتلك اليوم جيشاً حربياً بكل ما ل ، ألنها يستهين بحماس إال مغفلوال ،2008في حرب 

نى التي تغ لميتارةوحدة األركان الواء النيبة الذ  يحاكي ك ،بتشكيل ألوية عسكرية ممانلة أللوية الجيش

 لقطاع.امعدة لمجابهة الجيش ومفاجأت  حان دخول   وهيالجيش ببطوالتها، 

بالعديد من الدورات العسكرية  واحماس في الكثير من دون المنطقة، ومر ومقاتلفقد تدرب 

دروع والمضادة الصعبة، نم عادوا للقطاع ليطبقوها بعد أن تدربوا على إطال  الصواريخ المضادة لل

من يستهين بحماس ال يعرف معنى حرب العصابات، وال يدرك عم  التغيير الذ  مرت ب  ، وللطائرات

لكنهم  ،2008 الرصاص المصبوب حربالحركة، فقد انسحب مقاتلوها تحت وطأة ضربات الجيش في 

 م1) .قدرة عالية على الصمود والتحد  والجرأة بشكل غير مسبو 2014أنبتوا هذ  المرة 

ش تشكيل جيبسنوات  6: حماس نجحت خالن إسرائيلي انيرط في القتان األخيرضابط  وقان

ثة الحدي على شتى أنواع األسلحة ت عناصرهادربو ،مع تسلسل هرمي قياد  دقي  وسر  للغاية ،منظم

 لكيانانهم ال يزالون يتمتعون بقدرات صاروخية تجا  لك ،رغم تلقيهم لضربة قاسيةووالفتاكة، 

 .يسرائيلاإل

 مراب  إطال  قذائفالجيش اإلسرائيلي في حرب  الييرة على غزة عانى من مشكلة أن 

وبدأ  ،د فيهاموزعة على جميع أنحاء القطاع لتغطي جميع المحاور الجغرافية التي يتواجكانت الهاون 

ف يات الهدبإحدان همودزتمن غرفة العمليات التابعة لكتائب القسام  اتصاالً  ونتلقيعندما  ينالمقاتلعمل 

 .وراصف فبعدها بالق ونبدأيو ،على المدفع الياص بالقذائف هابإسقاط واقوميالمطلوب استهداف ، ل

ليلة التوغل البر  شرقي غزة سمعنا صوت اآلليات العسكرية قريبة من : قان أحد المقاتلينو

كيلو  50ظ مضادة للدروع تزن عبوة شوا مالً اح ،من النف  ليرصد تحرك اآلليات نافيرج أحد ،موقعنا

 ،ونصب العبوة على مسافة مناسبة لتدمر الدبابة، أمتار فقط 7فوجد دبابة تبعد عن فتحة النف   ،رامغ

 60وفجر العبوة لتتنانر أجزاء الدبابة على مسافة  ،بقية االنسحاب لمسافة آمنة داخل النف الوطلب من 

 م2)وتشتعل فيها النيران. ،مترا

بيطأ تقديرات الجيش االستيباراتية عندما اعتقد بأن الحرب انتهت  عسكريون ةاعترف قادو

س حين سرئيس األركان سبيني غانت، كما أخطأ ةئهدتواإلعالن عن ال ،نسحاب من القطاعالفي أعقاب ا

لمعلومات استيبارية  اً ستندم ،جاء بشكل متسرعوغالف غزة بالعودة لبيوتهم بأمان،  مستوطنيطلب من 

 م3)بشكل كبير. اإلسرائيليينأضر بالشعور باألمن لدى  ، ممامنقوصة

ي عنها، لنهائولم تعد الييارات اإلسرائيلية في التعامل مع معضلة غزة تتراوح بين االنفصان ا

راء ل  وزيكما يطالب بع  الوزراء، أو إعادة احتالل  من جديد للتيل  من قدرات  العسكرية، كما 

هناك خيارات  يوماً أظهرت لصانع القرار اإلسرائيلي أن 50تجلت خالن الـ آخرون، ألن المقاومة التي

و ألها، غير مفضلة، في ضوء اليسائر المتوقعة، التي ال يقوى الرأ  العام اإلسرائيلي على تحم

 استيعابها.

طالب وزراء في المجلس األمني والسياسي المصغر، بفت  تحقي  جاد حون تسريب لذلك و

ت والشروح التي عرضتها قيادة الجيش، وتلي  التكلفة البشرية والمالية والسياسية تفاصيل المعطيا

                                                
 :18/8/2014، المركز الفلسطيني لإلعالم، 2008ليسوا من واجهناهم في حرب  2014مقاتلو حماس م 1

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=160607  
 : 18/8/2014م ياسر البنا، التجون في أنفا  ومواقع هجومية لكتائب القسام شرقي غزة، 2

http://www.aa.com.tr/ar/world/375077  
  http://www.alalam.ir/news/1622878: 14/8/2014م سميكي ادلشتاينس قائد فرقة غزة في الجيش اإلسرائيلي، 3

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=160607
http://www.aa.com.tr/ar/world/375077
http://www.alalam.ir/news/1622878
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بمثابة عملية تيريب ووسمعتها،  الدولةيضر بأمن  ،تسريب متعمد ألن وتقوي  حماس،  ،الحتالن غزة

  أعطت حماس معلومات مجانية بأنوإهانة بالغة للجيش، ب، وتسببت هاب كبيراً  إستراتيجية ألحقت ضرراً 

 ضع أمام  خيار تقوي  سلطتها.يال 

لجيش، قرار المجلس الوزار  المصغبر الساب  لالحاخام األكبر  سأفييا  رونتساكيسرف  و

تركيع دولة بأكملها على ركبتيها، بنجحت  هايعني أن حماسالتهدئة مع ، سألن بوقف إطال  النار في غزة

ويضحكون علينا وفي وجوهنا، ويبدو بأننا  ،تما تشاءفهي تطل  النار وتوقف  وق ها،رهينة بيدوأنها باتت 

نج  يلم  والجيشالتعاظم من مواجهة ألخرى، بنفكر بالهدوء أكثر من تفكيرنا بالنتائج، حماس آخذة 

ونظهر للمرة الثانية وكأننا خائفون من  ،تصفية أ  من قياداتها في القطاع؛ فلماذا نياف من حماسب

 م1س؟)المواجهة معها

 يتظحورغم أنها معقدة ومكثفة وعميقة،  أن ما حصل في غزة هي حرببسرائيليون وأقر اإل

 إصرار مع العسكر ، بالتزامنالمستوى  أربكجنود الأعداد القتلى في صفوف زيادة  لكنبدعم دولي، 

ً في مهمة  نظير  السياسي فا  هدم وتدمير األن القضاء على تهديد حماس عبرعلى المضي قدما

لى عقضاء للبحملة طويلة تفضي  ، مما حدا بالجيش للتهديدحركةلي  ضربات متتالية لوتوج ،األرضية

 .األنفا ، ونزع سالح المقاومة

ً وضابط خالن  64بأكثر من ى ضح الجيشان قائد هيئة األركان سبيني غانتسس إنب وق جنديبا

وجرحى في حان  ىن األخيرة، وسيكون هناك مزيد من الجنود قتلوهذ  اليسائر لن تكوحرب غزة، 

إخفا  مني ب  الجيش،  وهوفي اغتيان قادة حماس،  بالفشلأقر ، وفي نفس الوقت تجدبد القتان مع حماس

ً  رغم  م2.)للتصفية، وعندما تواتي الفرصة سيتم استهدافهم أنهم ما زالوا هدفا

صل، تواألنفا  ستان ضربات ألباالستعداد لمعركة طويلة، ولذلك طالب الجيش اإلسرائيليين 

  أقر يد أنخطوة أولى وضرورية لنزع السالح من غزة، ب ها، والعمل ضديهاولن تنتهي حتى القضاء عل

ً  ت واجهبم ً  صعبة وعدواً  أياما ع مواصلة مها، ، في إشارة لضراوة المقاومة، واليسائر التي تكبدشرسا

 رها.دولة وكسالإذالن  تدارأن حماس ألتوسيع العمليات العسكرية، والعمل بقوة، 

 فين، العي ال تيطئها في ورطة اض  أن المستويين السياسي والعسكر  في تل أبيب ظهراوال

خر وآ ح غزة،وإعادة اجتيا ،يؤيد توسيع العمليات البرية منظل انقسام المجلس الوزار  األمني بين 

 يعارض ذلك.

ة لناحياعفت من إنب حماس أُض للقونكبار قادة الشاباك  س أحدليئور أكرمانوهو ما دفع بـس

ن نزع م كبنحتى لو تموالعسكريبة بسبب المواجهة األخيرة، لكنب الجيش لم يتمكبن من حسم المعركة، 

لت أنها سج يعني ، ماعسكريًّا تنامواصلة محاربب تها، فال يُمكن أل  قوة في العالم من نزع إرادهاسالح

 :يناانتصارين عل

ن في الوعي الجمعي للفلسطينيين بضر -أ  ورة الُمقاومة، األوب

 م3.)الثاني االنتصار الباهر الذ  حققت  في الرأ  العام العالميب  -ب

 ،شكلة غزةسنوات الماضية لم 5ـعلى مدار الاإلسرائيلية  الحكومةتجاهل  ةهاجملذلك جاءت مو

سنوات  5بعد خلو  للحرب وبالتالي خرجتوعدم وجود رؤية واضحة لكيفية التعامل مع هذا التحد ، 

 ؟ نريد من غزة اماذ :يتعل  بالسؤان المل يها ن أ  طرح منطقي لدماضية م

ولم  غزة،البدائل الجدية السياسية أو العسكرية في الحكومة المتتالية م يُطرح خالن جلسات كما ل

ً يعترض أحد على خطط الجيش،  أ  خطة دبلوماسية أو  الحكومةال توجد لدى أن   لكن بات واضحا

نتاج للسياسة  خالن الحرب األخيرة هوفي القطاع  ىما جروبالتالي فحتى إنسانية،  إعالمية أو قانونية أو

العرجاء التي انتهجتها في أعقاب عدم وضعها أل  سيناريوهات جديدة لسير العمليات العسكرية في 

نم  ،أيام 10-4لجيش خارج القطاع من اتمثل بانتظار المواعتمادها على السيناريو المجرب،  ،القطاع

 م4)ة.أويفقد الجيش عنصر المفاج ،دخل بعدها ليعطي األعداء الفرصة لالستعدادي

                                                
 :15/7/2014م حماس نجحت في تركيع إسرائيل، مفكرة اإلسالم، 1

 202929.html/-/-/-/-/-http://www.islammemo.cc/  
    11/8/2014قادة حماس؟ جريدة الرسالة، م ما جدوى تدمير منازن 2

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=98349  
 .14/8/2014م القناة العبرية الثانية، 3
: 17/8/2014ن بغزة، هآرتس، ، انتقادات داخلية إسرائيلية: لم نستعد جيدا للقتاني بريتم رو4

http://i3lam.ps/index.php?action=details&nid=22922  

http://www.islammemo.cc/-/-/-/-/-/202929.html
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=98349
http://i3lam.ps/index.php?action=details&nid=22922
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ندالع داة االغريب أن اإلخفا  العسكر  اإلسرائيلي لم يتعل  فقط بسير العمليات القتالية غ

  جيش لهذلو نظرت الحكومة والف ،مشكلة األنفا الحرب في غزة، بل عاد لعدم التعامل المسب  مع 

لكن الكل  ،لكانت صورة التهديدات مغايرة سنوات 3أعوام أو حتى  5عاما أو  11ية قبل المعضلة بجد

 ادر خالنن المبن الجيش لم يكألوها هي نتائج اإلهمان مانلة للعيان،  ،استهتر واستهان بيطر األنفا 

عن  بيبأ تل بعد أن بحثت ،بل انتظر أن تجبر  حماس على فعل ذلك ،السنوات الماضية لمكافحة األنفا 

 من بناء كل هذ  القدرات. الحركةمكن  مما ،الهدوء وعدم التصعيد

عرف ما يب حين بدأ المستوطنون في المستوطنات المحيطةاالنتكاسة العسكرية الحقيقية تمثلت 

 ً هوا وجو، لهممن صواريخ المقاومة التي كثفت قصفها  باسم سغالف غزةس بالنزوح عن منازلهم هروبا

نة بيد ددة ورهين تبقى حياتنا مهقالوا فيها: سلسنا مستعدين أكثر ألسنتنياهوس وزراء رئيس اللرسالة 

ن لنزوح عاقررنا و ،مام ضربات الصواريخأالحكومة  بعد أن تيلت عناولذلك أخلينا منازلنا،  ،حماس

 ً  على حياتناس. بيوتنا خوفا

ستوطنات قرب القطاع، عدم مجيئ  للقائهم في إحدى المل سيعلونس الحربوزير  واهاجمكما 

تركتهم بأنها الحكومة  متهمينعقد لقاًء مع رؤساء مجالس مستوطنات الغالف بعيدًا عن الحدود،  حي 

رف  الوزراء االقتراب من حدود غزة كونها أماكن خطرة، في و ،مصيرهم في قلب اليطر نيواجهو

وال  هم،الحكومة عنأن تتيلى مشين، ، وهذا سلوك حين يبقون سكان المستوطنات القريبة دون حماية

 م1).هميهمها مصير

عببر عدد من جنود وضباط االحتياط الذين انسحبوا من غزة، عن شعورهم بأنهم لم يحققوا و

ببع  األمور الجيدة في  همحانجورغم بالعودة للبيت،  تهمداسع، رغم شعور اإلخفا  يتملكهمواألهداف، 

، لم نستغل قوتنا حتى بعدم إنجاز المهمةيوجد شعور وألنفا ، ا إنهاء اودا، أريةغير كافها القتان لكن

 م2)مرة أخرى. سالغبيةسلهذ  المواجهة  ونعوديبعد سنة ونصف س همأن همشعوروالنهاية، 

سكرية ت الععن القدرامؤشر جديد لإلخفا  القتالي للجيش اإلسرائيلي تمثل في الحدي  المتكرر 

بمثابة  ألن ر؛ ال يمكن وصف ما حقق  الجيش باالنتصا، وكثيراً  اإمكانياتهطورت  ألنهاحماس في غزة، ل

ن ألخيرة ماحتى اللحظة  على المدن اإلسرائيليةواصلت السقوط الصواريخ الفلسطينية فخداع للنفس، 

 .، ولم يتم تدمير كل األنفا  في غزةالحرب

ن والكثيروزة، غ حربعن عدم نقتهم بما حقق  الجيش في  يةلجنوبا المستوطناتعبر سكان و

ن أل ،صعوبة في التأقلم مع الواقع الذ  أنتجت  الحرب يبق منيجد والعودة،  ارفضوو ،غادروا المنطقة

اليوم بحان أفضل من ناحية األمن الشيصي،  ونشعريال ، وازداد عما كان قبلهاها حجم المياوف بعد

إجابة على  ونتلقيوحتى اليوم لم  ،تًاخوفا ممي ونيافي هم  العودة لحياة طبيعية، لكنونريديأكثر شيء و

 م3!): يمكنكم العودة للنوم بهدوءهملم يأت أحد ليقون لألن   ،هل أزان الجيش خطر األنفا  :السؤان

كومة وبين الح جنوبال مستوطنياألخيرة أزمة نقة عميقة وغير مسبوقة بين  ربالح وأنتجت

ر  قة سيستغب ، وترميم تلك الث ونما يشعرون نمة فجوة كبيرة بين ما يحصل في الميداألن  ،والجيش

 مهرغم أنو، غادروامنهم هذ  المنطقة، اآلالف  توطنونهناك مئات اآلالف الذين يسف ،طويلة شهوراً 

د  ن أن تؤبأن التسوية السياسية وحدها يمك ادركوأمعظمهم إن ف رب،عن الحاجة لتعمي  الح اتحدنو

  .وإزالة خطر األنفا، لوقف إطال  النار

 ،لةادة الدوعلى ق شنَّ العديد من اليبراء والمحلبلين العسكريين اإلسرائيليين هجوًما شديدًاكما 

من  م تمكبنهمعدل، واتبهموهم بأنبهم أهدَوا للمقاومة الفلسطينية نصًرا بسبب فشلهم في إدارة ملف الحرب

 نب الحرب، ولذلك فإفي غزةتدمير األنفا  بإخفاقهم وصواريخ التي طالت العديد من المدن، الوقف 

جي تراتيوعدم اتياذ قرار اس ،ضدب غزة كشفت عن عدبة فضائ ، منها عدم اكتشاف األنفا  األخيرة

 .سبإسقاط حكم حما

الجواب النهائي عن سؤان ما فضالً عما تقدم من شواهد اإلخفا  العسكر  اإلسرائيلي، فإن 

ضرب حماس ضربة  علىالجيش من في قدرة يكغزة  علىفي الحرب تل أبيب الذ  ربحت  وخسرت  

                                                
 :23/8/2014م مستوطنو غالف غزة ينزحون عن منازلهم هربًا من صواريخ المقاومة، وكالة قدس برس، 1
-http://www.qudspress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB

D9%85/159345%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%/  
: 14/8/2014م جنود االحتالن يشعرون باإلحباط لفشلهم في غزة، موقع ويلال اإلخبار ، 2

http://www.vetogate.com/1150725  
  http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=112074: 4/8/2014م حرب غزة كشفت مياطر جديدة، هآرتس، 3

http://www.qudspress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/159345/
http://www.qudspress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/159345/
http://www.vetogate.com/1150725
http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=112074
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 ً  ،نسانية واسعةإزمة إحداث أو ،بالبنى التحتية المدنية في غزة ةضرار عظيمبأسبب ، والتقاسية نسبيا

لحد األدنى األضرار التي أحدنتها آالف القذائف الصاروخية بفضل منظومة القبة إلى ا ةضاءلمو

 ،: فحماس لم تُهزمبعد لم ينت الحرب أمر ، ومع ذلك فإن هاالهجومية التي عرفت األنفا ودمرت ، الحديدية

أفضت  وإذا ،لو بصورة غير مباشرةو يةالشريكة المركزية في كل تسوية مستقبلو ،وستبقى تحكم القطاع

فقد يعتبر الثمن الباهن الذ  دفعت  حماس تضحية سائغة من وجهة  ،ير  الحصار على القطاعلالهدنة 

 م1)نظرها.

 ً مليات خطة ععمليات حماس، فقد أمليت على الجيش تأنير اليوف الذ  أحدنت  من وانطالقا

  طالإمنظومة و ،في عم  الميدان هابدن ضرب ممتلكات األنفا فُحصرت العناية في  ة،يتلفم

ظة خر لحبل صيغت في آ ،واعترف ضباط كبار بأن هذ  اليطة لم تُعد بالتفصيل قبل ذلك ،صوارييها

ً  عداداً إأن تكون أُعدت ب وكشك معقاتلت القوات في الميدان، و ،مع فجوات جوهرية لتي اللمهمة  كافيا

 داخل غزة. أُرسلت فيها

يُعانون من أمراض واضطرابات نفسية، الذين  دالجنوأعلن الجيش عن ارتفاع حاد في نسبة وقد 

عة في مكالمات ُسجلبت نسبة مرتفو، هاوإطال  الصواريخ المكثف من ،األخيرة مع غزة الحرببسبب 

آباء الجنود الذين اتصلوا على خط المساعدة النفسية لتلقى معلومات عن أبنائهم، ووردت اتصاالت من 

 م2)اآلباء الذين طلبوا من المرشدين النفسيين المساعدة لتهدئة فزع أبنائهم.

 اء فيخطأوتقع  يفاجأ،تسودها جلبة في الجبهة األمامية، فالعدو إسرائيلية  كل حربومع أن 

في حرب اء أن عدد األخط ابدو ،نمن الدخونغزة  األولى لحرب األيامالجيش دفع في  لكن ،العمليات

وس ام لدربرز بينها الدخون في ناقالت الجنود القديمة غير المدرعة بيالف ت، مقدار  مقل  2014

دد من عجوم على اله   بيبن العملياتي الذ ، بجانب اإلهمانودون رقابة من القيادة العليا ،عملياتية سابقة

 .صابة راجمات صواريخ لمناط  احتشاد قرب السياج الحدود إو المواقع العسكرية،

رص ففي عمليات سابقة ح ،بصورة خاصةاإلسرائيلي نغرة عسكرية مناط  االحتشاد وشكلت 

 ليلف،ا إلىوسحبوا أكثرها  مع غزة، الجيش على مضاءلة القوات التي تنتظر قرب السياج الحدود 

دروع ق  الن في اليدمة النظامية واالحتياط من نومقاتل ، واشتكىمنتهى مدى راجمات الصواريخ حي 

 .جهزة االتصان واستعمان مركبات غير مدرعة في مهام وراء السياج الحدود ، وأالواقية

ن بيو ،صةونظام االحتياط خا ،محزنة عن حان الجيش البر  عامة تثير هذ  الظواهر أفكاراً و

نين شرات السعمنذ  الفر  القتالية من األلوية التي عملت في القتان فر  من المعاهد العسكرية لم تستيدم

 ً ً  استيداما ر  الف وتشمل تلك ،بل خريجي دورات دراسية ،وال تشمل وحدات عضوية مستقرة ،قتاليا

لقتان ها جرب امن غم أن عدداً ر ،وحدات احتياط، لكن الجيش امتنع أن يُدخل في القتان ألوية احتياط كاملة

 حتياط.عن ضعف الثقة بقدرة نظام االهذا عبر ، و2008عام  في عملية سالرصاص المصبوبس غزةفي 

 ً ا للجان تحقي  تبم تشكيلها بعد انتهاء العملية واستعد أنب قادة كبار في الجيش وكان واضحا

ي الحرب والمواجهة مع المقاومة على العسكرية ضدب غزة، بسبب حالة االستهتار وتعاظم اإلخفاقات ف

ستمع للقادة الكبار شعر بأنهم بدأوا يتحدنون عن لجان التحقي  التي تم تشكيلها حون امن ، وحدود غزة

 م3)حون االنجازات المحدودة التي حققها الجيش في العملية العسكرية منذ أْن بدأ فيها.وقضية األنفا ، 

ً يال يتدرب تدراإلسرائيلي الجيش النظامي حرب غزة كشفت أن سراً أن ولم يكن  ً ك با  ،افيا

تظة، طقة مكلتحديات الجديدة وهي محاربة العصابات المسلحة في منلتدريبات  غير موجهة بقدر كاف و

ار باط كبضقان و، ، مقابل المعارك بين الفر  المدرعة في الماضياألرضمع استعمان العدو لما تحت 

يتارة وحدات م إرسانالجيش امتنع عن و ،القطاع لم تشمل المراوغةأن صورة استعمان القوات في 

 الحرب.ف إنزان قوات الصاعقة البحرية على ساحل غزة في بدء انكشالعمليات خاصة بعد 

ً من صناع القرار سأن  س قانناحوم برنياعس اإلسرائيليينكبير المعلقين  أو  اإلسرائيليأيا

ساد الجميع و جندياً، 55أيام من الحرب البرية  10ود القتلى بعد الجمهور، لم يتوقع أن يكون عدد الجن

شعور بوجوب اكتساح القطاع جواً وبحراً وبراً، وتحويل مييم جباليا إلى أنقاض، وقيام الجيش بسحب 

                                                
: 6/8/2014م عاموس هارئيل، سيناريوهات ما بعد الحرب على غزة، هآرتس، 1

6http://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=3674  
  http://www.raialyoum.com/?p=135305، 12/8/2014م اإلذاعة العبرية، 2
 :31/7/2014م لجان التحقي  بانتظار كبار قادة الجيش بسبب تعاظم إخفاقات حرب غزة، يديعوت أحرونوت، 3

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/31/573408.html  

http://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=36746
http://www.raialyoum.com/?p=135305
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/31/573408.html
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ويسوب  مييم جباليا باألرض، لكن  ،قادة حماس من االستحكامات تحت األرض ليأتي بمدرعات 

ت وراء  الحربمنذ بدء  تل أبيبالمشكلة التي واجهتها و ،اطفةالقرارات ال تُتيذ بالع تكمن في أنها انجرب

اليطوة أو المبادرة أو  اإلسرائيلية قواتالفيما لم تجد  ،األخيرة أملت حجم المواجهة ومدتهاوحماس، 

 م1).ساالختراع الذ  يكسر هذا اإلمالء

ً في غزة عدم تكافؤ مفر يةسرائيلالحكومة اإلواج  وهكذا  ً متق ط، فقد استعملت جيشا ً ت دما  قنيا

ً  ،اختار أن يلعب في ملعب ميتلفممثالً بحماس لمواجهة عدو   ،شا الجيبع  مزاي وأحبط بذلك مسبقا

أن  نيةجهزة األماألقادر بمساعدة و ،يوجد لها شبي  في العالم قد الآلة مزيتة متطورة بات سالح الجو و

ً كاف لم يكندو أن ذلك لكن يب، بأقصى دقة  هدفليجلب السالح   .غزة في حسم حرازفي مواجهة حماس إل يا

ن انني ورما تزداد قسوة االنتكاسة العسكرية اإلسرائيلية خالن حرب غزة من خالن مؤشرين

 هما:

 إخفاق القبة الحديدية -1
جيش ال، نشر من غزةلتصد  للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، التي يتم إطالقها من أجل ا

 50طارية ببطاريات من منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، وتبلغ تكلفة كل  9 يسرائيلاإل

ألف  80-70مليون دوالر، بينما تتراوح تكلفة كل صارو  ينطل  للتصد  لصواريخ المقاومة بين 

 .دوالر

قطت منها بواسطة القبة، وس 584تم تحييد  ،صاروخا أطل  من غزة 3360جيش أن الوض  وأ

 لكن هذ ، خطأغزة سقطت داخل  119و ،في مناط  مفتوحة 2542و ،مناط  مأهولة فيمنها  115

في  وريونوتعطيل حركة المالحة الجوية من وإلى مطار بن غ ،الصواريخ كانت كافية إلغال  السماء

ي  يبلغ سعر مليون دوالر، ح 35صارو  لعمليات االعتراض، كلفتها  700تم استيدام و أيام، اللد عدة

 ألف دوالر. 50رو  كل صا

تتكون كل و، ها% من25-20لـكتائب القسام، تصدت القبة أطلقتها  صارو  2200ومن أصل 

، قاعدة لصواريخ دفاعية، تنطل  لصد الصواريخ القادمة من غزة أنناء تحليقها في الجو 20منظومة من 

 م2)ألف دوالر. 100فيما تبلغ تكلفة الصارو ، شاملة تكاليف إطالق  قرابة 

 ت العسكرية، وفض  كذب رواي ت هزيمة بصناعألح   يسرائيللجيش اإلتحد  حماس للكن 

يب وعسقالن س إلى تل أب80صواريخ من نوع سجي  10 تبعد أن أطلق منظومة سالقبة الحديديةسبفاعلية 

ليسائر اوسط تكتم بمدى  ،مناط  خاليةلصواريخ منها  7حرف بدعاء بأن القبة نجحت واالوالقدس، 

ة ظام القبعلية نفا عدملتكتم على اي ألحقتها الصواريخ في المناط  التي أصابتها، في إطار محاوالت الت

 ة.من غز ن  المنقذ من صواريخ المقاومة التي تنطل أعلى  ،التي روجت ل  في أوساط الرأ  العام

براء خومؤسستها العسكرية للتكتم على هذ  الفضيحة، إال أن  اإلسرائيليةمساعي الورغم 

 رائيليينى اإلستمريرها علالجيش  عملية اليداع التي حاون واليكشف ةدي  علنياحفي أ واإسرائيليين خرج

 .يةالتسليح تهاووج  ضربة قاصمة لصناع ،تعمي  أزمة المؤسسة العسكريةبما ساهم مالعالم، و

ى عل في هندسة الطيران والفضاء والحاصلاإلسرائيلي اليبير  سفريموتي شمن هؤالء سو

ا ة عرفتهوصف سالقبة الحديديةس بأنها أكبر خدعو ،القسام، الذ  أكد حدي  جائزة سأمن إسرائيلس

لدون  النوع من السالح الوهمي في اعتراض الصورايخهذا  تسوي لمن خالن الجيش سعى ، المنطقة

 ح.بمليارات الدوالرات من خالن صفقات بيع السالي  بما يعود عل ،عدة على مستوى العالم

ً وأضاف:  ً  القبة الحديدية ال تعدو كونها عرضا ً  صوتيا ً  ،ال تعترض وضوئيا غير  وال تسقط شيئا

ناتجة عن تدمير ذاتي  ،ونسمعها في الجو، كافة االنفجارات التي نشاهدها، ألن الرأ  العام اإلسرائيلي

ً أو يعترض صاروخ ،صارو  قبة حديدية يدمر نفس ل ن ولو صارو  واحد لم يتمكوآخر من نفس القبة،  ا

 م3.)أطلقت  القبة وبشكل مطل  من إصابة أ  صارو  أو قذيفة صاروخية

الداخلي الذ  بات اإلسرائيلي فضيحة فشل القبة الحديدية عند حدود الرأ  العام ولم تتوقف 

إلحا  خسائر مالية كبيرة بالصناعة الجيش اعتراض صواريخ المقاومة، بل توقع على  تهاقدربيشكك 

                                                
 :21/7/2014م بدء التلميحات إلى تورط إسرائيل في غزة، المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، 1

details.php?id=522-http://www.madarcenter.org/pub  
 :19/7/2014م كتائب القسبام ...من بندقيبة متواضعبة إلى جيش عسكر  مسلب ، 2

7912.html-http://www.dogruhaberarapca.com/Haber/Haber  
 .13/7/2014موقع ويلال اإلخبار ،  م3

http://www.madarcenter.org/pub-details.php?id=522
http://www.dogruhaberarapca.com/Haber/Haber-7912.html
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بعد أن أنفقت مليارات الدوالرات  ،على مستوى العالم اوبيعه ا،كرية التي تحاون الترويج لهالعس

 الييار األفضل في اعتراض الصواريخ. اللسو  العالمي بأنه اوتقديمه ا،لتطويره

ً كما  بأن  ليس هناك حرب مع  أن القبة الحديدية تنطو  على مياطر حقيقية ألنها تنسج وهما

ً تفق، موال مبرر لقلقها من المستقبل ،آمنة منها دولة االحتالن وأن ،تحييد صوارييهاالمقاومة في ظل  مع  ا

قولهم إن بسياسيين من أنصار فكرة سالهجوم واالجتياح حتى النصرس  ومسئولينعسكريين في االحتياط 

 م1)تصار.ارتكاب خطأ إستراتيجي يكمن باالكتفاء بالدفاع أمام المقاومة دون حسم وانبالقبة تساهم 

 اومةمخطط تفصيلي يظهر عمل منظومة القبة الحديدية اإلسرائيلية للتصدي لصواريخ المق

 
ن إن االنتصار في االذ  ق سيوسي ميلمانسلشؤون اإلستراتيجية امحلل  هذا الرأ ، ويتف  مع

لمدى التي ن القبة لم توفر حال لقذائف الهاون قصيرة األالحروب ال يتأتى باألنظمة الدفاعية فحسب، 

ً  83إصابة وقتلت نل  الجنود في الحرب، وأصابت العشرات منهم،   م2).مدنيا

 هي:و التصد  لصواريخ غزة،بالقبة الحديدية  تؤكد فشل منظومة مالحظات 3ل يسجويمكن ت

بواقع  ،ةالحديدية، كل منظومة تغطي مدينة واحد ةمنظومات للقب 8ي  بأن لد الجيش تحدث -أ

 ،دينةم 50عليها المقاومة الصواريخ تزيد عن  تطلقأمناط  التي مدن محمية، لكن ال 8

 ،مدينة ال تحميها القبة 42وبالتالي تبقى هناك 

خا، صارو 1350بلغ اإلسرائيلية  مدنالأن عدد الصواريخ التي سقطت على  الجيش ذكر -ب

 ط،% فق15صاروخا بواقع  230القبة ما يقارب أسقطت في حين 

ر بثها مة عبعلى إسقاط صواريخ المقاو وتقدمها دليالً  ،ع بالصورتيد يةسرائيلالرواية اإل -ت

-2طال  تعمل القبة على إوأو مواقع اعتراض القبة للصواريخ،  ،صور انفجارات في الجو

مع انطال  كل صارو  من غزة للتصد  ل ، وفي حان عدم التصد  يعمل  صواريخ 3

كمل يحتى ال  ،لومترات في الجوكي 6نظام االنفجار الذاتي على مسافة بصارو  القبة 

 ويسقط على أحد التجمعات اإلسرائيلية. ،سير 

النجاح النسبيب الذ  من الرئيس الساب  لمشروع صواريخ )حيتسم  سعوز  روبينفيما حذر س

نب حالة النشوة التي أصابت المستويين السياسيب ألحققت  القبة الحديديبة في مواجهة صواريخ غزة، 

على صعيد وفي المستوى العملياتي،  ةكبير تنجاحا هاقيحق، فرغم تأبيب في غير محلها واألمنيب في تل

بشكٍل  يهالم تتمكن من القضاء علولمعضلة إطال  الصواريخ، مؤقتاً أعطت حالً لكن القبة الرأ  العام، 

 ، أن  ، رغمئيليبةفشلت في منع اليسائر االقتصاديبة اإلسراو ،تمب تسجيل خسائر في بئر السبع وأسدودوكليب

 م3.)لقبة بشكل مستقللوبعيدًا عن موازنة الحكومة صرفت  ،ضيمة ال حصر لها أمواالً 

 حرب االستنزاف -2
                                                

 .4/8/2014م سأور  مسغافس، هآرتس، 1
   http://www.noonpost.net/content/3193:12/7/2014نمانية حقائ  حون القبة الحديدية اإلسرائيلية، نون بوست، م 2
 ، ونشرت مقتطفات منها على الرابط التالي:2014لسادات للدراسات االستراتيجية، تل أبيب، يوليو ا-م دراسة صادرة عن معهد بيغن3

http://www.raialyoum.com/?p=115765  

http://www.noonpost.net/content/3193
http://www.raialyoum.com/?p=115765
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ً على حرب غزة، حافظت  50بعد مرور  د ضرغم الضربات الجوية القاسية  ،المقاومةيوما

ى ة علهمم اتنجازإ هذ  الحربخالن ، وحققت على عنصر المفاجأة والتكتيك الجيد ضد الجيش ،القطاع

  هذا الصعيد:

 حرب استنزاف، ى لإاالحتالن  جيش أولها يتمثل بنجاح المقاومة بجر -أ

 ائيلي، الكيان اإلسرف غزة تحولوا مهاجرين داخل الفي غ% من المستوطنين 70أن ها ناني -ب

الجديد  الدراسي سيفتت  العام كان جيش ما إذاالحكومة والفي  المسئولينعدم معرفة  هانالث -ت

 م1)سبتمبر. 1في  ةالدراسأن تبدأ  وتقرر، 2014، والحدي  دار عن نهاية أغسطس م الأ

 ،هاهزيمت حاونفقد إلى حرب استنزاف،  يسرائيلباستدراج الجيش اإلحماس  وفي حين نجحت

ن تتناز مول، مؤشرات انكسار تظهر عليها مل، لكنها حتى الساعات األخيرة من الحرب وتحقي  الردع

 ها.اعبصعوبة إخض، ما يعني اعترافاً إسرائيلياً رفع الحصارباألساسية المتمثلة عن مطالبها 

شتباكات على حدود غزة بأنها إنجاز كبير الا سرون بن يشا سوصف المحلل العسكر  و

المجتمع اإلسرائيلي  اطالبمدون اإلفصاح عن مدى اليسائر التي تكبدها الجيش في األرواح، ، حماسل

وعدم خدمة حماس في أهدافها عبر ب  مشاهد الفزع  ،نكسار أمام هذ  الضرباتبالتحمل وعدم اال

 م 2.)والبكاء على وسائل اإلعالم ،واليوف

، ع السقفحاولت رف ألنهابفقدان نقتها، اإلسرائيلية القيادة السياسية  تفي هذا الوضع بدأ

ماس موقع تطل  من  حزعت مناشير لسكان غزة بأن عليهم االبتعاد والجالء عن كل مبنى أو وو

مدنية  كرية أوالجيش سيعمل بكل القوة ضد كل منشأة عسلكنها لم تجد معهم، رغم التهديد بأن صواريخ، 

 .  تنفذ منها أعمان ضد

 ً ماس في ح يسرائيلاإل الجيش عدم تمانل بينمنذ بداية المواجهة في غزة وجود  وبدا واضحا

ل ، مست ك يسرائيلالكيان اإلشوشت نظام الحياة في  أنهالحركة القون يُمكن لحي  تعريف النصر، 

ة، فإنب عسكريي ضوء عدم المساواة في عالقات القوى ال، وفولم تهزم ،وبعالقات  اليارجية ،باقتصاد 

  .عدم الهزيمة من ناحيتها انتصار

ها ن، رغم أةاالستراتيجيحق  أهداف  يإلحا  ضربة شديدة جداً بحماس كي  الجيشتحتبم على فيما 

 يدمها فيلتي استالجيش واألدوات العملياتية ا استراتيجيةتعلبمت جيداً واستعدت للمواجهة بشكل أفضل، 

ا2012و 2009السابقة التي جرت في غزة في  الحروب ً منظوماتياً، أمب الجيش فقد  ، ووفرت لها جوابا

نط  كاف لم ديدة، أو فهمضربة بدء ناجعة، وأفكار عملياتية جومحدنة،  استراتيجيةدون  للحربانجرب 

 .العدو

ً معروفوكان  لهزيمة  ىسعبل ت ،احتالن غزة اإلسرائيلية وهو عدم ما ال تريد  القيادة السياسية ا

عن  ت أوساط إسرائيلية نافذةوتحقي  ردع لمدى طويل، لكن منذ األيام األولى من الحرب أعرب، حماس

 م3)خروج وإنهاء. استراتيجيةأن تكون للحكومة ب اشكه

غزة،  مة فياالعترافات اإلسرائيلية لم تتوقف حتى اليوم األخير من الحرب، عن ضراوة المقاو

 :يةجيوش عرب 3لم تفعل   غزةما فعلت  في ونجاحها بجر الجيش لحرب استنزاف قاسية مريرة، و

 ة،ي غزفم كالحاصل فهاستنزاإلسرائيليين، ولم تنج  باحروبها مع  في ،والسور  واألردنيالمصر  

ً أل ش والجي بقة معحروب الساحين أن الفي ، ونقل المعركة داخل الكيانب كبيراً  ن المقاومة نجحت نجاحا

من  ائيليينح آالف اإلسرونز شهدت لكن الحرب على غزة ،سرائيلي من بيت إ  فيها ألم ينزح العربية 

 .لقطاعلالمجاورة  تبيوتهم، وجميع الكيبوتسا

األسب  أن إطال  التنظيمات الفلسطينية الصواريخ  الحربوزير  سشاؤون موفازساعتبر و

حتى لو  ها،هناك ضرورة لوقف إطالقية، وسرائيللدولة اإلوقذائف الهاون وج  ضربات شديدة جدا ل

معادلة سالهدوء لستطيع العودة نال ، ألننا تطلب األمر الدخون مجددا في عملية عسكرية برية إلى غزة

                                                
 :24/8/2014، المركز الفلسطيني لإلعالم، إنجازات حققتها المقاومة الفلسطينية 3م1

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=161117  
 :19/8/2014القص  التي تصلنا من ميدان المعركة في غزة قاسية وخطيرة، يديعوت أحرونوت، م 2

post_9949.html-http://www.mixworldnews.com/2014/07/blog  
 .24/8/2014م يوسي ميلمان، البح  عن ميرج، معاريف،3

http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=7988  

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=161117
http://www.mixworldnews.com/2014/07/blog-post_9949.html
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ما بعد الحرب على لالنظر  ليناعولحرب استنزاف طويلة، نا بجرب  حماس متس، بعد أن قامقابل الهدوء

 م1)غزة.

 خالن حرب غزة شاع يسرائيلالجيش اإلنب أالحالة،  قراءةبراعةً في وربما الوصف األكثر 

هاجس األنفا ، في  ، وأدخلت اليهودحالة هستيريبة بعد أن تمكبنت حماس من كشف مساوئ  أمام العالم

، األقوى في الشر  األوسط، ال يجد حالً تستيدماالهاون البدائيبة التي قذيفة بعد  ها، والجيش اإلسرائيليب

، بسبب الفتك الذ  تُحدن   م2.)لهذ  الُمعضلة، التي باتت تؤر  كلب إسرائيليب

جيش بين حماس وال االستراتيجية تهافي إدارة المعركة وحصيل االستنزافمسارات  توبرز

 النقاط: في هذ اإلسرائيلي 

  ،ساباتحمؤشر خطير جدا على ك تقدم حصيلة شهداء المقاومة أمام قتلى الجيش عددا أقل، -أ

ي ن مشروعداللة مركزية بيل  تفاوت العدد في صفوف المقاتلين العسكريين بين الجانبين  -ب

ى ات األخرلقياسوارتفعت حصيلة الشهداء قليال، أمام ا ،المقاومة واالحتالن، حتبى لو تمانال

 ،ين قدرات المقاومة وإمكانيات الجيشب

ر هذا مستشفيات ومراف  غزة لمنع ظهوويقوم الجيش بجرائم وحشية في أوساط المدنيين  -ت

 ،القياس الذ  يُبرز هزيمت 

 ،وتوسعت خرائطها ،المحتلة 48العمليات الصاروخية للمقاومة نحو مدن  اتسعت -ث

مدن وية لضمان حماية تل أبيب أسقطت قدرات الرد الصاروخي للمقاومة الفكرة األساس -ج

ة رئيسية عبر القبة الحديدية، وأضحت الفوضى والرعب في الشارع اإلسرائيلي موج

 قصف التيوأعلنت أكثر من مرة توقيت موجة ال ،هذ  القبةتحدت المقاومة  إنمتكررة، بل 

 ،اخترقتها

 لعمليةاوالت يام محاالقسبام مباشرة منذ أون أ متناون مقاتليأصب  العسكر  اإلسرائيلي في  -ح

صير، قالعديد من اآلليات والدبابات في وقت  واودمر منهم، العشرات وا، فقنصةالبري

 من قلب المعركة. منهم 2وأسر 

 زةخالن حرب غ   عن حماسوأن ما عرفهذ  المعطيات أكدت لقطاع عري  من اإلسرائيليين 

 .مغاير تماماً لما تم سرد  في اإلعالم

 ب غزة للجيش اإلسرائيليحجم االستنزاف الذي سببته حرشكل توضيحي يظهر 

 

                                                
 :25/8/2014م موفاز يعترف: وقعنا في فخ حماس، يديعوت أحرونوت، 1

 agencies.com/eg/l.php?id=153378-http://www.all  
 .24/7/2014، يسرائيل اليوم، 2014وغزة  2006بين لبنان  إسرائيل، سرم إيان زي2

j.com/details.php?opt=8&id=240609&cid=3371-http://www.alhayat  
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ستسلم لن ت سحماس وسادت قناعات متزايدة بين اإلسرائيليين مع استمرار أيام الحرب مفادها أن

ن يواجهو اهقاتلولو بقي لديها مقاتل واحد وبندقية واحدة وصارو  واحد، ومو ،ولن ترفع الراية البيضاء

اً عن ن دفاعويحاربو ،القتانبيهم الرغبة الجامحة لدو، للموت ألجل وطنهم ومستعدون ،الموت بال وجل

 .يس لتعيش األجيان القادمة بحريةومستعدون بالتضحية بالغالي والنف ،بيوتهم

فما الذ  يطلبون  عدا رفع  سوى اإلسرائيليين،وال يوجد أحد في العالم ينكر عدالة قضيتهم 

من عيار قنابل  وال يمتلكون ،د مقارنة بين قوتنا وقوتهمووجعدم  ، رغموفت  المعابر غزة،الحصار عن 

 م1ناس.)لكنهم يرون الضرر الذ  يلحقون  ب ،نط

أعرب وزير االقتصاد سنفتالي بينتس عن غضب  الشديد إزاء الحالة التي وصل إليها فيما 

ر رد حماس كي بتوتر بانتظا همأظافر ونقضمي ونجلسوهم يالوضع بهم  ىنتها حي ، يونسرائيلاإل

َ  ،حون وقف إطال  النار همتقرر مصير لنقطة الصفر   عيدألن  سييد عمل الجيش في غزة، يتق رافضا

 م2.)سيقرب المعركة التالية كثيراً ودون تحقي  أ  من أهداف المعركة، 

غزة، نظرا لليسائر في تل أبيب من دخون حرب استنزاف مع المقاومة  لقد تحسبت

يش ومة والجالحك بين ةتصاعدموفي ظل أزمة الثقة الكبيرة ال، صادية التي ستلح  بهاواالقت اإلستراتيجية

ياوف هذ  الم تتزايدومن جهة، وبينها وبين سكان المستعمرات المحيطة بالقطاع من جهة أخرى، 

 .غم وعود الحكومة بتوفير  لهمربسبب عدم توفر األمن 

  سإفرايم هليفيس إنب حماس ورغم بساأل دالموساجهاز رئيس وأيقن اإلسرائيليون على لسان 

ومزروعة في قلب غزة بقوة طوان أيام الحرب اليمسين، صامدة  بقيتعزلتها وتلقيها ضربات موجعة، 

ً ا العبهعتراف بالستفضي لوهذ  الحرب للتفاوض معها،  يينسرائيلاإلتضطر  ً شرعي ا المعادلة في  ا

لكن  خسر غزة، معركة في ربما انتصر  يسرائيليش اإلالجأنب  الفلسطينيونفهم يوعندها س السياسية،

 م3).الكاملة الحرب

االستمرار بحرب استطاعت أن المقاومة الفلسطينية  سيوآف ليمورسر المعل  العسكر  اشفيما أ

ً  40إلى  150ض معدن صوارييها اليومي من انيفمع ااستنزاف حتى   هااستمرار تساقط ، ألنصاروخا

حماس تعي األنمان االقتصادية و ي،سرائيلالكيان اإلعتيادية في جنوب يشوش مجرى الحياة اال

وسكان  محبطون وغاضبون  ،معطل يسرائيلاإلجنوب الن ألوالسياسية المترتبة على حرب استنزاف، 

 م4)جدا على الحكومة والجيش.

رب من ح في العم  أكثر اإلسرائيليضرب نظرية األمن يوماً لي 50وجاء استمرار هذ  الحرب 

، لمرةاالحرب ألرض  هذ   فقد انتقلت في غزة، أرض العدو فيالحرب الجيش  بدن أن يبقي، و1973

ون رفين دتوازن الرعب الذ  يعني وجود قدرات قتالية لدى الطوصفة حقيقية لالواقع الحالي  وشكل

 .على حسم المعركة أحدهماقدرة 

اية في نه يةاإلستراتيجظ على مقدراتها الحفاب يةسرائيلاإلقدرة ال ونبت بالدليل والبرهان أن

مكنوا سواستبدان مصطل   ،وجب إحداث تغيير في النظرية األمنيةأ ممافي تراجع، حرب غزة باتت 

 الجيش من االنتصارس بمصطل  سمكنوا الدبلوماسية من منع الحرب القادمةس.

 سياسيثانياً: الفشل ال
دارة إر في حون القصو يسرائيلالكيان اإلر في بدأ مسلسل تبادن االتهامات بين الساسة والعسك

د تهدي حرب غزة، وعدم توفر معلومات أمنية دقيقة عن قدرات حماس العسكرية، والعجز في معالجة

 .الحرب أوزارها تضعوتطلب تشكيل لجان تحقي  واستماع واستجواب فور أن  ممااألنفا ، 

لم  األخيرة في غزةلعملية العسكرية ا نس أشبتا  شافيتسرئيس جهاز سالموسادس األسب  وأكد 

فشل تحديد  ألنويجب العمل على تحقي  تهدئة طويلة األمد قدر اإلمكان،  ،تحق  أهدافها ضد حماس

ً  ،أو القضاء عليها ،هزيمة حماسبأهداف هذ  العملية والمتمثلة  من يعتقد أن و، اهاحون جدو خل  شكوكا

فهو عالن االستسالم إأو  ،رفع الراية البيضاءل هات سيدفعاالغتياالعبر مهاجمة قادة حماس من الجو 

 م5)ميطئ.

                                                
 .1/8/2014م غيرشون باسكين، سياسي إسرائيلي: حماس ال تعرف الهزيمة، 1
 .17/8/2014م اإلذاعة العبرية، 2
  http://www.alquds.co.uk/?p=208622. 18/8/4201م يديعوت أحرونوت، 3
 . 12/8/2014م وديع عواودة، اإلسرائيليون ال يريدون حرب استنزاف مع المقاومة، الجزيرة نت، 4
: 24/8/2014م حماس لن تستسلم، وترفع الراية البيضاء، القناة العبرية األولى، 5

http://www.asso7ba.com/an/news.php?id=19041  
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يليين األصعدة، لكن اإلسرائميتلف ورغم اليسارة اإلسرائيلية الفادحة من حرب غزة على 

ً حلمو اعتقدوا ً دبلوماسيا مي مع الف إقليمة تحب  منذ زمن طويل، يتمثل بإقا اأنهم حققوا إنجازاً سياسيا

حالة  جرتا، وعلى حماس لها مصلحة فيه يةسرائيلاإلحرب الالمعتدلةس التي تعتبر أن الدون العربية س

 من التنسي  األمني واالستيبار  والسياسي على أشد  بين الجانبين.

ة، إسرائيل أن ما حققت  من دمار هائل ومجازر وخسائر بشرية غير مسبوقة في غز أترو

ً أمام المقاومة، وحماس ة، قريب مواجهةلخصوصاً، إذا قررت العودة من جديد  يمكن أن يشكل رادعا

طال  إ، حين صمتت الجبهة الجنوبية في لبنان عن 2006تحاون محاكاة النموذج اللبناني لحرب و

لية لألجواء ، رغم العديد من االنتهاكات اإلسرائي2014عام حتى  يسرائيلالكيان اإلصواريخ باتجا  

  .اللبنانية

 ة بعدبحي  تمضي سنوات طويل ،استنسا  النموذج اللبناني في غزة وتأمل إسرائيل أن يتم

ويلة من نية طتنعم خاللها الجبهة الداخلية بفترة زم ،الحرب الحالية حتى تندلع مواجهة أخرى قادمة

 الهدوء.

ح  وزير اليارجية سأفيغدور ليبرمانس على المساعدة في التوصل إلى حل للصراع في  لذلكو

، لمنع وصون أسلحة للمقاتلين، هاون االتحاد األوروبي مفتشين لإلشراف على حدودغزة، وأن ترسل د

 م1). صارمة على معبر رف  على حدود القطاع، والتوصل لتسوية دائمة في تفرض مصر قيوداً و

، إلى سنتنياهوسوجود خالفات كبيرة في حكومة  ت عنكشفالجديد في حرب غزة األخيرة أنها 

د التوتر وهجوم من سجان لم الذا وهعلى وزراء من المجلس الوزار  األمني والسياسي الُمصغر،   قبل حب

 حون  ،الجيش وحكومتبين  االتهامات تبادنأقطاب المستوى السياسي فحسب، بل امتد ليقتصر على 

 .غزة فيأسباب الفشل في كشف حجم األنفا  

تحقي   لجنةتشكيل مفر من  العدوان على غزة لن يكونانتهاء بعد  وبات في حكم المؤكد أن 

 لجنة كل المؤشرات تدن على أن  ستقام، ووعدم قدرت  على كشف قضية األنفا  ،بشأن عمل الجيش

 ة.مقاومتحقي  داخلية بمشاركة برلمانية حون فشل الجيش في تقدير حجم األنفا  التي حفرتها ال

ياغة صولهذا شرعت في  ا سيكون،األيام األخيرة للحرب ممنذ  تدركأجيش الن قيادة كما أ

ر رياتق فيها أن الجيش عرض على رئيس الوزراء ووزير الحرب ذكرتونيقة تقييم لمسألة األنفا ، 

ً لك، هاعن  لتهديدات أخرى. زائداً  ن الحكومة لم تكترث، بل أعطت وزنا

ة وإعاد ،وعجز  عن حسم المعركة ،ووج  سياسيون انتقادات الذعة ألداء الجيش في غزة

 العوامل التالية:ن قرار سحب القوات من القطاع اتيذ في ظل أل ،للجنوبالهدوء 

 ازدياد خسائر الجيش، -1

 عجز  عن إخضاع القطاع، -2

 ،في حسم المعركة  فشل -3

 نيين، ف المدعلى المستوى الدولي بسبب استمرار استهدا تل أبيب  تالثمن الباهن الذ  تكبد -4

 م2).الدبلوماسيةإعطاء فرصة لنجاح الجهود  -5

لضباط أن حد كبار األتصري  في  ذروت ، والعسكر  السياسي يينتوتر الشديد بين المستوغ لوب

ً واحداً الحتالن غزة ر من إذا حصلنا على ضوء أخض وتقوي  سلطة حماس، ،الجيش يحتاج أسبوعا

 ير الموقفن تقدألبأن  سمضللس، حدي  الضابط صف ها، ووأنار غضباً شديداً في أوساطمما  الحكومة،

على  الجيش أن السيطرة قادة، حي  تحدث ما ذكر ميتلف ع الحكومةلذ  عرض  قادة الجيش على ا

هوراً تتطلب ش 2002القطاع وتقوي  حماس على غرار حملة السور الواقي في الضفة الغربية عام 

 .طويلة، وقد تمتد لسنة أو سنتين

: كيف رج للمستوى العسكر هم المحسؤالاإلسرائيليون على طرح ن والسياسي ودأب المسئولون

، من النتائج التي حققها يةالحكومة غير راضأن  ؟ في ضوءتنفيذ مهمت  المحددة في غزةبفشل الجيش 

، ولذلك لقتان في منطقة صعبةليمثلون دولة ضعيفة مضطرة  اليسارواليمين الحزبيون في القادة وبات 

                                                
 .7/8/2014م صحيفة بيلد األلمانية، 1
: 7/8/2014م جيهان فوزى، هل كسبت إسرائيل المعركة في غزة؟ األهرام المصرية، 2
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ً ألوسياست ،  سونتنياهسرئيسها لانتقادات من داخل الحكومة موجهة  ظهرت  ن  أعطى الجيش هدفا

 ً  م1)إعداد عسكر  ساب  لذلك. دون، نم تغير هذا الهدف مع مرور الوقت غزة في حرب عسكريا

 أسلوبمن حي  سمواضع خلل مقلقة في الجيشس، حد الحدي  عما سمي ت ادانتقووصلت اال

ليل من لها القمواطن ضعف يقاب إلىإدارة المعركة في غزة من قبل الساسة والقادة العسكريين، وأشارت 

تشاف وأوضحت أن االستيبارات أخفقت في اك ،لحربامواطن القوة التي تمتع بها الجيش في خوض 

 .اء قادتهافمنظومة القيادة والتحكم لدى حماس، والعثور على مكان اخت

 زةحرب غعلى آخر التطورات بشأن  اطلعواقان وزراء في المجلس الوزار  المصغر إنهم و

ت أين وصلماذا يحصل، و ايعرفو ملو، هملم يتحدث مع  نب ألمن بيانات حماس، وليس من سنتنياهوس، 

، حكمة والتوليس اإلدار ،لبلبلةل، ويشير سمحرج  بـسالصرف، واصفين تالمفاوضات والتهدئة مع حماس

 الموقف في غزة.وضعهم في صورة متهمين المستوى السياسي بعدم 

وقف للتالي ووضع  في اليوم ا ،يفكر، قبل اتياذ أ  قرار، بصورت  سهونتنياس وكان واضحاً أن

ض أكثر مكانت  لليطر: مواصلة الحرب أو وقفها   ؟الحرب، وما الذ  يعرب

صل حيذكر جيداً ماذا وسيواج  ارتفاع عدد القتلى من الجنود،  حرب غزة فإذا واصل -أ

لى دد القتعالستقالة مع ارتفاع اضطر لو ،في حين  سمناحيم بيغينسسب  لرئيس الحكومة األ

 ، 1982الجنود في حرب لبنان عام 

وكما يقون بع   ،واالنتقادات من الداخل ،وإذا أوقفها فسيضطر لمواجهة خيبة األمل -ب

 م2)وزرائ ، فإن حيات  لن تكون سهلة.

وقف  ادوارأ سغانتسونتنياهو ويعلون الواض  أن الثالني اإلسرائيلي الذ  قاد حرب غزة س

ماس حوتلقي  ،شرط إيجاد المعادلة التي تتي  لهم الحدي  عن ضرب األنفا  بشكل جارفبرب، الح

عركة ن المأ واتوقع، وجيداً أن مطلب نزع السالح عن القطاع لن يتحق  وادركأ ، لكنهمأقسى الضربات

لكن ، هااصلتشرعية دولية لموالحكومة ل وافتقاد ،على نهايتها بفعل الضغط األميركي تشرفأ األخيرة

 ها.سيحدث هزة أرضية سياسية داخلكان  مبكراً وقف الحرب 

لم في حرب غزة كان مقبوالً، فالتنسي  بين القيادتين السياسية والعسكرية هذ  المرة ورغم أن 

 ،تحقي لللكن  ما زالت تُسمع دعوات للضباط،  وعزن ،وانهيارات في األداء ،تحدث معارك بالسكاكين

في الكنيست  واألمن، وأعلنت لجنة اليارجية األنفا قضية تشكيل لجنة لفح   عالن مراقب الدولةوإ

 ً  م3طرفها.) من تحقيقا

قم اتياذ من مشاكل جدية، وأن طاخالن الحرب  ىعاناإلسرائيلي ئتالف الحكومي االأن واتض  

 ةيصحفال همتامرمؤت سسنتنياهو ويعلون ، ولذلك عقدالقرارات السياسية واألمنية إلسرائيل في حالة تفكك

 ً ين ضد عدويهما األون حركة حماس، والثاني الوزراء في المجلس الوزار  المصغر الذ موجها

 يثرنرون دون توقف، ويوزعون اليطط والنصائ  في كل االتجاهات.

في  تل أبيبالمعل  العسكر  أن حماس حققت انتصاراً بالنقاط على  سعاموس هارئيلسقان و

، وبالتالي فإن تجاوب مع مبادرات وقف إطال  النارالد من صعوبة ااقع زهذا الوو، األخيرةالحرب 

ً تغزة لم  حرب وإلحا  أضرار فادحة  ،حرب استنزافسسفي الدولة بأن  زج ب سنتنياهوس، واتهم حق  شيئا

وتقوي  الشرعية الدولية التي حصلت عليها، والمس بالرصيد الذ  حققت  على مدى سنوات  ،باالقتصاد

ً يلم  ذ ال طويلة  م4.)حق  شيئا

 يتباههذا االستقطاب اإلسرائيلي داخل المؤسستين السياسية والعسكرية، لم يجد مع  حالة ال

بحديثهم المتكرر عن تحقي  األيام األولى من سالجرف الصامدس في كبار قيادات الجيش التي أعادها 

 اورجاله حماسلكن  ،سار للعدومؤشرات االنكوتوفر الضربة القاضية لحماس، توجي  إنجازات هائلة ب

                                                
 :4/8/2014م سلوني لوفيشس، حماس طورت قدراتها وانتصارنا خداع، القناة العبرية الثانية، 1

 -4673-f2e0-122741d17432/57ea5556-9c10-4ca1-4dff-http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603
8600ea342913-afdc  

 :4/8/2014م حسام سويلم، الرهانات الياسرة في حرب غزة، جريدة البوابة، 2

abhnews.com/716700http://www.albaw  
: 4/8/2014م شمعون شيفر، الجيش اإلسرائيلي فشل في تحقي  أهداف ، يديعوت أحرونوت، 3

http://yanair.net/archives/73654  
 :11/8/2014لللنانية، م يحيى دبو ، أسئلة تل أبيب: كيف فشل الدمار في كسر الفلسطينيين؟ األخبار ا4

akhbar.com/node/213315-http://www.al  

http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/57ea5556-f2e0-4673-afdc-8600ea342913
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/57ea5556-f2e0-4673-afdc-8600ea342913
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/57ea5556-f2e0-4673-afdc-8600ea342913
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والهجوم على قوات الجيش حتى  ية،سرائيلالمدن اإلالتحكم بقواتهم، وإطال  الصواريخ على  اواصلو

 ابع من المعارك.ساألسبوع ال

ً توقعوكان م ن عالن عواإل ي الحاكم،سرائيلاإلسقاط االئتالف إلأن يؤد  العدوان على غزة ا

دت  وكب ،جيشاللتعادن االستراتيجيس مع المقاومة التي صمدت أمام انتيابات مبكرة في ظل حالة سا

 .خسائر فادحة

ستعجل واشعر بـسوجع رأسس كبير،  سنتنياهوسأن قان  سرترييوسي فسالمحلل السياسي بل إن 

وحكومت  النتقادات على لسان وزراء وأعضاء كنيست ممن   تعرضمع تزايد إنهاء العدوان على غزة، 

 م1.)واضحة للحرب إستراتيجيةوجد يرون أن  ال ت

 دات ل توجي  االنتقا التوبيخ وزراء واصلو س مرات عديدةنتنياهوسهذ  االنتقادات دفعت 

فقد  حكومةعبر عن حالة ضغط شعر بها رئيس مما وللحكومة عالنية قبل أن تضع الحرب أوزارها، 

ً لققوبات  ،عدوان على غزةخسائر سياسية وشيصية بعد انتهاء ال ىيش، ويالسيطرة على وزرائ  ن م ا

 نهاية الحرب، مما يعني احتمان خسارت  الحكم.في ضعيفة ومتعبة  الدولةظهور 

ً للمتابعين للساحة الحزبية اإلسرائيلية أنب ال أحد من السياسيين الذين يدعون  وبات واضحا

رة عن خصوم  في سنتنياهوس لتقوي  سلطة حماس في غزة يعني ذلك فعالً، ألنها دعوات عبثية صاد

 ،وتداعياتها السياسيبةالقطاع الثمن الباهن المتوقع ليطوة مثل احتالن ال يدركون إطار الحرب الداخلية، و

 م2)ال يريدون تقوي  حماس، بل تقوي  سنتنياهوس.هم ببساطة 

تقادات توجي  وزراء بارزين انية، بسرائيلاإلحروب الفي تاريخ وجاء األمر غير المسبو  

ملية سيع العفي اتياذ قرار حاسم بتو ستأتأت سفيما الحرب ما زالت دائرة، على  سنتنياهوـسلعلنية 

ً في الحكومة ر ، وزيالعسكرية، ولم تعد االنتقادات تصدر فقط عن زعيمي الحزبين األكثر تطرفا

 منخرون وزراء آ بل انضم إليهما س،نفتالي بينيتسووزير االقتصاد  سأفيغدور ليبرمانساليارجية 

يمور ل ،الومسيلفان ش ،دعون ساعرسغ، مثل سنياهوتنسليكود الذ  يتزعم  الوآخرون من داخل  ،الحزبين

 !مةيقودان الجناح الحمائمي في الحكو سنتنياهو ويعلونس، وبدا أن سيسرائيل كاتس ،ليفنات

ً  تأنها ترك سنتنياهوـسبالنسبة لغزة سلبية لحرب السياسية النتائج ومن ال ً س انطباعا دى ل يئا

ً  50منذ  اقبواالناخبين اإلسرائيليين الذين ر ناميكية الدقيقة ال يعرف الدي، وسير الحرب الباهظة يوما

  ن تؤدرج  أيما ، م، لكن حالة التعادن االستراتيجي مع حماس تعني بداية السقوطت لسقوط حكوم

 الفات االئتن مكونت قائمة أصال بيتوسيع تصدعالإلسرائيليين لالحرب التي تيللتها نتائج سلبية بالنسبة 

 .الحاكم

 ، تقاعأوقع ضحية عنجهيت  التي ألن   غزة، خاسر من حربشب   سنتنياهوولذلك خرج س

ً وا بعد انتهاء الحرب جدالً  يةسرائيلاألوساط اإل تشهد ، حي ب  إلخفاقات متكررة تفضأو شأن ب سعا

ً سقوطذلك يعني  دون أنوالعسكرية، واالستعداد لها من قبل الطبقتين السياسية  تها،إدار ً  ا  سريعا

 األحزاب اليمينية والمتطرفة قوة.فيما ستزداد لحكومة، ل

غلبية بأن األ تدافأ استطالعات الرأ  التيغزة هي  س خالن حربنتنياهوسنقل على أا لكن م

تها ن نهايموكلما اقتربت الحرب ، وإسقاط حماس ،الساحقة من اإلسرائيليين ترغب باستمرار العدوان

جراح ب سنتنياهوسومن شأن  أن يصيب  ،متقلبالمزاج الاألنظار نحو الرأ  العام، صاحب  تتوجه

 .سياسية قاتلة

ً اإلسرائيليين  أن وطالما ً  يريدون حسما طالما ظهر بصورة سياسي فإن  ،  تجا  حماسواضحا

ء أن استطالعات ، في ضووال يستطيع ضمان ذلك ،صاحب تجربة عسكرية كبيرة يعي حدود القوة

 م3.)أن العملية العسكرية ضد غزة أضعفت قوة الردع اعتقدوا% من اإلسرائيليين 73أن أظهرت  الرأ 

على خلفية  سنتنياهوسرئيس كتلة حزب العمل المعارض هجوماً الذعاً على  سإيتان كابيلسشن و

األمنية لسكان التجمعات االستقالة، في ظل ترد  األوضاع وطالب  باالرتباك في إدارة معركة غزة، 

                                                
: 2/8/2014م نتنياهو يفقد السيطرة على األحداث، ويتحر  إلنهاء القتان، هآرتس، 1

aleej.com/ar/node/1924http://thenewkh  
 .13/8/2014م شالوم يروشالمي، معاريف، 2
: 2/8/2014م بن كاسبيت، صمود حماس ينذر بسقوط نتنياهو، معاريف، 3

http://www.rasd24.net/newsdetails.aspx?id=1314341  

http://thenewkhaleej.com/ar/node/1924
http://www.rasd24.net/newsdetails.aspx?id=1314341
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هناك انطباع و، اوأهدافهالحكومة يشعر باالرتباك إزاء مواقف الجمهور ن ، وأللقطاعلالسكنية المحاذية 

 .اتهاعرف مآن سياستال  هابأن

، ة واضحةبهزيمالحكومة واليشية أن تُمنى  ،المشهد اإلسرائيلي ململتفي تجليات أخرى على و

حرب  ي إدارةف، لفشلهما سنتنياهو ويعلونسلـانتقادات حادة  سفان ديسكينيوسالشاباك  وجب  رئيس جهاز

ولة للد بيرما تسبب في إحراج كمإعالن االنتصار قبل أن يستقر وقف إطال  النار، بغزة، وتسرعهما 

 .اهأمام جمهور

إلى حرب  الجيشونجاح المقاومة بجر  ن على غزة،عدواالبفشل  ات اإلسرائيلية توالتفاعتراال

إلى المكان الذ   همواقعت بووصل ،حققت أهداف حماساإلسرائيليين  أن تحق  أهدافبدن وستنزاف؛ ا

كان من المفترض أن تعيد الثقة ، بعد أن الشعور باألمن على نحو خطير همفقداني ضوء ف ،  الحركةتريد

ع غزة مبكراً، قطا ةغادرمو ة،متأخر الحرب ءبدو ،العدوان على غزة ةرإدا طريقةبسبب  ،لهمواألمن 

الثقة بالحكومة والمجلس والوزار   الجنوب فقدفي واألهداف لم تحق ، والردع لم يرمم، والجمهور 

 م1)المصغر للشؤون األمنية.

مدة  ، وطونائهانتهانوع التسوية التي ستُحرز بعد ب متمثالً غزة  حربامتحان نتائج  بداوبالتالي 

ً ؤ تنبال ويبدو من الصعوبة بمكان ،التهدئة بعدها  األضرار بحجمفقط  ليست متعلقة األمورألن  بذلك مسبقا

سن يح يئيلسرااإل ت في الشارعسمعن طبون النصر التي اً، ألأيضبل بتطورات المستقبل  ،وقوة الردع

ضحية أن التقناعها بإللجبهة الداخلية لفهذ  معركة نفسية موجهة في األساس  ،أن تُستقبل بحذر وشك

ً  والجهد لم يكونا  .عبثا

شمون يالذ  أصب  خصوم  من الساسة  سنتنياهولـسحفن صورة النصر مهم أكثر من ذلك، فإن 

ع مغزة طاع قمن ن الذين ييرجو، ولقادة األلوية ،الدم، ولهيئة القيادة العامة التي تهاَجم بسبب أدائها

 ا يأتي.لم يجب عليهم أن يعززوا روح القتان عند مقاتليهم استعداداً و، شعور بالنجاح

نتائج ، ففور انتهاء حرب غزةالحاكم  اإلسرائيليبدأت رياح األزمات تضرب االئتالف لقد 

 سونتنياهس بدأت الحرب وفي جعبةوقطاع لم تكن كما أراد الزارع اإلسرائيلي، المعركة على الحصاد 

امل، كشكل بها الكثير من األحالم والتوقعات والتصورات، لشطب المقاومة الفلسطينية، وتدمير قدرات

ع على ت الوقائا باتوبالتالي دفع الفلسطينيين لرفع األعالم البيضاء، والتسليم بما هو مطروح عليهم، فيم

 .األرض تشي بشيء آخر، فال صواريخ المقاومة توقفت، وال قدرات األجنحة الفدائية انتهت

ً توقعوبات م دراما سياسية ُممزقة الداخلية بمراحل تسودها س اإلسرائيليةأن تمر الساحة  ا

لألعصابس في ظل تبعات الحرب األخيرة، على شكل توالد استقطابات جديدة، وإعادة انتشار سياسية 

 م2).طابات السياسية عند كل المنعطفاتحزبية في ُمجتمع يتميز بيصوبة االستق

لتي ضايا القااالختالفات العميقة تجا   توتوالدحون نهاية حرب غزة، االنقسام في الرأ  وظهر 

ات النقساما تزدادواالسياسية واإلعالمية واالجتماعية واالقتصادية، الحرب على األصعدة  أفرزتها

 ً لي ، وبالتالحاليد تقود نحو تفكك االئتالف اليطوات سياسية ُميتلفة ق في بع  الحاالت، تمهيداً  عمقا

 رين القادمة.العودة لطرح موضوع االنتيابات البرلمانية الُمبكرة للكنيست العش

ً  ىعان يسرائيلالجيش اإللئن بدا أن و نية، لفلسطيبفعل قوة المقاومة ا  خالن حرب غزةعسكريا

 .ومتاعب المعاناة السياسية لحكومت  لم تقل قسوةفإن 

مع  يينسرائيلاإلأن تصفية حماس ستعزز عالقات س أفيغدور ليبرمانسوزير اليارجية فقد أعلن 

وأمر السلك الدبلوماسي للكيان، يساعد على إبقاء وتعزيز التأييد الدولي  مما المعتدلة،الدون العربية 

وبدأ هذ  الحملة بنفس ، من  ،االنطال  في حملة شرح وإقناع في دون العالم بضرورة تصفية حماس

تصفية حماس ، للح  على خالن إجراء سلسلة اتصاالت هاتفية مع ميتلف القادة في دون العالم

كارنة مثل قصف المفاعل بتتسبب  استراتيجيةويهدد مواقع  ،وخي قبل أن يتفاقم أكثروميزونها الصار

 م3)أو مجمع تجار  تقع في  ضحايا كثيرة. في حيفا، أو مصانع تكرير البترون والكيماويات ،النوو 

                                                
 :10/8/2014: المقاومة نجحت في جرنا لحرب استنزاف وحماس حققت أهدافها، المركز الفلسطيني لإلعالم، م شاؤون موفاز1

https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=160111  
 :30/8/2014اتورة اإلسرائيلية للعدوان على غزة، الجزيرة نت، م علي بدوان، الف2
-http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/8/28/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9

-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%

%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86D9%84%D9%%  

: 12/7/2014اإلسرائيلية، لداخلية االجتياح البر  يعمب  اليالفات ام 3
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 ألطنان منالمكان والسكان معاً بآالف اسالح الجو اإلسرائيلي في غزة أسابيع، قصف  7 وبعد

لن ، وال أعيسقط رات، في عملية قتل وتدمير منهجية قلما شهد العالم لها مثيالً، لكن القطاع لمالمتفج

ر يلية أكثإلسرائابعة، وهددت القيادة السياسية سظلت وسائل الحرب تتغير طوان األسابيع الو ،االستسالم

اصيل خون في تفلكنها امتنعت عن الد ،وتوسيع نطا  الحرب ،من مرة بتطوير الهجوم على القطاع

 ة.أن تكاليف مثل هكذا خطوة ستكون باهظة، وبال نهاي تأدرك ، ألنهاإعادة احتالن القطاع

  أن تظنولم يكن لدى الحكومة اإلسرائيلية من هدف واض  عندما بدأت العدوان على غزة، 

لد   اؤكد موقعهتالدورية في تحجيم قوى المقاومة واستنزافها، و امارس عملياتهتسوكون شأناً يسيراً، يس

لها من اليوم الذ  انتهت في  الحرب  تستعداو ،الحرب تتوقع حماسلكن  ،دوائر اليمين اإلسرائيلي

وفي واحدة من أبرز حلقات حروب الفقراء المحاصرين، وقفت نلة من شباب غزة أمام آلة  ،السابقة

 م1)لية، وإرادة ال تكسر.الحرب اإلسرائيلية الضيمة، مظهرة شجاعة غير مسبوقة، ومهارة قتان عا

نجاز إفشل الفادح في تحقي  وتمثل اإلخفا  السياسي اإلسرائيلي المبكر في حرب غزة بال

ي لم ، التملموس في مواجهة المقاومين، أو التعرف على مواقع إطال  الصواريخ، وخسائرهم الباهظة

حي  ، كثر قسوةأ يةلاتحل امرلرب أفقد القادة اإلسرائيليين صوابهم، ونقل الحمما تكشف كل تفاصيلها، 

اع الي القطم بأهلم تعد حرباً بالمعنى المفهوم، بل مجرد قصف هستير ، قصد ب  إيقاع أكبر قدر من األل

 .ومؤسسات  وبنيت  التحتية

 ليس هناك دولة في التاريخ الحدي  استدعت عشرات اآلالف من احتياطيها العسكر ،و

دها مع ن حدومجنود والطائرات، لتدمير عدة أنفا  في الجانب اآلخر ونشرت مئات الدبابات وناقالت ال

ن ر، خالبقعة صغيرة مثل غزة؛ أنفا  ليس من الصعب أن يعاد بناؤها، وأن يصب  عددها أكبر بكثي

 أسابيع من نهاية الحرب.

ية مستندا لجملة من األسباب الذاتالحرب جاء اإلخفا  اإلسرائيلي في تحقي  أهداف و

 :عية، يمكن تركيزها فيوالموضو

 ما واجه  الجيش من مقاومة عنيدة في غزة، كبحت جماح تقدم  نحو القطاع،  -1

مة على لمقاوج العديد من التسريبات اإلسرائيلية، والتأكيدات الفلسطينية على ضراوة اوخر -2

 ، مشارف غزة الشرقية

ً ، شنبت أوساط إسرائيلية نافذالحرببعد مرور أيام قليلة على انطال   -3 على  افراً س ة هجوما

ة لم تُحق  أيبا من أهدافها التي وضعه الحربالحكومة، ألنب  توى ا المسضدب حماس في غزب

 ،  ،من مواصلة إطال  الصواريخ هاالجيش لم يتمكبن من منعوالسياسيب

ق  نل في فشولم يستطع الجيش حلب مشكلة األنفا ، التي باتت تُشكبل خطرا إستراتيجيبا،  -4

وأتقن إطال  الصواريخ من منصات تحت  ،األنفا  الذ  تطور كثيرامشروع هندسة 

 ،األرض وسالمتها

لم ويش، الصواريخ على العم  اإلسرائيلي، رغم العمليات العسكريبة للج استمرار تساقط -5

بيرة لة كدوأْن تتمكبن منظمة صغيرة جدا مثل حماس من إلحا  هذ  األضرار ب يعد معقوالً 

 س،إسرائيلمثل س

ع مندلعت المتواتر عن مستويات تراجع الجيش خالن المواجهات التي ا يسرائيلاإل حدي ال -6

س ن  حمان الجنود يحاربون في ظروف ميدانيبة معقدة، مما مألالمقاومة على حدود غزة، 

لى ا، وعإنجازا إستراتيجيا بعد أسرها الجند ، ينضم لعدة إنجازات إستراتيجيبة حققته

اليين أمام المالحة المدنية عدة أيام، وإجبار م يةرائيلساإلجواء األرأسها إغال  

 ،المستوطنين على النزون في المالجئ

من  مقبونالمقاومة على مستوى  ةحافظمع مارتفاع نسب القتلى في صفوف الجيش،  -7

بت ة أصاوأنجزت خالن العدوان عمليبات عديدة كمناورات فعلية ناجح ،قدراتها وعناصرها

زت قدرات ،الهدف  ها.وعزب

 وجاءت الشواهد تترى عن الورطة السياسية واإلستراتيجية التي وجدت فيها الحكومة

ن  قسام، بأتائب الاألداء العسكر  لكت أوساط عسكرية إسرائيلية وصفاإلسرائيلية نفسها عالقة فيها، فقد 

 .لغايةلوبشكل كبير  ،يمكن مالحظت  على مدار سنوات قليلة، وأكثر احترافية وخطورة من ذ  قبل

                                                
: 6/8/2014، القدس العربي، انتصار بالغ الداللة في ظل توازن قوى ميتلم بشير نافع، 1
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ن الحتالاساب  كانت المقاومة تكشف عن نفسها بشكل أسرع، أما اآلن فهي تنتظر جنود الففي 

جيد،  بتسلي  نها تتمتع، ألالصاروخيةوتطور قدراتهم النوعية مما يدن على ليمروا من خالن كمائنهم، 

ناك بحت هاحد، أصبداًل من العمليات الفدائية التي ينفذها شي  وووجنودها مدربون بشكٍل ممتاز، 

 تكتيكات ميتلفة إلدارة المعارك.ووحدات للقتان وتدريبات متفوقة على أسلحة نوعية، 

بصياغة  ت لكتائب القسامسمح ألنهاساحة تدريب من الدرجة األولى، غزة حرب وشكلت 

ت وباتوالمناورة في المناط  الحضرية،  ،وممارسة التدريب بشكل عملي ،وتطوير التكتيكات ،القادة

 ممامع عقيدة ومهارات تكتيكية، في جيش نظامي حترافية تتحون إلى وحدات االمسلحة  المجموعات

 م1).خالن حرب غزةمستوى جديد من اليسائر، علم  اإلسرائيليون لسيؤد  

 ،اديد جدوبشكل ش ي،سرائيلاإل الشارع قلبت حرب غزة المعايير والموازين والمفاهيم فيلقد 

ً فاليمين المتعطش دوم منط  بعامل والمستعد تجا  أ  حدث ألن يت ،إلظهار قوت  في معادلة الصراع ا

رع ما بأس هاوالسعي لليروج من حرب غزة،س اضطر للتعامل بحكمة مع ونجنفي طريق  للسرب البيت 

، فع  باهنلذ  يداإحساس  بأن الثمن  ،ذلكلومن الجائز أن واحدا من بين أهم األسباب التي دفعت   ،يكون

 .ا باهن جداربم

قتل يف ،حرب شاملة ضد غزةليرج يقبل بضع سنوات، أن  مع أن  كان بوسع الجيش اإلسرائيلي

وجد  2014 لكن  في ،وإال قلبت األرض على من فيها ،ناد  بشعار سإمسكونيسيو ،دمر الحجريو ،البشر

 .قرر اليروج من غزةينفس ، ومن طرف واحد 

ً أن  ي يد األساسن التهدأل  أمام الحكومة اإلسرائيلية،سهالً ليس السياسي القرار وكان واضحا

لقيادة اب   تالسوط الذ  لوحوهي  ،الحرب البرية تكانضد حماس في غزة على ألسنة اإلسرائيليين 

ً تأن الغارات الجوية والقصف المدفعي والبحر  ال  تجدواإلسرائيلية عندما   .ميرر التدغي حق  هدفا

ترى أن غاية الحرب هي التي بني على نظريات الحرب الحديثة الم يسرائيلوجد الجيش اإلو

ال أحد يستطيع ، وحون مفهوم الردع في غزة دوريحوم ويجد نفس  ، وفرض اإلرادة على اليصم

 ،أغلب الدون العربية ، بلما تمتلك  ليس فقط المقاومة في غزةومتلكها يالمقارنة بين القوة التدميرية التي 

ً ة فالدولة اإلسرائيلي ً  تمتلك سالحا ، ووسائل إيصان ذخائر متنوعة ،وتكنولوجيا نارية متطورة ،نوويا

تحقي  الغاية بلكن ذلك لم يفل   ،تتباهى بامتالك منظومة سيطرة وقيادة قد تكون األكثر تطورا في العالمو

 م2)ومنع العدو من فرض إرادت . ،األساسية أل  جيش يحترم ذات : حماية الحدود

 راراً ن الحرب في غزة، وبحسب كل المعلقين السياسيين والعسكريين، كان انجما جرى طواو

 ً منذ  القطاع أن السبيل الوحيد لكسر الحصار المفروض على األخيرةفقد أدركت ، خلف حماس إسرائيليا

 .سنوات طويلة الذ  تفاقم كثيرا في السنوات األخيرة هو االقتحام بالنار

تها، دانت من إبواقع أن البيئة الرسمية العربية األقرب امتنع ةيسرائيلالحكومة اإلورغم تمتع 

 ً ً  وخلقت انطباعا ير لتغي تضطروا ،غير مرتاحة أبدا لكنها بدت ،عنها ولمصلحتها بأنها تيوض حربا

 سوية التوربما االضطرار لدفع نمن سياسي الح  يقرب الجميع من ، موقفها من السلطة الفلسطينية

ً ، ليها حكومة اليمينوال تتطلع إ ،تريدها بنصيحة  رر األخذقس نتنياهوسمن الواض  أن فيكن الحان،  وأيا

  .واالكتفاء بالقصف المدفعي والجو  والبحر، والهروب من غزة ،بع  مقربي : إعالن النصر

ليين سسييرت متكان والمظوحدات النيبة من يتذكر من اإلسرائيليين العمليات الياصة لو

متار أل  على بعد  تتعرضى ما يتحسر وهو ير ،ن العربية وصوال إلى أوغنداس في الدو13وشييطت 

 ،لوراءلنة س 100 هاوأعاد ،ن  تم ردع المقاومة في غزةأ اإلسرائيلي قونالال يكفي غزة، و من حدود

 ً لردع إنجاز ا تفضحوإال فإن يوميات الحرب  ،ترجمة ذلك في سلوك على األرضألن  كان مطلوبا

 الذ  تحق .

 واطنينسفكت دماء مها أنب طورة الفشل السياسي الذ  منيت ب  الحكومة اإلسرائيلية تمثلخ

ً  ،ودمرت بيوتا باآلالف ،عزن ردع ن الأبأم عينها  أتلكنها ر ،ومحالت وخربت مزارع ومصانع وورشا

 . جنود داخل وخارج غزةالوصارت تالح  ، والمقاومة نضجت ،لم يتحق 

                                                
 الرابط التالي:، ترجمة المقان على 3/8/2014حماس تحارب بشكل أذكى وأكثر خطورة من أ  وقت مضى، واشنطن بوست، م 1
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على  احواألربالطرف الراب  عند التدقي  في ميزان اليسائر زة في غالمقاومة وهكذا تبقى 

 النحو اآلتي:

 ،احتفظت بقيادتها العسكرية والسياسية الموجودة في القطاع سليمة وفاعلة -1

مصانع من أنفا  وتجهيزات و األرضبنيتها العسكرية، السيما الكائنة تحت حافظت على  -2

 ،ليمة وعاملةتجميع وتصنيع وترميم لألسلحة والصواريخ، س

ج ومناه أسلحةاإلسرائيلي، من خالن استيدام  المحتلاكتسبت خبرة قتالية نمينة في وج   -3

 ا، وعلى مدى فلسطين المحتلة كله ،عمق  إلىقتالية نوعية مكبنتها من نقل الحرب 

ا السيم ،سلحت  المتقدمةأن افشإو، العسكرية العدو من كشف نغرات خطط المقاومة مكبنتت -4

 ،بيعساأياماً وأسكان مستعمرات  تيويف و ،س، وشلب مرافق  الحيويةيةلحديدسالقبة ا

كت الشعب الفلسطيني في الضفة  -5 والشتات،  وبالد 1948المحتلة عام  واألراضيحرب

سهمت طلقت تعبئة شعبية الفتة أأوفي وج  العدو، و األرضوحققت وحدت  الوطنية على 

 ،الفلسطينيةالقيادية  األوساطبدورها في تعزيز تقارب 

تقاء يرشحها لالر مماوالدولية،  اإلقليميةصدارة القضايا إلى أعادت قضية فلسطين  -6

ة م إلعادتوفير مصادر التمويل الالزووالدولي،  اإلقليميمستويات عالية من االهتمام ل

 اإلعمار االقتصاد  واالجتماعي.

ووعدت  لجيش اإلسرائيلي،ويتض  مما سب  أن حماس استعدت عسكرياً للمواجهة األخيرة مع ا

في انبين، ون الج، مما عمل على اتساع رقعة المواجهة كماً ونوعاً بيآت متالحقة شهدها ميدان غزةبمفاج

 واحد من نالنة: خالن أيام الحرب اليمسين، عج اإلسرائيلي أزكل األحوان، فإن أشد ما 

 زوان قدرة الردع من نفوس ساألعداءس، -1

 التدبير في التيطيط والتنفيذ،استيدام سالعدوس العقل و -2

 للمعلومات االستيبارية المسبقة. يسرائيلاإلفتقار اال -3

نطل  اعندما ، أن الجيش ، رئيس شعبة االستيبارات العسكريبة الساب سعاموس يدلينسقان و

ى النحو كون علي قدإنب التعريف المحتمل ألهداف الحملة ، ولم يُطلع الجمهور على أهداف  حرب غزةإلى 

 ها. هياروان، لتالي، من السهل إلى الثقيل: حماية سكان الدولة، خل  ردع، ضربة شديدة لقدرات حماسا

لما طالت فإن  ك ،أمام حماس كان خل  الردع يسرائيلاإلرضنا أنب الهدف اإلستراتيجيب تفاوإذا 

 ولكن ،إذا تحق من الصحي  االكتفاء بانجاز الردع، وفيها أحداث قاسية غير مرتقبة،  تقعوالمعارك، 

 م1)تكفي إصابة واحدة لصارو  بتجمع سكاني إسرائيليب لتغيير الصورة تماًما.

ازات من اإلنج عدداً في غزة، ها تضاخ في هذ  المعركة التيفي المقابل، حققت المقاومة 

ً  النوعية  رزها:أب مناسية، مما جعل اإلسرائيليين يشعرون بيطورة أزمتهم السيالمعارك السابقة، ب قياسا

ب أو في غزة على منظومة القيادة والسيطرة، ولم تتعرض للضر المقاومةحافظت قيادة  -1

مة التعطيل، وتمكنت من االستمرار في تسيير الوزارات والمؤسسات وعمليات المقاو

حدث  مة كماولم تقع خسائر من سالوزن الثقيلس في المستويات القيادية للمقاو، بشكل فعان

 سابقا.

، ن قبلدها مإلسرائيلي القدرة على المبادرة وعلى البداية الصادمة التي اعتافقد الطرف ا -2

ن في القطاع م المقاومةوقع في حالة سعمى استيبار س على األرض، بسبب استفادة و

 . وحصرها في أضي  نطا  ،خبراتها السابقة، وقدرتها على ضرب ظاهرة العمالة

تيبط في وال التسليحية والجوية، ةهيمنالرغم  اإلسرائيلية المحتملة سبنك األهدافسف اضعإ -3

وى تمكن من ضرب قالضرب األهداف المدنية واالقتصادية والمؤسسات الحكومية، دون 

 ومراب  صوارييها. ،وميزونها التسليحي ،المقاومة

حالة التفاف وإجماع شعبي واسع، رغم الضربات العنيفة للقوات في غزة حققت المقاومة  -4

، ف  أبناء القطاع بشكل عام االستجابة ألوامر اإلخالء من مناط  محددةاإلسرائيلية، ور

فرض شروط اللعبة، ليجد بعاش الطرف اإلسرائيلي حالة ارتباك كبيرة، بعد أن فشل فيما 

تحمل ب ةغبارغير العسكرية القيادة المترددة، والسياسية ال تهماإلسرائيليون أنفسهم أمام قياد

 )2)المسؤولية.

                                                
   http://samanews.com/ar/mobile.php?act=post&id=207267:14/7/2014وقف العملية العسكريبة فوًرا، م 1
 :19/7/2014م محسن صال ، غزة المقاومة تعيد توجي  البوصلة، 2
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ً  تشاعوهكذا   كامنة فييرة المن أشد أيامها حلكة بسبب المفارقة الكب القيادة اإلسرائيلية بعضا

ً  معظمتهدد وتفرض سطوتها على  فهي األخيرة في غزة،واقع الحرب  وتعرض  ،الدون العربية تقريبا

ماس ح ا معنفسها عاجزة عن حسم معركته تجدو ،نفسها كواحدة من القوى العسكرية األعظم في العالم

من  صغيرةلارقعة هذ  ال  الذعر في نفوس أقل من مليوني فلسطيني في ، رغم محاولتها بقطاع غزة في

 من أرض فلسطين.% 1.5األرض ال تعادن أكثر من 

ً ثالث  : الضربة االستراتيجيةا
لجيش ابة في المعارك التي دارت على مشارف غزة بين المقاتلين الفلسطينيين وألوية النيلفتت 

 تناقضين:رين مي، أنظار العديد من القوى اإلقليمية والدولية في المنطقة، التي فوجئت بأماإلسرائيل

في  اً لوج ،وجه همابسالة المقاتلين الفلسطينيين وهم يقاتلون الجيش األقوى في المنطقة، والتحام -أ

 أكثر من ساحة مواجهة على طون حدود قطاع غزة الشرقية والجنوبية والشمالية،

 متهنجازاإود اإلسرائيليين، وعدم قدرتهم على الصمود أمام المقاومين، واقتصار رخاوة الجن -ب

 العسكرية على سالح الجو في هدم وتدمير البيوت والمنازن، ما يعني تراجع القيمة

 أمام حلفائ  العالميين وشركائ  اإلقليميين. يسرائيللكيان اإلل االستراتيجية

لى عفي ضوء أن ما حصل من تبعات أتى في حرب غزة،  الموقف اإلسرائيلي األكثر خسارةلكن 

 خطوط صعيد الجبهة الداخلية من ارتدادات قاسية بسبب صواريخ المقاومة، وعمليات التسلل خلف

صمد تنها لم محمية من أ  مياطر خارجية، أل تهم، ولم تعد دولنظهر اإلسرائيليي تكشفبصورة العدو، 

دى قوى ضعة لائيلي متمثالً ببع  اإلمكانيات التسليحية المتواأمام خطر موجود أمام الرادار اإلسر

 المقاومة في قطاع غزة.

ن من  لم اإلسرائيلي أالجيش وفي محاولت  إللقاء عن نفس  تهمة اإلخفا  االستراتيجي، قان 

 هذ  لفي داخ قلقهم عدد اليسائر المتوقعةأألن الساسة  ،قهر حماس في غزةلالمستوى السياسي توجيها 

 ل كاف مان ل  بشكاالستيبارات لم تُبيفيما أجهزة للمعركة البرية  الجيش خرج ولذلك ،المنطقة المأهولة

ءمتها طة مالخهيئة القيادة العامة حسب  واستعملت  ،لتحد هذا االذ  يحارب ، ولم تتم تهيئة قوت  ل

 .لظروف ميتلف فيها

ألف صارو  على تل  اتأنيره تفاق ات حماس التيبالذهون من عملياإلسرائيليون أُصيب وقد 

ة الردع  تجنود الجيش جبناء، وحطبم تأظهر حي  ،أبيب  ، ألنمحطبة فارقةغزة  وحربألبد، لقوب

أكثر جيش في العالم ينف  وبات د أْن يُقاتل دون أن يموت، ينتصر دون أن يتقدم على األرض، ارأالجيش 

ن على النظم الحديثة التي يتفو  عليها العقل يكاليتا إياهم إلى محوالً  ،المليارات على حماية جنود 

أمام مقاتلي  غزة بدأ يتصدع في حربلكن   ،األخير اإلسرائيلي دفاعالالجيش هو خط ، ومع أن البشر 

 م1.)وتباكيًا على حياة الجنود ،أصب  من أشد جيوش العالم نعومة وتراخيًاوحماس، 

ارك مع خاضخفاق  خالن حرب غزة، رغم أن  االنتقاد اإلسرائيلي ألداء الجيش تمثل في إ

الستة  وحرب األيام ،1948ب االستقالن ووحارب على كل الجبهات العربية مجتمعة، في حر ،وجودية

يعيش بحد  يعتز بانتمائ  وقضيت ، ،مقاتالً صلبًا عزيًزاجندي  كان و ،1973حرب الغفران و ،1967

 تسمىم وأجبرها على اتفاقيات سال، دون المنطقةهزم كل وسيف  على الشظف والبساطة واليشونة، 

 ً  تحت سالح القو . سلما

بدالً من اعتماد  والجيش اإلسرائيليب تحون من خشن صلب ال يهاب الموت إلى ناعم جبان،  هذا

على جدران و ،حماس سكورنيتسعتمد على صالبة تصفي  الدبابة التي فتتها اعلى صالبة المقاتل 

د  من عين النف  باتجا  وفي مشهد هوليو هااس األنفا  تحتها، لييرج مقاتلواالسمنت التي حفرت حم

 م2)من النيبة مثل اليراف. 10بقتل نم يقومون خالن أقل من دقيقتين  الجنود، موقع

يتحمل مسؤوليتها قسم وجاءت القناعات اإلسرائيلية السائدة أن اإلخفاقات العسكرية للجيش 

كتلة هالميبة ضيمة من األجهزة االلكترونية المعقدة لتنحط قدرات   بتحويلقام ، ألن  التيطيط والتعبئة

ويُصب  معاقًا عسكريًا، جلب اعتماد  على وسائل اإلسناد التكنولوجية، وفي هذ  الحالة  ،الجند  القتالية

                                                                                                                                       
-560/%D8%BA%D8%B2%D8%A9http://felesteen.ps/details/news/120

-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9%

 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9.html-D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87% 
  http://seraj.ps/index.php?act=post&id=75145: 7/8/2014م يوآف شاروني، هزيمة جيشنا المدلل العزيز، 1
: 6/8/2014أنبتت جبن الجيش اإلسرائيلي، « الجرف الصامد»م خبراء عسكريون: عملية 2

taqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=627158http://www.almus  

http://felesteen.ps/details/news/120560/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9.html
http://felesteen.ps/details/news/120560/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9.html
http://felesteen.ps/details/news/120560/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9.html
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تستعبد   في حين أنب العدو يعتمد على الجند  الصلب البسيط الذ  ال ،ويصب  كسوالً  ،القتالية  تقل قدرات

 .التكنولوجيا العسكرية

عندما أعلنا س يعلونونتنياهو س يمالم  وجهأما على الصعيد االستراتيجي، فقد كانت النظرة ل

ً فااعتروإرباك، وعكس حان غضب وعصبية تقرار االنسحاب من غزة من طرف واحد،  بحدود القوة،  ا

 هي: إضعاف حماسالمعلنة، و ي  أهداف انسحب قبل تحق  نأل ،الردع بلال يمكن  الحسم، وبأن الجيش 

حق  الهدوء وقد تواصل توالسؤان هو: هل  ،لحربلعرضها عشية اليروج  وقد ،لجنوبلوإعادة الهدوء 

واضطر أعضاء لجنة اليارجية واألمن لدخون مكان  ،إطال  الصواريخ حتى في يوم انسحاب الجيش

 م1)عود إليهم؟آمن خالن جولة في الجنوب لطمأنة السكان أن األمن سي

قاط عدة نلالتقدير  ةساءاإلسرائيلي لحرب غزة تمثل في إ جزء من اإلخفا  االستراتيجي

 ونحري  للتحقي  في سمفاسدس وقعت على الط مما يحتم الحاجةجوهرية بشن عدوان جديد على حماس، 

  .الحربعدة مرات خالن  الجيشن حماس فاجأت ألالعدوان، هذا 

ومفاسد  لتحر  بشأن عدة إخفاقاتل وصوالً فقرة ستقييمات خاطئةس اث هنا تظهر أهمية استحد

 ومنها:وقعت بالطري  إلى غزة فور انتهاء هذ  سالمغامرةس، 

نية ير معأولها يتمثل في تقييم خاطئ للجيش تبنا  المستوى السياسي، ومفاد  أن حماس غ -1

 ،تستكين باشتعان الجبهة، بأقصى الحاالت ربما تطل  بع  الصواريخ قبل أن

ة كفيل اإلخفا  الثاني يكمن في تقييم خاطئ آخر، مفاد  أن وساطة مصرية بدعم أميركي -2

 وساطةببإعادة ترتيب األورا  على الطاولة، لكن ما حدث هو العكس، فحماس غير معنية 

 ،الرئيس المصر  السيسي

على طريقة سعلي وعلى  توعمل، وكأن صاحب البيت فقد صواب  تحماس تصرف -3

رية ن حملة بأ ما يعنيللتيل  من محنتها بانفجار كبير كالذ  حصل، ت سعو س،يأعدائ

ً  يها،محدودة لن تجهز عل ً  وستجبي نمنا رة ستكون صوومن الجيش قتلى وجرحى،  باهظا

 تنتظر هذ  المواجهة. الحركةانتصار 

ً  قطاع غزة جهداً ل دخون الجيش براً  لقد القى يخ رالصوا تتعملاسمن حماس التي  دفاعيا

ً  ،والمتفجرات ،المضادة للدبابات ً  ونظاما  نفس  في الوقت تداوز األرض،من أنفا  تحت  دفاعيا

 ية.سرائيلاإلمحاوالت إطال  القذائف الصاروخية على المراكز السكنية 

رية هل يوجد قدر كاف من المعلومات االستيبا: المصغرةاإلسرائيلية الحكومة  وتساءلت

 حيرة ورتوتمح ،بعملية برية محدودة قبل الموافقة عليها إحرازهايمكن  أهدافالدقيقة، وهل توجد 

 تين:الوزراء بين خشي

  ،ابيرك ارانتصا  ن يبدوا مستعدين إلنهاء المعركة بنتيجة التعادن مع حماس التي ستعرضأ -1

صبحت الساعة السياسية تتكتك في أوقد  ،في قوات الجيش ووقوع إصاباتالتورط  -2

 م2.)اليلف

 تهالمعضاستراتيجية واعية للضائقة اإلسرائيلية في حرب غزة يكتشف بهدوء أن  قراءةإن 

جة ذلك نتي ألن ، إطال  النار من عدمبوالمسألة ال تكمن فقط  ،وال حل لها في المستقبل المنظور ،مزمنة

تمتع الو ،طا نفالقطاع محاصر وهو التجسيد لفكرة حشر الفلسطينيين في أضي   ،حتمية لواقع أشد عمقاً 

  .بأكبر قدر ممكن من أرضهم

حل  وإنما الحل الشامل الذ  من دون  يتعذر أبداً  ،ولذلك فإن مسألة غزة ليست الحصار

ة أن س صدفليو ،حين ىوإن هدأت فإل ،ال يمكنها أن تهدأ ،فغزة دون حل شامل يضمن الحقو  ،المعضلة

 لحدود.ر من اهم في الجانب اآلخيضاأر قطاع من الالجئين الذين يرون من شرفات بيوتهمالنلثي أهالي 

تحديد أسلوب التعامل العسكر  بمحتارة جدا ليس فقط  يةسرائيلهذ  القراءة أظهرت الدولة اإل

صحي  أن اليمين المتطرف طالب باستيدام د، تحديد األهداف التي تريدها من كل تصعيب ، بلمع غزة

درك القيود المفروضة على القوة   أنلك ،سالشجاعية إلى الضاحيةسوتحويل  س،عقيدة الضاحيةس

واألهم أن الشجاعية، لم تعد تقبل أن تكون الضحية الصامتة وهي تملك من القوة ما يجعلها  ،اإلسرائيلية

                                                
  http://assafir.com/Article/364563/Archive: 4/8/2014عجز إسرائيلي أمام القدرات القتالية للمقاومة، السفير، م 1
 .14/7/2014سرائيلي حلب مشكلة الصواريخ دون احتالن غزة، هآرتس، م عاموس هارئيل، ال يستطيع الجيش اإل2

ayyam.com/article.aspx?did=243292&date-http://www.al = 
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ويبدو أن ، لذلك فإن الييارات األهم بين المعركة البرية واتفا  وقف إطال  النار لجيش،بالغة اإلزعاج ل

 م1).يينسرائيلإلتكلفة ل وقف النار هو األقرب واألقل

 فشالً  تشكل لعدوانها على غزة، الحكومة اإلسرائيليةاألهداف التي رصدتها أكثر من ذلك، فإن 

 ً قوة  من سح  البالغة اوحشيتهرغم تمكن تلم ، فللحملة العسكرية التي عجزت عن تحقي  أ  منها مريعا

ظومة ب المنوضر ،إيقاف الصواريخ ة، والمواجهة قوى المقاوملترميم قوة الردع  والحماس السياسية، 

 الصاروخية الفلسطينية.

 أمنيةوحجم الغرور ومستوى الغطرسة اإلسرائيلية اللذين تأسسا على تقديرات عسكرية  لكن

ما م، لعدوانامن وراء  تل أبيبرفع سقف األهداف والمطالب التي ابتغتها بمحدودة وغير دقيقة، أسهما 

الب اآلمان وانق تراجعالعسكرية واألمنية صدمة نفسية مدوية جراء السياسية وتها أورث مؤسس

 .التوقعات، وحشرها في زاوية ضيقة للغاية من الييارات التي يبدو أحالها أكثرها مرارة

كثافة النيران الصاروخية الفلسطينية التي  مفي أسوأ كوابيسه واتوقعيلم  ليينسرائيكما أن اإل

إلى حيفا الشمالية التي  الكيانفي، لتتجاوز مدينة تل أبيب ومناط  وسط السكاني والجغرا مضربت عمقه

عن كسر واخترا  المحرمات األمنية التي تحيط بمفاعل  كيلومترا عن حدود غزة، فضالً  160تبعد 

هة يمكن أن يتسبب أحدها  ،سديموناس النوو  عبر قصف المدينة الواقعة شر  القطاع بعدة صواريخ موجب

 م2للكيان.)قادمة في كارنة كبرى  وفي أية لحظة

مالوج  اآلخر للصدمة اإلسرائيلية في فعالية المبادرة الفلسطينية المُ  كما تمثل  هاوجتزافي مة قاوِّ

لى سكر  عضد موقع سزيكيمس الع ةنوعي تابين القصف الجو  والعمل البر  والبحر  عبر تنفيذ عملي

 ما تركنوب القطاع الذ  تم تدمير  بالكامل، ممعبر كرم أبو سالم جوشواطئ عسقالن الساحلية، 

 ً  في حالة ذهون. اإلسرائيليين جميعا

 عين، حينها الوأخذت الضربة االستراتيجية لحرب غزة على اإلسرائيليين أبعاداً داخلية ال تيطئ

يس لوماس، فخ حفي نب  وقع أل  هرتسوغس هجوماً عنيفاً على سنتنياهوس، اشنب زعيم المعارضة سيتسح

ً أمامهاق للوعود  تلبيتهم ، لعدمالذين يعيشون تحت النار اإلسرائيليينلقيادة لطلب الغفران من ا اودع ،ويبا

 وعجزوا عن تحقيقها. ،التي قدبموها لهم

أدائ   س علىوقد مهد ارتفاع عدد الجنود القتلى في غزة اتساع انتقادات الوزراء ضد سنتنياهو

عد لها أ، غزةب ، بعد انتهاء حريينسرائيلاإل بيندالع حرب نانية خالن الحرب على حماس، مما أنذر بان

قود  تعضهم أن بعد باليمين المتشدد والشارع اإلسرائيلي بغالبيت ، وشارك فيها إعالميون نافذون، ولم يست

ي  ش في تحقالجي لمحاسبة قوية أمام لجنة تحقي  رسمية فيما يسمي  اإلسرائيليون بحثاً في أسباب تقصير

 تصار عسكر  حاسم على حماس.ان

وكان الجيش أون من انتب  إلى احتمان مساءلة سنتنياهوس حيان مفاجأة اإلسرائيليين من عدد 

ً العشرات منها التي تطل على المستوطنات المحيطة بالقطاع، وعلي ،  األنفا  تحت غزة، خصوصا

اإلعالم بأن شعبت  االستيبارية سارع قادت  لتبرئة ساحة الجيش من المسؤولية عبر التسريب لوسائل 

ً عن األنفا ، وأن سنتنياهوس اطبلع عليها شيصياً، وهو صاحب  قدمت للحكومة قبل عام تقريراً تفصيليا

 م3)القرار بإصدار التعليمات التي يراها مناسبة لمعالجة هذ  المسألة.

 7ة، وبعد االنتقادات الموجهة في معظمها في أن الجيش، وبتوجي  من الحكوموتمحورت 

من  أسابيع من الحرب الطاحنة في غزة، لم يوج  ضربة قوية بما في  الكفاية ضد حماس، وخرج

 المعركة بال إنجازات.

                                                
: 21/7/2014م عمر نجيب، تحديات معركة رمضان في غزة، 1
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13-34-01-20-07-2014-jo.com/index.php/press/press/8191-http://www.news  
 : 30/7/2014م أسعد تلحمي، حرب نانية داخلية بانتظار نتانياهو عنوانها القصور، الحياة اللندنية، 3
--%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-http://alhayat.com/Articles/3865260/

-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9D8%AF%%

-D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88%

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1--9%87%D8%A7D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D%-  

http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=60011
http://www.news-jo.com/index.php/press/press/8191-2014-07-20-01-34-13
http://alhayat.com/Articles/3865260/-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-
http://alhayat.com/Articles/3865260/-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-
http://alhayat.com/Articles/3865260/-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-
http://alhayat.com/Articles/3865260/-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-
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إن حماس تهزأ وتتالعب  الناط  العسكر  األسب ، قان عضو الكنيست سنحمان شا سو

لواض  أنب الحكومة فشلت في من اوومتى تلتزم بالهدوء،  ،متى تطل  النار متُملي عليهو، يينسرائيلاإلب

 م1)تحقي  أهدافها السياسيبة والعسكريبة من حرب غزة.

زات إلنجااوتزايدت القناعات اإلسرائيلية في األيام األخيرة للحرب، كدليل إضافي على عقم 

ون بقوة  غزةنب سكان االستراتيجية، أل  يخشك ولذل ،هاال يرون في األف  أ  بديل عن حكمو، حماسُمقرب

 ها.الفوضى واالضطراب في حان إسقاطسرائيليون اإل

تعمان قوة تتزايد شيئاً فشيئاً حتى تستسلم، باسالقضاء على حماس، ب يسرائيلاإلهدف ورغم أن ال

نب احتالن غزة والسيطرة الدائمة عليها لن يأتيا بأمن أل ،لكن يبدو أن هنالك بلبلة في الوسائل واألهداف

ً بيسائر كثيرة له ما مكانته، ولن يعززيينسرائيلإلأكبر ل ، وسينشئ ذلك مالدوليبة، وسيكون مصحوبا

 م2)معارضة دوليبة أكبر بأضعاف.

ات داخلية محدد 4وتمثل التقييم االستراتيجي الجاد للحصاد اإلسرائيلي من حرب غزة، بقراءة 

 :المتوقعة اورسم مآالته ،غزة ضدفي التأنير على مجرى المعركة  وخارجية

كلما فمعركة، والصبر على أمد ال، الجبهة اإلسرائيلية الداخلية مدى احتمان: ولالمحدد األ -1

من  مزيداً  جيش، من  ذلكالو ةحكومالوقللت من حجم انتقاداتها ألداء  ،أكبر أبدت صموداً 

 ،للمواصلة واالستمرار هماالوقت أمام

 نأل، ربالحراء على تحقي  األهداف المتوخاة من و يةسرائيلاإلقدرة ال: المحدد الثاني -2

ً مرور الوقت دون إنجاز األهداف األساسية يجعل من القرار اإلسرائيلي أشد يأس أكثر و ،ا

 ً  ،من خط النهاية اقترابا

د جومية، ضتنفيذ عمليات هباخترا  العم  اإلسرائيلي  فيالمقاومة  نجاح: المحدد الثالث -3

جعل يمواقع عامة، مما مصال  تجارية وأو  ،مواقع عسكرية على شاكلة عملية سزيكيمس

مد أقصير القدرة اإلسرائيلية الرسمية والشعبية على االحتمان أضعف، ويمهد بالتالي لت

 ،وبح  سيناريو إنهائها دون تأخير ،المعركة

: طبيعة الموقف اإلقليمي والدولي إزاء العدوان، ومدى إمكانية تحول  عنصر المحدد الرابع -4

، وما لم يتبلور جهد دولي ضاغط  على وقف مرهإلجبا يينسرائيلاإلضغط فاعل على 

من استقطاع المزيد من الوقت م بأريحية واضحة تمكبنه ونشعريس هم، فإن للجم

 م3).ت لمواصل

يطو   منت، لفإن وقف العدوان اإلسرائيلي وانتهاء المعركة الراهنة، على أية شاكلة كا ولذلك

ج إنتا نيوسرائيلاإلعيد يمر وقت طويل قبل أن سوى جولة من جوالت التصعيد والمواجهة، وقد ال ي

 .المحببة في القتل واالغتيان، خاصة الكوادر العسكرية المؤنرة مهوايته

إن قراءة إجمالية للحصاد اإلسرائيلي من حرب غزة، إضافة لما تم ذكر  في الصفحات السابقة 

رئيس مجلس األمن ندس ا آيالسغيورمن تفصيل وشرح، يمكن إيجاز  فيما أشار إلي  الجنران احتياط 

بناء جيش نوعي وقو  ومثير لالنطباع، بسبب الدعم تتمتع بحماس في غزة القومي الساب  الذ  قان أن 

لم و ،بكل قوة الجيش اإلسرائيلي قطاع دولة تحاربال وقد تحون ،الذ  تتمتع ب  في الشارع الفلسطيني

فإن  ولذلك ،خرى من إطال  الصواريختمكن على مدى عدة سنوات من منع حماس والفصائل األي

 م4.)تهزم في الحرب األخيرةلم  ،تلقت ضربة شديدةالتي حماس 

ً بعد نهاية حرب غزة أن  كثيرة،  والبراهين فاشلة، كانت االستراتيجية تهاإداروبدا واضحا

 أهمها:

  .خيرةها حتى اللحظة األشنب  ت حماسعجز القوات البرية في وقف حرب االستنزاف، التي واصل .أ

 نأفاي ظالب ، شار  قطااع غازةعدم استكمان القوات البرياة اساتيالءها وستطهيرهااس للحازام الضاي   .ب

ً -يقاتل بقي الجيش  ً  بدالً  عرضا  . دة أسابيعفي قطاع ضي  للغاية، ولم يستكمل مهمت  في ع -من عمقا

                                                
: 14/8/2014م إسرائيل فشلت في تحقي  أهدافها، القناة العبرية السابعة، 1

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=98452  
  http://t.arabi21.com/Story/768819: 13/8/2014، 21رغ، يجب القضاء على حماس سياسياً، موقع عربي م أفيعاد كالينب2
 : 27/7/2014، أورينت برس، غياب االستراتيجية لدى إسرائيل يربكها أمام صمود غزةم 3

alkhaleej.com/13274/article/34776.html-http://www.akhbar  
 :5/8/2014م حماس نجحت ببناء جيش نوعي وقو  قادر على االنتصار، يديعوت أحرونوت، 4

www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=181124/http:/  

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=98452
http://t.arabi21.com/Story/768819
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13274/article/34776.html
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=181124
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حاارص علااى الأ  هجاوم خااارجي، و اإلساارائيليس الااداخلستجنيااب القائمااة علاى سااتراتيجية فشال اال .ج

  .ألرض أعدائ خوض حروب  كلها بنقلها فوراً 

، ينكشفت الحرب، عن الضعف الملحوظ والمتزايد في الروح المعنوياة التاي ساكنت اإلسارائيليو

علااى  ونعاادممااا ساايجعل قااادة الجاايش سيفشاالت العمليااة البريااة، حااين تجلاات و تتهاااوباال إن قااوة الااردع 

ً قبال اختارا  الحادو س مساتقبالً العشار مأصابعه مان أطناان المتفجارات،  د، وضارب مواقاع المقاوماة، خوفاا

ً ؤوساهم علاى صابها فاو  ر ةقاادرالتي أنبتات المقاوماة أنهاا  الجوياة  ةمظلاال سعنفاوانسالرغم مان با، يومياا

 .الضاربةاإلسرائيلية 

علااى  مفااي كاال حساااباته التااي لاام تااأتِّ  يين،ساارائيلعلااى اإلكارنيااة غاازة نتااائج حاارب وهكااذا أتاات 

 الجيشباا حماااسهااا تسااتراتيجية التااي ألحقاال الضااربةفااي أن هااذ   مااا ماان شااكب النتيجااة، وهااذ  اإلطااال  

ملفااات العقائااد  وافتحاايو الكبياارة،األساائلة  واطرحااين أ ينوحااى للعديااد ماان الباااحثين العسااكريأ اإلساارائيلي

يي مان ريالتاا الصامودهاذا  بحا  بالتاالي عان سارب والوالنظريات األمنية من جديد بجدية متناهياة، القتالية 

بصواريخ أخرى ضادب  تحتسلب أنها  فماذا كان يمكن أن يحدث لو، في مواجهة رابع جيش في العالم حماس

 ؟الطائرات اإلسرائيلية، أو بالطائرات مثالً 

الجيش اإلسرائيلي حتى اللحظة داخل أطون الحروب التي خاضها  2014غزة حرب  لقد سجلت

األبهاان ماان الناحيااة وأكثرهااا كلفااة ماان الناحيااة االقتصااادية، وأعقاادها وأصااعبها، و األراضااي الفلسااطينية،

 قاسية:مواجهة معطيات بفوجئت والمعنوية، 

 .ذات قوة متحركة تفتقد لقواعد نابتة جيش على مواجهة حرب عصابية،الضعف قدرة  -1

 .على السيطرة على ميدان المعركة في الزمان والمكان ونوعية التسل عدم القدرة  -2

 .في الحروب السابقة يتمتع بالفعالية ذاتها التي تمتع بهاران سالح الطيلم يكن  -3

قو ، يواج  قوة غير نظامية وغيار متكافئاة معا  البتاة مان حيا  القاوة الجيش الما زاد الطين بلة أن  -4

 غزة.العسكرية، وفي بلد صغير بحجم 

ة، عقيدتاا  القتاليااوالنظاار فااي باارامج الجاايش العسااكرية  إلعااادةمحطااة  غاازةشااكلت حاارب كمااا 

التاي دارت باين الطارفين المواجهاة خاالن  حماس،خف  في تحقي  النصر على أخطط  العمالنية، بعدما و

 ونباـسالملحمة العساكريةس، وصافها اإلسارائيلي هاامعاركت حمااس وصفوفي حين  ،ساحاتالبلدات وال في

 تس.م للجيش منذ سنواايأ أسوأبأنها س

ن بعيداً بالمعنى النسبي، حتى بعد انتهاء وفي ضوء ما سب ، فإن خط النهاية كان وما زا

عبر الهدنة برعاية  2012الحرب، ألن البح  اإلسرائيلي عن سيناريو ساليروج اآلمنس في حرب عام 

ً في حرب  بسب غياب الوساطة المصرية الجادة هذ  المرة، وضعف  2014مصرية، كان منعدما

 األحداث مع غزة إبان المرحلة المقبلة. الوساطات األخرى، والرغبة اإلسرائيلية بعدم طيب ملف

س ضدب ليةسرائياإلحرب الأصيبت قوة الردع في مقتل من خالن شواهد ميدانية شهدتها وقد 

 ، أهمها:حماس في غزة

ً نظرية األمن الداخلي  -1 ت العمليات االستشهادية للمقاومة الفلسطينية عمليا كما هزب

ً بأن يحارب الجيش من وراء الحدودبدد الحلم نهاتخ لياروصال تاإلسرائيلي، جاء  ،ئيا

ومنذ انطال  العمليات االستشهادية في أوائل  ،وتبقى الدولة في مأمن داخلي مطمئن

التسعينيات، بدأت تراود اإلسرائيليين الشكوك في مفهوم سإسرائيل القلعةس، وفي قدرة 

 الجيش الذ  لم يستطع أن يحق  النصر االستراتيجي الساح .

األخيرة، عن الضعف الملحوظ والمتزايد في الروح المعنوية التي سكنت زة غكشفت حرب  -2

ً في القتان، اإلسرائيلي األجيان اإلسرائيلية، فلم يعد الجيل  المجتمع  ألنالجديد راغبا

خاصة بعد أن  اإلسرائيلي آخذ في الضعف واللين، إلى أن ينهار أمام المقاومة الكبرى؟

يليين، ولعل التعبيرات التي خرج بها اإلعالم اإلسرائيلي، إيالم اإلسرائتمكنت حماس في 

ومنها: سدم... عر  ودموع... مع التشديد على الدم... هذا ما ينتظرنا في األيام القريبة 

القادمة... اختبار الدولة... اختبار المتراس االجتماعي... قدرة الصمود... قدرة 

 االمتصاصس، كلها تؤكد ذلك.

من خالن هشاشة قدرتها الداخلية على  حماساإلسرائيلية أمام مقاومة  نكشفت قوة الردعا -3

ت حماس فور اندالع المواجهة، دأب، ألن  الممانعة، وتآكل قدرتها العسكرية على الردع
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على إطال  وعود بمفاجآت غير مسبوقة، وقابلها الجيش بتهديد ووعيد بـستكسير 

 ذا التحد  المعلن من الطرفين، ومنها:س، وهنا طرح الميدان عدة إجابات على هاعظامه

بنظرية سع ب األصابعس؛  ليسرائيالجيش اإلو حماسالصراع الدامي الذ  نشب بين اتسم  -أ

حي  حاون كل طرف إلحا  أكبر قدر من الضربات الموجعة بالطرف اآلخر لإلقرار بالقواعد 

 تمكن!ي، لكن  لم سحماالجديدة للعبة، مع إعالن إسرائيلي بالرغبة الجامحة للقضاء على 

 لقوتها الردعية، مثل:  يليةسرائاإليسارة الهنا تطرح األسئلة اللوجستية التي تسببت في 

س ودبابات المركافا  15كم مرة يتوجب التذكير أن الصدام بين جيش مسل  بطائرات سإف -

 وبين تنظيم عصابات لن ينتهي بانتصار الجيش الضيم؟ 

م يستعد لها، ولم يُجهز نفس  لمواجهة تلك الكمية الكبيرة من ولماذا يدخل الجيش معركة ل -

 قاذفات الصواريخ بصورة ناجعة؟ 

 أم لعدم وجود حلون لضرب الميابئ اليفية؟  ومات االستيبارية،نق  المعللهل حصل هذا  -

ً في  - عدا عن ذلك، لماذا فشل الجيش مرة أخرى في مجان الحماية والتحصينات، خصوصا

 مة مضادة للقذائف الصاروخية، وبناء المالجئ المالئمة للحرب الطويلة؟تطوير منظو

 بنزعها من سالحها،، إلى االكتفاء بالمطالبة حماستراجع األهداف الردعية من القضاء الكلي على  -ب

 اوتجريده حماس، فأين ذهبت التهديدات بالقضاء على قطاع غزةعلى  السلطة الفلسطينيةوبسط سيطرة 

 ؟اهمن أسلحت

الردعية، وفي عملية التيل  من كل ما  ليةسرائياإلضربات ال، ومنها غزة وهام كثيرة تبددت في حربأ

ألن  ،هو غير حقيقي وواقعي، يتوجب اليالص من الزيف التارييي المسمى سالجبهة الداخلية القويةس

ولة يكمن في إبعاد حدودها اعتبار العم  الداخلي جبهة، كان استراتيجية خاطئة منذ البداية، ألن دور الد

عن ساحة المعركة، على الجنود أن ييوضوا المياطر في الجبهة، وعلى الدولة بذن كل ما بوسعها 

 للحفاظ على حياة اإلنسان في العم  الداخلي.

ً النظر لقسمات وجو  اإلسرائيلي في حرب غزة للتأكد من تهاو  قوة الردع -4 ، كان كافيا

عادوا من ساحة المعركة إلدراك مدى صعوبة ما واجهو ، جنود لواء سغوالنيس الذين 

ً من الراحة، وتفرغوا لالتصان بالعائلة وإبالغها أنهم عادوا من  وبعد أن أخذوا قسطا

الميدان، تبين أن هؤالء الجنود الذين كانوا شباباً في مقتبل العمر، شاخوا بين ليلة وضحاها، 

 .كانوا مرهقين ومكتئبين وصامتين

اون الصحفيون دفعهم للحدي  رفضوا التعاون، ليس ألنهم غاضبين من فضون عندما حو

التي أوقعت  غزة الصحافة وإلحاحها، بل العتقادهم أن الكلمات ال تستطيع وصف ما حدث في معارك

بين قتيل وجري ، وبالتالي لم يعودوا يرون معنى حقيقياً لشعارات  زمالئهمفي صفوفهم عدداً كبيراً من 

 في الكراسات العسكرية. قرأوهاالتي سالردعس 

ومع ذلك اإلقرار الفاض  بفشال إجاراءات الجايش العساكرية ضاد قاوى المقاوماة خاالن حارب غازة، 

وتمكنها من ترميم قواها، وإعادة تنظايم خالياهاا خاالن فتارة قياساية، تولادت لادى اإلسارائيليين عساكريين 

سمى سالبنية التحتية للعنفس لايس بنياة مادياة يمكان ومحللين وجهات نظر وقناعات جديدة فحواها أن  ما ي

 وجدان كل فلسطيني.  يتدميرها بعملية عسكرية، وإنما هي بنية معنوية كامنة ف

ولعل هذا ما قصد  ضابط إسرائيلي كبير وهو بصدد استعراض جهود الجيش خالن حرب غزة ضاد 

رية، وبقيات أمامناا خلياة واحادة فقاط عادد قوى المقاومة، بالقون: لقد نجحنا فاي تصافية كال اليالياا العساك

 مليون فلسطيني، هم تعداد سكان قطاع غزة! 1.8أفرادها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمبحث الثالث: القوة النارية اإلسرائيلية وخسائرهاا
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 أوالً: القوة النارية اإلسرائيلية
التااي  ساارائيلياإلالعسااكرية التابعااة للجاايش  واأللويااة الوحااداتإلااى اإلشااارة يباادو مهماااً فااي البدايااة 

 م1)شاركت في حرب غزة، ومن أهمها:

ولاى نس هاي الحاروف األاَحااوكلماة سنَ  ،من سالح المشااة النظاامي فاي الجايش :ل"ا  حالواء "ن   -1

مان  كاونيتالياوم و ،الكياانانطلا  ماع إقاماة  ،فتية الطالئاع المحارباة :كلمات عبرية وتعني 3من 

نااة مكوال ئياة،وحادات االستكشااف اللوا نشائتأوماع إقامتا   ميتلاف الطبقاات والفئاات،جناود مان 

المتيصصااة فااي إطااال  ، المضااادة للاادبابات ،المتفجاارات والهندسااة ،االستكشاااف اياساار :ماان

  .الصواريخ المضادة للدبابات

دمون نهم ييالك ،مؤهلين كمظليين  غم أن جنودور ،في الجيشمن سالح المشاة : لواء المظليين -2

 .كمحاربين في سالح المشاة

 : وتتشكل من الوحدات التالية: ات الخاصةالقو -3

ل تعما هاوألن عناصر ،نتفاضةخالن االأون الوحدات الياصة التي عملت  :وحدة المستعربين -أ

، ماان الضاارور  أن يكونااوا ماان ذو  المالماا  الشاارقيةفوسااط التجمعااات السااكانية الفلسااطينية، 

 ام الموكلاةاء توجههم لتنفياذ المهايقومون بعمليات التنكر أنن حينبحي  ال يثيرون حولهم الشكوك 

 .لهم

روف وحدات خاصة تابعة لجهاز االستيبارات العسكرية المعا: طالئع االستخبارات العسكرية -ب

أجهازة  ديركماا تا، ينقاادة الفلساطينيالمؤسساات والصت علاى نتتولَّى القيام بعمليات الت ،بـسأمانس

 . هافي مب رصد كل حادث يتوتالرادار الموجهة للمدن الفلسطينية، 

، م بعمليااات عسااكرية خاصااةوقااتألنهااا أكثاار وحاادات الجاايش نيبويااة، : األركتتانهيئتتة ستترية  -ت

ً  هانهوا اليدمة فيأالكثيرون ممن و ماا كفي المستوى السياساي،  وصلوا مناصب رفيعة، خصوصا

صافية التوتيصَّصت في إنقاذ الرهائن، والقيام بعمليات عسكرية معقَّدة خلاف صافوف سالعادوس، 

 .ليارجفي ا

 امقامعظم العمليات العساكرية التاي من وحدات النيبة في الجيش، شارك في  :لواء "غوالني" -4

ً و ،كتائااب مشاااة 4يتااألف ماان و ،الجاايشبهااا  ، متيصصااة بأعمااان وحاادة اسااتطالع أنشاائت حااديثا

 .التيريب والتفييخ

ً ألوية الجيش  أفضل ورغم أن سغوالنيس من ، فاعليتا ب، لثقتهاا زج  في المعاركيتم ، ووأكثرها تدريبا

قطااع  ات صاغيرة علاى حادودوعجاز  عان اقتحاام بلاداألخيارة، فقد بعضااً مان هيبتا  فاي المعاارك   إال أن

يد يسااتعل ت وتنشاائ  سااتلزم إعااادة تأهيلااحماااس، ممااا ا مقاااتليالنسااحاب أمااام ضااربات ل، واضااطرار  غاازة

 .مقاتلينورة من العدد الكبير لل: النصر في الحرب ال يأتي بالضراللواء شعار، علماً بأن معنويات 

ً  50بينت معطيات الجيش اإلسرائيلي أن  خالن وقد   35ل  طاع غزة أطضد قمن القتان  يوما

ن أيام الحرب، قذيفة، بما يعادن ألف قذيفة كل يوم م 14500ألف قذيفة مدفعية، وأطلقت الدبابات نحو 

ة أصالً المعدالدبابات من نوع سحلوالنس، و قذيفة كل ساعة، وغالبية القذائف التي أطلقت من قبل 42

  .لقصف المركبات المدرعة، لكن الجيش استيدمها في قصف مناط  سكنية

 ثفةالمك شكل يظهر الضحايا الفلسطينيين في غزة بفعل استخدام القوة النارية اإلسرائيلية

                                                
 .22، ص2008م عدنان أبو عامر، نغرات في جدار الجيش اإلسرائيلي، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، 1
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ان في مناط  سكنية ستيدم الجيش هذ  القذائف منذ عقود، ويعتبرها أقل سنجاعةس أنناء القتاو

مقارنة بقذائف الدبابات المتطورة سحتسافس وسكالنيتس التي استيدمت بنسبة أقل مقارنة بباقي أنواع 

 م1)القذائف.

يفو  ا م 2014حرب أطل  على غزة أنناء  الجيشقائد سالح المدفعية إن  سرو  ريفتينسقان و

ً في غزة، منه 4762تهدف اس، و2009-2008القذائف التي أطلقها في حرب عدد مرات  5  32م هدفا

 مقاوم. 900أقدم على اغتيان ونفقاً قام بتدميرها بشكل كامل، 

تالشى ي  ألن، ومحلية الصنع س116سإم  أنناء تقدم  قذائف الدخان الرماد الجيش  استيدمو

ً  34بـقدر عدد القذائف ، وتعين استيدام المزيد منها ،بسرعة أكبر من دخان الفوسفور األبي   ،ألفا

نقل شديدة االنفجار في األقذائف الاستيدام  ، وجاءأرض موجهة بكاميرات-مئات صواريخ تموز أرضو

في المناط   دوجنال عشراتوقتلوا  ،متمترسين بشكل أكثر فاعليةاللزحزحة المقاتلين  األخيرالقتان 

 م2.)في السالح يسرائيلاإلتفو  الالحضرية رغم 

 لى غزة،، إن الطائرات الحربية ألقت خالن الحرب عسمير ايشلأسقان قائد سالح الجو فيما 

 أهدافها أصابت كميات نيران هائلة استيدم، وكميات هائلة من النيران سيشعر بها القطاع لسنوات قادمة

 .في ظل ظروف معقدة وبمساعدة القوات البرية

ً نشر الجيش فيما  تاد ت  للعستيدام قوابعًضا من معطيات الحرب على غزة فيما يتعل  با الحقا

 ، على النحو التالي:باإلضافة ألعداد الجرحى والقتلى ،والتجهيزات اللوجستية

ذيفة قألف  43مليون طلقة لألسلحة اليفيفة والرشاشات، و 4.8لقوات  في القطاع  نقل -أ

 ألف قذيفة دبابة، 39مدفعية و

مليار  4-2ئر بتكلفة آالف طن من الذخا 5 يساو بما  ،% من الذخائر60أكثر من استيدم  -ب

 ،شيكل

ات مليون لتر وقود للطائر 50مليون لتر بنزين، مقابل  20استهلك سالح المدرعات  -ت

  ،2012س عامود السحابسوهو أكثر من ضعف ما استيدم في عملية  ،المقاتلة

د، عدا األسلحة المتواجدة في الوحدات وبحوزة الجنو ،قطعة سالح 1474الجيش  وزع -ث

 35اقية وألف نظارة و 23وأجهزة الرؤية الليلية، ك ،سيلة قتالية خاصةو 3214استيدام و

 ،ألف سرير وفرشة

                                                
  http://almasir.net/news/?p=19917: 28/8/2014م ضابط إسرائيلي يكشف كيف كان االحتالن يغطي على خسائر ، هآرتس، 1
 :26/10/2014م عرابي كلوب، قراءة في حرب إسرائيل الثالثة على غزة، 2

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/346375.html  

http://almasir.net/news/?p=19917
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/346375.html
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الحرب  فيبلغت تكلفة كل يوم و، لنقل الجنود سيارة أجرة 1147حافلة و 1073استيدام  -ج

وصلت  التيعدا الذخائر وأجرة جنود االحتياط  ،مليون شيكل من ناحية لوجستية فقط 15

 م1)مليون شيكل. 420

اصة ، خ، من سكان المناط  الحدودية مع غزة، إخالء منازلهممرات عديدةطلب الجيش في و

 لسلطاناتل ورف  وأهالي بيت الهيا وبيت حانون واليزاعة وعبسان الكبيرة والصغيرة وبني سهيال 

ا تركيلوم حدود تبعد بع  هذ  المناط  عن السياج الو وشابورة والدهينية، مغادرة منازلهم على الفور،

  .على بعضها وأرسل رسائل عبر الهواتف واإلذاعات المحلية التي سيطركم، 4وتمتد على مسافة  واحدا،

ألرض امستيدمة سياسة  ،أو نيتها ضرب المنطقة ،مقدمة الجتياح بر وجاء هذا الطلب إما 

 .المحروقة خشية وجود أنفا  قريبة من الحدود

ً  2200تشهد ما ال يقل عن الحرب على غزة، اسيوماً من  51الـخالن و قرابة  وجرح فلسطينيا

ً لفأ 11 سلحة ة من األبأنواع ميتلف، عن تدمير واسع للمباني والمنازن والمنشآت التعليمية ، فضالً ا

 اإلسرائيلية، أبرزها:

التي  طائرات بال طيار، وومروحيات أباتشي س15فإو 16فسإالطائرات المقاتلة من نوع  -أ

 ،ار الساعةتحوم فو  القطاع على مد

 ،غزة من ناحية البحر تالسفن والزوار  الحربية التي قصف -ب

ً  المدفعية الذاتية الحركة التي تعتبر جزءً  -ت   ،افالميركادبابات وفي سالح المشاة،  أساسيا

ً  -ث ن الجيش استيدم سالح سالدايمس، وهو نوع من الذخيرة يحتو  أل، األسلحة المحرمة دوليا

الذخائر ، واستيدام بتر األعضاءإلى اليارقة، ويؤد   آالف القطع الحديدية والمواد

ومشاكل في الجهاز التنفسي  ،رو  بالغةبح ةتسببالمالمسمارية والفوسفور األبي ، 

 م2)للمستهدفين بها.

 ةوجوي صورة إحصائية للهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة خالل أيام الحرب بين: بحري ومدفعية

 
هو ما و ،تيةالتح اهمنبوب بهمهل غزة، لكن نمة آناراً كارنية لحقت رغم الصمود الذ  أبدا  أو

خلفها  مرة التيار المداآلنعن  ،مساعدة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية سكيونغ واكانغسقالت  

 يلي. حجم الكارنة التي حلت على القطاع بسبب همجية الجيش اإلسرائوعلى قطاع غزة،  ناوالعد

عية، الجتماالعدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة من مؤشرات البؤس االقتصادية وافاقم و

لبنية اممنهج في إسرائيلي تدمير من خالن رؤية معطيات صادرة عن مراكز حقوقية دولية،  هاقدرت

 ، على النحو التالي:التحتية في قطاع غزة نتيجة شهرين من العدوان

                                                
  http://hr.ps/ar/news/58409.html: 14/8/2014في حرب غزة،  باألرقامم جيش االحتالن ينشر تفاصيل خسائر  1
  http://www.alzaytouna.net/permalink/74890.html: 7/8/2014م أبرز األسلحة المستيدمة خالن العدوان على غزة، 2

http://hr.ps/ar/news/58409.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/74890.html
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ا بشكل كلي، منزالً تمب تدميره 1724منزالً، منها  10604ة بلغ إجمالي المنازن المستهدفو -1

سيارة  12نيران الجيش اإلسرائيلي بتدمير  تتسبب، وف دمرت بشكل جزئيأل 8880

ً  34مراكز رعاية أولية صحية وإغال   10وإلحا  الضرر في  ،إسعاف ، مركزاً صحيا

 ين. آخر 38وإصابة  عامالً في القطاع الصحي 16مستشفى ومقتل  13إلحا  أضرار في و

جيش ها البلم تنج المدارس والجامعات في غزة من عمليات التدمير واالستهداف التي قام و -2

راء جوعدد الطالب المتضررين  ،مدرسة 188اإلسرائيلي، فبلغ عدد المدارس المتضررة 

ً ألف طالب 152استهدافها  وعدد الطالب المتضررين بسبب  ،جامعات 6تضررت و، ا

 آالف طالب وطالبة جامعية. 10 هااستهداف

بليون دوالر  1.960بليون دوالر،  2.4بلغ إجمالي اليسائر االقتصادية بسبب العدوان  -3

من مراف  شركة  19تعرض ومليون دوالر خسائر غير مباشرة،  440خسائر مباشرة و

الكهرباء للتدمير الكلي والجزئي، وقدرت تقارير اقتصادية تكلفة إعمار ما دمرت  آلة 

 م1.)باليين دوالر 5 الحربالحرب اإلسرائيلية في غزة خالن 

ألف شي  من المستفيدين منها،  180جمعية خيرية تضرر على أنرها  22تدمير  -4

بلغ عدد المشردين المدنيين نتيجة تهديدات القوات وألفاً،  475شردت االعتداءات و

 165تيجة تدمير منازلهم آالف، والمشردين المدنيين ن 310اإلسرائيلية بإخالء منازلهم 

 م2)ألفاً.

تربة سيما المسكن والزراعة والالتدهور مجاالت البيئة وعناصرها كافة في القطاع،  -5

ع غزة ت قطان الحرب اإلسرائيلية التي استهدف، ألوكل مقومات الحياة اإلنسانية ،والميا 

 .اإلنسانطر يسببها التلوث مستقبالً على صحة البيئة وايمخلفت أرضاً محروقة، و

يين لمستووقرر سمراقب الدولةس القاضي المتقاعد سيوسي شبيراس فت  ملف كامل لفح  إدارة ا

 يرائيلسالجيش اإللوجود تصريحات في العالم بأنب  نظراً السياسي والعسكر  في الحرب على غزة، 

ع األمن وضوحادنا مرتبطا بالحرب، وسيدرس م 15انتهك القوانين الدولية، ووضع تلييصات أولية لـ

ً بتلقي  عشرات الشكاوى التي بلغت مكت الشهور  ب  فيوالجبهة الداخليبة خالن الحرب على غزة، منوها

 األخيرة.

  صدللتجيش التحقي  في عشرات الحوادث التي وقعت أنناء الحرب على غزة، الدأ وب

 ا مدنيونفي غالبيتهالتي قتل  ،بشبهة ارتكاب جرائم حربقضائية  اتجراء تحقيقدولية بإ اتلمطالب

 ما إذا ستيالص العبر، ومحاولة فح الالتحقيقات الداخلية في مرحلة مبكرة، ، وبدأت فلسطينيون

 حصل إهمان ما في عملية اتياذ القرارات.

لمواجهة موجة الدعاوى القضائية والجنائية ضدها في العالم، بتهم  يةسرائيلالحكومة اإلتستعد و

وتحاون مواجهة ذلك بطر  شتى، بينها ، باألبرياء دون اضطرار ارتكاب جرائم حرب أو مساس

االستعداد لإلعالن عن غزة سكأرض عدوس لتجنب التعرض لدعاوى تعوي  أمام المحاكم من 

تستعد لمواجهة ستقرير غولدستون الثانيس بشبكة طويلة من اإلجراءات و ،فلسطينيين متضررين

 م3)ة.واألالعيب السياسية واإلعالمية والقضائي

وى والشكا بتشكيل منظومة دفاعية قضائية لحمايتها من التحقيقات الدولية الحكومةبدأت كما 

ضائية وأصب  خطر الدخون في معركة ق، الفردية حون إمكانية تورط جيشها في جرائم حرب في غزة

محتملة  اكاتتهالتابع لألمم المتحدة لجنة للتحقي  في ان اإلنسانحي  شكل مجلس حقو   ،دولية واقعاً 

لجيش الكن ، جل مالحقتهمأعنها من  المسئولين، ولتحديد حرب غزةفي  اإلنسانيللقانون الدولي 

 .ء عسكريةبإنشاء لجنة خبرا الحربوقام منذ بدء األمور، حرص هذ  المرة على استبا   اإلسرائيلي

                                                
اآلنار الكارنية للعدوان  في مقال  عن نبيل السهلياإلحصائيات الواردة حون اليسائر الفلسطينية خالن حرب غزة، أوردها الباح  م 1

 : 28/8/2014اإلسرائيلي على غزة، الحياة اللندنية، 
-http://alhayat.com/Opinion/Writers/4332156/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1

-D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9D8%A7%%

-D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%

-89%D8%B9%D9%84%D9%-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%

D8%BA%D8%B2%D8%A9%  
وعاد إليها ، حربالبتوفير إحصائيات دقيقة عن الضحايا الفلسطينيين خالن  في غزة متوسطي لحقو  اإلنسانوقام المرصد األور م2

  http://euromid.org/ar/article/609، متقدماً بالشكر لمدير  د.رامي عبد  على تعاون  في ذلك. الكتاب في بع  أجزائ 
  http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=124825: 8/8/2014م االعالن عن غزة سأرض عدوس، هآرتس، 3

http://alhayat.com/Opinion/Writers/4332156/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://alhayat.com/Opinion/Writers/4332156/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://alhayat.com/Opinion/Writers/4332156/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://alhayat.com/Opinion/Writers/4332156/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://alhayat.com/Opinion/Writers/4332156/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://euromid.org/ar/article/609
http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=124825
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ً فريق ستسيبي ليفنيس القضاءوزيرة  وشكلت ً لقضائي ا سيقوم و ي،ائيلسرالجيش اإللدفاع عن ا

يم طر تقدخ ةواجه، لممقتل مدنيين فلسطينيينلدت أمكتب المدعي العام للحكومة بالتحقي  في هجمات 

 جراءاتإعقب بدء إسرائيليين سياسيين  ومسئولينمذكرات اعتقان دولية قد تستهدف قادة عسكريين 

 المحاكم الدولية.

 ثانياً: منطلقات المواجهة الميدانية
اسبة ومححرب غزة، في جرد حسابات الرب  واليسارة من  اإلسرائيليةعالم شرعت وسائل اإل

 .لتقصيرات الميتلفة التي كشفتهااالمستويين السياسي واألمني على 

ؤيد الم  رغامهم على تبني موقفإلعرض مصور للحكومة واتهم وزراء قيادة الجيش بتقديم 

ي من إلسرائيلالحرب البرية، وبتهويل الجمهور اأيدوا توسيع  حين همتيويف  تعمدو مع حماس، للتهدئة

ف يدفع آالوويتكبد الجيش مئات القتلى،  ،تواصل القتان لسنواتألن  سينجم عن تبعات احتالن غزة، 

ة ناء إعادباستث قيادة الجيش على الحكومة بدائل عسكرية جديدة،لم تطرح  في حين ،الغزيين حياتهم

 .احتالن القطاع

جأ للكن  ، كل ما قام ب  كان متوقعاً ، هذ  المعركة مترهالً  ألجيش بدسا وقان أحد الوزراء:

 .سستيدام القوة المفرطة بشكل غير تناسبيال

نجم عن عقيدة مغلوطة انتهجتها قيادة المؤسسة  اإلسرائيلي خالن حرب غزة فشل الجيشلكن 

في رأس سلم أولوياتها،  رانياإلياألمنية في السنوات األخيرة التي اختارت أن يكون التهديد النوو  

ما حان دون تزود الجيش مدرعات مفكرست الموازنات الهائلة لسالح الطيران على حساب المشاة، 

عصرية مضادة للصواريخ، وإهمان التدريبات للقوات البرية النظامية واالحتياطية، وعلية دفعت الفر  

 م1)الميتلفة للمشاة نمناً باهظاً في الحرب.

ضا غزة من حرب   جوخرورغم   نفإ، سنتنياهوسكاسات الحرب على مصير انعأما عن  برِّ

د أحد ولم يع ،ب حزب ، إال أن  فقد هيبت  أمام وزراء في حكومت  ونواأدائ أكثر من نلثي اإلسرائيليين من 

ظاهرات توعدم تنظيم  ،شهر التي خرجت إليها الكنيستأ 3د من العطلة الصيفية استفا  يهاب ، لكن

  .2006بعد حرب لبنان عام  سولمرتأيهود سإاجية كما حصل لسلف  احتج

ينام الليل خوفاً من إرغام  على تشكيل لجنة تحقي  رسمية برئاسة م لومع ذلك، فإن سنتنياهوس 

 من، لكن حماس ي فورياً عل اً حالياً على األقل، ال خطر  أن رغم حرب،وزير ال معقاض قد تقطع رأس  

 م2.)ي في األشهر القريبةستقرر مصير  السياس

 مفاهيم الحرب  -1
 ة:يمكن الحدي  عن جملة من المفاهيم التي رافقت اندالع الحرب اإلسرائيلية على غز

حماس  ع من أنبوتن: كتائب القساموي سرائيلالجيش اإلبين  استراتيجيةمساواة ال  -أ

 غاية يوجد عدم تمانل فيو ،تعمل حسب مبادئ الحركة التي تطل  النار دون تمييز

  .المواجهة

كلها،  ةيسرائيلاإلنها شوشت نظام الحياة أ ائهادعيتمثل با حماسلدى تعريف النصر كما أن 

لقوى في ضوء عدم المساواة في عالقات او ،ولم تهزم ،وبعالقاتها اليارجية ،امست باقتصادهو

، لمنانهلة انتصارس سوعلي  فإن سصورة اال ،نتصاراال ة حماس هوالعسكرية، فإن عدم الهزيمة من ناحي

ر تي تحذينبطحون على اإلسفلت في قارعات الطر  مع سماع الصافرات المن خالن صورة إسرائيليين 

 .من إطال  الصواريخ، وصور الجنود الذين سقطوا في المعركة في أطر سوداء في الصحف

  حق  أهدافيلح  ضربة شديدة جدا بحماس كي يأن  يسرائيلوتطلب ذلك من الجيش اإل

ً تمتع االستراتيجية، كون  ي ت ة منظوماقدرة وقوبال قياس مع حماس فيما يتعل  بهائلة  بنسبة تفو  أضعافا

 .السالح التي في حوزتها، وبالتالي في قدرتها على تصعيد المعركة

تقديم العسكرية قدرات  عبر حماس أمام  يسرائيلاجتهد الجيش اإل :دفاعيةال اإلستراتيجية -ب

الستيبارات حاون عبر او ،القبة الحديديةمنظومة  من خالناريخ، جواب لنار الصو

                                                
 :22/8/2014ستراتيجية اليروج، األنباء الكويتية، م يوسي يهوشواع، سجان إسرائيلي حون إخفاقات حرب غزة وا1

2014-08-news/492615/22-international-http://www.alanba.com.kw/ar/arabic  
:  9/8/2014ب ومكاسبها، هآرتس، م يوسي فيرتر، جردة حسابات إسرائيلية ليسائر الحر2

http://www.sauress.com/alhayat/4030470  

http://www.alanba.com.kw/ar/arabic-international-news/492615/22-08-2014
http://www.sauress.com/alhayat/4030470
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، وعلى رأسها الحركةحبط معظم المفاجآت التي أعدتها أن يوالعمل الميداني السريع 

 .عمليات القتل واالختطاف عبر األنفا  التي حفرت داخل أراضيها

، محمي رضاألتحت  ، الذ  اختفىأما حماس فركزت على الدفاع عن الذراع العسكر 

 م1).منذ زمنباليناد  التي حفرت 

دا ويبدو أنها تعلمت جي ،: استعدت حماس للمواجهة بشكل أفضلالجاهزية للمواجهة -ت

 بقة التيت الساالعملياتية التي استيدمها في الحمال واألدواتالجيش اإلسرائيلي  استراتيجية

ً  ،2012و 2009 خالن حربيجرت في غزة  ً منظوما ووفرت لها جوابا  .تيا

ً أن  أو  دون ضربة بدء ناجعة،ومحدنة،  استراتيجيةدون  للحربالجيش انجر وكان واضحا

ومن  ،لهجماتوكان التقدير أن حماس ستضغط بحجم ا، أو فهم كاف لمنط  العدو ،أفكار عملياتية جديدة

 رفع نلك ،المواجهة بشكل مشاب  إلنهاء المواجهات السابقة إلنهاءاالرتفاع في شدتها، فتضطر 

كيز على الترو ،المسؤولية المدنية والسياسية على غزة عن حماس سم  لها بتجاهل الضربة اإلسرائيلية

 .حماية الذراع العسكر 

من  حصاء الهجمات بدالً إركز على  بل ،في نهج حماس كما أن الجيش لم يستوعب هذا التغيير

لجيش بفهم الجولة واالستيدام التدريجي والتص  ا ،احتساب اإلصابة لقيادات الذراع العسكر  وقدرات 

 م2)من تغيير الفكر في ضوء الفهم أن هذ  مواجهة تيتلف عما كانت في الماضي. للقوة، بدالً 

ألن الجيش  للحرب على غزة، االستراتيجية: لم تتحق  األهداف تحقيق األهداف -ث

ً يلم  يسرائيلاإل ً  بلور نهجا ما يؤد  م هاعتناسب موأدوات عملياتية هجومية بما ي منظوماتيا

ألهداف ن اأساس الفهم بأضرورة تغيير التعادن االستراتيجي على  أماموقف و ها،تحقيقل

ضربة وال ،عادة الهدوء، ترميم الردعإ :المتواضعة التي حددها رئيس الوزراء للحملة

يطوة ومع ذلك، فإن ال ،الشديدة لحماس العسكرية لم تتحق  في اليطوة الجوية وحدها

ً التي نفذت في غزة ية المحدودة البر  .لم تغير الوضع دراماتيكيا

ة! كافي هذ  خطوة مهمة، لكنها ليست ،لقد عرضت اليطوة البرية بأنها تستهدف ضرب األنفا 

 لصواريخاإنجاز القدرة على مواصلة إطال  و، الحركةفبقاء الذراع العسكر  لحماس معنا  انتصار 

 ةلئسدفع ألت يها،إلبل ووقف الحركة الجوية  ،ة على مدى كل أيام القتاننحو الجبهة اإلسرائيلية الداخلي

 : اينبغي طرحه

 ة؟ لفجوة االستيباريلغير الكافية للذراع العسكر  لحماس يعود  اإلصابةهل مصدر  -أ

 ؟ برياءلأل اإلصابةعدم المس أو المزعومة بهل يدور الحدي  عن صعوبة نابعة من الرغبة  -ب

في أن  ينبغي الحفاظ على حماس كعنوان في غزة ليست  ساساألأم ربما الفرضية  -ت

 م3)صحيحة؟

ً يبشرع يةسرائيلاإل ت الحملة: تمتعأهمية الشرعية -ج ، ةرب غزح خالن ة دولية عالية نسبيا

 سوباماأ باراكاألمريكي سالرئيس ولم يكن  ة،العربيوبع  الدون على األقل بين حلفائها 

سها ضد الدفاع عن نفب تل أبيبوحدهما أيدا ح   سلانجيال ميركس األلمانيةوالمستشارة 

 ك الرأ دون أن يشمل ذل ،بالتفهم في أوساط زعماء الغرب يتحظبل ، حماس صواريخ

 لمدنيين التي تصل من غزة.ا اتالعام العالمي، المتأنر بالصور القاسية إلصاب

حجم  خاصة ،إقليميصعيد قل  اإلسرائيليون أن تسفر حرب غزة عن ت: اإلقليميالجانب  -ح

ة قد تشكل أداة ضغط على صناع القرار في الدون العربية والسلطالمظاهرات التي 

 الفلسطينية.

، دون وسكان الضفة الغربية 48عرب  أوساطفي متواضعة خرجت  لكن ما حصل أن مظاهرات

ا معروف ثمنهف ،السلطة الفلسطينية لدى مفضالً  ليست خياراً  ألنها انتفاضة نالثة عنيفةالوصون إلى 

                                                
  ar.html-72696-agehttp://www.noqta.info/p، 25/7/2014م عاموس يدلين، السعي الى الحسم، معاريف، 1
: 25/7/2014م ست أقانيم عن الوضع، معاريف، 2

http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=30698&cid=20  
 :26/7/2014م الحرب على غزة: تفاد  التوازن االستراتيجي،3

ayyam.ps/article.aspx?did=244067&date=12-http://www.al  

http://www.noqta.info/page-72696-ar.html
http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=30698&cid=20
http://www.al-ayyam.ps/article.aspx?did=244067&date=12
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تمكن من الجيش سورية لم تستهدف فت  جبهة نانية، ووالصواريخ القليلة التي أطلقت من لبنان ، وورادع

 م1).األحداثاحتواء هذ  

 توصيات صناع القرار -2
اع المرفوعة لصنتوصيات وضع عدد من اليبراء العسكريين اإلسرائيليين عدداً من ال

 :القرار، وجاءت على النحو التالي

تلح   ألنها ،في غزة مسئونعلى حماس كعنوان  لإلبقاءالحاجة بير الفرضية األساس تغي -أ

ً  ضرراً  ن  فهم بألل هاتدفعون تسقط؛ ألحماس، خشية  : فهي تمنع ضربات شديدة جداً نالنيا

إلى  السلطة عادةإ إمكانيةن تمدد الحرب دون أن تدفع الثمن بوجودها ذات ؛ وتمنع أيمكنها 

 عيد لتكون جهة القوة السائدة.غزة في المدى الب

ً تعني أن   اإلسرائيلية الفرضيةهذ   ، إذا انهارت حماس فستسيطر على القطاع محافل أكثر تطرفا

ينبغي فح  صالحية التوقعات المهددة بشأن ستسونامي الجهاد العالميس التي لم تتحق  في وهنا 

كل منظمة تسيطر على غزة والسؤان هنا: ، من حدود سيناء والجوالنوالعرا ، و أفغانستانالماضي من 

 م2).الحركةها تستحتاج سنوات طويلة كي تبني البنى التحتية التي بن، إذا انهارت حماس

استمرار الضغط العسكر ، البر  والجو ، لتوجي  ضربة شديدة للذراع العسكر   -ب

تركيز البعد التيلي عن الفرضية بشأن الحاجة للحفاظ على حماس كعنوان، يجب و ،لحماس

 .على تعمي  اليطوة العسكرية بحي  تضرب بشدة الذراع العسكر  وتضعف 

؛ ضربة عدة انجازات: كشف وتدمير أنفا لتحقي  لقطاع ل ةأدى دخون قوات الجيش البريوقد 

ن برية ماليطوة ال لكن ،استيبارات جديدة ونوعية إمكانيةمعينة للذراع العسكر ؛ واحتكاك يكشف 

غط على ضخل  وواصل بتر القطاع، قد ت رغم أنها ،مناورة أخرجت العدو عن توازن  اهاالصعب أن نر

ً  وتقيم فيها تواجداً  ،مناط  أخرى تطل  حماس النار منها  ذا مغزى. عسكريا

ً لبامطووجد الجيش نفس   طوي ، تالمفاجأة، مع خطوات يوجد فيها تداخل للمناورة باتياذ  ا

، اإلنتاجوجهد استيبار  وعملياتي لوصون مراكز  ،سكانجالء إضرب مناط  إطال  الصواريخ، 

  .، القيادة والتحكم لحماساإلطال 

 ماس سيب حبالتعادن االستراتيجي مع  ألن اإلنهاء يين،سرائيلاإلميزان في صال  لالسعي  -ت

 ً لمتفجر اقوة نار أكبر بكثير من ناحية الكمية، وزن الرأس تمتلك  أخرى،لجبهات  ضعفا

اياها ن لكل ساحة مزأ ، رغمنتائج المعركة األعداء في تلك الجبهات  سيفحو ،والدقة

  ة.مسلحوالردع اإلسرائيلي حيان الدون أكثر نجاعة من الردع حيان منظمة  ،الياصة

ولم يتم فيها ، مع حماسدون حسم في غزة بدأت وانتهت طويلة اإلسرائيلية المعركة ال لكن

ؤد  يو ،سح  الردع اإلسرائيلييمن شأن  أن  وهو ما، هال االستراتيجيةتدمير القدرات العسكرية 

 م3.)من غزة بكثير كثر تعقيداً أخرى في ساحات أمواجهات ل

ً كان  في حرب غزة د الجيشاالمنط  المنظوماتي الذ  ق -ث  نمناً  حماسسيجبي من   أن واضحا

 ً اسية السي ليس فقط بالبنى التحتية، بل بعناصر القوة المركزية لديها، بالقيادة باهظا

 .يسرائيلالكيان اإلوالعسكرية العليا، وقدرتها على ضرب 

 تيملحفي ألن   ،طويلة هو المفتاح لفترة هدوءلحماس منع التعاظم المستقبلي ولذلك جاء 

وفي  ،التعاظمذلك س لم تنشأ آليات ناجعة لمنع 2012 مود السحاباس وسع2008 سالرصاص المصبوب

دون معالجة   من المهم للغاية أنس 2014سالجرف الصامد في نهاية حملة  تمراجعة التسوية التي تبلور

ن  أل ،الردعبمنوط فقط من المواجهة فإن تأجيل الجولة التالية هذا التعاظم في قوة حماس العسكرية، 

 ً  بما يكفي، ولم يعد بفترة هدوء طويلة. حيان حماس لم يكن الردع ناجعا

، يسر تا ما ديهليس ل  بأن  ليعلمكن تي لحربخالن ا بع  من صمود حماس المتواصل -ج

ً في أسابيع الحرب السبعةسيئبات الوضع في غزة و  وندوعيلم ن الفلسطينيين لدرجة أ ا

 .الضربات العسكرية ونيافي

                                                
 .زعاجلمواصلة عدوان  دون إ الجيشما دفع م،50الـالجبهات المحيطة بالكيان اإلسرائيلي صامتة طوان أيام الحرب  بقاءم كان ملفتاً 1

  http://www.raialyoum.com/?p=127155: 25/7/2014حل السياسي أفضل دوما لكن  لن ينج  دون تفو  عسكر :م ال2
  http://deyar48.com/?mod=articles&ID=5565: 28/8/2014م إسرائيل بعد الحرب .. تصدعات بطعم الهزيمة، 3

http://www.raialyoum.com/?p=127155
http://deyar48.com/?mod=articles&ID=5565
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ارس الذ  سيم اإلضافيفي اختبار الضغط والجيش اإلسرائيلي اعتقد أن حماس قد ال تصمد 

على   قتصادالفصل بين الحصار اال يجبك، ففي كل ترتيب مستقبلي ومع ذل يها اقتصادياً ومعيشياً،عل

  .تسهيل ، وبين الحصار العسكر  الذ  من الواجب مواصلة تشديد  يجبالذ  غزة 

فإن  لحماس، بناء القوة العسكرية وإمكانيةتوتر بين التنمية االقتصادية في غزة  حصلوحيثما 

بية، كثر ايجاسكان نحو مسار أالاالقتصادية لغزة، ستصرف ن التنمية أل ،منع التعاظم يقود القرارات

هة ولة مواججالتي ستنطو  عليها  األنمانجراء اليأس، وتؤكد الفهم بشأن للمقاومة ستقل  التأييد و

ي مشروع تدلة فالدولية والدون العربية المع األسرةشراك إ وعلي ، ينبغي ،، هي مصلحة إسرائيليةأخرى

 التنمية االقتصادية.

 ينيين،فلسطمع ال ف  سياسيالقناعة اإلسرائيلية المتزايدة بأن حرب غزة البد أن يتبعها أ -ح

لحل ما اأ م،هجمات منظوماتية عليهضدهم بشن عسكر  ال الفتكإسرائيل على رغم قدرة 

 .، لكن  لن ينج  دون تفو  عسكر السياسي فسيكون أفضل أبداً 

داعين  مع حماس في غزة، م لوقف النارعن معارضته إسرائيليون مسئولونرب ولذلك أع

 إنهاءلعمل على االبرية، و الحملةوة أكبر لتوسيع أهدافها، ومن  قتحقي   تىلالستمرار في العملية ح

، مع غزة األمنيفي المستوطنات القريبة من السياج  اإلسرائيليينمن وسالمة أوتأمين  األنفا ،خطر 

أجل جني الثمن المباشر من قادة حماس وأفرادها، داعياً  ضرورة أن يستيدم الجيش قوت  الكبرى منو

 م1).هاإلنهاء سياسة الجوالت مع

 فهوعلى ترميم قوة ردع الجيش في غير محل ،  اإلسرائيليالرهان جعلت ضد غزة  الحرب لكن

ا كانت علي  قبل الحرب، ت  انفشل فقط في مواجهة حماس؛ بل إن قويلم  القوة وهارت بشكل أكبر ممب

 م2.)قدر على حسم المواجهة مع حماس رغم أن تفوب  الجيش لم يكن موضع شك أو تساؤنت لمسكرية الع

 وظيفهاوت ،على استيدام وسائل بدائيةتها جذور مشكلة الردع في مواجهة حماس بقدروتمثلت 

خ يصوار بببس ئ توقف شركات الطيران األجنبية عن الطيران في أجواو، يسرائيلالكيان اإلفي إصابة 

 محلية صنعت في غزة.

التعبير عن مشاعر سلبية حيان نتائج حرب غزة  يسرائيلاإلأوساط الرأ  العام  تواصلولهذا 

ويتطاب  ، تتراوح بين شعورهم بطعم مرب وتفويت الفرصة وبين الرضا الجزئيومقارنة مع كلفتها، 

% من 28د بأن افأو، قةمع نتائج ساب سروني ريمونس االستراتيجيةاستطالع نشر  مستشار الشؤون 

ً  اعتقدوااإلسرائيليين  أن  رأوا% 21.4في الحرب، مقابل  كبيراً  أن حماس حققت نتيجة طيبة أو نجاحا

 م3.)أحرز نتائج طيبة يسرائيلالجيش اإل

 ثالثاً: النتائج المغايرة
مة وتيضع المقاو، غداة الحملة البرية أن تيرس بطاريات الصواريخ توقع اإلسرائيليون

بل أن قة أن  جاءت المفاجأو، عالوة على ضرب كوادرها وقياداتها بوضوح ،وتتوسل الهدنة ،لسطينيةالف

 اوأشاروالجيش، تنتهي حرب غزة، أكد عدد كبير من العسكريين المتقاعدين والمعلقين عدم انتصار 

 فشل العدوان بتحقي  أهداف  رغم الدمار الواسع الذ  لح  بغزة.ل

 10 يسرائيلاإل الجيش الذ  فقد في  2008عدوان مع مقارنت  يأتي بضد غزة العدوان فشل 

ً  64جنود فقط رغم توغل الجيش حتى مركز غزة، مقابل   حربفي جند   500وإصابة نحو  جنديا

في بقي سكان الجنوب و ،بهدوء قابل لالنكسار يحظ، لكن  ، وفيها تقدم الجيش كيلومترين فقط2014

 م4)حالة رعب دائم.

أن بتداعيات العملية العسكرية في غزة، لسب  سموشي  آرنسس األ الحربوزير شار في حين أ

قطاع، نظراً لوقوع إصابات وأضرار جسيمة القدر على االستمرار في حرب استنزاف مع الجيش لم ي

ال  ولذلكال يمكن هزيمة حماس من خالن شن مزيد من الغارات الجوية فقط، ، وفي مباني غالف غزة

 م5)ار وراء حرب استنزاف طويلة.االنجريجب 

                                                
 : 18/8/2014م غدعون ساعر، اعترافات صهيونية بفشل القضاء على حماس خالن عدوان غزة، 1

http://www.alzaytouna.net/permalink/75788.html  
 : 7/8/2014جيشنا غير قادر على حسم المواجهة مع حماس، يديعوت أحرونوت، م أور  بار يوسف: 2

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159934  
  http://arabi21.com/Story/772227: 29/8/2014 م اإلسرائيليون: لم ننتصر في الحرب، معاريف،3
 .7/8/2014م رفيف دروكر، القناة العبرية العاشرة، 4
 : 26/8/2014م استمرار حرب االستنزاف في غزة في صال  حماس، هآرتس، 5

http://www.alzaytouna.net/permalink/75788.html
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159934
http://arabi21.com/Story/772227
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ً بأن الحرب  ً في حماية  تفشلوجاءت االعتراف األكثر وضوحا ، سرائيلياإلمن األفشالً ذريعا

 مما ها،قطالإلاستئناف حماس ، غزةلوقف إطال  الصواريخ على البلدات المحاذية عدم قدرتها على و

ج عدم نتا، هايقدر على ردع لمالذ   ،لجيشلم تعد تياف من ردة فعل او ،أنها لم تشعر بالهزيمة يؤكد

ار إظهلضباط الجنراالت واحاون حتى لو ، يينسرائيلإلباألمن ل ييأت ولمبدور  المطلوب من ،   قيام

 في موقف المنتصر. منفسهأ

م ن تُقاأال يمكن  ألن  ،ردع حماسلف  وزراء إسرائيليون التفاوض تحت النار، ودعوا فيما ر

  هذباتت و ،سرائيليين كوسيلة ضغط ليس مقبوالً اإلالنار على حماس إطال  ، وةمحادنات تحت الوصاي

للعبة قواعد ا تحديدب مسلحةيمكن السماح لمنظمة  ألن  ال لحظة اختبار للردع اإلسرائيلي للسنوات المقبلة،

  ا.هريحي كما

ور األم حسمو ،بإمكان تل أبيب تغيير الوضع الراهن  نألهذا الواقع يجب أن يتغير فوراً، 

وحصرها بالقضاء على حماس بضربة  ،لصالحها من خالن تحديد غاية واضحة للحرب على غزة

 .قاضية

 مايها دلليس فإطال  الصواريخ على المستوطنات اإلسرائيلية متوقعاً، بحماس وجاء استمرار 

 واصلا مم ،تعمل وف  أسلوب الحرب النفسية بشكل عقالني أكثر من الحكومة اإلسرائيليةوتيسر ، 

 .حون جدوى ونتيجة الحرب على غزةاإلسرائيلي الجدن داخل الرأ  العام 

الحرب  نألقون لالعسكريين في جيش االحتياط  والمسئولينوذهبت أوساط واسعة من المعلقين 

ً  وتركت شعوراً  استراتيجي،انتهت بنتيجة تعادن  اً  بتفويت فرصة وطعما  ين الذينرائيليبأفوا  اإلس مرب

 استطالعات رأ  متعاقبة عدم رضاهم عن محصلتها. كشفت

 عن خيبة أمل  من الوضع الراهن غساغشا  حاإلسرائيلي سوعبر رئيس المجلس اإلقليمي 

مياوف  مع استمرار ،باستمرار حرب استنزاف جديدة خشية قبون الحكومة عشية انتهاء حرب غزة،

ولم تمر ليلة واحدة  ،من الترحان ينا بعد شهرعادو الذينوإحباط اإلسرائيليين في المناط  الجنوبية 

 م1)هذ  ليست قوة ردع. ،وكأن شيئا لم يحدث ،هادئة حتى عادت لهم الكوابيس

خسائر أكثر   تكبيدا تمكنت من ؛ لكنهيسرائيلالجيش اإلمع أن قدرة حماس ال تواز  قدرات و

اآلالف من  ريدمت رغم؛  تإال أن الحرب أضعف   العسكر رغم تقوية ساعد، ومما توقع الكثيرون

البنية التحتية  واستهدافف، اهداأل آالف ضربو ، انفاأل عشرات ريفجتمنصات إطال  الصواريخ، و

 م2.)لغزة

 تشارأالتي ن تقصي حقائ  فور انتهاء العدوان على غزة، التشكيل لجوبدأت تيرج الدعوات 

 سئلة: من األ عدد غير قليليها طرح ين علوتع، منذ اليوم األون وحتى اليوم األخير، إلى عدة إخفاقات

ً  -أ  األنفا ،خطر جوهر  لماذا لم نفهم مسبقا

 لماذا أعلنا عن انتهاء العملية العسكرية بينما في الواقع لم ينت  أ  شيء، -ب

 ؟كيف كان أداء حلقة الوصل بين الجيش والمستوى السياسي -ت

 ؟ لثمنا حماسدفع تون أن بالصواريخ طوان أيام، د يةسرائيلالمدن اإلمهاجمة  تجركيف  -ث

 ؟في بداية العدوان على غزةضد حماس توجي  ضربة ساحقة لماذا لم يتم  -ج

 وهي:  وتُيرجها إلى حيبز التنفيذ، ،راراتسلة قذ اتيللحكومة با وبدأت تظهر المطالبات

 تشكيل لجنة تحقي  بعد انتهاء الحرب،  -1

 رب، فح  لماذا فشل سالح الجو في حسم المعركة في بداية الح -2

ل ية بقتد الجنود، والقاضأحالتحقي  في تعليمات )هنيبعلم المستيدمة في حان تمب خطف  -3

 يبة، لسطينالجند ب وآسري ، لكي ال يكون أسيًرا على قيد الحياة في أيد  التنظيمات الف

 م3)فح  أسباب فشل الجيش في حسم الحرب من الضربة األولى. -4

أن نتائج العملية العسكرية اء وأعضاء كنيست للقون كل هذ  التساؤالت والمطالبات دفعت وزر

أمام  ت ، أنبرت على صورهاواليسائر التي ألحقتها المقاومة بالجيش اإلسرائيلي في ،األخيرة على غزة

                                                                                                                                       
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/582867.html  

 : 30/8/2014م ردود فعل غاضبة على عدم تحقي  الردع العسكر  أمام حماس بعد حرب غزة، القناة السابعة للمستوطنين، 1

http://www.alzaytouna.net/mobile/permalink/76958.html#.VFsbfRqPmgc  
  http://arabi21.com/Story/766244: 1/8/2014م سنانان نراونس، محاولة نزع سالح غزة هدف بعيد المنان، نيويورك تايمز، 2
: 17/8/2014البرفيسور سيحزقيل درورس، حماس تفوقت بالتفكير العسكر  اإلبداعي، هآرتس،  م3

http://www.alhyat.com/?mod=articles&ID=79943  

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/582867.html
http://www.alzaytouna.net/mobile/permalink/76958.html#.VFsbfRqPmgc
http://arabi21.com/Story/766244
http://www.alhyat.com/?mod=articles&ID=79943
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نها مهزلة حقاً، ، ألز بهذ  الجولة فهو واهماف  أضحوكة، فمن ظن أن  حماس جعلت من، ألن العالم بأسر 

ا هقد سقطت هيبتلأن تعجز عن القضاء على منظمة في بقعة صغيرة؟  سرائيلإسـسكيف لدولة عظمى ك

 م1!)اهوقوة ردع

 شر  كبير بين الجمهوربتسببت  ألنهارب غزة، حبغصة كبيرة من  اإلسرائيليون شعرو

  .عية الون حماس انتصرت في معركفي ضوء أ : هل نحن مقتنعون بأننا انتصرنا؟لواوالقيادة، وتساء

ضد  حربنارائيليون في نقاشاتهم على شبكات التواصل االجتماعي من قبيل: سوتداون اإلس

ً  ، نحنالغزيين في أساسها معركة على وعي اإلسرائيليين ً قتصاوا أقوى من الفلسطينيين عسكريا  ،ديا

في  صعوبة احتمان اليسائرب تولدينا قدرة على تحمل صراع طويل معهم، لكن نقطة ضعفنا تمثل

 . سقطرية فواقتناعنا بمواجهة العدو بالوسائل العسك ،واليسائر الفادحة ،مدنيينصفوف الجنود وال

ين رائيلييب  رسائل الوعي الكاذبة على اإلس سنتنياهوسفي الوقت الذ  كان في  وأضافوا: س

مكن توت، بتدمير جميع األنفا  الهجومية في غزة، كانت حماس تصطاد جنودنا في عملية سناحل عوزس

 س.خطأأومن يعتقد أن العملية العسكرية معركة على الوعي الفلسطيني فقد ، جنودنا من أسر أحد

كيفية تقييم لكن اليطأ الفادح الذ  ارتكب  صناع القرار اإلسرائيلي تمثل في عدم نجاحهم ب

االدعاء ووضع التعادن، لالمواجهة  تلكوالمقاومة وصال في فالجيش ، على غزةالحملة العسكريبة 

بإحصاء عدد   قيام، ووال يمت للحقيقة على أرض الواقع بصلةٍ  ،انتصر فارغالجيش يب بأنب اإلسرائيل

عتبر بأ ب شكٍل من يالمباني التي تمب تدميرها في حرٍب غير متكافئة بين الطرفين، ال والقتلى الفلسطينيين 

  م2)األشكان عالمة فارقة في هذ  المواجهة.

ائب أنب كتبالحقيقة الناصعة كالبياض، تتمثل القون أن  بل إن االعتراف اإلسرائيلي وصل إلى

 بة، ألنب ياسة صلأْن تتبنبى س هامنحمما ، الجيش م بهاابشكل غير متوقع للحرب التي ق تالقسام، استعدب 

ديد ائل التهم تحت طلم يشعروا بأنبهوالتوازن، وكانوا على استعداد ممتاز، لم يفقدوا البوصلة  هاُمقاتلي

أنب  ب ،الثًان لجنود و ،وللعالم نانيبة ،م بالترويج لنفس  أوالً اق الجيشم هذ  الحقائ ، فإنب رغوواليطر، 

  .هذ  الجولةفي  انتصر

ما ف، أمام حماس من االنتصار في ساحة المعركة يسرائيلالكيان اإلالمقابل، إذا تمكبن في لكن و

 ارتكب؟ هنا لى الطرف اآلخرقوم بإمالئها عينجازات سياسيبة إليمنع  من ترجمة االنتصار 

ً كبيراً عندما اعتقد اإلسرائيليون وجعل غزة  ،حماسسالح تحقي  هدف تفكيك  مبإمكانه أن واخطأ

والمس بقيادات  ،نب تحقي  هذا الهدف يتم عبر إعادة احتالن القطاعألعبر المفاوضات،  من  ةمنزوع

 م3)حماس.

فجاءت  لها،كانت بحاجة  التياس، الجنوب صورة االنتصار لحم مستوطنيهرب  لقد شكل

ً ، وحققت لها ذلك ،الحكومة اإلسرائيلية   ف إطالعدم قدرة الحكومة على وق وكأن  لم يكن كافيا

حيب سماع أصوات التباكي والن ، مع، فأعلنت أنها ستمون إقامة من يغادرون الجنوبالصواريخ

ها تلحقأألضرار المعنوية التي إن اوتعزز العدو وتضعف الحكومة، هم، وهي مشاهد عن ةدراالص

 .التمويل مغادرة السكان، ال يمكن معالجته المبدئيالحكومة باستعدادها 

ً  50بعد وهكذا بدت نتيجة حرب غزة  لجيش للصال  حماس مقابل صفر  1على اندالعها،  يوما

ً يسرائيلاإل  المقارنةاسب بكبحساب بسيط للتكاليف مقابل الموأكثر،  ، ورغم أن الفلسطينيين نزفوا دما

 واصلحل ما أكثر، فك واخسر ليينسرائياإليتض  أن  ،بالموقف الذ  ساد عندما بدأت العملية على غزة

ع اآلالف من قتيال ومئات المصابين واقتال 68  وعلي  استعادة الوضع الساب ، بينما الثمن الذ  دفع

 .ي غزةفا عانا  الفلسطينيون % مم3 اإلسرائيليةالمجاالت تمثل اليسارة هذ  في كل ، ومنازلهم

لجوية ات: تعلي  جزئي للرحالت اقطاعفي عدة  يينسرائيلاإلتعطيل حياة بنجحت حماس  كما

تأخير هديد بالت ،فعاليات عامةووريون، إلغاء العديد من الحفالت الموسيقية والعروض غإلى مطار بن 

 محتمل في افتتاح العام الدراسي.

                                                
 : 14/8/2014م غدعون ساعر، إسقاط حماس يعني إسقاط نتنياهو، معاريف، 1

ar.html-73384-http://www.noqta.info/page  
ة لم يُجد نفعاً، 2 : 24/8/2014م غيورا آيالند، إسرائيل لم تنتصر بل تعادلت مع الُمقاومة والهجوم على غزب

http://www.wakalanews.com/eventdetail.aspx?id=2879  
 :17/7/2014م كوبي مييائيل وأود  ديكل، تحد  حماس والييار األصوب إلسرائيل، معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي، 3

hp?act=post&id=7133http://atls.ps/ar/index.p  

http://www.noqta.info/page-73384-ar.html
http://www.wakalanews.com/eventdetail.aspx?id=2879
http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=7133
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 سكان المستوطنات بدأعندما ظهر اح النصر لحماس وغزة برياإلسرائيليين ر وشعلكن 

ن حماس أ وادتسيل، عندها تأك همودموع ،ها اليوفؤووجوههم يمل ،الجنوبية يتوافدون إلى مدن المركز

 اوصليال أن الحدي  يدور عن وضع ال يطا  كان يجب أوبدا قاب قوسين أو أدنى من تحقي  شروطها، 

  .إلي 

دون  المعركةأن حماس خرجت من هذ  سم الحكومة والجيش بالقون ولئن خرج الناطقون با

يوًما كاملة أمام الجيش األكثر تطورا واألكثر قوة في  50صمدت طوان لكن الواقع يقون أنها إنجاز، 

 اإلسرائيليينالكثير من ، في حين أن تلقت ضربات قاسيةرغم أنها الشر  األوسط دون أن تستسلم، 

ت ملوأ، هميوًما طريقة حيات 50حماس أدارت لمدة وعن ملجأ،  اوبحثو ،ف غزةبيوتهم في غال اتركو

 م1ون!)فعليماذا  همعلي

س، بل إلى سنقطة الصفرضد حماس من القتان  ينبعد نحو شهري سرائيلوهكذا عاد الجيش اإل

  مزدوج: وقع في مأز  ألن ما قبل نقطة الصفر، ل

ً مع الرأ  السائد فلتحقي  مكاسب سياسيبة  لم يردمن ناحية  وفه -أ مة ي الحكوحماس تماشيا

 والجمهور،

ي  تحق جمهور، وال يمكن الوقف إطال  الصواريخ تلبية لطلب  أرادوفي الوقت ذات   -ب

 األمرين في آٍن واحد. 

 رابعاً: الرقابة العسكرية
قابة عبر الرغزة حرب  خالنالتعتيم اإلعالمي  استراتيجية يةسرائيلاعتمدت الحكومة اإل

ل ظفي  اهاسكرية لحجب معلومات حساسة عن اإلسرائيليين، وسط انتقادات وتساؤالت عن مدى جدوالع

 .االنتشار السريع للمعلومات عبر اإلنترنت والهواتف الذكية

 راتعشمعلومات صحفية وتسريبات تفيد بمقتل  يينسرائيلاإل بينانتشرت بشكل غير رسمي و

ن قتلهم تم الكشف بالتدريج عنم غزة،  شر ية والتفاح د وجرح عشرات آخرين في حيي الشجاعوجنال

ً ائر حفاظاليس أولية لتمهيد الرأ  العام لهذ  من قبل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي بثت أخباراً  على  ا

 .النشر بذريعة تبليغ العائالت تلكن الرقابة العسكرية منع الناحية المعنوية،

مى ماليين، باتوا في مر 3.5سرائيليين، قرابة % من اإل40وقالت وزارة اليارجية إن 

كر ذوجب  الصواريخ المنطلقة من غزة، وأصدرت الرقابة قرارا منذ بدء العملية العسكرية يحظر بم

ي فلمقاومة عدة االمكان الدقي  لسقوط الصواريخ، واالكتفاء بذكر المنطقة الجغرافية العامة، خشية مسا

ن سقوط أماك وسائل اإلعالم العبرية الرسمية بالتكتم الشديد على تحسين دقة صوارييها، ولوحن قيام

 الصواريخ.

 دفين: هلتحقي   ضد الفلسطينيين ميتلف مشارب  خوض الحرب النفسيبةب اإلسرائيليواصل اإلعالم و

اء تز :األّول -1 تلى الق دعداايد أرفع معنويات اإلسرائيليين الذين أصيبوا بحالة من اإلحباط جرب

 والجرحى،

، وتصوير الحرب عل :الثاني -2 ، وتحديدًا الفلسطينيب ها قاب ى أنب إحباط الرأ  العام العربيب

ستوى جيش لم يُحق  األهداف التي وضعها المالقوسين أْو أدنى لكي تنتهي، رغم أنب 

ة، إضعاف الُمقاومة ة الردع، وقف إطال  الصواريخ من غزب : إعادة قوب س حماو السياسيب

 .استراتيجيةم األنفا  الهجوميبة، التي باتت مشكلة على وج  اليصوص، وهد

في ظل نورة معلوماتية اإلسرائيليين  يةسير هذ  الرقابة العسكرية خالن حرب غزة أنارت

أن و ، خاصةهائلة تقدم كل المعطيات من خالن منتديات التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم األجنبية

الجمهور بمعطيات عميقة وواسعة،  تزود الحرب،األولى من  وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في المرحلة

تنحصر بما يحرر  الناط  بلسان  ت أنوكاد ،باتت شحيحة في األيام التالية من الحربلكن معلوماتها 

 م2، وهي حماس.)يعكس تطور األوضاع الميدانية لصال  العدو وهذاالجيش والرقابة العسكرية، 

ن واإلسرائيليفحجب الحقائ  عن الجمهور،  رة أحد علىوشكلت حرب غزة مناسبة لعدم قد

ً احدأيعرفون أن  ، الصحفيين من النشر الرقابة تمنع ، لكنبع  أحياء غزة خالن اجتياح توقعة كبير نا

                                                
  http://www.qudsn.ps/article/47289:  26/8/2014إسرائيل صفر، القناة العبرية الثانية،  1، غزة م روني دانيئيل1
 :25/7/2014وم، م عوز  بنزيمان، كيف أجبرت المقاومة رقابة االحتالن على كشف خسائر ، المصر  الي2

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/488896#  

http://www.qudsn.ps/article/47289
http://www.almasryalyoum.com/news/details/488896
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بعدة وسائل، منها نشر سقص  خياليةس تحمل معطيات حقيقية وتلميحات يها عل لاللتفاف ويضطرون

 م1)حون ما جرى في الواقع.

ً للرقابة ا وشكلت ية لعسكرسياسة كتائب القسام بتعميم صور عملياتها على اإلعالم إحراجا

 اإلسرائيلية.

يوم  خلف خطوط العدو في موقع سناحل عوزس التسللبعد دقائ  من نشر فيديو عملية ف

السيطرة و هم،ومحاولة أسر أحد ،جنود 10الجريئة التي أسفرت عن قتل  ةعمليالوتنفيذ  ،29/7/2014

لتواصل افحات كافة المواقع االلكترونية وص اإلسرائيلية أمرت الرقابة العسكرية ،ى سالح  الشيصيعل

 ،همذ عمليتوسهولة تنفي ،القسام مقاتليأظهر شجاعة  ألن وعدم تداول ،  ،فيديوالوالفضائيات بحذف 

أنظمة يرة ونة كبن يجدوا أدنى مقاومة من الجنود المتواجدين في موقع يتمتع بحصاأدون  ،واالنسحاب

 رقابة متطورة.

 جاء قرار الرقيب العسكر  السريع بمنع تداون الفيديو لألسباب التالية:و

 ،النسحابانم  ،اإلهانة التي تحملها مشاهد العملية للجيش من خالن سهولة االقتحام والتنفيذ -1

حي  لم يقوموا باالشتباك مع  ،ر حالة الضعف واليوف التي أصابت الجنوداظهوإ

ين، لمسلحا وانتظروا مصيرهم على يد الموقع،ولم يكلفوا أنفسهم بالدفاع عن  لمقاتلين،ا

ً  يبكي،وهو  ،خطف  المقاتلونسماع صرا  الجند  الذ  حاون و نويات على مع سيؤنر سلبا

 ،ويهز نقتهم بجيشهم ،الجمهور

 وال ،المشاهد تؤكد للجمهور كذب وزيف مزاعم الجيش أن مواقع  حون غزة محصنة -2

 تكذبإليها، وتمنع الوصون  وإجراءاتوأنها تتمتع بيصوصية  ،يمكن الوصون إليها

ضاء قت للقوادعاءاتهم أنهم يحتاجون لقليل من الو ،وقادة جيش  سنتنياهوسمحتوى خطابات 

 ،رضاألمن نف  داخل  المسلحينن الصور أظهرت خروج أل األنفا ،على ما تبقى من 

ركين   تلقي المزيد من الرعب في صفوف الجنود المشاخذ سالحأو ،محاولة أسر الجند  -3

ً ، كما تؤنر ال يرغبون بالذهاب إلى غزة منأو  ،في العدوان جبهة بات النعلى  المشاهد سلبا

م على وحنقهم وغضبه إحباطهم،وتزيد من  في جبهة غزة، خاصة عوائل الجنود ،الداخلية

 ،وم غزةم على تيفي توفير الحماية ألبنائهتقصير التؤكد  ألنها ،القيادة السياسية والعسكرية

 ستوطناتالموالمستوطنين الذين يقيمون في تيوم غزة تطرح سؤاالً كبيراً أمام المشاهد  -4

ً  دخلإذا  :القريبة  كيف يمكنف ،ولةبهذ  السه القسام المواقع العسكرية المحصنة واألكثر أمنا

ن أيعني  ما ؟أنفسهمالجنود حماية ولم يستطع  ،منع تنفيذ عمليات مشابهة في المستوطنات

ال و ،الجنود الموجودين على تيوم غزة في حالة نفسية منهارة ومعنويات محطمة

 ،ومن السهل تنفيذ عمليات مشابهة في أ  وقت ،يستطيعون الدفاع عن أنفسهم

تحدث عن اشتباك من تعندما  المقاومة،مصداقية إعالم  اإلسرائيليالمشاهد تؤكد للجمهور  -5

مقابل تراجع  ،واعدهم بسالمقل المقاتلينوعودة  ،وقتل عدد معين من الجنود ،الصفر نقطة

 م2).اإلعالم اإلسرائيليمصداقية 

ً إن ألواف ،بأطنان المتفجرات على الفلسطينيين في غزة اإلسرائيليةطائرات ال تلقأعندما و من  نا

دفع تن ة قبل أالدعائي اذرائعهئيلية ت الحكومة اإلسراجهبزحي  فعلها على جبهة اإلعالم،  تالقصف فعل

 .الحربية ليوض العدوان ابآلته

ا ناية هدفهبمقوالت منسوجة بع تتسلحوالحرب،  خالنتكتيكات عدة اإلسرائيلية الدعاية  تتبنو

تصعيد ان والتبرير جوالت العدول ،قذف الكرة إلى الملعب اآلخر، فتصوغ قائمة من الذرائع المدروسة

 ي العالمدولة ف ال توجدألن  سبع بزعم أنها عملية عسكرية ردبا على إطال  الصواريخ، ال األسابيعخالن 

 تقبل بأن يتم قصف مواطنيها صباح مساء.

                                                
  etailsPrint.aspx?id=24683http://hala.ps/NewsD: 13/8/2014م غدعون ليفي، إعالم في الجيش، 1
 :30/7/2014م تامر الشريف، لماذا منعت الرقابة اإلسرائيلية نشر فيديو عملية ناحل عوز، جريدة فلسطين، 2
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 ،اسعملية عسكرية ضد حموواظبت اآللة الدعائية اإلسرائيلية على القون أن الحرب هي 

ن أ رغمفلسطيني محدد، تركبز على توجي  الهجوم اللفظي على طرف ووليست ضد الفلسطينيين، 

 .العدوان يجر  على الشعب الفلسطيني ككل

 ً  يش يحرصعلى القون إن الجاإلسرائيلية الستهداف المدنيين دأبت دعاية التضليل  وتسويغا

ر السكان قبل القصفتهمعلى سالم  الرواية ع هذ تراجُ  رغم ،، وهو الجيش الوحيد في العالم الذ  يُحذبِّ

 .في قصف منازن وأحياء سكنية بالكامل دون إنذارات مسبقة سافراً ألن  جاء  2014 حربفي 

 خامساً: الخسائر اإلسرائيلية
بدا  فقد مطولة،، دراسات في حرب غزة المباشرة يةسرائيلاإليسائر المحاولة حصر تحتاج 

ً منذ إطال  القذيفة األولى في الحرب أن الجيش اإلسرائيلي مصاعب الالعديد من جاب  سي واضحا

 جب االستعداد لكل االحتماالت.، ولذلك ولمفاجآت من قبل المقاومةوا

 

 القنلى والجرحى -1
جنود في غزة سيحدث نورة حارقة الأن نشر عدد القتلى من تحدنت أوساط عسكرية إسرائيلية 

النشر فإن نورة ب لصحفيينسم  لولو ، صارمة الجيش رقابة ي، ولذلك فرضسرائيلالكيان اإلفي 

القدس عن وجود  مدينة كشف شهود عيان في، فيما ستحر  األخضر واليابسيين رائيلساإل لدىستحدث 

 م1.)جنازة عسكرية لجنود في المقبرة اليهودية وسط تكتيم إعالمي وحراسة مشددة

تباك ن قائد وحدة الكوماندوز البرية في الجيش )إيغوزم أصيب بجروح خطيرة في اشأ كما

 .ينكبر التي تصاب في معارك مع الفلسطينياألية هذ  الرتبة العسكرومسل  في غزة، 

 ةرب غزحصورة تقديرية ألعداد الخسائر اإلسرائيلية من الجنود والمستوطنين القتلى خالل 

 
 ف كرسيمنظمة سياد سارةس اإلسرائيلية بالتعاون مع شركة سالعانس للطيران ألفيما نقلت 

 ،ئيليةعلى الكراسي في المستشفيات اإلسرا في أعقاب الطلب المتزايد، متحرك بشكل عاجل وسريع

لب الطوة، بعد إصابتهم خالن المواجهات على حدود غز لهاجنود بحاجة النظراً لوجود عدد كبير من 

الحتماء اكن امألالمتزايد عليها من قبل كبار السن في المنطقة الجنوبية، ممن يريدون الوصون بسرعة 

 .من صواريخ المقاومة

ً  30رف  و ً من  جنديا من االحتياط في الجيش دخون غزة بواسطة ناقلة محصنة قديمة خوفا

وأسر  13وقتل من بداخلها وعددهم  ،ناقلة جند كتائب القسام تدميراستهدافها من قبل المقاومة، بعد 

                                                
 .26/7/2014م يوئيل ماركوس، هآرتس، 1
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وإعفائهم من اليدمة على خلفية رفضهم  ،تسري  العشرات من الجنودلقيادة الجيش واضطرار جند ، 

 غزة خشية القتل أو االختطاف من قبل المقاومة. القاطع لدخون

إجمالي عدد ، وبلغ جيش آخر المعطيات حون اليسائر التي تكبدها خالن حرب غزةالنشر و

مساعد  4مالزم،  2مالزم أون،  4نقيب،  5رائد،  3مقدم،  1 ، توزعوا حسب الرتب التالية:64القتلى 

 م1.)عريف 2رقيب،  10رقيب أون،  30مساعد،  3أون، 

عن ارتفاع حاد في نسبة اإلسرائيليين الذين  ية ذات االختصاصسرائيلالوزارات اإلأعلنت و

ها، وزيادة وإطال  الصواريخ المكثف من ،غزة حربيُعانون من أمراض واضطرابات نفسية، بسبب 

في نبهم تعرضوا للهلع أل ،%100بنسبة أكثر من  مؤسسة متضرر  الصدمات النفسيةلنسبة المتوجهين 

 م2.)أعقاب سقوط الصواريخ

اعدة ط المسخُسجلبت نسبة مرتفعة في مكالمات آباء الجنود الذين اتصلوا على  الحربنذ بدء وم

لمرشدين وا من اوردت اتصاالت كثيرة من اآلباء الذين طلبوجل تلقى معلومات عن أبنائهم، أالنفسية من 

 النفسيين المساعدة في تهدئة فزع أبنائهم.

يس صدمات نفسية صعبة وكوابلبجراح ميتلفة في معارك غزة  نبواصالمالجنود تعرض  كما

عن  مواد ميدرة ليتمكنوا من النوم، فضالً ب حقنخذ أل اضطرووامزعجة من هون مشاهد الحرب، 

تي ية الاألضرار واإلصابات الجسدية المباشرة التي لحقت بهم جراء المعارك واالشتباكات الضار

 مة في غزة.خاضوها أمام المقاو

 تعطيل الحياة -2
لدراسية ابإلغاء جميع النشاطات اإلسرائيلية أمرت الجبهة الداخلية فور اندالع حرب غزة، 

قل عن أو ألومترا كي 40بما فيها المييمات الصيفية في التجمعات السكنية الواقعة على بعد  ،والتعليمية

 ء قرب الغرف المحصنة. دعتهم للبقا، وشي  300 قطاع، وحظر تجمهر أكثر منالحدود 

 ،مقررةالجيل االمتحانات أوت ،في بئر السبع تعطيل الدراسة سبن غوريونسقررت جامعة فيما 

استعداد  الستضافة  سبار ايالنسوأعلن اتحاد الطالب في جامعة  ،بمدينة سديروت سسابيرسكلية وكذلك 

وقررت نقابة مستيدمي اليدمة ، محيط الحرم الجامعيبفي المساكن الطالبية  الكيانطالب من جنوب 

عشية اندالع حرب  األمنيالنقابية التي كانت تنو  الشروع بها بسبب الوضع  اإلجراءاتلغاء إالمدنية 

 م3غزة.)

قان وزير أيام الحرب، ومدينة أشباح بسبب تصاعد إطال  الصواريخ في  إلىتل أبيب وتحولت 

ال توجد ف ،لمالجئلماليين إسرائيلي  5على بقاء نزون  أن  ال يمكن الصبر سدور ليبرمانغأفيسيارجية ال

دولة على وج  األرض يمكنها الصبر على استمرار إطال  الصواريخ على مدنها، هذا ال يمكن أن 

يجب القيام بكل ما يجب من أجل الوصون ، ووال موسكو وال أ  عاصمة عالمية يحتمل ال في واشنطن

ً  15حتى لو كان بعد  ،صواريخ على إسرائيلحالة ال يمكن بعدها عودة إطال  الل  م4.)عاما

مليات عن أل ،االمجان المتاح للطيران المدني في أجوائه يةسرائيلالجهات األمنية اإلقلصت كما 

هيئة  وقالت، ها على غزةتتتأخر بسبب الحملة الجوية التي شنقد  سبن غوريونساإلقالع والهبوط بمطار 

عمليات ليجة نت، وع شر  المطار على أن يكون الهبوط من اتجا  الشمانالمطارات إن  تم تحويل اإلقال

ير في ث تأخيمكن أن يحد ، حي للطيران المدني السلطاتالقوات الجوية تم تقلي  المجان الذ  تتيح  

 اإلقالع والهبوط.

ن بدأ اآلالف ممو، الحربخالن  يسرائيلاإل الكيان جرى إلغاء آالف رحالت الطيران باتجا نم 

ً تها بمغادر هاجازة الصيف فيإ اقضو يها سقوط الصواريخ عل، ألن من األوضاع األمنية المتدهورة هربا

كثر من وأ، كل ضربت الموسم ولم يضر فقط المباني والمراف  العامة، بل انسحبت على حركة السياحة، 

                                                
 :8/8/2014أضعاف من قتلوا في لبنان، القناة العبرية الثانية،  4م قتلى الجيش اإلسرائيلي في غزة 1

 8.htmlhttp://elhayat.net/article628  
 :12/8/2014م  زهير أنداروس، اإلسرائيليون يُعانون من صدمات نفسية من مشاهد حرب غزة، رأ  اليوم، 2

http://www.raialyoum.com/?p=135305  
 :9/7/2014م صواريخ المقاومة تشل حياة اإلسرائيليين، الغد األردنية، 3
 -%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-http://www.alghad.com/prints/813309

-%D8%AA%D8%B4%D9%84-8%D9%85%D8%A9D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8%

-D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%

D9%8A%D9%8A%D9%86?s=68a74e9ac5b854ed5dbD8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%%

623ecad5db122  
 .12/7/2014م القناة العبرية العاشرة، 4

http://elhayat.net/article6288.html
http://www.raialyoum.com/?p=135305
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ً ألألف سائ  قاموا بتقصير موعد رحلة اإلياب،  30 تصعيد كبير يؤد  من  قرب رحلة مغادرة، خوفا

 غال  المطارات.إل

ة عبر مسافرون إسرائيليون عن غضبهم وتذمرهم الشديد بسبب وقف شركات طيران عالميو

رات مكتائب القسام عدة قصفت  في المطار الذ   اصرخو، ورحالتها من وإلى مطار سبن غوريونس

طيران حظر اتحاد الأن  س، بعدحماس انتصرت عليناس :قائلين على غزةبالصواريخ خالن العدوان 

 .ليهاإو أ األجواء اإلسرائيليةالتحلي  من  منطائرات ال األميركي

خرى مثل ساير فرانسس وسلوفتهانزاس وسبراسلز ايرالينزس وسايز  أوحذت حذوها شركات 

 م1.)في غزةالحرب بسبب الوضع اليطير نتيجة  ،جتس او ساير كنداس

ً إلى ن عدد اأمكتب اإلحصاء المركز   وأعلن مليون  3.5يبلغ  يسرائيلالكيان اإللسياح سنويا

رة ، وهي فتخالن الشهور بين يونيو/ حزيران وحتى أغسطس/آب من كل عام %60سائ ، منهم نحو 

 الحرب على غزة.

 الخسائر المالية -3
ن مماليين مبالغ تقدير بمئات ال ليةسرائياإليزينة الوسط توقعات بأن تكلف الحرب على غزة 

ً الشواكل  لجنوب افي مستوطنات  تالممتلكا أصابت، أعلنت سلطة الضرائب أن األضرار التي يوميا

 .شيكل 3.41ماليين شيكل، الدوالر= 10وصلت 

ينها بدعوى للمطالبة بتعويضات مقابل األضرار نتيجة إطال  الصواريخ،  100جرى تقديم و

دعوى مقابل أضرار  12دعوى مقابل أضرار لمبان، و 52دعوى مقابل أضرار لمركبات، و 35

 أضرار وقعت للبنى التحتية وشبكات الكهرباء.وللزراعة، 

ياح من الس% 75تراجع  حي هو قطاع السياحة، األخير المتضرر األكبر في العدوان وكان 

 لنقل.االمطاعم وشركات وتضررت الفناد  جراء إلغاء الحجوزات و، الكيان اإلسرائيليعن زيارة 

 
 زةغأشكال الخسائر اإلسرائيلية المالية التي تكبدتها بسبب حرب  صورة توضيحية تظهر

، فيما رمليون دوال 28.5، مليون شيكل 100وقدرت األضرار اليومية للسو  اإلسرائيلية بـ

 م2.)قطاع الصناعات من ضرر كبير نتيجة تراجع حجم التصدير يقدر بنصف مليار شيكل ىكتشا

في  ر دوالرضرار بنحو ملياأل تراشأالتقديرات األولية  أما على صعيد السلطات المحلية، فإن

 توقدر، ألضرار العامةواسلطة محلية، نتيجة زيادة المصروفات بسبب حالة الطوارئ  100

اء ار جرالتعويضات للمصال  التجارية والموظفين بنصف مليار شيكل، أما التعويضات نتيجة األضر

 يكل.مليون ش 200-100بين  تسقوط القذائف فقدر

                                                
   :23/7/2014م مسافرون صهاينة: حماس انتصرت عليها، موقع ويلال اإلخبار ، 1

w.alaqsavoice.ps/arabic/index.php?action=detail&id=139384http://ww  
 : 18/7/2014، البوابة نيوز، غزة حربغير المعلنة في اإلسرائيلية اليسائر عميرة،  شيماء أبوم 2

 http://www.albawabhnews.com/691817  
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 168مليار و، مليارات شيكل 4ما يواز  %،0.4بـر ستقل  النموس في السو  يقدكما تم ت

مليار شيكل، وأضرار الصناعة  3لتقديرات التالية: مصاريف الجيش ستصل لوخلصت ، مليون دوالر

ة مليار فيما األضرار في قطاع السياح ،مليارات 4بـ توالتجارة مليار شيكل، أما اليسارة في النمو فقدر

مليار شيكل، ومصاريف السلطات المحلية الطارئة  2واألضرار االقتصادية غير المباشرة تقدر بـ ،شيكل

 م1.)تقدر بمليار شيكل

ت مع ، ترافقأنب التكاليف المالية المرتفعة للعدوان على غزةإحصائية أظهرت بيانات وأرقام و

 ة فيهامسبت بميتلف القطاعات االقتصاديوهبوط حاد أصاب بورصة تل أبيب التي هبطت مؤشراتها، 

 %.2بنسبة تتجاوز 

% إلى 2.5لرفع المستوى المستهدف لعجز الموازنة من س يائير البيدسوزير المالية  وخطط

جتمع مع وا، %، بغرض استيعاب الزيادة في اإلنفا  العسكر  الناتجة عن الحرب على غزة3أكثر من 

مة   الحكووكبار مستشار سكارنيت فلوغسافظة البنك المركز  ومح سبنيامين نتنياهوسرئيس الوزراء 

 .االقتصاديين بغرض إجراء المناقشة األولى لموازنة العام المقبل

طية تكاليف مليارات دوالر، لتغ 4وزارة المالية لتقلي  النفقات الحكومية بأكثر من  تتطلعو

 هانلجيش موطلب ا، ت اقتصادية ميتلفةوالتعوي  عنها لمنع انهيار قطاعا ،ومواجهة اليسائر، الحرب

ر مليا 1.5صلت دوالر لتغطية تكلفة العمليات الحربية بالقطاع التي و مليار 2.3ميزانية فورية تقدر 

 ال تشمل تكلفة صواريخ القبة الحديدية. ،دوالر

، والردمليون  400بلغت   أن خسائر يةسرائيلاإل اتقسم األبحاث باتحاد الصناع فيما أشار

ئر بسبب د خساذر اتحاد المقاولين والبناء من التداعيات المستقبلية على قطاع العقارات، حي  تكبوح

وأشارت  ،وعدم نشر مناقصات لتشييد آالف وحدات اإلسكان ،جمود البناءبسبب نتجت  الحرب

 .%12بـتراجع نمو مشاريع اإلسكان والبناء ل اإلحصائيات

جارية إسرائيلية تكبدت خسائر مباشرة جراء العدوان ألف مؤسسة ت 30التقديرات أن  تأفادو

أبوابها بسبب الركود االقتصاد  وتباطؤ النمو، مما يعني فصل آالف  هاتوقع أن تغل  بعض، وعلى غزة

يتم فصل قد  ،ألفا بالجنوب 480العاملة يصل مليون مستيدم، منهم اإلسرائيلية ن معدن القوى ، ألالعمان

خالن  ش أزمة عميقةاتغناء عن آالف العمان في قطاع السياحة الذ  عاالس، و% منهم5أكثر من 

 م2).الحرب

غزة  حربقد ألقت ، فالحكومية اإلسرائيليةيزينة اللتكلفة العالية للحرب على لإضافة و

 ،الحرب سحب نحو مليار شيكل من صنادي  االئتمان في أيامب تمثلتأضرارها على القطاع الياص، ب

اعيد م بموأو عدم االلتزا ،ر الصناعية، وخاصة في الجنوب، نتيجة غياب العمانيضاف إليها اليسائ

 إرساليات البضائع.

قانون العمل في ساعات الطوارئ،  بتفعيلأمرا يلزم  سنفتالي بنيتسأصدر وزير االقتصاد و

 ع الصناعةاليسائر األولية لقطا، حي  بلغت يمكن الدولة بإلزام العمان على العمل في المصانع الحيوية

غالبية األضرار كانت في المناط  ، وغزة حربمليون دوالر، بسبب  250 ،مليون شيكل 875

 ،الغذائيةوقطاع تكنولوجيا المعلومات، والصناعات المعدنية الكيان، كما قاد الصناعية في وسط وجنوب 

 م3)اليسائر التي لحقت بالقطاع الصناعي.

  :أساسيةمجاالت  3يمة جدا على االقتصاد في نفقات جسعلى غزة  وتضمنت حرب إسرائيل

 ، لألمالكالضرر المباشر  -أ

  ،العمل وإنتاجية اإلنتاجعمل وانيفاض في  أيامخسارة  -ب

 ، خسارة المداخيل من الضرائب بسبب االنيفاض في مستوى النشاط االقتصاد  -ت

ة المليار ن الضرر الذ  لح  بالصناعة تجاوز حافإالصناعة، ف أربابوحسب تقديرات اتحاد 

 ،من مليار شيكل بأكثروالضرر للسياحة  ،مليون شيكل 200-150ويقدر الضرر بالزراعة بـ، شيكل

                                                
 :26/8/2014معهد العربية للدراسات،  /حرب غزةاسية لالقتصاد اإلسرائيلي بسبب ر قخسائم محمد عايش، 1
-http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2014/07/26/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1

-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-D8%B3%D9%8A%D8%A9D9%82%D8%A7%%

-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%

%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html-%D8%B9%D9%84%D9%89-D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%  
  http://new1.alhyat.com/?mod=articles&ID=78643: 6/8/2014تكلفة الحرب على غزة،  مليار شاقل 15م غاد ليؤور، 2
 : 28/7/2014م أشرف دوابة، نصرة غزة اقتصادياً، الجزيرة مباشر مصر، 3

misr.aljazeera.net/studies/2014/07/2014728184524847373.htm-http://mubasher  

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2014/07/26/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2014/07/26/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2014/07/26/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2014/07/26/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html
http://new1.alhyat.com/?mod=articles&ID=78643
http://mubasher-misr.aljazeera.net/studies/2014/07/2014728184524847373.htm
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بضع مليارات لقد يصل والتجارية في الجنوب،  باألعمانالسيما  ،ذلك الضرر الهائل بالتجارةليضاف 

 م1.)من الشيكل

ً يقدَّر بـوسجلت  جة حرب مليون دوالرم نتي 630بليون شيقل ) 2.2مداخيل السياحة تراجعا

 سنداوز  العوس، ما دفع بوزير السياحة %13بنسبة  يسرائيلاإل الكيان انيف  عدد السياح إلىوغزة، 

 ة تسوي ،  حملتمويل إطالبللمطالبة بموازنة إضافية من الحكومة إلنقاذ المجان السياحي من االنهيار 

ً في الدون الصديقة،  طلتهم عسا وروسيا لح  مواطنيها على قضاء الواليات المتحدة وفرنكخصوصا

 .بأسعار مغريةلدى اإلسرائيليين 

بدو في  يحتى في الوقت الذ  يين، سرائيلاإلمعنويات المستثمرين تجا  ب غزةحرب  وقد أضرت

 ً توقع أن ، مع تذكر مليار دوالر لن يتأنر بدرجة 250وقوام   أن االقتصاد اإلسرائيلي المتطور تكنولوجيا

 .وتكلف عدة مليارات من الدوالرات ،الحربفعالً بسبب تقل  النمو 

 حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات ضدوتزامنت حرب غزة مع تنامي 

األجانب لعدم شراء السلع التي تنتجها مستوطنات الضفة وة دعب كثفت أنشطتهاو ي،سرائيلاإل الكيان

 م2يين.)سرائيلرائهم اإلنظعلى الفنانين لمقاطعة  توضغط ،الغربية

غزة  حربعزز تأن  ،متيص  في شؤون الشر  األوسطالمؤر  ال سأليكس جوفيسوتوقع 

خطوات اتيذتها شركات في عدة  عبر ضد دولة االحتالن،ردود األفعان الغاضبة من جانب المستهلكين 

ً  يسرائيلالكيان اإل صب أتوقف القتان في غزة  ، وحيندون منها بلجيكا وبريطانيا للمقاطعة  هدفا

 م3)قطاعات أخرى مثل الكليات والجامعات.وفي المنتديات الدولية  ،االقتصادية

بطان ور  أمسابقتي دبأعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم أن مباريات األندية اإلسرائيلية و

الوضع  سبب، بحتى إشعار آخر يسرائيلالكيان اإلأوروبا والدور  األوروبي سيوروبا ليغس لن تقام في 

 عقب حرب غزة. األمني المتدهور في المنطقة

                                                
 :17/8/2014الوطن، خسائر إلسرائيل من حرب غزة.. ومكسب وحيد،  7م سارة شريف، 1

tp://www.elwatannews.com/news/details/540316ht  
 م لمزيد من المعلومات والتفاصيل حون حركة المقاطعة العالمية إلسرائيل، يمكن زيارة موقع الحملة:2
-http://bdsarabic.net/category/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA

-D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%85%D8%B1%

D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A%/  
 :13/8/2014م االقتصاد اإلسرائيلي يواج  آفاقا صعبة بعد حرب غزة، وكالة رويتر لألنباء، 3

 azamn.com/?p=128221http://www.  

http://www.elwatannews.com/news/details/540316
http://bdsarabic.net/category/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A/
http://bdsarabic.net/category/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A/
http://bdsarabic.net/category/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A/
http://bdsarabic.net/category/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A/
http://www.azamn.com/?p=128221
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 قراءة إحصائية مقارنة للخسائر االقتصادية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين خالل حرب غزة

 التكاليف العسكرية  -4
بل وعلى نمن اقتصاد   األرواح فقط،على اليسائر في اإلسرائيلية على غزة الحرب  لم تنطو 

: كلفة تجنيد أساسيةمجاالت  3النفقات على  تتوزعحي   اإلسرائيلي،جدا من المان  اً كلفت كثيروباهن، 

 احتياطي الذخيرة، الوقود وما شاب . ةوكلف ،االحتياط، كلفة العتاد العسكر  الذ  تآكل

بما في ذلك دوالر،  200شيكل،  600موازنة الجيش لجند  االحتياط الواحد ليوم اليكلف حي  

، وباإلجمان ،جند  احتياط ألف 86جند نحو  فقدوحسب المنشورات الرسمية، ، شاب  الغذاء، السفر وما

 ألف 86خدم  األياملكن ليس في كل  ين،نحو شهر الحربواستمرت  ،مليون شيكل 50فان كلفة كل يوم 

نحو  الحرباالحتياط فقط لكل  أيامومع ذلك، فان  حسب التقديرات الحذرة، تبلغ كلفة  ،جند  احتياط

 .مليون شيكل 800

 شكل توضيحي يظهر حجم التكاليف العسكرية اإلسرائيلية خالل الحرب على غزة
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ة و محاولهستيدم ، وما تبقى امعطيات عن تآكل العتاد والسالح الذ   لم ينشر الجيشكما أن 

كل تآ يانة،نفقات صواالحتساب حسب عدد اعتراضات القبة الحديدية، الذخيرة الكثيرة التي استيدمت، 

 .ووقود المركبات الميتلفة، بما فيها المجنزرات، الطائرات والسفن الحربية

تنتهي النفقات مع نهاية القتان، وعندما  مول ،مليون شيكل 200قتان الكلفة يوم فيما بلغت 

 3.5، ما يواز  مليار شيكل 12 تصلو األمنكلها على جهاز  الحربيستكمل العتاد المتآكل، فان كلفة 

، نحو 2008صلت كلفة حرب غزة في ، في حين و2006وهو األكثر كلفة منذ حرب لبنان  ،الرمليار دو

 م1)مليون دوالر. 15 ،مليون شيكل 50نحو  2012كلفة حرب وليار دوالر، م ،مليار شيكل 3.5

، شيكل 600كلفة الجند  للجيش  تصلوآالف جنود االحتياط،  اءالجيش استدعوحين قرر 

دوالر،  ألف 120اسع لمنظومة سالقبة الحديديةس إذ تقدر تكلفة كل صارو  بـإضافة لالستيدام الو

وزارة  تقدر مليون دوالر، فيما 43 ،مليون شيكل 150وقدرت الكلفة اليومية للجيش خالن العدوان، بـ

ال يشمل و ،شيكل مليار 3وأكدت أن الكلفة تقارب الـ ،مليون شيكل 100المالية الكلفة اليومية للجيش بـ

 زويد الجيش بميزون أسلحة متجدد.ت

يتجاوز وألف دوالر،  27لمدة ساعة واحدة  F16تكلفة كلب طلعة جوية لطائرة  وتجاوزت

ألف دوالر، دون احتساب تكلفة الصواريخ أو الذخيرة  12متوسط تكلفة تحلي  مروحية للمدة نفسها 

 م2)دوالر. 7500م GPSتبلغ تكلفة كل قذيفة موجهة )، والعسكريبة التي تحملها كل منهما

 

 انتشار الخوف والبلبلة -5
 الشيصاي عملاة ناادرة فاي الشاارع اليهاود ، واالقتصاادواألمان االجتمااعي خالن حرب غزة، بات 

ار أن علاى اعتبابات أضعف كثيراً من ذ  قبل في ظل المعطياات المونقاة عان تادهور مجاالتا  الميتلفاة، 

يااب، لي والدولة، ويتحون من حاين آلخار إلاى شاك وارتاليوف مركب أساسي في كيان المجتمع اإلسرائي

تضايم يوإذا كان اليوف شعور طبيعاي لادى جمياع المجتمعاات، إال أنا  فاي السايا  اإلسارائيلي اليهاود  

ماام  كااورم ينهااك الااروح ويهااد الجسااد، والمشااكلة األكثاار لاادى اإلساارائيليين أنهاام ييااافون وهاام ماادركون

 ييافون.

 القسار  علاى المالياين فاي-ومتها في نوع من مناع التجاون الطاوعيوتسببت أحداث حرب غزة ومقا

د فااي الكيااان اإلساارائيلي، فقااد باادت الشااوارع خاليااة حتااى ماان حركااة السااير العاديااة، وخااف تجااوان اليهااو

 نوبية.المواقع والمعالم السياحية، وامتنعوا على نحو شب  تام من زيارتها، خاصة في المناط  الج

                                                
 :15/7/2014م التكلفة العسكرية االسرائيلية اليومية للحرب على غزة، القناة العبرية العاشرة، 1

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/15/567888.html  

 :9/7/2014م يوم من العدوان على غزة يُكلبف اليزينة مئات ماليين الشواقل، نشرة سكالكليستس العبرية، 2

 http://www.raialyoum.com/?p=118802  

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/15/567888.html
http://www.raialyoum.com/?p=118802
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ساارائيليين أن يفسااروا كاال حركااة علااى أنهااا تهديااد لحياااتهم، فكاال حفيااف ووصاالت درجااة اليااوف باإل

شجرة خطر داهم، وكل شجيرة عادو متارب ، وكال احتكااك للاوح الزناك بقرينا  ناذير الماوت القاادم مان 

 المجهون!

لقد عم اليوف كل مكان، رجان الشرطة باآلالف يتجولون في الشوارع وعلى مفترقاات الطار ، فاي 

التجارية، وعاشت الدولة في حالة استنفار منذ بداية الحرب، إذ ألغيت إجاازات الشارطة األسوا ، المحان 

بين حين وآخر، وأغلقت أحياناً كليات الشرطة لحاجات األمان الاداخلي لطلبتهاا، ففاي كال شاارع شارطي، 

 وفي كل زاوية تجمع ونقاط تفتيش، وحالة من االنشداد وكأن الدولة تحولت إلى نكنة عسكرية.

اءن اإلسرائيليون: ماذا يعني العيش في سإسرائيلس؟ ألن الحيااة فيهاا خاالن حارب غازة أصابحت وتس

غير معقولة، كل عمل بسيط ال بد أن تفكر في  أكثر من مرة حتى تفعلا ، كال مشاوار إلاى الساوبر ماركات 

 أو المركز التجار  في  مجازفة، وباتوا يدخلون في يوم جديد مع خوف بأن ال يعود إليهم.

كمااا تحولاات مدارسااهم إلااى مركبااات مصاافحة، وأصااب  ماان العماال اليااومي تفقااد حديقااة المدرسااة 

مرتين قبل وبعد اليوم الدراساي للتأكاد مان عادم وجاود قاذائف، والعايش فاي هاذا الوضاع كااف باأن يسابب 

 انهياراً نفسياً أل  إنسان، وزرع اليوف في مستقبل .

تهم خااالن حاارب غاازة: أوالد ال يسااتطيعون أكثاار ماان ذلااك، نظاار اإلساارائيليون كيااف باادت دولاا

الذهاب بأمان للمدرسة، خوف من سيارات مفيية في شوارع المدن، مواطنون تحات القصاف والنياران، 

مستوطنات تهاجم، شوارع وطر  البالد تقفل على التوالي، دور السينما وقاعاات األفاراح خاوياة، أساوا  

 ومراكز تجارية بال زبائن.

تة للنظر في المجتماع اإلسارائيلي خاالن حارب غازة ارتفااع عادد االتصااالت ومن الظواهر الملف

التليفونيااة بااين الزوجااات وأزواجهاان وأبنااائهن، فقااد أعرباات وزارة االتصاااالت عاان تااذمرها بساابب كثاارة 

االتصاالت التليفونية بصورة كبيرة تجاوزت السعات األساساية لكال سانتران، مماا شاكل عبئاا كبيارا علاى 

 انياتها.الوزارة وإمك

وأكدت جمعية )عيرانم لالستشارات النفسية أن األوضاع األمنية السيئة، وتزايد عمليات إطاال  

الصااواريخ رفعاات عاادد اإلساارائيليين المتااوجهين لطلااب االستشااارات النفسااية، وزيااادة حاااالت االكتئاااب، 

طارأ ارتفااع كبيار إسارائيليين يعااني مان اضاطراب نفساي، و 3مان كال  1وارتفاع تناون المهادئات، وأن 

 على نسبة المتوجهين لمراكز الصحة النفسية.

وتسببت حرب غزة بهجرة داخلية في المناط  المحاذية لليط األخضر إلاى داخال منااط  إسارائيلية، 

مناااط  أقاال ازدحامااا خوفاااً ماان العمليااات، وتزاياادت نساابة اإلساارائيليين الااذين لوماان األماااكن المزدحمااة 

 على حدود غزة.الوسط اإلسرائيلي بعيداً عن المستوطنات المحاذية يفضلون السكن في مناط  
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 الخاتمة
أن تنتهاي، التاي ساماها اإلسارائيليون سالجارف الصاامدس، وأطلقات عليهاا  2014حرب غزة لم تلب  

حتااى باادأت يوماااًس،  50المقاوماة سالعصااف المااأكونس، ورسايت فااي أذهااان الفلساطينيين باساام سحاارب الاـ

قاوى المقاوماة عمومااً، وحمااس خصوصااً، فاي قطااع أن  التقييمات اإلسرائيلية تيارج تباعااً للتحاذير مان

 مماا سايجعل الكياان اإلسارائيلي، فاي، شاب  نظاامي جايش غزة، لم تتراجع عن تفكيرها بعد الحرب بإقاماة

 .شهدها من قبلتلمياطر وتهديدات لم  ةعرضوات قليلة غضون سن

حمااس لسنة عدد من قادة الجيش والميابرات اإلسارائيليين أن نتاائج حارب غازة، دفعات وورد على أ

فتارة خطط تنفيذية، وإذا ما استمر هذا الوضع، فينبغي التفكير كياف ساتظهر المنطقاة بعاد  بناء على عمللل

ً يقيمااون أنفاقاا الحركااةنشااطاء ف، وجياازة ويعملااون علااى خطااط ماان مدرسااة رجااان  ،يبنااون تحصاايناتو، ا

زرع والبنيااة التحتيااة للتربااة فااي قطاااع غاازة تساام  لهاام بااالقن ، واسااتمرار النااار، و، ب العصاااباتحاارو

الياوم، إذ أن حمااس  عليا  مماا هاو أكثارسايكون التهدياد كبياراً  فتارة زمنياة قصايرةوبعد . عبوات وغيرها

 حالياً.تتعاظم ولديها هواء للتنفس،  وغداتستغل زمن التهدئة لتعاظم قوتها، 

اءت التقديرات اإلسرائيلية لتبعات حرب غزة، رغم النشوة التي أصيبوا فيها بازعم تادميرهم ولذلك ج

سنتصدى لقدرات عساكرية لام نشاهدها مان قبال فاي قطااع  حقبة من الزمنأن  بعد عدة لقدرات المقاومة، ب

طيااف رجااان حماااس تاادريبات وتااأهيالت فااي  بعااد أن اجتااازما الصااواريخ المضااادة للاادبابات، غاازة، الساايب 

 ونشااوءاالسااتحكامات، والتحصااين، ومضااادات الاادبابات، والتفجياار، والقن ، كاا المجاااالت؛واسااع ماان 

 .منظومة قتالية حقيقية، وتبلور مفهوم شامل مع قدرات شب  عسكرية لم نعرفها من قبل

وهكذا فإن مليصاات التقاارير التاي أصادرتها األجهازة األمنياة حاون تعااظم بنياة المقاوماة فاي غازة، 

أن هاادأ المعااارك، تقتاارب ماان وصاافها بالتهديااد االسااتراتيجي والوجااود  للكيااان اإلساارائييس، بغاا ب  فااور

مااا  لنقااد داخاال الحكومااة علااىا تعااظمالنظار عاان دقااة هااذا الوصااف أو تضاييم ، حياا  ياانجم عاان نشاارها 

كة شابضوء تنامي قوة حماس العسكرية، فالحركة على سابيل المثاان، تمتلاك  في سسياسة التجلدوصف بـس

يُبنااى بناااًء علااى المعااايير  سجيشااهابااأن ستتباااهى ومعسااكرات تاادريب وماادربين خبااراء، و ،اتصااان مسااتقلة

 ً  .المتعارف عليها دوليا

نااجع بكال ماا تعنيا   سجيشلـسحماس أن  البد من التحون  تأدرك انتهاء حرب غزة،على  أشهربعد و

تحات لوائا  نشاطاء  يضامب  ،مانظم أكثار فلساطيني الاذراع العساكر  كجايش ؤياةيريادون رتهاا وقاد ،الكلمة

 كتائب القسام.، وعلى رأسها فصائل المقاومة

باوادر الجايش  رؤياةيمكان التي تزايدت بعاد الحارب بصاورة ال تيطئهاا العاين، وباستعدادات حماس 

ً  20ة بعضاها تصال مسااح ،قطااع غازةفاي فالحركة تعزز معسكرات تدريب في كل مديناة  ،القادم  ،دونماا

معساكرات التادريب لتوجهاون عادة أياام القسام، يكتائب لن والمنضم -كما الميضرمون –جدد النشطاء الو

فتاارة حياا  تساتمر  ؛وإعاداد العبااوات الناسافة، القاذائف الصاااروخيةو ،العملاي علاى عمليااات إطاال  النااار

بادورات ماروا  ،بون نشاطاء كباار فاي التنظايموالمادربِّ  ،أشاهر 3وفتارة المتقادم  اً،تدريب سالمبتادئينس شاهر

 اليارج.عسكرية في 

وصاواريخ  ،قطااعالميازون التسال  المتاراكم فاي  الجيش اإلسرائيلي من حجامقل  متزايد في وهناك 

ضارب تللطاائرات  ةمضااد تهاا قاذائففاي حوزو إلى العم  اإلسرائيلي حتاى شامال ،قادرة على الوصون 

شاكل أداة تقادير مركزياة للجايش ت ،عطياات الجديادة عان وتيارة تسال  حمااسمل، وهذ  االمروحيات القتالية

 بالنسبة لقوة الفلسطينيين. 
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 3علااى  اجهودهااوبااات واضااحاً أن نهايااة حاارب غاازة، أفسااحت المجااان أمااام حماااس ألن تركااز 

 مستويات: 

 .النار الصاروخية -أ

 .لعمليات البحريةاتدريبات  -ب

 .األنفا  التي توفر الوسائل القتالية -ت

جايش مادرب، مبناي لهاا يوجاد  المقاوماة،حات سايطرة ت عساكريةباؤرة غزة قطاع ولذلك سيبقى 

ضاادب  الفدائيااةباال واسااتمرار العمليااات  ،سياسااة مقاومااة واضااحة اولااديه ،كمنظوماة عسااكرية بكاال جوانبهااا

وإطاال   المحاذياة،إطال  قاذفات الهااون نحاو البلادات ك ،عتبرها شرعيةتفي مسارات  يسرائيلالجيش اإل

ً و ،محدودالنار ال ولهاذا فهاي تعناى ببنااء القاوة،  الجايش،الرغبة ليلا  ميازان ردع حياان  من تعمل انطالقا

 جيل.من العسكرية في تقدمها أكثر  هاقدرات، وبالتالي قفزت تحسين التكتيك وتأهيل مقاتليهاو

عن التهدياد الوعياد للمقاوماة  في نفس الوقت، لم ينفك قادة الدولة اإلسرائيلية، من ساسة وعسكر،

لكان  ،ردب فعال عساكر  واساعلاسايؤد   غازةأن إطال  القذائف مان أراضاي لحرب، بفي غزة بعد نهاية ا

رغام أن الشاعور الاذ   ،يساتمر لفتارة طويلاةسأن القتاان ضادب هجماات القساام  العسكر  يشير إلاىالتقدير 

 العادوراود اإلسرائيليين بميتلف مواقعهم السياسية والعسكرية والمدنياة، قاان بماا ال يادع مجااالً للشاك إن 

الجايش ضاعيفة مان ناحياة عساكرية بالمقارناة ماع ال المسالحةمنظماة حمااس، الهاو الدولة كلها،  مَ زَ الذ  هَ 

 .الجيش األون في المنطقةتحقي  ردع متبادن تجا  ب ونجحت رغم ذلك، يسرائيلاإل

المباشاارة لحاارب غاازة النتيجااة  ،النتيجااة النهائيااة هااي المقااررة، ولاايس التفساايراتوهااذا يعنااي أن 

وهاذا  الثانياة،علقت في تعادن عسكر  مع  وحماس، األولى سإسرائيلسأن  يوجد ردع متبادن بين  رةاألخي

الهزيماة المعلناة، ورفاع أخطار مان كثيار مان اإلسارائيليين  فاي نظار يُعادب  فشال ذرياع فاي الاوعي الاوطني،

 الراية البيضاء.

 :جاهلهما، محظور تمهمتينن ين استراتيجيتيقررت حقيقتفضالً عن كون حرب غزة 

 يسارائيلاإل إلى أن العم  االستراتيجي تشيروفي شكل القتان  ،التغييرات في ميدان المعركة -1

، فيماا يتعلا  بالصاواريخ غازةقطاع ما يحصل في  الغربية وإذا حصل في الضفة ،هو صفر

تعمال المؤسساة ، وعليا ، 1948حارب  عشيةوضع مشاب  للوضع الذ  كان الدولة لعود تسف

 .على عزن الضفة ارصرالحاكمة بإاإلسرائيلية 

مؤسس الدولاة، وتفياد بأنا   وريونسغبن دافيد ستراتيجية التي قررها سإلغاء كامل للقاعدة اال -2

فاي لكان ماا حصال  ،رض العادوأل بسارعة نقال القتاان ،عناد انادالع مواجهاة عساكريةيجب 

أرض إلاااى أن العااادو نقااال فاااوراً الناااار والقتاااان ، 2014حاااروب غااازة األخيااارة، السااايما 

 س.إسرائيلس

 ،واإلنجاازات التاي حققتهاا ،ودورهاا فاي معادلاة الصاراعفي غزة، تجربة المقاومة  هذا يعني أن

خاصاة لتبيااان مااا هااو خااص ماان ظااروف ووقااائع  ،ظاااهرة الفتااة ومميازة جااديرة بالتحلياال والقااراءةباتات 

تطبي  فاي حركاة صاراع أ  قتداء والشكل منهجاً قابالً لالترت في تشكيل مسارها، لوأنب  ،أحاطت بحركتها

تازان تياوض صاراعها الشاائك والمريار ماع المشاروع  ماا والمقاوماةشعب مع قوة محتلة غازياة، فكياف 

 ؟وامتدادات  اإلسرائيلي

 فيهاامياز يوميات حرب غازة األخيارة، يمكان القاون أن أداء المقاوماة تمن خالن قراءة علماً بأن  

 :اشر على إخفا  المقترحات اإلسرائيلية الستئصالها، ومنها، كان لها أنر مببعدة عوامل أساسية بارزة

 .قوة الحضور الميداني والعمليات النوعية، والقدرة على تطوير وسائلها .1

 والجبهة الداخلية. حرب استنزاف يومية على الجيش اإلسرائيلي شنب  .2

 للمبادرات االستسالمية التي أعلنت طوان أيام الحرب.الموقف السياسي الراف   .3

 يطاب التعبو  االستنهاضي إلرادة الشعب الفلسطيني.ال .4

ً  50طااوان  ن المقاومااة ماان اسااتمرارهاهااذا الماانهج مكباا ، وتطااوير أدائهااا، وإزالااة المعوقااات يومااا

، رغام وصاوابية نهجهاا ،وقناعتا  بجادوى عملياتهااالفلساطيني، كسب نقة المجتماع ساعدها على أمامها، و

 سطينيون في غزة.الثمن البشر  المكلف الذ  دفع  الفل

ً انتهاااء حاارب غاازةوبعااد  فااأعلنوا  ،، أدرك اإلساارائيليون أنهاام أمااام مقاومااة لاان تتوقااف سااريعا

وتكيفهاااا ماااع أ   ،إزاء تجااادد المقاوماااة وتطورهااااتهم مشاااكل، وبقيااات اساااتعدادهم لمواجهاااة طويلاااة األماااد
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لمقروناة بالعصايان تعامل مع حرب غير نظامية أشب  بحرب العصاابات اجيشهم ي أنومستجدات ميدانية، 

  .ولها أهداف سياسية وعسكرية يصعب إجهاضها ،المدني الواسع

العملياات  شانب  فضاالً عانالمتبعة بالمفاجأة مان حيا  التوقيات،  قتان المقاومةأساليب  اتسمتكما 

ونقاال عملياتهااا ، امااقواه واساتنزف ،السياسااية والعسااكرية تينممااا شااتت جهااود القيااد ،فاي أكثاار ماان اتجاا 

وساقوط عادد مان الجناود والمساتوطنين، عماالً  ،لمناط  الياضعة للسيطرة اإلسارائيلية الكاملاةلمية الهجو

ً  الحربستراتيجية التحرير الكامل، في إطار توسيع ااتجا  ب ً  ،جغرافياا  هاالام يكان أمام، ووتعقيادها عساكريا

وحصاار غازة لفة االحاتالن تك ليرى اإلسرائيليون أن، سحساب التكلفةسعمل على قاعدة بالإال خيار واحد، 

 ال يستطيعون تحملها. باهظة جداً 

، يعلاى الكياان اإلسارائيلفي أفعالهاا ونتائجهاا وتأنيراتهاا  في حرب غزةإن تقييم تجربة المقاومة 

 :، تتمثل فيما يليأساسية يأخذ أبعاداً السياسية والعسكرية، 

يساائر ال تاورد ،ام واإلحصااءاتتقوم على األرقا ،: ينطل  من محددات علمية مجردةالبعد األول

 ،كبياارةها القتلااى والجرحااى واالقتصاااد، وهااي فااي مجموعهااا تفيااد أن خسااائر صااعيدعلااى  ةاإلساارائيلي

الالزماة  اتالتعويضا على دفع فيما تقدر األولىو ،أكبر همخسائر وأن ،ضحايا الفلسطينيينال تتحدث عنو

 مهونويجبار ين،اإلسارائيلي ونألون مارة يؤلما مأنها بميازة ونيتمتعا ينالفلساطينيإال أن في الجانب الماد ، 

 خاصة في الجانب البشر  من قتلى وجرحى. لالحتالن،على دفع ضريبة مهمة 

دون إهمااان لداللااة  ،: تقياايم تجربااة المقاومااة خااارج إطااار األرقااام واإلحصاااءاتالبعتتد الثتتاني

قياسااً بماا كاان مان قبال، وإن كانات األرقام، يقبل باإلحصاءات ويراها ذات داللة مشجعة على االستمرار 

 ً اليساائر  الذين يادفعون نماننتفاضة هم الوحيدون االقبل  كان الفلسطينيونحي   ،مؤلمة للفلسطينيين أيضا

ويساهم بفاعلياة  ،البشرية والمادية والمعنوية، لكن األهم في قاراءة هاذا الطارف هاو ماا يقاع خاارج األرقاام

 .في رسم المستقبل

فاي غازة  المقاوماة بمستوى ونوعية العمليات التي نفاذتهااإلسرائيلي  الجيشاجأة : مفالبعد الثالث

الستيدام أساليب نبت فشالها، ومان العوامال التاي أنبتات قادرة  مجدداً   ، لدرجة دفعتخالن يوميات الحرب

 المقاومة وكفاءتها ومهارتها:

 .التيطيط الدقي  لتنفيذ عدد من العمليات النوعية .1

 الضباط.مما أسفر عن قتل وجرح عدد من  ،يادات الجيشاستهداف مواكب ق .2

 .إمطار المستوطنات بشكل ال ساب  ل  بالصواريخ والقذائف .3

حدوث مواجهات عسكرية مباشرة مع قوات النيبة في الجيش، واالشتباك المباشار ماع القاوات التاي  .4

 مشارف غزة. تجتاحاو تتوغل

الكارناة نظارة علاى حجام  اءلقاإدون لحرب غازة،  القراءة النهائيةم هذ  تاختاولعل  من اإلجحاف 

ً يمثباخالصة التعامال العساكر  ماع غازة ، وتأكيدهم أن اإلسرائيليون جنراالتالالتي اعترف بها   ل تراجعاا

الفلساطينيين علاى مان قِّبَال  ؤاً تجارولقوة الردع العسكرية،  شكل بنظرهم تآكالً  مما، هاإسرائيلياً حقيقياً أمام

 ن.ر قوة ردع أمام الجيوش النظامية طوان أكثر من نصف قرن من الزمياعت توفالتي استط ،الدولة

رغام المكااابرة  ،حربااً خاساارة ماع الفلسااطينيين ونوضااهام ييأنحارب غاازة، أكادت لإلساارائيليين 

اساتمرار الوضاع و ،نتيجتهاا المؤكادة الفشال والهزيماةالتي تتجلاى فاي تصاريحات الساساة والعساكر، ألن 

 المواجهة القادمة قاب قوسين أو أدنى.يعني أن حصار غزة  منعلى ما هو علي  

 ألن ،قائماة فاي غازةكال مقاوماةمن الصعوبة بمكان أن نجد جيشاً نظامياً نج  في مواجهاة ولذلك 

 حاادث مااع األمااريكيين فااي فيتنااام، 2014الجاايش اإلساارائيلي فااي حاارب غاازة األخياارة  مااا حاادث مااع

وهاذا ماا  ،في لبناان، والاروس فاي أفغانساتان يناإلسرائيليائر، ووالفرنسيين في الجز، والصومان والعرا 

، هاامعظم هم ال يمكان أن يساتيدموالكان فتاكة، قوةصحي  أن لدى اإلسرائيليين مرة أخرى، هم سيحدث مع

 .في نجاحها ها فثمة شكب ووحتى لو استعمل

فضايحة تتبعهاا  ،لمن فشال إلاى فشا ونسيرالنتيجة النهائية لحرب غزة أكدت لإلسرائيليين أنهم ي

الجهاة  فايو ،اليدماة العساكرية، والجناود يبكاون علاى القباورفاي الاذهاب إلاى  يتثاقلونفضيحة، فالرجان 

المقابلة ترى رغبة شديدة في االنتقام ومعنويات عالية، وما عليك إال أن تقاارن الجناازات حتاى الفلسطينية 

 .ن يطلبون االنتقاموالفلسطينيو ،ينوحون يليوناإلسرائتفهم لمن توجد همة عالية أكثر ومعنويات أعلى، 
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 محتويات الكتاب

 مقدمة

 حربال مقدماتالفصل األول: 

 1987-1967ائيلية تجاه قطاع غزة المبحث األول: السياسة اإلسر

 أوالً: اآلثار المترتبة على احتالل قطاع غزة

 ثانياً: منطلقات السيطرة اإلسرائيلية على قطاع غزة

 اكل الناتجة عن سياسة االحتالل ثالثاً: المش

 اإلسرائيلية ضد غزة ةرابعاً: السياسة العسكري

 2014-1987المبحث الثاني: السياسة اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة 

 1987 أوالً: انتفاضة الحجارة

 2000 ثانياً: انتفاضة األقصى

 ثالثاً: أخطاء التعامل اإلسرائيلي مع االنتفاضتين

 2006 سرائيلي تجاه فوز حماسرابعاً: السلوك اإل

 المبحث الثالث: غزة ما قبل الحرب

 أوالً: خطف المستوطنين في الضفة الغربية

 ثانياً: تسخين جبهة غزة

 ً  ثالثاً: أهداف الحرب: تكتيكياً واستراتيجيا

 المبحث الرابع: أجنحة المقاومة الفلسطينية

 أوالً: كتائب القسام

 ثانياً: سرايا القدس

 ئب شهداء األقصىثالثاً: كتا

 رابعاً: كتائب الشهيد أبو علي مصطفى

 خامساً: كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية

 سادساً: ألوية الناصر صالح الدين

 الفصل الثاني: اندالع الحرب

 المبحث األول: نقطة الصفر

 أوالً: أهداف العدوان

 ثانياً: مفاجآت الحرب

 ثالثاً: الربح والخسارة بين الجانبين 

 المقاومةالمبحث الثاني: أداء 

 أوالً: األنفاق الهجومية

 ثانياً: أسر الجنود

 ثالثاً: الحرب اإلعالمية

 ً  : العمليات النوعيةرابعا

 ً  : المواجهة االستخباريةخامسا

 ً  : الصواريخ والقذائفسادسا

 ً  : عوامل نجاح المقاومةسابعا

  المبحث الثالث: العملية البرية

 أوالً: دوافع القرار 

 ثانياً: بدء االشتباكات

 ثالثاً: اعترافات بالفشل

 رابعاً: خيارات السيناريو البري

 الفصل الثالث: السلوك العسكري اإلسرائيلي

 المبحث األول: أسباب الحرب ونتائجها

 أوالً: دوافع الحرب
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 الجبهة الداخلية تهيئةثانياً: 

 ثالثاً: مؤيدو الحرب ومعارضوها

 سرائيليالمبحث الثاني: الحصاد اإل

 أوالً: االنتكاسة العسكرية

 إخفاق القبة الحديدية -1

 حرب االستنزاف -2

 سياسيثانياً: الفشل ال

 ثالثاً: الضربة االستراتيجية

 المبحث الثالث: القوة النارية اإلسرائيلية وخسائرها

 أوالً: القوة النارية اإلسرائيلية

 ثانياً: منطلقات المواجهة الميدانية

 مغايرةثالثاً: النتائج ال

 رابعاً: الرقابة العسكرية

 خامساً: الخسائر اإلسرائيلية

 خاتمة

 

 

 

 سـيـرة ذاتـيــة

 

 

 أبو عامرعبد الرحمن عدنان د. االسم : 

 فلسطين-غزةالعنوان : 

  adnanaa74@hotmail.comالبريد اإللكتروني : 

mailto:adnanaa74@hotmail.com
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 facebook.com/Dr.adnanabuamerفيسبوك: 

 https://twitter.com/adnanabuamer1تويتر: 

  http://adnanabuamer.com/index.phpالموقع الشيصي: 

 المؤهالت العلمية:  
 ياسي من جامعة دمش .شهادة الدكتورا  في التاريخ الس -

 الخبرة األكاديمية 

 عميد كلية اآلداب، ورئيس قسم الصحافة واإلعالم في جامعة األمة للتعليم المفتوح. -

 أستاذاَ جامعياُ لمساقات: القضية الفلسطينية، العلوم السياسية، األمن القومي. -

 ي.اإلشراف ومناقشة عدد من رسائل الماجستير حون الصراع العربي اإلسرائيل -

 الخبرة البحثية 

 تحرير الشؤون اإلسرائيلية في عدد من الصحف والمجالت الدورية. -

صااحيفتي المونيتاور، الكتاباة الدورياة فاي بعا  المواقاع اإلخبارياة: الجزيارة نات، إساالم أون اليان،  -

 الرسالة وفلسطين، مجلة البيان.

وإعاداد الدراساات واألبحاااث البحا  والترجماة لادى عاادد مان مراكاز األبحااث الفلسااطينية والعربياة،  -

 وترجمتها، من اللغة العبرية ذات الصلة بالصراع العربي اإلسرائيلي، بصورة غير متفرغة.

 المؤلفات التاريخية والسياسية 

 نشر عدد من الكتب حون التاريخ المعاصر للقضية الفلسطينية، والصراع العربي اإلسرائيلي:

 القاهرة –مركز اإلعالم العربي       1987-1967الحركة اإلسالمية في قطاع غزة   -1

 بيروت    -مركز باح  للدراسات      الميا  في فلسطينللصراع على الجذور التارييية  -2

 غزة-االنتهاكات اإلسرائيلية لحقو  اإلنسان في قطاع غزة   المركز العربي للبحوث -3

 بيروت-اساتدحر المقاومة لالحتالن اإلسرائيلي عن قطاع غزة     مركز باح  للدر -4

 القاهرة -السياسة اإلسرائيلية في مدينة القدس             المركز العربي للدراسات اإلنسانية -5

 غزة-قراءات في فوز حماس في االنتيابات التشريعية      مركز اليمان لإلعالم -6

 هرةالقا -لمركز العربي للدراسات اإلنسانيةااإلعالم اإلسرائيلي..السالح األمضى في المعركة   -7

 بيروت-الموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئين               تجمع العودة -8

 بيروت-نغرات في جدار الجيش اإلسرائيلي            مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات -9

 دمش  -حدث في مثل هذا اليوم في التاريخ الفلسطيني       مؤسسة العودة -10

 القدس -د والدالالت   مؤسسة فريدريش إيبرتالنفوذ اإليراني في قطاع غزة..الشواه -11

 الرياض -مراكز البح  العلمي في إسرائيل          مركز نماء للدراسات -12

 الترجمة من اللغة العبرية 

 بيروت -الصهيوني، مركز باح جيش المطلوب إحداث نورة في ال -13

 دمش -مؤسسة فلسطين للثقافة -موسوعة ألف يهود  في التاريخ الحدي  -14

 بيروت-مركز الزيتونة للدراسات -تيلصة من الحرب اإلسرائيلية على لبناندروس مس -15

 بيروت -الميابرات اإلسرائيلية...إلى أين؟ مركز باح  للدراسات -16

 عمان. -مركز دراسات الشر  األوسط -رؤى إسرائيلية للحرب على غزة -17

 بيروت. -مركز الزيتونة للدراسات -قراءات إستراتيجية إسرائيلية -18

 بيروت-مركز باح  -جية العسكرية اإلسرائيلية في مواجهة حروب العصاباتاإلستراتي -19

 المشاركة في مؤتمرات علمية 

 مؤتمر قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي، الجامعة اإلسالمية. -20

 واقع ومستقبل البح  العلمي في مؤسسات التعليم العالي. اتحاد الجامعات العربية. -21

 مركز الجزيرة للدراسات -ثورات العربيةمستقبل قضية الالجئين في ظل ال -22

 المركز العربي للدراسات وأبحاث السياسات -اإلسالميون والحكم...تجارب واتجاهات -23

 مركز الزيتونة للدراسات  -والقضية الفلسطينية بعد الثورات العرباإلسالميون  -24

 قطر-وزارة الثقافة -الهوية الفلسطينية في ذكرى النكبة -25

 تونس-الجامعة األميركية -العربيالتغيرات في العالم  -26

 مركز مسارات ومؤسسة هنريخ بون -المشاركة الوطنية لدى الحركات اإلسالمية -27

https://twitter.com/adnanabuamer1
http://adnanabuamer.com/index.php
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 دراسات منشورة في دوريات وسياسية 

 .2004رؤية قانونية نقدية لونيقة جنيف، مجلة مركز باح  للدراسات، بيروت، يناير  -28

 .2006هللا لحقو  اإلنسان، أبريل  اليطاب السياسي لحكومة حماس، مجلة تسام ، مركز رام -29

 .2004اإلسرائيليون ومرحلة ما بعد عرفات، مجلة مركز باح  للدراسات، بيروت، ديسمبر  -30

دور المقاومااة فااي االنسااحاب اإلساارائيلي ماان قطاااع غاازة، السياسااة الدوليااة، القاااهرة، أكتااوبر  -31

2006. 

 .2006كز باح ، بيروت، سبتمبر اآلنار العسكرية واألمنية للحرب اإلسرائيلية على لبنان، مر -32

 .2011المجموعات السلفية في قطاع غزة..األهداف والوسائل، مجلة سياسات، رام هللا،  -33

 .2012الحركة اإلسالمية في إسرائيل، مجلة كلية الزيتونة، غزة،  -34

 .2014حزيران  -مجلة جامعة األمة -ظاهرة العمالة والتجسس للميابرات اإلسرائيلية -35

 شروعات بحثيةالمشاركة في م 

 ، القاهرة.لمركز العربي للدراسات اإلنسانيةإسرائيل ومؤشرات التراجع، ا -36

 بيروت. -مركز باح  للدراسات -انتفاضة األقصى على الكيان الصهيونيأنر  -37

  بيروت.-مركز الزيتونة للدراسات -تجربة حماس في الحكم والعالقة مع إسرائيل -38

 الرياض -اعة الفكرمركز صن -اإلسالميون في الدون العربية -39

 بيروت. -مركز الزيتونة للدراسات -العدوان اإلسرائيلي على غزة -40

 القاهرة -استراتيجية المقاومة الشاملة..ضرورة سياسية. مركز اإلعالم العربي -41

 بيروت -لندن، ومركز الزيتونة -دار بلوتو -الفكر السياسي لحركة حماس -42

 رام هللا -راسات اإلسرائيليةمركز مدارات للد -العالقات الدولية إلسرائيل -43

 اللـغـات 
 اللغة العربية : قراءة وكتابة ومحادنة بصورة ممتازة . -

 .اللغة اإلنجليزية : قراءة وكتابة ومحادنة بصورة جيدة -

  اللغة العبرية : قراءة وكتابة ومحادنة بصورة ممتازة . -
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