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ىش ػ ىك ٍرتيٍـ ىأل ًىزيػ ىػدن يك ٍـ "صػػدؽ اهلل العظػػيـل كالصػػالة كالسػػالـ عمػػى شػػرؼ ال مػػؽ جمعػػيف
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ملخص اددراع
تناكل ػ ػػت الد ارس ػ ػػة بالتحمي ػ ػػؿ المعم ػ ػػؽ الملاكم ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية المس ػ ػػمحة ك رى ػ ػػا عم ػ ػػى نظري ػ ػػة ال ػ ػػردع
اإلس ػ ػرافيمية0222 4ـ–0202ـ ،ككػ ػػاف الػ ػػدافي مػ ػػف ا تيػ ػػار ىػ ػػذه الفت ػ ػرة الزمنيػ ػػة بالػ ػػذات ،االعتػ ػػداءات
اإلس ػرافيمية ال ال ػػة عمػػى قطػػاع غ ػزة ،كىػػذه الحػػركب ال ال ػػة بػػرزت قػػدرة الشػػعب الفمسػػطيني كملاكمتػػو
الفمسػػطينية المسػػمحة فػػي قطػػاع غ ػزة عمػػى مجابيػػة االعتػػداءات اإلس ػرافيمية كقػػدرتيا عمػػى الت ػ ير فػػي
اسػػتراتيجية ال ػػردع اإلسػ ػرافيمية ،رغ ػػـ ال س ػػافر المادي ػػة كالبشػ ػرية ،فل ػػد كان ػػت اإلرادة الفمس ػػطينية لم ب ػػات
كتحريػر األرض الفمسػػطينية ىػي الػػدافي الحليلػي لفصػػافؿ الملاكمػػة الفمسػطينية المسػػمحة فػي قطػػاع غػزة
باسػػػتمرار العمػػػؿ يكايجػػػاد لليػػػات كطػػػرؽ لمتسػػػميي كالػػػدفاع عػػػف األرض الفمسػػػطينية فػػػي كجػػػو العػػػدكاف
اإلسرافيمي الذم يستيدؼ األرض كاإلنساف الفمسطينيل
كتكمػػف ىميػػة الد ارسػػة ب نيػػا تبحػػث فػػي حػػد ىػػـ يػػارات التحػػرر الػػكطني الفمسػػطيني -يػػار الكفػػاح
المسػػمي ،معتمػػده عمػػى المػػني الكصػػفي التحميمػػيل كحاكلػػت ىػػذه الد ارسػػة اإلجابػػة عػػف التسػػا ؿ الػرفيس
الذم يتعمؽ بعنكاف كمحتكل الدراسة كىك 4مػا مػدل تػ ير الملاكمػة الفمسػطينية المسػمحة فػي قطػاع غػزة
عمػػى نظريػػة الػػردع اإلسػرافيمية  ،كقػػدمت الد ارسػػة تحمػػيالن معملػان ل جابػػة عػػف التسػػا ؿ الػرفيس كاألسػػفمة
الفرعية في ستة فصػكؿ ،كالتػي تتعمػؽ ب يػار الملاكمػة المسػمحة لتحريػر فمسػطيف كقطػاع غػزة نمكذجػانل
كقد مصت الدراسة لعدة نتاف كاف ىميا4
0ل رت الملاكمة الفمسطينية المسمحة فػي تػاري الصػراع مػي نظريػة إسػرافيؿ األمنيػة كاسػتراتيجية
الردع التي تتبعيػا مػف جػؿ اللضػاء عمػى الملاكمػة الفمسػطينية ،حيػث ف الملاكمػة الفمسػطينية
حللت نتاف سياسية كعسكرية في تصدييا لالعتػداءات اإلسػرافيمية المتكػررة عمػى قطػاع غػزة،
رغـ م اررة العدكاف كال سافر التي تكبدىا الشعب الفمسطينيل
0ل االعتداءات اإلسرافيمية لف تلؼ في حاؿ تكقفت الملاكمة ،فاالحتالؿ يسعى لطرد الفمسػطينييف
عف رضيـ كممتمكاتيـ كزراعة المستكطنيف بدالن منيـ ،فالصراع مي االحتالؿ اإلسػرافيمي ىػك
صػراع كجػػكدم كمػػف يلػػؼ فػػي كجػػو السياسػػات اإلسػرافيمية ىػػي الملاكمػػة الفمسػػطينية المسػػمحة


ث

ملخصىالدرادة

كلػػيس كمػػا ت ػػركج لػػو دكلػػة االح ػػتالؿ بػػ ف كاف ػػة االعتػػداءات تػػ تي ردنا عم ػػى عمػػاؿ الملاكم ػػة
الفمسطينية المسمحةل
3ل ػػرت الملاكم ػػة الفمس ػػطينية المس ػػمحة ف ػػي قط ػػاع غػػزة بش ػػكؿ ساس ػػي عم ػػى اس ػػتراتيجية ال ػػردع
كركافزى ػػا األساس ػػية ،فل ػػد نلم ػػت المعرك ػػة ألرض الع ػػدك م ػػف ػػالؿ عممياتي ػػا ف ػػي عم ػػؽ دكل ػػة
االحتالؿ ،ككذلؾ قصفت صكاري يا األرض المحتمةل
ك كصػػت الد ارسػػة ف ت ػػكض الملاكمػػة الفمسػػطينية المسػػمحة المكاجيػػة العسػػكرية مػػي إسػػرافيؿ مػػف
مسػػافة فصػػفره ،فيػػي تعطػػؿ التكنكلكجيػػا العسػػكرية اإلس ػرافيمية المتطػػكرة ،كبالتػػالي تسػػاكم بػػيف قػػدرات
الملاكمة الفمسطينية المسمحة كبيف إمكانيات قكات االحتالؿل

ج

Abstract

Abstract
The study addresses, with an in-depth analysis, the Palestinian armed resistance
and its impact on the Israeli Deterrence theory: 2000-2014. The motivation behind
choosing this timeframe work is the Israeli attacks on Gaza, which highlight the
plight of the Palestinian people and their armed resistance in Gaza confronting the
Israeli attacks, in addition to their ability to influence the Israeli deterrence
strategy, despite human and material losses. The Palestinian determination for the
liberation of Palestinian land is the real driving force for Palestinian armed
resistance factions in the Gaza Strip to continue their struggle and find suitable
mechanisms and means of arming in order to defend the Palestinians against
Israel's aggression, which targets Palestinian land and man.
The researcher examines closely one of the most important Palestinian national
liberation military struggle options. The study adopts a descriptive and analytical
approach. The researcher attempts to answer the main question, as stated in both
the title and content of study: What is the impact of armed Palestinian resistance in
Gaza Strip on Israel's deterrence theory? The study presents an in-depth analysis in
response to the main question and sub-questions across six chapters. The main
hypothesis takes the option of armed resistance for the liberation of Palestine,
focusing on Gaza as a model. The findings to be drawn from this research are as
follows:
1. Palestinian armed resistance has affected Israel's security theories and
deterrence strategy, which are used to eliminate Palestinian resistance. However,
Palestinian resistance has achieved both political and military goals in its
confrontation with Israel's repeated attacks on Gaza Strip in spite of the pain,
losses and suffering of the Palestinian people.
2. The cessation of Israel's aggression will not occur even if Palestinian
resistance stops. The Israeli occupation seeks to expel Palestinians from their land
and farms; giving it to the settlers instead. Therefore, the struggle against Israel is
a matter of existence and the Palestinian armed resistance' mission is to confront
Israel's policies, in spite of Israel persistently claiming that their attacks come
purely as a matter of defense
3. Predominantly in the Gaza Strip, the Palestinian Armed Resistance had
impacted on the deterrence strategy and its fundamental pillars, taking the battle
through its operations into the depths of the occupying state territory, where it
launched its rockets.
The study recommends for Palestinian Armed Resistance to continue their
struggle and confrontation from (ZERO) distance in order to crash Israel's
advanced military technology. Such step may equate Palestinian armed resistance
capabilities with those of the Israeli army
ح
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مقدم :
بعد ضعؼ االمبراطكرية الع مانية عادت ا ألطماع االستعمارية الغربية مف جديد إلى فمسطيف،
كالتي عبرت عنيا اتفاقية سايكس بيكك عاـ 0300ـ ،كالتلت مصالي بريطانيا مي الحركة الصييكنية
الحتالؿ فمسطيف ،كبد ت الم ططات كاالتفاقات السياسية تترجـ عمى رض الكاقي بدءان بكعد بمفكر
0301ـ كد كؿ اللكات البريطانية الحتالؿ فمسطيف عاـ 0301ـ ،بيدؼ إقامة كطف قكمي لمييكد
عمى رض فمسطيف التاري ية ،كتكجت ىذه االتفاقيات بلرار األمـ المتحدة ف020ه اللاضي بتلسيـ
فمسطيف يكاعالف قياـ "دكلة إسرافيؿ" عاـ 0322ل كمنذ ذلؾ التاري

كالشعب الفمسطيني يلاكـ

االحتالؿ بكافة الكسافؿ كالسبؿ المت احة لنيؿ حلكقو كاستلاللو ،كقد سجؿ التاري المعاصر عشرات
ال كرات الفمسطينية في كجو االحتالؿ البريطاني كاليجرات الصييكنية قبؿ قياـ إسرافيؿ ،ككانت
شيرىا كرة 0330ـل
للد حاكلت الدكؿ العربية تحرير فمسطيف بعد إعالف قياـ "دكلة إسرافيؿ" عاـ 0322ـ كالمذابي
التي اق ترفتيا العصابات الصييكنية ،ككانت نتاف

الحرب األكلى 0322ـ كار ية عمى الشعب

الفمسطيني حيث تـ احتالؿ  % 12مف رض فمسطيف ،ك صبحت اللضية الفمسطينية ىي قضية
العرب األكلى ،كقامت الدكؿ العربية بحركب عديدة فحرب 0322ـ ،حرب  ،0310حرب0301ـ،
حرب  ،0313حرب 0320ه ،لكف نت اف تمؾ الحركب كانت سمبية عمى العرب كالفمسطينييف ،فلد
احتمت إسرافيؿ كامؿ رض فمسطيف في حرب  0301ـ ،كبعض راضي الدكؿ العربيةل ككانت النتاف
سمبية لمعرب يكايجابية إلسرافيؿ نتيجة تفكؽ قكة الردع اإلسرافيمية في الحركب التلميدية مي الدكؿ
العربية ،فيما تغيرت االستراتيجية العربية كالنظرة لمصراع اإلسرافيمي -العربي بعد د كؿ بعض الدكؿ
العربية في معاىدات سالـ مي إسرافيؿ ف بك عامر 021 40223هل
كقد تغيرت المصطمحات السياسية الدكلية كي تتناسب مي الطركحات السياسية الجديدة في
ال
المنطلة ،كلت فيؼ حدة ال طاب السياسي ضد إسرافيؿ ،كبد است داـ مصطمي النزاع  Disputeبد ن
مف الصراع  ، Conflictكىذا يعني ب ف النزاع اللافـ يمكف معالجتو مف الؿ التفاكض كالتكصؿ إلى
سالـ دافـ في المنطلة العربية

فقاعكد كالشي 40201 ،

012-013هل كبانطالؽ منظمة التحرير الفمسطينية

عاـ 0302ـ ،كالفصافؿ كاللكل الفمسطينية  ،كاعتناؽ العمؿ العسكرم كفؽ ر ية فكرية ب ف فمسطيف
2
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لف تتحرر إال مف الؿ الكفاح المسمي ،بد ت التشكيالت العسكرية كحرب العصابات تنطمؽ مف
األردف ـ لبناف ،حتى تـ طرد ـلتلؼ مف دكؿ الطكؽ العربية إلى الجزافر كدكؿ عربية
كعمى ر التحكالت السياسية في المنطلة العربية بعد حرب ال مي

رلل

ال انية عاـ 0330ـ د مت

ـلتلؼ عممية التسكية السياسية لمصراع الفمسطيني-اإلسرافيمي ،الذم تكج باتفاؽ كسمك 0333ـل
بعد قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية كقبؿ نياية المرحمة االنتلالية مف عممية السالـ ،عممت
إسرافيؿ عمى إفراغ عممية السالـ مف مضم كنيا ،كقد ارتكبت العديد مف االعتداءات بحؽ
الفمسطينييف ،مما دل إلى اندالع انتفاضة األقصى عاـ 0222ـ ،كمي انطالقة ىذه االنتفاضة زادت
ال برات السياسية كالعمكـ العسكرية ،كتـ تنظيـ التشكيالت العسكرية بشكؿ كبر ،كيعكد السبب في
ذلؾ إلى

ريجي الكميات الحربية ك كرة المعمكمات التكنكلكجية باإلضافة إلى دعـ بعض الدكؿ

العربية كاإلسالمية لمملاكمة الفمسطينيةل كيمكف اللكؿ ب ف انطالقة انتفاضة األقصى عاـ 0222ـ
كانت نلطة بداية كتحكؿ في العمؿ العسكرم الفمسطيني ،مف سمحة كمعدات كتلنيات جديدة ،كاف
ليا دكر بارز في تغيير مكازيف الصراع اإلسرافيمي-الفمسطينيل
كبناء عمى ما سبؽ ،فإف ىذه الدراسة تبحث في التحديات التي كاجيت الملاكمة الفمسطينية
ن

المسمحة عمى مر تاري اللضية الفمسطينية ،كبعد قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية انبع ت الملاكمة

الفمسطينية المسمحة مف جديد بعد انتفاضة األقصى 0222ـ ،كما تحاكؿ ىذه الدراسة رصد كتحميؿ
قكة الملاكمة المسمحة في قطاع غزة كاستم ارريتيا في مكاجية االحتالؿ اإلسرافيميل كمف جانب ل ر
ترصد الدراسة دكر الملاكمة الفمسطينية المسمحة ك رىا الكاضي عمى نظرية الردع اإلسرافيميةل
مشكل اددراع :
إف االستعمار االحتاللي اإلسرافي مي بمساعدة الدكؿ الغربية الكبرل ي تمؼ عف م استعمار ل ر
في العالـ المعاصر ،فيك يعتمد عمى احتالؿ األرض يكاحالؿ مستكطنيف بدالن مف السكاف األصمييف،
كبيذا يصبي جكىر االحتالؿ ىك ،الصراع عمى الكجكد كال بات عمى ىذه األرض ،كليذا د بت قكل
الملاكمة الفمسطينية عمى مر تاري يا النضالي الطكيؿ ال بات كالدفاع عف ىذه األرض بكافة الكسافؿ
كالسبؿ المتاحة ،كالقت الك ير مف المصاعب كالتحديات عمى مر تاري يا ،منذ ف بد ت مف راضي
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الدكؿ العربية "دكؿ الطكؽ" ،إلى ف تكاصمت مف جديد في فمسطيف بعد العاـ 0222ـل كلعؿ ىذه
الدراسة ت تص في رصد التحديات التي كاجيت الملاكمة الفمسطينية عمى مر تاري يا ،كتركز عمى
الملاكمة الفمسطينية في قطاع غزة كنمكذ وج ،كما تدرس ت يرىا عمى نظرية الردع اإلسرافيمية ،كبالتالي
عمى معادلة الصراع ب كمميال
تتركز اددراع ح ل ادعؤال ادرئيس ادتادي:
ما ىك ت ير الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة عمى نظرية الردع اإلسرافيمية
ينبثق عن ادتعاؤل ادرئيس عدة أعئل فرعي

ىي:

0ل كيؼ تطكرت الملاكمة الفمسطينية المسمحة عبر تاري اللضية الفمسطينية
0ل

كيؼ تطكرت الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة

3ل ما ىي التحديات التي تكاجو الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة
2ل ما ىي استراتيجية الردع اإلسرافيمية ضد الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة
1ل ىؿ اسلطت الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة نظرية الردع اإلسرافيمية
أىمي اددراع :
0ل

ت تي ىذه الدراسة استكماالن لدراسات سابلة تناكلت دكر الملاكمة الفمسطينية المسمحة
في الصراع الفمسطيني-اإلسرافيميل

0ل

تناكلت الدراسة مكضكع نا يعد جديدنا كفي غاية األىمية ،كىك دكر الملاكمة الفمسطينية
المسمحة في قطاع غزة كت يرىا عمى نظرية الردع اإلسرافيمية ،ككذلؾ تناقش التحديات
الك يرة التي تكاجييا الملاكمة الفمسطينية المسمحة حاليان في قطاع غزةل

3ل

تسمط الضكء عمى الملاكمة الفمسطينية في قطاع غزة كدكرىا في عممية التحرر
الكطنيل

4

فصلىتمكودي

2ل

كما ف ىذه الدراسة تظير في الرصيد المعرفي الذم ستكفره ىذه الدراسة لمباح يف
كالسياسييف ،حكؿ مكضكع الملاكمة الفمسطينية المسمحة كت يرىا عمى نظرية الردع
اإلسرافيميةل

أىداف اددراع :
يمكف تحديد ىداؼ الدراسة مف الؿ النلاط التالية4


التعرؼ عمى الفكر الملاكـ في اللضية الفمسطينية منذ نش تو كت سيسو إلى يكمنا ىذا ،باإلضافة
إلى ىـ المحطات التاري ية في تككينو كتطكره ،كتبحث عف التحديات التي تكاجييا الملاكمة
الفمسطينية المسمحةل



قراءة تطكرات نظرية الردع اإلسرافيمية كاست داماتيا الجديدة ضد الملاكمة الفمسطينيةل



الكشؼ عف مدل ت ير نظرية الردع اإلسرافيمية في مكاجية الملاكمة الفمسطينية المسمحة كحرب
العصابات ،بالرغـ مف ضآلة اإلمكانيات كصعكبة التحدياتل



تركز الدراسة عمى رص د كمتابعة الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة الحاضف الرفيس
لمملاكمة الفمسطينية ،كمنطلة المكاجية المفتكحة مي االحتالؿ اإلسرافيميل

حد د اددراع :
 ادحد د ادم ض عي  4تبحث الدراسة في دكر الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة ك رىاعمى نظرية الردع اإلس ارفيميةل
 ادحد د ادزماني  4تتناكؿ الدراسة في حدكدىا الزمانية مف انتفاضة األقصى الؿ الفترة الممتدةمف العاـ  0222ـ بعد اندالع انتفاضة األقصى كعكدة يار الملاكمة الفمسطينية المسمحة عمى
الساحة الفمسطينية كحتى االعتداءات اإلسرافيمية ال ال ة عمى قطاع غزة 0202ـل
 -ادحد د ادمكاني  4قطاع غزة ،كفصافؿ الملاكمة الفمسطينية المسمحةل

5

فصلىتمكودي

منيجي اددراع :
تعتمد الدراسة عمى ك ر مف مني  ،كيحدد ذلؾ سياؽ الدراسة ،فيي تستعرض بطريلة تحميمية قكة
كضعؼ نظرية الردع اإلسرافيمية في مكاجية الملاكمة الفمسطينية ،كجاءت مناى الدراسة عمى النحك
التالي4
أ الً :ادمنيج ادتاريخي :عرفو إبراىيـ براش ب نو" 4المني الذم يكظؼ التاري إما مف جؿ معرفة
عممية ألحداث الماضي ك لمصمحة البحث العممي لكاقي الظكاىر المعاصرة ،ذلؾ ف حاضر
الظاىرة ال ينفصؿ عف ماضييا ،بؿ ىك امتداد ليا ،كلكؿ نظاـ اجتماعي تاري و ال اص ،ألف
اإلقرار بمبد التطكر معناه ف المجتمعات تنمك كتتغير عبر الزماف" ف براش ،0333 ،ص031هل
سكؼ تست دـ الدراسة المني التاري ي في الفصميف األكؿ كال اني ،كذلؾ مف جؿ رصد بداية
العمؿ العسكرم المسمي منذ انطالقة ال كرة الفمسطينية عاـ 0301ـل كألف التاري مميء بالتجارب
كالبراىيف ،كالحج  ،كالمعالجات ،كالعبر ،ككؿ ذلؾ يفيد الباحث ألنو في حاجة ماسة لمعرفتيا ،ألف
دراسة م ظاىرة ك مشكمة البد ك ف يككف ليا تاري فعليؿ ،0333 ،ص12413هل
ثانياً :ادمنيج اد صفي ادتحليلي" :يرتكز ىذا المني عمى كصؼ دقيؽ كتفصيمي لمكضكع محدد
كعمى صكرة نكعية ك كمية رقمية ،كقد يلتصر ىذا المني عمى كصؼ كضي قافـ في فترة زمنية
محددة ك تطكير يشمؿ فترات زمنية عدة ،كييدؼ ىذا المني إلى رصد مكضكع بيدؼ فيـ المحتكل
كالمضمكف"

فعبيدات كمحمد ،كل ركف ،0333 ،ص20هل

تعتمد الدراسة عمى المني الكصفي التحميمي بشكؿ ساسي ،كيمكف اللكؿ ب ف المني الكصفي
يشكؿ محك نار ساسي نا لمدراسة ،كسكؼ يتـ است دامو في كصؼ نظرية الردع اإلسرافيمية ،كاست داماتيا
لملكة العسكرية مف جؿ ردع الفمسطينييف مف ملاكمة االحتالؿ ،كتحميؿ دقيؽ الستراتيجية الردع
اإلسرافيمية كمدل إ فاقيا ماـ قكة كصالبة كنج اح الملاكمة الفمسطينية المسمحة ،بالرغـ مف قمة
إمكاناتيا العسكرية كالدفاعية كالسياسيةل
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مصطلحات اددراع اإلجرائي :
-

نظري األمن ادق مي :مف برز تعريفات األمف اللكمي تعريؼ ميف ىكيدم حيث عرفو
"مجمكعة مف اإلجراءات الشاممة التي تت ذىا الدكلة في حدكد طاقاتيا لمحفاظ عمى كيانيا
كمصالحيا في الحاضر كالمستلبؿ مي مراعاة المتغيرات الدكلية" فىكيدم ،0320 ،ص013هل

-

نظري ادردع :مفيكـ ىذه النظرية ىك تكفر قدرة ذات لؿ كبير تيدد ال صـ ب نو سكؼ
يتعرض ل سافر كبيرة تفكؽ ك ي انر تكقعاتو ،إذا ما قدـ عمى تصرفات ك محاكلة تنفيذ ىداؼ
معينة تضر بمصالي األ ريفل كترتكز نظرية الردع في بسط كجييا إلى ردع دكلة ما عف
العدكاف ،ىك نكع مف نكاع االستراتيجية العسكريةل فحسيف ،0200 ،ص0304030هل كيعتبر
تكازف اللكل المتكافئ رادع نا قكي نا ضد إ ارة الحرب مف قبؿ األطراؼ ،كلكال تطبيؽ سياسات
التكازف ،لكاف عدد الحركب التي يمكف ف تلي ضعاؼ ما كقي منيا فعالن فملمد،0330 ،
ص011هل

-

ادمقا م ادمعلح  :يلصد بالملاكمة كالحركات المنظمة ليا ب نيا عبارة عف منظمات شعبية،
ذت عمى عاتليا ميمة تحرير شعكبيا ك كطانيا مف االحتالؿ العسكرم فكؽ ترابيا الكطني،
فالحركات التحررية ك عماليا المسمحة إنما تم ؿ تيديدان ليذا التكاجد األجنبي كتيديدان لسيطرتو
عمى األرض فحريز ،0330 ،ص021هل

-

ادمقا م ادالعنفي  4ىي الملاكمة المبنية عمى مبد الالعنؼ الذم يرفض است داـ العنؼ
الجسدم لتحليؽ تغيير اجتماعي ك سياسي ،كاست داـ كسافؿ ملاكمة دنى مف السالح النارم،
م ؿ الحجارة ،بحيث ال ت دم إلى ذل مميت فمكسى ،0203 ،ص1هل

-

ق ى ادمقا م  :حركات الملاكمة الشعبية يمكف كصفيا ب نيا منظمات كطنية ذات جناحيف
سياسي كعسكرم تنش في البمداف المستعمرة ،كتلكد كفاحان مسمحان مف جؿ الحصكؿ عمى حؽ
تلرير المصيرل فيما يعرفيا ح مد 4ب نيا عبارة عف تنظيـ ييدؼ إلى الملاكمة مف جؿ حؽ
تلرير المصير باست داميا النضاؿ المسمي سمكبان ساسيان ،كت ذ شكؿ جبية سياسية كاسعة
تضـ جنحة سياسية كعسكرية ف حمد ،0202 ،ص122هل
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ادفصائل ادفلعطيني  :كىي التنظيمات الفمسطينية كالحركات السياسية التي بد ت بالتشكؿ في

-

مطمي الستينيات حتى يكمنا ىذا ،كفؽ برام كايديكلكجيات سياسية م تمفة ،تنتي الملاكمة
كالسياسة في ملارعة االحتالؿ اإلسرافيمي لنيؿ الحلكؽ الكطنية كاستعادة االرض التي احتمتيا
إسرافيؿل
كىذا ال يعني كجكد ىذه الحركات منذ مطمي الستينيات فلط ،فالحركة الكطنية الفمسطينية مكجكدة منذ
االنتداب البريطاني عمى فمسطيف 0301ـل
أدبيات اددراع :
اعتمدت الدراسة عمى عدة دراسات سابلة متصمة بمكضكع الدراسة ،كبا تالؼ نكاع تمؾ
الدراسات ،فلد كانت مرشدان ىامان لالستفادة منيا ،كقد جاء بعضيا عمى النحك التالي4
ادرعائل ادةلمي ادةربي :
دراع

(أشرف ادقصاص ) 2007 ،بةن ان :د ر ادمقا م

ادفلعطيني

في ادتصدي دلةد ان

اإلعرائيلي على دبنان من عام  ،1982-1978رعاد ماجعتير غير منش رة ،كلي اآلداب –
ادجامة اإلعالمي بغزة.
تناكلت الدراسة دكر الملاكمة الفمسطينية في حلبة زمنية محددة كىي فترة العدكاف اإلسرافيمي عمى
لبناف ،كعالجت ر الضغكط اإلسرافيمية مف الؿ تنفيذ العديد مف العمميات العسكرية ضد لبناف،
ك كضحت ىذه الدارسة بالتحميؿ الدقيؽ قكة التصدم مف قبؿ فصافؿ الملاكمة الفمسطينية ضد العدكاف
اإلسرافيمي في الفترة الممتدة مف عاـ  0310إلى العاـ  0320كرصدت نجاحيا كحصكليا عمى
اعتراؼ معظـ دكؿ العالـ بشرعية الحلكؽ الفمسطينيةل فيما تطرقت الدراسة إلى تصاعد الكفاح
المسمي ضد إسرافيؿ ،كتسميط الضكء عمى ىـ المكاجيات كالعمميات العسكرية في علد السبعينياتل
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ادكتب اددراعات ادةربي :
دراع (غعان شاج مؤمن ادقدرة ،)2016 ،بةن ان :تط ر أداء ادةمل ادمقا م في فلعطين
خالل ادحر ب ادثالث

على غزة 2014 – 2008م ،ادمؤتمر ادةلمي ادثامن كلي

اآلداب/ادجامة اإلعالمي – غزة ،ادتح الت ادم ض عي في ادقضي ادفلعطيني بةد أ عل 4 ،
 5أكت بر 2016.م.رصدت الدراسة تطكر داء الملاكمة الفمس طينية المسمحة في التفكير كاألداء الؿ الحركب ال ال ة
عمى غزة 0202/0200/0222ـ ،ك مصت الدراسة إلى ف ىناؾ تطكر ممحكظ ألداء الملاكمة
المسمحة عمى األرضل كقد شمؿ ىذا التطكر تطبيؽ ال ة مبادئ ،كىي 4الحرب مف تحليؽ المفاج ة
كالمباغتة ،كمبد حشد اللكة ،كاالقتصاد فييا ،ككذلؾ مبد الت ميفل
ك مصت الدراسة إلى ما يمي4
ال 4است دمت الملاكمة الفمسطينية المسمحة في تعامميا مي العدك مبد البساطة كمبد التاميفل
كن
انيان 4رصدت الدراسة ت ير الملاكمة الفمسطينية المسمحة عمى نظرية األمف اإلسرافيميةل
ال ان 4تمكنت الملاكمة الفمسطين ية المسمحة مف نلؿ المعركة إلى رض العدك كدا ؿ مدنو الرفيسة،
كما استطاعت الملاكمة في عدكاف 0202ـ جر العدك إلى حرب طكيمة األمد الستنزاؼ قدراتو
كالت ير عمى جبيتو الدا مية ،كبذلؾ استطاعت تحكيؿ دكلة الكياف الى بلعة طاردة لمييكد بعد ف
كانت جاذبة ليـل
دراع (ريتشارد بن كرامر ) 2014 ،كيف خعرت إعرائيل أربة أعئل تبحث عن إجاب  ،مجل
ادمعتقبل ادةربي – مركز دراعات اد حدة ادةربي  ،بير ت -دبنان.
تعال

الدراسة اىتماـ الكاليات المتحدة األمريكية بإسرافيؿ كدكلة في قمب الكطف العربي،

كتت صص بالبحث عف سبؿ نجاة إسرافيؿ ،ك اصة بعد إف سرت إحدل المعارؾ العسكرية في
عدكانيا عمى الدكؿ العربية ك عمى الفمسطينييف ،في الملابؿ سارة العرب المستمرة لمحركب العربية
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كاست داـ اللكة المفرطة مي الفمسطينييفل كت كد الدراسة لنياية

سارة إسرافيؿ ىذه في معادلة

كجكدىا ،البد ليا ف تمني الفمسطينييف حلكقيـ كحؽ إقامة دكلة فمسطينيةل
كتستنت ىذه الدراسة ف استمرار ملاكمة الفمسطينييف يعني ذلؾ سارة إسرافيؿ ،فال ابت كالصحيي
ب ف إسرافيؿ ال يمكنيا سارة حرب

رل في محيطيا ،كفي الملابؿ مف الؿ تجارب التاري يمكف

لمعرب سارة عدة حركب كال يتغير شيء ،لكف ف ت سر إسرافيؿ حربا كاحدة ىذا يعني نيايتيال
دراع (ماىر ادشريف ) 2014 ،بةن ان :انتصرت فلعطين ألن إعرائيل عجزت عن كعر إرادتيا،
مجل اددراعات ادفلعطيني  ،ادةدد  ،100خريف .2014
بح ت الدراسة عف صمكد الشعب الفمسطيني ك اصة في قطاع غزة ناء العدكاف األ ير عمى
اللطاع  ، 0202كىذا الصمكد حاؿ دكف تحليؽ ىداؼ العدكاف اإلسرافيمي عمى قطاع غزةل فيك ليس
انتصا نار ف يفلد الشعب الفمسطيني في العدكاف اإلسرافيمي  ،0202ك ر مف  0022شييد كيسلط لو
نحك  00222جريي ،كتدمر لو عشرات لالؼ المباني ال اصة كالمرافؽ العامة ،كيشرد نصؼ مميكف
مف بنافول انتصار ىذا الشعب الحليلي تم ؿ فلط في ككنو رفض ف يستسمـ ك ف يككف شعبان
ميزكم نال
كقد تكصمت الدراسة ب نو كبالرغـ مف ال سافر البشرية كالمادية الفادحة في صفكؼ المكاطنيف ،إال
ف الشعب انتصر ،كذلؾ لتحممو ال سافر الكبيرة كرفض االستسالـل كقد بت فشؿ قدرة الردع
اإلسرافيمية مف إ ضاع الشعب الفمسطيني ككسر إرادتو كفرض االستسالـ عميول
دراع (إبراىيم حبيب )2010 ،بةن ان :أثر ادمقا م ادفلعطيني على األمن ادق مي(اإلعرائيلي)
من 2000م 2009-م ،مجل ادجامة اإلعالمي – علعل اددراعات اإلنعاني  ،ادمجلد ادثامن
عشر ،ادةدد ( ،)2ي ني .2010
تناكلت الدراسة الت يرات الم تمفة لمملاكمة الفمسطينية عمى األمف اللكمي اإلسرافيمي ،مف الؿ
مانية محاكر ساسية ،فدرست الت يرات السياسية كالديمغرافية كالعسكرية كاالقتصادية كاإلعالمية
كاالجتماعية كالنفسية كاأل القيةل كركزت الدراسة عمى الفترة الزمنية الممتدة ما بيف عامي 0222ـ –
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 0223ـ ،حيث شكمت ىذه المرحمة بركز دكر الملاكمة اإلسالمية التي تلكدىا حركة حماس كالتي
اعتبرتيا إسرافيؿ تشكؿ ط انر استراتيجيان ييدد دكلتيا ،كبالتالي بتت الدراسة ب ف الملاكمة العسكرية
الفمسطينية شكمت تيديدان لألمف اإلسرافيمي في عدة جكانب كاف ىميا4
كالن 4الجانب السياسي 4كالذم تم ؿ في االنسحاب مف قطاع غزة كعسكرة النظاـ السياسي في
إسرافيؿ فالحككمة اإلسرافيميةهل
انيان 4الجانب الديمغرافي 4حيث رصدت الدراسة اليجرة العكسية مف إسرافيؿ إلى دكؿ العالـل
ال ان 4الجانب العسكرم 4حيث استطاعت الملاكمة الفمسطينية كصكاري يا بإمكانياتيا المتكاضعة
ف ت ترؽ الجبية الدا مية اإلسرافيمية ،كىي بذلؾ حطمت ىـ مرتكزات كمبادئ نظريتيا األمنية مف
الؿ فشميا في نلؿ المعركة إلى رض العدك ف صبحت المعركة دا ؿ حدكدىال ككذلؾ رصدت
الدراسة تكاليؼ إسرافيؿ في ا عتداءاتيا عمى قطاع غزة ،كال سيما سافرىا العسكرية كاالقتصاديةل
دراع (محمد األزعر ،)1987 ،بةن ان :ادمقا م في قطاع غزة محا د تأريخ ادتجرب  ،ادناشر
دار ادمعتقبل ادةربي ،ادقاىرة – مصر.
يعتبر ىذا الكتاب راصدنا لنتاج الملاكمة في قطاع غزة في مرحمة تاري ية محددة ما بيف العاـ
0301ـ –  0321ـ ،كقد جاء الكتاب في

مسة فصكؿ دراسية ترصد كتسجؿ تاري

الملاكمة

الفمسطينية في قطاع غزة بالتحديد في الفترة المذككرةل كبح ت الدراسة عف تاري الملاكمة منذ بدايتيا
ك ىدافيا مبر ناز تجربة اللطاع في حرب عاـ  ،0322ككذلؾ رصدت الدراسة معارؾ صد العدكاف عمى
قطاع غزة كالعمميات العسكرية في قطاع غزة كما كضحت دكر جيش االنلاذ العربي ،ـ رصدت
الدراسة الملاكمة في قطاع غزة بعد اليزيمة كالتي كصفيا بالملاكمة الفرديةل
كقد شارت الدراسة إلى العالقات النضالية ما بيف قطاع غزة كالضفة الغربية كعمميات الملاكمة
الفمسطينية ،كرصد الكتاب بيانات تفصيمية عف الملاكمة المسمحة في قطاع غزة في الفترة الكاقعة ما
ال،
بيف 0301ـ – 0321ـ ،كقد كصى الباحث ب ف الملاكمة الفمسطينية ىي يار جماىيرم مستلب ن
كىذا ما سكؼ تبحث عنو دراستنا ىذه كتبحث عف صحة التنب ات السابلة لمستلبؿ الملاكمة
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الفمسطينية حالي نا ،ك كدت الدراسة يض نا ب ف إسرافيؿ سكؼ تسعى بشكؿ دافـ للمي

يار السالـ

كالسياسة ككذلؾ يار الملاكمة الفمسطينية المسمحةل
اددراعات األجنبي :
Study (Amos Malka, 2015), subject: Israel and Asymmetrical Deterrence,
Comparative Strategy, 11 November 2015, access provided by University of
Birmingham.

جاءت دراسة ألحد جنراالت الجيش اإلسرافيمي ىك عامكس ممكا كالرفيس السابؽ لشعبة " ماف"
عناصر التما ؿ في استراتيجية الردع اإلسرافيمية ،كما تعكس الر ل الفكرية لمباحث المستمدة مف
دمتو الطكيمة في إسرافيؿ ل كيبحث في دراستو تطكير استراتيجية الردع اإلسرافيمية كت يراتيا عمى
الفمسطينييف ،كيلارف استراتيجية الردع اإلسرافيمية في محاربتيا لمملاكمة الفمسطينية مي الدكؿ الغربية
كمحاربتيا لمتيديدات االرىابية في العالـ الغربيل
كت كد الدراسة ب ف قكة الردع كانت ركيزة سا سية في عليدة األمف اإلسرافيمية منذ احتالليا
لفمسطيف مي األ ذ باالعتبار ب ف الفمسطينييف لدييـ عزـ عمى مكاصمة الملاكمة المسمحة بالرغـ مف
التفكؽ العسكرم الكاضي إلسرافيؿل
Study (Jerome Slater, 2015), subject: just war moral philosophy and the
2008-2009 Israeli campaign in Gaza, international Security, volume37,
Number2, access provided by University of Birmingham.

بح ت دراسة جراىا جيرـ سميتر بعد عدكاف إسرافيؿ عمى قطاع غزة عاـ 0222ـ كاعتبرت
الدراسة ف الصراع اإلسرافيمي – الفمسطيني مف

طر الصراعات في العالـ عمى كجو ال صكص،

كقد عرض الباحث في دراستو جدلية العالقة ما بيف اللكة اإلسرافيمية كالدفاع عف النفس الفمسطينية
بليادة الملاكمة الفمسطينية في قطاع غزة ،كتكصمت الدراسة إلى ما يمي4
ارتكبت إسرافيؿ باست داميا اللكة المفرطة جرافـ حرب في قطاع غزة ،كانتيكت كافة اللكانيف
كالمكا يؽ الدكلية فيما ي ص "الحرب العادلة" في عدكانيا عمى قطاع غزة عاـ 0222ـ ،كحددت
الدراسة ىـ مبادئ الحركب الدكلية كالتي لـ تمتزـ بيا إسرافيؿ في عدكانيا عمى قطاع غزة كىي 4كالن 4
المبادئ المتعملة بفرض اليجكـ العسكرم عمى ال صـل اني نا 4المبادئ المتعملة بسمككيات الحربل
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Study (Thomas Rid 2012) subject: Deterrence beyond the State: The Israeli
Experience, Contemporary Security Policy, volume33, Number1, access
provided by University of Birmingham, April 2012.

تناكلت دراسة الباحث تكماس ريد نظرية الردع في العالقات الدكلية ،حيث رصد تاري يا السياسي
مكضحان ف نظرية الردع قديمة قدـ ال كؼ لدل الشعكب ،ك اصة عند المجرميف كقد ييدد المعتدكف
ظ باىتماـ عمماء
المحتمكف مي عكاقب سياسية مكمفةل ك كد ف فمسفة نظرية الردع قديمة كلكف لـ تح ى
االستراتيجية كالعالقات الدكلية إال مي بداية اللرف العشريف ،كقد است دمت بشكؿ كاضي مي بداية
الحرب الباردةل ك مصت الدراسة إلى ف نظرية الردع اإلسرافيمية في تاري الصراع اإلسرافيمي –
الفمسطيني تتطكر بشكؿ دافـ بالرغـ مف امتالكيا لملنبمة النككية ،كىذه إشكالية بالنسبة لمملاكمة
المسمحة عمى الحدكد مي إسرافيؿ مف قبؿ الملاكمة الفمسطينيةل
كدت الدراسة ب ف إسرافيؿ كمما است دمت الردع فالملاكمة تبلى مستمرةل كحددت الدراسة
است داميف لمردع اإلسرافيمي كىك الردع العسكرم مف الؿ االعتداءات كالحركب ،كالردع السياسي
كىك الحصارل

تةقيب على اددراعات ادعابق :
بعد دراسة مت نية لمكضكعات الدراسات السابلة ذات العالقة بالملاكمة الفمسطينية المسمحة
كتطكرىا التاري ي منذ ال كرة الفمسطينية عاـ 0301ـ إلى اليكـ ،ككذلؾ ت يرىا عمى نظرية الردع
اإلسرافيمية ،كجد الباحث ف ىذه الدراسات كما كرد فييا مف لراء كعمى م تمؼ مكضكعاتيا تركزت
حكؿ النلاط التالية4
 جاءت دراسة كؿ مف 4ففريؽ األزمات العربي0201 ،ه ،كفبف كرامر0202 ،ه ،كفلشريؼ، 0202ه ،لتبحث في ملاييس الربي كال سارة في الحركب العربية اإلسرافيمية كاالعتداءات
اإلسرافيمية المتكررة عمى المناطؽ الفمسطينية ك اصة قطاع غزة ،حيث ت صصت دراسة فبف
كرامر0202 ،ه في رصد كمتابعة العدكاف اإلسرافيمي عمى قطاع غزة  ،0202كتداعياتو عمى كؿ
مف فمسطيف يكاسرافيؿل فيما تناكلت دراسة فبف كرامر0202 ،ه فرضية نياية إسرافيؿ كقكتيا
الرادعة ب سارة إحدل حركبيا مي المحيط العربي ك قكل الملاكمة الفمسطينيةل ما دراسة
فالشريؼ0202 ،ه ف بح ت عف الطرؼ الذم انتصر في العدكاف األ ير عمى قطاع غزة 0202ل
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 تناكلت دراسة فغساف كشاج كم مف اللدرة 0200 ،ه 4تطكر داء الملاكمة الفمسطينية المسمحة فيقطاع غزة الؿ ال ة اعتداءات متتالية عمى قطاع غزة ،كت صصت في رصد ىذا التطكر مف
حيث األساليب كاألدكات اللتاليةل
 جاءت دراسة فحبيب 0202 ،ه 4لرصد مكاسب الفمسطينييف جراء كسر قكة الردع اإلسرافيميةكركزت عمى ضعؼ نظرية األمف اللكمي ك اصة في منيا السياسي ك منيا العسكرمل
 جاءت دراسة كؿ مف فاللصاص0221 ،ه ك فاألزعر0321 ،ه 4لتبحث عف تاري الملاكمة فيحلبة زمنية محددة في تاري النضاؿ الفمسطينيل
 جاءت دراسة كؿ مف ف0201 ،Malkaه ك ف0201 ،Ridه 4لتحمؿ كجية نظر مغايرة لمدراساتالعربية حكؿ قكة الردع اإلسرافيمية ،فلد بح ت دراسة ف0201 ،Malkaه حكؿ كسافؿ تطكر
استراتيجية إسرافيؿ لردع الملاكمة في قطاع غزةل ما دراسة ف0201 ،Ridه فلد كدت ب نو كمما
زادت إسرافيؿ مف قكة الردع زادت الملاكمة الفمسطينية مف استم ارريتيا كطكرت دكاتيا اللتاليةل
 جاءت دراسة ف 0201 ،Slaterه 4لتبحث عف اللكة المفرطة إلسرافيؿ في عدكانيا عمى قطاع غزةعاـ 0222ـ 0223-ـ ،ك كدت عدـ التزاـ إسرافيؿ بمبادئ الحركب العسكرية كسمككياتيال
ال لمدراسات السابلة ،ت تي ىذه دراسة الحالية في "تحديات الملاكمة الفمسطينية المسمحة
استكما ن

ك رىا عمى نظرية الردع اإلسرافيمية مف سنة  0222حتى " 40202قطاع غزة نمكذجان" ،كالتي

تت صص في رصد تحديات الملاكمة الفمسطينية كت يراتيا عمى نظرية الردع اإلسرافيمية ،كبالتالي

كنمكذج
عمى اللضية الفمسطينية ب كمميا ،كتركز الدراسة عمى الملاكمة الفمسطينية في قطاع غزة
و
لمملاكمة الفمسطينية ،كمنطلة مكاجية كلى مي االحتالؿ اإلسرافيميل

فالك ير مف الدراسات بح ت دكر الملاكمة الفمسطينية المسمحة في الصراع العربي -اإلسرافيمي،
غير ف ى ذه الدراسات تناكلت فترات زمانية محددة كمنذ علكد ،فيما تناكلت دراسات

رل قكة

ال لمدراسات
إسرافيؿ كتطكرىا لنظرية األمف كبالتالي استراتيجية الردع ماـ استمرار الملاكمةل كاستكما ن
السابلة كلما سبؽ ذكره في طة الدراسة سكؼ تتناكؿ ىذه الدراسة عف الملاكمة الفمسطينية المسمحة
في قطاع غزة كت يراتيا عمى نظرية الردع اإلسرافيميةل ككذلؾ يمكف اللكؿ ب ف الدراسات السابلة
عالجت مكضكعات م تمفة كاتصفت بالعمكمية عما نكد البحث عنو في ىذه الدراسة كت صصيا
الدقيؽ مكانيان كمكضكعيانل

14

الفصلىاألول
نظروةىالردع"ىوى"
"المقاومة"ىفيىالعالقاتى
الدولوة

الفصن األوه
"ٌظرية الردع" و "املكاووة" يف العالقات الدولية
المبحث األكؿ 4نظرية الردع في العالقات الدكليةل
المبحث ال اني 4الملاكمة في اللانكف الدكلي كالعالقات الدكليةل
المبحث ال الث 4الملاكمة الفمسطينية ك رىا عمى نظرية الردع اإلسرافيمية 0302ـ-
0320ـل
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 1.1مقدم

الدولوة

قبؿ الد كؿ في عرض كتحميؿ ت ير ال ملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة عمى نظرية
الردع اإلسرافيمية ،البد لنا مف التعرؼ عمى نظرية الردع إحدل ىـ نظريات العالقات الدكلية التي
شاع است داميا بعد الحرب العالمية ال انية بشكؿ كبير ،السيما مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكيةل
ككذلؾ عمينا ف نفرؽ بي ف عماؿ الملاكمة ضد المحتؿ كبيف اإلرىاب ،كال مط األمريكي كاإلسرافيمي
بينيما بيدؼ كصؼ عماؿ الملاكمة الفمسطينية ضد االحتالؿ اإلسرافيمي باإلرىابل لذا ،كاف كاجب نا
عمينا عرض كتحميؿ مصطمي الملاكمة قانكني نا كسياسي نا في ىذه الدراسة قبؿ الد كؿ في تفاصيميال
كفي ىذا السياؽ يضان ،يتناكؿ ىذا الفصؿ ت ير الملاكمة الفمسطينية المسمحة في ال ارج في الفترة
الممتدة ما بيف عاـ 0302ـ حتى عاـ 0320ـل
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 1.2ادمبحث األ ل :نظري ادردع في ادةالقات ادد دي

إف العالقات الدكلية قافمة بيف الدكؿ كالجماعات اإلنسانية منذ زمف بعيد ،منذ ف كجدت
ال إلى المدف
الجماعات البشرية كتنكعت كتعددت ،منذ قياـ المدف الفينيلية كالمصرية كاليكنانية كصك ن
الركمانية التي كانت في مجمميا قافمة عمى اللكة ككانت الحركب حد شكاليا ،ككسيمة تت ذىا
األقكاـ اللكية لفرض إرادتيا عمى األقكاـ الضعيفة فمنذر ،0220 ،ص1هل كفي عالمنا المعاصر بعد ف
حصدت الحركب ركاح مالييف البشر ،ك اصة في الحربيف العالميتيف األكلى 0302-0302ـ
كال انية  ، 0321-0333سعت الدكؿ إلى تنظيـ العالقات الدكلية مف

الؿ م سسات المجتمي

الدكلي ،التي تيدؼ إلى بناء عالقات تعاكف كسالـ بيف الدكؿ ،كبالرغـ مف ذلؾ فمـ تنجي ىذه
الم سسات مف إسلاط فكرة الحركبل إال نيا استطاعت التغمب عمى عدة صراعات بالطرؽ
ال
الدبمكماسيةل كفي ىذا ال صكص يلكؿ الدكتكر محمد منذر" 4المفاكضة ال تعني بالضركرة بدي ن
كامالن عف است داـ اللكة ،إنما جاءت كاست ناء لمت فيؼ مف حدة الحركب التي بليت طاغية في
العالقات الدكلية فمنذر ،0220 ،ص1هل
كيمكف تعريؼ اللكة  powerفي بسط معانييا ب نيا "اللدرة عمى السيطرة في صراع ما كالتغمب
عمى العكافؽ" فدكيتش ،0320 ،ص32ه ل كاللكة ىي اللضية ال طيرة في العالقات بيف الدكؿ ،كتتضي
اللكة مف الؿ الحيكية االقتصادية ،ك النفكذ السي اسي ،ك اللكة العسكريةل كبما ف اللكة قيمة نسبية
فإف الدكؿ تجرم تلييما عمى كضي قكتيا الذاتية بملارنتو مي الكضي في الحككمات األ رل ،كتمتمؾ
الدكلة اللكية سيطرة كبر عمى مصافرىا مف الدكؿ األقؿ قكة ،كذلؾ بسبب امتالكيا لمكسافؿ الالزمة
لتنفيذ سياسات ناجعة فكانتكر ،0323 ،ص11هل
تست دـ اللكة في تكسيي ىداؼ السياسة الدكلية ،فيي ذات ىمية في ت كيد الحفاظ عمى الذات
كاألمف اللكمي ،كنجد إسرافيؿ تست دـ اللكة في استراتيجيتيا الدفاعية في محيطيا ،كذلؾ لتحليؽ
منيا بشكؿ دافـ ،كعندما نتحدث عف الملاكمة مف الدا ؿ المحتؿ ،م رض فمسطيف كليس مف
الدكؿ العربية المجاكرة ،فينا نتحدث عف

طر ركافز نظرية األمف اإلسرافيمية ،التي كضعت في

ركافزىا ب ف الحركب التي ت كضيا إسرافيؿ ،يجب ف تلي ارج حدكدىا ،إال ف األمر تغير ،كقد
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ال جكىري نا
ناقشت إسرافيؿ في م تمرىا العاـ السنكم "ىرتسيميا" عمى مدار ست سنكات متتالية س ا ن
الدولوة

كىك 4متى ستتكقؼ الصكاري

مف قطاع غزة  ،حتى العمميات الفردية التي يلكـ بيا شباب مف

اللدس ،ال تستطيي است بارات إسرافيؿ ف تد ؿ في علكؿ الشباب كالكشؼ عما بدا ميا لتمني كقكع
عمميات الطعف ،كعميو البد لنا مف التعرؼ عمى نظرية الردع بشكؿ عاـ كمف ـ نرل كيؼ تست دـ
إسرافيؿ سياسة الردع ضد الفمسطينييف
 1.2.1نظري ادردع
ال جداؿ في ف مكضكع الردع يعد مف بيف المكضكعات التي انشغؿ بيا الفكر االستراتيجي
كلعلكد عديدة مف الزمفل كقد شكمت النظريات الفكرية التي انصرفت إلى معالجة ىذا المكضكع
ملكمات ساسية تصمي لبناء نظرية بش نو ،كذلؾ انيا تعتمد عمى قكانيف تبمغ مف شدة صرامتيا
ككضكحيا ،كصياغتيا المنطلية ،حدنا قد ال يلبؿ الطعف بيا ،عمى األقؿ مف الناحية النظرية ،ذلؾ
اننا لك تفحصنا الركافز التي يبنى عمييا المفيكـ مف حيث معطياتو الفكرية ،كالنتاف التي تكصؿ
إلييا ،مف الؿ للية عمؿ عناصرىا البنافية ،لكجدنا اننا ماـ بناء فكرم -نظرم ال يتردد الك ير عف
كصفو بالتكامؿ ففيمي ،0221 ،ص00هل كمف ناحية

رل نجد ف االحتالؿ اإلسرافيمي يعتمد عمى

نظرية الردع بشكؿ كبير في قمي الملاكمة الفمسطينيةل لذا فالنظرية مف الناحيتيف الفكرية كالعممية،
ذات طبيعة اصة في الصراع اإلسرافيمي -الفمسطينيل كىذا يتطمب منا فيـ طبيعة النظرية الفكرية
كمف ـ فيـ طبيعة النظرية عممي نا ال سيما الجانب التطبيلي في قكات االحتالؿ اإلسرافيميةل
يعرؼ الباحث عبد اللادر فيمي نظرية الردع قافال" 4امتالؾ اللدرة عمى إلحاؽ األذل كترتيب
اللصاص كىي ركيزة التيديد اللابؿ لمتنفيذ في مكاجية الغيرل كعامؿ ال كؼ كال شية مف اف يتحكؿ
التيديد إلى علاب بلكة السالح" ففيمي ،0221 ،ص01هل كقد عرؼ ندريو بكفر الردع نو ييدؼ إلى
مني دكلة معادية مف ات اذ اللرار باست داـ سمحتيا ،ك بصكرة عـ ،منعيا مف العمؿ ك الرد إزاء
مكقؼ معيف ،بات اذ مجمكعة مف التدابير كاإلجراءات التي تشكؿ تيديدنا كافي نا فبكفر ،0312 ،ص01هل
كتستند نظرية الردع  Dissuasion Theoryعمى فكرة مني الدكؿ األ رل مف تنفيذ عمؿ عسكرم
ييدد الدكلة المعنيةل كالمني قد يككف مف

رتيجيات ،كىي كالتاليفحسيف،0223 ،
الؿ ربي است ا

ص022ه4
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العالقاتى داـ اللكة ضده إذا ما قدـ عمى ات اذ إجراءات تصعيديةل
المقاومة"ىالفيىصـ باست
"0ل تيديد
الدولوة

0ل إقناع ال صـ بعدـ است داـ اللكة ألنو سيجابو بلكة ض مة قادرة عمى تدميره كتبديد قكاهل
3ل المجكء إلى تطميف ال صـ بمبادرة سممية قد ت فؼ مف سياستو التصعيدية ،تماما كما قامت
الدكؿ الكبرل بمبادرات لضبط التسمي في مرحمة الحرب الباردةل
2ل اعتماد الصمي مي ال صـ بدالن مف التصعيدل كمف ش ف استراتيجية المصالحة مني ال صـ عف
اللياـ بعمؿ عسكرمل
 1.2.2أعاديب نظري ادردع
تست دـ الدكؿ عدة ساليب في نظرية الردع ،كمف شير تمؾ األساليب ،ىي4
أ ًال :عياع ادةق بات :كىي مف ك ر صكر الردع شيكع نا ،كتست دـ الستلطاب اللكل المتكسطة
كالصغيرة ك لمعاقبتيا عمى االنحياز لسياسة ال صـ ،كىناؾ صكر متعددة لمعلكبات ذات طابي
ر ىك سمكب العلكبات االقتصادية ف بك زاـ،
سياسي ك عسكرم ك إعالمي ،غير ف ك رىا ت ي نا

 ،0333ص022ه ل كىذه السياسة تست دميا إسرافيؿ ضد راضي السمطة الكطنية ،ك اصة قطاع غزة
بعد نجاح حركة حماس في االنت ابات ال انية عاـ 0220ـ ،حيث ضي اللطاع إلى عدة علكبات،
منيا سياسية كالحصار كمني حرية الحركة ،كعسكرية مف الؿ مني م مكاد تمكينية تد ؿ في
عممية التصنيي ،باإلضافة إلى الرقابة الدافمة حتى ال يتـ تيريب سمحة إلى قطاع غزةل ىذا
باإلضافة إلى اإلعالـ ال اص بيا ،كاإلعالـ العالمي الذم تست دمو في تركي
يكالحاقيا بالفمسطينييفل كيمكف اللكؿ ب ف اإلعالـ يحظى ب ىمية

تيمة اإلرىاب

اصة دا ؿ إسرافيؿ كفي كؿ

المجاالت ،كليذه األىمية ال تكجد في إسرافيؿ ك ازرة اإلعالـ ،فدكافر اإلعالـ تد ؿ في كؿ الك ازرات
كالييفات كالمناصب الحككمية في إسرافيؿل
ثانياً :ادتيديد باعتخدام ادق ة :تضي الدكلة قكتيا عمى ىبة االستعداد ناء زمتيا مي دكلة

رل،

كىنا تيدد باست داـ اللكة م ف الؿ تحريؾ جيشيا ككضعو عمى الحدكد فمنذر ،0220 ،ص011هل

تست دـ إسرافيؿ ىذا األسمكب بشكؿ كبير في سياستيا مي الفمسطينييف ،كتيدد كؿ فترة زمنية
بعدكاف جديد عمى قطاع غزة ،ك اصة التدريبات التي يلكـ بيا جيش الدفاع اإلسرافيمي ،مف جؿ
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تحسيف األداء في م
الدولوة

طر ما فعمتو إسرافيؿ حتى المحظة ىي" 4نظرية كي

الكعي" التي كتبيا مكشية يعمكف في حرب لبناف 0220ـ ،كتنص ىذه النظرية باست داـ اللكة بشكؿ
مفرط ،كي تعمؿ عمى كي الكعي الفمسطيني ،كعدـ اإلقداـ عمى عماؿ ملاكمة االحتالؿ حتى يكاف
د ؿ المناطؽ الفمسطينيةل كىذه ال نظرية تست دـ لمتيديد باللكة كتردد باإلعالـ كي تيدد الفمسطينييف،
ك اصة ساكني المناطؽ الحدكديةل
ثادثاً :حرب اددعاي  :إف ىذه الكسيمة التي تمج إلييا الدكؿ مف جؿ إ ارة الرم العاـ العالمي ،ضد
اآل ر بإلصاؽ التيـ إليو ،ك ك ف ي كؼ الرم العاـ مف طر يديكلكجي لم صـ كالتكسعية الممحدة
ك األصكلية اإلسالمية ك ما تشكمو سياستو مف

طار فمنذر ،0220 ،ص013هل كقد است دمت

إسرافيؿ ىذه الكسيمة منذ ف احتمت األرض الفمسطينية ،ضد كؿ الفصافؿ كاألحزاب الفمسطينية،

ك اصة في العالـ الغربي كالكاليات المتحدة ،كالتي تدعـ إسرافيؿ كتعتبر حركات التحرر الكطني،
ىي منظمات إرىابيةل كم اؿ عمى ذلؾ ،دافما يتحدث رفيس الكزراء اإلسرافيمي بنياميف نتنياىك بعد
م عممية جيادية عف ف المنفذ مف صكؿ إسالمية كيصفو بالتطرؼ كدافما يست دـ عبارة "المنفذ

ينتمي لداعش" ،1كييدؼ مف ىذه التيـ ألف يجمي رم عاـ عالمي كدعـ الدكؿ الغربية في م
اعتداء تلكـ بو إسرافيؿ ضد الفمسطينييفل
كىكذا نجحت إسرافيؿ إلى حد ما في حركبيا اإلعالمية ،فحتى اليكـ ىناؾ حركات فمسطينية
تعتبرىا الدكؿ كالمنظمات الدكلية منظمات إرىابية ،كقد ساعد إسرافيؿ في الحرب اإلعالمية كامتالكيا
العديد مف كسافؿ اإلعالـ العالمية ،باإلضافة إلى ت ييد كركبا عمى المستكل الرسمي لمسياسات
اإلسرافيمية كاست داميا لملكة المفرطة ضد الشعب الفمسطيني ،كتطمؽ إسرافيؿ عمى تمؾ السياسات
"الدفاع عف النفس ضد اإلرىاب"ل كىذا يتطمب منا فضي تمؾ السياسات كالممارسات ،في تمؾ
الحركب باست دا ـ دكات اإلعالـ الرقمي كمكاقي التكاصؿ االجتماعي لمكصكؿ إلى شعكب دكؿ
العالـ ،بيدؼ كشؼ الحليلة كمعرفتيا كفضي عماؿ إسرافيؿ التعسفية ضد الفمسطينييف ماـ الرم

العالميل

1

داعش 4ىي تنظيـ مسمي متطرؼ يسمى "تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ" ت سس في العراؽ في  01كتكبر 0220ـ ،يترسو

"حامد داكد محمد ميؿ الزاكم" المكنى ب بي عمر البغدادم زعيمان لول كبعد سمسمة عمميات عسكرية في العراؽ كالشاـ لو قتؿ بك عمر

البغدادم في بريؿ  0202ـ ،صبي "إبراىيـ عكاد إبراىيـ عمى البدرم السامرافي" العراقي ،المكنى ب بي بكر البغدادم زعيما ليذا التنظيـل
لالستزادة راجع:
 الرقب ،صالح :)5102( .الدولة اإلسالمٌة داعش -نشأتها  -حقٌقتها – أفكارها  -وموقف أهل العلم منها ،مطبعة الرنتٌسً ،غزة -فلسطٌن.
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 1.3ادمبحث ادثاني :ادمقا م في ادقان ن ادد دي ادةالقات ادد دي

الدولوة

يمارس اإلنساف الفعؿ الملاكـ بعدة شكاؿ كلكف جميعيا تنلسـ إلى سمكبيف رفيسيف ،كىما
األسمكب الال عنفي ،كاألسمكب العنفيل كمنذ كجكد اإلنساف عمى األرض كىك يمارس الفعؿ الملاكـ
بجسده كيديو عندما يشعر بال طر ك كرد فعؿ طبيعي ال إرادم عنيؼ ،بحكـ تككينو البيكلكجي ك
الفسيكلكجيل كتعنى الملاكمة في بسط تعريفاتيا مكاجية م تيديد قافـ ك محتمؿ لمصالي اإلنسافل
ككممة ملاكمة في ساسيا تدؿ عمى طبيعة ممارستيا ،فإذا رجعنا كممة ملاكمة إلى صميا ال ال ي
"قكـ" كجدنا في معجـ ابف فارس نو 4صؿ يدؿ عمى معنييف 4حداىما يدؿ عمى "انتصاب ك عزـ"،
كفي لساف العرب البف منظكر جاءت "كتلاكمكا في الحرب م قاـ بعضيـ لبعض" ،م ف الملاكمة
لغكيان ىي تدؿ عمى اللياـ بانتصاب كعزـ لمناىضة فرض تغيرات تيدد المصالي فمكسى،0203 ،

ص00ه ل كقد است دـ الشعب الفمسطيني في صراعو مي االحتالؿ الصييكني ،الملاكمة العنفية كالال
عنفيةل كىذا يتطمب منا تحديد مفيكـ الملاكمة ك ساليبيال
أ الً :ادمقا م ادعلمي – ادال عنفي
تعرؼ المكسكعة السياسية الال عنؼ ب نو "كسيمو مف كسافؿ العمؿ السياسي كاالجتماعيل كىك
كمبد يحاكؿ ف يم ؿ قكة الضعيؼ كممج ه األ ير ،مرتك ناز عمى إ ارة الضمير كاأل الؽ لدل
ال صـ ،ك عمى األقؿ لدل الجميكر الذم يحيط بو ،ففضيحة الظمـ تفتي العيكف كاللمكب ،كتربؾ
المتحكـ كتفلده قكتو"فالكيالي كل ركف ،0320 ،ص321هل كيعرؼ رافد مكسى الملاكمة الال عنفية ب نيا
"الملاكمة المبنية عمى مبد الالعنؼ الذم يرفض است داـ العنؼ الجسدم لتحليؽ تغيير اجتماعي ك
سي اسي ،كبالرغـ مف ا تالؼ كجيات النظر في تحديد العنؼ الجسدم ،فإف تحطيـ معدات كحكاجز
االحتالؿ ،كاست داـ كسافؿ ملاكمة دنى مف السالح النارم ،ال يندرج ضمف مفيكـ العنؼ فمكسى،

 ،0203ص1ه ل كيست دـ الشعب الفمسطيني ىذه الملاكمة في رفضو الدافـ لكؿ الم ططات اإلسرافيمية
الرامية لتيكيد اللدس كزيادة كتيرة االستيطاف ،ك جراء السياسات اإلسرافيمية مف اعتلاؿ ك معاممة
المعتلميف بالسكء ،كغيرىا مف السياسات االحتاللية شبو اليكمية في األراضي الفمسطينية المحتمةل مف
الؿ ال ركج بالمسيرات كالمظاىرات ضد السياسات اإلسرافيمية ،ك شير تمؾ المسيرات ىي مسيرة
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الفصلىاألول
نظروةىالردع"ىوى"
"المقاومة"ىفيىالعالقاتى
الجدار الفاصؿ كالتي تنظـ سبكعي نال كمف الجدير بالذكر ب ف الكزير زياد بك
"نعميف كبعميف" ضد
الدولوة

عيف استشيد في عاـ  0200عمى يد قكات االحتالؿ ناء مظاىرة سممية ضد االحتالؿ كاالستيطاف
في الضفة الغربيةل
إف ىذه الدراسة تت صص في الملاكمة المسمحة كى ذا ال يلمؿ مف عمؿ ك داء الملاكمة الال عنفيةل
فيذه اللضايا كاألساليب ،ليست سيمو ك يمكف معالجتيا في مشركع بح ي كحيد ،لسبب مكضكعي
كبسيط كىك ،طالما ىناؾ احتالؿ ىناؾ ملاكمة ،ت ر كتت ر باالحتالؿ ،كىذا يتطمب منا البحث
الدافـ كالمستمر لمملاكمةل يف كصمت  ،ك يف سكؼ تصؿ  ،ماذا حللت  ،لماذا

فلت ىذه األسفمة

تبلى مطركحة بلكة في كؿ حلبة مف عمر اللضية الفمسطينيةل
ثانياً :ادمقا م ادمعلح  -ادةنفي
عرفت الملاكمة العنفية ب نيا "عمميات اللتاؿ التي تلكـ بيا عناصر كطنية مف غير فراد اللكات
المسمحة النظامية ،دفاعا عف المصالي الكطنية ك اللكمية ضد قكل جنبية ،سكاء كانت العناصر
تعمؿ في إطار تنظيـ ي ضي إلشراؼ كتكجيو سمطة قانكنية ك كاقعية ،ك كانت تعمؿ بناء عمى
مبادراتيا ال اصة ،سكاء باشرت ىذا النشاط فكؽ اإلقميـ الكطني ك مف قكاعد ارج ىذا اإلقميـ"
فعامر ،دلت ،ص22هل كتعرؼ ا لملاكمة ب نيا "صراع عسكرم مسمي بيف تنظيمات مسمحة كطنية كبيف
قكات احتالؿ جنبية ،كتيدؼ إلى تحرير البمد ،كت ضي عممياتيا للكاعد اللانكف الدكلي اإلنساني"
فاألحمد ،0221 ،ص012ه ل كقد دفي تكرار االستعمار كالغزك لدكؿ ك يرة كمتفرقة في العالـ ك اصة في
اللرف العشريف ا ألمـ المتحدة إلى التد ؿ المباشر عبر العديد مف الل اررات الدكلية الصادرة عف
م سساتيا ك جيزتيا لت كيد الحؽ ال ابت لجميي الشعكب الكاقعة تحت االحتالؿ كسيطرة نظمة التمييز
العنصرم ككافة نكاع السيطرة األجنبية األ رل ،كقد شرعت األمـ المتحدة كفلان لمبادفيا كقكاعدىا
اللانكنية شرعية الشعكب المحتمة في الملاكمة حتى نيؿ استلالليا كتلرير مصيرىال
للد م ؿ اللرف التاسي عشر عصر السيطرة االستعمارية ،لكف اللرف العشريف شيد ميالد حركات
التحرير الملاكمة لالستعمار عمى امتداد العالـ ال الث ،فلد راحت الشعكب تحلؽ استلالليا كاحد تمك
ا آل ر ،علب الحرب العالمية ال انية ،كنجي العديد منيا في انتزاع حريتو ،كت سست منابر كمنظمات
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الفصلىاألول
نظروةىالردع"ىوى"
"المقاومة"ىفيىالعالقاتى
عدـ االنحياز كمنظمة الكحدة اإلفريلية ـ منظمة الم تمر اإلسالمي لتعمف
عالمية ،كحركة دكؿ
الدولوة

رفضيا لكؿ شكاؿ االستعمار الجديد ،كىذا ما كجد تيا انر عالميان رافضان لالستعمار كالتبعية كمتمسكان
باالستلاللية كحؽ تلرير المصير فعماد ،بدكف ،ص0هل غير ف المكقؼ الفعمي ليذه األطر كالم سسات
الدكلية كما شرعتو مف حرية الشعكب كحليا في تلرير مصيرىا سلطت عمى رض الكاقي ،حيث لـ
تترجـ تمؾ اللكاعد كالمكا يؽ الدكلية في فمسطيف ،فكانت الل اررات ظالمة مف قبؿ الدكؿ الكبرل بحؽ
الشعب الفمسطيني عاـ 0322ـ ،حيث تـ تيجير الشعب الفمسطيني يكاقامة دكلة االحتالؿ "إسرافيؿ"ل
كلمشعب الفمسطيني الحؽ في الملاكمة المسمحة كالدفاع الشرعي عف نفسو ضد االحتالؿ
اإلسرافيمي ك ابت ذلؾ بالنصل فلد نصت المادة ف10ه 1مف مي اؽ األمـ المتحدة عمى نو "ليس في
ىذا المي اؽ ما يضعؼ ك ينلص الحؽ الطبيعي لمدكؿ ،فرادل ك جماعات ،في الدفاع عف نفسيـ
إذا اعتدت قكة مسمحة عمى حد عضاء األمـ المتحدة"ل كمف الؿ ىذه المادة اللانكنية نستطيي ف
ن كد ب ف الشعب الفمسطيني بكؿ مككناتو االجتماعية كالفصافمي ة مف حلو است داـ اللكة المسمحة في
الدفاع عف النفس ،ككذلؾ بمكاجية قكات االحتالؿل كفلا لمي اؽ األمـ المتحدة ،كمصادر

رل فإف

حلكؽ اإلنساف تكجد ألنيا تػسيـ في السالـ الدكلي ،فنجد المادة ف11ه 2مف المي اؽ تنص عمى4
" مؽ ظركؼ مف االسػتلرار كالرفاىيػة الضركرية لمعالقات السممية كالكدية بيف الدكؿ ،تلكـ عمى
ساس مبادئ المساكاة في الحلػكؽ ،كحؽ تلرير مصير الشعكب"ل كقد عرب عف ىذا الرم يضا
بيذه الصيغة ،ف الحككمات الدكتاتكرية التي تنكر حلػكؽ اإلنساف تسبب الحرب ،في حيف ف النظـ
الديمكقراطية محبة لمسالـل كقد ذىب رم "ف ارنكميف ركزفمت" بلكلو " 4ننا في مة ما ازلت ت مف ب ف
تلرير المصير يجب ف ي كد عمى الحريات التي نعتلد نيا ضركرية في كؿ مكاف ،كنحف نعمـ ننا
نفسنا لف نكػكف لمنيف كمية في ىذا الكطف إال إذا اعترفت الحككمات األ رل بم ؿ ىذه الحريات"
ففركسايث ،بدكف ،ص10-12هل كدكف ال كض في جدليات اللكانيف كاألعراؼ الدكلية كما تشرعو الدكؿ
الكبرل مف حلكؽ لنا ،فإذا ما اعتبرنا ف الدكلة الفمسطينية عمى حدكد الرابي مف حزيراف 0301ـ،
فإنو يحؽ لنا في مكاجية العدك اينما كاف ككيفما كاف ،كذلؾ بسبب تكاجد االحتالؿ بالمستكطنات

1
2

مي اؽ األمـ المتحدة.
مي اؽ األمـ المتحدة.
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نظروةىالردع"ىوى"
"المقاومة"ىفيىالعالقاتى
المسمحة بكافة تشكيالتيا في راضي الدكلة الفمسطينية التي قرتيا لنا األمـ
كالمستكطنيف كاللكات

المتحدةل

الدولوة

 1.3.1ادتمييز بين اإلرىاب ادمقا م
للد جاءت البداية المكضكعية كالفعمية األكلى لت كيد قانكنية الكفاح المسمي مف جؿ التحرير
الكطني عاـ 0310ـ مف الؿ اللرار الذم صدر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ 3232ل
حيث جاء في اللرار ما معناه ،ف الجمعية العامة لألمـ المتحدة تشعر بلمؽ كبير مف تزايد عماؿ
اإلرىاب الدكلي كالمتكررة ،كالتي ت دم إلى سلكط الضحايا مف األركاح البشرية البريفةل ك كد اللرار
عمى الحؽ ال ابت لجميي الشعكب الكاقعة تح ت االستعمار ك نظمة التمييز العنصرم ك نكاع السيطرة
األجنبية األ رل ،في دعـ شرعية نضاليا ككفاحيا ،ك صكصان نضاؿ الحركات التحررية كفلا
ررات ذات الصمة بالمكضكع ف نفر ،0221 ،ص
ألغراض كمبادئ مي اؽ األمـ المتحدة كغيرىا مف ق ا

22هل إف ملاكمة االحتالؿ حؽ مشركع يتعمؽ ب الدفاع عف النفس كالحفاظ عمى سيادة الدكلة عندما
تنتيؾ الحلكؽ كتستعمر األكطافل
ك ي ار ما درجت الدكؿ الغربية عبر كسافؿ إعالميا عمى كصػؼ الكفػاح المػسمي ،كعمميات التحرير
التي تلكـ بيا الشعكب المضطيدة باإلرىاب لسبب ساسي ،يتم ؿ فيما تػشكمو نكاع النضاالت مف
تيديد لمصالي تمؾ الدكؿ االستعمارية ،كىي تسعى دافما إلى تكجيو الػرم العاـ العالمي ،كتضميمو
عف طريؽ تعتيـ الصكرة التحريرية لمشعكب ككصفيا بالعنؼ كالتطػرؼ ،كاليمجية التي كجدت مف
جؿ المساس بالشعكب المتحضرة كالتي تلصد بيا الدكؿ الغربيةل كىدفيا مف ذلؾ نزع المشركعية
عف تمؾ الحركات ،كتشكيو صكرىا ماـ المنظمات كالمجتمي الدكلي ،مي العمـ ف المنظمات الدكلية
كاللانكف الدكلي عطى حركات التحرر حلكقػا كحمايػة لمكاجية المحتؿ سكاء في الصكر االتفاقية ك
العرفية فحريز ،0313 ،ص021هل
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نظروةىالردع"ىوى"
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االى تالؼ بيف الملاكمة كاإلرىاب في الجدكؿ التالي فرضا ،0202 ،ص021ه4
كبيف ىداج رضا كجو
الدولوة

أ جو االختالف

أعمال ادمقا م

أعمال اإلرىاب

فيما يتعمؽ بدكر الشعب

تككف ىناؾ رغبة شعبية

ال تملى األعماؿ اإلرىابية م

كبيرة لالنضماـ لمملاكمة

قبكؿ مف الشعب ،بؿ ىي محؿ
استنكار ك ركج عف الشرعية

مف حيث الدافي النفسي
كالمعنكم

يكػ ػػكف دافمػ ػػا الػ ػػدافي الػ ػػكطني

بعدىا عف الدافي الكطني ،بؿ

ىػ ػ ػ ػػك المحػ ػ ػ ػػرؾ لليػ ػ ػ ػػاـ الملاكمػ ػ ػ ػػة تككف غالبان ك داة لصالي المستعمر
كاسػ ػػتمرارىا ،إذ تعمػ ػػؿ مػ ػػف جػ ػػؿ ك عداء األمة ،ك لمصالي مادية

الشعب المنب ؽ منول
مف حيث المستيدؼ
ب عماؿ العنؼ

كذاتيةل

ىنا العنؼ مكجو ضد قكل

ضحايا اإلرىاب في الغالب

االستعمار كاالستبداد ك عكانيما ،برياء مف الذيف ال عالقة ليـ
كالتي ليا دكر في دعـ االحتالؿ بالنزاع ،كاليدؼ مف ىذه األعماؿ
ك العنصرية ،كاليدؼ نيؿ الدعاية ليا ،بغض النظر عف
الضحايا كاألىداؼ المتك اةل

االستلالؿل

 1.3.2ادخلط اإلعرائيلي األمريكي بين ادمقا م

اإلرىاب

تسعى الدكؿ في سياساتيا ال ارجية لتحليؽ ىدافيا الكطنية ،حتى يكاف كانت ضد حلكؽ الدكؿ
األ رل كاللانكف الدكلي ،التي ىي تتفؽ معو كتنظر لول فالمصالي االستعمارية تتلدـ في العادة عمى
غيرىا مف المصالي ،منذ نش ه الدكؿ اللكمية في اللرف السادس عشر حتى يكمنا ىذال
للد قامت العصابات الصييكنية منذ احتالؿ فمسطيف يكاقامة دكلة إسرافيؿ عاـ 0322ـ ،كنسجت
قيادات صييكنية ،كقيادات إسرافيؿ عالقات مي الكاليات المتحدة األمريكية في كافة المجاالت
السياسية ،كالعسكرية ،كاالقتصادية ،عمى ف تككف إسرافيؿ راعية المصالي األمريكية في المنطلة
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الفصلىاألول
نظروةىالردع"ىوى"
"المقاومة"ىفيى
العالقاتىراتيجي ،ملابؿ ف تحمى الكاليات المتحدة إسرافيؿ كتلدـ ليا الدعـ الكامؿ
الحميؼ االست
العربية –
الدولوة

لضماف بلافيا في قمب الكطف العربيل إف السياسة األمريكية الداعمة إلسرافيؿ ضد م ملاكمة
فمسطينية ككصفيا باإلرىاب ،تتمحكر في جكىرىا في سببيف ا نيف ،ىما 4األكؿ يتعمؽ بنش ة الكاليات
المتحدة األمريكية ،كال اني يتعمؽ بالمصالي األمريكية -اإلسرافيمية كحميؼ استراتيجي في المنطلة
العربيةل حيث قامت الدكلة األمريكية عمى نلاض حضارة الينكد الحمر الذيف احتمكىا كدمركىا،
ك قامكا عمييا الدكلة األمريكية ،فيي دافما تحلؽ ىدافيا مف

الؿ اللكة العسكريةل كفي العالـ

المعاصر يمكف اللكؿ ب ف المحاكلة التي طملتيا اإلدارة األمريكية في العاـ 0320ـ مف المحاكالت
األكلى التي قادىا لكسندر ىي كزير ال ارجية األمريكي لنذاؾ ،حيث تمحكر التكجو األمريكي في
شف الحرب ضد ما س مكه باإلرىاب الدكليل كمف ذلؾ الكقت صبي كؿ مف يتعارض مي تكجيات
السياسة األمريكية عرضة لكصفو بػ اإلرىاب ف نفر ،0221 ،ص20هل كيتضي جمي نا كيؼ تكصؼ
الكاليات المتحدة الملاكمة الفمسطينية باإلرىاب منذ انطالقة ال كرة الفمسطينية المسمحة في العاـ
0301ـ ،كقد لصلت تيمة اإلرىاب ك قرتيا دكليان لكؿ مف منظمة التحرير الفمسطينية كحركات
الملاكمة التابعة ليا ،غير نو بعد د كؿ منظمة التحرير باتفاقية السالـ مي إسرافيؿ عاـ 0333ـ،
سلطت عنيا تيمة اإلرىاب ،كما زالت تكصؼ بعض الحركات الفمسطينية كحركة حماس باإلرىاب،
ليس فلط مريكيان ب ؿ عمى مستكل االتحاد األكركبي ،كاألمـ المتحدةل كقبؿ قياـ دكلة االحتالؿ في
فمسطيف ،كانت تصؼ جميي الفمسطينييف باإلرىابييف ،ككؿ عمؿ يلاكمكف بو التكسي الصييكني مف
امتالؾ األرض ك زيادة اليجرات كاف يكصؼ باإلرىابل
كيالحظ نو عبر تاري اللضية الفمسطينية الطكيؿ يكاسرافيؿ تطمؽ عمى الملاكمة الفمسطينية بػ
"الت ريب اإلرىابي" ،كلعؿ الكاليات المتحدة منذ ذلؾ الكقت إلى يكمنا ىذا لـ ت الؼ السياسة
اإلسرافيميةل فلد عممت إسرافيؿ عمى ال مط الدافـ بيف اإلرىاب كالملاكمة مف الؿ ما ركزت عميو في
دعايتيا كتركيجيا الدبمكماسي ،كما تمتمكو مف كسافؿ إعالـ دكليةل "تميزت الدبمكماسية الصييكنية
في تشكيو نضاؿ الشعب الفمسطيني مف جؿ استلاللو كطرد الغرباء مف فمسطيف بكصؼ ىذا
النضاؿ بالمحدكدية كالكحشية كاإلجراـ ،فلد قاؿ بف غكريكف عف كرة 0330ـ نيا لـ تكف انتفاضة،
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الفصلىاألول
نظروةىالردع"ىوى"
"المقاومة"ىفيىالعالقاتى
الفمسطيني كمو فييال فيذا الشعب يفتلر إلى اإلرادة كاللكة ألف ي كر ،قمية ضفيمة
كلـ يشارؾ الشعب
الدولوة

تحارب حتى المكت كتست دـ في قتاليا م كسيمة كترتكب بشي الجرافـ" ف بك عفيفة ،0332 ،ص003هل
 1.3.3شر ط ادمقا م
لكي يككف است داـ الملاكمة المسمحة مشركعا في الحرب ،ال بد مف ف يمتزـ فيو بالليكد التي
يف رضيا قانكف الحرب ،ككفؽ الشركط التي قررىا االتفاؽ العاـ لممجمكعة الدكلية مف جؿ كسب
الشرعية المطملة في الكفاح كاست داـ اللكة ،حسبما كضعو اللانكف الدكلي كاتفاقيتو المتعملة بالحركب،
كما ذىب إلية مي اؽ األمـ المتحدة مف شركط مف بينيا فرضا ،0202 ،ص3ه4
0ل ينما يككف ىناؾ حالة احتالؿ فعمي ككجكد قكات االحتالؿ دا ؿ األراضي المحتمةل
0ل ف يلكـ ب عماؿ الملاكمة فراد مف الشعب الذم احتمت راضيول
3ل ف تتـ عممية الملاكمة ضد قكات االحتالؿ العسكريةل
2ل ف تككف عماؿ الملاكمة دا ؿ حدكد األراضي المحتمة كليس ارجيال
كبالنظر لمشركط الدكلي ة السابلة ،نجد نيا تنطبؽ عمى الملاكمة الفمسطينية ب كمميا ،كىذا يدلؿ
عمى ف العمؿ الملاكـ في فمسطيف المحتمة ،يلي ضمف نطاؽ قكاعد اللانكف الدكلي ،التي ال تطبليا
إسرافيؿ بالمطمؽ بدءنا ب سرل الحرب حتى است داـ اللكة المفرطةل كنكضي ىنا ب ف اللانكف الدكلي
يعتبر األراضي المحتمة ىي راضي عاـ 0301ـل
 1.3.4عناصر ادةمل ادمقا م فالفتالكم ،0223 ،ص 030ه4
0ل صراع عسكرم مسمي ،فالتظاىر كالشغب اإلعالمي كال طب كغيرىا ،ال تعد ملاكمة ،فالعنصر
األساسي في الملاكمة ،ىك نيا صراع عسكرم مسمي ،بغض النظر عف طبيعة السالح
المست دـ ،فلد يككف سالحان ليالن ك فيفان ك سالحان بيض ك تشابؾ باأليدمل
0ل تتكلى الملاكمة تنظيمات غير حككمية ليا صفة كطنية ،فإذا كانت اللكات المسمحة الرسمية لمدكلة
تتكلى المكاجيات مي المحتؿ ،فال تعد ملاكمة ،يكانما يطمؽ عمييا الحرب ،ك المنازعات المسمحة
الدكلية بيف دكلتيفل ما إذا اشترؾ عسكريكف في العمؿ الملاكـ ال بصفتيـ العسكرية يكانما بصفتيـ
كمكاطنيف ،ف نيـ يعدكف في ىذه الحالة مف الملاكميفل
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الفصلىاألول
نظروةىالردع"ىوى"
"المقاومة"ىفيىالعالقات
الملاكمةى ضد محتؿ جنبي ،كتيدؼ إلى إ راجو مف اإلقميـ المحتؿ ،ما ذا تكجيت
3ل تتكجو عماؿ
الدولوة

ضد سمطات الدكلة فال يطمؽ عمييا ملاكمة ،يكانما تكصؼ بالتمرد ك عصياف ك غير ذلؾل
2ل اليدؼ مف الملاكمة ىك تحرير البمد المحتؿ كطرد األجنبي المحتؿل
1ل الملاكمة صراع عسكرم لو صفة دكلية ،ي ضي ألحكاـ اللانكف الدكلي مف قبؿ الطرفيف
المتصارعيف ،كال تطبؽ فيو اللكانيف المحمية سكاء بالنسبة لمدكلة المحتمة ـ دكلة االحتالؿل
إف عناصر العمؿ الملاكـ سابلة الذكر ،تنطبؽ عمى الصراع اإلسرافيمي -الفمسطيني ،كعمى كافة
التنظيمات الفمسطينية التي ارت ت ف العمؿ العسكرم ىك طريؽ التحرير ،باإلضافة إلى ف الصراع
ىك معترؼ بو في األمـ المتحدة ككافة المحافؿ الدكلية التي تسعى إليجاد حؿ سممي إلنيافو ،كقد
اعترؼ العالـ جمي ب حلية الشعب الفمسطيني بتلرير مصيره كفؽ مبد "حؽ تلرير المصير" ،كما
اء عمى الصعيد العسكرم ك السياسي ىك مشركع كحؽ ليـ في
تلدمو التنظيمات الفمسطينية سك ن
مكاجية االحتالؿ اإلسرافيمي ألرضيـ كملدرات كطنيـل
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 1.4ادمبحث ادثادث :ادمقا م ادفلعطيني

الدولوة

أثرىا على نظري ادردع

اإلعرائيلي 1964م1982-م

ناضؿ الشعب الفمسطيني بكؿ الكسافؿ كالسبؿ مف جؿ االستلالؿ يكاقامة الدكلة الفمسطينية
ال كالحركة الصييكنية اني نا ،كبعد احتالؿ
كالت مص مف االنتداب البريطاني البغيض عمى فمسطيف ك ن
الجزء األكبر مف فمسطيف عاـ  0322ـ عممت الحركة الكطنية رغـ قمة إمكانياتيا كتبعيتيا لمدكؿ
العربية عمى استعادة األرض الفمسطينية يكانياء االحتالؿ الصييكني ،إال نيا فشمت في تحليؽ
ىدافيال ـ تشتت الشعب الفمسطيني بيف ا لالجفيف كتابعيف لمنظاميف المصرم كاألردني في قطاع
غزة كالضفة الغربيةل بعد قياـ الكياف الفمسطيني فمنظمة التحرير الفمسطينيةه عاـ 0302ـ ،كانطالؽ
ال كرة الفمسطينية المعاصرة ،اعتبرت ف الملاكمة المسمحة ىي الطريؽ الكحيد لتحرير فمسطيفل
 1.4.1منظم ادتحرير ادةمل ادةعكري
اعتبر حمد الشليرم نو ال قيمة لمنظمة التحرير الفمسطينية مف دكف كجكد قكة عسكرية ليا ،ألنو
ال معنى لملكؿ ب ف ىدؼ المنظمة ىك تحرير فمسطيف ،إذا لـ تتكفر ليا داة تحليؽ ىذا اليدؼ،
كفعالن حصؿ الشليرم عمى مكافلة الزعماء العرب عمى ت سيس كحدات عسكرية فمسطينية في الدكؿ
العربية المحيطة بفمسطيف فعيكش كل ركف ،0221 ،ص020هل جاءت ترجمة ىذه األفكار في الدكرة
األكلى  0302ـ لمنظمة التحرير الفمسطينية ،قرر المجمس الكطني الفمسطيني ف تليـ المنظمة قكة
عسكرية نظامية باسـ جيش التحرير الفمسطيني ،كاللرار المشار إليو ىك المادة ف00ه مف النظاـ
األساسي التي تنص "تشكيؿ كحدات فمسطينية اصة كفؽ الحاجات العسكرية كال طة التي تلررىا
الليادة العربية المكحدة با التفاؽ كبالتعاكف مي الدكؿ العربية المعنية"ل إال نو تـ تعديؿ ىذه المادة
تعديالن كامالن ،في دكرة المجمس الكطني الرابعة ،المنعلدة في مصر عاـ 0302ـ ،التي ىيمنت عمييا
الحركات الفمسطينية ،فلد اجريت تع ديالت ك يرة عمى مي اؽ ـلتلؼ كنظاميا االساسي ،فتـ تعديؿ
المادة ف00ه لتككف نصيا كاآلتي" 4تنشئ ـلتلؼ جيش نا مف بناء فمسطيف ،يعرؼ بجيش التحرير
الفمسطيني ،تككف لو قيادة مستلمة ،تعمؿ تحت إشراؼ المجنة التنفيذية ،كتنفذ تعميماتيا كق ارراتيا
ال اصة كالعامة ،ككاجبو ال لكمي ف يككف الطميعة في
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الفصلىاألول
نظروةىالردع"ىوى"
"المقاومة"ىفيى
العالقاتى قكات لجيش التحرير الفمسطيني ،كىي 4عيف جالكت في مصر كغزة،
كتشكمت الث
ص33ه ل
الدولوة

كحطيف في سكرية ،كاللادسية في العراؽل كبالتزامف مي تمؾ المرحمة انطملت حركات التحرر الكطني
الفمسطيني ،ككانت البداية مي حرك ة التحرير الكطني الفمسطيني فتي ،كتبعتيا الحركات الكطنية
األ رل ،كمف الجدير ذكره ف التنظيمات الفمسطينية المشكمة اعتبرت الكفاح المسمي ىك الطريؽ
الكحيد لتحرير فمسطيفل
 1.4.2ادمقا م ادفلعطيني ادمعلح (1964م إدى 1982م).
إف الملاكمة الفمسطينية المسمحة ،كفكرة كبنية كممارسة ،نش ت ارج األراضي الفمسطينية ،م في

مناطؽ المجكء ،ك صكصا في األردف ـ لبناف ،بمعنى نو لـ ينش بيف ظيراني فمسطيني 0322ـ،
كال في األراضي المحتمة عاـ 0301ـ فكيالي ،0200 ،ص003هل كبعد ىزيمة العرب عاـ 0301ـ
كاحتالؿ كامؿ التراب الفمسطيني ،لـ تستكف الفصافؿ الفمسطينية بؿ عززت كك فت مف عممياتيا
العسكرية دا ؿ إسرافيؿ ،كرفضت قرار كقؼ إطالؽ النار لعاـ 0301ـ ،ككانت العمميات الفمسطينية
في العمؽ اإلسرافيمي تنطمؽ مف الحدكد األردنية فجبارة ،0332 ،ص313هل كحيف بد ت اليا الفدافييف
تنتشر انتشا انر مممكسان في منطل ة "العرقكب" المحاذية لمحدكد الشمالية لفمسطيف ،كذلؾ قبؿ ف يتدفلكا
الؿ

ابتداء مف صيؼ عاـ 0302ـ كطكاؿ عاـ 0303ـ ،تمييدنا لالنتلاؿ الكامؿ
ب عداد كبيرة
ن
عامي 0312ـ 0310-ـ ،كتصفية كجكدىـ في األردف ،بعد األحداث الم سفة التي شيدتيا عماف

بتداء مف السابي عشر مف يمكؿ 0312ـ ،كاف ليا كقي قاس جدان عمى
كالمناطؽ األردنية األ رل ا ن
ال كرة الفمسطينية ،كليس مف قبيؿ المبالغة ف تكصؼ سمسمة األحداث ىذه ب نيا ىزيمة عمى المستكل

االستراتيجي ،ألنيا صابت ال كرة في معلميا العسكرم كالبشرم فاللصاص ،0221 ،ص32هل كلسنا في

صدد طرح كتحميؿ حداث يمكؿ األ سكد في الساحة األردنية ،بلدر عرض كتحميؿ تداعيات ركج
الملاكمة مف األردف ،ك سارتيا طكؿ حدكد مي فمسطيف ،ككانت مسرح نا لعمميات ال كرة الفمسطينية

كنضاالتيا ،التي حللت فييا الملاكمة العديد مف االنجازات عمى الساحة األردنية ،كال سيما في

عمميات ا تراؽ الحدكد كالتسمؿ ،كالعمميات العسكرية الفردية عمى طكؿ الحدكد األردنية ،ككاف شير
األعماؿ العسكرية في األردف ىي4
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العالقاتىمارس 0302ـل التي رت بشكؿ مباشر عمى نظرية الردع اإلسرافيمية ،ال
امة 1في
معركة الكر
الدولوة

سيما كملكلة قكات االحتالؿ "الجيش الذم ال يلير" ،فلد قيرتو الملاكمة الفمسطينية في كؿ معركة
رسمية بينو كبينيا بمساعدة اللكات األردنيةل
لـ تنتو الملاكمة الفمسطينية المسمحة ضد االحتالؿ اإلسرافيمي بعد ال ركج مف األردف ،بؿ
تكاصمت بلكة كبر حينما كصمت إلى لبنافل كعندما نرصد مكقؼ إسرافيؿ مف الملاكمة الفمسطينية
ال4
في تمؾ المرحمة ،نجد ف الكاتب كالباحث "حاييـ ىركزكج" يعمؽ عمى عمؿ المنظمة كفصافميا قاف ن
"إف منظمة التحرير الفمسطينية ىدفت إلى اللضاء عمى إسرافيؿ ،كبعد فشؿ محاكلتيا السيطرة عمى
األردف ،قامت بنلؿ قاعدة عممياتيا إلى لبناف ،كاست دمت ـلتلؼ األراضي المبنانية في الفترة ما
بيف 0310ـ إلى العاـ  0320ـ ،كلاعدة انطالؽ ليجماتيا عمى السكاف اإلسرافيمييف كالمدنييف ،كىكذا
تتكاصؿ حرب اإلرىاب" فىرزكج ،0333 ،ص232ه ل إف العمميات الفدافية المتفرقة التي قاـ بيا
الفدافيكف ،باإلضافة إلى الحركب التي اضتيا المنظمة كالفصافؿ مي الدكؿ العربية ،رت كبشكؿ
كبير عمى نظرية الردع اإلسرافيميةل فحينما اضت الدكؿ العربية حرب 0313ـ ،كىي الجكلة الرابعة
مف الحركب العربية -اإلسرافيميةل ف لد كاف لمحرب ر كبير في تكجيو ضربة قكية لنظرتي الردع
كاألمف اإلسرافيميتيف عمى الصعيد العسكرم ،كفي كسر استراتيجية فرض األمر الكاقي ،كتكريس
المراكحة في سياسة الال سمـ كالال حرب ،كقد شاركت الملاكمة الفمسطينية في حرب 0313ـ مف
األراضي الفمسطينية ،ككذلؾ العمؿ الفدافي عبر الحدكد المبنانية ،كقدـ الفدافيكف دك نار قتالي نا فمسطيني نا
1

مةرك ادكرام  :كقعت معركة الكرامة في  00مارس  0302ـ التي دارت بيف الفدافييف ك اصة حركة فتي كالجيش

االردني مف جية كبيف اللكات اإلسرافيمية المجيزة بالطافرات كالدبابات مف جية

رل ،كحللت فييا الملاكمة

الفمسطينية المسمحة نص انر ضاء ظالـ كسماء ىزيمة حزيراف فاشتية ،0203 ،ص 102هل كتكمف ىمية ىذه المعركة
نيا جاءت كنلطة صمكد في بحر مف اليزيمة العربية ،فانيالت الجماىير عمى مكاتب فتي تريد االنضماـ إلييا،
ككبر العمؿ الفدافي كاتسي ،ك ازدت اللكاعد المسمحة لمملاكمة عمى طكؿ نير األردف ،ككذلؾ في سكرية كلبناف ،كقامت
قكات الملاكمة الفمسطينية عمى ا تالؼ تكجياتيا ب عماؿ بطكلية مف الملاكمة فعدكاف ،0221 ،ص03هل ك عمنت
إسرافيؿ عف

سارتيا ماـ الملاكمة الفمسطينية المسمحة ،فلد عبر "يكرم فنيرم" عف اليزيمة قافالن" 4إف المفيكـ

التكتيكي لمعممية كاف اطفان مف األساس يكاف النتاف

دت إلى نصر سيككلكجي لمعدك الذم كبدنا سافر كبيرة"

 ،0332ص312هل
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ككذلؾ المشاركة الفمسطينية عمى الجب ية المصريةل كقد عمنت إسرافيؿ ب ف
عمى الجبية األردنية،
الدولوة

الفدافييف فتحكا جبية جديدة عمى طكؿ ال طكط المبنانية فاشتية ،0203 ،ص 001-003هل األمر الذم
دفي إسرافيؿ إلى شف معركة 0312ـ فاج تياح الميطانيه عمى الجنكب المبناني ،كلـ تستطي إسرافيؿ
تحجيـ الملاكمة الفمسطينية ،ف عادت إسرافيؿ الكرة مرة
 1.4.3ادمقا م ادفلعطيني ادمعلح

رل عاـ 0320ـ 1فاللصاص ،0221 ،ص0هل

أثرىا على نظري ادردع اإلعرائيلي 1964م إدى 1982م

دت ظركؼ الشعب الفمسطيني بيف 0322ـ ك0301ـ إلى فلداف اليكية الكطنية كالتشتت
السياسي كالتنظيمي ،مما دل إلى إعادة اليكية كبمكرة المكاقؼ السياسية ىدف نا حيكي نا لمحركة الفدافية
الناشفةل كقد قدمت ىذه الحركة الم اؿ في اعتناؽ عليدة الكفاح المسمي كفي تنفيذ العمميات
العسكرية ،منذ بداية العاـ 0301ـ ،مما تاح إنجاز اليدؼ المذككر ك تاح إعادة الشعب الفمسطيني
إلى ال ارطة السياسية كالدكلية ،ك دل ىذا التطكر التاري ي إلى االستنتاج المنيجي ف اإلنجاز
العسكرم الفمسطيني يلاس بالمردكد السياسي كالمعنكم ف مؼ ،0321 ،ص32هل كقد مرت الملاكمة
الفمسطينية كعمى مدار تاري نضاليا ب حداث كظركؼ كعكامؿ ك يرة  ،كاف العنصر األساسي فييا قد
صيغ ك ىداؼ كمبادئ ساسية ،كتم مت ىذه األىداؼ بال ركج مف الم ساة التي لمت بالشعب
الفمسطيني ،كاعتبرت الكفاح المسمي استراتيجية كليس تكتيكا ،كلف يتكقؼ ىذا الكفاح إال باللضاء
عمى الكياف الصييكني كتحرير فمسطيف ،فالمعطيات التاري ية منذ العاـ 0301ـ إلى العاـ 0323ـ
1

حرب 1982م "حصار بير ت" :ىي الجكلة ال امسة في الحركب العربية -اإلسرافيمية ،كىي األطكؿ زمنان كاألك ر

انر كت ي انر في مسار الصراع اإلسرافيمي -الفمسطيني ،كفي مصير اللضية الفمسطينية ،كىي ك ر المكاجيات مباشرة

ما بيف الملاكمة الفمسطينية المسمحة كعدكىا المباشر إسرافيؿ فاشتية ،0203 ،ص 003هل كىدفت إسرافيؿ مف

الحرب بضرب الملاكمة الفمسطينية يكا راجيا مف لبناف كتدمير بنيتيا العسكرية ،كاللضاء عمى مشركع ال كرة
الفمسطينية بتحرير فمسطيف مف الؿ الكفاح المسمي ،كجرىا إلى مشاريي التسكية كفؽ الشركط كالمعايير اإلسرافيمية،
صكصنا ك ف االنظمة العربية ت مت عف ال يار العسكرم ك لـ تعد تراىف عميو فصالي ،0223 ،ص 302هل

كاعترفت إسرافيؿ بلكة الملاكمة الت ي كاجيتيا اللكات اإلسرافيمية في حصار بيركت حيث صرح اإلعالـ اإلسرافيمي
عمى لساف قادتو "ال نستطيي ف نلكؿ 4ف الحرب نزىة عسكرية" فاللصاص ،0221 ،ص03هل غير ف نتاف الحرب
كانت كار ية عمى الملاكمة الفمسطينية ،فلد سرت ل ر نلاط التماس مي العدك اإلسرافيمي ،كبالتالي ضعؼ يار
الملاكمة المسمحة في ال ارج ،نتيجة تشتت قكات الملاكمة المسمحة التابعة لمنظمة التحرير كفصافؿ الملاكمة المسمحة

إلى جميي األقطار العربية ،عدا دكؿ الطكؽ مي إسرافيؿل
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الملاكمة الفمسطينية جاء في تكف الرغبة الممحة لتغيير األكضاع التي فرزتيا
ت كد ف ت سيس كبمكرة
الدولوة

النكبة كاحتالؿ رض فمسطيف فعدكاف ،0221 ،ص03هل كلعؿ ت ير الملاكمة المسمحة في تمؾ الفترة
عمى نظرية الردع اإلسرافيمية كاف فعاالن كقكيان ،لعدة سباب كليا 4لـ تترؾ التنظيمات المسمحة
االحتالؿ يركج للكتو كر يتو التي يركجيا عالمي نا دكف ملاكمة مسمحة ،ك انييا ،لـ يترؾ االحتالؿ دكف
ملاكمتو كالسعي الجاد لتحرير األرض ،كعدـ االكتراث لتعاظـ قكتو دكف ملاكمتيا ،فكؿ قكة االحتالؿ
لـ تمني الملاكمة مف االستمرار ،بمعنى ل ر فاللكة الرادعة لالحتالؿ لـ تفمي في مني ك كسر
الملاكمة الفمسطينية المسمحة في ال ارج ،كحينما ضعفت بعد حرب عاـ 0320ـ ،بد ت نش ة فصافؿ
ملاكمة فمسطينية جديدة في قطاع غزة 4كىي حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف ،كحركة الملاكمة
اإلسالمية حماسل
كىذا يعني ف كؿ مرحمة مف مراحؿ النضاؿ الفمسطيني ت دم إلى تطكر الملاكمة الفمسطينية
المسمحة ماـ تطكر نظرية الردع اإلسرافيمية ،فبعد انتياء الملاكمة المسمحة في ال ارج ،بد ت مرحمة
جديدة في الدا ؿ مي انطالقة انتفاضة الحجارة عاـ 0321ـل كبعد فشؿ عممية السالـ اإلسرافيمية-
الفمسطينية عاـ 0222ـ نتيجة التعنت اإلسرافيمي ،بد ت مرحمة جديدة مف الملاكمة الفمسطينية
المسمحة ضد االحتالؿ ،كىي الملاكمة الفمسطينية المسمحة في الدا ؿ عاـ 0222ـ "انتفاضة
األقصى" ،كنش ت حركات ملاكمة جديدة كػ لجاف الملاكمة الشعبية الفمسطينية ،كحركة األحرار،
ككتافب المجاىديف كغيرىا مف الحركات كالتيارات الملاتمةل
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 1.5ادخالص

الدولوة

إف ملاكمة المحتؿ عمى رض فمسطيف بد ت منذ بدء اليجرات الصييكنية عمى فمسطيف ،غير ف
الملاكمة الفمسطينية منذ نش تيا لـ تكف منظمة بؿ كانت بشكؿ عفكم ،كعندما تشكمت الحركة
الكطنية الفمسطينية اعتمدت عمى الملاكمة الدبمكماسية ،مف

الؿ الم تمرات العربية -العربية،

كاالجتماعات العربية -البريطانيةل كبعد انطالؽ الكياف الفمسطيني ـلتلؼ كال كرة الفمسطينية
المعاصرة عاـ 0301ـ شيدت مرحمة الفصافؿ الفمسطينية تحكالن في داء الملاكمة الفمسطينية اصة
بعد التدريب كالتسميي ،يكانشاء العديد مف الفصافؿ كالحركات الفمسطينية التي اعتبرت الملاكمة
المسمحة ىي الطريؽ الكحيد لتحرير فمسطيفل
كقد تكصمت الدراسة في ىذا الفصؿ إلى عدة نتاف 4
أ الً 4كانت منطملات العمؿ لمجمؿ الحركات كاألحزاب الفمسطينية التي ت سست قبؿ حرب عاـ
 0301ـ ،تحرير كامؿ التراب الفمسطيني ،كاعتبار الكفاح المسمي الطريؽ الكحيد لمتحرير ،فلد انتيت
إلى ما عرؼ الحل نا بالبرنام المرحمي لمنظمة التحرير الفمسطينية عاـ 0312ـ فالنلاط العشره،
كصكالن إلى تكقيي اتفاقات كسمك ،كتشكيؿ السمطة الكطنية الفمسطينية فشميكب ،0202 ،ص023هل
بينما ا تارت الحركات اإلسالمية استمرار العمؿ الملاكـ ،اصة حركتي الجياد كحماس كرفضتا
ال استسالمية ،باإلضافة إلى الجبيتيف الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف،
الحمكؿ السممية كاعتبرتيا حمك ن
كالجبية الديملراطية لتحرير فمسطيف ل غير ف حركة حماس كالجياد استمرت بالعمؿ الملاكـ في ظؿ
اتفاقية كسمك كقياـ السمطة الفمسطينيةل
ثانياً  4رت الملاكمة الفمسطينية المسمحة في نظرية الردع اإلسرافيمية ،بالرغـ مف ال سافر التي
تكبدتيا منظمة التحرير الفمسطينية كفصافميا ،كالتي اعتبرتيا ضريبة التحريرل كقد اعترؼ العالـ
بحلكؽ الشعب الفمسطيني عمى ر تمؾ الملاكمة ،ككذلؾ اعترفت األمـ المتحدة بكجكد منظمة
التحرير الفمسطينية عاـ  0312ـ ،مما يعني ب ف اللكة العسكرية كاإلرادة الفمسطينية ،تعكد بنتاف
إيجابية في طريؽ التحرير كالعكدة إلى الكفاح المسمي ،رغـ تكاليؼ الحركب مي العدك اإلسرافيميل
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الحركات كالفصافؿ الفمسطينية بعد انطالؽ ال كرة الفمسطينية المعاصرة ،كىي
ثادثاً 4منذ نش ة
الدولوة

تشيد االنشلاقات في صفكفيا ،ككذلؾ االقتتاؿ ما بيف التنظيمات الفمسطينية المسمحة ،كىذا ر
بالسمب عمى قكة الملاكمة ككحدة الصؼ الفمسطيني ككذلؾ عمى فعاليتيا في داء دكرىا في عممية
ال مف الكالء الكامؿ
التحرير ،ىذا باإلضافة إلى الكالءات التنظيمية لألنظمة العربية لجمب الدعـ بد ن
لملضية الفمسطينيةل
رابةاً 4في نياية مرحمة الملاكمة الفمسطينية المسمحة في ال ارج منذ العاـ  0301إلى العاـ
 0321ـ ،انتلمت الملاكمة الفمسطينية إلى الدا ؿ ،كبرزت قكل الملاكمة الفمسطينية اإلسالمية
ب ساليب ك دكات جديدة ،كفي الحلبة الجديدة ضعفت تنظيمات فمسطينية كاف ليا رصيد كبير في
الملاكمة الفمسطينية المسمحةل
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الفصن الجاٌي
املكاووة الفمصطيٍية املصمحة يف قطاع غسة

المبحث األكؿ 4قطاع غزة جيكسياسي نال
المبحث ال اني 4الدكؿ اإلقميمية كالعربية الداعمة لمملاكمة الفمسطينية المسمحةل
المبحث ال الث 4تطكر الملاكمة الفمسطينية في قطاع غزةل
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 2.1مقدم

منذ قياـ دكلة االحتالؿ في فمسطيف عاـ 0322ـ احتضنت الدكؿ العربية الشعب الفمسطيني،
كفتحت لو راضييا إليكاء الالجفيف المشرديف ،كبعد انطالقة العمؿ الفدافي الفمسطيني كالتنظيمات
الفمسطينية الملاتمة في ال ارج كالدا ؿ الفمسطيني  ،دعمت الدكؿ العربية الملاكمة الفمسطينية
كفصافميا ،غير ف الكاقي السياسي تغير تباع نا في الدكؿ العربية ،كبعد علد اتفاقات سالـ بيف الدكؿ
العربية ك اصة دكؿ الطكؽ "مصر كاألردف"  ،صبحت غالبية الدكؿ العربية تفضؿ كتدعـ

يار

السالـ كالحؿ الدافـ عمى يار الملاكمة كتحرير كامؿ فمسطيف ،انلسمت الدكؿ العربية كاإلقميمية ما
بيف داعـ ل يار السالـ كداعـ ل يار الملاكمة ،كفل نا لمصالحيـ االستراتيجية كاللكميةل
كاف قطاع غزة نظ انر لمكقعة الجيكسياسي ىك شعمة العمؿ الملاكـ في فمسطيف ،لعدة اعتبارات
ىميا 4االعتبارات الجغرافية ،كاإلرادة الفصافمية كالفمسطينية في استم اررية العمؿ الملاكـ حتى تحرير
فمسطيفل كفي ىذا الفصؿ سنتناكؿ الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة كدكر الدكؿ العربية
كاإلقميمية الداعـ لمعمؿ الملاكـ في فمسطيف ملابؿ دعـ الغرب لدكلة االحتالؿ التي تضمف تفكؽ قكة
االحتالؿ العسكرية في المنطلة ،ككذلؾ ت مف دكلة االحتالؿ دكلي نا حينما ترتكب جرافـ ضد الشعب
الفمسطينيل ككذلؾ يرصد الفصؿ نجاح تطكر الملاكمة الفمسطينية في قطاع غزة عف غيرىا مف
المناطؽ الفمسطينيةل
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 2.2ادمبحث األ ل :قطاع غزة جي عياعياً

ال" 4غزة مدينة تاري ية قديمةل ال ،بؿ إنيا مف قدـ المدف
يصؼ عارؼ العارؼ مدينة غزة قاف ن
التي عرفيا التاري ل إنيا ليست بنت قرف مف اللركف ،ك كليدة عصر مف العصكر؛ يكانما ىي بنت
األجياؿ المنصرمة كميا ،كرفيلة العصكر الفافتة كميا 4مف اليكـ الذم سطر التاري فيو صحاففو
األكلى إلى يكمنا ىذال يكانو لتاري مجيد ،تاري يال ذلؾ ألنيا صمدت لنكافب الزماف بجميي نكاعيا،
كطكارئ الحد اف بجميي لكانيال حتى نو لـ يبؽ فاتي مف الفاتحيف ،ك غاز مف الغزاة المتلدميف
كالمت ريف الذيف كانت ليـ صمة بالشرؽ إال كنازلتو 4فإما ف يككف قد صرعيا ك تككف ىي صرعتو"
فالعارؼ ،بدكف،

ص1ه ل للد شكؿ قطاع غزة الحاضنة األساسية لمشعب الفمسطيني بعد اليزيمة عاـ

 0322ـ ،فلد لج ت قيادة الشعب الفمسطيني إلى اللطاع ك عمنت تشكيؿ حككمة "عمكـ فمسطيف"،
ككذلؾ قيـ في اللطاع عدة م يمات لالجفيف الفمسطينييف الميجريف مف راضي 0322ـل
 2.2.1قطاع غزة جغرافياً
يشكؿ قطاع غزة ،مف الناحية الجغرافية ،امتدادان طبيعيان لمسيؿ الساحمي الفمسطيني الممتد مف
حيفا في الشماؿ حتى شبو جزيرة سيناء في الجنكب الغربي ،كيبمغ طكؿ اللطاع مف الشماؿ إلى
الجنكب حكالي  21كـ ،بينما يتفاكت عرضو بيف  1-2كـ في الجزء الشمالي ك 00-02في الجزء
الجنكبيل كيرتفي عف سطي األرض بشكؿ عاـ تجاه الشرؽ حتى يصؿ إلى ارتفاع  21مت نار فكؽ
سطي البحر في منطلة تؿ المنطار الكاقعة إلى الشرؽ مف مدينة غزة

فدحالف،0221 ،

ص3304330هل

كيلي قطاع غزة بيف دافرتي عرض  30درجة ك 03دقيلة ،ك 30درجة ك 31دقيلة شماؿ دافرة
االستكاء ،كبيف طي طكؿ  32درجة ك 03دقيلة ،ك 32درجة ك 32دقيلة شرؽ ط جرينتش ،كتبمغ
مساحتو الحالية 301كـ 0فباركد ،0200 ،ص02هل
ظير مصطمي فقطاع غزةه بداية في اتفاقية اليدنة عاـ 0323ـ ،مي العمـ ف الحككمة
الفمسطينية التي عمنت في  00سبتمبر 0322ـ كاست لرت في مدينة غزة ،لـ تطمؽ عمى نفسيا
حككمة غزة ك م اسـ ل رل بؿ فحككمة عمكـ فمسطيفه ،ت كيدنا لصفتيا الفمسطينية ،كلكحدة راضي
فمسطيف المحتمة كغير المحتمة

ف بك نحؿ ،0201 ،ص 23هل
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يتطابؽ مي ط اليدنة لعاـ 0323ـ ،حيث يكجد فارؽ مساحتو تساكم  033كـ
غزة مي إسرافيؿ ال

مف األراضي المحاذية عمى طكؿ السياج الفاصؿ للطاع غزة بيف

0

ط اليدنة 0323ـ ك ط

 0301ـ ،كقد حدث ىذا الفارؽ مف الؿ اتفاقية سرية ،سميت فاتفاقية التعايشه ،بيف ضباط اليدنة
المصرييف برفاسة محمكد رياض ،كاإلسرافيمييف ،تـ االت فاؽ فييا عمى تحديد ط جديد ط التعايش،
إلى الدا ؿ مف ط اليدنة تجاه غزة ،بحجة مني االحتكاؾ مي األىالي ،كىك ال ط الحالي ،ككاف قد
تـ تكقيي االتفاقية في  00فبراير 0312ـ ،كتـ تسجيميا في مجمس األمف الدكلي في  01مارس
0312ـ ،دكف اإلعالف عف ذلؾل ككاف اللطاع في ذلؾ التاري  ،تحت حماية كسيطرة اللكات
المصرية حيث كاف يسمى لنذاؾ بالمناطؽ ال اضعة لرقابة اللكات المصرية بفمسطيفل كظمت تمؾ
التسمية سافدة إلى ف ظير اسـ قطاع غزة في المادة األكلى مف اللانكف األساسي رقـ  11لسنة
0311ـ ،كال اص بإدارة ىذه المنطلة

فمكسى،0203 ،

ص030هل كينلسـ قطاع غزة إداري نا إلى مس

محافظات كىي مف الشماؿ لمجنكب فباركد ،0200 ،ص01-02ه4
 محافظ ادشمال  4كتشمؿ بيت الىيا كبيت حانكف كجباليا النزلة كم يـ جباليا ،كتبمغ المساحةالكمية لممحافظة  00كـ0ل
 محافظ غزة 4كتشمؿ مدينة غزة كم يـ الشاطئ ،كتبمغ المساحة الكمية لممحافظة  12كـ0ل محافظ اد عطي  4كتشمؿ مدينة دير البمي ،كم يـ النصيرات ،كم يـ البري  ،كم يـ المغازم،كم يـ دير البمي ،كالزكايدة ،كالمغراقة ،كتبمي المساحة الكمية لممحافظة  12كـ0ل
 محافظ خاني نس  4كتشمؿ مدينة انيكنس كم يـ انيكنس ،كقرل بني سييال ،كعبساف الكبيرة،كعبساف الصغيرة ،ك زاعة ،كالف ارم كالل اررة ،كتبمغ المساحة الكمية لممحافظة  02كـ0ل
 محافظ رفح  4كتشمؿ مدينة رفي كم يـ رفي كالمشاريي السكنية الحدي ة حكؿ المدينة كتبمغالمساحة الكمية لممحافظة  022كـ0ل
 2.2.2قطاع غزة عكانياً
بعد حرب عاـ 0322ـ كاحتالؿ الجزء األكبر مف فمسطيف التاري ية ،ازداد عدد سكاف محافظات
قطاع غزة نحك 2ل 3مرة ،فبعد ف كاف  22222نسمة عاـ 0321ـ ،ارتفي إلى  012222نسمة
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ىذه الزيادة ىك اليجرة اإلجبارية التي تعرض ليا الفمسطينيكف نتيجة التدمير
عاـ  0323ـ ،كمرد

الشديد التي تعرضت لو المدف الفمسطينية التي احتمتيا إسرافيؿ عاـ 0322ـ فباركد ،0200 ،ص01هل
بناء عمى التلديرات التي عدىا الجياز المركزم ل حصاء الفمسطيني كالتي بنيت باالعتماد عمى
ن

نتاف التعداد العاـ لمسكاف كالمساكف كالمنشآت  0221ـ ،فلد بمغ عدد السكاف الملدر منتصؼ عاـ
0200ـ في فمسطيف حكالي 02ل 2مميكف نسمة ،كقدر عدد سكاف قطاع غزة لنفس العاـ بحكالي
22ل 0مميكف نسمة ،منيـ  310لؼ ذكر ك 301لؼ ن ى ،بنسبة جنس ملدارىا 3ل 023ذككر
لكؿ  022ن ى

فالجياز المركزم ل حصاء الفمسطيني،0200 ،

ص03هل كبحسب إحصافيات الجياز المركزم

ل حصاء الفمسطيني لشير يكليك 0201ـ ،يعتبر قطاع غزة صاحب عمى ك افة سكانية في
فمسطيف ،إذ بمغت الك افة السكانية الملدرة لعاـ  0201نحك  112فردا /كـ 0في فمسطيف ،بكاقي
 120فردان /كـ 0في الضفة الغربية ،ملابؿ  2320فردان /كـ 0في قطاع غزة

فالجياز المركزم ل حصاء

الفمسطيني0201 ،هل

 2.2.3قطاع غزة عياعياً
تنص المادة ف 1ه مف اللانكف األساسي الفمسطيني عمى ف" 4نظاـ الحكـ في فمسطيف نظاـ
ديملراطي نيابي يعتمد عمى التعددية السياسية كالحزبية ،كينت ب فيو رفيس السمطة الكطنية انت ابان
مباش انر مف قبؿ الشعب كتككف الحككمة مس كلة ماـ الرفيس كالمجمس التشريعي"1ل كمنذ نش ة السمطة
الفمسطينية عاـ 0332ـ في قطاع غزة كالضفة الغربية ،يكاقامة كؿ انت ابات تشريعية كرفاسية في
األراضي الفمسطينية عاـ  0330ـ تكلت منظمة التحرير الفمسطينية إدارة ش كف السمطة الكطنية
كاتفاقيات السالـ مي إسرافيؿ ،إلى ف انعلدت االنت ابات الرفاسية كالتشريعية ال انية في العاـ
ال في تركيبة النظاـ السياسي الفمسطيني ،حيث فازت حركة فتي في
0221ـ ،ك0220ـل حد ت تحك ن
انت ابات الرفاسة ،كفازت حركة حماس في انت ابات المجمس التشريعي ،كلكجكد برنامجيف م تمفيف
ك يديكلكجيتيف متناقضتيف في السمطة التنفيذية ،دت إلى اقتتاؿ دا مي كنزاع عمى السمطة ،بسبب
ازدكاجية البرام

الحزبية ،كالتي دت بالنياية إلى االنلساـ الجغرافي كالسياسي بيف حركتي فتي

كحماس منتصؼ العاـ 0221ـل
1

المادة ف1ه مف اللانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ 0223ل
41

الفصلىالثاني
المقاومةىالفلدطونوةى
المدلحةىفيىقطاعى
غزة ي ضي قطاع غزة لحككمة تتبي حركة حماس ،تعد نفسيا حككمة تسيير
االنلساـ
منذ حصكؿ

األعماؿ الشرعية بعد إقالة الرفيس محمكد عباس ليا ،كعمى الرغـ مف اتفاقات كتفاىمات المصالحة
الفمسطينية ،كالتي كاف ل رىا تعييف حككمة تكافؽ كطني يرسيا رامي الحمد اهلل ،إال ف اللطاع
ي ضي لحككمة حماس كسمطة تنفيذية عمى رض الكاقي ،كتبلى سمطة حككمة التكافؽ في الضفة
الغربية ،كما زالت جكالت المصالحة مست مرةل كلعؿ ما ييمنا في ىذا الجانب ىك ،ا تالؼ البرام
كال يارات التحررية لحركتي فتي كحماس ،األكبر كاألك ر ت ي انر في السياسة الفمسطينية الدا ميةل
فحركة حماس تحمؿ برنام الملاكمة المسمحة ك يار رفيس ككحيد لتحرير فمسطيف ،ما حركة فتي
تفضؿ يار السالـ كالدبمكماس ية في المرحمة التاري ية الراىنة ،مي عدـ تنازليا عف يار الملاكمة
المسمحةل كما جاء في ك افؽ الم تمر السادس لحركة فتي الذم ينص عمى ف" 4كافة ال يارات
الكطنية مطركحة إلنياء االحتالؿ" ،كىذا التضارب في األيديكلكجيا كالبرام الحزبية بيف حركتي فتي
يبؽ سير األفكار السياسية فحسب ،بؿ ىك مر كاقي ففي غزة نجد قكة كجماىيرية حماس
كحماس لـ ى
تفرض الملاكمة المسمحة ك يار رفيس لمتحرر الكطني ،باإلضافة إلى الفصافؿ كالتنظيمات التي ت يد
الملاكمة المسمحة ،كفي الملابؿ نجد ف السمطة الكطنية كحركة فتي في الضفة الغربية تعتمد يار
السالـ كالدبمكماسية ككسيمة لمتحرر الكطنيل
 2.2.4قطاع غزة اقتصادياً
سعت سمطات االحتالؿ إلى إتباع سياسة الدم االقتصادم بيف اقتصادىا المتطكر ،كاقتصاد
قطاع غزة المنيؾ ،مما دل إلى تدمير شامؿ لمبنية التلميدية لالقتصاد الكطني ،كنسؼ لألسس
الرفيسة الستلالؿ المناطؽ ا لمحتمة ،ففي ظؿ سياسة الدم االقتصادم جرل إ ضاع اقتصاد اللطاع
ال باالقتصاد اإلسرافيمي ،كذلؾ لتحليؽ ربعة ىداؼ كىي ف بك عامر ،0202 ،ص12ه4
كربطة ربط نا كام ن
0ل تحطيـ االقتصاد الفمسطيني
0ل إ ماد الركح الكطنية ،كطمس اليكية الفمسطينيةل
3ل حرماف الفمسطينييف ليس مف حلكقيـ السياسية فحسب ،بؿ كمف حلكقيـ المدنيةل
2ل تحكيؿ حياتيـ اليكمية إلى مسمسؿ مف المعاناة الم لمةل
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الفصلىالثاني
المقاومةىالفلدطونوةى
المدلحةىفيى
غزة غزة عمى الزراعة كالصناعات ال فيفةل كمف المنتجات الزراعية الرفيسة4
قطاعىفي
االقتصاد
يعتمد

الحمضيات ،كالزيتكف ،كالبمي ،كاألزىار ،كالفراكلة ،ك صناؼ

رل مف ال ضار كالفاكيةل ما اإلنتاج

الصناعي الرفيس في غزة ،فيتم ؿ في المنتجات الغذافية ،كالبالستؾ ،كالمكاد اإلنشافية ،كاأل اث،
كالنسي  ،كالمالبس ،كصناعات ت ار ية ،م ؿ 4الف ار كاأل اث المصنكع مف البامبك "ال يزراف"،
كالبسط ،كالزجاج الممكف ،كالتطريز ،كصيد األسماؾ

فمركز المعمكمات الكطني الفمسطيني0200 ،ه،

غير ف

األكضاع االقتصادية في غزة كار ية عمى المستكييف الحالي كالمستلبمي ،نتيجة الحصار المفركض
عمى قطاع غزة بعد فكز حركة حماس في االنت ابات التشريعية ال انية مف قبؿ االحتالؿ اإلسرافيميل
فلد كلت إسرافيؿ اىتمامان بالغان لمحصار االقتصادم كالمالي الذم فرضتو عمى راضي السمطة
الكطنية الفمسطينية كحككمة حماس ،عبر تعطيؿ اتفاقية العافدات الجمركية ،في ظؿ كجكد ما يزيد
عف  001لؼ مكظؼ في صفكؼ السمطة الكطنية الفمسطينية الذيف يحتاجكف ركاتب شيريةل كب ت
إسرافيؿ دعاية إعالمية مكجية لمرم العاـ العالمي كال م سسات المانحة ،مفادىا ف األمكاؿ التي ت تي
لػ سمطة حماس لف تذىب لركاتب المكظفيف كمشاريي البنية التحتية كتحسيف ظركؼ الفمسطينييف ،بؿ
ستجد طريليا إلى م ازف السالح كتصنيي المتفجرات التي تممكيا الحركة ،مما مني الك ير مف الدكؿ
الغربية مف دفي مستحلاتيا لمسمطة الكطنية ف بك عامر ،0202 ،ص33432هل مما ساعد عمى تكتر العالقة
بيف م سسة الرفاسة كالحككمة ،كبالتالي بيف حركتي فتي كحماس التي دت إلى االنلساـ السياسي
نتيجة تردم األكضاع السياسية كاألمنية كاالقتصاديةل
مف الؿ ما سبؽ يتضي لنا ب ف قطاع غزة شريط ساحمي صغير ،يعيش حياة صعبة مف حيث
نلص المساحة الجغرافية ،كزيادة عدد السكاف ،ك كضاع اقتصادية كمعيشية صعبة جراء االحتالؿ
كالحصار المفركض عميول م ف جميي صافص قطاع غزة كانت سمبية ،غير ف الك افة السكانية
التي يمتمكيا قطاع غزة – اللنبمة الديمغرافية ،كاإليماف بعدالة اللضية الفمسطينية كقدرة الشعب عمى
التغيير ،دفعتو نحك التمرد عمى االحتالؿ اإلسرافيمي كملاكمتو بكافة الكسافؿ كالطرؽ ،بيدؼ نيؿ
االستلالؿ كتحرير الكطفل
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 2.3ادمبحث ادثاني :ادد ل اإلقليمي

ادةربي ادداعم دلمقا م

ادفلعطيني ادمعلح

دعمت الدكؿ العربية كاإلقميمية كبعض ط راؼ المجتمي الدكلي ال كرة الفمسطينية ضد االحتالؿ
اإلسرافيمي ،كتبايف الدعـ ال ارجي لم كرة الفمسطينية كفصافميا ىذا مف جانب ،كا تمؼ الدعـ في
الحلب التاري ية التي مرت بيا اللضية الفمسطينية مف جانب ل رل كقد تبدلت مكاقؼ الدكؿ مف م يد
إلى معارض كالعكس مف الملاكمة الفمسطينية المسمحة عمى المستكييف العربي كاإلقميميل
كفيما ي ص المكقؼ السياسي لمدكؿ العربية كاإلقميمية مف اللضية الفمسطينية يمكف تكضيحو كما
يمي 4شيد عاـ  0200عمى المستكل الفمسطيني ال ة حداث متفاكتة مف حيث األىمية
اإلستراتيجية ،كمف حيث المكاقؼ العربية كاإل سالميةل الحدث األكؿ ،ىك اجتماع منظمة دكؿ حركة
عدـ االنحياز في طيراف كالبياف الذم صدر عف ىذه اللمة تجاه قضية فمسطيفل الحدث ال اني ،ىك
االعتراؼ بفمسطيف دكلة مراقب غير عضك في األمـ المتحدةل الحدث ال الث ،ىك الحرب اإلسرافيمية
عمى غزة ،كتداعيات ىذه الحرب عمى ا لدكؿ اإلقميمية كالعربيةل حيث يدت الدكؿ اإلقميمية كالعربية
ما حصؿ عمى مستكل ىذه األحداث ال ال ة

فعتريسي،0203 ،

ص3هل إال ننا في ىذا المبحث مف

الدراسة سكؼ نتناكؿ الدكر اإلقميمي كالعربي في دعـ الملاكمة الفمسطينية المسمحةل
 2.3.1د ر ادد ل اإلقليمي "إيران ،تركيا" في دعم ادمقا م ادفلعطيني ادمعلح
لعبت اللكل اإلقميمية في المنطلة العربية دك نار في دعميا لملضية الفمسطينية ،كدافعت عف حؽ
الفمسطينييف في تلرير مصيرىـ ،كعممت في المحافؿ الدكلية عمى دعـ الحلكؽ الفمسطينية في إقامة
دكلتيـ كتحريرىـ مف االحتالؿ اإلسرافيميل كقدمت الدعـ للكل الملاكمة الفمسطينية المسمحة ،فيما
تبايف دعـ العمؿ الملاكـ ما بيف الجميكرية اإلسالمية التي دعمت العمؿ المسمي ،كتركيا التي دعمت
الحلكؽ السياسية كالمدنية لمفمسطينييفل
 2.3.1.1جمي ري إيران اإلعالمي
مرت السياسة ال ارجية اإليرانية بمراحؿ م تمف ة في تعاطييا مي اللضية الفمسطينية ،ف الؿ الفترة
التي سبلت قياـ ال كرة اإلسالمية بإيراف 0313ـ ،ظمت ىذه السياسة مرتبطة -إلى حد كبير -
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غزة المنطلة ،كلـ تراكح مكقي الشرطي ك حد األدكار المناط بيا ،كلكف شكمت
يكيةى في
بالتكجيات األمر

ال كرة اإلسالمية في عاـ 0313ـ انلالبان شامال في المكاقؼ اإليرانية تجاه المنطلة العربية ك صكصان
اللضية الفمسطينية ،فلد عمف الحكاـ الجدد في طيراف منذ بداية تكلييـ لمسمطة رفضيـ اللاطي لكجكد
دكلة إسرافيؿ ،كطعنيـ في شرعيتيا ،كت كيدنا لمكاقفيـ ىذا عمنكا قطي عالقات إيراف الدبمكماسية مي
إسرافيؿ ،كقدمكا السفارة اإلسرافيمية ىدية لمنظمة التحرير الفمسطينية لتصبي مل انر ليا

فبشير،0203 ،

ص20ه ل كعمى مر تاري العالقات الدبمكماسية اإليرانية مي الشعب الفمسطيني كقيادتو ،تمايز الدعـ
كالمساندة في عدة اتجاىات كلعدة حركات سياسية كفل نا لبرام إيراف السياسي ،غير ف ما يميز الدعـ
اإليراني ىك دعميا لفصافؿ الملاكمة الفمسطينية في فمسطيف ،ك اصة في قطاع غزةل
يلكؿ عدناف بك عامر في دراستو فالنفكذ اإليراني في قطاع غزة الشكاىد كالدالالته "إف إيراف
ترل في إسرافيؿ مصدر تيديد ليا ،كلكف ال يعني ذلؾ االنجرار لحرب عمياء معيا ،كما ف إيراف
ترل في نفكذىا في غزة كسيمة لمتغطية عمى الفيا الطاففي مي الغالبية السنية كدكليا ،كما نيا تعد
إحدل كراؽ إيراف في معركة برنامجيا النككمل كتممؾ إيراف مف الؿ دعـ الجماعات الفمسطينية
المسمحة "ممتمكات احتياطية" لتكسب بيا كد الرم العاـ العربي ضد صكميا العرب فشحادة0200 ،هل
إف الدعـ العسكرم اإليراني لمملاكمة الفمسطينية المسمحة كفصافميا تركز مي نياية عاف 0220ـ،
ككاف الدعـ ال ابت لحركتي الجياد اإلسالمي كالحماس ىك ملابؿ

دمة جندة إيراف السياسية

كاالستراتيجية  ،ك ف الدعـ العسكرم جاء في تكقيت رغبة طيراف بإفشاؿ المسار التفاكضي مي
إسرافيؿ ،كلكنيا عادت لملبكؿ بو عبر تصريحات الرفيسيف السابليف رفسنجاني ك اتمي "نلبؿ بما
يلبؿ بو الفمسطينيكف" لكف بشرط ف تككف إيراف جزءا مف لعبة المفاكضاتل كبرغـ ذلؾ فإف حماس
لـ تحصؿ إال عمى  02مميكف دكالر سنكيا ـ  12مميكنا ،كحركة الجياد عمى مميكنيف ،في حيف ف
حزب اهلل حصؿ عمى  022مميكف ـ  322علب حرب 2006ـ فشحادة0200 ،هل
كما يمكف تحديد المساعدة العسكرية اإليرانية الملدمة لفصافؿ الملاكمة الفمسطينية في تدريب
مفات النشطاء عمى م تمؼ الكسافؿ كاألساليب اللتالية ،كتيريب الكسافؿ اللتالية ،بما فييا صكاري
"غراد" ،كت ىيؿ كنلؿ العمـ كالميارات التكنكلكجية-التنفيذية الست داميما في إنتاج كتطكير الكسافؿ
اللتالية التي تمتمكيا ،بما فييا تكسيي الطاقة الفتاكة التي تحتكم عمييا العبكات الناسفة المكضكعة
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الطرقات،غزةكتكسيي نكعية الصكاري المنطملة تجاه المناطؽ اإلسرافيمية ،كتحسيف قدراتيا
عمى جانب

عمى تنفيذ عمميات ضد إسرافيؿ .إلى جانب تعزيز البنية التحتية العسكرية ليا في غزة ،كتطكير نسبة
المناعة المكجكدة لدل الفصافؿ ،كقدرتيا عمى الصمكد ماـ م مكاجية مستلبمية مي إسرافيؿ ،بإتلاف
نشطافيا عبر ىذه التدريبات لمياراتيـ اللتالية ،كممارسة التدريبات في مجاؿ التكتيكات التي يتميز
بيا اللتاؿ الميداني ،ككيفية تفعيؿ الكسافؿ اللتالية ،كعند عكدة النشاط إلى غزة يككنكا مكتسبيف
الميارات في المجاالت التكنكلكجية المتطكرة ،يكاطالؽ الصكاري كتفعيؿ العبكات الناسفة كاللناصة،
كتكتيكات

رل

فقناة الجزيرة،

0200ه .كقد شاد الليادم في حركة حماس حمد يكسؼ بالدكر اإليراني

في حد ملاالتو قافال " 4نحف نلدر لمليادة اإليرانية كقكفيا معنا ،كدعميا المتميز لمملاكمة ،كىذا فضؿ
نلر بو كال ننكره ،كما ف فصافؿ الملاكمة اإلسالمية ال تتكقؼ عف اإلشادة بيذا العطاء،
ليـ ُّ
كتحرص عمى ذكره في كؿ المناسبات كالفعاليات الكطنية التي تلكـ بيا"

فيكسؼ،

0200هل كفي زيارة

الليادم في حركة حماس محمكد الزىار إلى طيراف عاـ 0200ـ ،كعد ميف المجمس األعمى لألمف
اللكمي اإليراني سعيد جميمي " ف اللضية الفمسطينية كمكاجية الكياف الصييكني ىما العمكد الراس
كالفصؿ المشترؾ لمصحكة اإلسالمية ،كشدد جميمي عمى ضركرة مراكمة م تمؼ طاقات الدكؿ
اإلسالمية ،صكصان الطاقات الجديدة الحاصمة إ ر الصحكة اإلسالمية ،كقاؿ" 4إف العدك يحاكؿ عبر
إ ارة الفتف الحيمكلة دكف مراكمة الطاقات كتظافر جيكد األمة اإلسالمية" فعتريسي ،0203 ،ص0هل
ىذا باإلضافة إلى دعكة إيراف بالشراكة مي حزب اهلل المبناني الدافمة لدعـ الملاكمة الفمسطينية في
قطاع غزة ،إعالمي نا كماليان كفكري نا ،حيث تتبنى اللنكات اإلعالمية التابعة كالم يدة إليراف فكر الملاكمة
كدعـ صمكدىا في غزةل فلد طملت إيراف العديد م ف المبادرات اإلعالمية كالفكرية لدعـ الملاكمة
الفمسطينية ،ففي عاـ 0202ـ علدت إيراف بالشراكة مي حزب اهلل المبناني م تم انر لمملاكمة في لبناف،
تحت عنكاف "الممتلى العربي الدكلي لدعـ الملاكمة" ،كانت التغطية اإلعالمية الفتتاح الم تمر تغطية
كاسعة ،كفرىا الفضاء اللطرم كاإليراني بشكؿ جيد

فالشعيبي،

0202هل ىذا باإلضافة إلى دعـ إيراف

المادم لبعض المشاريي في قطاع غزة كالتي ت تص في سر الشيداء كالجرحىل

45

الفصلىالثاني
المقاومةىالفلدطونوةى
المدلحةىفيىقطاعىغزة

 2.3.1.2تركيا

مما ال شؾ فيو ف تركيا بمكانتيا الجغرافية كالسياسية ،لعبت منذ كصكؿ حزب العدالة كالتنمية
الحكـ عاـ 0220ـ ،دك نار ميما في العالـ العربي بشكؿ عاـ ،كفي اللضية الفمسطينية بشكؿ اص،
كىك ما بات يعرؼ بمصطمي "الع مانييف الجدد" ،فمي كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى السمطة عاـ
0220ـ ،باتت تركيا العب نا رفيس نا في منطلة الشرؽ األكسط ،كذلؾ كفؽ تكجيات السياسة ال ارجية
لمدكلة الت ركية ،كالتي بمكرت نظرية تلكـ عمى است مار الجكار اللريب ،كفي ملدمتيا اللضية
الفمسطينيةل كعندما نجي حزب العدالة كالتنمية في الكصكؿ إلى سدة الحكـ في تركيا ،حدث نكع مف
التكازف في العالقات التركية مي كؿ مف إسرافيؿ كالفمسطينييف ،كحينما اقتربت ك ر مف اللضية
الفم سطينية تراجعت في عالقاتيا الدبمكماسية مي إسرافيؿ فبشير ،0203 ،ص23هل
لعبت تركيا عمى المستكل الرسمي دك نار ىام نا في تحركاتيا الكاسعة لحشد الدعـ اإلقميمي كالدكلي
لكقؼ العدكاف اإلسرافيمي عف قطاع غزة عاـ 0222ـ0223-ـل كقد رسمت سفينة "مافي مرمرة"
محاكلة منيا لكسر الحصار المفركض عمى قطاع غزة في مايك  ،2010غير ف إسرافيؿ اعترضت
السفينة ،كعمى إ ر الحادث قطعت تركيا العالقات الدبمكماسية ك كقفت التنسيؽ االستراتيجي مي
إسرافيؿ ،كتحريؾ تركيا -ردكغاف لدبمكماسيتيا النشطة كاللكية لدعـ المكقؼ الفمسطيني عاـ
0200ـ ،كالذم تم ض ع نو التصكيت لصالي اعتبار فمسطيف دكلة بصفة مراقب في األمـ المتحدة
فيكسؼ،

0200ه .كالالفت لمنظر ىك التلارب بيف تركيا كحركة حماس بعد فكزىا في االنت ابات

التشريعية ال انية ،كفي ظؿ استمرار التكاصؿ مي الرفيس محمكد عباس عمى شيء مف الفتكر ،فلد
يدت تركيا بشكؿ كامؿ حركة حماس ،كبعد العاـ 0200ـ باتت الليادة التركية ممتصلة في حركة
حماس ك ر مف م كقت مضى ،كقد لعب المكقؼ المشترؾ مف النظاـ في سكرية دك نار ساسي نا في
المزيد مف التلارب بيف حماس كتركيا كاالندفاع لكضي تركيا في مكقي الزعيمة لمعالـ اإلسالمي ،كىك
ما سبب بالطبي إزعاجان لسكرية كحساسية إليراف الداعمة األكلى عسكريان كسياسيان كماليان لحماس
كاللضية الفمسطينية فنكر الديف ،0203 ،ص1هل
إف اللضية الفمسطينية ىي مفتاح التد ؿ في المنطلة العربية ،كعممت السياسة ال ارجية التركية
في حكـ ردكغاف بكؿ قكة لمعب دكر م ر في المنطلة العربية مف الؿ دعـ كمساندة اللضية
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بعد فكز حركة حماس كالتلارب األيديكلكجي مي حزب العدالة كالتنمية الذم
الفمسطينية ،كال سيما

يحكـ تركيا ،كىذا ليس غريبان في السياسة ،حيث تعمؿ كافة الدكؿ لتحليؽ مصالحيا اللكميةل كيمكف
اللكؿ ب ف المكقؼ التركي مف الملاكمة الفمسطينية المسمحة ،يعتبر داعمان كمساندان لتطمعات الملاكمة
الفمسطينية المسمحة الساعية إلنياء االحتالؿ ،غير ف الدعـ التركي تميز بالمساندة الدبمكماسية عمى
المستكل الرسمي ،كالعمؿ عمى معالجة اللضايا ال انلة التي يشيدىا قطاع غزة جراء الحصار
اإلسرافيمي ،ككذلؾ الدعكة إلنياء االنلساـ الفمسطينيل
في النياية ،يعتبر المكقؼ اإليراني ك ر جرة كدعمان لمملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع
غزة ،مالي نا كعسكري نا كسياسي نا ،ما المكقؼ التركي مف دعـ حركات كفصافؿ الملاكمة سياسي نا
كدبمكماسيان ،كلـ يلـ بدعـ تمؾ الحركات عسكريان ،بسبب عالقاتو اإلستراتيجية مي الغرب يكاسرافيؿ،
كقد تميز الدعـ التركي في محاكلتو إلنياء األزمات الدا مية في قطاع غزةل
 2.3.2د ر ادد ل ادةربي في دعم ادمقا م ادفلعطيني ادمعلح
ربما مف الصعب اللياـ بتحليؽ ممحص لمعالقات الفمسطينية العربية ،يكابراز منطملاتيا كالمبادئ
التي ارتكزت عمييا في دعـ كمساندة الملاكمة الفمسطينية ضد المشركع الصييكني في فمسطيف الؿ
العلكد السبعة المنصرمة ،كال شؾ ف الدكؿ العربية كال سيما دكؿ الطكؽ شكمت الحاضنة األساسية
لالجفيف الفمسطينييف كالفصافؿ الفمسطينية المسمحةل كمما ال شؾ فيو ،ف اللضية الفمسطينية م مت
ب رة جذب إىتماـ رسمي كشعبي عربي يكاسالمي ،عمى حد سكاء ،فلد لعب الدافي الديني كال لافي
دك نار ساسي نا في إىتماـ كت ييد الدكؿ العربية لملضية الفمسطينية مف بداياتيا

فالبرغك ي،0220 ،

ص0هل

ك اضت الدكؿ العربية عدة حركب ضد إسرافيؿ ،ككانت نتاف الحرب كار ية عمى الشعب الفمسطيني
كالدكؿ العربية التي باتت ت يد السالـ كقبكؿ األمر الكاقي ،ك ر مف عزميا عمى إنياء الكجكد
اإلسرافيمي عمى االرض الفمسطينية ،فمـ تنتصر الدكؿ العربية سكل في حرب 0313ـ يكاجالء
االحتالؿ عف سيناء المصريةل
كحالي نا ،يمكف كصؼ الت ير العربي ،كالسياسات العربية تجاه اللضية الفمسطينية مطمي عاـ
 ، 0200ب نيا ضعيفة بالرغـ مف الت ييد كالدعـ المعنكم كالمالي التي تلدمو الدكؿ العربية مجتمعة،
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 0200كاستمرت حتى مطمي العاـ 0201ـ ،كيكصؼ الكضي العاـ في الدكؿ العربية بعدـ
االستلرار ،ككجكد علبات كتحديات التحكؿ الديملراطي ،ككافة اجتماعات لجنة المتابعة العربية ،سكاء
اجتماع اللاىرة عاـ  ،0200ك اجتماعي الدكحة  ،0200لـ تسفر جميعيا عف جديد يت طى
سيناريكىات السالـ كحؿ الدكلتيف رغـ ت زميما مف قبؿ إسرافيؿ

فجمعة،0203 ،

العربية مف الملاكمة الفمسطينية المسمحة ت تمؼ مف دكلة عربية إلى

ص0هل إال ف المكاقؼ

رل ،ك اصة الدكؿ التي

تشترؾ حدكدىا مي فمسطيفل
 2.3.2.1ع ري
دعمت سكرية الفمسطينييف في استعادة رضيـ المحتمة ،كد مت كبلية الدكؿ العربية بجيكشيا في
حرب  0322ـ لتحرير فمسطيف ،إال ف اليزيمة كانت مف نصيب الجيكش العربية التي د مت لتحرير
فمسطيف مف العصابات الصييكنية فجيش االنلاذه ،كاحتضنت سكرية كاألردف كلبناف الالجفيف
الفمسطينييف عامي 0322ـ ك0301ـ ،إال ف العالقات الفمسطينية -السكرية كانت بيف مد كجز في
فت ارت م تمفة مف عمر اللضية الفمسطينيةل
ال الؼ السكرم -الفمسطيني بدنا كاضحا لمعياف منذ ما بعد حرب كتكبر 0313ـ ،كسعي العرب
لمحاؽ بلطار التسكية المرتلبة ،كمحاكلة رفيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ياسر
عرفات الحفاظ عمى ملعد لمفمسطينييف فييا ،في المل ابؿ رفضت سكريا الد كؿ في معترؾ السالـ
كالتنازؿ عف راضييا ،كك ي نار ما كانت العالقة الفمسطينية -السكرية بيف مد كجز ،فلد كجدت ال كرة
الفمسطينية في البدايات احتضان نا ليا في سكرية ،كفي بدايات الحرب األىمية المبنانية 0310-0311
تحالفت الملاكمة كالحركة الكطنية ال مبنانية مي سكرية ،كلكف ىذا التحالؼ تحكؿ في مرحمة متلدمة
مف تمؾ الحرب األىمية إلى صكمة كاقتتاؿ عبر مكاجيات ضارية ،كسادت جكاء مف التكتر كالحذر
كعدـ ال لة التي تعززت الؿ حرب 0320ـ كحصار بيركت فالطاىر ،0202 ،ص030هل إف التكتر مي
سكرية استعر منذ العاـ 0310ـ ،ـ عاد لمتصاعد منذ عاـ 0323ـ بعد حصار بيركت كما تاله مف
انلساـ في حركة فتي ،كطرد ياسر عرفات مف دمشؽ ،كتمت محاكلة اللضاء عمى تكاجده كعمى
نصاره في شماؿ لبناف ،ك صكص نا م يمي نير البارد كالبداكم في العاـ نفسو فصالي ،0200 ،ص31هل
48

الفصلىالثاني
المقاومةىالفلدطونوةى
المدلحةىفيىقطاعى
األسدغزةيسعى جاىدنا ل مساؾ ب كراؽ المعبة السياسية في المنطلة كفي ملدمتيا الكرقة
كاف نظاـ حافظ

الفمسطينية ،بينما كانت الليادة الفمسطينية تسعى جاىدة ل فالت مف اللبضة السكرية كالمحافظة عمى
استلالؿ اللرار الفمسطيني ،ككاف لبناف الساحة المتنازع عمييا

فالطاىر،0202 ،

ص030هل سعت كافة

الدكؿ العرب ية مف جؿ التحكـ في اللضية الفمسطينية كمنظمة التحرير الفمسطينية كمصيرىا،
باإلضافة إلى األحداث السياسية عمى الساحة العربية التي جعمت الدكؿ تت ذ مكاقفيا إما ضد ك مي
الملاكمة الفمسطينية ،كال سيما حينما يتعمؽ األمر بمصالحيا االستراتيجية العميال
إف العالقات الفمسطينية -السكرية ،عمى المستكل الرسمي مي منظمة التحرير ما قبؿ اتفاؽ كسمك
يكا نشاء السمطة الكطنية ،كانت متكترة في غمب مراحؿ ال كرة الفمسطينية ،غير ف النظاـ السكرم كاف
يدعـ بعض التنظيمات الفمسطينية الملاتمة كالمتكاجدة في الساحة السكرية كالمبنانية ،كاستمر الدعـ
المادم كالعسكرم لتمؾ التنظيمات حتى يكمنا ىذال كألف سكرية ىي الدكلة العربية الكحيدة مف دكؿ
الطكؽ لـ تد ؿ في عممية سالـ مي إسرافيؿ ،ظمت ترفي شعارات التحرير كالملاكمة ،كتدعـ
التنظيمات الفمسطينية المكالية ليا ،كبعد اشتداد الملاكمة الفمسطينية في دا ؿ فمسطيف ،يد النظاـ
السكرم الملاكمة الفمسطينية كاحتضف فصافؿ الملاكمة الفمسطينية كدعميا ،كفي الملابؿ بد ت
العالقات الرسمية مي السمطة الفمسطينية ت ذ طابع نا جديدنا ،كال سيما بعد استشياد ياسر عرفاتل
كفي الم تمر العربي العاـ لدعـ الملاكمة لعاـ 0200ـ ،جدد السفير الس كرم في لبناف عمي
عبدالكريـ عمى دعـ سكرية لمملاكمة كاللضية الفمسطينية رغـ الحرب العدكانية اإلرىابية التي تتعرض
ليا ،فيما كد رفيس المجمس السياسي في حزب المػو ،إبراىيـ ميف السيد ،عمى صمكد سكرية في
مكاجية الحرب اإلرىابية فالكطف ،0200 ،ص1هل فيما تبدؿ مكقؼ النظاـ السكرم مف حركة حماس بعد
ال4
حدكث األزمة السكرية عاـ 0200ل كقد صرح حمد يكسؼ عمى مكقؼ النظاـ السكرم الجديد قاف ن
"ربما كاف ابتعاد حركة حماس عف سكريا ىك الممؼ األشد صعكبة كاألك ر ت ي انر عمى الحركة ،كذلؾ
بحكـ ارتباط ىذا الممؼ بكؿ مف إيراف كحزب اهلل ،كالتي تجمعيما مي حركة حماس مسيرة تاري ية
كمكاقؼ نصرة كدعـ طكيمة ،شعر الجميي نيا ت رت سمب نا ،كشكمت – في الكاقي  -سارة حليلية
لمحركة؛ ألنيا فييمت كك نيا تحكالت في سياؽ التحالفات ،التي طرت بعد الربيي العربي ك التي
استجدت بعد انتكاستو .لـ يكف األمر سيالن عمى ال حركة عندما ات ذت قرارىا بمغادرة دمشؽ ،كلكنو
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غزةال لكجدت حماس نفسيا في دافرة االتياـ بالتكاط مي نظاـ بشار األسد،
منو ،يكا
كاف ق ار نار ال بد

ك سارة الك ير مف دعـ األمة اإلسالمية كالشعكب العربية فيكسؼ0200 ،ه.
 2.3.2.2دبنان
بعد

ركج منظمة التحرير كم سساتيا مف األردف في سبعينيات اللرف العشريف ،اتجيت إلى

لبناف ،كصنعت قاعدة عمميات عسكرية كم يمات لالجفيف جديدة ،لتنطمؽ مف جديد في لبناف عاـ
0310ـل ك اضت فصافؿ منظمة التحرير صراعان عنيفان مي الجيش المبناني لتحليؽ ذلؾ كانتزعت
في اتفاؽ اللاىرة نكفمبر 0303ـ حؽ العمؿ المسمي ف ي لبنافل ـ ما لب ت ف كجدت نفسيا تد ؿ
في مستنلي الحرب األىمية المبنانية ،حيث استيدؼ التحالؼ الكتافبي الماركني الذم شعؿ فتيؿ
الحرب التكاجد الفمسطيني في لبناف فصالي ،0200 ،ص32هل
كتكالت األحداث في الساحة المبنانية كالتي كاف ىميا كقعان عمى منظمة التحرير كالملاكمة
الفمسطينية حرب بيركتل كضعت حرب 0320ـ في لبناف قكل جيش في المنطلة ضد اللكات
المبنانية -الفمسطينية المشتركة ،لذلؾ كاف مآؿ الحرب نتيجة مفركغان منيا ،ك صكصان عندما تالشت
العكامؿ السياسية كاالستراتيجية التي ربما كاف مف ش نيا لصالي إسرافيؿ ،ك تحد مف ياراتيا ،مي
ذلؾ ،فلد كاف لسرعة إ نييار الدفاعات في الجنكب المبناني ،كتفكيؾ الكحدات العسكرية شبو التلميدية
التي قامتيا فصافؿ الملاكمة الفمسطينية ،كقي الصدمة عمى الملاكمة الفمسطينية في لبناف
،0330

فصايغ،

ص23ه ل إف التاري العسكرم المشترؾ لمملاكمة الفمسطينية كال سمطات المبنانية ،تاري يز ر

باألحداث في كافة مراحؿ ال كرة الفمسطينية ،الذم حمؿ اللكة كالضعؼ مع نا ،إال ف لبناف ليا
صكصية م تمفة عف الدكؿ العربية ،فلد تكقؼ دعـ كاحتضاف الملاكمة الفمسطينية مف قبؿ لبناف،
كاقتصر عمى ت ييد حلكؽ الفمسطينييف المشركعة في المحافؿ الدكليةل فيما بد دعـ كاحتضاف
الملاكمة مف قبؿ حزب اهللل كت تي سياسة حزب اهلل المبناني في دعـ الملاكمة الفمسطينية كفؽ
المعطيات التالية فعطية اهلل ،0222 ،ص33ه4
 -ػتبني اللضية الفمسطينية كاالىتماـ بيا كدعميال
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قطاعىاءغزةحركتي حماس كالجياد ،في لبناف ،ـ في إيراف كفي سكريا ،كتلكية العالقات
عمىى احتك
 -العمؿ

بيما إلى درجة عالية جدا ،كالت ير عمييما ،كمؿء الفراغ العربي كاإلسالميل
 السعي لربط الحركتيف المذككرتيف بدكلة إيرافل 2.3.2.3األردن
تتميز العالقات األردنية -الفمسطينية ،بطبيعة اصة ،ت تمؼ في مككناتيا ك دكاتيا كظركفيا عف
العالقات األ رل التي تربط عادة بيف الدكؿ كالشعكب ،يكالى حد ما عف تمؾ العالقات التي تربط
الدكؿ العربية مي بعضيا البعص ،كقد تدا مت في بنافيا عكامؿ دا مية يكاقميمية كدكلية ،ك بعاد
جيبكبكليتكية ،كتحكالت تاري ية قديمة ،فيما بد ت العالقات األردنية -الفمسطينية بعد الحرب العالمية
األكلى ،اتفاقية سايكس بيكك  0300ـ التي دت إلى تلسيـ الكيانات العربية إلى دكؿ متعددة ،فيما
بد ت تمؾ العالقات بالكضكح كالنض بعد قياـ إسرافيؿ عاـ 0322ـ ،يكاقامة الكحدة بيف الضفتيف
عاـ 0312ـ ،التي دت إلى اضعاؼ قياـ الكياف الفمسطيني المستلؿ فنكفؿ ،بدكف ،ص 0هل
فيما تبدلت العالقات األردنية -الفمسطينية ،مف عالقات تعاكف كدعـ لملضية الفمسطينية ،إلى
صراع كليس التعاكف حكؿ مف لو الحؽ بتم يؿ الفمسطينييف كقضيتيـ ،ك قدـ النظاـ الممكي األردني
عمى قمي الملاكمة الفمسطينية المسمحة في يمكؿ /سبتمبر 0312ـ

فنكفؿ ،بدكف،

ص0هل فلد بد ت

االشتباكات العسكرية بيف الجيش األردني كالمنظمات الفدافية دا ؿ م يمات الالجفيف لكضي حد
لحالة التسيب كعدـ االستلرار كالفكضى السياسية التي كانت تعانييا الدكلة األردنية ،كبعد عدة ياـ
اجتمي كزراء ال ارجية العرب في اللاىرة في محاكلة لحؿ األزمة ،كفي كتكبر 0312ـ ،كقي الممؾ
حسيف كرفيس منظمة التحرير الفمسطينية ياسر عرفات عمى اتفاؽ يحد ك ي انر مف الكجكد الفمسطيني
المسمي في المدف األردنية ف بك ركبة ،0200 ،ص31هل
كاف النظاـ األردني يعتبر نفسو ىك مف يم ؿ الفمسطينييف في المحافؿ الدكلية كيعمؿ بكؿ قكتو
ع مى إجبار منظمة التحرير لالنصياع ألكامره ،كيرل ب ف منظمة التحرير عمييا مراجعة النظاـ في
سياساتيا كال سيما ال ارجية ،إلى ف جاء فؾ االرتباط عاـ 0322ـ ،كفي م تمر مدريد لمسالـ
 0330ـ كاف الكفد الفمسطيني ضمف الكفد األردني ،غير ف المفاكضات السرية كتكصؿ المنظمة مي
إسرافيؿ التفاؽ كسمك كاف بم ابة المفاج ة لألردف مي نو رحب باالتفاؽل كبعد تكقيي اتفاؽ كسمك
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غزةإسرافيؿ في الكاليات المتحدة األمريكية اتفاؽ إعالف المبادئ التي ميدت
قطاعىمي
األردف
بيكـ ،كقي

الطريؽ لمتكقيي عمى معاىدة السالـ بينيما ،كاعتبرت تمؾ الك يلة ،كؿ ك يلة رسمية عمنية بيف
الحككمة األردنية يكاسرافيؿ ،كالتي شارت في ديباجتيا إلى ف اليدؼ مف المفاكضات ىك في تحليؽ
السالـ العادؿ كالدافـ كالشامؿ بيف الدكؿ العربية كالفمسطينييف يكاسرافيؿل كفي  01يكليك 0332ـ كقي
األردف يكاسرافيؿ في كاشنطف ،اتفاقية انياء حالة الحرب بينيما ،كالتي عرفت بػ "إعالف كاشنطف"،
كفي  00كتكبر  0332ـ ،كقي األردف مي إسرافيؿ معاىدة السالـ كالتي عرفت باسـ اتفاقية "كادم
عربة"

فنكفؿ ،بدكف،

ص00هل إف تاري

العالقات األردنية -الفمسطينية ،يحمؿ الك ير مف األحداث

السياسية كاألمنية كاالقتصادية حتى يكمنا ىذا بعد طرح فكرة االتحاد الككنفدرالي بلكة مف قبؿ
المفكريف كالسياسييف الفمسطينييف كاألردنييف بعد االنلساـ الفمسطيني كانتلاؿ ملر السمطة الكطنية
الفمسطينية إلى الضفة الغربيةل
إف التاري العسكرم ما بيف األردف كفمسطيف ،تاري يحمؿ اإليجاب كالسمب ،حيث شاركت األردف
في حربي عاـ 0322ـ ،ك 0301ـل كساعدت الملاكمة الفمسطينية المسمحة في حرب الكرامة ،غير
ف األردف البمد العربي الكحيد الذم ضرب بكؿ قكة الملاكمة الفمسطينية ك كناتيا العسكرية في يمكؿ
 0312ـ ،كطرد الملاكمة المسمحة التي كانت تمتحـ مي العدك اإلسرافيمي عمى الحدكد األردنية
الف مسطينية ،مما جعؿ الملاكمة الفمسطينية ت سر طكؿ حدكد مشتركة مي فمسطيفل ما فيما يتعمؽ
بدعميا عممية السالـ فيي يضان د مت مي إسرافيؿ في عممية سالـ ،كجاءت ر ية السياسة األردنية
ب ف السالـ يكاقامة الدكلة الفمسطينية عمى حدكد 0301ـ ،ىي مصمحة لجميي األطراؼ العربية
يكاسرافيؿل كمي ف مصر كلى الدكؿ العربية التي كقعت اتفاؽ سالـ مي إسرافيؿ ،إال ف العالقات
السياسية اقتصرت ما بيف النظاـ المصرم يكاسرافيؿ ،دكف تطبيي لمعالقات ،كما زاؿ األمف اللكمي
المصرم يعتبر إسرافيؿ ىي مصدر التيديد في المنطلة العربية ليا ،ما األردف فلد طبعت العالقات
مي إسرافيؿ كدعمت عممية السالـ في المنطلة بشكؿ كبرل
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 2.3.3.4مصر

يعتبر األمف اللكمي المصرم مف برز دكافي إىتماـ مصر بلضية فمسطيف ،حيث ف حدكد مصر
الشرقية ىي مصدر ال طر الدافـ عمى مر العصكرل فمعظـ الغزكات التي د مت مصر جاءت عبر
فمسطيف بكابتيا الشرقيةل
إف اللضية الفمسطينية عمى رس كلكيات اإلىتماـ الدبمكماسي كالسياسي لمصرل فما زالت العليدة
العسكرية المصرية حتى بعد التكقيي عمى معاىدة السالـ المصرية -اإلسرافيمية عاـ 0313ـ ،ترل
في الحدكد الشرقية بم ابة مصدر التيديد الرفيس لألمف اللكمي المصرمل كقد زاد االىتماـ المصرم
باللضية الفمسطينية في الفترة األ يرة فيما يتعمؽ بالجيكد السممية كالدبمكماسية لتسكية الصراع
العربي -اإلسرافيمي فالبرغك ي ،0220 ،ص01ه ل كتباينت السياسة المصرية ما بيف الدعـ الدبمكماسي إلنياء
الصراع ،كالدعـ المعنكم لمملاكمة الفمسطينية في ملاكمة االحتالؿ ،كفل نا لطبيعة النظاـ الحاكـ
كسياساتول
مف الكاضي ف الدكر المصرم قبؿ كرة  01يناير 0200ـ ،عف الدكر المصرم بعدىا ،فنظاـ
محمد حسني مبارؾ ،دعـ عممية السالـ كسار في درب السالـ مي إسرافيؿ ،كلعب دك انر بار ناز في
عممية السالـ اإلسرافيمية -الفمسطينية ،كال سيما في االتفاقات التي تبعت اتفاؽ كسمكل كبعد كرة 01
يناير المصرية تغيرت السياسة المصرية بشكؿ مباشر عمى اللضية الفمسطينية ،عمى كافة الصعد
كالمستكياتل عاد الدكر المصرم ليدعـ اللضية الفمسطينية بلكة في المحافؿ الدكلية ،كمحاكالتو
الح ي ة لتحليؽ المصالحة ال فمسطينية ،كقد تطكر المكقؼ المصرم الرسمي بعد ال كرة فيما ي ص
الملاكمة الفمسطينية ،كمف ىـ التطكرات ىك ،مكقؼ رفيس المجمس العسكرم ،المشير محمد حسيف
ال
طنطاكم ،الذم قاؿ ،ب ف قطاع غزة يشكؿ عملان استراتيجيان لمصر ،األمر الذم اعتبرتو إسرافيؿ تحك ن
طي انر في المكاقؼ المصرية

فبشير،0203 ،

ص003ه ل كتكصؼ السياسة المصرية بعد عزؿ الرفيس

المصرم السابؽ محمد مرسي تجاه قطاع غزة ،باالنلطاع مي حركة حماس التي تحكـ قطاع غزة،
إال في حاالت نادرة التي يتـ التنسيؽ ليا عمى عمى مستكل ما بيف م سسات الدكلة المصرية كرفيس
المكتب السياسي لحركة حماس ،كتتذرع مصر باألكضاع األمنية في سيناء ،ككذلؾ باالنلساـ
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غزة جؿ فتي معبر رفي بشكؿ دافـ كمستمر حفظ األمف عمى المعبر مف قبؿ
اعى مف
كتطالب
الفمسطينيل

السمطة الكطنية الفمسطينية كالتكافؽ بيف التنظيمات الفمسطينية عمى إجراء المصالحة الفمسطينيةل
 2.3.2.5ادع دان
إف الدعـ السكداني لملضية الفمسطينية ظؿ ابت نا عبر م تمؼ العيكد ،غير ف دعـ اإلسالمييف
ط ظؿ ابتان في السياسات السكدانية منذ تكلييـ

في السكداف لملضية الفمسطينية لـ ي رج عف

الحكـ ،بؿ تطكر الدعـ السكداني لمملاكمة الفمسطينية ،يكاف ظالالن مف الشؾ ربما تحكـ حكؿ تصعيد
تسييؿ الدعـ اإليراني لحماس عبر السكداف ،فلد اشتدت في السنكات األ يرة حركة نلؿ األسمحة
اإليرانية إلى قطاع غزة ،عبر السكداف لتكاصؿ سيرىا عبر مصر ،ـ إلى سيناء ،فغزة

فحمد،0203 ،

ص01ه ل إف قضية تسييؿ د كؿ السالح مف دكؿ اقميمية كعربية إلى الملاكمة المسمحة في غزة حليلة
دامغة ال لبس فييا ،كال سيما الصكاري كمدافي الياكفل غير ف مكضكع تيريب السالح كتسييؿ
د كلو إلى غزة يبلى لغ ناز محي انر لـ تستطي جيزة الم ابرات كشفو رغـ كؿ اإلمكانيات التكنكلكجية،
كلـ تستطي قكات األمف كالجيكش اللضاء عميول إال ف إسرافيؿ قدمت عمى عدة عمميات عسكرية
نكعية ضد شحنات األسمحة اللادمة عبر السكدافل
قدمت إسرافيؿ عمى تنفيذ عدة ىجمات عسكرية عمى السكداف بيدؼ مني تيريب السالح إلى
قطاع غزة ،شيرىا 4نفذت طافرات إسرافيمية غارة في ابريؿ 0200ـ استيدفت سيارة عمى طراؼ
بكرت سكداف بكالية البحر األحمر كقتمت راكبييا ،كفي يناير 0223ـ ،تعرضت قافمة لميربي
األسمحة بذات المنطلة للصؼ يعتلد انو إسرافيمي لكقؼ تيريب األسمحة مف إيراف إلى غزةل كقصفت
إسرافيؿ في كتكبر 0200ـ  ،مصني اليرمكؾ لمصناعات الحربية ،كقالت السمطات السكدانية حينيا
إف  2طافرات إسرافيمية نفذت اليجكـ

فسكدانيكف،

0202هل ككشؼ تلرير إسرافيمي 4قصؼ مصني

"اليرمكؾ" السكدانى استيدؼ سمحة إيرانية كصكاري

"فجر" كانت سترسؿ إلى غزة

فاليكـ السابي،

0200هل
نفت الحككمة السكدانية اتيامات إسرافيؿ لم رطكـ بتصنيي كتصدير الصكاري التي تست دميا
حركة الملاكمة الفمسطينية في قصؼ إسرافيؿ ل كجاء الرد عمى االتيامات كالتصريحات اإلسرافيمية
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ارجية السكداني عمي كرتي ،الذم نفى بشكؿ قاطي ف يككف السكداف قد رسؿ
عمى لساف كزير ال

ية صكاري لحركة الملاكمة اإلسالمية "حماس"ل كتساءؿ كرتي" 4كيؼ يمكف لمصكاري التي زعـ
نيا سكدانية ف تصؿ إلى حركة حماس كىناؾ  00لؼ كيمكمتر تسيطر عمييا األقمار الصناعية
اإلسرافيمية كالعالمية التي تدعـ إسرافيؿ ،كالجيش المصرم يلؼ عمى ىذه الحدكد شب ار شبرا ،ككيؼ
يمكف ليذه الصكاري

ف تد ؿ "ل كقاؿ كزير ال ارجية في حديث ل ذاعة السكدانية ،الجمعة 01

يكليك 0202ـ ،إف ىناؾ ت طكي ار لبعض المعدات ال يمكف لمسكداف ف يصنعيا لكف "حماس" بالرغـ
مف ذلؾ تحصؿ عمييا ،كتابي "ما يزع إسرافيؿ ف يككف في حشافيا ىذا الكاقي المتفجر الذم
يصني يكميا مف المعاناة قكة تدمر العدك مف الدا

ؿ"فسكدانيكف،

0202هل كي تمؼ الدعـ السكداني

لملضية الفمسطينية كف صافميا المسمحة ،ب نو يحظى بدعـ كاحتراـ النظاـ الحاكـ كالمعارضة ،كال سيما
العمؿ العسكرمل
فلد طالب حزب المعارضة في السكداف -حزب الم تمر الشعبي ،الذم يم ؿ جماعة اال كاف
بمد حركة حماس
المسمميف في السكداف في يكليك 0202ـ ،نظاـ عمر حسف البشير كالدكؿ العربية ٌ
بالسالحل كقاؿ نافب األميف العاـ لمم تمر الشعبي ،إبراىيـ السنكسي " 4الكاليات المتحدة تدعـ إسرافيؿ
بالسالح فما الذم يجعمنا نستحي مف دعـ حماس بالسالح"ل كت تي تصريحات السنكسي في إطار
م ازرتو لمحككمة فيما تفعمو مف دعـ عسكرم لمحركة الفمسطينية في ال فاء ،اصة بعد ف تكعدت
برد قاس بعد اكتشافيا ف الصكاري التي تضرب العمؽ اإلسرافيمي سكدانية الصنيل
إسرافيؿ ال رطكـ ٌ
كنشرت صحيفة يديعكت حرنكت اإلسرافيمية في شير يكليك 0202ـ ،ف الصكاري التي تست دميا
حركة حماس في قصؼ العمؽ االستراتيجي إلسرافيؿ كتست دميا حماس سكدانية المصدر ،كقالت4
" عمى ال رطكـ ف تتحمؿ رد الحككمة اإلسرافيمية" فجريدة العرب الدكلية ،0202 ،ص2هل
تباينت مكاقؼ الدكؿ العربية مف الملاكمة الفمسطينية المسمحة ،كفلان لمصالحيا اللكمية ،كما
يفرضو الكاقي السياسي في المنلطة العربية بشكؿ عاـ ،حيث ف الدكؿ التي د مت مي إسرافيؿ في
اتفاقات سالـ تفضؿ

يار السالـ مي إسرافيؿ عمى

يار الملاكمة المسمحة في استرداد األرض

الفمسطينية المحتمة ،كبالتالي ينعكس تكجيات الدكؿ العربية عمى دعميا ل يار الملاكمة الفمسطينية
في قطاع غزةل
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فصافؿ الملاكمة الفمسطينية عمى دعـ بعض الدكؿ العربية كاإلقميمية لمملاكمة
كدت قيادات في

الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة ،ك كضي الليادم في حركة حماس اسماعيؿ رضكاف ب ف "الملاكمة
تعمؿ مف جؿ الدفاع عف فمسطيف كتسير في طريؽ التحرير ،لذا كاجب عمى امتنا العربية دعـ
الملاكمة ،كىناؾ بعض الدكؿ العربية كاإلسالمية تدعـ الملاكمة ،كلكف ىناؾ دكؿ ال تدعـ الملاكمة
بسبب د كليا في سالـ مي إسرافيؿ" فرضكاف0200 ،ه ل كفيما يرل الليادم في الجياد اإلسالمي حمد
المدلؿ نو ال يكجد دعـ عربي رسمي سكل لكجستيان ،ما الدكلة اإلقميمية الكحيدة التي تدعـ الملاكمة
الفمسطينية المسمحة مالي نا كعسكري نا ىي إيراف فالمدلؿ0200 ،هل كعف حجـ الدعـ يلكؿ عضك المكتب
السياسي لمجبية الشعبية جميؿ مزىر "إف الدكؿ العربية تلدـ دعمان معنكيان كسياسيان ،ما الدعـ
العسكرم الملدـ ىك مف الدكلة اإلقميمية إيراف"ل كيرل ف الدعـ العربي بكؿ األحكاؿ غير كاؼ ،ألف
االحتالؿ يسعى كيعمؿ الستنزاؼ قدرات يكامكانيات الملاكمة ،مف الؿ تفكقو العسكرم يكامكانياتو،

كىذا يتطمب مف الدكؿ العربية تلديـ دعـ مادم كمعنكم مف جؿ التغمب عمى ىذا التفكؽ كالتحرير

فمزىر0200 ،هل
كبالرغـ مف الدعـ الملدـ كتبايناتو العربية كاإلسالمية كاإلقميمية كبم تمؼ نكاعو ،يمكف اللكؿ ب ف
مكقي قطاع غزة كمكانتو الجغرافية ساعدت ك ي انر عمى تنفيذ إرادة فصافؿ الملاكمة كاالنطالؽ بالعمؿ
المسمي بلكة مف جديد في اللطاعل باإلضافة إلى االنسحاب اإلسرافيمي مف قطاع غزة عاـ 0221ـ،
ساعد الملاكمة في حرية التنلؿ كالحركة يكاعداد ملاكميف بالماؿ كالسالح ،م ف الطبيعة الديمغرافية
للطاع غزة ىي ت العمؿ بحرية كبر مف م منطلة

رل في فمسطيفل كتبلى طرؽ تيريب السالح

كنكعياتو إلى قطاع غزة غامضة كغير معمنة ،بالرغـ مف المراقبة المستمرة مف قبؿ قكات االحتالؿ
اإلسرافيمي ،كاألقمار الصناعية ،ككافة كسافؿ األمفل كىذا يدؿ عمى ف الملاكمة الفمسطينية المسمحة
استطاعت العمؿ بكفاءة كقدرة عالية فالتسميي ،كالتدريب ،كاإلعداد ،كالتجييزه ،كنس عالقات قكية
مي الدكؿ الداعمة ليا إقميمي نا كعربي نال

56

الفصلىالثاني
المقاومةىالفلدطونوةى
المدلحةىفيىقطاعىغزة

 2.4ادمبحث ادثادث :تط ر ادمقا م ادفلعطيني ادمعلح في قطاع غزة

ال يكجد الفات جكىرية ،ك ذات ش ف ،في تعريؼ اللكة  Powerك تحديد الملصكد منيال
فمعظـ التعاريؼ تلرر ف اللكة ىي اللدرة عمى الت ير في سمكؾ اآل ريف ،ك التحكـ في سمككيـ
تجاه قضية معينةل كنظ انر إلى ف ىذه التعاريؼ قد حصرت نطاقيا في عممية الت ير ،فإف الميتميف
في العالقات الدكلية كش كنيا قدمكا تعاريؼ ك ر كضكح نا نظ نار لربط اللكة في عالقات الدكؿ ،كىك
األساس في تطبيلات اللكة ك ارىا العمميةل كبصكرة رمزية ،فإف اللكة ىي 4قدرة ف ه عمى دفي فبه
إلى ف يفعؿ فسه ،ك ال يفعؿ فصه ،بمعنى ف تسمي م العالقة بلياـ إحدل الحككمات بحمؿ
حككمة دكلة ما عمى ف تتبي سمكك نا معين نا لـ تلـ با تياره بمحض إرادتيا ،ك ف تجعميا تلدـ عمى
اللياـ ب عماؿ ال ترغب باللياـ بيا ،ك تمنعيا مف اللياـ ب فعاؿ ترغب في اللياـ بيا

فحسيف،0200 ،

ص122-123هل
يم ؿ الصراع صمب عالـ السياسة ،كي كد ذلؾ العالـ ىانز مكرجن ك  Hans Morgenthauفي
كتابو "عمـ السياسة" ،يستكم عالـ السياسة الدكلي كعالـ السياسة الكطني -ب نو عالـ الصراع مف
جؿ اللكة

فبدكم كمرسي ،0333 ،ص

010ه ل كتكمف ىمية اللكة في قدرتيا عمى الت ير ،كتستند اللكة

بشكؿ عاـ عمى امتالؾ الدكلة لعناصر ساسية متعملة بال صافص كالمكارد كاللدرات كالم سسات
التي تشكؿ بمجمكعيا قدرة الدكلة الحيكية التي تمكنيا مف فرض ياراتيا عمى اآل ريف كفلان لمكجية
التي ت دـ مصالحيال كتظير ىذه العناصر ب شكاؿ متعددة كمتنكعة ،كالمساحة الجغرافية ،كعدد
السكاف ،كالمكارد الطبيعية ،كالفعاليات كالم سسات ال لافية ،كالحالة المعنكية لمشعب كغيرىا

فحسيف،

 ،0200ص123هل
إف طبيعة الدكر الذم تضطمي بو اللكة العسكرية كالمياـ المككمة إلييا كالنتاف المترتبة عمى م
فعؿ تلكـ بو جعمتيا كبر ك ض ـ كسافؿ اللكة بالنسبة لمدكلةل ففشؿ اللكة االقتصادية لدكلة ما قد
ي دم إلى الفلر ،بينما قد يعني فشؿ اللكة العسكرية ليا المكتل كتشمؿ اللكة العسكرية ألم دكلة،
بصفة رفيسة ،قكاتيا المسمحة بفركعيا البرية كالجكية كالبحرية ،كتسميحيا التلميدم ،كغير التلميدم،
ككفاءتيا اللتالية ،كمكاقي انتشارىا ،إضافة إلى العالقات الدفاعية التي تربط الدكلة بالدكلة األ رل،
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غزةتحالؼ عسكرم ،يكالى العنصر العسكرم الفرعي المتم ؿ بالصناعات الحربية
تعاكفى ك
بما تشممو مف

كتطكيرىا في المستلبؿ ،كما تشكؿ ىذه اللكة في الكقت ذاتو مكرد قكل يمكف ف يدعـ سس اقتصاد
الدكلة ،كدفاعيا عمى مستكيات

رل فحسيف ،0200 ،ص102هل

مف الؿ ما سبؽ ،يمكف لنا اللكؿ ب ف اللدرة العسكرية لمدكلة بجانب عناصر اللكة األ رل ،تحدد
قكتيا كقدرتيا في العالقات الدكليةل غير ف ظركؼ حركات التحرر الكطني مف حيث التشكيؿ
كاللدرة ت تمؼ عف الدكؿ ،حيث ف كسافؿ الملاكمة المسمحة ت تمؼ كفلان لطبيعة الصراع الدافر،
كمراحمو التاري يةل فلد تككف كسافميا نكعية كم رة ،ك بسيطة ،ك استراتيجية ،كتكمف قكة الملاكمة
المسمحة في قدرتيا عمى الت ير بالعدكل فالملاكمة المسمحة ىي ال يار األكؿ لدل حركات التحرر،
كىك ال يار االستراتيجي في عممية التحرر مف االحتالؿ بالرغـ مف كجكد يارات كبدافؿ

رلل كال

نستطيي ف ننكر ب ف حركات التحرر الكطني ال تمتمؾ سكل العزيمة كاإلرادة كبعض اإلمكانيات
المادية البسيطة التي تساعدىا عمى ممارسة العمؿ الملاكـل غير ف طبيعة مكاجيتيا لمعدك في
الدا ؿ الفمسطيني ،ي ر بشكؿ مباشر في قدرتو األمنية كالسياسية كاالقتصادية ،م ف االحتالؿ
يفرض حصا انر سياسيان كاقتصاديان عمى غزةل كىذا يعني لنا ب ف الملاكمة الفمسطينية المسمحة برغـ
كافة ال سافر التي تتكبدىا ،ككذلؾ الشعب الفمسطيني جراء السياسات االحتاللية ،إال نيا ال يار
الرفيس في عممية التحرر الكطني ،كفي قناعة الشعب الفمسطينيل
 2.4.1جذ ر ادمقا م ادمعلح في قطاع غزة
قاكـ قطاع غزة االحتالؿ اإلسرافيمي في كؿ مراحؿ كمحطات تاري اللضية الفمسطينية ،كالتي
بد ت منذ بداية اليجرات الصييكنية عمى فمسطيف ،مرك نار بالحركب العربية -اإلسرافيمية ،التي كانت
غزة فييا منطلة االرتكاز النطالؽ اللكات العربية إلى فمسطيف ،كال سيما اللكات المصريةل باإلضافة
إلى انطالؽ الش اررة األكلى لالنتفاضات الفمسطينية مف قطاع غزةل
بعد ىزيمة العرب في حربيـ األكلى مي إسرافيؿ عاـ 0322ـ ،كعمى ر اتفاقية اليدنة المكقعة
في ركدس بيف الكفديف اإلسرافيمي كالمصرم عاـ 0323ـ تحددت ارطة منطلة غزة ،كبد فصؿ
جديد مف حياة شعبنا الفمسطيني ،فبعد ف كانت ىذه المنطلة تعرؼ بمكاء غزة كالتي ضمت ربي مدف
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غزةتعرؼ باسـ "المناطؽ ال اضعة لرقابة اللكات المصرية في فمسطيف" ،كبعد
صبحت
كستيف قرية،

كرة  03يكليك  0310ـ ،كقمب نظاـ الحكـ في مصر ،ظمت السياسة المصرية الرسمية حتى عاـ
 0311ـ ،مشدكدة لملضايا المحمية المصرية بشكؿ عاـ ،كحينما كاجو سكاف قطاع غزة مشركع
ال،
التكطيف في سيناء عاـ 0311ـ مف الؿ المظاىرات العارمة التي لـ يشيد قطاع غزة ليا م ي ن
عمف جماؿ عبد الناصر ب نو لف يسكت عمى العدكاف اإلسرافيمي عمى غزة ك عمى مشركع التكطيف،
كبعد الغارة الكحشية عمى غزة عاـ  0311ـ كالغارات التي تمتيا مف قبؿ الجيش اإلسرافيمي عمى
مدينة انيكنس كعمى مكاقي الجيش المصرم في غزة ،قرر جماؿ عبد الناصر ما يمي

فالصكراني،

بدكف ،ص02-0ه4
0ل ضركرة شراء األسمحة لمكاجية التيديد كالعدكاف اإلسرافيمي عمى غزة
0ل السماح لمفدافييف الفمسطينييف في قطاع غزة باالنطالؽ إلى دا ؿ إسرافيؿل
كبعد احتالؿ الضفة الغربية كقطاع غزة عاـ 0301ـ ،كاف مف الطبيعي بركز مكاقؼ فمسطينية
م تمفة حكؿ الملاكمة المسمحة ،جزء منيا م يد ليا كمدافي عنيا ،كل ر رل ضركرة االبتعاد عنيا
كفان مف ازدياد البطش ا إلسرافيمي بالسكافل كلكف طبيعة الكقافي الميدانية بتت ف مسيرة الملاكمة
انطملت ،كبد رجاليا يبح كف عف األسمحة كالذ افر ،كتعبفة عضافيـ كمناصرييـ ،كعف مصدر
لمدعـ المادم كالمعنكم مف الدا ؿ كال ارج لضماف استمرارىـل كبالرغـ مف عدـ التكاف مي قكة
االحتالؿ ،فلد بد الفدافيكف 1عمميـ عمى نطاؽ كاسي كمك ؼ في السنكات التي تمت ىزيمة 0301ـ،
ال ،ألنيا تحت سيطرة
حتى ف جنكد االحتالؿ لـ يعكدكا يتمتعكف بحرية الحركة في األرض المحتمة لي ن
الفدافييف ،الذيف جمعكا كميات كبيرة مف السالح ،كالبنادؽ كاللنابؿ كالمتفجرات ،ك صبحت م يمات
الالجفيف مراكز لنشاطيـ

ف بك عامر،0200 ،

ص0001ه ل كقد مارس العمؿ الفدافي في قطاع غزة حتى

عاـ 0313ـ العديد مف التنظيمات الفمسطينية التي ترتكز غمبيا في ال ة تنظيمات كىي

فالبطش،

 ،0201ص002ه4

1

انتشر لفظ فدافي عمى الفمسطيني الذم يلاكـ االحتالؿ اإلسرافيمي بالسالح في حلبة الستينيات كالسبعينيات مف

اللرف المنصرـل
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الشعبية 4كىي مجمكعات كانت ب غمب عناصرىا تعمؿ ضمف جيش التحرير
كليا 4قكات التحرير

الفمسطيني الذم شكمتو منظمة التحرير الفمسطينية بليادة المكاء كجيو المدني ،كبعد عاـ 0301ـ
بليت ىذه المجمكعات تمتمؾ كميات مف السالح استطاعت تنظيـ نفسيا بعد سابيي مف االحتالؿ
لتطبيؽ العمؿ الفدافي ،كانت العمميات العسكرية ىـ سماتيال
انييا 4حركة التحرير الكطني الفمسطيني فتي 4كقد كاف ليا مجمكعات ك يرة إف لـ يكف غمب
مجمكعاتيا بعد عاـ  0301ـ في قطاع غزة كجنكب الضفة الغربية ،كالتي صبي مف السيؿ التكاصؿ
بينيا بعد االحتالؿ كبناء مجمكعات جديدة ،كانطالؽ العمؿ المسمي مف قطاع غزةل
ال يا 4الجبية الشعبية لتح رير فمسطيف 4اندرج عناصرىا باألساس مف حركة اللكميف العرب ،كالتي
كانت تضـ مجمكعات م تمفة ،مارست العمؿ الفدافي في قطاع غزة بعد العاـ 0301ـل
كنفذت الملاكمة الفمسطينية المسمحة عدة نكاع مف العمميات العسكرية ضد قكات االحتالؿ
كالمستكطنيف في قطاع غزة كالضفة الغربية ك راضي عاـ  ،0323كمف شير تمؾ العمميات المكاجية
المباشرة بالرشاشات كالبنادؽ ال فيفة ،كعمميات التفجير بالعبكات كاللنابؿ اليدكيةل كبرزت منذ كاسط
سنة  0321ظاىرة جديدة كىي ،مرحمة الطعف بالسكاكيف ،نفذىا فمسطينيكف ضد المستكطنيف
اإلسرافيمييف ،ما دفي ب شمكفيؿ غ كريف منسؽ األنشطة العسكرية في األراضي المحتمة لينصحيـ ف
يحممكا سمحة حيف يمركف في المناطؽ العربية ف بك عامر ،0200 ،ص0003هل
كفي عاـ  0321ـ انطملت ش اررة االنتفاضة الفمسطينية األكلى في ال كرة الفمسطينية المعاصرة مف
قطاع غزة ،التي بد ت جماىيرية تشمؿ كافة الطب لات االجتماعية ،كقد انطملت مي بداية االنتفاضة
التيارات اإلسالمية في العمؿ العسكرمل مف الؿ مجمكعات صغيرة تكاجو قكات االحتالؿ باألسمحة
ال فيفة كالعبكات الناسفةل
كيذكر عدناف بك عامر عدة سباب دت لتطكر الملاكمة المسمحة في فمسطيف بعد االحتالؿ
الكامؿ كىي ف بك عامر ،0200 ،ص0032ه4
0ل حجـ اللمي الذم تعرض لو الفمسطينيكف مبك نار
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غزة بعد ف سرح االحتالؿ زىاء مسة لالؼ مكظؼ ،ك حرؽ مراكب الصياديف
بينيـ،
0ل تفشي البطالة

ليحرميـ مف مصادر رزقيـل
3ل الت ير المممكس لجيش التحرير الفمسطيني المتكاجد في قطاع غزة ،حتى لحظة كقكع االحتالؿ،
كبلاء بعض فراده في اللطاع إلى ما بعد االحتالؿل
2ل ال برة الكطنية الم زكنة لدل الفمسطينييف منذ مكاجية اللكات اإلسرافيمية مي بدايات إنشاء دكلة
االحتالؿل
كمما تلدـ نجد ف الملاكمة الفمسطينية المسمحة بلطاع غزة ،قد عادت اللضية الفمسطينية إلى
المكاجية مرة

رل ،إال ف انشغاؿ العرب ب زماتيـ الدا مية ،كتطكر نظرية الردع اإلسرافيمية ،جعؿ

السجاؿ يدكـ ما بيف صحاب األرض كالحؽ كالمحتؿ اإلسرافيميل
 2.4.2تط ر ادمقا م ادمعلح في قطاع غزة 2005-2000
تفجر بركاف الشعب الفمسطيني في صكرة انتفاضة جماىيرية عارمو عاـ 0321ـ ،امتدت مف
قطاع غزة إلى الضفة الغربية ،ك عادت فرض اللضية عمى الساحة الدكلية ،كلعؿ مف ىـ النتاف
السياسية التي سفرت عنيا االنتفاضة ىك انتلاؿ مركز ال لؿ في النضاؿ الفمسطيني مف ال ارج إلى
الدا ؿ ،متحر نار مف الييمنة العربية

فالشريؼ،0330 ،

ص020هل كبتغير مكازيف اللكل في العالـ بعد

سلكط االتحاد السكفيتي السابؽ ،كالحرب ال ميجية ال انية عمى العراؽ ،عمف الرفيس األمريكي جكرج
دبميك بكش ،عف م تمر سالـ عالمي ،مف جؿ إنياء الصراع الفمسطيني -اإلسرافيمي ،بمكافلة
إسرافيميةل كمي إعالف االستلالؿ ،كمشركع السالـ الفمسطيني ،في دكرة المجمس الكطني الفمسطيني
التاسعة عشرة في الجزافر عاـ  0322ـ ،نيت منظمة التحرير الفمسطينية مرحمة كاممة مف مراحؿ
عمميا التنظيمي كالسياسي ،لتد ؿ غمار مرحمة

رل ،كىي مرحمة ىجكـ السالـ

فشبيب،0333 ،

ص22ه ل كتكممت عممية السالـ بالنجاح ككقعت منظمة التحرير مي إسرافيؿ اتفاؽ "إعالف المبادئ"
عاـ  0333ـ ،المكقعة في كسمك ،كما تالىا مف اتفاقيات بيف الجانبيف عاـ 0332ـ ،ك0331ـ،
كرحمت اللضايا األساسية لممرحمة النيافية التي كاف سلفيا األعمى  1سنكات

فقاجة،0200 ،

ص323ه ل

غير ف إسرافيؿ فرغت عممية السالـ مف مضمكنيا ،كلـ تمتزـ باالتفاقيات المكقعة مي السمطة
الفمسطينية ،كمضت المدة اللانكنية في االتفاقيات لحؿ اللضايا النيافية ،كرفضت إسرافيؿ تلديـ ما
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الفصلىالثاني
المقاومةىالفلدطونوةى
المدلحةىفيىقطاعىغزة
لمفمسطينييف ،في م تمر كامب ديفيد 0222ـ ،كعاد الرفيس السابؽ ياسر عرفات
جاء باالتفاقيات

دكف ف يكقي م اتفاؽ مي إسرافيؿ ،كبعد فترة قصيرة انطملت انتفاضة االقصى المسمحة عاـ
0222ـل
بد ت انتفاضة األقصى بمظاىرات عارمة ضد اقتحاـ شاركف إلى المسجد األقصىل كمف ـ
التحمت الفصافؿ الفمسطينية الم يدة كالمعارضة ألكسمك في ملاكمة االحتالؿ بداية باالشتباكات
المتفرقة كال فيفة ،كمف ـ بد تنظيـ االنتفاضة المسمحة مف قبؿ الفصافؿ كاللكل الكطنيةل فيما يلكؿ
ماجد كيالي عف انتفاضة األقصى ب نو مف الصعب دراستيا بصفتيا انتفاضة تلميدية ،شعبية،
كمدنية ،فيي ،منذ بدايتيا ،تحكلت إلى شكؿ الملاكمة المسمحة الذم طغى ،ركيدنا ركيدنا ،عمى مجمؿ
فعالياتيا الشعبية -المدنية فكيالي ،0220 ،ص23هل
يمكف تفسير عكدة يار الملاكمة المسمحة في انتفاضة األقصى لعدة سباب ،ىميا4
ال 4فشؿ المفاكضات الفمسطينية ك يار عممية السالـ ،بسبب التعنت اإلسرافيمي كعدـ تلديـ
كن
استحلاقات عممية السالـل
اني نا 4زعزعة مف المستكطنات اإلسرافيمية عمى األراضي الفمسطينية ،كتلكيض مف المستكطنيف في
األراضي المحتمة ،بعد ف بت بالتجربة ف إسرافيؿ تستغؿ مسار التسكية لتعزيز النشاط االستيطاني
في ىذه األراضي ،الذم ازداد بنسبة الضعؼ الؿ علد التسعينات فكيالي ،0220 ،ص23هل
ال ان 4انتياج طريؽ المزاكجة بيف االنتفاضة كالملاكمة مف جية ،كبيف المفاكضة مف جية

رل،

لرفي تكمفة الكجكد االحتاللي اإلسرافيمي في األراضي الفمسطينية فكيالي ،0220 ،ص23هل
رابعان 4كاف مف المتعذر عمى الفمسطينييف ،ألسباب مكضكعية ،االقتصار في مكاجياتيـ مي االحتالؿ
عمى كسافؿ االنتفاضة األكلى ،المتم مة ب شكاؿ الملاكمة الشعبية المدنية ،بسبب
االحتالؿ مف التجمعات كالمدف الفمسطينية فكيالي ،0220 ،ص23هل
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الفصلىالثاني
المقاومةىالفلدطونوةى
المدلحةىفيىقطاعى
كسافؿغزةالملاكمة الفمسطينية بعد عكدة قكات منظمة التحرير الفمسطينية التي شكمت
امس نا 4تطكر

السمطة الكطنية الفمسطينية ،كالتي حصؿ بعض الضباط فييا عمى شيادات عسكرية مف المعاىد
كالكميات الحربيةل
 2.4.2.1انتفاض األقصى 2000م
يرصد كماؿ عالكنو في دراستو "انتفاضة األقصى في فمسطيف 4االنتفاضة الفمسطينية الكبرل
ال انية" مراحؿ تطكر انتفاضة األقصى مف المظاىرات العامة إلى العمميات العسكرية العنيفة مي
قكات االحتالؿ ،عمى النحك التالي فعالكنة0203 ،ه4
المرحمة األكلى 4انطالؽ مسيرات كمظاىرات شعبية عامة كصمكات إسالمية جماعية في فمسطيف،
نظمت بعد داء الصمكات في المساجد اإلسالمية بفمسطيف ك اصة المدف الكبرل ،بدعكة التيارات
الكطنية كاإلسالمية فانطملت مف الساحات العامة في المناطؽ الفمسطينيةل
المرحمة ال انية 4تسابؽ شباب فمسطيف في مالحلة قكات االحتالؿ اإلسرافيمي يكامطارىـ الك يؼ
بالحجارة باأليدم كالملاليي كالزجاجات الفارغة كالحارقة عند مدا ؿ كشكارع المدف الفمسطينية
ال اضعة لمسيطرة األمنية كالمدنية الفمسطينية ،فلكات االحتالؿ اإلسرافيمي التي تتكغؿ في المدف
الف مسطينية تككف ماـ المكاطنيف ،ككذلؾ ىناؾ قكات احتاللية في مناطؽ فA.Cهل كما تم مت
فعاليات انتفاضة األقصى األكلى في مناطؽ الجميؿ كالم مث كالنلب كالساحؿ في شيرم يمكؿ
كتشريف األكؿ عاـ  ،0222بإضراـ النيراف في غابات ك يفة األشجار كفي إحراؽ حافالت كمحطات
باصات كسيارات كبنكؾ كمتاجر كم سسات عامة إسرافيمية كضرب سكاف ييكد كمياجمة نلاط شرطة
إسرافيمية يكاغالؽ طرؽ عامة كرفي عالـ فمسطيف كحرؽ عالـ إسرافيمية كاست داـ زجاجات حارقة
كرشؽ كرات معدنية بالملالعل
المرحمة ال ال ة 4إللاء زجاجات كقنابؿ يدكية حارقة يكاطالؽ رصاص عمى قكات االحتالؿ،
كاشتباؾ فيؼ ،مف الملاكمة مف عشرات الملاكميف بصكرة فردية ك عبر اليا ميميشيات الفصافؿ
الكطنية كاإلسالميةل كىك تطكر نكعي متلدـ عف المرحمة ال انية السابلة ،كىذه المرحمة مكنت قكل
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المقاومةىالفلدطونوةى
المدلحةىفيىقطاعى
غزة للكات االحتالؿ تدريجيا لتصؿ إلى درجات كمراحؿ ك ر تطك ار كفعالية،
التصدم
االنتفاضة مف

فكانت عبارة عف مناكرة عسكرية فيفةل
المرحمة الرابعة 4تنظيـ عماؿ ملاكمة مسمحة ضد جنكد االحتالؿ كالمستكطنيف الييكد عمى
الحكاجز العسكرية اإلسرافيمية المنتشرة في فمسطيف كاقتحاـ المستعمرات الييكدية يكاطالؽ النار عمى
الييكد في الشكارع كاألماكف العامة كالتصدم لزحؼ قكات االحتالؿ في عممية إعادة احتالؿ المدف
الفمسطينية في لذار كنيساف  0220فيما عرؼ إسرافيميا بعممية فالسكر الكاقيهل
المرحمة ال امسة 4تنظيـ عماؿ تفجير بشرية ك رجفات مزلزلة عبر قنابؿ بشرية استشيادية
فمسطينية ،مف األجنحة العسكرية لمحركات الفمسطينية 4حركة حماس فكتافب الشييد عز الديف
اللساـه ،كحركة فتي فكتافب شيداء األقصى ،ككتافب العكدة ،كتافب حمد بك الريشه ،كحركة
الجياد اإلسالمي فسرايا اللدسه ،كالجبية الشعبية فكتافب بك عمي مصطفىه ،كالجبية الديمكقراطية
فكتافب الملاكمة الكطنيةه ،كلجاف الملاكمة الشعبية ف لكية الناصر صالح الديفه ،كغيرىا مف فصافؿ
العمؿ العسكرمل
كانت األحداث متسارعة جدان في انتفاضة األقصى ،فاشتعاؿ االنتفاضة جماىي انر كمف ـ عسكرتيا
بطريلة ت تمؼ عما كاف عميو اللطاع سابل نا ،فلد صبحت األسمحة ال فيفة متكفرة كالتشكيالت
العسكرية ك ر فاعميو بعد تدريباتيا بشكؿ عمني ،باإلضافة إلى العمميات التفجيرية في الدا ؿ
المحتؿ ،كؿ ذلؾ الجيد الملاكـ قابمتو إسرافيؿ باللكة المفرطة عمى المناطؽ السكنية دكف ملدرتيا عمى
ردع الملاكميف ،فسرعة تجنيدىـ في الملاكمة كتدريبيـ ،كفتي عدة جبيات مي مكاقي االحتالؿ
العسكرية في غزة كالضفة باإلضافة إلى العمميات دا ؿ الكياف ،جعؿ قكات االحتالؿ تست دـ اللكة
دكف قدرة ردع لمملاكمة ،بؿ إلسكات الشعب يكا ماد االنتفاضةل
 2.4.2.2ادق ة ادةعكري دلمقا م ادمعلح 2005-2000
يمكف رصد تطكر اللدرات العسكرية "األسمحة المعمنة" لفصافؿ الملاكمة الفمسطينية المسمحة في
قطاع غزة ،بمغة األرقاـ كاإلحصافيات ،مف الؿ كسافؿ االعالـ العربية كاإلسرافيمية ،ككذلؾ االعالـ
الحربي كالبيانات العسكرية للكل الملاكمة المسمحة في قطاع غزة النحك التالي4
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الفصلىالثاني
المقاومةىالفلدطونوةى
المدلحةىفيىقطاعىغزة
ادةعكري دلمقا م ادفلعطيني ادمعلح في قطاع غزة 2005-2000
ادقدرات

ادةام

ادعالح

ادم اصفات  -ادقدرة ادقتادي

0222ـ

الرشاشات اآللية

اسػػت دـ الملػػاكميف البنػػادؽ ال فيفػػة فػػي االشػػتباكات الفردي ػػة

كاألسمحة ال فيفة
0222ـ

مي جنكد االحتالؿ كالمستكطنيفل

كلى العمميات

نف ػػذىا مل ػػاكمكف ب جس ػػادىـ دا ػػؿ ارض ػػي 0322ـ ،كك ػػذلؾ

االستشيادية في

فػػي مسػػتكطنات الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غػزة ،كتنافسػػت الفصػػافؿ

انتفاضة األقصى

الفمس ػ ػػطينية ف ػ ػػي تنفي ػ ػػذ عممي ػ ػػات استش ػ ػػيادية ردنا عم ػ ػػى اغتي ػ ػػاؿ

إسرافيؿ قيادات الفصافؿ ،كانتلام نا لدماء الشيداء كالجرحىل

اسػ ػػت دـ الملػ ػػاكمكف عػ ػػدة طػ ػػرؽ منيػ ػػا السػ ػػيارات ،كالػ ػػدرجات

الناريةل
تطػػكر العمػػؿ االستشػػيادم مػػف ػػالؿ تنفيػػذ النسػػاء عمميػػات
استشيادية كالرجاؿ ،فراء ادريرس اكؿ فتػاة فمسػطينية بعػد دالؿ
المغربي تلكـ بعممية استشيادية بتاري 0220/0/01

0220ـ

اقتحاـ مكاقي
عسكرية في قطاع
غزة

0220ـ

تفجير الدبابات
اإلسرافيمية

قب ػػؿ ع ػػاـ 0221ـ يكارغ ػػاـ االح ػػتالؿ باالنس ػػحاب م ػػف قط ػػاع

غزة ،سجمت الملاكمة الفمسػطينية العديػد مػف العمميػات العسػكرية
كاقتحمت المكاقي العسكرية كالمستكطنات في قطاع غزةل
فجرت لكية الناصر صالح الديف كؿ دبابة صييكنية في
انتفاضة األقصى في قطاع غزة بتاري 0220/0/02ـ،
كتعتبر الميركافاه الدبابة األك ر تحصينا مما سفر عف ملتؿ
طاقميال

0222ـ

الياكف

د ؿ سالح "الياكف" إلى ميداف العمؿ الفمسطيني الملاكـ
عاـ .0222

0222ـ

قاذؼ "الياسيف"

تمكنت كتافب الشييد عز الديف اللساـ ،مف تطكير قذيفة

 RPGفمسطيني جديدة مضادة لمدركع ،كقررت إطالؽ اسـ "الياسيف" عمى
اللذيفة المبتكرةل كانطملت اللذيفة األكلى مف نكع الياسيف عاـ
0222ـل
0221ـ

األنفاؽ

بد است داـ سالح األنفاؽ عاـ 0221ـ
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الفصلىالثاني
المقاومةىالفلدطونوةى
المدلحة
قطاعى مغزةادمعلح في قطاع غزة 2010-2006
فيى ادمقا
تطى ر
2.4.3

لـ يكفر االحتالؿ اإلسرافيمي م كسيمة مف كسافؿ الردع للمي انتفاضة األقصى ،كال سيما بعد
عسكرتيا ،غير ف فصافؿ الم لاكمة الفمسطينية استمرت في عمميا رغـ التكاليؼ الباىظة التي
تكبدتيا ،فيك المسار الكحيد الذم تمتمكو لملاكمة االحتالؿ بعد فشؿ كتلكيض عممية السالـ ،كقد
نجحت الملاكمة ب لكتيا في إرغاـ االحتالؿ اإلسرافيمي لالنسحاب مف قطاع غزةل
عرض ريؿ شاركف طة انسحاب "لحادم الجانب" ألكؿ مرة في م تمر ىرتسيميا 0223ـ ،كبد
بتنفيذ ال طة عاـ  0221ـل كلـ يكف االنسحاب اإلسرافيمي مف قطاع غزة ،نياية لمعاناة الجيش
اإلسرافيمي كالمستكطنيف ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ ،فمنذ المحظة األكلى لالنسحاب ،بد ت التحذيرات
تصدر مف األكساط العسكرية التي تحذر مف تزايد الم اطر األمنية عمى الحدكد مؼ " ط اليدنة"،
كجاءت تمؾ التيديدات مف مصادر عسكرية ك منية ،فلد كد مراقبكف إسرافيميكف ف المستكطنات
الكاقعة دا ؿ األراضي المحتمة عاـ 0322ـ ،صبحت مكشكفة ماـ الصكاري

محمية الصني،

ك صبحت في مرماىا ،ك صبحت المستكطنات المحاذية للطاع غزة في دافرة ال طر مف نفاؽ
الملاكمة المف

ة التي ابتكرتيا فصافؿ الملاكمة المسمحة في قطاع غزة

فالمشيراكم،0203 ،

ص10هل

كما ساعدت عدة عكامؿ عمى تنامي الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة ،منيا العكامؿ
التكنكلكجية بعد عكدة قكات منظمة التحرير التي شكمت السمطة الكطنية ،التي درست العمكـ
العسكرية في الكميات كالمعاىد العسكرية ،ككذلؾ ال كرة التكنكلكجية في العالـ الرقمي كاإلنترنت التي
ساعدت الملاكميف بالحصكؿ عمى كافة المعمكمات التي تمزميـ في عممية تصنيي المعدات اللتالية
بكافة نكاعيا ،باإلضافة إلى السفر لم ارج كنلؿ المعارؼ كالعمكـ العسكرية ،كؿ ىذه العكامؿ ساعدت
عمى تطكر كسافؿ الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزةل باإلضافة إلى عامؿ اإليماف بعدالة
اللضية كميمة تحرير األرض المرىكنة بشكؿ ساسي كرفيس عمى بناء فمسطيفل
كقد فشمت إسرافيؿ باللضاء عمى االنتفاضة كالملاكمة الفمسطينية المسمحة ،ف جبرت عمى
االنسحاب مف قطاع غزةل كبذلت إسرافيؿ جيكدان مك فة مف جؿ مني تيريب السالح إلى قطاع غزة،
كقصؼ األىداؼ التي ليا عالقة بإنتاج الصكاري محميان كعربيان ،غير ف اليجمات الجكية يكاف كانت
ناجحة كفعالة ،لـ تضمف نزع سالح الملا كمة بشكؿ كامؿ ،كعمى الرغـ مف محدكدية قدرة
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الفصلىالثاني
المقاومةىالفلدطونوةى
المدلحةىفيىقطاعى
غزة األىداؼ اإلسرافيمية بالصكاري  ،ظؿ التيديد الصارك ي قافما
ضرب
الفمسطينييف في

فالمشيراكم،

 ،0203ص13هل كبيذا تككف قد نجح ت الملاكمة الفمسطينية المسمحة في تحليؽ بعض النتاف اإليجابية
كارغاـ العدك عمى االنسحاب ،كضماف عمم يا كاستم ارريتيا رغـ كؿ الضغكط لكقفيا كتحجيميال
 2.4.3.1ادق ة ادةعكري دلمقا م ادمعلح في قطاع غزة 2010-2006
الالفت لمنظر ف الملاكمة الفمسطينية لـ تعمؿ عمى ضماف استم ارريتيا فلط ،بؿ عممت عمى
تطكر دكاتيا ككسافميا فيما بعد االنسحاب اإلسرافيمي مف قطاع غزة  ،كال سميا اللكة الصارك ية التي
صبحت سالح الملاكمة المسمحة االستراتيجيل
ادقدرات ادةعكري دلمقا م ادفلعطيني ادمعلح في قطاع غزة 2010-2006
ادةام

ادعالح

0220ـ

طؼ جنكد

0220ـ

صاركخ جراد

0222ـ

صاركخ 021

ادم اصفات  -ادقدرة ادقتادي
طف ػػت الملاكم ػػة الفمس ػػطينية المس ػػمحة جن ػػدم
إس ػرافيمي "جمعػػاد شػػاليط" كىػػي كؿ عمميػػة طػػؼ
في انتفاضة األقصى ،كالتي انتيػت بصػفلة تبػادؿ
سرل باسـ "صفلة كفاء األحرار" عاـ 0200ـل
تمم ػ ػ ػ ػػؾ الفصػػ ػ ػ ػػافؿ صػ ػ ػ ػ ػكاري جػ ػ ػ ػ ػراد « رض-
حسػف
رض» ،ي تييا بالتيريب ،كىك «كاتيكشػا» يم ٌ

عػ ػ ػػف ل ػ ػ ػػر صػ ػ ػػناعة ركسػ ػ ػػية م مػ ػ ػػو ،كمػ ػ ػػداه 02
كيمكمتر..
نا
تمكنت الملاكمة الفمسطينية في قطاع غزة مػف
تيري ػػب ص ػػاركخ  021إل ػػى اللط ػػاع كال ػػذم يص ػػؿ
مداه 00كـل
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الفصلىالثاني
المقاومةىالفلدطونوةى
اتىقطاعى
ادقدىرفي
المدلحة
غزة صناع ادص اريخ عند فصائل ادمقا م ادفلعطيني ادمعلح في قطاع غزة
ادةعكري
2.4.4

است دمت فصافؿ الملاكمة الفمسطينية المسمحة سماء متعددة لصناعاتيا الحربية ،ك غمب األسماء
التي است دمتيا فصافؿ الملاكمة ،تتماشى مي تاري يا النضالي ،ك تيمنان بلياداتيا العسكرية ،عمى
الرغـ مف ف الصناعات العسكرية منذ بداية انتفاضة األقصى 0222ـ كحتى العاـ 0221ـ متشابية
إلى حد كبيرل
أ ًال :حرك حماس
صنعت حركة حماس ،عدة صكاري  ،كالتي عممت عمى تطكيرىا الحل نا ،فلد صنعت كلى
صكاري يا باسـ "قساـ "0الذم يبمغ قطره  02ممـ ،كيحمؿ رسان متفج نار يزف  1كغـ ،كيبمغ قصى
مدل لو 3كـل كصنعت "قساـ "0كىك النس ة المطكرة مف قساـ ،0كبمغ قطره  012ممـ ،كيبمغ مداه
قرابو  2كـ ،ما الجيؿ ال الث ،فيك قساـ ،3الذم بمغ قطره  012ممـ ،كيحتكل عمى رس متفجر يزف
 02كغ ،كيبمغ مداه ما بيف  00-02كـل كقد نجي في الكصكؿ إلى جنكب عسلالف في شير يكليك
0220ـ ،كما يذكر ف ىناؾ قساـ ،2كيبمغ مداه بيف 00-02كـ فاللاسـ ،0201 ،ص00هل
ثانياً :حرك ادجياد اإلعالمي
طملت حركة الجياد اإلسالمي عمى صكاري يا اسـ "قدسل صكاري اللدس شكؿ مطكر محميا
لصاركخ "الكاتيكشا" اإليراني الصني ،كفي العاـ  0220صنعت سرايا اللدس كؿ صاركخ محمي
الصني ليا باسـ "قدس  ،"0ـ طكرتو في صاركخ "قدس  ،"0ك ي ار صكاري "قدس  "3التي تعتبر
طكيمة المدل كيصؿ مداىا حتى  02كيمكمترا ،كيحمؿ رس الصاركخ كميات كبيرة مف مادة )(TNT
المتفجرة ،كيصؿ طكؿ صاركخ قدس  3نحك متريف ،ككزنو  12كيمكغراما .كما صنعت سرايا اللدس
نكاعا

رل مف الصكاري  ،م ؿ صاركخ قدس متكسط المدل ،كصاركخ "الجراد" الذم يصؿ مداه

إلى  00كيمكمت ار فالجزيرة0221 ،هل
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المقاومةىالفلدطونوةى
المدلحةىفيىقطاعىغزة
ادشةبي
ثادثاً :دجان ادمقا م

صاركخ "ناصر" كىك االسـ الذم است دمتو لجاف الملاكمة الشعبية لتطملو عمى صكاري يا ،كلدييا
ستو نكاع منو ،كىي ناصر ،0كناصر ،0كناصر3ل كطكرت لكية الناصر صالح الديف صاركخ
الناصر  2الذم يبمغ طكلو متريف ك 32سـ ،كيتـ إطالؽ الصاركخ عبر بطاريات ك سالؾ معينة ك
ساعة مكقكتة ،كالتطكير الذم د ؿ عمى الناصر  2ىك ف الصاعؽ صبي مف دا ؿ جسد
الصاركخ كليس مف الرس كىذا يضمف حتمية انفجاره عندما يالمس م شيء فالجزيرة0221 ،هل
رابةاً :حرك ادتحرير اد طني ادفلعطيني – فتح
طملت حركة فتي عمى صكارييا اسـ األق صى ،كمف ـ طكرتو إلى صاركخ الياسر ،الذم
يصؿ مداه إلى  01كـ فاللاسـ ،0201 ،ص00هل صكاري األقصى كانت عمى نكعيف ،كىي4
 أقصى :1كىك يشبو إلى حد بعيد صاركخ "اللساـ" ،كيحمؿ رسو مادة متفجرة تلدر بعدة
كيمكغرامات ،كيصؿ مداه إلى نحك  2كيمكمترات ،كيطمؽ الصاركخ مف منصة ابتة كبطاريات
اصةل
 أقصى :2صغر حجما مف سابلو لكنو ك ر قكة كقدرة عمى حمؿ الرس المتفجر ،كىك يشبو إلى
حد ما صكاري

ف رض -رضه ،كيطمؽ مف منصة

اصة كيمكف است دامو ضد المكاقي

األرضيةل
خامعاً :ادجبي ادشةبي دتحرير فلعطين
صنعت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ص اركخ صمكد ،كىك االسـ الذم طملتو الجبية عمى
صكاري يا ،كيصؿ مدل صاركخ صمكد إلى 1كـل
استفادت جميي فصافؿ الملاكمة الفمسطينية المسمحة مف التجارب العسكرية السابلة ككرش العمؿ
كالحملات العممية  ،كال سيما بعد عدكاف الجيش اإلسرافيمي األكؿ عمى قطاع غزة 0222ـ0223-ـ،
فلد كاف لزامان عمى الملاكمة الفمسطينية ف تغير استراتيجياتيا كتكتيكاتيا فيما يتعمؽ بالتعامؿ مي
الكياف الصييكني عسكري نا ،كىك ما بدا كاضح نا في تصريي الليادم في حركة حماس الدكتكر محمكد
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في مسيرة بمناسبة انتصار الملاكمة الفمسطينية في العدكاف الصييكني السابؽ
الزىار ناء مشاركتو

 00-02نكفمبر0200ـ ،إذ قاؿ الزىار حينيا" 4اليكـ نغزكىـ كال يغزكننا" ،كصدرت بعض
التصريحات عف حمد الجعبرم قبؿ استشياده مم صيا ف " بإمكاف حماس اليكـ ف تلتحـ مكاقي
عسكرية قريبة مف غزة" فدلكؿ0201 ،هل لـ تتكقؼ اللدرات العسكرية لدل فصافؿ الملاكمة عمى صناعة
الصكاري  ،ك تطكيرىا فلط ،بؿ تنكعت اللدرات العسكرية لدل فصافؿ الملاكمة الفمسطينية ،كال سيما
بعد إد اؿ كتيريب األسمحة كالمعدات العسكرية مف ال ارج ،يكاف كانت غالبيتيا العظمى سمحة فية
كمتكسطة المدلل كقد بدا كاضح نا تطكر الملاكمة رغـ كافة محاكالت إسرافيؿ إلنياء العمؿ العسكرم
كاللضاء عمى الملاكميف ،إال نيا كانت في حالة تطكر دافـل
 2.4.5تط ر ادمقا م ادمعلح في قطاع غزة 2014-2011
بعد ك ر مف علد عمى بدء الملاكمة المسمحة في قطاع غزة ،يكاصؿ م شر تطكرىا االرتفاع دكف
ف ت ر عميو الث مكاجيات عنيفة مي إسرافيؿ ،كحصار شديد عمى كؿ األنفاؽ الحدكدية مي
مصر ،التي كانت مصدر التيريب الرفيس لمسالح

فسيـ اال بارية،

0200هل كفي ىذه المرحمة زادت

قدرات الملاكمة العسكرية بشكؿ الفت جراء است داـ سمحة جديدة كمتطكرةل
 2.4.5.1ادق ة ادةعكري دلمقا م ادمعلح في قطاع غزة 2014-2011
نستطيي رصد اللدرات العسكرية لمملاكمة في تمؾ الفترة مف الؿ الجدكؿ دناه ،ككذلؾ تحديد
األماكف كاالىداؼ التي استطاعت الملاكمة الكصكؿ ليا كضربيا في عمؽ دكلة االحتالؿ ،كما يمي4
ادقدرات ادةعكري دلمقا م ادفلعطيني ادمعلح في قطاع غزة 2014-2011
ادةام

ادعالح

0200ـ

صاركخ M75

ادم اصفات -ادقدرة ادقتادي
تضاعؼ مدل الصكاري

السابلة ،ففي

مكاجية العاـ  0200فاج ت الملاكمة االحتالؿ
بالصاركخ إـ 11-الذم استيدؼ مدينة اللدسل
كالذم يصؿ مداه إلى  11كـل
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ككرنيت

0200ـ

صاركخ فجر 1

2013ـ

ساـ 1

0202ـ

صاركخ R002

0202ـ

صاركخ G80

0202ـ

براؽ 12

0202ـ

االنفاؽ العسكرية

0200ـ

صػػاركخ ركسػػي مضػػاد لمػػدبابات ،تػػـ تصػػميمو
مػػف قبػػؿ المصػػاني الركسػػية ،ليحػػؿ محػػؿ تشػػكيمة
الص ػكاري الركسػػية اللديمػػة ،لمتعامػػؿ مػػي دبابػػات

اللتػاؿ الرفيسػة لػدكؿ حمػؼ النػاتك مػف ففػة ب ارمػز

 M1A2كليكبػارد  ،0كمػا يمكػف اسػت دامو ضػػد
األى ػ ػ ػػداؼ الجكي ػ ػ ػػة البطيفػػ ػ ػػة الطيػ ػ ػ ػراف كطػػ ػ ػػافرات
الييمككبتر.
صاركخ «فجر  »1إيراني الصني ،تـ تطكيره
في سكريا ،كيبمغ طكلو  0متار ،كيصؿ مداه إلى
كيمكمترالل ك طملت سرايا اللدس ككتافب
11
ن
اللساـ الصكاري عمى تؿ بيب ،لممرة األكلى في
نكفمبر 0200ـل
كشفت كتافب اللساـ

الؿ عرض عسكرم

ليا في غزة سبتمبر 0203ـ ،عف امتالكيا
ألسمحة مضادة لمطافرات مف نكع «ساـ »1ل
ك عمنت الكتافب استيدافيا لطافرة

باتشي

إسرافيمية بػ «ساـ  »1الؿ الغارات األ يرة.
مداه ك ر مف  012كـ ،كبرس حربي يزف
 011كغـ
لـ تكشؼ الملاكمة عف مداه ،غير نيا
است دمتو الستيداؼ تؿ بيب كال ضيرة الكاقعة
عمى بعد  022كـ عف قطاع غزة.
يلدر ال براء مداه ب ك ر مف  12كـ ،كبلكة
تفجيرية تصؿ إلى  32كغـ
عمميات اإلنزاؿ

مؼ طكط قكات

مؼ ال طكط ،ضربات

عب الحؽ جنكد جيش العدك كقادتيـ
استباقية كر ه
في عدكاف 0202

االحتالؿ
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عمميات بحرية

0202ـ

مالكتكا

0202ـ

الياكف 002

0202ـ

طافرات استطالع

0202ـ

نفذت كتافب اللساـ كؿ عممية ككماندكز
بحرم ،في مكقي زكيـ العسكرمل
ألكؿ مرة في غزة اعمنت سرايا اللدس
است داـ صاركخ المالكتكا الركسي األصؿل ىك
صاركخ مضاد لمدركع مف الجيؿ األكؿ،

م صص لمرمي عمى األىداؼ المدرعة كالعربات

كالتحصينات ،يكجو بكاسطة سمؾ ناء الطيراف،
يعرؼ بالصاركخ سايغر ك باؿ ) (AT3حسب
التسمية الغربية .
اعتمدت الفصافؿ الفمسطينية في قطاع غزة،
كفي ملدمتيا "كتافب اللساـ" الجناح المسٌمي

لحركة حماس ،كسرايا اللدس الجناح المسمي
لحركة الجياد اإلسالمي ،ك لكية الناصر صالح
الديف الجناح المسمي لمجاف الملاكمة الشعبية
عمى سالح "قذافؼ الياكف" ،في عمميات قصؼ
المستكطنات

كالبمدات

اإلسرافيمية

المحاذية

لملطاع ،ك ما ييعرؼ بػ "غالؼ غزة"ل
ككصؼ سياسيكف كعسكريكف إسرافيميكف
سالح “الياكف” ،ب ٌنو األك ر فتكا ،كت يرا ،ك ف
الفصافؿ في غزة باتت تعتمد عميو ك ر مف

المحمية الصنيل
است دميا لمصكاري
ٌ
است دمت حركة حماس طافرات استطالؿ
ألكؿ مرة في العدكاف األ ير 0202ـ ،كالتي
تست دـ لمتصكير الجكم ك طملت عمييا اسـ
ف بابيؿهل
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المجربة مف بعد عاـ ،0202
إحصافية عبرية نشرت حدي نا ف صكاري الملاكمة
كقد ظيرت
ٌ

ت طت حاجز الما فة ،كىي رقاـ اعتبرىا محممكف إسرافيميكف عمى نيا " دليؿ عمى تلدـ سرع مف
الزمف بالنسبة لصكاري الملاكمة ،بشكؿ يضمف دقة فضؿ كمدل طكؿ"

فسيـ اال

بارية0200 ،هل إف قكة

كقدرة العمؿ العسكرم لدل فصافؿ الملاكمة العسكرية ،ال يلاس فلط بلدرتو التدميرية ،فيي بسيطة
ملارنو باألسمحة كاللدرات العسكرية كالتكنكلكجية لمدكؿ ،يكانما ت تي طكرة ىذه اللدرات العسكرية مف
مكقعيا الجغرافي "قطاع غزة" م مف دا ؿ فمسطيف ،كحرية است داميا فيي ت تمؼ عف المراحؿ
النضالية السابلة مف عمر اللضية الفمسطينية  ،فلد كانت ت ضي العتبارات المكاف كىيمنة الدكؿ
العربية عمى قرار فصافؿ الملاكمة في ال ارجل
 2.5ادخالص
تمكنت التنظيمات الفمسطينية مف جعؿ قطاع غزة شعمة الملاكمة المسمحة ،كذلؾ لعدة اعتبا ارت،
ىميا 4مكقي قطاع غزة الجيكسياسي ،كالتكاصؿ الجغرافي لمحافظات اللطاع ،ككجكد الليادة
العسكرية لمتنظيمات الفمسطينية في اللطاعل كافة ىذه االعتبارات دت إلى تنامى كتطكر الملاكمة
المسمحة في قطاع غزة ،عمى مر تاري

اللضية الفمسطينيةل ىذا باإلضافة إلى دعـ الملاكمة

المسمحة مف قبؿ الدكؿ اإلقميمية كالعربية ،كمساعدة التنظيمات في امتالؾ سمحة متطكرة نسبيان عما
كانت تمتمكيا قبؿ انتفاضة األقصى  0222ـل إف دعـ الملاكمة الفمسطينية المسمحة ضد االحتالؿ
كفميا اللانكف الدكلي ،لمشعكب التي ت ضي لالحتالؿ ،مف جؿ الحؽ في تلرير المصير يكانياء
االحتالؿل
كرغـ كؿ المعكقات الك يرة التي تكاجييا الملاكمة المسمحة في قطاع غزة عمى الصعيديف الدا مي
كال ارجي إال نيا استطاعت الت ير في قكة الردع اإلسرافيمية في كافة الجكانب كالمجاالت ىذا مف
جانب ،كمف جانب ل ر استطاعت االستمرار كتطكر سمحتيا رغـ العدكاف المستمر كالدافـ
لتشكيالتيا في اللطاع ،كالعمؿ بكؿ الكسافؿ كالسبؿ مف قبؿ االحتالؿ لملضاء عمييال كىذا ما سكؼ
نتناكلو بالتفصيؿ في الفصؿ اللادـل
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اإلدرائولوة

الفصن الجالح
املكاووة الفمصطيٍية وقوة الردع اإلشرائيمية
المبحث األكؿ 4األمف اللكمي اإلسرافيمي كنظرية الدرعل
المبحث ال اني 4استراتيجية الردع اإلسرافيمية كاستم اررية الملاكمةل
المبحث ال الث 4الملاكمة الفمسطينية ككسر قكة الردع اإلسرافيميةل
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 3.1مقدم

اإلدرائولوة

كاجيت نظرية األمف اللكمي اإلسرافيمي ،كسياسة الردع اإلسرافيمية العديد مف التحديات ،ىما4
الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة ،كتصاعد قكتيا رغـ االعتداءات المستمرة عمى قطاع
غزةل رغـ تحديث نظرية الردع اإلسرافيمية باستمرار بما يتناسب مي المتغيرات الجديدة ،اصة عمى
الصعيديف األمني كالعسكرمل
كفي ىذا السياؽ سكؼ يناقش الفصؿ قكة الملاكمة الفمسطينية المسمحة كقدرتيا عمى كسر قكة
الردع اإلسرافيمية في ك ر مف جانب ،كالتي تبد باستمرار الم لاكمة في تحليؽ ىدافيا ،كمف ـ كسر
نظرية الردع ،كالكصكؿ إلى شيء مف تكازف الردع كالتعادؿ اإلسرافيميل
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 3.2ادمبحث األ ل :األمن ادق مي اإلعرائيلي نظري ادردع

اإلدرائولوة

 3.2.1األمن ادق مي اإلعرائيلي
إف الداللة العامة لألمف اللكمي ،تعنى مجمكعة التدابير كاالحتياطات النظرية كالعممية ال اصة
بحماية المجاؿ اإلقميمي لدكلة مال عمى ف المجاؿ اإلقميمي ،ال يعني الرقعة الجيكبكليتكية مف
األرض فلط ،بؿ يشمؿ ال ركات االقتصادية كاأليديكلكجية السياسية ال اصة بنظاـ الحكـ في تمؾ
الدكلة ،كاألىداؼ الكطنية المم مة ل طكطيا اللكمية كالحضارية فالعاجز ،0323 ،ص00هل كيحتؿ
األمف اللكمي اإلسرافيمي ىمية جكىرية كقصكل بالنسبة إلسرافيؿ كقادتيا ،ككاف ت ميف كجكد الدكلة
كالحفاظ عمى استم اررية بلافيا محكر التفكير االستراتيجي الصييكني كيم ؿ حد ىـ المتغيرات التي
سيمت في صياغتو كتككينو ،فلد اعتبر ديفيد بف غكريكف كؿ رفيس كزراء إلسرافيؿ كمنظرىا
األمني ف األمف يم ؿ كؿ شيء إلسرافيؿ بلكلو" 4إذا كجد كتكفر األمف كجد كؿ شيء ،يكاذا لـ يتكفر
األمف ال يكجد م شيء" ،كقد شار ليفي شككؿ منذ كقت مبكر مف تاري إسرافيؿ إلى ف مشكمة
إسرافيؿ األمنية "يجب ف تحتؿ مكانة مرمكق ة ضمف اىتمامنا ،إف ىذا ليس نتيجة ألم مف
االعتبارات األيديكلكجية بؿ نو مس لة ضركرة ماسة ،إف األمف ىك محط اىتمامنا األكؿ" فمنصكر،

 ،0203ص03ه ل كينطمؽ مفيكـ األمف اللكمي اإلسرافيمي مف ملكلة " رض إسرافيؿ" م شعب بال
رض ،ألرض بال شعب يكانكار الكجكد العربي الفمسطيني كضركرة فرض الكجكد الصييكني ،م ف
األمف اإلسرافيمي لو مفيكـ اص ي تمؼ في جكىرة عف باقي العالـ في مفيكمو لألمف اللكمي كىذا
المفيكـ نابي مف ككف إسرافيؿ كياف غريب زرع في ىذه المنطلة لتحليؽ ىداؼ الغرب فالفاعكرم،

 ،0200ص00هل
يعرؼ إيغاؿ لكف األمف اللكمي اإلسرافيمي ب نو" 4محصمة االتصاالت المتبادلة بدكلة ما مي بيفتيا
اللريبة كالبعيدة ،التي تعكس قكتيا كاستعدادىا ككسيمتيا كقدرتيا التنفيذية عمى الدفاع عف مصالحيا
الحيكية كتحليؽ غاياتيا ك ىدافيا اللكمية فمنصكر ،0203 ،ص03هل كتعني نظرية األمف اللكمي
اإلسرافيمي "ال مفاىيـ" التي تنتجيا إسرافيؿ لضماف منيا ،ك ىي مجمكعة اللكاعد كالمبادئ كاألساليب
التي يتـ في إطارىا تحديد التيديدات التي تتعرض ليا إسرافيؿ طبل نا ألسبليتيا كطرؽ مكاجيتيا" ،مي
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المقاومةىالفلدطونوةى
وقوةىالردعى
االعتبار االستغالؿ األم ؿ لمعطيات اللكة اإلسرافيمية في ملابؿ تحجيـ معطيات اللكة
الكضي في
اإلدرائولوة

العربية ،كتعتبر عممية تصنيؼ سبليات العمؿ كاتجاىاتو مف الجكانب الحيكية لممفاىيـ اإلستراتيجية
اإلسرافيمية فالفاعكرم ،0200 ،ص00ه ل كتعد حاجة إسرافيؿ إلى جياز مف قكم مس لة كجكديةل لذا،
ي صص لجياز األمف نصيب كبير نسبي نا مف ميزانية الدكلة ،قياس نا بالمعمكؿ بو في ك ر دكؿ
العالـل كتكلد الحاجة إلى تحديد سمـ كلكيات كطني نلاشان متصالن يتعمؽ بملدار المكارد االقتصادية
الم صصة لألمف عمى حساب ىداؼ كطنية

رل فإيفف ،0200 ،ص003هل

يعتبر األمف دمة تلدميا الدكلة لسكانيا الذيف يطمحكف إلى حياة لمنة كاعده ،كاألمف يعد منتجان
عام نا تلميدي نا ،يتمتي بو المستيمككف ،بال صمة بمشاركتيـ في تمكيمو يكانتاجو ،كال يعتبر استعماؿ
األمف عمى نحك عاـ محصك نار في عدد مف األش اص ،لكنو محصكر في مجاؿ جغرافيل كاالست مار
في األمف لو ت ير في اللدرة عمى مني الحركب كاألعماؿ العدافية كمكجات العنؼ بكاسطة الردع،
كما ي ر في اللدرة عمى تلصير مدة الحركب ،كمضاءلة ضرارىا ،كمي كؿ ذلؾ ،فاالستعداد األمني
الصحيي ال ي مف الم اطرة بحياة البشر فلط ،بؿ باألضرار االقتصادية الكبيرة يضان فإيفف،0200 ،

ص001هل كإلنتاج مف قكمي إسرافيمي قكم ت طط إسرافيؿ إلنتاج مف قكمي قادر عمى حمايتيا مف
م اعتداء ،كىذا يكمؼ دكلة االحتالؿ ك ر مما ترصد مف ميزانيات كبيرة جدنا إلنتاج مف قكمي
قادر عمى حمايتيا مف الملاكمة المسمحةل كبحسب ميزانية إسرافيؿ لعاـ  ،0220فلد كانت لحرب
لبناف ال انية ر كبير في زيادة ميزانية األمف بػ  % 00كبر مما طط لو في ذلؾ العاـل كفي عاـ
 0222زادت الميزانية 2ل % 1مف اإلنتاج العاـل كبحسب ميزانية إسرافيؿ لألمف اللكمي لعاـ
 ،0202-0223فلد كانت الميزانية الملررة 11ل 10مميار شيكؿ ،كنتيجة تدىكر األمف فلد صرؼ
12ل 10مميار شيكؿ ،م بزيادة 0ل ،%3ككاف سبب الزيادة ألحداث منية غير متكقعة فإيفف،

 ،0200ص003ه ل كمف األعماؿ العسكرية التي تزيد مف تكمفة األمف اإلسرافيمي في حالة االعتداءات
اإلسرافيمية عمى قطاع غزة كالمناطؽ الفمسطينية ،كضرب الصكاري عمى إسرافيؿ ،كالعمميات في
العمؽ اإلسرافيمي " م دا ؿ حدكد عاـ "22ل
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المقاومةىالفلدطونوةى
وقوة
الردعى ادةعكري اإلعرائيلي
االعتىراتيجي
3.2.2
اإلدرائولوة

يتضمف كض الحرب اللياـ باألعماؿ الحربية ،كاست داـ م تمؼ كسافؿ الصراع المسمي ،كمف
ىميا التشكيالت كاللطاعات كالكحدات العسكرية ،كم تمؼ صناؼ اللكات المسمحة ،كذلؾ بيدؼ
بمكغ األىداؼ كالملاصد السياسية كاالستراتيجية كالعممياتية ،كتتعمؽ األساليب التي تستدعي كض
الحرب است داميا مف األىداؼ السياسية لمدكلة كتحديدىا مف الكاجية االستراتيجية كالعسكرية
فالكيالني ،0303 ،ص323هل يرتبط مفيكـ األمف اللكمي اإلسرافيمي ارتباطان ك يلان باالستراتيجية
العسكرية الصييكنية ،التي تعتمد اللكة في ت بيت كيانيا كالتي تنبي مف مجمكعة مف المتغيرات كىي
فالعاجز ،0323 ،ص03-00ه4

0ل التفكؽ العسكرم لملدرة العسكرية اإلسرافيمية بحيث تستطيي ف تكاجو جميي الشعكب العربية
في لف كاحدل
0ل اللدرة عمى التحكـ في المنطلة ،كىي لذل ؾ ترفض م اجراء يلمؿ مف تمؾ اللدرة ،فيي ال
تلبؿ م تكاجد عسكرم حليلي في سيناء كتعتبر اغالؽ مضافؽ تيراف بم ابة اعالف حرب
عمييا مف حيث الكاقي،
3ل تعتبر مبد حماية الكضي اللافـ ساسان لحماية كيانيا الذاتيل
2ل في محاضرة عدىا اريؿ شاركف حكؿ " مف إسرافيؿ في ال مانينيات" في كا ر عاـ 0320ـ،
قاؿ إف صمامات األماف اإلسرافيمي تتم ؿ في4
 مني رؽ التسكيات األمنية كما حدث في سيناء كالجكالفل مني م رؽ لمكضي الراىف في جنكب لبنافل مني حدكث م تغيير في المركز الجغرافي العسكرم لمناطؽ المكاجية بشكؿ قد يتسببفي حدكث طر غير محتمؿل

 مني دكؿ المكاجية مف الحصكؿ عمى سالح النككمل -استمرار العمؿ ضد التيديد اإلرىابيل
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الفصلىالثالث
المقاومةىالفلدطونوةى
وقوةى
الردعىاالعتراتيجي
مفي م
3.2.2.1
اإلدرائولوة

مف المفيكـ التلميدم لالستراتيجية العسكرية ،كجدنا ف االستراتيجية ىي 4است داـ اللكة العسكرية
لمكصكؿ إلى نتاف

حددتيا السياسةل كللد عبر المفكر العسكرم البريطاني ليدؿ ىارت عف ىذا

التعريؼ بلكلو" 4االستراتيجية ىي فف تكزيي كاست داـ م تمؼ الكسافط العسكرية لتحليؽ ىدؼ
السياسة" فالكيالني ،0303 ،ص 310ه ل كارتبط مفيكـ تطكر االستراتيجية العسكرية بشكؿ مباشر نحك
تطكر مفيكـ نظرية األمف اللكمي اإلسرافيمي ،فالنظرية العسكرية مشتلة مف نظرية األمف اللكمي،
كيستكجب ىذا التطكر بناء كتسميي الجيش بالشكؿ الذم يجعمو قاد انر عمى الرد عمى التيديدات
ال ارجية فالعاجز ،0323 ،ص22هل يكاذا كاف ىدؼ استعماؿ اللكة العسكرية ىك إحراز ىداؼ سياسيةل
لذا يمكف اعتبار األىداؼ السياسية بعيدة المدل في س ياؽ دكلة االحتالؿ ال اصة ىي ىداؼ ابتة
في جكىرىا ،تتم ؿ في الحفاظ عمى الكجكد اللكمي في الدكلة كتحصينول بعد تعرفنا عمى مفيكـ
ال مباش نار 4متي تحارب إعرائيل فقاً دمنظري ادحرب
االستراتيجية العسكرية في الحرب ،نس ؿ س ا ن
اإلعرائيليين؟
ت رج إسرافيؿ لمحرب في كاحد مف السيناريكىات ال ال ة اآلتية فسيبكني ،0200 ،ص20ه4
0ل كقؼ عمؿ عنيؼ لمعدك 4الذم يتسمي مف الشماؿ كالجنكب بسالح مافؿ المسار ،كىك سالح
مكجو يست دـ ضد ىداؼ مدنية كعسكرية في إسرافيؿ ،فكمما احترس العدك مف استعماؿ
ىذا السالح ،لـ يمس نسي الحياة المدنية في إسرافيؿ ،فإف غاية استعماؿ اللكة يككف في
الحفاظ عمى الردع ،كالمس قدر المستطاع بإجراءات بناء العدك للكتول لكف ،مي تحلؽ ىذا
التيديد ،يجب عمى إسرافيؿ العمؿ سريع نا كي تنشئ ردع نا جديدنا ،كبيذا السيناريك ترد عمى
التيديد المتحلؽ بالفعؿل
0ل ت بيط تيديد محدد كمحسكس 4حيث تكجد كضاع ينش فييا تيديد ،ترل إسرافيؿ في كجكده
احتماؿ استعمالو ط انر كبي نارل ليذا ،يبلى استعماؿ اللكة كآ ر بديؿ في مسار إدارة األ طار،
كبعد استعماؿ دكات ت بيط ليست في مجاؿ اللكة 4اقتصادية كسياسيةل كفي حالة كيذه،
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وقوةىالردعى
اللكة إلحداث ضربة استباقية ىدفيا األعمى ت بيط طاقة التيديد الكامنةل كفي ىذا
تستعمؿ

اإلدرائولوة

السيناريك ،تبادر إسرافيؿ إلى استعماؿ قكتيا عمى احتماؿ تيديد العدكل

3ل رد استراتيجي عمى عممية لمعدك 4يكجد حيانا كضي يتحلؽ فيو احتماؿ تيديد ،كليست مف
عممية لكقفة ذات صمةل م الن ،عندما تتعرض إسرافيؿ ليجكـ لمرة كاحدة بصكاري

بعيدة

المدل ،ك تكاجو عممية مسمحة كبيرة ،عمى إسرافيؿ لنذاؾ ف تستعمؿ قكة ىدفيا ضرب
منجزات استراتيجية مكجية إلى ىداؼ م تارة عند العدكل
إذف تنامي قكة عسكرية تسعى لتحرير فمسطيف يكاف كانت بسيطة ،يعتبرىا المنظركف لمحرب في
إسرافيؿ تيديدان ميما كانت بساطة تمؾ الل كة كيمزـ محاربتيا كاللضاء عمييا ،فيي لـ ت ضي
الستراتيجية الردع اإلسرافيمية ،كعمييا يجب ف ترد بلكةل كىذه في بسط الحاالتل
ما إذا كانت تمؾ اللكة تسعى لضرب اللكات اإلسرافيمية المحتمة ،فينا يلكـ منظرك الحرب في
إسرافيؿ بالتنظير لضرب تمؾ اللكة عسكري نا ،حتى يكاف كانت عمميات محدكدة ضد ىذه اللكة يكاف
كانت معنكية كالعمميات في اللدس التي ينظر ليا استراتيجيان كفلان لنظرية الردع اإلسرافيمية بزيادة
اإلجراءات ضد مكاطني اللدس كالطرد كاليدـ كسحب اليكية الملدسية كغيرىا مف اإلجراءاتل م ف
الرد قد يككف عسكري نا ك إجرافي نا كفل نا لطبيعة ىذه اللكة التي تيدد إسرافيؿ كفؽ تعبير منظرم الحرب
فييال
 3.2.2.2االعتراتيجي ادعياعي  -ادةعكري اإلعرائيلي
كؿ شيء في إسرافيؿ مس ر لغرض الحرب كمكجو ل مؽ مة محاربة ،اللكانيف كاألحزاب كالنكادم
كالمدارس كالمطبكعات كالصحافة كالم سسات االجتماعية كال لافية كاألدب كالفكر ،كؿ شيء بال
است ناء مس ر لتحكيؿ ييكد إسرافيؿ إلى جيش ملاتؿ ،كقد رينا كيؼ ف كؿ ييكدم مجند رجؿ كاف
ـ امرة ،كالعلمية العسكرية اإلسرافيمية التي تسيطر عمى إسرافيؿ تشبو شبيا عميلان كاضحان العلمية
العسكرية في لمانيا النازية سابل نا قبؿ الحرب العالمية ال انية كا نافيا فالكيالني ،0303 ،ص300هل
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االستراتيجية العسكرية اإلسرافيمية ،نش ت إسرافيؿ لنفسيا مذىب نا عسكري نا اص نا بيا،
انطالق نا مف
اإلدرائولوة

مستندان في ذلؾ إلى مكقعيا كجغرافيتيا العسكرية ،كتاري

كجكدىا يكامكانياتيا ،كطاقاتيا البشرية

كاالقتصادية ،كيت ميز المذىب العسكرم اإلسرافيمي عف معظـ المذاىب العسكرية األ رل بتبنيو
لتعاليـ الديف الييكدم فالكيالني ،0303 ،ص310ه ل إف العليدة العسكرية اإلسرافيمية ىي ساس
االستراتيجية العسكرية اإلسرافيمية ،كالتي تسيطر سيطرة كاممة عمى كافة نشطة العسكرييف
اإلسرافيمييف ،كىذ ه العليدة بمفيكميا العاـ في دكلة م ؿ إسرافيؿ تعتبر ساس المنبي لشتى
استراتيجيات ىده الدكلة ،بما فييا السياسة ال ارجية كاالقتصادية كاالجتماعية كالحضاريةل لـ تكضي
االستراتيجية العسكرية اإلسرافيمية اعتباطان ،يكانما جاءت نتيجة حسابات كدراسات كاممة كساعد في
رسمي ا غياب استراتيجية عربية شاممة ،كما مؼ الغياب مف غرات نفذت منيا االستراتيجية العسكرية
اإلسرافيمية النابعة مف نظرية األمف اللكمي اإلسرافيمي فالعاجز ،0323 ،ص31هل إف مسميات
االعتداءات اإلسرافيمية ال ال ة عمى قطاع غزة حممت مسميات تكراتية ،كىذا ما سكؼ نلكـ بتكضيحو
في مباحث الحلة عند تحميمنا لالعتداءات اإلسرافيمية ال ال ة عمى قطاع غزةل
 3.2.2.3مفاىيم االعتراتيجي ادةعكري اإلعرائيلي
قامت إسرافيؿ نتيجة لمغزك كاالستيطاف االستعمارم ،لذا فإف إرادة البلاء لملكة ىي تسيطر عمى
جميي معطيات االستراتيجية العسكرية اإلسراف يمية ،ك غراضيا ك سسيا كمفاىيميا ،كتتكلد عف إرادة
البلاء باللكة ال ة مفاىيـ ساسية تكجو اإلستراتيجية العسكرية اإلسرافيمية ،يذكرىا ىي ـ الكيالني عمى
النحك اآلتي فالكيالني ،0303 ،ص223-202ه4
0ل األمف 4إف مشكمة إسرافيؿ األكلى ىي مشكمة ف تككف ك ال تككف ،ف تبلى ك تزكؿ ،كمف
ىنا غدت مشكمة األمف في إسرافيؿ محكر حياتيا كقطب تفكيرىا كمو ،كقد ظمت مشكمة
األمف تحتؿ الملاـ األكؿ في الجيد الصييكني االستعمارمل
0ل العنؼ 4كتب السياسي اإليطالي نلكال ميكافيمي في كتابو األمير يلكؿ" 4ال يمكف ف تكجد
قكانيف صالحة إال حي ما تكجد سمحة قكية ،كحي ما تكجد سمحة قكية تكجد قكانيف صالحة"،
إف إسرافيؿ نمكذج كاقعي ليذه المعادلة الشرطية التي صاغيا ميكافيمي كبالرغـ مف ف تمؾ
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كانت كليدة اللركف الكسطى فإنيا غدت حية كاقعية متم مة بدكلة عضك في ىيفة
المعادلة

اإلدرائولوة

األمـ المتحدة في اللرف العشريفل كقامت إسرافيؿ بامتالؾ سمحة قكية ،كاست دمتو في الغزك

كالعدكاف مي الدكؿ العربيةل
3ل حتميو الحرب 4اعتبر الفليو العسكرم األلماني كمكز كيتز "الحرب امتدادان لمسياسة م ف
السياسة ىي األصؿ ك ف الحرب ىي الفرع" ،اليدؼ السياسي يشكؿ الغاية ،كالحرب تشكؿ
الكسيمة لتحليؽ األىداؼل كسارت عمى نظرية كمكز كافة الحركب اللديمة كالحدي ة ،إال ف
االحتالؿ اإلسرافيمي جاءت بشكؿ ل ر مف شكاؿ العالقة بيف السياسة كالحرب م تمفة عف
نظرية كمكز كيت ز ،فلد جعؿ االحتالؿ الحرب ىي األصؿ كالسياسة ىي الفرعل كذلؾ منذ ف
كجدت الصييكنية كعليدة كتطكرت كاستراتيج ية كتكتيؾ ،كال تزاؿ تجعؿ مف الحرب كسيمة
لمغزك كالتكسي كاالستعمار في المجالت الجغرافية كاالقتصاديةل
 3.2.2.4أعس االعتراتيجي ادةعكري اإلعرائيلي
لكؿ دكلة استراتيجية عسكرية اصة بيا ،كلكؿ استراتيجية عسكرية سس تلكـ عمييا كتعتمدىا
في الت طيط كالتنفيذ ،كلالس تراتيجية العسكرية اإلسرافيمية سس اصة بيا اعتبرىا المذىب العسكرم
اإلسرافيمي ركافز لتمؾ االستراتيجية كدعامات ليا ،كقد اشتليا م ططك المذىب العسكرم ككاضعكه
مف الكاقي الراىف إلسرافيؿ ،كركافز االستراتيجية العسكرية ىي4
أ ًال :ادحرب اد قائي
ظيرت نظرية الحرب الكقافية بعد الحرب العالمية ال انية ،عندما كانت الكاليات المتحدة األمريكية
منفردة في السالح الذرم ،كتلكـ نظرية الحرب الكقافية عمى الفرضية التالية "عندما يممؾ حد
ال صميف قكة ك سالحان ال يممكو ال صـ اآل ر فإنو يمج إلى استباؽ المعركة لملضاء عمى قكة
صمو" فالكيالني ،0303 ،ص220ه ل كقد فمسؼ ىذا المفيكـ األمني إيغاؿ لكف في منتصؼ الستينات
فيعرؼ الحرب االستباقية ب نيا "مبادرة عممياتية إسرافيمية تت ذ ضد الحشكدات العدافية كتستيدؼ
احتالؿ مكقي ذات ش ف مني حيكم عند العدك قبؿ ف يبد بيجكمو المفترض"ل كتمج إسرافيؿ إلى
مب ادرة شف الحرب حتى ال ت اطر بد كؿ الحرب األ يرة عمى رضيا فمنصكر ،0203 ،ص22هل
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ثانياً :ادردع

اإلدرائولوة

يعتبر "الردع" مصطمي جديد د ؿ قامكس السياسة كالعسكرية حدي نا ،كمعناه 4ف يلكـ طرؼ ما
بردع الطرؼ اآل ر عف شف حرب ينكم اللياـ بيا ،كقكامو امتالؾ ترسانة ض مة مف األسمحة كعدد
كبير مف الكحدات كالكسافؿ فالكيالني ،0303 ،ص223هل كاستراتيجية الردع اإلسرافيمي في جكىرىا
كحليلتيا ككافة ما يشتؽ عنيا مف نظريات كاستراتيجيات في الحرب المحدكدة ،كالحرب المتدرجة
ليست سكل شكؿ مف شكاؿ استراتيجية العدكاف ،غايتيا بسط نفكذ طرؼ عمى طرؼ ككسيمتيا في
ذلؾ ممارسة الضغكط كالتآمر كالعدكاف المتدرج ،كمف مرامييا قير اإلرادة الكطنية كشؿ عزيمتيا عف
الملاكمة فالكيالني ،0303 ،ص212هل كاعتمدت إسرافيؿ منذ نش تيا عاـ 0322ـ إلى صياغة كبمكرة
مفاىيـ منية كاستراتيجية لتشكؿ المرتكزات األساسية في صناعة منيا كعليدتيا االستراتيجية ،ككاف
الردع حد برز المفاىيـ التي عممت الن ب كمراكز األبحاث اإلسرافيمية عمى بنافيا كتطكيرىا
لتتعاطى بشكؿ استراتيجي مي الفمسطينييف كالمحيط العربي فمنصكر ،0203 ،ص10هل
است دمت الليادة السياسية كالعسكرية اإلسرافيمية في الماضي نظرية الردع كاستراتيجيتيا ،في
عالقاتيا العدكانية مي الدكؿ العربية ،كسعت إلى إد اؿ مفيكـ اللكة الرادعة اإلسرافيمية في ذىاف
الدكؿ العربية ،كغرسيا في نفكس العرب في م تمؼ كسافؿ اإلعالـ كشتى العمميات االنتلامية
المحمية عمى الحدكد كجعمكىا مرادفان لمعنى جيش الدفاع اإلسرافيمي بلصد إضفاء صفة الرعب
كاإلرىاب كالتيديد المستمر التي تشكميا اللكة اإلسرافيمية المسمحة عمى الدكؿ العربية كاقناعيا بجدية
التيديد الجا ـ بلربيا كحمميا عمى تصديؽ حدك و يكامكانية كقكعو كحتمية است دامو ضدىا فالكيالني،

 ،0303ص212هل ففي السابؽ است دمت إسرافيؿ استراتيجي ة الردع ضد الملاكمة الفمسطينية في
ال ارج ،فلصفت كافة مكاقي التنظيمات الفمسطينية المتكاجدة في سبعينيات اللرف الماضي في األردف
كلبنافل ككانت استراتيجية الردع اإلسرافيمية تعمؿ مف جؿ مني استمرار الملاكمة الفمسطينيةل
ثادثاً :ادتف ق
تكاجو إسرافيؿ صكميا كىي قؿ منيـ عددنا ،لذا اعتمدت عمى عدة نكا وح لتضمف التفكؽ عمى
العرب كىي 4التفكؽ السالحي ك اصة سالح الطيراف ،التفكؽ التكنكلكجي فيي تعتمد عمى التلدـ
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الردعىباإلضافة إلى حشد كافة طاقات المجتمي لم دمة العسكرية كالتجنيد اإلجبارم
التكتيكي،
العممي ك
اإلدرائولوة

فالكيالني ،0303 ،ص210هل االع تماد عمى التكنكلكجيا العسكرية كدعـ الدكؿ الكبرل ليا فيي تمتمؾ
سالحان نككيان كغكاصات ،ك قكل سالح طيراف في المنطلة العربية ،ككذلؾ سالح مدرعاتل
رابةاً :نقل ادمةرك إدى أرض ادةد
تلكـ االستراتيجية العسكرية اإلسرافيمية عمى ساس عدـ التنازؿ عف م شبر مف األراضي التي
احتمتيا في مراحؿ م تمفة كعمى ساس نلؿ المعركة إلى رض العدك فالكيالني ،0303 ،ص212هل
ككذلؾ البنية الجغرافية إلسرافيؿ تسمي بسرعة كصكؿ اللكات المياجمة إلى مراكزىا الحيكية كشطرىا
إلى نصفيف ،لذلؾ لج ت االستراتيجية اإلسرافيمية إلى بمكرة مفيكـ نلؿ الحرب إلى رض العدك،
ككانت داللة ىذا المفيكـ اتباع ني ىجكمي الؿ المكاجية العسكرية مي الدكؿ العربية ،ما الدفاع
فكاف ينظر إليو عمى نو مرحمة ضركرية قبؿ إتماـ تعبفة االحتياط فمنصكر ،0203 ،ص23هل
خامعاً :اعتثمار ادم قف ادد دي
تنطمؽ إسرافيؿ في ت طيط استراتيجياتيا العسكرية مف ساس است مار الظركؼ الدكلية ،كتدرؾ
إسرافيؿ حلافؽ المكقؼ الدكلي كالتكازف العالمي ك اصة فيما يتعمؽ بضركرة تحديد اليدؼ بدقة
ككضكح ،إذ تدرؾ إسرافيؿ حماية كدعـ الدكؿ االستعمارية اصة الكاليات المتحدة األمريكية ليا في
الييفات الدكلية فالكيالني ،0303 ،ص220هل
عادعاً :األمر اد اقع
إف التفكير اإلسرافيمي اللافـ عمى مبادئ اليجكـ كالحرب ،يعتمد ك ساس مف سس االستراتيجية
العسكرية -عمى ف األمر الكاقي لو مف الفكافد كالنتاف المضمكنة ما يستدعي المجكء إليو في تحليؽ
األىداؼ االستراتيجية ،إذ ف الكسب الم قت يمكف تحكيمو-بالصمكد كمركر الزمف إلى كسب دافـ
فالكيالني ،0303 ،ص222هل
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 3.3ادمبحث ادثاني :اعتراتيجي ادردع اإلعرائيلي

اإلدرائولوة

اعتمراري ادمقا م

إف "الحسـ" ك"الردع" يشكالف حجرم الزاكية في نظرية األمف اإلسرافيمية ،كلكف بما ف "الحسـ"
في حركبيا مي العرب ،ك اصة تجاه األراضي الفمسطينيةل ك ارت استراتيجيات إسرافيؿ العسكرية
جدالن كاسعان في األكساط السياسية كالعسكرية اإلسرافيمية ،كالعربية كالعالمية ،كي تي ىنا الس اؿ بش ف
قكة الردع اإلسرافيمية ،كفيما إذا كاف قد طر تغيير عمييا
ىذا ما سكؼ تناقشو الدراسة بعد عرض استراتيجيات الردع اإلسرافيمية ،كمدل ت يرىا ،ككيؼ
رت كت رت بيا الملاكمة الفمسطينية المسمحةل

 3.3.1اعتراتيجي ادردع اإلعرائيلي
 3.3.1.1ادةقيدة األمني إلعرائيل
تعكد نش ة ىذه العليدة إلى كافؿ مسينيات اللرف العشريف ،ككاف كؿ مف كضي سسيا كؿ
حككمة اسرافيمية ككزير الدفاع فييا دافيد بف غكريكف كقامت عمى المرتكزات التالية فعكني،0203 ،

ص3-0ه4
 تةزيز ق ة ادردع  ،مف الؿ بناء قدرات عسكرية تردع عداء إسرافيؿ عف المبادرة إلى شف حربضدىال
 اإلنذار االعتراتيجي ،بحيث تمتمؾ إسرافيؿ قدرة است باراتية تعطي إنذا نار مبك نار عف نية العدكاالقداـ عمى شف حربل
 ادحعم  ،عندما يفشؿ الردع كتندلي الحرب ،يجب ف تككف إسرافيؿ قادرة عمى نلؿ الحرب إلىرض ال صـ باك نار ،كالسعي لحسـ المعركة ب سرع ما يمكفل
كلـ تتكقؼ العليدة األمنية إلسرافيؿ عمى ىذه المرتكزات فحسب ،بؿ تطكرت مي تطكر الزمف
ككذلؾ اللدرات العسكرية ،كيمكف رصد المرتكزات الجديدة عمى النحك التالي فمكسى كل ركف،0200 ،

ص002ه4
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 عقيدةاإلدرائولوة

في م مكاف يتـ منو إطالؽ النار عمى إسرافيؿ ،حيث سيست دـ ضدىا قكة غير متكاففة ت دم
بضرر كدمار بالغيفل
 كي اد عي  4ابتدعيا مكشية يعمكف كزير الدفاع اإلسرافيمي األسبؽ ،إباف انتفاضة االقصى ،يلكـعمى تكجيو ضربات ساحلة لمملاكمة الفمسطينية المسمحة يكالى السكاف المدنييف عمى حد سكاء،
لجعميما يدركاف ف إسرافيؿ ال يمكف ىزيمتيا ،ك ف الملاكمة عبث كعكاقبيا ك يمة عمييال
 جز ادةشب ،م فيكمو يعني تكرار الحرب كمما بدا ف العشب راح ينمك بمعنى زيادة قدراتالملاكمة اللتالية كب اصة ترسانتيا الصارك يةل
 نيج ىنيبةل ،مفاده نو في حاؿ طؼ جندم إسرافيمي يجب ف يبادر اللافد المحمي إلى العمؿفك انر إلحباط عممية ال طؼ ،كلك دل األمر إلى إصابة الجندم الم طكؼ كملتمول
 3.3.1.2اعتراتيجي ادردع اإلعرائيلي
بعد اال عتداءات ال ال ة عمى قطاع غزة ،جرم الحديث عف استراتيجية ردع جديدة في الجيش
اإلسرافيمي ،كتحمؿ االستراتيجية الجديدة تضاربان في المصطمحات كاألىداؼ ،ىذا ما كضحو الكاتب
اإلسرافيمي " فنير غمكب" حيث قاؿ" 4إف الردع ىك حد المبادئ األربعة الرفيسة مف النظرية األمنية
اللكمية اإلسرافيمية ،الردع معناه است داـ التيديدات إلقناع ال صـ باالمتناع عف اللياـ بعممية ما،
الردع ليس فرض سياسة ما ،الردع معد لمني طكات لـ ت ط بعدل ما اإلجبار بمكازاة ذلؾ معد
إلقناع ال صـ بالت مي عف عمؿ يلكـ بو ك اللياـ بعمؿ يرفض ف يلكـ بول في "استراتيجية الجيش
يضا عمى
اإلسرافيمي" يكجد ارتباؾ ما بيف المصطمحات؛ ذلؾ ف مصطمي "الردع المركز" اشتمؿ ن
محاكلة "إجبار العدك عمى العمؿ" فمركز طمس لمدراسات ،0200 ،ص0هل ك يلة االستراتيجية ىي تطكر

ميـ في التحكالت التي تحمميا االستراتيجية العسكرية اإلسرافيمية ،مف ردع دكف الجيكد ،إلى اإلجبار
عف الت مي عف م عمؿ يلكـ بول كقبؿ تحميؿ تمؾ التحكالت عمى رض الكاقي البد مف عرض
ىداؼ إسرافيؿ االستراتيجية العامةل
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ادردع اإلعرائيلي فالفاعكرم ،0200 ،ص22-21ه:
 3.3.1.3أنماط
اإلدرائولوة

0ل التد ؿ المباشر 4كىك التد ؿ العسكرم المباشر ضد الجماعات المسمحة ،سكاء في عممية
كاسعة ك محدكدة ،ك استيداؼ ش اص "اغتياؿ" ،كىي الدعامة األكلى كجكىر الردع
اإلسرافيميل
0ل الردع في المكاجية ضد الدكلة المضيفة 4كىي الدعامة ال انية لمردع ،م ؿ حالة لبناف كحزب
اهلل كاالعتداءات المتكررة عمى قطاع غزة ،كلنجاحة يجب الحصكؿ عمى ت ييد مف المجتمي
الدكليل
3ل الردع المكجو لمسكاف 4كىدفة عزؿ الجماعات المسمحة عف السكاف المحمييف ،ك بمعنى ل ر
اللضاء المعنكم كاالجتماعي عمى البيفة الحاضنة لمملاكمة المسمحة لمنعيـ مف تلديـ الدعـ
ليال
2ل الردع مف

الؿ الدكلة الراعية 4مف

الؿ الدكلة الراعية لمملاكمة المسمحة كحالة إيراف

كالسكداف كسكريا ،كالتركيز عمى تيديد المصالي المباشرة كالليادات كدكافر صني اللرار
ال لمدكؿ الراعيةل
كعالقاتيا ال ارجية كمني قياـ الملاكمة المسمحة مف ف تككف ككي ن
1ل الردع غير المباشر  4تعمؿ إسرافيؿ لتنفيذ غاياتيا ك ىدافيا اللكمية مف الؿ إستراتيجية ذات
مستكييف ،مستكل عمى تطمؽ عميو "ال طة الكبرل" ،كمستكل دنى يعال ما تطمؽ عميو
"مشاكؿ األمف الجارم" ،كترسـ ال طة الكبرل استراتيجية تنفيذ الغايات كاألىداؼ العميا بعيدة
المدل ،كالتي تسعى إسرافيؿ لتحليليا طبل نا لمراحؿ زمنية

مسية كعشرية م ططة ،ما

استراتيجية معالجة "مشاكؿ األمف الجارم" ،كالتي تجرم حالي نا

اصة عمى الساحة

الفمسطينية ،فيي ترسـ سمكب التعامؿ لت ميف دكلة إسرافيؿ في كيانيا الحالي ،كما تحتمو مف
ر و
اض عربية ،كمكاجية مشاكميا األمنية األنيةل
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الردعىرائيل االعتراتيجي ادةام في قطاع غزة
أىداف إع
3.3.2
اإلدرائولوة

كضعت إسرافيؿ تفكيؾ سالح الملاكمة في غزة ىدف نا رفيس نا ليا ،حيث جاء ذلؾ بصكرة كاضحة
عمى لساف رفيس الكزراء اإلسرافيمي بنياميف نتنياىك الذم قاؿ" 4يجب تفكيؾ سالح غزة ،يكافراغيا مف
الصكاري "ل ككذلؾ ىدفت إلى اللضاء عمى نفاؽ الملاكمة الفمسطينية بتدميرىا فالريماكم،0201 ،

ص003-000ه ل ككذلؾ ىدفت إسرافيؿ إلى ت كيد التزاـ الجيش كالحككمة ب مف الدكلة العبرية ،التي
ترل في الحرب الدكرية الني الكحيد لتحجيـ إمكانات الملاكمة الفمسطينية التسميحية ،يكاعادة اليدكء
كترميـ ىيبة الردع ،كالضربة العسكرية لمملاكمة ،لم ركج بمظير المنتصر ف بك كطفة ،0201 ،ص23هل
إف ىذه األىداؼ لـ تتحلؽ كنظرية الردع لـ تبؽ كما ىي ،فاالعتداءات ال ال ة رغـ ال سافر
الفمسطينية في كافة المجاالت إال نيا استمرت كازدادت قكةل

 3.3.3اعتمراري ادمقا م ادفلعطيني ادمعلح في قطاع غزة
إف استراتيجية الردع اإلسرافيمية ككافة م ططاتيا يمكف ف ن بت فشميا ،بعدـ قدرتيا عمى ردع
الملاكمة المسمحة ك منعيا مف االستم اررية كالتطكرل كىذا ما حصؿ فعالن فلد تطكرت الملاكمة
الفمسطينية كازدادت صالبة رغـ قكة الرد العسكرم اإلسرافيمي تجاه قطاع غزةل
للد تطكر داء الملاكمة الفمسطينية المسمحة في التفكير كاألداء الؿ االعتداءات ال ال ة عمى
تطكر ممحكظان ألداء الملاكمة المسمحة عمى
غزة 0202/0200/0222ـ ،فالمتتبي يجد ف ىناؾ
ان
األرض شمؿ ىذا التطكر تطبيؽ مبادئ الحرب مف تحليؽ المفاج ة كالمباغتة ،كمبد حشد اللكة،
كاالقتصاد فييا ،ككذلؾ مبد الت ميف  ،ىذه المبادئ التي سطرىا كبار اللادة العسكرييف في اللديـ
كالحديث ،ككما ظير تطكر الملاكمة في تطبيليا مبد البساطة كمبد التاميف ،ككما شمؿ التطكر
الت ير في نظرية األمف الصييكنية ،حتى كصمت الملاكمة الى زعزعة النظريات األمنية م ؿ 4الردع
االستراتيجي ،كالحرب االستباقية ،كاستطاعت نلؿ المعركة إلى رض العدك ،كما استطاعت الملاكمة
في عدكاف 0202ـ جر العدك إلى حرب طكيمة األمد تستنزؼ قدراتو كت ر عمى جبيتو الدا مية،
فاستطاعت تحكيؿ دكلة الكياف الى بلعة طاردة لمييكد بعد ف كانت جاذبة ليـ فكشاح كاللدرة،0200 ،
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الفصلىالثالث
المقاومةىالفلدطونوةى
وقوةى
الردعىرصد استم اررية الملاكمة كزيادة قدراتيا اللتالية عمى المجابية مي قكات االحتالؿ
كيمكف
ص021هل
اإلدرائولوة

مف الؿ المراحؿ التي مرت بيا منذ العاـ  0222حتى العاـ  0201عمى النحك التالي4
أ الً :تحقيق األىداف
إذا فشؿ اللكم في تحليؽ ىدافو فإنو ميزكـ حتم نا ،يكاذا تمكف الضعيؼ مف المحافظة عمى ذاتو
فإنو منتصر؛ ميما تبدلت بو الظركؼ ،كقد استطاعت الملاكمة الفمسطينية مني العدك مف تحليؽ
ىدافو التي يضعيا لحمالتو العسكرية ما بيف عامي 0202–0222ـ ،كلـ يكف لدل الصياينة
ىداؼ كاممة معمنة بشكؿ صريي؛ بسبب تبايف التصريحات بيف قادة الكياف  ،كلكف برزت ىداؼ
ي
منيا ما ىك معمف  ،كمنيا ما لـ يعمنو العدك  ،كقد ظير برزىا في تصريي لفي دي تر كزير األمف
الدا مي بتاري  2يناير0223ـ ،فلد قاؿ" 4إف ىدؼ العممية العسكرية في غزة كقؼ صكاري الملاكمة
قطعي نا ،ككقؼ تيريب األسمحة ،كمف ـ علد تيدفة ت تمؼ كمي نا عف التيدفة السابلة" فكشاح كاللدرة،

 ،0200ص023هل
ثانياً :ادقدرة األداء
في عدكاف  0202قامت كتافب اللساـ بتنفيذ عممية إنزاؿ بحرم مؼ طكط العدك عمى مكقي
فزيكيـه العسكرم،

كقامت الملاكمة الفمسطينية المسمحة بلصؼ عمؽ الكياف الصييكني بعدما

استيدؼ اللساـ مدينة حيفا المحتمة بصكاري

 ،r160كقد ترتب عمى ذلؾ مؿ لدل العدك في

االنتشار ،كالتركيب ،كاالستعداد  ،فمـ يستطي العدك تغطية كامؿ المناطؽ الميدد بيا  ،فلاـ بتعزيز
اللكات الساحمية عمى حساب مناطؽ

رل  ،كبذلؾ قاـ قانصك الدبابات باستيداؼ للياتو بالسالح

المكجو ،بعدما فلدت تكتيكاتيا الصحيحة ،كمف مفاجآت كتافب اللساـ في الحرب يضان ما عمنتو
عندما حذرت شركات الطيراف العالمية مف نيا ستلكـ بضرب المدف الصييكنية ،كمطار بف غكريكف
الدكلي في كقت محدد كمعمكـ فكشاح كاللدرة ،0200 ،ص000هل

إف داء الملاكمة الفمسطينية في العدكاف اإلسرافيمي عاـ 0202ـ يشير إلى تطكر إيجابي متكاصؿ
في قكة النيراف الصارك ية ،كفي دقة تكجيييا نحك ىدافيا دا ؿ فمسطيف المحتمة ،كفي بعد مداىا
الذم يصؿ إلى تؿ بيب كما بعدىا  ،ك صبحنا نلؼ ماـ ملاكمة محترفة تطكر نفسيا كتراكـ ال برة
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الفصلىالثالث
المقاومةىالفلدطونوةى
وقوةى
الردعىاللكة لدييا كتستفيد مف نلاط ضعؼ العدك اصة في جبيتو الدا مية كحساسيتو
عناصر
كتضاعؼ
اإلدرائولوة

مف ال سافر البشرية كقصر نفسو في حركب االستنزاؼ الممتدة فعدكاف0202 ،هل كاست دمت الملاكمة
الفمسطينية الؿ عدكاف  ،0202صكاري

ك ر تطك انر كذلؾ ما ظير ناء سير العمميات مف الؿ

ا لتدرج في عمميات االطالؽ كالتي كاف ليا الدكر الكبير في تغيير المكازيف لصالي الملاكمة ،فلد
عمنت الملاكمة الفمسطينية المسمحة عف است داميا صكاري

جديدة كصاركخ س  11فسجيؿه،

ك يضان صاركخ جي  ،22ك  ،J80كما است دمت صارك ان مف طراز " لر  ،R160 "002كما
است دمت صارك نا مف نكع براؽ  ،12كبراؽ  ،022كصكاري

1

رل مف نكع فمالكتكاه فجكدة،

323 ،0200هل
ثادثاً :اعتراتيجيات ادحرب
استطاعت الملاكمة الفمسطينية في الساعات األكلى مف عدكاف0202ـ ،مف استيعاب الصدمة
األكلى كانتزاع زماـ المبادرة االستراتيجية باستيدافيا مراكز ال لؿ االستراتيجي في تؿ بيب كاللدس
كبفر السبي في اليكـ ال اني لمحرب ،فكانت ىذه ىي المفاج ة االستراتيجية األكلى ،تبعتيا مفاجآت
ميدانية بد ت بعمميات التسمؿ عبر البحر كالساحؿ ككصكليا إلى قاعدة عسكرية برية بحرية في
العمؽ اإلسرافيمي ،ـ اللصؼ الم ر لتؿ بيب ،كتحميؽ الطافرات المسيرة ،كالنجاح في مكاجية
صكاري اللبة الحديدية يكافشاليا في ك ير مف الحاالت ،ـ تكالت المفاجآت الميدانية باللدرة عمى تنفيذ
عمميات ناجحة مؼ طكط العدك ففريؽ األزمات العربي ،0201 ،ص003هل
 3.3.3.1خعائر االحتالل في االعتداءات ادثالث على قطاع غزة
أ الً :عد ان 2008م
كاف االقتصاد مف برز سافر العدكاف اإلسرافيمي عمى قطاع غزة ،ىذا ما قالتو صحيفة "يديعكت
احركنكت" العبرية ،ك برز ال اسريف حسب الصحيفة قطاع السياحةل الصحيفة كشفت ف تكمفة كؿ
يكـ قتاؿ بالنسبة لجيش االحتالؿ تبمغ حكالي  31مميكف شيكؿ فنحك  02مالييف دكالره؛ كتنبي

 1راجي تطكر كسافؿ الملاكمة المسمحة في الفصؿ السابؽل
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الفصلىالثالث
المقاومةىالفلدطونوةى
وقوةى
الردعىلجيش االحتالؿ مف الغارات التي يشنيا سالح الجك عمى قطاع غزة ،كاألسمحة
األساسية
التكاليؼ

اإلدرائولوة
المتطكرة التي يست دميا فالعربي 0202 ،00هل

ثانياً :عد ان 2012م
نتيجة قصؼ الملاكمة الفمسطينية المستكطنات اإلسرافيمية المحيطة بلطاع غزة ،فر بالمتكسط
ك ر مف  %32-12ف 22لؼ نسمة عدد سكاف المنطلة المسماة غالؼ غزة كتضـ  23مستكطنةه،
فيما ىجر مف  %32-02مف سكاف المنطلة األبعد قميال مف غالؼ غزةل كتكزع سكاف المناطؽ
المذككرة إلى مناطؽ ك ر منا في الشماؿ كالكسط ،كتـ إسكانيـ في إطار قانكف فندؽ الضيافةل كتعد
ىذه النسبة  %1مف عدد مف ىاجركا مف بيكتيـ مف الفمسطينييفل كبعد انتياء الحرب عاد معظـ
اإلسرافيمييف إلى بيكتيـ ،فيما لـ يعد ك ر مف  012لؼ فمسطيني إلى منازليـل كتعرض االقتصاد
اإلسرافيمي ل سافر اقتصادية مباشرة فتكقؼ جزفي لمعمؿ كالسياحة كالصناعة ،كغيرىا مف المرافؽ
اإلنتاجيةه تصؿ إلى ربعة مميارات شيكؿ م ما يعادؿ 0ل 0مميار دكالرل األمر الذم يعني ف
إسرافيؿ سرت ما يلارب  3مميارات شيكؿ مف قذافؼ كصكاري كطمعات جكية كمحركقات كغير
ذلؾ مف المصاريؼ فاليندم0202 ،هل
ثادثاً :عد ان 2014م
تلدر سافر العدك في المعركة حكالي  3مميارات شيكؿ في كافة اللطاعات ،كالمنشآت التي
تعطمت الؿ ف10ه يكـ مف الحرب مكزعة عمى النحك اآلتي ف بك كطفة ،0201 ،ص002-023ه4
0ل م مت كمفة الحرب عمى غزة حسب تلديرات الجيش بيف ف1،2ه مميارات شيكؿ ،كزاد مف عبء
كمفة الحرب ،تجنيد االحتياط ،حجـ الذ افر المستنفذة كال يحتمؿ اف تصرؼ الميزانية المكزعة
عمى ال طة ف تصرؼ مث ميزانية الجيش لعاـ كامؿ 0202ـ01 ،ل 00مميار شيكؿ عمى
حممة عسكرية ضد الملاكمةل
0ل تـ تجنيد نحك  22لؼ جندم احتياط عشية محاكلة الد كؿ البرم في قطاع غزةل
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الفصلىالثالث
المقاومةىالفلدطونوةى

الردعى الجك اإلسرافيمي نحك ف 1000ىدف ناه عمى مدار  12يكم نا مف اللتاؿ كاستيمؾ 12
وقوةىسالح
3ل ىاجـ
اإلدرائولوة

مميكف لتر كقكد لمطافرات الملاتمة ،كىك ك ر مف ضعؼ ما است دـ في اعتداء عاـ 0200ـل
2ل تسممت اللكات البرية الؿ العمميات اللتالية  33لؼ قذيفة دبابة 32 ،لؼ قذيفة مدفعية،
2ل 2مميكف رصاصةل
1ل تـ است داـ اللكات البرية  %02مف مجمكع الذ افر المست دمة كالبالغة  1لالؼ طفل
0ل تـ است داـ  3002كسيمة قتالية اصة بما في ذلؾ جيزة الر ية الميميةل
1ل استيمكت العربات المدرعة كالدبابات اإلسرافيمية كغيرىا نحك  00مميكف لتر سكالر ،م
ضعؼ ما استيمكتو في اعتداء 0200ـل
2ل قتؿ نحك  10اسرافيميان حسب ادعاء الجيش اإلسرافيمي ،منيـ  00جنديان ،م  %30سلطكا
ناء المعارؾ مي الملاكمة الفمسطينيةل
 3.3.3.2ادنتائج ادتي حققتيا ادمقا م ادفلعطيني
حللت الملاكمة الفمسطينية العديد مف النتاف في العدكاف األ ير عاـ 0202ـ ،كالتي يمكف
حصرىا بما يمي4
أ الً :ادنتائج ادةعكري ف بك كطفة ،0201 ،ص002-023ه4

0ل قصؼ المكاقي العسكرية ،كالمدنية بصكاري قصيرة المدل ،كمتكسطة المدل ،كبعيدة المدل ،بز ـ
متكازف حتى نياية االعتداءل
0ل تنفيذ ىجمات إيذافية قصد اال تراؽ كاالستنزاؼ ،قصؼ الحشكد العسكرية المتكغمة كالمحيطة في
قطاع غزة بلذافؼ الياكف كالصكاري قصيرة المدلل
3ل تحليؽ تكازف الردع مف الؿ اليجمات التكتيكية التي شنتيا الملاكمة ك سفرت عف عشرات اللتمى
مف جنكد االحتالؿل
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الفصلىالثالث
المقاومةىالفلدطونوةى
وقوةى
الردعىاستراتيجية األنفاؽ قدرة سالح الدركع الميكانيكي ،عمى التصدم ليجمات الملاكمة
بطمت
2ل ربكت ك
اإلدرائولوة

حيث تجاكزت الملاكمة منظكمة فالميركافاه بالمفاج ةل
1ل حللت الملاكمة تفكقان نكعيان في الركح اللتالية ،رغـ الفارؽ في التسميي كالتدريب اللتاليل
0ل الت ير المعنكم كم اطبة الكعي لممكاطف اإلسرافيمي مف

الؿ اال تراؽ التلني لملنكات

اإلسرافيمية ،كمكاقي التكاصؿ االجت ماعي ،كبث ال كؼ كضعؼ المعنكيات في نفكس األعداء
لمحط مف معنكياتيـ يكافشاؿ م ططاتيـل
ثانياً :ادنتائج االقتصادي
استطاعت الملاكمة الفمسطينية ف تمحؽ ض ار انر كبيرة باالقتصاد اإلسرافيمي ،مما دفي بعض
الكتاب كالمحمميف إلى االكتفاء ب ف إسرافيؿ ،قد سرت الحربل الكاتب اإلسرافيمي عمكنفيؿ جارتؿ
قاؿ" 4قبؿ ف تنتيي الحرب نستطيي اللكؿ إف حماس قد انتصرت بالحرب ككؿ مكاطني إسرافيؿ
يعممكف ذلؾ" ،ضرار اقتصادية كبيرة جدان صابت إسرافيؿ ،منيا فالريماكم ،0201 ،ص001ه4

0ل تكقؼ الرحالت الجكية باتجاه إسرافيؿل
0ل كردت صحيفة يدعكت حرنكت إحصافية ل سافر إسرافيؿ االقتصادية التي بمغت  02مميار
شيكؿ ،إضافة إلى  02مميار شيكؿ طمبيا الجيش لمتعكيض عف سافره في الحربل
ثادثاً :ادنتائج االجتماعي :
ألكؿ مرة في تاري إسرافيؿ يصيب المجتمي اإلسرافيمي ما يعرؼ باليجرة الدا مية بيذا الحجـ
جراء الحرب بالرغـ مف حرص إسرافيؿ عمى التعتيـ عمى ىذه الظاىرة ،المعطيات اإلسرافيمية تحد ت
عما ي تي  4تـ فراغ كبير في الجنكب مف سكانو ،مما تسبب في فكضى غير مسبكقة ناء ركج
المستكطنيف بفعؿ إطالؽ الصكاري  ،حيث سادت في األياـ األكلى مف الحرب الفكضى ال مركرية عند
الم ارج إلى مناطؽ الكسط ،كالشماؿل اليركب مف الجنكب كاف كاضحان يضان عند انتياء العدكاف كلـ
ينس الك ير مف اإلسرافيمييف ما حؿ في منيـ الش صي فالريماكم ،0201 ،ص002هل

93

الفصلىالثالث
المقاومةىالفلدطونوةى
وقوةىالردعى
ادفلعطيني ادداخلي
مكاعب ادمقا م
اإلدرائولوة

بجانب المكاسب سابلة الذكر ،نستطيي رصد عدة مكاسب دا مية لمملاكمة المسمحة في قطاع
غزة كىي عمى النحك التالي فمركز قاكـ لمدراسات كاإلعالـ ،0203 ،ص10ه4
 حللت الملاكمة انجازات عسكرية تاري ية باستيدافيا مدن نا إسرافيمية تلي في العمؽ ،كألكؿ مرةاستطاعت ف تيدد سالح الجك اإلسرافيمي كلك بشكؿ محدكدل
 دارت الملاكمة الفمسطينية المسمحة المكاجية مي االحتالؿ ب بات كاستطاعت ف تتحكـ بسيرالمعركة بطريلة ربكت العدك كشكؿ عنصر المفاجفة عامالن اساسيان في ضرب معنكيات الجبية
الدا ميةل
 ساىـ التنسيؽ بيف جنحة الملاكمة المسمحة في قطاع غزة ،في قرار الحرب كقرار التيدفةبتصميب الجبية الدا مية في غزةل
 شيد العدك بلدرات الملاكمة الفمسطينية المسمحة في غزة عمى الت طيط كاالستفادة مف دركساالعتداءات عمى قطاع غزةل
 رفعت الملاكمة الفمسطينية المسمحة في غزة رصيدىا مف ت ييد كدعـ نتيجة صمكدىا ماـ جيشاالحتالؿ كمكاجيتول
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الفصلىالثالث
المقاومةىالفلدطونوةى
وقوةىالردعى

 3.4ادمبحث ادثادث :ادمقا م ادفلعطيني

اإلدرائولوة

كعر ق ة ادردع اإلعرائيلي

 3.4.1أىداف ادمقا م ادفلعطيني ادمعلح في قطاع غزة
بجانب ا ليدؼ الرفيس الذم تسعى الملاكمة الفمسطينية المسمحة إلى تحليلو كىك تحرير األرض
الفمسطينية مف االحتالؿ يكاقامة الدكلة الفمسطينية ،ىدفت إلى تحليؽ عدة ىداؼ متكسطة المدم،
كيمكف إجماؿ تمؾ األىداؼ عمى النحك التالي4
 رفي الحصار اإلسرافيمي عف قطاع غزة ،كتحسيف الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية التي يعيشياالشعب الفمسطينيل
 تحليؽ تكازف الردع بتيديد عمؽ إسرافيؿ ،كمحاكلة فرض معادالت قكة جديدة في الصراعالفمسطيني -اإلسرافيمي ،مف جؿ الحصكؿ عمى حلكؽ الشعب الفمسطيني المشركعةل
 3.4.1.1كعر ق ة ادردع اإلعرائيلي
إف مفيكـ الردع اإلسرافيمي في منطملاتو األكلية ،يكمف في محاكلة الت ير في حسابات
االستراتيجية لدل العدك ك ني إرادتو عف اللياـ ب عماؿ غير مرغكب فييا عف طريلة إ ارة تكاليفيما
البشرية كالمادية ،فمنذ قياميا عاـ 0322ـ اتبعت إسرافيؿ سياسية استراتيجية تعتمد مفيكـ الردع
لمحفاظ عمى منيا ،كقد كضي رفيس الكزراء اإلسرافيمي لنذاؾ "ديفيد بف غكريكف" ،كمف ـ رفيس
األركاف "مكشية دياف" ،قكاعد ىذه السياسة اللافمة عمى الرد غير المتكافئ في علدم ال مسينيات
كالستينيات مف اللرف الماضي فمحمكد ،0221 ،ص12هل كلفيـ مكازيف الردع بيف م تمؼ الالعبيف في
المنطل ة العربية يتطمب التحميؿ المعمؽ الذم ال يمكف ا تزالو في مجمكعة العالقات ال نافية ،كىذا
الفيـ يجب ف ي ذ بعيف االعتبار اللكل الفاعمة كاالسلاطات كالليكد )(Malaka, 2008, p2ل

ذ

مفيكـ الردع اإلسرافيمي كمنطملاتو األمنية تتطكر كفلان لمتطكرات الميدانية كقكة الملاكمة الفمسطينيةل
كيبلى الس اؿ المطركح اآلف 4ىل ما زادت إعرائيل تمتلك أعل ب ردع ناجحاً؟
تعاني إسرافيؿ مف زمة كجكد حليلة بعد تصاعد التحديات االستراتيجية التي تكاجييا ،صكص نا
بعد فشميا في محاكلة ترسي كجكدىا في ذىاف األمة العربية كاالسالمية كلعبت الملاكمة الفمسطينية
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الفصلىالثالث
المقاومةىالفلدطونوةى

الردعىغزة ،التي تلكدىا حركة حماس دك نار رفيس نا في تعزيز الرفض العربي كاإلسالمي
وقوةىقطاع
المسمحة في
اإلدرائولوة

إلسرافيؿ ،كىذا ما دركتو األ يرة مبك نارل ففي م تمر ىرتسميا ألعكاـ 0221ـ0222 ،ـ0223 ،ـ
الذم علد تحت عنكاف ميزاف المناعة كاألمف اللكمي اإلسرافيمي ،تـ تسميط الضكء عمى مجمكعة
التحديات االستراتيجية التي تكاجو األمف اللكمي اإلسرافيمي ،ككاف مف ىميا 4استمرار حماس في
الحكـ الذم سيفشؿ م تسكية سياسية ،كاستمرار الملاكمة فحبيب ،0203 ،ص13هل
في تلرير األمف االستراتيجي اإلسرافيمي عاـ  ،0201-0202كتب شمكمك بركـ ك كدم ديكؿ
كعن ات ككرتس دراسة بعنكاف "دركس في علاب المفاكضات الفاشمة كالمكاجية العسكرية" ،م كديف
فييا فشؿ منظكمة الردع اإلسرافيمي" 4منذ مرحمة مبكرة مف االعتداءات األ يرة عمى غزة ،جرل جدؿ
في المستكل السياسي في إسرافيؿ حكؿ تحديد ىدافيا ككدرس مستفاد مف معارؾ غير متكاففة
س ابلة ،حددت الحككمة ىدافيا المتكاضعة كىي 4اليدؼ األكؿ كاف فاليدكء ملابؿ اليدكءه ،كفتكبيد
ال مف لحماسه ،ىذه المصطمحات عكست الفيـ ب ف المكاجية ىي نتيجة إلنييار الردع اإلسرافيمي،
كاليدؼ ال اني ىك ترميـ ىذا الردع ك ف مف الممكف تحليؽ ذلؾ باحباط محاكالت حماس التسبب
ب سافر لدل الجانب اإلسرافيمي كتدفيعو ال مف عندما يكتشؼ نو يدفي منان باىظان ملابؿ إنجازات
ال" ف طمس لمدراسات اإلسرافيمية ،0202 ،ص01هل كيرل التيار الم يد
قميمة ،إف مكنو تحليؽ انجازات ص ن
ال عف العمؽ
لمسالـ كالتسكية في إسرافيؿ ب ف تصفية اللضية الفمسطينية مف الؿ اعتبار السالـ بدي ن
االستراتيجي مي بلاء عنصر السيادة االستراتيجية كاللدرة عمى الحسـ العسكرم في العمؽ ،كيم ؿ ىذا
التيار شمعكف بيرس الذم جاءت فكاره في كتابو "الشرؽ األكسط الجديد" ،حيث قاؿ" 4إف مفيكـ
العمؽ االستراتيجي لـ يعد لو معنى ،فالصكاري بعيدة المدل ك سمحة الدمار الشامؿ قد حكلت جبية
الدا ؿ إلى جبية مامية" فماضي ،0201 ،ص000هل
شكمت الملاكمة الفمسطينية المسمحة عنص انر ميمان ك ساسيان في إدارة الصراع مي إسرافيؿ ،لتغدك
ىذه العمميات رقمان صعبان في معادلة األمف اللكمي اإلسرافيمي ،نتيجة إد اليا عناصر جديدة عمييال
ذلؾ ف تمؾ العمميات بينت عدـ فعالية المعالجات العسكرية ليا ،كبرىنت عمى عدـ جدكل الحؿ
العسكرم اإلسرافيمي لحف ظ مف دكلة إسرافيؿ ،كقد شكمت األساليب الجديدة التي د متيا فصافؿ
الملاكمة الفمسطينية في استراتيجية قتاليا ضد إسرافيمي ىاجسان لدل الم سسة األمنية اإلسرافيميةل
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الفصلىالثالث
المقاومةىالفلدطونوةى
وقوةىالردعى
الملاكمة الفمسطينية المسمحة كدكرىا في معادلة الصراع مي إسرافيؿ ،كاالنجازات التي
كغدت تجربة
اإلدرائولوة

حللتيا ظاىرة تحظى باىتماـ براء األمف كاالستراتيجييف فمحمكد ،0221 ،ص22هل
كد "افينر غمكب" في ك يلة "استراتيجية الجيش اإلسرافيمي" ،ب ف ىناؾ محدكدية في مبد الردع
اإلسرافيمي ،حيث كرد فييا "الردع العاـ كاألساسي لدكلة إسرافيؿ ،كالذم يعتمد عمى تفكؽ كقكة الجيش
اإلسرافيمي ،ما يزاؿ مكجكدنا ،كلكف مدل كاقعيتو متلمص ملارنة بالماضي ،كذلؾ ف التيديدات قد
تغيرت" ،كحسب الك يلة ظؿ مبد الردع كاحدان مف األساطيف الرفيسة في نظرية إسرافيؿ األمنية
كالمدماؾ األساسي ،كتلترح الك يلة مككنيف لتحسيف الردع كىما 4حياكة رسافؿ الردع لألعداء
المحدديف حسب

صافصيـ ،كتعزيز العالقة بيف الردع كالتحصيف فمركز طمس لمدراسات،0200 ،

ص2ه ل غير ف ىذه التحسينات قد ت تي بنتاف إيجابية في حالة التعامؿ مي جيش كقكات رسمية ،ما
في حالة الشعب الفمسطيني فيك إما ملاكـ لالحتالؿ ك محتضف لعمؿ الملاكمة ،كىنا نككف ماـ
ملاكمة شعب ب كممو ضد االحتالؿل فمـ تستطي إسرافيؿ مني المكاجية مي تنظيمات الملاكمة في
تحمؿ حماس المس كلية عف السكاف في غزة سيمنعيا مف الد كؿ في م
غزة ،فلد اعتلدت ف ٌ
مكاجية مي إسرافيؿ ،كذلؾ انطالقنا مف حالة الضعؼ التي تكاجييا الحركة ،كالكضي االقتصادم

الصعب في غزة ،ككذلؾ اللطيعة السياسية مف الدكلة األكبر عمى حدكدىا 4مصر فقدس0200 ،هل
 3.4.1.2شيء من ت ازن ادرعب
إف االنسحاب اإلسرافيمي مف لنباف عاـ 0222ـ ،كاالنسحاب مف غزة 0221ـ دل إلى تعزيز قكة
الملاكمة المسمحة ،كزيادة اليجمات المسحمة ضد إسرافيؿ بما في ذلؾ عمميات التسمؿ كعمميات
طؼ الجنكد الناحجة ،ككاف الرد اإلسرافيمي مكمف نا كلـ يحلؽ نتاف سياسية ،كقد رت اللكة المفرطة
ضد المدنييف الفمسطييف بالسمب عمى إسرافيؿ ك ضر بمكانتيا الدكلية
ىمية الصكاري

ف2012, p138

Rid,هل كازدادت

في تسميي الملاكمة باعتبارىا كسيمة دفاعية ككسيمة انتلامية رية كمما قدمت

إسرافيؿ عمى ممارسة العدكاف ،كصارت صناعة الصكاري شافعة لدل جميي الفصافؿ التي نشطت
لمملاكمة ،كلعؿ السبب في ك رة االعتماد عمى ىذه الكسيمة ،ف إسرافيؿ لـ تترؾ مت انر كاحدان مف
الحدكد دكف تدابير إنذارية تجعؿ تجاكزىا كالتسمؿ إلى دا ميا شبو مستحيؿل كىذا ىك السبب غالب نا
في تناقص العمميات االستشيادية دا ؿ العمؽ اإلسرافيميل في الملابؿ اعتمدت الملاكمة الفمسطينية
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الفصلىالثالث
المقاومةىالفلدطونوةى
وقوة
الردعىكاري في ردـ كتلريب الفجكة مي إسرافيؿ في ميزاف الردع ،كال سيما في الصكاري
عمىى الص
المسمح ة
اإلدرائولوة

كاللذافؼ المستكردة مف ال ارج فالريس ،0223 ،ص 02هل
يكاذا ما قارنا بيف نتاف االعتداءات ال ال ة عمى قطاع غزة سكؼ نجد ف السياسة اإلسرافيمية
العامة عمنت ب نيا نجحت في الحرب ملابؿ يبة مؿ يكاحباط ،فلد اعتبرت إسرافيؿ ف الحرب عمى
غزة انتيت بمكاسب عسكرية كسياسية كبيره لحسابيا ،ملابؿ تملي حماس كفصافؿ الملاكمة ضربات
قاسية اضطرتيا للبكؿ كقؼ النار دكف ف تحصؿ عمى م مف مطالبيال غير ف رفيس لجنة
ال ارجية كاألمف في الكنيست "زفيؼ إلكيف ،دعا إلى تشكيؿ لجنة تحليؽ كقاؿ" 4ال مفر مف لجنة
تحليؽ لفحص األسفمة اللاسية التي تصرخ مف قمب ىذه الحرب ،فالحرب غير مجدية ألف
است الصاتيا لـ تطبؽ كالجكلة اللادمة قريبة جدان" فعكاكدة ،0202 ،ص33-30هل إذا كانت الصدمة
التي تملاىا الجيش اإلسرافيمي بتجربتو مي حزب اهلل قاسية جدان فياىي تتكرر في قطاع غزة بكضي
ال عف حجـ
م تمؼ كلكف شد فداحة بسبب كضي اللطاع المحاصر كالملطكع العمؽ الجغرافي ،فض ن
الال تكاف في مكازيف اللكة العسكريةل فالجيش اإلسرافيمي يحاصر اللطاع كييدد باالعتداء عميو كؿ
فترة كقد حاكؿ حتى اآلف الث مراتل ككصؼ منير شفيؽ نجاح الملاكمة ماـ اللكة العسكرية قافال4
"إف اقتحاـ اللطاع اذا ما تكفرت لو

طة دفاعية مفك نار بيا جيدنا إلى جانب الصمكد الشعبي

كالتصميـ اإليماني بركح قتالية شجاعة كلك في بضي مفات مف الملاتميف سيككف ممتنع نا عف االقتحاـ
ليضيؼ إلى الجيش اإلسرافيمي صدمة ال تلؿ عف صدمة جنكب لبناف فاللانكف الحاكـ ىنا ال يحسب
عسكري نا فلط يكانما يد ؿ فيو الرم العاـ الفمسطيني كالعربي كاإلسالمي كالعالمي" فشفيؽ،0222 ،

ص021هل
 3.4.1.3تةادل اعتراتيجي
عبر رفيس االست بارات العسكرية السابؽ الجنراؿ عامكس يدليف عف يبة األمؿ ك جكاء اإلحباط
السافدة في إسرافيؿ بتصريحات كملاالت متكررة منذ منتصؼ عدكاف األ ير عمى غزة ،مفادىا ف
"الحرب انتيت بنتيجة تعادؿ استراتيجي رغـ ا تالؿ مكازيف اللكل كالصمت الدكلي كالدعـ العربي
السرم"ل كعبر ر ساء الحكـ المحمي في المنطلة المحيطة بلطاع غزة كالمعرفة بػ "غالؼ غزة" ،كتعد
 32مستكطنة ،في اإلذاعة العبرية العامة عف
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يبة مميـ مف كقؼ الحرب دكف إزالة تيديدات

الفصلىالثالث
المقاومةىالفلدطونوةى
وقوةى
الردعى التي دفعت السكاف لميرب نحك مناطؽ
األنفاؽ
الصكاري ك
اإلدرائولوة

رل منذ بداية الحربل كعكس ىذه

المشاعر السمبية رفيس بمدية عسلالف إتمار شمعكني الذم اعتبر كقؼ الحرب دكف اإلجياز عمى
حماس كفصافؿ الملاكمة استسالـ ل رىاب فعكاكدة ،0202 ،ص32هل كفي ىذا الصدد يركز
Amos

Malka

في دراستو " "Israel and Asymmetrical Deterrenceعمى مفيكـ الردع ما بيف الدكلة

كفصافؿ الملاكمة المسمحة ،حيث يلكؿ "معادلة الردع بيف الدكلة كالملاكمة ،معادلة غير متما مة"،
كيدعك ىذا التبايف إلى فيـ مفيكميف كىما ):(Malaka, 2008, p2

أ الً :ضةف ادق ة  4 Weakness of powerكيعني عدـ اللدرة عمى ترجمة اللكة المحتممة في نظرية
الردع االستراتيجي الفعاؿ لمدكلةل
ثانياً :ق ة ادضةف  4Power of weaknessكيعني قدرة الجانب األضعؼ مف حيث اللكة الشاممة،
ل مؽ قكة محمية لردع الجانب األقكل كتكسيي المناكرة العسكرية غير المتما مةل
قاؿ يكسي ككبركاسر ،كىك مس كؿ كبير في الحككمة كالرفيس السابؽ لمتحميؿ في ماف
كاالست بارات العسكرية االسرافيمية إف " االنتلاـ العشكافي لف يككف قاد نار عمى ا ضاع الملاكمة"
ف2012, p140

Rid,هل كعف استراتيجية الملاكمة الفمسطينية التي است دمتيا ضد االعتداءات

اإلسرافيمية ،كما تحدث الباحث صالح الديف العكاكدة في كتابة "استراتيجية الضعؼ" عف تجربة
نظر الستحالة الظركؼ التي عممت في ظميال
الملاكمة في غزة التي اعتبرىا الكاتب تجربة فريدة نا
كيمكف إجماؿ ما كردة عف استراتيجية الملاكمة الفمسطينية فيما يمي فمركز ر ية لمتنمية السياسية،

0200ه4
 حافظت عمى العليدة اللتالية كالمعنكيات العالية لملاتمييا كقدرة غير محدكدة عمى الصبر كالتحمؿكالكعي األمنيل
 الملاكمة الفمسطينية في غزة التزمت بمبد االنسحاب اإلستراتيجي كاليجكـ التكتيكي؛ فلد ا تفتقكاتيا كميا عف سطي األرض في ال نادؽ كاألنفاؽ فمـ يجد العدك اإلسرافيمي ما يلصفو غير
مكاقي التدريب الميجكرة كاألىداؼ المدنية التي شممت المدارس كالمستشفيات كطكاقـ اإلسعاؼل
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الفصلىالثالث
المقاومةىالفلدطونوةى
وقوةىالردعى
الملاكمة الفمسطينية مف رض غزة الرممية إليجاد مكاف ت تفي فيو ،كاعتمدت مبد
 استفادتاإلدرائولوة

"حماية نفسيا ىـ مف ضرب العدك" ،كلـ ترٌكز قكاتيا بمكاف كاحد ،كحافظت عمى قدرتيا عمى
اضحا رغـ
التحرؾ الفعاؿ كاالشتباؾ مي العدك في مكاقي ك يرة بيجمات تكتيكية حلٌلت فييا تفكقنا ك ن
حذر العدك الشديد ك برتو بحرب "الجاريال" ، 1كما التزمت بعدـ الرغبة في حسـ المعركة مي

العدك كاكتفت باستنزافو مف الؿ االشتباكات المتفرقةل
 -اعتمدت الملاكمة الفمسطينية عمى نفسيا؛ فصنعت الصكاري

كاللذافؼ كاللنابؿ كاستغنت عف

اضحا رغـ بعض النجاحات في
األسمحة ال ليمةل في الجانب االست باراتي فشؿ العدك فشالن ك ن
اغتياؿ بعض اللادة السياسييف كالعسكرييف ،إال ف النجاح األبرز في غزة كاف عمى الصعيد

األمني فلد تم ٌكنت مف سر جنكد االحتالؿ كاالحتفاظ بيـ لفترة طكيمة رغـ الكاقي األمني الصعب
في غزةل
 3.4.2تأثير ادمقا م ادفلعطيني ادمعلح على األمن اإلعرائيلي
رت ال ملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة عمى األمف اإلسرافيمي مف عدة نكاح ،كيمكف
إجماليا عمى النحك التالي فحبيب ،0203 ،ص 20-23ه4
أ الً :ادتأثير ادعياعي
بتت الملاكمة المسمحة بما ال يدعى مجاؿ لمشؾ ف ليا ت ي نار كبي نار عمى المشيد السياسي
اإلسرافيمي الذم بدا كاضح نا في األدبيات السياسيةل حيث لـ تحلؽ إسرافيؿ اليدؼ الرفيس مف
صرح بو اللادة
اعتداءاتيا عمى قطاع غزة كىك ردع حركة حماس كالملاكمة الفمسطينية ،كىك ما ٌ

اإلسرافيميكف كعمى رسيـ رفيس الكزراء نتنياىك ،كىك ما قالو المحمؿ الصييكني بعد كاحد ك مسيف يكمان
مف العدكاف الذم قيتًؿ فيو عشرات الجنكد اإلسرافيمييف ،إلى جانب" :تدمير سمكب حياتنا اليكمية ،ككضي

البالد في محنة اقتصادية ،كنا نتكقي ك ر مف إعالف كقؼ إطالؽ النار ...إذ كنا نتكقي ف يذىب رفيس
الكزراء إلى ملر الرفيس كيبمغو بلرار االستلالة" ففريؽ األزمات العربي ،0201 ،ص002هل كيمكف إجماؿ
الت ير السياسي لمملاكمة الفمسطينية المسمحة عمى إسرافيؿ بما يمي4
1
حرب ادجاريال  4Guerrilla warfareىي حرب العصابات غٌر التقلٌدٌة التً ٌكون فٌها قوة أقل تسلحا ً تواجه جٌشا ً نظامٌاً.
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االرتباط ،بدا ىذا الت ير ي ذ منحى سمككي نا لدل صاني اللرار اإلسرافيمي عندما
 خط فكاإلدرائولوة

استطاعت الملاكمة الفمسطينية ف تلني شاركف بضركرة الرحيؿ عف غزةل
 ععكرة ادنظام ادعياعي ،يرل ال براء كالمحممكف السياسيكف اإلسرافيميكف ف ىـ ر لمملاكمةالفمسطينية عمى النظاـ السياسي اإلسرافيمي دفعيا نحك تآكؿ النظاـ الديملراطي في إسرافيؿ ،حيث
بدا كاضح نا طغياف الم سسة العسكرية عمى الم سسات األ رلل
 ادقدرة على إعادة أعلم ادصراع ،ترل إسرافيؿ في الملاكمة الفمسطينية اإلسالمية ط انر محدق نابيا ،بسبب محاكالتيا سممة الصراع كفؽ العليدة اإلسالميةل
 عي جديد :تسبب العدكاف عمى غزة بتفكير جديد في إسرافيؿ حياؿ الصراع ،ريما تككف حليلةفشؿ إسرافيؿ في تحليؽ األىداؼ المعمنة لمحرب ،كتكبدىا

سافر مكجعة رغـ است داـ كمية

ىافمة مف النيراف كالصمت العربي كالدكلي ،كشف ال ة اعتداءات في مس سنكات ،ىي سباب
لبداية ت ىككف كعي جديد في الجانب اإلسرافيمي ،فلد حمؿ قافد البحرية كالشاباؾ سابل نا عامي يالكف
عمى المتمسكيف بنظرية "اللكة المفرطة" ،ب نو مف غير الممكف كي كعي الفمسطينييف بالنار
كالحديد ،فالحؿ يكمف في تسكية الصراع بسرعة مف الؿ حككمة الكحدة الفمسطينية كالرفيس
عباس ،ك كد الكاتب اإلسرافيمي دافيد غركسماف بعدـ كجكد حؿ عسكرم لمصراع بيف إسرافيؿ
كفصافؿ الملاكمة المسمحة في غزة فعكاكدة ،0202 ،ص22هل
ثانياً :ادتأثير ادعكاني ادديمغرافي
يمكف رصد الت ير الديمغرافي لمملاكمة الفمسطينية في اتجاىيف كىما 4األكؿ تزايد نسبة اليجرة
العسكرية مف إسرافيؿ إلى ال ارج ،ما ال اني فيك انعداـ اللدرة اإلسرافيمية عمى إعادة التكزيي
الجغرافي لسكانيا ،م ف اإلسرافيمييف يتمركزكف في شريط ساحمي ضيؽ ،كالغالبية العظمي في تؿ
بيب حيث يسكف  0مميكف ييكدم في المدينة كضكاحييال
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ادةعكري
ثادثاً :ادتأثير
اإلدرائولوة

ال ينكر اللادة العسكريكف اإلسرافيميكف الت ير العسكرم لمملاكمة المسمحة عمى الدكلة اإلسرافيمية،
ففي مطمي عاـ  0202ـ ،قامت صحيفة يديعكت احركنكت بتكقيي عريضة ب ف إسرافيؿ إذا ما
تمترست مؼ اللكة العسكرية دكف السعي لمسالـ سكؼ تيدد بالزكاؿل كقد رفعت الحككمة اإلسرافيمية
شعار عدـ التفاكض قبؿ ف تيكقؼ حماس صكاري يا باتجاه إسرافيؿ ،كلكنيا -م إسرافيؿ -اضطرت
إلى التفاكض عمى كقؼ النار تحت النار ،كىك ما لـ يكف ليتـ في حركب إسرافيؿ السابلة مي البمداف
العربية ففريؽ األزمات العربي ،0201 ،ص003هل كرغـ عدـ اعتراؼ إسرافيؿ بال سافر التي تتكبدىا مف
قبؿ الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة ،إال ننا نستطيي اللكؿ ب ف إسرافيؿ تتكبد سافر
تسميحية ض مة كاللبة الحديدة ،ككذلؾ طؼ الجنكد كما يتبي ذلؾ مف تحرير سرل ،ككذلؾ إعالؽ
مطارات إسرافيؿ ناء العدكاف ،كنزكح مستكطني المستكطنات في غالؼ غزةل م ف االحتالؿ يتكبد
سافر مادية كبشرية ،باإلضافة إلى سافرة العسكريةل
رابةاً :ادتأثير ادفكري
يرل إبراىيـ حبيب ف ما يلمؽ إسرافيؿ مف حكـ حماس لغزة ،كتراه تحديان استراتيجيان لكجكدىا مي
كافة فصافؿ الملاكمة المسمحة ،يعكد إلى مجمكعة مف األسباب التي يمكف إيجازىا عمى النحك التالي
فحبيب ،0202 ،ص0232-0223ه4
 فصافؿ الملاكمة الفمسطينية المسمحة ترفض االعتراؼ ب ػ إسرافيؿ كمكا يلياك تدعك إلى تحريرفمسطيف مف بحرىا إلى نيرىال
 كجكد حماس في الحكـ التي ترفض مبد المساكمة عمى حؽ العكدة ،كبالتالي ال يمكف تمرير كفرض م اتفاؽ سياسي يتجاىؿ الحلكؽ الفمسطينيةل
 كجكد حماس في الحكـ اعطاىا قدرة ىافمة عمى زيادة قدراتيا العسكرية مف الؿ حصكليا عمىكميات كبيرة مف السالح عبر األنفاؽ ،ككذلؾ فإف فصافؿ الملاكمة الفمسطينية المسمحة في
اللطاع التي تتزايد قدرتيا العسكرية نتيجة حرية الكاممة في امتالؾ األسمحة المتنكعةل
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اإلسرافيمية عف االعتداءات ال ال ة فشؿ الجيش اإلسرافيمي في تحليؽ األىداؼ،
كفؽ التلارير
اإلدرائولوة

كلذلؾ يبلى العدكاف قريبان كقافمان كما شرنا إلى ذلؾ سابلان ،فالتيديدات بشف ىجكـ جديد عمى قطاع
غزة عمنية كألسباب م تمفة ىميا ىك ضرب الملاكمة الفمسطينية المسمحةل كمف الم كد ف سير
العمميات عمى األرض ترؾ نار كبي نار عمى تحكؿ مكاقؼ بعض دكؿ العالـ ،السميا بعد المذابي
كالمساس الميكؿ المدنييف كباألحياء السكنية مما جعؿ بعض الدكؿ ترفي مف كتيرة نلدىا إلسرافيؿ
ف بك سيؼ ،0202 ،ص02هل ىذا باإلضافة إلى ف شعكبان ك يرة ترفض ما يحدث في فمسطيف ،ال سيما
بعد ر يتيا لمجرافـ اإلسرافيميةل إف الشعكب التي تعيش في البمداف الديملراطية ت ر عمى ق اررات
حككماتيا ،كبالتالي يضي قضية فمسطيف في كلكية اللضايا العالمية رغـ اشتعاؿ المنطلة العربية
بال كرات كاألزماتل كىذا ما دعا فرنسا ل عالف عف علد م تمر دكلي لمسالـ بش ف تسكية اللضية
الفمسطينية مطمي العاـ 0200ـل
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3.5

وقوةىالردعى

ادخالص

اإلدرائولوة

بالنظر إلى ىداؼ كركافز نظرية األمف اللكمي اإلسرافيمي كاالستراتيجيات التي تعتمدىا للمي م
قكة فمسطينية تعمؿ مف جؿ التحرير كملارنتيا عمى رض الكاقي مف الؿ االعتداءات اإلسرافيمية
عمى قطاع غزة كالملاكمة المسمحة ،نستطيي الت كيد عمى ما يمي4
أ الً  4استطاعت الملاكمة الفمسطينية المسمحة ضرب العمؽ اإلسرافيمي مف الؿ الصاركخل
ثانياً 4استطاعت الملاكمة الفمسطينية المسمحة التسمؿ عبر الحدكد كاالشتباؾ مي قكات االحتالؿ في
الدا ؿ ،كىذا ضرب مبادئ النظرية اإلسرافيمية التي اعتمدت عمى نلؿ المعركة ألرض العدكل
ثادثاً 4الضربات المحدكدة ك الحركب الكقافية التي تنفذىا دكلة االحتالؿ ،زادت مف قكة كشعبية
الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة ،فاإلرادة كتحدم االحتالؿ كالعمؿ عمى تطكر سمحة
الملاكمة الفمسطينية جعؿ مف فعالية تمؾ الضربات رغـ قساكة ال سافر ال تعني شيف نا ،فالفمسطينيكف
لف يترككا رضيـ ك يستسممكا لتمؾ االعتداءات إال بتحرير األرض الفمسطينية مف االحتالؿ ،ك عمى
األقؿ مرحميان تحليؽ ىداؼ يرضى عنيا الشعب الفمسطيني كتكفر لو حياة كريمةل
رابةاً  4لـ ت بط التيديدات اإلسرافيمية مكاطني قطاع غزة كفصافميا المسمحة مف عزيمتيـ عمى مكاصمة
الجياد كالملاكمة ،م ف استراتيجية الردع اإلسرافيمية كسرت في غزة ،ك صبي م تصريي لالحتالؿ
عف اعتداء جديد في غزة يكاجو بتصريي لمملاكمة مضادنا لو ،يكضي بكؿ صراحة كبساطة ف
الملاكميف جاىزكف لمنصر ك االستشياد في سبيؿ الدفاع عف األرضل
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الفصن الرابع
حتديات املكاووة الفمصطيٍية املصمحة
يف قطاع غسة
المبحث األكؿ 4قكة االحتالؿ العسكرية
المبحث ال اني 4االعتداءات اإلسرافيمية المتكررة عمى قطاع غزة
المبحث ال الث 4ل ار االعتداءات اإلسرافيمية عمى قطاع غزة
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 4.1مقدم

فيىقطاعىغزة

تحد نا في فصكؿ سابلة عف دكر قطاع غزة في ملاكمة االحتالؿ اإلسرافيمي الذم قاـ دكلتو عمى
رض فمسطيف – راضى الػ 0322ـ المحتمة ،ككذلؾ بعد احتالؿ رض فمسطيف بالكامؿ عاـ
 0301ـ ،كدكر اللطاع في ملاكمة االحتالؿ في االنتفاضات كاليبات الجماىيرية ،كال سيما الملاكمة
المسمحةل كفي ىذا الفصؿ مف الدراسة ،سكؼ نبحث التحديات التي تكاجو الملاكمة الفمسطينية
المسمحة في قطاع غزة ،مف م تمؼ الجكانب ،ككذلؾ االعتداءات اإلسرافيمية عمى قطاع غزة ،بيدؼ
قمي الملاكمة كاللضاء عمييا ،كمف ـ سكؼ نناقش كيفية تغمب الملاكمة المسمحة عمى التحديات
الراىنة كالمستلبميةل
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 4.2ادمبحث األ ل :ق ة االحتالل ادةعكري

إف ىدؼ الملاكمة االستراتيجي ىك تحرير األرض الفمسطينية مف االحتالؿ ،كىذا األ ير يعمؿ
بكؿ قكتو المادية للمي كردع الملاكمة كالبلاء طكؿ فترة ممكنة في احتاللو لألرض الفمسطينيةل إف
االحتالؿ اإلسرافيمي ىك ل ر احتالؿ ألرض الغير في عالمنا المعاصر ،كت ر عدة عكامؿ كعمى
كافة الصعد اإلقميمية كالدكلية في الصراع الدافر ،كلعؿ قكة االحتالؿ كقدرتو كمنافستو تنبي مف
عامميف رفيسيف 4األكؿ ،الدعـ الغربي الكامؿ في كافة الجكانب السياسية كالعسكرية كاالقتصاديةل
ال اني ،ذاتي ،م قكة إسرافيؿ كقدرتيا عمى تطكير نفسيا عسكريان كاقتصاديانل كفي الملابؿ دعـ العالـ
الشرقي حلبة الحرب الباردة فعالـ ن افي اللطبيةه الملاكمة الفمسطينية ،كتجاذب المكاقؼ العربية حكؿ
الملاكمة الفمسطينية ما بيف م يد كرافضل
نحف ماـ معادلة كاضحة المعالـ ،كما ىي نظرية المباريات 1في السياسة الدكلية إف جاز لنا
التعبيرل ىدؼ الملاكمة االستراتيجي ىك التحرير ،كىدؼ االحتالؿ االسرافيمي ىك التمكيف عمى
األرض ،بمعنى استمرار السيطرة اإلسرافيمية عمى األرض الفمسطينيةل كبالتالي تلكـ نظرية المباريات
بيف الملاكمة كاالحتالؿ فاألكلى تسعى إلنياء االحتالؿ ،كال انية تسعى لملضاء عمى الملاكمة
ككصفيا باإلرىابل كىذا ما تحد نا عنو في الفصكؿ السابلة ،مف انتصارات كا فاقات الملاكمة ماـ
االحتالؿ اإلسرافيميل حتى انتلمت الملاكمة الفمسطينية مف ال ارج إلى الدا ؿل كفي ىذا الفصؿ
سنحاكؿ طرح كافة التحديات التي تكاجييا الملاكمة الفمسطينية المسمحة ،ككيفية التغمب عمييا ك
الحد منيا ،مف الؿ طرح كافة اللضايا التي تعيؽ الم لاكمة الفمسطينية المسمحة كتحد مف قدرتيا في
مكاصمة عممية التحريرل

 1نظري ادمباريات  4 Game theoryتعد نظرية المباريات إحدل المناى المتبعة في دراسة العالقات الدكلية ،إذ ف

الدكؿ غالبان ما تد ؿ في مباراة مف جؿ تحليؽ ىدافيا ،كىناؾ نكاع م تمفة مف المباريات كيعكد ىذا األسمكب
المستعمؿ في تصنيفيا ،بيف صفرية كغير صفرية كىي األشير ،إلى تعاكنية كغير تعاكنية كىكذا ،ك ذت تظير
نكاع جديدة مف المباريات نتيجة لزيادة اىتماـ الباح يفل كتعد إسرافيؿ إحدل الدكؿ المتبعة ليذا المني في عالقاتيا

الدكلية بشكؿ عاـ كعالقاتيا مي دكؿ الطكؽ بشكؿ اص فمكى ،0203 ،ص31هل
117

الفصلىالرابع
تحدواتىالمقاومةى
الفلدطونوةىالمدلحةى
بعصابات مدربة تدريب نا عسكري نا في الغرب ،كال سيما في بريطانيا العظمى لنذاؾل
بد ت الصييكنية
فيىقطاعىغزة

كلـ تستطي تمؾ العصابات مف تحليؽ م نتاف دكف دعـ اللكات البريطانية عاـ 0322ـ ،فكانت
اللكات البريطانية تدعـ العصابات ليس عسكريان فحسب ،بؿ تدعميا سياسيان ،مف

الؿ قكاتيا

المتكاجدة في فمسطيف ،حيث كانت اللكات البريطانية تضرب الملاكميف كتلضى عمييـ في ماكف
تكاجدىـ في المدف كاللرل الفمسطينية كمف ـ تضمف سيطرة العصابات الصييكنية كسيطرتيا عمى
تمؾ المدف كاللرل ،إل ى ف د مت اللكات العربية التي لـ تستطي االستمرار بالحرب بسبب انظمتيا
الحاكمة كسطكة األمـ المتحدة كالدكؿ العربية في كقؼ الحربل مما دل لضياع الجزء األكبر مف
رض فمسطيف عاـ 0322ـل كتكالت اليزافـ العربية في جميي الحركب العربية -اإلسرافيمية ،عدا
حرب تحرير سيناء عاـ 0313ـ ،كمرت تمؾ األحداث التي عصفت باللضية الفمسطينية ،تاركة ا نار
سمبية عمى الفمسطنييف ،ففي عاـ 0322ـ سر الفمسطينيكف الجزء األكبر مف فمسطيف ،كاستمرت
الملاكمة مف الضفة الغربية كقطاع غزة ،حتى جاءت حرب عاـ 0301ـ ،التي كانت نتافجيا احتالؿ
كامؿ األرض ال فمسطينية ،مما جعؿ الملاكمة تنطمؽ كتتصاعد في راضي الدكؿ العربية ،كبعد حرب
بيركت  0320ـ ،استطاعت إسرافيؿ بت ميف حدكدىا مي الدكؿ العربية كطرد منظمة التحرير
الفمسطينية كفصافؿ الملاكمة المسمحة مف جنكب لبنافل
لعؿ التحدم األكبر الذم كاف يكاجو اللكات الفمسطينية ،ىك انعداـ الدعـ العربي لمعمؿ المسمي
مف راضيو ،ماـ الدعـ الغربي لالحتالؿ اإلسرافيمي في األراضي الفمسطينية المحتمةل كبالرغـ مف
ذلؾ كانت الملاكمة الفمسطينية تنطمؽ مف جديد كمما استطاعت دكلة االحتالؿ ضرب الملاكمة
كتفكيكيال فبعد ف كانت الملاكمة تعمؿ في األراضي العربية ككصمت لنيايتيا عمى الحدكد العربية-
الفمسطينية ،بد ت مف جديد في الدا ؿ الفمسطيني ،فما كجد احتالؿ عمى كجو األرض عمى مر
التاري  ،إال كجدت الملاكمة إلنيافو كاللضاء عميول
 4.2.1تحديات ادمقا م ادفلعطيني في قطاع غزة
اء كانت بالطرؽ السممية ك العنفية فلد كانت تتكبد
إف ملاكمة االحتالؿ عبر التاري اإلنساني سك ن

سافر بشرية كمادية جمو ،كيعمؿ االحتالؿ الغازم بكافة الطرؽ كالكسافؿ إلحباط م محاكلة
لملاكمتة كطرده مف البالد ،كقد تكبدت الملاكمة الفمسطينية المسمحة عبر تاري يا الطكيؿ العديد مف
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الفصلىالرابع
تحدواتىالمقاومةى
الفلدطونوةىالمدلحة
تتكبىد ال سافر كتلدـ التضحيات في سبيؿ ىدفيا المنشكد كىك تحرير األرض،
ال سافر ،كما زالت
فيىقطاعىغزة

كتكاجو الملاكمة الفمسط ينية العديد مف التحديات كالمعكقا ت التي تفرضيا دكلة االحتالؿ ،كالتي تتم ؿ
في قدرتيا العسكرية ،كاالزدكاجية في ال يارات الفمسطينية ما بيف الملاكمة المسمحة كالشعبية،
باإلضافة إلى تعنت السياسات اإلسرافيمية المكجيو للطاع غزة للمي الملاكمةل
 4.2.1.1ق ة إعرائيل ادةعكري
يشكؿ الجيش اإلسرافيمي مف العصابات الصييكنية الملاتمة ،كال سيما فالياجاناهه ،كفي مايك عاـ
0322ـ كمي إعالف قياـ دكلة إسرافيؿ انتيت فترة عمؿ الياجاناه ،ك صبي منذ ذلؾ الحيف الجيش
العامؿ في إسرافيؿ يضـ سبعة لكية نظامية ،ك ال ة لكية بالماخ ،1كلكاء مدرعان كاحدان ،كما دعمت
األلكية النظامية كالبالماخ ب سمحة تشيكية كفرنسية بينما ظؿ لكاء المدرعات فلي انر لمغاية مف حيث
العتادل كفي جمسة الحككمة الم قتة  00مايك 0322ـ ،صادقت الحككمة عمى مرسكـ ت سيس جيش
الدفاع اإلسرافيمى

فحساف كيكسؼ ،بدكف،

ص01ه ل كي كد كتاب اسرافيميكف ب ف إسرافيؿ ىي دكلة عسكرية

كيحكميا العسكريكف منذ قياميا عمى رض فمسطيف ،ففي كتاب لفو غابريفيؿ شيفر ك ركف باراؾ
كعميراـ ركف بعنكاف "جيش لدية دكلة" ،يرل الباح كف ف ن شكء الشبكة األمنية في إسرافيؿ ال ينبي
فلط مف الطبيعة العسكرية لمحركة الصييكنية ،يكانما ينبي بشكؿ اص مف البنية اللكية غير الرسمية
التي كضعيا اآلباء الم سسكف إلسرافيؿ ك مفا ىـ ،كالذيف سعكا إلى است داـ اللطاع األمني،
ك صكص نا العسكرم ،لمتلدـ في عممية بناء الدكلة فضاىر ،0223 ،ص001هل
يبمغ تعداد الجيش اإلسرافيمي حتى نياية عاـ  0200نحك 122ل ،000حيث بمغ عدد اللكات
البرية في ال دمة الفعمية  033لف نا ،كعدد االحتياط  322لف نا ،كعدد اللكات الجكية في ال دمة
الفعمية  32لفان ،كعدد االحتياط  11لفان ،كعدد اللكات البحرية في ال دمة الفعمية 122ل ،3كعدد
االحتياط  02لالؼ ،بينما بمغ عدد اللكات شبو العسكرية فشرطة حدكد إسرافيؿه في ال دمة الفعمية
012ل1

فمركز الزيتكنو،0203 ،

ص00ه ل إف الجيش في إسرافيؿ منذ نش تو كتككينو عمى يد العصابات

الصييكنية المسمحة إلى يكمنا ىذا ،يتملى الدعـ الغرب ي في شتى المجاالت العسكرية ،ىذا باإلضافة
إلى التطكير الذاتيل
1

البلماخ هً العصابات الصهٌونٌة ،التً شكلت فٌما بعد حزب البلماخ والذي اندمج فً حزب الماباي ثم العمل.
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الفصلىالرابع
تحدواتىالمقاومةى
الفلدطونوةىالمدلحة
يتياى األمنية عمى ال ة عناصر رفيسة كىي 4كليا اللكة الذاتية ،كىي قكة الدكلة
تبني إسرافيؿ نظر
فيىقطاعىغزة

المادية كالبشرية ،ك انييا قكة الحميؼ االستراتيجي ،ك ال يا اللكة التي تكتسبيا مف تشتت قكل العدك ك
تحييدىا ،كبالت كيد فإف إسرافيؿ تمتمؾ قكة عسكرية كبيرة ذات إمكانات تنظيمية كتسميحية كتدريبية
كتكنكلكجية متطكرة ،فيي تعد كبر قكة إقميمية ،كتضاىي قكات الدكؿ العظمى ،كاستطاعت بيذه اللكة
في حركب سابلة التفكؽ عمى مجمكع اللكل العسكرية العربية الرسمية ففريؽ األزمات العربي،0201 ،

ص000هل ما الملاكمة الفمسطنينية التي تتمركز بشكؿ رفيس في قطاع غزة ،فلد استطاعت السياسة
اإلسرافيمية التي تتصؼ بػ "قكة السياسة عالمي نا ،كسياسة اللكة إقميمي نا" ف تحلؽ إنجا ناز في حصر
الجغرافيا التي تتحرؾ الملاكمة الفمسطينية ضمنيا كتحجيميا ،كمف الؿ الضغط عمى دكؿ الطكؽ
العربي بشكؿ اص ،كتحميميا مس كلية م عمميات عسكرية تنطمؽ عبر حدكدىا ك راضييا ضد
إسرافيؿ ،كىك ما عبر عنو نتنياىك في كتابو "كطف تحت الشمس" عندما كد ف اللكة العسكرية
اإلسرافيمية ىي التي جبرت النظاـ الرسمي العربي عمى الت مي عف المكاجية العسكرية كترؾ يار
الملاكمة كالمجكء إلى علد االتفاقات السممية مي إسرافيؿ ففريؽ األزمات العربي ،0201 ،ص000هل
كبالتالي ضعت المنطلة العربية كمنظمة التحرير الفمسطينية إلى عممية السالـ مي إسرافيؿ ،كفؽ
مبد "األرض ملابؿ السالـ" ،كرغـ إجحاؼ اتفاقيات السالـ بحؽ الفمسطينييف ،إال ف إسرافيؿ ترفض
حتى اآلف مني الفمسطينييف الحد األدنى مف حلكقيـ المشركعةل كبليت الملاكمة الفمسطينية المسمحة
تلاكـ االحتالؿ مف جؿ تمؾ الحلكؽ ،التي كاف عنكانيا قطاع غزة لعدة اعتبارات ذكرناىا سابل نال كفي
الفصؿ الالحؽ سكؼ نبحث عمى رض الكاق ي نظريات إسرافيؿ األمنية كقكتيا الردعية في مكاجية
الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزةل
 4.2.1.1.1ىيكلي ادجيش اإلعرائيلي
تتشكؿ ىيكمية الجيش اإلسرافيمي عمى النحك التالي فمركز الزيتكنو ،0203 ،ص00ه4
0ل قيادة ادمنطق ادشمادي  4تكمف ىدؼ قيادة المنطلة الشمال ية في حماية الحدكد الشمالية لألراضي
الفمسطينية التي تحتميا إسرافيؿل
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الفصلىالرابع
تحدواتىالمقاومةى
الفلدطونوة
المدلحةىبي  4تيدؼ قيادة المنطلة الجنكبية إلى الدفاع عف الحدكد الجنكبية لألراضي
ادمنطقى ادجن
0ل قيادة
فيىقطاعىغزة

الفمسطينية التي تحتميا إسرافيؿ ،كما تلي عمى عاتؽ الليادة مس كلية جميي الكحدات الكاقعة في
قطاع العربة ،النلب يكايالت ،كتمتد نفكذ الليادة الجنكبية مف الحدكد الشرقية مي األردف ،كحتى
الحدكد الغربية مي مصرل
3ل قيادة ادجبي ادداخلي  4تعمؿ قيادة الجبية الدا مية بشكؿ ساسي في حاالت الطكارئ الم تمفة؛
في مجاؿ الدفاع المدني في كقات الحركب كاألزمات ،كما تعمؿ في مجاالت اإلنلاذ في العالـل
2ل ادقيادة اد عطى  4تلكـ الليادة الكسطى بحماية المنطلة الكسطة كالحدكد الشرقية كمني اليجمات
مف المناطؽ المسيطر عمييا إلى الجبية الدا ميةل
كت ضي قيادة المناطؽ السابلة لليادة ىيفة األركاف اإلسرافيمية ،كالتي تضـ عدة كحدات داعمة لملكات
اإلسراف يمية بشكؿ عاـ ،م ؿ 4النلؿ كاإلمداد ،كشعبة االست بارات ،كعمميات الجيش ،كشعبة الت طيط،
كشعبة المعمكمات كاالتصاالتل كي ضي قطاع غزة حسب ىيكمية الجيش اإلسرافيمي لليادة المنطلة
الجنكبية في الجيش ،كتعمؿ برفلتو كافة الكحدات اللتالية السابلة عندما يلي االعتداء عمى قطاع غزة
ك التكغؿ في راضي اللطاع منذ بداية انتفاضة األقصى 0222ـ كصكالن لالعتداءات ال ال ة عمى
قطاع غزةل
 4.2.1.1.2ادقدرات ادةعكري اإلعرائيلي
ت متمؾ إسرافيؿ كبر ترسانة عسكرية في الشرؽ األكسط بما تحكيو مف تكنكلكجيا متلدمة ،كفي ما
يمي ىـ جكانب التسمي اإلسرافيمي

فالجزيرة0200 ،ه:1

0ل اددبابات ادمدفةي  4لدل إسرافيؿ ما يلارب  2لالؼ مف الدبابات ب نكاع م تمفة م ؿ دبابة شيرماف
 12كشيرماف  10كالدبابة الشييرة ميركافا التي تزف  01طنال ككذلؾ صناؼ مف المدفعية م ؿ
دافيدكا كسمطاـ ـ  00كسمطاـ ـ  ،10كمدفي مكمات

1

كركفيـ.

تمفزيكف الجزيرة 4اال بار عرض تحميمي لملدرات العسكرية اإلسرافيمية الحدي ةل
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الفصلىالرابع
تحدواتىالمقاومةى
الفلدطونوةىالمدلحةى
يكجد لدل إسرافيؿ نحك  0222مف الطافرات العسكرية م ؿ طافرة كفير المعدلة
0ل ادق ات ادج ي :
فيىقطاعىغزة

مف طافرة ميراج الفرنسية ،كىيركف كطافرات رفافيؿ ،ككذلؾ ؼ  01ك ؼ  00كملاتالت مف طراز
ميغ  00كسكام ىاكؾ ،ك يضا طافرات ىيمككبتر مف صنؼ ككب ار إم تش 0ك باتشي إم تش
.02

3ل ادق ات ادبحري  4لدل إسرافيؿ يضا ما يلارب  02ما بيف سفف كزكارؽ بحرية م ؿ شالداغ كتسار
 3كتسار ف 1 -2ه الفرنسية الصني ،كالغكاصتاف غاؿ البريطانية كدكلفيف األلمانية ،كتحمؿ
صكاري متنكعة مضادة لمسفف ،م ؿ صاركخ غابرييؿ الذم د ؿ ال دمة البحرية سنة ،0300
كصاركخ ماغاش

ر.
كصاب ا

2ل ادص اريخ :بد ت إسرافيؿ تطكير قدراتيا الصارك ية مطمي الستينيات ،كتتدرج قكتيا الصارك ية
مف صكاري النس التي يبمغ مداىا  0322كيمكمتر ـ صكاري جيريشك  0البالغ مداه 122
كيمكمتر ،ـ جيريشك  0الذم يتراكح مداه بيف  0122ك 2222كيمكمتر .كما طكرت صاركخ
بكبام تيربك سنة  0220كيتراكح مداه بيف  312ك 0122كيمكمترل كلدييا كذلؾ مجمكعة صكاري
لرك  0كلرك  ،0باإلضافة إلى صكاري

ريحا "حيرككا"

)(1-2-3

كشافيت ،كىي طكيمة المدل

كبإمكانيا حمؿ ر كس نككيةل
لعؿ

طر ما تمتمكة إسرافيؿ مف سمحة ،ىك السالح غير التلميدم فالسالح النككمه ،فإسرافيؿ

لدييا برنام

نككم متكامؿ ،بالرغـ مف التعتيـ اإلعالمي ،كالصمت الدكلي حكؿ السالح النككم

اإلسرافيمي ،ىذا ما كشفتو التلارير السرية ،كفضي مره في الصحؼ األجنبية عالـ الذرة اإلسرافيمي
ففعنكنكه الذم عمؿ في المفاعؿ النككم اإلسرافيميل
 4.2.1.2ادعالم اإلزد اجي

في ادخيارات ادفلعطيني

منذ انطالقة ال كرة الفمسطينية حددت

يار الملاكمة المسمحة كيدؼ استراتيجي لتحرير كامؿ

التراب الفمسطيني ،كبعد اليزافـ التي لحلت بالدكؿ العربية في حركبيا مي إسرافيؿ ،بد الفكر
السياسي الفمسطيني يشؽ طريلان ك ر كاقعية ،مف ال ؿ اللبكؿ بالحمكؿ السممية كمرحمة تاري ية البد
ك ف تمر بيا اللضية الفمسطينية عاـ 0312ـ فالبرنام
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المرحميهل كقد م ؿ ىذا الفكر منظمة

الفصلىالرابع
تحدواتىالمقاومةى
الفلدطونوةىالمدلحةى
بليادة حركة فتي كالفصافؿ المنضكية تحت لكاء المنظمة ،كبعد نش ة الحركات
التحرير الفمسطينية
فيىقطاعىغزة

اإلسالمية كانتياجيا العمؿ العسكرم في ت حرير كامؿ التراب الفمسطيني ،صبي ىناؾ برنامجيف
م تمفيف األكؿ يعمؿ لتحرير فمسطيف عمى حدكد 0301ـ بالطرؽ الدبمكماسية ،كال اني يعمؿ عمى
تحرير فمسطيف كقبؿ في حدكد  0301ـ كمرحمة كلى مف الؿ فىدنةه بالطرؽ العسكرية ،كيعتبر
الطرؽ الدبمكماسية لـ ت ًت ب م شيئ لفمسطيف ل كبالتالي صبحنا ماـ ازدكاجية

يارات التحرر

الكطني الملاكمة المسمحة كالملاكمة الشعبيةل
كعندما طرحت مس لة تبني الملاكمة الشعبية إلى جانب المفاكضات حصؿ إلتباس بالمفيكـ ،فالبعض
رادىا سممية ال تتصادـ مي االحتالؿ ك مي المستكطنيف ،تكتفي بالتحركات التظاىرية،
كاالعتصامات بالمياديف كبالساحات ،يكاللاء ال طابات ،كتنظيـ الحفالت الفنية ،يكاصدار البيانات،
كقد حاكؿ صحاب الرم تجنب الصداـ مي االحتالؿ ،كالتمكيو عمى رييـ بدعكل سعييـ إلى ملاكمة
ذات مظير سممي كحضارم ،متناسييف تمام نا ف مف يضفي الطابي العنفي عمى الملاكمة الشعبية ىك
جيش االحتالؿ ،كالمستكطنيف مف الؿ اجراءاتيـ اللمعية الدمكية عمى التحركات الشعبية السممية
المناكفة لالحتالؿفسممياف كل ركف ،0203 ،ص01هل

الكاقي المكضكعي لمشعب الفمسطيني يلكؿ بترابط حلكؽ ىذا الشعب كقضاياه في مناطؽ انتشاره
كافة ،بيف الدا ؿ كال ارج ،بيف المناطؽ المحتمة كفمسطيف المحتمة عاـ 0322ـ ،كبيف الضفة
كاللطاعل بيف ىذه المناطؽ كميا عمى تنكع ظركفيا ك صكصياتيا ،يكاذا كاف االنلساـ قد نش
سمطتيف ،إال ف الكاقي يلكؿ إف االحتالؿ في الضفة الغربية تتفاعؿ مي األحداث العدكانية عمى قطاع
غزة ،ك ف النضاؿ في غزة ال يمكف فصـ عراه عف النضاؿ في الضفة الغربيةل كبالتالي فال يمكف
ألم علؿ سياسي ف يتصكر ف تمتيب األمكر في قطاع غزة كيبلى الكضي في الضفة الغربية ىادف نا
كالعكس صحيي فسممياف كل ركف ،0203 ،ص 03هل إف االزدكاجية في يارات التحرر الكطني ،ككيؿ
االتيامات لمبرام

الحزبية ،ي دم إلى ضعؼ الملاكمة الفمسطينية المسمحة ،فالعمؿ العسكرم ك

الدبمكماسي دكف دعـ كمكافلة جماىيرية تمتؼ حكلو لف ينح

كيستمرل باإلضافة إلى مياجمة

الملاكمة الفمسطينية المسمحة مف الدا ؿ ،ي دم إلى ضعفيا ،كبالتالي إلى ضعؼ إمكانية تحليؽ
النتاف لصالي الشعب الف مسطينيل كىذه اإلزدكاجية البد ك ف تحؿ مف الؿ برنام عمؿ كطني
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الفصلىالرابع
تحدواتىالمقاومةى

المدلحةىرات التحرر الكطني الفمسطيني ،كيككف
الفلدطونوةىكافة يا
مشترؾ يضـ
فيىقطاعىغزة

يار الملاكمة المسمحة حد برز

ال يارات المطركحة لتحرير فمسطيفل كلعؿ انجاز ىذا العمؿ يتطمب دعـ كت ييد حركتي حماس
كفتيل
إف فتي كحماس مدعكتاف إلعادة صياغة نفسييما كتلديـ طر كبرام تتناسب كحاجات الشعب
الفمسطيني حتى تككنا مع نا ك م منيما قادرة عمى قيادة الشعب الفمسطيني كتحليؽ حالمو في
الحرية كاالستلالؿل الشعب الفمسطيني ليس بحاجة الى انت ابات مبكرة يكانما ىك بحاجة الى طر
كتنظيمات كقيادات كاستراتيجيات كبرام قادرة عمى انلاذه مف األكضاع الحالية فعبداهلل0221 ،هل
 4.2.1.3ادعياعات اإلعرائيلي تجاه ادمقا م ادمعحل في قطاع غزة
تحد نا سابل نا ،عف ىيكمية الجيش اإلسرافيمي كقدراتو العسكرية ،كحينما نتحدث عف السياسات
اإلسرافيمية تجاه الملاكمة العسكرية ،نرل ب ف ىذه الييكمية كاللدرة العسكرية تعمؿ بكؿ جدية إلنياء
الملاكمة المسمحة في قطاع غزة ،كبذلؾ يست دـ الجيش اإلسرافيمي كافة كحداتو العسكرية كال سيما
الجكية في ضرب الملاكمة الفمسطينية في قطاع غزة ،كيست دـ

كافة األسمحة المتطكرة في

االغتياالت السياسية ،ك التكغالت ا لمحدكدة ،ك االعتداءات كاالجتياحات المتكررة للطاع غزةل
كسكؼ نعرض ىـ السياسات اإلسرافيمية لضرب الملاكمة في قطاع غزةل
أ الً :عياع االغتياالت
إف سياسة االغتياالت كاستيداؼ قادة الملاكمة المسمحة ليست سياسة جديدة تلكـ بيا إسرافيؿ،
فمنذ ف كجدت الملاكمة الفمسطي نية المسمحة عمؿ جيش االحتالؿ اإلسرافيمي بكؿ إمكانياتو
التكنكلكجية كالمعمكماتية مف جؿ اغتياؿ كافة اللادة العسكرييف كال سيما العامميف في مجاؿ تطكير
قدرات الملاكمة المسمحة ،كقد اغتالت إسرافيؿ العديد مف الليادات العسكرية الفمسطينية مف كافة
التيارات كالفصافؿ ا لفمسطينية دكف تميز ،كقد تعرض الباحث نفسو ألك ر مف عممية اغتياؿ مف قبؿ
الجيش اإلسرافيميل إف سياسة االغتياالت ىي عمميات عسكرية دقيلة يلكـ بيا سالح الطيراف
اإلسرافيمي مف الؿ استيداؼ المطمكبيف لو ،بصكاري صغيرة كذكية ،تطاؿ المستيدؼ حتى يكاف
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بعض عمميات االغتياؿ التي تعتمد عمى التكنكلكجيا كتحديد األماكف كما تـ
كاف متحرك نال كىناؾ
فيىقطاعىغزة

استيداؼ الشييد يحيى عياش عاـ 0331ـ ،في معسكر جباليال
يعتمد جيش االحتالؿ في سياسة االغتياالت عمى المعمكمات كاالتصاالت كالتكنكلكجيا الذكية
كالمتطكرة في الكصكؿ لليادات الملاكمة الفمسطينية في قطاع غزة ،فيما يحاكؿ قادة الملاكمة بالتغمب
عمى الفكارؽ التكنكلكجية كالمعمكماتية التي يمتمكيا جيش االحتالؿ ،مف الؿ عدة كسافؿ كطرؽ
تيدؼ لتحجيـ التكنكلكجيا اإلسرافيمية كعدـ قدرتيا لمكصكؿ لليادة الملاكمة المسمحة كصناع األسمحة
كغيرىا مف الكحدات التابعة لمملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزةل كلعؿ اغتياؿ التكنسي محمد
ال عمى استمرار سياسة االغتياالت ضد الملاكميفل
الزكارم في  01ديسمبر 0200ـ دلي ن
ثانياً :ادت غل ادمحد د
تتكغؿ اللكات اإلسرافيمة بشكؿ دكرم عمى حدكد قطاع غزة ،كال سيما المناطؽ التي تنشط بيا
الملاكمة الفمسطينية ،بح ان عف تجييزات الملاكمة الفمسطينية المسمحة ،كالمكاقي العسكرية ،كاالنفاؽ
العسكريةل بيدؼ ضرب قكاعد إرتكاز الملاكمة الفمسطينية المسمحة ،كاإلمكانيات التي تمتمكيال

إف التكغالت اإلسرافيمية لـ تكقؼ منذ االنسحاب اإلسرافيمي مف قطاع غزة عاـ 0221ـ ،ألف
الملاكمة الفمسطينية المسمحة لـ تتكقؼ عف اإلعداد كالتجييز ،كتعتبر ىذه التكغالت تحديان لعمؿ
الملاكمة في قطاع غزة ،كال سيما في عممية االعداد كالتجييز ،فإف عممية حفر االنفاؽ ت ذ كقتان
ال في اإلعدادل ككذلؾ عمميات تدريب الملاكميف كتجييزىـ في المكاقي العسكرية ت ذ يض نا كقت نا
طكي ن

كجيدنا كبيريف ،كبالتالي ت ر عمميات التكغؿ المحدكدة عمى قطاع غزة في تطكر الملاكمة كاستم اررية
عمميال كبالرغـ مف ذلؾ تعتبر عمميات التكغؿ مصد نار رفيسان لالشتباؾ مي قكات االحتالؿ ،فالملاكمة

تككف مستعدة لمدفاع عف قطاع غزة ،كبالتالي يتـ مكاجية اللكات المتكغمة مف قبؿ الملاكمة

الفمسطينيةل
ثادثاً :االعتداءات االجتياحات ادمتكررة دقطاع غزة
تعتمد إسرافيؿ في ية مكاجية مفترضة مي قكل الملاكمة المسمحة الحل نا عمى البعد األمنى

كاالست بارم ،مف الؿ تشابؾ العالقات بيف مركباتو ال ال ة 4األكؿ ،اإلنذار كالتحذير مف تيديدات
متكقعةل ال اني ،تكجيو الرسافؿ الردعية الالزمة لملكل المعاديةل ال الث ،الكصكؿ لمرحمة الحسـ
الميداني مي المنظمات في ساحة المعركة ف بك عامر ،0202 ،ص3هل
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االعتداءات اإلسرافيمية المتكررة عمى قطاع غزة ،كالتي تستيدؼ بشكؿ رفيس الملاكمة
ال شؾ ف
فيىقطاعىغزة

الفمسطينية المسمحة ،ت ر بشكؿ مباشر عمى قدرة الملاكمة في كافة المجاالت ،مف سافر بشرية
كماديةل كال سيما في حاؿ الملارنة بيف قدرة الملاكمة كالترسانة العسكرية اإلسرافيمية التي تست دميا
في عدكانيا عمى اللطاع ،فيي تست دـ كافة نكاع األسمحة المتطكرة ،ككذلؾ التفكؽ التكنكلكجي الذم

شى لو عالقة بالملاكمة
يعطييا اللدرة التدميرية في صفكؼ الملاكمة كالمكاطنيف ،فيي تستيدؼ م ٍ
في قطاع غزة ،يكاف كانت ملاكمة الصبر كالصمكد ،ضمف نظرية "كي الكعي "1التي تست دميا
إسرافيؿ مي سكاف قطاع غزةل

 1نظري كي اد عي  4ابتدعيا مكشية يعمكف كزير الدفاع اإلسرافيمي األسبؽ ،إباف انتفاضة االقصى ،يلكـ عمى تكجيو

ضربات ساحلة لمملاكمة الفمسطينية المسمحة يكالى السكاف المدنييف عمى حد سكاء ،لجعميما يدركاف ف إسرافيؿ ال
يمكف ىزيمتيا ،ك ف الملاكمة عبث كعكاقبيا ك يمة عميميا

(موسى وآخرون ،5103 ،ص.)031
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 4.3ادمبحث ادثاني :االعتداءات اإلعرائيلي ادمتكررة على قطاع غزة

فيىقطاعىغزة

منذ االحتالؿ اإلسرافيمي لفمسطيف ،كالمناطؽ الفمسطينية كافة ت ضي لمحاكلة اقتالع االنساف
الفمسطيني مف رضة بكافة األشكاؿ العنصرية ،كال سيما اللكة العسكرية ،كقد ضي قطاع غزة
لمعديد مف االعتداءات المتكررة ،فيي تيد فترة كتزاداد في فترات

رل مف تاري

الصراع

الفمسطيني -اإلسرافيمي ،كفي ىذا المبحث سكؼ نرصد االعتداءات اإلسرافيمية المتكررة عمى قطاع
غزة بعد االنسحاب اإلسرافيمي لحادم الجانب مف اللطاع عاـ 0221ـل
 4.3.1ادةد ان اإلعرائيلي على قطاع غزة عام 2008م
إف العدكاف عمى غزة في عاـ  0222ـ ،ك ما يسمى بعممية "الرصاص المسككب" ،عكست بيذا
الش ف است الص عبر إسرافيمية صحيحة مف حرب لبناف ال انية ،كما عكست تطبيؽ ساليب اتضي
نيا قادرة عمى تلكيض قسـ مف طرؽ عمؿ حركات الملاكمة كبيذا الش ف يجدر الت كيد عمى الضربة
اللاسية التي لحلت باألطر العسكرية كالسياسية في حركات الملاكمة ،كمف ضمنيا طر الحكـ التي
قامكا بتطكيرىا ،كعمى االمتناع عف تحديد ىداؼ غير عممية ،كال سيما الحسـ ،كالحذر مف االنجرار
إلى نكع المعركة التي يريدىا ال صـ فماضي ،0201 ،ص002هل سعت إسرافيؿ مف كراء اعتدافيا
ضرب الملاكمة الفمسطينية المس محة في قطاع غزة ،كمني الصكاري التي تطمليا عمى المستكطنات
اإلسرافيمية المحاذية لملطاعل كحينما فشمت في ذلؾ ،عادت اعتداءىا عمى قطاع غزة عاـ 0200ـل
 4.3.2ادةد ان اإلعرائيلي على قطاع غزة عام 2012م
شعرت اسرافيؿ ب ف ميزاف الردع الذم زعمت نيا حللتو علب اعتداء عامي 0222ـ0223-ـ قد
ان فض بشكؿ كاضي،

اصة ك ف االحتالؿ احتفظ لنفسو بحؽ الد كؿ في قطاع غزة لتمشيط

كجكا ،كفرض منطلة منية عرضيا بحدكد ف322ه متر،
المناطؽ الحدكدية ،كاستمرار حصاره نا
بحر ن
كشف غارات محدكدة بيف الحيف كاآل ر ،كبنفس الكقت لـ يكف لدل الملاكمة اللدرة عمى كقؼ ىذه
التجاكزات ك حتى الرد عمييا بدكف ف ي دم ذلؾ إلى انفجار المكقؼل ك الؿ السنكات التي تمت
االعتداء اإلسرافيمي عامي 0222ـ0223-ـ كبدالن مف ف تتراجي قدرة الملاكمة التسميحية تضاعفت
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الكضي بالنسبة لالحتالؿ مي سلكط نظاـ الرفيس المصرم حسني مبارؾ ،كقدرت
كبشكؿ كبير ،كساء
فيىقطاعىغزة

الم ابرات الصييكنية ف قسمان مف السالح الميبي كصؿ قطاع غزة ف بك ال ير ،0200 ،ص030هل
 4.3.3ادةد ان اإلعرائيلي على قطاع غزة عام 2014م
يعد العدكاف اإلسرافيمي األ ير عمى قطاع غزة الذم بد في ال امف مف تمكز/يكليك 0202ـ،
كاصطمي عمى تسميتو إسرافيميان بػ"الجرؼ الصامد" ،كىك المسمى الملتبس مف الكتاب الملدس ليحمؿ
معنى التطير كالصمكد؛ العدكاف ال الث عمى اللطاع الؿ السنكات ال مسة الماضية ،كلكنو يعتبر
العدكاف األ طر مف حيث األىداؼ كالطمكحات اإلسرافيمية ،كمف حيث حجـ ال سافر كالتدمير الذم
لحؽ باللطاع ،كمف حيث حجـ ال س افر عمى الجانب اإلسرافيمي ،كفشؿ الحككمة اإلسرافيمية في
و
ناحية انية،
تكفير غطاء سياسي يفسر سباب العدكاف مف ناحية ،كفشميا في تحليؽ األىداؼ مف
كبالذات ىدؼ اللضاء التاـ عمى قدرات الملاكمة الفمسطينية ،كىدؼ فرض كاقي سياسي جديد يلكد
إلى عزؿ قطاع غزة عف الضفة ال غربية كتلكيض تجربة المصالحة الفمسطينية فشعث0200 ،هل

كصاحب العدكاف اإلسرافيمي عمى غزة حرب إعالمية كنفسية است دمت فييا الركاية كالتركي
بكصفيما داتيف مف دكات الحرب ،فلد ركجت إسرافيؿ ركاياتيا عبر اإلعالـ كالدكافر الدبمكماسية مف
ف دكافعيا تتصؿ بملتؿ ال ة مف المستكطنيف اإلسرافيميف في الضفة الغربية في  00يكنيك 0202ـ،
عمى يدم فمسطينييف يعتلد نيـ ينتمكف إلى حركة حماس ،حيث اعتبرت ذلؾ عدكانا يستحؽ منيا
الرد كالمكاجية ففريؽ األزمات العربي ،0201 ،ص002هل
تكاترت التحميالت السياسية حكؿ ميزاف الربي كال سارة في المستكييف السياسي كالعسكرم ،النات
عف العدكاف اإلسرافيمي عمى قطاع 0202ـ ،كعمى الرغـ مف الصمكد الذم بداه ىؿ غزة ،لكف
ىناؾ بعض اآل ار الكار ية التي لحلت بالغزييف كالبنى التحتيةل كيم ص ما قالتو كيكنغ كاكانغ
مساعدة األميف العاـ لألمـ المتحدة لمش كف اإلنسانية كنافبة منسؽ اإلغا ة في حاالت الطكارئ في
الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  0غسطس 0202ـ عف اآل ار المدمرة التي

مفتيا األعماؿ

العدافية عمى قطاع غزة بسبب ىمجية الجيش اإلسرافيميل حيث قالت في الجمسة الطارفة لمجمعية
العامة التي علدت حكؿ غزة ،إف العالـ راقب برعب ت ير العدكاف عمى األطفاؿ كالمدنييف يكاف
ال فالسيمي0202 ،هل كمي ذلؾ كاف المكقؼ
استعادة ال لة كالتعامؿ مي صدمة الحرب قد يتطمب جيا ن
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المدلحةى ير عمى غزة قؿ حدة كانتلادنا مف تمؾ التي كاجتيا في اعتداءاتيا السابلة
الفلدطونوةىكاف األ
الدكلي مف العد
فيىقطاعىغزة

حيف حركت جيشيا عمى اللطاع عمامي 0200ـ ،ك0222ـل بؿ كيمكف استنتاج ف المناخ الدكلي
كاف حاف انز كمشجعان إلسرافيؿ في عدكانيال باست ناءات قميمة فإف المكاقؼ الدكلية كانت محايدة كىي
بيذا المعنى صامتة عف إدانة العدكاف ،لكنيا اتسمت بإشاراتيا اللكية لميجمات الصارك ية
الفمسطينية ملابؿ اليجمات اإلسرافيمية في مساكاة غير مستكجبة كال محلة بيف االحتالؿ كحؽ
الشعكب في الدفاع عف نفسيا ل كما لـ تتـ اإلشارة إلى حليلة ككف إسرافيؿ دكلة محتمة لألراضي
الفمسطينية إال في مرات قميمة ف بك سيؼ ،0202 ،ص3هل
 4.3.4ادد افع اإلعرائيلي دةد ان جديد على قطاع غزة
يبقي ادعؤال ادمطر ح اآلن :ىل تتكرر االعتداءات اإلعرائيلي على قطاع غزة معتقبالً؟ كيف
تقرر إعرائيل ذدك؟
بداية ،لـ تتكقؼ التصريحات كالتيديدات اإلسرافيمية سكاء عمى المستكل السياسي ك العسكرم مف
ضرب غزة كاللضاء عمى الملاكمة المسمحةل كقد كد الكاتب كالم تص في الش ف اإلسرافيمي كرـ
عطاهلل ف المراقب كالمتابي لمش كف اإلسرافيمية يدرؾ تمامان ب ف الحرب عمى قطاع غزة مس لة كقت
ألف ما نعيشو اليكـ مف جكاء ىي تمامان ما عشناىا قبؿ اندالع الحرب الماضية عاـ 0202ل
ك كضي عطاهلل في تصريي اص لػ"فمسطيف اليكـ" ،ف حركة حماس تتحدث عف استعدادىا لمحرب
فيما يتحدث االحتالؿ "اإلسرافيمي" بشكؿ ي ير االنتباه عف قدرات حماس الصارك ية كاالنفاؽ
اليجكمية كالككمندكز اللسامي ففمسطيف اليكـ0200 ،هل كقد جمعت صحؼ إسرافيمية عمى ف قطاع
غزة عمى ىبة االستعداد لمكاجية عسكرية مي إسرافيؿ ،مشيرة إلى ف التلديرات العسكرية ت كد ف
حركة الملاكمة اإلسالمية حماس حفرت نفاقا عميلة تجاكزت الحدكد إلى عمؽ إسرافيؿل كنلؿ مراسؿ
صحيفة معاريؼ "يكحام عكفر" عف رفيس دافرة المعابر في ك ازرة الدفاع اإلسرافيمية "كميؿ بك ركف"
ف محاكالت تيريب األسمحة عبر األنفاؽ في غزة كصمت إلى ك ر مف  122محاكلة الؿ عاـ
0201ـ ،مشي انر إلى ف ىذه التطكرات قد تشعؿ الجبية الجنكبية كتتسبب بحرب جديدة فقناة الجزيرة،
0200هل
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غير مسبكقة قبؿ مسة شير ،بشكؿ كاضي كصريي ،ب ف ية حرب ملبمة عمى قطاع غزة يتكجب
ف تيدؼ إلى السيطرة عمى "مراكز ال لؿ السمطكم" لحركة حماس؛ كمنظكمات الليادة التحكـ في
جيازىا العسكرمل كيعني إعالف ىذه الك يلة ف قيادة الجيش اإلسرافيمي تمزـ المستكل السياسي في
تؿ بيب بشركط الحرب في قطاع غزة التي تضمف تحليؽ األىداؼ االست ارتيجية إلسرافيؿ ،كضمف
ذلؾ تصريي بإعادة احتالؿ اللطاعل كقد جاء إصدار ك يلة إيزنككت ردان عمى االنتلادات التي كجيتيا
الن ب السياسية كاإلعالمية في تؿ بيب ألداء الجيش

الؿ الحرب 0202ـ فالنعامي0200 ،هل

يعرض الكاتب كالمحمؿ السياسي يمف الرفاتي برز الدكافي التي قد تشجي “إسرافيؿ” لد كؿ حرب
جديدة ضد قطاع غزة ،يمكف إجماليا بما يمي فالرفاتي0200 ،ه4
 الرغبة في إيلاؼ تعاظـ قدرات حركة حماس العسكرية كردعيا مف جديد بعدما صبحت عمميةإعادة بناء قدراتيا كاضحة بعد عاميف مف الحرب ،حيث فادت التلارير اإلسرافيمية ب ف الجناح
العسكرم لحماس كصؿ لمرحمة مف اإلعداد تشابو تمؾ التي كاف عمييا قبؿ حرب  0202كىذا ما
يحتـ عمى “إسرافيؿ” إعادتو عدة سنكات لمكراء لضماف استمرار األمف في الجنكبل
 معضمة األنفاؽ مف برز الدكافي المكضكعية التي قد ترل “إسرافيؿ” نفسيا مضطرة ماميال كض حرب جديدة عمى قطاع غزة في ظؿ تلارير إسرافيمية متعددة تشير إلى ف ىناؾ نفاقا
اجتازت الحدكد ،كقد يككف م تصعيد غير محسكب الؿ الفترة الملبمةل
 استعادة ىيبتيا التي فلدتيا الؿ حركب العلد األ ير حيث لـ تستطي حسـ م معركة ميعدافيا بما في ذلؾ قطاع غزةل
 استعادة “إسرافيؿ” جنكدىا المفلكديف في قطاع غزة ،إال ف نجاح تسكيؽ ىذا المبرر دا مي نا في“إسرافيؿ” لف يجد في ظؿ كجكد م اطرة عسكرية كبيرة قد ت دم لزيادة عداد المفلكديفل
-

كىناؾ دافي

ير كغير علالني يتعمؽ بطبيعة التفكير اليمينية المتطرفة التي تلكد الحككمة

اإلسرافيمية التي ال مشكمة لدييا في الد كؿ بحرب تلتؿ المزيد مف الفمسطينييف كتضعفيـ كتزيي
تيديدىـ لفترة طكيمةل
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االنساني تكضي لنا ب ف م دكلة محتمة ،تلاكـ مف يحتميا حتى انتياء االحتالؿ،
إف تجربة التاري
فيىقطاعىغزة

كفي تمؾ الحالة تعمؿ اللكل االستعمارية عمى الحفاظ عمى قكتيا ككجكدىا مف الؿ اللكة المسمحة
لضرب الملاكمة بكؿ حزـ كانيافيال كلذلؾ ال يمكف ف تنتيي االعتداءات اإلسرافيمية عمى المناطؽ
الفمسطينية بشكؿ عاـ ،كعمى قطاع غزة عنكاف الملاكمة الفمسطينية المسمحة بشكؿ اصل
في الكاقي إف ما يحدث ىك فترات مف اليدكء كفؽ إدارة الصراع مي المحتؿ ليس ك ر ،فاالحتالؿ
ييد في فترات محدكدة كيعاكد رسـ م ططاتو كسياساتو مف جديد حتى في عدـ كجكد ملاكمة ،كما
يحدث اآلف في الضفة الغربية مف استيطاف كمصادرة لألراضي الفمسطينية ،ككذلؾ الل اررات
اإلسرافيمية بش ف مني اآلذاف في المسجد األقصىل كحينما يشعر االحتالؿ باشتداد الملاكمة ك
امتالكيا قدرات عسكرية جديدة يشعر ب طكرة كجكدىا كيبد باعتداء جديد مف جؿ ضربيال ك ي نار،
نلكؿ لف تنتيي االعتداءات إال بانتياء االحتالؿ نفسول
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 4.4ادمبحث ادثادث :آثار االعتداءات اإلعرائيلي على قطاع غزة

فيىقطاعىغزة

إف االعتداءات اإلسرافيمية المتكررة عمى قطاع غزة رت عمى كافة مناحي الحياة السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية ،كىذه الت يرات لـ تكف جديدة فمنذ كقكع فمسطيف تحت االحتالؿ
اإلسرافيمي ،كىك يحاكؿ تدمير المجتمي الفمسطيني ألنو ال يستيطي مكاجيتول كبعد اندالع انتفاضة
األقصى كعكدة

يار الكفاح المسمي مف جد يد مف حانب ،كفكز حركة حماس في االنت ابات

التشريعية ال انية ككصكليا لمسمطة ىذا مف جانب ل ر ،ازدادت كتيرة االعتداءات اإلسرافيمية بدءنا
بالحصار ككصكالن إلى العدكاف كاالجتياح الكامؿل
كيعتبر العدكاف الحربي اإلسرافيمي عمى قطاع غزة ىك األعنؼ كاألك ر دمكية ضد المدنييف
الفمسطينييف كممتمكاتيـ ،فلد است دمت قكات االحتالؿ اإلسرافيمي الؿ عدكانيا ،نكاعان م تمفة مف
األسمحة ،كقامت اللكات الجكية كالبرية كالبحرية بإطالؽ قذاففيا باتجاه المنازؿ السكنية كالمنشآت
العامة كال اصة في م تمؼ محافظات غزة ،مف جنكبيا إلى شماليال ككانت المناطؽ الحدكدية شماؿ
كشرؽ محافظات غزة األك ر عرضة كتركي انز لمعمميات الحربية اإلسرافيمية ،األمر الذم كقي سافر
بشرية ك ض ار نار اقتصادية مضاعفة في تمؾ المناطؽ فشعث0202 ،ه .إف األضرار كاآل ار السمبية
المترتبة عمى الحرب اإلسرافيمية عمى غزة لـ تلتصر عمى اإلنسا ف مف حيث عدد الشيداء كالجرحي
كتدمير المنازؿ كالمرافؽ فلط ،بؿ تعدتيا لتشمؿ البيفة كاألرض ،فلد زادت االعتداءات مف حالة
المعاناة التي يعانييا ىؿ غزة ،كالتي تم مت في االستيالء كالسيطرة عمى منابي المياه العذبة كعمى
مصادر الطاقة الم تمفة مف كيرباء كغاز الطيي ،ىذا باإلضافة لما تمارسو إسرافيؿ مف تدمير
لألشجار كالمزركعات كاألراضي الزراعية نفسيا فالعربية لحماية الطبيعة ،ص0هل كفي ىذا الجانب مف
الدراسة سكؼ نرصد ل ار االعتداءات اإلسرافيمية عمى قطاع غزة االقتصادية كاالجتماعية ،ككذلؾ
رىا عمى الملاكمة الفمسطينيةل
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االعتداءات اإلعرائيلي على االقتصاد في قطاع غزة
 4.4.1آثار
فيىقطاعىغزة

أ ًال :عد ان 2008م
ارتكبت قكات االحتالؿ العديد مف الجرافـ بحؽ الشعب الفمسطيني الذم يتطمي لمحرية ،كازدادت
تمؾ الجرافـ ناء االعتداءات عمى قطاع غزة ،حيث ت ر اللطاع االقتصادم بشكؿ كبير في العدكاف
األكؿ  0222ـ ملارنة باالعتداءات التي تمتو ،كيمكف لنا رصد حجـ األضرار في قطاع غزة عمى
النحك التالي فم سسة الدراسات الفمسطينية0202 ،ه4
 قصفت الطافرات اإلسرافيمية ،مستشفى في منطلة تؿ اليكل كسط مدينة غزةل كما قصفت ميناءغزة البحرم بعدة صكاري مما لحؽ بو ض ار نار جسيمةل كطاؿ اللصؼ جامعات ككميات كمنازؿ
كمساجد في مناطؽ متعددة مف قطاع غزةل
 الطافرات اإلسرافيمية قصفت مبنى األمانة العامة لمجمس الكزراء الفمسطيني في حي تؿ اليكلكمبنى ك ازرة الدا مية باإلضافة إلى منطلة األنفاؽ عمى الحدكد مي مصر بلنابؿ ارتجاجيةل
 استيداؼ مطار غزة الدكلي ،كتدمير جسريف يصالف المنطلة الكسطى بمدينة غزةل كغاراتجكية استيدفت ملر الضابطة الجمركية شرؽ جباليا مما دل إلى تدميرىا بالكامؿل
ثانياً :عد ان 2012م
ارتكبت قكات االحتالؿ عددنا مف الجرافـ بحؽ المكاطنيف في قطاع غزة ،كشنت غارات م تمفة،
حيث طمؽ االحتالؿ تجاه مناطؽ قطاع غزة نحك ف3222ه قذيفة م تمفة؛ كيمكف إجماؿ جرافـ
االحتالؿ التي ارتكبيا الؿ فترة العدكاف كالتالي ف بك ال ير ،0200 ،ص030ه4

 -تدمير ف11ه منزالن بشكؿ كمي ،كمفات

رل ما بيف ضرار جسيمة كدمار جزفيل

 تدمير مسجديف بشكؿ كمي ،كف32ه مسجدنا ل ر ما بيف تدمير جزفي ك ضرار بالغةل تدمير ف2ه ملرات حككمية ،كف03ه مل انر منيا كشرطيا ،كجسريف يربطاف كسط اللطاع بشمالول استيداؼ ف0ه مكاتب صحفية ،كف0ه مراكز صحية ،كف02ه م سسة تعميمية ،كف00ه منش ةمدنية كجمعية يريةل
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لحاؽ ض
 تدمير يكافيىقطاعىغزة

كم ا ال بد مف التطرؽ لممجزرة التي كقعت الؿ ىذا العدكاف ،كىي استيداؼ العدك بعد عصر
مككنا مف ال ة طكابؽ يسكنو
اليكـ ال امس لمعدكاف من نزال لعافمة الدلك في حي النصر غرب غزة،
ن
ست عافالت دكف تحذير مسبؽ ،كدل بحياة ربعة عشر ش ص نا مف األطفاؿ كالنساءل

ثادثاً :عد ان 2014
مف اآل ار الكار ية لمعدكاف عمى قطاع غزة ،تدىكر مجاالت البيفة كعناصرىا كافة في اللطاع،
كالسيما المسكف كالزراعة كالتربة كالمياه ،كقد زادت م شرات الب س االقتصادية كاالجتماعية ،حيث
قدرت معطيات فمسطينية صادرة عف مراكز حلكقية دكلية كمصادر حككمية فمسطينية ،نو إضافة
إلى سلكط حكالي لفي شييد فمسطيني ،بينيـ ك ر مف  222طفؿ ،فضالن عف نحك  02لالؼ
تـ رصد سافر اقتصادية عمى النحك التالي فالسيمي0202 ،ه4
جرييٌ ،
 تدمير ممني في البنية التحتية في قطاع غزة نتيجة حكالي شيريف مف العدكافلتـ تدميرىا بشكؿ كمي ،ك2
ال ،منيا  0102منز ن
 بمغ إجمالي المنازؿ المستيدفة  02022منز نال ٌ
لالؼ ك 222منزالن دمرت بشكؿ جزفيل

 4.4.2آثار االعتداءات اإلعرائيلي على األ ضاع االجتماعي في قطاع غزة.
مف

طر األحداث التي شيدتيا اللضية الفمسطينية في المرحمة األ يرة 4سياسة الحصار

تبنتيا كمارستيا "إسرافيؿ" مف جؿ عزؿ
المفركض عمى الشعب الفمسطينيل ىذه السياسة التي ٌ
كؿ التنديدات كالمناشدات العربية كالدكلية ،تحت ذرافي عديدة؛ منيا
األراضي الفمسطينية ،بالرغـ مف ٌ

"اإلجراءات األمنية"" ،سمطة حماس غير الشرعية" ،كغيرىا ،التي تلضي بمني د كؿ الفمسطينييف إلى
"إسرافيؿ" دكف رقابةل كرغـ ف سياسة "الحصار" ىي فكرة قديمة كردت عمى لساف بف غكريكف ،كما
كضي مكشيو شاحاؿ طٌة لتنفيذىا ناء تلمٌده منصب كزير األمف الدا مي في مطمي العاـ 0332ـ،
غزة مف تؿ بيب" ،إالٌ ف رفيس كزراء الكياف
بعدما قاؿ رفيس الكزراء األسبؽ إسحاؽ رابيف " رجكا ٌ
طة قيد التنفيذل ككاف ذلؾ في منتصؼ عاـ  ،0220علب
رييؿ شاركف ىك ٌكؿ مف كضي ىذه ال ٌ

124

الفصلىالرابع
تحدواتىالمقاومةى
الفلدطونوةىالمدلحةى
اقي" في اللضاء عمى البنية التحتية لمملاكمة ،كبعد تم ٌكف الملاكمة مف ضرب
فشؿ عممية "السكر الك
فيىقطاعىغزة
ىداؼ في العمؽ اإلسرافيمي ردنا عمى تمؾ العممية فالعيمة كحمد0223 ،هل

أ الً :عد ان 2008م
مي بداية عدكاف  0222ـ ،قصفت الطافرات الحربية اإلسرافيمي ملار األجيزة األمنية كالم سسات
العامة عمى امتداد قطاع غزة ك الؿ مس دقافؽ ،حيث تزامف ذلؾ مي كقت ت دية طالب مدارس
قطاع غزة امتحانات نياية الفصؿ األكؿ األمر الذم

مؽ حالة مف ال كؼ كاليمي في صفكؼ

التالميذ ،ك دل ىذا العدكاف إلى إعالف ككالة الغكث كك ازرة التعميـ إلى تعميؽ االمتحانات كمف ـ
اغالؽ المدارس فمركز الميزاف ،0223 ،ص2هل ك صدرت األكنركا نداء عاجالن لمحصكؿ عمى مساعدات
بليمة  31مميكف دكالر ميركي لتمكيؿ االحتياجات الطارفة في قطاع غزة كتكفير الحاجات األساسية
لنحك  32لؼ فمسطيني مف سكاف اللطاع األك ر فل نار باإلضافة إلى تكفير المعدات الطبية الضركرية
كالمساعدات الغذافية التي عملت الككالة تكزيعيا في كقت سابؽ مف الشير الحالي بعد نفاد االحتياط
مف الدقيؽ كالمكاد األساسية األ رلل كقصفت قكات االحتالؿ مدرسة الفا كرة التابعة لألكنركا ،غربي
م يـ جباليا ،بلذافؼ المدفعية مما دل إلى استشياد ك ر مف ربعيف مكاطن نا كعشرات الجرحىل
ككانت عشرات العافالت قد فرت مف منازليا كالتج ت إلى ىذه المدرسة ىربان مف اللصؼ اإلسرافيميل
يذكر ف استيداؼ المدرسة تـ بعد ساعات قميمة فلط مف إعالف الككالة استيداؼ مدرستيف ليا في
غزة كرفي كسلكط عدد مف الشيداء كالجرحى فييما فم سسة الدراسات الفمسطينية0202 ،هل
ثانياً :عد ان 2012م
تكرر تعطيؿ الدراسة في مدارس كجامعات قطاع غزة في اعتدافي 0200ـ ،ك0202ـل كتحكيؿ
المدارس إلى مراكز إليكاء النازحيف مف المناطؽ الحدكدية في قطاع غزة ،كالتي لـ تسمـ مف
االستيداؼ بمف فييا مف النازحيفل
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ثادثاً :عد ان 2014م
فيىقطاعىغزة

في تلرير الجياز المركزم ل حصاء الفمسطيني0201 ،ـ ،الذم يرصد ر العدكاف اإلسرافيمي
 0202ـ عمى كاقي الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية في قطاع غزة ،جاءت النتاف

كما يميفالجياز

المركزم ل حصاء الفمسطيني ،0201 ،ص02-3ه4
أثر ادةد ان على مكان ادعكن :بينت نتاف المسي ف  %3مف األسر الفمسطينية في غزة قامت
بتغير مكاف سكنيا بسبب عدكاف 0202ـل
ف  %21مف األسر الفمسطينية في قطاع غزة

أثر ادةد ان على ادبني ادتحتي  :بينت النتاف

تعرضكا النلطاع ك ر مف مرة في األسبكع ل دمة التزكد بالمياة مف الشبكة العامة ،في الملابؿ
 ،%31تعرضكا النلطاع يكميل
حاد اددخل :ظيرت نتاف المسي ف حكالي نصؼ األسر ف%13ه ان فض مستكل د ميا الؿ
فترة العدكاف ،في حيف ف ف%23ه حافظت عمى مستكل د ميا الؿ العدكاف ملارنة مي كاقي د ميا
قبؿ العدكافل
فيما بينت دراسة عدتيا سمطة جكدة البيفة حكؿ "اآل ار البيفية لمعدكاف اإلسرافيمي عمى قطاع
غزة" عاـ  0202ـ ،ف العدكاف الذم شنتو إسرافيؿ عمى غزة كاف لو ر طير كشامؿ عمى مجمؿ
عناصر البيفة الفمسطينية ،كقد كاف ىذا العدكاف عمى حد قكؿ إسرافيؿ -مف ك ر الحركب بعد حرب
 0313ـ التي قامت بيا إسرافيؿ منذ تاري نش تيا في العاـ 0322ـ يكالى اآلف ،كجاءت نتاف التلرير
عمى النحك التالي فسمطة جكدة البية ،0202 ،ص1ه4
 تمكث الشاطئ البحرم بشكؿ مباشر بنسبة تجاكزت  %12مف طكؿ الساحؿ قبيؿ العدكافل ت ضرر كتمكث األراضي كالتربة الزراعية بشكؿ مباشر بفعؿ اللصؼ المتكرر ليا بشتى نكاعالملذكفات كالذ افر مما تسبب في إحداث لالؼ الحفر العميلة في األراضي الزراعية كتمك يا
بمتكسط مساحة  312مت انر مربعانل
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مة مف ركاـ المباني كالمنازؿ التي دمرتيا قكات اإلحتالؿ اإلسرافيمي ناء
 تراكـ كميات ضفيىقطاعىغزة

العدكاف سكاء بلصفيا مف الجك ك البر ك البحر ك بتجريفيا الؿ اإلجتياح البرل قدرت بحكالي
 0مميكف طفل
 بمغت كمية النفايات الصمبة المنزلية التي تراكمت في شكارع مناطؽ م تمفة مف قطاع غزة حكالي 12لؼ طف بكاقي ال ة ضعاؼ كنصؼ لمكمية التي تراكمت في عدكاف 0222ـل
نالحظ مما سبؽ ،ف االعتداءات اإلسرافيمية رت في كافة مناحي الحياة السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية في غزة ،ككانت تيدؼ مف كراء ذلؾ إلى كي الكعي الفمسطيني مف جؿ طمب الحياة
اآلمنة كتكفير للمة العيش ،دكنما العمؿ عمى تحرير األرض الفمسطينية مف االحتالؿ ،كنستطيي
مالحظة ف االحتالؿ اإلسرافيمي في كافة اعتداءاتو استيدؼ المرافؽ العامة ،كال سيما م سسات
التعميـ كالمدراسل كنتيجة لألكضاع التي يعيشيا قطاع غزة بد التفكير باليجرة ،فلد أكضحت نتاف
استطالع عدىا مركز االحصاء الفمسطيني ف نسبة األسر التي فكرت ك حد فرادىا باليجرة قبؿ
العدكاف فمنذ عدكاف  0223حتى قبؿ عدكاف 0202ه  ،%02ملابؿ  %03مف األسر ك حد
فرادىا تفكر حالي نا باليجرة فالجياز المركزم ل حصاء الفمسطيني ،0201 ،ص01هل كىذا يعني ف النسبة
لـ تحمؿ فارقان كبي انر رغـ األضرار كالصعكبات الكبيرة التي يعيشيا ىؿ غزة ،حتى يكاف كاف ىناؾ
نسبة عالية تفكر باليجرة فيي تفكر بتحسيف كضعيا االجتماعي نتيجة الحصار كاالحتالؿ ،الذم
ىك مفركض منذ كجكد االحتالؿ عمى رض فمسطيف ،كلـ نممس تحسن نا كبي نار عدا فترات بسيطة في
حركة المعابر الفمسطينيةل
 4.4.3آثار االعتداءات اإلعرائيلي على ادمقا م ادمعلح في قطاع غزة
يصنؼ العدكاف الذم شنتو اللكات اإلسرافيمية المحتمة عمى قطاع غزة في نطاؽ النزاع الدكلي
المسمي ،كفي إطار االحتالؿ الحربي المستمر ألراضي اللطاع قانكنيان كماديانل كيتكجب عمى اللكات
الحربية اإلسرافيمية المحتمة ،ك الؿ قياميا بشف اليجمات اللتالية ف تتليد بجممة مف األحكاـ
األساسية التي تحددىا اتفاقية جنيؼ الرابعة 1فشعث0202 ،ه .إال ف دكلة االحتالؿ لـ تمتزـ يكم نا
1

اتفاقي جنيف ادرابة  4تم ؿ حكامان مشتركة مف االتفاقيات ال ال ة األ رلل كتشمؿ المادة ال ال ة المشتركة بيف

اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  ،0323حكامان ساسية تنظـ ،في جممة مكر
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باالتفاقيات المكقعة مي منظمة التحرير الفمسطينية ،ك م مف ق اررات األمـ
باللانكف الدكلي ك
فيىقطاعىغزة

المتحدة التي ت ص اللضية الفمسطينية ،كعمى النليض مف ذلؾ تمامان فيي ليست فلط غير ممتزمة
يكانما ت رؽ كافة تمؾ اللكانيف كالشرعية الدكلية ،فيي تضرب بكؿ قكة كفؽ نظرية الردع اإلسرافيمية
مف جؿ حماية مجاليا الحيكم ،كلعؿ المتملى لتمؾ الضربات ىك مف يزعزع مف سرافيؿ كيسعى
لتدمير تم ؾ اللكة كتحرير األرضل كيمكف تتبي عماؿ حككمة االحتالؿ منذ االنسحاب مف قطاع غزة
عاـ  0221ـ ،حيث بلت إسرافيؿ قبضتيا االقتصادية عمى قطاع غزة ،كحافظت عمى تحكميا في
المياة كالطاقة كشبكة االتصاالت ،كاألىـ مف ذلؾ حصارىا المطبؽ عمى اللطاع مف الؿ السيطرة
عمى المعابر كالمنفاذ التجارية ،كعمى حد كصؼ  Shlomo Ben- amiللطاع غزة "الكضي المحبكس
قابؿ لالنفجار" )(Slater, 2012, p53ل

كجاء االنفجار بكجو االحتالؿ مف الؿ الملاكمة المسمحة اليادفة لمتحرير ،كعممت إسرافيؿ كفؽ
نظرية الردع لمحاربة الملاكمة في قطاع غزة كاللضاء عمييال لذا فيي تضي الملاكمة الفمسطينية
المسمحة اليدؼ األساسي في م اعتداء تلكـ بو ،كقد

رت تمؾ االعتداءات عمى الملاكمة

الفمسطينية مف الناحية البشرية كالمادية ،فلد سلط العديد مف الشيداء نتيجة سياسة االغتياالت
اإلسرافيمية ،ك ناء محاكلة صد االعتداءات عمى قطاع غزة ،فلد قدمت فصافؿ الملاكمة الفمسطينية
المسمحة في قطاع غزة الك ير مف قادتيا كجنكدىا ،كلـ يلتصر األمر عمى المنتميف لفصافؿ الملاكمة
المسمحة ،بؿ كعافالتيـ نتيجة استيداؼ منازليـ مف قبؿ االحتالؿ اإلسرافيميل كرغـ ذلؾ استمرت
الملاكمة المسمحة في مكاجية االحتالؿ ،كازدادت قكة كتسميح نا كصالبةل
كنتيجة اإلرىاب اإلسرافيمي عمى قطاع غزة بعد ال ة إعتداءات متكالية صبحت إسرافيؿ منبكذة
عالمي نا بسبب انتياكيا لملانكف الدكلي كذلؾ عمى المستكل الشعبي كليس السمطكمل كيفسر لنا
كاألساليب المشركعة المست دمة في الحرب ،الحماية الممنكحة لمسكاف المدنييف كالمعايير التي تميز الملاتميف عف

غير المل اتميف فالمدنييف كاألش اص الذيف ي ضعكف لنطاؽ حماية اصةهل كيرتبط البركتكككالف اإلضافياف الممحلاف

باتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  ،0323باللانكف اإلنساني الدكلي ،كىما ممزماف إلسرافيؿ باعتبارىما جزءان مف حكاـ
اللانكف العرفي الدكليل كيتضمف البركتكككالف اإلضافياف شرحان كتفسي انر ك ر شمكلية كعملان لمنصكص التي ترد في

اتفاقيات جنيؼ األربي ،بما فييا االتفاقية الرابعةل كتشمؿ تمؾ اللكاعد كاألحكاـ تحديدان مبد التمييز ،شف اليجمات
اللتالية كتحديد نطاؽ الحماية لممدنييف ،كىي ك يلة الصمة بتطبيؽ قكاعد اللانكف اإلنساني الدكلي فشعث0202 ،هل
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إسىرافيؿ ىي السبب في ىجكـ العالـ عمييا ،أل ف ضحايا إسرافيؿ مف المدنييف
 Jerome Slaterإف
فيىقطاعىغزة

في قطاع غزة كانت نياية ما تنظر لو مف مينية كاحتراميا لحلكؽ اإلنساف ،كذلؾ بسبب جرافميا
التي ارتكبتيا في اللطاع ،كاستمرارىا ل الث مرات في انتياؾ حلكؽ اإلنساف ،كذلؾ مف جؿ ضرب
قدرة كقكة المنظمات الملاتمة في اللطاع ()Slater, 2012, p56ل
ك ي نار يمكف اللكؿ ب ف إسرافيؿ استطاعت تدمير قطاع غزة اقتصادي نا كاجتماعي نا ككذلؾ البنى
التحتية ،كفي الملابؿ ظيرت لمعالـ كدكلة احتالؿ ترتكب الجرافـ ،مما ر عمى مكانتيا كدكلة تدعي
الديملراطية كاحتراـ الحريات عالميان ،كال سيما شعكب كركبا التي شاىدت الجرافـ مف الؿ كسافؿ
اإلعالـ الم تمفةل كرغـ ت يرىا المباشر عمى قيادة كعناصر الملاكمة المسحمة ،إال نيا لـ تستطي
كسر إرادتيا ك إنياء قكتيا عف العمؿ مف جؿ ىدافيا المتم مة في تحرير فمسطيفل
 4.5ادخالص
إف الشعب الفمسطيني تكبد سافر بشرية كمادية كبيرة منذ بداية االحتالؿ اإلحاللي إلى يكمنا ىذا،
كال نتكقي ف تنتيي تمؾ ال سافر إال بانتياء االحتالؿل كلكف بإدارتنا لمصراع نستطيي ف نلمؿ مف
سافرنا البشرية كالمادية في مكاجيتنا لالحتالؿ .كالس اؿ اآلف 4ىؿ الملاكمة المسمحة ىي مف تكبد
الشعب تمؾ ال سافر كما تركج ليا است راتيجيات الردع اإلسرافيمية
ل جابة عف ىذا الس اؿ يستكجب عمينا ف نكضي ما تكصمنا إليو في ىذا الفصؿ مف استنتاجات4
كالن 4ال سافر الفمسطينية ،ليست فلط في قطاع غزة ،بؿ ىي في كؿ فمسطيف ،فحتى المناطؽ التي
ال تنشط بيا الملاكمة ازدادت بيا ال سافر ،م ؿ الضفة الغربية كاللدسل
انيان 4لف تتكقؼ السياسات العنصرية اإلسرافيمية بتكقؼ الملاكمة ،كىذا ما يكضحو التاري البشرم
للكل االستعمار ،كال سيما االستعمار الصييكني اإلحاللي ،فيك يستيدؼ اإلنساف كاألرض مع نا،
فصراعنا ىك صراع كجكدمل
ال نا 4اإلنساف ال يستطيي تلبؿ المكت دكنما ا لدفاع عف النفسل فإسرافيؿ لـ تلدـ دنى حلكؽ الشعب
الفمسطيني في عممية السالـ ،كال تلبؿ بالتعايش إف كنا نرفض ىذا ـ نلبؿل فالسياسات اإلسرافيمية
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مف الفمسطينييف لـ تلؼ ك تيد يكم نا منذ االحتالؿ ،يكانما ىناؾ تكتيكات في
اليادفة لتفريغ األرض
فيىقطاعىغزة

السياسة اإلسرافيمة كىي 4كالن ،السياسة ال شنة ،كىي العمؿ باللكة العسكرية ،ما ال انية في السياسة
الناعمة ،كىي العمؿ مف الؿ الحصار كالتجكييل
يبلى الس اؿ المطركح اآلف 4ماذا يتكجب عمينا فعمو لملارعة االحتالؿ كسياساتو العنصرية كما ىي
ال يارات األم ؿ لمكاجية االحتالؿ كتحرير األرض ىذا ما سكؼ نعالجة في الفصؿ األ ير مف
دراستنال
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الفصن اخلاوض
وصتكبن املكاووة يف قطاع غسة
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 5.1مقدم

إف اتفاقية سايكس بيكك  0300ـ عممت عمى تلسيـ المنطلة العربية ،كجاءت فكرة إقامة دكلة
إسرافيؿ في فمسطيف إلدامة ىذا التلسيـل في الفصؿ ال اني تحد نا عف الملاكمة المسمحة لالحتالؿ
مف قبؿ الفمسطينييف ككذلؾ العرب ،ككيؼ كانت اليزافـ العربية تتكالى كيشتد تكاجد إسرافيؿ عمى
األرض الفمسطينيةل كقد ركج الغرب فكرة التعايش السممي مف الؿ السالـل
يلكؿ سيد بركة "إف عممية السالـ ىي عبارة عف فرصة لتجديد تسكيؽ األكىاـ في الساحة العربية
كالفمسطينية ،في الملابؿ إسرافيؿ في كؿ يكـ تلكـ بفعؿ عمى رض الكاقي ي دـ مشركعيا" ،إف الفكر
ال كرم العربي لمحاربة إسرافيؿ انتيى ،كبلي يار الملاكمة المسمحة مرىكنان في الشعب الفمسطيني،
كيتم ؿ اآلف الدعـ العربي مف الؿ الدعـ الشعبي لما يحدث لمشعب الفمسطيني جراء سياسات
االحتالؿ فبركة0200 ،ه ل كحينما نتحدث عف مستلبؿ الملاكمة نتحدث عف تحرير األرض ،فبعد فشؿ
عممية السالـ كرغـ عدـ تحليؽ نتاف كبيرة مف الؿ الملاكمة المسمحة ،إال ننا نتساءؿ 4ىل يمكن
ادقب ل باألمر اد اقع؟ نرضخ دالحتالل د ن دفاع عن األرض اإلنعان ادفلعطيني؟
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 5.2ادخيارات ادمعتقبلي أمام ادفلعطينيين في قطاع غزة
ال يمكف تحليؽ نتاف

إيجابية في مشركع التحرير دكف العمؿ بجدية كفؽ برنام

كاستراتيجية فمسطينية ،كقد سارت اللضية في عدة

م طط لو

يارات كفلان لأليديكلكجيات الحزبيةل فيناؾ

مشركعاف السالـ كالملاكمة إلقامة الدكلة الفمسطينية عمى حدكد 0301ـ كحؿ مرحميل كفي ذلؾ
يلكؿ مسفكؿ ممؼ العالقات الكطنية كالدكلية في حركة الجياد اإلسالمي

الد البطش" ،ىناؾ

مشركعاف المفاكضات كالملاكمة ،كعمينا تكميؼ العدك منان باىظان ،ف يار المفاكضات لـ يحلؽ نتاف
عممية حتى اآل ف ،كمي ذلؾ عمينا ترتيب البيت الفمسطيني الدا مي كي نستطيي مكاجية المحتؿ
بشكؿ قكل ك فضؿ" فالبطش0201 ،هل
كمف ىنا نطرح تسا لنا الرفيس حكؿ يارات التحرر الكطني ضمف استراتيجية كطنية مف جؿ
تحرير األرض الفمسطينية ،مف

الؿ تحديد متى ككيؼ نست دـ

يار السالـ ك يار الملاكمة

المسمحة
أ ًال :خيار ادمقا م ادمعلح
إف العمؿ العسكرم يمكف است مارة في العمؿ السياسي لتحليؽ نناف عمى رض الكاقي ،ك الؿ
ال ة اعتداءات متكررة عمى قطاع غزة ،لـ يكف مستكل العمؿ السياسي عمى النحك المطمكب ،كيعكد
ذلؾ ال تالؼ البرام الحزبية كاالنلساـ الفمسطيني الدا مي ل كيعتبر العامؿ العسكرم مف ىـ العكامؿ
الم رة في العالقات الدكلية ،فحيف تمتمؾ دكلة ما ترسانة عسكرية قكية تستطيي فرض ما تريده في
الساحة الدكليةل كينطبؽ ىذا العامؿ يضان في الحركب كالنزاعات الدا مية ،فالعامؿ العسكرم ما زاؿ
ير في العكامؿ األ رل ،فإف غاب األمف ضعؼ االقتصاد كتفكؾ المجتميل لذل يبلى
ىك األك ر ت ان
يار الملاكمة المسمحة ىك ال يار األقكل كاألجدر في الت ير عمى دكلة االحتالؿل كىك ال يار
الفمسطيني األكؿ الذم است دمو الفمسطينيكف منذ بداية اليجرات الصييكينة ألرض فمسطيف يكاف كاف
ب دكات ك سمحة بدافيةل
كقد قرت بذلؾ الن ب الفكرية ،كالعسكرية في إسرافيؿ كانت سباقة في إدراؾ حجـ الم زؽ
االستراتيجي ،الذم تعانية دكلة االحتالؿ ،كفطنت قبؿ المجتمي اإلسرافيمي ،لشككؾ حليلية في
133

الفصلىالخامس
مدتقبلىالمقاومةىفيى
قطاعىغزة
الكياف ،كقدرتو عمى الدفاع عف مشركعو االستيطاني ،ك ف
استمرار بلاء

يار اللكة المفرطة ،

كاإلذعاف في قتؿ المدنييف كما حدث في العدكاف األ ير ،لـ يعد كافيا؛ الستلرار الدكلة ف بك زايدة،

 ،0201ص332هل كقد تغير ميزاف اللكة لصالي الملاكمة بالرغـ مف قكتيا الصغيرة ،الذم م ؿ عالمة
فارقة في ميزاف االنتصار االستراتيجي ،كمستلبؿ المنطلة؛ ألف دكلة االحتالؿ اضت ال ة حركب
عمى اللطاع ،تآكمت منظكمة الردع الليا ،في الملابؿ تنامي البناء المعنكم ،كااللتفاؼ الشعبي
حكؿ الملاكمة ،كتعاظـ الجيد االستراتيجي ،كالتكتيكي لمملاكمة الفمسطينية المسمحة ف بك كطفة،0201 ،
ص001هل

ثانياً :خيار ادتع ي ادعلمي
بعد انتياء حرب عاـ 0313ـ كتحرير سيناء ،بد يطرح ألكؿ مرة فكر التحرر المرحمي يكاقامة
سمطة فمسطينية عمى م شبر يتـ تحريره ،كتبمكرت الفكرة في منظمة التحرير الفمسطينية مف الؿ
البرنام المرحمي "النلاط العشر 0312ـ" ،كىذا البرنام با تالؼ بعض البنكد صبي كاقعان عاـ
 0330ـ في اتفاقيات كسمك ،كاقيمت السمطة الكطنية عمى راضي غزة كمدينة ريحال م ف منظمة
التحرير الفمسطينية بليادة حركة فتي تحكلت مف

يار الملاكمة الفمسطينية المسمحة إلى

يار

الملاكمة السممية "التسكية السياسية"ل يتساءؿ ستاذ العمكـ السياسية عمي الجرباكم 4ىؿ يعتبر
استمرار كجكد السمطة الفمسطينية ضركرة كطنية ال غنى عنيا لتحليؽ المشركع الكطني بعد مركر
علديف مف الزماف كفشؿ إنياء االحتالؿ كىؿ ىناؾ اتفاؽ فمسطيني عاـ حكؿ المشركع الكطني ،ـ
ف ىناؾ ا تالؼ بش نو يسبب صراعان محتدمان فالجرباكم ،0200 ،ص03هل
جاءت مرحمة السال ـ مي دكلة االحتالؿ بعد فشؿ عممية التحرير العسكرم ،كمف الطبيعي ف
يككف السالـ ضعيفان ،حتى صبحت اليكـ اللضية الفمسطينية ىي "فمسطينية-إسرافيمية" ،كليست كما
كانت "عربية -إسرافيمية" ،كاأل طر ف اتفاقات السالـ تسير بشركط إسرافيؿل ككافة المشاريي السممية
فشمت حتى المبادرة العربية 0220ـ ،كبالتالي رت بالسمب عمى اللضية الفمسطينية فالمدلؿ0200 ،هل
إف

يار السالـ كفؽ المتغيرات الدا مية كال ارجية ،يصعب تحليلول كيرل عضك المكتب

السياسي لمجبية الديملراطية صالي ناصر " ف السالـ العادؿ ىك برحيؿ االحتالؿ عف االراضي
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غزة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا اللدس ،ك يار التسكية كالسالـ يتراجي ،بسبب كجكد
قطاعىقامة
الفمسطينية ،يكا
حككمات إسرافيمية يمينية متعاقبة كمتطرفة في الحكـ" فصالي0200 ،هل فيما يرل الليادم في حركة
حماس اسماعيؿ رضكاف ف

يار السالـ كالمفاكضات بعد مضي عشريف عامان قد فشمت ،في

الملابؿ بتت الملاكمة حضكرىا ،ألف االحتالؿ ال ي مف إال بمغة اللكة" فرضكاف0200 ،هل
ال يكجد تكافؽ فمسطيني بيف اللكل كاألحزاب الفمسطينية حكؿ طبيعة التسكية السياسية ،السيما
بيف قكل األحزاب الفمسطينية؛ فتي كحماسل حيث ترل حركة فتي ب ف الحؿ المرحمي مف الؿ
التسكية ا لسياسية يكمف في إقامة الدكلة الفمسطينية عمى حدكد الرابي مف حزيرافل ما حركة حماس
ال تعارض تحرير م شبر مف رض فمسطيف يكاقامة الدكلة الفمسطينية بشرط عدـ االعتراؼ بدكلة
االحتالؿ كالعمؿ عمى إنياء االحتالؿ مف كامؿ فمسطيف ،م عمؿ ىدنة مي االحتالؿ كليس سالـ
دافـل كفي تحميمنا ل يار التسكية إف كاف بيدنة ك بسالـ دافـ ،يمكف اللكؿ ب ف

يار التسكية

السياسية لـ يحلؽ النتاف المرجكة منو بسبب التعنت اإلسرافيمي كالدعـ الغربي الكامؿ لول كقد كقؼ
الرفيس محمكد عباس المفاكضات مي االحتالؿ لعدـ جدكتيا كرفض االحتالؿ تلديـ دنى الحلكؽ
الفمسطينية الملررة في اتفاقيات السالـل
لذلؾ يبلى ال يار مطركح ،كلكف مفرغ مف مضمكنو لعدـ قدرتو عمى تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو،
فبعد ك ر مف علديف مف الزماف ،تسعى السمطة الكطنية لمتحكؿ مف ار وع غير نزيو -الكاليات المتحدة
األمريكية إلى المنظمات الدكلية ،إلجبار إسرافيؿ عمى تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو يكاقامة الدكلة
الفمسطينية عمى حدكد الرابي مف حزيراف عاـ  0301ـل كحينما نفاضؿ بيف يارات التحرر الكطني
الفمسطيني نستطيي اللكؿ ب ف

يار تحررم كاحد يككف ضعيفان ،كعميو البد ك ف يككف لدينا عدة

يارات تحررية ،كال يمكف المفاضمة بينيا ،يكانما تست دـ ال يارات كفؽ مشركع كطني شامؿ ك طة
استراتيجية بيدؼ تحليؽ األىداؼ الفمسطينية كىي تحرير فمسطيفل
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 5.3ادخيارات ادمتاح أمام ادفلعطينيين على ادصةيد ادداخلي
ادخيار األ ل :إنياء االنقعام ادفلعطيني
في ظؿ تعاظـ المشركع الصييكني االستيطاني ،يمكح المس كلكف السياسيكف كالعسكريكف
اإلسرافيميكف بفزاعة "ال طر الكجكدم" عمى إسرافيؿ اللادـ مف شتى االتجاىات ،بدءنا بعضكية
فمسطيف بالمنظات الدكلية ،كالمصالحة الفمسطينية ،مرك انر بتعاظـ تسمي فصافؿ الملاكمة الفمسطينية
في قطاع غزة فشاىيف ،0200 ،ص033هل فلد ر االنلساـ السياسي عمى الملاكمة الفمسطينية المسمحة
بالسمبل
ادخيار ادثاني :إنشاء قيادة ععكري مشترك
منذ اندالع االنتفاضة الفمسطينية األكلى 0321ـ ،لـ يكف الجيش اإلسرافيمي مستعدنا ليا ،كلـ
يستطي التعامؿ مي النساء كاألطفاؿ الذيف است دمكا الحجارة كالممكتكؼ ،كقاؿ قادة الجيش اإلسرافيمي
ال سياسيان" ،كىذه االنتفاضة بينت عدـ
بشكؿ كاضي ف "االنتفاضة لـ يكف ليا حالن عسكريان ،إال ح ن
قدرة فعالية الردع اإلسرافيمي ) (Malaka, 2008, p3ل إف التكافؽ عمى است داـ يار الملاكمة المسمحة
كفؽ طة كطنية متكاممة مطمب رفيس في نجاح تطبؽ ق اررات الليادة السياسية كال سيما مبد السمـ
كالحرب ،فال يمكف ف يتـ است داـ الملاكمة المسمحة مف قبؿ فصافؿ كرفضيا مف قبؿ فصافؿ
رل ،ك است داـ يار الملاكمة دكف تنسيؽ مسبؽ مي كافة الفصافؿ ،ألف العمؿ العسكرم كتباعتو
تيـ الجميي ،لذا يتطمب قيادة عسكرية مشترك ة لمتنسيؽ في يار الحرب كالسمـ بيف كافة الفصافؿ
كاألحزاب الفمسطينية العاممة عمى رض فمسطيفل
ادخيار ادثادث :بناء اعتراتيجي فلعطيني عام (برنامج طني مشترك)
التكصؿ إلى استراتيجة فمسطينية عامة ،كالعمؿ عمى تشكيؿ قيادة كطنية مكحدة بالتكافؽ ل شراؼ
تعد مرجعية ألم الؼ فمسطيني .كيمكف تحليؽ ىذا ال يار مف
عمى تحليؽ ىذه االستراتيجية التي ٌ
الؿ المفاكضات بيف فتي كحماس كبلية الفصافؿ لمتكصؿ إلى ىذه االستراتيجية كبمشاركة براء
فمسطينييف ،كمف ـ تشكيؿ إطار كطني مرجعي ل شراؼ عمى تطبيليال كيمكف ليذا ال يار ف يحلؽ
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الكفاؽ الكطني المطمكب في ىذه المرحمة بانتظار ظركؼ ك ر مكاءمة كنضجان لتحليؽ
الحد األدنى مف

مزيد الكحدة الم سسية كالفصافمية ففريؽ األزمات العربي ،0201 ،ص000هل نحف بحاجة إلى استعادة
الكحدة الكطنية ،كبحاجة ألف يككف العمؿ العسكرم المسمي محؿ إجماع كطني فمسطيني ،كالمطمكب
ف ننيض بكافة

يارات التحرير الكطني سكاء انتفاضة شعبية ك عمؿ مسمي ،ككذلؾ مرىكف

باالمكانيات المتاحة كالتكقيتات المناسبة الست داميال كلكي نحلؽ نتاف ايجابية مف الملاكمة المسمحة
البد مف تكا ؼ الجماىير كاالنسجاـ الدا مي كاالتفاؽ عمى برنام كطني مكحد يستنيض الشعب
الفمسطيني كاالتفاؽ عمى دكات تنفيذ ىذا البرنام

بما فييا مف

يارات لتنفيذ البرنام

الكطني

فناصر0200 ،هل
 5.4ادخيارات ادمتاح أمام ادفلعطينيين في م اجي إعرائيل
ادخيار األ ل :تحقيق ادعالم على قاعدة ادحق ق ادفلعطيني
إف تحرير رض فمسطيف في ظؿ المتغيرات العربية كاإلقميمية كالدكلية ،لف يتـ في ضربو كاحدةل
وال يتحلؽ السالـ العادؿ إال حينما يرحؿ االحتالؿ ،كتصبي الدكلة الفمسطينية كاقع نا حليلي نا الية مف
االستيطاف كعاصمتيا اللدس الشريؼ فناصر0200 ،هل
كعميو يمكف اللكؿ ب ف طريؽ تحرير فمسطيف تمر في مراحؿ ،ككي نستطيي تجاكز المرحمة
كاالنتلاؿ لمرحمة

رل ،عمى الليادة السياسية لمشعب الفمسطيني ف تعي ب ف كؿ مرحمة ليا

استحلاقات كىي األىداؼ متكسطة المدل كالتي تلكدنا إلى اليدؼ الرفيس كىك تحرير األرض
الفمسطينيةل كىذا يعني ب ف تحليؽ األمف كالسالـ مف الؿ اتفاؽ سالـ ك مف الؿ ىدنة ،يجب ف
يككف بملابؿ ،بمعنى ل ر ف يحلؽ بعض األىداؼ الفمسطينية لممرحمة التي يتـ فييا علد االتفاؽ ك
اليدنةل
ادخيار ادثاني :ادم اجي ادةعكري مع إعرائيل
إف

يار المكاجية العسكرية مي إسرافيؿ ىك حتمي ،لذا سكؼ تستمر الملاكمة في مكاجية

االحتالؿ كقد نجح ت في صد نظرية الردع اإلسرافيمي ،بؿ ك ك ر مف ذلؾ ،فلد كقعت ال سافر في
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حد شكاؿ الردع الفمسطيني ،الذم سكؼ يستمر عمؿ الملاكمة حتى تحليؽ اليدؼ
االحتالؿ ،كىك

االستراتيجي كىك 4زكاؿ االحتالؿ فمزىر0200 ،هل كبالرغـ مف الكاقي العربي الم زكـ كاإلنسداد
الجغرافي الذم ر عمى معنكيات الشعب الفمسطيني في ظؿ الحصار اإلسرافيمي عمى قطاع غزة ،لـ
تستطي اسرافيؿ ف تحلؽ اىدافيا في اعتداءاتيا ال ال ة عمى قطاع غزة المتم مة بتفكؾ الملاكمة
الفمسطينية المسمحة ك ف تحد مف قدراتيا ،كعمينا ف ندرؾ جيدان ف الشعب الفمسطيني لـ يعد مامو
يار سكل الصمكد كال بات كالملاكمة في ظؿ انسداد األفؽ السياسي فالمدلؿ0200 ،هل كرغـ كافة
المعيلات الجغرافية كاإلمكانيات المادية البسيطة إال ف الملاكمة الفمسطينية انتصرت في ال بات ماـ
االحتالؿ ككذلؾ اليجكـ ،كن كد عمى ف العزة كاالنتصار حتمي مف الؿ مؽ قكة ردع فمسطينية
ماـ قكة االحتالؿ كحلؽ نتاف إيجابية في طرؽ التحرير ،عدـ ملدرة االحتالؿ عمى تحليؽ ىدافة،
كلعؿ اليركب مف قطاع غزة  0221دليؿ قاطي عمى استم اررية الملاكمة الفمسطينية في تحليؽ
نتافجيا ف بك شريعة0200 ،هل
إف النظرية األمنية اإلسرافيمية تآكمت ماـ الملاكمة لعدـ قدرتيا في تحليؽ ىدافيا ،بالرغـ مف قكة
كعتاد قكات إسرافيؿ ،فيي لـ تستطي نى إرادة الملاكمة الفمسطينية المسمحة الساعية لمتحرير ف بك

شريعة0200 ،هل كي كد سيد بركة ف "الملاكمة الفمسطينية المسمحة تحتاج إلى مف يحمييا كيساىـ في
تصكيب مسارىا ،كىذا يتطمب متابعة دقيلة ك مينة كقكؿ الكممة التي يجب ف تلاؿ كليس ما نحب ف
تلاؿ ،فيي بحاجة إلى علكؿ كمت صصيف حتي يلكمكا بالعمؿ المسمي" فبركة0200 ،هل جمي قادة
الفصافؿ المسمحة كغير المسمحة في قطاع غزة عمى استمرار الملاكمة الفمسطينية المسمحة حتى
تحرير فمسطيف ،فال يمكف ف يستكيف الشعب الفمسطيني كيلبؿ باالحتالؿل
كمما سبؽ يمكف اللكؿ ب نو مطمكب منا إعادة تلييـ تجربة الملاكمة المسمحة في قطاع غزة بيدؼ
تعزيزىا ،كيمكف إجماؿ ذلؾ عمى النحك التالي4
ال 4تطكير إداء الملاكمة الفمسطينية المسمحةل
كن
انيان 4حماية الملاكمة المسمحة كضماف استم اررية عمميا
ال نا 4تكحيد طاقات الشعب الفمسطيني كاإللتفاؼ حكؿ يار الملاكمة المسمحة
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خامتة الدراشة

كالن 4النتاف ل
انيان 4التكصياتل
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خاتم اددراع
منذ ف عرفت اإلنسانية االحتالؿ ،كجدت الملاكمة الجت ا و مف األرض ،كقد

اض الشعب

الفمسطيني حركبان طكيمة ضد االستعمار األجنبي ألرضة ،كانتصرت إرادة الشعب صاحب األرض
عمى كؿ نكاع االستعمار التي مر بيا تاري فمسطيف اللديـ كالحديث ،ك بت ف مالؾ األرض قكل
مف المحتؿ حتى يكاف امتمؾ كافة عناصر اللكةل كت تي اتمة الدراسة التي ت صصت في رصد
تطكر الملاكمة الفمسطينية المسمحة ك رىا عمى نظرية الردع اإلسرافيمية0222 4ـ–0202ـ ،لت كد
ب ف الشعب الفمسطيني لـ يترؾ ملاكمة االحتالؿ اإلسرافيمي منذ ف كط ت قدماه رض فمسطيف،
ك بتت الدراسة ب ف اللضية الفمسطينية تمتاز ب اصيتيف ،األكلى ف ملاكمة االحتالؿ ما زالت مشتعمة
كلـ ت يد نارىا كك نيا كلدت مس رغـ طكؿ سنكات االحتالؿ ،ما ال انية لـ تغب شمس يكـ إال
كىناؾ شييد ك جريي ك سير ك مظاىرة ،كىذا يدؿ عمى إرادة الشعب الحليلية في ملاكمة المحتؿ
بكافة الكسافؿ كالسبؿ المتاحة ،كال سيما الملاكمة المسمحة ضد االحتالؿل كمف الؿ عرض المفاىيـ
كالمصطمحات ال اصة بالدراسة ،كاسلاطيا عمى الصراع اإلسرافيمي -الفمسطيني ،يمكف اللكؿ ب ف
الملاكمة الفمسطينية المسمحة مشركعة في كافة اللكانيف كاألعراؼ الدكلية رغـ تشكيييا مف قبؿ
إسرافيؿ كبدعـ كمساندة الكاليات المتحدةل ككما ف كصؼ الملاكمة باإلرىاب مف قبؿ الدكؿ الم يدة
لمركاية اإلسرافيمية يعني ذلؾ ت ييد االستعمار كرفض حؽ الشعب الفمسطيني في تلريره مصيره يكاقامة
الدكلة الفمسطينيةل
كاتسمت قكل الملاكمة الفمسطينية في كؿ المكاجيات العسكرية منذ بداية اللضية الفمسطينية،
كحتى يكمنا ىذا ،بسمة مشتركة ،كىي 4الشجاعة كاإلقداـ ،كاالستعداد لتلديـ غمي التضحياتل فمف
ىذه الزاكية يصعب التفريؽ بيف الملاكميف ،فمسطينييف كانكا ،ك عربان ،عمى رض فمسطيف كىذه
شيادة كؿ مف يلر تاري المكاجيات العسكريةل كبغض النظر عما كاف يسكد مف ا تالؿ في مكازيف
اللكل العسكرية ،كالسياسية ،في غير مصمحة الملاكميف ،كيكفي ف نتذكر بطاؿ كرة اللساـ ،ك بطاؿ
معركة اللسطؿ ،ك بطاؿ معركة الكرامة ،كالشليؼ ،كما بطاؿ الملاكمة المبنانية فشفيؽ،0201 ،
ص202هل
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إال ف نتاف المكاجيات العسكرية في قطاع غزة ،بد ت ت تمؼ كمي نا ،حيث بدا للكات االحتالؿ
التي تردع ال صـ بلكة ،كت طط دافما ل جياز عميو يكانيافو ،ككذلؾ انتيى زمف الجيش الذم يحسـ
المعارؾ كالحركب لصالحة ،فمـ يعد بملدكرة اليكـ اللضاء عمى الملاكمة الفمسطينية المسمحة بضربة
كاحدة ،بؿ كيتكبد ال سافر الفادحة في م اعتداء يلكـ بو ،إف كاف مادي نا ك بشريان ك معنكي نا ،كلعؿ
طؼ الجنكد في قطاع غزة ككقؼ عمؿ المطارات يكضي سافر االحتالؿل كىذا األمر راجي لعدة
عكامؿ ىميا4
كالن ،تصاعد عمؿ الملاكمة الفمسطينية المسمحة منذ بداية انتفاضة األقصى كتطكر دافيا رغـ
االعتداءات اإلسرافيمية ال ال ة عمى قطاع غزةل
انيان ،عدـ ملدرة قكات االحتال ؿ حسـ قدرات الملاكمة ك اللضاء عمييا الؿ ال ة اعتداءات عمى
قطاع غزة ،كبالرغـ مف ال سافر االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية التي مني بيا الشعب الفمسطيني،
إال ف االحتالؿ لـ يستطي االنتصار في تمؾ االعتداءاتل
ال ان 4رغـ الحصار اإلسرافيمي كالرقابة األمنية الم شددة عمى المعابر الم دية للطاع غزة ،إال ف
الملاكمة الفمسطينية استطاعت تسميي ملاتمييا باألسمحة كالمعدات الالزمة لمحرب الشعبية ،كمف
م متيا فالياكفهل
كحينما ننظر إلى ىداؼ كركافز كجكانب نظرية األمف اللكمي اإلسرافيمي كاالستراتيجيات التي
تعتمدىا للمي م قكة ف مسطينية تعمؿ مف جؿ التحرير في التنظيرات الفكرية كاألدبيات اإلسرافيمية
كملارنتيا عمى رض الكاقي مف الؿ االعتداءات اإلسرافيمية عمى قطاع غزة لملضاء عمى الملاكمة
المسمحة في قطاع غزة نستطيي الت كيد عمى ما يمي4
كالن 4استطاعت الملاكمة الفمسطينية المسمحة ضرب ال عمؽ اإلسرافيمي ،مف الؿ الصاركخ ،بمعنى
نلؿ المعركة مف األرض التي نلؼ عميا إلى األرض التي يحتميا العدك ،ككذلؾ استطاعت الملاكمة
الفمسطينية المسمحة التسمؿ عبر الحدكد كاالشتباؾ مي قكات االحتالؿ مف نلطة فصفره في الدا ؿ
المحتؿ ،كىذا ضرب مبادئ النظرية اإلسرافيمية التي اعتمدت عمى "نلؿ المعركة ألرض العدك"ل
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اني نا 4الضربات المحدكدة ك الحركب الكقافية التي تنفذىا دكلة االحتالؿ ،زادت مف قكة كشعبية
الملاكمة الفمسطينية في غزة ،عمى عكس ما رسمتو االستراتيجيات العسكرية اإلسرافيميةل فاإلرادة
كالتحدم الفمسطيني لمكاجية االحتال ؿ كال بات عمى األرض جعؿ الملاكمة رغـ قساكة الضربات
كال سافر ال تعني شيف نا ،فالفمسطينيكف لف يترككا رضيـ ك يستسممكا لتمؾ الضربات إال بتحرير
األرض الفمسطينية ،ك عمى األقؿ مرحميان تحليؽ ىداؼ يرضى عنيا الشعب الفمسطيني كتكفر لو
حياة كريمة عمى رضةل
ال ان 4ا ستراتيجية الردع اإلسرافيمية التي اعتمدت عمى تيديد ككعيد مكاطني قطاع غزة كفصافميا
المسمحة لـ تنؿ مف عزميـ عمى مكاصمة كفاحيـ مف جؿ الحرية ،بؿ عمى العكس تمام نا ،كؿ
تصريي للادة االحتالؿ عف حرب ك اعتداء قادـ يكازيو تصريي لمملاكمة مضادان لو يكضي بكؿ
صراحة كبسا طة ف الملاكميف جاىزكف لمنصر ك االستشياد في سبيؿ الدفاع عف األرضل
ك بت تاري

غزة نيا الرافعة الرفيسة لمعمؿ الكطني الفمسطيني ،كىي متجذرة حيث التحمت

الملاكمة مي الشعب في قطاع غزة في الث اعتداءات إسرافيمية متكررة ،إف الملاكمة الفمسطينية
المسمحة ىي

يار اس تراتيجي لنيؿ الحلكؽ الفمسطينية كالتحريرل كال يمكف الت مي عف الملاكمة

الفمسطينية المسمحة رغـ كؿ الظركؼ كالتيديدات كرغـ كؿ التضحيات التي قدمت كالدمار الذم
نعيشو ،الشعب مي الملاكمة سكؼ يكاصؿ النضاؿ فالشعب الفمسطيني ال يلبؿ االستسالـ ك التنازؿ
عف رضية ملابؿ ف يعيش في سجف كبير تحت كط ة االحتالؿل كتمكنت التنظيمات الفمسطينية مف
جعؿ غزة شعمة الملاكمة المسمحة ،كذلؾ لعدة اعتبارات ،ىميا 4مكقي قطاع غزة الجيكسياسي،
كالتكاصؿ الجغرافي بيف محافظات غزة ،ككجكد الليادة العسكرية لمتنظيمات الفمسطينية في قطاع
غزةل
للد دت كافة ىذه االعتبارات دت إلى تنامي كتطكر الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة،
عمى مر تاري اللضية الفمسطينيةل ىذا باإلضافة إلى دعـ الملاكمة المسمحة مف قبؿ الدكؿ العربية
كاإلقميمية ،كمساعدة التنظيمات عمى امتالؾ سمحة متطكرة نسبيان عما كانت تمتمكيا قبؿ انتفاضة
األقصى  0222ـل إف دعـ الملاكمة الفمسطينية المسمحة ضد االحتالؿ كفميا اللانكف الدكلي لمشعكب
التي ت ضي لالحتالؿ مف جؿ الحؽ في تلرير المصير يكانياء االحتالؿل
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إف الشعب الفمسطيني ما زاؿ يعاني كيالت االحتالؿ كيتكبد سافر بشرية كمادية كبيرة منذ بداية
االحتالؿ اإلحاللي عاـ 0322ـ يكاقامة دكلة االحتالؿ إلى يكمنا ىذا ،كال نتكقي ف تنتيي ال سافر
إال بانتياء االحتالؿل كقد تزداد ىذه ال سافر في م عدكاف تلدـ عميو قكات االحتالؿ اإلسرافيمية،
كلكف بإدارتنا لمصراع نستطيي ف نلمؿ ال سافر البشرية كالمادية ،كنكضي ىنا ب ف ما تركج لو
االستراتيجيات العسكرية اإلسرافيمية لردع الشعب الفمسطيني كفصافؿ الملاكمة ،استطاعت الدراسة في
فصكليا الستة ف تستن بعض النلاط الرفيسة التي تتعمؽ بسياسة "العصا كالجزرة" التي تعتمدىا
إسرافيؿ في استراتيجيتيا الرادعة ضد الملاكمة كاتياميا ليا ب نيا السبب الرفيس كالمس كؿ المباشر
عف ال سافر الفمسطينية ،كس ذكر تمؾ االستنتاجات عمى النحك التالي4
كالن 4ال سافر الفمسطينية ،ليست فلط في قطاع غزة ،بؿ ىي في كؿ فمسطيف ،فحتى المناطؽ التي

ال تنشط بيا الملاكمة تزداد بيا ال سافر ،م ؿ الضفة الغربية كاللدس ،ك اصة البناء االستيطاني
الذم يمتيـ راضي المكاطنيفل

انيان 4لف تتكقؼ السياسات العنصرية اإلسرافيمية بتكقؼ الملاكمة ،ىذا ما يكضحو التاري البشرم

للكل االستعمار ،ال سيما االستعمار الصييكني اإلحاللي ،فيك يستيدؼ اإلنساف كاألرض معان،
فصراعنا صراع كجكدمل

ال ان 4اإلنساف ال يستطيي تلبؿ المكت دكنما الدفاع عف النفس ،فإسرافيؿ لـ تلدـ دنى حلكؽ الشعب

الفمسطيني في عممية السالـ ،كال تلبؿ بالتعايش السممي إف كنا نرفض ىذا ـ نلبؿ ،فالسياسات

اإلسرافيمية اليادفة لتفرغ األرض مف الفمسطينييف لـ تلؼ ك تيد يكمان منذ االحتالؿ حتى اليكـ ،يكانما

ال ،اللكة الصمبة ،كىي العمؿ باللكة العسكرية ،ما
ىناؾ تكتيكات في السياسة اإلسرافيمية كىي 4ك ن
ال انية ،فيي اللكة الناعمة مف الؿ العلكبات التي تم مت في الحصار كالتجكييل

كفي الفصؿ األ ير مف الدراسة ،تناكلت فيو مستلبؿ الملاكمة الفمسطينية المسمحة في قطاع غزة،
كمف ـ الملاكمة المسمحة ك حد يارات التحرر الكطني ،بجانب ال يارات األ رل كالسالـ كالملاكمة
الال عنفية ،ك كضحت ب ف الملاكمة المسمحة تحتاج لليادة كتجييزات بشكؿ دافـ كاستراتيجية حرب
العصابات ،كاالشتباؾ مف نلطة "صفر" حتى تتمكف مف تعطيؿ التكنكلكجيا العسكرية اإلس ارفيمية
المتطكرة ،ك كضحت ب ف اال تالؼ في ال يارات التحررية كاالنلساـ الفمسطيني يضعؼ الفمسطينييف
في مكاجية العدك اإلسرافيميل فيما يمي عرض النتاف كالتكصيات التي تكصمت ليا الدراسةل
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أ الً :نتائج اددراع
تكصمت ىذه الدراسة إلى العديد مف النتاف  ،كىي كاآلتي4
0ل

رت الملاكمة الفمسطينية المسمحة في تاري

صراعنا مي إسرافيؿ عمى نظرياتيا األمنية

كاستراتيجية الردع التي تتبعيا مف جؿ اللضاء عمى الملاكمة الفمسطينية ،إال ف الملاكمة
الفمسطينية حللت نتاف سياسية كعسكرية في تصدييا لالعتداءات اإلسرافيمية المتكررة عمى
قطاع غزة ،رغ ـ م اررة العدكاف كال سافر التي تكبدىا الشعب الفمسطينيل
0ل االعتداءات اإلسرافيمية لف تتكقؼ في حاؿ تكقؼ الملاكمة ،فاالحتالؿ يسعى لطرد الفمسطينييف
ال منيـ ،فصراعنا مي االحتالؿ ىك صراع
عف رضيـ كممتمكاتيـ كزراعة مستكطنيف بد ن
كجكدم كمف يلؼ في كجو السياسات اإلسرافيمي ة ىي الملاكمة الفمسطينية المسمحة كليس كما
تركج لو دكلة االحتالؿ ب ف كافة االعتداءات ت تي ردان عمى عماؿ الملاكمة الفمسطينية
المسمحةل
3ل

بتت نفاؽ الملاكمة الفمسطينية في قطاع غزة نجاحيا في ضرب العمؽ اإلسرافيمي ،ال سيما
مستكطنات غالؼ غزة ،حيث كاف ليا ت يرىا الميداني ناء االعتداءات التي حد ت صدمة
معنكية كتكتيكية كاستراتيجية للكات االحتالؿل

2ل صكاري الملاكمة الفمسطينية في قطاع غزة نيت استراتيجية الردع اإلسرافيمية بنلؿ المعركة
ألرض العدك ،كجعمت الملاكمة األرض المحتمة تحت مرمى كصكاري يا التي تتطكر
باستمرارل
1ل إف الملاكمة الفمسطينية مشركعة كفؽ اللانكف الدكلي كىي ال ترتكب جرافـ حرب كما يرتكب
االحتالؿ اإلسرافيمي الك ير مف الجرافـ بحؽ الشعب الفمسطينيل
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ثانياً :ادت صيات
تكصمت الدراسة إلى العديد مف التكصيات ،كىي4
0ل

كض المكاجية العسكرية مي إسرافيؿ مف الدا ؿ كمف مسافة فصفره ،يعطؿ التكنكلكجيا
العسكرية اإلسرافيمية ،كيساكم بيف قدرات الملاكمة الفمسطينية المسمحة كبيف إمكانيات الجيش
اإلسرافيمي عمى حد سكاءل

0ل االلتفاؼ حكؿ

يار الملاكمة الفمسطينية المسمحة في حالة االعتداء اإلسرافيمي ،كدعمو

عربيان ،يلكم مف عزيمة الملاكميف ،كيعطي دال فؿ كم شرات فمسطينية كاضحة لالحتالؿ
كالعالـ ب ف الفمسطينييف لف يتنازلكا عف نيؿ حلكقيـ الكطنية المشركعةل
3ل يكتنؼ المكقؼ الدكلي مف اللضية الفمسطينية حالة الالمباالة في التعاطي معيا نتيجة
المتغيرات الدكلية الراىنة كالدعـ الغربي المستمر لالحتالؿ ،األمر الذم دل بت ر اللضية
في سمـ كلكيات العرب كاإلقميـ كالمجتمي الدكلي ،كلف تعكد اللضية إلى سمـ األكلكيات
بالعمؿ الدبمكماسي فلط ،فالتحرؾ الدبمكماسي مرىكف بتحرؾ شعبي قكم يضغط عمى
إسرافيؿ كتحرير فمسطيفل
2ل تحييد المدف الفمسطينية المكتظة بالسكاف في م اعتداء ،مف الؿ زيادة العمؿ العسكرم
الفردم كعمميات االنفاؽ في العمؽ اإلسرافيمي كالمناطؽ المكشكفة ،فلكات االحتالؿ تضغط
عمى الملاكمة كالشعب الفمسطيني مف الؿ ضرب مدف فمسطينية ب كمميا كما حدث في
منطلة الزنة كبمدة زاعة بمحافظة اف يكنس ،كبيت حانكف كحي الشجاعية في غزة في
عدكاف 0202ـ ،كغيرىا مف المناطؽ الحدكديةل
تم بحمد اهلل ت فيقو
ىذا ما عندي فإن أحعنت فمن اهلل ،ان أعأت أ أخطأت فمن نفعي ادشيطان
الباحث
محمد رضكاف بك نصيره
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ادمراجع ادمصادر
ادمةاجم ادم ع عات
0ه اشتية ،محمدل ف 0203ه 4مكسكعة المصطمحات كالمفاىيـ الفمسطينية ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلقميمية،
الطبعة  ،1فتحريره محمد اشتية ،اللدس -فمسطيفل
0ه الكيالي ،عبد الكىابل كل ركفل ف0320ه 4المكسكعة السياسية ،ج ،0الم سسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت
– لبنافل
 )3المكسكعة الفمسطينيةل ج ،0ج 0عمى الشبكة العنكبكتية www.palestinapedia.net

ادمقابالت ادشخصي

0ه

بك شريعة ،سعدل فاألميف العاـ لحركة المجاىديف ،كرفيس مركز إيمياء لمدراساته ،ملابمة ش صية بتاري 00

مايك 0200ـ
0ه بركة ،سيدل فمفكر عربي يكاسالميه ،ملابمة ش صية بتاري  2مايك 0200ل
3ه البطش ،الدل فعضك قيادم في حركة الجياد اإلسالمي ،مس كؿ ممؼ العالقات الكطنية كالدكليةه ،ملابمة في
 3مارس 0201ـل
2ه رضكاف ،إسماعيؿل فقيادم في حركة حماس ككزير األكقاؼ السابؽه ،ملابمة ش صية بتاري  02مايك 0200ـ
1ه صالي ،ناصرل فعضك المكتب السياسي لمجبية الديملراطية لتحرير فمسطيفه ،ملابمة ش صية بتاري  03مايك
0200ـل
0ه المدلؿ ،حمدل فعضك قيادم في حركة الجياد اإلسالمي ،مس كؿ العمؿ التنظيميه ،ملابمة ش صية  00مايك
0200ـ
1ه مزىر ،جميؿل فعضك المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيفه ،ملابمة ش صية بتاري  03مايك
0200ـل

ادكتب ادةربي

0ه

براش ،إبراىيـل ف0333ه 4المني العممي كتطبيلاتو في العمكـ االجتماعيةل شركة باب لمطباعة كالنشر كالتكزيي،

الرباط – المغربل
0ه العاجز ،صافبل ف0323ه 4نظرية األمف اإلسرافيمي ك ر ذلؾ عمى األمف اللكمي العربي ،الناشر دار النسر،
عماف -األردفل
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3ه الكيالني ،ىي ـل ف0303ه 4المذىب العسكرم اإلسرافيمي ،الناشر مركز األبحاث  -منظمة التحرير الفمسطينية،
بيركت -لبنافل
2ه

بك زاـ ،إبراىيـل ف0333ه 4الحركب كتكازف اللكل ،األىمية لمنشر كالتكزيي ،عماف – األردفل

1ه

بك زايده ،حاتـل ف0201ه 4ل ار العدكاف ،كنتافجو السياسية ،في كتاب "العدكاف عمى غزة  0202قراءة تحميمية،
م سسة إبداع لألبحاث كالدراسات كالتدريب ،غزة -فمسطيفل

0ه

بك عامر ،عدنافل ف0223ه 4غرات في الجيش اإلسرافيمي دراسة في العيكب الدا مية كالتحديات ال ارجيةل
مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت -لبنافل

1ه

بك عامر ،عدنافل ف0202ه 4السياسة اإلسرافيمية تجاه قطاع غزة  ،0222-0301كتاب العدكاف عمى غزة
حرب الفرقاف  ، 0223-0222الجزء األكؿ ،مركز ر ل لمدراسات كاألبحاث ،غزة فمسطيفل

2ه

بك عفيفة ،طالؿ ف 0332ه 4الدبمكماسية كاالستراتيجية في السياسية الفمسطينية  ،0331-0231بدكاف دار
نشر ،فمسطيفل

3ه

بك نحؿ ،سامةل ف 0201ه 4األىمية التاري ية كالجيكستراتيجية لمدينة غزة في األمف اللكمي المصرم ،م تمر
غزةلل المكاف كالحضارة ،جامعة اللدس المفتكحة ،الجزء األكؿ ،راـ اهلل -فمسطيفل

02ه بك كطفة ،محمكدل ف 0201ه 4االستراتيجية المست دمة في الحرب ،في كتاب "العدكاف عمى غزة  0202قراءة
تحميمية" ،م سسة بداع لألبحاث كالدراسات كالتدريب ،غزة -فمسطيفل
00ه األزعر ،محمدل ف0321ه ،الملاكمة في قطاع غزة محاكلة ت ري التجربة ،الناشر دار المستلبؿ العربي ،اللاىرة
– مصرل
00ه باركد ،نعيـل ف0202ه 4قطاع غزة للل لمحة جغرافية ،كتاب العدكاف عمى غزة حرب الفرقاف ،0223-0222
الجزء األكؿ ،مركز ر ل لمدراسات كاألبحاث ،غزة فمسطيفل
03ه جبارة ،تيسيرل ف0332ه 4تاري فمسطيف ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيي ،راـ اهلل -فمسطيفل
02ه الجبية الشعبية لتحرير فمسطيفل ف0202ه 4مسيرة الجبية الشعبية مف حركة اللكمييف العرب حتى الم تمر
السادس تمكز  ،0222منتصؼ تمكز 0202ل
01ه حريز ،عبد الناصرل ف0313ه 4النظاـ السياسي اإلرى ابي اإلسرافيمي ،دراسة ملارنة مي النازية كالفاشية كالنظاـ
العنصرم في جنكب إفريليا ،الناشر مكتبة مدبكلي ،اللاىرة – مصرل
00ه حريز ،عبد الناصرل ف0330ه 4اإلرىاب السياسي ،مكتبة مدبكلي ،اللاىرة -مصرل
01ه حساف ،ؼل يكسؼ ،ؼل فبدكفه 4بنية اللكة العسكرية اإلسرافيمية كمصادر تمكيميا ،الييفة المصرية العامة
لمكتاب ،اللاىرة -مصرل
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02ه حسيف،

ميؿل ف0200ه 4العالقات الدكلية النظرية كالكاقي – األش اص كاللضايال منشكرات دار الحمبي

الحلكقية ،بيركت -لبنافل
03ه حسيف،

ميؿل ف0200ه 4العالقات الدكلية النظرية كالكاقي األش اص كاللضايا ،منشكرات الحمبي الحلكقية،

بيركت -لبنافل
02ه حسيف ،عدنافل ف 0223ه 4نظرية العالقات الدكلية ،دار مكاج لمنشر كالتكزيي ،بيركت لبنافل
00ه الريماكم ،حمدل ف 0221ه 4المسار التاري ي لمنضاؿ الكطني الفمسطيني

الؿ اللرف العشريف ،منشكرات

االتحاد العاـ لمكتاب كالصحفييف الفمسطينييف ،الرياض -السعكديةل
00ه الريماكم ،عالءل ف0201ه 4األىداؼ ،كاللكات ،كالعمميات اإلسرافيمية ،في كتاب "العدكاف عمى غزة  0202قراءة
تحميمية" ،م سسة بداع لألبحاث كالدراسات كالتدريب ،غزة -فمسطيفل
03ه الرقب ،صاليل ف0201ه 4الدكلة اإلسالمية داعش -نش تيا  -حليلتيا – فكارىا  -كمكقؼ ىؿ العمـ منيا،
مطبعة الرنتيسي ،غزة -فمسطيفل
02ه سميماف ،فيد ،كل ركفل ف 0203ه 4استراتيجية دفاعية لملطاع ،سمسمة الطريؽ إلى االستلالؿ ،المركز الفمسطيني
لمتك يؽ كالمعمكمات ،غزة -فمسطيفل
01ه شفيؽ ،منيرل ف0222ه 4االستراتيجية كالتكتيؾ في عمـ الحرب ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،بيركت -لبنافل
00ه شفيؽ ،منيرل ف 0201ه 4قراءة تلييمية لمعدكاف اإلسرافيمي عمى قطاع غزة 0202ـ ،في كتاب "العدكاف عمى غزة
 0202قراءة تحميمية ،م سسة إبداع لألبحاث كالدراسات كالتدريب ،غزة -فمسطيفل
01ه صالي ،محسفل ف 0223ه 4فمسطيف دراسات منيجية في اللضية الفمسطينية ،سمسمة دراسات فمسطينية ف0ه،
مركز اإلعالـ العربي ،اللاىرة -مصرل
02ه الصكراني ،غازمل فبدكفه 4قطاع غزة  0333-0322دراسة تاري ية سياسية اجتماعية ،غزة -فمسطيفل
03ه عامر ،صالح الديفل فبدكفه 4الملاكمة الشعبية المسمحة في اللانكف الدكلي العاـ ،دار الفكر العربي ،اللاىرة –
مصرل
32ه عبيدات ،محمدل كل ركفل ف0333ه 4منيجية البحث العممي اللكاعد كالمراحؿ كالتطبيلاتل دار كافؿ لمطباعة
كالنشر ،ط  ،0عماف – االردفل
30ه عطية اهللل ف 0222ه 4حزب اهلل المبناني كاللضية الفمسطينية ر ية كاشفة ،السحاب لالنتاج اإلعالميل
30ه عليؿ ،عليؿل ف0333ه 4فمسفة مناى البحث العمميل مكتبة مدبكلي ،اللاىرة – مصرل
33ه الفتالكم ،سييؿل ف 0223ه 4اإلرىاب الدكلي كشريعة الملاكمة ،دار ال لافة لمنشر كالتكزيي ،عماف – األردفل
32ه قاجة ،جمعةل ف0200ه 4غزة مسة لالؼ عاـ حضكر كحضارة ،شركة بيساف لمنشر كالتكزيي ،ط ،3بيركت -
لبنافل
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31ه اللاسـ ،باسـل ف0201ه 4صكاري

الملاكمة في غزة سالح الردع الفمسطيني ،مركز الزيتكنة لمدراسات

كاالستشارات ،بيركت -لبنافل
30ه اللاسـ ،باسـل ف 0201ه 4صكاري

الملاكمة في غزة سالح الردع الفمسطيني ،مركز الزيتكنة لمدراسات

كاالستشارات ،بيركت – لبنافل
31ه قاسـ ،عبد الستارل ف0332ه 4الطريؽ إلى اليزيمة ،بدكف دار نشر ،نابمس -فمسطيفل
32ه مركز الزيتكنةل ف0203ه 4الجيش اإلسرافيمي  ،0200-0222تلرير معمكمات  ،02إعداد 4قسـ األرشيؼ
كالمعمكمات ،مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت -لبنافل
33ه ملمد ،إسماعيؿل ف 0330ه 4العالقات السياسية الدكلية دراسة في األصكؿ كالنظريات ،المكتبة األكاديمية ،اللاىرة
– مصرل
22ه منذر ،محمدل ف0220ه ،مبادئ في العالقات الدكلية مف النظريات إلى العكلمة ،الم سسة الجامعية لمدراسات
كالنشر كالتكزيي ،بيركت -لبنافل
20ه مكسى ،رافد ،كل ركفل ف 0200ه 4التحديات العسكرية لألمف اللكمي الفمسطيني ،في كتاب "األمف اللكمي
الفمسطيني مرتكزات كتحديات" ،مركز الت طيط الفمسطيني ،غزة – فمسطيفل
20ه ىكيدم ،ميفل ف0320ه 4األمف العربي في مكاجية األمف اإلسرافيمي ،دار الطميعة لمطباعة كالنشر ،بيركت -
لبنافل

ادكتب ادمترجم
0ه بف كرامر ،ريتشاردل ف0202ه 4كيؼ سرت إسرافيؿ ربعة سفمة تبحث عف إجابة ،فته ناصر عفيفي –
المركز اللكمي لمترجمة ،مجمة المستلبؿ العربي– مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت  -لبنافل
0ه بكفر ،ندريول ف0312ه 4الردع كاالستراتيجية ،فته كرـ ديرم ،دار الطميعة ،بيركت -لبنافل
3ه دكيش ،كارؿل ف0320ه 4تحميؿ العالقات الدكلية ،فته عز الديف فكده ،الييفة المصرية العامة لمكتاب ،اللاىرة -
مصرل
2ه فركسايث ،دافيدل فبدكفه 4حلكؽ اإلنساف كالسياسة الدكلية ،فته محمد غنيـ ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة
كال لافة العالمية ،اللاىرة – مصرل
1ه كانتكر ،ركبرتل ف 0323ه 4السياسة الدكلية المعاصرة ،فته حمد ظاىر ،مركز الكتب األردني ،عماف –
األردفل
0ه ىرزكج ،حاييـل ف0333ه 4الحركب العربية -اإلسرافيمية  ،0320-0322فته بدر الرفاعي ،الناشر سينا
لمنشر ،اللاىرة -مصرل
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1ه سيبكني ،غابرييؿل كل ركفل ف 0200ه 4االستراتيجية العسكرية اإلسرافيمية ضد حماس كحزب اهلل ،فته عدناف
بك عامر ،الناشر مركز باحث لمدراسات الفمسطينية كاالستراتيجية ،بيركت  -لبنافل

ادرعائل ادةلمي
0ه

بك ركبة ،محمدل ف 0200ه 4السياسة ال ارجية األردنية تجاه اللضية الفمسطينية  ،0332-0320رسالة دكتكراه
غير منشكرة ،جامعة الدكؿ العربية ،معلد البحكث كالدراسات العربية ،اللاىرة -مصرل

0ه البرغك ي ،نداءل ف0220ه 4العالقات الفمسطينية المصرية  ،0333- 0222رسالة ماجستير غير منشكرة،
برنام الدراسات العربية المعاصرة ،جامعة بيرزيت ،فمسطيفل
3ه الفاعكرم ،حمدل ف0200ه 4التحكالت اإلقميمية ك رىا عمى نظرية األمف اإلسرافيمي في الفترة ف0200-0220ه،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ األكسط ،عماف  -األردفل
2ه بشير ،عمرل ف 0203ه 4ت ير التغيرات العربية كاإلقميمية عمى السياسة الدا مية الفمسطينية ،0220-0222
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر -غزة ،فمسطيفل
1ه تمي ،يكبل ف0202ه 4حركة التحرير الكطني الفمسطيني -فتي ف0312-0312ه ،رسالة ماجستير غير
من شكرة ،جامعة محمد يضر بسكرة ،قسـ العمكـ اإلنسانية -شعبة التاري  ،بسكرة – الجزافرل
0ه

نفر ،نيادل ف 0221ه 4التمييز بيف اإلرىاب كالملاكمة ك ر ذلؾ عمى الملاكمة الفمسطينية بيف عامي - 0220
 0222ـ ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس فمسطيفل

1ه رضا ،ىداجل ف 0202ه 4الملاكمة كاإلرىاب في اللانكف الدكلي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الجزافر،
الجزافر – الجزافرل
2ه عزاـ ،تيسيرل ف 0221ه 4التجربة السياسية لحركة الملاكمة اإلسالمية "حماس" ك رىا عمى ال يار الديملراطي في
الضفة الغربية كقطاع غزة لمفترة  ،0221- 0333رسال ة ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس -
فمسطيفل
3ه اللصاص ،شرؼل ف0221ه 4دكر الملاكمة الفمسطينية في التصدم لمعدكاف اإلسرافيمي عمى لبناف مف عاـ
 0320-0312دراسة تاري ية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية اآلداب – الجامعة اإلسالمية بغزة ،فمسطيف
– قطاع غزةل
02ه المشيراكم ،عالءل ف 0203ه 4اآل ار السياسية كاألمنية لالنسحاب اإلسرافيمي مف قطاع غزة ،رسالة ماجستير
غير منشكرة ،جامعة األزىر -غزة ،فمسطيفل
00ه مكسى ،رافدل ف0203ه 4الملاكمة الالعنفية لمكاجية االحتالؿ اإلسرافيمي قطاع غزة نمكذجان ف0200-0321ه،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزةل
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00ه منصكر ،عالء الديفل ف 0203ه 4األمف اللكمي اإلسرافيمي كانعكاسو عمى عممية السالـ مي الفمسطينييف
0200 -0330ل رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة األزىر ،غزةل

ادد ريات
0ه

بك ال ير ،إيمافل ف0200ه 4حرب معركة حجارة السجيؿ 0200ـ ،الم تمر العممي ال امف كمية اآلداب/الجامعة
اإلسالمية– غزة ،التحكالت المكضكعية في اللضية الفمسطينية بعد كسمك 1- 2،كتكبر 0200ـل

0ه

بك سيؼ ،عاطؼل ف0202ه 4إسرافيؿ ،العالـ كالعدكاف عمى غزة ،مجمة قضايا إسرافيمية ،مركز مدار ،العدد
 ،11راـ اهلل -فمسطيفل

3ه

بك عامر ،عدنافل ف0202ه 4تطكر الملاكمة الفمسطينية 4الشعبية كالمسمحة بيف عامي  ،0321- 0301مجمة
الجامعة اإلسالمية – سمسمة الدراسات اإلنسانية ،المجمد التاسي عشر ،العدد األكؿ ،غزة – فمسطيفل

2ه

بك لبدة ،حسفل ف 0320ه 4جيش التحرير في ال كرة درع كسيؼ ،مجمة ش كف فمسطينية ،العدد  ،002ايار/
مايك 0320ـ ،بيركت -لبنافل

1ه

حمد ،مصميل ف 0202ه 4اإلرىاب كحؽ الدفاع الشرعي في اللانكف الدكلي العاـ ،مجمة مداد اآلداب ،العدد
ال امف ،تصدر عف الجامعة العراقيةل

0ه الجرباكم ،عميل ف 0200ه 4السمطة الفمسطينية كمشركع التحرر الكطني ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد
 ،020راـ اهلل -فمسطيفل
1ه جكدة ،كساـل ف0200ه 4كسافؿ الملاكمة اللتالية كمراحؿ تطكرىا االستراتيجي منذ العاـ 0222ـ ،الم تمر
العممي ال امف كمية اآلداب/الجامعة اإلسالمية– غزة ،التحكالت المكضكعية في اللضية الفمسطينية بعد كسمك2،
 1كتكبر 0200ـل2ه حبيب ،إبراىيـل ف0202ه 4ر الملاكمة الفمسطينية عمى األمف اللكمي فاإلسرافيميه مف 0222ـ0223-ـ،
مجمة الجامعة اإلسالمية – سمسمة الدراسات اإلنسانية ،المجمد ال امف عشر ،العدد ف0ه ،يكنيك 0202ل
3ه حمد ،النكرل ف0203ه 4السكداف يكايراف 4رحمة التلارب كالمشيد العربي الراىف ،مجمة سياسات عربية ،العدد
األكؿ ،تصدر عف المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات ،الدكحة -قطرل
02ه مؼ ،يزيدل ف 0321ه 4حكؿ التفكير العسكرم الفمسطيني ،مجمة ش كف فمسطينية ،العدداف  ،010-012يمكؿ
0321ـل
00ه مؼ ،يزيدل ف0323ه 4حكؿ التفكير العسكرم الفمسطيني ،مجمة ش كف فمسطينية ،العدداف  ،010-012ايار/
مايك 0320ـ ،بيركت -لبنافل
00ه دحالف ،حمدل ف0221ه 4األبعاد الجيكبكليتيكية لفؾ االرتباط في قطاع غزة كالضفة الغربية ،المجمة الجغرافية
العربية ،العدد  ،23الجمعية الجغرافية المصرية ،اللاىرة -مصرل
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03ه شاىيف ،ميؿل ف 0200ه 4سياسة فمسطينية تلؼ عمى بكاب االستحلاقات مف دكف ف تد ميا ،مجمة الدراسات
الفمسطينية ،العدد  ،23راـ اهلل -فمسطيفل
02ه شبيب ،سمييل ف 0333ه 4تطكر الفكر السياسي الفمسطيني ،مجمة ش كف فمسطينية ،العدد  ،020-022مارس
0333ـل
01ه شحادة ،سامةل ف 0200ه 4النفكذ اإليراني في قطاع غزة الشكاىد كالدالالت ،مجمة الراصد ،العدد مافة كسبعة
ك مسكف ،يكليك 0200ل
00ه الشربؼ ،ماىرل ف 0330ه 4البحث عف كياف 4دراسة في الفكر السياسي الفمسطيني ،مركز األبحاث كالدراسات
االشتراكية في العالـ العربي ،نلكسيا – قبرصل مجمة السياسة الفمسطينية ،السنة ال ال ة ،العدد  ،00ريؼ
0330ل
01ه الشريؼ ،ماىرل ف0202ه 4انتصرت فم سطيف ألف إسرافيؿ عجزت عف كسر إرادتيا ،مجمة الدراسات الفمسطينية،
العدد  ،022ريؼ 0202ل
02ه شميكب ،فرجل ف 0202ه 4الملاكمة الفمسطينية مراحؿ التطكر ،كلفاؽ المستلبؿ ،مجمة البيات ،الرياض-
السعكديةل
03ه صايغ ،يزيدل ف 0331ه 4الكفاح المسمي كتككيف الدكلة الفمسطينية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،المجمد  ،2العدد
 ،30ريؼ  ،0331بيركت -لبنافل
02ه ضاىر ،بالؿل ف 0223ه 4العسكر يحكمكف إسرافيؿ ،مجمة قضايا إسرافيمية ،العدد  ،32مدار -المركز
الفمسطيني لمدراسات اإلسرافيمية ،راـ اهلل -فمسطيفل
00ه الطاىر ،معيفل ف0202ه 4سطكرة ياسر عرفات 4االنشلاؽ كمعركة طرابمس ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد
 ،022راـ اهلل -فمسطيفل
00ه عريلات ،كاصؼل ف0320ه 4المدفعية الفمسطينية ،مجمة ش كف فمسطينية ،العدد  ،002ايار /مايك 0320ـ،
بيركت -لبنافل
03ه عماد ،عبد الغنيل فبدكفه 4الملاكمة كحؽ تلرير المصير في التجربة كالميزاف الدكلي ،الجامعة المبنانية ،بيركت
– لبنافل
02ه العكاكدة ،كدييل ف 0202ه" 4الجرؼ الصامد" بعيكف إسرافيمية ،مجمة قضايا إسرافيمية ،مركز مدار ،العدد  ،11راـ
اهلل -فمسطيفل
01ه فريؽ األزمات العربي ،ف0201ه 4الحرب اإلسرافيمية عمى قطاع غزة  0202ال يارات الفمسطينية في ضكء إدارة
الحرب كنتافجيا ،مجمة المستلبؿ العربي ،العدد  ،230كانكف اني/يناير 0201ل
00ه فيمي ،عبد اللادرل ف 0221ه 4مطارحات نلدية حكؿ الطبيعة المطملة لنظرية الردع ،مجمة العمكـ السياسية،
جامعة بغداد ،اإلصدار 30ل

152

المراجعىوالمصادر
01ه قاعكد ،يحيىل الشي  ،الدل ف0201ه 4دكر غزة في تطكر الفكر السياسي الفمسطيني ،في كتاب غزة المكاف
كالحضارة ،م تمر جامعة اللدس المفتكحة ،ج ،0يناير 0201ل
02ه كيالي ،ماجدل ف 0220ه 4االنتفاضة كالملاكمة كالعمميات االستشيادية الت يرات كاإلشكاليات ،مجمة الدراسات
الفمسطينية ،المجمد  ،03العدد  ،13م سسة الدراسات الفمسطينية ،راـ اهلل -فمسطيفل
03ه كيالي ،ماجدل ف 0200ه 4نظرة نلدية في التجربة العسكرية الفمسطينية ،مجمة ش كف فمسطينية ،العدد ،020
ريؼ 0200ـل
32ه مسمـ ،ساميل ف 0321ه 4البنية التحتية كالييكؿ الم سساتي لمنظمة التحرير الفمسطينية ،مجمة ش كف فمسطينية،
العدداف  ،001- 000بيركت -لبنافل
30ه مكي ،دينال ف0203ه 4نظرية المباريات في عالقات إسرافيؿ الدكلية في ضكء عالقاتيا مي دكؿ الجكار ،مجمة
مركز الدراسات الفمسطينية ،جامعة بغداد -العراؽ ،العدد 01ل
30ه نكفؿ ،حمدل فبدكفه لفاؽ العالقات األردنية -الفمسطينية ،جامعة اليرمكؾ ،األردفل
33ه كشاج ،غل اللدرة ،ـل ف0200ه 4تطكر داء العمؿ الملاكـ في فمسطيف الؿ الحركب ال ال ة عمى غزة 0222
– 0202ـ ،الم تمر العممي ال امف كمية اآلداب/الجامعة اإلسالمية– غزة ،التحكالت المكضكعية في اللضية
الفمسطينية بعد كسمك 1- 2،كتكبر 0200ـل
32ه اليحيى ،عبد الرزاؽل ف0203ه 4ضيؼ العدد ،مجمة ش كف فمسطينية ،العدد  ،010ايار /مايك 0320ـ،
بيركت -لبنافل
ادتقارير
0ه

بك عامر ،عدنافل ف0202ه 4قراءة في تلرير إسرافيمي 4استراتيجية الجيش اإلسرافيمي في مكاجية حماس كحزب
اهلل ،شبكة الجزيرة ،الدكحة -قطرل

0ه جمعة ،محمدل ف 0203ه 4ر ية الت ير العربي في اللضية الفمسطينية كمساراتو المحتممة  ،0203-0200تلدير
استراتيجي  ، 0203الصادر عف مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت -لبنافل
3ه الجياز المركزم ل حصاء الفمسطينيل ف0201ه 4التلرير الصحفي ،النتاف

الرفيسية لمسي

ر العدكاف

اإلسرافيمي  0202عمى كاقي الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية في قطاع غزةل راـ اهلل -فمسطيفل
2ه الجياز المركزم ل حصاء الفمسطينيل ف 0200ه 4حكاؿ السكاف الفمسطينييف المليميف في فمسطيف ،راـ اهلل –
فمسطيفل
1ه سمطة جكدة البيفةل ف0202ه 4اآل ار البيفية لمعدكاف اإلسرافيمي عمى قطاع غزة في الفترة  2يكليك00 -
غسطس  ،0202غزة -فمسطيفل
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0ه عتريسي ،طالؿل ف0203ه 4إيراف كقضية فمسطيف  ،0203-0200تلدير استراتيجي  0203الصادر عف مركز
الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت -لبنافل
1ه العربية لحماية الطبيعةل فبدكفه 4تلرير حكؿ األ ر البيفي كالزراعي لمحرب اإلسرافيمية عمى غزةل
2ه مركز طمس لمدراسات اإلسرافيميةل ف0202ه 4المسي االستراتيجي إلسرافيؿ الصادر عف مركز دراسات األمف
اللكمي ،غزة -فمسطيفل
3ه مركز طمس لمدراسات اإلسرافيميةل ف 0200ه 4استراتيجية الجيش اإلسرافيمي مف منظكر األمف اللكمي ،صادر
عف مركز دراسات األمف اللكمي ،فته مركز طمس لمدراسات اإلسرافيمية ،غزة -فمسطيفل
02ه مركز الميزاف لحلكؽ اإلنسافل ف 0223ه 4ل ار العدكاف اإلسرافيمي في قطاع غزة عمى العممية التعميمية ،غزة -
فمسطيفل
00ه نكر الديف ،محمدل ف0203ه 4تركيا كاللضية الفمسطينية  ،0203-0200تلدير استراتيجي  ،0203الصادر عف
مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت -لبنافل

ادمؤتمرات ادةلمي

0ه األحمد ،محمدل ف 0221ه 4العناصر الفاصمة بيف اإلرىاب كالملاكمة المشركعة ما يد ؿ في نطاؽ الملاكمة
المشركعة كما ي رج عف نطاقيا ،في م تمر اإلرىاب كالملاكمة في اللانكف الدكلي كالشريعة اإلسالمية ،جامعة
جرش ،كمية الحلكؽل

ادصحف ادجرائد
0ه السيمي ،نبيؿل ف0202ه 4اآل ار الكار ية لمعدكاف اإلسرافيمي عمى قطاع غزة ،ال ميس  02غسطس ،0202
جريدة الحياة السعكديةل
0ه الشعيبي ،عيسىل ف0202ه 4الممتلى العربي الدكلي لدعـ الملاكمة ،جريدة الغد ،األحد  02يناير 0202ل
3ه عبد اهلل ،عدنافل ف0221ه 4فتي كحماس زمة تنظيـ ك زمة سياسية ،جريدة األياـ الفمسطينية 3 ،يناير 0221ل
2ه العرب الدكليةل ف0202ه 4حزب الترابي يدعك حككمة البشير إلى مد حركة حماس بالسالح ،نيشر في
00يكليك ،0202العدد ،3001 4ص2ل

1ه اللدس العربيل ف 0200ه 4تصعيد الملاكمة المسمحة في غزة ،السنة الرابعة كالعشركف ،العدد  00 ،1022نكفمبر
 ،0200ص03ل
0ه الكطفل ف0200ه 4عبد الكريـ ي كد دعـ سكرية لمملاكمة ،جريدة الكطف السكرية ،العدد  01 ،0232يكليك
 ،0200ص1ل
1ه اليكـ السابيل ف0200ه 4بير إسرافيمي 4طريلة إيصاؿ "الشحنة" كانت ستتـ ب ار مرك ار باألراضي المصرية03 ،
كتكبر 0200ل
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مراجع اإلنترنت
0ه جرغكف ،زيادل ف0201ه 4الجبية الديملراطية كالكفاح المسمي ،سما اال بارية – ككالة نباء فمسطينية مستلمة،
السبت  02فبراير 0201ل

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=228043
0ه الجزيرة ف 0200ه 4اللدرات العسكرية اإلسرافيمية ،األ بار ،تمفزيكف الجزيرة اللطرمل
http://www.aljazeera.net/news/arabic

3ه الجزيرةل ف 0221ه 4الصكاري الفمسطينية محمية الصني ،تلارير كحكاراتل
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
2ه دلكؿ ،حمدل ف0202ه 4إمكانات الملاكمة الفمسطينية كالجغرافية العسكرية لغػزة  ،تلارير ،مجمة البياف ،الرياض –
السعكديةل

http://albayan.co.uk/article2.aspx?ID=3767
1ه الرمل ف 0201ه 4الجبية الديملراطية لتحرير فمسطيف ،ككالة الرم الفمسطينية ل عالـ ،بريؿ 0201ل
http://alray.ps/ar/post
0ه الرفاتي ،يمفل ف0200ه 4الدكافي اإلسرافيمية لحرب جديدة عمى قطاع غزة كمكانعيا ،قدس اإل باريةل
http://www.qudsn.ps/article/93209

1ه السيمي ،نبيؿل ف0202ه 4اآل ار الكار ية لمعدكاف اإلسرافيمي عمى غزة ،المركز الفمسطيني ل عالـل
https://www.palinfo.com/news

2ه سيـ اال باريةل ف0200ه0201 4لل عاـ “تضاعؼ” قكة الملاكمة في غزة
http://www.elnnews.com/29798-2/
3ه سكدانيكفل ف0202ه 4ال رطكـ 4إسرافيؿ تبحث عف كبش فداء كتلصؼ الحي السكداني بغزة ،مكقي ا بارم
سكداف

http://www.sudantribune.net/spip.php?iframe&page=imprimable&id_article=8761
02ه شعث ،عزاـل ف0202ه 4العدكاف الحربي اإلسرافيمي عمى قطاع غزة 4األسباب كالتداعيات ،مركز األبحاث ،مجمة
ش كف فمسطينية ،العدد 001ل

http://www.shuun.ps/page-598-ar.html#
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00ه شعث ،عزاـل ف 0200ه 4العدكاف الحربي اإلسرافيمي عمى قطاع غزة 4األسباب كالتداعيات ،مجمة ش كف
فمسطينية ،العدد 011ل

http://www.shuun.ps/page-598-ar.html

00ه عدكاف ،عدناف 4ف0202ه الصدمة الصييكنية مف قدرات الملاكمة الصارك ية ،مجمة الكحدة االسالميةل
http://www.wahdaislamyia.org/issues/152/aadwan.htm

03ه العربي 00ل ف 0202ه 4حجـ سافر االحتالؿ االقتصادية مف عدكانو عمى غزة
http://arabi21.com/story

02ه عالكنة ،كماؿل ف0203ه 4انتفاضة األقصى في فمسطيف 4االنتفاضة الفمسطينية الكبرل ال انية 0220-0222ل
https://kamalalawneh8.wordpress.com
01ه العيمة ،رل حمد ،جل ف0223ه 4تأثٌر الحصار اإلسرائٌلً على الواقع االجتماعً واالقتصادي والنفسً للفلسطٌنٌٌّن

فً قطاع غزة  ،مركز باحث لمدراسات الفمسطينية كاالستراتيجيةل

http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24
00ه قدسل ف 0200ه 4منظكمة الردع اإلسرافيميةللل بيف النجاح كاال فاؽ ،مركز ر ية لمتنمية السياسية
http://www.qudsn.ps/article/91162

01ه قناة الجزيرةل ف0200ه 4النفكذ اإليراني في قطاع غزة
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books
02ه قناة الجزيرةل ف0200ه 4صحؼ إسرافيمية 4غزة تستعد لمحربل
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016

03ه فمسطيف اليكـ اإل باريةل ف0200ه 4ىؿ التحركات "االسرافيمية" عمى حدكد غزة ملدمة لحرب جديدة
https://paltoday.ps

02ه مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني -كفال ف 0200ه 4المدف الفمسطينية في حدكد دكلة فمسطيف
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3302
00ه مركز ر ية لمتنمية السياسيةل ف0200ه 4قراءة في كتاب استراتيجية العنؼ ،قسـ الدراسات كاألبحاثل
http://www.vision-pd.org/news/2016/10/25/-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
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 م سسة الدراسات،0223-0222  ك افؽ الحرب كالحصار4ه0202 ف،ه م سسة الدراسات الفمسطينية00
الفمسطينيةل

http://www.palestine-studies.org/ar/resources/special-

 جريدة الرسالةل،  ىؿ تشف إسرافيؿ حربان جديدة عمى غزة4ه0200 صاليل ف،ه النعامي03
http://alresalah.ps/ar/post

 محاكلة نلديةل4 جبية النضاؿ الشعبي4ه0200 كماؿل ف،ه ىماش02
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2144
012  العدد، مجمة ش كف فمسطينية، قراءة في العدكاف اإلسرافيمي عمى قطاع غزة4ه0202 عميافل ف،ه اليندم01
http://www.shuun.ps/page-664-ar.html

 جبية التحرير العربيةل4ه0200ه ك ازرة الش كف ال ارجيةل ف00

http://www.mofa.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=54&catid=
29&Itemid=31

-  ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية، منظمة طالفي حرب التحرير الشعبية فقكات الصاعلةه4 ه0200ه كفال ف01
كفال

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3548
 ككالة، ملاالت، سياسة إمساؾ العصا مف المنتصؼ4 حماس في عالقاتيا اإلقميمية4 ه0200 حمدل ف،ه يكسؼ02
 فمسطيفل- راـ اهلل،معنا اإل بارية

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=851200
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