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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 

.
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�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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