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املقدمة

áeó≤ŸG

 2009 �صنة  ومطلع   2008 �صنة  �أو�خر  غزة  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �صكل 

fiطة مهمة يف �ل�رش�´ �لعربي �الإ�رش�Fيلي، كانâ لها تد�عياتها على �الأطر�± �لفاعلة يف 

�ل�رش�´ و�ملنط≥ة ب�صكل عاΩ، وعلى م�صت≥بل ودور �لروDى و�مل�صاريع �ملطروحة لت�صوية 

�ل≥�صية �لفل�صطينية ب�صكل خا�ص. 

�مل�صبوب“  ”�لر�صا�ص  بعملية  غزة  على  �لعدو�ن  ت�صمية  على   k �إ�رش�Fيليا  ípل ��صطمُ

Cast Lead، بينما �أطل≥â علي¬ حركة حما�ص بو�صفها �لطر± �الأ�صا�صي �لذي ت�صدى 

للعدو�ن على �ل≥طا´ ”معركة �لفرقان“. ومن هنا جاء عنو�ن �لكتاب در��صات يف �لعدو�ن 

�الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة، عملية �لر�صا�ص �مل�صبوب/ معركة �لفرقان. 

منهجية  �أكاديية،  در��صة  خالل  ومن   ،kصال�a ع�رش  �أحد  �متد�د  على  �لكتاب  ي¨طي 

�ل�صيا�صي  �الأد�ء  �الأو¤  �لãالKة  a�صول¬  يف  ويتناول  غزة.  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن 

يتناول  �مل≥ابل  ويف  وتد�عيات¬.  �لعدو�ن  خالل  �الإ�رش�Fيلي  و�الإعالمي  و�لع�صكري 

وa�صاFل  حما�ص  ◊ركة  و�لع�صكري  �ل�صيا�صي  �الأد�ء   ºت≥يي و�ÿام�ص  �لر�بع   Úلف�صل�

 Ω�ص يف �لف�صل �ل�صاد�ص ملوق∞ �ل�صلطة �لفل�صطينية يف رVمل≥اومة �لفل�صطينية، بينما يعر�

�لعربية  �ملو�ق∞   Rأبر� �لتالية  �لف�صول  �لكتاب يف  �لعدو�ن. ويتناول  �ˆ وحركة aتí من 

k حول  k قانونيا و�الإ�صالمية و�لدولية من �لعدو�ن وتد�عياتها. ويمُفرد �لكتاب a�صالk –ليليا

جر�ºF �◊رب �الإ�رش�Fيلية جر�ء �لعدو�ن على غزة، aيما يتناول �لف�صل �الأخري �القت�صاد 

�ل�صيا�صي مل�رشو´ �إعادة �إعمار قطا´ غزة.

�ل�صاأن  يف   Úت�صîو�مل  Úãلباح� من  ع�رشة  �لكتاب  هذ�  a�صول  كتابة  يف  �صار∑ 

يف  بîط¬   Ω�اللتز� �إ¤  �لزيتونة  مركز  �صعي  �صيا¥  يف  �الإ�صد�ر  هذ�  وياأتي  �لفل�صطيني. 

�إ�صد�ر �لدر��صات و�الأبëاç �الأكاديية �لر�صينة، وa≤ �أa�صل �ملعايري �لعلمية و�ملهنية. 

وياأمل �ملركز �أن يكون �لكتاب �إVصاaة جادة يف ميد�ن �لدر��صات �لفل�صطينية.

املëرر



الف�صل الأول

الأداء ال�صيا�صي الإ�صرائيلي 

خالل العدوان
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¿Ghó©dG ∫ÓN »∏«FGô°SE’G »°SÉ«°ùdG AGOC’G

اأ. عبد ا◊ميد الكيا›*

مقدمة:

�صيا�صة  �صيا¥  يف   2008 �صنة  �أو�خر  غزة  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  جاء 

�إ�رش�Fيلية تبنتها �لدولة �لعبية على مد�ر �لعاΩ ر�وحâ بÚ �أ�صلوب �ÿن≤ �القت�صادي 

�أخرى.  جهة  من  �لع�صكرية  و�◊مالت  �لع�صكري  و�ل�ص¨§  جهة،  من  �ملعابر  و�إغال¥ 

تدمري   2008 يناير   /Êاãل� كانون  �صهر  �صهد  a≥د  �الإ�رش�Fيلية  �ل�صيا�صة  هذ√  ونتيجة 

 ≥aجزء من �÷د�ر �لفا�صل على �◊دود �لفل�صطينية �مل�رشية جنوبي قطا´ غزة. وتد

للتزود   Úمل�رشيت� و�لعري�ص   íaر مدينتي  �إ¤   Úلفل�صطيني� من  �الآال±  مÄات  ذلك  �إKر 

بëاجاتهº �الأ�صا�صية قبل �أن يمُعاد �إغال¥ �◊دود بÚ �ل≥طا´ وم�رش يف وقâ الح≤ من 

 .2008 �صهر �صبا•/ aب�ير 

ويف �إطار �ملر�وحة بÚ ‰وذÿ� êن≤ �القت�صادي و�ل�ص¨§ �لع�صكري يف �لتعامل مع 

حركة حما�ص يف قطا´ غزة، �صّن �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي يف 2008/2/27 حملة ع�صكرية على 

�ل≥طا´ –â ��صº ”�ل�صتاء �ل�صاخن“ ��صتمرت حتى 2008/3/3. وتذرعâ ”�إ�رش�Fيل“ يف 

�الإ�رش�Fيلية  �لبلد�ت  على  لل�صو�ريخ  �لفل�صطينية  �مل≥اومة  a�صاFل  باإطال¥  هذ�  عدو�نها 

�ل≥�صاء  �صعوبة  �ل�صيا�صي  �مل�صتوى  على   âبتKأ� �لعملية  �أن  غري  غزة.  ل≥طا´  �ملجاورة 

على حركة حما�ص، بو�صفها حركة �صيا�صية و�جتماعية، بالو�صاFل �لع�صكرية، �أو مبعنى 

�آخر تر�جع خيار �◊�صº �لع�صكري على �الأجندة �الإ�رش�Fيلية، ولو ب�صكل موDقâ، كëّل 

تطرح¬ بع�ص �أو�صا• �ملوD�ص�صة �الإ�رش�Fيلية يف �لتعامل مع �لو�قع �ل≥اºF يف قطا´ غزة.

�القت�صادي  ح�صارها  ”�إ�رش�Fيل“   âو��صل �ل�صاخن“  ”�ل�صتاء  حملة  �أع≥اب  ويف 

�لدaا´  وR�رة  يف  م�صوDولون  �أ�صار   2008/5/27 ويف  للمعابر،   ºF�لد� �صب¬  و�إغالقها 

عدة  �إ¤  ون≥لها  �◊دودية،  �ملعابر  عدد  لت≥لي�ص  يîط§  �÷ي�ص  �أن  �إ¤  �الإ�رش�Fيلية 

.
1
كيلومرت�ت د�خل �الأر�Vصي �الإ�رش�Fيلية، ب¨ية �إن�صاء منط≥ة عاRلة مع قطا´ غزة

*باحå متî�ص�ص يف �ل�صوDون �الإ�رش�Fيلية، �الأردن.
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”�إ�رش�Fيل“ نëو �تفا¥ تهدFة، برعاية م�رشية، مع   â2008 م�ص ويف منت�ص∞ �صنة 

�لهجمات  لوق∞  منها  fiاولة  يف  غزة،  قطا´  يف  �لفل�صطينية  �مل≥اومة  وa�صاFل  حما�ص 

 âaيطة ب≥طا´ غزة. وبهذ� �عرتëل�صاروخية على �صديروت وع�ص≥الن و�مل�صتوطنات �مل�

كان ب�صورة غري مبا�رشة وموDقتة، بëما�ص على �أنها �÷هة �مل�صيطرة  و�إن  ”�إ�رش�Fيل“، 
�أ�صهر  �لتهدFة �صتة  باأن تكون مدة  للتعاي�ص“. وق�صى �التفا¥  يف غزة و”كطر± ‡كن 

”�إ�رش�Fيل“ هجماتها على قطا´ غزة، وترaع  (2008/6/19-2008/12/19)، و�أن توق∞ 

�◊�صار، وتفتí �ملعابر، م≥ابل �أن توق∞ a�صاFل �مل≥اومة �إطال¥ �ل�صو�ريخ و�لعمليات 

�لفد�Fية. كما ⁄ ي�صتبعد �التفا¥ �أن “تد هذ√ �لتهدFة �إ¤ �ل�صفة �ل¨ربية يف مرحلة الح≥ة.

 Öان÷� من   k –ديد�  Ìأك� �لتز�مات  �أعطى  �الأخري  �لتهدFة  �تفا¥  �أن  من   ºوبالرغ

�الإ�رش�Fيلي، غري �أن ”�إ�رش�Fيل“ �أ�رشت منذ عرVص �لتهدFة على تطبي≤ مبد�أ �لهدوء م≥ابل 

لالحتفا®  �ملعابر;  وب≥ية   íaر معب   íتa ورa�ص  �◊�صار،  تîفي∞  Œاهل  مع  �لهدوء 

 ºلر�ص �لتمهيد  �أجل  ومن  حما�ص،  حكومة  �إ�ص≥ا•  بهد±  �القت�صادي  �ل�ص¨§  باأدو�ت 

م�صت≥بل �صيا�صي جديد لل≥طا´.

قطا´  على  �لعدو�ن  خالل  �الإ�رش�Fيلية  �ل�صيا�صية  �ملو�ق∞  �لدر��صة  هذ√  وتعرVص 

غزة، ومن ºK تبÚ �لظرو± �لتي �أدت �إ¤ �لعدو�ن و�الأهد�± �الإ�رش�Fيلية من ور�F¬. كما 

–لل �لدر��صة طري≥ة �إد�رة �مل�صتوى �ل�صيا�صي يف �لدولة �لعبية للعدو�ن و�ملفاوVصات 

�ل�صعيد  على  وتد�عيات¬  �لعدو�ن  هذ�   èFنتا تتناول   k و�أخري� �لنار،  �إطال¥  وق∞  حول 

�الإ�رش�Fيلي.

اأوًل: عرVس للمواقف ال�صيا�صية الإ�صرائيلية: 

 2008/12/19 يف  �لتهدFة  aرتة  �نتهاء   Ö≤ع �الإ�رش�Fيلية  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  �صهدت 

k على Vرشورة �صّن هجوΩ و��صع على قطا´ غزة، بدعوى وق∞ �إطال¥ �ل�صو�ريخ  �إجماعا

�لوRر�ء  رFي�ص  حذر  �إذ  �ل≥طا´;  حول  �الإ�رش�Fيلية  و�ملدن  �لبلد�ت  باŒا√  �لفل�صطينية 

�الإ�رش�Fيلي �إيهود �أوملرت Ehud Olmert �صكان �ل≥طا´ من رّد ”�إ�رش�Fيل“ �إن ⁄ يرغمو� 

. كما هددت وRيرة �ÿارجية ت�صيبي ليفني 
2
حركة حما�ص على وق∞ �إطال¥ �ل�صو�ريخ

�لتي تطل≥ها  �ل�صو�ريخ  باإ�صكات   ،2008/12/25 Tzipi Livni خالل Rيارتها مل�رش يف 

، و�أVصاâa باأن �ملوق∞ يف غزة �أ�صبí يãل ع≥بة يف طري≤ �إقامة �لدولة 
3
حما�ص من �ل≥طا´
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 ...§≤a يلF�م�صكلة الإ�رش âإن ”�صيطرة حما�ص على قطا´ غزة لي�ص� âوقال .
4
�لفل�صطينية

�لليكود  حزب  رFي�ص  دعا  جهت¬،  ومن   .
�ملنط≥ة“5 �حتياجات  عن  تعبري  هو  نفعل¬  وما 

Likud بنيامÚ نتنياهو Benjamin Netanyahu يف 2008/12/25، �◊كومة �الإ�رش�Fيلية 

تفعل  وال  �صو�ريخ  aيها  ت�ص≥§  دولة  �أعر±  ال  ”�إنني  وقال:  غزة،  على   Ωهجو �صّن  �إ¤ 

k... علينا �النت≥ال من �صيا�صة تل≥ي �ل�رشبات �إ¤ �لهجوΩ، وترميº �لكر�مة �لوطنية“.  �صيÄا

 Avigdor �أaيجدور ليبمان   Yisrael Beitenu “يل بيتناF�إ�رش�” كما دعا رFي�ص حزب 

�إذ�   ،Ehud Barak بار�∑  �إيهود  �الإ�رش�Fيلي  �لدaا´  �إقالة وRير  �إ¤  �أوملرت   Lieberman

 .
6
عارVص �الأخري �صّن عملية ع�صكرية و��صعة يف �ل≥طا´

وعلى �إKر �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة يف 2008/12/27، �أ�صدر �إيهود �أوملرت 

و�لهجمات  حما�ص،  حركة   Öجان من  �لتهدFة  �رشو•  خر¥  �أع≥اب  ”يف  aي¬:  قال   k بيانا

�لوR�ري   ºلطاق� �أ�صدر  a≥د  �إ�رش�Fيل،  جنوب  مو�طني  على  حما�ص  ل�صلطة  �ملتو��صلة 

[2008/12/24] تعليمات¬ للجي�ص بال≥ياΩ بكل  �مل≥ل�ص يف �جتماع¬ يوΩ �الأربعاء �ملاVصي 

و�أ�صار  غزة“.  قطا´  من  و�لهجمات   ∞F�ل≥ذ� �إطال¥  وق∞  �إ¤  ي≥ود  �أن  �صاأن¬  من  �صيء 

 .
7“∞F�ل≥ذ� �إطال¥  عمليات  Vصّد  عملياتها  ”�صتو��صل  �الإ�رش�Fيلية  �ل≥و�ت  �أن  �إ¤  �لبيان 

تعمل  �لتي  ”�الإرهابية“  �ملنظمات  Vرشب  على  تركز  ”�إ�رش�Fيل“  �أن  �إ¤  �أوملرت   Öوذه

، وقال �إن ”�إ�رش�Fيل“ لي�صâ معنية ب�صّن حرب 
8
على ت≥وي�ص �ال�صت≥ر�ر يف �ملنط≥ة كلها

طويلة، و�إنها �صتعمل على –≥ي≤ �أهد�aها على وج¬ �ل�رشعة. و�دعى �أن ”�إ�رش�Fيل“ ⁄ 

تعلن �◊رب Vصّد �صكان قطا´ غزة، و�أنها �صتعامل �ل�صكان ب≥فاR�ت حريرية، غري �أنها 

.
9
�صتتعامل ب≥ب�صة حديدية مع حما�ص

�إ¤  قا�صية  Vرشبة  لتوجي¬  باالإعد�د  �رش´  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص  �أن  �إ¤  بار�∑  و�أ�صار 

 :kالFقا و�أVصا±  غزة،  قطا´  يف   “ºFل≥ا� �لوVصع  ”ت¨يري  بهد±  �أ�صهر  عدة  منذ  �◊ركة 

�إذ�  ما  نعر±  ال  aنëن   ،Ωالأوها�  åأب� لن  �◊اجة،   ≥aو ويتعم≤  ”�صيتو�صع  �لعدو�ن  �إن 

 ∞F�مون على وق∞ �إطال¥ �ل≥ذRق�صرية، ولكننا م�رشون وعا Ωصتكون عملية طويلة �أ�

Shimon Peres حما�ص  �الإ�رش�Fيلي �صمعون برييز  �لرFي�ص  . وحّمل 
من قطا´ غزة“10

”�إ�رش�Fيل“ ال –ارب  �أن  �إ¤   k �إلي¬ قطا´ غزة، م�صري� �مل�صوDولية عن �لوVصع �لذي �نتهى 

�ل�صعÖ �لفل�صطيني، بل –ارب ”منظمة �إرهابية“ تهد± �إ¤ �ل≥�صاء على �لدولة �لعبية، 

. وكان برييز قد �رشì يف م≥ابلة 
11

و�الإخالل باالأمن و�ل�صالΩ يف منط≥ة �ل�رش¥ �الأو�ص§

لن  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص  ”�إن  �لعدو�ن،   Ωيو  ìصبا� نمُ�رشت  �الأو�ص§،  �ل�رش¥  جريدة  مع 
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�إطال¥  وق∞  �أجل  من  �أخرى  و�صاFل  هنا∑  حرب.  هنا∑  تكون  ولن  غزة،  قطا´  يدخل 

.
�صو�ريخ حما�ص“، و�أكد برييز ذلك ب≥ول¬ ”⁄ ن¨ادر قطا´ غزة لنعود �إلي¬“12

 ìيار �لوحيد �ملتاÿ� يلية عن �لعدو�ن، معتبة �أنF�ارجية �الإ�رشÿ� يرةRو âعa�ود

�أماΩ ”�إ�رش�Fيل“ Vصّد حما�ص هو �ÿيار �لع�صكري. و�تهمâ ليفني حما�ص باأنها ت�صت¨فل 

 Öية“، و�صددت على �أن¬ ”�إذ� �أ�صيFصي �لتي ت�صيطر عليها ”الأ�صباب دعاV�يف �الأر Úملدني�

. و�أ�صارت ليفني �إ¤ �أن ”�إ�رش�Fيل“ 
مدنيون، aامل�صوDولية عن ذلك ت≥ع على عات≤ حما�ص“13

ما تز�ل تف�صل حّل �لدولتÚ، وتلتزΩ بعملية �ملفاوVصات مع �ل�صلطة �لفل�صطينية �ل�رشعية 

. وقالâ ليفني يف م≥ابلة مع a�صاFية �÷زيرة، 
14

يف �لوقâ �لذي Œاب¬ aي¬ حركة حما�ص

�إقليمي  �أي طر±  �أو بطلÖ من  ”�إ�رش�Fيل“ ⁄ تهاجº غزة بالنيابة  �إن  يف 2008/12/29، 

�◊ر،  �لعا⁄  م�صلëة  �أ�صمت¬  ما   ≥≤ëي �ل≥طا´  على   Ωلهجو� �أن  �عتبت  لكنها  دو›،  �أو 

�ملëيطة  �الإ�رش�Fيلية  و�ملدن  �لبلد�ت  على  حما�ص  هجمات  على   “k ”طبيعيا  k رّد� و�عتبت¬ 

�لع�صكرية Vصّد غزة;  �لعمليات  ب≥طا´ غزة. وعددت ليفني �ل�رشو• �الإ�رش�Fيلية لوق∞ 

ومنها: �أن تكّ∞ حما�ص عن مهاجمة �لبلد�ت �الإ�رش�Fيلية �ملتاخمة ل¨زة، و�أن تتوق∞ عن 

جلعاد  �الأ�صري  �الإ�رش�Fيلي  �÷ندي  عن   êتفر و�أن  �ل≥طا´،  د�خل  �إ¤  �الأ�صلëة   Öتهري

باأن  تعت≥د  معتدلة  عربية   k �أطر�aا باأن  �ل�صيا¥  هذ�  يف   âaصاVو�أ  .Gilad Shalit �صالي§ 

.
15

Úعلى عملية �لت�صوية، وعلى حّل �لدولت k حما�ص “ãل خطر�

 Haim ر�مون   ºحايي �الإ�رش�Fيلي  �لوRر�ء  رFي�ص   ÖFنا  ìرش� �أخرى،  جهة  ومن 

Ramon، �إ¤ �ل≥ناة �لعا�رشة يف �لتلفزيون �الإ�رش�Fيلي باأن ”�لهد± من �لعملية هو �إ�ص≥ا• 

k، �إن تو¤ �أحد م�صوDولية �◊كº، �أّي  نظاΩ حما�ص“، و�أVصا± ”�صنوق∞ �إطال¥ �لنار aور�

”ما ي≥وΩ ب¬ �÷ي�ص �الآن هو منع حما�ص من �ل�صيطرة على  �أن  �أحد عد� حما�ص“، و�أكد 

.
�لوVصع“16

�أن  �إ�رش�Fيلية  48 �صاعة، ذكرت م�صادر  �إن�صانية ملدة  وعندما �قرتحa âرن�صا هدنة 

كبار �مل�صوDولÚ يف مكتÖ �أوملرت، –فظو� على �قرت�ì بار�∑ بالرّد باالإيجاب على �ملبادرة، 

 .
وو�ص∞ �ملدير �لعاΩ للîارجية �الإ�رش�Fيلية �ملبادرة �لفرن�صية باأنها ”�صيÄة الإ�رش�Fيل“17

وقال برييز �إن ”�إ�رش�Fيل“ تريد ”وق∞ �الإرهاب“، ولي�ص �لتو�صل �إ¤ هدنة مع قطا´ غزة، 

 Ωلفرن�صي، بدعوى عد� ì�صها لالقرت�aليفني ر âكما �أعلن .
18

�لذي ت�صيطر علي¬ حما�ص

وجود �أRمة �إن�صانية يف غزة، والأن ”حما�ص �صت�صت¨ل �أي وق∞ للنار كي –�صن موقعها 
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لي�ص  �ل≥�صري  �ملدى  ”�إ�رش�Fيل“ على  هد±  �إن  ليفني   âوقال �لتا›“.   Ωللهجو  k ��صتعد�د�

�إطاحة حما�ص، موVصëةk �أن ”�لطري≥ة �لوحيدة [على �ملدى �لبعيد] ليتمكن �لفل�صطينيون 

.
من �إقامة دولة “ّر بت¨يري �لوVصع يف غزة“19

متان  �÷Ô�ل  قال  ”�إ�رش�Fيل“ �◊رب  خاللها   âصVخا �لتي  �لظرو±  على   k وتعلي≥ا

�لدولية و�الإقليمية  �لظرو±  �إن  �الإ�رش�Fيلي،  �الأمن  ناÖF وRير   ،Matan Vilnai aلناFي 

k، وVصمن ذلك عدΩ �نع≥اد �ل≥مة �لعربية تتيí ل`”�إ�رش�Fيل“ ��صتكمال حملتها  �ل�صاFدة حاليا

على حركة حما�ص يف قطا´ غزة. ويف م≥ابلة �أجرتها مع¬ �ل≥ناة �الأو¤ �لر�صمية يف �لتلفزيون 

�الإ�رش�Fيلي قال aلناFي: �إن¬ يف حكº �ملوDكد �أن �لعديد من �الأطر�± �لعربية تتفهº دو�aع 

k �إ¤ �أن �لتفهº �لعربي يعتب �أحد  Vصّد حركة حما�ص، منوها �ملو�جهة  ”�إ�رش�Fيل“ ÿوVص 
لدى  �صعور  هنا∑  و�أVصا±:  �لعدو�ن،  هذ�  ل`”�إ�رش�Fيل“ �صّن   âأتاح� �لتي  �لظرو±   ºأه�

حربها  ”�إ�رش�Fيل“ يف   Úوب بينها  م�صرت∑   ºقا�ص بوجود  �لعربية  �◊كومات  من  �لكãري 

.
20

Vصّد ما �أ�صما√ باالإ�صالΩ �ملتطر±

ويف �إKر �لهجوΩ �لبي �الإ�رش�Fيلي على غزة ⁄ ت�صتبعد ليفني �إخفا¥ ”�إ�رش�Fيل“ يف 

�لهجوΩ على �ل≥طا´، موVصëةk باأن �لدولة �لعبية قد تهاجº قطا´ غزة مرةk �أخرى، �إذ� 

�أخف≤ �لهجوΩ �◊ا› يف وق∞ �إطال¥ �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية. و�أVصاâa ليفني لتلفزيون 

�ل≥ناة �لãانية �لعبي ”�آمل �أن تتمî�ص �لعملية عن هدوء على �ملدى �لبعيد. ومبجرد �أن 

�إ¤ عمليات عدة يف هذ�  �الأمر   êتاëرمبا ي”  âد ب≥وة عظيمة“. وتابعÔص�a لنار� يطل≥و� 

 .
�ل�صدد. ولكن �أمامنا �رش�´ طويل، وعلينا �أن نتëر∑ ب≥وة من وقâ الآخر“21

لوق∞  �لد�عي   ،2009/1/8 بتاريخ   1860  ºرق �الأمن  جمل�ص  قر�ر  �صدور   Ö≤وع

�إطال¥ �لنار يف �ل≥طا´، �أعلن �أوملرت �أن ”�إ�رش�Fيل“ �صتو��صل عملياتها يف غزة بالرغº من 

k �أن ت≥رر �أي جهة خارجية حّ≥ها يف �لدaا´  �صدور �ل≥ر�ر. وقال �إن ”�إ�رش�Fيل ⁄ ت≥بل يوما

�إ�رش�Fيل،  مو�طني  عن   k دaاعا عمليات¬  �صيو��صل  ”�÷ي�ص  �أن  و�أVصا±  مو�طنيها“،  عن 

–≥ي≤  حال  يف  �صتنتهي  �◊رب  �أن  و�أعلن   .
�لعملية“22 يف  علي¬  �ملل≥اة  �ملهمات  و�صينجز 

”�إ�رش�Fيل“، وVصمان  �ل≥ذ�F∞ �ل�صاروخية على جنوب  هدÚa رFي�صيÚ: وق∞ �ص≥و• 

. وقالâ وRيرة �ÿارجية �الإ�رش�Fيلية �إن ”�إ�رش�Fيل“ 
23

وق∞ تهريÖ �الأ�صلëة �إ¤ �ل≥طا´

. وذهبâ �إ¤ �أن �لهجوΩ �لذي 
24

§≤a ة �أمنها، و�أمن مو�طنيهاëما ت�صتدعي¬ م�صل ≥aتعمل و

ت�صنّ¬ تل �أبيÖ يف قطا´ غزة ”لي�ص جمرد نز�´ عابر يكن �أن ينتهي باتفا¥“، موDكدةk باأن¬ 
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لن يتوق∞ قبل �أن يë≥≤ �أهد�a¬. و�أعلنâ عن رa�ص حكومتها �ل≥اطع ل≥ر�ر وق∞ �إطال¥ 

�لنار �ل�صادر عن جمل�ص �الأمن، ودعâ نظر�ءها �لعرب �لذين قالâ �إنهº ”�نت≥لو� للعي�ص 

k“، وقالâ: ”علينا �أن نفهº �أن¬ يف  يف نيويور∑“ �إ¤ aهº �أن �ل≥ر�ر ”ال يعني الإ�رش�Fيل �صيÄا

 ،“íمن عجز حما�ص عن �إعادة �لت�صل Ú≤K�أن نكون و� Öلذي يلي �نتهاء �لعملية يج� Ωليو�

.
25

م�صريةk �إ¤ �أن¬ ال يكن �ل�صماì للëركة بتكدي�ص �الأ�صلëة، حتى دون ��صتîد�مها

k دعا ليبمان �إ¤ �إل≥اء قنبلة ذرية لل≥�صاء  ويف �صيا¥ �ملو�ق∞ �الإ�رش�Fيلية �الأكÌ تطرaا

غزة،  قطا´   ºك– حما�ص   âد�م ما  �أمان  يف  يكون  لن  �إ�رش�Fيل   Öصع�” وقال  غزة،  على 

ق�صاء  عليها  و�ل≥�صاء  حما�ص،  حركة  وجود  �إنهاء  حتى  �◊رب  يف  �ال�صتمر�ر  وعلينا 

�أن ن≥تدي بال�صب§ مبا قامâ ب¬ �لواليات �ملتëدة  ”�◊ّل يتمãل يف  �إن  k“. و�أVصا±  مبما

 âaعلينا �أن نت�رش± بال�صب§ مع غزة كما ت�رش Öانية، ويتوجãرب �لعاملية �ل◊� ºص�◊

. وقال بنيامÚ نتنياهو �إن 
�لواليات �ملتëدة مع �ليابان، وبالتا› ال د�عي الحتالل غزة“26

على ”�إ�رش�Fيل“ �أن ت≥وΩ يف نهاية �الأمر بال≥�صاء على �صلطة حركة حما�ص �لتي ت�صيطر 

�صو±  �ل≥ر�ر  هذ�  تبني  [�الإ�رش�Fيلية]  �◊كومة  قررت  حال  ”يف  وقال  غزة.  قطا´  على 

. كما دعا �إلياهو 
حما�ص“27 من  �لتîل�ص  غزة  على   Öيج” �أن¬  نتنياهو  ور�أى  ندعمها“، 

Eliyahu “Eli” Yishai، رFي�ص حزب �صا�ص Shas، �إ¤ هدΩ �آال± �ملناRل  ”�إيلي“ ي�صاي 
�لفل�صطينية يف قطا´ غزة و�صë≤ حركة حما�ص. وقال ي�صاي يف ل≥اء تلفزيوÊ: ”يكن 

 ≥ëر�صة ”ل�صa أن �◊ملة �لع�صكرية� k تدمري غزة، كي يفهمو� باأن¬ ال يجÖ �إغاXتنا“. معتب�

�أن  �إ¤  k“. ويمُ�صار  �أن يطل≥و� �صاروخا للمîربÚ، كي يفكرو� مÄة مرة قبل  �ملناRل  �آال± 

�÷نود   ì�أرو� على  خ�صيت¬  بتبير  �لع�صكرية  �لعملية  على   âلت�صوي� عن  �متنع  ي�صاي 

�أن¬ من �لو�جÖ �لعمل على ت≥وي�ص �صلطة حما�ص بالرغº من �الحتجاجات يف   k موVصëا

.
28

�لعا⁄

و�إR�ء �ملوق∞ �الإ�رش�Fيلي من �ملبادرة �مل�رشية �أعلن رFي�ص �◊كومة �الإ�رش�Fيلية �إيهود 

 ∞F�وق∞ �ص≥و• �ل≥ذ :Úي�صيFر Úaأوملرت �أن �◊رب على غزة �صتنتهي مع –≥ي≤ هد�

�ل�صاروخية على جنوب ”�إ�رش�Fيل“، وVصمان وق∞ تهريÖ �الأ�صلëة �إ¤ �ل≥طا´، و�أVصا± 

ح�صني] مبار∑ على جهود√ يف هذ� �ل�صيا¥ و�أرجو �أن ي�صار  [�مل�رشي  �لرFي�ص  ”ن�صكر 
. ويف 

29“k �إ¤ �لنتيجة �لتي “كننا من وق∞ �ل≥تال، و�آمل �أن يãمر �◊و�ر مع م�رش �إيجابيا

�ل�صيا¥ ذ�ت¬ �عتبت وRيرة �ÿارجية ت�صيبي ليفني �أن �الت�صاالت مع م�رش تنë�رش يف 

كيفية منع تهريÖ �الأ�صلëة، ووVصع ترتيبات �أمنية، وقالâ �إنها �ت�صاالت ”Vصّد حما�ص 
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غرّيت  �أنها  حما�ص  ◊ركة   âبتKأ� ”�إ�رش�Fيل“  �أن  �إذ�عي   åحدي يف   âaصاVو�أ معها“.  ال 

 Úaح≥≥نا �لهد” :âصيها. وقالV�باأن ال ترّد على �إطال¥ �لنار على �أر âملعادلة �لتي ق�ص�

 Ωت≥و âصع يف �÷نوب، وت¨يري �ملعادلة �لتي باتVمن �◊رب، �الأول ت¨يري �لو Úي�صيFلر�

ذلك  يف  و‚ëنا  �لردعية،  قدر�تنا  ��صتعادة   Êاãو�ل نار،  �إطال¥  كل  على  عني∞  رّد  على 

�صريورة  ب�صدد  نëن  ”�الآن   :âوتابع ملëاربتنا“.  وحو�aزها  حما�ص  قدر�ت  ب�رشب 

على   Öلتهري� منع  Vصب§   Úص�– �إمكان  بفë�ص   Ωون≥و حما�ص،   íت�صل ملنع  �صيا�صية 

�◊دود �مل�رشية مع �ل≥طا´، وهذ√ �ملهمة لي�صâ مل≥اة على م�رش وحدها بل على �ملجتمع 

�ل≥طا´“.  �إ¤  �إير�ن  من  �ملدى  بعيدة  �صو�ريخ  و�صول  منع  يف   ºي�صاه �أن   k �أي�صا �لدو› 

و�أVصاâa �أن ”�إ�رش�Fيل وم�رش تعمالن بتناغº يف ما يتعل≤ باالأهد�± �ملطلوب –≥ي≥ها“. 

�أن توقع معها على  �أو  ”�إ�رش�Fيل“ ال تبåë عن �لتفاوVص مع حما�ص  �أن  وكررت ليفني 

ورقة، ”بل ال يعنيني ماذ� ت≥ول... يجÖ �أن ال تكون �لنتيجة �لنهاFية للعملية �لع�صكرية 

�إنها  �لرد´.  هو  هذ�  �ملاVصي.  يف  –≥≥ها   ⁄ �أخرى  و�أمور  بال�رشعية  حما�ص  –ظى  �أن 

باتâ تعر± �أن¬ يف �ملرة �مل≥بلة �لتي �صتهاجمنا �صÔّد عليها ب�صدة“. و�أVصاâa مهددةk �أن 

 âرشبVبر�أ�صها و âر�أت حما�ص و�أطلŒ عملية ع�صكرية �أخرى يف �ل≥طا´ ‡كنة ”يف حال

�إ�رش�Fيل من جديد“. و�أVصاâa �أن ”�◊رب على �الإرهاب طويلة و�صعبة و�صنلجاأ �إ¤ كل 

.
�ل≥وة �لع�صكرية، الأن¬ هكذ� تد�ر �◊رب على �الإرهاب، ب≥وة ع�صكرية ولي�ص ببدالت“30

ر�ي�ص  كوندوليز�  �الأمريكية  نظريتها  مع  ليفني  ت�صيبي   âوّقع  ،2009/1/16 ويف 

ت≥نية  مب�صاعد�ت  و��صنطن   Ωإ�صها� على   âن�ّص  ،“ºتفاه ”مذكرة   Condoleezza Rice

 ;íaر¥ مر�قبة يف رa ة ◊ركة حما�ص، و�لعمل على ت�صكيلëالأ�صل� Öملنع تهري ;Úومر�قب

ل�صّد �الأنفا¥ ووق∞ تهريÖ �الأ�صلëة، يف ��صتجابة ملطلÖ �إ�رش�Fيلي رFي�صي للتو�صل �إ¤ 

.
31

وق∞ �إطال¥ نار يف غزة

ويف 2009/1/17 �أعلن �إيهود �أوملرت وق∞ �لعدو�ن على قطا´ غزة من طر± و�حد، 

�أوملرت ر�أى يف  �أن  . غري 
32

�لع�صكرية �لعمليات  بدعوى �ال�صتجابة لطلÖ م�رشي بوق∞ 

k من تفاهº دو› ي�صمل مذكرة �لتفاهº �لتي ّ” �لتو�صل �إليها مع  وق∞ �إطال¥ �لنار جزء�

�لفرن�صي  للرFي�ص  �مل�صرتكة،  و�لر�صالة  غزة،  �إ¤   Öلتهري� منع  حول  �الأمريكية  �الإد�رة 

 Angela مريكل  �أ‚يال  �الأملانية  و�مل�صت�صارة   ،Nicolas Sarkozy �صاركوRي  نيكوال 

 ،James Gordon Brown بر�ون  جوردون   Êلبيطا� �لوRر�ء  ورFي�ص   ،Merkel

 Öتهري منع  حول   ،Silvio Berlusconi  Êبرل�صكو �صيلفيو  �الإيطا›  �لوRر�ء  ورFي�ص 
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كل  aاإن  �لنار،  لوق∞  حما�ص   Ω�حرت�  Ωعد حالة  يف  �أن¬  �أوملرت  وهدد   .
33

غزة �إ¤   ìل�صال�

�ÿيار�ت �صتكون مفتوحة مبا يف ذلك �النت≥ال �إ¤ �ملرحلة �لãالãة من خطة �◊رب; وهي 

.
34

�إ�ص≥ا• حكº حما�ص

 ،Shabak )∑ل�صابا�( Ωالأمن �لعا� Rي�ص جهاFر ،Yuval Diskin Úال دي�صكaغري �أن يو

حذر من ��صتعادة حما�ص وباقي a�صاFل �مل≥اومة قدر�تها، بل وتعزيزها خالل �صهور. 

ور�أى دي�صكÚ يف ت≥رير �أمني قدم¬ �إ¤ �◊كومة �الإ�رش�Fيلية �أن ”منظومة �إنتاê وتîزين 

قدر�ت  “تلك  R�ل  ما  �أنها  �إال  كبري،  ب�صكل  ت�رشرت  ◊ما�ص  �لتابعة  �ل≥تالية  �لو�صاFل 

�إن �÷ي�ص  �لنار، وقال  �إطال¥  . ومن جهت¬، هاجº بنيامÚ نتنياهو وق∞ 
�صاروخية“35

قدر�ت  على  ي≥�صي  �أن  باإمكان¬  وكان  حما�ص،  ◊ركة   kقا�صمة  kرشبةV وج¬  �الإ�رش�Fيلي 

 âرب قبل �أو�نها، وترك◊� âوي�ص≥§ حكمها، لكن �◊كومة �أوقف k هذ√ �◊ركة ع�صكريا

حما�ص يف �◊كº. ويف غ�صون ب�صعة �صهور �صت�صتعيد حما�ص �صيطرتها على �ل�رشي§ 

 .
36

�◊دودي بÚ غزة و�صيناء �مل�رشية، وتر· �الأنفا¥، وتعود �إ¤ تهريÖ �الأ�صلëة

وaيما يتعل≤ باإعادة �إعمار غزة �صدد �أوملرت، على �أن¬ ”يجÖ �أال يمُ�صمí ◊ركة حما�ص 

�أن  و�أVصا±  �رشعية“.  �صيمنëها  ذلك  الأن  غزة;  قطا´  يف  �الإعمار  �إعادة  عملية  ب≥يادة 

”�إ�رش�Fيل �صتعمل على �أن تتو¤ �إعادة �الإعمار منظمات دولية بالتعاون مع �الأ· �ملتëدة 
�إ�رش�Fيل  ”بهذ√ �ل�رشو• a≥§ �صتتعاون  �أن¬  �إ¤   k �لفل�صطينية“، م�صري� وم�رش و�ل�صلطة 

.
ب�صكل كامل مع هذ√ �لعملية �لر�مية �إ¤ م�صاعدة �ملدنيÚ �الأبرياء“37

و�أع≥Ö �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي مفاوVصات غري مبا�رشة بÚ حما�ص و”�إ�رش�Fيل“، جرت 

بو�صاطة م�رشية، حول �تفا¥ تهدFة يمُفرتVص �أن يمُف�صي �إ¤ �إنهاء �◊�صار �ملفروVص على 

قطا´ غزة. غري �أن هذ√ �ملفاوVصات ⁄ توDدp �إ¤ �أي �تفا¥، ب�صبÖ تعّمد �◊كومة �الإ�رش�Fيلية 

تاأخري√ �إ¤ حÚ �إ“اΩ �صف≥ة �صالي§. وكان �صدر بيان عن مكتÖ �أوملرت يف 2009/2/14 

 ì�معابر قطا´ غزة قبل �إطال¥ �رش íة، �أو تفتFعلى تهد ≥a�يل“ لن توF�ي¬ �أن ”�إ�رشa جاء

 ،2009/2/18 �الإ�رش�Fيلية �مل�ص¨رة موقفها يف  �الأمنية  . aيما ح�صمâ �◊كومة 
38

�صالي§

�لرب§  ”�إ�رش�Fيل“ من ور�ء هذ�   âaوهد .
39

�أوملرت باملو�a≥ة بالت�صويâ ل�صالí موق∞ 

�ل≥طا´، حتى يكون ورقة Vص¨§ على  باإب≥اء �◊�صار �ملفروVص على  �بتز�R حما�ص  �إ¤ 

�لبيان   Öوح�ص �أقل.  بتكلفة  �الأ�رشى  لتبادل  �صف≥ة   Rإ‚ا� �الأو¤  على  ت�صهل  �◊ركة 

�ل�صادر عن �جتما´ �لطاقº �لوR�ري يف a ،2009/2/18اإن ”�إ�رش�Fيل“ ترa�ص �◊ديå عن 
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�أية تهدFة مع قطا´ غزة، ”على �لرغº من تãمينها للجهود �مل�رشية يف هذ� �الإطار“، و�صدد 

�لبيان على �أن �لتهدFة وaتí �ملعابر مرتبطان باإطال¥ �رش�ì �÷ندي �الإ�رش�Fيلي. وقال 

�أوملرت خالل �الجتما´، �إن جميع �ملعابر مع قطا´ غزة �صتب≥ى م¨ل≥ة، و�صيتa ºّتëها من 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  باالتفا¥ مع  �ل≥طا´، وهذ�  �إ¤   k �الأ�صا�صية جد� �لب�صاFع  �أجل “رير 

.
و�÷هات �ملîت�صة، وبوترية –ددها ”�إ�رش�Fيل“40

Kاfيًا: تقييم الأداء ال�صيا�صي الإ�صرائيلي وتداعيات¬:

 :¬a1. ظرو± اندل´ العدوان واأهدا

بد�أت �◊كومة �الإ�رش�Fيلية �لتë�صري الحتمال �لعدو�ن على غزة منذ �رشيان �لهدنة 

�الأخرية يف حزير�ن/ يونيو 2008، مبا يف ذلك وVصع جهاR �إعالمي وعالقات عامة كبريين 

 .
41

”�الإرهابية“ يف قطا´ غزة �ل¨ربي ◊رب على حكومة حما�ص   Ωلعا� �لر�أي  لتë�صري 

 )Öîي�ص �الأمريكي )�ملنتFيلية قررت بدء �لعدو�ن قبل تو› �لرF�ويظهر �أن �ل≥يادة �الإ�رش

k الأنها كانâ تã≤ يف دعº �إد�رة  بار�∑ �أوباما Barack Obama �لرFا�صة يف و��صنطن، نظر�

�لرFي�ص �الأمريكي )�ل�صاب≤( جورê بو�ص George Bush، و⁄ تكن تريد مفاجاأة �لرFي�ص 

�أ�صالk الأن ي�صتمر  § ل¬  uط �لعدو�ن خمُ �أن   íرب يف �ل�رش¥ �الأو�ص§. ولذ�، يرجëديد ب÷�

الأياΩ قليلة، وي�صتبعد �أن �ل≥يادة �الإ�رش�Fيلية �Vصطرت �إ¤ وق∞ �إطال¥ �لنار لتف�صí �ملجال 

 .
42

�الإعالمي لتولية �لرFي�ص �الأمريكي �÷ديد

بال�رشو•  دي�صمب،  �الأول/  كانون   19 يف  �لتهدFة  Œديد  حما�ص  رa�ص  �أن  وبد� 

k على �الخرت�قات  �الإ�رش�Fيلية، و�نطال¥ �ل�صو�ريخ وقذ�F∞ �لهاون من قطا´ غزة، رّد�

k للدولة �لعبية، ل�صيادتها ودورها وموقعها  k ح≥ي≥يا و�العتد�ء�ت �الإ�رش�Fيلية، �صكل –ديا

يف �ملنط≥ة. aالدور �الأول الأية دولة هو توaري �الأمن ل�صعبها، وبالرغº من �أن �ل�صو�ريخ 

 k k ح≥ي≥يا و�ل≥ذ�F∞ �لفل�صطينية ⁄ توقع خ�صاFر ملمو�صة يف �الأرو�ì، �إال �أنها كانâ –ديا

 .
43

لروDية �لدولة �لعبية لذ�تها ودورها

�ل≥طا´  على  عدو�نها  ور�ء  من   âaهد �الإ�رش�Fيلية  �ل≥يادة  باأن  ذلك  �إ¤  ويمُ�صا± 

لبنان  على  حربها  �أع≥اب  يف  �لع�صكرية  موD�ص�صتها  لدى  �لرد´“  ”قدرة   ºترمي �إ¤ 

�ل�صاحية  ”ع≥دة  علي¬  �أطل≤  ما   ºتعمي �إ¤  �لعدو�ن  هذ�  يف   âو�صع  .2006 �صي∞  يف 

 ìوجر م≥تل  �إ¤  �أدت  كبرية  نري�ن  قوة  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص  �عتمد  �إذ  �÷نوبية“; 
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ت¨يري  aرVص  �إ¤   ¬F�ور من  هد±  و��صع،  دمار  و�إ¤   Úلفل�صطيني� من  �الآال± 

�النتîابات  �أن  كما  �لفل�صطينية.  �مل≥اومة  لدى  و�÷دوى  �لكلفة  معادلة  يف  جوهري 

�تîاذ  موD�ص�صة  �أجندة  على   kرشةVحا  âكان  2009/2/10 يف  �ملبكرة  �الإ�رش�Fيلية 

�إ¤  �الإ�رش�Fيلية  �لر�أي  ��صتطالعات  �أ�صارت  �إذ  �لعبية;  �لدولة  يف  �ل�صيا�صي  �ل≥ر�ر 

÷اأ  هنا  ومن  م≥بلة.  �نتîابات  �أي  يف  �لليكود  ب≥يادة  �الإ�رش�Fيلي   Úليم� �صعود 

 ،Labor Kadima و�لعمل  �الFتال± �◊اكº �الإ�رش�Fيلي، وعلى ر�أ�ص¬ حزبي كاديا 

�النتîابي.  وVصع¬   Úص�– ل¨اية  غزة  على  �لعدو�ن  توXي∞  �إ¤ 

ويف �صيا¥ �إقليمي ر�أت �ل≥يادة �الإ�رش�Fيلية �أن رa�ص حما�ص �اللتëا¥ با◊و�ر �لوطني 

يف  �مل�رشية  �لو�صاطة  طرحتها  �لتي  �ل�رشو•  من  �أ�صا�ص  على  �ل≥اهرة  يف  �لفل�صطيني 

ت�رشين �لãاÊ/ نوaمب 2008، �أدى �إ¤ ك�ص∞ �ل¨طاء �لعربي، �مل�رشي – �ل�صعودي، عن 

قطا´ غزة; و�أن بع�ص �لدول �لعربية كانâ ترغÖ يف معاقبة حما�ص و�إخ�صاعها، وبالتا› 

تعزيز aر�ص �لتفاوVص على ت�صوية نهاFية برعاية �إد�رة �أوباما. 

يف  �لعدو�ن  من   ºتوقعاته �ص≥∞  خف�ص  �إ¤   ÚيليF�الإ�رش�  ÚولDمل�صو� من  كãري  عمد 

 íيل“ ⁄ تف�صF�إ�رش�” �أن  �لãانية، a�صالk عن  لبنان  �الإ�رش�Fيلية يف حرب  �لتجربة  Vصوء 

ما  وهو  عدو�نها;  ور�ء  من  –≥ي≥¬  �إ¤   âصع� �لذي  �ملبا�رش  �لع�صكري  �لهد±  عن 

�لدaا´  �أو وR�رة  �مل�ص¨رة  �الإ�رش�Fيلية  �لع�صكري. aلº –دد �◊كومة  بالتكلي∞  يعر± 

�الإ�رش�Fيلية، ب�صكل و�Vصí، �لهد± �لع�صكري �لذي كلفâ قيادة �ملنط≥ة �÷نوبية للجي�ص 

بتë≥ي≥¬: هل كان �لهد±، مãالk، �إ�ص≥ا• حكومة حما�ص يف غزة، وaتí �ملجال لعودة �صلطة 

ر�Ω �ˆ; �أو �إVصعا± حما�ص و�إي≥ا´ �أكب خ�صاFر ب�رشية ومادية ب≥وى �مل≥اومة يف قطا´ 

غزة; �أو �لعودة �إ¤ aرVص �حتالل �إ�رش�Fيلي مبا�رش على �ل≥طا´; �أو �أي هد± �آخر? وقد 

�أa�صى �ل¨موVص �لذي �أحا• بالهد± �لع�صكري �ملبا�رش �إ¤ غموVص يف �لهد± �ل�صيا�صي 

 k �إعادة �حتالل �ل≥طا´ ⁄ يكن هدaا �لنهاFي من �◊رب. ومع ذلك aريجí �ملر�قبون باأن 

 âaيلية ��صتهدF�ل≥يادة �الإ�رش�  âإذ� كان� �لو�Vصí ما  �أن¬ من غري  k. وبالرغº من  �إ�رش�Fيليا

 ÚيليF�إال �أن¬ من �ملمكن �أن �الإ�رش� ،ˆ� Ω�ل≥طا´ الإد�رة ر� ºإ�ص≥ا• حكومة حما�ص، وت�صلي�

توقعو� �أن توDدي �ل�رشبات �ملوDملة ل≥وى �مل≥اومة و�الأها› �إ¤ �ن≥الب �ل�صكان على �إد�رة 

�إ¤ �أن تت≥دΩ لل≥اهرة برغبتها  حما�ص و�إ¤ ت≥وي�ص معنويات قيادة حما�ص، ‡ا يدaعها 

لل≥طا´. ولي�ص Kمة  �لذ�تي   ºبعودة �صلطة �◊ك Öملنفرد و�لرتحي�  ºلي عن �◊كîلت� يف 
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 k �صك يف �أن �ل≥يادة �الإ�رش�Fيلية ��صتهدâa �إي≥ا´ �أكب خ�صاFر ‡كنة ب≥وى �مل≥اومة; ب�رش�

.
44

k ومعد�ت، ومعاقبة �أها› قطا´ غزة لدعمهº حما�ص وحكومتها و�صالحا

2. اإOارI العدوان �شيا�شياk وتداعيات¬:

 ;k وع�صكريا  k �صيا�صيا �لعدو�ن،  مر�حل   ºمعظ �مل�ص¨رة  �الإ�رش�Fيلية  �◊كومة  قادت 

 âت�صم� وقد  وبار�∑.  وليفني  �أوملرت  بالãالKي;   k fi�صور� كان  �لنهاية  يف  �ل≥ر�ر  ولكن 

عالقات �لãالKي �الإ�رش�Fيلي طو�ل �أ�صابيع �◊رب، وبعدها، بالتناa�ص و�الختال±.

�لتي  �لعامة،  �لعالقات   ºطو�ق من   k كبري�  k عدد�  âصكل� �الإ�رش�Fيلية  �◊كومة   âوكان

كلفâ باالت�صال بكاaة و�صاFل �الإعالΩ �ل¨ربية، لت≥دË وجهة �لنظر �الإ�رش�Fيلية وتبير 

V� kصطرت �إلي¬ �لدولة �لعبية للدaا´ عن مو�طنيها Vصّد �صو�ريخ  �لعدو�ن، باعتبار√ خيار�

”�ملنظمات �الإرهابية“ �لتي تتëكº ب≥طا´ غزة. و⁄ يكن �ÿطاب �لذي وجه¬ �الإ�رش�Fيليون 
a ;k≥د قيل للفل�صطينيÚ �إن �لعدو�ن �لذي يتعرVصون ل¬ جاء  k كãري� �إ¤ �أها› �ل≥طا´ flتلفا

�لفل�صطينية;  �ل�صلطة  �لعبية تعمل على م�صاعدة  �لدولة  ل�صيا�صات حما�ص، و�أن  نتيجة 

�إن  ما  ولكن  حما�ص.  بëكومة  لالإطاحة  �ل≥طا´  �أها›  �الإ�رش�Fيليون  �مل�صوDولون  ودعا 

k ⁄ ي�صدر  �ت�صí �أن �أها› �ل≥طا´ ي≥فون خل∞ قوى �مل≥اومة وVصّد �لعدو�ن، و�أن �صوتا

على  تاأكيد√  يف   k وVصوحا  Ìأك�  íو�أ�صب �الإ�رش�Fيلي  �ÿطاب  ت¨ري  حتى  حما�ص،  النت≥اد 

تركيع قطا´ غزة.

هدنة  �إعالن  �صاركوRي  �لفرن�صي  �لرFي�ص  لدعوة  �ال�صتجابة  �الإ�رش�Fيليون  رa�ص 

�أن   íصV�لو� ولكن  لل≥طا´;  �لطبية  و�ملعونات  �الإغاKة  قو�aل  مبرور   ìلل�صما موDقتة، 

�الإ�رش�FيليÚ كانو� مطمÄنÚ ملوق∞ �لدول �الأوروبية �لرFي�صية، على �الأقل �إن ⁄ ت�صتمر 

و�لعاملي،  �لعربي   Ωلعا� �لر�أي  aعل  برّد  تفاجاأت  ”�إ�رش�Fيل“  �أن  غري   .kطويال �◊رب 

 âمل�رشي. كما �أعلن� Öبالفعل مبرور بع�ص �لعون �لطبي من �÷ان âëرشعان ما �صم�a

 k وRيرة �ÿارجية �الإ�رش�Fيلية معارVصتها وجود قو�ت رقابة دولية يف قطا´ غزة، “اما

هكذ�  لوجود  رa�صها   âأعلن� �الأخرى  �مل≥اومة  وقوى  و�÷هاد  حما�ص  قيادة   âكان كما 

قو�ت.

على  للëملة  �ملبا�رشة  �الأهد�±  �صاب  �لذي  �ل¨موVص  �أن  �إ¤  هنا  �الإ�صارة  وŒدر 

k �الإد�رة �ل�صيا�صية �الإ�رش�Fيلية ملجريات �لعدو�ن. aما �إن �أعلن �لرFي�ص  �ل≥طا´، �صاب �أي�صا

k للتعامل  �مل�رشي �ÿطو• �لعامة للمبادرة �مل�رشية، حتى �أXهر �الإ�رش�Fيليون ��صتعد�د�
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k منها، وما �إذ� كانو� ينتظرون –≥ي≤ �أهد�±  مع �ملبادرة، بدون �أن يëددو� موقفاk �رشيëا

k �أو من خالل �لتفاوVص. وقد كلفâ �◊كومة �الإ�رش�Fيلية عامو�ص جلعاد  بعينها، ع�صكريا

Amos Gilad، م�صاعد وRير �لدaا´ لل�صوDون �ل�صيا�صية، باإد�رة �ملفاوVصات مع �ل≥اهرة. 

�ل≥يادة  �أع�صاء   Úب �ÿال±  بد�أ  حتى  �مل�رشي  �لتëر∑   íمالم  âëت�ص� �إن  ما  ولكن 

�الإ�رش�Fيلية �لãالKية حول ما �إن كان من �الأa�صل للدولة �لعبية �لو�صول �إ¤ �تفا¥ تهدFة 

k; وهو ما طرح¬ بار�∑، �أو عدΩ �ل�صعي التفا¥ تهدFة و�إب≥اء �ل≥طا´  طويلة ومفتوحة Rمنيا

–â تهديد �لرّد �الإ�رش�Fيلي �مل�صتمر على كل �إطال¥ لل�صور�يخ، وهو ما طرحت¬ ليفني 

�لتفاوVصي،  �أهمية خا�صة للجهد �مل�رشي  �الإ�رش�Fيلية ⁄ تع§  �ل≥يادة  �أن  بnيد  و�أوملرت. 

و⁄ يكن Kمة �رتبا• منط≥ي بÚ �ل≥ر�ر �الإ�رش�Fيلي بوق∞ �إطال¥ �لنار، �لذي �أعلن ب�صكل 

منفرد، وبÚ نتاèF �لو�صاطة �مل�رشية بÚ حما�ص، من جهة، و�ملفاوVص �الإ�رش�Fيلي، من 

جهة �أخرى.

لوق∞  �ل�صيا�صي  �الإطار  لتوaري  و�أوروبا  �ملتëدة  �لواليات  �إ¤  �الإ�رش�Fيليون  ÷اأ 

�لعدو�ن. aبعد يومÚ من �إعالن �لدولة �لعبية وق∞ �إطال¥ �لنار وبدء �الن�صëاب من قطا´ 

غزة، وّقعâ وRيرة �ÿارجية �الإ�رش�Fيلية ووRيرة �ÿارجية �الأمريكية يف 2009/1/16 

 ìل�صال� Öي¬ �إد�رة بو�ص بالعمل على منع تهريa يف و��صنطن، تعهدت ºبروتوكول تفاه

�إ¤ قطا´ غزة. وبد� وكاأن هذ� �التفا¥ كان �الإ‚اR �ل�صيا�صي �الأهº للعدو�ن. وبعد KالKة 

 Ωرش� بعد  �لãانية   ºطتهfi يف   ،Úالأوروبي� �ل≥ادة  وaد  �لعبية  �لدولة  �إ¤  و�صل   ،Ωأيا�

�ل�صيخ، حيå �أكدو� من جانبهº �لعمل على وق∞ تهريÖ �ل�صالì لل≥طا´، موDكدين بالتا› 

على توaري هذ� �ل¨طاء �ل�صيا�صي لل≥ر�ر �الإ�رش�Fيلي بوق∞ �لنار و�الن�صëاب.

 Yehezkel يل درورFزكاëي�صور يaلبو� íدر �الإ�صارة يف هذ� �ل�صيا¥ �إ¤ ت�رشيŒو

a�صل  �أ�صباب  يف   â≤≤ح �لتي   Winograd Commission aينوغر�د  ÷نة  ع�صو   ،Dror

 âصل�a ”�إ�رش�Fيل  �أن  من   ،2006 يوليو   /Rو“ يف  لبنان  حرب  يف  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص 

�ل≥درة   Ωوعد �ملكان  يف  �ملر�وحة   Öب�صب لبنان،  يف   k �أي�صا  âصل�a كما  غزة  على  �◊رب  يف 

”من �ل�صعÖ �الإقر�ر ب≥يا�ص مدى �نت�صار �÷ي�ص  على �◊�صº يف �ل≥ر�ر“. وقال درور 

�الإ�رش�Fيلي يف �◊رب �الإ�رش�Fيلية على غزة، م≥ابل �الإ‚اR �لذي ح≥≥ت¬ حركة حما�ص ب≥وة 

موقفها“. و�أكد �أن ”�إ�رش�Fيل“ ⁄ تنجí يف �إيجاد قوة رد´ �أماΩ �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية، 

.
45

�لتي ما R�لâ ت�ص≥§ على �مل�صتوطنات �الإ�رش�Fيلية يف �ملناط≤ �÷نوبية
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هاآرت�ص  جريدة  يف   ÚيليF�الإ�رش� �لكتّاب  من  جمموعة   âتهم� مت�صل  �صيا¥  ويف 

 nيلي، �◊كومةF�الإ�رش�  Öلعدو�ن وتد�عيات¬ على �÷ان�  èFيف –ليل حول نتا ،Haaretz

�الإ�رش�Fيليةn باالإخفا¥ يف –≥ي≤ ت�صوية �صيا�صية ملزمة; معتبين �أن �لتز�من بÚ �لعمل 

 âيل“ يف �لنهاية تر�جعF�ذلك �أن ”�إ�رش ;k �لع�صكري و�ل�صيا�صي يف قطا´ غزة كان من≥و�صا

دون �أي ت�صوية ح≥ي≥ية. ور�أى هوDالء �ملëللون �أن ما ح�صل يف غزة هو �صبي¬ مبا ح�صل 

بالعملية  �الكتفاء  للعمل;  �إمكانيتان  غزة  قطا´  ”�إ�رش�Fيل“ يف   Ωأما� كان   åحي لبنان،  يف 

�÷وية �لكبرية �لتي نفذت يف 2008/12/27، و�الإعالن عن وق∞ �ل≥تال وحركة حما�ص 

يف حالة �صدمة، �أو تفعيل قوة �أكب و�أ�رش´ من �أجل –≥ي≤ �إ‚اR�ت برية على �الأرVص. 

بnيد �أن¬، ح�صÖ �لكتّاب، مãلما ح�صل يف لبنان، a≥د �ختارت ”�إ�رش�Fيل“ �لطري≤ �لو�ص§، 

aهي تت≥دΩ بب§ء باŒا√ �حتالل جزFي تكون نتيجت¬ fiدودة، وعندها تن�صÖë مع نفاد 

.
46

�صب �ملجتمع �لدو›

خا“ة:

 k يف �ملë�صلة، كان من �ملفرتVص �أال تكون �الإد�رة �ل�صيا�صية �الإ�رش�Fيلية للعدو�ن �صاأنا

�صيا�صي  طر±  وVصّد  fiدودة،  منط≥ة  Vصّد  موجهة   k حربا �لعدو�ن  �صّكل   åحي  ;k مع≥د�

و�حد، يعي�ص –â ح�صار دو› وال يتمتع بعالقات ح�صنة مع عدد ملمو�ص من �لدول 

بال¨ة  للعدو�ن  �الإ�رش�Fيلية  �ل�صيا�صية  �الإد�رة  تكون  �أن  بالتا›  يفرتVص  وكان  �لعربية. 

�الإ�رش�Fيلية  �ل≥يادة  �أXهرتها  �لتي  �ل�صورة  هي  تلك  تكن   ⁄ ولكن   ،ìصوVو�لو �لكفاءة 

للعدو�ن. aعلى �لرغº من �أن ”�إ�رش�Fيل“ ⁄ تعلن �أهد�± �لعدو�ن على وج¬ �لتëديد، غري 

k قد طر�أ على لهجتها �ملت�صددة �لتي ر�â≤a بد�ية �لعدو�ن; حيå عزت  k تدريجيا �أن تر�جعا

 Öتية للم≥اومة، ومنع تهريëرشب �لبنى �لتV وقفها الإطال¥ �لنار �إ¤ –≥ي≤ �الأهد�± يف

�ل�صالì عب �الأنفا¥، مع تنا�صي بع�ص �الأهد�± �لتي تد�ولتها �أروقة �ل�صيا�صة �الإ�رش�Fيلية 

يف وقâ �صاب≤، عالوة على �الن�صëاب �لكامل من قطا´ غزة دون قيد �أو �رش•; وهو لي�ص 

 .k k معتاد� k �إ�رش�Fيليا �صلوكا

 k k وعربيا ويمُ�صار �إ¤ �أن �لدولة �لعبية ⁄ ت�صتفد من �الإمكانيات و�لظرو± �ملتاحة د�خليا

k عندما �صارت �صفينة �أد�ء موD�ص�صتها �لع�صكرية مبا ال ي�صتهي¬ �مل�صتوى  k، خ�صو�صا ودوليا
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�ل�صيا�صي aيها. ولعل �الأد�ء �ل�صيا�صي و�لع�صكري �ملتميز لف�صاFل �مل≥اومة �لفل�صطينية 

يف قطا´ غزة لعÖ �لدور �الأبرR يف �إربا∑ �الأد�ء �ل�صيا�صي و�لع�صكري �الإ�رش�Fيلي، و�أa�صل 

�أهد�± �لعدو�ن. a�صالk عن �أن بيÄة تز�يد �لتعاط∞ �ملëلي و�لعربي و�لدو› مع a�صاFل 

�ل�صيا�صية من  �ملناورة  �الإ�رش�Fيلي على  �لطر±  �أربك قدرة  ”�إ�رش�Fيل“،  �مل≥اومة وVصّد 

و�نت�صار   ،k و�إعالميا  k �صيا�صيا و�هتز�Rها  ”�إ�رش�Fيل“  �صورة  ت�صوي¬  �إ¤  و�أدى  ناحية، 

k من ناحية �أخرى. موجات �ال�صتنكار و�لعد�ء لها عامليا
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¿Ghó©dG ∫ÓN »∏«FGô°SE’G …ôµ°ù©dG AGOC’G

العميد م. وليد �شكرية*

مقدمة:

لكل حرب �أهد�± �صيا�صية، ت�صعى �لدول �لتي تبادر للëرب �إ¤ –≥ي≥ها با�صتعمال 

�ملطلوبة.  �ل�صيا�صية   èFلنتا� وaرVص  تدمري√  �أو   ºص�ÿ� �إر�دة  لك�رش  �لع�صكرية،  �ل≥وة 

�لعمل  �صكل  تفرVص  وقد  للëرب،  �لد�aع  ت�صكل  موKDرة،  �صيا�صية  عو�مل  وللëرب 

�لع�صكري �ملنا�صÖ وحدود ��صتعمال �ل≥وة وكيفية ��صتîد�مها.

�أهد�±  –≥ي≤  �إ¤  �لع�صكري  بالعمل  ”�إ�رش�Fيل“   âصع�  Ωت≥د ما  على   k وتاأ�صي�صا

دو›  �صيا�صي  وVصع  بالعدو�ن  �أحا•  كما  غزة.  قطا´  على  عدو�نها  ور�ء  من  �صيا�صية 

�لع�صكري  �لعمل  �إطار  وحّدد  جهة،  من  للعدو�ن  �لدو�aع  من¬  لدت  ومُ ود�خلي،  و�إقليمي 

�ملمكن �عتماد√ وحدود√ لتë≥ي≤ �الأهد�± من جهة �أخرى. 

ولفهº �أد�ء ”�إ�رش�Fيل“ �لع�صكري خالل عدو�نها على غزة، ال بّد من معرaة �لوVصع 

وحدود  �صريها  طبيعة  وحدد  لها،  �لد�aع  �صكل  �لذي  �◊رب;  هذ√  يف  �ملوKDر  �ل�صيا�صي 

عملها �لع�صكري.

�صهدت  Rمنية  aرتة  يف  غزة  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  ح�صل  �ل�صيا¥  هذ�  ويف 

تهيÄة   âتطلب �ل�صلمية،  �لت�صوية  م�صرية  على  �نعكا�ص  لها  مهمة  �صيا�صية  ��صتë≥اقات 

�الأجو�ء �ملنا�صبة لها; ويكن تلîي�صها يف �لن≥ا• �لتالية:

1. �نتهاء aرتة �لتهدFة بÚ حما�ص و”�إ�رش�Fيل“ �أو�خر �صنة 2008.

2. �نتهاء والية �لرFي�ص fiمود عبا�ص يف 2009/1/9، وتلميí حركة حما�ص �إ¤ رa�صها 

�لتمديد ل¬ لي�صتمر يف �◊كº; ‡ا قد ين�ص∞ �أي م�صعى لت�صوية �صلمية على �مل�صار 

�لفل�صطيني يف حال Vصعفâ �صلطة عبا�ص �أو غاب عن �مل�رشì �ل�صيا�صي.

 Öلذي يتطل� �الأمر   ،2009/1/20 �أوباما �◊كº يف  بار�∑  �الأمريكي  �لرFي�ص   º3. ت�صل

“هيد �لطري≤ �أمام¬ لدaع �مل�رشو´ �الأمريكي يف �ملنط≥ة.

بëزب  تاأتي  قد   2009 aب�ير  �صبا•/  يف  نيابية  ”�إ�رش�Fيل“ النتîابات  ��صتعد�د   .4

�لليكود ‡ا قد يعي≤ �لت�صوية �ل�صلمية.

عميد مت≥اعد وباحå متî�ص�ص يف �ل�صوDون �لع�صكرية.
*
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اأوًل: الأهدا± الع�صكرjة وال�صيا�صية للعدوان

الإ�صرائيلي:

“ãلâ �الأهد�± �لع�صكرية �ملعلنة يف عدد من �لن≥ا• �أبرRها:

1. رد´ �مل≥اومة ومنعها من �إطال¥ �ل�صو�ريخ على �لبلد�ت و�ملدن �الإ�رش�Fيلية.

ل`”�إ�رش�Fيل“. ‡ا  �آمن   Ω�إ¤ حز� بوDرة م≥اومة،  �لوVصع يف قطا´ غزة; من  2. ت¨يري 

قوة  بناء  �إعادة  دون  يëول  ح�صار  وaرVص  �ل≥طا´،  يف  �ل�صلطة  ت¨يري   Öيتطل

.ìل �لفل�صطينية �مل≥اومة �أو تزويدها بال�صالFلف�صا�

3. ��صتعادة �÷ندي �الأ�صري جلعاد �صالي§.

ومن  �ل�صيا�صي،  �لوVصع  من  تمُ�صتîل�ص  و�لتي  �ملعلنة،  غري  �لع�صكرية  �الأهد�±  �أما 

�صري �الأعمال �لع�صكرية aهي:

.k 1. �ل≥�صاء على �مل≥اومة يف قطا´ غزة و�إ�ص≥ا• �ل≥طا´ ع�صكريا

�لãانية  لبنان  ب≥درتهº على �◊رب بعد حرب   ÚيليF�الإ�رش� K≥ة �÷نود  ��صتعادة   .2

 Öلتدري� من   Úصنت� بعد  �لع�صكرية  �ل≥طعات  م�صتوى  و�ختبار   ،2006 �صي∞  يف 

.kيل“ ومكانتها ع�صكرياF�و��صتعادة هيبة ”�إ�رش ،∞ãملك�

�ل≥طا´  يف  �لوVصع  ت¨يري  هدaها  �أن  ”�إ�رش�Fيل“   âأعلن� �ل�صيا�صي  �مل�صتوى  وعلى 

دون –ديد �صكل �لت¨يري بدقة. لكن �ملر�قÖ لدو�aع �◊رب، و�صري �الأعمال �لع�صكرية، 

و�ملباحãات �ل�صيا�صية ي�صتنتè �الأهد�± �لتالية:

�ل≥طا´;  على  عبا�ص  fiمود  �صلطة  وتكري�ص  حما�ص  حركة  �صلطة  على  �ل≥�صاء   .1

وتãبيتها بعد �نتهاء واليت¬ يف 2009/1/9.

2. تهيÄة �مل�صار �لفل�صطيني للت�صوية �ل�صلمية بال≥�صاء على �مل≥اومة، وبالتا› �إVصعا± 

موق∞ قوى �ملمانعة يف لبنان و�صورية و�إير�ن.

3. ��صت¨الل نتاèF �◊رب ل�صالí حكومة �إيهود �أوملرت يف �النتîابات �ل≥ادمة، ملنع 

و�صول حكومة تعرقل �لت�صوية �ل�صلمية.

4. “هيد �لطري≤ وتهيÄة �لوVصع �ملالºF �أماΩ �الإد�رة �الأمريكية �÷ديدة لدaع �مل�رشو´ 

k من �مل�صار �لفل�صطيني. �الأمريكي يف �ل�رش¥ �الأو�ص§ �نطالقا
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�إن �ل≥�صاء على �مل≥اومة يف غزة، ال ي�صتهد± �مل�صار �لفل�صطيني a≥§، بل قوى �ملمانعة 

كاaة يف �ل�رش¥ �الأو�ص§; ‡ا يدaع هذ√ �ل≥وى للتدخل ب�صكل �أو باآخر. aالوVصع �ل�صيا�صي 

�ل≥وة  ال�صتعمال   k حدود�  âر�صم �لعدو�ن،  من  �ملرجوة  و�الأهد�±  �ملت�صكل،  و�لع�صكري 

�لع�صكرية و�آلية ��صتîد�مها. a`”�إ�رش�Fيل“ ⁄ تكن طلي≥ة �ليدين با�صتعمال �ل≥وة �لع�صكرية 

حتى حدها �الأق�صى Vصّد �ملدنيÚ. ومن هنا “ãلâ �ل≥يود على عملها �لع�صكري يف �لن≥ا• 

�لتالية:

k على  1. خ�صية ”�إ�رش�Fيل“ من خ�صاFر كبرية يف �صفو± ع�صكرييها; ‡ا يرتد �صلبا

 k �صلبا وينعك�ص  ومكانتها،  ”�إ�رش�Fيل“  هيبة  وي�صع∞  للجي�ص،  �ملعنوي  �لوVصع 

على وVصع �◊كومة �الإ�رش�Fيلية يف �النتîابات.

ÿ� .2�صية من �لت�صبÖ باإحد�ç �نتفاVصة يف �ل�صفة �ل¨ربية; aاملطلوب �ل≥�صاء على 

�لت�صوية  لت�ص≥§  �ل�صفة  يف  تعميمها  ولي�ص  �لفل�صطيني،   Öل�صع� لدى  �مل≥اومة 

k �أكب الأمن ”�إ�رش�Fيل“. �ل�صلمية ومعها حكومة عبا�ص، �الأمر �لذي ي�صكل تهديد�

3. مو�جهة حرب على �÷بهة �ل�صمالية، ال تريدها ”�إ�رش�Fيل“، الإدر�كها حجº �لدمار 

�لذي �صيëل بها ونتاèF ذلك.

4. يف �أو�خر �◊رب �أ�صبí للر�أي �لعاΩ �لعاملي دور Vصاغ§ لت≥ييد عمل ”�إ�رش�Fيل“.

Kاfيًا: العمليات والتكتيكات الإ�صرائيلية 

خالل العدوان:

:IزZ ´ية قطاaرا¨L .1

 Úب  ìيرت�و وعرVص   ،ºك  35 بطول  �الأرVص  من  �رشي§  على  غزة  قطا´  يتد 

7-14 كº، بينما يبل≠ عدد �صكان¬ 1.5 مليون ن�صمة. وي≥�صº �إ¤ KالKة قطاعات; �ل�صما› 

حو�›  �صكان¬  عدد  ويبل≠  حانون،   âوبي الهيا   âوبي جباليا   ºيflو غزة  مدينة   ºّوي�ص

800 �أل∞ ن�صمة، وهو �الأقرب �إ¤ �لعم≤ �الإ�رش�Fيلي، و�ملكان �الأن�صÖ الإطال¥ �ل�صو�ريخ 

 íaل≥طا´ �÷نوبي مدينتي خان يون�ص ور�  ºّيل“. وي�صF�إ�رش�” �أهد�± حيوية يف  Vصّد 

�أل∞   400 حو�›  �صكان¬  عدد  ويبل≠   ،ìبال�صال �ل≥طا´  تزويد  ‡ر  وهو  مل�رش،  �ملëاذية 

a ،kي�صº جمموعة من �ملîيمات;  ن�صمة. �أما �ل≥طا´ �الأو�ص§، وهو �الأVصي≤، و�الأقل �صكانا

.)1( ºريطة رقÿ� نظر�



34

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

يفت≥ر قطا´ غزة �إ¤ �لعم≤ �ال�صرت�تيجي; aكل¬ Vصمن مدى نري�ن �ملدaعية، و�أرVص¬ 

م�رش  مع  حدود√  كون  fiا�رشة،  مبدينة  �أ�صب¬  وهو  �ملرتفعات،  من  خالية  م�صطëة 

 k ع�صكريا �قتëام¬  خالل  من  �إما  �إ�ص≥اط¬  ويكن   .k بëر� –ا�رش√  و”�إ�رش�Fيل“  م¨ل≥ة، 

و�حتالل مدن¬ وتدمري �مل≥اومة �ملد�aعة عن¬، �أو من خالل ح�صار√ وقطع م≥ومات �◊ياة 

aي¬، كال¨ذ�ء و�ملاء و�لدو�ء و�لطاقة.

اÿريطة رقم (1): مدن قطا´ ZزI وحدوO√ وموقع¬ Vشمø الإقليم1
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2. قرار العدوان وبدايت¬:

للعملية،  �الإعد�د  لكن  �لعدو�ن،  ب�صن   k ”�إ�رش�Fيل“ قر�ر� �تîذت  متى  –ديد   Öي�صع

، بد�أ قبل نëو �صتة �أ�صهر من بدء �لعدو�ن. وعلي¬، aاإن �لعدو�ن 
2
ح�صÖ م�صادر �إ�رش�Fيلية

�صل�صلة  من  جزء  �صوى  لي�ص   2008/12/27  Ωيو بد�أ  �لذي  غزة  قطا´  على  �لع�صكري 

�ل�صيا�صي و�لع�صكري. a≥طا´  �الأعمال الإ�ص≥ا• �مل≥اومة يف قطا´ غزة، وت¨يري �لوVصع 

k �أو با◊�صار  غزة ل�ص¨ر م�صاحت¬ وكãاaة �صكان¬ �أ�صب¬ مبدينة ت�ص≥§ باقتëامها ع�صكريا

و�ال�صتنز�±. ومن هنا aاإن �◊�صار �لتمويني �مل�صدد على قطا´ غزة �لذي �صب≤ �لعدو�ن 

ب�صهور، هو جزء ‡هد للعدو�ن، الإVصعا± قدرة �ملجتمع �ملدÊ على �ل�صمود. و��صتمر�ر 

للعدو�ن  ��صتمر�ر  هو  �الإعمار،  �إعادة  ب�رشو•   R�و�البتز �لعدو�ن،  �نتهاء  بعد  �◊�صار 

بو�صاFل �أخرى غري ع�صكرية لتë≥ي≤ مكا�صÖ �صيا�صية.

3. ال�شرتاتيéية الإ�öاFيلية املعتمدI ‘ العدوان:

وتد�عيات   k ع�صكريا �مل≥اومة  على  لل≥�صاء  �ملدن   Ωاëقت� ”�إ�رش�Fيل“ �صعوبة  الإدر�∑ 

ذلك، �عتمدت �ÿطة �لتالية: �ل≥�صاء على قيادة �مل≥اومة، و�إVصعا± بنيتها �لع�صكرية ما 

وعلى  �ل≥طا´،  يف  �لوVصع  على  �ل≥يادة  �صيطرة  وa≥د�ن  Vصيا´  حالة  �إKارة  بهد±  �أمكن 

�ملجتمع  على  و�ل�ص¨§   ;Êملد� �ملجتمع  �صوDون  �إد�رة  وعلى  للم≥اومة،  �لع�صكرية  �لبيÄة 

�ملدÊ لزر´ �لياأ�ص و�إVصعا± �صمود �ل≥طا´، وتهيÄة �ملناñ لدخول قو�ت غري م≥اومة، 

بهد± �ل�صيطرة على �ل≥طا´، بëيå تكون نو�تها قو�ت �لرFي�ص عبا�ص مع قو�ت عربية 

�أو دولية.

4. عملية الت†شليπ الإ�öاFيلية:

لتë≥ي≤ �ملفاجاأة نفذت ”�إ�رش�Fيل“ �إجر�ء�ت الإخفاء نو�ياها منها:

بع�ص  و“رير   k جزFيا �ملعابر   íبفت بار�∑  �إيهود  �الإ�رش�Fيلي  �لدaا´  وRير  قر�ر   •
�لعمل  على   ºلت�صمي�  Ωبعد �أوحى  ‡ا  �لعدو�ن.  قبيل  غزة  قطا´  �إ¤  �لتموين 

�لع�صكري.

�ل≥ادة  مع  �الأمني  �لوVصع  مناق�صة  �مل�ص¨ر  �لوRر�ء  جمل�ص   Ωعز عن  �الإعالن   •
�لع�صكريÚ يف �ليوΩ �لتا› لبدء �لعدو�ن.

على   Öقري عدو�ن  ال  �أن  حما�ص  ل≥يادة  �لعربية  �لر�صمية  �÷هات  بع�ص   Úتطم  •
�ل≥طا´. 
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5. قوام القوات الإ�öاFيلية امل�شاركة بالعدوان:

�صار∑ يف �لعدو�ن كاaة �أنو�´ �ل≥و�ت �لبية، و�÷وية، و�لبëرية.

اأ. القوات الÈية: ت≥در �ل≥و�ت �لبية �الإ�رش�Fيلية �مل�صاركة بëو�› 15-20 �أل∞ جندي 

م�صكلÚ من:

خا�صة  ووحد�ت   ،Úمظلي لو�ء   ،Givati جفعاتي   ،Golani  Êجوال نîبة:  �ألوية   •
�أخرى.

�لدaا´ �الإقليمي حول غزة،  نظامية: من �لفرقة �ملدرعة يف �÷نوب، وaرقة  �ألوية   •
ومدaعية  وهند�صة  و�ل�صمالية،  �لو�صطى  �ملنط≥ة  من   âصت≥دم�� دبابات  وقطعات 

.Úو�لتاأم ،ºة �لدعëة �أ�صلaوحرب �إلكرتونية وكا

��صتدعاء 6,500 جندي كمرحلة �أو¤، ºK �أذن با�صتدعاء   ”ّ  åحي �حتيا•:  قو�ت   •
حو�› ع�رشة �آال± �آخرين. ⁄ ت�صار∑ جميعها يف �ملعار∑ ب�صكل مبا�رش.

�أو   )F-16( �إ±-16  �أنو�´  ��صتîدمâ طاFر�ت قاذaة م≥اتلة من  القوات ا÷وية:  ب. 

 k �صرّي للمر�قبة و�ل≥�ص∞ ح�صÖ �◊اجة. علما �إ±-F-15( 15( وحو�مات flتلفة وطري�ن ممُ

�أن معظº �صالì �÷و �الإ�رش�Fيلي كان موDهالk لال�صتîد�Ω وذلك لهدوء �÷بهات �الأخرى.

.k ج. القوات البëرية: عدد من �لزو�ر¥ و�ل�صفن �لبëرية ◊�صار قطا´ غزة بëر�

6. وقاFع العدوان الع�شكر… الإ�öاFيل«:

ّ” تنفيذ �لعملية �لع�صكرية على مرحلتÚ; بد�أت بعملية جوية ºK عملية برية. ولتë≥ي≤ 

�ملفاجاأة، �إVصاaة لعمليات �لت�صليل، بد�أت ”�إ�رش�Fيل“ عدو�نها ب�رشبة جوية مباغتة، قبل 

�أن ت�صتدعي �الحتيا• و–�صد قو�تها �لبية.

اأ. ال†öبات ا÷وية:

طاFرة   60  Ω�ب≥و كãيفة  جوية  ب�رشبة   2008/12/27  Ωيو  11:33 �ل�صاعة  بد�أت 

 ،Hatzerim  Ëوحت�رش  ،Hatzor حت�صور  قو�عد  من   â≤نطل� و�إ±-16  �إ±-15 

Ramat David. ��صتهدâa �ملر�كز �الأمنية �لع�صكرية وم≥ر�ت قيادة،  ور�مات ديفيد 

 Ω�12:00 ب≥و �ل�صاعة  م�صتîدمة مÄة �صاروñ خالل Kالç دقاF≤. تالها موجة Kانية 

 .k م�صب≥ا و�ملëددة  �ملë�رشة،  �ل�صو�ريخ  من�صات   âق�صف م≥اتلة  قاذaة  طاFرة   40

بالتë�صري  با�رشت  قد  تكون  �لتي  �لب�رشية   ºلطو�ق� وقتل  �ملن�صات،  تدمري  بهد± 
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من  flتل∞   Ω�ب≥و flتلفة  �أهد�±  على  �ل¨ار�ت   âوتتابع �الأو¤.  �ل¨ارة  على  للرد 

�لطاFر�ت.

��صتهدâa �لعملية �÷وية، �لتي ��صتمرت حتى بدء �لعملية �لبية يف 2009/1/3، قيادة 

�ل≥�صاء  fiاولة  �◊كومة،  ودو�Fر  �ل≥ادة،  ومناRل  �◊كومة،  مر�كز  aدمرت  �مل≥اومة; 

�إطال¥  قو�عد   âصف�≤a للم≥اومة;  �لع�صكرية  �لبنية   âaصتهد�� كما  �مل≥اومة.  قيادة  على 

�أ�صلëة  ”�إ�رش�Fيل“ flاRن  �ل�صو�ريخ، ومر�كز �مل≥اومÚ، وflاRن �لعتاد، وما تعت≥د√ 

�ملëاذي   Philadelphi Corridor aيالدلفي  fiور   âaو��صتهد  .Úللم≥اتل  Åابfl �أو 

للëدود مع م�رش، بهد± تدمري �الأنفا¥ �لتي تزود �ل≥طا´ بال�صالì �أو ببع�ص م�صتلزمات 

�لتë�صينات.  ÿر¥  �ملعدة   )GBU-39(  39 يو  بي  جي  قنابل  م�صتîدمة  �ل�صمود، 

 Êملد� �ملجتمع  �صمود  م≥ومات   âaصتهد�� �أهد�aها;  بنك  ونفد  �مل≥اومة،  من  تنل   ⁄ وملا 

يومية  جماRر  �رتكاب  وتعمدت  وغريها،  “وين  وflاRن  fiروقات  fiطات  ب≥�ص∞ 

�لف�صفور  قنابل   âدمîو��صت  .ºصموده� و�إVصعا±   ºنفو�صه يف   Öلرع� لزر´   ،Úباملدني

�الأبي�ص White Phosphorus (P4)، �ملعرو± با�صWilly Bete º، ومتفجر�ت �ملعدن 

�لكãي∞ �ÿامل )�لد�Dense Inert Metal Explosive (DIME) )Ë، و�ل≥نابل �لفر�غية 

.Thermobaric

ب. العملية الÈية:

 k م�صتفيدة من �لعملية �÷وية، ��صتنفرت ”�إ�رش�Fيل“ قو�تها �لبية، و��صتدعâ ق�صما

 2009/1/3 ويف  غزة.  قطا´  حول  ح�صد  بعملية   Ωلت≥و �ألويتها   âوحرك �الحتيا•;  من 

 âكن“  åحي و�لبëرية.  �÷وية  �ل≥و�ت  من   ºبدع غزة،  قطا´  على   k بر�  Ωبالهجو بد�أت 

من �ل�صيطرة على �ملناط≤ �ÿالية من �لتجمعات �ل�صكانية، م�صتفيدة من تفوقها �لكبري 

بال≥وى و�ل�صالì، وfiدودية ت�صلí �مل≥اومة الإحكاΩ �◊�صار حول �ملدن.

 Netzarim  Ëنت�صار �إ¤ ما كان م�صتعمرة  �ملدرعة  �الإ�رش�Fيلية  �لبية  �ل≥وى   âدخل

جنوبي مدينة غزة، لف�صل �ل≥طا´ �إ¤ �صطرين، وح�صار مدينة غزة من �÷نوب. 

�Œاهات ت≥دΩ وعمل �ل≥و�ت:

�ل≥طا´. غرب  �صمال  يف  الهيا   âبي وغربي  �صما›  �إ¤   Úمظلي لو�ء   Ωت≥د •
جباليا.  ºيflو حانون   âبي �رشقي  �إ¤   Êجوال لو�ء   Ωت≥د •
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.Ëنت�صار م�صتعمرة  مكان  �إ¤  مدر´  لو�ء  • دخول 
ومدينة ع�ص≥الن.  íaر مطار  باŒا√  �ل≥طا´  جنوبي  يف  جفعاتي  �للو�ء  • عمل 

 .Úو�لتاأم ºلدع� قو�ت  ومن  �الحتيا•  من  �أخرى  قوى  عن   kصال�a •

�ل≥طا´.  من  �ل�صما›   ºل≥�ص� حول  �لطو¥  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص   ºأحك� a≥د  وبذلك 

وحاول   .k ت≥ريبا �ملدنية  �لتجمعات  fiي§  كامل  مع  “ا�ص  على  �لبية  قو�ت¬   âëو�أ�صب

 âوبي الهيا   âوبي جباليا   ºيfl لف�صل  جباليا;   ºيflو غزة  مدينة   Úب خر¥  –≥ي≤ 

�÷هة  على  هجوم¬  aركز  �لتجمعات.  هذ√  بع�ص  ب�ص≥و•   kأمال� غزة،  مدينة  عن  حانون 

 íيفل لعل¬  �لبëر،  جهة  من  �ل¨رب  من   Ωلهجو� حاول  a�صل  وملا  جباليا،   ºيîمل �ل�رشقية 

ولكن¬ ⁄ يتمكن. تكبد �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي خ�صاFر كبرية نتيجة fiاولت¬ �القتëاΩ هذ√، 

k �صعوبة دخول �ملدن، ومدى ��صتعد�د �مل≥اومة لهذ√ �ملو�جهة. aاأدر∑ جيد�

بعدها �قت�رش عمل �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي على �ل�ص¨§ بالنري�ن على تîوΩ �لتجمعات 

على  بعزم¬   k موحيا fiدود،   Ωت≥د مع  �أ�صلëت¬،  مدى  من   k م�صتفيد� بعد،  عن  �ل�صكانية 

 Úملدني� ��صتهد±  كما   .Êاãل�  Ωليو� يف  �لكرة  ليعيد  مو�قع¬،  �إ¤  يرت�جع   ºK  ،Ωاëالقت�

 ÚÄلالج� وت�ص¨يل  الإغاKة  �ملتëدة  �الأ·  وكالة  مد�ر�ص  كا�صتهد�±  �ملجاRر،  بارتكاب 

 United Nations Relief and Works )�الأونرو�(  �الأدنى  �ل�رش¥  يف   Úلفل�صطيني�

 ºّو�لتي ت�ص ،Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

k خ�صاFر ب�رشية كبرية، بهد± ك�رش �إر�دة �ل�صمود لدى �ملجتمع  Œمعات للناRحÚ، موقعا

.Ωالت �أو �ال�صت�صالRلتنا� Ëص¨§ على قيادة �مل≥اومة لت≥دV و–ويل¬ �إ¤ عن�رش ،Êملد�

ت�صنيف¬   Öح�ص �لãالãة  �ملرحلة  بدء  عن  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص  �أعلن   2009/1/7 ويف 

k نيت¬ �قتëاΩ �ملدن. �إال �أن¬ �أماΩ �صعوبة ذلك، و�أماΩ تهديد�ت �صدرت من  للمر�حل، معلنا

�÷بهة �ل�صمالية مع لبنان، �كتفى بتكãي∞ �لعمل �÷وي لتدمري �ملنط≥ة �ملëاذية للëدود 

��صتمر�ر√  مع   ،ìل�صال�  Öتهري “نع  عاRلة  منط≥ة  الإيجاد   ;íaر مدينة  من  �مل�رشية 

.Êة وعلى �ملجتمع �ملدaبال�ص¨§ على �ملدن كا

 ºيfl �رشقي  يف  �الأمتار  من  مÄات  ب�صع  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص   Ωت≥د �ملرحلة  هذ√  يف 

 åحي ;íaيف مدينة ر Ωإ¤ حي �ل�صال� ºKإ¤ تل �لهوى جنوبي مدينة غزة، و� k جباليا، والح≥ا

وق∞  علن 
مُ
�أ  2009/1/17 ويف  تدمريها.  بعد  �ملنط≥ة   êخار  Öëن�ص�  ºK ل�صاعات  ��صت≥ر 

�إطال¥ �لنار من طر± و�حد.
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ج. حéم العمπ الع�شكر… ل�شìÓ ا÷و الإ�öاFيل«:

ذكر Vصاب§ رaيع �مل�صتوى يف �صالì �÷و �الإ�رش�Fيلي، �أ�رش± على �◊رب �الأخرية 

، و�أطل≥â �أل∞ 
3
يف غزة، �أن �ملروحيات �مل≥اتلة قامâ ب` 1,500 غارة على �أهد�± يف �ل≥طا´

. و�أ�صار �لكاتÖ يف جريدة يديعوت 
4Orev ∞وعوري Hellfire ايرa من نو´ هيل ñصارو�

�أن �صالì �÷و  �إ¤   Nahum Barnea برنيا´   Ωناحو  Yedioth Ahronoth �أحرونوت 

.
5
�الإ�رش�Fيلي نّفذ خالل �لعملية KالKة �آال± طلعة جوية هجومية

بعد  غزة  قطا´  �إ¤   âو�صل م�صت≥لة،  بريطانية  طبية  بعãة  الأول  ت≥رير  يف  وجاء 

 Úب �ملمتدة  �لفرتة  خالل  غزة  قطا´  على  �أل≥ى  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص  �أن  �◊رب،  �نتهاء 

2008/12/27 و2009/1/18، نëو 1.5 مليون طن من �ملتفجر�ت، وذلك على م�صاحة 

�أي  �إن�صان،  1.5 مليون  ما يزيد على  توDوي   ،k 35 كº طوالk و14 كº عرVصا  Rال تتجاو

. وح�صÖ معطيات �ملركز �لفل�صطيني ◊≥و¥ 
6
مبعدل طن من �ملتفجر�ت للفرد �لو�حد

 Ìأك� غزة  قطا´  �صمال  fiاaظة  يف  �الإ�رش�Fيلية  �ل�رشبات  كãاaة   â¨بل a≥د  �الإن�صان، 

 â¨بل íظة دير �لبلaاfi ويف ،
2
ºرشبة/ كV 13 ، ويف fiاaظة غزة 

2
ºرشبة/ كV 26 من 

 ،
2
ºك Vرشبة/   18  â¨بل a≥د  يون�ص  خان  fiاaظة  يف  �أما   ،

2
ºك Vرشبة/   18.4 �لن�صبة 

.)2( ºريطة رقÿ� نظر� ;
2
ºرشبة/ كV 35 ويف fiاaظة رía كانâ �لن�صبة 
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äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 41

الأداء الع�صكري الإ�صرائيلي

Kالثًا: النتائè واخل�صائر الع�صكرjة الإ�صرائيلية 

جراء العدوان:

�إخفاء  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو  لتعمد  بدقة،  �الإ�رش�Fيلية  �ÿ�صاFر  –ديد   Öل�صع� من 

خ�صاFر√، الأ�صباب عدة منها:

k، ال�صتعادة K≥ة �÷نود و�ل�صعÖ ب≥درة �÷ي�ص بعد a�صل¬  k، ولو F�Rفا • يريد �نت�صار�
يف حرب “وR/ يوليو 2006.

�◊كومة.  íل�صال  k �نتîابيا ال�صت¨الل¬   k نظيفا  k �نت�صار� • يريد 

لن≥ل   k ميد�نيا �لتو�جد  من  �لعاملية   Ωالإعال� و�صاFل  �الإ�رش�Fيلية  �◊كومة   âمنع لذلك 

ح≥اF≤ ما يë�صل، كما �صëبâ �أجهزة �لهات∞ �ÿلوية من �÷نود، ملنعهº من ن≥ل �لوقاFع 

�إ¤ ذويهº، و�تîذت تد�بري عدة الإخفاء ح≥اF≤ ما يë�صل. وتولâ ‚مة د�ود �◊مر�ء 

◊≥ي≥ة   kإخفاء� �◊رب،  aرتة  يف  �لطر¥   çو�دëب �الإ�صابات  من  ع�رش�ت  �أعد�د  �إذ�عة 

�الإ�صابات يف �ملعار∑.

aيما   .
8
�÷رحى من  ع�رش�ت  وب�صع   ،kقتيال  13 حو�›  ”�إ�رش�Fيل“ ب�ص≥و•   âaعرت�

�أعلنâ �مل≥اومة عن قتل ع�رش�ت �÷نود �الإ�رش�FيليÚ مبا ي≥ارب �ملاFة، وتدمري و�إعطاب 

.
9
حو�› 50 دبابة، وجر�aة و�حدة، و�إ�ص≥ا• طاFرة م�صرية، و�إ�صابة �أربع مروحيات

 Ωاëع ع�صكرييها لاللتaتد ºلa ،رFصا�ÿ� إ¤ تفادي� �لبدء  ”�إ�رش�Fيل“ منذ   âل≥د �صع

k، كمëاولة ��صتطال´ الختبار مدى قوة �مل≥اومة. بل �عتمدت �لذر�´  مع �مل≥اومة �إال نادر�

�لطويلة من خالل �ال�صتبا∑ عن بعد خارê مدى �أ�صلëة �مل≥اومة. وباالإVصاaة �إ¤ Vصع∞ 

ت�صلí �مل≥اومة، aمن �لطبيعي �أن تكون �ÿ�صاFر �الإ�رش�Fيلية fiدودة يف �لعديد و�لعتاد.

رابعًا: تقييم الأداء الع�صكري الإ�صرائيلي 

خالل العدوان:

�ملتفوقة  �أ�صلëتها  ومنظومات  �لع�صكرية  �آلتها  على  عدو�نها  ”�إ�رش�Fيل“ يف  �عتمدت 

k; لتدمري �الأهد�± �ملكت�صفة �أو �ملتوقعة، م�صتîدمة �لرمي عن بعد دون êّR قو�تها  نوعيا

�لطري�ن   Ω�دîصت�� على  وركزت  للî�صاFر.   k تفاديا �مل≥اومة،  مع   Ωاëلت� مبعار∑  �لبية 

 ،k �مل≥اتل �ل≥اذ± وحو�مات �لدعº �لناري و�لطري�ن �مل�صري ملعا÷ة �أي هد± يكت�ص∞ aور�
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 §Fو�صا Úمع بŒ م�صتفيدة من عنا�رش منظومة �ل�صبكة �ملركزية �لتي تعتمدها، و�لتي

�الأ�صلëة ح�صÖ وVصعها  �لتاأKري من flتل∞   §Fالأهد�±، وو�صا� �ال�صتطال´ و�كت�صا± 

ووVصع �لهد±، وم≥ر�ت �ل≥يادة �لتي –لل �الأهد�± م�صتعينة باأجهزة �لكمبيوتر وتتîذ 

�ل≥ر�ر.

�ال�صتطال´   §Fوو�صا �مل�صتمرة،  �÷وية  �ملر�قبة  على  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص  و�عتمد 

�الأرVصية مبîتل∞ �أ�صكالها من مر�قبة �أو تن�صâ وغريها، وعلى �لعمالء د�خل �ل≥طا´; 

�ل≥يادة،  مب≥ر�ت  �ل≥ر�ر  و�تîاذ   k �رشيعا معا÷تها   ºّليت �الأهد�±،  و–ديد  الكت�صا± 

و�لتاأKري �لفوري عليها بالو�صاF§ �ملنا�صبة.

�أما يف عمل¬ �لبي aاعتمد �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي �ال�صتبا∑ عن م�صاaة خارê مدى �أ�صلëة 

تفادي  �مل≥اومة، وبالتا›  تاأKري  �ملتفوقة، وتفادي  باأ�صلëت¬  �لتاأKري  ليتمكن من  �مل≥اومة، 

�ÿ�صاFر. و�عتمد �÷ي�ص على �لتهويل باقتëاΩ �ملدن بتكر�ر عمليات �لت�صعيد بال≥�ص∞، 

عملية  وهذ√  �ل�صاب≥ة.  مو�قع¬  �إ¤  يرت�جع   ºK �ملدن،  �صيدخل  �أن¬   k �إيهاما  kقليال  Ωو�لت≥د

�ل�صمود;  على   ºوقدرته  ºو�أع�صابه  Êملد� و�ملجتمع   Úمل≥اوم� معنويات  على  Vص¨§ 

 ºرب بال≥وة، ور�ص◊� ºوتدمري للم≥اومة ◊�ص Ωاëعملية �قت âولي�ص ،ñصوVللر ºعهaلد

نتاFجها. كما حاول ��صتطال´ قدرة �مل≥اومة على �ملو�جهة مبëاولت¬ a�صل flيº جباليا 

عن مدينة غزة، وملا �أدر∑ ��صتعد�د �مل≥اومة للمو�جهة; ⁄ يكرر ذلك.

�الأحياء،  لبع�ص  �ÿارجي  �ل�صتار  يف  �مل≥اومة   âصعفV �أن  بعد  �الأخرية،   Ωالأيا� ويف 

 ºK ،دودةfi اتaيلي بع�ص �الخرت�قات مل�صاF�نتيجة �الإنها∑ و�لدمار; نفذ �÷ي�ص �الإ�رش

عاد �إ¤ مو�قع¬ �ل�صاب≥ة.

ونîل�ص من ذلك �إ¤ ما يلي:

.§≤a يل“ يف –≥ي≤ �أهد�± �لعملية بالعمل �÷ويF�إ�رش�” íتنج ⁄  .1

و�ال�صتنز�±  بال�ص¨§  �أو  �لبية،  باملناورة  �مل≥اومة  �صمود  ك�رش  يف   íتنج  ⁄  .2

و�◊رب �لنف�صية.

⁄ تتجر�أ على ت�صعيد �لعمل �لع�صكري �لبي، خ�صية �ÿ�صاFر ب�صفو± جي�صها،   .3

k عن مو�جهة نتاFجها. k من تدخل �÷بهة �ل�صمالية �لتي ما R�ل عاجز� وخوaا

ملا a�صلâ يف ت¨يري �لوVصع يف قطا´ غزة �أ�صبí هدaها –≥ي≤ ترتيبات �أمنية على   .4
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�لواليات  k مع  �تفاقا  âاأبرمa �ل≥طا´.   íإعادة ت�صلي� �◊دود مع م�رش –ول دون 

 North )�لناتو(  �الأطل�صي  �صمال  وحل∞  �الأخرية  �إمكانيات  لت�صîّر  �ملتëدة; 

Atlantic Treaty Organisation (NATO)، ودوالk عربية لهذ√ �ملهمة. 

�أKبتâ حرب غزة، على �صاكلة حرب “وR/ يوليو 2006، ��صتمر�ر �عتماد ”�إ�رش�Fيل“ 

k، لتë≥ي≤ �لتفو¥ على قوى نظامية كال�صيكية �لت�صلí و�لتكتيك;  على �الآلة �ملتفوقة نوعيا

�ل≥و�ت   âل�R وما  �ل≥تال.  يف  وتكتيكاتها  �مل≥اومة  على  �لن�رش  –≥ي≤  عن  عاجزة  لكنها 

�لبية تî�صى ك�صÖ �ملعار∑ با÷ندي �ملتفو¥ و�مل�صتعد للت�صëية; ‡ا يوDكد ‚اì خيار 

�مل≥اومة وتكتيكها مبو�جهة ”�إ�رش�Fيل“.

خام�صًا: تداعيات العدوان عل≈ اجلاÖf الإ�صرائيلي:

�لعدو�ن،  هذ�  يف  �لرد´   â≤≤يل“ حF�إ�رش�” �أن  بار�∑،  �الإ�رش�Fيلي  �لدaا´  وRير  ر�أى 

�ÿ�صاFر  Rيادة  �صوى  �أخرى   k �أهد�aا  ≥≤ëي ال  ��صتمر�رها  الأن  �لعمليات،  وق∞   Öوطل

 Öة �ل�صع≤K يلية �أنها ��صتعادتF�كما �عتبت �ل≥يادة �الإ�رش .
10

ومزيد من �ل�ص¨§ �لدو›

2006. كما  با÷ي�ص وب≥يادت¬ الإد�رتها �◊رب، بعد a≥د�نها لها يف حرب “وR/ يوليو 

k، بعد �إعادة تاأهيلها، خا�صةk �أنها  �ختبت قيادة �÷ي�ص، م�صتوى �أد�ء ت�صكيالتها ميد�نيا

�أ�رشكâ قطعات من flتل∞ �ملناط≤; �ل�صمالية و�لو�صطى و�÷نوبية.

و�لو�قع �أن ��صتعادة ”�إ�رش�Fيل“ ل≥درة �لرد´ F�Rفة و�إعالمية، هدaها �لتاأKري يف �ملجتمع 

�الإ�رش�Fيلي و�لر�أي �لعاΩ �أكÌ من كونها و�قعية. aوRير �لدaا´ �أقر بعدΩ جدوى ��صتمر�ر 

�لعدو�ن، لعجز√ عن –≥ي≤ �أي �أهد�±. وخف�صâ �◊كومة �الإ�رش�Fيلية �أهد�± �لعدو�ن 

من ت¨يري �لوVصع يف قطا´ غزة ووق∞ �ل�صو�ريخ، �إ¤ �◊�صول على ترتيبات �أمنية ملنع 

. a�صالk عن ��صتمر�ر خ�صيتها من حرب على �÷بهة �ل�صمالية. 
11

ìل�صال� Öتهري

k، بال�صالÿ ìوVص معار∑  V kصّد قوى مكاÄaة لها، ولو جزFيا a`”�إ�رش�Fيل“ ⁄ تدخل حربا

k �عتمدت قوة نري�ن كبرية  aعلية –دد قدرة وكفاءة �ل≥و�ت �الإ�رش�Fيلية. بل خاVصâ حربا

عن بعد Vصّد �مل≥اومة، دون �اللتëاΩ معها القتالعها من �أماكنها. وبهذ� �أXهرت �◊رب 

 k عدΩ قدرة ”�إ�رش�Fيل“، وتفاديها �قتëاΩ �ملدن �أو �ل≥رى و�ملëميات �ملë�صنة، �ملعدة جيد�

للدaا´، �إالّ بعد تدمريها �أن ��صتطاعâ ذلك.



44

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

هذ√  حماية  عن  وعجزها  �مل≥اومة،  ل�صو�ريخ  �لد�خلية  جبهتها  �نك�صا±  Xهر  كما 

الإدر�كها  �ل�صمالية;  �÷بهة  مع  حرب  يف  �لتور•  وتفاديها  خوaها  على  عالوة  �÷بهة، 

�صيا�صية  خالل  من  �مل≥اومة  مو�جهة  �إ¤  ”�إ�رش�Fيل“  و÷اأت  �ملو�جهة.  هذ√  �صلبيات 

وعزل  ◊�صار  عربية  وبدول  �◊ليفة  �لكبى  بالدول  و�ال�صتعانة   ،Ê�مليد� �◊�صار 

قوى  �إ¤  عات≥ها  عن  �مل≥اومة  مع  �ملو�جهة  م�صوDولية   âن≥ل �أي  عليها.  و�ل�ص¨§  �مل≥اومة 

 /Rو“ حرب  هزية   s§îيت  ⁄ �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص  �إن  �ل≥ول  وخال�صة  وعربية.  دولية 

و�ل≥�صاء   k ميد�نيا �مل≥اومة  مو�جهة  من  يكuن¬  �لذي  �لوVصع  �إ¤  وينت≥ل   ،2006 يوليو 

عليها.

ل�صّد  ومنظومة  �لد�خلية،  جبهتها  ◊ماية  �صاروخي  در´  ”�إ�رش�Fيل“ لبناء  ت�صعى 

�ل�صو�ريخ بعيدة �ملدى; لتë�صن �أد�ء قو�تها. لكنها ما تز�ل Vصعيفة يف ��صتîد�Ω قو�تها 

للجنود  و�الجتماعي  �لنف�صي  �لوVصع  معا÷ة   Öتتطل وهذ√   .Ωاëلت� معار∑  يف  �لبية 

و�ملجتمع، ورaع م�صتوى �لتدريÖ لالحتيا• �إ¤ م�صتوى �ألوية �لنîبة، �أو �نتظار �خرت�´ 

�أ�صلëة جديدة ت�صاعد يف حّل هذ√ �مل�صكلة.

كان يفرتVص �أن تزيد ”�إ�رش�Fيل“ �ألوية �لنîبة �مل�صاة بعد حرب “وR/ يوليو 2006، 

وترaع من م�صتوى �أد�ء قو�ت �الحتيا•; ملو�جهة �مل≥اومة وتطهري �أع�صا�صها، لكن حرب 

غزة ⁄ تãبâ ذلك.
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¿Ghó©dG ∫ÓN »∏«FGô°SE’G ΩÓYE’G äÉ¡LƒJ

اأ. عدنان اأبو عامر*

مقدمة:

 Öو�ن÷� flتل∞  غزة  قطا´  على  �الأخرية  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  تاأKري�ت   âصمل�

 k مرور� و�لع�صكري،  �ل�صيا�صي   Úبا÷انب  k بدء� �الإ�رش�Fيلي،  �ملجتمع  د�خل  و�ملجاالت 

�لتاأKري  �صكل  وقد  �الإعالمية.  باملجاالت  و�نتهاء  و�ملعي�صية،  �القت�صادية  باالأوVصا´ 

�أهمها  k للكãري من �العتبار�ت، لعل  �لتاأKري�ت، نظر� k يف جممل تلك  k مهما �الإعالمي fiور�

�أن تاأKري�ت¬ تبدو للعيان ب�صورة مبا�رشة، وبالتا› يكن للباحå �أن ير�صدها ويتابعها 

.∞ãب�صكل مك

للعدو�ن  �الإعالمي  �لتاأKري  �صملها  �لتي  �ملوD�رش�ت   ºأه� لر�صد  �لدر��صة  هذ√  وتاأتي 

�إ¤  بالنظر  منها  تعل≤  ما  �صيّما  ال  �الإ�رش�Fيلي،  �الإعالمي  �الأد�ء  جممل  على  غزة  على 

جمرياتها وت�صîي�ص �أحد�Kها، و�رشد يومياتها، و�لرتكيز على �لوXيفة ”�ل≥ومية“ �لتي 

�لع�صكرية   Úص�صت�Dملو� �لو�Vصí خل∞  �الإ�رش�Fيلي، من خالل �ال�صطفا±   Ωالإعال� �أد�ها 

�لع�صكري  �لناط≤   Úب �لتفري≤  مبكان  �ل�صعوبة  من  aيها  �أVصëى  لدرجة  و�ل�صيا�صية، 

للجي�ص وبÚ �ملر��صل �لع�صكري للتلفزيون.

 Ωالإعال� لو�صاFل  �ليومية  �ملتابعة  على  �أجز�Fها   ºمعظ يف  �لدر��صة  �عتمدت  وقد 

�الإ�رش�Fيلية، �ملرFية و�مل�صموعة و�ملكتوبة، حتى تîرê معبة ح≥ي≥ة عن �الأد�ء �الإعالمي 

.íصV�لها ب�صكل مبا�رش و

k لهذ� �ملëور �ملهº من fiاور تاأKري�ت  k و�Vصëا وياأمل �لباحå �أن ت≥دΩ �لدر��صة عرVصا

�لعدو�ن على غزة على �ملجتمع �الإ�رش�Fيلي، و�صوالk �إ¤ aهº و�إدر�∑ طبيعة �الإعالa Ωي¬، 

باأن   k علما �الإ�رش�Fيلية“!  �◊روب  ”Rمن  يف   Ωالإعال� �أد�ء  �آلية  على   ،kقليال ولو  و�الطال´، 

�الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي نظر �إ¤ �ل�رش�´ �لعربي �الإ�رش�Fيلي منذ بد�يات¬ �الأو¤ وحتى �ندال´ 

k ما كان يكتفي مبا “لي¬ علي¬ �ل�صلطة  �لعدو�ن �الأخري على غزة، من منظار �الأمن، وكãري�

باحa åل�صطيني متî�ص�ص يف �ل�صوDون �الإ�رش�Fيلية، قطا´ غزة.
*
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 íصيت�ص� كما  �لت�صليل،  ذلك  يف   k م�صتîدما معلومات،  من  �الأمنية  و�الأجهزة  �ل�صيا�صية 

k يف هذ√ �لدر��صة. الح≥ا

اأوًل: توUصيف العدوان ‘ الإعالم الإ�صرائيلي:

من  �صتكون  �الإعالمية  �لت¨طية  �أن  غزة  على  �لعدو�ن  �ندال´  ”�إ�رش�Fيل“ قبل   âعلم

عر±  ما  ت�صكيل  �إ¤  دaعها  ‡ا  قادمة،  مو�جهة  �أي  يف  �صتو�جهها  �لتي  �لتëديات   ºأه�

خلفية   íصيVلتو �لهيÄة  ت�صكيل  وجاء  �لعدو�ن.  من   Ωعا قبل  �ل≥ومي“   Ωالإعال� ب`”هيÄة 

�صكرتري  مع  بالتن�صي≤   ،Úو�ل�صيا�صي  Ωالإعال� لو�صاFل  غزة  على  �لع�صكرية  �◊ملة 

�◊كومة، عوaيد يëزكال Oved Yehezkel، ومع قوى �الأمن �ملîتلفة. و�عرت± رFي�ص 

k �ملو�د �الإعالمية �لتوVصيëية،  دnّت �صلفا pع
مُ
”�أ Yarden Vatikai، باأن¬  �لهيÄة ياردن aاتيكا 

يف  �ل≥ر�ر�ت  �تîاذ  عملية  مع  يتوحد  �الإعالمي  �ملوVصو´  وبات  و�لر�صاFل،  و�مل≥ابالت، 

�لعملية �لع�صكرية على �ل≥طا´... نëن ال نëّل fiّل �لناط≥Ú با�صÿ� ºارجية �أو �÷ي�ص 

.
�أو �ملوD�ص�صات �الأخرى، بل ن�صاعدهº ونن�ص≤ بينهº ليتëدKو� بx§î و�حد“1

 åيëب نف�ص¬،  �الأرVص  على  �لعدو�ن  ب≥وة  �إعالمية   k حربا ”�إ�رش�Fيل“   âصVخا وقد 

k يف قدرة ”�إ�رش�Fيل“ على �إطالة �ل≥تال دون �إعاقة �أمريكية. وهنا∑  �صكلâ مكوناV kرشوريا

�صبع خطو�ت �عتمدتها �آلة �لدعاية �الإ�رش�Fيلية يف عدو�ن غزة، ‚ملها يف �لن≥ا• �لتالية:

هي  غزة  على  �لعدو�ن  بد�ية  �أن   Ωمفهو �إر�صاء  عب  �ملناXرة;  م�صطلëات  –ديد   .1

2008/12/19، تاريخ �إعالن حركة حما�ص �نتهاء aرتة �لتهدFة �لتي ��صتمرت �صتة 

�النتهاكات  Œاهل  م≥ابل  و�حد،  طر±  من   âكان �لتهدFة  هذ√  �أن   ºو�لزع �أ�صهر; 

�الإ�رش�Fيلية للتهدFة يف كل �صهورها، وعدΩ �لتز�Ω �لدولة �لعبية بوق∞ �إطال¥ �لنار 

�أو aتí �◊دود مع غزة.

 k خ�صو�صا ”�إ�رش�Fيل“،   íل�صال �أجيال  طو�ل  ��صت≥رت  �لتي  �لنمطية“  ”�ل�صور   .2

�ص≥و•  �ليهودي“ جر�ء   Öل�صع� �لتاأكيد على ”�الإن�صانية“ �الإ�رش�Fيلية و”معاناة 

�ل�صو�ريخ على �ملدن و�لبلد�ت �الإ�رش�Fيلية �صمال قطا´ غزة، بو�صفها هي �مل�صكلة، 

 Úلفل�صطيني� �ملرVصى  ومعاناة  غزة،  ح�صار  يف  �الأكب  �ملعاناة  على  �لرتكيز  دون 

ب�صبÖ عدΩ توaر �لعالê. وXهر هذ� يف fiاولة و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية �إعطاء 

معا÷ة مطولة بال�صور لبع�ص �الإ�رش�Fيليÿ� ÚاFفÚ من �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية. 
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جمرد   íلت�صب ت¨طيها  �لتي  �مل�صاحات  من  �لت≥ليل   ºّتa  ،Úلفل�صطيني� معاناة  �أما 

�أرقاΩ تبر على �أنها ”�أVرش�ر جانبية“.

لعبâ ”�إ�رش�Fيل“ على ما يعر± ب`”�صلو∑ �ÿ�صa ;“ºا�صت¨لâ �إطال¥ �ل�صو�ريخ   .3

من قبل حما�ص لتبير �صّن �لعدو�ن على غزة، وهي تعلº �أنها �صتëظى بتعاط∞ 

�ل¨رب.

حر�صâ ماكينة �لدعاية �الإ�رش�Fيلية على ”�لظهور يف كل مكان، وقول نف�ص �ل�صيء،   .4

�لعديد من �الأ�صîا�ص  و�لتاأكد من ب≥اء �ÿ�صوfl ΩتفÚ قدر �الإمكان“، وتوaري 

k ما يكونون مولودين يف �ل¨رب، ÷ميع و�صاFل  �لذين يت≥نون �الإ‚ليزية، وغالبا

�الإعالΩ، بëيå يكن ن�رش وجهة نظرها يف جميع �لدول.

 âو�لبي  ،Congress �لكو‚ر�ص  تكات∞  خالل  من   ،ºص�îلل �لفر�صة  �إعطاء   Ωعد  .5

�الأبي�ص The White House مع �ملتëدÚK با�صº ”�إ�رش�Fيل“ يف �لتعبري عن وجهة 

نظر و�حدة، �أي �لرب§ بÚ �◊ملة �الإعالمية و�ملو�ق∞ �ل�صيا�صية.

م≥تل  يف   ºص�ÿ� على   Ωللو� و�إل≥اء   ،≥Fا≤◊� �الإ�رش�Fيلية  �لدعاية  ماكينة  �إنكار   .6

�ملدنيÚ �لفل�صطينيÚ، مãل حجة ”نëن ⁄ نفعل هذ�، هº جعلونا نفعل¬“.

”�مللجاأ �الأخري“، وهو رaع �صالì معاد�ة �ل�صامية عندما ال تفلÿ� íطو�ت �ل�صاب≥ة،   .7

.
2
�ل�صامية“! ”معاد�ة  ل`”�إ�رش�Fيل“ هو  �نت≥اد  �أي  �لد�aع ور�ء   íي�صب åيëب

�أVصëى �لعدو�ن مادة غنية للت�صوي¬ يف �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي، aعمل على  �أن   åوما لب

 Öلتالع� a kن  �إعالمي ماهر يدر∑ “اما �الأحد�ç من خالل طاقº �صëفي  �إعادة ت�صكيل 

بالع≥ول و�مل�صاعر، بهد± ت�صوير �لعدو�ن على �أن¬ رّد �إ�رش�Fيلي طبيعي، ومنط≥ي على 

�أعمال ”�لعن∞“ �لتي يار�صها �لفل�صطينيون.

ويكن �إجمال �ملنطل≥ات �لتي �نطل≤ منها �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي يف تو�صيفها للعدو�ن، 

على �لنëو �لتا›: 

 Ωل �الإعالFذت¬ و�صاîت� èيل“ معتدى عليها، وهذ� نهF�حما�ص هي �ملعتدية، و”�إ�رش  .1

�الإ�رش�Fيلية دون ��صتãناء.

�لفل�صطينيون هº من بد�أ �لعدو�ن، و�الإ�رش�Fيليون يد�aعون عن �أنف�صهº، وبالتا›   .2

�رتكبها  �لتي  و�ملمار�صات  �الأعمال  جميع  �الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� و�صاFل   Ωت≥د

عن   lبمُعد وهذ�  �لفل�صطيني،  ”�لعن∞“  على  aعل  رّد  �أنها  على  غزة  يف  �÷ي�ص 
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 ،Ωبالهجو  Ωلل≥يا  k �صببا  k Vصمنيا aعل“ توaر  ”رّد  كلمة  الأن  و�ملوVصوعية،  �◊≥ي≥ة 

وتف�رش �الأمر بنف�صها، وو�صاFل �الإعالΩ �لتي تتبع نهè �◊كومة بوالء �صديد، ⁄ 

تت�صاءل مãالk: ملاذ� قاΩ �÷ي�ص ب≥�ص∞ مناط≤ مدنية، وبيوت �صكنية، ودور عبادة 

وم�صت�صفيات? بل يل≥ون بامل�صوDولية على �لطر± �الآخر.

�إ¤ �أن  �لتز�Ω �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي باأ�صلوب �لتكر�ر يف ن≥ل خب معÚ، حيå يمُ�صار   .3

k �أو جهة موKوقة �أكدت �لنباأ مبنا�صبة ودون منا�صبة، حتى ت¨ر�ص �لفكرة يف  ناط≥ا

نفو�ص �ملتل≥Ú لهذ√ �لو�صيلة �الإعالمية.

�أن¬ مع بد�ية �لعدو�ن   Observer ويف 2009/1/4 ذكرت جريدة �أوبزرaر �لبيطانية 

بادرت �◊كومة �الإ�رش�Fيلية �إ¤ �إن�صاء �إد�رة خا�صة للتاأKري على و�صاFل �الإعالΩ �ملîتلفة، 

 ،Dan Gillerman �ل�صاب≤ لدى �الأ· �ملتëدة د�ن جيلرمان  �ل�صفري �الإ�رش�Fيلي  ر�أ�صها 

 kةaصاVر�ء، �إRي�ص �لوFر Öا´، ومكتaارجية و�لدÿ� رتي�Rلون عن وã‡ ¬وعاون¬ يف مهمت

�إ¤ �الأجهزة �الأمنية �لتابعة للجي�ص و�ل�رشطة.

�ل�ص¨§،  وجمموعات   ،Úلدبلوما�صي� من  aي�ص  بادر  حتى  �لعدو�ن  بد�أ  �إن  وما 

 Ωل �الإعالFيل“ باإغر�¥ و�صاF�يدة ل`”�إ�رشDتل∞ �لعنا�رش �ملوflو�ملدونات �الإلكرتونية، و

k، وكان هد± �÷ميع هو  ”�لر�صاFل“ �لتي ّ“â بلورتها بدقة م�صب≥ا �ملîتلفة ب�صيل من 

.
3
تبير �ملوق∞ �الإ�رش�Fيلي و�لدaا´ عن¬

Kاfيًا: الرقابة الع�صكرjة عل≈ و�صائل الإعالم:

 Ωو�الإعال �ل�صلطة   Úب �لعالقة  Vصب§  �صيا¥  يف  مهمة  حل≥ة  �لع�صكرية  �لرقابة  تعتب 

�لتطور   ºورغ �الأمنية،  �ملوVصوعات  يف  �ملëددة  �ملو�ق∞  �إمالء  ومهمتها  ”�إ�رش�Fيل“،  يف 

و�ل�صوDون  �ليومية  �لن≥ا�صات  جمال  يف  �الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� و�صاFل  �صهدت¬  �لذي  �لكبري 

k نف�ص¬ ب≥وة عليها،  k يف �نطالقتها، aارVصا �ل�صيا�صية، �إال �أن �÷انÖ �الأمني ما R�ل متëكما

بد�عي �مل�صلëة �الأمنية.

لل�صëاaة  يكن  ال   k �أ�رش�ر� �لعدو�ن  خالل  �عتبت  �لتي  �ملوVصوعات  بع�ص  وهنا∑ 

�÷نود  خط∞  ومنها:  �ÿارجية،   Ωالإعال� و�صاFل  روجتها  لو  حتى  معها،  �لتعاطي 

وم≥تلهº، و�ÿ�صاFر �لب�رشية، و�أماكن �ص≥و• �صو�ريخ �مل≥اومة. 
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a�صí �ملجال 
مُ
�أ  åيëلع�صكري، ب� Öيادة يف ت�صديد �لرقابة، ّ” تو�صيع �صلطة �لرقيRو

�أمام¬ للتدخل يف حاالت عديدة ملنع �إذ�عة ون�رش ت≥ارير �صëفية عن ق�صايا عدة، بëجة 

�أنها “�ص �الأمن �لع�صكري، وهو ما كان جمال ن≥د من �الإعالΩ، حتى �أن �لرقيÖ و�ص∞ يف 

بع�ص �الأحيان باأن¬ يتعامل مع �الإعالΩ كعدو يف �÷بهة �لع�صكرية.

وقرر �÷ي�ص ت≥لي�ص �لت¨طية �الإعالمية ◊رب¬ �الأخرية على غزة، بعد �صما´ �نت≥اد�ت 

من قبل �صا�صة �إ�رش�FيليÚ وجهوها �إلي¬، الأن �صور �÷نود �ملëتلÚ لي�صâ مرغوبة ملن 

�إ¤ تو�جد مكã∞ للجنود  ”ور�ء �لبëار“، وبالتا› ّ” ت¨يري �ل�صيا�صة بëيå تتëول   ºه

م≥ابل ت¨طية �إعالمية fiدودة لالإيëاء باأن �◊ديå يدور عن عملية fiدودة، ولي�ص عن 

.
4
عدو�ن و��صع

aرتة  خالل  عديدة  منا�صبات  يف   âطولب  Ωالإعال� و�صاFل  �إن  بل   ،Öص�ëa ذلك  لي�ص 

مو�د  �أنها  بëجة   ،ç�و�الأحد �الأخبار  بع�ص   åّب  Ωبعد  ،k يوما  22 ��صتمرت  �لتي  �لعدو�ن 

”قياد�ت �لعدو“، الأن هدaها بÿ� åّو± و�لياأ�ص و�ص§  دعاFية معادية، ومنها خطابات 

 Ωدîي ال  �لفد�Fية  �لعمليات  ملنفذي  �لفيديو  �أ�رشطة   åّب �أن  كما  �الإ�رش�Fيلي.  �÷مهور 

 Ωعلى �الإعال Öلتاأويالت �مل≥�صودة ”للعدو“، وبالتا› ال يج� Ωدîي≥ة �الإعالمية، بل ي≤◊�

�الإ�رش�Fيلي �أن يتعاون يف هذ� �ملجال. a�صالk عن �أن �÷مهور �الإ�رش�Fيلي غري معني باأن 

�أن R�ر√  �إ¤ �صالون بيت¬ عب �صا�صة �لتلفاR، بعد  ”�ملîرب �النتëاري“ يف �مل�صاء  ي�صل 

k يف �صو�ر´ �صديروت من خالل �إطالق¬ لل�صو�ريخ!. Xهر�

k من  وكجزء �أ�صا�صي من �لعملية �لرقابية، ��صتîدمâ و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية عدد�

�لعدو�ن، و⁄ ي≥ت�رش   ç�ية للداللة و�لتعبري عن كل ما يتعل≤ باأحدFات �النت≥اëمل�صطل�

كÌتها  �أن  �ملالحظ  بل   ،§≤a و�حدة  مرة  لت�صتعمل  معينة  م�صطلëات  على  �ختيارها 

�أن  �إ¤  �الإ�صارة  وŒدر  flتلفة.  حاالت  يف  متكررة  ��صتعماالت  وذ�ت  Kابتة،   âëأ�صب�

�أ�صلوب �النت≥اFية يف �إير�د �مل�صطلëات ال يرتكز على قاعدة �صëفية �إعالمية ëa�صÖ، بل 

.
5
هي �صيا�صية وع≥اFدية يف معظº �الأحو�ل

من   k عدد� عليها   âأمل� �لتي  �الأمنية  �ملوD�ص�صة  مع  �لت�صاو¥   Ωالإعال� و�صاFل   âوحاول

خالل  �ليومي،  �الإ�رش�Fيلي   Ωالإعال� قامو�ص  من   k جزء� بعد  aيما   âëأ�صب� �مل�صطلëات، 

ت¨طية �أياΩ �لعدو�ن، ومنها:
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.Úو�مل≥اوم  ÚيF�لفد� من   kبدال و�الإرهابيون،  �ملîربون   •
�لكبري.  �لعبارتÚ مدلولها  �لفل�صطيني، ولكل من   Öل�صع� �لفل�صطينيون، بدالk من   •

للمدن.  Ωاëو�القت �لتوغل  عمليات  من   kبدال �لوقاFية،  �لعمليات   •
بال�صكان.  ºي�صفه �مل�صتوطنون   •

و�الأحياء. بالبلد�ت  عنها  يعب  �مل�صتوطنات   •
”�إ�رش�Fيل“. �إ¤  �لدخول  منع  من   kبدال �إغال¥،   •

�لزر�عية.  �الأر�Vصي  Œري∞  من   kبدال �أمني،  طابع  ذ�ت  هند�صية  �أعمال   •
�نت≥اΩ وع≥اب. عمليات  من   kبدال �أمنية،  خطو�ت   •

و�غتيال. ت�صفية  من   kبدال موVصعية،  �إحبا•  عمليات   •

وهكذ� �صاÆ �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي م�صطلëات كãرية، حتى ال يت�صاءل �أحد من �مل�صوDول 

 ،“Úaلطر� و”م�صوDولية  �الإرهاب“،  و”حل≥ة  �الأو�ص§“،  �ل�رش¥  يف  �لعن∞  ”د�Fرة  عن: 

و”�ل�صد�مات بÚ �÷انبÚ“، و”�ملو�جهات بÚ �مل�صلÚë“، وغريها ‡ا ت�رشب بع�صها 

�لتي  �الأهد�±  �ص  tëفnت ودون  ماهيتها،  يف  �لتدقي≤  دون  و�ل¨ربي،  �لعربي   Ωالإعال� �إ¤ 

تتîفى –â رد�ء �لل¨ة.

�الأ�صلëة   Ω�دîصت�� �لع�صكرية  �لرقابة  خاVصتها  �لتي   ºالأه� �ملعركة  �عتبت  وقد 

 âنف وقد  حرب.   ºF�ر÷ �رتكابها  على  ”�إ�رش�Fيل“  fiاكمة  من  و�ملîاو±  �ملëرمة، 

يف  جدي  –≥ي≤   íبفت  âدع� �أنها  غري  �الأ�صلëة،  لهذ√  ��صتîد�مها  �لبد�ية  ”�إ�رش�Fيل“ يف 
خطو�ت  ب�صل�صلة  ذلك   âو�أع≥ب لها.  ��صتîد�مها  دولية  منظمات  �أكدت  عندما  �ملوVصو´ 

 Öل تهريãية ونف�صية و�إعالمية ل�رش± �الأنظار عنها، و�لرتكيز على ق�صايا �أخرى مFدعا

.ìحما�ص لل�صال

و�صور   Öورت �أ�صماء  ن�رش  ملنع  باأو�مر  �لع�صكرية  �لرقابة  جاءت  لذلك،   kو��صتكماال

�÷نود و�ل�صبا• �الإ�رش�FيليÚ يف �ل�صë∞، وح�صول �مل�صوDولÚ �لذين يعتزمون �ل�صفر 

�إ¤ �أوروبا، ب�صفة �صî�صية �أو يف �إطار �لعمل، على �إر�صاد�ت من �لنيابة �لعامة �لع�صكرية، 

�أو منع بع�صهº من م¨ادرة ”�إ�رش�Fيل“ ب�صبÖ �لتîو± من �صدور �أو�مر �عت≥ال دولية 

.ºصّدهV
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Kالثًا: ت�صوjر الإعالم الإ�صرائيلي للفل�صطينيÚ خالل 

العدوان:

:Úالفل�شطيني التëري†س عل≈   .1
تعود �صيا�صة �لتëري�ص �ملتبعة يف و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية، �إ¤ ع≥ود م�صâ، ويف 

 ،Úصّد �لفل�صطينيV ات عن�رشيةëيليون ت�رشيF�إ�رش� �لوقâ �لذي يطل≤ aي¬ م�صوDولون 

aاإن و�صاFل �الإعالΩ تن≥لها كما هي دون �أي موق∞ ديوقر�طي �إن�صاÊ، ولعل �أبرRها ما 

قال¬ رFي�ص �لوRر�ء �الأ�صب≤ مناحيº بيجن Menachem Begin �إبان �ل¨زو �الإ�رش�Fيلي 

للبنان: �لفل�صطينيون جمرد حيو�نات ت�صري على قدمÚ، وما قال¬ رFي�ص �أركان¬ رaاFيل 

”�لفل�صطينيون عبارة عن �رش��صري flدرة يف   :Rafael “Rafi” Eitan �إيتان  ”ر�يف“ 
قنينة!“.

وبدالk من �أن تلعÖ و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية �لدور �لناقد، �كتفâ بن≥ل �◊ديå �أو 

�ملكتوبة  �ل�صëاaة  �إ¤  �لتëري�ص  �متد  �أكÌ، كما  �ملتفرa ê≥§ ال  �لت�رشيí، ولعبâ دور 

لكتاب  و�إ‰ا   ،Úلل�صيا�صي  §≤a  âلي�ص �لتëري�صية،  و�لت�رشيëات  بامل≥االت،  �ملليÄة 

�صëفيÚ وfiررين.

�قتل  �أرجو∑  �÷ندي...  ”عزيزي  بعنو�ن   k ت≥رير� �الإ�رش�Fيلية   ∞ëل�ص� ن�رشت  وقد 

k من �لعرب“، وجاءت �لدعوة على ل�صان �أطفال �إ�رش�FيليÚ بعãو� بر�صاFل �إ¤ �÷نود  مزيد�

و�لعا�رش،  �ل�صابع   Úل�صف�  Úب تالميذ  من  �÷نود  تل≥اها  وقد  غزة،  قطا´  يف   Úمل≥اتل�

.
6
!Úوقتل �أكب عدد من �لفل�صطيني ،Úبال≥و�ن ç�الكرت� Ωعلى عد ºصه�–

م�صطلëات  و�الآخر   Ú◊�  Úب �الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� و�صاFل  يف  Xهرت  �مل≥ابل،  يف 

�ليهود �الإ�رش�FيليÚ على م�صت≥بلهº من خالل ت�صبي¬ عمليات �مل≥اومة  �إ¤ خو±  ت�صري 

و�ل≥�صد  �لتëديد،  وج¬  على  �لناRية  �أملانيا  يف  لليهود  �إبادة  من  ح�صل  مبا  �لفل�صطينية، 

من ور�ء ذلك �لرب§ بÚ ”�الإرهاب �لفل�صطيني“، و�الإرهاب �لناRي �لذي نبذت¬ كل دول 

�لعا⁄، وتنبي¬ �لعا⁄ ملا يتعرVص ل¬ �ليهود �الإ�رش�Fيليون.

للتëري�ص  �الإ�رش�Fيلي،   Ωلهجو� �مل≥اومة على  �الإ�رش�Fيلي ردود   Ωالإعال�  ∞Xوقد و

لعملية  �صفëات  ع�رش  عن  يزيد  ما   ºت�ص خا�صة  ت¨طية  باعتماد√   Úلفل�صطيني� على 

و�حدة! مع �صور للدماء و�ل≥تلى و�مل�صابÚ، وتكر�ر �صور �الأطفال �الإ�رش�FيليÚ يبكون 



56

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

مع عناوين مãل: ”دولة –â �الإرهاب“، و”هجوΩ يتبع¬ �آخر“، و”حرب من �الإرهاب“، 

مع ن�رش قاFمة بجميع �◊و�دç �لتي وقعâ وتو�ريîها و�أماكنها منذ �ندال´ �لعدو�ن.

�÷هود  من  �ملزيد  بذل  على  للëكومة   k –ري�صيا  k دور�  Ωالإعال� و�صاFل   âمار�ص كما 

�أنها  k حركة حما�ص، على  ملو��صلة �لعدو�ن على غزة، حيå ّ” �لنظر للم≥اومة، و–ديد�

”aريو�ص قاتل“ يëتاê �إ¤ عالê مكã∞ وعني∞، وVرشورة �لتوج¬ ◊ّل جذري مهما كان 
k، كالعملية �÷ر�حية �لتي مهما بل¨â خطورتها aال بد منها. k ودمويا مكلفا

وجاء يف �إحدى �ل�صë∞ �الإ�رش�Fيلية: �إن Vصع∞ حكومة �إيهود �أوملرت Œا√ حما�ص 

 ،ÚيليF�ن �الإ�رشëيل“، بل �إن �الأمر متعل≤ بنا نF�من �ل�صماء على ”�إ�رش k لي�ص ق�صاءk وقدر�

 Úكومfi مل�صت≥بل، �أو �لب≥اء� ºور�ص ºقدر�تنا يف �◊ك Úلذين ن≥رر ما �إذ� كنا نريد –�ص�

بنهè ”�إطفاء �◊ر�a “≥F≥§ دون ��صتÄ�صال من ي�صعلها، وبدون منع حر�F≤ يف �مل�صت≥بل 

و�إذ�  �لعمل،  �أ‰ا•  يف  ت¨يري   ç�إحد� �ل�رشوري  من  �لدولة،  كل  على  تاأتي  �أن  �صاأنها  من 

�الأKناء  �الأليº، ولكن يف هذ√  �لفريو�ص  �الأمر على  ⁄ نفعل ذلك، aرمبا �صنت¨لÖ يف نهاية 

بعد،  aيما   k عالجا ل¬  ‚د  لن  نëو  على   ºص�÷� يف  �النت�صار   åبيÿ�  Ωلور� �صيو��صل 

.
7
و�صيفوت �الأو�ن!

:ÖيPالأكا è2. تروي

 âيلية“، هذ√ م≥ولة ر�جF�الإ�رش� Ωل �الإعالFا�صتمع لو�صاa ،ة �◊≥ي≥ةaإذ� �أردت معر�”
يف �ل�صار´ �لفل�صطيني طو�ل �صنو�ت �الحتالل �الإ�رش�Fيلي ل≥طا´ غزة، وهذ� ي�صري �إ¤ �أي 

مدى و�صل تاأKري �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي يف نفو�ص م�صتمعي¬ وم�صاهدي¬ وقر�F¬، و⁄ يكن 

ليتë≥≤ ذلك �إال ◊ر�ص �ل≥اFمÚ على �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي، و�صعيهº �لدوDوب للو�صول �إ¤ 

�÷مهور �لفل�صطيني، وتر�صيخ هذ√ �ل≥ناعة لدي¬.

يف  �ل�صاد¥  �مل�صدر  ب�صورة  �لظهور  على  �الإ�رش�Fيلي   Ωالإعال� حر�ص  من   ºوبالرغ

و�لتëري∞ يف عمل¬  و�لت�صليل  �لكذب  يعتمد   Ωإعال� �أن¬  �إال  و�لتعلي≤ عليها،  �الأخبار،   åّب

 Ωل هذ� �الأمر على �الإن�صان �لو�عي ل�صيا�صات و�أهد�± هذ� �الإعالãفى مîالإعالمي. وال ي�

�ملوج¬.

وبالتا› aاأن يتºّ ت�صوي¬ �◊≥ي≥ة، و�ختال¥ كذبة لت�صبí ح≥ي≥ة يف �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي، 

k عن نطا¥ �ملمار�صات �الإ�رش�Fيلية، بل يدخل يف �صلبها، وهذ�  k �أو خارجا k غريبا لي�ص �أمر�
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على  باالaرت�ء  �إال  ‡ار�صات¬  خالل¬  من   Æي�صو ملجاأ  يجد   ⁄ �ل≥اتل  �أن  يوDكد  �أ�صلوب 

�ل�صëية، عب �تهامها باأنها �صبÖ �÷رية �لتي ��صتë≥تها.

 âكان  åحي �الإ�رش�Fيلي;   Ωالإعال�  Öأكاذي� ك�ص∞  يف  غزة  على  �لعدو�ن  �صاعد  وقد 

�÷ماهري �لفل�صطينية �ملعرVصة الآلة �◊رب �الإ�رش�Fيلية، تلم�ص وب�صهولة �لبون �ل�صا�صع 

تاأب¬  �لو�قع، وما يطرح¬ ذلك �الإعالΩ، وبالتا› ⁄ تعد  �أرVص  بÚ ح≥ي≥ة ما يجري على 

ملا ي≥ول¬، وين≥ل¬ عن �أمور و�أحد�ç ومو�ق∞ لي�ص لها �أ�صا�ص من �ل�صëة، وبذلك تهاوى 

�رشì �مل�صد�قية �ملزعومة �لتي عمل �صنÚ طويلة يف �صبيل بناFها وتر�صيîها.

وVصمن حمالت �لكذب �لتي �عتادت �الآلة �الإعالمية �الإ�رش�Fيلية على ترديدها خالل 

�لعدو�ن على غزة، �إعد�د ردودهº ب�صكل م�صب≤ على �لنëو �لتا›:

 Öأكاذي� ”�إ�رش�Fيل“ م≥ابلها   âروج ،k 23 م�صجد�  Ωمل�صاح∞ وهد� “زي≤ وحر¥  �أ. 

لتîزين  م≥ر�ت  و�مل�صاجد  حما�ص،  �صو�ريخ  دمرت¬  يهودي  معبد  ت≥ول:  معلبة 

وتويرت   Facebook بو∑  aي�ص  مãل  مو�قع  على  aيديو  ووVصعو�  �ملتفجر�ت، 

.!k Tweeter ي�صور متفجر�ت د�خل ما ي�صب¬ م�صجد�

 k �صور� �الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� و�صاFل  ن�رشت   ،ºوترويعه �الأطفال  قتلها  على  للرّد  ب. 

�أخرى مفبكة   k �مل�صتوطنات، و�صور� الأطفال يهود يبكون وي�رشخون يف بع�ص 

k وتهاجº جنودنا!. الأطفال يلهون بجو�ر م≥اتلÚ، قالو� �إن حما�ص تتîذهº دروعا

�إن  ”�إ�رش�Fيل“   âقال �الأونرو�،  لوكالة   k تابعا  k م≥ر�  35 قر�بة  Vرشب  على  للرّد   .ê

�ل�صو�ريخ،  حما�ص  م�صلëو  من¬  �أطل≤  �الآخر  و�لبع�ص  خطاأ،   ∞ pقمُ�ص بع�صها 

�ل�صو�ريخ  الأن  بالفعل;  ق�صفها  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص  �أن  ليوDكد  �أوملرت   êوخر

من  �لنار  يطل≥ون   Úل�صطينيa  Úمل≥اوم  k ”�إ�رش�Fيل“ aيلما  âãب كما  منها،  تنطل≤ 

 ºة يف �لفيلKمن �أن �◊اد ºمبدر�صة �لفاخورة، بالرغ ºعلتهa مدر�صة ب¨زة لتبير

�ملذكور تعود �إ¤ �صنة 2007.

دولية  دعاوى  موجة  مو�جهة  و�حتماالت   ،Úملدني� مناRل  ق�ص∞  على   k رّد� د. 

�÷ي�ص  قال  غزة،  قطا´  يف  حرب   ºF�جر بارتكاب   ÚيليF�الإ�رش�  ÚولDمل�صو�  ºتته

�الإ�رش�Fيلي �إن¬ يعد ”مل∞ ŒرË“ لكل بيâ ّ” ق�صف¬! و�الدعاء �أن¬ ّ” �إطال¥ �لنار 

�لفل�صطينية  �لف�صاFل  ��صتîدمتها  �لبيوت  �أن  الإXهار  aي¬  �أ�صلëة  وتîزين  من¬، 

الأغر�Vص ع�صكرية.
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 Öالأكاذي� لت�صوي≤  �الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� و�صاFل  �نتهجتها  �لتي   Öالأ�صالي� ومن 

وترويجها: 

��صتîد�Ω �صي¨ة �ملبني للمجهول، كما يف كلمة ”قمُتل“ الإب≥اء �لفاعل جمهوالk، وت≥ليل  �أ. 

 âح�صل ç�ص كاأحدVتعر ،Úصّد �لفل�صطينيV لعدو�ن� ç�اأحدa ،ولية �÷ي�صDم�صو

بب�صاطة، وهي معادلة تركز على �لنتيجة، ولي�ص على �ل�صî�ص �ملت�رشر.

�ملتناق�صة ◊ادç و�حد، رغبة منها يف  �ملîتلفة، ورمبا  �لرو�يات  �عتماد عدد من  ب. 

هي  �لرو�يات  هذ√  من  �أي  حول   Ωال�صتفها� عالمات  ع�رش�ت   Úب �ملتل≥ي  وVصع 

.kة �أ�صالëيها �صيء من �ل�صa إن كان� ،íالأ�ص�

وب�صورة �إجمالية، aاإن ت¨طية و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية ملا جرى يف قطا´ غزة 

�إ¤   Ωالإعال� من  و�صل  ملا   k “اما وم¨ايرة   ،ºFل≥ا� للوVصع   k جد� جزFية  �صورة  هي 

�أماكن �أخرى يف �لعا⁄. وعلى �لرغº من �أن و�جÖ و�صاFل �الإعالΩ يفرVص عليها �أن 

k عرVص  تعك�ص جميع جو�نÖ �ل�صورة، �إال �أن �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي ⁄ يëاول مطل≥ا

.
8
�ل�صورة �ملركبة على �ختال± �أبعادها وجو�نبها

�الحتالل،   â– �لو�قع   Öو�ل�صع �ملëتل   Úب  ،Åاطÿ� �لتو�Rن  �أكذوبة  �ختال¥   .ê

�إطار جدلية �ل�رش�´، وم≥ارعة  �إال يف  �ل≥اتل و�مل≥تول، بV Úصّدين ال يلت≥يان   Úب

:Öلة على هذ√ �الأكاذيãبع�صهما �الآخر، ومن �ملمكن �ال�صتدالل ببع�ص �الأم

قطا´  �إ¤  �لب�صاFع  �صاحنات  بدخول  �لع�صكرية  �ل�صلطات   ìب�صما  íلت�رشي�  •
كان  �لو�قع  �أن  �إال  تتبعها،  �لتي  �الإن�صانية  �لت�صهيالت  �صيا�صة  غزة، كجزء من 

k ما كذب هذ√ �الأنباء. كãري�

مهمتها  ي�صت¨لون   Úëم�صل ت≥ل  �لفل�صطينية  �الإ�صعا±  �صيار�ت  �أن  �إ�صاعة   •
�الإن�صانية للو�صول �إ¤ �أهد�aهº ب≥تل �÷نود �الإ�رش�FيليÚ، �لذين قلما يردون 

.
9
على م�صادر �لنري�ن �الآتية منها ب�صبÖ خ�صيتهº من �إ�صابتها!

دaاعية  ”ترو�ص   ºأنه� على   Úلفل�صطيني�  ñو�ل�صيو و�لن�صاء  �الأطفال  ت�صوير   •
ل�صاحة  �الأطفال  Œند   Ω�لدو� على   âكان و�أنها  �مل≥اومة،  قوى  باأيدي  حية“ 

�ملعركة.

 Avital ليبوaيت�ص  �أaيتال  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص   ºبا�ص �لر�صمية  �لناط≥ة  �أكدت  وقد 

Leibovich يف بد�ية �لعدو�ن: ”�إن كل و�صاFل �الإعالΩ مبا aيها �÷ديدة، وعا⁄ �لتدوين، 
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ت�صكل معار∑ جديدة يف �إطار �ل�رش�´ حول ك�صÖ �لر�أي �لعاΩ �لعاملي، و�إن خوVص هذ√ 

�ملعركة من �الأهمية مبكان“.

3. الدaا´ عø الZتيالت:

ووVصعها  �مل≥اومة،  قياد�ت  �غتيال  ل�صيا�صة   íل�رشي� تبنيها   Öأبي� تل   âأعلن� �أن  بعد 

�الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� و�صاFل   âرشع� �الغتيال،  قاFمة  على  حما�ص  حركة  قادة  من  لعدد 

مهمة �لت�صوي≠ �الإعالمي لهذ√ �ل�صيا�صة عب عدة مر�حل:

�نت≥اء م�صطلëات ذ�ت وقع �أخ∞ من كلمة �الغتيال، كال≥تل �مل�صتهد±، و�لدaا´  �أ. 

ذلك  ولعل   .íناج و�إحبا•  flتارة،  وVرشبات  �ملوVصعية،  و�لت�صفية  �الإيجابي، 

 Ωكومة وعدد من �الإذ�عات �ل¨ربية �لتي �أو�صتها بعد◊� Úكان مد�ر جدل كبري ب

��صتîد�Ω كلمة ”ي¨تال“ لو�ص∞ قتل �الإ�رش�FيليÚ للفل�صطينيÚ، و��صتîد�Ω عبارة 

حجة   â– �الغتياالت  �صيا�صة  �الإ�رش�Fيلي   Ωالإعال� برر  وطاملا  �مل�صتهد±،  �ل≥تل 

�أن رّد �لفعل يندرV êصمن �ل�صيا�صة �ل≥اVصية باإحبا• ومالح≥ة flططي �لعمليات 

.
”�الإرهابية“10

�إي�صال ر�صالة للر�أي �لعاΩ �لعاملي مفادها �أن �لدخول �إ¤ مدن قطا´ غزة و�غتيال  ب. 

بالن�صبة  �صعوبة   Ìالأك� لكن  �لفل�صطيني،   Öلل�صع  Öمل�صاع� يوجد   ،Úملطلوب�

يîططون   k �أنا�صا �ملدن  هذ√  يف  �أن  يعلمون   ºوه �أطفالنا  �إ¤  ”�لنظر   ÚيليF�لالإ�رش

الإطال¥ �صو�ريخ، وال نذهÖ هنا∑ ملëاولة منعهº قبل �أن ي≥تلوهº“، مبعنى �آخر 

تبير �صيا�صة �الغتياالت و�القتëامات للمدن و�ل≥رى و�إحد�ç �ملجاRر aيها.

�رشعنة �صيا�صة �الغتياالت، وعمليات �ل≥تل و�لت�صفية، وa≤ قاعدة ”من يرد قتلك   .ê

م�صوDولون  �الغتيال  عمليات  يف  قتلو�  �لذين   Úلفل�صطيني�  Úل≥يادي� الأن  �قتل¬“، 

 Ìأك� �أخرى، لذ� لي�ص هنا∑  عن م≥تل ع�رش�ت �الإ�رش�FيليÚ، ويîططون لعمليات 

تنفيذ  ومبãابة   ،ºوحكي  ≥ّfi عمل  الأن¬   ،k ج�صديا  ºوت�صفيته  ،ºقتله من  �رشعية 

.
11

◊كº �الإعد�Ω بë≥هº يëب§ عمليات م�صت≥بلية كانو� يîططون لل≥ياΩ بها

aور �الإعالن عن �غتيال نا�ص§ aل�صطيني، يتºّ �إل�صا¥ جميع �لتهº �مللف≥ة �ملعهودة  د. 

ب¬، كوVصع عبو�ت نا�صفة، و�مل�صوDولية عن قتل �إ�رش�FيليÚ، و�لتن�صي≤ بÚ �ملنظمات 

 ،k �لفل�صطينية، و�الإعد�د الإطال¥ �صو�ريخ، ما ي�صري �إ¤ �أن قو�ºF �لتهº معدة �صلفا

وهذ� �الإعالΩ بانتظار �ل�صëية �ل≥ادمة لي�ص �إال!.
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�لتهويل من قوة �أجهزة �الأمن �الإ�رش�Fيلية يف تنفيذ حو�دç �الغتيال، حيå ÷اأت   .√

للëرب �لنف�صية �مل≥ننة �ملبجمة، يف Vصوء �رش�عها �لفكري و�لع�صكري مع �مل≥اومة 

ن�صطاء  �غتيال  حول  �الأمنية  �ل�صيناريوهات   ºر�ص خالل  من   Úوتب �لفل�صطينية، 

خاليا �مل≥اومة.

من  و�حدة  وكاأنها  �الغتيال  عمليات  عن   åبا◊دي �لع�صكريون  �ملر��صلون   Ωوقا

”بطوالت“ �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي، وقدرت¬ على �لو�صول �إ¤ كل aل�صطيني مطلوب.

Z .4ياب الرواية الفل�شطينية: 

تãري متابعة و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية منذ بد�ية �لعدو�ن عالمات �صوD�ل عديدة حول 

 åمبا ي≥ولون¬، بل مبا ال ي≥ولون¬، حي §≤a رريها، لي�صfiمهنية وم�صد�قية مر��صليها و

k هد± �إ¤ ترويè �ملوق∞ �لر�صمي،  �نتهجâ يف ت¨طيتها الأحد�ç �لعدو�ن على غزة �أ�صلوبا

وقامâ رو�يتها ليوميات �لعدو�ن على �لنëو �لتا›: 

�لعدو�ن،  عدΩ ��صت�صاaة متëدa ÚKل�صطينيÚ يف �لب�مè �◊و�رية كما كان قبل  �أ. 

و�إ‰ا �إ�رش�Fيليون يتëدKون مع بع�صهº �لبع�ص، ويكيلون �لتهº للفل�صطينيÚ دون 

�أن يد�aع عنهº �أحد. وقد تل≥ى مديرو �الأق�صاΩ يف �لتلفزيون و�الإذ�عة، تعليمات من 

جهات �أمنية طالبâ بت�صديد �لرقابة على �لت≥ارير �ل�صëفية، وتلك �لتي Œري مع 

�صî�صيات aل�صطينية و�أع�صاء كني�صâ عرب.

k مع تعليمات �أ�صدرتها بع�ص �الأو�صا• �الأمنية و�ل�صيا�صية  ورمبا جاء ذلك “ا�صيا

ل`”�أعد�ء  �أبو�ب¬   íيفت �لذي  �لتلفزيون  �صيّما  ال  �الإ�رش�Fيلي،   Ωالإعال� الأد�ء  �ملنت≥دة 

كل  وقبل   kأوال� �لدولة   íمل�صال خادمة   åّلب� �صلطة  تكون  باأن   âوطالب �إ�رش�Fيل“، 

 k �صيء، الأنها يف معركة كبرية Vصّد ”�الإرهاب �لفل�صطيني“، وعليها �أن تكون رديفا

.
12

k من بر�جمها للدولة يف هذ√ �ملعركة، و�أن ال “نí �لعدو وقتا

و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية �لتي حاولâ �إبر�R �لرو�ية �لفل�صطينية بîال± غريها،  ب. 

ي�صتîدمون  كتابها  كان   k aد�Fما عادلة،  بطري≥ة  �لفل�صطينية  �مل�صادر   Ωدîت�صت  ⁄

كلمة ”يّدعي �أو �دعاء“ عند ذكر �لفل�صطينيa ،Úي≥ولون: �دعى م�صدر aل�صطيني... 

يدعي �لفل�صطينيون.

مãل:  حكومي  هو  �الإخبارية  و�لت≥ارير   ç�الأحد� ي¨طي  �لذي  �ملعلومات  م�صدر   .ê

 ÚولDمل�صو� �إ¤   kةaصاVإ� �لع�صكري،  و�لناط≤  و�لوRر�ء،  �◊كومة،  رFي�ص   Öمكت
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�لع�صكريÚ وجهاR �ل�رشطة، وبالتا› يدaع ذلك �ل�صëفيÚ و�الإعالميÚ �إ¤ قبول 

�ÿطاب �الأمني لفهº �أحد�ç �لعدو�ن.

⁄ ين≥ل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي معاناة �أبناء غزة يف �أ�صابيع �لعدو�ن �لãالKة، aاأكÌ من  د. 

k عن �لعا⁄، مع  زpلâ “اما مليون ون�ص∞ �إن�صان كانو� fiا�رشين، وهنا∑ مناط≤ عمُ

ما ي�صمل¬ ذلك من ن≥�ص يف �الإمد�د�ت �ل¨ذ�Fية و�لتموينية.

وقد وجهâ �نت≥اد�ت حادة �إ¤ م≥دمة �لن�رشة �الإخبارية يف �ل≥ناة �لãانية �الإ�رش�Fيلية 

�لعدو�ن يف  لت≥رير عن Vصëايا  ”بكâ“ عند م�صاهدتها  �لتي   Yonit Levy ليفي   âيوني

غزة، وطالبâ �أو�صا• عديدة، ر�صمية و�صعبية، باإقالتها من �لعمل.

�ل≥طا´  د�خل  �صو�ء  �مل≥اومة،  عمليات   ç�الأحد �الإ�رش�Fيلية  بالت¨طية  يتعل≤  aيما  �أما 

�أو من خالل ��صتهد�± �لتجمعات �ل�صكانية بال�صو�ريخ، aجاءت  Vصّد جنود �الحتالل، 

على �لنëو �لتا›:

��صتîد�Ω �لبعد �الإن�صاÊ للعملية من �أجل ��صت≥طاب �÷مهور مãل: �ل≥تلى و�÷رحى  �أ. 

�أوالدهº، و�صورة عربات  �أعمارهº، وحالتهº �الجتماعية، وعدد  �الإ�رش�Fيليون، 

لالأطفال، وغريها.

و�لت≥لبات،  �لتناق�صات  على  تعتمد  متطورة  �صëفية  عرVص  طري≥ة  �عتماد  ب. 

�أ�صماء حو�دç �ل≥تل  كت�صوير و�لدة �÷ندي باكية، وعلى �ل�صفëة نف�صها �رشد 

�لتي ��صتهدâa �الأطفال.

 Êالأحمر و�الأ�صود، لو� Úيليون باللونF�إ�رش� �إبر�R �لعناوين لعمليات �ص≥§ aيها   .ê

�لدΩ و�◊د�د.

.
13

تî�صي�ص كامل �ل�صفëات للëديå عن �لعمليات د. 

5. الفل�شطينيون ‹رO اأرقام: 

باملÄات،   Úو�مل�صاب بالع�رش�ت   Úلفل�صطيني� �ل�صهد�ء  ل�ص≥و•  �ليومي  �ملعدل  بل≠ 

معظمهº من �الأطفال، ومع ذلك �كتفâ و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية، �مل�صموعة و�ملرFية 

و�ملكتوبة، بن�رش �أعد�د �ل≥تلى و�÷رحى، على �أنهº �ص≥طو� يف مو�جهات مع قو�ت �÷ي�ص، 

�أي �أنهº هº �ملعتدون و�÷نود يد�aعون عن �أنف�صهº و⁄ تذكر �الأ�صماء و�الأعمار، و�أماكن 

�أي وجهة نظر aل�صطينية متعل≥ة بال�صëايا   Ωو⁄ ت≥د ،ºصت�صهاده�� �صكناهº وXرو± 

.ÚيليF�تزويد تفا�صيل م�صهبة متعل≥ة بال≥تلى �الإ�رش ºّيما يتa ،Úلفل�صطيني�
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?Úايا �لفل�صطينيëولكن متى تن�رش �أ�صماء �ل�ص

�أن¬  �إال   ،Úلفل�صطيني� م≥تل  يف  للمجهول  �ملبني  �أ�صلوب  �الإ�رش�Fيلي   Ωالإعال� �تبع  �أ. 

يف مر�ت معدودة قّدΩ �الأخبار ب�صي¨ة �ملبني للمعلوΩ، وذلك عند حدوç عمليات 

�الإ�رش�Fيلية  �الأمنية  �÷هود  باأن  �ل≥ناعة  وتعزيز   Úتبي ذلك  من  و�لهد±  �غتيال. 

تتعامل بفعالية مع �لتهديد �لكامن �لذي يãل¬ �لفل�صطينيون، ول≥د Xهر هذ� �الأمر 

ريان  نز�ر  حما�ص:  حركة  يف  �لبارRين   Úل≥يادي� �غتيال  عند  و�Vصëة  ب�صورة 

.Ωو�صعيد �صيا

�لتلفزيونية  بال�صورة   Öلتالع� �إ¤  من¬،  �ملرFي  �صيّما  ال  �الإ�رش�Fيلي،   Ωالإعال� ÷اأ  ب. 

من خالل ت≥ريÖ �لعد�صة على �÷مهور �الإ�رش�Fيلي �أKناء ت�صييع �أحد قتالهº، ما 

ت¨يÖ �صورة   Úللم�صاهد، ويوجد حالة ت�صامنية مع¬، يف ح  k k كبري� تاأKري� يعطي 

�لتلفزيون �الإ�رش�Fيلي مبîتل∞ قنو�ت¬  k. وبينما كان  �لفل�صطينيÚ “اما �ل�صëايا 

k ÷ناR�ت �ل�صهد�ء �لفل�صطينيÚ عن بعد، �إال �أنها تاأتي من خالل  k �صور� يبåّ �أحيانا

 Úمل�صارك� قلوب  تعت�رش  �لتي  و�الأ⁄  �◊زن  مبظاهر  توحي  ال  ق�صرية  ل≥طات 

aيها. 

كما Œاهلâ �ل≥نو�ت �لتلفزيونية بåّ �ل�صور �ملوKDرة عن عمليات �نت�صال �الأطفال 

وتركزت  و�الأجنبية،  �لعربية  �لتلفزة  �صبكات  تناولتها  �لتي  �الأن≥اVص   â– من 

�ل�صور على م�صلa Úëل�صطينيÚ يت≥دمون �÷ناR�ت!.

6. لوم ال†شëية:

 Ωلو على   âقام �صيا�صة  غزة،  على  �لعدو�ن  �ندال´  منذ  �الإ�رش�Fيلي   Ωالإعال� مار�ص 

�ل�صëايا �لفل�صطينيÚ، لي�ص الأن �آلة �ل≥تل �الإ�رش�Fيلية ح�صدتهº جماعات وaر�دى، بل 

 âلŒ ،‹وبالتا .ÚيليF�كما جاء على ل�صان �أحد �الإ�رش ،∞F�ت�صدت لل≥ذ ºالأن �أج�صاده

 Öبتع بل  �لفل�صطيني،  �ل�صëية  ب≥تل  يبا›  يكن   ⁄  Ωالإعال� ذلك  �أن  aيها  �صّك  ال  ح≥ي≥ة 

k على روDو�ص �ل¨زيÚ، وبالتا› aهو ⁄ ينظر للجãة  �لطيار �لذي يل≥ي مبÄات �الأطنان يوميا

�لهامدة، بل aكر كº �أتعب¬ قتل هذ√ �ل�صëية!.

k �صب≤ �◊ديå عن¬ يف بد�ية  k �إعالميا �Rيل“ مع �ندال´ �لعدو�ن جهاF�إ�رش�” âوقد �صكل

 íل≥بي� �لوج¬  �لت�صرت على  �لكذب و�لت�صليل، وfiاولة  �لدر��صة، كانâ مهمت¬ �◊≥ي≥ية 

k عن �لنف�ص، وهو �ملوق∞  للعدو�ن، باالدعاء تارة باأن ما �أقدمâ علي¬ ”�إ�رش�Fيل“ كان دaاعا
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�لذي �نëاR �إلي¬ �لكو‚ر�ص ودول �ال–اد �الأوروبي، وتارة �أخرى باتهاΩ حما�ص باأنها من 

خرقâ �لهدنة، و�أن �صو�ريîها هي �لتي ت�صببâ باإغال¥ �ملعابر، وحرمان �صكان �ل≥طا´ 

من �حتياجاتهº �ملعي�صية. ومن �أبرR �الدعاء�ت �لتي روê لها هذ� �÷هاR �أن ”�إ�رش�Fيل“ 

 âو�إ‰ا تريد وق∞ ”�الإرهاب“ �لذي “ار�ص¬ حما�ص، ويف �لوق ،Úال ت�صتهد± �لفل�صطيني

.
14

ذ�ت¬ تريد Vرشب ”�لنفوذ �الإير�Ê“ �لذي و�صل �إ¤ غزة ويهدد وجودها

)�ملكل∞( بنيامÚ نتنياهو  �لوRر�ء  تاأكيد رFي�ص  �ل�صيا�صة من خالل  وجاء تبني هذ√ 

عن  �لدaا´  ب≥�صد  �أعمال¬  توجي¬  على  يëر�ص  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص  �أن  على  ل¬  م≥ال  يف 

نتيجة  aهي  �آخرون،  �أبرياء  �أو  �أطفال  قتل  ما  و�إذ�   ،ºير�صله ومن   Úëمل�صل� Vصّد  �لنف�ص 

، ويف كانون �لãاÊ/ يناير 2009 قالâ ت�صيبي 
15

!§≤a ص�fi لهذ√ �الأعمال، �أو نتيجة خطاأ

الأن  حزينة;  و�إنها  غزة،  �أطفال  يكرهون  ال   ÚيليF�الإ�رش� باأن  �ÿارجية  وRيرة  ليفني 

k يف ت�صديها للجي�ص �الإ�رش�Fيلي. ويف هذ� �ل�صيا¥  حما�ص تتîذ من هوDالء �الأطفال دروعا

k يعرVص  a kل�صطينيا ⁄ يnفمâُ رFي�ص �لوRر�ء �إيهود �أوملرت �أن ي≥ول �إن¬ ”بكى عندما �صاهد �أبا

 .
16

!“Ωل �الإعالFعلى و�صا Úة �مل≥تولKالãأطفال¬ �ل�

وRر�ء  رFي�صة   ،Golda Meir ماFري  ل¨ولد�  �صهرية  عبارة  �إ¤  هنا  �الإ�صارة  وŒدر 

”�إ�رش�Fيل“ خالل �صبعينيات �ل≥رن �ملاVصي، رّدت بها على �نت≥اد�ت باأن حكومتها ت≥تل 
�الأطفال �لفل�صطينيÚ: ”يكننا �أن ن¨فر للعرب قتلهº الأطفالنا، لكننا ال ن�صتطيع �أن ن¨فر 

 .“!ºجعلونا ن≥تل �أطفاله ºأبد� �أنه� ºله

وجود   Ωعد �إ¤  ت�صري   ،Úلفل�صطيني� م≥تل  تبر  flتلفة  �إ�رش�Fيلية  تعلي≥ات  ووردت 

ما يعر± ب`”�◊رب �لنظيفة“، وبالتا› ال يجÖ على ”�إ�رش�Fيل“ �أن تاأ�ص∞ على �الإ�صابة 

غري �مل≥�صودة للمدنيÚ �لفل�صطينيÚ يف �إطار حربها Vصّد حما�ص، خا�صة و�أنها تîوVص 

للم≥اومÚ، ال   ºملاأوى و�لدع� �لذين ي≥دمون   Úملدني� �أن  k �صاملة. كما  �الأخرية حربا Vصّد 

على  و�لتاأ�صي  �لدمو´  ذر±  ينب¨ي  وال  �الأبرياء،   íم�صطل  ºعليه يطل≤  �أن  ي�صتë≥ون 

.
17

ºصّدهV الإ�صابة غري �مل≥�صودة�

�أكادييÚ لدى عدد  �إن ما حدç يف غزة �صكل مد�ر بåë ون≥ا�ص  لي�ص هذ� a≥§، بل 

من �ملوD�ص�صات �الإعالمية �الإ�رش�Fيلية، وجاءت خال�صت¬ �أن ما حدç يف �ل≥طا´ من دمار 

 Öذن نتيجة  ذلك  �أن   ºنعل �أن   Öيج ولكن  Œاهل¬،  ن�صتطيع  ال   ،Úللفل�صطيني ومعاناة 

ب�رشية!. درو´  �إ¤  �صكانها  وحولو�   ،“ºعا�صمته” غزة  �عتبو�  ”�ملîربÚ“ �لذين 
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وبالتا› a≥د ��صتîدمâ �ال�صرت�تيجية �الإعالمية �الإ�رش�Fيلية �أ�صلوب لوΩ �ل�صëية يف 

 ΩRوتال .Úصّد �لفل�صطينيV ب¬ قو�ت �الحتالل âملفر• لل≥وة �لذي قام� Ω�دîحاالت �ال�صت

ن�رش هذ√ �لت≥ارير حول �لعن∞ �لر�صمي �لذي تنفذ√ �لدولة �لعبية مع معلومات –اول 

 Úلفل�صطيني�  Ωو�تها �÷ي�ص،  قو�ت  Vصّد  ”�لعن∞“  حول  �ملف�صلة  كاملعلومات  تبير√، 

.Ωصري للهجو�ëبالت

:Úالفل�شطيني Aس ‘ ا�شتعدا�a7. التنا

ت�صري �لوقاFع �إ¤ –ول طر�أ على �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي بعد �لعدو�ن على غزة، a≥بلها 

 k k، لكن �لعدو�ن ”منí“ كل �صëفي �إ�رش�Fيلي �صعور� كان يë≥≤ ويفë�ص �الأمور ميد�نيا

بالوطنية، و⁄ يعد يفر¥ بينها وبÚ مهنت¬ �ل�صëفية، ولذلك كان ين≥ل �◊دç من وجهة 

نظر√، و⁄ يجتهد يف �لبåë عن �◊≥ي≥ة، وبالتا› –ول كل aل�صطيني بنظر√ �إ¤ م�صبو√، 

.k �أو �أن¬ �صي≥وΩ بعملية aد�Fية، �أو يطل≤ �صاروخا

�لفل�صطيني،   Öلل�صع  ºهF�عد الإXهار   ºبينه aيما  يتناa�صون  �ملر��صلون  و�أVصëى 

ويتجاهلون يف ت≥اريرهº �◊ديå عن �ل≥�ص∞ �الإ�رش�Fيلي، وكما قال �أحد �ملëللÚ: لو �أن 

�الأمر تعل≤ ببع�ص �ل�صëفيÚ و�الإعالميÚ الأطل≥â ”�إ�رش�Fيل“ منذ Rمن بعيد �ل�صو�ريخ 

وبد�   ،k –ري�صيا  k دور� مãلو�   Úملر��صل� الأن  وجباليا،  غزة  على  �لنووية  �لروDو�ص  ذ�ت 

k للدΩ ال مãيل ل¬ من قبل. k متعط�صا k نëو �ليمÚ، و�أوجدو� �إعالما ميولهº و�Vصëا

يف  ”قو�تنا“  عبارة   Ω�دîصت�� �الإ�رش�Fيلي   Ωالإعال� قرر   Úح حّد  كل  �الأمر   RاوŒو

�الإ�صارة �إ¤ جنود �الحتالل يف قطا´ غزة، مãالk: �أطل≤ aل�صطينيون �لنار �ليوΩ على موقع 

.
18

للجي�ص، و⁄ ي�صÖ �أحد من ”قو�تنا“ باأذى!

الإعادة  �لعدو�ن،  �ندال´  يف  �ل�صانëة  aر�صتها  �الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� و�صاFل  ووجدت 

نز´ �ل�صد�أ عن نظريات و��صرت�تيجيات �إعالمية �صاغها وعمل وa≥ها �لكãري من م�صممي 

�لر�أي �لعاΩ من �أ�صëاب �مليول �ليمينية، a¨د�ة �نطال¥ �لعدو�ن جاءت معظº �لتعلي≥ات 

�الإعالمية و�ل�صëفية من هذ� �ل≥بيل: ل≥د �صدقنا، هذ� ما قلنا√ لكº، هذ� ما حذرناكº من¬، 

حما�ص ال تفهº �إال ل¨ة �ل≥وة.

ولي�صو�  �ل�صهيونية،  �الأيديولوجيا  يف  �رشكاء   ºأنف�صه� �ل�صëفيون  وجد  وبالتا› 

مهنيÚ، و�بتعدو� عن �صي≠ معينة يف ن≥د �ملوD�ص�صات �أو �الأعمال �لع�صكرية �الإ�رش�Fيلية، 
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ي�صولون  �لتلفزة،  �صا�صات  على   ºالأنف�صه �لعنان  غزة  على  �لعدو�ن  بدء  منذ  و�أطل≥و� 

ويجولون، لي�صبí �لو�حد منهº �مل�صدر �الأول للمعلومات.

وبات من �لو�Vصí �أن �ملر��صل �ل�صëفي ŒاوR خ§ عمل¬ كاإعالمي، عندما يطلÖ من 

 ºفي �أو ناط≤ با�صëدور√ ك�ص Úلتمييز ب� Öمن �ل�صع íبهجمات، و�أ�صب Ωي�ص �ل≥يا÷�

�÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي.

و⁄ ت≥ت�رش هذ√ �◊رب �لدعاFية على و�صاFل �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلية �ملرFية كالف�صاFيات 

و�ل�صë∞، بل ركزت على �لف�صاء �الإلكرتوa ،Êما �إن بد�أت �لطاFر�ت و�لدبابات ق�صفها 

ن�صطاء  Vصّد  �الإ�رش�Fيلية  و�ملو�قع  �لن�صطاء  قبل  من  �أخرى  حرب   âندلع� حتى  غزة،  يف 

�الإنرتنâ من �لعرب و�مل�صلمÚ و�ملنا�رشين لل≥�صية �لفل�صطينية يف �لعا⁄.

 ،Úaمن �لطر Bloggers “Úملدّون�” Úحرب ”كالمية“، وحرب نف�صية ب âندلع� åحي

k; الأنهº ركزو� على ك�صÖ وّد وتعاط∞ �لر�أي �لعاΩ �لدو›  تفّو¥ aيها �الإ�رش�Fيليون ن�صبيا

من خالل flاطبتهº بالل¨ة �الإ‚ليزية و�لرتويè لالأكاذيÖ �ملتعل≥ة بالعدو�ن.

�أن  بعد  لها،  مبكرة  �إ�رش�Fيلية  ��صتعد�د�ت  �الإلكرتونية“  ”�◊رب  هذ√  �أXهرت  وقد 

تعلمو� �لدر�ص من حرب “وR/ يوليو 2006، وهنا يكن ر�صد �إعالن �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي 

وبالتا›  حرب“،  ”منط≥ة   âالإنرتن� �أن  غزة،  على  �لع�صكري  عدو�ن¬  �صّن  مع  بالتو�Rي 

ن�ص§ �ملدونون و�لن�صطاء يف �لدولة �لعبية ويهود �لعا⁄ �ملتعاطفون معهº الإطال¥ حملة 

 Ωيل“، وعدF�تلفة، لتجميل �صورة ”�إ�رشîإعالمية ودعاية نف�صية يف �ملدّونات و�ملو�قع �مل�

خ�صارتها �ملعركة �الإعالمية، كما حدç يف حرب لبنان.

 Öالأجان�  Úفيëق�ص∞“ �ل�ص” �إ¤   kالãم �÷ي�ص  عمد  �الإعالمية  �◊ملة  هذ√  وVصمن 

عب �لبيد �الإلكرتوÊ و�لر�صاFل �ل≥�صرية مبعلومات تن≥ل وجهة نظر√، و�إر�صال aر¥ 

�إعالمية للعا⁄ aور �نتهاء �لعدو�ن على غزة لرتميº �صورت¬ يف �لعا⁄، و�إجهاVص fiاكمة 

�الأ�صلëة  حظر  على  و�لعمل  حما�ص،  ÿطر   èلرتوي� و��صتمر�ر  حرب،  كمجرمي  قادت¬ 

عنها.

موقع  على  خا�صة  aيديو  fiطة  �إن�صاء  �الإ�رش�Fيلية  �الإعالمية  �الآلة  ب¬   âقام و‡ا 

يوتيوب Youtube، هدaها �إKبات �أن من ي≥تلهº من �لفل�صطينيÚ هº من م≥اتلي حما�ص 

�مل�صلÚë، ولي�ص من �ملدنيÚ �الأبرياء، مãل بa åّيديو يزعº �أن¬ ق�ص∞ مل≥اتلÚ من حما�ص 
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ين≥لون �الأ�صلëة و�ل�صو�ريخ، ويمُظهpر جمموعة من �لرجال منهمكÚ يف �صëن مو��صري 

طويلة يف �ل�صندو¥ �ÿلفي لل�صيارة، ويوDكد �أن هذ√ �ملو��صري هي �صو�ريخ �ل≥�صاΩ )�إال 

ويتال�صى  �ل�صيارة  تنفجر  وعندما  للطهي!(،   Rغا  Öأنابي� �صوى   âلي�ص �◊≥ي≥ة  يف  �أنها 

�ل�صëايا ي≥ولون يف �ل�رشي§: ”ل≥د تعرVص هوDالء �الإرهابيون لل≥�ص∞ من جي�صنا“.

و�إ¤ جانÖ ذلك ÷اأ �الإ�رش�Fيليون �إ¤ موقع تويرت، وهو موقع للعالقات �الجتماعية 

��صتعانâ ب¬ �ل≥ن�صلية �الإ�رش�Fيلية يف نيويور∑ لتبير عدو�نها على غزة عب جمموعة من 

 ìمن كل �أرجاء �لعا⁄ من طر èدمو �لبنامîرش�ت، ويف �إحدى ندو�تها “كن م�صتVاëمل�

 èللبنام Ωدîة �آال± م�صتKالK من Ìل على �ل≥ن�صلية، وتتبع �لن≥ا�ص �أك�Dمن 400 �صو Ìأك�

.
19

�قتنع �لكãري منهº بوجهة �لنظر �الإ�رش�Fيلية ح�صÖ بع�ص �مل�صادر �الإ�رش�Fيلية

رابعًا: توجهات الراأي العام الإ�صرائيلي خالل العدوان:

 Maariv معاري∞  ÷ريدة   Teleseker تيلي�صيكر  معهد  �أجر�√  للر�أي  ��صتطال´   Úّب

��صتمر�ر  توDيد  �ل�صاح≥ة   ÚيليF�الإ�رش� غالبية  �أن   2009/1/16 يف  ن�رشت¬  �الإ�رش�Fيلية 

�لعدو�ن على قطا´ غزة، وبع�صهº يوDيد تو�صيع �لعمليات �لبية، و�لبع�ص �الآخر يوDيد 

مو��صلة �لعدو�ن بدون تو�صيع �لعمليات.

 ºيد ��صتمر�ر �لعدو�ن، منهDتو ÚيليF�ال�صتطال´ �أن 89.2% من �الإ�رش� èFوجاء يف نتا

53.1% يوDيدون تو�صيع �لعمليات �لع�صكرية من خالل �إدخال �ملزيد من �ل≥و�ت لت�صفية 

36.1% يوDيدون ��صتمر�ر �ل≥تال   ºل≥در�ت �لع�صكرية يف قطا´ غزة ب�صكل كامل، ومنه�

وعدΩ تو�صيع �لعمليات، ويف �لوقâ نف�ص¬ �لبåë عن ت�صوية �صيا�صية ت�صمن عدΩ �إطال¥ 

�أن¬ يجÖ وق∞ �ل≥تال و�لبåë عن   ÚيليF�7.9% من �الإ�رش �ل�صو�ريخ. ويف �مل≥ابل، قال 

ت�صوية �صيا�صية، وقال 2.8% �إنهº ال يعرaون.

k على �صوD�ل ب�صاأن تدّرê �لعمليات �لع�صكرية �الإ�رش�Fيلية، قال 82.1% �إن¬ جيد  ورّد�

k، وقال 11.6% �إن¬ جيد، م≥ابل 3.5% متو�ص§، و0.9% �صيÅ، و�أجاب 1.4% �إنهº ال  جد�

 %25.5 ºمنه ،k يعرaون. �أما بالن�صبة لالأد�ء �ل�صيا�صي، a≥ال 60.4% �إن¬ جيد وجيد جد�

k، و34.9% يعت≥دون �أن¬ جيد، يف حÚ قال 26.4% �إن¬ متو�ص§،  يعت≥دون �أن �الأد�ء جيد جد�

k، و6.5% �صيÅ، وقال 2.4% �إنهº ال يعرaون. م≥ابل 4.3% لي�ص جيد�
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k، وقال  �إنها جيدة جد� �أما ب�صاأن �لعمليات ◊ماية �÷بهة �لد�خلية، a≥د قال %58.3 

�إنها  قالو�  و%2.3  جيدة،   âلي�ص و%3.9  متو�صطة،   %13.8 م≥ابل  جيدة،  �إنها   %20.2

.
20

�صيÄة، يف حÚ قال 1.6% �إنهº ال يعرaون

من   %78 عّب   2009/1/15 يف  هاآرت�ص  ن�رشت¬   Ωلعا� للر�أي  �آخر  ��صتطال´  ويف 

�الإ�رش�FيليÚ عن �عت≥ادهº باأن �◊ملة �لع�صكرية �الإ�رش�Fيلية ناجëة. وعلى �لرغº من 

�ل�صور �ل≥ادمة من قطا´ غزة من قتل �أطفال ومدنيÚ وهدΩ �لبيوت وaر�ر �ل�صكان، a≥د 

�أXهر �ال�صتطال´ �أن 82% من �الإ�رش�FيليÚ يعت≥دون �أن �لدولة �لعبية ⁄ تبال≠ يف عمليتها 

 k �لع�صكرية، �الأمر �لذي يدلل على �أن جميع �ملو�طنÚ �ليهود يف ”�إ�رش�Fيل“ يدعمون دعما

.
21

k عمليات �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي Vصّد �لفل�صطينيÚ يف قطا´ غزة مطل≥ا

اأعقاب  ”اإ�صرائيل“ اإعالميًا ‘  خام�صًا: Œميل Uصورة 

العدوان:

�لعدو�ن  خالل  �لدو›   Ωالإعال� يف  ”�إ�رش�Fيل“  ب�صورة   ≥◊ �لذي  �ل�رشر  �أع≥اب  يف 

�◊كومة   âقام  ،Úلفل�صطيني�  Úللمدني و��صتهد�aها  للمجاRر  �رتكابها  بفعل  غزة،  على 

مبجال  يتعل≤  ما  �صيّما  ال  �صورتها،   Úص�– الإعادة  متكاملة  خطة  ببلورة  �الإ�رش�Fيلية 

ëa�ص  بعملية   Ωل≥يا� �أن  �إ¤  �أ�صارت  �إ�رش�Fيلية  بãëية  �أو�صا•   âوكان �الإن�صان.  ح≥و¥ 

 Úب �لفجوة   ºحج يك�ص∞  �لعدو�ن،  خالل  �الإ�رش�Fيلي  و�الإعالمي  �لدبلوما�صي  لالأد�ء 

�لنتاèF �ملرتتبة على   Úللعدو�ن، وب �إعد�دها يف وقâ �صاب≤   ”ّ �لتي  �الإعالمية  �ل�صيا�صة 

�لدولية،  �◊لبة  يف  ”�إ�رش�Fيل“  ب�صورة   â≤◊ �لتي  �الأVرش�ر  Vصوء  يف  �ل�صيا�صة،  هذ√ 

 âب≥ي �أ�صÄلة كãرية  �أن  �إ¤  �الأو�صا•  دبلوما�صية عديدة. وتذهÖ هذ√  �أRمات  ون�صاأ عنها 

 ºF�وجر لل≥وة،  �ملفر•   Ω�دîو�ال�صت �الإن�صان،  ح≥و¥  �نتهاكات  حول  �إجابة  دون  معل≥ة 

�◊رب، و�لهجمات على م≥ار �ملوD�ص�صات �لدولية، وكلها ق�صايا ما R�لâ على �أجندة عدد 

من �÷هات �لعاملية.

كما �ت�صمâ �لعالقات بÚ ”�إ�رش�Fيل“ وو�صاFل �الإعالΩ �لعاملية خالل �لعدو�ن بتوتر 

�صب¬ د�ºF. ويف �أول يوΩ �أع≥Ö �نتهاء �لعدو�ن، بد�أ �ملر��صلون �الإعالميون بالتو�aد �إ¤ قطا´ 

k ملا  تف�صري� تعطي  م≥نعة  غزة، وم�صاهدة �آKار �ÿر�ب، و⁄ يكن لدى ”�إ�رش�Fيل“ ر�صالة 
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��صتîدمتها  �لتي  �ل≥وة   ºج◊ منط≥ي  لتبير  �aت≥دت  �أنها  حتى  كبري،  دمار  من  ح�صل 

للمو�Kي≤  قبلها  من   kاهالŒ �عتب  وما  ب`”�ملفرطة“،  �لعا⁄  وو�صفها  �لعدو�ن  خالل 

.
22

�لدولية

 k k ودبلوما�صيا وقد �أعلنâ وR�رة �ÿارجية تكوينها ”طاقº عمل“، مهمت¬ �لعمل �إعالميا

�الإن�صانية  للم�صاعد�ت   èو�لرتوي �ل≥طا´،  يف  �الإ�رش�Fيلية  �لع�صكرية  �لعمليات  لتبير 

�◊≥ي≥ية  �ÿطورة  وتكمن  �لعدو�ن.  ”�إ�رش�Fيل“ خالل  قدمتها  �لتي  �لطبية  و�الإمد�د�ت 

لهذ√ �◊ملة �الإعالمية و�لنف�صية �الإ�رش�Fيلية �أنها ت�صعى هذ√ �ملرة لي�ص a≥§ للدaا´ عن 

بعينها  عربية  �أنظمة  وعد�ء  �لعربية،  �ÿالaات   ºخR من  �ال�صتفادة  بل  �◊رب،   ºF�جر

◊ركة حما�ص، و�تîاذ �مل�صار �ل�صيا�صي و�الأمني �لر�هن ملنع و�صول �الأ�صلëة �إ¤ قطا´ 

 ºF�عن �÷ر åة �◊ديaاكمات �ملتوقعة ل≥ادتها، و–ويل دëمها ومنع �ملF�ن جرaغزة، لد

�إ¤ م�صكلة �أخرى هي حما�ص، ووق∞ تهريÖ �ل�صالì للم≥اومة. وهي خطوة تو�صك �أن 

�ل¨رVص،  لهذ�  �الأوروبية خطو�ت عملية  بد�أت �◊كومات  ”�إ�رش�Fيل“ بعدما  تنجa íيها 

�أمريكية  �أخرى  �صفن  و��صتعد�د  غزة،   Åصو�ط� ملر�قبة  �لفرن�صية  �لفرقاطة  �إر�صال  منها 

كوبنهاغن  يف  ذ�ت¬  �ملوVصو´  حول  �لدولية  �ملوD“ر�ت  وع≥د  ‡اKل،  لتëر∑  و�أطل�صية 

ولندن!.

 Úمار ماليãيلية، با�صتF�الإ�رش� �لذي بذلت¬ وR�رة �ÿارجية  �الإعالمي  وياأتي �÷هد 

�ل�صو�كل لتë�صÚ �صورتها، يف �أع≥اب ما و�صلها يف �لفرتة �الأخرية من ت≥ارير م≥ل≥ة من 

�ل�صفار�ت �الإ�رش�Fيلية يف �ÿارê، عن تاآكل يف �رشعية ”�إ�رش�Fيل“، حيå �أaاد دبلوما�صيون 

كبار يîدمون يف �أوروبا باأن ”�إ�رش�Fيل“ تو�صك على �أن تعتب يف �أو�صا• نÖî معينة يف 

�أوروبا دولة ”منبوذة“، كما كانâ جنوب �إaري≥يا يف عهد �لتمييز �لعن�رشي )�الأبارتهايد( 

Apartheid، و�أن �لعدو�ن على غزة و�لت≥ارير عن �لبناء يف �مل�صتوطنات تمُظهر �صورة، 

.Ωيل“ ال تريد �ل�صالF�وكاأن ”�إ�رش

�أي ما  وت≥در تكلفة �◊ملة �الإعالمية لوR�رة �ÿارجية بنëو Kمانية ماليÚ �صيكل; 

يعادل مليوÊ دوالر، و�صرتكز على جمالÚ: �الإعالΩ و�لã≥اaة، حيå �صتجلÖ عدة وaود 

�إ¤  للمبادرة  نية  وهنا∑  و�آخرين،  �أعمال  ورجال   Úللfiو  Úفيëو�ص  Úأكاديي� من 

 ÚيليF�الإ�رش� ÚKدëصل �ملت�aيل“، ومن �أF�يها مو�ق∞ ”�إ�رشa صVتعر êارÿ� جتماعات يف�

من خارê �◊كومة ود�خلها، ويف جمال �لã≥اaة �صت�صاع∞ �لوR�رة �ل�صادر�ت �لã≥اaية 

.
23

�الإ�رش�Fيلية للîارê لت�صكل �أد�ة لتë�صÚ �ل�صورة
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كما قررت ”�إ�رش�Fيل“ �لعمل على Œميل �صورتها على �صبكة �الإنرتنâ بعد �لعدو�ن 

جوجل  موقع  يف  ”�إ�رش�Fيل“  كلمة  عن   åëب �أي  �أن   Úتب �أن  بعد  �ل≥ر�ر  وجاء  �الأخري، 

k للدمار �لهاFل �لذي خلف¬ �ل≥�ص∞ �الإ�رش�Fيلي يف غزة،  Google �الإلكرتوÊ يظهر �صور�

يرى  aرن�صا  وكلمة   ،Big Ben بن   èبي �صاعة  �صورة  تظهر  �إ‚لرت�  كلمة   Öكت لو  aيما 

كني�صة نوترد�Notre Dame Ω، وكلمة �الأردن يرى �لبرت�ء، وعلى �إKر ذلك قّررت وR�رة 

�ÿارجية ��صتÄجار خدمات خب�ء ي�صورون ”�إ�رش�Fيل“ ب�صكل جميل، ويعرVصون هذ√ 

�ل�صور على �صبكة �الإنرتنâ. وو�صلâ �لوR�رة �إ¤ قناعة مفادها �أن �لدولة يف هذ√ �◊الة 

k ال يرغÖ �ملرء ب≥�صاء aرتة ��صتجماa Ωيها، وعندما يرى �ملت�صفëون من  �صت�صبí مكانا

k، ولن ياأتي  جميع �أنëاء �لعا⁄ �أن ”�إ�رش�Fيل“ تبدو على هذ� �ل�صكل a�صي¨ري خطط¬ aور�

لل�صياحة aيها. 

ولتë�صÚ �ل�صورة، ��صتعانâ �لوR�رة باأبرÿ� Rب�ء �الإعالميÚ يف �لواليات �ملتëدة، 

 íFيديو، و�لت≥ا• �صور من �صاأنها جذب �ل�صاa يل“ لت�صوير �أ�رشطةF�إ¤ ”�إ�رش� ºوجلبته

�إليها، وبãها يف مو�قع �إلكرتونية ي≥بل على ت�صفëها �أعد�د كبرية من �الأ�صîا�ص يف �أنëاء 

مو�صوعة  يف  �ملëرر   David Shankbone �صانكبون  ديفيد  �ÿب�ء   Úب ومن  �لعا⁄، 

k على  ويكيبيديا Wikipedia على �الإنرتنâ �لتي يزورها حو�› 60 مليون مت�صفí يوميا

جديدة   k �صور� �ÿب�ء  هوDالء  a�صيلت≥§  �الإ�رش�Fيلية،  �ÿطة   Öوح�ص �لعا⁄.  م�صتوى 

 ÚيليF�الإ�رش k �لن≥Ö، ومدن قي�صارية وعكا، ومو�قع يف �÷ليل، و�صور� �أب≥ار يف  ملز�ر´ 

�مل≥د�صة.  �الأماكن  �إ¤  �إVصاaة  و�مل≥اهي،  �ملتنزهات  ويف  �لبëر   Åصاط� على  ي�صتجمون 

”�إ�رش�Fيل“ يف موقع  �أن يë�صل كل من يكتÖ كلمة  ويتوقع بعد �النتهاء من هذ√ �ملهمة 

وتويرت  بو∑  aي�ص  مãل  �إلكرتونية  مو�قع  يف  ن�رشها  بعد  جميلة،  �صور  على  جوجل 

.
24

وويكيبيديا، وغريها من �ملو�قع �الإلكرتونية

fتائè الدرا�صة: 

غزة  على  �لعدو�ن  aرتة  خالل  �الإ�رش�Fيلية   Ωالإعال� لو�صاFل  �ملكãفة  �ملتابعة  ترت∑ 

k باأنها حادت عن �الأ�ص�ص �لت≥ليدية و�ملتعار± عليها يف �الأعر�± �ل�صëفية  k ح≥ي≥يا �نطباعا

k من  و�الإعالمية، وŒلى ذلك ب�صورة و�Vصëة خالل �ل�صفëات �ل�صاب≥ة، ونورد هنا عدد�

�لنتاèF �ملهمة �لتي خل�صâ �إليها �لدر��صة، من �أبرRها:
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 ºوبالرغ �الإ�رش�Fيلية،   Ωالإعال� لو�صاFل  �ملتاحة  �لهاFلة  �الإمكانيات  من   ºبالرغ  .1

 âتر�جع aاإنها  �الأقل،  على   k نظريا لها،  �ملمنوحة  �ل�صا�صعة  �ملناورة  م�صاحات  من 

بتزويد  �أحادية �÷انÖ“. و⁄ تكت∞  ”جمندة  �إ¤ درجة �صëاaة  �أد�Fها ملهامها  يف 

�إ¤  ÷اأت  بل  �لعدو�ن،  خالل  �ملتالح≥ة   ç�و�الأحد �الأمور  مب�صتجد�ت  متل≥يها 

�لتهويل تارة، و�لت�صرت تارة �أخرى، وبدالk من �أن –اول �إيجاد ر�أي عاΩ من خالل 

عرVص تعددي لوجهات �لنظر، �أخذت على عات≥ها من خالل حفنة VصÄيلة من رجال 

 Ωة �لر�أي �لعاÄون �لفل�صطينية و�لعربية، تعبDة و��صعة يف �ل�صوaملعر Úملدع� Ωالإعال�

�الإ�رش�Fيلي، من خالل عدΩ �لدقة و�لتëامل و�لتëري�ص.

بل�صان  و�لناط≥ون  �لعربية  لل�صوDون  و�ملëللون  �لع�صكريون  �ملر��صلون  �صكل   .2

�أت≥نو� عرVص  �لعدو�ن، وقد  �الإ�رش�Fيلي خالل   Ωالإعال�  Ωي�ص و�◊كومة، ‚و÷�

وجهة �لنظر �لر�صمية ملا يëدç، ويف بع�ص �الأحيان ⁄ نكن ‰يز �إن كان �ملر��صل 

k بل�صان �÷ي�ص، �أو �لناط≤ بل�صان �÷ي�ص هو �ملر��صل!. ناط≥ا

و�الإ�رش�Fيلي،  �لفل�صطيني   Úaلطر�  Úب وم≥بول  مع≥ول  تو�Rن  هنا∑  يكن   ⁄  .3

�لذين   Úلفل�صطيني� عدد  قلة  يف   §≤a ذلك   Rيب و⁄  �ملو�ق∞،  ون≥ل  �مل≥ابالت  يف 

�لعد�Fي و�ال�صتفز�Rي  �لتوج¬  �لت≥ارير �ل�صëفية و�الإعالمية، و�إ‰ا يف  قوبلو� يف 

 .ÚيليF�الإ�رش� Úفيëي لل�صFو�ال�صتعال

جملة  ت¨طية  يف  عادتها  غري  على  النت≥ادها،  �مليل   Ωوعد �◊كومة  مو�ق∞  تبني   .4

�القت�صادية  �ل�صوDون  مãل:  �لد�خلية  �ل≥�صايا  يف  ونهجها  �◊كومة  �صيا�صات 

هذ√  يف  وكبرية  �ص¨رية  لكل  و–ليلها  و�نت≥ادها  �إلخ،  و�لتعليمية...  و�ل�صيا�صية 

 k �ملجاالت، حيå ⁄ ‚د لدى �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي �أKناء �لعدو�ن ميالk ن≥دياk و–ليليا

k ي�صيد باإ‚اR�تها، �أو يوDكد على ت≥�صريها. و�Vصëا

k تعبوياk ييل للت�رش± كامتد�د للموD�ص�صة �ل�صيا�صية  لعÖ �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي دور�  .5

�ليهودية، وبالتا› �ال�صطفا± بجانÖ �ملوD�ص�صة �لع�صكرية و�الأمنية، ومن ذلك �أن 

 Úو�ل≥�ص∞ و�إطال¥ �لنار على �لفل�صطيني ،k �÷ندي هو �ملهاجº و�ملعتدى علي¬ د�Fما

هو دaا´ عن �لنف�ص ورّد على �عتد�ء�ت.

 ºأ�صماء له� �أرقاΩ، ال  �أ�صبí �ل�صëايا �لفل�صطينيون يف �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي جمرد   .6

وال �أهل وال �أمهات، و�ÿ�صاFر �ملادية و�الأVرش�ر لي�ص لها �أي قيمة، و�لبيوت �لتي 
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ت≥�ص∞ هي Kكنات ملنظمات �مل≥اومة، ولي�ص لها �أ�صëاب وال ي�صكنها عاFالت وال 

�أطفال.

�إ¤   âو–ول �نت≥اFية،  وتعابري  م�صطلëات   Ω�دîال�صت �الإ�رش�Fيلي   Ωالإعال� مال   .7

نهاية  �إ¤  Vصëايا   ºبو�صفه  ÚيليF�و�الإ�رش ”�إ�رش�Fيل“  ت�صوير  عملية  من  جزء 

 Öو�ملذن  Ωو�ملجر �ل�صلبي  �أن¬  على  �لفل�صطيني،  �الآخر،  �لطر±  وت�صوير  �لعا⁄، 

�أن ��صتîد�Ω هذ√ �مل�صطلëات بد� aي¬  و�مل�صوDول عن كل ما يجري يف �لعا⁄، كما 

ميل نëو �إXهار تعا› وتفو¥ �الإ�رش�FيليÚ يف ميادين متنوعة، خا�صة �لتكنولوجية 

و�لع�صكرية و�الأمنية.

��صتîدΩ �الإعالΩ �الإ�رش�Fيلي �الأو�صا± و�لعبار�ت �ل�صادرة عن �مل�صادر �لع�صكرية   .8

ذ�تها، وبع�صها تتعمد تو�صيل معلومات خاطÄة لتلبية �حتياجات معينة للجي�ص، 

 çدëال يa ،ددfi ±صّد هدV k وحÚ تلت≥ي �ملوD�ص�صتان، �لع�صكرية و�الإعالمية، معا

�أي خال± بينهما، وهو بال�صب§ ما ح�صل يف ”�إ�رش�Fيل“ خالل �لعدو�ن.

 Ωيلي، دون �أي ت�صكيك، م≥والت �÷ي�ص حول �الن�صبا• وعدF�الإ�رش� Ωل �الإعالpب nق  .9

‡ا  �الأدنى  �◊د  هو  ب¬   Ωي≥و ما  و�أن  ”�لعن∞“ �لفل�صطيني،  على  �لرّد  يف  تهور√ 

يتطلÖ �ل≥ياΩ ب¬، و⁄ ير �ملر��صلون �أي غ�صاVصة يف �أن عدد Vصëايا �ل≥�ص∞ و�ل≥تل 

k باأ�رش√ fiا�رش ب�صكل خان≤، وقبل كل  بل≠ عدة �آال± من �لفل�صطينيÚ، و�أن �صعبا

k من �◊كومة و�÷ي�ص. k �إيا√ �ن�صباطا ذلك، دون �أي ��صتÄنا±، معتب�
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مقدمة:

�لفل�صطينية خالل  �مل≥اومة  �ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص وa�صاFل  �الأد�ء   ºت≥يي  Ωي�صتلز

�لعدو�ن �لع�صكري �الإ�رش�Fيلي على غزة، ومن ºK ��صت≥ر�ء تد�عيات¬، �أن نعرVص ونëلل 

ونëلل  نعرVص  �أن   Ωي�صتلز كما  و�أع≥بت¬.  ور�a≥ت¬  �لعدو�ن   â≤صب� �لتي  �لعامة  �لبيÄات 

�تبعتها  �لتي  �ملرحلية  �لعامة، و�ملو�ق∞  �لروDية و�لتوجهات �ال�صرت�تيجية، و�ل�صيا�صات 

حركة حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة �لفل�صطينية خالل �لفرت�ت نف�صها. 

حما�ص  لدى  �ل≥ر�ر  �صنع  عملية  علمية،  معايري  على   k �عتماد� �صنتناول،  هنا  ومن 

ومن  �ملوVصوعة.  و�ملرحلية  �ال�صرت�تيجية  لالأهد�±  �إ‚اRها  ومدى  �مل≥اومة،  وa�صاFل 

من  و�ال�صرت�تيجيات  و�ل�صيا�صات  �لبيÄات  تفاعل  عن   èينت قد  ملا  ونëلل  �صنعرVص   ºK

تد�عيات و�نعكا�صات �صيا�صية وعامة على م�صت≥بل �ل≥�صية �لفل�صطينية، وعلى �أطر�± 

�ل�رش�´ و�لالعبÚ �الأ�صا�صيÚ يف �ملنط≥ة، وخا�صة على حركة حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة 

�لفل�صطينية.

وننو√ يف م≥دمة هذ� �لف�صل �إ¤ �أن عرVصنا لالأد�ء �ل�صيا�صي لف�صاFل �مل≥اومة خالل 

�لعدو�ن �صريكز على �أد�ء حركة حما�ص، بو�صفها �لف�صيل �الأكب بÚ �لف�صاFل �لفل�صطينية 

من جهة، وبو�صفها �÷هة �لتي –كº قطا´ غزة وت�صدرت �ملفاوVصات �ل�صيا�صية لوق∞ 

�إطال¥ �لنار من جهة �أخرى. 

�أ�صتاذ �لعلوΩ �ل�صيا�صية و�ÿبري يف –ليل �ال�صرت�تيجيات و�ل�صيا�صات �لعامة، �الأردن.
*



76

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

اأوًل: الÑيÄات ال�صÎاتيéية وال�صيا�صية قÑل العدوان:

يف �أع≥اب aوR حركة حما�ص باأغلبية م≥اعد �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، ب�صورة 

ديوقر�طية ونزيهة، يف �النتîابات �لت�رشيعية يف �ل�صفة �ل¨ربية وقطا´ غزة يف كانون 

�أخذ   ،2007 يونيو  حزير�ن/  يف  �ل≥طا´  على  �صيطرتها   ºK ومن   ،2006 يناير   /Êاãل�

�القت�صادي  �◊�صار  �أبرRها:  كãرية;   kأ�صكاال� غزة  على  �ل�صامل  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن 

�لفل�صطيني  �ÿال±  تعمي≤  عن   kصال�a �لع�صكري;  و�لعدو�ن  و�الإعالمي  و�ل�صيا�صي 

�لد�خلي على �أرVصية بناء �ملëاور و�لتëالفات �الإقليمية و�لدولية.

�لفل�صطينية ويف حركة  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �لفل�صطيني �صعâ جهات يف  �ل�صيا¥  ويف 

�إ¤ �إVصعا± �صيطرة �◊كومة �ملنتîبة  aتí، بعد aوR حما�ص يف �النتîابات �لت�رشيعية، 

ب≥يادة حما�ص بهد± �إ�ص≥اطها، وذلك من خالل –ري�ص �ل�صار´ للãورة Vصّدها، و�رتكاب 

k بظاهرة ”�لفلتان  �أعمال م�صلëة، وعدΩ �الن�صيا´ ل≥ر�ر�ت �◊كومة aيما عر± aل�صطينيا

متوقعة;  غري  �أمنية  عملية  حما�ص  حركة   âصVخا  2007/6/14-11 �لفرتة  ويف  �الأمني“. 

�لع�صكري ◊ما�ص، بتوجي¬   ìنا÷� ،Ωل≥�صا�  ÖFلتنفيذية ومب�صاندة كتا� �ل≥وة   âإذ قام�

 ºلذين تتهمه� ،“íتa رشبة قا�صية ملن �صمت¬ ب`”�لتيار �لعميل يف �الأجهزة �الأمنية وحركةV

من  حما�ص  حركة   âكن“ �لعملية  هذ√  �إKر  وعلى  �الأمني.  �لفلتان  يف   Öبالت�صب حما�ص 

�ل�صيطرة على قطا´ غزة.

 Vanity Fair �الأمريكية  aري  aانيتي  جملة  ن�رشت¬  ما  �إ¤  هنا  �الإ�صارة  وŒدر 

David Rose، �لذي �أوVصí �أن   Rفي �الأمريكي ديفيد روëعلى ل�صان �ل�ص magazine

 k �الإد�رة �الأمريكية، ح�صÖ وKاF≤ ح�صل عليها، �صعâ �إ¤ �الإطاحة بëكومة حما�ص �صيا�صيا

k، و�إ�صعال حرب �أهلية يف قطا´ غزة بعد aوR �◊ركة يف �النتîابات �لت�رشيعية.  وع�صكريا

وقال ديفيد روR �إن خطة �رّشية وVصعتها �الإد�رة و�a≤ عليها �لرFي�ص �الأمريكي ووRيرة 

�الأمريكي،  �ل≥ومي  �الأمن  م�صت�صار   ÖFنا  ،Elliott Abrams �إبر�مز  و�إليوت  خارجيت¬ 

وتو¤ تنفيذها �÷Ô�ل كيå د�يتون Keith Dayton، �لذي تو¤ �التفا¥ مع fiمد دحالن 

.
1
لل≥ياΩ مبهمة �إ�ص≥ا• حكومة حركة حما�ص

ويف �أع≥اب �صيطرة حما�ص على قطا´ غزة �أطب≥â ”�إ�رش�Fيل“ ح�صارها �القت�صادي 

و�صب¬  �لطويلة،  �الإغالقات  عب  حادة  ب�صورة  �ل�صكان  حركة  وقيدت  �ل≥طا´،  على 

”�إ�رش�Fيل“ يف �عتد�ء�تها �لع�صكرية يف مناط≤  �لد�Fمة للمعابر. ومبو�R�ة ذلك، ��صتمرت 
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�ملطل≤   ºدعمه يف  ��صتمرو�  a≥د   Úالأوروبي� و�رشكاوDها  �ملتëدة  �لواليات  �أما  غزة. 

�لرباعية  �رشو•  بتنفيذ  ومطالبتها  حما�ص،  حكومة  وح�صار  �لفل�صطينية،  للرFا�صة 

�لدولية Quartet، دون م≥ابل، وعلى ر�أ�صها �العرت�± ب`”�إ�رش�Fيل“ ووق∞ ”�الإرهاب“ 

)Ω.ت.±.(  �لفل�صطينية  �لتëرير  منظمة  وقعتها  �لتي  �ل�صاب≥ة  باالتفاقات  و�العرت�± 

و�ل�صلطة �لفل�صطينية مع ”�إ�رش�Fيل“. 

�لرFا�صة   Öجان �إ¤  flتلفة،  والأ�صباب  م�رش،  حكومة   âوقف �لعربي  �الإطار  ويف 

�الأخرية  aيها  ر�أت  م�صا◊ة  �تفاقيات  حما�ص  على  تفرVص  �أن   âوحاول �لفل�صطينية; 

k من �لتëيز �لو�Vصí. وقامâ م�رش بال�ص¨§ على حما�ص من خالل �إغالقها �ملتكرر  نوعا

ملعب رía، �لذي يãل �رشيان �◊ياة بالن�صبة ل�صكان قطا´ غزة. هذ� وقد “اهâ باقي 

 Ωصعا± نفوذ حركات �الإ�صالVمنها �إ¤ �إ k دول fiور �العتد�ل مع �ملوق∞ �مل�رشي، �صعيا

�ل�صيا�صي يف �ملنط≥ة من جهة، و�◊فا® على –الفاتها �ال�صرت�تيجية مع �لواليات �ملتëدة 

�لتكتيكية  �لرت�جعات  ببع�ص   2008 �صنة  خالل   Ωقا �الأردن  �أن  غري  �أخرى.  جهة  من 

دون  حما�ص  حركة  مع  �ت�صال  خطو•   íفتa حيادية،   Ìأك� موVصع  يف  نف�ص¬  ليموVصع 

وح�صن  �الأردن،  يف   Úمل�صلم� �الإخو�ن  حركة  على   íو�نفت عملي،  �تفا¥  �أي  �إ¤  �لتو�صل 

aيها  مبا  �لعامة،  �العتد�ل  fiور  ��صرت�تيجية  على   ¬Xحفا مع  وقطر،  ب�صورية  عالقات¬ 

 k �لدعº �لكامل للرFا�صة �لفل�صطينية وتدريÖ قو�تها، و“رير �ل�صالì �مل�صموì ب¬ �إ�رش�Fيليا

لها.

�صكان  وخدمة  غزة  يف  حكمها   âبيãت �إ¤  حما�ص  حكومة   âصع� �مل≥ابل،   Öان÷� ويف 

تاريخ  ي�صهدها   ⁄ بطري≥ة  �الأمنية  �الأجهزة  �صفو±   âونظم �الأمن  aن�رشت  �ل≥طا´; 

عن   k بعيد� �لعامة   ≥a�و�ملر و�الأجهزة  �لوR�ر�ت  كاaة   Öترتي و�أعادت  �ل�صاب≤،  يف  �ل≥طا´ 

�لف�صاد و�لرتهل. وعلى �مل�صتوى �لع�صكري قامâ حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة باتîاذ كاaة 

�إ�رش�Fيلي متوقع. ولك�رش  للت�صدي الأي عدو�ن ع�صكري  �ملمكنة  �مليد�نية  �ال�صتعد�د�ت 

�◊دود  عب  �الأنفا¥  �ل¨زيون   Ωدîصت�� �ل≥طا´،  على  �ملفروVص  �الإ�رش�Fيلي  �◊�صار 

�مل�رشية لتهريÖ ما ي�صتطيعون من �حتياجاتهº، �إVصاaة �إ¤ �ل�صالì و�لذخاFر، و�ÿب�ت 

�لع�صكرية.

و��صتمرت حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة باإطال¥ �ل�صو�ريخ وقذ�F∞ �لهاون Mortar من 

k على �العتد�ء�ت �ملتكررة من  غزة باŒا√ �لبلد�ت و�ملدن �الإ�رش�Fيلية �ملëيطة بال≥طا´، رّد�

قبل �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي، �إ¤ �أن ّ” �التفا¥ على هدنة مع ”�إ�رش�Fيل“ مدتها �صتة �صهور 
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يف �صي∞ 2008، �لتزa Ωيها �÷انÖ �لفل�صطيني aيها بعدΩ مهاجمة �÷انÖ �الإ�رش�Fيلي. 

�لوقود  للمعابر، وعدΩ توaري  باإغالقها  �لتهدFة  ”�إ�رش�Fيل“ ��صتمرت خالل aرتة  �أن  �إال 

و�لكهرباء ل�صكان غزة، عالوة على �ختالقها للذر�Fع لتبير �عتد�ء�تها �لع�صكرية على 

�ل≥طا´. 

وهكذ� �أدركâ حما�ص منذ ‚احها يف �النتîابات �لت�رشيعية باأن ”�إ�رش�Fيل“ �صتلجاأ 

 k �◊�صار �القت�صادي و�ل�صيا�صي �إ¤ �إ�ص≥اطها جماهرييا
p
�إ¤ �◊�صº �لع�صكري �إن ⁄ يوDد 

و”تãوير“ �صكان �ل≥طا´ Vصّدها. وت�صري �ملعلومات �إ¤ �أن �لتë�صري للعدو�ن �لع�صكري 

2008; �أي مع بد�ية �ملفاوVصات �لتي �أa�صâ �إ¤ �لهدنة  على �ل≥طا´ يعود �إ¤ بد�ية �صنة 

ذ�تها.  �ل�صنة  منت�ص∞  حما�ص  بÚ ”�إ�رش�Fيل“ وحركة 

Kاfيًا: Xرو± واأهدا± العدوان:

ṕ ”�إ�رش�Fيل“  �أكدت حركة حما�ص قبل �نتهاء aرتة �لتهدFة على عدŒ Ωديدها �إذ� ⁄ تر�

عدة �أمور، وقال رFي�ص �ملكتÖ �ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص خالد م�صعل يف 2008/12/14 �إن 

”�لتهدFة كانfi âددة ب�صتة �أ�صهر، و�لعدو ⁄ يلتزΩ بها، وبكل وVصوì، بالن�صبة ◊ما�ص 
وغالبية �ل≥وى aاإن �لتهدFة �صتنتهي وال Œديد لها“. و�أVصا± م�صعل �أن ”a�صاFل �مل≥اومة 

وعلى ر�أ�صها حما�ص �صتت�رش± وa≤ متطلبات �مليد�ن، ومبا ين�صجº مع خطنا يف م≥اومة 

�إ�صماعيل  �مل≥الة  �لفل�صطينية  �◊كومة  رFي�ص  قال  aيما   .
�صعبنا“2 عن  و�لدaا´  �الحتالل 

هنية، يف 2008/12/15، يف خطاب �أل≥ا√ خالل مهرجان �حتفا› بالذكرى �ل` 21 النطالقة 

�أبناFنا... ول≥د  k من  20 �صهيد� �لتهدFة  �ل�صهر �الأخري من  ��صت�صهد يف  حركة حما�ص: ل≥د 

�لف�صاFل   ºت≥يي aكان  �لتهدFة،   ºلت≥يي �جتماعات  عدة   êارÿ�و غزة  يف  �لف�صاFل  ع≥دت 

 ،2008/12/23 يف  �لزهار،  fiمود  حما�ص  يف  �ل≥يادي  و��صرت•   .
3
�لعدو ملوق∞   k �صلبيا

مو�a≥ة حما�ص على �لتهدFة �÷ديدة ب`”�لتز�Ω �إ�رش�Fيل ب�رشوطها و��صتë≥اقاتها، خا�صة 

.
وق∞ �لعدو�ن ورaع �◊�صار وaتí �ملعابر“4

�لرFي�صة  �مل≥اومة  �أعلنâ حركة حما�ص، ع≥Ö �جتما´ مع a�صاFل  ويف 2008/12/18 

�لدولة �لعبية �مل�صوDولية،  ”�إ�رش�Fيل“، fiملة  �ل≥اFمة مع  �لتهدFة  �أنها لن “دد  يف غزة، 

”نتيجة  “ديد√   Ωوعد �لتهدFة،  �تفا¥  �نتهاء   2008/12/19 يف   Ωل≥�صا�  ÖFكتا  âو�أعلن

�الإ�رش�Fيلي  �الحتالل  وحذرت  �الأ�صا�صية“.  و��صتë≥اقات¬  ل�رشوط¬  �الحتالل  لتنكر 
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مهددة  جديدة“،   ºF�جر ”�رتكاب  �أو  غزة  قطا´  على  عدو�ن  �أي  على   Ω�الإقد� م¨بة  من 

ب`”aتí �ملعركة على م�رش�عيها ورّد قا�صm وموD⁄“. وذكرت كتاÖF �ل≥�صاΩ �أنها ر�صدت 

 k a 21ل�صطينيا �أن  �إح�صاFي لها  �لتهدFة، موVصëة يف ت≥رير  k التفا¥  �إ�رش�Fيليا  k 185 خرقا

 38 و�عت≥ل   ،kk �صî�صا  53  Öأ�صي� aيما  �لتهدFة،  ”�إ�رش�Fيل“ خالل  بر�صا�ص  ��صت�صهدو� 

�آخرون. و�أ�صارت �إ¤ �أن عدد �لتوغالت �الإ�رش�Fيلية و�صل �إ¤ 15 توغالk، �إVصاaة �إ¤ 51 

5. وي�صار �إ¤ �أن 
Úحالة �إغال¥ للمعابر، عد� عن ��صتهد�± �الحتالل لل�صيادين و�ملز�رع

قر�ر عدŒ Ωديد �لتهدFة �أيد√ �أ�رشى حركة حما�ص يف �صجون �الحتالل، من خالل بيان 

.
uب من �صجن �لن≥Ö �ل�صëر�وي يف 62008/12/22 �صëفي �رشمُ

عدو�نها  لتنفيذ   Rبامتيا  k �صيا�صيا  k توقيتا �صتîتار  ”�إ�رش�Fيل“  باأن  حما�ص   âأدرك�

”�إ�رش�Fيل“.  يهدد  مبا�رش  ح≥ي≥ي  ب�صكل  ع�صكري  خطر  مع   ≥a�يتو ال  �لع�صكري، 

وعلي¬ a≥د �ختارت �◊كومة �الإ�رش�Fيلية ب≥يادة حزبي كاديا و�لعمل �أن ت�صّن عدو�نها 

 âلع�صكري على غزة يف �أو�خر �صهر كانون �الأول/ دي�صمب �صنة 2008 الأ�صباب �رتبط�

 âيلية، كما �رتبطF�صية لل≥ياد�ت �الإ�رش�îحزبية و�ص íيلية، ومطامF�ابات �الإ�رشîباالنت

و�لعربية،  �لفل�صطينية  وباالن≥�صامات  �ملتëدة،  �لواليات  يف   ºكëلل �النت≥الية  بالفرتة 

يف  وغريها  �الأ�صباب  هذ√  ال�صتيعاب  حما�ص   âو�صع �لعاملية.  �ملالية  �الأRمة  وبتد�عيات 

�صياغتها ال�صرت�تيجيتها ومو�قفها �ل�صيا�صية، ويف تعاملها مع �الأطر�± �ملîتلفة. ويكن 

تلîي�ص هذ√ �لظرو± �ل�صيا�صية �ملëيطة بالعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة مبا يلي:

 k k رFي�صيا �صكلâ �ملطامí �◊زبية و�ل�صî�صية ل≥ادة ”�إ�رش�Fيل“ ع�صية �لعدو�ن د�aعا  .1

يف �ل≥ر�ر �الإ�رش�Fيلي يف �صّن �لعدو�ن على غزة. aرFي�ص �لوRر�ء �الإ�رش�Fيلي �إيهود 

�أوملرت �أر�د من جهة �أن ينهي حيات¬ �ل�صيا�صية باإ‚اR ما، و�أن يورç حزب¬ كاديا 

k ي�صهº يف تعزيز مكانة �◊زب يف �النتîابات �مل≥بلة من جهة �أخرى.  k ع�صكريا ن�رش�

aر�صها   Rتعز �أن  aاأر�دت  �ÿارجية،  ووRيرة  كاديا  Rعيمة  ليفني،  ت�صيبي  �أما 

�النتîابية �أماΩ ت�صاعد قوة �ليمÚ من بو�بة �الأمن و�لعدو�ن على غزة. ويف �ل�صيا¥ 

ذ�ت¬ جاءت �أهد�± �إيهود بار�∑، Rعيº حزب �لعمل ووRير �لدaا´.

ل`”�إ�رش�Fيل“  مãالية  aر�صة  �ملتëدة  �لواليات  يف   ºكëلل �النت≥الية  �لفرتة   âلãم  .2

�أن  دون  �ملطل≤  �الأمريكي   ºلدع� على   âح�صل aبهذ�  �لع�صكري.  عدو�نها  لتنفيذ 

�أو  خارجي  Kمن  �أي  �÷مهوري  �◊زب  �أو  بو�ص   êجور �لرFي�ص  �إد�رة  تدaع 

من  كان  Vص¨وطات  ”�إ�رش�Fيل“ �أية   âنبŒ نف�ص¬،   âلوق� ويف  �مل≥ابل.  يف  د�خلي 
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�ملمكن �أن يار�صها �لرFي�ص �الأمريكي )�ملنتÖî( بار�∑ �أوباما، �لذي لن ي≥بل �أن 

�ل�رش�´  بت�صوية  وعود√  Vصوء  يف  غزة،  قطا´  يف  دماء“  ”ب�صالالت  حكم¬  يبد�أ 

�لعربي �الإ�رش�Fيلي، و–≥ي≤ �ل�صالΩ يف �ل�رش¥ �الأو�ص§. 

�ل�رشعية  على  وحما�ص   íتa  Úب �لد�خلي  �لفل�صطيني  و�ل�رش�´   Ωالن≥�صا�  Öلع  .3

k يف ت�صجيع ”�إ�رش�Fيل“ على عدو�نها �لع�صكري على غزة.  k كبري� و�ل�صلطة دور�

وتر  على   Öو�للع و�العتد�ل،  �ملمانعة  مع�صكري   Úب �لعربي   Ωالن≥�صا�  ºأ�صه�  .4

وغياب  �لد�خلية،  مب�صاكلها  �لعربية  �لدول  و�ن�ص¨ال   ،Ê�الإير� �لنفوذ  مو�جهة 

�ل≥يادة �لعربية �لفاعلة، يف �أن ت�صّن ”�إ�رش�Fيل“ عدو�نها على غزة.

�ملالية  باالأRمة  و�صعوب¬  �لعا⁄  حكومات  �ن�ص¨ال  جيد  ”�إ�رش�Fيل“ ب�صكل   âفXو  .5

و�القت�صادية �ÿان≥ة، وfiاولة �لتعامل معها، و�ل≥�صاء على �أخطارها.

k دقي≥ة –ا�صÖ عليها يف عدو�نها �لع�صكري  وبالرغº من �أن ”�إ�رش�Fيل“ ⁄ –دد �أهد�aا

�لو�قع   âوترك  ،2006 �صي∞  ولبنان   ˆ� حزب  على  عدو�نها  يف   çحد كما  غزة،  على 

لتظهر  �لو�قع  �أهد�aها مبرونة وa≤ ما يلي¬ ذلك  لت≥وΩ ب�صياغة  �مليد�Ê يفرVص نف�ص¬ 

باأنها �نت�رشت، a≥د �صعâ حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة �إ¤ �إa�صال �الأهد�± �الإ�رش�Fيلية ور�ء 

عدو�نها �لع�صكري على غزة، و�لتي يكن تلîي�صها يف �لن≥ا• �لتالية:

�إ�ص¨ال �ل�صاحة �الإقليمية و�لدولية عن �ل�صبÖ �لرFي�ص لكل �الVصطر�بات، �ملتمãل   .1

�إ¤   k د�Fما ت�صعى  a`”�إ�رش�Fيل“  و�لتهويد.  و�ال�صتيطان  �الإ�رش�Fيلي  باالحتالل 

–≥ي≤ �أمنها دون �كرت�ç مباأ�صاة �لفل�صطينيÚ �أو ت≥دË �أي حّل �صيا�صي ح≥ي≥ي 

ل≥�صيتهº �لعادلة. 

�إقامة ترتيبات �أمنية جديدة على حدود قطا´ غزة، ت�صمن وق∞ �إطال¥ �ل�صو�ريخ   .2

حدود  عب   Öلتهري� ووق∞  �الأنفا¥  وتدمري  �الإ�رش�Fيلية،  و�ملدن  �لبلد�ت  باŒا√ 

�ل≥طا´ مع م�رش.

حما�ص  ◊ركة  �لع�صكري  �الإمد�د  وم�صادر  �لع�صكرية  �لتëتية  �لبنية  تدمري   .3

وa�صاFل �مل≥اومة �لفل�صطينية.

هزية �أو �إVصعا± حما�ص، مبا “ãل¬ من ”�إرهاب ورa�ص لل�صالΩ“، بهد± �إVصعا±   .4

�÷ي�ص   Ωأما�  ˆ� حزب  �صمود  تد�عيات  من  و�لت≥ليل  �ملنط≥ة،  يف  �ملمانعة  fiور 

�الإ�رش�Fيلي يف �صنة 2006.



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 81

الأداء ال�صيا�صي للمقاومة

�أVصعفها �صعود حما�ص، بو�ص∞ �الأو¤  �أن  تعزيز دور �ل�صلطة �لفل�صطينية، بعد   .5

k با�صº �ل�صعÖ �لفل�صطيني تهد± للو�صول �إ¤ حّل �لدولتÚ; ويف  k ومفاوVصا �رشيكا

حفظ  على  دورها  ي≥ت�رش  ووXيفية  Vصعيفة  ”�إ�رش�Fيل“ �صلطة  تريد  �الأمر  و�قع 

�أمن �الحتالل �الإ�رش�Fيلي.

�لتاأكيد على �أن �ل≥وة �لع�صكرية �الإ�رش�Fيلية هي �الأكب يف �ل�رش¥ �الأو�ص§، وذلك   .6

�العتد�ل  fiور  دول   Ωت≥و �أن  دون  و�◊يلولة  جهة،  من  �ملمانعة  fiور  لرد´ 

بال�ص¨§ على ”�إ�رش�Fيل“ aيما يتعل≤ با◊≥و¥ �لفل�صطينية من جهة �أخرى. 

على  �ل≥اFمة  �العتد�ل،  fiور  ��صرت�تيجية  بنجاعة  و�لعرب   Úلفل�صطيني� �إقنا´   .7

خيار �لت�صوية �ل�صيا�صية. وذلك يف Vصوء ت≥دË هذ� �ملëور �مل�صاعد�ت �ملالية الإعادة 

”�ملن≥ذ“  ب�صورة  �الأخرية  تظهر  حتى  �لفل�صطينية،  �لرFا�صة  خالل  من  �الإعمار 

ملو�طنيها، بدالk من ”�لدمار“ �لذي جلبت¬ حما�ص لل�صعÖ �لفل�صطيني، و�صكان غزة 

على وج¬ �ÿ�صو�ص.

Kالثًا: اأداء حركة حما�س ال�صيا�صي خالل العدوان:

 Ωمل≥ر�ت �الأمنية يف غزة يف �ليو� âaيلية �لتي ��صتهدF�ر �ل¨ار�ت �÷وية �الإ�رشKعلى �إ

خالد  ◊ما�ص  �ل�صيا�صي   Öملكت� رFي�ص  دعا   ،2008/12/27  ≥a�ملو� �لعدو�ن  من  �الأول 

م�صعل �لفل�صطينيÚ �إ¤ �نتفاVصة Kالãة Vصّد �الحتالل، وح�ّص �صكان �ل�صفة �ل¨ربية على 

�إ¤  �مل≥اومة  a�صاFل  م�صعل  دعا  كما  غزة“،  قطا´  يف   ºإخو�نه�” مع  و�لت�صامن  �لتظاهر 

وخ�ّص  هزيتنا“،  ي�صتطيع  لن  �أن¬  �لعدو  هذ�  يعر±  ”حتى  �ل�صفو±  وتوحيد   ºتنظي

. aيما رa�ص �إ�صماعيل 
7“ìصة و�لكفاVلبندقية و�النتفا� íتa” و�صماها íتa بالذكر حركة

بnدr” غزة، ولن تتمكنو� 
n
هنية �الن�صيا´ لالحتالل قاFالk: ”لن نتناRل ولن نرت�جع حتى لو �أ

.
الأنها ع�صية على �لك�رش“8

�أكد خالد م�صعل يف م≥ابلة مع قناة �÷زيرة  �أما على �صعيد �ملو�ق∞ �ل�صيا�صية، a≥د 

�لف�صاFية، على �أن¬ ”ال ينب¨ي الأحد �أن يîاطÖ �أهل غزة... من غري بو�بة [وق∞ �لعدو�ن] 

�إن  م�صعل  قال   ،2009/1/2 يف   âãُبم م�صجلة  كلمة  ويف   .
�ملعابر“9  íتaو �◊�صار  ورaع 

�ل�صلطة  من  كل  aيها  ت�صرت∑   ،íaر معب  �أRمة  ◊ّل  �صي¨ة  �ل�صاب≤  يف   âطرح حما�ص 

. كما دعا 
10

ì�لهذ� �القرت çدëأي تطور ⁄ ي� �أن   k وم�رش و�ملر�قبÚ �الأوروبيÚ، م�صيفا



82

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

هنية �إ¤ ”�لوق∞ �لفوري وغري �مل�رشو• للëرب �لتي ت�صنّها �إ�رش�Fيل على قطا´ غزة، 

و�إنهاء �◊�صار، وaتí كاaة �ملعابر، قبل مناق�صة �مللفات �الأخرى، و�لدخول يف حو�ر على 

.
11“Úلفل�صطيني� Úمل�صا◊ة ب� ≥≤ëصية وطنية يVأر�

وعلى �لرغº من تعرVص �أغلÖ م≥ر�ت �الأجهزة �الأمنية، �لتابعة للëكومة �مل≥الة يف قطا´ 

غزة، ل≥�ص∞ �أدى �إ¤ تدمري �أغلبها، �إال �أن �إيهاب �ل¨�صÚ، �لناط≤ با�صº وR�رة �لد�خلية يف 

�◊كومة �مل≥الة، �أعلن �أن كاaة �لوR�ر�ت ”“ار�ص عملها على �أكمل وج¬“، و�أكد يف موD“ر 

 ºة كو�در وقياد�ت �الأمن على ر�أ�ص �أعمالهaفي مبدينة غزة ”على ��صتمر�ر وجود كاëص�

�ÿام�ص  و�لطابور  �ÿفية  ب`”�الأيادي   ºأ�صماه� من  وحذر   ،“Úللمو�طن �ÿدمة   Ëلت≥د

هذ√  ��صت¨الل  �أو  و�الإ�صاعات،   Öالأكاذي� ون�رش  �لد�خلية،  با÷بهة   åلعب� fiاوالت  من 

�الأوVصا´ الرتكاب flالفات �أو �إربا∑ �ل�صار´ �أو aعل �أي �أمر م�صاعد لالحتالل“. وحذر 

.
12

�لتجار من ��صت¨الل �الأوVصا´ و�لتالعÖ باالأ�صعار �أو �حتكار �أي �صلعة

�لفل�صطينية;  و�لرFا�صة  حما�ص   Úب �لعالقة  على  بظالل¬  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  و�أل≥ى 

aاتهمâ حركة حما�ص، على ل�صان �لناÖF م�صري �مل�رشي، �لرFي�ص fiمود عبا�ص بعلم¬ 

 ºبا�ص �لناط≤   ،Ωبرهو aوRي  ورa�ص   .
13

غزة قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  بالعدو�ن  �مل�صب≤ 

k �أنها  حركة حما�ص، دعوة عبا�ص للëركة �إ¤ �لت�صاور يف �صاأن �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي معتب�

عبا�ص   k د�عيا  ،“ºF�جر من  يجري  عما  �لنظر   âلف يف   ºت�صاه الأنها   k جد� متاأخرة  ”جاءت 
”غري fiاوالت �لتîذيل، و��صتãمار جر�حات  �أخرى الإKبات وطنيت¬  للبåë عن و�صيلة 

برFا�صة   ˆ�  Ω�ر يف   Çطو�ر خلية  ت�صكيل   ”ّ” باأن¬   Ωبرهو وك�ص∞  و�مل≥اومة“.   Öل�صع�

k من مكتÖ عبا�ص، دورها  �أمÚ عاΩ �لرFا�صة �لفل�صطينية �لطيÖ عبد �لرحيº، وت�صºّ �أaر�د�

�الت�صال مع بع�ص عنا�رش من aتí يف غزة ÷مع معلومات عن مو�قع حما�ص �ل�رشية، 

 Öإي�صالها ل≥نو�ت �لتن�صي≤ �الأمني مع �لعدو“. غري �أن �لطي� ºK و�أماكن تو�جد �ل≥ادة ومن

�إن  �لعربية  a�صاFية  مع  م≥ابلة  يف  وقال  ولل�صلطة،  ل¬  حما�ص  �تهامات  نفى   ºلرحي� عبد 

 .
k الأجندة �إقليمية“14 وجنâë �إ¤ �لت�صعيد تنفيذ� �لتهدFة،   âأنه� ”حما�ص 

�أما على �ل�صعيد �لعربي aاأكدت حركة حما�ص يف بيان �صëفي لها:

�أّن �ل�صعÖ �لفل�صطيني لن ي≥بل من �الأنظمة �لعربية... �الكتفاء باإ�صد�ر بيانات 

�لتنديد و�ل�صجÖ و�ال�صتنكار، و�إّ‰ا �ملطلوب منها هو �تîاذ خطو�ت و�إجر�ء�ت 

عملية توDدي �إ¤ وق∞ �لعدو�ن على �ل≥طا´، ولعّل قطع �لعالقات �ل�صيا�صية، �لتي 
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يãاّلن   ،íaر معب   íتaو  ،Êل�صهيو� �لكيان  مع  �لعربية  �لدول  بع�ص  ت≥يمها 

.
15

�لرّد �لعملي على هذ� �لعدو�ن

�الإ�رش�Fيلية  �ÿارجية  وRيرة  تهديد�ت  �إR�ء  �مل�رشي   âل�صم� حما�ص  و��صتنكرت 

ت�صيبي ليفني بت¨يري �لوVصع يف قطا´ غزة من �ل≥اهرة، و�أوVصa íوRي برهوΩ �أن هذ√ 

�ل¨ار�ت �أتâ بعد �أن �لت≥â ليفني بالرFي�ص �مل�رشي، وهددت من هنا∑ باإ�ص≥ا• حما�ص. 

وك�ص∞ عن �أن �ل≥اهرة �ت�صلâ يف 2008/12/26 ”ب≥ياد�ت [من] حما�ص، و�أخبتهº �أن 

�ل�صيا�صي ◊ما�ص   Öملكت� . و�أ�صار ع�صو 
[2008/12/27] �صيكون هدوء ب¨زة“16  Ωليو�

fiمد نز�ل �إ¤ �أن وRير خارجية م�رش �أحمد �أبو �ل¨ي§، حاول منذ �ليوΩ �الأول للعدو�ن 

عندما  �مل�صوDولية،  �ل�صëية  –ميل  و�إ‰ا   ،Öص�ëa و�÷الد  �ل�صëية   Úب �مل�صاو�ة  لي�ص 

.
17

–دç عن �أنهº حذرو� قيادة حما�ص من ذلك

و�ص§  وحما�ص  م�رش   Úب ح≥ي≥ية  م�صكلة   íaر ملعب  م�رش  �إغال¥  م�صاألة   âو�صكل

�تهامات متبادلة; �إذ �تهمâ م�رش حما�ص بعدΩ �ل�صماì ملÄات �÷رحى �لفل�صطينيÚ من 

�أن تكون م�رش قد aتâë معب   Ωي برهوRوa نفى Úيف ح ،êللعال م¨ادرة قطا´ غزة 

 íتفت �أن  و�الأ�صل  �ل¨ي§،  �أبو  بها   çد– �لتي  �للهجة  ”نرa�ص  وقال  �الأ�صا�ص،  يف   íaر

و�نت≥د   .
م�رشية“18  âتو�بي يف  جرحانا  يعود  كي  لالأمو�ت،  ال  لالأحياء  معبها  م�رش 

نز�ل ت�رشيëات �لرFي�ص �مل�رشي حول قانونية aتí معب رía، �إذ و�صفها ب`”�ملوDملة“، 

كنا  ”�إننا  و�أVصا±:  عربية.  دولة  �أكب   ºعيR من  كهذ√  ت�رشيëات  ت�صدر  �أن   k م�صت¨ربا

نتوقع �أن يîرê �لرFي�ص مبار∑ ب≥ر�ر�ت تاريîية، يعلن aيها aتí �ملعب، ووق∞ ت�صدير 

 ºقبله �مل�رشي   Öل�صع�  Ωو�صد �الأمة،  جماهري   Ωصد� مبار∑  ولكن  �إ�رش�Fيل،  �إ¤   Rل¨ا�

.
19“íلن يمُفت íaعندما قال �إن �◊�صار �صي�صتمر، و�إن معب ر

يف  بال≥اهرة  �لعرب  �ÿارجية  وRر�ء  الجتما´  �ÿتامي  �لبيان  �أن  من   ºوبالرغ

بوق∞  ”�إ�رش�Fيل“   Öوطال غزة،  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �أد�ن   ،2008/12/31

�أبو Rهري  �أن �ملتëدç با�صº حركة حما�ص �صامي  ، غري 
20

aوري لل≥تال، وaّك �◊�صار

�عتب �أن ما �صدر عن �الجتما´ كان ”هزيالk“، ور�أى �أن قر�ر �ملجتمعÚ يف �إحالة �ل≥�صية 

.
21

�إ¤ جمل�ص �الأمن يعني �أن �لدول �لعربية رaعâ يدها عن �ل≥�صية

k من �الأaكار  وقد طرحâ بع�ص �الأطر�± و�لهيÄات �لعربية و�الإقليمية و�لدولية عدد�

 êرfl �إيجاد  �إ¤  خاللها  من   âaهد �ل≥طا´،  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �إR�ء  و�ملبادر�ت 
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�صيا�صي لالأRمة. ونعرVص هنا ملوق∞ حركة حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة من هذ√ �ملبادر�ت; 

و�أبرRها قر�ر جمل�ص �الأمن 1860، و�ملبادرة �مل�رشية. 

�◊ركة  وعّدت  غزة،  على  �لعدو�ن  من  �لدو›  �الأمن  جمل�ص  موق∞  حما�ص   âأد�ن�

 ”مهزلة ح≥ي≥ية“، 
22

رa�ص �ملجل�ص يف 2009/1/3 �إ�صد�ر قر�ر يدين �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي

وقال aوRي برهوΩ، �لناط≤ با�صº �◊ركة، يف ت�رشيí �صëفي ”�إن ما �صدر عن جمل�ص 

[2009/1/3] �إ‰ا يوDكد على �نëياR√ �لتاΩ للكيان   âالأمن يف جل�صت¬ �لتي �نع≥دت �ل�صب�

”ي�صكل غطاءk للعدو�ن  �ل≥ر�ر  �إ�صد�ر  �أن a�صل جمل�ص �الأمن يف  �إ¤  �ل�صهيوÊ“. و�أ�صار 

.
على غزة، ويعطي aر�صة لالحتالل ال�صتكمال جمزرت¬ aيها“23

وقال fiمد نز�ل يوΩ 2009/1/9 يف ت�رشيëات لف�صاFية �لعربية، بعد �صدور قر�ر 

”�ملطلوب  �أن   k �أ�ص∞ نëن غري معنيÚ“ بال≥ر�ر، م�صيفا ”بكل   ،1860  ºجمل�ص �الأمن رق

من �لطر± �ملعتدي“ �أن يلتزΩ �ل≥ر�ر. وقال ناÖF رFي�ص �ملكتÖ �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص 

مو�صى �أبو مرRو¥، خالل حديå لتلفزيون �ملنار �للبناÊ: ”�أعت≥د �أن �لواليات �ملتëدة... 

بعدΩ �لت�صويV âصّد �ل≥ر�ر �أو عدΩ �إل¨اF¬ بالفيتو... [تمُوحي] باأنها مع هذ� �ل≥ر�ر ولكن 

.
24“âمن �لوق k بعد حÚ... �إنهº... يريدون �إعطاء �إ�رش�Fيل مزيد�

 âاأعلنa ،2009/1/6 ي�ص �مل�رشي يفFصو�ص �ملبادرة �مل�رشية �لتي طرحها �لر�îأما ب�

. و�صدد خالد م�صعل، على رa�ص وجود قو�ت 
25

�لتëفظات عليها حما�ص وجود بع�ص 

k �أن �لهد± من وجود  k كان نوعها و�صكلها وحجمها يف �ل≥طا´، معتب� �أيا دولية aا�صلة، 

 Öل�صع� ح�صاب  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو  مع  كاملة  ”تهدFة  �إ¤  �لو�صول  هو  �ل≥و�ت  هذ√ 

�لرFي�ص  �أو غري√ يو�a≤ علي¬  �الأمن  �تفا¥ دو› يف جمل�ص  �أي  �أن   íصVلفل�صطيني“. و�أو�

 â¨أبل� �أن حما�ص  ”غري ملزΩ للم≥اومة �لفل�صطينية“. و�صدد م�صعل على  fiمود عبا�ص 

ين�ّص  ال  دو›  قر�ر  م�رشو´  �أي  ت≥بل  لن  �أنها  وغريهما  و�لرو�صي  �لرتكي   ÚKملبعو�

.
26

íaمعب ر íتaّك �◊�صار، وa رش�حة على�

م≥رتحات  ”لدر��صة  حركت¬  ��صتعد�د  عن  ط¬،  �أين  حما�ص،  يف  �ل≥يادي  �أعلن  كما 

k ورaع �◊�صار كامالk عن  �لهجمات aور� �إ�رش�Fيل بوق∞   Öة يف قطا´ غزة، تطالFللتهد

.
قطا´ غزة“27

وكانâ م�رش قد �أعلنâ عن �إجر�ء �ت�صاالت مع م�صوDولÚ يف حركة حما�ص ب�صاأن �الأaكار 

، وطلبâ من وaد �◊ركة، �لذي �لت≥ى يف 2009/1/6 رFي�ص 
28

�ملطروحة لوق∞ �إطال¥ �لنار
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�لفل�صطيني،   Öل�صع� �إR�ء  م�صوDوليت¬  ”–ّمل  �صليمان  عمر  �لوRير  �مل�رشية  �ملîابر�ت 

وخف�ص �ص≥∞ �رشوط¬ )للتو�صل �إ¤ تهدFة( قبل aو�ت �الأو�ن“. كما عرVصâ م�رش على 

.
�لوaد ”وق∞ �لنار، وت�صكيل حكومة وaا¥ وطني، و�لتهدFة بال �رشو•“29

ويف 2009/1/16، حدد خالد م�صعل يف كلمة با�صa º�صاFل �مل≥اومة، �أل≥اها يف �÷ل�صة 

�لفل�صطينية لل≥بول  �ل≥وى   Öلدوحة، مطال� �أقيمâ يف  �لتي  �لطارFة  �الaتتاحية ل≥مة غزة 

بوق∞ �إطال¥ �لنار �لتي ّ” �التفا¥ عليها، وهي ح�صÖ م�صعل: توق∞ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي، 

�ملعابر ويف  �لعدو من غزة، ورaع �◊�صار عن غزة بال رجعة، وaتí جميع  و�ن�صëاب 

.
30

íaم≥دمتها معب ر

k على �نع≥اد موD“ر �رشΩ �ل�صيخ �لدو› يف 2009/1/18، �لذي ناق�ص �لعدو�ن على  ورّد�

غزة، قال �لناط≤ با�صº حركة حما�ص، �صامي �أبو Rهري، �إن ”موD“ر �رشΩ �ل�صيخ �لدو› 

�لفل�صطيني، الأّن من   Öل�صع�  íص مع م�صالVأي خارطة جديدة تتعار�  ºيف ر�ص íلن يفل

.
ير�صÿ� ºارطة هذ√ �ملرة هو �مل≥اومة يف �مليد�ن“31

ويف 2009/1/18، بعد يوΩ من �إعالن ”�إ�رش�Fيل“ لوق∞ �إطال¥ �لنار من جانÖ و�حد، 

قال مو�صى �أبو مرRو¥، ناÖF رFي�ص �ملكتÖ �ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص، يف بيان تال√ من 

دم�ص≤: ”تعلن a�صاFل �مل≥اومة �لفل�صطينية يف قطا´ غزة وق∞ �إطال¥ �لنار من طرaها يف 

قطا´ غزة“. و�أVصا± �أبو مرRو¥: ”نوDكد على مطالبنا يف �ن�صëاب قو�ت �لعدو من قطا´ 

غزة خالل �أ�صبو´ مع aتí جميع �ملعابر و�ملمر�ت لدخول �مل�صاعد�ت �الإن�صانية و�الإغاKية 

.
و�الحتياجات �لالRمة ل�صعبنا يف قطا´ غزة“32

رابعًا: تقييم الأداء ال�صيا�صي حلركة حما�س خالل العدوان:

�لتاأ�صي�ص ل≥ياΩ كيان aل�صطيني على  �إ¤  ت�صعى �ال�صرت�تيجية �لعامة ◊ركة حما�ص 

ب≥عة aل�صطينية ذ�ت �صيادة وتو��صل حر مع �لعا⁄، تكون بد�ية لتë≥ي≤ �لهد± �لفل�صطيني 

�مل�رشو´ بالعودة و�إقامة دولة aل�صطينية م�صت≥لة قد تكون يف �مل�صت≥بل �لبعيد، aيما لو 

ت¨ريت مو�Rين �ل≥وى، �ملنطل≤ �إ¤ –رير باقي aل�صطÚ. ووa≤ هذ√ �ال�صرت�تيجية aاإن 

�◊ركة غري معنية با�صتمر�ر مفاوVصات عبãية �أو �إن�صاء كيان aل�صطيني ه�ص غري قابل 

للëياة، ولكنها �إذ� ما �صعرت بال≥وة قد تكون جاهزة ملفاوVصات ح≥ي≥ية تف�صي �إ¤ هدنة 

طويلة �الأمد، �رشيطة �أن ي≥دΩ �الإ�رش�Fيليون تناRالت ح≥ي≥ية لل�صعÖ �لفل�صطيني.
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غزة،  قطا´  على  �صيطرتها  �أع≥اب  يف  �إ�ص≥اطها  ملëاوالت  حما�ص  ت�صدت  �أن  وبعد 

ح≥ي≥ية  تريدها  �الأخرية  باأن  �إدر�كها  مع  ”�إ�رش�Fيل“،  بها   Ωتلتز  ⁄ تهدFة   âوجرب

 Úaة ال –≥≤ لها هدFلتوقيع على �أية تهد� Ωبعد k للتë�صري للعدو�ن، �تîذت حما�ص قر�ر�

–تاجهما لتنفيذ ��صرت�تيجيتها، �أولهما; aتí �ملعابر �إ¤ غزة ب�صورة طبيعية، وKانيهما; 

aّك �◊�صار ب�صورة كاملة. 

هي  �إ‰ا  �لفل�صطيني   Öل�صع� على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �أ�صكال  باأن  حما�ص  وتوDمن 

معار∑ ت�صا± �إ¤ قاFمة طويلة من �ملعار∑، �لتي �صنّها �الحتالل �الإ�رش�Fيلي Vصمن حرب¬ 

 ،ÚيليF�لفل�صطيني و�لعربي. وتعت≥د �◊ركة باأن �الإ�رش� Öمل�صتمرة �ل�صاملة على �ل�صع�

يف هذ� �ل�صيا¥، �صعو� �إ¤ �إVصعا± �أو �لتîل�ص من �أية جماعة �أو دولة عربية �أو �إ�صالمية �أو 

–ال∞ �إقليمي �أو دو› ي≥∞ �أماΩ –≥ي≤ flططاتهº �لعدو�نية �لتو�صعية. ومن هنا جاء 

�لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي �ملتوقع على غزة لل≥�صاء على �صمود وم≥اومة �ل¨زيÚ، وحما�ص، 

وa�صاFل �مل≥اومة �الأخرى.

�الإ�رش�Fيلي على غزة وما ر�a≥¬ من معار∑ �صيا�صية  �لعدو�ن  �إ¤ جمريات  وبالنظر 

 âصل�a ”�إ�رش�Fيل“  �أن  بد�  غزة،  يف  �مل≥اومة  وa�صاFل  حما�ص  حركة  Kبات  �إ¤   âص�aأ�

�مل≥اومة  يف  حما�ص  حركة  ومو�ق∞  ��صرت�تيجية  كuن  “مُ  ⁄ �أهد�aها.  من  �لكãري  –≥ي≤  يف 

”�إ�رش�Fيل“ من �ل≥�صاء على حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة �لفل�صطينية، وخال± ذلك R�دت 
�لفل�صطيني  �لتهديد  ��صتمر�ر  عن   kصال�a و�÷ماهريية.  �ل�صيا�صية  قوتها  من  �الأخرية 

للمدن �الإ�رش�Fيلية �ملëيطة بال≥طا´، و�نعد�Ω �صعور �الإ�رش�FيليÚ باالأمن �لكامل نتيجة 

 Rايا، قد عزëصVعن¬ من دمار و èيلي على �لعدو�ن، وما نتF�ذلك. كما �أن �الإجما´ �الإ�رش

�إ¤  ”�إ�رش�Fيل“. وي�صا±  �لعربي و�الإ�صالمي و�لعاملي Vصّد   Öل�صعبي يف �÷ان� �الŒا√ 

k، وتدخل �أوروبا و�لواليات �ملتëدة  ذلك �أن a�صل ”�إ�رش�Fيل“ يف –≥ي≤ �أهد�aها ع�صكريا

مل�صاعدتها، R�د من قدرة هذ√ �الأطر�± بال�ص¨§ على ”�إ�رش�Fيل“، وهو �أمر قد ال يجعل 

�لدولة �لعبية طلي≥ة �ليدين يف �صّن �أي عدو�ن يف �مل�صت≥بل. و⁄ ت�صتطع ”�إ�رش�Fيل“ عزل 

حركة حما�ص على �مل�صتوى �لر�صمي �لعربي و�الإ�صالمي و�لدو›، وعزR ذلك عدد �لدول 

 Öëيل“ و�صF�مب≥اطعة ”�إ�رش âر �لدوحة، وطالب“Dلعربية و�الإ�صالمية �لتي ح�رشت مو�

�ملبادرة �لعربية، ودعº �إعمار غزة.

�لفل�صطينية  �لرFا�صة  باأن  �أدركâ حركة حما�ص  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �مل�صتوى  وعلى 

 k تمُر�هن على �لدور �الأمريكي �÷ديد حتى تكون بو�بة ت�صوية �ل≥�صية �لفل�صطينية وجزء�
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k باأن �لرFا�صة قد تف�صل �أو تîتفي من �مل�صهد  من �ملعادلة يف �ملنط≥ة. و�أدركâ حما�ص �أي�صا

�لفل�صطيني �إذ� ما �نë�رش �لدور �الأمريكي يف �ملنط≥ة. وتعزRت قناعة حما�ص باأن �لرFا�صة 

�صت�صطر لالنفتاì �÷دي على حما�ص يف حال �أل≥â �لواليات �ملتëدة بã≥لها ◊ّل �ل≥�صية 

�الإ�رش�Fيلي   Öللجان بالتز�ماتها  تفي  �أن  للرFا�صة  كن  يمُ ال  �الأو¤  aبدون  �لفل�صطينية، 

و�الأمريكي.

ويف �ل�صاحة �لعربية تطلبâ ��صرت�تيجية حما�ص �لتعاطي مع حالة �الن≥�صاΩ و�ل�رش�´ 

وغياب �الإر�دة �ل�صيا�صية يف �لتعامل مع �الحتالل �الإ�رش�Fيلي. و�أXهر �لعدو�ن على غزة 

مدى تîب§ و�Vصطر�ب �الأولويات لدى �÷�صº �لعربي �÷معي، و�لدول �لعربية منفردة. 

�ل≥ومي  �لعÖء  من  و�لتîف∞  �لوطني  �لد�خل  نëو  و�النكفاء  �لتمëور  حالة  �أدت  وقد 

�لعدو�ن  مع  �لتعامل  كيفية  ت≥رير  يف  �ÿارجية  و�لفاعلية  �لتدخل  ت�صهيل  �إ¤  �لعربي، 

�الإ�رش�Fيلي. ��صتمر �الن≥�صاΩ �لعربي طو�ل aرتة �لعدو�ن على غزة بfi” Úور �العتد�ل“ 

 ºبوي، يف دعîبالتاأييد �÷ماهريي و�لن k و"�ملمانعة". وو��صل fiور ”�ملمانعة“، مدعوما

�لفل�صطينية،  �لرFا�صة   ºدع يف  aا�صتمر  ”�العتد�ل“  fiور  �أما   .k وماديا  k �صيا�صيا حما�ص 

وحدد دور√ �مل�صت≥بلي يف دaع �مل�صاعد�ت لالإعمار عن طري≤ �لرFا�صة. و�أ�رش هذ� �ملëور 

k يف عملية �إعمار  على Vرشورة قبول وتفاهº حما�ص مع �لرFا�صة حتى يتºّ منí �الأو¤ دور�

�أماΩ تركيا حتى  �لطري≤  �لعدو�ن،  �لعالقة بÚ م�رش وحما�ص، خالل  غزة. ومهد توتر 

تلعÖ دور �لو�صي§ بÚ حما�ص و”�إ�رش�Fيل“.

�لتاأKري  على  وتناa�ص  حر�∑  �إ¤  �الإقليمي  �مل�صتوى  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  و�أدى 

وقيادة �ل�رش¥ �الأو�ص§، وكان �أهº �لالعبÚ �الأقوياء يف هذ� �الإطار: �إير�ن بو�صفها قوة 

�إ�صالمية عدوة ل`”�إ�رش�Fيل“ وخ�صº للواليات �ملتëدة ودول ”�العتد�ل“، وحليفة ل≥وى 

”�ملمانعة“. وتركيا بو�صفها قوة �إ�صالمية حليفة للواليات �ملتëدة و�صدي≥ة ل`”�إ�رش�Fيل“ 
�ملتëدة  �لواليات  حليفة  بو�صفها  و”�إ�رش�Fيل“  و”�ملمانعة“.  ”�العتد�ل“  ودول 

�ال�صرت�تيجية و�ملعتمدة على تفهº دول ”�العتد�ل“. 

�ل≥وة  �لعا⁄، وتاأKرت برت�جع  �القت�صادية  �الأRمة   âأ�ص¨ل� a≥د  �لدولية،  �ل�صاحة  ويف 

 ìل�صال� �نت�صار  Vصّد  وجهودها  و�الأمنية  �لع�صكرية  ◊روبها  ك�صبها   Ωوعد �الأمريكية 

�لواليات  يف  لل�صلطة  �لتاريîي  و�النت≥ال  ل`”�الإرهاب“،  مكاëaتها  وfiدودية  �لنووي 

�ملتëدة.
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�أن تتعامل خالل �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة، مع ق�صايا  كان على حركة حما�ص 

خالaية الأطر�± �ل�رش�´، ونلî�صها يف �لن≥ا• �لتالية: 

ق†شية املعابر: حيå �أ�رشت حما�ص على aتí �ملعابر ب�صكل كامل دون �أي تدخل   .1

 âوطالب �إر�د�تها،   ≥aو بها   ºكëلت� على  ”�إ�رش�Fيل“  �أ�رشت  بينما  �إ�رش�Fيلي، 

�لرFا�صة �لفل�صطينية بال�صيطرة عليها ح�صÖ �تفاقية 2005، مدعومة من �لواليات 

 íaر معب   íتa ق�صية   âك�صف وقد  وم�رش.  �الأوروبي،  �ال–اد  ودول  �ملتëدة، 

�ملوق∞  عن   k بعيد� �ل�صاأن  هذ�  يف  حا�صمة  قر�ر�ت  �تîاذ  عن  �مل�رشي  �لعجز 

�ل�صعيد  على  هاFلة  �صعبية  ل�ص¨و•  م�رش  عّرVص  ما  وهو  و�لدو›;  �الإ�رش�Fيلي 

�لد�خلي و�ÿارجي. 

�مل�صاعد�ت  “رير  ��صت¨الل  �إ¤  ”�إ�رش�Fيل“   âصع�  åحي الإعمار:   IOاإعا ق†شية   .2

k لتë≥ي≤ ما a�صل �لعدو�ن �لع�صكري يف –≥ي≥¬، ولت�ص¨ل  ولو�ΩR �الإعمار �صيا�صيا

ت�صوية  لتë≥ي≤  �ملطلوب  �÷هد  بذل  عن  �لدو›  و�ملجتمع  و�لعرب   Úلفل�صطيني�

�صيا�صية ح≥ي≥ية تنهي �الحتالل �الإ�رش�Fيلي. وي�صعى خ�صوΩ حما�ص �إ¤ �أن تاأتي 

�لفل�صطينية وحكومة  �لرFا�صة  �مل�صاعد�ت عن غري طري≥ها، ويف�صلون بدالk عنها 

بينما  ل¨زة  �لدمار   Öّب nص� ن  nم ب�صورة  حما�ص  الإXهار   ،ˆ�  Ω�ر يف  �الأعمال  ت�صيري 

ياأتي غريها بامل�صاعد�ت و�الإعمار.

 k مدعوما �العتد�ل،  fiور  Vص¨§  الفل�شطينية:  الوطنية  وامل�شا◊ة  ا◊وار   .3

�لوطني  �◊و�ر  طاولة  على  للجلو�ص  حما�ص  على   ،Úو�الأمريكي  Úالأوروبي� من 

–�رش  وطني  وaا¥  حكومة  وت�صكيل  وطنية  م�صا◊ة   Rو�إ‚ا �لفل�صطيني 

النتîابات رFا�صية وت�رشيعية aل�صطينية متز�منة. و⁄ يكن موق∞ هذ√ �الأطر�± 

هو ذ�ت¬ بî�صو�ص هذ� �ل�صاأن قبل �لعدو�ن; �إذ �أر�دت ��صتبعاد حركة حما�ص. غري 

�أن هذ√ �الأطر�± خ�صيâ، يف �أع≥اب ‚اì حما�ص يف �لت�صدي للعدو�ن، على �رشعية 

�لفل�صطينية.  �ل�صاحة  على  �ل�رشيك  تعّد  و�لتي  �لفل�صطينية،  �لرFا�صة  وم�صت≥بل 

k من �ل�ص¨و• على fiور  ويبدو �أن نتاèF �النتîابات �الإ�رش�Fيلية قد aرVصâ مزيد�

�العتد�ل لينجز �مل�صا◊ة �لوطنية �لفل�صطينية.

ومبر�جعة �رشيعة، aاإن حركة حما�ص قد ‚âë يف –≥ي≤ هدÚa من �أهد�aها �الأربعة 

�لتي �أعلنتها خالل �لعدو�ن على غزة، وهما: وق∞ �إطال¥ �لنار و�الن�صëاب �الإ�رش�Fيلي 
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�أعلنتهما، وهما: aتí �ملعابر ب�صورة  من قطا´ غزة، و⁄ –≥≤ هدÚa �آخرين كانâ قد 

حما�ص  حركة  aاإن  و�ÿ�صاFر،   ìالأربا� وبتëليل  كاملة.  ب�صورة  �◊�صار  وaّك  طبيعية 

كاaة  يف  للعدو�ن  للت�صدي  �صتعدة  ممُ  âكان �أنها   âبتKو�أ و�مل≥اومة،  �ل�صمود  يف   âë‚

�ملجاالت �ملمكنة.

�إن   åحي و�ÿ�صاFر;   ìالأربا� ح�صابات   âوحلل حما�ص  حركة   âتابع �مل≥ابل  يف 

�÷انÖ �لفل�صطيني يف قطا´ غزة، �لذي “ãل¬ وت≥ود√ �◊ركة، قد تكبد خ�صاFر ب�رشية 

لالإح�صاء  �ملركزي   Rها÷� ت≥رير   Öوح�ص �لعدو�ن.  جر�ء  كبرية  و�قت�صادية  ومادية 

�لفل�صطيني، �ل�صادر يف 2009/1/28، بل¨â �◊�صيلة �لنهاFية للعدو�ن على قطا´ غزة، 

a ;kيما بل≠ عدد  k، و14 م�صعفا k، بينهº 417 طفالk، و108 ن�صاء، و120 م�صنا 1,334 �صهيد�

230 من  ��صت�صهاد  �مل≥الة عن  �لتابعة للëكومة  �ل�رشطة   âأعلن� . كما 
335,450 �÷رحى 

، و�لع≥يد �إ�صماعيل �÷عبي 
34

عنا�رشها، على ر�أ�صهº مديرها �لعاΩ �للو�ء توaي≤ جب

. كما ��صت�صهد �ل≥يادي �لبارR يف حركة حما�ص 
35

قاFد جهاR �الأمن و�◊ماية يف �ل�رشطة

k من عاFلت¬، باالإVصاaة �إ¤ ��صت�صهاد �صعيد �صياΩ وRير �لد�خلية  نز�ر ريان هو وa 13رد�

�أن  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي   Rها÷� وك�ص∞   .
36

�مل≥الة �لفل�صطينية  �◊كومة  يف 

�لعدو�ن  1.9 مليار دوالر نتيجة  �قت�صادية مبا�رشة ب≥يمة  قطا´ غزة قد تكبد خ�صاFر 

�الإ�رش�Fيلي. وبل¨ÿ� â�صاFر �ملبا�رشة يف �لبنية �لتëتية حو�› 1.2 مليار دوالر. و�أXهر 

ت≥رير �÷هاR �ملركزي تدمري �لعدو�ن 4,100 م�صكن ب�صكل كامل، وكذلك دمرت م≥ر�ت 

 .
37

17 �أل∞ م�صكن �آخر دمرت ب�صكل جزFي للëكومة و�الأجهزة �الأمنية، باالإVصاaة �إ¤ 

k بنëو  وقدر برنامè �الأ· �ملتëدة �الإ‰اFي �ملناRل �لتي ت�رشرت يف غزة �أو دمرت “اما

14 �أل∞ منزل، يف حÚ ذكر �أن �أكÌ من 60% من بÚ 400 مدر�صة قاΩ بت≥ييº �أوVصاعها 

.
38

يف غزة، تعرVصâ الأVرش�ر جزFية �أو بال¨ة

k على قر�ر�ت حما�ص  ت�صكل هذ√ �لتكلفة �لب�رشية و�ملادية و�القت�صادية عامالV kصاغطا

�ÿا�صة بامل≥اومة �أو �ملالح≥ة �لع�صكرية ل`”�إ�رش�Fيل“، مبا aيها �إطال¥ �ل�صو�ريخ. ومن 

و�إمكانية  ذلك،   ºحج يعر±  �أحد  ال  ولكن   ،ìل�صال�  Öتهري �أنفا¥  ت�رشرت  �أخرى  جهة 

�ملتëدة  و�لواليات  وم�رش  ”�إ�رش�Fيل“  من  كل   â≤طب ما  و�إذ�  غريها.   íتa �أو  تاأهيلها 

و�الأوروبيون رقابة �صديدة على �الأنفا¥، aاإن ذلك �صو± ي�صع∞ من جاهزية حما�ص 

�لع�صكرية، و�ملالية و�القت�صادية.
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�إلي¬ ��صرت�تيجية حما�ص خالل �لعدو�ن وبعد√ يف ن≥ا•   âص ما �صع�îويكننا �أن نل

�إVصاaية �أخرى، وذلك عب �الآتي: 

�ال�صتمر�ر على �ملو�ق∞ �ل�صيا�صية �الأ�صا�صية �لتي كانâ عليها ◊ظة بدء �لعدو�ن.   .1

�÷ي�ص  ملنع  �لالRمة  �لتد�بري  �تîاذ  مع  �صالي§،  جلعاد   Rحتجا� يف  �ال�صتمر�ر   .2

�الإ�رش�Fيلي من �لو�صول �إلي¬.

 Åابfl ر�ء �◊ركة يفRّفي وîفها، كما �أن تFاXيف و Ωصتمر�ر حكومة حما�ص بال≥يا��  .3

.ºهa�صل ��صتهد�aأ�

��صتمر�ر �اللت�صا¥ �ل�صعبي بامل≥اومة و�حت�صانها.  .4

و�لدو›.  و�الإ�صالمي  �لعربي  �مل�صتوى  على  �ÿارجي  بالعا⁄  �الت�صال  تفعيل   .5

�لدوحة، و��صتفادتها  �لعربي خا�صة يف موD“ر  للم≥اومة هنا ح�صورها  ويمُ�صّجل 

من –ر∑ �ل�صعوب �لعربية و�الإ�صالمية وحتى �الأجنبية �الأخرى ل�صا◊ها.

خام�صًا: اأهم fتائè الدرا�صة:

نعرVص aيما يلي ملالحظات عامة حول �أهº نتاèF و�نعكا�صات �أد�ء حما�ص وa�صاFل 

�مل≥اومة خالل �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي:

 çد– �أن  �الإ�رش�Fيلي،  للعدو�ن  ت�صديها  خالل  من  حما�ص،  حركة   âصتطاع��  .1

تفو¥  على  �ل≥اFمة  �الإ�رش�Fيلية  �الأمنية  و�ال�صرت�تيجية  �لع≥يدة  aعالية  يف   k �رشخا

�أن  �إKبات  ”�إ�رش�Fيل“ يف   íتنج  ⁄  åحي بها.   ÚيليF�الإ�رش� وK≥ة  �لع�صكرية  �ل≥وة 

�إال من خالل تفو¥ قوتها �لع�صكرية a≥§، و�لذي �صيوDدي  �أمنها ال يكون  –≥ي≤ 

�إ¤ رد´ �لعرب عن �ل≥ياΩ باأعمال ع�صكرية، ويف حال عدΩ ردعهº، ح�صÖ �لع≥يدة 

”�إ�رش�Fيل“، من خالل �العتماد على تفوقها  �إمكان  �الأمنية �الإ�رش�Fيلية، يكون يف 

.k k �رشيعا �لع�صكري، �أن –رR ن�رش�

�إن م�صكلة �لعرب تكمن يف �الإر�دة �ل�صيا�صية ويف �ل≥ر�ءة �ل�صيا�صية و�ال�صرت�تيجية   .2

�ÿاطÄة لطبيعة �لتëوالت �الإقليمية و�لدولية. 

 k k مهما �أحدç �لتعامل مع �لعدو�ن �لع�صكري �الإ�رش�Fيلي على غزة –والk �صيا�صيا  .3

يف �ملنظومة �لفكرية �لعربية aيما يتعل≤ مب�صاألة �لتو�Rن بÚ �لطرÚa، و�أوجد لها 

م≥ايي�ص جديدة.
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وعربي  aل�صطيني  �صعبي  بتاأييد  حما�ص  حركة  تبنت¬  �لذي  �مل≥اومة   èنه حظي   .4

�ل≥�صية  باعتبارها  �لفل�صطينية  لل≥�صية  �لتاأييد   ºحج من  وR�د  كبري،  و�إ�صالمي 

 èنه عبãية  �لعدو�ن  ك�ص∞  �ل�صيا¥  هذ�  ويف  و�الإ�صالمية.  �لعربية  لالأمة  �ملركزية 

k طيلة �ل�صنو�ت �ملاVصية; a�صالk عن �أن¬  �لت�صوية و�ملفاوVصات �لتي ⁄ –≥≤ �صيÄا

�أحرê �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي ⁄ تكن تتوقع �صمود a�صاFل �مل≥اومة �لفل�صطينية 

يف غزة ملدة KالKة �أ�صابيع.

�أعاد �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي لل≥�صية �لفل�صطينية مكانها على ر�أ�ص �الأحد�ç �لدولية   .5

�الإ�صارة  وŒدر  �لعا⁄.  ودول  �صعوب   ºمعظ تاأييد   âونال �لدو›،   Ωو�الهتما

باأغلبية   âأد�ن� �لتي  �لعدو�ن،  �ملتëدة خالل  �لعامة لالأ·  �جتما´ �÷معية  �إ¤  هنا 

جهود  من  يجري  ما  ولعل  غزة.  على  �الإ�رش�Fيلي  �لع�صكري  �لعدو�ن  �صاح≥ة 

�لعربي  لل�رش�´   kحال تريد  �÷هات  هذ√  �أن  على  يدل  و�أوروبية  و�أمريكية  دولية 

�الإ�رش�Fيلي; لتتîل�ص من كاaة �آKار√ �لتي تتز�يد �أVرش�رها Vصّد م�صا◊ها �الإقليمية 

و�لدولية.
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العميد م. O. اأمÚ حطي§*

مقدمة:

 âل�صب� Ωيلي غد�ة يوF�تكن �ل�رشبة �÷وية �الأو¤ �لتي نفذها �لطري�ن �◊ربي �الإ�رش ⁄

2008/12/27 مفاجÄة باإعالنها لبدء �لعدو�ن; aا◊رب كانâ متوقعة منذ �أن بد�أت �لهدنة 

بÚ حركة حما�ص وب≥ية �لف�صاFل �لفل�صطينية يف قطا´ غزة من جهة، و”�إ�رش�Fيل“ من جهة 

�أخرى. ويعزR هذ√ �لفرVصية �أن �لتهدFة �لتي �عتمدت لتنتهي يف 2008/12/19 ⁄ تكن من 

�÷انÖ �الإ�رش�Fيلي �إال aر�صة الإعد�د �لذ�ت ◊رب حا�صمة Vصّد حركة حما�ص و�صلطتها يف 

قطا´ غزة يف �أع≥اب �صيطرة �الأخرية على �ل≥طا´ يف منت�ص∞ حزير�ن/ يونيو 2007. 

�لفل�صطينيون  تعرVص  �أن  بعد  �لعدو�ن  بدء   âتوقي يف  يبدو،  كما  �ملفاجاأة،   âكان لكن 

ÿديعة ع�صكرية �صيا�صية. ومع ذلك Xهر �أن �مل≥اومة �أعدت نف�صها للمو�جهة �لدaاعية يف 

حدود �ل≥در�ت �ملتاحة �لتي وaرتها، رغº �◊�صار �لذي aرVص على �ل≥طا´ ملدة طويلة، 

k من �لعدو�ن ذ�ت¬  ºK �أحكº قبل �صتة �أ�صابيع من بدء �لعدو�ن، وهو ح�صار نعتب√ جزء�

الأن¬ كان �ملرحلة �لتë�صريية للعدو�ن �لذي �أر�دت¬ ”�إ�رش�Fيل“ وتوقعت¬ a�صاFل �مل≥اومة 

�لفل�صطينية. 

وبالرغº من ذلك ��صت¨لâ حركة حما�ص وب≥ية a�صاFل �مل≥اومة aرتة �لتهدFة لتë�صري 

 Ωلهجو� عند   Úللم≥اوم منا�صبة  لتكون  �الأرVص  وتهيÄة  �أaر�دها،  وŒهيز  جمتمعها، 

 k �الإ�رش�Fيلي. بدت �مل≥اومة و�K≥ة من عدو�نية �إ�رش�Fيل Œاهها، ëaددت �أهد�± �ملناRلة رّد�

kk لنم§ قتا› يالX ºFرو± �مليد�ن �ملفروVص،  على �لعدو�ن �ملنتظر، وقررت �ملو�جهة وa≥ا

 ºت≥يي �إ¤  ذلك  بعد  لنîل�ص  �مليد�ن،  يف   k ع�صكريا �مل≥اومة  �أد�ء  �لف�صل  هذ�  يف  و�صنعرVص 

مع  عامة،  غزة  يف  �لفل�صطينية  وللم≥اومة  خا�صة  حما�ص  ◊ركة  �لع�صكري  لالأد�ء   Ωعا

 â≤◊ ر �لتيFصا�ÿ� ص تد�عيات �لعدو�ن على �مل≥اومة، دون �أن نن�صى �لتوق∞ عندVعر

بامل≥اومة جر�ء �لعدو�ن. 

عميد مت≥اعد وباحå متî�ص�ص يف �ل�صوDون �لع�صكرية.
*
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اأوًل: الأهدا± الع�صكرjة حلركة حما�س وف�صائل 

املقاومة خالل العدوان: 

1. اأهدا± العدوان1: 

من  بد�aع  وتكون  �ملبادر،   ºملهاج� ي�صعها  �أهد�±  –≥ي≤  �إ¤  عادة  �◊روب  ترمي 

�ملجدية و�ملوVصوعية  �الأخري لتëفز√ على �◊ركة و�لهجوΩ. و�لدر��صة  �أ�صباب يتîذها 

�لعمليات  تناول  قبل  منها  �ملتوخاة  �الأهد�±  و–ديد  �أ�صبابها،  بعرVص  تكون  ما  ◊رب 

�إ¤ جهد كبري   êيلي على غزة ال –تاF�الإ�رش� �لعدو�ن  �أ�صباب  �إن  بذ�تها وذكر نتاFجها. 

 âيليون على ذكر√ منذ �أن تولF�ولون �الإ�رشDيف تبيانها، �إذ يكفي �أن نذكر ما ��صتمر �مل�صو

حركة حما�ص منفردة م≥اليد �الأمور يف غزة �صي∞ 2007، لنعر± �أن �الأ�صباب مرتكزة 

ب�صكل مبا�رش يف رa�ص ”�إ�رش�Fيل“ قياΩ وVصع خا�ص يف منط≥ة aل�صطينية ت�صيطر عليها 

جماعة ترa�ص �العرت�± ب`”�إ�رش�Fيل“، و�ل�صري يف خطة ت�صفية �ل≥�صية �لفل�صطينية ذ�تها 

كما تريد �لدولة �لعبية وحاVصنتها �لواليات �ملتëدة وحلفاوDها يف �ملنط≥ة; وهي �ÿطة 

�لتي بد�أت يف �أو�صلو وت≥لبâ يف �أطو�ر متالح≥ة، كانâ �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي �أقيمâ يف 

ر�Ω �ˆ �لطر± �ملëاور يف �صاأنها.

 k �أن ما قالت¬ وRيرة �ÿارجية �الإ�رش�Fيلية ت�صيبي ليفني كان �رشيëا ومن هنا ‚د 

�أ�صبابها،  على   k عطفا النطالقتها  �الأو¤  �ل�صاعات  يف  �◊رب  �أهد�±  –ديد  يف   k وو�Vصëا

. وكانâ هذ√ �÷ملة �ملîت�رشة كاaية يف نظر 
حيå ذكرت: ”نريد �أن ن¨ري �لو�قع يف غزة“2

�مل≥اومة �لفل�صطينية، وعلى ر�أ�صها حركة حما�ص، لتëدد ما جاء �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي ليفعل¬ 

يف غزة، وما هي �الأهد�± من �لهجوΩ. �إنها جملة كاaية لتëدد �مل≥اومة على �أ�صا�صها ما 

عليها �ل≥ياΩ ب¬ يف معركتها �لدaاعية �لتي aمُرVصâ عليها. ومبا �أن �ملبادرة يف �لهجوΩ تكون 

هذ√  ح≥≤  �إذ�  ل¬  يكون  �لن�رش  aاإن  يبت¨يها،  �لتي  �الأهد�±  هو  يëدد  �لذي   ،ºملهاج� بيد 

�أن يتëكº يف ‡ا�صك  ��صتطا´  و�إذ�   .k �لن�رش ع�صكريا �مليد�ن، ويكون عندها  �الأهد�± يف 

�مليد�ن، وي�صب§ �ل�صيطرة على �لبيÄة �لع�صكرية ومن خاللها �لبيÄة �ل�صيا�صية، ويفرVص 

k على “هيد ع�صكري. �أما �ملد�aع  يف �ل�صيا�صة ما يريد، aيكون �لن�رش يف �ل�صيا�صة مرتكز�

�أن  �مليد�ن يكون علي¬   êيريد، وخار ما  �ملهاجº من –≥ي≤  �مليد�ن منع  aيكون هدa¬ يف 

 .âصات �إن ح�صلVص �إر�دت¬ على طاولة �ملفاوVرa ر�صa ºيعطل على �ملهاج
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”�إ�رش�Fيل“ يف عدو�نها على غزة، حركة حما�ص �ملم�صكة بال�صلطة وكل   âصعVل≥د و

k �أن يدركو� ما تريد  k، وكان عليهº جميعا k دaاعيا a�صاFل �مل≥اومة �لعاملة يف غزة موVصعا

”�إ�رش�Fيل“ aعل¬ و�أن يو�جهو√ بال�صلو∑ �مليد�Ê �لذي يف�صد عليها –≥ي≤ �أهد�aها. ولهذ� 
aاإن �أهد�± �لدaا´ كانâ مبنية على �أهد�± �لهجوΩ ولكن ب�صكل معاك�ص، حيå ‚د �أن 

�لتالية: �الأ�صا�صية  �الأهد�±  –≥ي≤  �إ¤  هجومها  خالل  من   âيل“ رمF�إ�رش�”

.åالK ±أو �إ¤ طر� ˆ� Ω�قتال´ �صلطة حما�ص من غزة، الإعادتها �إ¤ �صلطة ر� �أ. 

�جتãاç �مل≥اومة من غزة وتفكيك بنيتها ونز´ �صالحها.  ب. 

من  �÷نوبي   ºل≥�ص� الأمن  aل�صطيني  ع�صكري  تهديد  الأي  نهاFي  حّد  وVصع   .ê

”�إ�رش�Fيل“. 

k منها: وي�صا± �إ¤ ما ت≥دΩ وهو �الأ�صا�ص �أهد�± Kانوية �أعلنâ الح≥ا

–رير �÷ندي �الأ�صري جلعاد �صالي§. �أ. 

�إعادة �لهدوء �إ¤ �÷بهة �÷نوبية.  ب. 

منع و�صول �أي �صالì �أو ذخرية �إ¤ حركة حما�ص و�مل≥اومة يف غزة.   .ê

هذ� باالإVصاaة �إ¤ �أهد�± ذ�تية تتعل≤ ب`”�إ�رش�Fيل“ وجي�صها وتتمãل يف �إعادة �العتبار 

عن   kصال�a  ;âتاآكل �لتي  �لردعية  وقوت¬  لبنان،  يف   âص≥ط� �لتي  �لع�صكرية  هيبت¬  �إ¤ 

��صتãمار �لعدو�ن يف �لعملية �النتîابية �لتي كانâ تتë�رش لها ”�إ�رش�Fيل“.

2. قوi املقاومة املواL¡ة للعدوان واأهدا± الدaا´: 

منها  كل  ويتبع   ،k وبنيويا  k ع�صويا م�صت≥لة  a�صاFل  يف  غزة  قطا´  يف  �مل≥اومة   ºتنتظ

لتنظيa ºل�صطيني من �لتنظيمات �لعاملة يف �ل≥طا´. وبل≠ جممو´ �مل≥اتلÚ يف هذ√ �ل≥وى 

21 �أل∞ م≥اتل معظمهº من �ملتطوعÚ �لذين يتجهون �إ¤ حمل �ل�صالì عند بروÿ� Rطر. 

ويكن –ديد هذ√ �ل≥وى على �ل�صكل �لتا›: 

وaيها 12 �أل∞ م≥اتل.  حما�ص  ◊ركة  �لتابعة   Ωل≥�صا� �لدين  عز   ÖFكتا  •
م≥اتل.  �آال±  �أربعة  وaيها  �ال�صالمي  �÷هاد  ◊ركة  �لتابعة  �ل≥د�ص  �رش�يا   •

.Úمن �مل≥اتل Úحو�› �ألف ºوت�ص íتa ركة◊ �لتابعة  �الأق�صى  �صهد�ء   ÖFكتا  •
من   Úألف�  ºوت�ص �ل�صعبية  �مل≥اومة  للجان  �لتابعة  �لدين   ìصال� �لنا�رش  �ألوية   •

.Úمل≥اتل�
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كتاÖF �ل�صهيد �أبو علي م�صطفى �لتابعة للجبهة �ل�صعبية لتëرير aل�صطÚ وتتاأل∞   •
من 1,500 م≥اتل. 

  ºوت�ص  Úل�صطa لتëرير  �لديوقر�طية  للجبهة  �لتابعة  �لوطنية  �مل≥اومة   ÖFكتا  •
500 م≥اتل. 

من  ح�صدت  وما  �ل≥طا´،  يف  �ل≥ر�ر  �صلطة  من   âمتلك� مبا  حما�ص  حركة  وتكون 

م≥اتلÚ، �÷هة �الأ�صا�صية �لتي كان عليها �أن –دد �أهد�± �لدaا´ وم≥ومات¬، و�أن تن�ص≤ 

k يكاد يعادل حجº م≥اتلي حما�ص;  مع �لف�صاFل �الأخرى، �لتي ت�صكل مبجموعها حجما

�العتد�ء،  مو�جهة  �إ¤  يوDدي   k تن�صي≥ا لالآخرين،  �آال±   9 م≥ابل  ◊ما�ص  م≥اتل  �أل∞   12

 ºيل“ حلF�بات يف �مليد�ن، و��صتمر�ر �الإم�صا∑ بال�صلطة يف �ل≥طا´ لتفوت على ”�إ�رشãو�ل

�لت¨يري و�◊وDول دون –≥ي≤ �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي ل�صيء من �أهد�a¬، و�إجبار√ على وق∞ 

�لهجوΩ بعد �أن يدر∑ ��صتëالة �لنجاì. وال يكون ذلك يف �◊الة �لتي aرVصها �لعدو�ن �إال 

عب –≥ي≤ �الأهد�± �لع�صكرية �لدaاعية �لتالية �لتي وVصعتها �مل≥اومة ن�صÖ �أعينها منذ 

بد�ية �لعدو�ن: 

على   k رّد� �عتمد  هد±  وهو  حما�ص:  حركة  بيد  غزة  قطا´  يف  بال�صلطة  �الحتفا®  �أ.  

ب≥اء   Öي�صتوج كان  �لدaاعي  �لهد±  هذ�  تنفيذ  aاإن   k عمليا �أما  �القتال´،  fiاولة 

رFي�ص �◊كومة، و�الأكÌية �ملطل≥ة من وRر�Fها على قيد �◊ياة لتاأمÚ ب≥اء �ل�صلطة 

 Úو�لع�صكري Úالإد�ري� ÚفXمن �ملو Öمنا�ص ºجëالحتفا® ب� ºK ،لتنفيذية �لعاملة�

�الحتفا®   k و�أخري�  ،k و�أمنيا  k و�إد�ريا  k �صيا�صيا �ل�صلطة  قر�ر�ت  تنفيذ  نون  uمDيمُو �لذين 

ل≥ر�ر�تها   k م�صتجيبا �ل�صلطة  لهذ√   k موDيد� ليكون   Öل�صع� مع  منا�صبة  بعالقة 

و�أو�مرها. 

�ملëاaظة على بنية �مل≥اومة، وتنظيماتها وقدر�تها �لع�صكرية با◊د �لالΩR �ملمكن  ب. 

�لهد±  هذ�  ويعني  �الإ�رش�Fيلي:  �÷ي�ص  Vصّد  ميد�نية  ع�صكرية  بعمليات   Ωلل≥يا

k �أربعة �أمور، وهي: �الإ�رش�ر على �لتم�صك باإر�دة �ل≥تال، و�الحتفا®  k وعمليا تنفيذيا

بëجº مع≥ول من �مل≥اومÚ �ملدربÚ �لذين يو�جهون �ل≥و�ت �الإm�رش�Fيلية يف �مليد�ن، 

و�الحتفا® ب≥در من �ل�صالì و�لذخرية مبا يلزΩ لعمليات �ملو�جهة، و�الأمر �الأخري 

حول  �÷ماهريي  و�اللتفا±  �ل�صعبي   ºلدع� با�صتمر�ر  يتمãل  �الأهمية  بال≠  وهو 

�مل≥اومة ب≥در ينا�صÖ ‰وها و�رشيتها. 
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�الحتفا® بال≥درة �ملنا�صبة الإنتاÿ� êو± يف �ملجتمع �الإ�رش�Fيلي عب �إد�مة �إطال¥   .ê

 k �ل�صو�ريخ: ونëن نعلº �أن �ل�صو�ريخ �لتي “تلكها �مل≥اومة يف غزة ⁄ تكن يوما

 Öو± و�لرعÿ� êإنتا� �لرFي�صي هو  �إن دورها  بل  ذ�ت وXيفة تدمريية خال�صة، 

لدى �ملدنيÚ �الإ�رش�FيليÚ، بالرغº من قناعتنا باأن �ملجتمع �الإ�رش�Fيلي هو Œمع 

ي≥درون على حمل  �لذين ال   ñل�صيو� �أو  �الأطفال   §≤a ºي¬ هa �ملدنيون  ع�صكري; 

على  و�لرّد  باالحتالل،  �لتذكري  ب¨ية  �ل�صو�ريخ  �إ¤  �مل≥اومة  ÷اأت  وقد   .ìل�صال�

�ملëيطة ب≥طا´  �الإ�رش�Fيلية  �لبلد�ت  بال�ص¨§ على �صكان  �الإ�رش�Fيلية  �العتد�ء�ت 

غزة لتكّ∞ ”�إ�رش�Fيل“ عدو�نها عن �ملدنيÚ �لفل�صطينيa ،Úال�صاروñ هو و�صيلة 

 Öن �لرعR�وال ن≥ول تو Úب≥در مع Öو± و�لرعÿ� êإنتا� �إ¤  �ل�صعي  ق�صد منها 

�لدaاعية  �لوXيفة   Rتب هنا  من   .Úaلطر�  Úب �ل≥در�ت  يف  �ملو�Rين  الختالل   k نظر�

�ملهمة ملنظومة �صو�ريخ �مل≥اومة، و�لتي كان على �مل≥اومة، وخا�صة حركة حما�ص 

�أن –تفظ با◊جº �ملنا�صÖ منها، aال تهدر√ يف وقâ ق�صري، وال تعرVص flاRن¬ 

للتدمري �أو “كن �ÿ�صº من ذلك.

 :kأ�صال� معرaت¬  �أو  �صالي§  جلعاد  �الأ�صري  flباأ  �إ¤  �لو�صول  ”�إ�رش�Fيل“ من  منع  د. 

ول≥د ت≥دΩ موVصو´ هذ� �الأ�صري يف ◊ظة من ◊ظات �ملو�جهة، خا�صة يف �لن�ص∞ 

بع�ص  –≥ي≤  ”�إ�رش�Fيل“ يف   ìا‚ معايري  من   k معيار� ليعتب  �لعدو�ن  من   Êاãل�

 Ωبعد �أن �أقد kخا�صة ìها. لذ� كان على �مل≥اومة هنا �أن “نع –≥≤ هذ� �لنجاa�أهد�

�ملعار∑ يف fiي§ غزة مع  �رش يف 
مُ
�أ �إ�رش�Fيلي  �الإ�رش�Fيلي على قتل جندي  �÷ي�ص 

�ÿلية �لفل�صطينية �لتي �أ�رشت¬ حتى تفوت على �مل≥اومة aر�صة �ملباهاة بانت�صار 

.
3
على هذ� �ل�صعيد

k �إ¤ مناط≤  منع �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي من �ال�صت≥ر�ر يف �ملناط≤ �ملëتلة و–ويلها د�Fما  .√

مناط≤  يف  باالأمان  �ل�صعور  من   ºص�ÿ� حرمان  يعتب  �إذ  و��صتبا∑:  وحذر  خطر 

k للم≥اومة، وهذ� ما يبدو �أن حركة حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة  k مركزيا �حتالل¬ هدaا

جميعها خططâ ل¬، الأن يف هذ� �لعمل �إa�صاد لنجاحات �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي �ملوDقتة 

يو�صل¬  تر�كمي  ب�صكل  علي¬  ليبني  �الحتالل  ��صتãمار  من  ل¬  وحرمان  �مليد�ن  يف 

�إ¤ �لن�رش. وهذ� ما عب عن¬ �أحد قادة ”�إ�رش�Fيل“ �مليد�نيÚ عندما قال: ”يف ◊ظة 

 .
k من �الأرVص رغº �أننا موجودون aيها“4 معينة ندر∑ �أننا ⁄ نëتل �صيÄا
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�الأرVص  عن  �لدaا´  يف  �أ�صا�صية  م�صاFل  �إ¤  �الإ�صارة  من  بد  ال  �لعرVص  هذ�   Ωختا ويف 

و�ل�صعÖ يف وج¬ عدو يëاول �الجتياì و�ل≥تل و�لتدمري، ويفرVص �◊�صار �ÿان≤ �لذي 

�أو  �الأرVص،  �إ¤ منع �حتالل  �ملد�aع   íيطم åد ذ�ت¬ وج¬ من وجو√ �◊رب; وحيëهو ب

�ل≥اFمة يف  �ل�صعÖ، لكن ذلك ال يعتب يف �◊الة  �لذي ي�صتهد±  �لتدمري و�ل≥تل  �◊د من 

k �إدر�ج¬ يف �الأهد�± �لع�صكرية الأن¬ aو¥  k ‡كنا غزة، ويف غريها من �◊االت �مل�صابهة، �أمر�

طاقت¬ �أ�صالa .kال يكن مل≥اومة �أن “نع �الحتالل ولكن لها �أن “نع ��صت≥ر�ر√، وال يكنها 

نف�صها ن≥ول  �لعدو. وبالنظرة  توDذي  �لتي  �لعمليات  �لرّد علي¬ ب�صيء من  بل  �ل≥تل  منع 

�إحد�ÿ� ç�صاFر �÷�صيمة يف �صفوa¬ ال يعّد من �الأهد�± �الأ�صا�صية  �أو  �إن تدمري �لعدو 

k، بل Œهد �مل≥اومة �إ¤ �إ◊ا¥ �أكب قدر ‡كن من �ÿ�صاFر لدى �لعدو دون  للم≥اومة �أي�صا

�أن يكون ذلك هدaها �لرFي�صي من �ملو�جهة �أو معيار ‚احها وKباتها يف �لعملية �لدaاعية. 

ولذلك نرى �أن عمليات �مل≥اومة جاءت لتîدΩ �الأهد�± �لرFي�صية للمعركة �لدaاعية �لتي 

 .k k الأهد�± عرVصية كما �صنبÚ الح≥ا k –≥ي≥ا ذكرناها �أعال√ و��صتطر�د�

وف�صائل  حما�س  حركة  وتكتيكات  عمليات  Kاfيًا: 

املقاومة خالل العدوان:

يف  ��صرت�تيجية  حما�ص،  حركة   kوخا�صة a�صاFلها،  بجميع  �مل≥اومة  �عتمدت  ل≥د 

و�لتîوي∞،   êعاRو�الإ �لل�صع  نار  يعتمد  قتال   Ωنظا على  جوهرها  يف   Ωت≥و �ملو�جهة 

�مل≥رتنة باأنو�´ من �ملو�جهة �مليد�نية; الإي≥ا´ �ل≥تل و�الإربا∑ ومنع �ÿ�صº من �ال�صت≥ر�ر 

للتفاوت   k نظر� �ملبنية  �ملناط≤  على  �أ�صا�صي  ب�صكل  باال�صتناد  وذلك  �حتالل¬.  مناط≤  يف 

�لفظيع يف �ل≥در�ت بينها وبÚ �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي، �لذي يتلك �صيطرة جوية كاملة بينما 

 Úة �لتطور يف ح≤Fاa مدرعة Ωا´ �÷وي، ويتلك قوة �صدaقدر�ت �مل≥اومة يف �لد Ωتنعد

تبدو قدر�ت �مل≥اومة �مل�صادة للدرو´ يف غاية �لتو�Vصع. وتب≥ى �الأماكن �ملبنية �أa�صل يف 

�ملو�جهة حيå يكن ‡ار�صة حرب �ل�صو�ر´ ومعار∑ �اللتëاΩ وترت�جع �أهمية �لطاFرة 

 ìلنزو� ورa�ص  و�لãبات  �ل�صمود  �إر�دة  �الإ�صرت�تيجية  هذ√  يف  �ملرتكز  وكان  و�لدبابة، 

و�لهجرة. �أما يف �لتنفيذ a≥د ترجمâ بعن�رشين: �الأول عن�رش �لنار �لبعيدة ذ�ت �ل≥درة 

�◊رب،  لوق∞  �الإ�رش�Fيلي  �ل≥يادة  على  لل�ص¨§  �الإ�رش�Fيلي  �لعم≤  �إ¤  �لو�صول  على 

�الإ�رش�Fيلي  لãني �÷ي�ص  �مليد�ن  �الأ�صكال يف  �ملتعددة  و�لãاÊ عن�رش �◊ركة و�ملو�جهة 



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 103

الأداء الع�صكري للمقاومة 

ونعرVص  �◊رب.  من   ¬a�أهد� تنفيذ  با�صتëالة  �القتنا´  على  وحمل¬  هجوم¬  متابعة  عن 

aيما يلي �أهº ما مار�صت¬ حركة حما�ص وب≥ية a�صاFل �مل≥اومة من �أ�صاليÖ قتال.

 :IزZ §يلية ‘ حميFاö�1. الق�ش∞ ال�شاروخ« للمدن الإ

�أهد�± �ختارتها بعناية يف  ”�إ�رش�Fيل“ حربها باالإغارة �÷وية �لتدمريية على  بد�أت 

 k k وو�صلâ �إ¤ 480 هدaا �ل≥طا´ Vصمن ما �صمي ب`”بنك �الأهد�±“ �لتي �بتد�أت ب` 160 هدaا

k �آخر. وكانâ ”�إ�رش�Fيل“ تتوخى من �ل≥�ص∞ �لتدمريي  ºK ،k �أVصي∞ �إليها 75 هدaا �أ�صا�صيا

وخالياها،  ج�صمها،  عن  �مل≥اومة  ر�أ�ص  قطع  �◊رب  من  �الأو¤  �ل�صاعات  يف  نفذت¬  �لذي 

و�إa≥ادها �ل≥درة على �إطال¥ �ل�صو�ريخ Vصّد �لبلد�ت و�ملدن �الإ�رش�Fيلية يف جو�ر �ل≥طا´. 

�أن “ت�ص   âصتطاع�� �الأخرى  �الأ�صا�صية  �مل≥اومة  لكن حركة حما�ص ومعها a�صاFل 

�ل�رشبة �÷وية تلك رغº عنفها ووح�صيتها و�صمولها لكل �ل≥طا´، و��صتهد�aها لكل ما 

معامل  �أو  لل�صو�ريخ  flاRن  �أو  م�صتودعات  �أو   Åابfl �أن¬  تت�صور  ”�إ�رش�Fيل“   âكان

 â≤نها، و�نطلR�ت�صنيعها. وبعد 48 �صاعة على بدء �لعدو�ن ��صتعادت حركة حما�ص تو

�الإ�رش�Fيلية وجمبة  �لبلد�ت و�ملدن   kةaملدى م�صتهد�  êملتدر� �ل�صاروخي  �لرّد  يف عملية 

�صكانها على مالRمة �ملالجÅ حيå تعطلâ �◊ياة �لعامة و�لتعليº يف �ملوD�ص�صات �لرتبوية 

ل�رشيëة تبل≠ نëو 750 �أل∞ �إ�رش�Fيلي. 

يف   ˆ� حزب  �عتمد√  �لذي  نف�ص¬  �لتكتيك  �ل�صاروخي  �ل≥�ص∞  يف  �مل≥اومة  و�عتمدت 

ت�صاعد  مع  �ليومي،  �لنم§  على  �الإمكان  ب≥در  و�ملëاaظة  �ل≥�ص∞  �إد�مة  يف   2006 �صنة 

k يف مدى �أق�صا√  k يوميا يف �ملدى، حيå �بتد�أ �ل≥�ص∞ مبعدل يومي متو�صط¬ 36 �صاروخا

k وملدى و�صل �إ¤ 32 كº، و��صتمر �ملعدل  25 كºK ،º تر�وì �ملعدل بÚ 29 و33 �صاروخا

ذلك  يف  �ملعدل  وكان  و�حد،   Öجان من  �لنار  �إطال¥  ”�إ�رش�Fيل“ بوق∞  قر�ر  ◊ظة  حتى 

�ل�صيطرة على عمليات  �أو   ºكëل�صلو∑ و�لت� �ليوΩ. وقد كان لهذ�  k يف  24 �صاروخا  Ωليو�

 åحي �مل≥اومة،  قبل  من  �ملتوخاة  �الأهد�±  –≥ي≤  يف  �لفاعل  �الأKر  �ل�صاروخي  �ل≥�ص∞ 

 ÖلŒ يل“ يف �أن �ل≥وة و�لوح�صية لن توق∞ �مل≥اومة ولنF�ة ل`”�إ�رشëصV�ر�صالة و â¨أبل�

لها �الأمن. من هنا نفهº خلفية ما ردد√ �مل�صوDولون �الإ�رش�Fيليون بعد �ليوΩ �لعا�رش من 

بدء �لعدو�ن، وعندما �أ�صابâ �صو�ريخ حما�ص مدينة بÄر �ل�صبع يف �لن≥Ö، �أن �أحد �أهد�± 

 .
�لعملية هي ”�إعادة �الأمن و�ل�صالمة �إ¤ جنوبي �لبالد“5
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نفو�ص  يف   Öو�لرع �ÿو±   êإنتا� وهي  �الأ�صا�صية  غايتها  �ل�صو�ريخ  �أدت  ل≥د 

قدرت  بها  باأ�ص  ال  �قت�صادية  خ�صاFر  �إ¤  �أدت  a≥د  ذلك  �إ¤  و�إVصاaة   ،ÚيليF�الإ�رش�

باإمكانية  ن≥ول  ال  كنا  و�إن  �لعمل،  عن  توق∞  �أو  تدمري   Úب �أمريكي  دوالر  مليار   1.5

تعتب  خ�صاFر  لكنها  غزة،  قطا´  على   Úللفل�صطني �لعدو�ن  ب¬   Öت�صب مبا  م≥ارنتها 

قادة  �أر�د√  ملا   k خالaا �◊رب  يف  �الإ�رش�Fيلية  �لد�خلية  �÷بهة   Ωاëإق� ÷هة  مهمة 

و�أ�صدود   ،ºك  13 بعد  على  ع�ص≥الن  مãل  مهمة   k مدنا  âطال و�أنها   kخا�صة  .
6
�لعدو�ن

 k ، و�أ�صابâ �أهد�aا
7
40 كº من قطا´ غزة 32 كº، وبÄر �ل�صبع على بعد حو�›  على بعد 

للكيماويات.  وم�صنع  للطري�ن  ك≥اعدة  مهمة 

 :∫Óة قوات الحت¡Lية ‘ مواÈ2. التكتيكات والعمليات ال

يف مالحظة �أولية نذكر �أن ج¨ر�aية قطا´ غزة ال ت�صلí ب�صكل منا�صÖ لعمليات �مل≥اومة 

�ل≥اFمة على ‰§ حرب �لع�صابات، aهي �أرVص �صهلية مفتوحة تعّد مãالية ل≥تال �لدبابات، 

�الأ�صا�صية على  �مل≥اومة دaاعاتها  �أ�صندت  �ملنا�صبة لها. لذلك  وت�صمí بت≥دمها بال�رشعة 

�ملفتوحة رغº �صعوبة  �الأرVص  �أن تهمل  �ل�صو�ر´، دون  �ملبنية، و�أعّدت ◊رب  �الأماكن 

�ل≥تال aيها كما ذكرنا. ويف مو�جهتها ل≥و�ت �الحتالل �عتمدت حركة حما�ص، وflتل∞ 

a�صاFل �مل≥اومة �الأ�صا�صية �الأخرى ع≥يدة قتالية و�أ�صاليÖ ت�صدي لالحتالل ‰يز aيها 

�لتا›: 

وب≥ية   ،kخا�صة حما�ص  حركة   âأر�ص� والتë†شري:  والتن¶يم  القتالية   Iالعقيد �أ. 

�أجنëة �مل≥اومة عامةk ع≥يدتها �ل≥تالية على �الأ�ص�ص �لتالية: 

�أن  من  ذلك،  يف  fi≥ة   âوكان �مل≥اومة،   âخ�صي ل≥د  للميد�ن:  �لالمركزية  �الإد�رة   •
ومنع  �ل≥طا´  وŒزFة  �ملو��صالت  طر¥  قطع  على  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص   Ωي≥د

k �◊�صار عليها �إ¤ �◊د �لذي ينع �أي حركة �أو  �النت≥ال �الآمن بÚ مناط≥¬، aارVصا

�ّص�ص  ن≥ل �أو �نت≥ال. و��صتعدت لذلك و�عتمدت مبد�أ �لالمركزية �مليد�نية بëيå خمُ

لكل قطا´ عمالÊ ما يكفي¬ من �مل≥اتلÚ و�لدعº �للوج�صتي �لذي يëتمل �◊�صار، 

 ºص�ÿ� وت هذ� �الأمر علىa وقد .k ويتمكن من �لب≥اء يف �مليد�ن لفرت�ت طويلة ن�صبيا

�إ¤  �أي منط≥ة يëا�رشها من غري قتال، و�أكÌ من ذلك a≥د �Vصطر  �إ�ص≥ا•  aر�ص 

�إخالء بع�ص �ملناط≤ �لتي دخلها الأن¬ ⁄ ي�صتطع �أن يجهز على كل �مل≥اومa Úيها، 

وخ�صي على نف�ص¬ من �ÿ�صاFر. 
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�لعمليات �لع�صابية )حرب �لع�صابات(: كما بينا ال تعتب   ºFلتال �الأرVص  –�صري   •
�أرVص  k مالFمة �أ�صالk للëرب غري �لت≥ليدية، وعمليات �مل≥اومة، aهي  غزة ج¨ر�aيا

تلك  مãل   Öتنا�ص �لتي  و�ل¨ابات  و�الأودية  �÷بال  aيها  تتوaر  ال  مفتوحة  �صهلية 

�◊رب. وبالرغº من ذلك حاولâ �مل≥اومة �أن ال ترت∑ هذ√ �الأرVص مفتوحة للعدو 

و�ÿناد¥  �◊فر  من   kk قدر� وهياأت  ت≥دم¬،  بوج¬  aيها  �لعر�قيل  وVصع  دون  من 

�إ¤ �◊د �لذي  ، �لتي توDدي خدمة يف هذ� �ملجال، لكنها ⁄ ت�صل 
8
�ملموهة و�الأنفا¥

 ≥ëأو تل� ،Ωيلي من �لت≥دF�اعلة “نع �÷ي�ص �الإ�رشa م≥اومة ºي¬ من تنظيa تتمكن

�لدaا´   åحي �ملبنية  و�الأماكن  �ملدن  باŒا√  حركت¬  �أKناء  يف  �ملوKDرة  �ÿ�صاFر  ب¬ 

k بëد  k عند هذ� �الأمر �لذي ال يعتب هدaا �الأ�صا�صي للم≥اومة. ولكن لن نتوق∞ كãري�

لي�ص من مهامها  �أن¬  �عتبت   åمل≥اومة يف غزة حي� �لذي و�جهت¬  �لوVصع  ذ�ت¬ يف 

يف �الأرVص �ل�صهلية �ملك�صوaة و�ملفتوحة ◊ركة �لدبابات، لهذ� وجدت �أن �لت�صدي 

�أو   k م�صب≥ا �ملë�رشة  �لن�صفيات  ببع�ص  �إال  يكون  ال  �ملناط≤  هذ√  يف   Ωملت≥د� للعدو 

�ل≥�ص∞، �أو �ل≥ن�ص من م�صاaات بعيدة. 

�مل≥اومة  ح�رشت  ل≥د  �ملبنية:  �الأماكن  على  �الأ�صا�صية  �لدaاعية  �ملعركة  �إ�صناد   •
◊رب �صو�ر´ aاعلة م�صت¨لة يف ذلك �رتفا´ معنويات رجالها �لع≥اFديÚ، يف م≥ابل 

 ºص�ÿ� من جهة، ومن جهة �أخرى حرمان ÚيليF�ص معنويات �÷نود �الإ�رشVفاîن�

�أو �ملدaعي ومن  �لناري �÷وي  �ل�صو�ر´ ومعار∑ �اللتëاΩ من �الإ�صناد  يف حرب 

�ملدن لكنها  k يف fiي§  �الأرVص جيد� �رّشت  �لدبابة. وقد حمُ ��صتعمال وحركة  ليونة 

 kالãي§ مدينة غزة مfi ص يفVة �مليد�نية لالأرÄت�صتكمل; �إذ ⁄ ت�صتطع �إكمال �لتهي ⁄

العتبار�ت تتعل≤ باالن�ص≥ا¥ �لفل�صطيني �لد�خلي ‡ا جعل بع�ص �ملëاور خا�صة 

يف �ل�صجاعية و�لزيتون وتل �لهوى من غري –�صري aعلي و�صمí للعدو هنا∑ �أن 

k غري مكل∞.  يë≥≤ ت≥دما

�أنو�ì �لذخاFر وخا�صة �ل�صو�ريخ: وهو �أمر بات  لبع�ص  �ملëلي  �لت�صنيع  �عتماد   •
 Öالãم من  �◊د  بو��صطت¬  �مل≥اومة   âصتطاع��  åحي  .ÚيليF�الإ�رش� م�صجع  ي≥�ص 

.
9
مع�صلة �◊�صار ومر�قبة �ملعابر

وa�صاFل  حما�ص  حركة   âنظم وتكتيكات¡ا:  املواL¡ة   Öواأ�شالي القتا∫  اأ‰ا•  ب. 

�مل≥اومة �لفل�صطينية يف غزة معركة �لدaا´ عن �ل≥طا´ باعتماد �ال�صرت�تيجية �لتي ذكرنا 

من  �لع�صكرية  �الأهد�±   ≥≤– و�ل≥تال  �ملو�جهة  من  �أ‰ا•  وبتنفيذ  �أعال√،  عنا�رشها 
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�أ�صا�صيÚ; �الأول �لãبات يف �ملعركة  �ملو�جهة ذ�تها. و“يزت �لعملية �لدaاعية بعن�رشين 

من  و�النتëار  �لتهلكة  عمليات   ÖنŒ  Êاãو�ل �مليد�ن،  يف   Êلع≥ال� �لو�عي  و�ل�صمود 

�أهد�±   âل≥د كان �ملوت.  ��صتعجال  �أو  �لت�صëية  �إ¤  يدaع   Öأو موج� غري روDية و�Vصëة 

حددت �مل≥اومة   ìصوVلو� هذ�  ومب≥ت�صى  �مل≥اومة،  قيادة  ذهن  يف  ”�إ�رش�Fيل“ و�Vصëة 
ما   Öالأ�صالي� هذ√  من  ون�صجل  ذلك   ≥≤– �لتي   Öالأ�صالي� و�عتمدت  �مليد�ن  يف  �أهد�aها 

يلي: 

�لن�صفيات و�الأîaاñ و�الأل¨اΩ �لتي من �صاأنها قطع �لطر¥، �أو تدمري �آلية �أو جمموعة   •
�ملدن  م�صار±  وعلى   Ωلت≥د� fiاور  يف  بع�صها  نفذت  وقد  للعدو:   Ìأك� �أو  ر�جلة 

 ،ñاîaيلي بفعالية هذ√ �لن�صفيات و�الأF�و�ل≥رى، وقد �عرت± قادة �÷ي�ص �الإ�رش

 k kk مهما ولكن وجود �لعمالء �لذين �أر�صدو� �الإ�رش�FيليÚ �إ¤ �لكãري منها عطل جزء�

�أKناء  �ل≥طا´  يف   ÚيليF�الإ�رش�  Úملظلي� قاFد  ب¬   ìرش� ما  هنا  ونذكر  مفاعيلها.  من 

بوجود  تفيد  معلومة  ”و�صلتنا  �الإ�رش�Fيلي:  �لتلفزيون  يف  �لãانية  لل≥ناة  �لعدو�ن 

k يف م�صار دباباتنا يف منط≥ة حي �لتفاì بال≥رب من عامود للكهرباء،  عبوة كبرية جد�

حيå �أن≥ذت �ملعلومة �أرو�ì �لعديد من �÷نود، ولوال و�صول �ملعلومة و�إبالÆ قاFد 

قول¬:  �ل�صاب§  هذ�  وتابع  �÷نود“.  من  �لع�رش�ت  ل≥تل  م�صار√،  بت¨يري  �لدبابة 

”�إن حما�ص كانâ تîط§ ملذبëة لنا يف قطا´ غزة، �إال �أن �ل≥وة و�ملعلومة حال دون 
. هذ� وتبÚ الح≥اk جدوى ÷وء �مل≥اومة �إ¤ �لتفîيخ 

وقو´ خ�صاFر يف �صفوaنا“10

�أكÌ من  �إ¤ م�صاFد للجنود �الإ�رش�FيليÚ حيa åجر   âل �لتي حولRخا�صة للمنا

منزل على م�صار± �لتجمعات �ل�صكنية، ما حمل رFي�ص �أركان �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي 

 Öليت¨ل �الإ�رش�Fيلي  �لهند�صة   ìصال� تاأهيل  م�صاألة  يف  �لنظر  �إعادة  �إ¤  �◊رب  بعد 

 .
11

على هذ√ �ملع�صلة

�ل�صما› من �ل≥طا´  �÷زء  يف  �لعمليات  هذ√  نفذت  وقد  و�لã≥يلة:  �ÿفيفة  �لكماFن   •
على نطا¥ و��صع، وكان لها مع �لن�صفيات �لدور �ملهº و�لبال≠ �الأKر ليل 2009/1/6-5 

يف �إaهاÿ� Ω�صº باأن �قتëام¬ لالأماكن �ملبنية �صيكون باهظ �لãمن، �الأمر �لذي جعل¬ 

يتوق∞ عن �ندaاع¬ وبعدها ت¨ري م�صار �لعملية برمتها. ونëن نعتب هذ� �لتاريخ، 

هو �لتاريخ �لفعلي لف�صل �ÿطة �لع�صكرية �الإ�رش�Fيلية. 

 åحي KالKة،  �أو   Úم≥اتل �ل�ص¨رى،  باملجموعة  �الإغارة   Úب  âوتنوع �الإغار�ت:   •
k، و�الإغارة باملجموعة �لكبى، من 5-15 م≥اتالk، �لتي  k منعزالV kصعيفا تنتÖî هدaا
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�لنم§، ب�صورة خا�صة، يف  �عتمد هذ�  k متعددة يف مكان و�حد. وقد  �أهد�aا  ºتهاج

وب�صورة  و�لبلد�ت  �ل≥رى  م�صار±  على  �ملهاجمة  �ل≥وى  توق∞   âتل �لتي   Ωالأيا�

خا�صة يف �÷زء �ل�صما› من �ل≥طا´. 

 âë‚ ملهاجمة: وقد� ºK ،إ¤ مناط≤ �لت≥تيل� êملر�وغة �مليد�نية وعمليات �ال�صتد�ر�  •
�مل≥اومة يف تنفيذ �أكÌ من عملية ��صتد�رê للعدو �إ¤ بع�ص �ملناRل �أو �ملجموعات �ملبنية 

�أن تكون قد جهزتها باملتفجر�ت ºK ت≥دΩ على تفجريها  �ل�صكان بعد  �ÿالية من 

aور دخول �ÿ�صº �إليها يف معرVص ما كان يظن¬ مالح≥ة �أو تع≥Ö للم≥اومÚ دون 

من  �لعمليات  هذ√  �إحدى  يف  “كنها  للم≥اومة  وي�صجل   .êصتد�ر�� �أن¬  �إ¤  ينتب¬  �أن 

�أ�رش جندي �إ�رش�Fيلي لكن¬ قتل مع �ÿلية �الآ�رشة بالنار �الإ�رش�Fيلية. 

�لعمل Vصّد �لدرو´ بنظاΩ م≥بول �أو متو�Vصع من �الأ�صلëة و�ل≥ذ�F∞ �ل�صاروخية   •
�لذي aرVص عليها ⁄   ºكëمل� �مل≥اومة وب�صبÖ �◊�صار  �أن  �ملتوaرة: حيå لوحظ 

يف  �مل≥اومة  حال  كان  كما  للدرو´،  م�صاد  aاعل  �صاروخي   Ωنظا �متال∑  ت�صتطع 

وب≥در�ت  �لفل�صطينية  �مل≥اومة   âكن“ ذلك  ومع   .2006 �صنة  يف  لبنان  جنوب 

متو�Vصعة من مو�جهة �آليات �ÿ�صº، لكنها ⁄ تتمكن من ت�صكيل تهديد جدي لها، 

a kيها.  aكانâ بع�ص قذ�Fفها ت�صيÖ �لدبابة وال –دç �أKر�

للعدو، وقد �أوقعâ يف  مربكة  �لعمليات  هذ√   âوكان بعيدة:  م�صاaات  من  �ل≥ن�ص   •
.íقتيل وجري Úمن �إ�صابة ب Ìأك� ¬aصفو�

ت≥دم¬  وfiاور   ºص�ÿ� Œمعات  ق�ص∞  �إ¤  متو�Vصعة  قدر�ت  Vصمن  �للجوء   •
 kلتي �عتمدت �أ�صال� ∞F�ل�صاروخية: هذ√ �ل≥ذ� ∞F�لهاون وبال≥ذ� ∞F�وحركت¬ ب≥ذ

ل≥�ص∞ �أهد�± خارê �ل≥طا´. 

Kالثًا: fتائè وخ�صائر حركة حما�س وف�صائل املقاومة 

جراء العدوان: 

1. مفاهيم عامة: 

قبل �أن نعرVص ملا تردد عن خ�صاFر �مل≥اومة بكل �أجنëتها وaروعها خالل �لعدو�ن، ال 

 åملعركة. حي� èFر وطبيعتها يف ذ�تها ويف قر�ءة نتاFصا�ÿ� بد من �لتنوي¬ �إ¤ م�صاألة داللة

 ºملهاج� و�صول  يف  �لن�رش  يكون  �لهجومية  �◊رب  aفي  �أنو�´،  ت�صنيفها  يف  �◊رب  �إن 
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k باأمرين عندها: –≥ي≤  الأهد�a¬، و�إذ� كان Vصمنها تدمري �ÿ�صa ºيكون �لن�رش مرهونا

 .k Kانيا م�صت≥بلي  عمل  �أي  من  ملنع¬   ºص�ÿ� وتدمري   ،kأوال� بذ�ت¬  �ال�صرت�تيجي  �لهد± 

وتكون ن�صبة �ÿ�صارة يف �صفو± �ÿ�صº دليالk على حجº �النت�صار �لنهاFي، وتكون 

�ل≥ر�ءة عك�صية بالن�صبة للمد�aع; aاإذ� �أa�صل �ÿ�صº وبëدx متدنx من �ÿ�صاFر تلë≤ ب¬ 

�أما يف حروب �ال�صتنز�± a≥د تكون �ÿ�صاFر هي  هو، تكون هزية �ÿ�صº م�صاعفة. 

�إ¤ ما نëن ب�صدد عرVص¬ من  �ملعيار و�لدليل �الأول على �ملنت�رش يف �ملعركة. وبالعودة 

�لهد±  باأن  �أن نذكر  �الإ�رش�Fيلي على غزة يف موVصو´ �ÿ�صاFر، ينب¨ي  �لعدو�ن   èFنتا

 k �الإ�رش�Fيلي �الأ�صا�ص كان �قتال´ �مل≥اومة، ويف طليعتها حركة حما�ص و�صلطتها، �قتالعا

k، عب عمل تدمريي كلّي، بëيå ال يب≥ي لها �إمكان �أو قدرة على aعل �أو مو�جهة �أو  �جتãاKيا

�إر�دة يف �ملو�جهة. وهنا ‰يز بÿ� Ú�صاFر �ملدنية بوجهيها �لب�رشي و�ملادي، و�ÿ�صاFر 

 ºر يف ت≥ييKDاإنها ال توa ،ملة بذ�تهاDر �ملدنية موFصا�ÿ� âو�إذ� كان .Úاربëلع�صكرية لدى �ملت�

ت≥ر�أ  �إذ ال   ،èFللنتا باأنها Kمن  aي¬  و�أق�صى ما يكن و�صفها  للëرب،  �لع�صكرية   èFلنتا�

�لع�صكرية، aاالأ�صل يف  �أما يف جمال �ÿ�صاFر  �ملدنية.  �لنتاèF بذ�تها من خالل �ÿ�صاFر 

�إنها ت�صاع∞ عÖء  بل   ،Ωملهزو� �أو  �ملنت�رش  �لذي يëدد  �ملعيار  ت�صكل  �أنها ال  �ملوVصو´ 

�لن�رش �أو �لهزية خا�صة يف م�صاألة ��صتعد�د �لطر± �ملهزوΩ للعودة �إ¤ �ملعركة وfiاولة 

هي  وما  �لعدو�ن  خالل  غزة  يف  �مل≥اومة  خ�صاFر   âكان aكي∞  aات¬.  �لذي  �لن�رش  �نتز�´ 

نتاFجها.

2. اÿ�شاFر الع�شكرية ‘ �شفو± املقاومة: 

يîلو  ال  بذ�ت¬  �لتëديد  aاإن  ما،  م≥اومة  خ�صاFر  �إح�صاء  تعني  �مل�صاألة  تكون  عندما 

من �صيء من �ل�صعوبة و�حتمال �لبعد قليالk عن �ملوVصوعية �أو �لو�قعية. ومرّد ذلك �إ¤ 

�صعوبة �لت�صني∞ �أو –ديد من �لذي نعني¬ بكلمة م≥اوΩ، الأن يف �لتنظيº �مل≥اوΩ �أجنëة 

 Ωدîي kدي عمالDليو �مل≥اومة  �ن�صوى يف  �أن نعتب كل من   Öملطل≤ يج� وموD�ص�صات، ويف 

�ل�صيا�صية،  �ملدنية و�مل≥اومة  �لفكرية و�مل≥اومة  �مل≥اومة  تبدو  �أهد�aها، هو م≥اوΩ. وهنا 

و�ملهمات.  و�الخت�صا�صات  �لفرو´  كاaة  من  ورجالها  �لع�صكرية  �مل≥اومة  �مل≥دمة  ويف 

�أي بكلمة flت�رشة يندرâ– ê تعري∞ �مل≥اوΩ كل ع�صو يف �لتنظيº �أ�صندت �إلي¬ مهمة 

تîدΩ هد± �لتنظيº يف مو�جهة �ملëتل �أو �ل¨اRي. �أما يف �لتî�صي�ص، aاإن كلمة م≥اوΩ قد 

تنë�رش تطبي≥اتها على من يëمل �ل�صالì مبا�رشة ملو�جهة �ÿ�صº، وعلى �ل≥اFد �لذي 
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 ºعن¬ يف غر± �لعمليات، وي�صا± �إليه k ياأمر هذ� �مل≥اتل، �صو�ء كان مع¬ يف �مليد�ن �أو بعيد�

�مليد�ن بكل ما يلزΩ من م�صتلزمات  �ل�صالì وقادتهº ويدونهº يف  كل من يîدΩ حملة 

�ل≥تال و�لãبات يف �ملو�جهة. وبÚ هذين �لتو�صيفÚ نرى �الأرقاΩ �لتي ّ” تد�ولها كî�صاFر 

للمعركة متفاوتة لل¨اية. 

a≥د –دâK ”�إ�رش�Fيل“ يف معرVص �ملباهاة باإ‚اR�تها، عن قتل 600 م≥اوa Ωل�صطيني 

 ،
12

من �ل≥تلى هº من هذ√ �◊ركة  %75 دuد �أن ن�صبة  معظمهº من حركة حما�ص، وقد حمُ

و�لباقون من a�صاFل �مل≥اومة �الأخرى. كما �أن هنا∑ رقº �آخر ذكرت¬ ”�إ�رش�Fيل“ وتد�ولت¬ 

خالل  ◊ما�ص  �لع�صكري   ìنا÷� م≥اتلي  من   500  âقتل ”�أنها  مفاد√   Ωالإعال� و�صاFل 

.
هجومها �لذي بد�أ يف 2008/12/27“13

�أما حركة حما�ص a≥د �رشì ناط≥ها �لع�صكري �أبو عبيدة يف �ليوΩ �لتا› لوق∞ �إطال¥ 

على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  خالل  ��صت�صهدو�“   Ωل≥�صا� �أبطال  من   k عن�رش�  48 ”�أن  �لنار 

�مل≥اومة  a�صاFل  �أما   .
14

Ωالإعال� و�صاFل  على   ´Rو ر�صمي  بيان  يف  ذلك  جاء  غزة.  قطا´ 

�الأخرى، و�أهمها حركة �÷هاد aلº تعلن رقماÿ k�صاFرها ب�صكل ر�صمي، لكن م�صوDوليها، 

 ⁄ Úيف ح ،k ويف مو�ق∞ �إعالمية متتالية، ذكرو� �أن �صهد�ء حركة �÷هاد بل¨و� 32 �صهيد�

 .k تعلن �لف�صاFل �الأخرى رقما

k على عمليات �ل≥�ص∞ �لتدمريي  ويف –ليلنا لالأرقاΩ �ملعلنة من �الأطر�± كلها، وعطفا

�الأو¤،  �ل�صاعة  يف   k �صهيد�  155 �ص≥§   åحي �ل�رشطة  Kكنة  ق�ص∞  من   k بدء� ح�صل  �لذي 

 k �أياΩ �لعدو�ن �عتبار� �إ¤ �ملو�جهة �لتي خاVصتها a�صاFل �مل≥اومة بعد ذلك خالل   kةaصاVإ�

k ملا ّ” ن≥ل¬ ب�صكل مبا�رش عب و�صاFل �الإعالΩ �أو �◊ديå حول¬ من  من 2009/1/3، ووa≥ا

مر��صلي وكاالت �الأنباء و�لف�صاFيات، وعلى Vصوء �ل≥و�عد �لعملية �لع�صكرية يف –ديد 

�أو   kكل من كان ل¬ دور يف �مليد�ن قتاال k k ع�صكريا �أن ن�صن∞ م≥اوما �ÿ�صاFر، aاإننا وبعد 

k �أو �إمرة وقيادة، وعلى Vصوء هذ� �ملعيار نرى �أن خ�صاFر حركات �مل≥اومة يف غزة  Œهيز�

خالل �لعدو�ن يكن –ديدها على �ل�صكل �لتا›: 

.kاëجري k k، و320 م≥اوما k �صهيد� �أ. حركة حما�ص 145 م≥اوما

 .k k جريëا k، و140 م≥اوما k �صهيد� ب. حركة �÷هاد �الإ�صالمي 65 م≥اوما

 k م≥اوما و90   ،k �صهيد�  k م≥اوما  45 �الأخرى  �مل≥اومة  �لف�صاFل  و�أجنëة  قو�ت   .ê

 .k جريëا
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 k k �صهيد� aتكون خ�صاFر �مل≥اومة كلها، وبالتعري∞ �لذي �عتمدنا√ �أعال√ هو: 250 م≥اوما

a ،kي�صبí �لعدد �الإجما›  k، ي�صا± �إليهº منت�صبي �ل�رشطة 220 �صهيد� k جريëا و550 م≥اوما

k �أن �لرقº �ملتد�ول ملجمو´ �ل�صهد�ء �لفل�صطنيÚ خالل  k. علما ل�صهد�ء �مل≥اومة 470 �صهيد�

 âaيل“ �عرتF�إ�رش�” �أن  ‚د  �مل≥ابل  يف   .
15k جريëا و5,450   ،k �صهيد�  1,334 هو  �لعدو�ن 

�مل≥اومة قتلها وجرحها   âأعلن� ، بينما 
16k 13 قتيالk، بينهº ع�رشة جنود، و367 جريëا ب` 

k، خا�صة ‡ا  . �أما يف مر�قبتنا وما يكن �لبناء علي¬ موVصوعيا
17k الأكÌ من 320 �إ�رش�Fيليا

�أعلن، aاإننا ن�صتطيع �ل≥ول باأن عدد �ل≥تلى �الإ�رش�FيليÚ ال ي≥ل عن 29 قتيالk و�÷رحى ال 

k; �إذ �أعلنâ ”�إ�رش�Fيل“ يف �الأياΩ �لع�رشة �لتي تلâ وق∞ �إطال¥ �لنار  ي≥ل عن 135 جريëا

.k عن Kمانية حو�دç �صري ق�صى aيها قتالk 13 جنديا

 :IزZ ´ية ‘ قطاOر املاFشا�ÿ3. ا

�مل�صاFل  �ملادية ال تدخل يف موVصوعنا هنا; حيå نتëدç يف  �أن �ÿ�صاFر  بالرغº من 

�لع�صكرية ونتاèF �ملو�جهات جر�ءها، aاإننا نرى من �ملفيد �لتاأكيد على عدΩ تاأKريها على 

 åل�صطيني حيa ملا جاء يف بيان ر�صمي k k بالرغº من ج�صامتها، وa≥ا نتاèF �ملعركة ع�صكريا

. وتعتب هذ√ �ÿ�صاFر 
18

ذكر �أن ت≥ديرها �لنهاFي بل≠ حو�› 2.734 مليار دوالر �أمريكي

 Úملدني� من  و�نت≥ام¬  �ملëتل  وح�صية  على   kودليال �مل≥اومة  ل�صمود   k Kمنا �أ�رشنا  كما 

و‡تلكاتهº ب�صبÖ هزيت¬. 

رابعًا: تقييم الأداء الع�صكري حلركة حما�س وف�صائل 

املقاومة خالل العدوان:

من �ملتف≤ علي¬ يف �ملبادÇ �لع�صكرية �لعامة �أن ت≥ييa ºري≤ fiارب يف �ملعركة ي�صتند �إ¤ 

 ºعالية �لتنظيaناءها، وKقبل �ملعركة و�أ Öو�لرتق Ωمعايري �أ�صا�صية هي: منظومة �ال�صتعال

و�ل≥درة  �ملعركة،  ملتطلبات  ومالءمت¬   Öو�لتدري �لتë�صري  وaعالية  ملعركت¬،  و�لتîطي§ 

على �ملو�جهة و�لãبات يف �ملعركة، و�لنتاèF �لعملية �ملë≥≥ة يف �مليد�ن. وي�صا± وب�صورة 

��صتطر�دية aعالية �ل�صالì و�لتجهيز�ت يف مو�جهة �ÿ�صº، و�ÿ�صاFر �لتي ت�صبÖ بها 

�لفري≤ لنف�ص¬ ولعدو√. ومن �لبديهي �ل≥ول �إن هذ√ �ملعايري ال تطب≤ بëذ�aريها وب�رش�مة 

كلية على �لفرقاء يف �◊روب �لالمتناXرة، و�◊روب �لتي يكون aيها جي�ص معÚ يلك 
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�أa�صëت¬  �أو تنظيمات م�صلëة عملâ مبا  �الإمكانات ويو�ج¬ حركات م≥اومة �صعبية  كل 

�لظرو± لها يف �ملجاالت �ملت≥دمة �لذكر. 

‚ري  �أن  ن�صتطيع  �لتف�صري،  يف  و�لت�رش±  �لتطبي≤  يف  �ملرونة  وببع�ص  ذلك  ومع 

k ملا يكن تطبي≥¬ من �أ�ص�ص.  k الأد�ء �مل≥اومة وa≥ا k وعلميا k موVصوعيا ت≥ييما

1. الإعداO والتë†شري ما قبπ املعركة: من �ملالحظ �أن ��صتعد�د �مل≥اومة و–�صري�تها 

للمو�جهة بدت يف خطÚ متفاوتÚ يف �مل�صتوى، aعلى �صعيد �لتدريÖ و�لت�صلí يبدو �أنها 

قامâ مبا يكن �ل≥ياΩ ب¬ يف �لوVصع �لذي وجدت aي¬ وهي fiا�رشة ي�صي≤ عليها �ÿنا¥ 

خا�صة يف �الأ�صهر �الأخرية ما قبل �◊رب وقد ÷اأت �إ¤ طر¥ �أبو�ب �صتى يف هذ� �مل�صمار 

�أما يف  �آKار هذ� �◊�صار، aكان �لت�صنيع �ملëلي، وكان �لن≥ل عب �الأنفا¥.  للتîفي∞ من 

على   ñاîaو�الأ �لن�صفيات  –�صري  من  للمو�جهة   Êلعمال� �الإعد�د  وهو  �الآخر   Öان÷�

 ≥≤ëو�صل �إ¤ �مل�صتوى �لذي ي k fiاور �لت≥دΩ �ملرت≥بة، aاإننا ال نرى �أن ما كان fi�رش�

وبدقة  للم≥اومة  ي�صع  �أن  باإمكان¬  كان  ��صرت�تيجي  �أو  ع�صكري  خبري  �أي  �إن  �إذ  �ل¨اية; 

معتبة خريطة عمليات دaاعية –دد aيها fiاور ت≥دÿ� Ω�صºK ،º ت≥وΩ �مل≥اومة بعد ذلك 

بتجهيز هذ√ �ملëاور مبا يلزΩ من �لتفîيخ �◊≥ي≥ي �أو �لوهمي الإ�ص¨ال �ÿ�صº يف ت≥دم¬ 

و�إي≥ا´ خ�صاFر ب¬ Œعل¬ يîت�رش حرب¬ ب�صكل �أق�رش. يمُ�صا± �إ¤ ذلك عدΩ �كتمال Œهيز 

�ملëاور �إ¤ م�صار± �الأماكن �ملبنية مبا يلزΩ من عمل هند�صي و–�صري لالأرVص، ويبر 

�مل�صوDولون هذ� �الأمر ب�صي≤ �لوقâ وح�صا�صيات بع�ص �ملناط≤ من حيå �صكانها.

2. مø حيå من¶ومة الأمø وال�شتعÓم والرتقÖ: �إن �◊دç �لفظيع �لذي �بتد�أ ب¬ 

�الإ�رش�Fيلي  �لطري�ن �◊ربي  �لتي “ãلâ يف ق�ص∞  �ملفاجاأة  �لعدو�ن على غزة كان تلك 

ملركز �ل�رشطة �أKناء �حتفال يوΩ �ل�صبâ يف 2008/12/27، و�لذي ذهV Öصëيت¬ �أكÌ من 

k، �أي ما يعادل حو�› ن�ص∞ عدد �صهد�ء �مل≥اومة و�صبع �لعدد �الإجما› لكل  220 �صهيد�

�لعدو�ن. وكان يكن ◊ركة حما�ص �أن تتجنÖ هذ� �الأمر لو ⁄ ت≥ع Vصëية عملية خد�´ 

��صتيعاب  على  قدرتها  للëركة  هنا  ي�صجل  ولكن  Vصّدها.  ”�إ�رش�Fيل“  كبى مار�صتها 

�إ¤   ،ºلت�صلي� �إ¤  وت≥اد  معها  �لوVصع  ينهار  ��صرت�تيجية  مفاجاأة  من  و–ويلها  �ملفاجاأة 

k يف �ملو�جهة  مفاجاأة تكتيكية يكن �لتعامل معها و�مت�صا�ص �صلبياتها و�النطال¥ جمدد�

و�لãبات ب≥وة يف مو�قعها. وهذ� ما الحظنا√ يف �ليوΩ �لãاÊ من حيå �لãبات على �ملوق∞ 

V kصّد �لبلد�ت و�ملدن  �ل�صيا�صي من قبل �ل≥يادة و�النطال¥ يف �ل≥�ص∞ �ل�صاروخي ميد�نيا

�الإ�رش�Fيلية. ويب≥ى �أن ن�صري �إ¤ م�صاألة �أخرى تتعل≤ بعمل �ال�صتîبار�ت و�أمن �ل≥وى; 
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حيå لوحظ ن�صا• للعمالء ��صتفاد من¬ �ملëتل يف وجهتÚ: �الأو¤ �◊�صول على معلومات 

حول �أهد�± ي≥�صفها، و�لãانية �◊�صول على معلومات حول مناورة �مل≥اومة وخططها 

�مل≥اومة  �أمن  م�صاألة  �مل�صت≥بل  يف  تامة  بجدية   ìيطر �الأمر  هذ�  للمو�جهة.  و–�صري�تها 

و�أمن �ملجتمع �مل≥اوΩ، ويرى �ملر�قبون �أن �الأد�ء �لذي قامâ ب¬ حركة حما�ص �أKناء �ملعركة 

k ال بد  k مهما k للعب ومعا÷ة لهذ√ �لã¨رة �الأمنية يف عمل �مل≥اومة; �أمر� وبعدها ��صتîال�صا

من متابعت¬. خا�صة و�أن ”�إ�رش�Fيل“ بد�أت منذ �للëظة �الأو¤ لوق∞ �إطال¥ �لنار يف جمع 

�ملعلومات عب �صبكة من �لعمالء ما R�لâ تتعهدها يف �ل≥طا´، �إVصاaة �إ¤ �ملر�قبة �÷وية 

 kتارةa ،ولة ع�صكرية م�صت≥بلية÷ k �مل�صتمرة، aبد�أت باإعادة تكوين بنك �الأهد�± ��صتعد�د�

يëدد  تدمريية  عمليات  عن   çدëتت  k وطور� تتëدç عن ”عملية ر�صا�ص م�صبوب 2“، 

 .
19

k للظر± مد�ها وa≥ا

خا�صة  ب�صورة  حما�ص  حركة   âبن للمعركة:  والتîطي§  التن¶يم   åحي  øم  .3

و�مل≥اومة بكل �أجنëتها معركتها �لدaاعية وخططâ لها على �أ�صا�ص عن�رش �لنار �لبعيدة 

 ¬ëوعن�رش �ملناورة يف �مليد�ن مبا تتي ،ºوقادته ÚيليF�يف �صفو± �الإ�رش Öملنتجة للرع�

Xرو± �مليد�ن وطبيعت¬، وكان يف هذ� �لتîطي§ مهارة aتâë �لطري≤ لتë≥ي≤ �أمور �أ�صا�صية 

–كمâ بنتاèF �لعدو�ن. aعلى �صعيد �مل≥اومة ورجالها جاء �نîفاVص عدد �الإ�صابات يف 

k يف حرب تدمريية �جتãاKية كالتي �صاءها �ملëتل،  �صفوaها ب�صكل و�Vصí، وكان ذلك الaتا

وعلى �صعيد �ل�صكان a≥د �أ�صهº �لتîطي§ يف منع �لنزوì قدر �الإمكان، و�لãبات يف �ملو�قع 

�إ¤ �◊د �لذي يكن و�ص∞ هذ√ �ملوقعة بÚ �لعرب و”�إ�رش�Fيل“ باأنها �◊رب �الأو¤ �لتي 

⁄ ير�a≥ها نزوì عربي خارê ميد�ن �ملعركة، ويف هذ� ت�صجيل لنجاì مهº يكن �لتم�صك 

ب¬ و�لبناء علي¬ للم�صت≥بل. وعلى �صعيد �ملو�جهة كان العتماد نظاΩ المركزية �ملو�جهة 

بد�أت  عندما  �ل≥طا´  �أو�صال  وت≥طيع  �◊�صار  مفاعيل  تعطيل  على  موKDر  �صاأن  �مليد�نية 

�ملرحلة �لبية. ويب≥ى �أن نلفâ �إ¤ �أن توR´ �ل≥ياد�ت يف �أماكن �آمنة، “كنها من �لب≥اء يف 

 íالإيجابية ل�صال� èFلنتا� ºري كبري يف ر�صKكان ل¬ تاأ ،k k وع�صكريا �ملعركة وت≥ودها �صيا�صيا

�ل�صعيد �الإ�رش�Fيلي aاإن تîطي§ حركة حما�ص وتنظيمها للمو�جهة،  �أما على  �مل≥اومة. 

كان من �صاأن¬ حرمان �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي من �ملباهاة بتë≥ي≤ �نت�صار �أكيد، خا�صةa kيما 

روDية  �أو  �ل�صو�ريخ  �إ�صكات   åحي من  �أو   Ωعا ب�صكل  �ملعلنة  �الأ�صا�صية  باالأهد�±  يتعل≤ 

جي�ص¬ يف �مليد�ن ي¨ري و�قع �ل≥طا´، �أو �أ�صري√ جلعاد �صالي§ يمُ�صتعاد من �أيدي �آ�رشي¬. كل 

ذلك كما نعلº ⁄ يë�صل و‚âë حركات �مل≥اومة يف منع¬.
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�لتي  �ملو�جهات   âصجل� :Úاملقاتل امل¡ارات والتدريÖ ومعنويات  4. عل≈ �شعيد 

على   âابãل� �ل�رش�ص  �مل≥اتل  وجود  �الأخرى  �مل≥اومة  وa�صاFل  حما�ص  حركة  بها   âقام

مبادF¬ و�أهد�a¬، و�لذي يلك من �ملهارة و�لعلº �لالRمÚ ب�صوDون �مليد�ن ما من �صاأن¬ �أن 

يجعل �ÿ�صº يë�صÖ ل¬ �◊�صاب ويزر´ يف نفو�ص جنود√ �ÿو± من �ملو�جهة. وكان 

لهذ� تاأKري يف �لتëكº مب�صار �ملعركة �لبية و�متنا´ �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي عن �ملجاaRة يف 

�ل�صو�ريخ  �إطال¥   åحي aمن  �ل≥طا´.  يف  �الأخرى  و�لبلد�ت  �ملدن  وبعدها  غزة  �حتالل 

�صجلâ �إ�صابات مهمة يف قو�عد جوية وميناء بëري )�أ�صدود( وم�صانع �إ�رش�Fيلية. ويف 

�الأرVص  وŒهيز  و�لن�صفيات   ñاîaالأ� وRر´  �لكماFن  تنفيذ  على  قدرة   âصجل� �مليد�ن 

باملîابÅ و�الأنفا¥. و�إذ� كانâ خ�صاFر �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي قليلة ح�صÖ �لرقº �لذي �أذ�ع¬; 

k ملا  k وa≥ا k لكل �لعملية، منهK ºالKة قتلى مدنيÚ، وfiدودة ن�صبيا 13 قتيالk و367 جريëا

 ،
20k 47 قتيالk و223 جريëا �أبو عبيدة;  �رشحâ ب¬ حما�ص على ل�صان ناط≥ها �لع�صكري 

k �أن  aاإن ذلك ال يعني عدΩ وجود �ملو�جهات و�لعمليات �ملوDذية للعدو. حيå كان و�Vصëا

معار∑  خوVص  عن   ºإحجامه� �الأ�صا�ص  �صبب¬   ÚيليF�الإ�رش� �صفو±  يف  �الإ�صابات   Êتد

�مل≥اومة لكميات مع≥ولة  �ل�صو�ر´ من جهة، وعدΩ �متال∑  �اللتëاΩ و�ملو�جهة يف حرب 

�ملفروVص  �◊�صار   Öب�صب و�لفعالة،  �ملدى  �ملتو�صطة  للدرو´  �مل�صادة  �ل�صو�ريخ  من 

عليها، من جهة �أخرى. 

و�أد�ء  �صلو∑  للم≥اومة  �صجل  النق†شاVس:  وعمليات  املواL¡ات   åحي  øم  .5

�الن≥�صاVص  عمليات  �مليد�ن  عن   âغاب لكن  �ملو�قع،  من  كãري  يف  �ملجال  هذ�  يف  معتب 

�ملكãفة على �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي ليالk، وهو يف �أماكن مك�صوaة قريبة من �الأماكن �ملبنية 

 Ωمل≥او� يزر´  حتى  تفوت  ال  aر�صة  �لظرو±  هذ√   âكان ل≥د  �مل≥اومون.  يëت�صد   åحي

 åحي  ،2006 حرب  منذ  ب¬   k م�صكونا كان  �لذي  �الإVصايف   Öلرع� �الإ�رش�Fيلية  �لنف�ص  يف 

�إن تنفيذ بع�ص �لعمليات حتى ولو كانâ ��صت�صهادية كان من �صاأنها خف�ص معنويات 

�÷نود �الإ�رش�FيليÚ و�◊د من �عتد�دهº بال�صيطرة �لتامة على �مليد�ن. كان ينب¨ي �أن 

–دç �أكÌ من عملية من هذ� �لنو´. وي�صا± �إ¤ ذلك م�صاألة عدΩ ‚اì �مل≥اومة يف �أ�رش 

نفو�ص  يف  تدمريية  مفاعيل   ≥≤ëصي� كان  aاالأ�رش  �ملëاولة،   ºرغ �إ�رش�Fيلي،  جندي  �أي 

 Úلع�صكري�  Úللëلكتاب و�مل� �لكãري من  �لو�قع  �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي. وبالعك�ص قاد هذ� 

�الإ�رش�FيليÚ �إ¤ �ل≥ول، ال بل �ملفاخرة باالإ‚اR�ت �لع�صكرية �الإ�رش�Fيلية �لكبرية �لتي 

عوVصâ �خفاقات حرب “وR/ يوليو 2006.
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 èFققة ‘ ن¡اية العدوان: يف �◊روب ينظر عادة لنتاëامل èFالعام والنتا AاO6. الأ

�لن�رش يكفر عن �ÿطايا،  �إن  ي≥ال   åأو ذ�∑، حي� �لطر±  �أد�ء هذ�   ºلي≥ي �◊رب وحدها 

�مل≥اتل  aي¬  يبدو  �لذي  �ملظهر  يف   k �صëيëا هذ�  يكون  قد  �الإ‚اR�ت.   Öج– و�لهزية 

للîارê، �أما للد�خل aاإن �لنتاèF بالرغº من �أهميتها aاإنها ال “نع من �لبåë عن ح≥ي≥ة 

�لن�رش ليجرى ت≥ييº عاΩ لالأد�ء يمُ�صتفاد من¬ يف �مل�صت≥بل. 

ويف هذ� �ملجال نرى وبكل وVصوì �أن حركة حما�ص خا�صةk، وب≥ية a�صاFل �مل≥اومة 

عامةk، “كنâ من منع �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي من –≥ي≤ �أي من �أهد�a¬، و�ألزمت¬ باتîاذ قر�ر 

�مل�صبوب“. وهنا  ”�لر�صا�ص  k بوق∞ عملية  �لنار، وتاليا �إطال¥  من جانÖ و�حد بوق∞ 

حال  يف  �مل≥اتل  كان  �إذ�  للن�رش  �ملعتمد  �لتعري∞  مع   k “اما يتطاب≤  �لنهاFي  �ملوق∞  ‚د 

�لدaا´، حيå �إن �ملد�aع ينت�رش �إذ� �تîذ يف �مليد�ن من �لتد�بري ما يجعل �ملهاجº ي≥تنع باأن 

k �أو ن�رش√ aي¬ م�صتëيالk، ويكون من �الأa�صل ل¬ �أن يتوق∞ عن �ملتابعة  هجوم¬ بات مكلفا

 k k منفرد� ”�إ�رش�Fيل“ قر�ر� �تîذت   åيف غزة حي k �لذي ح�صل “اما يف عمليات¬. وهذ� هو 

بوق∞ عدو�نها عندما تبÚ لها �أن –≥ي≤ �أهد�aها يدور بÚ �ال�صتëالة �أو دaع �لãمن �لباهظ 

k مب≥د�ر يفو¥ �حتمالها aتوقفâ. و”�إ�رش�Fيل“ ⁄ توق∞ عدو�نها نتيجة ي≥ظة Vصمري  جد�

�لتد�بري ما ينعها  �أن عدوها �تîذ من  �أوقفâ عدو�نها الأنها وجدت  �أخال¥، بل   Ωأو كر�

عن –≥ي≤ �الأهد�±. وهنا يمُ�صجل للم≥اومة �ل≥درة وح�صن �الأد�ء يف �ل≥يادة و�مليد�ن على 

�ل�صو�ء. يمُ�صجل ◊ركة حما�ص �صاحبة �ل≥ر�ر يف �ل≥طا´ Kباتها على قر�ر �ملو�جهة، وK≥تها 

بنف�صها ومب≥اتليها، و�صدة �صبها، وقوة �لتëمل و�ملãابرة على �ملو�جهة. 

�أما يف �÷انÖ �ل�صلبي Ôaى fiدودية يف تنويع �أ�صاليÖ �ل≥تال، وتو�Rنها لدى �مل≥اومة، 

وكذلك يف م�صاألة �الأمن و�لتن�صي≤ بa Ú�صاFلها، وتوRيع �ملهمات �مليد�نية aيما بينها. 

خام�صًا: تداعيات العدوان ع�صكرjًا عل≈ حركة حما�س 

وف�صائل املقاومة: 

�صنâّ ”�إ�رش�Fيل“ عدو�نها على غزة �آملةk �أن تنهي هذ√ �◊الة �لتي ت≥ل≥ها يف �÷نوب، 

k، وب�صكل �آمن لت�صفية �ل≥�صية �لفل�صطينية، الأن حركة حما�ص،  و�أن تفتí �لطري≤ ميد�نيا

�ملبا�رشة،  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  ”�إ�رش�Fيل“  على  و�الأخطر  �الأقوى  �مل≥اومة  �◊ركة 

 Öيج  k و�قعا  k �أمر� بو�صفها  معها  �ملبمة  �التفاقات  مع  وتتعامل  بها،  �العرت�±  ترa�ص 
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”�إ�رش�Fيل“  ت¨يري√ عندما ت�صمí �لظرو±. لهذ� كنا على قناعة منذ �نطل≤ �لعدو�ن باأن 

لن تتوق∞ �إال �إذ� “كنâ من �الإجهاR على حركة حما�ص، وكل �الأجنëة �مل≥اومة �ملتعاونة 

معها يف غزة. و�إن تعÌت �ملëاولة aعلى �الأقل وVصع �مل≥اومة بكل a�صاFلها يف موVصع 

�أو  بفعل  يîر¥  وال  ”�إ�رش�Fيل“،  �إ¤  تهديد  توجي¬  على  ي≥وى  ال  �لذي   íلك�صي� �لعاجز 

�مل≥اومة  تنتهي  �أن  �إما  �آخر  مبعنى  �أي  �÷نوب،  يف  �الإ�رش�Fيلية  و�ملدن  �لبلد�ت  �أمن  نار 

ت�صل  �أو  و�أXاaرها وتعطل aعاليتها  �أنيابها  تنز´  �أو  k وتنظيمات وتتºّ ت�صفيتها،  وجود�

�لذي  لكن  �ل≥�صية.  ت�صفية  مرحلة  يف  و�لفعل  �◊ركة  عن  وتعجز  تن�صى  حتى   kطويال

ح�صل عاك�ص �لتمنيات �الإ�رش�Fيلية وتوقعات �ملîططÚ. حيå �إن �مل≥اومة، وب�صبÖ تلك 

�ال�صرت�تيجية �ملالFمة للموق∞، و�ملناورة �لو�قعية �مل�صتندة �إ¤ �إيان عمي≤، و�إر�دة قتال 

�مل≥اومة  aا�صتمرت  �أهد�aها،  –≥ي≤  aر�ص  ”�إ�رش�Fيل“  على   âعطل و�Vصëة،  و�صمود 

�لعدو�ن،  �الإ�رش�Fيلي بعد �صهر على توق∞  �ل�صلو∑   Öأن نر�ق� k وaعالية، ويكفي  وجود�

�إطال¥ �الإنذ�ر�ت و�لوعيد ◊ما�ص  ون�صمعهº يهددون بعملية ”ر�صا�ص م�صبوب 2“ �أو 

�إن ⁄ تتوق∞ عن �إطال¥ �ل�صو�ريخ لنعر± �◊ال �لذي �آل �إلي¬ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على 

. وعلى �أي حال a≥د كان لهذ� �لعدو�ن من �النعكا�صات و�لتد�عيات �لع�صكرية على 
21

غزة

�صعيد �مل≥اومة بكل a�صاFلها ما يكن ذكر√ يف �لن≥ا• �لتالية:

�ختبت  امل�شتقبلية:  املواL¡ة  عل≈   Iوالقدر العام  الع�شكر…  ال�شعيد  عل≈   .1

a�صاFل �مل≥اومة قدر�تها يف مو�جهة عدو�ن flط§ و��صع و�صامل كان ي�صتهد± وجودها 

و–�صري�تها  بنيتها  يف  و�ل≥وة  �ل�صع∞  نو�حي  على   âووقف كلي،  ب�صكل  وقدر�تها 

و�أد�ء م≥اتليها، �الأمر �لذي منëها بعد a�صل �لعدو�ن aر�صة �ملعا÷ة و�صد �لã¨ر�ت، ‡ا 

يجعل مهمة �ملëتل �مل�صت≥بلية، عند �صنّ¬ لعدو�ن جديد �أو ��صتÄناa¬ للعدو�ن �الجتياحي 

 Öيل“ على حد قول �لكاتF�ل¬ ”�إ�رش Öص�ëوهذ� ما تت .k �لتدمريي، �أكÌ �صعوبة وتع≥يد�

�الإ�رش�Fيلي يع≥وب عميدرور Yaakov Amidror يف م≥ال¬ ”بعد غزة ينب¨ي �ال�صتعد�د 

قتالية،  Œربة  �الآن   âقت�صب� ◊ما�ص  �الإرهاب  ”ع�صبة  ي≥ول   åحي �◊≥ي≥ية“،  للëرب 

. ونëن نرى �أن �مل≥اومة ال �صك باأنها 
و�أغلÖ �لظن �صت≥اتل على نëو �أa�صل يف �مل�صت≥بل“22

k من Œربة �ملو�جهة، ويكون عليها �الآن �أن ت�صت¨ل �لوقâ ملعا÷ة كل خلل  ��صتفادت قتاليا

Xهر، وتفعيل ن≥ا• �ل≥وة �لتي �ختبت. و�إن ÷وء �مل≥اومة �إ¤ �لت≥ييº و�ملعا÷ة �صيكون 

من �صاأن¬ جعل �تîاذ �ل≥ر�ر لدى ”�إ�رش�Fيل“ بعدو�ن جديد �أكÌ �صعوبة، كما هو �◊ال 

�الآن على �÷بهة �ل�صمالية مع لبنان حيå �إن حزب �ˆ مبا يعلن¬ من تطوير �ل≥در�ت يزيد 

من �ل≥ل≤ �الإ�رش�Fيلي يف �ملو�جهة �مل≥بلة. 
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Xرو±  يف  ح�صل  كالذي   k عدو�نا �إن   :πاملقات  ö�والعن  …ö�الب ال�شعيد  عل≈   .2

من  �ملÄات  قتل  �إ¤  يوDدي  �أن  �ملمكن  من  كان  a�صاFلها  بكل  �مل≥اومة  و�جهتها  �صعبة 

 åحي يë�صل،   ⁄ �الأمر  هذ�  ولكن  و�مليد�نية.  �لعليا   ºقياد�ته  ºطليعته ويف   ،Úمل≥اوم�

�إن ن�صبة �صهد�ء �مل≥اومة fi�صوبة �إ¤ �لعدد �الأ�صا�صي �الإجما› للم≥اومÚ يف غزة تكاد 

�ل�صهد�ء  كان  aاإذ�  �ل≥تالية.  �ل≥درة  ح�صاب  عملية  يف  بها  يعتد  وال   ،k جد� VصÄيلة  تكون 

600، وهذ�  k لت≥دير جي�ص �الحتالل �الإ�رش�Fيلي �ل`  k ⁄ يتجاوRو� ووa≥ا �مل≥اومÚ جميعا

k من  �أعلنâ �مل≥اومة، و�لرقº �الأكÌ قربا 93 كما  �ل`  �أو  �أعال√،  رقº غري �صëيí كما يبنا 

k على قدر�ت �مل≥اومة من �لناحية  a kعليا �◊≥ي≥ة هو a ،450اإن هذ� �لرقº ال ي�صكل تاأKري�

 ⁄ k �لب�رشية، ما يكننا من �ل≥ول �أن �لعن�رش �لب�رشي للم≥اومة خرê من �لعدو�ن �صاملا

يتاأKر بال�صكل �لذي يëد من قدر�ت¬ وaعاليت¬ �ل≥تالية، خا�صةk �إذ� تذكرنا �أن ”�إ�رش�Fيل“ 

aاإذ� كانÿ� â�صارة يف  �أل∞ م≥اتل،   18 �ل≥طا´ بعدد ال ي≥ل عن  �مل≥اومÚ يف  ت≥در عدد 

k على  �صفوaهº كما تدعي ⁄ تتجاوR �ل` a 600اإن هذ� �لرقº ال يمُعتد ب¬ ع�صكرياfi k�صوبا

�لرقº �الإجما›.

“تلك  �الإ�رش�Fيلية   Úلع� يف  �مل≥اومة  تكن   ⁄ والأ�شلëة:  والتé¡يزات   Oالعتا  .3

يف  �الإ�رش�Fيلي  للجي�ص   k ماأRقا ت�صكل  �لتي  �أو  �لفاF≥ة  و�لتجهيزية  �لت�صليëية  �ل≥در�ت 

ن≥ل¬  ملا   k للëرب وa≥ا �الإ�رش�Fيلي  باملنظار  �مليد�ن  عدو�ن¬، وي�صتوقفنا ما كانâ �صورة 

�لف≥ر  حد  �إ¤  و�لتجهيز�ت  بالو�صاFل،  Vصع∞  ”من   
23

�لذكر �ل�صاب≤  م≥ال¬  يف  عميدور 

�لعدو�ن،  نتيجة  وŒهيز�تها  �مل≥اومة   ìصال� وVصع  �إلي¬  �آل  ومهما  ولهذ�  و�لبوD�ص“. 

�مل�صت≥بل  يف   k موKDر� يكون  ولن  �الإ�رش�Fيلية،   Úبالع للعملية   k �Rإ‚ا� ي�صكل  لن  aاإن¬ 

 âبãي كهذ�   k كالما �أن  نرى  ونëن  ذمُكر.  كما  هي  �مل≥اومة  عن   ºلديه �ل�صورة  �أن  طاملا 

 k �أن م≥اومة هذ√ حالها منعâ عدو� �إذ  للم≥اومة;   k ي�صكل عيبا �الإ�رش�Fيلي، وال  �ل�صع∞ 

ن≥ارب  �أهد�a¬. ومع ذلك وب�صكل موVصوعي   ≥≤ëأن ي� باإمكانات¬  ك`”�إ�رش�Fيل“ يفاخر 

�إن �مل≥اومة ⁄ “تلك �لدبابة، و�ملدaع، و�ل≥اعدة �لع�صكرية �ل≥وية حتى  �مل�صاألة بال≥ول 

ن≥ل¬  ت�صتطيع  ما   ìل�صال� من   âمتلك� بل  عليها،  لين≥�ص   Úمãل� �لهد±  للعدو  ت�صكل 

و�إخفاء√ و�الحتفا® ب¬ حتى ت�صتعمل¬ يف �ملو�جهة حيå يجÖ. ويف هذ� يكمن وج¬ من 

عدو  مو�جهة  يف  عليها  �لع�صكرية  �لتد�عيات  وطاأة  من  ويîف∞  �مل≥اومة،   ìا‚ وجو√ 

يوKDر   ⁄ �لعدو�ن  �أن  نرى  هذ�  ومع  �لكاملة.  �÷وية  �ل�صيطرة  ويفرVص  �لطري�ن  يلك 

k على �مل≥اومة يف هذ� �ملجال ويف تف�صيل ذلك نرى:  كãري�
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“تلكها  �لتي   Ωل≥�صا� �صو�ريخ  من  عالية  ن�صبة  دمرت  باأنها  ”�إ�رش�Fيل“  تدعي  �أ. 

و�أنها  �الإ�صالمي،  �÷هاد  �رش�يا  “تلكها  �لتي  �ل≥د�ص  و�صو�ريخ  حما�ص  حركة 

k يف  ��صتطاعâ �أن –د من �ل≥�ص∞ بعد �أن �نîف�ص �ملعدل من 37 �إ¤ 24 �صاروخا

”�إ�رش�Fيل“ ونعطف¬ على ما ت≥دΩ من  �أن نتوق∞ عند ما قالت¬  �ليوΩ. وهنا يكفينا 

ت�رشيëاتها من قدرة حركة حما�ص و�÷هاد على ت�صنيع �ل�صو�ريخ لنîل�ص �إ¤ 

�لفعالية  تتاأKر ب�صكل يëد من  �ل�صاروخي ⁄  �ملجال  �مل≥اومة يف  �إن قدر�ت  �ل≥ول 

و�الأKر، و�إن ما دمر قابل للتعوي�ص يف هذ� �ملجال.

�أما يف جمال �الأ�صلëة و�لذخاFر �مليد�نية من �أ�صلëة خفيفة ومتو�صطة و�صاروخية  ب. 

م�صادة للدرو´ aاإننا ال نرى �أن �لعدو�ن قد “كن من حرمان �مل≥اومة من قدر�تها 

�أن  نرى  وباملë�صلة  �ل≥تالية.  طاقتها  على  يوKDر  ب�صكل  بها  م�ص  �أو  �ملجال  هذ�  يف 

�أمر قابل للتعوي�ص، ولي�ص من  �أو دمُمر منها هو  ��صتعمل من �صالì وذخرية،  ما 

k يف �مل�صت≥بل على قدر�ت حما�ص و�أجنëة �مل≥اومة �الأخرى على  �صاأن¬ �أن يوKDر �صلبيا

�ملو�جهة. 

مع  وم≥اتليها  حما�ص  حركة   âخرج القتا∫:   IOواإرا املعنو…  ال�شعيد  عل≈   .4

من   ìل�صال� حملو�  �لذي  با◊ّ≤   Ìأك� و“�صك  مرتفعة  مبعنويات  �الآخرين   Úمل≥اوم�

�لذي  �ل�صلو∑  يف   k و�Vصëا ذلك  Xهر  وقد  �ملنت�رش.   ΩRيال طبيعي  �صيء  وهذ�  �أجل¬. 

�أXهرت¬ �ل≥يادة، وباملمار�صة �مليد�نية على �الأرVص، a≥د �أعلنâ �لف�صاFل �مل≥اومة جميعها 

قر�رها بوق∞ �طال¥ �لنار بعد 24 �صاعة على قر�ر ”�إ�رش�Fيل“. وبعد �أن �أمطرت �ملو�قع 

�ل≥طا´ ال  k لالن�صëاب من  �ل�صو�ريخ، وحددت موعد� �ليومية من  �الإ�رش�Fيلية بالوجبة 

يتعدى �أربعة �أياΩ، و�إال ��صتاأنفâ عملياتها. ما يعني �أنها و�صلâ �إ¤ نهاية �ملعركة، وهي 

k عندما خرقâ ”�إ�رش�Fيل“  قادرة على �ل≥تال، و“لك �إر�دة �ملو�جهة. وهذ� كان حالها �أي�صا

وق∞ �إطال¥ �لنار aكان رّدها بال�صو�ريخ ب�صكل مركز و�صل �إ¤ �◊د �لذي �أقدمa âي¬ 

�ل�صكوى  �أن مãل هذ√  . وبالرغº من 
24

�الأمن �إ¤ جمل�ص  �صكوى   Ëت≥د على  ”�إ�رش�Fيل“ 
تعتب �صلو∑ ”�لفاجر �لذي ي≥تل وي�صتكي“، �إال �أن aي¬ على �الأقل من حيå �ل�صكل داللة 

على �ل�صعور بال¨يظ من a�صل �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة. 
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�ل�صلبي  �الأKر  �إن  ال¡ند�شية:  والأعما∫  والأنفاق  التëتية  البنية  �شعيد  عل≈   .5

�لكبري �لذي �أحدK¬ �لعدو�ن يكن –ديد√ يف هذ� �ملجال. a≥د “كنâ �ل≥و�ت �الإ�رش�Fيلية 

منها  ي�صتفيد  �لتي  لل≥طا´  �لتëتية  �لبنية  ودمرت  �الأنفا¥،  من   %75 من   Ìأك�  Ωهد من 

�مل≥اومون. ويف هذ� �الأمر خ�صارة لوج�صتية ال �صك aيها من �صاأنها �أن توKDر، و�إن بدرجة 

 .Ωعالية �الأد�ء �مل≥اوa ددة، يفfi

يف  �مل≥اومة  على   k �صلبيا �أKر  غزة  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �إن  ن≥ول   Ωعا  ºت≥يي ويف 

بع�ص �÷و�نÖ خا�صة �للوج�صتية منها، لكن¬ ⁄ ي�ص باإر�دة �ل≥تال، بل رaع معنويات 

�لتنظيمات و�مل≥اومÚ و�ل�صعÖ. كما منí �لعدو�ن �مل≥اومة خبة Œعلها �أكÌ قدرة على 

”�إ�رش�Fيل“ ماVصية يف �حتاللها لالأرVص  �أن  خوVص معار∑ ‡اKلة �صتمُفrرVص عليها طاملا 

�لفل�صطينية. و�أما �الآKار �ل�صلبية aهي �ص¨رية �أماΩ �لنتاèF �ملë≥≥ة; �إذ قامâ حركة حما�ص 

ومعها a�صاFل �مل≥اومة يف غزة مبا �أa�صل �إيهود �أوملرت يف عدو�ن¬ للمرة �لãانية، كما �أa�صلت¬ 

�مل≥اومة �الإ�صالمية يف لبنان يف �صنة 2006 يف �ملرة �الأو¤ على حد ما ذكر يëزكيل درور 

ع�صو ÷نة aينوغر�د: ”رFي�ص �لوRر�ء �الإ�رش�Fيلي �إيهود �أوملرت a�صل مرتÚ �الأو¤ يف 

 .
�◊رب على لبنان، و�لãانية يف حرب¬ على قطا´ غزة“25
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هوام�س الف�صل اخلام�س

 Œدر �الإ�صارة �إ¤ �أن �أهد�± �لعدو�ن �لع�صكري �الإ�رش�Fيلي �صب≤ و�أن ذكرت يف �لف�صل �لãاÊ �لذي يتناول 
1

�لعدو�ن وهي  �إ¤  �ملبادر  �لطر±  ”�إ�رش�Fيل“ هي  الأن   k نظر� �الإ�رش�Fيلي وتد�عيات¬. ولكن  �لع�صكري  �الأد�ء 

�أهد�± �لعدو�ن. �إ¤  k �الإ�صارة  �أي�صا �أهد�a ¬aمن �ل�رشورة يف هذ� �ل�صيا¥  من وVصع 

 الأهرام، والقد�س العرب«، 2008/12/26. 
2

 ت≥رير �ألون بن ديفيد وت�صيفي حزقيلي، �لتلفزيون �الإ�رش�Fيلي - �ل≥ناة �لعا�رشة، 8 م�صاء، 2009/1/19، �نظر: 
3

و�نظر   ;2009/1/20 عّمان،  �الأو�ص§،  �ل�رش¥  در��صات  مركز  �لعبي،   Êو�لتلفزيو �الإذ�عي  �لر�صد  ن�رشة 

 ،Ωلتابعة ◊ركة حما�ص، �ملركز �لفل�صطيني لالإعال� Ωل≥�صا� ÖFكتا ºبيان �أبو عبيدة، �لناط≤ �لر�صمي با�ص k �أي�صا

 .2009/1/19

 Úد لو�ء �ملظليFقا èانية، 2009/2/7. و�صار∑ يف هذ� �لبنامãيلي - �ل≥ناة �لF�حو�ري، �لتلفزيون �الإ�رش èبرنام 
4

�الإ�رش�Fيلي �لذي �صار∑ يف �لعدو�ن على غزة.

 �نظر ت�رشيí �إيهود �أوملرت بعد �جتما´ جمل�ص �لوRر�ء �مل�ص¨ر يف 2009/1/6، كما ن≥لت¬ وكاالت �الأنباء وa�صاFية 
5

�÷زيرة.

 3 ل`  �مليز�نية  يف  بعجز  وتهددها  �إ�رش�Fيل  كاهل  تã≥ل  غزة  على  �◊رب  ”خ�صاFر  عنو�ن   â– در��صة  يف  ورد   
6

�صنو�ت“ �أن خ�صاFر ”�إ�رش�Fيل“ جر�ء �ل≥�ص∞ �ل�صاروخي بل¨â 1.3 مليار دوالر )خم�صة مليار�ت �صيكل(، 

الأVرش�ر   âصVتعر Rر�عية  من�صاأة  و18  مركبة  و94  مبنى   390  èتعال �أنها  توDكد  �الأمال∑  Vرشيبة  ت≥ارير  و�أن 

كبرية ب�صبÖ تلك �ل�صو�ريخ خالل �الأياΩ �ل` 22 من �لعدو�ن على قطا´ غزة، وي�صا± �إليها 125 �إ�صابة ناجمة 

عن �ل�صو�ريخ ⁄ يتºّ ت≥دË دعاوى ب�صاأنها بعد. وقالâ جريدة يديعوت اأحرونوت �إن حجÿ� º�صاFر �ليومية 

من   Ìأك� �إ¤  و�صل   ،Ωل≥�صا� �صو�ريخ  مدى  نطا¥  يف   âدخل  âكان و�لتي  �÷نوبية،  �ملدن  يف  �لتجاري  لل≥طا´ 

1.7 مليون دوالر )6.5 مليون �صيكل(. و�أVصاâa �÷ريدة �أن 25% من �الأن�صطة �لتجارية و�ل�صناعية يف �ملدن 

kk بعد تدهور �الأوVصا´ �الأمنية، نتيجة ل�ص≥و• �صو�ريخ �ل≥�صاΩ على تلك  �÷نوبية �ل�صهيونية ّ” �إغالقها “اما

�ملدن. موقع �صوريا روR �الإلكرتوÊ، 2009/1/20، �نظر:

http://news.syriarose.com/news/4558.html

بÄر  منط≥ة  يف  �مل�صانع  د�خل  �لعمل  يف  �ل�صديد   R�الهتز� من  حالة  بوجود  اأحرونوت  يديعوت  جريدة  �أaادت   
7

�ل�صبع، نتيجة ل¨ياب عدد كبري من �لعمال، �لذين �صارو� يîاaون �ÿروê من مناRلهº، �أو من flابÄهº �لتي 

k من �صو�ريخ �مل≥اومة �لفل�صطينية.  ÷اأو� �إليها خوaا

نهاية  �إ¤  و�صل  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص  باأن  معاري∞  جريدة  عن   2009/3/3 يف  �الأردنية  الد�شتور  جريدة   âن≥ل  
8

قو�ت¬  �أن  �أكدت  وقد  �ل�صلبي،  ومنها  �الإيجابي  منها  �أن  �عتب  و�لتي  �مل�صبوب  �لر�صا�ص  عملية  يف  �لتë≥ي≥ات 

 âناء �◊رب خا�صة تلك �الأنفا¥ �لتي كانKاهرة �الأنفا¥ �أX ص ⁄ تتمكن من �لتعامل معVلتي تو�جدت على �الأر�

�آمن لتزويد �مل≥اتلÚ �لفل�صطينيÚ بالذخاFر  تو�صل بÚ �ملناRل، وبع�صها �لبع�ص، و�لتي كانâ تعتب كطري≤ 

عدة  هنا∑   âكان”  kالFقا  Úملظلي� لو�ء  يف  كبري  Vصاب§   ìرش� ول≥د  �الأرVص.   íصط� على  من  و�الختفاء  و�لعتاد 

كانو�  �لذين   Úمل≥اتل� نرى  وال   RPG جي  بي  �آر   ∞F�قذ و�إطال¥  نار،  الإطال¥  �ل≥و�ت  aيها   âصVتعر  çحو�د

يîتفون يف ملí �لب�رش، وبعد ◊ظات نر�هº قد خرجو� من �صو�ر´ �أخرى بعيدة“.

 ن≥لâ جريدة aل�شطÚ يف 2009/3/2 عن يديعوت اأحرونوت �ل�صادرة يف 2009/3/1 �أن �أaر�د �ل�رشطة، وخب�ء 
9

عندما  ذهلو�   2009/2/28 يف  ع�ص≥الن  على  �أطل≤   ñصارو� �نفجار  مكان  عاينو  �لذين   ÚيليF�الإ�رش� �ملتفجر�ت 

 Grad ري من قذيفة جر�دãبك Ìتوي على كمية متفجر�ت، وكريات حديدية �أكëوي ºتبينو� �أن¬ من عيار 170 مل

عادية ذ�ت قطر 122 ملº. و�أن¬ �خرت¥ �مللجاأ، و�نت�رشت �صظايا√ يف د�خل¬. وقد –≥≥و� باأن �ل≥ذيفة ّ” ت�صنيعها 
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يف غزة، ما ”يãبâ �أن �صناعة �ل�صو�ريخ يف قطا´ غزة تطورت وعادت �إ¤ ما قبل عملية �لر�صا�ص �مل�صبوب“. 

و�أVصاaو� �أن ذلك يعني �أن ”�ملالجÅ �ملë�صنة“ �لعادية ⁄ تعد ذ�ت aاFدة.

 ن�رشة aل�صطÚ �ليوΩ، مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، بريوت، 2009/2/9، �ص 19.
10

 Gabi �أ�صكناRي  جابي  �الأركان  هيÄة  رFي�ص  ”�أن  معاري∞  عن   kن≥ال  2009/3/3 يف  الد�شتور  جريدة  ذكرت   
11

Ashkenazi قرر �إعادة تاأهيل و�إعد�د وحد�ت �لهند�صة �الإ�رش�Fيلية للتعامل مع �لبيوت و�ملناط≤ �ملفîîة، وذلك 

بعد �أن ك�صفâ �لتë≥ي≥ات �أن �إحدى �أكب �مل�صاكل �لتي و�جهâ �÷نود يف �◊رب على غزة هي �لكميات �لكبرية 

من �ملتفجر�ت و�ملناRل �ملفîîة و�لتي و�جهâ وحد�ت �لهند�صة �الإ�رش�Fيلية �صعوبة يف �لتعامل معها“.

k ملا ن�رشت¬ هاBرت�س ويديعوت اأحرنوت ن≥الk عن �ملتëدç با�صº �÷ي�ص �ال�رش�Fيلي يف 2009/1/21.  وa≥ا
12

 جريدة امل¨ربية، �لد�ر �لبي�صاء )�مل¨رب(، 2009/1/20، �نظر:
13

 http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=9&idrs=9&id=78558

14 امل�شدر نف�ش¬. 

 �÷هاR �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �ل�صهد�ء و�÷رحى يف قطا´ غزة.
15

 �نظر موقع �ل�صابا∑، يف:
16

http://www.shabak.gov.il/arabic/publications/Pages/tlulmas-ar.aspx

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالΩ، 2009/1/18، �نظر:
17

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO

%2bi1s7xAFoFXEL%2byIwC%2foGafbx3VMrL42ShbapybCtK5Rdfm20MNHOb7NzEISp9

IaMYnr0mVQruh2YiS3jgvGQs8DNSng0xfXyC8PnFn562G9KBbw%3d

 ورد يف بيان وRير �لتîطي§ �لفل�صطيني fiمد عوVص يف 2009/2/26 �أن ”2.734 مليار دوالر ت�صمل �ÿ�صاFر 
18

�القت�صاد،  خ�صاFر  �إجما›  من   %51  â¨بل �ÿ�صاFر �ملبا�رشة  ن�صبة  �أن  �إ¤   k م�صري� �ملبا�رشة“،  وغري  �ملبا�رشة 

 Êر �ملباFإ¤ 1.867 مليون دوالر جممل خ�صا� kةaصاV724 مليون دوالر، �إ â¨ر �ملبا�رشة بلFصا�ÿ� أن� íصVو�أو

�ملبا�رشة  غري  �ÿ�صاFر  �أن  وتابع  �ل�صكنية.  غري  �ملن�صاآت  خ�صاFر  مليون دوالر  و218  �ل�صكنية،  و�ملن�صاآت 

دوالر  مليون   287.3 �إ¤  �إVصاaة  دوالر،  مليون   213 ب`  وقدرت  �الأحياء �ل�صكنية  يف  خ�صاFر  على   âصتمل��

�صنفها Vصمن خ�صاFر �لفر�ص �ل�صاFعة �لناŒة عن تدمري �القت�صاد وتوق∞ عجلة �الإنتاê نتيجة �لدمار �لذي 

وقدرت  غزة،  على قطا´  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  تركها  يومية  fiلية  خ�صاFر  وجود  �إ¤  �◊رب. و�أ�صار  �أ◊≥ت¬ 

بëو�› 128.85 مليون دوالر. وكالة �أنباء �صينîو�، 2009/2/27، �نظر:

http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2009-02/27/content_825934.htm

k يف جي�ص  k رaيعا  ذكرت الد�شتور يف 2009/3/10 ن≥الk عن �ل≥ناة �لعا�رشة يف �لتلفزيون �الإ�رش�Fيلي �أن ”Vصابطا
19

�الحتالل �أكد �أن قو�ت �الحتالل تعمل ليل نهار منذ �نتهاء �◊رب على غزة ÷مع معلومات ��صتîبار�تية حول 

�لف�صاFل �لفل�صطينية يف قطا´ غزة“. و�أVصا± �ل�صاب§: ”بد�أنا يف Œديد بنك �الأهد�± �لذي aرÆ من fiتو�√ 

خالل �◊رب على غزة“.

ملا   k وa≥ا  Úaلطر� لكال  �لر�صمية  �لبيانات  من  ماأخوذة  و�مل≥اومة   ÚيليF�الإ�رش� لدى  �ÿ�صاFر   ºوحج  Ωالأرقا�  
20

قبل  k من  �الأرقاΩ الح≥ا 2009/1/19، و⁄ تعدل هذ√  �الأنباء يف  �الإعالΩ و�لف�صاFيات ووكاالت  تناقلت¬ و�صاFل 

aري≤ fiايد. 

 ذكرت القد�س العرب« يف 2009/3/2 ن≥الk عن يديعوت اأحرونوت �أن �ملëلل �لع�صكري للجريدة �أليك�ص aي�صمان 
21

و�لع�صكرية;  �ل�صيا�صية،  �لناحية  من  �ل≥دية  قوتها  �إ¤  تعود  بد�أت  حما�ص  حركة  �أن  يرى   Alex Feshman

aهي تدير �ملفاوVصات يف �ل≥اهرة وتطل≤ �ل�صو�ريخ باŒا√ جنوب �لدولة �لعبية. ويرى �لكاتÖ، يف �مل≥ابل، 

�أن حكومة ”�إ�رش�Fيل“ تعاÊ من �لعجز �لتاΩ، وترa�ص �تîاذ �ل≥ر�ر�ت، وتنتظر حدوç �أعجوبة لكي تتوق∞ 

�ل�صو�ريخ �لفل�صطينية. وR�د aي�صمان قاFالk �إن �ل�صلل �أ�صاب جميع �لوRر�ء يف ”�إ�رش�Fيل“، حتى تهديد حما�ص 

بتوجي¬ Vرشبة ع�صكرية لها، غاب عن �مل�صهد، �إن �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي �أعد خطة جديدة ”�لر�صا�ص �مل�صبوب 
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الأداء الع�صكري للمقاومة 

�ملهاΩ على �÷ي�ص، وبالتا› aاإن قادة �÷ي�ص  ”�إ�رش�Fيل الإل≥اء  ولكن ال يوجد م�صتوى �صيا�صي يف   ،“2  ºرق

k للوRر�ء“.  ينتظرون بفارÆ �ل�صب نتنياهو لي�صبí رFي�صا

 �نظر �مل≥ال يف موقع �لن�رشة �الإلكرتوÊ ن≥الk عن جريدة اإ�öاFيπ اليوم �لعبية، يف:
22

http://www.elnashra.com/articles-1-10424.html

k، بدون و�صاFل  k، م�صو�صا k. �لعدو كان باF�صا k �صهالk ن�صبيا  �مل�صدر نف�ص¬، ول≥د جاء يف �مل≥ال: ”�◊ملة كانâ �ختبار�
23

 ،Öرو± �لتدريX من Ìة �أكëرو± مريX يف âر�تنا �مل≥اتلة عملFطا .k k ح≥ي≥يا متطورة وبعيد عن �أن يكون جي�صا

 âبار�ت¬ كانîعية، قوة مدرعات، وال حتى �صو�ريخ م�صادة للدبابات. ��صتaدون �أي م≥اومة. ⁄ يكن للعدو مد

 .“Öملنا�ص� âناء �لهرب �ل�رشيع يف �لوقãبا�صت Úوغري منظم ،Úصعيفة، وقادت¬ غري جمربV

يف  �لنار  �إطال¥  وق∞  ومنذ  ”�أن¬  �الأمن:  ملجل�ص  �صكوى  يف  ذكرت  ”�إ�رش�Fيل“  �أن  اأحرنوت  يديعوت   âن≥ل  
24

2009/1/18 �ص≥§ على �إ�رش�Fيل �أكÌ من 100 قذيفة“. �نظر: وكالة �صما، 2009/3/3.

http://www.elnashra.com/index.html :2009/3/15، �نظر ،Êموقع �لن�رشة �الإلكرتو 
25
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الأداء ال�صيا�صي لل�صلطة الفل�صطينية 

وحركة فتح خالل العدوان
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الأداء ال�صيا�صي لل�صلطة وفتح 

 ácôMh á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ù∏d »°SÉ«°ùdG AGOC’G

¿Ghó©dG ∫ÓN íàa

*…ö�اأ. هاين امل

اأوًل: امل�صار ال�صيا�صي لل�صلطة وحركة فتح قÑل العدوان:

يرى �لباحå، قبل �ل�رشو´ يف عرVص و–ليل ”�الأد�ء �ل�صيا�صي لل�صلطة �لفل�صطينية 

 Úن≥طت íصيVرشورة توV ،يلي على غزةF�وتد�عيات¬“ �إبان �لعدو�ن �الإ�رش íتa وحركة

من �أجل �أن ي�صت≥يº �لبåë مبا ي�صاعد على وVصع �الأمور يف �صياقها �ل�صëيí. �أولهما; 

�لتمييز ما بÚ حركة aتí من جهة و�ل�صلطة ومنظمة �لتëرير �لفل�صطينية من جهة �أخرى. 

وKانيهما; توVصيí �ل�صيا¥ �لذي �صارت aي¬ �ل�صلطة و�الأجو�ء �لتي �صب≥â �لعدو�ن.

�الأو¤ حول Vرشورة “ييز موق∞ حركة aتí من جهة وموق∞  �لن≥طة  �أهمية  تنبع 

�ل�صلطة و�ملنظمة من جهة �أخرى، من �أن �ل�صلطة بعد �الن≥�صاΩ �◊ادç يف 2007/6/14 ⁄ 

تعد خاVصعة مبا�رشة ◊ركة aتí مãلما كان �الأمر قبل ”�◊�صº �لع�صكري“ �أو ”�الن≥الب“. 

aا◊كومة �لتي �صكلها �لرFي�ص fiمود عبا�ص برFا�صة �صالa ΩياVص، و�ملفرتVص �أن تكون 

 ºوهي يف �◊ك ،íتa حكومة ت�صيري �أعمال، ال تنتمي ◊ركة âëأ�صب� ºK ،Çحكومة طو�ر

�أو على �الأقل مع قطاعات و��صعة   ،íتa وعلى خ�صومة مع حركة ،Úمن �صنت Ìأك� منذ 

aيها. a≥د �عتبت هذ√ �ل≥طاعات �أن حكومة aياVص جاءت لفرتة �نت≥الية �صهر �أو �صهرين، 

 k وها هي ت�صتمر طو�ل هذ√ �لفرتة، و�أ�صبâë تتëكº باالأمن و�ملال و�الإعالΩ، خ�صو�صا

بعد  �لفل�صطينية  �لتëرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رّش   Úأم� رب¬،  عبد  يا�رش   Úتعي بعد 

 ºبا�ص ºا◊كومة –كa .ة �الإذ�عة و�لتلفزيونÄعلى هي k �لعدو�ن على قطا´ غزة، م�رشaا

k با◊كº ولكنها ال تنتمي لفتí وال تعب  k و�حد� �أن تب≥ى يوما aتí، وبدون aتí ال يكن 

عن موقفها وبرناجمها، وهذ� ‡كن ب�صبÖ �◊الة �لتي و�صلa âيها �◊ركة �إ¤ حد a≥د�ن 

�ل≥يادة و�لبنامè و�لتنظيº وتفجر �ÿالaات ما بÚ �أجنëتها �ملîتلفة.

باحa åل�صطيني متî�ص�ص يف �ل�صوDون �لفل�صطينية، �ل�صفة �ل¨ربية.
*
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و�أكب   ،íتa تاأKري كبري على  ل¬  ناaذ   ìإ¤ وجود جنا� �ملوVصو´  تناول  �أهمية  وتعود 

على �ملنظمة و�ل�صلطة، وبالتا› على �ل≥يادة �لفل�صطينية، جناì قال رموR√ ب�صكل مبكر 

زمنا، وال �صك“ ويجÖ �أن ن�صدد aو�تري �لهزية للواليات  يف م�صتهل �صنة 2001 ”�إننا همُ

�ملتëدة �الأمريكية و”�إ�رش�Fيل“، لعل وع�صى يكن �أن يوDدي ذلك �إ¤ ح�صولنا على �صيء. 

�لتëرر  حركة  �أن  يعتب  عربي   ìنا÷ �لطبيعي  �المتد�د  هو  �لفل�صطيني   ìنا÷� هذ�  �إن 

 ºF�و�لهز çصوى �لكو�ر� k �لفل�صطينية و�لعربية كانâ غلطة تاريîية، و�أنها ⁄ –≥≤ �صيÄا

يف  �ل≥�صية  حّل  �أور�¥  من   %99 و�أن  �لفل�صطينية،  �ل≥�صية  على   kوباال  âوكان �لعربية، 

�لتي  �ل�صمانات  ما   ،ìنا÷� هذ�  ملنظري  ي≥ال  وعندما  �الأمريكية.  �ملتëدة  �لواليات  يد 

 íو�مل�صال و�◊≥و¥  �الأهد�±  من   k �صيÄا  ≥≤ëن لكي  عليها  �◊�صول  يكن  �أو   ºتهRوëب

�لفل�صطينية، �إذ� �تبعنا طري≤ �ل≥بول باأي �صيء، يردون باأن¬ ال يوجد Vصمانات، و�أن علينا 

k �الأمنية، ºK نرى بعد ذلك،  �أن ن≥دΩ ما ن�صتطيع¬، ون≥وΩ مبا علينا من �لتز�مات خ�صو�صا

هل يكن �أن نë�صل على �صيء. وي�صيفون: باأننا يجÖ �أن ن≥بل مبا يعرVص علينا مهما 

كان. aهذ� �÷ناì خّطاأ يا�رش عرaات الأن¬ رa�ص �لعرVص ”�ل�صîي“ �لذي عرVص علي¬ يف 

موD“ر كامÖ ديفيد Camp David �صنة 2000، وبع�ص رموR√ خّطاأ �أبو ماRن الأن¬ رa�ص 

 Öالء، �أننا يجDما ير�√ هوa .يلي �إيهود �أوملرتF�ر�ء �الإ�رشRي�ص �لوFص �لذي قدم¬ ل¬ رVلعر�

k، الأن ما يعرVص �الآن  k كان، ون�صعى لتطوير√ وتعديل¬ الح≥ا �أن ن≥بل ما يعرVص علينا �أيا

�لرFي�ص  عرVص  �أن  ي≥ولون   ºهa من¬.  �أ�صو�أ  هو  ما  علينا  ويعرVص   Öëصي�ص� ونرa�ص¬، 

�الأمريكي بيل كلينتون Bill Clinton �أa�صل من عرVص �لرFي�ص جورê بو�ص، وعرVص 

رFي�ص �لوRر�ء �الإ�رش�Fيلي �إيهود بار�∑ �أa�صل من عرVص �أوملرت، و�صيكون �أa�صل من 

عرVص رFي�ص �لوRر�ء �الإ�رش�Fيلي �◊ا› بنيامÚ نتنياهو.

ي�صمى  وما  �ملفاوVصات  على  �لرهان  �صيا�صة  ��صتمر�ر  من  قوت¬  �ملنط≤  هذ�  ي�صتمد 

�ل�ص¨§  �أور�¥  و�إل≥اء  �الأمريكية،  �ملتëدة  �لواليات  على  �لرهان  ومن   ،Ωل�صال� عملية 

حتى  �لتفكري،  وبدون  م≥ابل،  بدون  �لطري≤  قارعة  على  و�لعربية  �لفل�صطينية  و�ل≥وة 

جمرد �لتفكري، باإمكانية بلورة بديل متكامل ل�صيا�صة �لرهان �ملدمرة على �ل�رش�ب. بديل 

يتºّ بلورت¬ من مر�جعة خ§ �ملفاوVصات و�لت�صوية، مر�جعة عمي≥ة وجريÄة، وي�صتîل�ص 

�لدرو�ص و�لعب، وي≥يº على �أ�صا�صها ��صرت�تيجية aل�صطينية قادرة على –≥ي≤ �الأهد�± 

�لوطنية... قادرة على –≥ي≤ �النت�صار.



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 127

الأداء ال�صيا�صي لل�صلطة وفتح 

 ،íصV�وو  ºحا�ص ب�صكل  و�لعربي  �لفل�صطيني  �لبديل  يتبلور   ⁄ ذ�ت¬  �ل�صيا¥  ويف 

و�ملëاوالت �÷ارية من �أجل بلورت¬ �ص≥طâ يف �لعديد من �الختبار�ت، �لتي �أهمها �ختبار 

 Öترت وما  �أو�صلو   âص�aر �لتي  و�ل�صî�صيات  �لف�صاFل  تتم�صك  �أن  من   kبدالa �ل�صلطة. 

�لنهè وما ترتÖ علي¬،  لكل هذ�  �لر�a�ص  علي¬ من قياΩ �صلطة –â �الحتالل، مبوقفها 

�ختارت حركة حما�ص �أن ت�صار∑ بال�صلطة مت�صورةk �أنها يكن �أن ت�صتîدمها يف خدمة 

�أو  �ÿيار�ت،  على  �ل�رش�´  fiّل  حّل  �ل�صلطة  على  �ل�رش�´  �أن  aوجدت  �مل≥اومة،  خيار 

على  لل�صيطرة  �ل�صعي  �أدو�ت  من  �أد�ة  وكاأنها  �مل≥اومة   âëأ�صب�  åيëب يناa�ص¬،   íأ�صب�

�إنهاء  �إ¤  �أكÌ ما تكون ��صرت�تيجية طويلة �الأمد تهد±  �ل�صيطرة،  �ل�صلطة، وتاأكيد هذ√ 

�الحتالل و–≥ي≤ �◊رية و�لعودة و�ال�صت≥الل.

تفرد   ⁄ وحتى  تركز   ⁄ �ل≥اهرة،  يف  د�رت  �لتي  �◊و�ر�ت  �أن  ذلك،  على  دليل  �أكب 

و�لبد�Fل  باÿيار�ت  تتعل≤  �لتي  �÷وهرية  �الأ�صÄلة  على  لالإجابة  و��صعة  م�صاحة 

من  �لوطنية  �ل≥�صية  باإن≥اذ  �لكفيلة  �÷دوى  ذ�ت  �مل≥اومة  خيار  و�أهمها  �لفل�صطينية; 

�مل�صري �لذي �نتهâ �إلي¬، و�لذي يكن �أن ت�صل �إلي¬ �إذ� ��صتمر �◊ال على هذ� �ملنو�ل من 

حيå ��صتمر�ر �الن≥�صاΩ �ملدمر، وط¨يان �ل�رش�´ على �ل�صلطة و�ل≥يادة و�ل≥ر�ر و�ملنظمة 

و�لتمãيل على �أي �صيء �آخر.

 âصVعار �لتي  و�ل�صî�صيات  �لف�صاFل   ìتطر �أن   ،k ‡كنا هذ�  يز�ل  وما  يكن،  كان 

 åص¬ بعد �أن �نتهى �إ¤ �لف�صل، –ويل �ل�صلطة من حيVأو�صلو منذ �لبد�ية، �أو �أخذت تعار�

لدت كاأد�ة  �ل�صكل و�لوXاF∞ �لتي تîدΩ ��صرت�تيجية �النت�صار بدالk من ��صتمر�رها كما ومُ

�مل≥اومة  وfiاربة  �ل�رش�´،  ◊ّل  وحيد  كاأ�صلوب  �ملفاوVصات  �عتماد  �صيا�صة  لتكري�ص 

من  �أد�ة  �إ¤  �الإ�رش�Fيلي،   – �لفل�صطيني  �الأمني  �لتن�صي≤  و�عتماد  aيها،  هو�دة  ال   k حربا

�لدولة  و�إقامة  �الحتالل  �إنهاء  طري≤  على  ومرحلة  �لفل�صطينية،  �لتëرير  منظمة  �أدو�ت 

�لفل�صطينية.

ع �ل�صلطة يف خدمة �لبنامè �لوطني، كان يكن �أن يكون،  rصV nإن هذ� �لهد±، وهو و�

k تلت∞ حول¬ �ل¨البية �لعظمى من �ل≥وى  k عاما k وطنيا وما يز�ل هنا∑ �إمكانية الأن يكون هدaا

و�ل�صî�صيات �لوطنية �لفل�صطينية مبا aيها �÷�صº �الأ�صا�صي من حركة وقيادة aتí. �إن 

 Ωقيا �إ¤  يوDدي  �أن  �أن¬ يكن  �عت≥دت  �أو�صلو الأنها  حركة aتí و�ملنظمة �صارت يف طري≤ 

1967 مبا aيها �ل≥د�ص. وعندما  �لدولة �لفل�صطينية �مل�صت≥لة على �الأر�Vصي �ملëتلة �صنة 
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�لوطنية  للëركة  �لتاريîي   ºلزعي� عرaات،  يا�رش  �أخذ  م¨ل≤،  �لطري≤  هذ�  �أن  وجدت 

 Úآخر، و�ختار �÷مع ما ب� �لفل�صطينية �ملعا�رشة وRعيº حركة aتí، يبåë عن طري≤ 

خياري �ملفاوVصات و�مل≥اومة بطري≥ة مو�ربة، بëيå يدعº �ملفاوVصات ويدين �مل≥اومة 

�أو�خر �صنو�ت  k، ويعرب عن ياأ�ص¬ من �ملفاوVصات، و�عتب يف  k، ويدعº �مل≥اومة �رّش� علنا

حيات¬ �أن¬ تعرVص للîديعة. aاأو�صلو ⁄ توDد �إ¤ دولة و�إ‰ا �إ¤ كارKة. لذلك ّ” �إR�لت¬ عن 

k لل≥ر�ر �ل�صادر عن �◊كومة �الإ�رش�Fيلية يف 2004/9/17. k وتطبي≥ا �لطري≤ وa≥ا

يف  يعود  �ملفاوVصات  وa�صل  �لت�صوية،  �إخفا¥  �أن  عرaات  يا�رش  ورKة  بع�ص  ت�صور 

جزء من �أ�صباب¬ �لرFي�صية �إ¤ �أن يا�رش عرaات عاد �إ¤ خيار �مل≥اومة �مل�صلëة �أو كما ي≥ول 

�الإ�رش�Fيليون �أن¬ رّد على �لعرVص �ل�صîي �لذي قدم¬ �إيهود بار�∑، باالإرهاب، بëيå كان 

k، كما �عتمد على  k “اما k عن fiاربة �الإرهاب و�إد�نت¬ ويفعل �صيÄا �آخر معاك�صا ي≥ول �صيÄا

k مع حركة حما�ص بëيå كان يعت≥ل �أع�صاءها وقياد�تها من جهة،  �صيا�صة مزدوجة �أي�صا

�أقاΩ يا�رش عرaات  ويطل≤ �رش�حهº با�صتمر�ر من جهة �أخرى، مبا ي�صب¬ �لباب �لدو�ر. 

�صلطة جرت aيها �نتîابات ملرة و�حدة خالل �أكÌ من ع�رش �صنو�ت وح≥≥â �لعديد من 

�الإ‚اR�ت، غري �أنها عانâ من �لف�صاد و�ملë�صوبية و�صوء �الإد�رة و�الإهمال، و�لتعيينات 

�لع�صو�Fية على �أ�صا�ص �لوالء و�لã≥ة الأ�صîا�ص ومر�كز �ل≥وى، و�النتماء لف�صيل و�حد 

على ح�صاب �النتماء �لوطني و�لكفاءة و�ÿبة و�الإنتاجية. aيا�رش عرaات كان ال يريد 

�إجر�ء  الأن  ولكن  aيها،  م�صمون   √Rفوa نتاFجها،  يî�صى  الأن¬  لي�ص  �النتîابات  �إجر�ء 

aال�صلطة  �رشعية.  ويعطي¬  �الحتالل  يكر�ص  �الحتالل   â– �لãانية  للمرة  �نتîابات 

�أقيمâ كمرحلة �نت≥الية موDقتة على طري≤ �لدولة، و�النتîابات �أجريâ ملرة و�حدة، وال 

�الإن�صان وحريات¬  �إ�صالì وال توaري ◊≥و¥  تنمية وال  �نتîابات وال ديوقر�طية وال 

توaري  �إمكانية  عن   åديëلل �الأ�صا�صي  �ل�رش•  هي  �الحتالل  aاإR�لة  �الحتالل.   â–

�◊≥و¥ و�◊ريات �لفردية و�لعامة.

غري  باطلة،  عرaات  يا�رش  Vصّد   â≤أطل� �لتي  �التهامات  كل  باأن  ندعي  �أن  ن�صتطيع  ال 

�أن يا�رش عرaات حورب وحو�رش وّ” �غتيال¬ لي�ص من �أجل �إ�صالì �ل�صلطة، و�إ‰ا الأن¬ 

�مل≥اومة  ملمار�صة  وعاد   ،“Ωل�صال� ”عملية  م�صمى   â– �ÿد�´  عملية   íيف�ص �أن  �ختار 

لتë≥ي≤ �الأهد�± �لوطنية �لتي �نطل≥a âتí و�لãورة �لفل�صطينية من �أجل –≥ي≥ها.

�إن �أكب دليل على ما �صب≤ يكن �أن نر�√ يف �عتماد خريطة �لطري≤ �لتي يف جوهرها 

:Úعلى م�صاألت Ωت≥و
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k، قادرة  1. ت¨يري �ل≥يادة �لفل�صطينية ”�لت≥ليدية“، و�إيجاد قيادة جديدة وflتلفة كليا

k للدعوة �ل�رشيëة �لتي �أطل≥ها �لرFي�ص بو�ص عندما  على fiاربة ”�الإرهاب“ تطبي≥ا

دعا �إ¤ ذلك يف �صيا¥ روDيت¬ لل�رش�´ يف �ملنط≥ة.

على  �لرتكيز  aيها   ºّيت �نت≥الية  �الأو¤  �ملرحلة  مر�حل،  على  �ل�رش�´  ◊ّل   Ωلت≥د�  .2

�لãانية  للمرحلة  �النت≥ال   ºّيت ذلك   ≥≤– و�إذ�  �الإ�رش�Fيلي.  �الحتالل  �أمن  توaري 

 çدëقتة، بينما تتDملرحلة �الأو¤ عن �إقامة دولة ذ�ت حدود مو� çدëة; وتتãالãو�ل

�الأخرى عن �ملفاوVصات حول ق�صايا �لوVصع �لنهاFي.

 âصعVوو �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي   Ωلنظا� يف  �لوRر�ء  رFي�ص   Öمن�ص  çدëصت�� لذلك 

رFا�صي   Ωنظا من  يتëول  �لفل�صطيني   Ωلنظا�  âجعل كبرية  �صالحيات  �صلطت¬   â–

قيادة  �إVصعا±  يف  �ÿطوة   âصل�a وعندما   .Êبرملا  – رFا�صي  flتل§   Ωنظا �إ¤   Rبامتيا

ي�صتطيع  �أن  �أمل  على  �لت¨يري،  بهذ�  وقبل  �لور�ء  �إ¤  خطوة  تر�جع  �لذي  عرaات،  يا�رش 

من خالل¬ �أن يوق∞ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي ويفّك �◊�صار �لدو›، وعندما وجد �أن ذلك ⁄ 

يتë≥≤ قاΩ باإ�ص≥ا• حكومة �أبو ماRن، وتعاقبâ �الأحد�ç بعد ذلك �إ¤ �أن ّ” �لتîل�ص من 

ع≥بة يا�رش عرaات.

�اللتز�مات  تنفيذ  طري≤  عن  �صيا�صية  �إ‚اR�ت  –≥ي≤  على  �لرهان  a�صل  ل≥د 

k ملا  k، خالaا k �الأمنية، من جانÖ و�حد، ولكن �لرهان ما يز�ل م�صتمر� �لفل�صطينية، خ�صو�صا

كان يطالÖ ب¬ يا�رش عرaات، وملا تن�ّص علي¬ خريطة �لطري≤ من Vرشورة تنفيذ �اللتز�مات 

ب�صكل متبادل ومتز�من، وهذ� يدل على �أن �ملفاوVصات �أ�صبâë �لهد±، و�أن ب≥اء �ل�صلطة 

ولو باأي Kمن، يعلو على �أي �صيء �آخر.

�لعودة  طري≤  وŒربة  عرaات،  يا�رش  رحيل  على  ون�ص∞  �صنو�ت  �أربع  حو�›  بعد 

و�حد،   Öجان من  �لطري≤  خريطة  يف  �لفل�صطينية  �اللتز�مات  وتطبي≤  �ملفاوVصات  �إ¤ 

�أمريكي  �إ�رش�±   â– �أمنية  �أجهزة  وبناء  �ل�صفة  يف  و�حد  �رشعي   ìصال� وaرVص 

مبا�رش، و�إجر�ء ت¨يري�ت كبرية يف �÷هاR �لوXيفي �لفل�صطيني، –â ت�صميات �لت¨يري 

وذلك  �الأمنية،  �الأجهزة  يف   k خ�صو�صا �◊زبية  عن   k بعيد� و�ملهنية   åديëو�لت  ìو�الإ�صال

يف  �الإجر�ء�ت  هذ√  �أن  ‚د  و�لتعيينات،  و�لرتقيات  و�ملبكر  �لعادي  �لت≥اعد  ت�صجيع  عب 

�◊≥ي≥ة ��صتهدâa �لتîل�ص من �◊ر�ص �ل≥دË، ومن �أكب عدد ‡كن من �ملنتمÚ للãورة 
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كان  عرaات  رحيل  بعد  �ل�صلطة  a�صعار  وبرناجمها.  الأaكارها   Úو�◊امل �لفل�صطينية 

�صنعمل وكاأن �الحتالل غري موجود، وهذ� �أدى �إ¤ �إل≥اء �مل≥اومة �أرVصاk وfiاربتها، و�إ¤ 

 Öري �لرو�تaتاأجيل �ل≥�صية، وتنفيذ �اللتز�مات �الأمنية م≥ابل �◊فا® على �ل�صلطة وتو

و�لدعº �لدو› لها. ووaر �الن≥�صاΩ �لفل�صطيني، يف Xّل حجة منع �متد�د حما�ص يف �ل�صفة 

عن طري≤ ”�ن≥الب“ �آخر، �ل¨طاء و�ل�رشعية لل≥ياΩ بكل هذ√ �ÿطو�ت �لتي بدت وكاأنها 

يف  و�رشعيتها  �ل�صلطة  لوحد�نية  وحماية  �لنف�ص  عن   k دaاعا تاأتي  aل�صطينية  خطو�ت 

مو�جهة ”�ملن≥لبÚ“ عليها. ولكن كان هذ� �لوج¬ �ملعلن، �أما �لوج¬ �ÿفي، وما تتج¬ �إلي¬ 

k �إ¤ وكيل �أمني  a k�صيÄا k، و�الأكÌ �أهمية، aهو –ويل �ل�صلطة �صيÄا k وموVصوعيا �الأمور عمليا

�أق�صى ما يكن �أن ي�صل �إلي¬ هو حكº ذ�تي –â �الحتالل حتى لو �أطل≤ علي¬ ل≥Ö دولة 

�الأمن  جمال  يف  ”�إ‚اR�ت“   â≤≤ح  Ωالن≥�صا� بعد  aال�صلطة  �إمب�طورية.  �أو  aل�صطينية 

 â– جديدة  مدنية  �أد�ة  �ل�صلطة  جعل  �ص≥∞   â– ولكن  و�الإد�رة  و�القت�صاد  �لد�خلي 

�الحتالل.

مهد  قد  غزة  ”�الن≥الب“ يف  �لع�صكري“ �أو   ºص�◊�” �إن  �ل≥ول  يكن  �ل�صيا¥  هذ�  يف 

 Ωأن ي≥و�  kيالëأكب، كان م�صت�  k �لظهور، ولعÖ دور� �ملتهاâa من   ìنا÷� Úلطري≤ لتمك�

 ،k “اما �مل≥اومة  Xهر   pºëي  ⁄ ”�الن≥الب“  �أو  �لع�صكري“   ºص�◊�”`a �آخر.  Xر±  يف  ب¬ 

k“ �أو من ”بادر �إلي¬“، و�إ‰ا �أدى �إ¤ ردود aعل ‚º عنها  كما �عت≥د من ”÷اأ �إلي¬ م�صطر�

ك�ص∞ Xهر �مل≥اومة، �صو�ءk يف �ل�صفة من خالل �صÖë �صالحها و�عت≥ال �مل≥اومÚ وتنفيذ 

”�إ�رش�Fيل“ ب�صّن عدو�ن بربري   Ωأو يف غزة من خالل قيا� �ملîتلفة،  �الأمنية  �اللتز�مات 

ر�a≥¬ �صب¬ مو�a≥ة دولية وعربية.

�مل�صدود.  �لطري≤  �إ¤  وبرناجم¬  عرaات  يا�رش  �الأبي�ص“ على  ”�الن≥الب  و�صل  ل≥د 

و�الآن على �أ�صëاب ”�الن≥الب“ �أن يîتارو� بK Úالç وجهات; �إما �أن ينت≥لو� �إ¤ مرحلة 

 ºمو�قعه �إ¤  يعودو�  �أن  �أو  �الإ�رش�Fيلية،  لل�رشو•  �لكامل   Ωال�صت�صال� وي≥بلو�  جديدة، 

�ل�صاب≥ة، �أو �أن يرتكو� ر�ية �ل≥يادة ملن ي�صتطيع حملها يف هذ√ �لظرو± �ال�صتãناFية �لتي 

�لزمن  ”�إ�رش�Fيل“ ت�صاب≤  �أن  �لتي تتميز يف  �لظرو±  �لفل�صطيني. هذ√   Öل�صع� يعي�صها 

k يف �ل≥د�ص،  ال�صتكمال تطبي≤ م�صاريعها �ال�صتيطانية و�لعدو�نية و�لعن�رشية، خ�صو�صا

 ºÄص� aالعا⁄  �لزمن،  من  طويلة  لفرتة  حالها  على  تب≥ى  لن  �الأمور  �أن  تدر∑   âبات الأنها 

�ل�رش�´، و�صي�صعى لفرVص حّل ل¬، و”�إ�رش�Fيل“ ال ت�صتطيع �أن “نع ذلك �إ¤ �الأبد، لذلك 
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 Öي�صتجي Ωعل �◊ّل �ل≥ادŒ ص، �لتيVع على �الأرFص �لوقاVرa ص حلّها من خاللVرa تريد

 √RاوŒ k k من �ل�صعÖ جد� k و�قعا للم�صالí، و�◊≥و¥ و�ملطالÖ �الإ�رش�Fيلية �لتي غدت �أمر�

يف �أي حّل.

وحتى تكتمل �ل�صورة، ال بّد من �ل≥ول �أن �ل�صلطة ع�صية �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة 

�أنابولي�ص  2008 و�لذي �تف≤ يف موD“ر  كانâ يف ماأR¥ �صيا�صي متز�يد. a≥د �نتهâ �صنة 

لتë≥ي≤   k Rمنيا  k �ص≥فا جعلها  على   ،2007/11/27 يف  �ملنع≥د   Annapolis Conference

�ال�صتيطان  مو��صلة  Xّل  ويف  ذلك،  –≥ي≤  بدون  aل�صطينية،  دولة   Ωقيا على  �التفا¥ 

و�قع  �أمر  �إيجاد  �إ¤  �لر�مية  �الإ�رش�Fيلية  �ل�صيا�صة  معا⁄  وكل  �÷د�ر  وبناء  و�لعدو�ن 

k. وبدالk من  يجعل �◊ّل �الإ�رش�Fيلي، �أكÌ و�أكÌ، هو �◊ّل �لوحيد �ملطروì و�ملمكن عمليا

 â≤a�صع �رشو• ال�صتمر�ر√، وVصات وم�صار �أنابولي�ص، �أو وVمن م�صار �ملفاو êروÿ�

�ل�صلطة يف �أKناء �جتما´ �للجنة �لرباعية يف �رشΩ �ل�صيخ قبل نهاية �صنة 2008 على �لتمديد 

على  قادرة  �أوباما  بار�∑  �الأمريكي  �لرFي�ص  �إد�رة  تكون  �أن  �أمل  على  �أنابولي�ص  مل�صار 

–≥ي≤ �لوعد �لذي قطع¬ �لرFي�ص بو�ص على نف�ص¬، ورحل بدون تنفيذ√ وهو �إقامة دولة 

aل�صطينية، وبدون –ديد حدودها وم�صاحتها وعا�صمتها وم≥وماتها، وبدون عن�رش 

�ل�صيادة، �لذي يعتب �لعن�رش �لرFي�ص �لذي يعطي الأي دولة �ملعنى �لذي يجعلها ت�صمى 

دولة.

�أوباما  �نتîاب   â≤a�ر �لتي  aاالآمال  �لبيدر،  ح�صابات  تطاب≤   ⁄ �◊≥ل  ح�صابات  �إن 

بîّnرتها نتاèF �النتîابات �الإ�رش�Fيلية �لتي جاءت باالأحز�ب �ليمينية و�ليمينية �ملتطرaة 

k، ورمبا قاVصية ملا ي�صمى عملية  �إ¤ �صدة �◊كº يف ”�إ�رش�Fيل“، ما يوج¬ Vرشبة قوية جد�

.Ωل�صال�

k على ما ت≥دa ،Ωاإن �لظرو± �لتي �صب≥â �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة  تاأ�صي�صا

⁄ تكن جيدة لل�صلطة وحركة aتí يف جماالت �أخرى، �أبرRها �أن aتí ⁄ ت�صتطع �أن تع≥د 

موD“رها، و��صتمر �ل�رش�´ د�خلها، وباتâ تعاÊ من مر�رة �لهزية يف �النتîابات ويف 

�أن تبلور برناجمها وال قيادة متماKلة وال موD�ص�صة قادرة على قيادة  غزة، و⁄ ت�صتطع 

هذ� �÷�صº �لكبري.

k، مãل  �أن¬ كان متوقعا  ºيلي على قطا´ غزة، رغF�يف هذ� �ل�صيا¥ وقع �لعدو�ن �الإ�رش

�ل�صاع≥ة على ر�أ�ص �ل≥يادة �لفل�صطينية. aمن جهة هذ√ �أول حرب aل�صطينية – �إ�رش�Fيلية 
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�لرFي�ص  وحاول   ،Ωالن≥�صا� Xّل  يف  Œري  بل   ،íتa وحركة  �لتëرير  منظمة  ت≥ودها  ال 

ت�صنّها  حرب  بو�صفها  ت≥دمها  �أن  �الإ�رش�Fيلية  و�◊كومة  برييز  �صمعون  �الإ�رش�Fيلي 

 Úملعتدل�  íل�صال �ملتطر±  حما�ص   ºحك والإ�ص≥ا•   ،Ωل�صال� عملية   íل�صال ”�إ�رش�Fيل“ 
�لفل�صطينيÚ، ولتمكÚ �صلطة �أبو ماRن للعودة �إ¤ غزة. وهذ� �أVصع∞ �ل�صلطة و�أXهرها 

مبوق∞ �ملتاآمر �ملتîاذل �أو �ملتو�طÅ �أو �ملر�هن على نتاèF �◊رب، رغº �إعالنها �ملتكرر 

k على Xهر �لدبابة �الإ�رش�Fيلية �إ¤ قطا´ غزة. �أنها لن تعود �أبد�

�الإ�رش�Fيلية  للëرب   kصتكماال�� تاأتي  ح≥ي≥تها  يف  �◊رب  هذ√  aاإن  �أخرى،  جهة  ومن 

�ملتو��صلة Vصّد �ل�صعÖ �لفل�صطيني، بكل قو�√ وa�صاFل¬ وaعاليات¬ �لوطنية، بهد± ك�رش 

 Úما ب Ωيلي عن طري≤ تعمي≤ �الن≥�صاF�ع¬ ل≥بول �◊ّل �الإ�رشaإر�دت¬ وت¨يري وعي¬ ود�

�لبد�Fل  �أحد  تطبي≤  aر�صة  من  يزيد  وهذ�  م�رش،  ح�صن  �إ¤  غزة  ودaع  وغزة،  �ل�صفة 

k، وهو �إحياء �ÿيار �الأردÊ، و�لو�صاية �مل�رشية. �الإ�رش�Fيلية �الأ�صد تطرaا

خالل  فتح  وحركة  لل�صلطة  ال�صيا�صي  املوقف  Kاfيًا: 

العدوان:

 âلعدو�ن وطالب�  íتa �ل�صلطة و�ملنظمة وحركة   âأد�ن� للعدو�ن  �الأو¤  �للëظات  منذ 

�لتëركات  و�صاندت  عن¬،  �مل�صوDولية  ”�إ�رش�Fيل“   âوحّمل �رشو•،  دون   k aور� بوقف¬ 

�مل�صاعدة   Ëلت≥د  âبذل �لتي  با÷هود   âو�أ�صهم وقف¬،  �إ¤   âصع� �لتي  و�لدولية  �لعربية 

�لطارFة و�إغاKة قطا´ غزة، وت�صهيل خروê �÷رحى، وو�صول �ملو�د �لطبية و�ل¨ذ�Fية 

�إ¤ قطا´ غزة.

1. موق∞ الرFا�شة الفل�شطينية وحكومة ت�شيري الأعما∫:

اأ. موق∞ الرFا�شة الفل�شطينية:

�لعدو�ن  غد�ة  مبار∑  ح�صني  �مل�رشي  �لرFي�ص  مع   ¬Fل≥ا بعد  عبا�ص  �لرFي�ص   ìرش�

”�÷هود و�الأولوية تن�صÖ على �لوق∞ �لفوري الإطال¥ �لنار، و�إ“اΩ عمليات ن≥ل  باأن 

وعالê �÷رحى، وبذل �÷هود لعودة �لتهدFة“. و�أكد على ”�أن ما يهمنا �أن يتºّ �ل�صيطرة 

ل¬ �صعبنا هو مذبëة خطرية، ونëن م�صوDولون عن هذ�  يتعرVص  ما  �لوVصع، الأن  على 

على   Ωالن≥�صا� تاأKري  على   k ورّد� همنا“.  هو  هذ�  وبالتا›  دماء،  قطرة  كل  وعن   ،Öل�صع�
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�لوVصع �لفل�صطيني وم�صاعي �ل�صلطة لوق∞ �لعدو�ن، قال �لرFي�ص عبا�ص: ”نëن �صلطة 

k ولكن هذ� ال يãنينا عن �ل≥ياΩ بو�جبنا Œا√ �صعبنا“.  �أن هنا∑ �ن≥�صاما و�حدة، ونعر± 

وتابع: ”منذ �ل�صاد�ص و�لع�رشين من �ل�صهر �ملاVصي )�أي �صهر ت�رشين �لãاÊ/ نوaمب 

�أن �ÿطر  �لعرب، ونبهنا  �أماΩ �جتما´ وRر�ء �ÿارجية  �لتوقعات  2008(، وVصعâ كل 

قادΩ، و�أن¬ ال بّد من �أن ‰ت�ص ونزيل كل �الأعذ�ر �لتي يكن �أن تتذر´ بها �إ�رش�Fيل ل�صّن 

”�ت�صلنا مع رموR حما�ص، وكلمناهº ب�صكل مبا�رش،  و�أVصا±:  �لعدو�ن على �صعبنا“. 

وقلنا  بالهو�ت∞،   ºمعه وتكلمنا  عربية،  وغري  عربية  جهات  عب  مبا�رش  غري  وب�صكل 

�أرجوكº ال ت≥طعو� �لتهدFة... كان يكن تفادي هذ√ �ملذبëة“.

و�أول   ،Ωليو� قبل  �أم�ص  �◊و�ر  وحول �إمكانية �◊و�ر وجدوى �مل≥اومة قال: ”نريد 

�أم�ص قبل �لذي قبل¬، و�صعبنا هنالك يعاÊ، وال نريد �أن يتعرVص لالإبادة، رغº �أن هنا∑ 

من ي≥ول �إن �أبيدت غزة ال مانع، وهذ� منط≤ لي�ص ل¬ �صلة مب�صلëة �صعبنا... [aاأنا] ال 

.
�أوDيد �مل≥اومة �لتي تبيد �صعبنا“1

 Öب�صب تعلي≥ها  يف  يفكر  كان  �إذ�  وما  �الإ�رش�Fيلية   – �لفل�صطينية  �ملفاوVصات  وعن 

�إالّ  �الأياΩ ال توجد مفاوVصات  ”يف هذ√  �إن¬  �أبو ماRن  �الإ�رش�Fيلي على غزة قال  �لعدو�ن 

�◊كومة  وبالتا›  �إ�رش�Fيلية،  �نتîابات  هنا∑  �أن  ذلك  يف   Öو�ل�صب Vصي≤،  م�صتوى  على 

�الإ�رش�Fيلية �◊الية حكومة �نت≥الية، وكذلك �الأمر بالن�صبة للواليات �ملتëدة �الأمريكية، 

معل≥ة  �الأمور  وبالتا›  �الأبي�ص،   âلبي� �إ¤  بعد  ي�صل   ⁄ �أوباما  بار�∑   Öîملنت� �لرFي�ص 

. ويف �ل�صيا¥ ذ�ت¬ قال �لرFي�ص عبا�ص:
k �إ¤ �أن تاأتي هاتان �الإد�رتان“2 ت≥ريبا

رغº قناعتنا باملنهè و�لهد± وقناعتنا وحر�صنا على عدΩ �لعودة �إ¤ �لور�ء، 

عليها،  جرت  �لتي  بال�صورة  �ملفاوVصات  ��صتمر�ر  من  aاFدة  �أي  نرى  ال  aاإننا 

�أو  �لوطنية  �إذ� ما تعارVصâ مع م�صا◊نا وم�صK âو�بتنا  ولن نرتدد يف وa≥ها 

 .k k �أو ��صت�صالما k �أو تفريطا �صكلâ غطاء للعدو�ن. aال�صالΩ ال يكن �أن يكون �إذعانا

�صعبنا لن يف≥د خيار�ت¬ عندما ي¨ل≤ �أمام¬ هذ� �ÿيار، �أو عندما ي�صتمر �لعدو�ن 

و�ال�صتيطان وم�صادرة �الأر�Vصي مبا يف≥د هذ� �ÿيار معنا√ وجدو�√. 

و�أكد �أبو ماRن على �أن:

يكون ن�صالنا �مل�رشو´ على قاعدة �◊فا® على ما ّ” �إ‚اR√ مل�صلëة �لوطن 

و�ملو�طن، وباأال ننجر �إ¤ حيå يتºّ ��صتدر�جنا من جديد، ملربع �ل≥وة و�لعن∞، 

÷رنا  موD�مرة   íتفل ولن  Kانية،  aي¬  ن≥ع  لن  �لذي  و�لفلتان  �لفوVصى  ملربع 
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�الإر�دة  على   ،k ق�رش� �أجندت¬  �Œا√  �أو  a�صيل  يلي  �أن  ودون  �إلي¬،  و��صتدر�جنا 

�÷ماعية لل�صعÖ وقو�√، وجميعنا على �صفينة و�حدة. 

و�أVصا± �لرFي�ص �لفل�صطيني: 

ل≥د نبهنا �إ¤ flاطر a�صل �◊و�ر و�إنهاء �لتهدFة، وكان �÷ميع يدر∑ تبعات 

�رشو•،  دون  �لوطني  �◊و�ر  ال�صتÄنا±  جهد  كل  وبذلنا  نادينا  كما  �إنهاFها، 

بنو�يا  و�ل≥ومية،  �لوطنية  م�صا◊نا  وت≥ت�صي¬  �صعبنا،  �إلي¬  ي�صبو�  ما  لتë≥ي≤ 

k لف�صل هو �الأ�صو�أ يف تاريخ �صعبنا، a�صل �القتتال و�لتمز¥  �صادقة، ت�صع حد�

و�لتكفري  �لتîوين  منط≤  ��صتمر  بل  جدوى،  دون   k �أي�صا ولكن  و�النف�صال، 

و�لنزعات  �لفÄوية   íللم�صال  k ت¨ليبا و�ملëدد�ت،  باال�صرت�طات   Öو�لتالع

�الأ�صا�صي،  �÷وهر  ح�صاب  على  �ÿارجية،  لالأجند�ت   k وخ�صوعا �ل�صلطوية 

 Öل�صع� íص م�صالVص ويعرVو�ل�صمانة �◊≥ي≥ية، وهي وحدتنا �لوطنية، ‡ا عر

�لعليا وقدرت¬ على �لب≥اء للîطر �ل�صديد... مطالبتنا باإعادة �لتهدFة و�لعودة �إ¤ 

�◊و�ر �لوطني مدخلنا ال�صتعادة �لوحدة، وVصمانة قوتنا و�نت�صارنا وحماية 

�صعبنا وق�صيتنا وم�صت≥بل �أجيالنا يف �إطار �ل≥ر�ر و�الإجما´ �لعربي، كما �صب≤ 

.
3
و–دد برعاية م�رشية، با�صº �الأمة �لعربية

�إ¤  �إ�صارة و�Vصëة  �أية  �لفل�صطيني عدΩ وجود  �لرFي�ص  ومن �ملالحظ يف ت�رشيëات 

دعº �مل≥اومة �أو �لدعوة �إ¤ �مل�صاركة aيها ل�صد �لعدو�ن، بل �قت�رش �ملوق∞ على �لدعوة �إ¤ 

�لن�صا• �ل�صيا�صي وتوaري �لدعº �ل�صعبي و�مل�صاعدة يف ت≥دË �لعالê و�ل¨ذ�ء.

ب. موق∞ حكومة ت�شيري الأعما∫ ‘ رام اˆ:

 k k طارFا ع≥دت حكومة ت�رشي∞ �الأعمال �لفل�صطينية يف �ليوΩ �الأول للعدو�ن �جتماعا

 ،k �أد�نa âي¬ �لعدو�ن �لع�صكري �الإ�رش�Fيلي على �ل�صعÖ �لفل�صطيني، ودعâ �إ¤ وقف¬ aور�

و�عتبت �أن ��صتمر�ر√ لن يوDدي �إال �إ¤ ت�صعيد دو�مة �لعن∞ يف �ملنط≥ة. وتوجهâ �◊كومة 

 kبال�صكر �إ¤ ”�الأ�ص≥اء يف جمهورية م�رش �لعربية“ على �مل�صاعدة يف ن≥ل �÷رحى، د�عية

�الأمÚ �لعاΩ للجامعة �لعربية �إ¤ �لتëر∑ �لفوري لع≥د �جتما´ عاجل لوRر�ء �ÿارجية 

 Öرشوري من خطو�ت ت�صمن وق∞ �لعدو�ن، و�لوقو± مع �ل�صعV اذ ما هوîلعرب، الت�

�لفل�صطيني يف fiاaظات قطا´ غزة، وت≥دË �لدعº و�مل�صاندة ل¬.

 Ω�إلز� �أجل  من  �لفوري  بالتدخل  �لدو›  �ملجتمع  �الأعمال  ت�صيري  حكومة   âوطالب

 Öلل�صع �لدولية  �◊ماية  توaري  Vرشورة  على   kكدةDمو عدو�نها،  بوق∞  ”�إ�رش�Fيل“ 
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�لفل�صطيني �الأعزل، وVصمان رaع �◊�صار عن¬. وقالâ �◊كومة باأنها تعمل على تنفيذ 

توجيهات �لرFي�ص fiمود عبا�ص بالتëر∑ �لفوري مع �الأ�ص≥اء �لعرب، و�أطر�± �لرباعية، 

و�أع�صاء جمل�ص �الأمن، وŒري �ت�صاالت مكãفة لع≥د جل�صة طارFة ملجل�ص �الأمن لوق∞ 

�لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي.

و�أكدت حكومة aياVص على Vرشورة بذل كل جهد ‡كن، و�لعمل مب�صوDولية وطنية 

و�أعلنâ حالة  �لع�صكري.  �لت�صعيد  �لفل�صطيني ويالت   Öل�صع�  Öلتجني �لتهدFة  لتë≥ي≤ 

�إطال¥ حملة �صاملة للتب´ بالدΩ، ونا�صدت  �أعلنâ عن  �لطو�رÇ يف وR�رة �ل�صëة، كما 

كاaة �ملنظمات �لدولية مل�صاعدتها يف ن≥ل �صëنات �الأدوية ووحد�ت �لدΩ و�ملو�د �ل¨ذ�Fية، 

.Úرحى ومل�صاعدة �ملنكوب÷� êلعال

ويف �ليوΩ �لãاÊ للعدو�ن �عتب رFي�ص �لوRر�ء �صالa ΩياVص �أن �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي 

على fiاaظات قطا´ غزة يãل كارKة على �لكل �لفل�صطيني، كما �أن¬ يãل كارKة على �لكل 

�لعربي، وال يجوR �أن ينظر �إ¤ �الأمور �إال يف هذ� �الإطار. و�نت≥د aياVص �ملز�يد�ت �الإعالمية 

على ”�الأ�ص≥اء �لعرب“، و�عتب �أنها م�صيÄة للبعد �لعربي لل≥�صية �لفل�صطينية، وقال باأن 

�ل≥�صية �لفل�صطينية �صتب≥ى ق�صية �إجما´ عربي. و�أبدى قل≥¬ �ل�صديد �إR�ء ما ي�صدر من 

Vصّد  وكذلك  �لعرب“،  ”�الأ�ص≥اء  Vصّد  �ل�صاخر  �لتëري�ص  �Œا√  يف  �لت�رشيëات  بع�ص 

 ،Úللفل�صطيني �◊ماية  لتوaري  �لتëر∑  ت≥ود  �لتي  وهي  وموD�ص�صاتها،  �لوطنية  �ل�صلطة 

.
4
وتعمل على تنظيº حمالت �لت�صامن، وتاأمÚ �مل�صاعد�ت للفل�صطينيÚ يف قطا´ غزة

 Ωأكدت يف ختا� åللعدو�ن، حي åالãل� Ωوتبلور موق∞ حكومة ت�صيري �الأعمال يف �ليو

�لعربية  �◊ماية  وعلى  للعدو�ن،  �ل�صديدة  �إد�نتها  Œديد  على  �الأ�صبوعي  �جتماعها 

�ملعابر،  التفاقية   k وa≥ا �ملعابر   íبفت ”�إ�رش�Fيل“   Ω�إلز� وVصمان   ،Úللفل�صطيني و�لدولية 

ودعâ �إ¤ �لعودة للتهدFة. و�أد�نâ �◊كومة �إقد�Ω قو�ت �الحتالل �الإ�رش�Fيلي على �إطال¥ 

�لنار على �مل�صري�ت �ل�صلمية، وحذرت من ”�ال‚ر�ر �إ¤ دو�مة �لعن∞ و�ملوت �لتي –ا∑ 

Vصّد �لفل�صطينيÚ“. ودعâ �◊كومة �إ¤ �لوحدة، و�لت�صامن ل�صمان وق∞ �لعدو�ن، و�إ¤ 

”�لتمييز بÚ ما يتعÚ �ل≥ياΩ ب¬ للتعبري عن رa�ص و�إد�نة �لعدو�ن وبfi Úاوالت �الإ�صاءة 
�الأذى  من  �لكãري   â≤◊أ� �لتي  �لفوVصى  �إعادة  �Œا√  يف  �لدaع  خالل  من  �لوحدة  لهذ√ 

بال�صعÖ �لفل�صطيني وب≥درت¬ على �ل�صمود“. و�أكدت �◊كومة باأنها لن ت�صمí ب`”عودة 

 âومنع �ملظاهر�ت،  و–ر∑  �نطال¥  �أماكن  وحددت  كان“،  Xر±  �أي   â– �لفوVصى 
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 âلفل�صطيني، وحال� ºع �لعلaو�أ�رشت على ر ،Úالحتكا∑ مع قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطن�

دون �أي Xهور مل�صاركة حركة حما�ص يف �لتëركات �ل�صعبية.

�لنار،  �إطال¥  لوق∞  aوري  قر�ر  باتîاذ  �لدو›  �الأمن  جمل�ص  aياVص   Ωصال�  Öوطال

�لوVصع   Öب�صب موDقتة  ب�صورة  ولو  �ل≥ر�ر  هذ�  ملãل  ملëة  Vرشورة  هنا∑  �أن  و�أVصا± 

k �إ¤ �أن¬ ال يوجد حاجة لالنتظار ليتºّ �لتو�a≤ على كاaة  �الإن�صاÊ �لكارKي يف �ل≥طا´، منوها

k لهذ� �ملوق∞. و�صدد aياVص على Vرشورة ”�لتëر∑ لتطبي≤  �لعنا�رش �لتي ت�صكل �أ�صا�صا

�ملبادرة �مل�رشية، و�أال يظّل �لتعامل معها يف �صيا¥ �لرتحيÖ و�لدر��صة، يف حÚ �أن �ملاأ�صاة 

k �أن حكومة ت�صيري �الأعمال تعتب هذ√ �ملبادرة ”منط≥ية  و�ل≥تل م�صتمرين يف �ل≥طا´“، مبينا

وعملية، وت�صتجيÖ لتلك �الأ�ص�ص ولالأولوية �لتي ينتظرها �لفل�صطينيون و�ملتمãلة بوق∞ 

�لعدو�ن، و�النت≥ال ملعا÷ة كاaة �لعنا�رش �لتي تت�صمنها �ملبادرة ب�صمان رaع �◊�صار 

وغريها، مãل توaري �◊ماية �لدولية و�إعادة �لوحدة للوطن... �ملطلوب �ليوΩ هو �لتëر∑ 

.
لتنفيذها، ولي�ص �لرتحيÖ بها �أو �◊اجة �إ¤ در��صتها“5

�إن   ،1860 �الأمن  جمل�ص  قر�ر  �إ�صد�ر  يف  مبا�رش  ب�صكل   ºأ�صه� �لذي  aياVص،  وقال 

و�أكد  �مل�رشية.  �ملبادرة  يف  منط≥ي  ب�صكل  وم¨طاة  �ل≥ر�ر،  هذ�  يف  متوaرة  �لعنا�رش  كل 

 Öلل�صع �لدولية  �◊ماية  توaري  Vرشورة  على  �ملتëدة  لالأ·   Ωلعا�  Úالأم� مطالبة  على 

k عن �لرتكيز على قو�ت دولية  �لفل�صطيني، باعتبار هذ� �ملطلV ،Öرشورة ق�صوى عوVصا

على �ملعابر. و�أVصا±: ”نريد قو�ت دولية يف �أر�Vصينا ب�صكل د�ºF ل�صمان عدΩ تكر�ر ما 

حدç، وتوaري حماية ل�صعبنا“.

و�أكد aياVص على �أن �إعادة �لوحدة �لفل�صطينية �أمر مهº وحيوي، وهو ‡كن من خالل 

 âبيãت عنا�رش  من  عن�رش  وهي  �لبالد،  �صوDون  الإد�رة  aل�صطينية  حكومة  على   ≥a�لتو�

وق∞ �إطال¥ �لنار و�ال�صت≥ر�ر. وحول �إعادة �إعمار غزة، قال aياVص �إن �ل�صلطة ال تنطل≤ 

يف تعاملها مع هذ√ �مل�صاألة من منطل≤ �لتطلع، بل هذ√ م�صاألة و�جÖ وم�صوDولية ت�صطلع 

بها �ل�صلطة، وقال: ”�ل�صلطة �لفل�صطينية هي �صاحبة �لوالية �ل�صيا�صية، و�ل≥انونية على 

. و�أكد aياVص على �أن قطا´ غزة جزء ال يتجز�أ 
قطا´ غزة لتë≥ي≤ �ل�صعÖ �لفل�صطيني“6

من �لوطن، و�أن �◊اجة ما�صة للم�صا◊ة �لوطنية، وت�صكيل حكومة تو�a≤ وطني قادرة 

.
7
على �لعمل يف �ل�صفة وغزة



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 137

الأداء ال�صيا�صي لل�صلطة وفتح 

:íتa 2. موق∞ حركة

�نطالقتها  �الإ�رش�Fيلي، تعلي≤ �حتفاالتها بعيد  �لعدو�ن  �إKر  �أعلنâ حركة aتí، على 

. كما 
8
k على �أرو�ì �ل�صهد�ء k مع �ل�صعÖ �لفل�صطيني يف قطا´ غزة، وحد�د� �ل` 44 ت�صامنا

�الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �ل¨ربية،  �ل�صفة  يف   íتa حركة  �رّش   Úأم� �لبغوKي،  مرو�ن  �أد�ن 

ياأتي  �لعدو�ن  هذ�  �أن  على  �لفل�صطيني،   Öل�صع� �إ¤  ر�صالة  يف   k موDكد� غزة،  قطا´  على 

بهد± تدمري قطا´ غزة، ومعاقبة �ل�صعÖ �لفل�صطيني على �صمود√ يف وج¬ �◊�صار، 

يف  �نتîابية   Öمكا�ص –≥ي≤  بهد±  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف   Ωالن≥�صا� حالة  و��صت¨الل 

 .
9
�لفل�صطيني  Ωلد� ح�صاب  ”�إ�رش�Fيل“ على 

ومن جهت¬، دعا رFي�ص �للجنة �◊ركية �لعليا ◊ركة aتí، قدورة aار�ص، جميع �ل≥ادة 

�ل�صيا�صية،  �ÿالaات  aو¥  �لتعا›  �إ¤  وحما�ص   íتa حركتي  يف  �صيّما  وال   Úلفل�صطيني�

�أ�صكال  ”كل  بوق∞  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   Öوطال �لعدو�ن.  Vصّد   k و�حد�  k �صفا و�لوقو± 

�الت�صال و�لتفاوVص مع �إ�رش�Fيل، و�إتاحة �لفر�صة للمو�طن �لفل�صطيني يف �ل�صفة �ل¨ربية 

. و�إ¤ جانa Öار�ص، عبت بع�ص �ل≥ياد�ت يف 
ليعب عن ت�صامن¬ مع �أهل¬ يف قطا´ غزة“10

�لبغوKي، وح�صاΩ خ�رش عن  �للط∞(، ومرو�ن  )�أبو  �ل≥دومي  حركة aتí مãل aارو¥ 

�◊و�ر  �إ¤   âودع �أكب  ب�صدة  �لعدو�ن   âأد�ن�  åحي ذ�∑،  �أو  �ل≥در  بهذ�  flتلفة  مو�ق∞ 

�لعاجل، و�لوحدة �لفورية يف مو�جهت¬. كما دعâ �إ¤ �الإ�صهاΩ بفعالية �أكب يف م≥اومت¬ ويف 

�لتëركات �ل�صعبية �لتي �صهدتها �الأر�Vصي �لفل�صطينية �ملëتلة وكاaة �أنëاء �لعا⁄ Vصّد√، 

منت≥دةk �لتع≥يد�ت �لتي وVصعتها �ل�صلطة Vصّد �لتëركات �ل�صعبية، �لتي كان من Vصëاياها 

�أع�صاء وكو�در حركة aتí، مãلما حدç يف مظاهرة جامعة بريRيâ �لتي نظمتها حركة 

�أaر�د �الأجهزة �الأمنية ب�رش��صة هذ√ �ملظاهرة   âقمع åحي ،íتa لتابعة ◊ركة� �ل�صبيبة 

عندما حاولâ �لتوج¬ لال�صطد�Ω با◊اجز �لع�صكري لالحتالل �مل≥اΩ على مدخل قرية 

عطارة، وكذلك حدç يف نابل�ص و�ÿليل و�لعديد من �ملدن و�ملîيمات �الأخرى.

3. موق∞ اللéنة التنفيòية ملن¶مة التëرير الفل�شطينية:

�لتëر∑  �إ¤  �لفل�صطيني   Öل�صع� �لفل�صطينية  �لتëرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة   âدع

مب�صري�ت �صعبية �صلمية، و�عتبار يوΩ 2008/12/28، �ليوΩ �لãاÊ للعدو�ن، يوΩ �إVرش�ب 

وحد�د وطني.
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وحتى ندر∑ �أبعاد �ملوق∞ �لذي �تîذت¬ منظمة �لتëرير ال بّد �أن ن≥∞ �أماΩ ما جاء يف 

�لبيان �ل�صادر عن �الجتما´ �لطارÇ للجنة �لتنفيذية للمنظمة �لذي ع≥د يف 2008/12/29; 

و�صعبها   Úل�صطa عن  �لكاملة  �لوطنية  �مل�صوDولية  تتëمل  �لتëرير  منظمة  �أن  �أكد   åحي

وعن �ل≥وى �لفل�صطينية باأ�رشها. وذهÖ �لبيان �إ¤ �أن¬ بالرغº من �أية خالaات �صيا�صية 

�لتامة يف جميع �مليادين، وعلى  �أو تنظيمية aاإن منظمة �لتëرير �صو± توDدي و�جباتها 

غزة...  قطا´  يف   Úلفل�صطيني� Vصّد  وجر�Fم¬  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  لوق∞  �مل�صتويات  كل 

�لعمل  لتوحيد  ماVصية  �صيا�صية  خالaات  �أو  حو�جز  �أية  �إR�لة  على  �ملنظمة  �صتعمل  كما 

�إ¤ وحدة  �أجل وق∞ �لعدو�ن. لذ� دعâ �للجنة جميع �ل≥وى و�لفعاليات  �لفل�صطيني من 

 ،Úللفل�صطيني �◊ماية  درجات  �أق�صى  توaري  �أجل  من  غزة،  قطا´  يف   kوخا�صة �لعمل، 

وتعزيز �صمودهº ملو�جهة نتاèF �لعدو�ن وflاطر ��صتمر�ر√ �أو تو�صيع نطاق¬.

تنفيذ  يف  �الأعمال  ت�صيري  حكومة  ��صتمر�ر  Vرشورة  على  �لتنفيذية  �للجنة  �أكدت  كما 

خطة �لطو�رÇ �لوطنية وŒنيد جميع �الإمكانيات، من �أجل توجي¬ �لدعº و�الإغاKة ل≥طا´ 

يف  �ملبا�رشة  �إ¤  �لفل�صطينية  �ل�صعبية  �ملوD�ص�صات  بجميع  �لتنفيذية  �للجنة   âو�أهاب غزة. 

Vرشورة  على  و�أكدت  غزة،  قطا´  يف  �لفل�صطيني   Öل�صع� �صمود  مل�صاندة  �صاملة  حملة 

�أية حو�جز aيما بينها  �لفل�صطينية وبدون  �ل≥وى  �لتعاون و�لتن�صي≤ �ملفتوì بÚ جميع 

وعبت  و�ملادية.  و�ملعنوية  �ل�صيا�صية  �أ�صكالها  بجميع   ºو�لدع �الإ�صناد  حملة   ìالإ‚ا

�للجنة �لتنفيذية يف بيانها عن ت≥ديرها �لكبري للهبة �ل�صعبية �لتي �صادت ”مناط≤ �لوطن 

بجميع  �ل�صعبية  �لفعاليات  مو��صلة  �إ¤   âودع �لوطن“،   êخار يف  �للجوء  وflيمات 

�أ�صكالها; مل�صاندة للفل�صطينيÚ يف غزة.

قادمة  �صيا�صية  مفاوVصات  �أية  �أن  على  �لتنفيذية  �للجنة  �أكدت  �ملفاوVصات  وحول 

م≥ومات  تدمري  �إ¤  ��صتمر�ر√  يوDدي  �لذي  �لعدو�ن،  وق∞  على   k �أ�صا�صا تعتمد  �صو± 

وaر�ص –≥ي≤ �صالΩ ح≥ي≥ي عادل. لذ� دعâ �للجنة جميع �ل≥وى و�لهيÄات و�ملوD�ص�صات 

و�إجر�ء�ت  قر�ر�ت  �تîاذ  �إ¤  �لدو›  �الأمن  جمل�ص   âودع م�صوDولياتها،  تو›  �إ¤  �لدولية 

بجميع   Úللفل�صطيني �لدولية  �◊ماية  توaري  �إ¤   âدع كما   .k aور� �لعدو�ن  الإنهاء  عاجلة 

�أ�صكالها �لعاجلة و�ملمكنة، حتى يتوق∞ �لعدو�ن، ويتوaر مناñ مالºF لتë≥ي≤ �الأهد�± 

k على �إنهاء �الحتالل  �لتي يتوخاها �ملجتمع �لدو› يف �صبيل �ل�صالΩ �◊≥ي≥ي، �ل≥اºF �أ�صا�صا

�الإ�رش�Fيلي عن جميع �الأر�Vصي �لفل�صطينية �ملëتلة �صنة 1967.
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ود�aعâ �للجنة �لتنفيذية عن م�رش يف وج¬ ما و�صفت¬ با◊ملة Vصّد دورها و�صفار�تها، 

�الإقليمية الإVصعا± دور م�رش وموقعها  �ل≥وى  تديرها بع�ص  و�عتبتها fiاولة Xاملة 

aوري  ب�صكل  �لعربية  �ل≥مة  موD“ر  ع≥د  �إ¤  للدعوة   Ωلتا� تاأييدها  عن   âو�أعرب �ل≥ومي. 

برعاية جامعة �لدول �لعربية و–â قبتها يف �ل≥اهرة.

م≥ر  يف   ،2008/12/29 م�صاء  ل≥اء  ع≥د  �إ¤  �لفورية  �لدعوة  �لتنفيذية  �للجنة  وقررت 

�لرFي�ص fiمود عبا�ص، يجمع �ل≥وى �لوطنية و�الإ�صالمية، من �أجل توحيد �لروDية و�لعمل 

 ،Ωزëص وب�aملو�جهة �لعدو�ن ووقف¬ �لفوري. كما �صددت �للجنة �لتنفيذية على �أنها تر

و�أكدت  �أية ذريعة،   â– ل�صطينيةa �أية قوة  �أو  وبرغº كل �ÿالaات، تدمري قطا´ غزة 

على �أن �ÿالaات �لد�خلية –ّل عب �◊و�ر �لوطني، �أما �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي aاإن¬ يهد± 

�ÿال±  ونبذ  �لتوحد  �÷ميع...  مهمة  ”من  �أن¬  �للجنة  ور�أت  للجميع.  �صامل  دمار  �إ¤ 

وتاأجيل¬ مهما كانâ �العتبار�ت، �إن يدنا ‡دودة �إ¤ كل �ل≥وى، وهي يد flل�صة و�أمينة 

.
على �مل�صري �لوطني �لو�حد“11

ومن �ملالحظ يف بيان �للجنة �لتنفيذية عدΩ وجود �أي �إ�صارة و�Vصëة �إ¤ دعº �مل≥اومة 

 åحي �◊رب،  نهاية  يف  �صيîتل∞  ما  وهذ�  �لعدو�ن،  ل�صّد  aيها  �مل�صاركة  �إ¤  �لدعوة  �أو 

و�إXهار  �مل≥اومة   ºلدع �صÔى  كما  بيانها،  من  و��صعة  م≥اطع  �لتنفيذية  �للجنة   âوجه

�أهميتها، وم�صاركة �÷ميع aيها.

 Ωليو� �لتنفيذية، يف  �للجنة  �أمÚ �رّش  �إ¤ ت�رشيëات يا�رش عبد رب¬،  �الإ�صارة  وŒدر 

�الأول للعدو�ن، �لتي قال aيها:

k، ودون �إبطاء  �إن �ل≥يادة �لفل�صطينية تدعو �إ¤ وق∞ �لعدو�ن على غزة aور�

للتدخل  و�لدولية  �لعربية  �ت�صاالت عاجلة مع �÷هات  [و] Œري  �أو �رشو•، 

مو�جهة  يف  �لوحدة  موق∞  هذ�  عاجل...  ب�صكل  �لعدو�ن  يتوق∞  لكي  �لفوري 

�لعدو�ن... [و] قبل �◊ديå عن �أي flرê �صيا�صي، يجÖ وق∞ �لعدو�ن، وهذ� 

�متëان، لنا ولكل �ل≥وى. �لدΩ ما بي�صري [ال ي¨دو] مية [ماء].

 ومبعå �ال�صت¨ر�ب �أن عبد رب¬ �صاحÖ موق∞ مت�صدد Vصّد حما�ص ومن كبار �ملوDيدين 

ÿ§ �ملفاوVصات، وهذ√ �لت�رشيëات تدل على ��صت�صعار√ حجÿ� ºطر، �إذ ح�صÖ ر�أي¬ 

.
زمâ حما�ص م�صيبة“12 م�صيبة، و�إذ� همُ حما�ص  �نت�رشت  ”�إذ� 
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Kالثًا: موقف ال�صلطة وحركة فتح بعد وقف العدوان:

لكن¬   ،ΩRوال  ،ºمه  çحد” �لنار  �إطال¥  وق∞  عن  �الإعالن  �أن  عبا�ص  �لرFي�ص  ر�أى 

وaّك  �ل≥طا´،  �أر�Vصي  من  �لكامل  �الإ�رش�Fيلي  �الن�صëاب  ب�رشورة   k مطالبا  ،“ m±كا غري 

غزة،  يف  �لفل�صطيني   Öل�صع� �أبناء  �إ¤  �مل�صاعد�ت  ت�صل  حتى  �ملعابر   íتaو �◊�صار، 

. و�صكك �لرFي�ص عبا�ص بنو�يا ”�إ�رش�Fيل“ 
k �أن حجº �لدمار ”aا¥ كل خيال“13 خ�صو�صا

Œا√ –≥ي≤ �ل�صالΩ، وطالÖ بفتí –≥ي≤ دو› للك�ص∞ عن طبيعة �÷ر�ºF، و�الأ�صلëة 

.
14

�◊رب هذ√  �لتي ��صتîدمتها ”�إ�رش�Fيل“ يف 

 Ωي�ص عبا�ص عن �لن�رش �لذي تدعي¬ حما�ص يف غزة، وقال: ”من هذ� �ملجرFوت�صاءل �لر

�لذي يريد �أن ينت�رش بدماء �الأطفال? معظº �لذين ��صت�صهدو� هº �أنا�ص ال ذنÖ لهº وال 

�أن  �النتهاء  على  �لتهدFة   âقارب عندما  ”تفاجاأنا   kالFقا و�أVصا±   .
قوة“15 وال   ºله حول 

حما�ص قالâ ال نريد تهدFة، وال نعر± ملاذ� قامâ بذلك“. وتابع ب≥ول¬ ”يف �الأياΩ �الأو¤ 

للعدو�ن على قطا´ غزة، خرê هنيّة [رFي�ص �◊كومة �مل≥الة] من flبÄ¬ لي≥ول �إننا مع �أي 

:kالFصا± قاVو�أ .“k مبادرة تهدFة –�صل، aلماذ� �أنهو� �لتهدFة �إذ�

k لل�صهيد �أل∞ يورو [حو�› 1,400 دوالر]، وKمن  جاوDو� باأمو�ل لي≥دمو� Kمنا

يورو  �آال±  �أربعة   âلبي� وKمن  دوالر]،   700 [حو�›  يورو  خم�صماFة   íري÷�

�إلي¬ ل�صعبنا...   íلنتيجة، هل هذ� ما نطم� دوالر]. هل هذ√ هي   5,625 [حو�› 
ناأخذ√ �إ¤ �ملجزرة ºK ن≥ول تعال �أيها �الأب �ملكلوΩ، �أيتها �الأΩ �لãكلى، خذو� �أل∞ 

 .Öالبنك �لذي قتل دون �أن يعر± �ل�صب k يورو Kمنا

 ºوغريه íّل [خالد] م�صعل و�أحمد جبيل و[رم�صان] �صلãوقال: ”هنا∑ �أ�صو�ت م

�لوطن، aلي�ص من  �أحذيتهº برت�ب  �ل�صعÖ و�لوطن، وهº ⁄ ي¨بو�  �إر�دة  يتكلمون عن 

.
حّ≤ هوDالء �أن يز�يدو� علينا“16

 kالã‡ ريرëمبنظمة �لت âaمع حما�ص �إال �إذ� �عرت k و�أعلن عبا�ص �أن¬ لن يجري حو�ر�

 k k لل�صعÖ �لفل�صطيني. ور�أى عبا�ص يف �صعي حما�ص �إ¤ قيادة بديلة ”م�رشوعا k وحيد� �رشعيا

 ºإنه� وقال  مّدعون“.  �أو  flربون  �أو  ”عابãون   ºباأنه علي¬   ÚمFل≥ا� وو�ص∞   .“k تدمرييا

�الأماكن  ومن  باملر��صلة،  �مل�صوDولية  تتëمل  aل�صطينية،   âلي�ص ”�أجند�ت  من  ينطل≥ون 

غامرو�  ”هوDالء  و�أVصا±  م�صوDول“.  غري  عمل  هذ�  �لتهلكة...  �إ¤  بالنا�ص  لتل≥ي  �الآمنة 

�إقامة دولت¬ �مل�صت≥لة“.  مب�صت≥بل �ل�صعÖ... غامرو� مب�صري �ل�صعÖ... بëلº �ل�صعÖ يف 
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”�صو�ريخ  باأنها  غزة  من  �لفل�صطينية  �لف�صاFل  تطل≥ها  �لتي  لل�صو�ريخ  و�صف¬  وجدد 

.
عبãية“، وقال ”لي�ص هذ� هو �لن�صال. لي�صâ هذ√ هي �مل≥اومة“17

ويف �لكلمة �لتي �أل≥اها �أماΩ موD“ر �رشΩ �ل�صيخ الإعادة �إعمار قطا´ غزة، �أكد �لرFي�ص 

عبا�ص بذل كل جهد ‡كن كي يîرê �◊و�ر �لوطني �لذي ترعا√ م�رش بنتاèF �إيجابية 

–≥≤ �لوaا¥ �لوطني، وتنهي حال �الن≥�صاΩ، وتعيد توحيد �صطري �لوطن �لفل�صطيني 

بهيÄات¬ وموD�ص�صات¬، وتفتí �لطري≤ �أماΩ ت�صكيل حكومة وaا¥ وطني –رتΩ �اللتز�مات 

�لوطنية و�لدولية، وتدير �صوDون �لوطن، وتمُعّد الإجر�ء �النتîابات �لرFا�صية و�لت�رشيعية 

يف موعدها �ملëدد يف كانون �لãاÊ/ يناير 2010. و�أعلن �لرFي�ص عبا�ص عن �أن جهود �إعمار 

وقال  �لفل�صطينية“،  �الأر�Vصي  يف  �ل�صيا�صي  �◊ّل  غياب  Xّل  يف   kقا�رشة ”�صتب≥ى  غزة 

�إن ”�ملاآ�صي �لتي خلفها �لعدو�ن و�لنتاèF �لكارKية، �إذ �أXهرت ع≥º خيار �للجوء للëرب، 

�أبرRت �◊اجة �مللëة للتëر∑ �ل�رشيع; لدaع عملية مفاوVصات جدية للتو�صل �إ¤ �تفا¥ 

 .“Ωلل�صال �لعربية  و�ملبادرة  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  و�أ�ص�ص¬  معايري√  حددت   Ωصال�

 Ωلعز� �لعا⁄ ع≥د  باأن   Úللفل�صطيني يعّد ر�صالة قوية  �إعمار غزة  �إعادة  �أن موD“ر  ور�أى 

.
18

على م�صاعدتهº يف دعº ما دمر√ �الحتالل

ت�صكيل  �إ¤  حما�ص  حركة  aياVص،   Ωصال� �الأعمال،  ت�رشي∞  حكومة  رFي�ص  ودعا 

”حكومة تو�a≤ وطني عاجلة“، تتو¤ �إعادة �لوحدة بÚ �ل�صفة وقطا´ غزة، و�إعادة بناء 
k الأن �ل≥ر�ر  ما دّمرت¬ �◊رب يف �ل≥طا´، وقال: ”مãل هذ√ �◊كومة �صتكون م≥بولة دوليا

�لدو› 1860 ن�ّص �رش�حة على –≥ي≤ �مل�صا◊ة �لفل�صطينية كجزء من ترتيبات وق∞ 

غزة;  يف  �الإعمار  �إعادة  تنفيذ  يف  �صعوبة  �صتو�ج¬  حكومت¬  �إن  وقال  �لنار“.  �إطال¥ 

 ،
19

الأنها غري موجودة هنا∑، �الأمر �لذي يëتº على �لطرÚa ت�صكيل حكومة تو�a≤ وطني

.
20“kل يف ”�مل�صا◊ة �أوالãو�صدد على �أن حّل هذ√ �الإ�صكالية يتم

يف  �الجتماعية  �ل�صوDون  وRير   ºته� �لتنفيذ،  حيز  �لنار  �إطال¥  وق∞  دخول   Ö≤وع

حكومة ت�صيري �الأعمال �لفل�صطينية، fiمود �لهبا�ص، حما�ص باال�صتيالء على 63 �صاحنة 

من �مل�صاعد�ت �ملتوجهة لوكالة �الأونرو� يف قطا´ غزة، و�أ�صار �إ¤ ”وجود �نتهاكات كãرية 

◊≥و¥ �الإن�صان يف �ل≥طا´، �صو�ء من قبل جي�ص �الحتالل �الإ�رش�Fيلي“، �أو ”من عنا�رش 

 Öوطال �ل≥طا´“،  خ�صاFر  ر�صد  –اول  �لتي  �للجان  ومطاردة   ،Úملو�طن�  ≥ّëب حما�ص 

 .
21

k من م�صلëي حما�ص �الإ�رش�Fيلي، وKانيا �لعدو�ن  �أوالk من   Úللمو�طن بتوaري �◊ماية 
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k �آخر  k، و�أطل≥â �لر�صا�ص على �أقد�Ω 63 مو�طنا و�أ�صار �إ¤ �أن ”حما�ص �أعدمâ 19 مو�طنا

 .
خالل �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة“22

وعرVص �صالa ΩياVص �ÿطة �لفل�صطينية �ÿا�صة باإعادة �إعمار قطا´ غزة يف موD“ر 

k لي�ص a≥§ لبناء قطا´ غزة، بل الإعادة  �رشΩ �ل�صيخ، وقال �إن ”�لفر�صة �أمامنا للعمل معا

k على �الحتالل“، و�أكد ”�أن¬ لي�ص يف �الإمكان �◊ديå عن  �للëمة �لفل�صطينية، و�ل≥�صاء “اما

.
عملية �إعادة �إعمار ناجëة يف قطا´ غزة من دون aّك �◊�صار وVصمان aتí �ملعابر“23

ويف �صيا¥ �آخر دعâ �للجنة �ل≥يادية �لعليا ◊ركة aتí يف قطا´ غزة، على �إKر وق∞ 

k، وت�صكيل حكومة وحدة وطنية  �إنهاء �الن≥�صاΩ �لفل�صطيني �لد�خلي aور� �إ¤  �لعدو�ن، 

ت�صطلع مبا�رشة باالإ�رش�± على �مل�صاعد�ت �لتي ت≥دΩ لل≥طا´، وكذلك باالإ�رش�± على 

k للمعابر كاaة  k �رشيعا �إعادة �إعمار√ وبناء ما دمر√ �الحتالل، موDكدةk �أن ذلك يتطلa Öتëا

. ويف �صيا¥ مت�صل قال عز�Ω �الأحمد، رFي�ص كتلة aتí يف 
24

ليت�صنى �إدخال �ملو�د �لالRمة

�ملجل�ص �لت�رشيعي، �إن حما�ص ”ت�صت¨ل حاجة �أها› غزة... لتë≥ي≤ �أغر�Vص �صيا�صية“، 

�مل�صوDول  وكان  حما�ص...  ملي�صيا  بيد  لالأ�ص∞  تلو�  ”قمُ  íتa حركة  من   k �أaر�د� �إن  وقال 

و�ملكان  بالتاريخ  ولدينا  �لد�خلية،  �÷بهة  �صمي  ما  تو¤  الأن¬   ;Ωصيا� �صعيد  ذلك  عن 

 ºإال �أن �إبر�هي� .
25k و�ل�صاعة“ Xرو± م≥تل هوDالء �لذين �أ�صار �إ¤ �أن عددهº 28 �صî�صا

 ،íتa من Úيف غزة، كان قد نفى ت�صفية حما�ص لنا�صط íتa ركةëأبو �لنجا، �ل≥يادي ب�

�لفل�صطينية يف خند¥ و�حد ملو�جهة هذ�  �لف�صاFل  ”نëن وحركة حما�ص وب≥ية  وقال: 

.
�لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي، �لذي طال كل �صيء“26

ومن جهتها حذرت �للجنة �لتنفيذية للمنظمة من fiاوالت ��صت¨الل نتاèF �لعدو�ن 

خطو�ت  “رير  �أجل  من  �لفل�صطيني،   Öل�صع� مع  �ل�صامل  و�لتعاط∞  غزة،  قطا´  على 

k مع �أهد�± �ملëتل �الإ�رش�Fيلي �لتي �صعى �إليها من ور�ء عدو�ن¬،  �نف�صالية تن�صجº “اما

ور�أت �للجنة �أن قيادة حركة حما�ص مدaوعة مب�صا◊ها �لفÄوية �ÿا�صة، ال تهد± �صوى 

�إ¤ �إقامة كيان �نف�صا› ‡ا يدمر وحدة �لوطن، م�صريةk �إ¤ �أن �لرتويè ل�صعار �◊كومة 

�مل≥الة يف غزة، كما طرì ذلك خالد م�صعل يف �جتما´ �لدوحة، ”لي�ص �صوى م≥دمة لتمزي≤ 

�مل�صا◊ة  و�إجر�ء  �◊و�ر  لبدء  �ال�صتعد�د  �أق�صى  تبدي  �أنها  و�أكدت  �لوطن“.  وحدة 

�لرFا�صية و�لت�رشيعية  �لوطنية من خالل حكومة تو�a≤ وطني و�لتë�صري لالنتîابات 

و�إعمار قطا´ غزة.
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�أن �للجنة �لتنفيذية وجهâ �لتëية �إ¤ �مل≥اومة �لوطنية �لفل�صطينية يف وج¬   âaو�لال

قو�ت �الحتالل �الإ�رش�Fيلي �لتي غزت قطا´ غزة، ور�أت �أن �مل≥اومة �لفل�صطينية هي:

�أنبل Xاهرة يف �لتاريخ �لعربي �ملعا�رش منذ عاΩ 1965، وهي �صجلâ ماأKرة 

 ìة لالجتياÄaعندما ت�صدت يف معركة غري متكا ،Öقطاعنا �◊بي Ωوîجدية على ت

�ملعادي، وXلâّ �صامدة ور�aعة �لر�أ�ص طو�ل �أكÌ من KالKة �أ�صابيع حتى ◊ظة 

�إعالن �ل≥و�ت �ملعتدية عن وق∞ �إطال¥ �لنار. وقد Xهرت وحدة �لف�صاFل �مل≥اومة 

�لن�صال  رa≥ة  �أن  يف   ،ΩRا◊� �لوطني  نهجنا  على   kكدةDمو �لعدو�ن،  مو�جهة  يف 

و�ل�صالì يف وج¬ �ملëتل تت¨لÖ على �أية خالaات د�خلية مهما كان طابعها.

النطال¥  �ل�صëيëة  �ل≥اعدة  هي  �مل�رشية  �ملبادرة  �أن  على  �لتنفيذية  �للجنة  و�أكدت 

”�لدخول يف �رش�´ �ملëاور �لعربية و�الإقليمية،  �◊و�ر �لفل�صطيني، دون �أن يعني ذلك 

وهو �ل�رش�´ �لذي يهد± �إ¤ �لت�صëية بال≥�صية �لفل�صطينية ÿدمة �أغر�Vصها �لذ�تية“. 

كما �أكدت �للجنة على رa�صها �لدخول يف مفاوVصات �صيا�صية جديدة �إذ� ⁄ تتºّ على �أ�ص�ص 

�ل�صفة  �أنëاء  و�صاFر  �ل≥د�ص  يف  لال�صتيطان   Ωو�لتا �ل�صامل  بالوق∞   kأوال� تبد�أ  و�Vصëة 

�ل¨ربية، وتوDدي �إ¤ �إنهاء �الحتالل عن جميع �الأر�Vصي �ملëتلة �صنة 1967 ح�صÖ مبادرة 

.
27

�ل�صالΩ �لعربية

رابعًا: تقييم اإدارة ومواقف ال�صلطة وحركة فتح 

خالل العدوان: 

 íتa وحركة  و�ل�صلطة  و�ملنظمة  �لرFا�صة  مو�ق∞  و��صع  ب�صكل  ��صتعرVصنا  �أن  بعد 

خالل �لعدو�ن، وبعد وقف¬، يكن �أن ن�صجل �ملالحظات �الأ�صا�صية �لتالية:

ولكنها  �رشو•،  بدون   k aور� بوقف¬   âوطالب �لعدو�ن  �لفل�صطينية  �ل≥يادة   âأد�ن�  .1

جهة  aمن   ،íمتاأرج موق∞  يف   âكان aهي  لل¨اية.  ومرتبك   êحر وVصع  يف  تبدو   âكان

�أو ي�صعفها  �أن ي�ص≥§ �صلطة حما�ص  �أن ي�صتطيع �لعدو�ن  k �الآمال على  تعل≤ موVصوعيا

�ل�صلطة –≥ي≥¬. ومن  ت�صتطع  ”�إ�رش�Fيل“ ما ⁄  بذلك عن طري≤  ب�صكل كبري، و–≥≤ 

جهة �أخرى a≥د �صاب �ل�صلطة من خالل بع�ص �لت�رشيëات �ل�صادرة عن م�صت�صارين 

للرFي�ص، خا�صة ‰ر حماد، مو�ق∞ حملâ �مل�صوDولية �أو جزء من �مل�صوDولية عن �لعدو�ن 
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�أعمالها  �إ¤  ◊ركة حما�ص من خالل �◊ديå مبا�رشة عن م�صوDولية حما�ص، و�الإ�صارة 

”�إ�رش�Fيل“ بالكامل،  �لتي تتëملها  �مل�صوDولية   Úما ب ºلتفري≤ �◊ا�ص� �لطاF�صة، بدون 

�أ�صا�ص  �أن نëر�ص على عدΩ ت≥ديها قدر �الإمكان، ولكن على   Öالأعذ�ر �لتي يج� Úوب

�أهد�aها  –≥ي≤  على  ت�صاعدها  �الأعذ�ر  �أن  مع  �أعذ�ر،  �إ¤  بëاجة   âيل“ لي�صF�إ�رش�” �أن 

�إ¤  بادرت  �لتي  هي  ”�إ�رش�Fيل“  �أن  مالحظة  من  بّد  وال  �أقل.  وتكالي∞  �أكب  ب�رشعة 

�عتبارها  يكن  كان  )�إن  �الإعالمية  �الأخطاء  و�أن  �لتهدFة،  “ديد   âص�aور �لعدو�ن، 

�إنهاء  عن  باالإعالن  �لفل�صطينية  �لف�صاFل  من  وغريها  حما�ص  �رتكبتها  �لتي  �أخطاء( 

�لتهدFة جر�ء �ÿروقات �الإ�رش�Fيلية، ال يجÖ �أن يëجÖ �أن حما�ص وflتل∞ �لف�صاFل 

�أبدت ��صتعد�دها لتمديد �لتهدFة ولكن �رش• �لتز�Ω ”�إ�رش�Fيل“ بها. 

�ل≥�صية  �لعدو�ن ونتاFج¬ على  �لفل�صطينية تî�صى من  �ل�صلطة  ومن جهة Kالãة aاإن 

جذرية،  �لعدو�ن  �أهد�±  �أن   k خ�صو�صا �لفل�صطيني،   Öلل�صع قيادتها  وعلى  �لفل�صطينية 

a≥يادة  ذلك  Vصوء  ويف  لها.  �ملف�صلة  �لبد�Fل  aرVص  يف  ”�إ�رش�Fيل“  aر�ص  Rيادة  وتريد 

�ل�صلطة: 

k �إذ� هزمâ حما�ص  تî�صى من �أن تتëمل �مل�صوDولية عن �لعدو�ن ونتاFج¬ خ�صو�صا �أ. 

�صتبدو  الأنها   k �صعبيا �صتتاأKر  وبالتا›  غزة،  قطا´  �حتالل  ”�إ�رش�Fيل“  و�أعادت 

ب�صورة �ملتعاون مع �الحتالل، وهي �صورة حر�ص �لرFي�ص �الإ�رش�Fيلي �صمعون 

خالل  من  تر�صيîها  على  ليفني  ت�صيبي  ”�إ�رش�Fيل“  خارجية  ووRيرة  برييز 

�لفل�صطينيÚ و�لعرب، Vصّد   Úملعتدل� k معركة  �أي�صا ”�إ�رش�Fيل“ تîوVص  �إن  �ل≥ول 

�ملتطرÚa حلفاء �إير�ن; �ÿطر �مل�صرت∑ �لذي يهدد ”�إ�رش�Fيل“ وما ي�صمى fiور 

�العتد�ل �لعربي. 

كما تî�صى �ل≥يادة �لفل�صطينية من عو�قÖ �صمود حما�ص خا�صة �إن ”�إ�رش�Fيل“  ب. 

الأن  وذلك  عليها،  �ل≥�صاء  �أو  حما�ص  �صلطة  �إ�ص≥ا•  �ملعلنة  �أهد�aها  يف  ت�صع   ⁄

�ل�صفة   Úب و�÷¨ر�يف  �ل�صيا�صي   Ωالن≥�صا� حالة  ��صتمر�ر  يهمها  ”�إ�رش�Fيل“ 
منظمة  �إطار  يف   íتa حركة  ت≥ود√  و�حد  مع�صكرين   Úوب غزة،  وقطا´  �ل¨ربية 

�لر�a�صة  �لفل�صطينية  �ل≥وى  �إطار  �لفل�صطينية، و�الآخر ت≥ود√ حما�ص يف  �لتëرير 

ل`”�إ�رش�Fيل“  تعطي  �◊الة  هذ√  الأن  ”�إ�رش�Fيل“،  مع  و�ملفاوVصات  �أو�صلو  التفا¥ 

مز�يا مهمة ال ت≥در بãمن. 
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aال�صلطة كانâ تî�صى من ن�رش حما�ص كما تî�صى من هزيتها، aهي �صتتëمل 

k من �مل�صوDولية عن �لهزية، و�صتدaع Kمن �لن�رش. جزء�

2. �أدركâ �ل�صلطة �أن هذ√ �◊رب مهما تكن نتاFجها �صتëدç ت¨ري�ت جوهرية على 

�لãورة  �نطالقة  بعد  حما�ص  ت≥ودها  حرب  �أول  aهذ√  �لفل�صطينية.  �ل�صيا�صية  �ÿريطة 

 ºأن ت�صه� âولن ي¨ري من هذ√ �◊≥ي≥ة �أن �ل�صلطة حاول ،íتa لفل�صطينية �ملعا�رشة ولي�ص�

يف قط∞ Kمارها من خالل �الإيëاء باأنها �صاحبة RماΩ �ملبادرة و�ل≥يادة يف وق∞ �لعدو�ن 

عب �÷هود �لعربية و�لدولية، ويف �الإغاKة، و�لتëر∑ �ل�صعبي Vصّد√. ولو �أم�صكâ �ل≥يادة 

كما  الأنها  حربها،  �◊رب  هذ√  �أن  و�عتبت  �لتاريîية،  �للëظة  مب≥ت�صيات  �لفل�صطينية 

حما�ص  Vصّد   k حربا  âولي�ص  ،¬a�أهد� وVصّد  �لفل�صطيني   Öل�صع� على  حرب  ت≥ول   âكان

وت�صجيع  غزة،  يف  �مل≥اومة  عب  �◊رب  هذ√  يف  �مل�صاركة  �إ¤   âدع قد   âلكان لوحدها، 

�لتëركات �ل�صعبية يف �ل�صفة.

�إن ت≥ييد �لتëركات �ل�صعبية يف �ل�صفة �ل¨ربية، من خالل وVصع قيود مãل –ديد �أماكن 

معينة وVرشورة �◊�صول على �إذن، وعدΩ رaع �الأعالΩ �لف�صاFلية، ومنع ن�صا• وXهور 

قو�ت  مع  ت�صتبك  �أن   âحاول �لتي  �ملظاهر�ت  وقمع  �العت≥االت،  يف  و�ال�صتمر�ر  حما�ص 

 íيëل حول موق∞ �ل�صلطة. �ص�Dري من عالمات �ل�صوãصع �لكVو ،Úالحتالل و�مل�صتوطن�

�لتëركات  مع   âت�صاهل ما  �إذ�  �لوVصع،  �نزال¥  من  باÿ�صية  موقفها  تبر  �ل�صلطة  �أن 

�ل�صعبية نëو عودة حالة �لفوVصى و�لفلتان �الأمني، وبالتا› يكن �أن تتوج¬ �ملظاهر�ت 

Vصّد م≥ر�ت وموD�ص�صات ورموR �ل�صلطة. لكن هذ√ �الدعاء�ت و�ملîاو± مردود عليها، 

الأن �تîاذ موق∞ aل�صطيني يف م�صتوى �لتëديات و�ملîاطر �لتي يãلها �لعدو�ن �صي�صكل 

k لل�صلطة، و�صي�صعها يف �مل≥دمة ويف قيادة �لتëركات �ل�صعبية. من �ملîجل  k حاميا �صياجا

�أن تكتفي �ل�صفة �ل¨ربية بالت�صامن مع غزة مãل �أي بلد �آخر يف �لعا⁄. بل �إن م�صتويات 

�لت�صامن يف �لعديد من �لبلد�ن �لتي �صهدت �ملظاهر�ت �◊ا�صدة �ليومية، وبع�صها �صهد 

مظاهر�ت مليونية، كانâ �أكب و�أعظº من �لتëركات �لتي �صهدتها �ل�صفة. �إن قمع �ل�صلطة 

وحالة �الن≥�صاΩ �لتي ��صتمرت وت�صاعدت خالل �لعدو�ن، وحالة �الإحبا• �لناجمة عن 

دaع �أKمان غالية بدون �إحر�R مكا�صÖ مو�Rية، و�صيادة �ل≥يº �لفردية، هي �لتي �أدت �إ¤ 

عدΩ �نîر�• �ل�صفة ب�صكل �أكب يف مو�جهة �لعدو�ن.

k �إR�ء �ملفاوVصات بعد  k �أ�صد حزما 3. �إن �ملوق∞ �لفل�صطيني كان يكن �أن يكون موقفا

�لعدو�ن بëيå ال يعتب تارة �أن �ملفاوVصات جممدة بëكº مرور ”�إ�رش�Fيل“ و�لواليات 



146

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

�ملتëدة �الأمريكية بفرتة �نت≥الية ب�صبÖ �النتîابات �الأمريكية و�الإ�رش�Fيلية، وتارة �أخرى 

�لعدو�ن  �أKناء  �لفل�صطيني  �ملوق∞  ي�صمل  �أن  يكن  وكان  و�ال�صتيطان.  �لعدو�ن   Öب�صب

k على ”�إ�رش�Fيل“ �إذ�  وق∞ �لتن�صي≤ �الأمني، aال يكن �أن يكون �ملوق∞ �لفل�صطيني موKDر�

 k وخ�صو�صا �لعدو�ن،  خالل  حتى  م�صتمر   Úلفل�صطيني� مع  �الأمني  �لتن�صي≤  �أن  وجدت 

بعد ت�رشيëات بع�ص قادة �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية ع�صية �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي باأن 

حما�ص هي �لعدو �مل�صرت∑ لل�صلطة ول`”�إ�رش�Fيل“.

�إن دعوة �ل≥يادة �لفل�صطينية �إ¤ �لوحدة يف مو�جهة �لعدو�ن، ودعوة حركتي حما�ص 

و�÷هاد �الإ�صالمي ◊�صور �جتماعات �ل≥يادة �لفل�صطينية، ودعوة كاaة �ملو�قع للتن�صي≤ 

م�صتوى  يف   âولي�ص �الإطال¥  على  تكفي  ال  ولكنها   ،Ωالأما� �إ¤  وخطوة  جيدة،   Ê�مليد�

�لتëدي. كان يجÖ �أن ي�صب≥ها �أو يتبعها، ويف �ل�صاعات �أو �الأياΩ �الأو¤ على �لعدو�ن على 

و�÷هاد  حما�ص  حركة  قيادتي   ºيهa مبا  �لفل�صطينية،  �ل≥ياد�ت  كاaة  دعوة  ت≥دير،  �أبعد 

قبل   k جاFز� كان  aما  �إليها.  �ملجيء  ي�صتطيعون  عربية  عا�صمة  يف  لاللت≥اء  �الإ�صالمي 

k بعد√.  �لعدو�ن من �ن≥�صاΩ وقطيعة و–ري�ص �أ�صبí بل من �ملفرتVص �أن ي�صبfi íرما

تعر±   âوق يف   ˆ�  Ω�ر يف  لل≥اء  �الإ�صالمي  و�÷هاد  حما�ص  ◊ركتي  �لدعوة  ح�رش  �أما 

�ل≥يادة �لفل�صطينية �أن قيادتي حركتي حما�ص و�÷هاد �الإ�صالمي يف دم�ص≤ وغزة، و�أن 

 k هنا∑ مالح≥ة �إ�رش�Fيلية لهما يف �ل�صفة، aهذ� يكن �أن يجعل �لدعوة لل≥اء يف ر�Ω �ˆ ذر�

للرماد يف �لعيون.

لع≥د  �لدعوة  مع  �لتعامل  كيفية  يف  يكون،  ما   íصVباأو �لفل�صطيني  �لعجز   íت�ص� كما 

 ”ّ للم�صاركة  و�ال�صتعد�د  بالدعوة   Öلرتحي� aمع  قطر.  �إليها   âدع �لتي  �لعربية  �ل≥مة 

وVصع �رشو• باأن تكون �ل≥مة يف م≥ر �÷امعة �لعربية، وعندما ع≥دت قمة �لدوحة غري 

�جتما´  يف   k �صاغر� �لفل�صطيني  �مل≥عد  وتر∑  عن¬،   kالã‡ �أو  �لرFي�ص  ي�صار∑   ⁄ �لر�صمية 

k ل≥�صية aل�صطÚ وكيفية مو�جهة  على م�صتوى �ل≥مة لعدد من �لبلد�ن �لعربية fl�ص�صا

ي�ص¨ل  باأن   íلفل�صطيني �صم� �لر�صمي  �ل¨ياب  �إن  �الإ�رش�Fيلي Vصّد قطا´ غزة.  �لعدو�ن 

�ملكان �لفل�صطيني �ل�صاغر وaد من �لف�صاFل �لفل�صطينية �ملتو�جدة يف دم�ص≤، وهذ� عم≤ 

�الن≥�صاΩ �أكÌ و�أكÌ. وهذ� �ل¨ياب �عتب عالمة aارقة تدل على �نëياR �ل�صلطة �إ¤ fiور 

عربي Vصّد �آخر، وهذ� ما حر�صâ �ل≥يادة �لفل�صطينية –R âعامة يا�رش عرaات ويف �أو�Fل 

عهد �أبو ماRن على عدΩ �لوقو´ ب¬. aال≥�صية �لفل�صطينية عادلة ومن م�صلëتها �◊�صول 
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على دعº �÷ميع. aهي توحد وال تفر¥ و�إذ� �نëاRت �إ¤ fiور Vصّد �آخر ت�صيع، وي�صهل 

��صتîد�مها كورقة �أو ككرة يت≥اذaها �لالعبون �لعرب.

يف  تبادر  �أن  من   kبدال �لعربية  �ل≥مة  لع≥د  �لدعوة  بتاأييد  �لفل�صطينية  �ل≥يادة   âكتف�

�لدعوة لها، و�الإ◊اì على ع≥دها، الأن �لذهاب �إ¤ جمل�ص �الأمن م�صلÚë مبوق∞ عربي 

k كبريةk على �أي قر�ر ي�صدر عن جمل�ص �الأمن. لكن �ل≥يادة من  موحد وحاΩR �صيرت∑ �آKار�

k على م�رشو´  جهة �أخرى قامâ بجهد �أكب لالإ�صهاΩ يف ع≥د جمل�ص �الأمن، وو�â≤a د�Fما

�ل�صëية   Úما ب �مل�صاو�ة  و�أهمها K¨رة  aي¬،  �ل≥اتلة  �لã¨ر�ت  �لرغº من  1860 على  قر�ر 

و�÷الد.

4. �إن وVصع �لتعارVص ما بÚ وق∞ �لعدو�ن و�◊و�ر و�لوحدة، على �أ�صا�ص �أن وق∞ 

�الأطر�±  مو�ق∞  ميزت  �لتي  �لرFي�صية  �الإ�صكاالت  �أحد  هو   ،kأوال�  ºّيت �أن   Öيج �لعدو�ن 

�إعادة  ذلك  وبعد  و�◊�صار  �لعدو�ن  توXي∞  من  تî�صى  ëaما�ص  �ملîتلفة.  �لفل�صطينية 

�الإعمار Vصّدها، يف �صيا¥ خدمة طر± Vصّد طر± و–�صÚ �رشوط¬ يف –≥ي≤ �مل�صا◊ة 

�لعدو�ن  وق∞   ºّيت ريãما  �نتظارية  �صيا�صة  �آKرو�   ،íتaو و�ملنظمة  و�ل�صلطة  �لد�خلية. 

ومعرaة نتاFج¬ و–ديد �ÿطو�ت �مل≥بلة على VصوFها.

و�إنهاء  للëو�ر  �الأولوية  �إعطاء   Öتتطل تز�ل،  وما   âكان �لعليا،  �لوطنية  �مل�صلëة  �إن 

من  لكان  �الأو¤،   Ωالأيا� يف  �لعدو�ن  على  كرّد  ذلك   ”ّ ولو  �لوحدة.  و��صتعادة   Ωالن≥�صا�

�نت�صار  لتë≥ي≤  من�صة  �إ¤  و–ويل¬  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �أهد�±  كامل  �إa�صال  �ملمكن 

aل�صطيني كبري.

حالة  ��صتمر�ر  من  �ال�صتفادة  من  ”�إ�رش�Fيل“   âمكن �لعدو�ن،  وق∞  �أولوية  ولكن 

�الن≥�صاΩ. كما �أن �لرب§ �لفعلي ما بÚ �صف≥ة تبادل �الأ�رشى و�إطال¥ �رش�ì جلعاد �صالي§ 

 Úوب �الإعمار  و�إعادة  و�ملعابر  �◊دود   íتaو �◊�صار  وك�رش  و�لتهدFة   Gilad Shalit

�مل�صا◊ة �لوطنية، وVصع م�صري �لوحدة �لوطنية يف يد ”�إ�رش�Fيل“، حيå �أ�صبâë هي 

�لتي ت�صتطيع �أن تتëكº با◊و�ر �لوطني وت≥رر �إذ� كان �صينجí �أو �صي�صيب¬ �لف�صل من 

خالل ��صتمر�ر �◊�صار، وعدΩ تنفيذ �صف≥ة تبادل �الأ�رشى، وعدa Ωتí �◊دود و�ملعابر، 

وعدΩ �التفا¥ على تهدFة، وبالتا› منع �لبدء يف �إعادة �الإعمار.

 ،Åملفاج� من  يكن   ⁄ لذ�  �مللفات،  هذ√   Úب �ل�صيخ   Ωرش� موD“ر  رب§  �ل�صيا¥،  هذ�  يف 

 Úص حول �صف≥ة تبادل �الأ�رشى، وحVلتفاو� Ωو�ر �لفل�صطيني عندما ت≥د◊� Ωأن يت≥د�
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بعدما  وتر�جع،  �◊و�ر  عل≤   ºK  ،2009/3/20-10 يف  بالفرتة  �النتهاء  على   âaصار�

بالتهدFة  �ملتعل≥ة  �الأخرى  و�مللفات  �ملل∞  هذ�  �ملن�رشaة  �أوملرت  �إيهود  حكومة   âأحال�

 Úإ¤ حكومة بنيام� وك�رش �◊�صار وaتí �◊دود و�ملعابر و�إعادة �الإعمار ل≥طا´ غزة، 

k وعدو�نية وعن�رشية من  k لكل �مل≥ايي�ص و�العتبار�ت، �أكÌ تطرaا نتنياهو �لتي تعتب وa≥ا

�◊كومات �الإ�رش�Fيلية �ل�صاب≥ة.

�إن �لوحدة �لوطنية متطلÖ �أ�صا�صي وجودي بدون¬ ال يكن �أن يت≥دΩ �لفل�صطينيون يف 

 .Ωّل �الن≥�صاX صات ال يكن �أن ت�صل �إ¤ �تفا¥ وطني يفVاملفاوa .ا√ وال يف �أي م�صارŒ� أي�

k م≥ابلها ال  k كبري� �لفل�صطيني Kمنا  Öل�صع� �أهد�aها و�صيدaع  �أن –≥≤  و�مل≥اومة ال يكن 

يتنا�صÖ مع حجº �لت�صëيات. aالوحدة Vرشورة، ولي�صâ جمرد خيار من �ÿيار�ت.

�الإ�رش�Fيلي،  للعدو�ن  �لطري≤  ويهد  �لفل�صطينية  لل≥�صية  مدمر   Ωالن≥�صا� �إن   .5

ويجعل¬ يتë≥≤ بãمن �أقل من �لãمن �لذي �صتدaع¬ ”�إ�رش�Fيل“ لو كانâ �لوحدة �لوطنية 

 Ωالن≥�صا� Ω�لفل�صطينيون �لعدو�ن موحدين. وما د� Ωمة، عندها �صي≥اوFلفل�صطينية قا�

مãل  �آخر  �صيء  وكل  ونتاFج¬  �لعدو�ن  ي�صتãمر  �أن  �صيëاول  طر±  كل  aاإن   ،k م�صتمر�

�ل≥ناعة  تتوaر   ⁄ و�إذ�  ل�صا◊¬.  و�لدولية  �لعربية  و�الجتماعات  و�ل≥ر�ر�ت  �÷هود 

�لر��صîة باأن ال يوجد بديل عن �لوحدة، و�أن �لوحدة �لتي ت≥وΩ على �مل�صلëة �لوطنية 

 kالRل من �أجلها يعتب تناRو�أن �لتنا ،Úëمنها �÷ميع ر�ب êرîمل�صرتكة، �صي� ºو�ل≥و��ص

aاإن �◊و�ر�ت �صتف�صل   ،íلفت �أو من حما�ص  لفل�صطÚ، ولي�ص تناRالk من aتí ◊ما�ص 

طو�ل   âكان  åحي  Ωل�صال� عملية  ت�صب¬  حو�ر  عملية  �أو  طر�صان،  حو�ر   Ωأما�  íت�صب �أو 

نهاية  بدون  حو�ر  عملية  لدينا   íي�صب  åيëب  ،Ωصال� بدون  عملية  �ملاVصية   k عاما  17 �ل` 

وبدون �إنهاء �الن≥�صاΩ و��صتعادة �لوحدة.

�إن �لتëديات خطرية وم�صريية، و��صتمر�ر �الن≥�صاΩ �صيوDدي يف �أح�صن �الأحو�ل �إ¤ 

قياΩ �صلطتÚ من≥و�صتÚ يف �ل�صفة و�ل≥طا´ ال “لكان م≥ومات �لنهوVص وال �لتëرير. 

 k k ودوليا k و�إقليميا aال يكن �أن يتëول قطا´ غزة يف Xّل �ل�رشو• �ملëلية و�ملëيطة عربيا

�إ¤ قاعدة للتëرير. كما ال يكن �أن تتëول �ل�صفة �ل¨ربية �إ¤ �صن¨اaورة �أو ت�صل التفا¥ 

�صالΩ يë≥≤ �◊د �الأدنى من �◊≥و¥ �لفل�صطينية، بل �صتم�صي ”�إ�رش�Fيل“ م�صت¨لة حالة 

�الن≥�صاΩ �أ�صو�أ ��صت¨الل، يف م�صادرة �الأر�Vصي �ملتب≥ية و��صتيطانها وتهويدها، ويف عزل 

�ل≥د�ص وطرد �صكانها وهدΩ �ملناRل، و�إيجاد �◊≥اF≤ على �الأرVص �لتي ت�صعى �إ¤ aرVص 

.k �◊ّل �الإ�رش�Fيلي باعتبار√ هو �◊ّل �لوحيد �ملطروì و�ملمكن عمليا
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املواقف العربية

¿Ghó©dG øe á«Hô©dG ∞bGƒŸG

O. حممد ال�شعيد اإOري�س*

مقدمة:

يك�ص∞ �◊ديå عن مو�ق∞ عربية من �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة عن و�حدة 

من �أهº �◊≥اF≤ �لتي �أVصâë حاكمة للëالة �ل�صيا�صية �لعربية; وهي �الن≥�صاΩ �لذي يعب 

k عن تعدد �أ‰ا•  k، تباين �الأهد�± و�مل�صالí من ناحية، كما يعب �أي�صا عن تعدد، بل و�أي�صا

k من ناحية �أخرى. aعندما وقع �لعدو�ن كان  k وعامليا �لعالقات و�لتëالفات �لعربية �إقليميا

�لعرب من≥�صمÚ، ومار�ص �لعرب �ن≥�صامهº �إR�ء هذ� �لعدو�ن، aات�صعa âجوة �الختالaات 

�إ¤ درجة حفزت وRيرة �ÿارجية �الإ�رش�Fيلية )�ل�صاب≥ة( ت�صيبي ليفني �إ¤ �ل≥ول باأن ما 

 k ت≥وΩ ب¬ ”�إ�رش�Fيل“ يف غزة يãل م�صالí �آخرين، وa�رشت ما تريد√ بال≥ول: ”�إن �أطر�aا

k على ما �صمي  k على عملية �لت�صوية، و–ديد� عربية م≥تنعة باأنها [�أي حما�ص] “ãل خطر�

k الأن حركة حما�ص �ختطفâ غزة من خالل  حّل �لدولتÚ [�لفل�صطينية و�الإ�رش�Fيلية]، نظر�

.
�الن≥الب �لذي قامâ ب¬ يف يونيو/ حزير�ن 2007“1

k ونتيجة للعدو�ن �الإ�رش�Fيلي  وهكذ� ن�صتطيع �أن ن≥ول �إن �الن≥�صاΩ �لعربي كان �صببا

على قطا´ غزة. ل≥د �صجع هذ� �الن≥�صاΩ �لعربي ”�إ�رش�Fيل“ على �صّن �لعدو�ن، ºK �إن ما 

k من قاعدة �الن≥�صاΩ ولي�ص �لتوحد;  حدç من تفاعالت عربية �إR�ء هذ� �لعدو�ن، �نطالقا

�إ¤  �أدت  ما  ب≥در  لكنها  �لعربي،  �لر�صمي   Ωلنظا� د�خل   Ωالن≥�صا� هذ�  من  مزيد  �إ¤  �أدت 

 Ωما يكن �أن ن�صمي¬ ب`”�لنظا Úلر�صمي �لعربي وب� Ωلنظا� Úلهوة ب� k ذلك ر�صâî �أي�صا

�ل�صعبي �لعربي“، �لذي R�دت جر�ºF �لعدو�ن من ناحية و�ن≥�صاΩ �لنظاΩ �لر�صمي �لعربي 

علي¬ من ناحية �أخرى من تبلور√ وXهور√ كم�صتوى ‡يز من �ملو�ق∞ �ل�صعبية �لعربية، 

�لتي �أجمعâ على �إد�نة �لعدو�ن ب≥در ما �أجمعâ على �إد�نة ما �أ�صمت¬ ب`”�ل�صمâ �لعربي“ 

�أو ”�لتو�طوD �لعربي“، �لذي كان �لتعبري �ملبا�رش لهذ� �الن≥�صاΩ يف مو�ق∞ �لدول �لعربية.

 رFي�ص وحدتي �لدر��صات �ÿليجية ودر��صات �لãورة �مل�رشية يف مركز �لدر��صات �ل�صيا�صية و�ال�صرت�تيجية، 
*

�الأهر�Ω - م�رش.



154

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

ملاذ� �ن≥�صمâ �لدول �لعربية على �لعدو�ن? وما هي �أ�صباب هذ� �الن≥�صاΩ? وكي∞ �أKر 

على �ملو�ق∞ و�الأد�ء �لعربي Œا√ �لعدو�ن? وما هي تد�عيات هذ� كل¬ على �لنظاΩ �لعربي 

وموقف¬ من �لتطور�ت �ملتالح≥ة لل≥�صية �لفل�صطينية?

هذ√ �الأ�صÄلة �ملهمة �صن�صعى لالإجابة عليها على �لنëو �لتا›:

اأوًل: الfق�صام العربي: اأ�صÑاب¬ ودوافع¬:

⁄ يكن �الن≥�صاΩ �لعربي حول �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة fi�ص �صدaة، 

�أن  ن�صتطيع  لكننا  �لعربية،   - �لعربية  للعالقات  �لطبيعي  �مل�صار  من   kناءãصت�� كان  �أو 

�إن هذ� �الن≥�صاΩ تفاقº بدرجة غري م�صبوقة، بفعل جمموعة من �لتفاعالت �لتي  ن≥ول 

�لعربي   Ωالن≥�صا� منذ  �الأخ�ص  وعلى   ،Úكامل ع≥دين  من  ي≥رب  ما  مدى  على   âتر�كم

 ìو�ملوق∞ من �ل�صما ،¬Fإنها� 1990-1991 حول �ل¨زو �لعر�قي للكويâ وكيفية  �صنتي 

 ،1991 �صنة   Ωلل�صال مدريد  موD“ر  �إ¤   k و�متد�د� �لعر�¥،  على  �أمريكية  حرب  ب�صّن 

ومبادرة �ل�صالΩ �لعربية �صنة ºK ،2002 �ل¨زو �الأمريكي للعر�¥ و�حتالل¬ �صنة 2003، 

 k وهو �ل¨زو �لذي جاء Vصمن ما �أ�صمت¬ �إد�رة جورê بو�ص ب`”�◊رب على �الإرهاب“ رد�

على هجمات �◊ادي ع�رش من �صبتمب 2001، وما تر�a≤ مع هذ√ �◊رب من Vص¨و• 

 âوو�صف  “Úالإرهابي�” بتفريخ   âتهم� �لتي  �لعربية،  �لدول  على  هاFلة  �أمريكية 

ب`”�لدول �لفا�صلة“، Vصمن عملية �بتز�R �أمريكية غري م�صبوقة لدaع هذ√ �لدول للتور• 

.
2
يف �مل�رشو´ �الأمريكي �الإمب�طوري �÷ديد لل�رش¥ �الأو�ص§

�لعربية من  �ملو�ق∞  تاأكد يف  �لعربي، على نëو ما   Ωلنظا� ل≥د تفاقº هذ� �الن≥�صاΩ يف 

�أن  ويكن  و�لدو�aع،  �الأ�صباب  من  �لعديد  بفعل  غزة،  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن 

نركز �◊ديå على �أربعة نعت≥د �أنها كانâ �الأهº يف �إنتاê ما حدç من �ن≥�صاΩ عربي حول 

�لعدو�ن، وهي:

1. ال�شتقطاب الإقليم« ا÷ديد Vشمø تفاعÓت م�öو´ ال�öق الأو�ش§ 
الكبري:

بع�ص  تعمدت  �لتي  و�حتالل¬،   2003 �صنة  �لعر�¥  على  �الأمريكية  �◊رب   âكان ل≥د 

 k )�عت≥اد� �لر�بعة“  �لعاملية  ب`”�◊رب  ت�صميتها  �الأمريكي  �ال�صرت�تيجي  �لفكر  دو�Fر 

�مل�رشو´  هذ�  لفرVص  �لبد�ية  هي  Kالãة(،  عاملية  حرب  مبãابة   âكان �لباردة  �◊رب  باأن 
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�ل�صاب≤  �لعاملي   Ωلنظا�  Çبكل مباد §Fص �◊اVرشب عرV لذي� �الأمريكي  �الإمب�طوري 

 Ω�حرت� �الأخ�ص  وعلى  �ملتëدة،  �الأ·  وميãا¥  �لدو›  �ل≥انون   Çمباد وكل   ،¬a�و�أهد

k لفرVص مبادÇ بديلة Œ�صدها  �ل�صيادة �لوطنية للدول. وكانâ �◊رب هي �لبد�ية �أي�صا

�لوقاFية“،  �ل�رشبات  ”��صرت�تيجية   ºص��  âحمل �لتي  �÷ديدة  �الأمريكية  �ال�صرت�تيجية 

�لتي تعطي للواليات �ملتëدة، دون غريها، حّ≤ �لتدخل يف �ل�صوDون �لد�خلية للدول، وح≤ 

للهيمنة  تابع  �أولهما  �إ¤ مع�صكرين;  �لعا⁄   ºت≥�صي تريد، وح≤  �ل≥وة Vصّد من   Ω�دîصت��

يëمل  معارVص  وKانيهما  �العتد�ل“،  ”fiور  �أبرRها  متنوعة  م�صميات   â– �الأمريكية 

��صfi” ºور �ل�رش“. وعندما قررت �لواليات �ملتëدة غزو �لعر�¥ ŒاوRت �الأ· �ملتëدة 

k بال¨زو، �أيدت¬ بريطانيا و�إ�صبانيا،  k منفرد� k �أمريكيا و�ملجتمع �لدو› كل¬، و�أ�صدرت قر�ر�

وaرVصت¬ على �لعا⁄ من �أجل تاأ�صي�ص �إمب�طورية �ل�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري.

aم�رشو´ ”�ل�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري“ كان �لتعبري �ل�صيا�صي �ملر�a≤ لل¨زو ولالحتالل 

لفرVص   k معا �صيوD�ص�صان  �◊رب  وهذ√  �مل�رشو´  هذ�  �أن  باعتبار  للعر�¥،  �الأمريكي 

 ºالإقلي �الإمب�طوري  �مل�رشو´  هذ�  تو�صيع  من  �ل¨رVص  �أما  �الأمريكية.  �الإمب�طورية 

�ل�رش¥ �الأو�ص§ ليمتد �إ¤ و�ص§ �آ�صيا; aيكمن يف حر�ص و��صنطن على aرVص �صيطرتها 

k لتطلعات تيار �ملëاaظÚ �÷دد، �لذي يرى �أن  �لكاملة على �أهº منابع �لنف§ يف �لعا⁄، وa≥ا

هذ√ �ل�صيطرة Vرشورية لبناء �لنظاΩ �الإمب�طوري �الأمريكي.

وقد عب �لكãري من مفكري هذ� �لتيار عن هذ� �لطموì ومنهº ريت�صارد كر�وتهامر، 

�ÿريطة   ºر�ص و�إعادة  �لت¨يري   Öملطل �رشح¬  يف  �لتيار  هذ�  عن  �ملعبين   Rأبر� �أحد  وهو 

 American معهد �أمريكان �نرتبر�يز Ωد قال كر�وتهامر �أما≤a .§الإقليمية لل�رش¥ �الأو�ص�

Enterprise Institute (AEI): ”�إن �لواليات �ملتëدة �الأمريكية �الآن يف �رش�´ مع �لعا⁄ 

�لعا⁄  مع  �لباردة  �◊رب  �صنو�ت  يف  خاVصت¬  �لذي  �ل�رش�´  مãل  – �الإ�صالمي  �لعربي 

مع  مو�جهة  خ§  على  �ملنط≥ة  هذ√  ي�صع  م�رشو´  عن  يعب  �أن¬  هذ�  معنى  �ل�صيوعي“. 

�لتدخل   ºومن ح≥ه ،ºطر عليهÿ� دة، ويعتبها بتكوينها �◊ا› م�صدرëلواليات �ملت�

aيها الإعادة ت�صكيلها بال�صورة �لتي يرونها منزوعة �ÿطر من وجهة نظرهº، من خالل 

�الإ�صالمي،  �لعا⁄   Öو�أغل �لعربي   Ωو�لنظا �لعربية  و�الأنظمة  �ملجتمعات  �صياغة  �إعادة 

ÿدمة  Kرو�تها  كل  Œيري  خالل  من   ،Öللك�ص كم�صدر   k �أي�صا �ملنط≥ة  مع  يتعامل  لكن¬ 

�مل�رشو´ �الإمب�طوري �الأمريكي، وÿدمة ”�إ�رش�Fيل“، وذلك بالرب§ بÚ �لديوقر�طية 

.
3
Ωو�ل�صال
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بد�يات �لتفكري يف هذ� �مل�رشو´ ترجع �إ¤ عملية �لبåë عن �صي¨ة �أa�صل للëفا® على 

�مل�صالí و�الأهد�± �الأمريكية طويلة �ملدى، و�لتي تتº من خالل ت≥ريري �ال�صرت�تيجية 

�ل�صاملة، �للذين تعدهما كل من وR�رة �لدaا´ ووكالة �ال�صتîبار�ت كل ع≥د من �لزمان; 

 ºتوقعاته Vصوء  على  �مل�صت≥بلية،  �الأمريكية  لال�صرت�تيجيات  �لعري�صة  �ÿطو•   ºلر�ص

ÿريطة �لعا⁄ خالل �ملرحلة �لتالية.

و�الإ�صالمي،  �لعربي   Úلعامل� على  fiدد  ب�صكل  يركز�   ⁄ �لت≥رير�ن  هذ�ن  كان  و�إذ� 

 çوëلب� مر�كز   ºأه� من  عدد  �إ�صهامات  خالل  من  بها  �لدaع   ”ّ  ºّأه� �أخرى   k �أaكار� aاإن 

�ل≥ر�ر يف �لواليات �ملتëدة �الأمريكية.  �لتي لها �صالت قوية مبر�كز �صنع  و�لدر��صات، 

�لبد�ية   âوكان تتو�¤،  �مل�رشوعات  بد�أت  �صبتمب  �أيلول/   11 بعد  ما  مرحلة  îaالل 

”�ل�رش�كة   ºبا�ص و�ملعرو±  �الأو�ص§“،  لل�رش¥  جديد  مار�صال  ب`”م�رشو´  �صمي  مبا 

 âم�رشو´ ”دم≥رطة �لعا⁄ �لعربي“ وغري√، وكان ºK الأمريكية �ل�رش¥ �أو�صطية“، ومن�

 k k و�قت�صاديا �أغلÖ �مل�صاريع تركز على KالKة fiاور �أ�صا�صية، هي: ت¨يري �ملنط≥ة �صيا�صيا

k، على �أ�صا�ص تعري∞ �لواليات �ملتëدة �الأمريكية مل�صا◊ها يف fiي§ هذ� �ل�رش¥  وK≥اaيا

�الأو�ص§ �لكبري.

حماية  ي�صمل:   íمل�صال� لهذ√   k مهما  k تعريفا  âقدم  Rand Corporation ر�ند  معهد 

ب�صعر  �لنف§   ≥aتد و��صتمر�ر  �الأو�ص§،  �ل�رش¥  يف   Ωل�صال و�لتو�صل  ”�إ�رش�Fيل“،  ب≥اء 

منا�صÖ، ومنع قياΩ �أنظمة قوية تعادي �لواليات �ملتëدة �الأمريكية يف �أنëاء �ملنط≥ة، ومنع 

ومكاëaة  و�قت�صادي  �صيا�صي   ìإ�صال� بعملية  و�لدaع  �ل�صامل،  �لدمار  �أ�صلëة  �نت�صار 

”�الإرهاب“. 

وهنا∑ در��صات �أخرى قدمâ �إ�صهامات ب�صاأن تلك �الأهد�± وو�صاFل –≥ي≥ها، مãل 

 International Institute �ال�صرت�تيجية  للدر��صات  �لدو›  �ملعهد  �أجر�ها  �لتي  �لدر��صة 

 François  Æر�ن�صو� هاي�صبورa أ�رش± عليها� for Strategic Studies (IISS)، و�لتي 

كبري?“.  �أو�ص§  �رش¥  �أجل  من  نتبع  ��صرت�تيجية  ”�أي  عنو�ن   âوحمل  ،Heisbourg

 Foreign Policy �ÿارجية  �ل�صيا�صة   çاëأب� معهد  �أ�صدرها  �لتي  �لدر��صة  وكذلك، 

Research Institute (FPRI)، و�لتي حملâ عنو�ن ”�ل�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري �صنة 2005“ 

 zalmay د�R ملاي خليلR وهنا∑ كتاب .Adam Garfinkle ينكلaجار Ωو�لتي كتبها �آد

�ال�صرت�تيجية   – و�لع�رشين  �لو�حد  �ل≥رن  يف  �ل�رش�´  ”م�صادر  بعنو�ن   khalilzad

�الأمريكية وم�صادر �ملناط≤“، �ل�صادر Vصمن مطبوعات ر�ند �صنة 1998.
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بع�ص هذ√ �لدر��صات روê ملفهوΩ ”�ل�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري“ باعتبار√ �◊ل �الأمريكي 

�الأمãل من منظور �ل�صلبيات و�ملîاو±، �أي �أن¬ �◊ل �الأمãل ملو�جهة �ل�صلبيات و�ملîاو± 

و�لبع�ص  �ال�صرت�تيجية،  و�أهد�aها  وم�صا◊ها  �ملتëدة  �لواليات  تتهدد  �لتي  و�ملîاطر 

.
4
Öي≤ �أعلى درجات �ملكا�ص≤ëل لتãباعتبار√ �◊ل �الأمريكي �الأم Ωللمفهو êالآخر يرو�

�ملالحظة �ملهمة بهذ� �ÿ�صو�ص هي وجود تدخل �إ�رش�Fيلي قوي وملمو�ص يف Vصب§ 

مفهوΩ �ل�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري، و�لدaع ب¬ كîيار �أمريكي ��صرت�تيجي، ووجود م�صعى 

 Ωر�• يف تبني �مل�رشو´ كا�صرت�تيجية م�صرتكة للنظاîأمريكي قوي لتوري§ �أوروبا لالن�

�لعاملي �÷ديد. aفي �لوقâ �لذي كان aي¬ �الأمريكيون من¨م�صÚ للîروê مبفهوΩ جديد 

�لتفكري  يف   mR�مو �Œا√  Xهر  معها،  للتعامل  �ملãلى  و�ال�صرت�تيجية  �ل≥اFمة  لل�رش�عات 

k، و�أن هنا∑ Vرشور�ت  �ال�صرت�تيجي �الإ�رش�Fيلي يوDكد �أن ”�الإ�صالΩ �ل�صيا�صي“ يãل عدو�

هذ�  وتز�من  حما�ص.  حركة  توجهات  يف  –والت   çحدو Xّل  يف  خا�صة  ال�صتÄ�صال¬، 

 âيل“، وهو �لعامل �لديوغر�يف، �لذي كانF�ة تهدد وجود ”�إ�رشKالإدر�∑ مع ما �عتب كار�

�إ�رش�Fيلية  عمل  �أجندة  بلورة   â“و �لãانية.  �النتفاVصة  Xّل  يف  بالفعل  بد�أت  قد  تاأKري�ت¬ 

�ص≥ور  بها  و�قتنع  �لليكودي،  �لوRير   Natan Sharansky �صار�ن�صكي  ناتان  وVصعها 

�إال بعد –ول  �إ�رش�Fيل  ي≥بلو�  لن  ”�لعرب  �أن  �إ¤  �الأجندة ت�صري  �الأمريكية، هذ√  �الإد�رة 

.
�أنظمتهº �إ¤ �لدي≥ر�طية“5

�ملتëدة  �لواليات  �أن  �إدر�∑  Xّل  يف   Ωملفهو� لهذ�  لالإن�صات  مهياأة  و��صنطن   âكان

�الأمريكية �صتكون بëاجة �إ¤ ��صتري�د 70% من �حتياجاتها �لنفطية بëلول �صنة 2010، 

�لعربية  و�إير�ن و�ململكة  �لعر�¥  �أن ت¨طي هذ√ �الحتياجات هي:  �لتي يكن  �لدول  و�أن 

�ل�صعودية. وقد تبلورت كل هذ√ �ملفاهيÿ� ºا�صة بال�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري يف Vرشورة 

�لتدخل بë�صº; لل≥�صاء على �لتهديد�ت �لتي قد ت�صهدها دول هذ√ �ملنط≥ة، حتى لو Xهرت 

�إيجاد �رش¥ �أو�ص§ �أو�صع ب≥وى  �أو �نتîابات حرة، مع  عن طري≤ ديوقر�طية ح≥ي≥ية 

�لرFي�ص  م�رشو´   Úب  èلدم�  ”ّ وبهذ�  و�إير�ن.  و�أذربيجان  تركيا  مãل:  �أVصمن  مركزية 

�لكو‚ر�ص  يف  نوق�ص  �آخر  وم�رشو´  و�الإ�صالمي“،  �لعربي  �لعا⁄  ل`”دم≥رطة  بو�ص 

بتاريخ 2003/5/22، وهو م�رشو´ �ملر�صí �÷مهوري لالنتîابات �لرFا�صية �الأمريكية 

�صنة 2008 �ل�صيناتور جون ماكJohn McCain Ú، و�ملعرو± با�صº قانون ”�لتو��صل 

�الأو�ص§  �ل�رش¥  منط≥ة  ”م�رشو´  �أو   ،“2003  Ωللعا �الأو�ص§  �ل�رش¥  يف  و�لتجارة 
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و�أن  �أو�ص§ م�صت≥ر،  �إيجاد �رش¥  �أن¬ من م�صلëة و��صنطن  �لكبى“، و�لذي ن�ّص على 

حرة  Œارة  �تفاقيات  �أو  �رش�كة  �إقامة  و�أن  ”�الإرهاب“،  مو�جهة  عنا�رش  من  دم≥رطت¬ 

k من �الإ�صالحات �ل�صيا�صية و�القت�صادية. لي�صâ بديالk بل جزء�

وقد وVصع هذ� �مل�رشو´ �رشو• ع�صوية ترت�وì ما بÚ �رشو• �قت�صادية و�رشو• 

�صيا�صية ينب¨ي على �لدول �الأع�صاء �إ“امها، مãل: تîفي�ص �لتعريفة �÷مركية، وت≥وية 

ح≥و¥   Ω�و�حرت و�قت�صادي،  �صيا�صي   ìإ�صال� باإجر�ء�ت  وقيامها  �ÿا�ص،  �ل≥طا´ 

�لف�صاد  “نع   Úقو�ن و�صّن  �لبيÄة،  على  و�ملëاaظة   ،Êملد� �ملجتمع  وت�صجيع  �الإن�صان، 

�ل≥ومي  لالأمن  معادية  �أو  هد�مة  �أن�صطة  يف  م�صاركة  �لدول  هذ√  تكون  و�أال  و�لر�صوة، 

�ل�صلمي  للëل  موDيدة  تكون  و�أن  �الأمريكية،  �ÿارجية  �ل�صيا�صية   íو�مل�صال �الأمريكي 

م�صاركة  �لدول  هذ√  من  �أي  تكون  و�أال  �لدين،  وحرية  – �الإ�رش�Fيلي،  �لعربي  لل�رش�´ 

 Ωب�صال �لوجود  ”�إ�رش�Fيل“ يف   ≥ّëب تعرت±  و�أن  ل`”�إ�رش�Fيل“،  �القت�صادية  �مل≥اطعة  يف 

وبëدود �آمنة.

�الإمب�طورية  �أ�صول¬  �إ¤  �الأو�ص§  �ل�رش¥  م�رشو´  �إعادة  ”�إ�رش�Fيل“ �إ¤   âصع� ل≥د 

�رش�كة  �إ¤  –ويل¬  �إ¤   âصع� كما  �الأمريكية،  �لعاملية   íبامل�صال ربط¬  �أي  ناحية،  من 

�أمريكية – �إ�رش�Fيلية من خالل �جتما´ و��صنطن �لذي ع≥د يف �الأ�صبو´ �الأخري من �صهر 

�الأ�صب≤  �الإ�رش�Fيلية  �◊كومة  رFي�ص  م�صت�صاري   Úب  2004 دي�صمب  �الأول/  كانون 

�الإ�رش�Fيلية  و�ال�صتîبار�تية  �الأمنية  �الأجهزة  وروD�صاء   Ariel Sharon �صارون  �أريل 

وعدد من كبار خب�ء وم�صت�صاري �الأمن �ل≥ومي و�ال�صتîبار�ت �الأمريكية. كان هد± 

�لكبري يف  �الأو�ص§  �ل�رش¥  �لتنفيذية لتطبي≤ خطة  �لبåë يف �ÿطو�ت  هذ� �الجتما´ هو 

�أ�رش´ وقâ ‡كن، من خالل مناق�صة مذكرتÚ �أعدتا لهذ� �ل¨رVص; �الأو¤ �أمريكية �أعدها 

وليº توم�صون William Thomson رFي�ص aري≤ �لعمل �الأمريكي، و�لãانية �إ�رش�Fيلية 

�أعدها د�نيال لري�نوحاΩ �أحد م�صت�صاري �صارون �مل≥ربÚ، و�لتي حملâ ��صº ”�لهند�صة 

.
�ل�صيا�صية ÿريطة �ل�رش¥ �الأو�ص§ يف �ل�صنو�ت �لãالç �ل≥ادمة“6

توجي¬  �إعادة  هو  �الأو�ص§  �ل�رش¥  ÿريطة  �ل�صيا�صية  �لهند�صة  هذ√  �أهد�±  �أحد 

�الأمريكية،  �ملتëدة  و�لواليات  ب`”�إ�رش�Fيل“  ربطها  باŒا√  �لعربية  �لعالقات  م�صار 

و�التفاقيات  – �لعربية  �لعربية  �لعالقات  ح�صاب  وعلى  �لãناFية،  �لعالقات  �إطار  Vصمن 

�لãناFية و�÷ماعية للتعاون �القت�صادي و�الأمني. وقد ��صتطاعâ ”�إ�رش�Fيل“ �أن تنëر± 
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�مل�رشو´  a�صل  م�صت¨لة  �ملو�صع،  �أو  �لكبري  �الأو�ص§  لل�رش¥  �الأمريكي  بامل�رشو´ 

�لعر�قية  للëكومة  و�الأمن  �ال�صت≥ر�ر  aرVص  م�صتوى  على  �صو�ء  �لعر�¥،  يف  �الأمريكي 

�ملو�لية وتãبيâ �لنفوذ �الأمريكي بالعر�¥، �أΩ على م�صتوى –≥ي≤ �لديوقر�طية باإقامة 

k مل�رشو´  k للنظº �لتي يجÖ �أن ت≥وΩ يف �ملنط≥ة، وa≥ا عر�¥ جديد ديوقر�طي يكون ‰وذجا

�ل�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري ح�صÖ وعود �لرFي�ص �الأمريكي �ل�صاب≤ جورê بو�ص.

و�إذ� كان a�صل �مل�رشو´ �الأمريكي يف �لعر�¥ قد �أدى �إ¤ ردود aعل كãرية، �أخذ بع�صها 

، و�أخذ �لبع�ص �الآخر ي�صكك يف جدوى 
7
ي�صكك يف جدية �لدعوة �الأمريكية للديوقر�طية

�ل�رش¥  هذ�  حدود  لت≥لي�ص  ميول  Xهرت  a≥د   ،
8
كل¬ �الأمريكي  �الإمب�طوري  �مل�رشو´ 

�الأو�ص§ �لكبري �أو �ملو�صع، وبد�أت fiاوالت مو�Rية للëديå عن بد�Fل ”عملية“ لتë≥ي≤ 

 Tiny Middle East �ل�ص¨ري“  �الأو�ص§  ب`”�ل�رش¥  عر±  ما  منها  نف�صها،  �الأهد�± 

للîروê من �مل�صاكل �لتي يعاÊ منها م�رشو´ �ل�رش¥ �الأو�ص§ �لكبري، عب تنفيذ �الآليات 

نف�صها ال �صيما �لبنود �ملتعل≥ة باالإ�صالحات �لديوقر�طية، ولكن عب جمموعة �ص¨رية 

بينها، وترتب§  بالتنفيذ، ووجود عالقات aعلية  �لتز�مها   åالأ�صهل من حي� �لدول  “ãل 

.
9
k بعالقات قوية مع و��صنطن ك�صمانة للتنفيذ �أو عدΩ �لرت�جع �أي�صا

�لعر�¥،  يف   ºكëمل�صت� �الأمريكي   ¥Rملاأ�  Ωأما� �ل�صمود  ت�صتطع   ⁄ �لدعوة  هذ√  وحتى 

 êرîمل� مبãابة   2006 يوليو   /Rو“ يف  لبنان  على  �الإ�رش�Fيلية  �◊رب   âكان هنا  ومن 

وRيرة  ترتدد   ⁄ �الأو�ص§،  لل�رش¥  جديد  �أمريكي  مل�رشو´  جديد  و�قع  لفرVص   Öملنا�ص�

�الأو�ص§  ”�ل�رش¥   ºبا�ص �الإعالن عن¬  �ل�صاب≥ة كوندوليز� ر�ي�ص يف  �الأمريكية  �ÿارجية 

�لكامل  �الأمريكي   Rياëالن� لبنان، ويف ذروة  �الإ�رش�Fيلية على  �÷ديد“ يف ذروة �◊رب 

.
10

ل`”�إ�رش�Fيل“ يف هذ√ �◊رب، ورa�صها لكل مطالÖ وقفها

k يف �لتîطي§  k مبا�رش� ل≥د �أكدت تطور�ت هذ√ �◊رب �أن �لواليات �ملتëدة كانâ طرaا

�إير�ن;  يف  بعدها  ومن  لبنان،  يف  �أهد�aها   ≥≤– كي  �لكاملة،  و�لرعاية  و�لتنفيذ  و�الإعد�د 

�لذي  �ل�رش“،  ب`”fiور  �ل�صاب≤ جورê بو�ص  �الأمريكي  �لرFي�ص  لل≥�صاء على ما ي�صمي¬ 

ي�صمل  �أكب  �رش�´  من  جزء  �ˆ“ هي  ”حزب  مع  �الأخرية  �الإ�رش�Fيلية  �◊رب  �أن  �أعلن 

ت�صهدها  �أو�صع  معركة  من   k ”جزء� ت�صكل  لبنان  يف  �◊رب  �أن  و�أكد   ،
11

و�إير�ن �صورية 

. و�أكدت وRيرة �ÿارجية �الأمريكية �ل�صاب≥ة كوندوليز� 
�ملنط≥ة بÚ �◊رية و�الإرهاب“12

ر�ي�ص على �أن¬ �صيولد ”�رش¥ �أو�ص§ جديد“ من رحº هذ√ �◊رب، وكانâ �أهº معا⁄ هذ� 
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�ل�رش¥ �الأو�ص§ �÷ديد هي وVصع نهاية لل�رش�´ �لعربي – �الإ�رش�Fيلي، من خالل aرVص 

 Úم�صرتكة ب íعلى قاعدة وجود م�صال Ωيلية بديلة لل�رش�´، ت≥وF�رش�كة عربية – �إ�رش�

 Úني“ وب �ل�صمُ ”�◊ل∞  ”fiور �العتد�ل“ �أو  �لعرب، وخا�صة من هº م�صنفون Vصمن 

للعرب،   kبديال k �إير�ن عدو� �إير�ن، وaرVص  ”�الإرهاب“ �لذي تدعم¬  ”�إ�رش�Fيل“; ملëاربة 
نية – �صيعية تكون مدخالk للتالقي مع م�رشو´ �ل�رش¥  من خالل تفجري حرب طاFفية �صمُ

قاعدة  على  �ملنط≥ة  يف  �ل�صيا�صية   §F�رÿ�  ºر�ص �إعادة  بهد±  وذلك  �لكبري.  �الأو�ص§ 

�لت≥�صيº �لعرقي و�لطاFفي، مبا يوDكد وحدة �مل�رشو´ �ل≥اºF على �صيا�صة �◊يلولة دون 

 êروÿ�  Ωعد  Öيج �أبدي  كم�صري  و�لتîل∞  و�لتجزFة   ºلت≥�صي� وaرVص  �لعرب،  وحدة 

.
13

عن¬

2. الدور الإيراين الإقليم« والنق�شام العرب« حو∫ هòا الدور:

�صنة   Úب �لطاFفي   Ωو�الن≥�صا  Rلفر� قاعدة  على  �÷ديد  �الأو�ص§  لل�رش¥  �لدعوة  �إن 

و�صيعة تفاقمâ ع≥Ö حرب ”�إ�رش�Fيل“ على لبنان يف �صي∞ 2006، �لتي خرê منها حزب 

�إقليمية  ك≥وة  �إير�ن  �أXهر  �النت�صار  هذ�  منت�رشة.  KالKة  كاأطر�±  و�صورية  و�إير�ن   ˆ�

و�ململكة  م�رش  وخا�صة  �أ�صا�صية،  عربية  �أطر�±  ح�صاب  على  �الإقليمي  للتمدد  �صاعية 

�لعربية �ل�صعودية، �لتي ر�أت يف �لنفوذ �الإير�Ê �ل≥وي يف �لعر�¥ ولبنان، ºK �متد�د هذ� 

k على ح�صابها، وعلى  �لنفوذ �إ¤ قطا´ غزة بعالقة قوية ومتنامية مع حركة حما�ص، “دد�

�لواليات  مع  �لعالقة  �الأخ�ص  وعلى  و�لدولية،  �الإقليمية  و�لتز�ماتها  م�صا◊ها  ح�صاب 

يف  �لدول  هذ√  على  و��صنطن  تفرVصها  �لتي  �ل�ص¨و•  �أو  و�ل�رشو•  �الأمريكية،  �ملتëدة 

تفاعالتها �الإقليمية، وبالتëديد يف �مللفات �ل�صاخنة: �لعر�¥ وaل�صطÚ ولبنان، و�صد�مها 

مع مو�ق∞ �أطر�± �أخرى يف م≥دمتها �إير�ن و�صورية ومنظمات وقوى �مل≥اومة �لعربية، 

.Úل�صطa وعلى �الأخ�ص حزب �ˆ يف لبنان وحركة حما�ص و�÷هاد �الإ�صالمي يف

�لرFي�صية  �لدول  �أولها، �نكما�ص   ;
14

k ت≥وى بفعل تطور�ت كãرية �إقليميا �إير�ن  �صعود 

�ملنط≥ة،  مل�صت≥بل   íصV�و م�رشو´   ìطر على  قدرتها   Ωوعد �لعربي،  �العتد�ل  fiور  يف 

 âو�صف �لتي  و�ل�صيا�صات   ºFل≥ا� �لوVصع  على  �ملëاaظة  fiاوالت  يف  و�ن¨ما�صها 

للعر�¥،  �الأمريكي  و�الحتالل  لل¨زو  مبا�رشة  وغري  مبا�رشة  م�صاندة  من  ب`”�لرديÄة“ 

و�لتوق∞ عن دعº �مل≥اومة يف aل�صطÚ، و�الن�صيا¥ ور�ء �مل�رشو´ �الأمريكي للëرب على 

”�الإرهاب“. وKانيها، �الأخطاء �لكبى �لتي �رتكبها �الأمريكيون يف �لعر�¥ خا�صة، و�أدت 
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 ،k �إ¤ دعº �لنفوذ �الإير�Ê هنا∑. وKالãها، �الن≥�صاΩ �لعربي �لذي �أدى �إ¤ عزل �صورية عربيا

�ل�ص¨و•  مع  �العتد�ل  دول   Öجان من  �لتجاوب  ور�بعها،  �إير�ن.  مع  للتëال∞  ودaعها 

�الأمريكية التîاذ مو�ق∞ ر�a�صة للبنامè �لنووي �الإير�Ê، ودعº �ل�صيا�صة �الأمريكية 

 èيف برناجمها �لنووي، و�لتعامل مع هذ� �لبنام k �ل�صاعية �إ¤ منع �إير�ن من �مل�صي قدما

كم�صدر للتهديد.

Oعمت¬   …òال الت�شوية  م�öو´  وعرقلة   IزZ عل≈  حما�س   Iشيطر�  .3

Oو∫ العتدا∫ العرب«:

 k ل≥د aرVص aوR حركة حما�ص يف �النتîابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية �صنة 2006 تطور�

 Ωعلي¬ مبادرة �ل�صال âلذي ن�ّص� ،Ωمل�رشوعها لل�صال k k، �عتبت¬ دول �العتد�ل –ديا مهما

قطا´  على  حما�ص  حركة  �صيطرة  جاءت   ºK  ،2002 �صنة  بريوت  يف  �أقرت  �لتي  �لعربية 

غزة �صي∞ 2007 لتفاقº من هذ� �الإدر�∑، �لذي جمع بÚ دول �العتد�ل �لعربي و�ل�صلطة 

�ملتëدة،  و�لواليات  ”�إ�رش�Fيل“  من  وكل  عبا�ص  fiمود  �لرFي�ص  ب≥يادة  �لفل�صطينية 

م�رشو´  �أa�صدت  �ل≥طا´  على  ب�صيطرتها  حما�ص  حركة  �أن  موDد�ها  قناعة  تنامي  مع 

 êي�ص �الأمريكي �ل�صاب≤ جورFلذي �أعلن¬ �لر� ،“Úكرة ”حّل �لدولتa على ºFلت�صوية �ل≥ا�

�مل�صتعمر�ت  ق�ص∞  مبو��صلتها  حما�ص  �أن  كما   .
15

�لعربية �العتد�ل  دول  و�أيدت¬  بو�ص 

�لفل�صطينية ولدول  لل�صلطة   k �إحر�جا باتã“ âل  �ل≥�صاΩ وغريها  �الإ�رش�Fيلية ب�صو�ريخ 

 âصVرa يلية �لعنيفة، و�صيا�صة �◊�صار �لتيF�ردود �لفعل �الإ�رش Öالعتد�ل �لعربية، ب�صب�

على �ل≥طا´ ووVصعâ هذ√ �لدول يف حرê �صديد بÚ �إرVصاء هذ√ �ل�صعوب ودعº �صمود 

k يف م�رشو´ �لت�صوية �لذي �لتزمâ ب¬ مع �لواليات  �مل≥اومة يف �ل≥طا´ وبÚ �مل�صي قدما

. لذلك، وجدت هذ√ �لدول نف�صها ”متفهمة“ ملبر�ت �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على 
16

�ملتëدة

�ل≥طا´ كما جاءت على ل�صان كبار �مل�صوDولÚ �ل�صهاينة، وخا�صة ت�صيبي ليفني وRيرة 

�ÿارجية، �لتي �عتبت �أن �لعدو�ن على �ل≥طا´ يë≥≤ ما �أ�صمت¬ ”م�صلëة �لعا⁄ �◊ر“، 

و�أن¬ ”رد طبيعي على هجمات حما�ص على جنوب �إ�رش�Fيل“، و�أن ”تل �أبيÖ قررت ت¨يري 

Xلو�  �لذين  مو�طنيها  عن   k دaاعا حما�ص،  مهاجمة  عب  �÷نوبية  حدودها  على  �لوVصع 

 .âقال كما  بالتهدFة“  �إ�رش�Fيل   Ω�لتز� من   ºلرغ� على  بال�صو�ريخ  لل≥�ص∞  يتعرVصون 

�أ�صمت¬  �أن حما�ص ال “ãل �لتطلعات �لوطنية �لفل�صطينية، و�إ‰ا “ار�ص ما  ور�أت ليفني 

.
”�أجندة �إ�صالمية متطرaة“، و–åّ على ما �أ�صمت¬ ”�الإرهاب و�لكر�هية“17
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4. التطورات ال�شيا�شية الداخلية العربية وخا�شة املتعلقة

بî�شو�شيات ال�شلطات ا◊اكمة:

 âل≥د �صهدت جمموعة من �لدول �لعربية تطور�ت د�خلية �قت�صادية و�جتماعية جعل

k للدخول يف –الفات �إقليمية ودولية، ت≥ودها بال�رشورة  �ل�صلطة �◊اكمة �أكÌ ��صتعد�د�

�ل�صيا�صي  aالو�قع  �الأو�ص§.  لل�رش¥  �الإمب�طوري  �الأمريكي  �مل�رشو´  يف  �النîر�•  �إ¤ 

�÷ديد �لذي �صهدت¬ �ملنط≥ة يف �صنو�ت ما بعد تفجري�ت �◊ادي ع�رش من �صبتمب 2001، 

و�لذي تز�من مع حدوç ��صت≥طاب طب≥ي �جتماعي – �صيا�صي جديد على �ل�صعيد �لعاملي، 

متجاوRة  �صيطرتها،  لفرVص  �ملتوح�صة  �لر�أ�صمالية  و�نطال¥  �لعوملة  ل�صيا�صة   k Œ�صيد�

�لد�خلية  �ل�صوDون  يف  �ل≥�رشي  �لتدخل  �صيا�صة  على  ومعتمدة  �لت≥ليدية،  �◊دود  كل 

 – �إنتاê ��صت≥طاب طب≥ي �جتماعي   Úهذ� �ال�صت≥طاب وب Úب k k تطاب≥ا للدول; �صهد �أي�صا

�صيا�صي جديد د�خل �لدول �لعربية. ومãلما ّ” ت≥�صيº �لعا⁄ �إ¤ جمتمعات )ولي�ص دول( 

��صت≥طاب طب≥ي  �أخرى a≥رية م�صيطر عليها، يجري aرVص  غنية م�صيطرة وجمتمعات 

– �صيا�صي د�خل �لدول �لعربية بÚ طب≥ات –تكر �ل�صلطة و�لÌوة وطب≥ات  �جتماعي 

a≥رية fiرومة ومعزولة ومهم�صة وم�صيطر عليها.

�لهيمنة  قوى   Úب �لتëال∞،  درجة  �إ¤  ي�صل  �لذي  �لتالقي،  ذلك  هو  هذ�  من   ºالأه�

 ،Êالإمب�طوري �الأمريكي وحليف¬ �ل�صهيو� Ωارجية �لتي ي≥ودها �لنظاÿ� لر�أ�صمالية�

وبÚ �ل≥وى �مل�صيطرة على �ل�صلطة و�لÌوة د�خل �لدول �لعربية، �لتي “ار�ص �ال�صتبد�د 

و�لف�صاد وت≥ود توجهات �لنظاΩ �لر�صمي �لعربي.

هذ� �لتëال∞ بÚ قوى �لهيمنة �لعاملية �لتي يج�صدها �مل�رشو´ �الإمب�طوري �الأمريكي 

�÷ديد وقوى �ال�صتبد�د و�الحتكار �ل�صيا�صي و�القت�صادي يف �لد�خل �لعربي لي�ص وليد 

k وليد تطور�ت عربية، على م�صتوى كل دولة عربية على  تطور�ت عاملية a≥§، ولكن¬ �أي�صا

حدة، وعلى م�صتوى �لنظاΩ �لعربي ككل، وذلك عندما تر�جع ºK �ختفى دور دول �لãورة 

�بتد�ءk من ع≥د �ل�صبعينيات، وبالتëديد �بتد�ءk من نك�صة حزير�ن/ يونيو 1967 و�نت�صار 

�لãورة �مل�صادة يف م�رش و�صيطرتها على م≥اليد �لدولة و�ل�صلطة و�النëر�± بها يف �Œا√ 

.k �ل≥بول بالهيمنة �الأمريكية �أوالºK ،k �لتطبيع مع ”�إ�رش�Fيل“ Kانيا

�رتفا´  �لعربي“ مع موجة  ب`”�لبرتو دوالر  �لنفطية وما �صّمي  �لÌو�ت   ºومع تر�ك

�أ�صعار �لنف§ �لتي �صاحبâ حرب ت�رشين �الأول/ �أكتوبر �صنة 1973; بد�أت دول �لÌوة 
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�لهيمنة  مع  �مل�صلëي  �لتëال∞  �Œا√  يف  ب¬  وتنëو  �لعربي،   Ωلنظا� م≥اليد  على  ت�صيطر 

�الأمريكية، و�ل≥بول با◊ّل �ل�صلمي لل�رش�´ �لعربي – �ل�صهيوÊ، �بتد�ءk من ”م�رشو´ 

 .1982 �صنة   “2 – ”aا�ص  ºK ،1981 م�رشو´  aهد( �صنة  �الأمري  )م�رشو´   “1 – aا�ص 

وجاء �الحتالل �الإ�رش�Fيلي لبريوت يف ذلك �لعاΩ ليف�صí عجز �لنظاΩ �لعربي، ويك�ص∞ 

 k مدى تورط¬ يف flط§ �لتطبيع �ملبكر مع ”�إ�رش�Fيل“، لدرجة بات معها هذ� �لنظاΩ متهاaتا

k ور�ء �رش�ب خيار√ �ال�صرت�تيجي بال�صالΩ مع �لدولة �لعبية، كما Œ�صد√ مبادرة  والهãا

�ل�صالΩ �لعربية �لتي Vرشبâ بها ”�إ�رش�Fيل“ عرVص �◊اF§ منذ والدتها يف قمة بريوت 

�صنة 2002، على �لرغº من كل fiاوالت �إعادة تفعيلها �لفا�صلة، على نëو ما حدç يف قمة 

 /Êاãص )�آذ�ر/ مار�ص 2007(، و�ال‚ر�ر بعدها �إ¤ �جتما´ �أنابولي�ص يف ت�رشين �لVلريا�

نوaمب 2007.

�صيا�صة  مع  �لعربية  �لدول  د�خل  �متد�د�تها  لها   âكان و�لتëالفات  �لتطور�ت  هذ√ 

�إ¤  �أدت  �لتي  �لهيكلي“،  ”�لتكي∞  �صيا�صة  �أو  بدعوة  و�ل≥بول  �القت�صادي   ìالنفتا�

تر�جع �لدولة عن �ل≥ياΩ بدورها �الجتماعي، و�الن≥�صاVص على �ملكت�صبات �القت�صادية 

و�الجتماعية للطب≥ات �ل�صعبية �لف≥رية من عمال وaالحÚ وطب≥ة و�صطى; ‡ا �أدى �إ¤ 

مزيد من �صيا�صات �الإa≥ار، و�Rدياد عدد �الأغنياء، وتر�كK ºرو�تهº، بالتز�من مع �Rدياد 

.
18

ºره≤a ∞عدد �لف≥ر�ء وت�صاع

 ،k �لعربي و�قع �صيا�صي ال ي≥ل �صوء� – �الجتماعي  �لو�قع �القت�صادي  و�رتب§ بهذ� 

 âصVرaو و�لÌوة،  �ل�صلطة  م≥اليد  على  �مل�صيطر  �لت�صلطية“ هي  ”�لدولة  aي¬   âëأ�صب�

معادلة �حتكار �ل�صلطة وŒري∞ بنية �لعمل �لعربي عب ‡ار�صات موD�ص�صات �صيا�صية 

aا�صدة -حالâ يف بع�ص �الأحيان دون قياΩ تعددية �صيا�صية- قاFمة على قاعدة وجود 

حزب �أو عاFلة �أو قبيلة حاكمة ت�صعى �إ¤ �أن تظل حاكمة و�إ¤ �الأبد، ووجود �أحز�ب معارVصة 

 Öص¨و• �لرتهيV â– صة و�إ¤ �الأبد، وقد �ص≥§ �أغلبهاVأن تظّل معار� âوقبل ،§≤a صVتعار

�أن تنتز´ هذ√  ��صتطاعâ من خاللها  �ل�صلطات �◊اكمة، و�لتي  �لتي “ار�صها  و�ل¨و�ية 

�الأحز�ب من قو�عدها �ل�صعبية، وŒعلها جمرد �أدو�ت مزيفة لتجميل �لوج¬ �ل≥بيí للدولة 

�لت�صلطية و�ملعادلة �ل�صيا�صية �مل�صوهة ملجمل �لعمل �ل�صيا�صي، و�صاهد Rور على aرVص 

 Ωملكية �أ âلدول �لعربية �صو�ء كان� Öرشعية مزيفة لهذ√ �لدولة �لت�صلطية �◊اكمة يف �أغل�

جمهورية، �لتي هي �لوج¬ �◊ديå و�ملعا�رش للدولة �مل�صتبدة، و�لتي ت�صعى �إ¤ �الحتكار 

�أو �لعاFلة �◊اكمة،  �أو �ل≥بيلة  ال مل�صادر �ل≥وة و�ل�صلطة يف �ملجتمع مل�صلëة �لطب≥ة  sلفع�
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k لكل �أ�صكال �لدولة �مل�صتبدة �ل�صاب≥ة –≥≤ هذ� �الحتكار عن طري≤ �ختز�ل  وهي خالaا

الأجهزة  كامتد�د�ت  تعمل  ت�صامنية،  تنظيمات  �إ¤  موD�ص�صات¬  و–ويل   ،Êملد� �ملجتمع 

k لكل �أ�صكال �لدول �مل�صتبدة �الأخرى، تîرت¥ �لنظاΩ �القت�صادي  �أنها خالaا �لدولة. كما 

على   k مفرطا  k �عتماد� وتعتمد  بالف�صاد،  �أو  بامل�صادرة  �إما  �لÌوة  م≥اليد  على  وت�صيطر 

 Ωلنظا� �لد�خلي; ◊ماية  �الأجهزة �الأمنية لدرجة توري§ �÷يو�ص يف مهمة aرVص �الأمن 

�◊اكº، وaرVص ��صتمر�ريت¬ بالرتويè ملعادلة ”�ال�صتمر�ر و�ال�صت≥ر�ر“. �أي �أن ��صتمر�ر 

هيمنة �لنظاΩ �◊اكº هو �ل�صمان �الأa�صل لال�صت≥ر�ر، �لذي هو �لبديل �ملبا�رش للفوVصى 

�لتي –ر�ص على �أن Œعلها قرينة لدعوة �لت¨يري بهد± م�صادرة هذ√ �لدعوة و�عتبارها 

ومن ي≥ومون بها �مل�صدر �الأ�صا�صي لتهديد �ال�صت≥ر�ر، �أي تهديد �ل�رشعية �ل≥اFمة �لتي 

.ºمن خاللها تتمكن هذ√ �ل≥وى �◊اكمة من تر�صيخ �صيطرتها على �◊ك

�إ¤ �ل≥بول بال�رش�كة مع  هذ√ �لتëوالت �لد�خلية �لعربية �أخذت تدaع �لنظاΩ �لعربي 

”�إ�رش�Fيل“، وa≤ توجيهات �أو تعليمات �لرFي�ص �الأمريكي �ل�صاب≤ جورê بو�ص، عندما جاء 
k من �لدول �لعربية �ل�صدي≥ة، وطالبها  يف كانون �لãاÊ/ يناير 2008 �إ¤ �ملنط≥ة، وR�ر عدد�

بال�رش�كة مع ”�إ�رش�Fيل“، و�لعد�ء الإير�ن. �إنها –والت تفرVصها م�صالí م�صرتكة نابعة 

من تلك �لتطور�ت �لد�خلية �لعربية و–الفها مع قيادة �لنظاΩ �لر�أ�صما› �لعاملي; aالعجز 

�إمالء�ت  جمرد   kأي�صا� يكن  و⁄  �صدaة،  وليد  يكن   ⁄ �لر�صمي  �لعربي   Ωلنظا� يف  �لر�هن 

�أمريكية و�إ�رش�Fيلية، ولكن¬ عجز يكن و�صف¬ ب`”�الختياري“ �أو ”�الإر�دي“، a≥يادة هذ� 

 âهو خيارها �ال�صرت�تيجي، كان Ωأن �ل�صال� âلتي �ختارت طري≤ �لت�صوية، و�أعلن� Ωلنظا�

 âظورة. ولعل هذ� ما يف�رش كي∞ –ولfi خيار�ت âëت≥ول �إن �◊رب �أو �مل≥اومة �أ�صب

�ل�صهيونية  للدولة  �لطو¥ من ح�صار  ”دول طو¥“، وكي∞ –ول  �ملو�جهة“ �إ¤  ”دول 
�لعربي   Öل�صع� جماهري   Úب  m¥تال �أي  دون  و�◊يلولة  �لدولة  حماية“ لهذ√   êصيا�” �إ¤ 

k كما حدç يف �ملوق∞  �إ¤ دعº �مل≥اومة وبÚ �ل�صعÖ �لفل�صطيني يف �لد�خل، “اما �لتو�قة 

نف�ص¬  على  �لعربي  �لر�صمي   Ωلنظا�  ºن≥�ص�  åحي �لعر�قية.  �الأRمة  من  �لعربي  �لر�صمي 

بÚ �صامتÚ عاجزين، و�آخرين قبل بع�صهº بالتعاون �ملبا�رش مع جرية �ل¨زو، و�كتفى 

�ملوق∞  با�صتمر�ر  نف�ص¬  عن  ك�ص∞  �لذي   Dلتو�طو� وهو  �ملبا�رش  غري   Dبالتو�طو �آخرون 

�لعربي �ل�صامâ من �الحتالل �الأمريكي للعر�¥، و�لتëامل على �مل≥اومة، و�الإ�رش�ر على 

�ÿل§ بينها وبÚ ”�الإرهاب“ يف fiاولة هروبية من –مل م�صوDولية �لدaا´ عن �لعر�¥، 

.
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و�مل�صاركة يف –ديد م�صت≥بل¬ وحماية وحدت¬ وعروبت¬ �ملعرVصتÚ للتهديد
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Vصّد  �ل�رش�´  من  �لعربي  �لر�صمي   Ωلنظا� مو�ق∞  �إن  ن≥ول  �أن  ن�صتطيع  وهكذ�، 

�ل¨زو  من  ومو�قف¬  �لفل�صطينية،  �ل≥�صية  م�صوDولية  –مل  عن  وتر�جع¬  ”�إ�رش�Fيل“ 
 ºK لبنان  على  �الإ�رش�Fيلية  �◊رب  من  ومو�قف¬  و�حتالل¬،  وتدمري√  للعر�¥  �الأمريكي 

�◊رب على غزة; ⁄ تكن تعب عن جمرد a�صل �أو عجز يف �أد�ء �لنظاΩ ب≥در ما كانâ تعب عن 

خيار�ت وتوجهات ك�صفâ عن ن≥ا• مهمة للتالقي بدو�aع م�صلëة طب≥ية و�صيا�صية مع 

�مل�رشو´ �الإمبيا› �ل¨ربي – �ل�صهيوÊ، لها عالقة مبا�رشة باأوVصا´ �ل�صلطات �لعربية 

k، هي �لتي جعلتها ت≥بل بتفكيك �اللتز�مات �لعربية بال≥�صية �لفل�صطينية ك≥�صية  د�خليا

مركزية عربية، وجعلتها ”تتفهº“ وVصع و��صنطن ملنظمات �مل≥اومة �لعربية على قاFمة 

�أخذت  وبعدها  م�رشوعة،  وطنية  كم≥اومة  بها  �لتم�صك  من   kبدال ”�الإرهابية“  �ملنظمات 

ب`”دول �العتد�ل“، ت�صري يف م�صو�ر طويل   âلتي �صمي� دول عربية، خا�صة Vصمن تلك 

من ت≥دË �لتناRالت �بتد�ءk من �إXهار مو�ق∞ �أقل حدة �إR�ء عمليات �الغتيال �الإ�رش�Fيلية 

 ،ÚيليF�ية �لفل�صطينية �لتي ت�صتهد± �إ�رشF�فظ على �لعمليات �لفدëلت� ºK ،ل≥ياد�ت �مل≥اومة

k –ميل a�صاFل �مل≥اومة،  k، و�أخري� �أحيانا �إ¤ �صجÖ هذ√ �لعمليات، aالتنديد بها   kو�صوال

k مطل≥ي �ل�صو�ريخ على �مل�صتوطنات �ل≥ريبة من غزة، م�صوDولية �أي رّد aعل  خ�صو�صا

�إ�رش�Fيلي على نëو ما حدç من مو�ق∞ لهذ√ �لدول �إR�ء �◊رب �الإ�رش�Fيلية على لبنان 

�صي∞ 2006، حيå ّ” –ميل حزب �ˆ و�إير�ن م�صوDولية هذ√ �◊رب، وكذلك �الأمر �إR�ء 

.
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�لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة حيå جرى –ميل حركة حما�ص كل �مل�صوDولية

Kاfيًا: املواقف العربية من العدوان:

للëالة  �لبارRة  �ل�صمة  �أ�صبí �الن≥�صاΩ هو  �ل�صاب≥ة وغريها  �الأربعة  �لعو�مل   Öب�صب

�ل≥�صية  وتطور�ت  �الإ�رش�Fيلي   – �لعربي  بال�رش�´  يتعل≤  ما  �الأخ�ص  وعلى  �لعربية، 

�لعربية من  �ملو�ق∞  �إ¤  �الن≥�صامية  �أن “تد هذ√ �◊الة   k لذلك، كان طبيعيا �لفل�صطينية. 

�لذي  �لعدو�ن  هذ�  خ�صو�صية  من   ºلرغ� على  غزة،  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن 

ت�صتãني  �أن  ت�صتطع   ⁄ �لتي  �الإن�صانية  �ملاآ�صي  كل  من   ºلرغ� وعلى   ،Úملدني� ��صتهد± 

�ل�صعÖ �لفل�صطيني يف �ل≥طا´ من ماأ�صاة هذ� �الن≥�صاΩ ما بÚ دول �العتد�ل �لعربية ودول 

�ملمانعة. ومع ما تك�ص∞ من بوD�ص مو�ق∞ �لطرÚa، وعجزهما عن وق∞ �لعدو�ن �أو �إن≥اذ 

�ل�صعÖ �لفل�صطيني من �ل≥تل و�لتدمري و�لرتويع; a≥د �ن�ص¨ل كل طر± باإحبا• م�صاعي 
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و�ملجل�ص  �لعربية  �÷امعة  �أد�ء  و�رتبك  مو�قف¬،  نز�هة  يف  و�لت�صكيك  �الآخر،  �لطر± 

 ،Úaلطر� Úري بعد �أن –وال �إ¤ �صاحة لت�صفية �◊�صابات و�ملال�صنات �÷ارحة ب�Rلو�

�إ¤  �أن �صعى كل طر±  �ملطلوبة بعد  �لنجاحات  �لعربية يف –≥ي≤   ºل≥م� وتبددت aر�ص 

�إa�صال قمة �لطر± �الآخر.

ويكن �لتعر± على �ملë�صلة �لباF�صة لالن≥�صاΩ �لعربي من خالل ��صتعر�Vص �ملو�ق∞ 

�لتالية:

1. مواق∞ Lامعة الدو∫ العربية واملéل�س الوRار… العرب«:

وعلى   ،2008/12/27 يف  بد�أ  غزة  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �أن  من   ºلرغ� على 

�لفل�صطيني، ⁄ ت�صتطع جامعة �لدول   Öل�صع�  ≥ّëب âلتي �رتكب�  ºF�من كل �÷ر ºلرغ�

هذ�  يع≥د  و⁄  �لالRمة،  �الإجر�ء�ت  و�تîاذ  �ملوق∞   åëلب عاجل  �جتما´   ºتنظي �لعربية 

2008/12/31. ول≥د كان لتاأجيل هذ� �الجتما´، �لذي ع≥د على م�صتوى  �الجتما´ �إال يف 

�أن �صتة من وRر�ء �ÿارجية �لعرب هº وRر�ء  �أهمها  �أ�صباب عديدة،  وRر�ء �ÿارجية، 

دول جمل�ص �لتعاون �ÿليجي، وكانو� م�ص¨ولÚ بال≥مة �ÿليجية �لتي ع≥دت يف م�ص≥§ 

�ملو�ق∞  يف   Ωالن≥�صا� هو   ºالأه�  Öل�صب� لكن  �الجتما´،  هذ�  موعد  من   §≤a  Úيوم قبل 

 Öمطل على  عربية  دول  وتركيز  قطر،  لها   âدع طارFة  عربية  قمة  ع≥د  لدعوة  بالن�صبة 

�مل�صاعد�ت  والإدخال  ناحية،  من  �ل≥طا´   êخار �إ¤   Úمل�صاب� لن≥ل  �مل�رشية;  �ملعابر   íتa

�لذي  �لنëو  �أخرى، وهو مطلÖ كانâ ترa�ص¬ م�رش على  �ل≥طا´ من ناحية  �إ¤   ºو�لدع

.k كان مطروحا

وقد �صهدت �الأياΩ ورمبا �ل�صاعات �لتي �صب≥â �نع≥اد هذ� �الجتما´ �لوR�ري �لعديد 

�ل≥ادة  ول≥اء�ت  �ÿليجية  �ل≥مة  بالطبع  �أبرRها  كان  �لعربية،  و�مل�صاور�ت  �لل≥اء�ت  من 

k يف �لعا�صمة  k ت�صاوريا و�لوRر�ء، كما ع≥د وRر�ء خارجية دول �ال–اد �مل¨اربي �جتماعا

�ل≥طا´  �الإ�رش�Fيلي ودعº �صكان  �لعدو�ن  �لليبية طر�بل�ص، و�تف≥و� على Vرشورة وق∞ 

 ÊاK آل�  ºل≥طري حمد بن جا�ص� �لوRر�ء وRير �ÿارجية  �لو�صاFل، و�لت≥ى رFي�ص  بكل 

�أن≥رة، كما  Recep Tayyip Erdogan يف  �أردوغان   Öطي Öر�ء �لرتكي رجRي�ص �لوFبر

 âبجولة �صمل Ωلذي قا� �لوRر�ء �لرتكي،  �الأردن برFي�ص  �لãاÊ ملك  �مللك عبد �ˆ  �لت≥ى 

.
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�صورية و�الأردن



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 167

املواقف العربية

وقد �نتهى �جتما´ وRر�ء �ÿارجية ببيان هزيل ال يعب a≥§ عن �الن≥�صاΩ �لعربي 

 Öجان من  معنى  ل¬  ب�صيء   Ωل≥يا� عن  و�لعجز  �لعربي  �ل�صع∞  حالة  عن  يعب  ما  ب≥در 

 âتك�صف �لتي  �مل�صميات  وهي  و‡انع،  معتدل   Úب “ييز  دون  جميعها،  �لعربية  �لدول 

ح≥ي≥تها بوVصوì موD⁄ د�خل �ملوD“ر، وما د�ر aي¬ من �صجار ونز�´ متبادل بÚ �لوRر�ء، 

k من  �إجر�ء�ت عربية و�Vصëة و�رشيëة �نطالقا وتهرب من �مل�صوDولية. aبدالk من �تîاذ 

مبد�أ �لدaا´ عن �لنف�ص �لذي يعطي للدول �لعربية حّ≤ �ل≥ياΩ باأي �صيء يكن من خالل¬ 

وق∞ �لعدو�ن ومعاقبة �ملعتدي، ÷اأ �لوRر�ء �لعرب �إ¤ �لهروب من �مل�صوDولية وت�صديرها 

ع≥د   Öطل �الجتما´  هذ�  عن  �ل�صادر  �ÿتامي  �لبيان  ت�صمن   åحي �الأمن،  جمل�ص  �إ¤ 

�جتما´ aوري ملجل�ص �الأمن لوق∞ �إطال¥ �لنار )ولي�ص لوق∞ �لعدو�ن(، وaتí �ملعابر يف 

قطا´ غزة وب�صمانة دولية. كما قرر �لوRر�ء ت�صكيل ÷نة وR�رية عربية برFا�صة وRير 

�ÿارجية �ل�صعودي، و�الأمÚ �لعاΩ للجامعة �لعربية، ووRر�ء خارجية �الأردن و�صورية 

وaل�صطÚ وقطر وليبيا و�مل¨رب; تتوج¬ �إ¤ جمل�ص �الأمن لل≥ياΩ بالتëر∑ �لو�جÖ لع≥د 

�جتما´ �ملجل�ص و�ÿروê بال≥ر�ر�ت �ملطلوبة.

كما �أيد �لوRر�ء موق∞ م�رش aيما يتعل≤ مبعب رía بعد مناق�صات �صاخنة �صهدتها 

�÷ل�صة �مل�صاFية بÚ وRيري خارجية م�رش و�صورية، وت�صمن �لبيان ”ترحيÖ“ �لوRر�ء 

”ب≥ياΩ م�رش بفتí معب رía لالأغر�Vص �الإن�صانية وبا�صتعد�دها لبذل �÷هد و�لعمل مع 
�الأطر�± �ملعنية على �تîاذ �ÿطو�ت �لالRمة مبا ي�صمí بفتí معب رía ب�صكل م�صتمر، 

 Úأوروبي� Ú2005“، وهي �التفاقية �لتي ت≥�صي بن�رش مر�قب Ωلرتتيبات �تفاقية عا k وa≥ا

وعنا�رش �أمن تابعÚ لل�صلطة �لفل�صطينية على معب رía. وكان معنى ذلك �أن يب≥ى �ملعب 

.
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Úالء �ملر�قبDل¨ياب هو k k نظر� م¨ل≥ا

و�إذ� كان �لبيان قد �نتهى مبطالبة ”�إ�رش�Fيل“ بوق∞ �لعدو�ن على غزة، ودعوة �لدول 

aاإنها  �مل�رشي،   íaر معب  طري≤  عن  �لفل�صطيني   Öلل�صع �مل�صاعد�ت   Ëت≥د �إ¤  �لعربية 

�تîاذ قر�ر بع≥د قمة عربية طارFة،  ت�صتطع  �لعدو�ن، و⁄  �إجر�ء�ت لوق∞  �أي  تتîذ   ⁄

�ل≥مة.  ”تعوË“ �لدعوة �ل≥طرية لع≥د هذ√  �إ¤ �صي¨ة تو�a≥ية كان من �صاأنها   âوتو�صل

 Öويطال و�صورية،  قطر  ت≥ود√  �الأول:   ;Ú≤ريa  Úب جدل  fi�صلة  �ل�صي¨ة  هذ√   âوكان

بع≥د قمة عربية طارFة يف �لدوحة يوΩ �÷معة �ملو�a≤ 2009/1/2. و�لãاÊ: ت≥ود√ م�رش 

بدعº �صعودي، ويرa�ص ع≥د �ل≥مة. و�نتهى �لبيان �إ¤ ن�ّص ي≥�صي بتاأجيل �لبâ يف ع≥د 
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�ل≥مة �لعربية �لطارFة �إ¤ ما بعد معرaة �لنتاèF �لتي �صي�صفر عنها �جتما´ جمل�ص �الأمن

رp± بعد موعد �نع≥اد√ بكل ما يعني¬ ذلك من ت¨ييÖ للدور �لعربي; ‡ا  �لذي ⁄ يكن قد عمُ

دaع �ملتëدç با�صº حركة حما�ص، �صامي �أبو Rهري، �إ¤ �عتبار �إحالة �ل≥�صية �إ¤ جمل�ص 

جاء  ما  Rهري  �أبو  و�ص∞  كما  �ل≥�صية.  عن  يدها   âعaر �لعربية  �لدول  �أن  تعني  �الأمن 

يف �لكلمات �الaتتاحية الجتما´ وRر�ء �ÿارجية �لعرب باأن¬ ”�أVصع∞ من �لبيانات �لتي 

 Úلفل�صطيني� �لعرب  �لوRر�ء  بع�ص  –ميل  على  ورد  �الأوروبي“،  �ال–اد  عن  �صدرت 

و�ن≥�صاماتهº م�صوDولية ما يëدç باأن ”�مل�صوDول عن عدΩ –≥ي≤ �مل�صا◊ة �لفل�صطينية 

هو �لنظاΩ �لر�صمي �لعربي، وعدΩ �لتو�Rن يف موق∞ �لر�عي �لر�صمي للëو�ر �لفل�صطيني 

، وي≥�صد بذلك �ملوق∞ �مل�رشي.
�لد�خلي“24

k على م�صتوى �ملندوبÚ �لد�FمÚ يف 2009/1/13  وقد ع≥دت �÷امعة �لعربية �جتماعا

�أي بعد ما ي≥رب من �أ�صبوعÚ من �جتما´ وRر�ء �ÿارجية; للبåë يف دعوة قطر لع≥د 

للدعوة  �مل�صاندة  �لدول   Úب حادة  م�صاّد�ت  �الجتما´  هذ�  و�صهد  طارFة،  عربية  قمة 

�ل≥طرية وبÚ �لدول �لر�a�صة، حيå قال �أحمد �ل≥طان مندوب �ل�صعودية يف �÷امعة: ”ال 

نرى من �ملنا�صÖ ع≥د قمة Kانية“، و�إن¬ ”لي�ص من �ملع≥ول �أن يجتمع �ل≥ادة �لعرب قبل �أن 

�أعلن �ملتëدç �لر�صمي با�صº وR�رة �ÿارجية �مل�رشية  يجتمع وRر�ء �ÿارجية“. كما 

k �إ¤ �أن ”م�رش ترى  �أن �ل≥اهرة �أبل¨â �÷امعة �لعربية عدΩ مو�a≥تها على �ل≥مة، م�صري�

[كانون �لãاÊ/ يناير  18 من �ل�صهر �÷اري   Ωيف يو âأن وجود �ل≥ادة �لعرب يف �لكوي�

.
2009] يكن �أن يكون منا�صبة مالFمة للت�صاور aيما بينهº ب�صاأن �لوVصع يف غزة“25

�إ¤  2009/1/16، ليك�ص∞   Ωيو âارجية، �لذي ع≥د يف �لكويÿ� ر�ءRوجاء �جتما´ و

�أي مدى و�صل �الن≥�صاΩ و�لتد�عي يف �ملوق∞ �لعربي، حيå ⁄ يë�رش هذ� �الجتما´ غري 

عدد fiدود من وRر�ء �ÿارجية، على ر�أ�صهº وRير �ÿارجية �مل�رشي �أحمد �أبو �ل¨ي§، 

�ل�صوري وليد  �لفي�صل، aيما غاب وRير �ÿارجية  �ل�صعودي �صعود  ووRير �ÿارجية 

�ملعلº، ونظري√ �ل≥طري �ل�صيخ حمد بن جا�صº �آل KاÊ. و“ãلâ دول عدة على م�صتوى 

�أدنى من وRير، ب�صبÖ م�صاركة وRر�ء خارجية دول عربية لل≥ادة يف قمة غزة �لتي ع≥دت 

.
26

بالدوحة يف �ليوΩ نف�ص¬

�لعربية  �ل≥مة  �أعمال  جدول  لوVصع   k fl�ص�صا كان  �لذي  �لوR�ري  �الجتما´  هذ�  يف 

و�لذي  لل≥مة،  �صريaع  �لذي  �ل≥ر�ر  م�رشو´  على  �التفا¥  جرى   âلكوي� يف  �القت�صادية 

ن�ّص على ”�لدعوة �إ¤ �لوق∞ �لفوري للعدو�ن �الإ�رش�Fيلي، و�ن�صëاب قو�ت �الحتالل من 
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k“، و”aتí جميع �ملعابر، و�إنهاء �◊�صار على قطا´ غزة وa≤ �آلية �ملبادرة  قطا´ غزة aور�

و�الأر�Vصي  غزة  قطا´  يف  و�الإعمار  �لبناء  باإعادة   Ω�اللتز�” على  ن�ّص  كما  �مل�رشية“. 

على  يزيد  مبا  ت≥در  و�لتي  �ل¨رVص  لهذ�  �لالRمة  �ملالية  �الإمكانات  وتوaري  �لفل�صطينية، 

 Ëت≥د” �إ¤  �ل≥ر�ر  �لفل�صطينية“، كما دعا م�رشو´  �ل�صلطة  بالتن�صي≤ مع  ملياري دوالر 

�إVصايف مبا ال ي≥ل عن خم�صماFة مليون دوالر لدعº مو�Rنة �ل�صلطة �لفل�صطينية“،   ºدع

.
27

ونا�صد دول �لعا⁄ �مل�صاركة يف عملية �إعادة �الإعمار

�لعربي  �لوVصع  و�ص∞  قد  مو�صى  عمرو  �لعربية  �لدول  ÷امعة   Ωلعا�  Úالأم� وكان 

k“، و�أكد  k وموDذية جد� k وموD�صفة جد� ”�أ�صبa íوVصى كبرية جد� باأن¬  قبيل هذ� �الجتما´ 

k قمة �لدوحة �لتي جرت يف �ليوΩ نف�ص¬  �أن �لعمل �لعربي يëتاê �إ¤ تعاون ح≥ي≥ي، و��صفا

.
باأنها ”خارê �إطار �÷امعة �لعربية، و�أن قمة �لكويâ هي قمة عربية متكاملة“28

2. مواق∞ القمم العربية:

�صهدت �الأ�صابيع �لãالKة للعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة �نع≥اد �أربع قمº عربية; 

�أما �ل≥مة �الأخرية a≥د  ع≥دت �الأو¤ يف م�ص≥§، و�لãانية يف �لرياVص، و�لãالãة يف �لدوحة، 

 k ع≥دت يف �لكويâ. وكانâ هذ√ �ل≥مº �الأربعة معنية بالدرجة �الأو¤ بذلك �لعدو�ن، لكن �أيا

منها ⁄ ي�صتطع وق∞ �لعدو�ن �أو معاقبة �ملعتدي وال حتى �إغاKة �ملنكوبÚ د�خل �ل≥طا´، 

a≥د توق∞ �ل≥تال ب≥ر�ر �إ�رش�Fيلي منفرد ع≥Ö توقيع وRيرة �ÿارجية �الإ�رش�Fيلية ت�صيبي 

ليفني مع نظريتها �الأمريكية كوندوليز� ر�ي�ص على مذكرة �لتفاهº �الأمني �الإ�رش�Fيلي – 

�الأمريكي، �لتي جعلâ مهمة حماية �◊دود �لبëرية للدولة �لعبية من �أي �خرت�¥ ◊ركة 

ومب�صاركة  �الأو¤،  بالدرجة  �أمريكية  م�صوDولية  �مل≥اومة  منظمات  من  غريها  �أو  حما�ص 

.
29

حل∞ �صمال �الأطل�صي، و�ل�رشكاء �الإقليميÚ على نëو ما ن�صâ تلك �ملذكرة

بال≥�صية و�◊ر�ص   Ωهنا∑ “ايز�ت يف م�صتوى �الهتما âمن ذلك كان ºلرغ� وعلى 

على �ل≥ياΩ باأدو�ر aّعالة لوق∞ �لعدو�ن، ويكن تلم�ص هذ√ �لتمايز�ت على �لنëو �لتا›:

اأ. قمة ‹ل�س التعاون اÿليé« – م�شق§:

�لتي  هي  �لبëتة  �ل�صدaة  تكون  ورمبا   ،2008/12/30-29 يف  �ل≥مة  هذ√  �نع≥دت  ل≥د 

�أوقعâ هذ√ �ل≥مة �لدورية ملجل�ص �لتعاون يف ماأR¥ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة، 

ورغº ذلك aاإن �◊دa çرVص نف�ص¬ ب≥وة، خا�صة بعد �إعالن قطر دعوتها لع≥د قمة عربية 

طارFة للبåë يف �الأRمة و�تîاذ �ملو�ق∞ �لالRمة لذلك. وكما �أوVصí حمد �لر��صدي، وRير 
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دول  خارجية  وRر�ء  �جتما´  يف  ب≥وة   k حاVرش� غزة  على  �لعدو�ن  كان   ،Êلعما�  Ωالإعال�

�ملجل�ص �لذي ع≥د يف 2008/12/28، حيâ“ å مناق�صة �لعديد من �الأaكار �لتي ترتكز حول 

�إنهاء �لعدو�ن. �أما وRير �ÿارجية �لعماÊ يو�ص∞ بن علوي a≥د �أوVصí �أن �لوRر�ء بãëو� 

يف �صبل دعº �ل�صعÖ �لفل�صطيني. aيما �أكد وRير �ÿارجية �ل�صعودي �صعود �لفي�صل �أن 

 k k ب�صاأن �لدعوة �ملطروحة لع≥د قمة عربية طارFة موVصëا �ملجل�ص �لوR�ري ⁄ يتîذ قر�ر�

و�لتاأKري“،   ìلنجا� �رشو•  لها  تتوaر  ال  عربية  بيانات  قمة  ح�صور  من  جدوى  ”ال  �أن¬ 

 Çارجية �لعرب �لطارÿ� ر�ءRصو´ �إ¤ �جتما´ وVإ¤ �أن �جتما´ م�ص≥§ �أحال �ملو� k م�صري�

�مل≥رر ع≥د√ يف �ل≥اهرة يف 2008/12/31; لبãë¬ على �مل�صتوى �لعربي، ومناق�صة �إمكانية 

.
30

ع≥د قمة يكن لها �أن تتîذ قر�ر�ت يف هذ� �ل�صاأن

�لنو´  ذلك  من  ب≥ر�ر�ت  �ÿليجية  �ل≥مة   êرîت �أن   k مت�صور� يكن   ⁄  ºلفه� هذ�   ≥aو

�لبيان  �كتفى   åحي �لبيانات“،   ºل`”قم �نت≥اد√  يف  �ل�صعودي  �لوRير  عن¬   çد– �لذي 

�ÿتامي �ل�صادر عن هذ√ �ل≥مة بالدعوة �إ¤ �لتëر∑ �لدو› لوق∞ ما و�ص∞ ب`”�آلة �ل≥تل 

�الإ�رش�Fيلية“ يف غزة، وباإد�نة �لعدو�ن و–ميل ”�إ�رش�Fيل“ م�صوDوليت¬، دون �إ�صارة �إ¤ 

.
31

موVصو´ �ل≥مة �لطارFة

ب. القمة اÿليéية الطارFة ‘ الرياVس:

�لطارFة يف  �نع≥اد قمة غزة  �أي قبل يوΩ و�حد من   ،2009/1/15 �ل≥مة يف  ع≥دت هذ√ 

موD“ر  يف  �ل�صعودي  �ÿارجية  وRير   íصVو�أو  .k وعربيا  k خليجيا عليها  �ملîتل∞  �لدوحة 

�صëفي جمع¬ مع عبد �لرحمن �لعطية، �الأمÚ �لعاΩ ملجل�ص �لتعاون، �أن هد± هذ√ �ل≥مة 

.
32

k الإ‚اì قمة �لكويâ يف كاaة جماالتها هو وحدة �ملوق∞ و�لعمل �صويا

 k ≥pدnت �أي�صا وقد �صب≤ هذ√ �ل≥مة �ÿليجية �لطارFة بيومÚ قمة م�رشية – �صعودية، عمُ

�تف≤   åحي  ،âو�لكوي �لدوحة  يف   Úصت�aملتنا�  Úل≥مت� من  �ملوق∞   âح�صم �لرياVص،  يف 

�أن  على  �القت�صادية،   âلكوي� قمة  وح�صور  �لدوحة  قمة  يف  �مل�صاركة   Ωعد على  �لبلد�ن 

تبåë هذ√ �ل≥مة تد�عيات �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي �مل�صتمر على قطا´ غزة �لذي كان قد دخل 

الإطال¥  وق∞  �إ¤  �لتو�صل  Vرشورة  �أولهما  �أمرين:  على  �لبلد�ن  و�تف≤   ،åالãل� �أ�صبوع¬ 

مبار∑.  ح�صني  fiمد  �لرFي�ص  �أطل≥ها  �لتي  للمبادرة  و�لكامل  �لفوري  و�لتنفيذ  �لنار، 

 ;âبالكوي �لعربية  �ل≥مة  موD“ر  يف  وم�رش  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  م�صاركة  وKانيهما 

�لعدو�ن  وق∞  هد±  aي¬  ملا  �لفل�صطينية  �ل≥�صية  ومعا÷ة  �لعربية،   íمل�صال� لتë≥ي≤ 

.
33

و–≥ي≤ �ل�صالΩ لل�صعÖ �لفل�صطيني
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�أو تو�صيات قمة �لرياVص �ÿليجية �لطارFة تك�ص∞ درجة عالية من  قر�ءة م≥رر�ت 

– �ل�صعودية. a≥د د�aع وRير �ÿارجية  �لتو�a≤ مع ما �تف≤ علي¬ يف تلك �ل≥مة �مل�رشية 

�لدوحة و�الكتفاء  �إ¤  �لذهاب   Ωأ�صباب عد� �لعربية، وaند   Ωل�صال� �ل�صعودي عن مبادرة 

 åëوقال �إن قمة �لدوحة ⁄ يكن لها ن�صاب النع≥ادها، و�إن ”ما كان �صيب ،âب≥مة �لكوي

و�أكد   ،åëصتب� ماذ�  بل  �ل≥مة  �صتع≥د  �أين  لي�ص   ºمله� و�إن   ،“âلكوي� يف   åëصيب� قطر  يف 

�إن  وقال  �القت�صادية.   âلكوي� قمة  يف  و�حد   ºرق �لبند  �صيكون  �لفل�صطيني  �لوVصع  �أن 

هنا∑  �صيكون  و�أن¬  غزة،  قطا´  باإعمار  �ÿا�ص  �ملا›   ºلدع�  Ëت≥د  âãëب �لرياVص  قمة 

k على �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية هي �÷هة �ملعرت± بها يف �÷امعة  دعº �صîي، و�صدد �أي�صا

�ملطروحة  �◊لول  كاأحد  �مل�رشية  للمبادرة  �لتعاون  جمل�ص  دول  تاأييد  �أكد  كما  �لعربية، 

.
34

للîروê من �الأRمة �لر�هنة يف قطا´ غزة

ج. قمة ZزI ‘ الدوحة:

ج�صدت هذ√ �ل≥مة، �لتي حر�ص �لبع�ص على ت≥زيها و�عتبارها جمرد �جتما´ عربي 

بالن�صبة  �لعربية ب�صورة غري م�صبوقة   Ωإ�صالمي، حالة �الن≥�صا� �إ¤ منب  طارÇ –ول 

لل≥�صية �لفل�صطينية. وقد عب �أمري قطر، �ل�صيخ حمد بن خليفة �آل KاÊ، عن مدى �ملر�رة 

�لتي ي�صعر بها جر�ء هذ√ �◊الة، وبîا�صة fiاربة دول عربية لدعوة ع≥د هذ√ �ل≥مة، 

د وaود دول عربية بÚ �ل≥بول ºK �لعدول عن¬ ب≥ول¬: ”ما �أن يكتمل �لن�صاب حتى  tوترد

.
ين≥�ص... ح�صبي �ˆ ونعº �لوكيل“35

�ل�صلطة  رFي�ص  موق∞  �ل≥طري،  �لوRر�ء  رFي�ص   ،ºجا�ص بن  حمد  �ل�صيخ  وك�ص∞ 

�لفل�صطينية fiمود عبا�ص من هذ√ �ل≥مة يف موD“ر �صëفي يف �ليوΩ �لتا› النع≥ادها، Vصمن 

�إ�صارت¬ �إ¤ تعرVص دول عربية ل�ص¨و• كي ال ت�صار∑ يف �ل≥مة، وقال �إن عبا�ص قال ل¬ ”لو 

ح�رشت �ل≥مة لذبâë من �لوريد للوريد“. وaيما يتعل≤ بعدΩ ح�صور �الإمار�ت �ل≥مة، 

م�صاركة   Ωعد ◊�صورها   âصرتط�� �الإمار�ت  باأن  �عرت±  �مل�صب≥ة  مو�a≥تها  من   ºبالرغ

�لرFي�ص �الإير�fi Êمود �أحمدي ‚اد، وقال: ”معهº حّ≤ يف عدΩ �◊�صور“، و�أ�صار �إ¤ 

و�قعة �كتمال �لن�صاب �ل≥انوÊ لع≥د �ل≥مة ºK عودت¬ مرة �أخرى ب≥ول¬ ”�لن�صاب �كتمل 

.
�أربع مر�ت ليعود ويت≥ل�ص“36

و�÷ز�Fر  ولبنان  و�صورية  قطر  هي:  �ل≥مة،  هذ√  يف  عربية  دولة   12  âصارك� وقد 

مان،  عمُ و�صلطنة  و�ل�صومال  وجيبوتي  و�لعر�¥  و�ل�صود�ن  وموريتانيا  وليبيا  و�مل¨رب 
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رFي�ص   ÖFونا �ل�صن¨ا›،  و�لرFي�ص  ‚اد،  �أحمدي  fiمود   Ê�الإير� �لرFي�ص  �صار∑  كما 

a�صاFل  خم�صة   âصارك� كما  �الإندوني�صي،  للرFي�ص  خا�ص   çومبعو �لرتكي،  �لوRر�ء 

aل�صطينية جاءت من دم�ص≤ –دç با�صمها خالد م�صعل، رFي�ص �ملكتÖ �ل�صيا�صي ◊ركة 

.
37

حما�ص

�لفوري  �لوق∞   :âو�صمل قطر،  �أعدتها  �لتي  �لãمانية  �مل≥رر�ت  �ل≥مة  هذ√   âبتK وقد 

للعدو�ن، و�الن�صëاب �لفوري و�ل�صامل ل≥و�ت �الحتالل، وaتí جميع �ملعابر وت�صهيل 

عبور �الأaر�د و�الإغاKة، ورaع �◊�صار غري �ل�رشعي وغري �ل≥انوÊ بكل �أ�صكال¬، و�إل¨اء 

aيها  مبا  غزة  �إعمار  الإعادة  �صندو¥  و�إن�صاء  و�لب�صاFع،  و�الأمو�ل  �الأaر�د  حركة  ت≥ييد 

�ملناRل و�الأبنية ت�صل عاFد�ت¬ مبا�رشة �إ¤ غزة، وتعلي≤ مبادرة �ل�صالΩ �لعربية، ووق∞ 

�لدبلوما�صية  �لعالقات  يف  �لنظر  �إعادة  aيها  مبا  ”�إ�رش�Fيل“  مع  �لتطبيع  �أ�صكال  كل 

و�القت�صادية، و�إقامة ج�رش بëري ت�صار∑ aي¬ جميع �لدول �لعربية لن≥ل ما يëتاê �إلي¬ 

قطا´ غزة، و�ل�صعي ملëا�صبة ”�إ�رش�Fيل“ على ما �رتكبت¬ وترتكب¬ من جر�ºF حرب Vصّد 

.
38

�الإن�صانية �أماΩ �ل≥�صاء �لدو› و�لوطني

�لطارFة  غزة  قمة   Öمطال �أن  �ل�صوري،  �ÿارجية  وRير   ،ºملعل� وليد   íصVأو� وقد 

 .“kو�صهال  kاأهالa  ºين�ص �أن  يريد  ”ومن  �القت�صادية   âلكوي� قمة  �إ¤  �صتëال  �لدوحة  يف 

 k و�أVصا±: ”يجÖ �أن تكون غزة يف قلÖ قمة �لكويâ ولي�ص على هام�صها“، وقال و��صفا

 ºل≥مة: ”هذ� �الجتما´ ياأتي باإ�رش�ر قطري �صوري جماهريي �إ�صالمي، وجاء بت�صمي�

�ل≥ادة متëدين كل �ل�ص¨و• و�مل¨ريات �لتي بذلâ من �أجل عدΩ ع≥د√“، لكن¬ حر�ص على 

k: ”نëن ل�صنا مع  �أن يوVصí �أن هد± هذ� �الجتما´ ”لي�ص ت�صكيل قطÖ جديد“، م�صيفا

.
�صيا�صة �ملëاور“39

وقد �صهدت هذ√ �ل≥مة �إعالن مو�ق∞ مت�صددة Vصّد �لعدو�ن، لكن �أهº �ملو�ق∞ �لعملية 

”�إ�رش�Fيل“،  �لتي خرجâ عنها كان قر�ر كل من قطر وموريتانيا Œميد عالقاتهما مع 

 Öتامي، �أن قطر قررت �إغال¥ �ملكتÿ� إعالن �لبيان� Ö≤ر�ء �ل≥طري، عRي�ص �لوFو�أكد ر

aر�صة،  باأقرب  �لبالد  م¨ادرة  ب�رشورة  aي¬   Úلعامل�  Æو�إبال �لدوحة،  يف  �الإ�رش�Fيلي 

 Öجان �إ¤  aل�صطينية  دولة   Ωب≥يا تتلî�ص   Ωلل�صال �أa�صل  aر�ص  هنا∑  تكون  �أن  �إ¤ 

.
”�إ�رش�Fيل“40
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O. قمة الكويâ القت�شاOية:

يبدو �أن �ل≥مة �ÿليجية �لطارFة �لتي ع≥دت يف �لرياVص، وقمة غزة �لتي ع≥دت بالدوحة 

وما ت�صمنت¬ من مو�ق∞ وما �أعلنت¬ من م≥رر�ت; قد مهدت للمفاجاأة �لتي حدâK يف قمة 

�لكويa .âعلى عك�ص كل �لتوقعات –ولâ �الن≥�صامات و�التهامات �ملتبادلة �إ¤ م�صا◊ة 

�صد��صية قادها �مللك عبد �ˆ بن عبد �لعزيز، �لذي بادر �ملجتمعÚ مبا ت�صمنت¬ كلمت¬ من 

مببادرة  يتعل≤  ما  وبالذ�ت  �لدوحة،  يف  غزة  قمة  م≥رر�ت   ìرو مع   k كãري� ت≥رتب   Êمعا

�ل�صالΩ �لعربية �لتي �أكد �أنها ”لن تب≥ى على �لطاولة �إ¤ �الأبد“، وو�صف¬ ملا حدç يف غزة 

 Ëت≥د �إعالن¬   ºK للرحمة“،  قلوبها  يف  مكان  ال  �إجر�مية  ع�صابة  aعل  من  ”جماRر  باأن¬ 

.
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�ململكة مليار دوالر م�صاهمة يف �صندو¥ �إعمار قطا´ غزة

وقد aاجاأ �مللك عبد �ˆ �مل�صاركÚ يف �ل≥مة بتëويل¬ جمرى �لتوقعات، �إذ قال يف �لكلمة 

k �أننا ŒاوRنا مرحلة  �لتي �أل≥اها يف �÷ل�صة �الaتتاحية: ”��صمëو� › �أن �أعلن با�صمنا جميعا

�ÿال± وaتëنا باب �الأخوة �لعربية و�لوحدة لكل �لعرب دون ��صتãناء �أو –فظ“.

”على  �إن   kالFقا غزة  على  �◊رب  بعد  ما  مرحلة  يف  للعرب  �ل�صيا�صي   ≥aالأ� وحدد 

و�أن   ،âوق كل  يف   k مفتوحا يكون  لن   Ωو�ل�صال �◊رب   Úب �ÿيار  �أن  تدر∑  �أن  �إ�رش�Fيل 

مبادرة �ل�صالΩ �لعربية �ملطروحة على �لطاولة لن تب≥ى على �لطاولة �إ¤ �الأبد“.

ح�صور  يف  لل≥مة  �الaتتاحية  �÷ل�صة  �صهدت¬  ما  مر�قبة  �أو�صا•   âو�صف وبينما 

�ل�صعودي  �لعاهل   Úب �أدو�ر  توRيع  مبãابة  كان  باأن¬  و�الأمر�ء  و�لروD�صاء  �مللو∑  من   17

و�لرFي�ص �مل�رشي ح�صني مبار∑، �أجمعâ �لتعلي≥ات على �أن �مللك عبد �ˆ بفتë¬ �صفëة 

â– k عباءت¬، وهو ما عك�صت¬  �مل�صا◊ات �ل�صيا�صية قد ‚í يف ⁄ �ل�صمل �لعربي جمدد�

�لرFي�ص  من   kكال  âصمV و�لتي  �÷ل�صة،   Ö≤ع �إقامت¬  م≥ر  يف   Úملجتمع� �لزعماء  �صورة 

�آل  �ل�صوري ب�صار �الأ�صد، و�مل�رشي ح�صني مبار∑، و�أمري قطر �ل�صيخ حمد بن خليفة 

KاÊ، و�لعاهل �الأردÊ �مللك عبد �ˆ �لãاÊ بن �◊�صÚ، و�لعاهل �لبëريني �مللك حمد بن 

.ìالأحمد �÷ابر �ل�صبا� ìل�صيخ �صبا� âأمري دولة �لكوي� Öعي�صى �آل خليفة، �إ¤ جان

و�صب≤ �جتما´ �مل�صا◊ة �÷ل�صة �مل¨ل≥ة لل≥مة و�ملî�ص�صة للبåë يف موVصو´ غزة، 

�ÿارجية  لوRر�ء  م¨ل≤  �جتما´  ور�a≥ها  �صاعة،  من   Ìأك� موعدها  عن  تاأخرت  و�لتي 

�لعرب كر�ص الإعادة �صياغة �لبيان �ÿتامي لل≥مة، يف Vصوء �لتعديالت �لتي �أدخلâ علي¬، 

k يف �ص≥¬ �ل�صيا�صي، حيå ّ” �لتو�a≤ على Kالç ن≥ا• رFي�صية; �الأو¤: وق∞  وخ�صو�صا
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 ،Úا�صمîلزعماء �ملت� Úبزيار�ت متبادلة ب Ωانية: �ل≥ياãحمالت �التهامات �ملتبادلة، و�ل

و�لãالãة: معا÷ة �ÿالaات �ل≥اFمة aيما يت�صل بالعالقات �لãناFية.

كان  aيما  تعديل،  �أي  يلëظ   ºلa و�الجتماعي،  و�لتنموي  �القت�صادي  �ل�صّ≤  يف  �أما 

�إعمار غزة، a≥د  �مل�صاركة حجº م�صاهماتها يف �صندو¥  �لدول  k بالن�صبة لتëديد  متوقعا

 âأمري �لكوي� Ωيما قدa ،قيمت¬ مليار دوالر من �ململكة �لعربية �ل�صعودية k k �أوليا �صجل �كتتابا

k مببل≠ 500 مليون دوالر م�صاهمة يف مبادرة �لكويâ لتوaري �ملو�رد �ملالية �لالRمة  تبعا

�القت�صادي  �ملل∞  �لدولة الإعطاء  �لعربية، وذلك يف م�صعى من هذ√  �لتنموية  للم�صاريع 

و�لتنموي �الأهمية �لتي ي�صتë≥ها من حيå توaري �لتمويل للم�صاريع �ملطروحة.

و�ت�صمâ �أجو�ء �مل�صا◊ة �ل�صد��صية باأحاديå ودية، �إذ �أجمع �◊اVرشون على ت≥دير 

على  و�إXهارها  �ملفاجاأة  لهذ√  �لتمهيد  يف   âلكوي� �أمري  ودور  �ل�صعودي،  �لعاهل  موق∞ 

�لفور يف �صكل قمة عربية �صد��صية، هدâa �إ¤ توجي¬ ر�صالة قوية مفادها �أن �لعرب يرون 

��صتوجÖ خطو�ت كبرية و��صتãناFية على  �أن ما ح�صل يف غزة حدç كبري و��صتãناFي، 

.
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م�صتوى �إعادة �إحياء �لت�صامن �لعربي �ملف≥ود منذ �أ�صهر طويلة

بالعدو�ن  و�صفت¬  ما   ،“âلكوي� ”�إعالن   ºص�� حمل  �لذي  بيانها،  يف  �ل≥مة   âأد�ن� وقد 

�الإ�رش�Fيلي �لهمجي على �ل�صعÖ �لفل�صطيني يف قطا´ غزة. ون�ص �لبيان على �أن جمل�ص 

جامعة �لدول �لعربية على م�صتوى �ل≥مة �ملنع≥د يف دولة �لكويâ 19-2009/1/20، وبعد 

�أن تد�ر�ص م�صتجد�ت �لوVصع �ÿطري �لناجº عن �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة، 

و�ÿطو�ت �لو�جÖ �تîاذها، يتوج¬ بتëية �إكبار و�إجالل لل�صعÖ �لفل�صطيني يف م≥اومت¬ 

�لبا�صلة ملو�جهة �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي، ويدين هذ� �لعدو�ن �لهمجي �لذي �أوقع �الآال± من 

.kالFها k �ل�صهد�ء و�÷رحى و�أحدç دمار�

غزة،  قطا´  من   k aور� و�الن�صëاب  �الإ�رش�Fيلي،  �لعدو�ن  ”بوق∞  �ملجل�ص   Öوطال

وتãبيâ وق∞ �إطال¥ �لنار، ورaع �◊�صار �÷اFر“. وحّمل �ملجل�ص ”�إ�رش�Fيل“ �مل�صوDولية 

 ،ºF�و مالح≥ة مرتكبي هذ√ �÷رëن Ωاذ ما يلزîحرب، و�ت ºF�ل≥انونية عما �رتكبت¬ من جر�

”كما �أكد �ل≥ادة عزمهº على ت≥دË كاaة �أ�صكال �لدعº مل�صاعدة �ل�صعÖ �لفل�صطيني و�إعادة 
�إعمار غزة ورحبو� بامل�صاهمات �لتي ّ” �الإعالن عنها يف هذ� �الإطار“.

وذكر �لبيان �أن �ل≥ادة كلفو� وRر�ء �ÿارجية و�الأمÚ �لعاΩ للجامعة �لعربية مبتابعة 

�مل�صا◊ة  لتë≥ي≤  �لعربية;  با÷هود  و�لدaع  �ملوVصو´،  هذ�  م�صتجد�ت  حول  �لت�صاور 
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 Úل�رشيف� Úرم◊� Ωلوطنية �لفل�صطينية، وتن≥ية �الأجو�ء �لعربية بالبناء على مبادرة خاد�

.
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�مللك عبد �ˆ بن عبد �لعزيز �آل �صعود وما ّ” –≥ي≥¬ يف قمة �لكويâ يف هذ� �ملجال

3. مواق∞ بع†س الدو∫ العربية: 

ب≥در ما يك�ص∞ �لرتكيز على �أهمية �مل�صا◊ة �لعربية �لتي جرت يف قمة �لكويâ من 

�ل�صلطة“ يف عاملنا  ب`”�صî�صانية  �لعربية، وبالذ�ت ما يتعل≤  �ل�صيا�صة  بع�ص خ�صاF�ص 

�لعربية  �لدول  بع�ص  مو�ق∞   íيف�ص ما  ب≥در  �ل�صيا�صات،  جوهر  ح�صاب  على  �لعربي 

 Ωدîت�صت �ل≥�صية  �أن  وكي∞  �لفل�صطينية،  �ل≥�صية  حول  �ختالaاتها  ح≥ي≥ة  ويك�ص∞ 

– �لعربي. aكل ما حدç من عر�∑ عني∞ بÚ دول  �أدو�ت �ل�رش�´ �لعربي  كو�حدة من 

�الإ�رش�Fيلي  للعدو�ن  �لãالKة  �الأ�صابيع  مدى  على  �ملمانعة  fiور  ودول  �العتد�ل  fiور 

على قطا´ غزة تر�جع �أماΩ عنا¥ �لزعماء و�أولوية ما ّ” �لتو�a≤ حول¬ يف جل�صة �مل�صا◊ة 

مب≥ر �إقامة �مللك عبد �ˆ، وبالتëديد: وق∞ حمالت �التهامات، و�ل≥ياΩ بزيار�ت متبادلة، 

ومعا÷ة �ÿالaات �ل≥اFمة يف ما يت�صل بالعالقات �لãناFية، وبÚ هذ� كل¬ �ختفâ �÷�صور 

�لتي بدت عالية بÚ �ملعتدلÚ و�ملمانعÚ ب�صبÖ �÷ر�ºF �لتي �رتكبâ �أKناء �لعدو�ن Vصّد 

�ل�صعÖ �لفل�صطيني يف قطا´ غزة. 

k �لرتكيز على مو�ق∞ بع�ص �لدول �لعربية من �لعدو�ن،  Vصمن هذ� �لفهº يبدو Vرشوريا

Vصمن  �لدول،  هذ√  الأد�ء   Ωلعا� �لتëليل  خالل  من   âتك�صف �ملو�ق∞  هذ√   ºمعظ الأن  ذلك 

�الإطار �÷ماعي �لعربي، �صو�ء على م�صتوى موD�ص�صات جامعة �لدول �لعربية )�ملجل�ص 

�لوR�ري – �ملندوبون �لد�Fمون و�الأمانة �لعامة( �أΩ على م�صتوى موD“ر�ت �ل≥مة �لعربية 

للعدو�ن على غزة. ويكن ت≥�صيº هذ√  �لãالKة  �الأ�صابيع  �لتي ع≥دت على مدى  �الأربعة 

دول   ºK �ملمانعة،  fiور  ودول  �العتد�ل،  fiور  دول  هي:  جمموعات،   çالK �إ¤  �لدول 

�لو�ص§ �لعربية خارê �العتد�ل و�ملمانعة.

اأ. مواق∞ Oو∫ العتدا∫ العربية: 

على �لرغº من وجود قو��صº م�صرتكة عديدة بÚ �لدول �لãمانية �لتي –مل ��صº دول 

�العتد�ل )جمموعة 6+2(، �أي دول جمل�ص �لتعاون �ÿليجي �ل�صتة وم�رش و�الأردن، �إال 

�أن هذ√ �الأRمة ك�صفâ عن “ايز�ت يف هذ√ �ملو�ق∞، حيX åهرت م�رش و�ل�صعودية �أقرب 

ومتمايزة  متعارVصة  مبو�ق∞  قطر  و�نفردت  م�صى،   âوق �أي  من  �لبع�ص  بع�صهما  �إ¤ 

مو�ق∞   âكان  Úح يف  عمان،  �صلطنة   k جزFيا و�أيدتها  و�ل�صعودي،  �مل�رشي   Úملوقف� عن 



176

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

k على �العتد�ل و�لتز�Ω مو�ق∞ و�صطية بÚ م�رش و�ل�صعودية  �لدول �الأخرى �أكÌ حر�صا

 Úللموقف  k تفهما  Ìأك� و�لبëرين   âلكوي�  âكان لكن  �أخرى،  ناحية  من  وقطر  ناحية  من 

k د�خل  �مل�رشي و�ل�صعودي، يف حÚ كانâ مو�ق∞ دولتي �الإمار�ت و�الأردن �الأكÌ تو�Rنا

جمموعة �لدول �لãمانية �ملعتدلة. 

k غري م�صبو¥ يف مو�ق∞ دول جمل�ص �لتعاون،  و�إذ� كانâ �الأRمة قد aرVصâ �ن≥�صاما

بها  لتدaع  �العتد�ل  fiور  من  قطر   âو�نتزع  ،k �صعوديا  -  k م�رشيا  k ت≥اربا �أXهرت  aاإنها 

نëو fiور دول �ملمانعة، ولعل م≥ارنة م≥رر�ت وتوجيهات موD“ر قمة غزة يف �لدوحة 

مب≥رر�ت قمة جمل�ص �لتعاون يف م�ص≥§ و�ل≥مة �ÿليجية �لطارFة يف �لرياVص كا±m الإXهار 

�أRمة غزة د�خل جمل�ص �لتعاون �ÿليجي. هذ� �لتمايز  �أحدKت¬  مدى هذ� �الن≥�صاΩ �لذي 

يكن �لتعر± علي¬ على �لنëو �لتا›:

:…ö�1. املوق∞ امل

النت≥اد�ت  غزة  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  Œا√  �لر�صمية  م�رش  �صيا�صة   âصVتعر

حادة تذّكر بردود �لفعل �ل¨اVصبة �لتي عمâ �لعا⁄ �لعربي ع≥R Öيارة �لرFي�ص �مل�رشي 

�ل�صاب≤ �أنور �ل�صاد�ت لل≥د�ص، وما تبعها من �إبر�Ω معاهدة �صالΩ منفرد مع ”�إ�رش�Fيل“ 

�صنة 1979، �أa�صâ يف �لنهاية �إ¤ Œميد ع�صوية م�رش يف جامعة �لدول �لعربية ملا ي≥رب 

.
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من ع�رش �صنو�ت ون≥ل م≥رها �إ¤ تون�ص

�إ¤  �الإ�رش�Fيلي،  �لعدو�ن  �مل�رشي من  �ملوق∞  تناول تفا�صيل  �الإ�صارة، قبل  وŒدر 

جمموعة من �لعو�مل �لتي ت�صب§ �إي≥ا´ وتوج¬ �ملوق∞ �مل�رشي من �ل≥�صية �لفل�صطينية 

k، ومن �لتطور�ت على �ل�صاحة �لفل�صطينية بعد �النتîابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية  عموما

يف كانون �لãاÊ/ يناير 2006 على وج¬ �ÿ�صو�ص، ومن �أبرR هذ√ �لعو�مل:

تنظر م�رش �إ¤ �ل≥�صية �لفل�صطينية من خالل دورها �الإقليمي و�لعربي و�الإ�صالمي،  �أ. 

�ل≥ومية Œا√ aل�صطÚ و�صعبها. وت�صعى م�رش لتعزيز  ومن خالل م�صوDولياتها 

K≥لها �لنوعي ك≥وة �إقليمية، وfiور ال يكن Œاهل¬.

�إليها �لنظاΩ �ل�صيا�صي،  �أهº �لعو�مل �لتي يرتكز  �أمنها �ل≥ومي من  �أن  ترى م�رش  ب. 

aم�رش تن�ص¨ل عادة بتاأمÚ حدودها �ل�رشقية، وتî�صى من �نك�صاaها �إذ� ما وجدت 

قوى معادية �أو �أخطار كامنة.
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�لتزΩ �لنظاΩ �مل�رشي م�صار �لت�صوية �ل�صلمي منذ �أن ع≥د �تفاقيات كامÖ ديفيد مع   .ê

1978، ويرى نظاΩ �◊كº يف م�رش �أن �لت�صوية مع ”�إ�رش�Fيل“  ”�إ�رش�Fيل“ �صنة 
�ل≥وى  مو�Rين  يف   k كبري�  kختالال� ت�صهد  �لتي  �ملرحلة،  وXرو±  �ل�رشورة  �أملتها 

ل�صالí ”�إ�رش�Fيل“.

�لفل�صطينية  بال≥ياد�ت  عالقتها  على   k �إيجابا �لت�صوية  مب�صار  م�رش   Ω�لتز� �نعك�ص  د. 

 k وحركة aتí �لتي تبنâ م�رشو´ �لت�صوية و�تفاقات �أو�صلو. كما �نعك�ص ذلك �صلبا

على نظرتها للف�صاFل �لتي ��صتمرت يف �الإ�رش�ر على خيار �مل≥اومة، ويف طليعتها 

 Ωوعد �لو�قعية،  عن   k وبعد� �لت�صوية،  مل�صار   kتعطيال ذلك  يف  م�رش  ور�أت  حما�ص، 

قدرة على aهº �لتع≥يد�ت �لدولية وكيفية �لتعامل معها.

�ل�صاأن  يف  �ل≥اFد  ”�الأبوي“  دورها  متابعة  يف  �ال�صتمر�ر  على  م�رش   âحر�ص  .√

�لفل�صطيني، وحر�صâ �أال ت≥طع ”�صعرة معاوية“ مع �أي من �الأطر�± �لفل�صطينية، 

مبا aيها حما�ص، مهما كان �ختالaها معها.

 íتa ي�ص عبا�ص و�مل�صار �ل�صيا�صي ◊ركةFمل�رشي للر� Ωلنظا� ºمن دع ºعلى �لرغ و. 

و�لرتهل  �لتفكك  حالة  من  قل≥ة  �مل�رشية  �ل�صلطات  aاإن  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف 

�لت�صوية  مل�صار   kصال�a يعني  قد  ما  وهو   ،íتa حركة  منها   Êتعا �لتي  و�لف�صاد 

 Öل�صع� قيادة  توليها  �إ¤  يوDدي  قد  ‡ا  حما�ص،   k و–ديد�  ،Úلالإ�صالمي  k و�صعود�

�لفل�صطيني.

 ،Úل�صطيني ينتمي �إ¤ حركة �الإخو�ن �مل�صلمa ±ت�صعد �ل≥اهرة بالتعامل مع طر ⁄  .R

�◊ركة �لتي ب≥يâ عالقاتها مع �لنظاΩ �مل�رشي fiكومة لع≥ود بالتوتر و�لريبة. 

)حما�ص(،  �لفل�صطيني   ºلتنظي� هذ�  مع  للتعامل  م�صطرة  نف�ص¬   âلوق� يف  وهي 

k من �ل�رشعية �لفل�صطينية  ب�صبÖ قوة �أد�F¬ و�ت�صا´ �صعبيت¬، حيå بات يãل جزء�

�إKر aوR√ بانتîابات �ملجل�ص �لت�رشيعي مطلع �صنة 2006.

�إد�رة قطا´ غزة عليها; عالوة  ”�إ�رش�Fيل“ باإل≥اء تبعات  ⁄ ت¨فل م�رش عن رغبة   .ì

�صيناء  �صëر�ء  �إ¤   Úلفل�صطيني� بتهجري  تنادي  �إ�رش�Fيلية  �أ�صو�ت  وجود  على 

 ìصا´ �لفل�صطينية، و�مل�صاعدة على ‚اVيها. ‡ا جعل ��صت≥ر�ر �الأوa ºوتوطينه

.
45

قياΩ �لدولة �لفل�صطينية، بالن�صبة مل�رش، م�صاألة ذ�ت �أبعاد وطنية و��صرت�تيجية
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 ،Úل�صطaوت�صاعد �مل≥اومة يف كل من لبنان و ،¥Rإ¤ ماأ� بو�صول عملية �لت�صوية   .•

 ºت ع�صكرية و�صيا�صية مهمة، و�إ�رش�ر �ل≥يادة �مل�رشية بالرغ�Rو–≥ي≥ها الإ‚ا

k مع تز�يد �لدور  k يف �صيا�صاتها دون مر�جعة، خ�صو�صا من ذلك على �مل�صي قدما

 íت�صب �أن  �لطبيعي  من   íأ�صب� �لوطني،  �◊زب  يف  �ل�صيا�صات  ÷نة  تلعب¬  �لذي 

a kاعالk يف fiاور بدت يف �الأ�صل حري�صة على Œنبها، ‡ا �أVصع∞ من  م�رش طرaا

غزة،  يف  �لوVصع  تفجر   ÖنŒو �لفل�صطيني  �ل�صد´  ر�أب  على   §≤a لي�ص  قدرتها، 

.
46

و�إ‰ا على طرì خيار�ت قادرة على �ÿروê من �ملاأR¥ �لر�هن

�ل¨ي§، وRير  �أبو  �أحمد  �أن  �إال  �الأRمة،  �ملكãفة مع  �لتفاعالت �مل�رشية  �لرغº من  على 

�مل≥ابلة  يف  موجزة  عبار�ت  يف  �لتفاعالت  هذ√  كل  عنا�رش  �أجمل  �مل�رشي،  �ÿارجية 

�لتلفزيونية �لتي �أجر�ها مع fiطة تلفزيون �أوربOrbit â م�صاء 2009/1/27. 

�إن �الأطر�±   âإير�ن وحركة حما�ص وحزب �ˆ، وقال� �مل≥ابلة هاجمâ م�رش  يف هذ√ 

�لãالKة �صعâ خالل �◊رب على غزة �إ¤ �إ�صعال حرب يف �ل�رش¥ �الأو�ص§، و�إنهº عملو� 

على –ويل �ملنط≥ة �إ¤ �صد�Ω و�رش�عات ل�صالí �إير�ن، �لتي –اول ��صتîد�Ω �أور�قها 

 âصVقو ”م�رش  �إن  �ل¨ي§  �أبو  وقال  �لنووي.  �ملل∞  حول  �ل¨ربي  �ل�ص¨§  من   êروîلل

fiاوالت قطر ترتيÖ قمة عربية ر�صمية حول غزة �أو�Fل �ل�صهر �◊ا› [يناير/ كانون 

 ≥ëصتل� â2009]; الأن هذ√ �ل≥مة يف حال �نع≥ادها ك≥مة عربية مكتملة �لن�صاب، كان Êاãل�

.
k بالعمل �لعربي �مل�صرت∑، ونëن نرى ما قد ال ير�√ �الآخرون“47 Vرشر�

من هذ� �لفهº تد�aعâ �ملو�ق∞ �مل�رشية من تطور�ت �الأRمة على �لنëو �لتا›: 

لوRيرة  �مل�رشي  �لرFي�ص  ��صت≥بال   Ωيو �صو�ء  املواL¡ة:   çحدو Oون  ا◊يلولة  اأ. 

، ومن خالل 
49

�أو بعد عودتها  ،
48

�ل�صيخ  Ωل�صاب≥ة يف منتجع �رش� �الإ�رش�Fيلية  �ÿارجية 

 âصن� حال  يف  غزة  قطا´  على  �ل�صيطرة  a≥د�ن  من  �مل�رشي  �ÿارجية  وRير  –ذير 

�أبو �ل¨ي§ ح�صÖ جريدة هاآرت�ص من  ”�إ�رش�Fيل“ عملية ع�صكرية يف �ل≥طا´. حيå حذر 
�أن  وحما�ص  الإ�رش�Fيل  �الأa�صل  من  ”�أن   k م�صيفا �ل�صيطرة“،  عن   êرîت قد  ”�الأمور  �أن 

.
يتنعا عن �ملو�جهة“50

ب. –ميπ حركة حما�س م�شوDولية العدوان: a≥د �تف≥â م�رش و�ل�صلطة �لفل�صطينية 

 êخر åي�ص �مل�رشي، حيFمود عبا�ص بالرfi ي�ص �ل�صلطةFعلى ذلك يف �لل≥اء �لذي جمع ر

عبا�ص من �لل≥اء لي≥ول �إن ”��صتمر�ر �لتهدFة كان من �صاأن¬ �أن يجنÖ �لفل�صطينيÚ �ل¨ار�ت 
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�الإ�رش�Fيلية“. �أما وRير �ÿارجية �مل�رشي a≥ال �إن �ل≥اهرة �أر�صلâ �لتëذير�ت ”ومن ال 

.
يتابع �لتëذير�ت aال يلوΩ �إال نف�ص¬“51

�الإخو�ن  جماعة  من  م�رش  مبوق∞  حما�ص  من  �مل�رشي  �ملوق∞  هذ�  يرب§  �لبع�ص 

�رشو•  –دي  على  حما�ص  حركة   Dلتجرو aعل  رّد  باأن¬  يف�رش√  من  وهنا∑   ،
52

Úمل�صلم�

�إa�صال �لو�صاطة �مل�رشية، ومن  �إ¤  �لفل�صطينية �لتي �صاغتها �ل≥اهرة، و�أدت  �مل�صا◊ة 

a ºKاإن هذ� �ملوق∞ �مل�رشي من حما�ص ال يهد± �إ¤ �إ�ص≥اطها يف غزة ب≥در ما يهد± �إ¤ 

 Úص�ëلت �لنار  لوق∞  جديد  التفا¥  باÿ�صو´  حما�ص   Ω�و�إلز جديدة  لعبة  قو�عد  �إيجاد 

.
�لو�قع �الأمني جنوب ”�إ�رش�Fيل“53

 k k وقاطعا ج. التم�ش∂ بالعÓقات مع ”اإ�öاFيπ“: حيå كان �ملوق∞ �مل�رشي و�Vصëا

�لعدو�ن   Úب �لرب§  ”�إ�رش�Fيل“ ورa�ص  مع  �لعالقات  ل≥طع  �لد�عية  �ل�ص¨و•  رa�ص  يف 

على غزة و�لعالقات �لãناFية بÚ �ل≥اهرة وتل �أبيÖ، بل على �لعك�ص، حر�صâ �ل≥اهرة، يف 

�صيا¥ تبير �لتم�صك مب�صتوى �لعالقات �لدبلوما�صية دون تاأKري، على �عتبار عالقاتها 

ب`”�إ�رش�Fيل“ توaر �أرVصية لالت�صال مع �÷انÖ �الإ�رش�Fيلي وتتيí قنو�ت لل�ص¨§ علي¬ 

a ،k≥د طولبâ �ل≥اهرة  . وŒدر �الإ�صارة �إ¤ �أن هذ� �ملوق∞ �مل�رشي لي�ص جديد�
54

با�صتمر�ر

k يف �ل�صنو�ت �الأخرية باتîاذ �إجر�ء دبلوما�صي ع≥ابي Vصّد ”�إ�رش�Fيل“ على �مل�صار  كãري�

�صيا¥  ويف   .
55

�لتوج¬ ذلك  رa�ص  هو   âابãل� �مل�رشي  �ملوق∞  وكان  للعالقات،  �لãناFي 

�لتëر∑ �مل�رشي لوق∞ �لعدو�ن على غزة، ��صتدعâ وR�رة �ÿارجية �مل�رشية �ل�صفري 

و��صتياءها  م�رش  �إد�نة  الإبالغ¬  للعدو�ن،  مبا�رشة  �لتا›   Ωليو� يف  بال≥اهرة  �الإ�رش�Fيلي 

�متãال  ”وVرشورة  �ملوق∞  بهذ�   k جمدد� الإبالغ¬  Kانية  مرة   √Dصتدعاو��  ”ّ  ºK �ل�صديد، 

الإطال¥  �لفوري  و�لوق∞  �مل�رشية  للمبادرة  و�ال�صتجابة  �الأمن،  جمل�ص  ل≥ر�ر  �إ�رش�Fيل 

.
�لنار يف قطا´ غزة“56

O. تعاط∞ ن�شب« مع املدنيÚ: رغº –ميل حما�ص �مل�صوDولية �الأ�صلية عن �لعدو�ن، 

ورa�ص �تîاذ �إجر�ء ع≥ابي KناFي Vصّد ”�إ�رش�Fيل“، Xلâ �ل≥اهرة حري�صة على fiاولة 

جهودها  من  �أ�صا�صي  �صّ≤  وتركز   ،Úلفل�صطيني�  Úملدني�  Úب �لب�رشي  �لنزي∞  وق∞ 

 âودع ،íaمعب ر íل≥اهرة بفت�  âلذلك قام  ،Êالإن�صا� �لبعد  �لعدو�ن على  للتعامل مع 

 Öلتجن ”�إ�رش�Fيل“  على  �ل�ص¨§  �إ¤  و�◊≥وقية  �الإغاKية  و�ملنظمات  �لدو›  �ملجتمع 

�لفر�صة لتلك �ملنظمات لتبا�رش عملها. لكن لوحظ على ذلك  ��صتهد�± �ملدنيÚ، و�إتاحة 

�الأهلية  �ملنظمات  من  كãري  نظر  وجهة  من   k كاaيا يكن   ⁄ �أن¬  �مل�رشي،  �ملوق∞  يف  �مل�صار 



180

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

�أن  �أها› غزة، بيد  �إ¤  �إ¤ ت≥دË م�صاعد�ت طبية و�إن�صانية وغريها   âلتي �صع� و�لدولية 

�ملرور من و�إ¤  �ل≥اهرة على  �لتي aرVصتها  �إد�رة م�رش لعملية aتí معب رía و�ل≥يود 

 Úملدني� Úصّد �لفل�صطينيV Dصع �نت≥اد حاد و�تهامات بالتو�طوVم�رش مو âصعVل≥طا´ و�

.
57

Öصّد حركة حما�ص وح�صV لعزل ولي�ص�

 âبيãعلى ت k k ملëوXا √. اإعطاA الأولوية لوق∞ اإطÓق النار: حيå �أبدت م�رش حر�صا

�لنار ب�رشعة، و�◊يلولة  �إطال¥  �لعمل على وق∞  �أبرRها  جمموعة من �ملطالÖ �ملتكاملة 

على  �◊ر�ص  مع  لل≥طا´،  �÷¨ر�يف  �لنطا¥   êخار �إ¤  �لع�صكرية  �لعمليات  �متد�د  دون 

�أو  �أمنية  �إ�صكاليات   çحدو دون  و�◊يلولة  و�ل≥طا´،  م�رش   Úب �◊دود  على  �ل�صيطرة 

�صكان¬،  من  �ل≥طا´  تفري≠  خ�صية  �مل�رشية  �الأر�Vصي  ناحية  �ل≥طا´  من  جماعي  هروب 

�إVصاaة �إ¤ تاأمÚ �ملعونات �الإن�صانية و�الإغاKة الأهل �ل≥طا´. ويف خطاب �لرFي�ص �مل�رشي 

ح�صني مبار∑ يف 2008/12/30، ّ” –ديد �أ�ص�ص �لتëر∑ �مل�رشي على �لنëو �لتا›:

 k وق∞ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي مبا يتيí �لعودة �إ¤ �لتهدFة، و�إعادة aتí �ملعابر تîفيفا  •

ملعاناة �ل�صعÖ �لفل�صطيني.

رa�ص �أي flط§ �إ�رش�Fيلي للف�صل بÚ �ل�صفة و�ل≥طا´، و�لتن�صل من م�صوDوليتها   •

عن غزة و–ميل م�رش تبعاتها، و–ميل �الأردن م�صوDولية �ل�صفة.

�أن م�رش لن تكر�ص �النف�صال بÚ �ل�صفة و�ل≥طا´ بفتí معب رía يف غياب �ل�صلطة   •

�لفل�صطينية و�ملر�قبÚ �لدوليÚ )�اللتز�Ω باتفاقية 2005(.

�أن  �رش•  �الحتالل،  م≥اومة  يف   âابãل� �لفل�صطيني   Öل�صع�  ≥ëب توDمن  م�رش  �أن   •

تكون م≥اومة م�صوDولة ت�صع يف �عتبارها �ملكا�صÖ و�ÿ�صاFر �لتي يكن �أن Œلبها 

.Öلل�صع

�أن م�رش �صتو��صل جهودها من �أجل –≥ي≤ م�صا◊ة aل�صطينية �صاملة، وتدر∑   •

.
58

�أن جوهر �ل≥�صية هو �إنهاء �الحتالل و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية

 ”ّ مبار∑  �لرFي�ص   ¬Fول≥ا لل≥اهرة  �لفرن�صي  �لرFي�ص  Rيارة  و�أKناء   2009/1/6 ويف 

�الإعالن عن �أ�ص�ص �ملبادرة �مل�رشية الحتو�ء �ملوق∞، وت�صمنâ �لعنا�رش �لãالKة �لتالية:

لفرتة  �لنار  الإطال¥  aوري  لوق∞  �لفل�صطينية  و�لف�صاFل  ”�إ�رش�Fيل“  قبول   •

ومو��صلة  �ل≥طا´،  �أها›  الإغاKة  للم�صاعد�ت  �آمنة  ‡ر�ت   íتa  íيتي مبا  fiددة، 

–ركها للتو�صل �إ¤ وق∞ �صامل ونهاFي الإطال¥ �لنار.



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 181

املواقف العربية

�أجل  من  عاجل  الجتما´  �لفل�صطيني   Öو�÷ان ”�إ�رش�Fيل“  من   kكال م�رش  دعوة   •

�لتو�صل �إ¤ �لرتتيبات و�ل�صمانات �لكفيلة بعدΩ تكر�ر ما حدç يف غزة ومعا÷ة 

م�صببات¬ مبا يف ذلك تاأمÚ �◊دود، ومبا ي�صمن �إعادة aتí �ملعابر ورaع �◊�صار، 

و��صتعد�دها �مل�صاركة يف مناق�صة ذلك مع �÷انبÚ �لفل�صطيني و�الإ�رش�Fيلي، ومع 

�ال–اد �الأوروبي وباقي �أطر�± �لرباعية �لدولية.

�لفل�صطينية للتجاوب مع �÷هود �مل�رشية لتë≥ي≤  Œديد م�رش دعوتها �ل�صلطة   •

 Öديات �لتي تو�ج¬ �ل�صعëلت� Rي�صي لتجاوFلر� Öا¥ �لوطني، باعتبار√ �ملطلaلو�

.
59

�لفل�صطيني

�ل≥و�ت  �ن�صëاب  �إ¤  �لدعوة  تت�صمن   ⁄ �مل�رشية  �ملبادرة  �أن  �إ¤  �الإ�صارة  وŒدر 

�الإ�رش�Fيلية من قطا´ غزة يف حال وق∞ �إطال¥ �لنار. ويف هذ� �ل�صيا¥ �أكد �أ�صامة حمد�ن 

 k يف ت�رشيëات ل≥ناة �÷زيرة �لف�صاFية �أن ”�ملبادرة �مل�رشية بëاجة �إ¤ تعديل“، موVصëا

�أن وaد حركت¬ �صي≥دΩ ”روDية و�Vصëة“ ت≥وΩ على KالKة مطالÖ، هي: وق∞ �إطال¥ �لنار، 

و�أكد  �ل≥طا´.  معابر   íتa عب  �◊�صار  وaّك  غزة،  من  �الإ�رش�Fيلية  �ل≥و�ت  و�ن�صëاب 

”هنا∑ مطالa Öل�صطينية نëن  حمد�ن رa�ص حركت¬ وجود قو�ت دولية يف غزة وقال: 

�أن يتفهº �÷انÖ �مل�رشي ذلك، و�أال يكون يف موق∞  �لتناRل عنها، و�أرجو  ل�صنا بو�رد 

 .
fiايد بيننا وبÚ �إ�رش�Fيل“60

ويف نهاية �ملطا±، وبعد KالKة �أ�صابيع من �ملفاوVصات �ل�صاقة �لتي قادها �مل�رشيون، 

 Öمع �÷ان ºيليون �÷ميع بالذهاب �إ¤ و��صنطن، وتوقيع بروتوكول تفاهF�اجاأ �الإ�رشa

 ،ºلتفاه� بهذ�  �أحا•  �لذي  �الإعالمي   èل�صجي� من   ºوبالرغ  .2009/1/16 يف  �الأمريكي 

aاإن ما Vصّم¬ ال يî�ّص �÷انÖ �لفل�صطيني باأي حال من �الأحو�ل; aالفل�صطينيون لي�صو� 

وذ�ت  م�صت≥لة  و�إ�صالمية  عربية  دول  �صيادة  و�رشو•   íم�صال  Úتاأم عن   ÚولDم�صو

k عن �لعجز عن aرVص  �صيادة. كان �لتفاهº �الإ�رش�Fيلي – �الأمريكي، يف �أحد جو�نب¬، تعبري�

�ل�رشو• �الإ�رش�Fيلية على �لفل�صطينيÚ، ويف جانÖ �آخر من¬، كان �التفا¥ fiاولة النتها∑ 

�ل�صيادة �مل�رشية على وج¬ �ÿ�صو�ص، الأن حدود قطا´ غزة �لبية �لوحيدة مع �لعا⁄ 

هي �◊دود مع م�رش، ولذ�، a≥د جاء �التفا¥ مفاجاأة، خا�صة لل≥اهرة، و�رشعان ما �أطل≤ 

.
61

ردود aعل غاVصبة من �لرFي�ص �مل�رشي ووRير خارجيت¬
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�إد�رة   âصتبطن�� �تفا¥،  �لنار، بدون  �إطال¥  �الإ�رش�Fيلي عن وق∞  �الإعالن  �أن  ويبدو 

 Ωرش� قمة  ع≥د  يف  �مل�صارعة  �إ¤  مب�رش  دaع  ما  وهو  �مل�رشية.  للمبادرة  �إ�رش�Fيلية  Xهر 

لتنفيذ  �لعبية  �لدولة  �ل�ص¨§ على  �الأول:   ;Úaل≥مة –≥ي≤ هد�  âaصتهد�� �ل�صيخ. وقد 

 :Êاãو�ل م�صب≤.  ر�صمي  �تفا¥  بدون  حتى  �لعامة،  خطوطها  يف  �مل�رشية  �ملبادرة  بنود 

حكومة  تكون  �أن   Öلتجن غزة،  قطا´  �إ¤  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لعودة  ناaذة   íتa fiاولة 

حما�ص هي من ي≥ود عملية �إعادة بناء �ل≥طا´. على ما يبدو �أن �لهد± �الأول قد –≥≤، 

�أن قوى  �أن يعني هذ�  �أعيد ل¬ �العتبار، بدون  �أن �الإطار �لعاΩ للمبادرة �مل�رشية  مبعنى 

 .Úالأوروبي� وبع�ص  �الإ�رش�Fيليون  يطلبها  �لتي  و�ل�رشو•  بالتفا�صيل  �صت≥بل  �مل≥اومة 

ولكن �لهد± �لãاÊ لن يتë≥≤ ب�صهولة، الأن �لوقاFع على �الأرVص ت�صري �إ¤ تر�جع ملمو�ص 

.
62

ˆ� Ω�يف موقع ودور و�رشعية �صلطة ر

و. الت�شد… ملëور املمانعة وحما�Iö –ركات¬ والرO بعن∞ عل≈ انتقاOات¬: �إذ 

ركزت م�رش على هذ� �لدور بعد �أن تعرVصâ النت≥اد�ت مو�صعة من قادة ورموfi Rور 

�ملمانعة، وخا�صة �ل�صيد ح�صن ن�رش �ˆ �الأمÚ �لعاΩ ◊زب �ˆ، وخالد م�صعل، وقياد�ت 

�إير�نية، خا�صة علي الريجاAli Larijani Ê رFي�ص جمل�ص �ل�صورى �الإير�Ê �لذي وج¬ 

�الإ�رش�Fيلية  �ÿارجية  وRيرة  ليفني  ت�صيبي  ال�صت≥بالها  �مل�رشية  لل≥يادة   k مبكر�  Ωللو�

�ل�صاب≥ة قبل �صّن �لعدو�ن على غزة.

ويف �لوقâ �لذي و�صل aي¬ كل من مو�صى �أبو مرRو¥، ناÖF رFي�ص �ملكتÖ �ل�صيا�صي 

وR�رة  يف  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  �ل�صوDون  د�Fرة  رFي�ص  جلعاد،  وعامو�ص  حما�ص،  ◊ركة 

�لدaا´ �الإ�رش�Fيلية، �إ¤ �ل≥اهرة للبåë يف �رشو• و�صبل �لتو�صل �إ¤ �تفا¥ لوق∞ �إطال¥ 

�لنار، دعا م�صوDول م�رشي رaيع حركة حما�ص �إ¤ ”�لتîلي عن ح�صابات �إقليمية �أVرشت 

ت�صبÖ يف  �إقليمية  �أطر�±  �أح�صان  ”�ر“اء �◊ركة يف  �أن  �لفل�صطينية“، ور�أى  بال≥�صية 

 Öيل“ ت�صعى �إ¤ ”–≥ي≤ مكا�صF�لفل�صطيني“، و�عتب �أن ”�إ�رش� Öر ج�صيمة لل�صعFخ�صا

 êخار �ملوجودين  قادتها   Úب متباينة  مو�ق∞  من  حما�ص   Êتعا  âوق يف  �الأرVص  على 

�ل≥طا´ �لذين �صارو� رهاFن الإر�دة �أطر�± �إقليمية وبÚ قادتها يف �لد�خل �لذين يديرون 

k �إ¤ وجود ”تباين يف �لروDى بÚ �لطرÚa يف �صاأن وق∞ �لنار و�لتعامل  �مل≥اومة“، م�صري�

.“k مع �رشوط¬، وكيفية �مل�صي قدما

k يف �◊ديå عن قدر�تها �لع�صكرية، و�أن  و�أوVصí �أن م�رش ترى �أن حما�ص بال¨â كãري�

k �إقليمية �صعâ �إ¤ �مل�صاو�ة بينها وبÚ قدر�ت حزب �ˆ �لتي �أم�صâ �إير�ن و�صورية  �أطر�aا



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 183

املواقف العربية

�لذي  �ملمانعة  fiور  �أن  و�عتب  عنا�رش√.   Öوتدري  ¬ëت�صلي يف  �لع≥د  ون�ص∞  ع≥دين 

 ،k ت≥ود√ �إير�ن ”خط§ بعد �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة النت�صار �إعالمي، ولي�ص ميد�نيا

من خالل �لرتويè لنظرية مفادها �أن �◊ركة ⁄ تتاأKر بالعدو�ن لتمكينها بعد �نتهاF¬ من 

k يف ر�صº م�صت≥بل �لت�صوية �ل�صيا�صية، و�أن جمرد �الإب≥اء على قادة  k رFي�صيا �أن تكون العبا

.
�◊ركة �أحياء �نت�صار لها، حتى لو دمر �ل≥طا´ كل¬“63

وقدر �أن ”�إ�رش�Fيل“ �صتعمل على ”تدمري �ل≥طا´ من دون �لدخول يف حرب مدن مع 

م≥اتلي حما�ص“. وت�صاءل: ”�إذ� كان لدى �◊ركة �آال± �مل≥اتلa ،Úما �لفاFدة �إذ� ⁄ يت�صدو� 

يف  �ملمانعة  fiور   âصعVو غزة  قطا´  يف  �الأرVص  على  �الأوVصا´  �أن  ور�أى  للعدو�ن?“. 

 ،â≤≤– تاأكيد �أن ”حما�ص متما�صكة، و�أن �نت�صار�ت ¬Fعلى �أع�صا Öكبري، �إذ وج ¥Rماأ

k �إقليمية ورطâ �◊ركة يف �ملعركة �÷ارية  يف حÚ �أن �ل≥طا´ يتº تدمري√، وXهر �أن �أطر�aا

و–ريك  �الإعالمي   ºو�لزخ م�رش  على   Ωلهجو� �صوى  عون،  �أي  لها   Ωت≥د �أن  دون  من 

k يف م�صري معركة ع�صكرية“. و�أوVصí �أن  �÷ماهري يف تظاهر�ت، وهي �أمور ال توKDر كãري�

”�إير�ن و�صورية وقطر ⁄ ت≥دΩ ◊ما�ص �صوى �مل�صاندة �الإعالمية“. و�عتب �أن �ملبادرة 
و�ل�صباب   Ωالإعال� Vص¨و•  �أن   √Dأع�صاو� �عت≥د  ما  بعد  �ملمانعة  fiور  ”aاجاأت  �مل�رشية 

�لتي تعرVصâ لها �ل≥يادة �مل�رشية �صتجعل م�رش تن�صÖë من �ل�صاحة وترتكها الأطر�± 

 Êاãل�  Ωليو� �ل¨ي§ لرتكيا يف  �أبو  �أحمد  �أن Rيارة وRير �ÿارجية �مل�رشي  �أخرى“. كما 

 Öور، �لذي كان ي�صعى �إ¤ ��صت≥طاب �أن≥رة لتلعëح�صابات ذلك �مل âلبدء �لعدو�ن ”�أربك

k بديالk مل�رش“. دور�

�مل�رشي،  �لدور  عن   k بعيد� �لذهاب  fiاولة  �إ¤   Ωأيا� قبل   âصع� ”حما�ص  �أن  وك�ص∞ 

وتو�صيل ر�صاFل �إ¤ �إ�رش�Fيل عب �أطر�± �أخرى“. وقال �إن ”�الإ�رش�FيليÚ �أبل¨و� �ل≥اهرة 

�لعملية  –≥ي≤  قبل   ºيت لن  �لنار  وق∞  �أن  على  بالتاأكيد  �لر�صاFل  تلك  على  ردو�   ºباأنه

 ÚولDمل�صو� مع  �◊و�ر  با�صتمر�ر   ºمهت ”�الإ�رش�Fيلي   Öان÷� و�أن  �أهد�aها“،  �لع�صكرية 

�مل�رشيÚ يف �صاأن �الأوVصا´ يف �مل�صت≥بل“.

�الإد�رة   ºت�صل  Úح �إ¤  �◊رب  �أمد  الإطالة  خط§  �ملمانعة  ”fiور  �أن  �مل�صدر  ور�أى 

�الأمريكية �÷ديدة مهماتها، حتى يكون �أaر�د �ملëور عنا�رش رFي�صية يف �لتعامل مع هذ√ 

�لتي  �الإ�رش�FيليÚ يف �÷رية  �ملنط≥ة. وهذ� ي�صعهº يف �رش�كة مع  �الإد�رة ◊ل ق�صايا 

ترتكV Öصّد �لفل�صطينيÚ“. وو�ص∞ قادة حما�ص �لذين يفدون �إ¤ �ل≥اهرة باأنهº ”حاملو 
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��صتف�صار�ت  يëملون   §≤a  ºوه قر�ر،  �أي  �تîاذ   Úولfl ”لي�صو�   ºإنه� وقال  ر�صاFل“. 

�أن  على  و�صدد  و�لعك�ص“.   ،Úمل�رشي�  ÚولDمل�صو� �إ¤  �◊ركة  قيادة  من  و�إي�صاحات 

�لعدو�ن  لها حما�ص، وكذلك Vص¨و•  تتعرVص  �لتي  �الإقليمية  �ل�ص¨و•   ºتتفه” �ل≥اهرة 

 ºأي دع� Ëعن ت≥د Úها �الإقليميFلي �رشكاîأن تنتب¬ �إ¤ ت� Öعلى غزة“، لكن ”�◊ركة يج

على  �ل�ص¨و•  تكãي∞  ”Vرشورة  على  و�صدد  عليها“.  �ل�ص¨و•  يîف∞  لها  ع�صكري 

�إ�رش�Fيل لت≥بل بوق∞ �لنار“. وقال �إن ”م�رش ت�صاب≤ �لزمن لتë≥ي≤ هذ� �الأمر من خالل 

Rخº دبلوما�صي كبري“. ودعا حما�ص �إ¤ ”�أن تدر∑ �أن م�صلëة �ل�صعÖ �لفل�صطيني aو¥ 

كل �العتبار�ت �الإقليمية �أو �◊�صابات �الأخرى، و�أن ��صتمر�ر �الر“اء يف �أح�صان fiور 

.
�ملمانعة �صتكون ل¬ عو�قÖ وخيمة �أخرى“64

هذ√ �لروDى و�لت≥ييمات �أعاد �لرFي�ص �مل�رشي تاأكيدها خالل كلمة �أل≥اها يف 2009/2/4 

وقو´  منذ  نوع¬  من  �الأعن∞  هو   k هجوما �صّن   åحي �ل�رشطة،  بعيد  �الحتفال  مبنا�صبة 

fiاولة  هنا∑  �أن  �أXهرت  غزة  �أRمة  �أن  ر�أى  �إذ  �ملمانعة،  fiور  Vصّد  غزة  على  �لعدو�ن 

ال�صت¨الل �لعدو�ن لفرVص و�قع جديد على غزة ل�صÖë �ل�رشعية من �ل�صلطة، ومنëها 

للف�صاFل، وتكري�ص �ن≥�صاΩ �ل�صفة �ل¨ربية وقطا´ غزة. 

على  جديد  و�قع  لفرVص  �لعدو�ن  ��صت¨الل  fiاولة   kأي�صا�  âك�صف �الأRمة  �أن  �أكد  كما 

�لوVصع �لعربي �لر�هن، ي¨ري �ملعادلة ل�صالí قوى �إقليمية معروaة، وÿدمة flططاتها، 

.
65

يف �إ�صارة �إ¤ �إير�ن

R. رa†س ن�ö اأ… قوات Oولية عل≈ ا◊دوO امل�öية مع قطا´ ZزI, واإعÓن عدم 

– الأمريك«: جاء هذ� �لرa�ص �ل≥اطع على ل�صان  اللتزام بالتفاق الأمن« الإ�öاFيل« 

�أن  �أكد   åصع يف قطا´ غزة، حيVي�ص ح�صني مبار∑ يف كلمة متلفزة عن تطور�ت �لوFلر�

�أن  و�عتب  �ل≥طا´“،  مع  حدودها  على  دولية  قو�ت  ن�رش  قاطع  ب�صكل  ”ترa�ص  بالد√ 

يوDيدها  دولية   Öمطال على   k رد� جاء  �لرa�ص  هذ�   .
66

√RاوŒ يكن  �أحمر“ ال  ”خ§  ذلك 

، كما رa�صâ م�رش ما �أ�صيع عن طلبها من 
67

�الإ�رش�Fيليون من �أجل وق∞ �ل≥تال يف غزة

”�إ�رش�Fيل“ Rيادة عدد �ل≥و�ت �مل�رشية يف �ملنط≥ة ”ê“ �ملو�جهة ل≥طا´ غزة، كي تتمكن 
من Vصب§ �الأمن على �◊دود، و�أكدت ع≥Ö توقيع �التفا¥ �الأمني �الإ�رش�Fيلي - �الأمريكي 

�أنها غري ملزمة بهذ� �التفا¥ كما نفâ وجود مر�قبÚ �أمريكيÚ يف رía )�مل�رشية( ملر�قبة 

.
68

�الأنفا¥ �أو �إقامة ج�رش عاRل
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:»éليÿو∫ ‹ل�س التعاون اO ∞2. مواق

“ايزت دول جمل�ص �لتعاون �ل�صتة aيما بينها، aفي �لوقâ �لذي �ن�صجa ºي¬ �ملوق∞ 

 Úملمانعة، يف ح� �ملوق∞ �مل�رشي، �قرتبâ مو�ق∞ قطر من مو�ق∞ دول  �ل�صعودي مع 

�ل�صعودي   Úملوقف�  Úمبو�ق∞ و�صطية ب Ω�اللتز� �الأخرى على  �الأربعة  �لدول   âحر�ص

و�ل≥طري، �الأمر �لذي حال دون وحدة مو�ق∞ دول �ملجل�ص.

aرVص  �صاأن¬  من  عربي  موق∞  بلورة   Ωعد على   k حري�صا كان  �ل�صعودي  aاملوق∞ 

�أن  كما  �لت�صوية.  مل�رشو´  نهاية  وي�صع  غزة  قطا´  حدود   Rيتجاو �ملو�جهة  يف  ت�صعيد 

�ل�صعودية كانâ حري�صة على دعº موق∞ �ل�صلطة �لفل�صطينية، مبا يتو�a≤ مع �صيا�صة 

مع�صكر �العتد�ل، لذلك تبلورت �ملو�ق∞ �ل�صعودية يف �لن≥ا• �لتالية:

�إبد�ء حر�ص �صديد على �÷و�نÖ �الإن�صانية لل�صعÖ �لفل�صطيني يف �ل≥طا´، وتوجي¬  �أ. 

.
69

�نت≥اد�ت حادة ل`”�إ�رش�Fيل“، و�ملطالبة بالوق∞ �لفوري للعدو�ن

�مل�رشية  �ملبادرة  وتاأييد  تعديلها،  ورa�ص  �لعربية،   Ωل�صال� مببادرة   Ω�اللتز� ب. 

يف   ç�لالأحد خا�صة  قمة  لع≥د  توج¬  �أي   ºدع ورa�ص  �لعدو�ن،  بوق∞  �ÿا�صة 

غزة، بالت�صامن مع �ملوق∞ �مل�رشي الحتو�ء �ندaا´ دول �ملمانعة، وحرمانها من 

.
70

�لظهور كمد�aع وحيد عن �◊≥و¥ �لعربية وقيادة �الأمة

�صاأن¬  من  قوي  �أمريكي  دور  على  و�لتعويل  �الأمن،  جمل�ص  �إ¤  �الأRمة  ت�صدير   .ê

k، يف Xّل  وق∞ �لعدو�ن، و�◊يلولة دون وVصع دول �العتد�ل يف مو�ق∞ �أكÌ حرجا

.
71

�لت�صعيد �الإعالمي لدول �ملمانعة وVص¨و• �ل�صار´ �لعربي

�لدوحة،  يف  غزة  قمة  �نع≥اد  �ل�صعودية   âص�aر �لãالKة  �ملو�ق∞  هذ√  من   k و�نطالقا

�لدعوة  �ملبعÌة، من خالل  �لتعاون �ÿليجي  وحر�صâ على مللمة مو�ق∞ دول جمل�ص 

�إ¤ قمة خليجية طارFة بعد �أياΩ قالFل من �نتهاء �أعمال �ل≥مة �ÿليجية �لدورية يف م�ص≥§، 

 âلبيانات“، و�أيدت �ملبادرة �مل�رشية، وركزت يف قمة �لكوي� ºما �أ�صمت¬ ب`”قم âص�aور

�القت�صادية على �◊يلولة دون �نفر�• �ملوق∞ �لدو› حول م�رشو´ �لت�صوية ومبادرة 

”لن  �أن �ملبادرة �لعربية  �ل�صالΩ �لعربية، aبادرت على ل�صان �مللك عبد �ˆ باالإعالن عن 

تب≥ى على �لطاولة �إ¤ �الأبد“ يف fiاولة للتجاوب مع دعوة قمة �لدوحة باإنهاء �لرهان على 

مبادرة �ل�صالΩ �لعربية.
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مو�ق∞  مع   k �ن�صجاما  Ìو�أك حما�ص  حركة   Öمطال �إ¤  �أقرب   âكانa قطر  مو�ق∞  �أما 

دول �ملمانعة، حيå بادرت بالدعوة لع≥د قمة عربية طارFة ملناق�صة �لعدو�ن على غزة، 

ود�aعâ عن هذ√ �لدعوة يف �جتماعات وRر�ء خارجية جمل�ص �لتعاون �ÿليجي �ÿا�صة 

على  �لدعوة  �صعدت  جهودها   âصل�a وعندما  م�ص≥§،  يف  �لدورية  �ÿليجية  بال≥مة 

�مل�صتوى �لعربي، و��صتطاعâ �أن –�صل على مو�a≥ات �لعدد �ل≥انوÊ لع≥د قمة عربية 

�الإ�رش�ر  aكان  مو�a≥تها،   Öëص� على  عربية   k �أطر�aا �أجبت  �لتي  �ل�ص¨و•  لوال  طارFة 

على ع≥د �ل≥مة مبن ح�رش، وبالفعل ع≥دت �ل≥مة مب�صاركة 12 دولة عربية وم�صاركات 

�نتهاء   Ö≤ع �رشيعة  ”�إ�رش�Fيل“  مع  �لعالقات  بتجميد  قطر  مبادرة   âوكان  .
72

�إ�صالمية

.
73

�أعمال قمة �لدوحة

�الأربعة �الأخرى a≥د تر�وحâ بÚ �القرت�ب من �ملوق∞  �لدول �ÿليجية  �أما مو�ق∞ 

�ل�صعودي، خا�صة �لكويâ �لتي دعمâ “�صك �ل�صعودية بع≥د قمة �لكويâ �القت�صادية، 

 .âة قد تكون على ح�صاب قمة �لكويFص لع≥د قمة طار�a�لر� Öت �إ¤ �÷انRاëن� ºK ومن

�أما �صلطنة عمان a≥د �صاركâ يف قمة �لدوحة، يف حÚ تر�جعâ �الإمار�ت عن �مل�صاركة بعد 

�أن علمâ بدعوة �إير�ن ◊�صور تلك �ل≥مة.

3. املوق∞ الأرOين:

�ل�صعوبة،  �صديد  موق∞  يف  �الأردن  غزة  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  وVصع 

 kبديال k k بجعل �الأردن وطنا �ل≥ادة �الإ�رش�FيليÚ جمدد� k يف Xّل مطالبات لبع�ص  خ�صو�صا

للفل�صطينيÚ �أو ب�صº �ل�صفة �ل¨ربية �إ¤ �الأردن وVصº �ل≥طا´ �إ¤ م�رش، هذ√ �لتهديد�ت، 

”�إ�رش�Fيل“،  k مع  �لهاFلة �ملطالبة ب≥طع كل �لعالقات نهاFيا �ل�صعبية  �إ¤ �ل�ص¨و•  �إVصاaة 

 Úب �الأردن  يف   ºكëلل  êر◊� �ملوق∞  من  R�دت  مت�صددة;  قوية  ر�صمية  مو�ق∞  و�تîاذ 

يريدها،  ال  �أخرى  –ديات  يفرVص  ما  وهو  �ملمانعة  دول  �إ¤  �أقرب  يجعل¬  مبا  �لت�صعيد 

وبÚ �اللتز�Ω مبو�ق∞ دول �العتد�ل و–مل كل �◊رê و�ل�ص¨و• �ل�صعبية، ناهيك عن 

�ملîاو± من �لتد�عيات غري �ملعلومة لالأحد�ç، وخا�صة ما يتعل≤ بعالقة �الأردن بال�صفة 

�ل¨ربية.

لذلك، حر�ص �الأردن على �تîاذ مو�ق∞ �صيا�صية و�إعالمية تعفي¬ من �◊رê �ل�صعبي، 

k �إ¤ مو�ق∞ دول �العتد�ل، خا�صة م�رش و�ل�صعودية، وبالذ�ت ما يتعل≤  �Rاëّل منX ¬لكن

بوق∞  �ÿا�صة  �مل�رشية  �ملبادرة  وتاأييد  �لعربية،   Ωل�صال� مببادرة  م�صا�ص  �أي  برa�ص 
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�لعدو�ن، ورa�ص �مل�صاركة يف قمة ��صتãناFية �أو طارFة خا�صة ب¨زة. وقد عب �الأردن عن 

هذ� كل¬ من خالل �ملو�ق∞ �لتالية:

مع  �لعالقات  يف  �لنظر  باإعادة   íو�لتلوي للعدو�ن  �لفوري  بالوق∞  �ملطالبة  �أ. 

.
”�إ�رش�Fيل“74

�مللك   Öطال  åحي �لعدو�ن،  لوق∞  خا�صة  و�الأمريكي  �لدو›  �لدور  على  �لرتكيز  ب. 

عبد �ˆ �لãاÊ جمل�ص �الأمن بتبني قر�ر aوري ملزΩ بوق∞ �لعدو�ن، وبعد �صدور 

�ل≥ر�ر 1860 عن جمل�ص �الأمن طلÖ �مللك من ”�إ�رش�Fيل“ �اللتز�Ω بهذ� �ل≥ر�ر، ودعا 

.
75

�ملجتمع �لدو› �إ¤ �ل�ص¨§ عليها لاللتز�Ω ب¬

�لتëذير من �ملوD�مرة �لتي ت�صتهد± �ل�صعÖ �لفل�صطيني وم�صت≥بل¬ وح≥¬ يف �إقامة   .ê

دولت¬ �مل�صت≥لة، aفي ��صت≥بال¬ لوaد �لرتويكا �الأوروبية يف عّمان حر�ص �مللك عبد 

�ˆ �لãاÊ على �لرتكيز على ما يãل¬ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي ”من flاطر على ح≥و¥ 

�ل�صعÖ �لفل�صطيني، وخا�صة ح≥¬ يف دولة م�صت≥لة، وما يãل¬ من تهديد للجهود 

�أ�صا�ص  – �لفل�صطيني على  �الإ�رش�Fيلي  �إ¤ حّل �صلمي لل�رش�´  �ملبذولة للو�صول 

.
76“Úحّل �لدولت

مع   âكان قطر،  با�صتãناء  �العتد�ل،  دول  �أن  �ملو�ق∞  هذ√  جملة  من   íيت�ص وهكذ�، 

k على عدΩ تو�صيع  �لتهدFة ورa�ص �لت�صعيد و�◊يلولة دون ��صتفز�R ”�إ�رش�Fيل“، حر�صا

�لعدو�ن، وعدΩ تعري�ص خيار �ل�صالΩ للîطر، و�◊ر�ص على عدΩ “كÚ �إير�ن وحلفاءها 

 âن �إقليمي جديد وخيار�ت �صيا�صية جديدة لي�صR�ص توVمن �ال�صتفادة من �لعدو�ن لفر

يف م�صلëة دول �العتد�ل.

ب. مواق∞ Oو∫ وقوi املمانعة:

 êصع دول �العتد�ل �لعربية يف موق∞ �صديد �◊رVإذ� كان �لعدو�ن على قطا´ غزة قد و�

ب�صبÖ ما �أبدت¬ من حر�ص مفر• على ��صتمر�ر خيار �ل�صالΩ مبا يوDكد عجزها عن �لعودة �إ¤ 

خيار �مل≥اومة، وب�صبÖ –ميل بع�صها )م�رش و�ل�صعودية( حركة حما�ص م�صوDولية �لعدو�ن 

و�لرتكيز على ما Rعمت¬ باÿطر �الإير�Ê �لذي �أ�صبí يط¨ى، من منظورها، على �ÿطر 

k، �أن تفعuل خيار  �الإ�رش�Fيلي; aاإن دول �ملمانعة �صاحبة خيار �مل≥اومة ⁄ ت�صتطع، عمليا

k ل¬ �عتبار√ للم≥اومة يف غزة، رمبا للëو�جز �لطبيعية �لتي –ول  �مل≥اومة، �أو �أن ت≥دΩ �صيÄا

 çو ما هو حادëعن هذ� �لدور على ن ìصا�aطورة �الإÿ دون و�صولها لل≥طا´، ورمبا
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 âزب �تهمëعت≥ال م�رش لعنا�رش تابعة لل� Öحزب �ˆ وم�رش، ب�صب Úالآن من م�صاكل ب�

و�ل≥طا´،  م�رش   Úب �◊دود  على  �ملوجودة  �الأنفا¥  عب  غزة  قطا´  �إ¤  �أ�صلëة   Öبتهري

لكن رغº ذلك كانâ هذ√ �لدول و�ل≥وى حري�صة على عدΩ �لتور• يف مو�جهة مبا�رشة 

�لنووي  �ملل∞  مãل  �أخرى  ملفات  عرقلة  �أو  �ملو�جهة  تو�صيع  �إ¤  توDدي  ”�إ�رش�Fيل“،  مع 

.Ê�الإير�

نع �◊ر�ص �لãوري �الإير�Ê من تنظيº عملية  k، عندما ممُ �ملãال �الأبرR على ذلك كان �إير�نيا

تطو´ لل�صباب �الإير�Ê لن�رشة غزة، وكان �لتبير �لذي قال¬ �ملر�صد �الأعلى للجمهورية 

�الإ�صالمية �ل�صيد علي خامنÄي Ali Khamenei �أن �إير�ن تنا�رش �مل≥اومة �لفل�صطينية، 

.
77

Úر�د و�ملتطوعaولكن لي�ص باإر�صال �الأ

قد يكون �◊ديå عن عجز �صورية �أو حزب �ˆ يف aتí جبهة مو�جهة مع ”�إ�رش�Fيل“ 

لتîفي∞ �ل�ص¨§ على قطا´ غزة يëمل بع�ص �لتجاوR �ملوVصوعي، يف Xّل �ل≥يود �ملفروVصة 

من د�خل لبنان ومن جمل�ص �الأمن Vصّد حزب �ˆ لتجديد �ملو�جهة مع ”�إ�رش�Fيل“، ويف Xّل 

�ختالل مو�Rين �ل≥وى بÚ �صورية و”�إ�رش�Fيل“، و�نîر�• �صورية يف عملية تفاوVص غري 

مبا�رشة عب �لو�صي§ �لرتكي مع ”�إ�رش�Fيل“، كان ماأموالk �أن تتطور �إ¤ تفاوVص مبا�رش 

وقوى  لدول  و�الإعالمي  �ل�صيا�صي  �لت�صعيد  �أن  هو   ºمله� �ل�صيء  لكن  �أمريكية،  برعاية 

 .Ωحري�صة على خيار �ل�صال âلX على مو�ق∞ دول �العتد�ل �لتي k �ملمانعة ⁄ يتفو¥ كãري�

k بÚ من ال ي≥در على aرVص خيار �◊رب  aامل�صاaة من �لناحية �لعملية ⁄ تكن و��صعة جد�

�ملë�صلة  الأن   ;Ωل�صال� خيار  على  �◊فا®  يف  ي�رش±  من   Úوب �مل≥اومة  خيار  حتى  �أو 

و�حدة وهي �أن �لعرب عاجزون عن مو�جهة ”�إ�رش�Fيل“، وكان على �ل�صعÖ �لفل�صطيني 

�أن يدaع وحد√ Kمن هذ� �لعجز.

�لعدو�ن،  و�إد�نة  ”�إ�رش�Fيل“،  مع  �ملبا�رشة  غري  �ملفاوVصات  بتجميد  �صورية   âقام

k و�لدaا´ عنها Vصّد من حملوها م�صوDولية �لعدو�ن، و�ملطالبة  ودعº حركة حما�ص �صيا�صيا

، التîاذ مو�ق∞ عربية قوية تطالÖ بها حركة حما�ص، وخا�صة 
78

بع≥د قمة عربية طارFة

 íaر معب  خا�صة  �ملعابر   íتaو �◊�صار  ورaع  �الحتالل،  و�ن�صëاب  �لعدو�ن،  وق∞ 

كل  قطع  �إ¤  �لدعوة  عن  ناهيك   ،
79

�لنار لوق∞  �الإ�رش�Fيلية  �ل�رشو•  ورa�ص  م�رش،  مع 

”ماتâ“، و�ملطالبة بن≥لها  �أن مبادرة �ل�صالΩ �لعربية  ”�إ�رش�Fيل“، و�عتبار  �لعالقات مع 

من �صجل �الأحياء �إ¤ �صجل �الأمو�ت، ح�صÖ ما جاء على ل�صان �لرFي�ص ب�صار �الأ�صد يف 

.
80

كلمت¬ �أماΩ قمة غزة �لطارFة بالدوحة
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م�رش  ومن  ”�إ�رش�Fيل“  من  �الآخرون  يطلب¬  ما  نف�صها  هي  �ل�صورية   Öملطال� هذ√ 

 ⁄ لكن  �لدو›،  �ملجتمع  ومن  ”�إ�رش�Fيل“،  مع  عالقة  لها  �لتي  �لعربية  �لدول  ومن 

ير�ها  �لتي  �ملوVصوعية  �لظرو±  وVصمن  �ل�صورية،  �◊�صابات  Vصمن  �ملمكن،  من  يكن 

�ل�صوريون، من رaع �ل�ص≥∞ �ل�صوري �ملعتاد باأكÌ من Œميد �ملفاوVصات غري �ملبا�رشة 

مع ”�إ�رش�Fيل“.

�ملعنوية  �ملعركة  لذلك ركز على خوVص  �أكÌ �صعوبة،  a≥د كان موقف¬   ˆ� �أما حزب 

�أن  و�عتبار  �لعدو،  Vصّد  �لو�حدة  �ملعركة  عن   åبا◊دي غزة،  يف  �مل≥اومة  �صمود   ºلدع

نف�صها،  ولالأهد�±  لبنان،  على   2006 �صي∞  ◊رب   k �متد�د� �إال  لي�ص  غزة  على  �لعدو�ن 

 Úمل�رشي� ودعوة   Öبالتاأه م≥اتلي¬  مبطالبة  �◊زب  و�كتفى   ،
81

�مل≥اومة ت�صفية  وهي 

للتظاهر و�صّن Vص¨و• �صيا�صية هاFلة على �لنظاΩ يف م�رش على ل�صان �ل�صيد ح�صن ن�رش 

k الأرو�ì �آال±  �إن≥اذ�  ،íaمعب ر íتa ر∑ من �أجلëو–ري�ص �÷ي�ص �مل�رشي للت ،
82

ˆ�

 ،
83

�لفل�صطينيÚ من �÷رحى و�مل�صابÚ، و�عتبار �أن �إغال¥ معب رía �رش�كة يف �÷رية

ل¬  �صلة  �أي  ونفى  ”�إ�رش�Fيل“،  مع  �◊دود  على  �لتهدFة  على  حاaظ  كان  �◊زب  لكن 

�أ�صو�ت   âخرج âيف وق ،
84

لبنان ”�إ�رش�Fيل“ من جنوب  �أطل≥â على  �لتي  بال�صو�ريخ 

. وقد ّ” تناقل �إ�صار�ت من حزب �ˆ 
85

لبنانية مناوFة للëزب ت�ص∞ هذ� �لعمل بامل�صبو√

k يوDدي  باأن¬ �صيفتí �÷بهة �للبنانية مع ”�إ�رش�Fيل“ �إذ� ما �تîذت �◊رب على غزة م�صار�

للم≥اومة   ºلدع�  Ëت≥د a�صل  �أن¬  غري  وحكومتها;  حما�ص  و�إ�ص≥ا•  �ل≥طا´  �حتالل  �إ¤ 

باأ�صكال �أخرى، طاملا كانâ قادرة على �ل�صمود يف وج¬ �لعدو�ن.

ج. مواق∞ Oو∫ الو�ش§ العرب«:

ولي�ص  و�ملمانعة  �العتد�ل  fiوري  عن  �لدول  هذ√  “ييز  �لتو�صي∞  بهذ�  �مل≥�صود 

و�ص∞ مو�قفها باأنها مو�ق∞ و�صطية من �العتد�ل و�ملمانعة، aبع�ص هذ√ �لدول، ورمبا 

معظمها �صاركâ يف قمة �لدوحة �لطارFة، وو�â≤a على �لبيان �ل�صادر عنها، بî�صو�ص 

و�÷ز�Fر  �ل�صود�ن  ”�إ�رش�Fيل“ خا�صة  مع  عالقات  كل  وقطع  �لعربية،   Ωل�صال� مبادرة 

وليبيا وموريتانيا و�ل�صومال وجيبوتي، وجزر �ل≥مر، ولكن با�صتãناء تون�ص و�ليمن، 

a≥د –فظتا على �مل�صاركة يف هذ√ �ل≥مة. وعلى هذ� �لنëو كان موق∞ بع�ص هذ√ �لدول 

عن  يك�ص∞  ما  وهو  �العتد�ل،  fiور  �إ¤  �أقرب  بع�صها  وكان  �ملمانعة،  fiور  �إ¤  �أقرب 

حال �لعرب يف هذ√ �لظرو±، حيå �أ�صبëو� من≥�صمÚ بÚ هذين �لتيارين، و�إن كان هذ� 
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k �أKناء جل�صة �مل�صا◊ة �لتي جرت يف قمة �لكويâ �القت�صادية  �الن≥�صاΩ قد تر�جع موDقتا

يف 2009/1/19.

ب�صفة  و�ل�صود�ن  و�÷ز�Fر  وموريتانيا  ليبيا  مو�ق∞  “ايزت  �لدول  هذ√   Úب من 

k، خا�صة �ملوق∞ �لليبي عندما هدد �لع≥يد  خا�صة، �لتي �تîذت مو�ق∞ كان بع�صها حاد�

معمر �ل≥ذ�يف �ل≥ادة �لعرب وطالÖ مبوق∞ عربي حاΩR و�صÖë �ملبادرة �لعربية وتطبي≤ 

 Ωل�صال� مبادرة  �ل≥ذ�يف  و�ص∞  وكذلك  �إaري≥يا،  على  �هتمام¬  �صريكز  aاإن¬  و�إال  �مل≥اطعة 

، كما كانâ مو�ق∞ دول �أخرى حا�صمة مãل موريتانيا �لتي جمsدت 
86

�لعربية باأنها موD�مرة

k مãل  �لطارFة. وكان بع�صها جريÄا �لدوحة  لبيان قمة  ”�إ�رش�Fيل“ ��صتجابة  �لعالقة مع 

.
87

�÷ز�Fر �لتي �أعلنâ تاأييدها ال�صتعمال �لنف§ و�ملال لوق∞ �لعدو�ن على غزة

 åحي �العتد�ل،  دول  مو�ق∞  من  باالقرت�ب  و�لتون�صي  �ليمني  �ملوقفان  “ايز  كما 

ركز �ليمن على �إد�نة �لعدو�ن و�ملطالبة مبو�ق∞ عربية قوية، و�إرجا´ �الن≥�صاΩ �لعربي 

ما  م�صوDولية   Úلفل�صطيني� –ميل  يت�صمن  مبا  وحما�ص   íتa حركتي   Úب  Ωالن≥�صا� �إ¤ 

 âص�aأما تون�ص، �لتي ر� .
89

، وت�صجيع �لدعوة لتë≥ي≤ م�صا◊ة بa Úتí وحما�ص
88

çدëي

�إد�نة �لعدو�ن و�ملطالبة ب≥مة عربية على  ح�صور قمة �لدوحة �لطارFة، a≥د ركزت على 

.
90

م�صتوى �لتëديات، و�لدعوة �إ¤ تدخل دو› حاΩR لوق∞ �لعدو�ن

�إ¤  �إد�نة �لعدو�ن، و�لدعوة  �أما باقي �لدول �لعربية �الأخرى a≥د ��صرتكâ يف مو�ق∞ 

وقف¬ و�ملطالبة مبوق∞ عربي قوي، وهي مو�ق∞ تن�صجº مع �ملو�ق∞ �لعربية �لت≥ليدية 

 k �لتي ال تîرê عن �الإطار �ل�صي≤ لالإد�نة للعدو و�ملنا�صدة لالآخرين �صو�ء كانو� جمتمعا

k �أΩ منظمة عاملية لل≥ياΩ مبا تعجز �لدول �لعربية عن �ل≥ياΩ ب¬ وهو �لدaا´ �ملبا�رشة  دوليا

عن ح≥وقها وم�صا◊ها و�صعوبها و�صيادتها وكر�متها.

Kالثًا: املواقف ال�صعÑية العربية: مدخل لفهم 

تداعيات الأRمة:

ب≥در ما ك�ص∞ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة من عجز وVصع∞ للنظاΩ �لر�صمي 

 Úب �لفجوة  �ت�صا´  مدى  �أكد  a≥د  �لعربية(،  و�لدول   – �لعربية  �لدول  )جامعة  �لعربي 

هذ� �لنظاΩ �لر�صمي بجامعت¬ و�أنظمت¬ وبÚ �ل�صعÖ �لعربي ومنظمات¬ و�أحز�ب¬ ونو�ب¬ 

و�صëاaت¬ �مل�صت≥لة، لكن �الأهº من ذلك �أن¬ ك�ص∞ �أن �ملوق∞ �ل�صعبي �لعربي ما R�ل هو 
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�أن   §≤a ´أح�صن �الأحو�ل، ��صتطا� �إر�دت¬، و�أن¬ يف  �لت¨يري وعن aرVص  k عن  �الآخر عاجز�

يãل م�صدر �إRعاê و�إحر�ê لالأنظمة �لتي �صعâ �إ¤ تبFة �صاحتها بت�صدير عجزها �إ¤ 

هذ�  بت�صدير  �أو  ”�إ�رش�Fيل“،  باتâ منك�صفة من خالل عالقاتها مع  �أخرى  دول عربية 

 ºدة. ل≥د �نتف�ص �ل�صار´ �لعربي يف بع�ص �لعو��صëلعجز �إ¤ �ملجتمع �لدو› و�الأ· �ملت�

، لكن 
91

�لعربية خا�صة يف �الأردن و�صورية ولبنان وم�رش و�ل�صود�ن و�مل¨رب و�÷ز�Fر

وكان  �لعربية،   ºلعو��ص� بع�ص  يف  �÷ماهري  م�صاعي  باإحبا•  كفيلة   âكان �الأمن  قو�ت 

 âë‚ ملو��صلة م�صو�ر �ل�ص¨§ على �◊كومات، �لتي ºلياأ�ص هو م�صدر �الإحبا• �الأه�

�ل�ص¨§  عن  للتوق∞  ل�صعوبها;   ê�و�إحر Vص¨§  كورقة  �لعربية  �الن≥�صامات  توXي∞  يف 

 çحد ما  نëو  على  خارجية،  جهات  من  بتعليمات  تتëر∑  باأنها   Ωالتها� خ�صية  عليها، 

 êروîلل Úب¬ �ل�صيد ح�صن ن�رش �ˆ للم�رشي Ωري�ص �لذي قاëلل�صار´ �مل�رشي بعد �لت

.Úلفل�صطيني� Úرحى و�مل�صاب÷� ì�الأرو k على �لنظاΩ و�ل�ص¨§ لفتí معب رía �إن≥اذ�

هنا بالتëديد تبدو K¨رة هاFلة يف �لوعي �ل�صعبي، خا�صة يف �لعالقة بÚ ما هو وطني 

وهي  �لعربي،  وطننا  يف   Ωكوëو�مل  ºاك◊�  Úب �لعالقة  حدود  يف  وK¨رة  قومي،  هو  وما 

�لعالقة �لتي ما R�لâ تعاÊ من �ختالل aادì يوDدي �إ¤ ت≥لي�ص �الإر�دة �ل�صعبية يف �رش�عها 

k يف Xّل  مع �الإر�دة �ل�صلطوية �لتي “لك كل م�صادر �لÌوة و�ل≥وة و�ل�صلطة، خ�صو�صا

و�قع �إقليمي ودو› بات يف �صالí نظº �◊كº و–الفاتها �الإقليمية و�لدولية، وهو �لو�قع 

�لذي كان ل¬ دور ‡يز يف aرVص جمموعة من �لتد�عيات على �لو�قع �لعربي �أبرRها:

غياب �ل≥يادة �لعربية �÷ماعية، حيå باتâ �الأمة دون مرجعية ودون قيادة ودون   •

م�رشو´.

معادلة  �ختالل  Xّل  يف  �لعربي  �ل�صيا�صي  �ل≥ر�ر  �صنع  يف  �ل�صعبي  �لدور  Vصع∞   •

يف  �مل�صاركة  عن  و�إبعاد√  �لعربي  �ملو�طن  وتهمي�ص  �لعربية،  �لدول  د�خل   ºك◊�

�ل≥ر�ر �ل�صيا�صي.

نز�´  جمرد  �إ¤  و–ويلها  �لفل�صطينية،  �ل≥�صية   ºدع يف  �الأمة  ن�صال  تبديد   •

�إ�رش�Fيلي – aل�صطيني، و–ميل �ل�صعÖ �لفل�صطيني م�صوDولية �لدaا´ عن نف�ص¬ 

دون غطاء عربي ح≥ي≥ي.

 åلفل�صطينية، حي� �ل≥�صية  �إ¤  �لعربية  �لدول  �لد�خلي يف  �ل�صيا�صي  �لو�قع  �متد�د   •

�لفل�صطينية،  �ل≥�صية  �إ¤  �لعربية  �لدول  بع�ص  يف  �لد�خلية  �ل�رش�عات  �متدت 
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و�أ�صبâë هذ√ �ل≥�صية ورقة م�صاومة يف يد نظº �◊كº �لعربية مع �صعوبها من 

ناحية، ومع �ل≥وى �لدولية و�الإقليمية من ناحية �أخرى.

للعالقات  كمëدد  – �الإ�رش�Fيلي  �لعربي  �ل�رش�´  K≥ل  تد�عى  �لتطور�ت  هذ√  Vصمن 

�إير�ن، ويف Xّل هذ�   âëأ�صب� ما  ب≥در  �الإقليمية، و⁄ تعد ”�إ�رش�Fيل“ هي م�صدر �ÿطر 

 íيكن �أن يفت k k خطري� �النëر�± يف �ل�صيا�صة �لعربية دخلâ �ل≥�صية �لفل�صطينية منëدر�

�لطري≤ �أماΩ ت�صفية نهاFية مب�صاركة عربية �أو بفرVص حرب تريدها ”�إ�رش�Fيل“; الإعادة 

Vصب§ �مللفات �ل�صاخنة �ملîتل∞ عليها، خا�صة �ملل∞ �لنووي �الإير�Ê، و�ملل∞ �لفل�صطيني، 

ت≥در عليها. للهروب من مو�جهة بديلة �إ�رش�Fيلية – �أمريكية ال تريدها ”�إ�رش�Fيل“ وال 
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71 ال�öق الأو�ش§، 2009/1/8; وبي بي �صي، 2009/1/23.

 ر�جع تفا�صيل قمة �لدوحة يف هذ√ �لدر��صة.
72

73 القد�س العرب«، 2009/1/19.

.2009/1/5 ،èليÿجريدة الراأ…، عّمان، 2008/12/29; وا 
74

.2009/1/12 ،èليÿ2009/1/5; وا ،I75 ا◊يا

.2009/1/7 ،I76 ا◊يا

 ح�صن �أبو طالÖ، مرLع �شاب≤، �ص23.
77

78 الد�شتور، 2008/12/28; وجريدة البيان، دبي )�الإمار�ت(، 2008/12/29.

79 الوطø، قطر، 2009/1/19; والوطø، �ل�صعودية، 2009/1/13.

.2009/1/16 ،âزيرة.ن÷� 
80

81 ال�öق الأو�ش§، 2009/1/4.

 �صي �إن �إن، 2008/12/29.
82

83 الأخبار، بريوت، 2008/12/29.

.2009/2/21 ،âزيرة.ن÷� 
84

85 ال�öق الأو�ش§، 2009/2/23.

86 ال�شفري، 2009/1/1; والد�شتور، 2009/1/1.

.2009/1/16 ،èليÿ87 ا

88 الد�شتور، 2009/1/15.

.2009/1/16 ،èليÿ89 ا

.2009/1/1 ،Iا÷ديد I90 ا◊يا
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 ل≥د قادت �الأحز�ب و�ملنظمات �ل�صعبية يف �لدول �لعربية �لكãري من �لتظاهر�ت و�أعلنâ �لعديد من �ملطالÖ �لتي 
91

تفوقâ بدرجة هاFلة على مو�ق∞ �◊كومات. 

:§≤a الãنظر على �صبيل �مل�

بيان �ملوD“ر �ل≥ومي �لعربي و�ملوD“ر �ل≥ومي �الإ�صالمي و�ملوD“ر �لعاΩ لالأحز�ب �لعربية بتاريخ 2009/1/2. 

و�لبيان �ل�صادر عن �ملوD“ر�ت �لãالKة يف ر�صالة �إ¤ وRر�ء �ÿارجية �لعرب بتاريخ 2008/12/30.

k دور �ل≥وى �ل�صعبية �للبنانية يف ت�صيري ”�صفينة �الأخوة“ �لتي ذهبâ �إ¤ قطا´ غزة و�عت≥ل من  و�نظر �أي�صا

كانو� عليها ºK �أaرê عنهº يف خطوة –دي �صعبية للë�صار، بي بي �صي، 2009/2/6. 

k �ملوD“ر �لدو› �لذي ع≥د بالربا• ملناق�صة جر�ºF �الإ�رش�FيليV Úصّد �الإن�صانية، �إVصاaة �إ¤ ع�رش�ت  و�نظر �أي�صا

�لتظاهر�ت يف �لعديد من �لعو��صº �لعربية.



الف�صل الثامن

املواقف الإ�صالمية من العدوان
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املواقف الإ�صالمية 

¿Ghó©dG øe á«eÓ°SE’G ∞bGƒŸG

*øحممد نور الدي .O

مقدمة:

�نتهâ كذلك  �ملجاRر بë≥ها a≥د  بد�أت بë�صار غزة وتنفيذ  قد   2008 �صنة   âإذ� كان�

 1,300 �أكÌ من  �إ¤  باأو�صع عدو�ن �بتمُدÇ مبجزرة يف 2008/12/27، و�أa�صى يف نهايت¬ 

 âتية. و�إذ� كانëص�صات و�لبنى �لت�Dودمار و��صع يف �الأبنية و�ملو ،íصهيد، و�صتة �آال± جري�

�ل≥�صية �لفل�صطينية; aل�صطينية وعربية و�إ�صالمية و�إن�صانية، aاإن �ملو�ق∞ من �لعدو�ن 

على غزة يف نهاية 2008 ومطلع 2009 �أaرRت ردود aعل متفاوتة يف هذ√ �لعو�⁄. aعلى 

�صعيد �لعا⁄ �الإ�صالمي غري �لعربي �نك�صفâ ردود �لفعل على �صورة متوقعة وطبيعية 

 âمتوقعة، ولكن كان k �أي�صا �إير�ن، وعلى �صورة  �لبع�ص ÷هة دعمها وت�صامنها;  لدى 

k يف دول �إ�صالمية �أخرى  �أكب بكãري من �ملتوقع; تركيا. و�إذ� كان �لت�صامن قد Œلى �أي�صا

مãل: ماليزيا و�إندوني�صيا، aاإن �الن≥�صامات على م�صتوى �ملوD�ص�صات مãل منظمة �ملوD“ر 

 Úهذ√ �ملنظمة بدورها، وبدت عاجزة، ودون طموحات �مل�صلم Ωالإ�صالمي حال دون قيا�

يف �أقد�ص ق�صاياهº; �أي �ل≥�صية �لفل�صطينية.

اأوًل: املوقف الÎكي:

1. املوق∞ الرتك« ‘ VشوA الت�öيëات الر�شمية والت¶اهرات ال�شعبية:

 Úوغري م�صبوقة، على �مل�صتوي ،k كانâ رّدة �لفعل �لرتكية على �لعدو�ن غاVصبةk جد�

 Öطي Öي�ص �◊كومة �لرتكية رجFصو�ص مو�ق∞ ر�ÿ� �يف هذ Rلر�صمي و�ل�صعبي. وبر�

للممار�صات  �◊اد  �لن≥د  توجي¬  من  �لعدو�ن   Ωأيا� �متد�د  على  يتوق∞   ⁄ �إذ  �أردوغان; 

 Davos Forum )World د�aو�ص  ملت≥ى  حادKة  يف  ذروت¬  و�صل  و�لذي  �الإ�رش�Fيلية، 

)Economic Forum، وقاد �إ¤ توتر غري م�صبو¥ يف �لعالقات �لرتكية - �الإ�رش�Fيلية.

�أ�صتاذ �لتاريخ و�لل¨ة �لرتكية يف كلية �الآد�ب و�لعلوΩ �الإن�صانية يف �÷امعة �للبنانية، باحå متî�ص�ص يف �ل�صوDون 
*

�لرتكية.
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 Ω�حرت� ”قلة  باأن¬   k معتب�  k aور�  ¬Fإنها� �إ¤  ودعا  �الإ�رش�Fيلي،  بالعدو�ن  �أردوغان  ندد 

لرتكيا“. ويف �أول ت�رشيëات¬ aور بدء �لعدو�ن قال �أردوغان �إن¬ يريد �أن يت≥ا�صº �الأحز�ن 

 ،ºا´ عن �أنف�صهaإن قتل �الأبرياء و�لنا�ص �لذين ال ي�صتطيعون �لد�” :k ، م�صيفا
1
مع �أهل غزة

و�الأطفال، و�لن�صاء، وتدمري �ملباÊ �ل�صكنية �ملدنية، و��صتîد�Ω �ل≥وة �ملفرطة هو وVصع 

ال يكن �ل≥بول ب¬“. و�أوVصí �أردوغان �إن¬: 

مع  تتجاوب  تركيا   âكان و�إ�رش�Fيل  �صوريا   Úب �لو�صاطة  عملية  خالل  من 

مطلÖ تذليل �ل�صعوبات �لتي تعرتVصها. وقد عملنا على �متد�د �صهور من �أجل 

�أياa Ω≥§ جاء رFي�ص حكومة �إ�رش�Fيل �إيهود �أوملرت  �أو �أربعة  ذلك. وقبل KالKة 

جاءت  ذلك  من   ºوبالرغ �ملفاوVصات،  من  خام�صة  بجولة   Ωل≥يا� �إمكانية   åëلب

هذ√ �لعملية [Vصّد غزة]، �لتي هي عدΩ �حرت�Ω لرتكيا. �أنا م�صطر ل≥ول ذلك... 

�أنها عملية طويلة �ملدى... و�ل≥تل و�لتدمري هو جرية �إن�صانية خطرية. 

و�حد  كل  يرى  �أن   Öويج  .Ωل�صال�  Ωدîي لن  �لعمليات  من  �لنو´  هذ�  ”�إن  و�أVصا± 

لل�صالΩ ونëاول تطوير قنو�ت  �لعمليات، يف مرحلة تتكa ∞ãيها جهودنا  �إن هذ√  ذلك. 

X kالالk على جهود �ل�صالΩ“. وقال �إن هذ√ �لعمليات �لتي  �◊و�ر ووحدة �لعمل، �أل≥â حتما

�أKارت غ�صÖ �لعا⁄ �الإ�صالمي لن –ّل م�صكالت �ملنط≥ة. ويف �إ�صارة �إ¤ ت≥اع�ص �ل¨رب، 

ب�صكل  �مل�صكلة  �الإ�صالمي  غري  �لعا⁄  ب≥ية  ي≥ارب  �أن  ”�أريد  �أردوغان:  قال  و�Rدو�جيت¬ 

�أكÌ ح�صا�صية. ويجÖ �أال نن�صى �أن �لعن∞ يولّد �لعن∞“.

�÷وية  �لعمليات  وق∞  و�إ¤  �ÿطاأ،  هذ�  عن  �لعودة  �إ¤  ”�إ�رش�Fيل“  �أردوغان  ودعا 

k. وقال �إن تركيا �صتو��صل وبëزΩ ت≥دË �مل�صاعد�ت �إ¤ �الإخوة �لفل�صطينيÚ. ودعا  aور�

�الإن�صانية.  �ملاأ�صاة  هذ√  على  aعل  رّدة  دون  ومن   k �صامتا �لب≥اء   Ωعد �إ¤  �لدو›  �ملجتمع 

k �ل�صفاء للجرحى. وقال �إن¬ �أبل≠ عب  وترّحº �أردوغان على �ل�صëايا �لفل�صطينيÚ متمنيا

.êة ��صتعد�د تركيا ال�صت≥بال كل �أنو�´ �÷رحى للعالëير �ل�صRو

�أوملرت كان  �إيهود  �أن  ”�إ�رش�Fيل“ �إ¤  �أردوغان من   Öو�أعادت �مل�صادر �لرتكية غ�ص

�أياa Ω≥§ من بدء �لعدو�ن على غزة، وقد  �أربعة  قد R�ر تركيا يف 2008/12/22، �أي قبل 

وعد �أوملرت كال من �أردوغان و�لرFي�ص �لرتكي عبد �ˆ غول Abdullah Gul باأال ت�صهد 

 ،k k لوعد �أوملرت، وهو ما �عتب√ �الأتر�∑ خد�عا غزة ماأ�صاة �إن�صانية. وجاء �لعدو�ن تكذيبا

�أXهر تركيا  �لذي  �الأمر  k بدور تركيا �لو�صي§ بÚ �صورية و”�إ�رش�Fيل“، وهو  و��صتîفاaا

كما لو �أنها على علº م�صب≤ بالعدو�ن، بل مو�a≥ة علي¬.
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يف  �جتمع  �لذي  �لرتكي  �ل≥ومي  �الأمن  ملجل�ص  كان  �لعدو�ن  من   Ωأيا� KالKة  وبعد 

2008/12/30 موق∞ الâa; �إذ دعا يف بيان �أ�صدر√ �إ¤ وق∞ aوري للعمليات �لع�صكرية 

.
2
�الإ�رش�Fيلية Vصّد غزة، كما دعا �لفل�صطينيÚ; �أي aتí وحما�ص، �إ¤ �لتوحد

�الإ�رش�Fيلية و�صل وRير  �لع�صكرية  للعملية  �ملعارVص  �لرتكي  للموق∞  ��صتتبا´  ويف 

�إمكانية   åëب �أجل  من   2008/12/29 يف  �أن≥رة  �إ¤  �ل¨ي§  �أبو  �أحمد  �مل�رشي  �ÿارجية 

 Ωيلي، وقد ت≥رر �أن ي≥وF�على �لعدو�ن �الإ�رش âمة �لتي ترتبRتركيا بو�صاطة يف �الأ Ωقيا

k من 2008/12/31. ور�أى  �أردوغان بزيارة �إ¤ �صورية و�الأردن و�ل�صعودية وم�رش، بدء�

�صيّما  وال  �لعربي،   ¥Rللماأ  êرfl �إيجاد  �إ¤   âaهد �ل¨ي§  �أبو  Rيارة  �أن  �أتر�∑  مر�قبون 

حما�ص،  Vصّد  م�رش   âوقف بعدما   k و�صيطا يكون  �أن  على  قادر  غري  بات  �لذي  �مل�رشي، 

ومنعa âتí معب رía ما �أدى �إ¤ ت�صيي≤ �ÿنا¥ �الإ�رش�Fيلي على aل�صطينيي غزة. غري 

�أن م�صادر تركية �أخرى قالâ �إن م�رش حاولâ بزيارة �أبو �ل¨ي§ �إ¤ �أن≥رة �أن “نع تركيا 

k يف �نت≥اد ”�إ�رش�Fيل“، و�لدaا´ عن حما�ص، الأن هذ� �الأمر يëرê بع�ص  من �لذهاب بعيد�

�لدول �لعربية يف �صيا¥ ما يعر± مبëور �العتد�ل.

بجولة  �أردوغان  �لرتكية  �◊كومة  رFي�ص   Ωقيا �أن≥رة  �إ¤  �ل¨ي§  �أبو  Rيارة  ��صتتبع 

عربية لل�صعي �إ¤ وق∞ نار aوري يف غزة، وaتí �ملعابر، و�إر�صال �مل�صاعد�ت �الإن�صانية. 

و�صملâ �÷ولة �لتي بد�أت يف نهاية �لعاΩ كالk من �صورية، و�الأردن، وم�رش، و�ل�صعودية 

 Öملكت� ورFي�ص  �الأردن،  يف  عبا�ص،  fiمود  �لفل�صطيني  �لرFي�ص  �أردوغان  �لت≥ى  كما 

�ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص خالد م�صعل، يف �صورية. وعاد �أردوغان من دون نتيجة، و�أطل≤ 

بعد عودت¬ �إ¤ تركيا يف 2009/1/4 ت�رشيëات حادة Vصّد بدء ”�إ�رش�Fيل“ �ملرحلة �لãانية 

من عدو�نها على غزة; �أي �لعملية �لبية م�صاء 2009/1/3، وقال �أردوغان يف �جتما´ يف 

�أنطاليا، جنوب تركيا، �إن �آهات �ل≥تلى من �أهل غزة لن تب≥ى يف مكانها، و�إن¬ لن يكون �إال 

 âيل“ �صت¨ر¥ يف دمو´ �الأطفال. و�عتب �أردوغان يف وقF�وقال: �إن ”�إ�رش .Úمع �ملظلوم

الح≤ �أن جماRر ”�إ�رش�Fيل“ يف غزة لطîة �صود�ء على جبينها، ور�أى �أن �الإ�رش�FيليÚ لن 

 .
3
ºاكمة �لتاريخ لهfi يفلتو� من

وبدور√ �أطل≤ �لرFي�ص �لرتكي عبد �ˆ غول مو�ق∞ تدين �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي، وقال: 

�إن¬ �لظلº بعين¬ و�لوVصع يف غزة يëر¥ قلÖ كل �إن�صان. لكن غول قال: �إن¬ ال لزوΩ الأن 

�أبل≠ ذلك ل≥ادة حما�ص. وبرR موق∞ الâa لوRير �لعدل  تطل≤ حما�ص �ل�صو�ريخ، و�إن¬ 
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باأنها  ”�إ�رش�Fيل“  و�ص∞  عندما   ،
4Mehmet Ali Şahin  Úصاه� علي  fiمد  �لرتكي 

a ،kال يكن للمعركة  وما د�Ω هذ� �لتëري�ص م�صتمر� �لعاملي،  لالإرهاب  �الأو¤  ”�ملëّرVصة 
غزة،  يف  يجري  ما  و�ص∞  يف  قليلة  ”جماRر“  كلمة  �إن  وقال   .“íتنج �أن  �الإرهاب  Vصّد 

”ت≥وΩ مب�صوDوليتها �لتاريîية و[رFي�ص �◊كومة] �أردوغان يهر´ من  k �أن تركيا  معتب�

مكان �إ¤ �آخر للبåë عن حّل“.

يلي:  كما  �الأول  �أ�صبوع¬  يف  غزة  على  �لعدو�ن  من  �لرتكي  �ملوق∞  �خت�صار  ويكن 

غزة،  �إ¤  �ملعابر  جميع   íتaو وق∞ aوري الإطال¥ �لنار من جانÖ ”�إ�رش�Fيل“ وحما�ص، 

و�إر�صال �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �إ¤ د�خل �ل≥طا´.

k غري د�ºF ملدة �صنتÚ يف جمل�ص  ومبا �أن تركيا �أ�صبâë منذ بد�ية �صنة 2009 ع�صو�

�أن  �الأمن. ويذكر  �إ¤ جمل�ص  �إن¬ �صيëمل موق∞ حما�ص ومطالبها  �أردوغان  قال  �الأمن، 

ذ�ت  �صعبية  مهرجانات  خالل  جاءت  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  من  �أردوغان  مو�ق∞   ºمعظ

 Úب تفاعل  �إيجاد  يف   ºأ�صه� ما   2009/3/29 يف  �مل≥ررة  �لبلدية  لالنتîابات  با◊ملة  �صلة 

.Ωملو�ق∞ �لر�صمية، و�لر�أي �لعا�

 âعّم a≥د  وو��صعة.  معّبة  ب�صورة  �ل�صعبي  �ل�صعيد  على  �الأمر  هذ�  Œ�صد 

�أق�صى  �إ¤  �ل�رش¥  �أق�صى  �ملدن �لرتكية من  �لتظاهر�ت، و�العت�صامات �الحتجاجية كل 

�ل¨رب مطالبةk بوق∞ �لعدو�ن. وكانâ �أكب تلك �لتظاهر�ت على �الإطال¥ تلك �لتي نّظمها 

 ،Necmettin Erbakan �أربكان  �لدين   ºلنج بالوالء  يدين  �لذي  �لرتكي  �ل�صعادة  حزب 

�أكÌ من مليون �صî�ص �حت�صدو� يف ميد�ن  �أهلية، و�صار∑ aيها  150 منظمة  و�أكÌ من 

جاغليان يف �إ�صطنبول يف 2009/1/4، ودعو� �÷ي�ص �لرتكي للذهاب �إ¤ غزة ليد�aع عنها. 

باالأحذية  ور�ص≥وها  و�أوملرت  لبو�ص،   k �صور� �ملتفرقة  �لتظاهر�ت  يف  �ملتظاهرون  وحمل 

�لرFي�ص �الأمريكي جورê بو�ص با◊ذ�ء  �لزيدي  �لعر�قي منتظر  k بر�ص≤ �ل�صëفي  تيمنا

 ì�على �أرو ÖFصلو�ت �ل¨ا� âيارة �الأخري �إ¤ ب¨د�د يف �أو�خر �صنة 2008. كما �أقيمR ناءKأ�

�صهد�ء غزة يف معظº �ملدن �لرتكية، وال �صيّما بعد �صلو�ت �÷معة. ودعا �لكتّاب �◊كومة 

�لتدرب يف  �الإ�رش�Fيلية من  �لطاFر�ت  ”�إ�رش�Fيل“، ومنع  �لãناFية مع  �التفاقيات  �إل¨اء  �إ¤ 

�لبملانية  �ل�صد�قة  جمعية  ع≥د  �نفر�•  �لعدو�ن  تد�عيات   Rأبر� ومن  �الأناVصول.  �صماء 

جمموعة   âو–رك aيها.  �الأع�صاء  �الأتر�∑  �لنو�ب  كل  با�صت≥الة  �الإ�رش�Fيلية   - �لرتكية 
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�لرFي�ص �لرتكي  k يدعو  ”ن�صاء ملت≥يات“ و�أ�صدرن بيانا  ºص��  â– لن�صاء �لرتكيات� من 

 ≥ëل≥تل، و�ل�ص� �أهل غزة و�إن≥اذهº من  k الإنهاء معاناة  �إ¤ بذل جهد√ لدى م�رش –ديد�

�لوح�صي، و�÷و´ و�لعذ�ب.

باأن¬ حفيد  �لتذكري  �الإ�رش�Fيلي، من  لل�صلو∑  �إد�نت¬  �أردوغان، يف معرVص  و⁄ يرتدد 

�لعãمانيÚ �لذين ��صت�صاaو� �ليهود، بعد �ص≥و• غرناطة �صنة 1492، على هذ√ �الأرVص. 

كما دعا �أردوغان يف ت�رشيëات �أخرى �إ¤ طرد ”�إ�رش�Fيل“ من �الأ· �ملتëدة. وقد رّدت 

 Ωلعا� �لر�أي  Vص¨§   â– و�قع  �أردوغان  �إن  بال≥ول  هذ√  �أردوغان  دعوة  على  ليفني 

�لرتكي.

a≥د  �لعربية;  �لدول  وبع�ص  �الأوروبية،  و�لدول  تركيا،   Úب �ملو�ق∞  تباين   ºورغ

�صاركâ ب�صî�ص رFي�صها عبد �ˆ غول مبوD“ر �رشΩ �ل�صيخ �لذي �نع≥د يف 2009/1/18. 

لكن غول ⁄ يذهÖ مع ب≥ية Rعماء �لدول �مل�صاركة �الأوروبية �إ¤ ”�إ�رش�Fيل“ مبا�رشة بعد 

�الجتما´، وقال غول: ”ملاذ� �أذهÖ? ل≥د ذهبو� الإXهار دعمهº الإ�رش�Fيل. نëن ال عالقة 

�أوملرت  من   kدعوة �الأ�صا�ص  يف  يتل≤   ⁄ غول  �أن  �ملعلومات  وذكرت   .
�ملوVصو´“5 بهذ�  لنا 

k على مو�ق∞ تركيا من ”�إ�رش�Fيل“. وذكر وRير �ÿارجية �لرتكي علي  للزيارة �حتجاجا

باباجان Ali Babacan �إن¬ ”حتى لو وجهâ دعوة ⁄ نكن لنلبيها“.

ورغº وق∞ �إطال¥ �لنار aجر �الأحد 2009/1/18 و��صل �أردوغان �نت≥اد ”�إ�رش�Fيل“ 

 k و�ل¨رب، وهذ√ �ملرة من قلÖ بلجيكا. وخاطÖ �أردوغان �÷الية �لرتكية يف بلجيكا موجها

 Úل�صطa ي�ص دولةFماذ� تفعلون هنا∑? �إن ر ?ºصكVهل غزة �أر” :kالFيل“ قاF�كالم¬ ل`”�إ�رش

�إ�رش�Fيل   Ωتلتز �أن  و�أ“نى  لذلك،  �النتبا√   Öيج لذ�  لنا.  �إ�رش�Fيل  �أر�Vصي  Kلãي  �إن  ي≥ول 

 âيف مدينة ها�صيل ¬Fع�رشة �آال± تركي ذهبو� لل≥ا Öاطîبوق∞ �لنار“. وكان �أردوغان ي

�الإن�صان،  ”ال ح≥و¥  �ل¨رب  �لتي يطب≥ها  �ملعايري  �أردوغان �Rدو�جية  �لبلجيكية. و�نت≥د 

k بوق∞  وال �◊ّ≤، وال �ل≥و�نÚ لها �أي مكان منذ KالKة �أ�صابيع. جمل�ص �الأمن يتîذ قر�ر�

ملاذ�  �لنتيجة.  تهمنا  نëن  كالّ.  ع≥وبات?  �أية  ذت  pîُتم� aهل  تطب≥¬،  ال  �إ�رش�Fيل  لكن  �لنار، 

هذ√ �الRدو�جية يف �ملعايري?“. وقال �أردوغان: ”�إن �إ�رش�Fيل ت≥ول �إنها ح≥≥â �أهد�aها. ما 

هي هذ√ �الأهد�±? هل هي قتل �الأطفال و�ملدنيÚ? �إن م�صاعري مع هوDالء �الأطفال. لي�ص 

 ?ºصكVأو �أر� ºهل غزة بلدكa .دمو� �ل≥وة �ملفرطةîبل الأنني �إن�صان. ل≥د ��صت ،ºالأنني م�صل

�أي عمل لكº هنا∑?“.
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 âدة �لتي ت�صمنëيل“ و�لواليات �ملتF�إ�رش�” Úب âعلى �التفاقية �الأمنية �لتي وقع k ورّد�

�إن  �أردوغان:  قال   ،k وبëر�  ،k بر� غزة  �إ¤   ìل�صال� لو�صول  �الأطل�صي  �صمال  حل∞  مر�قبة 

تركيا، وهي ع�صو يف �◊ل∞، لن تر�صل قو�ت �إ¤ غزة.

 âابات �لتي �أو�صلîالنت� èFنتا Ω�حرت� Öإن¬ يج� :kالFوجدد �أردوغان دعم¬ ◊ما�ص قا

75% من �الأ�صو�ت، و�إذ�  �إن حما�ص وحلفاءها ح�صلو� على  . وقال 
6
�إ¤ �ل�صلطة حما�ص 

⁄ نëرتΩ �لنتاa èF�صتتعرVص �لديوقر�طية لالأذى، وقال: �إن �عت≥ال ”�إ�رش�Fيل“ لنو�ب 

من حما�ص منتîبÚ ال ين�صجº مع �لديوقر�طية. ون≥ل �أردوغان عن م�صوDول �إ�رش�Fيلي 

 k كبري قول¬: �إن¬ �إذ� �أطل≥â ”�إ�رش�Fيل“ �رش�ì �لنو�ب �ملعت≥لa ،Úهذ� من �صاأن¬ �أن يمُ≥ل≤ كãري�

�لرFي�ص fiمود عبا�ص.

و�نت≥د �أردوغان ب�صدة �ملوق∞ �الأوروبي من غزة، وقال �إن �أوروبا هرعâ منذ �للëظة 

 .Ωي�صلو� �إال بعد ع�رشة �أيا ºلa الأو¤ �إ¤ جورجيا عند �ندال´ �لنز�´ مع رو�صيا، �أما يف غزة�

 Ahmet �أوغلو  د�ود  �أحمد  �أردوغان  م�صت�صار  قال  �لرتكي  �ملوق∞  عن  قوي  تعبري  ويف 

Davutoglu �إن تركيا تتëر∑ يف �ملنط≥ة على �أ�صا�ص �أنها ”قدر �ملنط≥ة وVصمريها“، وقال 

�إن ��صتبعاد حما�ص عن �ملفاوVصات هو ��صتبعاد لل�صعÖ �لفل�صطيني، الأن �ل�صعÖ هو �لذي 

�لنار جاء نتيجة جهود  �إن مو�a≥ة حما�ص على وق∞  �أوغلو  . وقال د�ود 
7
�ختار حما�ص

تركية.

:
8
وÿ�ص د�ود �أوغلو �ملوق∞ �لرتكي كما يلي

 k دور�  âولعب غزة،  على  للعدو�ن  �الأو¤  �للëظة  منذ  �لرتكية  �لدبلوما�صية   âتدخل �أ. 

k يف وق∞ �إطال¥ �لنار. وقد تو��صلâ تركيا مع جميع �الأطر�± �ملعنية من دون  مهما

��صتãناء من م�رش �إ¤ �لرFي�ص fiمود عبا�ص وحما�ص و”�إ�رش�Fيل“ وaرن�صا ودول 

�أوروبية �أخرى.

�لتو��صل   âلتي ��صتطاع� �لدولة �لوحيدة  �لدول �الأخرى كانâ تركيا  بîال± كل  ب. 

مع حما�ص، وبالتا› �إعالن وق∞ مزدوê للنار. و⁄ ت�صتبعد تركيا عن هذ√ �ملبادرة 

�أن  �أر�دت من تركيا  بالذ�ت  �إن م�رش  �الآخرين مãل: م�رش وaرن�صا. بل   Úلالعب�

تتو¤ Vصمانة حما�ص يف مفاوVصات وق∞ �لنار. ويف �لنهاية كانâ تركيا هي �لبلد 

�لذي Vصمن قبول حما�ص بوق∞ �لنار.
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معنى ذلك �أن تركيا كانâ �لبلد �لذي مالأ �لفر�Æ، وتولâ ب�صمâ وبعم≤ م�صوDولية   .ê

 âأن تعك�ص مو�ق∞ �صورية وحما�ص. و⁄ تكن تركيا جمرد �صاعي بريد، بل كان�

�إقنا´ حما�ص ببع�ص �ملو�ق∞. ولو ⁄ ت≥º تركيا بهذ� �لدور، لكان وق∞  عامالk يف 

�لنار من جانÖ و�حد، هو ”�إ�رش�Fيل“، عرVصة لالنهيار يف �أي ◊ظة.

مرتب§  وهذ�  �ل�صيا�صية.  �لعملية  يف  ت�صار∑  �أن   Öيج حما�ص  �أن  تركيا  تعت≥د  د. 

با�صتمر�ر وق∞ �لنار، ºK بامل�صا◊ة بÚ �لرFي�ص fiمود عبا�ص وحما�ص. وتركيا 

تعمل على هذ� �ÿ§، وهي على م�صاaة و�حدة من �لرFا�صة �لفل�صطينية وحما�ص.

⁄ ت≥طع تركيا تو��صلها مع ”�إ�رش�Fيل“. ورغº مو�ق∞ �أردوغان �◊ادة aاإن �صفري   .√

�آخرين.  ÚيليF�إ�رش�  ÚولDوم�صو �أوملرت،  باإيهود  تركيا يف ”�إ�رش�Fيل“ �لت≥ى 

وب�صكل مو�a mmR≥د ��صتمر �لتو��صل �لرتكي مع �إير�ن، و�صاهمâ �لتëركات �لرتكية  و. 

�إير�ن تدخلâ ب�صكل ما  �أن  �إ¤ حدx ما. ولو  �ل�صتار، و�صامتة  �إير�ن خل∞  �إب≥اء  يف 

 âدة تدخلëلواليات �ملت� âولكان ،k �أKناء �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي لكان �لوVصع flتلفا

.k �أي�صا

ت≥ول  �لتي  �لنظرة  على  �الأتر�∑  �مل�صوDولون   ≥a�يو ال  �ل�صورة  هذ√  من   k �نطالقا  .R

�الدعاء  هذ�  �أن  ويرون  �ل¨رب،  عن  يبتعدون   ºو�إنه حما�ص،  �إ¤  منëاRون   ºباأنه

k; �إذ �أن �لعالقات �لرتكية مع �ل¨رب لي�صâ موVصع مناق�صة وهي Kابتة. خاطÅ جد�

وال  حما�ص،  دون  من  حّل  ال  �إن¬  بال≥ول:  حما�ص  من  �أن≥رة  موق∞  باباجان  وكرر 

�إن  باباجان:  قال  �مل�رشي  �لدور  وعن   .§≤a عبا�ص  fiمود  �لرFي�ص  flاطبة  من  نتيجة 

”لي�ص �ملهº من يكون يف �لو�جهة. �ملهº وق∞   :Úبل قلنا للم�رشي ،k تركيا ال تناa�ص �أحد�

k. وعلي¬ a≥د تال ذلك و�صول  �لنار aلنعمل �صوية. aكان جو�ب �مل�رشيÚ: ح�صنا �إطال¥ 

م�رش   Úب �لتو��صل  �إعادة  يف  ‚ëنا  �إذ   ;k مهما  k �أمر� هذ�  وكان  �ل≥اهرة.  �إ¤  حما�ص  وaد 

وحما�ص“. وقال باباجان: �إن م�رش على �لرغº من دورها �لو�صي§، aهي يف �لوقâ نف�ص¬ 

جزء من �ل≥�صية.

�للوبي  –ر∑  a≥د  غزة  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  من  �لرتكي  �ملوق∞  و�إR�ء 

�ملنا�رش ل`”�إ�رش�Fيل“ يف �لواليات �ملتëدة ووج¬ قادت¬ ر�صالة �إ¤ �أردوغان يتهمون¬ aيها 

.
9
بت�صجيع نزعة معاد�ة �ل�صامية يف تركيا، وطالبو√ باتîاذ �إجر�ء�ت تكبí هذ� �لتوج¬
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 Úتار بîير خارجية تركيا من �أن على حما�ص �أن تRو íبعد ذلك ت�رشي k وكان الaتا

�أن تكون منظمة م�صلëة �أو حركة �صيا�صية. ور�أى مر�قبون �أن هذ� �ملوق∞ جاء fiاولة 

على  تز�ل  ما  تركيا  �أن  من  �ل¨رب  �إ¤  ور�صالة  تركيا،  على  �ل¨ربية  �ل�ص¨و•  لتîفي∞ 

وخارجها  تركيا،  د�خل  Xهرت  �لتي  �لكãرية  �لت�صاوDالت   Ωو�أما �لفرقاء.  كل  من  م�صاaة 

حول �ملوق∞ �لرتكي، وما �إذ� كان هنا∑ –ول جذري عن �صيا�صاتها �ل�صاب≥ة، a≥د �Vصطر 

�أحمد د�ود �أوغلو يف وقâ الح≤ �إ¤ �إعادة �رشì �صيا�صات بالد√ Œا√ غزة يف ل≥اء خا�ص 

:
10

k �لن≥ا• �لتالية مع �صëفيÚ �أتر�∑ fiدد�

 Öارجية لرتكيا، و�إ‰ا عدة �أولويات. وب�صبÿ� ال توجد �أولوية و�حد يف �ل�صيا�صة �أ. 

لل≥�صايا،   k تبعا �الأولويات  هذ√   ºت≥يي  Öيجa لرتكيا  �÷يو-��صرت�تيجي  �ملوقع 

و�لظرو± �◊ا�صلة يف �لعا⁄ و�ملنط≥ة.

ل≥د �تبعâ تركيا خالل �◊رب �لباردة، ويف �ل�صنو�ت �لتي تلتها �صيا�صات مرتبطة  ب. 

على  وتعمل  �ل¨ربي،  �لتëال∞  د�خل  موجود  بلد   Ωليو� وتركيا  �ل¨ربي.  باملëور 

ويف  �لعا⁄  يف  �◊ا�صلة  �لتو�Rنات  وت¨رّي  �لتطور�ت،  لكن  �أوروبا.  مع  �لتكامل 

 Öيج وال  �ÿارجية،  �صيا�صتها  يف  �لت¨يري�ت  ببع�ص  تركيا   Ωقيا  Öتتطل �ملنط≥ة، 

توقع �أن تب≥ى تركيا مرتبطة مبëور و�حد يف كل ق�صية.

 âاعلة، بل ت�صعى ملنع �لتطور�ت �ل�صلبية يف �لوقa صيا�صة� §≤a إن تركيا ال تتبع�  .ê

نف�ص¬ عب �صيا�صة �أكa Ìاعلية. ويف هذ� �الإطار تولâ تركيا مهاΩ و�صاطات كãرية. 

وهذ� يظهرها ك≥وة �إقليمية.

2. حاKOة ملتق≈ Oاaو�س:

 Rم�صاء 2009/1/29 �لعالمة �الأبر âو�ص �القت�صادي �لتي ح�صلa�ة ملت≥ى دKتعّد حاد

�لتي عك�صâ موق∞ �أردوغان وتركيا �ل≥وي من �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة رغº مرور 

، ت�صاجل �لرFي�ص �الإ�رش�Fيلي �صمعون برييز 
11

Ωفي ذلك �ليوa .¬Fعلى �نتها Ωأيا� ع�رشة 

مع رFي�ص �◊كومة �لرتكية �أردوغان يف جل�صة خ�ص�صâ للوVصع يف غزة Vصمن aعاليات 

ملت≥ى د�aو�ص �القت�صادي �لدو› يف �صوي�رش�. وقد �صار∑ يف �÷ل�صة �الأمÚ �لعاΩ لالأ· 

�ملتëدة بان كي مون Ban Ki-moon، و�أمÚ عاΩ جامعة �لدول �لعربية عمرو مو�صى، 

.David Ignatius في �الأمريكي ديفيد �إغناتيو�صëو�أد�رها �ل�ص
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و–دç �أردوغان يف �÷ل�صة قاFالk �إن¬:

عن   çدëنت ال  �إننا  ن≥ول  �أن   Öيج �◊الية   Ωل�صال� جهود  عن   åدي◊� قبل 

وVصع قبل �أربعÚ �صنة، بل عن وVصع بد�أ يف حزير�ن/ يونيو 2008. كان هنا∑ 

وق∞ الإطال¥ �لنار. �نتهâ �لتهدFة، و⁄ يطل≤ �أي �صاروñ على �إ�رش�Fيل، وكان 

 íلطل≤. و⁄ ي�صم� �لهو�ء  �أن ترaع �◊�صار. غزة �صجن كبري يف  �إ�رش�Fيل  على 

بدخول حتى �صندو¥ بندورة و�حد ب�صبÖ �إغال¥ �ملعابر. �أنا ذهبâ �إ¤ �إ�رش�Fيل. 

�أجل  من  �ملعابر  �أحد  عند  �صاعة  ن�ص∞  �◊كومة،  رFي�ص  �أنا  �نتظر،   Êجعلو

�إلينا بهذ√ �لطري≥ة.  �لدخول... aيما نëن ال نعامل �لديبلوما�صيÚ �لذين ياأتون 

حما�ص،  �صو�ريخ  من   ÚيليF�إ�رش� قتلى  من  كان  �إذ�  عما  �أوملرت  �صاألâمُ  و�إذ� 

ل≥د   .Úلفل�صطيني� قتل  عمليات  بد�أت  �لتهدFة  نهاية  وبعد  يوجد.  ال  ال،  aاأجاب: 

.k �أر�صلنا م�صاعد�ت �إن�صانية �إ¤ غزة و⁄ ت�صمí �إ�رش�Fيل باإدخالها ملدة 15 يوما

”�إن fiمود   :kالFص عملية تبادل �أ�رشى مع حما�ص قا�aأن �أوملرت ر� وذكر �أردوغان 

:kالFصا± �أردوغان مت�صاVص... ولكن ر�أينا ماذ� ح�صل: 1,200 قتيل“. و�أ�aعبا�ص ير

“تلك¬  �لذي  �ل�صامل  �لدمار  �أ�صلëة  من  و�حدة  ذرة  حما�ص  “تلك  هل 

a ،kهو �أن¬ ال يوجد. ل≥د رa�صâ �إ�رش�Fيل �العرت�±  �إ�رش�Fيل? �إذ� كنâ �أعر± �صيÄا

 âعلa �دة، و�ملد�ر�ص �لتابعة لها... وماذëالأ· �ملت� Êبال≥ر�ر 1860. ودمرت مبا

�لب�رشية �إR�ء ذلك? وقفâ تتفرê. �رش• �ل�صالΩ يف �لعا⁄، هو �ل�صالΩ يف �ل�رش¥ 

لكتلة  �صّوت  �لذي  �لفل�صطيني   Öل�صع� بîيار  �العرت�±  هنا   Öويج �الأو�ص§. 

 §≤a إ¤ عبا�ص� çدëو�لت¨يري [�لتابعة ◊ما�ص]. الأن �ال�صتمر�ر يف �لت ìالإ�صال�

لن يëّل �مل�صكلة.

ºّK كان دور برييز يف �لكالa Ωوّج¬ �التهاΩ ◊ما�ص fiّمالk �إياها م�صوDولية �لعن∞ يف 

�لفل�صطينية fiمود عبا�ص. وخالل كالم¬ كان برييز  �ل�صلطة  k عن رFي�ص  غزة، ومد�aعا

ال  باأن¬  �أردوغان   k متهما مرتفعة  وبنبة  يدي¬،  من  ع�صبية  بëركات  �أردوغان  �إ¤  ينظر 

k، و�أن �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني مبار∑ يعر± �أa�صل من¬ ماذ�  يعر± �لوVصع يف غزة جيد�

يجري. 

وaور �نتهاء برييز من كالم¬ طلÖ �أردوغان �لرّد، aيما حاول �إغناتيو�ص منع¬ بëجة 

نفاذ �لوقâ �ملî�ص�ص. �إال �أن �أردوغان �أ�رش على �لرّد، وو�ص∞ برييز باأن¬ يعر± �ل≥تل 

:kالFأردوغان برييز قا� Öوخاط .ºملته� Öلفية �ملذنîب ºوباأن¬ يتكل ،k جيد�
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�أنا   .k k كãري� لكن �صوتك كان مرتفعا �لعمر،  �أكب مني يف   âأن� �صيد برييز،  يا 

�أن �رتفاع¬ بهذ� �ل�صكل هو تعبري عن نف�صية متsهº. وaيما يتعل≤ بال≥تل  �عر± 

 .Åل�صاط� عند  �الأطفال   ºقتلت كي∞   k جيد� �عر±  و�أنا   .k جد�  k جيد�  ¬aتعر  âاأنa

ويوجد روD�صاء حكومة عندكº يتباهون باأنهº ي�صعرون بالفرì عندما يدخلون 

غزة على Xهر �لدبابات. و�أنا �أعيÖ على من ي�صف≥ون لهذ√ �ملظا⁄ [يف �إ�صارة �إ¤ 

ت�صفي≤ �◊�صور لكلمة برييز].

من  ومنع¬  مر�ت،  عدة  �أردوغان  �إ�صكات  �÷ل�صة  مدير  fiاولة  من   ºلرغ� وعلى 

مو��صلة كالم¬، a≥د �أ�رش �أردوغان على مو��صلة �لكالΩ، و��صت�صهد مب≥اطع كانâ مع¬ 

�آيات من �لتور�ة حول –رË �ل≥تل. وقال  يف ورقة �أخرجها من �ملل∞ �لذي مع¬، وaيها 

�أك�صفورد  باأقو�ل لباحÚã يهود يف جامعة  ”لكن هنا يوجد قتل“، و��صت�صهد  �أردوغان: 

 ‹ ”بالن�صبة  و�أVصا±  جانëة.  دولة  �إ¤   âول– و�أنها  بالببرية،  ”�إ�رش�Fيل“  و�صفو� 

k. ل≥د تكلº بان كي مون 6 دقاF≤، وتكلمâ �أنا 12 دقي≥ة،  �نتهى د�aو�ص، ولن �أعود جمدد�

�أما   ،Ωلكال� عن  �÷ل�صة  مدير  �أوقف¬  �لعا�رشة  �لدقي≥ة  �إ¤  مو�صى  عمرو  و�صل  وعندما 

برييز a≥د تكلº 25 دقي≥ة“.

�لدول  جامعة   Ωعا  Úأم� ب≥ي  aيما  �÷ل�صة   k م¨ادر� م≥عد√  �أردوغان  تر∑  هذ�  وبعد 

�لعربي.  �ل�صار´   §îار �صKأ� ما  باأردوغان وين�صÖë، وهو  ي≥تد  �لعربية يف مكان¬، و⁄ 

k بالن�صبة  وي�صا± �إ¤ ذلك م�صاركت¬ يف جل�صة تو�جد aيها رFي�ص دولة ما R�لâ تعتب عدو�

ملعظº دول �ملنظومة �لعربية �لتي يãلها.

�الأتر�∑  من  �الآال±  �ملطار  يف  �أردوغان  ��صت≥بال  يف  كان  �إ�صطنبول  �إ¤  عودت¬  ولدى 

�لذين و�صفو√ باأن¬ ”aا— د�aو�ص“ و”�لزعيº �÷ديد للعا⁄“. ولعل �أهº ما قال¬ �أردوغان 

يف مطار �إ�صطنبول بعد عودت¬ �إ¤ تركيا aجر �÷معة 2009/1/30 هو:

k الأتكلº بل¨ة ديبلوما�صية، بل و�حد من �لذين  k مت≥اعد� �إنني ل�صâ ديبلوما�صيا

جاوDو� من �ل�صيا�صة. �أنا ال �أعر± �للياقة �لديبلوما�صية، وال �أريد �أن �أعرaها. �أنا 

ل�صR âعيº قبيلة، بل رFي�ص حكومة تركيا. و�ل�صيا�صي يجÖ �أن يعرVص موقف¬ 

بوVصوì، وقد aعلâ ما يجÖ �ل≥ياΩ ب¬. �إن �أي رFي�ص للوRر�ء يف تركيا كان ليتîذ 

ينتهك  باأن  الأحد   íأ�صم� ولن  تركيا،   Ω�و�حرت �عتبار  �مل�صاألة  �إن  نف�ص¬.  �ملوق∞ 

�رش± بالدي.
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k من رFي�ص �÷مهورية عبد �ˆ غول على موقف¬ يف د�aو�ص  k كبري� وتل≥ى �أردوغان دعما

 k k كبري� عندما قال �الأخري �إن �أردوغان �أجاب مبا يتطلب¬ �ملوق∞. كما تل≥ى �أردوغان عدد�

من ر�صاFل �لت�صامن من م�صوDولÚ يف �لدول �لعربية، و�الإ�صالمية على موقف¬ هذ�.

�لتا›:   Ωليو� يف  د�aو�ص  حادKة   âتناول �لتي  �لرتكية   ∞ëل�ص� عناوين  الaتة   âوكان

 .Milliyet  âميلليي د�aو�ص“;  يف  ”�صدمة   .Hurriyet  âحريي د�aو�ص“;   ìرو  âمات”
د�aو�ص“; ر�ديكال Radikal، يف �إ�صارة �إ¤ �أن �أردوغان ترعر´ يف  يف  با�صا   ºقا�ص  ìريا”
منط≥ة قا�صº با�صا يف �إ�صطنبول �ملعروaة مبظاهر �ل≥وة و�ل�صجاعة. ”�صفعة تاريîية“; 

يني �صف≤ Yeni Safak. ”رّدة aعل تاريîية“; �صتار Star. ”�صفعة عãمانية الإ�رش�Fيل“; 

�إ¤  �أردوغان  من  تاريîي  ”در�ص   .Yenicag  Æينيت�صا عليك“;  ”حالل   .Zaman Rمان 

.Posta أن ي≥ول هذ�“; بو�صتا� Öأحد ما كان يج�” .Türkiye برييز“; تركيا

 Öلل�صع  k منتîبا  k �رشعيا  kالã‡ بو�صفها  حما�ص  من  �أردوغان  موق∞  ينع   ⁄

�إن  �لفل�صطينية fiمود عبا�ص. بل  �ل�صلطة  �لل≥اء�ت مع رFي�ص  ��صتمر�ر  �لفل�صطيني من 

 âالأتر�∑. وقد �أجمع� ÚولDيف2009/2/7 بزيارة �إ¤ تركيا �لت≥ى خاللها �مل�صو Ωعبا�ص قا

�أبل¨و� عبا�ص Vرشورة ت�صكيل حكومة وحدة وطنية،  �الأتر�∑  �أن  �لرتكية على   ∞ëل�ص�

 Úفيëلدى �ل�ص k و�إ�رش�∑ حما�ص يف �لعملية �ل�صلمية. لكن �لزيارة مع ذلك �أعطâ �نطباعا

�الأتر�∑ �لذين �جتمعو� مع عبا�ص �أن �الأخري ينظر بفتور �إ¤ �لدور �لرتكي حÚ �رشì باأن¬ 

ال يكن قبول �أي و�صاطة غري �لو�صاطة �مل�رشية، و�أن¬ يرa�ص تدخل �أي طر± غري عربي 

يف �ل≥�صايا �لعربية. وبالرغº من �أن عبا�ص قال �إن¬ ال ي≥�صد تركيا بهذ� �لت�رشيí، �إال �أن 

k لدى �لدبلوما�صية �لرتكية. وŒدر �الإ�صارة هنا �إ¤ �أن �لعديد  �أقو�ل¬ تلك قد تركâ �نزعاجا

k على Rيارة  �إ�صطنبول و�أن≥رة، يف حدç غري م�صبو¥، �حتجاجا �الأتر�∑ تظاهرو� يف  من 

 Öل �ل�صعãيل“ يف غزة، وال يF�إ�رش�”  ºF�إ¤ تركيا، وو�صفو√ باأن¬ �رشيك يف جر� عبا�ص 

k بعد �نتهاء واليت¬ يف 2009/1/9. �لفل�صطيني، خ�صو�صا

�أي   ;2008/12/31 �أوردت¬ جريدة �◊ياة يف   âأن≥رة مبا كان� ويذّكر موق∞ عبا�ص يف 

حول  مطلعة  aل�صطينية  م�صادر  عن  �الإ�رش�Fيلي،  �لعدو�ن  بدء  من   §≤a  Ωأيا� �أربعة  بعد 

–فظ عبا�ص على عرVص تركيا مبادرة لرعاية حو�ر يجمع بÚ �لف�صاFل، وعلى ر�أ�صها 

“�صك¬ بالرعاية �مل�رشية ÷هود �مل�صا◊ة. و�أ�صارت  على   k م�صدد� ”aتí“ و”حما�ص“، 
عبا�ص   2008/12/29 �أبل≠ يف  �لفل�صطيني يف تركيا نبيل معرو±  �ل�صفري  �أن  �إ¤  �مل�صادر 
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با�صتعد�د تركيا للو�صاطة. و�أوVصâë �أن رّد �الأخري �قت�رش على تãمÚ �ملبادرة �لرتكية 

k باملبادرة �مل�رشية يف هذ� �ملجال.  لر�أب �ل�صد´ �لفل�صطيني متم�صكا

3. خÓ�شات:

ويكن تلîي�ص �ملوق∞ �لرتكي من �ل≥�صية �لفل�صطينية، ومن �لوVصع يف غزة بالذ�ت 

كما يلي:

 k �أ. وقفâ تركيا منذ �للëظة �الأو¤ للعدو�ن وعلى �متد�د �أيام¬ وبعد وق∞ �لنار موقفا

k عن �أهل غزة. k ب≥وة لل�صعÖ �لفل�صطيني، ومد�aعا k ب¬، وموDيد� مندد�

وج¬  يف  ودولتها  تركيا،  كر�مة  عن  �لدaا´  عو�مل:  من  �لرتكي  �ملوق∞  �نطل≤  ب. 

خد�´ �أوملرت الأردوغان، ومن �ن�صجاΩ �◊كومة مع �إر�دة �صعبها، ومن خلفية �أردوغان 

�ملن�صجمة  �لوطنية  و�لكر�مة  �ل�صيا�صية،  �الإر�دة  �متال∑  ومن  و�الإن�صانية،  �الإ�صالمية 

مع كون �◊كومة تعك�ص �الإر�دة �ل�صعبية، ومن كون تركيا “لك قر�رها �مل�صت≥ل، ومن 

عو�مل �ل≥وة ما يجعلها ت¨لÖ �مل�صالí �لوطنية كما �الإن�صانية على ما عد�ها يف �صيا�صاتها 

�لذي يجمع   Öلع�ص� �لتي تعتب  �لفل�صطينية  بال≥�صية  �ÿارجية، وال �صيّما aيما يتعل≤ 

تركيا بكل Äaاتها. 

من  للنار  aوري  وق∞  �إ¤  عربي  وغري  عربي،  �آخر  بلد  �أي  وقبل  تركيا،   âدع  .ê

k وعلى �متد�د �لعدو�ن من �أجل �لتو�صل �إ¤ وق∞ الإطال¥  fi kوريا �÷انبÚ، كما لعبâ دور�

�لنار، و�إ¤ تهدFة بÚ ”�إ�رش�Fيل“ وحما�ص، و�إ¤ aتí �ملعابر بÚ غزة، وكل من ”�إ�رش�Fيل“ 

وم�رش لو�صول �الإمد�د�ت �ل¨ذ�Fية و�الإن�صانية.

aهي  غزة;  يف   k و�قعا  k �أمر� تعتب  �الأخرية  �أن  ر�أت  بل  حما�ص،  عزل  تركيا   âص�aر د. 

“ãل �ل�صعÖ �لفل�صطيني الأنها منتîبة عب �نتîابات �رشعية وديوقر�طية. وال يكن 

�لتو�صل �إ¤ حّل من دون حما�ص. غري �أن تركيا دعâ �◊ركة يف �لوقâ نف�ص¬ �إ¤ �لتوق∞ 

�إ¤   âدع كما  �ل�صلمية.  �لعملية  يف  و�النîر�•  ”�إ�رش�Fيل“،  على  �ل�صو�ريخ  �إطال¥  عن 

ت�صكيل حكومة وحدة aل�صطينية. 

 k k �أ�صا�صيا √. ⁄ ت�صع تركيا �أو –اول ŒاوR �لدور �مل�رشي يف �الأRمة، �لذي ر�أت aي¬ دور�

�ل≥اهرة،   Úأوغلو بدور مكوكي ب� �أحمد د�ود  �أردوغان  لذ� قاΩ م�صت�صار  �ملجال.  يف هذ� 

”�إ�رش�Fيل“   âأعلن� �إ¤ وق∞ الإطال¥ �لنار. وعندما  وحما�ص، ودم�ص≤ من �أجل �لتو�صل 
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k للنار من جانÖ و�حد كان لرتكيا �لدور �الأ�صا�صي يف �إقنا´ حما�ص باإعالن وق∞ للنار  وقفا

ل م�صوDولية �أي �نفجار جديد للوVصع. sم n k حتى ال –مُ من جانبها �أي�صا

k �أن �ملو�ق∞ �لرتكية �أدت �إ¤ توتر يف �لعالقات مع ”�إ�رش�Fيل“، وال �صيّما  و. بد� و�Vصëا

قطع  مãل  عملي  تدبري  �أي  �إ¤  �لرتكية  �◊كومة  تلجاأ   ⁄ ذلك  ومع  د�aو�ص.  حادKة  بعد 

�لعالقات �لدبلوما�صية مع ”�إ�رش�Fيل“ �أو تîفي�ص م�صتو�ها، �أو �إبطال �أي من �التفاقات 

�لãناFية �القت�صادية �أو �لع�صكرية بينهما. وقال �أردوغان �إن �لعالقات بÚ �لدول ال تت≥رر 

يف ◊ظات �ل¨�صa .Öيما �أ�صار ت�رشيí مل�صوDول ع�صكري تركي �إ¤ �أن �مل�صالí �لوطنية 

لرتكيا هي �لتي ت≥رر �Œا√ �أي خطوة.

R. طرحâ �ملو�ق∞ �لرتكية من �لعدو�ن على غزة، و�نëياRها �إ¤ �ل�صعÖ �لفل�صطيني 

م�صاألة ��صتمر�رية �لدور �لرتكي �لو�صي§ بÚ ”�إ�رش�Fيل“ و�صورية و�لفل�صطينيÚ. وهنا 

��صتمر�ر  ”�إ�رش�Fيل“ يعك�ص  Vصّد  عملي  تدبري  �أي  �إ¤  تركيا  ÷وء   Ωعد �إن  �ل≥ول  يكن 

�أن  وكما  �÷ميع.  مع  جيدة  عالقات  على  �◊فا®  �Œا√  يف  �ÿارجية  �صيا�صتها  تو�Rن 

�◊ر�ص على عالقات جيدة مع ”�إ�رش�Fيل“ ال يعني �ل�صكوت على جر�Fمها، aاإن �لتنديد 

�لتي ورKها حزب  �ملركبة و�ملع≥دة لرتكيا  للعالقات معها. aالعالقات   k بها ال يعني قطعا

�لعد�لة و�لتنمية –ول دون ك�رش �أي عالقة مع �أي طر±; a�صالk عن �أن تعددية �لبعد يف 

�ل�صيا�صة �ÿارجية �لرتكية هي ��صرت�تيجية ر�صمها حزب �لعد�لة و�لتنمية بنف�ص¬. ويف 

Xّل عدΩ �متال∑ �أي دولة مو��صفات �لو�صي§ �لتي “تلكها تركيا، a�صيب≥ى �لدور �لرتكي 

 Ωيل“ و�لعرب، �أF�إ�رش�” Úمة يف �أي عملية ت�صوية م�صت≥بلية; �صو�ء بFلو�صي§ حاجة قا�

.ºأنف�صه� Úلفل�صطيني� Úب

k على عالقات  k �صلبيا ì. ال يتوقع �أن ترت∑ �ملو�ق∞ �ل�صلبية �لرتكية من ”�إ�رش�Fيل“ �أKر�

لوجود  وحاجة  Vرشورة  “ãل  �لرتكية  aالدولة  �ل¨رب.  ومع  ”�إ�رش�Fيل“  مع  �أن≥رة 

وقد قال باباجان �إن وجود ”�إ�رش�Fيل“ يف �ملنط≥ة من دون تركيا  �ملنط≥ة.  ”�إ�رش�Fيل“ يف 
�صيكون �أ�صعÖ; �إذ ال يكن ل`”�إ�رش�Fيل“ �أن ŒاR± بî�صارة �أول و�أكب دولة م�صلمة، 

a ،1949يما هي fiاطة ببëر عربي معاد بالرغº من كل  �عرتâa بها وما تز�ل يف �صنة 

�تفاقيات �لت�صوية �لتي ح�صلâ. كما �أن �ل¨رب غري م�صتعد ÿ�صارة بلد مهº مãل تركيا، 

�لتي  هذ√  �ل≥وة  مكامن  ولعل   .Êعلما  Ωنظا ويëكم¬  �الأطل�صي،  �صمال  حل∞  يف  ع�صو 

“تلكها تركيا، عالوةk على �لعامل �الأيديولوجي، تعّد من �لعو�مل �لتي جعلâ تركيا قادرة 

على �تîاذ مو�ق∞ ⁄ ي≥رتب منها حتى بع�ص �لعرب، يف �نت≥ادها للدولة �لعبية.
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k �أن خ�صارة ”�إ�رش�Fيل“ كانâ تاريîية على �ل�صعيد �ل�صعبي �لرتكي.  •. بد� و�Vصëا

وقد وجد �ل�صعÖ �لرتكي بكل Äaات¬ �الإ�صالمية، و�لعلمانية، و�لي�صارية، و�ليمينية �لعدو�ن 

�الإ�رش�Fيلي على غزة aر�صةk �صانëةk للتعبري عن �لكر�هية �لكامنة يف د�خل¬ لكل �لتاريخ 

�لتظاهر�ت   âعم �إذ  �لفل�صطيني;   Öل�صع� Vصّد  باملجاRر  �لفاF�ص   åدي◊� �الإ�رش�Fيلي 

بوق∞   kمطالبة �لعدو�ن   Ωأيا� �متد�د  وعلى  �لرتكية  �ملدن  كل  �الحتجاجية  و�العت�صامات 

 Öخذ يف �العتبار من جانDلرتكي ال يكن �إال �أن يو� ê�ول �لنوعي يف �ملزëلعدو�ن. وهذ� �لت�

�لطب≥ة �ل�صيا�صية �لرتكية يف �أي موق∞ م�صت≥بلي من �ل≥�صية �لفل�صطينية، ومن �لتطور�ت 

.k �ل�رش¥ �أو�صطية عموما

ي. لعل من �أهº �لنتاèF �لتي �أa�صى �إليها �ملوق∞ �لرتكي من �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي هو 

k، و�لذي طوى  تعزيز �للëمة بÚ �ل�صعبÚ; �لرتكي و�لعربي، بل و�لفل�صطيني خ�صو�صا

 âتر�كم و�ل≥ومية،  �لتاريîية  و�◊�صا�صيات   ،Öلرو��ص� من  �صفëة   k جد� كبرية  بن�صبة 

 âرب �لعاملية �الأو¤. ويكن للعرب و�الأتر�∑، �إن ح�صن◊� âعلى �متد�د �لع≥ود �لتي تل

�لعربي  �ل�صار´  ��صت≥بال  ح�صن  وعلى  �الإيجابية  �لرتكية  �ملو�ق∞  على  يبنو�  �أن  �لنو�يا، 

لها، مرحلةk جديدةk من �لتعاون و�لتن�صي≤ ملا aي¬ �مل�صالí �ملتبادلة، ومو�جهة �لتëديات 

�مل�صرتكة.

Kاfيًا: املوقف الإjراين:

�لفل�صطيني،   Öل�صع�  Öجان �إ¤  غزة  على  للعدو�ن  �الأو¤  �للëظة  منذ  �إير�ن   âوقف

�لعدو�ن،  وق∞  �إ¤   ºوخطبه  ºاتهëت�رشي جميع  يف  م�صوDولوها  ودعا  حما�ص،  وحركة 

من  �الإير�نية  و�ملو�ق∞   Öطÿ� تîل  و⁄  �الإن�صانية.  �مل�صاعد�ت  و�إر�صال  �ملعابر،   íتaو

�مل�صاركة يف ح�صار غزة و�لعدو�ن عليها. كما  –ميل دول عربية و�إ�صالمية م�صوDولية 

k بالعدو�ن. k ل¨زة، وتنديد� كان لل�صعÖ �الإير�Ê –ركات و��صعة يومية تاأييد�

1. املوق∞ الإيراين ‘ VشوA الت�öيëات الر�شمية والت¶اهرات ال�شعبية:

يف  كبرية  لتطور�ت   kبد�ية يãل  غزة  على  �لعدو�ن  �أن  �لبد�ية،  منذ  طهر�ن،  �عتبت 

 Mahmoud Ahmadinejad ‚اد  �أحمدي  fiمود   Ê�الإير� �لرFي�ص   ºو�ته �ملنط≥ة. 

�إن من  �أن قادة �ال�صتكبار يوDيدون �÷ر�ºF يف غزة. وقال  �ل�صعوب �◊رة  �إ¤  يف ر�صالة 
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يربطون م�صا◊هº بال�صهاينة �صيذهبون معهº �إ¤ �÷ëيº. و��صتدعى وRير �ÿارجية 

�أن  و�أبل¨ها  �الأجنبية،  �لدبلوما�صية  �لبعãات   Manouchehr Mottaki متكي  منو�صهر 

و�لعربية  �الإ�صالمية  �لدول  �إن  وقال:  �لبو�صنة.   ºF�جر مãل  مãلها  ”�إ�رش�Fيل“   ºF�جر

 Ωة �لنظاëي�ص م�صلîي�ص جمل�ص ت�صFا√ ما يجري. وقال رŒ ولية كبريةDمل م�صوëتت

ها�صمي رa�صنجاHashemi Rafsanjani Ê �أن¬ يجÖ �تîاذ �إجر�ء�ت حا�صمة Vصّد �لكيان 

.
12

k باأن aل�صطÚ �صتتëرر �ل�صهيوÊ موDكد�

كما دعâ طهر�ن جامعة �لدول �لعربية �إ¤ –مل م�صوDولياتها، وجاء ذلك على ل�صان 

 ?k �لفل�صطينيون عربا �ألي�ص  �لعربية?  �لذي ت�صاءل متى �صتتëر∑ �÷امعة  �أحمدي ‚اد 

�الأVصع∞،  �◊ل≥ة  غزة  يعتبون  �ل�صهاينة  �إن  وقال:  �ملتëدة.  �الأ·   âصم� �نت≥د  كذلك 

.ºويريدون ��صرتد�د ماء وجهه

 Êل�صهيو� �ملîط§  �إن   Êالريجا علي   Ê�الإير� �ل�صورى  جمل�ص  رFي�ص  وقال 

ي�صتهد± كل �لعرب. ولفâ يف �إ�صارة مهمة �أن ”ق�صية غزة ترتب§ باأمن �إير�ن �ل≥ومي، 

و��صت≥الل �إير�ن معرVص للîطر يف حال ‚اì �ل�صهاينة يف تîطي هذ√ �ملرحلة... علينا 

�لدaا´ عن غزة من منطل≤ ديني ووطني“. وقد �نت≥د الريجاÊ م�رش، وقال: �إن موقفها 

 Ωيلز k k. و�تîذ جمل�ص �ل�صورى قر�ر� ال ي�صاعد على ت�صوية �أRمة غزة، بل يزيدها تع≥يد�

 Öا´ عن �ل�صعaي∞ كل �إمكانياتها �الإقليمية و�لدولية، ملو��صلة �لدXكومة �الإير�نية بتو◊�

�لفل�صطيني.

 ºهëوت�صلي Úلفل�صطيني� ºعلى دع Êصنجا�aويف خطبة �÷معة يف 2009/1/2 �صدد ر

للدaا´ عن �أنف�صهº. و�تهº وRير �ÿارجية منو�صهر متكي بع�ص �لدول يف �ملنط≥ة باأنها 

�أ�صبâë �صما�رشة للكيان �ل�صهيوa ،Êيما و�ص∞ ع�صو جمل�ص �ÿب�ء �أحمد خا“ي 

.
13

Ωملجر� ºي�ص �مل�رشي ح�صني مبار∑ با◊اكFلر� Ahmad Khatami

Saeed Jalili �إ¤ دم�ص≤ يف  وتوج¬ �الأمÚ �لعاΩ ملجل�ص �الأمن �ل≥ومي �صعيد جليلي 

2009/1/2 الإجر�ء م�صاور�ت مع �مل�صوDولÚ �ل�صوريÚ. كما و�صل جليلي �إ¤ بريوت يف 

 ˆ� ◊زب   Ωلعا�  Úو�الأم و�◊كومة،  و�لبملان  �÷مهورية  روD�صاء  و�لت≥ى   2009/1/4

�لعدو�ن  وق∞   Öيج �أن¬  جليلي   ìو�رش غزة.  يف  �لوVصع   ºمعه  åëوب  ،ˆ ن�رش  ح�صن 

�أحد�ç غزة ك�صفâ �الأطر�± �لتي تعمل لرتويÏa è مزيفة  �أن  ورaع �◊�صار، و�عتب 

.
14

بÚ عربي و�أعجمي، وبÚ �صني و�صيعي
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�الآ�صيوية  لل�صوDون  �مل�رشي  �ÿارجية  وRير  م�صاعد  ��صت≥بل   2009/1/5 ويف 

رجبي   Úح�ص �ل≥اهرة  يف  �الإير�نية   íمل�صال� رعاية   Öمكت رFي�ص  هويدي،   Úح�ص

�أبو �ل¨ي§.  �إ¤  Hossein Rajabi بناءk على طلÖ من �الأخري و�صلم¬ ر�صالة من متكي 

 Ê�ميد م�صت�صفى  �إن�صاء  �أجل  من  �إير�ن  مع  م�رش  تعاون  �إ¤  �لر�صالة  يف  متكي  ودعا 

�الأر�Vصي  على  غزة  من  ‡كنة  ن≥طة  �أقرب  يف  غزة  ÷رحى  �مل�صاعدة   Ωي≥د  Ê�إير�

 Hassan ق�ص≥اوي  ح�صن  �الإير�نية  �ÿارجية  وR�رة   ºبا�ص  çدëملت� وقال  �مل�رشية. 

غزة،  ماأ�صاة  لعم≤   k نظر� جهودها  م�صاعفة  م�رش  من  تتوقع  �إير�ن  �أن   Qashqavi

 ºتدع �إير�ن  �إن  ق�ص≥اوي:  وقال  بال�صيعة.  وال  بال�صنة،  ال  يتعل≤  ال  و�ملوVصو´ 

�لãورة.  Ωقيا منذ   Úل�صطa

 - Ê�الأتر�∑ يف تن�صي≤ �إير� ÚولDويف 2009/1/8 �لت≥ى �صعيد جليلي يف �أن≥رة مع �مل�صو

 âع عن �أهل غزة. ويف �لوقa�ّل �ملوق∞ �لرتكي �ملندد بالعدو�ن و�ملدX يف k تركي، خ�صو�صا

 ÚولDي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد، وغري√ من �مل�صوFيف دم�ص≤ مع �لر Êنف�ص¬ �لت≥ى الريجا

�ل�صوريÚ. كما �لت≥ى مع خالد م�صعل; رFي�ص �ملكتÖ �ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص، ورم�صان 

�صلíّ; �الأمÚ �لعاΩ ◊ركة �÷هاد �الإ�صالمي، و�أحمد جبيل; �الأمÚ �لعاΩ للجبهة �ل�صعبية 

ك�رش  هو  �لعدو�ن  من  �لهد±  �إن   :Êالريجا وقال  �لعامة.  �ل≥يادة   -  Úل�صطa لتëرير 

.k �مل≥اومة، لكن¬ لن يتë≥≤ �أبد�

�لتي  �لدول   k fiذر� غزة  قطا´   ºدع �إ¤  خامنÄي  علي  �الإير�نية  �لãورة  مر�صد  ودعا 

خامنÄي:  وقال  �لفادحة.  �أخطاFها  وتد�ر∑  ملو�قفها  �ÿطرية  �لتد�عيات  من  ت�صاعد  ال 

و�لطاعة   ،Ωال�صت�صال� على  �ملنط≥ة  �إجبار  �◊رب  هذ√  �إKارة  من  �ال�صتكبار  هد±  ”�إن 
.
الأو�مر√“15

�◊كومة   âكان لو  �إن¬  وقال   ،
16

موقفها بتëديد  م�رش  ‚اد  �أحمدي  �لرFي�ص   Öوطال

�إن  �ملعابر مع غزة، و�أVصا±   âëتa âلكان �لفل�صطيني   Öل�صع� �مل�رشية مهتمة مب�صري 

�لدين  عالء  وو�ص∞  حما�ص.  على  ال  ”�إ�رش�Fيل“  على  ت�ص¨§  �أن  �لعربية  �لدول  على 

 Ê�الإير� �ÿارجية  و�ل�صيا�صة  �الأمن  ÷نة  رFي�ص   Alaeddin Boroujerdi بروجردي 

مو�ق∞ م�رش و�ل�صعودية من �لعدو�ن ب`”�ل�صيÄة �لتي ال تتنا�صÖ مع مطالÖ �صعبيهما“ 

وقال: �إن �أي م�رشو´ لل�صالΩ ال يهتº بوجهات نظر حما�ص �صيكون aا�صالk. كما �نت≥دت 

.k �إير�ن ”Vصع∞“ �ل≥ر�ر 1860 �ل�صادر عن جمل�ص �الأمن ور�أت �أن¬ جاء متاأخر�



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 215

املواقف الإ�صالمية 

�الأربعة  �ملëاور  �أن  ق�ص≥اوي  ح�صن  �الإير�نية  �ÿارجية   ºبا�ص  çدëملت�  íصVو�أو

للتëركات �لدبلوما�صية �الإير�نية هي: �إنهاء �لعدو�ن، و�الن�صëاب �لفوري، وaّك �◊�صار، 

.
17

و�الهتماΩ بامل�صاعد�ت �الإن�صانية

�أبëرت من ميناء  ”روì �الإن�صانية“ �الإير�نية �لتي  ويف �صيا¥ �آخر، �Vصطرت �صفينة 

الرنكا لك�رش �◊�صار على غزة fiملة مبو�د غذ�Fية وطبية �إ¤ �لعودة من عرVص �لبëر 

من   kميال  20 بعد  على  �إير�نية  �صفينة  ”�إ�رش�Fيل“   âصVعرت� كما  ت≥نية.  �أعطال   Öب�صب

k يف طري≥ها  �صو�حل غزة، وكانâ �ل�صفينة غادرت ميناء بندر عبا�ص �الإير�Ê قبل 13 يوما

�إ¤ غزة.

�إذ قال علي الريجاÊ رFي�ص  ”�إ�رش�Fيل“;  �إ¤ قطع عالقات¬ مع  ودعâ طهر�ن �لعا⁄ 

قطع  �لعا⁄  على  �إن   2009/1/13 يف  �الأتر�∑   ÚولDمل�صو� مع   ¬Fل≥ا �أKناء   Ê�الإير� �لبملان 

�إ¤ ت≥وية  ”�إ�رش�Fيل“. وحّرΩ خامنÄي، من جانب¬، �رش�ء �ل�صلع �لتي توDدي  عالقات¬ مع 

 ºرحي يëيى  خامنÄي،  م�صت�صاري  �أحد  ودعا   .
18

�لعا⁄ دول  كل  من   Êل�صهيو� �لكيان 

 ìصال� Ω�دîوري، �إ¤ ��صتãر�ص �لëلل k Yahya Rahim Safavi، �لذي كان قاFد� �صفوي 

�لطاقة لل�ص¨§ على ”�إ�رش�Fيل“ و�ل¨رب.

ويف �إطار �◊ركة �لدبلوما�صية �الإير�نية �لنا�صطة ن≥ل �صعيد جليلي ر�صالة �صفهية �إ¤ 

عليها   ≥a�تو مبادرة  �أية   ºتدع �إير�ن  �إن  متكي  قال  وبدور√  �الأوVصا´.  حول  قطر  �أمري 

حما�ص، و�أها› غزة.

ويف منت�ص∞ كانون �لãاÊ/ يناير 2009 وّج¬ �لرFي�ص �الإير�Ê �أحمدي ‚اد ر�صالة 

�لعربية،  �لدول  بع�ص   k متهما  âل�صم� حاجز  ك�رش  �إ¤  aيها  يدعو√  �ل�صعودي  �مللك  �إ¤ 

و�الإ�صالمية بدعº �الإبادة يف غزة. كما وج¬ ‚اد ر�صالة �إ¤ جنود �الحتالل �الإ�رش�Fيلي 

.
19

ºيها �إ¤ ع�صيان قادتهa ºدعاه

ويف 2009/1/17 �صهدت قطر قمة �صار∑ aيها �صبعة Rعماء عرب �إ¤ جانÖ �لرFي�ص 

رFي�ص   ÖFونا  ،Abdoulaye Wade و�د   ˆ� عبد  و�ل�صن¨ا›  ‚اد،  �أحمدي   Ê�الإير�

k لطهر�ن، و�ل≥وى �ملناوFة  k. و“ãل �ل≥مة بال �صك �نت�صار� �لوRر�ء �لرتكي ب�صفت¬ مر�قبا

ملëور �العتد�ل �لعربي. ذلك �أن م�صاركة طهر�ن ب≥مة عربية يف �÷وهر يج�صد K≥لها يف 

 .k �ملعادالت �الإقليمية و�لفل�صطينية خ�صو�صا
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�صب≤  �لذي   Êل�صهيو� با◊�صار  aيها  ندد  �ل≥مة   Ωأما� كلمة  ‚اد  �أحمدي  �أل≥ى  وقد 

و⁄   ،k وبëر�  k وبر�  k جو� �ل≥طا´   âدك �لتي  �ل�صهيونية  �◊رب  وباآلة  غزة،  على  �لعدو�ن 

�لذي  �لعدو�ن  �أن   k معتب� �ل�صëفية،  و�ملوD�ص�صات  و�ملد�ر�ص  �مل�صت�صفيات  منها   ºت�صل

 Úلل≥و�ن  k �صارخا  k �نتهاكا كان  و�ملëرمة  �ملدمرة  �الأ�صلëة  ”�إ�رش�Fيل“  aي¬   âدمîصت��

و�الأعر�± �لدولية. وقال: �إن �لعدو�ن على غزة هو تكر�ر لعدو�ن �لكيان �ل�صهيوÊ على 

لبنان �صي∞ 2006، ومن قبل¬ على جنÚ ودير يا�صÚ، بهد± �إغر�¥ �ملنط≥ة يف حالة من 

�لدول  �أن  �ل�صعوب و�ل≥ياد�ت. و�صدد على   Úجوة بa ç�و�إحد �ال�صت≥ر�ر و�الأمن،   Ωعد

غزة،  على  �◊رب  يف  �رشيكة  ودعمتها،  ”�إ�رش�Fيل“  �صاندت  �لتي  و�الأوروبية،  �ل¨ربية 

k يف �الحتالل  k �إ¤ �أن aل�صفة �لكيان �ل�صهيوÊ تكمن د�Fما و�÷ر�ºF �لتي �رتكبâ، م�صري�

 .ºF�و�رتكاب �÷ر

ودعا �أحمدي ‚اد يف كلمت¬ �إ¤ �لوق∞ �لفوري للعدو�ن على قطا´ غزة، و�ن�صëاب 

�مل�صاعد�ت  و�إي�صال  �◊�صار،  ورaع  كامل،  وب�صكل   k aور� من¬  �ل�صهيونية  �ل≥و�ت 

مبعاقبة  باالإ�رش�´  �لدو›  �ملجتمع   Öوطال  .êارÿبا  êللعال �÷رحى  ون≥ل  �الإن�صانية، 

�إن �ل�صعوب يف  fiكمة خا�صة لهذ√ �ل¨اية. وقال:  وت�صكيل  جر�Fمها،  على  ”�إ�رش�Fيل“ 
منط≥تنا لديها مطلÖ، وهو قطع �لعالقات مع ”�إ�رش�Fيل“. و�أعرب �لرFي�ص �الإير�Ê عن 

 ⁄ �لعدو�ن  و�إR�لة  �لعدل،  ون�رش   ،ºل�صل� حفظ  بها  منو•  دولية  موD�ص�صات  لكون  �أ�صف¬ 

ور�أى  عليها.  �لالRمة  �لتعديالت  �إجر�ء   Úيتع ولذلك  ذلك،  لكل  للت�صدي   k �صاكنا –ر∑ 

�أن عدو�ن �لكيان �ل�صهيوÊ على غزة هو موD�مرة Vصّد �الأمة و�صعوبها لتë≥ي≤ �أهد�± 

�إطال¥   Öب�صب غزة  على  �◊رب  ب�صّن   Êل�صهيو� �لكيان  مبر�ت  �أن  و�أكد  م�صوDومة. 

 Öعلى �أن �مل≥اومة حّ≤ لكل �صع k �صو�ريخ �مل≥اومة غري م≥بولة ولي�صâ �صëيëة، م�صدد�

k �أن �◊رب على غزة a�صلâ، و�أن ذلك يãل a�صالk للكيان �ل�صهيوÊ ومن  fiتل، موVصëا

ي≥∞ ور�ء√. 

وو�ص∞ �أحمدي ‚اد ما يجري يف غزة باأن¬ موD�مرة كبى ”يجÖ �أال ن�صمí بتنفيذها، 

وعلينا  و�لعربي،  �الإ�صالمي  عاملنا  يف  �لفرقة   ç�إحد� ي�صتهد±   Êل�صهيو� �لكيان  لكون 

 Öل�صع�  Öبجان و�لوقو±  �ملوD�مرة،  الإa�صال  �مل�صرتكة  جهودنا  ونوحد  لذلك،  ننتب¬  �أن 

 íمروها ل�صالãلعرب �صالحيات و��صعة ال بّد �أن ي�صت� Ωلفل�صطيني“. وقال �إن لدى �◊كا�

ب≥طع   íو�لتلوي  ،Êل�صهيو� �لكيان  على  �ل�ص¨و•  ‡ار�صة   ºباإمكانه و�إن   ،Úل�صطa

�لعالقات �لدبلوما�صية، وكل �أ�صكال �لتعاون �القت�صادي و�ل�صيا�صي مع¬. وت�صاءل كي∞ 
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�لعا⁄ لي�صلبو�  �أق�صى  �لفا�صدين جاوDو� من  22 دولة عربية تتفرê على �رشذمة من  �أن 

 .?k k �أرVص¬، ويëتلوها ويار�صو� �ل≥تل يوميا �صعبا

 ç�أحد� �أحمدي ‚اد �صمâ �الإد�رة �الأمريكية حيال ما يجري يف غزة من  كما �نت≥د 

يف  �مل�صرتكة  مبو�قفنا  لها  �لت�صدي   Öيتوج �الأمة  ت�صتهد±  موD�مرة  ذلك   k معتب� د�مية، 

�لعا⁄ �لعربي و�الإ�صالمي. وطالÖ �الإد�رة �الأمريكية �÷ديدة بت¨يري �ل�صيا�صة �الأمريكية 

�أمريكا   íصال� يف  لتكون  �القت�صادية  �ل�صيا�صات  ذلك  يف  مبا  جذري،  ب�صكل  �ملنط≥ة  يف 

�ملنط≥ة  يف  �صيا�صتها  �÷ديدة  �الأمريكية  �الإد�رة  ت¨ري   ⁄ �إذ�  �أن¬   k موVصëا  ،k معا و�ملنط≥ة 

a�صتكون هنا∑ جر�ºF كãرية. وو�ص∞ �لرFي�ص �الإير�Ê �قرت�ì �أمري قطر �إن�صاء �صندو¥ 

k مع ق�صية �ل�صعÖ �لفل�صطيني  k وقو± �ل�صعÖ �الإير�Ê د�Fما الإعمار غزة باأن¬ بناء، مكرر�

.
20

�لعادلة وم≥اومت¬ �لبا�صلة

�أمري قطر  �أحمدي ‚اد،  �الإير�fi Êمود  �لرFي�ص  يناير دعا   /Êاãل� 18 كانون  ويف 

�ل�صيخ حمد بن خليفة �آل KاÊ، و�لرFي�صÚ �ل�صوري ب�صار �الأ�صد و�ل�صود�Ê عمر �لب�صري، 

�إ¤ �لعمل لتكون �ل≥ر�ر�ت �لتي �صتتîذ يف قمة �لكويâ �القت�صادية يف �ليوΩ نف�ص¬، مكملة 

ل≥ر�ر�ت قمة �لدوحة حول غزة. 

من جهة �أخرى، �أبدى حبيÖ �ˆ ع�صكر �أوالدي Habibollah Asgar-Owladi، وهو 

 Ωة �الإماKي، ��صتعد�د ”÷نة �إغاÄل مر�صد �÷مهورية �الإير�نية �آية �ˆ �ل�صيد علي خامنã‡

�ÿميني“ الإعمار غزة ”م�صتفيدة يف ذلك من خب�تها �ل�صاب≥ة يف �إعادة �إعمار لبنان بعد 

.
عدو�ن “وR/ يوليو 2006“21

�نت�صار  مبنا�صبة  م�صعل  خالد  �إ¤  تهاني¬  ‚اد  �لرFي�ص   Ωقد �لعدو�ن  �نتهاء  وبعد 

�لتي  �النت�صار�ت  م�صل�صل  يو��صل  �مل≥اومة  �صمود  �إن  وقال  �لفل�صطينية،  �مل≥اومة 

 íتaمن غزة وك�رش �◊�صار و Êاب قو�ت �الحتالل �ل�صهيوëح≥≥تها، و�عتب �أن �ن�ص

علي   Ê�الإير� �ل�صورى  جمل�ص  رFي�ص  و�عتب   .
22

�النت�صار�ت تلك  الإكمال  “هد  �ملعابر 

�الإقليمية“  �ال�صتîبار�تية  �الأنظمة  بجميع  �لهزية  �أ◊≤  غزة  ”�نت�صار  �أن   ،Êالريجا

. وقال �لناÖF �الأول 
و�أVصا±: ”�إن �نت�صار غزة يãل بد�ية لهزية و�نهيار �إ�رش�Fيل“23

للرFي�ص �الإير�Ê برويز د�ودي Pervez Davoudi خالل ل≥اF¬ �صفري تركيا لدى طهر�ن 

�صليº كار� عãمان �أوغلو Salim Kara Osman Oglu، �إن ”�ملعادالت �الإقليمية ت¨رّيت 

بعد �لهجوΩ �الإ�رش�Fيلي �الأخري يف غزة“، منّوهاk مبوق∞ تركيا خالل هذ� �لعدو�ن. 



218

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

◊ركة  �ل�صيا�صي   Öملكت� رFي�ص   Ωقا �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �نتهاء  على   Úأ�صبوع� بعد 

علي  �ل�صيد  �لãورة  مر�صد  مع  م�صعل  و�لت≥ى  �إير�ن.  �إ¤  بزيارة  م�صعل  خالد  حما�ص 

خامنÄي، وقال �إن¬ �تف≤ مع¬ حول كيفية م�صاركة �إير�ن يف �إعادة �إعمار غزة ع≥Ö �◊رب 

�صب¬   Mehr News Agency )MNA( لالأنباء  مهر  وكالة   âون≥ل عليها.  �الإ�رش�Fيلية 

�لر�صمية عن م�صعل تاأكيد√ خالل مر��صº �الحتفاء ب≥ادة �مل≥اومة �الإ�صالمية �لفل�صطينية 

”��صتمر�ر �مل≥اومة Vصّد �لكيان �ل�صهيوÊ... وتعزيز �لت�صامن  يف جامعة طهر�ن، على 

بÚ �مل≥اومة �لفل�صطينية، و�÷مهورية �الإ�صالمية �الإير�نية من �أجل ��صتîد�Ω �الإمكانيات 

�لي≥ظة،  ”توخي   Öيج �أن¬  م�صعل  ور�أى  �ل�رشي∞“.  و�ل≥د�ص  �ملëتلة،   Úل�صطa لتëرير 

 ،“Êلعدو �ل�صهيو� Öإجر�مي جديد من جان�  Ωالأي هجو Öو�◊ذر يف كل ◊ظة و�لتاأه

 Úل�صطa الإن≥اذ  �لوحيد   ºطري≥ه �مل≥اومة  يف  يرون   Ωليو�  Úلفل�صطيني�” �أن  على   k م�صدد�

و�ل¨لبة على �ل�صهاينة“. وتابع ”�إننا نعّد �لعدة لتëرير aل�صطÚ، كل aل�صطÚ، و��صتعادة 

�ل≥د�ص  �الأ�رشى... وبعون �ˆ تعا¤ �صنëرر  �لالجÚÄ و–رير  �ل≥د�ص، وVصمان عودة 

ون�صلي هنا∑“.

k، �لرFي�ص �الإير�fi Êمود �أحمدي ‚اد �لذي دعا �إ¤ ”�◊فا®  وكان م�صعل �لت≥ى �أي�صا

على �مل≥اومة وتعزيزها يف aل�صطÚ حتى –≥ي≤ �لن�رش �لنهاFي“. وقال �إن ”�ل�صهاينة 

ي≥ومو�  �أن  �ملëتمل  ومن  �لهزية،  ذروة  يف   ºوه حتى  �ملكيدة  عن  يتîلو�  ولن  هزمو�، 

 Öيج Êعماء �لكيان �ل�صهيوR صاةVذ�ت¬ �أن ”جهود م≥ا âيف �لوق k بعدو�ن �آخر“، معتب�

�أن تتابع بكل قوة... �إVصاaة �إ¤ م≥اطعة �لب�صاFع �ل�صهيونية“.

وبعد ب�صعة �أياΩ على Rيارة م�صعل R�ر �الأمÚ �لعاΩ ◊ركة �÷هاد �الإ�صالمي رم�صان 

عبد �ˆ �صلíّ �إير�ن، و�لت≥ى قادتها. وقال �ل�صيد خامنÄي، خالل ��صت≥بال¬ �صلíّ، �إن¬ ”يف 

خالل  من  و�إ‰ا  �لعدو،  الإر�دة  و�الن�صيا´   ،Ωال�صت�صال� ينب¨ي  ال  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة 

�لتعويل على �ل≥وة �لذ�تية، كما هي �◊ال يف �ل�صاحة �لع�صكرية، يجÖ حمل �لعدو على 

�ÿ�صو´ الإر�دتنا“. وحذر خامنÄي من �أن ”�إ�رش�Fيل“، وبعد �نتهاء حرب غزة، ت�صعى 

 Ωتها� �أجل  �لنف�صية، و�الإعالمية، من  �ل≥طا´ عب �◊رب  �لعاΩ يف  �لر�أي  �لتاأKري على  �إ¤ 

�مل≥اومة �الإ�صالمية باأنها �مل�صوDولة عن fiنة �ل�صكان ومعاناتهº. و�أVصا± �أن ”�إ�رش�Fيل 

 Êإ¤ �أن ”�أمريكا و�أوروبا غر�صتا �لكيان �ل�صهيو� k k بعد �آخر“، الaتا ت≥رتب من �الأaول يوما

 k 60 عاما �أن¬ �الآن وبعد م�صي  �إال  �أجل �لهيمنة على هذ√ �ملنط≥ة،  يف �ل�رش¥ �الأو�ص§ من 

 k a≥د و�صل هذ� �لكيان �إ¤ حّد �أنهº يريدون من �أجل �◊فا® على ب≥اF¬، �أن يجلبو� �صفنا
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حربية من �أوروبا و�أمريكا، لتنت�رش على �ل�صو�حل �ل≥ريبة من �الأر�Vصي �ملëتلة“. وتابع 

”�الآن وقد برRت موD�رش�ت �لوعد �الإلهي، aاإن �إياننا �ل≥اطع و�لر��صخ هو �أننا �إذ� و��صلنا 
�مل�صرية على هذ� �ملنو�ل aاإن �لن�رش �لنهاFي �صيتë≥≤ يف �مل�صت≥بل غري �لبعيد“. 

�الإ�صالمية  �÷مهورية  وم�صاندة   ºلدع �÷زيل  ”�صكر√  عن   íّصل� �أعرب  �مل≥ابل  ويف 

�الإير�نية للفل�صطينيÚ يف مو�جهة �لكيان �ل�صهيوÊ، وباالأخ�ص خالل �لعدو�ن �الأخري 

يف  �أهد�±  عدة  لنف�ص¬   ºر�ص قد  كان   Êل�صهيو� ”�لكيان  �أن   íّصل�  íصVو�أو غزة“.  على 

�مل≥اومة  بف�صل  �لعدو�ن  هذ�  يف   ¬a�أهد� من  �أي  –≥ي≤  يف  a�صل  وقد  غزة،  على  عدو�ن¬ 

�لتي  �لدر��صات   ºورغ ”�لعدو  �أن  �إ¤   k م�صري� غزة“،  يف  �الإ�صالمية  و�مل≥اومة  �ل�صعبية، 

�أجر�ها عن ن≥ا• Vصعف¬ يف حرب “وV Rصّد لبنان، و�لتجارب �لتي �ختزنها، ⁄ يتمكن من 

–≥ي≤ �أهد�a¬، حيå كان �إ‚اR√ �لوحيد قتل �لن�صاء و�الأطفال“. 

 ¬Fصعيد جليلي، خالل ل≥ا� Ê�للمجل�ص �الأعلى لالأمن �ل≥ومي �الإير Ωلعا� Úو�عتب �الأم

k �إ¤ �أن ”طبيعتها �الإجر�مية  �صلíّ، �أن ”�إ�رش�Fيل“ �الآن �أVصع∞ من �أي وقâ م�صى، م�صري�

ووحدة  غزة،  �إعمار  �إعادة  �أهمية  على  جليلي  و�صدد  �لعاملي“.   Ωلعا� للر�أي   âنك�صف� قد 

.
�ل�ص∞ �لفل�صطيني يف مو�جهة ”�إ�رش�Fيل“24

2. خÓ�شات:

مع   k �ن�صجاما حما�ص،  وحركة  غزة  �أهل   Öجان �إ¤  �الأو¤  �للëظة  منذ  �إير�ن   âوقف �أ. 

k على �ل�صعيدين �لر�صمي و�ل�صعبي،  مو�قفها �ملعادية للدولة �لعبية. وكان �ملوق∞ جامعا

وŒلى ذلك يف �لت�رشيëات �ل�صادرة عن �أعلى �ملر�جع �ل�صيا�صية و�لدينية، ويف �لتëركات 

�ل�صعبية �لد�عمة. ومن هنا a≥د دعâ �إير�ن �إ¤ وق∞ aوري للنار، وaتí معابر قطا´ غزة، 

.íaومنها معب ر

ب. ذهبâ كãري من �لتëليالت �إ¤ �ل≥ول باأن ”�إ�رش�Fيل“ �صت¨تنº �لفرتة �النت≥الية قبل 

�إير�ن  �إ¤  �أوباما �◊كº; لتوج¬ Vرشبة خاطفة  ��صتالΩ �لرFي�ص �الأمريكي �ملنتÖî بار�∑ 

ت�رشيëات  ذلك   Rعز وقد  عدة.  �صنو�ت  توDخر√  �أو  �لنووي  برناجمها  على  بها  ت≥�صي 

�الأمريكية  �ÿارجية  لوRيرة  وت�رشيëات   ،
25

برييز �صمعون  �الإ�رش�Fيلي  للرFي�ص 

كوندوليز� ر�ي�ص �عتبت aيها �أن حما�ص ت≥اتل بالوكالة عن �إير�ن، �لتي ت�صعى المتال∑ 

 .
26

قنبلة نووية لتدمري ”�إ�رش�Fيل“، وRعزعة ��صت≥ر�ر �ل�رش¥ �الأو�ص§
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حما�ص  على  �ل≥�صاء  �إ¤  غزة  على  حربها  من  تهد±  ”�إ�رش�Fيل“  �أن  �إير�ن  ر�أت   .ê

جهة،  من  �ل�صيطرة   â– �لفل�صطيني  �ملل∞  ي�صع  ‡ا  �لفل�صطينية  �مل≥اومة  وa�صاFل 

مل∞  على  للرتكيز   k ��صتعد�د�  Ìأك� �أخرى،  جهة  من  �÷ديد،  �الأمريكي  �لرFي�ص  ويجعل 

k لها والأمنها. k وجوديا �إير�ن �لنووي �لذي ي≥ل≤ ”�إ�رش�Fيل“ وتر�√ �الأخرية تهديد�

 âون�صط حما�ص،  مع   âوقف �لتي  �ل≥وى  مع  �ملو�ق∞  تن�صي≤  على  �إير�ن   âعمل د. 

�لدبلوما�صية �الإير�نية عب Rيار�ت مكوكية ومتو��صلة لكل من وRير خارجيتها، ورFي�ص 

 Ê�يف هذ� �الإطار �لتن�صي≤ �الإير Rجمل�ص �الأمن �ل≥ومي. وبر Ωعا Úجمل�ص �ل�صورى، و�أم

مع تركيا، �لتي R�رها جليلي، ومتكي، والريجاÊ، وكذلك مع �صورية.

k من خالل م�صاركة طهر�ن عب رFي�صها يف قمة غزة  �الإير�Ê و�Vصëا �لدور   Rبر .√

�لتي ع≥دت يف �لدوحة، و�صار∑ aيها �لعديد من �لدول �لعربية وتركيا aيما قاطعتها دول 

عبا�ص.  fiمود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رFي�ص   Öجان �إ¤  ”�العتد�ل“ �لعربية، 

 íaر معب  وعب  �لبëر،  عب  غزة  �إ¤  مبا�رشة  م�صاعد�ت  �إر�صال  �إير�ن   âحاول و. 

�مل�رشي. لكن ”�إ�رش�Fيل“ منعâ �ل�صفن �لتي �أر�صلتها �إير�ن من �القرت�ب من غزة، aيما 

�الأر�Vصي  على  متن≥ل  م�صت�صفى  �إقامة  �أو  �الإير�نية  �مل�صاعد�ت  ��صت≥بال  م�رش   âص�aر

k يف  �أن �لعامل �÷¨ر�يف كان عامالk حا�صما �مل�رشية على م≥ربة من حدود غزة. وال �صك 

عدΩ “كن �إير�ن من ‡ار�صة دور مبا�رش يف ت≥دË �مل�صاعد�ت �إ¤ غزة �أKناء �لعدو�ن يف Xّل 

�لعد�ء �الإير�Ê - �الإ�رش�Fيلي و�ÿال± �الإير�Ê - �مل�رشي.

�لدول  وبع�ص  �إير�ن،   Úب �ÿالaات  و�Vصëة  ب�صورة  غزة  على  �لعدو�ن  �أXهر   .R

هذ√  م�صوDو›   Úب �ملتبادلة  �النت≥اد�ت  يف  ذلك  وŒلى  و�ل�صعودية.  م�رش،  مãل  �لعربية 

�لبلد�ن.

Kالثًا: موقف من¶مة املوؤ“ر الإ�صالمي:

�الأو¤.  �للëظة  منذ  غزة  على  �لعدو�ن  تطور�ت  �الإ�صالمي  �ملوD“ر  منظمة   âتابع

�أوغلو  �إح�صان  �لدين  �أكمل   Ωلعا� الأمينها  �ملتتالية  �ملو�ق∞  �لعدو�ن  �متد�د  على   Rوبر

Ekmeleddin Ihsanoglu �ملنددة بالعدو�ن. وaور وقو´ �لعدو�ن �أ�صدر �إح�صان �أوغلو 

k د�ن aي¬ �لعدو�ن، ودعا �ملجتمع �لدو› �إ¤ �لتëر∑ لوVصع حدx لال�صتهتار �الإ�رش�Fيلي  بيانا
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�إ¤  ر�صاFل  يف  �أوغلو  �إح�صان  ودعا   .
27

�لدولية و�ملعاهد�ت   Úو�ل≥و�ن �الإن�صانية،   ºبال≥ي

.
28

�ال–اد �الأوروبي، و�ÿارجية �الأمريكية �إ¤ �ل�ص¨§ على ”�إ�رش�Fيل“ لوق∞ عدو�نها

�لد�Fمون يف �الأمانة �لعامة للمنظمة  2008 ع≥د �ملندوبون  ويف �ليوΩ �الأخري من �صنة 

k ت≥رر aي¬ ع≥د �جتما´ لوRر�ء خارجية �لدول �الإ�صالمية يف 2009/1/3.  يف جدة �جتماعا

و�نتهى �جتما´ وRر�ء �ÿارجية �إ¤ �لدعوة �إ¤ تن�صي≤ �ملو�ق∞ مع جامعة �لدول �لعربية، 

لع≥د   Ê�الإير�  Öلطل� رa�ص  �الجتما´  لكن  غزة.  �إ¤  �الإن�صانية  �مل�صاعد�ت   Ëت≥د و�صبل 

عن  بالتعبري  لالجتما´  �ÿتامي  �لبيان  و�كتفى  قطر.  �أيدت¬  aيما  �إ�صالمية،  قمة  موD“ر 

 â– صع غزةVجمل�ص �الأمن �لدو› بو�جبات¬، ودعا �لبيان �إ¤ و Ωقيا Ωخيبة �أمل¬ من عد

مظلة �الأ· �ملتëدة ”لوق∞ ت�صعيد �لنز�´“. وقال �لبيان: �إن¬ يف حال a�صل جمل�ص �الأمن 

”لل�صلطة  دعم¬  �لبيان  و�أكد  لالجتما´.  �ملتëدة  �الأ·  دعوة   Öيجa �لعدو�ن  وق∞  يف 

�لفل�صطينية، وموD�ص�صاتها �ل�رشعية“.

�الإ�صالمي بدت عاجزة عن م�صاندة  �ملوD“ر  �أن منظمة  �ل�صادر  �لبيان   ويالحظ من 

حما�ص  حركة  �إ¤  بكلمة،  ولو  �ÿتامي،  �لبيان  ي�رش   ⁄ �إذ  غزة.  يف  �لفل�صطيني   Öل�صع�

وم≥اومتها يف غزة. كما �أن �ملوD“ر �كتفى بالند�ء�ت لتëركات دبلوما�صية، و⁄ ينجí يف 

ع≥د قمة على م�صتوى �لروD�صاء. كما ⁄ يد´ �إ¤ �تîاذ �أي �إجر�ء Vصاغ§ على ”�إ�رش�Fيل“ 

من جانÖ �لدول �الأع�صاء aي¬ من قبيل قطع �لعالقات �لدبلوما�صية مع ”�إ�رش�Fيل“ من 

جانÖ دولها �ملعرتaة بها، �أو �تîاذ �إجر�ء�ت �قت�صادية �أو ما �إ¤ ذلك. ورمى �مل�صوDولية 

على �الأ· �ملتëدة.

رFي�ص  من  بدعوة  �إ�صطنبول  يف  �الإ�صالمية  �لدول  برملانيو  �جتمع   2009/1/15 ويف 

ال–اد  �لدوري  �لرFي�ص  ب�صفت¬   Köksal Toptan توبتان  كوك�صال  �لرتكي  �لبملان 

منها  ”�إ�رش�Fيل“،  و�ن�صëاب  غزة،  يف  �لنار  وق∞  �إ¤  �ملوD“ر  ودعا   .Úمل�صلم�  Úلبملاني�

k، على غر�ر  مُ́ �أي�صا وaتí �ملعابر، و�إر�صال �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �إ¤ غزة. لكن �ملوD“ر ⁄ يد

موD“ر وRر�ء �ÿارجية، �إ¤ �أي ع≥وبات على ”�إ�رش�Fيل“ �أو �إ¤ �أي �إجر�ء من جانÖ �لدول 

�مل�صلمة �ملعرتaة بها.

�أما �لرFي�ص �لدوري ملنظمة �ملوD“ر �الإ�صالمي �لرFي�ص �ل�صن¨ا› عبد �ˆ و�د aدعا �إ¤ 

.
29

�إر�صال �ملزيد من �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �إ¤ غزة، وذلك بعد يومÚ من وق∞ �لنار aيها
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�لعربية،  �لدول  جامعة  مãل  بدت،  �الإ�صالمي  �ملوD“ر  منظمة  �أن   íصV�لو� ومن 

��صتمر�ر  من   ºبالرغ  Çطار قمة  موD“ر  ع≥د  عن  حتى  بل  �لفعال  �لتëر∑  عن  عاجزة 

k. و�كتفâ �ملنظمة بالدعº �لكالمي، و�لبيانات،  22 يوما �لعدو�ن، وبوح�صية كاملة طو�ل 

 âوبع�ص �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �لتي وقف ،Ωات �لتي كان ي�صدرها �أمينها �لعاëو�لت�رشي

عند �ملعابر �مل¨ل≥ة على حدود قطا´ غزة. 

:iرابعًا: مواقف دول اإ�صالمية اأخر

�لع�صكري  �لتëر∑  �أن  من  �الإ�صالمي،  �ملوD“ر  منظمة  ترت�أ�ص  �لتي  ماليزيا،  حذرت 

 ،
30“Öة �إن�صانية، ور�أت �أن �لعدو�ن ”غري متنا�صKيلي يف قطا´ غزة قد ي≥ود �إ¤ كارF�الإ�رش�

�إ¤   Abdullah Ahmad Badawi بدوي  �أحمد   ˆ� عبد  �ملاليزي  �لوRر�ء  رFي�ص  ودعا 

aرVص ع≥وبات على ”�إ�رش�Fيل“، ور�أى �أن �نتها∑ �ملعايري �الأخالقية يجÖ �أن يكون من 

 Ωيل“ ت≥وF�وقال �إن ”�إ�رش .
31

Vصمن �الأ�صباب �لتي تدعو �إ¤ aرVص ع≥وبات على دولة ما

 ºF�جر تعتب  �الأعمال  هذ√  ”مãل  �أن   k م�صيفا �لدولية“،   Úلل≥و�ن ”flالفة  باعتد�ء�ت 

يف   Úملدني� بëماية  �ÿا�ص  جني∞  معاهدة  من  �لر�بع  �لف�صل  ب¬  ي≥�صي  ملا   k وa≥ا حرب 

.
Rمن �◊رب“32

�ص�صâ لبåë �الأوVصا´ يف غزة، وطالÖ خاللها  كما ع≥د �لبملان �ملاليزي جل�صة خمُ

 .
33

�لنو�ب جمل�ص �الأمن �لدو› بت�صكيل fiكمة جر�ºF حرب ل≥ادة �◊كومة �الإ�رش�Fيلية

�لوRير  وقال   ،Ωل�صال� ◊فظ  قوة  ت�صكيل  �إ¤  �الإ�صالمي  �ملوD“ر  منظمة  ماليزيا   âودع

�إ¤  �إن¬   Ahmad Zahid Hamidi حميدي  R�هد  �أحمد  �لوRر�ء  رFا�صة  بديو�ن  �ملعتمد 

�أن  ”يتعÚ على �لعا⁄ �الإ�صالمي  جانÖ م≥اطعة �لب�صاFع �الإ�رش�Fيلية و�الأمريكية، aاإن¬ 

.
34“Ωيوحد جهود√ الإن�صاء قوة ◊فظ �ل�صال

 Mahathir Mohamad fiمد  مهاتري  �ل�صاب≤  �ملاليزي  �لوRر�ء  رFي�ص  �نت≥د  كما 

غزة،  قطا´  يف   Öترتك �لتي  �ملجاRر  عن  �صمت¬   Öب�صب �أوباما  بار�∑  �الأمريكي  �لرFي�ص 

k يف �لتاأكيد على رa�ص �ل�صيا�صة �الأمريكية“،  و�صدد على Vرشورة �أن ”يتوحد �لعا⁄ جميعا

.
k و�أ�صلëة“35 ودعا �إ¤ ”م≥اطعة �لب�صاFع �الإ�رش�Fيلية و�الأمريكية، �صلعا

و�صجبâ �إندوني�صيا �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة، وقالâ �إن �إطال¥ �ل�صو�ريخ 

�لفل�صطينية على �الأر�Vصي �الإ�رش�Fيلية هو ”دaا´ عن �لنف�ص“. ودعâ وR�رة �ÿارجية 
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�الإندوني�صية �الأ· �ملتëدة �إ¤ �إ�صد�ر قر�ر يطالÖ ”�إ�رش�Fيل“ بوق∞ �عتد�ء�تها �لع�صكرية 

. وقال م�صوDول د�Fرة �ل�رش¥ �الأو�ص§ يف وR�رة �ÿارجية �الإندوني�صية 
36

على قطا´ غزة

ت�صاندر� �صا⁄ Aidil Chandra Salim �إن ”جاكرتا تدين �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي Vصّد �أبناء 

”�إندوني�صيا  k“. وقال �صا⁄ �إن  ”بوقف¬ aور�  Öلفل�صطيني يف قطا´ غزة“، وتطال� Öل�صع�

k ب�رشورة �ال�صتمر�ر يف ت≥دË �مل�صاعد�ت  k خالل �جتما´ وR�ري ع≥د موDخر� �تîذت قر�ر�

مو�جهة  يف   ºودعمه  ºصموده� الإ�صناد  غزة،  قطا´  �أبناء  �إ¤  و�ل¨ذ�Fية  و�لطبية  �لن≥دية 

�لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي“. و�أكد �أن �إندوني�صيا ”تدعº �ل�صعÖ �لفل�صطيني ح�صÖ قر�ري �الأ· 

رa�ص  ب�صاأن  يت¨ري   ⁄  âابK �الإندوني�صي  ”�ملوق∞  �أن  �إ¤   k م�صري� �ملتëدة 242 و338“، 

.
�إقامة عالقات مع �الحتالل �الإ�رش�Fيلي، �إالّ بعد –≥ي≤ �ال�صت≥الل �لفل�صطيني“37

�لتي  غار�تها  وق∞  ”�إ�رش�Fيل“ �إ¤   âودع �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  باك�صتان   âأد�ن� كما 

�لرFي�ص  �إن  �لباك�صتانية  �ÿارجية  لوR�رة  بيان  يف  وجاء  عك�صية“.   èFبنتا” تاأتي 

على  �الإ�رش�Fيلية  �لهجمات  يدين   Asif Ali Zardari Rرد�ري  علي  �آ�ص∞   Êلباك�صتا�

يف  بî�صاFر   Öت�صب �لذي  و�لعن∞  �لع�صكرية،  �لعمليات  وق∞  �إ¤  ويدعو  غزة،  قطا´ 

 k �الأرو�ì. و�أVصا± �لبيان ن≥الk عن Rرد�ري �أن ”باك�صتان تدعو �ملجتمع �لدو› للعمل aور�

.
على ت�صوية �صلمية وعادلة ود�Fمة لل≥�صية �لفل�صطينية“38
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¿Ghó©dG øe á«dhódG ∞bGƒŸG

O. راFد نعريات*

مقدمة:

 åلباح� �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة من  �لدو› Œا√  تتطلÖ در��صة �ملوق∞ 

و�ملëلل �ل�صيا�صي �أن ي≥∞ على جمموعة من �الأمور �ملهمة; ومن �أبرRها:

⁄ يكن هنا∑ موق∞ دو› موحد Œا√ �ل�صاأن �لفل�صطيني.  .1

�لرباعية على  �للجنة  �أو ما بات يعر± ب�رشو•  �لر�صمي للرباعية  �صيطر �ملوق∞   .2

ب�صيا�صات   kأ�صال�  Ωكوfi موق∞  وهو  �لفل�صطينية;  �ل≥�صية  Œا√  �لدو›  �ملوق∞ 

 Öوتذه ل`”�إ�رش�Fيل“.   ºلد�ع� وموقفها  �ملنط≥ة،  يف  �الأمريكية  �ملتëدة  �لواليات 

�رشو• �لرباعية �إ¤ �أن �أي حكومة aل�صطينية ترغÖ باأن –ظى باعرت�± �ملجتمع 

”�الإرهاب“، و�أن ت≥ر باالتفاقات  ب`”�إ�رش�Fيل“، و�أن تنبذ  �أن تعرت±  �لدو› عليها 

�ل�صاب≥ة بÚ منظمة �لتëرير �لفل�صطينية �أو �ل�صلطة �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“.

 k وخ�صو�صا و�ل�صعبية،  �لر�صمية  �لدولية  �ملو�ق∞   Úب  íصV�و تباين  هنا∑  كان   .3

�الأوروبية منها.

�صكل �ملوق∞ �لدو› ن≥طة �رتكاR يف –ديد م�صار �لعدو�ن �صو�ء لدى ”�إ�رش�Fيل“   .4

�أو لدى حما�ص.

�إن در��صة �ملوق∞ �لدو› من �لعدو�ن على غزة تتطلÖ من �لباحå �لعودة �إ¤ طبيعة 

�ملجتمع  �أن  �ملالحظ  aمن  �ل�رش�´،  مكونات  Œا√  �لعدو�ن   â≤صب� �لتي  �لدولية  �لنظرية 

 /Êاãل� كانون  يف  جرت  �لتي  �لãانية،  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتîابات  ومنذ  �لدو› 

2006، و�إعالن �لنتاèF �ملتمãلة بفوR حركة حما�ص قد تعامل مع حكº حما�ص من  يناير 

خالل Kالç نظريات �أ�صا�صية، وهي:

�أ�صتاذ �لعلوΩ �ل�صيا�صية يف جامعة �لنجاì �لوطنية، ورFي�ص �ملركز �لفل�صطيني للدي≥ر�طية و�لدر��صات.
*
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.êنظرية �الحتو�ء و�لتدر  .1

نظرية �لرتوي�ص.  .2

.çاãنظرية �الجت  .3

حركة  �إدخال  على  �لفل�صطينية  �النتîابات  ع�صية  �لدولية  �ل�صيا�صات  �رتكزت  a≥د 

حما�ص �إ¤ �لنظاΩ �ل�صيا�صي �لفل�صطيني –â قاعدة �أن حما�ص �صتكون معارVصة قوية، 

وبالتا› لن ت�صتطيع �أن تتëكº يف �ل�صيا�صات �لعامة، �إال مب≥د�ر ما يتيë¬ �لنظاΩ �ل�صيا�صي 

لل�صلطة �لفل�صطينية ومكوناتها. �أو �أن حما�ص �صتكون �ل≥وة �الأو¤ يف �لنظاΩ �ل�صيا�صي، 

د�خل  يف  نف�صها  Œد  يجعلها  �صيا�صي  م�رشو´  باŒا√   Ωلت≥د� عليها  �صيفرVص  وهذ� 

�النتîابات  بعد  �ل�صمود  على  ت≥وى  تعد   ⁄ �لنظرية  هذ√  �أن  �إال  �ل�صلمية.  �لعملية   Öقال

�لت�رشيعية; �إذ �إن حما�ص aاRت باالأغلبية، ولكنها ⁄ تت¨ري بال�صكل �ل≥طعي �لذي �أر�دت¬ 

�لرباعية.

�عتمد بعدها �ملجتمع �لدو› نظرية �لرتوي�ص يف تعامل¬ مع حما�ص، و�لتي قامâ على 

وهنا  بال≥وة،  تروي�صها  �أجل  من   ،k و�صيا�صيا  k �قت�صاديا حما�ص  حكومة  م≥اطعة  �أ�صا�ص 

�ل≥ياد�ت  �الأخرية   âاعت≥لa �أمنية;  �أو  �قت�صادية  ناحية  من   kيل“ �صو�ءF�إ�رش�” يد   â≤طل
مُ
�أ

�ل�صيا�صية �لفاعلة لدى حما�ص يف �◊كومة و�ملجل�ص �لت�رشيعي و�لعمل �ملدÊ يف �ل�صفة 

.k k و�قت�صاديا k عن م≥اطعة �◊كومة �صيا�صيا �ل¨ربية، ومن ºK �أعلنâ ر�صميا

�أما �ملرحلة �لãالãة �ملتمãلة بنظرية �الجتãاa ç≥د تز�منâ مع �صيطرة حما�ص �لع�صكرية 

�أن هذ√ �ملرحلة قد �صب≥â ذلك; وهو ما �صكل  على قطا´ غزة، و�إن كانâ حما�ص تعتب 

�الأمريكية  aري  aانيتي  جملة  �أكدت¬  ما  وهذ�  �ل≥طا´.  على  �لع�صكرية  ل�صيطرتها   k د�aعا

، موVصëة �أن نظرية عدΩ �لتعاي�ص و�الجتãاç ◊كº حما�ص قد 
1
حول خطة كيå د�يتون

�صيطرت على طبيعة �لعالقات قبل �صيطرة �الأخرية على �ل≥طا´.

ومن هنا a≥د �صيطرت نظرية �الجتãاç، ع�صية �لعدو�ن على قطا´ غزة، على طبيعة 

ما  �أن  �إ¤  �لنظرية  هذ√  و��صتندت  حما�ص،  حركة  مع  �لعالقة  يف  �لدو›  �لر�صمي  �ملوق∞ 

k على �لطبيعة �لناXمة  قامâ ب¬ �◊ركة من �صيطرة ع�صكرية على قطا´ غزة يمُعتب �ن≥البا

�أجل  للعالقات يف �ملنط≥ة. ونتيجة ذلك a≥د غادر �لطاقº �الأوروبي على معب رía، من 

�إحكاΩ �إغال¥ �ملعب ورaع وترية ح�صار حكº حما�ص يف �ل≥طا´.
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�إيجاد  باŒا√  حما�ص،  جهة  من   k وخ�صو�صا fiاوالت،  والدة  �ملرحلة  هذ√  و�صهدت 

�أن تفك �◊�صار، وتبني منظومة جديدة من �لعالقات. وكان لهذ√  م≥اربات من �صاأنها 

حما�ص،   ºحك Œا√  �لدولية  �لت�صور�ت  طبيعة  يف  –والت   ç�إحد� يف  aعلها  �مل≥اربات 

�لعاملي.   Ωلعا� �لر�أي  على  �لتاأKري  يف  و�لنîبوي  �÷ماهريي  �ل�صعيد  على   k وخ�صو�صا

 Ωمن عد ºا√ �لتو��صل مع حما�ص، على �لرغŒ هذ√ �مل≥اربات بع�ص �الخرت�قات âKو�أحد

�إال �أن �مل≥اربة �الأهº �لتي قدمتها  �رت≥اء هذ√ �لتëوالت �إ¤ م�صتوى �لتëوالت �÷ذرية. 

�لتهدFة، و�لتي وقعتها مع �÷انÖ �الإ�رش�Fيلي يف 2008/6/19 وملدة �صتة   âحما�ص كان

 ç�و�إحد �الإ�رش�Fيلي،   Öان÷� مع  �لعالقة  تهدFة  خاللها  من  حما�ص   âحاول �إذ  �أ�صهر; 

�لتهدFة  وركزت  �الأوروبي.  �ملوق∞  يî�ص  aيما  وبالذ�ت  �لدو›،  �ل�صعيد  على  �خرت�¥ 

�ل≥وى  �أن  على  �التفا¥   ”ّ �إذ   ;íaر معب  يî�ص  aيما  �الإ�رش�Fيلي   Öان÷� –ييد  على 

�لفاعلة ذ�ت �لعالقة يف هذ� �ل�صاأن هي: �ال–اد �الأوروبي، وم�رش، و�ل�صلطة، وحما�ص. 

وعلى �لرغº من ذلك aلº تتجاوR �تفاقية �لتهدFة وق∞ �الأعمال �لع�صكرية بÚ ”�إ�رش�Fيل“ 

وحما�ص يف قطا´ غزة. 

ويكن �إيجاR �أهfi ºدد�ت �ملوق∞ �لدو› من �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة يف 

عدد من �لن≥ا•; و�أبرRها ما يلي:

�لعالقات �لدولية �ل�صاFدة و�ل≥و�عد �لناXمة لعملها Œا√ �ل�صاأن �لفل�صطيني.  .1

�لتباينات بÚ �لدول وغياب �ل≥ر�ر �لدو› �ملتجان�ص.  .2

�لت¨ري�ت يف �الإقليº و�لتوجهات �لدولية.  .3

�ملت¨ري�ت �لفل�صطينية �لذ�تية، و�لتوجهات �لدولية حيالها.  .4

a ،k≥د  k موحد� k دوليا �نطالقاk ‡ا �أوردنا√ �صاب≥اk حول عدΩ دقة �ل≥ول باأن هنا∑ موقفا

k �إ¤ ëa�ص �aرت�Vصنا ب�صاأن  توRعâ مو�ق∞ �لدول، على تو�Vصعها، ب�صكل و�Vصí. و�صعيا

k �إ¤  تو�Vصع �ملو�ق∞ �لدولية من حيå قوتها; و�لتي مالâ يف معظمها �إ¤ �ل�صمâ، ��صتناد�

مبد�أ ”�نتظار ما �صتوDول �إلي¬ �الأوVصا´ بعد �لعدو�ن“، a�صن≥وΩ بدر��صة �ملو�ق∞ �لدولية 

�لدول   Úب �ل≥اFمة  �لعالقات  �صبكة  �العتبار   Úبع �الأخذ  مع  دولة،  لكل  منفرد  ب�صكل 

k ل�صيا�صة كل دولة على �ل�صعيد �ÿارجي. بو�صفها عامالfi kدد�
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اأوًل: موقف الولjات املتحدة الأمرjكية: 

نتëدç عن  �لعدو�ن aنëن  �الأمريكية من  �ملتëدة  �لواليات  نتëدç عن موق∞   Úح

�إد�رتa ;Úاإد�رة �لرFي�ص جورê بو�ص �ل�صاب≥ة �أتâ يف مرحلة كان �ملوق∞ �لدو›  موق∞ 

�أوباما  بار�∑  �لرFي�ص  �إد�رة   âأت� بينما  �لعدو�ن،  k على  يمëُ�صÖ بو�صف¬ عامالk موKDر� aيها 

k بالعدو�ن. �◊الية يف مرحلة يمُعّد aيها �ملوق∞ �لدو› بو�صف¬ عامالk متاأKر�

�الإد�رة   âكان بينما  غزة،  على  �لعدو�ن  بدء  ”�إ�رش�Fيل“  تîتار  �أن  �صدaة  يكن   ⁄

k لالإد�رة  �الأمريكية تطوي �صفëات KماÊ �صنو�ت من �◊كº. كما ⁄ يكن حينها Vرشوريا

�أ�صباب  Œ kا√ ما يجري يف قطا´ غزة، لعدة  k حاد� �الأمريكية ب≥يادة بو�ص �أن تتîذ موقفا

�أهمها:

k �لواليات �ملتëدة،  �أ�رشنا يف بد�ية �لبåë �إ¤ ت¨ري موق∞ �ل≥وى �لدولية، وخ�صو�صا  .1

�الحتو�ء  من   ;ºك◊� يف  �مل�صاركة  �الأخرية  قر�ر  منذ  تدريجي  ب�صكل  حما�ص  من 

هذ�  موDيدي  من  كونها  �الأمريكية  �الإد�رة  aاإن   ،çاãالجت� fiاولة  �إ¤   kو�صوال

�الجتãاç ال يكن �أن تدaع باŒا√ منع ”�إ�رش�Fيل“ من �صّن �لعدو�ن �أو �ال�صتمر�ر 

k ما عن حلبة �ل�رش�´ �إ¤ �أن يتºّ ح�صº �الأمور  aي¬، ولذلك كانâ تف�صل �البتعاد نوعا

وa≤ روDية �الجتãاç تلك.

�أن  يكن  غزة  على   k �إ�رش�Fيليا  k ع�صكريا  k عدو�نا �أن  �ل�صاب≥ة  �الأمريكية  �الإد�رة  ر�أت   .2

ي¨طي a�صل �صيا�صاتها يف ت�صوية �ل�رش�´ �لعربي- �الإ�رش�Fيلي يف �أع≥اب موD“ر 

�أنابولي�ص.

على  �ل�صمنية  مو�a≥تها  بو�ص  �لرFي�ص  �إد�رة   âأعط� �الأمريكية  �لروDية  هذ√  وVصمن 

يف   ÚولDمل�صو� ت�رشيëات   â≤و�نطل �ملو�ق∞،  يف   Ëلتعو� �صيا�صة  و�عتمدت  �لعدو�ن، 

:Úي�صيFورين رfi صمنV الإد�رة�

�ملëور �الأول: وهو ما �صدر عن �لبيâ �الأبي�ص على ل�صان �ملتëدç �لر�صمي جوردون 

جوندرو Gordon Johndroe باأن ”�لواليات �ملتëدة تتفهº �أن �إ�رش�Fيل –تاê �إ¤ �لتëر∑ 

من �أجل �لدaا´ عن نف�صها... [و] من �أجل �أن يتوق∞ �لعن∞ aاإن على حما�ص �أن توق∞ 

.
�إطال¥ �ل�صو�ريخ على �إ�رش�Fيل، وتو�a≤ على �حرت�Ω وق∞ طويل �الأمد الإطال¥ �لنار“2

جميع  عمدت  و�لتي  �الأمريكية،  �ÿارجية  وR�رة  موق∞  وهو   :Êاãل� �ملëور  �أما 
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 Ωدة ت≥وëأن �لواليات �ملت� èاولة �لرتويfi ¤يها �إa ÚولDات �ل�صادرة عن �مل�صوëلت�رشي�

بجهود حãيãة مع �مل�صوDولÚ يف �ملنط≥ة من �أجل �حتو�ء �الأRمة. لذ� قامâ �لواليات �ملتëدة 

�لكايف   âلوق� ”�إ�رش�Fيل“   íمن �أجل  من  و�لدبلوما�صي  �ÿفي،  �ل�ص¨§  �أ�صلوب  باتبا´ 

k من خالل �ل�ص¨§ يف جمل�ص �الأمن من �أجل عدΩ �تîاذ  k و�Vصëا ال�صتكمال �ملهمة، وهذ� بد�

.
3
موق∞ دو› موحد

�أما بالن�صبة الإد�رة �لرFي�ص �أوباما، �لذي ⁄ يكن قد ت�صلº بعد من�صب¬ كرFي�ص للواليات 

�ملتëدة، a≥د �كتفâ بال≥ول �إن للواليات �ملتëدة رFي�ص حا›، و�صيا�صة حالية، وال يكن 

من  موق∞  لها  يكون  �أن  ترد   ⁄ �÷ديدة  �الإد�رة  �أن  مبعنى   ،
4
�صيا�صتان هنا∑  تكون  �أن 

 Ωة �ل�صمنية على ما ت≥و≤a�من �أن هذ� �ملوق∞ يعني �ملو ºلعدو�ن ب�صكل قطعي، على �لرغ�

ب¬ ”�إ�رش�Fيل“ من �صيا�صات وت�رشaات.

�إن �ل≥ر�ءة �لعلمية و�ملوVصوعية ملوق∞ �لواليات �ملتëدة من �لعدو�ن على قطا´ غزة 

ت≥ود �إ¤ �لنتاèF �لتالية:

�الأقل  �أو على  �لعدو�ن،  �مل�صب≥ة على  ”�إ�رش�Fيل“ �ملو�a≥ة  �ملتëدة  �لواليات   âëمن  .1

عدΩ �ملعارVصة.

غري   èFلنتا� كون  �لعدو�ن،  من   k قطعيا  k موقفا تتîذ  �أن  �ملتëدة  �لواليات  ترد   ⁄  .2

م�صمونة; a�صالk عن طبيعة �لتجاوR�ت �لتي �رتكبتها ”�إ�رش�Fيل“، وطبيعة �لتدمري 

�لذي و�صل ح�صÖ �ملر�قبÚ �إ¤ م�صتوى جر�ºF �◊رب.

�الإ�رش�Fيلية  �ل�صيا�صة  Œا√  و�لدولية  �الإقليمية  �ل�صعبية  �لفعل  ردود   âحول  .3

�صيا�صات  يف   kصو�ء� �ملتëدة،  �لواليات  �أن  عن   kصال�a �الأمريكية.  �ل�صيا�صة  بو�صلة 

�إد�رتها �لر�حلة �أΩ �إد�رتها �◊الية، ⁄ ترد �أن ت�صع عر�قيل و�Vصëة �أماΩ م�صت≥بل 

�صعارها  �إد�رة  عن  يدور   åدي◊� و�أن  خا�صة  �ملنط≥ة،  يف  �الأمريكية  �ل�صيا�صات 

ت¨يري �ل�صيا�صات.

 Ωعلى �ل�صاحة �لعربية �أ kللعديد من �لتطور�ت �صو�ء k جاء �ملوق∞ �الأمريكي fiتويا  .4

�إذ “ãل �لهد± �ل�صيا�صي �لرFي�صي للواليات �ملتëدة يف تلك  �أΩ �لدولية;  �الإقليمية 

 k �ملرحلة بعدΩ ت¨ذية �صيا�صة �ملëاور يف �ملنط≥ة، ولو �تîذت �الإد�رة �الأمريكية موقفا

k من �لعدو�ن a≥د كان هذ� من �صاأن¬ �أن ي¨ذي �صيا�صة �ملëاور �ملذكورة. قطعيا
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aاملوق∞  �الإجر�Fية;  �ل≥�صايا  على  ووقف¬  للعدو�ن  �الأمريكية  �ملعا÷ة  ��صتندت   .5

و⁄  �الأمد.  طويلة  تهدFة  و�إعالن   ،ìل�صال�  Öتهري وق∞  نظرية  �عتمد  �الأمريكي 

k عن �صيا�صتها Œا√ منí ”�إ�رش�Fيل“ �لدعº �لتبيري،  تبتعد �لواليات �ملتëدة كãري�

مبعنى �تبا´ �صيا�صة �لرتويè �ملعاك�ص، a≥د �رتكزت �ال�صرت�تيجية �الأمريكية �أKناء 

�لعدو�ن على قطا´ غزة وبعد√ على �صيا�صة �لرتويè، و�أوحâ باأن جذور �مل�صكلة 

تكمن يف تهريÖ �الأ�صلëة. وقامâ �ملبادرة �الأمريكية على �أ�صا�ص ت≥دË �لدعº ملنع 

تهريÖ �الأ�صلëة �إ¤ �ل≥طا´، وتبع ذلك، ع�صية �الإعالن عن وق∞ �لعدو�ن، توقيع 

�لواليات �ملتëدة مع ”�إ�رش�Fيل“ التفاقية �ملر�قبة �لبëرية ملنع تهريÖ �الأ�صلëة �إ¤ 

.
5
�ل≥طا´، وتعاون قو�ت حل∞ �صمال �الأطل�صي يف هذ√ �ملهمة

و�إ‰ا  �ل�صيا�صية،  �لت¨طية  على   §≤a دورها  ي≥ت�رش   ⁄ �ملتëدة  �لواليات  �أن  ‚د  لذ� 

�نت≥ل ليدخل حيز �لتنفيذ، وذلك على KالKة �صعد رFي�صية:

على �صعيد مّد ”�إ�رش�Fيل“ بالذخرية، و�إن حاولâ �لواليات �ملتëدة تبير ذلك باأن   .1

.
6k �ل�صف≥ة متف≤ عليها م�صب≥ا

 åحي �الأمن،  جمل�ص  �جتما´  ع�صية  �الأمريكية  �الإد�رة  �تîذتها  �لتي  �الإجر�ء�ت   .2

وRر�ء  ل≥اء  عن  ر�ي�ص  كوندوليز�  �ل�صاب≥ة  �الأمريكية  �ÿارجية  وRيرة   âأحجم�

�ÿارجية �لعرب �لذين دعمو� قمة �لدوحة، كما عمدت �لواليات �ملتëدة �إ¤ تعطيل 

.k قدرة جمل�ص �الأمن على �تîاذ قر�ر بوق∞ �لعدو�ن aور�

توقيع �تفاقية �ملر�قبة �لبëرية ملنع تهريÖ �ل�صالì �إ¤ غزة.   .3

Kاfيًا: موقف ال–اد الأوروبي والدول الأوروبية:

عند تناول موق∞ �ال–اد �الأوروبي و�لدول �الأوروبية �إR�ء �لعدو�ن على قطا´ غزة 

aاإن هذ√ �ملو�ق∞ قد �نطل≥â من جملة من �ملëدد�ت، �لتي ت�صكلâ يف Xلها �ل�صورة �لعامة 

للمو�ق∞ �الأوروبية بعمومها:

�لرباعية  يف  �لفاعلة  ب�صفت¬  �الأوروبي  aاال–اد  حما�ص،  حركة  من   Ωلعا� �ملوق∞   .1

�عتمد �رشو• �لرباعية يف عالقت¬ مع حما�ص. وهذ� �صكل �ملوق∞ �لعاΩ لال–اد، وكذلك 

�لتي حاولâ طو�ل �لفرت�ت  �لدول غري �الأع�صاء يف �ال–اد �الأوروبي،  �أKر على مو�ق∞ 
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�ل�صاب≥ة �نتهاê �صيا�صة م¨ايرة لل�صيا�صة �لعامة، بات�صاالتها مع حركة حما�ص، وfiاولة 

لعÖ دور �لو�صي§ �لنزي¬.

هذ√  وتتمãل  �ÿارجية،  و�صيا�صت¬  �الأوروبي  �ال–اد  على  طر�أت  �لتي  �لت¨ري�ت   .2

�لت�صيك،  دولة  �إ¤  �الأوروبي  �ال–اد  رFا�صة  و�نت≥ال  �لفرن�صي،  �ملوق∞  يف  �لت¨ري�ت 

.
7
و�الإد�رة �الأمريكية �÷ديدة و�لدور �ملتوقع لال–اد �الأوروبي

k لل≥�صية �لفل�صطينية بد�أ بالت¨ري  k ود�عما aاملوق∞ �لفرن�صي �لذي طاملا كان م�صاند� �أ. 

 Ìوبد� هذ� �ملوق∞ �أك ،ºي �إ¤ �◊كRي�ص �لفرن�صي نيكوال �صاركوFمع و�صول �لر

.
8
k مع �ل�صيا�صة �الأمريكية وتوجهاتها حيال �ملنط≥ة و�ل≥�صية �لفل�صطينية ت≥اربا

قر�ر �ال–اد �الأوروبي ب�صاأن ”��صتنتاجات جمل�ص �ال–اد حول تعزيز �لعالقات  ب. 

. وعلى 
مع �ل�رشكاء �ملتو�صطيÚ“، و�لذي دعا �إ¤ تعزيز �لعالقات مع ”�إ�رش�Fيل“9

k عن �ل≥ر�ر، و�إVصاaة ن�صو�ص Œميلية  �لرغº من تر�جع �ال–اد �الأوروبي الح≥ا

هذ�  �أن  غري  وم�رش،  وتون�ص  و�مل¨رب   k جميعا �ملتو�ص§  �لبëر  دول  لت�صمل  علي¬ 

�الأوروبي،  �ال–اد  دول  يف  �◊ا�صلة  �لت¨ري�ت  طبيعة  يف  قر�ءت¬  يكن  �لتëول 

وبالذ�ت aرن�صا و�أملانيا، ودول �أوروبا �ل�رشقية وعلى ر�أ�صها دولة �لت�صيك.

3. �لرa�ص �ل�صعبي و�ملظاهر�ت �ملليونية �لتي عمâ �أرجاء �أوروبا، و�لد�عية �إ¤ وق∞ 

�لعدو�ن، ودعº �ملوق∞ �لفل�صطيني.

k يف ت�ص¨يل معب  k مهما 4. �ملوق∞ �الأوروبي من معب رía: �إذ يعتب �الأوروبيون طرaا

k يف �◊�صار على قطا´ غزة. aالطر± �الأوروبي كان قد  �Rبار k رía، وكان ملوقفهº دور�

k يف  غادر معب رía، وهو ما �أدى �إ¤ �إغال¥ �ملعب، ‡ا عنى �أن �الأوروبيÚ قد �صكلو� طرaا

�◊�صار �ملفروVص على �ل≥طا´.

k يف موق∞ �ال–اد �الأوروبي Œا√ �لعدو�ن على  �Rبار k k دور� لعبâ هذ√ �ملëدد�ت جميعا

قطا´ غزة، و�لذي “ãل يف �إجر�ءين رFي�صيÚ; �أولهما: قر�ر �ال–اد �الأوروبي �لد�عي �إ¤ 

وق∞ �لعدو�ن، وKانيهما: �صيا�صية �لرFي�ص �لفرن�صي �صاركوRي خالل �لعدو�ن.

 k قر�ر�  âوتبن �الأوروبي،  �ال–اد  يف  �الأع�صاء  �لدول   âجتمع�  2008/12/30 aفي 

 ºF�و�لد �لفوري  �لنار  �إطال¥  وق∞  وهو:  �الأRمة،  من   “êروîلل” حلول  عدة  ت�صمن 

�لع�صكرية  �الأعمال  ووق∞  حما�ص،  قبل  من  �ل�صو�ريخ  �إطال¥  ووق∞  �مل�رشو•،  وغري 
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يف  عليها  �ملن�صو�ص   Ωل�صال� عملية  ��صتÄنا±  Vرشورة  على  �لبيان  ون�ّص  �الإ�رش�Fيلية. 

�ل≥ر�ر 1850 �ل�صادر عن جمل�ص �الأمن. وŒدر �الإ�صارة �إ¤ �أن �ملوق∞ �الأوروبي ⁄ يمُدpن 

 ºF�يل“ على �رتكابها جرF�باإد�نة ”�إ�رش º≤يلية، �أو حتى ⁄ يF�لعمليات �لع�صكرية �الإ�رش�

حرب Vصّد �ملدنيÚ، بل �إن �ملوق∞ �الأوروبي طالÖ �لطرÚa بوق∞ �لعمليات، وكاأن هنا∑ 

.Úaطر Úعلية بa k حربا

�لفرن�صي �صاركوRي من  �لرFي�ص  �لتي تبناها  �لãاa Ê≥د دعâ �ملو�ق∞  �مل�صار  �أما يف 

:
10

خالل �ملبادرة �لفرن�صية �إ¤

وق∞ �إطال¥ �لنار.  .1

aتí ‡ر�ت الإي�صال �مل�صاعد�ت �الإن�صانية للفل�صطينيÚ يف غزة.  .2

 k �نطالقا �أر�Vصيها  �ل�صو�ريخ على  �إطال¥  ”�إ�رش�Fيل“، ووق∞  توaري Vصمانات الأمن   .3

من غزة.

توق∞  �أن  ت�صتطع   ⁄ �أنها  �إال  �لفرن�صية،  للمبادرة   Êالإن�صا� �لطابع  من   ºلرغ� وعلى 

�لعمليات �الإ�رش�Fيلية; �إذ قاΩ �لرFي�ص �لفرن�صي بزيارة كل من م�رش و”�إ�رش�Fيل“، من �أجل 

“رير �ملبادرة، �إال �أن¬ ⁄ ي�صتطع �أن يë�صل على تعهد �إ�رش�Fيلي بوق∞ �لعدو�ن، و��صتمرت 

.kلعمليات الح≥ا�

جعل  كبري،  �إربا∑  �نتاب¬  قد  غزة  قطا´  على  �لعدو�ن  من  �الأوروبي  �ملوق∞  ح≥ي≥ة  �إن 

�أن ير�صº حدود هذ� �ملوق∞ ب�صكل¬ �لدقي≤، aرFي�ص  �ملر�قÖ و�ملëلل �ل�صيا�صي ال ي�صتطيع 

”�إ�رش�Fيل“  ب¬   Ωت≥و ما  �عتب  �أن  �الأوروبي  �ال–اد  بالد√   âتر�أ�ص �لذي  �لت�صيكي  �لوRر�ء 

k، غري �أن هذ� �لرت�جع ⁄ ي¨ري من ح≥ي≥ة �ملوق∞  k دaاعية، ورغº تر�جع¬ عن ذلك الح≥ا حربا

�أما مهمة �لرFي�ص �لفرن�صي �صاركوRي a�صابها �لكãري من �ل¨موVص و�لتناق�ص، a≥د   .k �صيÄا

�إن�صانية، ويف  �عتبار�ت  k من  �لنار �نطالقا �إطال¥  �ملطالبة بوق∞  �لفرن�صي على  �لرتكيز  جاء 

�لوقâ نف�ص¬، a≥د حّملa âرن�صا حما�ص بطري≥ة غري مبا�رشة م�صوDولية �لعدو�ن باعتبار �أن 

�الأخرية �لطر± �لذي ⁄ يدد �لتهدFة، و��صتمر يف �إطال¥ �ل�صو�ريخ. 

 k �أكÌ جزما k، ولكن¬ كان  �أي�صا a kا�صلة  لها موق∞ ⁄ ي�صع حدود� �أما بريطانيا a≥د كان 

Œا√ �لوق∞ �لفوري للعمليات، وطالÖ ”�إ�رش�Fيل“ باالإعالن عن �لوق∞ �لفوري بدل �لوق∞ 

�ملوDقâ و�له�ّص للعمليات.
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ومع �إعالن وق∞ �إطال¥ �لنار a≥د �أخذ �ملوق∞ �الأوروبي م�صارين:

�مل�صاركة يف �لرقابة �لبëرية لوق∞ تهريÖ �ل�صالì �إ¤ غزة مب≥ت�صى �التفا¥ �الأمريكي   .1

هذ�  يف  �÷هود  تن�صي≤  �أجل  من  بروك�صل  يف  �الجتماعات  ع≥د  ذلك  وتال  �الأوروبي، 

.
11

�ل�صاأن

�ال�صرت�∑ يف �إعادة �إعمار �ل≥طا´، وهنا رب§ �ال–اد �الأوروبي �لبدء باالإعمار بت�صكيل   .2

حكومة وحدة aل�صطينية ت�صار∑ aيها �لرFا�صة �لفل�صطينية. 

وXهرت �لعديد من �لت�رشيëات يف �أع≥اب �لعدو�ن عبت عن ‰و يف �ملو�ق∞ �الأوروبية 

�الإيجابية Œا√ �ملكون �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، ومن �أبرR هذ√ �لت�رشيëات ما ورد على ل�صان 

 RاوŒ يف �ل�رش¥ �الأو�ص§، باأن¬ ال يكن Ωلرباعية لل�صال� çمبعو ،Tony Blair بلري Êتو

�أي عملية �صالΩ، وكذلك دعوت¬ ل≥ياΩ وحدة aل�صطينية. ولكن هذ� �ملوق∞ كذلك  حما�ص يف 

�الأ�صا�صي، و�ملتمãل يف �ملطالبة باالعرت�± ب�رشو•  �مل�صار  k عن  k يبتعد كãري� ⁄ ياأخذ م�صار�

 .
12

�لرباعية

 k k �أΩ نظريا k �أن �لت¨ري�ت �لتي طر�أت على �ملوق∞ �لر�صمي �الأوروبي، �صو�ءk �إجر�Fيا ‚د �إذ�

 åنت≥ل �◊دي� åلعدو�ن، حي� èFت¬ نتاRرaعن م�صارها �لطبيعي، �إال مبا �أ k ⁄ تنëر± كãري�

من �صيا�صة �الإق�صاء Œا√ حما�ص �إ¤ �صيا�صة �لتعامل �لو�قعي.

بالتاأكيد جرى عدد من �لتëوالت على �صعيد �لعالقات �لفردية �أو �÷معية Œا√ حركة 

حما�ص و�لتي مãلتها �صî�صيات ذ�ت مو�قع ر�صمية، كل≥اء�ت وaد �لبملانيÚ �الأوروبيÚ مع 

 k �أن ت¨ري كãري� �أن هذ√ �لل≥اء�ت و�◊و�ر�ت ⁄ ت�صتطع  �إال  �ملكتÖ �ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص، 

 k يف �ل�صيا�صة �لعامة �الأوروبية، Œا√ �ملنتè �ل�صيا�صي �لفل�صطيني �لعاΩ، و⁄ –دç �خرت�قا

ل¨اية �الآن.

Kالثًا: موقف رو�صيا:

تد�aعâ �لعديد من �لعو�مل �لتي جعلâ �ملوق∞ �لرو�صي Œا√ �لعدو�ن على قطا´ غزة 

، �إذ توقع بع�ص �ملر�قبÚ �أن 
13“âملوق∞ �ل�صام�” Ωل �الإعالFعلي¬ و�صا â≤أطل� k ياأخذ طابعا

Œ kا√ �لعدو�ن على قطا´ غزة، ولكن عند –ليل �ملوق∞ �لرو�صي  k ‡يز� تاأخذ رو�صيا دور�

‚د �أن هنا∑ جمموعة من �الأ�صباب �لتي دaعâ �إ¤ هذ� �ملوق∞ �ل�صامâ، ومن �أبرRها:
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مناط≤  مبد�أ  �◊الية  �لرو�صية  �ل�صيا�صة  تعتمد  ال  �لرو�صية:  �ÿارجية  �ل�صيا�صة   .1

�عتبار مدى تهديد  �إ¤  �ل≥ومي، وهذ� ي≥ود  �الأمن  �إ¤ منطل≤  �لنفوذ، و�إ‰ا ت�صتند 

�لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على �ل≥طا´ لالأمن �ل≥ومي �لرو�صي، بالتاأكيد ال يكن �عتبار 

.k k مبا�رش� �أن هنا∑ تهديد�

�إ¤  �أوباما  برFا�صة  �÷ديدة  �الأمريكية  �الإد�رة   âدع �الأمريكية:  �الإد�رة  يف  �لت¨يري   .2

�ل�صاروخي  �لدر´  Œا√  وبالذ�ت  وطبيعتها،  �لدولية  �لعالقات  يف  ن≥الت   ç�إحد�

تتîذ  �لرو�صية  �الإد�رة   âجعل �لتي  �الأ�صباب  �أحد  ذلك  وكان  �ل�رشقية،  �أوروبا  يف 

�صيا�صة عدΩ �لت�صعيد مع هذ√ �الإد�رة.

رو�صيا و�صيا�صتها كع�صو يف �لرباعية: تتمتع رو�صيا بعالقات مع حركة حما�ص،   .3

وكانâ من �أو�Fل �لدول �لكبى �لتي ��صت≥بلâ رFي�ص �ملكتÖ �ل�صيا�صي للëركة يف 

�لرو�صية  �ل�صيا�صة  �أن  �إال   .2006 �صنة  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتîابات  �أع≥اب 

k متو�RناŒ kا√ مكونات �لعمل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني و�لعربي،  تعتب �أنها تلعÖ دور�

وبالتا› aاإن �ملوق∞ �لرو�صي يجد لنف�ص¬ �لتبير يف �ÿال± �لفل�صطيني و�لعربي 

 .
14

حول �ل�رشعية يف �ل�صفة �ل¨ربية وقطا´ غزة

رابعًا: املوقف ال�صعÑي العاملي: 

يف   Úلفل�صطيني� مع  ت�صامنية  وaعاليات  مظاهر�ت  �الأوروبية  �ملدن   ºمعظ �صهدت 

غزة، ومنددة بالعدو�ن �الإ�رش�Fيلي. aفي �لعا�صمة �لبيطانية لندن نمُظمâ عدة م�صري�ت 

�لوRر�ء  رFي�ص  م≥ر   Ωأما� �الأحذية  باإل≥اء  �ملتظاهرون  �إحد�ها  خالل   Ωقا و�عت�صامات، 

ملا  و�ال�صتنكار   Öل¨�ص� عن   k تعبري�  ،âصرتي� د�ونين≠  يف  بر�ون  جوردون   Êلبيطا�

. كما �صار∑ �الآال± يف مظاهرة حا�صدة �أماΩ �ل�صفارة �الإ�رش�Fيلية يف لندن 
15

يëدç يف غزة

 ،George Galloway جاالوي   êجور  Êلبيطا�  ÖFلنا�  ºت≥دمه غزة،  مع  للت�صامن 

و�صيا�صية  دينية  منظمات  وروD�صاء   ،Tony Benn بن   Êتو �ل�صاب≤   ÖFو�لنا و�لوRير 

�ل�رشطة  مع  �ل�صفارة،   Ωاëقت�  ºبع�صه حاول  �لذين  �ملتظاهرون،  و��صتبك  و�جتماعية. 

.
16

ºأربعة منه� âلتي �عت≥ل�

 Úم≥ر �لكو‚ر�ص يف و��صنطن. يف ح Ωات �أماÄدة �الأمريكية تظاهر �ملëويف �لواليات �ملت

تظاهر �آال± �الأ�صîا�ص �أماΩ م≥ر وR�رة �ÿارجية �الأمريكية، وتدa≤ �آال± �ملتظاهرين 
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�إ¤ �صو�ر´ عدد من �ملدن �الأمريكية �الأخرى مطالبÚ بوق∞ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي، وبرaع 

.
17

�◊�صار عن �أها› قطا´ غزة

�صعار�ت  خاللها   âعaر �حتجاجات  �لفرن�صية  �ملدن  من  و�لعديد  باري�ص  و�صهدت 

تدين �الإرهاب �الإ�رش�Fيلي، و�صمâ �ملجتمع �لدو›. كما �صهدت �ل�صويد وبولند� وaنلند� 

وaنزويال، مظاهر�ت و�عت�صامات �حتجاجية طالبâ بوق∞ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي ووVصع 

�ليونانية  �ل�رشطة   Úب ��صتباكات  �ليونان  و�صهدت   .
18

غزة على  �ملفروVص  للë�صار   xحد

على   êلالحتجا �أKينا  يف  �الإ�رش�Fيلية  �ل�صفارة   êخار مظاهرة  نظمو�  �لذين  من  و�ملÄات 

. ويف �لنم�صا، تظاهر �أكÌ من 
19

”�إ�رش�Fيل“ على قطا´ غزة �ل¨ار�ت �÷وية �لتي �صنتها 

�آال±  خم�صة  هولند�،  يف  وتظاهر  �الإ�رش�Fيلية.  �ل¨ار�ت  على   k �حتجاجا �صî�ص   2,300

k على �لعدو�ن، ورaع �ملتظاهرون الaتات تدعو  �صî�ص يف �لعا�صمة �أم�صرتد�Ω �حتجاجا

�إ¤ م≥اطعة �ملنتجات �الإ�رش�Fيلية وطالبو� بوVصع حدx ل`”جر�ºF �◊رب �الإ�رش�Fيلية“ Vصّد 

 ºحكومته وطالبو�  �لعدو�ن  على   k �حتجاجا  Úالأ�صرت�لي� �آال±   êخر  Êصيد� ويف   .
20

غزة

 .
21

باإد�نة �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة

�الإ�رش�Fيلية  �ل�صفارة  متظاهرون  �أمطر  �أير�ص،  بوين�ص   Úالأرجنت� عا�صمة  ويف 

. ويف لفتة ت�صامنية، و�إن كانâ رمزية، تظاهر ما ي≥رب 
22

k على �لعدو�ن باالأحذية �حتجاجا

وقامو�  �لب�Rيلية  �لعا�صمة  بر�Rيليا  يف  �الإ�رش�Fيلية  �ل�صفارة   Ωأما� aل�صطيني  ماFة  من 

. ويف ت�صيلي 
23

�الإ�رش�Fيلية يف قطا´ غزة  ºF�على �÷ر k ”�إ�رش�Fيل“ �حتجاجا  ºر¥ علëب

تظاهر �لع�رش�ت من �أaر�د �÷الية �لفل�صطينية �أماΩ م≥ر �ل�صفارة �الإ�رش�Fيلية يف �لعا�صمة 

 .
24

�صانتياجو، للتعبري عن رa�صهº لل≥�ص∞ �الإ�رش�Fيلي ل≥طا´ غزة

�لتعاط∞  باب  من  �لعاملي  �ل�صعيد  على   ºلدع� من   k كãري� �لفل�صطينية  �ل≥�صية   âالق

�لعاملي   Ωلالإعال كان  a≥د  �ل�صيا�صي  بعدها  يف  بال≥�صية  يتعل≤  aيما  �أما   ،§≤a  Êالإن�صا�

دور كبري يف �صياغة �لر�أي �لعاΩ �لعاملي يف هذ� �ملجال. ويف Vصوء �لتاأKري �الإعالمي يمëُّمل 

�لر�أي �لعاΩ �لعاملي طريف �مل�صكلة م�صوDولية �مل�صكلة �الإن�صانية، ويف غالÖ �الأحيان يëملها 

�ل�صيا¥، ومن  �أن حرب غزة غريت معادالت عدة يف هذ�  �لفل�صطيني a≥§. غري  للطر± 

�ل¨ربي،   Ωالإعال� �أن  على  �لعاملية   êالحتجا� حركات   âودل �لعاملي.   Ωلعا� �لر�أي  بينها 

 ºيلية يف معظF�يد للرو�ية �الإ�رشDلل�صيا�صة �ل¨ربية �ملو Ωاباة �لتوج¬ �لعاëمب Rلذي �متا�

تعدد  �ل≥بيëة لالحتالل وجر�Fم¬، بف�صل  �ل�صورة  k عن Œميل  �أ�صبí عاجز� �الأحو�ل، 
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و�صاFل �ملعرaة �ملتاحة. وما �صهدنا√ من مت¨ري�ت يف �ملوق∞ �ل�صعبي يف �أكÌ من �Œا√، 

حالة يجدر توVصيëها و�إبر�Rها، وهنا يكن �◊ديå عن �ملëاور �لتالية:

1. موق∞ Tشعب« ببعد �شيا�ش«:

–ول �ملوق∞ �ل�صعبي يف دول �لعا⁄، يف هذ� �لعدو�ن، من موقع¬ �ملعهود كمتعاط∞ مع 

�ل≥�صية �لفل�صطينية من R�وية �إن�صانية �إ¤ تاأييد لل≥�صية من �لناحية �ل�صيا�صية. وهذ� ما 

جعل لهذ� �ملوق∞ �ل�صعبي �أKر√ وقوت¬ �الأكب م≥ارنة مبا م�صى. aفي م�صري�ت �لت�صامن 

 ،Úمنكوب ºلفل�صطيني، ⁄ ت≥ت�رش �ملطالبات على م�صاعدة �أهل غزة بو�صفه� Öمع �ل�صع

�لبعد   k �لفل�صطينية. وهنا يظهر و�Vصëا �إ¤ �ملطالبة بëّل عادل لل≥�صية  و�إ‰ا تعدت ذلك 

�لف�صل  ويعود   .k خ�صو�صا �ل¨ربية   Ωالإعال� و�صاFل  قيود  من  تîل�ص  �لذي  �ل�صيا�صي 

بالل¨ة  ر�صاFلها  توج¬  �أن  �رتاأت  �لتي  �لر�Fدة  �لعربية   Ωالإعال� و�صاFل  تنب¬  �إ¤  ذلك  يف 

�إليها جهد �لكãري من  �الإ‚ليزية يف �ل�صëاaة �ملطبوعة و�ملرFية و�الإلكرتونية. وي�صا± 

م�صري�ت  �صهدت  �لتي  �لدول  �أن  �إ¤  هنا  �الإ�صارة  وŒدر  �ل¨رب.  يف  �لنا�صطة  �÷معيات 

�أو  �الإن�صانية  و�÷معيات  �ملوD�ص�صات  ون�صا•  قوة  غريها  عن  ييزها  وموKDرة  Vصîمة 

k يف �أوروبا �أكÌ من �لواليات  تلك �الإ�صالمية �لعاملة aيها، و�لتي كان ح�صورها و�Vصëا

�ملتëدة �الأمريكية.

موق∞  من  –ول¬  وهو  �ل�صعبي،  �ملوق∞  على  طر�أ  �آخر   kوال– �إن  �ل≥ول  ويكن 

�ملت�صامن مع �ل�صعÖ �لفل�صطيني �إ¤ موق∞ �ل¨اVصÖ على ”�إ�رش�Fيل“. وهي �ملرة �الأو¤ 

”�إ�رش�Fيل“ و�صيا�صاتها، حتى يف تلك �الأماكن من  �لتي يظهر aيها كل هذ� �ل¨�صÖ على 

–ول  �الأمر  وتعدى  و�ل�صهيونية.  �الإ�رش�Fيلية  للبوباجند�   k م�رشحا تعتب  �لتي  �لعا⁄ 

�ملëايدين يف �ل¨رب من موق∞ �ملت�صامن �إ¤ �ل¨اVصÖ على ”�إ�رش�Fيل“ لي�صل �إ¤ –ول 

موقع  ل`”�إ�رش�Fيل“ �إ¤  �ملوDيد  موقع  من  �ل¨رب  يف  يعي�صون  ‡ن   ÚيليF�الإ�رش� من  عدد 

�÷ن�صية  يëملون  ‡ن  �لع�رش�ت  يف  ذلك  وŒلى  لها،  و�لر�a�ص  ل�صيا�صاتها  �ملناه�ص 

 ºيف �صو�ر´ �لعو��ص Ωل �الإعالFو�صا Ωأما�  ،ºت �صفره�R�رقون جوëي ºيلية وهF�الإ�رش�

�الأوروبية.

2. امل�شاركة النوعية:

�ل¨رب،  و�مل�صلمة يف  �لعربية  �أبناء �÷اليات  k ت�صº يف معظمها  �صاب≥ا �مل�صري�ت   âكان

�الإن�صانية من بع�ص �÷معيات �◊≥وقية.  �ل≥�صايا  �ل≥ليل من �ملت�صامنÚ مع   Öإ¤ جان�
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دون  كاaة  �ملجتمع   íF�رش� �لت�صامن  �صاحة  �إ¤  دخل  a≥د  غزة  على  �لعدو�ن  خالل  �أما 

�قت�صارها على �÷اليات و�الأقليات. وهذ� ⁄ ي≥ت�رش على �أوروبا بل تعد�√ �إ¤ دول �لعا⁄ 

كاaة. وما R�د من �أهمية هذ√ �مل�صري�ت و�◊مالت رعايتها من قبل �صî�صيات �عتبارية 

متنوعة، كبملانيÚ ووRر�ء �صاب≥Ú وaنانÚ وغريهº ‡ن هº يف عد�د �صî�صيات �لنîبة 

�لر�أي  �لفل�صطيني من Äaة   Öلل�صع �ملوDيد   Ωلعا� �لر�أي  �إ¤ –ول  بلد�نهº. وهذ� يوD�رش  يف 

�لعاΩ �ملمُن≥اد �إ¤ �لر�أي �لعاΩ �مل�صتنري.

k يف �ŒاهÚ; �أولهما: قوة تاأKري هذ√ �ل�صî�صيات  a kل�صطينيا ويعتب هذ� �الأمر مك�صبا

�العتبارية على �لر�أي �لعاΩ و�صنا´ �ل≥ر�ر. وKانيهما: �عتبار �ملك�صÖ �لفل�صطيني خ�صارة 

k لل≥�صية �لفل�صطينية; ذلك �أن ”�إ�رش�Fيل“ ترى يف نفوذها  k م�صاعفا ل`”�إ�رش�Fيل“، ومك�صبا

وتاأKريها على �لكãري من �ل�صî�صيات ذ�ت �لوRن يف �لعا⁄ �أكب �إ‚اR لها على �ل�صعيد 

�لدو›.

3. الت¶اهرات ال†شîمة:

�الأعد�د  �لفل�صطينيÚ يف قطا´ غزة،  �ل�صعبي مع  �لت�صامن  k يف �صيا¥ حملة  كان الaتا

 k �لكبرية من �مل�صاركÚ يف �◊مالت، و�مل�صري�ت; �إذ �صهدت �لكãري من عو��صº �لعا⁄ عدد�

 íصV�يلي وF�صل �إ�رش�a ¤رش هذ√ �مل�صري�ت �إ�Dمة �ملنددة بالعدو�ن. وتوîمن �مل�صري�ت �ل�ص

 âل�صم� Ω�يف �◊فا® على حالة �لت�صامن �لدو› مع �لدولة �لعبية، �أو على �أقل ت≥دير �لتز

يف �ل≥�صايا ذ�ت �ل�صلة بال�رش�´. ويمُذكر �أن مãل هذ√ �مل�صري�ت كانâ تف�رش، يف �ل�صاب≤، يف 

�إطار توجي¬ �لر�أي �لعاΩ من قبل �الأنظمة �◊اكمة; �إذ كانâ �لتظاهر�ت �ل�صîمة ت≥ت�رش 

�أعد�د Vصîمة يف  �لت�صامن من خالل  �أن  ل`”�إ�رش�Fيل“. غري   kأ�صال� �ملناه�صة  �لدول  على 

k يف هذ�  k ل`”�إ�رش�Fيل“ وتربطها معها عالقات –ال∞ يمُعّد –والk جديد� �لدول �الأكÌ دعما

�ل�صيا¥.

:Iر ا÷ديدFالدوا  .4
ما يكن �الإ�صارة �إلي¬ يف هذ√ �÷زFية، لي�ص a≥§ –ول طبيعة �ملوق∞ �لدو› ونوعيت¬ 

وعدد �لد�عمÚ ل¬ و�مل�صاندين ملطالب¬، و�إ‰ا �متد�د �◊مالت �ملوDيدة لل�صعÖ �لفل�صطيني 

�إ¤ دو�Fر  �أوروبا،  �لعربي و�الإ�صالمي وحتى يف دول  �لت≥ليدية يف fiيطها  من دو�Fرها 

�ل�صلبي يف كãري من  �لدولية، وعر± عنها حيادها  �ل≥�صايا  جديدة تعتب �صامتة حيال 
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�مل�صري�ت  يف  ب≥وة   âو�صارك �صمتها،  عن   âخرج غزة  على  �لعدو�ن  يف  لكنها  �ل≥�صايا، 

�ملنددة ب�صيا�صات ”�إ�رش�Fيل“، ومنها دول �رش¥ �آ�صيا. 

5. ال�شتمرارية وال†ش¨§: 
�لت≥ليدية  �لعدو�ن على غزة، بالدورة  �لعا⁄ Œا√  �ل�صعبي يف دول  �ملوق∞   ºينتظ ⁄

الأي ت�صامن �صعبي مع �أي حدç يف �لعا⁄; حيå تبد�أ �مل�صري�ت بëما�ص �صديد، و�رشعان 

ما تنتهي حتى قبل �نتهاء �الأحد�a .çفي �لعدو�ن �الأخري على غزة حاaظ �ملوق∞ �ل�صعبي 

�لعاملي على قوت¬ وحدت¬ ب�صكل م�صتمر منذ بد�ية �لعدو�ن وحتى نهايت¬. وهذ� ما �صكل 

 Ωلعا� �لر�أي  –ول  وهنا  �ملوق∞.  ملعا÷ة  جدية  –ركات  تبد�أ  كي  �الأنظمة  على   k Vص¨طا

�لعاملي من ر�أي د�عº �إ¤ ر�أي Vصاغ§، وهي مرحلة مهمة وموKDرة من مر�حل تطور �لر�أي 

�لعاŒ Ωا√ �ل≥�صية �لفل�صطينية.

خام�صًا: موقف الأ· املتحدة: 

“يز موق∞ �الأ· �ملتëدة من �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة بال�صع∞ �إ¤ �◊ّد 

�ل≥طا´. كما  �لفل�صطيني يف   Öل�صع� لها  �لتي تعرVص  �ملاأ�صاة   ºمع حج Öيتنا�ص �لذي ⁄ 

“ãل �ملوق∞ يف �إعادة �إنتاê �ملو�ق∞ �لت≥ليدية نف�صها بî�صو�ص �الأRمات يف منط≥ة �ل�رش¥ 

 Ωيل“ ت≥وF�دة �إعالنها �أن ”�إ�رشëموق∞ �الأ· �ملت Rمع بد�ية �لعدو�ن ⁄ يتجاوa .§الأو�ص�

بعدو�ن على �أر�Vص m –تلها ب�صورة غري �رشعية، م�صرية �إ¤ �أن �ل¨ار�ت على قطا´ غزة 

.
25

“ãل �نتهاكات �صارخة لل≥انون �لدو›

يف  �الأمن  جمل�ص   Ωأما� �أل≥ا√  �لذي  مون  كي  بان  �ملتëدة  لالأ·   Ωلعا�  Úالأم� بيان  ويف 

جل�صت¬ ب�صاأن �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي يف 2009/1/6، تر�جع خطاب �الأمÚ �لعاΩ من مرحلة 

Vصع∞ �ل�صي¨ة �ملوجهة ل`”�إ�رش�Fيل“ �إ¤ مرحلة �لن≥د �لãناFي، مبعنى م�صاو�ة �لفل�صطيني 

k و�إد�نة ل�صو�ريخ �مل≥اومة و�ل¨ار�ت �الإ�رش�Fيلية.  و�الإ�رش�Fيلي. a≥د ت�صمن �لبيان �نت≥اد�

 Úملدني� Úايا، بëل�ص� Úايا جر�ء �لعدو�ن بëعن �ل�ص ¬ãكما ⁄ يفر¥ كي مون عند حدي

�لفل�صطينيÚ و�ل≥تلى من �÷نود، و⁄ يظهر �أن �لطر± �الإ�رش�Fيلي هو �لطر± �ملعتدي. 

وجاء يف ن�ّص بيان �الأمÚ �لعاΩ ما يلي: 

�إن هذ√ �لهجمات من قبل �ل≥و�ت �لع�صكرية �الإ�رش�Fيلية، �لتي تعرVص للîطر 

تتكرر.  �أال   Öويج �لبتة،  م≥بولة  غري   ،Åمالج �مل�صتîدمة  �ملتëدة  �الأ·   ≥a�مر
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تعرVص  و�لتي  حما�ص،  م≥اتلو  بها   Ωي≥و �لتي  �الأعمال  باملãل  �مل≥بول  غري  ومن 

للîطر �ل�صكان �ملدنيÚ �لفل�صطينيÚ. و�إن �أحد�ç �ليوΩ توDكد �ملîاطر �لكامنة يف 

��صتمر�ر هذ� �ل�رش�´ وت�صاعد√. و�إنني �أدعو مرة �أخرى �إ¤ وق∞ �إطال¥ �لنار 

.
26k aور�

ووق∞  �الأRمة  مع  للتعامل  خا�صة  مبادرة  “تلك   ⁄ �ملتëدة  �الأ·  �أن   k و�Vصëا وبد� 

�الإ�صادة   Ωلعا�  Úالأم� خطابات   ºمعظ  âت�صمن �ل�صيا¥  هذ�  ويف  �الإ�رش�Fيلي.  �لعدو�ن 

�أ‡ية يف هذ�  k للëّل، دون ت≥دË مبادرة  �أ�صا�صا �لفرن�صية بو�صفها  باملبادرة �مل�رشية - 

�ل�صاأن.

 íصVي¬ �أن يوa صVدة، و�لذي يفرتëلالأ· �ملت Ωلعا� Úكما بد� �لبيان �ل�صادر عن �الأم

k يف جزء من¬  �لفل�صطيني، متبنيا  Öيل“ على �ل�صعF�إ�رش�” موق∞ تلك �ملنظمة من عدو�ن 

ملا تطرح¬ ”�إ�رش�Fيل“، وما ت�صع¬ من مبر�ت لعدو�نها وح�صارها ل¨زة، aعالوة على 

�أ�صار �الأمÚ �لعاΩ، يف �إطار حديã¬ عن  تنديد√ بن�صا• a�صاFل �مل≥اومة �لفل�صطينية، a≥د 

 Öصب§ �◊دود مبا ينع تهريV صمانV رشورةV ¤قطا´ غزة وم�رش، �إ Úملعابر ب� íتa

�ل�صالì �إ¤ �ل≥طا´.

 Rيتجاو  ⁄ �أن¬  �إال  �ملتëدة،  �الأ·  موق∞  يف  تطور  طر�أ  �لعدو�ن  توق∞  �أع≥اب  ويف 

�ل�صعيد �الإن�صاÊ; حيå قاΩ �الأمÚ �لعاΩ بزيارة قطا´ غزة، وتف≥د بع�ص �الأماكن �لتي 

دمرتها ”�إ�رش�Fيل“، وعلى وج¬ �ÿ�صو�ص م≥ر�ت �الأ· �ملتëدة يف �ل≥طا´. وقال بان كي 

k �لهجوΩ �الإ�رش�Fيلي على هذ√ �مل≥ر�ت: ”�إن¬ هجوΩ على  مون خالل هذ√ �لزيارة، و��صفا

k. ول≥د �أبديâ �حتجاجي علي¬ عدة مر�ت،  �الأ· �ملتëدة مãري لل�صî§، وغري م≥بول �إطالقا

و�أنا �أحتè علي¬ �ليوΩ باأ�صد �لعبار�ت، و�أدين¬. ول≥د طلبâ �إجر�ء –≥ي≤ كامل، وfiا�صبة 

.
�الأ�صîا�ص �مل�صوDولÚ عن¬“27

رمبا ياأتي موق∞ �الأمÚ �لعاΩ يف �صيا¥ خطاب �إعالمي ين�صجº مع Rيارت¬ لل≥طا´، �إذ 

⁄ يكون م≥بوالk من¬ �أن ينت≥د �لطر± �لفل�صطيني يف Xّل وجود√ يف �ل≥طا´ وحول¬ م�صاهد 

 âاهلŒ ”�إ�رش�Fيل“ قد  �أن  عن   kصال�a �الإ�رش�Fيلية.  �لع�صكرية  �الآلة  خلفت¬  �لذي  �لدمار 

يف  ومن�صاآتها  مكاتبها   âaو��صتهد �لعدو�ن،  لوق∞  �ملتëدة  �الأ·  ند�ء�ت  �لعدو�ن  خالل 

.Ωدة، و�أمينها �لعاëالأ· �ملت� êغزة ب�صكل علني �أحر
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ويف 2009/1/8 تبنى جمل�ص �الأمن �لدو› �ل≥ر�ر 1860، و�لذي يدعو �إ¤ وق∞ aوري 

�ل¨ربية  �لعرب و�لدول  �لنار يف قطا´ غزة، بعد مباحãات بÚ وRر�ء �ÿارجية  الإطال¥ 

 â14 دولة ع�صو يف جمل�ص �الأمن على �ل≥ر�ر، بينما �متنع â≤a�وو .Ωة �أياKالK âصت¨رق��

:
28

�لواليات �ملتëدة عن �لت�صويâ. �أما �أهº ما ت�صمن¬ �ل≥ر�ر aهو ما يلي

 ºF�ود و�صامل  كامل  ب�صكل  �لنار،  �إطال¥  وق∞  Vرشورة  على  و�لت�صديد  �لدعوة   .1

يوDدي �إ¤ �ن�صëاب كامل لل≥و�ت �الإ�رش�Fيلية من غزة. 

�لدعوة �إ¤ توRيع وتوaري �مل�صاعد�ت �الإن�صانية يف كل �أرجاء غزة، مبا aيها �ل¨ذ�ء   .2

و�لوقود و�لعالê �لطبي. 

�الأخرى  و�الآليات  �آمنة،  ‡ر�ت   íتaو �إن�صاء  �إ¤  تهد±  �لتي  باملبادر�ت   Öلرتحي�  .3

لتوaري �مل�صاعدة �الإن�صانية ب�صكل متو��صل. 

�القت�صادي  �لوVصع  من  للتîفي∞  �لدولية  �÷هود   ºلدع �الأع�صاء  �لدول  دعوة   .4

و�الإن�صاÊ يف غزة. 

�أعمال  وكل   ،Úملدني� Vصّد  �ملوجهة  �لعد�Fية  و�الأعمال  �لعن∞  �أعمال  كل  �إد�نة   .5

�الإرهاب. 

دعوة كل �لدول �الأع�صاء لتكãي∞ �÷هود لتوaري �لرتتيبات و�ل�صمانات يف غزة،   .6

من �أجل �لتو�صل �إ¤ هدوء ووق∞ الإطال¥ �لنار، مبا ي�صمل منع تهريÖ �الأ�صلëة 

و�لذخاFر، ول�صمان �إعادة aتí �ملعابر ب�صكل د�ºF على �أ�صا�ص �تفا¥ �صنة 2005. 

 k دعما �لفل�صطينية،  �لد�خلية  �مل�صا◊ة  Œا√  ملمو�صة  بîطو�ت   Ωل≥يا� ت�صجيع   .7

÷هود �لو�صاطة �مل�رشية و�÷امعة �لعربية. 

 Ωبها �الأطر�± و�ملجتمع �لدو› للتو�صل �إ¤ �صال Ωلدعوة لتجدد �÷هود �لتي ت≥و�  .8

�صامل على �أ�صا�ص روDية دولتÚ ديوقر�طيتÚ: �إ�رش�Fيلية وaل�صطينية.

�ملجتمع  ”�إر�دة  ج�صد  �الأمن  جمل�ص  قر�ر  �إن  ب≥ول¬:  �ل≥ر�ر  عن  مون  كي  بان  وعب 

�أن  غري   .
�ل�رش�´“29 �أطر�±   Öجان من  �حرت�م¬   ºّيت �أن   ºتëيت” و�أVصا±  �لدو›“، 

وق∞   âأعلن� �أن  �إ¤  عدو�نها  يف  و��صتمرت  �الأمن،  جمل�ص  ب≥ر�ر   çتكرت ”�إ�رش�Fيل“ ⁄ 
 .

�إطال¥ �لنار من جانÖ و�حد يف 302009/1/17

بنود√،  تنفيذ  خاللها  من  يكن  �لتي  �الآليات  �إ¤  �aت≥ر  �الأمن  جمل�ص  قر�ر  �أن  ويمُذكر 

�ل≥ر�ر  يت�صمن   ⁄ كما  �الأرVص.  على  عملية  تبعات  �أية  ل¬  يكن   ⁄ �الأ�صا�ص  هذ�  وعلى 
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�رتكبâ جر�ºF حرب، و�aت≥د  �لتي  �إجر�ء�ت ع≥ابية Vصّد �÷هة  �أية  �إ¤  �الإ�صارة  �ملذكور 

قبل   âوقع �تفاقيات   ≥aو غزة  قطا´  معابر   íتa ب�رشورة   Öطال  Úح �ملوVصوعية  �إ¤ 

�ل≥طا´ هي حركة  �الآن يف  �لرFي�صية  �ل≥وة  �أن   kالأخرية، متجاهال� �لت�رشيعية  �النتîابات 

حما�ص، ‡ا يعني �أن �ل≥ر�ر ال يعدو كون¬ جمرد طرì نظري ال يكن –ويل¬ �إ¤ �صيا�صات 

ملمو�صة على �الأرVص.

كما يمُوDخذ على قر�ر جمل�ص �الأمن تاأخر√ �إ¤ �◊ّد �لذي �أa≥د �الأ· �ملتëدة، وكما هو 

من  ي≥لل  ال  ذلك  لكن  �صيا�صية.  �أو  �إن�صانية  ملهمات  توليها  وجدوى  م�صد�قيتها  �◊ال، 

�أهمية بع�ص �لبنود يف �ل≥ر�ر و�لتي �أ�صار�ت �إ¤ Vرشورة وق∞ �لهجمات على قطا´ غزة، 

و–�صÚ �الأوVصا´ �ملعي�صية، و�لتîفي∞ من حدة �◊الة �الإن�صانية.

�صاد�صًا: موقف بوليفيا وفنزوjال:

�الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص   Hugo Chavez �صاaيز  هوجو  �لفنزويلي  �لرFي�ص  و�ص∞ 

”�لعدو�ن“.  هذ�  Vصّد  يتظاهر  �أن  علي¬   Öيج ”�إ�رش�Fيل“   Öصع� �إن  وقال  ب`”�÷بان“، 

بو�ص   êجور �الأمريكي  و�لرFي�ص  برييز  �صمعون  �الإ�رش�Fيلي  �لرFي�ص  مبëاكمة   Öوطال

بتهمة ”�الإبادة �÷ماعية“ يف fiكمة �لعدل �لدولية، ودعا �ملجتمع �لدو› �إ¤ وVصع نهاية 

�أن   íصVو�أو �مل�صت�صعفة،  �لفل�صطيني و�ل�صعوب   Öبال�صع و�أ�صاد   .
31

غزة يف  ”للجنون“ 
.
32

دماء√ �ملر�قة يف قطا´ غزة هي دماء �لفنزويليÚ، وكل �الإن�صانية

على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  خلفية  على  لديها  �الإ�رش�Fيلي  �ل�صفري  aنزويال  وطردت 

قر�رها  وبررت  ”�إ�رش�Fيل“،  مع  �لدبلوما�صية  عالقاتها  قطع  قررت  كما   .
33

غزة قطا´ 

�صلطات  قبل  من  �لفل�صطيني   Öل�صع� ل¬  يتعرVص  �لذي   Êالإن�صا� غري  ”باالVصطهاد 
.

�إ�رش�Fيل“34

وكان لبوليفيا موق∞ م�صاب¬ من �لعدو�ن; �إذ قطعâ هي �الأخرى عالقاتها �لدبلوما�صية 

”�إ�رش�Fيل“ ب�صبÖ عدو�نها على قطا´ غزة. وحåّ �لرFي�ص �لبوليفي �إيفو مور�لي�ص  مع 

Evo Morales �ملëكمة �÷ناFية �لدولية يف الهاي على �لتë≥ي≤ يف �العتد�ء�ت �الإ�رش�Fيلية 

�ملتو��صلة على غزة �لتي �رت≥â �إ¤ مرتبة جر�ºF حرب، وطالÖ بëرمان �لرFي�ص برييز 

.
من جاFزة نوبل لل�صالΩ �لتي ح�صل عليها يف �صنة 351994
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�لدبلوما�صية مع  �إعالنهما قطع عالقتهما  �أع≥اب  �لالتينيتÚ يف   Úلدولت� جاء موق∞ 

k ب�صكل جعل من¬ �ملëطة �الأبرR يف طبيعة تطور �ملو�ق∞ �لدولية حيال  "�إ�رش�Fيل" مت≥دما
aنزويال  من  كل  ��صتجابة  �أن  �إالّ  �÷¨ر�يف  �لبعد  من   ºوبالرغ غزة.  قطا´  على  �لعدو�ن 

للëدç، هذ� من   k قربا �لدول   Ìأك� �أ�رش´ من  بد�  ب�صكل   âأت� �لتطور�ت  لطبيعة  وبوليفيا 

�لعالقات  �لدولتÚ يف �صيا¥ طبيعة  �لدو› لكال  �أخرى a≥د جاء �ملوق∞  جهة. ومن جهة 

�ال�صرت�تيجية �لتي تربطهما بالواليات �ملتëدة �الأمريكية. ومن هنا يعتب ت�صعيد �ملوق∞ 

k للتعامل مع �لبعد �لعاملي لالحتالل �الإ�رش�Fيلي، كما �أن¬ قد يعّد  على هذ� �ل�صكل موD�رش�

.
36

k على طبيعة �لتطور�ت وردود �الأaعال �لدولية يف �مل�صت≥بل موD�رش�

خا“ة:

قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  Œا√  �لدولية  �ملو�ق∞  �أن  �إ¤  �لدر��صة  هذ√   âخل�ص

غزة “يزت بالتباين �◊اد، �صو�ءa kيما يî�ص �صيا�صات �لدول و�ل�صعوب �أa Ωيما يî�ص 

�ملو�ق∞ �لتي بنيâ عليها تلك �ل�صيا�صات. كما ذهبâ �إ¤ �أن �ملوق∞ �الأمريكي و�الأوروبي 

 åمن ناحية �ل�صيا�صة �لعامة; حي k Œا√ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي وجمريات¬ ⁄ يîتل∞ كãري�

و�ل�صيا�صات  �لت�رشيëات،   Öأغل�  âبع وطمُ  ،k حربا بو�صف¬  �لعدو�ن  مع  �لطرaان  تعامل 

�ل�صادرة بطابع Œريي ◊ركة حما�ص على �أنها هي �÷هة �لتي �أنهâ �لتهدFة، وهي من 

�aتعل �لعدو�ن ب�صبÖ �إطالقها لل�صو�ريخ على ”�إ�رش�Fيل“. 

و�أل≥â هذ√ �ملو�ق∞ بظاللها على قدرة جمل�ص �الأمن، و�الأ· �ملتëدة على �تîاذ موق∞ 

حا�صº من �لعدو�ن منذ �ليوΩ �الأول الندالع¬. ويف هذ� �ل�صيا¥ عجز قر�ر جمل�ص �الأمن 

�الأ·  �نتاب  �لعدو�ن. وب�صكل مو�a mR≥د  ”�إ�رش�Fيل“ بوق∞   Ω�إلز� 1860 عن   ºلدو› رق�

�ملتëدة، �لتي كانâ موD�ص�صاتها �أحد �أهد�± �لعدو�ن، �لعجز يف �تîاذ موق∞ دو› يجعل 

�أقل ت≥دير. وم≥ابل ذلك a≥د تركز جهد �الأ· �ملتëدة  ”�إ�رش�Fيل“ �صعبة على  من مهمة 

 n¥تر ºلa ،من ذلك ºات يف هذ� �ملجال، وبالرغëو�إطال¥ �لت�رشي ،Êصع �الإن�صاVعلى �لو

.Úر �◊ماية للمدنيaلذي يو� íي �لناجKهذ√ �÷هود �إ¤ م�صتوى �لعمل �الإغا

ومو�ق∞  �الأوروبي،  وبالذ�ت  �لدو›،  �ل�صعبي  �ملوق∞  �رت≥ى  a≥د  �أخرى  جهة  ومن 

 ÚيليF�الإ�رش�  ÚولDمل�صو� fiاكمة  باŒا√  Vصاغطة  حالة  �إ¤  �لدو›،  �ملجتمع  موD�ص�صات 

�ل≥�صية  مع  �لت�صامن  وتعزيز  �الإغاKية،  �مل�صاعد�ت   Ëوت≥د حرب،  جمرمي   ºب�صفته
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�لفل�صطينية. عالوة على ذلك، بات يطفو على �ل�صطí ت¨ري يف مو�ق∞ بع�ص �ل�صî�صيات 

�لر�صمية على �ل�صعيد �لدو› من �أع�صاء �ل�صلطات �لت�رشيعية �أو �لتنفيذية يف مر�كز �صنع 

يف  ك�رشيك  معها  و�لتعامل   ،ºك◊� aر�صة  منëها  وVرشورة  حما�ص  حركة  Œا√  �ل≥ر�ر 

.Ωعملية �ل�صال
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1

وتد�عيات¬.
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3
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http://www.paldsr.org/?page=details&newsID=139&cat=7 :لالطال´ على ن�ّص �ملذكرة، �نظر 
5
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10
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11
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 �÷زيرة.نâ، 2009/3/16، �نظر:
12

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/74E8A7DC-5E33-417B-9397-ED2385AE1E8C.htm

 عبد �ل�صتار قا�صº، �ل�صمâ �لرو�صي حول غزة، �÷زيرة.نâ، 2009/2/25، �نظر:
13
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ومنري �صفي≤، رو�صيا وموقفها من �لعدو�ن على غزة، جريدة الوقâ، �لبëرين، 2009/3/3، �نظر: 
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.2009/1/4 ،I15 ا◊يا
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 ¿Ghó©dG AGôL á«∏«FGô°SE’G Üô◊G ºFGôL

áªµëª∏d á°ù°SDƒŸG ÉehQ IógÉ©Ÿ kÉ≤ah

á«dhódG á«FÉæ÷G

O. عبد الرحمø حممد عل«* 

مقدمة:

يتوجÖ �لتاأكيد �ليوΩ، خا�صة يف Vصوء �العتد�ء�ت �الإ�رش�Fيلية �ملتو��صلة على قطا´ 

غزة، و�ل�صفة �ل¨ربية، و�ل≥د�ص �ملëتلة، على �أن �ل≥�صية �لفل�صطينية هي ق�صية �حتالل، 

تمُوحي  �أن  �ملفاوVصات  عب   Ωيو كل  a`”�إ�رش�Fيل“ –اول  �الأرVص.  على  �صيادة  وق�صية 

fiاولة  �حتالل،  ق�صية   âولي�ص �صيا�صية،  ق�صية  �إال   âلي�ص �لفل�صطينية  �ل≥�صية  باأن 

بكل �لو�صاFل �ملمكنة نفي ح≥و¥ �ل�صعÖ �لفل�صطيني على �أرVص¬ و�صيادت¬، و�لتفلâ من 

و�جباتها بو�صفها دولة �حتالل من خالل aرVصها �◊�صار غري �ل≥انوÊ على قطا´ غزة 

منذ حزير�ن/ يونيو 2007.

تمُوDكد �ملفاوVصات �ل≥اFمة منذ �صنو�ت طويلة، و�الأحد�ç �لتي ر�a≥تها على �أن ”�إ�رش�Fيل“ 

�أن تعرت±، بال�صيادة �لفل�صطينية على �الأرVص. a`”�إ�رش�Fيل“ �لتي  ال تعرت±، وال تريد 

�مVُصطرت �إ¤ �لرحيل عن قطا´ غزة �أب≥â �صيطرتها على �ملعابر �لفل�صطينية بعد �إبر�مها 

�إن  �ل≥ول  يكن  ال  وبذلك   ،2005/11/15 يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع   íaر معب  �تفاقية 

�ل�صيادة على �◊دود منت≥�صة، و�ملëتل   âيلي قد رحل عن غزة ما د�مF�ي�ص �الإ�رش÷�

 Jean ها جان كومباكوaال�صيادة كما يعرa .´من �ل≥طا êرîل يمُ≥ّرر من يدخل �أو ي�R ما

Combacau �أحد م�صاهري �ل≥انون �لدو› �لعاΩ باأنها ”�ل�صكل �ل≥انوÊ لال�صت≥الل �لفعلي 

 .
الأي دولة“1

ذ�تي   ºحك الإد�رة  ترتيبات  �صوى  �÷زFية،  وتطبي≥اتها  �أو�صلو  �تفاقيات  “ãل   ⁄

وXيفتها �إقامة نظاΩ حكº موDقâ يف قطا´ غزة و�ل�صفة �ل¨ربية، بانتظار �إمكانية �لتو�صل 

يëمل �صهادة �لدكتور�√ يف �ل≥انون �لدو›، وهو باحå قانوÊ متî�ص�ص. وŒدر �الإ�صارة �إ¤ �أن هذ√ �لدر��صة 
*

k عن مركز �لزيتونة يف كتاب م�صت≥ل. k لدر��صة �أو�صع للباحå حول �ملوVصو´ ذ�ت¬ �صت�صدر قريبا تعّد ملî�صا
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و�مل�صتوطنات.  و�◊دود،   ،ÚÄو�لالج �ل≥د�ص،  و�أبرRها  �ل≥�صايا،  مرVص m÷ميع   xحل �إ¤ 

 ،Ωدîإن هذ√ �التفاقيات ال ت� �ل≥ول  a ،2000اإن¬ يكن  لكن مع تطور �الأحد�ç بعد �صنة 

جديدة  ��صرت�تيجية  –ديد  لذلك   Öويج مفاوVصات،  الأي   k �أ�صا�صا تكون  الأن   íت�صل وال 

للمفاوVصات قاFمة على ترتيR Öمني الن�صëاب �ل≥و�ت �الإ�رش�Fيلية من �الأر�Vصي �ملëتلة 

ح�صÖ قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، ودون مر�وغة �صيا�صية. �إن �◊رب �الأخرية على غزة 

قو�ت   âرشع� عندما  �لفل�صطينية  لالأر�Vصي  �الإ�رش�Fيلي  �الحتالل  ب�صاعة  للعا⁄   åبتKأ�

k يف تنفيذ عملية ع�صكرية و��صعة �لنطا¥ يف قطا´  �الحتالل منذ 2008/12/27، وملدة 22 يوما

�أ�صمتها �لر�صا�ص �مل�صبوب، و�لتي �بتد�أت ب≥�ص∞ جوي و��صع �لنطا¥ ��صتهد±  غزة 

و�ملوD�ص�صات  �لوR�ر�ت  وم≥ار  حما�ص،  حركة  وم≥ار  �لفل�صطينية،  �ل�رشطة  م≥ار   Öأغل�

k من �◊كومة �الإ�رش�Fيلية  �ملدنية �ملد�رة من قبل �◊كومة �لفل�صطينية �مل≥الة يف غزة، �صعيا

لفرVص �رشوطها على �ل�صعÖ �لفل�صطيني.

اأوًل: �صرì قاfوين لfتهاكات القاfون الدو› الإf�صاين 

‘ قطاع غزة خالل احلرب:

V kصّد �صكان قطا´  يف Xّل �صمâ دو› مريÖ، �صنâّ قو�ت �الحتالل �الإ�رش�Fيلي حربا

 Ωيو Xهرية  �صاعات  aفي   ،1967 �صنة  لل≥طا´  �حتاللها  منذ  �الأعن∞  هي   Úملدني� غزة 

�ل�صبâ �ملو�a≤ 2008/12/27 �صنâّ تلك �ل≥و�ت �صل�صلة من غار�تها �÷وية �ملباغتة على 

�لعديد من �مل≥ار �الأمنية و�ل�رشطية �لتابعة للëكومة يف غزة، و�ملن�صاآت �ملدنية. وقد تز�من 

توقي∞ �ل≥�ص∞ مع �نتهاء aرتة �لدو�Ω �ل�صباحي وبدء �لفرتة �مل�صاFية يف مد�ر�ص �ل≥طا´ 

�لتي تعرVصâ لل≥�ص∞.  �ل�رشطة  �أو يف fiي§ م≥ر�ت  �لكãري منها مبëاذ�ة  �لتي يتو�جد 

�إال  �لفل�صطينية،  �مل≥اومة  الأaر�د  معاقل  هجومها  يف   âaصتهد�� �أنها  ”�إ�رش�Fيل“  وتدعي 

 Úفيëلل�ص �ليومية  و�لت≥ارير  �الإن�صان،  ح≥و¥  مر�كز  عن  �ل�صادرة  �لت≥ارير  جميع  �أن 

�ملتو�جدين يف غزة توDكد �أن �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي قد �أaر• يف ��صتîد�Ω �ل≥وة، و�أن غالبية 

�ملن�صاآت �لتي ��صتهدâa هي من�صاآت مدنية عامة، و�أمال∑ خا�صة ت≥ع و�ص§ �أحياء �صكنية 

مكتظة. 

 ،2009/1/28 يف  �ل�صادر  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي   Rها÷� ت≥رير   Öص�ëوب

 ،k417 طفال ºبينه ،k بل¨â �◊�صيلة �لنهاFية للعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة 1,334 �صهيد�
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 ºمعظمه ;k a ;kيما بل≠ عدد �÷رحى 5,450 جريëا k، و14 م�صعفا و108 ن�صاء، و120 م�صنا

. وّ” خالل �لعدو�ن �رتكاب جريتي �غتيال �صيا�صي بëّ≤ �ل≥يادي يف 
2
من �ملدنيÚ �لعّزل

.Ωير �لد�خلية يف �◊كومة �مل≥الة �صعيد �صياRحما�ص نز�ر ريان وو

 ،Êملد� و�لدaا´  �الإ�صعا±،  �صيار�ت  با�صتهد�±  وجي�صها  ”�إ�رش�Fيل“   âقام ل≥د 

وتدمري  ��صتهد�±  �إ¤  غزة  على  �لعدو�ن  و�أدى  متعمد،  ب�صكل  �الإغاKية  و�ÿدمات 

وم≥ر�ت  وR�ر�ت،  عدة  بينها  من  عامة  من�صاأة   28 وتدمري  كلي،  ب�صكل  منزل   2,400

كلي،  ب�صكل   k م�صجد�  ÚKالK تدمري   ”ّ كما  �لت�رشيعي.  و�ملجل�ص  وfiاaظات،  بلديات، 

وخم�ص  خريية  موD�ص�صات  ع�رش  تدمري  وّ”  جزFي،  ب�صكل  �أخرى  م�صاجد  وخم�صة 

 k م≥ر� �صتون  دمر  a≥د  �أخرى،  جهة  ومن   .Úيتëص�  Úص�صت�Dومو �إعالمية،  موD�ص�صات 

رâa �آال± �لدو‰ات من �الأر�Vصي �لزر�عية.  لل�رشطة، و29 موD�ص�صة تعليمية، وجمُ

�الإغاKة   ºصّد طو�قV نتهاكات ج�صيمة� �لعدو�ن مار�صâ قو�ت �الحتالل  وخالل هذ� 

�إ�صعا±  عربات  aيها  مبا  و�مليد�نية  �لãابتة  �لطبية  �ملن�صاآت  يف  �لطبية  و�لفر¥  �الإن�صانية 

�ملركز  لتوKي≤   k ووa≥ا  ،Êملد� �لدaا´  وعربات  و�ملرVصى،  و�÷رحى  �ل�صهد�ء  ون≥ل 

 ºلطو�ق� �أaر�د  من  �أ�صîا�ص  �صبعة  �الحتالل  قو�ت   âقتل �الإن�صان  ◊≥و¥  �لفل�صطيني 

�لطبية، و�أ�صابâ �لع�رش�ت منهº خالل قيامهº باإخالء ون≥ل �ل�صهد�ء وتطبيÖ �÷رحى، 

و��صتهدâa قو�ت �الحتالل ب≥�صفها �لبي و�لبëري و�÷وي �لعديد من �ملن�صاآت �لطبية 

و�صيار�ت �الإ�صعا± ومنعتها من �لو�صول �إ¤ �ل�صëايا.

1. بع†س LراFم ا◊رب املرتكبة ح�شÖ املاIO (8) مø معاهدI روما:

 ìو�رش غزة،  قطا´  يف  �رتكابها   ”ّ �لتي   ºF�ر÷� بع�ص  تف�صيل  هنا  نëاول  �صو± 

�أركانها �ل≥انونية �لو�جÖ توaرها، ودعمها ب�صهاد�ت �ل�صëايا و�ل�صهود. 

اأ. LرÁة ا◊رب املتمãلة ‘ تعمد توLي¬ هéمات Vشدq ال�شكان املدنيÚ ب�شفت¡م 

هò√ اأو Vشدq اأaراO مدنيÚ ل ي�شاركون مباIöT ‘ الأعما∫ ا◊ربية/ ماIO (8)(2)(ب)

(1) وLرÁة ا◊رب املتمãلة ‘ القتπ العمد كاأحد النت¡اكات ا÷�شيمة لتفاقيات 

Lني∞/ ماIO (8)(2)(اأ)(1) مø معاهدI روما:

الركø املاO… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

تعود جذور هذ√ �÷رية �إ¤ ن�ّص �ملادة )51( a≥رة )2( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف 

 ºل�صكان �ملدنيون بو�صفه� �أن يكون   Rال يجو” �أن¬  التفاقيات جني∞، و�لتي تن�ّص على 
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ب¬  �لتهديد  �أو  �لعن∞  �أعمال  و–ظر   ،Ωللهجو  kالfi �ملدنيون  �الأ�صîا�ص  وكذلك  هذ�، 

k �إ¤ بåّ �لذعر بÚ �ل�صكان �ملدنيÚ“. كما تعود جذور هذ√ �÷رية �إ¤ ن�ّص  �لر�مية �أ�صا�صا

�ملادة )85( a≥رة )3( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف و�لتي تن�ّص على �أن¬ ”تعّد �الأعمال 

�لتالية..... مبãابة �نتهاكات ج�صيمة لهذ� �لبوتوكول.... جعل �ل�صكان �ملدنيÚ �أو �الأaر�د 

k للهجمات“.  �ملدنيÚ هدaا

”�لهجمات“ قد ّ” تعريف¬ يف �ملادة )49( a≥رة )1( من �لبوتوكول  �أن تعبري  ويمُذكر 

�لهجومية، و�لدaاعية  �لعن∞  �أعمال  �لهجمات  ”تعني  �الإVصايف و�لتي ن�ّصâ على:  �الأول 

Vصّد �ÿ�صº“. �أما تعبري ”�ل�صكان �ملدنيÚ“ قد ّ” تعريف¬ يف �ملادة )50( من �لبوتوكول 

�الأول �الإVصايف و�لتي ن�ّصâ على: 

�ملدÊ هو �أي �صî�ص ال ينتمي �إ¤ Äaة من Äaات �الأ�صîا�ص �مل�صار �إليها يف �لبنود   .1

�التفاقية  من  �لر�بعة  �ملادة  من  )�أ(  �لف≥رة  من  و�ل�صاد�ص   åالãو�ل  Êاãو�ل �الأول 

�لãالãة و�ملادة )43( من هذ� �لبوتوكول، و�إذ� Kار �ل�صك حول ما �إذ� كان �صî�ص ما 

.k k �أΩ غري مدa Êاإن ذلك �ل�صî�ص يعّد مدنيا مدنيا

 .Úا�ص �ملدنيîة �الأ�صaكا Úيف �ل�صكان �ملدني êيندر  .2

 ºال ي�رشي عليه ºر�د بينهaملدنية وجود �أ� ºال يجرد �ل�صكان �ملدنيون من �صفته  .3

 .Úتعري∞ �ملدني

هذ� يعني �أن �ملدنيÚ يتمتعون با◊ماية ما ⁄ ي≥ومو� بدور مبا�رش يف �الأعمال �لعد�Fية 

ح�صÖ ن�ّص �ملادة )51( a≥رة )3( �لتي ن�ّصâ على �أن ”يتمتع �الأ�صîا�ص �ملدنيون با◊ماية 

 âية وعلى مدى �لوقF�ما ⁄ ي≥ومو� بدور مبا�رش يف �الأعمال �لعد ºرها هذ� �ل≥�صaلتي يو�

�لذي ي≥ومون خالل¬ بهذ� �لدور“.

 ;Úو�ص∞ �ملدني k وŒدر �الإ�صارة يف هذ� �ل�صيا¥ �إ¤ �أن �ل�صëفيÚ ينطب≤ عليهº �أي�صا

�إذ ن�ّصâ �ملادة )79( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف على:

يعّد �ل�صëفيون �لذين يبا�رشون مهمات مهنية خطرة يف مناط≤ �ملناRعات �مل�صلëة   .1

k مدنيV Úصمن منطو¥ �لف≥رة �الأو¤ من �ملادة )50(.  �أ�صîا�صا

يجÖ حمايتهº بهذ√ �ل�صفة مب≥ت�صى �أحكاΩ �التفاقيات وهذ� �لبوتوكول، �رش•   .2

.Úا�ص مدنيîأ�ص� ºبو�صفه ºصعهVأال ي≥ومو� باأي عمل ي�صيء �إ¤ و�
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من  �÷ناFي  �لدو›  و�ل≥انون   ،Êالإن�صا� �لدو›  �ل≥انون  موق∞  عن  هنا  ونت�صاءل 

�◊االت �لتي يتو�جد aيها �ملدنيون حول �أهد�± ع�صكرية? �إن �الإجابة على هذ� �ل�صوD�ل 

كانâ �رشيëة يف ن�ّص �ملادة )51( a≥رة )4( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف عند حظرها 

للهجمات �لع�صو�Fية، و�لتي ن�ّصâ على �أن¬: 

تعتب هجمات ع�صو�Fية: 

�أ. تلك �لتي ال توج¬ �إ¤ هد± ع�صكري fiدد. 

ب. �أو تلك �لتي ت�صتîدΩ طري≥ة �أو و�صيلة لل≥تال ال يكن �أن توج¬ �إ¤ هد± 

ع�صكري fiدد. 

ê. �أو تلك �لتي ت�صتîدΩ طري≥ة �أو و�صيلة لل≥تال ال يكن ح�رش �آKارها على 

 Öاإن من �صاأنها �أن ت�صيa ºّK و �لذي يتطلب¬ هذ� �لبوتوكول، ومنëلن�

�الأعيان  �أو   Úملدني� و�الأ�صîا�ص  �لع�صكرية  �الأهد�±  كهذ√،  حالة  كل  يف 

�ملدنية دون “يز.

�أما �ملادة )51( a≥رة )a )5ن�ّصâ على �أن¬:

تعتب �الأنو�´ �لتالية من �لهجمات، من بÚ هجمات �أخرى، مبãابة هجمات 

ع�صو�Fية: 

 k عدد�  èيعال �لذي  و�لو�صاFل  �لطر¥   âكان  k �أيا بال≥نابل،   k ق�صفا  Ωلهجو� �أ. 

�لبع�ص  عن  بع�صها  و�لتميز  �لتباعد  �لو�Vصëة  �لع�صكرية  �الأهد�±  من 

 k �أو منط≥ة �أخرى ت�صº تركز� �أو قرية  �أو بلدة  �الآخر، و�لو�قعة يف مدينة 

من �ملدنيÚ �أو �الأعيان �ملدنية على �أنها هد± ع�صكري و�حد. 

 Úملدني�  ì�أرو� ي�صبÖ خ�صارة يف  �أن  يمُتوقع من¬  �أن  �لذي يكن   Ωلهجو� ب. 

k من هذ√  �أن يëدç خلطا �أو  �ملدنية،  باالأعيان   k �أVرش�ر� �أو   ºبه �إ�صابة  �أو 

 Ωما ينتظر �أن ي�صفر عن¬ ذلك �لهجو RاوŒ رش�ر، يفر• يفVر و�الأFصا�ÿ�

من ميزة ع�صكرية ملمو�صة ومبا�رشة.

 Ω�دîال�صت  k و�Vصëا  k –ريا هنا∑  باأن   êال�صتنتا�  k �أي�صا �لن�صو�ص  هذ√  من  ويكن 

k يف �ل≥ر�ر �ال�صت�صاري  �الأ�صلëة بطري≥ة ع�صو�Fية; a�صالk عن �أن هذ� �لتëرË بد� و�Vصëا

 Ω�دîصت�� �أو  �لتهديد  مب�رشوعية  �ÿا�ص  قر�رها  يف  �لدولية  �لعدل  fiكمة  عن  �ل�صادر 

�الأ�صلëة �لنووية; �إذ قالâ �ملëكمة: 
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�الإن�صاÊ; وهي  �ل≥انون  ت�صكل جوهر  �لن�صو�ص مبادÇ رFي�صية  تت�صمن 

 Úو�الأماكن �ملدنية، و�لتفرقة ما ب Úالآتية: �الأول يهد± �إ¤ حماية �ل�صكان �ملدني�

 ،Ωالأي هجو kالfi Úجعل �ملدني Ωعلى �لدول عد Öارب، يجëارب وغري �ملëمل�

 Úملدني�  Úب ما  �لتمييز  على  قادرة  غري  �أ�صلëة   Ω�دîصت��  R�جو  Ωعد وبالتا› 

 .
3
و�الأهد�± �لع�صكرية

ا÷�شيمة  النت¡اكات  اأحد  بو�شف¡ا  العمد   πالقت  ‘ املتمãلة  ا◊رب  LرÁة  اأما 

 IOاملا  ‘ òLورها  aتéد  روما   Iمعاهد  øم (8)(2)(اأ)(1)   IOما Lني∞/  لتفاقيات 

â عل≈: ”�ملîالفات �÷�صيمة �لتي ت�صري  qني∞ الرابعة, والت« ن�شL اتفاقية ø(147) م

�أ�صîا�ص  Vصّد   âaقرت� �إذ�  �لتالية  �الأaعال  �أحد  تت�صمن  �لتي  هي  �ل�صاب≥ة  �ملادة  �إليها 

fiميÚ �أو ‡تلكات fiمية باالتفاقية: �ل≥تل �لعمد...“. وينطب≤ على �ملادة )8()2()�أ()1( 

.
4
ما �صب≤ �أن قلنا√ عن �ملادة )8()2()ب()1(

الركø املعنو… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

وح�صÖ �أركان �÷ر�ºF �لذي ّ” �عتماد√ من قبل جمعية �لدول �أع�صاء معاهدة روما 

، aاإن �ملادة 
5
يف 2002/9/9، وهو عبارة عن �رشì للمو�د )6-8( من نظاΩ روما �الأ�صا�صي

�ل�صكان   Ωلهجو� هد±  جعل  �÷رية   Öمرتك يتعمد  ”�أن  على:  تن�ّص  )8()2()ب()1( 

�◊ربية“.  �الأعمال  يف  مبا�رشة  ي�صاركون  ال   Úمدني  k �أaر�د� �أو  هذ√   ºب�صفته  Úملدني�

يف   k �أي�صا ن�صت�صهد  �أن  ن�صتطيع  متوaرة.  تكون  �أن   Öيج �ل≥�صد  نية  �أن  يعني  وهذ� 

كورديت�ص  ق�صية  يف  �ل�صاب≥ة  ليوغو�صالaيا  �لدولية  �÷ناFية  للمëكمة   Ωلعا� �الدعاء 

ن�ّص   åحي �÷رية;  لهذ√  �ملعنوي  �لركن   íصيVلتو  6Kordic and Cerkez و�رشكيز 

�الدعاء �لعاΩ يف مذكرت¬ يف موVصو´ �لهجوΩ غري �رشعي Vصّد �ملدنيÚ على:

”1. يجÖ �أن تكون �ل�صفة �ملدنية لل�صكان �أو �الأ�صîا�ص �لذين قتلو� �أو جرحو� ب�صكل 
خطري معروaة �أو كان يجÖ معرaتها.

 .
7“Úا�ص مدنيîأو �أ�ص� Úصّد �ل�صكان �ملدنيV ب�صكل م≥�صود k �لهجوΩ كان موجها  .2

ويت�صí �لعن�رش �ملعنوي يف ن�ّص �ملادة )85( a≥رة )3( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف، 

�ملادة  �إ¤  �ل�صاب≥ة  �لدولية ليوغ�صالaيا  �لبد�Fية يف �ملëكمة �÷ناFية  �أ�صارت �ملëكمة  وقد 

. وح�صÖ �رشì ن�صو�ص هذ√ �ملادة 
8
)85( a≥رة )3( لو�ص∞ �لركن �ملعنوي لهذ√ �÷رية

:k k ج�صيما aاإن¬ يعتب �نتهاكا
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�ل�صكان �ملدنيÚ، بالرغº من معرaة �صفتهº �ملدنية، fiالk لهجوΩ عندما يكون  ”جعل 
 .

9“ºصّدهV k k ق�صد� ذلك �لهجوΩ موجها

وينطب≤ على �ملادة )8()2()�أ()1( ما �صب≤ �أن قلنا√ عن �ملادة )8()2()ب()1(.

بع†س الوقاFع الدالة عل≈ ارتكاب هò√ ا÷رÁة: 

يف 2008/12/28 �أقدمâ قو�ت �الحتالل على قتل �الأطفال �ÿم�صة الأنور بعلو�صة   •
وهº يف منزلهº يف flيº جباليا �صمال قطا´ غزة، عندما قامâ �لطاFر�ت �الإ�رش�Fيلية 

�ملتفجر�ت على م�صجد عماد ع≥ل،  �أطنان من  باإطال¥ KالKة �صو�ريخ تزن KالKة 

 :ºم�صة وهÿ� ¬دمرت �مل�صجد ومنزل �أنور بعلو�صة، و��صت�صهد جر�ء ذلك �أطفالa

جو�هر )4 �أعو�Ω(، ودينا )8 �أعو�Ω(، و�صمر )7 �أعو�Ω(، و�إكر�Ω )4 �أعو�Ω(، و–رير 

.
10

)k )13 عاما

Rياد  منزل  على   ñصارو� باإطال¥  �الإ�رش�Fيلية  �لطاFر�ت   âقام  2008/12/29 يف   •
�لعب�صي �لو�قع يف flيº يبنا يف رía جنوب قطا´ غزة aانهار �ملنزل على روDو�ص 

قاطني¬ ‡ا �أدى �إ¤ ��صت�صهاد �أطفال �لعب�صي �لãالKة هº �صد¥ )4 �أعو�Ω(، و�أحمد 

 .)k k(، وfiمد )14 عاما )12 عاما

منزل  باŒا√  �صو�ريخ  عّدة  �الإ�رش�Fيلية  �◊ربية  �لطاFر�ت   â≤أطل�  2009/1/1 يف   •
�ل≥يادي يف حما�ص نز�ر ريان بال≥رب من م�صجد �ÿلفاء �لر��صدين يف flيº جباليا 

طب≥ات،  خم�ص  من  �ملكون  �ملنزل  تدمري  �إ¤  �ل≥�ص∞  و�أدى  غزة،  قطا´  �صما› 

 .
11

و��صت�صهاد نز�ر ريان، وRوجات¬ �الأربعة، و�أبناF¬ �الأحد ع�رش

جنوب  �لزيتون  حي  �رش¥   âتوغل �لتي  �الحتالل  قو�ت   âقام  2009/1/4 يف   •
و�حد   âبي يف   Êل�صمو� عاFلة  من  �الأaر�د  ع�رش�ت  بتجميع  غزة  مدينة  �رش¥ 

هو   ،Êل�صمو� عاFلة  من   Úلناج� �أحد  يروي¬  ما  وهذ�   ،k مربعا  k مرت�  180 م�صاحت¬ 

 âلبي� بد∑  �الحتالل  قو�ت   âقام ذلك  بعد  وي�صي∞:   ،)k عاما  35(  Êل�صمو�  ÖFتا

و�صهيد،   íجري  Úب  k جميعا �ص≥طنا  حتى   ≥Fدقا ع�رش  ملدة   ∞F�بال≥ذ aي¬  من  على 

 âول �لبي– ،∞F�قو�ت �الحتالل باإمطارنا بهذ� �لعدد من �ل≥ذ âوقال: بعدما قام

k ي�صار´ �ملوت  �إ¤ بركة من �لدماء، aمنا من مات على �لفور، ومنا من Xّل جريëا

حتى aار¥ �◊ياة بعد �صاعات. و�أكد �ل�صموÊ �أن قو�ت �الحتالل منعâ �الإ�صعا± 
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من �لو�صول �إ¤ �أaر�د �لعاFلة �مل�صتهدaة بالرغº من �ملنا�صد�ت �لعديدة �لتي وجهها 

 Êل�صمو�  ÖFتا وي≥ول  �صاعة.   24 ملدة  ينزaون  Xلو�   åحي �الأحمر;   Öلل�صلي

 Úقة �لبال¨ة من �لعمر �صتRوجتي حنان، وطفلتي هدى، وو�لدتي رR صت�صهدت��

�لذي  دبا�ص   ºãهي  Öلطبي� ويروي   .ºهFو�أبنا عمي  و�أبناء   ،Ê�إخو�  ºومعظ  ،k عاما

كان  �لزيتون  بëي   çحد ما  �أن  �ل�صفاء  مل�صت�صفى  �لطبية   ºلطو�ق� Vصمن  يعمل 

k بدΩ بارد، و�أن ق�صº �ال�صت≥بال يف م�صت�صفى �ل�صفاء ⁄ يت�صع لهوDالء  k جماعيا �إعد�ما

 .
12

íصهيد وجري� Úية و�صلو� بëصV Úصبع� ºلذين بل≠ عدده� ،Úملو�طن�

�أبو عي�صة ب�صو�ريخ،  يف 2009/1/5 ��صتهدâa �مل≥اتالت �الإ�رش�Fيلية منزل عاFلة   •
من  وخم�صة   Ωو�أ �أب   :ºه �الأ�رشة  �أaر�د  من  �صبعة  ��صت�صهاد  �إ¤  �أدى  ‡ا  وقنابل 

.ºأطفاله�

يف 2009/1/6 وقبل 25 دقي≥ة من �نتهاء �صاعات �لتهدFة ق�صفâ �لدبابات و�لطاFر�ت   •
قطا´  �صمال  جباليا   ºيfl باŒا√  مدaعية   ∞F�وقذ �صو�ريخ  �أربعة  �الإ�رش�Fيلية 

 Öدي �صفي≤  �صمري  �ملو�طن  منزل  aناء  يف   ∞F�ل≥ذ� هذ√  �إحدى   âص≥ط� وقد  غزة، 

k( وKالKة من  k( ‡ا �أدى �إ¤ ��صت�صهاد√ على �لفور، هو وو�لدت¬ )70 عاما )43 عاما

k(، وخم�صة من  k(، وaاطمة )20 عاما k(، وfiمد )23 عاما �أبناF¬ هº: ع�صاΩ )12 عاما

�لعاFلة  k(، و�KنتÚ من ن�صاء  �أ‚ال �ص≥ي≥¬; ومنهº: نور )عامان(، و�آالء )19 عاما

 .)k k(، وخ�رشة عبد �لعزيز ديÖ )41 عاما هما; �آمال مطر ديÖ )34 عاما

�÷معة 2009/1/9 ��صت�صهد �صتة من �أaر�د عاFلة �صا◊ة يف منزل   Ωيو  ìصبا� يف   •
�الأ�رشة �لو�قع يف بيâ الهيا �صمال �ل≥طا´.

�الإ�رش�Fيلية  �مل≥اتالت  بو��صطة  رب¬  عبد  عاFلة  منزل  ق�ص∞   ”ّ  2009/1/10 يف   •
.
13

aا�صت�صهد Kمانية من �أaر�د �الأ�رشة

مبا�رش  ��صتهد�±  عمليات  غزة  قطا´  يف   Úل�صطينيa  Úملو�طن �صهاد�ت   âك�صف  •
 ،ºلهRصو� لل≥�ص∞، ودمُمرت مناVد تعر≤a عو� �لر�يات �لبي�صاء، ومع ذلكaر Úملدني

�لبي�صاء  �لر�ية  حملها  �أن   âنX �أبناء  ل�صبعة   Ωالأ�  )k عاما  34( �ل≥انو´   Ωابت�صاa

�صيëمي منزلها من �لتجري∞ يف بلدة �لعطاطرة �صمال قطا´ غزة �أو �صيëميها من 

بعدما   ÚيليF�الإ�رش� �÷نود  من  �÷و�ب   â≤تل ما  �رشعان  لكنها  �الحتالل،  جنود 
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 âكان �أن  بعد  �صهيدة  و�أرد�ها  مبا�رش،  ب�صكل  عليها  �لنار  �إ�رش�Fيلي  قنا�ص  �أطل≤ 

كان  �لذي   ºمنزله  Ωهد من  �الإ�رش�Fيلية  �÷ر�aات  منع  –اوالن  Rوجها  وو�لدة 

 .
14k ي�صº �أربعa Úرد�

خالل �◊رب   ºار�صاته‡ ب�صاأن  �إ�رش�Fيليون  جنود  بها  �أد¤  �صهاد�ت  �أكدت   •
بدون  �لنار  و�إطال¥   ،Úل�صطينيa  Úمدني ب≥تل   ºقيامه غزة  �الإ�رش�Fيلية على 

k ملوقع جريدة هاآرت�ص  قيود، وتدمري ‡تلكات �لفل�صطينيÚ ب�صكل متعمد. ووa≥ا

�الإلكرتوa Êاإن �÷نود �أدلو� ب�صهاد�تهº خالل موD“ر ع≥دت¬ �ملدر�صة �لتë�صريية 

�لع�صكرية يف �أكاديية �أور�نيOranim Academic College º �صمال ”�إ�رش�Fيل“ 

 ìصال� يف  وحدة  قاFد  بها  -و�أد¤  �ل�صهاد�ت  هذ√  وتروي �إحدى   .2009/2/13 يف 

�مل�صاة- ��صت�صهاد �صيدة aل�صطينية ووليدها جر�ء تعرVصها لنري�ن مدaع ر�صا�ص 

�إ�رش�Fيلي. وذكر ”�أن �÷نود �الإ�رش�FيليÚ �حتجزو� �ملر�أة وطفلها يف �إحدى غر± 

ºّK ،k �أخلو� يف وقâ الح≤ �صبيل �ملر�أة  k ع�صكريا منزلهما ون�صبو� يف �أعلى �لبيâ موقعا

و�لطفل، ولكن دون �إبالÆ �÷ندي عند �ملدaع �لر�صا�ص �لذي �أطل≤ �لنار عليهما“. 

k باإطال¥  كما روى قاFد وحدة ع�صكرية �إ�رش�Fيلية �آخر باأن قاFد �رشية �أ�صدر �أمر�

�لنار، وقتل �مر�أة aل�صطينية م�صنة كانâ ت�صري يف �ل�صار´ على بعد ماFة مرت من 

�إ¤ مناق�صة قادت¬ حول تعليمات  �أن¬ �Vصطر  �ل�رشية. و�أVصا±  �لذي �حتلت¬   âلبي�

 .k �صلفا �ل�صكان  –ذير  دون  ومن  بيوت،  �إخالء  بهد±  قيود  بدون  �لنار  �إطال¥ 

�الأخرية  �◊رب  �أKناء   ºقادته من  �أو�مر  تل≥و�   ºباأنه �إ�رش�Fيليون  جنود  و�عرت± 

�أمر �÷ي�ص باإخالFها  على قطا´ غزة تعتب كل من يب≥ى من �صكان �ملناط≤ �لتي 

.
15

k للهجمات هدaا

ب. LرÁة ا◊رب املتمãلة ‘ تعمد توLي¬ هéمات Vشدq مواقع مدنية اأ… املواقع 

الت« ل ت�شكπ اأهداaاk ع�شكرية. ماIO (8)(2)(ب)(2) مø معاهدI روما:

الركø املاO… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

ت�صب¬ هذ√ �÷رية �إ¤ حدx كبري ما ذكرنا√ بî�صو�ص �ملادة )8()2()ب()1( �ملتعل≥ة 

هنا  من  مدنية.  مو�قع  Vصّد  �لهجمات  �ملادة  هذ√   Ωو–ر  ،Úملدني� Vصّد  بالهجمات 

بî�صو�ص  �رشح¬  �صب≤  ما  �إ¤   Çل≥ار� ونëيل  �ملهمة،  �الأمور  بع�ص   ìب�رش a�صنكتفي 

�ملادة )8()2()ب()1(. 
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�لع�صكرية  �لهجمات  توجي¬  �الإVصايف  �الأول  �لبوتوكول  من   )1()53( �ملادة  –ظر 

�ملدنية  �الأعيان  تكون  ”ال  �أن  �إ¤  وتدعو  نف�صها،  �ملادة  يف  عليها  تن�ّص  مدنية  مو�قع  Vصّد 

 k �أهد�aا  âلي�ص �لتي  �الأعيان  كاaة  �ملدنية هي  �لرد´، و�الأعيان  �أو لهجمات   Ωللهجو  kالfi

”تنë�رش �الأهد�± �لع�صكرية aيما   âن�ّصa )52( من �ملادة )أما �لف≥رة )2� ع�صكرية...“. 

يتعل≤ باالأعيان على تلك �لتي ت�صهº م�صاهمة aّعالة يف �لعمل �لع�صكري �صو�ء كان ذلك 

بطبيعتها �أو مبوقعها �أΩ ب¨ايتها �أΩ با�صتîد�مها، و�لتي يë≥≤ تدمريها �لتاΩ �أو �÷زFي �أو 

�ال�صتيالء عليها �أو تعطيلها يف �لظرو± �ل�صاFدة حينذ�∑ ميزة ع�صكرية �أكيدة“. �أما �ملادة 

�إذ� كانâ عÚ ما تكر�ص الأغر�Vص  ”�إذ� Kار �صّك حول ما  �أن¬  )52( a≥رة )a )3ن�ّصâ على 

 Ëيف ت≥د Ωدîأو مدر�صة، �إ‰ا ت�صت� �أو �أي م�صكن �آخر  �أو منزل  مدنية مãل مكان �لعبادة 

.
م�صاهمة aّعالة للعمل �لع�صكري، aاإن¬ يفرتVص �أنها ال ت�صتîدΩ كذلك“16

الركø املعنو… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

��صتهد�±  �÷رية   Öمرتك يتعمد  ”�أن  )8()2()ب()2(  �ملادة  يف   ºF�ر÷� �أركان  ن�ّص 

هذ√ �الأعيان �ملدنية بالهجوΩ“. ويف ق�صية بال�صكيك Blaskic �أوVصâë �ملëكمة �÷ناFية 

�لدولية ليوغ�صالaيا �ل�صاب≥ة باأن¬ يجÖ �أن يكون �لهجوΩ قد ّ” عن ق�صد ومعرaة، �أو �أن¬ 

 Çيل �ل≥ارëكما ن .
17

V kصّد �أعيان مدنية من �مل�صتëيل عدΩ معرaة �أن �لهجوΩ كان موجها

هنا �إ¤ ما �صب≤ وقلنا√ بî�صو�ص �ملادة )8()2()ب()1( و�ملتعل≥ة بالركن �ملعنوي.

 øوم �شي�شفر عé¡ا الòوم مع العلم باأن هéد هqلة ‘ تعمãة ا◊رب املتمÁرL .ج

اأöVار مدنية  اإ◊اق   øاأو ع  Úاملدني  Úاإ�شابات ب  øاأو ع  ìالأروا خ�شاFر تبعية ‘ 

امللمو�شة  الطبيعية  للبيÄة  وTشديد   πLالأ  πوطوي النطاق  وا�شع  öVر   çاإحدا اأو 

املباIöT. ماIO (8)(2)(ب)(4) مø معاهدI روما:

الركø املاO… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

k يف  يكن �إيجاد جذور هذ√ �÷رية يف �ملادة )51()5()ب( و�ملادة )85()3()ب(، و�أي�صا

k( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف. و�إن هذ√  �ملو�د )35()3( و)55()1( و)57()2()�أ()Kالãا

�÷رية �ملن�صو�ص عليها يف �ملادة )8()2()ب()4( ت�صب¬ ن�ّص �ملادة )8()2()ب()1(.

وبامل≥ارنة بÚ هذ√ �ملادة )8()2()ب()4( من معاهدة روما، و�ملادة )58( a≥رة )3( من 

 Intentionally على عبارة âاإننا ‚د �أن هذ√ �ملادة قد ن�ّصa ،صايفVلبوتوكول �الأول �الإ�

 âن�ّص قد  �الإVصايف  �الأول  �لبوتوكول  يف  بينما  متعمد،   Ωهجو �أي   ;launching attack
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�أVصاâa هذ√ �ملادة  �أي هجوΩ م≥�صود. كما   ;Willfully launching attack ملادة على�

للبيÄة  ”�صديد  و  �الأجل“  ”طويل  و  �لنطا¥“  و��صع  Vرشر   ç�إحد�” روما:  معاهدة  من 

 .
18

�لطبيعية“، وهذ� ال ‚د√ يف �لبوتوكول �الأول �الإVصايف

”�لهجمات“،  تعري∞  بî�صو�ص  قلنا√  �أن  �صب≤  ما  �إ¤  �الإطار  هذ�  يف  نتطر¥  ولن 

ومفهوΩ من هو �ملدÊ و�الأعيان �ملدنية، ولكن ينب¨ي هنا �لرتكيز على �أن¬ خالل �لعمليات 

�ملتوقعة،  �لع�صكرية   Öملكا�ص� aاF≥ة  بعناية  تدر�ص  �أن  �الأطر�±  على   Öيتوج �لع�صكرية 

و�أن تتنا�صÖ هذ√ مع �ÿ�صاFر �لتبعية يف �الأرو�ì و�ملمتلكات. �إن هذ� يعني وجوب توaر 

ن�صبة وتنا�صÖ ما بV Úرشب هد± ع�صكري، و�لفاFدة �ملرجوة من¬ م≥ارنة مع �ÿ�صاFر 

 íصV�ال تفو¥ ب�صكل و åيëة، بÄللبي �لناجمة  �الأرو�ì و�ملمتلكات و�الأVرش�ر  �لتبعية يف 

 .
19

بال≥يا�ص �إ¤ جممل �ملكا�صÖ �لع�صكرية �ملتوقعة

�لنطا¥، وطويل  ”Vرشر و��صع   âaصاVأ� )8()2()ب()4( قد  �ملادة  aاإن  �أوVصëنا  وكما 

�الأجل، و�صديد للبيÄة �لطبيعية“ بîال± �ملادة )85()3( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف. 

�لبيÄة  مر�عاة  على  �لدولية  �لعدل  ملëكمة  �ال�صت�صاري  �لر�أي  تاأكيد  �إ¤  �الإ�صارة  وŒدر 

 Öيج” :âقال åة �لنووية، حيëأو �لتهديد باالأ�صل� Ω�دîلطبيعية يف ق�صية م�رشوعية ��صت�

�ل�رشورة و�لتنا�صÖ عند  ملبد�أ   ºت≥ييمه �لبيÄة يف �◊�صبان يف  �عتبار�ت  �أخد  �لدول  على 

�لتي  �لعنا�رش  من   k و�حد� يعتب  �لبيÄة   Ω�احرتa م�رشوعة.  ع�صكرية   k �أهد�aا  ºمهاجمته

.
20“Öل�رشورة و�لتنا�ص� Çما �إذ� كان �أي عمل ع�صكري يتف≤ مع مباد ºيف ت≥يي ºت�صه

الركø املعنو… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

ن�ّص �أركان �÷ر�ºF لهذ√ �ملادة على: 

عن  ي�صفر  �أن  �صاأن¬  من   Ωلهجو� باأن   ºعل على  �÷رية   Öمرتك يكون  �أن 

�أVرش�ر  �إ◊ا¥  عن  �أو   Úملدني�  Úب �إ�صابات  عن  �أو   ì�الأرو� يف  عرVصية  خ�صاFر 

�لنطا¥ وطويل �الأجل و�صديد بالبيÄة  �إ◊ا¥ Vرشر و��صع  �أو عن  باأعيان مدنية 

�ملتوقعة  �لع�صكرية  �مليزة  جممل  �إ¤  بال≥يا�ص   k و�Vصëا �إaر�ط¬  يكون  �لطبيعية، 

�مللمو�صة �ملبا�رشة. 

k على �ملعلومات  k مبنيا k �أو ت≥دير� ويتطلÖ ركن �لعلº �أن يجري مرتكÖ �÷رية حكما

�ملتاحة ل¬ يف ذلك �لوقâ. وŒدر �ملالحظة هنا �أن �لركن �ملعنوي لهذ√ �÷رية هو نف�ص¬ 

�لو�رد يف �ملادة )85()3()ب( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف، و�لذي ن�ّص على �أن ”�صّن 
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 Ωل هذ� �لهجوãة باأن مaأو �الأعيان �ملدنية عن معر� Úل�صكان �ملدني� Öي ي�صيF�ع�صو Ωهجو

k لهذ� �لبوتوكول. وعل≥â �للجنة  k ج�صيما ي�صبÖ خ�صاFر بال¨ة يف �الأرو�ì...“ يعّد �نتهاكا

�لدولية لل�صليÖ �الأحمر على هذ√ �ملادة ب≥ولها: ”هذ√ �ملادة ت�صي∞ عبارة �ملعرaة، ولذلك 

�أكيد �أن   ºوعلى عل ،Ωuص بارتكاب �لفعل �ملجر�îل�ص� Ωإذ� ما قا� يكون هنا∑ خر¥ خطري 

.
�لنتيجة �ملرتتبة على ذلك �صو± –دç، وهذ� ال ي�صمل �الإهمال“21

L .OرÁة ا◊رب املتمãلة ‘ م¡اLمة اأو ق�ش∞ املدن اأو القرi اأو امل�شاكø اأو املباين 

 ø(8)(2)(ب)(5) م IOما .âع�شكرية باأية و�شيلة كان kاaالت« ل تكون اأهدا Aالعزل

معاهدI روما:

الركø املاO… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

يجÖ �الإ�صارة هنا �إ¤ �ملادة )59( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف �لتي توVّصí �ملو�قع 

 k k من و�صاFل �لدaا´ �أو مكانا �ملجردة من و�صاFل �لدaا´. وتعتب �ملادة )59( �ملكان جمرد�

�أعزالk �إذ� توaرت �الأمور �لتالية:

k من و�صاFل �لدaا´، يف منط≥ة �آهلة بال�صكان و�أن ي≥ع بال≥رب  �أن يكون �ملكان خاليا  .1

k لالحتالل.  من منط≥ة “ا�ص �ل≥و�ت �مل�صلëة �أو د�خلها، و�أن يكون مفتوحا

�أن يتºّ �إجالء جميع �مل≥اتلÚ وجميع �ملعّد�ت �لع�صكرية �ملتëركة عن �ملكان.   .2

 .k k عد�Fيا �أال ت�صتîدΩ �ملن�صاآت �لع�صكرية �لãابتة ��صتîد�ما  .3

�أال ترتكÖ �أي¬ �أعمال عد�Fية من قبل �ل�صلطات �أو �ل�صكان.   .4

�أال يجري �أي ن�صا• د�عº للعمليات �لع�صكرية من ذلك �ملكان.   .5

ويجÖ �الإ�صارة هنا �أن¬ �إذ� ⁄ تتوaر هذ√ �ل�رشو• �ل�صاب≥ة ذكرها aاإن¬ ينتفي عن هذ� 

�ملكان �◊ماية �لتي توaرها ل¬ هذ√ �ملادة، ومع ذلك aاإن �لطر± �ملهاجº لهذ� �ملكان �الأعزل 

�ل≥انون  وقو�عد   ،Úملدني� ◊ماية  �تباعها   Öلو�ج� �الأخرى  �ل≥و�عد   Ω�حرت� علي¬   Öيج

k ما على هذ� �ملكان  �لدو› �الأخرى �لتي تطب≤ يف �ملناRعات �مل�صلëة، وهذ� يعني �أن هجوما

�الأعزل �لذي R�لâ عن¬ �◊ماية يكن �عتبار√ جرية حرب ح�صÖ �ملادة )8()2()ب()1( 

 .
22

�أو )2( �أو )3( من معاهدة روما

k ين≥لنا �إ¤ �◊ديå عن تعري∞ �لهد± �لع�صكري �مل�رشو´ Vرشب¬ من قبل  ما بينا√ �صاب≥ا

�أطر�± �لنز�´، هذ� �لتعري∞ ورد يف �ملادة )52( a≥رة )2( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف 
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حيå ن�ّصâ على ”�الأعيان �لتي ت�صهº م�صاهمة aعالة يف �لعمل �لع�صكري �صو�ء كان ذلك 

بطبيعتها �أΩ مبوقعها �أΩ ب¨ايتها �أΩ با�صتîد�مها، و�لتي يë≥≤ تدمريها �لتاΩ �أو �÷زFي �أو 

�ال�صتيالء عليها �أو تعطيلها يف �لظرو± �ل�صاFدة حينذ�∑ ميزة ع�صكرية �أكيدة“. 

للموقع  تعري∞  من   k �صاب≥ا بينا√  ما  مع  �لع�صكري  للهد±  �لتعري∞  هذ�  ومب≥ارنة 

k �لهجوΩ على �ملكان  k مبا�رش� �الأعزل �ملجرد من و�صاFل �لدaا´ aاإن¬ تبÚ �أن¬ يëظر حظر�

.
23k k ع�صكريا �الأعزل �لذي ال يعتب باأي حال من �الأحو�ل هدaا

الركø املعنو… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

aاإننا نطب≤  �لو�جÖ توaر√  �ملعنوي  �لركن  �ملادة ال تن�ّص مبا�رشة على  �أن هذ√  ومبا 

�لن�ّص �لعاΩ �لو�رد يف �ملادة )30( من معاهدة روما �لتي ن�ّصâ على: 

k عن �رتكاب جرية  1. ما ⁄ ين�ّص على غري ذلك ال ي�صاأل �ل�صî�ص جناFيا

تدخل يف �خت�صا�ص �ملëكمة وال يكون عرVصة للع≥اب على هذ√ �÷رية 

 .ºر �ل≥�صد و�لعلa�الأركان �ملادية مع تو� â≤≤– �إال �إذ�

2. الأغر�Vص هذ√ �ملادة يتو�aر �ل≥�صد لدى �ل�صî�ص عندما:

�أ. يتعمد هذ� �ل�صî�ص ب�صلوك¬ �رتكاب هذ� �ل�صلو∑.

ب. يتعمد هذ� �ل�صî�ص aيما يتعل≤ بالنتيجة �لت�صبÖ يف تلك �لنتيجة �أو 

.ç�يف �إطار �مل�صار �لعادي لالأحد çدëيدر∑ �أنها �صت

k �أن¬ توجد  3. الأغر�Vص هذ√ �ملادة تعني لفظة �لعلº �أن يكون �ل�صî�ص مدركا

لفظتا  وتف�رش   ،ç�لالأحد �لعادي  �مل�صار  يف   èFنتا  çدëصت� �أو  Xرو± 

لذلك.  k علº“ تبعا ”عن  ”يعلº“ �أو 
�ملجردة من  �ملو�قع  �تîاذ  �عتبت  aاإنها  )3()د(  )a )85≥رة  �ملادة  �إ¤ ن�ّص  وبالعودة 

�النتهاكات �÷�صيمة  �إحدى   ،Ωللهجو  k �ل�صالì هدaا �ملنزوعة  �ملناط≤  �أو  �لدaا´،  و�صاFل 

�لدولية  �للجنة  تعلي≤  يف   íصV�و هو  وكما  عمد.  عن   âرتكب� �إذ�  ”�لبوتوكول“،  لهذ� 

لل�صليÖ �الأحمر على هذ√ �ملادة aاإن �ملهاجمÚ يجÖ عليهº �أن يكونو� على علº ودر�ية �أن 

.
24

k �إ¤ موقع جمرد من و�صاFل �لدaا´ هجومهº موجها

 øعلي¡ا ما ⁄ يك AÓلة ‘ تدمري ‡تلكات العدو اأو ال�شتيãة ا◊رب املتمÁرL .√

 ø(8)(2)(ب)(13) م IOورات ا◊رب ماöV ¬ا –تم‡ AÓال�شتي اأو  التدمري  هòا 

 AÓلة ‘ تدمري وا�شع النطاق للممتلكات وال�شتيãة ا◊رب املتمÁرLروما. و Iمعاهد
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علي¡ا Oون اأن تكون هنا∑ öVورI ع�شكرية تÈر Pل∂, وflالفة للقانون وبطريقة 

عابãة, ماIO (8)(2)(اأ)(4) مø معاهدI روما:

وجود  دون  �لعدو  ‡تلكات  تدمري  وهو   ،k و�حد�  k موVصوعا �ملادتان  هاتان  تتناول 

)8()2()ب()13(  aاملادة   ،Úملادت�  Úهات  Úب ب�صي§  �ختال±  وهنا∑  ع�صكرية،  Vرشورة 

 ،k k ب�صيطا لها تطبي≤ �أو�صع من �ملادة )8()2()�أ()4(، كما �أن نطا¥ �لتجرË يîتل∞ �ختالaا

�لنطا¥ وبدون  للممتلكات و��صع  �لتدمري  �أن يكون نطا¥   Ö8()2()�أ()4( يج( �ملادة  aفي 

�ملمتلكات،  �ال�صتيالء على   ΩرŒ اإنهاa )8()2()ب()13(  �ملادة  �أما يف  Vرشورة ع�صكرية، 

وتدمريها ما ⁄ يكن هذ� �لتدمري �أو �ال�صتيالء ‡ا –تم¬ Vرشور�ت �◊رب.

:ÚتÁا÷ر Úل¡ات …Oاملا øالرك

k للممتلكات  كما هو و�Vصí من ن�ّص هاتÚ �ملادتa Úاإن �لتجرË ي≥ت�صي �أن يكون تدمري�

k و��صع �لنطا¥ للممتلكات، و�الأمر �الآخر �أال تكون هنا∑ Vرشورة ع�صكرية تبر  �أو تدمري�

ذلك. وهذ� ما �أوVصëت¬ �ملمار�صات �لعملية لالدعاء �لعاΩ يف �ملëكمة �÷ناFية ليوغ�صالaيا 

.
25

�ل�صاب≥ة

:ÚتÁا÷ر Úاملعنو… ل¡ات øالرك

 ن�ّصâ �ملادة )8()2()ب()13( من �أركان �÷ر�ºF على �لتا›:

�أن تكون هذ√ �ملمتلكات ‡لوكة لطر± معاد.   .1

 Öأن تكون هذ√ �ملمتلكات م�صمولة با◊ماية من �لتدمري �أو �ال�صتيالء عليها مبوج�  .2

 .íل≥انون �لدو› للنز�´ �مل�صل�

�أال تكون هنا∑ Vرشورة ع�صكرية تبر تدمري �ملمتلكات �أو �ال�صتيالء عليها.  .3

يكون  �أن  يف  يتمãل  �آخر   k ركنا  âaصاVاأa  ºF�ر÷� �أركان  من  )8()2()�أ()4(  �ملادة  �أما 

 .k �لتدمري �أو �ال�صتيالء و��صع �لنطا¥ وتع�صفيا

�ملادة ال تن�ّص  �أعال√ aاإن هذ√  �لر�بعة  �ملتعل≤ با÷رية  �لركن �ملعنوي  وعلى �صاكلة 

مبا�رشة على �لركن �ملعنوي �لو�جÖ توaر√، ولهذ� aاإننا نطب≤ نف�ص �لن�ّص �لعاΩ �لو�رد يف 

�ملادة )30( من معاهدة روما.

ويف ق�صية بال�صكيك �أماΩ �ملëكمة �÷ناFية ليوغ�صالaيا �ل�صاب≥ة a≥د ّ” –ديد �لركن 

 èFب�صكل متعمد �أو �أن يكون �أحد �لنتا çدëأن ي� Öو �لتا›: ”�لتدمري يجëملعنوي على �لن�
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. وهذ� يعني �أن عن�رش �ل≥�صد ⁄ ي�رش �إلي¬ �رش�حة يف 
26“ºعل �ملتهa ة عنŒملتوقعة �لنا�

.
27

�أركان �÷ر�ºF على عك�ص �ملëاكº �لدولية �الأخرى

و�لتدمري  �ل≥�ص∞  عمليات  �الإ�رش�Fيلية  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  �ل≥يادة  بررت  ل≥د 

و�ل≥تل �لتي نفذتها يف قطا´ غزة ب�رشور�ت ع�صكرية. كما تدعي باأن هذ√ �الأعمال تاأتي 

مبو�جهة  �لنف�ص،  عن  �ل�رشعي  �لدaا´  ”�إ�رش�Fيل“ يف   ≥ّ◊ �ل≥انونية  �ملمار�صة  �صيا¥  يف 

�ل�صو�ريخ �لتي تطل≤ من قطا´ غزة باŒا√ �لتجمعات �ل�صكانية �الإ�رش�Fيلية.

 èFبالنتا �ÿا�ص  قر�رها  يف  �لدولية  �لعدل  fiكمة  �أن  هنا  علي¬  �لتاأكيد   Öيج ما  �إّن 

�أن  على  �أكدت  قد  �ملëتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�Vصي  يف  �÷د�ر  بناء  على  �ملرتتبة  �ل≥انونية 

”�إ�رش�Fيل“ كدولة fiتلة ال يكن لها �لتذر´ باملادة )51( من ميãا¥ �الأ· �ملتëدة �ÿا�صة 
.
28

مببد�أ �لدaا´ عن �لنف�ص للرّد على �أي هجوΩ �صادر من �الأر�Vصي �لتي –تلها

بع�ص �لوقاFع �لد�لة على �رتكاب �÷ر�ºF �ملت�صمنة يف �لن≥ا• �أعال√: 

 k �أهد�aا ت�صكل  ال  و�لتي  �لفل�صطينية،  �الأمنية  �الأجهزة  ”�إ�رش�Fيل“ ق�ص∞  تعمدت   •
لل�رشطة  عرaات  مدينة  �الحتالل  طاFر�ت   âق�صف  2008/12/27 aفي  ع�صكرية، 

و�ص§ مدينة غزة حيå كان ي≥اΩ حفل تîريè لدورة �رشطة مدنية حيå ��صت�صهد 

�مل≥اتالت   âق�صف ذ�ت¬   Ωليو� ويف  �ل�رشطة.   Ωعا مدير   ºبينه من   k �رشطيا �أربعون 

بالكامل،  دمرت¬  �لذي  جباليا  غربي  �لرنتي�صي  �لعزيز  عبد  موقع  �الإ�رش�Fيلية 

قمُ�ص∞  �الأمن. كما  �أaر�د  �صهد�ء وع�رش�ت �÷رحى من  ت�صعة  ذلك  و�ص≥§ جر�ء 

موقع �ل�رشطة �لبëرية غربي بيâ الهيا، ودمر بالكامل، و�ص≥§ نتيجة ذلك KالKة 

.
29

ر بالكامل uجباليا ودمُم ºيfl صهد�ء. وقمُ�ص∞ موقع قو�ت �الأمن �لوطني �رشقي�

 ºتب�ت يف ق�صîيلية مبنى �ملF�ر�ت �◊ربية �الإ�رشFلطا�  âيف 2008/12/29 ق�صف  •
.
30

�لطالبات با÷امعة �الإ�صالمية ب¨زة ‡ا �أدى �إ¤ تدمري√

ي≥ع   åحي عني∞  مدaعي  ق�ص∞  �إ¤   Ωلالإعال غزة  مركز  تعرVص   2009/1/15 يف   •
�ملركز يف �لطاب≤ �ل�صابع من برê �ل�رشو¥ بëي �لرمال و�ص§ مدينة غزة، و�أ�صفر 

.ì�بجر Úفيëرش�ر ج�صيمة يف �ملبنى، و�إ�صابة عدد من �ل�صVذلك عن �إ◊ا¥ �أ

دمار.  ب¬  و◊≤  �لرFي�صي،  يون�ص  خان  �رشطة  م≥ر  ق�ص∞   ”ّ  2009/1/16 يف   •
.
31

وق�ص∞ م≥ر بلدية خان يون�ص، وعدد من �ملناRل �ل�صكنية
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خم�صة   íأ�صب�  åحي غزة  قطا´  يف  �لديك  جëر  قرية  �الإ�رش�Fيلية  �ل≥و�ت  دمرت   •
و⁄  لالأ�صجار.  وال   Êللمبا �أKر  aال  ماأوى.  بدون  �ل≥رية  �صكان   ºه ن�صمة،  �آال± 

يكت∞ �الحتالل بتدمري �ملناRل، و�إ‰ا �صّو�ها باالأرVص و�صë≥ها بدبابات¬ مبا aيها 

k( �لذي دمر �الحتالل  من �أKاç ومتا´، وي≥ول �◊اê �صبëي �ل�صاوي�ص )64 عاما

و�صيارة،  ومنجرة،  ميا√،  وبÄر  �أب≥ار،  ومز�ر´  �ل�صتة،   ¬Fأبنا� ومناRل  منزل¬، 

و�أر�Vصينا  مناRلنا  هذ√  �أن  �أ�صد¥   ⁄” بالبت≥ال:  �ملزروعة  �لدو‰ات  وع�رش�ت 

.
32“Úيها منذ ع�رش�ت �ل�صنa لتي ع�صنا�

 Úمnدîم�شت  Úموظف  qشدV هéمات   qøشT تعمد   ‘ املتمãلة  ا◊رب  LرÁة  و. 

 Iامل�شاعد م¡ام   øم م¡مة   ‘ م�شتîدمة  مركبات  اأو  وحدات  اأو   Oموا اأو  من�شاBت  اأو 

املدنية  للمواقع  اأو   Úللمدني توaر  الت«  ا◊ماية  ي�شتëقون  Oاموا  ما  الإن�شانية... 

 Iمعاهد  øم (8)(2)(ب)(3)   IOما امل�شلëة.  للمناRعات  الدو›  القانون   ÖLوÃ

روما:

الركø املاO… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

 íقد ّ” �لن�ّص عليها ب�صكل �رشي çيف �أعمال �ل¨و Úر�د �مل�صاركaماية �ملكفولة لالأ◊�

 Ω�حرت� Öعلى: ”يج âن�ّص åصايف، حيV2( من �لبوتوكول �الأول �الإ( رة≤a )71( يف �ملادة

�الأaر�د �مل�صاركÚ يف �أعمال �ل¨وç وحمايتهº“. ومن جهة �أخرى ن�ّصâ �ملادة )a )70≥رة 

)2-4( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف على:

2. على �أطر�± �لنز�´... �أن ي�صمí وي�صّهل �ملرور �ل�رشيع وبدون عرقلة ÷ميع 

�إر�صاليات وŒهيز�ت �ل¨وç و�لعاملÚ عليها...

كان  �صكل  باأي  –ّول  �أن  متعاقد   Ωصا� طر±  وكل  �لنز�´  الأطر�±   Rيجو ال   .3

حاالت  يف  �إال  ت�صيريها  توDخر  �أن  وال  م≥�صدها،  عن   çل¨و� �إر�صاليات 

...Úملعني� Úل�صكان �ملدني� íل�رشورة �ل≥�صوى ول�صال�

4. –مي �أطر�± �لنز�´ �إر�صاليات �ل¨وç وت�صهل توRيعها �ل�رشيع. 

�إن �أي هجوV Ωصّد �الأaر�د �مل�صاركÚ يف �أعمال �ل¨وç �أو من�صاآتهº �أو �ملو�د �أو �لوحد�ت 

k م�صاب¬ ÷رية �◊رب Vصّد  �مل�صتîدمة يف �أعمال �ل¨وç ي�صكل جرية حرب، وهذ� “اما

.
33

�ملدنيÚ �أو �الأعيان �ملدنية
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الركø املعنو… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

 ÚفXالء �ملوDرية جعل هو÷� Öلهذ√ �ملادة على ”�أن يتعمد مرتك ºF�أركان �÷ر� sن�ص

 .“Ωا للهجوaو هدëدمة على هذ� �لنîأو �ملن�صاآت �أو �ملو�د �أو �لوحد�ت �أو �ملركبات �مل�صت�

 .k و�إن ما �صب≤ �أن قلنا√ بî�صو�ص �ملادة )8()2()ب()1( و)2( ينطب≤ هنا �أي�صا

بع†س الوقاFع الدالة عل≈ ارتكاب هò√ ا÷رÁة: 

باإحد�Kيات   2009/1/2 بتاريخ  �الحتالل  قو�ت  �الأونرو�  وكالة   â¨أبل�  •
 ”ّ قد  و�ملو�قع  �ملد�ر�ص  هذ√  باأن   ºو�أعلمته للوكالة،  تابعة  ومد�ر�ص  مو�قع 

fiي§  ق�ص∞   ”ّ a≥د  ذلك  من   ºوبالرغ لل�صكان.   k مالذ� بو�صفها  ��صتîد�مها 

مدر�صة �لفاخورة �لتابعة لالأونرو� يف 2009/1/6 بãالç قذ�F∞، وقد �آوت هذ√ 

�ملدر�صة ع�رش�ت �لعاFالت �لتي نزحâ من مناط≤ �صكنها يف بيâ الهيا ‡ا �أدى 

13 طفالk و�صâ ن�صاء.   ºمن بينه ;k 43 مو�طنا ��صت�صهاد  �إ¤ 

 ºيfl مدر�صة تابعة لالأونرو� يف ñيلية ب�صاروF�رة �إ�رشFطا âيف 2009/1/6 ق�صف  •
�أدى  ‡ا  �لوكالة  مد�ر�ص  �إ¤  �صكنها  مناط≤  عن   âنزح عاFالت   âصمV  ،Åل�صاط�

k(، وح�صfi Úمود  �ل�صلطان )17 عاما ��صت�صهاد KالKة منهº وهº: عبد �صمري  �إ¤ 

 .)k k(، وروحي جمال �ل�صلطان )26 عاما �ل�صلطان )24 عاما

.
34

يف 2009/1/14 ّ” ��صتهد�± �صيارة تابعة لالأونرو� يف منط≥ة تل �لهوى  •

يف 2009/1/15 ق�صفâ دبابة �إ�رش�Fيلية م≥ر �الأونرو� يف حي تل �لهوى مبدينة غزة   •
‡ا �أدى �إ¤ �إ◊ا¥ �أVرش�ر بال¨ة يف قاعة �الجتماعات، باالإVصاaة �إ¤ �أVرش�ر ج�صيمة 

يف �صيار�ت تابعة للوكالة. 

يف 2009/1/15 ق�صفâ قو�ت �الحتالل بال≥نابل �◊ارقة flاRن تابعة لالأونرو� يف   •
�مل≥ر �لرFي�صي لها يف و�ص§ مدينة غزة ‡ا �أدى �إ¤ ��صتعال �لنري�ن aي¬.

�آليات   âق�صف  k �صباحا و�لن�ص∞  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة  حو�›  ويف   2009/1/17 يف   •
 ÚÄالهيا �مل�صرتكة للالج âعية، مدر�صة ذكور بيaارقة و�ملد◊� ∞F�الحتالل بال≥ذ�

�لتابعة لالأونرو�، و�لتي ت≥ع و�ص§ م�رشو´ بيâ الهيا، حيå كان يتو�جد د�خل 

هذ√ �ملدر�صة حو�› 320 عاFلة ÷اأت �إ¤ �ملدر�صة الإيو�Fهº من �ل≥�ص∞ ‡ا �أدى �إ¤ 

.kاëو�ص≥و• 36 جري Úيها و��صت�صهاد طفلa صتعال �لنري�ن��
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دaع هذ� �ال�صتهد�± �مل�صتمر ملباÊ �الأ· �ملتëدة �إ¤ �لدعوة �إ¤ ÷نة –≥ي≤ م�صت≥لة يف 

هذ√ �الأحد�ç، ويف �لوقâ نف�ص¬ دaع �إ¤ تكذيÖ ما قال¬ �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي من �أن ق�ص∞ 

.
35

مد�ر�ص �الأونرو� كان ب�صبÖ وجود م≥اتلa Úل�صطينيa Úيها

املî�ش�شة  املباين   qشدV هéمات  توLي¬  تعمد   ‘ املتمãلة  ا◊رب  LرÁة   .R

لÓأZراVس الدينية اأو التعليمية اأو الفنية اأو العلمية اأو اÿريية والKBار التاريîية, 

وامل�شت�شفيات واأماكŒ øمع املرVش≈ وا÷رح≈, öTيطة األq تكون اأهداaاk ع�شكرية. 

ماIO (8)(2)(ب)(9) مø معاهدI روما:

الركø املاO… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

�الإVصايف،  �الأول  �لبوتوكول  من   )53( �ملادة  ن�ّص  يف  �ملادة  لهذ√  جذور  �إيجاد  يكن 

و�لتي ن�ّصâ على ”حظر �رتكاب �أي من �الأعمال �لعد�Fية �ملوجهة Vصّد �الآKار �لتاريîية 

لل�صعوب“.  �لروحي  �أو  �لã≥ايف   ç�لرت� ت�صكل  �لتي  �لعبادة  �أماكن  �أو  �لفنية  �الأعمال  �أو 

�أو �أكÌ من   k �أن يكون و�حد�  Öيج Ωاإن هد± �لهجوa لهذ√ �ملادة ºF�أركان �÷ر�  Öوح�ص

�ملباÊ �ملî�ص�صة لالأغر�Vص �لدينية �أو �لتعليمية �أو �لفنية �أو �لعلمية �أو �ÿريية، �أو �الآKار 

�لتاريîية، �أو �مل�صت�صفيات �أو �الأماكن �لتي يجمع بها �ملرVصى و�÷رحى، و�لتي ال ت�صكل 

ق�صية  يف  �ل�صاب≥ة  ليوغ�صالaيا  �÷ناFية  �ملëكمة  �إلي¬  �أ�صارت  ما  وهذ�  ع�صكرية.   k �أهد�aا

 Ωلهجو� على  �ملطب≤  نف�ص¬  هو  �ملطب≤  �ملادي  �لركن  �أن  يعني  وهذ�  و�رشكيز،  كوردت�ص 

.
36

�ملوج¬ Vصّد �ملو�قع �ملدنية، و�لذي �صب≤ �أن تناولنا√ يف هذ√ �لدر��صة

تن�ّص �ل≥اعدة �لعامة و�ملن�صو�ص عليها يف �ملادة )27( من قو�عد الهاي على ما يلي:

لدرء  بها  �الأخذ   Öيج �الحتياطات  جميع  aاإن  و�ل≥�ص∞  �◊�صار  حاالت  ”يف 
�ملباÊ �ملî�ص�صة لالأغر�Vص �لدينية �أو �لتعليمية �أو �لفنية �أو �لعلمية �أو �ÿريية و�الآKار 

�لتاريîية، و�مل�صت�صفيات و�أماكن Œمع �ملرVصى و�÷رحى �رشيطة �أالّ يتºّ ��صتîد�مها 

يف ذلك �لوقâ الأغر�Vص ع�صكرية“.

وتعّد هذ√ قاعدة عامة من قو�عد �لعر± �لدولية، وكما نالحظ aاإن هذ√ �ل≥اعدة من 

قو�عد الهاي هي نف�صها �ملن�صو�ص عليها يف معاهدة الهاي ◊ماية �مللكية �لã≥اaية ل�صنة 

1954 يف �ملادة )1(. 

�أما بالن�صبة لالأماكن �لدينية، aهي ت≥ع �أي�صاâ– k �◊ماية �ملن�صو�ص عليها يف معاهدة 

k من  الهاي ◊ماية �مللكية �لã≥اaية يف �ملادة �الأو¤، �إذ� كانâ ت�صكل هذ√ �ملباÊ �لدينية جزء�
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 Êتطبي≤ �ملادة �الأو¤ هذ√ على �ملبا Ωايف و�لروحي لل�صعوب. وحتى مع عد≤ãل� ç�ملري�

 Öمدنية ح�ص Êمهاجمتها باعتبارها مبا Ωزة على �◊ماية من عدFهي تب≥ى حاa ،لدينية�

.
37k قو�عد �ل≥انون �لدو› �لعريف، وح�صÖ ما �رشحنا√ �صاب≥ا

 íلتالية “ن� وبî�صو�ص �مل�صت�صفيات و�أماكن Œمع �ملرVصى و�÷رحى، aال≥و�عد 

و�ملرVصى  �÷رحى  حال   Úص�ëلت �الأو¤  جني∞  aاتفاقية  خا�صة.  حماية  �الأماكن  هذ√ 

�ملن�صاآت  حماية  على   âن�ّص قد   ،1949/8/12 يف  �ملوDرخة  �مليد�ن،  يف  �مل�صلëة  بال≥و�ت 

�تفاقية  �ملادة )21(. كما حظرت  �لطبية يف  �لتابعة للîدمات  �لãابتة، و�لوحد�ت �ملتëركة 

�لطبية  و�لوحد�ت  �لãابتة،  للمن�صاآت  �لو�جبة  �◊ماية  وق∞   )21( �ملادة  يف  �الأو¤  جني∞ 

�الإن�صانية،  و�جباتها  على   k خروجا  ،âدمîصت�� �إذ�  �إال  �لطبية  للîدمات  �لتابعة  �ملتëركة 

من  طبية  من�صاأة  �أو  وحدة  حرمان  نف�صها  �التفاقية  وحظرت  بالعدو.  ت�رش  �أعمال  يف 

 ،Úëر�د �لوحدة �أو �ملن�صاأة م�صلaماية �ملكفولة لها مب≥ت�صى �ملادة )19( ملجرد كون �أ◊�

�لذين يعتنون  �أو عن �÷رحى و�ملرVصى   ºأنف�صه� �لدaا´ عن  �الأ�صلëة يف  وي�صتîدمون 

بهº. �أما �تفاقية جني∞ �لر�بعة ب�صاأن حماية �الأ�صîا�ص �ملدنيÚ يف وقâ �◊رب �ملوDرخة 

 Ëعلى �مل�صت�صفيات �ملدنية �ملنظمة لت≥د Ωظرت �لهجوëa )18( يف 1949/8/12 يف مادتها

�لرعاية للجرحى و�ملرVصى، و�أوجبâ �حرت�مها وحمايتها يف جميع �الأوقات.

الركø املعنو… ل¡ò√ ا÷رÁة:

ن�ّصâ �لف≥رة �لãالãة من �ملادة )8()2()ب()9( يف جرية �◊رب �ملتمãلة يف �لهجوΩ على 

�أعيان fiمية من �أركان �÷ر�ºF على �أن يتعمد مرتكÖ �÷رية جعل هد± �لهجوΩ هذ� 

�ملبنى �أو �ملباÊ �ملî�ص�صة لالأغر�Vص �لدينية �أو �لتعليمية �أو �لفنية �أو �لعلمية �أو �ÿريية، 

و�÷رحى،  �ملرVصى  aيها  يمُجمع  �لتي  �الأماكن  �أو  �مل�صت�صفيات  �أو  �لتاريîية،  �الآKار  �أو 

k ع�صكرية. و�لتي ال ت�صكل �أهد�aا

يكون  �أن   Öيج  Êملبا� هذ√  على   Ωلهجو� �أن  )8()2()ب()9(  �ملادة  ن�ّص  من   íويت�ص

بال�صكيك،  ق�صية  يف  �ل�صاب≥ة  ليوغ�صالaيا  �÷ناFية  �ملëكمة  �أوVصëت¬  ما  وهذ�   ،k متعمد�

حيå قالâ: ”�ل�رشر �أو �لتدمري يجÖ �أن يكون قد �رتكÖ ب�صكل متعمد مبوD�ص�صات يكن 

�أو تعليمية، و⁄ يتºّ ��صتîد�مها يف ذلك  �أنها fl�ص�صة الأغر�Vص دينية  بوVصوì معرaة 

.
�لوقâ الأغر�Vص ع�صكرية“38
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بع†س الوقاFع الدالة عل≈ ارتكاب هò√ ا÷رÁة:

يف 2009/1/1 ّ” ق�ص∞ م≥ر جمعية �أبناء �لبلد �ÿريية �لتي يعلوها �أحد �ملناRل ‡ا   •
.
39

�أدى �إ¤ تدمري �÷معية

 .
40

يف 2009/1/1 ّ” ق�ص∞ وتدمري م�صجد �ÿلفاء �لر��صدين يف جباليا  •
.
41

يف 2009/1/2 ّ” ق�ص∞ وتدمري م�صجد �الإ�صالΩ �رشقي بلدة جباليا  •
يف 2009/1/3 ّ” ق�ص∞ وتدمري �ملدر�صة �الأمريكية غرب بيâ الهيا.  •

يف 2009/1/3 ّ” ق�ص∞ وتدمري م≥ر جمعية �لكر�مة لرعاية �أبناء �ل�صهد�ء �لو�قعة   •
.
42

بال≥رب من م�صجد aل�صطÚ يف حي �لرمال ب¨زة

يف 2009/1/4 ّ” ق�ص∞ م�صجد عمر بن عبد �لعزيز يف بلدة بيâ حانون وتدمري√   •
 .

43
بالكامل

يف 2009/1/5 ّ” ق�ص∞ وتدمري م≥ر جمعية �لنور �ÿريية �لو�قعة يف بني �صهيال   •
�رش¥ خان يون�ص.

�إ¤  �أدى  ‡ا  غزة،  يف  عمري  بن   Öم�صع م�صجد  fiي§  ق�ص∞   ”ّ  2009/1/7 يف   •
.Úصت�صهاد مو�طن��

ر�هبات  ومدر�صة  �لãانوية،  بل≥ي�ص  مدر�صة  وتدمري  ق�ص∞   ”ّ  2009/1/15 يف   •
�لوردية ب≥ذ�F∞ مدaعية.

L .ìرÁة ا◊رب املتمãلة ‘ تعمد توLي¬ هéمات Vشدq املباين واملواO والوحدات 

الطبية وو�شاπF النقπ والأaراO مø م�شتعمل« ال�شعارات املميqزI املبيqنة ‘ اتفاقيات 

Lني∞ طبقاk للقانون الدو›/ (8)(2)(ب)(24):

الركø املاO… ل¡ò√ ا÷رÁة:

–مي  كãرية  ن�صو�ص  على  �الإVصايف  �الأول  و�لبوتوكول  جني∞  �تفاقيات  –توي 

مبوجبها �ملباÊ، و�لوحد�ت �لطبية وغريها من م�صتعملي �ل�صعار�ت �ملميزة �لو�ردة يف 

�تفاقيات جني∞. aاملادة )24( من �تفاقية جني∞ �الأو¤ �ÿا�صة لتë�صÚ حال �÷رحى 

�لطبية  �أaر�د �◊ماية  �مليد�ن ن�ّصâ على �حرت�Ω وحماية  �مل�صلëة يف  بال≥و�ت  و�ملرVصى 

 .ºأو معا÷ته� ºأو ن≥له� ºصى �أو جمعهVعن �÷رحى و�ملر åëب�صفة كلية يف �لب Úمل�صت¨ل�

وهنا∑ حماية خا�صة ملوXفي �÷معيات �لوطنية لل�صليÖ �الأحمر، وغريها من جمعيات 

�الإغاKة �لطوعية ح�صÖ ما ن�ّصâ علي¬ �ملادة )26( من �التفاقية نف�صها. 
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 Ωباأي حال �لهجو Rعلى �أن¬ ال يجو âن�ّصa أما �ملادة )18( من �تفاقية جني∞ �لر�بعة�

و�لن�صاء  و�لعجزة  و�ملرVصى  للجرحى  �لرعاية   Ëلت≥د �ملنظمة  �ملدنية  �مل�صت�صفيات  على 

 k �لنفا�ص. وال يجوR وق∞ �◊ماية �لو�جبة للم�صت�صفيات �ملدنية �إال �إذ� ��صتîدمâ، خروجا

على و�جباتها �الإن�صانية، يف �ل≥ياΩ باأعمال ت�رش �لعدو وهذ� ما ن�ّصâ علي¬ �ملادة )19( من 

�التفاقية نف�صها. 

 Úص�ص�îمل�  ÚفXملو� وحماية   Ω�حرت� على  نف�صها  �التفاقية  من   )20( �ملادة  و�أكدت 

كلية ب�صورة منتظمة لت�ص¨يل و�إد�رة �مل�صت�صفيات �ملدنية، مبن aيهº �الأ�صîا�ص �ملكلفون 

 .Úصى �ملدنيVعن �÷رحى و�ملر åëبالب

الأaر�د  ‡كنة  م�صاعدة  كل   Ωت≥د �أن  مطل≤  ب�صكل  �الحتالل  دولة  على   Öويتوج

�ÿدمات �لطبية �ملدنيÚ يف �الأقاليº �ملëتلة لتمكينهº من �ل≥ياΩ مبهامهº �الإن�صانية على 

.
44

�لوج¬ �الأكمل

الركø املعنو… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

جعل  �÷رية   Öمرتك يتعمد  باأن   ºF�ر÷� �أركان  من  )8()2()ب()24(  �ملادة   âن�ّص

�لتي  �الأعيان  �أو  �لن≥ل  و�صاFل  �أو  �لوحد�ت  �أو   Êملبا� �أو   ÚفXملو� هوDالء   Ωلهجو� هد± 

ت�صتعمل و�صاFل �لتعري∞ هذ√. هذ� يعني �أن ما �صب≤ �أن قلنا√ بî�صو�ص )8()2()ب()1(

.
45k )2( ينطب≤ هنا �أي�صا

بع†س الوقاFع الدالة عل≈ ارتكاب هò√ ا÷رÁة: 

ب�صكل  �إ�صعا±  �صيارة   âأ�صاب� قذيفة  باإطال¥  �إ�رش�Fيلية  دبابة   âقام  2009/1/4 يف 

�أدى  �ل≥طا´، ‡ا  �أبو عبيدة بن �÷ر�ì يف بيâ الهيا �صمال  مبا�رش بال≥رب من مدر�صة 

k( وعالء �أ�صامة �رشحان  �إ¤ ��صت�صهاد �KنÚ من �مل�صعفÚ وهما: هاÊ عبد �لد�Ë )33 عاما

.
46

)k )26 عاما

يف 2009/1/4 ��صتهدâa طاFرة حربية KالKة م�صعفÚ كانو� قد توجهو� لن≥ل بع�ص   •
��صت�صهادهº وهº: يا�رش كمال �صبري  �إ¤  �أدى  �لهوى، ‡ا  �÷رحى يف منط≥ة تل 

.
47

)k k(، ور�أâa عبد �لعال )24 عاما k(، و�أن�ص a�صل نعيº )25 عاما )24 عاما

يف 2009/1/15 با�رشت �آليات �الحتالل �ملت≥دمة د�خل حي تل �لهوى جنوبي مدينة   •
غزة باإطال¥ و�بل من �ل≥ذ�F∞ �ملدaعية، و�ل≥نابل �لدخانية �◊ارقة باŒا√ �ملجمع 
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ومبنى  �الإد�ري،  �ملبنى   ºي�ص �لذي  �لفل�صطيني،  �الأحمر  �لهالل  ÷معية  �لطبي 

مدينة �لنور، وم�صت�صفى �ل≥د�ص، ومبنى �الإ�صعا±، وflاRن �الأدوية، ‡ا �أدى �إ¤ 

.
48

�ندال´ �لنري�ن aي¬

 Öاأ�شالي اأو   Oموا اأو   ∞Fاòق اأو  اأ�شلëة  ا�شتîدام   ‘ املتمãلة  ا◊رب  LرÁة   .•

ع�شواFية  تكون  اأو  ل¡ا  لزوم  ل   kلماBا اأو   IدFاR  k اأöVارا بطبيعت¡ا   Öت�شب حربية 

بطبيعت¡ا وflالفة للقانون الدو› للمناRعات امل�شلëة... ماIO (8)(2)(ب)(20):

�الإVصايف  �الأول  �لبوتوكول  من   )2( a≥رة   )35( �ملادة  �إ¤  �÷رية  هذ√  جذور  تعود 

�ل≥تال �لتي من  ”حظر ��صتîد�Ω �الأ�صلëة و�ل≥ذ�F∞ و�ملو�د وو�صاFل  و�لتي ن�ّصâ على 

�صاأنها �إحد�ç �إ�صابات �أو �آالΩ ال مبر لها“. 

�أما عبارة ”�أو تكون ع�صو�Fية بطبيعتها“ aهذ√ �لفكرة موجودة يف �ملادة )48(، و�لتي 

�أكدت على و�جÖ �أطر�± �لنز�´ على �لتمييز بÚ �ل�صكان �ملدنيÚ و�مل≥اتلÚ وبÚ �الأعيان 

�لهجمات  حظر  على   âن�ّصa  )4( a≥رة   )51( �ملادة  �أما  �لع�صكرية.  و�الأهد�±  �ملدنية 

 .k �لع�صو�Fية، وهي �لتي ال توج¬ �إ¤ هد± ع�صكري fiدد كما �أ�صلفنا �صاب≥ا

نلجاأ  هنا  aاإننا  �ملëرمة  �الأ�صلëة  �أنو�´  على  بعد  تن�ّص   ⁄ روما  معاهدة  �إن   åوحي

 Çمباد من  مبد�آن  وهنا∑   .
49

�ملوVصو´ بهذ�  �ملتعل≥ة   Êالإن�صا� �لدو›  �ل≥انون  قو�عد  �إ¤ 

�الأ�صلëة،  بع�ص   Ω�دîصت��  Ëر– عن   çدëلت� عند  aهمها   Öيج �لعريف  �لدو›  �ل≥انون 

�لتهديد  �ل�صادر يف �رشعية  �لدولية يف حكمها  �لعدل  �ملبد�أين fiكمة  ون�ّصâ على هذين 

�ملبد�أين  �لدو› �الإن�صاÊ مبوجÖ هذين  �ل≥انون   Ωرëلنووية. وي� �أو ��صتîد�Ω �الأ�صلëة 

 ،Êمد وهد±  ع�صكري،  هد±   Úب يفر¥  ال  ��صتîد�مها  الأن  �الأ�صلëة  بع�ص   Ω�دîصت��

 .
50

k ال لزوΩ لها F�R kدة و�آالما k، �أVرش�ر� والأن ��صتîد�مها ي�صبÖ، �أي�صا

k قنابل �لف�صفور �الأبي�ص �لتي تعتب مادة  ومن �الأمãلة على هذ√ �الأ�صلëة �ملëرمة دوليا

حول  �لدولية  باملعاهدة   ≥ëملل�  åالãل� �لبوتوكول  يف  ��صتîد�مها  حظر   ”ّ وقد  حارقة، 

. و–ظر هذ√ �ملعاهدة ��صتîد�Ω �لف�صفور 
511983 حظر بع�ص �الأ�صلëة �لت≥ليدية ل�صنة 

�إذ� كانâ معزولة  �إال  �لتي ت≥ع Vصمن Œمعات مدنية،  �لع�صكرية  �الأبي�ص Vصّد �الأهد�± 

 ºية ◊مايتهaالحتياطات �لكا� Ω�دîومع ��صت ،Úي§ بها من �صكان مدنيëعما ي ìصوVبو

. و�لف�صفور �الأبي�ص هو مادة �صديدة �ال�صتعال –رت¥ مبجرد تعرVصها 
52

عند ��صتîد�م¬
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k، وي�صبÖ �لف�صفور  نpع عنها �الأوك�صجÚ كليا لالأوك�صجÚ، وت�صتمر يف �ال�صتعال �إال �أذ� ممُ

k �صديدة وعمي≥ة وموDملة لدى مالم�صت¬ �÷لد، وي�صتمر يف �ال�صتعال حتى  �الأبي�ص حروقا

 .
53

ºي�صل �إ¤ �لعظ

 ºد�م¬ يف �◊رب �الأخرية على غزة، وهو ما يعر± با�صîآخر ّ” ��صت� ìوهنا∑ �صال

من  و�حد  هو  �ÿامل  �لكãي∞  �ملعدن  وهذ�   ،)Ë�لد�( �ÿامل  �لكãي∞  �ملعدن  متفجر�ت 

�الأجيال �÷ديدة ذ�ت �لت≥نية �لعالية من �ل�صالì، و�مل�صممة ليكون لها تاأKري كبري على 

�لفوالذ  من  غطاء  د�خل  �ل≥نبلة  تكون  �أن  من   kبدالa �ص¨رية.  منط≥ة  د�خل  �الأ�صîا�ص 

من  �ص¨رية  جزيÄات  د�خلها  ويف  �لبال�صتيكي  �ل¨طاء  ت�صب¬  �لكربون  �أليا±  من  تكون 

د�خل  �لرمل  حبات  ت�صب¬  �÷زيÄات  وهذ√   ،Tungsten �لتان¨�صتون  مãل  K≥يل  معدن 

ت�ص≥§   ºK �أمتار،   10-5 مدى  �إ¤  ي�صل  قوي  تاأKري  ذ�ت  وهي  �نفجارها،  عند  �ملتفجرة 

. وكما ي≥ول خبري �الأ�صلëة �لبيطاÊ د�ي 
54

على �الأرVص الأنها عبارة عن �أجز�ء �ص¨رية

�آKارها  aاإن   Ë�لد� ل≥نابل  �الأو›  �لهجوΩ، و�النفجار  بعد  aاإن¬   Dai Williams وليامز 

 Öل�صع� من  الأن¬   ،k وflيفا  kصعبا� �صيكون   Ωلهجو� من  ينجون  ومن  �ل�صëايا،  على 

�ل�صظايا تنبâ، ومن  �ل≥طع من  �أج�صامهº مÄات  �أن يعا÷ونهº الأن د�خل  �الأطباء  على 

 k k وa≥ا �إن�صانيا k ال  �إجر�ء عملية ال�صتîر�جها. وهذ� يجعل هذ� �ل�صالì �صالحا �مل�صتëيل 

 .
55

جني∞ التفاقيات 

وبالعودة �إ¤ �ملادة )51( a≥رة )4()ب( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف aاإننا ‚د وكما 

 .
56

k �أنها حظرت �لهجمات �لع�صو�Fية �أ�صلفنا �صاب≥ا

بع†س الوقاFع الدالة عل≈ ارتكاب هò√ ا÷رÁة:

k يف مناط≤  �أ�صلëة fiرمة دوليا �الإ�رش�Fيلي خالل حرب¬ على غزة  ��صتîدΩ �÷ي�ص 

�آهلة بال�صكان �ملدنيÚ، ون�صتطيع هنا �أن ن�رشد �الأدلة، و�لوقاFع �لتالية، على �صبيل �ملãال 

ال �◊�رش، �لتي تدلل على وقو´ جرية حرب ال �صك aيها: 

�لذين قامو�   ،Human Rights Watch �أكد خب�ء منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص   •
باإجر�ء –≥ي≤ ميد�Ê �صامل يف قطا´ غزة، على �أن ”�إ�رش�Fيل“ ��صتعملâ �لف�صفور 

�الأبي�ص يف مناط≤ �آهلة بال�صكان، ‡ا �أدى �إ¤ �إ�صابة �أطفال و�صيوñ ون�صاء بëرو¥ 

”�إ�رش�Fيل“ ��صتîدمâ �لف�صفور �الأبي�ص يف غزة على  �أن  بال¨ة. وت�صي∞ �ملنظمة 

 :
57

Kالç مر�حل



274

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

�الأو¤: عند بد�ية هجومها �÷وي ��صتîدΩ �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي �لف�صفور �الأبي�ص 

k يف �ملناط≤ �ملفتوحة. على �◊دود �الإ�رش�Fيلية مع قطا´ غزة، –ديد�

�لãانية: عند حدود �ملناط≤ �الآهلة بال�صكان على مد�خل مدينة بيâ الهيا يف �صمال 

قطا´ غزة لت¨طية هجومها �لبي. 

�لãالãة: ��صتعمال¬ مبا�رشة يف �ملناط≤ �الآهلة بال�صكان، حيå ��صتهدâa ”�إ�رش�Fيل“ 

من�صاآت مãل م≥ر �الأونرو� يف غزة، وم�صت�صفى �ل≥د�ص. 

k، و�أكدت¬ �ملنظمة aاإن �ال�صتعمال �لãالå لهذ� �ل�صالì هو ما ي�صكل  وكما بيّنا �صاب≥ا

k لل≥انون �لدو›، و�أ�صارت �ملنظمة �إ¤ �أن �ل≥ذ�F∞ �ملëملة بالف�صفور  خرقاk �رشيëا

نعâ يف والية لويزيانا �الأمريكية  �الأبي�ص �لتي عاينها خب�ء �ملنظمة يف قطا´ غزة �صمُ

، ووRن �لف�صفور �ملوجود يف �ل≥ذيفة �لو�حدة 5.78 ك≠، وهي تتطاير 
�صنة 581989

k. و�أكدت �ملنظمة �أن ��صتعمال �÷ي�ص  aور �نفجارها على م�صاحة قطرها 250 مرت�

 ºيلي لهذ√ �ملادة يف مناط≤ مدنية ت�صكل جرية حرب، و�أن �÷ي�ص كان يعلF�الإ�رش�

باأن¬ �صيت�صبÖ يف خ�صاFر بÚ �ملدنيÚ لدى ��صتîد�م¬ �ل≥ذ�F∞ �ملëملة بالف�صفور 

.
59

�الأبي�ص

Amnesty International �أن وaدها �لذي R�ر قطا´  �لدولية  �لعفو  منظمة  �أكدت   •
�لف�صفور   âدمîيل“ ��صتF�إ�رش�” باأن  �÷دل  ت≥بل  ال  �أدلة  هنا∑  �أن  على  �أكد  غزة 

�الأبي�ص وب�صكل و��صع، يف ق�ص∞ �ملناط≤ �ملكتظة بال�صكان. و�عتبت �ملنظمة يف 

يف  مفرطة  ب�صورة  �الأبي�ص  �لف�صفور   Ω�دîال�صت ”�إ�رش�Fيل“  تكر�ر  �أن  ت≥ريرها 

غزة يãل جرية حرب، م�صرية �إ¤ �أن وaدها �إ¤ غزة عÌ على �لف�صفور �الأبي�ص، 

و�ل≥ذ�F∞ �◊املة ل¬ د�خل وحول �لبيوت و�الأبنية يف غزة وبع�صها قذ�F∞ من عيار 

k ج�صيمة باملباÊ �ل�صكنية، و�أVصاâa �ملنظمة �أن خب�ءها  155 ملº �أ◊≥â �أVرش�ر�

ومن  �الأبي�ص،  �لف�صفور   Ω�دîصت�� على  باالأدلة  مك�صوة  و�أRقة  �صو�ر´،  �صاهدو� 

.
60

بينها �صظايا ما تز�ل –رت¥

و�الأحياء   ،Úملدني� Vصّد  بكãاaة  �الأبي�ص  �لف�صفور   Ω�دîبا�صت ”�إ�رش�Fيل“  بد�أت   •
 â≤عندما �أطل ،

�ل�صكنية �لفل�صطينية كما حدç يف بلدة خز�عة يف ليلة 612009/1/10

منها  وتناKرت   ،Ωأق�صا� عدة  �ن�صطرت  قنبلة  �الإ�رش�Fيلية  �لع�صكرية  �لطاFر�ت 

ع�رش�ت �ل�صظايا، �إVصاaة �إ¤ دخان �أبي�ص كãي∞ �متد مل�صاaات كبرية، ول¬ ر�ëFة 
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 âلة، وقد طالFنري�ن ها âي¬ �إحدى �ل≥نابل ��صتعلa âكريهة. ويف كل مكان �ص≥ط

ذلك.  جر�ء   k �صî�صا  93  Öو�أ�صي خز�عة  حي  يف  مناRل  �صبعة  من   Ìأك�  ≥F�ر◊�

منزلها  يف  �لنري�ن  ��صتعال  جر�ء  بال¨ة  بëرو¥   âأ�صيب�  )k عاما  35( �لنجار  �إيان 

k �أنها قنابل  بîز�عة وت≥ول ”ل≥د �أطل≥â �لدبابات �الإ�رش�Fيلية عدة قنابل عرaنا الح≥ا

�لف�صفور �الأبي�ص، وبد�أت �ل≥ذ�F∞ بال�ص≥و• يف كل منط≥ة وحي من بلدة خز�عة، 

�أبي�ص كãي∞، ويف هذ�  �ملنزل �صاحب¬ دخان  �إKرها نري�ن يف fiي§  و�ندلعâ على 

 .
�لوقâ �أ�صبâ بëرو¥ كãرية مع �أبناFي �لذين �أ�صيبو� باالختنا¥“62

�أكدت �لعديد من �مل�صادر �لطبية �أن جåã �ل≥تلى و�÷رحى �لتي تتعرVص لل≥�ص∞   •
بهذ� �لنو´ من �ل≥نابل تاأتي fiرتقة، موDكدة �أن¬ حتى عظاΩ �ل≥تلى و�÷رحى تكون 

 âالهيا وبي âري من �الأها› �لذين ي≥طنون يف كل من بلدتي بيãاد �لكaرتقة. و�أfi

حانون، وflيº جباليا، و�الأحياء �ل�رشقية و�÷نوبية من مدينة غزة، باأن �لدخان 

�إ¤  �الإ�رش�Fيلية يوDدي  �لطاFر�ت  �لتي ت≥وΩ بها  �ل≥�ص∞  �لذي ينبعå بعد عمليات 

�أن �لف�صفور  �لتنف�ص. و�أكدت �مل�صادر �لطبية  �لكãري من حاالت �الختنا¥ وVصي≤ 

�الأبي�ص �مل�صتîدΩ يف �ل≥نابل يتميز ب�صدة ن�صاط¬ �لكيماوي حيå �أن¬ يلتهÖ ملجرد 

.
63

Úص¬ لالأوك�صجVتعر

�ل�صاعر  �صيد  �ل�صاب  �إ�صابة  �الأطباء  �أكد  يون�ص  خان  مبدينة  نا�رش  م�صت�صفى  يف   •
‡ا  �إ�رش�Fيلية  ��صتطال´  طاFرة   ñب�صارو  ¬a�صتهد�� بعد  �صظايا  بعدة   )k عاما  21(

 Öأدى �إ¤ برت �صاق¬، و�إ�صابت¬ يف مناط≤ متفرقة من ج�صد√. و�أكد �الأطباء �أن¬ �أ�صي�

ب≥نابل جديدة توDدي �إ¤ قتل �ÿاليا يف �ملنط≥ة �مل�صابة ب�صكل ي�صعÖ عالجها ‡ا 

�أVصطرهº �إ¤ برت �صاق¬، موDكدين �أنهº و�جهو� �صعوبات بال¨ة يف عالê نëو %90 

من �مل�صابÚ �لذين بدت عليهº عالمات غري معهودة قبل ذلك.

�أن   ºله ي�صب≤   ⁄ غريبة  �إ�صابات  حاالت  �صاهدو�   ºأنه� �لفل�صطينيون  �الأطباء  �أكد   •
�الإ�صابات ‚مâ عن ذخاFر ومتفجر�ت  �أن هذ√  �إ¤  و�أ�صارو�  �صاهدوها من قبل 

. و�أVصا± �الأطباء �أن نوعية 
64

منها ما يعر± با�صº �لد�Ë، وقنابل �لف�صفور �الأبي�ص

�الإ�صابات �لناجمة عن هذ√ �ملتفجر�ت ترت�وì ما بÚ �◊رو¥ �لعمي≥ة �لتي ت�صل 

�إ¤ �لعظº، وبرت �الأطر�±، وتهتك �ل�رش�يÚ و�الأوردة ‡ا يوDدي �إ¤ حاالت نز± 

.
65

�صديدة تمُف�صي �إ¤ �ملوت
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الأول بعãة طبية بريطانية م�صت≥لة R�رت غزة يف 2009/1/19، و�لذي  ت≥رير  �أكد   •
ّدΩ �إ¤ �لعديد من �أع�صاء �لبملان �لبيطاÊ، �أن ”�إ�رش�Fيل“ ��صتîدمâ �لعديد من  قمُ

 âأو ق�صف� �ملدaعية  �أطل≥â من  �لف�صفور،  بينها قذ�F∞ –توي على  �الأ�صلëة من 

على  تنفجر   âكان  ∞F�ل≥ذ� هذ√  �أن  عيان  �صهود  عن  �لت≥رير  ون≥ل  �لطاFر�ت.  من 

 .k جد� و��صعة  رقعة  على  �لف�صفور  من  fiتوياتها  وتنت�رش  غزة،  aو¥  مرتفع  بعد 

تîرت¥  �لتي   ∞F�بال≥ذ  kأوال� �ملناRل  ت≥�ص∞   âكان �لدبابات  �أن  �ل�صهود  وقال 

�÷در�ن، وتدمر �ملنزل من �لد�خل يليها حاالkk ق�ص∞ بال≥نابل �لف�صفورية –ر¥ 

كل ما بد�خل �ملنزل. وهذ� ما يف�رش �لعãور على كمية كبرية من �÷åã �ملتفëمة، 

 Úللم�صاب  êلعال�  Ëت≥د بعد  الحظو�  �مل�صت�صفيات  يف  �الأطباء  �أن  �لت≥رير  و�أورد 

بëرو¥ نتيجة ل≥نابل �لف�صفور Xهور ب≥ع �إVصاaية على �أج�صاد �مل�صابÚ بعد KالKة 

�ملرVصى حاالت  ينتاب هوDالء  �لعالê، و�أخذ   ºتل≥يه �أياΩ من  �أياΩ، و�أحيانا ع�رشة 

مرVصية �صديدة، وينزaون على نëو غري متوقع، ويعانون من توق∞ عمل �لكلى 

�أو ي�صابون بجلطات قلبية، وعو�رVص �أخرى. و�أورد �لت≥رير نف�ص¬ �أن هنا∑ دليل 

على ��صتîد�Ω �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي لل≥ذ�F∞ �لã≥يلة من نو´ �لد�Ë، لكن¬ ما R�ل غري 

معرو± بعد ما �إذ� كانâ هذ√ �ل≥ذ�F∞ �لتي ��صتîدمâ يف جنوب قطا´ غزة –توي 

.
66Enriched uranium Öص�îمل� Ωعلى �ليور�نيو

 The  âإندبندن� وذي   ،Guardian و�ل¨ارديان   ،Times �لتايز   ∞ëص� �أوردت   •
Vصّد  غزة  على  حربها  يف  �لف�صفور   âدمîصت�� ”�إ�رش�Fيل“  �أن   Independent

.
67

Úلفل�صطيني� Úملدني�

�أ�صلëة معينة مãل   Ω�دîأو نفي ��صت� رra�ص �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي وتهرب¬ من تاأكيد   •
�لف�صفور �الأبي�ص يوDكد ��صتîد�م¬ لها. 

معاوية   Öلطبي� غزة،  يف  �ل�صëة  بوR�رة   Çو�لطو�ر لالإ�صعا±   Ωلعا� �ملدير   ºته�  •
ح�صنÚ، �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي با�صتîد�Ω �أ�صلëة aتاكة الأول مرة يف منط≥تي �لكر�مة 

�لنو´ من  �الأطباء و�مل�صعفÚ ⁄ ي�صهدو� مãل هذ�  �أن   íصVلهوى ب¨زة. و�أو� وتل 

 kهيكال و�إب≥اء√   ºص�÷� �إذ�بة   Öت�صب �الأ�صلëة  هذ√  �أن  �إ¤   k م�صري�  ،k �صاب≥ا �الأ�صلëة 

k. و�أVصا± ح�صنÚ �أن هذ� ما �كت�صفنا√ عندما توجهنا �إ¤ �أبر�ê �لكر�مة �صمال  عظميا

مدينة غزة، و�أخرجنا من �إحدى �ل�ص≥≤ KالKة �صهد�ء ◊ومهº ذ�Fبة، و⁄ يب≤ من 

.
68

Ωإال �لعظا� ºأج�صاده�
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�لبوa�صور ماد�ص جيلبت Mads Gilbert قو�ت  �لÔويجي   Ωلعظا�  ì�جر ºته�  •
وقال  جديدة،  �أ�صلëة   Öلتجري  k flتب� غزة  قطا´  بجعل  �الإ�رش�Fيلي  �الحتالل 

k عن نوعية �الأ�صلëة �لتي ��صتîدمتها ”�إ�رش�Fيل“ يف غزة،  k طبيا �لطبيÖ: �إن¬ �أعّد بãëا

والحظ �أن �الإ�صابات تتطاب≤ مع تلك �لتي تت�صبa Öيها قنابل �لد�Ë �لتي تتفاعل 

 .
69

íدرة لتنفجر يف ج�صد �÷ريîمع �ملو�د �مل

2. الأركان القانونية الواÖL توaرها للëديå عL øراFم حرب:

اأ. وLوO نزا´ م�شلO íو›:

�لع�صكري  �الحتالل  بو��صطة  �أرVص¬  على  �لفل�صطيني   Öل�صع� �صيادة  �نتها∑   ”ّ ل≥د 

عن  �لنظر  ب¨�ص  �أرVص¬  على   Öصع� الأي  �÷ماعية  �ل�صيادة  ينفي  aاالحتالل  �الأجنبي; 

�÷ر�ºF �لتي يتºّ �رتكابها Vصّد �الأ�صîا�ص. �إن �إد�رة �الأر�Vصي �لفل�صطينية من قبل م�رش 

وعلى   ،“kحتالال�” �ل≥انونية  �لناحية  من  �عتبارها  يكن  ال   1967 �صنة  حتى  و�الأردن 

�لعك�ص من ذلك a≥د �أوجد �الحتالل �لع�صكري �الإ�رش�Fيلي لل�صفة وغزة بعد �صنة 1967 

 Ωلدو›، وهو عد� �ل≥انون  �ملعرو± يف   Êل≥انو� �ملبد�أ  حالة قانونية و�Vصëة متاأ�صلة يف 

، و�لذي ّ” 
�العرت�± بëياRة �الأر�Vصي بال≥وة �لذي ّ” ذكر√ يف قر�ر جمل�ص �الأمن 70242

�عتماد√ يف 1967/11/22 و�لذي يدعو �إ¤ عودة �لوVصع على ما كان علي¬ قبل �صنة 1967 

 .ºF�لد� Ωصي م≥ابل �ل�صالV�مبد�أ عودة �الأر ≥aو

�أ�صبâë ”�إ�رش�Fيل“ يف حزير�ن/ يونيو 1967 دولة fiتلة لالأر�Vصي �لعربية ب�صكل 

 Ω�دîاإن ��صتa ‹ل≥انون �لدو� Çو�لفل�صطينية ب�صكل خا�ص. ويف نظرة معم≥ة ملباد ،Ωعا

�ل≥وة لل�صيطرة على �الأر�Vصي �لفل�صطينية تعتب عمالk غري قانوnon valide” Ê“، وهو 

جوهر معنى –رË حياRة �الأر�Vصي بو��صطة �◊رب �ملذكورة يف ن�ّص �ل≥ر�ر 242 ل�صنة 

1967 ويف ن�ّص �ل≥ر�ر 338 ل�صنة 1973.

كما �أكدت fiكمة �لعدل �لدولية على هذ� �ملبد�أ يف قر�رين ق�صاFيÚ مهّمÚ، �الأول متعل≤ 

ب≥�صية Détroit de Corfou حيå �أد�نâ �ملëكمة ��صتîد�Ω بريطانيا لل≥وة Vصّد �ألبانيا، 

و�أكدت �أن ”�حرت�Ω �صيادة �الأر�Vصي هي و�حدة من �الأ�ص�ص �الأ�صا�صية للعالقات �لدولية 

 Activités militaires بنيكار�غو�  تتعل≤  �أخرى  ق�صية  ويف   .
�مل�صت≥لة“71 �لدول   Úب ما 

دقي≤  قر�ر  يف  �ملëكمة  aاإن   et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
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ومف�صل عّدت �أن مبد�أ –رË ��صتîد�Ω �ل≥وة هو �أحد �ملبادÇ �لرFي�صية و�ل�رشورية يف 

 .
72

�ل≥انون �لدو› �لعريف

يعتب �الحتالل حالة و�قعية يتºّ �لتعامل مع¬ ح�صÖ �ل≥انون �لدو›; aاالحتالل حالة 

�أنها دولة  ”�إ�رش�Fيل“ �إ¤ رa�ص �العرت�±  يدaع  ما  لل�صيادة. وهذ�   kناقال موDقتة، ولي�ص 

�لدولية يف قر�رها �ال�صت�صاري �ÿا�ص  �لعدل  �أكدت¬ fiكمة  . وهذ� بال�صب§ ما 
73

fiتلة

بالنتاèF �ل≥انونية �لناجمة عن بناء �÷د�ر يف �الأر�Vصي �لفل�صطينية �ملëتلة، حيå �أكدت 

�ملëكمة ”�أن¬ ح�صÖ �ل≥انون �لدو› �لعريف aاإن �الأر�Vصي �لفل�صطينية تعتب fiتلة، وتعتب 

.
�إ�رش�Fيل �صلطة �حتالل“74

k �إ¤ قو�عد �ل≥انون �لدو› �لعاΩ، يعتب �ن�صëاب قو�ت �الحتالل �الإ�رش�Fيلي  و��صتناد�

من �أجز�ء من قطا´ غزة �صنة 2005، جمرد �إعادة �نت�صار و�ن�صëاب جزFي ل≥و�ت �الحتالل 

 ºاب �قت�رش على �الإقليëصي ولي�ص �إنهاء ◊الة �الحتالل، لكون هذ� �الن�صV�عن هذ√ �الأر

�لرت�بي، و⁄ يتد لي�صمل كاaة مكونات �الإقليº �لفل�صطيني، بل ⁄ ي�صرتد �لفل�صطينيون 

�صيادتهº علي¬، جر�ء “�صك ”�إ�رش�Fيل“ بعد جالFها عن قطا´ غزة بال�صيطرة على �أجو�ء 

�ل≥طا´، a�صالk عن �لبëر و�ملعابر �◊دودية، ومنها �ملعب �◊دودي �لفا�صل بÚ قطا´ 

غزة ودولة م�رش. وهذ� يّكن ”�إ�رش�Fيل“ من �أن تتëكº بëركة �ملو�طنÚ من و�إ¤ �ل≥طا´; 

a�صالk عن –كمها �ملطل≤ بدخول �الإمد�د�ت على �ختالaها. وعالوة على كل ذلك aلº تزل 

دولة �الحتالل �الإ�رش�Fيلي تتëكº مبن لهº حّ≤ �الإقامة يف �ل≥طا´ بدليل �إ�صد�رها �صنة 

�آال± مو�a≥ة على طلبات ّ⁄ �صمل الأ�رش �ل≥طا´، ‡ا يعني باأن  2007 الأكÌ من Kمانية 

قطا´ غزة ⁄ يزل –â �ل�صيطرة �لفعلية ل≥و�ت و�إد�رة �ملëتل.

�الحتالل  دولة  مع  �الأرVص  هذ√  عالقة  تب≥ى  fiتلة،   kصاVأر� غزة  قطا´  لكون   k ونظر�

تب≥ى  كما  لالحتالل،  �لناXمة   Êالإن�صا� �لدو›  �ل≥انون  ب≥و�عد  fiكومة  �الإ�رش�Fيلي 

�لر�بعة  جني∞  و�تفاقية   1907 ل�صنة  الهاي  الëFة  عن  �لنا�صÄة  �ملëتل  �لتز�مات  جميع 

 Ω�مة لالحتالل �صارية، وو�جبة �الحرتXلنا� �لعرaية  �ل≥و�عد  1949، وغريها من  ل�صنة 

و�لتطبي≤ من قبل �ملëتل �الإ�رش�Fيلي.

:íوالنزا´ امل�شل IزZ ´قطا ‘ âم الت« ارتكبFا÷را Úقة ما بÓع OوLب. و

-2008/12/27  Úب ما  �لفرتة  يف  غزة  يف   âرتكب� �لتي   ºF�ر÷� هذ√  �عتبار   ºّيت حتى 

نز�´  مع  عالقة  ويف  خالل   âرتكب� قد  تكون  �أن   Öبج aاإنها  حرب،   ºF�جر  2009/1/17
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�أكد√ ق�صاة �ملëكمة �÷ناFية �لدولية يف ق�صية قادة �مليلي�صيات يف  م�صلí دو›. وهذ� ما 

�ÿا�ص   ºقر�ره يف   Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui �لكون¨و 

aاإن  حرب  جرية  �÷رية  ”العتبار  �ملëكمة:   âقال  åحي  ºله �ملوجهة   ºلته� بتاأكيد 

�÷ر�ºF �ملدعى �أنها �رتكبâ �أKناء �أو على عالقة بالهجوΩ... يجÖ �أن –دç يف �صيا¥ �أو 

.
على عالقة بنز�´ ذي �صفة دولية“75

-2008/12/27 �لفرتة  يف   âوقع حرب   ºF�جر من  �أوردنا√  ما  جميع  aاإن  وعلي¬ 

�ملëتلة و”�إ�رش�Fيل“ باعتبارها دولة  �الأر�Vصي  نز�´ م�صلí يف  ت≥ع Vصمن   2009/1/17

fiتلة. 

�أما aيما يتعل≤ بالعالقة ما بÚ �÷رΩ نف�ص¬ و�لنز�´ �مل�صلa í≥د �أوVصí ق�صاة �ملëكمة 

�÷ناFية ليوغ�صالaيا �ل�صاب≥ة ما يلي:

 ،íل مت�صل ب�صكل كا± بنز�´ م�صل�Dصع �ل�صوVإذ� كان �لفعل مو� لت≥رير ما 

aاإن هيÄة �لبد�ية �ل≥�صاFية يكن �أن تاأخذ يف عÚ �العتبار �لعو�مل �لتالية: ح≥ي≥ة 

�لطر±  من   k aرد� �ل�صëية  كان  �إذ�  ما  وح≥ي≥ة  ال،   Ωأ�  k fiاربا �لفاعل  كان  �إذ�  ما 

�ÿ�صº، وح≥ي≥ة ما �إذ� كان �لفعل �ملجّرΩ يîدΩ �لهد± �لرFي�صي من ور�ء �◊ملة 

�لو�جبات  �صيا¥  يف  �أو  من  كجزء   âرتكب� قد  �÷رية  �أن  وح≥ي≥ة  �لع�صكرية، 

 .
76

�لر�صمية ملرتكÖ �لفعل

:íباأن هنا∑ نزا´ م�شل ÚمLرا∑ وعلم امل¡اOج. اإ

بناءk على �أركان �÷ر�ºF وتف�صريها للمادة )8( من معاهدة روما، aاإن �ل�رش• �الآخر 

�أن يكون �ملهاجمÚ على علº ودر�ية بالظرو±  �لالΩR للëديå عن جر�ºF �◊رب هو 

�الإ�رش�Fيليون،  aا÷نود  معرو±  هو  وكما   .íمل�صل� �لنز�´  وجود   âبãت �لتي  �لو�قعية 

بو�صفها  �ل¨ربية  و�ل�صفة  غزة  قطا´  باأن  aعلي   ºعل على  �الإ�رش�Fيلية  و�◊كومة 

�أر�Vص fimتلة هي جوهر �لنز�´ مع �لدولة �لعبية. وكما بينا �صاب≥اk خالل �رشì �لركن 

 .ºF�اإن عن�رش �ل≥�صد يف �ل≥تل قد ّ” �لن�ّص علي¬ يف بع�ص �÷رa ،ملعنوي لكل جرية�

 ºبهذ√ �ل�صفة رغ Úيلي قتل �ملدنيF�نية �÷ي�ص �الإ�رش âبãت Úري من �لب�هãهنا∑ �لك

:
77

�أنهº ⁄ ي�صاركو� يف �لعمليات �◊ربية

منذ �ليوΩ �الأول للعدو�ن على غزة aاإن Vصëايا �ل�صو�ريخ و�ل≥ذ�F∞ �الإ�رش�Fيلية   •
.

78
Úمن �ملدني ºيف �أغلبه ºه
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مو�قع  باأنها  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص   ºعل من   ºبالرغ �الأونرو�  مد�ر�ص  ق�ص∞   •
fiمية. 

و�مل�صاجد.  للمد�ر�ص  �ملبا�رش  �ال�صتهد�±   •
على  قدرت¬  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص  قبل  من  �مل�صتîدمة  �لت≥نية  �لو�صاFل  من   Úيتب  •
��صتهد�±   ”ّ ذلك  من   ºوبالرغ  ،Êملد� و�لهد±  �لع�صكري  �لهد±   Úب �لتمييز 

�الأهد�± �ملدنية.

و�مل�صعفة.  �لطبية   ºلطو�ق� ��صتهد�±   •
�صوالميâ �ألوShulamit Aloni Ê �لنا�صطة يف �لي�صار  قالت¬  ما  ذلك  يوDكد  و‡ا   •
حال  يف   Úملدني� ب≥تل  �الإذن  على   k موDخر� ح�صل  قد  �÷ي�ص  �أن  من  �الإ�رش�Fيلي 

تو�جدهº بال≥رب من �صî�ص مطلوب، وذلك ح�صÖ ما ن�رشت¬ �ل�صëاaة قبل نëو 

. ون�صتطيع 
79

ºيلي وهو يبت�صF�د يف �÷ي�ص �الإ�رشFصورة قا� Öإ¤ جان�  Úأ�صبوع�

”�إ�رش�Fيل“  �أن  �أن نورد هنا ما قال¬ رFي�ص �لوRر�ء �الإ�رش�Fيلي يف 2009/2/1 من 

k باأن¬ �أعطى  �صرتد ب�صكل غري متكاÅa على �إطال¥ �ل�صور�يخ �لفل�صطينية، موVصëا

.
80

Öصري للرّد �ملنا�ص�ëتوجيهات للجي�ص للت

:Úر¥ مالحقة ‹رمي احلرب الإ�صرائيليW :يًاfاK

1. املëكمة ا÷ناFية الدولية:

يمُعّد �لنظاΩ �الأ�صا�صي للمëكمة معاهدة دولية، ويرتتÖ على هذ√ �لطبيعة �لتعاهدية 

Ω �إال �لدول �لتي �صادقâ علي¬، وهذ� خال± �لتوقيع �لذي ال  pالأ�صا�صي �أن¬ ال يمُلز� Ωللنظا

k. وهنا∑ ما ي≥ارب من 105 دول �صادقâ على معاهدة روما حتى  يلزΩ �لدولة �إال معنويا

.
81

�الآن

اأ. اخت�شا�س املëكمة ا÷ناFية الدولية: 

 ºّلتي يت� ºF�يما يتعل≤ با÷رa للمادة )11( �خت�صا�صها �لزمني k “ار�ص �ملëكمة وa≥ا

�رتكابها بعد دخولها حيز �لتنفيذ يف �الأول من “وR/ يوليو 2002.

�أما بالن�صبة لالخت�صا�ص �ل�صî�صي aاملëكمة “ار�ص �خت�صا�صها Œا√ �الأ�صîا�ص 

 ،)24( �ملادة   Öح�ص �لتنفيذ  حيز  �الأ�صا�صي   Ωلنظا� دخول  بعد   ºF�جر يرتكبون  �لذين 

وبالتا› ال يكن fiاكمة �أي �صî�ص عن جر�ºF �رتكبها قبل ذلك.
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�إن ‡ار�صة �ملëكمة الخت�صا�صها تتºّ ح�صÖ �ملو�د )13-15( من نظاΩ روما �الأ�صا�صي، 

باإحالة  �أو  �الأ�صا�صي،   Ωلنظا� �لعاΩ من دولة م�صدقة على  �ملدعي  �إ¤  �ل≥�صية  باإحالة  �إما 

k للف�صل �ل�صابع من ميãا¥ �الأ· �ملتëدة،  �ل≥�صية �إ¤ �ملدعي �لعاΩ من جمل�ص �الأمن تطبي≥ا

k من تل≥اء نف�ص¬ بî�صو�ص معلومات خا�صة با÷ر�ºF �لتي  �أو �إذ� aتí �ملدعي �لعاΩ –≥ي≥ا

تدخل يف �خت�صا�ص �ملëكمة لدولة م�صدقة على �لنظاΩ �الأ�صا�صي.

�أما aيما يتعل≤ باالخت�صا�ص �ملوVصوعي وهو fiور حديãنا، aاإن �خت�صا�ص �ملëكمة 

ي�صمل �÷ر�ºF �الآتية �ملن�صو�ص عليها يف �ملو�د )5-8( من نظاΩ روما �الأ�صا�صي، وهي: 

.
84

، وجر�ºF �◊رب
83

، و�÷ر�V ºFصّد �الإن�صانية
82

جرية �الإبادة

 Öح�ص �أنها  دقي≤  ب�صكل   íصVيو غزة  يف   âرتكب�  ºF�جر من   k �صاب≥ا �أوردنا√  ما  �إن 

�ل≥انون �÷ناFي �لدو› �ملعا�رش جرية حرب ت�صتدعي –ريك �مل�صوDولية �÷ناFية Vصّد 

.
85

مرتكبيها

ب. اأ�شا�س امل�شوDولية ا÷ناFية ‘ ن¶ام روما: 

�لفردية  �÷ناFية  �مل�صوDولية  مبد�أ  �لدولية  �÷ناFية  للمëكمة  �الأ�صا�صي   Ωلنظا� �أقر 

ل�صمان –≥ي≤ �لعد�لة �لدولية، ومنع �إaالت مرتكبي �÷ر�ºF �لدولية من �لع≥اب.

�مل�صوDولية   Ωنظا مع   k من�صجما �لدولية  �÷ناFية  للمëكمة  �الأ�صا�صي   Ωلنظا� جاء  وقد 

ورو�ند�،  ويوغ�صالaيا،  وطوكيو،   ،êنورمب  ºاكfi �أقرت¬  �أن  �صب≤  �لذي  �لفردية 

و�صري�ليون، و�لتي ⁄ تعتّد باأّي �صفة للجاÊ �أو باأّي نو´ من �◊�صانة. aال�صî�ص �لذي 

يرتكÖ �÷رية �لدولية يتëمل �مل�صوDولية �÷ناFية مبفرد√ عن aعل¬ �الإجر�مي �صو�ءk كان 

 ،k k، �أو وRير� k، �أو م�صوDوالk مدنيا k ع�صكريا k يف �ل≥و�ت �مل�صلëة، �أو قاFد� k، �أو جنديا k عاديا aرد�

�أو رFي�ص دولة.

على  �الأو¤،  �لف≥رة   )25( �ملادة  �لدولية،  �÷ناFية  للمëكمة  �الأ�صا�صي   Ωلنظا� ن�ّص 

�أي  للمëكمة  aلي�ص   ،ºصو�ه� دون   Úلطبيعي� �الأ�صîا�ص  على  �خت�صا�صها  �قت�صار 

من  �لãانية  �لف≥رة   âون�ّص �العتبارية.  �ل�صî�صيات  �أو  بالدول  يتعل≤  aيما  �خت�صا�ص 

�ملëكمة  �خت�صا�ص  يف  تدخل  جرية   Öيرتك �لذي  �ل�صî�ص  �عتبار  على  نف�صها  �ملادة 

ن�ّص   Öوح�ص �الأ�صا�صي،   Ωللنظا  k وa≥ا للع≥اب  وعرVصة  �لفردية،  ب�صفت¬  عنها   kوالDم�صو

�لف≥رة �لãالãة من �ملادة نف�صها aلي�ص �مل�صوDول a≥§ مرتكÖ �لفعل �ملادي �ملكوuن للجرية، 

و�إ‰ا يكون عرVصة للع≥اب كل من ي�صهº باأي �صكل من �الأ�صكال يف �رتكاب �÷رية.



282

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

�ل≥ادة  م�صوDولية  �أقر  و�إ‰ا  �لفردية،  �مل�صوDولية  باإقر�ر  �الأ�صا�صي   Ωلنظا� يكت∞   ⁄

�أو   k كانو� جنود�  kصو�ء�  Úلتابع� �الأ�صîا�ص  قبل  تمُرتكÖ من  �لتي   ºF�صاء عن �÷ر�Dو�لرو

ملرتكبي  �÷ناFية  �مل�صوDولية  مبد�أ  تطبي≤  دون  –ول  ال  �لر�صمية  aال�صفة   ،ÚفXمو

�÷ر�ºF، وقد ن�ّصâ �ملادة )27( على عدΩ �العتد�د بال�صفة �لر�صمية �صو�ءk كانâ رFا�صة 

�لدولة �أو �◊كومة �أو ع�صوية �◊كومة �أو �لبملان... وال –ول �◊�صانات دون ‡ار�صة 

�ملëكمة �خت�صا�صها على �أي �صî�ص.

�ل≥ادة  م�صوDولية  �إقر�ر  يف   k �رشيëا �الأ�صا�صي   Ωلنظا� من 
 
)28( �ملادة  ن�ّص  جاء  وقد 

�لع�صكري  �ل≥اFد  aيكون  �ملëكمة،  �خت�صا�ص  يف  تدخل  �لتي   ºF�ر÷� عن  و�لروD�صاء 

م�صوDوالk م�صوDولية جناFية عن �÷ر�ºF �لتي تدخل يف �خت�صا�ص �ملëكمة، و�ملرتكبة من 

جانÖ قو�ت تî�صع الإمرت¬ و�صيطرت¬ �لفعليتÚ، �إذ� كان هذ� �ل�صî�ص قد علº �أو يفرتVص 

�أن يكون قد علº -ب�صبÖ �لظرو± �ل�صاFدة يف ذلك �◊Ú- باأن �ل≥و�ت ترتكÖ �أو هي على 

و�صك �رتكاب هذ√ �÷ر�ºF ح�صÖ ن�ّص �ملادة )1()28( a≥رة )�أ(.

:“πيFاö�ولية الدولية لـ”اإDج. –ري∂ امل�شو

بارتكاب  �لدو›  �ل≥انون  قو�عد  �نتها∑  Kبوت   Öيج �لدولية  �مل�صوDولية  لتëريك 

–ريك  عند  aر¥  وال  لرعاياها،  �أو  لدولة  Vرشر  وقو´  علي¬   Öيرتت م�رشو´  غري  aعل 

 ،Ωا�ص �ل≥انون �لعاîكانو� ينتمون �إ¤ �أ�ص kصو�ء� ºF�مرتكبي �÷ر Úولية �لدولية بDمل�صو�

 Ωة �أëر�د �ل≥و�ت �مل�صلaكانو� من �أ Ωية، �أFل≥�صا� Ωلتنفيذية، �أ� Ωلل�صلطات �لت�رشيعية، �أ Ωأ�

.Úمن �ملو�طن

جميع  �لدولية  �÷ناFية  للمëكمة  �الأ�صا�صي   Ωلنظا� �عتب  a≥د  �الإ�صارة   â≤صب� وكما 

�÷ر�ºF �ل�صاب≤ ذكرها من قبيل جر�ºF �◊رب.

و�ل�صوD�ل �ملطروì، هل يكن fiاكمة ”�إ�رش�Fيل“ عن جر�ºF �◊رب هذ√ �أماΩ �ملëكمة 

.?
86

�÷ناFية �لدولية يف �لوقâ �لر�هن

بالرغº من �رتكابها جر�ºF حرب يف حربها على غزة، aاإن �ملëكمة �÷ناFية �لدولية 

�ملادة   Öالأن¬ ح�ص ;ÚيليF�الإ�رش� �ل≥انوÊ ملالح≥ة جمرمي �◊رب  ال “لك �الخت�صا�ص 

)13( من نظاΩ روما �الأ�صا�صي “ار�ص �ملëكمة �خت�صا�صها aيما يتعل≤ با÷ر�ºF �لتي 

�إذ� ّ” �إحالتها من قبل دولة م�صدقة على �لنظاΩ �الأ�صا�صي، �أو من قبل   k �أوردناها �صاب≥ا
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 Ωإذ� كان �ملدعي �لعا� �أو  جمل�ص �الأمن مبوجÖ �لف�صل �ل�صابع من �تفاقية �الأ· �ملتëدة، 

دولة  �أرVص  على   ºF�ر÷� بهذ√  يتعل≤  aيما  –≥ي≤  مببا�رشة  بد�أ  قد  �÷ناFية  للمëكمة 

طر± يف نظاΩ روما �الأ�صا�صي.

عليها،  ت�صاد¥   ⁄ �أنها   åحي روما،  معاهدة  يف   k طرaا  âيل“ لي�صF�إ�رش�” �أن  و�لو�قع 

ملالح≥ة  قانونية  �صالحية  يلك  ال   Ωلعا� �ملدعي  aاإن  وبالتا›   ،§≤a عليها   âووقع

aاإن ت�صكيلة  �أخرى،  ناحية  �الإ�رش�Fيلية. ومن  �النتهاكات  بدء –≥ي≤ يف  �أو  ”�إ�رش�Fيل“ 
جمل�ص �الأمن، و�صيطرة �لفيتو �الأمريكي على �أي قر�ر �إد�نة Vصّد ”�إ�رش�Fيل“ ينع �إحالة 

�ل≥�صية من قبل جمل�ص �الأمن، ذلك �أن �صيا�صة �لكيل مبكيالÚ هي �ل�صيا�صة �لر�جëة يف 

�إحالة  على  �ملتëدة  �لواليات  �عرت�Vص   Ωعد  íصم� �أن  aبعد  �ملعا�رشة.  �لدولية  �لعالقات 

ما   Úل�صطa ق�صية  �أن  نرى  �لدولية،  �÷ناFية  �ملëكمة  �إ¤  د�رaور  ق�صية  �الأمن  جمل�ص 

 ºF�لفل�صطيني من جر� Öرهن �لفيتو �الأمريكي، و�لت≥اع�ص �لدو› عن حماية �ل�صع âل�R

�الحتالل �الإ�رش�Fيلي.

�لفل�صطينية علي  �ل�صلطة  �لعدل يف  قاΩ وRير  �ل�صيء عندما  لكن ذلك قد ت¨ري بع�ص 

 Luis Moreno �أوكامبو  مورينو  لوي�ص  �لدولية  للمëكمة   Ωلعا� �ملدعي  بل≥اء  خ�صان 

�ملëكمة  �خت�صا�ص  ت≥بل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  باأن  و�أعلم¬   ،2009/1/22 يف   Ocampo

)3( من معاهدة روما، و�لتي تن�ّص على  )a )12≥رة  �ملادة  �لدولية ح�صÖ ن�ّص  �÷ناFية 

�لãانية  �لف≥رة   Öمبوج kماRالأ�صا�صي ال� Ωلنظا� �إذ� كان قبول دولة غري طر± يف هذ�  �أن¬ 

�ملëكمة  ‡ار�صة  ت≥بل  �أن  �ملëكمة  م�صجل  لدى  يود´  �إعالن   Öمبوج �لدولة  لتلك   Rجا

�خت�صا�صها aيما يتعل≤ با÷رية قيد �لبåë، وتتعاون �لدولة �ل≥ابلة مع �ملëكمة دون 

 k م¨ل≥ا كان   kn بابا  âëتa قد  بذلك  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  aاإن  وبالتا›  و��صتãناء.  تاأخري  �أي 

ملëاكمة �مل�صوDولÚ �الإ�رش�FيليÚ، وحتى �إن كانâ هنا∑ �إ�صكالية مع≥دة، aهذ√ �الإ�صكالية 

�ل≥انونية تتعل≤ بالوVصع �ل≥انوÊ لل�صلطة �لفل�صطينية. 

a kاإن¬ يëّ≤ للدول، وللدول a≥§، �للجوء �إ¤ �ملëكمة �÷ناFية �لدولية.  وكما ذكرنا �صاب≥ا

الإعطاء  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �ل≥انونية  �ل�رشعية  حول  ت�صاوDالت   ìتطر هذ√  حالتنا  ويف 

�ملدعي �لعاΩ �خت�صا�ص للنظر يف �÷ر�ºF �لتي وقعâ يف قطا´ غزة. وح�صÖ ت�رشيëات 

وتîتل∞  �ل�صيء،  بع�ص  مع≥د  �ل�صوD�ل  هذ�  aاإن  �أوكامبو  مورينو  لوي�ص   Ωلعا� �ملدعي 

�أن �ل�صلطة  �إ¤  �إذ قال �أوكامبو: �إن بع�ص �لتف�صري�ت �ل≥انونية ت�صري  aي¬ طر¥ �لتëليل; 
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لل≥انون   k وa≥ا �الآن   ≥≤ëنت ”�صو±  و�أVصا±:  �لدولة،   Ωمفهو عليها  ينطب≤  �لفل�صطينية 

�لدو› ‡ا �إذ� كان �عرت�± �ل�صلطة �لفل�صطينية بهذ√ �ملëكمة يعني �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية 

“لك �◊ّ≤ �ل≥انوÊ للمطالبة باالحتكاΩ �إ¤ �ملëكمة �÷ناFية للتë≥ي≤ يف �دعاء�ت بارتكاب 

. وعندما �صÄل �ملدعي �لعاΩ عن م�صاألة منí �ل�صلطة �لفل�صطينية، �لتي ال 
جر�ºF حرب“87

تعرت± بها �الأ· �ملتëدة كدولة ذ�ت �صيادة بعد، �◊ّ≤ يف �إحالة ق�صيت¬ للمëكمة �لدولية، 

م�صاألة  �إنها  خال±،  fiل  �لدو›  �ل≥انون  يف  �لدولة  تعري∞  ”�إن   :kالFقا �أوكامبو  �أجاب 

مع≥دة، و�إن م�صاألة ما �إذ� كانâ �ل�صلطة �لفل�صطينية تتمتع بëّ≤ �إحالة �ل≥�صايا ⁄ يف�صل 

 .
aيها، وهي من �الأمور �لتي يجÖ در��صتها ب�صكل مطول“88

هو   Ωلعا� باالدعاء  ‡ãلة  �ملëكمة  عليها  �صرتكز  �لتي  �الأو¤  �ÿطوة  �أن  يعني  وهذ� 

�لرتكيز على �الأ�ص�ص �ل≥انونية للدعوى من حيå �أح≥ية �ل�صلطة �لفل�صطينية يف رaع دعوى 

�أΩ ال قبل �لبدء يف �إجر�ء �لتë≥ي≥ات �لالRمة ملعرaة ما �إذ� كانâ هنا∑ جر�ºF قد ّ” �رتكابها 

.
89

يف غزة �أΩ ال

 k �إن و�صول ق�صية �÷ر�ºF �لتي �رتكبâ يف غزة �إ¤ هذ� �لتطور هو يف حّد ذ�ت¬ ن�رش�

دaع  ما  وهذ�  �ل≥انونية،  �لطر¥  بكل  مالح≥ت¬   ºّيت �صو±   k جرما  Öيرتك من  كل  �أن  ملبد�أ 

�إ¤  �إ�رش�Fيلية  ح≥وقية  منظمات  بع�ص  ودaع  �الأمر،  هذ�  من  �لتîو±  �إ¤   ÚيليF�الإ�رش�

 ÚيليF�إ�رش� �لعاΩ �الإ�رش�Fيلي بفتí –≥ي≤ م�صت≥ل حول تور• جنود  �إ¤ �ملدعي   Öلطل�

k كهذ� من �صاأن¬ �أن ي≥طع �لطري≤ على �لدعاوى  يف جر�ºF حرب ب¨زة، معتبين �أن –≥ي≥ا

�مل≥دمة �إ¤ �ملëكمة �÷ناFية �لدولية.

�صëيí �أن وXيفة �ملëكمة كما هو معرو± هي مكملة لل≥�صاء �لوطني ح�صÖ ن�ّص 

�ملادة )1( من معاهدة روما، و�لتي ن�ّصâ على �ل�صفة �لتكميلية للمëكمة بالن�صبة لل≥�صاء 

�÷ناFية  �ل≥�صاFية  لالخت�صا�صات  مكملة  �ملëكمة   ...” �أن  على   âن�ّص  åحي �لوطني 

�لوطنية...“. وح�صÖ ن�ّص �ملادة )17( من معاهدة روما، و�لتي تتëدç عن �مل�صاFل �ملتعل≥ة 

بال≥بول aاإن �لف≥رة )1()�أ( ن�ّصâ على �أن¬ ”ت≥رر �ملëكمة �أن �لدعوى غري م≥بولة يف حالة 

ما �إذ� كانŒ âرى �لتë≥ي≤ �أو �مل≥اVصاة يف �لدعوى دولة لها �خت�صا�ص عليها، ما ⁄ تكن 

�لدولة غري ر�غبة يف �الVصطال´ بالتë≥ي≤ �أو �مل≥اVصاة �أو غري قادرة على ذلك...“. 

هو  �الإ�رش�Fيلي  �ل≥�صاء  �أن  على  يدل  ما  كل  توKي≤  مبكان  �ل�صهولة  من  ذلك،  حيال 

 Öيعاق بينما   ،k �إ�رش�Fيليا كان  �إذ�   Ωملجر�  Öيعاق ال  ق�صاء  الأن¬  و�لفعل،   Ωر÷� يف  �رشيك 
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�أحد  �لبيوت الأن¬ aل�صطيني. وكما قال   Ωلعمد وهد� �ملدÊ باالغتيال و�ل≥تل  �لفل�صطيني 

�ملفكرين �لعرب aاإن¬ يجÖ �لتë�صري، و�لتن�صي≤ بÚ جميع �÷هات �لتي تهتº مبوVصو´ 

 Ωاجة �إ¤ �أن ت≥وëلفل�صطيني لي�ص ب� Öال�صعa ;صارة�ÿ� ¬يa Rغزة ب�صكل ال يجو ºF�جر

 .
90

هيÄة دولية بتبFة ”�إ�رش�Fيل“ من جر�ºF �◊رب الأ�صباب aنية �أو �صكلية

2. الخت�شا�س العامل«:

دعوى  باإقامة  يطالبها  �أو  لدولة   íي�صم  Êقانو مبد�أ  باأن¬  �الخت�صا�ص  مبد�أ  يمُعر± 

قانونية جناFية يف ما يîت�ص بجر�ºF معينة ب�رش± �لنظر عن مكان �÷رية وجن�صية 

�لتي  �÷ناFي  لالخت�صا�ص  �لعادية  �ل≥و�عد  يîال∞  �ملبد�أ  وهذ�   .
91

�ل�صëية �أو  مرتكبها 

.
92

ت�صتلزΩ �صلة �إقليمية �أو �صî�صية با÷رية �أو مرتكبها �أو �ل�صëية

وي�صمí �الخت�صا�ص �لعاملي مبëاكمة �أي �صî�ص يكون قد �رتكÖ جرية دولية يف 

kk باملجتمع �لدو› ككل، و�أن¬ ال  �أVرش�ر�  ≥ëخطرة تل ºF�أي مكان يف �لعا⁄ الأن هنا∑ جر�

.
93

ºF�ل هذ√ �÷رãم Öر مالذ �آمن ملن يرتكaينب¨ي �أن يتو

وي�صمí �ملفهوΩ �ل�صي≤ لهذ� �ملبد�أ مب≥اVصاة �ملتهº بجر�ºF دولية a≥§ �إذ� كان ت≥دي¬ 

غياب  يف  �لدعوى  رaع  �إمكانية  �الأو�صع   Ωملفهو� يت�صمن   Úح ويف   ،k متاحا للمëاكمة 

.
94

ºص �ملته�îعن¬ �أو �ل�ص åëص �لذي يجري �لب�îل�ص�

 Ω�كالتز �لعاملي  باالخت�صا�ص  ت≥بل  �أن  �ملëلي   Êل≥انو� نظامها  نطا¥  يف  وللدول 

�تفاقيات  يف  عليها  �ملن�صو�ص  تلك  وخا�صة   ،ºF�ر÷� بع�ص  مب≥ت�صا√   Öتعاق �ختياري 

 Öلد�خلي الأغل� Êل≥انو� Ωية، وجزء من �لنظاaجني∞ ل�صنة 1949، و�لتي هي قو�عد عر

 .
95

�لدول �الأوروبية مãل aرن�صا، وبلجيكا، و�إ�صبانيا، وبريطانيا، وغريها

هذ� ما ح�صل يف �أوروبا بعد �أن ّ“â مالح≥ة �أريل �صارون يف �ملëاكº �لبلجيكية، قبل 

�لواليات �ملتëدة. وهذ� ما  �أع≥اب Vص¨و• مار�صتها  �لبلجيكي يف  �ل≥انون  �أن يتºّ تعديل 

k عندما �متنع جÔ�ل �حتيا• �إ�رش�Fيلي من �لهبو• من طاFرة يف مطار لندن  ح�صل حديãا

بو�صف¬  علي¬  ق�صاFية  دعوى  رaع   ”ّ �أن  بعد  �ملëلية  �ل�صلطات  قبل  من  �عت≥ال¬  خ�صية 

جمرΩ حرب من قبل بع�ص �ملنظمات �الأهلية و�لفل�صطينية يف بريطانيا.

�الأوروبية Vصّد  �لدول  �أو�مر �العت≥ال قد �صدرت يف عدد من  �لعديد من  k هنا∑  �أي�صا

وRر�ء �إ�رش�FيليÚ، وقادة �أمنيÚ رaيعي �مل�صتوى بعد �قتنا´ �ملëاكº باأن �◊ديå يجري 

عن جمرمي حرب �رتكبو� �أعماالk �إجر�مية تتناق�ص مع �ل≥و�نÚ �لدولية.
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�الإ�رش�Fيلية  �الأمنية  �الأجهزة   âطلب a≥د  �إ�رش�Fيلي  م�صوDول  باأي  �الإم�صا∑  ولتفادي 

Doron Almog بتجنÖ �لو�صول   Æأملو� على �صبيل �ملãال من جÔ�ل �الحتيا• دورون 

.
96

�إ¤ �إ�صبانيا ب�صبÖ �لدعوى �مل≥دمة Vصّد√

حظر  �إ¤  نوعها  من  �الأو¤  هي  �صاب≥ة  يف  �لع�صكرية  �ملوD�ص�صة  �لدعاوى  هذ√   âعaد

، ون�صتطيع 
97

ÖFقادة �لكتا k ن�رش �أ�صماء و�صور كل من �صار∑ يف حرب غزة وخ�صو�صا

من  بروك�صل  �إ¤  بال�صفر  �الإ�رش�Fيلية  �ÿارجية  لوRيرة   ìل�صما� قر�ر  باأن  �ال�صت�صهاد 

قبل �لدولة �لعبية يف كانون �لãاÊ/ يناير 2009 قد ّ” يف �للëظة �الأخرية بعد �أن �أKريت 

حرب،   ºF�جر �رتكاب  بتهمة  بلجيكا  يف  Vصّدها  �صî�صية  دعوى  وجود  من  flاو± 

ونوق�ص �الأمر على �أعلى �مل�صتويات يف بلجيكا، وبعد ذلك ت≥رر �ل�صفر ◊�صور �جتما´ 

.
98

مع وRر�ء خارجية �ال–اد �الأوروبي

�إ¤ �إعالن توaري  دaع هذ� �لتîو± �الإ�رش�Fيلي من �ملëاكمات، �◊كومة �الإ�رش�Fيلية 

حماية ق�صاFية ل≥ادة وجنود جي�صها �لذين يو�جهون دعاوى بتهº �رتكاب جر�ºF حرب 

.
يف قطا´ غزة خالل �÷ل�صة �الأ�صبوعية �لتي �نع≥دت يف 992009/1/25

 Öب�صب �لدولية  �ل�رشعية  عن  خارجة  دولة  ”�إ�رش�Fيل“  باأن   èن�صتنت ذلك  كل  من 

�لدول  �لفل�صطينية، و�إن على  �الأر�Vصي  �الإن�صاÊ يف  �لدو›  لل≥انون  �نتهاكاتها �ÿطرية 

 Úلفل�صطيني� íكمة “نëية; �إذ �أن �ملFكمة �÷ناëعمل �مل k k، وتفهº جيد� �لعربية �أن تفّكر مليا

ورقة  �صي�صكل  ما  وهو  �لدولية،  �ملëاaل   Ωأما�  ºح≥وقه عن  للدaا´  �ل≥انونية  �لو�صيلة 

Vص¨§ Vصّد ”�إ�رش�Fيل“ �لتي تعلº �أن ت�صدي≤ بع�ص �لدول �ملجاورة على معاهدة روما، 

�مل�صتوى  لها على   k k كبري� �إحر�جا  Öغزة �صو± ي�صب ºF�ي≤ يف جر≤ëللت �لدو›  و�ل�ص¨§ 

 .
100

�لدو›

k هذ� �ليوa ،Ωاإن �ÿو± �صو± يالΩR كل  �إن �لعد�لة لن “وت، و�إذ� كان –≥ي≥ها �صعبا

من يتور• يف جر�ºF حرب، �أو جر�V ºFصّد �الإن�صانية. ويكفي �أن هذ� �ÿو± منع �لكãري 

من �ل≥ادة �الإ�رش�FيليÚ �ملتورطÚ يف مãل هذ√ �÷ر�ºF من �لتن≥ل ب�صهولة عب مطار�ت 

�لعا⁄.
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*πاأبو النم Úح�ش .O

مقدمة:

بعد مرور حو�› �صهر ون�ص∞ على وق∞ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة، و�لذي 

 Ωيو وملدة  �ل�صيخ،   Ωرش� منتجع  يف  ≥د  عمُ  ،2009/1/18-2008/12/27 �لفرتة  طيلة  �متد 

و�حد، موD“ر �إعادة �إعمار قطا´ غزة، وذلك بتاريخ 2009/3/2. �صار∑ يف �ملوD“ر نëو 

70 دولة و16 منظمة �إقليمية ودولية، وموD�ص�صات �لتمويل �لدولية، كاالأمانة �لعامة لالأ· 

 çدëأ�صار �ل�صفري �صليمان عو�د �ملت� �ملتëدة و�÷امعة �لعربية و�لبنك �لدو›. وعلى ما 

و�÷امعة  �الأوروبي،  و�ال–اد  وaرن�صا،  �ملتëدة،  ”�الأ·  aاإن  �مل�رشية،  �لرFا�صة   ºبا�ص

.
�لعربية، و�ل�صعودية، و�إيطاليا، هº رعاة �ملوD“ر“1

جل�صات¬،  رFا�صة  لها   âعطي
مُ
�أ a≥د  للموD“ر،  �مل�صيفة  �لدولة  هي  م�رش  �أن  وباعتبار 

 Öلل�صع �مل�صاعد�ت  تن�صي≤  ÷نة  رFي�صة  ب�صفتها  وذلك   ،èويÔل� مع  بالتناوب  ولكن 

 âر وكان“Dعليها �ملو Ωي≥ة �لوحيدة �لتي قاKلفل�صطيني منذ �أن بد�أ عمل تلك �للجنة. �لو�

�لفل�صطينية لالإنعا�ص  �لوطنية  ”�ÿطة   âهذ�، كان Úëملان� �لبåë يف موD“ر  على طاولة 

وR�رة  قبل  من  عّدت 
مُ
”�أ و�لتي   ،“2010-2009  Úللعام غزة  يف  �الإعمار  و�إعادة  �ملبكر، 

وكاالت  ومن  �لرFي�صية،  �لفل�صطينية  �لوR�ر�ت  جميع  من   ºبدع �لفل�صطينية  �لتîطي§ 

 Öهو ح�ص Ωما ت≥د .
�الأ· �ملتëدة، و�÷ماعة �الأوروبية، و�لبنك �لدو›، و�رشكاء �آخرين“2

�صمري عبد �ˆ، وRير �لتîطي§ و�لعمل �لفل�صطيني، يف م≥ابلة مع وكالة �الأنباء و�ملعلومات 

لفنا من جمل�ص �لوRر�ء �لفل�صطيني ل≥يادة  ”كمُ  :k �أي�صا �لفل�صطينية )وaا(، و�لتي قال aيها 

�إعد�د هذ√ �ÿطة. وقمنا بهذ� �لعمل بالتعاون مع كل موD�ص�صات �الأ· �ملتëدة  وتن�صي≤ 

ذ�ت �ل�صلة، وبالتعاون مع �لبنك �لدو›، و�ال–اد �الأوروبي، وكل �لدول �لتي لها وجود 

 .
قوى يف �لعمل �لتنموي �لفل�صطيني“3

باحfl åت�ص يف �ل�صوDون �القت�صادية و�ل�صيا�صية، بريوت.
*
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مو�ق∞  �العتبار   Úبع �أخذت   âكان و�حدة،  بورقة  �ملوD“ر  �كتفاء  هذ�  يف�رش  ورمبا 

هي  �إ‰ا  �ملوVصوعة،  �ÿطة  aاإن  ل¬،  �مل�صار  وباملعنى  �ملذكورة.  �لدولية  �الأطر�±  جميع 

 íال �صّك �أن ذلك من .§≤a طي§ �لفل�صطينيةîرة �لت�Rخطة و âولي�ص ،k خطة هوDالء جميعا

�لورقة م�صد�قية �إVصاaية لدى �ملوD“رين يف �رشΩ �ل�صيخ الإعادة �إعمار �ل≥طا´. 

اأوًل: تفاوت تقدjر اأVصرار العدوان بÚ حكومتي فياVس 

وهنية:

 ºال�ص� باخت�صار  وذلك  د�ر �◊ديå ويدور حول ”موD“ر �إعادة �إعمار قطا´ غزة“، 

[قطا´]  �إعمار  ”�ملوD“ر �لدو› لدعº �القت�صاد �لفل�صطيني الإعادة  �لكامل للموD“ر وهو 

 ºدع وهو   ،Ωعا �صّ≤   ;Ú≤ص� من   Öمرك عنو�ن   Ωأما� aنëن  �إلي¬،  �مل�صار  وباملعنى  غزة“. 

�القت�صاد �لفل�صطيني ككل، و�ص≤ خا�ص ب¨زة. كانâ ترجمة ذلك طلÿ� Öطة 2.8 مليار 

52% من �إجما› �ملبل≠،  1.45 مليار دوالر، �أي نëو  دوالر من �ملانÚë، موRعة بو�قع: 

”لتمويل �لعجز يف �الإنفا¥ �÷اري يف مو�Rنة �ل�صلطة للعاΩ 2009“، و1.326 مليار دوالر، 
بكر، و�إعادة �إعمار ما دمر√ �لعدو�ن  �أي حو�› 47% من �إجما› �ملبل≠ لبنامè �إنعا�ص ممُ

.
�الأخري على غزة، يمُنفذ على مدى �صنتي 42010-2009

مبل≠  توRيع   ”ّ �أن¬  �أي  �الإعمار،  �إعادة  �أمو�ل  �إنفا¥  جماالت  �ÿطة   âëّصVو

”مع   k Œاوبا وذلك  وfiددة،  تف�صيلية  �رش±  باأوج¬  ربط¬  وجرى   k مليار�  1.326 �ل` 

ت≥دير�ت لالحتياجات يف �ل≥طاعات �ملîتلفة، مبنية على م�صوì ميد�نية نفذتها موD�ص�صات 

 Åمالج توaري  �إ¤:  �الإنفا¥  عناوين  تت�صع  �ÿطة،   ≥aوو  .
متî�ص�صة“5 ودولية  fiلية 

�مليا√  و�صبكات  �الآبار   ìو�إ�صال �لكهرباء،  �صبكة   ìو�إ�صال  ،ºلهRمنا دمرت  ملن  موDقتة 

و�ل�رش± �ل�صëي، و�إعادة �إعمار �مل�صاجد و�لكناF�ص و�ملر�كز �لã≥اaية و�ملو�قع �لرت�Kية، 

 Ëوت≥د  ،k جزFيا دمُمرت   kمنزال  11,514  ºوترمي  ،k كليا دمُمرت   kمنزال  4,036 بناء  و�إعادة 

�إعانات �إيجارية الأ�صëاب هذ√ �ملناRل �إ¤ حÚ �النتهاء من �إعمارها، و�إعادة تاأهيل �لطر¥ 

و�÷�صور، وتعوي�ص �ملز�رعÚ عن خ�صاFرهº، و�إعادة تاأهيل و�إعمار �ملن�صاآت �ل�صناعية 

.
6
و�لتجارية و�ÿدمية �ملت�رشرة... �إلخ

حكومة  يف  �لتîطي§  وR�رة  وVصعتها  �لتي  �ÿطة  ت≥دير�ت  aاإن  �أ�صلفنا،  ما  وعلى 

�إعمار  الإعادة  دوالر  مليار   1.326 منها  دوالر،  مليار   2.8 تبل≠  aياVص   Ωصال� �لدكتور 
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قطا´ غزة. �أما �لدكتور يو�ص∞ �ملن�صي وRير �الأ�ص¨ال و�لعدل يف حكومة �ل�صيد �إ�صماعيل 

�أي  2.215 مليار دوالر،  �إعمار قطا´ غزة تكل∞  �إعادة  �إن  k ي≥ول aي¬  هنية، a≥دΩ ت≥دير�

 Ωبزيادة 889 مليون دوالر عن قيمة �إعادة �الإعمار كما قدمتها خطة حكومة �لدكتور �صال

aياVص، و�لبال¨ة 1.326 مليار دوالر. �لفار¥ �لكبري �مل�صار �إلي¬ هو ح�صيلة aو�ر¥ ت≥دير 

.
7
Úتلفتîمل� Úهت÷� Úلبنود �لتف�صيلية ب�

 k وعلى �صبيل �ملãال، aاإن¬ يف حÚ –دد ورقة حكومة aياVص عدد �ملناRل �ملدمرة كليا

ت�صليëها  �أو  بناFها  �إعادة  كلفة  وت≥در   ،kمنزال  15,550 ب`   k جزFيا �ملت�رشرة  �أو 

 Ö20 �أل∞ وحدة �صكنية، تتطل مليون دوالر، aاإن ورقة حكومة هنية ت≥درها ب`   348 ب` 

عملية �إعادة �إعمارها 850 مليون دوالر، وتعطي �مل≥ارنات �الإVصاaية �لتفاوت �مل�صار �إلي¬ 

aياVص  حكومة  ت≥دير  من   %167 هنية  حكومة  ت≥دير  بل≠  �إجمالية،  وكë�صيلة  نف�ص¬. 

لكلفة �الأVرش�ر، وبالتا› �ملبال≠ �ملطلوبة الإعادة �إعمار قطا´ غزة. ال يفوتنا �لتنوي¬ هنا �إ¤ 

k من Vصîامة ت≥دير حكومة هنية يعود �إ¤ �أن¬ �حت�صÖ 100 مليون دوالر الإعادة  �أن جزء�

بناء �ملطار و�مليناء، يف حÚ ⁄ تفعل حكومة aياVص ذلك، باعتبار �أن ق�صية �ملطار و�مليناء 

لي�صâ من منتجات �◊رب �الأخرية �لتي وقعâ على قطا´ غزة.

Kاfيًا: اBليات ال�صلطة لتحوjل اأموال اإعادة اإعمار غزة: 

�الأVرش�ر،  ت≥دير  على   Úص�aملتنا�  Úلفل�صطيني�  Úaلطر�  Úب �ÿال±  ي≥ت�رش   ⁄

وبالتا› �ملبال≠ �ملطلوبة الإعادة �الإعمار، بل �متد �إ¤ �أح≥ية وم�رشوعية �أي من حكومتي 

aياVص وهنية يف ح�صور موD“ر �إعادة �إعمار قطا´ غزة يف �رشΩ �ل�صيخ، وتل≥ي �مل�صاعد�ت 

 ،k مبكر� �ملذكورين   Úaلطر�  Úب �ل�صجال  بد�أ  �الإعمار.  على  �الإ�رش�±  وبالتا›  �ملمنوحة، 

وذلك يف 2009/1/21، حيå �رشì �أ�صامة حمد�ن، �لناط≤ با�صº حركة حما�ص قاFالk: ”�إذ� 

�لدبابة �الإ�رش�Fيلية، aاإن¬ لن يعود  [قطا´] غزة عب  �إ¤  �لبع�ص قد a�صل يف �لعودة  كان 

 k على Xهر خالطة �إ�صمنâ �أو �أطنان من حديد �الإعمار، aالنا�ص لن تن�صى ملن وق∞ �صامتا

.
aيهº �أKناء �لعدو�ن“8

من جانÖ �آخر، وa�صالk عن موق∞ حكومة aياVص �لتي ترى نف�صها �لطر± �ملîول 

”�أمو�ل  �أن  ر�أت  �مل�صاعد�ت  ب�صاأن  ≥رuرة  ممُ دولية  جهة  غري  aاإن  �الإعمار،  �أمو�ل   Ωصتال��

، وذلك على ما �رشì ب¬ �ملمãل �الأعلى لل�صيا�صة �ÿارجية 
غزة �صتمëُول عب �ل�صلطة“9
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و�أVصا±  غزة.  موD“ر  ع≥د  قبل   Javier Solana �صوالنا  خاaيري  �الأوروبي  �ال–اد  يف 

�صوالنا: ”ال د�عي للبåë عن �آلية �أخرى تتو¤ �إعادة �إعمار قطا´ غزة بديالk عن �ل�صلطة 

 Ωباملعنى نف�ص¬ ◊�صا åر مع حدي“Dتز�من هذ� �ل≥ول �ل�صاب≤ على ع≥د �ملو .
�لفل�صطينية“10

�ل�صيخ   Ωرش� ملوD“ر  �مل�صار∑  �لرFي�ص  �مل�رشية،  �ÿارجية  وR�رة   ºبا�ص �لناط≤  Rكي 

�إعادة  �آليات جديدة لتمويل عمليات  �إن�صاء   ºّلن يت” الإعادة �إعمار قطا´ غزة، حيå قال: 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  خالل  من   ºّصيت� �الأمو�ل  Vصخ  ”�إن  Rكي:  و�أVصا±   .
غزة“11 �إعمار 

�أو بالتن�صي≤ معها يف �إطار –≥ي≤ �الأهد�± �لتي وVصعتها �ل�صلطة باالتفا¥ مع �الأطر�± 

 .
�ملانëة“12

 Ωالآليات �لتي ت�صمنتها خطة حكومة �صال� íر �الأمور ل�صال“Dملو� ºد ح�ص≤a ومن هنا

aمن  �الأمو�ل.   ºت�صل ب�صاأن  حذر  عن  طر±  غري   íص�aو�أ للموD“ر.  قدمتها  �لتي  aياVص 

، وذلك 
حديå مل�صوDول يف �لبنك �لدو› عن ”�آلية ل�صمان عدΩ و�صول �الأمو�ل ◊ما�ص“13

يف ت�رشيí قبل يوΩ و�حد من �ملوD“ر وخالل Rيارت¬ ل≥طا´ غزة، �إ¤ هيالري كلينتون 

Hillary Clinton، وRيرة �ÿارجية �الأمريكية �لتي قالâ: ”عملنا مع �ل�صلطة �لفل�صطينية 

لتãبيâ �ل�صمانات �لتي تكفل ��صتîد�Ω “ويلنا حيå يجÖ �أن ال ت�صل يف نهاية �ملطا± �إ¤ 

.
�الأيدي �ÿطاأ“14

WلÑات  من   %186 ت�صاوي   Úحfاملا تÈعات  Kالثًا: 

خطة ال�صلطة: 

بناء على ما �صب≤ a≥د ح�صº �أمر �أحد KالKة عناوين �أ�صا�صية �هتº بها �ملوD“ر، ونعني 

�آلية ت�صلº �الأمو�ل، وتكري�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية باعتبارها �لطر± �ملمُعتمد لذلك. وين≥لنا 

 Ωلتي طلبتها خطة حكومة �صال� باملبال≠  �لãاÊ، وهو �ÿا�ص   ºمله� �لعنو�ن  �إ¤   Ωما ت≥د

 ≥aقيمة �ملبال≠ �لتي تعهد بها �مل�صاركون، و â2.8 مليار دوالر. و�صل aياVص، و�لبال¨ة 

�لبيان �ÿتامي للموD“ر، 4.481 مليار دوالر )�نظر �÷دول(، �أي بزيادة 60% عما طلبت¬ 

 .
15

�ÿطة �لفل�صطينية. ت�صاوي �لزيادة �مل�صار لها 1.681 مليار دوالر

 âاقa” باأنها  �لتبعات  تلك  �مل�رشي،  �ÿارجية  وRير  �ل¨ي§،  �أبو  �أحمد  و�ص∞  و�إذ 

، aاإن¬ �أVصا± يف موD“ر �صëفي ع≥د√ بعد �نتهاء �ملوD“ر قاFالk: ”�إذ� ما �أVصفنا 
�لتوقعات“16

لهذ� �لرقº �ملبال≠ �لتي �أعادت بع�ص �لدول �لتعبري عنها وتاأكيدها �ال�صتمر�ر يف –ملها يف 
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 .
هذ� �ل�صدد، ي�صل �ملبل≠ �إ¤ 5.2 مليار دوالر، وهو مبل≠ ŒاوR �لكãري من ح�صاباتنا“17

 %186 Ωر قد“Dير �أبو �ل¨ي§، يعني �أن �ملوRالأخري و�الأكب �لذي �أعلن¬ �لو� ºعتماد �لرق�

�لزيادة  ت�صاوي  aياVص.   Ωصال� حكومة  بها   âت≥دم �لتي  �الأ�صلية  �ÿطة  يف   Öل طمُ ‡ا 

 kملذكورة 2.4 مليار دوالر، تمُ�صا± ملبل≠ 2.8 مليار دوالر هي قيمة �ملبل≠ �ملطلوب �أ�صال�

يف �ÿطة �لفل�صطينية.

IزZ ´اإعمار قطا IOر اإعا“Dمو ‘ Úëتع¡دات املان

املبل≠ باملليون Oولر ا÷¡ة املانëة

1,000�ململكة �لعربية �ل�صعودية

900�لواليات �ملتëدة

554�ملفوVصية �الأوروبية

300�ليابان

250قطر

200�÷ز�Fر
*
â200�لكوي

174�الإمار�ت �لعربية �ملتëدة

100�إيطاليا

50تركيا

753باقي �÷هات

4,481املéمو´

 على مدى �ل�صنو�ت �ÿم�صة �مل≥بلة.
*

تع¡دات املانÚë ‘ موD“ر اإعاIO اإعمار قطا´ ZزI (باملليون Oولر)

 :   
1,000

900 :  

:  
554

300 :
250 :

200 :
200 :  

174 :
100 :

50 :
753 :  
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�أو �القت�صادية  �أن �ملبال≠ �ملمنوحة توRعâ على �لدول و�لتكتالت �ل�صيا�صية  يالحظ 

83% من �ملبال≠ �ملمنوحة هي من ع�رشة  �أي  3.728 مليار دوالر،  �أن  �إ¤  �ملهمة، وي�صار 

�أطر�±. وaيما لو ��صتãنينا �÷ز�Fر وتركيا، aاإن ما تب≥ى من دول و�إ�صهاΩ كان من جمل�ص 

�أن رو�صيا  . ويذكر 
18

و�ليابان �ملتëدة  �الأوروبي و�لواليات  �لتعاون �ÿليجي و�ال–اد 

⁄ ت�صهº مببال≠ ن≥دية، بل �أعلنa â≥§ عن تبعات عينية. �أما �ل�صa Úلº ت�صجل و�صاFل 

�للون  ط¨يان  على  �لتاأكيد  �الأخرية  �ملالحظة  وغرVص  يذكر.   k ماليا  k ح�صور� لها   Ωالإعال�

علن 
مُ
�أ مع¬،   k و�ن�صجاما  Ωت≥د عما   kصال�a �ملمنوحة.  �ملبال≠  على   k ت≥ريبا �لو�حد  �ل�صيا�صي 

عن �إطار خما�صي ملتابعة �أعمال موD“ر �رشΩ �ل�صيخ، ي�صº �أع�صاء ÷نة متابعة موD“ر 

 âصيفV
مُ
باري�ص، وهa :ºرن�صا، و�لÔويè، و�للجنة �لرباعية، و�ملفوVصية �الأوروبية، وقد �أ

وبهذ√  �مل�صاعد�ت،  لتن�صي≤  �لدولية  �للجنة  رFا�صة  موقع   èويÔل� و–تل   .
19

م�رش  ºله

عطي للÔويè موقع �لرFي�ص �مل�صار∑ مل�رش ملوD“ر �رشΩ �ل�صيخ. ال يفوتنا تذكري 
مُ
�ل�صفة �أ

k بعا�صمتها.  �ل≥ارÇ، �أن دولة �لÔويè كانâ عر�ب �تفا¥ �أو�صلو، و�لذي �صمي تيمنا

لإعادة  ال�صابقة  الوعود   çرj ïال�صي رابعًا: موؤ“ر �صرم 

اإعمار غزة: 

تكررت منذ بد�أ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة يف 2008/12/27، �لوعود �لر�صمية 

باالإ�صهاΩ يف �إعادة �إعمار√. �أولها كانâ من �أمري قطر، حمد بن خليفة �آل KاÊ، �لذي �أعلن 

عن ��صتعد�د√ لت≥دË مبل≠ 250 مليون دوالر كاإ�صهاΩ باإعادة �إعمار قطا´ غزة. كان ذلك 

�لوعد يف ذروة �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي، وaور تدمري جمموعة كبرية من �ملباÊ، و�ملجمعات 

�ل�صعودي، عبد  �لعاهل  �أعلن عنها  �لتي  تلك  �لوعود aهي  �أكب  �أما  �ل≥طا´.  �◊كومية يف 

�إعمار قطا´ غزة، وذلك خالل  k مبليار دوالر الإعادة  �ˆ بن عبد �لعزيز، حيå قدΩ وعد�

 k وعود� �ملذكورة  �ل≥مة  و�صهدت   .2009/1/19 يف  ع≥دت  �لتي  �القت�صادية،   âلكوي� قمة 

200 مليون دوالر، ومن �÷ز�Fر  لل≥مة، ب≥يمة  �مل�صيفة  �لدولة   ،âلكوي� بتبعات من 

�لباقي،  و�أما  200 مليون دوالر تبعات من �◊كومة،  مليون دوالر، منها   300 ب≥يمة 

 Ωر �رش“Dعبارة عن تبعات �صعبية، كما �أعلن. وجرى تاأكيد كل هذ√ �اللتز�مات يف موa

k، هو �أن �اللتز�مات �ملذكورة �أ�صبâë ذ�ت  k وتبدالk نوعيا �ل�صيخ. حمل ذلك معنى fiدد�

طبيعة دولية، وتمُدaع وa≤ �الآلية �لتي �عتمدها موD“ر �رشΩ �ل�صيخ لتل≥ي وتوجي¬ �أمو�ل 
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�ملانÚë. وعلى ما هو معلن، aلي�ص من تبعات مالية ر�صمية �أخرى ذ�ت قيمة وfl�ص�صة 

الإعادة �إعمار غزة وجرى Vصîها مبا�رشة �إ¤ هنا∑.

يف  �ملبال¨ة  جر�ء   Åخاط �نطبا´  لتبديد  Vرشورة  Kمة  �لن≥طة،  لهذ√  تناولنا   Ωختا يف 

وبكلمة  �الآخر.  �لبع�ص  دور  على   ºلتعتي� م≥ابل   Úëملان� بع�ص   Ωإ�صها� على  �لرتكيز 

fiددة، كان وRن �لدول �ل¨ربية يف ت≥رير �÷انÖ �ل�صيا�صي و�الإجر�Fي �أكب من �إ�صهامها 

بالتبعات �ملالية، على عك�ص �لدول �لعربية �لتي �أ�صهمâ يف �ملال �أكÌ ‡ا �أعطي لها من 

وغريها  �ملتëدة،  �لواليات  م≥ا�صات  على   âكان �لتي  و�الآليات،  �ل�صيا�صة  ت≥رير  يف  دور 

من �أطر�± �لرباعية ومن يف �صفهº. ل≥د توRعâ �ملبال≠ �ملمنوحة كما �أ�صلفنا على �لدول 

�أكب �ملانÚë كانâ �ململكة  �أن  �أو �القت�صادية �ملهمة، وهو ما يفيد  و�لتكتالت �ل�صيا�صية 

 âدة. �أما قطر و�لكويëلواليات �ملت� Ωما يزيد على �إ�صها âلعربية �ل�صعودية، �لتي قدم�

�لتي حظيâ على كلمة �صيا�صية عالية  �إيطاليا   Ωإ�صها� و�÷ز�Fر a≥دمâ كل منها Vصع∞ 

وم�صموعة.

يف حÚ قدمâ �ملفوVصية �الأوروبية، با�صº كل دول �ملجموعة �الأوروبية، بالرغº من 

وaرن�صا،  و�أملانيا،  بريطانيا،  باأهمية   kدوال �صفوaها  يف   ºّت�ص و�لتي  دولها،   ºمعظ Kر�ء 

حو�›  �إال  ي�صاوي  ال  �ملبل≠  ذلك  aاإن  دوالر،  مليون   554 و�إ�صبانيا،  وهولند�،  و�إيطاليا، 

Vصع∞ �إ�صهاΩ قطر �أو ن�ص∞ �إ�صهاΩ �ل�صعودية، ولكن يف �ل�صيا�صة كان حّظ ودور �أوروبا 

غرVص  �الأمريكي.  عن   kصال�a �الإيطا›،  ومع¬  �لفرن�صي  �◊�صور  عب   ،k وحا�صما  k م≥رر�

�ل≥وة  –ويل  كيفية  حول  ين≥طع  ال  �أن   Öيج �لذي  للن≥ا�ص  �العتبار  �إعادة  �لن≥طة  هذ√ 

�القت�صادية �لعربية �إ¤ قوة �صيا�صية ت≥رر لنف�صها ما تفعل، ال �أن تكون رهينة قر�ر�ت 

�الآخرين. 

اأfف�صهم  مل�صاعدة  Ñjادرون  الفل�صطينيون  خام�صًا: 

 :ïل موؤ“ر �صرم ال�صيÑق

م≥ت�صيات  لكن  غزة“،  قطا´  �إعمار  ”�إعادة  هو  و�لذي  �ل�صيا¥،  عن   êخرو دون 

�الإن�صا± تفرVص �الإ�صارة �إ¤ �أن م�صاعدة �لفل�صطينيÚ الأنف�صهº ⁄ تنتظر �أو تتاأخر، ولو 

يف حدود قدر�تهº �لتي قد تكفي لالإغاKة �لعاجلة و�ملوDقتة، لكنها غري كاaية من قريÖ وال 

بعيد الإعادة �الإعمار. وعلى ما هو معرو±، �بتد�أت �الآليات �الجتماعية �لت≥ليدية بالعمل 
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و�لفعل �لت�صامني �لت≥ليدي، كاأن ي�صتوعÖ �الأهل �أو �÷ري�ن ويëت�صنو� �ملت�رشرين ما 

�أمكنهº ذلك. �أما على �ل�صعيد �لر�صمي a≥د �أعلنâ حكومة �إ�صماعيل هنية، على ل�صان طاهر 

 1,400 )حو�›  يورو  �أل∞  �رش±  قررت  �◊كومة  �أن  با�صمها،  �لر�صمي  �لناط≤  �لنونو 

يî�ص  وaيما   .íجري لكل  دوالر(   700 )حو�›  يورو  و500  �صهيد،  �أ�رشة  لكل  دوالر( 

�أ�صëاب �ملناRل �ملدمرة، �أوVصí �لنونو �أن �◊كومة قررت �لبدء يف ت≥دË م�صاعد�ت �إيو�ء 

�أنها �صت≥وΩ ب�رش±  �إ¤   k �أو ت�رشرت، م�صري� �لتي تهدمâ مناRلها  �الأ�رش  عاجلة الإيو�ء 

يورو  و�ألفي  منزل¬،   Ωتهد �أ�رشة  رب  لكل  دوالر(   5,625 )حو�›  يورو  �آال±  �أربعة 

k ل�صبكة �الإ�صالΩ �ليوΩ يف  k. كان ذلك وa≥ا )حو�› 2,800 دوالر( ملن ت�رشر منزل¬ جزFيا

�إجما› �مل�صاعد�ت حتى �لتاريخ �ملذكور ما  2009/1/24. وبناءk على �مل�صدر نف�ص¬، بل≠ 

k عن �ملناRل �ملهدمة. يرت�وì بÚ 35 و40 مليون دوالر، دمaُعâ لالإيو�ء ولي�صâ تعوي�صا

علن عن �رتفا´ �لتعوي�صات 
مُ
k مل�صادر �الأخبار بتاريخ 2009/2/14، �أ k، و��صتناد� الح≥ا

k مل�صادر �أخرى،  �مل≥دمة �إ¤ 55 مليون دوالر وa≤ بع�ص �مل�صادر، و52 مليون دوالر وa≥ا

هي قيمة �الإغاKة �لعاجلة �مل≥دمة من حكومة �إ�صماعيل هنية حتى تاريî¬. يعود �رتفا´ 

�الأرقاΩ �إ¤ �ت�صا´ نطا¥ �مل�صمولÚ باالإغاKة، a�صالk عن Rيادة ن�صيÖ ما قدΩ للمت�رشر 

بد�أت قبل  �الإعمار و�الإغاKة  �أن جهود  �أعلنâ حكومة �صالa ΩياVص  ناحيتها  �لو�حد. من 

موD“ر �رشΩ �ل�صيخ. a≥د �أ�صار aياVص يف �ÿطة �لتي قدمها للموD“ر �ملذكور �أن حكومت¬ 

دوالر  مليون  و11   ºلهRمنا دمُمرت  ملن  موDقتة   Åمالج لتوaري  دوالر  مليون   50  âقدم

الإ�صالì �صبكة �لكهرباء و�صتة ماليÚ دوالر الإ�صالì �الآبار و�صبكات �مليا√ و�ل�رش± 

�ل�صëي. 

تاريخ  ويف  �الإ�رش�Fيلي،  �لعدو�ن  �نتهاء  على  �صهور  KالKة  حو�›  مرور  بعد 

 âبي” كالتا›:  غزة  من  لها   k –≥ي≥ا �لفل�صطينية   Ωالأيا� جريدة   âعنون  ،2009/4/12

 çيمات �الإيو�ء“. –دfl ون �÷دد ي�صتعدون ل≥�صاء �صي∞ طويل د�خلÄالهيا: �لالج

k، ي�صكن معظمهfl ºيمات  �ألفا  ÚKالK دد يزيد على÷� ÚÄعدد �لالج” �أن  �لتë≥ي≤ عن 

k لهº بال≥رب من مناط≤ �صكناهº، حيå يرتكز هوDالء يف مناط≤ �رش¥  قيمâ خ�صي�صا
مُ
�أ

 ºلهRالهيا“. كان عدد �لذين دمر �لعدو�ن منا âمدينتي غزة وجباليا وغرب مدينة بي

k وa≤ ت≥دير �صالa ΩياVص �لذي قدم¬ �إ¤ موD“ر �رشΩ �ل�صيخ. وهذ� يعني �أن¬  k 50 �ألفا كليا

í �أن¬  sيمُرج k k، ومن تب≥ى �أقاΩ يف �ÿياΩ. يعك�ص ما ت≥دΩ عجز� 20 �ألفا ⁄ يتºّ �إيو�ء �صوى 

k لالكتظا® �ل�صكاÊ يف �ل≥طا´  يعود للن≥�ص يف �ملباÊ �لفارغة �ملعروVصة لالإيجار، نظر�
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وaاF�ص �لطلÖ على �مل�صاكن حتى قبل �لعدو�ن. ومب≥د�ر ما يوD�رش ما �صب≤ على جهود 

aاإن¬ يوDكد على �◊اجة   ،Úملنكوب� �لعدو�ن و�إغاKة   èFنتا aل�صطينية مبذولة ال�صتيعاب 

�ملا�صة ÷هود �ÿارê وم�صاعدت¬ يف �إعادة �إعمار قطا´ غزة. 

�صاد�صًا: هل �صتتكرر وعود اإعمار fهر الÑارد ‘ غزة? 

جمع  �ل�صيخ   Ωرش� موD“ر  باأن  �ل≥اFل  �ÿب   Ωالإعال� و�صاFل  عناوين  �حتل  ل≥د 

 ºإذ نرجو �أن ترتج�  !§≤a أن �ملبل≠ �ملطلوب كان 2.8 مليار دوالر� مليار دوالر، مع   5.2

 Ωأ�صد من عد�  k k، وتîوaا k �صديد� �لفعل، ولكن وقاFع �الأمور تفرVص حذر� �لوعود يف حيز 

جملة  �إ¤  ن�صري  �ل�صيا¥،  هذ�  ويف  �آخر.  �أو  طر±  من  �الأقل،  على   k جزFيا �أو   k كليا �لوaاء، 

م�صاFل منها، �أن �ملبل≠ �الإVصايف �لذي –دç عن¬ �لوRير �أحمد �أبو �ل¨ي§ ⁄ يرد يف �لبيان 

�ÿتامي �لذي �قت�رش على ذكر 4.481 مليار دوالر، ‡ا يعني عدΩ وجود �لتز�Ω ر�صمي 

وموK≤ باملبل≠ �الإVصايف، �لذي يرaع �ملبل≠ �الإجما› �إ¤ 5.2 مليار دوالر. 

و��صتدر�كات  مالحظات  و�لوعود،   Ωالأرقا� Kنايا  يف  ‚د،  aاإننا   ،Ωت≥د عما   kصال�a

 â≤◊أ�  âلكوي� دولة  aاإن  �◊�رش،  ال  �ملãال  �صبيل  aعلى  �لتوق∞.  بع�ص  منا   ≥ّëت�صت

مبل≠  �أن  يفيد  م�صب≤  بتëفظ  غزة  قطا´  الإعمار  دوالر  مليون   200 مبل≠  بدaع  �لتز�مها 

�لتب´ �صو± يدaع على مدى خم�صة �أعو�Ω، ‡ا يعني �أن �ملبل≠ �لذي �صيدaع على مدى 

�ÿطة �ملوVصوعة ل�صنتي 2009-2010 هو 80 مليون دوالر a≥§، �أي بو�قع ق�صطÚ من 

�أ�صل خم�صة �أق�صا• على خم�صة �أعو�Ω وR´ عليها �ملبل≠ �الإجما›.

 âاإنها وبعد �أن �أعلنa ،دة �الأمريكيةëيرة خارجية �لواليات �ملتRأما هيالري كلينتون و�

600 مليون  900 مليون دوالر، وذلك بو�قع  �أي  يف �ملوD“ر قيمة ما �صت≥دم¬ من منëة، 

دوالر لدعº ميز�نية �ل�صلطة �لفل�صطينية، و300 مليون دوالر، �أي Kلå �ملبل≠ a≥§، الإعادة 

�إعمار قطا´ غزة، aاإنها ��صتدركâ �الأمر قاFلة باأن �أمر مبل≠ �ملنëة �صريaع للكو‚ر�ص من 

k من تاأخري �أو رa�ص كلي �أو تîفي�ص للمبل≠ �أو  �أجل �ملو�a≥ة، مع ما قد يëتمل¬ �الأمر جديا

ت�صديد ��صرت�طات¬ �ل�صيا�صية. 

�ل�صيد aوD�د �ل�صنيورة رFي�ص �لوRر�ء �للبناÊ كان يف موD“ر �رشΩ �ل�صيخ الإعادة �إعمار 

�أن¬  �إ¤   ºعنايتك  âألف�” �أVصا±  ولكن¬  دوالر،  مليون  يبل≠  بتب´  وعد   åحي غزة،  قطا´ 

�إعمار flيº نهر �لبارد، �لذي ⁄ تكتمل  �إعادة  k م�صوDوليات  �أي�صا �أمامنا يف لبنان  ال تز�ل 
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لالنطال¥  للم�صاعدة  بëاجة  وهو  ب�صاأن¬،  و�ل�صدي≥ة  �ل�ص≥ي≥ة  �لدول  من  �مل�صاعد�ت 

k“. وللتذكري aاإنs معار∑ نهر �لبارد بد�أت يف �أيار/ مايو 2007، وع≥د  و�إعادة بناF¬ جمدد�

من �أجل¬ موD“ر �إعادة �إعمار يف �ل�رش�ي �◊كومي ببريوت يف �أيلول/ �صبتمب 2007. كما 

�الإعمار  الإعادة   Öطل å2008، حي يونيو  �إعمار√ يف حزير�ن/  الإعادة  aيينا  ع≥د موD“ر 

122 مليون دوالر، ولكن ما دaع منها  450 مليون دوالر بينما وعد �ملوD“رون ب`  مبل≠ 

aعالk حتى 2009/4/7 ⁄ يتعّد 52 مليون دوالر. وعلى �لرغº من ذلك a≥د �حتفل بوVصع 

حجر �الأ�صا�ص الإعادة �إعمار√ يف 2009/3/9. و�ل¨رVص ‡ا ت≥دΩ تذكر �أمãولة ما حدç يف 

م�صاألة نهر �لبارد ر�جÚ �أن ال يتكرر يف قطا´ غزة.

ال ت≥ع �أمãولة ما حدç ويëدç يف نهر �لبارد، من حيå عدΩ �لوaاء بالوعود، يف نطا¥ 

�ملجتمع  “ويل   Ωعد ور�ء   Öل�صب� �أنها  نظن  �لتي  �لعليا،  �ل�صيا�صة  نطا¥  يف  بل  �الأخال¥ 

�ملانëون  �لتي قدمها  �لوعود  �إخفاء ذلك بدليل تو�Vصع   ºّلبارد. ⁄ يت� �إعمار نهر  �لدو› 

k باملبال≠ �ملطلوبة، و�ملبال≠ �ملدaوعة يف Vصوء �ملبال≠ �لتي وعد بها. ال  يف موD“ر aيينا قيا�صا

 Úودولي Úليfi اب �ملال و�ل≥ر�ر منëة �صيا�صية الأ�صëلو قلنا �أن ال م�صل k ‚اR± كãري�

�أو �صو�√، aمن �صاأن ذلك  �أو تãبيŒ âمع aل�صطيني Vصºî، كنهر �لبارد  �إعمار  �إعادة  يف 

k بذريعة ن≥�ص  k. وبناءk علي¬ aاإن �إعادة �إعمار �ملîيº جزFيا �أن ي�صّعÖ �أمر ت�صفيت¬ الح≥ا

 êارÿ الآن، �أو يهاجرون� ºه åالأمو�ل يبدد ما تب≥ى من �صكان¬ �لذين �صي�صت≥رون حي�

k عند ��صت�رش�±  لبنان. وبناء على ما ت≥دa Ωاإن �ل�صوD�ل �ل�صيا�صي يجÖ �أن يب≥ى حاVرش�

�أمر �إعمار غزة، بكلمة �أخرى، تتوق∞ �الأمور على وجود �أو عدΩ وجود م�صلëة �صيا�صية 

للدول �ملانëة بتنفيذ وعود �الإعمار. 

 :ïروحات ال�صيا�صية ‘ موؤ“ر �صرم ال�صيWصابعًا: الأ�

�لعنو�ن �لãالå و�الأخري، �لذي ال بّد من تناول¬ يف هذ� �ملجال، هو �لعنو�ن �ل�صيا�صي 

�لعاΩ �لذي خيº على موD“ر �رشΩ �ل�صيخ، و�لذي ‚د√ aيما ت�صمنت¬ كلمات بع�ص �لوaود 

�مل�صاركة من �أمور �صيا�صية. ل≥د �أكد �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني مبار∑ يف خطاب¬ �الaتتاحي 

للموD“ر، aيما �أكد، على: Vرشورة و�أولوية �لتهدFة �لفل�صطينية - �الإ�رش�Fيلية و�مل�صا◊ة 

على  �الإ�رش�±  تتو¤  وطني،  وaا¥  حكومة  ”ت�صكيل  وعلى  �لفل�صطينية،   - �لفل�صطينية 

�إعادة �الإعمار، وبالتن�صي≤ مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، وت�صمن و�صول aو�Fدها لل�صعÖ يف 

�لرFي�ص  �لف�صاFل“. ودعا  �ملالية ك¨ناºF حرب وتناأى عن  تتعامل مع مو�ردها  غزة وال 
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k �إ¤ �إيجاد ”�آلية دولية –ظى بã≥ة �ملانÚë، تتو¤ تل≥ي م�صاهماتهº وتوجهها  مبار∑ �أي�صا

لعملية �إعادة �الإعمار يف �إطار من �ل�صفاaية و�ملëا�صبة“، وكذلك ”تفعيل دور �الأ· �ملتëدة 

 k كمظلة ÷هود �إعادة �الإعمار، و–≥ي≤ �لتن�صي≤ بÚ وكاالتها ذ�ت �ل�صلة“. كما �أكد �أخري�

.
على ”�أن �الأولوية �لرFي�صية �الآن هي �لتو�صل التفا¥ �لتهدFة“20

غزة  قطا´  يف  �ملعابر   íتa ”�إعادة  �صاركوRي،  نيكوال  �لفرن�صي،  �لرFي�ص  ر�أى  ول≥د 

 íأن تفت� Öذ� �صماو�ت مفتوحة“، وبالتا› ”يج k �أولوية“، و”�أن¬ يجÖ �أال تكون غزة �صجنا

�إ�رش�Fيل �ملعابر“ مع قطا´ غزة، و�أكد يف �لوقâ نف�ص¬ على �أن¬ ”ال توجد حلول ع�صكرية 

k على �أن ”�لعاΩ 2009 يجÖ �أن يكون عاΩ �ل�صالΩ“. كما ��صتطرد �لرFي�ص  يف غزة“، م�صدد�

 Ωأن بالد√ �صت≥د�” �إ�رش�Fيل“. و�أVصا±  �ل�صيا�صي مع  �إال �◊ّل  ”ال حّل   :kالFلفرن�صي قا�

�مل�صاعدة ◊كومة �لرFي�ص fiمود عبا�ص للم�صاهمة يف م�صاعدة �ملت�رشرين“.

Silvio Berlusconi �إ¤ خطة   Êر�ء �الإيطا› �صيلفيو برل�صكوRي�ص �لوFول≥د دعا ر

k على �جتما´ جمموعة �لدول  مار�صال لبناء �القت�صاد �لفل�صطيني، و�أن¬ �صيطرحها الح≥ا

جهة.  من  هذ�  �لكبى،  �ل�صناعية   Êماãل� �لدول  �جتما´  على  وكذلك  �لكبى،   18 �ل` 

 Úب  Ωصال� مفاوVصات  ��صت�صاaة  تكالي∞  كاaة  �إيطاليا  “ويل   Êبرل�صكو عرVص  كما 

�لفل�صطينيÚ و�الإ�رش�FيليÚ من جهة Kانية.

�لواليات  ”�إن  للموD“رين   âال≤a �الأمريكية  �ÿارجية  وRيرة  كلينتون،  هيالري  �أما 

 Úلدولت� �إ�رش�Fيل وجري�نها... و�صنعمل بن�صا• على حّل   Úب Ωدة ملتزمة بال�صالëملت�

�لوRر�ء  ورFي�ص  عبا�ص،  fiمود  �لرFي�ص  بجهود  كلينتون  �أ�صادت  �أن  وبعد  لل�رش�´“. 

�لتي  �ل�صمانات   âبيãلت �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع   âعمل” �أنها  �إ¤  �أ�صارت  aياVص،   Ωصال�

�الأيدي  �ملطا± يف  نهاية  [ي≥ع] يف  �أن ال ي�صل   Öيج åحي ،§≤a ويلنا“ Ω�دîصت�� تكفل 

.
�ÿطاأ“21

بعدما �أ�صار �الأمÚ �لعاΩ لالأ· �ملتëدة، بان كي مون، �إ¤ �أن �ملوD“ر هو لبåë �القت�صاد 

 Ωأ�صا�ص هو �ل�صال� �إ¤   êتاëأن ذلك ي� �إ¤  �إعمار غزة، نب¬ �ملوD“رين  �لفل�صطيني، و�إعادة 

�لبد�ية  �ملتëدة بو�صف¬  لالأ·  �القت�صادي و�الجتماعي  �لدور  �لد�ºF. و�صدد على حفظ 

 Ωصمان عدV Úملعابر، وب� íدعوت¬ لفت Úن بان كي مون بR�يف �إعمار قطا´ غزة، كما و

لل�صلطة  �ملوD“ر  �أهمية م�صاندة   k �أي�صا �أعلن  �أ�صلëة غري �رشعية ل≥طا´ غزة. وقد  دخول 

�لفل�صطينية، وم�صاعي �مل�صا◊ة، و�لوحدة �لفل�صطينية –â رعاية م�رش. 
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خطاب¬  يف  عبا�ص  fiمود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رFي�ص  �أكد  �ل�صيخ   Ωرش� موD“ر  ويف 

باملوD“ر على ”�أن جهود �الإعمار و�لتنمية �صتب≥ى قا�رشة وعاجزة ومهددة يف Xّل غياب 

 èFو�ر [�لفل�صطيني] بنتا◊� êرîّل �ل�صيا�صي“، وقال ”�إننا نبذل كل جهد ‡كن لكي ي◊�

بااللتز�مات   Ωوتلتز  Ωرت– وطني  وaا¥  حكومة  ت�صكيل   Ωأما� �لطري≤   íتفت �إيجابية... 

�لوطنية و�لدولية، وتدير �صوDون �لوطن، وتعّد الإجر�ء �النتîابات �لرFا�صية و�لت�رشيعية 

يف موعدها �ملëدد يف كانون �لãاÊ [يناير] �مل≥بل“. و�أVصا± رFي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية:

�أن �ملجتمع �لدو› ينتظر، ويطالÖ باأن توDكد �◊كومة �الإ�رش�Fيلية �÷ديدة 

�لتز�مها بëّل �لدولتÚ و�التفاقات �ملوقعة... �إننا نرى Vرشورة �لتëر∑ �ل�رشيع 

يف هذ� �ملجال من قبل �إد�رة �لرFي�ص بار�∑ �أوباما، وب≥ية �أطر�± �للجنة �لرباعية، 

�الإ�رش�Fيلي  �الحتالل  �إنهاء  �أجل  من   ،Ωل�صال� عملية  الإحياء  كاaة;  �لعا⁄  ودول 

دولة   Ωقيا �أجل  ومن   ،1967  Ωلعا�  âحتل� �لتي  �لفل�صطينية  �الأر�Vصي  ÷ميع 

 Öجان �إ¤   Ωب�صال تعي�ص  كي  �ل�رشقية،  �ل≥د�ص  وعا�صمتها  �مل�صت≥لة   Úل�صطa

�إ�رش�Fيل.

”�الأ�ص≥اء  �ل�صعودي،  �ÿارجية  وRير  �لفي�صل،  �صعود  �الأمري  دعا  جهت¬  ومن 

�لوaا¥  �لوطنية، وحماية   íمل�صال�  Öلد�خلية، وت¨لي� �حتو�ء �ÿالaات  �إ¤   Úلفل�صطيني�

�لوطني، و�للجوء �إ¤ �◊و�ر ◊ّل �ÿالaات“، كما �أعرب عن دعº جهود م�رش على هذ� 

�ل�صعيد. ومن ناحية Kانية �صدد على �أن ”�إعادة �الإعمار لن تكون جمدية ومفيدة يف Xّل 

�aت≥اد �الأمن و�ال�صت≥ر�ر، و�أن¬ من غري �مل≥بول �أو �ملع≥ول �أن يتºّ �الإعمار وتاأتي �إ�رش�Fيل 

�لتبعات  �إ�رش�Fيل  بتëميل  �لدو›  ”�ملجتمع   Öطال ولذ�،   .“k ركاما و–يل¬  بمُني  ما  لتدمري 

غزة  وVصع  و�ص∞   åحي مزدوجة“،  مبعايري  �لنظر   Ωوعد لعدو�نها،  و�ملالية  �ل≥انونية 

.
باأن¬ ”كارKة �إن�صانية“22

 :kالFا√ نف�ص¬ قاŒللجامعة �لعربية، يف �ال Ωلعا� Úعمرو مو�صى، �الأم çوكان �أن –د

�◊جة  و”�إن  �صيا�صية“،  كارKة  هو  �لدو›  بال≥انون   Ω�اللتز� من  �إ�رش�Fيل  �إعفاء  ”�إن 
k، هي  k، وكل �صجرة �إ‰ا تظلل aد�Fيا �الإ�رش�Fيلية �ل�ص≥يمة باأن كل مبنى �إ‰ا يîفي �إرهابيا

.
حجة مرaوVصة وكاذبة“23

�أما وRير خارجية �الإمار�ت �لعربية �ملتëدة �ل�صيخ عبد �ˆ بن R�يد �آل نهيان، a≥د �أكد 

يف كلمت¬ على ”دعº بالد√ لل�صعÖ �لفل�صطيني وق�صيت¬ �لعادلة، ول�رشعية �لرFي�ص fiمود 
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عبا�ص، ومنظمة �لتëرير، باعتبارها �ملمãل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعÖ �لفل�صطيني“. ومن 

ناحية �أخرى قال ”نãمن �÷هود �مل�رشية �÷ادة يف مبادرتها للتهدFة و�ل�صعي للº �ل�صمل 

.
�لفل�صطيني“24

ل≥د عرVصنا يف �لف≥ر�ت �ل�صاب≥ة الأبرR ما ورد على ل�صان خطباء موD“ر �رشΩ �ل�صيخ 

 k ملî�صا يلي  aيما   Ωون≥د مهمة.  وaكرية  �صيا�صية  �أمور  من  غزة  قطا´  �إعمار  الإعادة 

�لتهدFة  وهي:   ºبر�أيه وم�صلمات  Vرشور�ت  من  �ÿطباء  علي¬  ت≥اطع  ما   Rالأبر

�لفل�صطينية; و�آلية دولية –ظى  �لفل�صطينية -  �الإ�رش�Fيلية; و�مل�صا◊ة   - �لفل�صطينية 

بã≥ة �ملانÚë تتو¤ تل≥ي �إ�صهاماتهº; وال توجد حلول ع�صكرية يف غزة; وال حّل �إال �◊ّل 

�ل�صيا�صي مع ”�إ�رش�Fيل“; ودعº حكومة �لرFي�ص fiمود عبا�ص و�رشعيتها; ودعº حّل 

رعاية   ºودع غزة;  ل≥طا´  �رشعية  غري  �أ�صلëة  دخول   Ωعد وVصمان  لل�رش�´;   Úلدولت�

 Ωرت– aل�صطيني  وطني  وaا¥  حكومة  وت�صكيل  و�لتهدFة;  و�مل�صا◊ة  للëو�ر  م�رش 

 Ωإن ما ت≥د� �اللتز�مات �لوطنية و�لدولية; و�إقامة دولة aل�صطينية. ومن ناaل �ل≥ول هنا 

من �آر�ء و�أaكار هي �الأحمال �ل�صيا�صية لبنامè �إعادة �إعمار قطا´ غزة. 

Kامنًا: الÑيان اخلتامي ملوؤ“ر اإعادة اإعمار غزة: 

بعد ديباجة �aتتاحية تتëدç عن ع≥د �ملوD“ر مببادرة من م�رش وبرFا�صتها، تر�a≥ها 

م�صاركة مع �لÔويè، ورد يف �لبيان �ÿتامي ما يلي:

 âبيãلتو�صل حتى �الآن �إ¤ �تفا¥ حول ت� Ωلعد ºأعرب �مل�صاركون عن قل≥ه�

 âبيãلت �ملتو��صلة  �مل�رشية  للجهود   ºدعمه عن  �أعربو�  كما  غزة،  يف  �لتهدFة 

على  �مل�صاركون  �أكد  �الأمد.  طويلة  تهدFة  ولتë≥ي≤  �لنار  الإطال¥  �له�ص  �لوق∞ 

�أهمية –≥ي≤ �مل�صا◊ة �لوطنية �لفل�صطينية... و�أعربو� عن دعمهº للجهود �لتي 

تبذلها م�رش يف هذ� �ل�صاأن... و�عتبو� �أن –≥ي≤ �مل�صا◊ة و�لتهدFة، متطلبان 

Vرشوريان الإ‚اì جهود �إعادة �الإعمار.

k ال يتجز�أ من �الأرVص �لفل�صطينية  كما �صّدد �مل�صاركون على �أن ”قطا´ غزة يعّد جزء�

ورّحبو�   ،“kم�صت≥بال �لفل�صطينية  �لدولة  عليها   Ωصت≥ا� �لتي   1967  Ωعا  âحتل� �لتي 

 Öلل�صع �لفورية  �الإن�صانية  لالحتياجات  �لدو›  �ملجتمع   Öجان من   ∞ãملك� ”بالتجاوب 
�مل�صاركون  و�أكد  �لع�صكرية...  �لعد�Fية  �الأعمال  aيها   âت�صبب �لتي  غزة  يف  �لفل�صطيني 
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على �◊اجة �إ¤ �أن يكون Vصّخ هذ√ �مل�صاعد�ت وa≤ �ملبادÇ �الإن�صانية �لرFي�صية من عد�لة 

ونز�هة ووa≤ �ال�صت≥اللية �لعملياتية“.

و�أVصا± �لبيان: 

و�إعادة  �ملبكرة  لالإغاKة  �لوطنية  �لفل�صطينية  باÿطة  �مل�صاركون   Öرح

 âصVباالأولويات �لتي عر íصV�طة �صرتتب§ ب�صكل وÿ� الإعمار... كما �أكدو� �أن�

باري�ص  موD“ر  يف  �إطالقها   ”ّ �لتي  و�لتنمية،   ìلالإ�صال �لفل�صطينية  �ÿطة  يف 

�أن �ÿطة  2007، و�صّددو� على  �الأول/ دي�صمب  �لذي ع≥د يف كانون   Úëللمان

لال�صتجابة   Úëو�ملان �لدو›  �ملجتمع  وجهود  مو�رد  ◊�صد  �الأ�صا�ص  �صتمãل 

 .2010-2009 لعامي  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  �لتي عرVصتها  لالحتياجات 

 ...Úمل≥بل�  Úللعام دوالر  مليار   4.481 مببل≠  �مل�صاركون  تعهد  �ل¨رVص  ولهذ� 

ح�صاب  خالل  من  للîطة   ºم�صاعد�ته Vصّخ  يف   ºنيته عن  �مل�صاركون  و�أعرب 

�ÿز�نة �ملوحد، وكذلك من خالل �الآليات و�ل�صنادي≤ �لدولية و�الإقليمية �ل≥اFمة 

بالفعل.

��صتÄنا±  �لفل�صطينيÚ و�الإ�رش�FيليÚ ب�رشعة   Ωيف قيا ºأمله� ”عن  �مل�صاركون  وعب 

حّل  وتنفيذ  �لفل�صطينية  �الأر�Vصي  �حتالل  �إنهاء  بهد±  بينهما،  جادة   Ωصال� fiادKات 

.
25“Úلدولت�

تا�صعًا: �صîاء ‘ القت�صاد واملال j�صتدرê �صîاء ‘ 

الفكر وال�صيا�صة: 

�لتي  �الأaكار  �أو  �لعناوين  من  جملة  �ملوD“ر  عن  �صدر  �لذي  �ÿتامي  �لبيان  يعك�ص 

وردت على ل�صان �ملعنيÚ باإعادة �الإعمار، �صو�ء تلك �لتي قيلâ قبل �ملوD“ر �أΩ تلك �لتي 

�الإجر�Fية  �ل�صاملة،  �الaتتاحية  �لكلمة   k �أل≥يâ خالل¬، وخ�صو�صا �لتي   Öطÿ� ت�صمنتها

و�ال�صرت�طية، للرFي�ص �مل�رشي. وغرVص �مل≥ارنة هنا هو �إعادة �لتاأكيد على جدية �الإعد�د 

�إ¤ �صيا�صة  �الإ�صارة  �ل�صيا¥، يكن  �إلي¬. ويف هذ�   Úي�صيFلر� �ملبادرين  قpبل  للموD“ر من 

 Úمة قر�ر�ت ترب§ ب≥وة بRهي رa ،ر هي وحدة ال تتجز�أ“Dإن قر�ر�ت �ملو� åمة، حيRلر�

�مل�صاعد�ت ”�ل�صîية“ وبfi Úدد�تها �لتنظيمية و�الإد�رية، �أي �آليات �ملتابعة و�الإ�رش�± 

على تنفيذها، وبÚ �لنو�ºX �ل�صيا�صية، و�الأطر �لفكرية لها.
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 ،íم�صال �إ¤  ت�صعى  و�إ‰ا  خريية،  جمعيات  “ãل  ال  �ملانëة  �لدول  �أن   Ωت≥د ما  يوDكد 

ووXاF∞ �صيا�صية م≥ابل ما ت≥دم¬ من �أمو�ل. وباملعنى �مل�صار ل¬، aاإن موD“ر �رشΩ �ل�صيخ، 

k �إ¤ �لكلمات �لتي �أل≥يa âي¬ و�لبيان �ÿتامي �لذي �صدر عن¬، هو موD“ر �صيا�صي  ��صتناد�

ل¬ وXيفة �صيا�صية fiددة ت�صب≤ وXيفت¬ �القت�صادية و�الجتماعية. ويكن �ملجاaRة يف 

و�آليات  �مل�صاعد�ت   Úب �لف�صل  ��صتëالة  �أوالهما:   ;ÚصيتVرa  êبا�صتنتا  ،Ωت≥د ما  Vصوء 

 kk ت≥ديها وبÚ �إطارها �ل�صيا�صي �لناºX. �أما �لãانية: aهي �أن¬ كي ت≥دΩ �لدول �ملانëة وعود�

بتبعات �صîية الإعادة �إعمار غزة ودعº مالية �ل�صلطة �لفل�صطينية، aاإن¬ يتوقع �◊�صول 

�ل�رش�´  ◊ّل  �لعملية  و�ملمار�صة  بالروDية  يتعل≤  aيما  �صîية  �صيا�صية   èFنتا على 

 .k �لعربي - �الإ�رش�Fيلي �أي�صا

بناء على ذلك، aاإن موD“ر �رشΩ �ل�صيخ �أكÌ جدية، �صو�ء aيما قدΩ من دعº �قت�صادي 

�أa Ωيما يريد√ من Kمن �صيا�صي لذلك، من �أن يو�ص∞ ب`”�مل�رشحية“ على حد قول fiمد 

نز�ل ع�صو �ملكتÖ �ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص، يف تعلي≤ ل¬ مبا�رشة بعد �نتهاء �أعمال �ملوD“ر، 

و�لذي قال aي¬: ”�إن معيار ‚اح¬ [�ملوD“ر] ال ي≥ا�ص مب�صاركة 87 دولة، ولكن بكيفية 

�إي�صال �مل�صاعد�ت �إ¤ غزة“. وR�د قاFالk: ”ال يكن الأحد �إجر�ء �أي عملية الإعادة �الإعمار 

هذ�  كان  هنية“.  �إ�صماعيل  برFا�صة  غزة  قطا´  يف  �لفل�صطينية  �◊كومة  مع   ≥a�بالتو �إال 

�ل≥ول لنز�ل على �أرVصية �أن¬ ”من غري �÷اFز ت�صيي�ص ق�صية �إعادة �إعمار [قطا´] غزة، 

 âوربطها باعرت�± حما�ص ب�رشو• �للجنة �لرباعية“، وذلك على ما ن�صبت¬ �÷زيرة.ن

�إ¤ نز�ل، �لذي دعا، وa≤ �مل�صدر نف�ص¬، �إ¤ ”عدΩ �بتز�R حما�ص بهذ� �ل�صدد“، �أي �إعادة 

.
26

�إعمار قطا´ غزة

ي≥ع يف �صيا¥ حديå نز�ل نف�ص¬، ت�رشيí يو�ص∞ رRقة، �مل�صت�صار �ل�صيا�صي لرFي�ص 

k الأطر�±  �Rياëر �ن“Dكومة �إ�صماعيل هنية، �لذي ر�أى يف ��صتبعاد حركة حما�ص عن �ملو◊�

. وبعد رa�ص¬ ت�صيي�ص �ملوD“ر �أوVصí رRقة �أن¬ 
27

Êر �الإن�صا“Dللمو k aل�صطينية، وت�صيي�صا

�أن �ملوD“ر توج¬ �إ¤ �لعنو�ن �ÿطاأ   k �الإعمار، موDكد� ”ال غنى عن دور ◊كومة حما�ص يف 
لي�صâ �◊كومة  �أنها   k برFا�صة �صالa ΩياVص، معتب� �الأعمال  حÚ دعا حكومة ت�رشي∞ 

. كذلك �أوVصí رRقة 
�لتي “ãل �لعنو�ن �ل�صëيí، و“ãل �ل¨البية باملجل�ص �لت�رشيعي“28

و�لنز�هة،  بال�صفاaية  تتميز  دولية  جهة  �الإعمار  على  ”ت�رش±  �أن  تتمنى  حكومت¬  �أن 

يف  تت�صار∑  وعربية  دولية  جهات  [عب]  �أو  م�صتë≥يها،  �إ¤  �الإعمار  �أمو�ل   Öتذه �أن  �أو 

.
�الإعمار“29
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اأم  اأخالقية  اإf�صاfية  الإعمار:  اإعادة  عملية  عا�صرًا: 

�صيا�صية ميكافيلية?: 

�الإعمار  �لناط≤ با�صº حركة حما�ص، على رa�ص ت�صيي�ص عملية   ،Ωي برهوRوa أكد�

ح�صاب  على  ت�صيي�صها  ونرa�ص  و�أخالقية،  �إن�صانية  �الإعمار  �إعادة  [عملية]  ”�إن   :kالFقا

 íن�صم لن  �الإ�رش�Fيلي  �الحتالل   ¬≤≤ëي  ⁄ ما  ”�أن   k موDكد� �مل�رشوعة“،  وح≥وق¬  �صعبنا 

ورRقة  نز�ل  �لãالKة،   ÚولDمل�صو� ت�رشيëات   ºتتناغ  .
�ل�صيا�صية“30 بالطر¥  بتë≥ي≥¬ 

وبرهوΩ، وتعك�ص �لن�ص≤ �لعاÿ Ωطاب قادة حما�ص Œا√ خط§ �إعمار قطا´ غزة، مبا يف 

ذلك موD“ر �رشΩ �ل�صيخ. 

�إن �ل�صوD�ل �لذي يطرì نف�ص¬، يف Vصوء ما عرVصنا ل¬ عن موD“ر �رشΩ �ل�صيخ وردود 

aعل حركة حما�ص علي¬، هو: هل كان موD“ر �رشΩ �ل�صيخ م�رشحية، كما قال fiمد نز�ل، 

ويعر±   k جد�  k من�ص≥ا  kعمال R�ل  وما  كان  �أن¬   Ωأ� حما�ص،  ◊ركة  �ل�صيا�صي   Öملكت� ع�صو 

k، وعلى نëو fiدد ودقي≤، طبيعة �مل�صكلة �ملطروحة، وما �لذي يريدون¬ من  منظمو√ جيد�

�ملوD“ر? �أما �ل�صوD�ل �لãاa Êهو: هل عملية �الإعمار �إن�صانية و�أخالقية، وبالتا› مرaوVص 

ت�صيي�صها، �أو ��صتîد�مها البتز�R حما�ص، كما قال aوRي برهوΩ، �لناط≤ با�صº حما�ص، 

�أ�صëابها  k، وال يîجل  �الأو¤ و�الأخرية، عملية �صيا�صية و�Vصëة جد� �أنها وبالدرجة   Ωأ�

 ،åل �◊ديfi اإن �ل�صيا�صةa ،من ذلك Ìمن �الإعالن عن طبيعتها �ل�صيا�صية هذ√? و�الأك

ووa≤ ما تدل �ملمار�صة، هي aعل م�صلëي كي ال ن≥ول، وال تعوRنا �ل≥درة على برهان 

ذلك، �إن �ل�صيا�صة، كما “ار�ص aعالk، هي aعل ميكاaيلي وغري �أخالقي، رغº كل �إدعاء�ت 

�ل�صيا�صيÚ باأنها غري ذلك.

�لذي  �لعدو�ن  �أن  من  �ل�صيا�صة،  ال�أخالقية  عن   åحدي من   Ωت≥د ما  على  �أدل  ولي�ص 

 k �صامتا Xهر√  يدر   ⁄ ومن  وب�رش√.  �لعا⁄  �صمع   â–  ºّيت كان   ،k يوما  22 طيلة  ��صتمر 

�إذ� كان موق∞  بتو�طوD، برر �لعدو�ن وكان ينتظر Kمار√ �ل�صيا�صية. aعلى �صبيل �ملãال، 

k يف تبني¬ للعدو�ن، aاإن بار�∑ �أوباما ⁄ ينب�ص ببنâ �صفة،  k ومعروaا بو�ص و�إد�رت¬ و�Vصëا

k الإي≥ا± �لعدو�ن، �إال حÚ �صار Kمة �حتمال باأن ي¨طي �لدΩ �ملتدa≤ من  و⁄ يëر∑ �صاكنا

.kي�صاFغزة على �ل�صورة �ملرجوة الحتفاالت �أمريكا بتن�صيب¬ ر ìجر
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حادي ع�صر: حركة حما�س واإعادة اإعمار غزة: 

من j†ص¨§ عل≈ من?:

�إن عملية �إعادة �الإعمار لي�صâ عملية �إن�صانية و�أخالقية تعمل على تنفيذها موD�ص�صات 

�أور�¥  �ل≥اºF وم≥د�ر  �ل≥وى  مليز�ن   k تتºّ وa≥ا �صيا�صية منظمة،  و�إ‰ا هي عملية  خريية، 

�ل�ص¨§ و�ل�صمود �لتي يتلكها كل طر± يف لعبة ع�ّص �الأ�صابع �ملتبادلة، و�لتي ي�صار∑ 

aيها �أكÌ من aري≤ دو›، وعربي، وaل�صطيني، و�إ�رش�Fيلي. من �لبديهي �أن لكل طر± 

غزة،  قطا´  يف  �ل�صلطة  “لك  حما�ص،  حركة  aاإن  هوDالء،  Vصمن  ومن   ،¬a�و�أهد �أور�ق¬ 

 Rالإ‚ا� و�رش±  �رشعية  �إ¤  �إVصاaة  fi≥≥ة،  و�نتîابية  قانونية  �رشعية  عن   kصال�a هذ� 

 Öل�صع� Rإ‚ا� k و�ل�صمود يف قطا´ غزة �لذي �صجل لها، دون �أن ن�ص≥§ ح≥ي≥ة �أن¬ �أي�صا

�لفل�صطيني يف قطا´ غزة بكل قو�√.

غزة  ب≥طا´  �لعالقة  و�صاحبة  �ملîتلفة  �الأطر�±  من  طر±  �أي  ي�صتطيع  هنا  ومن 

تدaع   ⁄ �إذ�  لل≥طا´  �إعمار  aال  غزة.  �إعمار  عملية  بعرقلة   Ωل≥يا� aي¬،  �الإعمار  و�إعادة 

 íل�صيخ. كذلك ال �إعمار ل¨زة �إذ� ⁄ ت�صم� Ωر �رش“Dون يف موëالأمو�ل �لتي وعد بها �ملان�

 íإذ� ⁄ ت�صم�  k �أي�صا �إعمار ل¨زة  �ل�صلطة يف قطا´ غزة. وال  بذلك حركة حما�ص بو�صفها 

”�إ�رش�Fيل“ بذلك عب aتí �ملعابر على نëو يكفل تدa≤ �ملو�د �لالRمة لالإعمار. وبالتا› 
aاإن كل طر± من �الأطر�± �لãالKة يلك حّ≤ �لفيتو وتîريÖ عملية �إعادة �الإعمار �لتي 

–تاê �إ¤ مو�a≥ة �الأطر�± �لãالKة �مل�صار لها. ⁄ نن�ص دور �ل�صلطة �لفل�صطينية يف عملية 

k خا�صة بها على هذ� �ل�صعيد، بل �إن دورها يف �إعادة  �إعادة �الإعمار، ولكنها ال “لك �أور�قا

�ملذكورة من خالل  �لعملية   ºّتت �أن  �لتي تو�â≤a على  �ملانëة  �لدول  �الإعمار م�صتمد من 

�لدول  و�آليات  �أذر´  من  �لعديد  مع  وبالتعاون  و�أجهزتها،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �آليات 

�الأنفا¥ لاللتفا± على �◊�صار،  �لبع�ص على  باأن رهان  لل≥ول  �ملانëة. ولعلها منا�صبة 

k لطاقة �الأنفا¥ �ملëدودة، و��صتîد�مها يف  k، وذلك نظر� وتاأمÚ مو�د �الإعمار لي�ص و�قعيا

 íتa صتمر�� لو  �إن¬ حتى  لو قلنا   ±Rأولوية. وال ‚ا�  Ìأك� �أخرى رمبا  تاأمÚ �حتياجات 

�الأنفا¥، وتوaرت �الإمكانات �ملالية aاإنها تب≥ى �أعجز من ��صتيعاب م≥ت�صيات �الإعمار.
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Kاين ع�صر: هل �صتتعرVس حما�س ملناورتي ”الإعياء“ 

و”دع اجلراì تتعفن“?:

�الإعمار  الإعادة  عملية  �أي  �إجر�ء  الأحد  يكن  ”ال  �أن¬  على  حما�ص  حركة  خطاب   Ωقا

�إ�صماعيل هنية“، وa≤ قول  �إال بالتو�a≤ مع �◊كومة �لفل�صطينية يف قطا´ غزة برFا�صة 

�إذ�   k �مل≥رر، وخ�صو�صا �لدور  . هذ� 
31

�ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص  Öملكت� fiمد نز�ل ع�صو 

k على حركة حما�ص كما �أ�صلفنا. حيå يكن  k، ب�صاأن �إعادة �الإعمار لي�ص قا�رش� كان �صلبيا

 k �أي�صا ت≥ول  �أن  ”�إ�رش�Fيل“،  وكذلك  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة   k و��صتطر�د� �ملانëة،  للجهات 

ما قالت¬ حما�ص ب�صاأن �ل≥درة على منع �أو ت�صهيل �إعادة �الإعمار. هذ� �لت�صاوي �ل�صلبي 

k بال≠ �الأهمية بينها  �لظاهر يف قدرة �الأطر�± �ملîتلفة على منع �إعادة �الإعمار يîفي تفاوتا

على �صعيد �ل≥درة على –مل مرتتبات �ل�ص¨§ �لهاFل، وع�ّص �الأ�صابع �ملتبادل، وتاأخري 

ما �أمكن من عملية �إعادة �إعمار قطا´ غزة. 

�إن �ل�صوD�ل �◊ا�صº �لذي يطرì نف�ص¬ يف هذ� �ملجال هو: ما �لذي ي�صري ”�إ�رش�Fيل“ �أو 

�لدول �ملانëة aيما لو تاأخرت عملية �إعادة �إعمار قطا´ غزة، خا�صةk �إذ� ما حملâ حما�ص، 

عن حّ≤ �أو باطل، م�صوDولية �لتعطيل? �إن �÷و�ب هو �أن ذلك لن ي�صريها ب�صيء. �أما �الأمر 

k عن قطا´ غزة، حيå ينتظر  k ومعنويا a ،kهي �مل�صوDولة عمليا بالن�صبة ◊ما�ص aمîتل∞ كليا

�لكãري من �ل¨زيÚ عملية �إعادة �الإعمار. وباملعنى �مل�صار �إلي¬، aاإن �لطر± �الآخر هو من 

يتمنى �أن ت≥وΩ حما�ص بعرقلة �إعادة �الإعمار والأطول aرتة، وال مانع من �إل¨اF¬ �إن �أمكن. 

مو�ق∞  على   êالحتجا� لتوليد  منا�صبة  �جتماعية   k Xروaا يوجد  �لذي  هو  وحد√  ذلك  �إن 

حما�ص، ويف مرحلة الح≥ة على وجودها يف �ل�صلطة.

ال ت≥ع �أعباء �ل≥طا´ يف حدود ما خلف¬ �لعدو�ن �الأخري من خ�صاFر مادية ت≥در مبليار�ت 

�لدوالر�ت، وال يف �لعÖء �الجتماعي �لذي خلف¬ وقو´ �آال± �ل�صëايا من �صهد�ء وجرحى 

 âء �لرت�كمي هنا، بل يف �صنو�ت �◊�صار �لطويلة �ل�صاب≥ة، �لتي عطلÖكما ⁄ يبد�أ �لع .§≤a

 ،kالãم �الإ�صكان  �أRمة   âأت�  íصيVوللتو طويلة.   Úل�صن �ملîتلفة  �مل�صاكل  وحّل  �لبناء 

لت�صي∞ وتر�كº ما هو متفاقº �أ�صالk. �إن �لبعد �لرت�كمي لالأRمة لن يتوق∞، ولو للëظة، 

تبل≠  والد�ت  وي�صهد  �ملليون،  ون�ص∞  �ملليون  ي≥ارب  �ل≥طا´  �صكان  aعدد  �لعمل;  عن 

k، وح�صÖ �أقو�ل هماΩ ن�صمان، �لناط≤ با�صº وR�رة �ل�صëة يف  حو�› 50 �أل∞ حالة �صنويا

قطا´ غزة، ويف ت�رشيí ن≥لت¬ �÷زيرة.نâ يف 2009/2/8، بل≠ عدد �ملو�ليد خالل �لفرتة 
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k. ولو �أخذنا  2008/12/27-2009/1/18، �أي aرتة �لعدو�ن، 3,700 مولود، خالل 22 يوما

�لرقº �الأخري كمتو�ص§ عاa ،Ωهذ� يعني �أن عدد �ملو�ليد �ملتوقع خالل �صنة 2009 �صيبل≠ 

.k k ت≥ريبا 61 �ألفا

�لذين  عدد  ت≥دير  من  ويّكننا  �ل�صنوية،  �لعمرية  �لفÄة   ºحج  Ωت≥د ما  لنا   ºير�ص  

�صيبل¨ون �صّن �لزو�ê يف �صنة 2009. وباaرت�Vص �أن عدد هوDالء يبل≠ يف �ملتو�ص§ حو�› 

KناFي،  �أل∞   27.5 حو�›   Ωأما� �أننا  يعني  aهذ�   ،k و�إناKا  k ذكور�  ÚعRمو ن�صمة  �أل∞   55

�أو   ê�لزو� تاأخري  جر�ء  يهب§  �لعدد  ذلك  �أن  �لبديهي  من  fiتملة.   ê�وR حالة  وبالتا› 

�ل�صفر... �إلخ من �الأ�صباب، ولكن مهما هب§ �لرقa ºاإننا نب≥ى �أماΩ عدد كبري من طالبي 

�لزو�ê، وبالتا› �ملëتاجÚ للم�صاكن. 

�لتي ت�صا± للم�صكلة  �لناŒة عن �◊الة �لطبيعية  ما ت≥دΩ يعطي aكرة عن �مل�صكلة 

k. وبهذ� aاإننا ال ‚اR± لو  k �أو جزFيا �الإ�صكانية �لناŒة عن �لعدو�ن وتدمري �ملناRل كليا

قلنا �إن م�صكلة �الإ�صكان �صتت�صاع∞ مع نهاية �لعاΩ، وذلك يف �صل�صلة تر�كمية من �مل�صاكل 

ال تنتهي. 

ت≥ع يف �إطار ما ت≥دΩ ”مناورة �الإعياء“، ل�صاحبها �÷Ô�ل و�ملفكر �لفرن�صي �أندري¬ 

 âو�لتي ذكرها يف كتاب¬ ”مدخل �إ¤ �ال�صرت�تيجية“، و�لتي كان ،André Beaufre رaبو

 çدëتت  .k مهما  k موقعا aي¬  �حتل  قد  بوaر  كان  �لذي  �الأطل�صي  حل∞  K≥اaة  يف  معتمدة 

ما ل�ص¨§ F�Rد، وتبديد طاقات¬، وهو ما ي�صع∞  طر±  تعري�ص  �الإعياء“ عن  ”مناورة 
قدرت¬ على �مل≥اومة. تت�صع �ملناورة �ملذكورة لكل ما يوDدي �إ¤ �إVصعا± قوة �لطر± fiل 

هي  نف�ص¬،  لبوaر  تتعفن“،   ì�ر÷� ”د´  مناورة  هي  �الأ�صو�أ  �ملناورة  ولعل  �ملو�جهة. 

تعفنها،  �نتظار  �إ¤  �ملجتمع،   ìجرو معا÷ة  من   kبدال تدعو،  كونها   ،Rبامتيا ال�أخالقية 

ت¨يبا  �أن  يكن  �إليهما  �مل�صار   Úملناورت� �أن  �أXن  ال   .èFنتا من  ذلك  على   Öيرتت ما  مع 

 Úملناورت� Ω�دîبديهي �أن ��صتa .على �ل�صفة �الأخرى Úال�صرت�تيجي� Úططîعن بال �مل

�لطر±  �إر�دة  ك�رش  بهد±  هو  �إ‰ا  �ل�ص¨§،  ��صرت�تيجيات  من  و�صو�هما   ،Úملذكورت�

�ملتعرVص لهما.

ذ�ت¬  بëد  وم≥�صود   k جد� و��صع  لتدمري  كان  ما  �أن¬  aرVصية  �إ¤  هنا  �الإ�صارة  وŒدر 

 kي�صتدعي الح≥ا ب¬، �صو±   Úملت�صبب� �أن¬، من وجهة نظر  لوال  �أن يëدç يف قطا´ غزة، 

 â– حما�ص   ºحك على  �ل≥�صاء  �أجل  من  هذ�   Ωدîو�صي�صت  ،k جد�  k ومكلفا  k و��صعا  k تعمري�

�إن  �لهد±.  �لع�صكري يف –≥ي≤ ذلك  �لعدو�ن  �أن a�صل  �القت�صادي بعد   ìل�صال� Vص¨§ 
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�إمكانية و�قعية للفرVصية �ملذكورة،  �ل�صوD�ل �لذي يطرì نف�ص¬ و�◊ال هذ√ هو: هل من 

�أΩ �أن �لهد± �ملذكور �نتهى? بناء علي¬: ما هو �لهد± �ال�صرت�تيجي �الآن? هل هو �إعمار 

k، والأي منهما �الأولوية? �إن �÷و�ب �ملبا�رش  قطا´ غزة a≥§ �أΩ �إ�ص≥ا• حكº حما�ص �أي�صا

k، و��صتîد�Ω �إعمار غزة الإ�ص≥ا• حكº حما�ص.  هو �أن¬ ال �صعوبة يف تن�صي≤ �لهدÚa معا

كي∞? عب تطبي≤ مناورتي ”�الإعياء“ و”د´ �÷ر�ì تتعفن“. تطبي≤ ي≥وΩ على قاعدة �أن¬ 

k د�خل كل بيâ يف قطا´ غزة، aلتوجد لها  �إذ� a�صلâ ”�إ�رش�Fيل“ يف مطاردة حما�ص ع�صكريا

م�صكلة �جتماعية يف كل بيâ �إذن.

Kالث ع�صر: ماPا بعد موؤ“ر اإعادة اإعمار غزة?: 

 âلي�ص aرتة  منذ  �إعالمي   èتروي عملية  �أو�صع  و�ص§  غزة  �إعمار  موD“ر  �نتهى  ل≥د 

 kصيء يذكر على �صعيد �الإعمار من �لناحية �لعملية. ما ّ” �أوال� çدëق�صرية، ولكن ⁄ ي

و�أولها  �ملطلوبة  �ل�صيا�صية-  �أد¥  -وبكلمة  �الإجر�Fية  �ال�صرت�طات  مع  �لتعامل  بدء  هو 

�إ‰ا  �ملذكورة  �مل�صا◊ة   Ωلو�جبة الإ“ا� �ل�رشو•  �أن   k �رّش� يعد  �لفل�صطينية. ⁄  �مل�صا◊ة 

ت≥ررها �لواليات �ملتëدة �الأمريكية و�ال–اد �الأوروبي، وتتمëور حول م�صاألة �العرت�± 

aعâ �جتماعات �ل≥اهرة يف �أو��ص§ �آذ�ر/ مار�ص بانتظار عودة  ب`”�إ�رش�Fيل“. من �أجل ذلك رمُ

 ºو��صتطال´ ر�أيه Úدة و�أوروبا، مل≥ابلة �ملعنيëير عمر �صليمان من �صفر√ للواليات �ملتRلو�

�مل�صا◊ة   Ωالإ“ا  Öو�ج �رش•  ”�لتز�Ω“ هي  كلمة  �أن  وهل  �ل�صيا�صية“،  ”�÷ملة  ب�صاأن 

�لفل�صطينية، وت�صكيل حكومة aل�صطينية ال تكون fiل ح�صار وم≥اطعة �لرباعية!?.

�أو�Fل  مع  وذلك  �مل�صا◊ة،  مباحãات  ال�صتÄنا±  �ل≥اهرة  �إ¤  وحما�ص   íتa وaد�  عاد 

عمر  �لوRير  �أن   Öب�صب وخال±  عجل،  على  �جتماعهما  لينف�ص  �أبريل،  ني�صان/  �صهر 

�لواليات  عن¬  تتناRل  ال  ك�رش•   “Ω�لتز�” كلمة   Ω�دîصت�� ب�رشورة  �أبل¨هما  �صليمان 

)�أبو  �أحمد قريع  �الأوروبي، وهو ما ال يو�a≤ علي¬ وaد حما�ص. كان  �ملتëدة، و�ال–اد 

عالء(، رFي�ص وaد aتí ملباحãات �ل≥اهرة، يف غاية �ل�رش�حة و�لوVصوì وهو يتëدç عن 

 Öن�ص ما   Öك`”�لكري�صتال“، ح�ص �صفا±  �عرت�±  �لتبا�ص;  ب`”�إ�رش�Fيل“ دون  �العرت�± 

�إلي¬. وجرى حديå عن �لعودة لالجتما´ يف �أو�خر ني�صان/ �أبريل. �إن قيمة �لتاأجيل ملدة 

�صهر من �لزمن لي�صâ و�حدة بالن�صبة للموD“رين من ناحية، ومنتظري �الإعمار يف �لعر�ء 

ب¨زة من ناحية �أخرى. 
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القت�صاد ال�صيا�صي لإعمار غزة

 íتaحركتي حما�ص و Úل¬ بعد تعلي≤ �جتما´ �ل≥اهرة ب åالأحمد يف حدي� Ω�عز çد–

عن KالKة خيار�ت:

�لتز�Ω حما�ص بال�رشو• �ملذكورة الأن ذلك هو وحد√ �لكفيل برaع �◊�صار.  .1

��صتمر�ر  �إ¤  يوDدي  ما  وهذ�  �ملطلوبة،  �ل�رشو•   Ωتلتز �أن  دون  حكومة  ت�صكيل   .2

�◊�صار، وتو�صيع¬ لي�صمل �ل�صفة. 

�صî�صيات  من  حكومة   ºدع  Ωوتلتز �◊كومة  يف  ت�صار∑  ال  �أن  ◊ما�ص  يكن   .3

ولكنها  �لديباجات،  يف  تîتل∞  قد  الح≥ة  �أو  �صاب≥ة  م≥رتحات  �أي  و�إن   .
32

م�صت≥لة

–اaظ على جوهر �مل≥رتحات �ل�صاب≥ة. 

وهكذ�، aاإن عز�Ω �الأحمد، �لناط≤ با�صº وaد aتí ملوD“ر �مل�صا◊ة، و–V âص¨§ تلبية 

k �إ¤ خ�صارتها. aهي �إما  �ل�رشو• �لدولية، وVصع حما�ص �أماK ΩالKة خيار�ت تف�صي جميعا

�أن ال تتناRل  �لذي بررت ب¬ وجودها و“ايزها، و�إما  �ل�صيا�صي  �أن تتناRل عن موقفها 

وتت�صبÖ يف ��صتمر�ر �◊�صار وتو�صيع¬ ومنع �إعادة �إعمار �ل≥طا´، و�إما �أن تتناRل عن 

بال�رشورة،  عليها   Úصوب�fi يكونو�  لن   ،Úم�صت≥ل حكومة   íل�صال  ºك◊� يف  موقعها 

�أماΩ �حتمال  k. وهكذ� aاإن حما�ص  k و�أوروبيا �أمريكيا  ºعليه k �أن يكون مرVصيا ولكن ال بّد 

�أحد Kالç خ�صار�ت باهظة: �إما خ�صارة جوهر موقفها �ل�صيا�صي، و�إما خ�صارة موقعها 

 “ì�يف �ل�صلطة، و�إما ��صتمر�ر �◊�صار وتاأخر �إعادة �إعمار قطا´ غزة وبالتا› ”تعفن �÷ر

�إ¤ ما �صاء �ˆ.

ونت�صاءل هنا عن خيار بديل ي≥وΩ على a�صل �الإعمار عن �لعملية �ل�صيا�صية، وذلك 

�ل�صيا¥  هذ�  يف  ي≥ع  معرو±.  هو  ما  على  �ل�صيا�صية“،  ”�÷ملة  ع≥بة   RاوŒ �أجل  من 

�صي¨ها،  تعددت  و�إن  aل�صطينية،  حكومة  بت�صكيل  �قرت�حات  عن  �ملتو�تر   åدي◊� ذلك 

هذ�  �ل�صيا�صية.  لل≥�صايا  برناجمها  يتعرVص  وال  �الإعمار،  �إعادة  هي  و�حدة  ملهمة  وذلك 

 ≥a�لعملية. رمبا يو� �إ¤  يفت≥د  �لنظرية، ولكن¬  �لناحية  قاºF من  �ل�صيناريو  �أو  �الحتمال 

�الأمر  ولكن  �الأRمة،  من   êرîكم �ملتناa�صان  �لفل�صطينيان  �لطرaان  �ÿيار  هذ�  على 

�ملوDكد �أن �لواليات �ملتëدة و�ال–اد �الأوروبي، ومن يف موقفهº، لن ي≥دمو� هذ√ �ÿدمة 

�أخل�ص   ،Ωبكل ما ت≥د k �أختº هذ√ �لن≥طة، وربطا �أد¥ ◊ما�ص. و�إذ  للفل�صطينيÚ، وبكلمة 

 k k للفل�صطينيÚ دون Kمن �صيا�صي باهظ جد� �أو �قت�صاد�  kماال Ωولن ي≥د ⁄ k �أحد� �إن   kالFقا

�أن  ن�صينا  �إذ�  �إال  و�لبعيد،   Öل≥ري� �لتاريخ  و�أمãولة  �لتجربة  ت≥ول¬  ما  هذ�  هوDالء.  يدaع¬ 

.∞ãل�صيا�صة �ملمار�صة هي �قت�صاد مك�
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