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مقدمة:

�لفل�صطينية خالل  �مل≥اومة  �ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص وa�صاFل  �الأد�ء   ºت≥يي  Ωي�صتلز

�لعدو�ن �لع�صكري �الإ�رش�Fيلي على غزة، ومن ºK ��صت≥ر�ء تد�عيات¬، �أن نعرVص ونëلل 

ونëلل  نعرVص  �أن   Ωي�صتلز كما  و�أع≥بت¬.  ور�a≥ت¬  �لعدو�ن   â≤صب� �لتي  �لعامة  �لبيÄات 

�تبعتها  �لتي  �ملرحلية  �لعامة، و�ملو�ق∞  �لروDية و�لتوجهات �ال�صرت�تيجية، و�ل�صيا�صات 

حركة حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة �لفل�صطينية خالل �لفرت�ت نف�صها. 

حما�ص  لدى  �ل≥ر�ر  �صنع  عملية  علمية،  معايري  على   k �عتماد� �صنتناول،  هنا  ومن 

ومن  �ملوVصوعة.  و�ملرحلية  �ال�صرت�تيجية  لالأهد�±  �إ‚اRها  ومدى  �مل≥اومة،  وa�صاFل 

من  و�ال�صرت�تيجيات  و�ل�صيا�صات  �لبيÄات  تفاعل  عن   èينت قد  ملا  ونëلل  �صنعرVص   ºK

تد�عيات و�نعكا�صات �صيا�صية وعامة على م�صت≥بل �ل≥�صية �لفل�صطينية، وعلى �أطر�± 

�ل�رش�´ و�لالعبÚ �الأ�صا�صيÚ يف �ملنط≥ة، وخا�صة على حركة حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة 

�لفل�صطينية.

وننو√ يف م≥دمة هذ� �لف�صل �إ¤ �أن عرVصنا لالأد�ء �ل�صيا�صي لف�صاFل �مل≥اومة خالل 

�لعدو�ن �صريكز على �أد�ء حركة حما�ص، بو�صفها �لف�صيل �الأكب بÚ �لف�صاFل �لفل�صطينية 

من جهة، وبو�صفها �÷هة �لتي –كº قطا´ غزة وت�صدرت �ملفاوVصات �ل�صيا�صية لوق∞ 

�إطال¥ �لنار من جهة �أخرى. 

�أ�صتاذ �لعلوΩ �ل�صيا�صية و�ÿبري يف –ليل �ال�صرت�تيجيات و�ل�صيا�صات �لعامة، �الأردن.
*
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اأوًل: الÑيÄات ال�صÎاتيéية وال�صيا�صية قÑل العدوان:

يف �أع≥اب aوR حركة حما�ص باأغلبية م≥اعد �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، ب�صورة 

ديوقر�طية ونزيهة، يف �النتîابات �لت�رشيعية يف �ل�صفة �ل¨ربية وقطا´ غزة يف كانون 

�أخذ   ،2007 يونيو  حزير�ن/  يف  �ل≥طا´  على  �صيطرتها   ºK ومن   ،2006 يناير   /Êاãل�

�القت�صادي  �◊�صار  �أبرRها:  كãرية;   kأ�صكاال� غزة  على  �ل�صامل  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن 

�لفل�صطيني  �ÿال±  تعمي≤  عن   kصال�a �لع�صكري;  و�لعدو�ن  و�الإعالمي  و�ل�صيا�صي 

�لد�خلي على �أرVصية بناء �ملëاور و�لتëالفات �الإقليمية و�لدولية.

�لفل�صطينية ويف حركة  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �لفل�صطيني �صعâ جهات يف  �ل�صيا¥  ويف 

�إ¤ �إVصعا± �صيطرة �◊كومة �ملنتîبة  aتí، بعد aوR حما�ص يف �النتîابات �لت�رشيعية، 

ب≥يادة حما�ص بهد± �إ�ص≥اطها، وذلك من خالل –ري�ص �ل�صار´ للãورة Vصّدها، و�رتكاب 

k بظاهرة ”�لفلتان  �أعمال م�صلëة، وعدΩ �الن�صيا´ ل≥ر�ر�ت �◊كومة aيما عر± aل�صطينيا

متوقعة;  غري  �أمنية  عملية  حما�ص  حركة   âصVخا  2007/6/14-11 �لفرتة  ويف  �الأمني“. 

�لع�صكري ◊ما�ص، بتوجي¬   ìنا÷� ،Ωل≥�صا�  ÖFلتنفيذية ومب�صاندة كتا� �ل≥وة   âإذ قام�

 ºلذين تتهمه� ،“íتa رشبة قا�صية ملن �صمت¬ ب`”�لتيار �لعميل يف �الأجهزة �الأمنية وحركةV

من  حما�ص  حركة   âكن“ �لعملية  هذ√  �إKر  وعلى  �الأمني.  �لفلتان  يف   Öبالت�صب حما�ص 

�ل�صيطرة على قطا´ غزة.

 Vanity Fair �الأمريكية  aري  aانيتي  جملة  ن�رشت¬  ما  �إ¤  هنا  �الإ�صارة  وŒدر 

David Rose، �لذي �أوVصí �أن   Rفي �الأمريكي ديفيد روëعلى ل�صان �ل�ص magazine

 k �الإد�رة �الأمريكية، ح�صÖ وKاF≤ ح�صل عليها، �صعâ �إ¤ �الإطاحة بëكومة حما�ص �صيا�صيا

k، و�إ�صعال حرب �أهلية يف قطا´ غزة بعد aوR �◊ركة يف �النتîابات �لت�رشيعية.  وع�صكريا

وقال ديفيد روR �إن خطة �رّشية وVصعتها �الإد�رة و�a≤ عليها �لرFي�ص �الأمريكي ووRيرة 

�الأمريكي،  �ل≥ومي  �الأمن  م�صت�صار   ÖFنا  ،Elliott Abrams �إبر�مز  و�إليوت  خارجيت¬ 

وتو¤ تنفيذها �÷Ô�ل كيå د�يتون Keith Dayton، �لذي تو¤ �التفا¥ مع fiمد دحالن 

.
1
لل≥ياΩ مبهمة �إ�ص≥ا• حكومة حركة حما�ص

ويف �أع≥اب �صيطرة حما�ص على قطا´ غزة �أطب≥â ”�إ�رش�Fيل“ ح�صارها �القت�صادي 

و�صب¬  �لطويلة،  �الإغالقات  عب  حادة  ب�صورة  �ل�صكان  حركة  وقيدت  �ل≥طا´،  على 

”�إ�رش�Fيل“ يف �عتد�ء�تها �لع�صكرية يف مناط≤  �لد�Fمة للمعابر. ومبو�R�ة ذلك، ��صتمرت 
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�ملطل≤   ºدعمه يف  ��صتمرو�  a≥د   Úالأوروبي� و�رشكاوDها  �ملتëدة  �لواليات  �أما  غزة. 

�لرباعية  �رشو•  بتنفيذ  ومطالبتها  حما�ص،  حكومة  وح�صار  �لفل�صطينية،  للرFا�صة 

�لدولية Quartet، دون م≥ابل، وعلى ر�أ�صها �العرت�± ب`”�إ�رش�Fيل“ ووق∞ ”�الإرهاب“ 

)Ω.ت.±.(  �لفل�صطينية  �لتëرير  منظمة  وقعتها  �لتي  �ل�صاب≥ة  باالتفاقات  و�العرت�± 

و�ل�صلطة �لفل�صطينية مع ”�إ�رش�Fيل“. 

�لرFا�صة   Öجان �إ¤  flتلفة،  والأ�صباب  م�رش،  حكومة   âوقف �لعربي  �الإطار  ويف 

�الأخرية  aيها  ر�أت  م�صا◊ة  �تفاقيات  حما�ص  على  تفرVص  �أن   âوحاول �لفل�صطينية; 

k من �لتëيز �لو�Vصí. وقامâ م�رش بال�ص¨§ على حما�ص من خالل �إغالقها �ملتكرر  نوعا

ملعب رía، �لذي يãل �رشيان �◊ياة بالن�صبة ل�صكان قطا´ غزة. هذ� وقد “اهâ باقي 

 Ωصعا± نفوذ حركات �الإ�صالVمنها �إ¤ �إ k دول fiور �العتد�ل مع �ملوق∞ �مل�رشي، �صعيا

�ل�صيا�صي يف �ملنط≥ة من جهة، و�◊فا® على –الفاتها �ال�صرت�تيجية مع �لواليات �ملتëدة 

�لتكتيكية  �لرت�جعات  ببع�ص   2008 �صنة  خالل   Ωقا �الأردن  �أن  غري  �أخرى.  جهة  من 

دون  حما�ص  حركة  مع  �ت�صال  خطو•   íفتa حيادية،   Ìأك� موVصع  يف  نف�ص¬  ليموVصع 

وح�صن  �الأردن،  يف   Úمل�صلم� �الإخو�ن  حركة  على   íو�نفت عملي،  �تفا¥  �أي  �إ¤  �لتو�صل 

aيها  مبا  �لعامة،  �العتد�ل  fiور  ��صرت�تيجية  على   ¬Xحفا مع  وقطر،  ب�صورية  عالقات¬ 

 k �لدعº �لكامل للرFا�صة �لفل�صطينية وتدريÖ قو�تها، و“رير �ل�صالì �مل�صموì ب¬ �إ�رش�Fيليا

لها.

�صكان  وخدمة  غزة  يف  حكمها   âبيãت �إ¤  حما�ص  حكومة   âصع� �مل≥ابل،   Öان÷� ويف 

تاريخ  ي�صهدها   ⁄ بطري≥ة  �الأمنية  �الأجهزة  �صفو±   âونظم �الأمن  aن�رشت  �ل≥طا´; 

عن   k بعيد� �لعامة   ≥a�و�ملر و�الأجهزة  �لوR�ر�ت  كاaة   Öترتي و�أعادت  �ل�صاب≤،  يف  �ل≥طا´ 

�لف�صاد و�لرتهل. وعلى �مل�صتوى �لع�صكري قامâ حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة باتîاذ كاaة 

�إ�رش�Fيلي متوقع. ولك�رش  للت�صدي الأي عدو�ن ع�صكري  �ملمكنة  �مليد�نية  �ال�صتعد�د�ت 

�◊دود  عب  �الأنفا¥  �ل¨زيون   Ωدîصت�� �ل≥طا´،  على  �ملفروVص  �الإ�رش�Fيلي  �◊�صار 

�مل�رشية لتهريÖ ما ي�صتطيعون من �حتياجاتهº، �إVصاaة �إ¤ �ل�صالì و�لذخاFر، و�ÿب�ت 

�لع�صكرية.

و��صتمرت حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة باإطال¥ �ل�صو�ريخ وقذ�F∞ �لهاون Mortar من 

k على �العتد�ء�ت �ملتكررة من  غزة باŒا√ �لبلد�ت و�ملدن �الإ�رش�Fيلية �ملëيطة بال≥طا´، رّد�

قبل �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي، �إ¤ �أن ّ” �التفا¥ على هدنة مع ”�إ�رش�Fيل“ مدتها �صتة �صهور 
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يف �صي∞ 2008، �لتزa Ωيها �÷انÖ �لفل�صطيني aيها بعدΩ مهاجمة �÷انÖ �الإ�رش�Fيلي. 

�لوقود  للمعابر، وعدΩ توaري  باإغالقها  �لتهدFة  ”�إ�رش�Fيل“ ��صتمرت خالل aرتة  �أن  �إال 

و�لكهرباء ل�صكان غزة، عالوة على �ختالقها للذر�Fع لتبير �عتد�ء�تها �لع�صكرية على 

�ل≥طا´. 

وهكذ� �أدركâ حما�ص منذ ‚احها يف �النتîابات �لت�رشيعية باأن ”�إ�رش�Fيل“ �صتلجاأ 

 k �◊�صار �القت�صادي و�ل�صيا�صي �إ¤ �إ�ص≥اطها جماهرييا
p
�إ¤ �◊�صº �لع�صكري �إن ⁄ يوDد 

و”تãوير“ �صكان �ل≥طا´ Vصّدها. وت�صري �ملعلومات �إ¤ �أن �لتë�صري للعدو�ن �لع�صكري 

2008; �أي مع بد�ية �ملفاوVصات �لتي �أa�صâ �إ¤ �لهدنة  على �ل≥طا´ يعود �إ¤ بد�ية �صنة 

ذ�تها.  �ل�صنة  منت�ص∞  حما�ص  بÚ ”�إ�رش�Fيل“ وحركة 

Kاfيًا: Xرو± واأهدا± العدوان:

ṕ ”�إ�رش�Fيل“  �أكدت حركة حما�ص قبل �نتهاء aرتة �لتهدFة على عدŒ Ωديدها �إذ� ⁄ تر�

عدة �أمور، وقال رFي�ص �ملكتÖ �ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص خالد م�صعل يف 2008/12/14 �إن 

”�لتهدFة كانfi âددة ب�صتة �أ�صهر، و�لعدو ⁄ يلتزΩ بها، وبكل وVصوì، بالن�صبة ◊ما�ص 
وغالبية �ل≥وى aاإن �لتهدFة �صتنتهي وال Œديد لها“. و�أVصا± م�صعل �أن ”a�صاFل �مل≥اومة 

وعلى ر�أ�صها حما�ص �صتت�رش± وa≤ متطلبات �مليد�ن، ومبا ين�صجº مع خطنا يف م≥اومة 

�إ�صماعيل  �مل≥الة  �لفل�صطينية  �◊كومة  رFي�ص  قال  aيما   .
�صعبنا“2 عن  و�لدaا´  �الحتالل 

هنية، يف 2008/12/15، يف خطاب �أل≥ا√ خالل مهرجان �حتفا› بالذكرى �ل` 21 النطالقة 

�أبناFنا... ول≥د  k من  20 �صهيد� �لتهدFة  �ل�صهر �الأخري من  ��صت�صهد يف  حركة حما�ص: ل≥د 

�لف�صاFل   ºت≥يي aكان  �لتهدFة،   ºلت≥يي �جتماعات  عدة   êارÿ�و غزة  يف  �لف�صاFل  ع≥دت 

 ،2008/12/23 يف  �لزهار،  fiمود  حما�ص  يف  �ل≥يادي  و��صرت•   .
3
�لعدو ملوق∞   k �صلبيا

مو�a≥ة حما�ص على �لتهدFة �÷ديدة ب`”�لتز�Ω �إ�رش�Fيل ب�رشوطها و��صتë≥اقاتها، خا�صة 

.
وق∞ �لعدو�ن ورaع �◊�صار وaتí �ملعابر“4

�لرFي�صة  �مل≥اومة  �أعلنâ حركة حما�ص، ع≥Ö �جتما´ مع a�صاFل  ويف 2008/12/18 

�لدولة �لعبية �مل�صوDولية،  ”�إ�رش�Fيل“، fiملة  �ل≥اFمة مع  �لتهدFة  �أنها لن “دد  يف غزة، 

”نتيجة  “ديد√   Ωوعد �لتهدFة،  �تفا¥  �نتهاء   2008/12/19 يف   Ωل≥�صا�  ÖFكتا  âو�أعلن

�الإ�رش�Fيلي  �الحتالل  وحذرت  �الأ�صا�صية“.  و��صتë≥اقات¬  ل�رشوط¬  �الحتالل  لتنكر 
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مهددة  جديدة“،   ºF�جر ”�رتكاب  �أو  غزة  قطا´  على  عدو�ن  �أي  على   Ω�الإقد� م¨بة  من 

ب`”aتí �ملعركة على م�رش�عيها ورّد قا�صm وموD⁄“. وذكرت كتاÖF �ل≥�صاΩ �أنها ر�صدت 

 k a 21ل�صطينيا �أن  �إح�صاFي لها  �لتهدFة، موVصëة يف ت≥رير  k التفا¥  �إ�رش�Fيليا  k 185 خرقا

 38 و�عت≥ل   ،kk �صî�صا  53  Öأ�صي� aيما  �لتهدFة،  ”�إ�رش�Fيل“ خالل  بر�صا�ص  ��صت�صهدو� 

�آخرون. و�أ�صارت �إ¤ �أن عدد �لتوغالت �الإ�رش�Fيلية و�صل �إ¤ 15 توغالk، �إVصاaة �إ¤ 51 

5. وي�صار �إ¤ �أن 
Úحالة �إغال¥ للمعابر، عد� عن ��صتهد�± �الحتالل لل�صيادين و�ملز�رع

قر�ر عدŒ Ωديد �لتهدFة �أيد√ �أ�رشى حركة حما�ص يف �صجون �الحتالل، من خالل بيان 

.
uب من �صجن �لن≥Ö �ل�صëر�وي يف 62008/12/22 �صëفي �رشمُ

عدو�نها  لتنفيذ   Rبامتيا  k �صيا�صيا  k توقيتا �صتîتار  ”�إ�رش�Fيل“  باأن  حما�ص   âأدرك�

”�إ�رش�Fيل“.  يهدد  مبا�رش  ح≥ي≥ي  ب�صكل  ع�صكري  خطر  مع   ≥a�يتو ال  �لع�صكري، 

وعلي¬ a≥د �ختارت �◊كومة �الإ�رش�Fيلية ب≥يادة حزبي كاديا و�لعمل �أن ت�صّن عدو�نها 

 âلع�صكري على غزة يف �أو�خر �صهر كانون �الأول/ دي�صمب �صنة 2008 الأ�صباب �رتبط�

 âيلية، كما �رتبطF�صية لل≥ياد�ت �الإ�رش�îحزبية و�ص íيلية، ومطامF�ابات �الإ�رشîباالنت

و�لعربية،  �لفل�صطينية  وباالن≥�صامات  �ملتëدة،  �لواليات  يف   ºكëلل �النت≥الية  بالفرتة 

يف  وغريها  �الأ�صباب  هذ√  ال�صتيعاب  حما�ص   âو�صع �لعاملية.  �ملالية  �الأRمة  وبتد�عيات 

�صياغتها ال�صرت�تيجيتها ومو�قفها �ل�صيا�صية، ويف تعاملها مع �الأطر�± �ملîتلفة. ويكن 

تلîي�ص هذ√ �لظرو± �ل�صيا�صية �ملëيطة بالعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة مبا يلي:

 k k رFي�صيا �صكلâ �ملطامí �◊زبية و�ل�صî�صية ل≥ادة ”�إ�رش�Fيل“ ع�صية �لعدو�ن د�aعا  .1

يف �ل≥ر�ر �الإ�رش�Fيلي يف �صّن �لعدو�ن على غزة. aرFي�ص �لوRر�ء �الإ�رش�Fيلي �إيهود 

�أوملرت �أر�د من جهة �أن ينهي حيات¬ �ل�صيا�صية باإ‚اR ما، و�أن يورç حزب¬ كاديا 

k ي�صهº يف تعزيز مكانة �◊زب يف �النتîابات �مل≥بلة من جهة �أخرى.  k ع�صكريا ن�رش�

aر�صها   Rتعز �أن  aاأر�دت  �ÿارجية،  ووRيرة  كاديا  Rعيمة  ليفني،  ت�صيبي  �أما 

�النتîابية �أماΩ ت�صاعد قوة �ليمÚ من بو�بة �الأمن و�لعدو�ن على غزة. ويف �ل�صيا¥ 

ذ�ت¬ جاءت �أهد�± �إيهود بار�∑، Rعيº حزب �لعمل ووRير �لدaا´.

ل`”�إ�رش�Fيل“  مãالية  aر�صة  �ملتëدة  �لواليات  يف   ºكëلل �النت≥الية  �لفرتة   âلãم  .2

�أن  دون  �ملطل≤  �الأمريكي   ºلدع� على   âح�صل aبهذ�  �لع�صكري.  عدو�نها  لتنفيذ 

�أو  خارجي  Kمن  �أي  �÷مهوري  �◊زب  �أو  بو�ص   êجور �لرFي�ص  �إد�رة  تدaع 

من  كان  Vص¨وطات  ”�إ�رش�Fيل“ �أية   âنبŒ نف�ص¬،   âلوق� ويف  �مل≥ابل.  يف  د�خلي 
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�ملمكن �أن يار�صها �لرFي�ص �الأمريكي )�ملنتÖî( بار�∑ �أوباما، �لذي لن ي≥بل �أن 

�ل�رش�´  بت�صوية  وعود√  Vصوء  يف  غزة،  قطا´  يف  دماء“  ”ب�صالالت  حكم¬  يبد�أ 

�لعربي �الإ�رش�Fيلي، و–≥ي≤ �ل�صالΩ يف �ل�رش¥ �الأو�ص§. 

�ل�رشعية  على  وحما�ص   íتa  Úب �لد�خلي  �لفل�صطيني  و�ل�رش�´   Ωالن≥�صا�  Öلع  .3

k يف ت�صجيع ”�إ�رش�Fيل“ على عدو�نها �لع�صكري على غزة.  k كبري� و�ل�صلطة دور�

وتر  على   Öو�للع و�العتد�ل،  �ملمانعة  مع�صكري   Úب �لعربي   Ωالن≥�صا�  ºأ�صه�  .4

وغياب  �لد�خلية،  مب�صاكلها  �لعربية  �لدول  و�ن�ص¨ال   ،Ê�الإير� �لنفوذ  مو�جهة 

�ل≥يادة �لعربية �لفاعلة، يف �أن ت�صّن ”�إ�رش�Fيل“ عدو�نها على غزة.

�ملالية  باالأRمة  و�صعوب¬  �لعا⁄  حكومات  �ن�ص¨ال  جيد  ”�إ�رش�Fيل“ ب�صكل   âفXو  .5

و�القت�صادية �ÿان≥ة، وfiاولة �لتعامل معها، و�ل≥�صاء على �أخطارها.

k دقي≥ة –ا�صÖ عليها يف عدو�نها �لع�صكري  وبالرغº من �أن ”�إ�رش�Fيل“ ⁄ –دد �أهد�aا

�لو�قع   âوترك  ،2006 �صي∞  ولبنان   ˆ� حزب  على  عدو�نها  يف   çحد كما  غزة،  على 

لتظهر  �لو�قع  �أهد�aها مبرونة وa≤ ما يلي¬ ذلك  لت≥وΩ ب�صياغة  �مليد�Ê يفرVص نف�ص¬ 

باأنها �نت�رشت، a≥د �صعâ حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة �إ¤ �إa�صال �الأهد�± �الإ�رش�Fيلية ور�ء 

عدو�نها �لع�صكري على غزة، و�لتي يكن تلîي�صها يف �لن≥ا• �لتالية:

�إ�ص¨ال �ل�صاحة �الإقليمية و�لدولية عن �ل�صبÖ �لرFي�ص لكل �الVصطر�بات، �ملتمãل   .1

�إ¤   k د�Fما ت�صعى  a`”�إ�رش�Fيل“  و�لتهويد.  و�ال�صتيطان  �الإ�رش�Fيلي  باالحتالل 

–≥ي≤ �أمنها دون �كرت�ç مباأ�صاة �لفل�صطينيÚ �أو ت≥دË �أي حّل �صيا�صي ح≥ي≥ي 

ل≥�صيتهº �لعادلة. 

�إقامة ترتيبات �أمنية جديدة على حدود قطا´ غزة، ت�صمن وق∞ �إطال¥ �ل�صو�ريخ   .2

حدود  عب   Öلتهري� ووق∞  �الأنفا¥  وتدمري  �الإ�رش�Fيلية،  و�ملدن  �لبلد�ت  باŒا√ 

�ل≥طا´ مع م�رش.

حما�ص  ◊ركة  �لع�صكري  �الإمد�د  وم�صادر  �لع�صكرية  �لتëتية  �لبنية  تدمري   .3

وa�صاFل �مل≥اومة �لفل�صطينية.

هزية �أو �إVصعا± حما�ص، مبا “ãل¬ من ”�إرهاب ورa�ص لل�صالΩ“، بهد± �إVصعا±   .4

�÷ي�ص   Ωأما�  ˆ� حزب  �صمود  تد�عيات  من  و�لت≥ليل  �ملنط≥ة،  يف  �ملمانعة  fiور 

�الإ�رش�Fيلي يف �صنة 2006.
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�أVصعفها �صعود حما�ص، بو�ص∞ �الأو¤  �أن  تعزيز دور �ل�صلطة �لفل�صطينية، بعد   .5

k با�صº �ل�صعÖ �لفل�صطيني تهد± للو�صول �إ¤ حّل �لدولتÚ; ويف  k ومفاوVصا �رشيكا

حفظ  على  دورها  ي≥ت�رش  ووXيفية  Vصعيفة  ”�إ�رش�Fيل“ �صلطة  تريد  �الأمر  و�قع 

�أمن �الحتالل �الإ�رش�Fيلي.

�لتاأكيد على �أن �ل≥وة �لع�صكرية �الإ�رش�Fيلية هي �الأكب يف �ل�رش¥ �الأو�ص§، وذلك   .6

�العتد�ل  fiور  دول   Ωت≥و �أن  دون  و�◊يلولة  جهة،  من  �ملمانعة  fiور  لرد´ 

بال�ص¨§ على ”�إ�رش�Fيل“ aيما يتعل≤ با◊≥و¥ �لفل�صطينية من جهة �أخرى. 

على  �ل≥اFمة  �العتد�ل،  fiور  ��صرت�تيجية  بنجاعة  و�لعرب   Úلفل�صطيني� �إقنا´   .7

خيار �لت�صوية �ل�صيا�صية. وذلك يف Vصوء ت≥دË هذ� �ملëور �مل�صاعد�ت �ملالية الإعادة 

”�ملن≥ذ“  ب�صورة  �الأخرية  تظهر  حتى  �لفل�صطينية،  �لرFا�صة  خالل  من  �الإعمار 

ملو�طنيها، بدالk من ”�لدمار“ �لذي جلبت¬ حما�ص لل�صعÖ �لفل�صطيني، و�صكان غزة 

على وج¬ �ÿ�صو�ص.

Kالثًا: اأداء حركة حما�س ال�صيا�صي خالل العدوان:

 Ωمل≥ر�ت �الأمنية يف غزة يف �ليو� âaيلية �لتي ��صتهدF�ر �ل¨ار�ت �÷وية �الإ�رشKعلى �إ

خالد  ◊ما�ص  �ل�صيا�صي   Öملكت� رFي�ص  دعا   ،2008/12/27  ≥a�ملو� �لعدو�ن  من  �الأول 

م�صعل �لفل�صطينيÚ �إ¤ �نتفاVصة Kالãة Vصّد �الحتالل، وح�ّص �صكان �ل�صفة �ل¨ربية على 

�إ¤  �مل≥اومة  a�صاFل  م�صعل  دعا  كما  غزة“،  قطا´  يف   ºإخو�نه�” مع  و�لت�صامن  �لتظاهر 

وخ�ّص  هزيتنا“،  ي�صتطيع  لن  �أن¬  �لعدو  هذ�  يعر±  ”حتى  �ل�صفو±  وتوحيد   ºتنظي

. aيما رa�ص �إ�صماعيل 
7“ìصة و�لكفاVلبندقية و�النتفا� íتa” و�صماها íتa بالذكر حركة

بnدr” غزة، ولن تتمكنو� 
n
هنية �الن�صيا´ لالحتالل قاFالk: ”لن نتناRل ولن نرت�جع حتى لو �أ

.
الأنها ع�صية على �لك�رش“8

�أكد خالد م�صعل يف م≥ابلة مع قناة �÷زيرة  �أما على �صعيد �ملو�ق∞ �ل�صيا�صية، a≥د 

�لف�صاFية، على �أن¬ ”ال ينب¨ي الأحد �أن يîاطÖ �أهل غزة... من غري بو�بة [وق∞ �لعدو�ن] 

�إن  م�صعل  قال   ،2009/1/2 يف   âãُبم م�صجلة  كلمة  ويف   .
�ملعابر“9  íتaو �◊�صار  ورaع 

�ل�صلطة  من  كل  aيها  ت�صرت∑   ،íaر معب  �أRمة  ◊ّل  �صي¨ة  �ل�صاب≤  يف   âطرح حما�ص 

. كما دعا 
10

ì�لهذ� �القرت çدëأي تطور ⁄ ي� �أن   k وم�رش و�ملر�قبÚ �الأوروبيÚ، م�صيفا
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هنية �إ¤ ”�لوق∞ �لفوري وغري �مل�رشو• للëرب �لتي ت�صنّها �إ�رش�Fيل على قطا´ غزة، 

و�إنهاء �◊�صار، وaتí كاaة �ملعابر، قبل مناق�صة �مللفات �الأخرى، و�لدخول يف حو�ر على 

.
11“Úلفل�صطيني� Úمل�صا◊ة ب� ≥≤ëصية وطنية يVأر�

وعلى �لرغº من تعرVص �أغلÖ م≥ر�ت �الأجهزة �الأمنية، �لتابعة للëكومة �مل≥الة يف قطا´ 

غزة، ل≥�ص∞ �أدى �إ¤ تدمري �أغلبها، �إال �أن �إيهاب �ل¨�صÚ، �لناط≤ با�صº وR�رة �لد�خلية يف 

�◊كومة �مل≥الة، �أعلن �أن كاaة �لوR�ر�ت ”“ار�ص عملها على �أكمل وج¬“، و�أكد يف موD“ر 

 ºة كو�در وقياد�ت �الأمن على ر�أ�ص �أعمالهaفي مبدينة غزة ”على ��صتمر�ر وجود كاëص�

�ÿام�ص  و�لطابور  �ÿفية  ب`”�الأيادي   ºأ�صماه� من  وحذر   ،“Úللمو�طن �ÿدمة   Ëلت≥د

هذ√  ��صت¨الل  �أو  و�الإ�صاعات،   Öالأكاذي� ون�رش  �لد�خلية،  با÷بهة   åلعب� fiاوالت  من 

�الأوVصا´ الرتكاب flالفات �أو �إربا∑ �ل�صار´ �أو aعل �أي �أمر م�صاعد لالحتالل“. وحذر 

.
12

�لتجار من ��صت¨الل �الأوVصا´ و�لتالعÖ باالأ�صعار �أو �حتكار �أي �صلعة

�لفل�صطينية;  و�لرFا�صة  حما�ص   Úب �لعالقة  على  بظالل¬  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  و�أل≥ى 

aاتهمâ حركة حما�ص، على ل�صان �لناÖF م�صري �مل�رشي، �لرFي�ص fiمود عبا�ص بعلم¬ 

 ºبا�ص �لناط≤   ،Ωبرهو aوRي  ورa�ص   .
13

غزة قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  بالعدو�ن  �مل�صب≤ 

k �أنها  حركة حما�ص، دعوة عبا�ص للëركة �إ¤ �لت�صاور يف �صاأن �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي معتب�

عبا�ص   k د�عيا  ،“ºF�جر من  يجري  عما  �لنظر   âلف يف   ºت�صاه الأنها   k جد� متاأخرة  ”جاءت 
”غري fiاوالت �لتîذيل، و��صتãمار جر�حات  �أخرى الإKبات وطنيت¬  للبåë عن و�صيلة 

برFا�صة   ˆ�  Ω�ر يف   Çطو�ر خلية  ت�صكيل   ”ّ” باأن¬   Ωبرهو وك�ص∞  و�مل≥اومة“.   Öل�صع�

k من مكتÖ عبا�ص، دورها  �أمÚ عاΩ �لرFا�صة �لفل�صطينية �لطيÖ عبد �لرحيº، وت�صºّ �أaر�د�

�الت�صال مع بع�ص عنا�رش من aتí يف غزة ÷مع معلومات عن مو�قع حما�ص �ل�رشية، 

 Öإي�صالها ل≥نو�ت �لتن�صي≤ �الأمني مع �لعدو“. غري �أن �لطي� ºK و�أماكن تو�جد �ل≥ادة ومن

�إن  �لعربية  a�صاFية  مع  م≥ابلة  يف  وقال  ولل�صلطة،  ل¬  حما�ص  �تهامات  نفى   ºلرحي� عبد 

 .
k الأجندة �إقليمية“14 وجنâë �إ¤ �لت�صعيد تنفيذ� �لتهدFة،   âأنه� ”حما�ص 

�أما على �ل�صعيد �لعربي aاأكدت حركة حما�ص يف بيان �صëفي لها:

�أّن �ل�صعÖ �لفل�صطيني لن ي≥بل من �الأنظمة �لعربية... �الكتفاء باإ�صد�ر بيانات 

�لتنديد و�ل�صجÖ و�ال�صتنكار، و�إّ‰ا �ملطلوب منها هو �تîاذ خطو�ت و�إجر�ء�ت 

عملية توDدي �إ¤ وق∞ �لعدو�ن على �ل≥طا´، ولعّل قطع �لعالقات �ل�صيا�صية، �لتي 
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يãاّلن   ،íaر معب   íتaو  ،Êل�صهيو� �لكيان  مع  �لعربية  �لدول  بع�ص  ت≥يمها 

.
15

�لرّد �لعملي على هذ� �لعدو�ن

�الإ�رش�Fيلية  �ÿارجية  وRيرة  تهديد�ت  �إR�ء  �مل�رشي   âل�صم� حما�ص  و��صتنكرت 

ت�صيبي ليفني بت¨يري �لوVصع يف قطا´ غزة من �ل≥اهرة، و�أوVصa íوRي برهوΩ �أن هذ√ 

�ل¨ار�ت �أتâ بعد �أن �لت≥â ليفني بالرFي�ص �مل�رشي، وهددت من هنا∑ باإ�ص≥ا• حما�ص. 

وك�ص∞ عن �أن �ل≥اهرة �ت�صلâ يف 2008/12/26 ”ب≥ياد�ت [من] حما�ص، و�أخبتهº �أن 

�ل�صيا�صي ◊ما�ص   Öملكت� . و�أ�صار ع�صو 
[2008/12/27] �صيكون هدوء ب¨زة“16  Ωليو�

fiمد نز�ل �إ¤ �أن وRير خارجية م�رش �أحمد �أبو �ل¨ي§، حاول منذ �ليوΩ �الأول للعدو�ن 

عندما  �مل�صوDولية،  �ل�صëية  –ميل  و�إ‰ا   ،Öص�ëa و�÷الد  �ل�صëية   Úب �مل�صاو�ة  لي�ص 

.
17

–دç عن �أنهº حذرو� قيادة حما�ص من ذلك

و�ص§  وحما�ص  م�رش   Úب ح≥ي≥ية  م�صكلة   íaر ملعب  م�رش  �إغال¥  م�صاألة   âو�صكل

�تهامات متبادلة; �إذ �تهمâ م�رش حما�ص بعدΩ �ل�صماì ملÄات �÷رحى �لفل�صطينيÚ من 

�أن تكون م�رش قد aتâë معب   Ωي برهوRوa نفى Úيف ح ،êللعال م¨ادرة قطا´ غزة 

 íتفت �أن  و�الأ�صل  �ل¨ي§،  �أبو  بها   çد– �لتي  �للهجة  ”نرa�ص  وقال  �الأ�صا�ص،  يف   íaر

و�نت≥د   .
م�رشية“18  âتو�بي يف  جرحانا  يعود  كي  لالأمو�ت،  ال  لالأحياء  معبها  م�رش 

نز�ل ت�رشيëات �لرFي�ص �مل�رشي حول قانونية aتí معب رía، �إذ و�صفها ب`”�ملوDملة“، 

كنا  ”�إننا  و�أVصا±:  عربية.  دولة  �أكب   ºعيR من  كهذ√  ت�رشيëات  ت�صدر  �أن   k م�صت¨ربا

نتوقع �أن يîرê �لرFي�ص مبار∑ ب≥ر�ر�ت تاريîية، يعلن aيها aتí �ملعب، ووق∞ ت�صدير 

 ºقبله �مل�رشي   Öل�صع�  Ωو�صد �الأمة،  جماهري   Ωصد� مبار∑  ولكن  �إ�رش�Fيل،  �إ¤   Rل¨ا�

.
19“íلن يمُفت íaعندما قال �إن �◊�صار �صي�صتمر، و�إن معب ر

يف  بال≥اهرة  �لعرب  �ÿارجية  وRر�ء  الجتما´  �ÿتامي  �لبيان  �أن  من   ºوبالرغ

بوق∞  ”�إ�رش�Fيل“   Öوطال غزة،  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �أد�ن   ،2008/12/31

�أبو Rهري  �أن �ملتëدç با�صº حركة حما�ص �صامي  ، غري 
20

aوري لل≥تال، وaّك �◊�صار

�عتب �أن ما �صدر عن �الجتما´ كان ”هزيالk“، ور�أى �أن قر�ر �ملجتمعÚ يف �إحالة �ل≥�صية 

.
21

�إ¤ جمل�ص �الأمن يعني �أن �لدول �لعربية رaعâ يدها عن �ل≥�صية

k من �الأaكار  وقد طرحâ بع�ص �الأطر�± و�لهيÄات �لعربية و�الإقليمية و�لدولية عدد�

 êرfl �إيجاد  �إ¤  خاللها  من   âaهد �ل≥طا´،  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �إR�ء  و�ملبادر�ت 
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�صيا�صي لالأRمة. ونعرVص هنا ملوق∞ حركة حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة من هذ√ �ملبادر�ت; 

و�أبرRها قر�ر جمل�ص �الأمن 1860، و�ملبادرة �مل�رشية. 

�◊ركة  وعّدت  غزة،  على  �لعدو�ن  من  �لدو›  �الأمن  جمل�ص  موق∞  حما�ص   âأد�ن�

 ”مهزلة ح≥ي≥ية“، 
22

رa�ص �ملجل�ص يف 2009/1/3 �إ�صد�ر قر�ر يدين �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي

وقال aوRي برهوΩ، �لناط≤ با�صº �◊ركة، يف ت�رشيí �صëفي ”�إن ما �صدر عن جمل�ص 

[2009/1/3] �إ‰ا يوDكد على �نëياR√ �لتاΩ للكيان   âالأمن يف جل�صت¬ �لتي �نع≥دت �ل�صب�

”ي�صكل غطاءk للعدو�ن  �ل≥ر�ر  �إ�صد�ر  �أن a�صل جمل�ص �الأمن يف  �إ¤  �ل�صهيوÊ“. و�أ�صار 

.
على غزة، ويعطي aر�صة لالحتالل ال�صتكمال جمزرت¬ aيها“23

وقال fiمد نز�ل يوΩ 2009/1/9 يف ت�رشيëات لف�صاFية �لعربية، بعد �صدور قر�ر 

”�ملطلوب  �أن   k �أ�ص∞ نëن غري معنيÚ“ بال≥ر�ر، م�صيفا ”بكل   ،1860  ºجمل�ص �الأمن رق

من �لطر± �ملعتدي“ �أن يلتزΩ �ل≥ر�ر. وقال ناÖF رFي�ص �ملكتÖ �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص 

مو�صى �أبو مرRو¥، خالل حديå لتلفزيون �ملنار �للبناÊ: ”�أعت≥د �أن �لواليات �ملتëدة... 

بعدΩ �لت�صويV âصّد �ل≥ر�ر �أو عدΩ �إل¨اF¬ بالفيتو... [تمُوحي] باأنها مع هذ� �ل≥ر�ر ولكن 

.
24“âمن �لوق k بعد حÚ... �إنهº... يريدون �إعطاء �إ�رش�Fيل مزيد�

 âاأعلنa ،2009/1/6 ي�ص �مل�رشي يفFصو�ص �ملبادرة �مل�رشية �لتي طرحها �لر�îأما ب�

. و�صدد خالد م�صعل، على رa�ص وجود قو�ت 
25

�لتëفظات عليها حما�ص وجود بع�ص 

k �أن �لهد± من وجود  k كان نوعها و�صكلها وحجمها يف �ل≥طا´، معتب� �أيا دولية aا�صلة، 

 Öل�صع� ح�صاب  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو  مع  كاملة  ”تهدFة  �إ¤  �لو�صول  هو  �ل≥و�ت  هذ√ 

�لرFي�ص  �أو غري√ يو�a≤ علي¬  �الأمن  �تفا¥ دو› يف جمل�ص  �أي  �أن   íصVلفل�صطيني“. و�أو�

 â¨أبل� �أن حما�ص  ”غري ملزΩ للم≥اومة �لفل�صطينية“. و�صدد م�صعل على  fiمود عبا�ص 

ين�ّص  ال  دو›  قر�ر  م�رشو´  �أي  ت≥بل  لن  �أنها  وغريهما  و�لرو�صي  �لرتكي   ÚKملبعو�

.
26

íaمعب ر íتaّك �◊�صار، وa رش�حة على�

م≥رتحات  ”لدر��صة  حركت¬  ��صتعد�د  عن  ط¬،  �أين  حما�ص،  يف  �ل≥يادي  �أعلن  كما 

k ورaع �◊�صار كامالk عن  �لهجمات aور� �إ�رش�Fيل بوق∞   Öة يف قطا´ غزة، تطالFللتهد

.
قطا´ غزة“27

وكانâ م�رش قد �أعلنâ عن �إجر�ء �ت�صاالت مع م�صوDولÚ يف حركة حما�ص ب�صاأن �الأaكار 

، وطلبâ من وaد �◊ركة، �لذي �لت≥ى يف 2009/1/6 رFي�ص 
28

�ملطروحة لوق∞ �إطال¥ �لنار
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�لفل�صطيني،   Öل�صع� �إR�ء  م�صوDوليت¬  ”–ّمل  �صليمان  عمر  �لوRير  �مل�رشية  �ملîابر�ت 

وخف�ص �ص≥∞ �رشوط¬ )للتو�صل �إ¤ تهدFة( قبل aو�ت �الأو�ن“. كما عرVصâ م�رش على 

.
�لوaد ”وق∞ �لنار، وت�صكيل حكومة وaا¥ وطني، و�لتهدFة بال �رشو•“29

ويف 2009/1/16، حدد خالد م�صعل يف كلمة با�صa º�صاFل �مل≥اومة، �أل≥اها يف �÷ل�صة 

�لفل�صطينية لل≥بول  �ل≥وى   Öلدوحة، مطال� �أقيمâ يف  �لتي  �لطارFة  �الaتتاحية ل≥مة غزة 

بوق∞ �إطال¥ �لنار �لتي ّ” �التفا¥ عليها، وهي ح�صÖ م�صعل: توق∞ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي، 

�ملعابر ويف  �لعدو من غزة، ورaع �◊�صار عن غزة بال رجعة، وaتí جميع  و�ن�صëاب 

.
30

íaم≥دمتها معب ر

k على �نع≥اد موD“ر �رشΩ �ل�صيخ �لدو› يف 2009/1/18، �لذي ناق�ص �لعدو�ن على  ورّد�

غزة، قال �لناط≤ با�صº حركة حما�ص، �صامي �أبو Rهري، �إن ”موD“ر �رشΩ �ل�صيخ �لدو› 

�لفل�صطيني، الأّن من   Öل�صع�  íص مع م�صالVأي خارطة جديدة تتعار�  ºيف ر�ص íلن يفل

.
ير�صÿ� ºارطة هذ√ �ملرة هو �مل≥اومة يف �مليد�ن“31

ويف 2009/1/18، بعد يوΩ من �إعالن ”�إ�رش�Fيل“ لوق∞ �إطال¥ �لنار من جانÖ و�حد، 

قال مو�صى �أبو مرRو¥، ناÖF رFي�ص �ملكتÖ �ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص، يف بيان تال√ من 

دم�ص≤: ”تعلن a�صاFل �مل≥اومة �لفل�صطينية يف قطا´ غزة وق∞ �إطال¥ �لنار من طرaها يف 

قطا´ غزة“. و�أVصا± �أبو مرRو¥: ”نوDكد على مطالبنا يف �ن�صëاب قو�ت �لعدو من قطا´ 

غزة خالل �أ�صبو´ مع aتí جميع �ملعابر و�ملمر�ت لدخول �مل�صاعد�ت �الإن�صانية و�الإغاKية 

.
و�الحتياجات �لالRمة ل�صعبنا يف قطا´ غزة“32

رابعًا: تقييم الأداء ال�صيا�صي حلركة حما�س خالل العدوان:

�لتاأ�صي�ص ل≥ياΩ كيان aل�صطيني على  �إ¤  ت�صعى �ال�صرت�تيجية �لعامة ◊ركة حما�ص 

ب≥عة aل�صطينية ذ�ت �صيادة وتو��صل حر مع �لعا⁄، تكون بد�ية لتë≥ي≤ �لهد± �لفل�صطيني 

�مل�رشو´ بالعودة و�إقامة دولة aل�صطينية م�صت≥لة قد تكون يف �مل�صت≥بل �لبعيد، aيما لو 

ت¨ريت مو�Rين �ل≥وى، �ملنطل≤ �إ¤ –رير باقي aل�صطÚ. ووa≤ هذ√ �ال�صرت�تيجية aاإن 

�◊ركة غري معنية با�صتمر�ر مفاوVصات عبãية �أو �إن�صاء كيان aل�صطيني ه�ص غري قابل 

للëياة، ولكنها �إذ� ما �صعرت بال≥وة قد تكون جاهزة ملفاوVصات ح≥ي≥ية تف�صي �إ¤ هدنة 

طويلة �الأمد، �رشيطة �أن ي≥دΩ �الإ�رش�Fيليون تناRالت ح≥ي≥ية لل�صعÖ �لفل�صطيني.
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غزة،  قطا´  على  �صيطرتها  �أع≥اب  يف  �إ�ص≥اطها  ملëاوالت  حما�ص  ت�صدت  �أن  وبعد 

ح≥ي≥ية  تريدها  �الأخرية  باأن  �إدر�كها  مع  ”�إ�رش�Fيل“،  بها   Ωتلتز  ⁄ تهدFة   âوجرب

 Úaة ال –≥≤ لها هدFلتوقيع على �أية تهد� Ωبعد k للتë�صري للعدو�ن، �تîذت حما�ص قر�ر�

–تاجهما لتنفيذ ��صرت�تيجيتها، �أولهما; aتí �ملعابر �إ¤ غزة ب�صورة طبيعية، وKانيهما; 

aّك �◊�صار ب�صورة كاملة. 

هي  �إ‰ا  �لفل�صطيني   Öل�صع� على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �أ�صكال  باأن  حما�ص  وتوDمن 

معار∑ ت�صا± �إ¤ قاFمة طويلة من �ملعار∑، �لتي �صنّها �الحتالل �الإ�رش�Fيلي Vصمن حرب¬ 

 ،ÚيليF�لفل�صطيني و�لعربي. وتعت≥د �◊ركة باأن �الإ�رش� Öمل�صتمرة �ل�صاملة على �ل�صع�

يف هذ� �ل�صيا¥، �صعو� �إ¤ �إVصعا± �أو �لتîل�ص من �أية جماعة �أو دولة عربية �أو �إ�صالمية �أو 

–ال∞ �إقليمي �أو دو› ي≥∞ �أماΩ –≥ي≤ flططاتهº �لعدو�نية �لتو�صعية. ومن هنا جاء 

�لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي �ملتوقع على غزة لل≥�صاء على �صمود وم≥اومة �ل¨زيÚ، وحما�ص، 

وa�صاFل �مل≥اومة �الأخرى.

�الإ�رش�Fيلي على غزة وما ر�a≥¬ من معار∑ �صيا�صية  �لعدو�ن  �إ¤ جمريات  وبالنظر 

 âصل�a ”�إ�رش�Fيل“  �أن  بد�  غزة،  يف  �مل≥اومة  وa�صاFل  حما�ص  حركة  Kبات  �إ¤   âص�aأ�

�مل≥اومة  يف  حما�ص  حركة  ومو�ق∞  ��صرت�تيجية  كuن  “مُ  ⁄ �أهد�aها.  من  �لكãري  –≥ي≤  يف 

”�إ�رش�Fيل“ من �ل≥�صاء على حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة �لفل�صطينية، وخال± ذلك R�دت 
�لفل�صطيني  �لتهديد  ��صتمر�ر  عن   kصال�a و�÷ماهريية.  �ل�صيا�صية  قوتها  من  �الأخرية 

للمدن �الإ�رش�Fيلية �ملëيطة بال≥طا´، و�نعد�Ω �صعور �الإ�رش�FيليÚ باالأمن �لكامل نتيجة 

 Rايا، قد عزëصVعن¬ من دمار و èيلي على �لعدو�ن، وما نتF�ذلك. كما �أن �الإجما´ �الإ�رش

�إ¤  ”�إ�رش�Fيل“. وي�صا±  �لعربي و�الإ�صالمي و�لعاملي Vصّد   Öل�صعبي يف �÷ان� �الŒا√ 

k، وتدخل �أوروبا و�لواليات �ملتëدة  ذلك �أن a�صل ”�إ�رش�Fيل“ يف –≥ي≤ �أهد�aها ع�صكريا

مل�صاعدتها، R�د من قدرة هذ√ �الأطر�± بال�ص¨§ على ”�إ�رش�Fيل“، وهو �أمر قد ال يجعل 

�لدولة �لعبية طلي≥ة �ليدين يف �صّن �أي عدو�ن يف �مل�صت≥بل. و⁄ ت�صتطع ”�إ�رش�Fيل“ عزل 

حركة حما�ص على �مل�صتوى �لر�صمي �لعربي و�الإ�صالمي و�لدو›، وعزR ذلك عدد �لدول 

 Öëيل“ و�صF�مب≥اطعة ”�إ�رش âر �لدوحة، وطالب“Dلعربية و�الإ�صالمية �لتي ح�رشت مو�

�ملبادرة �لعربية، ودعº �إعمار غزة.

�لفل�صطينية  �لرFا�صة  باأن  �أدركâ حركة حما�ص  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �مل�صتوى  وعلى 

 k تمُر�هن على �لدور �الأمريكي �÷ديد حتى تكون بو�بة ت�صوية �ل≥�صية �لفل�صطينية وجزء�
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k باأن �لرFا�صة قد تف�صل �أو تîتفي من �مل�صهد  من �ملعادلة يف �ملنط≥ة. و�أدركâ حما�ص �أي�صا

�لفل�صطيني �إذ� ما �نë�رش �لدور �الأمريكي يف �ملنط≥ة. وتعزRت قناعة حما�ص باأن �لرFا�صة 

�صت�صطر لالنفتاì �÷دي على حما�ص يف حال �أل≥â �لواليات �ملتëدة بã≥لها ◊ّل �ل≥�صية 

�الإ�رش�Fيلي   Öللجان بالتز�ماتها  تفي  �أن  للرFا�صة  كن  يمُ ال  �الأو¤  aبدون  �لفل�صطينية، 

و�الأمريكي.

ويف �ل�صاحة �لعربية تطلبâ ��صرت�تيجية حما�ص �لتعاطي مع حالة �الن≥�صاΩ و�ل�رش�´ 

وغياب �الإر�دة �ل�صيا�صية يف �لتعامل مع �الحتالل �الإ�رش�Fيلي. و�أXهر �لعدو�ن على غزة 

مدى تîب§ و�Vصطر�ب �الأولويات لدى �÷�صº �لعربي �÷معي، و�لدول �لعربية منفردة. 

�ل≥ومي  �لعÖء  من  و�لتîف∞  �لوطني  �لد�خل  نëو  و�النكفاء  �لتمëور  حالة  �أدت  وقد 

�لعدو�ن  مع  �لتعامل  كيفية  ت≥رير  يف  �ÿارجية  و�لفاعلية  �لتدخل  ت�صهيل  �إ¤  �لعربي، 

�الإ�رش�Fيلي. ��صتمر �الن≥�صاΩ �لعربي طو�ل aرتة �لعدو�ن على غزة بfi” Úور �العتد�ل“ 

 ºبوي، يف دعîبالتاأييد �÷ماهريي و�لن k و"�ملمانعة". وو��صل fiور ”�ملمانعة“، مدعوما

�لفل�صطينية،  �لرFا�صة   ºدع يف  aا�صتمر  ”�العتد�ل“  fiور  �أما   .k وماديا  k �صيا�صيا حما�ص 

وحدد دور√ �مل�صت≥بلي يف دaع �مل�صاعد�ت لالإعمار عن طري≤ �لرFا�صة. و�أ�رش هذ� �ملëور 

k يف عملية �إعمار  على Vرشورة قبول وتفاهº حما�ص مع �لرFا�صة حتى يتºّ منí �الأو¤ دور�

�أماΩ تركيا حتى  �لطري≤  �لعدو�ن،  �لعالقة بÚ م�رش وحما�ص، خالل  غزة. ومهد توتر 

تلعÖ دور �لو�صي§ بÚ حما�ص و”�إ�رش�Fيل“.

�لتاأKري  على  وتناa�ص  حر�∑  �إ¤  �الإقليمي  �مل�صتوى  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  و�أدى 

وقيادة �ل�رش¥ �الأو�ص§، وكان �أهº �لالعبÚ �الأقوياء يف هذ� �الإطار: �إير�ن بو�صفها قوة 

�إ�صالمية عدوة ل`”�إ�رش�Fيل“ وخ�صº للواليات �ملتëدة ودول ”�العتد�ل“، وحليفة ل≥وى 

”�ملمانعة“. وتركيا بو�صفها قوة �إ�صالمية حليفة للواليات �ملتëدة و�صدي≥ة ل`”�إ�رش�Fيل“ 
�ملتëدة  �لواليات  حليفة  بو�صفها  و”�إ�رش�Fيل“  و”�ملمانعة“.  ”�العتد�ل“  ودول 

�ال�صرت�تيجية و�ملعتمدة على تفهº دول ”�العتد�ل“. 

�ل≥وة  �لعا⁄، وتاأKرت برت�جع  �القت�صادية  �الأRمة   âأ�ص¨ل� a≥د  �لدولية،  �ل�صاحة  ويف 

 ìل�صال� �نت�صار  Vصّد  وجهودها  و�الأمنية  �لع�صكرية  ◊روبها  ك�صبها   Ωوعد �الأمريكية 

�لواليات  يف  لل�صلطة  �لتاريîي  و�النت≥ال  ل`”�الإرهاب“،  مكاëaتها  وfiدودية  �لنووي 

�ملتëدة.
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�أن تتعامل خالل �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة، مع ق�صايا  كان على حركة حما�ص 

خالaية الأطر�± �ل�رش�´، ونلî�صها يف �لن≥ا• �لتالية: 

ق†شية املعابر: حيå �أ�رشت حما�ص على aتí �ملعابر ب�صكل كامل دون �أي تدخل   .1

 âوطالب �إر�د�تها،   ≥aو بها   ºكëلت� على  ”�إ�رش�Fيل“  �أ�رشت  بينما  �إ�رش�Fيلي، 

�لرFا�صة �لفل�صطينية بال�صيطرة عليها ح�صÖ �تفاقية 2005، مدعومة من �لواليات 

 íaر معب   íتa ق�صية   âك�صف وقد  وم�رش.  �الأوروبي،  �ال–اد  ودول  �ملتëدة، 

�ملوق∞  عن   k بعيد� �ل�صاأن  هذ�  يف  حا�صمة  قر�ر�ت  �تîاذ  عن  �مل�رشي  �لعجز 

�ل�صعيد  على  هاFلة  �صعبية  ل�ص¨و•  م�رش  عّرVص  ما  وهو  و�لدو›;  �الإ�رش�Fيلي 

�لد�خلي و�ÿارجي. 

�مل�صاعد�ت  “رير  ��صت¨الل  �إ¤  ”�إ�رش�Fيل“   âصع�  åحي الإعمار:   IOاإعا ق†شية   .2

k لتë≥ي≤ ما a�صل �لعدو�ن �لع�صكري يف –≥ي≥¬، ولت�ص¨ل  ولو�ΩR �الإعمار �صيا�صيا

ت�صوية  لتë≥ي≤  �ملطلوب  �÷هد  بذل  عن  �لدو›  و�ملجتمع  و�لعرب   Úلفل�صطيني�

�صيا�صية ح≥ي≥ية تنهي �الحتالل �الإ�رش�Fيلي. وي�صعى خ�صوΩ حما�ص �إ¤ �أن تاأتي 

�لفل�صطينية وحكومة  �لرFا�صة  �مل�صاعد�ت عن غري طري≥ها، ويف�صلون بدالk عنها 

بينما  ل¨زة  �لدمار   Öّب nص� ن  nم ب�صورة  حما�ص  الإXهار   ،ˆ�  Ω�ر يف  �الأعمال  ت�صيري 

ياأتي غريها بامل�صاعد�ت و�الإعمار.

 k مدعوما �العتد�ل،  fiور  Vص¨§  الفل�شطينية:  الوطنية  وامل�شا◊ة  ا◊وار   .3

�لوطني  �◊و�ر  طاولة  على  للجلو�ص  حما�ص  على   ،Úو�الأمريكي  Úالأوروبي� من 

–�رش  وطني  وaا¥  حكومة  وت�صكيل  وطنية  م�صا◊ة   Rو�إ‚ا �لفل�صطيني 

النتîابات رFا�صية وت�رشيعية aل�صطينية متز�منة. و⁄ يكن موق∞ هذ√ �الأطر�± 

هو ذ�ت¬ بî�صو�ص هذ� �ل�صاأن قبل �لعدو�ن; �إذ �أر�دت ��صتبعاد حركة حما�ص. غري 

�أن هذ√ �الأطر�± خ�صيâ، يف �أع≥اب ‚اì حما�ص يف �لت�صدي للعدو�ن، على �رشعية 

�لفل�صطينية.  �ل�صاحة  على  �ل�رشيك  تعّد  و�لتي  �لفل�صطينية،  �لرFا�صة  وم�صت≥بل 

k من �ل�ص¨و• على fiور  ويبدو �أن نتاèF �النتîابات �الإ�رش�Fيلية قد aرVصâ مزيد�

�العتد�ل لينجز �مل�صا◊ة �لوطنية �لفل�صطينية.

ومبر�جعة �رشيعة، aاإن حركة حما�ص قد ‚âë يف –≥ي≤ هدÚa من �أهد�aها �الأربعة 

�لتي �أعلنتها خالل �لعدو�ن على غزة، وهما: وق∞ �إطال¥ �لنار و�الن�صëاب �الإ�رش�Fيلي 
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�أعلنتهما، وهما: aتí �ملعابر ب�صورة  من قطا´ غزة، و⁄ –≥≤ هدÚa �آخرين كانâ قد 

حما�ص  حركة  aاإن  و�ÿ�صاFر،   ìالأربا� وبتëليل  كاملة.  ب�صورة  �◊�صار  وaّك  طبيعية 

كاaة  يف  للعدو�ن  للت�صدي  �صتعدة  ممُ  âكان �أنها   âبتKو�أ و�مل≥اومة،  �ل�صمود  يف   âë‚

�ملجاالت �ملمكنة.

�إن   åحي و�ÿ�صاFر;   ìالأربا� ح�صابات   âوحلل حما�ص  حركة   âتابع �مل≥ابل  يف 

�÷انÖ �لفل�صطيني يف قطا´ غزة، �لذي “ãل¬ وت≥ود√ �◊ركة، قد تكبد خ�صاFر ب�رشية 

لالإح�صاء  �ملركزي   Rها÷� ت≥رير   Öوح�ص �لعدو�ن.  جر�ء  كبرية  و�قت�صادية  ومادية 

�لفل�صطيني، �ل�صادر يف 2009/1/28، بل¨â �◊�صيلة �لنهاFية للعدو�ن على قطا´ غزة، 

a ;kيما بل≠ عدد  k، و14 م�صعفا k، بينهº 417 طفالk، و108 ن�صاء، و120 م�صنا 1,334 �صهيد�

230 من  ��صت�صهاد  �مل≥الة عن  �لتابعة للëكومة  �ل�رشطة   âأعلن� . كما 
335,450 �÷رحى 

، و�لع≥يد �إ�صماعيل �÷عبي 
34

عنا�رشها، على ر�أ�صهº مديرها �لعاΩ �للو�ء توaي≤ جب

. كما ��صت�صهد �ل≥يادي �لبارR يف حركة حما�ص 
35

قاFد جهاR �الأمن و�◊ماية يف �ل�رشطة

k من عاFلت¬، باالإVصاaة �إ¤ ��صت�صهاد �صعيد �صياΩ وRير �لد�خلية  نز�ر ريان هو وa 13رد�

�أن  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي   Rها÷� وك�ص∞   .
36

�مل≥الة �لفل�صطينية  �◊كومة  يف 

�لعدو�ن  1.9 مليار دوالر نتيجة  �قت�صادية مبا�رشة ب≥يمة  قطا´ غزة قد تكبد خ�صاFر 

�الإ�رش�Fيلي. وبل¨ÿ� â�صاFر �ملبا�رشة يف �لبنية �لتëتية حو�› 1.2 مليار دوالر. و�أXهر 

ت≥رير �÷هاR �ملركزي تدمري �لعدو�ن 4,100 م�صكن ب�صكل كامل، وكذلك دمرت م≥ر�ت 

 .
37

17 �أل∞ م�صكن �آخر دمرت ب�صكل جزFي للëكومة و�الأجهزة �الأمنية، باالإVصاaة �إ¤ 

k بنëو  وقدر برنامè �الأ· �ملتëدة �الإ‰اFي �ملناRل �لتي ت�رشرت يف غزة �أو دمرت “اما

14 �أل∞ منزل، يف حÚ ذكر �أن �أكÌ من 60% من بÚ 400 مدر�صة قاΩ بت≥ييº �أوVصاعها 

.
38

يف غزة، تعرVصâ الأVرش�ر جزFية �أو بال¨ة

k على قر�ر�ت حما�ص  ت�صكل هذ√ �لتكلفة �لب�رشية و�ملادية و�القت�صادية عامالV kصاغطا

�ÿا�صة بامل≥اومة �أو �ملالح≥ة �لع�صكرية ل`”�إ�رش�Fيل“، مبا aيها �إطال¥ �ل�صو�ريخ. ومن 

و�إمكانية  ذلك،   ºحج يعر±  �أحد  ال  ولكن   ،ìل�صال�  Öتهري �أنفا¥  ت�رشرت  �أخرى  جهة 

�ملتëدة  و�لواليات  وم�رش  ”�إ�رش�Fيل“  من  كل   â≤طب ما  و�إذ�  غريها.   íتa �أو  تاأهيلها 

و�الأوروبيون رقابة �صديدة على �الأنفا¥، aاإن ذلك �صو± ي�صع∞ من جاهزية حما�ص 

�لع�صكرية، و�ملالية و�القت�صادية.
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�إلي¬ ��صرت�تيجية حما�ص خالل �لعدو�ن وبعد√ يف ن≥ا•   âص ما �صع�îويكننا �أن نل

�إVصاaية �أخرى، وذلك عب �الآتي: 

�ال�صتمر�ر على �ملو�ق∞ �ل�صيا�صية �الأ�صا�صية �لتي كانâ عليها ◊ظة بدء �لعدو�ن.   .1

�÷ي�ص  ملنع  �لالRمة  �لتد�بري  �تîاذ  مع  �صالي§،  جلعاد   Rحتجا� يف  �ال�صتمر�ر   .2

�الإ�رش�Fيلي من �لو�صول �إلي¬.

 Åابfl ر�ء �◊ركة يفRّفي وîفها، كما �أن تFاXيف و Ωصتمر�ر حكومة حما�ص بال≥يا��  .3

.ºهa�صل ��صتهد�aأ�

��صتمر�ر �اللت�صا¥ �ل�صعبي بامل≥اومة و�حت�صانها.  .4

و�لدو›.  و�الإ�صالمي  �لعربي  �مل�صتوى  على  �ÿارجي  بالعا⁄  �الت�صال  تفعيل   .5

�لدوحة، و��صتفادتها  �لعربي خا�صة يف موD“ر  للم≥اومة هنا ح�صورها  ويمُ�صّجل 

من –ر∑ �ل�صعوب �لعربية و�الإ�صالمية وحتى �الأجنبية �الأخرى ل�صا◊ها.

خام�صًا: اأهم fتائè الدرا�صة:

نعرVص aيما يلي ملالحظات عامة حول �أهº نتاèF و�نعكا�صات �أد�ء حما�ص وa�صاFل 

�مل≥اومة خالل �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي:

 çد– �أن  �الإ�رش�Fيلي،  للعدو�ن  ت�صديها  خالل  من  حما�ص،  حركة   âصتطاع��  .1

تفو¥  على  �ل≥اFمة  �الإ�رش�Fيلية  �الأمنية  و�ال�صرت�تيجية  �لع≥يدة  aعالية  يف   k �رشخا

�أن  �إKبات  ”�إ�رش�Fيل“ يف   íتنج  ⁄  åحي بها.   ÚيليF�الإ�رش� وK≥ة  �لع�صكرية  �ل≥وة 

�إال من خالل تفو¥ قوتها �لع�صكرية a≥§، و�لذي �صيوDدي  �أمنها ال يكون  –≥ي≤ 

�إ¤ رد´ �لعرب عن �ل≥ياΩ باأعمال ع�صكرية، ويف حال عدΩ ردعهº، ح�صÖ �لع≥يدة 

”�إ�رش�Fيل“، من خالل �العتماد على تفوقها  �إمكان  �الأمنية �الإ�رش�Fيلية، يكون يف 

.k k �رشيعا �لع�صكري، �أن –رR ن�رش�

�إن م�صكلة �لعرب تكمن يف �الإر�دة �ل�صيا�صية ويف �ل≥ر�ءة �ل�صيا�صية و�ال�صرت�تيجية   .2

�ÿاطÄة لطبيعة �لتëوالت �الإقليمية و�لدولية. 

 k k مهما �أحدç �لتعامل مع �لعدو�ن �لع�صكري �الإ�رش�Fيلي على غزة –والk �صيا�صيا  .3

يف �ملنظومة �لفكرية �لعربية aيما يتعل≤ مب�صاألة �لتو�Rن بÚ �لطرÚa، و�أوجد لها 

م≥ايي�ص جديدة.
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وعربي  aل�صطيني  �صعبي  بتاأييد  حما�ص  حركة  تبنت¬  �لذي  �مل≥اومة   èنه حظي   .4

�ل≥�صية  باعتبارها  �لفل�صطينية  لل≥�صية  �لتاأييد   ºحج من  وR�د  كبري،  و�إ�صالمي 

 èنه عبãية  �لعدو�ن  ك�ص∞  �ل�صيا¥  هذ�  ويف  و�الإ�صالمية.  �لعربية  لالأمة  �ملركزية 

k طيلة �ل�صنو�ت �ملاVصية; a�صالk عن �أن¬  �لت�صوية و�ملفاوVصات �لتي ⁄ –≥≤ �صيÄا

�أحرê �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي ⁄ تكن تتوقع �صمود a�صاFل �مل≥اومة �لفل�صطينية 

يف غزة ملدة KالKة �أ�صابيع.

�أعاد �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي لل≥�صية �لفل�صطينية مكانها على ر�أ�ص �الأحد�ç �لدولية   .5

�الإ�صارة  وŒدر  �لعا⁄.  ودول  �صعوب   ºمعظ تاأييد   âونال �لدو›،   Ωو�الهتما

باأغلبية   âأد�ن� �لتي  �لعدو�ن،  �ملتëدة خالل  �لعامة لالأ·  �جتما´ �÷معية  �إ¤  هنا 

جهود  من  يجري  ما  ولعل  غزة.  على  �الإ�رش�Fيلي  �لع�صكري  �لعدو�ن  �صاح≥ة 

�لعربي  لل�رش�´   kحال تريد  �÷هات  هذ√  �أن  على  يدل  و�أوروبية  و�أمريكية  دولية 

�الإ�رش�Fيلي; لتتîل�ص من كاaة �آKار√ �لتي تتز�يد �أVرش�رها Vصّد م�صا◊ها �الإقليمية 

و�لدولية.



92

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

هوام�س الف�صل الرابع

David Rose, The Gaza Bombshell, Vanity Fair magazine, April 2008, see: 1

 http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/04/gaza200804

 ال�شفري، 2008/12/15.
2

.2008/12/15 ،Úل�شطa جريدة 
3

 القد�س العرب«، 2008/12/24.
4

 القد�س العرب«، 2008/12/20.
5

.2008/12/23 ،Úل�شطa جريدة 
6

 �÷زيرة.نâ، 2008/12/28، �نظر:
7

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4C19E6DB-9E67-4F63-B5D1-4CCC98952F32.htm

 جريدة ال�öق، �لدوحة )قطر(، 2008/12/28.
8

 �÷زيرة.نâ، 2008/12/29، �نظر:
9

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D3EE27CC-86E4-4C07-A930-79AE845E5570.htm

 �÷زيرة.نâ، 2009/1/3، �نظر: 
10

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4E010C66-A74D-4B0F-A072-D6C660E229BE.htm

 �÷زيرة.نâ، 2009/1/1، �نظر:
11

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9BA80DCF-9DFC-4957-8A02-8584A41089A7.htm

12 القد�س العرب«، 2008/12/30.

 وكالة قد�ص بر�ص �إنرتنا�صيونال، لندن، 2008/12/30.
13

14 ال�شفري، 2009/1/1.

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالΩ، 2008/12/28، �نظر:
15

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO

%2bi1s7yGJDv0je5hacsfHLbh%20KdDI%2f0M91%2bebKfsm7k2tifxNHTUhAbZY%2fzvv

pUGiipc5yYkDIdbHTtNRWuCaVGohaPziVv8TPFtOWfGZk8YyEIusM%3d

 قد�ص بر�ص، 2008/9/27.
16

 قد�ص بر�ص، 2008/12/29.
17

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالΩ، 2008/12/28، �نظر:
18

http://www.palestine-info.info/ar/default.JEpMO%2bi1s7xw5%2fvhFFSZQS%2boXek8m3M

DATQzXCOf1qzDnvjk7ZcPzU05OnsCgwyI0lFEJqGIGg78v846we6TSEtm2zlvGk1xFIYda

U0PhKAIbctpc%2bADE%3d

 جريدة ال�شبيπ، عّمان، 2009/1/6.
19

20 ال�öق الأو�ش§، 2009/1/1.

 �÷زيرة.نâ، 2008/12/31، �نظر:
21

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/47A6600F-D3FF-4432-AC2D-646C934B87F2.htm

 بي بي �صي، 2009/1/4، �نظر:
22

 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7810000/7810233.stm

23 القد�س العرب«، 2009/1/5.

 جريدة الد�شتور، عّمان، 2009/1/10.
24

.2009/1/8 ،I25 ا◊يا

26 ال¨د، 2009/1/8.



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 93

الأداء ال�صيا�صي للمقاومة

 جريدة الأخبار، بريوت، 2009/1/1.
27

28 ال�öق الأو�ش§، 2009/1/3.

.2009/1/7 ،I29 ا◊يا

 جريدة العرب، قطر، 2009/1/17.
30

 قد�ص بر�ص، 2009/1/18.
31

32 ال�öق، 2009/1/19.

 �÷هاR �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �ل�صهد�ء و�÷رحى يف قطا´ غزة، 2009/1/28، �نظر:
33

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-

JO&ItemID=1411&mid=12059

.2009/1/21 ،ˆ� Ω�34 الأيام، ر

k �الإخبارية، 2008/12/28، �نظر:  وكالة معا
35

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=142345

 �صي �إن �إن، 2009/1/6، �نظر:
36

 http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/1/4/report.Gaza-Israel/index.htm%20%20l

 �÷هاR �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2009/1/19، �نظر:
37

لالإح�صاء  �ملركزي   Rو�÷ها  ;http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/gaza_losts.pdf

�لفل�صطيني، �ÿ�صاFر �ملبا�رشة يف �لبنية �لتëتية، 2009/1/28، �نظر:

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-

JO&ItemID=1412&mid=12059

 مركز �أنباء �الأ· �ملتëدة، 2009/2/13، �نظر:
38

http://un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=10673




