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رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف ،سيدنا محمد
الحمد هلل ّ
صمى اهلل عميو كسمـ ،كبعد:
أخير عمى إعانتو لي في إكماؿ ىذا الجيد المتكاضع .كلما كاف" :مف ال
الشكر هلل أكنال ك نا
عمي كثيركف بالمساعدة كالعكف
يشكر الناس ال يشكر اهلل" ،فإنو ال بد مف القكؿ إنو قد ّ
تفضؿ ّ

أخص بالذكر:
كأكد أف ّ
أتقدـ ليـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف .ك ّ

تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،فبفضؿ
 أستاذم الفاضؿ الدكتكر /رياض األسطؿ ،الذم ّ
تـ إنجاز ىذه
اهلل عز كجؿ ،ثـ بجيده المتكاصؿ ،كتكجيياتو السديدة ،كرحابة صدرهّ ،
الرسالة ،فمو مني كؿ الشكر كالتقدير.

 األستاذيف الفاضميف :الدكتكر زىير المصرم ،األستاذ المساعد كعميد شؤكف الطمبة بجامعة
األزىر ،كاألستاذ الدكتكر عبد الناصر سركر ،أستاذ العمكـ السياسية بجامعة األقصى،

لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الدراسة.

ي التاريخ كالعمكـ السياسية في جامعة
كما ّ
أتقدـ بالشكؿ الجزيؿ مف جميع أساتذة قسم ّ
عمي بعمميـ كتكجيياتيـ خبلؿ فترة دراستي الجامعية .كما ال يفكتني أف
األزىر ،الذيف لـ يبخمكا ّ
أتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف لكؿ مف ساعدني مف األصدقاء كاإلخكاف ،الذيف شجعكني ككقفكا
ّ

إلى جانبي.

كختاما ،فإف ما كاف في ىذه الرسالة مف صكاب فبتكفيؽ مف اهلل عز كجؿ ،كما كاف فييا
ن
مف خطأ كنقصاف فمف نفسي كمف الشيطاف.


انثاحس
أحمذ انشامٍ
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إلى روح والدي
إلى النور الذي ينير لي درب الحياة والدتي الغالية
إلى من أزىرت الدنيا بقربيا زوجتي الحبيبة
إلى من أحب إخوتي وأخواتي
إلى أصدقائي وزمالئي وكل من ساندني
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انمهخص
ىدفت الدراسة إلى بياف جذكر الحرب النفسية اإلسرائيمية تجاه الفمسطينييف ،كبياف

أساليبيا التي استخدمتيا إسرائيؿ أثناء العدكاف عمى قطاع غزة عاـ 2014ـ ،كتحديد درجة كعي
سكاف قطاع غزة بتداعياتيا ،كمدم تأثرىـ بيا ،كبياف المكقؼ الفمسطيني منيا.

كقد استخدـ الباحث المنيج التاريخي ،كالمنيج الكصفي التحميمي ،لمتعرؼ عمى الحرب
النفسية اإلسرائيمية ،كأثرىا عمى إدارة إسرائيؿ لممؼ العدكاف عمى قطاع غزة.
كتناكلت الدراسة الحرب النفسية ،كالحرب النفسية اإلسرائيمية ضد الفمسطينييف ،كعرجت
عمى أساليب الحرب النفسية اإلسرائيمية كتطبيقاتيا ،كالعدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،2014

كآثار الحرب النفسية اإلسرائيمية عمى سكاف قطاع غزة إباف العدكاف عمى قطاع غزة عاـ ،2014
كبينت المكقؼ الفمسطيني مف الحرب النفسية اإلسرائيمية.
كتكصمت الدراسة إلى ارتباط الحرب النفسية اإلسرائيمية مع نشأة الحركة الصييكنية،
ككاف اليدؼ األساسي منيا تعبكيان ،كىك جمع شتات الييكد مف دكؿ العالـ ،كتكطينيـ في
فمسطيف ،كتعددت أساليبيا خبلؿ العدكاف ،بيف اإلشاعة ،كالتضميؿ اإلعبلمي ،كالصدمة النفسية،

كاستخداـ العمبلء ،ككانت تسعى إسرائيؿ مف خبلؿ الحرب النفسية أثناء العدكاف ،إلى التأثير

عمى الرأم العاـ الدكلي ،بإقناعو بأنيا اضطرت لمعدكاف عمى قطاع غزة مف أجؿ حماية
مكاطنييا مف صكاريخ المقاكمة ،كفرض نفسيا في المنطقة العربية ،كجزء مف مشركع محاربة

اإلرىاب ،مستغمة الحالة العربية كالدكلية في ذلؾ ،إال أنيا فشمت في تحقيؽ أىدافيا مف الحرب

النفسية ،بسبب كعي المتمقي الفمسطيني ،كتكعية اإلعبلـ المقاكـ لمسكاف كيفية التعاطي مع
الحرب النفسية اإلسرائيمية ،كاستطاعت فصائؿ المقامة شف حرب نفسية مكازية ،بالرغـ مف قمة
االمكانيات الفنية كالتقنية ،كما كشفت المؤسسات الحقكقية مف خبلؿ التقارير كشيادة المكاطنيف،

زيؼ االدعاء اإلسرائيمي ،بأف استيداؼ إسرائيؿ لممدنييف في قطاع غزة ،جاء بسبب استخداـ
المقاكمة لممدنييف كدركع بشرية.
كأكصى الباحث في ضكء النتائج إلى بمكرة استراتيجية كطنية شاممة ،لمتصدم لمحرب
النفسية اإلسرائيمية ،ككشؼ كتعرية التضميؿ اإلسرائيمي كتزكيره لمحقائؽ عمى الصعد المختمفة،

كاستثمار تقارير المؤسسات الحقكقية التي كشفت تضميؿ إسرائيؿ لممجتمع الدكلي عف أسباب

العدكاف كاستيداؼ المدنييف ،في مقاضاتيا أماـ المحاكـ الدكلية.

ث


Abstract
This study aimed to clarify the roots of the psychological war
against Palestinians during the aggression of 2014 on Gaza, and to
determine awareness degree of the Gaza Strip people from these
repercussions, otherwise, their weakness on the Palestinian position.
So the researcher used the historical method and the descriptive
analytical method to know the Israeli psychological war, and its effect on
the Gaza Strip.
Otherwise, the study concentrated on the psychological war against
Palestinians 2014. Which shows the effects on the Gaza people.
Moreover, the Palestinian official position from this war.
Israel, through the psychological situation during the aggression,
wanted to influence the international public opinion that is used
aggression to protect its people, otherwise, to impose its existing on the
Arab territories, as a part of terror fighting, depending on the Arab and
international situation.
Israel failed to achieve its goals of the actual movement, because of
the Palestinian awareness recipient, and the resistant media awareness,
and the Arab and Islamic solidarity with the Palestinians, formally and
informally.
In conclusion, and according to the recommendations that comes through
this study, the researcher recommended that the Palestinians should
develop a comprehensive national strategic vision to stop the Israeli
psychological war, otherwise, to detect the Israeli misinformation and its
propaganda.
Palestinians should invest the human rights reports to reveal the
Israel's misrepresentation to the international community. And to clarify
the reasons of Israeli aggression against civilians to judge them in the
international juries.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
المقدمة
تعتبر الحرب النفسية أحد أشكاؿ الحركب التي امتدت عبر التاريخ ،كتعتبر كذلؾ أحد
مظاىر الحرب الحديثة ،كباتت سبلحان تمجأ إليو الدكؿ كالنظـ السياسية لمتأثير عمى المجتمعات
المستيدفة ،مف خبلؿ جمع المعمكمات ،كالبيانات ،ثـ نشرىا كتأكيميا بشكؿ يثير الشعكر باليزيمة
في نفكس الخصـ ،كتحطيـ معنكياتو ،كخصكصان في كقت الحرب.
لذلؾ اعتمدت إسرائيؿ في عدكانيا كاعتداءاتيا المتكررة ضد قطاع غزة عمى أساليب
الحرب النفسية لتحقيؽ أىدافيا ،المتمثمة في التأثير عمى عقكؿ الناس ،كصحتيـ النفسية ،محاكلة
بذلؾ تثبيط العزيمة كاإلرادة ،كاضعاؼ الركح المعنكية لدل السكاف ،الذم يدفع الفمسطيني
لبلستسبلـ ،مستخدمة التكنكلكجيا ،ككسائؿ اإلعبلـ ،كالدعاية المكجية ،كاإلشاعة ،كغيرىا مف
الكسائؿ مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا.
كالحرب النفسية أعطت القيادة العسكرية اإلسرائيمية قكة ال يستياف بيا ،فيي شكؿ مف
أشكاؿ الصراع ،كحرب إضعاؼ المعنكيات ،كىي سبلح يعتمد عمى تغيير االتجاىات ،كالحرب
النفسية اإلسرائيمية ليست حديثة ،كقد استعممتيا في جميع حركبيا مع الدكؿ العربية ،سكاء
المنظمة أك غير المنظمة ،فيذا النكع مف الحركب يتفؽ مع الفكر العنصرم كالعدكاني
اإلسرائيمي.
كتستيدؼ إسرائيؿ في حربيا اإلنساف الفمسطيني لتشكيؿ سمكؾ اجتماعي سمبي ،نتيجة
عكامؿ اإلحباط كالخكؼ كالقمؽ كانعداـ األماف ،مما يؤثر عمى المجتمع بأسره ،كبيدؼ إخضاع
سكاف القطاع لمسياسات اإلسرائيمية.
كسعت إسرائيؿ إلى تحقيؽ عدد مف أىداؼ حربيا النفسية خبلؿ عدكانيا المتكرر عمى
قطاع غزة ،حيث صكرت نفسيا ضحية اإلرىاب الفمسطيني ،كما سعت إلى إضعاؼ معنكيات
سكاف القطاع ،كتحطيـ بنيتيـ المجتمعية ،كالى تضميؿ الرأم العاـ العالمي.
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كقد انعكست السياسة اإلسرائيمية في إدارة عدكانيا عمى غزة عمى مجريات األحداث ،حيث
مست بالقيادة الفمسطينية ،كالمقاكمة المسمحة ،ناىيؾ عف تأثيرىا السمبي عمى القاعدة الشعبية،
ككاف ذلؾ مف خبلؿ العنؼ الحربي مف قتؿ ،كتدمير بنية تحتية ،كمساكف ،كتيديدات ،كحصار،
كاستخداـ المكاطنيف كدركع بشرية.
كرغـ أىمية ىذا المكضكع الذم لـ يسبؽ دراستو مف قبؿ ،كمف خبلؿ إطبلع الباحث عمى
مكضكع الدراسة برزت مشكمة الدراسة.

أوال :مشكهح انذساسح
مارس االحتبلؿ اإلسرائيمي الحرب النفسية خبلؿ عدكانو عمى قطاع غزة عاـ 2014ـ كنكع
مف إدارة الحرب لتحقيؽ عدد مف األىداؼ السياسية كاالجتماعية ،دكف أف تمقى ىذه الممارسات
ما تستحؽ مف الدراسة ،كلذلؾ يعرض الباحث مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي:
ما األبعاد السياسية كاالجتماعية لمحرب النفسية اإلسرائيمية تجاه الفمسطينييف إباف العدكاف عمى
قطاع غزة عاـ 2014ـ؟
كلئلجابة عمى التساؤؿ السابؽ ،سيتـ طرح مجمكعة مف األسئمة الفرعية:
 -1ما جذكر الحرب النفسية اإلسرائيمية تجاه الفمسطينييف؟
 -2ما أىداؼ الحرب النفسية اإلسرائيمية كمرتكزاتيا؟
 -3ما الكسائؿ التي استخدمتيا إسرائيؿ خبلؿ العدكاف عمى قطاع غزة عاـ 2014؟
 -4كيؼ استخدمت إسرائيؿ الحرب النفسية لتحقيؽ أىدافيا في العدكاف عمى غزة؟
 -5ما مدل تأثير الحرب النفسية خبلؿ العدكاف عمى سكاف قطاع غزة؟
 -6ما أبعاد المكقؼ الفمسطيني مف الحرب النفسية اإلسرائيمية عمى قطاع غزة؟

شاوُاً :أهمُح انذساسح
 -1المساىمة في تحديد مخاطر الحرب النفسية عمى تماسؾ السكاف في قطاع غزة أثناء
العدكاف.
 -2إفادة السياسييف ببياف سبؿ رفع الركح المعنكية لدل المكاطنيف لتعزيز صمكدىـ أثناء
العدكاف.
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 -3إثراء المكتبة السياسية الفمسطينية بتقديـ دراسة مكممة لمدراسات السابقة.
 -4تعرية السياسات اإلسرائيمية عربيان كاقميميان كدكليان.

شانصاً :أهذاف انذساسح
 -1بياف جذكر الحرب النفسية اإلسرائيمية تجاه الفمسطينييف.
 -2تحديد عبلقة الحرب النفسية بالقكتيف الصمبة كالناعمة.
 -3بياف كسائؿ الحرب النفسية التي استخدمتيا إسرائيؿ أثناء العدكاف عمى قطاع غزة عاـ
2014ـ.
 -4تحديد درجة كعي سكاف قطاع غزة بتداعيات الحرب النفسية اإلسرائيمية خبلؿ العدكاف.
 -5تحديد مدل تأثير الحرب النفسية اإلسرائيمية عمى سكاف قطاع غزة.
 -6بياف المكقؼ الفمسطيني مف الحرب النفسية اإلسرائيمية.

ساتعاً :مىهعُح انذساسح
سيستخدـ الباحث المنيج التاريخي كالمنيج الكصفي التحميمي لمتعرؼ عمى الحرب
النفسية اإلسرائيمية كأثرىا عمى إدارة إسرائيؿ لممؼ العدكاف عمى قطاع غزة.

خامساً :محذداخ انذساسح
 -1المحدد المكاني :قطاع غزة.
 -2المحدد الزماني :عدكاف إسرائيؿ عمى غزة في عاـ 2014ـ.
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سادساً :مصطهحاخ انذساسح
 -1التضميل اإلعالمي:
ىك مشركع منظـ كمخطط ييدؼ إلى تشكيش األذىاف كالتأثير عمى العقؿ ،كما يؤثر عمى
العكاطؼ كالمخيمة ،كليس لو سكل ىدؼ كاحد ،كىك إدخاؿ الشككؾ كخمؽ االضطراب ،كىدـ
المعنكيات ،كيعمؿ التضميؿ عمى جميع مستكيات أصحاب القرار ،حتى المكاطنيف العادييف ،كما
يجعؿ مف كسائؿ اإلعبلـ أداة لنشر كتعميـ الرسالة التضميمية (عثماف.)04 ،2102 ،
 -2الحرب النفسية:
ىي االستخداـ المخطط كغيرىا مف األعماؿ التي تستيدؼ قبؿ كؿ شيء التأثير عمى آراء
كعكاطؼ كمكاقؼ كسمكؾ جماعات عدائية أك محايدة أك صديقة بطريقة تعيف عمى تحقيؽ
أىدافيا القكمية (صبلح نصر ،1972 ،ص.)7
 -3اإلشاعة:
ىي أخبار مجيكلة المصدر غالبان ،يقكـ عمييا طرؼ ما ،تعتمد تزييؼ الحقائؽ كتشكيو
الكاقع ،كتتسـ ىذه األخبار باألىمية كالغمكض ،كتيدؼ إلى التأثير عمى الركح المعنكية كاثارة
البمبمة كالقمؽ ،كزرع بذكر الشؾ في صفكؼ الخصكـ كالمناكئيف عسكريان أك سياسيان أك اقتصاديان
أك اجتماعيان (فايز شمداف ،2009:ص.)7
 -4الصدمة النفسية:
كقكع أك حدكث األذل كالضرر كالظمـ كالخسارة كالجرح كاإلصابة كالرجة كاليزة كالصدمة
لمنفس أك العقؿ ،كفي النكاحي الفيزيقية المادية كفي التركيب أك البناء ،كيحدث ذلؾ في شكؿ
صدمة انفعالية تحدث اضطرابان أك خمبلن في البناء أك التركيب ،كفي الكظائؼ لمفرد أك الجماعة،
كذلؾ لفترة مف الكقت قد تطكؿ أك تقصر كفقان لدرجة شدة الصدمة (منصكر.)271 :1993 ،
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ساتعاً :انذساساخ انساتمح
 -1دراسة أبو ناموس ،محمد (( :)2015الحرب النفسية التي استخدمتيا المقاومة
الفمسطينية في مواجية العدوان اإلسرائيمي عمى محافظات غزة عام  ،)2014رسالة
ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا.
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى دكافع الحرب النفسية لدل المقاكمة الفمسطينية في مكاجية
العدكاف اإلسرائيمي عمى محافظات غزة عاـ  ،2014كالتعرؼ إلى كسائؿ كأساليب الحرب
النفسية التي اعتمدتيا المقاكمة الفمسطينية في مكاجية العدكاف اإلسرائيمي.
كتناكلت الدراسة تعريؼ الحرب النفسية كأىدافيا كطرقيا ،كالحرب النفسية التي
استخدمتيا المقاكمة في مكاجية العدكاف اإلسرائيمي.
كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية:
أ -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير استخداـ المقاكمة الفمسطينية الحرب
النفسية في مكاجية العدكاف اإلسرائيمي عمى محافظات غزة عاـ .2014
ب -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تقدير استخداـ المقاكمة الفمسطينية
الحرب النفسية في مكاجية العدكاف اإلسرائيمي عمى محافظات غزة عاـ 2014ـ
تعزل لمتغير التخصص (إعبلمي-سياسي-نفسي-أمني).
 -2دراسة اإلفرنجي ،زىير (( :)2015إدارة شبكة األقصى اإلعالمية لمحرب النفسية وسبل
تطويرىا .دراسة حالة :العدوان عمى غزة  ،)2014رسالة ماجستير غير منشورة،
أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية إدارة شبكة األقصى اإلعبلمية-المتمثمة
في قناة األقصى الفضائية كاذاعة صكت األقصى كمرئية األقصى كككالة شياب لؤلنباء-
لمحرب النفسية بشقييا الدفاعي المتمثؿ في التصدم لمحرب النفسية الصييكنية كتحصيف
المجتمع الفمسطيني ،كاليجكمي المتمثؿ في التأثير عمى الجنكد كالمجتمع الصييكني.
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كتناكلت الدراسة مجاالت إدارة شبكة األقصى لمحرب النفسية ،حيث استخدـ الباحث
أداة االستبياف لمدراسة ،تـ تطبيقيا عمى مجمكعة مف الصفكة الفمسطينية اإلعبلمية كاألكاديمية
كالسياسية ،كما استخدـ الباحث اداة المقابمة المتعمقة مع النخبة اإلدارية مع مؤسسات شبكة
االقصى لئلجابة عمى أسئمة الدراسة المتعمقة بكيفية اإلدارة كالتخطيط لمحرب النفسية.
كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية:
أ -نجحت شبكة األقصى في إدارة الحرب النفسية بكافة أبعادىا بنسبة .%74.89
ب -استطاعت شبكة األقصى أف تتصدل لمحرب النفسية الصييكنية بنسبة .%77.3
ت -تمكنت شبكة األقصى مف التنسيؽ مع القكل الفاعمة في الميداف بنسبة .%77.32
ث -ساىمت المكاد اإلعبلمية التي أنتجتيا الشبكة في رفع الركح المعنكية لممقاكمة كالمجتمع
الفمسطيني بنسبة .%72.77
 -3دراسة أبو بكر ،ياسر (( :)2014مخاطر الحرب النفسية اإلسرائيمية عمى األمن
الفكري الفمسطيني .دراسة تحميمية كما يدركيا طمبة جامعة النجاح الوطنية) ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مخاطر الحرب اإلسرائيمية عمى األمف الفكرم
الفمسطيني كما يدركيا طمبة النجاح الكطنية ،كما ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر كؿ مف
المتغيرات التالية (الجنس-الكمية-مكاف السكف-االتجاه السياسي) عمى مخاطر الحرب
اإلسرائيمية عمى األمف الفكرم الفمسطيني.
كتناكلت الدراسة تعريؼ الحرب النفسية كالحرب النفسية عند اإلسرائيمييف كأىداؼ الحرب
النفسية ضد الشعب الفمسطيني كأنكاع الحرب النفسية ككسائميا كأسمحتيا التي استخدميا
االحتبلؿ ،كتطرقت ألنكاع كأساليب الدعاية في الحرب النفسية كمفيكـ األمف القكمي،
كاستخدـ الباحث أداة االستبياف لعينة مككنة مف  282طالب كطالبة مف جامعة النجاح.
كتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مخاطر الحرب النفسية
الصييكنية عمى األمف الفكرم الفمسطيني مف كجية نظر جامعة النجاح الكطنية تعزل
لممتغيرات التالية (الجنس-الكمية-السكف-االتجاه السياسي).
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 -4دراسة سعادات ،محمود (( :)2013الشخصية الييودية وأثرىا في صياغة الحرب
النفسية اإلسرائيمية).
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أبعاد الشخصية الصييكنية ،كأثر ىذه الشخصية في
صياغة الحرب النفسية الصييكنية خاصة ضد المجتمع الفمسطيني.
كتناكلت الدراسة مجتمع الكياف الييكدم اإلسرائيمي كالشخصية الييكدية اإلسرائيمية،
كاستعرض الباحث الحرب النفسية الييكدية اإلسرائيمية كأثر الشخصية الييكدية في صياغة
الحرب النفسية الييكدية اإلسرائيمية كتناكؿ طرؽ التصدم لمحرب النفسية الييكدية اإلسرائيمية.
كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية:
أ -يعد كياف المجتمع الصييكني ذا ثقافة متنكعة عرقيان كفكريان كدينيان كذلؾ نظ انر لتنكع
سكانو.
ب -تعد الشخصية الييكدية شخصية معقدة متناقضة مع ذاتيا تعاني مف االستعبلء كالكير
كالغركر كالعزلة كالشعكر باالضطياد ككراىية الغير ،جممة ىذه الصفات تكلد شخصية
غير مستقرة معقدة نسبيان.
ت -يعتبر الكياف الصييكني أف نجاح حربو النفسية سيؤدم إلى تعاطؼ دكلي لحمايتو.
 -5دراسة بركة ،رمضان(( :)2013النخب اإلعالمية الفمسطينية ومواجية الحرب
النفسية) ،دراسة ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر.
ىدفت الدراسة إلى محاكلة الكشؼ عف استراتيجيات مكاجية الحرب النفسية اإلسرائيمية
مف قبؿ النخبة اإلعبلمية كعبلقة ذلؾ بمستكل إدراؾ الحرب النفسية ككذلؾ عبلقة ذلؾ
بالسمات الفمسطينية الشخصية لدييـ ،إضافة إلى بعض المتغيرات ،كالنكع االجتماعي ،كنكع
المؤسسة اإلعبلمية ،كطبيعة العمؿ كالمؤىؿ العممي.
كتناكلت الدراسة استراتيجيات المكاجية ،التي مف المفترض أف تستخدميا النخبة
اإلعبلمية الفمسطينية لمكاجية الحرب النفسية اإلسرائيمية كالضغكط الناتجة عنيا ،لتساىـ في
تعزيز آليات الصمكد كالتحدم أماـ اإلعبلـ الدعائي النفسي اإلسرائيمي.
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ألقت الدراسة الضكء عمى النخبة اإلعبلمية الفمسطينية ،التي مف المفترض أف تككف
ممقى عمى عاتقيا مكاجية الحرب النفسية اإلسرائيمية ،حيث أف ىذه الدراسة تيتـ بجانب ميـ
مف جكانب تفكيرىـ كادراكيـ ،إضافة إلى دكر بعض السمات الشخصية لدييـ في تدعيـ
استراتيجيات المكاجية لتككف أكثر فاعمية في مكاجية الضغكط الناتجة عف الحرب النفسية
اإلسرائيمية.
كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية:
أ -تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف بعد إثارة الخكؼ كالقمؽ في
أكساط الفمسطينييف كمدرؾ لمحرب النفسية اإلسرائيمية كمع كؿ مف سمة الثقة بالنفس
كالفاعمية ككضكح التفكير كأيضا سمة البشاشة كمع الدرجة الكمية لمقياس سمات الشخصية·
ب -كجكد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بيف بعد التبرير كاالفتراء كالتضميؿ المتعمد
كمدرؾ مف مدركات الحرب النفسية اإلسرائيمية كسمة الثقة بالنفس فقط ،كمع الدرجة الكمية
لمقياس سمات الشخصية.
ت -تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف بعد إسقاط اإلرىاب اإلسرائيمي عمى
المقاكمة الفمسطينية المشركعة كمدرؾ مف مدركات الحرب النفسية اإلسرائيمية كمع سمات
الثقة بالنفس كالتفاؤؿ كالبشاشة كمع الدرجة الكمية لمقياس سمات الشخصية.
ث -كجكد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بيف بعد افتعاؿ األزمات كاثارة الفتف كمدرؾ مف
مدركات الحرب النفسية اإلسرائيمية كمع سمة الثقة بالنفس ،كسمة التفاؤؿ كالبشاشة.
ج -تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف بعد تشكيو الشخصية كاثارة عدـ الثقة
كمدرؾ مف مدركات الحرب النفسيةاإلسرائيميةكمع سمات الثقة بالنفس كالبشاشة كمع الدرجة
الكمية لمقياس سمات الشخصية.
ح -تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف أبعاد الحرب النفسية بشكؿ عاـ كمع
سمات الثقة بالنفس كالبشاشة كمع الدرجة الكمية لمقياس سمات الشخصية ·
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 -6دراسة شقير ،عاطف (( :)2013-2012الحرب النفسية اإلسرائيمية عمى األراضي
الفمسطينية) ،رسالة ماجستير غير منشور ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ماىية الحرب النفسية اإلسرائيمية كالمراحؿ التي مرت
بيا ،كالمرتكزات األساسية لمتخطيط لمحرب النفسية اإلسرائيمية ،كطرؽ مقاكمتيا كأساليب
الحرب النفسية اإلسرائيمية ككسائؿ اإلعبلـ الخادمة ليا ،كطرؽ الكقاية مف الحرب النفسية.
كتناكلت الدراسة ،التعريؼ بالحرب النفسية اإلسرائيمية كأىـ المراحؿ التي مرت بيا،
كما ىي خصائصيا ،كأساليب الحرب النفسية اإلسرائيمية مف التضميؿ اإلعبلمي كالصدمة
النفسية كالتيديد المستمر بالبطش كاإلشاعة كغسيؿ الدماغ كالطابكر الخامس كأسمكب فرؽ
تسد كالبيانات المزكرة ،كبينت الدراسة دكر كسائؿ اإلعبلـ العاممة في الحرب النفسية
كأ ىميتيا كمف ىذه الكسائؿ :السينما كالصحؼ كاإلذاعة كالمرئيات كالكتب كالدراسات
كالمنشكرات كمكبرات الصكت كغيرىا كطرؽ الكقاية مف الحرب النفسية كالرد عمييا.
كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية:
أ -أف الفمسطينييف كاجيكا أساليب الحرب النفسية اإلسرائيمية بثبات كصمكد مستخدميف بذلؾ
كؿ كسائؿ اإلعبلـ مف أجؿ نشر عدالة قضيتيـ أماـ العالـ.
ب -تعاطؼ العالـ مع قضيتيـ مف خبلؿ حصكؿ فمسطيف عمى عضك مراقب في األمـ
المتحدة.
ت -الشعب لفمسطيني ال يزاؿ مص انر عمى استعادة كامؿ حقكقو الكطنية ميما بمغت آلة
الحرب اإلسرائيمية.
 -7دراسة عدوان ،أحمد (( :)2012تغطية الصحافة اإلسرائيمية لمحرب عمى غزة
2009-2008م .دراسة تحميمية وصفية مقارنة لثالث صحف عبرية) ،دراسة
ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر-غزة.
ىدفت الدراسة إلى تغطية الصحؼ العبرية الثبلث (ىآرتس-يديعكت أحرنكت-معاريؼ)
لمحرب عمى غزة في الفترة بيف 2018/12/22ـ كحتى 2009/1/18ـ ،كتكضيح دكر
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الصحؼ الثبلث في تناكليا لممكضكعات المختمفة في األمكر السياسية كالعسكرية كاإلنسانية
كاالقتصادية كتكجياتيا كسبؿ معالجتيا.
كتناكلت الدراسة ظركؼ اندالع الحرب اإلسرائيمية عمى غزة ،كقراءة كتحميؿ األىداؼ
اإلسرائيمية مف ىذه الحرب ،كتكضيح دكر الصحؼ في تناكليا لمكضكعات كقضايا الحرب
في التغطية الصحفية.
كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية:
أ -استغبلؿ صحؼ الدراسة لممصدر الفمسطيني لمتعزيز مف سياسات الحككمة لدل الرأم
العاـ اإلسرائيمي.
ب -ال يكجد أم اختبلؼ بيف تغطية الصحؼ الثبلث لمحرب عمى غزة تبعان لمجمكع القضايا،
كأف التكجو العاـ لمصحؼ كاف مؤيدان لمحرب.
ت -قامت صحؼ الدراسة بدكر تعبكم يميؿ لمتصرؼ كامتداد لممؤسسة السياسية كالعسكرية
اإلسرائيمية انعكس سمبان عمى مصداقيتيا كحياديتيا في أدائيا.
 -8دراسة الكرد ،أحمد(( :)2009إدراك أساليب الحرب النفسية "اإلسرائيمية" في ضوء
بعض المتغيرات لدى طمبة جامعة األزىر بغزة) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
األزىر-غزة.
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف إدراؾ طمبة جامعة األزىر بغزة ألساليب الحرب النفسية
اإلسرائيمية الصييكنية في ضكء مجمكعة مف المتغيرات.
كتناكلت الدراسة أساليب الحرب النفسية اإلسرائيمية كاالتجاىات السياسية كالمستكل
الثقافي في إدراؾ أساليب الحرب النفسية.
كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية:
أ -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد مقياس إدراؾ الحرب النفسية
الصييكنية كالدرجة الكمية بيف الطمبة.
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ب -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في جميع أبعاد مقياس الحرب النفسية الصييكنية
كالدرجة الكمية تعزل لمتغير االنتماء التنظيمي.
ت -تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف درجات الطبلب عمى مقياس التديف
كالعنصرية كالتسامح كالدرجة الكمية لمقياس إدراؾ الحرب النفسية الصييكنية.
 -9دراسة قاسم ،يوسف (( :)2007أثر الحرب النفسية عمى الذات الفمسطينية :انتفاضة
األقصى نموذجاً) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بير زيت.
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر كسائؿ كآليات الحرب النفسية المختمفة التي طبقتيا
إسرائيؿ عمى الشعب الفمسطيني في انتفاضة األقصى التي اندلعت في العاـ  ،2000كطبيعة
الحرب النفسية التي يشنيا المستعمر كفؽ الصكرة التي رسميا لمشعب الفمسطيني ،ىذه
الصكرة عززتيا األساطير الصييكنية كتـ تكظيفيا لمزيد مف المجازر لنفي الفمسطيني.
كتناكلت الدراسة الحرب النفسية نشأتيا كتطكرىا كمفيكميا كأىميتيا كأنكاعيا كأساليبيا،
ككسائؿ كآليات كأىداؼ الحرب النفسية في إنتفاضة األقصى.
كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية:
أ -استطاعت إسرائيؿ تحقيؽ عدد مف أىداؼ الحرب النفسية في انتفاضة األقصى ،منيا
االستفراد بالخصـ كعزلو عالميان كشعبيان كعربيان.
ب -عممت عمى كي الكعي الفمسطيني لخفض سقؼ التكقعات كتغيير االتجاىات.
ت -استطاعت إسرائيؿ قمب المفاىيـ مف خبلؿ تصكير اإلسرائيمي بالضحية كالشعب
الفمسطيني بالقاتؿ.
ث -استيدفت إسرائيؿ األمف النفسي كاالجتماعي إلضعاؼ المعنكيات كتحطيـ كحدة الشعب
الفمسطيني.
ج -حققت إسرائيؿ مف خبلؿ اآلليات المختمفة لمحرب النفسية عامؿ الردع كالقياـ بعممية
تضميؿ شاممة لمرام العاـ العالمي.
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 -10دراسة عباس ،خضر (( :)2005وسائل اإلعالم الصييوني والحرب النفسية ضد
الدعوة والمقاومة في فمسطين والتصدي ليا) ،الجامعة اإلسالمية – غزة.
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أىـ كسائؿ اإلعبلـ المعادم كأثره النفسي عمى الدعكة
كالمقاكمة في فمسطيف باعتبارىا مف أبرز التحديات التي تكاجو األمة برمتيا.
كتناكلت الدراسة مككنات كسائؿ اإلعبلـ الصييكني ،كأبرز الجكانب التي تشكؿ مادتو
اإلعبلمية ،ككضع أفضؿ السبؿ لمجابيتيا كالتصدم ليا.
كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية:
أ -كسائؿ اإلعبلـ الصييكنية ىي األداة األىـ في الحرب النفسية ضد الشعب الفمسطيني
كالدعكة كالمقاكمة كالتي تيدؼ إلى ىزيمتو النفسية كالعممية.
ب -الدعكة كالمقاكمة في فمسطيف جسـ كاحد ال يمكف فصميما عف بعضيما البعض.
ت -الدعكة شكمت أحد أىـ جكانب اإلعبلـ المكجو كأمدت المقاكمة بمادة خصبة لئلعبلـ
المكجو ضد العدك ،كطكرت مف كسائميا اإلعبلمية عبر المقاكمة لمرد عمى إعبلـ العدك.
 -11دراسة الشمري ،خالد( (: )2003مخاطر الحرب النفسية اإلسرائيمية وأثرىا عمى
األمن الجماعي العربي) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية لمعموم
األمنية.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مخاطر الحرب النفسية الصييكنية ،كأثر تمؾ
المخاطر عمى األمف الجماعي العربي.
كتناكلت الدراسة أبرز طرؽ الحرب النفسية الصييكنية كأساليبيا ،ككسائميا،
كاإلجراءات الكقائية التي يمكف أف تقكـ بيا الدكؿ العربية كاإلسبلمية ضد تمؾ المخاطر.
كتكصمت الدراسة في محكر دكافع الحرب النفسية اإلسرائيمية ضد العالـ العربي لمنتائج
التالية:
أ -جاء في المرتبة األكلى كما يراىا المبحكثكف ،أف دكافع الحرب النفسية اإلسرائيمية ىي
دكافع حضارية (صراع كجكد) بمتكسط  ،4.45كانحراؼ معيارم  ،0.76كسبب ذلؾ
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أف تأثير الثقافة اإلسبلمية عمى رؤل األفراد حكؿ طبيعة عداء الييكد لممسمميف مف
خبلؿ ما كرد في القرآف كالسنة.
ب -كفي المرتبة الثانية جاءت دكافع سياسية بمتكسط  ،4.37كانحراؼ معيارم ،0.57
مف خبلؿ رؤية البعض أف السياسات االستعمارية ىي مف إسرائيؿ ،كىي مف أشكاؿ
الصراعات في المنطقة.
ت -كفي المرتبة الثالثة كما يراىا المبحكثكف ،أف الدكافع دينية بمتكسط  ،4.31كانحراؼ
معيارم ،0.54 ،نظ انر ألف إسرائيؿ دكلة قامت عمى العامؿ الديني فك انر كممارسة.

انرعمُة عهً انذساساخ انساتمح:
يتضح مف الدراسات السابقة أنيا تطرقت إلى الحرب النفسية تعريفيا كتطكرىا كأنكاعيا
كأدكاتيا ،باإلضافة لمحرب النفسية اإلسرائيمية مراحميا كأىدافيا ككسائميا ،كتأثيرىا عمى
الشعب الفمسطيني بصكرة عامة ،كدراسة الباحث تتقاطع مع الدراسات السابقة في تمؾ البنكد
كخصكصان دراسة عباس ( )2013التي تناكلت أىـ أبعاد الحرب النفسية الصييكنية (الدعاية
كاإلعبلـ كاإلشاعة كالرسائؿ اليادفة كالمنشكرات) كتطبيقيا ضد الشعب الفمسطيني في قطاع
غزة خبلؿ عدكاف  ،2008إال أف الدراسة الحالية تميزت بالتالي:
 عالجت الدراسات السابقة فترات مختمفة مف الحرب النفسية اإلسرائيمية في األراضي
الفمسطينية ،كىي فترة انتفاضة األقصى كالعدكاف عمى غزة  ،2008بينما ستتناكؿ
ىذه الدراسة الحرب النفسية اإلسرائيمية في فترة العدكاف عمى غزة عاـ 2014ـ.
 كعرضت بعض الدراسات السابقة تطبيقات الحرب النفسية خبلؿ عدكاف  2008كما
يميز دراسة الباحث عرض تطبيقات الحرب النفسية اإلسرائيمية خبلؿ عدكاف
2014ـ.
 كمف ىنا تتميز ىذه الدراسة بالتركيز عمى الحرب النفسية اإلسرائيمية أثناء عدكاف
إسرائيؿ عمى قطاع غزة سنة 2014ـ.
 كما تتميز بدراسة آثار الحرب النفسية عمى سكاف قطاع غزة إباف الحرب المذككرة،
كتتبع المكاقؼ السياسية كالنضالية.
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الفصل الثاني
العدوان اإلس ائيلي على قطاع غ
عا 4102
المبحث األول :دوافع العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة .2014
المبحث الثاني :مجريات العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة .2014
المبحث الثالث :اتفاق التيدئة بين التعنت اإلسرائيمي والصمود الفمسطيني.
المبحث الرابع :الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن عدوان  2014عمى قطاع غزة.
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استغمت إسرائيؿ اختطاؼ ثبلثة مستكطنيف في مدينة الخميؿ ،في  12يكنيك ،2014
الرتكاب مجازر جديدة بحؽ المكاطنيف الفمسطينييف ،كاتياـ حركة حماس بالكقكؼ خمؼ العممية،
عمى الرغـ مف نفي جميع فصائؿ المقاكمة الفمسطينية مسئكليتيا عف عممية االختطاؼ.
كعقب العثكر عمى جثث المستكطنيف الثبلثة ،أقدـ مجمكعة مف المستكطنيف في
 ،2014/7/2عمى اختطاؼ الفتى محمد أبك خضير مف حي شعفاط بمدينة القدس ،كتعذيبو
بطريقة كحشية ،انتياء بحرقو حيان ،كشرع االحتبلؿ اإلسرائيمي بشف غارات عمى قطاع غزة ،حيث
ىاجمت طائرات حربية (إسرائيمية) مكقعان لممقاكمة الفمسطينية في مدينة رفح ،أدت إلى استشياد
سبعة مف المقاكميف ،فردت المقاكمة بضرب العمؽ المحتؿ ،كبدأ مف ىنا عدكاف جديد عمى
قطاع غزة ،يكـ االثنيف الثامف مف يكليك عاـ  ،2014أطمؽ عميو جيش االحتبلؿ حممة (الجرؼ
الصامد) كالذم استمر لكاحد كخمسيف يكمان ،استخدـ العدك اإلسرائيمي خبلؿ العدكاف ،القكة
العسكرية المفطرة ،ضد المدنييف العزؿ كمنازليـ ،كالمؤسسات الصحية كالتعميمية كاإلعبلمية
كالحككمية (أبك شنب ،)86 ،2017 ،رافقيا حرب نفسية ببل ىكادة ،لمنيؿ مف عزيمة الشعب
الفمسطيني ،كالقضاء عمى صمكده األسطكرم.
كخمؼ العدكاف  2322شييدان ،ك 10564جريحان (ك ازرة الصحة الفمسطينية،)26 ،2014 ،
كنزح ما يقرب  500ألؼ نسمة ،أم  %28مف مجمؿ سكاف قطاع غزة (إسماعيؿ،)8 ،2014 ،
كسيتـ الحديث في ىذا الفصؿ ،عف دكافع العدكاف كمجرياتو ،كاليدف المؤقتة كاتفاؽ التيدئة بيف
الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،كالخسائر البشرية كالمادية لمعدكاف.

انمثحس األول

دوافع انعذوان اإلسشائُهٍ عهً لطاع غضج 4102
االحتبلؿ اإلسرائيمي ككياف مغتصب لؤلرض العربية ال يحتاج ألسباب أك مبررات لشف حركبو
كاعتداءاتو عمى الشعب الفمسطيني الكاقع تحت االحتبلؿ ،خاصة أف العدكاف الذم بدأ منذ
تصريح بمفكر المشؤكـ مستمر حتى يكمنا ىذا بمختمؼ األشكاؿ ،مف قتؿ كتشريد كنيب لؤلراضي
كالممتمكات ،كعمميات التيجير كاالستيطاف كالتيكيد كالقمع كاالعتقاؿ كتدنيس المقدسات ،إال أنو
في حالة الحركب كاالعتداءات الكبرل المصحكبة بالمجازر كالدمار المكثؼ ،فإف االحتبلؿ
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اإلسرائيمي كاف عمى الدكاـ يبحث كيختمؽ الذرائع لمعدكاف ،خاصة مع إدراكو أف العرب غير
جاىزيف لمكاجيتو ،كأنو ما زاؿ األقكل كاألقدر في ىذا المحيط (أبك عامر.)2012 ،

أوالً :انىضع انسُاسٍ انفهسطُىٍ لثُم انعذوان اإلسشائُهٍ:
أدل عدـ استجابة الحككمة اإلسرائيمية لئليفاء بالتزاماتيا تجاه الفمسطينييف ،كمراكغتيا في
تمبية استحقاقات التسكية السياسية ،كخاصة كقؼ األنشطة االستيطانية في الضفة الغربية كمدينة
القدس المحتمة ،باإلضافة إلى عدـ مكافقتيا اإلفراج عف الدفعة الرابعة مف األسرل الفمسطينييف،
كالتي تضـ سبعة كعشريف مف قدامى األسرل الذيف تـ أسرىـ قبؿ اتفاؽ أكسمك ،كربط ذلؾ
بمكافقة الفمسطينييف إلى تمديد المفاكضات إلى ما بعد  29إبريؿ  ،2014مما أدل ذلؾ كغيره
إلى تجميد المفاكضات الفمسطينية – اإلسرائيمية (عز الديف.)17 ،2015 ،
كبعد تجميد المفاكضات كمؼ الرئيس الفمسطيني محمكد عباس كفدان فمسطينيان برئاسة عزاـ
األحمد ،لمذىاب إلى قطاع غزة لمتفاىـ مع حركة حماس ،كفي الثالث كالعشريف مف إبريؿ
 ، 2014تـ تكقيع اتفاؽ المصالحة أك ما عرؼ (اتفاؽ الشاطئ) ،كالذم كاف أىـ بنكده ،تشكيؿ
حككمة الكفاؽ الكطني خبلؿ خمسة أسابيع ،كتـ ذلؾ بالفعؿ في  2يكنيك ،DW( .2014
)2014
كعقب اإلعبلف عف تشكيؿ حككمة الكفاؽ الفمسطيني ،حاكلت حككمة االحتبلؿ إفشاؿ
المصالحة الفمسطينية ،كاحباط إمكانية الكحدة الفمسطينية ،كأصدرت بيانان ،ىاجمت فيو الرئيس
محمكد عباس كأعمنت بانيا لف تتفاكض مع الحككمة الفمسطينية المدعكمة مف منظمة (إرىابية)
كتقصد بيا حماس ،كشنت حككمة االحتبلؿ حممة دكلية كاسعة ضد اتفاؽ المصالحة ،كضد
الرئيس محمكد عباس ،كلكنيا فشمت في حشد رأم عاـ عالمي ،كمف ىنا بدأت تبحث عف طرؽ
ككسائؿ لتقكيض ىذا االتفاؽ (عز الديف.)10 ،2015 ،
ككجدت حككمة االحتبلؿ ضالتيا في عممية خطؼ المستكطنيف الثبلثة ،لجعميا مبر نار
إلطبلؽ يد الجيش كالمستكطنيف ،فشنت حممة طالت معظـ مدف كقرل الضفة الغربية كالقدس
المحتمة ،كاعتقمت قكات االحتبلؿ أكثر مف ألؼ فمسطيني في الضفة الغربية كالقدس المحتمة،
أغمبيـ مف ككادر حركة حماس ،كاستيدفت البنية التحتية لحركة حماس في الضفة ،بما فييا
المؤسسات الخيرية كالدينية كاإلعبلمية كالثقافية كاالقتصادية (القدس العربي.)2014 ،
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كأقدـ مجمكعة مف المستكطنيف عمى اختطاؼ الفتى الفمسطيني محمد ابك خضير (16
عامان) كاحراقو حيان ،فعمت االحتجاجات كافة المناطؽ الفمسطينية ،كتحكلت إلى اشتباكات مع
قكات االحتبلؿ في مناطؽ الضفة الغربية كاألراضي المحتمة عاـ .1948
كلحرؼ البكصمة عف احتجاجات الضفة الغربية كاألراضي المحتمة ،قامت إسرائيؿ بتصعيد
عدكانيا كىجماتيا عمى قطاع غزة ،كصكالن لمعدكاف اإلجرامي الذم بدأ ليمة الثامف مف يكليك
.2014

شاوُاً :أهذاف انعذوان اإلسشائُهٍ عهً لطاع غضج:
أتى العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة في كقت شيدت فيو المنطقة سمسمة مف المتغيرات
اإلقميمية كال سيما جميكرية مصر العربية ،كبعض البمداف العربية ،لتثير التساؤؿ عف أسباب ىذا
العدكاف ،فيرل البعض أف إسرائيؿ استغمت انشغاؿ اإلقميـ بالثكرات لتقكـ بعدكانيا عمى
الفمسطينييف ،كيرل آخركف أنيا محاكلة لتقكيض الكفاؽ الكطني الفمسطيني ،كالحد مف عكدة
العمؽ الفمسطيني في ظؿ تردم العبلقات بيف حركة حماس كالقاىرة ،كيرل آخركف أنيا سياسة
ممنيجة تقكـ عمى عدـ إعطاء الشعب الفمسطيني حقكقو (الجزية نت ،)2014 ،كبادر قادة
االحتبلؿ اإلسرائيمي بالتصريح أف العدكاف رد عمى استفزاز أعماؿ المقاكمة (اإلرىابية) ،كاتياـ
حركة حماس بخطؼ كقتؿ ثبلثة مستكطنيف في الضفة الغربية ،كذرائع يسكقيا لمرأم العاـ لشف
عدكانو عمى قطاع غزة ،كما ىي إال حجة تتذرع بيا إسرائيؿ دكف االلتفات إلى الحصار كالقتؿ
كالتدمير كاالحتبلؿ الذم يستشرم في الجسد الفمسطيني عاـ بعد آخر.
كتزامف ىذا العدكاف مع جدية غير مسبكقة مف حركة حماس كحركة فتح إلنياء حالة
االنقساـ الفمسطيني ،نظ انر لسقكط حكـ اإلخكاف في مصر ،كالمكاجية التي يخكضيا الرئيس
السيسي كمصر ضد اإلخكاف كضد حركة حماس التي اتيمتيا السمطة المصرية بالتكرط في
بعض األعماؿ اإلرىابية عمى أراضييا ،أما السمطة الفمسطينية كحركة فتح ،فمجأت لممصالحة
بعد فشؿ مسار التسكية ،كتكقؼ المفاكضات مع الجانب اإلسرائمي ،فتـ المضي قدمان في اإلعبلف
عف حككمة كحدة كطنية بيف حماس كفتح ،لتحكـ الضفة كالقطاع ،فكانت ىذه الضربة العسكرية
التي ىدفت لقطع الطريؽ أماـ ىذا اإلجراء ،كتعطيؿ ىذه المصالحة (دنيا الكطف.)2014 ،
كفي البدء كضعت إسرائيؿ ىدفان فضفاضان لعدكانيا عمى قطاع غزة ،تمثؿ بتقميص التيديدات
كالمخاطر التي يتعرض ليا األمف القكمي اإلسرائيمي ،فمـ تكف األىداؼ متبمكرة ككاضحة ،كمع
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مركر الكقت ،كما صدر عف دكائر صنع القرار باتت األىداؼ أكثر كضكحان ،مع األخذ بعيف
االعتبار البعد الدعائي النفسي لتمؾ األىداؼ ،حيث ىدفت إسرائيؿ مف شف العدكاف إلى ضرب
المقاكمة الفاسطينية المسمحة في قطاع غزة بحجة اإلرىاب ،كاجبار الفصائؿ الفمسطينية عمى
تقديـ تيدئة مجانية ،كتعطيؿ المصالحة الفمسطينية كالتأثير عمى مكقؼ السمطة تجاىيا.
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انمثحس انصاوٍ

معشَاخ أحذاز انعذوان اإلسشائُهٍ عهً لطاع غضج 4102
مر العدكاف الذم شنو جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ  ،2014بثبلث
مراحؿ متعاقبة :األكلي ىي بداية العدكاف ،كفييا تـ استخداـ الطيراف الحربي اإلسرائيمي بصكرة
متكاصمة ،لضرب أىداؼ تابعة لممقاكمة الفمسطينية كبنيتيا العسكرية ،كعندما لـ تحقؽ ىذه
المرحمة أىدافيا ،المتمثمة بإيقاؼ صكاريخ المقاكمة الفمسطينية تجاه األراضي المحتمة ،انتقؿ
لممرحمة الثانية ،حيث كافؽ المجمس األمني اإلسرائيمي ،عمى التكغؿ البرم عمى الحدكد الشرقية
لمقطاع ،بيدؼ مكاجية خطر األنفاؽ ،فبلقت قكات االحتبلؿ تصدم غير مسبكؽ مف رجاؿ
المقاكمة ،تكبد االحتبلؿ خبلليا خسائر مادية كأسر لبعض جنكده ،كردان عمى ذلؾ انتقؿ لممرحمة
األخيرة ،فزاد مف ضرباتو الجكية ،مستيدفان البيكت السكنية كاألبراج ،كفي ىذه األثناء كانت تجرم
مفاكضات إليقاؼ العدكاف برعاية مصرية ،تكممت بالنجاح في اليكـ الحادم كالخمسيف لمعدكاف.
أوالً :مرحمة بداية العدوان بالضربات الجوية:
بدأ العدكاف العسكرم اإلسرائيمي عمى قطاع غزة مف منتصؼ ليمة  ،2014/7/7بتكجيو
ضربات جكية متكاصمة كفقان لؤلىداؼ العسكرية التي كضعت قبؿ بداية العدكاف .مثؿ :اغتياؿ ما
تطالو يدىا مف القيادة السياسية لحركة حماس كفصائؿ المقاكمة ،كضرب النكاحي المكجستية،
كاحداث شمؿ استراتيجي في القطاع ،كتدمير قكاعد إطبلؽ الصكاريخ ،كمخازف السبلح
كمستكدعات الذخيرة ،كالقضاء عمى ما يمكف القضاء عميو مف البنية العسكرية لممقاكمة
الفمسطينية (أبك عامر.)39 ،2014 ،
فاستيدؼ الطيراف الحربي اإلسرائيمي نفقان لكتائب القساـ الجناح العسكرم لحركة حماس شرؽ
رفح ،أسفر عف استشياد ستة مقاكميف ،كما تـ استيداؼ ثبلثة آخريف لمقساـ في غزة ،مما
استدعى ردان قكيان لممقاكمة تدرج عبر قصؼ مستكطنات كمدف الغبلؼ كصكالن إلى مدينة تؿ
أبيب ،كالقدس ،كالخضيرة (أبك كطفة ،الرنتيسي.)41 ،2016 ،
كردت كتائب القساـ بعمميات نكعية ،منيا عممية تسمؿ كحدة مف الككماندكز البحرم إلى
مكقع (زكيـ العسكرم) الكاقع عبر البحر شماؿ قطاع غزة ،بعد  24ساعة مف بدء العدكاف،
بتاريخ  ،2014 /7/8كتسيير طائرة أبابيؿ ،كاطبلؽ صاركخ  R169صكب حيفا ،كاطبلؽ
صاركخ  J80المزكد بتقنية تضميؿ القبة الحديدية(،غزة بكست )2017،كعممية إنزاؿ صكفا حيث
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تسممت مجمكعة مف كتائب القساـ عبر نفؽ أرضي إلى مكقع صكفا ،بيدؼ رصد المكاف كمعرفة
أماكف تمركز العدك كآلياتو بدقة مف أقرب نقطة ،كما دمركا منظكمة استخبارية كضعيا العدك،
كتمكنت مف االنسحاب بعد استكماؿ ميمتيا بنجاح (فمسطيف اآلف.)2016 ،
كبعد فشؿ ضربات جيش االحتبلؿ في إيقاؼ صكاريخ المقاكمة ،عمدت إسرائيؿ لتدخؿ
طرؼ خارجي لمتكسط بينيا كبيف حركة حماس ،كعرضت دكؿ عديدة ،مف بينيا قطر كتركيا،
جيكدىا لممصالحة ،في حيف امتنعت مصر في البداية ،لكنيا طرحت بعد ذلؾ مبادرة بدعـ
أمريكي ،فرفضت فصائؿ المقاكمة المبادرة المصرية ،ألنيا ال تمبي تطمعاتيا برفع الحصار
المفركض عمى قطاع غزة ،كأنيا تفتح المجاؿ لطرح قضية سبلح المقاكمة (النعامي.)2014 ،
كفي أعقاب ذلؾ شف االحتبلؿ اإلسرائيمي حممة برية عمى بعض المناطؽ في قطاع غزة،
إلى جانب تكاصؿ القصؼ مف الجك كالبحر.
ثانياً :مرحمة التوغل البري المحدود:
قاـ المجمس األمني اإلسرائيمي المصغر ،باستدعاء  8000جندم مف جنكد االحتياط،
ككضع جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي ىدفان عسكريان لقكاتو بالكصكؿ إلى عيكف األنفاؽ اليجكمية
داخؿ غزة ،عبر محاكر عدة منيا :المحكر الرئيسي كبيت حانكف ،كشرؽ غزة ،كشرؽ خاف
يكنس ،كمنيا المحكر الثانكم كبيت الىيا ،كجحر الديؾ ،كرفح( .أبك كطفة ،كالرنتيسي،
 ،)42 ،20016حيث تكغمت قكات جيش االحتبلؿ مف جية الشماؿ عبر بمدة بيت الىيا مقابؿ
مكقع (زكيـ) ،بيدؼ الكصكؿ إلى أنفاؽ التدريب في مكقع عسقبلف التابع لكتائب القساـ ،كقامت
كتائب القساـ بعممية ىجكـ مضاد كاعاقة التكغؿ.
كتقدمت قكات مدرعة نحك بمدة بيت حانكف محاكلة الكصكؿ إلى نفؽ ىجكمي ،كدارت العديد
مف عمميات الصد كالتي كاف أشيرىا ،الكميف الذم كقع فيو فصيؿ مف كتيبة (شاحـ) مف لكاء
(الناحاؿ) حيث كصفو جنكد الكتيبة بعبارة " 17دقيقة في الجحيـ" (فمسطيف أكف اليف.)2015 ،
كىجـ جيش االحتبلؿ برتميف مف المدرعات عمى شرؽ غزة ،كقد شرعت ثبلث كتائب مف لكاء
(جكالني) في اجتياز حدكد غزة مقابؿ (ناحؿ عكز) سي انر عمى األقداـ ،كباستخداـ المدرعات،
كاعتمد جيش االحتبلؿ تكتيؾ الخرؽ السريع محاكالن الكصكؿ إلى جبؿ الصكراني في حي التفاح
كيدؼ لقكاتو ،فدخؿ جيش االحتبلؿ في اشتباكات قكية شرؽ شارع الكرامة ،حيث أكقعت كتائب
القساـ ناقبلت جند تابعة لمكاء (جكالني) بكميف أسفر عف مقتؿ  7جنكد  ،كأسر الجندم
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اإلسرائيمي (شاؤكؿ آركف) ،فرد جيش االحتبلؿ بتطبيؽ نظاـ (ىنعبؿ) – جنديان قتيبلن أفضؿ مف
جندم أسير -فقصؼ حي الشجاعية بنحك  600قذيفة مدفعية متفجرة في غضكف أقؿ مف
ساعة .أدم إلى سقكط  60شييد كجرح أكثر مف  250آخريف (الجزيرة نت.)2014 ،
كتحدث قائد لكاء (جكالني) (غساف عمياف) عف معركة الشجاعية كالتفاح قائبلن" :ستدخؿ
التاريخ كأصعب معركة عرفتيا طيمة خدمتي العسكرية-التي امتدت عمى مدل أكثر مف 25
عامان-مثميا كمثؿ معركة بنت جبيؿ في جنكب لبناف تمامان ،ستدخؿ معركة الشجاعية تاريخ لكاء
جكالني الذم رغـ معرفتو حجـ قكات المقاكمة الفمسطينية المرابطة في حي الشجاعية ،إال أنو لـ
يكف بإمكاف أحد أف يتكقع ضراكة الجحيـ الذم كاجيناه ىناؾ عمى بعد مئات األمتار فقط مف
مستكطنة ناحؿ عكز"(ككالة معان اإلخبارية.)2014 ،
كتعتبر معارؾ خاف يكنس مف أشد المعارؾ ،فقد قاـ لكاء (المظمييف) ،كلكاء (جفعاتي)،
بمياجمة مناطؽ خزاعة ،كبني سييبل ،كالق اررة ،كقد صدت المقاكمة الفمسطينية اليجكـ ،بتكتيكات
جديدة أىميا تفجير بيكت مسبقة التفخيخ بقكات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،مما أجبر قكات االحتبلؿ
عمى االندحار.
كقد كشؼ قائد الكتيبة ( )101في لكاء المظمييف (أبنكعاـ أمكنة) لمكقع (كاال) العبرم ،عف
تمكنو مف إحباط محاكلة أسر أحد الجنكد اإلسرائيمييف الجرحى مف داخؿ نفؽ في بمدة خزاعة
شرقي خاف يكنس ،حيث خرج مسمح فمسطيني مف أحد األنفاؽ ،كبدأ بسحب أحد الجنكد قبؿ أف
يتدخؿ زميمو ،كيطمؽ النار عمى المسمح مف رشاش (نيغيؼ) كيمقي عميو قنبمة يدكية كيقتمو (قدس
االخبارية.)2014 ،
كفي اليكـ السادس كالعشريف مف العدكاف ،بتاريخ  ،2014/8/1تقدمت قكة (إسرائيمية) مف
لكاء (جفعاتي) بعمؽ  2.5كـ داخؿ أراضي رفح ،لتدمير أحد األنفاؽ ،بينما كاف ىناؾ إعبلف
مسبؽ عف سيراف تيدئة في التاسعة كالنصؼ صباحان ،كقد تصدت ليا كتائب القساـ ،كأعمف
االحتبلؿ اإلسرائيمي عف مقتؿ المبلزـ (ىدار جكلدف) ككقكعو باألسر لدل كتائب القساـ ،مما
جعؿ جيش االحتبلؿ يخترؽ التيدئة ،كيتيـ حركة حماس بالخرؽ (أبك كطفة ،كالرنتيسي،
 .)47 ،20016كقاؿ المحمؿ العسكرم لمقناة العاشرة (الكف بف دافيد)" :بأف العممية بدأت عندما
ىاجمت مجمكعة مف مقاتمي حماس مجمكعة مف الجيش اإلسرائيمي شرقي مدينة رفح ،حيث
خرجكا مف فتحات أنفاؽ ،كىاجمكا الجيش اإلسرائيمي مستخدميف القنابؿ اليدكية كالقذائؼ
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كاألسمحة األتكماتيكية ،كذلؾ قاـ " انتحارم" بتفجير نفسو في الجيش االسرائيمي ،كجرل أسر
جندم أثناء ىذه العممية كسحبو في أحد األنفاؽ ،كفجر ذلؾ اشتباكات عسكرية عنيفة ال زالت
تدكر في المنطقة" ،كصعد االحتبلؿ مف كتيرة القصؼ العشكائي تجاه المكاطنيف في رفح ،فتبل
كقكع العممية قصؼ عنيؼ لمناطؽ شرؽ رفح أدت الستشياد  140مكاطنان كاصابة  200آخريف
(ككالة قدس برس إنترناشيكناؿ لؤلنباء.) 2016 ،
ثالثاً :مرحمة عقيدة الضاحية:
قامت طائرات االحتبلؿ في اليكـ  45مف العدكاف ،باستيداؼ منزؿ لعائمة الدلك ،تـ خبللو
استشياد زكجة القائد العاـ لكتائب القساـ محمد الضيؼ كنجميو ،فحذرت كتائب القساـ سكاف
غبلؼ غزة ،كمطار (بف غريكف) مف االقتراب مف تمؾ المناطؽ ،كقصفت كتائب القساـ
فصعد جيش االحتبلؿ مف ضرباتو ،كاستخدـ
المستكطنات اإلسرائيمية ،كأعادت قصؼ حيفا،
ّ
عقيدة الضاحية ،حيث تـ استيداؼ األبراج السكنية ،ردان عمى قصؼ المقاكمة (الحياة برس،

.)2014
كاستطاع جيش االحتبلؿ في اليكـ  47مف العدكاف ،اغتياؿ ثبلثة مف قادة القساـ كىـ :رائد
العطار ،كمحمد ابك شمالة ،كمحمد برىكـ (ككالة معان اإلخبارية ،)2014 ،كردت كتائب القساـ
عمى ىذا االغتياؿ ،حتى تـ في  51مف العدكاف إبراـ اتفاؽ تيدئة برعاية مصرية ،كانتيى
العدكاف.
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انمثحس انصانس

اذفاق انرهذئح تُه انرعىد اإلسشائُهٍ وانصمىد انفهسطُىٍ
ُسجؿ خبلؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ  ،2014محاكالت عدة لعقد ىدف إنسانية،

كصؿ عددىا إلى اثني عشر ،كقد نجحت بعض المساعي كفشمت أخرل ،كصكالن لمبادرة كقؼ
إطبلؽ النار النيائي بكاسطة مصرية.
أوالً :اليدن المؤقتة أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة:
تمت خبلؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ىدف إنسانية بكساطات منيا عربية كأخرل
دكلية فاقترحت مصر في /15يكليك ،مبادرة قبِمتيا إسرائيؿ كرحب بيا كزراء الخارجية العرب،
كنصت عمى كقؼ إطبلؽ النار بدءا مف اليكـ التالي ،عمى أف يبدأ الجانباف في التفاكض بعد
 48ساعة ،كفي اليكـ التالي ،رفضت حماس المبادرة المصرية لكقؼ إطبلؽ النار ألنيا "ال تمبي
شركط الفمسطينييف" (الجزيرة.)2014 ،
ككافقت الفصائؿ الفمسطينية كحككمة االحتبلؿ في /17يكليك عمى تيدئة ميدانية لمدة 5
ساعات ،مف الساعة السابعة صباحان ،كحتى الساعة الثانية عشرة ظي انر ،استجابة لطمب مف األمـ
المتحدة لتتمكف األخيرة مف إيصاؿ مساعدات إنسانية لممدنييف في قطاع غزة (اإلذاعة الجزائرية،
.)2014
كتدخؿ الصميب األحمر لدل االحتبلؿ اإلسرائيمي في /20يكليك مف أجؿ ىدنة إنسانية
لساعتيف في غزة ،حتى يتمكف السكاف مف انتشاؿ الضحايا ،ككافؽ االحتبلؿ عمى إعطاء ىدنة
في حي الشجاعية فقط بعدما قتمت نحك  91فمسطينيان ،استمرت اليدنة ساعة كنصؼ قبؿ أف
تقصؼ إسرائيؿ الحي مجددان ،متيمة الفمسطينييف بخرقيا ،كشكىد الصحافيكف كطكاقـ اإلسعاؼ
كىـ يفركف مف الحي بعد تجدد القصؼ اإلسرائيمي.
كطالبت األمـ المتحدة بيدنة إنسانية في  26يكليك لمدة  12ساعة استبقيا االحتبلؿ
اإلسرائيمي بقتؿ نحك  30فمسطينيان ،بينيـ  20مف عائمة كاحدة في خاف يكنس ،كقد أكقؼ
الطرفاف إطبلؽ النار إال مف خركؽ بسيطة ،كانتشؿ الفمسطينيكف خبلليا ما ال يقؿ عف 120
جثة مف تحت أنقاض المنازؿ المدمرة ،في مختمؼ محافظات القطاع.
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كفي اليكـ ذاتو عرضت األمـ المتحدة ىدنة ألربع ساعات لكنيا فشمت عمى الفكر بسبب
إطبلؽ النار ،كفي اليكـ نفسو لـ تمؽ دعكة ثانية مف المجتمعيف في باريس ليدنة مف  12ساعة
آذانان صاغية ،كحاكؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي إعطاء ىدنة ألربع ساعات ،لكف حماس رفضت ذلؾ،
كاستأنفت المقاكمة إطبلؽ الصكاريخ عمى إسرائيؿ.
كطمبت األمـ المتحدة يكـ  27يكليك ىدنة مف أجؿ عيد الفطر ،تبدأ مف الساعة  12ليبلن،
كحتى الساعة  12ليبلن مف يكـ 28يكليك ،لكف االحتبلؿ اإلسرائيمي أفشميا بقصؼ مستشفى
الشفاء كمتنزه في مخيـ الشاطئ ،مما أدل إلى استشياد عشرة أطفاؿ ،كجرح 50آخريف ،كاندلعت
المكاجيات بعدىا عمى نطاؽ أكسع كأعنؼ.
كفي /1أغسطس :دعا كؿ مف كزير الخارجية األمريكي السابؽ (جكف كيرم) كاألميف العاـ
لؤلمـ المتحدة السابؽ (باف كي مكف) ليدنة  72ساعة مف أجؿ إطبلؽ مفاكضات في القاىرة،
كصمدت اليدنة التي بدأت في تماـ الساعة الثامنة صباحان 90 ،دقيقة فقط قبؿ أف يبدأ االحتبلؿ
اإلسرائيمي قصفان مكثفان عمى مدينة رفح جنكب القطاع.
كتكسطت األمـ المتحدة في /4أغسطس ليدنة لمدة سبع ساعات تخمميا خركؽ متعددة ،كفي
ىذه اليدنة قتؿ نحك  20فمسطينيان في رفح التي رفض االحتبلؿ اإلسرائيمي أف يشمميا في
التيدئة.
كدعت مصر يكـ  /5أغسطس ىدنة لمدة  72ساعة ،قبؿ بدء مفاكضات في القاىرة بيف
الكفديف الفمسطيني كاإلسرائيمي ف بدأت الساعة الثامنة كلـ يتخمميا أم خرؽ بخبلؼ اليدف السابقة،
كأعمنت األطراؼ أنيا قابمة لمتمديد (زيكف.)2014 ،
ثـ دعت مصر في  /11أغسطس لتيدئة لمدة ثبلثة أياـ ،الستئناؼ المفاكضات غير
المباشرة الرامية إلى التكصؿ لتيدئة دائمة بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،كقد تـ المكافقة عمييا
مف الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي (سكام نيكز.)2014 ،
ككافقت إسرائيؿ عمى تمديد اليدنة السابقة لمدة خمسة أياـ إضافية يكـ  /14أغسطس ،مف
أجؿ إتاحة الفرصة لمزيد مف المشاكرات ،بعد الفشؿ في التكصؿ التفاؽ تيدئة دائمة خبلؿ
المباحثات غير المباشرة في القاىرة بكساطة مصرية (قناة العالـ.)2014 ،
ثـ تكصؿ الجانباف الفمسطيني كاإلسرائيمي في / 18أغسطس إلى تمديد اليدنة الحالية لمدة
 24ساعة إضافية بغية التكصؿ إلى اتفاؽ دائـ لكقؼ إطبلؽ النار ،غير أف ىذه التيدئة
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انيارت ،عندما أعمف (نتنياىك) كقؼ التفاكض كسحب الكفد كانياء التيدئة ،كما ىي إال ساعات
قميمة ،حتى قامت الطائرات اإلسرائيمية بقصؼ أحد المنازؿ في قطاع غزة ،مما أدل إلى مقتؿ
زكجة كابف القائد العاـ لكتائب القساـ محمد الضيؼ في محاكلة الغتيالو (إيبلؼ)2014 ،؛ مما
دفع كتائب القساـ الجناح العسكرم لحركة حماس ،إعبلف انسحابيا مف مفاكضات القاىرة مع
االحتبلؿ اإلسرائيمي.

شاوُاً :اذفاق انرهذئح:
أعمف الرئيس محمكد عباس رئيس السمطة الفمسطينية في اليكـ الكاحد كالخمسيف مف
العدكاف عمى غزة ،المكافؽ  26أغسطس  ،2014عبر كممة تمفزيكنية ،تكصؿ الجانباف
الفمسطيني كاإلسرائيمي ،كبرعاية مصرية ،كبجيكد شاركت فييا الكاليات المتحدة ،كقطر ،كتركيا،
كبتأييد األمـ المتحدة ،إلى اتفاؽ تيدئة ،يتكقؼ مف خبللو إطبلؽ النار بيف الجانبيف الساعة
السابعة بالتكقيت المحمي (إيبلؼ.)2014 ،
كتكصؿ الطرفاف التفاؽ ىدنة طكيمة األمد ،كذلؾ بعد أف أجرت القاىرة بعض التعديبلت
عمى المبادرة التي قدمتيا في بداية العدكاف ،كرفضتيا حركة حماس ،كجاء في بياف الخارجية
المصرية أنو "حفاظان عمى أركاح األبرياء ،كحقنان لمدماء ،كاستنادان إلى المبادرة المصرية ،2014
كتفاىمات القاىرة  ،2012دعت مصر الطرفيف اإلسرائيمي كالفمسطيني إلى كقؼ إطبلؽ النار
الشامؿ كالمتبادؿ ،بالتزامف مع فتح المعابر بيف قطاع غزة كاألراضي الفمسطينية المحتمة التي
تسيطر عمييا حككمة االحتبلؿ ،بما يحقؽ سرعة إدخاؿ المساعدات اإلنسانية كاإلغاثية
كمستمزمات إعادة االعمار ،كالصيد البحرم انطبلقان مف  6أمياؿ بحرية ،كاستمرار المفاكضات
غير المباشرة بيف الطرفيف بشأف المكضكعات األخرل خبلؿ شير مف بدء تثبيت كقؼ اطبلؽ
النار ،كفي ضكء قبكؿ الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي بما كرد بالدعكة المصرية ،فقد تحددت
الساعة السابعة بتكقيت القاىرة يكـ  ،2014/8/26لبدء سرياف كقؼ اطبلؽ النار" (ثابت،
.)160 ،2017
كنص اتفاؽ التيدئة بيف الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي عمى كقؼ إسرائيؿ كؿ العمميات
العسكرية بما في ذلؾ الضربات الجكية كالعمميات البرية في غزة ،كتكقؼ حماس كالفصائؿ
الفمسطينية في غزة عف إطبلؽ القذائؼ كالصكاريخ عمى إسرائيؿ (سكام نيكز.)2014 ،
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كنص االتفاؽ عمى فتح المعابر كتسييؿ حركة عبكر األشخاص كالبضائع عبر الحدكد في
ضكء استقرار األكضاع األمنية عمى األرض .كأما باقي القضايا بما في ذلؾ مكضكع األمف سيتـ
بحثيا بيف الطرفيف ،كتتكلى حككمة الكفاؽ الفمسطينية قيادة تنسيؽ جيكد إعادة اإلعمار في غزة
مع المانحيف الدكلييف (مصرم.)2014 ،
كيضاؼ لبلتفاؽ تضييؽ المنطقة األمنية العازلة داخؿ حدكد قطاع غزة مف  300متر إلى
 100متر إذا استمرت اليدنة ،كتكسيع إسرائيؿ نطاؽ الصيد البحرم قبالة ساحؿ قطاع غزة إلى
ستة أمياؿ ،مع احتماؿ تكسيعو تدريجيان إذا استمرت التيدئة ،لمكصكؿ في نياية األمر إلى
النطاؽ الدكلي الكامؿ كىك  12ميبلن.
كاتفؽ الطرفاف عمى تأجيؿ عدة قضايان أكثر تعقيدان ،تركت لحميا في غضكف شير مف
خبلؿ المفاكضات التي ستعقد في القاىرة كىي :اإلفراج عف مئات األسرل الفمسطينييف الذيف
اعتقمكا في الضفة الغربية عقب خطؼ كقتؿ ثبلثة مستكطنيف في يكنيك  ،2014كاإلفراج عف
الدفعة الرابعة مف األسرل الفمسطينييف الذيف جمدت إسرائيؿ اإلفراج عنيـ بعد انييار محادثات
السبلـ بيف السمطة الفمسطينية كاسرائيؿ ،كتسميـ الفصائؿ جميع أشبلء كمتعمقات الجنكد
اإلسرائيمييف الذيف قتمكا في (الحرب) األخيرة عمى غزة ،كانشاء ميناء بحرم في غزة ،بما يسمح
بنقؿ البضائع كعبكر المسافريف إلى القطاع كمنو ،كاعادة إعمار مطار ياسر عرفات في غزة،
كالسماح بتحكيؿ امكاؿ السمطة الفمسطينية إلى غزة ،بما يسمح بدفع اجكر  40ألؼ مف رجاؿ
الشرطة كالمكظفيف الحككمييف كغيرىـ مف العامميف (سكام نيكز.)2014 ،
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انمثحس انشاتع

انخسائش انثششَح وانمادَح انىاظمح عه عذوان  4102عهً لطاع غضج
تكبد قطاع غزة خسائر فادحة في األركاح كالممتمكات كالبنية التحية ،كخسائر اقتصادية
تقدر بالمميارات ،كتدمير المؤسسات التعميمية كأماكف العبادة ،فقد سقط اآلالؼ مف الشيداء
كالجرحى ،كتـ تدمير العديد مف المنازؿ كعدة أبراج سكنية ،كقد قُدر إعادة إعمار قطاع غزة
حكالي  7.8مميار دكالر (عرب .)2014 ،48

أوالً :انخسائش انثششَح:
كاف العدكاف عمى قطاع غزة في عاـ  ،2014يجسد الركح العدكانية كالكحشية لبلحتبلؿ
اإلسرائيمي في مكاجية مجتمع مدني يسعى لمحرية كالتنمية كباقي المجتمعات ،فقد استيدؼ جيش
االحتبلؿ كافة مككنات الحياة في عدكاف استمر عمى مدل كاحد كخمسيف يكمان ،كلـ ي ار ِع
األعراؼ اإلنسانية التي كفمت حؽ حماية المدنييف في حاالت الحرب.
كفي تقرير خاص نشرتو ك ازرة الصحة الفمسطينية في غزة ،تضمف بشكؿ تفصيمي أعداد
الشيداء كالجرحى ،حيث بمغ عدد شيداء غزة الذيف ارتقكا عمى يد آلة القتؿ اإلسرائيمية خبلؿ
الفترة مف  7يكنيك كحتى  28أغسطس ما مجمكعو  2322شييدان كشييدة ،كبمغ متكسط عدد
الشيداء لكؿ يكـ مف أياـ العدكاف  45.5شييد أم بمعدؿ  2شييد كؿ ساعة.
كشكمت المرأة الفمسطينية نسبة كبيرة مف عدد الشيداء حيث بمغ نسبة الشيداء منيف %22
كعددىف  510شييدة.
كشكؿ األطفاؿ دكف سف  18عامان ما نسيتو  %27.1مف مجمؿ الشيداء حيث بمغ عددىـ
 630طفبلن كطفمة كنسبة كبيرة منيـ مف عائمة كاحدة ،كسقطكا في نفس االعتداء كىـ في بيكتيـ
كبيف أىمييـ.
كلـ يرحـ العدكاف كبار السف فكؽ سف الستيف ،فقد حصد العدكاف منيـ  124شييدان كشييدة
مككنيف ما نسبتو  %5.3مف مجمؿ شيداء العدكاف.
كبمغ عدد الجرحى خبلؿ العدكاف عمى غزة ما مجمكعو  10564جريحان كجريحة ،كاف
نصيب األطفاؿ منيـ  ،3806ك 2112امرأة ،ك 418مسنان.
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كما استشيد  23مف أفراد الطكاقـ الطبية أثناء تأديتيـ عمميـ ،كاصابة  102بجركح مختمفة
(ك ازرة الصحة الفمسطينية.)2014 ،26 ،

شاوُاً :انخسائش انمادَح:
أ -تدمير المنازل واألبراج السكنية والمنشئات العامة:
نفذت قكات االحتبلؿ  60664غارة ،منيا  8210صاركخان جكيان ،ك 15736قذيفة بحرية،
ك 36718قذيفة مدفع ،أدت تمؾ الغارات إلى تدمير  48080منزالن ،منيا  10080منزالن دمرت
بشكؿ كمي ،ك 38000بشكؿ جزئي ،شممت تدمير أحياء سكنية كاممة عمى الحدكد الشرقة لقطاع
غزة ،إضافة إلى تدمير ثبلثة أبراج سكنية (الييئة العربية إلعمار غزة ،)2014 ،مما أدل إلى
نزكح أكثر مف  500ألؼ فمسطيني (إسماعيؿ.)8 ،2014 ،
كقالت ك ازرة التربية كالتعميـ في قطاع غزة ،إف قيمة األضرار كالخسائر التي لحقت بقطاع
التعميـ جراء العدكاف اإلسرائيمي ،بمغت  33مميكف دكالر ،حيث تسبب العدكاف بتدمير  24مدرسة
حككمية بشكؿ كامؿ ،ك 120أخرل بشكؿ جزئي ،ك 70مدرسة تتبع لككالة األكنركا (دنيا الكطف،
.)2014
كأكدت ك ازرة األكقاؼ أف الخسائر التي لحقت بالمساجد كالمؤسسات الدينية خبلؿ العدكاف
بمغت  50مميكف دكالر ،فقد دمر جيش االحتبلؿ  73مسجدان بصكرة كمية ،ك 197مسجدان بشكؿ
جزئي (الحياة الجديدة.)2014 ،
كلـ تسمـ المرافؽ الصحية في قطاع غزة مف التدمير ،فقد تـ تدمير كمي لمستشفى الكفاء
شرؽ مدينة غزة ،كتدمير كمي لستة مراكز رعاية أكلية ،كتدمير كامؿ لمخزف أدكية ،كتدمير
محطة إسعاؼ تابعة لميبلؿ األحمر الفمسطيني ،كأضرار جزئية لعدد  16مستشفى ك 48مركز
رعاية أكلية ،كتضرر  4محطات اسعاؼ طبي (ك ازرة الصحة الفمسطينية.)2014 ،29 ،
كما دمر العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة  30منشأة رياضية بشكؿ كمي ،كأف الخسائر
الرياضية في القطاع الرياضي قد تجاكزت  3مميكف دكالر (مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات،
.)2014 ،76
ب -خسائر القطاع االقتصادي:
تكبد قطاع غزة إثر العدكاف خسائر اقتصادية فادحة في القطاعات المختمفة (القطاع
التجارم ،القطاع الصناعي ،القطاع الزراعي ،القطاع البحرم ،قطاع االتصاالت كاالنترنت).
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كقدرت ك ازرة االقتصاد الخسائر التي تعرض ليا قطاع غزة خبلؿ أياـ العدكاف تتراكح بيف 8-7.5
مميار دكالر شاممة الخسائر المباشرة كغير المباشرة (صحيفة الحدث.)2014 ،
كركز جيش االحتبلؿ في حربو عمى قطاع غزة عمى تدمير الكثير مف القطاعات الصناعية
اليامة ،كمف ضمف المصانع التي تـ تدميرىا مصانع الباطكف ،فقد تـ تدمير  21مصنعان
لمباطكف مف أصؿ  32مصنعان مكجكد في القطاع ،كبذلؾ يككف  %60مف المصانع تكقفت عف
العمؿ( .فمسطيف أكف اليف )2014 ،ككشفت إحصاءات صدرت عف االتحاد العاـ لمصناعات
في غزة أف إجمالي المنشآت الصناعية المتضررة كميان كجزئيان بمغت نحك  400منشأة ،كأف حجـ
الخسائر لمقطاع الصناعي تجاكزت  180مميكف دكالر.
كقالت ك ازرة الزراعة إف قيمة األضرار كالخسائر التي أصابت القطاع الزراعي جراء العدكاف
عمى غزة بمغت  550مميكف دكالر 350 ،دكالر خسائر مباشرة شممت اإلنتاج النباتي كالحيكاني
كالتربة كالرم كالثركة السمكية ،ك 200مميكف دكالر خسائر غير مباشرة (عبد العاؿ.)2014 ،
كأكدت ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات بأف حجـ الخسائر لقطاع االتصاالت
كاالنترنت بمغ  35مميكف دكالر ،نتيجة تدمير البنية التحتية الخاصة بقطاع االتصاالت
كتكنكلكجيا المعمكمات مف ىدـ مباشر لمشبكات كالمقرات كتدمير األجيزة كالمعدات في الطرؽ
كالساحات الخارجية كالداخمية (شبكة راية اإلعبلمية.)2014 ،
كيخمص الباحث أف دكافع إسرائيؿ لمعدكاف عمى قطاع غزة متعددة ،كأنيا استغمت مقتؿ
الم ستكطنيف الثبلثة في الضفة الغربية كمبرر لشف العدكاف ،كقد ىدؼ العدكاف إلى ضرب
المقاكمة الفمسطينية ،كاجبارىا عمى التيدئة ،كتعطيؿ المصالحة بيف حركتي فتح كحماس ،التي
باتت قريبة قبيؿ العدكاف ،كبدء العدكاف بضربات جكية ،ثـ بتدخؿ برم محدكد ،كصكالن الستخداـ
عقيدة الضاحية كارتكاب المجازر بحؽ المدنييف ،كبعد عدة محاكالت لمتيدئة بكاسطات مصرية
كأممية ،تـ التكصؿ إلى إتفاؽ تيد ئة في اليكـ الكاحد كالخمسيف لمعدكاف ،كقد نتج عف العدكاف
خسائر بشرية كاقتصادية ،كتدمير لمبنية التحتية في قطاع غزة.
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الفصل الثالث
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المبحث الثاني :جذور وأىداف الحرب النفسية اإلسرائيمية ضد الفمسطينيين.
المبحث الثالث :ميادين الحرب النفسية اإلسرائيمية واألجيزة المعنية بيا.
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انمثحس األول

انحشب انىفسُح :أهذافها وخصائصها
أوالً :ماهُح انحشب انىفسُح:
كاتخذت الحركب عمى مر التاريخ صك انر كأشكاالن مختمفة بنكعييا النفسية كالقتالية ،كال
تنفؾ الحرب النفسية عف الحرب القتالية ،فيي جانب القكة المعنكية ،فإذا ما كانت الحرب القتالية
ىي القكة المادية التي تتمثؿ بالجيش كالسبلح كالجكانب االقتصادية كالجغرافية ،فإف الحرب
النفسية ىي االستخداـ المعنكم لمقكة المادية ،كىي سبلح ميـ كفعاؿ ،ليا تأثير شديد في
المعركة ،كتساىـ في تحقيؽ االنتصار بأقؿ الخسائر ،كليا دكر مؤثر في تقميؿ أمد الحرب.
أ -تعريف الحرب النفسية:

تعتبر الحرب النفسية ىي السبلح األكثر خطكرة ،ألنو يكجو إلى الجزء األصعب في الكياف

البشرم ،كىك العقؿ كالتفكير ،كىي حرب دفاعية لحماية مستكيات القكل المحاربة ،كالقكل المؤيدة

لو بيف الجميكر ،كفي نفس الكقت ىي حرب ىجكمية تستيدؼ القبلع الحصينة عمى األرض ،أك
تحطيـ النفكس كالمعنكيات بالنسبة لمطرؼ اآلخر أك العدك.

كتمجأ الحرب النفسية لجمع المعمكمات كنشرىا بشكؿ يخدـ أغراضيا ،كليس بالضركرة أف

تستند إلى معمكمات حقيقية ،فقد تستخدـ القصص كاألكاذيب ،كتعمؿ عمى نشرىا بيف
المستيدفيف ،لتكجيو أراءىـ ،أك بيف الخصكـ لدب شعكر اليزيمة في نفكسيـ ،كالتثبيط مف

ىمتيـ ،كتحطيميـ كالقضاء عمييـ ،كىي أقؿ األسمحة تكمفة.

كأكؿ مف استعمؿ مصطمح "الحرب النفسية" ىك المنظر كالدعائي األميركي (الينبارجر) حيث

عرفيا بأنيا" :أضمف سبلح أستخدـ في المعارؾ لتحقيؽ المصالح التي يجرم الصراع مف أجميا،

كتعتمد في سياستيا إلى استخداـ الكسائؿ التي تحدث شرخان في خصاؿ الشخصية كمظاىر
السمكؾ كفي طبيعة اآلراء كالمعتقدات كالقيـ المعنكية كالركحية لمفرد" ( Linebarger, 1954,

 ،)37كيقدر (الينبارجر) في تعريفو لمحرب النفسية ،كالذم كرد في كتابو (عمـ النفس) أف الحرب
النفسية "استخداـ الدعاية ضد العدك ،مع إجراءات عممية أخرل ،ذات طبيعة عسكرية ،أك
اقتصادية ،أك سياسية مما تتطمبو الدعاية" بمعنى أنيا تتككف مف تشكيؿ سياسة قكمية بطريقة
تساعد الدعاية أك العمميات العسكرية سكاء بالنسبة إلى العبلقات السياسية المباشرة لمحككمات

بيف بعضيا البعض ،أك في عبلقاتيا بمجمكعات الناس التي تمتمؾ طابعان سياسيان (زىراف،
 ،)339 ،1977ثـ تبعو بعد ذلؾ (دانياؿ ليرنر) في كتابو (الحرب النفسية ضد ألمانيا) (المحنة،

 ،)113 ،1986كمف يكميا تمقفو العالـ كأصبح مف المصطمحات الميمة التي استحدثت عمى
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نطاؽ كاسع كعرفيا بأنيا" :استخداـ الدعاية ضد العدك مع اتخاذ إجراءات عممية أخرل ذات

طبيعة عسكرية أك اقتصادية أك سياسية" (أبك النصر.)39 ،2010 ،

كمف أكائؿ التعريفات االصطبلحية التي ظيرت لمحرب النفسية ،ذلؾ التعريؼ األمريكي

الذم يقكؿ" :أف الحرب النفسية ىي استخداـ أم كسيمة بقصد التأثير عمى الركح المعنكية ،كعمى
سمكؾ أم جماعة لغرض عسكرم معيف" (نصر.)90 ،1986 ،

كيشير معجـ المصطمحات الحربية األمريكية لتعريؼ ىذا المصطمح إلى أنو يتضمف

" استخداـ مخطط مف جانب الدكلة في كقت الحرب أك في كقت الطكارئ إلجراءات دعائية بقصد

التأثير عمى أفكار كعكاطؼ كمكاقؼ كاتجاىات كسمكؾ جماعات أجنبية عدائية أك محايدة أك
صديقة بطريقة تعيف عمى تحقيؽ سياسة الدكلة كتحقيؽ أىدافيا" (عبد اهلل.)22 ،1997 ،

كظير تعريؼ أيضان لمبحرية األمريكية عاـ  ،1946كأعيد طباعتو في عاـ  ،1950جاء فيو:

"أف الميمة األساسية لمحرب النفسية ىي فرض إرادتنا عمى إرادة العدك ،بفرض التحكـ في أعمالو
بطرؽ غير الطرؽ العسكرية ،ككسائؿ غير الكسائؿ االقتصادية" كجاء في ىذا التعريؼ" ،أف
الحرب النفسية قد تككف قصيرة المدل فتشمؿ :الدعاية االستراتيجية ،دعاية القتاؿ ،نشر األخبار،

خداع العدك بطريقة منظمة محكمة ،دعاية سرية ،كقد تككف بعيدة المدل فتتضمف :نشر األنباء
بطريقة مستمرة ،كبكسائؿ شتى ،بغرض مساعدة السياسية الخارجية لمدكلة ،كرفع سمعتيا،

كالحصكؿ عمى العطؼ كالتأييد"( الككيؿ.)27 ،1986 ،

كعرفيا (التيؿ) تعريفان آخ انر يسيـ في قير العدك أك التأثير في سمككو فيقكؿ" :إف الحرب

النفسية ىي الحممة الشاممة التي تستخدـ فييا كؿ األجيزة كاألدكات المتاحة لمتأثير في عقكؿ

كمشاعر جماعة معينة كاحبلؿ مكاقؼ أخرل تؤدم إلى سمكؾ يتفؽ مع مصالح الطرؼ الذم

يشف ىذه الحرب" (ماركك.)16 ،1973 ،

كالحرب النفسية بيذه الصفة كحممة شاممة ،ال تستخدـ في كقت الحرب أك إعبلف الطكارئ،

فقد تشف قبؿ الحرب العسكرية ،أك أثنائيا ،أك في أعقابيا ،فيي عممية تمتاز باالستم اررية،

كتيدؼ إلى إحداث تغيير في سمكؾ المستيدفيف مستخدمة جميع الكسائؿ المتاحة.

كتعرؼ دائرة المعارؼ البريطانية الحرب النفسية بأنيا "استخداـ الدعاية التي تساندىا

إجراءات عسكرية أك سياسية أك اقتصادية ضد العدك بيدؼ إضعاؼ ركحو المعنكية كتحطيـ
إرادة القتاؿ كالمقاكمة لديو ،كفي بعض األحياف الستدراجو التخاذ مكاقؼ تناسبو" (باىبرم،

.)31 ،2003

كعرفيا صبلح نصر بأنيا" :االستخداـ المعني بو ألم نكع مف كسائؿ اإلعبلـ بقصد التأثير

في عقكؿ كعكاطؼ جماعة معينة معادية ،أك جماعة محايدة ،أك جماعات صديقة أجنبية لغرض

استراتيجي أك تكتيكي معيف" (نصر.)436 ،1967 ،
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كمف التعريفات األكثر شيكعان ىك تعريؼ الحرب النفسية بأنيا "نكع مف القتاؿ النفسي ال يتجو

إ ال إلى العدك كال يسعى إال لمقضاء عمى إيماف المستقبؿ بذاتو كبثقتو في نفسو ،كبعبارة أخرل

ىي تسعى ال إلى االقناع كاالقتناع كانما تيدؼ تحطيـ اإلرادة الفردية ىدفيا أكثر اتساعان كلكف

دائرة فاعميتيا أكثر تحديدان ،ىي تسعى إلى القضاء عمى اإلرادة كلكنيا ال تتجو إال إلى الخصـ

أك العدك" (ربيع.)33 ،1989 ،

كىناؾ تعريؼ يحدد الحرب النفسية بأنيا" :معمكمات أك أفكار أك مذاىب أك اتجاىات ،أك

نداءات خاصة ،تنشر كتذاع أك تكزع لتؤثر في آراء كمعتقدات كانفعاالت كاتجاىات كسمكؾ فرد

أك جماعة أك شعب بأكممو دكف استعماؿ العنؼ ،لكي يستفيد الجانب الذم يكاجييا بشكؿ مباشر
أك غير مباشر" (عبد الحميد.)12 ،1971 ،

إف أم غرض مف أم ىذه التعاريؼ ىك فرض اإلرادة عمى العدك بغرض التحكـ في أعمالو

بطرؽ غير الطرؽ العسكرية ،ككسائؿ غير الكسائؿ االقتصادية ،ألف الحرب النفسية ،أم عمؿ

مف شأنو اف يجبر العدك عمى أف يحكؿ رجالو كعتاده مف الجبية النشطة ،كيجعمو يقيد رجالو

كأسمحتو في منطقة معينة ،استعدادان ليجكـ لف يأتي ،كذلؾ ما يسمى (التمكيو) مف خبلؿ عمميات

الحرب النفسية ،قصيرة المدل أك بعيدة المدل ،بما يسمى حديثان " االستراتيجية كالتكتيؾ"

(الكيبلني.)46 ،1975 ،

كيقاؿ عف الحرب النفسية أنيا مرحمة المخابرات التي تستخدـ فييا المعمكمات استخدامان

ىجكميان اعتدائيان بقصد تسميـ األفكار ،فيي عمميات المخابرات التي تستخدـ اآلراء لمتأثير في
السياسة ،إنيا تتعامؿ مع األفكار كاآلراء ،كالعقائد ،كانتقاليا مف شخص إلى آخر ،إنيا تعمؿ

دكمان عمى نقيض الحرب العسكرية التي يفرض فييا المنتصر رغبتو عمى الميزكـ بالعنؼ ،أك
التيديد باستخداـ العنؼ (حاتـ.)510 ،1993 ،

كعمى الرغـ مف تعدد التعريفات ،كما تتضمنو مف نقاط يمتقي عندىا الباحثكف ،إال أف ىناؾ

مف يتحفظ عمى مفيكـ الحرب النفسية كما تمثميا ىذه التعريفات التي حصرت الحرب النفسية

عمى الدعاية كاإلجراءات اإلعبلمية ،أك في كسائؿ غير فتاكة ،كيرل أصحاب ىذا الرأم أف

الحرب النفسية تتكخى إحداث تغيير في السمكؾ العاـ لمعدك بطريقة تتناسب كأىداؼ مستخدميا،
مستعممة كسائؿ يتجاكز تأثيرىا النفسي التأثير الجسماني كيغالبو ،إذ يمكف ليذه الكسائؿ أف
تتضمف أدكات عسكرية ،ككذلؾ الكسائؿ غير العسكرية كاإلجراءات االقتصادية كالدبمكماسية،

كالتجسس ،كالطابكر الخامس جزءان ال يتج أز مف الحرب النفسية ،كطبقان ليذا المفيكـ عرفت
الحرب النفسية بأنيا "نكع مف القتاؿ النفسي ال يتجو إال لمعدك كال يسعى إال لتحطيـ النكاحي
المعنكية لو بجميع الكسائؿ ،لمقضاء عمى أية صكرة مف صكر الثقة بالنفس ،التي قد تكلد فيو

المقاكمة أك عدـ اإلذعاف أك االستسبلـ" (سميسـ.)10 ،2004 ،
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كعبر ما تقدـ مف تعريفات لمحرب النفسية كالرؤل التي تناىض بعض ِ
ىذه التعريفات يميؿ

الباحث إلى أف الحرب النفسية تنطكم تحت مفيكـ القكة الناعمة ،كاألدكات العسكرية ال تعتبر مف
كسائؿ الحرب النفسية ،كلكنيا ال تنفؾ عنيا ،كتصاحبيا خبلؿ كقت الحرب أك كقت الطكارئ أك

قبميا كبعدىا ،كىي مف أخطر الكسائؿ التي تستخدـ لتحطيـ معنكيات الخصـ كتحطيـ ركح القتاؿ

لديو ،كزعزعة الثقة بإيمانو كبقيادتو،

بأنيا" :حرب

ىجكمية مخططة مف جانب دكلة معينة ،مستخدمة كافة الكسائؿ المتاحة ،المكتكبة أك المسمكعة
أك المرئية ذات البعد الفكرم كالعاطفي ،بغية تحطيـ قكة الخصـ المعنكية ،كالتأثير عمى اتجاىاتو

لتحقيؽ غاياتيا كأىدافيا بأقؿ الخسائر".

ب -لمحة تاريخية لمحرب النفسية:
ُعرفت الحرب النفسية منذ قركف بعيدة ،حيث حاكؿ الفبلسفة كالعمماء القدامى الكصكؿ إلى

أعماؽ النف س البشرية في دراساتيـ كأبحاثيـ ،إذ أف اإلنساف معقد التككيف بتأثر سمككو بكثير مف
العكامؿ الظاىرة كالخفية ،كىك يستجيب لدكافع بعضيا تنبثؽ مف نفسو كبعضيا تنبعث مف البيئة
التي يعيش فييا كاالستجابة ليذه الدكافع ىي التي تصنع شخصيتو كتحدد سمككو كمكاقفو
كاتجاىاتو ،كيعزك المؤرخكف أصكؿ الحرب النفسية إلى قبؿ الميبلد بقركف إذ عرفيا أباطرة
الركماف فاستخدمكا األدب في الحرب النفسية ،كما عرفيا الصينيكف عندما أدرككا أىمية
الشخصية كالتثقيؼ الذاتي عبر تاريخيـ ،مؤكديف أىمية األساليب النفسية في تحقيؽ النصر ،إذ

قاؿ القائد الصيني (صف تزك) في كتاب الحرب الذم ألفو في القرف الخامس قبؿ الميبلد" :كؿ
الحركب تقكـ عمى الخداع ،كليذا عندما تككف قاد انر عمى اليجكـ ،يجب أف تتظاىر بأنؾ غير
قادر ،كحينما تقترب اجعؿ العدك يشعر بأنؾ بعيد ،كحينما تككف بعيدان اجعمو يشعر بأنؾ قريب،
اخمؽ اضرابات عند العدك كاسحقو" ،كقاؿ" :ال قيمة أف نحارب كننتصر في كؿ المعارؾ كلكف
تحطيـ مقاكمة العدك بدكف قتاؿ ىك النصر" (.)Lasswell, 1958, 21-23
كبذلؾ برع الصينيكف في الحرب النفسية منذ أقدـ العصكر ،حيث أدرككا أىمية العبلقات
الفردية في تككيف التحالفات ،كأعطكا لمتثقيؼ الذاتي أىمية كبرل ،كقد أصبحكا بذلؾ مف الركاد
في تقكيـ األفكار كتحكيؿ االتجاىات (.)Karmer, 1952, 78
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أما الحرب النفسية في اإلسبلـ ،فقد جاءت في القرآف الكريـ ،فمف اآليات التي تحض عمى
ىذه الحرب قكلو تعالى " كأعدكا ليـ ما استطعتـ مف قكة كمف رباط الخيؿ ترىبكف بو عدك اهلل
كعدككـ كآخريف مف دكنيـ ال تعممكنيـ اهلل يعمميـ كما تنفقكا في سبيؿ اهلل يكؼ إليكـ كأنت ال
تظممكف" (األنفاؿ ،)60 ،كمف األمثمة الحية لمحرب النفسية ،التي أدخمت الرعب كاليمع في نفكس
األعداء ،ككاف نتيجتيا االنتصارات لمجيكش اإلسبلمية ،ىزيمة أكبر امبراطكريتيف في ذاؾ الزماف
الركمانية كالفارسية ،كما يؤكد أف المسمميف ُنصركا بالرعب ،قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ:

"أعطيت خمسان لـ يعطيف أحد مف قبمي ،نصرت بالرعب مسيرة شير( "..أخرجو البخارم) .كما

تشير بعض المؤلفات العربية إلى استخداـ الحرب النفسية في عصر اإلسبلـ ،ففي كتاب
(الحرب) لمدينكرم ُيشير إلى اتّباع األمكييف أساليب القسكة كالعنؼ إلذابة الدعكات المناىضة

ليـ.

كاستخدـ المغكؿ الجاسكسية لمحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة لشف حمبلتيـ ،كلجأكا إلى
االشاعات كغيرىا مف كسائؿ المبالغة لتجسيـ عدد قكاتيـ كعنؼ جنكدىـ ،كلـ يكف ييميـ ما
دامكا ينتفضكف مف الخكؼ كالرعب ،كقد كصؼ األكركبيكف خيالة المغكؿ الضاربة بأنيا جحافؿ
ال حصر ليا ،كاف كانت أقؿ مف ذلؾ ،ألف عمبلء المغكؿ كانكا ييمسكف بمثؿ ىذه القصة في
الطرقات (نصر.)62 ،1967 ،
ت -تطور مفيوم الحرب النفسية:
شيدت الحرب النفسية تحكالن جذريان في بداية الحرب العالمية األكلى .ففي ىذه الحرب
تحكلت الحرب النفسية مف كسيمة عرضية إلى أداة عسكرية (زىراف )354 ،1977 ،حيث بدأ
االستخداـ المنظـ لكسائميا المباشرة كغير المباشرة ،كأعيد تنظيـ الدعاية بعد الحرب مف قبؿ
كككنكا لجنة مؤلفة مف عدة دكؿ ليذا الغرض،
الحمفاء ،كأنشأكا إدارة لمدعاية ضد العدكّ ،
فاشتركت فييا المممكة المتحدة كالكاليات المتحدة كفرنسا كايطاليا (فريزر ،)6 ،1960 ،كقد تفكؽ
الحمفاء في استخداـ مثؿ ىذه الحرب كتطبيقاتيا ضد خصكميـ دكؿ المحكر الذيف اعتمدكا عمى
المنشكرات فقط.
إال أف كركد المصطمح بالصيغة العممية المخططة كالتكجيو النفسي المدركس يعكد إلى
بداية الحرب العالمية الثانية ،إذ كانت النشاطات الغير عسكرية في الحرب العالمية الثانية تسمى
36

(الدعاية) .كنظ انر ألىمية الحرب النفسية أنشأ ليا ىتمر ك ازرة خاصة بالدعاية كالتنكير كاإلرشاد،
كعيف كزي انر ليا ىك (جكزيؼ جكبيؿ) كاستخدما ما نطمؽ عميو اليكـ الطريؽ السطحي في اإلقناع،
مف أجؿ إقناع الجميكر المستيدؼ مف دعايتيا ،كلـ تكف ىذه الدعاية تيتـ كثي انر بالمبادئ
األخبلقية محتجة في ذلؾ بأف النصر ىك أىـ األىداؼ كىك االنتصار الكاسح (النجار،2005 ،
.)34
كشاع ت الحرب النفسية بعد الحرب العالمية الثانية كتطكرت كانتشرت بشكؿ ممحكظ نتيجة
التطكر في العمكـ التقنية ،كظيرت مدارس متخصصة في الحرب النفسية منيا األمريكية
كالبريطانية كالركسية ،كتطكرت تطك انر كبي انر في زمف العكلمة.
كتعكد سرعة انتشارىا في الكاقع إلى التقدـ الكبير الذم أحرزتو العمكـ النفسية
كاالجتماعية كالسياسية في معرفة العكامؿ التي تؤثر عمى السمكؾ اإلنساني ،سكاء أكاف اإلنساف
كحده أك منظمان ضمف جماعة ،لقد أصبح استخداـ الحرب النفسية مع تكفر كسائؿ اإلعبلـ
كاالتصاؿ الجماىيرم أكثر اتساعان ،كالتي أمكف بكاسطتيا الكصكؿ إلى المبلييف مف الناس
لمحاكلة التأثير عمييـ إلقناعيـ بقضايا كمكضكعات معينة أك تغيير اتجاىيـ كمعتقداتيـ
كسمككيـ في مسار معيف (بدر.)205 ،1974 ،
كاختمؼ اصطبلح الحرب النفسية بيف مدارسيا ،كيرجع ذلؾ إلى اختبلؼ المفيكـ ،فمثبلن
عرفو األمريكيكف باسـ الحرب
البريطانيكف يطمقكف اسـ "الحرب السياسية" عمى النشاط الذم ُي ّ
النفسية ،كذلؾ ما قالو (الديسبلس) بأف الحرب السياسية مرادفة لمحرب النفسية ،ككتب (جكف

سككت) كىك مؤلؼ أمريكي كتابان تحت عنكاف (الحرب السياسية) قاؿ فيو "إنيا تتضمف األنشطة
التي يطمؽ عمييا الجيش حربان غير تقميدية ،كالتي تطمؽ عمييا البحرية حربان خاصة" (المخمؼ،
 ،)15 ،1992كفي عاـ  1953أصبحت الحرب النفسية تعني :الحرب الباردة -كىك مصطمح
يطمؽ عمى حالة الصراع كالتكتر كالتنافس بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاإلتحاد السكفيتي
سابقان كحمفائيـ ، -كبيف الحرب الثانية كحتى اآلف ،أصبحت الحرب النفسية المستمرة ،ال ىي
حرب معمنة ،كال ىي حرب سبلـ حقيقي ،إنيا الحرب الباردة ( زىراف.)399 ،1977 ،
كعمى الرغـ مف شيكع استخداـ مصطمح الحرب النفسية ،ككثرة استعماالتو ،فيناؾ في
الكاقع أكثر مف اسـ يطمؽ عمى ىذه الحرب ،فمنيـ مف يسمييا مثبلن :الحرب الباردة ،أك حرب
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األعصاب ،أك حرب األفكار ،أك الحرب الدفاعية ،كغير ذلؾ مف مفاىيـ استخدمت كبديؿ لمفيكـ
الحرب النفسية أك مرادؼ ليا (حسكنة كالصالح.)2 ،2004 ،
كتعتبر الحرب النفسية اليكـ مف األركاف األساسية لمعمؿ السياسي كالعسكرم في جميع
الدكؿ المتقدمة .كتعد جزءان مف النشاطات السياسية كالعسكرية كاالجتماعية كاالقتصادية
كاإلعبلمية ،كالتي تكجو مف قبؿ دكلة ما بغرض تدمير الركح المعنكية لدل العدك ،كيمكف في
كثير مف األحياف أف تستخدـ كأسمكب بديؿ عف دكر القكات المسمحة ،كما يمكف استخداميا أثناء
السمـ بغرض تعزيز قدرات القكات المسمحة ،كتفعيؿ دكرىا القتالي ،كىذا يعني أف محكر
اىتماماتيا كسب الحرب بدكف عنؼ أك أم شكؿ مف أشكاؿ القتاؿ العسكرم (المصرم،2004 ،
ص.)54

شاوُاً :األهذاف انعامح نهحشب انىفسُح:
إف أىـ ىدؼ تسعى إليو الحرب النفسية قديمان كحديثان ىك زرع الخكؼ في نفكس مف تُكجو
إلييـ ،ألف أفعاؿ الخكؼ نفسيان متعمؽ بغريزة حب الحياة ككراىية المكت ،كيترتب عمى الخكؼ
اليرب مف المعارؾ ،كفي غيرىا عدـ الشعكر باألمف كاالستقرار في الحياة بقمؽ دائـ

( النجار،

 )74 ،2005كاف اإلجراءات كالنشاطات التي تقكـ بيا الجيات التي تباشر الحرب النفسية تككف
ذات اتجاىيف :داخمي لدعـ المعنكيات كخارجي ليدميا ،األكؿ ييدؼ إلى ايجاد كتعزيز الركح
المعنكية كاإلرادة لدل األمة ،كالثاني ييدؼ إلى تحطيـ المعنكيات كتدمير اإلرادة لدل

العدك(الدباغ )49 ،1998 ،كما ال تعرؼ الحرب النفسية حالة ح ٍ
رب أك سمـ ،سكاء أكانت ىناؾ
معارؾ حربية أك لـ تكف فيي مستمرة في عمميا عمى المستكييف الداخمي كالخارجي معان ،كيعكد
السبب في ذلؾ إلى أننا نعيش في عصر أضحت فيو حاالت الحرب كالصراع بيف عقائد

كأيديكلكجيات انقسـ فييا العالـ إلى كتؿ كمعسكرات تتحرؾ كؿ منيا كفؽ رؤل كأيديكلكجيات

معينة ،لذا فإف الحرب النفسية في ديناميكية حركتيا كتكجييا إلى اإلنساف تستيدؼ تحقيؽ

السيطرة عمى اإلرادة لتدعيـ الصديؽ أك تحطيـ العدك أك الحفاظ عمى حياد المحايديف عمى أقؿ

تقدير إذا لـ تسع إلى استقطابيـ كتجييرىـ لصالح غايات القائـ بالحرب النفسية كأىدافو بعد
التأثير عمى آراءىـ كمكاقفيـ كاتجاىاتيـ عبر شف ىجكـ عنيؼ عمى القكل الركحية كالنفسية
كالمعتقدات الثابتة لدل الخصـ لزعزعتيا أك تقكية مكقؼ الصديؽ كتعزيز االعتقاد بقدرتو أك

تعزيز صحة المكقؼ الحيادم لممحايديف(عمار.)111 ،1967 ،
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كنستنتج مف تعريفات الحرب النفسية أنيا تعمؿ كفؽ خطط محددة ،تتكجو نحك عقؿ

اإلنساف كنفسيتو ،فيي تعمؿ عمى عدة اتجاىات ،أكليا الخصكـ كاألعداء .حيث تيدؼ الحرب
النفسية في النياية إلى شؿ عقؿ العدك كتفكيره كقمبو ،بغرض تحطيـ معنكياتو كالقضاء عمى

المقاكمة عنده" (السكرم ،1991 ،ص ،)148كتعمؿ الحرب النفسية عمى تحقيؽ أىدافيا في
جبيتيف تضـ الخارجية منيا التالي (نكفؿ.)72-71 ،1989 ،

األعداء :سكاء أكاف ىذا العدك دكلة أك مجمكعة حزبية معارضة أك كتمة عسكرية أك حمفان

مف األحبلؼ أك اتجاىان سياسيان أك فكريان معينان ،لذا فيي تستيدؼ تحطيـ العدك كالحاؽ اليزيمة لو
كتشكيو كؿ دعكل يستند إلييا كتثبيط معنكياتو.

األصدقاء :فأنيا تعتنؽ كجيات نظرىـ كتحمميا كتدافع عنيا ،كتعمد دائمان عمى تأكيد ِ
ىذه

الصداقة كاطرادىا.

المحايديف :إذ تستيدؼ العمؿ بكافة الكسائؿ مف أجؿ كسبيـ إلى جانب القضية التي

تتصدل لمدفاع عنيا كفؽ غايات مصدر الحرب النفسية كأىدافو ،أك الحفاظ عمى حياديتيـ.

أما عمى الجبية الداخمية فيي تعمؿ بالكسائؿ كافة بغية إقناع الشعب بأف قضيتو عادلة،
كالحفاظ عمى معنكياتو مرتفعة ،كالعمؿ الدائـ عمى تأكيد ىيبة القادة كتصكيرىـ كمثؿ عميا

لبلقتداء بيـ ،كتكجيو الحقد كالكره المباشر كحشده ضد العدك ،كتكجيو الجبية الداخمية كبمكرة
بنائيا الفكرم كاالجتماعي في سياؽ كاحد.
كمف تصنيؼ األىداؼ التي ترمي إلييا الحرب النفسية إلى:

أ -األىداف السياسية:
تسعى إلى خمؽ التناقضات بيف الفئات المختمفة ،كالتفرقة بيف األحزاب كبيف القكات
المسمحة كباقي قطاعات الشعب المدنية (العيسكم .)44 ،2004،كبث الشؾ كاليأس في إمكانية

الصمكد كالتصدم كتحقيؽ النصر لدل العدك ،كردع الدكلة المعادية كارغاميا عمى التخمي عف

األعماؿ العسكرية كتحطيـ تحالفاتيا السياسية عمبلن بالمبدأ القائؿ (مف ال تكسبو كصديؽ اعمؿ
عمى أف يظؿ عمى الحياد) (الدباغ ،1998 ،ص .)50كتكجيو االتيامات إلى النظاـ الحاكـ

ككصفو بالدكتاتكرية كذلؾ إليقاع الفتنة بيف الشعب كالنظاـ ،كالكصكؿ لحالة مف االرباؾ لدل

صانعي القرار ،مما يؤثر عمى إرادة الخصـ كبالتالي التحكؿ مف األعماؿ العسكرية كتغيير

الخطط كاألىداؼ إلى جية أخرل (شفيؽ.)286 ،2004 ،

39

ب -األىداف العسكرية:
كىناؾ أىداؼ تتعمؽ بالنكاحي العسكرية ،كتتضح ىذه األىداؼ مف خبلؿ تحطيـ إرادة جيش
العدك القتالية كتحطيـ معنكياتو ،كتشكيكو في قيادتو العسكرية كزرع الفرقة بيف صفكفو ،كدفعو

لمقياـ بأعماؿ ضد مصمحة جيشو كدكلتو كضد األىداؼ العسكرية كالسياسية المراد منو تحقيقيا،
كدفعو لمفرار أك االستسبلـ كمف ثـ تحقيؽ اليزيمة في صفكفو (الدباغ ،1998 ،ص.)50

ت -األىداف عمى الصعيد االجتماعي:
تتمثؿ في إحداث الفكضى كالبمبمة عمى المستكل الشعبي لمتأثير عمى ق اررات القيادة ،كاظيار

األزمات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ،كبث ركح الكراىية في المجتمع لتفكيؾ النسيج

كالمحمة المجتمعية ،كتغيير فكر كمعتقدات الجماىير لمكقكؼ ضد فكرة الحرب ،كبث الرعب في

قمكبيـ.

أما أىدافيا عمى مستكل القيادات ،فتكمف أىدافيا بتأليب الشارع عمى قيادتو ،كتصكيرىا

بالفساد في الجانبيف المالي كاإلدارم ،كأنيا ال تصمح لمقيادة ،مما يكلد نكع مف اإلحباط كعدـ

المصداقية في القيادة ،التي تؤدم لخمخمة الجبية الداخمية مف جانب ،كالتأثير عمى ق اررات القيادة
مف جانب آخر.

شانصاً :انخصائص انعامح نهحشب انىفسُح:
تشكؿ الحرب النفسية أداة ىامة ألغمب النظـ السياسية المختمفة ،فيي تمثؿ أداة فعالة ضد
العدك في الصراع العسكرم ،التي تستخدـ كافة الكسائؿ إلضعاؼ العدك كتدميره ،كىي تتكجو
ضد عقيدة كشجاعة العدك في القتاؿ ،كىي نكع مف القتاؿ الذم ال يتجو إال لمعدك ،كتتصؼ

الحرب النفسية بخصائص ىامة كخصكصان بعد أف أصبحت فنان كعممان لو خصائصو ،ومف

الخصائص اليامة لمحرب النفسية (السكرم:)149 ،1991 ،

 ال تسعى لئلقناع كانما غايتيا تحطيـ القكة المعنكية كالنفسية لمخصـ مكضع اليجكـ. ال تتجو إال لمعدك ألف الحرب النفسية صكرة مف صكر القتاؿ كالقتاؿ ال يمكف أف يككفإال مع العدك.

 زعزعة إيماف العدك بأىدافو كمبادئو كذلؾ عف طريؽ إثبات استحالة تحقيؽ ىذه المبادئكاألىداؼ.

المياجـ ،كاتخاذ ىذا النجاح الذم لـ
 استغبلؿ بعض االنتصارات التي أحرزىا الطرؼ ُيستطع الخصـ أف يصؿ إليو كسيمة إلضعاؼ الثقة في عقيدتو كفي نفس ىذا األخير
الذم لـ يقدر لو ىذا النجاح.
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كمف خصائص الحرب النفسية المتعددة (سعدات :)122 ،2013 ،أنيا تسعى لتحطيـ

الكحدة المجتمعية كالنفسية لمخصـ ،ببعثرة الجيكد كبمبمة القكل السياسية كالسعي لتناحرىا،
كالتشكيؾ في سبلمة كعدالة اليدؼ أك القضية ،كزعزعة الثقة لدل الخصـ بإحراز النصر كبقكة،
كاستغبلؿ أم انتصارات في إضعاؼ عقيدة الخصـ ،كتفتيت حمفاء الخصـ ككسب المحايديف،

كتحقيؽ أىداؼ كمصالح الطرؼ األكؿ في ذلؾ.

كبالرغـ مف أنيا ال تتجو إال إلى الخصـ ،كلكف ىذا ال يمنع مف استخداميا في تقكية الركح

المعنكية لممجتمع المحمي ،كذلؾ بتقكيتو لمكاجية الحرب النفسية لمخصكـ كلذلؾ فيي تأخذ

األبعاد التالية (جبريؿ ،2008 ،انترنت):
-

تتجو إلى خمؽ التقارب مع العناصر المحايدة كنطاؽ األسرة الدكلية.
تسعى إلى خمؽ التشتت في نفسية القكل العسكرية المعادية.

كيضيؼ الباحث ،أف مف خصائص الحرب النفسية أنيا ال تتميز بالصبلبة كتعتبر مف القكة

الناعمة ،التي تسعى الختراؽ صبلبة العدك كتحكيمو إلى الحالة الرخكة ،كما أنيا استخداـ معنكم
لمقكة العسكرية ،التي تساىـ في تحقيؽ االنتصار بأقؿ الخسائر ،كليا دكر مؤثر في تقميؿ أمد

الحرب ،كتحقيؽ االنتصار بأسرع كقت.
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انمثحس انصاوٍ

ظزوس وأهذاف انحشب انىفسُح اإلسشائُهُح ضذ انفهسطُىُُه
ارتبط استخداـ الحرب النفسية اإلسرائيمية مع نشأة الحركة الصييكنية نفسيا ،فقد قاـ العدك

الصييكني باستخداـ الدعاية بشتى أنكاعيا متزامنان مع إنشاء المؤسسات اإلرىابية التي اعتمدت

عمى القكة في جميع صكرىا مف إرىاب كقتؿ كتدمير ،ككاف اليدؼ األساسي مف ذلؾ تعبكيان كىك
جمع شتات الييكد مف دكؿ العالـ كتكطينيـ في فمسطيف ليتسنى ليـ إنشاء كيانيـ معتمديف عمى

السياسية التكسعية كاالستيطاف المرتبط بالقتؿ كالعدكاف.

كفي ىذا الصدد يشير سعد الديف الشاذلي رئيس ىيئة أركاف الجيش المصرم إباف حرب

عاـ  1973في مقابمة تمفزيكنية في مقكلة مفادىا" :أف الحرب النفسية كراء ىزيمة العرب عاـ

 ،1967حيث صكرت إسرائيؿ نفسيا أنيا الجيش الذم ال ييزـ ،كاستخدمت أبشع أنكاع األسمحة
النفسية مف تركيج لئلشاعات كاستقطاب لمعمبلء كبث السمكـ داخؿ الجبيات العسكرية العربية
كأساليب أخرل حتى استطاعت ىزيمة العرب مجتمعيف معتمديف عمى ىذا النكع مف الحركب

الحديثة" (المصرم ،2004 ،ص.)60

كيقكؿ (مناحيـ بيغف) رئيس كزراء إسرائيؿ األسبؽ" :يجب أف نعمؿ كلنعمؿ بسرعة فائقة

قبؿ أف يستفيؽ العرب مف سباتيـ ،فيطمعكا عمى كسائمنا الدعائية ،فإذا استفاقكا ككقعت بيف
أيدييـ تمؾ الكسائؿ كعرفكا أسسيا ،فعندئذ سكؼ لف تفيدنا مساعدات أمريكا كتأييد بريطانيا

كصداقة ألمانيا ،عندىا فقط سنقؼ أماـ العرب كجيان لكجو مجرديف مف أفضؿ أسمحتنا كال نعمـ
لمف ستككف الغمبة ،ألنيا أقكل أسمحة قمنا باستخداميا ضد العرب ،كال يمكف أف تككف األسمحة

التي تدمر البنياف كتقتؿ األنفس كتحطـ الجيكش كانما ىي حربنا الدعائية المعتمدة عمى تقكيض
إرادتيـ كقتؿ ركحيـ المعنكية ،كىي ببل أدنى شؾ حربنا النفسية طكيمة األجؿ" (أبك حبمة،

.)2014

أوالً :مشاحم انحشب انىفسُح اإلسشائُهُح:
مرت الحرب النفسية الصييكنية بعدة مراحؿ ،ككاف لكؿ مرحمة طابعيا كمنطمقاتيا

كمقكالتيا الخاصة ،كما حممت أىدافان خاصة ،كاستخدمت خبلليا أساليب الدعاية كاإلعبلـ
النفسي لمتأثير عمى الرأم العاـ كىي عمى النحك التالي:

المرحمة األولى :تمتد منذ الثكرة الفرنسية  1789حتى انعقاد المؤتمر الصييكني األكؿ في عاـ
 1897ككانت الدعاية الييكدية في ىذه المرحمة عبارة عف حمبلت ثقافية تدعك إلى الصييكنية،

حيث استخدمت األدب كاعادة كتابة التاريخ لمدفاع عف الشخصية الييكدية ،فيي مرحمة تميزت
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بالتمييد لمدعكة الصييكنية (الدباغ ،1998 ،ص  .)264كالدفاع عف الطابع الييكدم ،كذلؾ
إلحياء الشعكر بأف الييكدم ال يختمؼ عف غيره ،كأف عميو أف ينظر إلى اآلخريف نظرة المساكاة

ال نظرة التبعية ،كتعرؼ قيمة ىذه المرحمة مف خبلؿ معرفة كضع الييكدم في المجتمعات التي
كاف يعيش فييا ،كأنو كاف منبكذان ،يشعر بالذؿ كاالحتقار مف قبؿ اآلخريف (ربيع.)60 ،1974،

المرحمة الثانية :تبدأ قبيؿ القرف العشريف منذ المؤتمر الصييكني األكؿ في باؿ بسكيس ار عاـ
 1897كىذه المرحمة كضع فييا (ىرتزؿ) كتابو عف الدكلة الييكدية ،كأصبحت الدعاية الكجو

اآلخر لمتكجو السياسي ،أم تييئة الرأم العاـ العالمي لمدعكة إلى جمع الشتات كانشاء الكياف
الصييكني ،مع القياـ بعممية تخدير كتعتيـ كاممة لحقيقة أىداؼ الحركة الصييكنية .كفي ىذه

المرحمة تبمكر الفكر الييكدم بإيجاد الحركة الصييكنية ،كىي الحركة السياسية التي تزعميا
(ىرتزؿ) ككقفت نفسيا عمى إيجاد كطف لمييكد ،يجتمعكف فيو ،كاف كانت األفكار الصييكنية
المؤسسة لممنظمة الصييكنية العالمية ،كجدت قبؿ نياية القرف التاسع عشر عند كؿ مف

الحاخامات (ييكدا القالعي ،زفي ىيرش كاليشر ،مكشيو ىس..الخ) (النجار ،2005 ،ص.)200

كفي ىذه المرحمة تمركزت الصييكنية في جنيؼ ،كأنشأت لجنة اإلعبلـ العاـ عاـ 1929

في الكاليات المتحدة األمريكية ،حيث استطاعت ىذه المجنة أف تدفع بإرساؿ نصؼ مميكف برقية
إلى البيت األبيض ،كأف تحقؽ تجمعان ضـ ربع مميكف ييكدم يصيح باألغنية الييكدية التقميدية

"إذا نسيتؾ أنت يا بيت المقدس فمتصب ذراعي اليمنى بالشمؿ" (ربيع.)62-61 ،1974 ،

المرحمة الثالثة :تمتد منذ عاـ  1939كحتى إنشاء إسرائيؿ في فمسطيف  1948ككاف تركيز
الدعاية الصييكنية في ىذه المرحمة عمى خمؽ تيار قكم مف الرأم العاـ األمريكي يقكد إلى تبني
السياسة االمريكية ميمة الدفاع عف شرعية اقامة دكلة ييكدية ككذلؾ خمؽ تيار مف الرأم العاـ

العالمي ليحصؿ الكياف الصييكني عمى الشرعية الدكلية (الدباغ ،1998 ،ص  .)264يقكده

مجمس الطكارئ الصييكني مف خبلؿ مسالؾ معينة ،بحيث تتبنى السياسة األمريكية ميمة الدفاع
عف شرعية إقامة دكلة ييكدية ،كفي ىذه المرحمة تتصؼ الدعاية الييكدية بأنيا داخمية ،كتنبع مف

مكاقؼ داخمية بقصد التحكـ في القكل السياسية األمريكية (النجار.)205 ،2005 ،

المرحمة الرابعة :تمتد قرابة عشريف عامان كذلؾ منذ االعتراؼ الدكلي الصريح بشرعية الكجكد
الييكدم ،كعمى رأس ىذه الدكؿ (ركسيا كأمريكا) كحتى حرب  1967في الخامس مف حزيراف،

كفي ىذه المرحمة تميزت الدعاية الصييكنية بأنيا دعكة سياسية داخمية كخارجية ،كما ركزت عمى
كسب المزيد مف تأكيد الشرعية كاالعتراؼ القانكني بالكياف الصييكني باإلضافة إلى استمرار
الدعاية لكسب التأييد كالدعـ العالمي مما يخدـ استمرار الكياف كنمكه .كفي الكقت نفسو خدرت

الرأم العاـ األمريكي كأقنعتو بادعاءات باطمة ،كمف أشيرىا تناقضان في التاريخ ،دعكاىـ التي
أطمقكىا في العالـ ،أنيـ جاؤكا إلى أرض قاحمة خالية مف السكاف ،أك أف سكانيا أىممكىا،
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كعجزكا عف النيكض بيا ،كأف الصييكنييف جاؤكىا رسبلن لمحضارة ،ليعمركىا بعد الخراب

كيزرعكىا بعد البكار كيصنعكىا بعد التأخر ،كأنيـ عادكا إلى بمدىـ األكؿ فمسطيف ،البمد الذم

ظير فيو أنبياؤىـ ،ككعدتيـ بو تكراتيـ ،كقاـ بو ىيكميـ المندثر(النجار" ،)2010 ،2005 ،ثـ

كضعت تكتيكان استراتيجيان لدعـ الغرب ليا في أم معركة فاصمة عمى أساس أف دكر إسرائيؿ

سيككف فقط كقاية نفسيا ال الرد عمى القكة بالقكة ،كما زالت تعابير الحرب الكقائية التي سادت

زمف حرب السكيس  1956ترف في آذننا ،كما زلنا نذكر كيؼ استقطبت إسرائيؿ جانبان ال يستياف
بو مف الرأم العاـ في العالـ"( ىاشـ ،1968 ،ص.)71

كيستنبط الباحث أف الحرب النفسية لمعدك الصييكني خبلؿ المراحؿ األربعة السابقة ىدفت

لتييئة القاعدة السياسية الدكلية لجمع الشتات الييكدم كانشاء كياف ليـ ،كاقناع الييكد باليجرة
إلى فمسطيف لبناء الدكلة الييكدية التي كعدكا بيا عمى أساس عقائد دينية ،كأنيا أرض الميعاد،

كأنيا أرض ببل شعب لشعب ببل أرض ،كأف لمييكد حقان تاريخيان في فمسطيف ،كما سعت الدعاية
الصييكنية لبمكرة رأم عالمي يدعـ إقامة الدكلة بشكؿ شرعي كقانكني مف خبلؿ المجتمع الدكلي،

بما يضمف استمرار كجكدىا.

المرحمة الخامسة :تمتد مف عاـ  1967كحتى حرب أكتكبر  1973كتركز الدعاية في ىذه
المرحمة عمى إبراز عنصر التفكؽ لمكياف الصييكني كقدرتو عمى حماية الشرعية في المنطقة مما

يحتـ اعتبار ارادتو في صنع سياسة المنطقة مع االستمرار في كسب الدعـ كالتأييد العالمي

(الدباغ ،1998 ،ص  ،)264كسعى الييكد إلى تيئيس العرب مف الحصكؿ عمى أم نصر عمى
الييكد ،كعمى الجيش الذم ال يقير ،كىذا ما يتبيف مف خطب الدكائر الحاكمة في إسرائيؿ

كخاصة خطب (أبا أيباف) كزير الخارجية حيث يقكؿ " :إف كاجب إسرائيؿ أف تجعؿ العرب
يائسيف تمامان مف مقدرتيـ عمى التصدم لمجيش اإلسرائيمي" ،كفي الكقت نفسو تسعى الدعاية
الييكدية عمى إشاعة ركح األمؿ في نفكس العرب حكؿ الكصكؿ إلى سبلـ مع الييكد ،كىكذا
يككف التبلعب باأللفاظ كاستخداـ التكتيؾ المتناقض في كقت كاحد(إماـ.)332 ،1975 ،

كيبلحظ الباحث أف المرحمة الخامسة قد تميزت بخكض إسرائيؿ حرب عاـ  ،1967كالتي

مني العرب فييا بيزيمة مكجعة ،فحاكلت إسرائيؿ تصكر نفسيا بأف لدييا تفكؽ عسكرم في
المنطقة العربية ،كبأف جيشيا ىك الجيش الذم ال يقير ،كأنيا دكلة حضارية متكاجدة في محيط
عربي متخمؼ ،كأنيا أداة لحماية مصالح الغرب في الشرؽ األكسط التي ييددىا العربي الذم

يممؾ الطاقة ،كيريد أف يمنعيا عنيـ.

المرحمة السادسة :كتمتد منذ عاـ  1973كحتى الحرب العراقية – اإليرانية كىي تركز عمى
الدعكة إلى السبلـ .كرغـ أف ىذ المفيكـ ىك منطمؽ بطبيعتو مف سياسة القكة ،إال أف جعؿ ىذا

المفيكـ يتدرج في منطمقات متتابعة ابتداء مف فكرة المفاكضات المباشرة كمرك انر بمفيكـ الحدكد
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اآلمنة ،البد كأف يعطي فكرة السبلـ داللة تختمؼ عف حقيقتيا (ربيع ،)91 ،1989 ،في الكقت

الذم تظير فيو القكة كالسيطرة كالييمنة ككجكب اعتبار القرار اإلسرائيمي في صنع سياسة

المنطقة.

المرحمة السابعة :مرحمة ما بعد الحرب العراقية اإليرانية (الدباغ .)165 ،1998 ،كتستمر ىذه
المرحمة مف كجية نظر الباحث حتى نشأة السمطة الكطنية الفمسطينية ،كما يميز ىذه المرحمة،

خكض إسرائيؿ عدة حركب ضد المقاكمة الفمسطينية في لبناف عاـ  ،1982كحزب اهلل في عاـ
 ،1996حيث صكرت إسرائيؿ ،المقاكميف الفمسطينييف كمقاتمي حزب اهلل بالمعتديف كاإلرىابيف
كذلؾ لتبرير اليجمات العسكرية كأعماؿ القتؿ كاإلرىاب.

كاعتمدت الحرب النفسية خبلؿ اندالع االنتفاضة الفمسطينية األكلى في عاـ  ،1987عمى

التعتيـ اإلعبلمي ،كتزكير األرقاـ كالتبرير لبعض األحداث ،كالتركيز عمى العنؼ الفمسطيني،

بيدؼ كسب تأييد الرأم العاـ العالمي ،كانتيت بالتكصؿ التفاقية السبلـ الفمسطينية

اإلسرائيمية(أكسمك) ،كقياـ السمطة الكطنية الفمسطينية.

كفي المرحمتيف السادسة كالسابعة ،أعادت إسرائيؿ قكلبة أىداؼ الحرب النفسية السابقة،

كبدأت بطرح مقكلة أف اإلسبلـ الخطر القادـ ،كأنيا ىي حامية الشرعية الدكلية كمقاكمة لئلرىاب،
كبدأت تطالب مرة ثانية بتجميع الييكد كبناء الييكؿ ،كأف أعماليا العسكرية تخدـ السبلـ العالمي.

كمف خبلؿ تتبع الحرب النفسية اإلسرائيمية كمراحميا ،كجد الباحث إمكانية إضافة مرحمة حممت

أىداؼ جديدة ليا كىي:

المرحمة الثامنة :كتبدأ ىذه المرحمة مف انتفاضة األقصى عاـ  ،2000فبدأ االعبلـ اإلسرائيمي
بالتفكير في آليات مكاجية تصاعد االنتفاضة كالمقاكمة الفمسطينية ،فاستيدفت الحرب النفسية

القيادة الفمسطينية ،كأشارت إلى السمطة الفمسطينية بالكياف اإلرىابي ،كأنيا فضمت العنؼ عمى
مسار المفاكضات .كاستمرت الحرب النفسية ضد القيادة الفمسطينية بشكؿ تدريجي بعد فشؿ

المحادثات في كامب ديفيد عاـ  ،2000كاتيمت القيادة الفمسطينية بالفساد كاحتضاف اإلرىاب
(المصرم )106 ،2004،حيث ىدفت لتغيير قيادة السمطة بقيادة جديدة ،ككاف نتيجتيا اغتياؿ
الرئيس ياسر عرفات.

كما استيدفت الحرب النفسية اإلسرائيمية المقاكمة الفمسطينية ،ككصفتيا بالتطرؼ كاإلرىاب،

مما أعطى إسرائيؿ المبرر لحصار قطاع غزة كالعدكاف عميو أكثر مف مرة.

كسعت الحرب النفسية اإلسرائيمية خبلؿ ىذه المرحمة تكجيو الرأم العربي بأف إيراف الشيعية

ىي الخطر الحقيقي عمى الدكؿ العربية ،كأنيا الداعمة لئلرىاب ،كعمى الدكؿ العربية التطبيع مع

إسرائيؿ مف أجؿ مكاجية النفكذ االيراني في المنطقة.
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شاوُا ً :أهذاف انحشب انىفسُح اإلسشائُهُح:
أ -األىداف االستراتيجية:
ىي أىداؼ كبرل كبعيدة المدل ،يستغرؽ تحقيقيا فترة زمنية طكيمة ،كقد كضعت إسرائيؿ

مجمكعة مف األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا كىي العمؿ عمى تثبيت نظرية التفكؽ اإلسرائيمي
بشكؿ مطمؽ ،كصكالن إلى تيئيس العرب مف جدكل محاكالت التصدم ،كأف إسرائيؿ دكلة باقية ال

تقير كال تزكؿ ،كاظيار إسرائيؿ بمظير الدكلة ذات اإلشعاع الحضارم في المنطقة كابراز عيكب
المجتمعات العربية ،كتكريس نكاحي التخمؼ كالرجعية كالديكتاتكرية فييا (حسكنة كالصالح،

 ،2004ص ،)303كتشكيؿ رأم عاـ عالمي بأف كجكد إسرائيؿ مرتبط بأمف العالـ كسبلمتو
كالبد مف المحافظة عمى ىذا الكجكد ،كدعكة الييكد في كافة أرجاء العالـ لمعكدة إلى إسرائيؿ عمى

أنيا أرض الميعاد ،كتكجيو الييكد لمتركيز عمى التطكر العسكرم ،ألنيـ يعيشكف في بيئة معادية
البد مف التفكؽ عمييا.

ب -األىداف التكتيكية:
ىي أىداؼ مؤقتة تتكافؽ مع أىداؼ العمميات الحربية المرحمية المراد تنفيذىا ،لتحطيـ رغبة

العدك في المقاكمة كدفعو لبلستسبلـ أك الفرار مف المعركة أك ترؾ الميداف متذرعان بحجج مختمفة.

كمف خبلؿ تحميؿ كقائع الحرب النفسية التي رافقت معارؾ العدك اإلسرائيمي ضد العرب نجد

أنيا تمحكرت حكؿ تحميؿ المسئكلية ببدء أم عدكاف لمجانب العربي ،ثـ التشكيؾ بالقيادة كتأليب
الشعب عمييا ،كاستخداـ أساليب الدعاية في تخكيؼ الناس كترىيبيـ كنشر اليأس بينيـ.

كما تمجأ الحرب النفسية اإلسرائيمية إلى الترغيب باليركب أك االستسبلـ ،مثؿ ما جاء في

أحد البيانات " ال تكف بيف الضحايا ،أنقذ نفسؾ مف كماشة القتؿ ،ال تكف كالذم يبحث عف حتفو
بيده ،خمص عنقؾ مف حبؿ المشنقة ،إف األسرل مف رفاقؾ يحظكف اآلف بالمعاممة الحسنة التي

تمنحيا قكاتنا ليـ ،يحظى الجرحى بكؿ ما يحتاجكف مف ماء كزاد كعناية طبية" (مياسا،1423 ،

ص.)62
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انمثحس انصانس

مُادَه انحشب انىفسُح اإلسشائُهُح واألظهضج انمعىُح تها
أوالً :مُادَه انحشب انىفسُح اإلسشائُهُح:
تسعى الحرب النفسية بصكرة عامة إلى محاصرة العدك ،كتثبيط عزيمتو ،كالقاء الرعب في

قمبو ،كدفعو لبلستسبلـ ،كلتستطيع الحرب النفسية تحقيؽ ذلؾ ،فبلبد مف العمؿ عمى عدة

مجاالت ،إال أف الحرب النفسية اإلسرائيمية ليا أىداؼ محددة في جميع مجاالتيا ،سكاء العالمية،
كالعربية كالفمسطينية ،أك عمى مجاليا الداخمي اإلسرائيمي.
أ -الميدان العالمي:

تيدؼ إسرائيؿ عالميان إلى الحصكؿ عمى المساندة المادية كالمعنكية ،كمف أجؿ ذلؾ تمجأ

إلى االعتماد عمى الجاليات الييكدية بالعمؿ السرم كالعمني لمساندة الحركة الصييكنية ،كتحاكؿ
تحقيؽ السيطرة المطمقة عمى الصحافة كرؤكس األمكاؿ ،كدكائر األمـ المتحددة كتركز في ىذا

المجاؿ عمى (الدباغ ،1998 ،ص:)271

 -1الحؽ التاريخي :كذلؾ استنادان إلى إقامتيـ العابرة قبؿ ألفي عاـ ،كالتي لـ تستمر إال لفترة
قصيرة جدان بيف شعب أقدـ كأكثر حضارة ىـ الكنعانيكف.

 -2استغبلؿ الديف كتكظيفو :كيعتمدكف في ذلؾ عمى أف تجمع الييكد في أرض الميعاد إنما
ىك أمر إليي ،ال يجكز لبشر رفضو أك معاداتو.

 -3الحؽ اإلنساني :استثارة عطؼ العالـ باستغبلؿ ما تزعـ مف مجازر النازية ،ضد
الييكدية كالخكؼ مف عكدة "اليكلكككست".

 -4الديمقراطية :االدعاء بأف إسرائيؿ ىي كاحة الديمقراطية في المنطقة .كانيا قمعة متقدمة
لمحضارة الغربية كأف الدكلة الييكدية ستككف ىي الدرع الذم يحمي مصالح الغرب في

المنطقة.

 -5خطر الحرب العالمية الثالثة يممح الصياينة أف العرب برغبتيـ في القضاء عمى إسرائيؿ
إنما يدفعكف العالـ لحرب عالمية ثالثة ،تقكض الحضارة كتدمر اإلنسانية.

ب -الميدان العربي:

تعتمد الحرب النفسية اإلسرائيمية عمى التشكيؾ كتزكير الحقائؽ كبث الفرقة في خطابيا

المكجو لمعرب ،كتعتبر (دعاية الحركة العنيفة) مف أبرز ىذه األساليب التي أصبحت معركفة

جيدان في العالـ العربي كجزء مف الحرب النفسية الشديدة التي تشنيا إسرائيؿ كالصييكنية عمى

العرب ،في خضـ القتؿ بإرادة ككعي إلى درجة أصبح فييا قتؿ العرب متعة بالنسبة إلى اإلنساف
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اإلسرائيمي ،ىذا اإلرىاب كىذه الحركة العنيفة أصبحت عند الصياينة فيمان أدبيان تربكيان كتعميميان

مبرمجان يصبح خير كسيمة لطرد العرب (حسكنة.)101 ،2002 ،

كتيدؼ الحرب النفسية اإلسرائيمية في المجاؿ العربي إلى (الدباغ:)269 ،1998 ،
 -زرع بذكر التفرقة بيف األقطار العربية كالتصدم ألية خطكة إيجابية كحدكدية ،كبث ركح

االستسبلـ ،كالشؾ بيف أفراد الشعب ،لمكصكؿ بيـ لمرضكخ لمقكالت الييمنة ،كالقدرة
اإلسرائيمية التي ال تقير ،كاستحالة االنتصار عمييا.

 -عزؿ المكاطف العربي عف قيادتو عف طريؽ األكاذيب كالشائعات ،كالتشكيؾ في مقكمات

األمة العربية كالتأكيد عمى الركابط الطائفية ،كالعرقية ،كاإلقميمية بيدؼ إيجاد األرضية

الفكرية كالنفسية لبناء الدكيبلت الطائفية عمى حساب الجسـ العربي الكاحد.

 إبراز أكجو التخمؼ االقتصادم ،كاالجتماعي ،كالثقافي .كتركز الحرب النفسية اإلسرائيميةفي ىذا المجاؿ عمى أمكر منيا :الخبلفات العقائدية في المنطقة ،كالخبلفات بيف الزعماء

العرب كتجسيميا ،كالتركيز عمى التناقضات العربية الثانكية ،كاعادة االعتبار ليا،

كالتفكؽ العسكرم اإلسرائيمي ،كالنفاذ إلى ذلؾ مف خبلؿ إعادة التذكير بيزيمة ،1948

كتخكيؼ العرب قدرة إسرائيؿ النككية.

كما تيدؼ الحرب النفسية إلى نشر األساطير الصييكنية كتكرارىا في كسائؿ اإلعبلـ حتى
تصبح حقيقة ،مثؿ اليكلكككست ،كشائعة أرض ببل شعب لشعب ببل أرض) ،كتمميع صكرة

الييكدم كاظياره أنو العبقرم المتفكؽ ،كأف الجندم اإلسرائيمي ىك الجندم الذم ال يقير ،مع أف
األياـ أثبتت أنو غير مميز ،بؿ كعمى العكس بأنو جندم جباف في المعارؾ.

كعممت الحرب النفسية اإلسرائيمية عمى تشكيو اإلنساف العربي ،كتصكيره عمى أنو إنساف

ٍ
منزك كمندفع كراء شيكاتو ،عنجيي ال يقيـ كزنان ألم مثؿ ،متخمؼ ،جاىؿ ،عاجز عف استيعاب
مبادئ المساكمة ،انفعالي ،عدكاني ،إرىابي (النجار.)141 ،2005 ،
ت -الميدان الفمسطيني:

تقكـ إسرائيؿ بحرب نفسية مركزة ضد الشعب الفمسطيني داخؿ األرض المحتمة ،المقيـ

عمى أرضو كترابو ،بيدؼ قتؿ ركح الصمكد لديو كتحطيـ ركحو المعنكية ،كالتسميـ باألمر الكاقع،
كتيجيره مف أرضو تحت عمميات اإلرىاب الممنيجة التي قد تصؿ لحد القتؿ ،إلفساح المجاؿ

لبناء مزيدان مف المستكطنات الجديدة ،الستيعاب الكافديف الييكد مف الببلد المختمفة في العالـ.

كركزت الحرب النفسية اإلسرائيمية عمى مفيكـ التعايش السممي ،فمنذ حرب  1967دعت

إسرائيؿ إلى ما أسمتو العيش بسبلـ بينيا كبيف الفمسطينييف ،كلكنيا عمى أرض الكاقع تمارس
مصادرة األراضي كبناء المستكطنات ،كاستخداـ القكة ضد الفمسطينييف العزؿ ،كتدمير البيكت

كالممتمكات ،كتجريؼ األراضي الزراعية ،كتغيير معالـ المدف الفمسطينية كخاصة مدينة القدس.
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كعممت إسرائيؿ منبلؿ حمبلتيا الدعائية عمى إقناع المكاطف الفمسطيني في الداخؿ اف

أىمو كذكيو قد تخمكا عنو كترككه كحيدان ييتمكف بخبلفاتيـ كيتصارعكف عمى مصالحيـ ،كتـ

التركيز الشديد عمى ىذا الطرح في أعقاب الغزك اإلسرائيمي لمبناف في عاـ .1982

كما تحاكؿ تمؾ الحمبلت اإلعبلمية النفسية إقناع الفمسطينييف في سائر األرض المحتمة

بأف العرب حكامان كشعكبان قد تخمكا ىـ أيضاّ عنيـ كترككا الشعب الفمسطيني كحيدان يجابو قدره

بمفرده ببل سند كال نصير (الشمرم.)51 ،2003 ،

كبعد معاىدة السبلـ (أكسمك) حاكلت إسرائيؿ بكؿ الكسائؿ محاربة السمطة الكطنية بالتيرب

مف االستحقاقات المطمكبة كتجريدىا مف عكامؿ قكتيا األساسية ،كىي محاكلة مرسكمة إلضعاؼ
الفمسطينييف ،بذاتيـ الكطنية كالقكمية ،كبالتالي إضعاؼ قكة المنظمة عمى التأثير في مجريات

الصراع كالحركة السياسية ،كعممت كذلؾ كمنذ أكسمك 1993ـ ،عمى محاربة السطمة الكطنية
الفمسطينية بعدة كسائؿ متبلحقة كمتبلحمة تمثمت في (الييئة العامة لبلستعبلمات،2001 ،

:)70-65

 حممة تحريضية مسمكمة ضد السمطة الكطنية كرئيسيا ياسر عرفات ،حممت رغبةإسرائيؿ الخفية بانييار السمطة.

 تبرير أعماؿ القتؿ ،كاالجتياح اإلسرائيمي ،كتدمير منشآت األجيزة األمنية ،بإطبلؽ فريةتكرط "السمطة" بأعماؿ العنؼ ،كاف ما يجرم ما ىك إال مكاجية بيف جيشيف.

 في إطار التحريض .ركز اإلعبلـ اإلسرائيمي عمى ظاىرة إعداـ المتعاكنيف معو ،مف قبؿأجيزة السمطة الكطنية ،بسبب الضرر الكبير الذم يمكف أف تحمقو ىذه الظاىرة بالنشاط

االستخبارم اإلسرائيمي.

 اعتماد الشائعات المركعة (االجتياح المستمر) كالحالمة (طرد الرئيس أك غياب بعضالرمكز الكطنية).

كما لجأت إسرائيؿ في حربيا النفسية ضد الفمسطينييف ،إلى العمؿ عمى زعزعة ثقة

المكاطنيف بعضيـ ببعض ،كزرع بذكر الشؾ بينيـ ،كبث أسافينيا لخمؽ االنقسامات،

كتكريس الفتف كاثارتيا ،كالتركيز عمى مكضع الفساد بشكؿ حاد كعميؽ ،لتشكيو اإلدراؾ،
كتبديؿ القناعات ،كتكريس حالة التميع كالتيرب مف دفع االستحقاقات المطمكبة حسب

االتفاقات المكقعة ،منذ إعبلف المبادئ كحتى خارطة الطريؽ ،كحجب أمكاؿ السمطة في

الكثير مف األحياف ،بيدؼ إضعاؼ آلية الحياة كصكالن لتحطيـ الذات المعنكية لممكاطنيف.

(حسكنة كالصالح ،2004 ،ص.)288
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كقامت إسرائيؿ بحرب نفسية إلشعاؿ حرب أىمية فمسطينية كذلؾ بعد قرارىا االنسحاب

مف غزة ،كلغاية اغتياليا لمقادة الفمسطينييف ،كتجكيع الشعب الفمسطيني كحصاره كنجحت في

ذلؾ (أبك بكر.)27 ،2014 ،

كاستخدمت إسرائيؿ الحرب النفسية مف خبلؿ عدكانيا المتكرر عمى الفمسطينييف في

قطاع غزة ،في عاـ  ،2008ك ،2012ك ،2014فقامت بالقصؼ كالتدمير كالقتؿ ،مف أجؿ

إجبار المكاطنيف في قطاع غزة ،عمى رفض المقاكمة المسمحة ،كالتصدم ليا ،كمنع
المقاكميف مف االقتراب مف بيكتيـ ،ككشفيـ لمعدك ،إال أف أىدافيا فشمت في ذلؾ.

ث -الميدان اإلسرائيمي:

تعمؿ الحرب النفسية اإلسرائيمية في كافة المجاالت الدكلية كالعربية كالفمسطينية كمنيا
أيضان اإلسرائيمية ،فقد استيدفت الحرب النفسية المجاؿ اإلسرائيمي الداخمي كالخارجي مف
خبلؿ اإلعبلـ الدعائي النفسي ،بأنيا في حالة حرب دائمة مع العرب ،كأف فمسطيف ىي
نقطة االرتكاز لييكد العالـ ،كأف بقاء الدكلة ىك مسئكلية كؿ ييكدم في فمسطيف أك خارجيا،

كأف استقرار الدكلة كازدىارىا ىك الخطكة األكلى لعكدة ممككت إسرائيؿ طبقا لمكعد اإلليي

(الدباغ.)270 ،1998 ،

كأنيا محاطة بأعداء يريدكف اقتبلعيا لذلؾ يجب أف تككف األقكل ،كأف الحرب مع

العرب لف تنتيي إال بسيطرة إسرائيؿ الكاممة عمى المنطقة ليأتكا العرب خانعيف ،كأف الييكد

بانتظار معركة (ىرمجدكف) 1التي سينتصر اهلل فييا ألبنائو المؤمنيف كىـ الييكد (حسكنة

كالصالح ،)281 ،2004 ،كحاكلت الدعاية اإلسرائيمية أف تؤكد عمى انفصاؿ الييكد عف

بقية الشعكب التي يعيشكف بينيا ،كأنيـ مميزكف كجنس بشرم نظ انر لطبيعة االنتماء لدينيـ،
كأصبغت عمى الييكد في كؿ زماف كمكاف صبغة األمة ،كأكدت عمى نزعة الخكؼ كعدـ

الثقة في نفكس الييكد.

شاوُا ً :األظهضج انمعىُح تانحشب انىفسُح اإلسشائُهُح:
تعددت األجيزة اإلسرائيمية التي تعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا مف خبلؿ تنفيذ العديد مف
األنشطة بكسائؿ مختمفة كمتعددة ،كمف ىذ األجيزة:
أ -أجيزة المخابرات واالستخبارات:

يعكد العمؿ األمني الصييكني لمفترة الكاقعة ما بيف  1939-1936كذلؾ بالتعاكف مع

اإلنتداب البرياطني لمقضاء عمى حركة المقاكمة الفمسطينية (سميـ ،)501 ،1982 ،حيث
1

ْشيجذٌٔ:دسةانًفٕٓواإلَجٍهًٔانشؤٌحانتًتثُاْاانٍٕٓدًَْٓ،اٌحيتٕقعحنهعانىٔانكشجاألسضٍحٔ،كهٓاأدذاثيؤرَحتقشب
َزٔلانًسٍخانًخهصنُصشجانًؤيٍٍُتانًسٍذٍحٔاالَتصاسنٓأألتثاعٓايٍانكفشج(عثذانذكٍى-يعذئ،)039،2117،عُذأْم
انسُحًْ،انذشبانتًٌقاتمفًانًسهًٌٕانٍٕٓدٔ،تكٌٕفًآخشانزيأٌ،انظاْشأَٓاتكٌٕعُذخشٔجانذجالَٔزٔلعٍسىاتٍ
يشٌىعهٍّانسالؤ،ظٕٓسانًٓذي ،كًاجاءفًانصذٍذٍٍعٍأتًْشٌشجقال":التقٕوانساعحدتىتقاتٕاانٍٕٓد،دتىٌقٕلانذجش
ٔساءٌِٕٓدي:تعالٌايسهىْزإٌٓدئسائًفاقتهّ"(األنثاًَ.)0236،0988،
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حاكؿ قسـ الشؤكف العربية كاألمف في دائرة الدائرة السياسية التابعة لمككالة الييكدية تشكيو

العمؿ الفمسطيني المسمح ،بالتنسيؽ مع سمطة اإلنتداب ،فاتيمت الجماعات المسمحة بأنيا
حفنة مف المصكص كالقتمة (مثؿ جماعات العرنيط كأبك جمدة) كذلؾ إليقاع الشؾ كالخكؼ

في صفكؼ الشعب ،كما بث كغ ّذل الصراع بيف قيادات الثكرة بيف الريؼ الفمسطيني كالنخب

العائمية ف ي المدف الفمسطينية ،مما ادم إلى رحيؿ عدد كبير مف العائبلت إال خارج فمسطيف
(.)Anglo-American Committe of Inquiry,1946, 45

كيعد جياز(المكساد) مف أىـ األجيزة االستخبارية المعنية بالحرب النفسية ،فقد تأسس

في ديسمبر عاـ  ،1949كمف ميامو المكمؼ بيا ،جمع المعمكمات ،كالدراسات االستخبارية،
كبتنفيذ العمميات السرية خارج حدكد إسرائيؿ ،كلعبت أجيزة االستخبارات اإلسرائيمية دك انر اساسيان
في شف الحرب النفسية كتغيير اتجاىات الرأم العاـ منذ أف كانت إسرائيؿ فكرة في العقكؿ

(سعدات.)142 ،2013 ،

كيعد المكساد أحد المؤسسات المدنية في إسرائيؿ ،كال يحظى منتسبيو برتب عسكرية ،إال أف

جميع المكظفيف في جياز المكساد قد خدمكا في الجيش اإلسرائيمي ،كأغمبيـ مف الضباط ،كيضـ
المكساد (عكا لمشئكف اإلسرائيمية ،2016 ،انترنت):

 قسـ المعمكمات :الذم يتكلى جمع المعمكمات كاستقراءىا كتحميميا ككضع االستنتاجاتبشأنيا.

 -قسـ العمميات :كيتكلى كضع خطط العمميات الخاصة بأعماؿ التخريب كالخطؼ كالقتؿ.

 قسـ الحرب النفسية :كيشرؼ عمى خطط العمميات الخاصة بالحرب النفسية كتنفيذىا،مستعينان بجيكد القسميف السابقيف عف طريؽ نشر الفكرة الصييكنية.

ككشؼ جيش االحتبلؿ عف كحدتو العاممة في مجاؿ الحرب النفسية مساء الجمعة المكافؽ
 ،2014/11/14مف خبلؿ السماح إلذاعة الجيش بإجراء مقابمة نادرة مع قائد (كحدة القتاؿ
اإللكتركني) في الجيش الصييكني ،كأفاد أف ىدؼ الكحدة ىك(:كجع رأس العدك ،كالمس

بمصداقيتو أماـ الجميكر ،كالتشكيؾ بركايتو كجعميا غير متماسكة ،كأضاؼ أف السبلح الذم
نستخدمو ال يقتؿ كال يجرح ،نحف ال نستخدـ سبلح إبادة ،لكننا نؤثر في الكعي المجتمعي لمعدك،

كعمى مشاعره كشعكره باألمف) (النعامي.)2014 ،

ب -أجيزة اإلعالم في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيمي:
تتمثؿ أجيزة اإلعبلـ في مكتب رئيس الكزراء اإلسرائيمي (سعدات:)143 ،2013 ،
 -مكتب الصحافة الحككمي :يصدر مجمكعة مف المنشكرات بمختمؼ المغات.

 قسـ التعميـ كالنشر :يختص بتخطيط كتنفيذ الدعاية الحككمية المكجية لممجتمعالصييكني ،كتكجيو الرأم العاـ المحمي مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ المتكفرة.
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 مكتب اإلرشاد المركزم :يقكـ بنشر المعمكمات عف نشاط الحككمة كمشاكميا كأىداؼالدكلة كمنجزاتيا ،كتتضمف دعايات سياسية ذكية.

ت -أجيزة اإلعالم في وزارة الخارجية:

تعتبر ك ازرة الخارجية جيا انز إعبلميان كركيزة لئلعبلـ اإلسرائيمي الخارجي المكجو لدكؿ

كشعكب العالـ الخارجي ،باإلضافة لعمميا الدبمكماسي ،كتحكم ك ازرة الخارجية مجمكعة مف

الدكائر ،كيستيدؼ ىذا النشاط اإلعبلمي المكثؼ ،تشجيع اليجرة إلى إسرائيؿ ،كجمع التبرعات
المالية مف الخارج ،كتكثيؽ الترابط بيف المجتمعات الييكدية في الخارج كاسرائيؿ ،بحيث تصبح

إسرائيؿ ىي الممثؿ الفعمي كالناطؽ الرسمي بمساف الييكدية العالمية (الرفكع.)84 ،2004 ،
ث -اإلذاعة والتمفزيون:

اإلذاعة كالتمفزيكف في الكياف الصييكني حككميتاف ،كلكف تتكلى عمييما سمطة مستقمة،
حيث أنشئت اإلذاعة عاـ  ،1965كبثت إذاعة إسرائيؿ برامج بمختمؼ المغات ،كلكف أىـ برنامج

ليا ،برنامجيا بالمغة العربية ،الذم تكلى شف العمميات النفسية عمى الجماىير العربية ،كأنشأ
التمفزيكف عاـ  ،1951ليككف األداة التحريضية ضد العرب (سعدات.)146 ،2013 ،

كيخمص الباحث إلى تعدد تعاريؼ الحرب النفسية كاختبلفيا ،كأف مف أىدافيا أنيا تسعى

لزرع الخكؼ في نفكس مف تُكجو إلييـ ،كأنيا تعمؿ عمى الخصكـ كاألعداء في المقاـ األكؿ،
كتعمؿ كذلؾ عمى األصدقاء.
كأف الحرب النفسية اإلسرائيميىة مرت بعدة مراحؿ ،لكؿ مرحمة طبيعتيا كخصائصيا ،كأف

ىدفيا األىـ ىك تيجير الييكد إلى فمسطيف ،كاليدؼ اآلخر ىك التأثير عمى الشعكب إلقناعيـ

بأحقية الييكد بأرض بفمسطيف ،ىذا عمى المستكل االستراتيجي ،أما عمى المستكل التكتيكي،

فتسعى إلى تفتيت النسيج االجتماعي عمى المستكل العربي عامة ،كعمى المستكل الفمسطيني

خاصة ،كتسعى إلى زعزعة ثقة الشعب بقيادتو ،كتكصيمو إلى اليأس ،كقبكلو بأم مبادرة لمسبلـ،
كتحقيؽ ترسيخ الكجكد الييكدم عمى أرض فمسطيف ،كأدكات الحرب النفسية اإلسرائيمية ىي

األجيزة الرسمية المنتشرة المعنية بيا ،كالتي تعمؿ عمى مستكل العالـ.
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مارس االحتبلؿ اإلسرائيمي سياسة اإلغبلؽ كالحصار عمى قطاع غزة إباف العدكاف عمى
قطاع غزة سنة  ،2014كسياسة ممنيجة كعقاب جماعي بحؽ المكاطنيف ،مف خبلؿ منع
المكاطنيف مف السفر ،كمنع دخكؿ السمع مزدكجة االستخداـ ،كمنع دخكؿ المستمزمات الطبية
البلزمة لرعاية السكاف المدنييف ،كأصبحت ىذه العقكبات تثير قمؽ المنظمات اإلنسانية بسبب ما
يترتب عمييا مف آثار إنسانية قاسية.
كاذا كاف العقاب الجماعي مف بيف أبرز أساليب الحرب النفسية ،فإف أساليب الحرب النفسية
اإلسرائيمية كتطبيقاتيا قد تعددت ،ألف إسرائيؿ أدركت فعاليتيا في كقت السمـ ،كما أدركت دكرىا
في تحقيؽ أىدافو المتزامنة مع استخداـ القكة العسكرية المفرطة في كقت الحرب ،سكاء تمؾ التي
خاضتيا في المنطقة العربية ،أك خبلؿ عدكانيا المتكرر عمى الشعب الفمسطيني ،كخاصة في
العدكاف عمى غزة في صيؼ  ، 2014كسيتـ الحديث في ىذا الفصؿ عف أسمكب اإلشاعة عند
العدك اإلسرائيمي ،كأسمكب التضميؿ اإلعبلمي بأساليبو المتعددة بتكظيؼ المصطمحات ،كبتحكيؿ
الفمسطيني الضحية إلى مجرـ ،كبالتبرير لعدكانو بالقتؿ كالتدمير ،كبالتعتيـ عمى خسائره أماـ
عمميات المقاكمة ،كأسمكب الصدمة النفسية بالتيديد كالتركيع كالتخكيؼ كالعقاب الجماعي
كاالعتقاؿ ،كتجريـ الفمسطينييف عمى كافة المستكيات ،كأسمكب تجنيد العمبلء ،كدكره في تفتيت
المجتمع الفمسطيني.

انمثحس األول

اإلشاعح اإلسشائُهُح
تعد اإلشاعة مف أىـ أدكات الحرب النفسية ،كتعتبر مف أفتؾ أسمحتيا ،سكاء عمى مستكل
األفراد أك المؤسسات أك الدكؿ ،كتستعمؿ بفاعمية في كقت الحرب ،كما شيدنا في العدكاف الذم
شنتو إسرائيؿ عمى قطاع غزة في أعكاـ  ،2102، 2118كآخرىا عدكاف صيؼ  ،2104الذم
شيد تركيجان لمشائعات التي ىدفت إلضعاؼ معنكيات المقاكميف ،كبث الفتف كتفكيؾ النسيج
الكطني ،كتستخدـ كذلؾ في كقت السمـ ،كتتميز بشدة تأثيرىا عمى عكاطؼ الجماىير ،كقدرتيا
الكبيرة عمى االنتشار ،كفعاليتيا العظيمة التي تبدأ منذ كصكليا إلى المكاف المكجية إليو ،كتعتبر
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اإلشاعة مف األدكات الخطيرة التي يستخدميا االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كيمجأ إلييا في مناسبات
مختمفة.
كاإلشاعة في المغة :األخبار المنتشرة ،كىي جمع شائع ،مادة (شيع) ،كجاء في لساف العرب
البف منظكر :شاع الخبر :ذاع ،كالشاعة األخبار المنتشرة ،كرجؿ شياع :أم مشياع ال يكتـ س انر.
(ابف منطكر )090 ،كعرفيا األصفياني في المفردات في غريب القرآف تحت مادة شيع ،الشياع:
االنتشار كالتقكية ،يقاؿ شاع الخبر أم كثر كقكم ،كشاع القكـ :انتشركا ككثركا.
(األصفياني )471 ،0402،أما المعجـ الكسيط فقد أكرد كممة اإلشاعة كعرفيا :بأنيا الخبر
ينتشر غير متثبت منو ،أما اإلشاعة فيي الخبر ينتشر كال تثبت فيو( .مجمع المغة العربية،
 )513 ،2114أما في االصطبلح فيي (أخبار مجيكلة المصدر غالبان ،يقكـ عمييا طرؼ ما،
تعتمد تزييؼ الحقائؽ كتشكيو الكاقع ،كتتسـ ىذه األخبار باألىمية كالغمكض ،كتيدؼ إلى التأثير
عمى الركح المعنكية كالبمبمة كالقمؽ ،كزرع بذكر الشؾ في صفكؼ الخصكـ كالمناكئيف عسكريان أك
سياسيان أك اقتصاديان أك اجتماعيان) (المفمح.)05 ،0994 ،
كلئلشاعة أشكاؿ مختمفة فمنيا :اإلشاعة الزاحفة ،كالسريعة ،كالراجعة ،كاالتيامية،
كاالستطبلعية ،كمنيا إشاعة التبرير ،كالتكقع كالخكؼ ،كالكراىية ،كيساىـ عدد مف العكامؿ في
انتشار اإلشاعة كنمكىا ،سذاجة المتمقي ،كسكء الكضع السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي
(عيسى.)4102 ،
كلئلشاعة خصائص متعددة ،حيث تتضمف جزءان ضئيبلن مف الحقيقة ،أك تككف أخبار كاذبة
ال أساس ليا مف الصحة ،يتناقميا الناس دكف التحقؽ مف صحتيا ،تتضخـ كيزداد تأثيرىا
بانتقاليا مف فرد آلخر حسب ميكلو كاىتماماتو ككجية نظره ،تيدؼ إلى إثارة البمبمة كالفتف
كالقبلقؿ في معنكيات الناس كالرأم العاـ لتحقيؽ غايات معينة ،كمف السيؿ أف تنطمؽ اإلشاعة،
كليس مف السيؿ أف تتكقؼ ،فيي تسير بسرعة النار في اليشيـ (جامعة نايؼ لمعمكـ
األمنية.)21 ،2110،
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أوالً :خصائص اإلشاعح فٍ انفكش انسُاسٍ وانعسكشٌ اإلسشائُهٍ:
نيت التكراة عف قبكؿ األخبار الكاذبة ،فكرد في سفر "الخركج " :"7 :23ال تقبؿ خب انر
كاذبان" ،فالثرثرة اليدامة تخمؽ مشاكؿ حتى لك لـ ُيبدأ بإشاعة األخبار الكاذبة ،كاالشتراؾ في مثؿ
ىذه األمكر ىك اشتراؾ في الكذب (ميديا ،)078 ،كرغـ ذلؾ ال يتقيد الييكد بيذه األخبلؽ ،بزعـ
أنيـ شعب اهلل المختار ،حيث يسمح ليـ بفعؿ كؿ شيء ،العتقادىـ بأف اهلل منحيـ الصكرة
البشرية النقية ،فأثر ذلؾ عمى تعامميـ مع اآلخريف فاتصفكا باألنانية كالجشع كالكره لآلخريف
(العكدات ،)74 ،2101 ،كذكر كتاب "الفارس سيفر" حكالي 0311ـ ،بأف الييكد يميمكف إلى
الخديعة كاشاعة الفكضى ،بيف الناس ،كالجرم بالشائعات كانتشار الفرقة بينيـ (صبيحات،
.)83 ،2102
كتميزت اإلشاعة اإلسرائيمية بمجمكعة مف الخصائص ،أىميا أنيا بديمة لؤلساطير ،لتخميص
الييكدم مف أسر األساطير ،كمف ىذه الشائعات (اليكلكككست) ،التي تعتبر مف أنكاع اإلشاعة
(الغاطسة) التي تظير كتختفي ،ثـ تعاكد الظيكر ،فتستقبؿ بالقبكؿ كالتصديؽ ،كركزت الحرب
النفسية اإلسرائيمية عمى ىذا النكع مف الشائعات التي يمكف إعتبارىا احياء لؤلساطير عمى شكؿ
شائعات.
كتعبر معادلة (بف غكريكف) الذم رأل أف الصييكنية انتصرت بنسبة ييكدم كاحد إلى أربعيف
عربيان ،مف الشائعات التي تتناغـ مع أسطكرة (الشعب المختار) ،كلتدفع العربي بإحساسو بضآلتو
أماـ الييكدم ،كأف الجيش اإلسرائيمي ىك الجيش الذم ال يقير.
كتبلمس شائعة (أرض ببل شعب لشعب ببل أرض) أسطكرة (أرض الميعاد) (شميفر.)2113 ،
كمف خصائص اإلشاعة اإلسرائيمية ،تمميع صكرة الييكدم التقميدية كاظياره بمظير (العبقرم
المتفكؽ).
كلجأت إسرائيؿ لئلشاعة لتحقيؽ التضامف الييكدم ،كىذا التضامف يستند لكجكد العدك
العربي ،كما اعتمدت إشاعة التخكيف ضد أم زعيـ أك مسئكؿ عربي يحرج إسرائيؿ ،أما
المتعاكنكف معيا فيحظكف بمقب (المتحضر الميبرالي).
كال زالت إسرائيؿ تتداكؿ شائعة المجكء ،كىي أف الفمسطينييف لـ ييربكا مف المجازر في عاـ
 ،0948بؿ بأكامر الجيكش العربية.
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شاوُاً :اإلشاعح فٍ األظىذج اإلسشائُهُح:
عمؿ العدك اإلسرائيمي إلى جانب تطكير أسمحتو العسكرية ،تطكير أسمحتو النفسية ،كمنيا
اإلشاعة ،فترجع جذكر اإلشاعة الصييكنية إلى مؤتمر باؿ  0897في سكيس ار كالتي عممت عمى
ثبلث أصعدة ،فعمى صعيد الداخؿ الفمسطيني كالعرب ،كاف يشيع أنو بمياجريو القبلئؿ ال يبغي
أكثر مف المأكل كالعمؿ ،كعمى صعيد الغرب كأمريكا ،أكىميـ أف ىناؾ أرض ببل شعب في
فمسطيف لشعب ببل أرض كىـ الييكد ،كعمى صعيد الييكد أنفسيـ ،نشطت التعبئة في العزؼ
عمى نغمة أرض الميعاد كاألجداد (نكفؿ.)007 ،0987 ،
كقد حاكلت إسرائيؿ التركيج بعد المجازر التي ارتكبتيا ضد الفمسطينييف إلجبارىـ عمى
ىجر أرضيـ ،أف الفمسطينييف لـ ييربكا مف اإلبادة في مذابح دير ياسيف بؿ ترككا أرضيـ بناء
عمى أكامر الجيكش العربية التي كانت تنكم إبادة الييكد بعد خركج العرب مف قراىـ (أبك بكر،
.)26 ،2104
دكر فعاالن لصالح إسرائيؿ ،ففي سنة  0948كانت إشاعة أف الفمسطينييف
كلعبت اإلشاعة ان
باعكا أرضيـ لمييكد ،كأف عددان كبي انر منيـ يعمؿ لصالح إسرائيؿ ،كيستشيدكف بأسماء مف بدك
بئر السبع كغيرىـ (نكفؿ.)021 ،0987 ،
كىناؾ شائعات ركجتيا االستخبارات اإلسرائيمية بيدؼ بث الرعب ففي حرب حزيراف
 0967أشيع "أف مظمية إسرائيمية ىبطت قرب نبع عيف الفيجة ألقت مكاد سامة في أنابيب المياه
التي تسقي دمشؽ ،كأف الجيش األردني خسر في نفس الحرب  05ألؼ جندم ،كأف مدينة غزة قد
دمرت بالكامؿ بعد أف قصفت مف البحر ،كأف ىناؾ صكاريخ أرض-أرض تستخدـ لتدمير المدف
كالمصانع" (الشمرم.)26 ،2113،
كبعد تفكؽ إسرائيؿ العسكرم كىزيمتيا لمعرب عاـ  ،0967بدأ المحممكف العسكريكف يشيعكف
أسطكرة الجيش الذم ال يقير كأف العرب ال يستطيعكف مجابية إسرائيؿ عسكريان ،كليس ليـ إال
أف يتعايشكف مع األمر الكاقع ،كأف إسرائيؿ تمتمؾ قدرات مدمرة كقادرة عمى إلحاؽ اليزائـ بكؿ
قادة األمة ،كتدمير األنظمة السياسية (المصرم.)051 ،2114 ،
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كمف خطكرة اإلشاعة الصييكنية أنيا تنتشر في جك مف عدـ األمف كاالستقرار السياسي
كاالجتماعي ،ألف األمف يحقؽ لمفرد ذىنية كاعية ال يشكبيا القمؽ ،كعقبلن محكمان ال يتردد في
إصدار األحكاـ الصائبة ،فيخمؽ نكعان مف االستقرار النفسي ،مما يجعؿ المناخ غير مييأ
لئلشاعة ،كلكف إذا كاف المجتمع يمر بحالة حرب ،أك عدـ األمف كاالستقرار ،فإف ذلؾ ىك
المناخ المناسب النبثاؽ اإلشاعة ضده (عبده.)207 ،0993 ،
كتسير ممارسة اإلشاعة اإلسرائيمية كفؽ عدد مف المظاىر كاألنماط ،ىي:
مرحمة إثارة الخكؼ كالقمؽ كالصراع النفسي الداخمي ،كاإلشاعة بقرب كقكع اجتياح يحتمؿ
كقكع فيو عمميات دمار كقتؿ ،ثـ مرحمة التخمص مف القمؽ كالصراع ،كذلؾ بنشر إشاعة أخرل
بأف االجتياح كالمكت كالدمار بعيد كقكعو لخمؽ حالة مف التراخي ،ثـ مرحمة الصدمة بعد أف
تستقر النفكس كتيدأ كتطمئف نكعان ما ،بعدىا يعكد لصدميا مرة أخرل بإشاعة أخرل ،تقكؿ بأف
قكات العدك عمى أبكاب المدف ،مما يجعميا أشد كقعان مف السابؽ (عباس.)944 ،2115 ،
كاستخدمت إسرائيؿ اإلشاعة في عدكانيا عمى غزة  ،2104بيدؼ زرع الفتنة بيف المكاطنيف،
كزعزعة االستقرار كاألمف الداخمي ،كقتؿ عزيمة المقاكميف ،كاجبارىـ عمى االستسبلـ ،كمف
أخطر اإلشاعات خبلؿ العدكاف ،كىي تركيج تكاجد مقاكميف داخؿ المراكز الصحية في قطاع
غزة ،ككجكد قيادات المقاكمة كتحصنيا في تمؾ المراكز ،كخاصة مستشفى الشفاء ،مما أدم إلى
مركز طبيان ،كأف سيارات اإلسعاؼ الفمسطينية تستخدـ لنقؿ السبلح كقيادة
قصؼ أكثر مف 25
ان
المقاكمة الفمسطينية ،كتـ استيداؼ  9سيارات إسعاؼ كمقتؿ  7مسعفيف ،كأف المساجد تعتبر
مخزف لمسبلح ،مما اضطر بعض المكاطنيف إلخبلء بيكتيـ المجاكرة لبعض المساجد ،خشية
قصفيا مف الطيراف الحربي اإلسرائيمي ،كتـ استيداؼ  66مسجدان ،كما تـ إشاعة استيداؼ
األبراج ،األمر الذم أدل إلى خركج قاطنييا إلى الشكارع ،كما حدث في برج السكسي كبرج
الشركؽ كسط مدينة غزة.
كتعتمد إسرائيؿ في تركيج اإلشاعات عمى كسائؿ اإلعبلـ بصفة عامة ،كعمى العمبلء بصفة
خاصة كسيتـ الحديث بالتفصيؿ عف دكر العمبلء في نشر الشائعات في المبحث التالي.
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شانصاً :ومارض مه اإلشاعح اإلسشائُهُح فٍ عذوان :4102
يحاكؿ االحتبلؿ كعمبلؤه الضرب في خاصرة المقاكمة ،ببث الشائعات ،التي يتفاعؿ
معيا العديد مف األشخاص بدكف مسؤكلية ،حيث أُطمقت عدة إشاعات أثناء العدكاف عمى قطاع
غزة ،كمف ىذه الشائعات ،إشاعة أف مكاطنيف فمسطينييف يقكمكف بالتخابر مع االحتبلؿ ،كذلؾ
بيدؼ التشكيؾ في الذات ،كزعزعة االستقرار االجتماعي.
كقد نتج عف ذلؾ أف إحدل العائبلت في قطاع غزة ،تعرضت إلى اتياـ أحد أفرادىا
بالتخابر مع االحتبلؿ ،كتـ نشر اإلشاعة عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،ككادت ىذه اإلشاعة
أف تعرض حياة ابنيا لمخطر ،كقامت الجيات األمنية في غزة بدحض ىذه الشائعة ،كأكدت أف
ما ينقؿ عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي بيذا الخصكص محض كذب كافتراء .كبناء عميو طالبت
العائمة الجيات األمنية ،بمبلحقة مركجي تمؾ الشائعات ،كالتعامؿ معيـ بكؿ حزـ (الرسالة نت،
.)2014
كنفت كتائب الشييد عز الديف القساـ اغتياؿ القيادم فييا محمد السنكار في غارة
لبلحتبلؿ ،كقالت إف االحتبلؿ يعمد إلى نشر مثؿ ىذه االشاعات إلرباؾ رجاؿ المقاكمة ،كأكدت
أف السنكار يقكد المقاكميف في الميداف (زمف برس.)2014،
كثارت شائعات بعد ساعات مف دخكؿ الكفد االماراتي قطاع غزة أثناء العدكاف ،حكؿ
مشاركة ضابط مف المخابرات ضمف الطاقـ ،كأف الطاقـ يسأؿ عف أماكف إطبلؽ الصكاريخ،
كانتشرت الشائعات بيذا الخصكص عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،حيث أُطمؽ عمى تكيتر
كسـ (اليبلؿ _األحمر _اإلماراتي _يتجسس _عمى _غزة).
كعمؽ الدكتكر محمد عتيؽ الفبلحي األميف العاـ لييئة اليبلؿ األحمر أنو تمت إقامة
المستشفى الميداني في مدينة دير البمح ،كأف كفد اليبلؿ األحمر إلى غزة المككف مف 51
شخصان ىـ مف األطباء كالممرضيف ،الذيف كصمكا قطاع غزة بيدؼ مساعدة سكاف القطاع.
ككتب كزير الخارجية اإلماراتي عبد اهلل بف زايد آؿ نيياف في تغريدة عمى حسابو
الشخصي (استخرت بيف الرد كعدمو ،اقتنعت بعدـ الرد بحثان عف األجر بيذه األياـ كتخففان مف
الذنكب) كذلؾ ردان عمى إشاعات اتيمت اإلمارات بتمكيؿ الحرب عمى غزة لمقضاء عمى حركة
حماس (عربي.)2014 ،21
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كنفى ككيؿ ك ازرة الشؤكف الخارجية الفمسطينية غازم حمد ما أشيع مف كبلـ مغرض
كاشاعات كاذبة حكؿ ميمة الكفد اإلماراتي ،كقاؿ ":لمسنا منيـ كؿ جيد طيب ،كحرص شديد
عمى تقديـ المساعدة" (حركة التحرير الكطني الفمسطيني" فتح".)2014 ،
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انمثحس انصاوٍ

انرضهُم اإلعالمٍ اإلسشائُهٍ
إف اإلعبلـ قادر عمى إحداث التغييرات كتحقيؽ االنتصار ،كايصاؿ الرسالة التي تريد أم
جية إيصاليا ،سكاء عمى المستكل المحمي أك الدكلي ،بيدؼ حشد الرأم العاـ ،نحك قضية
معينة ،أك تحذير الرأم العاـ مف ىذه القضية كاثارة الشككؾ حكليا ،كىك ال يقؿ أىمية عف
السبلح في أم معركة.
كقد نظر اإلعبلـ اإلسرائيمي إلى الصراع العربي اإلسرائيمي مف منظار األمف ،ككثي انر ما
كاف يكتفي بما تمميو عميو السمطة كاألجيزة األمنية مف معمكمات ،مستخدمة في ذلؾ التضميؿ
في المعمكمات (أبك عامر.)4 ،2102 ،
كيعرؼ التضميؿ اإلعبلمي بأنو" :خمؽ كاقع مزيؼ كمغمكط كمقنع بما فيو الكفاية ،كذلؾ
ُ

بيدؼ إيقاع الخصـ في الخطأ بينما ىك يفكر بشكؿ صحيح" (شفيؽ.)24 ،2100 ،

عرؼ الباحث الفرنسي (فرنسكا جيريو)" :أف التضميؿ اإلعبلمي (ىك مشركع منظـ
كي ِّ
ُ

كمخطط ييدؼ إلى تشكيش األذىاف كالتأثير عمى العقؿ ،كما عمى العكاطؼ كالمخيمة ،كليس لو
سكل ىدؼ كاحد ،كىك إدخاؿ الشككؾ كخمؽ االضطراب ،كىدـ المعنكيات ،كيعمؿ التضميؿ عمى
جميع مستكيات أصحاب القرار ،حتى المكاطنيف العادييف ،كما يجعؿ مف كسائؿ اإلعبلـ أداة
لنشر كتعميـ الرسالة التضميمية" (عثماف.)04 ،2102 ،
ككجو االختبلؼ بيف اإلشاعة كالتضميؿ اإلعبلمي ،أف اإلشاعة مجيكلة المصدر ،كىي
معمكمات غير مثبتة تنتقؿ مشافية مف شخص إلى آخر .مرتبطة بكاقع الحاؿ ،كالغرض منيا ىك
أف يتـ تصديقيا ،كترمي إلى اإلقناع (كابفيرير ،)05 ،2117 ،أما التضميؿ اإلعبلمي ،فيك
معمكمات صحيحة تـ تحريفيا ،كتحكيؿ مسارىا الحقيقي ،بغرض التأثير عمى الرأم العاـ المحمي
كالعالمي ،كمصدر ىذه المعمكمات معركؼ ،كىك كسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة كالمكتكبة.
كقد مارست إسرائيؿ التضميؿ اإلعبلمي منذ نشأة الصحافة اإلسرائيمية ،التي بدأت عمميا
إلى جانب القيادة الييكدية ،التي قادت نشاط الفصائؿ العسكرية كالسياسية قبؿ إعبلف الدكلة عاـ
 ،1948لحد االستنفاد ،كمف أخطر صكره ،أف الييكدية ىي قكمية  ،بدليؿ أف إسرائيؿ كطف
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قكمي لمييكد ،أما العركبة فيي ديانة  ،بدليؿ أف  %80مف األمريكييف يعتقدكف أف إيراف
كباكستاف ىي دكؿ عربية ،كأف إسرائيؿ تمتمؾ تاريخان ،كأنيا أسبؽ مف العرب في ممكيتيا
لؤلرض ،كأف إسرائيؿ تحمي مصالح الغرب في المنطقة كىي بمنزلة الخادمة لمصالحو (شميفر،
.)2003
كاعتمدت إسرائيؿ في سياستيا اإلعبلمية عمى فبركة األحداث ،كالمعمكمات الخاطئة
كالتضميؿ اإلعبلمي المكجو ،كالتستر كالتعتيـ عمى مجرل األحداث كاألخبار.
كالتضميؿ اإلعبلمي مف أعتى أدكات الحرب النفسية اإلسرائيمية ،متضمنا تضميبلن مستم انر
كبأساليب متعددة كبصيغ متباينة كبقكالب مختمفة تقنع حتى المتردد ،كليذا أنشأت إسرائيؿ قسـ
استخبارات التضميؿ اإلعبلمي ،فضبلن عف الدكر الرئيسي لكسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية المختمفة
حيث تمتزـ خطكطان محددة في التعامؿ مع الخارج ضمف أجندة التضميؿ اإلعبلمي.

أوالً :انرضهُم اإلعالمٍ اإلسشائُهٍ ترىظُف انمصطهحاخ:
مف أبرع األساليب المستخدمة تكظيؼ المصطمحات لخدمات التكجييات اإلعبلمية

اإلسرائيمية .مف المصطمحات :الفمسطينيكف (مع إلغاء صفة الشعب بالكمية) .إسرائيؿ (مجرد مف
الدكلة) كتعني ىنا األرض ،أما (دكلة إسرائيؿ ،فتعني المقامة عمى األرض الفمسطينية) .منطقة

الحكـ الذاتي ،أراضي السمطة الفمسطينية ،محافظات الشماؿ كالجنكب (الضفة الغربية كغزة)
ككأف ىذه األرض منحة مف دكلة إسرائيؿ لمسمطة الفمسطينية .كما طمست أسماء المدف

الفمسطينية بالكامؿ كتحكيميا إلى ،مثبلن (تؿ أبيب) (تؿ الربيع سابقان) .مصطمح المخربيف

(المقاكميف) .حائط المبكى (حائط البراؽ) ،جبؿ الييكؿ (جبؿ بيت المقدس) .أيضان تضمف
التضميؿ اإلعبلمي استخداـ المبني لممجيكؿ (بحؽ الفمسطينييف) كتسكيؽ المصطمحات الييكدية

(النيرب .)34-26 ،2101 ،كما حاكلت إسرائيؿ عبر التضميؿ اإلعبلمي تفتييت األقمية

الفمسطينية ،باستخداـ مصطمحات "عرب إسرائيؿ" ،المسيحييف ،البدك ،الدركز ،الشركس،
المسمميف...الخ ،كسمخيـ عف ىكيتيـ الفمسطينية.

كلـ يكف ىدؼ كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية الغرب فقط بؿ حتى العرب مستغمة ضعؼ

المصداقية لكسائؿ اإلعبلـ العربية عند شعكبيا.

ثانياً :التضميل اإلعالمي اإلسرائيمي بتحويل الضحية إلى مجرم:

مف أساليب التضميؿ اإلعبلمي تحكيؿ الضحية إلى مجرـ ،أسمكب معركؼ استخدمو

اإلعبلـ اإلسرائيمي المكجو بحرفية عالية فعمميات االغتياؿ لمشخصيات الفمسطينية مبررة بالكامؿ،
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ألنيـ كراء أعماؿ عنؼ (إرىابية)ألحقت أض ار انر بالشعب اإلسرائيمي ،كما استخدـ ألفاظان ذات كقع
خفيؼ لمتعبير عف عمميات االغتياؿ (الدفاع اإليجابي)( ،التصفية المكضكعية) كبرر اإلعبلـ

العمميات بأنيا كفؽ قاعدة (مف يرد قتمؾ اقتمو) دكف تفرقة بيف عسكرم كمدني كرجؿ مشمكؿ
كشاب مف المقاكمة (فمسطيف اليكـ.)2101 ،

ككصؼ المقاكمة الفمسطينية (باإلرىاب) ،فكؿ فمسطيني ساىـ أك قتؿ مستكطنان ييكديان فيك

إرىابي ،أما إسرائيؿ قاتمة األطفاؿ كالنساء كالمدنييف العزؿ ،كىدـ البيكت عمى رؤكس أصحابيا،
ال تصؼ عدكانيا كانتياكاتيا لمشعب الفمسطيني باإلرىاب ،بؿ تصكر نفسيا ضحية أماـ الرأم

العاـ العربي كالعالمي ،كأنيا تدافع عف نفسيا كعف أمنيا القكمي مف عمميات المقاكمة
الفمسطينية.

ثالثاً :التضميل اإلعالمي اإلسرائيمي بالتضخيم:

استخدـ اإلعبلـ اإلسرائيمي في حرب غزة ،كافة فنكف الدعاية كالحرب النفسية مع تمييد

مبرمج لمعمميات مف خبلؿ الصحؼ اليكمية ،كغيبت الصكرة عما يجرم داخؿ غزة ،كصكرت

كضخمت ،تكسر بعض الجدراف في بيكت المستكطنيف قرب غزة كمعاناة أطفاليا النفسية كآثار
بعض الدماء لممجركحيف ،أما أطفاؿ غزة المحركقيف فبل مكقع ليـ كال لمدارسيـ في إعبلـ

إسرائيؿ ،كمثؿ اإلعبلـ اإلسرائيمي في ىذه الحرب الرديؼ لمعمؿ العسكرم كالسياسي بشكؿ كامؿ
فمسطيف اليكـ.)2101،

رابعاً :التضميل اإلعالمي اإلسرائيمي بالتبرير:

كاستخدـ اإلعبلـ اإلسرائيمي أسمكب التبرير لكؿ األعماؿ العدكانية التي يقكـ بيا الجيش مف

خبلؿ كـ ىائؿ مف األخبار كالمعمكمات تتضمف رسائؿ بسيطة كمحددة.

كقد برر اإلعبلـ اإلسرائيمي كؿ التجاكزات بحؽ الشعب الفمسطيني ،كخاصة قصؼ سيارات

اإلسعاؼ الفمسطينية ،بحجة أف الفمسطينييف ينقمكف عبرىا األسمحة كالمتفجرات ،كتبرير قتؿ
األطفاؿ الفمسطينييف عبر القكؿ إف مف ُيقتؿ ىك إرىابي المستقبؿ ،كاتخذت مف مسرح العمميات
كالصكر المباشرة التي تبثيا لحظة كقكعيا ذريعة لمكاصمة القتؿ كالقمع كالتدمير ،تحت ذريعة

(الدفاع عف الكجكد) (النيرب.)19 ،2010 ،
كأعمف الجيش اإلسرائيمي منذ بدء العدكاف عمى قطاع غزة  ،2104أف اليدؼ مف العممية
العسكرية (الجرؼ الصامد) ،ىك كقؼ تيديد الصكاريخ التي تطمؽ مف قطاع غزة ،كىذ ما أكده
المحمؿ السياسي (آفي لسخاركؼ) في مكقع (كاال) اإلخبارم اإلسرائيمي المستقؿ ،كيبلحظ مف
ذلؾ أف إسرائيؿ استخدمت مبدأ التبرير لشف عدكاف عمى قطاع غزة ،كىذا ما اتفؽ عميو بعض
المحمميف السياسييف .فيرل (كديع أبك نصار) أستاذ العمكـ السياسية في جامعة (تؿ أبيب) أف
63

العممية العسكرية ضد قطاع غزة ىي محاكلة لضرب اتفاؽ المصالحة الفمسطينية ،كتعكير
األجكاء بما يمنع إمكانية تحرؾ سياسي قريب لتطبيؽ حؿ الدكلتيف ،باإلضافة لضرب البنى
التحتية لحركة حماس في غزة (أرناؤكط.)2104 ،
كصرح المسئكلكف (اإلسرائيميكف) في بداية العدكاف أف لدل الجيش أىداؼ كبيرة في قطاع
غزة ،كأف حماس تمتمؾ فقط  051صاركخان قادرة عؿ ضرب كسط إسرائيؿ ،كأف منظكمة القبة
الحديدية ستتصدل ألخرل ،فخرجت القناة اإلسرائيمية الثانية لتأكد بأف المسئكليف اإلسرائيمييف
ضممكا المجتمع اإلسرائيمي بيذا الحديث ،كأف حماس تمتمؾ  411صاركخ طكيؿ المدل( .المغرب
اليكـ )2104 ،كقامت إسرائيؿ خبلؿ العدكاف باستيداؼ العديد مف منازؿ المدنييف ،كبرر ذلؾ
بأف مقاتميف يستخدمكف تمؾ المنازؿ لمقياـ بإطبلؽ الصكاريخ بالقرب منيا ،أك لتخزيف الذخيرة كىك
ما يجعؿ مف تدميرىا ضركرة عسكرية تقتضييا العمميات الحربية ،كنكه المرصد األكركمتكسطي
لحقكؽ اإلنساف ،أف أعداد المنازؿ المدمرة ،كالمناطؽ التي طمب جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي مف
السكاف في قطاع غزة مغادرتيا تمييدان لقصفيا ،لـ يثبت أف أيان مف تمؾ البيكت التي جرل ىدميا
اُستخدمت لغايات عسكرية مف طرؼ المقاكميف في غزة ،أك نتج عنو نتيجة عسكرية مممكسة،
األمر الذم يخالؼ مبدأ الضركرة (حبيب.)2014،
كارتكب جيش االحتبلؿ العديد مف المجازر بحؽ المدنييف الفمسطينييف في قطاع غزة،
كاعتمدت إسرائيؿ سياسية األرض المحركقة ،لجعؿ المدنييف ىـ مف يدفعكف الثمف إلجبار
المقاكمة عمى التنازؿ ،مبررة أف اليدؼ ىك إيجاد كاقع يعيش فيو السكاف اإلسرائيمييف بأمف كأماف
مف دكف تكاصؿ اإلرىاب العشكائي (ىيسبريس.)2014 ،
كبناء عمى طمب مف المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،كافقت إسرائيؿ كحركة (حماس)
بتاريخ  2014/7/21عمى ىدنة إنسانية لمدة ساعتيف ،إلجبلء جرحى حي الشجاعية ،تبدأ مف
الساعة العاشرة كالنصؼ ظي انر ،حتى الساعة الثالثة كالنصؼ عص ار ،لكف إسرائيؿ أعمنت
استئناؼ قصؼ الحي بعد أقؿ مف ساعة ،مبررة أف قكات الجيش اإلسرائيمي تعرضت إلطبلؽ
النار بعد كقت قصير مف بدء اليدنة ،كأنو استأنؼ العمميات القتالية (العربي.)2014 ،
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خامساً :التضميل اإلعالمي اإلسرائيمي بالتعتيم:

تتميز الرقابة عمى اإلعبلـ في إسرائيؿ بأنيا نمكذج لتسخير اإلعبلـ لخدمة المعركة األمر

يتضمف قائمة المكاضيع التي يخطر التطرؽ إلييا إال بمكافقة الرقيب العسكرم.

ىناؾ دائرة إعبلمية كبيرة مختصة بالجيش تمثؿ ىمزة الكصؿ مع الصحفييف األجانب

بشكؿ خاص أك بشكؿ مباشر أك مف خبلؿ التمرير مف خبلؿ اإلعبلـ المحمي.

كالرقابة عمى ثبلثة أنكاع :منع مطمؽ ،منع محدكد ،منع مشركط سكاء المتعمقة بالنشر في

الجانب الجنائي أك األمني.

خبلؿ االنتفاضة الفمسطينية األكلى تعاممت األجيزة اإلعبلمية اإلسرائيمية كفؽ أجندة أمنية

محددة تشمؿ التعتيـ اإلعبلمي كتزكير األرقاـ ،كالتبرير لبعض األحداث كالتصكير المقاكـ
لبعضيا (كأنيا مكاجية مع جيش مقاتؿ عدد) كاالنتقائية فيما ينشر (التركيز عمى العنؼ

الفمسطيني) كتقسيـ األدكار بيف مختمؼ كسائؿ اإلعبلـ كتحكؿ اإلعبلـ اإلسرائيمي بكاممو ،أياـ
االنتفاضة إلى جزء مف آلة الحرب ضد الشعب الفمسطيني.

يقكؿ مدير عاـ (أخبار إسرائيؿ)" :أنا ال أبحث عف المكضكعية في تغطية الصراع

اإلسرائيمي – الفمسطيني .أنا أقؼ إلى جانب قضيتي" (فمسطيف اليكـ.)2010 ،

كاستطاعت كتائب القساـ مف المقاكمة الفمسطينية مف استدراج قكة إسرائيمية فجر األحد
المكافؽ  ،2014/7/20حاكلت التقدـ شرؽ حي التفاح شرؽ غزة ،فكقعت القكة اإلسرائيمية في
حقؿ ألغاـ ،كتمكنت قتؿ عدد  14جنديان صييكنيان ،كأسر الجندم (شاؤكؿ أركف) ،كتردد العدك في
االعتراؼ بالعدد الحقيقي لقتبله (مكقع كتائب القساـ.)2014 ،
كبدأ اإلعبلـ اإلسرائيمي بالتفاعؿ مع كاقعة األسر ،كأكردت كسائؿ اإلعبلـ أف جيش
االحتبلؿ يتحدث عف ككف الجندم المأسكر ،ربما يككف عبارة عف نصؼ جثة أك أشبلء فقدت،
نافيان أف يككف قد أسر.
كتكتـ الجيش اإلسرائيمي عف الحديث عف كاقعة خطؼ أحد جنكده ،إال أف كسائؿ اإلعبلـ
اإلسرائيمية تحدثت أف الجيش يفحص مزاعـ االختطاؼ ،كأنو لـ يكشؼ عف جميع قتبله.
كنفى سفير إسرائيؿ في األمـ المتحدة (ركف فركشاكر) ،أف يككف (شاؤكؿ) قد خطؼ ،كأف
ما تتناقمو كسائؿ اإلعبلـ ،مجرد شائعات ،كال تعدك عف ككنيا حربان نفسية ال تطيقيا إسرائيؿ
(ىيسبريس.)2014 ،
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انمثحس انصانس

انصذمح انىفسُح
يتعرض الشعب الفمسطيني عمكمان كقطاع غزة خصكصان ،لجرائـ االحتبلؿ اإلسرائيمي،
حيث ما تعرض لو شعبنا مف أحداث كمكاقؼ صادمة متمثمة بسياسة القتؿ المنظـ ،كالقياـ
بالقصؼ العشكائي لمنازؿ المكاطنيف كالمنشآت الحككمية كالمدارس ،كاألماكف العامة كالخاصة،
كاستخداـ الدبابات كالزكارؽ الحربية كالطائرات ،كاطبلؽ الرصاص كالقذائؼ عمى التجمعات دكف
جراء الحرب األخيرة
تمييز ،كاإلصابات كحاالت االستشياد كاإلعاقة ،كرؤية المشاىد المرعبة ّ
عمى قطاع غزة  ،2104فإف ذلؾ كمو يعد مف مصادر كأسباب حدكث الصدمات النفسية
كاالضطرابات السمككية كاالنفعالية كالعقمية.

أوالً :ذعشَف انصذمح انىفسُح:
الصدمة في المغة مف (الصدـ) ضرب الصمب بشيء مثمو( ،كصدمو صدمان) أم ضربو
بجسده( ،كصدميـ أمر) بمعنى أصابيـ .كفى الحديث النبكم الشريؼ :الصبر عند الصدمة
األكلى :أم عند فكرة المصيبة كحمكتيا (ابف منظكر.)2420 ،1984 ،
كيعرؼ (منصكر) الصدمة  Traumaبأنيا" :كقكع أك حدكث األذل كالضرر كالظمـ
كالخسارة كالجرح كاإلصابة كالرجة كاليزة كالصدمة لمنفس أك العقؿ ،كفي النكاحي الفيزيقية المادية
كفي التركيب أك البناء ،كيحدث ذلؾ في شكؿ صدمة انفعالية تحدث اضطرابا أك خمؿ في البناء
أك التركيب كفي الكظائؼ لمفرد أك الجماعة كذلؾ لفترة مف الكقت قد تطكؿ أك تقصر كفقان لدرجة
شدة الصدمة" (منصكر.)271 :1993 ،

شاوُاً :أوماط انصذمح انىفسُح
أ -استخدام القوة المفرطة:
مف أساليب الحرب النفسية التيديد باستخداـ القكة بيدؼ التخكيؼ كالكعيد كالردع ،كمف ثـ
استغبلؿ دافع الخكؼ لتحقيؽ سياسة الردع كخمؽ حاؿ مف الذعر كالفكضى ،كقد يتـ استغبلؿ
بعض األحداث ،أك القياـ بمجمكعة مف األعماؿ بيدؼ إلقاء الرعب عمى الناس( .أبك الشباب،
.)397 ،1999

66

كفي عممية الردع كالقاء الرعب ثمة عامؿ بالغ األىمية ،كىك ما يجب أف يفيـ مف ضمف
عامؿ االحتكاء ،كىي سياسة قد تؤدم إلى ردع الخصـ عف القياـ بأية عمميات مف شأنيا أف
تضر بالطرؼ اآلخر (محفكظ.)167 ،1999 ،
كتتكقؼ عممية الردع عمى عدد مف العكامؿ التي تساعد عمى فكرة عاممي التخكيؼ كالقاء
الرعب ،كمنيا :أف يتأكد الخصـ كيدرؾ تفكؽ الطرؼ اآلخر باألسمحة التقميدية كغيرىا عبر
رسالة كاضحة إضافة إلى ذلؾ ،فيجب أف يفيـ الخصـ جدية الطرؼ اآلخر في استعماؿ ىذه
األسمحة إذا تـ تجاكز الخطكط الحمراء كأخي انر ،عدـ التردد في استعماؿ ىذه األسمحة إذا تطمب
األمر ذلؾ( .أبك خزاـ )112 ،1999 ،ذلؾ أىـ العكامؿ لممحافظة عمى ثبات سياسة الردع تجاه
الخصـ كابقائو ضمف حالة مف الخكؼ كالقمؽ الدائميف بشكؿ يمنعو مف استنياض قكاه مف جديد.
كاحدل األىداؼ الرئيسية لسياسة التيديد التي تمارس عمى الخصـ ىك إبقاؤه في حالة مف
الخكؼ كالقمؽ الدائـ ،كذلؾ خبلؿ التيديد المستمر بالبطش ،كبشكؿ يمنعو مف المكاجية ،أك حتى
مجرد الحصكؿ عمى مقكمات المكاجية ،كلكف الزيادة في ىذا التيديد كاإلفراط بو قد يشجع
الخصـ عمى قبكؿ التحدم كالصراع مف أجؿ البقاء حتى لك كاف المكت إلى ذلؾ سبيبلن (بني
جابر.)307 ،2004 ،
كاستخدمت إسرائيؿ التيديد باستخداـ القكة قبؿ بدء العدكاف عمى قطاع غزة في عاـ ،2014
حمؿ رئيس الكزراء اإلسرائيمي (بنياميف نتنياىك) حركة حماس المسؤكلية عف مقتؿ ثبلثة
حيث ّ
مستكطنيف في قرية حمحكؿ شماؿ مدينة الخميؿ.

كقاؿ (نتنياىك)" :إف حماس ستدفع الثمف كأف إسرائيؿ ستضرب بشدة أعضاء حماس كبنيتيا
التحتية في الضفة الغربية" ،كتعيد بضرب كؿ مف شارؾ في عممية الخطؼ ،كقاؿ" :سنناؿ منيـ
حتى كاف تطمب ذلؾ كقتان" ،كفي نفس السياؽ ىدد كزير الدفاع السابؽ (مكشي يعالكف) حركة
حماس كقاؿ" :عمى زعماء كأعضاء حماس أف يعرفكا أف دماء مف تجرؤكا عمى مياجمة مكاطني
إسرائيؿ ميدرة ،ليعممكا أننا سنبلحقيـ أينما كانكا كسنضربيـ بقكة" (ركيرز.)2014 ،
ككرر الرئيس اإلسرائيمي السابؽ (شمعكف بيريز) التيديدات الرسمية بمعاقبة حماس ،كقاؿ:
"أعمـ أنو سيتـ العثكر عمى القتمة ،كستضرب إسرائيؿ بيد مف حديد حتى يتـ اجتثاث اإلرىاب"
(الجزيرة.)2014 ،
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كبعد مركر  18يكمان عمى عممية الخطؼ ،عثر الجيش االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى جثث
المستكطنيف الثبلثة ،كىـ (إياؿ يفراح كنفتالي فرينكؿ كجمعاد شاعر) ،جدد رئيس الكزراء
اإلسرائيمي بنياميف نتنياىك تيديده كقاؿُ " :خطفكا كاغتيمكا بدـ بارد بأيدم حيكانات بأشكاؿ بشر،
كحماس ستدفع الثمف" (ىكاش ،)2014 ،كتعتبر ىذه الحادثة ىي سبب شف العدكاف عمى قطاع
غزة ،بعد تحميؿ حركة حماس المسيطرة عمى القطاع المسئكلية عف عممية الخطؼ كالقتؿ ،كأنيا
ىي مف أعطت الضكء األخضر لعناصرىا في الضفة الغربية في التنفيذ.
كمف أمثمة التيديد باستخداـ القكة خبلؿ العدكاف ،طمب جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي مف سكاف
بيت الىيا كبيت حانكف مف خبلؿ المنشكرات كالرسائؿ ،بإخبلء منازليـ فك انر لنية الجيش تصعيد
العمميات العسكرية في القطاع ،كترقبان لضربات جكية ضخمة (الفخراني.)2014 ،
كاتصؿ الجيش اإلسرائيمي بشكؿ عشكائي عمى اليكاتؼ المحمكلة لسكاف حي الشجاعية،
كالزيتكف-شرؽ قطاع غزة-مطالبيـ بإخبلء منازليـ كالتكجو إلى مدينة غزة تمييدان لشف غارات
مكثفة عمى تمؾ المناطؽ ،كتكعدت إسرائيؿ حماس بتكسيع حممتيا العسكرية كتكثيؼ ضرباتيا
الجكية.
كىدد الجيش اإلسرائيمي حركة حماس في قطاع ،في حاؿ لـ تتكقؼ عف إطبلؽ القذائؼ
سيقكـ الجيش بتسكية الحي كامبلن باألرض عمى غرار ما حصؿ في الضاحية الجنكبية في
بيركت في .2006
كعندما رفضت الفصائؿ الفمسطينية بتاريخ  ،2014/7/15المبادرة المصرية لكقؼ إطبلؽ
النار مع إسرائيؿ التي كافقت عمييا مف طرؼ كاحد ،ىدد رئيس الكزراء اإلسرائيمي (بنياميف
نتنياىك) حركة حماس بقكلو لمصحافييف" :إذا لـ تقبؿ حماس مبادرة كقؼ إطبلؽ النار كما يبدك
الكضع اآلف ،فإف إسرائيؿ لدييا الشرعية الدكلية لتكسيع العممية العسكرية لتحقيؽ اليدكء المنشكد"
(العربية نت.)2014 ،
كىدد جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي مستشفى الكفاء الطبي الكاقع أقصى الشجاعية ،بضركرة
إخبلء النزالء كالعامميف ،كالمتضامنيف األجانب ،فرفضت إدارة المستشفى التيديد اإلسرائيمي،
فأطمؽ جيش االحتبلؿ عددان مف قذائؼ الدبابات صكب المستشفى ،كأجرل اتصاالت
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بالمتضامنيف األجانب ،كىددىـ بضركرة المغادرة ،كاجبلء المستشفى ،كاال سيقكـ بيدـ المستشفى
عمى قاطنييا بدكف تردد ،كتـ إخبلء المستشفى كتـ تدميرىا بالكامؿ (الدلك.)2014 ،
كاستخدـ االحتبلؿ الحرب النفسية أثناء العدكاف مف خبلؿ قصؼ األبراج ،فقد دمر االحتبلؿ
برج (الظافر )4كالبرج (اإليطالي) ،كذلؾ نتيجة فشؿ جيش االحتبلؿ في تحقيؽ أم إنجاز
عسكرم ،كضمف سياسة التيديد باستخداـ القكة ،قاؿ قائد سبلح الجك اإلسرائيمي (أمير إيشؿ) في
مقابمة مع صحيفة ) (Die Zeitاأللمانية)" :لف نتردد في قصؼ أم أبراج سكنية في أم حرب
قادمة مع غزة" (أمد.)2015 ،
ب -العقاب الجماعي:
يتمثؿ العقاب الجماعي في عقاب عائبلت كأحياء كمدف كمجتمعات بسبب فعؿ قاـ بو فرد
منع التجكؿ ،كمصادرة
أك أفراد قبلئؿ ،كيتمثؿ أيضا في محاصرة البيكت ،كىدميا ،كفي ْ

الممتمكات ،كاألراضي ،كاقتبلع األشجار كحرؽ الزرع أك إتبلفو ،كفي تدمير ُبنى تحتية كمصادر

المياه كشبكاتيا ،كشبكات الكيرباء ،كمياه الصرؼ الصحي ،كاالتصاالت ،كالمكاصبلت ،كاغبلؽ
المكاقع الثقافية كالتعميمية في القرل أك المدف أك األحياء أك حتى في الشكارع ،كما يتمثّؿ العقاب
الجماعي بأبشع صكره في الترحيؿ الجبرم كالطرد مف الكطف (خير الديف.)2016 ،
كقد عاقبت إسرائيؿ أىؿ قطاع غزة بمحاصرتو ب انر كبح انر كجكان ،النتخابو حركة حماس في
االنتخابات التشريعية  ،2006مما أعطاىا أغمبية في مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني ،كاشتد
الحصار بعد سيطرتيا عمى القطاع في عاـ  ،2007كتمثؿ الحصار بتقنيف دخكؿ المحركقات
كالكيرباء ،كمنع الكثير مف السمع ،كمنع الصيد في عمؽ البحر ،كاغبلؽ المعابر ،كقاؿ المفكض
العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف (األكنركا) (بيير كراىينيكؿ)
بتاريخ  ،2014/4/16أثناء زيارتو لقطاع غزة خبلؿ العدكاف عمى غزة  ،2014أف الحصار
عمى قطاع غزة يمثؿ نكعان مف العقاب الجماعي ،كيشبو أشير أنكاع الحصار المكجكدة في
التاريخ.
كفرضت إسرائيؿ قيكدان مشددة عمى حركة تنقؿ سكاف قطاع غزة عبر معبر بيت حانكف
(إيرز) المنفذ الكحيد لسكاف قطاع غزة إلى الضفة الغربية ،كنجـ عف ىذه القيكد حرماف  2مميكف
نسمة مف حقيـ في التنقؿ ،كما استمر التنسيؽ بيف مصر كاسرائيؿ بخصكص قطاع غزة ،مما
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أدل إلى إغبلؽ السمطات المصرية شبو الدائـ لمعبر رفح البرم مف حرماف سكاف قطاع غزة مف
حقيـ في حرية التنقؿ كالسفر مف كالى القطاع (صالح.)115 ،2016 ،
كمارست إسرائيؿ العقاب الجماعي خبلؿ حرب  ،2014مف خبلؿ استخداـ القكة المفرطة
بحؽ المدنييف ،كارتكاب العديد مف المجازر ،كقتؿ المكاطنيف ،كسياسة ىدـ المنازؿ كالنزكح ،كقد
صرح (نيؾ كميغ) نائب رئيس الكزراء البريطاني األسبؽ بتاريخ  ،2014/7/18لمحطة (بي بي
سي) اإلذاعة البريطانية ،أف الضربات الجكية التي تشنيا إسرائيؿ ضد قطاع غزة (غير متناسبة
بشكؿ متعمد) كأنو يرقى إلى العقاب الجماعي (األياـ.)2014 ،
ت -سياسة االعتقال:
تعكد كسيمة االعتقاؿ لدل إسرائيؿ إلى ما قبؿ عاـ  ،1967كلكف مع انتياء الحرب اإلقميمية
في ذلؾ العاـ ،كبداية تصاعد الحركة الكطنية الفمسطينية لمكاجية االحتبلؿ اإلسرائيمي،
تصاعدت كتيرة االعتقاالت (كىبو.)32 ،2011 ،
كتعتبر سياسة اعتقاؿ المكاطنيف الفمسطينييف مف طرؼ االحتبلؿ اإلسرائيمي ،سياسة ممنيجة
ليا أبعادىا كأىدافيا عمى األسير كعائمتو كمحيطو االجتماعي ،كىي ظاىرة طالت أغمب
العائبلت الفمسطينية ،بؿ ىناؾ عائبلت بأكمميا تعرضت لبلعتقاؿ.
كييدؼ االحتبلؿ مف كراء االعتقاؿ ،القضاء عمى المقاكمة الفمسطينية ،كالضغط عمى
التنظيمات الفمسطينية كمساكمتيا كابتزازىا ،أك إلجبار المعتقميف عمى تقديـ معمكمات عف
اآلخريف ،أك التعامؿ كالتخابر مع االحتبلؿ ،اما األخطر ففي بعض األحياف مكرس االعتقاؿ
بيدؼ استخداـ المعتقميف كدركع بشرية أك إلعداميـ بشكؿ فردم أك جماعي (فركانة،2010 ،
.)6
كقد استخدـ جنكد االحتبلؿ الطالب (أحمد أبك ريدة) يبمغ مف العمر  17عاما ،درعان بشريان
خبلؿ عدكاف غزة الذم بدأ في  ،2014/7/8كأجبركه عمى السير أماميـ كالتقدـ في مناطؽ
يشككف بكجكد أنفاؽ فييا ،كسط تيديد بإطبلؽ النار عميو في حاؿ قاـ بأم حركة ال تركؽ ليـ.
كيركم التاجر رمضاف قديح لحمقة ( )2015/7/8مف برنامج (فمسطيف تحت المجير) ،كيؼ
أف جنكد االحتبلؿ أطمقكا النار عمى الكالد بعد اقتحاميـ المنزؿ ،ثـ أجبركه برفقة سبعة رجاؿ
آخريف عمى الكقكؼ أماـ النكافذ كىـ مقيديف كعيكنيـ مغمضة ،لمدة سبع إلى تسع ساعات ،حيث

71

استخدمكىـ دركعا بشرية لحمايتيـ مف أم إطبلؽ نار يأتي مف جية المقاكمة الفمسطينية
(الجزيرة.)2015،
كأشار مركز أسرم فمسطيف لمدراسات أف عاـ  2014شيد حممة اعتقاالت مركزة كشرسة
بعد حادثة اختفاء المستكطنيف الثبلثة قرب الخميؿ في حزيراف /يكنيك ،حيث تـ اعتقاؿ ما يزيد
عف ثبلثة آالؼ مكاطف فمسطيني في أقؿ مف شيريف ،كنفذت بأشكاؿ عدة كاقتحاـ البيكت ،أك
االختطاؼ مف الشارع كأماكف العمؿ ،كاقتحاـ المستشفيات كاختطاؼ المرضى كالمصابيف ،أك
عبر المعابر كالحكاجز العسكرية ،كما اعتقمت العشرات مف الصياديف في عرض البحر بقطاع
غزة (صالح.)112 ،2016 ،
كتمارس إسرائيؿ حرماف األىالي مف زيارة ذكييـ المعتقميف في السجكف اإلسرائيمية إال بالحد
األدنى ،كحرماف المعتقميف أنفسيـ مف حقيـ في الطعاـ الجيد ،كالنظافة الشخصية ،كالرعاية
الطبية ،فالمعتقميف الفمسطينييف في السجكف اإلسرائيمية يشتركف أكثر مف نصؼ حاجتيـ مف
الطعاـ مف (الكانتيف) ،كتمارس إدارة السجكف اإلسرائيمية حرماف المعتقميف لفترات طكيمة مف
االستحماـ ،كما أنيا ال تزكد المعتقميف بالكميات المطمكبة مف لكازـ النظافة الشخصية كنظافة
الغرؼ ،كيعاني عدد كبير مف المعتقميف مف مشاكؿ صحية مختمفة كمزمنة ،كلـ يتمقكا العبلج أك
الرعاية الصحية المطمكبة (كىبو.)40-38 ،2011،
ث -التجريم عمى الصعد المختمفة:
ال تتياكف إسرائيؿ في تجريـ الشعب الفمسطيني عمى كافة األصعدة ،كتيدؼ مف ذلؾ
القضاء عمى ىذا الشعب ،فط أر تصعيد عمى السياسة اإلسرائيمية تجاه فمسطينيي  ،48إلى درجة
التجريـ السياسي ،عمى خمفية االجتماع الذم عقده أعضاء (كنيست) عرب ،مف حزب التجمع
الكطني الديمقراطي ،مع عائبلت فمسطينية مقدسية ،لمناقشة السبؿ الكفيمة بتحرير جثاميف أبنائيـ
المحتجزة طرؼ إسرائيؿ ،الذيف قتمكا برصاص قكات األمف اإلسرائيمي في أثناء تنفيذىـ عمميات
ضد جنكد كمستكطنيف إسرائيمييف (شمحت.)231 ،2016 ،
كىددت إسرائيؿ السمطة الفمسطينية بكقؼ أمكاؿ الضرائب (المقاصة) ،التي تبمغ قيمتيا
كتسكغ طمبيا بأف
 300مميكف دكالر سنكيان ،في حاؿ عدـ كقفيا مخصصات األسرل كالشيداء،
ّ
السمطة تدفع ىذه األمكاؿ (لمخربيف) خارجيف عف مقتضيات اتفاؽ أكسمك الذم يمنع الفمسطينييف
مف استعماؿ القكة المسمحة في الخبلؼ معيا ،بؿ حثت إسرائيؿ الككنغرس األمريكي عمى اتخاذ
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خطكات مماثمة ،حيث طالب (جيسكف جرينببلت) كقؼ ىذه المخصصات ،كجعميا شرطان لتجديد
المفاكضات بيف السمطة كاسرائيؿ (صبح ،)2017 ،كتستيدؼ إسرائيؿ مف ذلؾ تجريـ المقاكمة
الفمسطينية لبلحتبلؿ.
كتصؼ إسرائيؿ حركات المقاكمة الفمسطينية (باإلرىابية) ،كتضغط عمى بعض الدكؿ
لكصؼ المقاكمة الفمسطينية بذلؾ ،حيث كصؼ الرئيس األمريكي (دكنالد ترامب) في مؤتمر
القمة اإلسبلمية األمريكية ،الذم عقد في المممكة العربية السعكدية ،في مايك  ،2017حركة
حماس باإلرىابية .كما أدرجت الكاليات المتحدة األمريكية عددان مف قيادة المقاكمة الفمسطينية مف
حركتي حماس كالجياد اإلسبلمي عمى الئحة اإلرىاب ،متجاكزة القكانيف كاألعراؼ الدكلية ،كفي
انحياز كاضح لبلحتبلؿ اإلسرائيمي كجرائمو بحؽ الشعب الفمسطيني.
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انمثحس انشاتع

ذعىُذ انعمالء
العمبلء أك كما أطمؽ عمييـ الطابكر الخامس ،يعكد أصكؿ ىذه التسمية إلى الجنراؿ
فرانكك كذلؾ أثناء زحفو إلى إسبانيا في الحرب األىمية اإلسبانية ( ،)1939-1936حيث قيؿ
إنو يتقدـ إلى مدريد بخمسة طكابير ،أربعة منيا خمفو كالطابكر الخامس مكجكد في مدريد
العاصمة الذم يعمؿ مع الثكار كلكنو مف داخؿ العاصمة( .مبيض )889 ،2000 ،كيعني
بذلؾ مجمكعة المتعاكنيف مع ىذا الجنراؿ مف أجؿ إحداث تصدع في الجبية الداخمية.
كيعرؼ قامكس كبستر العمبلء "بأنو التعاكف مع العدك أك المحتؿ برغبة المساندة
كالمساعدة" (عباس.)6 ،2004 ،
كعرؼ المفكر اإلسرائيمي (ركني شاكيد) عمبلء أجيزة األمف اإلسرائيمية بأنيـ" :أكلئؾ
ّ

األشخاص الذيف يعممكف لصالح أجيزة األمف اإلسرائيمية كيزكدكنيا بالمعمكمات المختمفة" (أبك
نجيمة.)18 ،1998 ،
كعرؼ (أبك ىيف) العميؿ بأنو الشخص المرتبط مع سمطات االحتبلؿ الذم يككف ىدفو
ّ

جمع المعمكمات عف أشخاص محمييف ،كتكصيميا إلى سمطات االحتبلؿ ،أك محاكلة إسقاط
عناصر أخرل كالتأثير عمييا ،مف أجؿ االرتباط مع جياز المخابرات (أبك ىيف.)3 ،1993 ،
كتمجأ الدكؿ لمعمبلء مف أجؿ نشر اإلشاعات ،كاألقاكيؿ اليدامة ،كالدعاية المحطمة
لمركح المعنكية ،التي تخمؽ حالة مف البمبمة كالرعب كالفكضى كالفزع.
كبدأت عممية التجسس الصييكنية عمى الفمسطينييف منذ اليكـ األكؿ الذم جاءت فيو أكؿ
مكجة مف المياجريف الصياينة إلى فمسطيف نياية القرف التاسع عشر ،كمنذ ذلؾ التاريخ ظمت
نجاحاتيا في تجنيد العمبلء محصكرة في العائبلت االقطاعية كمف أصكؿ غير فمسطينية،
حتى جاء العاـ  1967حيث احتمت إسرائيؿ ما تبقى مف فمسطيف ،كىنا بدأت العمالة تتحكؿ
إلى ظاىرة (مكسى.)155 ،2004 ،

كلعب (عز ار دانيف) الذم يعتبر مف أبرز الفاعميف الذيف لعبكا دك انر ىامان في نشأة كتطكير
دائرة المعمكمات التابعة لمككالة الصييكنية دك انر خطي انر في تجنيد بعض الشباب ،كخصكصان
مف القرل العربية المجاكرة لممستكطنات الييكدية (جابر ،)19 ،1986 ،كتحديدان مف العائبلت

73

التي ُعرفت بتكرطيا في بيع األراضي لمييكد ،ككاف يتـ استغبلليـ في تقديـ المعمكمات

(سركر.)218 ،2005 ،

أوالً :وسائم انرعىُذ اإلسشائُهُح:
استخدمت أجيزة المخابرات اإلسرائيمية منذ نشأتيا ،كسائؿ متعددة لربط المتعاكنيف معيا،
كتقكـ قبؿ عممية التجنيد بدراسة شخصية المستيدؼ لمتعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ ،الستخداـ
الكسيمة المبلئمة ،كتتسـ عممية التجنيد بطكؿ النفس كالتدرج.
كتعتبر الكحدة ( )504التي يطمؽ عمييا أيضا (ميني مكساد) أك (فيمؽ االستخبارات
البشرية) المسئكلة عف تجنيد كاستعماؿ العمبلء ،كيعكد تاريخ إنشاء الكحدة لعاـ ( 1949نصر،
.)2016
كتتنكع األساليب اإلسرائيمية في تجنيد العمبلء ،فغالبان ما تككف إما بالترغيب المادم
كالمعنكم ،أك عبر االبتزاز كالضغط ،كناد انر ما تككف مف خبلؿ اإلقناع ،ففي مراحؿ التجنيد
األكلى يعتمد عمى الترغيب ،كبعد ارتباط المستيدؼ يـ استخداـ األساليب االبت اززية.
أ -الترغيب:
استطاع العدك اإلسرائيمي إحداث اختراقات في النسيج االجتماعي الفمسطيني عبر ضعاؼ
النفكس ،فاتسع انتشار ظاىرة العمالة في مجتمعنا الفمسطيني خاصة في ظؿ مركر المكاطنيف
بظركؼ معيشية قاسية ،كاف مخططان ليا ضمف استراتيجية إدارة الصراع مع الشعب الفمسطيني،
األمر الذم استغمو العدك أعظـ استغبلؿ كالذم أكقع مف خبللو عددان ال يستياف بو مف المكاطنيف
في شباكو ،مستخدمان كسائؿ الترغيب المادية ،كالكعكد باالمتيازات الخاصة ،مثؿ الحصكؿ عمى
التراخيص ،كسيكلة التنقؿ كالسفر ،كالعمؿ في الداخؿ المحتؿ.
كيكضح رئيس جياز الشاباؾ األسبؽ (آفي دختر)" ،أف اإلغراءات التي تقدميا أجيزة
المخابرات اإلسرائيمية لمشخص المرشح لمتجنيد ،تتمحكر حكؿ تقديـ تصريح لمعمؿ داخؿ إسرائيؿ،
أك تخفيؼ عقكبة السجف ،أك بقصد العبلج ،كما يشكؿ الماؿ أكبر إغراء ،كذلؾ بسبب الكضع
االقتصادم السيء" (البيتاكم.)98 ،2015 ،
كيشير أحد األساتذة الحاصميف عمى شيادة الماجستير ،إلى أف جياز المخابرات
اإلسرائيمية ،استدعاه لممقابمة ،كخبلؿ ذلؾ عرض الضابط اإلسرائيمي عميو إكماؿ دراسة الدكتكراة
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عمى نفقة المخابرات مقابؿ االرتباط معيـ ،كعندما رفض أبمغو الضابط أنو غير مستعد لقبكؿ
الطمب (الرابي.)2006 ،
كيركم المكاطف (ج ،د) بعدما كصمت معبر بيت حانكف (ايرز) دخمت التحقيؽ ،كبعد فترة
مف الجداؿ كالنقاش كاألسئمةُ ،عرض عميو العمؿ معيـ مقابؿ راتب شيرم (فمسطيف اليكـ،

.)2010

ككشفت أجيزة األمف في قطاع غزة ،بعد أف كصمتيا العديد مف الشكاكل ،عف تمقى عدد
مف المكاطنيف رسائؿ نصية عمى أجيزة المحمكؿ مفادىا (مبركؾ تـ اختيار رقـ ىاتفؾ كلقد فزت
اآلف بكاحدة مف الجكائز التالية :رمز الفكز الخاص بؾ ىك  ،..جائزة مرسيدس مع قيمة
 $30000كقبلدة ألماس ىيرميس بقيمة  ،$10000كالسفر بقيمة  ،$2500كعميؾ االتصاؿ
اآلف عمى رقـ ،..لتأكيد جائزتؾ ،عميؾ التكاصؿ).كذكر مكقع المجد األمني أف أجيزة األمف
قالت إف ىذه محاكالت متجددة كمستمرة مف قبؿ المخابرات اإلسرائيمية لتجنيد كاسقاط أكبر عدد
مف الغزييف كايقاعيـ في كحؿ العمالة كالتخابر معو (فمسطيف اليكـ.)2015 ،
ب -االبتزاز:
تستخدـ أجيزة المخابرات اإلسرائيمية ،األساليب الترىيبية ،لدفع الشخص المستيدؼ كبشكؿ
خارج عف إرادتو لمتعامؿ معيا ،فيناؾ بعض المرشحيف لمتجنيد ال يتجاكبكف إال مف خبلؿ
استخداـ أساليب التيديد كالفضائح كاالبتزاز .مثؿ اإلسقاط الجنسي ،ثـ التيديد بالفضيحة ،كربط
تقديـ تسييبلت معينة باالرتباط مع االحتبلؿ ،كالسماح بالسفر بغرض العبلج أك الدراسة
(خضير.)99 ،2014 ،
كذكر كزير الدفاع اإلسرائيمي األسبؽ (مكشيو دياف) في أعقاب انتياء حرب عاـ ،1967
أف أم فمسطيني يريد الحصكؿ عمى تصريح إلقامة مشركع اقتصادم ،أك تصريح عمؿ ،أك
العبلج داخؿ إسرائيؿ ،أك يرغب في السفر لمخارج عميو أف يككف مستعدان لمتعاكف مع االحتبلؿ،
كشرط أساسي لممكافقة عمى ىذه األمكر السابقة (أبك عامر.)441 ،2014 ،
كقد كافؽ معظـ العمبلء الفمسطينييف عمى التعاكف مع إسرائيؿ ،نتيجة تعرضيـ لبلبتزاز
كتصكير الشباف في أكضاع جنسية أك حصكؿ االحتبلؿ عمى صكر فمسطينيات كىف عاريات،
مف أقارب المستيدفيف كالتيديد بنشر ىذه الصكر ،أك لحصكليـ عمى امتيازات معينة ،كإصدار
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تصاريح عمؿ ،أك إطبلؽ سراحيـ مف السجف ،أك الحصكؿ عمى تصاريح لـ الشمؿ( .أبك نجيمة،
 )27-25 ،1998كعبر طريقة االبتزاز نجحت المخابرات اإلسرائيمية في تجنيد عدد مف
األشخاص كعمبلء مع االحتبلؿ رغمان عنيـ.
كيركم المكاطف "س.ع" ما حدث معو خبلؿ رحمتو داخؿ معبر بيت حانكف (ايرز) ،قاـ
ضابط المخابرات اإلسرائيمي بالعرض عميو العمؿ معيـ ،كقامكا بإىدائو جكاؿ كشريحة (أكرانج)،
كطمبكا منو االتصاؿ بيـ في حاؿ احتاج إلييـ ،كقالكا لو بطريقة الغمز كالممز":أنت تحتاج إلى
العبلج كمريض كىذه القضية بسيطة كسأدخمؾ بكؿ سيكلة كلكف سأعطيؾ شريحة (أكرانج)
تكممني عندما ترل سبلح لممقاكمة" ،لكف ىذا المكاطف رفض التعامؿ معيـ كبقية مف مركا بيذه
التجربة ،كتكجيكا لؤلجيزة األمنية الرسمية بغزة التي تتابع القضية (فمسطيف اليكـ.)2010 ،
التغرير:

ت-

يحاكؿ ضباط المخابرات اإلسرائيمييف تغرير المرشح لمتجنيد مف خبلؿ الحكار كالمناقشة
كاإلقنا ع ،كأف تعاكنو لف يعكد بالنفع عمى االحتبلؿ ،كأف المرتبط ىك المستفيد ،كأف ضابط
المخابرات يعمؿ لمصمحة الضحية ،كيستخدـ ىذا األسمكب غالبان مع الشباف الصغار،
كاألشخاص غير المتعمميف ،كال يستخدـ ىذا األسمكب مع الشخص الذم لديو رصيد كطني
كحصانة كافية( .خضير)103 ،2014 ،
كيقكؿ (بيرم) أثبتت التجربة أف العميؿ الذم يجند مكرىان ال يمكف االعتماد عميو في تكفير
كامؿ المعمكمات ،كلذلؾ اعتمدت طريقة (إقناع الند لمند) لترسيخ االرتباط (بيرم،2001 ،
.)157
فأحد الشباب كبعد تكرار اتصاالت المخابرات بو ،اقتنع أف يتعاكف ،بعد أف أقنعو ضابط
المخابرات أنؾ لست عميبلن ،كال نريد منؾ أف تعمؿ جاسكسان ،فأنت لـ تمارس الجنس ،كلـ تُسقط
أحدان ،كلـ يسقطؾ أحدان ،كلـ تقتؿ ،كلـ تخرج مع القكات الخاصة ،كلـ تتدرب عمى السبلح ،كلـ
تخف أصحابؾ ،كلـ تعمؿ في شبكات ،كلـ تستدع لممخابرات ،كال مجاؿ ألحد أف يشؾ فيؾ ،كتـ
ارتباطو مع االحتبلؿ ،القتناعو أف التعامؿ سيككف مع ضابط المخابرات عف بعد ،بما يحكؿ دكف
انفضاح أمره (كطف لؤلنباء.)2017 ،
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شاوُاً :أسانُة اإلسماط اإلسشائُهُح:
نجحت أجيزة المخابرات اإلسرائيمية طكاؿ العقكد الماضية في معرفة كتحديد نقاط ضعؼ
المكاطف الفمسطيني ،كاستغبلليا في محاكلة لجعمو يعمؿ لصالحيا عمى الرغـ ما تمتمؾ مف
تكنكلكجيا ،فيي بحاجة إلى معمكمات ضركرية عمى األرض ،كال يأتي ذلؾ إال بمساعدة مف
عنصر بشرم.
كاستغمت إسرائيؿ عددان مف الدكافع البشرية ،كالحاجات الفسيكلكجية األساسية منذ احتبلليا
لفمسطيف ،كالتي مف أبرزىا الدكافع المادية ،إضافة إلى الدكافع العاطفية كالحقد عمى النظاـ ،أك
الحقد الشخصي عمى شخص معيف ليشكؿ دافعان لمعمالة ،أك الدكافع األيديكلكجية كالدينية ،أك
الدكافع المتعمقة بالمتعة كاالدماف عمى المخدرات ،إضافة إلى مجمكعة مف الدكافع الشخصية
المتعمقة بتعكيض الضعؼ عف الشخصية (أبك بكر )133 ،2013 ،كسيتناكؿ الباحث في ىذا
المجاؿ الدكافع المالية كالعاطفية ،إذ تعتبر مف أكثر الدكافع انتشا انر في فمسطيف.
أ -اإلغراءات المادية:
ىي األكثر شيكعان كانتشا انر ،فالعميؿ يرتبط بالمنفعة ،كتكمف خطكرة ىذا الدافع في التحكؿ
عمى مف يدفع أكثر( .شحادة ،)44 ،1992 ،كالعميؿ المادم لديو رغبة عمياء في الحصكؿ
عمى الماؿ بالكسيمة اليينة ،كيبدم استعداده ليككف عميبلن ،ضاربان عرض الحائط مصمحة ببلده،
كشخص مف ىذا النكع ال ييتـ بببلده كمجتمعو بقدر اىتمامو بنفسو (ككد.)19 ،1990 ،
كيشكؿ الفقر كالبطالة ،عاممييف أساسييف لكقكع كثير مف المكاطنيف في العمالة ،كخاصة
في قطاع غزة ،حيث الكضع االقتصادم الصعب ،كقمة الكظائؼ ،كتدني األجكر ،مما يتكلد حالة
مف اإلحباط كاليأس لدييـ ،فيستغؿ جياز المخابرات اإلسرائيمي ضيؽ الحاؿ لتجنيد عدد مف
المكاطنيف ،بعد إغرائيـ بالماؿ.
كذكر العميؿ (محمكد) أنو تـ تجنيده مف خبلؿ استغبلؿ ضابط االستخبارات اإلسرائيمية
لحاجتو إلى الماؿ إلتماـ زكاجو ،فيقكؿ "كنت أمشي بجانب الحدكد مع اسرائيؿ في شماؿ غزة،
فضبطني قكة خاصة إسرائيمية لمتحقيؽ ،سألني ضابط االستخبارات عف سبب كجكدم بالقرب مف
الحدكد ،فأخبرتو أني مستاء ألف زكاجي بعد شير كال أممؾ الماؿ ،فقاؿ لي اعمؿ معنا كنحف
سنعطيؾ الماؿ ،ابتزني الضابط بالماؿ" (األخبار.)2011 ،
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كأفادت إحدل المكاطنات في غزة ( 48عامان) كىي أرممة رجؿ تـ إعدامو عاـ ،2012
بتيمة العمالة ،قالت إف إسرائيؿ استغمت الكضع السيء لزكجي قبؿ عشر سنكات ،كاستطاع
جياز الشاباؾ استدراجو لمعمؿ معيـ مف خبلؿ استصدار تصريح لو لمعمؿ داخؿ إسرائيؿ ،كفيما
بعد تـ تجنيدىا ىي األخرل عقب السماح ليا بالكصكؿ إلحدل المستشفيات اإلسرائيمية لعبلج
ابنيا (كتائب شيداء األقصى.)2015 ،
كيقكؿ المتحدث باسـ ك ازرة الداخمية السابؽ التابعة لحماس (إيياب الغصيف) "كجدنا أف
الدافع االقتصادم ىك السبب الرئيسي في األغمب البتزاز العمبلء ،كخاصة في ظؿ الحصار"
(األخبار.)2011 ،
كقاؿ أحد أفراد الشاباؾ الذم طمب عدـ اإلفصاح عف ىكيتو لككالة األنباء األمريكية ()AP
"كؿ شيء يحدث كينتيي بسبب األمكاؿ ،كيتـ تجنيد العديد مف األشخاص عمى معبر (إيرز)
الذم يفصؿ غزة عف إسرائيؿ عندما يأتي العماؿ لطمب تصاريح عمؿ داخؿ إسرائيؿ" (كتائب
شيداء األقصى.)2015 ،
ب -الصدمة العاطفية:
عمى الرغـ مف أىمية الدافع المالي ،فإف الدكافع العاطفية لمعمبلء قد تككف أحيانان أكثر مف
الدكافع المالية ،كىي انفعاالت داخمية متقمبة تغشى شعكر اإلنساف في ظركؼ معينة كأكقات
معينة ،حيث تتأجج في النفس مشاعر الحب كالكره ،أك الغضب أك الخزف ،كىذه عكامؿ غير
ثابتة ،كيمكف إيقاظيا أك إخمادىا أك تكجيييا كتسعيرىا تبعان لشخصية اإلنساف (عباس،2004 ،
 .)56كأىـ عكامؿ الصدمة العاطفية:
ت -الشعور بالظمم والتيميش:
يعتبر العميؿ الذم يعمؿ ضد ببلده بسبب حقده عمى أكضاعو ،مف أخطر العمبلء،
كأكثرىـ عمقان ألنو يريد خراب ببلده عمى يديو كال يتحقؽ حممو إال بتخريب الببلد كما فييا مف
مؤسسات ،لذلؾ قد يعمؿ لمصمحة المخابرات األجنبية بالمجاف أك لقاء أجر زىيد ،كلكنو عمى
كؿ حاؿ قميؿ المطالب ،كليس كؿ حاقد عمى ببلده عنده الرغبة أك الكفاءة لمعمؿ عمى تخريبيا،
كلكف يعتبر صيد ثميف لكؿ استخبارات أجنبية تبحث عف أعشاش ليا في أم ببلد ليـ تيتـ بيا
(شحادة.)45 ،1992 ،
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كمف العمبلء الذيف تعاممكا مف خبلؿ الحقد عمى المجتمع أك نظاـ الحكـ ،العميؿ (ـ.د)
يقكؿ" :لقد كنت أحقد عمى المجتمع كعمى الناس مع أنني صاحب عبلقات كاسعة ،كحقدم ىذا
جاء ألنني أشعر باف الناس تكرىني كتنبذني دائمان" (عباس.)57 ،2004 ،
كيعتبر الحقد الشخصي دافعان لمتعامؿ مع المحتؿ ،كقد يككف ىذا الحقد مف مكقؼ تعرض
لو في حياتو ،أك لسبب مادم أك معنكم ،كيعتبر مف أكثر العمبلء عنفان ،كغالبان ما يتـ تجنيده
بسيكلة ،لينتقـ ممف ظممو سكاء شخصان اك حزبان أك المجتمع ككؿ.
كيذكر (يعقكب بيرم) رئيس جياز المخابرات اإلسرائيمي السابؽ ،في مذكراتو أنو قاـ في
إحدل المرات بتجنيد تاجر فمسطيني لمعمؿ مع اإلسرائيمييف ،كحدد مكعدان لمقابمتو ،كقبؿ خركجو
ليذه الميمة ،قاـ فمسطيني آخر بتحذيره مف مبلقاة التاجر ،ألف الفدائييف الفمسطينييف أعدكا لو
كمينان ،بالتنسيؽ مع ىذا الجاسكس الكىمي ،كحينما سألو بيرم عف سبب تحذيره ،أخبره الفمسطيني
بكجكد خبلؼ تجارم منذ زمف طكيؿ بينو كبيف تاجر آخر ،كعندما عمـ بالكميف ،سارع بتحذيره
لينتقـ منو ،كيسجف فترة طكيمة ،كليس رغبة في إنقاذ بيرم (بيرم.)61-60 ،2001 ،
كفي أحداث االنتفاضة الثانية تمكنت المقاكمة مف قتؿ أحد العمبلء ،كبعد عدة سنكات،
اتصؿ ضابط المخابرات عمى ابف العميؿ ،كأخبره أنو يعرؼ قتمة كالده ،كأنو سيساعده في
االنتقاـ ،فكافؽ الشاب ،كبعد ذلؾ أعطى الضابط الشاب مسدسان ،كطمب منو معمكمات عف
المقاكمة ،إلى أف كجد نفسو ساقطان في كحؿ العمالة ،كساىـ في تصفية اثنيف مف رجاؿ المقاكمة
(المجد األمني.)2013 ،
ثالثاً :أنماط توظيف العمالء في الفكر األمني اإلسرائيمي:
تتنكع مياـ العمبلء التي يكمفيـ بيا ضباط المخابرات ،حسب اليدؼ كالميمة ،التي قد يفشؿ
جياز المخابرات في تنفيذىا عمى الرغـ مف التقدـ التكنكلكجي كالعسكرم ،فالعميؿ ىك األقرب
كاألكثر خبرة بالميداف ،كقد يكمؼ العميؿ الكاحد بأكثر مف ميمة ،كسيركز الباحث في ىذا
المجاؿ ،عمى مياـ العمبلء في قطاع غزة بشكؿ عاـ ،كفي العدكاف عمى قطاع غزة في عاـ
 2014بشكؿ خاص.
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أ -جمع المعمومات:
مف المياـ األساسية لمعمبلء ،حسب ما كرد مف اعترافاتيـ ،ىك جمع المعمكمات ،بحيث
يككف لدل أجيزة المخابرات اإلسرائيمية عمـ بكافة مناحي الحياة ،في جميع المناطؽ المستيدفة،
باإلضافة لجمع المعمكمات عف رجاؿ المقاكمة ،كأماكف تكاجدىـ ،كمف يشكؿ خط انر عمى األمف
اإلسرائيمي ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ ميمات الرصد كالمراقبة ،كالتغمغؿ في كؿ جكانب الحياة ،كنقؿ
صكرة ألجيزة المخابرات ،فالعميؿ أقدر عمى معرفة منطقتو ،كمبلحظة أم نشاطات غير عادية
فييا (أبك عامر.)456 ،2014 ،
كقد قاـ مسمحكف مف كتاب القساـ الجناح العسكرم التابع لحركة حماس ،خبلؿ العدكاف
عمى غزة في عاـ  ،2014بإعداـ  18رجبل متيميف بالتخابر مع إسرائيؿ في مدينة غزة ،يكـ
الجمعة المكافؽ  ،2014/8/22عمى دفعتيف ،كذكر مكقع المجد القريب مف حماس "أف المقاكمة
لف ترحـ أم عميؿ يضبط في الميداف ،كستحاكمو ثكريا ،كستنزؿ بو أشد العقكبات التي يستحقيا،
كأف أجيزة أمف المقاكمة لف تتياكف مع العمبلء كلدييا أكامر ثكرية لمتعامؿ مع العمبلء الذيف
يضبطكف متمبسيف ميدانيان" (العربية.)2014 ،
كأعدـ رميان بالرصاص العميؿ(ع.ف) ،كيعمؿ عسكريا بحرس الرئيس بعد إدانتو بالخيانة
كالتخابر ،كاعطاء معمكمات عف منازؿ كسيارات استُيدفت ،كمعمكمات عف مكاف مسرح جريمة
اغتياؿ فقيا (المركز الفمسطيني لئلعبلـ.)2017 ،
ب -المشاركة في اغتيال المقاومين أو اإليقاع بيم:
قاـ عدد مف العمبلء بالمشاركة في تصفية قادة المقاكمة كالمقاكميف ،سكاء بشكؿ مباشر،
أك مف خبلؿ تقديـ معمكمات لضباط المخابرات ،بأماكف المقاكميف ،كمف ثـ اغتياليـ.
كيشير (أىاركف فركش كدكؼ تمارم) في كتابيما (مجتمع االستخبارات اإلسرائيمية) إلى
"أف األجيزة األمنية اإلسرائيمية كاف ليا كممة الفصؿ ،في الحرب ضد االنتفاضة الفمسطينية،
كفصائؿ المقاكمة ،فيي التي تتكلى مف خبلؿ ما تمتمكو مف شبكة جكاسيس ،تزكيد المستكل
السياسي بالمعمكمات التي تساعد في اتخاذ الق اررات الحاسمة ،السيما عمميات التصفية،
كاالغتياؿ التي استيدفت قادة كككادر القكل (المعادية) إلسرائيؿ" (المجد األمني.)2011 ،
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كقد أكدت العشرات مف األحكاـ التي أصدرىا القضاء الفمسطيني بحؽ العشرات مف
العمبلء أنو بدكف المعمكمات التي قدمكىا (لمشاباؾ) ،لـ يكف بكسع الجيش اإلسرائيمي تنفيذ أم
مف عمميات االغتياؿ كالتصفية بحؽ قادة كعناصر حركات المقاكمة (النعامي.)2007 ،
كقد بمغ عدد القادة السياسييف كالعسكرييف كالمفكريف الفمسطينييف ،الذيف اغتالتيـ القكات
اإلسرائيمية بمساعدة العمبلء منذ االنتفاضة األكلى عاـ  ،1987كحتى منتصؼ عاـ ،2004
أكثر مف ( )200كادر كمسئكؿ (اليدمي.)2004 ،
ككفقنا العترافات (أ-ع) الذم كقع في قبضة األجيزة األمنية في غزة ،كأعدمتو المقاكمة
خبلؿ عدكاف  ،2014أنو تابع سيارة كانت متكقفة عمى باب الجامعة اإلسبلمية ،بناء عمى
تكجييات ضابط المخابرات ،كزكد ضابط المخابرات بكؿ المعمكمات البلزمة خبلؿ المتابعة ،إلى
أف سمع صكت انفجار قكم في شارع الصناعة ،استيدؼ السيارة المستيدفة ،كالتي كاف بداخميا
القيادم في حماس (إسماعيؿ أبك شنب) (المشرؽ نيكز.)2013 ،
كقد قامت األجيزة األمنية في قطاع غزة بتاريخ  2017/5/24بإعداـ العميؿ الذم ارتبط
قصدا مع سبؽ اإلصرار،
بمخابرات االحتبلؿ منذ عاـ ( ،2004أ .ؿ) شنقنا بعد إدانتو بالقتؿ
ن

كتيمة الخيانة كالتخابر مع جيات أجنبية معادية ،كما أعدـ شنقا العميؿ (ىػ .ع) الذم ارتبط مع

مخابرات العدك منذ عاـ  ،1998بعد إدانتو بالتخابر كالخيانة ،ككذلؾ التدخؿ في القتؿ كالمشاركة
في العديد مف عمميات االغتياؿ (المركز الفمسطيني لئلعبلـ.)2017 ،
كقامت عائمة برىكـ برفح بإعداـ (أحمد سعيد برىكـ) ،كىك أحد أفراح العائمة ،الذم اعترؼ
بتكرطو في اغتياؿ ثبلثة مف قادة كتائب القساـ (محمد أبك شمالة ،كرائد العطار ،كمحمد برىكـ)
في رفح بتاريخ  ،2014/8/21خبلؿ العدكاف عمى قطاع غزة .2014
ت-

اختراق فصائل المقاومة:
يعتبر االختراؽ مف العمميات اليجكمية ،كعادة ما يأخذ االختراؽ اإلسرائيمي عددان مف

األشكاؿ أىميا الزراعة ،كالتي تعتبر مف أدؽ أعماؿ جياز (الشاباؾ) كأخطرىا ،كىي تعني كضع
أحد العمبلء في صفكؼ اليدؼ المحدد ،بغية نقؿ المعمكمات ،كالقياـ بأعماؿ أخرل (سمطاف
كسبلمة.)352-325 ،2002 ،
كيقكؿ (حاييـ بف عامي) ،الرئيس السابؽ لقسـ التحقيقات في(الشاباؾ)" ،نجاحنا في اختراؽ
التنظيمات الفمسطينية عبر تجنيد عمبلء لنا مف بيف عناصرىا ،لو بالغ األثر في سيادة أجكاء
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عدـ الثقة في أكساط عناصر المقاكمة ،بشكؿ يجعميا أقؿ كفاءة" .كما يقكؿ (جدعكف عيز ار)،
النائب السابؽ لرئيس جياز المخابرات اإلسرائيمي الداخمية (الشاباؾ)" :إف مجرد اكتشاؼ
الفمسطينييف لقدرة (الشاباؾ) عمى تجنيد عمبلء في صفكفيـ كفيؿ بزعزعة ثقتيـ بالقضية
كالمقاكمة الفمسطينية ،كمحاكلة التأثير عمى أجندة المجتمع الفمسطيني ،بما يتكافؽ مع المصمحة
اإلسرائيمية" (النعامي،

.)2007

كمف األىداؼ االستخبارية (لمشاباؾ) في اختراؽ التنظيمات الفمسطينية ،اختراؽ التنظيمات
كمحاكلة الكصكؿ إلى مراكز القيادة ،كالتكجيو فييا ،كافتعاؿ الصراعات بيف التنظيمات المختمفة،
كاختبلؽ المشاكؿ داخؿ التنظيـ الكاحد (أبك عامر.)460 ،2014 ،


ألقى الجياز األمني التابع لحركة حماس القبض بتاريخ  2017/10/12عمى عميؿ يعمؿ
في كحدة التصنيع داخؿ صفكؼ الجناح العسكرم لمحركة (كتائب القساـ) في قطاع غزة ،كاف قد
ساعد العدك اإلسرائيمي عمى الكصكؿ إلى أىداؼ عسكرية ميمة في القطاع.
كقدـ العميؿ خبلؿ الحرب األخيرة عاـ  2014معمكمات عف القدرات العسكرية التي تمتمكيا
حماس ،ككفؽ اعترافاتو ،أبمغ قكات العدك في آخر أشير عممو عف (مصنع استراتيجي كبير
لكتائب القساـ) ،ما تسبب في استيداؼ المكاف في آذار  2017بالطائرات الحربية بأربعة
صكاريخ ضخمة أدت إلى تدميره كميان ،بما في ذلؾ المعدات الكبيرة التي كانت ىناؾ (المياديف،
.)2017
ث-

نشر اإلشاعات واألكاذيب:
تداكؿ الشائعات التي ىي جزء مف الحرب النفسية التي تخكضيا إسرائيؿ ضد الشعب

الفمسطيني ،كتعتبر مف األدكات الخطيرة التي يمجأ إلييا االحتبلؿ في مناسبات عديدة ،كخاصة
في أكقات االعتداءات

العسكرية.

كقد قاـ المتعاكنكف مع االحتبلؿ بأفعاؿ كثيرة أكقعت أض ار انر كبيرة ،عمى مستكل الحرب
النفسية ،كالتظميؿ كبث اإلشاعات ،كاثارة الخكؼ ،كارباؾ الجبية الداخمية لممجتمع الفمسطيني
(كراسنة.)22 ،2013 ،
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كغالبان ما يعمد العمبلء كبتكجيو مف المخابرات اإلسرائيمية ،خاصة خبلؿ االعتداءات
العسكرية ،إلى بث كنشر اإلشاعات التي تضرب الركح المعنكية لممكاطنيف ،كتشكيو صكرة
القيادات الفمسطينية كالمقاكميف.
كقد أفاد العميؿ (أ-ع) في عاـ  ،2004بعد كفاة الرئيس ياسر عرفات ،طُمب منو إشاعة
أمر كىك أف زكجة الرئيس عرفات (سيى) قامت بسرقة مبالغ مالية كبيرة مف حساب الشعب
الفمسطيني بحكـ أنيا زكجة عرفات كىي مكجكدة في باريس تتمتع بيذا الماؿ كمع األصدقاء.

كما كاف لو دكر بنشر عدة إشاعات منذ فكز حركة حماس في االنتخابات التشريعية ،مثؿ:
أف النساء ىف سبب فكز حماس باالنتخابات ،كىي ساقطة في الشارع ،كاف حماس لـ تجمب
سكل الخراب كالدمار ،كىي تقكـ باعتقاؿ مطمقي الصكاريخ لمحفاظ عمى حدكد كيانيا ،كأنيا تقكـ
بجمع الضرائب كالجمارؾ مف الناس الذيف ال يممككف قكت يكميـ ،مف أجؿ دفع ركاتب مكظفييا.
كما طمب منو ضابط المخابرات تكصيؿ الناس مجانان ،كالحديث مع الركاب أف ىذا العمؿ
الخيرم تعممو مف الصياينة حينما كاف يعمؿ في الداخؿ المحتؿ (المشرؽ نيكز.)2013 ،
كينتشر العمبلء بشكؿ كاضح خبلؿ العدكاف عمى غزة ،حيث ينشركف إشاعات بأف منزؿ
ذلؾ المقاكـ أك القيادم مستيدؼ ،فيقكـ أىؿ ىؤالء كمف حكليـ بإخبلء بيكتيـ ،أك ،بيدؼ بث
ركح اليزيمة كاليأس لدل عمكـ المكاطنيف عامة ،كالمقاكميف خاصة.
دكر ميمان في الميداف ،كأف االستخبارات اإلسرائيمية ال تستغني
كيتضح مما سبؽ بأف لمعمبلء ان
عف العمبلء عمى األرض حسب المثؿ القائؿ (أىؿ مكة أدرل بشعابيا) ،عمى الرغـ مف كجكد
التطكر التكنمكجي غير المسبكؽ لدل االحتبلؿ.
كيخمص الباحث إلى أف إسرائيؿ استخدمت أساليب الحرب النفسية خبلؿ عدكانيا عمى قطاع غزة

 2014لزرع الفتنة ،كزعزعة االستقرار كاألمف الداخمي ،كقتؿ عزيمة المقاكميف ،كاجبارىـ عمى
االستسبلـ مف خبلؿ أسمكب اإلشاعة ،كالتبرير لعمميات القتؿ كالتدمير ،كتضخيـ قكة المقاكمة،
لمتأثير عمى الرأم العالمي كالتعاطؼ معيا مف خبلؿ أسمكب التضميؿ اإلعبلمي ،كاالعتماد عمى

أسمكب الصدمة النفسية الستغبلؿ دافع الخكؼ لدم المكاطنيف لتحقيؽ سياسة الردع كخمؽ حالة

مف الذعر كالفكضى ،كالتأكيد عمى قكة إسرائيؿ العسكرية ،كأنيا يمكنيا استخداـ ىذه القكة عند
تجاكز الخطكط الحمراء ،كما أنيا اخترقت النسيج االجتماعي لممجتمع الفمسطيني ،بتجنيد بعض

العمبلء لمعمؿ معيا ،كالذم كاف ليـ دكر ميـ في تقديـ المعمكمات عف المقاكميف كالمشاركة في

عمميات التصفية كاالغتياؿ.
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الفصل اخلامس
امل قف الفلسطيين من احل ب النفسي
اإلس ائيلي إبان العدوان اإلس ائيلي على
قطاع غ 4102
المبحث األول :الموقف الفمسطيني الرسمي من الحرب النفسية اإلسرائيمية.
المبحث الثاني :موقف الفصائل الفمسطينية من الحرب النفسية اإلسرائيمية.
المبحث الثالث :موقف المؤسسات الحقوقية من الحرب النفسية اإلسرائيمية.
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أصبحت أساليب الحرب النفسية اإلسرائيمية كاضحة لمجانب الفمسطيني ،كنتج ذلؾ لتعدد
المكاجيات بيف الجانبيف ،حيث يعتبر عدكاف  2014ىك العدكاف الثالث عمى قطاع غزة ،فأصبح
لدل الجانب الفمسطيني الخبرة البلزمة لمتعامؿ مع ىذه األساليب كمكاجيتيا ،كسيتناكؿ ىذا
الفصؿ المكقؼ الرسمي كمكقؼ الفصائؿ كمكقؼ المؤسسات الحقكقية مف الحرب النفسية
اإلسرائيمية.

انمثحس األول
انمىلف انشسمٍ انفهسطُىٍ مه انحشب انىفسُح اإلسشائُهُح
جاء العدكاف الصييكني عمى قطاع غزة بعد خمسة أسابيع مف تشكيؿ حككمة الكفاؽ
الكطني الفمسطيني التي ُشكمت إلنياء االنقساـ الفمسطيني ،كجاء العدكاف في كقت لـ تكف حككمة
الكفاؽ قد عالجت أم مف الممفات الشائكة بيف حركتي فتح كحماس ،كتأخرت في التحرؾ تجاه
العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،كرغـ ذلؾ تـ رصد مكقؼ محدد لمجانب الفمسطيني الرسمي
سكاء عمى مستكل الرئاسة أك مجمس الكزراء أك عمى مستكل اإلعبلـ الفمسطيني الرسمي مف
الحرب النفسية اإلسرائيمية خبلؿ العدكاف أك بعده.

أوالً :انمىلف انفهسطُىٍ انشسمٍ مه انمصطهحاخ اإلسشائُهُح:
استخدمت إسرائيؿ خبلؿ العدكاف أسمكب المصطمحات كنمط مف أنماط التضميؿ
اإلعبلمي ،كبعض القيادات الفمسطينية قامت بترديد ىذه المصطمحات مثؿ مصطمح (الحرب)
بدالن عف مصطمح العدكاف ،فعمى الرغـ مف استخداـ اإلعبلـ األجنبي لمصطمح العدكاف
اإلسرائيمي عمى غزة ،نجد أف بعض السياسييف كاإلعبلـ الرسمي الفمسطيني استخدـ مصطمح
(الحرب) عمى غزة ،مما يعطي انطباعان بأف العدكاف المتكرر عمى قطاع غزة ىك بيف جيشيف
نظامييف( .الحمامي )2014 ،كليس عدكانان ضد شعب يقاكـ المحتؿ بكؿ ما أكتي مف قكة كبما
ينسجـ مع القانكف الدكلي ،غير أف الرئيس الفمسطيني محمكد عباس كممثؿ لممكقؼ الفمسطيني
الرسمي استخدـ في جميع تصريحاتو المتعمقة بعدكاف  2014مصطمح (العدكاف عمى الشعب
الفمسطيني) كلـ يستخدـ مصطمح الحرب.
كبرز مصطمح (التيدئة) إباف العدكاف ،كىي فترات قصيرة لكقؼ إطبلؽ النار بيف جيش
االحتبلؿ كفصائؿ المقاكمة المسمحة ،بتكسط مف جيات كمنظمات دكلية مثؿ األمـ المتحدة
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كالصميب األحمر الدكلي ،كبتكسط مف مصر كراعية التفاؽ كقؼ إطبلؽ النار بيف المقاكمة
الفمسطينية كاسرائيؿ بعد عدكاف  ،2012كييدؼ كقؼ إطبلؽ النار ليتسنى لممكاطنيف مف التزكد
بالمكاد الغذائية ،كليتسنى لمطكاقـ الطبية مف نقؿ الشيداء كالجرحى الذيف سقطكا جراء قصؼ
جيش االحتبلؿ العشكائي عمى بيكت المكاطنيف.
كعند التكصؿ لصيغة اتفاؽ لكقؼ دائـ بيف الكفد الفمسطيني كاسرائيؿ برعاية مصرية ،بدأ
تداكؿ مصطمح (اليدنة) مف القيادة السياسية كاإلعبلـ الفمسطيني.
ككاف يطمؽ مصطمح (اليدنة) بعد كؿ اتفاقية لكقؼ إطبلؽ النار بيف إسرائيؿ كالدكؿ
العربية منذ عاـ  ،1948كبذلؾ تحاكؿ إسرائيؿ مف خبلؿ تمؾ المصطمحات التحمؿ مف
مسئكلياتيا ككياف محتؿ ،كاعتبار قطاع غزة بقعة جغرافية مستقمة معتدية بقكة السبلح ،كمف حقيا
الشرعي الدفاع عف نفسيا مف أم اعتداء خارجي.

شاوُاً :انمىلف انشسمٍ انفهسطُىٍ مه انرضوَش اإلسشائُهٍ نهحمائك:
عممت الماكنة اإلعبلمية اإلسرائيمية باإلضافة لمعمؿ الدبمكماسي ،بتزكير الحقائؽ ،كاظيار
إسرائيؿ عمى أنيا تراعي القانكف الدكلي اإلنساني ،كتتجنب استيداؼ المدنييف الفمسطينييف،
كقدمت إسرائيؿ شككل لمجمس األمف تتيـ فييا حركة حماس بأنيا تستخدـ األطفاؿ كالنساء في
قطاع غزة كدركع بشرية مما أدل إلى ارتفاع عدد القتمى المدنييف ،فنفى السيد رياض منصكر
المندكب الفمسطيني لدل األمـ المتحدة االدعاءات اإلسرائيمية خبلؿ جمسة مجمس األمف الدكلي
بتاريخ  ،2014/7/22اتيامات الحككمة اإلسرائيمية التي تقكؿ إف حماس تستخدـ األطفاؿ
كالنساء كدركع بشرية ،كقاؿ" :أطفالنا كنساؤنا كرجالنا ليسكا إرىابييف ،كال تكجد أم عائمة ترضى
أف تستخدـ أكالدىا كدركع بشرية" (شعباف.)2014 ،
كقاؿ الناطؽ السابؽ باسـ الحككمة الفمسطينية إيياب بسيسك" :أف القرار اإلسرائيمي الذم نفي
استيداؼ المدنييف في غزة ،يأتي استكماالن لما قامت بو إسرائيؿ في قطاع غزة مف مجازر ،كىذا
االدعاء ال يغير مف مطمبنا بإجراء تحقيؽ دكلي في حرب غزة التي جرت في صيؼ " 2014
(جرايسي.)2015 ،
كيتضح مما سبؽ أف تزكير الحقائؽ كالتضميؿ اإلسرائيمي ىك أسمكب لمحرب النفسية
كاستكماؿ الستخداميا لمقكة المفرطة ،كقتؿ المدنييف العشكائي بدكف مبرر في قطاع غزة ،لتبرئة
نفسيا أما المجتمع الدكلي.
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انمثحس انصاوٍ
مىلف انفصائم انفهسطُىُح مه انحشب انىفسُح اإلسشائُهُح
شكؿ عدكاف  2014عمى قطاع غزة عبلمة فارقة في تاريخ المقاكمة الفمسطينية،
فأظيرت المقاكمة إلى جانب تطكر أسمحتيا المصنعة محميان ،استخداميا لمجاؿ الحرب النفسية
المكازية ،ردان عمى العدكاف كالحرب النفسية التي مارسيا جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى سكاف
قطاع غزة ،فقامت المقاكمة بالرد عمى تسمية جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى العدكاف ،كتكعية
المكاطنيف مف الرد عمى رسائؿ العدك ،كما تمكنت المقاكمة مف إرساؿ رسائؿ عمى ىكاتؼ العديد
مف جنكد االحتبلؿ ،كاستخدمت الدعاية المضادة ،بيدؼ التأثير عمى الجبية الداخمية لمعدك
اإلسرائيمي.

أوالً :مىلف انفصائم مه ذسمُح إسشائُم نهعذوان عهً غضج :4102
عكفت إسرائيؿ عمى االستخداـ المكثؼ لؤلساطير كالمزاعـ الدينية ،في صراعيا في المنطقة،
عمى مختمؼ األصعدة ،السياسية كالعسكرية كاالقتصادية ،فالمتأمؿ لؤلسماء التي يطمقيا االحتبلؿ
اإلسرائيمي عمى عممياتو العسكرية ،يمحظ أف تمؾ األسماء تعكس اليدؼ مف كرائيا ،كعادة ما
يككف ليا مدلكالت مف شأنيا رفع الركح المعنكية سكاء لمجيش أك السكاف.
كاعتادت الجيكش إطبلؽ المسميات عمى حركبيـ كعممياتيـ العسكرية عمى مر التاريخ ،فقد
أطمؽ االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى عدكانو عمى قطاع غزة في عاـ  ،2014اسـ (الجرؼ الصامد)
أك (الصخرة الصامدة) .كىك اسـ مأخكذ مف التكراة سفر العدد ( ،)21 :24في سياؽ ما أطمؽ
عميو (بركة بمعاـ) حيث كرد فييا كقاؿ" :ليكف مسكنؾ متينان ،كعشؾ مكضكعان في صخرة" فكممتي
(متينان) ك(صخرة) ،ىما مادة اشتقاؽ االسـ الذم أطمؽ عمى العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة
.2014
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كقد تـ إطبلؽ اسـ ) (Protective Edgeبالمغة االنجميزية كترجمة مبلئمة لمجرؼ
الصامد ،كيعني الحافة الكاقية ،كمقصكده أف يحمؿ معنى دفاعيان عمى اعتبار أف جيش االحتبلؿ
يقكـ بحرب دفاعية ضد مف يستيدفكف أمنو كمستكطنيو (المركز الفمسطيني لئلعبلـ.)2014 ،
يستنتج الباحث حرص الجيش اإلسرائيمي مف كراء ىذه التسمية ذات الصبغ الدينية لعدكانو ذات
اليدؼ السياسي كالعسكرم ،مف رفع معنكيات المقاتميف لديو ،كتييئة المجتمع اإلسرائيمي ليككف
صامدان كالصخرة خبلؿ العدكاف ،كىز معنكيات الطرؼ اآلخر في الجبية الداخمية الفمسطينية،
كالتأثير عمى الرأم العاـ الخارجي ،لمتبرير لعدكانو عمى القطاع كنكع مف الدفاع كالحماية.
كقامت فصائؿ المقاكمة الفمسطينية كرد عمى تسمية العدك ،بتسمية العدكاف بعدة تسميات،
فقامت حركة حماس بإطبلؽ اسـ (العصؼ المأككؿ) كىك ذات داللة دينية ،كمستكحى مف
العقيدة اإلسبلمية ،كفيو إشارة لمعقاب الذم سمطو اهلل عز كجؿ عمى (أبرىة األشرـ) بعد اعتدائو
عمى البيت الحراـ ،كما كرد في سكرة الفيؿ ،حينما أرسؿ عمييـ طيكر األبابيؿ التي جعمتيـ
كالعصؼ المأككؿ ،أم محطميف كأكراؽ الزرع اليابسة.
كأطمقت حركة الجياد اإلسبلمي عمى العدكاف (البنياف المرصكص) كىك اسـ مستكحى مف
آيات القرآف كالعقيدة اإلسبلمية.
كأطمقت لجاف المقاكمة ألكية صبلح الديف ،اسـ (لييب الثأر) ردان عمى العدكاف اإلسرائيمي
بحؽ الشعب الفمسطيني.
كيتضح مما سبؽ أف جميع المسميات عمى العدكاف تعتبر مف الحرب النفسية ،حيث حاكؿ
كؿ طرؼ مف األطراؼ التأثير في معنكيات اآلخر ،مف خبلؿ الداللة الدينية لمتسمية.
كتعدد المسميات لدل فصائؿ المقاكمة الفمسطينية ،يدلؿ عمى عدـ التنسيؽ الكامؿ بينيا ،ككاف
مف المفركض عمى فصائؿ المقاكمة االتفاؽ عمى اسـ كاحد لمعدكاف.
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شاوُاً :مىلف انفصائم مه سسائم ظُش االحرالل نسكان انمطاع:
لجأ جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي إلى إلقاء المنشكرات الكرقية مف الطائرات عمى سكاف
قطاع غزة ،كتحذير المكاطنيف مف دعـ المقاكميف أك االقتراب منيـ ،كتدعك في الكقت نفسو إلى
اإلببلغ عف عناصر المقاكمة كمراكزىا كاألنفاؽ التي تستخدميا.
كتمقى العديد مف المكاطنيف رسائؿ صكتية كنصية تطالبيـ باالبتعاد عف أماكف قالت إنو
يجرم فييا (نشاطات إرىابية) ،كنص إحدل الرسائؿ كانت تقكؿ" :قررت حماس أف تجركـ إلى
حرب مرة أخرل ،امنعكا اإلرىابيف استخداـ ممتمكاتكـ ألىدافيـ كابتعدكا عمى الفكر مف أماكف
تجرم بيا نشاطات إرىابية" (معان االخبارية.)2014 ،
كبرز ىذا األسمكب بشكؿ مكثؼ خبلؿ العدكاف ،إلحداث شرخ بيف المكاطنيف كبيف فصائؿ
المقاكمة في قطاع غزة ،كتحميؿ فصائؿ المقاكمة ما يجرل مف قتؿ كدمار عمى صعيد األركاح
كالممتمكات.
كحذرت المقاكمة المكاطنيف مف التعاطي مع مثؿ ىذه الرسائؿ ،كصدر عف ك ازرة الداخمية
التابعة لحككمة غزة بياف دعت فيو المكاطنيف إلى عدـ التعاطي مع الرسائؿ الصكتية التي يقكـ
جيش االحتبلؿ ببثيا بكثافة عمى اليكاتؼ المحمكلة كاألرضية ،مؤكدة أف اليدؼ منيا إرىاب
المكاطنيف كبث الذعر ،كأف ىذه االتصاالت تأتي في ظؿ الحرب النفسية إلرباؾ الجبية الداخمية
(مؤسسة الدراسات الفمسطينية.)2014 ،

شانصاً :سد انفصائم انفهسطُىُح عهً انحشب انىفسُح اإلسشائُهُح:
استطاعت المقاكمة الفمسطينية مف شف حرب نفسية مكازية لمحرب النفسية اإلسرائيمية
فبالرغـ مف قمة اإلمكانات التقنية كالفنية ،إال أف المقاكمة كانت ليا بصمات كاضحة في ىذا
المجاؿ الذم كاف حتى كقت قريب حك انر عمى االحتبلؿ اإلسرائيمي.
فالحرب النفسية المضادة لمعدك ،ىي ضركرة ثابتة في أم صراع ،كانتياجيا ينبغي أال
تحكؿ دكنو اإلمكانات ،كىذا ما اقتنعت بو المقاكمة ،كقاـ عميو إعبلميا العسكرم (عكؼ،
.)2018
كتنكعت أساليب الحرب النفسية التي استخدمتيا المقاكمة في غزة بيف الصكرة كالكممة ،فقد
أنتجت المقاكمة مكاد دعائية بالمغة العبرية كانت مكجية بدرجة األكلى لمجندم الصييكني ،حيث
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أشارت إلى المصير الذم سكؼ يبلقيو حاؿ تكغؿ في القطاع ،كما كجيت عدة رسائؿ أخرل
لممكاطف اإلسرائيمي ،التي القت ركاجان كبي انر في المجتمع الصييكني.

أ -االخرشاق وانشسائم انىصُح:
تمكنت المقاكمة الفمسطينية مف الكصكؿ مباشرة إلى الرأم العاـ الصييكني مف خبلؿ
اختراؽ بث أىـ القنكات الفضائية اإلسرائيمية كالقناة (الثانية) كالقناة (العاشرة) لعدة مرات (أبك
حمدة )2014 ،كنشرت صك انر لممقاكمة ،ككحدة الككماندكز التي اقتحمت مكقع (زاكيـ)
الصييكني ،كما بثت صك انر ألطفاؿ فمسطينييف قصفتيـ طائرات االحتبلؿ في غزة ،فضبلن عف
تمكف المقاكمة مف الحصكؿ عمى تسجيبلت لمعديد مف العمميات.
كنجحت المقاكمة الفمسطينية في اختراؽ حسابات لقادة االحتبلؿ ،كالسيطرة عمى مكاقع
إلكتركنية صييكنية ميمة ،كأرسمت المقاكمة الفمسطينية رسائؿ لمئات اإلسرائيمييف ،ككضعت
صك ار لمشييد محمد أبك خضير الذم خطؼ كقتؿ حرقا في القدس ،إضافة إلى إرساؿ رسائؿ إلى
ىكاتؼ عشرات اآلالؼ مف الجنكد.
ككشفت كتائب القساـ الجناح العسكرم لحركة حماس أنيا تمكنت خبلؿ الحرب مف السيطرة
عمى نظاـ الرسائؿ الخاص بمجمس مستكطنات (بنياميف) المحيطة براـ اهلل ،كأرسمت عدة رسائؿ
تيديدية لئلسرائيمييف عبر ىذا النظاـ ،كجاء في نص إحدل الرسائؿ التي تمقاىا مشتركك ىذه
الخدمة" :سارعنا لمضرب في كؿ مكاف في إسرائيؿ مف ديمكنا كحتى حيفا كقد اختبأتـ في
المبلجئ كالجرذاف ،نحذر حككمتكـ مجددان مف مغبة عدـ المكافقة عمى شركطنا ،ألف إسرائيؿ
بأكمميا ستبقى ىدفان مشركعان لنيراننا ،كتائب عز الديف القساـ" (البيتاكم.)2014 ،
كقاؿ المكاء يكسؼ الشرقاكم" :أف صراع األدمغة الذم تخكضو المقاكمة مع االحتبلؿ مثّؿ
مستعمر كمحتبلن كيعتبر الثاني عمى
ان
عنص انر ىامان في الحرب النفسية ،سيما أننا نجابو عدكان
صعيد التكنكلكجيا كالرابع عمى الصعيد العسكرم".
كأشار المحمؿ السياسي إياد الق ار" :أف اختراؽ حكاسيب االحتبلؿ كارساؿ الرسائؿ النصية
لمجميكر الصييكني أصاب الجبية الداخمية بشرخ كبير في الثقة بالمستكل العسكرم كاألمني
لبلحتبلؿ" (المجد.)2015 ،
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كتيدؼ المقاكمة مف عممية االختراؽ (السايبر) ،ابتكار كسائؿ جديدة لتكازف القكل ،لمتأثير
النفسي عمى الجندم المقاتؿ ،كىز الجبية الداخمية اإلسرائيمية ،بشكؿ يضمف تأليب الرأم العاـ
اإلسرائيمي لمتأثير عمى المكقؼ السياسي كالعسكرم لقادة االحتبلؿ.
ككجيت كتاب القساـ الجناح العسكرم لحماس عدة رسائؿ إلى شركات الطيراف األجنبية التي
تسير رحبلتيا إلسرائيؿ ،كطالبتيـ بكقؼ رحبلتيـ إلى مطار المد (بف غكريكف) بسبب المخاطر
المحدقة بيا نتيجة لمحرب الدائرة ،كقد امتثمت عدد مف شركات الطيراف ليذه الدعكة ،األمر الذم
شؿ حركة الطائرات في الدكلة العبرية التي تحكلت إلى دكلة معزكلة عف العالـ الخارجي (دنيا
الكطف.)2014 ،
كنجحت بذلؾ المقاكمة في إبراز أخبلقياتيا بعدـ زج اآلخريف في عممياتيا المشركعة ضد
االحتبلؿ اإلسرائيمي ،مما جعميا تكسب ثقة المجتمع الدكلي في خطابيا ،كىذا يميد خطكة أكلية
إلرساؿ المزيد مف الرسائؿ اإلعبلمية التي ستمقى أرضان خصبة لمدفاع عف قضيتنا المشركعة
(عيد.)2014 ،
كحذرت المقاكمة المدنييف اإلسرائيمييف مف التجمع أك العكدة لمنازليـ حتى ال يتعرضكا
لمخطر ،مراعاة لمقانكف الدكلي ،كالمبلحظ كفاية المدة التحذيرية قبؿ إطبلؽ صكاريخ المقاكمة،
كيعتبر ذلؾ حرب نفسية مضادة لتحذير االحتبلؿ اإلسرائيمي لممكاطنيف الفمسطينييف قبؿ قصؼ
منازليـ بدقائؽ فقط ،كبذلؾ يجعؿ المقاكمة الفمسطينية بمنأل عف المحاسبة الدكلية الجائرة التي
تتيـ المقاكمة باستيداؼ المدنييف (العزكني.)44 ،2014 ،

ب -انشد عهً انحشب انىفسُح اإلسشائُهُح:
استطاع اإلعبلـ الفمسطيني التابع لممقاكمة مف الرد عمى الحرب النفسية اإلسرائيمية ،مف
خبلؿ مكاد إعبلمية عممت عمى فضح سياسة االحتبلؿ كتعريتو أماـ الرأم العاـ المحمي
كالعالمي ،كشف حرب نفسية مقابمة استيدفت المجتمع اإلسرائيمي كجنكد االحتبلؿ.
كعممت المقاكمة بكؿ كسائميا المختمفة (إذاعة ،تمفزيكف ،صحؼ ،مكاقع اإلنترنت ،كشبكات
التكاصؿ االجتماعي) عمى فضح ممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،مف خبلؿ تكثيقيا لجرائـ
االحتبلؿ بحؽ المكاطنيف كممتمكاتيـ في قطاع غزة ،كابراز حجـ الخسائر في األركاح
كالممتمكات ،كفتح مكجات خاصة متكاصمة عمى الساعة لمكاصمة فضح جرائـ االحتبلؿ،
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كاالستعانة بالشيادات الحية سكاء مف شيكد العياف ،أك مف الناجيف تحت األنقاض ،كفضح كذب
ركاية االحتبلؿ اإلسرائيمي حكؿ استيداؼ أماكف كمخابئ خاصة بالمقاكمة ،كعرض مشاىد
ألشبلء أطفاؿ استيدفتو آلة الحرب اإلسرائيمية ،كابراز انتياكات جيش االحتبلؿ ضد المدنييف
كالمنشآت الفمسطينية ،مما أكسب الفمسطينييف تعاطفان دكليان كاضحان تجاه ما يحصؿ في محافظات
غزة (عيد.)2014 ،
كقامت فصائؿ المقاكمة خبلؿ العدكاف عمى غزة  2014باستخداـ الصكرة كالكممة لمخاطبة
المجتمع الفمسطيني لرفع معنكياتو كتعزيز صمكده كثباتو في مكقعو ،كعدـ التعاطي مع أساليب
الحرب النفسية التي يستخدميا جيش االحتبلؿ ،كفي المقابؿ مخاطبة المجتمع اإلسرائيمي لشؽ
الجبية الداخمية ،كزعزعة ثقتو بقيادتو السياسية كالعسكرية.
فصكرت المقاكمة عممياتيا العسكرية التي استيدفت الجنكد الصياينة ،كصكرت عمميات
إطبلؽ الصكاريخ كاالشتباكات المسمحة كقنص الجنكد ،كتدمير الدبابات بالصكاريخ المكجية
كالعبكات ،كما صكرت عممية انتاج الصكاريخ كتصنيعيا خبلؿ فترة العدكاف ،كتعد عممية اقتحاـ
مكقع (نحاؿ عكز) المصكرة ،التي أظيرت شجاعة كجرأة عناصر المقاكمة ،كجبف الجنكد
الصياينة ،مف أقكل الرسائؿ النفسية التي بعثتيا حركة حماس لممجتمع كالجيش الصييكني ،كقد
عبر عدد مف الخبراء العسكرييف الصياينة عف اندىاشيـ مف ىذه العممية كمف تأثيراتيا النفسية
عمى الداخؿ اإلسرائيمي.
كعرضت فصائؿ المقاكمة مقاطع فيديك ألسمحة صييكنية استكلت عمييا خبلؿ اشتباكيا مع
جنكد االحتبلؿ ،كبثت صكر المركبات المدمرة كبقايا الجنكد الصياينة كحاجياتيـ.
كاتسمت الحرب النفسية التي استخدمتيا قكل المقاكمة بالمصداقية ،ككانت تتسـ بالقدرة عمى
الكصكؿ إلى الكعي الصييكني ،كأحدثت فجكة بيف المكاطف اإلسرائيمي كقيادتو السياسية
(البيتاكم.)2014 ،
كجاء الخطاب الفمسطيني المقاكـ كالبيانات العسكرية لفصائؿ المقاكمة لتأكد عمى عدـ
مصداقية الركاية اإلسرائيمية ،مما أدل إلى تكجو المجتمع اإلسرائيمي نحك الخطاب المقاكـ في
استقائيـ لممعمكمات ،مما أربؾ االحتبلؿ االسرائيمي.
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كاستطاعت المقاكمة الفمسطينية مف خبلؿ استخداميا لمحرب النفسية المكازية ،مف إفشاؿ
إسرائيؿ في حربيا النفسية ضد سكاف قطاع غزة ،فمـ يترؾ المكاطنكف منازليـ استجابة لممنشكرات
التي كانت تمقييا الطائ ارت الحربية اإلسرائيمية عمى المناطؽ الحدكدية ،كانما اضطركا لتركيا
نتيجة المجازر التي ارتكبيا جيش االحتبلؿ بحقيـ ،كلـ ينجح االحتبلؿ بتشكيو صكرة المقاكمة
كقادتيا ،كالناظر لمجبية الداخمية الفمسطينية خبلؿ العدكاف ،كجدىا متماسكة ،حضنت المقاكمة
حتى إعبلف كقؼ إطبلؽ النار ،كفي الجانب اآلخر لـ يرجع المستكطنكف القاطنكف في منطقة
غبلؼ لمنازليـ بعد تيديد المقاكمة ليـ ،عمى الرغـ مف دعكات القيادة الصييكنية ليـ بالرجكع
(الجزيرة.)2014 ،
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انمثحس انصانس

مىلف انمؤسساخ انحمىلُح مه انحشب انىفسُح اإلسشائُهُح
مارست إسرائيؿ خبلؿ عدكانيا عمى قطاع غزة  2014أعماالن عسكرية رافقتيا أساليب حرب
نفسية خالفت القانكف الدكلي ،كترقى لجرائـ حرب.
كفقان ل مقانكف الدكلي اإلنساني ،ىناؾ التزامات قانكنية كعرفية تقع عمى عاتؽ قكة االحتبلؿ،
تنظميا بشكؿ أساسي ثبلثة قكانيف دكلية ىي :قكاعد الىام المتعمقة بقكانيف كأعراؼ الحرب
البرية لعاـ  ،1907كاتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  1949المتعمقة بحماية األشخاص المدنييف في
أكقات النزاعات المسمحة كالتي تركز عمى السكاف الكاقعيف تحت كطأة الحرب ،كالبركتكككؿ
اإلضافي األكؿ الممحؽ التفاقيات جنيؼ الرابعة لعاـ  ،1977حيث تفرض ىذه المكاثيؽ عمى
دكلة االحتبلؿ مجمكعة مف االلتزامات التي يجب الكفاء بيا لتكفير الحماية لممكاطنيف في
األراضي المحتمة (مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف.)3 ،2008 ،

أوالً :مىلف انمؤسساخ انحمىلُح مه أسهىب انعماب انعماعٍ:
مارست إسرائيؿ خبلؿ العدكاف أسمكب العقاب الجماعي بحؽ المكاطنييف في قطاع غزة،
فزادت مف الحصار المفركض عمى القطاع منذ فكز حركة حماس في انتخابات عاـ ،2006
كاستخدمت القكة الفرطة كنمط مف أنماط العقاب الجماعي ،الذم يعارضو القانكف الدكلي،
فاستطاعت المؤسسات الحقكقية ثكثيؽ جرائـ إسرائيؿ المتمثمة في قتؿ المكاطنييف المدنييف،
كتدمير ىائؿ في البيكت كالنشآت ،باإلضافة الستخداـ المكاطنييف كدركع بشرية خبلؿ العدكاف.
أ -موقف القانون الدولي من تبرير إسرائيل لمحصار عمى قطاع غزة:
يعد الحصار أحد طرؽ العقاب الدكلي دكف استخداـ القكة المسمحة ،كيعد كسيمة قد تضطر
كيعرؼ قامكس ببلؾ لمقانكف
الدكؿ أك المنظمات الدكلية إلى المجكء إلييا في تعامبلتيا الدكليةُ ،

بأنو" :عمؿ مكجو ضد دكلة معادية بقصد عزؿ أك إعاقة أك منع االتصاالت كالتجارة كاالمدادات

كاألشخاص مف الدخكؿ أك الخركج لتمؾ الدكلة ،كيمكف أف يككف ىذا العمؿ عف طريؽ البحر أك
البر أك كمييما" (المؤسسة الفمسطينية لحقكؽ اإلنساف شاىد.)2016 ،
كطبقان ليذا التعريؼ ،فإف الحصر يككف مكجيان ضد (دكلة معادية) كليس ضد شعب أك
حركة مقاكمة ،كخصكصان إذا كاف ىذا الشعب أك ىذه الحركة تحت االحتبلؿ.
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كالحصار مف كجية نظر القانكف الدكلي ،ال يككف مشركعان إال في حالتي الحصار االقتصادم
المنصكص عميو في المادة  41مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،كحالة الحصار العسكرم المنصكص
عميو في المادة  42مف نفس الميثاؽ ،في إطار العقكبات المطبقة مف طرؼ مجمس األمف،
شريطة اإلخبلؿ باألمف كالسمـ الدكلييف.
كعميو فإف الحصار المفركض عمى قطاع غزة ال يدخؿ ضمف الحاالت المشركعة لمحصار،
كىذا ما أكدتو محكمة العدؿ الدكلية في مناسبات كثيرة عمى الحقكؽ الفمسطينية الثابتة ،كتضمنت
أحكاـ أعمى ىيئة قضائية في العالـ حيثيات سببت بمكجبيا عدـ شرعية ممارسات إسرائيؿ ضد
الفمسطينييف ،كما أف فرض الحصار مف قبؿ إسرائيؿ ال يجكز مف الناحية الدكلية كيتنافى
كالكاجبات الدكلية.
كتكييؼ إسرائيؿ لشرعية الحصار ،يندرج ضمف مفيكـ الحديث عف الدفاع الشرعي ،الذم
اعتمدتو الكاليات المتحدة األمريكية تحت مسمى (الدفاع الشرعي الكقائي) كىك تحكير لمفيكـ
الدفاع الشرعي المنصكص عميو في المادة  51مف الميثاؽ (بف صغير.)2016 ،
كتبرر إسرائيؿ حصارىا لقطاع غزة بأنو حصار قانكني ،يندرج في إطار الدفاع عف النفس،
حيث أف حركة حماس التي تسيطر عمى قطاع غزة تطمؽ صكاريخ عمى السكاف المدنييف في
جنكب إسرائيؿ ،كىك ما يكجب عمييا الدفاع عف مكاطنييا ضد أم (اعتداء) ،كمع أف ىذا المبرر
ضعيؼ أماـ الرأم القانكني القاطع ،كأماـ اآلثار اإلنسانية الخطيرة الناجمة عف ىذا الحصار ،إال
أنو البد مف التذكير بأف إسرائيؿ ىي دكلة احتبلؿ بمكجب أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني.
كنجد نصكصان كثيرة في اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  1949الناظمة لسمكؾ االحتبلؿ ،تحث
دكلة االحتبلؿ عمى تزكيد السكاف بالحاجات اإلنسانية التي يحتاجكنيا ،كمف كاجبيا أف تعمؿ
بأقصى ما تسمح بو كسائميا عمى تزكيد السكاف بالمؤف الغذائية كاالمدادات الطبية ،كمف كاجبيا
عمى األخص أف تستكرد ما يمزـ مف األغذية كالميمات الطبية كغيرىا ،ككذلؾ مف كاجب دكلة
االحتبلؿ تسييؿ حرية مركر جميع رساالت األدكية كالميمات الطبية كرساالت األغذية
الضركرية.
كتمارس إسرائيؿ سياسة اإلغبلؽ الممنيج كالمستمر ،مف خبلؿ سيطرتيا عمى المعابر،
فمعبر كرـ أبك سالـ ىك المعبر التجارم الكحيد الذم يعمؿ حاليان مف أصؿ أربعة معابر قبؿ
الحصار.
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كانخفض عدد السكاف المسمكح ليـ العبكر عبر معبر بيت حانكف (إيرز) بنسبة  %75عنو في
عاـ  ،2005فيما يسمح لفئات محدكدة بالعبكر كالحاالت اإلنسانية كالمرضية ،كالعامميف في
مجاؿ اإلغاثة.
كاتجيت إسرائيؿ لتشديد القكانيف المتعمقة بمنح التصاريح لمرافقي المرضي تحت سف 55
عامان ،كغالبان ما يتـ ابتزاز المرضى الذيف يتـ تحكيميـ لمخارج عب معبر بيت حانكف (إيرز)
حيث تستغؿ إسرائيؿ كجكدىـ لمحصكؿ عمى معمكمات أمنية (حزب الشعب الفمسطيني.)2016 ،
ب -موقف المؤسسات الحقوقية الدولية من الحصار:
كشؼ المرصد األكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف ،التداعيات الكارثية لمحصار اإلسرائيمي
المفركض عمى قطاع غزة ،كخصكصان بعد قياـ االحتبلؿ اإلسرائيمي بشف ثبلثة ىجمات عسكرية
عمى قطاع غزة منذ عاـ  ،2008مسببان تدمير البنية التحتية كتدىكر األكضاع اإلنسانية.
كدمرت سياسات الحصار اإلسرائيمي قطاع الزراعة في غزة ،كقاؿ منسؽ األمـ المتحدة
األرضي الفمسطينية المحتمة (فميب ال ازريني)" :أف الحصار ييدد قطاعي
لمشؤكف اإلنسانية في ا
السمؾ كالزراعة في غزة ،كيعتمد ذلؾ عمى منع الحصكؿ عمى المكاد الزراعية في غزة ،كالكصكؿ
لؤلسكاؽ الدكلية ،كالكصكؿ غير المقيد إلى األراضي الزراعية كمناطؽ الصيد" (إذاعة األمـ
المتحدة.)2010 ،
كأعد المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف ،تقري انر قاؿ فيو ،أف الحصار الذم تفرضو قكات
االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،أدل إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى  %38.8مف بينيـ 21.1
يعانكف مف فقر مدقع ،بينما ارتفعت نسبة البطالة في عاـ  2015إلى  ،%44كتعطي ىذه
النسب مؤشرات عمى التدىكر االقتصادم الغير مسبكؽ لسكاف قطاع غزة.
كأكد المركز عمى أف االحتبلؿ اإلسرائيمي ما زاؿ مستمر في سياسات العقاب الجماعي
كاإلغبلؽ المفركض عمى قطاع غزة ،كطالب المجتمع الدكلي بكجكب إلزاـ إسرائيؿ عمى احتراـ
القانكف اإلنساني الدكلي الخاص بقكانيف الحرب ،كاتفاقيات جنيؼ كالمادة  3المشتركة منيا كفؽ
ما يحقؽ حماية أفضؿ لممدنييف كانصاؼ الضحايا (مفكضية العبلقات الكطنية.)2015 ،
كقاؿ األميف العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة" :إف حصار غزة عقاب جماعي ،كيجب أف يككف
محاسبة عمى ذلؾ ،كالصعكبات التي تكاجو سكاف قطاع غزة غير مقبكلة" (فمسطيف اآلف،
.)2016

96

كقاؿ مدير عاـ األكنركا في قطاع غزة (بك شاؾ)" :إف حصار غزة كالحركب المتكررة ال
يؤثر فقط عمى النكاحي البدنية كاالقتصادية كاالجتماعية لسكاف غزة ،كلكف يعرضيـ أيضان
لمستكيات عالية مف الضغط النفسي كاالجتماعي" (صحيفة الكطف الفمسطينية.)2016 ،
كقاؿ أمجد الشكا مدير شبكة المنظمات األىمية" :إف حمقات الكارثة التي يعيشيا قطاع غزة
بدأت تأخذ أبعاد أكثر خطكرة كفي المؤشرات التي تشير إلى ارتفاع نسب الفقر كالبطالة كانعداـ
األمف الغذائي ألكثر مف مميكني فمسطيني في قطاع غزة" ،كحذر مف خطكرة المساس بمقكمات
الحياة األساسية لمسكاف في ظؿ الحصار اإلسرائيمي المشدد كالمتكاصؿ (جريدة الشرؽ األكسط،
.)2018

شاوُاً :مىلف انمؤسساخ انحمىلُح مه اسرخذاو انمىج انمفشطح:
استخدمت إسرائيؿ إباف عدكاف  2014أسمكب التيديد باستخداـ القكة كأحد أساليب الحرب
النفسية الذم ييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف المكاطنيف في قطاع غزة ،كاستغبلؿ ىذا الدافع لتحقيؽ
سياسة الردع ،التي تعتمد عمى تكصيؿ رسالة لمسكاف الفمسطينييف أف إسرائيؿ تمتمؾ أسمحة
تقميدية كجادة في استخداميا إذا تجاكزت المقاكمة في قطاع غزة الخطكط الحمراء ،كذلؾ ما
ترجمو فعميان جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي ضد سكاف قطاع غزة.
أ -موقف القانون الدولي من استخدام القوة المسمحة ضد المدنيين:
يمنح القانكف الدكلي اإلنساني حماية خاصة لممدنييف كأشخاص محمييف زمف االحتبلؿ
حددتيا ليـ اتفاقية جنيؼ الرابعة كالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ المتعمؽ بالنزاعات المسمحة
الدكلية.
كتقكـ ىذه الحماية عمى كاحد مف أىـ مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني كىك مبدأ التمييز بيف
المدنييف كالمقاتميف في العمميات العسكرية (مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف.)7 ،2008 ،
كيمنع القانكف الدكلي اإلنساني في النزاعات المسمحة منعان باتان القتؿ العشكائي لممدنييف ،ككنو
يرقى إلى منزلة جريمة حرب ،كتعد االعتداءات اإلسرائيمية كاالستيداؼ المتعمد لممدنييف
كممتمكاتيـ جرائـ حرب كجرائـ إبادة جماعية تستكجب المبلحقة كالمحاسبة القانكنية ،كتقديـ
مقترفييا لمعدالة الدكلية (الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف.)2014 ،
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ب -موقف المؤسسات القانونية من استيداف إسرائيل لممدنيين:
مارس جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي أبشع الجرائـ ضد سكاف قطاع غزة ،كخمؼ دما انر كبي انر في
البنية التحتية ،حيث استخدـ االحتبلؿ اإلسرائيمي القكة المفرطة ضد قطاع غزة ،فقصؼ بمئات
األطناف مف الصكاريخ كالمتفجرات المباني السكنية كالمرافؽ الصحية كالطكاقـ الطبية كالمدارس
كالجامعات كاألماكف المقدسة كدكر العبادة كمنشآت األكنركا ،فضبلن عف استيداؼ المنشآت
الصناعية كالقطاعات الزراعية كقكارب الصيد ،كمؤسسات الدكلة األمنية كاإلدارية كالتشريعية
كمكاقع التراث الثقافي ،إلى جانب األىداؼ التي تسمييا إسرائيؿ بالعسكرية ،مما يشير إلى أف
إسرائيؿ بيتت النية لتدمير قطاع غزة قبؿ اجتياحو بريان ،تطبيقان لسياسة األرض المحركقة ،بيدؼ
تدمير البنية التحتية لمفمسطينييف ،كمحاكلة قتؿ أكبر عدد مف المدنييف ،لرفع حجـ الخسائر
كالدمار (بصؿ.)68 ،2017 ،
كاتيمت الجمعية البرلمانية لمجمس أكركبا ( )PACEفي تقرير داخمي إسرائيؿ بالتكرط في
(أعماؿ قتؿ منيجية غير قانكنية) باستخداـ قكة مفرطة كمتعمدة مف دكف مبرر ضد مدنييف
فمسطينييف في المنطقة العازلة ،بما في ذلؾ مزارعيف كصحفييف كطكاقـ طبية كمحتجيف سممييف،
كىك ما يتناقض بشكؿ صارخ مع مبادئ حقكؽ اإلنساف كمع معايير فرض القانكف الدكلي.
كتضمف التقرير قياـ إسرائيؿ في (حرب)  ،2014بقتؿ عدد كبير مف األشخاص ،كتدمير
ىائؿ في البنى التحتية المدنية ،كأف الكضع في غزة صعب لمغاية (كطف لؤلنباء.)2017 ،
ككجيت المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف في بريطانيا رسالة عاجمة إلى أميف عاـ األمـ
المتحدة ككزراء خارجية االتحاد األكركبي ،طالبت فييا بالتدخؿ السريع لكقؼ آلة القتؿ اإلسرائيمية
في قطاع غزة.
كبينت المنظمة أف (الحرب) العدكانية التي تشنيا قكات االحتبلؿ عمى قطاع غزة ىي الثالثة
خبلؿ ست سنكات بعد عممية الرصاص المصبكب  ،2008كعمكد السحاب  ،2012الذم سقط
خبلليا أكثر مف  1667كمئات الجرحى إضافة إلى تدمير البنى التحتية كالمرافؽ العامة
كاألمبلؾ الخاصة.

98

كطالبت المنظمة صناع القرار إلى التدخؿ السريع لمنع سقكط مزيد مف الضحايا ،فاآللة
العسكرية اإلسرائيمية عمياء كمشحكنة بركح االنتقاـ (المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف في
بريطانيا.)2014 ،
كدعت منظمة (ىيكمف رايتس ككتش) إسرائيؿ لمكؼ عف شف ىجمات عمى أىداؼ مدنية
كاضحة ،كأكدت المنظمة أف نحك نصؼ المصابيف مف جراء العمميات اإلسرائيمية في غزة ىـ مف
النساء كاألطفاؿ ،كأف نحك  %30مف القتمى مف السيدات ،كطالبت المنظمة إسرائيؿ بكقؼ شف
الغارات عمى المدنييف ،كذكرت المنظمة استنادان إلى تقرير أكلي صادر عف األمـ المتحدة أف
معظـ الرجاؿ الذيف قتمكا في العممية ىـ أيضا مف المدنييف.
كقالت (سارة ليا كيتسكف) رئيسة قسـ الشرؽ األكسط بالمنظمة" :إف الحاالت المكثقة مؤخ انر
في غزة تتطابؽ بصكرة مؤسفة مع السجؿ اإلسرائيمي الطكيؿ مف الغارات التي تسفر عف سقكط
الكثير مف الضحايا المدنييف" كدعت المنظمة (الجماعات الفمسطينية المسمحة) إلى كقؼ
اليجمات الصاركخية العشكائية عمى المراكز السكنية اإلسرائيمية (.)2014 ،DW
كاعتمد مجمس حقكؽ اإلنساف التابع لؤلمـ المتحدة ق ار انر أداف فيو االنتياكات الكاسعة
كالمنيجية كالجسيمة لمقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية ،كما نجـ عنيا مف دمار
كمعاناة غير مسبكقة جراء العمميات العسكرية اإلسرائيمية التي نفذت في األرض الفمسطينية
المحتمة ،كال سيما اليجكـ العسكرم الذم شنتو إسرائيؿ عمى قطاع غزة في أغسطس ،2014
الذم انطكل عمى ىجمات غير متناسقة كعشكائية ،شممت القصؼ الجكم لممناطؽ المدنية،
كاستيداؼ المدنييف كالممتمكات في عقاب جماعي مخالؼ لمقانكف الدكلي ،مما كصؼ بأنو قد
يشكؿ جرائـ دكلية (مركز جنيؼ الدكلي لمعدالة.)2015 ،
كقاؿ المرصد األكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف ،أف قكات االحتبلؿ نفذت اليجمات في معظـ
الحاالت بطريقة غير مبررة بحؽ المدنييف ،كلـ تتخذ اإلجراءات االزمة لحماية المدنييف بمف فييـ
األطفاؿ كذكم االحتياجات الخاصة ،كقامت في عدد مف الحاالت باستيداؼ أماكف يتركز فييا
المدنييف ،كقتمتيـ بشكؿ متعمد ال تبرره الضركرات العسكرية.
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كنددت الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف بالعدكاف عمى قطاع غزة ،كاعتبرت إسرائيؿ ممعنة
في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي لسكاف قطاع غزة ،كمتجاىمة كافة القكانيف كالمكاثيؽ كاألعراؼ
الدكلية التي تكفؿ حماية المدنييف في أكقات الحرب.
كصرحت (اليكنيسيؼ) بأف العنؼ المتصاعد في قطاع غزة كاسرائيؿ ييدد بترؾ أذل مدمر
عمى األطفاؿ في الجيتيف ،كحثت عمى ضبط النفس مف أجؿ حماية األطفاؿ ،كقالت اليكنيسيؼ
أف الغارات الجكية كاليجمات الصاركخية تعرض األطفاؿ لمخطر ،كتجعميـ عرضة لؤلذل
الجسدم كالتكتر النفسي ،خاصة أف العديد منيـ عاش العنؼ كالدمار في أحداث تصعيد سابقة
(مركز أنباء األمـ المتحدة.)2014 ،
كيبلحظ مف التصريح السابؽ ،أف منظمة (اليكنيسيؼ) ساكت تعرض األطفاؿ بيف
الطرفيف-الفمسطيني كاإلسرائيمي-لؤلذل النفسي الجسدم ،كالتكتر النفسي ،مع عدـ كجكد كجو
لممقارنة بيف ما تعرض لو أطفاؿ قطاع غزة مف مجازر ،كاألطفاؿ في إسرائيؿ ،كيدلؿ ذلؾ
إحصائية الخسائر بيف الطرفيف ،فحسب اإلحصائية النيائية لممرصد األكركمتكسطي لحقكؽ
اإلنساف ،بأف العدكاف أسفر عف مقتؿ ( )530طفؿ فمسطيني مقابؿ طفؿ كاحد إسرائيمي (المرصد
األكركمتكسطي.)2014 ،
كقد يعزل تصريح (اليكنيسيؼ) كمساكاتو بيف الطرفيف ،بأنو جاء في بداية العدكاف عمى
غزة.
كأشار تقرير لجنة األمـ المتحدة لمتحقيؽ بشأف العدكاف عمى غزة أف إسرائيؿ قامت بتكجيو
إ نذارات لممكاطنيف أثناء العدكاف ،عف طريؽ مكالمات ىاتفية أك عف طريؽ نقر السطح مف خبلؿ
الصاركخ التحذيرم ،لكف لـ تكف تمؾ اإلنذارات كافية أك فعالة لتكفير الحماية لممدنييف ،حيث
كاف يتـ تنفيذ اليجمات في معظـ الحاالت خبلؿ أقؿ مف دقيقتيف بعد تكجيو اإلنذار ،كذلؾ
قصؼ مدنييف أثناء محاكلتيـ الفرار مف قصؼ سابؽ ،بدالن مف إعطائيـ الفرصة لمنجاة بأنفسيـ.
كنشرت منظمة أطباء لحقكؽ اإلنساف تقري انر رأت فيو أف إنذارات جيش االحتبلؿ التي
تضمنت مكالمات ىاتفية كمناشير كنظاـ التحذير (نقر السقؼ) بصاركخ تحذيرم ،لـ تكف
إنذارات ناجعة ،فمف بيف  68مصابان تمت مقابمتيـ ،أفاد  5أشخاص فقط أنيـ تمقكا إنذا نار مسبقان
مف الجيش (كفا.)2015 ،
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ثالثاً :موقف المؤسسات الحقوقية من استخدام إسرائيل ألسمحة غير تقميدية:
استخدمت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي أسمحة محظكرة كغير تقميدية تسبب في آالـ ال مبرر
ليا ،مثؿ حبلت تيتكات كبيرة في أطراؼ المصابيف كالجثث ،أك حركؽ عميقة تصؿ إلى
العظاـ ،أك كجكد شظايا تدخؿ الجسـ دكف كجكد آثار خارجية ليا ،أك التسمـ ،كىك ما يجعؿ مف
استخداميا في األماكف المكتظة بالسكاف أم انر محظك انر سكاء مف الناحية القانكنية أك األخبلقية
(المرصد األكركمتكسطي.)40 ،2014 ،
كدعا مدير برنامج الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا في منظمة العفك الدكلية (فيميب لكثر)
مجمس األمف الدكلي إلى إصدار قرار يحظر تصدير السبلح إلى إسرائيؿ ،كقاؿ" :إف إمداد
بعض الدكؿ إسرائيؿ باألسمحة يجعميا مشاركة في الجرائـ التي ترتكب في غزة" (الجزيرة،
.)2014
كطالبت منظمة (أككسفاـ) العالـ بتعميؽ مبيعات األسمحة (إلسرائيؿ) في ظؿ تصاعد جرائـ
االحتبلؿ في قطاع غزة ،كقاؿ مدير المنظمة في األرض الفمسطينية المحتمة كاسرائيؿ (نيشاف
باندم)" :يتعيف عمى المجتمع الدكلي اآلف كأكثر مف أم كقت مضى ،أف يمارس الحد األقصى
مف الضغكط الدبمكماسية ،بما في ذلؾ تعميؽ عمميات نقؿ األسمحة كالذخائر ،لكي يظير عدـ
تياكف العالـ إزاء استمرار العنؼ كمعاناة المدنييف" (كفا.)2014 ،

ساتعا ً :مىلف انمؤسساخ انحمىلُح مه اسرخذاو إسشائُم نهمىاطىُه كذسوع تششَح:
استخدمت إسرائيؿ الفمسطينييف كدركع بشرية خبلؿ عدة سنكات ماضية ،فمنذ االنتفاضة
الثانية أصبح استخداـ الفمسطينييف كدركع بشرية سياسة معمنة لبلحتبلؿ ،كشجبت كؿ مف منظمة
العفك الدكلية كىيكمف رايتس ككتش ىذا الفعؿ خبلؿ معركة جنيف كجزء مف عممية (الدرع الكاقي)
اإلسرائيمية خبلؿ االنتفاضة الثانية ( ،)2014 ،globalvoicesكاستمرت ىذه السياسة خبلؿ
عدكاف إسرائيؿ عمى قطاع غزة.
كازدادت حاالت استخداـ المدنييف كدركع بشرية بعد اجتياح الجيش اإلسرائيمي لؤلراضي
الفمسطينية ،فقاـ (مركز عدالة) في عاـ  2002بتقديـ التماس إلى محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية
ضد ىذه السياسة باسـ سبع منظمات لحقكؽ اإلنساف ،كقررت المحكمة بتاريخ  2005/10/6أف
استخداـ المدنييف الفمسطينييف في إطار النشاطات العسكرية ىك أمر غير قانكني.
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كخمص تقرير بعثة األمـ المتحدة حكؿ العدكاف عمى قطاع غزة ( 2009-2008تقرير
غكلدستكف) إلى أف الجيش اإلسرائيمي استخدـ المدنييف الفمسطينييف كدركع بشرية خبلؿ العممية
في غزة ،كذكر مف خبلؿ تكثيقو لحاالت جرل فييا استخداـ متعمد لممدنييف كدركع بشرية ،إنما
تشكؿ ضربان مف ضركب المعاممة البلإنسانية ،كتتسبب عف عمد في إحداث معاناة كبيرة
ألشخاص محمييف بمكجب اتفاقية جنيؼ الرابعة ،كاعتبرت البعثة أف ىذا السمكؾ يشكؿ جريمة
حرب بمكجب المادة ( )2( 8ب) ( )23مف نظاـ ركما األساسي (الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة،
.)290 ،2009
ككصؿ (مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة بتسميـ) في
عدكاف (الرصاص المصبكب) بيف شيرم كانكف األكؿ  2008ككانكف الثاني  2009معمكمات
عف استخداـ جنكد (إسرائيميكف) أشخاصان فمسطينييف كدركع بشرية ،كلـ يتـ فتح تحقيؽ في معظـ
الحاالت كتـ إغبلؽ الممؼ دكف التكصؿ إلى شيء.
ككصمت معمكمات إلى (بتسميـ) أثناء عدكاف  2014حكل إفادات جنكد استخدمكا فمسطينييف
في قطاع غزة كدركع بشرية ،كلـ يستدع أحد لممحاكمة كال حتى الضالعيف مباشرة في الحادثة
(بتسميـ.)2017،

أ -موقف القانون الدولي من استخدام المدنيين كدروع بشرية:
جاءت المادة الثالثة مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لتفرض مبدأ ىاـ مؤداه" :أف لكؿ
فرد حؽ في الحياة كالحرية كفي األماف عمى شخصو" ،كتناغمت المادة الخامسة كالتاسعة مع
المبادئ الدكلية في حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا بالقكؿ" :ال يجكز إخضاع أحد لمتعذيب كال
لممعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك اإلحاطة بالكرامة ،كال يجكز اعتقاؿ أم إنساف
أك حجزه أك نفيو تعسفيان" (بف صغير.)2016 ،
ككفؽ القانكف الدكلي اإلنساني ،يعني استخداـ (الدركع البشرية) ىك استغبلؿ كجكد
أك حركات لممدنييف لجعؿ بعض النقاط أك المناطؽ أك القكات العسكرية في مأمف مف اليجمات
العسكرية أك إجبار المدنييف عمى مساعدة مباشرة في العمميات العسكرية.
كحظر القانكف الدكلي اإلنساني استخداـ المدنييف دركعان بشرية ،فقد نصت المادة  )7( 51مف
البركتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى حظر استخداـ الدركع البشرية ،حيث جاء فييا" :ال يجكز
التكسؿ بكجكد السكاف المدنييف أك األشخاص المدنييف أك تحركاتيـ في حماية نقاط أك مناطؽ
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معينة ضد العمميات العسكرية ،كال سيما في محاكلة درء اليجكـ عمى األىداؼ العسكرية ،أك
تغطية أك تحييد أك إعاقة العمميات العسكرية".
كيعد استخداـ المدنييف دركعان بشرية جريمة حرب بمكجب نظاـ ركما األساسي لممحكمة
الجنائية الدكلية (المرصد األكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف.)29-28 ،2014 ،
ب -موقف المؤسسات الحقوقية من الدعاية اإلسرائيمية لمدروع البشرية:
تقدمت الحككمة اإلس ارئيمية في يكـ الخميس /28أغسطس  2014بشككل إلى مجمس األمف
الدكلي ضد حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس ،بادعاء استخداميا لممدنييف في غزة كدركع بشرية
خبلؿ النزاع األخير( )2014في قطاع غزة ،كتضمنت الرسالة التي كصمت إلى السيد (باف كي
مكف) األميف السابؽ لؤلمـ المتحدة كثائؽ تثبت ممارسات (غير قانكنية) لحركة حماس خبلؿ
النزاع األخير عمى قطاع غزة (عربي )2014 ،21
كلجأت السمطات اإلسرائيمية إلى نفي استخداميا لممدنييف دركعان بشرية ،كأكدت في أكثر مف
تصريح كمناسبة عمى أف الفصائؿ الفمسطينية المسمحة ،كال سيما حماس ،ىي التي تستخدـ
المدنييف دركعان بشرية ،كليس إسرائيؿ.
كقالت الناطقة اإلعبلمية في ك ازرة الدفاع اإلسرائيمية (افيتاؿ ليبكفيتش)" :إف إسرائيؿ تقكـ ما
بكسعيا لضماف إخبلء المدنييف قبؿ العمميات العسكرية ،كلكف حماس ككما رأينا عدة مرات خبلؿ
ىذه العمميات ،تمنع المكاطنيف مف المغادرة مما يضعنا في مكقؼ حرج" (راديك السكيد.)2014 ،
كأعمنت" :أف تعميمات كاضحة صدرت لقكات الدفاع بأال تستخدـ السكاف المدنييف في سياؽ
قتالي" ،كأكدت ك ازرة الخارجية اإلسرائيمية عمى مكقعيا عمى اإلنترنت" :أف إسرائيؿ تحاكؿ قصارل
جيدىا الحيمكلة دكف المس بالمدنييف" (ك ازرة الخارجية اإلسرائيمية.)2014 ،
كلـ يقـ الجيش اإلسرائيمي في أم مف تمؾ الحاالت التي ادعى فييا استخداـ حماس أك
غيرىا مف الفصائؿ الفمسطينية المسمحة لمدركع البشرية بتقديـ أدلة تثبت صحة ىذه االدعاءات،
كلـ يقدـ حتى اآلف تكثيقان يؤكد ىذه المزاعـ.
كفي النزاعات السابقة التي حدثت بيف الفمسطينييف كاسرائيؿ ،لـ تكجد حالة تدعـ صحة ىذه
األقكاؿ ،كتثبت أف الفصائؿ الفمسطينية المسمحة استخدمت المدنييف كدركع بشرية ،فقد ب أر تقرير
(غكلدستكف) بعد (النزاع) في قطاع غزة  2008الفصائؿ الفمسطينية المسمحة مف االدعاءات
اإلسرائيمية باستخداـ المدنييف الفمسطينييف في قطاع غزة كدركع بشرية ،فيما أشار التقرير حينيا
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إلى أف الجيش اإلسرائيمي كاف قد استخدـ مدنييف فمسطينييف كدركع بشرية في حاالت كثقتيا
البعثة في التقرير (المرصد األكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف.)2014 ،
كفي المقابؿ أكد جميؿ سرحاف (مدير الييئة الفمسطينية لحقكؽ اإلنساف-غزة) أف ىناؾ
ادعاءات (إسرائيمية) باستخداـ المقاكمة لممدنييف الفمسطينييف كدركع بشرية ،كلتفادم آثار ىذه
االدعاءات البد مف التحقيؽ الداخمي في ذلؾ ،كرفع نتائج التحقيؽ لمجنائية الدكلية كقضاء
تكميمي (سما اإلخبارية.)2015 ،
كعمؿ المركز األكركمتكسطي في إطار البحث عف االدعاءات اإلسرائيمية مف خبلؿ 400
شيادة تـ العمؿ عمييا ،فما مف أحد ممف تـ مقابمتيـ قاؿ إنو تـ استخدامو كدرع بشرم مف قبؿ
حركة حماس أك غيرىا مف الفصائؿ الفمسطينية المسمحة.
توثيق المؤسسات الحقوقية الفمسطينية لجرائم العدوان اإلسرائيمي عام  2014عمى غزة:
بدأت المؤسسات الحقكقية منذ اليكـ األكؿ لمعدكاف ،بكثيؽ جرائـ الحرب التي ارتكبتيا جيش
االحتبلؿ اإلسرائيمي خبلؿ عدكانو عمى غزة .2014
كعممت المؤسسات الحقكقية مف خبلؿ التقرير كشيادات المكاطنيف في قطاع غزة عمى
كشؼ التضميؿ اإلسرائيمي بأف العدكاف جاء لمدفاع المشركع عف النفس ضد صكاريخ المقاكمة،
كأف استيداؼ المدنييف كاف بسبب استخداـ المقاكمة الفمسطينية لممدنييف كدركع بشرية.
كأكدت أربع منظمات حقكقية فمسطينية ،كىي :منظمة الضمير لحقكؽ اإلنساف ،كمؤسسة
الحؽ (القانكف مف أجؿ اإلنساف) ،كمركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف ،كالمركز الفمسطيني لحقكؽ
اإلنساف ،بأنيا نفذت حممة مكحدة لتكثيؽ جرائـ االحتبلؿ خبلؿ  51يكمان مف العدكاف ،كأنيا
جندت طاقمان مككنان مف حكالي  100مف الباحثيف كالمشرفيف الميدانييف لعمميات البحث الميداني.
كتـ إعداد ممفات جرائـ الحرب اإلسرائيمية بحؽ سكاف قطاع غزة ،تحضي انر لعمميات المبلحقة
كالمساءلة ضد إسرائيؿ دكليان ،بشكؿ مشترؾ بيف تمؾ المؤسسات.
كسعت المؤسسات الحقكقية لتقديـ المعمكمات الضركرية حكؿ ما ارتكب مف جرائـ حرب
خبلؿ العدكاف ،لعرضيا أماـ لجنة التحقيؽ الدكلية التي شكميا مجمس حقكؽ اإلنساف.
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كطالب المنظمات الحقكقية رئيس السمطة الفمسطينية محمكد عباس بالتكقيع كالمصادقة،
عمى ميثاؽ ركما األساسي ،الخاص بالمحكمة الجنائية الدكلية ،دكف تأخير (فمسطيف اليكـ،
.)2014
إدانة المؤسسات الحقوقية لتخاذل األمم المتحدة تجاه العدوان اإلسرائيمي عمى غزة:
استنكرت الجمعية الكطنية لمديمقراطية كالقانكف ،مكقؼ األميف العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة
(باف كي مكف) تجاه العدكاف عمى قطاع غزة ،خبلؿ مؤتمر صحفي يكـ  ،2014/7/22الذم
أداف إطبلؽ الصكاريخ مف قطاع غزة ،دكف إدانة كاضحة لجرائـ اإلبادة الجماعية التي ترتكبيا
ق كات االحتبلؿ في قطاع غزة ،كتجاىمو معاناة الشعب الفمسطيني في قطاع غزة ،كانحيازه إلى
االحتبلؿ عمى حساب حقكؽ اإلنساف الفمسطيني.
كدعت الجمعية منظمات حقكؽ اإلنساف في العالـ ،بمقاطعة األميف العاـ في حينو ،لتجاىمو
جرائـ اإلبادة الجماعية بحؽ سكاف قطاع غزة ،التي تبث بشكؿ مباشر عبر كسائؿ اإلعبلـ (دنيا
الكطف .)2014
دعوة المؤسسات الحقوقية لمتحقيق في جرائم االحتالل ضد األطفال:
قدـ مركز عدالة كمركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف ،بعد يكميف مف استيداؼ جيش االحتبلؿ
ألربعة أطفاؿ مف عائمة بكر عمى شاطئ بحر غزة يكـ  ،2014/7/16رسالة إلى المدعي
العسكرم العاـ كلممستشار القضائي لحككمة االحتبلؿ ،يطالباف فييا بفتح تحقيؽ في مقتؿ أطفاؿ
عائمة بكر ،كبعد عاـ مف ىذه الرسالة ،قدمت المؤسستاف طمبان باسـ الضحايا لمحصكؿ عمى مكاد
التحقيؽ ،كقد امتنعت السمطات اإلسرائيمية منذ ذلؾ الحيف عف تقديـ أم رد عمى ىذا الطمب ،كلـ
يتـ الرد عمى االستئناؼ الذم قدمتو المؤسستاف في أغسطس  ،2015ضد قرار المدعي
العسكرم العاـ بإغبلؽ ممؼ التحقيؽ.
كتكجو كذلؾ المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف في غزة بطمب لممستشار القضائي
الحككمي ،مطالبان بنقض قرار المدعي العسكرم العاـ في أغسطس  ،2015القاضي بإغبلؽ
ممؼ التحقيؽ ،إال أف المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف لـ ينجح في تمقي أم رد مف المدعي
العسكرم العاـ أك المستشار القضائي لحككمة االحتبلؿ بما يتعمؽ بيذا الممؼ.
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كبينت المنظمات الحقكقية عمى أف طبيعة جياز التحقيؽ اإلسرائيمي غير الناجعة ،تمنح
الحصانة لمشخصيات العسكرية المرتبطة بيذا الحؽ ،كفشؿ التحقيؽ كالتأخيرات غير المبررة،
تيدد بإحباط أم فرصة لتحقيؽ العدالة بحؽ المسؤكليف عف قتؿ المدنييف كانتياؾ القانكف
اإلنساني (المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف.)2017 ،
كيخمص الباحث أف الحرب النفسية اإلسرائيمية أضحت معركفة لدل الجانب الفمسطيني،
كرد الجانب الفمسطيني الرسمي عمى إدعاءات إسرائيؿ نفي استيداؼ المدنييف الفمسطينييف،
كاستخداـ المدنييف كدركع بشرية ،كطالب المجتمع الدكلي بتشكيؿ لجنة تحقيؽ دكلية لتحقيؽ
العدالة ،كاستطاعت فصائؿ المقاكمة الرد عمى تمؾ األساليب بأساليب نفسية مضادة ،سكاء عف
طريؽ بث الصكر كمقاطع الفيديك لعمميات االقتحاـ كالنزكؿ خمؼ خطكط العدك ،أك االختراؽ
االلكتركني لصفحات الجنكد كالمستكطنيف اإلسرائيمييف كايصاؿ رسائؿ ليـ أدت لمتأثير عمى
القرار السياسي لقادتيـ.
كعممت المؤسسات الحقكقية مف خبلؿ التقارير كشيادات المكاطنيف في قطاع غزة عمى
كشؼ التضميؿ اإلسرائيمي بأف العدكاف جاء لمدفاع المشركع عف النفس ضد صكاريخ المقاكمة،
كأف استيداؼ المدنييف كاف بسبب استخداـ المقاكمة الفمسطينية لممدنييف كدركع بشرية.
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عممت إسرائيؿ مف خبلؿ أساليب الحرب النفسية المصاحبة لمقكة العسكرية ،إلى إخضاع
الشعب الفمسطيني ،كتركيعو كارىابو ،مف خبلؿ مجمكعة مف اإلجراءات ،مثؿ :الحصار،
كاإلغبلؽ المستمر ،كارتكاب المجازر ،كالتيجير القصرم ،كىدـ البيكت ،كسياسية االعتقاؿ،
لخمؽ حالة مف اإلحباط ،كاضعاؼ المعنكيات ،كانعداـ الثقة كاليأس لدل المجتمع ،كالخركج عمى
القيادة السياسية.
كحاكلت إسرائيؿ مف خبلؿ استخداميا ألساليب الحرب النفسية ،التأثير عمى سكاف قطاع
غزة عمى المستكل السياسي كالمستكل االجتماعي ،لتحقيؽ جممة مف األىداؼ ،إال أنيا فشمت
عمى المستكل السياسي ،بسبب تماسؾ الجبية الداخمية في قطاع غزة كصمكد السكاف خبلؿ
العدكاف ،كاحتضانيـ لممقاكمة.
كترؾ العقاب الجماعي الذم مارستو إسرائيؿ خبلؿ العدكاف ،مف حصار ،كنزكح ،كقتؿ
كتشريد ،آثا انر اجتماعية مؤلمة ،تمثمت في تدمير البنية التحتية لمقطاع ،كانييار القطاع
االقتصادم ،كفقداف آالؼ المكاطنيف لممأكل ،جراء سياسة تدمير البيكت ،كحرماف المكاطنيف مف
حرية التنقؿ كالحركة ،كحاجة القطاع لئلعمار الذم قد يستغرؽ عدة سنكات.

انمثحس األول

األتعاد انسُاسُح نهحشب انىفسُح اإلسشائُهُح عهً سكان لطاع غضج 4102
سعت آلة الحرب النفسية اإلسرائيمية إباف عدكاف  2014عمى المستكل السياسي ،إلى
تضميؿ الشعب الفمسطيني ،إلخضاعو كتركيعو كارىابو ،كضرب جبيتو الداخمية كارباكيا ،بما
يحقؽ خركج السكاف عمى قيادتو السياسية كفصائؿ المقاكمة ،كما عممت عمى تضميؿ المجتمع
الدكلي ،كاقناعو بأف جيش االحتبلؿ اضطر لمعدكاف ،نتيجة سقكط صكاريخ المقاكمة عمى الداخؿ
المحتؿ ،كأنو يريد تكفير األمف لسكانو ،كاستغمت إسرائيؿ تغيرات المنطقة العربية ،كمحاربتيا
لئلرىاب ،لتفرض نفسيا في المنطقة ،عمى أنيا دكلة رئيسة في جبية محاربة اإلرىاب ،كمف ىنا
أعمنت أف عدكانيا عمى غزة جزء مف محاربة حماس (اإلرىابية) .لكف ىذه المحاكالت فشمت
فشبلن ذريعان ،بسبب كعي الشعب الفمسطيني ألساليب الحرب النفسية اإلسرائيمية كعدـ التعاطي
معيا ،كبفضؿ تصدم فصائؿ المقاكمة الفمسطينية ليا ،كالتضامف العربي كالدكلي مع قطاع غزة،
مف خبلؿ قافبلت الدعـ االقتصادم كالطبي ،كسمكؾ السمطة الدبمكماسي عمى الصعيد الدكلي.
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أوالً :انرضهُم انسُاسٍ نهمعرمع انفهسطُىٍ إتان عذوان :4102
عمدت الدعاية اإلسرائيمية عمى تضميؿ المجتمع الفمسطيني مف أجؿ تحطيـ كحدة جبيتو
الداخمية ،كخمؽ التناقضات بيف المجتمع كفصائؿ المقاكمة ،حيث كصفت إسرائيؿ سكاف قطاع
غزة بالرىائف في يد حركة حماس ،ففي ىذا اإلطار تحدث رئيس ىيئة األركاف اإلسرائيمي السابؽ
(بني غانتس)" :بأف حماس حكلت السكاف إلى رىائف"(ككالة كطف لؤلنباء ،)2014 ،كتحكيؿ
حياة األطفاؿ إلى أياـ سكداء بسبب سيطرة حركة حماس عمييـ ،كاتياـ حركة حماس بإجبار
المدنييف عمى تكفير الحماية لعناصرىا كممتمكاتيا بالقكة كاالستبداد ،حاليا كحاؿ األنظمة القمعية
االستبدادية في المنطقة العربية.
كالتركيز عمى تحميؿ حماس كحدىا المسئكلية دكمان دكف فصائؿ المقاكمة ،كتحميميا مسئكلية
ما آؿ إليو القطاع مف حصار كدمار ،كبسببيا يعاني سكاف قطاع غزة ،بينما يختبئ قادتيا في
األنفاؽ أك الفنادؽ الفارىة.
كعمدت إسرائيؿ إظيار الحرص عمى سبلمة الفمسطينييف ،مف خبلؿ االستشياد بالمناشير
التكضيحية كالتحذيرات مف التكاجد في المناطؽ المستيدفة ،كمخاطبة المجتمع الفمسطيني بأف
سبب معاناتيـ ىي حماس ،كحرصت عمى تأليب الرأم العاـ الفمسطيني ضد حركة حماس،
بتحميميا مسئكلية خرؽ اليدنة اإلنسانية  11مرة خبلؿ فترات كقؼ إطبلؽ النار ،كاستغبلؿ
حماس لعشرات المبلييف مف األمكاؿ لبناء األنفاؽ ،بدالن مف إنفاقيا عمى البنية التحتية لمقطاع،
كتصريحات (إسرائيمية) بالقمؽ عمى سكاف غزة كأطفاليا ،كأف حركة حماس أضاعت فرحة أطفاؿ
القطاع في رمضاف كالعيد (أبك شنب.)241 ،2017 ،

شاوُا ً :انرضهُم اإلعالمٍ نهمعرمع انذونٍ:
ظير رئيس الكزراء اإلسرائيمي (نتنياىك) غير معني بالحرب ،كأنو اضطر لذلؾ مع استمرار
سقكط الصكاريخ ،كبمغ أكج التخطيط كالخبث السياسي عندما قبمت الحككمة اإلسرائيمية بالمبادرة
المصرية لكقؼ إطبلؽ النار في اجتماع سريع لمطاقـ الكزارم المصغر ،مدركة أف حركة حماس
سترفض المبادرة ،كىكذا سيظير االحتبلؿ اإلسرائيمي دكليان كمف كافؽ عمى كقؼ (الحرب) بينما
تككف حماس ىي المسؤكؿ عف استمرارىا كعف كقكع الضحايا بيف المدنييف (غطاس.)2014 ،
كحاكلت إسرائيؿ مف خبلؿ صفحة الناطؽ باسـ جيش اإلحتبلؿ (أفيخام أدرعي) إظيار
حماس بأنيا مخالفة لتعاليـ الديف اإلسبلمي ،باتخاذ المدنييف دركعان بشرية ،كبإطبلؽ الصكاريخ
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بالقرب مف المقابر كالمساجد ،كقدمت لممجتمع الدكلي مبررات مضممة عف استيداؼ المدنييف،
فقد بررت مجزرة الشجاعية باعتبارىا معقبلن إلرىابي حماس ،كأنيا ذات كجو حضارم كانساني،
كخاصة إدخاليا المكاد الغذائية لقطاع غزة عبر معابرىا ،كاستخدمت إسرائيؿ اإلحصائيات بشكؿ
كبير خبلؿ فترة العدكاف ،التي تميزت بعدـ الدقة ،إلقناع المجتمع الدكلي بركايتيا ،كالتي تضمنت
أعداد الصكاريخ التي أطمقتيا المقاكمة الفمسطينية ،كما سقط منيا داخؿ حدكد إسرائيؿ أك قبميا،
كالمناطؽ المدنية كالمساجد التي استخدمتيا إلطبلؽ تمؾ الصكاريخ ،كتكرار ىذه اإلحصائيات
عدة مرات عمى صفحات الناطقيف باسـ جيش االحتبلؿ (أبك شنب.)142-131 ،2017 ،

شانصا ً :إظثاس انفصائم انفهسطُىُح عهً انرخهٍ عه سُاسح انمماومح:
حاكلت إسرائيؿ بث الشؾ كاليأس في إمكانية الصمكد كالتصدم لدل فصائؿ المقاكمة،
كردعيا كارغاميا عمى التخمي عف األعماؿ العسكرية ،أك تحجيـ دكر المقاكمة الفمسطينية كقكتيا
التسميحية ،كتكفير األمف (إلسرائيؿ) ،كاستعادة اليدكء لسكاف المستكطنات المحاذية لمقطاع ،مف
خبلؿ ضرب حركة حماس ،كالمقاكمة الفمسطينية في قطاع غزة ،كتدمير بنيتيا التحتية ،كنزع
سبلحيا التي تـ تخزينيا كصناعتيا في غزة ،حيث ترل حككمة االحتبلؿ أف الحرب الدكرية ىي
النيج الكحيد لتحجيـ إمكانيات المقاكمة الفمسطينية التسميحية ،كتدمير االنفاؽ اليجكمية الكاصمة
بيف قطاع غزة كاألراضي الفمسطينية المحتمة المحاذية لمقطاع ،كاعادة االعتبار كالييبة لنظرية
الردع اإلسرائيمية التي تآكمت مع األياـ بفعؿ عمميات المقاكمة كصمكد الشعب الفمسطيني.
(ثابت )151 ،2017 ،كأنو يتكجب ترميمو كمراكمة قكتو ،كقاؿ كزير الداخمية اإلسرائيمي
(جدعكف ساعر) أنو "يجب تكجيو ضربة شديدة لحماس مف أجؿ إعادة الردع المتآكؿ" (النعامي،
 .)2014كتركيج العدكاف عمى غزة تحت عنكاف محاربة (اإلرىاب) كالدفاع عف أمف دكلة
االحتبلؿ ،في الكقت ذاتو فإف الجيش اإلسرائيمي كاف معنيان بالمس بأكبر عدد مف قادة األجنحة
العسكرية كنشطائيا ،سيما أكلئؾ الذيف ليـ عبلقة في تصنيع كاطبلؽ الصكاريخ ،كالتخمص مف
التشكيبلت العسكرية ،كالحاؽ أذل كبير بالمدنييف لدفعيـ إلى معاداة حماس كفصائؿ المقاكمة
ككؿ ما تمثمو ىذه الفصائؿ (خميفة.)2015 ،
كتجاىمت إسرائيؿ إنجازات المقاكمة بشكؿ كامؿ ،كاستيداؼ المدف الفمسطينية المحتمة
كمدينة حيفا ،كالعمميات العسكرية النكعية لممقاكمة كنحاؿ عكز كزيكيـ ،كعممت عمى تضخيـ
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إنجازات جيش االحتبلؿ خبلؿ العدكاف ،كاالحتفاء بقتؿ قادة القساـ في رفح رائد العطار كمحمد
أبك شمالة ،كالحديث عف فشؿ العمميات النكعية العسكرية لممقاكمة.
كحاكلت ترسيخ صكرتيا كجيش ال يقير ،مف خبلؿ نشر عدد الغارات كدقتيا في تنفيذ
األىداؼ ،باإلضافة إلى نشر صكر المقاتبلت الحربية ،كأنيا بذلؾ تسعى لحماية دكلة إسرائيؿ
كمكاطنييا ،مف اإلرىاب الفمسطيني.

ساتعا ً :انعمم عهً ذعطُم انمصانحح وانرأشُش عهً مىلف انسهطح:
سعى االحتبلؿ اإلسرائيمي استباؽ القرار الفمسطيني بالتكافؽ عمى مكعد إجراء االنتخابات
الرئاسية كالتشريعية ،كأعمف أنو لف يسمح بمشاركة فصائؿ فمسطينية (إرىابية) في ىذه
االنتخابات ،ككاصؿ تحريضو ضد الرئيس الفمسطيني محمكد عباس ،كبدأت حممة لمنع اعتراؼ
المجتمع الدكلي بحككمة التكافؽ الكطني ،غير أف تمؾ الضغكط كالمساعي اإلسرائيمية لـ تحقؽ
مبتغاىا ،ككاف ذلؾ كاضحان مف الترحيب الكاسع بحككمة التكافؽ مع الساعات األكلى لئلعبلف
عنيا.
كأخفقت الحككمة اإلسرائيمية في تحقيؽ أىدافيا كتطمعاتيا لجية تكفير المقاطعة الدكلية
لحككمة التكافؽ الكطني ،فاتجيت لفرض عقكبات ضدىا في اتجاىيف ،أكليما :كقؼ التعامؿ مع
الحككمة الفمسطينية ،كبدأت بمنع كصكؿ كزراء قطاع غزة إلى راـ اهلل ،عبر معبر بيت حانكف
(إيرز) ألداء اليمف الدستكرم ،كمف تنقؿ الكزراء بيف الضفة الغربية كغزة ،ثانييما :إقداـ الحككمة
اإلسرائيمية كمصادقتيا عمى بناء كتشييد آالؼ الكحدات االستيطانية في الضفة الغربية كمدينة
القدس المحتمة (شعت.)20 ،2014 ،
كحاكؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي تكظيؼ العدكاف في إعاقة تطبيؽ المصالحة بيف حركتي فتح
كحماس ،الذم ُينظر إليو في (تؿ أبيب) كتيديد استراتيجي ،ألف االنقساـ الفمسطيني ح ّسف مف
قدرة االحتبلؿ عمى المناكرة في مكاجية ىاتيف الحركتيف ،كحسب المنطؽ اإلسرائيمي فإف اندالع

مكاجية مع حماس ،تقكـ الحركة خبلليا باستيداؼ العمؽ اإلسرائيمي سيساعد إسرائيؿ عمى إقناع
المجتمع الدكلي ،سيما العرب بنزع الشرعية عف حككمة الكفاؽ الكطني التي تشكمت في اعقاب
التكصؿ إلى اتفاؽ المصالحة (النعامي.)2014 ،
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كلـ تنجح الحككمة اإلسرائيمية في إفشاؿ المصالحة الفمسطينية خبلؿ العدكاف ،بؿ أنيا
أُجبرت عمى التفاكض غير المباشر مع كفد فمسطيني مكحد ،كظيرت الجبية الفمسطينية مكحدة
(العزكني.)2014 ،

خامسا ً :انسعٍ نهرأشُش عهً انمىالف انسُاسُح اإللهُمُح:
استدعت التغيرات المتبلحقة في رأس السمطة المصرية ،جس نبض السمطة المصرية
الجديدة ،كحاكلت أركاف حككمة االحتبلؿ اإلسرائيمية الثبلث-السياسية كاألمنية كالعسكرية-قراءة
المشيد في مصر عبر مجمكعة عبلقات القيادة المصرية الجديدة مع األطراؼ الفمسطينية
المتمثمة بالقيادة الفمسطينية في راـ اهلل ،ككذلؾ حركة حماس في غزة ،باإلضافة إلى ردة فعؿ
السمطة المصرية الجديدة تجاه أم عدكاف عمى غزة (ثابت.)152 ،2017 ،
كركزت إسرائيؿ عمى اتياـ حماس باإلرىاب كمقارنتيا بداعش ،كاستغبلؿ محاربة األنظمة
العربية لئلرىاب اإلسبلمي في المنطقة ،كأنيا جزء مف صراع المنطقة ضد اإلرىاب.
فربطت إسرائيؿ نفسيا بتحالؼ إقميمي مف الدكؿ العربية ،التي تقكد حممة كاسعة ضد قكل
اإلسبلـ السياسي ،لمقياـ بدكر في الحرب اإلقميمية الشاممة عمى القكة اإلسبلمية كتعزيز تحالفاتو
الدكلية.
كبدأت إسرائيؿ عدكانيا عمى غزة  2014بتكجيو ضربات جكية متكاصمة ،استيدفت جميع
مككنات المجتمع في قطاع غزة ،كردت حركة حماس بإطبلؽ الصكاريخ عمى العمؽ المحتؿ.
كرفضت حركة حماس العرض الذم قدمو مسؤكؿ ممؼ األراضي المحتمة في ك ازرة الحرب
اإلسرائيمي الجنراؿ (بكلي مردخام) بكقؼ نار متبادؿ دكف كساطات ،أك ما سماه (تيدئة مقابؿ
تيدئة) ،ككاصمت إطبلؽ الصكاريخ عمى إسرائيؿ ،مما جعؿ مف مصمحة االحتبلؿ اإلسرائيمي
تدخؿ طرؼ خارجي لمتكسط بينو كبيف حركة حماس ،كقد عرضت دكؿ عديدة ،مف بينيا قطر
كتركيا ،جيكدىا لمكساطة ،في حيف امتنعت مصر في البداية ،لكنيا طرحت بعد ذلؾ مبادرة،
بدعـ أمريكي ،تمبي في الكاقع الشركط اإلسرائيمية (النعامي.)2014 ،
كمف الضركرة بمكاف ،في ىذا المقاـ ،أف يتـ التعرؼ عمى أىـ مكاقؼ الدكؿ اإلقميمية كالدكلية
مف العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة  ،2014كذلؾ لكي يتـ التعرؼ عمى آثار الحرب النفسية
اإلسرائيمية عمى مكاقؼ الدكؿ اإلقميمية كالدكلية .فقد تباينت المكاقؼ اإلقميمية كالدكلية مف
العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،فجميع دكؿ المنطقة أدانت العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع
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غزة ،كطالبت المجتمع الدكلي بتحمؿ مسئكلياتو بكقؼ العدكاف ،عمى عكس المكقؼ األمريكي
كاألكركبي الذم كاف منحا انز (إلسرائيؿ) ،كأداف رد المقاكمة الفمسطينية عمى العدكاف.

أ .انمىلف اإللهُمٍ مه انعذوان اإلسشائُهٍ عهً غضج 4102
 .1موقف جامعة الدول العربية من العدوان اإلسرائيمي عمى غزة :2014
دعا األميف العاـ السابؽ لمجامعة العربية نبيؿ العربي إلى اجتماع عاجؿ لمجمس األمف
الدكلي حكؿ غزة ،كطالب مجمس االمف لبلنعقاد الفكرم التخاذ التدابير البلزمة لكقؼ العدكاف
اإلسرائيمي عمى قطاع غزة (بكابة الشركؽ اإللكتركنية.)2014 ،
كأبقت جامعة الدكؿ العربية المجمس المنعقد في مقر االمانة العامة عمى مستكل المندكبيف
الدائميف في حالة انعقاد دائـ لمتابعة تطكرات العدكاف العسكرم اإلسرائيمي عمى قطاع غزة،
كمتابعة تنفيذ القرار رقـ  7786الصادر عف مجمس الجامعة عمى المستكل الكزارم في دكرتو
غير العادية بتاريخ ( 2014/7/14صحيفة الحياة الجديدة.)2014 ،
كحممت جامعة الدكؿ العربية إسرائيؿ مسئكلية انييار المفاكضات غير المباشرة ،ككسر
اليدنة مع الجانب الفمسطيني فيما يخص التيدئة في قطاع غزة ،كطالبت الحككمة السكيسرية
المجنة الدكلية لمصميب األحمر بتنفيذ اتفاقية جنيؼ الرابعة ،كتكفير الحماية لممدنييف الفمسطينييف
خبلؿ الحركب( .الرأم)2014 ،
كدعت الجامعة إلى تفعيؿ مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية ،كذلؾ خبلؿ مؤتمر ضباط اتصاؿ
المكاتب االقميمية لممقاطعة العربية (إلسرائيؿ).
كطالبت إلى ضركرة عقد جكلة جديدة مف المفاكضات غير المباشرة بيف الجانبيف
الفمسطيني كاإلسرائيمي بالقاىرة كبرعاية مصرية لتمكيف الشعب الفمسطيني مف إنياء االحتبلؿ،
كفؾ الحصار ،كتمبية احتياجاتو األساسية ،كاعادة إعمار ما دمرتو العمميات العسكرية اإلسرائيمية
في قطاع غزة (ككالة األنباء الككيتية ككنا.)2014 ،
 .2موقف مصر من العدوان اإلسرائيمي عمى غزة :2014
تعد مصر مف أىـ دكؿ اإلقميـ ارتباطان بالقضية الفمسطينية ،بحكـ الجغرافيا كالعبلقة
التاريخية ،كبذلت مصر قبؿ بدء العدكاف كؿ الجيكد الممكنة لمتيدئة بيف الفمسطينييف كاسرائيؿ،
حيث صرح كزير الخارجية المصرم سامح شكرم في القاىرة "إف الجيكد المصرية مستمرة
لمتيدئة بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،كأنو يبذؿ كؿ الجيكد الممكنة لحؿ األزمة كاعفاء الشعب
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الفمسطيني مف التعرض لميجمات كالضغط المتكاصؿ عميو ،كأعرب عف قمؽ مصر حياؿ
التصعيد في األراضي الفمسطينية كتداعياتو المحتممة عمى الشعب الفمسطيني" (الحياة.)2014 ،
كأدانت الخارجية المصرية في بداية العدكاف الغارات اإلسرائيمية التي شنيا الطيراف اإلسرائيمي
عمى قطاع غزة ،كرفضيا الكامؿ لجميع أعماؿ العنؼ التي تؤدم إلى إزىاؽ أركاح المدنييف مف
الطرفيف (سما اإلخبارية.)2014 ،
كصرح كزير الخارجية المصرم" :أف الممارسات اإلسرائيمية تجاه الشعب الفمسطيني تزيد
مف إلياب الكضع اإلقميمي ،كيترتب عميو عكاقب كخيمة نتيجة تصعيد غير محسكب" ،كشدد
قائبلن" :أف ىدؼ مصر األكؿ كاألخير ىك حماية الشعب الفمسطيني مف الممارسات اإلسرائيمية،
كتطالب (تؿ أبيب) بضبط النفس كعدـ التصعيد ،إدراكان لؤلضرار التي تقع عمى الشعب
الفمسطيني ،كىذا بالنسبة لكافة المصرييف خطكطان ال يمكف تجاكزىا" (مركز الزيتكنة لمدراسات
كاالستشارات.)2014 ،292،
كأكد الرئيس المصرم عبد الفتاح السيسي حرص مصر عمى سبلمة الشعب الفمسطيني في
قطاع غزة ،كتجنب القطاع ىذا اليجكـ الخطير ،ككقؼ التصعيد مف أجؿ العمؿ عمى التكصؿ
لكقؼ إطبلؽ النار بأسرع كقت ممكف ،كأف الجيكد مصر لـ تتكقؼ منذ بدء العدكاف( .النيار،
)2014
كرعت مصر المفاكضات بيف الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي لمتكصؿ إلى اتفاؽ تيدئة،
كنجحت في ذلؾ بعد كاحد كخمسيف يكـ مف العدكاف.
 .3موقف األردن من العدوان اإلسرائيمي عمى غزة :2014
أعربت الحككمة األردنية عف شجبيا كادانتيا لمعدكاف العسكرم الذم شنتو إسرائيؿ عمى
قطاع غزة ،كطالبت إسرائيؿ بكقؼ عممياتيا العسكرية فك انر (فمسطيف اليكـ.)2014 ،
كداف مجمس األعياف األردني في بياف ،العدكاف اإلسرائيمي المستمر عمى قطاع غزة كالذم يأتي
في إطار منيجية عدكانية (إسرائيمية) ضد األرض كاإلنساف في فمسطيف عامة.
كدعا الحككمة لمكاصمة جيكدىا مع سائر الييئات اإلقميمية كالدكلية ذات العبلقة لكقؼ
العمميات العسكرية ضد قطاع غزة ،كالكؼ عف أم اعتداءات ضد الشعب الفمسطيني الرازح تحت
االحتبلؿ (عيف نيكز.)2014 ،
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 .4موقف السعودية من العدوان اإلسرائيمي عمى غزة :2014
دعت السعكدية مجمس األمف كحقكؽ اإلنساف في جنيؼ لمقياـ بكاجبيما لحماية الشعب
الفمسطيني مف التعسؼ كاالنتياكات اإلسرائيمية في األراضي المحتمة.
كشدد كزير الدكلة لمشؤكف الخارجية السعكدم نزار مدني عمى ضركرة قياـ مجمس األمف
كمجمس حقكؽ اإلنساف في جنيؼ بكاجبيما ،كتطبيؽ اتفاؽ جنيؼ الرابعة في حؽ إسرائيؿ ،مشي انر
إلى أف إسرائيؿ نسفت عممية السبلـ كتمارس أعماؿ التنكيؿ كالقمع كالكحشية ضد الشعب
الفمسطيني كانتيكت جميع القكانيف الدكلية كاإلنسانية ،كدعا إلى تشكيؿ لجنة تحقيؽ دكلية في
االنتياكات التي ارتكبتيا إسرائيؿ (الجزيرة.)2014 ،
 .5موقف قطر من العدوان اإلسرائيمي عمى غزة :2014
أكد كزير الخارجية القطرم خالد بف محمد العطية في االجتماع االستثنائي المكسع لمجنة
التنفيذية لكزراء خارجية منظمة التعاكف اإلسبلمي مكقؼ قطر الداعـ لمشعب الفمسطيني ،كجدد
المطالبة لمتحرؾ الفكرم مف أجؿ كقؼ العدكاف عمى الشعب الفمسطيني ،كفؾ الحصار الجائر
عمى قطاع غزة (الشرؽ.)2014 ،
كنبو العطية في بياف صحفي بحضكر األميف العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة باف كي مكف ،إلى
أنو لـ يعد مف المقبكؿ أف تشف إسرائيؿ العدكاف متى شاءت ،كأف تنسحب متى شاءت ،داعيان
المجتمع الدكلي لتحمؿ المسئكلية بكقؼ العدكاف اإلسرائيمي لما يمثمو استمرار ىذا العدكاف مف
تيديد لبلستقرار في منطقة الشرؽ األكسط بأسرىا كالعالـ أجمع.
 .6موقف اإلمارات من العدوان اإلسرائيمي عمى غزة :2014
استنكرت اإلمارات بشدة الممارسات العدكانية المستمرة التي تقكـ بيا إسرائيؿ عمى األراضي
الفمسطينية المحتمة ،رافضة لكافة أعماؿ العنؼ التي تؤدم إلى إزىاؽ أركاح المدنييف ،كدعت
المجتمع الدكلي لمتحرؾ الفكرم مف أجؿ كقؼ العدكاف اإلسرائيمي عمى الفمسطينييف كاستيداؼ
قطاع غزة ،كاالضطبلع بمسئكلياتو في حماية الشعب الفمسطيني (فراس اإلعبلمية.)2014 ،
كأكد الشيخ عبد اهلل بف زايد آؿ نيياف خبلؿ اتصاالت أجراىا مع كزير خارجية الكاليات
المتحدة األمريكية السابؽ (جكف كيرم) ،ك(تكني بمير) المبعكث السابؽ المجنة الرباعية لمسبلـ
في الشرؽ األكسط ،دعـ اإلمارات لمجيكد المصرية المبذكلة لكقؼ إطبلؽ النار (ككالة أنباء
اإلمارات.)2014 ،
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كأعمنت اإلمارات بتكجييات مف الشيخ خميفة بف زايد آؿ نيياف رئيس اإلمارات ،كالشيخ
محمد بف زايد آؿ نيياف كلي عيد كالقائد األعمى لمقكات المسمحة ،بتخصيص  192مميكف درىـ،
كمساعدات عاجمة لدعـ صمكد أبناء الشعب الفمسطيني ،الذم يتعرض لعدكاف إسرائيمي غاشـ
عمى قطاع غزة ،كاقامة مستشفى ميداني متكامؿ في القطاع( .االتحاد)2014 ،
 .7موقف تركيا من العدوان اإلسرائيمي عمى غزة :2014
أدانت تركيا منذ اليكـ األكؿ العدكاف اإلسرائيمي ،كطالبت إسرائيؿ إلى الكقؼ الفكرم
ليجكميا عمى قطاع غزة ،في أعقاب الغارات الجكية الدمكية التي شنتيا عمى القطاع ،كأصدرت
الخارجية التركية بيانان تدعك إسرائيؿ إلى الكقؼ الفكرم ليجماتيا عمى غزة ،كدعا البياف المجتمع
الدكلي كخاصة األمـ المتحدة إلى التدخؿ ،داعيان إسرائيؿ التخمي عف سياسية العقاب الجماعي
التي تتبعيا (الكطف.)2014 ،
كقاؿ رئيس الكزراء التركي السابؽ كرئيس الجميكرية الحالي في حينو" ،إف الشعب التركي
ال يمكف أف يغمؽ عمى نفسو األبكاب ،كال ييتـ باألمكر الخارجية ،كال يمكف الكقكؼ عمى الحياد
في قضية فمسطيف ،التي يقتؿ فييا العزؿ كاألبرياء" (دم برس ،)2014 ،كىدد بعدـ عكدة
العبلقات بيف تركيا كاسرائيؿ التي انقطعت بعد حادثة سفينة مرمرة قائبلن" :عميكـ كقؼ ىذا
الظمـ-إشارة إلى العدكاف (اإلسرائيمي عمى غزة) – كاال فإنو لف يككف مف قبيؿ اإلمكاف عكدة
العبلقات بيننا كبينكـ" ،كطالب المجتمع الدكلي ،كالعالـ بأسره بما في ذلؾ األمـ المتحدة ،التحرؾ
الفكرم لكقؼ إطبلؽ النار(رأم اليكـ.)2014 ،
كقامت تركيا بالعديد مف المبادرات اليادفة لدعـ الفمسطينييف ،منيا جمع الماؿ ،كأخرل تقديـ
خدمات حيكية كانسانية لقطاع غزة.
 .8موقف الجميورية اإليرانية من العدوان عمى غزة :2014
أدانت إيراف االعتداءات الكحشية الصييكنية عمى قطاع غزة ،كاتيـ المرشد األعمى
لمجميكرية اإليرانية عمي خامنئي أمريكا كبريطانيا بدعـ إسرائيؿ لقتؿ أطفاؿ غزة ،كقاؿ" :إف
بعض القكل تثير ضجة إعبلمية بسبب قتؿ حيكاف في مكاف ما في العالـ ،إال أف العدكاف
األخير عمى غزة كمقتؿ أطفاؿ أبرياء كمظمكميف ليس لو أىمية بالنسبة ليا كحسب ،بؿ تدعـ
أمريكا كبريطانيا رسميان مثؿ ىذه االعتداءات" (شبكة نيريف نت االخبارية.)2014 ،
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كدعا الرئيس اإليراني حسف ركحاني في رسالة بعثيا إلى رؤساء الدكؿ اإلسبلمية ،إلى
استخداـ كافة طاقات العالـ اإلسبلمي لكسر الحصار المفركض عمى قطاع غزة بشكؿ عاجؿ
كشامؿ كتقديـ المساعدة لمشعب الفمسطيني المظمكـ (المركز الفمسطيني لئلعبلـ.)2014 ،
كدعا البرلماف اإليراني ،األمـ المتحدة كمنظمة التعاكف اإلسبلمي ،إلى التدخؿ الفكرم ،كاتخاذ
اإلجراءات البلزمة لمحيمكلة دكف قتؿ األبرياء العزؿ في غزة ،كادانة الكياف الصييكني كمجرـ
حرب ،كأعمف دعمو لمشعب الفمسطيني (قناة العالـ.)2014 ،

ب .انمىلف انذونٍ مه انعذوان اإلسشائُهٍ عهً غضج 4102
 .1موقف األمم المتحدة من العدوان اإلسرائيمي عمى غزة :2014
أدا ف األميف العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة باف كي مكف ،ىجمات المقاكمة الصاركخية التي
أطمقت مف قطاع غزة عمى إسرائيؿ ،معربان في الكقت نفسو قمقو العميؽ إزاء كقكع كفيات
كاصابات بيف الفمسطينييف (رأم اليكـ.)2014 ،
كحذرت المفكضية العميا لحقكؽ اإلنساف في األمـ المتحدة مف أف إسرائيؿ تشكؿ انتياكان
لقكانيف الحرب بقصفيا المنازؿ في قطاع غزة (القدس العربي.)2014 ،
كفشؿ مجمس األمف في التكصؿ إلى صيغة مشتركة لبياف رسمي بخصكص الكضع في
قطاع غزة (الجزيرة.)2014 ،
 .2موقف الواليات المتحدة من العدوان اإلسرائيمي عمى غزة :2014
أداف البيت األبيض اليجمات الصاركخية التي أطمقت مف قطاع غزة عمى إسرائيؿ،
كاستيداؼ المدنييف عمدان مف قبؿ المنظمات (اإلرىابية) في غزة ،كقاؿ (جكش أرنيست) الناطؽ
الرسمي السابؽ باسـ البيت األبيض في المكجز الصحفي لو" :ال يمكف ألم دكلة أف تقبؿ بأم
حاؿ مف األحكاؿ ،أف تنياؿ عمييا الصكاريخ ،مستيدفة مكاطنييا ،لذلؾ نحف ندعـ إسرائيؿ ،في
الدفاع عف نفسيا ،تجاه تمؾ اليجمات الصاركخية" ).)The Guardian, 2014
 .3موقف االتحاد األوروبي وأىم دولو من العدوان اإلسرائيمي عمى غزة :2014
أعرب مكتب العمؿ الخارجي األكركبي في برككسؿ في بياف بتاريخ  ،2014/7/9عف
استيائو لمعدد المتزايد مف الضحايا المدنييف بمف فييـ األطفاؿ ،كالناجـ عف الردكد االنتقامية
اإلسرائيمية.
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كأعربت ك ازرة الخارجية البريطانية عف قمقيا حياؿ تصاعد العنؼ في غزة كجنكب إسرائيؿ،
كأدانت اليجمات الصاركخية التي شنتيا فصائؿ المقاكمة الفمسطينية عمى إسرائيؿ ( Human
.)Rights, 2014
كأدانت المستشارة األلمانية أنجيبل ميركؿ اليجمات الصاركخية التي تنطمؽ مف قطاع غزة،
كأنو ال يكجد مبررات ليذه اليجمات (.)The Telegraph, 2014
كأداف الرئيس الفرنسي السابؽ فرانسكا ىكالند ،إطبلؽ حركة حماس لمصكاريخ مف قطاع غزة
عمى إسرائيؿ كعبر عف تضامف فرنسا مع إسرائيؿ( .المصرم اليكـ)2014 ،
كيعتبر مكقؼ الدكؿ العربية مف العدكاف ،مكقفان ىشان كضعيفان ،كال يرتقي إلى الحدث ،في
المقابؿ انحازت الكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي إلى إسرائيؿ ،معتبريف أف مف حقيا الدفاع
عف النفس ،كحماية المدنييف مف اليجمات الصاركخية مف طرؼ المقاكمة الفمسطينية.
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انمثحس انصاوٍ

األتعاد االظرماعُح نهحشب انىفسُح اإلسشائُهُح عهً سكان
لطاع غضج 4102
استعماؿ إسرائيؿ ألساليب الحرب النفسية المرافقة لمقكة العسكرية خبلؿ عدكانيا عمى غزة
 ،2014حممت أبعادان اجتماعية ،إضافة لؤلبعاد السياسية ،حيث سعت إلى كي الكعي الفمسطيني
لدل سكاف قطاع غزة ،كخفض التكقعات كتغيير االتجاىات لدييـ ،كاشاعة الرعب كالفكضى،
كتعميـ مشاعر اإلحباط في المجتمع ،مف خبلؿ استخداـ مجمكعة مف أساليب الحرب النفسية،
كمف أىميا عمى المستكل االجتماعي ،أسمكب الصدمة النفسية كالعقاب الجماعي ،المتمثؿ
بمجمكعة مف اإلجراءات ،مثؿ :الحصار ،كاإلغبلؽ المستمر ،كارتكاب المجازر ،كالتيجير
القصرم ،كىدـ البيكت ،الذم كاف لو أثر كاضح عمى السكاف في قطاع غزة.

أوالً :اِشاس االظرماعُح نهحصاس االلرصادٌ اإلسشائُهٍ عهً لطاع غضج:
أدت الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ،إلى كثير مف اآلثار االجتماعية كاالقتصادية،
التي ترؾ آثا انر نفسية سيئة لدل المكاطف الفمسطيني ،كسيتـ عرض أخطر ىذه اآلثار عمى النحك
التالي:

أ -اِشاس انمثاششج نهحصاس اإلسشائُهٍ عهً لطاع غضج:
ظؿ قطاع غزة عرضة لمتضييؽ كالحصار ،منذ عاـ  1967كخضكعو لبلحتبلؿ ،كلكف
أشدىا قسكة كأفظعيا أث انر ،الحصار الذم بدء بعد فكز حركة حماس في االنتخابات التشريعية
.2006
كأدل الحصار الشامؿ عمى قطاع غزة إلى تدىكر كبير في مستكيات المعيشة ،كخدمات
الصحة كالتعميـ كالكقكد كالكيرباء ،التي تنقطع بشكؿ متكرر عف  %70مف بيكت كمنشآت غزة،
كفاقـ األكضاع االجتماعية سكء ما تعرض لو قطاع غزة مف عدكاف عسكرم مدمر لئلنساف
كالعمراف في أعكاـ ( ،)2014 ،2012 ،2008 ،2006ككاصمت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي
خبلؿ عاـ  2014فرض مزيد مف إجراءات الحصار كالقيكد عمى حرية الحركة عمى قطاع غزة،
فقد استمرت القيكد عمى حركة المعابر التجارية ،كالمعابر المتعمقة بحركة األفراد( ،المركز
الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف )2014 ،فقامت مصر خبلؿ فترة العدكاف بإغبلؽ معبر رفح ألسباب
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أمنية ،حيث تـ فتحو بشكؿ جزئي عند تكقيع اتفاقية كقؼ إطبلؽ النار في  26أغسطس ،2014
ليتـ السماح لمجرحى كالحاالت اإلنسانية بمغادرة القطاع (المرصد األكركمتكسطي لحقكؽ
اإلنساف.)2014 ،13 ،
كمف تداعيات الحصار عمى الناحية االجتماعية ،حرماف المكاطنيف مف حرية التنقؿ
كالسفر ،التي تعتبر مف الحقكؽ األساسية ،حيث نصت المادة ( )13مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ
اإلنساف ،عمى حؽ اإلنساف في التنقؿ كلو حؽ المغادرة لبمده ،كأف يعكد إلييا بحرية.
كأكد تقرير حقكقي إسرائيمي يكـ  4أكتكبر  ،2010أف مجمؿ ما يسمح االحتبلؿ بدخكلو
إلى غزة ،ال يتجاكز  %38مف احتياجات سكانو المطمكبة ،كالتي كانت تمبييا حكالي عشرة آالؼ
سمعة كانت تدخؿ إلى القطاع قبؿ صيؼ ( 2007ديبة.)6 ،2017 ،
كقد عانى القطاع الصحي مف مشاكؿ نقص الدكاء ،كنقص المستمزمات الطبية ،كمنع سفر
المرضى لتمقي العبلج بالخارج ،نتيجة إغبلؽ معابر قطاع غزة التي تسيطر عمييا حككمة
االحتبلؿ.
كأدل الحصار اإلسرائيمي إلى تعطيؿ مسيرة التنمية في شتى مجاالت حياة الفمسطينييف في
قطاع غزة ،فقد تفشت مظاىر البطالة كالفقر ،كانييار الخدمات الضركرية لمحياة اليكمية
لممكاطنيف ،بشكؿ جعؿ أم إمكانية لتحقيؽ مستكل معيشي مقبكؿ بعيدة المدل (المجنة الدكلية
لمصميب األحمر.)2010-2009 ،
كيتضح مما سبؽ أف الحصار عبارة عف امتداد لمسياسات التي تيدؼ إلى تدمير االقتصاد
الفمسطيني ،كتفتيت بنيانو السياسي كاالجتماعي ،ليصؿ لحالة مف الفقر كالمرض كالجكع ،لتصبح
أكلكيات المكاطنيف في قطاع غزة ،ىك الحصكؿ عمى الدكاء كلقمة العيش ،بدالن مف النضاؿ مف
أجؿ التحرير كاالستقبلؿ.
كقد فاقـ العدكاف مف مؤشرات البؤس االقتصادية ،كازداد عدد الفقراء كالمحركميف مف حقيـ
في الحياة الكريمة ،فزادت معدالت البطالة ،كتجاكز عدد األشخاص الذيف يتمقكف مساعدات
إغاثية مف ككالة الغكث الدكلية ،أكثر مف مميكف شخص ،كارتفع معدؿ انعداـ األمف الغذائي لدل
األسر في قطاع غزة.
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ب -اِشاس االظرماعُح نهىمص انحاد فٍ انسهع وانمىاد انغزائُح:
عانى سكاف قطاع غزة مف مصاعب في الحصكؿ عمى الغذاء ،بسبب نقص المكاد الغذائية
في السكؽ مف جية ،كارتفاع أسعارىا كنقص السيكلة مف جية أخرل.
فقد ترؾ الحصار كاإلغبلؽ ،كاالعتداءات اإلسرائيمية المتكاصمة آثا انر كارثية ،فتكقفت حركة
البضائع كالمكاد الخاـ مف كالى القطاع ،كفرض قيكدان مشددة عمى الكصكؿ لؤلراضي الزراعية
كعمى مساحة الصيد البحرم ،إلى جانب منع إدخاؿ النقد لمقطاع ،األمر الذم أدل إلى انييار
كبير في القدرات اإلنتاجية في قطاع غزة (حمس.)2014 ،
كيرجع السبب في نقص السمع الغذائية األساسية ،ىك تدمير األراضي الزراعية ،حيث فاقـ
مف نقص المنتجات الغذائية المنتجة محميان ،كاغبلؽ غالبية المطاحف كالمخابز ،بسبب نقص
القمح كغاز الطيي ،مما ادل إلى نقص حاد في الخبز ،فمكي يحصؿ المكاطف في قطاع غزة
عمى أدنى احتياجو مف الخبز ،البد مف الكقكؼ في طابكر لعدة ساعات أماـ المخابز ،في ظؿ
غارات جيش االحتبلؿ عمى مناطؽ قطاع غزة المختمفة.

خ -انثطانح وذذوٍ مسرىي انذخم:
قاـ اإلحصاء الفمسطيني بعمؿ مسح ألثر العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،بيدؼ رصد
آثار الحرب االجتماعية كاالقتصادية عمى األسر الفمسطينية في قطاع غزة نتيجة العدكاف ،كشمؿ
المسح  3150أسرة ،كأظير المسح أن حكالي  %64مف األفراد تعطمكا عف العمؿ قسريان ،كمنيـ
حكالي  %75كاف غيابيـ غير مدفكع األجر.
كانخفض مستكل دخؿ حكالي  %53مف األسر خبلؿ فترة العدكاف ،كأفادت  %15مف األسر
أنيا تعاني مف كضع مادم خطير كال تعرؼ كيؼ تعتاش (دنيا الكطف.)2015 ،

ز -أصمح انكهشتاء:
تعرض قطاع غزة ألزمة كيرباء طاحنة بعد استيداؼ محطة تكليد الكيرباء الكحيدة في
قطاع غزة أثناء العدكاف بتاريخ  ،2014/7/28مف الطيراف الحربي اإلسرائيمي ،مما أدل إلى
تكقفيا عف العمؿ كانقطاع التيار الكيربائي عف قطاع غزة بشكؿ كمي في ظؿ انقطاع خطكط
الكيرباء الكاردة مف إسرائيؿ بفعؿ تدمير الخطكط المغذية ليا ،كأصبح أكثر مف  1.8مميكف
مكاطف في قطاع غزة يعيشكف بدكف كيرباء تمامان (الطباع.)2014 ،
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ض -ضعف انثىُح انرحرُح:
أدت العمميات الحربية التي نفذىا جيش االحتبلؿ إلى إزالة البنى التحتية لمشكارع كالطرقات
في العديد مف األحياء كالمدف ،كالى تجريؼ العديد مف مصادر المياه كالصرؼ الصحي ،كأعمنت
سمطة المياه الفمسطينية كمصمحة مياه بمديات الساحؿ عف قطاع غزة منطقة منككبة مائيان كبيئيان،
بسبب عجزىا التاـ عف تقديـ خدمات المياه كالصرؼ الصحي لسكاف القطاع.
كعاني سكاف قطاع غزة مف أكضاع إنسانية بائسة ،بسبب عدـ كصكؿ إمدادات المياه إلى
منازليـ لفت ارت طكيمة تصؿ إلى أكثر مف أسبكعيف (المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف،
.)2014

شاوُاً :اِشاس االظرماعُح نهمعاصس انصهُىوُح إتان انعذوان عهً غضج:
ارتكبت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي أفظع الجرائـ ضد المكاطنيف الفمسطينييف ،فقد استيدؼ
االحتبلؿ اإلسرائيمي خبلؿ العدكاف منازؿ المكاطنيف ،كمراكز اإليكاء ،كأباد أسر بأكمميا.
أ-

قصف المنازل وابادة أسر بأكمميا:
بمغ عدد المجازر التي ارتكبتيا قكات االحتبلؿ بحؽ العائبلت اآلمنة في بيكتيا ()91

مجزرة ،فكاف قصؼ المنازؿ ،أبرز سمات العدكاف ،كبدكف تكجيو إنذار في كثير مف الحاالت،
أدل إلى سقكط ( )531شييدان مف أفرادىا (كزارة الصحة الفمسطينية ،)27 ،2014 ،غالبيتيـ مف
األطفاؿ كالنساء .حيث قصفت طائرات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،مف طراز إؼ ،16بتاريخ  10يكليك
 ،2014منزؿ المكاطف محمكد لطفي الحاج ( )57عامان ،كالكاقع في بمكؾ ( )Jبمخيـ خانيكنس،
مما أسفر عف تدمير المنزؿ بشكؿ كامؿ ،كاستشياد جميع مف فيو.
كقصفت بتاريخ  12يكليك  ،2014منزؿ المكاطف ماجد البطش ،الكائف بحي التفاح ،شرقي
مدينة غزة ،كتـ القصؼ دكف سابؽ إنذار ،مما أدل إلى استشياد ( )18مكاطنان مف عائمة
البطش.
كقصفت طائرات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،بتاريخ  29يكليك  ،2014منزؿ المكاطف حمداف
محمد أبك جبر ( 77عامان) الكاقع في مخيـ البريج ،كسط قطاع غزة ،مما أسفر عف تدمير البيت
بالكامؿ ،كاستشياد ( )19مكاطنان ،بينيـ  17مكاطنان مف عائمة أبك جبر (المركز الفمسطيني
لحقكؽ اإلنساف.)35-32 ،2014 ،
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كقصفت بتاريخ  30يكليك  ،2014منزؿ المكاطف محمكد عمي عكدة األسطؿ ،الكائف في
السطر الغربي الشمالي في مدينة خاف يكنس ،مما أدل إلى استشياد ( )10مف العائمة ،كأكد
المرصد األكركمتكسطي ،أف العائمة لـ تتمؽ أم انذار مسيؽ بالقصؼ ،كيدلؿ ذلؾ عمى عدـ
اكتراث االحتبلؿ اإلسرائيمي بالشرائع الدكلية ،التي تحمي المكاطنيف أثناء (الحرب).
كقصفت طائرات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،بتاريخ  2أغسطس  ،2014منزؿ الشييد أحمد أبك
سميماف ،الكائف في حي السمطاف برفح ،أسفر عف استشياد ( )9مكاطنيف )7( ،مف عائمة أبك
سميماف ،كسيدتيف مف منازؿ مجاكرة ،كاصابة العشرات مف المكاطنيف ،كألحؽ القصؼ أضرار
بالغة في عشرات المنازؿ المجاكرة.
كقصفت بتاريخ  2أغسطس  ،2014منزؿ المكاطف محمد النيرب ،الكائف في منطقة
الشابكرة ،كسط مدينة رفح ،مما أدل إلى تدمير المنزؿ بكاممو ،كتدمير ثبلث منازؿ سكنية
مجاكرة ،كتسبب القصؼ باستشياد ( )8مف سكاف المنازؿ ،بينيـ  5أطفاؿ.
كقصفت بتاريخ  3أغسطس  ،2014منزؿ المكاطف محمد إبراىيـ الغكؿ ،الكائف في مخيـ
رفح ،مما أسفر عف استشياد ( )9مف العائمة (األسطؿ.)87-86 ،2016 ،
كقصفت طائرات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،بتاريخ  3أغسطس  ،2014منزؿ المكاطف محمد عبد
الكريـ نجـ ،الكائف في مخيـ جباليا ،دكف سابؽ إنذار ،أسفر عف استشياد ( )10مكاطنيف
(المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف.)34 ،2014 ،
كقصفت بتاريخ  20أغسطس  ،2014منزؿ المكاطف رأفت مصطفى المكح ،الكائف في حي
الحكر ،أدل إلى استشياد ( )8مف العائمة.
كما قصفت طائرات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،بتاريخ  23أغسطس  ،2014منزؿ المكاطف ،ىايؿ
شحدة أبك دحركج ،الكائف في بمدة الزكايدة ،بدكف سابؽ إنذار ،فاستشيد صاخب المنزؿ كزكجتو
كطفميو ،كعمتو (األسطؿ.)88 ،2016 ،
ب -قصف التجمعات السكنية:
عمدت إسرائيؿ لقصؼ التجمعات السكنية كنكع مف االنتقاـ الجماعي بحؽ السكاف ،كىك ما
يعد انتياكان لمقانكف الدكلي اإلنساني ،فقد استيدؼ الطيراف الحربي اإلسرائيمي صباح األحد 20
يكليك  2014المدنييف الفمسطينييف ،في حي الشجاعية المكتظ بالسكاف شرؽ مدينة غزة ،كالذم

043

أسفر عف مقتؿ ( )60فمسطينيان ،معظميـ مف المدنييف ،كجرح أكثر مف مائة آخريف ،كطاؿ
القصؼ عشرات المنازؿ التي سكيت باألرض.
كشيدت الميمة التي سبقت القصؼ ،مكاجيات عنيفة بيف جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي
كمقاكمييف فمسطينييف أسفرت عف مقتؿ ( )13جنديان (إسرائيميان) مما يفسر أف اليجكـ اإلسرائيمي
العشكائي كاف بمثابة عممية انتقاـ جماعي استيدؼ السكاف المدنييف في حي الشجاعية.
فاعترؼ كزير الدفاع في الحككمة اإلسرائيمية (مكشي يعمكف) بقصؼ الحي بحجة "إخراج
جنكد إسرائيمييف قتمى كجرحى نتيجة اشتباؾ مع مقاتميف فمسطينييف ىناؾ" ،كصرح الناطؽ باسـ
الجيش اإلسرائيمي (أفيخام أدرعي)" :أف سبب الحممة عمى الشجاعية ىك أف حماس حكلتيا إلى
قمعة لئلرىاب ،مف خبلؿ عشرات النقاط التي تـ منيا إطبلؽ صكاريخ ،أك استخدمت كمخابئ،
أك مثمت فتحات أنفاؽ ،أك مكرست منيا أنشطة إرىابية" (المرصد االكركمتكسطي.)9 ،2014،
كقامت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمية بعد ثبلثة أياـ مف اليجكـ العشكائي عمى حي الشجاعية،
صباح األربعاء  23يكليك  ،2014بمحاصرة بمدة خزاعة ،شرؽ مدينة خاف يكنس ،كشنت ىجكمان
مف البر كالبحر كالجك ،بقصؼ عشكائي ،أدل إلى قتؿ عشرات المكاطنيف ،كدخمت آليات
االحتبلؿ البمدة ،كاقتحمت منازؿ المكاطنيف ،كاستخدمت بعضيـ دركعان بشرية ،كاعتبرت البمدة
منطقة عسكرية مغمقة ،كمنعت قكات االحتبلؿ طكاقـ اإلسعاؼ مف نقؿ الشيداء كالجرحى
(الجزيرة.)2014 ،
كارتكب الجيش اإلسرائيمي مجزرة في مدينة رفح جنكب قطاع غزة ،في األكؿ مف أغسطس
 ،2014كالتي أسفرت عف استشياد ما بيف  150-130فمسطينيان ،كجاءت المجزرة بعد فقداف
الضابط اإلسرائيمي (ىدار جكلدف) كاتياـ إسرائيؿ المقاكمة الفمسطينية بعممية أسره ،بالرغـ مف
دخكؿ اليدنة التي كافقت عمييا المقاكمة الفمسطينية ،كاسرائيؿ برعاية األمـ المتحدة (عرب ،48
.)2014
كاستيدؼ الطيراف اإلسرائيمي منطقة السكؽ في بمدة بيت الىيا ،شماؿ قطاع غزة ،فجر
الخميس المكافؽ  12أغسطس  ،2014أدل إلى استشياد اثنيف مف المكاطنيف أحدىما طفؿ.

شانصاً :اِشاس االظرماعُح نهرهعُش انمسشٌ انمؤلد إتان انعذوان عهً غضج:
اضطرت آالؼ األسر الفمسطينية نتيجة العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة  ،2014لترؾ
منازليا كالنزكح إلى أماكف اإليكاء ،كمنازؿ األقارب كاألصدقاء كالمباني غير المأىكلة ،كالكنائس
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كالمساجد ،بحثان عف مكاف آمف ،أك مدارس ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف (األكنركا)،
كمدارس الحككمة بحثان عف مأكل ،كنظ انر ألعداد المياجريف الكبيرة ،كافتقار المدارس ألبسط
مقكمات الحياة اإلنسانية ،أعاد ألذىاف النازحيف جريمة التيجير القسرم األكلى ،التي قامت بيا
إسرائيؿ ضد المكاطنيف الفمسطينييف في عاـ النكبة  ،1948سكاء مف عاشكىا ،أك سمعكا بيا ،أك
ق أركا عنيا.
كنزح ما يقرب  500ألؼ نسمة ،أم  %28مف مجمؿ سكاف قطاع غزة ،معظميـ مف
النساء كاألطفاؿ ،كقد طالت اآلثار االجتماعية لمحرب األسر الفمسطينية جمعاء في جكانب
متعددة كمتشابكة في كثير مف األحياف ،تمثمت في التيجير كالمجكء ،كتفكؾ العائبلت كالقضاء
عمى شبكات األماف كاالتصاؿ ،بسبب التفكؾ الجغرافي ،كما أدل االزدحاـ الناتج عف التيجير،
كانعداـ الخصكصية ،كعدـ تكفر الخدمات األساسية البلزمة الستمرار الحياة بشكؿ سمس كآمف،
إلى تفاقـ الشعكر بالتيديد المستمر ،كانعداـ األمف كالحماية ،كساىـ بشكؿ كبير في شيكع مشاعر
الخكؼ كاإلحباط كالضغط النفسي (إسماعيؿ.)8 ،2014 ،
كتفتقر مراكز اإليكاء عادة إلى الحاجات اإلنسانية األساسية مثؿ الخصكصية كاألماف
كاالستقرار ،باإلضافة إلى حاجات مادية أخرل كالغذاء كالدكاء كمياه الشرب كدكرات المياه ،لذلؾ
فإف كؿ نازح تقريبان يعاني مف سكء التغذية أك القمؽ أك الخكؼ اك الصدمة نتيجة التجارب
الصادمة التي تعرض ليا.
كيعاني النازحكف في مراكز اإليكاء مف أمراض جمدية كمعكية كمشاكؿ تسمـ الطعاـ كتمكث
المياه كنقص الثبلجات لحفظ الطعاـ ،كفاقت األعداد اليائمة مف النازحيف األزمة حيث كانكا
يتكدسكف في غرؼ صغيرة بالكاد تتسع لبعضيـ( .المرصد األكركمتكسطي)8 ،2015 ،
فكفؽ إفادة عائمة (أنطيز السعكدم) ،مف حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة ،أنيـ لجأكا إلى
مدرسة غزة اإلعدادية في ميداف فمسطيف إلى الشماؿ الشرقي لممدينة ،بعد اليجكـ الشرس
حكؿ بفعؿ
لمدفعية االحتبلؿ عمى بيكتيـ ،ككاف عددىـ أكثر مف مائة فرد داخؿ فصؿ دراسيّ ،
الحرب إلى غرفة إيكاء (الدلك.)2 ،2014 ،
ككثقت منظمات حقكؽ اإلنساف ( )8حاالت استيداؼ لمراكز إيكاء ،بما فييا مدارس تابعة
لككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف ،عممان بأف ىذه المدارس ،معركفة لدل قكات
االحتبلؿ ،بأنيا تستخدـ كمراكز إيكاء ،حيث سبؽ كزكدتيا ككالة الغكث بإحداثياتيا ،عبلكة عمى
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ذلؾ ،قصفت قكات االحتبلؿ مراكز إيكاء أخرل كالدكاكيف كالمنازؿ ،كمنزؿ رئيس بمدية البريج
(أنيس ابك شمالة) ،الذم كاف يستخدـ كمركز إيكاء لعشرات النازحيف مف منازليـ ،كقتؿ فيو ىك
كأفراد عائمتو كعدد مف المكاطنيف.
كأسفر استيداؼ قكات االحتبلؿ لمراكز اإليكاء أك محيطيا عف استشياد ( )49شخصان منيـ
( )18طفبلن ،ك( )7نساء ،فيما أصيب ( )308بينيـ ( )148طفبلن ،ك( )72امرأة (المركز
الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف.)36 ،2014 ،
كيعد استيداؼ مراكز اإليكاء جرائـ حرب بشعة ارتكبتيا قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي بحؽ
المشرديف ،كتعكس حجـ دمكية االحتبلؿ كمبلحقتو لممدنييف ،كاستم ار انر لسياسة العقاب الجماعي
بحؽ الفمسطينييف.
كمنع عكدة كثير مف العائبلت إلى بيكتيا ،حجـ الدمار اليائؿ الذم طاؿ منازؿ المكاطنيف،
فظير حجـ المأساة التي تعرض ليا النازحيف ،في أماكف اإليكاء ،التي ال يتكفر فييا الحياة
الكريمة كالحماية كالخصكصية.

ساتعا ً :انحاظح إلعادج اإلعماس:
انتيى العدكاف عمى غزة ،مخمفان كراءه دما انر ىائبلن ،حيث قدر عدد المنازؿ المدمرة كميان
( )8377منزالن ،ك( )23597منزالن تدمي انر جزئيان ،كتشير التقديرات أف تكمفة إعمار تمؾ المباني
السكنية تقدر بنحك ( )700مميكف دكالر( .المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف)36 ،2014 ،
كبدأ في القاىرة بتاريخ  12أكتكبر  ،2014مؤتمر إلعادة إعمار قطاع غزة بمشاركة
عشرات الممثميف لدكؿ كىيئات كمنظمات إقميمية كدكلية ،كبمغت تعيدات المانحيف في المؤتمر
( )5.082مميار دكالر كإجمالي التعيداتُ ،خصص منيا ( )3.507مميا انر إلعمار القطاع (سكا،
.)2016

كاقترح (ركبرت سيرم) منسؽ األمـ المتحدة الخاص لعممية السبلـ في الشرؽ األكسط
إلعادة اإلعمار عقب حرب  ،2014آلية يتـ بمكجبيا السماح بدخكؿ مكاد البناء إلى قطاع غزة،
كالرقابة عمى استخداـ المكاد التي يتـ تكزيعيا لضماف تنفيذ عممية اإلعمار ،إضافة إلى منع
كصكليا إلى الفصائؿ المسمحة ،أك استخداميا ألغراض عسكرية (المرصد األكركمتكسطي،
.)9 ،2015
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ككفقا لآللية ،فيي في الكاقع تحكـ الحصار عمى غزة كتشرعو( ،فئلسرائيؿ) السمطة عمى
المصادقة عمى مف يمكنيـ استبلـ مكاد بناء لبناء بيكتيـ ،كتمتمؾ المكافقة عمى بائعي مكاد البناء
بعد اختيارىـ مف قبؿ السمطة الفمسطينية كالتفتيش عمييـ مف األمـ المتحدة ،كيتـ تخزيف مكاد
البناء في مرافؽ خاصة تحت كاميرات مراقبة عمى مدار  24ساعة يمكف (إلسرائيؿ) الكصكؿ
إلييا ،كيتـ رصد مكاقع البناء مف قبؿ طائرات االستطبلع اإلسرائيمية.
كألحقت اآللية الضرر بالفمسطينييف كزادت المنفعة (إلسرائيؿ) ،فيي تنتيؾ المبادئ
األساسية لمعمؿ اإلنساني ،مف خبلؿ إبقاء الحصار عمى ما ىك عميو ،كمنح إسرائيؿ حؽ الفيتك
فيما يتعمؽ بمف يمكنيـ الحصكؿ عمى مكاد البناء إلعادة بناء منازليـ ،كالتنسيؽ المكثؼ بيف
أطراؼ االتفاؽ تسبب بتأخير تكزيع المكاد ،مما أدل إلى خمؽ إحباط كبير بيف السكاف
المتضرريف ،كما أف مكاد البناء الكحيدة المسمكح بيا بمكجب االتفاقية ىي (الحصمة كاألسمنت
كالحديد) كلـ تدرج مكاد أخرل عمى الرغـ مف عدـ تكفرىا في األسكاؽ ،كما أف العديد مف
المتضرريف ال يممككف الماؿ لشراء ىذه المكاد أك تكفير القكل العاممة البلزمة.
كأدت االتفاقية إلى زيادة التعامبلت في السكؽ السكداء ،حيث إف كيس األسمنت الذم يتـ
شراؤه مف خبلؿ اآللية ،يقكـ بعض المكاطف المتضرريف بيعو في السكؽ السكداء بأربع أضعاؼ
المبمغ ،مف أجؿ إطعاـ أسرىـ (مركز العمؿ التنمكم معا.)2015 ،
كتستجيب ىذه اآللية لمتطمبات إسرائيؿ ،كال تمبي الحد األدنى الحتياجات سكاف القطاع فيما
يتعمؽ بإعادة اإلعمار.
كتكلت حككمة الكفاؽ الكطني الفمسطيني ميمة إدارة عممية اإلعمار ،لكف الحككمة التي
اتيميا المجتمع الدكلي (بالفشؿ) غير قادرة عمى تكلي مياميا كتحمؿ مسئكلياتيا في القطاع،
نتيجة االنقساـ الفمسطيني ،كعدـ كجكد تنسيؽ كتعاكف بيف السمطة الفمسطينية كحركة حماس،
الذم قاد المجتمع الدكلي إلى التردد في إرساؿ التبرعات كالكفاء بالتزاماتو تجاه إعادة اإلعمار
(المرصد األكركمتكسطي.)11 ،2015 ،
كيرل مختصكف أف آلية (سيرم) سبب رئيسي إلعاقة عممية اإلعمار ،كأنيا تغطية عمى
القصكر اإلدارم الذم يمارسو المجتمع الدكلي.
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انمثحس انصانس
أسثاب فشم انحشب انىفسُح اإلسشائُهُح إتان عذوان 4102
أوالً :تصدي اإلعالم الفصائمي والفضائيات الفمسطينية لمتضميل اإلسرائيمي:
لعب اإلعبلـ الفمسطيني المقاكـ كالفضائيات الفمسطينية دك انر ىامان ،في تضامف الرأم
العاـ العربي كاألجنبي مع قطاع غزة إباف العدكاف ،كنقؿ مجريات الحرب بصكرة كاممة ،فاضحان
الركاية اإلسرائيمية التي اعتمدت عمى تضميؿ الرأم العاـ الدكلي ،حيث رصد اإلعبلـ ضحايا ىذا
العدكاف ،مما دفع المجتمع الدكلي إلى إدانتو ،كمنيـ دكؿ معركفة بدعميا (إلسرائيؿ) كبريطانيا
كفرنسا.
فضخامة العدكاف كتنكعو كشمكليتو ،أدل لكجكد أعداد كبيرة مف الشيداء كالجرحى ،كخمؼ
دمار ىائؿ ،فقاـ اإلعبلـ الفمسطيني بتكثيؽ آلة القتؿ اإلسرائيمية بحؽ المدنييف ،كالبيكت كالمرافؽ
العامة ،كاستيدافو لمطكاقـ الطبية ،ككفر التغطية المباشرة ،كخصص برامج لتغطية العدكاف،
كصكالن إلى المكجات المفتكحة ،مما أكجد تفاعبلن بيف المشاىديف كالمستمعيف مع كسائؿ اإلعبلـ
(مكسى.)203 ،2014 ،
كاستطاع اإلعبلـ الفمسطيني مف فضح أكاذيب كادعاءات إسرائيؿ بأنيا ال تستيدؼ
المدنييف ،كتقتصر العمميات العسكرية عمى استيداؼ األنفاؽ كرجاؿ المقاكمة ،مف خبلؿ بث
الصكر المحظكرة إنسانيان ،لتصؿ إلى الرأم العاـ العالمي ،الذم أداف جرائـ االحتبلؿ التي
يمارسيا ضد المدنييف (أبك ريعو.)2014 ،
كحقؽ اإلعبلـ المقاكـ بشقيو التقميدم كاإلعبلـ الجديد ،نجاحات كبيرة في نقؿ الحدث،
رغـ اإلمكانيات البسيطة ،كالقصؼ الذم طاؿ مقراتيا اإلعبلمية ،فقد قامت قكات االحتبلؿ
بقصؼ مقر فضائية األقصى التابعة لحركة حماس كفضائية القدس المقربة منيا ،كتصنيؼ
فضائية األقصى مف الككنغرس األمريكي منظمة إرىابية ،دليؿ عمى قدرتيا في التأثير عمى
متابعييا سكاء في الداخؿ الفمسطيني أك خارجو (الجزيرة.)2014 ،
ثانياً :كشف المتمقي الفمسطيني ألساليب الحرب النفسية اإلسرائيمية وأدواتيا:
بدأ جش االحتبلؿ بتكثيؼ استخداـ أساليب الحرب النفسية ،منذ اليكـ الثالث لمعدكاف،
كرفع كتيرة استيداؼ المدنييف ،بالتزامف مع بث رسائؿ صكتية عمى اليكاتؼ النقالة كالثابتة لسكاف
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المناطؽ القريبة مف السمؾ الفاصؿ ،كالقاء المنشكرات التي طالبيـ فييا بمغادرة منازليـ ،كالتكجو
لمراكز المدف غرب القطاع ،كلـ يستجب المكاطنيف ليذا التيديد.
وأكد أستاذ عمـ النفس االجتماعي فضؿ أبك ىيف" :أف تعكد سكاف قطاع غزة عمى مكر
االحتبلؿ عبر جكالت العدكاف السابقة ،جعمت السكاف أكثر صبلبة ،كرغـ أف عشرات المنازؿ
قصفت كىدمت فكؽ ساكينيا ،إال أف الناس ال يستجيبكف لتيديدات االحتبلؿ ،إلدراكيـ أف ذلؾ
يندرج ضمف أساليب الحرب النفسية" (الجزيرة.)2014 ،
كيقكؿ الطبيب النفسي يكسؼ عكض اهلل" :أف الشائعات التي يبثيا االحتبلؿ في حركبو ضد
قطاع غزة ،باتت غير مجدية مع سكاف القطاع ،فيـ باتكا عمى دراية بالحرب النفسية كالشائعات
أكثر مف االحتبلؿ نفسو ،كأنو بات مف السيؿ عمى أىالي غزة ،كشؼ أساليب الحرب النفسية،
نتيجة الكعي التي كصمكا إلييا كتفيميـ ألىداؼ االحتبلؿ مف ىذه الحرب" (ساسة.)2014 ،
ثالثاً :وصول الفمسطينيين لحالة من الرغبة في التغيير:
تردم الكضع اإلنساني ،كالتدىكر االقتصادم التي يعيشيا قطاع غزة ،بسبب الحصار
اإلسرائيمي ،أكصؿ الفمسطينييف في قطاع غزة ،عمى مستكل المكاطف العادم ،أك عمى مستكل
القيادة السياسية ،إلى حالة مف اإلحباط ،كخصكصان بسبب انسداد األفؽ السياسي ،فكاف لدم
المكاطنيف في قطاع غزة رغبة في تغيير أحكاليـ الحياتية ،كحتى كاف كاف الخيار المكاجية
المسمحة مع االحتبلؿ اإلسرائيمي ،عمى اعتبار أنو المسئكؿ األكؿ عف حصار القطاع.
ككاف مراقب الدكلة قد سمط الضكء في تقرير ،إلى أف منسقي أعماؿ الحككمة اإلسرائيمية
السابقيف في المناطؽ( ،إيتاف دانغكت كيكءاؼ مردخام) ،حذ ار خبلؿ اجتماعات المجمس الكزارم
المصغر لمشؤكف السياسية كاألمنية (الكابينيت) ،قبؿ عدكاف  ،2014مف عكاقب تردم الكضع
اإلنساني الخطير في القطاع ،كمف أف المشاكؿ الخطيرة في البنى التحتية في القطاع ،كمصاعب
تزكيد الماء كالكيرباء كالبطالة الكاسعة ،كالشعكر باالختناؽ كالحصار ،مف شأنيا أف تقكد إلى

انفجار عمى شكؿ (حرب) (سكا.)2017 ،
رابعاً :التضامن العربي والدولي مع قطاع غزة:
تضامنت دكؿ الجكار العربية كدكؿ أجنبية مع الشعب الفمسطيني في قطاع غزة ،فخرجت
العديد مف المسيرات الشعبية عمى مستكل العالـ منددة بالعدكاف كسقكط مدنييف ضحايا جراء
العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،كساىمت العديد مف حككمات الدكؿ في تزكيد قطاع غزة
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بقكافؿ إغاثية ،لمتخفيؼ مف آثار العدكاف ،كالتخفيؼ مف آثار الحصار المفركض عمى القطاع
منذ عاـ  ،2006الذم يعتبر أطكؿ حصار في التاريخ الحديث ،كما يعتبر كنكع مف العقاب
الجماعي بحؽ السكاف في قطاع غزة.
فبادرت الدكؿ العربية كاإلسبلمية بمساندة الشعب الفمسطيني ،كتعزيز صمكده ،مف خبلؿ
إدانة العدكاف عمى قطاع غزة ،كبتقديـ قكافؿ الدعـ االقتصادم كالصحي ،المتمثمة بقكافؿ
المساعدات اإلنسانية-الغذائية كالطبية-كارساؿ الكفكد الطبية ،لممساعدة في عبلج الحاالت
الحرجة مف الجرحى ،الذم كاف ليا كبير األثر في صمكد القطاع أماـ آلة القتؿ اإلسرائيمية،
كالتفاؼ المكاطنيف حكؿ المقاكمة ،كافشاؿ ىدؼ إسرائيؿ المتمثؿ بضرب الجبية الداخمية ،كخركج
المكاطنيف في قطاع غزة عمى فصائؿ المقاكمة.
فأرسؿ الجيش المصرم  500طف مف المكاد الغذائية كالمستمزمات الطبية ،كقاؿ بياف
رسمي مصرم أف ىذا يأتي في إطار الدكر التاريخي المستمر كالمتكاصؿ لدعـ الشعب
الفمسطيني (سما اإلخبارية.)2014 ،
كقامت السعكدية بإطبلؽ حممة إلغاثة الشعب الفمسطيني تضمنت مشاريع إغاثية بقيمة
 7.5مميكف لاير ،لمتخفيؼ عف أىالي قطاع غزة مف كطأة الحصار كالعدكاف اإلسرائيمي (الحياة،
.)2014
كباشرت المجنة القطرية إلعادة اإلعمار ،بتنفيذ اإلغاثة القطرية منذ بداية العدكاف ،كالتي
بمغت  23مميكف دكالر ،كذلؾ لتمبية االحتياجات المترتبة عمى تداعيات العدكاف ،كاالستمرار في
تقديـ الخدمات اإلغاثية الطارئة لممناطؽ المنككبة (الشركؽ.)2014 ،
كقدمت اإلمارات معكنات إنسانية مف دبي إلى غزة عبر جسر جكم ،إلغاثة أكثر مف
 200ألؼ مف سكاف غزة ممف يقيمكف في مبلجئ مؤقتة ،بيدؼ التخفيؼ مف المعاناة اليكمية
التي يكاجييا النازحكف (البياف.)2014 ،
كقدـ اليبلؿ األحمر الككيتي ،مساعدات إنسانية كطبية إلى قطاع غزة ،كذلؾ ضمف
تضامف الككيت مع قطاع غزة.
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خامساً :نجاح الدبموماسية الفمسطينية في دفع المجتمع الدولي لمتنديد بالعدوان:
كصفت السمطة الفمسطينية العدكاف عمى قطاع غزة بالجرائـ اإلرىابية كاالبادة الجماعية،
فطالب الرئيس الفمسطيني محمكد عباس ،األميف العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة (باف كي مكف)
بتشكيؿ لجنة تحقيؽ دكلية في الجرائـ اإلرىابية المرتكبة بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني ،كسمـ
رسالة إلى ممثؿ األمـ المتحدة (ركبرت سرم) جاء فييا( :نقكؿ لمف يخشى المحاكـ ،عميو أف
يكؼ عف ارتكاب الجرائـ) ،كطالب األمـ المتحدة بتكفير حماية دكلية لمشعب الفمسطيني (أخبار
اليكـ.)2014 ،
كدعا المجمس الكطني الفمسطيني إلى عقد جمسة طارئة لبلتحاد البرلماني العربي كالبرلماف
العربي ،لمرد عمى العدكاف اإلسرائيمي المتكاصؿ عمى الشعب الفمسطيني (الدستكر.)2014 ،
كرفعت السمطة الفمسطينية شككل إلى مدعية المحكمة الجنائية الدكلية (فاتك بنسكدا) ،باسـ
كزير العدؿ الفمسطيني بتيمة ارتكاب جرائـ حرب في العدكاف اإلسرائيمي في غزة (سما اإلخبارية،
.)2014
كيخمص الباحث إلى أف إسرائيؿ ىدفت مف حربيا النفسية خبلؿ العدكاف عمى المستكل
السياسي ،إلى إحبلؿ المجتمع الفمسطيني عف قيادتو ،كثنيو عف مطالبتو بالحرية كالحياة الكريمة،
ككصؼ المقاكمة الفمسطينية باإلرىاب لمتأثير عمى الرأم العاـ الدكلي.
أما عمى المستكل االجتماعي ،فيدفت الحرب النفسية اإلسرائيمية لجعؿ المكاطف الفمسطيني
في قطاع غزة ال يبحث سكل عف حاجاتو اإلنسانية ،مف خبلؿ استخداـ أسمكب العقاب الجماعي
كاالستخداـ المفرط لمقكة ،الذم ترؾ آثا انر اجتماعية عمى المستكل المعيشي كالنفسي ،حيث يحتاج
المكاطف الفمسطيني لكثير مف الكقت كالجيد لمتخمص منيا ،كال يككف ذلؾ إال بإنياء أسمكب
العقاب الجماعي الذم تستخدمو إسرائيؿ بضغط مف المجتمع الدكلي.
كفشمت إسرائيؿ في حربيا النفسية عمى قطاع غزة ،بسبب كعي المتمقي الفمسطيني ،كتكعية
اإلعبلـ المقاكـ لمسكاف بتمؾ األساليب ،كدعكتيـ لعدـ التعاطي معيا ،كالتضامف العربي كالدكلي
مع قطاع غزة ،كنجاح الدبمكماسية الفمسطينية في دفع المجتمع الدكلي لمتنديد بالعدكاف.

030

الن ائج وال صيا

034

ً
أوال :ورائط انذساسح:
 -1ارتبط استخداـ الحرب النفسية (اإلسرائيمية) مع نشأة الحركة الصييكنية ،ككاف اليدؼ
األساسي منيا تعبكيان ،كىك جمع شتات الييكد مف دكؿ العالـ ،كتكطينيـ في فمسطيف.
 -2تطكرت أىداؼ الحرب النفسية (اإلسرائيمية) بمركرىا بعدة مراحؿ ،حيث حممت كؿ
مرحمة طابعيا كمنطمقاتيا ،كاستخدمت خبلليا الدعاية كالتضميؿ اإلعبلمي ،لمتأثير عمى
الرأم العاـ الدكلي.
 -3تعددت دكافع إسرائيؿ لمعدكاف عمى قطاع غزة ،فاستغمت مقتؿ المستكطنيف الثبلثة في
الضفة الغربية كمبر انر لمعدكاف.
 -4لـ تظير فصائؿ المقاكمة مكحدة في الرد مف تسمية جيس االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى
العدكاف ،الذم يعتبر جزءان مف الحرب النفسية ،كبدا ذلؾ مف خبلؿ تعدد تسميات فصائؿ
المقاكمة لمعدكاف.
 -5ىدفت الحرب النفسية اإلسرائيمية إباف العدكاف ،عمى صعيد قطاع غزة ،إلى تضميؿ
الشعب الفمسطيني ،إلخضاعو ،كتركيعو كارىابو ،كضرب الجبية الداخمية لمقطاع ،بما
يحقؽ رفض السكاف لممقاكمة المسمحة.
 -6ىدفت الحرب النفسية اإلسرائيمية عمى الصعيد العربي ،إلى فرض نفسيا في المنطقة،
عمى أنيا جزء مف محاربة اإلرىاب ،مستغمة الحالة العربية كالدكلية في محاربة اإلرىاب،
مف خبلؿ مقارنة المقاكمة الفمسطينية بداعش.
 -7ىدفت الحرب النفسية اإلسرائيمية عمى الصعيد الدكلي ،إلى إقناع المجتمع الدكلي ،بأف
جيش االحتبلؿ اضطر لمعدكاف ،بسبب إطبلؽ صكاريخ المقاكمة مف القطاع ،كأنو يريد
تكفير األمف لسكاف إسرائيؿ.
 -8تعددت أساليب الحرب النفسية اإلسرائيمية خبلؿ عدكاف صيؼ 2014عمى قطاع غزة،
بيف اإلشاعة ،كالصدمة النفسية كأنماطيا :كالتيديد باستخداـ القكة عف طريؽ الرسائؿ
كالمنشكرات ،كالعقاب الجماعي ،كسياسة االعتقاؿ كاستخداـ المكاطنيف الفمسطينييف
كدركع بشرية ،كتجريـ الشعب الفمسطيني عمى كافة الصعد ،كانتياء بأسمكب استخداـ
العمبلء كمصدر لممعمكمات الميدانية ،كالمشاركة في عمميات اغتياؿ قيادات المقاكمة.
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 -9عمؿ المستكل السياسي اإلسرائيمي عمى قمب الحقائؽ لمرأم العاـ الدكلي مف خبلؿ تحميؿ
المقاكمة الفمسطينية مسئكلية ما آؿ إليو القطاع مف دمار خبلؿ العدكاف.
 -10فشمت إسرائيؿ بحربيا النفسية عمى قطاع غزة ،بسبب كعي المتمقي الفمسطيني ،كتكعية
اإلعبلـ المقاكـ لمسكاف مف التعاطي مع الحرب النفسية اإلسرائيمية ،كبسبب التضامف
العربي كاإلسبلمي الرسمي كالشعبي مع الشعب الفمسطيني في قطاع غزة.
 -11كاف لمدبمكماسية الفمسطينية مكقؼ رافض لمتزكير اإلسرائيمي لمحقائؽ ،بادعائو استخداـ
حركة حماس األطفاؿ كالنساء كدركع بشرية أماـ مجمس األمف.
 -12عممت المؤسسات الحقكقية مف خبلؿ التقارير كشيادات المكاطنيف في قطاع غزة ،عمى
كشؼ التضميؿ اإلسرائيمي بأف العدكاف جاء لمدفاع عف النفس ضد صكاريخ المقاكمة
الفمسطينية ،كأف استيداؼ المدنييف كاف بسبب استخداـ المقاكمة لممدنييف كدركع بشرية.
 -13شنت المقاكمة الفمسطينية حربان نفسية مكازية لمحرب النفسية اإلسرائيمية ،عمى الرغـ مف
قمة اإلمكانيات التقنية كالفنية.

شاوُاً :انرىصُاخ:
 -1إنياء اإلنقساـ الفمسطيني كضركرة كطنية ،كتككيف جبية داخمية تضـ كؿ المككنات
الفمسطينية لمكاجية أساليب الحرب النفسية اإلسرائيمية.
 -2بمكرة استراتيجية كطنية شاممة ،لمتصدم لمحرب النفسية اإلسرائيمية لكشؼ كتعرية
التضميؿ اإلعبلمي اإلسرائيمي كتزكيره لمحقائؽ عمى الصعد المختمفة.
 -3تشكيؿ كحدة خاصة لمحرب النفسية ،تتبع الجيات الرسمية الفمسطينية ،تككف مياميا
كقائية كىجكمية ،بما يحافط عمى تماسؾ الجبية الفمسطينية الداخمية.
 -4تكجيو مؤسسات المجتع المدني ،مف طرؼ الجيات المختصة ،لمعمؿ عمى تخفيؼ
اآلثار االجتماعية لمحرب النفسية اإلسرائيمية.
 -5استثمار تقارير المؤسسات الحقكقية التي كشفت تضميؿ إسرائيؿ لممجتمع الدكلي عف
أسباب العدكاف كاستيداؼ المدنييف ،في مقاضاتيا أماـ المحاكـ الدكلية.
 -6كتابة أبحاث تفضح أبعاد الحرب النفسية اإلسرائيمية أثناء فترة التيدئة بعد عدكاف 2014
عمى قطاع غزة ،أك في حاؿ أم عدكاف جديد.
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أوالً :المراجع العربية
.1

األصفياني ،الراغب(1412ق) :المفردات في غريب القرآف ،تحقيؽ صفكاف داككدم ،دار

.2

إسماعيؿ ،دنيا األمؿ (أكتكبر :)2014/أكضاع كحقكؽ الفتيات كالنساء النازحات أثناء

القمـ-الدار الشامية ،ط ،1دمشؽ-بيركت.

العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،تقرير منشكر ،جمعية الثقافة كالفكر الحر بالتعاكف

مع مجمكعة عمؿ مناىضة العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي لمنظمات األمـ المتحدة
.3

بقيادة صندكؽ األمـ المتحدة لئلسكاف.

باىبرم ،سبأ ( :)2002قراءات كاجتيادات في الحرب النفسية ،ط ،1شركة المطابع
األىمية ،الرياض.

.4

بدر ،أحمد( :)1974االتصاؿ بالجماىير كالدعاية الدكلية ،ط ،1دار القمـ ،الككيت.

.5

بيرم ،يعقكب ( :)2001مينتي كرجؿ مخابرات29..عامان مف العمؿ في الشاباؾ ،ط.1

.7

حاتـ ،محمد( :)1993الرأم العاـ كتأثره باإلعبلـ كالدعاية ،ط ،1الييئة المصرية العامة

.6

.8
.9

جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية( :)2001أساليب مكاجية اإلشاعات ،ط ،1الرياض.

لمكتاب ،القاىرة.

حسكنة ،خميؿ-الصالح ،مركاف( :)2004الحرب النفسية الحديثة (الدعاية ،اإلشاعة،
غسيؿ المخ ،مياديف أخرل) ،ط ،1مطبعة كمكتبة األمؿ التجارية ،غزة.

حسكنة ،خميؿ( :)2002الكعي السمبي لمثقافة المغايرة ،ط ،1مركز البشير لمدراسات

الحضارية ،غزة.

 .10جابر ،أحمد( :)1986إسرائيؿ إرىاب عنصرية ...فاشية ،أكراؽ فمسطيف الثكرة (،)10
مؤسسة بيساف لمصحافة ،نيقكسيا.

 .11ديبة ،نايفة ( :)2017آثار الحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة مف الناحية االجتماعية،
مركز غزة لمدراسات كاالستراتيجيات ،غزة ،فمسطيف.

 .12الدباغ ،مصطفى ( :)1998المرجع في الحرب النفسية ،المؤسسة العربية لمدراسات
كالنشر ،بيركت ،لبناف.

 .13ربيع ،حامد ( :)1989الحرب النفسية في الكطف العربي ،الدار العربية ،بغداد.
 .14ربيع ،حامد( :)1974الحرب النفسية في المنطقة العربية ،المؤسسة العربية لمدراسات
كالنشر ،بيركت.

 .15الرفكع ،عاطؼ( :)2004اإلعبلـ اإلسرائيمي كمحددات الصراع ،ط ،1دار الفارس لمنشر
كالتكزيع ،األردف.
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 .16زىراف ،حامد( :)1977عمـ النفس االجتماعي ،ط ، 1عالـ الكتب ،بيركت.

 .17سركر ،عبد الناصر( :)2006العبلقات األمنية بيف االنتداب كالصييكنية كتداعياتيا عمى
ديمغرافية فمسطيف خبلؿ ثكرة  ،1939-1936دراسة منشكرة في مجمة الجامعة
اإلسبلمية ،المجمد الرابع عشر ،العدد األكؿ ،غزة.

 .18السكرم ،رفيؽ( :)1991دراسة في الرأم العاـ كاإلعبلـ كالدعاية ،ط ،1مكتبة مؤمف
قريش ،لبناف.

 .19سميـ ،محمد عبد الرؤكؼ( :)1982نشاط الككالة الييكدية لفمسطيف منذ إنشائيا كحتى
قياـ دكلة إسرائيؿ  ،1948-1922المؤسسة العربية لمدراسات -كالنشر ،بيركت.

 .20سميسـ ،حميدة ( :)2004الحرب النفسية ،الدار الثقافية لمنشر ،بغداد.

 .21شحادة ،محمد :1992( ،قناع القناع ،دار الجميؿ لمنشر كالدراسات كاألبحاث الفمسطينية،
عماف.

 .22شفيؽ ،حسنيف ( :)2011التضميؿ اإلعبلمي كالغيبكبة المينية ،دار فكر كفف لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 .23صالح ،محسف ( :)2016التقرير االستراتيجي الفمسطيني  ،2015-2014مركز
الزيتكنية لمدراسات كاالستشارات ،بيركت.

 .24أبك عامر ،عدناف ( :)2014الحرب الثالثة عمى غزة األسباب ،اليكميات ،النتائج ،مركز
البياف لمبحكث كالدراسات.

 .25أبك عامر ،عدناف ( :)2012اإلعبلـ اإلسرائيمي كانتفاضة األقصى ،دراسة في األداء
اإلعبلمي اإلسرائيمي ألحداث انتفاضة األقصى ،دراسة منشكرة ،غزة ،فمسطيف.

 .26عباس ،خضر ( :)2004العمبلء في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي ،ط ،1مطبعة كمكتبة
االمؿ التجارية ،قطاع غزة ،فمسطيف.

 .27عبد الحكيـ ،منصكر-معدم ،الحسيني( :)2007ىرمجدكف كنياية أمريكا كاسرائيؿ ،دار
الكتب العربي ،حمب ،دمشؽ.

 .28عبد الحميد ،محمد( :)1971حرب ببل قتاؿ ،ط ،1الشركة المتحدة لمنشر كالتكزيع،
القاىرة.

 .29عبد اهلل ،معتز( :)1997الحرب النفسية كالشائعات ،القاىرة ،دار غريب لمطباعة
كالتكزيع.

 .30عبده ،سمير ( :)1993التحميؿ النفسي لبلستخبارات ،دار الكتاب العربي ،دمشؽ.
 .31أبك عرقكب ،إبراىيـ-الطعاف ،سميماف( :)1992معجـ مصطمحات الحرب النفسية ،ط،1
دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع ،عماف.
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 .32عز الديف ،مازف ( :)2015قطاع غزة بيف نارم العدكاف اإلسرائيمي كاالنقساـ الفمسطيني،
ط ،1كزارة اإلعبلـ ،راـ اهلل.

 .33عمار ،نزار( :)1967االستخبارات اإلسرائيمية ،ط ،1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،
بيركت.

 .34فركانة ،عبد الناصر ( :)2010حرية األسرل ما بيف صفقات التبادؿ كالعممية السممية.
 .35الكيبلني ،كليد( :)1975الحرب النفسية بيف الكممة كالطمقة ،القيادة العامة القكات
المسمحة األردنية ،عماف.

 .36األلباني ،محمد ناصر الديف ( :)1988الجامع الصغير كزيادتو (الفتح الكبير) ،ـ،1
ط ،3المكتب اإلسبلمي ،بيركت.

 .37المحنة ،فبلح( :)1989اإلعبلـ كالرأم العاـ كالدعاية ،مطبعة العماؿ المركزية ،بغداد.
 .38المخمؼ ،محمد( :)1992الحرب النفسية ،ط ،1دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،الرياض.

 .39المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف( :)2014التقرير السنكم  ،2014تقرير منشكر.
 .40المرصد األكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف (أكتكبر  :)2014اليجمات العشكائية كالقتؿ
العمد :إسرائيؿ تنتقـ مف غزة بقتؿ مكاطنييا ،تقرير منشكر.

 .41المصرم ،محمد ( :)2004الدكلة العبرية ..كالحرب النفسية ،مطبعة الرنتيسي لمطباعة
كالنشر ،غزة.

 .42منصكر ،طمعت ( :)1993استراتيجيات التشخيص لما بعد األزمة ،مكتبة اإلنماء
االجتماعي في الديكاف األميرم ،الككيت.

 .43ابف منظكر ،محمد بف مكرـ (بدكف سنة) :لساف العرب ،المجمد الثامف ،دار صادر،
بيركت.

 .44ماستر ميديا (بدكف تاريخ) :التفسير التطبيقي لمكتاب المقدس ،القاىرة ،مصر.

 .45مجمع المغة العربية ( :)2011المعجـ الكسيط ،ط ،5مكتبة الشركؽ الشركؽ الدكلية،
مصر.

 .46مياسا ،محمد (1423ق2002-ـ) ،مجمة البحكث اإلعبلمية العدد السابع كالثامف ،السنة
الثالثة ،طرابمس.

 .47النجار ،فيمي( :)2005الحرب النفسية-أضكاء إسبلمية ،ط ،1دار الفضيمة لمنشر
كالتكزيع ،الرياض.
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 .48أبك نجيمة ،سفياف ،ككفماف ،ايدم ،كآخريف :)1998( ،الفمسطينيكف المدعككف
بالمتعاكنيف مع إسرائيؿ كعائبلتيـ ،دراسة ضحايا العنؼ السياسي الداخمي ،مركز البحكث

اإلنسانية كالتنمية االجتماعية ،غزة.

 .49أبك النصر ،سامية ( :)2010اإلعبلـ كالعمميات النفسية في ظؿ الحركب المعاصرة
كاستراتيجية المكاجية ،ط ،1دار النشر لمجامعات ،القاىرة.

 .50نصر ،صبلح ( :)1967الحرب النفسية ،ج ،1ط ،2دار القاىرة لمنشر كالطباعة،
القاىرة.

 .51نصر ،صبلح( :)1986الحرب النفسية ،ج ،2ط ،1مكتبة القدس ،القاىرة.
 .52النيرب ،باسؿ ( :)2010اإلعبلـ اإلسرائيمي ..ذراع الجبلد ،ط ،1مكتبة الممؾ فيد
الكطنية ،الرياض.

 .53نكفؿ ،أحمد( :)1989الحرب النفسية ،ط ،3دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع ،أربد.

 .54ىاشـ ،عقيؿ( :)1968تخطيط اإلعبلـ العربي ،منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت.

 .55الييئة العامة لبلستعبلمات( :)2001انتفاضة األقصى-الحرب اإلعبلمية-التقرير
السنكم ،ط.1

 .56أبك ىيف ،فضؿ ( :)1993الصحة النفسية لدل عائبلت المتعاكنيف ،برنامج غزة لمصحة
النفسية ،غزة.

 .57ك ازرة الصحة الفمسطينية ( :)2014العدكاف الصييكني كادارة القطاع الصحي ،تقرير
منشكر ،مركز المعمكمات الصحي الفمسطيني.

 .58الككيؿ ،عبد الكىاب( :)1986الحرب النفسية ضد اإلسبلـ ،ط ،1القاىرة ،مكتبة القدس.
ثانياً :المراجع المترجمة:

 .1شيمفر ،ركف ( :)2003الحرب النفسية في إسرائيؿ رؤية جديدة ،المركز الفمسطيني لئلعبلـ.
 .2فريزر ،لندلي( :)1960الدعاية السياسية ،ترجمة عبد السبلـ شحاتة ،سمسمة الفكر العالمي،
بيركت.

 .3ميمكش ،ماركك ( :)1973الحرب النفسية ،ترجمة لبيب لييطة ،دار الثقافة الجديدة ،القاىرة.

 .4كابفيرير ،جاف-نكيؿ( :)2007الشائعات الكسيمة األقدـ ،ترجمة :تانيا زاجيا ،ط ،1دار
الساقي ،بيركت ،لبناف.

 .5ككد ،جكف( :)1990جكاسيس لمبيع ،دار الحساـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،ترجمة:
بدر عقيمي ،دار الجميؿ لمنشر كالدراسات كاألبحاث الفمسطينية ،عماف.
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ثالثاً :المراجع األجنبية:

1. Anglo-American Committe of Inquiry (1946). A survey of Palestine,
V1.

2. Harold, Lasswell (1958). Politics: who gets what, when, how. Political
and psychological warfare.

3. Karmer, S.N. (1995). Enmerkar Kar and the Lord of Arrata.
Philadelphia.

4. Paul, Myron Anthony Linebarger. (1954) psychological warfare
Expanded Eddition.

5. The Guardian (2014). Israel pounds Gaza with air and naval strikes
in move against Hamas. http://cutt.us/rApnW

6. The Telegraph (2014). Israel air strikes on Gaza: July 9 as it
happened. http://cutt.us/usQMr

7. Human Rights (2014). Human Rights Council opens Special Session
on the human rights situation in the Occupied Palestinian Territory.
http://cutt.us/tGPfE

ساتعا ً :انشسائم وانذساساخ انعهمُح:
.1

بصؿ ،محمكد( :)2017المسئكلية الجنائية الدكلية لبلحتبلؿ اإلسرائيمي عف جرائمو في
قطاع غزة خبلؿ عدكاف  ،2014رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات

العميا ،غزة.
.2

أبك بكر ،ياسر ( :)2014مخاطر الحرب النفسية اإلسرائيمية عمى األمف الفكرم
الفمسطيني (دراسة تحميمية كما يدركيا طمبة جامعة النجاح الكطنية) ،رسالة ماجستير،

جامعة النجاح الكطنية ،نابمس.

.3

تركي السديرم( :)2014تكظيؼ شبكات التكاصؿ االجتماعي في التكعية األمنية ضد

.4

ثابت ،محمد ( :)2017إدارة المؤسسات الفمسطينية أثناء ازمة العدكاف اإلسرائيمي عمى

خطر اإلشاعات ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض.

غزة عاـ  ،2014كانعكاسيا عمى األداء الميني .دراسة ميدانية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
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.5

خضير ،أحمد( :)2014دكر عمبلء إسرائيؿ كالمتعاكنيف معيا مف الفمسطينييف ،في

تمزيؽ النسيج السياسي لمشعب الفمسطيني ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الكطنية،

نابمس.
.6

األسطؿ ،ميند( :)2016االنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف في قطاع غزة (-2006

.7

الشمرم ،خالد( :)2003مخاطر الحرب النفسية اإلسرائيمية كأثرىا عمى األمف الجماعي

.8

أبك شنب ،حمزة ( :)2017الخطاب الدعائي اإلسرائيمي خبلؿ العدكاف عمى غزة عاـ

 ،)2014رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

العربي ،رسالة ماجستير ،جامعة الرياض.

 2014عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي (فيس بؾ) دراسة تحميمية ،رسالة ماجستير،

الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
.9

عثماف ،مجد ( :)2015الدعاية كالتضميؿ اإلعبلمي في األفبلـ األمريكية (دراسة تحميمية

 ،)2012-2001رسالة ماجستير ،جامعة البترا ،عماف.

 .10العكدات ،أرحاـ ( :)2010سفر الخركج في تكراة الييكد "عرض كنقد" ،رسالة ماجستير،
الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .11المفمح ،مبارؾ عبد اهلل ( :)1994اإلشاعة كمخاطرىا التربكية مف منظكر إسبلمي ،دراسة
ماجستير ،جامعة اليرمكؾ ،األردف.

 .12أبك نامكس ،عبد الباسط ( :)2015الحرب النفسية التي استخدمتيا المقاكمة الفمسطينية
في مكاجية العدكاف اإلسرائيمي عمى محافظات غزة عاـ  ،2014رسالة ماجستير،
أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة.

 .13كىبو ،يكسؼ ( :)2011كضع األسرل كالمعتقميف في السجكف اإلسرائيمية ،دراسة بحثية.

خامسا ً :انمعالخ وانذوسَاخ:
.1
.2
.3

.4

شعت ،عزاـ ( :)2014العدكاف الحربي اإلسرائيمي عمى قطاع غزة :األسباب كالتداعيات،
مجمة شؤكف فمسطينية ،مركز األبحاث في منظمة التحرير الفمسطينية ،العدد .257

صبيحات ،أحبلـ ( :)2012الشخصية الييكدية بيف سياسة كأدب إسبانيا الكسيطة ،مجمة

الجامعة األردنية لؤلدم الحديث ،اؿ عدد ،1ط.4

أبك عامر ،عدناف( :)2014تجنيد المخابرات اإلسرائيمية لمعمبلء في األراضي المحتمة

 ،2005-1967مجمة الجامعة اإلسبلمية لمبحكث اإلنسانية ،المجمد الثاني كالعشركف،
العدد األكؿ.

أبك عامر ،عدناف ( :)2014كيؼ تختار الفصائؿ الفمسطينية أسماء عممياتيا العسكرية

ضد إسرائيؿ؟ ،مجمة السبيؿ فمسطيف ،مجمد  ،3العدد .55
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.5

العزكني ،أسعد ( :)2014الحرب اإلسرائيمية عمى محافظات غزة  2014الخيارات

.6

المجنة الدكلية لمصميب األحمر (شتاء  :)2010-2009غزة آفاؽ العيش الكريـ ال تزاؿ

.7

الفمسطينية في ضكء إدارة الحرب كنتائجيا ،مجمة الحكار المتديف ،العدد .4643

مفقكدة بعد مركر سنة عمى الحرب ،مجمة اإلنساني.

مكسى ،عماد (خريؼ  :)2014التغطية اإلعبلمية الفمسطينية لمعدكاف اإلسرائيمي عمى
قطاع غزة ،مقاؿ منشكر في مجمة شئكف فمسطينية ،تصدر عف مركز األبحاث في

.8

منظمة التحرير الفمسطينية ،عدد .258

اليندم ،عمياف (خريؼ  :)2014قراءة في العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة ،مقاؿ منشكر في
مجمة شئكف فمسطينية ،تصدر عف مركز األبحاث في منظمة التحرير الفمسطينية ،عدد

.258
.9

كادم ،عبد الحكيـ ( :)2014تكييؼ جرائـ العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة سنة ،2014

مجمة الحكار المتمدف ،العدد .4535

 .10كراسنة ،يكسؼ ( :)2013قتؿ المتعاكنيف كعدالة الشارع ،المجمة الفصمية الصادرة عف
الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،العدد .47

سادساً :انصحف:

 .1جريدة الشرؽ األكسط ( :)2018/3/25ارتفاع معدالت االكتئاب كاالضرابات النفسية جراء
تردم أكضاعيـ الحياتية ،العدد.14362:

 .2صحيفة الحياة الجديدة ( :)2014 /8/12مجمس جامعة الدكؿ العربية يدعك مصر
لمكاصمة جيكدىا لتثبيت التيدئة ،عدد .6736

 .3اليدمي ،رسمية( :)2004/5/23العمبلء في فمسطيف ..ضحايا أـ مجرمكف؟ ،جريدة الحياة
الفمسطينية.

ساتعا ً :مىالع اإلورشود:
 .1األخبار ( :)2011/1/5عمبلء اغراىـ الماؿ اإلسرائيمي ،فسقطكا في قبضة حماس ،مقاؿ
منشكر عمى الرابط اإللكتركني:

http://www.al-akhbar.com/node/1140

 .2أخبار اليكـ ( :)2014/7/6عباس يطالب بمجنة دكلية لمتحقيؽ في الجرائـ اإلرىابية ضد
الفمسطينييف ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/vUYQl

 .3أرناؤكط ،عبد الرؤؼ ( :)2014/7/10ماذا تريد إسرائيؿ مف عممية (الجرؼ الصامد) في
غزة؟ ىسبرس ،جريد إلكتركنية ،مقاؿ منشكر عمى الرابط االلكتركني:
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https://www.hespress.com/international/235468.html

 .4أمد لئلعبلـ ( :)2015/6/20إسرائيؿ تيدد بقصؼ األبراج السكنية في أم حرب قادمة عمى
غزة ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

https://www.amad.ps/ar/Details/78358
 .5إذاعة األمـ المتحدة ( :)2010/5/25حصار غزة يخنؽ القطاع الزراعي ،مقاؿ منشكر عمى
الرابط االلكتركني:

http://www.unmultimedia.org/radio/english/detail/96056.html

 .6اإلذاعة الجزائرية ( :)2014/7/17بدء سرياف كقؼ إطبلؽ نار في غزة لمدة خمس ساعات
بطمب مف األمـ المتحدة ،خبر منشكر ،عمى الرابط اإللكتركني:

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/content/7267.html

 .7االتحاد ( :)2014/7/11تكجيياف خميفة تؤكد التضامف التاريخي مع القضية الفمسطينية،
خبر منشكر عمى الرابط اإللكتركني:

http://www.alittihad.ae/details.php?id=61255&y=2014&article=full

 .8إيبلؼ ( :)2014/8/19انييار التيدئة :مقتؿ زكجة قائد كتائب القساـ كابنتو ،خبر
منشكر ،عمى المكقع اإللكتركني:

http://elaph.com/Web/News/2014/8/933301.html

 .9إيبلؼ ( :)2014/8/27محمكد عباس يعمف التكصؿ إلى كقؼ دائـ إلطبلؽ النار في
غزة ،عمى الرابط اإللكتركني:

http://elaph.com/Web/News/2014/8/935225.html

 .10البياف ( :)2014/7/26الجسر الجكم ينقؿ إمدادات مف دبي إلى غزة في خامس ايامو،
خبر منشكر عمى الرابط اإللكتركني:

http://cutt.us/6UHvF

 .11البيتاكم ،أحمد ( :)2014/9/11المقاكمة في غزة استخدمت ببراعة الحرب النفسية خبلؿ
معركتيا مع االحتبلؿ ،مقاؿ منشكر عمى مكقع أصداء اإلخبارية ،عمى الرابط االلكتركني:

http://www.asdaapress.com/?ID=5951

 .12بنجدك ،كائؿ ( :)2014/8/30الحرب عمى غزة :األسباب ،النتائج ،الدركس ،مقاؿ منشكر
عمى مكقع دنيا الكطف عمى الرابط اإللكتركني:

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/340307.html
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 .13بكابة الشركؽ االلكتركني( :)2014/7/8العربي يدعك الجتماع عاجؿ لمجمس األمف حكؿ
غزة ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

https://www.al-sharq.com/news/details/254779

 .14التمفزيكف األلماني االلكتركني  :)2014/7/16( DWرايتس ككتش تطالب إسرائيؿ بقؼ
ضرب المدنييف في غزة ،خبر منشكر عمى الرابط اإللكتركني:

/http://www.dw.com/ar

 .15جبريؿ ،اليادم عمي( :)2008الحرب النفسية ،مجمة المسمح17 ،نكفمبر.

www.almusallh.ly/index.php/ar/thoughts/129-vol-5-36

 .16جرايسي ،برىكـ ( :)2015/6/15الحككمة الفمسطينية :ادعاءات إسرائيؿ ال تغير في
المطالبة بتحقيؽ دكلي ،مقاؿ منشكر عمى مكقع العرب كالعالـ ،عمى الرابط اإللكتركني:

http://www.alghad.com/articles/876476

 .17الجزيرة ( :)2017/11/2مشركع أكركبي لعبلج صدمات األطفاؿ الفمسطينييف ،خبر
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/11/2/

 .18الجزيرة( :)2014/7/2إسرائيؿ تيدد حماس كالحركة تتكعد بالرد ،خبر منشكر عمى الرابط
االلكتركني:

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/7/2/

 .19الجزيرة نت ( :)2015/7/8الدركع البشرية ،خبر منشكر عمى الرابط اإللكتركني:
http://cutt.us/LtIP

 .20الجزيرة ( :)2014/8/7كيؼ أدل إعبلـ المقاكمة دكره أثناء العدكاف ،مقاؿ منشكر عمى
الرابط اإللكتركني:

http://cutt.us/oRHNV

 .21الجزيرة ( :)2014/7/11االحتبلؿ يفشؿ بحربو النفسية عمى غزة ،خبر منشكر عمى
الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/g8KHo

 .22الجزيرة نت ( :)2014/7/30يكميات العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة  ،2014خبر منشكر،
عمى الرابط اإللكتركني:

http://cutt.us/pa8C
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 .23الجزيرة نت ( :)2014/7/24الجيش اإلسرائيمي يرتكب مجزرة ببمدة خزاعة ،خبر منشكر،
عمى الرابط اإللكتركني:

/http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/7/24

 .24الجزيرة ( :)2014/7/31العفك الدكلية تدعك لحظر السبلح (إلسرائيؿ) ،خبر منشكر عمى
الرابط االلكتركني:

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/7/31

 .25الجزيرة ( :)2014/7/10ما أسباب العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة؟ ،خبر منشكر عمى
الرابط االلكتركني التالي:

http://cutt.us/RGXjW

 .26الجزيرة ( :)2014/7/11د .مدني :إسرائيؿ نسفت عممية السبلـ كتمارس اعماؿ التنكيؿ
كالقمع كالكحشية ضد الشعب الفمسطيني ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.al-jazirah.com/2014/20140711/ln30.htm

 .27الجزيرة ( :20149/7/11مجمس األمف يفشؿ بإصدار بياف كباف يدعك لمتيدئة ،خبر
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/7OhDA

 .28الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة :)2009/9/25( ،تقرير بعثة األمـ المتحدة لتقصي
الحقائؽ بشأف النزاع في غزة ،تقرير منشكر عمى الرابط اإللكتركني:

http://cutt.us/GlbqV

 .29حبيب ،محمد( :)2014/7/14إسرائيؿ تكثؼ غاراتيا الجكية عمى قطاع غزة كالمكاطنكف
يرفضكف إخبلء منازاىـ ،مكقع المغرب اليكـ ،مقاؿ منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.almaghribtoday.net/326/

 .30الحدث ( :)2014/8/29ك ازرة االقتصاد 8 :مميارات دكالر إجمالي الخسائر التي تعرض
ليا قطاع غزة خبلؿ الحرب ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

https://www.alhadath.ps/article/2986/result.php

 .31حركة التحرير الكطني الفمسطيني "فتح" ( :)2014/7/22غزة تشكر اإلمارات عمى الدعـ
المالي كتنفي الشائعات ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:
http://www.fatehmedia.net/ar/?Action=PrintNews&ID=36504
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 .32حركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح ،مفكضية العبلقات الكطنية ( :)2015/8/13مركز
حقكقي :حصار قطاع غزة يرفع نسبة الفقر إلى  ،%38.8خبر منشكر عمى الرابط

االلكتركني:

http://www.fatehwatan.ps/page-113583.html

 .33حزب الشعب الفمسطيني ( :)2016/1/31بعد عشر سنكات مف الحصار األكركمتكسطي:
نصؼ سكاف القطاع يعانكف مف االكتئاب ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/DGWwC

 .34حمس ،رائد ( :)2014/11/25الحرب االقتصادية عمى قطاع غزة ،مقاؿ منشكر عمى
الرابط االلكتركني:

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=443056&r=0

 .35الحمامي ،كليد ( :)2014/8/11المصطمحات الفمسطينية خبلؿ العدكاف عمى غزة ،مقاؿ
منشكر عمى مكقع سما االخبارية ،عمى الرابط االلكتركني التالي:

/http://samanews.ps/ar/post/210051

 .36أبك حمدة ،زاىر ( :)2014/8/30سبلح المقاكمة الفمسطينية في غزة ..فخر الصناعة
المحمية ،مكقع العربي الجديد ،مقاؿ منشكر عمى الرابط االلكتركني:

/https://www.alaraby.co.uk/politics/2014/8/30

 .37الحياة ( :)2014/9/22مساعدات سعكدية لغزة بقيمة  7.5مميكف لاير ،خبر منشكر عمى
الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/5ny1p

 .38الحياة ( :)2014/7/6مصر تتكسط لمتيدئة بيف الفمسطينييف كاسرائيؿ ،خبر منشكر عمى
الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/J2Qsv

 .39الحياة برس ( :)2014/8/20القساـ يحذر مف عمؿ مطار بف غكريكف بعد الساعة
السادسة مف صباح الخميس ،خبر منشكر ،عمى الرابط االلكتركني:

https://www.alhayatp.net/?app=article.show.22193
 .40خميفة ،أحمد ( :)2014/7/17العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة ،تقكيـ مرحمي ،مكقع مؤسسة
الدراسات الفمسطينية ،عمى المكقع اإللكتركني:
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http://cutt.us/qWqIN

 .41خير الديف ،اميف ( :)2016/6/14العقاب الجماعي ليس حبلن ،مكقع ككالة معان اإلخبارية،
مقاؿ منشكر عمى الرابط اإللكتركني:

http://maannews.net/Content.aspx?id=852649

 .42الدستكر ( :)2014/7/9المجمس الكطني الفمسطيني يدعك البرلماف العربي لجمسة طارئة
لمرد عمى العدكاف اإلسرائيمي ،خبر منشكر عمى الرابط اإللكتركني:

http://cutt.us/lmklN

 .43الدلك ،نكر ( :)2014/8/1الحياة في مراكز اإليكاء .حرب أخرل ،مؤسسة الدراسات
الفمسطينية ،مقاؿ منشكر عمى الرابط اإللكتركني:

http://cutt.us/bRib7

 .44دنيا الكطف ( :)2014/7/11القساـ يرسؿ رسائؿ تحذيرية لشركات طيراف أجنبية تحذرىـ
مف االقتراب مف مطارات إسرائيؿ ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/11/565582.html

 .45دنيا الكطف ( 33 :)2014/9/15مميكف خسائر التعميـ جراء العدكاف عمى غزة ،خبر
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/xkOsL

 .46دنيا الكطف ( :)2015/10/6عكض تعمف نتائج مسح أثر العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع
غزة ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:
http://cutt.us/AmkVv
 .47دم برس ( :)2014/7/9أردكغاف :تركيا ال يمكف أف تدير ظيرىا لغزة ،خبر منشكر عمى
الرابط االلكتركني:

http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=164763

 .48الرأم ( :)2014/8/20جامعة الدكؿ العربية تحمؿ إسرائيؿ مسئكلية انييار مفاكضات
التيدئة ،خبر منشكر عمى ارابط االلكتركني:

http://cutt.us/N8P6e

 .49الرابي ،عبد الناصر( :)2010السقكط األمني دكافع كآثار ،مكقع ممتقى فمسطيف ،مقاؿ
منشكر عمى الرابط اإللكتركني:

/http://www.pal4dream.net/vb/threads/1298

 .50راديك السكيد بالمغة العربية :)2014/7/23( ،الدركع البشرية جزء مف الحرب الدعائية بيف
حماس كاسرائيؿ ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:
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http://cutt.us/2kFkj

 .51الربيعي ،كجداف( :)2014/8/2أطفاؿ غزة ضحايا العدكاف اإلسرائيمي آثار نفسية ال تقؿ
فظاعة عف المجازر ،مكقع القدس العربي ،مقاؿ منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.alquds.co.uk/?p=201220
 .52الرسالة نت ( :)2014/8/20الكعي الفمسطيني كبير ،حرب الشائعات األخطر كقت
العدكاف ،مقاؿ منشكر عمى الرابط االلكتركني:
http://alresalah.ps/ar/post/98646/alresalah.ps/ar/category/7
 .53أبك ريعو ،ىاشـ ( :)2014/8/7االعبلـ الفمسطيني سبيؿ مف سبؿ نجاح المقاكمة في
العدكاف األخير عمى غزة ،مقاؿ منشكر عمى مكقع دنيا الكطف ،مقاؿ منشكر عمى الرابط

اإللكتركني:

http://cutt.us/E4ZET

 .54زمف برس ( :)2014/7/24القساـ تنفي اغتياؿ االحتبلؿ لقيادم بارز فييا ،خبر منشكر
عمى الرابط االلكتركني:

https://zamnpress.com/news/55279

 .55زيكف ،كفاح ( :)2014/8/6تسع ىدف في  29يكمان ،أغمبيا فشؿ كأطكليا األخيرة ،مقاؿ
منشكر ،مكقع الشرؽ األكسط ،عمى الرابط التالي:

https://aawsat.com/home/article/153856

 .56ساسة بكست ( :)2014/7/15أساليب الحرب النفسية اإلسرائيمية خائبة ،مقاؿ منشكر
عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/sa9j4

 .57سعدات ،محمكد ( :)2013الشحصية اإلسرائيمية كأثرىا في صياغة الحرب النفسية
الييكدية اإلسرائيمية ،شبكة األلككة ،كتاب منشكر عمى الرابط االلكتركني:

www.alukah.net

 .58سكام نيكز عربية ( :)2014/8/11ىدنة بغزة لبدء مفاكضات الفرصة األخيرة ،خبر
منشكر ،عمى الرابط اإللكتركني:

https://www.skynewsarabia.com/web/article/680303
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 .59سكام نيكز ( :)2014/8/27أبرز بنكد اتفاؽ اليدنة في قطاع غزة ،خبر منشكر ،عمى
الرابط اإللكتركني:

https://www.skynewsarabia.com/web/article/684075

 .60سما اإلخبارية ( :)2014/7/26السمطة تقدـ شككل رسمية إلى الجنايات الدكلية تتيـ
إسرائيؿ بارتكاب جرائـ في غزة ،خبر منشكر عمى الرابط إللكتركني:

http://cutt.us/cd8ds

 .61سما اإلخبارية ( :)2014/7/11الجيش المصرم يرسؿ  500طف مساعدات لغزة كفتح
معبر رفح غدان ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/sg0DZ

 .62سما اإلخبارية ( :)2014/7/8مصر تتكسط لمتيدئة بيف الفمسطينييف كاسرائيؿ ،خبر
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/5soAu

 .63سما اإلخبارية :)2015/4/29( ،في مؤتمر نظمو مركز الميزاف حكؿ الجنائية الدكلية:
لمشارككف يجمعكف عمى ضركرة تحقيؽ العدالة لمضحايا ،خبر منشكر عمى الرابط

االلكتركني:

/http://samanews.ps/ar/post/233556

 .64سكا  :)2017/3/03تحميؿ إسرائيمي :أسباب اندالع حرب  2014تعكد مع اقتراب ربيع
 ،2017خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/yN6Wl

 .65سكا ،ككالة أنباء فمسطينية مستقمة ( 17أكتكبر  :)2016تفاصيؿ كأرقاـ إعادة إعمار غزة
حتى المحظة ،خبر منشكر ،عمى الرابط اإللكتركني:

/https://palsawa.com/post/87024

 .66شبكة راية اإلعبلمية ( 35 :)2014/8/20مميكف دكالر حجـ الخسائر األكلية لقطاع
االتصاالت كاالنترنت جراء العدكاف ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

https://www.raya.ps/news/869984.html

 .67شبكة نيريف نت االخبارية :)2014/7/13( ،قائد الثكرة اإلسبلمية آية اهلل خامنئي:
بريطانيا كأمريكا تدعماف قتؿ األطفاؿ األبرياء في غزة ،خبر منشكر عمى الرابط

االلكتركني:

https://nahrainnet.net/?p=4760
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 .68الشرؽ ( :)2014/7/11قطر تطالب بكقؼ العدكاف كفؾ حصار غزة ،خبر منشكر عمى
الرابط اإللكتركني:

https://www.al-sharq.com/news/details/255515

 .69الشركؽ ( :)2014/8/16قطر ترفع منحة غزة اإلغاثية إلى  23مميكف دكالر ،خبر
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

https://www.al-sharq.com/news/details/264313

 .70شعباف ،محمد ربيع ( :)2014/7/22مندكب فمسطيف باألمـ المتحدة :ال نستخدـ أطفالنا
دركع بشرية ،مقاؿ منشكر عمى مكقع الدستكر ،عمى الرابط االلكتركني:

http://www.dostor.org/648699
 .71شػ ػ ػػمحت ،أنط ػ ػ ػكاف ( :)2016تج ػ ػ ػريـ الفمسػ ػ ػػطينييف سياسػ ػ ػػة إس ػ ػ ػرائيمية ،مجمػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػات
الفمسطينية ،عمى الرابط اإللكتركني التالي:

http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/197491

 .72شيمفر ،ركف ( :)2003الحرب النفسية في إسرائيؿ رؤية جديدة ،المركز الفمسطيني
لئلعبلـ ،كتاب منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.alarabnews.com/alshaab/2004/20-08-2004/p3.htm

 .73صبح ،حماد ( :)2017/4/24كقؼ مخصصات ذكم الشيداء كاألسرل الفمسطينييف تجريـ
لمقاكمة االحتبلؿ ،دنيا الكطف ،خبر منشكر عمى المكقع اإللكتركني:

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/434921.html
 .74صحيفة األياـ ( :)2014/7/18نائب كاميركف :رد فعؿ إسرائيؿ تجاه قطاع غزة "عقاب
جماعي" ،عمى المكقع اإللكتركني:

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=dcf1484y231675012Ydcf1484

 .75صحيفة الكطف الفمسطينية( :)2016/10/10في اليكـ العالمي لمصحة النفسية  %60مف
سكاف قطاع غزة يعانكف مف االكتئاب ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.watan.ps/ar/?Action=Details&ID=14274

 .76بف صغير ،عبد المؤمف ( :)2016/10/7الكضع القانكني لمحصار المفركض عمى غزة
في إطار أحكاـ القانكف الدكلي المعاصر ،مكقع المركز الديمقراطي العربي ،مقاؿ منشكر

عمى الرابط االلكتركني:

http://democraticac.de/?p=38254
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 .77الطباع ،ماىر( :)2014/12/30العاـ  2014األسكأ اقتصاديان عمى قطاع غزة منذ
خمسة عقكد ،مقاؿ منشكر عمى مكقع سما اإلخبارية ،عمى الرابط االلكتركني:
http://cutt.us/Qhoti
 .78أبك عامر ،عدناف ( :)2012/11/18عمكد السحاب يترنح أماـ حجارة السجيؿ ،مقاؿ
منشكر ،مكقع الجزيرة نت ،عمى الرابط اإللكتركني:

/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/11/18

 .79عبد العاؿ ،أحمد ( :)2014 /9/6ك ازرة الزراعة 550 :مميكف دكالر خسائر الزراعة بغزة
جراء العدكاف ،خبر منشكر عمى مكقع الجزيرة نت عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/CvIA8

 .80عرب  :)2014/8/7( 48مجزرة رفح :إسرائيؿ خرقت اليدنة كأطمقت النار بصكرة شرية
كعشكائية ،خبر منشكر ،عمى الرابط اإللكتركني:

/https://www.arab48.com

 .81عرب  :)2014/8/28( 21تؿ أبيب تتكجو إلى مجمس األمف بشككل ضد حماس ،خبر
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

/https://www.arabi21.com/story/772048

 .82العربي :2014/7/21 ،مقتؿ  50فمسطينيان في قصؼ إسرائيمي عمى حي في غزة ،خبر
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.arabic-army.com/t7p50-topic

 .83عربي  :)2014/7/20 ،21ماذا يفعؿ اليبلؿ األحمر اإلماراتي في غزة؟ ،خبر منشكر
عمى الرابط االلكتركني:
http://cutt.us/lVM6I
 .84العربية ( :)2014/8/23غزة  ..إعداـ  18رجبلن متيميف بالتخابر مع إسرائيؿ ،خبر
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/gaza/2014/008/22/
 .85العربية نت ( :)2014/7/15نتنياىك :سنصعد اليجكـ ضد حماس في غزة ،خبر منشكر
عمى الرابط االلكتركني:
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/https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2014/07/15
 .86عكا لمشؤكف اإلسرائيمية ( :)2016/7/8تعرؼ عمى أجيزة المخابرات اإلسرائيمية ،مقاؿ
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/QZx6P

 .87عكؼ ،مرفت ( :)2017/4/25ىكذا طكرت كتائب القساـ حربيا النفسية ضد إسرائيؿ،
مقاؿ منشكر عمى ككالة شياب لؤلنباء ،عمى الرابط االلكتركني:

http://shehab.ps/post/12026

 .88عيسى ،حنا ( :)2014/5/14اإلشاعة كعكامؿ انتشارىا ،مكقع بيمست ،مقاؿ منشكر عمى
الرابط اإللكتركني التالي:

http://www.pelest.com/news.php?id=3193

 .89عيد ،عبلء الديف ( :)2014/8/26الدعاية الفمسطينية في مكاجية اإلعبلـ اإلسرائيمي
خبلؿ حرب العصؼ المأككؿ ،مقاؿ منشكر عمى مكقع دنيا الكطف ،عمى الرابط

االلكتركني:

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/08/26/583084.html
 .90عيف نيكز ( :)2014/7/11األعياف يقر قانكف الطكائؼ المسيحية كيديف العدكاف اإلسرائيمي
عمى غزة ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://ainnews.net/?p=308343

 .91غزة بكست ( :)2017/6/8ما ىي مفاجآت القساـ التي أذىمت العالـ خبلؿ حرب
2014؟ ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:
http://cutt.us/d99Yh
 .92غطاس ،باسؿ ( :)2014/7/25مبلحظات كعبر مف الحرب عمى غزة ،مقاؿ منشكر عمى
مكقع عرب ،48عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/ELwrM

 .93الفخراني ،ىاشـ ( :)2014/7/11إسرائيؿ تطالب سكاف غزة بمغادرة منازليـ فك انر تمييدان
لعممية برية ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.youm7.com/story/2014/7/11/1769350

 .94فراس اإلعبلمية ( :)2014/7/9اإلمارات تعرب عف استنكارىا الشديد لممارسات االحتبلؿ
العدكانية بغزة ،خبر منشكر عمى الرابط اإللكتركني:

http://fpnp.net/ar/?Action=PrintNews&ID=20129
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 .95فمسطيف أكف اليف ( :)2015/7/7جنكد االحتبلؿ يتذكركف  17دقيقة في الجحيـ في
بيت حانكف ،خبر منشكر ،عمى الرابط االلكتركني:
http://cutt.us/uoVNP
 .96فمسطيف اآلف ( :)2016/7/17عاماف عمى أكؿ عممية إنزاؿ قسامية بمكقع "صكفا"،
خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:
http://cutt.us/sA5KB
 .97فمسطيف أكف اليف ( :)2014/8/30الشركة العربية لمصناعات  %60مف مصانع الباطكف
دمرت خبلؿ الحرب عمى غزة ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/KzHWS

 .98فمسطيف اآلف ( :)2016/6/28كي مكف :حصار غزة عقاب جماعي كغير مقبكؿ ،خبر
منشكر عمى ارابط االلكتركني:

/https://paltimes.ps/post/135718

 .99فمسطيف اآلف ( :)2016/6/28كي مكف :حصار غزة عقاب جماعي كغير مقبكؿ ،خبر
منشكر عمى ارابط االلكتركني:

/https://paltimes.ps/post/135718

 .100فمسطيف اليكـ( :)2010/2/15أساليب جديدة تتبعيا المخابرات اإلسرائيمية في تجنيد
الجكاسيس ،مقاؿ منشكر عمى الرابط االلكتركني:

https://paltoday.ps/ar/post/71306/

 .101فمسطيف اليكـ ( :)2010/5/4اإلعبلـ اإلسرائيمي  ..مكر كدىاء كتضميؿ كذكاء ،مقاؿ
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

/https://paltoday.ps/ar/post/78911

 .102فمسطيف اليكـ ( :)2010/5/4اإلعبلـ اإلسرائيمي  ..مكر كدىاء كتضميؿ كذكاء ،مقاؿ
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

/https://paltoday.ps/ar/post/78911

 .103فمسطيف اليكـ ( :)2014/7/9الحككمة األردنية تطالب إسرائيؿ بكقؼ العمميات
العسكرية ضد غزة فك انر ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

https://paltoday.ps/ar/post/204071

 .104فمسطيف اليكـ ( :)2014/7/9الحككمة األردنية تطالب إسرائيؿ بكقؼ العمميات
العسكرية ضد غزة فك انر ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:
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 .105فمسطيف اليكـ ( :)2014/8/13منظمات حقكقية تشرع في حممة مكحدة لتكثيؽ جرائـ
الحرب عمى غزة ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/5xKVy
 .106فمسطيف اليكـ ( :)2015/7/16الشاباؾ يمجا إلى اساليب جديدة لتجنيد العمبلء في غزة،
مقاؿ منشكر عمى الرابط االلكتركني:

https://paltoday.ps/ar/post/243014/
 .107قدس االخبارية ( 3 :)2014/8/9عمميات أسر لجنكد االحتبلؿ في غزة انتيت بقتميـ
بالطائرات ،خبر منشكر ،عمى الرابط االلكتركني:
https://www.qudsn.co/article/46339
 .108القدس العربي( :)2014/7/11العدكاف اإلسرائيمي الجديد عمى قطاع غزة ،خبر منشكر،
عمى الرابط اإللكتركني:

http://www.alquds.co.uk/?p=191553

 .109القدس العربي ( :)2014/7/11مفكضية حقكؽ اإلنساف :غارات إسرائيؿ قد تنتيؾ
قكانيف الحرب في غزة ،خبر منشكر عمى الرابط اإللكتركني:

http://www.alquds.co.uk/?p=191730

 .110قناة العالـ ( :)2014/8/14تمديد اليدنة الفمسطينية-اإلسرائيمية خمسة أياـ لمزيد مف
المشاكرات ،خبر منشكر ،عمى المكقع اإللكتركني:

http://www.alalam.ir/news/1622833

 .111قناة العالـ ( :)2014/7/13البرلماف اإليراني يديف العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة ،خبر
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/b0PAB

 .112كتائب شيداء األقصى ( :)2015/3/5الماؿ ..عنكاف إسرائيؿ األبرز في تجنيد
العمبلء ،مقاؿ منشكر عمى الرابط االلكتركني:

/http://nedal.net/ar/post/22125

 .113المجد نحك تكعية أمنية ( :)2013/10/7حب االنتقاـ يدفع االبف لكحؿ العمالة ،مقاؿ
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5696
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 .114المجد األمني ( :)2011/7/3كتاب أمني جرمء يثير زكبعة في إسرائيؿ ،مقاؿ منشكر
عمى الرابط االلكتركني:

http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=3986

 .115المجد ( :)2015/1/7الصراع التقني مع العدك يسجؿ تقدما لصالح المقاكمة ،خبر
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=6298

 .116المجمكعة  :)2015/7/7( ،194اآلثار النفسية لمحرب تبلزـ أطفاؿ غزة ،مقاؿ منشكر
عمى الرابط االلكتركني:

http://group194.net/article/62184

 .117المرصد األكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف ( :)2014/8/23حصيمة شاممة لنتائج اليجكـ
االسرائيمي عمى غزة ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

/http://euromedmonitor.org/ar/article/609

 .118المرصد األكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف( ،أكتكبر  :)2014منظكمة السيطرة اإلسرائيمية،

استخداـ المدنييف الفمسطينييف دركعان بشرية 8 ،تمكز (يكليك) 26-آب (أغسطس)-
 ،2014تقرير منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/HGhi9

 .119مركز أنباء األمـ المتحدة ( :)2014/7/10اليكنيسيؼ :العنؼ المتصاعد في قطاع غزة
ييدد بكقكع أذل مدمر عمى األطفاؿ ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

/http://unictunis.org.tn/2014/07/11

 .120مركز جنيؼ الدكلي لمعدالة ( :)2015/6/15الدكرة  29مف مجمس حقكؽ اإلنساف –
نحك محاكمة المسؤكليف اإلسرائيمييف كتحقيؽ العدالة لمشعب الفمسطيني ،تقرير منشكر عمى

الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/8JFHO

 .121مركز العمؿ التنمكم معان ( :)2015/5/15آلية إعادة إعمار غزة :تعزيز كتشريع
الحصار ،مقاؿ منشكر ،عمى الرابط اإللكتركني:

http://cutt.us/W2Qyp

 .122المركز الفمسطيني لئلعبلـ ( :)2917/5/23إعداـ قتمة الشييد فقيا بغزة ،خبر منشكر
عمى الرابط االلكتركني:

https://www.palinfo.com/news/2017/5/25/
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 .123المركز الفمسطيني لئلعبلـ ( :)2014/9/7الحرب النفسية في معركة العصؼ المأككؿ،
خبر منشكر ،عمى الرابط اإللكتركني:

Palinfo.com/4837

 .124المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف ( :)2014/8/25األكضاع اإلنسانية في قطاع غزة،
تقرير منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.pchrgaza.org/files/2014/human_report_25-08.pdf
 .125مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة (بتسيمـ)
( :)2017/11/11دركع بشرية ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

https://www.btselem.org/arabic/human_shields

 .126مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف ( :)2008مكانة قطاع غزة في القانكف الدكلي اإلنساني،
سمسمة القانكف الدكلي اإلنساني  ،2011تقرير منشكر عمى الرابط االلكتركني:

https://mezan.org/uploads/files/8871.pdf

 .127المشرؽ نيكز ( :)2013/1/9العميؿ المتسبب باغتياؿ القائد أبك شنب ىك أشرؼ
عكيضة ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://mshreqnews.net/post/7176/

 .128مصرم ،محمد ( :)2014/8/27بنكد اتفاؽ اليدنة في قطاع غزة بيف فمسطيف كاسرائيؿ،
خبر منشكر ،مكقع دنيا الكطف ،عمى الرابط اإللكتركني:

https://www.elwatannews.com/news/details/547015

 .129المصرم اليكـ ( :)2014/7/9ىكالند فرنسا متضامنة مع إسرائيؿ أماـ إطبلؽ الصكاريخ
مف غزة ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/AB2CT

 .130معجـ المعاني الجامع (معجـ إلكتركني) :تعريؼ معنى الحرب النفسية ،عمى الرابط
اإللكتركني:

http://cutt.us/u2S3Q

 .131المغرب اليكـ ( :)2014/7/11قناة  :2المسئكلكف ضممكنا ك m75تصيب أىدافيا ،خبر
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.almaghribtoday.net/39/
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 .132المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف في بريطانيا( :)2014/7/10المنظمة تطالب المجتمع
الدكلي بالتدخؿ لكقؼ المذبحة التي تنفذىا إسرائيؿ في غزة ،رسالة مكجية لؤلمـ المتحدة،

عمى الرابط التالي:

http://cutt.us/BfawW

 .133مكقع التمفزيكف األلماني اإللكتركني  :)2014/4/22( ،DWبعد قطيعة  7أعكاـ :كفد رفيع
مف منظمة التحرير في غزة ،خبر منشكر ،عمى الرابط اإللكتركني:

/http://www.dw.com/ar

 .134مكقع  :)2014/9/7( globalvoicesتأكيدات حكؿ قياـ القكات اإلسرائيمية باستخداـ
المدنييف الفمسطينييف كدركع بشرية ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

/https://ar.globalvoices.org/2014/09/07/35255

 .135مؤسسة الدراسات الفمسطينية ( :)2014/7/10بياف صادر عف ك ازرة الداخمية كاألمف
الكطني الفمسطيني تحذر فيو المكاطنيف مف الرد عمى رسائؿ االحتبلؿ االسرائيمي الداعية

إلخبلء منازليـ  ،2014/7/10بياف منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/31.pdf

 .136المؤسسة الفمسطينية لحقكؽ اإلنساف شاىد :)2016/6/30( ،قطاع غزة بعد تسع
سنكات مف الحصار ىؿ ستيدأ حمـ البركاف الغزم أـ نخف عمى أبكاب انفجار جديد ،مقاؿ

منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/7Bo3U

 .137المياديف ( :)2017/10/12القساـ تضبط عميبلن اخترؽ كحدة التصنيع ،مقاؿ منشكر
عمى الرابط االلكتركني:

http://www.almayadeen.net/press/arabicpress/829773/

 .138أبك كطفة ،محمكد ،الرنتيسي ،ىيثـ ( :)2016العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة في
األعكاـ (2008ـ ،2012 ،ـ2014 ،ـ) أسباب ،كعمميات ،كنتائج ،دراسة مقارنة،
معيد فمسطيف لمدراسات االستراتيجية-مركز الدراسات اإلقميمية ،دراسة منشكرة عمى
الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/PEQaT
 .139كطف لؤلنباء :)2017/1/26( ،الجمعية البرلمانية األكركبية تتيـ إسرائيؿ بقتؿ ممنيج
ألىالي غزة ،خبر منشكر ،عمى الرابط االلكتركني:

http://www.wattan.tv/news/196459.html
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 .140كطف لؤلنباء  :2017/10/1احذرىا ..أساليب جديدة لمخابرات االحتبلؿ لتجنيد
العمبلء ،مقاؿ منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.wattan.tv/news/216556.html

 .141الكطف ( :)2014/7/8تركيا تدعك إسرائيؿ كقؼ ىجكميا عمى قطاع غزة ،خبر منشكر
عمى الرابط االلكتركني:

https://www.elwatannews.com/news/details/517125

 .142كفا ( :)2015/1/20ال مكاف أمف ،تقرير تنشره (أطباء لحقكؽ اإلنساف) عف الحرب
عمى غزة ،تقرير منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/cKhvj

 .143ككالة أنباء اإلمارات ( :)2014/7/17اإلمارات تدعـ جيكد مصر لكقؼ إطبلؽ النار
في غزة ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://wam.ae/en/details/1395267825855

 .144ككالة األنباء الفمسطينية كفا ( :)2014/8/21أككسفاـ تطالب بتعميؽ مبيعات األسمحة
(إلسرائيؿ) ،خبر منشكر عمى الرابط التالي:

http://cutt.us/rLEvH

 .145ككالة األنباء الككيتية ككنا ( :)2014/8/24بدء أعماؿ المؤتمر الػ  88لضباط اتصاؿ
المكاتب االقميمية لمقاطعة إسرائيؿ ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/PCSly

 .146ككالة معان اإلخبارية :)2014/8/16 ،لكاء غكالني يتحدث عف صدمة معركة الشجاعية
التي ستدخؿ التاريخ ،خبر منشكر ،عمى الرابط االلكتركني:
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=720904

 .147ككالة معان االخبارية( :)2014/8/23جيش االحتبلؿ يكجو رسائؿ كمنشكرات تحذيرية
لسكاف قطاع غزة ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://maannews.net/Content.aspx?id=722629

 .148ككالة معان اإلخبارية ( %30 :)2014/11/20مف اطفاؿ غزة يعانكف اضطرابات ما بعد
الصدمة ،مقاؿ منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=741314

 .149ككالة كطف لؤلنباء ( :)2014/7/12غزة المقاكمة تشؿ إسرائيؿ ..كككرنيت بالمرصاد
كالمكانئ كالمطارات ميددة ،خبر منشكر عمى الرابط اإللكتركني:

http://www.wattan.tv/ar/print/98621.html
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 .150نصر ،ميشاؿ( :)2016/11/4( ،الكحدة  )504في االستخبارات العسكرية

االسرائيمية ....اخفاقات في تنفيذ عممياتيا ،مكقع الديار ،مقاؿ منشكر عمى الرابط
االلكتركني:

http://www.addiyar.com/article/1243458
 .151النعامي ،صالح ( :)2007/8/8المكساد ..ثكرة جديدة في طرائؽ تجنيد العمبلء ،مركز
األسرل لمدراسات ،مقاؿ منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=1472

 .152النعامي ،صالح ( :)2014/7/22تكازف الرعب :مآالت الحرب الثالثة عمى غزة ،تقرير
اخبارم ،مكقع مركز الجزيرة لمدراسات ،عمى المكقع اإللكتركني:

http://cutt.us/vzPB6

 .153النعامي ،صالح ( :)2014/11/16االحتبلؿ يكشؼ عف كحدة الحرب النفسية
االلكتركنية ،شبكة فمسطيف لمحكار ،مقاؿ منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://cutt.us/BW1hR

 .154النيار( :)2014/7/9السيسي يعد عباس بالعمؿ عمى كقؼ إطبلؽ النار في غزة بأسرع
كقت ممكف ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

http://www.alnaharegypt.com/t~224167

 .155ىكاش ،محمد ( :)2014/7/1إسرائيؿ عثرت عمى المستكطنيف الػ  3مقتكليف نتنياىك
ييدد حماس بدفع الثمف ،مكقع النيار ،خبر منشكر عمى الرابط التالي:

https://newspaper.annahar.com/article/146804

.156

الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ( :)2014/7/13تندد الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف

باستمرار العدكاف االسرائيمي اليمجي عمى قطاع غزة ،خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

/http://ichr.ps/ar/1/17/1758

 .157الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف-ديكاف المظالـ ( :)2014/5/30كممة الدكتكر أحمد
حرب في االجتماع االستثنائي لمشبكة العربية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف،
خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:
http://cutt.us/XHbed

 .158ىيسبريس :2014/7/20 ،مجزرة الشجاعية .إسرائيؿ تمجأ إلى سياسة األرض المحركقة،
خبر منشكر عمى الرابط االلكتركني:

https://www.hespress.com/international/236376.html
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 .159ىيسبريس( :)2014/7/22ىؿ تمكنت المقاكمة بغزة مف أسر الجندم أكركف ،خبر
منشكر عمى الرابط االلكتركني:

https://www.hespress.com/international/236475.html
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