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املقدمة

áeó≤ŸG

 2009 �صنة  ومطلع   2008 �صنة  �أو�خر  غزة  قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �صكل 

fiطة مهمة يف �ل�رش�´ �لعربي �الإ�رش�Fيلي، كانâ لها تد�عياتها على �الأطر�± �لفاعلة يف 

�ل�رش�´ و�ملنط≥ة ب�صكل عاΩ، وعلى م�صت≥بل ودور �لروDى و�مل�صاريع �ملطروحة لت�صوية 

�ل≥�صية �لفل�صطينية ب�صكل خا�ص. 

�مل�صبوب“  ”�لر�صا�ص  بعملية  غزة  على  �لعدو�ن  ت�صمية  على   k �إ�رش�Fيليا  ípل ��صطمُ

Cast Lead، بينما �أطل≥â علي¬ حركة حما�ص بو�صفها �لطر± �الأ�صا�صي �لذي ت�صدى 

للعدو�ن على �ل≥طا´ ”معركة �لفرقان“. ومن هنا جاء عنو�ن �لكتاب در��صات يف �لعدو�ن 

�الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة، عملية �لر�صا�ص �مل�صبوب/ معركة �لفرقان. 

منهجية  �أكاديية،  در��صة  خالل  ومن   ،kصال�a ع�رش  �أحد  �متد�د  على  �لكتاب  ي¨طي 

�ل�صيا�صي  �الأد�ء  �الأو¤  �لãالKة  a�صول¬  يف  ويتناول  غزة.  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن 

يتناول  �مل≥ابل  ويف  وتد�عيات¬.  �لعدو�ن  خالل  �الإ�رش�Fيلي  و�الإعالمي  و�لع�صكري 

وa�صاFل  حما�ص  ◊ركة  و�لع�صكري  �ل�صيا�صي  �الأد�ء   ºت≥يي و�ÿام�ص  �لر�بع   Úلف�صل�

 Ω�ص يف �لف�صل �ل�صاد�ص ملوق∞ �ل�صلطة �لفل�صطينية يف رVمل≥اومة �لفل�صطينية، بينما يعر�

�لعربية  �ملو�ق∞   Rأبر� �لتالية  �لف�صول  �لكتاب يف  �لعدو�ن. ويتناول  �ˆ وحركة aتí من 

k حول  k قانونيا و�الإ�صالمية و�لدولية من �لعدو�ن وتد�عياتها. ويمُفرد �لكتاب a�صالk –ليليا

جر�ºF �◊رب �الإ�رش�Fيلية جر�ء �لعدو�ن على غزة، aيما يتناول �لف�صل �الأخري �القت�صاد 

�ل�صيا�صي مل�رشو´ �إعادة �إعمار قطا´ غزة.

�ل�صاأن  يف   Úت�صîو�مل  Úãلباح� من  ع�رشة  �لكتاب  هذ�  a�صول  كتابة  يف  �صار∑ 

يف  بîط¬   Ω�اللتز� �إ¤  �لزيتونة  مركز  �صعي  �صيا¥  يف  �الإ�صد�ر  هذ�  وياأتي  �لفل�صطيني. 

�إ�صد�ر �لدر��صات و�الأبëاç �الأكاديية �لر�صينة، وa≤ �أa�صل �ملعايري �لعلمية و�ملهنية. 

وياأمل �ملركز �أن يكون �لكتاب �إVصاaة جادة يف ميد�ن �لدر��صات �لفل�صطينية.

املëرر




