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مقدمة:

 âل�صب� Ωيلي غد�ة يوF�تكن �ل�رشبة �÷وية �الأو¤ �لتي نفذها �لطري�ن �◊ربي �الإ�رش ⁄

2008/12/27 مفاجÄة باإعالنها لبدء �لعدو�ن; aا◊رب كانâ متوقعة منذ �أن بد�أت �لهدنة 

بÚ حركة حما�ص وب≥ية �لف�صاFل �لفل�صطينية يف قطا´ غزة من جهة، و”�إ�رش�Fيل“ من جهة 

�أخرى. ويعزR هذ√ �لفرVصية �أن �لتهدFة �لتي �عتمدت لتنتهي يف 2008/12/19 ⁄ تكن من 

�÷انÖ �الإ�رش�Fيلي �إال aر�صة الإعد�د �لذ�ت ◊رب حا�صمة Vصّد حركة حما�ص و�صلطتها يف 

قطا´ غزة يف �أع≥اب �صيطرة �الأخرية على �ل≥طا´ يف منت�ص∞ حزير�ن/ يونيو 2007. 

�لفل�صطينيون  تعرVص  �أن  بعد  �لعدو�ن  بدء   âتوقي يف  يبدو،  كما  �ملفاجاأة،   âكان لكن 

ÿديعة ع�صكرية �صيا�صية. ومع ذلك Xهر �أن �مل≥اومة �أعدت نف�صها للمو�جهة �لدaاعية يف 

حدود �ل≥در�ت �ملتاحة �لتي وaرتها، رغº �◊�صار �لذي aرVص على �ل≥طا´ ملدة طويلة، 

k من �لعدو�ن ذ�ت¬  ºK �أحكº قبل �صتة �أ�صابيع من بدء �لعدو�ن، وهو ح�صار نعتب√ جزء�

الأن¬ كان �ملرحلة �لتë�صريية للعدو�ن �لذي �أر�دت¬ ”�إ�رش�Fيل“ وتوقعت¬ a�صاFل �مل≥اومة 

�لفل�صطينية. 

وبالرغº من ذلك ��صت¨لâ حركة حما�ص وب≥ية a�صاFل �مل≥اومة aرتة �لتهدFة لتë�صري 

 Ωلهجو� عند   Úللم≥اوم منا�صبة  لتكون  �الأرVص  وتهيÄة  �أaر�دها،  وŒهيز  جمتمعها، 

 k �الإ�رش�Fيلي. بدت �مل≥اومة و�K≥ة من عدو�نية �إ�رش�Fيل Œاهها، ëaددت �أهد�± �ملناRلة رّد�

kk لنم§ قتا› يالX ºFرو± �مليد�ن �ملفروVص،  على �لعدو�ن �ملنتظر، وقررت �ملو�جهة وa≥ا

 ºت≥يي �إ¤  ذلك  بعد  لنîل�ص  �مليد�ن،  يف   k ع�صكريا �مل≥اومة  �أد�ء  �لف�صل  هذ�  يف  و�صنعرVص 

مع  عامة،  غزة  يف  �لفل�صطينية  وللم≥اومة  خا�صة  حما�ص  ◊ركة  �لع�صكري  لالأد�ء   Ωعا

 â≤◊ ر �لتيFصا�ÿ� ص تد�عيات �لعدو�ن على �مل≥اومة، دون �أن نن�صى �لتوق∞ عندVعر

بامل≥اومة جر�ء �لعدو�ن. 

عميد مت≥اعد وباحå متî�ص�ص يف �ل�صوDون �لع�صكرية.
*
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اأوًل: الأهدا± الع�صكرjة حلركة حما�س وف�صائل 

املقاومة خالل العدوان: 

1. اأهدا± العدوان1: 

من  بد�aع  وتكون  �ملبادر،   ºملهاج� ي�صعها  �أهد�±  –≥ي≤  �إ¤  عادة  �◊روب  ترمي 

�ملجدية و�ملوVصوعية  �الأخري لتëفز√ على �◊ركة و�لهجوΩ. و�لدر��صة  �أ�صباب يتîذها 

�لعمليات  تناول  قبل  منها  �ملتوخاة  �الأهد�±  و–ديد  �أ�صبابها،  بعرVص  تكون  ما  ◊رب 

�إ¤ جهد كبري   êيلي على غزة ال –تاF�الإ�رش� �لعدو�ن  �أ�صباب  �إن  بذ�تها وذكر نتاFجها. 

 âيليون على ذكر√ منذ �أن تولF�ولون �الإ�رشDيف تبيانها، �إذ يكفي �أن نذكر ما ��صتمر �مل�صو

حركة حما�ص منفردة م≥اليد �الأمور يف غزة �صي∞ 2007، لنعر± �أن �الأ�صباب مرتكزة 

ب�صكل مبا�رش يف رa�ص ”�إ�رش�Fيل“ قياΩ وVصع خا�ص يف منط≥ة aل�صطينية ت�صيطر عليها 

جماعة ترa�ص �العرت�± ب`”�إ�رش�Fيل“، و�ل�صري يف خطة ت�صفية �ل≥�صية �لفل�صطينية ذ�تها 

كما تريد �لدولة �لعبية وحاVصنتها �لواليات �ملتëدة وحلفاوDها يف �ملنط≥ة; وهي �ÿطة 

�لتي بد�أت يف �أو�صلو وت≥لبâ يف �أطو�ر متالح≥ة، كانâ �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي �أقيمâ يف 

ر�Ω �ˆ �لطر± �ملëاور يف �صاأنها.

 k �أن ما قالت¬ وRيرة �ÿارجية �الإ�رش�Fيلية ت�صيبي ليفني كان �رشيëا ومن هنا ‚د 

�أ�صبابها،  على   k عطفا النطالقتها  �الأو¤  �ل�صاعات  يف  �◊رب  �أهد�±  –ديد  يف   k وو�Vصëا

. وكانâ هذ√ �÷ملة �ملîت�رشة كاaية يف نظر 
حيå ذكرت: ”نريد �أن ن¨ري �لو�قع يف غزة“2

�مل≥اومة �لفل�صطينية، وعلى ر�أ�صها حركة حما�ص، لتëدد ما جاء �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي ليفعل¬ 

يف غزة، وما هي �الأهد�± من �لهجوΩ. �إنها جملة كاaية لتëدد �مل≥اومة على �أ�صا�صها ما 

عليها �ل≥ياΩ ب¬ يف معركتها �لدaاعية �لتي aمُرVصâ عليها. ومبا �أن �ملبادرة يف �لهجوΩ تكون 

هذ√  ح≥≤  �إذ�  ل¬  يكون  �لن�رش  aاإن  يبت¨يها،  �لتي  �الأهد�±  هو  يëدد  �لذي   ،ºملهاج� بيد 

�أن يتëكº يف ‡ا�صك  ��صتطا´  و�إذ�   .k �لن�رش ع�صكريا �مليد�ن، ويكون عندها  �الأهد�± يف 

�مليد�ن، وي�صب§ �ل�صيطرة على �لبيÄة �لع�صكرية ومن خاللها �لبيÄة �ل�صيا�صية، ويفرVص 

k على “هيد ع�صكري. �أما �ملد�aع  يف �ل�صيا�صة ما يريد، aيكون �لن�رش يف �ل�صيا�صة مرتكز�

�أن  �مليد�ن يكون علي¬   êيريد، وخار ما  �ملهاجº من –≥ي≤  �مليد�ن منع  aيكون هدa¬ يف 

 .âصات �إن ح�صلVص �إر�دت¬ على طاولة �ملفاوVرa ر�صa ºيعطل على �ملهاج
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”�إ�رش�Fيل“ يف عدو�نها على غزة، حركة حما�ص �ملم�صكة بال�صلطة وكل   âصعVل≥د و

k �أن يدركو� ما تريد  k، وكان عليهº جميعا k دaاعيا a�صاFل �مل≥اومة �لعاملة يف غزة موVصعا

”�إ�رش�Fيل“ aعل¬ و�أن يو�جهو√ بال�صلو∑ �مليد�Ê �لذي يف�صد عليها –≥ي≤ �أهد�aها. ولهذ� 
aاإن �أهد�± �لدaا´ كانâ مبنية على �أهد�± �لهجوΩ ولكن ب�صكل معاك�ص، حيå ‚د �أن 

�لتالية: �الأ�صا�صية  �الأهد�±  –≥ي≤  �إ¤  هجومها  خالل  من   âيل“ رمF�إ�رش�”

.åالK ±أو �إ¤ طر� ˆ� Ω�قتال´ �صلطة حما�ص من غزة، الإعادتها �إ¤ �صلطة ر� �أ. 

�جتãاç �مل≥اومة من غزة وتفكيك بنيتها ونز´ �صالحها.  ب. 

من  �÷نوبي   ºل≥�ص� الأمن  aل�صطيني  ع�صكري  تهديد  الأي  نهاFي  حّد  وVصع   .ê

”�إ�رش�Fيل“. 

k منها: وي�صا± �إ¤ ما ت≥دΩ وهو �الأ�صا�ص �أهد�± Kانوية �أعلنâ الح≥ا

–رير �÷ندي �الأ�صري جلعاد �صالي§. �أ. 

�إعادة �لهدوء �إ¤ �÷بهة �÷نوبية.  ب. 

منع و�صول �أي �صالì �أو ذخرية �إ¤ حركة حما�ص و�مل≥اومة يف غزة.   .ê

هذ� باالإVصاaة �إ¤ �أهد�± ذ�تية تتعل≤ ب`”�إ�رش�Fيل“ وجي�صها وتتمãل يف �إعادة �العتبار 

عن   kصال�a  ;âتاآكل �لتي  �لردعية  وقوت¬  لبنان،  يف   âص≥ط� �لتي  �لع�صكرية  هيبت¬  �إ¤ 

��صتãمار �لعدو�ن يف �لعملية �النتîابية �لتي كانâ تتë�رش لها ”�إ�رش�Fيل“.

2. قوi املقاومة املواL¡ة للعدوان واأهدا± الدaا´: 

منها  كل  ويتبع   ،k وبنيويا  k ع�صويا م�صت≥لة  a�صاFل  يف  غزة  قطا´  يف  �مل≥اومة   ºتنتظ

لتنظيa ºل�صطيني من �لتنظيمات �لعاملة يف �ل≥طا´. وبل≠ جممو´ �مل≥اتلÚ يف هذ√ �ل≥وى 

21 �أل∞ م≥اتل معظمهº من �ملتطوعÚ �لذين يتجهون �إ¤ حمل �ل�صالì عند بروÿ� Rطر. 

ويكن –ديد هذ√ �ل≥وى على �ل�صكل �لتا›: 

وaيها 12 �أل∞ م≥اتل.  حما�ص  ◊ركة  �لتابعة   Ωل≥�صا� �لدين  عز   ÖFكتا  •
م≥اتل.  �آال±  �أربعة  وaيها  �ال�صالمي  �÷هاد  ◊ركة  �لتابعة  �ل≥د�ص  �رش�يا   •

.Úمن �مل≥اتل Úحو�› �ألف ºوت�ص íتa ركة◊ �لتابعة  �الأق�صى  �صهد�ء   ÖFكتا  •
من   Úألف�  ºوت�ص �ل�صعبية  �مل≥اومة  للجان  �لتابعة  �لدين   ìصال� �لنا�رش  �ألوية   •

.Úمل≥اتل�



100

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

كتاÖF �ل�صهيد �أبو علي م�صطفى �لتابعة للجبهة �ل�صعبية لتëرير aل�صطÚ وتتاأل∞   •
من 1,500 م≥اتل. 

  ºوت�ص  Úل�صطa لتëرير  �لديوقر�طية  للجبهة  �لتابعة  �لوطنية  �مل≥اومة   ÖFكتا  •
500 م≥اتل. 

من  ح�صدت  وما  �ل≥طا´،  يف  �ل≥ر�ر  �صلطة  من   âمتلك� مبا  حما�ص  حركة  وتكون 

م≥اتلÚ، �÷هة �الأ�صا�صية �لتي كان عليها �أن –دد �أهد�± �لدaا´ وم≥ومات¬، و�أن تن�ص≤ 

k يكاد يعادل حجº م≥اتلي حما�ص;  مع �لف�صاFل �الأخرى، �لتي ت�صكل مبجموعها حجما

�العتد�ء،  مو�جهة  �إ¤  يوDدي   k تن�صي≥ا لالآخرين،  �آال±   9 م≥ابل  ◊ما�ص  م≥اتل  �أل∞   12

 ºيل“ حلF�بات يف �مليد�ن، و��صتمر�ر �الإم�صا∑ بال�صلطة يف �ل≥طا´ لتفوت على ”�إ�رشãو�ل

�لت¨يري و�◊وDول دون –≥ي≤ �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي ل�صيء من �أهد�a¬، و�إجبار√ على وق∞ 

�لهجوΩ بعد �أن يدر∑ ��صتëالة �لنجاì. وال يكون ذلك يف �◊الة �لتي aرVصها �لعدو�ن �إال 

عب –≥ي≤ �الأهد�± �لع�صكرية �لدaاعية �لتالية �لتي وVصعتها �مل≥اومة ن�صÖ �أعينها منذ 

بد�ية �لعدو�ن: 

على   k رّد� �عتمد  هد±  وهو  حما�ص:  حركة  بيد  غزة  قطا´  يف  بال�صلطة  �الحتفا®  �أ.  

ب≥اء   Öي�صتوج كان  �لدaاعي  �لهد±  هذ�  تنفيذ  aاإن   k عمليا �أما  �القتال´،  fiاولة 

رFي�ص �◊كومة، و�الأكÌية �ملطل≥ة من وRر�Fها على قيد �◊ياة لتاأمÚ ب≥اء �ل�صلطة 

 Úو�لع�صكري Úالإد�ري� ÚفXمن �ملو Öمنا�ص ºجëالحتفا® ب� ºK ،لتنفيذية �لعاملة�

�الحتفا®   k و�أخري�  ،k و�أمنيا  k و�إد�ريا  k �صيا�صيا �ل�صلطة  قر�ر�ت  تنفيذ  نون  uمDيمُو �لذين 

ل≥ر�ر�تها   k م�صتجيبا �ل�صلطة  لهذ√   k موDيد� ليكون   Öل�صع� مع  منا�صبة  بعالقة 

و�أو�مرها. 

�ملëاaظة على بنية �مل≥اومة، وتنظيماتها وقدر�تها �لع�صكرية با◊د �لالΩR �ملمكن  ب. 

�لهد±  هذ�  ويعني  �الإ�رش�Fيلي:  �÷ي�ص  Vصّد  ميد�نية  ع�صكرية  بعمليات   Ωلل≥يا

k �أربعة �أمور، وهي: �الإ�رش�ر على �لتم�صك باإر�دة �ل≥تال، و�الحتفا®  k وعمليا تنفيذيا

بëجº مع≥ول من �مل≥اومÚ �ملدربÚ �لذين يو�جهون �ل≥و�ت �الإm�رش�Fيلية يف �مليد�ن، 

و�الحتفا® ب≥در من �ل�صالì و�لذخرية مبا يلزΩ لعمليات �ملو�جهة، و�الأمر �الأخري 

حول  �÷ماهريي  و�اللتفا±  �ل�صعبي   ºلدع� با�صتمر�ر  يتمãل  �الأهمية  بال≠  وهو 

�مل≥اومة ب≥در ينا�صÖ ‰وها و�رشيتها. 
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�الحتفا® بال≥درة �ملنا�صبة الإنتاÿ� êو± يف �ملجتمع �الإ�رش�Fيلي عب �إد�مة �إطال¥   .ê

 k �ل�صو�ريخ: ونëن نعلº �أن �ل�صو�ريخ �لتي “تلكها �مل≥اومة يف غزة ⁄ تكن يوما

 Öو± و�لرعÿ� êإنتا� �لرFي�صي هو  �إن دورها  بل  ذ�ت وXيفة تدمريية خال�صة، 

لدى �ملدنيÚ �الإ�رش�FيليÚ، بالرغº من قناعتنا باأن �ملجتمع �الإ�رش�Fيلي هو Œمع 

ي≥درون على حمل  �لذين ال   ñل�صيو� �أو  �الأطفال   §≤a ºي¬ هa �ملدنيون  ع�صكري; 

على  و�لرّد  باالحتالل،  �لتذكري  ب¨ية  �ل�صو�ريخ  �إ¤  �مل≥اومة  ÷اأت  وقد   .ìل�صال�

�ملëيطة ب≥طا´  �الإ�رش�Fيلية  �لبلد�ت  بال�ص¨§ على �صكان  �الإ�رش�Fيلية  �العتد�ء�ت 

غزة لتكّ∞ ”�إ�رش�Fيل“ عدو�نها عن �ملدنيÚ �لفل�صطينيa ،Úال�صاروñ هو و�صيلة 

 Öن �لرعR�وال ن≥ول تو Úب≥در مع Öو± و�لرعÿ� êإنتا� �إ¤  �ل�صعي  ق�صد منها 

�لدaاعية  �لوXيفة   Rتب هنا  من   .Úaلطر�  Úب �ل≥در�ت  يف  �ملو�Rين  الختالل   k نظر�

�ملهمة ملنظومة �صو�ريخ �مل≥اومة، و�لتي كان على �مل≥اومة، وخا�صة حركة حما�ص 

�أن –تفظ با◊جº �ملنا�صÖ منها، aال تهدر√ يف وقâ ق�صري، وال تعرVص flاRن¬ 

للتدمري �أو “كن �ÿ�صº من ذلك.

 :kأ�صال� معرaت¬  �أو  �صالي§  جلعاد  �الأ�صري  flباأ  �إ¤  �لو�صول  ”�إ�رش�Fيل“ من  منع  د. 

ول≥د ت≥دΩ موVصو´ هذ� �الأ�صري يف ◊ظة من ◊ظات �ملو�جهة، خا�صة يف �لن�ص∞ 

بع�ص  –≥ي≤  ”�إ�رش�Fيل“ يف   ìا‚ معايري  من   k معيار� ليعتب  �لعدو�ن  من   Êاãل�

 Ωبعد �أن �أقد kخا�صة ìها. لذ� كان على �مل≥اومة هنا �أن “نع –≥≤ هذ� �لنجاa�أهد�

�ملعار∑ يف fiي§ غزة مع  �رش يف 
مُ
�أ �إ�رش�Fيلي  �الإ�رش�Fيلي على قتل جندي  �÷ي�ص 

�ÿلية �لفل�صطينية �لتي �أ�رشت¬ حتى تفوت على �مل≥اومة aر�صة �ملباهاة بانت�صار 

.
3
على هذ� �ل�صعيد

k �إ¤ مناط≤  منع �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي من �ال�صت≥ر�ر يف �ملناط≤ �ملëتلة و–ويلها د�Fما  .√

مناط≤  يف  باالأمان  �ل�صعور  من   ºص�ÿ� حرمان  يعتب  �إذ  و��صتبا∑:  وحذر  خطر 

k للم≥اومة، وهذ� ما يبدو �أن حركة حما�ص وa�صاFل �مل≥اومة  k مركزيا �حتالل¬ هدaا

جميعها خططâ ل¬، الأن يف هذ� �لعمل �إa�صاد لنجاحات �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي �ملوDقتة 

يو�صل¬  تر�كمي  ب�صكل  علي¬  ليبني  �الحتالل  ��صتãمار  من  ل¬  وحرمان  �مليد�ن  يف 

�إ¤ �لن�رش. وهذ� ما عب عن¬ �أحد قادة ”�إ�رش�Fيل“ �مليد�نيÚ عندما قال: ”يف ◊ظة 

 .
k من �الأرVص رغº �أننا موجودون aيها“4 معينة ندر∑ �أننا ⁄ نëتل �صيÄا
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�الأرVص  عن  �لدaا´  يف  �أ�صا�صية  م�صاFل  �إ¤  �الإ�صارة  من  بد  ال  �لعرVص  هذ�   Ωختا ويف 

و�ل�صعÖ يف وج¬ عدو يëاول �الجتياì و�ل≥تل و�لتدمري، ويفرVص �◊�صار �ÿان≤ �لذي 

�أو  �الأرVص،  �إ¤ منع �حتالل  �ملد�aع   íيطم åد ذ�ت¬ وج¬ من وجو√ �◊رب; وحيëهو ب

�ل≥اFمة يف  �ل�صعÖ، لكن ذلك ال يعتب يف �◊الة  �لذي ي�صتهد±  �لتدمري و�ل≥تل  �◊د من 

k �إدر�ج¬ يف �الأهد�± �لع�صكرية الأن¬ aو¥  k ‡كنا غزة، ويف غريها من �◊االت �مل�صابهة، �أمر�

طاقت¬ �أ�صالa .kال يكن مل≥اومة �أن “نع �الحتالل ولكن لها �أن “نع ��صت≥ر�ر√، وال يكنها 

نف�صها ن≥ول  �لعدو. وبالنظرة  توDذي  �لتي  �لعمليات  �لرّد علي¬ ب�صيء من  بل  �ل≥تل  منع 

�إحد�ÿ� ç�صاFر �÷�صيمة يف �صفوa¬ ال يعّد من �الأهد�± �الأ�صا�صية  �أو  �إن تدمري �لعدو 

k، بل Œهد �مل≥اومة �إ¤ �إ◊ا¥ �أكب قدر ‡كن من �ÿ�صاFر لدى �لعدو دون  للم≥اومة �أي�صا

�أن يكون ذلك هدaها �لرFي�صي من �ملو�جهة �أو معيار ‚احها وKباتها يف �لعملية �لدaاعية. 

ولذلك نرى �أن عمليات �مل≥اومة جاءت لتîدΩ �الأهد�± �لرFي�صية للمعركة �لدaاعية �لتي 

 .k k الأهد�± عرVصية كما �صنبÚ الح≥ا k –≥ي≥ا ذكرناها �أعال√ و��صتطر�د�

وف�صائل  حما�س  حركة  وتكتيكات  عمليات  Kاfيًا: 

املقاومة خالل العدوان:

يف  ��صرت�تيجية  حما�ص،  حركة   kوخا�صة a�صاFلها،  بجميع  �مل≥اومة  �عتمدت  ل≥د 

و�لتîوي∞،   êعاRو�الإ �لل�صع  نار  يعتمد  قتال   Ωنظا على  جوهرها  يف   Ωت≥و �ملو�جهة 

�مل≥رتنة باأنو�´ من �ملو�جهة �مليد�نية; الإي≥ا´ �ل≥تل و�الإربا∑ ومنع �ÿ�صº من �ال�صت≥ر�ر 

للتفاوت   k نظر� �ملبنية  �ملناط≤  على  �أ�صا�صي  ب�صكل  باال�صتناد  وذلك  �حتالل¬.  مناط≤  يف 

�لفظيع يف �ل≥در�ت بينها وبÚ �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي، �لذي يتلك �صيطرة جوية كاملة بينما 

 Úة �لتطور يف ح≤Fاa مدرعة Ωا´ �÷وي، ويتلك قوة �صدaقدر�ت �مل≥اومة يف �لد Ωتنعد

تبدو قدر�ت �مل≥اومة �مل�صادة للدرو´ يف غاية �لتو�Vصع. وتب≥ى �الأماكن �ملبنية �أa�صل يف 

�ملو�جهة حيå يكن ‡ار�صة حرب �ل�صو�ر´ ومعار∑ �اللتëاΩ وترت�جع �أهمية �لطاFرة 

 ìلنزو� ورa�ص  و�لãبات  �ل�صمود  �إر�دة  �الإ�صرت�تيجية  هذ√  يف  �ملرتكز  وكان  و�لدبابة، 

و�لهجرة. �أما يف �لتنفيذ a≥د ترجمâ بعن�رشين: �الأول عن�رش �لنار �لبعيدة ذ�ت �ل≥درة 

�◊رب،  لوق∞  �الإ�رش�Fيلي  �ل≥يادة  على  لل�ص¨§  �الإ�رش�Fيلي  �لعم≤  �إ¤  �لو�صول  على 

�الإ�رش�Fيلي  لãني �÷ي�ص  �مليد�ن  �الأ�صكال يف  �ملتعددة  و�لãاÊ عن�رش �◊ركة و�ملو�جهة 
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ونعرVص  �◊رب.  من   ¬a�أهد� تنفيذ  با�صتëالة  �القتنا´  على  وحمل¬  هجوم¬  متابعة  عن 

aيما يلي �أهº ما مار�صت¬ حركة حما�ص وب≥ية a�صاFل �مل≥اومة من �أ�صاليÖ قتال.

 :IزZ §يلية ‘ حميFاö�1. الق�ش∞ ال�شاروخ« للمدن الإ

�أهد�± �ختارتها بعناية يف  ”�إ�رش�Fيل“ حربها باالإغارة �÷وية �لتدمريية على  بد�أت 

 k k وو�صلâ �إ¤ 480 هدaا �ل≥طا´ Vصمن ما �صمي ب`”بنك �الأهد�±“ �لتي �بتد�أت ب` 160 هدaا

k �آخر. وكانâ ”�إ�رش�Fيل“ تتوخى من �ل≥�ص∞ �لتدمريي  ºK ،k �أVصي∞ �إليها 75 هدaا �أ�صا�صيا

وخالياها،  ج�صمها،  عن  �مل≥اومة  ر�أ�ص  قطع  �◊رب  من  �الأو¤  �ل�صاعات  يف  نفذت¬  �لذي 

و�إa≥ادها �ل≥درة على �إطال¥ �ل�صو�ريخ Vصّد �لبلد�ت و�ملدن �الإ�رش�Fيلية يف جو�ر �ل≥طا´. 

�أن “ت�ص   âصتطاع�� �الأخرى  �الأ�صا�صية  �مل≥اومة  لكن حركة حما�ص ومعها a�صاFل 

�ل�رشبة �÷وية تلك رغº عنفها ووح�صيتها و�صمولها لكل �ل≥طا´، و��صتهد�aها لكل ما 

معامل  �أو  لل�صو�ريخ  flاRن  �أو  م�صتودعات  �أو   Åابfl �أن¬  تت�صور  ”�إ�رش�Fيل“   âكان

 â≤نها، و�نطلR�ت�صنيعها. وبعد 48 �صاعة على بدء �لعدو�ن ��صتعادت حركة حما�ص تو

�الإ�رش�Fيلية وجمبة  �لبلد�ت و�ملدن   kةaملدى م�صتهد�  êملتدر� �ل�صاروخي  �لرّد  يف عملية 

�صكانها على مالRمة �ملالجÅ حيå تعطلâ �◊ياة �لعامة و�لتعليº يف �ملوD�ص�صات �لرتبوية 

ل�رشيëة تبل≠ نëو 750 �أل∞ �إ�رش�Fيلي. 

يف   ˆ� حزب  �عتمد√  �لذي  نف�ص¬  �لتكتيك  �ل�صاروخي  �ل≥�ص∞  يف  �مل≥اومة  و�عتمدت 

ت�صاعد  مع  �ليومي،  �لنم§  على  �الإمكان  ب≥در  و�ملëاaظة  �ل≥�ص∞  �إد�مة  يف   2006 �صنة 

k يف مدى �أق�صا√  k يوميا يف �ملدى، حيå �بتد�أ �ل≥�ص∞ مبعدل يومي متو�صط¬ 36 �صاروخا

k وملدى و�صل �إ¤ 32 كº، و��صتمر �ملعدل  25 كºK ،º تر�وì �ملعدل بÚ 29 و33 �صاروخا

ذلك  يف  �ملعدل  وكان  و�حد،   Öجان من  �لنار  �إطال¥  ”�إ�رش�Fيل“ بوق∞  قر�ر  ◊ظة  حتى 

�ل�صيطرة على عمليات  �أو   ºكëل�صلو∑ و�لت� �ليوΩ. وقد كان لهذ�  k يف  24 �صاروخا  Ωليو�

 åحي �مل≥اومة،  قبل  من  �ملتوخاة  �الأهد�±  –≥ي≤  يف  �لفاعل  �الأKر  �ل�صاروخي  �ل≥�ص∞ 

 ÖلŒ يل“ يف �أن �ل≥وة و�لوح�صية لن توق∞ �مل≥اومة ولنF�ة ل`”�إ�رشëصV�ر�صالة و â¨أبل�

لها �الأمن. من هنا نفهº خلفية ما ردد√ �مل�صوDولون �الإ�رش�Fيليون بعد �ليوΩ �لعا�رش من 

بدء �لعدو�ن، وعندما �أ�صابâ �صو�ريخ حما�ص مدينة بÄر �ل�صبع يف �لن≥Ö، �أن �أحد �أهد�± 

 .
�لعملية هي ”�إعادة �الأمن و�ل�صالمة �إ¤ جنوبي �لبالد“5



104

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

نفو�ص  يف   Öو�لرع �ÿو±   êإنتا� وهي  �الأ�صا�صية  غايتها  �ل�صو�ريخ  �أدت  ل≥د 

قدرت  بها  باأ�ص  ال  �قت�صادية  خ�صاFر  �إ¤  �أدت  a≥د  ذلك  �إ¤  و�إVصاaة   ،ÚيليF�الإ�رش�

باإمكانية  ن≥ول  ال  كنا  و�إن  �لعمل،  عن  توق∞  �أو  تدمري   Úب �أمريكي  دوالر  مليار   1.5

تعتب  خ�صاFر  لكنها  غزة،  قطا´  على   Úللفل�صطني �لعدو�ن  ب¬   Öت�صب مبا  م≥ارنتها 

قادة  �أر�د√  ملا   k خالaا �◊رب  يف  �الإ�رش�Fيلية  �لد�خلية  �÷بهة   Ωاëإق� ÷هة  مهمة 

و�أ�صدود   ،ºك  13 بعد  على  ع�ص≥الن  مãل  مهمة   k مدنا  âطال و�أنها   kخا�صة  .
6
�لعدو�ن

 k ، و�أ�صابâ �أهد�aا
7
40 كº من قطا´ غزة 32 كº، وبÄر �ل�صبع على بعد حو�›  على بعد 

للكيماويات.  وم�صنع  للطري�ن  ك≥اعدة  مهمة 

 :∫Óة قوات الحت¡Lية ‘ مواÈ2. التكتيكات والعمليات ال

يف مالحظة �أولية نذكر �أن ج¨ر�aية قطا´ غزة ال ت�صلí ب�صكل منا�صÖ لعمليات �مل≥اومة 

�ل≥اFمة على ‰§ حرب �لع�صابات، aهي �أرVص �صهلية مفتوحة تعّد مãالية ل≥تال �لدبابات، 

�الأ�صا�صية على  �مل≥اومة دaاعاتها  �أ�صندت  �ملنا�صبة لها. لذلك  وت�صمí بت≥دمها بال�رشعة 

�ملفتوحة رغº �صعوبة  �الأرVص  �أن تهمل  �ل�صو�ر´، دون  �ملبنية، و�أعّدت ◊رب  �الأماكن 

�ل≥تال aيها كما ذكرنا. ويف مو�جهتها ل≥و�ت �الحتالل �عتمدت حركة حما�ص، وflتل∞ 

a�صاFل �مل≥اومة �الأ�صا�صية �الأخرى ع≥يدة قتالية و�أ�صاليÖ ت�صدي لالحتالل ‰يز aيها 

�لتا›: 

وب≥ية   ،kخا�صة حما�ص  حركة   âأر�ص� والتë†شري:  والتن¶يم  القتالية   Iالعقيد �أ. 

�أجنëة �مل≥اومة عامةk ع≥يدتها �ل≥تالية على �الأ�ص�ص �لتالية: 

�أن  من  ذلك،  يف  fi≥ة   âوكان �مل≥اومة،   âخ�صي ل≥د  للميد�ن:  �لالمركزية  �الإد�رة   •
ومنع  �ل≥طا´  وŒزFة  �ملو��صالت  طر¥  قطع  على  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص   Ωي≥د

k �◊�صار عليها �إ¤ �◊د �لذي ينع �أي حركة �أو  �النت≥ال �الآمن بÚ مناط≥¬، aارVصا

�ّص�ص  ن≥ل �أو �نت≥ال. و��صتعدت لذلك و�عتمدت مبد�أ �لالمركزية �مليد�نية بëيå خمُ

لكل قطا´ عمالÊ ما يكفي¬ من �مل≥اتلÚ و�لدعº �للوج�صتي �لذي يëتمل �◊�صار، 

 ºص�ÿ� وت هذ� �الأمر علىa وقد .k ويتمكن من �لب≥اء يف �مليد�ن لفرت�ت طويلة ن�صبيا

�إ¤  �أي منط≥ة يëا�رشها من غري قتال، و�أكÌ من ذلك a≥د �Vصطر  �إ�ص≥ا•  aر�ص 

�إخالء بع�ص �ملناط≤ �لتي دخلها الأن¬ ⁄ ي�صتطع �أن يجهز على كل �مل≥اومa Úيها، 

وخ�صي على نف�ص¬ من �ÿ�صاFر. 
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�لعمليات �لع�صابية )حرب �لع�صابات(: كما بينا ال تعتب   ºFلتال �الأرVص  –�صري   •
�أرVص  k مالFمة �أ�صالk للëرب غري �لت≥ليدية، وعمليات �مل≥اومة، aهي  غزة ج¨ر�aيا

تلك  مãل   Öتنا�ص �لتي  و�ل¨ابات  و�الأودية  �÷بال  aيها  تتوaر  ال  مفتوحة  �صهلية 

�◊رب. وبالرغº من ذلك حاولâ �مل≥اومة �أن ال ترت∑ هذ√ �الأرVص مفتوحة للعدو 

و�ÿناد¥  �◊فر  من   kk قدر� وهياأت  ت≥دم¬،  بوج¬  aيها  �لعر�قيل  وVصع  دون  من 

�إ¤ �◊د �لذي  ، �لتي توDدي خدمة يف هذ� �ملجال، لكنها ⁄ ت�صل 
8
�ملموهة و�الأنفا¥

 ≥ëأو تل� ،Ωيلي من �لت≥دF�اعلة “نع �÷ي�ص �الإ�رشa م≥اومة ºي¬ من تنظيa تتمكن

�لدaا´   åحي �ملبنية  و�الأماكن  �ملدن  باŒا√  حركت¬  �أKناء  يف  �ملوKDرة  �ÿ�صاFر  ب¬ 

k بëد  k عند هذ� �الأمر �لذي ال يعتب هدaا �الأ�صا�صي للم≥اومة. ولكن لن نتوق∞ كãري�

لي�ص من مهامها  �أن¬  �عتبت   åمل≥اومة يف غزة حي� �لذي و�جهت¬  �لوVصع  ذ�ت¬ يف 

يف �الأرVص �ل�صهلية �ملك�صوaة و�ملفتوحة ◊ركة �لدبابات، لهذ� وجدت �أن �لت�صدي 

�أو   k م�صب≥ا �ملë�رشة  �لن�صفيات  ببع�ص  �إال  يكون  ال  �ملناط≤  هذ√  يف   Ωملت≥د� للعدو 

�ل≥�ص∞، �أو �ل≥ن�ص من م�صاaات بعيدة. 

�مل≥اومة  ح�رشت  ل≥د  �ملبنية:  �الأماكن  على  �الأ�صا�صية  �لدaاعية  �ملعركة  �إ�صناد   •
◊رب �صو�ر´ aاعلة م�صت¨لة يف ذلك �رتفا´ معنويات رجالها �لع≥اFديÚ، يف م≥ابل 

 ºص�ÿ� من جهة، ومن جهة �أخرى حرمان ÚيليF�ص معنويات �÷نود �الإ�رشVفاîن�

�أو �ملدaعي ومن  �لناري �÷وي  �ل�صو�ر´ ومعار∑ �اللتëاΩ من �الإ�صناد  يف حرب 

�ملدن لكنها  k يف fiي§  �الأرVص جيد� �رّشت  �لدبابة. وقد حمُ ��صتعمال وحركة  ليونة 

 kالãي§ مدينة غزة مfi ص يفVة �مليد�نية لالأرÄت�صتكمل; �إذ ⁄ ت�صتطع �إكمال �لتهي ⁄

العتبار�ت تتعل≤ باالن�ص≥ا¥ �لفل�صطيني �لد�خلي ‡ا جعل بع�ص �ملëاور خا�صة 

يف �ل�صجاعية و�لزيتون وتل �لهوى من غري –�صري aعلي و�صمí للعدو هنا∑ �أن 

k غري مكل∞.  يë≥≤ ت≥دما

�أنو�ì �لذخاFر وخا�صة �ل�صو�ريخ: وهو �أمر بات  لبع�ص  �ملëلي  �لت�صنيع  �عتماد   •
 Öالãم من  �◊د  بو��صطت¬  �مل≥اومة   âصتطاع��  åحي  .ÚيليF�الإ�رش� م�صجع  ي≥�ص 

.
9
مع�صلة �◊�صار ومر�قبة �ملعابر

وa�صاFل  حما�ص  حركة   âنظم وتكتيكات¡ا:  املواL¡ة   Öواأ�شالي القتا∫  اأ‰ا•  ب. 

�مل≥اومة �لفل�صطينية يف غزة معركة �لدaا´ عن �ل≥طا´ باعتماد �ال�صرت�تيجية �لتي ذكرنا 

من  �لع�صكرية  �الأهد�±   ≥≤– و�ل≥تال  �ملو�جهة  من  �أ‰ا•  وبتنفيذ  �أعال√،  عنا�رشها 
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�أ�صا�صيÚ; �الأول �لãبات يف �ملعركة  �ملو�جهة ذ�تها. و“يزت �لعملية �لدaاعية بعن�رشين 

من  و�النتëار  �لتهلكة  عمليات   ÖنŒ  Êاãو�ل �مليد�ن،  يف   Êلع≥ال� �لو�عي  و�ل�صمود 

�أهد�±   âل≥د كان �ملوت.  ��صتعجال  �أو  �لت�صëية  �إ¤  يدaع   Öأو موج� غري روDية و�Vصëة 

حددت �مل≥اومة   ìصوVلو� هذ�  ومب≥ت�صى  �مل≥اومة،  قيادة  ذهن  يف  ”�إ�رش�Fيل“ و�Vصëة 
ما   Öالأ�صالي� هذ√  من  ون�صجل  ذلك   ≥≤– �لتي   Öالأ�صالي� و�عتمدت  �مليد�ن  يف  �أهد�aها 

يلي: 

�لن�صفيات و�الأîaاñ و�الأل¨اΩ �لتي من �صاأنها قطع �لطر¥، �أو تدمري �آلية �أو جمموعة   •
�ملدن  م�صار±  وعلى   Ωلت≥د� fiاور  يف  بع�صها  نفذت  وقد  للعدو:   Ìأك� �أو  ر�جلة 

 ،ñاîaيلي بفعالية هذ√ �لن�صفيات و�الأF�و�ل≥رى، وقد �عرت± قادة �÷ي�ص �الإ�رش

 k kk مهما ولكن وجود �لعمالء �لذين �أر�صدو� �الإ�رش�FيليÚ �إ¤ �لكãري منها عطل جزء�

�أKناء  �ل≥طا´  يف   ÚيليF�الإ�رش�  Úملظلي� قاFد  ب¬   ìرش� ما  هنا  ونذكر  مفاعيلها.  من 

بوجود  تفيد  معلومة  ”و�صلتنا  �الإ�رش�Fيلي:  �لتلفزيون  يف  �لãانية  لل≥ناة  �لعدو�ن 

k يف م�صار دباباتنا يف منط≥ة حي �لتفاì بال≥رب من عامود للكهرباء،  عبوة كبرية جد�

حيå �أن≥ذت �ملعلومة �أرو�ì �لعديد من �÷نود، ولوال و�صول �ملعلومة و�إبالÆ قاFد 

قول¬:  �ل�صاب§  هذ�  وتابع  �÷نود“.  من  �لع�رش�ت  ل≥تل  م�صار√،  بت¨يري  �لدبابة 

”�إن حما�ص كانâ تîط§ ملذبëة لنا يف قطا´ غزة، �إال �أن �ل≥وة و�ملعلومة حال دون 
. هذ� وتبÚ الح≥اk جدوى ÷وء �مل≥اومة �إ¤ �لتفîيخ 

وقو´ خ�صاFر يف �صفوaنا“10

�أكÌ من  �إ¤ م�صاFد للجنود �الإ�رش�FيليÚ حيa åجر   âل �لتي حولRخا�صة للمنا

منزل على م�صار± �لتجمعات �ل�صكنية، ما حمل رFي�ص �أركان �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي 

 Öليت¨ل �الإ�رش�Fيلي  �لهند�صة   ìصال� تاأهيل  م�صاألة  يف  �لنظر  �إعادة  �إ¤  �◊رب  بعد 

 .
11

على هذ√ �ملع�صلة

�ل�صما› من �ل≥طا´  �÷زء  يف  �لعمليات  هذ√  نفذت  وقد  و�لã≥يلة:  �ÿفيفة  �لكماFن   •
على نطا¥ و��صع، وكان لها مع �لن�صفيات �لدور �ملهº و�لبال≠ �الأKر ليل 2009/1/6-5 

يف �إaهاÿ� Ω�صº باأن �قتëام¬ لالأماكن �ملبنية �صيكون باهظ �لãمن، �الأمر �لذي جعل¬ 

يتوق∞ عن �ندaاع¬ وبعدها ت¨ري م�صار �لعملية برمتها. ونëن نعتب هذ� �لتاريخ، 

هو �لتاريخ �لفعلي لف�صل �ÿطة �لع�صكرية �الإ�رش�Fيلية. 

 åحي KالKة،  �أو   Úم≥اتل �ل�ص¨رى،  باملجموعة  �الإغارة   Úب  âوتنوع �الإغار�ت:   •
k، و�الإغارة باملجموعة �لكبى، من 5-15 م≥اتالk، �لتي  k منعزالV kصعيفا تنتÖî هدaا
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�لنم§، ب�صورة خا�صة، يف  �عتمد هذ�  k متعددة يف مكان و�حد. وقد  �أهد�aا  ºتهاج

وب�صورة  و�لبلد�ت  �ل≥رى  م�صار±  على  �ملهاجمة  �ل≥وى  توق∞   âتل �لتي   Ωالأيا�

خا�صة يف �÷زء �ل�صما› من �ل≥طا´. 

 âë‚ ملهاجمة: وقد� ºK ،إ¤ مناط≤ �لت≥تيل� êملر�وغة �مليد�نية وعمليات �ال�صتد�ر�  •
�مل≥اومة يف تنفيذ �أكÌ من عملية ��صتد�رê للعدو �إ¤ بع�ص �ملناRل �أو �ملجموعات �ملبنية 

�أن تكون قد جهزتها باملتفجر�ت ºK ت≥دΩ على تفجريها  �ل�صكان بعد  �ÿالية من 

aور دخول �ÿ�صº �إليها يف معرVص ما كان يظن¬ مالح≥ة �أو تع≥Ö للم≥اومÚ دون 

من  �لعمليات  هذ√  �إحدى  يف  “كنها  للم≥اومة  وي�صجل   .êصتد�ر�� �أن¬  �إ¤  ينتب¬  �أن 

�أ�رش جندي �إ�رش�Fيلي لكن¬ قتل مع �ÿلية �الآ�رشة بالنار �الإ�رش�Fيلية. 

�لعمل Vصّد �لدرو´ بنظاΩ م≥بول �أو متو�Vصع من �الأ�صلëة و�ل≥ذ�F∞ �ل�صاروخية   •
�لذي aرVص عليها ⁄   ºكëمل� �مل≥اومة وب�صبÖ �◊�صار  �أن  �ملتوaرة: حيå لوحظ 

يف  �مل≥اومة  حال  كان  كما  للدرو´،  م�صاد  aاعل  �صاروخي   Ωنظا �متال∑  ت�صتطع 

وب≥در�ت  �لفل�صطينية  �مل≥اومة   âكن“ ذلك  ومع   .2006 �صنة  يف  لبنان  جنوب 

متو�Vصعة من مو�جهة �آليات �ÿ�صº، لكنها ⁄ تتمكن من ت�صكيل تهديد جدي لها، 

a kيها.  aكانâ بع�ص قذ�Fفها ت�صيÖ �لدبابة وال –دç �أKر�

للعدو، وقد �أوقعâ يف  مربكة  �لعمليات  هذ√   âوكان بعيدة:  م�صاaات  من  �ل≥ن�ص   •
.íقتيل وجري Úمن �إ�صابة ب Ìأك� ¬aصفو�

ت≥دم¬  وfiاور   ºص�ÿ� Œمعات  ق�ص∞  �إ¤  متو�Vصعة  قدر�ت  Vصمن  �للجوء   •
 kلتي �عتمدت �أ�صال� ∞F�ل�صاروخية: هذ√ �ل≥ذ� ∞F�لهاون وبال≥ذ� ∞F�وحركت¬ ب≥ذ

ل≥�ص∞ �أهد�± خارê �ل≥طا´. 

Kالثًا: fتائè وخ�صائر حركة حما�س وف�صائل املقاومة 

جراء العدوان: 

1. مفاهيم عامة: 

قبل �أن نعرVص ملا تردد عن خ�صاFر �مل≥اومة بكل �أجنëتها وaروعها خالل �لعدو�ن، ال 

 åملعركة. حي� èFر وطبيعتها يف ذ�تها ويف قر�ءة نتاFصا�ÿ� بد من �لتنوي¬ �إ¤ م�صاألة داللة

 ºملهاج� و�صول  يف  �لن�رش  يكون  �لهجومية  �◊رب  aفي  �أنو�´،  ت�صنيفها  يف  �◊رب  �إن 



108

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

k باأمرين عندها: –≥ي≤  الأهد�a¬، و�إذ� كان Vصمنها تدمري �ÿ�صa ºيكون �لن�رش مرهونا

 .k Kانيا م�صت≥بلي  عمل  �أي  من  ملنع¬   ºص�ÿ� وتدمري   ،kأوال� بذ�ت¬  �ال�صرت�تيجي  �لهد± 

وتكون ن�صبة �ÿ�صارة يف �صفو± �ÿ�صº دليالk على حجº �النت�صار �لنهاFي، وتكون 

�ل≥ر�ءة عك�صية بالن�صبة للمد�aع; aاإذ� �أa�صل �ÿ�صº وبëدx متدنx من �ÿ�صاFر تلë≤ ب¬ 

�أما يف حروب �ال�صتنز�± a≥د تكون �ÿ�صاFر هي  هو، تكون هزية �ÿ�صº م�صاعفة. 

�إ¤ ما نëن ب�صدد عرVص¬ من  �ملعيار و�لدليل �الأول على �ملنت�رش يف �ملعركة. وبالعودة 

�لهد±  باأن  �أن نذكر  �الإ�رش�Fيلي على غزة يف موVصو´ �ÿ�صاFر، ينب¨ي  �لعدو�ن   èFنتا

 k �الإ�رش�Fيلي �الأ�صا�ص كان �قتال´ �مل≥اومة، ويف طليعتها حركة حما�ص و�صلطتها، �قتالعا

k، عب عمل تدمريي كلّي، بëيå ال يب≥ي لها �إمكان �أو قدرة على aعل �أو مو�جهة �أو  �جتãاKيا

�إر�دة يف �ملو�جهة. وهنا ‰يز بÿ� Ú�صاFر �ملدنية بوجهيها �لب�رشي و�ملادي، و�ÿ�صاFر 

 ºر يف ت≥ييKDاإنها ال توa ،ملة بذ�تهاDر �ملدنية موFصا�ÿ� âو�إذ� كان .Úاربëلع�صكرية لدى �ملت�

ت≥ر�أ  �إذ ال   ،èFللنتا باأنها Kمن  aي¬  و�أق�صى ما يكن و�صفها  للëرب،  �لع�صكرية   èFلنتا�

�لع�صكرية، aاالأ�صل يف  �أما يف جمال �ÿ�صاFر  �ملدنية.  �لنتاèF بذ�تها من خالل �ÿ�صاFر 

�إنها ت�صاع∞ عÖء  بل   ،Ωملهزو� �أو  �ملنت�رش  �لذي يëدد  �ملعيار  ت�صكل  �أنها ال  �ملوVصو´ 

�لن�رش �أو �لهزية خا�صة يف م�صاألة ��صتعد�د �لطر± �ملهزوΩ للعودة �إ¤ �ملعركة وfiاولة 

هي  وما  �لعدو�ن  خالل  غزة  يف  �مل≥اومة  خ�صاFر   âكان aكي∞  aات¬.  �لذي  �لن�رش  �نتز�´ 

نتاFجها.

2. اÿ�شاFر الع�شكرية ‘ �شفو± املقاومة: 

يîلو  ال  بذ�ت¬  �لتëديد  aاإن  ما،  م≥اومة  خ�صاFر  �إح�صاء  تعني  �مل�صاألة  تكون  عندما 

من �صيء من �ل�صعوبة و�حتمال �لبعد قليالk عن �ملوVصوعية �أو �لو�قعية. ومرّد ذلك �إ¤ 

�صعوبة �لت�صني∞ �أو –ديد من �لذي نعني¬ بكلمة م≥اوΩ، الأن يف �لتنظيº �مل≥اوΩ �أجنëة 

 Ωدîي kدي عمالDليو �مل≥اومة  �ن�صوى يف  �أن نعتب كل من   Öملطل≤ يج� وموD�ص�صات، ويف 

�ل�صيا�صية،  �ملدنية و�مل≥اومة  �لفكرية و�مل≥اومة  �مل≥اومة  تبدو  �أهد�aها، هو م≥اوΩ. وهنا 

و�ملهمات.  و�الخت�صا�صات  �لفرو´  كاaة  من  ورجالها  �لع�صكرية  �مل≥اومة  �مل≥دمة  ويف 

�أي بكلمة flت�رشة يندرâ– ê تعري∞ �مل≥اوΩ كل ع�صو يف �لتنظيº �أ�صندت �إلي¬ مهمة 

تîدΩ هد± �لتنظيº يف مو�جهة �ملëتل �أو �ل¨اRي. �أما يف �لتî�صي�ص، aاإن كلمة م≥اوΩ قد 

تنë�رش تطبي≥اتها على من يëمل �ل�صالì مبا�رشة ملو�جهة �ÿ�صº، وعلى �ل≥اFد �لذي 
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 ºعن¬ يف غر± �لعمليات، وي�صا± �إليه k ياأمر هذ� �مل≥اتل، �صو�ء كان مع¬ يف �مليد�ن �أو بعيد�

�مليد�ن بكل ما يلزΩ من م�صتلزمات  �ل�صالì وقادتهº ويدونهº يف  كل من يîدΩ حملة 

�ل≥تال و�لãبات يف �ملو�جهة. وبÚ هذين �لتو�صيفÚ نرى �الأرقاΩ �لتي ّ” تد�ولها كî�صاFر 

للمعركة متفاوتة لل¨اية. 

a≥د –دâK ”�إ�رش�Fيل“ يف معرVص �ملباهاة باإ‚اR�تها، عن قتل 600 م≥اوa Ωل�صطيني 

 ،
12

من �ل≥تلى هº من هذ√ �◊ركة  %75 دuد �أن ن�صبة  معظمهº من حركة حما�ص، وقد حمُ

و�لباقون من a�صاFل �مل≥اومة �الأخرى. كما �أن هنا∑ رقº �آخر ذكرت¬ ”�إ�رش�Fيل“ وتد�ولت¬ 

خالل  ◊ما�ص  �لع�صكري   ìنا÷� م≥اتلي  من   500  âقتل ”�أنها  مفاد√   Ωالإعال� و�صاFل 

.
هجومها �لذي بد�أ يف 2008/12/27“13

�أما حركة حما�ص a≥د �رشì ناط≥ها �لع�صكري �أبو عبيدة يف �ليوΩ �لتا› لوق∞ �إطال¥ 

على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  خالل  ��صت�صهدو�“   Ωل≥�صا� �أبطال  من   k عن�رش�  48 ”�أن  �لنار 

�مل≥اومة  a�صاFل  �أما   .
14

Ωالإعال� و�صاFل  على   ´Rو ر�صمي  بيان  يف  ذلك  جاء  غزة.  قطا´ 

�الأخرى، و�أهمها حركة �÷هاد aلº تعلن رقماÿ k�صاFرها ب�صكل ر�صمي، لكن م�صوDوليها، 

 ⁄ Úيف ح ،k ويف مو�ق∞ �إعالمية متتالية، ذكرو� �أن �صهد�ء حركة �÷هاد بل¨و� 32 �صهيد�

 .k تعلن �لف�صاFل �الأخرى رقما

k على عمليات �ل≥�ص∞ �لتدمريي  ويف –ليلنا لالأرقاΩ �ملعلنة من �الأطر�± كلها، وعطفا

�الأو¤،  �ل�صاعة  يف   k �صهيد�  155 �ص≥§   åحي �ل�رشطة  Kكنة  ق�ص∞  من   k بدء� ح�صل  �لذي 

 k �أياΩ �لعدو�ن �عتبار� �إ¤ �ملو�جهة �لتي خاVصتها a�صاFل �مل≥اومة بعد ذلك خالل   kةaصاVإ�

k ملا ّ” ن≥ل¬ ب�صكل مبا�رش عب و�صاFل �الإعالΩ �أو �◊ديå حول¬ من  من 2009/1/3، ووa≥ا

مر��صلي وكاالت �الأنباء و�لف�صاFيات، وعلى Vصوء �ل≥و�عد �لعملية �لع�صكرية يف –ديد 

�أو   kكل من كان ل¬ دور يف �مليد�ن قتاال k k ع�صكريا �أن ن�صن∞ م≥اوما �ÿ�صاFر، aاإننا وبعد 

k �أو �إمرة وقيادة، وعلى Vصوء هذ� �ملعيار نرى �أن خ�صاFر حركات �مل≥اومة يف غزة  Œهيز�

خالل �لعدو�ن يكن –ديدها على �ل�صكل �لتا›: 

.kاëجري k k، و320 م≥اوما k �صهيد� �أ. حركة حما�ص 145 م≥اوما

 .k k جريëا k، و140 م≥اوما k �صهيد� ب. حركة �÷هاد �الإ�صالمي 65 م≥اوما

 k م≥اوما و90   ،k �صهيد�  k م≥اوما  45 �الأخرى  �مل≥اومة  �لف�صاFل  و�أجنëة  قو�ت   .ê

 .k جريëا
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 k k �صهيد� aتكون خ�صاFر �مل≥اومة كلها، وبالتعري∞ �لذي �عتمدنا√ �أعال√ هو: 250 م≥اوما

a ،kي�صبí �لعدد �الإجما›  k، ي�صا± �إليهº منت�صبي �ل�رشطة 220 �صهيد� k جريëا و550 م≥اوما

k �أن �لرقº �ملتد�ول ملجمو´ �ل�صهد�ء �لفل�صطنيÚ خالل  k. علما ل�صهد�ء �مل≥اومة 470 �صهيد�

 âaيل“ �عرتF�إ�رش�” �أن  ‚د  �مل≥ابل  يف   .
15k جريëا و5,450   ،k �صهيد�  1,334 هو  �لعدو�ن 

�مل≥اومة قتلها وجرحها   âأعلن� ، بينما 
16k 13 قتيالk، بينهº ع�رشة جنود، و367 جريëا ب` 

k، خا�صة ‡ا  . �أما يف مر�قبتنا وما يكن �لبناء علي¬ موVصوعيا
17k الأكÌ من 320 �إ�رش�Fيليا

�أعلن، aاإننا ن�صتطيع �ل≥ول باأن عدد �ل≥تلى �الإ�رش�FيليÚ ال ي≥ل عن 29 قتيالk و�÷رحى ال 

k; �إذ �أعلنâ ”�إ�رش�Fيل“ يف �الأياΩ �لع�رشة �لتي تلâ وق∞ �إطال¥ �لنار  ي≥ل عن 135 جريëا

.k عن Kمانية حو�دç �صري ق�صى aيها قتالk 13 جنديا

 :IزZ ´ية ‘ قطاOر املاFشا�ÿ3. ا

�مل�صاFل  �ملادية ال تدخل يف موVصوعنا هنا; حيå نتëدç يف  �أن �ÿ�صاFر  بالرغº من 

�لع�صكرية ونتاèF �ملو�جهات جر�ءها، aاإننا نرى من �ملفيد �لتاأكيد على عدΩ تاأKريها على 

 åل�صطيني حيa ملا جاء يف بيان ر�صمي k k بالرغº من ج�صامتها، وa≥ا نتاèF �ملعركة ع�صكريا

. وتعتب هذ√ �ÿ�صاFر 
18

ذكر �أن ت≥ديرها �لنهاFي بل≠ حو�› 2.734 مليار دوالر �أمريكي

 Úملدني� من  و�نت≥ام¬  �ملëتل  وح�صية  على   kودليال �مل≥اومة  ل�صمود   k Kمنا �أ�رشنا  كما 

و‡تلكاتهº ب�صبÖ هزيت¬. 

رابعًا: تقييم الأداء الع�صكري حلركة حما�س وف�صائل 

املقاومة خالل العدوان:

من �ملتف≤ علي¬ يف �ملبادÇ �لع�صكرية �لعامة �أن ت≥ييa ºري≤ fiارب يف �ملعركة ي�صتند �إ¤ 

 ºعالية �لتنظيaناءها، وKقبل �ملعركة و�أ Öو�لرتق Ωمعايري �أ�صا�صية هي: منظومة �ال�صتعال

و�ل≥درة  �ملعركة،  ملتطلبات  ومالءمت¬   Öو�لتدري �لتë�صري  وaعالية  ملعركت¬،  و�لتîطي§ 

على �ملو�جهة و�لãبات يف �ملعركة، و�لنتاèF �لعملية �ملë≥≥ة يف �مليد�ن. وي�صا± وب�صورة 

��صتطر�دية aعالية �ل�صالì و�لتجهيز�ت يف مو�جهة �ÿ�صº، و�ÿ�صاFر �لتي ت�صبÖ بها 

�لفري≤ لنف�ص¬ ولعدو√. ومن �لبديهي �ل≥ول �إن هذ√ �ملعايري ال تطب≤ بëذ�aريها وب�رش�مة 

كلية على �لفرقاء يف �◊روب �لالمتناXرة، و�◊روب �لتي يكون aيها جي�ص معÚ يلك 
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�أa�صëت¬  �أو تنظيمات م�صلëة عملâ مبا  �الإمكانات ويو�ج¬ حركات م≥اومة �صعبية  كل 

�لظرو± لها يف �ملجاالت �ملت≥دمة �لذكر. 

‚ري  �أن  ن�صتطيع  �لتف�صري،  يف  و�لت�رش±  �لتطبي≤  يف  �ملرونة  وببع�ص  ذلك  ومع 

k ملا يكن تطبي≥¬ من �أ�ص�ص.  k الأد�ء �مل≥اومة وa≥ا k وعلميا k موVصوعيا ت≥ييما

1. الإعداO والتë†شري ما قبπ املعركة: من �ملالحظ �أن ��صتعد�د �مل≥اومة و–�صري�تها 

للمو�جهة بدت يف خطÚ متفاوتÚ يف �مل�صتوى، aعلى �صعيد �لتدريÖ و�لت�صلí يبدو �أنها 

قامâ مبا يكن �ل≥ياΩ ب¬ يف �لوVصع �لذي وجدت aي¬ وهي fiا�رشة ي�صي≤ عليها �ÿنا¥ 

خا�صة يف �الأ�صهر �الأخرية ما قبل �◊رب وقد ÷اأت �إ¤ طر¥ �أبو�ب �صتى يف هذ� �مل�صمار 

�أما يف  �آKار هذ� �◊�صار، aكان �لت�صنيع �ملëلي، وكان �لن≥ل عب �الأنفا¥.  للتîفي∞ من 

على   ñاîaو�الأ �لن�صفيات  –�صري  من  للمو�جهة   Êلعمال� �الإعد�د  وهو  �الآخر   Öان÷�

 ≥≤ëو�صل �إ¤ �مل�صتوى �لذي ي k fiاور �لت≥دΩ �ملرت≥بة، aاإننا ال نرى �أن ما كان fi�رش�

وبدقة  للم≥اومة  ي�صع  �أن  باإمكان¬  كان  ��صرت�تيجي  �أو  ع�صكري  خبري  �أي  �إن  �إذ  �ل¨اية; 

معتبة خريطة عمليات دaاعية –دد aيها fiاور ت≥دÿ� Ω�صºK ،º ت≥وΩ �مل≥اومة بعد ذلك 

بتجهيز هذ√ �ملëاور مبا يلزΩ من �لتفîيخ �◊≥ي≥ي �أو �لوهمي الإ�ص¨ال �ÿ�صº يف ت≥دم¬ 

و�إي≥ا´ خ�صاFر ب¬ Œعل¬ يîت�رش حرب¬ ب�صكل �أق�رش. يمُ�صا± �إ¤ ذلك عدΩ �كتمال Œهيز 

�ملëاور �إ¤ م�صار± �الأماكن �ملبنية مبا يلزΩ من عمل هند�صي و–�صري لالأرVص، ويبر 

�مل�صوDولون هذ� �الأمر ب�صي≤ �لوقâ وح�صا�صيات بع�ص �ملناط≤ من حيå �صكانها.

2. مø حيå من¶ومة الأمø وال�شتعÓم والرتقÖ: �إن �◊دç �لفظيع �لذي �بتد�أ ب¬ 

�الإ�رش�Fيلي  �لطري�ن �◊ربي  �لتي “ãلâ يف ق�ص∞  �ملفاجاأة  �لعدو�ن على غزة كان تلك 

ملركز �ل�رشطة �أKناء �حتفال يوΩ �ل�صبâ يف 2008/12/27، و�لذي ذهV Öصëيت¬ �أكÌ من 

k، �أي ما يعادل حو�› ن�ص∞ عدد �صهد�ء �مل≥اومة و�صبع �لعدد �الإجما› لكل  220 �صهيد�

�لعدو�ن. وكان يكن ◊ركة حما�ص �أن تتجنÖ هذ� �الأمر لو ⁄ ت≥ع Vصëية عملية خد�´ 

��صتيعاب  على  قدرتها  للëركة  هنا  ي�صجل  ولكن  Vصّدها.  ”�إ�رش�Fيل“  كبى مار�صتها 

�إ¤   ،ºلت�صلي� �إ¤  وت≥اد  معها  �لوVصع  ينهار  ��صرت�تيجية  مفاجاأة  من  و–ويلها  �ملفاجاأة 

k يف �ملو�جهة  مفاجاأة تكتيكية يكن �لتعامل معها و�مت�صا�ص �صلبياتها و�النطال¥ جمدد�

و�لãبات ب≥وة يف مو�قعها. وهذ� ما الحظنا√ يف �ليوΩ �لãاÊ من حيå �لãبات على �ملوق∞ 

V kصّد �لبلد�ت و�ملدن  �ل�صيا�صي من قبل �ل≥يادة و�النطال¥ يف �ل≥�ص∞ �ل�صاروخي ميد�نيا

�الإ�رش�Fيلية. ويب≥ى �أن ن�صري �إ¤ م�صاألة �أخرى تتعل≤ بعمل �ال�صتîبار�ت و�أمن �ل≥وى; 
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حيå لوحظ ن�صا• للعمالء ��صتفاد من¬ �ملëتل يف وجهتÚ: �الأو¤ �◊�صول على معلومات 

حول �أهد�± ي≥�صفها، و�لãانية �◊�صول على معلومات حول مناورة �مل≥اومة وخططها 

�مل≥اومة  �أمن  م�صاألة  �مل�صت≥بل  يف  تامة  بجدية   ìيطر �الأمر  هذ�  للمو�جهة.  و–�صري�تها 

و�أمن �ملجتمع �مل≥اوΩ، ويرى �ملر�قبون �أن �الأد�ء �لذي قامâ ب¬ حركة حما�ص �أKناء �ملعركة 

k ال بد  k مهما k للعب ومعا÷ة لهذ√ �لã¨رة �الأمنية يف عمل �مل≥اومة; �أمر� وبعدها ��صتîال�صا

من متابعت¬. خا�صة و�أن ”�إ�رش�Fيل“ بد�أت منذ �للëظة �الأو¤ لوق∞ �إطال¥ �لنار يف جمع 

�ملعلومات عب �صبكة من �لعمالء ما R�لâ تتعهدها يف �ل≥طا´، �إVصاaة �إ¤ �ملر�قبة �÷وية 

 kتارةa ،ولة ع�صكرية م�صت≥بلية÷ k �مل�صتمرة، aبد�أت باإعادة تكوين بنك �الأهد�± ��صتعد�د�

يëدد  تدمريية  عمليات  عن   çدëتت  k وطور� تتëدç عن ”عملية ر�صا�ص م�صبوب 2“، 

 .
19

k للظر± مد�ها وa≥ا

خا�صة  ب�صورة  حما�ص  حركة   âبن للمعركة:  والتîطي§  التن¶يم   åحي  øم  .3

و�مل≥اومة بكل �أجنëتها معركتها �لدaاعية وخططâ لها على �أ�صا�ص عن�رش �لنار �لبعيدة 

 ¬ëوعن�رش �ملناورة يف �مليد�ن مبا تتي ،ºوقادته ÚيليF�يف �صفو± �الإ�رش Öملنتجة للرع�

Xرو± �مليد�ن وطبيعت¬، وكان يف هذ� �لتîطي§ مهارة aتâë �لطري≤ لتë≥ي≤ �أمور �أ�صا�صية 

–كمâ بنتاèF �لعدو�ن. aعلى �صعيد �مل≥اومة ورجالها جاء �نîفاVص عدد �الإ�صابات يف 

k يف حرب تدمريية �جتãاKية كالتي �صاءها �ملëتل،  �صفوaها ب�صكل و�Vصí، وكان ذلك الaتا

وعلى �صعيد �ل�صكان a≥د �أ�صهº �لتîطي§ يف منع �لنزوì قدر �الإمكان، و�لãبات يف �ملو�قع 

�إ¤ �◊د �لذي يكن و�ص∞ هذ√ �ملوقعة بÚ �لعرب و”�إ�رش�Fيل“ باأنها �◊رب �الأو¤ �لتي 

⁄ ير�a≥ها نزوì عربي خارê ميد�ن �ملعركة، ويف هذ� ت�صجيل لنجاì مهº يكن �لتم�صك 

ب¬ و�لبناء علي¬ للم�صت≥بل. وعلى �صعيد �ملو�جهة كان العتماد نظاΩ المركزية �ملو�جهة 

بد�أت  عندما  �ل≥طا´  �أو�صال  وت≥طيع  �◊�صار  مفاعيل  تعطيل  على  موKDر  �صاأن  �مليد�نية 

�ملرحلة �لبية. ويب≥ى �أن نلفâ �إ¤ �أن توR´ �ل≥ياد�ت يف �أماكن �آمنة، “كنها من �لب≥اء يف 

 íالإيجابية ل�صال� èFلنتا� ºري كبري يف ر�صKكان ل¬ تاأ ،k k وع�صكريا �ملعركة وت≥ودها �صيا�صيا

�ل�صعيد �الإ�رش�Fيلي aاإن تîطي§ حركة حما�ص وتنظيمها للمو�جهة،  �أما على  �مل≥اومة. 

كان من �صاأن¬ حرمان �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي من �ملباهاة بتë≥ي≤ �نت�صار �أكيد، خا�صةa kيما 

روDية  �أو  �ل�صو�ريخ  �إ�صكات   åحي من  �أو   Ωعا ب�صكل  �ملعلنة  �الأ�صا�صية  باالأهد�±  يتعل≤ 

جي�ص¬ يف �مليد�ن ي¨ري و�قع �ل≥طا´، �أو �أ�صري√ جلعاد �صالي§ يمُ�صتعاد من �أيدي �آ�رشي¬. كل 

ذلك كما نعلº ⁄ يë�صل و‚âë حركات �مل≥اومة يف منع¬.
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�لتي  �ملو�جهات   âصجل� :Úاملقاتل امل¡ارات والتدريÖ ومعنويات  4. عل≈ �شعيد 

على   âابãل� �ل�رش�ص  �مل≥اتل  وجود  �الأخرى  �مل≥اومة  وa�صاFل  حما�ص  حركة  بها   âقام

مبادF¬ و�أهد�a¬، و�لذي يلك من �ملهارة و�لعلº �لالRمÚ ب�صوDون �مليد�ن ما من �صاأن¬ �أن 

يجعل �ÿ�صº يë�صÖ ل¬ �◊�صاب ويزر´ يف نفو�ص جنود√ �ÿو± من �ملو�جهة. وكان 

لهذ� تاأKري يف �لتëكº مب�صار �ملعركة �لبية و�متنا´ �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي عن �ملجاaRة يف 

�ل�صو�ريخ  �إطال¥   åحي aمن  �ل≥طا´.  يف  �الأخرى  و�لبلد�ت  �ملدن  وبعدها  غزة  �حتالل 

�صجلâ �إ�صابات مهمة يف قو�عد جوية وميناء بëري )�أ�صدود( وم�صانع �إ�رش�Fيلية. ويف 

�الأرVص  وŒهيز  و�لن�صفيات   ñاîaالأ� وRر´  �لكماFن  تنفيذ  على  قدرة   âصجل� �مليد�ن 

باملîابÅ و�الأنفا¥. و�إذ� كانâ خ�صاFر �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي قليلة ح�صÖ �لرقº �لذي �أذ�ع¬; 

k ملا  k وa≥ا k لكل �لعملية، منهK ºالKة قتلى مدنيÚ، وfiدودة ن�صبيا 13 قتيالk و367 جريëا

 ،
20k 47 قتيالk و223 جريëا �أبو عبيدة;  �رشحâ ب¬ حما�ص على ل�صان ناط≥ها �لع�صكري 

k �أن  aاإن ذلك ال يعني عدΩ وجود �ملو�جهات و�لعمليات �ملوDذية للعدو. حيå كان و�Vصëا

معار∑  خوVص  عن   ºإحجامه� �الأ�صا�ص  �صبب¬   ÚيليF�الإ�رش� �صفو±  يف  �الإ�صابات   Êتد

�مل≥اومة لكميات مع≥ولة  �ل�صو�ر´ من جهة، وعدΩ �متال∑  �اللتëاΩ و�ملو�جهة يف حرب 

�ملفروVص  �◊�صار   Öب�صب و�لفعالة،  �ملدى  �ملتو�صطة  للدرو´  �مل�صادة  �ل�صو�ريخ  من 

عليها، من جهة �أخرى. 

و�أد�ء  �صلو∑  للم≥اومة  �صجل  النق†شاVس:  وعمليات  املواL¡ات   åحي  øم  .5

�الن≥�صاVص  عمليات  �مليد�ن  عن   âغاب لكن  �ملو�قع،  من  كãري  يف  �ملجال  هذ�  يف  معتب 

�ملكãفة على �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي ليالk، وهو يف �أماكن مك�صوaة قريبة من �الأماكن �ملبنية 

 Ωمل≥او� يزر´  حتى  تفوت  ال  aر�صة  �لظرو±  هذ√   âكان ل≥د  �مل≥اومون.  يëت�صد   åحي

 åحي  ،2006 حرب  منذ  ب¬   k م�صكونا كان  �لذي  �الإVصايف   Öلرع� �الإ�رش�Fيلية  �لنف�ص  يف 

�إن تنفيذ بع�ص �لعمليات حتى ولو كانâ ��صت�صهادية كان من �صاأنها خف�ص معنويات 

�÷نود �الإ�رش�FيليÚ و�◊د من �عتد�دهº بال�صيطرة �لتامة على �مليد�ن. كان ينب¨ي �أن 

–دç �أكÌ من عملية من هذ� �لنو´. وي�صا± �إ¤ ذلك م�صاألة عدΩ ‚اì �مل≥اومة يف �أ�رش 

نفو�ص  يف  تدمريية  مفاعيل   ≥≤ëصي� كان  aاالأ�رش  �ملëاولة،   ºرغ �إ�رش�Fيلي،  جندي  �أي 

 Úلع�صكري�  Úللëلكتاب و�مل� �لكãري من  �لو�قع  �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي. وبالعك�ص قاد هذ� 

�الإ�رش�FيليÚ �إ¤ �ل≥ول، ال بل �ملفاخرة باالإ‚اR�ت �لع�صكرية �الإ�رش�Fيلية �لكبرية �لتي 

عوVصâ �خفاقات حرب “وR/ يوليو 2006.
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 èFققة ‘ ن¡اية العدوان: يف �◊روب ينظر عادة لنتاëامل èFالعام والنتا AاO6. الأ

�لن�رش يكفر عن �ÿطايا،  �إن  ي≥ال   åأو ذ�∑، حي� �لطر±  �أد�ء هذ�   ºلي≥ي �◊رب وحدها 

�مل≥اتل  aي¬  يبدو  �لذي  �ملظهر  يف   k �صëيëا هذ�  يكون  قد  �الإ‚اR�ت.   Öج– و�لهزية 

للîارê، �أما للد�خل aاإن �لنتاèF بالرغº من �أهميتها aاإنها ال “نع من �لبåë عن ح≥ي≥ة 

�لن�رش ليجرى ت≥ييº عاΩ لالأد�ء يمُ�صتفاد من¬ يف �مل�صت≥بل. 

ويف هذ� �ملجال نرى وبكل وVصوì �أن حركة حما�ص خا�صةk، وب≥ية a�صاFل �مل≥اومة 

عامةk، “كنâ من منع �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي من –≥ي≤ �أي من �أهد�a¬، و�ألزمت¬ باتîاذ قر�ر 

�مل�صبوب“. وهنا  ”�لر�صا�ص  k بوق∞ عملية  �لنار، وتاليا �إطال¥  من جانÖ و�حد بوق∞ 

حال  يف  �مل≥اتل  كان  �إذ�  للن�رش  �ملعتمد  �لتعري∞  مع   k “اما يتطاب≤  �لنهاFي  �ملوق∞  ‚د 

�لدaا´، حيå �إن �ملد�aع ينت�رش �إذ� �تîذ يف �مليد�ن من �لتد�بري ما يجعل �ملهاجº ي≥تنع باأن 

k �أو ن�رش√ aي¬ م�صتëيالk، ويكون من �الأa�صل ل¬ �أن يتوق∞ عن �ملتابعة  هجوم¬ بات مكلفا

 k k منفرد� ”�إ�رش�Fيل“ قر�ر� �تîذت   åيف غزة حي k �لذي ح�صل “اما يف عمليات¬. وهذ� هو 

بوق∞ عدو�نها عندما تبÚ لها �أن –≥ي≤ �أهد�aها يدور بÚ �ال�صتëالة �أو دaع �لãمن �لباهظ 

k مب≥د�ر يفو¥ �حتمالها aتوقفâ. و”�إ�رش�Fيل“ ⁄ توق∞ عدو�نها نتيجة ي≥ظة Vصمري  جد�

�لتد�بري ما ينعها  �أن عدوها �تîذ من  �أوقفâ عدو�نها الأنها وجدت  �أخال¥، بل   Ωأو كر�

عن –≥ي≤ �الأهد�±. وهنا يمُ�صجل للم≥اومة �ل≥درة وح�صن �الأد�ء يف �ل≥يادة و�مليد�ن على 

�ل�صو�ء. يمُ�صجل ◊ركة حما�ص �صاحبة �ل≥ر�ر يف �ل≥طا´ Kباتها على قر�ر �ملو�جهة، وK≥تها 

بنف�صها ومب≥اتليها، و�صدة �صبها، وقوة �لتëمل و�ملãابرة على �ملو�جهة. 

�أما يف �÷انÖ �ل�صلبي Ôaى fiدودية يف تنويع �أ�صاليÖ �ل≥تال، وتو�Rنها لدى �مل≥اومة، 

وكذلك يف م�صاألة �الأمن و�لتن�صي≤ بa Ú�صاFلها، وتوRيع �ملهمات �مليد�نية aيما بينها. 

خام�صًا: تداعيات العدوان ع�صكرjًا عل≈ حركة حما�س 

وف�صائل املقاومة: 

�صنâّ ”�إ�رش�Fيل“ عدو�نها على غزة �آملةk �أن تنهي هذ√ �◊الة �لتي ت≥ل≥ها يف �÷نوب، 

k، وب�صكل �آمن لت�صفية �ل≥�صية �لفل�صطينية، الأن حركة حما�ص،  و�أن تفتí �لطري≤ ميد�نيا

�ملبا�رشة،  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  ”�إ�رش�Fيل“  على  و�الأخطر  �الأقوى  �مل≥اومة  �◊ركة 

 Öيج  k و�قعا  k �أمر� بو�صفها  معها  �ملبمة  �التفاقات  مع  وتتعامل  بها،  �العرت�±  ترa�ص 
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”�إ�رش�Fيل“  ت¨يري√ عندما ت�صمí �لظرو±. لهذ� كنا على قناعة منذ �نطل≤ �لعدو�ن باأن 

لن تتوق∞ �إال �إذ� “كنâ من �الإجهاR على حركة حما�ص، وكل �الأجنëة �مل≥اومة �ملتعاونة 

معها يف غزة. و�إن تعÌت �ملëاولة aعلى �الأقل وVصع �مل≥اومة بكل a�صاFلها يف موVصع 

�أو  بفعل  يîر¥  وال  ”�إ�رش�Fيل“،  �إ¤  تهديد  توجي¬  على  ي≥وى  ال  �لذي   íلك�صي� �لعاجز 

�مل≥اومة  تنتهي  �أن  �إما  �آخر  مبعنى  �أي  �÷نوب،  يف  �الإ�رش�Fيلية  و�ملدن  �لبلد�ت  �أمن  نار 

ت�صل  �أو  و�أXاaرها وتعطل aعاليتها  �أنيابها  تنز´  �أو  k وتنظيمات وتتºّ ت�صفيتها،  وجود�

�لذي  لكن  �ل≥�صية.  ت�صفية  مرحلة  يف  و�لفعل  �◊ركة  عن  وتعجز  تن�صى  حتى   kطويال

ح�صل عاك�ص �لتمنيات �الإ�رش�Fيلية وتوقعات �ملîططÚ. حيå �إن �مل≥اومة، وب�صبÖ تلك 

�ال�صرت�تيجية �ملالFمة للموق∞، و�ملناورة �لو�قعية �مل�صتندة �إ¤ �إيان عمي≤، و�إر�دة قتال 

�مل≥اومة  aا�صتمرت  �أهد�aها،  –≥ي≤  aر�ص  ”�إ�رش�Fيل“  على   âعطل و�Vصëة،  و�صمود 

�لعدو�ن،  �الإ�رش�Fيلي بعد �صهر على توق∞  �ل�صلو∑   Öأن نر�ق� k وaعالية، ويكفي  وجود�

�إطال¥ �الإنذ�ر�ت و�لوعيد ◊ما�ص  ون�صمعهº يهددون بعملية ”ر�صا�ص م�صبوب 2“ �أو 

�إن ⁄ تتوق∞ عن �إطال¥ �ل�صو�ريخ لنعر± �◊ال �لذي �آل �إلي¬ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على 

. وعلى �أي حال a≥د كان لهذ� �لعدو�ن من �النعكا�صات و�لتد�عيات �لع�صكرية على 
21

غزة

�صعيد �مل≥اومة بكل a�صاFلها ما يكن ذكر√ يف �لن≥ا• �لتالية:

�ختبت  امل�شتقبلية:  املواL¡ة  عل≈   Iوالقدر العام  الع�شكر…  ال�شعيد  عل≈   .1

a�صاFل �مل≥اومة قدر�تها يف مو�جهة عدو�ن flط§ و��صع و�صامل كان ي�صتهد± وجودها 

و–�صري�تها  بنيتها  يف  و�ل≥وة  �ل�صع∞  نو�حي  على   âووقف كلي،  ب�صكل  وقدر�تها 

و�أد�ء م≥اتليها، �الأمر �لذي منëها بعد a�صل �لعدو�ن aر�صة �ملعا÷ة و�صد �لã¨ر�ت، ‡ا 

يجعل مهمة �ملëتل �مل�صت≥بلية، عند �صنّ¬ لعدو�ن جديد �أو ��صتÄناa¬ للعدو�ن �الجتياحي 

 Öيل“ على حد قول �لكاتF�ل¬ ”�إ�رش Öص�ëوهذ� ما تت .k �لتدمريي، �أكÌ �صعوبة وتع≥يد�

�الإ�رش�Fيلي يع≥وب عميدرور Yaakov Amidror يف م≥ال¬ ”بعد غزة ينب¨ي �ال�صتعد�د 

قتالية،  Œربة  �الآن   âقت�صب� ◊ما�ص  �الإرهاب  ”ع�صبة  ي≥ول   åحي �◊≥ي≥ية“،  للëرب 

. ونëن نرى �أن �مل≥اومة ال �صك باأنها 
و�أغلÖ �لظن �صت≥اتل على نëو �أa�صل يف �مل�صت≥بل“22

k من Œربة �ملو�جهة، ويكون عليها �الآن �أن ت�صت¨ل �لوقâ ملعا÷ة كل خلل  ��صتفادت قتاليا

Xهر، وتفعيل ن≥ا• �ل≥وة �لتي �ختبت. و�إن ÷وء �مل≥اومة �إ¤ �لت≥ييº و�ملعا÷ة �صيكون 

من �صاأن¬ جعل �تîاذ �ل≥ر�ر لدى ”�إ�رش�Fيل“ بعدو�ن جديد �أكÌ �صعوبة، كما هو �◊ال 

�الآن على �÷بهة �ل�صمالية مع لبنان حيå �إن حزب �ˆ مبا يعلن¬ من تطوير �ل≥در�ت يزيد 

من �ل≥ل≤ �الإ�رش�Fيلي يف �ملو�جهة �مل≥بلة. 
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Xرو±  يف  ح�صل  كالذي   k عدو�نا �إن   :πاملقات  ö�والعن  …ö�الب ال�شعيد  عل≈   .2

من  �ملÄات  قتل  �إ¤  يوDدي  �أن  �ملمكن  من  كان  a�صاFلها  بكل  �مل≥اومة  و�جهتها  �صعبة 

 åحي يë�صل،   ⁄ �الأمر  هذ�  ولكن  و�مليد�نية.  �لعليا   ºقياد�ته  ºطليعته ويف   ،Úمل≥اوم�

�إن ن�صبة �صهد�ء �مل≥اومة fi�صوبة �إ¤ �لعدد �الأ�صا�صي �الإجما› للم≥اومÚ يف غزة تكاد 

�ل�صهد�ء  كان  aاإذ�  �ل≥تالية.  �ل≥درة  ح�صاب  عملية  يف  بها  يعتد  وال   ،k جد� VصÄيلة  تكون 

600، وهذ�  k لت≥دير جي�ص �الحتالل �الإ�رش�Fيلي �ل`  k ⁄ يتجاوRو� ووa≥ا �مل≥اومÚ جميعا

k من  �أعلنâ �مل≥اومة، و�لرقº �الأكÌ قربا 93 كما  �ل`  �أو  �أعال√،  رقº غري �صëيí كما يبنا 

k على قدر�ت �مل≥اومة من �لناحية  a kعليا �◊≥ي≥ة هو a ،450اإن هذ� �لرقº ال ي�صكل تاأKري�

 ⁄ k �لب�رشية، ما يكننا من �ل≥ول �أن �لعن�رش �لب�رشي للم≥اومة خرê من �لعدو�ن �صاملا

يتاأKر بال�صكل �لذي يëد من قدر�ت¬ وaعاليت¬ �ل≥تالية، خا�صةk �إذ� تذكرنا �أن ”�إ�رش�Fيل“ 

aاإذ� كانÿ� â�صارة يف  �أل∞ م≥اتل،   18 �ل≥طا´ بعدد ال ي≥ل عن  �مل≥اومÚ يف  ت≥در عدد 

k على  �صفوaهº كما تدعي ⁄ تتجاوR �ل` a 600اإن هذ� �لرقº ال يمُعتد ب¬ ع�صكرياfi k�صوبا

�لرقº �الإجما›.

“تلك  �الإ�رش�Fيلية   Úلع� يف  �مل≥اومة  تكن   ⁄ والأ�شلëة:  والتé¡يزات   Oالعتا  .3

يف  �الإ�رش�Fيلي  للجي�ص   k ماأRقا ت�صكل  �لتي  �أو  �لفاF≥ة  و�لتجهيزية  �لت�صليëية  �ل≥در�ت 

ن≥ل¬  ملا   k للëرب وa≥ا �الإ�رش�Fيلي  باملنظار  �مليد�ن  عدو�ن¬، وي�صتوقفنا ما كانâ �صورة 

�لف≥ر  حد  �إ¤  و�لتجهيز�ت  بالو�صاFل،  Vصع∞  ”من   
23

�لذكر �ل�صاب≤  م≥ال¬  يف  عميدور 

�لعدو�ن،  نتيجة  وŒهيز�تها  �مل≥اومة   ìصال� وVصع  �إلي¬  �آل  ومهما  ولهذ�  و�لبوD�ص“. 

�مل�صت≥بل  يف   k موKDر� يكون  ولن  �الإ�رش�Fيلية،   Úبالع للعملية   k �Rإ‚ا� ي�صكل  لن  aاإن¬ 

 âبãي كهذ�   k كالما �أن  نرى  ونëن  ذمُكر.  كما  هي  �مل≥اومة  عن   ºلديه �ل�صورة  �أن  طاملا 

 k �أن م≥اومة هذ√ حالها منعâ عدو� �إذ  للم≥اومة;   k ي�صكل عيبا �الإ�رش�Fيلي، وال  �ل�صع∞ 

ن≥ارب  �أهد�a¬. ومع ذلك وب�صكل موVصوعي   ≥≤ëأن ي� باإمكانات¬  ك`”�إ�رش�Fيل“ يفاخر 

�إن �مل≥اومة ⁄ “تلك �لدبابة، و�ملدaع، و�ل≥اعدة �لع�صكرية �ل≥وية حتى  �مل�صاألة بال≥ول 

ن≥ل¬  ت�صتطيع  ما   ìل�صال� من   âمتلك� بل  عليها،  لين≥�ص   Úمãل� �لهد±  للعدو  ت�صكل 

و�إخفاء√ و�الحتفا® ب¬ حتى ت�صتعمل¬ يف �ملو�جهة حيå يجÖ. ويف هذ� يكمن وج¬ من 

عدو  مو�جهة  يف  عليها  �لع�صكرية  �لتد�عيات  وطاأة  من  ويîف∞  �مل≥اومة،   ìا‚ وجو√ 

يوKDر   ⁄ �لعدو�ن  �أن  نرى  هذ�  ومع  �لكاملة.  �÷وية  �ل�صيطرة  ويفرVص  �لطري�ن  يلك 

k على �مل≥اومة يف هذ� �ملجال ويف تف�صيل ذلك نرى:  كãري�
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“تلكها  �لتي   Ωل≥�صا� �صو�ريخ  من  عالية  ن�صبة  دمرت  باأنها  ”�إ�رش�Fيل“  تدعي  �أ. 

و�أنها  �الإ�صالمي،  �÷هاد  �رش�يا  “تلكها  �لتي  �ل≥د�ص  و�صو�ريخ  حما�ص  حركة 

k يف  ��صتطاعâ �أن –د من �ل≥�ص∞ بعد �أن �نîف�ص �ملعدل من 37 �إ¤ 24 �صاروخا

”�إ�رش�Fيل“ ونعطف¬ على ما ت≥دΩ من  �أن نتوق∞ عند ما قالت¬  �ليوΩ. وهنا يكفينا 

ت�رشيëاتها من قدرة حركة حما�ص و�÷هاد على ت�صنيع �ل�صو�ريخ لنîل�ص �إ¤ 

�لفعالية  تتاأKر ب�صكل يëد من  �ل�صاروخي ⁄  �ملجال  �مل≥اومة يف  �إن قدر�ت  �ل≥ول 

و�الأKر، و�إن ما دمر قابل للتعوي�ص يف هذ� �ملجال.

�أما يف جمال �الأ�صلëة و�لذخاFر �مليد�نية من �أ�صلëة خفيفة ومتو�صطة و�صاروخية  ب. 

م�صادة للدرو´ aاإننا ال نرى �أن �لعدو�ن قد “كن من حرمان �مل≥اومة من قدر�تها 

�أن  نرى  وباملë�صلة  �ل≥تالية.  طاقتها  على  يوKDر  ب�صكل  بها  م�ص  �أو  �ملجال  هذ�  يف 

�أمر قابل للتعوي�ص، ولي�ص من  �أو دمُمر منها هو  ��صتعمل من �صالì وذخرية،  ما 

k يف �مل�صت≥بل على قدر�ت حما�ص و�أجنëة �مل≥اومة �الأخرى على  �صاأن¬ �أن يوKDر �صلبيا

�ملو�جهة. 

مع  وم≥اتليها  حما�ص  حركة   âخرج القتا∫:   IOواإرا املعنو…  ال�شعيد  عل≈   .4

من   ìل�صال� حملو�  �لذي  با◊ّ≤   Ìأك� و“�صك  مرتفعة  مبعنويات  �الآخرين   Úمل≥اوم�

�لذي  �ل�صلو∑  يف   k و�Vصëا ذلك  Xهر  وقد  �ملنت�رش.   ΩRيال طبيعي  �صيء  وهذ�  �أجل¬. 

�أXهرت¬ �ل≥يادة، وباملمار�صة �مليد�نية على �الأرVص، a≥د �أعلنâ �لف�صاFل �مل≥اومة جميعها 

قر�رها بوق∞ �طال¥ �لنار بعد 24 �صاعة على قر�ر ”�إ�رش�Fيل“. وبعد �أن �أمطرت �ملو�قع 

�ل≥طا´ ال  k لالن�صëاب من  �ل�صو�ريخ، وحددت موعد� �ليومية من  �الإ�رش�Fيلية بالوجبة 

يتعدى �أربعة �أياΩ، و�إال ��صتاأنفâ عملياتها. ما يعني �أنها و�صلâ �إ¤ نهاية �ملعركة، وهي 

k عندما خرقâ ”�إ�رش�Fيل“  قادرة على �ل≥تال، و“لك �إر�دة �ملو�جهة. وهذ� كان حالها �أي�صا

وق∞ �إطال¥ �لنار aكان رّدها بال�صو�ريخ ب�صكل مركز و�صل �إ¤ �◊د �لذي �أقدمa âي¬ 

�ل�صكوى  �أن مãل هذ√  . وبالرغº من 
24

�الأمن �إ¤ جمل�ص  �صكوى   Ëت≥د على  ”�إ�رش�Fيل“ 
تعتب �صلو∑ ”�لفاجر �لذي ي≥تل وي�صتكي“، �إال �أن aي¬ على �الأقل من حيå �ل�صكل داللة 

على �ل�صعور بال¨يظ من a�صل �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة. 
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�ل�صلبي  �الأKر  �إن  ال¡ند�شية:  والأعما∫  والأنفاق  التëتية  البنية  �شعيد  عل≈   .5

�لكبري �لذي �أحدK¬ �لعدو�ن يكن –ديد√ يف هذ� �ملجال. a≥د “كنâ �ل≥و�ت �الإ�رش�Fيلية 

منها  ي�صتفيد  �لتي  لل≥طا´  �لتëتية  �لبنية  ودمرت  �الأنفا¥،  من   %75 من   Ìأك�  Ωهد من 

�مل≥اومون. ويف هذ� �الأمر خ�صارة لوج�صتية ال �صك aيها من �صاأنها �أن توKDر، و�إن بدرجة 

 .Ωعالية �الأد�ء �مل≥اوa ددة، يفfi

يف  �مل≥اومة  على   k �صلبيا �أKر  غزة  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �إن  ن≥ول   Ωعا  ºت≥يي ويف 

بع�ص �÷و�نÖ خا�صة �للوج�صتية منها، لكن¬ ⁄ ي�ص باإر�دة �ل≥تال، بل رaع معنويات 

�لتنظيمات و�مل≥اومÚ و�ل�صعÖ. كما منí �لعدو�ن �مل≥اومة خبة Œعلها �أكÌ قدرة على 

”�إ�رش�Fيل“ ماVصية يف �حتاللها لالأرVص  �أن  خوVص معار∑ ‡اKلة �صتمُفrرVص عليها طاملا 

�لفل�صطينية. و�أما �الآKار �ل�صلبية aهي �ص¨رية �أماΩ �لنتاèF �ملë≥≥ة; �إذ قامâ حركة حما�ص 

ومعها a�صاFل �مل≥اومة يف غزة مبا �أa�صل �إيهود �أوملرت يف عدو�ن¬ للمرة �لãانية، كما �أa�صلت¬ 

�مل≥اومة �الإ�صالمية يف لبنان يف �صنة 2006 يف �ملرة �الأو¤ على حد ما ذكر يëزكيل درور 

ع�صو ÷نة aينوغر�د: ”رFي�ص �لوRر�ء �الإ�رش�Fيلي �إيهود �أوملرت a�صل مرتÚ �الأو¤ يف 

 .
�◊رب على لبنان، و�لãانية يف حرب¬ على قطا´ غزة“25
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هوام�س الف�صل اخلام�س

 Œدر �الإ�صارة �إ¤ �أن �أهد�± �لعدو�ن �لع�صكري �الإ�رش�Fيلي �صب≤ و�أن ذكرت يف �لف�صل �لãاÊ �لذي يتناول 
1

�لعدو�ن وهي  �إ¤  �ملبادر  �لطر±  ”�إ�رش�Fيل“ هي  الأن   k نظر� �الإ�رش�Fيلي وتد�عيات¬. ولكن  �لع�صكري  �الأد�ء 

�أهد�± �لعدو�ن. �إ¤  k �الإ�صارة  �أي�صا �أهد�a ¬aمن �ل�رشورة يف هذ� �ل�صيا¥  من وVصع 

 الأهرام، والقد�س العرب«، 2008/12/26. 
2

 ت≥رير �ألون بن ديفيد وت�صيفي حزقيلي، �لتلفزيون �الإ�رش�Fيلي - �ل≥ناة �لعا�رشة، 8 م�صاء، 2009/1/19، �نظر: 
3

و�نظر   ;2009/1/20 عّمان،  �الأو�ص§،  �ل�رش¥  در��صات  مركز  �لعبي،   Êو�لتلفزيو �الإذ�عي  �لر�صد  ن�رشة 

 ،Ωلتابعة ◊ركة حما�ص، �ملركز �لفل�صطيني لالإعال� Ωل≥�صا� ÖFكتا ºبيان �أبو عبيدة، �لناط≤ �لر�صمي با�ص k �أي�صا

 .2009/1/19

 Úد لو�ء �ملظليFقا èانية، 2009/2/7. و�صار∑ يف هذ� �لبنامãيلي - �ل≥ناة �لF�حو�ري، �لتلفزيون �الإ�رش èبرنام 
4

�الإ�رش�Fيلي �لذي �صار∑ يف �لعدو�ن على غزة.

 �نظر ت�رشيí �إيهود �أوملرت بعد �جتما´ جمل�ص �لوRر�ء �مل�ص¨ر يف 2009/1/6، كما ن≥لت¬ وكاالت �الأنباء وa�صاFية 
5

�÷زيرة.

 3 ل`  �مليز�نية  يف  بعجز  وتهددها  �إ�رش�Fيل  كاهل  تã≥ل  غزة  على  �◊رب  ”خ�صاFر  عنو�ن   â– در��صة  يف  ورد   
6

�صنو�ت“ �أن خ�صاFر ”�إ�رش�Fيل“ جر�ء �ل≥�ص∞ �ل�صاروخي بل¨â 1.3 مليار دوالر )خم�صة مليار�ت �صيكل(، 

الأVرش�ر   âصVتعر Rر�عية  من�صاأة  و18  مركبة  و94  مبنى   390  èتعال �أنها  توDكد  �الأمال∑  Vرشيبة  ت≥ارير  و�أن 

كبرية ب�صبÖ تلك �ل�صو�ريخ خالل �الأياΩ �ل` 22 من �لعدو�ن على قطا´ غزة، وي�صا± �إليها 125 �إ�صابة ناجمة 

عن �ل�صو�ريخ ⁄ يتºّ ت≥دË دعاوى ب�صاأنها بعد. وقالâ جريدة يديعوت اأحرونوت �إن حجÿ� º�صاFر �ليومية 

من   Ìأك� �إ¤  و�صل   ،Ωل≥�صا� �صو�ريخ  مدى  نطا¥  يف   âدخل  âكان و�لتي  �÷نوبية،  �ملدن  يف  �لتجاري  لل≥طا´ 

1.7 مليون دوالر )6.5 مليون �صيكل(. و�أVصاâa �÷ريدة �أن 25% من �الأن�صطة �لتجارية و�ل�صناعية يف �ملدن 

kk بعد تدهور �الأوVصا´ �الأمنية، نتيجة ل�ص≥و• �صو�ريخ �ل≥�صاΩ على تلك  �÷نوبية �ل�صهيونية ّ” �إغالقها “اما

�ملدن. موقع �صوريا روR �الإلكرتوÊ، 2009/1/20، �نظر:

http://news.syriarose.com/news/4558.html

بÄر  منط≥ة  يف  �مل�صانع  د�خل  �لعمل  يف  �ل�صديد   R�الهتز� من  حالة  بوجود  اأحرونوت  يديعوت  جريدة  �أaادت   
7

�ل�صبع، نتيجة ل¨ياب عدد كبري من �لعمال، �لذين �صارو� يîاaون �ÿروê من مناRلهº، �أو من flابÄهº �لتي 

k من �صو�ريخ �مل≥اومة �لفل�صطينية.  ÷اأو� �إليها خوaا

نهاية  �إ¤  و�صل  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص  باأن  معاري∞  جريدة  عن   2009/3/3 يف  �الأردنية  الد�شتور  جريدة   âن≥ل  
8

قو�ت¬  �أن  �أكدت  وقد  �ل�صلبي،  ومنها  �الإيجابي  منها  �أن  �عتب  و�لتي  �مل�صبوب  �لر�صا�ص  عملية  يف  �لتë≥ي≥ات 

 âناء �◊رب خا�صة تلك �الأنفا¥ �لتي كانKاهرة �الأنفا¥ �أX ص ⁄ تتمكن من �لتعامل معVلتي تو�جدت على �الأر�

�آمن لتزويد �مل≥اتلÚ �لفل�صطينيÚ بالذخاFر  تو�صل بÚ �ملناRل، وبع�صها �لبع�ص، و�لتي كانâ تعتب كطري≤ 

عدة  هنا∑   âكان”  kالFقا  Úملظلي� لو�ء  يف  كبري  Vصاب§   ìرش� ول≥د  �الأرVص.   íصط� على  من  و�الختفاء  و�لعتاد 

كانو�  �لذين   Úمل≥اتل� نرى  وال   RPG جي  بي  �آر   ∞F�قذ و�إطال¥  نار،  الإطال¥  �ل≥و�ت  aيها   âصVتعر  çحو�د

يîتفون يف ملí �لب�رش، وبعد ◊ظات نر�هº قد خرجو� من �صو�ر´ �أخرى بعيدة“.

 ن≥لâ جريدة aل�شطÚ يف 2009/3/2 عن يديعوت اأحرونوت �ل�صادرة يف 2009/3/1 �أن �أaر�د �ل�رشطة، وخب�ء 
9

عندما  ذهلو�   2009/2/28 يف  ع�ص≥الن  على  �أطل≤   ñصارو� �نفجار  مكان  عاينو  �لذين   ÚيليF�الإ�رش� �ملتفجر�ت 

 Grad ري من قذيفة جر�دãبك Ìتوي على كمية متفجر�ت، وكريات حديدية �أكëوي ºتبينو� �أن¬ من عيار 170 مل

عادية ذ�ت قطر 122 ملº. و�أن¬ �خرت¥ �مللجاأ، و�نت�رشت �صظايا√ يف د�خل¬. وقد –≥≥و� باأن �ل≥ذيفة ّ” ت�صنيعها 
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يف غزة، ما ”يãبâ �أن �صناعة �ل�صو�ريخ يف قطا´ غزة تطورت وعادت �إ¤ ما قبل عملية �لر�صا�ص �مل�صبوب“. 

و�أVصاaو� �أن ذلك يعني �أن ”�ملالجÅ �ملë�صنة“ �لعادية ⁄ تعد ذ�ت aاFدة.

 ن�رشة aل�صطÚ �ليوΩ، مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، بريوت، 2009/2/9، �ص 19.
10

 Gabi �أ�صكناRي  جابي  �الأركان  هيÄة  رFي�ص  ”�أن  معاري∞  عن   kن≥ال  2009/3/3 يف  الد�شتور  جريدة  ذكرت   
11

Ashkenazi قرر �إعادة تاأهيل و�إعد�د وحد�ت �لهند�صة �الإ�رش�Fيلية للتعامل مع �لبيوت و�ملناط≤ �ملفîîة، وذلك 

بعد �أن ك�صفâ �لتë≥ي≥ات �أن �إحدى �أكب �مل�صاكل �لتي و�جهâ �÷نود يف �◊رب على غزة هي �لكميات �لكبرية 

من �ملتفجر�ت و�ملناRل �ملفîîة و�لتي و�جهâ وحد�ت �لهند�صة �الإ�رش�Fيلية �صعوبة يف �لتعامل معها“.

k ملا ن�رشت¬ هاBرت�س ويديعوت اأحرنوت ن≥الk عن �ملتëدç با�صº �÷ي�ص �ال�رش�Fيلي يف 2009/1/21.  وa≥ا
12

 جريدة امل¨ربية، �لد�ر �لبي�صاء )�مل¨رب(، 2009/1/20، �نظر:
13

 http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=9&idrs=9&id=78558

14 امل�شدر نف�ش¬. 

 �÷هاR �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �ل�صهد�ء و�÷رحى يف قطا´ غزة.
15

 �نظر موقع �ل�صابا∑، يف:
16

http://www.shabak.gov.il/arabic/publications/Pages/tlulmas-ar.aspx

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالΩ، 2009/1/18، �نظر:
17

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

%2bi1s7xAFoFXEL%2byIwC%2foGafbx3VMrL42ShbapybCtK5Rdfm20MNHOb7NzEISp9

IaMYnr0mVQruh2YiS3jgvGQs8DNSng0xfXyC8PnFn562G9KBbw%3d

 ورد يف بيان وRير �لتîطي§ �لفل�صطيني fiمد عوVص يف 2009/2/26 �أن ”2.734 مليار دوالر ت�صمل �ÿ�صاFر 
18

�القت�صاد،  خ�صاFر  �إجما›  من   %51  â¨بل �ÿ�صاFر �ملبا�رشة  ن�صبة  �أن  �إ¤   k م�صري� �ملبا�رشة“،  وغري  �ملبا�رشة 

 Êر �ملباFإ¤ 1.867 مليون دوالر جممل خ�صا� kةaصاV724 مليون دوالر، �إ â¨ر �ملبا�رشة بلFصا�ÿ� أن� íصVو�أو

�ملبا�رشة  غري  �ÿ�صاFر  �أن  وتابع  �ل�صكنية.  غري  �ملن�صاآت  خ�صاFر  مليون دوالر  و218  �ل�صكنية،  و�ملن�صاآت 

دوالر  مليون   287.3 �إ¤  �إVصاaة  دوالر،  مليون   213 ب`  وقدرت  �الأحياء �ل�صكنية  يف  خ�صاFر  على   âصتمل��

�صنفها Vصمن خ�صاFر �لفر�ص �ل�صاFعة �لناŒة عن تدمري �القت�صاد وتوق∞ عجلة �الإنتاê نتيجة �لدمار �لذي 

وقدرت  غزة،  على قطا´  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  تركها  يومية  fiلية  خ�صاFر  وجود  �إ¤  �◊رب. و�أ�صار  �أ◊≥ت¬ 

بëو�› 128.85 مليون دوالر. وكالة �أنباء �صينîو�، 2009/2/27، �نظر:

http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2009-02/27/content_825934.htm

k يف جي�ص  k رaيعا  ذكرت الد�شتور يف 2009/3/10 ن≥الk عن �ل≥ناة �لعا�رشة يف �لتلفزيون �الإ�رش�Fيلي �أن ”Vصابطا
19

�الحتالل �أكد �أن قو�ت �الحتالل تعمل ليل نهار منذ �نتهاء �◊رب على غزة ÷مع معلومات ��صتîبار�تية حول 

�لف�صاFل �لفل�صطينية يف قطا´ غزة“. و�أVصا± �ل�صاب§: ”بد�أنا يف Œديد بنك �الأهد�± �لذي aرÆ من fiتو�√ 

خالل �◊رب على غزة“.

ملا   k وa≥ا  Úaلطر� لكال  �لر�صمية  �لبيانات  من  ماأخوذة  و�مل≥اومة   ÚيليF�الإ�رش� لدى  �ÿ�صاFر   ºوحج  Ωالأرقا�  
20

قبل  k من  �الأرقاΩ الح≥ا 2009/1/19، و⁄ تعدل هذ√  �الأنباء يف  �الإعالΩ و�لف�صاFيات ووكاالت  تناقلت¬ و�صاFل 

aري≤ fiايد. 

 ذكرت القد�س العرب« يف 2009/3/2 ن≥الk عن يديعوت اأحرونوت �أن �ملëلل �لع�صكري للجريدة �أليك�ص aي�صمان 
21

و�لع�صكرية;  �ل�صيا�صية،  �لناحية  من  �ل≥دية  قوتها  �إ¤  تعود  بد�أت  حما�ص  حركة  �أن  يرى   Alex Feshman

aهي تدير �ملفاوVصات يف �ل≥اهرة وتطل≤ �ل�صو�ريخ باŒا√ جنوب �لدولة �لعبية. ويرى �لكاتÖ، يف �مل≥ابل، 

�أن حكومة ”�إ�رش�Fيل“ تعاÊ من �لعجز �لتاΩ، وترa�ص �تîاذ �ل≥ر�ر�ت، وتنتظر حدوç �أعجوبة لكي تتوق∞ 

�ل�صو�ريخ �لفل�صطينية. وR�د aي�صمان قاFالk �إن �ل�صلل �أ�صاب جميع �لوRر�ء يف ”�إ�رش�Fيل“، حتى تهديد حما�ص 

بتوجي¬ Vرشبة ع�صكرية لها، غاب عن �مل�صهد، �إن �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي �أعد خطة جديدة ”�لر�صا�ص �مل�صبوب 
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الأداء الع�صكري للمقاومة 

�ملهاΩ على �÷ي�ص، وبالتا› aاإن قادة �÷ي�ص  ”�إ�رش�Fيل الإل≥اء  ولكن ال يوجد م�صتوى �صيا�صي يف   ،“2  ºرق

k للوRر�ء“.  ينتظرون بفارÆ �ل�صب نتنياهو لي�صبí رFي�صا

 �نظر �مل≥ال يف موقع �لن�رشة �الإلكرتوÊ ن≥الk عن جريدة اإ�öاFيπ اليوم �لعبية، يف:
22

http://www.elnashra.com/articles-1-10424.html

k، بدون و�صاFل  k، م�صو�صا k. �لعدو كان باF�صا k �صهالk ن�صبيا  �مل�صدر نف�ص¬، ول≥د جاء يف �مل≥ال: ”�◊ملة كانâ �ختبار�
23

 ،Öرو± �لتدريX من Ìة �أكëرو± مريX يف âر�تنا �مل≥اتلة عملFطا .k k ح≥ي≥يا متطورة وبعيد عن �أن يكون جي�صا

 âبار�ت¬ كانîعية، قوة مدرعات، وال حتى �صو�ريخ م�صادة للدبابات. ��صتaدون �أي م≥اومة. ⁄ يكن للعدو مد

 .“Öملنا�ص� âناء �لهرب �ل�رشيع يف �لوقãبا�صت Úوغري منظم ،Úصعيفة، وقادت¬ غري جمربV

يف  �لنار  �إطال¥  وق∞  ومنذ  ”�أن¬  �الأمن:  ملجل�ص  �صكوى  يف  ذكرت  ”�إ�رش�Fيل“  �أن  اأحرنوت  يديعوت   âن≥ل  
24

2009/1/18 �ص≥§ على �إ�رش�Fيل �أكÌ من 100 قذيفة“. �نظر: وكالة �صما، 2009/3/3.

http://www.elnashra.com/index.html :2009/3/15، �نظر ،Êموقع �لن�رشة �الإلكرتو 
25




