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 وانعكاساهتا على حركة محاس 2012حرب حجارة السجيل 

 1شعاع جالل �يف كممجي
 

 :امللخص
 

  محاس   مكانة   تعزيز   يف  2012 السجيل   حرب   إسهام   مدى   على   الضوء   لتسليط   البحث   جاء 
وإظهار   سياسياً  أثناء   العسكري   أدائها   تطور   وعسكر�ً،    على   الضوء   وتسليط   املعركة،   خوض   يف 

 .   السجيل   حرب   يف   املفاوضات   وجمر�ت   املعركة   على   التأثري   يف   العريب   الربيع   وبيئة   املصري   الدور   أتثري 
  الذي   السياسي   لالنعزال   ختفيف   نقطة   شّكلت   السجيل   حرب   أن   إىل   الدراسة   خلصت   وقد 
  إىل   مكانتها،   وتعزيز   شعبيتها   وإثبات   محاس   حركة   شرعية   وإعادة   محاس،   حركة   على   احمليط   فرضه 
والتفاوضية،    العسكرية،   جوانبها   مجيع   من   املعركة   إدارة   على   قدرهتا   محاس   أثبتت   فقد   ما،   حدٍّ 

  تلك   يف   أظهرت   وقد   ومدروسة،   خمططة   حمددة   اسرتاتيجيات   وفق   وسارت   واإلعالمية، وامليدانية، 
  كبري   أتثري  املصري  للدور  كان   وقد . معركة  أي  خلوض  وقت  أي  يف  واجلهوزية  االستعداد  مدى  املعركة 
  احلكومة   عليه   ما كانت   خالف   مرسي،   حممد   الرئيس   رائسة   يف   خصوصاً   احلرب،   جمر�ت   على 

  وإمنا   والتنديد،   الشجب   على   فقط   يقتصر   مل   الذي   تعاونه   أظهر   مبارك، فقد   برائسة   السابقة   املصرية 

  . الفلسطينية   القضية   مصلحة   يف   تصبّ   وعملية   واقعية   خبطوات   خطى 

 
حافظ  عاماً. حاصل على ماجستري ختصص تربية وحضارة.    25، وحمكوم ابلسجن  2003جنني. معتقل منذ سنة  مدينة  من    1

وسرية حياة ابن كثري، واحلروب   وسرية املصطفى،  لكتاب هللا. له عدة مؤلفات منها كتاب سؤال وجواب يف عقيدة األحباب، 
 على غزة، وصور وعرب من خالفة عمر. 
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 :املقدمة
 

انطلقت شرارهتا يف سنة   اليت  األقصى  انتفاضة  مثّلت  الشعب   2000لقد  اتريخ  مهماً يف  مفرتقاً 
الفلسطيين، ذلك أ�ا شّكلت بداية انطالقة العمل العسكري املسّلح واملنظم، الذي أخذ ابلتطور تدرجيياً  
حىت أصبح مبا يشبه اجليوش الصغرية اليت تعتمد أسلوب حرب العصاابت، واليت حتدَّت اجليش اإلسرائيلي 

النار، وزرع العبوات، وتفجري الدابابت، وحفر األنفاق، ودولة االحتالل من خالل عمليات إطالق  
اجليش  أجرب  الذي  األمر  الصواريخ،  إطالق  وتطوير 
وهكذا  غزة،  قطاع  من  االنسحاب  على  اإلسرائيلي 
وألول مرة يف اتريخ الشعب الفلسطيين تتحرر مساحة 
جغرافية معينة، ويتشكل فيها كيان سياسي وعسكري 

املقاومة   بدأت  بكل حركاهتا يف قطاع غزة  مقاوم. مث 
وعلى رأسهم حركة محاس ببناء البنية التحتية للمقاومة  
واألنفاق  الصواريخ  سالح  بتطوير  وبدأت  املسلحة، 
الذي تُرجم بسرعة بعملية الوهم املتبدد، فقامت دولة  
االحتالل بفرض حصار خانق على قطاع غزة، األمر 

ليات اجلهادية، وإطالق الصواريخ وتبعها توغالت إسرائيلية،  الذي دعا املقاومة إىل تنفيذ الكثري من العم
وتصفيات لكثري من رموز املقاومة. وهكذا الطريق قصرية جداً حنو احلرب األوىل اليت خاضها القطاع  

يوماً، اتركة خلفها آالف الضحا� واإلصاابت. استمر    22، حيث استمرت تلك احلرب  2008سنة  
حلصار اخلانق، ومل تنتِه تلك احلرب ابتفاق وقف إطالق النار أو هدنة  نزيف القطاع، واشتدت حالة ا

واضحة املعامل، بل اعتمد اجليش اإلسرائيلي يف إ�اء تلك احلرب على أمل ردع املقاومة، األمر الذي 
سرعان ما تبّني أنه أمل خائب، وهكذا تدهورت األمور مرة أخرى إىل الضرابت املتبادلة، وخصوصاً  

ق ثورات الربيع العريب، األمر الذي شّجع سكان القطاع على التطلع حنو احلرية، والعمل على  بعد انطال
االستفادة من هذه الثورات، والتقّوي ابلسالح الذي أمكن هتريبه إىل قطاع غزة بفضل تلك الثورات 
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اسرتا إىل  فعادت  االحتالل،  دولة  أرعب  الذي  األمر  وهو  وليبيا،  يف مصر  تيجيتها  العربية وخصوصاً 
القدمية بعدم السماح ألي هتديد قريب من حدودها، وهكذا شّنت حرهبا الثانية على القطاع، حرب  

، اليت بدأهتا ابغتيال القائد الكبري لكتائب القسام، 2012حجارة السجيل  
أمحد اجلعربي، وسرعان ما تدخلت الوساطات األمريكية واملصرية لوقف  
هذه احلرب، وعلى العكس من احلرب اليت سبقتها، واليت مل تنتِه ابتفاق  

  2012لوقف إطالق النار أو حىت هدنة واضحة املعامل، فقد انتهت حرب  
إ لوقف  وقّلة ابتفاق  مدهتا،  قصر  من  ابلرغم  الطرفني  بني  النار  طالق 

ضحا�ها نسبياً مقارنًة مع حرب الفرقان، ولقد كانت هلذه احلرب أمهية  
خاص.   بشكل  محاس  وحلركة  عام،  بشكل  للقطاع  ومعنوية  اسرتاتيجية 

أن هناك أمهية ابلغة   ، وال شكّ 2012ولذلك فإن موضوع البحث املركزي يدور حول هذه احلرب سنة  
إلجراء هذا البحث؛ ألن دميومة الصراع واحلصار على قطاع غزة ما زالت قائمة، خصوصاً وأن القطاع  

 من خاض حرابً اثلثة بعد حرب، حجارة السجيل، بسنتني فقط. وقد ترّكز سؤال البحث املركزي: 

 يف تعزيز مكانة محاس سياسياً وعسكرً�؟ 2012إىل أي مدى أسهمت حرب 
 وللوصول للهدف املطلوب واإلجابة عن سؤال البحث املركزي، ال بُدَّ من دراسة املواضيع التالية: 

 ؟ 2012هل استعدت محاس كما ينبغي حلرب  .1
 هل حققت محاس أي إجنازات سياسية على الساحة الفلسطينية أو على الساحة الدولية؟ .2

 العسكري؟ احلركة  أداء على ملموساً  تطوراً  سمحا أظهرت  هل .3

 ما الدور املصري وبيئة الربيع العريب يف التأثري على املعركة وجمر�ت املفاوضات؟  .4

 
 : فرضية البحث

 

يف تقوية مكانة حركة    2012تتحدد فرضية البحث يف اآليت: لقد أسهمت حرب حجارة السجيل  
محاس، وتعزيز مواقعها سياسياً من خالل شرعنة املقاومة يف وطن حمتل مسلوب احلقوق واحلر�ت، وتغّري 

 نظرة العامل للحركة من حركة إرهابية إىل كيان مقاوم على أرضه لصّد العدوان اخلارجي على شعبه. 

 أمحد اجلعربي
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 :منهجية الدراسة
 

، مقارنة  2012اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي جملر�ت وأحداث حرب السجيل  
 ، وذلك ملالءمته أغراض الدراسة. 2008حبرب  

 

 : حدود البحث
 

 . ز البحث على قطاع غزة وحركة محاسركَّ احلدود املكانية: 

 . 2008املقارنة حبرب الفرقان  ، مع2012 ركَّز البحث على حرب احلدود الزمانية: 
 

: : حرب الفرقانأوالً   
 

بدأت  2008/ 12/ 27يف     حرابً   " إسرائيل " ، 
"عملية   اسم  عليها  أطلقت  غزة  قطاع  على 
املقاومة   عليها  وردت  املصبوب"،  الرصاص 
"معركة   مستها  بعملية  القطاع  يف  الفلسطينية 

قيادة  ،  الفرقان"  وضعته  الذي  اهلدف  وكان 
حركة   حكم  "إ�اء  هو  احلرب  هلذه  االحتالل 

الفلسطينية  الوطنية  املقاومة  على  والقضاء  القطاع"،  يف  قصف    ومنعها   ، محاس    " إسرائيل " من 
 2ابلصواريخ. 

عن اإلفصاح والكشف بصراحة عن أهداف حرهبا على قطاع غزة،   " إسرائيل " ابلرغم من امتناع 
وتضارب تصرحيات قيادهتا حول هذه األهداف، إال أننا ميكن أن نستخلص من هذه التصرحيات  

املعلنة  األهداف  ال   منها   ، مجلة من  للمجموعات  التحتية  البىن  قطاع  تدمري  املسلحة يف  فلسطينية 
وشلِّ  من    غزة،  القريبة  اجلنوبية  اإلسرائيلية  والبلدات  املدن  ابجتاه  الصواريخ  إطالق  على  قدرهتا 

 
    https://www.aljazeera.net، انظر:7/8/2022.نت، املوسوعة، قطاع غزة، موقع اجلزيرة أبرز حروب إسرائيل على 2
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تدمري األنفاق املفتوحة بني قطاع غزة من جهة، واألراضي  ، و القطاع 
املصرية من جهة أخرى، واليت تستخدم يف عمليات هتريب األسلحة  

قطاع   داخل  مل إىل  املسلحة   ة صلح غزة  الفلسطينية  ،  اجملموعات 
شاليط  و  جلعاد  اإلسرائيلي  اجلندي  مكان  إىل  الوصول  حماولة 

Gilad Shalit    الذي حتتجزه بعض التنظيمات الفلسطينية املسلحة؛
 3. هبدف حتريره 

"املفاجأة"، حيث قصفت   22لقد استمرت احلرُب   يوماً، واعتمدت "إسرائيل" فيها على عنصر 
واالغتياالت   العشوائي  القصف  إىل  ابإلضافة  الشهداء،  مئات  وخّلفت  للشرطة،  مواقع  "إسرائيل" 

 والرتويع، وحماولة دّب الرعب والروع بني سكان القطاع. 
ملو  الباقي  الوحيد  األمر  أبن  اإلحياء  إىل  "إسرائيل"  إما وقد عمدت  يتلخص  الصواريخ  هذه  اجهة 

ابلعودة الحتالل قطاع غزة، أو البحث عن ردٍع يوفر هلا هدنة طويلة. والواقع أن "إسرائيل" عمدت من  
التحتية،   البنية  القتل الكثيف والتدمري الشامل يف  العملية اليت أمستها "الرصاص املصوب" إىل  خالل 

د أ�ا ستمنحها الراحة ألطول فرتة ممكنة"، غري أن  "كي الوعي" اليت تعتق  "حاولت أن جتّسد سياسة
بتدرج؛   اإلسرائيلي  الردع  التآكل يف  وتواصلت عملية  تدم طويًال،  مل  احلرب  �اية  بعد  السياسة  هذه 

 4بصاروخ يف هنا وصاروخ هناك. 
اطق  يف منخصوصاً  مقاومة ابسلة يف مواجهة القوات اإلسرائيلية،    قاتلون من الفصائل كافةً املظهر  أ

وقد استمرت ،  بيت الهيا وجباليا، اليت كانت هدف االخرتاقات اإلسرائيلية الربية املبكرة  ،مشال قطاع غزة
احلرب. كما   �اية  املناطق حىت  املتمركزة يف هذه  اإلسرائيلية  القوات  املقاومة على  هجمات وحدات 

يف بعض املواقع، استمر    الةشهدت األحياء شرق مدينة غزة، يف الزيتون والتفاح، مقاومة ال تقل بس 

 
غزة    3 على  احلرب  ونتائج  موقع  2009- 2008أهداف  الفلسطيين  ،  الوطين  املعلومات  واملعلومات وكالة    -مركز  األنباء 

     https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4221)، يف:وفاالفلسطينية (
حناس،  4 األامل"  فادي  العسكري شهد  (،مين  غامن  هنيدة  يف  املركز    :رام هللا (  2013 اإلسرتاتيجي   "مدار "تقرير    ، )حمرر" 

 ). 2013، الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية "مدار"

 جلعاد شاليط 
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قاتلون أ�ماً طويلة يف خنادق حتت األرض، يعتاشون على قليل من املاء والطعام، ابنتظار فرصة ساحنة  امل
وقد اتضح أبرز األدلة على صمود املقاومة يف االحتفاظ ،  ملهامجة املدرعات أو الوحدات اإلسرائيلية

صواريخ غراد، طوال أ�م احلرب، وحىت بعد ساعات من ابلقدرة على إطالق الصواريخ، مبا يف ذلك  
 5.ولكن أداء املقاومة العسكري شهد قصوراً أيضاً  ، وقف إطالق النار

الفرقان   حرب  خوض  اإلسرائيلي، 2008بعد  اجليش  أمام  بصمودها  محاس  حركة  انتصرت   ،
رصاص املصوب"، �اية  واستطاعت محاس وفصائل املقاومة الفلسطينية األخرى ابلتدريج منذ عملية "ال

 ، حتطيم ما يسمى "بقوة الردع اإلسرائيلية". 2009وبداية   2008سنة  
للتضحية أمام انسداد    واالستعداداإلرادة والصمود  قوة متثلت يف  عناصر  من هنا فقد أظهرت املقاومة  

لى حترك املراهنة ع، وكذلك  تالحم الشعب مع املقاومة واستعداده لتحمل الصعاب ، و اخليارات األخرى
طوط  اخل "إسرائيل"إن ختطت  ة، لبنان وسوري ،املراهنة على اجلبهة الشمالية، و الشارع الفلسطيين والعريب

 6للعدو. ملراهنة على ضعف اجلبهة الداخلية ا ر؛ماحل
فقد عزز هذا االنتصار يف نفوس الشعب الفلسطيين أن هزمية الصهاينة هو مشروعه القادم وحترير  
فلسطني كاملة، أما فيما يتعلق بنظرة "إسرائيل" وسياستها جتاه غزة، وملاذا تشّن عليها حرابً كل سنة أو  

 سنتني؛ ذلك أن األمن هو اهلاجس الذي تعيش فيه الدولة العربية منذ نشأهتا.  

 
 ، انظر:26/3/2009، مركز اجلزيرة للدراساتموقع  "،"احلرب على قطاع غزة :حتليلية  ورقةبشري �فع،  5

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2009/2011721185228968739.html 
 ، يف: 27/1/2009 " مركز اجلزيرة للدراسات،،وليد سكرية، "قراءة إسرتاتيجية يف احلرب على غزة 6

https://studies.aljazeera.net/ar/files/2009/201172233041656388.html 
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   : 2012السجيل حرب حجارة  :اثنياً 
 

 :مقدمات احلرب وأسباهبا .1
اإلسرائيلي سنة   العدوان  اللعب على حافة   2012كانت مقدمات  أفق  تلوح يف  على قطاع غزة 

املواجهة الواسعة بني فصائل املقاومة الفلسطينية وجيش االحتالل اإلسرائيلي، مع سعي بفرض قواعد  
 لعبة جديدة يف التعامل مع ُختوم القطاع.

ابغتيال عدد  2012/ 14/11يف    حجارة السجيلبدأت عملية  
من القادة العسكريني يف حركة محاس، وعلى رأسهم أمحد اجلعربي  

عزّ  تعتقد    قائد كتائب  ما  واستهداف  القسام،    " إسرائيل"الدين 
 أماكن ختزين صواريخ طويلة املدى ومنصات إطالق صواريخ.   اأب�

ف  جوي مكثّ شارة لبدء عملية عسكرية اعتمدت على قصف  إلت عملية اغتيال اجلعربي  وقد مثّ 
قامت    أكتوبر  /ولتشرين األ  15التايل  ، ويف مساء اليوم  "إسرائيل"خرين فشلت هبا  آهبدف اغتيال قادة  

ة صواريخ  دّ الفصائل ابخرتاق اخلطوط احلمر بعد إطالق سرا� القدس التابعة حلركة اجلهاد اإلسالمي عِ 
ففتح بعد ذلك بوابة استهداف قلب وريشون لتسيون القريبة منها،  أبيب   تل  استهدفت مدنيَيت ،  5فجر  

 كم من قطاع غزة.  70فلسطني احملتل ومدينة القدس احملتلة على بعد 
سيدة،    11طفًال، و   42فلسطينياً، من بينهم    162وأفضى العدوان اإلسرائيلي على غزة إىل مقتل  

مسناً. وهاجم    88سيدات، و  207طفالً، و   431من بينهم    1,222مسناً، بينما بلغ عدد املصابني    18و
العدوان    االحتالل اإلسرائيلي بينها مقرات حكومية،    1,500  حنو خالل أ�م  القطاع، من  هدف يف 

ت  أما يف اجلانب اإلسرائيلي فقد أدّ .  وخمازن أسلحة ،  وأنفاق، ومنصات صواريخ، ومنازل، و�شطون ابرزون 
إسرائيلياً،    240هم جند�ن، بينما بلغ عدد اجلرحى  عملية حجارة السجيل إىل مقتل ستة إسرائيليني، من بين 

إطالقها من قطاع    صواريخ متّ   1,506  حنو   " إسرائيل " وذلك حسب املصادر اإلسرائيلية. كما سقط على  
حلساابت شركة    ووفقاً ،  ابإلضافة إىل تل أبيب والقدس غزة، استهدفت مستوطنات اجلنوب احمليطة ابلقطاع،  
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(العلوم   مليار    1.1وصلت إىل  تكلفة احلرب  ، فإن  2012/ 17/11  يف) اليت أجرهتا  BDIاالقتصادية 
 7أسبوع. يف مليون دوالر)  277.8(حوايل  شيكل

ضمن حروب العقاب جتاه غزة، فقد سبقها    2012وتصنف حرب  
صفقة تبادل األسرى "وفاء األحرار"، وارتفعت أرصدة    2011يف سنة  

املقاومة وااللتفاف الشعيب حوهلا وانطالق الربيع العريب، وبعدما تبّدلت  
اإلخوان   مجاعة  حكم  إىل  مبارك  حكم  من  مصر  يف  احلكم  منظومة 
املسلمني، وفوز حممد مرسي يف االنتخاابت، وعزز مفهوم ضرورة معاقبة  

د اجلعربي وهو ميسك بيد اجلندي اإلسرائيلي جلعاد  غزة صورة القائد أمح
 8شاليط. 

متثّلت أهداف حرب السجيل يف اختبار النظام املصري وإحراجه يف ظلِّ عدم االستقرار السياسي  
واالقتصادي وهزِّ عالقة النظام اجلديد مع واشنطن، وكذلك كشف قدرات املقاومة والتعاطي معها،  

القبة احلديدة، وتوجيه ضربة مؤملة حلركَيت محاس واجلهاد اإلسالمي يف الضفة  ومن مث كشف قدرات 
 9الغربية وغزة. 

، الباحث اإلسرائيلي "حددت إسرائيل هدفاً متواضعاً إىل حّد  Ehud Yaariوقد قال إيهود إيعاري  
تسعى يف  ما، حلملتها املسماة "عمود السحاب" ال يتضمن إزاحة نظام "محاس" من غزة مثلما كانت  

 
" موقع  ،2012العام    غزة يفحتوالت وسياسات املشهد اإلسرتاتيجي بعد العدوان اإلسرائيلي على  "حممد غازي اجلمل،    7

   http://mesc.com.jo/Studies/Studies_16.html#_ftn1، يف: 2013مركز دراسات الشرق األوسط، عمان، 
 . 17/11/2012 حبسب أسعار 3.96بـ  الدوالر مقابل الشيكل اإلسرائيليمالحظة: مت اعتماد سعر صرف  

أبو  8 الرنتيسي  وطفة  حممود  ونتائج"الورقة األوىل:  ،  وهيثم  دراسة    2014و  2012،  2008  حروب غزة أسباب وعمليات 
الدراسي  " مقارنة، لليوم  التحوالت اإلقليمية  ورقة حبثية مقدمة  ، معهد  ""اآلاثر اإلسرتاتيجية للحروب على غزة يف ظل 

 . 32 ، ص8/10/2015اإلسرتاتيجية ومركز الدراسات اإلقليمية، غزة،  فلسطني للدراسات 
"دراسة حتليلية   قراءة تقييمية للتغطية اإلعالمية العربية والدولية خالل احلروب على غزة"الورقة الرابعة:  أمحد أبو السعيد،    9

، معهد "يف ظل التحوالت اإلقليمية  "اآلاثر اإلسرتاتيجية للحروب على غزة  ورقة حبثية مقدمة لليوم الدراسي  ،"نقدية"
 . 230 ، ص8/10/2015اإلسرتاتيجية ومركز الدراسات اإلقليمية، غزة،  فلسطني للدراسات 

 حممد مرسي

http://mesc.com.jo/Studies/Studies_16.html#_ftn1
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املاضي، وال ا�يار كامل جلناح "محاس" العسكري، إن اهلدف كما حدد بيان مسؤول إسرائيلي ابرز  
 10هو هدنة طويلة األمد على طول احلدود مع غزة". 

،  2006أما العوامل اليت ساعدت على اندالع تلك احلرب فهو حصار قطاع غزة املتواصل منذ سنة  
اليت   الضيق  العامل  وحالة  عن  واالنعزال  االقتصادي،  والركود  البطالة  وكذلك  القطاع،  سكان  يعيشها 

 اخلارجي، كل هذا وغريه كان سبباً الشتعال احلرب.
ابراك   إيهود  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  يف    Ehud Barakوحّدد 

ز قوة  اليوم التايل لبدء العملية أهدافها رمسياً؛ ابلقول إ�ا "أوًال: تعزي
الصواريخ   برتسانة  أضرار كبرية  إحلاق  اثنياً:  اإلسرائيلي،  الردع 
الفلسطينية، اثلثاً: تسديد ضرابت مؤملة إىل محاس، رابعاً: تقليص  

 11إمكان إحلاق أضرار ابجلبهة الداخلية". 
حتليل أو هتديد دقيق ألهداف احلرب، لكن األرجح أ�ا كانت حرابً أبهداف حمدودة،    درمبا ال يوج

تضمنت مغامرة هلا اعتبارات داخلية، مع توجيه رسالة إىل محاس بعدم التمادي يف السماح للفصائل  
 الصغرية ابلقيام بعمليات ضّد "إسرائيل". 

املصادر الرمسية اإلسرائيلية هي وقف  األهداف املعلنة حبسب  إن  
إطالق الصواريخ، ومنع املقاومة من تغيري قواعد االشتباك، واستعادة  

اإلسرائيلي للجيش  الردع  نتنياهو هيبة  بنيامني  أراده  ما  ولكن   ،  
Benyamin Netenyahu    االنتخاابت  من يف  حظوظه  تصعيد 

ية والتغطية على املقبلة عرب صورة انتصار يف غزة، وفرض األجندة األمن
   12االقتصادية.املطالب االقتصادية واالجتماعية اليت أنتجتها األزمة 

 
 .18/2/2013، عّمان، الغد، صحيفة إسرائيل ونظرية االحتواء املزدوج مبساعدة مصرية، أمحد عزم 10
شلحت،    11 وفائض  "أنطوان  السياسية  املتاهة  بني  اليمني،إسرائيل  لدى  الفلسطينية  "القوة  الدراسات  مؤسسة  ،  جملة 

 .219 ، ص 2013شتاء ، 93 عددالدراسات الفلسطينية، بريوت، ال
 . 11/2012/ 26.نت، جلزيرة، االرمحن فرحانة، العدوان على غزة.. الدوافع واملآالت عبد 12

 إيهود ابراك 

 بنيامني نتنياهو
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فقد كانت هذه احلرب ذات طابع خمتلف من حيث النتائج مقارنة بغريها، حيث امتازت ابلتوقف السريع،  
   من اجلانب اإلسرائيلي الذي بدأها.   خصوصاً 

وانتهت يف    2012/ 11/ 14قصر مدهتا إال أن حرب حجارة السجيل اليت اندلعت يوم  من  رغم  على ال 
استكشافية فاحصة من قبل "إسرائيل" واجملتمع الدويل لطبيعة املتغريات اليت شهدهتا    حرابً   دّ ع ، تُ 2012/ 11/ 21

ووصول مجاعة  قراطي الذي حصل يف أكرب دولة عربية وهي مصر،  و وحتديداً انعكاسات التحول الدمي   ، املنطقة 
 ممثلني ابلرئيس حممد مرسي لسدة احلكم، وكذلك حماولة "إسرائيل" فحص قدرات املقاومة  ني اإلخوان املسلم 
 13للمقاومة. ومدى احتضان الشعب الفلسطيين  ،  ومدى تطورها 

 

 :املسار العمليايت للحرب.  2
 

احلشودات العسكرية واستدعاء  مل تكن هناك حرب برية أو أي نشاط برّي للعدو الصهيوين سوى  
قوات االحتياط للضغط يف سبيل حّل األزمة، ولقد لوحظ تعزيز موقع زكيم العسكري على مشارف 
بلواء مدرع، ولواء مشاة وكتيبة هندسة، وبطار�ت مدافع، وتعزيز موقع �حل عوز   الشمالية  القطاع 

وتُعزى ولواء مشاة وسرية جرافات،  بكتيبَيت دابابت  اخلامس من    شرق غزة  اليوم  التعزيزات يف  كثافة 
  14احلرب لتشكيل ضغط على املقاومة اليت كانت تقديراهتا ابستبعاد الدخول الربّي. 

اليت بدأت بدخول    2008على عكس حرب  
عمق   الخرتاق  حماور  ثالثة  خالل  من  برّي 
القطاع؛ حمور �حل عوز، وحمور املنطار كارين  
نتسارمي، وحمور الشمال زيكيم، حيث إنه كان  
يف   العمليايت  التمدد  وجنح  غزة،  مدينة  ابجتاه 

 
 ، يف: 2020/ 15/11 حسام الدجين، الشهيد أمحد اجلعربي وحجارة السجيل، موقع وكالة شهاب اإلخبارية، 13

 https://shehabnews.com/p/72729   
    دراسة   2014و  2012،  2008  حروب غزة أسباب وعمليات ونتائج"الورقة األوىل:  ،  وهيثم الرنتيسي  وطفة  حممود أبو  14

 . 34 ص  " مقارنة،

https://shehabnews.com/p/72729


          واالستشاراتمر�ز الز�تونة للدراسات                          12  

قصف متهيدي، ومّثل  الوصول إىل ختوم املدينة يف الشمال وإىل عمق األحياء اجلنوبية منها، وسبق ذلك  
   15هدف العدو يف الوصول إىل عمق شخصيات املقاومة وتدمري قوهتا العسكرية. 

أما من الناحية اجلوية يف حرب السجيل فقد نفذت 
أجواء  يف  الطلعات  من  عدداً كبرياً  احلربية  املقاتالت 
اجلوية   الغارات  من  عدد كبري  بتنفيذ  وقامت  املنطقة، 

الفارغة   1,400جتاوزت   األراضي  استهدفت  غارة، 
والزراعية، ومنصات الصواريخ ومرابضها، وعدداً من املراكز احلكومية وبيوت املدنيني، كما قامت إبلقاء 
والشجاعية  بيت حانون وبيت الهيا  "إخالء سكان  والشرقية مفادها  الشمالية  املناطق  املناشري فوق 

 16غزة متهيداً للعملية الربية".  والزيتون وتل اإلسالم إىل داخل مركز مدينة
سرتاتيجية اليت رسختها حرب  المن الوقوف على أهم التحوالت ا  دّ ال بأما على صعيد املقاومة فإنه  

 وهي:  ،ية ظهرت يف قدرات املقاومة الفلسطينيةاسرتاتيجحجارة السجيل؛ فهناك مخسة حتوالت 
 .  5ر  وفج 75أم   تل الربيع بصاروخيَ  ضرب  .أ

طراز  إطالق   .ب  من  حربية  طائرة  ابجتاه  جو  أرض  صاروخ  وإطالق    ، F–16  أو   16– فأصاروخ 
 حبرية.  على ابرجة  Cornetكورنيت 

 إسقاط طائرة استطالع يف عملية تكنولوجية واحلصول عليها.   .ج

 األمنية اخلارقة يف احلفاظ على صالبة اجلبهة الداخلية ومتاسكها.   ةالقدر  .د

 17إليران.بوقف سيناريو توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية   اإلسهام .ه
طوراً ملحوظاً اسرتاتيجياً يف إطالق املدفعية والصواريخ وتنوعها ما  ت   2012حرب السجيل  فقد شهدت  

وصلت إىل    ، وكورنيت، وكذلك تنوعت األماكن حبيث 5، وغراد، وفجر  107بني صواريخ قسام، وهاون، و 
، وتعّرضت تل الربيع املركز التجاري اإلسرائيلي هلجوم صاروخي اليت  1970مدينة القدس، ألول مرة منذ سنة  

 
 . 61–60ص ، نفسهاملرجع  15
 . 35املرجع نفسه، ص  16
 .11/2020/ 15 حسام الدجين، الشهيد أمحد اجلعربي وحجارة السجيل، وكالة شهاب اإلخبارية،  17
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، كما يوضح اجلدول التايل أماكن  1991مل تتعرض ملثل هذا اهلجوم منذ استهداف صدام حسني املدينة سنة  
 18إطالق الصواريخ وعددها:   توزع 

 

 
دراسة    2014و  2012،  2008  حروب غزة أسباب وعمليات ونتائج"الورقة األوىل:  ،  وهيثم الرنتيسي  وطفة  حممود أبو  18

 . 37–36ص  " مقارنة،

 أماكن توزيع الصواريخ حسب املكان املستهدف وعدد الصواريخ
 عدد الصواريخ  املكان م
 7 تل الربيع  1

 3 القدس  2

 1 هرتسليا 3

 201 بئر السبع  4

 118 أسدود  5

 87 اجملدل  6

 63 أوفيكم  7

 51 سديروت 8

 34 كر�ت مالخي  9

 45 نتفوت 10

 23 حتسرمي 11

 27 حتسور 12

 22 تسيلم 13

 18 كر�ت غات  14

15 8200 8 

 8 زوارق حربية  16

 5 ابملخيم 17

 151 احلشودات العسكرية خارج القطاع  18

 701 مواقع عسكرية  19

 1,573 اإلمجايل  
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ومما زاد من إضعاف اجلبهة الداخلية هو تلميح "إسرائيل" بعملية برية مل تكن مستعدة هلا، كما جتلى  
ألفاً من جنود االحتياط يف اليوم األول للحرب، وقد ارتفع هذا العدد يف اليوم    16يف إعالن استدعاء  

خذت يف بقية األ�م يف مربع ألفاً جندي احتياط يف اليوم الثالث، وقد أ  75ألفاً، وإىل    30الثاين إىل  
ما   قصف  وتكرار  السكانية،  الكتلة  على  العسكري  الضغط  وتكثيف  للمنازل،  اإلجرامي  القصف 

 19استهدف سابقاً. 
ابملقابل من إطالق املقاومة للصواريخ قامت "إسرائيل" إبطالق مئات القذائف الصاروخية يومياً،  

الغارات اجلوية على قطاع غزة، ولكن دون البدء يف عملية  وكان الطريان احلريب اإلسرائيلي يشّن  
 20برية. 

الظامل   والعريب  اإلسرائيلي  احلصار  من  ابلرغم 
وفصائل   محاس  له  تعرضت  الذي  والقاسي 
اإلمكا�ت   من  وابلرغم  غزة،  قطاع  يف  املقاومة 

وقته  تضيِّع  مل  غزة  فإن  الضئيلة،  ،  ا البسيطة 
وطوّ وقدّ  منوذجها،  ال مت  البىن  تحتية  رت 

قت على بلدان  رت صناعات عسكرية تفوّ بت عشرات اآلالف من اجملاهدين، وطوّ للمقاومة، ودرّ 
وأكثر عالقات خارجية. وابلرغم من محالت التشويه واحلصار     مساحةً كرب وأ   وعدداً   عربية أكثر ثراءً 

�هتا وقدراهتا  ت إمكا من طرف النظام اجلديد وأعوانه يف مصر، فإن املقاومة مل تفقد البوصلة، وظلّ 
    21الصهيوين. العدو    موجهة ضدّ 

 
اخلالدي،    19 وإسرائيل وليد  الصهيونية  مع  الفلسطينية(بريوت:    فلسطني وصراعنا  الدراسات  الثقايف    مؤسسة  والنادي 

 . 479 ص ، )2009 العريب،
  ، ) حمرر " يف هنيدة غامن ( ، اجلمود وتغري الواقع   : مشهد العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية ، " شحادة   س سيف وامطان   أبو عاطف    20

 . 58ص  )،  2013،  املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية "مدار"   :رام هللا   (   2013اإلسرتاتيجي   " مدار " تقرير  
، انظر:  8/2014/ 11  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،موقع  غزة املقاومة تعيد توجيه البوصلة،    صاحل،   حممد حمسن  21

https://www.alzaytouna.net      

https://www.alzaytouna.net/
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، وازدادت  كم   120من تطوير أنظمة صوارخيها، فازداد مداها إىل حنو    ، محاس   وحتديداً ،  متكنت املقاومة فقد  
ن كان حيلو لبعض الثوريني املتقاعدين أن  أ دقتها، كما ازدادت كمية املواد املتفجرة اليت حتملها. وهكذا، بعد  

، طوَّر اإلميان واإلرادة مدى هذه الصواريخ من بضعة كيلومرتات إىل  " �رية   و"ألعاابً   " عبثية " يسميها صواريخ  
، مث وسعت  2009/ 2008يف حرب الفرقان    ، للمالجئ حالة كانت تضطر حنو مليون إسرائيلي للذهاب  

لتشمل حنو ثالثة ماليني إسرائيلي، مث لتصل يف هذه املعركة إىل    2012الدائرة يف معركة حجارة السجيل يف  
 22إسرائيلي. كّل التجمعات الصهيونية يف فلسطني احملتلة، أي حنو ستة ماليني  

ية التحتية للقطاع، وفداحة اخلسائر اليت تكبدها  على الرغم من اخلسائر والدمار الالحق يف البن 
العدوان، فقد   الفلسطينية أصّرت على الصمود والثبات يف مواجهة  أهايل القطاع إال أن املقاومة 
صمدت املقاومة، وثبتت، ومن خلفها الشعب يدعمها ويساندها ويشّد من عضدها، واليت بدورها  

 مفاجآهتم ومهاراهتم القتالية. هيأت الستبسال املقاتلني، وتنفيذ خططهم و 
احلرب،   يف  متفّوقة  إدارية  صورة  املقاومة  رمست  وقد 

صعيد الناحية    متثّلت يف إدارة جوانب احلرب كافة؛ على  
البيا�ت   تصوير  يف  برزت  اليت  واإلعالمية  العسكرية، 
وإعداداها وتركيبها، ويف جمال احلرب النفسية والتجسس،  

التمرد   وتعطيل  ودعم  اجليش،  صفوف  يف  الداخلي 
وقواته   العدو  بني مجهور  الوحدة  تفتيت  بغية  النفسية  للحرب  إعداد خطط  يف  متّثل  االتصاالت 

 املسلحة وقيادته، وكذلك هبدف إاثرة الذعر والريب والتخبط. 
خالل احلرب أيضاً أبدت احلكومة يف قطاع غزة قدرة على إدارة الشؤون الداخلية، واستطاعت  

صمود ابلرغم من كل ما تعرضت من أذى، وقد خرجت من احلرب أكثر قوة نتيجة لنجاح كتائب  ال 
 23القسام وفصائل املقاومة يف إطالق الصواريخ على التجمعات اإلسرائيلية بشكل رادع. 

 
 املرجع نفسه.  22
(بريوت: مركز الزيتونة  حركة املقاومة اإلسالمية محاس: دراسات يف الفكر والتجربة  انظر: حمسن حممد صاحل (حمرر)،    23

 . 422)، ص 2014للدراسات واالستشارات،  
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 : اتفاق وقف إطالق النار والدور املصري.  3
 

تشرين الثاين/ نوفمرب،    21دخل وقف إطالق النار حيِّز التنفيذ عند التاسعة من مساء األربعاء  
مبوجب اتفاق جاء حصيلة النتيجة اليت انتهت إليها جولة القتال يف يومها الثامن من دون حتقيق  

ترميم  حكومة نتنياهو هدفها يف القضاء على خطر الصواريخ القادم من قطاع غزة، أو حىت إعادة  
احلماية   توفري  عن  عاجزاً  يبدو  وهو  ضرر،  من  مبزيد  أصيبت  اليت  اإلسرائيلي  اجليش  ردع  قوة 

 كم من قطاع غزة.   80على بعد حنو    لإلسرائيليني 
فقد انتهت احلرب ابتفاق ضمن مفاوضات سِلسة برعاية الرئيس حممد مرسي، وفيما يلي نص  

 24  : بنود االتفاق 
األعمال العدائية على قطاع غزة، براً، وحبراً، وجواً مبا يف ذلك  تقوم إسرائيل بوقف كل   •

 االجتياحات وعمليات استهداف األشخاص. 
تقوم الفصائل الفلسطينية بوقف كل العمليات من قطاع غزة جتاه اجلانب اإلسرائيلي مبا   •

 يف ذلك عمليات إطالق الصواريخ واهلجمات على خط احلدود. 
ألشخاص والبضائع، وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم  فتح املعابر وتسهيل حركة ا  •

ساعة من دخول االتفاق    24يف املناطق احلدودية، والتعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد  
 حيز التنفيذ. 

 يتم مناقشة أية قضا� أخرى إذا ما مت طلب ذلك.  •

للدور   احلرب كان  جمر�ت  وخط  االتفاق  هذا  ففي 
املصري أتثري كبري على جمر�ت احلرب، خصوصاً من رائسة  
هللا،   رمحه  مرسي،  حممد  ابلرئيس  املتمثلة  املصري  الشعب 

 The Washingtonفقد قالت صحيفة الواشنطن بوست  

Post    عدوان سافر" أبنه  اهلجوم، ووصفه  دان  إن مرسي 

 
دراسة    2014و  2012،  2008  حروب غزة أسباب وعمليات ونتائج"الورقة األوىل:  ،  وهيثم الرنتيسي  وطفة  حممود أبو  24

 . 66 ص  " مقارنة،
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قال "إن القاهرة لن ترتك غزة مبفردها، ومصر اليوم غري مصر األمس، والعرب  على اإلنسانية"، و 
ليسوا عرب األمس"، مث قال "حنن على اتصال مع شعب غزة وحنن مع الفلسطينيني، ونقف إىل  
جانبهم حىت يتوقف العدوان"، وقال كذلك "على إسرائيل أن تدرك أن هذا العدوان غري مقبول،  

 25رار يف املنطقة". وسيؤدي إىل عدم االستق 
أما من �حية شعبية، فكان للشعب املصري دور كبري يف خروج املظاهرات يف الشوارع تنديداً  
ابحلرب على غزة، ورفض كل ما ُمياَرس حبقه من جرائم ضّد اإلنسانية، والقتل العشوائي البشع ِحبّق  

 مجيع فئات الشعب الفلسطيين. 
ل الربيع العريب تفرض صعوابت ابلغة على حركة محاس بسبب  كانت البيئة اإلقليمية فيما قب فقد  

�ت الداخلية اليت  ، ابإلضافة إىل التحدِّ 2007 سنة  العزلة املفروضة عليها بعد استقالهلا ابلقطاع يف 
فإذا  ،  ، والسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية " إسرائيل " تواجهها يف إدارة قطاع غزة، والتعامل مع  

سنة   مثّ   2011كانت  العريب  قد  املشهد  يف  تغري كبري  بداية  سياسية    ملصلحة لت  أنظمة  تشكيل 
تعّرب و دمي  عن  قراطية  وكرامتها   ة راد إ   وعزهتا  بطيئاً إ ف   ، الشعوب  مضى  قد  الفلسطيين  املشهد  يف    ن 

يع العريب  حتوالته مقارنة ابملشهد العريب، وضمن هذا املشهد تقع حركة محاس اليت كان لثورات الرب 
 26. عليها   انعكاس كبري 

إن هذا التضامن املصري الواضح سواء من الرائسة املصرية أم على  
صعيد املوقف الشعب ما كان ليكن يف ظّل حكم حممد حسين مبارك،  
وإن أقصى ما ميكن أن تقوم به مصر يف أثناء حكم مبارك هو الشجب  
واالستنكار، على عكس حكم مرسي فقد أبدى تعاو�ً وأظهر جهوداً  

خالل إرسال رئيس الوزراء املصري إىل قطاع غزة  فعلية على األرض من  

 
"دراسة حتليلية   العربية والدولية خالل احلروب على غزةقراءة تقييمية للتغطية اإلعالمية  "الورقة الرابعة:  أمحد أبو السعيد،    25

 . 277- 276 ص  ،"نقدية"
،  2017/ 19/4موقع املركز الدميقراطي العريب،    "،" 2016- 2011"دور حركة محاس يف املقاومة الفلسطينية  أمحد عردوم، "  26

 https://democraticac.de/?p=45748يف: 

 حسين مباركحممد 
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بز�رة تضامنية، واإلعالن عن سحب السفري املصري، مبا متثله من خطوة جريئة من دولة كمصر هلا دورها  
   وعالقاهتا السياسية واخلارجية مع مجيع أطراف املنطقة. 
يف  قامت  اليت  العريب  الربيع  ثورات  مسار  إن 

    ، يبّني أ�ا قامت بسبب تونس ومصر وليبيا واليمن
إىل  وأّدت  بعضها  مع  تداخلت  عوامل  جمموعة 
واالحتجاجات   السياسية  ابحلراكات  القيام 

،  YouTube، يوتيوب  Twitterالشعبية، وساعد على قيامها شبكات التواصل االجتماعي من تويرت  
جتميع   على  الوسائل  هذه  وقدرة  احلديثة،  االتصال  وسائل  من  معينة،  وغريها  فكرة  حول  الشباب 

سهمت يف تعبئة اجلهود  أوأفسحت اجملال أمام فئات الشباب ابلتواصل واالتفاق للخروج يف مظاهرات، و 
 27الشبابية من أجل القيام ابلثورات ضّد األنظمة السياسية. 

لسياسي  من املهم جداً هنا أن نرى أن حالة الربيع العريب أتت بتغريات كبرية جداً على املستويني ا
واالجتماعي يف البلدان العربية، وحنن نتحدث ابألخص عن دولتني من أهم الدول العربية اترخيياً وحىت  

سياسياً يف تداخالت القضية الفلسطينية؛ أي مصر وسورية، ومصر حتديداً ملا هلا من ثقل ودور  –جيو
االسرتاتيجي واملوقع  الناعمة  وقوهتا  السكان  عدد  بسبب  مهم،  والدور    اسرتاتيجي  االقتصادية  والقوة 

التارخيي يف القضية الفلسطينية وجوارها، لكل ذلك دور كبري وحموري، ابلتايل، فال بُدَّ أن الزلزال السياسي 
الذي حدث فيها قد أثّر يف القضية الفلسطينية، أي أن القوى السياسية والثورية يف هذه البالد والشباب 

فلسطينية ابلقضا� ذات البعد الوطين، وحتد�ت احلياة اليومية رمبا أغنتهم  رمبا انشغلوا وقتياً عن القضية ال
  28أو أشغلتهم عن االهتمام ابلقضية الفلسطينية، وبدا الرتاجع ابالهتمام ابلقضية الفلسطينية.

 
رسالة ماجستري، جامعة    " ،2017–2011  اخلارجية األردنية جتاه أزمات الربيع العريبالسياسية  "توجهات  سالم السواعري،    27

 https://meu.edu.jo/libraryTheses/5adc4079b83cc_1.pdf ، انظر:25-24  ص، انالشرق األوسط، عمّ 
"اآلاثر    ورقة حبثية مقدمة لليوم الدراسي   " أثر التطورات اإلقليمية على املقاومة الفلسطينية،"الورقة الثانية:  سعيد احلاج،    28

اإلسرتاتيجية ومركز الدراسات  ، معهد فلسطني للدراسات  "اإلسرتاتيجية للحروب على غزة يف ظل التحوالت اإلقليمية
 . 146 ، ص8/10/2015اإلقليمية، غزة، 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/5adc4079b83cc_1.pdf
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إن صعود اإلسالميني خصوصاً يف مصر بعد سقوط نظام الرئيس املصري السابق حسين مبارك،  
وسنداً للقضية الفلسطينية، فالتطورات ستمكن حركة محاس من تشكيل جبهة ممانعة قوية  شّكل قوة  

 29تقف أمام "إسرائيل" تغنيها عن الثمن الذي تدفعه مقابل مقاومتها املسلحة.
فاملتغّري األساسي أنه خالل حرب حجارة السجيل كانت الثورة حتكم بشخص الرئيس مرسي، لذلك 

� احلالة العربية واإلقليمية واإلسالمية متفاعلة جداً مع احلرب منذ األ�م األوىل، وكان هناك اشتباك  وجد
سياسي كبري جداً داعم للمقاومة والصمود األسطوري وإلبداعات  
املقاومة، وكيف كانت قيادات املقاومة خترج يف قلب القاهرة وتعلن  

شروطه وتفرض  وصمودها،  املقاومة  انتصار  العدو  عن  على  ا 
هترع    Hillary Clintonاإلسرائيلي، وكيف كانت هيالري كلينتون  

الرئيس مرسي ساعات طويلة حىت   مباشرة إىل مصر، وجتتمع مع 
 30خيرج وقف إطالق النار. 

 

 : : أتثريات احلرباثلثاً 
 

 :أتثري احلرب على مكانة محاس السياسية.  1
 

على غزة آاثراً ابلغة على كافة الصعد احمللية واإلقليمية والدولية، وفيما يلي إطاللة    2012حرب    تترك
احلرب أعادت ملصر دورها وبلو�ا اإلسالمي اجلديد، مما يعين أتثريات ابلغة على    ؛ أن على حزمة منها

دور محاس   خت احلرب رسّ ، كما  سرتاتيجيالمستقبل اإلقليم، وداعمة لدور اإلسالميني فيه يف األفق ا
على  لفرص جديدة  أمامها  اآلفاق  وفتحت  مكانتها،  من  ورفعت  الفلسطينية،  السياسية  اخلريطة  يف 

ت على تراجع مكانة "إسرائيل" يف املنطقة،  تفامهات التهدئة دلّ ، كما أن  الصعيدين اإلقليمي والدويل 
عودة الدولة العربية للدفاع   وتغري مواقف الدول املركزية فيها جتاه تل أبيب كمصر وتركيا. وعززت صورة

 
 . 70ص   " ، 2017–2011 السياسية اخلارجية األردنية جتاه أزمات الربيع العريب"توجهات سالم السواعري،   29
 . 148-147ص  "أثر التطورات اإلقليمية على املقاومة الفلسطينية،"الورقة الثانية: سعيد احلاج،  30

 هيالري كلينتون 
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،  Oslo Accordsو  أوسل   اتفاق  عن وجودها، بدالً من البحث عن دور يف املنطقة كما حدث عقب
خمرجات احلرب أبرزت ز�دة احنسار النفوذ األمريكي، فعلى الرغم من أن واشنطن قادت التحركات من  

 31. "إسرائيل"ملصلحة ، وال هاتصلحاخللف عرب مصر وتركيا، فإن حمصلة املواجهة مل تكن مل 
، إذ عرف االحتالل فيها أن  الفلسطينية  املقاومةيف اتريخ    مهمة حمطة    لت معركة حجارة السجيلمثّ 

الشعب الفلسطيين ابت ميلك مقاومة صلبة عاقلة متوثبة مستعدة، وليست ابهلاوية املندفعة، وكذلك  
 32.أن هلذه املقاومة حاضنة صلبة وحانية مل ولن ختذهلا يف يوم من األ�م اً عرف جيد

وإثبات    2012إن حرب   وإعادة شرعية حركة محاس،  السياسي،  لالنعزال  نقطة ختفيف  شكلت 
شعبيتها، وتعزيز مكانتها إىل حدٍّ ما، فقد استثمرت حركة محاس تلك التطورات بصورة جيدة، وفق  

 اسرتاتيجيات حمددة تصّب يف خدمة القضية الفلسطينية. 
  التصعيد واتفاق وقف إطالق النار؛ ومن أبرزها وبدورها �لت محاس العديد من املكاسب من جولة  
تسهيل حركة األشخاص والبضائع عرب معابر  ، و وقف االغتياالت واهلجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة

رفح معرب  ذلك  يف  مبا  و القطاع  الذي كانت  ،  العازل  الشريط  على    "إسرائيل"استعادة  دخوله  متنع 
توسيع ، وكذلك  على امتداد حدود القطاعم  1,500–300الفلسطينيني، والذي يرتاوح عرضه ما بني  

فيه من   البحري املسموح  الصيد  اعرتاف فلسطيين  وأيضاً  ،  )كم  11(حنو    حبرية  أميال   6إىل    3مدى 
مهمة دولية  أطراف  الوال�ت   ،واعرتاف  مثل 

األورويب   واالحتاد    European Unionاملتحدة 
بقيادة احلركة على قطاع غزة وقدرهتا على   ،ومصر
تعزيز مكانة محاس السياسية بفعل الدعم ، و حكمه

إلجراء  األمريكي  والتأييد  �لته،  الذي  املصري 
ز�دة شعبية احلركة  ،و  مفاوضات غري مباشرة معها

 
 . 11/2012/ 26.نت، جلزيرة، االرمحن فرحانة، العدوان على غزة.. الدوافع واملآالت عبد 31
 على مواصلة مسرية التحرير، وكالة شهاب اإلخبارية،   يف ذكرى السجيل.. محاس: املقاومة اليوم أكثر استعداداً  32

   https://shehabnews.com/p/72664، يف: 14/11/2020

https://shehabnews.com/p/72664
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الغربية وقطاع غزة الضفة  أبشكل كبري يف  من خالل  ، وكذلك  إثبات  ظهرت محاس منتصرة سياسياً 
الصمود على  مسبوق  ،قدرهتا  غري  دويل  اهتمام  عباس    ،واجتذاب  حملمود  السياسي  الدور  وتقليص 

 33. والسلطة يف رام هللا يف التوصل إىل اتفاق وقف إطالق النار 
وقد أثبت هذه احلرب فشل نظرية ال توجد حرابن متشاهبتان، واإلسرائيليون يشعرون ابهلزمية على  

مع كل اعتداء برهن الشعب الفلسطيين استعداده الدائم والكبري للصمود والتضحية  الصعيد الفلسطيين، ف
املقاومة،   واحتضان  اخلالفات  وجتاوز 
الفلسطينية أ�ا أخذت   وبرهنت املقاومة 
يف   الوقت  واستثمرت  وعرباً،  دروساً 
وبناء   للحرب،  واالستعداد  اإلعداد 
وأتهيل  والتدريب  القتالية  القدرات 

فرد اخلطط  املقاتلني  وإعداد  ومجاعياً،   ً�
 34:أبرزهااالسرتاتيجيات عدد من ورسم السيناريوهات وتنفيذ املناورات، تبّني من خالل  

احتواء الضرابت األوىل اليت أرادهتا إسرائيل أن تكون مبثابة صدمة ورعب بفقدان املقاومة   .أ
 تواز�ا. 

األنفاق والتحصينات اليت أمنت دفاعاً قو�ً إنتاج وتصنيع السالح والصواريخ حمليا، وحفر   .ب
 (سلبياً وإجيابياً) وثبااتً على احلدود.

اهلجوم واقتحام املواقع ابلعمق، وما عرف ابإلنزاالت خلف خطوط العدو، وهو ما يدل   .ج
 على شجاعة املقاتل الفلسطيين.

 الرتكيز على استهداف العسكريني واملواقع العسكرية. .د

 
مركز  "  ،2012العام    غزة يفحتوالت وسياسات املشهد اإلسرتاتيجي بعد العدوان اإلسرائيلي على  "حممد غازي اجلمل،    33

 .   2013دراسات الشرق األوسط، عمان، 
ورقة حبثية    ،"اآلاثر اإلسرتاتيجية املرتتبة على احلروب الثالثة األخرية: متوسطة املدى "الورقة األوىل:  واصف عريقات،    34

، معهد فلسطني للدراسات  "اآلاثر اإلسرتاتيجية للحروب على غزة يف ظل التحوالت اإلقليمية"  مقدمة لليوم الدراسي 
 . 139-138  ، ص10/2015/ 8اإلسرتاتيجية ومركز الدراسات اإلقليمية، غزة، 
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 والتخفي واالستفادة من طبيعة األرض.القدرة على التمويه  .ه

نقل املعركة إىل الداخل الصهيوين (مليون الجئ) وبنك ألهداف منتقاة، وقصف العمق   .و
اإلسرائيلي واملواقع احليوية واإلسرتاتيجية كمطار تل أبيب وأهداف قريبة من دميو�، ما أدى  

 إىل شلل اقتصادي وتوقف احلياة العامة يف إسرائيل. 

 تخدام السايرب واحلرب اإللكرتونية.تطور يف اس .ز

 احلفاظ على متاسك اجلبهة الداخلية، وإفشال احلرب النفسية والدعائية اإلسرائيلية.  .ح

على الدعم من اجلهات الدولية كافة سواء العربية أم الغربية بشىت   "على الرغم من حصول "إسرائيل
ن دابابت وصواريخ وقبة حديدية مقارنة مبا  أنواعها، وعلى الرغم من قوة الرتسانة العسكرية وتطورها م

 متتلكه املقاومة الفلسطينية؛ إال أ�ا فشلت فشالً ذريعاً يف إدارة املعركة ومواجهة قطاع غزة.
اليت   املقاومة  التّفت حول  الداخلية يف سياق حالة �وض شعيب  امتازت اجلبهة  ففي هذه احلرب 

أهداف   إحباط  يف  انتصارها  لتعزيز  سعت 
على  اإلجنازات  من  مبزيد  األخري  العدوان 
املستوى السياسي، مبا يف ذلك الضغط إل�اء 
لرتقية   الديبلوماسية  املعركة  ودعم  االنقسام، 

ىل دولة بصفة عضو مراقب مكانة فلسطني إ
 .  United Nationsيف األمم املتحدة 

، واليت انتهت ابتفاق على وقف إطالق النار، ومل  2012وهكذا وبعد ُمضّي شهر واحد على حرب  
تنتِه حبسم، ّمت التوصل إليه بوساطة كل من مصر والوال�ت املتحدة، واعرتفت مصادر مسؤولة يف قيادة  

، أن احلرب انتهت من  Yedioth Ahronothسب صحيفة يديعوت أحرونوت  اجليش اإلسرائيلي، وحب 
دون حسم واضح، وأن ذلك يشجع الشباب الفلسطيين يف الضفة الغربية على إشعال األرض حتت 

 35أقدام االحتالل اإلسرائيلي.

 
شلحت،    35 بفلسطني"أنطوان  االعرتاف  وقرار  غزة  على  احلرب  إسرائيلنتائج  إقليمية    :  عزلة  فكي  جملة  "  دولية،و بني 

 . 87ص   ، 2012، كانون األول/ ديسمرب 22العدد معهد السياسات العامة، رام هللا،  ،اتسياس
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 :  ما بعد حرب السجيل. 2
 

إثر انتهاء عملية حرب السجيل اّدعى كل طرف االنتصار، فحكومة "إسرائيل" أعلنت أن أهداف   
العملية كلها قد حتققت، بينما صّرحت قيادة محاس أن "إسرائيل" استجابت جلميع مطالبها، وأنه يف  
 أعقاب القصف الصاروخي الذي حدث فإن "إسرائيل" ستفكر ألف مرة قبل أن هتاجم القطاع، ومن
 الواضح أن أحد الطرَفني، على األقل، وعلى ما يبدو االثنني معاً، يقّدمان صورة جزئية عما حدث.  

بعد خروج "إسرائيل" من املعركة خاسرة كان ال بُدَّ للحكومة اإلسرائيلية أن تظهر نفسها أمام شعبها  
هي محاس، وابقي الفصائل  بصورة املنتصر، احملقق ألهدافه، والقضاء على أكرب منظمة إرهابية بنظرهم و 

الفلسطينية، وهذا ما ادعته احلكومة يف أكثر من َموطن، ولعل أبرز إجناز بنظرها هو اغتيال قادة املقاومة  
 على رأسهم أمحد اجلعربي.

وقد يربر مضمون اتفاق وقف إطالق النار، واضطرار "إسرائيل" إىل إيقاف القتال بعد مثانية أ�م  
يكو  أن  دون  بدئه من  اليت حشدت  من  الربية  العملية  وإلغاء  توقف،  قد  املقاومة  إطالق صواريخ  ن 

ألفاً من جنود االحتياط، هذا الشعور ابالنتصار الذي عّرب عنه قادة   75"إسرائيل" من أجلها ابلتدريج  
 املقاومة، كما أنه قد يربر هتديدهم "إسرائيل" معاودة القتال إذا مل تلتزم مبا ينص عليه االتفاق. 

وما نّص عليه االتفاق يف بنده األول هو التزام "إسرائيل" بوقف مجيع األعمال العدائية على قطاع  
البند  وتعتمدها يف  األشخاص،  استهداف  وعمليات  االجتياحات  ذلك  ومبا يف  وجواً،  وحبراً  براً  غزة 

ستهدافهم يف  الثالث بفتح املعابر وتسهيل حركة األشخاص والبضائع، وعدم تقيد حركة السكان أو ا
املناطق احلدودية "وموافقتها" مناقشة أي قضا� أخرى إذا ما مت طلب ذلك، وهذا كله مل تكن "إسرائيل"  

 مستعدة للقبول به قبل املواجهة. 
إذاً، لدينا هنا وصف تبسيطي وموجز لدوافع العدوان وأهدافه ونتائجه، كما ورد على لسان القادة  
السياسيني األرفع مستوى لدى كلٍّ من الطرفني، ويتضح منه أن "إسرائيل" ال تدعي انتصاراً، وتكتفي  

مة الفلسطينية تؤكد أ�ا  ابلقول إ�ا حققت األهداف املعلنة وعلى رأسها استعادة قوة الردع، بينما املقاو 
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حققت نصراً، بينما صمدت يف وجه العدوان، وأحبطت أهدافه، وردعت اجليش اإلسرائيلي من اجتياح 
 36غزة براً، وأثبتت احلكومة أن غزة عصّية على الكسر.

إفرامي كام   زعم  اآلخر،  اجلانب    Ephraim Kamمن 
"إسرائيل"   أن  االسرتاتيجية  الدراسات  معهد  يف  الباحث 
خرجت من الزاوية العسكرية منتصرة، وذلك على أكثر من 
صعيد، فقد وجهت خالل العملية ضربة قاسية إىل املنظومة 
الصاروخية حلماس وسائر املنظمات يف القطاع، وإىل البنية  
أن  مع  ومستودعاهتا،  الصواريخ  إطالق  ومنصات  التحتية 

جزءاً صغرياً من منظومة الصواريخ الطولية املدى جنا وظّل يقصف "إسرائيل" حىت التوصل إىل وقف 
إطالق النار، كانت محاس استثمرت يف هذه املنظومة أمواًال وغريه، وأعواماً طويلة من العمل، ويضاف  

العملية برهن اجليش    إىل ما سبق اخلسائر اليت حلقت جهاز القادة واملقاتلني يف هذه التنظيمات. خالل 
اإلسرائيلي على قدرته االستخباراتية ابخرتاق عميق ونوعي ساعده على جتنب إحلاق أضرار ابلسكان  
املدنيني، وبروز عنصر ال يقل أمهية عما سبق، وهو أن منظومة القبة احلديدية ألول سنة حققت نسبة 

تُقّدر بنحو   الناجتة عن قصف الصواريخ، ومع    %، وذلك معناه تقليل اإلصاابت واألضرار84جناح 
ذلك يقول كام، إن ما حدث حيمل داللة مهمة ابلنسبة إىل اجلانب الفلسطيين، فالسالح الصاروخي، 
اليت متتلكها محاس ضّد "إسرائيل"،   القتال األساسية  املتطورة، هي وسائل  ويف طليعته صواريخ فجر 

، حىت لو جرى اعرتاضها بنسبة عالية، وستظّل  وستبقى منظومة الصواريخ سالحاً مهماً يف يد احلركة 
محاس قادرة بواسطتها على تعطيل جمرى احلياة العادية يف املناطق اليت هي عرضة للقصف، عالوة على  
نسبياً،   عاليًة  الصواريخ  هذه  اعرتاض  عملية  أن  غري  واألمالك،  ابألرواح  اخلسائر  إحلاق  على  قدرهتا 

االعتيادية يف جنوب "إسرائيل" فقد سجلت محاس ملصلحتها أيضاً  ابإلضافة إىل تعطيل جمرى احلياة  
إطالق الصواريخ على تل أبيب، وريشون لتسون، ومن جهة أخرى، فإن محاس تستطيع أن تسجل 

 
خليفة،    36 الدائمة،"أمحد  املواجهة  سياق  يف  اإلسرائيلي  الفلسطينية  "العدوان  الدراسات  الدراسات    ،جملة  مؤسسة 

 . 20-21 ص ، 2013ربيع  ،94العدد  الفلسطينية،

 إفرامي كام 
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ملصلحتها حقيقة أن "إسرائيل" ارتدعت يف �اية األمر عن القيام بعملية برية يف القطاع، وجراء ذلك  
 37ستمر ابلقيام بعملية برية شيئاً من صدقيته. فقد التهديد اإلسرائيلي امل 

وقد تبني بعد أشهر قليلة من انتهاء العملية، أن الردع الذي أشاعا به نتنياهو وابراك، قد بدأ  
وإىل   وتطويرها،  بل  وصناعتها،  الصواريخ  إطالق  إىل  املقاومة  عادت  أخرى؛ حيث  مرة  ابلتآكل 

 هتريب األسلحة. 
قاله  وقد   ما  منها  الردع،  قوة  بتحقيق  شّككت حتليالت كثرية 

، الرئيس السابق لشعبة  Giora Eilandد  اللواء احتياط غيورا أيالن
" وجملس األمن القومي، إن Amanاالستخبارات العسكرية "أمان  

ضمان ردع أكرب كان مرهو�ً إبحلاق أضرار فادحة بقدرة حركة محاس  
 ملية فعله، وأضاف: على احلكم، وهو ما جتنبت الع

ال شك يف أن هنا الدرس مهم يف أي جولة حربية مقبلة، وال سّيما فيما يتعلق بلبنان، ذلك  
أبنه إذا خضنا "حرب لبنان الثالثة" ضد األهداف العسكرية حلزب هللا فقط، فإننا سنخسرها. 

من م الدولة  بناء على ذلك يتعني على إسرائيل أن تنظر إىل حزب هللا ابعتباره جزءاً  ؤسسة 
اللبنانية، مثلما أن حركة "محاس" هي جزء من مؤسسة دولة غزة، وأن خنوض احلرب ضد الدولة  

 38اللبنانية كلها.

ومما يؤيد هذه التشكيكات حول اسرتجاع قوة الردع، هو كالم أنطوان شلحت الباحث املتخصص 
السياسية   املؤسستني  إن  قال  حيث  اإلسرائيلي،  مسبقاً  ابلشأن  تدركان  "إسرائيل" كانتا  يف  واألمنية 

استحالة حتقيق حسم يف قطاع غزة، وإعادة اهلدوء إىل اجلنوب ووقف إطالق الصواريخ، وأن هناك هدفا  
آخر، هو استعادة قوة الردع اإلسرائيلي، وأن "إسرائيل" أجنزت اهلدَفني السابَقني إال أن كبار احملللني 

 هون مبا يلي: العسكريني والسياسيني ينبّ 

 
من القومي، كتيب معهد دراسات األ  " ،) 2012  نوفمرب   (قطاع غزة، تشرين الثاين/  سحاببعد عملية عمود  شلومو بروم، "  37

 .2012 ديسمرب  /ولكانون األ  ،ترمجة رندة حيدر ، 123 حباث رقم األ
 . 220 ص "إسرائيل بني املتاهة السياسية وفائض القوة لدى اليمني،"أنطوان شلحت،  38

 غيورا أيالند
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إن إحداث تغيري فعلي للوضع األمين يف جنوب "إسرائيل" يتطلب أكثر من أي شيء آخر؛ تدمري       .أ
خمزون الصواريخ يف غزة واملنشآت اليت تعينها، وإغالق كل طرق ميناء الدعم األساسي هلذا املخزون  

 والشيء الذي مل يتحقق.
   السكان يف اجلنوب سيظلون عرضًة خلطر الصواريخ كما نتيجة عدم تدمري املخزون الصاروخي؛ إن    .ب 

 كانوا.
 قد أظهرت احلرب أن هذه الصواريخ هتدد تل أبيب والقدس واملركز اإلسرائيلي.    .ج
إنه ابستثناء "جتديد قوة الردع" على حنو حمدد نتيجة اغتيال من تعّده "إسرائيل" رئيس هيئة أركان      .د

اجلعربي، مل تؤِد ابقي وقائع احلرب إىل ترميم قوة الردع اإلسرائيلي، وعلى حدِّ  حركة محاس أمحد  
تعبري رئيس األسبق لشعبة االستخبارات العسكري "أمان" وجملس األمن القومي غيودا أيالند لو  
ّمت ذلك وحلق ابلقطاع دمار كبري، لكان يف إمكاننا بثقة عالية القول إنَّ هدف ترميم قوة الردع 

 39رائيلي قد حتقق.اإلس
ومما يؤيد ذلك ما جاء يف بيان صادر عن ديوان رئيس احلكومة؛ أن  
نتنياهو حتدث هاتفياً ليتوصل إىل هذه التفامهات مع الرئيس األمريكي 

، واستجاب بتوصية هذا األخري مبنح Barack Obamaابراك أوابما  
االقرتاح املصري فرصة وقف إطالق النار، وبذلك متنح فرصة الستقرار  

األوضاع وهتدئتها قبل أن تقتضي احلاجة ممارسة قوة أكرب، وعقب إعالن 
هذه التفامهات خالل مؤمتر صحفي مشرتك يف القاهرة لوزيرَيت خارجية  

كل من مصر والوال�ت املتحدة، عقد نتنياهو مؤمتراً صحفياً يف ديوانه يف القدس، أّكد فيه أن "إسرائيل"  
شنِّ عملية عسكرية أكثر قوة من قطاع غزة، ولكن اخلطوة الصحيحة   رمبا ستكون مضطرة يف يوم ما إىل

 40ابلنسبة إىل "إسرائيل" يف هذه املرحلة هي استنفاذ الفرصة املتاحة لتحقيق وقف مستمر إلطالق النار، 

 
 . 87ص "  دولية،و بني فكي عزلة إقليمية  : إسرائيلوقرار االعرتاف بفلسطنينتائج احلرب على غزة "أنطوان شلحت،  39
 . 219ص  "إسرائيل بني املتاهة السياسية وفائض القوة لدى اليمني،"أنطوان شلحت،  40

 ابراك أوابما 
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ولكن لو أن "إسرائيل" حققت يف حرهبا على غزة قوة الردع، فلماذا اضطر يف يوم ما إىل توسيع عملية  
 ى قطاع غزة.أكرب عل 

أما على صعيد املقاومة وأهم متغري حصل هو نشأة مفهوم جديد لقوة الردع الفلسطيين حىت العقل  
  اأن ينفذو   ناألمين اإلسرائيلي يعرتف بوجود شيء جديد امسه قوة الردع الفلسطيين، ويستطيع الفلسطينيو 

 بقوة سياسة الردع. 
ألهم من ذلك هو ما سيرتتب عليه، مبعىن أنه هل أمر آخر أنه إذا كان هذا االنتصار حقيقياً، وا

التزمت "إسرائيل" فعالً بكل البنود اليت ذكرت يف االتفاق؟ وهي: وقف إطالق النار، وهل مسحت  
أميال    6للمزارعني مبزاولة مهامهم والوصول إىل حقوهلم؟ فهل ستسمح للصيادين ابلذهاب إىل عمق  

قف إطالق النار؟ أمر آخر، أي انتصار هذا الذي َمينع الفلسطينيني حبرية كما ّمت االتفاق عليه يف اتفاق و 
من دخول أراضيهم؟ وكيف ُمنع رمضان شلح من الدخول وّمت هتديده يف الوقت الذي مسح فيه خلالد 

   41مشعل ابلدخول؟ إذاً ليس املهم ما حدث؛ ولكن األهم ما يرتتب عليه. 
ول مرة من قبل املقاومة الفلسطينية فرض معادلة إن مسالة استهداف تل أبيب وريشون لتسيون أل

إسرائيل" إىل املالجئ ولوقت "توازن معني للردع أو للرعب، ألنه أصبح مبقدورها إدخال أغلب سكان  
 طويل.

"  Maarivأما ابلنسبة إىل الرأي العام يف "إسرائيل"، فقد أظهر استطالع أجرته صحيفة "معاريف  
% من اإلسرائيليني يعتقدون أنه ما كان يتعني على "إسرائيل" أن تقبل اتفاق وقف إطالق النار  49أن  

% إنه كان  31مع حركة محاس، بل كان عليها أن تستمر يف عمليتها العسكرية ضّد قطاع غزة، بينما قال  
 ر وإرجاع قدرة الردع. وهذا كاٍف للتشكيك يف رواية "إسرائيل" حول االنتصا   42عليها أن تقبل هذا االتفاق. 

وقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حركة محاس تواصل حفر األنفاق آبليات ثقيلة، وقد وصلت  
، على بعد أمتار من الشريط احلدودي مشال  1948هذه األنفاق إىل داخل األراضي الفلسطينية احملتلة سنة  

 
معهد السياسات العامة،    ،جملة سياسات  ،انتصارها" بـ"  انتزاع الدولة، وصد العدوان على غزة: ماذا تصنع فلسطني  ندوة:  41

 . 99-100ص   ،2012، كانون األول/ ديسمرب 22العدد رام هللا، 
 . 220 ص "إسرائيل بني املتاهة السياسية وفائض القوة لدى اليمني،"أنطوان شلحت،  42
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إن تسجيالت    ، 2015/ 3/ 13املوافق    قطاع غزة، وقالت صحيفة يديعوت يف عددها الصادر يوم اجلمعة 
تكثيف حركة محاس   اليهودية مشال قطاع غزة، كشفت عن  نتيف معسرا  التقطت من مستوطنة  مصورة 
لعمليات حفر األنفاق على بعد أمتار من الشريط احلدودي، مؤكدة أن هذا األمر يُعّد "األخري" من بني  

 43تبعات احلرب األخرية على غزة. 
، ومن املفاجأة اليت تلقتها بقتل املئات من  2008وبعد هذا ميكن القول إن محاس استفادت من حرب 

كوادرها وعناصرها، حيث استخلصت العرب وبدأت حبفر األنفاق لإلخالء، وليكون جندها يف مأمن من  
،  2008حرب    القصف واالغتياالت. فبعد مقتل اجلعربي تبني أن احلركة جاهزة، واستخلصت الِعَرب بعد 

حيث ّمت إخالء كل القيادات والعناصر املقاتلة، وهذا كان سبباً رئيسياً لفشل "إسرائيل" يف حتقيق أهدافها  
، كما أن هذه األنفاق اسُتخدمت ألول مرة يف قطاع غزة إلطالق الصواريخ من داخلها،  2012يف حرب 

كانت عبارة    2012زن آمنة، كما أن حرب  أي أ�ا كانت منصات آمنة إلطالق الصواريخ، وكانت أيضاً خما 
عن جتربة اثبته للمقاومة يف خوض احلرب، وكانت مليئة ابلدروس اليت سُيستفاد منها يف احلرب الالحقة  

 يوماً.    50واليت استمرت  
سالح   واسرتاتيجية  أمهية  على  يدل  ومما 
ما   وهو  منها،  تطلق  اليت  واألنفاق  الصواريخ 

"إسرائيل" من تعهد من الوال�ت    ه حصلت علي 
بتقدمي مساعدات لتحويل إنتاج مزيد من    املتحدة 

للصواريخ،   املضادة  احلديدية،  القبة  منظومات، 
منظومة، حيث كان لدى    13لز�دة عددها إىل  

منها يف املنطقة اجلنوبية يف أثناء عملية    4بطار�ت من القبة احلديدية، مث نصب    5"إسرائيل" يف أثناء احلرب  
"، وكما أ�ا حصلت  ل خلامسة يف منطقة غوش دان يف وسط "إسرائي عمود السحاب، بينما نصب البطارية ا 

 
 . 3516، العدد 14/3/2015نشرة فلسطني اليوم، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، السبت  43
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على تعهد من مصر أبن تعمل على كبح عمليات هتريب األسلحة إىل غزة، وذلك بدعم ومساعدة من  
   44الوال�ت املتحدة. 

 45للدكتور عد�ن أبو عامر بقوله: يف قراءة حتليلية 
اإلسرائيلية أو فشلها من خالل مدى سالمة قادة محاس بعد الغارات  ميكن تقييم جناح العملّية  

اجلويّة، وسرعة تقّدم اجليش داخل غزّة أو تباطئه، وجاهزية املنظومة الدفاعّية اليت حّضرهتا املقاومة  
 . بعد القصف اجلوّي، ومستوى املخزون اللوجسّيت من الصواريخ اليت إذا ما استمّرت ابالنطالق

األهم   من  الدرس  وحفنة  املقاتلني،  من  جمموعة  أن  غزة  على  اإلسرائيلية  احلرب  هذه  يف 
ال تتيح له فرصة    هالصواريخ، ال تستطيع أن تقضي على اجليش املهاجم، لكنها يف الوقت ذات

حتقيق أهدافه، وحني ال يستطيع جيش جرار ذلك، فهذه هي هزميته، حصل هذا يف "الرصاص  
، وحيصل اثنية يف "عامود السحاب" 2008يت" الفلسطينية يف  املصبوب" حني واجهته "بقعة الز 

 ! 2012الذي تواجهه "حجارة السجيل" عام 
 

 : اخلالصة
 

أمهية خاصة ابلرغم من قصر مدهتا مقارنًة ابحلرب اليت سبقتها، حرب    2012لقد كان حلرب  
وقف  2008الفرقان   واتفاق  وجمر�هتا،  وأسباهبا،  احلرب،  �قش  حوهلا؛ حيث  البحث  دار  وقد   ،

إطالق النار، وحاول الباحث يف كل مرة املقارنة بينها وبني احلرب اليت سبقتها من عدة نواٍح، وقد  
الف  أن  الباحث  إن حرب  وجد  إذ  أ�ا صحيحة؛  البحث  بداية  يف  وضعها  اليت  قد    2012رضية 

من خالل   السياسية  مواقفها  من  وعززت  الفلسطينية،  واملقاومة  مكانة محاس  تقوية  أسهمت يف 
شرعنة املقاومة، وتغّري نظر العامل إىل حركة محاس من حركة إرهابية إىل كيان مقاوم على أرضه، وقد  

الز  من  أتيت ذلك من خالل  السياسيون والديبلوماسيون إىل قطاع غزة، وأيضاً  اليت قام هبا  �رات 

 
 . 219 ص "إسرائيل بني املتاهة السياسية وفائض القوة لدى اليمني،"أنطوان شلحت،  44
أبو  45 السجيل"،"عامر،    عد�ن  أمام "حجارة  يرتنح  السحاب"  د.  عمود  أبو  موقع  ، يف:  2018/ 14/1،  عامر  عد�ن 

https://adnanabuamer.com/post/33 /-   

https://adnanabuamer.com/post/33/-
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. وكما  2008خالل اتفاق وقف إطالق النار الذي رغبته كل من أمريكا ومصر، على عكس حرب  
القوة العسكرية وقوة سالح األنفاق، وفرض نوع من   كان لتلك احلرب من أثر إجيايب يف تطوير 

دو أن فرضية البحث ستكون صحيحة أكثر إذا ما عايشنا واتبعنا احلرب  معادلة الردع والرعب. ويب 
األخرية؛ ويبدو أن حركة محاس واملقاومة يف قطاع غزة كانوا قد استفادوا من دور احلرب خصوصاً  
فيما خيّص تطوير الصواريخ واألنفاق واالسرتاتيجيات املستخدمة، وهذا ما ظهر يف حرب العصف  

 . 2014املأكول سنة  
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Abstract  
 
 

The research studies the role of the 2012 Operation Stones of Baked Clay 
(dubbed by Israel Operation Pillar of Defense) in strengthening the political and 
military position of Hamas. It analyzes the development of its military 
performance in the battle, and discusses how the Egyptian role and the Arab 
Spring influenced the battle and the truce talks.  

The study concludes that the Operation Stones of Baked Clay mitigated the 
political isolation of Hamas, and helped—to some extent—in restoring its 
legitimacy, proving its popularity and strengthening its position. In that battle, 
Hamas managed the military, negotiating, media and field aspects, on strategic 
basis. It proved that it is prepared for battle at any time. Unlike the mediations of 
former Egyptian governments under Mubarak, that under Morsi had a significant 
impact on the course of war. For it was not limited to denunciation, rather it took 
practical steps in the interest of the Palestine issue. 
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