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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�
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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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7IزZ ´عل≈ مناط≤ قطا Aيع ال�ش¡داRيلية وتوFاö�بات الإö†ة الaاãريطة رقم (2): كÿا
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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.
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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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