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 ممخص: 
/ يثانال تشرين السحاب عامود)يتناول البحث دراسة العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى قطاع غزة  

بالبحث والتحميل لموصول إلى أىم النتائج, ومعرفة مدى التأثير الذي أحدثتو؛ حيث تمت دراسة  (2102 نوفمبر
محاور رئيسة, المحور األول: يستعرض أىداف العممية, التي وصمت إلى عشرة, منيا ما  ثالثةالعممية من خالل 

لقبول التيدئة وفقًا  "إسرائيل"ىو عام, ومنيا ما ىو خاص, في حين بحث المحور الثاني العوامل التي دفعت 
فاجئ بأشكالو لشروط المقاومة الفمسطينية, حيث تم رصد سبعة عوامل, ىي: رد المقاومة الفمسطينية الم

المتعددة, وحدة المقاومة, انتفاضة الضفة, الموقف المصري الجديد, الموقف األمريكي, الموقف الدولي, وأخيرًا 
الجبية الداخمية "اإلسرائيمية", أما المحور الثالث فيستعرض نتائج وتداعيات ىذه العممية, التي تمثمت في 

راع العربي "اإلسرائيمي", من خالل ثالثة متغيرات جديدة, ىي: اتجاىات عدة, أوليا: تغيير قواعد معادلة الص
المتغير الفمسطيني الداخمي, الذي تمثل بتحقيق الوحدة الوطنية قبل إتمام المصالحة السياسية, متغير القوة 
 العسكرية لممقاومة الفمسطينية, الذي فرض وقائع جديدة لمصراع, المتغير اإلقميمي المتمثل بالموقف المصري
الجديد, الذي أثبت قدرتو عمى إعادة صياغة مفاىيم التعامل مع "إسرائيل" والضغط عمييا لقبول التيدئة دون 
الدخول في صراع معيا, ىذا باإلضافة إلى نتائج أخرى عديدة, منيا ازدياد التأييد الشعبي لممقاومة المسمحة 

قاومة, وانييار صورتيا النمطية المرعبة في عقمية لعنصر الردع أمام الم "إسرائيل"فمسطينيًا وعربيًا, وفقدان 
 الشعوب العربية, األمر الذي ستكون لو تداعيات خطيرة عمى مستقبميا العسكري في المستويين المتوسط والبعيد. 

حماس(,  عسكرية, العدوان, قطاع غزة, )المقاومة الفمسطينية, القذائف الصاروخية, العممية ال الكممات المفتاحية:
 ."إسرائيل"

The Second "Israeli" Military Operation on the Gaza Strip - Pillar of Cloud 

November 2012: Objectives and Results  

Summary: This research examines the second “Israeli” military operation on the 

Gaza Strip (Pillar of Cloud in November 2012) and seeks to analyse its results and 

impact.  

This research consists of three main themes. The first theme explain the objectives 

of the military operation, which amounted to ten, while second theme studies 

the factors behind the "Israeli" acceptance of the truce, based on the 

conditions of the Palestinian resistance movements, which are seven factors: 

the sudden reaction of the Palestinian resistance movements and its multiple 

forms, the unity of resistance movements, the uprising of the West Bank, the 

new Egyptian position, the U.S. position, the international situation, and finally 

the “Israeli” Interior front.  

The third theme of this research review the results and consequences of the Israeli 

military operation, which was in several directions; first, change of rules of the 

Arab-“Israeli” conflict equation, through three new variables which are: Palestinian 

achievement of national unity before the accomplishing the reconciliation process, 

military power of the Palestinian resistance movements, which added new facts to 

the conflict, the regional variable of Egypt's new position, which proved its ability to 
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reformulate concepts dealing with "Israel" to pressure it to accept the truce with the 

Palestinians without entering into conflict with them, in addition to many other 

results, including increasing public support for the armed resistance movements 

and lose of "Israel" element of deterrence against the resistance movements, and 

the collapse of its stereotypical image of strong power, which would have serious 

implications for the future.  

Key words: Palestinian resistance, rockets, the military operation, military 

aggression, the Gaza Strip,( Hamas), "Israel” 

 أواًل: مقدمة.
منذ استيالئيا عمى فمسطين, وتيجير أىميا قبل ما يزيد عن أربعة وستين عامًا لم تدخر "إسرائيل" جيدًا  

في سبيل إنياء المقاومة الفمسطينية لمشروعيا بشتى الطرق, سواء بالتنكيل أو بالتدجين, ولكن برغم كل تمك 
الفمسطينية صامدة, وتعززت قدراتيا بشكل واضح بعد اندالع انتفاضة األقصى في الثامن الجيود بقيت المقاومة 

م, األمر الذي دفع "إسرائيل" إلى مضاعفة اعتداءاتيا عمى 2111والعشرين من أيمول/ سبتمبر من عام 
قت عميو اسم م الذي أطم2112ة عام وانيا الكبير عمى الضفة الغربيالفمسطينيين في الضفة والقطاع, وشنت عد

)عممية السور الواقي(, وأعادت عمى إثره احتالل الضفة, في حين بقيت المقاومة الفمسطينية في غزة تراكم 
نجاحاتيا, األمر الذي جعل أثرىا واضحًا في قرار "إسرائيل" باالنسحاب من قطاع غزة وىو ما شكل دفعة كبيرة 

اإلسالمية )حماس(, التي فازت في االنتخابات التشريعية  لممقاومة المسمحة التي كانت تقودىا حركة المقاومة
م, وىو أمر لم يقبل بو كل أعداء الشعب الفمسطيني, وعمى رأسيم 2112الفمسطينية التي ُنظمت في يناير عام 

"إسرائيل" التي بذلت كل المحاوالت إلسقاط حكم حكومة )حماس(, التي بدورىا سخرت كل جيودىا لدعم 
وا إشعال حرب أىمية فحسمت )حماس( المواجية وفرضت سيطرتيا عمى قطاع غزة منفردة, المقاومة, فحاول

 الرصاص المصبوبفشددوا الحصار الذي لم يجد نفعًا, فكانت العممية العسكرية "اإلسرائيمية" الكبيرة عمى غزة ) 
ي أصرت عمى مواجية ( التي فشمت أيضًا في اجتثاث المقاومة, وبالتالي قويت شوكة األخيرة الت2112–2112

أيمول/  01االعتداءات "اإلسرائيمية" المتكررة, التي كان آخرىا استيداف بيت لمعزاء في حي الشجاعية في 
 م  راح ضحيتو عدد من الشيداء والجرحى. 2102سبتمبر من عام 

الثاني/ وبعد انتياء اجتماعيا الساعة الثامنة من مساء يوم االثنين الموافق الثاني عشر من تشرين  
م في فندق الكومودور بغزة, قررت الفصائل الفمسطينية أنيا سترد عمى أي اعتداء "إسرائيمي" عمى 2102نوفمبر 

لبيت عزاء في حي الشجاعية, راح ضحيتو عدد  "اإلسرائيمي"قطاع غزة, خصوصًا بعد ردىا عمى االستيداف 
 ممتزمة بيا.  "إسرائيل"تمتزم بالتيدئة ما دامت من المدنيين بين شييد وجريح. وأكدت فصائل المقاومة أنيا س

كان ذلك في مسعى من فصائل المقاومة, إلتاحة الفرصة لمجيود المصرية من أجل التوصل إلى  
عمى  "إسرائيل"تيدئة, خصوصًا بعدما أبمغ الوسيط المصري الحكومة في غزة والفصائل الفمسطينية موافقة 

إال أن إرىاصات العممية  [0]لد مشعل رئيس المكتب السياسي لـ)حماس(,التيدئة, بحسب ما ورد عمى لسان خا
العسكرية عمى قطاع غزة بدأت من تمك الميمة, حيث ذكر "ألكس فيشمان" المحمل العسكري لصحيفة يديعوت 

                                                           

[ خالد مشعل, برنامج حديث في العمق, تقديم عمي الظفيري, لقاء تمفزيوني مباشر عمى قناة الجزيرة الفضائية, قطر, 0] 
(22/00/2102.) 
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حصمت عمى ضوء أخصر أمريكي ضمني باليجوم عمى قطاع غزة, وأنو ال يمكن  "إسرائيل"أحرونوت أن 
اإلسرائيميين" في الزاوية, وأظيرت الجيش "ماس( اجتازت الخطوط الحمراء, ووضعت السياسيين التراجع؛ فـ)ح

عاجزًا, وأكد عمى أن من أىم أىداف العممية العسكرية, وقف إطالق الصواريخ بعيدة المدى, وذلك  "اإلسرائيمي"
 [0]بمياجمة األىداف العسكرية لحركتي )حماس( والجياد اإلسالمي.

عمى لسان مراسميا العسكري "روني دانييل": إنو تقرر بعد اجتماع  "اإلسرائيمية"كما أوردت القناة الثانية  
وزير الحرب "إييود باراك" مع رئيس ىيئة األركان "بيني جانتس", تحديد سبعة أىداف في قطاع غزة سيتم 

, وذكرت أن األىداف تتمثل في مراكز "اإلسرائيمية"مياجمتيا, إذا ما تواصل إطالق الصواريخ عمى البمدات 
حكومية وسيادية, منازل مقاومين, وممتمكات شخصية وعامة, واغتياالت, وقطع الكيرباء, وا غالق المعابر, 

 [2]وتوغالت محدودة.

منذ الساعات األولى لصباح اليوم التالي بدأت حركة الطيران الحربي, واالستطالع تتكثف في ساعات  
مامًا من أجواء قطاع غزة. وفي صبيحة يوم األربعاء الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر معينة, ثم تختفي ت

بخمط األوراق إلرباك المقاومة, ففي الساعة الخامسة صباحًا بدأ االنتشار كثيف لطيران  "إسرائيل"م, بدأت 2102
حًا, وكالة سما لؤلنباء تورد االستطالع خصوصًا في شمال قطاع غزة, وفي حوالي الساعة الثامنة والنصف صبا

 قررت تأجيل التصعيد عمى قطاع غزة إلى جولة قتال جديدة. "إسرائيل"خبرًا عن مسئول "إسرائيمي", أن 

وبحمول الساعة الثانية عشرة ظيرًا بدأ الموظفون األجانب العاممون مع المؤسسات الدولية في قطاع غزة,  
ر معبر بيت حانون )إيرز(, مع العمم أن موعد خروجيم األسبوعي ىو عب "إسرائيل"مغادرة القطاع متوجيين إلى 

 الخميس من كل أسبوع, لذلك كانت ىذه الخطوة مؤشرًا واضحًا عمى قرب تنفيذ العممية عمى قطاع غزة.

  

  

                                                           

 عمى الرابط التالي, , نقاًل عن وكالة معا لؤلخبار,"إسرائيل"حرونوت, أ, يديعوت الطريق العممية فيأليكس فيشمان,  [1]
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=536658 

الثانية, [ روني دانييل, الجيش "اإلسرائيمي" يحدد أىدافو, سبع خطوات تصعيدية عمى غزة, لقاء تمفزيوني مباشر عمى القناة العبرية 2]
 (.2102/ 02/00مساًء, ) 1::2الساعة 
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, نائب [0]من اغتيال القائد أحمد الجعبري "اإلسرائيمية"عند الساعة الرابعة عصرًا تمكنت طائرات االستطالع 
القائد العام لكتائب الشييد عز الدين القسام, ثم اتبعتو بسمسمة استيدافات متتالية لقيادات كبيرة في كتائب القسام 

 [2]وسرايا القدس, سقط عمى إثرىا سبعة شيداء.

, انتياء المرحمة األولى من العممية, وأكد رئيس "اإلسرائيمي"وفي تمام الساعة السادسة مساًء أعمن الجيش  
 [:]% من القدرة الصاروخية لـ)حماس( والجياد اإلسالمي.01"بنيامين نتنياىو", أنو دمر  "اإلسرائيمي"الوزراء 

كان رد المقاومة سريعًا, فبعد ثماني ساعات من بدء العدوان تمكنت كتائب الشييد عز الدين القسام  
وصواًل إلى مدينة القدس. األمر  "اإلسرائيمية"واستمرت وتيرة قصف المقاومة لمبمدات من قصف تل أبيب, 

الذي أوجد حالة من خيبة األمل التي بدت معالميا تظير بعد مضي اليوم الثالث لمعممية؛ لذلك لجأت 
وم لشعبيا, إلى ممارسة سياستيا المعيودة باستيداف المدنيين, في محاولة منيا لتسويق نصر موى "إسرائيل"

بقبول شروطيا الخاصة, األمر الذي  "إسرائيل", ومطالبتيا لـ"اإلسرائيمية"خصوصًا بعد رفض المقاومة لمشروط 
 –نجحت فيو بعد مرور سبعة أيام وخمس ساعات عمى بدء العدوان, الذي تحقق باإلعالن )المصري 

األمريكي( من القاىرة عن التوصل إلى تيدئة بين الطرفين في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم األربعاء 
 (."اإلسرائيمي"م, ولتدشن المقاومة الفمسطينية بذلك عيدًا جديدًا في )الصراع العربي 20/00/2102الموافق 

غارة جوية عمى مواقع مختمفة, انظر ( 0011أن أعمنت أنيا شنت ما يزيد عمى ) "إسرائيل"فمقد سبق لـ 
( 2( شخصًا معظميم من النساء واألطفال. انظر كذلك جدول )000(, وقتمت ما يزيد عمى )0جدول رقم )

 "اإلسرائيمي"ودمرت العديد من البيوت والمنشآت العامة. أما خسائرىا البشرية فقدرت بحسب اعتراف الجيش 

                                                           

المكنى بـ"أبي محمد" )عضو المكتب السياسي لحركة حماس( والقيادي البارز في كتائب القسام, كان عمى  أحمد بن سعيد الجعبري: [0]
رأس قائمة المطموبين لـ"إسرائيل" التي أطمقت عميو لقب "رئيس أركان حركة حماس". ولد الشييد الجعبري بحي الشجاعية شرق مدينة 

اريخ من الجامعة اإلسالمية بغزة, ولو "بصمات قوية في االرتقاء بأداء , وحصل عمى درجة الماجستير تخصص ت0221غزة عام 
عامًا, بتيمة انخراطو في  :0الجناح العسكري لحركة حماس". اعتقل مع بداية عقد الثمانينيات عمى يد قوات االحتالل وأمضى 

تركز نشاطو عمى إدارة مؤسسة  0220. وعقب اإلفراج عنو عام 0222مجموعات عسكرية خططت لعممية فدائية ضد االحتالل عام 
في حزب الخالص اإلسالمي الذي أسستو الحركة في  0220تابعة لحركة حماس تيتم بشؤون األسرى والمحررين, ثم عمل في العام 

نب القائد تمك الفترة لمواجية المالحقة األمنية المحمومة ليا من جانب السمطة آنذاك. ساىم الشييد الجعبري عقب اإلفراج عنو إلى جا
إلى اعتقالو لمدة  0222صالح شحادة والقائد محمد الضيف في بناء كتائب القسام, ما دفع جياز األمن الوقائي التابع لمسمطة في العام 

عامين بتيمة عالقتو بكتائب القسام, وتم اإلفراج عنو مع بداية االنتفاضة إثر قصف االحتالل لمقرات األجيزة األمنية في القطاع. 
, بينما 2112ض لمعديد من محاوالت االغتيال من قبل "إسرائيل", كان أبرزىا تمك التي نجا منيا بعد إصابتو بجروح خفيفة عام تعر 

استشيد ابنو البكر محمد, وشقيقيو وثالثة من أقاربو, باستيداف طائرات االحتالل الحربية منزلو في حي الشجاعية. يعد الشييد 
ألحرار, فيو رئيس وفد حركة حماس في المفاوضات غير المباشرة التي خاضتيا ألكثر من خمس سنوات الجعبري ميندس صفقة وفاء ا

( أسيرا, وتحرير كافة األسيرات من السجون, حيث أظير صالبة في اإلصرار 0101مع "إسرائيل", انتزع من خالليا الحرية ألكثر من )
لمرضوخ لمطالبو. قبل أسبوع من استشياده عاد الجعبري إلى فمسطين قادمًا من عمى المطالب العادلة مما اضطر "إسرائيل" في النياية 

الديار الحجازية بعد أدى فريضة الحج, ورحل بعد أن وضع األسس لجيش فمسطيني. )موقع كتائب القسام, الجعبري.. انتزع الصفقة 
 http://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=29513وحج البيت وارتقى شييدا, عمى الرابط التالي, 

خالل الساعات األربعة الماضية ,  اً مصاب 01شيداء وأكثر من  2غارة توقع  01حتى اآلن أكثر من وكالة غربة لؤلنباء,  [2] 
 عمى الرابط التالي, ,والجيش يعمن الحرب عمى غزة

  http://www.ghorbanews.com/news.php?action=show&id=34156 
 (. 02/00/2102[ قناة الجزيرة الفضائية, نقل وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء "اإلسرائيمي" حوالي الساعة السادسة مساًء, )3]

http://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=29513
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كما أصيب المئات, في حين بمغت الخسائر المادية المباشرة ما يزيد  ( جنديًا,00( شخصًا بينيم )20بحوالي )
 [0]عن ثالثة مميارات شيقل.

 [2](1جدول رقم )

 فً قطاع غزة "اإلسرائٌلٌة"المواقع التً استهدفتها الغارات 

 النسبة المئوٌة عدد المواقع نوع الهدف م

 %1.3 11 موقع قٌادي تابع لـ)حماس(. 1

 %65.3 189 تحت األرض.منصة صاروخٌة  2

 %1.3 149 نفق تهرٌب على الحدود مع مصر. 3

 %4.4 66 نفق مٌدانً. 4

 %2.8 42 غرفة عملٌات. 5

 %1.1 26 مواقع تخزٌن وتصنٌع. 6

 %2 39 قتل قٌادات عسكرٌة. 7

 %111 1511 اإلجمالً

 
 [:] (2جدول رقم )

 ضحاٌا العدوان اإلسرائٌلً على قطاع غزة

 وزارة الداخلٌة رجال/ مدنً مقاومة اإلجمالً
[4]  

مسن/ 
 مدنٌة

امرأة/ 
 مدنٌة

طفل/ 
 مدنً

 م التصنٌف

 1 شهٌد 34 11 19 25 36 50 175

 2 جرٌح 465 254 91 48 541 1399

 

كثيرة ىي األسئمة التي تحتاج إلى إجابة ونقاش وتحميل حول أىداف ونتائج وتداعيات ىذه العممية, وىو  
رئيسة, ىي: أىداف العممية "إسرائيميًا",  باحثم ثالثةما سنحاول استعراضو وتحميمو في ىذا البحث من خالل 

 عرض النتائج بعد تحميل المعطيات.لمنزول عند شروط المقاومة, ثم نست "إسرائيل"والعوامل التي أجبرت 
                                                           

, منقول عن موقع عكا أون الين, عمى الرابط [ مجمة ذي ماركر, الحرب عمى غزة كمفت االقتصاد "اإلسرائيمي" ثالثة مميارات شيقل0]
 http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=17457التالي, 

صاروخ فمسطيني, عمى الرابط التالي,  111:غارة "إسرائيمية" مقابل  0011[ الشرق األوسط, الحرب عمى غزة: 2]
http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12414&article=705579 

[ وزارة الصحة, غزة التقرير النيائي لحصاد العدوان الصييوني الغاشم ضد المدنيين في قطاع غزة حصيمة العدوان "اإلسرائيمي" عمى  :]
عمى الرابط التالي,  جريحًا, 0:22( شييدًا و000محافظات غزة بمغ )

http://www.moh.gov.ps/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=7202:------------
--------175--1399-&catid=34:2011-06-02-06-27-00&Itemid=92 

[ فتحي حماد, وزير الداخمية واألمن الوطني الفمسطيني, لقاء تكريمي ألسر شيداء أبناء وزارة الداخمية واألمن الوطني حضره الباحث, 2]
(0/02/2102.) 
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 : مشكمة وتساؤالت البحث.ثانياً 

والتي ُعرفت "اسرائيميًا" باسم عامود  2102شكمت العممية العسكرية "االسرائيمية" عمى غزة عام  
ع السحاب, وفمسطينيًا باسم حجارة السجيل منعطفًا جديدًا في الصراع الفمسطيني الذي تقوده المقاومة الفمسطينية م

"إسرائيل", حيث سعت األخيرة من خالل ىذه العممية إلى إجبار المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة عمى الرضوخ 
لشروطيا, إضافة إلى أىداف أخرى سعت لتحقيقيا؛ ولكن المفاجئة كانت كبيرة؛ حيث نجحت المقاومة في فرض 

لمتغير االقميمي. وعميو تتمخص مشكمة شروطيا, بل وأجبرت "إسرائيل" عمى القبول بشروطيا مستفيدة من ا
البحث في التعرف عمى العوامل التي أثرت في تغيير معادلة الصراع العربي "االسرائيمي" بعد ىذه العممية, لذلك 

 تطرح الدراسة سؤااًل رئيسًا يتمثل بما يمي:

بعد العممية العسكرية  ("اإلسرائيمي" -الصراع العربي )ما المتغيرات الجديدة التي طرأت عمى معادلة 
 ( 2102"اإلسرائيمية" عمى غزة, )عامود السحاب تشرين الثاني/ نوفمبر 

 ويندرج تحت ىذا السؤال مجموعة من األسئمة الفرعية, يمكن إجماليا عمى النحو التالي:

 ما الدوافع "اإلسرائيمية" لتنفيذ ىذه العممية؟ .0
 لقبول التيدئة؟ "إسرائيل"ما العوامل التي دفعت  .2
 ما النتائج التي ترتبت عمى انتياء ىذه العممية؟ .:

ًا: أىمية البحث.ثالث  

تكمن أىمية البحث في طرحو لموضوع العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى قطاع غزة, وتناوليا بالبحث 
تائج التي ترتبت عمييا, لفيم والتحميل لمتعرف إلى أسبابيا ودوافعيا, ومدى اختالفيا عن العمميات السابقة, وما الن

معطيات المرحمة القادمة من الصراع العربي "اإلسرائيمي", وتحديد المتغيرات الجديدة, التي ستمكننا من فيم 
 مواقف األطراف المشاركة فيو. 

 ًا: أىداف البحث.رابع
ضد  (2102 نوفمبر/ الثاني تشرين السحاب عمود)تحديد أسباب ودوافع العممية العسكرية "اإلسرائيمية"  .0

 قطاع غزة.
 لقبول شروط المقاومة لوقف إطالق النار. "إسرائيل"رصد العوامل التي دفعت  .2
 التعرف إلى المتغيرات الجديدة التي طرأت عمى معادلة الصراع العربي "اإلسرائيمي". .:

 ًا: فرضيات البحث.خامس

 يتبنى البحث ثالث فرضيات أساسية, ىي:

الفمسطينية إرباك الحسابات "اإلسرائيمية"؛ األمر الذي أدى إلى ظيور حالة التخبط استطاعت المقاومة  .0
 في المواقف السياسية "اإلسرائيمية".

 تغير قواعد معادلة الصراع العربي "اإلسرائيمي", لصالح المقاومة الفمسطينية. .2
 العربي, الربيع اتثور  بعد ,"اإلسرائيمي" العربي الصراع معادلة في اإلقميمي المتغير أثر بروز .:

 . 2100 يناير 20 ثورة بعد ما مصر دور وخصوصاً 
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 سًا: منيجية البحث.ساد

 يتبنى البحث المنيجين عمميين, ىما:

المنيج الوصفي التحميمي: يتم استخدامو من أجل رصد معطيات ودوافع وأىداف العممية, ومن ثم  .0
 تحميميا لموصول إلى النتائج.

استخدامو إلجراء مقارنات بين ىذه العممية العسكرية والعمميات السابقة, لرصد المنيج المقارن: يتم  .2
 حالة التغيير في معادلة الصراع العربي "اإلسرائيمي".

 ًا: حدود البحث.سابع

 :أنواع ثالثة إلى البحث حدود تنقسم

 التيدئة اتفاقية بتوقيع نتييوي, العسكرية العممية انطالق موعد ,02/00/2102 من يبدأ: الزماني الحد .0
 .الطرفين بين

 .غزة قطاع محافظات: المكاني الحد .2
 .المتحدة الواليات, مصر", إسرائيل, "الفمسطينية المقاومة الفاعمة األطراف يشمل: الموضوعي الحد .:
تقسيمات البحث. :ثامناً   

 المبحث األول: أىداف العممية.
 أواًل: األىداف العامة.

 ثانيًا: األىداف الخاصة.
العوامل التي دفعت اسرائيل لقبول التيدئة وفقًا لشروط المقاومة الفمسطينية. المبحث الثاني:  

.الفمسطينية المقاومة رد في النوعي أواًل: التطور  
.العدوان مواجية في المقاومة وحدة: ثانياً   
.الغربية الضفة انتفاضة: ثالثاً   
.المصري الموقف: رابعاً   

.واإلسالمي العربي الموقف: خامساً   
.األمريكي الموقف: سادساً   
.الدولي الموقف: سابعاً   
  .الداخمي" اإلسرائيمي" الموقف: ثامناً 

 المبحث الثالث: النتائج.
لالنتصار. المقاومة تحقيق عوامل: أوالً   
اإلسرائيمي(" - العربي )الصراع معادلة قواعد تغيير: ثانياً   
االنتصار. ىذا من والخاسرون الرابحون: ثالثاً   

.الخاتمة  
 المراجع.
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 المبحث االول

 أىداف العممية
شن عممية برية عمى قطاع غزة, أثناء التخطيط لعممية  "اإلسرائيمية"لم يكن في وارد حسابات القيادة  

نما كان تخطيطيم مقتصرًا عمى تنفيذ عممية جوية  (2102 نوفمبر/ يثانال تشرين السحاب عمود) عمى غزة, وا 
حتى تستوعب المقاومة الفمسطينية, وخصوصًا حركة )حماس(, الضربة القوية  [0]محدودة, قد تستمر أليام قميمة,

التي تمقتيا باغتيال قائدىا العسكري الشييد أحمد الجعبري, ومن ثم تبدأ وساطات مصرية لوقف إطالق النار 
 , ومن ثم تنتيي العممية."إسرائيل"غير المشروط من قبل 

وضعت ليذه العممية عشرة أىداف, منيا ما ىو  "رائيلإس"وفي تحميل أكثر تفصياًل يمكن رصد أن  
 التي يمكن إجماليا عمى النحو التالي:و عام, ومنيا ما ىو خاص, 

 ة.أىداف عامأواًل: 
لم تكف عن استيداف قطاع  "إسرائيل"( و2112 – 2112مصبوب الرصاص المنذ انتياء عممية ) 

, لمحاولة ترميم حالة الردع التي "اإلسرائيمية"غزة, وتشديد الحصار عميو, انطالقًا مما تسمية المصمحة األمنية 
تآكمت مع مرور الوقت لدى المقاومة الفمسطينية, وعميو كان ليا أىداف عسكرية عامة ألي عممية تصعيد في 

 قطاع غزة, تتمثل بما يمي:

 ف المقاومة الفمسطينية.استنزا .0

خطورة ترك المقاومة الفمسطينية تعمل في أجواء مريحة؛ ألنيا لن تدخر جيدًا في  "إسرائيل"تدرك  
؛ لذلك كان ال بد من إيجاد "إسرائيل"زيادة قدراتيا العسكرية والتدريبية, األمر الذي يشكل خطرًا داىمًا عمى 

 , وتحجيم قدراتيا المتزايدة.سياسة عسكرية لكبح جماح المقاومة باستمرار

 استطالع المعمومات العسكرية بالقوة. .2

من عمميات استنزاف لممقاومة, وحصارىا المفروض عمى قطاع غزة,  "إسرائيل"برغم كل ما تقوم بو  
 إال أنيا تدرك أن المقاومة ال تألو جيدًا في تطوير قدراتيا الذاتية من تدريب وتسميح, وأنيا ال تتوقف عن تيريب

معرفتو عن طريق األجيزة االستخبارية؛ لذلك  "إسرائيل"السالح وتصنيعو في قطاع غزة, وىذا أمر ال تستطيع 
كان ال بد ليا من استخدام بعض األساليب العسكرية الستطالع ما لدى المقاومة من جديد األسمحة, وىي عممية 

في ذلك مرات عديدة, عندما  "إسرائيل"حت استخبارية بالدرجة األولى تسمى عممية استطالع بالقوة, وقد نج
استيدفت عناصر وقيادات بعض فصائل المقاومة؛ فقامت تمك الفصائل بالرد, وكشف ما لدييا من أسمحة 

عمى تحديد وسائل الرد عمى المقاومة  "إسرائيل"جديدة تم امتالكيا. إن أىمية ىذه المعمومات تكمن في قدرة 
 [2]الفمسطينية, حماية لجنودىا وجبيتيا الداخمية.

  

                                                           

 (02/00/2102المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء "اإلسرائيمي", الساعة السادسة مساًء, بث مباشر, )[ قناة الجزيرة الفضائية, 0]
صباحًا )محمد جمعة صيام:  2:11(, الساعة: 22/00/2102[ محمد صيام, األبعاد العسكرية لمعدوان عمى غزة, مقابمة شخصية, )2]

 العراقي ألكثر من أربعين عامًا(. عميد كمية الشرطة الفمسطينية السابق, عمل ضمن صفوف الجيش
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 زعزعة االستقرار في قطاع غزة. .3

؛ حتى ال تمكن الحكومة التي تقودىا )حماس( جاىدة إلى زعزعة االستقرار في القطاع "إسرائيل"سعت  
المواطن الغزي. وقد كان ىدفيا من ذلك, إحداث شرخ في من الشروع في حركة بناء وتطوير لمقطاع يشعر بيا 

شعار المواطنين بأن )حماس( والمقاومة ىي سبب مشاكميم,  عالقة المواطنين الغزيين بالحكومة وبـ)حماس(, وا 
 [0]األمر الذي سيدفعيم عمى المدى الطويل لمتخمي عن المقاومة.

 ترميم حالة الردع المتآكمة. .4

 (2112 – 2112مصبوب عمى غزة الرصاص )الن من أىم أىداف عممية أنو كا "إسرائيل"زعمت  
(, ربما [2]الموجودة في )غالف غزة "اإلسرائيمية"وقف إطالق القذائف الصاروخية من قطاع غزة عمى البمدات 

استمر ىذا األمر لمدة عام بعد انتياء تمك العممية, ولكن المقاومة الفمسطينية عاودت نشاطيا, واستيدافيا لتمك 
أنيا حققتيا, لم تدم إال لفترة بسيطة لم  "إسرائيل"من جديد, وتبين أن حالة الردع التي ظنت  "اإلسرائيمية"البمدات 

لترميم حالة الردع المفقودة مع المقاومة كانت مستمرة ومطموبة  "إسرائيل"تزد عن العام, وبالتالي فان احتياج 
 [:]دائمًا.

 ."اإلسرائيمية"وقف إطالق القذائف الصاروخية عمى البمدات  .5

منذ أن امتمكت فصائل المقاومة الفمسطينية القدرة عمى إطالق القذائف الصاروخية, والبمدات  
المحيطة بالقطاع تعاني حالة عدم االستقرار, وىروب االستثمارات منيا, األمر الذي أدى إلى  "اإلسرائيمية"

ظيور ىجرات سكانية منيا. وىذا األمر بمجممو يشكل خطرًا عمى المشروع الصييوني, الذي يعتمد عمى التوزيع 
أن  "إسرائيل"يا, لذلك اعتبرت االستيطاني عمى كامل تراب فمسطين التاريخية من أجل تثبيت الوجود الييودي في

تساقط القذائف الصاروخية بشكل مستمر عمى مدار السنوات العشر الماضية, يشكل خطرًا عمى المشروع 
الصييوني, وسعت دائمًا لمعمل عمى إجبار المقاومة الفمسطينية لوقف إطالق قذائفيا الصاروخية, وقد كان ىذا 

 [2]ى قطاع غزة.اليدف متكررًا لعمميات عسكرية عديدة عم

 نقل مسؤولية قطاع غزة إلى مصر. .6

جاىدة إلى نقل المسؤولية األمنية لقطاع غزة إلى مصر, ولم تكن محاوالتيا جديدة,  "إسرائيل"سعت  
مستشار "أرئيل  -م, من قبل "جيؤورا أيالند"2111فمنذ طرح فكرة االنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة عام 

                                                           

(, 22/00/2102[ عبد الستار قاسم, العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى غزة: األسباب والتداعيات, مقابمة شخصية عبر الياتف, )0]
 نابمس فمسطين(  -مساًء. )عبد الستار قاسم: أستاذ العموم السياسية بجامعة النجاح الوطنية  2:11الساعة: 

كم(؛ صحيفة يديعوت أحرونوت "اإلسرائيمية", حكومة نتنياىو تصادق  0ىي المناطق المحيطة بقطاع غزة بمحيط ) غالف غزة:[ 2]
عمى تحصين مستوطنات "غالف غزة", منقول عن وكالة وطن لؤلنباء, عمى الرابط التالي, 

http://65.175.115.147/new_index_hp_details.cfm?id=a1529781a4907679&c_id=8?StartRow=37#.U
MOtxeRg9yk 

["عاموس يادلين", غايات العممية العسكرية عمى غزة, معيد دراسات األمن القومي "اإلسرائيمي", جامعة تل أبيب, منقول عن المركز :]
يادلين:  عاموس) http://madarcenter.org/pub-details.php?id=411الفمسطيني لمدراسات "اإلسرائيمية", عمى الرابط التالي, 

 .رئيس شعبة االستخبارات العسكرية "اإلسرائيمية" السابق ورئيس "معيد دراسات األمن القومي" في جامعة تل أبيب(
 [ محمد صيام, مرجع سبق ذكره. 2]
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تسعى لزج قطاع غزة في أحضان مصر, وما كان طرح مشروع  "إسرائيل"و -ميشارون" لشؤون األمن القو 
م, إال تكريسًا ليذه الفكرة, 2110تبادل األراضي, أو ما عُرف بمشروع غزة الكبرى, من قبل "أيالند" نفسو عام 

بحسب ما نحو تحقيق ىذا التوجو, و  "إسرائيل"م, لتزيد من رغبة 2110وجاءت أحداث االنقسام الفمسطيني عام 
مجيودىا لتحقيق ىذا التوجو من أجل إخراج  "إسرائيل"صرح بو خالد مشعل؛ فإنو ومنذ ما يزيد عن عام ركزت 

 [0]قطاع غزة من معادلة الصراع, وىذا ما تم التصدي لو من قبل )حماس(, ومصر معًا.

 الخاصة.ىداف ثانيًا: األ
 م.2100 يناير 25اختبار موقف النظام المصري الجديد بعد ثورة  .0

التغيرات السياسية الناتجة عن الثورات العربية بحذر, خصوصًا حالة التغيير السياسي  "إسرائيل"راقبت  
, االتفاقيةم, وىي تخشى عمى ىذه 0202في مصر التي تربطيا بيا اتفاقية سالم ومعاىدة صمح منذ عام 

يناير التي أتت باإلسالميين إلى الحكم, وأفقدتيا الكنز  20وبالتالي انفراط عقد عالقاتيا مع مصر, بعد ثورة 
عادة عمى استيداف قطاع غزة  "إسرائيل"االستراتيجي, الذي كان يتمثل في مبارك ونظام حكمو؛ حيث درجت 
م, ولم تكن 2112ريعية الفمسطينية عام بشكل مستمر, وخصوصًا بعد فوز حركة )حماس( في االنتخابات التش

في  "إسرائيل"ىذه االستيدافات تثير حفيظة مصر ونظاميا, بل عمى العكس, فقد كان النظام المصري مساندًا لـ
(. ومن أجل الوقوف عمى حقيقة الموقف لمنظام المصري الجديد 2112 – 2112عدوانيا عمى قطاع غزة عام )

زة تحديدًا, كان ال بد من اختباره, وقياس ردة فعمو تجاه أي عممية عسكرية عمى من القضية الفمسطينية وقطاع غ
 [2]من تقدير الموقف لسياساتيا الالحقة في المنطقة. "اإلسرائيمية"قطاع غزة, حتى تتمكن القيادة 

 جاىزة لكل الخيارات. "إسرائيل"توجيو رسالة إليران ولحزب هللا بأن  .2

ما فتئت تيدد إيران, بتوجيو ضربة  "إسرائيل"برغم كل العقوبات الدولية المفروضة عمى إيران, إال أن  
, وكون رئيس الوزراء "إسرائيل"عسكرية لمنشآتيا النووية, حتى ال تتمكن من امتالك القنبمة النووية بحسب ادعاء 

وجيو رسالة ليا ولحزب هللا, الذي تعتبره ذراعيا , ىو صاحب الفكرة لضرب إيران, كان ال بد لو من ت"اإلسرائيمي"
تمتمك من القوة العسكرية ما يمكنيا من فتح أكثر من  "إسرائيل"مفادىا أن . الرسالة "إسرائيل"الطولى المجاورة لـ

بعد قيام األخيرة بضرب المنشآت النووية  "إسرائيل"جبية في آن واحد, وأنو في حال إقدام حزب هللا عمى ضرب 
  [:]رانية, فإن ذلك سيكون بمثابة كارثة عمى لبنان وحزب هللا.اإلي

 (00) استدعاء, م02/00/2102اإلشارة إلى أن الحكومة "اإلسرائيمية" قررت مساء يوم الجمعة  تجدر 
. ويرجح محممون 2112عام  "إسرائيل" منذ حرب لبنان الثانية ستدعواالحتياط, وىو عدد لم ت منألف جندي 
ىذا العدد اليائل من جنود االحتياط ال يتعمق باحتمال اجتياح القطاع  استدعاءأن قرار  "إسرائيميون"عسكريون 
نما تحسباً   "أمير بوحبوط" لكترونيتصعيد أوسع من قطاع غزة. وأشار المحمل العسكري في موقع "والال" اإلل وا 

                                                           

[ مشعل: )إسرائيل( ىزمت جيوشًا عربية ولم تيزم المقاومة الفمسطينية, صحيفة فمسطين, عمى الرابط التالي, 0]
http://felesteen.ps/nd/releases//2012/112012/27 

(, الساعة: 22/00/2102[ ىاني البسوس, أىداف وتداعيات العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى غزة, مقابمة شخصية لمباحث, )2]
 ظيرًا. )ىاني البسوس: أستاذ العموم السياسية بالجامعة اإلسالمية بغزة, وباحث ومحمل سياسي(. 0:11

, الساعة 20/00/2102[ انطوان شمحت, أىداف وتداعيات العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى غزة, مقابمة شخصية عبر الياتف, :]
 صباحًا )انطوان شمحت: باحث ومختص في الشؤون "اإلسرائيمية" بالمركز الفمسطيني لمدراسات "اإلسرائيمية"( 2:11
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نما فقط )حماس(لـتمرير رسالة, ليس ألف جندي احتياط غايتو  (00) استدعاءنو باإلمكان التقدير أن أإلى  , وا 
يران. والرسالة التي  إلى جميع دول الشرق األوسط وفي مقدمتيا سورية ومصر ولبنان, وفي داخمو حزب هللا, وا 

 [1], ىي أن "إسرائيل" ال تخشى من الحرب."بيني غانتس"يمررىا رئيس أركان الجيش "اإلسرائيمي", 

 منظومة الدفاع الجوي )القبة الحديدية(. اختبار األسمحة الجديدة, وخصوصاً  .3

التي  "اإلسرائيمية"م, تغيرت مالمح النظرية األمنية 2112بعد انتياء الحرب عمى لبنان في صيف  
كانت تعتمد عمى قوة الردع, ونقل المعركة إلى أرض العدو, وتبني أسموب اليجوم, بسبب تغير القدرات 
العسكرية لممقاومة المبنانية والفمسطينية, وأن نتائج المعركة أثبتت أن ىذه القواعد لم تعد موجودة, وأنو يجب تبني 

جاىدة إلى العمل عمى تطوير منظوماتيا الدفاعية  "إسرائيل"القواعد الدفاعية في المواجيات القادمة؛ لذلك سعت 
في  "إسرائيل"بشكل متواصل, وأنو بين الفينة واألخرى ال بد من اختبار مدى نجاح ىذا السالح, وىذا ما فعمتو 

 [2]غزة.قطاع أكثر من مواجية مع 

 استثمار العممية العسكرية لتحقيق مكاسب انتخابية. .4

ك الدماء الفمسطينية إحدى مواد الدعاية االنتخابية لؤلحزاب الصييونية من أجل جرت العادة أن يكون سف 
م, 2112أحد دوافع العدوان عمى لبنان عام  "اإلسرائيمية"كسب المزيد من األصوات, فكانت االنتخابات البرلمانية 

بالعدوان  "إسرائيل"(, وبالتالي كان متوقعًا أن تقوم 2112 – 2112غزة عام ) قطاع وكذلك الحال في عدوانيا عمى
 عمى غزة في ىذه المرحمة حتى يرفع "نتنياىو" وحمفاؤه من حظوظيم بالنجاح في ىذه االنتخابات.

, يمكن أن نصل إلى نتيجة "اإلسرائيمية"من خالل مراقبة األحداث والتطورات الميدانية والسياسية لممواقف  
تفاجأت برد المقاومة الفمسطينية القوي وغير المتوقع بإقدام )حماس( عمى كسر كل الخطوط  "سرائيميةاإل"أن القيادة 

, من خالل استيداف تل أبيب بعد مرور ثماني "اإلسرائيمي"تمثل بضرب العمق الحمراء, التي ت "اإلسرائيمية"
ة واسعة النطاق عمى قطاع غزة, ألسباب الدخول في عممية بري "إسرائيل"ساعات عمى العممية. ولم يكن في مقدور 

 عديدة سنتطرق إلييا الحقًا. 

األزمة, وبدأت البحث عن وقف إلطالق النار, وبحسب  "إسرائيل"بعد انطالق العممية بيومين أدركت ف 
طمبت من تسع دول عربية  "إسرائيل"تصريحات خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة )حماس(, فإن 

 [:]وأجنبية التوسط والضغط عمى )حماس( وفصائل المقاومة األخرى لوقف إطالق النار.

مجموعة من الشروط لوقف إطالق النار, تمثمت في وقف إطالق القذائف  "إسرائيل"في البداية وضعت  
عمى خط الحدود, وتخمي  "اإلسرائيمية", ووقف استيداف اآلليات العسكرية "اإلسرائيمية"الصاروخية عمى البمدات 

المقاومة عن سالحيا, ومنع تيريب األسمحة, واعتبار )حماس( مسئولة عن أي عمميات عسكرية تنطمق من 

                                                           

تحميالت "إسرائيمية": عممية "عمود السحاب" استنفدت نفسيا!,  [ المشيد "اإلسرائيمي", بعد نحو خمسة أيام من العدوان عمى غزة0]
-http://www.madarcenter.org/pubالمركز الفمسطيني لمدراسات "اإلسرائيمية" "مدار", عمى الرابط التالي, 

details.php?id=411 
  [ المرجع نفسو.2]

 خالد مشعل: صحيفة فمسطين, مرجع سبق ذكره.[ :]



13 
 

, األمر الذي رفضتو المقاومة جممة وتفصياًل, وفي المقابل وضعت ىي شروطيا التي "إسرائيل"قطاع غزة ضد 
 .[0]2110الغتياالت, ورفع الحصار عن القطاع المحاصر منذ عام ة اتمثمت في وقف العدوان, ووقف سياس

وبعد مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في القاىرة, شاركت فييا تركيا وقطر والواليات المتحدة  
األمريكية, انتيت بتوقيع اتفاق التيدئة وسريان وقف إطالق النار الذي بدأ في تمام الساعة التاسعة من مساء 

م, وقد استطاعت المقاومة أن تفرض 2102/ نوفمبريثانالتشرين  من األربعاء الموافق الحادي والعشرينيوم 
عمى قبوليا, وقد نشرت قناة الجزيرة القطرية نص الوثيقة التي تم االتفاق عمييا, التي  "إسرائيل"شروطيا, وتجبر 

 -, وشممت البنود التالية:[2])تفاىمات خاصة بوقف إطالق النار في قطاع غزة( :جاءت بعنوان

بوقف كل األعمال العدائية عمى قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا, بما في ذلك االجتياحات  "إسرائيل"تقوم  -أ 
 وعمميات استيداف األشخاص.

بما في ذلك إطالق  "إسرائيل"تقوم الفصائل الفمسطينية بوقف كل األعمال العدائية من قطاع غزة تجاه  -ب 
 الصواريخ واليجمات عمى الحدود.

فتح المعابر وتسييل حركة األشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان أو استيدافيم في المناطق  -ج 
 ساعة من دخول االتفاق حيز التنفيذ. 22الحدودية, والتعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 

 ذلك.يتم تداول القضايا األخرى إذا ما تم طمب  -د 

 كما تضمنت الوثيقة آلية التنفيذ التي شممت ثالث نقاط, ىي:

 .تحديد ساعة الصفر لدخول تفاىمات التيدئة حيز التنفيذ 
 .حصول مصر عمى ضمانات من كل طرف بااللتزام بما تم االتفاق عميو 
 حظات التزام كل طرف بعدم القيام بأي أفعال من شأنيا خرق ىذه التفاىمات, وفي حال وجود أي مال

 يتم الرجوع إلى مصر راعية التفاىمات لمتابعة ذلك.

وبالفعل نجح الطرفان في تطبيق وقف إطالق النار, وبدء المفاوضات التفصيمية لكافة القضايا في  
غزة بعض نتائج ىذا االتفاق, حيث تم قطاع القاىرة, بحضور وفدي الطرفين برعاية مصرية, وقد لمس أىل 

بعمق يصل إلى ستة أميال بحرية, بداًل من ثالثة, كما تم السماح  بحر القطاع بالصيد فيالسماح لمصيادين 
 لممزارعين بالوصول إلى أراضييم, التي ُمنعوا من دخوليا عمى السياج الحدودي.

غزة تزامن مع إصرار السمطة الفمسطينية والرئيس محمود قطاع يذكر أن توقيت العممية العسكرية عمى  
لتوجو لؤلمم المتحدة لممطالبة بعضوية دولة مراقب, ويرى المحمل السياسي ىشام مطر أنو يوجد عباس عمى ا

رابط بين توقيت العممية العسكرية وتمك الجيود التي لم ترق لـ"إسرائيل" وسعت إلى عرقمتيا إلرباك الساحة 
ومخيمر أبو سعدة المحاضرين في  ؛ إال أن كاًل من المحممين السياسيين إبراىيم أبراش[:]السياسية الفمسطينية

                                                           

 [ المرجع نفسو. 0]
 (.20/00/2102[ عبد الفتاح  فايد, نشرة أخبار الثامنة مساًء بتوقيت جرينتش, قناة الجزيرة الفضائية, قطر, )2]
 صباحًا. 0:11, الساعة  2/02/2102[ ىشام مطر, العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى غزة, مقابمة شخصية لمباحث, :]
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أما  [0]وجيود السمطة لنيل عضوية مراقب, العسكرية جامعة األزىر بغزة, اعتبرا أنو ال يوجد رابط بين العممية
المحمل السياسي عبد الستار قاسم المحاضر في جامعة النجاح الوطنية بنابمس, فرأى أن الحصول عمى عضوية 

  [2]ض.مراقب لن يغير شيئًا عمى األر 

 المبحث الثاني

 وفقًا لشروط المقاومة الفمسطينية التيدئةقبول عمى "إسرائيل"  دفعتالعوامل التي 
, التي الفمسطينية لقبول بالتيدئة والنزول عند شروط المقاومة "إسرائيل"عديدة ىي العوامل التي دفعت  

 -يمكن إجماليا عمى النحو التالي:

 المقاومة الفمسطينية.رد التطور النوعي في أواًل: 
عميو  أطمقتكما  -المقاومة أركانرد المقاومة الفمسطينية عمى اغتيال رئيس  أنال شك فيو  مما 

" فشمت في تقدير الموقف اإلسرائيميةن الحسابات "أحمد سعيد الجعبري كان مفاجئًا لمجميع, و أالشييد  -"إسرائيل"
الثمانية لمحرب الذي كان  األيام" خالل اإلسرائيميعمى الرد "بشكٍل صحيح, وىذا ما انعكس سمبًا بشكل مباشر 

  [:]فييا مرتبكًا.

  

  

                                                           

[ إبراىيم ابراش, ارتباط العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى غزة بجيود السمطة لنيل صفة دولة مراقب في األمم المتحدة, مقابمة 0]
مساًء ؛ مخيمر أبو سعدة, ارتباط العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى غزة بجيود  2:11, الساعة  2/00/2102شخصية لمباحث, 

 مساًء. 1::2, الساعة  2/02/2102لنيل صفة دولة مراقب في األمم المتحدة, مقابمة شخصية لمباحث,  السمطة
 [ عبد الستار قاسم, مقابمة شخصية, مرجع سبق ذكره.2]
[ ضياء الكحموت, إرادة المقاومة ممزوجة بالغطاء الشعبي: قدرات مواجية تدريجية فاجأت "إسرائيل", الى الرابط التالي, :]

http://m.assafir.com/content/1353547870181577600/Fi%20Assaf 
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" تضاءلت, ولم تعد قادرة عمى حسم الموقف كما كانت تفعل إسرائيلخيارات " األولى يظير أنممرة فم 
" عدوانيا عمى قطاع غزة من إسرائيل"أوقفت م( 2112 -2112ففي العدوان السابق عمى قطاع غزة ) سابقًا.

في ىذا العدوان فقد تغير الموقف, فمم تستطع  أما ,اومة الفمسطينيةقالم إليوطرف واحد, وىو ما كانت تسعى 
بشروطيا الخاصة, وبالتالي  إالذلك,  تن المقاومة الفمسطينية رفضأل ؛" وقف العدوان من طرف واحدإسرائيل"

, وىي عمميو " لمطالبياإسرائيل" بالقذائف الصاروخية ما لم تستجب "ةاإلسرائيميواصمت استيداف البمدات "
 [2].حجارة السجيل [0]أطمقت عمييا كتائب الشييد عز الدين القسام

 تدخمتطور بشكٍل الفت, و  العمل العسكري لممقاومة أننجد  من خالل تحميل لطبيعة رد المقاومة, 
مع  صراعال معادلةتغيير بأن تكون أحد عوامل كانت كفيمة في مجال التسميح والتدريب,  متغيرات ستةعميو 

 التي يمكن إجماليا عمى النحو التالي: ", إسرائيل"

 السيطرة والقيادة.نجاح المقاومة في الحفاظ عمى منظومة  .0

برغم حالة االستيداف المباشر لمنظومة السيطرة والتحكم, إال أن المقاومة تمكنت من الحفاظ عمييا,   
دارة الميدان بنجاح, لدرجة جعمتيا قادرة عمى إصدار تقارير يومية عن حصاد المقاومة اليومي لعممياتيا ضد  وا 

من اختراقيا  "إسرائيل"ت فعالة لم تتمكن , وىذا يؤشر بشكل واضح إلى أن المقاومة تمتمك شبكة اتصاال"إسرائيل"
(, عندما فقدت السيطرة عمى 2112- 2112من العدوان السابق) ذلك وتدميرىا, ويبدو أن المقاومة تعممت

 [:]منظومة السيطرة والتحكم.

  .( كمم81قدرة المقاومة عمى ضرب العمق "اإلسرائيمي" بمدى وصل إلى أكثر من ) .2

 إطالق" لمعممية العسكرية عمى قطاع غزة, منع إسرائيلالتي وضعتيا " أىم األىدافلقد كان من   
 -األقصىبحده   -غزة, بعمق يصلقطاع " في الجنوب الموجودة في غالف اإلسرائيميةالصواريخ عمى البمدات "

ذكم(  21) إلى ن كم( وبذلك طالت مد 21) إلىلتصل  ,الذي وسع دائرة االستيداف ,برد المقاومة أبيا تفاج وا 
ماليين  أربعة" لتطال ما يقرب من اإلسرائيميوسعت دائرة االستيداف لممجتمع " أنياوالقدس, أي  أبيبتل 

لدى المقاومة الفمسطينية  أن" تعرف إسرائيلفقد كانت "2".إسرائيلالذي لم يكن في حسبان " األمر, "إسرائيمي"
                                                           

الجناح العسكري الجيادي لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(, المقاوم بالسالح والقوة لالحتالل  كتائب الشييد عز الدين القسام":[ 0]
م, وذلك قبل اإلعالن عن انطالقة الحركة فعميًا 0222الصييوني في فمسطين بيدف تحريرىا. تأسست بذور كتائب القسام في عام 

م, حيث أعمن عن اسم "كتائب الشييد عز الدين القسام" في 0220ام باسم حركة )حماس(, واستمر العمل تحت عناوين مختمفة حتى ع
 م. تعمل كتائب القسام فقط في نطاق حدود فمسطين التاريخية التي تمتد من بمدة رأس الناقورة شمااًل إلى بمدة أم0220منتصف عام 
ألف كيمو متر مربع, وعاصمتيا  20غ مساحتيا ومن نير األردن شرقًا إلى البحر األبيض المتوسط غربًا, والتي تبم الرشراش جنوباً 

مدينة القدس. تقبل كتائب القسام بالتحرير المرحمي ألجزاء من فمسطين وما يترتب عميو ىذا التحرير, ويمكن أن تقبل بتيدئة أو ىدنة 
حقوق والثوابت ودون مرحمية مؤقتة ومشروطة لمتخفيف من معاناة شعبنا ولتكون كاستراحة محارب, لكن دون التفريط بأي من ال

 http://www.alqassam.ps/arabicاالعتراف بدولة الكيان الصييوني الغاصب. عمى الرابط التالي, 
[ مر كز فمسطين لمدراسات, الحرب القادمة عمى غزة: األسباب والدوافع والسيناريوىات, مركز إبداع لمدراسات االستراتيجية, غزة, 2]

-http://pal فمسطين. عمى الرابط التالي, 
studies.ps/data/files/the_next_war_on_gaza,_the_reasons_and_motives_and_scenarios.pdf 

مساًء,  2:11[ واصف عريقات, األبعاد العسكرية لمعممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى غزة, مقابمة عبر الياتف, الساعة: :]
 طة الوطنية الفمسطينية(.(  )واصف عريقات: لواء متقاعد في السم2/02/2102)
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ن المقاومة الفمسطينية لن تجرؤ عمى أتامة ب , ولكنيا كانت عمى قناعةأبيبتل  إلىصواريخ طويمة المدى تصل 
 [0]سيكون رد الفعل عميو عنيفًا جدًا, ذي", الاإلسرائيميةتعديًا عمى الخطوط الحمراء " دعن ذلك يُ أل ؛استخداميا

م, حيث كان حزب هللا يمتمك صواريخ طويمة 2112تموز  /وىذا ما كان في حربيا عمى جنوب لبنان في يوليو
, اإلجراءمثل ىذا  إزاء" المتوقع اإلسرائيميحجم الرد " إلدراكو, ولكنو لم يستعمميا نظرًا أبيبتل  إلىالمدى تصل 

في مواجية المقاومة الفمسطينية, ولكن النتيجة كانت عكسية؛ حيث  استراتيجيتيا "إسرائيلوىذا ما بنت عميو "
", مما جعل كل القيادات ائيمياإلسر ", وضرب العمق "اإلسرائيميةتمكنت المقاومة من قمب الحسابات "

 [2].أبيبالمالجئ, خوفًا من سقوط صواريخ المقاومة عمى القدس, وتل  إلى" تدخل اإلسرائيمية"

  .قدرة المقاومة عمى اإلخفاء والتمويو .3

لتكنولوجيا متطورة في مجال التجسس والرصد عبر طائرات االستطالع بدون  "إسرائيل"برغم امتالك   
طيار, واألقمار الصناعية, والتحكم في شبكات االتصاالت الفمسطينية؛ إال أن قدرة المقاومة عمى اإلخفاء 
 والتمويو كانت عالية جدًا, لدرجة أنو كان من الصعب معيا أن ُيرى المقاومون عمى األرض حتى من قبل

تقاتل أشباحًا في ىذه العممية. ففي إحصائية شبو نيائية, لم يتجاوز  "إسرائيل"المواطنين الغزيين؛ لذلك بدا وكأن 
%من إجمالي عدد شيداء ىذا 22( شخصًا أي ما يشكل 02عدد شيداء المقاومة الفمسطينية في ىذا العدوان )

  [:]العدوان.

أن أغمب ىؤالء الشيداء تم استيدافيم عن طريق قصف بيوتيم, وقتميم مع ذوييم  الى وتشير األحداث  
بناء عمى معمومات استخبارية سابقة, أو عن طريق استيدافيم في السيارات أو الدراجات النارية بعد رصدىم 

اعمة التي عبر شبكات االتصال, أو طائرات االستطالع, وأنيا لم تستطع الوصول إلى القيادات والعناصر الف
 كانت تطمق الصواريخ. 

عن  "إسرائيل"لقد نجحت المقاومة في إخفاء وتمويو صواريخيا وقدراتيا تحت األرض بشكل أعجز   
أعمال المقاومة الدءوبة عمى مدار األربع سنوات الماضية في  عن اكتشافيا, وفي ىذا المجال ال يمكن أن نغفل
ا بعض قيادات المقاومة لمقول بأن غزة أصبحت بيا مدينة أخرى حفر األنفاق في قطاع غزة, األمر الذي دع

 [2]."اإلسرائيمي"تحت األرض, مما ساعدىا عمى إخفاء قوتيا, وتغييبيا عن دائرة االستيداف 

  الحربية.قدرة المقاومة عمى استيداف الطائرات  .4

البالغ عمى مجريات إن دخول سالح مضادات الطائرات إلى ميدان المعركة كان وسيكون لو األثر   
المواجية العسكرية بين الطرفين, فقد استيدفت المقاومة الفمسطينية عدة طائرات حربية, نجحت في إصابة 

سقاط واحدة, وال يزال البحث جاريًا عن طيارييا المفقودين. لقد ساعد توفر ىذا السالح عمى  [0]اثنتين, وا 

                                                           

 صباحًا, حضره الباحث. 00:11, الساعة 2/02/2102[ خالد مشعل, لقاء سياسي في الجامعة اإلسالمية بغزة, 0]
 [ انطوان شمحت, مقابمة شخصية, مرجع سبق ذكره.2]
 [ إحصائية رصدىا الباحث من مواقع المقاومة المختمفة.:]
 سبق ذكره.[ محمد صيام, مقابمة شخصية, مرجع 2]
 [ المرجع نفسو.0]
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في أجواء قطاع غزة التي كانت تمعب دورًا حاسمًا في المواجيات  تحجيم القدرة القتالية لطائرات الييموكبتر
 [0]الميدانية أثناء المعارك, واقتصار المواجية عمى الطائرات الحربية , وطائرات االستطالع.

  .قدرة المقاومة عمى استيداف الدبابات واآلليات العسكرية "اإلسرائيمية" .5

, بواسطة صواريخ مضادة لمدروع, "اإلسرائيمية"شكمت عمميات استيداف المقاومة لآلليات العسكرية   
, ونبيتو لمخاطر الدخول في عممية برية داخل قطاع غزة, ويعد صاروخ "اإلسرائيمي"رسائل قوية لمجيش 

اومة الفمسطينية عن امتالكيا, ( مضاد الدروع من أىم الوسائل القتالية الميدانية التي أعمنت المق[2])الكورنيت
وأنيا ستستخدميا في المواجية البرية, وعمميات المشاة, ومن المحتمل أن تكون المقاومة تمتمك وسائل قتالية 

 [ :]أكثر تطورًا لم تعمن عنيا بعد, ولتبقى مفاجأة الميدان.

ىناك أسئمة كثيرة احتالل قطاع غزة خالل خمس ساعات. ولكن  "اإلسرائيمي"نظريًا يمكن لمجيش   
تحتاج إلى إجابات متعمقة بالموضوع, مثل: كيف يمكن الخروج من الدبابة؟ ومواجية المقاومة ميدانيًا عمى 

عمى تحمل خسائر فادحة في ىكذا مواجية؟ وما ىي إمكانيات  "إسرائيل"األرض؟ وما ىي القدرة الحقيقية لـ
 [2]رأي العام الدولي, وتسويق ىذا العدوان؟وكيف يمكن مواجية الالخروج بعد احتالل قطاع غزة؟ 

قبل الدخول في أي عممية برية عمى قطاع غزة, وىي  "اإلسرائيمية"كل ىذه األسئمة تطرح عمى القيادة   
, وىذا ما فيمو وزير الحرب "اإلسرائيمية"تدرك أن اإلجابة عنيا صعبة, وثمنيا باىظ, قد ال تتحممو الجبية الداخمية 

"إييود باراك" عندما رد عمى سؤال ألحد الصحفيين, لماذا قبمتم بالتيدئة ولم تذىبوا إلى عممية برية في الصييوني 
القطاع؟ فأجاب: أنا ال أحب العودة إلى غزة, فقد عممت بيا سابقًا, وأردف قائاًل: إن الدخول إلى غزة ممكن, ولكن 

 [5]السؤال األصعب ىو, كيف سنخرج؟

  رتيا عمى دخول الحرب اإللكترونية.التكنولوجية لممقاومة, وقدتطور القدرات  .6

يبدو أن تطور أساليب المقاومة ألدواتيا لم يقتصر عمى األسمحة المتعارف عمييا فقط, بل دخمت في  
مجال الحرب اإللكترونية بشكل مباشر, حيث دارت في ىذه الجولة معركة العقول بين الطرفين, فقد استطاعت 

 الفمسطينية تحقيق إنجازات ميمة في مجال المواجية التكنولوجية, التي تمثمت فيما يمي:المقاومة 

                                                           

 [ واصف عريقات,  مقابمة شخصية, مرجع سبق ذكره. 0]
صاروخ روسي مضاد لمدبابات, ويمكن استخدامو ضد األىداف الطائرة البطيئة مثل طائرات الييموكبتر. تفوق  صاروخ الكورنيت:[ 2]

يعمل في كل الظروف المناخية, دون التأثر بعوامل متر(.  0011 -011سرعتو نحو اليدف سرعة الصوت, ويتراوح مداه ما بين )
ممم( في الدروع التفاعمية المتفجرة. يستخدم  0211 -0111بيئية متعمقة بميدان القتال, ولديو قدرة اختراق تدميرية تتراوح ما بين )

صابة اليدف, ويعمل بالوقود الصمب. )مدونة ن يوز فمسطين, الى الرابط التالي, صاروخ الكورنيت نظام التوجيو الميزري لمتصويب, وا 
http://newspalestina.blogspot.com/2010/12/blog-post_2973.html 

 (.22/00/2102[ أبو عبيدة, مؤتمر صحفي لمناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام, قناة األقصى الفضائية, ):]
"إسرائيل" و)حماس(, مركز إبداع لؤلبحاث والدراسات [ مركز فمسطين لمدراسات, ميزان الربح والخسارة في حرب الفرقان بين 2]

-http://palوالتدريب, الى الرابط التالي,  
studies.ps/data/files/balance_of_profit_and_loss_in_the_war_criterion_between_israel_and_hamas.pdf 

 [ فضائية فمسطين اليوم, حرب نفسية متبادلة.. رسائل تحذيرية لمضباط الصياينة ترسميا سرايا القدس, عمى الرابط التالي, 0]
http://paltoday.ps 



18 
 

نزاليا  -أ  نجاح المقاومة في إسقاط طائرة استطالع بدون طيار, عن طريق اختراق الشيفرة الخاصة بيا, وا 
اليبيا في بطريقة سميمة, األمر الذي سيمكن المقاومة من معرفة أسرارىا, وبالتالي تطور في معرفة أس

 [0]الجوالت القادمة.
لبعض القنوات الفضائية, مثل: األقصى, القدس,  "اإلسرائيمي"القدرة عمى مواجية اختراق الجيش  -ب 

اختراق تمك القنوات لمدة تزيد عن الثالث دقائق في  "اإلسرائيمي"فمسطين اليوم, فمم يستطع الجيش 
 [2]ك القنوات بشكل دائم.بعض األحيان, واستطاعت أن تحافظ عمى استمرار بث تم

)القناة الثانية, القناة العاشرة( وبث رسائل المقاومة  "اإلسرائيمية"القدرة عمى اختراق القنوات الفضائية  -ج 
 [:]."اإلسرائيمية"بالمغة العبرية؛ إلرباك الجيش والجبية الداخمية 

مميون( محاولة  22, فقد شنت المقاومة الفمسطينية ما يقرب من )"اإلسرائيمي"بحسب اعتراف الجيش  -د 
 [2], ونجحت في بعضيا."اإلسرائيمية"اختراق لممواقع اإللكترونية 

اختراق قاعدة بيانات ىواتف أكثر  في  سرايا القدس, الجناح العسكري لحركة الجياد اإلسالمي  نجحت -ه 
غزة وقامت بتوجيو قطاع آالف جندي وضابط إسرائيمي من المشاركين في العدوان عمى  خمسةمن 

 עזה את נהפוך אנחנו :رسالة نصية عبر ىواتفيم المحمولة بالمغة العبرية جاء نصيا كالتالي
وتعني (.  קודס אל גדודי) להבה של תלאביב ולעשות שלךם לחיילים עלמין לבית

 [2].("[0]لجنودكم ونجعل تل أبيب كتمة ليب )سرايا القدسبالعربية "سنجعل غزة مقبرة 
 وحدة المقاومة في مواجية العدوان. .7

في  "اإلسرائيمي"تمكنت المقاومة الفمسطينية من تجسيد الوحدة الوطنية في الميدان قبل ردىا لمعدوان  
م؛ حيث استطاعت فصائل المقاومة أن تعمل 2102/ نوفمبر يثانالتشرين  -عمى قطاع غزة في جولة التصعيد

مجتمعة لممرة األولى من خالل رفع مستوى التنسيق, لتعزيز جيود فصائل المقاومة وتوحيدىا, حتى تتمكن من 
رد أي عدوان عمى قطاع غزة, األمر الذي أثبت نجاعتو في الميدان وكانت لو نتائج إيجابية عمى المجتمع 

 [0]."اإلسرائيمي"مبية جدًا عمى االحتالل الفمسطيني, وس

                                                           

 [ أبو عبيدة, مؤتمر صحفي, مرجع سبق ذكره.0]
 وم.[ الباحث قام برصد عمميات االختراق "االسرائيمية" لقنوات األقصى والقدس وفمسطين الي2]
 [ الباحث قام برصد عمميات اختراق المقاومة لمقناتين اإلخباريتين "االسرائيميتين", الثانية والعاشرة.:]
  مميون محاولة اختراق مواقع انترنت "إسرائيمية" منذ األربعاء, عمى الرابط التالي, 22[ وكالة معا اإلخبارية, 2]

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=539236 
, تحت اسم سيف اإلسالم لغاية عام 0220الجناح العسكري لحركة الجياد اإلسالمي في فمسطين تأسست عام  سرايا القدس: [0]

تم إعادة تشكيل خاليا الجناح العسكري لمجياد اإلسالمي  0220, حيث قامت بعدد من العمميات والميمات الخاصة, وبعد عام 0220
سالمية المجاىدة قسم حيث تولى الشييد المجاىد محمود عرفات الخواجا تشكيل الخاليا العسكرية في فمسطين, باسم جديد وىو القوى اإل

والتي تحولت فيما بعد إلى سرايا القدس, وقد شاركت في مواجية العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى قطاع غزة إلى جوار كتائب القسام 
 http://www.saraya.ps/index.php?act=Show&id=25284عمى الرابط التالي, وباقي فصائل المقاومة الفمسطينية, 

[ البديل, بالوثائق: سرايا القدس تخترق اتصاالت خمسة آالف جندي صييوني وتنشر بياناتيم, عمى الرابط التالي, 2]
http://elbadil.com/palestine/2012/11/17/72324 

[ مصطفى الصواف, ندوة سياسية حول العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى قطاع غزة, مركز فمسطين لمدراسات,  غزة فمسطين, 0]
(22/00/2102) 

http://www.saraya.ps/index.php?act=Show&id=25284


19 
 

م( كانت حركة )حماس( ىي من يواجو العدوان في 2112 – 2112في جولة العدوان األولى ) 
%, في حين بقيت أغمب الفصائل بال حراك عمى اعتبار أن ىذا العدوان موجو 21الميدان بنسبة تزيد عمى 

ذا الموقف انعكاسًا مباشرًا لحالة االنقسام الفمسطيني في لحركة )حماس(, وليس لمفصائل األخرى, وقد كان ى
في دماء الشعب الفمسطيني في قطاع غزة,  "اإلسرائيمي"أبشع صورىا, التي كان من نتائجيا, أن يوغل االحتالل 

  [0]جريح(. 0011شييدًا( وأكثر من ) 0201ليوقع ما يزيد عن )

م(, فقد كانت الصورة 2102/ نوفمبر يثانال)تشرين  أما في جولة العدوان األخيرة عمى قطاع غزة 
مختمفة, حيث شاركت أغمب فصائل المقاومة بشكل إيجابي وفاعل, األمر الذي أعطى صورة مشرقة لمستقبل 

ت الشعب الفمسطيني من خالل احتساب مشاركتيا في ويمكن رصد ىذه الوحدة التي أبيجالمقاومة الفمسطينية, 
 (:جدول رقم )الكما ىو موضح في . "اإلسرائيمية"ية عمى البمدات إطالق القذائف الصاروخ

 (3جدول رقم )

 حجم مشاركة فصائل المقاومة الفمسطينية في إطالق القذائف والصواريخ عمى "إسرائيل"

عدد  التنظٌم التابع له الجناح العسكري م
 القذائف

النسبة 
 المئوٌة

 %52.4 1513 [2]المقاومة اإلسالمٌة )حماس(.حركة  كتائب الشهٌد عز الدٌن القسام. 1

 %29.6 629 [3]الجهاد اإلسالمً. سراٌا القدس. 2

 %1.3 289 [4]لجان المقاومة الشعبٌة. ألوٌة الناصر صالح الدٌن. 3

 %8.2 245 [5]الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن. كتائب أبو علً مصطفى. 4

 %5 159 [6]الدٌمقراطٌة لتحرٌر فلسطٌن.الجبهة  كتائب المقاومة الوطنٌة. 5

حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً  كتائب شهداء األقصى. 6
 [1]"فتح".

81 2.1% 

 %2.2 61 [8]الجماعات السلفٌة. الجماعات السلفٌة. 7

 %111 3111 اإلجمالً

                                                           

لي, مصبوب عمى غزة, عمى الرابط التاالرصاص ال[ مركز الميزان لحقوق اإلنسان, شيداء عممية 0]
http://www.mezan.org/upload/10716.pdf 

 http://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=29589[ كتائب الشييد عز الدين القسام, عمى الرابط التالي, 2]
 http://www.saraya.ps/index.php?act=Show&id=25284[ سرايا القدس, عمى الرابط التالي, :]
 /http://www.qaweim.com/alhaq[ لجان المقاومة الشعبية, عمى الرابط التالي, 2]
مصطفى, عمى الرابط التالي,  [ كتائب الشييد أبو عمي0]

http://www.kataebabuali.ps/arabic/articles.php?action=show&id=229 
 ww.aawsat.com/details.asp?section=4&article=705579&issueno=12414http://wالشرق األوسط, عمى الرابط التالي, [ 2]
 [ المرجع نفسو.0]
 [ المرجع نفسو.2]

http://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=29589
http://www.saraya.ps/index.php?act=Show&id=25284
http://www.qaweim.com/alhaq/
http://www.kataebabuali.ps/arabic/articles.php?action=show&id=229
http://www.kataebabuali.ps/arabic/articles.php?action=show&id=229
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=705579&issueno=12414


21 
 

 .انتفاضة الضفة الغربيةثالثًا: 
 قطاع عن نصرة , لم تتقاعس الضفة الغربيةفي جولة التصعيد األخيرة "اإلسرائيمي"منذ بدء االعتداء  

حاجز حوارة غزة, وبدأت حركة مواجيات واسعة النطاق في كل المدن الفمسطينية وعمى نقاط االحتكاك مثل: 
كن مفارق بيت لحم وغيرىا من األماو  ,معبر الجممة بجنينو  ,معسكر عوفر قرب بيتونيا برام هللاو  ,جنوبي نابمس

سنادا  مقطاعاالحتالل "اإلسرائيمي" دعما ل انتفضت في وجوالتي والمواقع  وىي تواجو العدوان الغاشم عمييا, وا 
, إذا اشتكى واحدٌ  جسدٌ  الغربية غزة والضفةقطاع عمى أن  انتصارات مشرفة, وتأكيداً  لممقاومة التي تسطر يومياً 

 [0]سائر األعضاء بالحمى والسير.منو عضو تداعى لو 

الصمت  منذ فترة طويمة لم تتحرك ولم تنتفض, التزمت ياألن الضفة المحتمة مفاجئًا؛ فعل لقد كان رد 
, بإشعال الشموع والمسيرات السممية ( واكتفت2112 - 2112الجولة السابقة من العدوان عمى غزة )خالل  مكرىة

  اً لقد كانت صدمة مريبة ورد ,افةخرج شبانيا ىذه المرة غاضبين وعمت مظاىر االنتفاضة مدنيا ك في حين
  [2]ة.في غز  أىميملن يتخموا عن  الغربية ن في الضفةو أن الفمسطينيب" اإلسرائيميلالحتالل " اً صاعق

لدى  من مظاىرات دق ناقوس الخطر محتمةن ما حدث في الضفة المن جيتو أكد رائد نعيرات, أ 
السيطرة, وأن المواجية في قطاع غزة كان ليا مفاعيميا في , ونبو بأن األمور قد تخرج عن نطاق "إسرائيل"

الشارع الفمسطيني بالضفة, فخروج الناس لم يكن منظمًا بقدر ما كان عفويًا. كما يجب اإلشارة إلى أن عوامل 
االنفجار في الضفة المحتمة كانت موجودة بسبب حالة االحتقان السياسي واالقتصادي واألمني الذي يعيشو 

  [:], ليكون الفتيل الذي كاد أن يشعل الشارع."اإلسرائيمي", وجاء العدوان ىناك السكان

كما جاءت العممية النوعية التي نفذتيا المقاومة الفمسطينية بالقرب من مقر وزارة الدفاع "اإلسرائيمية"  
المقاومة  عاشتيا إبان إقداماكرة الرعب التي بمدينة تل أبيب, التي استيدفت حافمة لمركاب, لتعيد "إسرائيل" إلى ذ

قض مضاجع أبتنفيذ عممياتيا االستشيادية في المدن والبمدات "اإلسرائيمية" في "العقد الماضي وسابقو", األمر الذي 
  [2].إلييا "إسرائيل" وأرىق سكانيا, ومن ثم عممت جاىدة لوقفيا, وال تزال مرتعبة من فكرة عودة مثل تمك العمميات

  المصري.الموقف رابعًا: 
يناير برئاسة الدكتور محمد  20)نظام ما بعد ثورة  اختبار الموقف المصري في النظام الجديدلقد كان  
النظام السابق الذي كانت تعتبره كنزًا استراتيجيًا  "إسرائيل"كان من أىم أىداف ىذه العممية, بعد أن فقدت  مرسي(

إيجابًا  ليا. وقد أدرك العالم حقيقة ىذا التغيير الذي بدأت مالمحو تتضح في مواقفو المختمفة, التي انعكست
  عمى كل المواقف العربية.

معدوان, ومع لعمميتيا العسكرية عمى قطاع غزة, أعمنت مصر إدانتيا المباشرة ل "إسرائيل"فمنذ بدء  
سحب السفير المصري من تل أبيب, كما  عدوان, قرر الرئيس المصري محمد ُمرسيمضي الساعات األولى لم

                                                           

 /http://paltimes.net/details/news/27868تشتعل دعما لغزة, عمى الرابط التالي,  بوادر انتفاضة..الضفة[ فمسطين اآلن, 0]
, عمى الرابط التالي, 22[ حمود بيروت, الضفة ىبت لغزة, عرب 2]

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=96057 
 00(,  الساعة: 22/00/2102وافع وتداعيات العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى غزة, مقابمة عبر الياتف, )[ رائد نعيرات, د:]

 نابمس( -صباحًا. )رائد نعيرات: باحث ومحمل سياسي, ومحاضر العموم السياسية بجامعة النجاح الوطنية
 [ محمد صيام, مقابمة شخصية, مرجع سبق ذكره. 2]

http://paltimes.net/details/news/27868/
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مغادرة القاىرة, وفي ثالث أيام العدوان, أرسل رئيس وزرائو ىشام قنديل عمى رأس  "اإلسرائيمي"طمب من السفير 
اء في غزة إسماعيل ىنية, كما قدم الوفد واجب العزاء غزة, حيث التقى رئيس الوزر قطاع وفد رفيع المستوى إلى 

لذوي الشيداء, وعمى رأسيم عائمة الشييد أحمد الجعبري, في ظل حالة تعاطف وجداني لو دالالتيا الخاصة, 
رسال سيارات إسعاف لنقل المصابين الفمسطينيين إلى المستشفيات  كما تم فتح معبر رفح بشكل كامل, وا 

غزة, وىو قطاع تقديم المساعدات اإلغاثية العاجمة, كما سيل دخول الوفود العربية إلى  المصرية, إضافة إلى
غزة,  قطاع إلى وقف ما أسماه الميزلة في "إسرائيل"أمر لم يكن ممكنًا في أيام النظام السابق, ودعا مرسي 

ال ستواجيون غضبة الشعب المصري(.   [0]ميددًا بقولو )وا 

 عمى قطاع غزة من خالل النقاط التالية: "اإلسرائيمي", مع العدوان الرئيس ُمرسييمكن فيم طريقة تعامل و 

 الحرص عمى حماية قطاع غزة انطالقًا من الوازع الديني والقومي واألخالقي. .0
نما ىي قضية أمن قومي  .2 حماية األمن القومي المصري؛ ألن قضية غزة, ليست قضية خارجية, وا 

 [2]مصري.
 ي لمصر في قيادة األمة العربية.استعادة الدور الرياد .:
 تثبيت الدور المحوري لمصر في القضية الفمسطينية, بعد تداوليا من قبل العبين كثر. .2
الحفاظ عمى العالقات المصرية األمريكية, وعدم االنجرار وراء األحداث لدرجة تضر بالمصالح  .0

 القومية.
في ىذه الظروف الدقيقة التي تمر بيا مصر,  "إسرائيل"إدراك خطورة انكشاف الجبية المصرية أمام  .2

بدرجة قد تضر  "إسرائيل"والحرص عمى تصعيد الموقف بشكل محسوب حتى ال تتدىور العالقات مع 
 بالمصالح المصرية في سيناء. 

عادت  ,عمى الرئيس الشرعي في مصر :210منذ االنقالب العسكري الذي وقع في الثالث من يوليو  
غزة من جديد, بل واعتبرت السمطات االنقالبية في مصر حماس وحكومتيا في غزة عدوًا معاناة سكان قطاع 

, واغالق معبر رفح لفترات طويمة, وأنو لو قدر وبدأت بمحارتيا وتضيق الخناق عمييا من خالل ىدم االنفاق
االنقالبية سيكون لـقطاع غزة أن يتعرض لعدوان جديد من قبل "إسرائيل" فإن الموقف المصري الحالي لمسمطات 

 مغايرًا تمامًا لموقف الرئيس المعزول محمد مرسي.

 الموقف العربي واإلسالمي.خامسًا: 
 قطاع لقد كان تحرك الجامعة العربية في ىذه المرة أكثر جرأة وشجاعة تجاه التعاطي مع العدوان عمى  

غزة, ويرجع الفضل في ذلك إلى التغير في الموقف المصري أواًل, حيث عقدت الجامعة العربية اجتماعًا طارئًا 
عمى مستوى وزراء الخارجية, ثم شكمت الجامعة وفدا برئاسة أمينيا العام ومشاركة تسعة من الوزراء العرب, 

                                                           

 (.02/00/2102شرة أخبار الثالثة بتوقيت مكة المكرمة, )[ قناة الجزيرة, ن0]
-http://www.el, عمى الرابط التالي, رئيس الوزراء: قطاع غزة يشكل قضية أمن قومي لمصر[ صحيفة الوسط, 2]

wasat.com/portal/News-55684577.html  ؛ اليوم السابع, البمتاجي, غزة وفمسطين قضية أمن قومي مصري, عمى الرابط
 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=848284التالي, 
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إسماعيل ىنية,  الفمسطيني ى الوفد رئيس الوزراءغزة, حيث التققطاع إضافة إلى وزير الخارجية التركي, لزيارة 
عمى القطاع, وفيما يمي نجمل الموقفين العربي  "اإلسرائيمي"كما اطمعوا عمى الدمار والخراب الذي خمفو العدوان 

  -واالسالمي عمى النحو التالي:

  الموقف العربي. .0

مؤثرة ىذه المرة, وال يمكن تجاىميا, والتي  ال يمكن قراءتو بالمجمل, ولكن كانت فيو دول فاعمة, وليا مواقف  
وبعض الدول التي ساندت القطاع وأرسمت الوفود, والتي يمكن إجماليا عمى النحو  تتمثل بمواقف قطر وتونس

 -التالي:

قطر إلى جانب المقاومة الفمسطينية, فقطر لدييا موقف مبدئي  دولة ليس جديدًا وقوف الموقف القطري: -أ 
( في وقت تخمى عنيا 2112 – 2112غزة تحديدًا, وقد ساندتيا في العدوان السابق )قطاع تجاه 

غزة منذ فوز )حماس( في االنتخابات البرلمانية عام قطاع اآلخرون, ولم تتوقف قطر عن دعم صمود 
 شيخ حمدم, وأبقت عالقاتيا طيبة بكل األطراف, وتوجت دعميا قبل العدوان بزيارة كبيرة ألميرىا ال2112

( مميون دوالر, وفي ىذا 211, وتقديم دعم كبير لمبنية التحتية تجاوز الـ )بن خميفة آل ثاني إلى القطاع
الشيخ  غزة, وبدأت بتحركات حثيثة لوقفو؛ حيث سارع أميرىاقطاع العدوان أيضًا أدانت العدوان عمى 

في قمة جمعتو برئيس  سيمحمد ُمر  لزيارة القاىرة, والتقى بالرئيس المصري حمد بن خميفة آل ثاني
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, وقد ساندت قطر الموقف المصري, ويبدو أنيا سممت بقيادتو لمقاطرة 

 [0]العربية عن طيب خاطر.
الذي بدا نشطًا ويحاول أن يتممس خطاه األولى ليكون من العناصر الفاعمة في المشيد  الموقف التونسي: -ب 

قطاع غزة مرتين, السياسي العربي بعد ثورة الرابع عشر من يناير التونسية, حيث زار وزير الخارجية التونسي 
 .ثانية مرة, ثم مع وفد الجامعة العربية منفرداً 

يمكن إغفال بعض المواقف العربية األخرى الجيدة, مثل ليبيا والعراق التي كما ال  المواقف العربية الجيدة: -ج 
 أرسمت وفودًا كبيرة إلى غزة.

 .(التركي) االسالمي الموقف .2
ارنة بموقفيا القوي إبان العدوان باىتًا في نظر بعض المحممين في ىذا العدوان, مق الموقف التركي بدا 

السابق, عمى المستوى الرسمي وصل رئيس وزرائيا رجب طيب أردوغان برفقة وفد كبير إلى القاىرة في زيارة 
 غزة.قطاع معد ليا سمفًا, وقد ترافقت ىذه الزيارة مع األيام األولى لمعدوان عمى 

يمكن القول إن الزيارة ساىمت  بشكل واضح في تشكيل جبية سياسية جديدة ضد عمى أي حال  
, حيث تم عقد لقاء ثالثي جمع الرئيس المصري, القطاع, في مسعى إلجبارىا عمى وقف عدوانيا عمى "سرائيلإ"

غزة, قطاع عمى  "اإلسرائيمي"وأمير دولة قطر, ورئيس الوزراء التركي, لمناقشة التحركات الممكنة لوقف العدوان 
أوغمو إلى غزة أثناء العدوان برفقة وفد وزراء كما التقى أردوغان خالد مشعل, وأرسل وزير خارجيتو أحمد داود 

إسماعيل ىنية, كما زاروا  الفمسطينيالجامعة العربية لمتضامن مع غزة وحكومتيا, حيث التقاىم رئيس الوزراء 
بعض المناطق المدمرة, والمستشفيات التي شاىدوا فييا جثث األطفال القتمى في مشيد مريع لم يستطع فيو وزير 

                                                           

 (.02/00/2102) قطر, , نشرة أخبار الثالثة بتوقيت مكة المكرمة,الفضائية [  قناة الجزيرة0]
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ركي تمالك نفسو, فأجيش بالبكاء. ويفسر بعض المحممين المتابعين لمموقف التركي في ىذا العدوان الخارجية الت
بأنو محاولة لمحكومة التركية بإفساح المجال أمام مصر الجديدة الستعادة دورىا الوظيفي والمحوري في القضية 

, في وقت تعاني فيو من "إسرائيل"مع الفمسطينية, ومساندتيا سياسيًا, إضافة إلى سعييا لعدم تصعيد األوضاع 
جيدًا؛ فردت بطمب الوساطة التركية  "إسرائيل"تبعات األزمة السورية المتفاقمة عمى الحدود, األمر الذي فيمتو 

 [0]مع )حماس( لوقف إطالق النار.

 الموقف األمريكي.سادسًا: 
؛ فالعالقة بين الطرفين ("اإلسرائيمية" - األمريكية)من المبكر الحديث عن تغير حقيقي في العالقة  

تتجاوز االستراتيجية إلى القيم الييودية المشتركة كما يحاول أن يصورىا بعض الساسة من الطرفين, درجت 
في كل توجياتيا تجاه اعتداءاتيا المتكررة عمى الفمسطينيين  "إسرائيل"العادة عمى وجود دعم أمريكي مطمق لـ

في ىذه العممية ضمن ىذا السياق, ولكن يبدو أن الموقف  "إسرائيل"التأييد األمريكي لـوالعرب عمومًا, وقد يقرأ 
 من ناحية الشكل, لكنو اختمف معيا من حيث المضمون, صحيح أن الرئيس "إسرائيل"ىذه المرة كان مع 

"نتنياىو" الضوء األخضر لتنفيذ عمميتو العسكرية عمى  رئيس الوزراء "االسرائيمي" باراك أوباما أعطى األمريكي
في مجمس األمن,  "إسرائيل"قطاع غزة, ودافعت مندوبة الواليات المتحدة في مجمس األمن  "سوزان رايس" عن 

وحالت دون إصدار قرار ُيدينيا, عمى اعتبار أن ما قامت بو يندرج ضمن حقيا في الدفاع عن نفسيا. إال أن 
ما أعمن معارضتو المباشرة لتوسيع العممية العسكرية في غزة, ثم بدأ اتصاالتو مع األطراف الفاعمة الرئيس أوبا

والفصائل الفمسطينية, وقد تركزت ىذه االتصاالت مع  "إسرائيل"في المنطقة من أجل التوصل إلى تيدئة بين 
 دئة, وأرسل وزيرة خارجيتولمتوسط لدى )حماس( من أجل الموافقة عمى التي محمد ُمرسي الرئيس المصري
إلى تل أبيب والقاىرة لتتويج ىذه الجيود باإلعالن عن وقف إطالق النار في القاىرة خالل  ىيالري كمنتون

 [2]مؤتمر صحفي عقدتو مع نظيرىا المصري كامل عمرو.

لمطرفين, وتشير بعض التسريبات أن  يوقد أوضح الطرفان أن ىذا االتفاق سيكون بضمان مصر  
 وضمان تنفيذىا لمشروط التي تم االتفاق عمييا. "إسرائيل"تمقت ضمانات من الواليات المتحدة بإلزام مصر 

إن التباس الموقف األمريكي في ىذه المرة ال يمكن فيمو إال من خالل تقدير المصالح األمريكية,  
 التي تتحدد في خمس قضايا متداولة حاليًا, ىي:

 الممف النووي اإليراني. .0

"نتنياىو" فرصة إال ويطمق تيديداتو لضرب المنشآت النووية  رئيس الوزراء االسرائيمي يتركال  
اإليرانية, وىذا ما ال تريده الواليات المتحدة, التي تستعيض عن ذلك باستخدام الدبموماسية, والعقوبات التي تراىا 

الواليات المتحدة لممواجية العسكرية ذات فاعمية, وستأتي بنتائج إيجابية أفضل من العمل العسكري. إن رفض 
مع إيران ناتج عن اإلخفاقات الكبيرة في العراق وأفغانستان, التي كمفت اإلمبراطورية األمريكية الكثير, وأدخمتيا 
والعالم في أزمة اقتصادية خانقة؛ إذ بمغت الديون األمريكية حوالي أربعة عشر تريميون دوالر. أضف إلى ذلك 

نتخابي لمرئيس أوباما ركز عمى القضايا الداخمية التي تيم المواطن األمريكي, ووعد بإنياء أن البرنامج اال

                                                           

 [ انطوان شمحت, مقابمة شخصية, مرجع سبق ذكره.0]
 [ المرجع نفسو.2]
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عادة الجنود إلى البالد. لذلك يخشى الرئيس أوباما من إقدام  عمى توريط  "إسرائيل"الحروب األمريكية في العالم وا 
مكاناتيا في إيذاء المصالح  [0]سكرية,الواليات المتحدة في حرب ال تريدىا, سيما وىي تعرف قدرات إيران الع وا 

ب غزة, عندما اشتدت األمريكية في المنطقة. األمر الذي دفع الرئيس أوباما لمنح "نتنياىو" ضوءًا أخضر لضر 
  [2]مطالبتو بذلك.

ويتضح من خالل مجريات األحداث أن الضوء األمريكي لمعممية كان مشروطًا بحيث يتم تجنب  
غزة, استشيد في اليوم األول سبعة قطاع المدنيين قدر اإلمكان, فمن خالل رصدنا لمجريات العدوان عمى 

مى غزة, ولكن بعد أشخاص, وفي اليومين الثاني والثالث كانت األعداد متقاربة رغم كثافة النيران والقصف ع
العسكري, وعجزىا عن إيقاف صواريخ المقاومة, بدأت في استيداف  "إسرائيل"اليوم الثالث, وظيور إفالس 

المدنيين في محاولة منيا لتحقيق نصر موىوم تسوقو لشعبيا؛ األمر الذي دفع األطراف كميا لسرعة التحرك, بما 
طالق النار, ويبدو أن موافقة الرئيس األمريكي باراك أوباما فييا الطرف األمريكي ومن ثم الوصول إلى وقف إل

"نتنياىو",  رئيس الوزراء "االسرائيمي" غزة, جاء لتنفيس ضغطقطاع عمى تنفيذ عمميتيا العسكرية في  "إسرائيل"لـ
بعاده عن فكرة ضرب المنشآت النووية اإليرانية.  [:]وا 

 قضايا الشرق األوسط الكبرى.و في إدراك حقيقة التغيير في مصر, وتأثيرات .2

لم تستطع الواليات المتحدة أن تغفل حقيقة التغيير السياسي في مصر, وأن ما قبل ثورة الخامس  
قطاع ليس كما بعدىا؛ وان الموقف الحازم من القيادة المصرية تجاه العدوان عمى  2100 والعشرين من يناير

من أجل إنياء العممية ووقف  "إسرائيل"مسارعة في الضغط عمى أوباما إلى ال األمريكي غزة, ىو ما دفع الرئيس
ومصر  "إسرائيل"تجنب تدىور العالقات بين )إطالق النار, وأن التحرك األمريكي السريع جاء لتحقيق ىدفين: 

لدرجة يصعب إصالحيا, ومنح مصر امتيازًا لتمعب دورًا في إتمام التيدئة وتكون وسيطًا بين )حماس(, التي 
التي تربطيا بيا اتفاقية ومعاىدة سالم, وبذلك تكون قد حافظت عمى  "إسرائيل"تربطيا بيا عالقات ممتازة, و

 [2].(فمسطينيينمصر نوعًا ما لتبقى في الوسط, بداًل من أن تكون بجانب ال

 الوضع في سوريا. .3
غزة سيبعد الزخم اإلعالمي العالمي عن األحداث  قطاع في "اإلسرائيمية"توسيع العممية العسكرية إن 

في سوريا, وسيعيد المشيد الفمسطيني إلى الصدارة, وىذا ما ال تريده الواليات المتحدة بحسب اعتقاد 

                                                           

[ بي بي سي, الوالية الثانية ألوباما: ماذا تعني لمعالم؟ عمى الرابط التالي, 0]
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/11/121108_obama_second_term_world.shtml 

رابط التالي,  [ إذاعة صوت األقصى, يديعوت: أوباما أعطى "نتنياىو" الضوء األخضر لضرب غزة, عمى ال2]
http://www.alaqsavoice.ps/arabic/?action=detail&id=103473 

[ مركز الجزيرة لمدراسات, لعبة نتنياىو: ترجيح ضرب إيران بورقة االنتخابات األمريكية, عمى الرابط التالي, :]
http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2012/09/201292494844830264.htm  

]4[ George Friedman, Egypt and the Strategic Balance, stratfor, 
http://www.stratfor.com/weekly/egypt-and-strategic-balance?utm_source=freelist 
f&utm_medium=email&utm_campaign=20121204&utm_term=gweekly&utm_content=readmore&elq=e3
a1c94c2cb8494da33e4edc6ff389b6 

http://www.stratfor.com/weekly/egypt-and-strategic-balance?utm_source=freelist%20f&utm_medium=email&utm_campaign=20121204&utm_term=gweekly&utm_content=readmore&elq=e3a1c94c2cb8494da33e4edc6ff389b6
http://www.stratfor.com/weekly/egypt-and-strategic-balance?utm_source=freelist%20f&utm_medium=email&utm_campaign=20121204&utm_term=gweekly&utm_content=readmore&elq=e3a1c94c2cb8494da33e4edc6ff389b6
http://www.stratfor.com/weekly/egypt-and-strategic-balance?utm_source=freelist%20f&utm_medium=email&utm_campaign=20121204&utm_term=gweekly&utm_content=readmore&elq=e3a1c94c2cb8494da33e4edc6ff389b6
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النظام السوري, وتفقده الشرعية الشعبية, وخصوصًا الباحث؛ حتى تبقي الضغط عمى كل من يدعم 
 العربية في ظل تحرك ىذه الشعوب التي أصبح ُيخطب ودىا.

  الوضع في األردن. .4
والمصالح األمريكية في المنطقة,  "إسرائيل"نذر بمخاطر كبيرة عمى حالة الغميان الشعبي في األردن ت 

االحتجاجات عمى تردي األوضاع االقتصادية, وأن خصوصًا في ظل حالة الغميان الشعبي, وتصاعد حدة 
طالة أمد المواجية سيؤديان إلى خروج مظاىرات حاشدة ضد قطاع توسيع العممية في  , مطالبة "إسرائيل"غزة وا 

 [0].األردني عبد هللا الثاني بإلغاء اتفاقية السالم معيا, وقد يؤدي استمرار تمك المظاىرات إلى إسقاط نظام الممك

  ".("نتنياىوأوباما و)العالقة الشخصية بين  .5
"نتنياىو"  رئيس الوزراء "االسرائيمي" حالة الفتور الشخصي بين الرجمين ازدادت بشكل واضح بعد إقدام 

عمى دعم المرشح الجميوري لمرئاسة األمريكية "ميت رومني" في وقٍت كان فيو أوباما في احتياج دعم "نتنياىو", 
بوالية ثانية, لم يكن متوقعًا أن  مف النووي اإليراني, وبعد فورهو لؤلخير كان لو عالقة بالموبالطبع ىذا التوج

تكون العالقة عادية, بل إن الرئيس أوباما سيحاول الرد عمى "نتنياىو" من خالل إفشالو في االنتخابات البرلمانية 
بطريقة ما حفاظًا عمى مصالح الواليات المتحدة أواًل, وقد سبق لمرئيس جورج بوش األب أن فعميا  "اإلسرائيمية"

م, حينما 0222عام  "اإلسرائيمية"األسبق "إسحق شامير" في االنتخابات البرلمانية  "اإلسرائيمي"مع رئيس الوزراء 
, ردًا عمى "إسرائيل"يات بناء وتطوير في رفض منحو ضمانات ائتمانية بقيمة عشرة مميارات دوالر, لتنفيذ عمم

موقفو من الجيود األمريكية لمسالم في الشرق األوسط؛ األمر الذي أدى إلى فوز حزب العمل بزعامة  "إسحق 
 [2]رابين" وأتت بو إلى السمطة.

 الموقف الدولي.سابعًا: 
باالستمرار في عدوانيا عمى قطاع غزة, مع منحيا غطاًء  "إسرائيل"لم يكن المجتمع الدولي ليسمح لـ 

سياسيًا, وقد بدا الفرق واضحًا في سرعة التحركات الدولية في ىذا العدوان, مقارنة بالعدوان السابق عمى القطاع 
 (, وقد ظيرت مفاعيل ىذا الموقف بشكل سريع عمى المستويين الرسمي والشعبي.2112 – 2112)

ى الشعبي كانت التحركات سريعة, فبعد انتياء اليوم األول لمعدوان, عمت المستو  صعيد عمىف 
غزة أغمب دول العالم, وكان الالفت لالنتباه التظاىرات قطاع المظاىرات العارمة, والفعاليات التضامنية مع 

د. خروج ىذه الكبيرة التي عمت اليونان في اليوم الثاني لمعممية برغم األزمة االقتصادية التي تعيشيا البال
المظاىرات بيذه السرعة كان لو تأثيره عمى صانع القرار السياسي في أوروبا الذي أدرك خطورة الوضع في 

 [:]الشرق األوسط.

                                                           
 ذكره.[ انطوان شمحت, مقابمة شخصية, مرجع سبق 0]
", عمى الرابط [ المشيد "اإلسرائيمي", تحميالت "إسرائيمية": نتنياىو خسر رىانو... وسيدفع الثمن!, المركز الفمسطيني لمدراسات "اإلسرائيمية" "مدار2]

 http://www.madarcenter.org/pub-details.php?id=409التالي, 
ن, ىل يأتي التغيير من الغرب؟, صحيفة السفير المبنانية, منقول عن المركز اإلعالمي [ حنان عيسى, المواقف الشعبية األوروبية تجاه فمسطي:]

 العربي, عمى الرابط التالي, 
http://www.arabinfocenter.net/pkg09/index.php?page=show&ex=2&dir=news&First=9&Last=3472&CurrentPage=

17&nid=116110&nt=5&lang=1 
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أما عمى المستوى الرسمي, فيمكن قراءة مستوى التغير في المواقف األوروبية, فعمى سبيل المثال  
غزة, معتبرة أن من حقيا الدفاع عن نفسيا, كما  قطاع وانيا عمىفي عد "إسرائيل"أعمنت بريطانيا تفيميا لموقف 

من فقدانيا  "إسرائيل"جاء عمى لسان وزير خارجيتيا "وليم ىيغ" الذي شدد عمى ضرورة إنياء العممية, وحذر 
ذ لمدعم في المحافل الدولية, وأن بريطانيا لن تستطيع مواصمة دعميا إذا ما أقدمت عمى توسيع عدوانيا, وتنفي

عممية برية في القطاع. كما يمكن رصد التحركات الرسمية المتسارعة من خالل الزيارات المتعددة لممسئولين 
الدوليين, فقد وصل إلى المنطقة وزراء خارجية كل من فرنسا, وبريطانيا, وألمانيا, والواليات المتحدة, إضافة إلى 

 [0]لنار.وصول األمين العام لؤلمم المتحدة سعيًا لوقف إطالق ا

 .الداخمي "اإلسرائيمي"الموقف ثامنًا: 
 , تجاه القبول بشروط المقاومة لمتيدئة من خالل النقاط التالية:"اإلسرائيمي"يمكن قراءة مفاعيل الموقف  

 مية العسكرية.نفاد بنك األىداف لمعم .0

بعد مضي األيام األولى تبين أن بنك األىداف الذي تم رصده في قطاع غزة أخذ بالنفاد دون أن تحقق   
أشار المحمل السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت, العممية أىدافيا الحقيقية التي ُوضعت من أجميا, فقد 

آخذة في النفاد, فالعممية  رائيل", إلى أن الحقائق األساسية الموضوعة أمام صناع القرار في "إس"شمعون شيفر"
, األمر الذي يؤشر إلى فشل استخباري كبير استنفدت تفوقيا النوعي الذي وضعو أماميا الجيش وجياز األمن

 [2]في قطاع غزة. "إسرائيل"لـ

  ستمرار العممية في غزة وتوسيعيا.الخوف من التبعات السياسية ال .2

أن الخيارات أماميا آخذة بالنفاد, وأنو يجب عدم التمكؤ في العممية, كما حدث إبان  "إسرائيل"أدركت   
 م, وأن لدى ىذه العممية محاذير يجب أخذىا بعين االعتبار, مثل:2112الحرب عمى لبنان عام 

"اإلسرائيمية", أنو في " المدير السابق لوزارة الخارجية ألون ليئيلأكد " فقد فقدان الغطاء الدولي لمعممية: -أ 
أشار كما  [:]حال إقدام "إسرائيل" عمى ىجوم بري عمى غزة, فإن عالقاتيا مع أوروبا ستتضرر.

الشرعية الدولية لمعممية العسكرية أن  ,"شمعون شيفر"المحمل السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت, 
القطاع ومخاطر المس بالسكان  توغل بري فيبالتالي فإن أي "اإلسرائيمية" عمى وشك االنتياء. و 

أشار المحمل العسكري في صحيفة ما المدنيين ليسا مقبولين عمى أوباما وعمى نظرائو األوروبيين. ك
العسكرية (’ 2102/ نوفمبر يثانال, إلى أن عممية )عمود السحاب تشرين "عمير ربابورت""معاريف", 

يا, وتزايدت االتصاالت من أجل وقف الغارات الجوية استنفدت نفس ,وصمت إلى مرحمة مصيرية
                                                           

 –التأثير األمريكي والرأي العام  –األساسية لممواقف الرسمية المعمنة ولمممارسات الفعمية المواقف وتطورىا المعالم [ نبيل شبيب, 0]
 مدونة مداد القمم,)بدون تاريخ(, عمى الرابط التالي, تأثير أطراف الصراع,

http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?file=article&name=News&sid=1108#a2 
, مرجع تحميالت "إسرائيمية", عممية "عمود السحاب" استنفدت نفسيا! المشيد "اإلسرائيمي", بعد نحو خمسة أيام من العدوان عمى غزة[ 2]

 سبق ذكره.
[ ألون ليئيل, عالقات "إسرائيل" مع أوروبا سوف تتضرر في حال شن ىجوم بري عمى القطاع, المركز الفمسطيني لمدراسات :]

 "مدار", )ألون ليئيل: المدير العام األسبق لوزارة الخارجية "اإلسرائيمية"(,عمى الرابط التالي,"اإلسرائيمية" 
http://www.madarcenter.org/mash_had_pdf/Al-Mashhad%2020-11-2012.pdf 
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إطالق النار. ومنذ األمس, أصبحت الكرة في ممعب المستوى السياسي "اإلسرائيمي", الذي يتعين عميو 
ما شن عممية عسكرية برية".  [0]أن يقرر إّما تسريع االتصاالت لوقف إطالق النار, وا 

كبيرة من سقوط النظام األردني إذا ما  "اإلسرائيمية"حيث كانت الخشية  خطورة األوضاع في األردن: -ب 
استمرت العممية عمى غزة, خصوصًا في ظل الغميان الذي تشيده البالد, جدير بالذكر أن الممك 

 [2]األردني, حث "نتنياىو" عمى وقف العممية عمى غزة, خالل اتصال ىاتفي بين الطرفين.
ليذه العممية, وبدئو بالخطوات  بعد رفض الرئيس المصري محمد مرسي خطورة المواجية مع مصر: -ج 

 , األمر الذي قد يعرض العالقات الباردة بين الطرفين لمخطر."إسرائيل"التصعيدية ضد 
وجد لدييا أية نية ألن تتوسل من أجل يال  وأنو :الصواريخ ستستمر في إطالق)حماس( أن  "إسرائيل"إدراك  -د 

 [:]."إييود باراك""اإلسرائيمي"  الحربوزير  بحسب قولوقف إطالق النار 
  ي دبت في قموب جنود جيش االحتالل.حالة الرعب الت .3

واستيداف المدرعات واآلليات العسكرية  "اإلسرائيمي"إن قيام المقاومة بإطالق الصواريخ وضرب العمق  
, فالجيش الذي يراد لو أن يدخل في عممية "اإلسرائيمي"وبثيا عبر اإلعالم, كان لو أثر بالغ عمى معنويات الجيش 

برية إلى القطاع بدأ يتذمر, ويشكو من إىمال الحكومة لو بعد حشده في تجمعات قريبة من قطاع غزة, األمر الذي 
سيل عمى المقاومة الفمسطينية لضربيا, مما أوقع قتمى وجرحى في صفوفو, وىو ما دفع بعدد من جنوده لمتمرد عمى 

رة ليم من الجيات العميا, التي كان أخطرىا من قائد إحدى الفرق العسكرية الذي أعمن أنو لن يشارك األوامر الصاد
ىو وفرقتو في أي عممية برية عمى قطاع غزة, إذا ما تم إقرارىا, وقد تم التعتيم عمى ىذه الحادثة خوفًا من انييار 

 [2]معنويات الجنود.

  "اإلسرائيميين".عب التي سادت بين حالة اليمع والر  .4

بقاء ما يقرب من أربعة ماليين "إسرائيمي" تحت نيران  "اإلسرائيمية"لم يكن محتماًل لدى القيادة  
المقاومة, خصوصًا بعد وصول صواريخ المقاومة إلى مدينتي تل أبيب والقدس, لما ليذا األمر من تبعات 

يعيشونيا, لدرجة دفعت تيجة لحالة اليمع والرعب التي , ن"االسرائيميين" اقتصادية ونفسية واجتماعية عمى السكان
أذاعت , ييرعان إلى المالجئ خشية الصواريخ "باراك" ووزير دفاعو "اييود نتنياىورئيس الوزراء "االسرائيمي" "

  [0]أن الذعر انتاب رئيس ىيئة أركان الجيش ووزير الطاقة. إعالم إسرائيمية وسائلبعض 

يشير , م2102/ نوفمبر يثانالتشرين  02بتاريخ وقد كشف استطالع لمرأي نشرتو صحيفة "ىآرتس",  
% فقط من الجميور يؤيد 1:ية برية عمى قطاع غزة, وأن مضعف تأييد الجميور "اإلسرائيمي" لعموجود  إلى

حجم  الجميور "اإلسرائيمي" يفيم جيداً  أنيدل عمى  اً ضعيف اً ذلك تأييد دُ عحسب الصحيفة يُ بو  .قرار عممية برية

                                                           

 [  المشيد "اإلسرائيمي", تحميالت "إسرائيمية": نتنياىو خسر رىانو... وسيدفع الثمن!, مرجع سبق ذكره.0]
 [ انطوان شمحت, مقابمة شخصية, مرجع سبق ذكره.2]
 [ المرجع نفسو.:]
 [ المشيد االسرائيمي, مرجع سبق ذكره.2]
وسائل إعالم "إسرائيمية" تؤكد أن الذعر انتاب رئيس ىيئة أركان : [ العربية, نتنياىو وباراك ييرعان إلى المالجئ خشية الصواريخ0]

 http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/16/249982.htmlالجيش ووزير الطاقة, عمى الرابط التالي,  
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صابات في صفوف الجنود  عممية برية عمى  شن قررتل افي ح "اإلسرائيميين"الثمن والخسائر من قتمى وا 
  [0]غزة.

يذكر أن وزارة المواصالت "اإلسرائيمية" كانت قد أصدرت قرارًا بوقف ثالثة عشر خطًا لمحافالت لمنع 
 [2]مدنيم التي تتعرض لقصف مكثف من قبل المقاومة الفمسطينية. "اإلسرائيميين" من اليرب من

  قتصادية.تعطل المرافق العامة وازدياد الخسائر اال .5

دوري كرة القدم, توقف المدارس و وقف الدوام في لوقف العمل في الجامعات و  "إسرائيل"اضطرت  
مطار بن غوريون ... الخ, نتيجة لتساقط القذائف الصاروخية, ىذا باإلضافة إلى الخسائر العمل في و 

االقتصادية المتزايدة في وقت تعاني فيو "إسرائيل" من عجٍز في الموازنة, وكانت سببًا في تقديم موعد 
ى ما غزة إلقطاع ممية عمى المباشرة لمع "اإلسرائيمية"االنتخابات, فبحسب الخبراء "اإلسرائيميين" وصمت الخسائر 

إلى جانب الخسائر غير المباشرة التي لم  مميون دوالر( 2:1يقرب من ثالثة مميارات شيقل )أي ما يقرب من 
 [3]يتم رصدىا.

  تجاه إسقاط حكم )حماس( في غزة. "إسرائيل"تغير أولويات  .6

رصاص العمى قطاع غزة ) ا كان في العممية العسكرية السابقةلم يعد ذلك ىدفًا استراتيجيًا كم 
م( واستعاضت عنو بتكمفة أقل ثمنًا )بشريًا, وماديًا, وسياسيًا( تمثل في تعزيز حالة 2112- 2112مصبوب ال

االنقسام الفمسطيني بين الضفة القطاع, مع الحرص دائمًا عمى إبقاء الحصار مفروضًا عمى القطاع, وأكد ذلك 
, أن "إسرائيل" "آفيسخاروف", ومحمل الشؤون الفمسطينية "ارئيلعاموس ى"المحمالن في "ىآرتس", العسكري 

عام  ستضطر إلى اتخاذ قرارات خالل فترة قصيرة, من أجل االمتناع عن التمكؤ الذي مّيز حرب لبنان الثانية
ومن الصعب أن ترى لدى المستوى السياسي أو لدى ىيئة األركان العامة وجود تحمس لشن عممية  ,2112

نما أمل وحسب بأن تكبح األضرار البالغة رغبة ىذه الحركة عسكرية بري ة: ال توجد تطمعات إلسقاط )حماس(, وا 
القائد أحمد اإلسرائيميين إلى أن اغتيال  نيشير بعض المحممين السياسييكما  [2].في تبادل الضربات المتواصل"

لتدجينيا عمى غرار ما فعمتو مع حركة الجعبري جاء لضرب التيار المتشدد في قيادة )حماس(, في محاولة منيا 
فتح لمدخول في عممية سالم معيا. إضافة إلى أسباب أخرى  في ثمانينيات القرن الماضي, وىرعت حركة فتح

 نجاحو في االحتفاظ بالجندي اإلسرائيميو في صفقة تبادل األسرى البارز أىميا قيادتو لكتائب القسام, ودوره 
 [0]من خمس سنوات."جمعاد شاليط" ألكثر  األسير

                                                           
بط التالي,  (, عمى الرا02/00/2102, )من الجميور "اإلسرائيمي" فقط يؤيدون عممية برية عمى غزة% 1:[ عكا أون الين, 0]

http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=17418 
صابة  2مقتل [ المرابط العراقي, 2] سرائيل" تقطع المواصالت عمى مواطنييا لكيال ييربوا, ونتنياىو يختبئ بأحد مالجئ تل أبيب  01وا  "إسرائيميًا" "وا 

-http://www.almorabit.com/main/ar/almorabit-mainpage/38-2010-06-01ىربًا من صواريخ المقاومة, عمى الرابط التالي,  
21-52-06/12127--4---70--qq----------------.html 

ط [ مجمة ذي ماركر, الحرب عمى غزة كمفت االقتصاد "اإلسرائيمي" ثالثة مميارات شيقل, منقول عن موقع عكا أون الين, موقع عكا, عمى الراب:]
 http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=17457م(, 22/00/2102التالي, )

 [ المشيد "االسرائيمي", مدار, مرجع سبق ذكره. 2]
[  صحيفة القدس, اغتيال الجعبري: خطوة "إسرائيمية" قصيرة النظر, عمى الرابط التالي, 0]

http://www.alquds.com/news/article/view/id/399097 

 
 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/399097
http://www.alquds.com/news/article/view/id/399097
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 المبحث الثالث

النتائجأىم   

وليد الصدفة, بل جاء  "إسرائيل"لم يكن انتصار المقاومة الفمسطينية في ىذه الجولة من الصراع مع  
نتيجة لتراكم النجاحات في المحطات السابقة التي أسست ليذا االنتصار؛ إذ ُيظير مؤشر المقاومة الفمسطينية, 
التي تقودىا حركة )حماس(, أنيا في تصاعد مستمر نحو النجاح وتحقيق االنتصار, الذي ترتبت عميو نتائج 

حصار الظالم عن أكثر من مميون وثمانمائة ألف نسمة يعيشون في كثيرة, كان من أىميا وقف العدوان ورفع ال
 -:عمى النحو التالي ىيو القطاع. ولتوضيح نتائج ىذا االنتصار سنستعرضيا من خالل ثالثة محاور, 

 عوامل تحقيق المقاومة لالنتصار.أواًل: 
التي أسست لتحقيقو, التي ال يمكن القفز إلى نتائج ىذا االنتصار لممقاومة دون الحديث عن العوامل  

 -يمكن إجماليا عمى النحو التالي:

  صراع مع الرافضين لوجود المقاومة.حسم ال .0

إن تجسيد النجاح الكبير لممقاومة الفمسطينية في قطاع غزة اليوم, لم يكن ليحدث لوال تمكن حركة  
م( وسيطرتيا عمى الحكم برغم كل مأساويتو 02/2/2110في ) (الحسم العسكريـ))حماس( من تنفيذ ما ُعرف ب

عمى المشيد السياسي واالجتماعي الفمسطيني. فسيطرة )حماس( عمى القطاع مكنتيا من إطالق يد المقاومة لبناء 
قوتيا بشكٍل فاعل ودون ضغوط, من خالل حفر األنفاق, والتدريب عمى السالح, وتيريبو من الخارج, كما ورد 

أن )حماس( استطاعت تيريب كميات كبيرة من السالح إلى القطاع  "اإلسرائيمية"التقارير االستخبارية  في بعض
 [0]غزة. قطاع عمى رأس الحكم فيالفمسطينية كانت تحتاج إلى عشرات السنوات لتيريبيا في حال وجود السمطة 

(, حيث ُأدخمت أسمحة 2112 -2112وقد تضاعف دخول السالح إلى قطاع غزة بعد العدوان الكبير عام )
إيراني الصنع, يذكر أن السمطة  [2](0( المطور عن صاروخ فجر )M75نوعية تم تطويرىا محميًا مثل صاروخ )

( بشكل جدي وكبير تجسيدًا لالتفاقيات 02/2/2110كانت تعمل عمى إنياء المقاومة الفمسطينية قبل أحداث )
سعي السمطة لمحاربة المقاومة من خالل اقداميا عمى مالحقة وقد لمس الباحث , "إسرائيل"األمنية الموقعة مع 

 عناصر المقاومة في الضفة الغربية بصرف النظر عن انتمائيم السياسي. 

  

                                                           

 http://www.terrorism- غزة, قطاع في )حماس( لحركة العسكري التعاظم "إسرائيمي", تقرير [0] 
info.org.il/ar/article/19906 

: صاروخ روسي مضاد لمدبابات, ويمكن استخدامو ضد األىداف الطائرة البطيئة مثل طائرات الييموكبتر. تفوق [ صاروخ الكورنيت2]
متر(. يعمل في كل الظروف المناخية, دون التأثر بعوامل  0011 -011سرعتو نحو اليدف سرعة الصوت, ويتراوح مداه ما بين )

ممم( في الدروع التفاعمية المتفجرة. يستخدم  0211 -0111دميرية تتراوح ما بين )بيئية متعمقة بميدان القتال, ولديو قدرة اختراق ت
صابة اليدف, ويعمل بالوقود الصمب. )مدونة نيوز فمسطين, عمى الرابط التالي,   صاروخ الكورنيت نظام التوجيو الميزري لمتصويب, وا 

http://newspalestina.blogspot.com/2010/12/blog-post_2973.html 

http://www.terrorism-info.org.il/ar/article/19906
http://www.terrorism-info.org.il/ar/article/19906
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 دور الحكومة في غزة في دعم المقاومة. .2

لينجح لوال  نإن امتالك المقاومة الفمسطينية لمسالح النوعي وعمميا الدؤوب عمى تطويره محميًا لم يك 
قطاع غزة, حيث قدمت الحكومة في غزة كل التسييالت التي من  في حكمال وجود حركة )حماس( عمى رأس

 -:[0]شأنيا دعم المقاومة, التي تمثمت بما يمي

جالل, وتسييل كل معامالتيم, بخالف -أ  السمطة  ممارسات التعامل مع رجال المقاومة باحترام وا 
 السابقة التي كانت تزجيم في السجون.

  [2]استيعاب رجال المقاومة في الوظيفة العامة التي ُحرموا منيا ألسباب عديدة, بدعوى السالمة األمنية. -ب 
 الغطاء السياسي الذي وفرتو الحكومة لممقاومة, من خالل الدفاع عنيا سياسيًا. -ج 
الداخمية من خالل أجيزتيا األمنية, وتحجيم نشاط عمل الحكومة الدؤوب عمى حماية الجبية  -د 

 [:]عمالء االحتالل, األمر الذي وفر الحماية لظير المقاومة, وجعميا تعمل ضد العدو باطمئنان.
تسييالت عديدة, والموافقة عمى تخصيص  -عمى اختالف توجياتيا -منح فصائل المقاومة  -ه 

 يب العسكري عمييا.إلقامة مراكز التدر [2]مساحات من أراضي المحررات
اق التي كانت تسيطر تسييل دخول السالح ومواد البناء وغيرىا لفصائل المقاومة من خالل األنف -و 

 .عمييا السمطة الحاكمة في قطاع غزة
 التحشيد اإلعالمي والنفسي من خالل كل الوزارات المعنية, من أجل االلتفاف حول خيار المقاومة. -ز 
قاومة أثناء األزمات, مثل توفير المحروقات ليا, في حين كانت التعامل اإليجابي مع فصائل الم -ح 

 الحكومة والمواطنون في أمس الحاجة ليا.
 االىتمام الحكومي الكبير بعوائل الشيداء والجرحى واألسرى, وتقديم كل ما يمكن تقديمو ليم. -ط 
يا لالستيداف, إلى جانب المقاومة سياسيًا, وتعريض حياة وزرائيا وموظفييا ومقراتبقوة الوقوف  -ي 

 واعتبار نفسيا حكومة مقاومة كما جاء عمى لسان رئيس وزرائيا "إسماعيل ىنية".
, بعكس ما كانت تفعمو السماح لفصائل المقاومة بتصنيع السالح محميًا, دون فرض أي قيود عمييا -ك 

 .السمطة السابقة
 دور المقاومة في تطوير قدراتيا. .3

(, لم تدخر المقاومة جيدًا في سبيل 22/2/2111منذ إعادة ىيكمة نفسيا بعد اندالع انتفاضة األقصى في ) 
, ليس من أجل تحقيق توازن القوى غير الممكن, "إسرائيل"تطوير قدراتيا بما يحقق ليا الحد األدنى من القوة لمواجية 

يد, ومع مرور السنين, والمقاومة تراكم النجاحات, بل من أجل تحقيق توازن الرعب, وىذا ما حققتو إلى حٍد بع
وتستخمص العبر من كل مواجية مع االحتالل, وفي كل مرة تطور عمميا, وبعد سيطرة )حماس( عمى غزة عقب 

                                                           

 [ تم رصد ىذه األعمال من قبل الباحث.0]
إجراء كانت تتخذه السمطة الفمسطينية ضد مواطنين فمسطينيين, لمنعيم من الحصول عمى الوظيفة العامة, عمى  السالمة األمنية:[ 2]

 اعتبار أنيم ينتمون إلى فصائل تعمل ضد "إسرائيل", أو يحممون أفكارًا ال تؤمن بالسالم والتعايش معيا.
 (.0/02/2102[ تصريح لوزير الداخمية في الحكومة في غزة أثناء احتفال في فندق الكومودور بغزة, ):]
 ىي المناطق التي كانت تقام عمييا المستوطنات "اإلسرائيمية" في قطاع غزة, وأصبحت مناطق محررة عقب االنسحاب  المحررات: [2]

 م.2110"اإلسرائيمي" منو عام 
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, ازدادت قدرات المقاومة وتعززت شرعيتيا, األمر الذي ساعدىا في عممية البناء الذاتي, التي كان (الحسم العسكري)
 -الحسم في تحقيق ىذا االنتصار, التي يمكن إجماليا عمى النحو التالي:ليا عناصر 

نما  -أ  القدرة عمى التصنيع المحمي لمسالح: لم تركن المقاومة إلى السالح الميرب عبر األنفاق, وا 
اعتمدت عمى تكنولوجيا التصنيع المحمي, ألغمب العتاد العسكري, فكان من أبرز إنجازاتيا صاروخ 

M75  [0]( إيراني الصنع.0( المطور عن صاروخ فجر )00)المقادمة 

تمكنيا من الحصول عمى أسمحة نوعيو ليا ميزة كبيرة في التأثير بميدان المعركة, من قبيل الحصول  -ب 
 [2]عمى مضادات الدروع, ومضادات الطائرات وغيرىا مما لم تكشف عنو بعد.

 غزة, الستخداميا في أعمال اإلخفاء والتمويو أثناء الحرب.تمكنيا من حفر أعداد ىائمة من األنفاق في  -ج 

 [:]قدرتيا عمى زيادة أعداد عناصرىا, لدرجة يمكن اعتبارىا نواة جيش نظامي لممرحمة القادمة. -د 

 قدرتيا عمى تدريب عناصرىا وفق أعمى المستويات. -ه 

 .("اإلسرائيمي" -الصراع العربي )تغيير قواعد معادلة ثانيًا: 
إن تاريخ بدء العدوان عمى غزة في ىذه الجولة ُيعد حدًا فاصاًل بين مرحمتين حاسمتين من تاريخ  

, فالمرحمة السابقة التي كانت تتجسد فييا متغيرات االنقسام وضعف المقاومة, ("اإلسرائيمي" - الصراع العربي)
ن المرحمة الحالية بدأت تتميز بالتأس يس لمعادلة الصراع الجديدة وفقًا لمتغيرات والوىن العربي لم تعد قائمة, وا 

  -ثالثة, ىي:

  متغير الوحدة الوطنية. .0

جاىدة إلى تمزيق الصف الفمسطيني سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا من خالل ممارساتيا  "إسرائيل"سعت  
القمعية والتعسفية ضد الفمسطينيين خدمة ألجندتيا, وىذا ما استطاعت تحقيقو عمى مدار السنوات الماضية, 

مل المشترك لفصائل ولكن نتائج ىذا االنتصار وضعت حدًا ليذه الفرقة, وجسدت الوحدة الوطنية من خالل الع
( 2112 – 2112السابق عمى غزة في ) "اإلسرائيمي", وبالمقارنة مع العدوان "اإلسرائيمي"المقاومة لصد العدوان 

%, نتيجة لغياب غالبية فصائل العمل الوطني, أما في ىذا العدوان 21الذي واجيتو )حماس( بنسبة تزيد عن 
ائل العمل الوطني واإلسالمي بقيادة )حماس( في مواجية ىذا فكانت الصورة مختمفة, حيث شاركت غالبية فص

  [2]العدوان.

  .متغير القوة العسكرية لممقاومة الفمسطينية .2

ن  "إسرائيل"عمى مدار سنوات الصراع الطويمة مع االحتالل كانت   تتمتع بقوة الردع األكبر, حتى وا 
(, إال 2112-2112غزة في ) قطاع (, وكذلك عمى2112) لقوة بعد الحرب عمى جنوب لبنان عامضعفت ىذه ا

ن المقاومة استطاعت تحقيق توازن الرعب الذي قطاع أنيا تآكمت بشكل واضح بعد ىذا العدوان عمى  غزة, وا 
جبارىا عمى إعادة حساباتيا.  يبدو أنو سيكون كفياًل بردع "إسرائيل", وا 

                                                           

 (.22/00/2102مؤتمر صحفي لمناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام, قناة األقصى الفضائية, )[ أبو عبيدة, 0]
 [ المرجع نفسو.2]
 [ فتحي حماد, مرجع سبق ذكره.:]
 [ مركز فمسطين لمدراسات, الحرب القادمة عمى غزة: األسباب والدوافع والسيناريوىات, مرجع سبق ذكره.2]
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  المتغير اإلقميمي. .:

كما صرح بذلك وزير الدفاع األسبق "بنيامين بن  "إسرائيل"إستراتيجيًا لـ لم يعد النظام المصري كنزاً  
, كما درجت "إسرائيل"م الموقف المصري, فبداًل من أن يكون مساندًا لـ2100يناير  20إليعازر", فقد غيرت ثورة 

ن بدا أن مصر ال تزال تمعب دور الوسيط, وأن المواقف الدولية آخذة في التغير, ولم  العادة, أصبح في مواجيتيا, وا 
مرسي محمد , برغم ما قد يراه البعض بعد تنفيذ الجيش المصري انقالبو عمى الرئيس "إسرائيل"تعد منساقة وراء 

وعزلو, وأن الحالة التي تمر بيا مصر حاليًا من فقدان لمتوازن ما ىي اال حالة طارئة سرعان ما ستنتيي لصالح 
 .ذلك تجارب الشعوب السابقةكما تشي ب مصر والقضية الفمسطينية

 الرابحون والخاسرون من ىذا االنتصار.ثالثًا: 

 الرابحون. .0

: ىو أكبر الرابحين من ىذا االنتصار, حيث تجسدت وحدتو الوطنية والشعبية الشعب الفمسطيني -أ 
في  أبيى صورىا وأذابت االنتماءات الحزبية والفصائمية في ثوب الوطنية, في الضفة المحتمة 

غزة وأكدت أن وحدة الشعب الفمسطيني ال يمكن أن تفكك رغم كل محاوالت االستيداف, وقطاع 
 [0]وأعادت القضية الفمسطينية إلى موقع الصدارة لدى الشعوب العربية.

نحو المصالحة الشعبية, وااللتفاف  إياهفي دفعيا  " خدمة جميمة لمشعب الفمسطينيإسرائيل"أسدت  لقد
ثبت قدرتو عمى تحقيق المطالب الوطنية, والدفاع عن الحقوق المشروعة أنحو خيار المقاومة الذي 
لمُمضي ُقدمًا الساسة الفمسطينيين  دفعىذه المصالحة ست نأو , "اإلسرائيميةفي ظل حالة الغطرسة "

 السياسية. المصالحة نحو

واجتازت بنجاح  "اإلسرائيمي": تمكنت من تحقيق توازن الرعب مع االحتالل المقاومة الفمسطينية -ب 
تجربة جديدة تؤىميا لمرحمة التحرير القادمة. كما حظيت المقاومة الفمسطينية بالتأييد الشعبي 

الكبيرة,  "اإلسرائيمية"الفمسطيني الذي لم يسبق لو مثيل في الساحة الفمسطينية في مواجية القوة 
فعمى مسطينيي الضفة المحتمة. وارتفاع شعبيتيا في الوطن العربي, كما استعادت بريقيا في عقمية ف

مدار سنواٍت عديدة حاولت السمطة الفمسطينية تجريم خيار المقاومة, واعتباره مضرًا بمصالح 
ال خيار أمام الشعب الفمسطيني غير المفاوضات, كما ساعدت  ورأت أنألنيا الشعب الفمسطيني, 

ألجيزة األمنية خصوصًا يتمثل عمومًا, وا الغربية عمى فرض تكوين ثقافي في عقول أبناء الضفة
والتنسيق معو أمنيًا لمالحقة عناصر  "اإلسرائيمي"في تقبل األمر الواقع في التعامل مع االحتالل 

جاء انتصار المقاومة في غزة, الذي قد المقاومة الفمسطينية, تحت مسمى الفمسطيني الجديد. و 
شعر فيو المواطن الفمسطيني بالعزة والكرامة, ليشكل انقالبًا مفاىيميًا كبيرًا, وليعيد صياغة ثقافة 

, ويمكن أن "إسرائيل"المقاومة من جديد, فقد تبين لممواطنين أن المقاومة المسمحة أكثر إيالمًا لـ
ن المفاوضات ليست خيارًا وحيدًا, وأنو من الممكن أن تشكل رادعًا لمغطرسة الصييونية. كما أ

                                                           

[ شبكة فمسطين اإلخبارية, أكاديميون: الحرب عمى غزة فشمت وميدت الطريق أمام المصالحة, عمى الرابط التالي, 0]
http://arabic.pnn.ps/index.php/local/35096 
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يسير خيار المقاومة والمفاوضات جنبًا إلى جنب, بحيث يخدم كٌل منيما اآلخر. وأن الفمسطيني 
 [0]ال يمكن أن يتنكر النتماءاتو الوطنية, وأن ما حدث كان مرحمة طارئة من حياتو.

ربحت سياسيًا وجماىيريًا, فعمى المستوى ا قد تكون خسرت أحد أبرز قادتيا, ولكني)حماس(:  -ج 
غزة باختراق الحصار السياسي المفروض عمييا, مع تقاطر  قطاع السياسي نجحت الحكومة في

الوفود العربية والدولية إلى غزة, وااللتقاء برئيس وزرائيا ووزرائو المختصين, إضافة إلى تصدرىا 
لالتفاق عمى تفاصيل بنود فك الحصار التي وردت , "إسرائيل"لمشيد المفاوضات غير المباشرة مع 

أما جماىيريًا فقد استطاعت )حماس( استعادة  في اتفاق وقف إطالق النار الذي تم برعاية مصرية.
رضا الجماىير الفمسطينية بعد انتصار المقاومة التي تتبنى خيارىا, ففي السنوات الماضية فقدت 

ا في الحكم إضافة إلى حمالت التشويو اإلعالمي التي )حماس( بعضًا من شعبيتيا نتيجة لوجودى
استيدفتيا, وصورتيا بأنيا تمارس نفس الدور الذي تمارسو السمطة الفمسطينية في رام هللا, وأنيا 
ذ بالشعب يكتشف أن )حماس( ىي )حماس( التي لم تغير ولم تبدل في مواقفيا,  تحارب المقاومة, وا 

تب السياسي ا االنتصار, كما ال يمكن تجاىل زيارة رئيس المكوىي من تقود المقاومة لتحقيق ىذ
غزة لممرة األولى منذ خمسة وأربعين عامًا, التي وصميا في السابع من لـ)حماس( خالد مشعل لقطاع 

غزة في مشيد  قطاع , وسط استقبال بييج شارك فيو مؤيدو )حماس( وعموم سكان2102ديسمبر 
 . 0222قطاع غزة عام إلى  حينما عاد س الراحل ياسر عرفاتأعاد إلى الذاكرة استقبال الرئي

: ربحت محميًا وعربيًا ودوليًا, عندما استخدمت نفوذىا لحماية نفسيا أواًل, ثم لحماية الشعب مصر -د 
الفمسطيني ثانيًا, وقد اتضح أن مصر في حينيا تسير نحو استعادة دورىا القيادي والريادي في 

ىا المحوري في القضية الفمسطينية, التي ال تمثل ليا قضية جوار المنطقة, والتأكيد عمى دور 
 جغرافي فحسب, بل ىي قضية أمن قومي بامتياز.

: أيضًا ىي أحد الرابحين بطريقة غير مباشرة؛ فانتصار المقاومة الفمسطينية في ىذه الجولة إيران -ه 
شآت النووية اإليرانية خصوصًا التي كانت تعد لضربة جوية لممن "اإلسرائيمية"لكل الحسابات  اً إرباك

في ظل حالة اإلرباك  "إسرائيل"تصاعد التيديدات المتبادلة بين الطرفين, وأنو لن يكون في مقدور 
التي تعيشيا, توجيو أي ضربة إليران, إال إذا أصرت قيادتيا عمى الدخول في مغامرة غير 

 محسوبة العواقب. 

, نتصار المقاومة الفمسطينية في ىذه الجولةن ا: ربح عمى المستوى الشخصي مالرئيس أوباما -و 
نتنياىو", ووضعتو في حجمو بنيامين " رئيس الوزراء "االسرائيمي" من إذالل خالليا التي تمكنت

ات المتحدة األمريكية التي ُتعد الداعم الصحيح أمام العالم, في ظل غطرستو حتى أمام الوالي
 . االساسي لدولتو

 الخاسرون. .2
 

ربما يرى البعض أن "إسرائيل" ربحت في ىذه العممية, مثل نجاحيا في توجيو ضربة  :"إسرائيل" -أ 
يدئة من , والحصول عمى تنقوية لـ)حماس( من خالل اغتيال أبرز قادتيا العسكريين والسياسيي

                                                           

 [ رائد نعيرات, مقابمة شخصية, مرجع سبق ذكره.0]
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؛ فيي أكبر الخاسرين في الحديدية, ولكن خسارتيا كانت أكبر بكثير جانب الفصائل, واختبار قبتيا
 -الجولة, ويمكن إجمال خسارتيا في النقاط التالية:ىذه 
 ودخوليم وضع أكثر من أربعة ماليين نسمة من سكانيا تحت نيران المقاومة الفمسطينية ,

 .المالجئ جراء ذلك

 .زعزعة حالة االستقرار االقتصادي وتوقع ىروب استثمارات كبيرة خالل السنوات القادمة 

 لدرجة يصعب ترميمو إال بعمل عسكري كبير.تآكل عنصر الردع في ىذه المواجية , 

  ظيور "إسرائيل" عمى حقيقتيا أمام الشعوب العربية, بأنيا دولة ضعيفة عاجزة يمكن إزالتيا
ومعيا الدول الغربية وأنظمة الحكم  "إسرائيل"في حرب حقيقية واحدة, لقد استطاعت 

ذ بمجموعات عمى أنيا قو  "إسرائيل"االستبدادية في الوطن العربي تصوير  ة ال تُقير, وا 
 [0]صغيرة من المقاومة الفمسطينية تستنزفيا, وتكشف بنيانيا الداخمي اليش.

  بين شعوب العالم, وخصوصًا األوروبية التي خرجت بمظاىرات  "إسرائيل"تراجع صورة
 حاشدة تنديدًا بالعدوان عمى قطاع غزة.

  عمى نقل المعركة إلى أرضي الدول التي كانت إحدى ركيزتين من  "إسرائيل"انتياء قدرة
ركائز نظريتيا األمنية, وأنو من اآلن فصاعدًا, كل المعارك والحروب التي ستخوضيا 

 , ستكون جبيتيا الداخمية طرفًا في المواجية."إسرائيل"

  اإلسرائيمية"بالمؤسسة العسكرية  "اإلسرائيمي"تراجع ثقة الجميور". 

  إسرائيل"غالبية الفمسطينيين والعرب تجاه خيار المقاومة ال السالم الذي تريده توحد". 

 .[2]استقالة وزير الحرب الصييوني "إييود باراك" وا عالنو اعتزال الحياة السياسية 

ىو ثاني الخاسرين في ىذه الجولة, فقد أثبتت العشرون سنة الماضية أنيا محور االعتدال العربي:  -ب 
وقت؛ ألنيا لم ولن تأتي بأي حقوق لمشعب الفمسطيني. وتعتبر السمطة الفمسطينية كانت مضيعة لم

 [:]صاحب خيار السالم والمفاوضات. حمود عباس أكبر الخاسرين, ألنو ُيعتبروالرئيس م

وتجرؤىا عمى كسر "إسرائيل ": إن تصدر المقاومة الفمسطينية لمشيد المواجية مع حزب هللا -ج 
قداميا عمى ضرب العمق "اإلسرائيمية"الخطوط الحمراء  في مدينتي تل أبيب  "اإلسرائيمي", وا 

والقدس المحتمتين, جعميا تتصدر المشيد وتنال اإلعجاب والتأييد العربي, الذي قارنيا بحزب هللا 
م صواريخ قادرة عمى ضرب تل أبيب, إال أنو لم يستطع أن 2112الذي كان يمتمك عام 

تضرر صورة حزب هللا عقب مساندتو لمنظام السوري, األمر الذي يستعمميا, أضف إلى ذلك 
من منطمقات وطنية بقدر ما يقاتميا من  "إسرائيل"أوحى لمشعوب العربية, بأن الحزب ال يقاتل 

 . والسورية( اإليرانيةالخارجية )منطمقات طائفية, وخدمة لؤلجندات 

                                                           

 ,والتيدئة,.. التطورات واالحتماالتضرب غزة: حيرة نتنياىو بين االجتياح [ مركز الجزيرة لمدراسات, 0]
http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2012/11/2012111964510470960.htm 

 [ مدار, باراك يعمن اعتزال الحياة السياسية بعد االنتخابات المقبمة ويمتنع عن نفي احتمال عودتو في المستقبل, 2]
http://www.madarcenter.org/mash_had_pdf/Al-Mashhad%2027-11-2012.pdf 

زياد المياليو, قراءة في النتائج السياسية والعسكرية لمحرب عمى غزة, شبكة فمسطين لؤلنباء,   [ :]
http://www.shfanews.net/index.php/2012-03-03-09-52-30/14211-i 
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 لخاتمةا
العممية العسكرية "االسرائيمية" األخيرة عمى قطاع غزة بناًء عمى ما قدمو الباحث من شرٍح لمشيد  

ىدافيا, ولمعوامل التي أجبرت "إسرائيل" عمى قبول التيدئة وفقًا لشروط المقاومة ألدراسة البساتيا, ثم وم
 -:بالنقاط التاليةيمكن أن ُنجمل خالصة البحث وتداعيات,  الفمسطينية, وما تحقق من نتائج

ي موازين القوى؛ إال أن المقاومة الفمسطينية حققت نجاحًا ميمًا في ىذه الجولة برغم عدم وجود توازن ف .0
 من الصراع, مقابل فشل "إسرائيمي" ثاني في أقل من خمس سنوات.

 تعزيز خيار المقاومة لدى الشعب الفمسطيني مقابل خيار التسوية الذي ال يزال ُيكرس فشمو. .2
ستغالل فترات التيدئة مع "إسرائيل" الستثمارىا في تعزيز المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة ُتحسن ا .:

 وتطوير قدراتيا العسكرية.
 أي تغير سياسي في البمدان العربية ينبع من االرادة الشعبية يخدم القضية الفمسطينية مباشرة. .2
ن لم تقِض "إسرائيل" وطرىا من قطاع غزة, وبالتالي فإنيا ستتحين الفرصة لشن حرب جديدة عمييا, وأ .0

 -ىذه الفرصة مرتبطة بتضافر مجموعة من العوامل التي ستساعدىا عمى شن تمك الحرب, وىي:
 التي تضررت معنويًا عقب ىذه العممية. "االسرائيمية" إعادة تييئة الجبية الداخمية -أ 
 سكون الجبية السورية بما يخدم مصالح "إسرائيل". -ب 
 استقرار الوضع في مصر لصالح االنقالب العسكري. -ج 
 زعزعة االستقرار الداخمي في قطاع غزة وتشديد الحصار.فقدان حماس وحكومتيا لمسيطرة أو  -د 
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 المراجع

 أوالً: الدراسات واالبحاث.

 مركز الجزيرة لمدراسات, ضرب غزة: حيرة نتنياىو بين االجتياح والتيدئة,.. التطورات واالحتماالت, .0
 عمى الرابط التالي, 

http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2012/11/201211196451047096
0.htm 

عمى الرابط  مركز الجزيرة لمدراسات, لعبة نتنياىو: ترجيح ضرب إيران بورقة االنتخابات األمريكية, .2
 التالي, 

http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2012/09/201292494844830264.htm 

مركز فمسطين لمدراسات, ميزان الربح والخسارة في حرب الفرقان بين "إسرائيل" و)حماس(, مركز إبداع  .:
-http://pal, عمى الرابط التالي, والتدريب لؤلبحاث والدراسات

studies.ps/data/files/balance_of_profit_and_loss_in_the_war_criterion_between_israe
l_and_hamas.pdf 

 إبداع مركز, والسيناريوىات والدوافع األسباب: غزة عمى القادمة الحرب, لمدراسات سطينفم مركز .2
-http://pal , عمى الرابط التالي,فمسطين, غزة, االستراتيجية لمدراسات

studies.ps/data/files/the_next_war_on_gaza,_the_reasons_and_motives_and_
scenarios.pdf 

المشيد "اإلسرائيمي", بعد نحو خمسة أيام من العدوان عمى غزة تحميالت "إسرائيمية": عممية "عمود  .0
السحاب" استنفدت نفسيا!, المركز الفمسطيني لمدراسات "اإلسرائيمية" "مدار", عمى الرابط التالي, 

details.php?id=411-ww.madarcenter.org/pubhttp://w 

المشيد "اإلسرائيمي", تحميالت "إسرائيمية": نتنياىو خسر رىانو... وسيدفع الثمن!, المركز الفمسطيني  .2
-http://www.madarcenter.org/pubلمدراسات "اإلسرائيمية" "مدار", عمى الرابط التالي, 

details.php?id=409 

 ثانيًا: التقارير.
ألون ليئيل, عالقات "إسرائيل" مع أوروبا سوف تتضرر في حال شن ىجوم بري عمى القطاع, المركز  .0

الفمسطيني لمدراسات "اإلسرائيمية" "مدار", عمى الرابط التالي, 
http://www.madarcenter.org/mash_had_pdf/Al-Mashhad%2020-112012.pdf 

http://www.terrorism-ماس( في قطاع غزة,  تقرير "إسرائيمي", التعاظم العسكري لحركة )ح .2
info.org.il/ar/article/19906 

http://www.madarcenter.org/pub-details.php?id=411
http://www.madarcenter.org/pub-details.php?id=411
http://www.terrorism-info.org.il/ar/article/19906
http://www.terrorism-info.org.il/ar/article/19906
http://www.terrorism-info.org.il/ar/article/19906
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زياد المياليو, قراءة في النتائج السياسية والعسكرية لمحرب عمى غزة, شبكة فمسطين لؤلنباء,    .2
i-30/14211-52-09-03-03-http://www.shfanews.net/index.php/2012 

التأثير  –نبيل شبيب, المعالم األساسية لممواقف الرسمية المعمنة ولمممارسات الفعمية المواقف وتطورىا  .01
داد القمم,)بدون تاريخ(, عمى الرابط التالي, تأثير أطراف الصراع, مدونة م –األمريكي والرأي العام 

http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?file=article&name=News&
sid=1108#a2 

 ثالثًا: صحف ومواقع انترنت.
 http://www.alaqsavoice.psذاعة صوت األقصى, إ .00

 http://elbadil.comالبديل,  .02

 http://www.bbc.co.ukبي بي سي,  .:0

 http://www.saraya.psسرايا القدس,  .02

 http://m.assafir.com/contentصحيفة السفير,  .00

 http://www.aawsat.comصحيفة الشرق األوسط,  .02

 http://www.alquds.comصحيفة القدس,  .00

 http://www.el-wasat.comصحيفة الوسط,  .02

 http://www.youm7.comصحيفة اليوم السابع,  .02

 http://felesteen.psصحيفة فمسطين,  .21

 /http://pnn.psشبكة فمسطين اإلخبارية,  .20

 http://paltoday.psفضائية فمسطين اليوم,  .22

 http://paltimes.netفمسطين اآلن,  .:2

 www.aljazeera.net/channelقناة الجزيرة,  .22

 http://www.alarabiya.netقناة العربية الفضائية  .20

 http://www.arabs48.com, 22عرب  .22

 http://www.akka.psعكا أون الين,  .20

 http://www.kataebabuali.psكتائب الشييد أبو عمي مصطفى,  .22

 www.alqassam.psكتائب الشييد عز الدين القسام,  .22

 http://newspalestina.blogspot.comمدونة نيوز فمسطين,  .1:

 http://www.almorabit.comالمرابط العراقي,  .0:

http://www.shfanews.net/index.php/2012-03-03-09-52-30/14211-i
http://www.shfanews.net/index.php/2012-03-03-09-52-30/14211-i
http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?file=article&name=News&sid=1108#a2
http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?file=article&name=News&sid=1108#a2
http://www.alaqsavoice.ps/
http://www.saraya.ps/
http://www.alquds.com/
http://www.youm7.com/
http://felesteen.ps/
http://paltoday.ps/
http://www.alarabiya.net/
http://www.arabs48.com/
http://www.akka.ps/
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 http:// www.arabinfocenter.netالمركز اإلعالمي العربي,  .2:

 http://madarcenter.orgطيني لمدراسات "اإلسرائيمية", عمى الرابط التالي, المركز الفمس .::

 https://www.google.psمر كز فمسطين لمدراسات,  .2:

 http://www.mezan.orgمركز الميزان لحقوق اإلنسان,  .0:

 http://www.qaweim.comلشعبية, لجان المقاومة ا .2:

 http://www.moh.gov.psوزارة الصحة الفمسطينية,  .0:

 http://www.maannews.netوكالة معا لؤلخبار,  .2:

 /http://www.ghorbanews.comوكالة غربة لؤلنباء,  .2:

 http://65.175.115.147/newوكالة وطن لؤلنباء, عمى الرابط التالي,  .21

 رابعًا: المقابالت الشخصية.
إبراىيم ابراش, ارتباط العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى غزة بجيود السمطة لنيل صفة دولة مراقب في  .20

 مساًء. 2:11, الساعة  2/00/2102األمم المتحدة, مقابمة شخصية لمباحث, 

انطوان شمحت, أىداف وتداعيات العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى غزة, مقابمة شخصية عبر  .22
 صباحاً  2:11, الساعة 20/00/2102الياتف, 

رائد نعيرات, دوافع وتداعيات العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى غزة, مقابمة عبر الياتف,  .:2
 صباحًا. 00(,  الساعة: 22/00/2102)

قاسم, العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى غزة: األسباب والتداعيات, مقابمة شخصية عبر عبد الستار  .22
 مساًء. 2:11(, الساعة: 22/00/2102الياتف, )

 2:11(, الساعة: 22/00/2102محمد صيام, األبعاد العسكرية لمعدوان عمى غزة, مقابمة شخصية, ) .20
 صباحاً 

ة "اإلسرائيمية" عمى غزة بجيود السمطة لنيل صفة دولة مراقب مخيمر أبو سعدة, ارتباط العممية العسكري .22
 مساًء. 1::2, الساعة  2/02/2102في األمم المتحدة, مقابمة شخصية لمباحث, 

مصطفى الصواف, ندوة سياسية حول العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى قطاع غزة, مركز فمسطين  .20
 (22/00/2102لمدراسات,  غزة فمسطين, )

لبسوس, أىداف وتداعيات العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى غزة, مقابمة شخصية لمباحث, ىاني ا .22
 ظيرًا. 0:11(, الساعة: 22/00/2102)

, الساعة  2/02/2102ىشام مطر, العممية العسكرية "اإلسرائيمية" عمى غزة, مقابمة شخصية لمباحث,  .22
 صباحًا. 0:11

http://www.arabinfocenter.net/
http://madarcenter.org/
http://www.mezan.org/
http://www.qaweim.com/
http://www.maannews.net/
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ة العسكرية "اإلسرائيمية" عمى غزة, مقابمة عبر الياتف, واصف عريقات, األبعاد العسكرية لمعممي .01
 (2/02/2102مساًء, ) 2:11الساعة: 

 خامسًا: تصريحات صحفية وتمفزيونية.
أبو عبيدة, مؤتمر صحفي لمناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام, قناة األقصى الفضائية,  .00

(22/00/2102.) 

 صباحًا. 00:11, الساعة 2/02/2102بغزة, خالد مشعل, لقاء سياسي في الجامعة اإلسالمية  .02

خالد مشعل, برنامج حديث في العمق, تقديم عمي الظفيري, لقاء تمفزيوني مباشر عمى قناة الجزيرة  .:0
 (.22/00/2102الفضائية, قطر, )

روني دانييل, الجيش "اإلسرائيمي" يحدد أىدافو, سبع خطوات تصعيدية عمى غزة, لقاء تمفزيوني مباشر  .02
 (.2102/ 02/00مساًء, ) 1::2اة العبرية الثانية, الساعة عمى القن

عبد الفتاح  فايد, نشرة أخبار الثامنة مساًء بتوقيت جرينتش, قناة الجزيرة الفضائية, قطر,  .00
(20/00/2102.) 

قناة الجزيرة الفضائية, نقل وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء "اإلسرائيمي" حوالي الساعة السادسة  .02
 (.02/00/2102) مساًء,

قناة الجزيرة الفضائية, المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء "اإلسرائيمي", الساعة السادسة مساًء, بث  .00
 (02/00/2102مباشر, )

فتحي حماد, وزير الداخمية واألمن الوطني الفمسطيني, لقاء تكريمي ألسر شيداء أبناء وزارة الداخمية  .02
 (.0/02/2102واألمن الوطني, )

 الدراسات األجنبية.سادسًا: 
59. http://www.stratfor.com/weekly/egypt-and-strategic-

balance?utm_source=freelist 

f&utm_medium=email&utm_campaign=20121204&utm_term=gweekly&utm

_content=readmore&elq=e3a1c94c2cb8494da33e4edc6ff389b6 
 


