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شكر وتقدير
الحمد هلل كاجب الكجكد ،الذم افتتح كتابو بالحمد كأختتمو بالحمد ،كالصبلة كالسبلـ عمى إماـ
الحامديف ،صاحب المقاـ المحمكد محمد بف عبد اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ،كمف تبعو مف الحامديف
اف اْل ِح ْك َمةَ أ ِ
َف ا ْش ُك ْر لِمَّ ِو َك َمف َي ْش ُك ْر
ليكـ الديف ،كبعد :انطبلقنا مف قكؿ اهلل عز كجؿ"َ :كلَقَ ْد آتَْي َنا لُ ْق َم َ
امتناال لقكؿ النبي صمي اهلل عميو كسمـ" :ال يشكر اهلل،
فَِإَّن َما َي ْش ُك ُر لَِن ْف ِس ِو " (سكرة لقماف ،اآلية  ،)12ك ن
مف ال يشكر الناس" (أخرجو أبك داكد بإسناد صيحي – حديث رقـ .)4811
أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير كاالمتناف ،إلى الدكتكر خالد شعباف (حفظو اهلل) الذم أضا لي
السبيؿ بنكر المعرفة ،كالنير المتدفؽ بالعطا  ،الذم منحني القدر فرصة إشرافو عمى الرسالة ،أتقدـ لو
بجزيؿ الشكر كالعرفاف عمى اىتمامو ،كحسف تكجيياتو ،كآرائو القيمة ،كممحكظاتو العممية ،التي كاف
ليا األنر الكبير في إخراج ىذه الرسالة بشكميا الحالي.
كما أتقدـ بكافر الشكر كالعرفاف إلى كؿ مف الدكتكر /أسامة أبك نحؿ "مشرفان خارجيان،
كالدكتكر /أحمد الكادية "مشرفان داخميان ،كالدكتكر /نبيؿ المكح ،عمى ما قدمكه لي مف إرشاد كتكجيو التي
كاف ليا األنر البالغ في ىذا العمؿ المتكاضع ،كلما بذلكه مف جيد في ق ار ة الرسالة كتقكيميا
كتسديدىا ،كما قدمكه مف ممحكظات عممية مفيدة تزيد مف قيمتيا العممية ،مف أجؿ إكماؿ الرسالة
كانرائيا.
كما أتقدـ بأسمى آيات الشكر كاالمتناف إلى "أكاديمية اإلدارة السياسة لمدراسات العميا " في
كبل باسمو كلقبو كأخص بالشكر إلى كؿ مف الدكتكر محمد
ئيسا كىيئة تدريس ،ن
فمسطيف – قطاع غزة ر ن
إبراىيـ المدىكف كالدكتكر محمد الجريسي كاألستاذ محمد أبك جاسر ...كالشكر مكصكؿ إلى جامعة

األقصى ،رئيسان كادارة كىيئة تدريس لما بذلكه مف جيد لتذليؿ الصعكبات لطمبة الدراسات العميا ،كأتقدـ
بالشكر إلى كؿ مف أسيـ في أم جيد أك مشكرة أك رأم أك نصيحة عميمة ،عممت عمى إن ار الرسالة،
كداعما
سندا
كأخص بالشكر أيضا إلى رفيقة دربي زكجتي الحبيبة الغالية كأـ أكالدم التي كانت لي ن
ن

لنيؿ درجة الماجستير كانجاز ىذه الرسالة العممية.
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ملخص الذراست
ىدفت الدراسة إلى إبراز دكر الدبمكماسية اإلسرائيمية في إدارة االنتقادات المكجية نتيجة كقكع
عدد كبير مف المدنييف خبلؿ العدكاف المستمر عمى قطاع غزة ،كالخطكات التي اتخذتيا الدبمكماسية
اإلسرائيمية لتبرير العدكاف خبلؿ فترة عدكانيا بيف عامي  ،2015-2008وتناولت الدراسة دكر
الدبمكماسية اإلسرائيمية في الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ خبلؿ فترة العدكاف عمى قطاع غزة ،ما بيف عامي
 ،2015-2008كتطرقت لدكر الدبمكماسية اإلسرائيمية خبلؿ فترة العدكاف عمى قطاع غزة ،كدكرىػا فػي
إعػادة العبلقػات بػيف الػدكؿ المناىضة إلسرائيؿ ،كذلػؾ مف خبلؿ تسكيؽ ركايتيا كتبرير مكقفيا مف
العدكاف ،كركزت عمى إحدل ىذه الكسػائؿ كىػي عبلقتيا الدكلية بأسسػيا كأبعادىا كاستراتيجياتيا
كالعكامؿ المؤنرة فييػا ،كمحددات أخرل تؤنر عمى مكقفيا الدكلي مف التقارير الذم صدرت عف
غكلدستكف كشاباس.
كتنبػع أىمية الدراسة أنيا أبرزت ما تقكـ بو الدبمكماسية اإلسرائيمية في تعزيػز مكاقفيا الدكليػة
خبلؿ عدكانيا المتكرر خبلؿ عاـ  ،2015-2008كدكر ك ازرة الخارجية في تسكيؽ الركاية اإلسرائيمية
مف تداعيات العدكاف عمى أمنيا عمػى اعتبارىػا األداة الرئيسػية إلسرائيؿ ،كمػا إنيػا تعمػؿ عمػى دعػـ
مكقفيا الدكلي.
توصػمت الد ارسػة إلػى أف الدبمكماسػية اإلسرائيمية ىي أداة إسرائيؿ الناعمة لتبرير عدكانيا بيف
عامي  2015-2008كالحفاظ عمى أمنيا مف تداعيات العدكاف ،إف ما قامت بو إسرائيؿ خبلؿ
عدكانيا عمى قطاع غزة كاستغبلؿ االنقساـ الفمسطيني كالصمت العربي كالدكلي حيث إف إسرائيؿ
استغمت الحراؾ العربي كالصمت الدكلي كارتكبت جرائميا ضد قطاع غزة خبلؿ فترة عدكانيا عاـ
 ،2015-2008كما أف إسرائيؿ سعت دبمكماسيان لمحاربة أم تقرير يصدر عف مجمس حقكؽ اإلنساف
التابع لؤلمـ المتحدة أك أم مؤسسة دكلية أخرل يديف كيانيـ ج ار عدكانيا المتكرر عمى قطاع غزة.
وأوصت الدراسة بضػركرة إنشػا م اركػز خاصػة لدراسة الشؤكف اإلسرائيمية ،كتطكير الدبمكماسية
الفمسطينية لمحاربة األكاذيب اإلسرائيمية في المحافؿ الدكلية كانيا االنقساـ الفمسطيني لما لو مف
مصدر قكة عمى الق اررات الدكلية الصادرة كالساعية لكسر قكة المقاكمة ،يجب عمى المكقؼ العربي
المسمحة الفمسطينية المشركعة ضد
كاإلسبلمي التفريؽ بيف ما ُيسمى (اإلرىاب) كبيف المقاكمة ُ
االحتبلؿ اإلسرائيمي العسكرم ،كضركرة استمرار الدفاع عنيا في المحافؿ الدكلية.
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Abstract
The study aims at showing the role of the Israeli diplomacy in its methods
of managing the judgements which were addressed against Israel. The main reason
behind these judgements was the last wars on Gaza (2008-2015) which caused a
massive number of deaths of civilians. In addition, the study shows the Israeli
diplomacy steps to justify the aggression, and it represents how this diplomacy
plays a big role in maintaining security in Israel during the wars from 2008 to 2015.
Further, the study clarifies how the Israeli diplomacy kept the relations
between the pro-Israel countries during the wars on the Gaza Strip (2008-2015). In
order to satisfy this goal, Israel tried to make its claims regarding the wars on Gaza
believable and justify its attitudes and reactions to the mentioned wars. More
clearly, the study basically represents the international relations of Israel in its
fundamentals, dimensions, strategies, factors, and other determiners that influences
Israel situation concerning Goldstein’s and Schabas’ commentaries.
The current study is important since it demonstrates how the Israeli
diplomacy reinforces its international situations during the wars. It also shows the
role of the Israeli ministry of foreign affairs in spreading the Israeli claims and
allegations concerning the danger of the wars (2008-2015) on its security. It
considers diplomacy as the main tool to achieve the previous target and support its
international situation.
This study already proves that diplomacy is the Israeli soft tool to justify its
wars on Gaza (2008-2015) and maintain its security. Many factors are considered to
be reasons for the Israeli crimes on Gaza. Those include the division of the
Palestinian factions and the Arab world and international community silence. It is
so clear that Israel had seized the opportunity when the Arabs were busy in their
rebellions and revolutions and the whole world were silent during the wars on Gaza
(2008-2015). And thus, it committed its crimes against the Gaza Strip. In a
diplomatic manner, Israel tried to stand against any report or resolution issued from
the United Nations Human Rights Council or any international organization that
condemns Israel due to its wars on the Gaza Strip.
The study recommends that it is necessary to establish centres dedicated
for the Israeli affairs studies and the development of the Palestinian diplomacy in
order to put a limit to the Israeli lies and allegations in international events and
forums. It is vital to end the division of the Palestinian factions as it represents a
strong tool of great influence on the international resolutions which aim to weaken
the resistance.
Further, the Islamic and Arabic attitudes must distinguish between
terrorism and the legal Palestinian armed resistance against the Israeli military
occupation, and they shall support them in international forums.
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المقدمة:
تعتبػر الدبمكماسػية ىػػي إحػدل األدكات الرئيسػية التػػي تسػتخدميا الػدكؿ لتحقيػػؽ أىػداؼ سياسػػاتيا

الخارجيػػة ،كالتػػأنير عمػػى الػػدكؿ كالجماعػػات بيػػدؼ اسػػتمالتيا ككسػػب تأييػػدىا ،لتحقػػؽ مصػػالحيا القكميػػة
كاألمنيػػة ،حيػػث أف الدبمكماسػػية ىػػي أداة مػػف أدكات الدكلػػة الفاعمػػة الػػذم تنقػػؿ صػػكرتيا الحسػػنة لمعػػالـ
الخارجي كاستغبلؿ الفرص ،كقامت إسرائيؿ خبلؿ العػدكاف المتكػرر عمػى قطػاع غػزة مػف عػاـ ()2008
كحتػػى عػػاـ ( ،)2014فقػػد خاضػػت إس ػرائيؿ فػػي تمػػؾ الفت ػرة نػػبلث اعتػػدا ات عمػػى قطػػاع غ ػزة ،ككػػاف
االعت ػػدا األكؿ ف ػػي ع ػػاـ ( ،)2008كاالعت ػػدا الن ػػاني ف ػػي ع ػػاـ ( ،)2012كاالعت ػػدا النال ػػث ف ػػي ع ػػاـ
( ،)2014ككانت الدبمكماسية اإلسرائيمية في تمؾ الفتػرة تمعػب دك انر رئيسػيان فػي إيصػاؿ لمعػالـ أجمػع أنيػا
الضحية ،كداعية إلى السبلـ لمحفاظ عمى أمنيا ،كألف إسػرائيؿ تقػع فػي قمػب العػالـ العربػي ،كتحػيط بيػا
تيديػػدات كنيػػرة مػػف الػػدكؿ المجػػاكرة منيػػا عمػػى الجبيػػة السػػكرية ،كالجبيػػة المبنانيػػة ،كالجبيػػة المص ػرية،
كالجبية الفمسطينية ،كفُتح أيضان عمييا تيديد قكمي مػف الجبيػة اإليرانيػة بعػد أف أصػبحت إيػراف مصػدر
قكة في الشرؽ األكسػط ،كتمتمػؾ السػبلح النػككم الػذم ييػدد إسػرائيؿ كييػدد أمنيػا ،كمػف ىنػا سػنعرؼ مػا
ىػػي الدبمكماسػػية بشػػكؿ عػػاـ ،مػػف العممػػا كالبػػاحنيف عرفيػػا :بعمػػـ كفػػف المفاكضػػات ،فيػػي عمػػـ لككنيػػا
تستند عمى قكاعد كقكانيف كأصكؿ ،كىي فف ألنيا مينة دقيقة تحتاج إلى ميارات خاصة ،كيرل آخركف
م ػػف الب ػػاحنيف كالعمم ػػا أف الدبمكماس ػػية ى ػػي الرعاي ػػة لممص ػػالح الكطني ػػة كالقكمي ػػة ف ػػي الس ػػمـ كالح ػػرب،
كمم ػ ػارسة القانكف الدكلي العاـ.
كييػػتـ البػػاحنكف فػػي مجػػاؿ الدارسػػات الدبمكماسػػية كدارس ػات األمػػف القػػكمي بصػػفة عامػػة بميػػارة
الدبمكماسػػييف ،كصػػفاتيـ الشخصػػية ،كالقػػدرة عمػػى االتصػػاؿ الفعػػاؿ ،كالبارعػػة فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ الػػذم
تخدـ مصمحة الدكلة مف جميع النكاحي االقتصادية كالتنمكية كاالجتماعية كالعسكرية لتحقؽ األمف ليػا،
كالتػ ػػي تعػ ػػد مػػػف أىػ ػػـ الكسػ ػػائؿ المسػػػتخدمة فػ ػػي األزمػ ػػات كالػ ػػتحكـ بيػ ػػا لصػ ػػالحيا ،خاصػ ػػة كأف عمميػ ػػة
الدبمكماسػػية تجػػاكزت مفيػػكـ االتصػػاؿ المباشػػر إلػػى عمميػػة تفاعػػؿ تشػػمؿ األفكػػار كالحجػػج ،كمػػا أنيػػا
تج ػػاكزت تب ػػادؿ اآل ار  ،في ػػي تتض ػػمف إرادات متص ػػارعة ،كتنتي ػػي العممي ػػة بحص ػػكؿ ك ػػؿ ى ػػذا الط ػػرؼ
لمحصكؿ عمى مصالحو لتحقيؽ أمنو القكمي.
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كيعتبر األمف الركف األساسي لمدكلة كأداة رئيسية لمدكلػة ،حيػث أف األمػف ىػك مػف أىػـ مرتكػزات
دكلػة االحػتبلؿ ،حيػث أنيػا ميػددة بالكامػؿ مػف دكؿ المنطقػة كليػا أعػدا ُكنػر ،لػذلؾ تسػعى الدبمكماسػية
اإلسرائيمية لعقد التحالفات مع الدكؿ الغربية القكية لتحافظ عمى أمنيا الداخمي كالخارجي مف أم تيديد،
حيث إف المقاكمة الفمسطينية تمكنت مف اختراؽ أمف إسرائيؿ الداخمي ،كتمكنت المقاكمة في تمؾ الفتػرة
الكجيزة دؾ العمؽ الصييكني ،كاحداث إرباؾ في الجبية الداخمية.
كبنػػا ن عمػػى مػػا سػػبؽ ارتػػأت الد ارسػػة التركيػػز عمػػى دكر الدبمكماسػػية اإلسػرائيمية فػػي الحفػػاظ عمػػى
أمف إسرائيؿ ،كما تسعى إليو مف خبلؿ دبمكماسيتيا ،كما تسعى إليو بكػؿ السػبؿ المتاحػة ليػا دبمكماسػيان
كسياسيان كاعبلميان لكسر جناح المقاكمة الفمسطينية فػي قطػاع غػزة لتحػافظ عمػى أمنيػا ،فػي حػيف تسػعى
ىي إلى الطمكح كالتكسع فػي اإلقمػيـ ،كاسػتخداـ قػكة الػردع ،كالييمنػة كاالعتمػاد عمػى حمفائيػا مػف الػدكؿ
الغربية كالكبيرة.

0.8

مشكمة الدراسة:
يعتبر اليدؼ النيائي الذم تسعى لو إسرائيؿ لتحقيؽ أمنيا (أمف إسرائيؿ) مف خبلؿ الدبمكماسية

لكسب تأييد كتعاطؼ العالـ لما تفعمو مػف تجػاكزات كمجػازر بحػؽ الفمسػطينييف داخػؿ قطػاع غػزة خػبلؿ
العدكاف المتكرر ،كتعمؿ إسرائيؿ كفؽ منظكمػة متكاممػة إلظيػار أنيػا الضػحية كأف المقاكمػة الفمسػطينية
ىػػي مػػف تقػػكـ بضػػرب إس ػرائيؿ كتيػػدد أمنيػػا داخمي ػان كخارجي ػان ،كىػػذا التيديػػد يمػػس أمنيػػا القػػكمي بصػػفة
عامة ،لذلؾ تسعى بيف الدكؿ لتحقيؽ أىدافيا ليتكافؽ كفؽ مخططاتيا حتى يمبي االحتياجػات األساسػية
لي ػا ،كيتطمػػب ذلػػؾ تحديػػد األىػػداؼ الخاصػػة بالدبمكماسػػييف لتحػػافظ عمػػى أمػػف إس ػرائيؿ ،كالتػػأنير عمػػى
الطرؼ اآلخر ،كايجاد بيئة سياسية مساندة ليا ،لكافة اإلج ار ات الذم تتبعيا لتحافظ عمى أمف إسرائيؿ
بكؿ أشكالو.
كمف خبلؿ االرتباط الكنيػؽ فػي شػكؿ كمضػمكف العبلقػة بػيف الدبمكماسػية كأمػف إسػرائيؿ الػداخمي
كالخارجي كالحالة التكاممية بينيـ ،فقػد ظيػر لنػا أىميػة دكر الدبمكماسػية ،ككيػؼ اسػتغمتو إسػرائيؿ خػبلؿ
العدكاف المتكرر عمى قطاع غػزة مػف الفتػرة مػا بػيف ( )1132-1118بكسػب كتعػاطؼ المجتمػع الػدكلي
خػػبلؿ عػػدكانيا ،كمػػا ىػػي مبرراتيػػا لمعػػدكاف ،كىنػػاؾ حاجػػة فػػي غايػػة األىميػػة لمجانػػب الفمسػػطيني يجػػب
عميػػو د ارسػػة المخططػػات اإلس ػرائيمية بعمػػؽ كمعرفػػة طػػرؽ اسػػتغبللو لمدبمكماسػػية لتبريػػر جرائمػػو عمػػى
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قطاع غزة المتكرر ،ففي ىذه الفترة عممت الدبمكماسية اإلسرائيمية فػي الحفػاظ عمػى أمػف إسػرائيؿ ،ومػف
ىنا برز لنا السؤاؿ الرئيسي التالي:
 ىػػؿ استط ػ ػ ػ ػاعت الدبمكم ػ ػ ػ ػاسية اإلس ػرائيمية الحف ػ ػ ػ ػاظ عمػػى أم ػ ػف إسرائي ػ ػؿ خػػبلؿ فت ػ ػرة العػػدكاف عمػػى
قطاع غزة ما بيف عامي 2015-2008؟
وينبثؽ عنو األسئمة الفرعية التالية:
 -3ما ىي ىيكمية كأدكات الدبمكماسية اإلسرائيمية؟
 -1ما ىي كسائؿ كأساليب الدبمكماسية اإلسرائيمية المتبعة في الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ؟
 -1م ػػا أى ػػـ ال ػػدكر ال ػػذم ارتك ػػزت عمي ػػو الدبمكماس ػػية ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػ اررات السياس ػػية لمحف ػػاظ عم ػػى أم ػػف
إسرائيؿ؟
 -4ما المحددات التي تؤنر عمى الدبمكماسية اإلسرائيمية كأمف إسرائيؿ خبلؿ فترة العدكاف؟
 -2إلى أم مدل نجحت الدبمكماسية اإلسرائيمية في الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ؟
 -6ما مدل تأنير العمؿ الدبمكماسي خبلؿ فترة العدكاف عمى قطاع غزة لمحافظ عمى أمف إسرائيؿ؟

0.1

أىداؼ الدراسة:

 -3إبراز أىمية الدبمكماسية اإلسرائيمية كدكرىا في الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ.
 -1تكضيح انجازات الدبمكماسية في تمرير الركاية اإلسرائيمية لتبرير األعماؿ األمنية ،كتحقيؽ أىػدافيا
خبلؿ العدكاف عمى قطاع غزة.
 -1تبياف دكر الدبمكماسية في حشد الرأم العاـ الدكلي لمحفاظ عمى أمف إسرائيؿ مػف خػبلؿ تشػريع قػكة
الردع لدييا.
 -4الكشؼ عف مدل تأنير الدبمكماسية اإلسرائيمية في استقرار أمف إسرائيؿ.
 -2تسميط الضك عمى دكر الدبمكماسػية اإلسػرائيمية ككيػؼ اسػتغمتيا ،فػي تسػكية النازعػات ،كفػتح آفػاؽ
دكلية مف شأنيا الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ.
 -6تبيػػاف أنػػر الدبمكماسػػية فػػي الحفػػاظ عم ػػى أمػػف إس ػرائيؿ ،كاستش ػراؼ دكر العمػػؿ الدبمكماسػػي عم ػػى
استقرار أمنيا القكمي.

4

اإلطار العام للدراسة 

الفصل األول

 -7د ارسػة دكر الدبمكماسػػية اإلسػرائيمية خػػبلؿ فتػرة الحػػركب النبلنػػة الػػذم خاضػػتيا إسػرائيؿ عمػػى قطػػاع
غزة خبلؿ الفترة الكاقعة بيف (.)1134-1118

0.1

أىمية الدراسة:

األىمية العممية:
 -3تأتي استكماالن لدارسات سػابقة تناكلػت دكر الدبمكماسػية اإلسػرائيمية فػي الحفػاظ عمػى أمػف إسػرائيؿ،
ككيؼ استفادت إسرائيؿ مف الدبمكماسية.
 -1سكؼ تنػرم المكتبػة العربيػة باألبحػاث العمميػة لتكػكف مرجعػان ُيسػتفاد منػو لدارسػات مسػتقبمية ،كذلػؾ
فػػي الدارسػػات التػػي تتنػػاكؿ مكضػػكع الدبمكماس ػػية اإلس ػرائيمية لمحفػػاظ عمػػى أمػػف إس ػرائيؿ ،لتغطي ػػة
جرائمو كعدكانو عمى قطاع غزة ،كدكؿ الجكار مف خبلؿ الدبمكماسية الذم استخدميا لصالحيا في
ظؿ الكضع اليش لممكقؼ المكحد السياسي في الكطف العربي ،كدكره في التأنير عمى المنطقة.
 -1تناكلػػت مكضػػكع يعػػد فػػي غايػػة األىميػػة ،كىػػك دكر الدبمكماسػػية اإلس ػرائيمية فػػي الحفػػاظ عمػػى أمػػف
إسرائيؿ.

األىمية العممية:
 -3تبياف الحالة التكاممية بيف الدبمكماسية كأمف إسرائيؿ.
 -1تزكيد ص ّػناع القػرار الفمسػطينييف بتكصػيات الد ارسػة لبلسػتفادة منيػا فػي تطػكير العمػؿ الدبمكماسػي،
بما يخدـ األمف القكمي الفمسطيني ،كمعرفػة األسػاليب كالطػرؽ الػذم يتبعيػا االحػتبلؿ ضػد القضػية
الفمسطينية كشعبيا خبلؿ العدكاف.
 -1تبػػيف دكر الدبمكماسػػية اإلس ػرائيمية فػػي حشػػد ال ػرأم العػػاـ الػػدكلي خػػبلؿ عػػدكانيا ،كالػػذم مػػف شػػأنو
الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ.

0.2

منيجية الدراسة:
نظ انر ألف الظكاىر السياسية كاالجتماعية ظكاىر مركبة كمعقدة كمتعددة األبعػاد ،بمػا يحػكؿ دكف

د ارسػػػتيا مػػػف خػ ػػبلؿ مػ ػػنيج كاحػػػد د ارسػ ػػة متكاممػ ػػة ،فقػػػد أخػػػذت الدارسػػػة بمػ ػػا يعػ ػػرؼ بأسػ ػػمكب التكامػ ػػؿ
المنياجي ،الذم ال يعتمد عمى منياج معيف ،كانما يستفيد مف مناىج عدة.

2

اإلطار العام للدراسة 

الفصل األول
وبصفة خاصة ،فقد اعتمدت الدارسة عمى الربط بيف مناىج ثالثة ،وىي:

 -3المنيج الوصفي التحميمي :لدارسة أم ظاىرة فإنو البد مف كصػفيا كتشخيصػيا ،كىنػا سػكؼ سػيتـ
كصػػؼ ظ ػكاىر عػػدة "الدبمكماسػػية اإلس ػرائيمية كاألمػػف القػػكمي كعبلقػػتيـ يبعضػػيـ الػػبعض" ،كسػػكؼ
نسػػمط الضػػك عمػػى مختمػػؼ جكانػػب كػػؿ منيػػا ،كىػػذا يتطمػػب جمػػع المعمكمػػات حػػكؿ الظػػاىرة الم ػراد
كمان ككيفػان ،كسػيتـ تكظيػؼ ىػذا
دارستيا كاالىتماـ بكصفيا كصفان دقيقان ،كالتعبير عنيا تعبي انر شامبلن ّ
المنيج في ىذه الدارسة مػف خػبلؿ كصػؼ المتغيػرات التػي يتضػمنيا المكضػكع ،مػف خػبلؿ تعريفيػا
كخصائص ػ ػػيا كأى ػ ػػدافيا ككظائفي ػ ػػا ،كذل ػ ػػؾ بص ػ ػػكرة دقيق ػ ػػة كش ػ ػػاممة ،إل ػ ػػى جان ػ ػػب تحمي ػ ػػؿ ظ ػ ػػاىرتي
(الدبمكماسػػية كاألمػػف القػػكمي) لمكصػػكؿ إلػػى صػػكرة متكاممػػة عػػف عبلقتيمػػا كمػػدل ت ػرابطيـ لتحقيػػؽ
األىداؼ.
 -1منيج المصمحة القومية :كىذا المػنيج يعتبػر أف السػعي نحػك تحقيػؽ المصػمحة القكميػة لمدكلػة ىػك
اليدؼ النيائي كالمستمر لسياستيا الخارجية ،بمعنى أف المصمحة القكمية ىي محػكر االرتكػاز ،أك
القكة الرئيسية المحركة لمسياسػة الخارجيػة إلسػرائيؿ ،كينسػب إلػى ىػذا المػنيج فػي التحميػؿ عػدد مػف
المزايا منيا (ىكيدم:)11-11 :2008 ،
أ -كانت فكرة األمف اإلسرائيمي تكضح جانب االستمرار في السياسات الخارجية إلسرائيؿ ،رغػـ التبػدؿ
الذم قد يصيب الزعامات السياسية ،أك التحكؿ الذم يحدث.
ب -في نمط األيديكلكجية المسيطرة عمى العمؿ السياسػي كالدبمكماسػي فػي داخػؿ الكيػاف اإلسػرائيمي ،أك
في نماذج القيـ السياسية السائدة لمحفاظ عمى األمف القكمي.
ت -إف ىذه المنيجية عمؿ عمى تجريػد أىػداؼ السياسػات الخارجيػة إلسػرائيؿ مػف التبريػرات المفتعمػة أك
الكاقعية التي تحاكؿ أف تنسبيا إلى ىذه الدبمكماسية ،كذلؾ ككسيمة لتحقيؽ األمف إلسرائيؿ.
 -1مػػنيج صػػنع القػػرار :تتضػػمف عمميػػة صػػنع الق ػرار كمػػنيج لتحميػػؿ السياسػػة الخارجيػػة اإلس ػرائيمية،
كعممية إعداد القرار التي تيدؼ إلى صياغة كتحديد المكضكعات المستقبمية التي يعالجيػا صػانعكا
القػرار ،كتعتبػػر ىػػي المرحمػػة المحكريػػة فػػي العمميػػات السياسػػية ،كىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ تريػػد
تنفيػػذىا السياسػػة الخارجيػػة لمدكلػػة لتخطػػي الح ػكاجز التػػي تفصػػؿ األىػػداؼ باإلمكانيػػات ،كىػػك مػػا
يسعى إليو صناع القرار.
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0.3

حدود الدراسة:

أ -الحد المكانی:
يتناكؿ الدبمكماسية كعبلقتو باألمف اإلسرائيمي في كؿ مكاف.
ب -الحد الزمانی:
سيتـ دراسة دكر الدبمكماسية اإلسرائيمية في الحفاظ عمػى أمػف إسػرائيؿ خػبلؿ االعتػدا ات عمػى
قطاع غزة أعكاـ (.)1134 ،1131 ،1118
ت -الحد الموضوعي:
يركز عمى النطاؽ المكضكعي لدكر الدبمكماسية ،كأنرىما في تحقيؽ األمف القكمي اإلسرائيمي.

0.4

مصطمحات الدراسة:

أوًلً :تعريؼ الدبموماسية:
"الدبمكماسية ىي عممية سياسية ترتبط مباشرة بإدارة كتكجيػو العبلقػات الخارجيػة لمػدكؿ كالشػعكب
ممػػا يخػػدـ مصػػالحيا ،كىػػي تجػػؿ لمعبلقػػات الدكليػػة فػػي مسػػتكاىا السياسػػي القػػائـ عمػػى مجمكعػػة القكاعػػد
كاألعػراؼ الدكليػػة اليادفػػة إلػػى تنظػػيـ التعامػػؿ بػػيف أشػػخاص القػػانكف الػػدكلي ،كتبيػػاف الحقػػكؽ كالكاجبػػات
كالتزامات كامتيازات ىؤال األشخاص ،مع تبياف شركط عمميـ ككظائفيـ اليادفػة لمتكفيػؽ بػيف المصػالح
المتباينة سكا كاف ذلؾ في زمف السمـ أـ في زمف الحرب" (سمكحي.)1:3971 ،
كع ػػرؼ الدبمكماس ػػية ال ػػدكتكر -س ػػعيد "بأني ػػا مجمكع ػػة المف ػػاىيـ كالقكاع ػػد كاإلجػ ػ ار ات كالم ارس ػػـ
كالمؤسس ػ ػػات كاألع ػ ػ ػراؼ الدكلي ػ ػػة التػػ ػػي ت ػ ػػنظـ العبلقػػ ػػات ب ػ ػػيف ال ػ ػػدكؿ كالمنظم ػ ػػات الدكليػػ ػػة كالممنمػػ ػػيف
الدبمكماسػػييف ،بيػػدؼ خدمػػة المصػػالح العميػػا (األمنيػػة كاالقتصػػادية) كالسياسػػات العامػػة ،كعقػػد االتفاقػػات
كالمعاىدات الدكلية" (سعيد.)31-33 :1119 ،
ثانياً :تعريؼ األمف قومي:
عرؼ األمف القػكمي عمػى أنػو "مجمكعػة مػف اإلجػ ار ات التػي تتخػذىا الدكلػة كفػؽ خطػة تنمكيػة
شاممة لحماية مصالحيا الداخمية كالخارجية مف أم تيديد ،كبما يضمف تحقيؽ أىدافيا كغاياتيا القكمية"
(حبيب.)73:1131 ،
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ويعرؼ األمف القومي كثير مف الباحثيف منيـ:

أمػػيف ىكيػػدم :بأنيػػا "اإلج ػ ار ات الت ػػي تتخػػذىا الدكلػػة فػػي حػ ػدكد طاقتيػػا لمحفػػاظ عمػػى كياني ػػا
كمصالحيا في الحاضر كالمستقبؿ ،مع مراعاة المتغيرات اإلقميمية كالدكلية" (ىكيدم.)18:3993 ،
كيعػ ػػرؼ السػ ػػفير– محمػ ػػد البسػ ػػيكني :بػ ػػأف "األمػ ػػف اإلس ػ ػرائيمي يركػ ػػز جػ ػػز منػ ػػو عمػ ػػى الجانػ ػػب
الخارجي ،كجز منو عمى الجانب الداخمي ،كجز آخر يكازف بيف الداخؿ كالخػارج كىػك األمػر المطمػكب
تحقيق ػػو ،كيقػ ػػاس مفيػػػكـ األمػػػف اإلس ػ ػرائيمي مػػػف المس ػػألة العسػ ػػكرية إلػػػى األبعػ ػػاد االقتصػ ػػادية كالنقافيػػػة
كاالجتماعية بما في ذلؾ العدالة كالتنمية كالكحدة الكطنية" (البسيكني ،مجمة النصر)2010 ،
ثالثاً :تعريؼ األمف اإلسرائيمي:
اعتبػػر تسػػفي شػػكر "أف الكضػػع الػػدفاعي لدكلػػة إس ػرائيؿ يختمػػؼ عػػف كضػػع معظػػـ أمػػـ العػػالـ،
فالتيديػػد العسػػكرم المسػػتمر منػػذ إقامػػة إس ػرائيؿ مػػف جانػػب الػػدكؿ العربيػػة يضػػع أماميػػا مشػػكمة كجػػكد
أساسػية ،كيمػزـ بإقامػػة قػكة عسػكرية تكػػكف قكيػة بمػػا فيػو الكفايػة لمكاجيػػة ىػذا التيديػد كالتصػػدم لػو ،كمػػا
يعتبر أنو "ال تكجد دكلة في العالـ تعتبر مسألة األمف القكمي حيكية لكجكدىا كما ىػي إلسػرائيؿ ،حيػث
أف مسػػألة األمػػف القػػكمي بالنسػػبة ليػػا ليسػػت مسػػألة كجػػكد قػػكمي فحسػػب ،بػػؿ ىػػي مسػػألة حيػػاة أك مػػكت
بالنسػػبة لمكاطنييػػا ،كال يكجػػد مكػػاف فػػي العػػالـ ينطبػػؽ عميػػو قػػكؿ جػػكف كينػػدم ،أف األمػػف القػػكمي يبقػػى
مجػػاؿ النشػػاط ،حيػػث "أف خطػػأ كاحػ نػدا بإمكانػػو قتمنػػا" بػػأكنر ممػػا ينطبػػؽ عمػػى إس ػرائيؿ ،ف ػاألمف القػػكمي
اإلسرائيمي ىك منع نشكب حػرب مػف مكقػؼ التعػادؿ دكف التنػازؿ عػف كنػكز قكميػة مػف الدرجػة األكلػى،
كأحد أىـ الكسائؿ لمنػع نشػكب الحػرب خػارج إطػار القػكة البحنيػة ىػك تجميػد حمفػا كمصػدر لمسػاعدات
كحد أدنى" (مرتضي.)16:2006 ،
رابعاً :اتخاذ صنع القرار:
"ىػػي أحػػد اسػػتراتيجيات التفكيػػر المركبػػة التػػي يػػتـ بمكجبيػػا تحديػػد المشػػكمة ،كالبحػػث عػػف أنسػػب
الحمكؿ ليا عف طريؽ المفاضمة كالمكضكعية بيف عدد مف البدائؿ كاالختيػار الحػذر كالمػدرؾ ،كاليػادؼ
لحؿ المشكمة التي مف أجميا تـ صنع القرار" (ليمة أحمد)1:2014 ،
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خامساً :المقاومة الفمسطينية:

"المقاكمة الفمسطينية ىك مصطمح يشير إلى الحراؾ كالسياسات كالدعكات كالعمميات التي تدعك
أك تدعـ مقاكمة االحتبلؿ كاالضطياد كاالستعمار الصػييكني لمفمسػطينييف كاألرض الفمسػطينية كتسػعى
لرفعػػو ،كيسػػتخدـ المصػػطمح لكصػػؼ تحركػػات فمسػػطينية متنكعػػة تت ػراكح بػػيف المقاكمػػة المدنيػػة ،الشػػعبية
كالمسمحة" (منظمة التحرير.)1979 ،
سادساً :القوى الدولية:
ىػػي دكلػػة لػػدييا القػػدرة عمػػى فػػرض نفكذىػػا عالميػان ،ممػػا يميػػز القػػكل العظمػػى ىػػك امتبلكيػػا لقػػكة
اقتصادية كعسكرية كدبمكماسػية كنقافيػة تسػمح ليػا بفػرض رأييػا عمػى األمػـ األصػغر منيػا قبػؿ اتخاذىػا
أم خطكة مف تمقا نفسيا.
ليعبر عف أعظـ قكل في أكركبا في الفترة التي تمػت
كأكؿ مف استخدـ مصطمح "القكة العظمى" ّ
الحقب ػػة النابميكني ػػة ،كمن ػػذ ذل ػػؾ الح ػػيف تعاقب ػػت الق ػػكة مػ ػرات عدي ػػدة ،كك ػػاف أكنرى ػػا إن ػػارة خ ػػبلؿ الحػ ػربيف
العػالميتيف األكلػػى كالنانيػػة ،فػػي حػػيف اعتبػػرت بعػػض األمػػـ كقػػكل عظمػػى بشػػكؿ كبيػػر ،إال أنػػو لػػـ يكجػػد
ىناؾ قائمة محددة تؤكؿ إلى نقاش مستمر.
سابعاً :الحرب:
ىػي نػزاع مسػػمح تبػادلي بػػيف دكلتػػيف أك أكنػػر مػف الكيانػػات غيػػر المنسػجمة ،حيػػث اليػػدؼ منيػػا
ىػػك إعػػادة تنظػػيـ الجغرافيػػة السياسػػية لمحصػػكؿ عمػػى نتػػائج مرجػػكة كمصػػممة بشػػكؿ ذاتػػي .قػػاؿ المنظػػر
العسػػكرم البركسػػي "كػػارؿ فػػكف كبلكزفيتػػز" فػػي كتابػػو عػػف الحػػرب أنيػػا "عمميػػات مسػػتمرة مػػف العبلقػػات
السياسية ،كلكنيا تقكـ عمى كسائؿ مختمفة" ،كتعد الحرب ىي عبارة عف تفاعػؿ بػيف اننػيف أك أكنػر مػف
القكل المتعارضة كالتي لدييا "صراع في الرغبات" ،كيستخدـ ىػذا المصػطمح أيضػان كرمػز لمصػراع غيػر
العسكرم ،منؿ الحرب الطبقية.
ال تعػػد الحػػرب بالضػػركرة أف تكػػكف احػػتبلالن أك قػػتبلن أك إبػػادة جماعيػػة بسػػبب طبيعػػة المعاممػػة
بالمنؿ كنتيجة لمعنؼ ،أك الطبيعة المنظمة لمكحدات المتكرطة.
أ -الحػػرب األىميػػة :ىػػي حػػرب بػػيف الفصػػائؿ لم ػكاطني بمػػد كاحػػد (كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي الحػػرب األىميػػة
األمريكية) ،أك بشكؿ آخر ىي نزاع بيف دكلتيف تـ إنشاؤىما مف أصؿ كاحد كمتّحد سابقان.
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ب -الحرب بالككالة :ىي حرب تنتج عندما تستعيف قكتيف بأطراؼ نالنة كبدائؿ لقتػاؿ بعضػيـ الػبعض
بشكؿ مباشر (كارؿ فكف كبلكزفيتز.)77:3979 ،
ثامناً :المفاوضات:
تعريؼ التفاكض ،ىك النشاط الذم يتضمف مشاركة طرفيف أك أكنر (أفراد ،مجمكعات ،كفػكد)،
في إطار السعي إليجاد حؿ مرض غير عنيؼ لقضية تيـ الطرفيف ،مع األخذ بعيف االعتبار كاقع كؿ
منيما.
يعػػرؼ بػػكؿ ) (Poolالتفػػاكض باالسػػتناد عمػػى المي ػزات التػػي يتحمػػى بي ػا المفػػاكض ،حيػػث أنػػو
جعػػؿ منيػػا جػػكىر العمميػػة التفاكضػػية ،كيقػػكؿ فػػي ىػػذا الشػػأف أف "المفػػاكض الجيػػد ىػػك ذاؾ الػػذم يمتمػػؾ
سرعة البديية ،لكف مع ذلؾ فيك يتميز بصبر غير محدكد ،يعرؼ كيؼ يككف متكاضعان كحازمان في آف
كاحد ،يعرؼ كيؼ يراكغ دكف أف يككف كاذب ،يعرؼ كيػؼ يجعػؿ الشػركا يػأتمنكف بػو دكف أف يبػادليـ
الشي ذاتو" (بكؿ .)1:1996 ،pool
تاسعاً :تعريؼ العدواف:
عػرؼ العػػدكاف مػػف كجيػت نظػػر مجمػػس األمػػف إلػى أف العػػدكاف كقػػد جػػا فػي الػػنص [ ]3تعريفػػا لمعػػدكاف
مايمي:
 -3في المادة ()1
"العػدكاف ىػك اسػتعماؿ القػكة المسػمحة مػف قبػؿ دكلػة مػا ضػد سػيادة دكلػة أخػرل أك سػبلمتيا اإلقميميػة أك
استقبلليا السياسي ،أك بأية صكرة أخرل تتنافى مع ميناؽ األمـ المتحدة ،كفقا لنص ىذا التعريؼ.
 -1في المادة ()1
تنطبػػؽ صػػفة العمػػؿ العػػدكاني عمػػى أم مػػف األعمػػاؿ التاليػػة ،سػكا بػػإعبلف حػػرب أك بدكنػػو ،كذلػػؾ دكف
إخبلؿ بأحكاـ المادة  1كطبقا ليا:
(أ) قياـ القكات المسمحة لدكلة ما بغزك إقميـ دكلة أخرل أك اليجكـ عميػو ،أك أم احػتبلؿ عسػكرم ،كلػك
مؤقتا ،ينجـ عف منؿ ىذا الغزك أك اليجكـ ،أك أم ضـ إلقميـ دكلة أخرل أك لجز منو باستعماؿ القكة
(ب) قيػػاـ القػكات المسػػمحة لدكلػػة مػػا بقػػذؼ إقمػػيـ دكلػػة أخػػرل بالقنابػػؿ ،أك اسػػتعماؿ دكلػة مػػا أيػػة أسػػمحة
ضد إقميـ دكلة أخرل" (االمـ المتحدة)1974 ،
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عاشرً :األمـ المتحدة:
ا

منظمػػة عالميػػة تضػػـ فػػي عضػػكيتيا جميػػع دكؿ العػػالـ المسػػتقمة تقريب ػان ،تأسسػػت منظمػػة األمػػـ
المتح ػػدة بت ػػاريخ  24أكت ػػكبر  1945ف ػػي مدين ػػة س ػػاف فرانسيس ػػكك ،كاليفكرني ػػا األمريكي ػػة ،تبعػ ػان لم ػػؤتمر
"دكمبارتكف أككس" الذم عقد في العاصمة كاشنطف مف ( )1919إلى عاـ ( ،)1945كاف يكجد منظمة
شبيية بمنظمة األمـ المتحدة تدعي "عصبة األمـ" إال أنيا فشمت في مياميا خصكصان بعد قياـ الحرب
العالمي ػػة الناني ػػة ،م ػػا أدل إل ػػى نش ػػك األم ػػـ المتح ػػدة بع ػػد انتص ػػار الحمف ػػا  ،كت ػػـ إلغ ػػا عص ػػبة األم ػػـ،
كعضكية األمـ المتحدة مفتكحة أماـ كؿ الدكؿ المحبة لمسػبلـ التػي تقبػؿ الت ازمػات مينػاؽ األمػـ المتحػدة
كحكميػػا ،كمن ػػذ  14تم ػػكز س ػػنة  2011بع ػػد تقس ػػيـ السػػكداف أص ػػبح ىن ػػاؾ ( )193دكل ػػة كأعض ػػا ف ػػي
المنظمة (األمـ المتحدة).

0.5

الدراسات السابقة:

 0.5.0دراسات فمسطينية:
 -0دراسػػة ريػػـ نتيػػؿ ( )8001بعن ػواف" :الدبموماسػػية وفػػف التفػػاوض عمػػى اتخػػاذ الق ػرار السياسػػي"،
فمسطيف ،جامعة األزىر -غزة.
ى ػػدفت الد ارس ػػة لمباحن ػػة ف ػػي ق ار تي ػػا ح ػػكؿ الدبمكماس ػػية كت ػػاريخ العبلق ػػات الدبمكماس ػػية كأنػ ػكاع
الدبمكماسية المعاصرة ،كما تحدنت أيضان عف أجيزة الدكلة المركزية المختصة في العبلقات الدبمكماسية
كمعايير اختيار الممنميف الدبمكماسييف كتعيينيـ ،كىدفت الدارسة إلى إبراز دكر الكسائؿ الدبمكماسية في
إدارة األزمات كحؿ المنازعات ،كذلؾ مف خبلؿ تسميط الضك عمى المفاكضػات كػأداة دبمكماسػية لتنفيػذ
الق اررات السياسية الخارجية.
أوًلً :النتائج الذي توصمت إلييا الدراسة:
تكصمت الدارسة إلى استنتاجات أنبتت صحة الفرضيات ،كىي عمى النحك اآلتي:
 .3أف الدبمكماسية كفف التفاكض عمى ارتباط كنيؽ ،حيث أف النشػاط الدبمكماسػي يعػرؼ بأنػو فػف إدارة
المفاكضػػات كعقػػد المعاىػػدات بػػيف الػػدكؿ ،حيػػث ال يمكػػف خػػكض العمميػػة التفاكضػػية بػػدكف كجػػكد
الدبمكماسية.

33

اإلطار العام للدراسة 

الفصل األول

 .1أف البعنات الدبمكماسية تمعب دك انر ىامان في العبلقات الدكلية ،كما أف ىذا الدكر لو أىمية كبرل في
تجنيػػب العػػالـ العديػػد مػػف الحػػركب كاألزمػػات ،كالتػػي قػػد تنشػػأ نتيجػػة سػػك تفػػاىـ قػػد يػػؤدم إلػػى تػػأزـ
العبلقػػات بػػيف الػػدكؿ ،كمػػا أف التكػػكيف السياسػػي لمممنمػػيف الدبمكماسػػييف لػػو نتائجػػو اإليجابيػػة عمػػى
الصعيد الداخمي ،كعمى الصعيد الخارجي سكا .
ثانياً :التوصيات الذي توصمت إلييا الدراسة:
 .3إنشػا م اركػػز خاصػة إلدارة األزمػػات ،كالعمػؿ عمػػى تػدريب القػػائميف عمػى حػػؿ األزمػات ،مػػف حيػػث:
التخط ػػيط الجي ػػد لعممي ػػة التف ػػاكض ،اإلع ػػداد الجي ػػد لي ػػا ،في ػػـ الخط ػػط التفاكض ػػية ،كاختي ػػار الكق ػػت
المناسب الستخداـ كؿ خطة.
 .1يجب عمى الدكؿ االىتماـ بتككيف الكفكد التفاكضية كالبعنات الدبمكماسية أك القنصمية ،بما يتناسػب
مع األزمات ،كأف يكػكف ضػمف أعضػا البعنػة أك الكفػد التفاكضػي ،خبيػر نفسػي ،إلػى جانػب خبيػر
إستراتيجي كخبير عسكرم كتحضيرىـ لمكاجية أم أزمة أك مشكمة بكامؿ جاىزيتيـ.
 -8دراسة أنور ،صالح ،)2014( ،بعنواف" :التحػوًلت فػي مفيػوـ األمػف اإلسػرائيمي فػي ظػؿ صػدور
اإلسالـ السياسي" ،جامعة األزىر -غزة.
ى ػػدفت الد ارس ػػة لمباح ػػث ف ػػي ق ار ت ػػو ح ػػكؿ مفي ػػكـ األم ػػف اإلسػ ػرائيمي ف ػػي ظ ػػؿ ص ػػعكد اإلس ػػبلـ
السياسي لمحكـ في مصر كمكقؼ حركة اإلخكاف المسمميف مف إسرائيؿ قبػؿ كبعػد كصػكليا لسػدة الحكػـ
عمى اعتبار أنيا تمنػؿ اإلسػبلـ السياسػي ،فقػد تناكلػت الد ارسػة مفيػكـ األمػف اإلسػرائيمي كالتحػكالت التػي
ػر الرتباطػو
طػرأت عميػو عمػى اعتبػار أف األمػف مػف المفػاىيـ النابتػة فػي الفكػر السياسػي اإلسػرائيمي ،نظ ان
بطبيعة كجكدىا فػي المنطقػة ،حيػث خمصػت الد ارسػة إلػى أنػو لػـ يحػدث تحػكالت جكىريػة عمػى المفػاىيـ
األمنيػػة اإلسػرائيمية فػػي ظػػؿ التغيػرات السياسػػية لمػػدكؿ العربػػي بشػػكؿ عػػاـ كضػػعت إسػػتراتيجيتيا األمنيػػة
عمػػى أسػػاس إشػػغاؿ كاقحػػاـ الجيػػكش العربيػػة فػػي السياسػػة الداخميػػة فػػي البمػػداف العربيػػة ،ممػػا يسػػبب فػػي
إضػػعافيا ،كتشػػتيت قػػدراتيا العسػػكرية ،كخاصػػة س ػػكريا كمصػػر الػػذم يمتمكػػاف عقيػػدة عسػػكرية معادي ػػة
إلسرائيؿ.
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أوًًل :النتائج والتوصيات الذي توصمت إلييا الدراسة:

 .3أنو لـ يحدث تحكالت جكىرية عمى مفيكـ األمف اإلسرائيمي في ظؿ ما يسمى بالربيع العربي بشكؿ
عاـ كظؿ صعكد اإلسبلـ السياسي لسدة الحكـ.
 .1أف إسػرائيؿ كضػػعت إسػػتراتيجيتيا األمنيػػة عمػػى أسػػاس إشػػغاؿ كاقحػػاـ الجيػػكش العربيػػة فػػي السياسػػة
الداخميػػة ليػػذه الػػدكؿ ،ممػػا يسػػبب ف ػي إضػػعافيا كتشػػتيت قػػدرتيا العسػػكرية خاصػػة الجػػيش السػػكرم
كالمصرم عمى اعتبار أنيما يمتمكاف عقيدة عسكرية معادية إلسرائيؿ ،كىذا ليس بجديػد فقػد عممػت
إسػ ػرائيؿ عم ػػى إحػ ػراز تف ػػكؽ عس ػػكرم كتكنكل ػػكجي لمج ػػيش اإلسػ ػرائيمي ف ػػي مقاب ػػؿ الجي ػػكش العربي ػػة
مجتمعة ،بؿ عممت عمى إضعاؼ الجيكش العربية كتقكيض قدرتيا العسكرية.
 -1دراسة باسػؿ ،خضػر ،)2014( ،بعنػواف" :أثػر التحػوؿ فػي مفيػوـ القػوـ عمػى العالقػات الدوليػة
(الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي نموذجاً)" ،جامعة األزىر -غزة.
ىػػدفت الد ارسػػة لمباحػػث فػػي ق ار تػػو حػػكؿ مفيػػكـ القػػكة بعػػدة تح ػكالت مػػف بدايػػة اسػػتخداميا فػػي
العبلقات الدكليػة ،كتحػكالت القػكة اإلسػرائيمية ،كأنرىػا عمػى الصػراع الفمسػطيني اإلسػرائيمي ،كأكصػبل إلػى
أف إلسػرائيؿ عناصػر خاصػػة لقكتيػا فمػنبلن المنظمػػة الصػييكنية عنصػر ميػػـ إلسػرائيؿ ،كأيضػان التحػػالؼ
االستراتيجي مع الكاليات المتحدة ميـ مف عناصر القكة ،كاستخدمت مع الفمسػطينييف كافػة أشػكاؿ القػكة
بحيث تبدك ككأنيا المسطرة عمى كافة مجريات الصراع ،فكانت تتكػكف مػف عنصػر كشػكؿ كاحػد ،فكػاف
العنصػ ػػر ىػػػك الجػػػيش كالشػ ػػكؿ ىػػػك الحػ ػػرب ،كتػػػـ د ارسػ ػػة الق ػػكة الفمسػ ػػطينية كالق ػػكة اإلس ػ ػرائيمية ،ككيفيػػػة
اسػػتخداميا ألشػػكاؿ القػػكة الحدينػػة ،كىنػػاؾ عػػدة عناصػػر لمقػػكة اإلس ػرائيمية كعػػدة أشػػكاؿ كمنيػػا التحػػالؼ
كاالقتصاد كالقكة العسكرية ،كىناؾ كانت عدة عناصر جعمت إسرائيؿ قكية ،كتـ استخداـ ىػذه العناصػر
بعدة أشكاؿ مف أىميا شف الحركب عمى الفمسطينييف ،مما جعمت الطرؼ الفمسػطيني ضػعيؼ فػي تمػؾ
الحالة.
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أوًًل :النتائج الذي توصمت إلييا الدراسة:

 .3تبحػػث الػػدكؿ بشػػكؿ مسػػتمر عػػف زيػػادة عناصػػر كأشػػكاؿ قكتيػػا بشػػكؿ ال يتكقػػؼ ،حتػػى كاف كصػػمت
أعمى درجات القكة ،كيككف البحث عف القكة عمكديان كأفقيان ،فمنبلن الكاليات المتحػدة تبحػث عػف القػكة
بشػػكؿ عمػػكدم ،كىػػك السػػعي لزيػػادة كتضػػخيـ قكتيػػا العسػػكرية كاالقتصػػادية كغيرىػػا ،كتسػػعى أيض ػان
لزيادة قكتيا بشكؿ أفقي ،كىك زيادة مجاالت كأنكاع القكة ،بحيث أنيػا عنػدما كصػمت إلػى أعمػى قػكة
عسكرية كاقتصادية بدأت في البحث عف أشكاؿ أخرل لمقكة منؿ القكة الناعمة كالقكة االفتراضية.
 .1عند ظيكر شكؿ أك عنصر جديد لمقكة فػإف ذلػؾ ال يم ِػغ مػا سػبقيا مػف أشػكاؿ كعناصػر ،فمػنبلن منػذ
العصكر األكلى عرفت البشرية عنصر القكة العسكرية كاستخداميا مف خبلؿ الحرب ،كرغـ التطػكر
الكبير عمى عناصر كأشكاؿ القكة ،إال أنػو لػـ يمغػي أم عنصػر أك شػكؿ لمقػكة ،كلكػف مػا حػدث ىػك
ضعؼ أىمية بعض العناصر كزيادة أىمية عناصر أخرل ،فمنبلن ازدت أىمية العنصر االقتصادم
مازؿ العنصراف ضمف عناصر القكة ،كالقكة الناعمة ليػا دكر كبيػر
كضعفت أىمية الحركب ،كلكف ا
مكمػؿ لؤلشػكاؿ األخػرل
في زيادة قكة الدكلة كنفكذىا كسيطرتيا عمى الدكؿّ ،
كتعد شكبلن جديدان لمقكة ّ
منؿ القكة الصمبة كاالفتراضية.
ثانياً :التوصيات الذي توصمت إلييا الدراسة:
 .3في كؿ عصر مف العصكر كاف ينظر لمقػكة بشػكؿ مختمػؼ كالقػكة فػي حالػة تطػكر ،كمػف ىنػا يجػب
عمػى الفمسػػطينييف أف ال يتكقفػػكف عنػػد العامػػؿ العسػكرم كاالقتصػػادم لمقػػكة ،فمػػف الممكػػف أف يبحنػكا
ػددا
عف عناصر كأشكاؿ لمقكة حدينة تمكنيـ مف مكاجية االحتبلؿ اإلسػرائيمي ،فػالقكة لػيس شػيئا مح ن
فيي كؿ شي يمكف مف خبللو التأنير عمى االحتبلؿ.
 .1إف الديمقراطية داخؿ أم نظاـ سياسي ىي أساس قكة ىذا النظاـ ،كالمناؿ كاضح كىك اإلسرائيمييف،
فإف ديمقراطيتيـ ىي سبب قكة نظاميـ السياسي ،كلذلؾ يجب عمى الفمسطينييف تطبيؽ الديمقراطية
بشكؿ مستمر ،كتنشئة الشعب عمى النقافة الديمقراطية ،كذلؾ مػف أجػؿ زيػادة قػكة النظػاـ السياسػي،
كيجػػب فػػي البدايػػة أف تقػػكـ الفصػػائؿ الفمسػػطينية بإنيػػا االنقسػػاـ كعقػػد انتخابػات تشػريعية كرئاسػػية،
عنصر أساسيان مف عناصر قكة
ذلؾ أساس أم نظاـ سياسي قكم ،حيث تعتبر قكة النظاـ السياسي
ان
الدكلة.
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ػافز لتحقيػػؽ المزيػػد مػػف النجاحػػات الفمسػػطينية فػػي ىػػذا
 .1إف تحقيػػؽ النجػػاح فػػي الدبمكماسػػية يعتبػػر حػ ان
المجػػاؿ كغيػػره مػػف المجػػاالت ،فيجػػب اسػػتغبلؿ ىػػذا النجػػاح كحػػافز لمبحػػث عػػف أشػػكاؿ كمجػػاالت
جديدة لمقكة الفمسطينية يمكنيـ مف خبلليا مكاجية االحتبلؿ.
 -1دراسػػة إب ػراىيـ ،حبيػػب ،)2010( ،بعن ػواف" :أصػػوؿ دراسػػات األمػػف القػػومي" ،أكاديميػػة فمسػػطيف
لمعموـ األمنية ،فمسطيف.
ى ػ ػػدفت الد ارس ػ ػػة لمباح ػ ػػث إبػ ػ ػراىيـ حبي ػ ػػب ق ار ت ػ ػػو ح ػ ػػكؿ األم ػ ػػف الق ػ ػػكمي ،كتعريفات ػ ػػو ،كأسس ػ ػػو،
كاإلج ار ات التي تتخذىا الدكلػة كفػؽ خطػة تنمكيػة شػاممة لحمايػة مصػالحيا الداخميػة كالخارجيػة مػف أم
تيدي ػػد ،كبم ػػا يض ػػمف تحقي ػػؽ أى ػػدافيا كغاياتي ػػا القكمي ػػة ،كتناكل ػػت الد ارس ػػة الت ػػأنيرات المختمف ػػة لممقاكم ػػة
الفمس ػػطينية عم ػػى األم ػػف الق ػػكمي (اإلسػ ػرائيمي) م ػػف خ ػػبلؿ نماني ػػة مح ػػاكر أساس ػػية فدرس ػػت الت ػػأنيرات
السياس ػػية ،كالديمكغرافيػ ػة ،كالعس ػػكرية ،كاالقتص ػػادية ،كاإلعبلمي ػػة ،كاالجتماعي ػػة ،كالنفس ػػية ،كاألخبلقي ػػة،
أخير التأنيرات القانكنية التي أصبحت تشكؿ ىاجسان لمقيادات اإلسرائيمية أننا سفرىا إلػى الخػارج خكفػان
ك ان
مػػف تعرضػػيا لبلعتقػػاؿ ،بسػػبب الػػدعاكل القانكنيػػة المرفكعػػة ضػػدىا فػػي العديػػد مػػف الػػدكؿ األكركبي ػػة،
كركزت الدراسة عمى الفترة الزمنية الممتدة ما بيف عامي (1119-1111ـ).
أوًلً :النتائج والتوصيات الذي توصمت إلييا الدراسة:
لقػػد ظيػػر جمي ػان التػػأنيرات اإلسػػتراتيجية لممقاكمػػة الفمسػػطينية التػػي تقكدىػػا (حمػػاس) عمػػى األمػػف
القكمي (اإلسرائيمي) ،كبنا ن عمى النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ،فإنو يكصي بما يمي:
 .3تعزيز قكة المقاكمة في شتى المجاالت.
 .1التكجو نحك اعتماد المقاكمة المسمحة كخيار استراتيجي لمصراع مع (إسرائيؿ).
 .1التركيز عمى التعبئة اإلعبلمية لممجتمع الدكلي لتعرية (إسرائيؿ) أمامو.
 .4إيجاد مرجعية قانكنية لممقاكمة الفمسطينية.
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 -2دراسة لمباحث ىشاـ المغاري ( )8005بعنواف" :اإلستراتيجية العسػكرية لكػؿ مػف مصػر واسػرائيؿ
فػػي حػػرب أكتػػوبر  0641وتأثيرىػػا عمػػى نتػػائج الحػػرب دراسػػة تحميميػػة مقارنػػة" ،جامعػػة الجنػػاف،
طرابمس ،لبناف.
ىدفت الدراسة لمباحث عمى اإلستراتيجية العسكرية ،كالتي تعتبر أحد أىـ ركائز األمف القػكمي،
كقػػد َخمُػػص إلػػى أف اخػػتبلؼ نمػػكذجي إدارة كػػؿ مػػف مصػػر كاس ػرائيؿ إلدارة حػػرب ( ،)3971ممػػا م ّكػػف
األكلػػى مػػف إح ػراز النصػػر فػػي الج ػكالت األكلػػى لمحػػرب ،إال أف تغييػػر إدارة إس ػرائيؿ لمحػػرب م ّكنيػػا مػػف
تغيير دفّة األمكر ،كأشار الباحث أيضان إلى مفيكـ الدعـ الخارجي كدكافع االعتمػاد عميػو ،كب ّػيف طبيعػة
الدعـ الذم تمقتو كؿ مف مصر كاسرائيؿ خبلؿ الحرب ،مما م ّكف إسرائيؿ مف إحداث تكازف مع مصر،
كبالتالي التأنير في النتائج العسكرية النيائية لمحرب ،كقد أكصى الباحث في نياية الدراسة.
أوًًل :النتائج والتوصيات الذي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة تطكير اإلستراتيجية العسكرية العربية عبر محاكر نبلنة: .3تطكير النشاط االستخبارم.
 .1االستعداد لمحرب.
 .1ضركرة تطكير العبلقات الخارجية كتنسيقيا لتككف داعمان أساسيان خبلؿ الحػركب عمػى أسػاس تبػادؿ
المصالح كالتعامؿ بالمنؿ.

 0.5.8دراسات عربية:
 -0دراسػػة حسػػيف خمػػؼ ،موسػػى ( ،)8003بعنػواف" :محػػددات سياسػػية األمػػف القػػومي اإلس ػرائيمي"،
المركز الديمقراطي العربي ،الدراسات.
ىػػدفت الد ارسػػة عػػف تصػػدر مكضػػكع األمػػف القػػكمي قائمػػة األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية الرئيسػػة لدكلػػة
إسػرائيؿ ،حيػػث يػػتـ تحميػػؿ األكضػػاع كالمتطمبػػات الخاصػػة بيػػذه المسػػألة عمػػى أنيػػا تشػػكؿ مرادفػان لكجػػكد
الدكلة ،كيرتبط ذلؾ بالحفاظ عمى األمف القكمي اإلسرائيمي إ از المخاطر كالتيديدات الداخمية كالخارجية
مف خبلؿ العمؿ باتجاه تحميؿ المتغيرات الداخمية كالخارجيػة التػي تخضػع لمعطيػات الكاقػع الػراىف عمػى
المستكل الداخمي كاإلقميمي ،كتحكالت السياسة الدكلية.
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أوًًل :النتائج الذي توصمت إلييا الدراسة:

 .3نظريػ ػػة الػ ػػردع التػ ػػي تبنتيػ ػػا إس ػ ػرائيؿ فػ ػػي إطػ ػػار عقيػ ػػدتيا األمنيػ ػػة إلػ ػػى جانػ ػػب إسػ ػػتراتيجية الحػ ػػرب
االستباقية.
 .1مفيػكـ الحػدكد اآلمنػة ،كىػي فػي إطػار ىػذه النظريػة عبػارة عػف مفيػكـ متغيػر قابػؿ لمتبػديؿ كالتعػػديؿ
حسب متطمبات األمف اإلسرائيمي.
 .1عامػػؿ العم ػػؽ اإلس ػػتراتيجي الػػذم يع ػػد غياب ػػو حتػػى اآلف م ػػف أكب ػػر التحػػديات الت ػػي تكاج ػػو النظري ػػة
األمنية اإلستراتيجية نظ انر لمكضع الجغرافي لدكلة إسرائيؿ.
ثانياً :التوصيات الذي توصؿ إلييا:
 .3إف الربيع العربي ال يػزاؿ يمقػي بظبللػو عمػى مفػاىيـ األمػف القػكمي كاسػتراتيجياتو األمنيػة كالعسػكرية
بفقػػداف ركػػائز ميمػػة فػػي نظريػػة األمػػف اإلس ػرائيمية التػػي قامػػت لسػػنكات طكيمػػة عمػػى كجػػكد حمفػػا
إقميمييف عمى درجة مف األىمية اإلستراتيجية منؿ تركيا كمصر ،كىػذا يتطمػب التعػاطي مػع الحمػكؿ
المطركحػػة فػػي قضػػية الصػراع العربػػي اإلسػرائيمي مػػف بػػاب إدارة الصػراع كاألزمػػات كلػػيس مػػف بػػاب
إيجاد حمكؿ ،حتى كاف أدل ذلؾ في النياية إلى شف حركب جديدة.
 .1ضػػركرة ت ػػكفير إجم ػػاع اسػػتراتيجي عرب ػػي عم ػػى الغايػػات كاألى ػػداؼ العمي ػػا المشػػتركة لمفي ػػكـ األم ػػف
الجماعي العربي فػي نقافػة صػانعي السياسػة العربيػة ،كعمػى آليػات تحقيقيػا ككسػائميا ،كأيضػان تػكافر
اإلرادة السياسػػية لتفعيميػػا (فػػي مرحمػػة متقدمػػة يمكػػف كضػػع ض ػكابط كعقكبػػات يػػتـ إقرارىػػا التخاذىػػا
حيػػاؿ أيػػة دكلػػة ال تمتػػزـ باألغمبيػػة العربيػػة كىػػي نقطػػة غايػػة فػػي الصػػعكبة ،إال أنيػػا ضػػركرية فػػي
مرحمة نانية).
 .1ضػػركرة التحديػػد كالتكافػػؽ عمػػى مصػػادر التيديػػد كأكلكيػػات التػػي تيػػدد الػػدكؿ العربيػػة ،كمػػف نػػـ األمػػف
القػػكمي العربػػي ككػػؿ ،كذلػػؾ باعتبارىػػا ركيػزة أساسػػية لكػػي يبنػػي عمييمػػا أم منظػػكر عسػػكرم كأمنػػي
لمنظاـ العربي.
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 -8دراسة محمود محارب ،)2011( ،بعنواف" :عمميػة صػنع قػرار األمػف القػومي فػي إسػرائيؿ وتػأثير
المؤسسة العسكرية فييا" ،المركز العربي لألبحاث والدراسات اإلستراتيجية ،الدوحة.
ىػػدفت الد ارسػػة التركيػػز عمػػى عمميػػة صػػنع القػ اررات الخاصػػة بػاألمف القػػكمي اإلسػرائيمي ،كتقػػكـ
بسػػبر غػػكر تػػأنير كدكر المؤسسػػة العسػػكرية اإلس ػرائيمية فػػي ىػػذه العمميػػة لتحقيػػؽ ىػػذا الغػػرض ،تطػػؿ
الد ارسػػة فػػي البدايػػة عمػػى عمميػػة صػػنع الق ػرار فػػي إس ػرائيؿ ،كخاصػػة تمػػؾ المتعمقػػة ب ػاألمف القػػكمي مػػف
الناحيػػة الرسػػمية كالقانكنيػػة ،كنػػـ تعػػالج دكر المؤسسػػة العسػػكرية اإلسػرائيمية فػػي صػػكغ القػ اررات المتعمقػػة
باألمف القكمي اإلسرائيمي ،كطبيعة عبلقتيا بالمستكل المدني.
 -1دراسة أحمد الفاعوري )2010( ،بعنواف" :التحػوًلت اإلقميميػة وأثرىػا عمػى نظريػة األمػف القػومي
اإلسرائيمي في فترة ( ،)8008-8003جامعة الشرؽ األوسط ،األردف.
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تحميػػؿ العناصػػر التػػي سػػاىمت بصػػكرة أك ب ػأخرل فػػي التػػأنير عمػػى نظريػػة
األم ػػف الق ػػكمي اإلسػ ػرائيمي ،كابػ ػراز مص ػػادر التيدي ػػد سػ ػكا الداخمي ػػة الت ػػي تمن ػػؿ بالمقاكم ػػة الفمس ػػطينية،
كالخط ػػر الػػػديمكغرافي ،أك الخارجيػ ػػة منػ ػػؿ إي ػ ػراف كبرنامجيػ ػػا الن ػػككم ،كالص ػ ػكاريخ البالس ػػتية ،كاإلرىػ ػػاب
كاألصكلية اإلسبلمية عمى لبناف عاـ ( ،)2006كالعدكاف عمى غزة عاـ ( ،)2009كالنكرات العربية عاـ
( ،)2011كالتحػكالت اإلقميميػػة ،كالمنطقػػة العربيػػة كػػاف ليػػا تػػأنير عمػػى نظريػػة األمػػف القػػكمي اإلسػرائيمي
بعد (.)2006
أوًلً :النتائج الذي توصمت إلييا الدراسة:
 .3يعتبر مفيكـ األمف القكمي اإلسرائيمي مفيكمان مرنان ،فيك مفيكـ متحػرؾ يكاكػب السياسػة كالمتغيػرات
الداخمي ػػة ،كك ػػذلؾ البيئ ػػة اإلقميمي ػػة كالدكلي ػػة ،م ػػف ىن ػػا ى ػػذا المفي ػػكـ يب ػػدأ باس ػػتمرار بتبػ ػدؿ الظ ػػركؼ
السياسية كالعسكرية المحيطة.
 .1يعطي مفيكـ األمف القكمي اإلسرائيمي القدرة عمى الدفاع عف أرض محددة ،بؿ يتحقؽ عمى أساس
كدم يمنع بمعطياتو حدكث حرب أخرل إلى أف تحيف الظركؼ المناسبة.
ثانياً :التوصيات الذي توصمت إلييا الدراسة:
 .3ضػػركرة ت ػػكفير إجم ػػاع اسػػتراتيجي عرب ػػي عم ػػى الغايػػات كاألى ػػداؼ العمي ػػا المشػػتركة لمفي ػػكـ األم ػػف
الجماعي العربي في نقافػة صػانعي القػرار السياسػي فػي الػدكؿ العربيػة كعمػى آليػات تحققيػا ،كأيضػا
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تػػكفر اإلرادة السياسػػية لتفعيميػػا (فػػي مرحمػػة متقدمػػة يمكػػف كضػػع ضػكابط ليػػا ،كعقكبػػات يػػتـ إقرارىػػا
التخاذىا حياؿ األطراؼ الذم ال تمتزـ باإلجماع العربي.
 .1ضػركرة التحديػد كالتكافػػؽ عمػى مصػادر التيديػػد كأكلكياتيػا التػي تيػػدد الػدكؿ العربيػة ،كمػػف نػـ األمػػف
القػػكمي العربػػي ككػػؿ ،كذلػػؾ باعتبارىػػا ركيػزة أساسػػية ،لكػػي يبنػػي عمييػػا أم منظػػكر عسػػكرم كامنػػي
لمنظاـ العربي.

 0.5.1دراسات أجنبية :مترجمة
 -0دراسػػة المعيػػد اإلس ػرائيمي لمسياسػػات الخارجيػػة ،)2015( ،بعن ػواف" :قػػانوف السياسػػة الخارجيػػة
اإلسرائيمية وسيمة لمقوة الدبموماسية اإلسػرائيمية" ،وزارة الخارجيػة اإلسػرائيمية ،ترجمػة مركػز يافػا
لمدراسات.
ىػػدفت الد ارسػػة عػػف ضػػعؼ المنظكمػػة الخارجيػػة اإلس ػرائيمية أمػػاـ المس ػتكل السياسػػي ،كالغيػػاب
الكامؿ لمرقابة ،كعدـ كجكد قيادة حكيمة ،ككجكد مشكبلت في المكازنات كالطاقـ البشرم ،كضعفيا أماـ
المنظكمػػة األمنيػػة ،كيجػػب عمييػػا أف تعػػزز المكانػػة األمنيػػة لدكلػػة إس ػرائيؿ عبػػر المنظكمػػة الدبمكماسػػية
اإلسرائيمية ،كيجب أف يككف ىناؾ تساؤؿ ما ىك احتماالت تغيير القانكف الدبمكماسي ،ككيػؼ يمكػف أف
ينجح القانكف الجديد كنستطيع تعزيز المكانة الدبمكماسية في ظؿ غياب القانكف.
وكانت توصيات دراسة المعيد:
 .3بمػػكرة رؤيػػة سياسػػية خارجيػػة منظمػػة ككاضػػحة إلس ػرائيؿ كتحػػدد م ػكاطف الخمػػؿ ،كامكانيػػة التحػػدينات
لمنظكمة العمؿ في ك ازرة الخارجية اإلسرائيمية.
 .1كضػع اقتػراح كحمػكؿ لمنظكمػة العمػؿ الدبمكماسػي ،كتأسػيس ىيئػة استشػارية لػك ازرة الداخميػة ،كتكػػكف
خاصة بيا ،كتابعة لمحككمة لنتمكف بالتقدـ بجكىر السياسة.
 .1تغيير النظرة القديمة في التعامؿ مع ييكد الميجر.
 .4تغييػػر النقػػاش فػػي الكنيسػػت بمػػا يخػػص السياسػػة الخارجيػػة ،كيجػػب كضػػع اقت ارحػػات كحمػػكؿ لػػيس
عكائؽ.
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 -8دراسػػة رآووت ،)2007( ،بعن ػواف" :إعػػادة تنظػػيـ السياسػػة الخارجيػػة فػػي رؤيػػة األمػػف القػػومي
اإلسرائيمي" ،معيد رآووت لمدراسػات اإلسػرائيمية المختصػة فػي األمػف القػومي ،ترجمػة مركػز يافػا
لمدراسات.
ىدفت الدراسة عمػى تطػكر التيديػد السياسػي كالدبمكماسػي الػذم لػو أىميػة لكجػكد إسػرائيؿ ،كأىػـ
اسػػتخبلص لجنػػة "فينػػكجراد" حػػكؿ صػػياغة كادارة السياسػػية الخارجيػػة أف ال يكجػػد رؤيػػة كاضػػحة لؤلمػػف
القكمي اإلسرائيمي ،كال يكجد سياسة خارجية قكية ،كال يكجد مف يػديرىا بػالطريؽ السػميـ ،كلػـ يكػف ىنػاؾ
رؤيػػة عمميػػة لمجػػاؿ األمػػف القػػكمي ،كلػػيس كػػؿ دبمكماسػػي يمكػػف أف يسػػاىـ فػػي صػػناعة األمػػف القػػكمي
إلسرائيؿ.
التوصيات الذي توصمت ليا الدراسة:
 .3دراسة مجدد كاعادة دراسة رؤية األمف القكمي اإلسرائيمي ،كتخصيص مكارد لمسياسة الخارجية.
 .1بنػػا كتشػػكيؿ لجنػػة لتحػػديث الرؤيػػة اإلسػػتراتيجية لؤلمػػف القػػكمي إلسػرائيؿ فػػي ظػػؿ التيديػػدات الػػذم
تتعػػرض ليػػا ،لكػػي تحػػدد الميػػاـ كالغايػػات لمسياسػػة الخارجيػػة ،كيجػػب إعػػادة الم ػكارد كتقسػػيميا مػػف
خبلؿ الميزانية بيف جيش الدفاع كك ازرة الخارجية.
 .1بمكرة قائمة القضايا الرئيسية لمسياسة الخارجية إلسرائيؿ.
 .4رئيس الحككمة يحدد كؿ جية مسئكلة عف أحد القضايا الجكىرية لمدكلة.
 .2صياغة سياسة كاضحة اتجاه القضايا الجكىرية.
 .6بمكرة رؤية عممية لك ازرة الخارجية.
 .7كضع خطك عممية متعددة لسنكات لك ازرة الخارجية لتحقيؽ األمف القكمي إلسرائيؿ.
 .8دكرة كالتأىيؿ لحماية األمف القكمي كتسييره في خدمػة السياسػة الخارجيػة ،كتحديػد مطالػب لمعػامميف
في السمؾ الدبمكماسي.
 .9تحسيف الرقابة البرلمانية عمى السياسة الخارجية كعمى ك ازرتيا.
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اإلطار العام للدراسة 

الفصل األول

 -1دراسػػة أوراه نػػامير ( ،)2007بعنػواف" :الدبموماسػػية اإلسػرائيمية فػػي الشػػرؽ األوسػػط دروس مػػف
الماضػػي ونظػػرة إلػػى المسػػتقبؿ" ،تػػؿ أبيػػب/مركز بيػػرس لمسػػالـ ،دراسػػات دوليػػة واقميميػػة ،وزارة
الخارجية اإلسرائيمية ،مترجـ مركز يافا.
ىدفت الدراسة عف النظريػة اإلداريػة لمعبلقػات الدبمكماسػية اإلسػرائيمية ،كنقػاط الضػعؼ التػي لػـ
تػػنجح فييػػا إسػرائيؿ ،ككيفيػػة صػػياغة ىيكميػػة ك ازرة الخارجيػػة اإلسػرائيمية لتمبػػي احتياجػػات الدكلػػة كترتقػػي
بطمكحاتيا.
التوصيات الذي توصمت إلييا الدراسة:
 .3يج ػػب الع ػػكدة إل ػػى الدبمكماس ػػية اإلسػ ػرائيمية القديم ػػة التقميدي ػػة الت ػػي تعتم ػػد عم ػػى المب ػػادرة ،كالخبػ ػرة،
كاألسرار ،كالعمؿ الممنيج ،كالتكاصؿ لتحقيؽ أىدافيا.
 .1إلقا النظرة األكاديمية عمػى الدبمكماسػية اإلسػرائيمية ،كيجػب أف يتسػا ؿ الدبمكماسػيكف :ىػؿ تعممػت
الخارطة اإلقميمية لمبحث عف فرص.
 .1يجب التكقػؼ عػف البحػث عػف الحجػج كالػذرائع ،كيجػب أف يكػكف لػدينا سياسػة مبػادرات تجػاه الػدكؿ
كالحمفا  ،كالكؼ عف الخكؼ مف التيديد اإليراني.
 .4يجب التقدـ مع الفمسطينييف لتحقيؽ مصالح إسرائيؿ اإلستراتيجية.

0.6

الفجوة البحثية:
جدوؿ رقـ ( :)1الفجوة البحثية
الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

الدراسة الحالية

دراسػػػػة ريػػػػـ نيػػػػؿ ( )2014بعنػػػػواف :كى ػ ػ ػ ػ ػ ػػدفت الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى العم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ سػػكؼ تركػػز الد ارسػػة الجاليػػة عمػػى
الدبمكماسية كفف التفػاكض عمػى اتخػاذ الدبمكماسي لمدكلة ،كآليات كفػف عمميػة دكر الدبمكماس ػ ػػية ،ككي ػ ػػؼ تعمػ ػ ػػؿ
القػ ػ ػرار السياس ػ ػػي ،فمس ػ ػػطيف ،جامع ػ ػػة التف ػ ػػاكض كتط ػ ػػكره ،كت ػ ػػدريب كػ ػ ػكادره ،كخػادـ لتحقيػػؽ األمػف لمدكلػػة ،كمػػا
األزىر.

كتمعػ ػ ػػب الدبمكماسػ ػ ػػية دك انر ميم ػ ػ ػان فػ ػ ػػي ىي الطرؽ كاألساليب المتبعة.

دراسات فمسطينية.

تس ػ ػ ػ ػػكية األزم ػ ػ ػ ػػات ،كحمي ػ ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػ ػػالطرؽ
الدبمكماسية.
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اإلطار العام للدراسة 

الفصل األول
الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

الدراسة الحالية

الدرس ػػة ح ػػكؿ األم ػػف الق ػػكمي ،سكؼ تركز الدراسة عمػى العكامػؿ
دراسػػػػػػػػة إبػػػػػػػػراىيـ حبيػػػػػػػػب ( )8000ى ػػدفت ا
بعنػػػػػػػػواف :أصػ ػ ػ ػػكؿ د ارسػ ػ ػ ػػات األمػ ػ ػ ػػف كتعريفات ػػو ،كأسس ػػو ،كاإلجػ ػ ار ات الت ػػي المػػؤنرة فػػي تحقيػػؽ األمػػف لترسػػيخ
القػ ػ ػػكمي ،أكاديميػ ػ ػػة فمسػ ػ ػػطيف لمعمػ ػ ػػكـ تتخذىا الدكلة كفؽ خطة تنمكية شاممة األم ػ ػ ػ ػ ػ ػػف اإلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرائيمي ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػالطرؽ
األمنية ،فمسطيف.

لحمايػػة مصػػالحيا الداخميػػة كالخارجيػػة الدبمكماس ػ ػ ػ ػػية ،ككي ػ ػ ػ ػػؼ اس ػ ػ ػ ػػتغمت

دراسات فمسطينية.

مػ ػػف أم تيديػ ػػد ،كبمػ ػػا يضػ ػػمف تحقيػ ػػؽ الدبمكماسػ ػ ػػية اإلس ػ ػ ػرائيمية لمحفػ ػ ػػاظ
أىدافيا كغاياتيا القكمية ،كتطرقت إلى عمى أمنيا القكمي.
العكامؿ المؤنرة فييا.

دراسػػػػػػة لمباحػػػػػػث ىشػػػػػػاـ المغػػػػػػاري ى ػ ػ ػ ػػدفت الد ارس ػ ػ ػ ػػة لض ػ ػ ػ ػػركرة تط ػ ػ ػ ػػكير سكؼ تركػز الد ارسػة عمػى التركيػز
( )2008بعنػػػػػػػػػػػػػواف :اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية العبلقػ ػػات الخارجيػ ػػة كتنسػ ػػيقيا لتكػ ػػكف عمػػى الجانػػب الدبمكماسػػي لتحقيػػؽ
العسكرية لكؿ مف مصر كاسػرائيؿ فػي داعم ػ ػان أساسػ ػػيان خػ ػػبلؿ الحػ ػػركب عمػ ػػى األم ػ ػػف القػ ػ ػػكمي ،باعتبارى ػ ػػا أحػ ػ ػػد
حرب أكتكبر ( ،)3971كتأنيرىػا عمػى أسػ ػ ػ ػػاس تبػ ػ ػ ػػادؿ المصػ ػ ػ ػػالح كالتعامػ ػ ػ ػػؿ الكس ػػائؿ األساس ػػية ،كى ػػي األكن ػػر
نت ػػائج الح ػػرب د ارس ػػة تحميمي ػػة مقارن ػػة ،بالمن ػػؿ ،حي ػػث تناكل ػػت الد ارس ػػة ال ػػدكر أىمي ػػة م ػػف العم ػػؿ العس ػػكرم فػػػي
جامعة القدس.

العسػ ػ ػػكرم كاالسػ ػ ػػتخبارم فػ ػ ػػي تحقيػ ػ ػػؽ تحقيؽ األمف القكمي.

دراسات فمسطينية.

األمف القكمي اإلسرائيمي.

دراسػػػػػػة أحمػػػػػػد الفػػػػػػاعوري ( )2010ىػػدفت الد ارسػػة عمػػى اإلشػػكاليات التػػي سػػكؼ تركػػز الد ارس ػػة عمػػى ال ػػدكر
بعنػػػػػواف :التحػ ػ ػكالت اإلقميمي ػ ػػة كأنرى ػ ػػا يكاجيي ػ ػػا األم ػ ػػف الق ػ ػػكمي اإلسػ ػ ػرائيمي ،الدبمكماسػ ػ ػػي ،ككيػ ػ ػػؼ نجػ ػ ػػح فػ ػ ػػي
عمػػى نظريػػة األمػػف القػػكمي اإلسػرائيمي كالتحػ ػ ػػديات مػ ػ ػػف أىػ ػ ػػـ العكامػ ػ ػػؿ التػ ػ ػػي تعزيز مفيػكـ األمػف باسػتخداـ قػكة
ف ػ ػ ػػي فتػ ػ ػ ػرة ( ،)2012-2006جامع ػ ػ ػػة تسػ ػ ػ ػ ػ ػػاىـ فػ ػ ػ ػ ػ ػػي تحديػ ػ ػ ػ ػ ػػد التكجييػ ػ ػ ػ ػ ػػات الػػردع ،كىػػي التػػي قػػد تشػػرع زيػػادة
الشرؽ األكسط ،األردف.

اإلس ػ ػرائيمية داخمي ػ ػان كخارجي ػ ػان ،كركػ ػػزت اليج ػ ػرات مػ ػػف خػ ػػبلؿ تبريػ ػػر ىػ ػػذه

دراسات عربية.

عمى العكامؿ المؤنرة في األمف القكمي األعماؿ.
كىػػي الػػديمكغرافيا ،كالحػػدكد ،كاليج ػرة،
كالمقاكمػػ ػ ػػة ،لكنيػ ػ ػ ػػا تجاىم ػ ػ ػػت العمػ ػ ػ ػػؿ
الدبمكماسي.
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اإلطار العام للدراسة 

الفصل األول
الفجوة البحثية

الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

دراسػػػػػػة محمػػػػػػود محػػػػػػارب ( )2011ىػ ػ ػ ػ ػ ػػدفت الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػة تحقيػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ األمػ ػ ػ ػ ػ ػػف سػ ػ ػػكؼ تركػ ػ ػػز الد ارسػ ػ ػػة إلػ ػ ػػى دكر
بعنػػػػػواف :عممي ػ ػػة ص ػ ػػنع قػ ػ ػرار األم ػ ػػف اإلسػ ػرائيمي أكن ػػر المكاض ػػيع الت ػػي تي ػػـ المؤسس ػ ػ ػ ػػة السياس ػ ػ ػ ػػية ،كخاص ػ ػ ػ ػػة
القػػكمي فػػي إسػرائيؿ ،كتػػأنير المؤسسػػة صػ ػ ػ ػ ػ ػػانع الق ػ ػ ػ ػ ػ ػرار اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػرائيمي ،كدكر صػ ػ ػػناع الق ػ ػ ػ اررات فػ ػ ػػي السياسػ ػ ػػية
العسكرية فييا.

المؤسس ػ ػػة العس ػ ػػكرية اإلسػ ػ ػرائيمية ف ػ ػػي الخارجي ػػة ،كتكجييي ػػا ف ػػي الحف ػػاظ

دراسات عربية.

صنع الق اررات المتعمقػة بػاألمف القػكمي عمى األمف لدكلة إسػرائيؿ ،ككيػؼ
اإلسرائيمي ،كطبيعة عبلقتيا بالمسػتكل تس ػ ػ ػػتخدـ الدبمكماس ػ ػ ػػية لبللتف ػ ػ ػػاؼ
عمى القانكف الدكلي.

المدني.

دراسة حسيف خمػؼ موسػي ( )2016ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى أف األمػػف القػػكمي سػػكؼ تركػػز الد ارسػػة عمػػى نظريػػة
بعنػػػػػػواف :محػ ػ ػػددات سياسػ ػ ػػية األمػ ػ ػػف فػ ػ ػ ػػي قائمػ ػ ػ ػػة األىػ ػ ػ ػػداؼ اإلسػ ػ ػ ػػتراتيجية الدبمكماسية الفاعمة لتشريع نظريػة
القػػكمي اإلسػرائيمي ،مركػػز الػػديمقراطي الرئيسػػ ػػة لدكلػ ػ ػػة إس ػ ػ ػرائيؿ ،حيػ ػ ػػث يػ ػ ػػتـ ال ػػردع ف ػػي تحق ػػؽ األم ػػف الق ػػكمي
العربي ،الدراسات العبرية.

تحميػػؿ األكضػػاع كالمتطمبػػات الخاصػػة لمدكلة إلسرائيؿ.

دراسات عربية.

بيػػذه المسػػألة عمػػى أنيػػا تشػػكؿ مرادف ػان
لكجكد الدكلة كنظرية الردع التي تبنتيا
إسرائيؿ في إطار عقيػدتيا األمنيػة إلػى
جانػ ػػب إسػ ػػتراتيجية الحػ ػػرب االسػ ػػتباقية
ىي التي تحقؽ األمف القكمي.

دراسػػة أوراه نػػامير ( )2007بعن ػواف :ىدفت الدراسة إلى اعتمػاد الدبمكماسػية سػػكؼ تركػػز الد ارسػػة كيػػؼ تطػػكر
الدبمكماس ػ ػػية اإلسػ ػ ػرائيمية ف ػ ػػي الش ػ ػػرؽ اإلسػرائيمية كأحػػد كسػػائؿ تحقيػػؽ األمػػف العمػػؿ الدبمكماسػػي فػػي اسػػتحداث
األكسػػط ،دركس مػػف الماضػػي كنظ ػرة اإلسػ ػ ػ ػ ػ ػرائيمي ،كاعطائي ػ ػ ػ ػ ػػا األكلكي ػ ػ ػ ػ ػػة ،طػ ػ ػ ػػرؽ كقن ػ ػ ػ ػكات جديػ ػ ػ ػػد تتصػ ػ ػ ػػؼ
إلى المستقبؿ ،تؿ لبيب /مركز بيبرس كأكصػػت إلػػى العػػكدة إلػػى الدبمكماسػػية بالمكض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ممارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لمسػػبلـ ،د ارسػػات دكليػػة كاقميميػػة ،ك ازرة القديم ػ ػػة التقميدي ػ ػػة الت ػ ػػي تعتم ػ ػػد عم ػ ػػى الدبمكماسػػية العمنيػػة لكسػػؼ مكافػػؽ
الخارجيػ ػػة اإلس ػ ػرائيمية ،متػ ػػرجـ مركػ ػػز المبػ ػ ػػادرة كالخب ػ ػ ػرة كاإلص ػ ػ ػرار كالعمػ ػ ػػؿ تطبيعية أكبر.
يافا .دراسات إسرائيمية.

الممنيج كالمتكاصؿ لتحقيؽ أىدافيا.
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اإلطار العام للدراسة 

الفصل األول
الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

دراسػػػػػػة ،رآووت )2007( ،بعنػػػػػػواف :ى ػ ػػدفت الد ارس ػ ػػة إع ػ ػػادة د ارس ػ ػػة رؤي ػ ػػة سػػكؼ تركػػز الد ارسػػة إلػػى إنفاقػػات
إع ػػادة تنظ ػػيـ السياسػ ػػة الخارجي ػػة فػ ػػي األمػف القػػكمي اإلسػرائيمي ،كتخصػػيص ك ازرة الخارجي ػػة الكبيػ ػرة ع ػػف ب ػػاقي
رؤية األمػف القػكمي اإلسػرائيمي ،معيػد مػ ػ ػ ػكارد لمسياس ػ ػ ػػة الخارجي ػ ػ ػػة ،كالعم ػ ػ ػػؿ الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك ازرات لتحسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف األدا
رآككت لمدراسات اإلسرائيمية المختصػة الدبمكماسي ،كتقسيـ المػكارد مػف خػبلؿ الدبمكماس ػ ػػي لمحفػػ ػػاظ عم ػ ػػى أم ػ ػػف
فػػي األمػػف القػػكمي ،ترجمػػة مركػػز يافػػا الميزاني ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػيف ج ػ ػ ػػيش ال ػ ػ ػػدفاع كك ازرة إسرائيؿ.
لمدراسات.

الخارجية.

دراسات إسرائيمية.
دراسػػة المعيػػد اإلس ػرائيمي لمسياسػػات ىدفت الد ارسػة لتحػديث القػانكف الجديػد س ػػكؼ ترك ػػز الد ارس ػػة بػ ػأف العم ػػؿ
الخارجيػػػػة )2015( ،بعنػػػػواف :ق ػػانكف لتعزي ػػز المكان ػػة الدبمكماس ػػية ف ػػي ظ ػػؿ الدبمكماس ػ ػػي حاض ػ ػػر كبق ػ ػػكة ،كأف
السياس ػػة الخارجي ػػة اإلسػ ػرائيمية كس ػػيمة غي ػ ػ ػػاب الق ػ ػ ػػانكف ،كاس ػ ػ ػػتحداث آلي ػ ػ ػػات الك ػ ػ ػ ػػادر البش ػ ػ ػ ػػرم العام ػ ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػ ػػي
كرجحت بأف ىناؾ ضػعؼ فػي الدبمكماس ػػية مكج ػػكد بكض ػػكح ف ػػي
لمقػ ػ ػػكة الدبمكماسػ ػ ػػية اإلس ػ ػ ػرائيمية ،ك ازرة جديدةّ ،
الخارجيػ ػػة اإلس ػ ػرائيمية ،ترجمػ ػػة مركػ ػػز العمؿ الدبمكماسػي ،كنقػص فػي الكػادر الساحات الدكليػة لدكلػة االحػتبلؿ،
يافا لمدراسات.

ككيفيػ ػ ػػة االسػ ػ ػػتفادة مػ ػ ػػف النغ ػ ػ ػرات

البشرم.

لصالح القضية الفمسطينية.

دراسات إسرائيمية.
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مقدمة:
تع ػ ػػد الدبمكماسػػ ػػية األداة الرئيس ػ ػػية لتنفيػػ ػػذ السياسػػ ػػة الخارجي ػ ػػة لم ػ ػػدكؿ كمتابعتي ػ ػػا ،كق ػ ػػد غ ػ ػػدت
الدبمكماسػ ػػية بسػ ػػبب ىػ ػػذه المكانػ ػػة اليامػ ػػة التػ ػػي تتمتػ ػػع بيػ ػػا عمػ ػػى الصػ ػػعيد الػ ػػدكلي ،كدكرىػ ػػا فػ ػػي تنفيػ ػػذ
السياسػػة الخارجيػػة ،كحفػػظ األم ػف الػػداخمي كالخػػارجي لمدكلػػة عممػ ػان أنػػو أصػػبح ُي ػػدرس ف ػػي الجامع ػػات
كالكميػات المتخصصػة ،كمعاىػد إعػداد السػػمؾ الدبمكماسػػي مػػف أجػػؿ إدارة األزمػػات ،كتسػػكية المنازعػػات
بػػالطرؽ السػػممية ،باإلضػػافة لمػػا تقػػكـ بػػو الدبمكماسػػية فػػي األسػػاس مػػف المشػػاركة فػػي إعػػداد السياسػػة
الخارجي ػػة م ػػف خ ػػبلؿ م ػػا تقدم ػػو م ػػف كتطبيػػؽ مصػػالحيا األمنيػػة كالعسػػكرية ،كجمػػع المعمكمػػات لصػػناع
القرار كرؤسا الدكؿ (الرشداف كالمكسى.)116:1112 ،
ش ػ ّكؿ األمػػف بالنسػػبة لدكلػػة إس ػرائيؿ أىميػػة خاصػػة ،لػػذا ش ػ ّكؿ (دافيػػد بػػف غكريػػكف) أكؿ رئػػيس
ػار أطم ػػؽ عمي ػػو نظري ػػة األم ػػف الق ػػكمي اإلسػ ػرائيمي ،كك ػػذلؾ كإس ػػتراتيجية عس ػػكرية كأمني ػػة
كز ار من ػػو إط ػ ان
كسياسػية كعسػػكرية إلسػرائيؿ ،ككنيػػا تشػػعر بأنيػػا تعػػيش فػي حالػػة مػػف التيديػػد المسػػتمر لكجكدىػػا ،ألنيػػا
أقيمت في ظركؼ غير طبيعية ،كفي كقت اقتطػع مػف ذاكػرة التػاريخ انتزعػت فيػو األرض مػف أصػحابيا
دكف كجو حؽ ،ككىبػت لمػف ال يسػتحؽ ،كش ّػرد جػ از ذلػؾ اآلالؼ مػف أصػحابيا الشػرعييف ،ليػتـ إحػبلؿ
بػػدالن مػػنيـ المسػػتكطنيف الػػذيف جػػا كا مػػف مشػػارؽ األرض كمغاربيػػا ،لػػذلؾ اتجيػػت إس ػرائيؿ إلػػى العمػػؿ
الدبمكماسػػي لتحقيػػؽ مصػػالحيا القكميػػة كاألمنيػػة لمحفػػاظ عمػػى كينكنتيػػا ،فقػػد تطػػكرت الدبمكماسػػية عبػػر
القركف الماضية ،كمػػع تطكرىػػا اختمفػػت أسػػاليبيا ككسػػائميا بػػاختبلؼ الحضػػارات التػي مػرت سػابقان ،لقػد
مارست الشػعكب الدبمكماسػية عمػى الصػعيديف الػداخمي كالخػارجي لػدكليا
لػػذا سػػعت إسػرائيؿ بكػػؿ مػػا تممػػؾ مػػف طاقػػات بػػالحراؾ الدبمكماسػػي لمتغطيػػة عمػػى جرائميػػا التػػي
قامػػت فييػػا خػػبلؿ العق ػكد الماضػػية ضػػد الشػػعب الفمسػػطيني ،لػػذلؾ عمػػد اإلس ػرائيميكف إلػػى بنػػا النظريػػة
األمنية ليؤكد عمى عسكره المجتمع اإلسرائيمي فكريان كعمميان ،كأف عمى جميع المكاطنيف أف ينخرطكا في
ى ػػذه الخدم ػػة ،بغ ػػض النظ ػػر ع ػػف مس ػػتكياتيـ م ػػف منط ػػؽ االعتق ػػاد بسياس ػػة الق ػػكة المبني ػػة عم ػػى التف ػػكؽ
العسكرم المطمكب ،كاإلستراتجيات العسكرية المبنية عمى قكة الردع كالييمنة كالتيديد ،كحقيا في تكجيو
الضربات االستباقية إلجبار عدكىا عمى الخضكع إلرادتيا ،كبعد ذلؾ تقػكـ بػالحراؾ الدبمكماسػي لتغطػي
ما قامت فيو مف جرائـ يعاقب عمييا القانكف الدكلي.
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كس ػػنتناكؿ ف ػػي ى ػػذا الفص ػػؿ ،دكر الدبمكماس ػػية اإلسػ ػرائيمية ف ػػي الحف ػػاظ عم ػػى أم ػػف إسػػرائيؿ ف ػػي
المحافػػؿ الدكليػ ػػة ،كينقسػػػـ الفصػ ػػؿ إلػػى نبلن ػػة مباح ػػث رئيس ػػية ،المبح ػػث األكؿ س ػػكؼ ي ػػتـ تنػ ػػاكؿ دكر
الدبمكماسػػية اإلسػرائيمية فػػي الحفػػاظ عمػػي أمػػف إسػرائيؿ ،أمػػا المبحػػث النػػاني فيتنػػاكؿ ميػػاـ أجيػزة األمػػف
لمحفاظ عمي أمف إسرائيؿ ،بينما المبحث النالث سكؼ يتناكؿ عبلقة العمؿ الدبمكماسي في الحفاظ عمى
أمف إسرائيؿ.
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 8.0المبحث األوؿ :دور الدبموماسية اإلسرائيمية في الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ:
 8.0.0تعريؼ الدبموماسية:
كمم ػػة دبمكماسػ ػػية ) (Diplomacyمشػ ػػتقة م ػػف الكممػ ػػة اليكنانيػ ػػة ) ،(Diplomaككانػ ػػت ى ػػذه
الكممػػة آنػػذاؾ تطمػػؽ عمػػى جػػز مػػف الكنػػائؽ الرسػػمية التػػي كانػػت تصػػدر عػػف الرؤسػػا السياسػػييف فػػي
المػدف التػي كػاف يتكػكف منيػا المجتمػػع اليكنػاني القػػديـ ،التػػي تمػنح إلى أشػػخاص بمكجبيػا فيترتػػب لي ػػـ
امتي ػػازات خاصػ ػػة ،كمػ ػػع مػ ػػركر الػ ػػزمف اتسػ ػػع مفيػ ػػكـ كممػ ػػة "دبمكمػ ػػا" ،بحيػ ػػث أصػ ػػبح يشػ ػػمؿ الكنػ ػػائؽ
اس ػ ػػتُ ْخِد َـ م ػ ػػكظفيف لمعم ػ ػػؿ ف ػ ػػي تبكي ػ ػػب ى ػ ػػذه الكن ػ ػػائؽ كح ػ ػػؿ رمكزى ػ ػػا
الرس ػ ػػمية كاألكراؽ كالمعاى ػ ػػدات ،ك ْ
ػؽ عمػػييـ اسػػـ أمنػػا المحفكظات ،كظؿ اصطبلح كممة دبمكماسية كلفترة طكيمة يقتصػػر
كحفظيػػا ،كأُ ْ
طمِػ َ
عمػى د ارسػة المحفكظػات كالمعاىػدات كاإللماـ بتػاريخ العبلقػات بػػيف الػػدكؿ ،كىكػػذا فػػإف لفػػظ دبمكماسػػية
لػػـ يسػػتعمؿ لكػػي يشػػير إلػػى العمػػؿ الػػذم يشػػمؿ تكجيػػو العبلقػػات الدكليػػة إال فػػي أكاخػػر القػػرف الخػػامس
عشر (العبيكاف.)81:1117 ،
تعػػددت تعريفػػات كممػػة الدبمكماس ػػية ل ػػدل الكت ػػاب ،فم ػػنيـ م ػػف قرني ػػا بالمفاكض ػػات ،كم ػػنيـ م ػػف
قرنيػا بالسياسػة الخارجيػػة كالعبلقػػات بػػيف الحككمػػات كالػػدكؿ المسػػتقمة ،لػػذلؾ ستسػػتعرض الد ارسػػة عػػدد
مػػف التعريفػػات كاآل ار التي تناكليا ال ُكتاب ،كمنيا:
 يػ ػػرل "شػ ػػارؿ كػ ػػالفك" أف الدبمكماسػ ػػية ىػ ػػي "عمػ ػػـ العبلقػ ػػات القائمػ ػػة بػ ػػيف مختمػ ػػؼ الػ ػػدكؿ ،كالناتجػ ػػةعػػف المصالح المتبادلة ،كعف مبػادئ القػانكف الػدكلي العػاـ كنصػػكص المعاىػػدات كاالتفاقيػػات التػػي
تنشػأ ،كىي ضركرية لقيادة الشؤكف العامة كمتابعة المفاكضات" (الشامي.)31:1994 ،
 فػػي ح ػػيف ُيع ػػرؼ "براديي ػػو فكديري ػػو" الدبمكماس ػػية بأني ػػا "ف ػػف تمني ػػؿ الحككم ػػة كمص ػػالح ال ػػببلد ل ػػدلالحككمػػات فػػي الػػببلد األجنبيػػة ،كالعمػػؿ عمػػى تسػػييؿ حقػػكؽ كمصػػالح كىيبػػة ال ػػكطف ف ػػي الخ ػػارج،
كادارة الشؤكف الدكلية كتكلي أك متابعة المفاكضات السياسية" (أبك ىيؼ.)31:3972 ،
 أمػػا الكاتػػب الدبمكماسػػي البريطػػاني "ىاركلػػد نيكمسػػكف" فقػػد عرفيػػا حسػػب تعري ػػؼ ق ػػامكس أكسػػفكردبأنيػػا "إدارة العبلقػػات الدكليػػة عػػف طريػػؽ المفاكضػػات ،كيػػرل أنػػو مػػف الميػػـ التمييػػز بػػيف صػػانعي
القػ اررات كبيف دكر السمؾ الدبمكماسي" (بياز.)1131 ،
 -كما يعرفيا "ريفيير" بأنيا "ىي عمـ كفف تمنيؿ الدكؿ كالمفاكضة" (العجرمي.)8:1133 ،
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 فػ ػػي حػ ػػيف يعػ ػػرؼ "سػ ػػمكحي فػػكؽ العػػادة" الدبمكماسػ ػػية بأنيػ ػػا "مجمكعػ ػػة القكاعػ ػػد كاألع ػ ػراؼ الدكليػ ػػةكاإلج ار ات كالمراسـ كالشكميات التي تيتـ بتنظيـ العبلقات بيف الدكؿ كالمنظمػات الدكليػة كالممنمػيف
الدبمكماس ػ ػػييف ،كف ػ ػػف إجػ ػ ػ ار المفاكض ػ ػػات السياس ػ ػػية ف ػ ػػي الم ػ ػػؤتمرات كاالجتماعػػات الدكلي ػ ػػة ،كعق ػ ػػد
االتفاقيات كالمعاىدات" (فكؽ العادة( ،)3:1973 ،طشطكش.)213:2010 ،
 8.0.8تعريؼ الدبموماسية اإلسرائيمية:
ككفقان لما يقكؿ (أفيجدكر ليبرماف) كزير الشئكف الخارجية اإلسرائيمي في مقدمتو المكتكبة لخطة
العمػػؿ لعػػاـ (" )2011أننػػا معػان فػػي مكاجيػػة التحػػديات اإلرىابيػػة كالحػػرب غيػػر التقميديػػة التػػي تحػػاكؿ أف
تعصػػؼ بإس ػرائيؿ ،كلػػذلؾ نحػػف فػػي حاجػػة ألف نكحػػد جيكدنػػا كنجػػددىا ،آخػػذيف فػػي االعتبػػار تحػػديات
الػرأم العػػاـ العػػالمي كتغييػره ،كتغييػػر مفيػػكـ عػػدـ الشػػرعية ،إف المػػدخؿ الجديػػد لتمػػؾ السػػاحة ىػػك تركيػػز
العمؿ عمى اإلعبلـ الحديث ،كزيادة فاعمية المنظمات غير الحككمية لمكاجية التحديات غير العادية".
كيضيؼ السفير اإلسرائيمي (مايكؿ أكرف) بالكاليات المتحدة األمريكيػة "أف ىنػاؾ خطػة منيجيػة
لنػػزع الشػػرعية عػػف إس ػرائيؿ ،بعػػد أف فشػػمت القػػكة العسػػكرية كالحػػركب فػػي تػػدمير دكلتنػػا ،كانػػتيج أعػػدا
إسرائيؿ تكتيكان جديدان ،كىك تدمير صكرة إسرائيؿ الذىنية لدل العػالـ الخػارجي ،لكػي يعػكؽ إسػرائيؿ عػف
الدفاع عف نفسيا ،أك حتى تبرير كجكدىا" (مكقع البكابة.)2016 ،
تقكـ ك ازرة الخارجية ببمكرة السياسة الخارجيػة لحككمػة إسػرائيؿ كبتطبيقيػا كبعػرض ىػذه السياسػة
عمى الحككمة إلقرارىا ،كتُمنّؿ الػك ازرة الدكلػة فػي تعامميػا مػع حككمػات أجنبيػة كمنظمػات دكليػة ،كتشػرح
مكاقفيا كمشاكميا في العػالـ ،كمػا أنيػا تسػعى إلػى دفػع العبلقػات االقتصػادية كالنقافيػة كالعمميػة ،كتعزيػز
التع ػػاكف م ػػع ال ػػدكؿ النامي ػػة .كتُق ػػيـ إسػ ػرائيؿ حاليػ ػان عبلق ػػات دبمكماس ػػية م ػػع ( )162دكل ػػة ،كت ػػدفع ك ازرة
الخارجية العبلقات مع الجاليات الييكدية ،كتضمف حقكؽ مكاطني إسرائيؿ في الخارج ،كحماية أراضييا
كمصالحيا مف الداخؿ (مكقع ك ازرة الخارجية اإلسرائيمية.)2016 ،
 8.0.1مياـ وىيكمية العمؿ الدبموماسي اإلسرائيمي بوزارة الخارجية:
مقرىػػا الرئيسػػي فػػي القػػدس كبكاسػػطة
مياميػػا المختمفػػة مػػف ّ
كتػػؤدم ك ازرة الخارجيػػة اإلس ػرائيمية ّ
البعنػ ػػات كالسػ ػػفارات الدبمكماسػ ػػية اإلس ػ ػرائيمية فػ ػػي الخػ ػػارج ،كتتمنػ ػػؿ بعػ ػػدة أقسػ ػػاـ منيػ ػػا(:ك ازرة الخارجيػ ػػة
اإلسرائيمية)1136،
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أ .وزارة الخارجيػػة :تقػػكـ ببمػػكرة السياسػػة الخارجيػػة لحككمػػة إسػرائيؿ كبتطبيقيػػا كبعػػرض ىػػذه السياسػػة،
كتُمنّؿ الك ازرة الدكلة في تعامميا مع حككمات أجنبية كمنظمات دكلية ،كتشرح مكاقفيػا كمشػاكميا فػي
العالـ ،كما أنيا تسعى إلى دفع العبلقات االقتصػادية كالنقافيػة كالعمميػة كالعسػكرية ،كتعزيػز التعػاكف
مع الدكؿ النامية.
ب .مكتػػب المػػدير العػػاـ :مسػػاعدة المػػدير العػػاـ فػػي إدارة الػػك ازرة فػػي مختمػػؼ نشػػاطاتيا متابعػػة كتنسػػيؽ
المياـ الركتينية ،كالمبػادرة إلػى حمػبلت خاصػة كمراقبتيػا ،كتنسػيؽ االتصػاالت بػيف الػك ازرة كاألجيػزة
ّ
األمنية كاالتصاالت مع ك ازرات أخرل ،كتخضع لمكتب المدير العاـ خمسة مكاتب.
ت .مكتػػب التنسػػيؽ :المتابعػػة كالتنسػػيؽ بػػيف أقسػػاـ كحمػػبلت خاصػػة كغرفػػة الط ػكارئ كمركػػز اإلعػػبلـ
كاإلعبلف عف فعاليات خاصة كتنسيقيا:
 .3المحضر كالضيكؼ الرسميكف.
 .1شؤكف ييكد العالـ.
 .1الشؤكف الدينية.
 .4تأىيؿ المكظّفيف كالتطكير.
كتخض ػػع مباش ػ ػرة إلدارة ك ازرة الخارجي ػػة اإلس ػ ػرائيمية نبلن ػػة مكات ػػب أخ ػػرل ،الش ػػؤكف القنصػػػمية،
التخطيط السياسي كاألمف اإلقميمي ،كمراقبة األسمحة.
المتعددة
ث .شعبة الشرؽ األوسط :تتناكؿ العبلقات اإلسرائيمية العربية ،بما في ذلؾ تنسيؽ المحادنات
ّ
األطراؼ كالمحادنات الننائية:
 .3قسـ األردف.
 .1قسـ شماؿ إفريقيا كسكريا كلبناف.
 .1قسـ دكؿ الخميج.
 .4قسـ مصر.
 .2قسـ الشؤكف الفمسطينية.
 .6قسـ شؤكف أكرشميـ القدس.

11

الفصل الثاني

هيكلية العمل الدبلوماسي اإلسرائيلي في الحفاظ على أمن إسرائيل 

 .7قسـ مشاريع الشرؽ األكسط.
المتعدد األطراؼ.
 .8قسـ التعاكف
ّ
ج .شعبة أمريكيا الشمالية :تتناكؿ شؤكف الكاليات المتحدة ،ككندا.
ح .شعبة أوروبا الغربية :تتألؼ مف أربعة أقساـ:
 .3أكركبا ( 3البرتغاؿ ،ألمانيا ،إسبانيا ،فرنسا ،دكؿ البينيمككس ،كايطاليا).
 .1أكركبا ( 1تركيا ،قبرص ،اليكناف ،مالطا ،سكيس ار ،كالنمسا).
 .1أكركبا ( 1المنظمات األكركبية ،حمؼ شماؿ األطمسي ،مجمس أكركبا ،كاالتحاد األكركبي).
 .4أكركبا ( 4بريطانيا ،أيرلندا ،السكيد ،النركيج ،الدانمارؾ ،فنمندا ،كأيسمندا).
خ .شعبة أوربا الوسطى ويورو -آسيا :تتألؼ مف قسميف:
 .3أكركبا الكسطى.
 .1يكرك -آسيا.
د .شعبة آسيا والمحيط اليادئ :تتألؼ مف نبلنة أقساـ:
 .3جنػػكب ش ػػرؽ آس ػػيا (الين ػػد ،نيب ػػاؿ ،ميانمػػار ،تايبلن ػػد ،فيتن ػػاـ ،س ػػنغافكرة ،الفمب ػػيف ،الكس ،كمبكدي ػػا،
سيريبلنكا ،المالديؼ ،أندكنسيا ،ماليزيا ،بنغبلدش ،كباكستاف).
 .1شماؿ شرؽ آسيا (الصيف ،منغكليا ،كككريا الجنكبية).
 .1أكقيانيا (استراليا ،نيكزيمندا ،كجزر المحيط اليادئ).
ذ .شعبة أفريقيا :تتألؼ مف قسميف:
 .3أفريقيػا ( 3شػػماؿ إفريقيػػا ،سػػاحؿ العػػاج ،الكػػاميركف ،إنيكبيػػا ،كينيػػا ،اريتريػػا ،نيجريػػا ،زائيػػر ،ككنغػػك،
ب ارزافيؿ ،كتنزانيا).
 .1أفريقي ػ ػػا ( 1جن ػ ػػكب إفريقي ػ ػػا ،سػ ػ ػكازيبلند ،ناميبي ػ ػػا ،بكتسػ ػ ػكانا ،أنغػ ػ ػكال ،زامبي ػ ػػا ،م ػ ػػاالكم ،مكزنبي ػ ػػؽ،
ماكريسيكس ،كمدغشقر).
ر .شعبة أمريكا الوسطى والجنوبية والكاريبي :تتألؼ مف قسميف:
 .3قسـ أمريكا الجنكبية.
 .1قسـ أمريكا الكسطى كالكاريبي.
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ز .شعبة المنظمات الدولية واألمـ المتحدة :تتألؼ مف نبلنة أقساـ:
 .3منظمات دكلية ( 3منظمات دكليػة ،العمػؿ ،الصػحة ،منظمػة األمػـ المتحػدة لمتربيػة كالعمػـ كالنقافػة–
اليكنسػ ػػكك ،السػ ػػياحة ،اليج ػ ػرة ،االتصػ ػػاالت ،البلجئػ ػػكف ،منظمػ ػػة األمػ ػػـ المتحػ ػػدة لرعايػ ػػة الطفكلػ ػػة–
اليكنيسيؼ ،المجنة النالنة المنبنقة عف األمـ المتحدة).
 .1منظمات دكلية ( 1شؤكف سياسية في الجمعية العامػة لؤلمػـ المتحػدة كلجػاف األمػـ المتحػدة ،مجمػس
األمػػف ،العبلقػػات بػػيف إسػ ػرائيؿ كاألمػػـ المتحػػدة ،قػ ػكات حفػػظ السػػبلـ ،ككال ػػة األمػػـ المتحػػدة لغ ػػكث
كتشغيؿ البلجئيف -األكنركا ،الصميب األحمر ،برنامج التنمية التابع لؤلمـ المتحدة ،أسرل الحػركب
كالمفقكدكف خبلؿ معارؾ).
 .1منظمات دكلية ( 1العالـ النالث ،االقتصاد ،منظمة األمػـ المتحػدة لمتنميػة الصػناعية ،مػؤتمر األمػـ
المتحػػدة لمتجػػارة كالتنميػػة ،منظمػػات غيػػر حككميػػة كحقػػكؽ اإلنسػػاف :قضػػايا حقػػكؽ اإلنسػػاف ،لجنػػة
حقكؽ اإلنساف التابعة لؤلمـ المتحدة كالعبلقات مع منظمات حقكؽ اإلنساف)
س .شعبة الشؤوف اًلقتصادية :تتألؼ مف أربع كحدات:
 .3القسـ االقتصادم ( 1إفريقيا ،آسيا ،أمريكا البلتينية ،قبرص ،تركيا ،مصر ،الطيراف ،كالسفف).
 .1القسـ االقتصادم ( 2أكركبا الغربية).
 .1القسـ االقتصادم ( 3أكركبا الشرقية ،النفط ،المقاطعة العربية).
 .4مكتب الشؤكف االقتصادية الشرؽ أكسطية.
ش .مركز التعاوف الدولي ( :)MASHAVيتألؼ مف أربع كحدات:
 .3قسـ اإلدارة كالميزانية.
 .1قسـ التأىيؿ لمخارج.
 .1قسـ المشاريع في الخارج.
 .4قسـ التخطيط كالعبلقات الخارجية.
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ص .شعبة اإلعالـ والصحافة :تتألؼ مف ست كحدات:
 .3قسـ الشؤكف العامة (الكسائؿ السمعية– البصرية ،اإلنتاج كالنشر ،مشاريع خاصة).
 .1قسـ اإلعبلـ كاإلنترنت (جمع المعمكمات كنقميا إلى البعنات كالسفارات كالصحافييف في إسرائيؿ في
الكقت الحقيقي).
 .1مكتػػب النػػاطؽ بمسػػاف الػػك ازرة كقسػػـ الصػػحافة (العبلقػػات مػػع كسػػائؿ اإلعػػبلـ اإلسػرائيمية كاألجنبيػػة،
كصحافييف يزكركف إسرائيؿ).
 .4قسـ كسائؿ اإلعبلـ العربية ،يعمؿ مع كسائؿ اإلعػبلـ العربيػة مػف خػبلؿ تنسػيؽ مقػاببلت صػحافية
كاجػػازات لمصػػحافييف ،كعقػػد مػػؤتمرات صػػحفية ،كاج ػ ار مقػػاببلت مػػع كبػػار المسػػؤكليف اإلس ػرائيمييف
كعمى رأسيـ كزيرة الخارجيػة ،كتيػدؼ ىػذه النشػاطات إلػى عػرض إسػرائيؿ أمػاـ الجميػكر فػي الػدكؿ
العربيػػة ،كالتأكيػػد عمػػى مكاقػػؼ إس ػرائيؿ السياسػػية فػػي عمميػػة السػػبلـ مػػع الفمسػػطينييف ،كيقػػكـ القسػػـ
بتش ػػغيؿ م ػػكقعيف عم ػػى ش ػػبكة اإلنترن ػػت أح ػػدىما بالمغ ػػة العربي ػػة كاآلخ ػػر بالفارس ػػية ،كيحت ػػكم ىػ ػذاف
متنكع ػػة ع ػػف إسػ ػرائيؿ كمؤسس ػػاتيا كعبلقاتي ػػا الخارجي ػػة ،باإلض ػػافة إل ػػى
المكقع ػػاف عم ػػى معمكم ػػات ّ
معمكمػػات عػػف المجتمػػع كالنقافػػة فػػي إس ػرائيؿ ،ككنػػائؽ عديػػدة تتعمّػػؽ بمسػػيرة السػػبلـ ،كتػػأريخ ىػػذه
المسػػيرة كالشػػعب الييػػكدم ،كتػػأريخ الييػػكد بمػػا فػػي ذلػػؾ خػػبلؿ المحرقػػة النازيػػة ،كيتػػابع القسػػـ عمػػى
أساس يكمي التقارير المنشكرة في كسائؿ اإلعبلـ العربية.
 .2قسـ العبلقات الخارجية (طمبات الجميكر ،جمعيات صداقة ،إدارة محمّية ،كمنظمات محمّية).
 .6قسـ اإلدارة كالميزانية.
ض .شعبة الشؤوف الثقافية والعممية ،تتألؼ مف أربع كحدات:
 .3قسـ التعاكف النقافي كالعممي.
 .1قس ػ ػػـ الفنػػ ػػكف كاألدب (مس ػ ػػاعدة فػػ ػػي تص ػ ػػدير النقافػػ ػػة اإلسػ ػ ػرائيمية ،كاألدب ،كاألفػ ػ ػػبلـ ،كال ػ ػ ػرقص،
كالمكسػ ػ ػػيقى ،كالمسػ ػ ػػرحيات ،كالفنػ ػ ػػكف الببلسػ ػ ػػتيكية ،كالمسػ ػ ػػاعدة إلس ػ ػ ػرائيمييف فػ ػ ػػي المشػ ػ ػػاركة فػ ػ ػػي
ميرجانات).
 .1قسـ اإلدارة كالميزانية.
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ط .الشعبة القضائية:
 .3قسـ القانكف الدبمكماسي كاإلدارم.
 .1قسـ المعاىدات.
 .1قسـ القانكف الدكلي.
 .4قسـ القانكف االقتصادم.
العاـ.
 .2قسـ القانكف ّ
 .6مكتب الشؤكف القنصمية.
ظ .مركز األبحاث السياسية :يػتألؼ مف عدة أقساـ:
 .3شعبة اإلدارة تتألؼ مف سبعة مكاتب (تتألؼ مف  11قسمان).
 .1أمف الخدمة الخارجية (اإلدارة ،العمميات ،ميزانية األمف).
 .1الماليػػة (ركاتػػب محميػػة ،ركاتػػب فػػي الخػػارج ،الحسػػابات ،الحسػػابات فػػي الخػػارج ،ظػػركؼ العمػػؿ فػػي
الخدمة الخارجية).
 .4الطاقة البشرية (إدارة المكظّفيف في الخارج ،إدارة المكظّفيف في إسرائيؿ).
 .2إدارة الممتمكػ ػػات كالخػ ػػدمات (الممتمكػ ػػات فػ ػػي الخػ ػػارج ،البريػ ػػد الدبمكماسػ ػػي ،المكاصػ ػػبلت ،الصػ ػػيانة
كالتمكيف).
 .6رفاه كدعـ المكظّفيف (اإلرساؿ كاالستيعاب ،المكظفكف في إسرائيؿ ،رفاه المكظّفيف).
 .7خدمات التكنكلكجيا اإلعبلمية كاالتّصػاالت (خػدمات االتصػاالت ،تكنكلكجيػا االتصػاالت ،أرشػيفات
كمعطيات ،إدارة كميزانية).
 .8إدارة الميزانية.
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 8.0.1أدوات العمؿ الدبموماسي اإلسرائيمي:
نف ػػذت ك ازرة الخارجي ػػة اإلسػ ػرائيمية ،لممػ ػرة األكل ػػى ف ػػي تاريخي ػػا مش ػػركعان ك ازريػ ػان لتق ػػدير المكق ػػؼ
السياس ػػي اإلس ػػتراتيجي ،الي ػػدؼ من ػػو تش ػػخيص تط ػػكر االتجاى ػػات المحمي ػػة كاإلقميمي ػػة كالدكلي ػػة لتق ػػدير
مغازييا ،كبمكرة تكصيات لدبمكماسػيتيا الخارجيػة ،كليػذا الغػرض تأسسػت منيجيػة ىادفػة ،كتشػكؿ ()37
كعقػػد مػػؤتمر "ك ازرة الخارجيػػة لمسياسػػة كاإلسػػتراتيجية" لمػػدة نبلنػػة أيػػاـ لبمػػكرة خطػػة
طاقم ػان بػػيف الػػدكائرُ ،
العمػػؿ لػػدكائر الػػك ازرة كالممنميػػات فػػي الخػػارج ،كتػػـ تكزيػػع الكنيقػػة ،كتقػػدير المكقػػؼ كاألىػػداؼ ،كم اركػػز
الجيد عمى القيادة السياسية كاألمنية (مكقع ك ازرة الخارجية اإلسرائيمية ،1136/18/11 ،نت).
ككضػػعت عمػػى طاكلػػة الحككمػػة ،مػػع االسػػتفادة مػػف خب ػرة األذرع األمنيػػة ،كشػػعبة التخطػػيط فػػي
ىيئة األركاف العامة ،كجياز األمف العاـ "الشاباؾ" ،كىيئة األمف القكمي.
كالحظت األكساط اإلسرائيمية ،كجكد أربعة أنكاع مف التغييرات في الحمبة الدكلية ،جميعيا تؤنر
مباش ػرة عمػػى إس ػرائيؿ ،لخصػػيا "عي ػراف عتسػػيكف" ،ال ػرئيس السػػابؽ لشػػعبة التخطػػيط السياسػػي لخصػػيا
بالتالي:
 التغيي ػرات فػػي تناسػػب القػػكة بػػيف الكاليػػات المتحػػدة كبػػاقي القػػكل العظمػػى الصػػاعدة الصػػيف كركسػػياكاالتحػػاد األكركبػػي كالينػػد ،كباتػػت تشػػكؿ مكضػػكعان لعػػدد ال ينتيػػي مػػف المقػػاالت كالمػػداكالت داخػػؿ
المنظكم ػػات السياس ػػية األمني ػػة ف ػػي إسػ ػرائيؿ (مكق ػػع ك ازرة الخارجي ػػة اإلسػ ػرائيمية .)2016 ،كبالت ػػالي
تكصي الجيات األكاديمية كالبحنية صناع القرار في تؿ أبيب بضركرة "التشخيص الػدقيؽ كالمبكػر"
ليػػذه القػػكل ،كبمػػكرة سياسػػة خارجيػػة تتناسػػب مػػع "التمكضػػع" اإلس ػرائيمي المنػػالي ،فػػي رؤيػػة بعيػػدة
المدل ،بحيث يعتبر العنكر عمى "التكازف الصائب" لمسياسة الخارجية اإلسرائيمية في العبلقػات بػيف
القكل العظمى أحد تحدياتيا المركزية في السنكات القريبة.
 استحداث ما بات يعرؼ بػ "القكة الحكيمة" ،لممزج بيف "القكة الناعمػة كالقػكة الصػمبة" ،كالمقصػكد بيػاإسرائيميان تفعيؿ األبعاد االقتصػادية كالتكنكلكجيػة كالدبمكماسػية لحمايػة أمػف إسػرائيؿ داخميػان كخارجيػان،
بػػؿ كالنقافيػػة التػػي يت ازيػػد كزنيػػا النسػػبي فػػي مقيػػاس قػػكة الػػدكؿ ،فػػي ضػػك تشػػديد التفكيػػر اإلس ػرائيمي
ػر عمػػى "القػػكة الصػػمبة" ،ك"التبخػػيس" مػػف قػػدر "القػػكة الناعمػػة" ،كىػػك مػػا نبػػت فعمي ػان فػػي
التقميػػدم كنيػ ان
تقديرات االستخبارات التي تميؿ لمزكايا العسكرية األمنية.
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 أن ػكاع البلعبػػيف عمػػى المسػػرح الػػدكلي ،فػػإذا صػػيغت المنظكمػػة الدكليػػة فػػي الماضػػي بأيػػدم العبػػيفممنم ػ ػػيف ل ػ ػػدكؿ ،فف ػ ػػي الس ػ ػػنكات األخيػ ػ ػرة طػ ػ ػرأت زي ػ ػػادة ىام ػ ػػة ف ػ ػػي كزف "العب ػ ػػيف ال يمنم ػ ػػكف دكنال"،
كالمنظم ػػات المس ػػمحة ،كالش ػػركات التجاري ػػة ،كالمنظم ػػات الدكلي ػػة كاإلقميميػ ػة ،مم ػػا يجع ػػؿ السياس ػػة
الخارجية اإلسرائيمية بحاجة لبمكرة نظريات ،كأساليب عمؿ جديدة تناسب الحمبة المتغيرة.
 "األجندات الجديدة" ،بعد أف أضيفت في السنكات األخيرة لقضايا األمف القكمي التقميديػة كالن ازعػاتاإلقميميػة ،كمكاضػػيع أمػف ككنيػػة تتخطػى الحػػدكد ،كحظػر انتشػػار األسػمحة غيػػر التقميديػة ،كمكافحػػة
"اإلرىاب" ،كالغذا  ،كالمياه ،كتطػكير القػارة األفريقيػة ،كمجابيػة مكجػات اليجػرة نحػك الػدكؿ الغربيػة،
ما يعنػي بصػكرة أك بػأخرل "تكسػيع" جػدكؿ أعمػاؿ السياسػة الخارجيػة (المركػز الفمسػطيني لئلعػبلـ،
.)2016
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 8.8المبحث الثاني :مياـ وىيكميات أجيزة األمف لمحفاظ عمي أمف إسرائيؿ:
 8.8.0تعريؼ األمف:
أمانػا كأمنػة :اطمػأف كلػـ يخػؼ ،فيػك آمػف ،يقػاؿ لػؾ األمػاف أم
أمنا ،ك ن
األمف في المغة(" :أمف) ن
أمنتؾ ،كأمف البمد اطمأف أىمو ،كأمف فبلف عمى كذا :كنؽ بو كاطمأف إليو" (العربية.)18:1114 ،
اصطالحا :يعتبر األمف كمفيكـ عكس الخكؼ ،كىك ظاىرة اجتماعية تمتػد بجػذكرىا إلػى
األمف
ً
أعم ػػاؽ الت ػػاريخ البش ػػرم ،لكن ػػو كعم ػػـ يعتب ػػر أح ػػد العم ػػكـ الحدين ػػة نس ػػبيان ،حي ػػث ازداد االىتم ػػاـ بػ ػاألمف
كبالد ارس ػػات األمني ػػة كاإلس ػػتراتيجية ف ػػي الفتػ ػرة الت ػػي تم ػػت الح ػػرب العالمي ػػة الناني ػػة ،حي ػػث تح ػػكؿ األم ػػف
كدراساتو المتنكعػة إلػى عمػـ مػؤطر كذم طبيعػة محػددة ،كىنػاؾ العديػد مػف المعػاني كالمضػاميف لمفيػكـ
األمػػف ،لكنيػػا بمجمكعيػػا تػػدكر حػػكؿ عػػدد مػػف الصػػفات كالمظػػاىر الحسػػنة كالنقػػة كالسػػبلـ كالطمأنينػػة
كعكػػس الخػػكؼ ،فيػػك يتضػػمف معػػاني ضػػدية لمشػػعكر بػػالخكؼ كالخيانػػة ،كىػػك "أحػػد مؤش ػرات إيجابيػػة
اإلنسػػاف كتسػػاميو كتفكقػػو كقدرتػػو عمػػى خمػػؽ ظػػركؼ مكاتيػػة لمحيػػاة اليانئػػة كاليادئػػة ،كفػػي الكقػػت نفػػس
يعكػػس انييػػار األمػػف كتػػدىكره سػػمبية اإلنسػػاف كأنانيتػػو ،كسػػعيو الحنيػػث إلػػى التممػػؾ سػكا عمػػى المسػػتكل
الفػػردم أك الجمػػاعي ،األمػػر الػػذم يػػدفع إلػػى تعزيػػز االعتقػػاد بػػأف األمػػف سػػر الحيػػاة كالنمػػا كالتطػػكر"
(يكسؼ.)2010 ،
ومف ىنػا يعػرؼ األمػف :عمػى أنػو "قػدرة الدكلػة عمػى منػع اآلخػريف مػف إيػذائيا سػكا بغزكىػا أك
تدميرىا ،كبمعنى أكنر بساطة فإف األمف يعني حماية الكطف مف اليجكـ العسكرم" (سعيد.(1984 ،
كيعرف ػػو د .عم ػػي حج ػػي بأن ػػو "حص ػػيمة مجمكع ػػة م ػػف اإلجػػ ار ات كالت ػػدابير التربكي ػػة ،كالكقائي ػػة،
كالعقابيػة ،التػي تتخػذىا السػمطة لسػػيادتو كاسػتتبابو داخميػان كخارجيػان ،انطبلقػان مػػف المبػادئ التػي تػديف بيػػا
األمة ،كال تتعارض أك تتناقض مع المقاصد كالمصالح المعتبرة" (كمكب.)8:2008 ،
أم ػػا د .عم ػػى ال ػػديف ى ػػبلؿ فيع ػػرؼ األم ػػف بقكل ػػو "األم ػػف ى ػػك غي ػػاب الش ػػعكر بالتيدي ػػد ،كانتف ػػا
اإلحسػػاس بػػالخطر ،كتحقيػػؽ األمػػف يمنػػؿ مفيكم ػان مركزي ػان فػػي حيػػاة كػػؿ المجتمعػػات بغػػض النظػػر عػػف
درجة تطكرىا ،كحماية المصالح كالقيـ الجمعية ضد التيديدات الخارجية" (لقكشة.)1992 ،
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 8.8.8تعريؼ األمف اإلسرائيمي:
فسر (بف غكريكف) األمف ،كىك أكؿ رئيس كز ار لدكلة إسرائيؿ كمساعدكه بالمصطمح بالمفاىيـ
ّ
العسػكرية األساسػية جػدان الراميػػة إلػى الػدفاع عػػف الكجػكد عمػى أنػػو يعنػي "منػع العػػدك مػف إلحػاؽ الضػػرر
باألركاح كالممتمكات كاألرض" (فالد.)16:1992 ،
فيعبػر عػػف األمػػف قػػائبلن "إف
أمػػا يعرفػػو (ليفػػي أشػػككؿ) ،كىػػك نالػػث رئػػيس كز ار لدكلػػة إسػرائيؿّ ،
الجبية األمنية إلسرائيؿ ىي البقا لمشػعب الييػكدم فػي العػالـ أجمػع" (فيمػي ،)91:1999 ،كىنػا تبػرز
مدل األىمية التي أكالىا القادة الصياينة لؤلمف ،حيث ربطكا بقا ييكد العالـ بأمف إسرائيؿ.
 أجيزة أمف إسرائيؿ:
 )0الموسػاد :ككالػػة اسػػتخبارات اإلسػرائيمية "المكسػػاد" (معيػد االسػػتخبارات كالميمػات الخاصػػة) ،كلفظػػو
بالعبريػ ػػة (ىامكسػ ػػاد لمػ ػػكديعيف أكلتافكػ ػػديـ ميكحػ ػػادم) تأسس"المكسػ ػػاد" فػ ػػي  13ديسػ ػػمبر مػ ػػف عػ ػػاـ
 ،1949ليقػػكـ بجمػػع المعمكمػػات ،كالد ارسػػات االسػػتخباراتية ،كبتنفيػػذ العمميػػات الس ػرية خػػارج حػػدكد
إس ػرائيؿ ،كيعمػػؿ "المكسػػاد" بصػػفتو مؤسسػػة رسػػمية بتكجييػػات مػػف قػػادة إس ػرائيؿ ،كفق ػان لممقتضػػيات
االس ػػتخباراتية كالعممي ػػة المتغيػ ػرة ،م ػػع م ارع ػػاة الكتم ػػاف كالسػ ػرية ف ػػي أدا عمم ػػو ،كتق ػػع عم ػػى ع ػػاتؽ
"المكسػػاد" العديػػد مػػف الميػػاـ التػػي تنػػدرج ضػػمف مجػػاالت متنكعػػة ،كالعبلقػػات الس ػرية مػػع أط ػراؼ
أخرل ،كقضايا األسرل كالمفقكديف ،كالتقنيات ،كاألبحاث ،كعمميات االغتياؿ.
 اإلدارة: .3قسـ المعمكمات :كيتكلى جمع المعمكمات كاستق ار ىا كتحميميا ،ككضع االستنتاجات بشأنيا.
 .1قسـ العمميات :كيتكلى كضع خطط العمميات الخاصة بأعماؿ التخريب كالخطؼ كالقتؿ.
 .1قسػػـ الحػػرب النفسػػية :كيشػػرؼ عمػػى خطػػط العمميػػات الخاصػػة بػػالحرب النفسػػية كتنفيػػذىا ،مسػػتعينان
بجيكد القسميف السابقيف عف طريؽ نشر الفكػرة الصػييكنية (ككالػة األنبػا كالمعمكمػات الفمسػطينية،
.)2016
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 المياـ أساسية:يتكلى الجياز التنفيذم ميمة الجياز الرئيسي لدكائر االستخبارات كتنحصر ميماتو الرئيسية في:
 .3إدارة ش ػػبكات التجس ػػس ف ػػي كاف ػػة األقط ػػار الخارجي ػػة ،كزرع عم ػػبل  ،كتجني ػػد المن ػػدكبيف ف ػػي كاف ػػة
األقطار.
 .1إدارة فػػرع المعمكمػػات العمنيػػة الػػذم يقػػكـ برصػػد مختمػػؼ مصػػادر المعمكمػػات التػػي تػػرد فػػي النشػرات،
كالصحؼ ،كالدراسات األكاديمية كاإلستراتيجية في أنحا العالـ.
 .1كضػ ػػع تقيػ ػػيـ لممكقػ ػػؼ السياسػ ػػي كاالقتصػ ػػادم لمػ ػػدكؿ العربيػ ػػة ،مرفق ػ ػان بمقترحػ ػػات كتكصػ ػػيات حػ ػػكؿ
الخطكات الكاجب إتباعيا في ضك المعمكمات السرية المتكافرة.
 المياـ أخرى:كس ػع "المكسػػاد" رقعػػة نشػػاطاتو عمػػى مػػدار السػػنكات لتشػػمؿ اليػػكـ مجػػاالت كني ػرة ،حيػػث يشػػمؿ
ّ
الجز الرئيسي ليذه المجاالت ما يمي:
 .3جمع المعمكمات بصكرة سرية خارج حدكد الببلد.
 .1إحباط تطكير األسمحة غير التقميدية مف قبؿ الدكؿ المعادية ،كاحباط تسمّحيا بيذه األسمحة.
 .1إحباط النشاطات التخريبية التي تستيدؼ المصالح اإلسرائيمية كالييكدية في الخارج.
 .4إقامة عبلقات سرية مع أطراؼ كدكؿ خارج الببلد.
 .2إنقػػاذ الييػػكد مػػف البمػػداف التػػي ال يمكػػف اليجػرة منيػػا إلػػى إسػ ارئيؿ مػػف خػػبلؿ المؤسسػػات اإلسػرائيمية
المكمفة رسميان بالقياـ بيذه الميمة.
 .6الحصكؿ عمى المعمكمات الضركرية لتنفيذ عمميات خارج حدكد دكلة إسرائيؿ.
 )8جياز األمف العاـ "الشاباؾ" (الشيف بيت) اإلسرائيمي:
جي ػػاز "الش ػػاباؾ" :ى ػػك جي ػػاز األم ػػف ال ػػداخمي ف ػػي إسػ ػرائيؿ ،يخض ػػع مباشػ ػرة لػ ػرئيس الحككم ػػة،
ػار السػػمو العبػػرم (شػػيركت بيتحػػكف كبللػػي) الػػذم يعنػػي
كيػػدعى
أحيانػػا "بالش ػيف بيػػت" (ش ب) اختصػ ان
ن
جيػػاز األمػػف العػػاـ ،كيعػ ّػد "الشػػاباؾ" مػػف أصػػغر األجي ػزة االسػػتخبارية ،كيتكػػكف مػػف بضػػعة آالؼ مػػف
العناصر ،كيتخصص في محاربة حركات المقاكمة الفمسطينية ،كالسعي إلحباط عممياتيا ضد إسرائيؿ،
كمف ميماتو أيضان ،جمع معمكمات حكؿ األشخاص المرشحيف لمناصب ككظائؼ حساسة.
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كرغػػـ أف "الشػػاباؾ" ،ىػػك أصػػغر األجي ػزة االسػػتخبارية فػػي دكلػػة االحػػتبلؿ إال أنػػو يعتبػػر أكنػػر
ػأنير عمػػى عمميػػة صػػنع الق ػرار السياسػػي كالعسػػكرم ،كال يمكػػف مقارنػػة تػػأنيره
ػكر كتػ ان
األجي ػزة األمنيػػة حضػ ان
الطػػاغي بتػػأنير أم جيػػاز أمنػػي آخػػر فػػي إس ػرائيؿ ،تػػكلى "الشػػاباؾ" منػػذ انػػدالع االنتفاضػػة الفمسػػطينية
ميم ػػة إحب ػػاط عممي ػػات المقاكم ػػة ،كجم ػػع المعمكم ػػات االس ػػتخبارية الت ػػي ت ػػـ تكظيفي ػػا ف ػػي ش ػػف عممي ػػات
التصػ ػػفية كاالعتقػ ػػاؿ بحػ ػػؽ قػ ػػادة كناشػ ػػطي حركػ ػػات المقاكمػ ػػة (ككالػ ػػة األنبػ ػػا كالمعمكمػ ػػات الفمسػ ػػطينية،
.)2016
تـ إنشا جياز األمف العاـ لدكلة إسرائيؿ ُبعيد قيػاـ الدكلػة ،لكػف كظائفػو كتشػكيمتو كصػبلحياتو
لػػـ تحػ َّػدد قانكني ػان حتػػى عػػاـ ( ،)2002إال عمػػى مسػػتكل الق ػ اررات الحككميػػة ،كبصػػكرة جزئيػػة ،كمػػع أف
تـ سنيا قػد تطرقػت -عمػى م ّػر السػنيف -إلػى صػبلحيات جيػاز األمػف العػاـ ،منػؿ:
بعض القكانيف التي َّ
ػادـ الجريمػة ( ،)1981كقػانكف حمايػػة
قػانكف
التنصػت السػرم ( ،)1979كقػانكف السػجبلت الجنائيػة ،كتق ُ
ّ
الخصكصػػية ( ،)1981كغيرىػػا -إال أف جميػػع ىػػذه الق ػكانيف كانػػت بمنابػػة تػػدابير محػػددة فػػي مجػػاالت
َّ
معينػػة ،ال غيػػر ،كلػػـ تػػتـ فييػػا شػػرعنة القضػػايا الخاصػػة بمكانػػة جيػػاز األمػػف العػػاـ ،كتركيبتػػو ككظائفػػو
كصػػبلحياتو ،كطػػرؽ مراقبػػة نشػػاطاتو بمقتضػػى القػػانكف حتػػى س ػرياف مفعػػكؿ قػػانكف جيػػاز األمػػف العػػاـ
"الشاباؾ" ،كقد قررت إدارة جياز األمف العػاـ أكاخػر عػاـ ( )1988المبػادرة إلػى اعتمػاد تشػريعات تػنظـ
عمػػؿ الجيػػاز قانكني ػان فباشػػر جيػػاز األمػػف العػػاـ نفسػػو بػػإج ار ات كاس ػعة النطػػاؽ اسػػتمرت حتػػى عػػاـ
( ،)1994حيػػث أُحيمػػت الصػػيغة القضػػائية التػػي طرحيػػا الجيػػاز إلػػى كزيػػر العػػدؿ آنػػذاؾ ،أمػػا فػػي الفتػرة
البلحقة ( )1998-1995فقد أصبح العمؿ مشتركان مػع فريػؽ تػابع لػك ازرة العػدؿ مػا أفضػى إلػى إعػداد
مذكرة قانكنية أعقبيا كضع مسكدة صيغة القانكف.
 8.8.1اًلستخبارات العسكرية اإلسرائيمية "أماف":
 النشأة والتطور وعالقتيا بالجيش اإلسرائيمي:تعػ ّػد شػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية "أمػػاف" ،األىػػـ بػػيف أجي ػزة األمػػف اإلس ػرائيمية لمػػدكر الكبيػػر
الذم تمعبو في بمكرة القرار السياسي في إسرائيؿ ،عبػر مػا يسػمى بػػ"مسالة التقػدير القػكمي" ،الػذم يضػع
الرؤية المطمكبة لمسياسات اإلسرائيمية بنا ن عمى المعمكمات التي تقدميا "أماف".
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أيضا مف أف اسميا مرتبط بالجيش اإلسرائيمي الذم يعتبر أقكل مؤسسػة فػي
تنبع أىمية "أماف" ن
الدكلػػة العبريػػة ،كيمتمػػؾ القػػدرة كالتػػأنير فػػي جميػػع منػػاحي الحيػػاة فييػػا كبالتػػالي تحظػػى تقػػديراتيا -رغ ػـ
ػر نصػػؼ سػػنكم ،كسػػنكيان ،يحظػػى
تكصػػيات لجنػػة أغ ارنػػات -بمكانػػة ميمػػة ،كىػػي ال ت ػزاؿ تصػػدر تقريػ ان
باىتمػػاـ كاسػػع كتتناكلػػو األكسػػاط اإلسػرائيمية المختمفػػة بالتحميػػؿ كالتعميػػؽ ،كال يمكػػف فصػػؿ تطػػكر "أمػػاف"
عف صػراع األجيػزة ،كتػربص بعضػيا بػبعض كػي تمتمػؾ بيػدىا معظػـ األكراؽ األمنيػة ،كىػذا مػا يفسػره
رفػػض "المكسػػاد" قيػػاـ "أمػػاف" بميمػػات خػػارج حػػدكد الدكلػػة العبريػػة ،عػػدا دكؿ الج ػكار ،كاعت ػراض رئيسػػو
يسرائؿ ىارئيؿ عمى نقؿ الكحدة ( )131إليو ،كاستغبلؿ "فضيحة الفكف" ،نـ "كحػدة إيقػاظ الميػؿ" ،قاعػدة
كحػػدة التنصػػت ( ،)8200التابعػػة لبلسػػتخبارات العسػػكرية اإلس ػرائيمية عم ػى تػػؿ أبػػك النػػدل فػػي ىضػػبة
الجكالف.
 الفئات التي يتـ التنصت عمييا: .0قادة وعناصر المقاومة :مف أجؿ رصد تحركات عناصر المقاكمة مف التنظيمات المختمفة ،تعطي
الكحدة ( )8111أكلكية قصكل لمتنصت عمى ىكاتؼ عناصر المقاكمة .بحيث تستخدـ المػادة التػي
يػػتـ التنصػػت عمييػػا فػػي بنػػا ممػػؼ أمنػػي لمػػذيف يػػتـ رصػػد مكالمػػاتيـ ،ىػػذا مػػف ناحيػػة ،كمػػف ناحيػػة
نانيػػة ،يػػتـ اسػػتخداـ رصػػد ىػػذه المكالمػػات فػػي إحبػػاط عمميػػات تخطػػط ليػػا حركػػات المقاكمػػة ،كفػػي
تحديػػد اإلج ػ ار المتخػػذ ضػػد عناصػػر المقاكمػػة ،كدلّػت التجربػػة أف رصػػد المكالمػػات يسػػاعد محققػػي
المخابرات اإلسرائيمية في تحقيقيـ مع عناصر المقاكمة لدل اعتقاليـ ،كتقديـ األدلة ضػدىـ (ككالػة
األنبا كالمعمكمات الفمسطينية.)2016 ،
 .8قادة السػمطة الفمسػطينية ومسػؤولوىا :تبػدم المخػابرات اإلسػرائيمية اىتمامػان بالغػان بمعرفػة مػا يػدكر
فػػي أركقػػة السػػمطة مػػف أجػػؿ مسػػاعدة الحككمػػة عمػػى اتخػػاذ الق ػ اررات المناسػػبة فػػي ك ػؿ مػػا يتعمػػؽ
بالعبلقة مع السمطة ،كقد نقمت الصحؼ العبرية عػف مصػدر أمنػي قكلػو :إف "الكحػدة  ،"8200بنػا
عمػػى تعميمػػات مػػف قيػػادة جيػػاز "أمػػاف" ال تسػػتنني أيػان مػػف قػػادة السػػمطة مسػػؤكلي كمػػكظفي أجيزتيػػا
األمنية مف عمميات التنصت المنيجية (ككالة األنبا كالمعمكمات الفمسطينية.)2016 ،
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 8.1المبحث الثالث :عالقة العمؿ الدبموماسي في الحفاظ عمي أمف إسرائيؿ:
إف السياسػػة الخارجيػػة ألم دكلػػة ىػػي إحػػدل الكسػػائؿ التػػي تسػػتخدميا تمػػؾ الدكلػػة لمتػػأنير عمػػى
الع ػػالـ الخ ػػارجي ،كلمحف ػػاظ عم ػػى أمني ػػا سػ ػكا ك ػػاف داخميػ ػان أك خارجيػ ػان ،كتس ػػتخدـ الدبمكماس ػػية كإح ػػدل
كسائميا.
كاذا كانػػت السياسػػة الخارجيػػة بػػالمفيكـ اإلس ػرائيمي ،تشػػمؿ كػػؿ الط ارئػػؽ أك البنػػى أك األسػػاليب
التػػي تتبػػع فػػي مجتمػػع قػػكمي معػػيف ،يمكػػف أف تحػػدد أك أنػػو يكػػكف ليػػا تػػأنير عمػػى كيفيػػة مشػػاركة ذلػػؾ
المجتمع في إدارة العبلقات الدكلية ،كينظر إلى الدبمكماسػية كباعتبارىػا إحػدل أدكات السياسػة الخارجيػة
اإلسػ ػرائيمية عم ػػى أني ػػا (ف ػػف الممك ػػف ،كالمق ػػدرة م ػػف خ ػػبلؿ المفاكض ػػات كالمس ػػاكمات عم ػػى تحقي ػػؽ الح ػػد
األقصى مف المكاسب الكطنية بأقؿ قدر ممكف مف الخسائر) (إبراىيـ.)1-3 :1113 ،
كرغػػـ المتغيػرات التػػي طػرأت عمييػػا فػػي بعػػض النػكاحي ال تػزاؿ السياسػػة الخارجيػػة اإلسػرائيمية،
مف حيث الجكىر بدكف تغيير ،كىػي انعكػاس لمجمػكع األىػداؼ النابتػة إلسػرائيؿ ،كتجسػيد لنظرتيػا إلػى
المنطقة كالبمداف المحيطة بالعالـ العربي بأسره ،كىي أيضان أداة لتحقيؽ األىداؼ السياسػية كاالقتصػادية
كالعسػكرية اإلسػرائيمية ،كاذا كانػػت السياسػة الخارجيػة بشػػكؿ عػاـ تنبػع مػػف األيػديكلكجيا الصػييكنية التػػي
دكر رئيسػػيان فػػي رسػػـ مبلمػػح السياسػػة الخارجيػػة اإلس ػرائيمية بجانػػب عكامػػؿ عػػدة تػػؤنر فػػي ىػػذا
تمعػػب ان
المجػػاؿ مػػف بينيػػا تحػػالؼ إس ػرائيؿ مػػع اإلمبرياليػػة العالميػػة النػػابع مػػف طبيعتيػػا ككظيفتيػػا كدكرىػػا فػػي
المنطقػػة ،ككػػذلؾ مصػػالح إس ػرائيؿ الخاصػػة ،كمػػف أىػػـ تمػػؾ المصػػالح ،الػػتخمص مػػف العزلػػة ،كالسػػعي
إليج ػػاد أسػ ػكاؽ جدي ػػدة لص ػػادرات إسػ ػرائيؿ المدني ػػة كالعس ػػكرية ،كتحت ػػؿ اليجػ ػرة الييكدي ػػة إل ػػى إسػ ػرائيؿ،
كاالتص ػػاؿ بيي ػػكد الع ػػالـ مكان ػػة خاص ػػة ف ػػي السياس ػػة الخارجي ػػة اإلسػ ػرائيمية ،بينم ػػا تبق ػػى قض ػػية األم ػػف
بمظاىره المتخمفة الحجر األساسي لمسياسة الخارجية اإلسرائيمية كشغميا الشاغؿ عمى الػدكاـ .كالبػد مػف
ػر ،كذلػػؾ بالمقارنػػة مػػع مشػػاريع
القػػكؿ إف الصػػييكنية منػػذ أياميػػا األكلػػى ،أكلػػت الدبمكماسػػية اىتمامػان كبيػ ان
االسػػتيطاف ،كاليػػدؼ األكؿ كاألكبػػر لممشػػركع الصػػييكني ىػػك (إقامػػة كطػػف قػػكمي لمييػػكد فػػي فمسػػطيف)
األمر الذم يجعؿ ىذا المشركع االستيطاني يختمػؼ عػف غيػره ،إالّ أف قيػادة الحركػة الصػييكنية حاكلػت
منػػذ المحظػػات األكلػػى الحصػػكؿ عمػػى دعػػـ دكلػػة عظمػػى ،كضػػماف مسػػاندتيا لبلسػػتيطاف فػػي فمسػػطيف،
يقكؿ تيكدكر ىرتزؿ في مذكراتو بتاريخ  7حزيراف " 1895حالما نتكصؿ إلى قرار حكؿ األرض ،كتعقػد
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االتفاقيػػات األكليػػة مػػع السػمطات صػػاحبة السػػيادة ،سنشػػرع عمػػى الفػػكر ،بػػإج ار المفاكضػػات الدبمكماسػػية
مع القكل العظمى لمحصكؿ عمى الضمانات" (إبراىيـ.)5:2001 ،
 المنيجية:اسػػػتخداـ المػ ػػنيج الكصػ ػػفي لكصػ ػػؼ نشػ ػػأة السياسػ ػػة الخارجيػ ػػة اإلس ػ ػرائيمية كىكيتيػ ػػا كالبلعبػ ػػيف
الفاعميف في رسـ كصنع ىذه السياسة.
كتشمؿ الكنيقة التي كقعيا مدير ك ازرة الخارجيػة "نيسػيـ بػف شػيتريت" إرشػادات حػكؿ كيفيػة إدارة
عبلقات إسرائيؿ الخارجية ،كاألىداؼ الرئيسية لسياستيا خبلؿ العاـ القادـ ،كتتضمف:
 8.1.0الحفاظ عمى التعاوف مع الوًليات المتحدة لتحافظ دولة إسرائيؿ عمى أمنيا:
كفػػي ىػػذا الصػػدد ،جػػا فػػي الكنيقػػة المكقعػػة فػػي عػػاـ  2014مػػع كزي ػر الخارجيػػة ليبرمػػاف أف مصػػمحة
إسػ ػرائيؿ الرئيس ػػية اإلبق ػػا عم ػػى العبلق ػػات اإلس ػػتراتيجية م ػػع الكالي ػػات المتح ػػدة األميركي ػػة ،إض ػػافة ال ػػي
األىػػداؼ المشػػتركة كالعبلقػػات الكنيقػػة بػػيف البمػػديف كقيادتيمػػا ،كىنػػاؾ حاجػػة الػػي التعػػاكف الكامػػؿ بػػيف
البمػػديف بشػػأف المس ػألة اإليرانيػػة كمسػػتقبؿ عمميػػة السػػبلـ كالحاجػػة إلػػى نيػػج متعػػدد األط ػراؼ فػػي األمػػـ
المتحدة بدالن مف التكجو أحادم الجانب مف جانػب الفمسػطينييف ضػد إسػرائيؿ كنػزع سػبلح غػزة كالتعامػؿ
مع التيديدات اإلقميمية ،كما جػا فػي الكنيقػة ،أف السياسػة الخارجيػة اإلسػرائيمية تكابػد مػف أجػؿ ضػماف
أمف إسرائيؿ كتعزيز السبؿ التي تساىـ في الحفاظ عمى تفكقيا النكعي كقكة ردعيا العسكرم ،كمكاصػمة
الدعـ األميركي الفعػاؿ ليػا فػي المحافػؿ الدكليػة كمنػع المبػادرات المناىضػة إلسػرائيؿ فػي األمػـ المتحػدة
كالمنظمات الدكلية ،كاليدؼ اآلخػر لمكنيقػة فػي ىػذا الصػدد ،مكاصػمة الػركابط اإلسػرائيمية مػع التجمعػات
الجديػدة كبضػمنيـ الميػاجريف فػي الكاليػات المتحػدة ،كالػدكائر الميبراليػة كالمسػؤكليف األكػاديمييف ،كالجيػػؿ
الييكدم الجديد في أميركا األقؿ ارتباطان مع إسرائيؿ(.منظمة التحرير)2014 ،
 8.1.8نشأة السياسة الخارجية اإلسرائيمية وىويتيا لتحافظ عمى أمنيا:
عنػػي القػػائمكف عمػػى إقامػػة الكيػػاف الصػػييكني منػػذ بداياتػػو األكلػػى باتخػػاذ تكجيػػات سياسػػية ذات
طابع استراتيجي ،تقكـ عمى إنشا عبلقات كطيدة مع الدكؿ الكبرل .كجرل الربط بيف ىدؼ الصييكنية
بتأسيس دكلة الييكد في فمسطيف كالحصكؿ عمى االعتراؼ الدكلي بيػا ،ككػاف قػرار المػؤتمر الصػييكني
األكؿ (بػاؿ  )1897بػالطكؽ إلػى إقامػة كطػف لمشػعب الييػكدم فػي أرض إسػرائيؿ يضػمنو القػانكف العػاـ
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(إبػراىيـ .)9:2001 ،كفػػي مرحمػػة "الدكلػػة القادمػػة عمػػى الطريػػؽ" أكلػػى النشػػاط الصػػييكني أىميػػة كبػػرل
لتحكيؿ اليجرة الييكدية مف حاالت تسمؿ إلى أفكاج جماعية تياجر إلى فمسطيف بمكافقة كدعػـ دكليػيف،
كخبلؿ ذلؾ كانػت المنظمػة الصػييكنية العالمػة كالككالػة الييكديػة أداة رئيسػة لمعمػؿ السياسػي الخػارجي،
كبعد إنشا دكلة إسرائيؿ عاـ ( )3948تكلت ك ازرة الخارجية اإلسرائيمية الميمة ذاتيا التي كانػت تؤدييػا
اإلدارة السياسية في الككالة الييكدية ).(Wait Eytan, 1958:206
 8.1.1اًلعتراؼ الدولي:
خػػبلؿ السػػنكات األكلػػى التػػي أعقبػػت قيػػاـ إس ػرائيؿ ،ركػػزت الدبمكماسػػية اإلس ػرائيمية عمػػى تػػأميف
العناصر الدكلية البلزمة لضماف الكجكد اإلسرائيمي كدكلة ذات سيادة عمى أرض فمسػطيف ،لػذلؾ سػعت
إسرائيؿ إلى تكسيع عبلقاتيػا الدبمكماسػية كاالقتصػادية ،بحيػث تشػمؿ أكبػر عػدد ممكػف مػف دكؿ العػالـ،
ألنيا عندما تستطيع إنبات كجكدىا عمى الساحة الدكلية فإنيا تككف قادرة عمى فػرض ىػذا الكجػكد عمػى
الػدكؿ العربيػة ككيػاف قػكمي قػائـ فػي منطقػة الشػرؽ األكسػط ،كلقػد اسػتطاعت إسػرائيؿ تحقيػؽ االعتػراؼ
الدكلي بيا عمى صعيديف:
 الصعيد األوؿ :أحادم (كؿ دكلة بمفردىا) ،كىػذا االعتػراؼ حققتػو منػذ المحظػات األكلػى لقيػاـ دكلػةإسرائيؿ ( )1948/5/15بػاعتراؼ الكاليػات المتحػدة بيػا ،كىػي إحػدل الػدكلتيف العظمتػيف فػي العػالـ
ذلؾ الكقت ،نـ تكالت االعترافات الدكلية بقياـ إلسرائيؿ.
 الصعيد الثاني :جماعي (قبكليا عضكان في األمـ المتحدة) بتاريخ  1949/5/11بعد مكافقػة مجمػساألمف كالجمعية العامة عمى طمبيا كأصبحت الدكلة رقـ ( )95بيا (الحمبي.)18:1979 ،
 8.1.1بمورة األسس التحالفية:
أدارت السياس ػػة الخارجي ػػة اإلسػ ػرائيمية عممي ػػة إقام ػػة العبلق ػػات م ػػع دكؿ الع ػػالـ باس ػػتخداـ ن ػػاجع
لمكسائؿ التي كفرتيا كفي مقدمتيا (حماد:)39-38 :1119 ،
 .3تعدد أدكات السياسة الخارجية.
 .1التخطيط بعيد المدل لمسياسة الخارجية.
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 .1مركنة الحركة السياسية انسجاما مع التقاليد المعاصرة.
 .4االرتباط بيف السياسة الداخمية كالخارجية.
كػػاف اليػ ّػـ اإلس ػرائيمي األكؿ ىػػك اختيػػار الػػدكؿ التػػي تشػػكؿ إلس ػرائيؿ مصػػد انر لمػػدعـ السياسػػي
كاالقتصػػادم كالعسػػكرم لمحفػػاظ عمػػى كينكنتيػػا كأمنيػػا الػػداخمي كالخػػارجي ،ككشػػفت الممارسػػات العمميػػة
مرت بيػا السياسػة الخارجيػة اإلسػرائيمية كىػي (مؤسسػة الد ارسػات الفمسػطينية،
كجكد نبلث مراحؿ رئيسة ّ
:)446:1973
 .3مرحمة المكازنة بيف الكتمة الشرقية كالغربية (.)1950 –3948
 .1مرحمة االنحياز نحك الكتمة الغربية (.)1957 –3921
 .1مرحمة االعتماد عمى الكاليات المتحدة ( – 3927إلى الكقت الراىف).
في مختمؼ ىذه المراحؿ ،كاف المبدأ األساس الذم حاكلت إسرائيؿ تجسيده خبلؿ سعييا لبمػكرة
سياس ػػتيا الخارجي ػػة ى ػػك "االعتم ػػاد عم ػػى حمي ػػؼ" ،ال ػػذم شػ ػ ّكؿ عمميػ ػان امت ػػدادان لسياس ػػة انتيجتي ػػا الحرك ػػة
الصييكنية منذ تأسيسيا.
 8.1.2الترويج لترتيبات دبموماسية وشراكة في المنطقة:
ككفقان لما جا بالكنيقة السرية عاـ ( )2014الذم بعنت لسف ار إسػرائيؿ حسػب مػا نشػرتو مكقػع
يدعكت احرنكت العبرية المكقعػة مػف كزيػر الخارجيػة ليبرمػاف عػاـ ( ،)2015فػإف الفتػرة القادمػة يشػكبيا
الكنير مف الغمػكض ،كبخاصػة فػي كيفيػة تػأنير عمميػة "الجػرؼ الصػامد" عمػى اسػتئناؼ عمميػة السػبلـ،
كأمػػاـ إس ػرائيؿ فرصػػة التقػػدـ فػػي العػػدكاف عمػػى حمػػاس لمتكصػػؿ إلػػى حػػؿ دبمكماسػػي-كيحتمػػؿ أف يكػػكف
إقميميان -كاستغبلؿ ىذا الزخـ لنزع سبلحيا كاإلعراب عف االلتزاـ بالعممية الدبمكماسية ،كأشارت إلػى أنػو
يتعيف العمؿ مف أجؿ إرسا األرضية بالتعاكف مع الكاليات المتحدة ،كالمجنة الرباعية ،كالػدكؿ المجػاكرة
لػػدعـ مبػػادرات إس ػرائيؿ لمكصػػكؿ إلػػى حمػػكؿ كافيػػة تسػػتجيب لمتكقعػػات كالشػػركط عمػػى األرض لمتػػركيج
لممصالح اإلسػرائيمية أمػاـ التحػديات اإلقميميػة التػي تكاجييػا ،كأنػو يتعػيف إيجػاد الظػركؼ الصػحيحة مػف
أجػػؿ نػػزع سػػبلح قطػػاع غ ػزة كجػػز مػػف اتفػػاؽ كقػػت إطػػبلؽ النػػار عقػػب عمميػػة "الجػػرؼ الصػػامد" عػػاـ
( ،)2014كمػػف أج ػػؿ إعػػادة تأىي ػػؿ قطػػاع غػ ػزة ،كفػػي المرحم ػػة التاليػػة طبقػ ػان لمكنيقػػة ،إقام ػػة آليػػة دكلي ػػة
تيرب إلى قطاع غزة.
لمتعامؿ مع األسمحة التي ّ
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 8.1.3تعزيز الموقؼ الدبموماسي إلسرائيؿ بشأف األمف:
أشػػارت الكنيقػػة الس ػرية الػػذم بعنػػت لسػػف ار إس ػرائيؿ حسػػب مػػا نش ػرتو مكقػػع يػػدعكت أحرنػػكت
العبريػػة عػػاـ ( )2015إلػػى كجػػكد نفػػكر مػػف التيديػػدات اإلسػػتراتيجية منػػؿ النػػككم اإلي ارنػػي ،كتيدي ػػدات
المقاكمػػة الفمسػػطينية ،كاألشػػكاؿ المختمفػػة لمتطػػرؼ اإلسػػبلمي ،كعميػػو يتعػػيف زيػػادة التعػػاكف مػػع الكاليػػات
المتحدة ،كبقيػة أطػراؼ مجمكعػة "الخمسػة ازئػد كاحػد" فػي مجػاؿ الممػؼ النػككم اإلي ارنػي ،كدعػت الكنيقػة
إلى ضركرة مكاصمة تفاىـ األىداؼ الدبمكماسػية كاألمنيػة مػع الكاليػات المتحػدة كالػدكؿ ذات العبلقػة فػي
حاؿ حدكث أم تغير في البرنامج النككم اإليراني ،كىػذا يتضػمف مكاصػمة العبلقػات كزيػادة الػركابط مػع
الكاليات المتحدة ،كالتفكير في التنمية اإلقميمية لتشجيع اتفاؽ دبمكماسي كاطار أمني بالتعاكف مع الدكؿ
ذات العبلقة في أفريقيا كآسيا بيدؼ تعزيز األمف الداخمي كمنع اإلرىاب.
كتابعت إسرائيؿ ىذه السياسة لمدمج بيف إمكاناتيا الذاتية كالدعـ الخارجي ليا لتكريس نمط مف
القكة ىك "نمط القكة التحالفي" ،ككاف اليدؼ مف ىذا الدمج ىك بنا المشػركع الصػييكني كضػماف بقائػو
كمكاجيػة التحػديات الخارجيػة ،كفػي مقػدمتيا الػرفض العربػػي ليػذا المشػركع ،ككانػت فكػرة االعتمػاد عمػػى
حميؼ ضركرية ألف إسرائيؿ دكلة حدينة النشأة ككانػت نشػأتيا غيػر طبيعيػة ،كىػي ال تممػؾ القػدرة عمػى
القيػػاـ بأعبػػا كجكدىػػا كدكرىػػا الػػكظيفي فػػي المنطقػػة العربيػػة ،كبالتػػالي فػػإف الشػراكة مػػع الغػػرب البػػد أف
تراعي تقاسـ األدكار كقد عبر إيغاؿ آلكف (نائب رئيس حككمة إسرائيمي سابؽ) عف أىمية التحالؼ مػع
الػػدكؿ العظمػػى بقكلػػو" :البػػد لنػػا مػػف المحافظػػة عمػػى صػػداقة دكؿ كبػػرل ،كعمػػى أرسػػيا الػػدكؿ التػػي مػػف
شأنيا أف تزكدنا بالكسائؿ القتالية كالمساعدات السياسية كالمعكنات االقتصادية" (إبراىيـ.)11:2001 ،
كحدد أبا أيباف (كزيػر خارجيػة إسػرائيمي سػابقان) العكامػؿ كالضػمانات التػي تعطػي إلسػرائيؿ أمػبلن
في البقا كفؽ الترتيب التالي (مجمة دراسات الفمسطينية:)63:1967 ،
 .3استمرار المساعدات العسكرية األمريكية المباشرة التي بدأت بصكاريخ ىكؾ.
 .1استمرار حماية الدكؿ الكبرل لمكضع القائـ في المنطقة.
 .1استمرار الخبلفات العربية ،ألنو لػك اتحػد العػرب لمػا بقػي أحػد ميػتـ بنػا ،كلسػيّؿ عمػييـ إذابػة كياننػا
ألننػػا سػػنبقى دائم ػان شػػككة فػػي الجسػػـ الػػذم يحتكينػػا ،كفػػي التطبيػػؽ ،اسػػتمرت إس ػرائيؿ فػػي انتيػػاج
سياسة الحركة الصييكنية في التحالؼ مع الدكؿ الغربية ،كاستطاعت أف تنتزع مف فرنسا كبريطانيا
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كالكاليات المتحدة ما يسمى بالبياف النبلني الصادر في لندف ( ،)1950/9/25كالػذم م ّكػف إسػرائيؿ
مف الدخكؿ في دائرة الحماية الغربية.
كينص البياف عمى أف الحككمات النبلث تعترؼ بأف إسرائيؿ كالدكؿ العربية مجتمعة في حاجة
جميعػان إلػػى مسػػتكل مػػف القػكات المسػػمحة تكفػػؿ أمنيػػا الػػداخمي كالػػدفاع عػػف المنطقػػة بمجمكعيػػا (حػػافظ،
أسس البياف النبلني لمحيمكلة دكف تحقيؽ تفكؽ عربي عمى إسرائيؿ.
 ،)21:1960كبذلؾ ّ
كفػػي الفت ػرة التػػي تمػػت صػػدكر البيػػاف النبلنػػي كانػػت فرنسػػا ىػػي الش ػريؾ الرئيسػػي فػػي المحافظػػة
عمى أمف إسرائيؿ كالمصدر الرئيسي لدعميا العسكرم ،ككانت بريطانيا تقدـ الدعـ السياسػي كالعسػكرم
كاالقتصػػادم إلس ػرائيؿ ،كالتحػػالؼ بػػيف إس ػرائي كألمانيػػا كػػاف عمػػى نبلنػػة اتجاىػػات ىػػي :االتفػػاؽ عمػػى
التعكيضات لما يسمى باضطياد الييكد مف قبؿ الرايخ النالث ،تكطيػد العبلقػات السياسػية كاالقتصػادية،
تزكيد الجيش اإلسرائيمي باألسمحة المتطكرة ،كتطكر التحالؼ مع الكاليات المتحدة بشكؿ مكنػؼ اعتبػا انر
مف الخمسينات مف القرف العشريف.
 8.1.4تبعية السياسة الخارجية اإلسرائيمية لألمف اإلسرائيمي:
صػػاغت إس ػرائيؿ سياسػػتيا الخارجيػػة عمػػى مقاسػػيا األمن ػي بتػػأنير كاضػػح ألفكػػار بػػف غكريػػكف
يشدد عمى أف أىـ عامؿ يقرر ىذه السياسة ىك أمف إسرائيؿ الناجـ
(رئيس حككمتيا األكلى) الذم كاف ّ
عػف الصػراع العربػي اإلسػرائيمي ) ،(Ben Gurion, 1954:391كمنػذ نشػأت إسػرائيؿ تميػزت العبلقػة
بيف السياسة الخارجية كاألمف بأنيا العبلقة األىػـ ،بسػبب التنػكع كاالتسػاع فػي المسػؤكليات الممقػاة عمػى
عػػاتؽ ك ازرتػػي الخارجيػػة كالػػدفاع ) ،(Michale Brecher, 1972:398كاحػػتفظ بػػف غكريػػكف لنفسػػو
بك ازرة الدفاع كك ازرة الخارجية التي ال تقؿ أىميػة عنيػا ،كىكػذا سػيطر بػف غكريػكف عمػى سياسػة إسػرائيؿ
الخارجيػػة بالخمسػػينات كػرئيس لمػػك ازرة كعمػػى سياسػػتيا الحربيػػة كػػكزير لمػػدفاع ،كركػػز فػػي تكجيػػو سياسػػتو
الخارجية لخدمة مخطط األمف اإلسرائيمي لضماف كجكد الدكلة كدعميا (دافيػد بػف غكريػكف ،مكقػع ك ازرة
الخارجية اإلسرائيمية ،)1136/17/12 ،ككاف أىـ عامؿ تستند إليػو السياسػة "اإلسػرائيمية" الخارجيػة ىػك
االعتمػػاد عمػػى (الػػردع) كالتمػػكيح بقػػكة (الػػردع) ،كشػػف مػػا تطمػػؽ عميػػو "الحػػرب المسػػبقة الكقائيػػة" لفػػرض
األىداؼ المطمكب تحقيقيا في الكطف العربي كمو كاالستمرار في سياسػة تيجيػر الييػكد مػف كافػة أنحػا
العالـ إلى إسرائيؿ مف أجػؿ زيػادة القػكة البشػرية الييكديػة ،ككانػت "إسػرائيؿ" تسػتنمر كػؿ مػا يتػكفر لػدييا
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مػف إنجػػازات عمػػى صػعيد سياسػػتيا الخارجيػػة التقميديػة مػػع الحمفػػا كاألصػدقا كالمحايػػديف لخدمػػة عامػػؿ
"الردع" العسكرم بكؿ أبعاده كبكؿ اتجاىاتو كمستمزماتو لخدمة كؿ ما يفيد في تيجير الييكد المػكاطنيف
م ػػف ال ػػدكؿ األخ ػػرل إل ػػى "إسػ ػرائيؿ" ،كح ػػيف ال يحق ػػؽ عام ػػؿ ال ػػردع دكره كيح ػػكؿ دكف تحقي ػػؽ األى ػػداؼ
"اإلسرائيمية" تنتقؿ األىمية كبشكؿ فكرم إلى شػف العػدكاف تحػت أم ذريعػة أك سػيناريكىات مناسػبة ضػد
مػػف لػػـ يتحقػػؽ ردعػػو ،كمػػازاؿ يشػػكؿ خط ػ انر مباش ػ انر أك غيػػر مباشػػر عمػػى إنجػػاز األىػػداؼ "اإلس ػرائيمية"
كاألىداؼ اإلستراتيجية األمريكية عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي معان.
تشنو تكمػف فػي قػدرتيا
كتعتبر العقيدة "اإلسرائيمية" العدكانية إف أىمية االنتصار في أم عدكاف ّ
عمى نقؿ العمميات العسكرية ،كمجريات العدكاف بالسرعة الممكنة فػي أرض الطػرؼ اآلخػر كفػي قػدرتيا
عمػى تقصػير زمػف العػػدكاف الطػاحف إلػى أقصػػر كقػت ممكػف ،كفػي ىػػذه العمميػة ال تسػتنني اإلسػػتراتيجية
"اإلس ػرائيمية" إدخػػاؿ عامػػؿ الػػردع م ػرة أخػػرل كاسػػتنماره بشػػكؿ آخػػر فػػي مجريػػات ىػػذا العػػدكاف الس ػريع
كالمكنػػؼ لفػػرض كقػػؼ النػػار عمػػى الطػػرؼ األخػػر كمنحػػو فرصػػة الخضػػكع كالتسػػميـ بيزيمػػة قبػػؿ متابعػػة
اإلجياز عمى قدراتو كقكاتو أف تمكنت مف تحقيؽ ىذه الغاية.
كمنػػذ البدايػػة صػػاغ قػػادة "إسػرائيؿ" مفيػػكـ عقيػػدتيـ العسػػكرية كالسياسػػية باالسػػتناد إلػػى عػػدد مػػف
االعتبارات المكضكعية الخاصة ،كأىميا:
 .3الحجـ المحدكد لمقاعدة الديمكغرافية "اإلسرائيمية مقارنة بالقكة البشرية العربيػة كامتػداداتيا الجغرافيػة،
كرأل قادة "إسػرائيؿ" إف ىػذا الحجػـ الػديمكغرافي ال يتػيح المجػك إلػى تعبئػة شػاممة بشػرية "إسػرائيمية"
لفترة طكيمة ،كىذا ما يفرض بدكره عدـ خكض عدكاف طكيؿ.
 .1إف تفاكت المكارد البشرية كاالقتصادية بينيا كبيف الدكؿ العربية المجاكرة يفرض عمييا عدـ السماح
ألم طػرؼ عربػي بانتيػاج إسػتراتيجية العػدكاف الطكيمػة األمػد ،كالعمػؿ عمػى ردعػو عػف المجػك إلييػػا
ميما كمؼ ذلؾ مف نمف.
 .1االعتماد عمى القدرات العسػكرية كالسياسػية لمقػكل الحميفػة بالطريقػة التػي تسػمح بكقػؼ العػدكاف عنػد
التسػػبب بأضػرار فادحػػة ليػػا أك كقفيػػا عنػػد تػػدفؽ الػػدعـ العسػػكرم كالسياسػػي الػػدكلي لمطػػرؼ اآلخػػر،
كازدياد إمكاناتو عمى الصمكد كاالنتقاؿ إلى نقؿ المعركة إلى "إسرائيؿ".
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 .4يقػكؿ مكشػػيو دايػاف الػػذم تػػكلى منصػب رئػيس األركػاف فػػي الخمسػػينات كك ازرة الحػرب فػػي السػػتينات
أف "إسرائيؿ" (ال سياسة خارجية ليا بؿ سياسة دفاعيػة فقػط) ،أم حربيػة بامتيػاز ،كمػف الكاضػح أف
سياسػػة "إس ػرائيؿ" الخارجيػػة ال تحػػدد لنفسػػيا إسػػتراتيجية منفػػردة لتحقيػػؽ أىػػدافيا عمػػى غ ػرار معظػػـ
الػػدكؿ الطبيعػػة بمعػػزؿ عػػف اإلسػػتراتيجية الخارجيػػة الشػػاممة العسػػكرية كاألمنيػػة لمقػػكة الكبػػرل التػػي
أنشػػأتيا ،كالتػػي تسػػتند إلػػى دعميػػا كتأييػػدىا كىػػي بريطانيػػا منػػذ عػػاـ ( )1948حتػػى عػػاـ (،)1965
كالكاليػ ػػات المتحػ ػػدة منػ ػػذ ذلػ ػػؾ الكقػ ػػت حتػ ػػى ىػ ػػذه المحظػ ػػة (الحمبػ ػػي .)30:1979 ،كزيػ ػػر الخارجيػ ػػة
األمريكي األسبؽ ىنرم كيسنجر أكد "أف ليس إلسرائيؿ سياسة خارجية كانما سياسة داخمية تنعكس
خارجيان فقط ،كأف الحككمػات اإلسػرائيمية المتعاقبػة عممػت قبػؿ كػؿ شػي تبعػان لمنظريػة األمنيػة عمػى
أساس احتياجات سياسة داخمية كأحبلـ إقميمية كعدـ النقة باألجانب" (إبراىيـ.)9:2001 ،
كعمى ذلؾ ظمت تبعية السياسة الخارجية لؤلمف في اإلستراتيجية اإلسرائيمية عمى امتػداد العقػكد
الماضػػية ،كاف أتػػيح ليػػذه السياسػػة ى ػكامش الحركػػة فػػي النطػػاؽ الػػدكلي بمػػا ال يضػػر بمسػػتكل الجاىزيػػة
األمنية.
 8.1.5المؤسسات واألجيزة العاممة في السياسة الخارجية اإلسرائيمية:
تتضػػافر الجيػػكد بػػيف عػػدة أط ػراؼ كقػػكل داخميػػة ف ػي إطػػار تكػػاممي لتخطػػيط سياسػػة إس ػرائيؿ
الخارجية ،كفي غالبية الحاالت كانت العبلقة بيف إسرائيؿ كدكؿ العالـ تأتي كنتيجة ليذا التضافر الػذم
يػػدمج بػػيف نمطػػيف مػػف النشػػاط أحػػدىما مؤسسػػي ،تضػػطمع بػػو ىيئػػات كأجي ػزة إس ػرائيمية ،كاآلخػػر فػػردم
تمعب بو شخصيات صييكنية معينة دك انر ىامان في تييئة األجكا إلقامة تمؾ العبلقات أك تطكيرىا.
 .0الكنيست والحكومة:
الكنيست كالحككمة يمعباف دك انر كاضحان في عممية صناعة السياسة الخارجيػة اإلسػرائيمية ،حيػث
تمػػر عمميػػة التش ػريع بعػػدة م ارحػػؿ تبػػدأ بتقػػديـ الحككمػػة مشػػركع قػػانكف لمكنيسػػت إلد ارجػػو عمػػى جػػدكؿ
األعماؿ كعرضػو عمػى القػ ار ة التمييديػة ،نػـ تجػرم لػو نػبلث قػ ار ات تنتيػي بالمصػادقة عميػو فػي نيايػة
طكره البرلماني ،نـ يحكؿ إلى رئيس الدكلة كرئيس الحككمة كالكزير المختص لتكقيعو دكف أم اعتراض
أك ممانعػػة ،أمػػا بخصػػكص المعاىػػدات التػػي تكقعيػػا الحككمػػة مػػع أط ػراؼ خارجيػػة فيػػتـ عرضػػيا عمػػى
الكنيسػػت ،كتقتػػرح الحككمػػة إج ػ ار تغيي ػرات التش ػريع البلزمػػة لمتصػػديؽ عمػػى المعاىػػدة ،كفػػي الحػػاالت
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العامة تقرر الكنيست إحالة المعاىدة إلػى المجنػة المختصػة التػي تناقشػيا أك تجػرم عمييػا تعػديبلت ،كال
تصبح المعاىدة ممزمة إال بعد تصديقيا بقرار صادر عف جمسة كاممة لمكنيست (إبػراىيـ،)17:2001 ،
كقسـ كبير مف أعماؿ السياسة الخارجية يتـ مناقشتو ضمف "لجنة الخارجية كاألمػف" ،حيػث تنػاقش ىػذه
المجنػػة اقت ارحػػات الق ػكانيف كاألنظمػػة المتصػػمة بعمميػػا ،كالطمبػػات المقدمػػة لمحككمػػة ،كأم مكضػػكع آخػػر
يحكؿ إلى المناقشة مف جانب الكنيست.
كيحؽ لمجية مطالبة الكزير المعني بتفسيرات كمعمكمات بشأف المكضكع الػذم تناقشػو ،كتحػكؿ
المجنة نتائج عمميا إلى كزير الخارجية كتعد النتائج تكصيات غير ممزمة لمك ازرة (إبراىيـ.)18:2001 ،
كرئػػيس الحككمػػة يسػػتطيع فعػػؿ الكنيػػر فػػي صػػناعة السياسػػة الخارجيػػة اإلس ػرائيمية بحكػػـ قكتػػو
المس ػػتمدة م ػػف مكقع ػػو كص ػػبلحياتو كتتجم ػػى المظ ػػاىر الرئيس ػػة ل ػػدكر رئ ػػيس الحككم ػػة ف ػػي نظ ػػاـ الحك ػػـ
اإلسرائيمي بالنقاط التالية:
 .3يعتبػػر النػػاطؽ األكؿ باسػػـ الحككمػػة ،كقػػد ازدادت أىميػػة ىػػذا األمػػر فػػي عصػػر كسػػائؿ االتصػػاالت
السريعة.
 .1يكجو المفاكضات مع دكلة أجنبية في قضايا أساسية.
 .1العنصر المركزم في تحديد تكجيات السياسة الخارجية.
كيك ػػكف دكر الحككم ػػة مجتمع ػػة ف ػػي السياس ػػة الخارجي ػػة اإلسػػرائيمية ،فيتمن ػػؿ ب ػػإج ار المناقش ػػات
كاتخػػاذ الق ػ اررات س ػكا فػػي المجػػاف الك ازريػػة أك فػػي اجتمػػاع الحككمػػة بكامػػؿ ىيئاتيػػا ،كتعتبػػر المػػداكالت
الحككميػػة س ػرية يحظ ػػر الكشػػؼ عني ػػا فػػي مج ػػاؿ أمػػف الدكل ػػة كعبلقاتيػػا الخ ػػارجي ،كتتحمػػؿ الحككم ػػة
المسػػؤكلية عػػف أعمػػاؿ كػػؿ كزيػػر ،كمػػا أف كػػؿ كزيػػر يتحمػػؿ المسػػؤكلية عػػف أعمػػاؿ الحككمػػة (إب ػراىيـ،
.)19:2001
كرغػ ػػـ أف ك ازرة الخارجيػ ػػة تسػ ػػتحكذ عمػ ػػى القسػ ػػط األكبػ ػػر مػ ػػف عمميػ ػػة صػ ػػنع الق ػ ػرار السياسػ ػػي
الخػػارجي ،إال أف مركزيػػة األمػػف فػػي إسػرائيؿ كضػػعت ك ازرة الػػدفاع فػػي مرتبػػة الشػػريؾ األكؿ ضػػمف ىػػذه
العممية ،كخصكصان بمكاضيع الصراع العربي اإلسرائيمي ،كالبنية األساسية لك ازرة الخارجية جاىزة لمعمؿ
منذ  ،1947/10/15عندما عينت الككالػة الييكديػة لجنػة رفيعػة المسػتكل لتػدير أمػكر التخطػيط كتشػكؿ
ىيئة إدارية لمدكلة الحدينة (النعماني.)82:1980 ،
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 .8وزارة الخارجية:
كبعػد قيػػاـ إسػرائيؿ أخػػذت ىػذه البنيػػة تشػػيد تغييػرات كبيػرة فػي حجػػـ العمػػؿ كمجاالتػػو كتقاسػػمو،
كالصكرة الراىنة لبنية ك ازرة الخارجية كما ىي منشكرة عمػى المكقػع االلكتركنػي لمػك ازرة تشػمؿ ( )75دائػرة
تنتم ػػي إل ػػى نح ػػك ( )25فرعػ ػان ك( )15قس ػػمان ي ػػؤدم ك ػػؿ مني ػػا أعم ػػاؿ تخصص ػػية تبعػ ػان لمع ػػايير كظيفي ػػة
).(Michale Brecher, 2001:502
كتتفػػؽ ىػػذه البنيػػة مػػع الميػػاـ التػػي تتػػكلى ك ازرة الخارجيػػة تأديتيػػا بمكجػػب التقاسػػـ التخصصػػي
لمعمؿ اإلسرائيمي العاـ كأبرز ىذه المياـ ):(Michale Brecher, 2001:513
أ .صياغة السياسة الخارجية لمحككمة اإلسػرائيمية كتنفيػذىا كعرضػيا أمػاـ حككمػات العػالـ كالمنظمػات
الدكلية.
ب .تعريؼ الحككمات كالمنظمػات كالييئػات الدكليػة كشػعكب العػالـ أجمػع بمكاقػؼ إسػرائيؿ مػف القضػايا
المطركحة.
ت .تطكير العبلقات السياسية كالنقافية كالعممية كاالقتصادية مع دكؿ العالـ كالمنظمات.
ث .العمؿ عمى تشجيع التعاكف مع الدكؿ النامية.
ج .حماي ػػة حق ػػكؽ اإلسػ ػرائيمييف ف ػػي الخ ػػارج كمص ػػالحيـ ،عب ػػر تق ػػديـ التس ػػييبلت القنص ػػمية كخ ػػدمات
السفارات ،كضماف حقكؽ مكاطني البمداف األخرل في إلسرائيؿ.
ح .تمتػػيف العبلقػػات بػػيف إس ػرائيؿ كالتجمعػػات الييكديػػة فػػي الشػػتات ،كضػػماف حقػػكقيـ فػػي العػػكدة إلػػى
الببلد.
 .1رئيس الدولة:
حددت "قكانيف األساس" لمكنيست بنية لنظاـ الحكـ اإلسرائيمي يككف فييػا منصػب رئػيس الدكلػة
تمنيميان كرمزيػان ،أم ال يممػؾ سػمطات أك صػبلحيات كبيػرة فػي كػؿ مػا يتعمػؽ بػالحكـ ،بينمػا أعطيػت ىػذه
الصبلحيات لمكنيست كالحككمة كحسب القانكف األساس (الذم أقر بصكرتو الحالية عاـ .)1964
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كيتمخص دكر الرئيس في السياسة كالعبلقات الخارجيػة إلسػرائيؿ بمػا يمػي (مكقػع ك ازرة الخارجػة
اإلسرائيمية):
أ .التكقيع عمى المعاىػدات مػع الػدكؿ األجنبيػة بعػد المكافقػة عمييػا مػف قبػؿ الكنيسػت ،كلػيس لػو الحػؽ
في رفض التكقيع عمى ىذه المعاىدات.
ب .تعيػػيف الممنمػػيف الدبمكماسػػييف إلس ػرائيؿ فػػي دكؿ العػػالـ بنػػا عمػػى تكجيػػو كزيػػر الخارجيػػة ،كيتقبػػؿ
اعتماد الممنميف الدبمكماسييف مف ىذه الدكؿ في إسرائيؿ.
 .1المنظمة الصييونية والوكالة الييودية:
تـ تكحيدىما في عاـ ( )1994في رئاسػة أبرىػاـ بػكرغ لمككالػة ،سػعت المنظمػة الصػييكنية إلػى
تذليؿ العقبات ككانت الككالة ىي المسؤكلة عف تنظيـ ىجرة الييكد مف العالـ إلى إسرائيؿ ،تعقد الككالة
الييكديػػة محادنػػات مػػع العديػػد مػػف الحككمػػات فػػي دكؿ العػػالـ ،كت ػرتبط باتفاقيػػات تمكنيػػا مػػف ممارسػػة
نشاطيا ،كالشؾ أف عمؿ الككالة كالمنظمة عمى الساحة الدكلية يسيـ إلى حد كبيػر فػي تييئػة الظػركؼ
لمسياسػػة الخارجي ػة إلس ػرائيؿ كػػي تحقػػؽ أغ ارضػػيا ،كىػػك مػػا يجعػػؿ ىػػذه المؤسسػػات بمنابػػة أدكات رديفػػة
لؤلجيزة اإلسرائيمية العاممة في حقكؿ السياسة الخارجية كالدكلية (إبراىيـ.)211:2000 ،
 .2اليستدروت (النقابة العامة لمعماؿ في أرض إسرائيؿ):
منذ ( )1920طرحت نفسيا كمنظمة تؤمف بتضامف العماؿ في العالـ ،كعف طريؽ اليستدركت
تػػـ إقامػػة عبلقػػات مػػع بعػػض المنظمػػات العالميػػة الدكليػػة ،كبعػػد قيػػاـ إسػرائيؿ اقتصػػر نشػػاط اليسػػتدركت
السياس ػػي ف ػػي الحص ػػكؿ عم ػػى المش ػػكرة م ػػف منظم ػػات عالمي ػػة كبيػ ػرة ف ػػي ال ػػدكؿ المتقدم ػػة كف ػػي تق ػػديـ
المساعدات لمنظمات العماؿ في الدكؿ النامية (إبراىيـ.)24:1994 ،
كعممت اليستدركت عمى اإلفادة مف انتسابيا إلى بعض المنظمػات العالميػة الدكليػة منػؿ اتحػاد
النقابات المينية الحرة ،كمنظمة العمؿ الدكلية ،كاالشتراكية المينية الدكلية ،كفي حصيمة عمميا المتعمؽ
بالسياسة كالنشػاطات الخارجيػة نجحػت اليسػتدركت فػي التسػمؿ إلػى الكنيػر مػف البمػداف الناميػة فػي آسػيا
كأفريقيا كأمريكا البلتينية.
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 .3المخابرات:
تػرتبط مؤسسػػة الميػػاـ الخاصػػة فػػي إس ػرائيؿ (المكسػػاد) ،كشػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية (أمػػاف)
التابعػػة لؤلركػػاف العامػػة لمجػػيش اإلسػرائيمي بعبلقػػات كطيػػدة مػػع األجيػزة االسػػتخباراتية فػػي العػػالـ ،كعبػػر
ىذا االرتباط تتكليػاف تنفيػذ أعمػاؿ ال تقتصػر عمػى الجانػب األمنػي ،بػؿ تتعػداه إلػى مكضػكعات سياسػية
كغيرىا.
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خالصة الفصؿ:
بمتابعػػة السياسػػة الخارجيػػة إلس ػرائيؿ ،نجػػد أف إس ػرائيؿ تتبنػػى فػػي سياسػػتيا الخارجيػػة فرض ػػية
المعبػػة الصػػفرية دائمػان بيػػدؼ تحقيػػؽ مصػػالحيا كالحفػػاظ عمػػى أمنيػػا ،كتمجػػأ إس ػرائيؿ الػػي اسػػتخداـ القػػكة
كردع كالمؤسسات المػذككرة سػابقان مجتمعػة تمعػب دك انر ميمػان بتعزيػز عبلقػات إسػرائيؿ الخارجيػة مػع دكؿ
العالـ ،أما اآللية كاألساليب التي تستند إلييا إسرائيؿ عادة في تنفيذ سياستيا الخارجيػة ىػذه فػبل تقتصػر
عمػى مػا يقػكـ بػػو رئػيس الحككمػة كبقيػػة الػكز ار مػف ميػػاـ كاختصاصػات ،بػؿ تتعػػدل ذلػؾ لتشػمؿ ميامػان
تنفػػذىا ضػػمف خطػػة شػػاممة ،كبرنػػامج عمػػؿ مشػػترؾ بػػيف حككمػػة إس ػرائيؿ ،كك ازرة خارجيتيػػا ،كمنظمػػات
صييكنية كييكدية خارج إسرائيؿ ،كؿ ذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى أمف دكلة إسرائيؿ داخميان كخارجيان.
ومف أىـ ىذه المنظمات والمؤسسات:
 .3المنظمة الصييكنية العالمية كفرعيا األمريكي بشكؿ خاص.
 .1المؤتمر الييكدم العالمي كفرعو األمريكي.
 .1مؤتمر رؤسا المنظمات الييكدية األمريكية.
 .4لجنة العبلقات العامة "اإلسرائيمية" األمريكية المعركفة باسـ (آيباؾ).
 .2منظمات الدعـ المالي الييكدية األمريكية كفي مقدمتيا (الندا الييكدم)– (جكيش أبيؿ).
" .6الككالة الييكدية" كمؤسساتيا المتخصصة باليجرة كجمع الماؿ.
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دور الدبموماسية اإلسرائيمية في الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ
خالؿ فترة العدواف 2002

 1.0المبحث األوؿ :البيئة اإلسرائيمية لمعدواف عاـ 8005
 1.8المبحث الثاني :دور الدبموماسية اإلسرائيمية فترة العدواف عاـ 2008
 1.1المبحث الثالث :دور الدبموماسية اإلسرائيمية في حماية أمنيا مػف تػداعيات العػدواف
عاـ 8005

22

الفصل الثالث

دور الدبلوماسية اإلسرائيلية في الحفاظ على أمن إسرائيل خالل فترة العدوان  8002

مقدمة:
خػبلؿ العمميػػة العسػػكرية التػي شػػنتيا إسػرائيؿ تحػت مسػػمى "الرصػػاص المػػصبكب" ،كمػػا أطمػػؽ
عمييػا الجػيش اإلسرائيمي ىػي عمميػة عػسكرية ممتػدة شػنتيا إسرائيؿ عمػى قطػػاع غػزة ف ػػي  27ديػػسمبر
( )2008حتػػى  18ينػاير ( ،)2009لمػػدة ( )22يكمان متكاصمة ،استخدمت فييا إسرائيؿ معظـ ترسانتيا
العسػػكرية ،كاسػػتخدمت أحػػدث الػػذخائر المحرمػػة دكلي ػان اسػػتخدامان مفرط ػان كسػػخرت كػػؿ مقكمػػات الدكلػػة
اإلسرائيمية مف أجؿ إنجػاح ىػذا العػدكاف كالخػركج مػف حالػة اإلحبػػاط التػػي أصػػابت المجتمػػع اإلسػرائيمي
بع ػػد ف ػػشؿ الج ػػيش اإلس ػرائيمي ف ػػي العػػدكاف عم ػػى لبن ػػاف ص ػػيؼ ( ،)2006كان ػ ػ ػػت أى ػ ػ ػػـ األدكات الت ػ ػ ػػي
س ػ ػ ػػخرتيا القي ػ ػ ػػادة اإلس ػرائيمية لمعمػػؿ الدبمكماسػػي لكسػػب رأم المجتمػػع الػػدكلي خػػبلؿ ،ككػػذلؾ العػػدكاف
بسبب خطؼ الجندم اإلسرائيمي"جمعاد شاليط" ،كما انبنؽ مف حممة عسكرية ضد قطاع غزة.
كفػػى ظػػؿ انقسػػاـ السػػاحتيف الفمسػػطينية كالعربيػػة بػػيف رؤل متباعػػدة حػػكؿ العديػػد مػػف القضػػايا
المرتبطػة باألزمػػة لتػػضع ال ػرأم العػػاـ فػػي جػػدؿ كاسػػع بػػيف ال ػرأم كال ػرأم اآلخػػر ،أك بػػيف مؤيػػد ليػػذا أك
معػػارض لػػذاؾ ،كلكػػؿ أسػػبابو المقنع ػػة ،لتػػضيؼ انقػػسامان آخػػر كػػاف مكج ػػكدان مػػف قبػػؿ حػػكؿ الخبلف ػػات
كاالتفاق ػػات الفمسػػطينية ،كأزمػػة معبػػر رف ػػح ،كق ػػضية الن ػػصر كاليزيم ػػة ،كم ػػف انت ػػصر ف ػػي ى ػػذا العػػدكاف،
كقػضية أخطػا المقاكمة مف عدميا في قطاع غزة.
كق ػػد كان ػػت األدكار الخارجي ػػة عربيػ ػان كاقميميػان كدكليػ ػان متفاكت ػػة لمتعام ػػؿ م ػػع األزم ػػة ،فينػػاؾ م ػػف
دعػػـ المقاكمػػة كأداف العدكاف ،أك العكػػس ،كىنػػاؾ مػػف تحػػرؾ لفػػرض المػػسار الدبمكماس ػػي عم ػػى أس ػػاس
أن ػػو الكسػػيمة الكحيػػدة لمتعامػػؿ مػػع األزمػػة ،ككسػػب الػرأم العػػاـ ،كتبريػػر العػػدكاف ،كالسػػعي أيضػان بطريػػؽ
آخر دبمكماسيان لفػرض التيدئػة ،كأطػراؼ أخػػرل تحركػػت ف ػػي إط ػػار تكظي ػػؼ األزم ػػة لتحقي ػػؽ م ػػصالحيا
الكطنيػ ػػة كاإلقميميػ ػػة ،إال أف نقطػ ػػة اتفػ ػػاؽ األدكار الخارجيػػة تركػػزت حػػكؿ القضػػية اإلنسػػانية فػػي غ ػزة،
كتناسػى مختمػػؼ األط ػراؼ جػػذكر المػػشكمة فػػي القضػػية السياسػػية لمشػػعب الفمسػػطيني ،كبنػا ن عمػػى ذلػػؾ
س ػػنتناكؿ ف ػػي ى ػػذا الفص ػػؿ الع ػػدكاف عم ػػى غػ ػزة بكاف ػػة حينياتي ػػا كجكانبي ػػا ،كس ػػنمقي الض ػػك عم ػػى ال ػػدكر
الدبمكماسػػي اإلس ػرائيمي لمحفػػاظ عمػػى أمػػف إس ػرائيؿ كتعػػاطؼ ال ػرأم العػػالمي مػػف تػػداعيات ىػػذا العػػدكاف
اإلسرائيمية.
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 1.0المبحث األوؿ :البيئة اإلسرائيمية لمعدواف عاـ :2008
لـ تػستطع إسرائيؿ تخطػي المػأزؽ االسػتراتيجي الػػذم عاشػػتو بعػػد عػدكاف 2006ـ عمػػى لبنػػاف،
كعػدـ قدرتيا عمى ترجمة القكة العسكرية إلى قكة ردع فاعمة ،كالتػي شػكمت فػي حػد ذاتيػا أحػد المسػببات
لمعػػدكاف عمػػى قطػػاع غ ػزة ،فقػػد دلػػت كػػؿ المؤشػ ػرات فػػي إس ػرائيؿ عمػػى أف الجػػيش يبحػػث ع ػػف تجربػ ػػة
ع ػػسكرية جدي ػػدة تك ػػكف فييػػا نسػػبة النج ػػاح عالي ػػة م ػػف أج ػػؿ ت ػػرميـ نق ػػة الجمي ػػكر اإلس ػرائيمي بالمؤس ػػسة
األمنيػػة كػػي تعزيػػز نقتػػو بقدرتػػو ،كلقػػد كػػاف رئػػيس الػػكز ار اإلسػرائيمي أييػػكد أكلمػػرت عمػػى عتبػػة إنيػػا
فتػرة حكمػو ،ككػاف يرغػب بػشدة تػرميـ الضرر الذم لحؽ بصكرتو بعد إخفاقات العدكاف عمػػى لبنػػاف فػػي
صػػيؼ ( )2006كقضػػايا الفسػػاد التػػي اتيػػـ بيػػا ،كمػػف جيػػة أخػػرل كػػاف كزيػػر الػػدفاع اإلسػرائيمي أييػػكد
بػػاراؾ ككزي ػرة الخارجيػػة تسػػيبي ليفنػػي فػػي مػػأزؽ ،فمسػػتقبميما السياسػػي م ػرتبط ب ػػالق اررات الت ػػي يج ػػب أف
تتخػػذ بػػشأف الحالػػة األمنيػػة فػػي الجنػػكب ،خػػصكصان ألف االنتخابػػات البرلمانيػػة كانػػت فػػي األفػػؽ ،كقػػد
اتفقت المصالح االنتخابية لباراؾ كليفني في تمؾ المحظة إذ بػدأ العػدكاف عمػػى قطػاع غ ػزة مضػمكنة مػف
الناحية السياسية ألنيا تظيرىـ عمى أنيـ قادركف عمى اتخاذ قػ اررات مػػصيرية حاسػػمة مػػف أجػػؿ الػػدفاع
عػف أمػف إسػرائيؿ ،كعمػى المػدل البعيػد عمػى أنيػـ قػامكا بػالخطكة الػصحيحة مػف الناحيػة النفػسية إلعػادة
النقػة لممجتمػع اإلسرائيمي ل ػرأب الػػصدع بػػيف المجتمػػع كالجػػيش ،كقػػد أيػػد كػػؿ مػػف إييػكد بػػاراؾ كتسػيفي
ليفنػػي العدكاف ،كدفعػػا إلييػػا مػػستغميف كضػػعية أكلمػػرت الػػضعيفة كالكاقػػع الػػدكلي ،خػػصكصان آخ ػػر أي ػػاـ
الرئيس األميركي جكرج بكش االبف في البيت األبيض (جماؿ.)103:2010 ،
كمػػا أف العػػدكاف اإلس ػرائيمي عمػػى قطػػاع غ ػزة جػػا فػػي فت ػرة زمني ػػة ش ػػيدت اس ػػتحقاقات سياس ػػية
ميمػة ليػا انعكػاس عمػى مػسيرة التػسكية الػسممية ،تطمبػت تييئػة األجػكا المناسػبة ليػا ،كيمكػف تمخيػصيا
فػي النقاط التالية (عبد العزيز-:)2009 ،
 .3انتيا فترة التيدئة بيف حماس كاسرائيؿ أكاخر سنة 2008ـ.
 .1انتيا كالية الرئيس محمكد عباس في  9ينػاير 2009ـ ،كتممػيح حركػة حمػاس إلى رفػضيا التمديػػد
لػػو لي ػستمر فػػي الحكػػـ ،ممػػا قػػد ينػػسؼ أم مػػسعى لمتػػسكية الػػسممية عمػػى المػػسار الفمػػسطيني فػػي
حػاؿ ضعفت سمطة عباس أك غابت عف المسرح السياسي.
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 .1تػػسمـ ال ػرئيس األمريك ػػي ب ػػاراؾ أكبام ػػا الحك ػػـ ف ػػي  20ين ػػاير 2009ـ ،األم ػػر ال ػػذم يتطم ػػب تميي ػػد
الطريؽ أمامو لدفع المشركع األمريكي في المنطقة.
 .4اسػػتعداد إس ػرائيؿ النتخابػػات نيابيػػة ف ػػي فب اري ػػر  2009ـ ق ػػد ت ػػأتي بح ػػزب الميك ػػكد ،مم ػػا ق ػػد يعي ػػؽ
التػسكية السممية.
 1.0.0مركبات الحكومة اإلسرائيمية واًلئتالؼ الحكومي خالؿ العدواف :2008
كانػت الحككمػة الحاديػة كالنبلنػكف ممنمػة بػرئيس الحككمػة :إييػكد أكلمػرت خػبلؿ عػاـ (-1116
 ،)1119حيث تـ عرض تشكيمة الحككمة عمى الكنيست يكـ  2006/5/4لتمنحيا النقػة فػي ذات اليػكـ
حيػػث أيػػدىا ( )65نائبػان ،فيمػػا عارضػػيا ( )49نائبػان ،كتغيػػب ( )4نػكاب عػػف التصػػكيت ،كضػػـ االئػػتبلؼ
المككنات التالية:
الحككمي لدل تشكيمو
ّ

(حزب كاديما ،حزب العمؿ ،حزب شاس ،حزب المتقاعديف)
فيما يمي تشكيمة الحكومة لدى بدء وًليتيا:
جدوؿ رقـ ( :)8ىيكمية الحكومة اإلسرائيمية خالؿ العدواف 8006-8005
اًلسـ

שם השר

إييكد أكلمرت

אהודאולמרט 

شمعكف بيرس

المنصب المكمؼ فيو

המשרד אחראי על

 -رئيس الكز ار

ראשהממשלהושר
הרווחה .

 -النائب األكؿ لرئيس الكز ار

ראשיתסגןראשהממשלה 
שרלפיתוחהנגבוהגליל 
קובץפיתוחכלכליאזורי 

 -كزير الرفاه

שמעוןפרס   -كزير تطكير النقب كالجميؿ
 ممؼ التنمية االقتصادية اإلقميمية -القائمة بأعماؿ رئيس الكز ار

تسيبي لفني

ציפילבני 

عمير بيرتس

עמירפרץ 

 كزيرة الخارجية نائب رئيس الكز ار -كزير الدفاع
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שם השר

المنصب المكمؼ فيو

המשרד אחראי על

 نائب رئػيس الػكز ار كزيػر الصػناعة סגןראשהממשלהושרהתעשייה،המסחר
אליישי 
كالتجارة كالعمؿ
והתעסוקה 
סגןראשהממשלה 
 نائب رئيس الكز ارשרהתחבורהוהבטיחות
שאולמופז   -كزي ػ ػػر المكاص ػ ػػبلت كاألم ػ ػػاف عم ػ ػػى
בדרכים 
الطريؽ

يعقكب إدرم
أريئيؿ أتيئاس

יעקבאדרי 

 -كزير الدكلة

אריאל אטיאס   -كزير االتصاالت

שרהמדינה(אחראיעל
תקשורתביןהממשלה
וההכנסה) .
שר התקשורת 

رافي إيتاف

רפי איתן 


 -كزير شؤكف المتقاعديف

השר לענייני גמלאים 

زئيؼ بكيـ

זאב בוים 

 -كزير استيعاب القادميف الجدد

השר לקליטת עלייה 

שר התשתיות 

بنياميف بف
إليعيزير

בנימין בן -
אליעזר 

 -كزير البني التحتية

يعقكب بف يزرم

ג'יימס،בנו
של לייזר 

 -كزير الصحة

שר הבריאות 

ركني بارؤكف

רוני בר 

 -كزير الداخمية

שר הפנים 

أفي ديختر
أبراىاـ ىيرشزكف
يسحاؽ ىرتصكغ

אבי דיכטר   -كزير األمف الداخمي
אברהם
הירשזון 

 -كزير المالية

יצחק הרצוג   -كزير السياحة

إيتاف كابؿ

איתן כבל 


يستحاؽ ككىيف

יצחק כהן 

השר לביטחון פנים 
שר האוצר 
שר התיירות 

שר המדינה (הממונה על
 كزير دكلةיישום חוק רשות הרדיו
 مكم ػ ػ ػ ػػؼ بتطبي ػ ػ ػ ػػؽ ق ػ ػ ػ ػػانكف س ػ ػ ػ ػػمطةוהטלוויזיה ) 
اإلذاعة كالتمفزيكف
 كزيػ ػػر دكلػ ػػة مكمػ ػػؼ عػ ػػف المجػ ػػالس שר המדינה (מופקד עלהמועצות הדתיות ) 
الدينية
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اًلسـ

שם השר

مشكالـ نيارم

לאם מעווה
נהרי 

غدعكف عز ار

גדעון עזרא   -كزير حماية البيئة

أكفير بينس

אופיר פינס-
פז 

حاييـ رامكف

חיים רמון 

مئير شطريت
شالكـ سمحكف
يكلي تامير

المنصب المكمؼ فيو
 -كزير دكلة

המשרד אחראי על
שר המדינה 
השר להגנת הסביבה 

 -كزير العمكـ كالتكنكلكجيا

שר המדע והטכנולוגיה 

 -كزير العدؿ

שר המשפטים 

שר הבינוי והשיכון
 كزير البنا كاإلسكاف(מופקד על מינהל מקרקעי
מאיר שטרית 
ישראל،מדי) 
שר החקלאות ופיתוח
שלום שמחון   -كزير الزراعة كالتنمية الريفية
הכפר 
 كزي ػ ػ ػ ػرة التربيػ ػ ػ ػػة كالتعمػ ػ ػ ػػيـ كالنقافػ ػ ػ ػػة שרת החינוך ،התרבות،יולי תמיר
הספורט 

كالرياضة
(مكقع رئاسة الكز ار اإلسرائيمي.)2009 ،

كقد قرر مجمس الكز ار يكـ  2006/10/30تعييف أفيغػدكر ليبرمػاف نائبػان لػرئيس الػكز ار يتػكلى
المسؤكلية عف صياغة سياسة إسرائيؿ إ از التيديػدات اإلسػتراتيجية التػي تتعػرض ليػا مػف خػبلؿ تنسػيؽ
عمؿ الدكائر األمنية كالمخابراتية المختمفة ذات الشأف باإلضافة إلى تكميفو بالمسؤكلية عف نشاط مكتب
التنسيؽ "نػاتيؼ" ،كقػد أقػرت الكنيسػت التعيػيف يػكـ  ،2006/10/30فػي أعقػاب تعيػيف أفيغػدكر ليبرمػاف
قػػدـ الػػكزير أكفيػػر بػػاز -بيػػنس اسػػتقالتو مػػف الحككمػػة يػػكـ  ،2006/10/30حيػػث دخمػػت االسػػتقالة حيػػز
ير
التنفيذ يكـ  ،2006/11/01كقرر مجمس الكز ار يكـ  2006/12/3تعييف الكزير أفيغدكر ليبرماف كز ان
لمشػؤكف االسػػتراتيجية ،باإلضػػافة إلػػى منصػػبو نائبػان لػرئيس الػػكز ار  ،كذلػػؾ عقػػب اسػػتحداث ك ازرة الشػػؤكف
االستراتيجية في ذات اليكـ ،كقد صادقت الكنيست عمى ىذا التعييف يكـ  ،2006/12/4نـ نشرت لجنة
تقصي حقائؽ عدكاف لبناف ( )2006المعركفة باسـ "لجنة فينكغراد" تقريرىا الجزئي يكـ .2007/5/1
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كأحيطت الكنيست عممان في ذلؾ اليكـ باستقالة الكزير عمير بيرتس ،كانضماـ إييكد بػاراؾ إلػى
مجمػػس الػػكز ار بصػػفة نائػػب رئػػيس الػػكز ار كزيػػر الػػدفاع كصػػادقت عمػػى ذلػػؾ ،حيػػث باشػػر بػػاراؾ ميػػاـ
منصبو في نفس اليكـ (مكقع رئاسة الكز ار اإلسرائيمي.)2009 ،
 1.0.8قرار الكابينت المصغر خالؿ العدواف :2008
ت ػػـ عق ػػد المجم ػػس ال ػػكزارم اإلسػ ػرائيمي المص ػػغر لمش ػػؤكف السياس ػػية كاألمني ػػة ف ػػي جمس ػػة طارئ ػػة
لمناقشػػة كسػػائؿ الػػرد عمػػى الػػدفعات الكبي ػرة مػػف الص ػكاريخ التػػي أطمقػػت عمػػى المنػػاطؽ اإلس ػرائيمية مػػف
قطػػاع غػزة ،كقػػد فػػرض تعتيمػان عمػػى القػ اررات التػػي تػػـ اتخاذىػػا خػػبلؿ الجمسػػة ،حيػػث أف كزيػرة الخارجيػػة
شديدا لحركة حماس ،مؤكدة أف إسرائيؿ لف
اإلسرائيمية كزعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني كجيت
ان
تحذير ن
تتردد بالتحرؾ في حاؿ كاجيت أعماالن إرىابية رغـ اىتماميا بالسبلـ ،ككػاف تصػريحيا خػبلؿ اجتماعيػا
مع كزير الخارجية المصرم أحمد أبك الغيظ(.مؤسسة الدراسات الفمسطينية)3:1118،
حيػػث صػ ّػرح ال ػرئيس اإلسػرائيمي شػػمعكف بيػػرس خػػبلؿ جكلػػة لػػو فػػي بمػػدة سػػديركت بػػأف الجػػيش
اإلسرائيمي قادر عمى مكاجية أم تيديد ،كأنو يجب التصػرؼ بحػذر ،كعػدـ التصػريح متػى كأيػف سػيككف
الرد ،كقاـ خػبلؿ تمػؾ الزيػارة الجػيش اإلسػرائيمي بإلقػا منشػكرات تحذيريػة فػكؽ الشػريط الحػدكدم جنػكب
مدينػة رفػح ىػدد فييػا بتػػدمير األنفػاؽ التػي تسػتخدـ لتيريػب البضػػائع ،كأميػؿ أصػحاب ىػذه األنفػاؽ مػػدة
( )24ساعة لمغادرتيا قبؿ تدميرىا.
كقػػاؿ كزيػػر الػػدفاع اإلس ػرائيمي إييػػكد ب ػراؾ أف المقػػاتميف فػػي المنػػاطؽ الخاضػػعة لسػػيطرة حركػػة
حمػػاس سػػتدفع نمن ػان باىظ ػان إذا اسػػتمركا باسػػتيداؼ المنػػاطؽ اإلس ػرائيمية بص ػكاريخيـ ،مؤكػػدان أف الجػػيش
اإلسرائيمي ينيي تحضيراتو لمقياـ بعممية كبيرة محتممة في غزة.
كلكح رئيس ىيئة األركاف العامة فػي الجػيش اإلسػرائيمي غػابي أشػكنازم بػأف الجػيش اإلسػرائيمي
ّ
ق ػػد أكم ػػؿ اس ػػتعداداتو لمتح ػػرؾ بك ػػؿ قكت ػػو الس ػػتعادة األم ػػف ف ػػي المن ػػاطؽ الجنكبي ػػة ،مؤك ػ نػدا أف الج ػػيش
اإلس ػرائيمي يجػػب أف يسػػتخدـ كػػؿ قكتػػو لضػػرب البنيػػة التحيػػة لئلرىػػاب ،كايجػػاد كضػػع جديػػد آمػػف حػػكؿ
قطػػاع غ ػزة كذلػػؾ فػػي تػػاريخ  ،2008/12/26حيػػث أغمقػػت سػػمطات االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي معػػابر قطػػاع
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غ ػزة بعػػد أف أمػػرت بفتحيػػا بشػػكؿ جزئػػي إلدخػػاؿ شػػاحنات تحمػػؿ الم ػكاد األساسػػية (مؤسسػػة الد ارسػػات
الفمسطينية.)3:2016 ،
كبػػدأت الطػػائرات الحربيػػة اإلس ػرائيمية بشػػف غػػارات مكنفػػة عمػػى قطػػاع غ ػزة منػػذ سػػاعات الظيػػر
األكلى مف يكـ السبت بتاريخ  ،1118/31/17كقد شمؿ القصؼ عددان مف المقرات األمنيػة فػي القطػاع
كاألحيػػا السػػكنية فػػي شػػماؿ ككسػػط كجنػػكب قطػػاع غ ػزة ،كبمػػغ عػػدد الشػػيدا أكنػػر مػػف ( )225شػػييدان،
بينما أصيب أكنر مف ( )750مكاطنان بجركح.
حيث ألقى رئيس الحككمة اإلسرائيمية إييكد أكلمرت كممة إلى اإلسرائيمييف محاطان بكزير الدفاع
إييػػكد بػراؾ ،ككزيػرة الخارجيػػة تسػػيبي ليفنػػي ،يكضػػح فييػػا أف اليػػدؼ مػػف العمميػػة العسػػكرية عمػػى قطػػاع
غ ػزة ىػػك منػػع حمػػاس مػػف إطػػبلؽ الص ػكاريخ باتجػػاه المنػػاطؽ اإلس ػرائيمية ،كيحػػذر حػػزب اهلل مػػف مغبػػة
اإلقداـ عمى فتح جبية إضافية ضد إسرائيؿ.
كعمؿ الجيش اإلسرائيمي عمى حشد قكات مدرعة عمى مقربة مف السياج الحدكدم الفاصؿ بػيف
إسػرائيؿ كقطػػاع غػزة ،ككػػاف مجمػػس الػػكز ار اإلسػرائيمي قػػد صػػادؽ عمػػى طمػػب كزيػػر الػػدفاع إييػػكد بػػاراؾ
اسػػتدعا ( )6,500جنػػدم مػػف االحتيػػاط ،فػػي حػػيف أعمػػف الجػػيش اإلس ػرائيمي أف طائ ارتػػو أغػػارت عمػػى
سمسمة مف األىداؼ التابعة لحركة حماس كمنشآت البنى التحتية في قطاع غزة ،ككاف المجمس الكزارم
اإلسػرائيمي المصػػغر لمشػػؤكف السياسػػية كاألمنيػػة كافػػؽ عمػػى تػػدمير ( )35جمعيػػة فمسػػطينية تابعػػة لحركػػة
حمػػاس كالفصػػائؿ الفمسػػطينية األخػػرل ،حيػػث قصػػؼ الطي ػراف اإلس ػرائيمي مقػػر فضػػائية "األقصػػى" فػػي
قطػػاع غ ػزة ،كقامػػت الطػػائرات اإلس ػرائيمية بقصػػؼ مبػػاف فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية ،كمػػا شػػنت غػػارة عمػػى
ار جسيمة ،إضافة إلػى اسػتيداؼ عػدد مػف المنػازؿ كالمسػاجد ،كارتفػع
مينا غزة البحرم مكقعة فيو أضر ان
عدد شيدا المجازر التي ارتكبيا الجيش اإلسرائيمي فػي القطػاع إلػى أكنػر مػف ( )290شػييدان ك()900
جريح( .مؤسسة الدراسات الفمسطينية)2-4:1118،
في حينيػا تحػدث رئػيس الحككمػة اإلسػرائيمية إييػكد أكلمػرت فػي مسػتيؿ جمسػة مجمػس الػكز ار ،
إف إس ػرائيؿ باشػػرت عمميػػة عسػػكرية فػػي منطقػػة قطػػاع غ ػزة الس ػتعادة الحيػػاة الطبيعيػػة كاليػػدك لسػػكاف
منطقػػة الجنػػكب الػػذيف تحمم ػكا لسػػنكات عمميػػات إطػػبلؽ القػػذائؼ الصػػاركخية كقػػذائؼ اليػػاكف ،كأكػػد أف
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الص ػػبر كالعزيم ػػة كالص ػػمكد لس ػػكاف الجبي ػػة الداخمي ػػة ى ػػي الت ػػي س ػػتحدد ف ػػي نياي ػػة األم ػػر ق ػػدرة األجيػ ػزة
العسػ ػػكرية كاألمنيػ ػػة كالمدنيػ ػػة عمػ ػػى القيػ ػػاـ بالنشػ ػػاطات المطمكبػ ػػة إلنجػ ػػاز الميمػ ػػة (مؤسسػ ػػة الد ارسػ ػػات
الفمسطينية.)6:2016 ،
 1.0.1إدارة العدواف عمى قطاع غزة:
ل ػػسنكات طكيم ػػة س ػػادت مقكل ػػة إف ال ػػسياسة ى ػػي "ف ػػف الممك ػػف" كب ػػات األم ػػر م ػػف كنػ ػرة تردي ػػدىا
ككأني ػ ػػا بدييي ػ ػػة م ػ ػػسمّـ بي ػ ػػا كحقيق ػ ػػة مطمق ػ ػػة ،كب ػ ػػرغـ ال ػ ػػسطحية الت ػ ػػي ت ػ ػػسكف ى ػ ػػذا التعري ػ ػػؼ لم ػ ػػسياسة
كبػػساطتيا ،فإنيػػا تتنػػاقض مػػع حقيقػػة كجػػكىر السياسػػة ،باعتبارىػػا فػػي األصػػؿ كاألسػػاس ىػػي "فػػف كعمػػـ
إدارة المصالح" (فاركؽ.)120:2009 ،
 .0سياسياً:
قػادت الحككمػة اإلسرائيمية المػصغرة معظػـ م ارحػؿ العدكاف سياسػيان كعػسكريان ،كلكػف القػرار كػاف
ف ػػي النياي ػػة مح ػػصك انر ب ػػالنبلني أكلم ػػرت كليفن ػػي كب ػػاراؾ ،كق ػػد ات ػػسمت عبلق ػػاتيـ ب ػػبعض طػ ػكاؿ أس ػػابيع
العػػدكاف كبع ػػدىا بالتن ػػافس كاالخ ػػتبلؼ .كق ػػد شػػكمت الحككم ػػة اإلس ػرائيمية آنػػذاؾ ع ػػددان كبيػ ػ انر م ػػف طػ ػكاقـ
العبلق ػػات اإلس ػرائيمية ترمػػي ف ػػي رس ػػالتيا إلػػى أف العػػدكاف القػػائـ ى ػػك لم ػػساعدة الفم ػػسطينييف م ػػف الدكل ػػة
اإلسػ ػرائيمية ،كى ػػك نتيج ػػة لسياس ػػات حرك ػػة حم ػػاس ،كدع ػػا المس ػػئكلكف اإلسػ ػرائيميكف أىػػػالي القطػ ػػاع إل ػػى
اإلطاح ػػة بحك ػػـ حركػػة حم ػػاس ،أم ػػا عم ػػى ال ػػصعيد الخ ػػارجي فق ػػد كمف ػػت الطػ ػكاقـ اإلعبلمي ػػة كالعبلق ػػات
العام ػػة باالت ػػصاؿ بكاف ػػة كسػ ػػائؿ اإلعػ ػػبلـ الغربيػ ػػة لتقػ ػػديـ كجيػ ػػة النظػ ػػر اإلس ػرائيمية ،كتبريػ ػػر الع ػػدكاف
باعتب ػػاره خي ػػا انر اض ػػطرت إلي ػػو إسػرائيؿ لمػدفاع عػػف مكاطنييػا ضػد صػكاريخ المنظمػات الفمسػطينية التػػي
تػ ػػتحكـ فػ ػػي قطػ ػػاع غ ػ ػزة ،كفػ ػػي إطػ ػػار ذلػ ػػؾ التجيػ ػػيش اإلعبلمػ ػػي فػ ػػي ظػ ػػؿ الػ ػػدعـ األمريكػ ػػي لمحككمػ ػػة
اإلس ػرائيمية ،فق ػػد ق ػػررت القي ػػادة اإلس ػرائيمية ب ػػد العػػدكاف قب ػػؿ ت ػػكلي الػ ػرئيس األمريك ػػي المنتخ ػػب ب ػػاراؾ
أكبامػػا الرئاسػػة ف ػػي كاشػػنطف ،نظػ ػ انر ألنيػػا كان ػػت تنػػؽ فػػي دعػػـ إدارة ال ػرئيس السػػابؽ ج ػػكرج بػػكش ،كل ػػـ
تكػػف تريػػد مفاجػػأة ال ػرئيس الجديػػد بحػػرب فػػي الػػشرؽ األكسػػط ،كلػػذا يػػرجح أف الحػػرب خطػػط ليػػا أص ػبلن
ألف تػستمر أليػاـ قميمػة ،كيػستبعد أف القيػادة اإلسرائيمية اضػطرت إلى كقػؼ إطػبلؽ النػار لتفػسح المجػاؿ
اإلعبلم ػػي لتكلي ػػة الػ ػرئيس األمريك ػػي الجدي ػػد ،كرف ػػض اإلس ػرائيميكف االس ػػتجابة ل ػػدعكة نيك ػكال س ػػارككزم
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ال ػ ػرئيس الفرنػ ػػسي إعػ ػػبلف ىدنػ ػػة مؤقتػ ػػة ،كمػ ػػا رفػػػضكا كجػ ػػكد ق ػ ػكات رقاب ػػة دكلي ػػة ،منمم ػػا كان ػػت حرك ػػات
المقاكمة رافضة أيضان ليذه القكات الدكلية عمى أرض قطاع غزة (نافع.)2009 ،
كم ػػا ل ػػـ تي ػػتـ القي ػػادة اإلسػ ػرائيمية لمكسػ ػػاطة العربيػ ػػة ،ككأنيػ ػػا كانػ ػػت ترمػ ػػي إل ػػى تػ ػػدكيؿ تحقيػ ػػؽ
انجػازات مػف العدكاف ،فقد لجأ اإلسرائيميكف إلى الكاليات المتحدة كأكركبا لتكفير اإلطار الػسياسي لكقػػؼ
العػػدكاف ،فبعػػد ي ػػكميف مػػف إع ػػبلف إسػرائيؿ كقػػؼ إط ػػبلؽ النػػار م ػػف جانػػب كاحػػد كب ػػد االنػػسحاب م ػػف
قط ػػاع غػ ػزة ،كقع ػػت كزي ػ ػرة الخارجيػ ػػة اإلس ػرائيمية ككزي ػ ػرة الخارجيػ ػػة األمريكيػ ػػة فػ ػػي  16ينػ ػػاير 2009ـ
بركتكك ػػكؿ تف ػػاىـ ف ػػي كاشػػنطف كتعيػػدت فيػػو إدارة بػػكش بالعمػػؿ عمػػى منػػع تيريػػب الػػسبلح إلػػى قطػػاع
غ ػ ػزة ،كىػ ػػذا مػ ػػا تػ ػػـ التأكيػ ػػد عميػ ػػو مػ ػػف القػ ػػادة األكركبيػ ػػيف فػ ػػي زيػ ػػارتيـ إل ػػى إسػ ػرائيؿ ،مػ ػػكفريف الغطػ ػػا
الػسياسي لمقػرار اإلسرائيمي لكقػؼ إطبلؽ النار كاالنسحاب (فينكاغراد ،الجزيرة.)2009 ،
 .8عسكرياً:
اعتمدت إسرائيؿ عممية كاسعة ،لخداع المقاكمة الفمػسطينية فػي قطػاع غػزة كارباكيػا ،كتػػضميميا
عػف كػكف العدكاف كاقع ػان أك كىم ػان أـ أف العمميػػة العػػسكرية شػػاممة أك محػػدكدة ،فقػػد تمكنػػت إسػرائيؿ مػػف
خمػؽ حالة شبو اليقيف لدل حركة حمػاس فػي مدل نيػة الحككمػة اإلسرائيمية فػي شػف عدكاف عمػى قطػاع
غػ ػزة ،مػػف خػػبلؿ عػػدة خط ػكات تضػػميمية قامػػت بيػػا الحككمػػة اإلس ػرائيمية قبػػؿ العػػدكاف عمػػى غ ػزة بػ ػ48
ساعة ،كقػد تمنمت تمؾ الخطكات اإلجرائية في النقاط التالية (عبد العزيز:)2008 ،
أ .إعطػا إسرائيؿ حركػة حمػاس ميمػة ( )48سػاعة لكقػؼ إطػبلؽ الػصكاريخ يػكـ الجمعػة  26ديػسمبر
2008ـ ،ميػ ػػددة "حمػ ػػاس" بعمميػ ػػة عػ ػػسكرية كاسػ ػػعة ،فػ ػػي حالػ ػػة عػ ػػدـ االسػ ػػتجابة إال أف العمميػ ػػة
جػػا ت خبلؿ أقؿ مف ( )14ساعة مف تمؾ الميمة.
ب .زيػ ػػارة رئػ ػػيس الػ ػػكز ار اإلسػ ػرائيمي إل ػػى أنق ػ ػرة ،فػ ػػي  22ديػ ػػسمبر ،ككزي ػ ػرة الخارجيػ ػػة اإلسػ ػرائيمية إل ػػى
القػاىرة ،فػي  25ديسمبر  2008ـ ،أم قبؿ بد العدكاف بأقؿ مف ( )48ساعة.
ت .عمػدت إسرائيؿ إلى فػتح جزئػي لممعػابر ،قبػؿ يػكـ كاحػد مػف العدكاف ،كسػمحت بػػدخكؿ ( )428لتػػر
غاز صناعي ،ك( )75طف غاز طبخ ،ك( )175شاحنة إغانة.
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ث .س ػ ّػربت إس ػرائيؿ معمكم ػػات إلػػى م ػػسئكليف ف ػػي بع ػػض دكؿ الخم ػػيج العرب ػػي كعمػػى أرسػػيا دكلػػة قطػػر،
التػي ليػا عبلقػة قكيػة بحركة "حماس" تنفػي أم نيػة فػي تنفيػذ عمميػة عػسكرية فػي قطػاع غػزة.
ج .ح ػ ػػرص مكت ػ ػػب رئ ػ ػػيس ال ػ ػػكز ار اإلسػ ػرائيمي عم ػ ػػى إب ػ ػػبلغ ال ػ ػػصحفييف ،ي ػ ػػكـ الجمع ػ ػػة  26دي ػ ػػسمبر
2008ـ ،أف الحككمػػة سػػكؼ تجتمػػع يػػكـ األحػػد 28 ،ديسػػمبر لمناقشػػة عمميػػة عسػػكرية مكنف ػػة ف ػػي
قط ػػاع غػ ػزة األم ػػر ال ػػذم ع ػػزز ال ػػتكيف بع ػػدـ إق ػػداـ إس ػرائيؿ عم ػػى ب ػػد العػػدكاف ،قب ػػؿ ي ػػكـ األح ػػد،
كش ػػارؾ كزي ػػر ال ػػدفاع اإلس ػ ارئيمي ،إيي ػػكد ب ػػاراؾ ف ػػي برن ػػامج تميفزي ػػكني ،نق ػػدم ،ليم ػػة  26دي ػػسمبر
2008ـ ،أم قبػؿ بػد العدكاف بساعات في خطكة غير مبلئمة منطقيا لشف عدكاف كشيؾ.
ح .بػػدأت إسرائيؿ العمميػػة العػػسكرية في يػػكـ السػػبت ،المكافؽ 1118/31/17ـ ،كىػػك يػػكـ مقػػدس عنػػد
الييػػكد ،كمػػف المفترض عدـ حدكث عمميات عسكرية فيو.
 1.0.1قرار العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة:
بػػدأ التخطػػيط لمعػػدكاف كحسػػب المصػػادر اإلس ػرائيمية تقريبػػا قبػػؿ سػػتة شػػيكر مػػف بدايتػػو فػػي 27
ديسػػمبر 2008ـ ،فقطػػاع غػزة صػػغير المسػػاحة ككنيػػر الكنافػػة ال ػػسكانية أشػػبو بمدينػػة تػػسقط باقتحامي ػػا
ع ػػسكريا أك بالح ػػصار كاالس ػػتنزاؼ ،كم ػػف ىن ػػا ف ػػإف الح ػػصار التم ػػكيني الم ػػشدد عم ػػى قط ػػاع غػػزة ال ػػذم
سػػػبؽ الع ػػدكاف بش ػػيكر ى ػػك ج ػػز ممي ػػد ل ػػو إلض ػػعاؼ قػػػدرة المجتمػ ػػع الم ػػدني عمػػػى الػ ػػصمكد كاسػ ػػتمرار
الحػػصار بعػػد انتي ػػا العػػدكاف كاالبتػ ػزاز بػ ػػشركط إع ػػادة اإلعمػػار ى ػػك اس ػػتمرار لمعػػدكاف بكس ػػائؿ أخػ ػػرل
غيػػر عػػسكرية لتحقيػػؽ مكاسب سياسية ،كإلدراؾ إسرائيؿ صعكبة اقتحػاـ المػػدف لمقػػضا عمػػى المقاكمػػة
عػسكريان ،كتػداعيات ذلػؾ اعتمدت عمى خطة القضا عمى قيادة المقاكمة كاضعاؼ بنيتيػا العػسكرية مػا
أمك ػػف بي ػػدؼ إن ػػارة حال ػػة ض ػػياع ،كفقػ ػداف س ػػيطرة القي ػػادة عم ػػى الكض ػػع ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة كعم ػػى البني ػػة
العػسكرية لممقاكمػة ،كعمػى إدارة شئكف المجتمع كالضغط عميو لػزرع اليػأس كاضػعاؼ الصػمكد (نحػاس،
.)82-81 ،2009
 1.0.2أىداؼ العدواف عمى غزة ونتائجيا:
تعتبػػر الحػػركب فػػي اإلستراتيجية العػػسكرية اإلسػرائيمية ى ػػي حم ػػكؿ لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ إسػتراتيجية
أك تكتيكيػػة ،كعدكاف بيػػركت 1982ـ التػػي ىػػدفت مػػف خبلليػػا تػػأميف الح ػػدكد اإلسػرائيمية م ػػف المقاكم ػػة
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الفمسطينية ،كالقضا عمى منظمة التحرير الفمسطينية كمؤسساتيا كأجنحتيا سياسيان ،كاخراجيا مف دائػرة
دكؿ الطكؽ ،ككفقػان لمػػا ىػػك معػػركؼ فإف لكػػؿ حػػرب أى ػػدافيا الت ػػي ت ػػسعى ال ػػدكؿ لتحقيقي ػػا م ػػف خ ػػبلؿ
عدكانيا ،فالسؤاؿ الػذم نطرحػو مػا ىػي األىػداؼ التػي سػعت إسػرائيؿ لتحقيقيػا مػف خػبلؿ عػدكانيا عمػى
غزة؟
لكف قبؿ الخكض فػي األىػداؼ التػي سػعت إسرائيؿ إلى تحقيقيػا ،البػد لنػا مػف معرفػة الخيػػارات
التػػي طرحػػت فػػي السػػاحة اإلسػرائيمية ،فقػد كػػاف أمػػاـ إسػرائيؿ خيػػاراف األكؿ تمنػؿ فػػي نمػػكذج لبنػػاف عػػاـ
1982ـ ،أم إعػػادة احػػتبلؿ قطػػاع غ ػزة بأكممػػو ،كىػػك مػػا رف ػػضو أكلم ػػرت ألف إس ػرائيؿ ل ػػـ تك ػػف عم ػػى
اسػػتعداد لمػػدخكؿ فػي مسػػتنقع غػزة ،أمػا الخيػػار اآلخػػر فتمنػؿ فػػي عػػدكاف لبنػػاف ( )2006كالكصػػكؿ إلػػى
تػسكية سياسػية ،كىػك مرفػػكض إس ػرائيميان حتػػى ال يػػسجؿ لحمػػاس أك المقاكمػػة الفمػػسطينية أم إنجػػاز أك
نج ػػاح سياس ػػي ،كأي ػػضان حتػػى ال يػػتـ استصػػدار ق ػرار ممانػػؿ أك مشػػابو لق ػرار ( )1701الػػذم منػػؿ نقطػػة
ضػػعؼ لئلسػ ػرائيمييف ف ػػي من ػػع كجػػكد أم آليػػة عسػػكرية نقيمػػة كاضػػحة تعطػػي مبػػر انر لممقاكمػػة المبنانيػػة
بالتزكد بالسبلح (سكرية.)18-13 ،2009 ،
أوًلً :األىداؼ المعمنة (نحاس:)88:2009 ،
 .3ردع المقاكمػػة ككقػػؼ إطػػبلؽ الص ػكاريخ مػػف قطػػاع غ ػزة باتج ػػاه الم ػػستكطنات اإلس ػرائيمية المحيطػػة
بقطاع غزة.
 .1العػػػكدة إل ػػى التيدئػ ػػة ب ػ ػصيغتيا التػ ػػي سػػػبقت انتيػ ػػا التيدئ ػػة ،كالمرتك ػ ػزة عمػػػى مبػ ػػدأ التيدئػػػة مقابػ ػػؿ
التيدئػة ،كبمعزؿ عف سياسة الحصار كاغبلؽ المعابر.
 .1تغييػر الكاقػع األمنػي فػي الجنػكب اإلسرائيمي ،ممػا قػد يعنػي إعػػادة احػػتبلؿ منػػاطؽ اإلطػػبلؽ شػػماؿ
القطاع ،كتنفيذ عمميات جكية مكنفة ضد قكاعد اإلطبلؽ داخؿ األحيا السكنية في قطاع غزة.
 .4تغيير الكضع القائـ في قطاع غزة مف بؤرة مقاكمة إلى حػزاـ آمػف إلسػرائيؿ ،كفػرض حػصار يحػكؿ
دكف إعادة بنا قكة الفصائؿ الفمسطينية المقاكمة أك تزكيدىا بالسبلح.
 .2كقؼ عمميات التيريب مف مصر خصكصان األسمحة.
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 .6ممارسػة الػضغكط فػي المنطقػة التػي يعتقػد بكجػكد األسػير اإلسرائيمي جمعػاد شػاليط فييػا ،أم تركيػز
العممي ػػة ف ػػي المن ػػاطؽ الجنكبيػ ػػة كاعػػادة اح ػػتبلؿ مح ػػكر فيبلدلفيػ ػػا ،كتح ػػسيف ف ػػرص إط ػػبلؽ س ػ ػراح
الجنػدم شاليط.
 .7القضا عمى المقاكمة في قطاع غزة كاسقاط القطاع عسكريان.
ثانياً :األىداؼ غير المعمنة:
 .0عمى المستوى األمني العسكري:
أ .حػ ػػصد نجاح ػ ػػات شخ ػػػصية كحزبيػ ػػة إليي ػػػكد أكلم ػ ػػرت تغط ػػػي األدا الميػ ػػيف خػ ػػبلؿ ع ػػدكاف لبن ػ ػػاف
النانيػػة 2006ـ ،كتغطي عمى سمسػمة الفضػائح التػي دفعتػو لبلسػتقالة مػػف رئاسػػة الحككمػػة ،كتقكيػػة
فػرص نجػاح أييكد باراؾ ،كتسيفي ليفني في االنتخابات الرئاسية.
ب .اس ػػتعادة نقػ ػػة الجنػ ػػكد اإلسػ ػرائيمييف بقػ ػػدرتيـ عمػ ػػى الع ػػدكاف بعػ ػػد ع ػػدكاف لبنػ ػػاف النانيػ ػػة فػ ػػي صػ ػػيؼ
2006ـ ،كاختبػػار مػػستكل القطاعػػات العػػسكرية بعػػد سػػنتيف مػػف التػػدريب المكنػػؼ ،كاسػػتعادة ىيبػػة
إسرائيؿ كمكانتيػا عسكريان.
 .8عمى المستوى السياسي:
أ .تييئػ ػػة المػ ػػسار الفمػ ػػسطيني لمتػ ػػسكية الػ ػػسممية بالقػ ػػضا عمػ ػػى المقاكمػ ػػة ،كالمحافظػ ػػة عمػ ػػى االنقسػػاـ
الفمسطيني ،جغرافيان ،كسياسيان بيف الضفة الغربية كقطاع غزة.
ب .إجيػػاض جميػػع الجيػػكد الفمػػسطينية كالعربيػػة كالدكليػػة لنج ػػاح الح ػػكار الفم ػػسطيني ،كتحقي ػػؽ الكح ػػدة
الفمػسطينية .كيػؤنر ذلػؾ سػمبان فػي الجبيػة الداخميػة الفمػسطينية كتماسػكيا ،أك يعػزؿ عمػى أقػػؿ تقػػدير
قطاع غزة عف محيطو الفمسطيني في الضفة الغربية.
ت .تعبئة سياسية لؤلحزاب كالرأم العاـ في إسرائيؿ ،كاإلجماع عمى ضركرة تكجيو ضػربة عػسكرية إلى
"حمػ ػػاس" كمعاقبتيػ ػػا عمػ ػػى إطػ ػػبلؽ الػ ػػصكاريخ ،كأىميػ ػػة خمػ ػػؽ كاقػ ػػع أمنػ ػػي جديػ ػػد فػ ػػي قطػ ػػاع غ ػ ػزة،
كتػسخيره لمصمحة الحمبلت االنتخابية ،كخاصة حزبي العمؿ ككاديما.
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ث .انتيػاز إسرائيؿ المرحمػة االنتقاليػة ،بػػيف عيػػدم الرئيػػسيف األم ػريكييف :بػػكش كأكبامػػا ،حػػيف تتبلشػػى
إمكانيػػة الػػضغط عمييػػا كطمعيػػا فػػي أف تفػػرض عمػػى اإلدارة األمريكيػػة الجديػػدة كاقع ػان جديػػدان فػػي
قطػاع غزة.
ج .مبادرة مسئكليف إسرائيمييف إلى زيارة الكاليات المتحدة األمريكية ،كبعض دكؿ أكركبا ،خبلؿ نػكفمبر
كديسػػمبر 2008 ،لتػػركيج السياسػػة اإلسػرائيمية ،كخاصػػة تحميػػؿ "حمػػاس" مػػسؤكلية تفػػاقـ المكق ػػؼ
كحمػ ػػؿ المجتم ػػع ال ػػدكلي أف يع ػػد ع ػػدكاف إسػ ػرائيؿ عم ػػى حم ػػاس جػ ػػزن مػ ػػف الحػ ػػرب الدكليػ ػػة عمػ ػػى
اإلرىػاب ،كمػف أبػرز تمؾ الزيارات ،كأكنرىا إنارة لمجػدؿ ،زيػارة رئػيس الػكز ار اإلسرائيمي ألنق ػرة ،فػػي
 22ديػسمبر كزيػارة كزيػرة الخارجية اإلسرائيمية لمقاىرة ،في  25ديسمبر 2008ـ.
ثالثًا :األىداؼ اإلستراتيجية:
تتمنؿ األىداؼ اإلستراتيجية لمعدكاف عمى غزة في تحقيؽ ما يمي ):(Yair Evron, 2008:6
أ .إسقاط حكـ حماس في قطاع غزة.
ب .استعادة قدرة الردع اإلسرائيمية.
ت .إضعاؼ الحركة الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية.
ث .تنفيذ المرحمة األخيرة مف خطة شاركف لبلنسحاب مف قطاع غزة.
ج .إظيار كجكد خبلفات كانقسامات فمسطينية – فمسطينية كعربية عربية حكؿ ىذه العدكاف.
رابعاً :نتائج مباشرة لمعدواف:
أ .إجبار حماس عمى منع إطبلؽ الصكاريخ مف غزة كتحميميا مسئكلية األمف في غزة.
ب .كضع مصر تحت األمر الكاقع كاجبارىا عمى اتخاذ خطكات لضبط الحدكد.
ت .تدكيؿ منع تيريب السبلح إلى غزة.
خامساً :نتائج غير مباشرة لمعدواف:
أ .تشديد الحصار عمى قطاع غزة.
ب .استخداـ العدكاف لمتدريب عمى المكاجية في األماكف المعادية مع الحفاظ عمى سبلمة الجنكد.
ت .تبني عقيدة األرض المحركقة كمركب أساسي في العدكاف.
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 1.8المبحث الثاني :دور الدبموماسية اإلسرائيمية فترة العدواف عاـ :2008
تعتبػػر الدبمكماسية بالنسبة لدكلة إسرائيؿ مف أىـ األجيػزة فػي النظ ػػاـ ال ػػسياسي اإلسػرائيمي ف ػػي
إدارة أزماتػ ػػو الػ ػػببلد ،ففػ ػػي حػ ػػاالت الحػ ػػركب كاألزمػ ػػات تخػ ػػضع كافػ ػػة مؤسػ ػػسات الدكلػ ػػة الرسػ ػػمية منيػ ػػا
كغي ػػر الرسػ ػػمية (مؤسػ ػػسات المجتمػ ػػع المػػدني) لمسػػيادة العسػػكرية فػػي الدكلػػة ،ففػػي خػػبلؿ السػػنة األخيػػرة
لعاـ  2006اتخػذت مجمكعػة مػف الخطػكات ،بعػضيا تمنؿ بدايػة عمميػة طكيمػة ،لكػف لػيس ىنػاؾ إجػ ار
كاحػػد منيػػا قػػد اكتمػػؿ تػػستيدؼ تطػػكير جاىزيػػة الجبيػػة المدنيػػة مػػف خػػبلؿ إجػ ار ات ممنيجػػة لتػػدريبات
الجاىزيػػة المدنيػػة عمػػى حػػاالت الط ػكارئ التػػي ممكػ ػػف أف تعػ ػػصؼ بالدكلػ ػػة عمػ ػػى مختمػ ػػؼ المػ ػػستكيات،
كتمح ػ ػػكرت الت ػ ػػدريبات ح ػ ػػكؿ س ػ ػػيناريكىات التيدي ػ ػػد المختمف ػػة ،كتش ػػارؾ جميػ ػػع الجيػ ػػات المػ ػػشاركة فػ ػػي
اسػػتعدادات الط ػكارئ ،كتػػسيـ بػػشكؿ مباش ػػر فػػي تحػػسيف القػػدرة الحرفيػػة التػػي تقػػدـ الػػرد األكلػػي فػػي أم
عدكاف ،لذلؾ فػإف التػدريبات ميمػػة أيضػان فػػي نقػػؿ الخب ػرة إلػى الجميػكر بشػكؿ عػاـ فيمػا يتعمػؽ بأشػكاؿ
المكاجية مع تداعيات كآنار المخاطر المختمفة (مائير.)16:1131 ،
اعتزمػت إسرائيؿ إبػاف عدكانيا عمػى قطػاع غػ ػزة حمم ػػة إعبلميػػة كدعائي ػػة حممػػت اس ػػـ ىاس ػػبرا،
) (Hasbaraبػػالتكازم م ػػع الح ػراؾ الدبمكماس ػػي اإلس ػرائيمي ،ب ػػدأت ف ػػي األس ػػبكع األخي ػػر مػػػف ديػػػسمبر
2008ـ ،قب ػ ػػؿ العػ ػػدكاف كاس ػ ػػتمرت حت ػ ػػى نياي ػ ػػة العػ ػػدكاف ،كق ػ ػػد اس ػ ػػتيدفت الحمم ػ ػػة إقن ػ ػػاع الػ ػ ػرأم الع ػ ػػاـ
اإلسػرائيمي كالمجتم ػػع ال ػػدكلي ب ػػأف إس ػرائيؿ تكاج ػػو تيديػ ػػدان بالفنػ ػػا  ،كأف الجػ ػػيش اإلس ػرائيمي يحػ ػػارب قػ ػػكة
عظمػ ػػى فػ ػػي قطػ ػػاع غ ػ ػزة ،كأف العػػدكاف ىػػك عمػ ػػى إس ػرائيؿ ،كلػػيس عمػػى قطػػاع غ ػزة كأف حمػػاس تتحمػػؿ
مسئكلية الكضع األمني في القطاع (السماف.)337-336 ،2009 ،
تكل ػ ػػت الخارجي ػ ػػة اإلسػ ػرائيمية تن ػ ػػسيؽ الن ػ ػػشاط اإلعبلم ػ ػػي كال ػ ػػدعائي لمم ػ ػػسئكليف اإلسػ ػرائيمييف،
كتقييػػد تػصريحاتيـ الػسياسية بمػا تػسمح بػو ك ازرة الػدفاع ،كأعػدت ك ازرتػا الػدفاع كالخارجيػة ( )97متحػدنان
رسػميان بمغػات العػالـ الرئي ػسية يعممػػكف داخػػؿ إسػرائيؿ كخارجيػػا لػػشرح كجيػػة النظػػر اإلسػرائيمية ،إضػػافة
إلػػى ذلػ ػػؾ ،سمػ ػػسمة مػ ػػف اإلعبلنػ ػػات المدفكعػ ػػة األجػ ػػر كاألحاديػ ػػث كالتعميقػ ػػات فػ ػػي ج ارئػ ػػد العػ ػػالـ تؤكػ ػػد
الرسػػالة اإلعبلمية أف إسرائيؿ مضطرة إلى الرد عمى حركة حمػاس ،كمػا أُعػدت كتائػب مػف المتطػكعيف
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المػػدنييف لمعم ػػؿ عم ػػى مكاق ػػع اإلنترن ػػت ،كارسػػاؿ رسػػائؿ إلكتركني ػػة ت ػػشرح تط ػػكرات العػػدكاف إلػػى الج ارئ ػػد
كشػبكات األخبػار ،كقنكات التمفزة العالمية (السماف.)337-336 ،2009 ،
 1.8.0سمات الدبموماسية اإلسرائيمية خالؿ فترة العدواف عمى قطاع غزة عاـ :2008
خاضػػت إسػرائيؿ عػدكانان دبمكماسػػية كاعبلميػػة إقميميػػة كدكليػػة بقػػكة العػػدكاف عمػػى األرض ،حيػػث
شػػكمت مككن ػان ضػػركريان فػػي قػػدرة إس ػرائيؿ عمػػى إطالػػة القتػػاؿ دكف إعاقػػة أمريكيػػة ،كىنالػػؾ عػػدة خط ػكات
اعتم ػػدتيا آل ػػة الدبمكماس ػػية اإلسػ ػرائيمية ف ػػي الدعاي ػػة ف ػػي ع ػػدكانيا عم ػػى غػ ػزة نجممي ػػا ف ػػي النق ػػاط التالي ػػة
(جيياف:)33:2009 ،
 .3تحديد مصطمحات المناظرة عبر إرسػا مفيػكـ أف بدايػة العػدكاف عمػى قطػاع غػزة ىػي  19ديػػسمبر
2008ـ ،ت ػػاريخ إع ػػبلف حرك ػػة حم ػػاس انتي ػػا فتػ ػرة التيدئ ػػة الت ػػي اس ػػتمرت س ػػتة أش ػػير ،كال ػػزعـ أف
ىػ ػػذه التيدئػ ػػة كانػ ػػت م ػ ػػف ط ػ ػػرؼ كاح ػ ػػد مقاب ػ ػػؿ تجاى ػ ػػؿ االنتياك ػ ػػات اإلسػ ػرائيمية لمتيدئ ػ ػػة ف ػ ػػي ك ػ ػػؿ
شػػيكرىا ،كعػػدـ الت ػزاـ الدكلػػة اإلسرائيمية بكقؼ إطبلؽ النار ،أك فتح الحدكد مع غزة.
 .1أف الػػصكر النمطيػػة التػػي اسػػتقرت ط ػكاؿ أجيػػاؿ لػػصالح إسرائيؿ خػػصكصان التأكيػػد عمػػى اإلنػػسانية
اإلس ػرائيمية ،كمعانػػاة الشػػعب اإلس ػ ارئيمي ج ػ ار سػػقكط الص ػكاريخ عمػػى المسػػتكطنات جنػػكب إس ػرائيؿ
بكص ػػفيا ى ػػي الم ػػشكمة ،دكف التركي ػػز عم ػػى المعان ػػاة األكب ػػر ف ػػي ح ػػصار غػ ػزة ،كمعان ػػاة المرض ػػى
الفمػسطينييف بػسبب عػدـ تػكفر العػبلج ،كظيػر ىػذا فػي محاكلػػة كسػػائؿ اإلعػػبلـ اإلسػرائيمية إعطػػا
معالجػة مطكلػة بالػصكر لبعض اإلسػرائيمييف الخػػائفيف مػػف الػػصكاريخ -محميػػة الػػصنع الفمػػسطينية،
أمػا معانػاة الفمػسطينييف ،فػتـ التقميؿ مف المساحات التي تعطييا لتصبح مجرد أرقاـ تبرر عمى أنيا
أضرار جانبية.
 .1لقد لعبت إسرائيؿ عمى ما يعرؼ بسمكؾ الخصـ فاستغمت إطبلؽ الصكاريخ مف قبػؿ حمػاس لتبريػر
شػف العدكاف عمى غزة ،كىي تعمـ أنيا ستحظى بتعاطؼ الغرب.
 .4عممت الدبمكماسية كالدعاية اإلسرائيمية عمى الظيكر فػي كػؿ مكػاف كقػكؿ نفػس الػشي  ،كالتأكػد مػف
بقػا الخصكـ مختفيف قدر اإلمكاف ،كتكفير العديد مػف األشػخاص الػذيف يتقنػكف االنجميزيػة ،كغالبػان
مػا يككنػكف مكلكديف في الغرب ،بحيث يمكف نشر كجية نظرىـ في جميع الدكؿ.

71

الفصل الثالث

دور الدبلوماسية اإلسرائيلية في الحفاظ على أمن إسرائيل خالل فترة العدوان  8002

 .2سعت جاىدة لعدـ إعطا الفرصة لمخصـ مف خػبلؿ تكػاتؼ الكػكنجرس ،كالبيػت األبػيض األمريكػي
مػػع المتحػػدنيف باسػػـ إسػرائيؿ فػي التعبيػػر عػػف كجيػػة نظػػر كاحػدة ،أم الػربط بػػيف الحممػػة اإلعبلميػػة
كالمكاقؼ السياسية كالدبمكماسية اإلسرائيمية.
 .6إنكػ ػػار ماكينػػ ػػة الدعاي ػ ػػة اإلسػػ ػرائيمية الحق ػ ػػائؽ ،كالق ػ ػػا الم ػ ػػكـ عم ػ ػػى الخ ػ ػػصـ ف ػ ػػي مقت ػ ػػؿ المػػ ػػدنييف
الفمػسطينييف منؿ حجة نحف لـ نفعؿ ىذا ىـ جعمكنا نفعمو بسبب صكاريخيـ الذم تقتؿ اإلسرائيمييف
األبريا .
 .7كاف مسعى إسرائيؿ الرئيسي مف استغبلؿ فرصة العدكاف ،كىك رفع سبلح معاداة السامية عنػدما ال
تفمح الخطكات السابقة ،بحيث يصبح الػدافع ك ار أم انتقاد إلسرائيؿ ىك معاداة السامية.
 1.8.8الدعاية اإلسرائيمية المستخدمة في اإلعالـ خالؿ فترة العدواف:
 .0التحريض عمى الفمسطينييف وترويج األكاذيب:
تدعك سياسة التحريض المتبعة في كسػائؿ اإلعػبلـ اإلسرائيمية إلػى عقػػكد مػػضت ،كفػػى الكقػػت
ال ػػذم يطم ػػؽ في ػػو م ػػسئكلكف إسػ ػرائيميكف ت ػػصريحات عن ػػصرية ض ػػد الفم ػػسطينييف ،ف ػػإف كس ػػائؿ اإلع ػػبلـ
تنقميػػا كمػػا ى ػػي دكف أم مكق ػػؼ ديمق ارط ػػي إن ػػساني ،كب ػػدالن م ػػف أف تمع ػػب كس ػػائؿ اإلع ػػبلـ اإلسػرائيمية
الػػدكر الناقػػد اكتفػت بنقػؿ الحػديث أك التػصريح ،كلعبػػت دكر الناقػػؿ فقػػط ال أكنػػر .كقػػد امتػػد التح ػريض
إل ػػى الػػػصحافة المكتكب ػ ػػة المميئ ػ ػػة بالمق ػ ػػاالت كالتػ ػ ػػصريحات التحريػ ػػضية لي ػ ػػست فق ػ ػػط لم ػ ػػسياسييف كانم ػػا
لكتػػاب صػػحفييف كمحػرريف ،كمػا كقػد كظّػؼ اإلعػبلـ اإلسرائيمي ردكد المقاكمػة عمػى اليجػكـ اإلسرائيمي
لمتحػريض عمػى الفمسطينييف باعتماده تغطية خاصػة تػػضـ مػػا يزيػػد عػػف عػػشر صػػفحات لعمميػػة كاحػػدة
مػع صػكر لمػدما كالقتم ػػى كالم ػػصابيف ،كتكػ ػرار ص ػػكر األطف ػػاؿ اإلسرائيمييف يبك ػػكف م ػػع عن ػػاكيف من ػػؿ:
"دكلػ ػػة تحػ ػػت اإلرى ػػاب ىج ػػكـ يتبع ػػو آخ ػػر ،كح ػػرب م ػػف اإلرى ػػاب" ،كتػػـ تػػركيج ذلػػؾ دكليػان كاقميميػان م ػػع
نػػشر قائمػػة بجميػػع الح ػكادث التػػي كقعػػت كتكاريخيػا كأماكنيػا منػذ انػدالع العدكاف.
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كقػػد مارسػػت كسػػائؿ اإلعػػبلـ دك انر تحري ػضيان لمحككمػػة عمػػى بػػذؿ المزيػػد مػػف الجيػػكد لمكاصػػمة
العػػدكاف عمػػى غ ػزة ،حيػػث تػػـ النظػػر لممقاكمػػة عمػػى أنيػػا فيػػركس قاتػػؿ يجػػب حمػػو جػػذريان ،لقػػد سػػاعدت
العدكاف عمى غزة فػي كشػؼ أكاذيػب اإلعػبلـ اإلسػرائيمي ،حيػػث كانػػت الجمػػاىير الفمػػسطينية المعرضػػة
آللػػة الحػػرب اإلسػرائيمية تممػػس كبػػسيكلة البػػكف الػػشاسع بػػيف حقيقػػة مػػا يجػػرم عمػػى أرض الكاقػػع ،كمػػا
يطرحو ذلؾ اإلعبلـ ،كبالتالي لـ تعد تأبو لما يقكلػو كينقمػو عػف أمػكر كأحػداث كمكاقػؼ لػيس ليػا أسػاس
م ػػف الص ػػحة ،كب ػػذلؾ تي ػػاكل ص ػػرح المص ػػداقية المزعكم ػػة الت ػػي عم ػػؿ س ػػنيف طكيم ػػة ف ػػي س ػػبيؿ بنائي ػػا
كترسيخيا (ىكيدم.)2009 ،
 .8لوـ الضحية:
كاف ىناؾ تعميقػات إسػرائيمية مختمفػة تبػرر مقتػؿ الفمػسطينييف تػػشير إلػى عػػدـ كجػػكد مػػا يعػػرؼ
بػالحرب النظيفة ،كبالتالي ال يجب عمى إسرائيؿ أف تأسؼ عمى اإلصػابة غيػر المقصػكدة لممػػدنييف فػػي
إطػار عدكانيػا ضػد حمػاس خاصػة ،كأنيػا تخػكض ضػد األخيػرة عدكانػا شػػاممة ،كمػػا أف المػػدنييف الػػذيف
يق ػػدمكف الم ػػأكم كال ػػدعـ لممق ػػاكميف ال ي ػػستحقكف أف يطم ػػؽ عم ػػييـ م ػػصطمح األبري ػػا  ،كال ينبغ ػػي ذرؼ
الػػدمكع عمػػى اإلصػػابة غيػػر المقػػصكدة ضػػدىـ ،لػػيس ىػػذا فقػػط بػػؿ أف مػػا حػػدث فػػي غ ػزة شػػكؿ مػػدار
بحػػث كنقػػاش أكػػاديمييف ل ػػدل ع ػػدد م ػػف المؤس ػػسات اإلعبلمي ػػة اإلس ػرائيمية ،كج ػػا ت خبلص ػػتو أف م ػػا
حدث في القطاع مف دمار كمعاناة لمفمسطينييف ال نستطيع تجاىمو ،كلكف يجب أف نعمـ أف ذلؾ نتيجػة
ذنػب المخػربيف الػذيف اعتبػركا غػزة عاصػمتيـ كحػكؿ سػكانيا إلى دركع بػػشرية ،كبالتػػالي فقػػد اسػػتخدمت
اإلسػػتراتيجية الدبمكماسػػية كاإلعبلميػػة اإلس ػرائيمية أسػػمكب لػػكـ ال ػػضحية ف ػػي ح ػػاالت االس ػػتخداـ المف ػػرط
لمقػكة الػذم قامػت بو قكات االحتبلؿ ،كتػبلزـ نػشر ىػذه التقػارير حػكؿ العنػؼ الرسػمي الػذم تنفػذه الدكلػة
العبريػػة مػػع معمكمػػات تحػػاكؿ تبري ػره كالمعمكمػػات حػػكؿ العنػػؼ ضػػد ق ػكات الج ػػيش كاتي ػػاـ الفمسػطينييف
بالتحضير لميجكـ (عرفة.)2009 ،
 1.8.1مبادرات وقت العدواف عمى قطاع غزة:
كػػررت كزي ػرة الخارجيػػة اإلس ػرائيمية تسػػيبي ليفنػػي رفػػض الحككمػػة اإلس ػرائيمية لممبػػادرة الفرنسػػية
لكقؼ إطبلؽ النار في غزة خبلؿ زيارتيا لفرنسا ،كبمغػت ليفنػي نظيرىػا الفرنسػي برنػار ككشػنير أنػو مػف

71

الفصل الثالث

دور الدبلوماسية اإلسرائيلية في الحفاظ على أمن إسرائيل خالل فترة العدوان  8002

غيػػر المسػػمكح إعطػػا فرصػػة لحمػػاس الكتسػػاب أم نػػكع مػػف الشػػرعية فػػي حػػاؿ القبػػكؿ بتجديػػد التيدئػػة،
كأضػػافت أف حمػػاس تعمػػـ أف إسػرائيؿ لػػف تتحمػػؿ صػكاريخ غػزة مػػف دكف رد ،كتزامنػان مػػع مػػا قالتػػو كزيػرة
الخارجيػػة اإلس ػرائيمية ،صػ ّػرح كزيػػر الػػدفاع اإلس ػرائيمي إييػػكد ب ػراؾ خػػبلؿ جمسػػة الكنيسػػت بػػأف الجػػيش
اإلس ػرائيمي سيسػػتخدـ كػػؿ الكسػػائؿ المتاحػػة لكقػػؼ إطػػبلؽ الص ػكاريخ عمػػى المنػػاطؽ الجنكبيػػة ،كأكػػد أف
العممية العسكرية ستتكسع بحسب ما تمميو الضركرة ،كأضاؼ أف إسرائيؿ دخمت في عدكاف إلػى النيايػة
مػػع حركػػة حمػػاس ،كأف الجػػيش اإلس ػرائيمي أمضػػى أكنػػر مػػف سػػتة أشػػير فػػي التحضػػير ليػػذه العمميػػة،
كأصدر كزير الدفاع اإلسرائيمي ،إييكد براؾ ،تعميمات باستدعا ( )2500جندم احتياط لمخدمػة تمييػدان
لشػػف عمميػػات عسػػكرية بريػػة فػػي قطػػاع غػزة ،كينضػػـ ىػؤال لػػ( )6700جنػػدم الػػذيف تػػـ اسػػتدعاؤىـ قبػػؿ
أياـ ،كاستمر الجيش اإلسرائيمي بحشد القكات البرية حكؿ قطاع غزة مبديان استعداده لمدخكؿ إليو بحسب
األكامر ،كتشمؿ ىػذه القػكات كحػدات مػف لػكا غػكالني كالمظميػيف كقػكة مػدرعات ،كمػا نصػبت أيضػان قػكة
مدفعية كبيرة حكؿ القطاع(.مدار)1118،
كخبلؿ جكلة قاـ بيػا فػي مدينػة بئػر السػبع ،قػاؿ رئػيس الحككمػة اإلسػرائيمية إييػكد أكلمػرت إف
إسرائيؿ ال تريد أف تخكض عدكانان طكيبلن في غزة ،كأنيا ال ترغب في حممة كاسعة ،بؿ ىي تريد اليدك
كتأميف العيش بسػبلـ لسػكاف الجنػكب ،كأضػاؼ أكلمػرت أف إسػرائيؿ لػـ تعمػف العػدكاف عمػى سػكاف غػزة،
لكف عمييا أف تتعامؿ مع حماس بيد مف حديد ،كبعد ساعات مػف كممػة رئػيس الػكز ار اإلسػرائيمي أعمػف
الجػػيش اإلسػرائيمي بػػد العمميػػة البريػػة ،كىػػي المرحمػػة النانيػػة مػػف عمميػػة الرصػػاص المسػػككب ،كبحسػػب
الناطؽ باسـ الجػيش اإلسػرائيمي فػإف اليػدؼ مػف ىػذه المرحمػة ىػك المػس بتشػكيبلت كمنظكمػات حمػاس
فػػي منػػاطؽ العمميػػات كالسػػيطرة عمػػى جػػز مػػف منػػاطؽ إطػػبلؽ الص ػكاريخ كالقػػذائؼ ،كمػػا أعمػػف الجػػيش
اإلسػرائيمي بػػد تجنيػػد الكنيػػر مػػف كحػػدات االحتيػػاط العسػكرية البلزمػػة فػػي حػػاؿ تػػـ اتخػػاذ القػرار بتكسػػيع
نطاؽ ىذه العممية.
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كبحسػػب المصػػادر العسػػكرية اإلس ػرائيمية فػػإف كحػػدات مػػف سػػبلح المػػدرعات كاليندسػػة كالمشػػاة
شاركت في اليجكـ البرم عمى القطاع ،كبمشاركة الدبابات اإلسرائيمية التي تكغمت في قطاع غػزة عمػى
نبلنة محاكر في محاكلة لتقسيـ القطاع إلى نبلنة أج از  ،كقد اعتػرؼ الجػيش اإلسػرائيمي بإصػابة ()16
مػػف جنػػكده فػػي سمسػػمة العمميػػات التػػي يقػػكـ بيػػا خػػبلؿ التكغػػؿ البػػرم كبػػدأت الػػدبابات اإلس ػرائيمية تعيػػد
سػ ػػيطرتيا عمػ ػػى مسػ ػػتكطنة نتسػػػاريـ جنػػػكب مدينػ ػػة غ ػ ػزة كتػ ػػدخميا م ػػف مح ػػكريف ،كقػ ػػد قامػػػت الج ارفػ ػػات
اإلسرائيمية بأعماؿ التجريؼ كالتمشيط أماـ الدبابات المتكغمة(.الجزيرة(1118،
كقػػاؿ رئػػيس الحككمػػة اإلس ػرائيمية إييػػكد أكلمػػرت خػػبلؿ جمسػػة مجمػػس الػػكز ار اإلس ػرائيمي أف
العممية البرية في قطػاع غػزة جػز مػف عمميػة شػاممة تيػدؼ إلػى تغييػر الكاقػع األمنػي ،كأضػاؼ أكلمػرت
مشير إلى أنو يستمد التشػجيع مػف الػرئيس األميركػي
نا
أنو بمكازاة العممية العسكرية ىناؾ معركة سياسية،
جػػكرج بػػكش الػػذم قػػاؿ إف الحاجػػة ال تسػػتدعي فقػػط ضػػماف كقػػؼ إطػػبلؽ النػػار مػػف جانػػب حمػػاس ،بػؿ
عدـ السماح ليا بالقياـ بذلؾ في المستقبؿ (يدعكت أحرنكت.(1118 ،
 1.8.1حراؾ دبموماسي أمريكي تأييداً لمعدواف عمى قطاع غزة:
قػػاـ رئ ػػيس بمدي ػػة نيكي ػػكرؾ بزي ػػارة إل ػػى مدينػػة أش ػػكمكف (عس ػػقبلف) لئلعػػراب ع ػػف دعم ػػو لعممي ػػة
الرصاص المسككب التي يقكـ بيا الجيش اإلسرائيمي في غزة ،كشدد فػي مػؤتمر صػحافي عمػى الػركابط
بػػيف إس ػرائيؿ كالكاليػػات المتحػػدة األميركيػػة ،مؤكػػدان أف ك ػبلن مػػف ال ػرئيس جػػكرج بػػكش ،كال ػرئيس المنتخػػب
باراؾ أكباما يؤيداف العممية العسكرية في قطاع غزة.
كصػػرحت كزيػ ػرة الخارجيػػة األميركي ػػة ،ككن ػػدكلي از اريػػس ،ردان عم ػػى االحتجاجػػات المت ازي ػػدة عم ػػى
اسػػتيداؼ الجػػيش اإلس ػرائيمي لممػػدنييف فػػي قطػػاع غ ػزة كسػػقكط المئػػات مػػف األطفػػاؿ كالنسػػا  ،إنػػو مػػف
الصػػعب تػػأميف حمايػػة لممػػدنييف الػػذم يقطنػػكف فػػي منػػاطؽ مكتظػػة بالسػػكاف كقطػػاع غ ػزة ،كأضػػافت أف
حماس تستخدـ المدنييف كدركع بشرية كىك ما يجعؿ مف الصعب عمػى إسػرائيؿ تفػادم إصػابة المػدنييف
في عمميتيا العسكرية في قطاع غزة (مؤسسة الدراسات الفمسطينية.)1:2008 ،
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كأكدت كزيرة الخارجية اإلسرائيمية ،تسيبي ليفني ،أف إسرائيؿ ستكاصؿ العمؿ بحسب اعتباراتيػا
كبحسب ما تمميو الضركرات األمنية لمكاطنييا كحقيا في الدفاع عف النفس ،كاعتبرت خبلؿ لقا ىا مػع
السػػف ار األجانػػب بػػأف عمميػػة الرصػػاص المسػػككب ىػػي جػػز مػػف الحػػرب الدكليػػة عمػػى اإلرىػػاب كأنيػػا ال
يمك ػػف أف تنتي ػػي باتف ػػاؽ مع ػػو ،كتكجي ػػت إل ػػى الس ػػف ار قائم ػػة إف االتفاق ػػات يج ػػب أف تك ػػكف معي ػػـ ض ػػد
اإلرىػاب ،مطالبػػة إيػػاىـ بعػػدـ المسػػاكاة بػػيف إسػرائيؿ كحمػاس ،كبػػأف اليجػػكـ اإلسػرائيمي عمػػى قطػػاع غػزة
ييدؼ إلى تغيير المعادلة في المنطقة ،كدافعت ليفني عف اليجكـ الذم يستيدؼ المناطؽ التي تسيطر
عمييا حماس بأنيػا شػكؿ مشػركع لمػدفاع عػف الػنفس ،كأضػافت ليفنػي أف ال خيػار أمػاـ إسػرائيؿ إال الػرد
مؤتمر صحافيان تناكؿ فيػو العمميػة
في حاؿ تعرضيا لميجكـ ،كعقد كزير الدفاع اإلسرائيمي ،إييكد براؾ،
ان
البريػػة فػػي قطػػاع غ ػزة ،كصػ ّػرح بػػأف إس ػرائيؿ لػػـ تكػػف ترغػػب فػػي العػػدكاف لكنيػػا ال تسػػتطيع التخمػػي عػػف
مكاطنييػػا فػػي المنػػاطؽ الجنكبيػػة الػػذيف كقعػكا ضػػحايا لصػكاريخ حمػػاس ،كيضػػيؼ أف العمميػػة لػػف تكػػكف
سيمة كلف تكػكف قصػيرة ،كأف كمفػة اليجػكـ سػتككف باىظػة ،كفػي إشػارة إلػى الحػدكد الشػمالية مػع لبنػاف،
تمنػػى أف يبقػػى اليػػدك سػػائدان ىنػػاؾ ،مؤكػػدان أف اإلسػرائيمييف مسػػتعدكف ألم احتمػػاالت عمػػى تمػػؾ الجبيػػة
(صحيفة ىآرتس باإلنجميزية.)1136/17/17 ،
 1.8.2المبادرات الدولية والدبموماسية لوقؼ العدواف:
ار يدعك إلى كقػؼ إطػبلؽ النػار فػي قطػاع غػزة ،كقػد صػكتت ( )14دكلػة
تبنى مجمس األمف قر ان
لصػػالح الق ػرار الػػذم حمػػؿ ال ػرقـ ( ،)1860بينمػػا امتنعػػت الكاليػػات المتحػػدة األميركيػػة عػػف التصػػكيت،
كتضمف القرار دعكة فكرية لكقؼ إطبلؽ النار يمييا انسحاب القكات اإلسرائيمية ،كاعادة فتح المعابر في
قطػػاع غػزة كفقػان التفاقيػػة عػػاـ ( ،)2005كضػػماف عػػدـ تيريػػب األسػػمحة إلػػى داخػػؿ غػزة ،كتػػأميف دخػػكؿ
المسػػاعدات اإلنس ػػانية كالطبيػػة إليي ػػا ،كمػػا ش ػػمؿ الق ػرار إدان ػػة لكػػؿ أش ػػكاؿ العنػػؼ كاإلرى ػػاب كاألعم ػػاؿ
العس ػػكرية ض ػػد الم ػػدنييف ،كرحب ػػت الناطق ػػة باس ػػـ ككال ػػة األكن ػػركا ف ػػي جني ػػؼ بقػ ػرار مجم ػػس األم ػػف رق ػػـ
( ،)1860كتؤكد أف األكنركا لػف تغػادر قطػاع غػزة حتػى بعػد تعميػؽ عممياتيػا بسػبب األكضػاع األمنيػة،
كما أف عددان مف مراكز التكزيع ما زالت مفتكحة لتقديـ المساعدات لمػف يسػتطيع الكصػكؿ إلييػا ،إال إف
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األكنركا عمقت بشكؿ أساسي العمميات المتعمقة بحركة كالشاحنات مف نقاط العبكر إلى غزة كفػي أنحػا
القطاع (مؤسسة الدراسات الفمسطينية.)6:2008 ،
 1.8.3استنكار دولي ًلستمرار العدواف:
ذكرت المسؤكلة اإلعبلمية في منظمة األمـ المتحدة لمطفكلػة "اليكنيسػيؼ" ،أف المآسػي الناجمػة
عف الصراع الجارم في قطاع غزة تنعكس عمى األطفاؿ كالنسا بشػكؿ أساسػي ألنيػـ الفئػة األضػعؼ،
الفتػػة إلػػى أف األطفػػاؿ يشػػكمكف أكنػػر مػػف نص ػؼ سػػكاف غ ػزة ،كأنيػػـ ليس ػكا فقػػط محػػركميف مػػف حقػػكؽ
اإلنساف التي يجب أف يتمتع بيا جميع البشر ،كلكنيـ محركمكف أيضان مف الحقكؽ األساسية لؤلطفػاؿ،
ػر مػف مكتػب
كالتي يجب عمى الدكؿ المكقعة عمػى اتفاقيػة حقػكؽ الطفػؿ أف تمتػزـ بيػا ،حيػث صػدر تقري ان
تنسػيؽ الشػؤكف اإلنسػػانية التػابع لؤلمػـ المتحػػدة عػف األكضػاع المأسػػاكية التػي يعانييػا سػػكاف قطػاع غػزة
ار جسيمة لحقت بالمنازؿ كالمؤسسػات المدنيػة
ج ار العممية العسكرية اإلسرائيمية ،كيكرد التقرير أف أضر ان
كالبنػ ػى التحتي ػػة ،أم ػػا الس ػػكاف فمعظمي ػػـ ب ػػبل م ػػا كال كيرب ػػا كال غ ػػاز لمطي ػػي ،بينم ػػا تع ػػاني الكك ػػاالت
المختصػػة مػػف صػػعكبات فػػي تكزيػػع المسػػاعدات الغذائيػػة التػػي تػػدخؿ القطػػاع بسػػبب األكضػػاع األمنيػػة،
كتضػػطر المستشػػفيات إلػػى اسػػتعماؿ المكلػػدات لمحصػػكؿ عمػػى الكيربػػا  ،لكػػف الكقػػكد الػػبلزـ لتشػػغيميا لػػـ
متكفر بشكؿ كاؼ ،ما ييدد حياة المصػابيف التػي يعمػؿ األطبػا كالممرضػيف عمػى إنقاذىػا فػي ىػذه
نا
يعد
المستشػ ػػفيات .كيشػ ػػير التقريػ ػػر ،مػ ػػف جيػ ػػة أخػ ػػرل ،إلػ ػػى أف األمػ ػػـ المتحػ ػػدة تػ ػػؤمف المػ ػػأكل ألكنػ ػػر مػ ػػف
( )19,800نس ػػمة يتكزع ػػكف عم ػػى ( )27مرك ػػز ت ػػابع لي ػػا ،كاس ػػتنكرت المجن ػػة الدكلي ػػة لمص ػػميب األحم ػػر
الممارسات اإلسرائيمية التي تمنع مسعفي الصميب األحمر مف الكصكؿ إلى أماكف المصابيف كانقػاذىـ،
كمػػا كرد فػػي البيػػاف تفصػػيبلت مركعػػة عػػف مشػػاىدات المسػػعفيف الػػذيف تمكنػكا مػػف الػػدخكؿ إلػػى األحيػػا
التي قصفتيا القكات اإلسرائيمية ،كذكر البياف أف المجنػة طمبػت مػف الجػيش اإلسػرائيمي تػأميف ممػر آمػف
لسيارات اإلسعاؼ لمكصػكؿ إلػى حػي الزيتػكف ،لكنيػا لػـ تحصػؿ عمػى اإلذف إال بعػد أربػع أيػاـ (مؤسسػة
الدراسات الفمسطينية ،يكميات الحرب كالحصار.)3:2008 ،
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 1.8.4تحرؾ دبموماسي لحقوؽ اإلنساف لمناقشة اًلنتياكات اإلسرائيمية:
دعػ ػا مجم ػػس حق ػػكؽ اإلنس ػػاف ف ػػي جني ػػؼ لجمس ػػة خاص ػػة لمناقش ػػة االنتياك ػػات الخطػ ػرة لحق ػػكؽ
اإلنسػػاف فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة ،كخصكصػان العػػدكاف اإلسػرائيمي عمػػى قطػػاع غػزة ،كقػػد تمػػت
الػدعكة إلػى عقػد الجمسػػة بنػا عمػى طمػػب المجمكعػة العربيػة ،كمنظمػة المػػؤتمر اإلسػبلمي ،كحركػة عػػدـ
االنحياز ،كبتأييد ( )29دكلة بينيا ركسيا ،كجنكب إفريقيا ،كالدكؿ العربية.
حيث صرحت الناطقة باسـ المجنة الدكلية لمصميب األحمػر فػي القػدس ،بػأف سػيارات اإلسػعاؼ
تكاجػػو صػػعكبة كبػػرل فػػي الكصػػكؿ إلػػى الجرحػػى فػػي غ ػزة ،كبعضػػيـ يمفظػػكف أنفاسػػيـ كىػػـ ينتظػػركف
المساعدة ،كتشير إلى الرعب الشديد الذم يسيطر عمػى المػدنييف كبشػكؿ خػاص األطفػاؿ مػنيـ ،ككػذلؾ
كنير مف العامميف في قطاع الصحة ال يسػتطيعكف
عماؿ اإلغانة عمى حد سكا  ،إضافة إلى ذلؾ ،فإف ان
الكصكؿ إلى أماكف عمميـ في المستشفيات بسبب المعارؾ الجارية(.مركز المعمكمات الكطني)1119،
 1.8.5قرار مجمس األمف بوقؼ العدواف عمى قطاع غزة:
رفض رئيس الحككمة اإلسػرائيمية ،إييػكد أكلمػرت ،القػرار الػذم صػدر عػف مجمػس األمػف كالػذم
دعػػا إلػػى كقػػؼ إطػػبلؽ النػػار فػػي قطػػاع غ ػزة ،كاصػػفان إيػػاه بأنػػو غيػػر قابػػؿ لمتطبيػػؽ ،كمؤكػػدان أف الجػػيش
اإلس ػرائيمي سيكاصػػؿ عممياتػػو فػػي غ ػزة ،كأضػػاؼ أكلمػػرت أف اسػػتمرار سػػقكط الص ػكاريخ عمػػى منػػاطؽ
الجنػكب يؤكػػد عػػدـ قابميػػة القػرار لمتطبيػػؽُ ،عقػد المجمػػس الػػكزارم اإلسػرائيمي المصػػغر لمشػػؤكف السياسػػية
كاألمنية ،جمسة لمناقشة قرار مجمس األمف رقـ ( )1860مكاصمة العممية العسكرية في قطاع غزة ،قرر
استكماؿ العممية العسكرية في قطاع غزة رغـ الجيكد الكبيرة لمتكصؿ إلى ىدنة بيف إسرائيؿ كحماس.
لكػف كزيػرة الخارجيػة اإلسػرائيمية ،تسػيبي ليفنػػي ،صػرحت بأنيػػا ال تػرل سػػببان لمتحػاكر مػػع حركػػة
حماس حكؿ إعادة اليدك إلى قطاع غزة ،مضيفة أنيا لػف تتفػاكض مػع حمػاس ،كقالػت إف مػا تقػكـ بػو
إسػرائيؿ ىػػك مػا يسػػمى سياسػة الػػردع ،فحمػاس أصػػبحت تعمػـ اآلف أنيػػا عنػدما تيػػاجـ إسػرائيؿ فػػي المػرة
القادمػػة سػػيتـ الػػرد عمييػػا بقػػكة ،حيػػث صػػرح كزيػػر الػػدفاع اإلسػرائيمي إييػػكد بػراؾ بػػأف الجػػيش اإلسػرائيمي
سيكاصػػؿ عمميتػػو فػػي قطػػاع غػزة ضػػد حمػػاس بػػالتزامف مػػع المسػػاعي الدبمكماسػػية الجاريػػة لمتكصػػؿ إلػػى
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كقػػؼ إلطػػبلؽ النػػار بػػيف إس ػرائيؿ كحركػػة حمػػاس ،كأضػػاؼ ب ػراؾ أف إس ػرائيؿ تػػدرس المبػػادرة المص ػرية
كلكف مع ذلؾ فإف الحرب ستتكاصؿ(.الجزيرة)1119،
 1.8.6قرار إسرائيؿ بوقؼ إطالؽ النار أحادي الجانب:
كقعت إسرائيؿ كالكاليات المتحدة اتفاقية لمنع تيريب األسػمحة إلػى قطػاع غػزة ،كتػنص االتفاقيػة
عمػػى اتخػػاذ إجػ ار ات لمحاربػػة عمميػػات تيريػػب األسػػمحة مػػف إيػراف إلػػى غػزة عػػف طريػػؽ مراقبػػة المنػػاطؽ
التي يتـ عبرىا كصػكؿ السػبلح إلػى غػزة ،بمػا فييػا تسػيير دكريػات فػي الخمػيج العربػي كالسػكداف كالػدكؿ
المجػػاكرة ،كأعمػػف رئػػيس الحككمػػة اإلسػرائيمية ،إييػػكد أكلمػػرت ،أف المجمػػس الػػكزارم اإلسػرائيمي المصػػغر
صكت لصالح كقؼ إلطبلؽ النار مف جانب كاحد في قطاع غزة عمى أف
لمشؤكف السياسية كاألمنية قد ّ
فجر ،كجا التصكيت بعػد جمسػة مطكلػة لممجمػس الػكزارم المصػغر ،كقػد
يبدأ سريانو في الساعة النانية ان

صػػكت كزيػراف ضػػد القػرار ،فيمػػا امتنػػع آخػػر عػػف التصػػكيت ،كقػػاؿ أكلمػػرت بعػػد إعبلنػػو القػرار ،إنػػو فػػي
حػػاؿ تكقفػػت حمػػاس عػػف إطػػبلؽ الصػكاريخ عمػػى إسػرائيؿ ،فػػإف إسػرائيؿ سػػتدرس إمكانيػػة سػػحب جيشػػيا
مف قطاع غزة ،أما في حػاؿ عػدـ التػزاـ حمػاس بػذلؾ ،فػإف إسػرائيؿ ستكاصػؿ عممياتيػا فػي غػزة لحمايػة
مكاطنيي ػػا ،كف ػػي أعق ػػاب اإلع ػػبلف ع ػػف كق ػػؼ أح ػػادم الجان ػػب لكق ػػؼ إط ػػبلؽ الن ػػار ،ق ػػاؿ كزي ػػر ال ػػدفاع
اإلسػرائيمي إييػػكد بػراؾ إف الجػػيش اإلسػرائيمي سيكاصػػؿ انتشػػاره فػػي قطػػاع غػزة ،كأضػػاؼ أف الجػػيش قػػد
حقؽ أىدافو العسكرية ،لكػف حمػاس قػد تطمػؽ النػار عمػى الجػيش كعمػى المنػاطؽ اإلسػرائيمية ،لػذلؾ فػإف
الج ػػيش س ػػيبقى ف ػػي غػ ػزة كس ػػكؼ يك ػػكف مس ػػتعدان لمكاص ػػمة العممي ػػة كتكس ػػيعيا إذا دع ػػت الحاج ػػة ل ػػذلؾ،
ككصػؼ بػراؾ العػػدكاف عمػى غػزة بأنيػػا حػػرب عادلػة ،فػػالجيش يػػذىب إلػػى الحػرب عنػػدما ال يكػػكف ىنػػاؾ
خيار آخر ،كيضع ليا أىدافان كاقعية كيستخدـ لذلؾ القكة المطمكبة(.كفا)1119:
أعمف الجيش اإلسرائيمي أف قكاتو بػدأت مسػا ن انسػحابان تػدريجيان مػف قطػاع غػزة بعػد نيايػة نبلنػة
كصرح رئيس الحككمة اإلسرائيمية ،إييكد أكلمرت ،في
أسابيع مف العممية العسكرية عمى حركة حماس،
ّ
مستيؿ جمسة مجمس الكز ار  ،بأف قكات الجيش اإلسرائيمي تكقفت عف إطبلؽ النار عند السػاعة النانيػة
ػر بمكجػػب التعميمػػات الصػػادرة عػػف الجيػػات السياسػػية ،كبعػػد التكصػػؿ إلػػى نتيجػػة مفادىػػا أف أىػػداؼ
فجػ ان
العممية المحددة قػد تحققػت ،كأكضػح أكلمػرت أف ىػذا القػرار يمػنح إسػرائيؿ حريػة الػرد كاطػبلؽ النػار فػي
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حاؿ كاصمت التنظيمات اإلرىابية ىجماتيا ،كقاؿ إف ىذه التنظيمات كاصػمت إطػبلؽ النػار ،كىػذا ينبػت
مػػا تػػـ التحػػذير منػػو ،أم أف كقػػؼ إطػػبلؽ النػػار مػػا زاؿ ىش ػان ،كيجػػب النظػػر فيػػو لحظػػة بمحظػػة كسػػاعة
بساعة ،بدأت قكات الجيش اإلسػرائيمي البريػة انسػحابان تػدريجيان مػف قطػاع غػزة بعػد تطبيػؽ كقػؼ إطػبلؽ
النار بيف إسرائيؿ كحماس ،كذكر مسؤكلكف عسػكريكف أف القػكات اإلسػرائيمية اسػتكممت انسػحابيا بشػكؿ
كامؿ قبؿ استبلـ الرئيس األميركي المنتخب باراؾ أكباما لمنصبو.
كأكمؿ الجيش اإلسرائيمي انسحابو مف قطاع غزة ،كفي صباح  2009/1/21غادر آخر جندم
إسرائيمي قطػاع غػزة ،كعػادت قػكات االحػتبلؿ لتتمركػز قػرب الجػدار اإللكتركنػي المحػيط بالقطػاع .كرغػـ
استكماؿ عممية االنسحاب مف القطاع ،إال أف الزكارؽ الحربية اإلسرائيمية استمرت بتكجيو قػذائفيا تجػاه
المناطؽ الخالية في منطقة السكدانية ،كما قاـ الجنكد المتمركزكف في األبراج شرؽ خاف يكنس بإطبلؽ
النػػار باتجػػاه الم ػكاطنيف بعػػد انسػػحاب الجػػيش اإلس ػرائيمي مػػف قطػػاع غ ػزة ،حػػذرت قيػػادات فػػي المؤسسػػة
العسكرية اإلسرائيمية مف تعرض المناطؽ اإلسرائيمية ليجمات جديدة ،ألنيا في ىػذه الحالػة سػتقكـ بػالرد
بطريقة أقسى مػف تمػؾ التػي اسػتخدمتيا خػبلؿ عػدكاف األسػابيع النبلنػة عمػى حمػاس (مؤسسػة الد ارسػات
الفمسطينية ،يكميات الحرب.)1119/6/9 ،
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 1.1المبحػػػث الثالػػػث :دور الدبموماسػػػية اإلسػػػرائيمية فػػػي حمايػػػة أمنيػػػا مػػػف تػػػداعيات
العدواف عمى غزة :2008
عممت الدبمكماسية اإلسرائيمية خبلؿ فترة العدكاف عمى غزة حراكان إقميميػان كدكليػان لحمايػة جبيتيػا
الداخمي ػػة م ػػف ت ػػداعيات الع ػػدكاف عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة المحاص ػػر من ػػذ ص ػػعكد حرك ػػة المقاكم ػػة اإلس ػػبلمية
(حمػػاس) إلػػى سػ ّػدة الحكػػـ كػػأكؿ حكػػـ لئلسػػبلمييف خػػبلؿ ىػػذا العقػػد بالمنطقػػة العربيػػة ،كبعػػد الض ػربات
اإلسرائيمية المتكاصمة عمى قطاع غزة خػبلؿ فتػرة العػدكاف الػذم أسػمتو إسػرائيؿ خػبلؿ العمميػة العسػكرية
(الرصاص المصبكب) ،كفي ظؿ اإلجماع السياسي اإلسرائيمي الذم كاف مرافقان لمعممية في كؿ أياميػا،
فالعدكاف لـ يكف طكيبلن ،كما ال يقارف بعدكاف تمكز ( )2006عمى لبناف كالتي استمرت أكنر مف شير،
اسػتمر اإلجمػاع الشػعبي عمػى العمميػة ذاتيػا ألف االقتصػاد اإلسػرائيمي لػـ يتػأنر بيػذا العػدكاف بتاتػان ،كمػا
ىي الحاؿ في عدكاف لبناف ( ،)2006فبحسب بياف لبنؾ إسرائيؿ المركزم فإف العدكاف لف يككف لو أم
آنار جكىرية عمى نمك االقتصاد في إسرائيؿ (ىآرتس.)10:2010 ،
في ىذا السياؽ يجب أف نفرؽ بيف تأنير العدكاف عمى نمك االقتصػاد اإلسػرائيمي ،بػيف الخسػائر
االقتصادية التي سببيا ،فمناؿ تراجعت حركة السياحة إلى إسرائيؿ بنسػبة ( )%25خػبلؿ فتػرة العػدكاف،
حظيت العممية العسػكرية عمػى قطػاع غػزة بتأييػد ( )%85مػف الجميػكر اإلسػرائيمي ،يعتقػد ( )%65مػف
الجمي ػػكر أف ىن ػػاؾ أس ػػبابان مكض ػػكعية الن ػػدالع العممي ػػة ،كتتعم ػػؽ ب ػػإطبلؽ الصػ ػكاريخ عم ػػى التجمع ػػات
اإلسػرائيمية ،أمػا ( )%26فيعتقػدكف أف سػػبب العػدكاف ىػك االنتخابػات اإلسػرائيمية ،حيػث يحػاكؿ أكلمػػرت
تعزيػػز قكتػػو االنتخابيػػة مػػف خبلليػػا ،كيشػػير ىػػذا االسػػتطبلع إلػػى أف ( )%45مػػف الجميػػكر اإلس ػرائيمي
يعتقد أف عمػى إسػرائيؿ االكتفػا بالقصػؼ الجػكم كعػدـ القيػاـ بعمميػة بريػة ،كمػا حصػمت إسػرائيؿ خػبلؿ
العممية العسكرية عمى شرعية دكلية مشركطة ،فمف جيػة دعمػت الكاليػات المتحػدة حػؽ إسػرائيؿ الكامػؿ
في الدفاع عف نفسيا ،كقد تحدنت كزيرة الخارجية تسفي لفني مع رئيس الكاليات المتحدة كأبدل األخيػر
تأييػػدا كػػامبل ،كػػذلؾ فعمػػت دكؿ االتحػػاد األكركبػػي التػػي دعمػػت حػػؽ إس ػرائيؿ فػػي الػػدفاع عػػف نفسػػيا،
كأدانت إطبلؽ الصكاريخ عمى الجنكب ،ففي التاسع عشر مف الشير نفسو نشر االتحاد األكركبػي بيانػان
مؤيدان إلسرائيؿ ،كلكنو طالبيا بأف يككف رد فعميا معتدؿ(.يدعكت أحرنكت)1119،

81

الفصل الثالث

دور الدبلوماسية اإلسرائيلية في الحفاظ على أمن إسرائيل خالل فترة العدوان  8002

 1.1.0نتائج الدبموماسية اإلسرائيمية مف العدواف عمى غزة:
 .0عمى المستوى السياسي:
 تمكنت إسرائيؿ مف تحكيؿ القضية الفمسطينية مف قضية سياسية إلى قضػية إنسػانية ،فبعػد التػدميرالكاسػػع كالمتعمػػد لقطػػاع غ ػزة ،كاسػػتمرار الحصػػار ،تركػػز االىتمػػاـ اإلقميمػػي كالػػدكلي عمػػى معالجػػة
القضية اإلنسانية لقطاع غزة ،الذم قد يتطمب عدة سنكات مقبمة إلصبلحو ،كمع استمرار الحصػار
تح ػػكؿ كق ػػؼ الح ػػديث ع ػػف األرض مقاب ػػؿ الس ػػبلـ ليك ػػكف طبقػ ػان لمش ػػركط اإلسػ ػرائيمية ،األم ػػف مقاب ػػؿ
الغذا  ،أم كقؼ إطبلؽ الصكاريخ مقابؿ فتح المعابر لدخكؿ الغػذا كالػدكا (عبػد العزيػز:1119 ،
.)3
 نجحػػت إسػرائيؿ فػػي تسػػكيؽ العديػػد مػػف أفكارىػػا عمػػى المسػػار األمريكػػي كاألكركبػػي ،ككػػاف أكليػػا أفالمشكمة ليست في االحػتبلؿ ،أك ضػعؼ مػردكد المفاكضػات ،أك غيػاب أمػؿ الفمسػطينييف لمحصػكؿ
عمػػى دكلػػتيـ ،بػػؿ إف المشػػكمة فػػي كجػػكد منظمػػات إرىابيػػة تيػػدد أمػػف إس ػرائيؿ ،كمػػف حػػؽ إس ػرائيؿ
الػػدفاع عػػف نفسػػيا فػػي إطػػار الحػػرب الدكليػػة ضػػد اإلرىػػاب ،كنانييػػا فك ػرة منػػع حركػػة "حمػػاس" مػػف
اس ػػتمرار س ػػيطرتيا عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة ،كمنعي ػػا م ػػف السػ ػيطرة أك ال ػػتحكـ ف ػػي إع ػػادة إعم ػػار القط ػػاع،
كالترىي ػػب م ػػف حص ػػكليا عم ػػى أمػ ػكاؿ المس ػػاعدات كاس ػػتخداميا ف ػػي إع ػػادة تس ػػميح قكاتي ػػا ،كنالني ػػا
الحصكؿ عمى ضمانات أكركبية بعدـ التعامؿ مع القضػايا التػي يرفعيػا متضػرركف فمسػطينيكف ،أك
جماعات قكمية ،أك أم جيات أخػرل مػف أجػؿ محاكمػة القػادة كالزعمػا السياسػييف كالعسػكرييف فػي
إسرائيؿ ،لما ارتكبكه مف جرائـ حرب كجرائـ ضد اإلنسانية في العدكاف عمى قطاع غزة.
 عم ػػى إن ػػر كق ػػؼ إط ػػبلؽ الن ػػار ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة ،ترك ػػزت المطال ػػب اإلسػ ػرائيمية ح ػػكؿ كق ػػؼ إط ػػبلؽالصكاريخ كمنع تيريب األسمحة إلػى قطػاع غػزة كالتيدئػة الدائمػة ،نػـ أضػافت إسػرائيؿ شػرطان جديػدان
في مرحمة الحقة يتضمف اإلفراج عف الجندم اإلسرائيمي "جمعاد شاليط" ،مقابؿ فتح المعابر إلعادة
اإلعمػػار كالمقاكمػػة الفمسػػطينية ،فكانػػت مطالبيػػا تتركػػز حػػكؿ فػػتح المعػػابر بشػػكؿ كامػػؿ كدائػػـ لرفػػع
الحصػػار عػػف قطػػاع غ ػزة ،ككقػػؼ االعتػػدا ات عمػػى القطػػاع ،كتعػػكيض شػػعب غ ػزة" (عبػػد العزيػػز،
)4-1 :1119
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 نجحت إسرائيؿ خبلؿ عدكانيا عمى غزة في تكريس االنقساـ الفمسطيني ،كاالنقساـ العربي بيف دكؿمعتدل ػػة كدكؿ ممانع ػػة ،كذل ػػؾ ف ػػي إط ػػار إس ػػتراتيجيتيا المعركف ػػة بتفتي ػػت ال ػػدكؿ عم ػػى أس ػػس عرقي ػػة
كطائفية ،كقد صادفت ىذه اإلستراتيجية نجاحان إلى حد ما بخبلؼ الفمسطينييف في السكداف كالعراؽ
العربيتيف (الممانعة كاالعتػداؿ) لػيس بعمػؽ لبنػاف كالمغػرب العربػي ،إال أف ىػذا االنقسػاـ ب ّػيف الفػرؽ
بينيما اتجاه إسرائيؿ (دكركف المكغ.)38-7 :1131 ،
 .8عمى المستوى العسكري واألمني:
تصاعد اإلج ار ات اإلسرائيمية كالدكلية لمكاجية تيريب األسمحة إلى قطاع غػزة( :مجمػة البيػادر
السياسي)31-3 :1119 ،
 إح ػراج القيػػادة المص ػرية بشػػأف عػػدـ اتخاذىػػا إج ػ ار ات مشػػددة حػػكؿ قضػػية األنفػػاؽ عمػػى الجانػػبالمصػػرم فػػي رفػػع ،كنشػػر أجي ػزة كمعػػدات إلكتركنيػػة أمريكيػػة كأكركبيػػة لمكشػػؼ عػػف األنفػػاؽ عمػػى
الحدكد المصرية ،حيث نجحت في كشؼ بعض األنفاؽ كتدميرىا.
 إضافة ميمة جديدة لمقكة البحرية األكركبية (أطبلنطيؾ) في خميج عػدف ،كالمكمفػة مكافحػة عمميػاتالقرصػػنة البحريػػة ،لتضػػـ تفتػػيش السػػفف المشػػككؾ فييػػا كالتابعػػة لػػدكؿ معينػػة ،منػػؿ إي ػراف ،كتحمػػؿ
أسػػمحة كذخػػائر إلػػى قطػػاع غػزة ،كسػػعي إس ػرائيؿ إلػػى إصػػدار تفػػكيض رسػػمي صػػادر ع ػف الكاليػػات
المتحػػدة األمريكيػػة كاالتحػػاد األكركبػػي لتفتػػيش كاحتجػػاز ىػػذه النكعيػػة مػػف السػػفف ،حيػػث احتجػػزت
البحرية األمريكية خبلؿ األسػبكع األخيػر مػف شػير ينػاير ( )2009سػفينة شػحف ركسػية تحمػؿ عمػـ
فبري ػػر
قب ػػرص ،كعميي ػػا ش ػػحنة أس ػػمحة إيراني ػػة ،كت ػػـ اقتيادى ػػا كتفري ػػغ حمكلتي ػػا ف ػػي قب ػػرص ف ػػي  13ا
2009ـ ،حيث تػـ مصػادرة األسػمحة ،كأعمػف عنػدىا أف اإلجػ ار ات األمريكيػة كالقبرصػية بطمػب مػف
إسرائيؿ ،تنفيذان لقرار لجنة العقكبات باألمـ المتحدة.
 تحرؾ أمريكي -أكركبي لبحث اتخاذ إج ار ات عممية لمكاجية تيريب األسمحة إلى غزة ،حيػث عقػدمؤتمراف عمى مستكل الخب ار مف الكاليات المتحدة األمريكية ،كاسرائيؿ ،ككندا ،كالػدانمرؾ ،كفرنسػا،
كألمانيا ،كايطاليا ،كىكلندا ،كالنركيج ،كبريطانيا ،األكؿ في الدانمارؾ في  4فبراير 2009ـ ،كالنػاني
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في لندف في  13مارس 2009ـ ،كاتخاذ ق اررات تتضمف اعتراض السفف في عرض البحر ،كاقتساـ
المعمكمات كالضغط الدبمكماسي.
 حصكؿ إسرائيؿ عمى تفكيض أمريكي بحؽ اعتراض شحنات األسمحة إلى قطاع غزة طبقان لبلتفػاؽاألمني المشترؾ في  15يناير ( 2009انظر ممحؽ مشتمبلت االتفاؽ األمني اإلسػرائيمي األمريكػي
 15يناير 2009ـ) ،كلذلؾ شنت إسرائيؿ عدة ىجمات جكية عمى قكافؿ شحنات تحمؿ أسمحة إلػى
قطػػاع غػزة شػػماؿ شػػرؽ األ ارضػػي السػػكدانية ،ككػػاف اليجػػكـ األكؿ فػػي نيايػػة شػػير ينػػاير (،)2009
كالناني في منتصؼ شير فبراير ( ،)2009كالمنير ىنا ىك عدـ تحرؾ السكداف إلدانة ىػذا اليجػكـ
أك حتى إببلغ األمـ المتحدة بالحادث ضد أطراؼ مجيكلة.
 ت ارج ػػع الق ػػكة النيراني ػػة لممقاكم ػػة الفمس ػػطينية ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة ،خ ػػبلؿ المرحم ػػة األخيػ ػرة م ػػف الع ػػدكاف،كخاصػػة القػػدرة الصػػاركخية التػػي كصػػمت إلػػى معػػدؿ ( )20صػػاركخان فػػي اليػػكـ كعػػدـ ارتفاعيػػا مػرة
نانية ،مما يشير إلى تراجع المخزكف الفمسطيني مف الػذخائر ،مػع عػدـ كجػكد اسػتعراض لمصػاعب
عممية التيريب ،كربما تـ استعادة كفا ة المخػزكف بعػد العػدكاف تػدريجيان ،كىػك أمػر أعمنتػو المصػادر
اإلسرائيمية.
 اسػػتطاعت إس ػرائيؿ إضػػعاؼ "حمػػاس" عسػػكريان ،بمػػا قامػػت بتػػدميره مػػف بنيتيػػا العسػػكرية ،كتػػدمير( )%71-%61م ػػف قكتي ػػا الص ػػاركخية ،كع ػػدد كبي ػػر م ػػف األنف ػػاؽ ،ككل ػػدت ض ػػغطان نفس ػػيان كماديػ ػان
كمعنكيان عمى "حماس".
 .1عمى المستوى اًلقتصادي والمادي:
 تػ ػػأنرت المشػ ػػركعات الصػ ػػناعية فػ ػػي بئػ ػػر السػ ػػبع كمػ ػػا يجاكرىػ ػػا سػ ػػمبان بقصػ ػػؼ ص ػ ػكاريخ المقاكمػ ػػةالفمسطينية ،ككفقان لتقديرات اتحاد المكاتػب التجاريػة الػذم يمنػؿ ( )7000مػف أصػحاب المشػركعات
المتكسػطة كالصػػغيرة فػػي ىػػذه المنطقػػة مػػف جنػػكبي إسػرائيؿ ،كالتػػي يعمػػؿ فييػا أكنػػر مػػف ( )41ألػػؼ
عامػػؿ قػػد تكقػػؼ معظميػػـ عػػف العمػػؿ منػػذ نيايػػة عػػاـ ( )2008بسػػبب القصػػؼ الصػػاركخي الػػذم
تتعرض لو مصانعيـ ،كمػا تكقػؼ نشػاط ىػذه المصػانع نيائيػان .كقػد ترتػب عمػى ذلػؾ أف قامػت ك ازرة
الخارجية دبمكماسيان لتسكيؽ األضرار الذم نجمت خبلؿ العدكاف بأف صكاريخ الفمسطينييف يشػكمكف
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خط ػ انر عمػػى أمػػنيـ كاقتصػػادىـ ،كعممػػت بعػػد ذلػػؾ ك ازرة الصػػناعة كالتجػػارة كالعمػػؿ بتحكيػػؿ ()15.8
مميكف دكالر لحساب المشركعات المتضررة.
 بمغ إجمالي الخسائر االقتصػادية المباشػرة ،التػي تتمنػؿ فػي تكػاليؼ إدارة العػدكاف ،مػدة ( )22يكمػان،( )2600مميكف دكالر ،بكاقع متكسط يكمي ( )130مميكف دكالر ،كىك ما شكؿ عبئػان ماليػان فػي ظػؿ
الظػػركؼ االقتصػػادية الحرجػػة ،كىػػذا بخػػبلؼ الخسػػائر االقتصػػادية لمجانػػب السػػياحي الػػذم تكقػػؼ
تماما ،كخسائر قطاع التصدير كالتعبئة كغير ذلؾ.
ن
 1.1.8الدروس المستفادة بعد الحراؾ الدبموماسي مف تداعيات العدواف عمى غزة:
 عممػػت إسػرائيؿ عمػػى تػػكفير غطػػا دكلػػي لعػػدكانيا ضػػد "حمػػاس" ،كحشػػدت كشػػنت حممػػة دبمكماسػػيةكاعبلمية كاسعة إقميميان كعالميان ،ضخمت خبلليا خسائرىا :البشرية كالمادية ،نتيجة قصؼ صكاريخ
المقاكمة الفمسطينية لممدف كالمستكطنات جنػكبي إسػرائيؿ ،كقػد ظيػرت كانعكسػت نتػائج ىػذه الحممػة
ف ػػي مكقػ ػؼ المجن ػػة الرباعي ػػة الدكلي ػػة المتف ػػؽ م ػػع المكق ػػؼ األمريك ػػي ف ػػي تبري ػػر العممي ػػة العس ػػكرية
اإلسرائيمية ،كتفيـ أسبابيا كدكافعيا.
ميما مف عدكاف لبناف عاـ ( ،)2006كطبقتو في عدكاف غزة عاـ
 استكعبت حككمة "أكلمرت" ندرسا ن
( )2009-1118أنيا لـ تحدد لعممياتيا أىدافان سياسية ،حتػى ال يحاسػبيا الشػعب اإلسػرائيمي ،فيمػا
بعػػد تكقػػؼ القتػػاؿ بمػػا حققتػػو كمػػا لػػـ تحققػػو مػػف ىػػذه األىػػداؼ ،بػػؿ حػػددت بشػػكؿ مطػػاطي أىػػدافان
إستراتيجية تمنمت في "كقؼ إطبلؽ الصكاريخ" ،كىذا ما تحقؽ ،كلـ تنص عمى إنيا حكـ "حماس"
في غزة باعتباره مف األىداؼ التي ربما ال تتمكف العممية العسكرية مف تحقيقيا.
 حرصت القيادات السياسية كالعسكرية في إسرائيؿ عمى أف تصؼ عممياتيا العسكرية بأنيا "متدرجةكمتدحرجة" في مجرياتيا ،كلكػف ،كػاف كاضػحان كجػكد أىػداؼ غيػر مباشػرة لمعمميػة ،كأبرزىػا اسػتعادة
صدقية قكة الردع ،كاحداث تغيير جذرم عمى األرض ،كفرض كاقع جديد فػي قطػاع غػزة قبػؿ تسػمـ
اإلدارة األمريكي ػػة الجدي ػػدة لمس ػػمطة ف ػػي كاش ػػنطف ،لتؤس ػػس بالت ػػالي كاقعػ ػان جدي ػػدان لمسياس ػػة األمريكي ػػة
المقبمة.
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 رفضت كزيرة الخارجية" ،تسػيبي ليفنػي" ،إجػ ار أم تسػكية سياسػية مقبمػة كىػك مػا سيضػع المقاكمػةأم تسػػكية األمػػر الػػذم ينبغػػي أف ترفضػػو إس ػرائيؿ ،كمػػا ترفضػػو
الفمسػػطينية مكضػػع الصػػدارة فػػي ّ
حصار عمى حككمة "حماس" ،باعتبارىا حركة إرىابية (شعت.)2014 ،
الدكؿ الغربية التي تفرض
ان
 1.1.1العقائد واإلستراتيجيات الذي سعت إلييا الدبموماسية اإلسرائيمية لمحفاظ عمى أمنيا :
 إستراتيجية إسرائيمية لتصفية القضية مخطط مدركس يعمػؿ عمػى تنفيػذه كبػار البػاحنيف اإلسػرائيمييفكاألم ػريكييف لتػػركيج كتصػػفية الحػػؿ بػػيف الفمسػػطينييف كاإلس ػرائيمييف ،كيكػػكف البرنػػامج كمػػا يمػػي بػػيف
الػػدكؿ العربيػػة كمصػػر كاألردف بشػػكؿ خػػاص ،مصػػر تتحمػػؿ مسػػؤكلية قطػػاع غ ػزة ،كاألردف تتحمػػؿ
مسػؤكلية الضػػفة الغربيػػة ،لكػػي تػػتخمص إسػرائيؿ مػػف المسػػؤكلية التاريخيػػة فػػي إنشػػا دكلػػة فمسػػطينية
مستقمة ،بمعنػى أف تتػكلى مصػر كاألردف اإلدارة المدنيػة كالسػيطرة األمنيػة عمػى قطػاع غػزة كالضػفة
مػػف الفمسػػطينييف ،كبػػزعـ عػػدـ قػػدرة الفمسػػطينييف بكضػػعيـ الحػػالي عمػػى بنػػا دكلػػة تعػػيش فػػي سػػبلـ
بجان ػػب إسػ ػرائيؿ بس ػػبب انش ػػقاقاتيـ الداخمي ػػة كأف م ػػف مص ػػمحة مص ػػر أف تتح ػػرؾ الحتػ ػكا نظ ػػاـ
"حماس" في قطاع غزة حتى ال يمتد أنره إلى اإلخكاف المسمميف في مصر.
 بالنسبة إلػى الضػفة الغربيػة ،فإنيػا تنػدمج فػي األردف ،فػي إطػار دكلػة فيدراليػة .كفػي مكاجيػة رفػضالفمسػػطينييف ليػػذا االقت ػراح ،فػػإف عمػػى مصػػر كاألردف تبريػػر ىػػذا التحػػرؾ ،عمػػى الػػزعـ مػػف أف ىػػذا
الكضع سيككف مؤقتان لحيف يصبح الفمسطينيكف مستعديف إلقامة دكلتيـ المستقمة.
 إسػتراتيجية تمكػيف إسػرائيؿ مػف المنطقػة ىػذه اإلسػتراتيجية قػد خرجػت تفصػيبلتيا عػف م اركػز بحػكثييكديػػة كمعاىػػد أكاديميػػة ،كىػػي جػػز مػػف خانػػة العػػدائيات ،كذلػػؾ مػػف منظكرىػػا إسػػتراتيجية عامػػة
كمتكامم ػػة إلسػ ػرائيؿ ،كلق ػػد ك ػػاف م ػػف األى ػػداؼ بعي ػػدة الم ػػدل لمع ػػدكاف عم ػػى غػػزة ،خمخم ػػة االس ػػتقرار
اإلقميمػػي بشػػكؿ مسػػتمر تنفيػػذان لسػػيادة "الفكضػػى الخبلقػػة" التػػي ابتػػدعتيا كزي ػرة الخارجيػػة األمريكيػػة
السػػابقة" ،ككنػػدالي از اريػػس" كبمػػا يخمػػؽ أسػػباب صػػدامات بػػيف الػػدكؿ العربيػػة ،كداخمي ػان بػػيف الػػنظـ
الحاكمة كجماىيرىا ،كقد تحقؽ ذلؾ بدرجة كبيرة أننا العدكاف عمى غزة كما بعدىا.
 إس ػػتراتيجية تغيي ػػر الكض ػػع عم ػػى األرض ف ػػي الفك ػػر اإلس ػػتراتيجي اإلسػ ػرائيمي ال تعن ػػي قطع ػػة م ػػففمسطيف فحسب ،كانما ىي أرضيا ،كىذا ما صرح بو بكضكح قائد القكات الجكية اإلسػرائيمية جػابي
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أشكنازم ،قاؿ" :إف ما نفعمو ىنا ،يقتصر مغزاه عمى الحػدكد الجغرافيػة لممكػاف كلكػف ىػذا ال يعنػي
ما ىك أكسع مدل منو لممنطقة بأكمميػا" ،كالسػيما أف إسػرائيؿ تعمػـ أف المكاجيػات كالتػكترات تحػدث
ىػزات فػػي دكؿ الجػكار ،كصػػدامات بػػيف الػػدكؿ العربيػػة بعضػػيا كبعػػض ،فػػإف ىػػذه المكاجيػػات عمػػى
العكس ،فيي أسباب داعمة لدكلة إسرائيؿ ،لككنيػا عنصػ ار حيكيػان فػي تماسػؾ مجتمعيػا المكػكف مػف
خميط متنافر مف ىجرات متباينة األصكؿ :العرقية كالمذىبيػة ،ال يجمعيػـ إال الحػرص عمػى البقػا ،
كذلػػؾ بالتماسػػؾ فيمػػا بيػػنيـ ،ناىيػػؾ مػػف أف الحػػركب تسػػبب انتعاش ػان فػػي إنتػػاج صػػناعتيا العسػػكرية
كزيادة صادارتيا منيا(.عبد العزيز)2-3 :1119 ،
 1.1.1الحراؾ الدبموماسي مف تداعيات العدواف عمى غزة مف حيث الخسائر:
 .0القتمى والجرحى:
مقت ػػؿ عشػ ػرة جن ػػكد كنبلن ػػة م ػػدنييف ،طبقن ػػا لتصػ ػريح رئ ػػيس ال ػػكز ار اإلسػ ػرائيمي ،ي ػػكـ  17ين ػػاير
 ،2009كفػػي بيػػاف لمجػػيش اإلس ػرائيمي يػػكـ  14ينػػاير ،2009أف عػػدد المص ػابيف اإلس ػرائيمييف ()1225
إسرائيميان ،منيـ ( )120جنديان إسرائيميان.
 .8البنية التحتية والمباني:
عمػػدت إسػرائيؿ إلػػى التكػػتـ بشػػكؿ كامػػؿ عػػف خسػػائرىا التػػي تعرضػػت ليػػا بسػػبب العػػدكاف عمػػى
قطػػاع غػزة ،فػػي محاكلػػة لئلبقػػا عمػػى الجبيػػة الداخميػػة اإلسػرائيمية متماسػػكة ،كعػػدـ إظيػػار "حمػػاس" فػػي
مكقػػؼ النػػد ،رغػػـ صػػدكر تقػػديرات لحجػػـ ىػػذه الخسػػائر ،بحسػػب جريػػدة "معػػاريؼ" اإلس ػرائيمية ،يػػكـ 19
يناير  ،2009ككانت كاآلتي:
أ .تضرر تسع مؤسسات تعميمية.
ب .إلحاؽ أضرار مباشرة بػ ( )1279مبنى ج ار سقكط القذائؼ.
ت .سقكط ( )851قذيفة صاركخية في مناطؽ مختمفة داخؿ إسرائيؿ.
ث .تضرر نحك ( )268سيارة.
كقػػد أفػػادت التقػػارير أف حجػػـ الخسػػائر الماديػػة ،نتيجػػة القصػػؼ الفمسػػطيني بالص ػكاريخ ()500
مميكف دكالر.
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 .1الخسائر اًلقتصادية:
عمى الجانب االقتصادم ،فقد بمغ إجمالي الخسائر االقتصػادية المباشػرة ( )2600مميػكف دكالر
تتمنؿ في تكػاليؼ إدارة العػدكاف مػدة ( )23يكمػان ،بمتكسػط ( )130مميػكف دكالر يكميػان ،كخسػائر المكسػـ
السػػياحي ،كخسػػائر التعبئػػة الجزئيػػة لق ػكات االحتيػػاطي ،كخسػػائر قطػػاع التصػػدير ،كمػػف أكنػػر المنػػاطؽ
تضػػر انر المشػػركعات الصػػناعية فػػي بئػػر سػػبع كمػػا يجاكرىػػا ،كذلػػؾ نتيجػػة القصػػؼ الصػػاركخي ،ككفق ػان
لتقديرات اتحاد المكاتب التجارية أف ىذه المنطقة التي يعمؿ فييا أكنػر مػف ( )40ألػؼ عامػؿ قػد تكقػؼ
معظميـ عف العمؿ منذ نياية عػاـ ( )2008بسػبب القصػؼ الصػاركخي الػذم تتعػرض لػو مصػانعيـ،
أمػا المصػانع المكجػكدة فػي بػاقي منطقػة جنػكبي إسػرائيؿ ،فقػد بمغػت خسػائرىا ( )256,410دكال انر يكميػان
(عبد العزيز.)9-6:2009 ،
 1.1.2الحراؾ الدبموماسي اإلسرائيمي لتعزيز أمنيا مف تداعيات العدواف (يسرائيؿ ىارئيؿ:)2009 ،
 .0المجتمع الدولي:
لػػـ يتعػػرض المجتمػػع الػػدكلي لقضػػية النصػػر كاليزيمػػة بشػػكؿ مباشػػر ،كرأل أف حركػػة "حمػػاس"
مس ػػؤكلة ع ػػف الخس ػػائر ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة كعميي ػػا تحم ػػؿ المس ػػؤكلية بقب ػػكؿ الش ػػركط اإلسػ ػرائيمية كشػ ػركط
الرباعيػػة الدكليػػة إلعػػادة إعمػػار قطػػاع غػزة ،كتحريػػؾ المفاكضػػات لحػػؿ القضػػية الفمسػػطينية ،كىػػذا يعنػػي
مطالبة حركة "حماس" كالمقاكمة الفمسطينية باالعتراؼ باليزيمة في العدكاف بشكؿ غير مباشر.
 .8الوًليات المتحدة:
عززت إسرائيؿ مػف التحػالؼ اإلسػتراتيجي مػع الكاليػات المتحػدة األمريكيػة ،عمػى المػدل القريػب
كالمتكسط ،كالبحث عف قكل عظمى جديدة لبلسػتناد عمييػا عمػى المػدل البعيػد فػي إطػار النظػاـ الػدكلي
الجديد المتعدد األقطاب.
 .1اًلتحاد األوروبي:
تعزيػ ػػز العبلقػ ػػات مػ ػػع االتحػ ػػاد األكركبػ ػػي كحمػ ػػؼ شػ ػػماؿ األطمسػػػي فػ ػػي إط ػػار نظػ ػػاـ الش ػ ػراكة،
كالكصكؿ إلى حالة العضك غير الرسمي بيما ،كاالستعداد لمرحمة العضكية الرسمية فييما.
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 .1دوؿ آسيا الوسطي ،والقوقاز ،وأفريقيا:
عممت عمى دعـ كتعزيز العبلقات مع الدكؿ اإلفريقية كدكؿ آسيا الكسطى كالقكقاز.
 .2أسباب تداعيات اندًلع العدواف عمى قطاع غزة:
عم ػػد كني ػػر م ػػف الم ػػسئكليف اإلس ػرائيمييف إلػػى خف ػػض س ػػقؼ تكقع ػػاتيـ م ػػف العػػدكاف ف ػػي ض ػػك
التجربػ ػػة اإلسػ ػرائيمية ف ػػي ع ػػدكاف لبن ػػاف الناني ػػة ص ػػيؼ ( ،)2006كع ػػدـ إفص ػػاح إسػ ػرائيؿ ع ػػف الي ػػدؼ
العسػػكرم المباشػػر ال ػػذم س ػػعت إلػػى تحقيق ػػو م ػػف ك ار ع ػػدكانيا ،كى ػػك م ػػا يع ػػرؼ ب ػػالتكميؼ الع ػػسكرم،
فمػػـ تحػػدد الحككمػػة اإلسرائيمية المصغرة أك ك ازرة الدفاع اإلسرائيمية بشكؿ كاضح اليدؼ العسػكرم الػذم
كمفت قيادة المنطقػة الجنكبيػػة لمجػػيش بتحقيقػػو ،كقػػد أفػػضى الغمػػكض العػػسكرم إلى غمػػكض سياسػػي،
فقػػد اعتمػػد الجػػيش اإلسرائيمي عمى قكة نيراف كبيرة أدت إلى مقتػؿ كجػرح اآلالؼ مػف الفمػسطينييف كالػى
دم ػػار كاس ػػع ،ى ػػدؼ مػػف كرائيػػا إلػػى فػػرض تغييػػر جػػكىرم فػػي معادلػػة التكمفػػة كالجػػدكل لػػدل المقاكمػػة
الفمسطينية (رافيد.)2008 ،
 1.1.3الجيود اإلسرائيمية المبذولة بعد العدواف عمى قطاع غزة:
شػػكر رئػػيس الحككمػػة اإلس ػرائيمية إييػػكد أكلمػػرت ،كزي ػرة الخارجيػػة تسػػيبي ليفنػػي عمػػى جيكدىػػا
الدبمكماسػػية خػػبلؿ العمميػػة العسػػكرية فػػي قطػػاع غػزة ،كمػػا شػػكر كزيػػر الػػدفاع إييػػكد بػراؾ عمػػى "حرفيتػػو"
العسػػكرية .كمػػا كجػػو شػػكره إلػػى الجػػيش اإلسػرائيمي كقادتػػو كرئػػيس ىيئػػة األركػػاف العامػػة غػػابي أشػػكنازم
كرؤسػػا أجي ػزة الشػػيف بيػػت كالمكسػػاد كق ػكات الشػػرطة ،كأشػػار أكلمػػرت إلػػى أنػػو تمقػػى رسػػائؿ مػػف رئػػيس
الحككمػػة البريطانيػػة كال ػرئيس الفرنسػػي كرئػػيس الحككمػػة اإليطاليػػة كالمستشػػارة األلمانيػػة يعرضػػكف فييػػا
مسػػاعدتيـ لكقػػؼ تيريػػب السػػبلح إلػػى قطػػاع غػزة ،كىػػاجـ رئػػيس حػػزب "إسػرائيؿ بيتنػػا" أفيغػػدكر ليبرمػػاف
قرار الحككمة اإلسرائيمية بكقؼ إطػبلؽ النػار مػف جانػب كاحػد كاصػفان القػرار بأنػو خػاط ،،كقػاؿ ليبرمػاف
إف عممية الجيش اإلسرائيمي لـ تغير شيئان ،كحماس تتجو لمحصكؿ عمى ما تريد بما في ذلؾ إعادة فتح
المع ػػابر ،كأض ػػاؼ ليبرم ػػاف ،أف غػ ػزة ال تػ ػزاؿ (حماس ػػتاف) ،كتتص ػػرؼ عم ػػى أني ػػا قاع ػػدة إيراني ػػة ،كرأل
ليبرماف أف العممية كانت مؤنرة جدان عمى المستكل العسكرم لكنيا لـ تترجـ إلى إنجازات سياسية.
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كربطت كزيرة الخارجية اإلسرائيمية كزعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني بيف فتح المعػابر فػي غػزة
كاطبلؽ الجندم المختطؼ منذ العاـ ( )2006غمعاد شاليط ،كحذرت ليفني حركة حماس بػأف ال تتكقػع
أف تحصؿ عمى شي مف خبلؿ المساعدات اإلنسانية التي قػد تػدخؿ غػزة ،فالحككمػة لػدييا أكلكيػة ىػي
اإلفراج عف شاليط قبؿ البت بمسألة المساعدات ،كأكدت أف إسرائيؿ سترد عمػى كػؿ صػاركخ يطمػؽ مػف
غزة بغض النظر عمف يطمؽ الصكاريخ ،فإسرائيؿ ترل أف حماس ىي التي تسيطر عمى القطاع ،كىػي
التي بمقدكرىا أف تمنع إطبلؽ الصكاريخ (الجزيرة.)1119 ،
كت ػرأس إييػػكد أكلمػػرت رئػػيس الحككمػػة اإلس ػرائيمية اجتماع ػان مػػع قػػادة الكحػػدات العسػػكرية الػػذيف
قػ ػػادكا العمميػ ػػة العسػ ػػكرية فػ ػػي قطػ ػػاع غ ػ ػزة ،كخػ ػػبلؿ االجتمػ ػػاع الػ ػػذم تضػ ػػمف تقييم ػ ػان لعمميػ ػػة الرصػ ػػاص
المسككب ،تكجو أكلمػرت إلػى قائػد المنطقػة الجنكبيػة كاصػفان مػا قػاـ بػو بأنػو عمػؿ ارئػع ،كطمػب أكلمػرت
خػػبلؿ االجتمػػاع االسػػتماع إلػػى تفاصػػيؿ حػػكؿ حركػػة حمػػاس ،كالطريقػػة التػػي حاربػػت بيػػا ضػػد الجػػيش
اإلسرائيمي .كأعرب أكلمرت عف اىتمامو بمعرفة التقنيات كاألسمحة التي استخدمتيا حماس.
ار قضػى بإلغػا قػرار لجنػة االنتخابػات المركزيػة
كأصػدرت محكمػة العػدؿ العميػا فػي إسػرائيؿ قػر ان
بمنع حزب التجمع الكطني الديمقراطي كالقائمة العربية المكحدة مػف خػكض االنتخابػات المقبمػة ،ككانػت
لجن ػػة االنتخاب ػػات أص ػػدرت قػ ػرار المن ػػع عم ػػى أس ػػاس أف الحػػزبيف العػ ػربييف ال يعترف ػػاف بإسػػرائيؿ كدكل ػػة
ييكدي ػػة ،كبالت ػػالي ف ػػبل يح ػػؽ ليم ػػا المش ػػاركة ف ػػي االنتخاب ػػات العام ػػة (مؤسس ػػة الد ارس ػػات الفمس ػػطينية،
.)2009
 1.1.4أداء الدبموماسية اإلسرائيمية لتحييد تقرير جولدستوف:
حاكل ػػت الحككم ػػة اإلسػ ػرائيمية إبع ػػاد خط ػػر تقري ػػر جكلدس ػػتكف ق ػػدر المس ػػتطاع حت ػػى أف رئ ػػيس
الحككمػة ،بنيػػاميف نتنيػػاىك ،صػ ّػرح لشػػعبو قػػائبلن "إف ىػذا التقريػػر بحاجػػة لجيػػكد مضػػنية كمعركػػة مسػػتمرة
لمكاجيتو".
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 .0القاضي جولدستوف:
كحس ػػب ق ػػكؿ أح ػػد المحمم ػػيف السياس ػػييف اإلسػ ػرائيمييف" :ال يمك ػػف لمقاض ػػي جكلدس ػػتكف ،أك ألم
محقػؽ مسػػتقؿ آخػػر أف يتجاىػػؿ الحقػػائؽ عمػػى األرض" ،كفػي إسػرائيؿ يشػػكؾ بعػػض الدبمكماسػػييف بػػدكر
كزي ػػر الخارجي ػػة أفيغ ػػدكر ليبرم ػػاف ،خاص ػػة أف معرك ػػة جكلدس ػػتكف ى ػػي معرك ػػة دبمكماس ػػية م ػػف الطػ ػراز
األكؿ(.ىارتس)1119،
كما كحَّدت الحككمة جيكد كبار المكظفيف كالكز ار في عدد مف الك ازرات ذات العبلقػة لمكاجيػة
التقريػػر الػػذم قػػد يضػػع إس ػرائيؿ فػػي قفػػص االتيػػاـ فػػي المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة ،ىػػذا الممػػؼ بالنسػػبة
لمحككمة اإلسرائيمية لف ينتظر جدكؿ األعماؿ ،ألف تفاعبلت تقرير جكلدستكف تتصاعد يكمان بعد يكـ.
 .8لجنة غولدستوف:
لجنة غكلدسػتكف ىػي لجنػة تقصػي حقػائؽ شػكميا مجمػس حقػكؽ اإلنسػاف التػابع لؤلمػـ المتحػدة،
ت أرسػػيا القاضػػي الجنػػكب أفريقػػي ريتشػػارد غكلدسػػتكف ،ميمػػة المجنػػة كانػػت التحقيػػؽ فػػي دعػػاكل ارتكػػاب
ج ػرائـ عػػدكاف قبػػؿ ع ػدكاف غ ػزة كخبلليػػا ،كبعػػدىا قاطعػػت إس ػرائيؿ المجنػػة منػػذ البدايػػة ،بينمػػا رحبػػت بيػػا
الحككمة الفمسطينية المقالة في غزة ،كتعاكنت معيػا حركػة حمػاس ،كأصػدرت المجنػة نتػائج تحقيقيػا فػي
تقريػػر مػػف ( )575صػػفحة فػػي عػػاـ  ،1133كبػػات ىػػذا التقريػػر يعػػرؼ باسػػـ تقريػػر غكلدسػػتكف ،أشػػار
التقريػػر إلػػى أف ك ػبلن مػػف الجػػيش اإلس ػرائيمي كالفصػػائؿ المسػػمحة الفمسػػطينية قػػد ارتكبػػا مػػا يمكػػف اعتبػػاره
جرائـ حرب ،كفي بعض األحياف قد يرقى بعض مف ىذه الجرائـ إلى جػرائـ ضػد اإلنسػانية حسػبما جػا
في تقرير المجنة (الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،الدكرة النانية عشر.)2009 ،
ّأي ػد التقريػػر كنتائجػػو عػػدد مػػف المنظمػػات غيػػر الحككميػػة المعنيػػة بحقػػكؽ اإلنسػػاف منػػؿ منظمػػة
العفك الدكلية ،كىيكماف رايتس ككتش ،كنكقش التقرير في مجمػس حقػكؽ اإلنسػاف فػي أكتػكبر (،)2009
أجؿ إلى جمسة مارس ( ،)2010كأنار
كطمب سحب التقرير مف المناقشة مف قبؿ السمطة الفمسطينية ،ك ّ
ىذا التأجيؿ تنديدان داخػؿ فمسػطيف ،كعمػى الصػعيد العربػي ،كمػا انتقدتػو منظمػات حقكقيػة دكليػة ،بتػاريخ
 16أكتػػكبر ،2009 ،اعتمػػد تقريػػر بعنػػة تقصػػي الحقػػائؽ ،حيػػث كافػػؽ عميػػو ( )25بمػ نػدا ،كعارضػػو (،)6
كامتنػػع ( )11بمػ نػدا عػػف التصػػكيت ،كفػػي  6نػػكفمبر مػػف العػػاـ  ،2009صػػادقت الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ
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المتحػدة عمػى التقريػر بأغمبيػػة ( )114صػكتان ،كرفػض ( ،)18بينمػا امتنعػػت ( )44دكلػة عػف التصػػكيت،
كأنار تشكيؿ البعنة كالتقرير الذم أنتجتو ردكد فعؿ متباينة ،مؤيدة أك رافضة أك ناقدة مف قبؿ حككمػات
الدكؿ ككسائؿ اإلعبلـ كالمنظمات غير الحككمية حكؿ العالـ (ككالة األنبا الفرنسية.)2009 ،
كفي  1أبريؿ  ،2011نشر ريتشارد غكلدستكف مقالة في كاشنطف بكست ،قاؿ فييا أنو لػك كػاف
يعمػػـ مػػا يعممػػو اليػػكـ لكػػاف تقريػره كنيقػػة مختمفػػة عمػػا ىػػك عميػػو ،كأف ادعػػا ات المػػس المتعمػػد بالمػػدنييف
التي تضمنيا التقرير كانت ستككف مغايرة لك تعاكنت إسرائيؿ مػع بعنتػو ،كانتقػد معػدك التقريػر اآلخػركف
مكقؼ غكلدستكف األخير (عرب.)2011 ،48
 .1عدد أعضاء لجنة غولدستوف:
قػػاـ رئػػيس مجمػػس حقػػكؽ اإلنسػػاف بػػاألمـ المتحػػدة لتقصػػي الحقػػائؽ بتعيػػيف القاضػػي ريتشػػارد
غكلدسػ ػػتكف ،القاض ػ ػػي الس ػ ػػابؽ بالمحكمػ ػػة الدسػػ ػػتكرية لجنػػ ػػكب أفريقي ػ ػػا ،كالم ػ ػػدعي الس ػ ػػابؽ لممحكمت ػ ػػيف
الجن ػػائيتيف ال ػػدكليتيف ليكغكس ػػبلفيا الس ػػابقة كركان ػػدا ،لك ػػي يػ ػرأس ى ػػذه البعن ػػة ،ككػ ػػاف األعػ ػػضا النبلن ػػة
َّ
المعين ػػكف ى ػػـ :األس ػػتاذة الجامعي ػػة كريس ػػتيف تش ػػينكيف ،أس ػػتاذة الق ػػانكف ال ػػدكلي بكمي ػػة لن ػػدف
اآلخ ػػركف
لبلقتصػػاد كالعمػػكـ السياسػػية ،التػػي كانػػت أحػػد أعضػػا البعنػػة الرفيعػػة المسػػتكل لتقصػػي الحقػػائؽ المكفػػدة
إل ػػى بي ػػت ح ػػانكف ( )2008الس ػػيدة ىين ػػا جيبلن ػػي المحامي ػػة ل ػػدل المحكم ػػة العمي ػػا لباكس ػػتاف ،كالممنم ػػة
الخاصة سابقان لؤلميف العاـ المعنية بحالة المدافعيف عػف حقػكؽ اإلنسػاف ،كالتػي كانػت عضػكان فػي لجنػة
التحقيؽ الدكلية المعنية بدارفكر ( )2004كالعقيد ديزمكند ت ارفيرس ،كىك ضػابط سػابؽ في قكات الدفاع
األيرلندية ،كعضك مجمس إدارة معيد التحقيقات الجنائية الدكلية.
 .1مضموف تقرير غولدستوف:
 ىذا أبرز ما جاء في التقرير غولدستوف:تطرؽ التقرير إلى حصار قطاع غزة مؤكدا أنو شمؿ منع دخػكؿ البضػائع إلػى القطػاع كاغػبلؽ
المعابر أماـ تنقؿ الناس كالبضائع كالخدمات ،كفي بعض األحياف كألياـ قطع إمدادات الكقكد كالكيربا
عف القطاع ،كأشار إلػى أف الحصػار أدل إلػى تػردم األكضػاع االقتصػادية فػي غػزة كخمػؽ حالػة طارئػة
نتيجة إضعاؼ قطاعات الصحة كالمياه كالخدمات األخرل أننا العدكاف.
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كمػػا أشػػار التقريػػر إلػػى عػػدد ضػػحايا العػػدكاف اإلس ػرائيمي الػػذم اسػػتمر مػػف تػػاريخ  27ديسػػمبر/
كانكف األكؿ  2008حتى  8يناير /كانكف الناني .2009
كقاؿ إف عدد الضحايا تراكح بيف ( )1287ك( ،)1417مشي انر إلى أف السمطات في غػزة أكردت
استشياد ( ،)1444بينما الحككمة اإلسرائيمية تضع ىذا الرقـ عف (( )1166الجزيرة نت.)2010 ،
 التحقيقات وجمسات اًلستماع:دخمت البعنة -التي ضمت  15شخصان -قطاع غزة عف طريػؽ معبػر رفػح بعػد فشػؿ محػاكالت
عديدة لطمب تعاكف الحككمة اإلسرائيمية مع البعنة ،ككاف أكؿ تحقيؽ تقيمو البعنػة األمميػة فػي غػزة فػي
الفتػ ػرة م ػػا ب ػػيف  1يكني ػػك ك 4يكني ػػك  ،2009كقام ػػت البعنػ ػة بزي ػػارة ( )34مكقعػ ػان ف ػػي مدين ػػة غػػزة كش ػػماؿ
القطاع ،كفي  8يكنيك ،دعت بعنة تقصي الحقائؽ الميتميف مػف أفػراد كمؤسسػات إلػى تقػديـ المعمكمػات
كالكنػػائؽ التػػي تسػػاعدىا فػػي تنفيػػذ كاليتيػػا ،كعقػػدت فػػي غ ػزة فػػي يػػكمي  29-28يكنيػػك  2009جمسػػات
اس ػػتماع لض ػػحايا ىجم ػػات القػ ػكات اإلسػ ػرائيمية عم ػػى القط ػػاع ،م ػػنيـ أش ػػخاص أص ػػيبكا خ ػػبلؿ اليجم ػػات
اإلس ػرائيمية كأسػػر الضػػحايا ،كمػػف فقػػدكا سػػبؿ معيشػػتيـ ،باإلضػػافة إلػػى االسػػتماع إلػػى آ ار خب ػ ار قػػدمكا
إفػػاداتيـ حػػكؿ التػػأنير النفسػػي كاالجتمػػاعي ألعمػػاؿ القتػػاؿ عمػػى النسػػا كاألطفػػاؿ ،كاطمػػع أعضػػا بعنػػة
تقصي الحقائؽ عمى كنائؽ كصػكر قػدمتيا الحككمػة الفمسػطينية فػي غػزة ،تنبػت ىػذه الكنػائؽ كالصػكر-
بحسػػب الحككمػػة الفمسػػطينية -تػػكرط إسػرائيؿ فػػي ارتكػػاب انتياكػػات أننػػا العػػدكاف ،حيػػث اطمػػع أعضػػا
البعنة عمى بقايا الصكاريخ كالقذائؼ الذم استخدميا الجيش اإلسرائيمي (الجزيرة نت.)2009 ،
كما قامكا بزيارات ميدانية لممناطؽ التي تعرضت لمقصػؼ ،كأرسػمت البعنػة األمميػة قػكائـ أسػئمة
إلى كؿ مف السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية ،كحركة حمػاس ،كالحككمػة اإلسػرائيمية ،بيػدؼ إتاحػة
الفرصػ ػػة ليػ ػػذه األط ػ ػراؼ لتقػ ػػديـ المعمكمػ ػػات كرد االدعػ ػػا ات ،كقػ ػػد تمقػ ػػت البعنػ ػػة إجابػ ػػات مػ ػػف السػ ػػمطة
الفمسطينية كحركة حماس ،لكنيا لـ تتمؽ إجابة مف الطرؼ اإلسرائيمي ،كلـ تتمكف بعنة تقصي الحقػائؽ
مػف مقابمػة مسػػئكليف فمسػطينييف فػػي الضػفة الغربيػػة ،بسػبب عػدـ تعػػاكف إسػرائيؿ ،بتػػاريخ  6يكليػك بػػدأت
في جنيؼ جمسات استماع لممتضرريف اإلسرائيمييف ج ار إطػبلؽ الصػكاريخ مػف قطػاع غػزة ،كقػد قػدمت
اإلفػادات بصػػكرة شخصػية كعبػػر كػػاميرات الفيػديك مػػف بػػيف الػذيف حضػػركا جمسػػات االسػتماع ىػػذه عمػػدة
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عسػػقبلف ،ككالػػد الجنػػدم جمعػػاد شػػاليط األسػػير فػػي غ ػزة ،كيػػذكر أنػػو كػػاف مػػف نيػػة فريػػؽ التحقيػػؽ عقػػد
جمسات االسػتماع لئلسػرائيمييف فػي الضػفة الغربيػة كجنػكب إسػرائيؿ ،حيػث تعػرض السػكاف اإلسػرائيميكف
لمصكاريخ المطمقة مف غزة إال أف رفض السمطات اإلسػرائيمية التعػاكف مػع المجنػة قػد حػاؿ دكف تحقيػؽ
ىذه النية ،الحقان ،قاؿ يغاؿ بػالمكر المتحػدث باسػـ ك ازرة الخارجيػة اإلسػرائيمية أف تقريػر غكلدسػتكف بنػي
عمى جمسات استماع عامة ألشخاص قامت حماس باختيارىـ (المستقبؿ ،العدد .)17 :3 :3718
 تقرير البعثة الخاصة بغولدستوف:ف ػػي  15س ػػبتمبر ،2009 ،نش ػػرت بعن ػػة تقص ػػي الحق ػػائؽ تقريرى ػػا ال ػػذم ض ػػـ ( )575ص ػػفحة،
كحمؿ اسـ "حالة حقكؽ اإلنساف في فمسطيف كاألراضي العربية المحتمة األخرل" ،كسمى إعبلميان تقريػر
غكلدسػػتكف .حققػػت البعنػػة الدكليػػة فػػي ( )36حادن ػان ،لمتحقيػػؽ تػػـ إج ػ ار ( )188كأكنػػر مػػف ( )30ش ػريط
فيديك (ككالة معان.)2009 ،
كانتيى التقرير إلى ارتكاب كؿ مػف القػكات اإلسػرائيمية كالفصػائؿ المسػمحة الفمسػطينية مػا يمكػف
اعتبػػاره جػرائـ حػػرب .كحسػػب مػػا جػػا فػػي التقريػػر "ربمػػا تعتبػػر جػرائـ ضػػد اإلنسػػانية" ،كممخػػص التقريػػر
المك ػػكف م ػػف س ػػبع ص ػػفحات بح ػػث االنتياك ػػات الفمس ػػطينية ف ػػي أرب ػػع فقػ ػرات فق ػػط ،كتن ػػاكؿ ف ػػي البقي ػػة
االنتياكات المنسكبة إلى إسرائيؿ (.)2009 ،BBC
 اتيامات لمطرؼ الفمسطيني بتقرير غولدستوف:اعتبر التقرير أف قذؼ الفصائؿ الفمسطينية لمبمدات اإلسرائيمية بالصكاريخ جريمة حرب ،كأشار
التقري ػػر إل ػػى أف المجن ػػة ل ػػـ تعن ػػر عم ػػى أم دلي ػػؿ يس ػػند االتيام ػػات اإلسػ ػرائيمية الت ػػي تق ػػكؿ أف الفص ػػائؿ
المسػػمحة الفمسػػطينية "إمػػا دفعػػت بالمػػدنييف إلػػى منػػاطؽ تشػػف منيػػا اليجمػػات أك أجبػػرت المػػدنييف عمػػى
البقا فػي محػيط اليجمػات" ،لكػف التقريػر أضػاؼ أف المقػاتميف الفمسػطينييف كػانكا مكجػكديف فػي منػاطؽ
حضرية كأطمقػكا الصػكاريخ مػف ىػذه المنػاطؽ ،كأنػو ربمػا لػـ يميػز ىػؤال المقػاتمكف أنفسػيـ عػف المػدنييف
كافيا ،كاستبعدت بعنة تقصي الحقائؽ أف تككف الفصػائؿ الفمسػطينية قػد اسػتخدمت منشػآت األمػـ
نا
تمييز ن
المتحػػدة إلطػػبلؽ الص ػكاريخ ،لكػػف لػػـ تسػػتبعد أف تكػػكف قػػد عممػػت بػػالقرب مػػف ىػػذه المنشػػآت ،كىػػك مػػا
يعػػرض حيػػاة المػػدنييف لمخطػػر حسػػب التقريػػر ،كأشػػار التقريػػر ألحػػداث عػػدىا انتياكػػات خطي ػرة لحقػػكؽ
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اإلنسػاف قػاـ بيػا الجانػػب الفمسػطيني ،إذ تحػدث عمػا كصػػفو باالعتقػاالت التعسػفية ،كاعػداـ الفمسػػطينييف
دكف محاكمة مف قبؿ كػؿ مػف السػمطة فػي غػزة ،أك السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية ،أك فػي الضػفة الغربيػة
(الجزيرة نت.)2010 ،
 اتيامات لمطرؼ اإلسرائيمي:قذائؼ تمقى عمى غزة أننا عممية الرصاص المصبكب.
ػار عمػى قطػاع غػزة قبػؿ حممتيػا العسػكرية ،كىػذا
جا في تقرير البعنة أف إسرائيؿ فرضػت حص ان
الحصار قد يعد عقابان جماعيان ،كما رأت البعنة أف إسرائيؿ سمكت سياسة عزؿ كحرماف ممنيجة.
رصدت بعنة التحقيؽ أربع حاالت استخدـ فييا الجيش اإلسرائيمي المدنييف الفمسطينييف كػدركع
بشرية ،كأشار التقرير إلى أف ىذا السمكؾ يعد مخالفنا لمفصػؿ ال اربػع عشػر مػف القػانكف الػدكلي اإلنسػاني
كيعتبػػر جريمػػة حػػرب ،كمػػا رصػػد التقريػػر اسػػتخداـ الق ػكات اإلس ػرائيمية ألن ػكاع معينػػة مػػف األسػػمحة منػػؿ
القنابؿ المسمارية كالفسفكر األبػيض ،كنػكه التقريػر إلػى أف اسػتخداـ الفسػفكر األبػيض لػـ يجرمػو القػانكف
ػكر بشػكؿ منيجػي" .كأشػار التقريػر
الدكلي بعد ،لكف المجنة كجدت استخدامو في المنػاطؽ المأىكلػة "متي ان
إلى مزاعـ استخداـ الجيش اإلسرائيمي لميكرانيكـ المنضب كغير المنضب ،لكنو أشار إلػى أف المجنػة لػـ
تكاصؿ التحقيقات في ىذه المزاعـ ،كنكه تقرير غكلدستكف إلى أف إسػرائيؿ خالفػت الفصػؿ النالػث عشػر
مػػف القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني ،حيػػث قامػػت بتػػدمير بنيػػة أساسػػية صػػناعية ،ككحػػدات إلنتػػاج األغذيػػة،
كمنشآت مياه ،ككحدات لمعالجة الصرؼ الصحي ،كمساكف .كضرب مطحف البدر مػف الجػك فػي ينػاير
( ،)2009كى ػػك مطح ػػف ال ػػدقيؽ الكحي ػػد العام ػػؿ بغػ ػزة من ػػاؿ عم ػػى ى ػػذه المخالف ػػة ،كج ػػا ف ػػي التقري ػػر أف
إسرائيؿ عممت عمى سمب الفمسطينييف حؽ العمؿ كالسكف ،كمنعت عنيـ الميػاه ،كحريػة الحركػة كالتنقػؿ
مف كالى القطاع ،كلـ تتح ليـ إسماع صكتيـ أماـ المحاكـ ،كىك ما يمكف اعتباره جريمة ضد اإلنسانية
كفقان لمتقرير ،كما أشير إلى أف القكات اإلسرائيمية خالفت الفصػؿ العاشػر مػف القػانكف الػدكلي اإلنسػاني،
حيػػث نفػػذت ىجمػػات عش ػكائية عنػػدما ىاجمػػت مفتػػرؽ الفػػاخكرة بػػالقرب مػػف مدرسػػة تعػػكد لككالػػة غػػكث
كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف ،حيث كانت المدرسة مأكل ألكنر مف ( )1300شخص ،تـ قذؼ المكقع
بقػػذائؼ اليػػاكف ،كمػػا أشػػار التقريػػر إلػػى أنػػو قػػد تمػػت مخالفػػة الفصػػؿ الحػػادم عشػػر مػػف القػػانكف الػػدكلي
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اإلنسػػاني حيػػث تمػػت مياجمػػة المػػدنييف مباش ػرة كالتسػػبب بإصػػابات قاتمػػة ،كأكضػػح التقريػػر أف الجػػيش
اإلس ػرائيمي كانػػت لديػػو تعميمػػات منخفضػػة المسػػتكل بشػػأف إطػػبلؽ النػػار الفتػػاؾ ضػػد المػػدنييف ،كاعتبػػر
ػاال عمػػى ىػػذه المخالفػػة،
معػػدك التقريػػر مقتػػؿ  32شخص ػان فػػي مسػػجد إنػػر قذفػػو عنػػد صػػبلة المسػػجد منػ ن
كاعتب ػػر مع ػػدك التقري ػػر أف إسػ ػرائيؿ خالف ػػت الفص ػػؿ الس ػػادس عش ػػر م ػػف الق ػػانكف ال ػػدكلي حي ػػث كاص ػػمت
استخداـ نظرية الداىية بعد أف استخدمتيا في عدكاف لبناف  ،2006كىي تعتمد عمى استخداـ قكل غير
متناسبة.
كمػػا أشػػار التقريػػر إلػػى حػػدكث انتياكػػات بالجممػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف حيػػث اسػػتخدمت حفػػر رمميػػة
ػدنيا كنفسػ نػيا ،باإلضػػافة إلػػى
العتقػاؿ النسػػا كاألطفػػاؿ كالرجػػاؿ ،كذكػػر التقريػػر إسػػا ة معاممػػة المعتقمػػيف بػ ن
ظركؼ االعتقاؿ المزرية ،كجا في التقرير أيضان أف إسرائيؿ خالفت الفصؿ السابع مػف القػانكف الػدكلي
اإلنسػػاني عنػػدما ىاجمػػت مبنػػي المجمػػس التش ػريعي الفمسػػطيني كالسػػجف الرئيسػػي بقطػػاع غػزة ،كرفضػػت
البعنة األممية الحجج اإلسرائيمية التي تقكؿ بأف المؤسسات السياسية كاإلدارية جز مف البنية األساسػية
لحركة حماس "اإلرىابية" ،ككضحت البعنة األممية أف ىذا المفيكـ مفيكـ القكة األساسية الداعمة يبعث
عمى القمؽ بكجػو خػاص ،حيػث يبػدك أنػو ُيح لػكؿ المػدنييف كاألعيػاف المدنيػة إلػى أىػداؼ مشػركعة ،كجػا
في تقرير البعنة األممية انتقادان الرتفاع نسبة القتمى الفمسطينييف أننا العمميات العسكرية في الفترة التي
شمميا التحقيؽ (شبكة اإلعبلـ العربية.)2010 ،
 توصيات لجنة التحقيؽ غولدستوف:كقد أكصى تقرير البعنة بإبقا الجمعيػة العامػة لؤلمػـ المتحػدة عمػى إطػبلع بمتابعػة تنفيػذ نتػائج
كتكصػػيات البعنػػة ،ىػػذا كبػػنص التقريػػر" :لمتأكػػد مػػف أف اإلجػ ار المناسػػب اتخػػذ عمػػى المسػػتكييف المحمػػي
كالدكلي بما يكفؿ تحقيػؽ العدالػة لمضػحايا كالمحاسػبة لمرتكبػي الجػرائـ" ،كمػا أكصػى التقريػر بػأف تكقػؼ
إسرائيؿ إج ار اتيا التي تحد مف حرية التعبير خاصة ما يتعمػؽ بانتقػاد سػمككيا أننػا العمميػات العسػكرية
في قطاع غزة ،كما أكصى بأف تنشأ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة صندكقان لتعكيض الفمسػطينييف ،كأف
تدفع إسرائيؿ المبالغ المطمكبة في ىػذا الصػندكؽ ،كطالػب التقريػر إسػرائيؿ بػأف تكقػؼ القيػكد المفركضػة
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عمى مركر السمع كالخدمات ،كأف تكقؼ غمؽ الحدكد ،كما أكصى بإطبلؽ سراح المعتقميف الفمسػطينييف
في السجكف اإلسرائيمية.
كمػا أكصػى التقريػر بػأف يطمػب مجمػس األمػف مػف الطػرفيف اإلسػرائيمي كالفمسػطيني تقػديـ تقريػػر
ف ػػي غض ػػكف س ػػتة أش ػػير ح ػػكؿ التحقيق ػػات كالمبلحق ػػات القض ػػائية الت ػػي ينبغ ػػي إجراؤى ػػا لمتحقي ػػؽ ف ػػي
االنتياكػػات التػػي ذكػػرت فػػي تحقيػػؽ البعنػػة ،كأكصػػى التقريػػر أيض ػان بػػأف يشػػكؿ مجمػػس األمػػف لجنػػة مػػف
ير لممجمس عف التقدـ المحرز في ىذه التحقيقات ،كما تكصي بأنو فػي حػاؿ
الخب ار المستقميف ترفع تقر ان
رأل الخبػ ار أف التحقيقػػات ليسػػت نزييػػة أك النكايػػا ليسػػت حسػػنة يحػػاؿ مكضػػكع غػزة إلػػى المػػدعي العػػاـ
لممحكمة الجنائية الدكلية ،كتضمنت إحدل فقرات تقرير بعنة تقصي الحقائؽ اإلشارة إلى بند فػي مينػاؽ
األمـ المتحدة يحمؿ اسـ "االتحاد مف أجؿ السبلـ" .)V( 377
ىذا البند ينص عمى أنػو "فػي حالػة فشػؿ مجمػس األمػف فػي اتخػاذ إجػ ار مػا نتيجػة لعػدـ إجمػاع
الدكؿ الخمػس دائمػة العضػكية فيػو ،فػإف لمجمعيػة العامػة لؤلمػـ المتحػدة النظػر فػي القضػية مباشػرة ،مػع
التكجو إلصدار تكصيات لمدكؿ األعضػا بالقيػاـ بػإج ار ات جماعيػة مػف بينيػا فػي حالػة انتيػاؾ السػبلـ
بعمػػؿ عػػدكاني ،اسػػتخداـ القػػكة المسػػمحة حينمػػا يقتضػػي األمػػر لمحفػػاظ عمػػى السػػبلـ كاألمػػف العػػالمييف أك
اسػتعادتيما ،كقػػد اسػتخدـ ىػػذا البنػد لفػػرض عقكبػات اقتصػػادية عمػى نظػػاـ التمييػز العنصػػرم فػي جنػػكب
أفريقيا عاـ ( 1982القدس.)2010 ،
 .2مجمس حقوؽ اإلنساف:
عرض تقرير لجنة غكلدسػتكف لممناقشػة فػي اجتمػاع مجمػس حقػكؽ اإلنسػاف المنعقػد بتػاريخ 29
سػػبتمبر 2009 ،فػػي جنيػػؼ ،كتحػػدث ريتشػػارد غكلدسػػتكف عػػف النتػػائج التػػي انتيػػت إلييػػا لجنػػة تقصػػي
الحقائؽ ،كدافع عنيا ،كما رفض بقكة االتيامات التػي كجيػت لمجنتػو بخصػكص أف ليػا دكافػع سياسػية،
كطالب غكلدستكف كبلن مف إسرائيؿ كحماس بإج ار تحقيقات نزيية كمستقمة لبحث مػا جػا فػي التقريػر،
كفػػي حػػاؿ لػػـ يفعمػكا ىػػذا فػػي غضػػكف سػػتة أشػػير ،فسػػيحاؿ التقريػػر إلػػى المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة ،كمػػا
قاؿ" :إف نقافة الحصانة في المنطقػة قػد اسػتمرت أطػكؿ ممػا يجػب" ،كأضػاؼ" :غيػاب العدالػة المسػتمر
كيرسخ المناخ الذم يشجع أعماؿ العنػؼ" ،حيػث صػرح رئػيس
يقكض أم أمؿ في عممية سبلـ ناجحة،
ّ
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الحككمػػة اإلس ػرائيمية بنيػػاميف نتنيػػاىك بأنػػو فػػي حالػػة تبنػػي مجمػػس حقػػكؽ اإلنسػػاف لتقريػػر لجنػػة تقصػػي
الحقائؽ "سيمس ذلؾ بشكؿ خطير بعممية السبلـ في الشرؽ األكسط ،كبالحرب عمى اإلرىػاب ،كبمكانػة
األمـ المتحدة ،كيعيػد الييئػة الدكليػة إلػى فترتيػا الظبلميػة عنػدما كانػت تتخػذ أسػخؼ القػ اررات ،مػا يعنػي
تفريغ ىذه الييئة مف أم مضمكف" ،كأضاؼ بالقكؿ "إسرائيؿ لف تقبػؿ المجازفػات المنطكيػة عمػى عمميػة
السبلـ ،في حػاؿ ُسػمب منيػا حقيػا فػي الػدفاع عػف نفسػيا" .أشػار نتنيػاىك إلػى أنػو فػي حػاؿ أقػر مجمػس
ػير ممػػانبلن لمػػا تكاجيػػو
حقػػكؽ اإلنسػػاف ىػػذا التقريػػر فػػإف "الػػدكؿ التػػي سػػتحارب اإلرىػػاب" سػػتكاجو مصػ ان
إسػرائيؿ ،كأردؼ بػػالقكؿ" :المجمػػس الػػذم ينشػػغؿ بنػػا اليػػكـ ،سينشػػغؿ غػػدان بػػدكؿ أخػػرل" ،كقػػاؿ" :إف قػرار
تبني التقريػر مكجػكد فػي أيػدم خمسػيف دكلػة مكجػكدة فػي جنيػؼ كىػي تصػكت غالبػان ضػدنا ،كاذا قػررت
التصديؽ عمػى القػرار ،فػإف المسػؤكلية سػتككف عمػى عػاتؽ الػدكؿ التػي لػف تسػتيقظ فػي الكقػت المناسػب"
(الحياة.)2009 ،
كاف مف المقرر أف يصكت مجمػس حقػكؽ اإلنسػاف عمػى اعتمػاد تقريػر لجنػة غكلدسػتكف يػكـ 1
أكتػػكبر .2009 ،إال أف مصػػادر رفضػػت الكشػػؼ عػػف ىكيتيػػا كشػػفت لمجزي ػرة عػػف أف ال ػرئيس محمػػكد
عبػاس ينػكم سػػحب اعتػراؼ حككمتػو بتقريػػر غكلدسػتكف ،ككشػفت ىػػذه المصػادر أف الػرئيس الفمسػػطيني
محمػػكد عبػػاس تعػػرض "لضػػغكط شػػديدة" مػػف قبػػؿ رئػػيس حككمػة تصػريؼ األعمػػاؿ سػػبلـ فيػػاض تيػػدؼ
إلى دفع الرئيس الفمسطيني إلى سحب اإلقرار الفمسػطيني بػالتقرير ،كمػا ذكػر نفػس المصػدر أف الػرئيس
محمػػكد عبػػاس تمقػػى اتصػػاليف ىػػاتفييف مػػف كزي ػرة الخارجيػػة األمريكيػػة ىػػيبلرم كمينتػػكف دعتػػو فييػػا إلػػى
سػػحب االعت ػراؼ الفمسػػطيني بػػالتقرير ،كبحسػػب المصػػدر نفسػػيا ،فػػإف فيػػاض اعتبػػر أف المكافقػػة عمػػى
التقريػ ػػر كالعمػ ػػؿ عمػ ػػى تركيجػ ػػو خطػ ػػأ" ،ألننػ ػػا ال نسػ ػػتطيع الكقػ ػػكؼ بكجػ ػػو الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة
كاسرائيؿ".
كمػػا نقػػؿ المصػػدر عػػف فيػػاض ،كمػػا نقمػػت صػػحيفة نيكيػػكرؾ تػػايمز عػػف إبػراىيـ خريشػػة السػػفير
الفمسػػطيني لػػدل األمػػـ المتحػػدة قكلػػو "ال نريػػد أف نضػػع العقبػػات أمػػاميـ" فػػي إشػػارة إلػػى اإلس ػرائيمييف،
كتحػ ػػدث السػ ػػفير الفمسػ ػػطيني عػ ػػف أف إرجػ ػػا النظػ ػػر فػ ػػي الق ػ ػرار قػ ػػد يفسػ ػػح المجػ ػػاؿ أمػ ػػاـ الفمسػ ػػطينييف
كاإلسرائيمييف لمتكصؿ إلى تسكية أخرل بشأنو منيا إعػداد الطػرفيف لييئتػيف مسػتقمتيف تحققػاف فػي جػرائـ

97

الفصل الثالث

دور الدبلوماسية اإلسرائيلية في الحفاظ على أمن إسرائيل خالل فترة العدوان  8002

الحػػرب المحتممػػة ،ككمػػا أشػػارت صػػحيفة كاشػػنطف بكسػػت إلػػى أف دبمكماسػػييف أكركبيػػيف قػػد أكػػدكا ق ػرار
السمطة الفمسطينية بالتخمي عف القرار ،تناكلت صحيفة معاريؼ الخبػر ذاتػو فػي عػددىا الصػادر يػكـ 1
أكتكبر ،قبؿ مكعد مناقشة التصكيت عمى التقرير بساعات ،كبالفعؿ ،تػـ تأجيػؿ التصػكيت عمػى التقريػر
إلى جمسة مجمس حقكؽ اإلنساف القادمة في مارس ( 2010الجزيرة.)2009 ،
 .3رد الفعؿ اإلسرائيمي مف تقرير غولدستوف:
 منظمات المجتمع المدني:طالبت تسع منظمات مدنية إسرائيمية تعنى بحقكؽ اإلنساف الحككمة اإلسرائيمية باحتراـ التقريػر
الػػذم صػػدر عػػف بعنػػة تقصػػي الحقػػائؽ ،كمػػا طالبػػت بػػإج ار تحقيػػؽ جػػاد كمس ػتقؿ فػػي الحػػرب ،كعقػػب
صػػدكر تقريػػر بعنػػة تقصػػي الحقػػائؽ ،أصػػدرت منظمػػات "الجمعيػػة مػػف أجػػؿ حقػػكؽ الم ػكاطف" ك"بمكػػكـ"
ك"بتسميـ" ك"المجنة ضد التعذيب" ك"المركز لحماية الفرد" ك"يش ديػف" ك"مركػز عدالػة" ك"أطبػا مػف أجػؿ
ػر يػػدعك الحككمػػة اإلس ػرائيمية إلػػى عػػدـ نفػػي "النتػػائج الشػػرعية" التػػي خمػػص إلييػػا
حقػػكؽ اإلنسػػاف" تقريػ ان
التحقيؽ الدكلي.
كشرعت منظمة إسرائيمية تسػمى إف أردتػـ فػي شػف حممػة دعائيػة مكجيػة ضػد منظمػة إسػرائيمية
أخرل تسمى صندكؽ إسرائيؿ الجديد ،بسبب قياـ األخيرة بتقديـ الدعـ المادم لعدد ( )16منظمة مدنية
إسرائيمية أخرل قدمت معمكمات لبعنة األمـ المتحدة ،كبحسب تقريػر نشػرتو منظمػة إف أردتػـ فػإف ىنػاؾ
( )1377إشػػارة لم ارجػػع ككنػػائؽ إس ػرائيمية فػػي تقريػػر غكلدسػػتكف ،نصػػؼ ىػػذه الم ارجػػع تقر نيبػػا مصػػدرىا
مؤسسات تدعيما منظمة الصندكؽ الجديد إلسرائيؿ )%92( ،مف المراجع السمبية بحؽ إسرائيؿ قػدمتيا
منظمات تدعيما منظمة الصندكؽ الجديد (يديعكت أحرنكت ،مترجـ.)2010 ،
ككفػػؽ التقريػػر الػػذم نش ػرتو منظمػػة إف أردتػػـ فػػإف الم ارجػػع التػػي قػػدمتيا المنظمػػات اإلس ػرائيمية
الم ػػذككرة تمن ػػؿ ( )%14م ػػف مجم ػػكع الم ارج ػػع الت ػػي يستش ػػيد بي ػػا تقري ػػر غكلدس ػػتكف ،بت ػػاريخ  3فب اري ػػر
 ،2010ص ػػكتت لجن ػػة التشػ ػريع ف ػػي الكنيس ػػت اإلسػ ػرائيمي عم ػػى مب ػػادرة إلنش ػػا لجن ػػة خاص ػػة لمبلحق ػػة
منظمات المجتمع المدني اإلسرائيمية المعنية بحقكؽ اإلنساف التي قدمت معمكمات مدينة إلسرائيؿ لبعنة
تقص ػػي الحق ػػائؽ األممي ػػة ،كتعرض ػػت المنظم ػػات اإلسػ ػرائيمية المدافع ػػة ع ػػف حق ػػكؽ اإلنس ػػاف النتق ػػادات
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كاتيامات مف قبؿ اليميف اإلسرائيمي ،كاتيميا كزير الشؤكف اإلستراتيجية مكشيو يعالكف "بتدمير إسػرائيؿ
مف الداخؿ" (اإلمارات اليكـ لمدراسات.)2010 ،
 الحكومة اإلسرائيمية:قػػاؿ ال ػرئيس اإلس ػرائيمي شػػمعكف بيريػػز أف تقريػػر غكلدسػػتكف يصػػنع مػػف التػػاريخ سػػخرية ،أنػػار
تشػػكيؿ لجنػػة غكلدسػػتكف كتقريرىػػا ردكد فعػػؿ كنيػرة كمختمفػػة فػػي إسػػرائيؿ .فػػي البدايػػة ،امتنعػػت الحككمػػة
اإلسرائيمية عف الكشؼ عمػا إذا كانػت سػتتعاكف مػع بعنػة األمػـ المتحػدة أـ ال ،بعػد ذلػؾ رفػض كػؿ مػف
الحككمة كالجيش التقرير ،كدعت عدة جماعات إسرائيمية منادية بالسبلـ كحقكؽ اإلنساف إلى القبػكؿ بػو
كالعمؿ بتكصياتو.
انتق ػػد أفيج ػػدكر ليبرم ػػاف كزي ػػر الخارجي ػػة اإلسػ ػرائيمية لجن ػػة غكلدس ػػتكف حي ػػث ق ػػاؿ" :ألّف ػػت لجن ػػة
غكلدستكف بيدؼ تجريـ إسرائيؿ بجػرائـ ُح ّػددت سػمفان ،كأعضػا المجنػة لػـ يجعمػكا الحقػائؽ تػربكيـ إذ إف
غايػ ػػة التقريػ ػػر ىػ ػػك تقػ ػػكيض صػ ػػكرة إس ػ ػرائيؿ بكاسػ ػػطة دكؿ ال تَػ ػ ِػرد مصػ ػػطمحات منػ ػػؿ حقػ ػػكؽ اإلنسػ ػػاف
كأخبلقيات القتاؿ في قكاميسيا ...تقرير غكلدستكف يريد إعادة األمػـ المتحػدة إلػى فتراتيػا األكنػر حمكػة،
التػػي أقػػرت فييػػا إف الصػػييكنية عنص ػرية ...لػػيس لمتقريػػر أم قيمػػة قانكنيػػة أك أخبلقيػػة ،كال يسػػتند إلػػى
يجرـ كاتبي التقرير كمرسمييـ أكنر مما يجرـ ببلده" (مكقع األخبار.)2009 ،
حقائؽ كىك ّ
ػرر بعممي ػػة الس ػػبلـ ،ألني ػػا ترف ػػع دع ػػاكل ض ػػد
كق ػػاؿ ليبرم ػػاف أف الس ػػمطة الفمس ػػطينية تمح ػػؽ ض ػ ان
إس ػرائيؿ فػػي المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة بنػػا ن عمػػى اتيامػػات تقريػػر غكلدسػػتكف ،أميػػر إيشػػؿ رئػػيس قسػػـ
التخطيط في الجيش اإلسرائيمي لصحيفة يديعكت أحركنكت أف إسرائيؿ "تكاجو أزمة شرعية".
كعبػر عػػف أف تقريػػر لجنػػة غكلدسػػتكف يمنػػؿ مشػػكمة ،كذكػػرت نفػػس الصػػحيفة أف إسػرائيؿ بػػدأت
ّ
حممػػة قانكنيػػة كاعبلميػػة ضػػد تقريػػر لجنػػة غكلدسػػتكف بيػػدؼ "دفنػػو" ،كالحيمكلػػة دكف كصػػكلو إلػػى طاكلػػة
مجمػػس األمػػف كمحكمػػة العػػدؿ الدكليػػة فػػي الىػػام ،كقػػد اجتمػػع المػػدير العػػاـ لػػك ازرة الخارجيػػة اإلسػرائيمية
يكسي غاؿ بسف ار ( )26دكلة أكركبية في يكـ الناني كالعشريف مف ديسمبر في تؿ أبيب ،كطالبيـ بػأف
تتحفظ بمدانيـ عمى تقرير غكلدستكف (مكقع سانا ،)2009 ،كيجرم العمؿ أيضان عمى "ممؼ أدلة" لتفنيد
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اتيامػػات تقريػػر لجنػػة غكلدسػػتكف ،كيعمػػؿ الجػػيش اإلسػرائيمي عمػػى إعػػداد تقريػػر مفصػػؿ يتعامػػؿ مػػع كػؿ
حالة ذكرت في تقرير المجنة.
قررت الحككمة اإلسرائيمية في جمستيا المنعقدة يكـ  21أكتكبر أف تنشأ كحػدة خاصػة لمتصػدم
لتقرير غكلدستكف انعكاساتو القانكنية كالدكليػة كدكرتػو فػي المحافػؿ الدكليػة ،كقػد صػدر بيػاف عػف مكتػب
رئيس الحككمة ،ذكر أف بنياميف نتنيػاىك "طمػب مػف الجيػات الحككميػة المختصػة د ارسػة تعػديؿ القػانكف
الدكلي فػي شػأف الحػرب كػي يناسػب مػع انتشػار اإلرىػاب العػالمي" ،كتقػدمت جيػات أمنيػة مدعكمػة مػف
قبؿ ك ازرتي الخارجية كالقضا بد ارسػة رفػع دعػاكل قضػائية فػي محػاكـ حػكؿ العػالـ ضػد مسػئكلي حركػة
حماس بدعكل ممارسة "اإلرىاب ضد إسرائيؿ" خبلؿ السنكات التي سػبقت عمميػة الرصػاص المسػككب،
مع إمكانية أف تدفع حماس تعكيضات مادية إلسرائيؿ ،كشفت صحيفة يسرائيؿ ىيكـ أف ك ازرة الخارجية
اإلسرائيمية تعد ممفان خاصان ضد ريتشارد غكلدستكف كأفراد طاقمو ،بحنان عما يمكف أف يساىـ في الطعػف
بمصداقية التقرير ،كصؼ كزير المالية اإلسرائيمي كفاؿ شتانتز القاضي غكلدسػتكف بأنػو "معػاد لمسػامية
مف النكع الذم يمقت كيكره شعبو" (االقتصادية.)2009 ،
كأننا زيارة لمب ارزيؿ قاؿ رئيس إسرائيؿ شمعكف بيريز أف ريتشارد غكلدستكف "رجؿ صػغير يريػد
إلحاؽ األذل بإسرائيؿ" ،كأنو "ال يفقو في حقكؽ اإلنساف" (مكقع إيبلؼ.)2009 ،
كالحقػان ربػػط كزيػػر اإلعػػبلـ كالشػػتات اإلسػرائيمي يػكلي أدلشػػتيف بػػيف المحرقػػة كتقريػػر غكلدسػػتكف،
حيػث قػػاؿ فػي حػكار مػػع إذاعػة صػػكت إسػرائيؿ أنػو أخبػػر "بػاف كػػي مػػكف" أف تقريػر غكلدسػػتكف كتقػػارير
ممانمػػة تػػؤجج البلسػػامية كتشػػكؿ قاعػػدة لمػػف يريػػدكف التنكػػر لممحرقػػة ،البلسػػامية ككراىيػػة إس ػرائيؿ ،كمػػا
حاكؿ ساسة إسرائيميكف آخركف الربط بيف المحرقة كتقرير غكلدستكف (مكقع تشريف.)2010 ،
أعده الجيش اإلسرائيمي بخصكص
قالت صحيفة معاريؼ أف الحككمة اإلسرائيمية ستعمـ تقر ان
ير ّ
العدكاف عمى غزة ،كبحسب الصحيفة فقد تضمف ىذا التقرير ( )81إفادة تـ أخذىا مف فمسطينييف ،كمػا
تـ فحص ( )150ادعا بالمساس بمدنييف كمعتقميف كمصانع في قطاع غزة ،كقد استنتج معدك التقريػر
أف غكلدستكف عرض صكرة مشكىة لمكضع ،كلـ تكف استنتاجاتو في معظـ الحاالت مبنية عمى حقائؽ
عمى الطبيعة (القدس نت.)2009 ،
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كفي يكـ  29يناير ،2010 ،سممت إسرائيؿ إلى األمـ المتحدة ردان أكليان عمى تقريػر غكلدسػتكف
ف ػػي ( )41ص ػػفحة ،أك ػػدت فيػ ػػو أف جيش ػػيا ل ػػـ يقتػ ػػؿ الم ػػدنييف عم ػػدان ف ػػي ع ػػدكاف غػ ػزة (ككال ػػة األنبػ ػػا
كالمعمكمات الفمسطينية.)2010 ،
كجػػا فػػي التقريػػر أف الجػػيش اإلس ػرائيمي كجػػو مبلحظػػات تأديبيػػة لضػػابطيف رفيعػػي المسػػتكل
ألنيما أصد ار أكامر خارج صبلحيتيما ،كلـ يحدد التقرير ىكية الضابطيف" ،لكف صحؼ إسرائيمية قالت
أف قائػػد فرقػػة غ ػزة العميػػد ايػػؿ أيزنبػػرغ ،كقائػػد ل ػكا غفعػػاتي السػػابؽ العقيػػد إيػػبلف ممكػػا ،لػػـ تكتػػؼ األمػػـ
المتحػػدة بيػػذا الػػرد ،كطمبػػت الكاليػػات المتحػػدة مػػف الحككمػػة اإلس ػرائيمية أف تحتػػرـ طمػػب األمػػـ المتحػػدة،
كنصحتيا باالستجابة لو مكضحة أف عدـ تجاكبيا سيؤدم إلى قرار بتشكيؿ لجنة تحقيؽ دكلية تؤيػدىا،
كيعمؿ الجيش اإلسرائيمي عمى إعداد رد أكنر شمكلية ليرد كؿ نقطػة جػا ت فػي تقريػر غكلدسػتكف ،كقػد
أعمنت ك ازرة الخارجية اإلسرائيمية عف ارتياحيا لمتقرير الذم قدمػو بػاف كػي مػكف بعػد انتيػا مػدة النبلنػة
أشير التي حددىا قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة" (مكقع إيبلؼ.)2010 ،
رفضت إسرائيؿ قرار مجمس حقكؽ اإلنساف الداعي إلى إنشا صػندكؽ تعكيضػات لممتضػرريف
الفمسطينييف مف العدكاف ،في  21يكليك 2010 ،سممت إسرائيؿ ردىا عمى تقريػر غكلدسػتكف ،قالػت فيػو
أف الجيش اإلسرائيمي أدخؿ تعديبلت عمى عقيدتو القتالية بيدؼ تجنب المس بالمدنييف كممتمكاتيـ فػي
المسػػتقبؿ ،كقالػػت أنيػػا سػػتفرض قيػػكدان عمػػى اسػػتخداـ الفسػػفكر األبػػيض ،كجػػا فػػي الػػرد أف كػػؿ كحػػدة
عسكرية بد ان بمسػتكل األفػكاج المقاتمػة فػي ىػذه الكحػدات سػيرافقيا ضػابط لمشػؤكف اإلنسػانية ،كمػا تمػت
اإلشارة إلى أف الجيش اإلسرائيمي حقؽ فػي ( )47ممفػان تتعمػؽ بسػمكؾ غيػر قػانكني لجنػكده فػي العػدكاف،
لكػػف محصػػمة ىػػذه التحقيقػػات كانػػت تقػػديـ الئحػػة اتيػػاـ ضػػد جنػػدم تسػػبب فػػي مقتػػؿ مػػدني ،ك"اعتبػػرت
حمػػاس التقريػػر اإلس ػرائيمي المقػػدـ دليػػؿ إدانػػة كاضػػحة السػػتخداميا الفسػػفكر األبػػيض ،كقتميػػا المػػدنييف
خبلؿ العدكاف.
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 تحقيؽ مستقؿ مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي:رفضت الحككمة اإلسرائيمية إج ار تحقيؽ مستقؿ في عدكاف غزة ،حيث رفض ذلؾ إييكد بػاراؾ
كزيػػر الػػدفاع ،كرئػػيس األركػػاف غػػابي أشػػكنازم ،لكػػف إييػػكد بػػاراؾ يؤيػػد لجنػػة قضػػائية تفحػػص ق ػ اررات
الحككمة اإلسرائيمية كالتحقيقات الداخمية التي أجراىا الجيش (عرب .)2010 ،48
 المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية:يػرفض قػػادة الجػػيش اإلسػرائيمي إجػ ار تحقيػػؽ داخمػػي حػػكؿ عمميػػة الرصػػاص المسػػككب ،إال أف
العميػد تسػفيؾ فكغػؿ مػدير مراقبػة ن ازىػة السػبلح أعمػػف أنػو عمػى اسػتعداد لممنػكؿ أمػاـ المحكمػة الجنائيػػة
الدكليػػة لجػرائـ الحػػرب ،كقػػاؿ إنػػو مسػػئكؿ عػػف ممارسػػات الجػػيش اإلسػرائيمي فػػي الحػػرب بحكػػـ منصػػبو،
كأضػػاؼ أف ىػػذه الممارسػػات "ال تنضػػكم تحػػت الفتػػة ج ػرائـ الحػػرب" كاعتبرىػػا "قمػػة فػػي الحػػرص عمػػى
حقكؽ اإلنساف أكد العميد "أنو يستطيع تفنيد ما قالو التقرير حكؿ ( )36حالة اعتبرىا جرائـ حرب ،كأنو
قادر عمى إقناع المحكمة بأف الجيش اإلسرائيمي حاكؿ تفادم إصابة المدنييف ،كلكف قادة حركة حماس
كػػانكا يصػػركف عمػػى اسػػتخداـ المػػدنييف كػػدركع بشػرية ،كتسػػببكا بػػذلؾ فػػي مقػػتميـ ،عمػػى حػػد قػػكؿ العقيػػد،
جا ىذا في حديث إلذاعة المستكطنيف" (مكقع الشرؽ األكسط.)2009 ،
"قاؿ رئيس أركػاف الجػيش اإلسػرائيمي جػابي أشػكنازم أمػاـ لجنػة الخارجيػة كاألمػف فػي الكنيسػت
أف الجيش اإلسرائيمي ارتكب أخطا في عدكاف غزة ،كلـ يرتكب جرائـ حػرب ،كأنػو أصػاب مػدنييف عػف
طريؽ الخطأ ،كقاؿ أف الجيش أجرل تحقيقات في مجريات العدكاف ،كلـ ينبت أف تعمد جندم إسرائيمي
إصابة امرأة أك طفؿ" (مكقع الشركؽ.)2009 ،
كمػػا أضػػاؼ" :بسػػبب طبيعػػة ميػػداف المعركػػة ،حيػػث أف البيػػكت كريػػاض األطفػػاؿ ىػػي المق ػرات
القياديػة ،أص ػػبنا بحسػػف نيػة مػػدنييف ،بالضػبط منممػػا أصػبنا ضػػباطنا كجنكدنػا ...ككتيبػػة المػدرعات التػػي
قتمت بنات الدكتكر أبػك العػيش قتمػت جنػكد لػكا جػكالني" .كفػي معػرض الحػديث عػف لجنػة غكلدسػتكف،
قػػاؿ أشػػكنازم "إننػػي أرفػػض أم تحقيػػؽ خػػارجي ،محظػػكر أف نرسػػؿ ضػػباط الجػػيش اإلسػرائيمي كمقاتميػػو
لمظيكر برفقة محاميف ،كأف يقكـ طاقـ تحقيؽ بتكجيو التحػذير القػانكني ليػـ ،كينبغػي إلسػرائيؿ أف تػكفر
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الرد الميني عمى المزاعـ التي تظير في التقرير ،كأف ال تبدم مكقفا اعتذاريان ،مسمكح لنا أف ندافع عف
الجنكد الذيف أرسمناىـ كأرسمتيـ أنا ،المسؤكلية تقع عمى كاىمي" (مكقع السفير.)2009 ،
كمػف تػػداعيات تقريػػر بعنػػة تقصػػي الحقػػائؽ ،كفػػي أننػػا زيػػارة أشػػكنازم إلحػػدل المػػدارس الدينيػػة
اإلسرائيمية في مستكطنة إفػرات ،قػاؿ قائػد المنطقػة الكسػطى فػي الجػيش اإلسػرائيمي أفػي مز ارحػي أنػو ال
يصدؽ أم شي كتب في تقرير غكلدستكف ،كأف (التقرير) "ال يساكم الحبر الذم كتب بو".
كلػػدحض التقريػػر األممػػي ،أعػػد الجػػيش اإلسػرائيمي كنيقػػة تػػدرس مقػػاطع تقريػػر غكلدسػػتكف التػػي
تتناكؿ سمكؾ القػكات اإلسػرائيمية ،كتنفػي ىػذه الكنيقػة االتيامػات التػي تكجػو إلػى إسػرائيؿ بارتكػاب جػرائـ
حرب ،كما تحتكم ىذه الكنيقة ما يقكؿ الجيش اإلسرائيمي أنو جيكد إنسانية بذليا خبلؿ العػدكاف (مكقػع
األخبار.)2010 ،
 تحقيقات إسرائيمية داخمية:طالػػب تقريػػر بعنػػة تقصػػي الحقػػائؽ طرفػػي الن ػزاع بػػإج ار تحقيقػػات فػػي أفعػػاليـ الخاصػػة ،قػػاؿ
السػػفير اإلس ػرائيمي لشػػنك يعػػار أف إس ػرائيؿ فتحػػت ( )100تحقيػػؽ ،يتعمػػؽ أحػػدىا باألض ػرار التػػي لحقػػت
بم اركػػز األمػػـ المتحػػدة كالمنشػػآت الطبيػػة فػػي غػزة ،كقػػاؿ أف ( )23منيػػا تمخضػػت عػػف إجػ ار ات جنائيػػة
(القدس.)2009 ،
ػر تنػاكؿ التحقيقػات اإلسػرائيمية ،جػا فػي
أصدرت منظمة حقكؽ اإلنساف اإلسرائيمية بتسػيمـ تقري ان
التقرير أف "ىذه التحقيقات الجارية تنطكم عمى إشكالية كال يمكف االكتفا بيا" ،كبينت المنظمة أف ىذه
التحقيقات تدقؽ فقػط فػي "أحػداث معينػة يكجػد شػككؾ حياليػا بػأف جنػكد عممػكا بشػكؿ منػاقض لتعميمػات
الجيش ،كحتى اليكـ لـ يتـ فتح كلػك تحقيػؽ كاحػد فيمػا يتعمػؽ بسياسػة إسػرائيؿ خػبلؿ العمميػة العسػكرية،
منػػؿ كػػؿ مػػا يتعمػػؽ باختيػػار أىػػداؼ اليجػػكـ أك قانكنيػػة األسػػمحة التػػي تػػـ اسػػتخداميا ،كتعميمػػات إطػػبلؽ
ػس بالمػدنييف كالتفػكؽ العسػكرم كمػا شػابو ذلػؾ" (مكقػع
النار التػي تػـ إصػدارىا لمجنػكد ،كالتػكازف بػيف الم ّ
المستقبؿ.)2009 ،
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كقد تقدمت نماف منظمات حقكقية إسرائيمية بطمب إلى المستشار القضائي لمحككمة اإلسػرائيمية
طالبتػػو بإقامػػة جيػػاز مسػػتقؿ لمتحقيػػؽ فػػي حممػػة الرصػػاص المصػػبكب ،كعػػدـ االكتفػػا بتحقيقػػات شػػرطة
التحقيقات العسكرية ،إال أف المستشار القضائي رفض الطمب ،لكنو أضاؼ بأنو يمكف تكجيػو ادعػا ات
محددة إلى النيابة العسكرية بخصكص عمميات الجيش خبلؿ الحممة (مكقع بتسيمـ العبرم.)2009 ،
كفػػي  9ديس ػػمبر 2009 ،زار نيكيػػكرؾ كف ػػد إسػ ػرائيمي برئاسػػة الم ػػدعي العػػاـ العس ػػكرم لمج ػػيش
أفيخام ميندلبيت ،التقى الكفد بمندكبي بعػض الػدكؿ األعضػا فػي مجمػس األمػف ككبػار مسػئكلي األمػـ
المتحػػدة ،كتػػـ إطبلعيػػـ عمػػى مػػا قيػػؿ أنيػػا تحقيقػػات أج ارىػػا الجػػيش اإلس ػرائيمي ،كقػػد ذكػػرت الخارجيػػة
اإلسرائيمية أنو كاف مف المفترض أنت تبقي الزيارة سرية (الجزيرة نت.)2009 ،
كقد أغمقت النيابة العسكرية اإلسرائيمية ممفي تحقيؽ بخصكص جرائـ حرب في غزة بحجة أنيا
ال يسػػتنداف إلػػى أم أسػػاس مػػف الصػػحة ،يتعمػػؽ التحقيقػػاف بػػدعاكل قػػدميا فمسػػطينيكف قػػالكا أف جنػػكدان
إس ػرائيمييف اسػػتخدمكا المعتقمػػيف كػػدركع بش ػرية ،كتعمػػد اإلس ػرائيمييف تخريػػب الممتمكػػات ،كالقيػػاـ بأعمػػاؿ
السمب كالنيب كتنكيؿ بالمعتقميف ،ككجو الجيش اإلسرائيمي تيمان تتعمؽ بسمكؾ "غير مصرح بو" ،إذ ىما
أم ار صبيان فمسطينيان عمره ( )9سنكات بفتح حقائب اعتقد الجندياف أنيا مفخخة ،لـ يصب الصبي أذل،
كقاؿ الجيش أنو فتح التحقيؽ بعد أف نكىت األمـ المتحدة إلى الكاقعة ،لكنو قاؿ أيضػان أف ىػذا التحقيػؽ
ال عبلقػػة لػػو بتقريػػر غكلدسػػتكف ،كفػػي األكؿ مػػف أغسػػطس  ،2010اتيمػػت محكمػػة عسػػكرية إس ػرائيمية
قناصػان إسػرائيميان بقتػؿ فمسػػطينيتيف كانتػػا تحمػبلف عممػان أبػػيض ،كىػذه ىػػي المحاكمػػة األكلػى لجنػػدم يػػتيـ
بقتؿ مدنييف فمسطينييف خبلؿ عممية الرصاص المصبكب ،كالجدير بالذكر أف حادنة القتؿ ىذه مػذككرة
في تقرير غكلدستكف (الحياة الجديدة.)2010 ،
 .4ردود فعؿ دولية عمى تقرير غولدستوف
 منظمات غير حكومية:انتقػػدت منظمػػة ىيكمػػاف اريػػتس ككتػػش الكاليػػة األصػػمية لبعنػػة التحقيػػؽ ،كانتقػػدت التركيػػز بشػػكؿ
غير متناسب عمى االنتياكات الحقكقية اإلسرائيمية في الماضي ،لكف بعد تعديؿ الكالية ،أيدت المنظمة
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بعنػػة تقصػػي الحقػػائؽ ،كطالبػػت الكاليػػات المتحػػدة بالضػػغط عمػػى إس ػرائيؿ لمتعػػاكف مػػع البعنػػة األمميػػة،
(ىيكماف رايتس ككتش.)2010 ،
كبعػد صػػدكر تقريػػر البعنػػة ،قالػت ىيكمػػاف اريػػتس ككتػػش أف إسػرائيؿ فشػػمت فػػي إجػ ار تحقيقػػات
محايػػدة كمعمقػػة ،كجػػا فػػي بيػػاف عنيػػا أف "إس ػرائيؿ لػػـ تبػػد نيػػة فػػي إج ػ ار تحقيػػؽ معمػػؽ كمحايػػد حػػكؿ
م ػزاعـ تفيػػد بػػأف قكاتيػػا انتيكػػت ق ػكانيف الحػػرب" .كذكػػر البيػػاف أف أعضػػا فػػي المنظمػػة التق ػكا مسػػئكليف
قانكنييف إسرائيمييف ،كفشؿ ىؤال في إقناع المجنة بأف التحقيقات الداخمية اإلسػرائيمية "محايػدة كمعمقػة"،
كأنيا تشمؿ "تشػمؿ القيػادات السياسػية كالعسػكرية التػي تسػببت ق ارراتيػا بسػقكط قتمػى مػدنييف بمػا يخػالؼ
قػكانيف الحػػرب" ،كمػػا رفضػػت المنظمػػة نفػػى حركػػة حمػػاس اسػػتيداؼ المػػدنييف فػػي عػػدكاف غػزة (،BBC
.)2010
كدعػت ىيكمػاف اريػتس ككتػش إدارة الػرئيس األمريكػػي بػاراؾ أكبامػا إلػى التصػديؽ بالكامػؿ عمػػى
تقريػػر غكلدسػػتكف ،كقالػػت المنظمػػة إف التقميػػؿ مػػف شػػأف تقريػػر غكلدسػػتكف بأكممػػو أك أجػ از منعػػو يعنػػي
كجكد تناقض بيف التزامات باراؾ أكباما المعمنػة بشػأف حقػكؽ اإلنسػاف فػي الشػرؽ األكسػط ،كقالػت سػارة
ليا كيتسف المديرة التنفيذية لقسػـ الشػرؽ األكسػط كشػماؿ إفريقيػا فػي المنظمػة أنػو "ال يمكػف إلدارة أكبامػا
أف تطالب بالمسا لة عمى االنتياكات الجسيمة في أماكف منػؿ السػكداف كالككنغػك نػـ تغػض النظػر عػف
حمفا منؿ إسرائيؿ كتدعيـ يفمتكف ببل مسا لة ،كمنؿ ىذا المنيج يدعـ الحككمات المسيئة التي تتحػدل
جيكد العدؿ الػدكلي" ،كأضػافت أف ىػذا يكشػؼ "نفاقػان" فػي السياسػة األمريكيػة ،كبعػد أف أرسػمت كػؿ مػف
إس ػرائيؿ كحركػػة حمػػاس ردكدىمػػا عمػػى تقريػػر غكلدسػػتكف ،قػػاؿ مػػدير برنػػامج المنظمػػة إيػػاف ليفػػيف إف
تحقيقات إسرائيؿ ال ترقى إلى مستكل النزاىة كالحيادية ،كأف حماس لـ تقـ بأم عمؿ فعمي لمتحقيؽ في
دعاكل انتياكات حقكؽ اإلنساف (الجزيرة نت.)2010 ،
كأعربت منظمة العفك الدكلية عف ارتياحيا ألف نتائج تقرير البعنة األمميػة جػا ت متماشػية مػع
النتائج التي تكصمت إلييا البعنة التي أرسمتيا المنظمة إلى قطاع غزة ،كرفضت األمينة العامة لمنظمػة
العفك الدكلية االتيامات التي كجيت لتقرير غكلدستكف باالنحياز ضد إسرائيؿ ،كقالت أنو كزمبل ه قامكا
بعمميػػـ عمػػى نحػػك "كاؼ كمخ ػزم جػػدان" ،كمػػا طالبػػت األمينػػة العامػػة الحككمػػة األمريكيػػة بفحػػص تقريػػر
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غكلدستكف كرفعػو إلػى مجمػس األمػف الػدكلي ،كقالػت أنػو ال يجػكز أف تكػكف ىنػاؾ معػايير مزدكجػة فيمػا
عد االتحاد الدكلي لحقػكؽ اإلنسػاف التصػديؽ عمػى تقريػر
يتعمؽ بجرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية ،ك ّ
غكلدسػػتكف بمنابػػة "خطػػكة ىامػػة صػػكب دعػػـ حقػػكؽ اإلنسػػاف كسػػيادة القػػانكف" (منظمػػة العفػػك الدكليػػة،
.)2010
 معمقوف عسكريوف دوليوف عمى تقرير غولدستوف:قاؿ الككلكنيؿ ريتشارد كيمب القائد السابؽ لمقكات البريطانيػة فػي أفغانسػتاف فػي شػيادة لمجمػس
حقكؽ اإلنساف أف الجيش اإلس ارئيمي "فعؿ الكنير لمحفاظ عمػى حقػكؽ المػدنييف فػي منػاطؽ القتػاؿ أكنػر
مف أم جيش آخر في تاريخ الحركب ،كقاؿ أنو يتفيـ تكتيكات إسرائيؿ خبلؿ عدكاف غزة ،لكنو أضاؼ
"أف مصداقيتيا (إسرائيؿ) عمى المدل الطكيؿ ربما تتكقؼ عمى منػكؿ أم منتيكػيف لقػكانيف الحػرب أمػاـ
العدالة" (مص اركم.)2010 ،
كقاؿ إف الضحايا المدنييف الفمسطينييف كػانكا نتيجػة لطريقػة حمػاس فػي القتػاؿ ،كالتػي تضػمنت
اسػػتخداـ الػػدركع البش ػرية كسياسػػة ،كأف حمػػاس تعمػػدت التضػػحية بػػأركاح مػػدنيييا ،كقػػاؿ الككلكنيػػؿ أف
الجيش اإلسرائيمي اتخذ إجػ ار ات خارقػة لمعػادة إلخبػار مػدنيي غػزة عػف المنػاطؽ المسػتيدفة ،كأنػو ألغػى
عػػدد مػػف العمميػػات المػػؤنرة احتمػػاالن بيػػدؼ منػػع كقػػكع إصػػابات مدنيػػة ،كقػػاؿ أف الجػػيش اإلسػرائيمي أقػػدـ
عمػػى مخػػاطرات ال يمكػػف التفكيػػر بيػػا بتقديمػػو كميػػات ضػػخمة مػػف المعكنػػات اإلنسػػانية إلػػى غ ػزة أننػػا
القتاؿ.
أما المكا األسترالي المتقاعد جيـ مكالف الذم خدـ كمدير لمعمميات لمقػكة متعػددة الجنسػيات فػي
صرح بأف "تقرير غكلدستكف ىك رأم لمجمكعػة مػف النػاس الػذيف يطرحػكف
العراؽ في (ّ )2005-2004
أحكاميـ مع كصكؿ محدكد لمكقائع ،كيعكسكف تحيزاتيـ الخاصة ،إف االختبلؼ في النغمة كالسمكؾ في
التقريػػر حػػيف تنػػاقش أفعػػاؿ إس ػرائيؿ كحمػػاس مفػػاج ،"،كأضػػاؼ أنػػو كجنػػدم أدار حرب ػان ضػػد خصػػـ ال
يختمػػؼ عػػف حمػػاس ،مكاجي ػان المشػػكبلت نفسػػيا التػػي كاجييػػا القػػادة اإلس ػرائيميكف" ،يميػػؿ تعػػاطفي إلػػى
اإلسرائيمييف ،لكف مع بياف تحيزم ،أعتقد أني قد أككف أكنر صدقان مف غكلدستكف ،الذم يبدك أنو يمرر
تحيزاتو في تقرير ال يمكف أف يككف مبنيان عمى كاقع ،كيستخدـ لغة قضائية كمصداقية لفعؿ ىذا ،ينتيي
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األمر إلى مساكاة الشؾ إذا لـ تصدؽ أم شي تقكلو إسرائيؿ ،فميس لديؾ الحؽ لقبكؿ ما تقكلو حمػاس
دكف سؤاؿ ).(Testimony at the UN Watch, 2010
 انتقاد دوليوف لتقرير غولدستوف:ػاز إلػػى جانػػب إس ػرائيؿ ،فػػالتقرير يعتػػرؼ
رأل نػػاعكـ تشكمسػػكي أف تقريػػر غكلدس ػتكف كػػاف منحػ ان
بح ػػؽ إسػ ػرائيؿ ف ػػي ال ػػدفاع ع ػػف ال ػػنفس ،كق ػػد أداف التقري ػػر األس ػػمكب ال ػػذم ت ػػـ ب ػػو ى ػػذا "ال ػػدفاع" ،إال أف
تشكمسػػكي رأل أف حػػؽ الػػدفاع عػػف الػػنفس ال يعنػػي المجػػك إلػػى القػػكة العسػػكرية قبػػؿ "اسػػتنفاذ الكسػػائؿ
السممية" ،كىك ما رأل تشكمسكي أف إسرائيؿ لـ تعمػد إليػو فػي األسػاس ،كمػا رأل أف إسػرائيؿ ىػي التػي
معتبر أف حصػار غػزة فػي حػد ذاتػو عمػبلن مػف أعمػاؿ
خرقت اتفاؽ اليدنة مع حماس ،كرفضت تمديده،
ان
الحرب.
كقاؿ الكاتب السياسي األمريكي الييػكدم نكرمػاف فنكمسػتايف أف تقريػر غكلدسػتكف كػاف متحفظػان
كمتكازنان مقارنة بالتقارير األخرل منؿ تقرير منظمة ىيكماف رايتس ،إذ جا في ذلػؾ التقريػر تأكيػد عمػى
أف إسػ ػرائيؿ ارتكبػػػت جػ ػرائـ حػ ػػرب باسػػػتعماليا الفس ػػفكر األب ػػيض ف ػػي ع ػػدكاف غ ػ ػزة ،بينم ػػا جػ ػػا تقريػ ػػر
ػير بحػػذر" إلػػى أف إسػرائيؿ ربمػػا تكػػكف قػػد ارتكبػػت جػرائـ ضػػد اإلنسػػانية فػػي غػزة ،كقػػاؿ
غكلدسػػتكف "مشػ ان
فنكمسػػتايف أيضػان" :مشػػكمة إسػرائيؿ مػػع التقريػػر ليسػػت فػػي مضػػمكنو ،لكػػف المسػػألة ىػػي شػػخص مػػف قػػدـ
التقريػػر ،كىػػك القاضػػي ريتشػػارد غكلدسػػتكف ،إذا انتقػػدت إسػرائيؿ فػػي الماضػػي كػػاف ىػػذا يعنػػي أنػػؾ معػػاد
لمسامية ،كاف كنت ييكديان ،فيذا يعني أنؾ ييكدم كاره لنفسو ،كاذا لـ تكف كذلؾ ،فيذا يعنػي أنػؾ منكػر
لممحرقة ،لكف غكلدسػتكف لػيس مػف أم مػف ىػذه الفئػات ،بػؿ ىػك رجػؿ يصػؼ نفسػو بأنػو صػييكني كأنػو
يعمؿ مف أجؿ إسرائيؿ طكاؿ حياتو".
كأضاؼ بأنو ال يعمـ سبب كصؼ التقرير في الصحافة الدكلية بأنو "منير لمجدؿ" ،مكضحان أف
غكلدستكف "اسػتنتج مػا كانػت تقكلػو النخبػة السياسػية كالعسػكرية اإلسػرائيمية قبػؿ اليجػكـ كخبللػو كبعػده"،
كدعػا فمنكشػػتايف إلػػى إحالػة الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػدة تقريػػر غكلدسػػتكف إلػى محكمػػة العػػدؿ الدكليػػة
تغيػر بشػػكؿ جػػكىرم بعػػد
بػػدالن مػػف مجمػػس األمػػف ،كقػػاؿ فمنكشػػتايف أنػػو يشػػعر بػػأف الػرأم العػػاـ العػػالمي ّ
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تقريػػر غكلدسػػتكف عػػف المذبحػػة فػػي غػزة ،لػػيس فقػػط عمػػى المسػػتكل الػػدكلي ،بػػؿ داخػػؿ الكاليػػات المتحػػدة
(القدس ،نت.)2010 ،
 لجنة التحقيؽ تمحؽ ضر ار فادحا بالجيش اإلسرائيمي:"تشكيؿ لجنة تحقيػؽ سػيمحؽ ضػر انر فادحػان بػالجيش اإلسػرائيمي ،كقػد يصػيبو بالشػمؿ التػاـ ،بينمػا
يشجع الفصائؿ الفمسػطينية عمػى تصػعيد ىجمػاتيـ طبعػان تحػت مظمػة القػانكف الػدكلي الغػامض كالمػبيـ،
كتقرير غكلدستكف الباطؿ" (يديعكت ،دانياؿ فريدماف.)2009 ،
 تخشى المالحقات القضائية بسبب "لجنة غولدستوف":رفضػػت الحككمػػة اإلس ػرائيمية نتػػائج تقريػػر لجنػػة "غكلدسػػتكف" حػػاؿ نش ػره كبػػدأت بد ارسػػة نتائجػػو
بيػدؼ شػف ىجمػة إعبلميػة كدبمكماسػية مضػػادة تحػكؿ دكف تقػديـ الضػباط كالسياسػييف اإلسػرائيمييف إلػػى
المحكمة الدكلية بتيمة ارتكاب جرائـ حرب.
كبمعػػزؿ عػػف الكاقػػع ،ال يتػكانى المسػػؤكلكف اإلسػرائيميكف عػػف كصػػؼ جػػيش االحػػتبلؿ الػػذم قػػاـ
عمػػى السػػمب كالقتػػؿ كالتيجيػػر بأنػػو «الجػػيش األكنػػر أخبلقيػػة فػػي العػػالـ ،كيتركػػز االىتمػػاـ اإلس ػرائيمي
بحسػػب مسػػؤكليف إسػ ػرائيمييف عمػػى محػػاكالت «قب ػػر» التقريػػر ف ػػي مجمػػس حقػػكؽ اإلنس ػػاف التػػابع لؤلم ػػـ
المتحدة ،كعدـ كصكلو إلى مجمس األمف الدكلي أك محكمة الجنايات الدكلية في الىام.
 حمالت دبموماسية واعالمية إسرائيمية ضد تقرير غولدستوف:كتركػػز الحممػػة اإلعبلميػػة كالدبمكماسػػية عمػػى نقطتػػيف عمػػى نفػػس الدرجػػة مػػف األىميػػة :الحيمكلػػة
دكف فػػرض عقكبػػات عمػػى إسػرائيؿ ،كاحبػػاط الػػدعاكل القضػػائية بتيمػػة ارتكػػاب جػرائـ حػػرب ضػػد ضػػباط
كسياسييف إسرائيمييف.
كلتحقيؽ ىذه األىداؼ بدأ رئيس الكز ار اإلسرائيمي ،كالرئيس شػمعكف بػريس ،ككزيػر الخارجيػة،
أفيغ ػدكر ليبرمػػاف ،بػػإج ار اتصػػاالت مكنفػػة كممارسػػة ضػػغكط عمػػى الػػدكؿ األكركبيػػة كالكاليػػات المتحػػدة
التخاذ مكاقؼ متماشية مع المكقؼ اإلسرائيمي ،كمنع كصكؿ التقريػر إلػى مجمػس األمػف الػدكلي ،الجيػة
الكحيدة التي تممؾ صػبلحية تحكيػؿ الممػؼ إلػى المحكمػة الدكليػة ،كعمػى صػعيد الػدعاكل التػي تقػدـ فػي
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محػػاكـ أكركبيػػة تجػػرم إس ػرائيؿ اتصػػاالت مػػع عػػدد مػػف الػػدكؿ األكركبيػػة كتحنيػػا لتعػػديؿ الق ػكانيف التػػي
تسمح برفع دعاكل قضائية ضد ضباط كسياسييف إسرائيمييف.
كنجحت إسرائيؿ في السابؽ في إحباط عدد مف الدعاكل فػي عػدد مػف الػدكؿ األكركبيػة ،كيتػيح
التقرير إلسرائيؿ مدة سػتة شػيكر لمقيػاـ بتحقيقػات حػكؿ ارتكػاب جػرائـ حػرب فػي غػزة ،إال أف ذلػؾ غيػر
كارد فػػي تفكيػػر صػػناع الق ػرار اإلس ػرائيمييف ،كيبػػدك أف اإلس ػرائيميكف كانقػػكف مػػف قػػدرتيـ عمػػى إحبػػاط أم
إجػ ار قضػػائي ضػػدىـ ،كيتسػػمحكف بطػػكؽ نجػػاة أخيػػر إذا مػػا فشػػمت فػػي منػػع طػػرح التقريػػر عمػػى طاكلػػة
مجمس األمف الدكلي كىك "الفيتك األمريكي".
كفي إطار الحممػة اإلسػرائيمية الحتػكا نتػائج التقريػر كصػؼ رئػيس الػكز ار اإلسػرائيمي ،بنيػاميف
نتني ػػاىك تقري ػػر لجن ػػة تقص ػػي الحق ػػائؽ بأن ػػو «محكم ػػة تفت ػػيش نتائجي ػػا كتب ػػت مس ػػبقان» .كنقم ػػت اإلذاع ػػة
اإلسػ ػرائيمية العام ػػة "ريش ػػيت بي ػػت" ع ػػف نتني ػػاىك قكل ػػو إف التقري ػػر «يم ػػنح ج ػػائزة لئلرى ػػاب ،كيجع ػػؿ م ػػف
الصعب عمى دكلة ديمقراطية أف تكافحو».
كقاؿ إف «الكاليػات المتحػدة تعبػر عػف قمػؽ مػا مػف التقريػر» ،كفػي أكؿ تعميػؽ لػئلدارة األمريكيػة
عمى التقرير نقمت اإلذاعة عػف المتحػدث بمسػاف الخارجيػة األمريكيػة قكلػو إف «قػ ار ة أكليػة لمتقريػر تنيػر
المخاكؼ حكؿ بعض التكصػيات التػي تضػمنيا» ،ككػاف التقريػر خمػص إلػى أف جػيش االحػتبلؿ ارتكػب
جرائـ حرب ،كجػرائـ ضػد اإلنسػانية أننػا اجتياحػو لقطػاع غػزة فػي نيايػة شػير ديسػمبر الماضػي كبدايػة
شػػير ينػػاير ىػػذا العػػاـ ،كزعػػـ نتنيػػاىك أف تقريػػر لجنػػة غكلدسػػتكف األمميػػة الػػذم يػػتيـ إس ػرائيؿ بارتكػػاب
ج ارئـ حرب خبلؿ عممية الرصاص المصبكب بقطاع غػزة ىػك بمنابػة حكػـ تصػدره محكمػة ميدانيػة بعػد
تحديد النتائج سمفان.
كقاؿ رئيس لجنة التحقيؽ "ريتشارد غكلدستكف" في تصريحات صحفية لو" :خمصت البعنػة إلػى
أف الج ػػيش "اإلسػ ػرائيمي" ارتك ػػب أفع ػػاالن تصػ ػػؿ إل ػػى جػ ػرائـ ح ػػرب ،كربمػ ػػا بش ػػكؿ أك ب ػػآخر جػ ػرائـ ضػػػد
اإلنسانية" ،ىذا كانبرل الرئيس اإلسرائيمي ،شمعكف بيرس ،لمدفاع عف الحرب العدكانية عمػى قطػاع غػزة
كمياجمػػة تقريػػر لجنػػة تقصػػي الحقػػائؽ ،ككصػػؼ تقريػػر لجنػػة "غكلدسػػتكف" بأنػػو «يسػػخر مػػف التػػاريخ كال
يفرؽ بيف مياجـ كمدافع".

319

الفصل الثالث

دور الدبلوماسية اإلسرائيلية في الحفاظ على أمن إسرائيل خالل فترة العدوان  8002

كيصؼ بيرس العدكاف عمى غزة بأنػو حػرب دفاعيػة كيقػكؿ" :لػك كػاف معػد التقريػر ،غكلدسػتكف،
يسػكف فػي سػػديركت ،كلػك كػاف أبنػػاؤه معرضػيف إلرىػاب الصػكاريخ ،لمػا كػاف كتػػب ىػذا التقريػر ،المجػػرـ
ىك المياجـ العدكاني كالمدافع ال خيار أمامو إال الدفاع عف نفسو" (يديعكت أحرانكت.)2010 ،
كال يت ػكانى عػػف تزييػػؼ التػػاريخ كتجاىػػؿ كاقػػع االح ػتبلؿ كالحصػػار كأعمػػاؿ القتػػؿ اليكميػػة التػػي
س ػػبقت الع ػػدكاف كالجػ ػرائـ الت ػػي ارتكب ػػت خ ػػبلؿ الع ػػدكاف ،كيتجاى ػػؿ الس ػػياقات التاريخي ػػة من ػػذ نكب ػػة ع ػػاـ
( ،)3948كيقكؿ إف «حماس ىي مف بدأت الحرب كقامت بجرائـ مركعة» .كتابع" :طكاؿ سػنيف أطمػؽ
التنظ ػػيـ آالؼ الصػ ػكاريخ عم ػػى األطف ػػاؿ ف ػػي الم ػػدف اإلسػ ػرائيمية كقت ػػؿ مػ ػكاطنيف ،كلك ػػف التقري ػػر يمنح ػػو
الشرعية ،كيتجاىؿ كاجب الدكلة بالدفاع عف نفسيا".
كعػػاد بيػػرس إلػػى تك ػرار جممتػػو المعيػػكدة ،كالتػػي مفادىػػا أف إس ػرائيؿ خرجػػت مػػف غ ػزة فبلحقتيػػا
حماس بالصكاريخ" :إسػرائيؿ أخمػت جنكدىػا كسػكانيا مػف غػزة كسػاىمت فػي إصػبلحيا ،ككجػكد إسػرائيؿ
ىنػػاؾ انتيػػى ،كلكػػف غ ػزة كقعػػت تحػػت سػػيطرة تنظػػيـ إرىػػابي إج ارمػػي" (ككالػػة فمسػػطيف اليػػكـ اإلخباريػػة،
.)2010
كرغـ نفي تقرير غكلدسػتكف لمركايػة اإلسػرائيمية التػي بػررت فييػا عػدد الضػحايا المرتفػع كالػدمار
الكاسع باستخداـ حماس لمسكاف كدركع بشرية ،قاؿ بيػرس" :إسػرائيؿ فعمػت كػؿ مػا ينبغػي لكقػؼ إطػبلؽ
الصكاريخ بطرؽ دبمكماسية ،كلكف حماس كاصمت اإلطبلؽ كاستخدمت األطفاؿ كالنسا كػدركع بشػرية،
كلغمت أحيا سكنية بالمتفجرات".
كأطمقت النار مف حضانات أطفاؿ كالمدارسّ ،
 .5معركة دبموماسية خاضتيا إسرائيؿ:
إسرائيؿ كما يرل بعض المراقبيف خسرت المعركة الدبمكماسية األكلى ليا منذ سنكات طكيمة في
مجمػػس حقػػكؽ اإلنسػػاف ،لكػػف الحػػرب الدبمكماسػػية حػػكؿ ىػػذا التقريػػر مػػا ت ػزاؿ مشػػتعمة كك ازرة الخارجيػػة
تستعد لممكاجية النانية لربما في مجمس األمف( ،دانػي أيػالكف) ،نائػب كزيػر الخارجيػة ،دافػع عػف مكقػؼ
إسػرائيؿ تجػػاه عػػدكاف غػزة كاتيػػـ التقريػػر منػػذ صػدكره ،تػػارة بعػػدـ المصػػداقية ،كتػػارة بمعػػاداة إسػرائيؿ ،نػػـ
ذىػػب التيػػاـ دكؿ كبػػرل ،فقػػاؿ بعيػػد التصػػكيت لصػػالح التقريػػر" :الػػذم صػػكت مػػع الق ػرار لػػـ يفكػػر فػػي
األمر مميان ،كلؤلسؼ نبلث دكؿ ،الصيف كاليند كركسيا ،كاف تصكيتيا مخيبان لآلماؿ".
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 داني أيالوف ،نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي:بعػػض المحممػػيف يقكلػػكف إف منػػؿ ىػػذه التصػريحات تشػػير إلػػى أف األدا اإلسػرائيمي الدبمكماسػػي
كاف ضعيفان ،ككاف مف الممكف تفادم ما حدث ،رغـ أف الخارجية ظنت أنيػا نجحػت بدايػةن عنػدما تقػرر
التأجيؿ ،لكف إعادة النقاش مرة أخرل لـ يكف في صالح إسرائيؿ أبدان.
 أمر ًلفت لتقرير غولدستف:البلفػػت أيض ػان مػػا حػػدث فػػي الميمػػة التػػي سػػبقت ق ػرار التأجيػػؿ عنػػدما صػ ّػرح سػػفير إس ػرائيؿ فػػي
جنيػػؼ لكػػؿ كسػػائؿ اإلعػػبلـ اإلس ػرائيمية بػػأف السػػفير الفمسػػطيني أبمغػػو نيػػة السػػمطة الفمسػػطينية التأجيػػؿ،
كىذا ما تناكلتو كسائؿ اإلعبلـ ،كبعد تأجيؿ التقريػر بػدا ككػأف الخارجيػة اإلسػرائيمية انتصػرت كاحتفمػت،
المفاج ػػأة كان ػػت كم ػػا يق ػػكؿ م ػػارككس ش ػػيؼ ،م ػػدير مؤسس ػػة المش ػػركع اإلسػ ػرائيمي ،كى ػػي مؤسس ػػة تعن ػػى
بتحسيف صكرة إسرائيؿ" :إف حماس ىي مف دفعت بالتقرير لمنقػاش مػرة أخػرل ،بعػد أف حشػرت الػرئيس
محمكد عباس في الزاكية".
الكزير ليبرمػاف منػذ أف تػكلى الخارجيػة كىػك يتعػرض لنقػد ،كىػذا كػاف مسػتكعبان فػي ظػؿ التػزاحـ
الحزبي اإلسرائيمي ،كالمعبة الديمقراطية كفؽ االئتبلؼ الحككمي.
 أمر خطير إلسرائيؿ:اآلف األمػػر خطيػػر ،ألف مسػػتقبؿ القيػػادة السياسػػية كالعسػػكرية عمػػى المحػػؾ ،كليبرمػػاف مطالػػب
بػػأدا دكر أفضػػؿ ممػػا ىػػك عميػػو اآلف ،عنػػدما تػػـ إعػػداد التقريػػر فػػي غػزة ،فػإف المحققػػيف كػػانكا محػػاطيف
برجاؿ حماس ،فانعدمت االستقبللية.
مارككس شيؼ ،مدير مؤسسة المشركع اإلسرائيمي ،بعض الدبمكماسييف المتقاعػديف يقكلػكف إنػو
لك كانت تسيبي ليفني ،عمى سبيؿ المناؿ ،عمى رأس الخارجية ،كما كانت فػي السػابؽ ،لكانػت ناجحػة،
كلكػػاف كضػػع إس ػ ارئيؿ أفضػػؿ بقميػػؿ ممػػا ىػػك عميػػو اآلف ،كيػػرل شػػيؼ فػػي مقابمػػة مػػع بػػي بػػي سػػي أف
المرحمػػة القادمػػة بحاجػػة إلػػى جيػػكد مضػػاعفة ،فيػػك ال يتفػػؽ مػػع القػػكؿ بػػأف شخصػػية كزيػػر الخارجيػػة
ستصنع أم فرؽ في نتائج تقرير جكلدستكف ،عمى أم حاؿ.
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 اعتبرت إسرائيؿ أف التقرير سطحي:كأردؼ قػػائبلن" :عمػػى اإلس ػرائيمييف التفسػػير لمعػػالـ خمفيػػة إصػػدار تقريػػر جكلدسػػتكف ،كأنػػو تقريػػر
سػطحي ال يرقػػى أف يكػػكف تقريػ انر مينيػان ،كيتػػداكؿ فػي أم ىيئػػة قضػػائية ،كمػػا اعتػػرؼ بػػذلؾ جكلدسػػتكف،
كعنػدما تػـ إعػػداد التقريػر فػػي غػزة ،فػإف المحققػيف كػانكا محػػاطيف برجػاؿ حمػػاس ،فانعػدمت االسػػتقبللية،
حرب غػزة أض ّػرت بصػكرة إسػرائيؿ فػي العػالـ ،لكػف تقريػر جكلدسػتكف ،حتػى لػك لػـ يسػتطع ج ّػر إسػرائيؿ
إلػ ػػى المحكمػ ػػة الجنائيػ ػػة ،سػ ػػيترؾ آنػ ػػا انر سػ ػػمبية فػ ػػي رأم النخبػ ػػة فػ ػػي الغػ ػػرب ،كمػ ػػا قػ ػػاؿ أحػ ػػد المعمقػ ػػيف
اإلس ػرائيمييف ،كالسػػبب فػػي ذلػػؾ ،ب ػرأم المحمػػؿ اإلس ػرائيمي ،ىػػك الحقػػائؽ عمػػى األرض ،منػػؿ االسػػتخداـ
المفػرط لمسػبلح ،كالعػدد الكبيػػر لمقتمػى المػدنيف ،إذ ال يمكػف لمقاضػػي جكلدسػتكف ،أك ألم محقػؽ مسػػتقؿ
آخر أف يتجاىؿ ذلؾ كمو.
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خالصة الفصؿ:
اسػتطاعت الحككمػة اإلسرائيمية فػي ظػؿ الػحراؾ الدبمكماسي خبلؿ فترة العدكاف عمى قطاع غزة
عاـ ( )2008أف تدير القرار في إسرائيؿ لكػؿ مػػا يتعمػػؽ فػػي األمػف اإلسػرائيمي أك السياسػة اإلسػرائيمية،
كالتػي تػأتي ضػمف أدراجيػا الحككمػة اإلسرائيمية أف تػشمؿ كافػة المؤسػسات الرسػمية منيا كغير الرسمية
داخؿ النظاـ السياسي اإلسرائيمي كالمؤنرة في صنع القرار السياسي اإلسرائيمي ،كفػى تكجيػو الػرأم العػاـ
ضمف إسػتراتيجية عامػة تيػدؼ إلى تحقيػػؽ مػػا تػػصبك إليػػو الػػسياسة اإلسػرائيمية عمػػى المسػتكل الػداخمي
كالخارجي خبلؿ فترة العدكاف عمى قطاع غزة.
إف ى ػ ػػذه ال ػ ػػسياسة كالتبعي ػ ػػة العمي ػ ػػا لمؤس ػ ػػسات المجتم ػ ػػع الم ػ ػػدني اإلس ػ ػرائيمي كعم ػ ػػى أرس ػ ػػيا
الدبمكماسية اإلسرائيمية أفضػت المضػمكف الحقيقػي لرسػالة ىػػذه المؤسػػسات ،كالػػذم سػػينعكس عػػاجبلن أـ
آجػبلن بػشكؿ أك بآخر عمى مصداقية ىذه المؤسسات.
فال ػػػدكر ال ػ ػػذم لعبت ػ ػػو الدبمكماس ػػية اإلسػ ػرائيمية إب ػ ػػاف الع ػػدكاف عم ػ ػػى غػ ػ ػزة يعك ػ ػػس حقيق ػػػة تبعي ػ ػػة
مؤس ػػسات الدكلػػة إلػػى المؤس ػػسة الع ػػسكرية كم ػػدل س ػػيطرتيا عميي ػػا ،كيب ػػيف م ػػدل التبلع ػػب الدبمكماسػػي
الممنيج بالقرار السياسي كاألمني كالذم كاف في اتجاىيف:
 .3اًلتجػػػػاه األوؿ "البيئػػػػة الداخميػػػػة" :ييػ ػػدؼ مػ ػػف خبللػ ػػو الػ ػػساسة اإلس ػرائيمييف إلػػى خمػ ػػؽ رأم عػ ػػاـ
مػ ػػساند لم ػػسياسات اإلس ػرائيمية ى ػػذا م ػػف جان ػػب ،كم ػػف جان ػػب آخ ػػر يكظ ػػؼ أحيانػ ػان لم ػػدعـ الحزب ػػي
لمحػزب المػشكؿ لمحككمة اإلسرائيمية ،كيتضػح ذلػؾ مػػف خػػبلؿ العػدكاف عمػػى غ ػزة ،كالتػػي كػػاف أحػػد
أىػـ أىػدافيا دعػـ حػزب العمؿ كأكلمرت رئيس الحككمة.
 .1اًلتجػػػػاه اآلخػر"البيئػػػػة الدوليػػػػة" :ىػ ػػدؼ مػ ػػف خبللػ ػػو الػ ػػساسة اإلسػ ػرائيمييف إل ػػى تػ ػػسكيؽ الػ ػػسياسة
اإلسػ ػرائيمية كالمكق ػػؼ اإلسػ ػرائيمي عم ػػى مػ ػػستكل دكلػ ػػي لكػ ػػسب التأييػ ػػد الػ ػػدكلي لػ ػػسياساتيـ كغطػ ػػا
لمتغطيػة عمػى جػرائميـ كممارساتيـ غير الشرعية ،كالتي ترفضيا كافة المجتمعات الدكلية.
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المقدمة:
بعد أف أقدمت إسرائيؿ عمى اغتياؿ القائد العاـ لكتائب القساـ أحمد الجعبرم بحجة أف فصػائؿ
المقاكمػػة قػػد خرقػػت اليدنػػة المتفػػؽ عمييػػا بػػإطبلؽ ص ػكاريخ باتجػػاه األ ارضػػي المحتمػػة ،كخػػبلؿ العممي ػػة
العسػػكرية التػػي شػػنتيا إس ػرائيؿ تحػػت مسػػمى "عمػػكد السػػحاب" ،ككم ػػا أطم ػػؽ عميي ػػا الج ػػيش اإلس ػرائيمي
كىػػي عممي ػػة ع ػػسكرية ممتػػدة ش ػػنتيا إس ػرائيؿ عمػػى قطػ ػػاع غػػزة ف ػػي  14تش ػريف النػػاني 2012ـ ،كلم ػ ػدة
( )6أي ػػاـ متكاص ػػمة ،اس ػػتخدمت فيي ػػا إسػ ػرائيؿ معظ ػػـ ترس ػػانتيا العس ػػكرية ،كاس ػػتخدمت أح ػػدث ال ػػذخائر
ػخرت كػػؿ مقكمػػات الدكلػػة اإلسػرائيمية مػػف أجػػؿ إنجػػاح ىػػذه الحػػرب
المحرمػػة دكليػان اسػػتخدامان مفرطػان ،كسػ ّ
كالخركج مف حالة اإلحبػاط التػي أصػابت المجتمػع اإلسرائيمي بعػد فػػشؿ الجػػيش اإلسػرائيمي فػػي العػدكاف
السابؽ عمى قطاع غزة.
ككان ػ ػػت أى ػ ػػـ المؤس ػ ػػسات الت ػ ػػي س ػ ػػخرتيا القي ػ ػػادة اإلسرائيمية الدبمكماسية ،كاسػتخداـ التحػريض
الممنيج في ظؿ النكرات العربية الذم كانت تشكؿ خط انر عمى أمنيا ،كاتساع محكر المعارضة في ذلؾ
الكق ػػت ،كلكس ػػب رأم المجتم ػػع ال ػػدكلي خ ػػبلؿ ع ػػدكانيا عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة .كف ػػى ظ ػػؿ انقس ػػاـ الس ػػاحتيف
الفمسػػطينية كالعربيػػة بػػيف رؤل متباعػػدة حػػكؿ العديػػد مػػف القضػػايا المرتبطػػة باألزمػػة ،لتػػضع ال ػرأم العػػاـ
فػي جػدؿ كاسػع بػيف الػرأم كالػرأم اآلخػر ،أك بػيف مؤيػػد ليػػذا أك معػػارض لػػذاؾ ،كلكػػؿ أس ػبابو المقنعػػة،
لتػضيؼ انقػسامان آخػر كػاف مكجػكدان مػف قبػؿ حػكؿ الخبلفػات كاالتفاقػػات الفمسػطينية ،كأزمػة معبػر رفػػح،
كقػضية النػصر كاليزيمػة ،كمػف انتػصر فػي ىػذه الحػػرب ،كالضػغط عمػى المجتمػع الػدكلي لتػكفير حمايػة
دكليػػة عمػػى طػػكؿ الشػريط الحػػدكدم ليػػا ،كق ػػد كان ػػت األدكار الخارجي ػػة ،عربيػ ػان كاقميميػان كدكليػ ػان متفاكت ػػة
لمتعامػػؿ مػػع األزمػػة ،فينػاؾ م ػػف دع ػػـ المقاكم ػػة كداف الح ػػرب ،أك العك ػػس ،كىن ػػاؾ م ػػف تح ػػرؾ لف ػػرض
الم ػػسار الدبمكماس ػػي كتقػديـ حمػػكؿ كمبػادرات لكقػػؼ العػدكاف عم ػػى أس ػػاس أن ػػو الكسػػيمة الكحيػػدة لمتعامػػؿ
مػػع األزمػػة ككسػب الػرأم العػػاـ كتبريػر العػدكاف ،كالسػعي أيضػان بطريػػؽ آخػر دبمكماسػيان لفػػرض التيدئػػة،
كأطػراؼ أخػػرل تحركػػت فػػي إطػػار تكظيػػؼ األزمػػة لتحقيػػؽ مػػصالحيا الكطنيػػة كاإلقميميػػة.
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كبنا ن عمى ذلؾ سنتناكؿ في ىػذا الفصػؿ العػدكاف عمػى غػزة بكافػة حينياتيػا كجكانبيػا ،كسػنمقي
الضػػك عمػػى الػػدكر الدبمكماسػػي اإلس ػرائيمي لمحفػػاظ عمػػى أمػػف إس ػرائيؿ ،ككسػػب ال ػرأم العػػاـ إبػػاف ىػػذه
الحرب اإلسرائيمية النانية عاـ (.)2012
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 1.0المبحث األوؿ :البيئة اإلسرائيمية لمعدواف عاـ :2012
ػار لمختمػػؼ األط ػراؼ الفاعمػػة فػػي الص ػراع العربػػي -اإلس ػرائيمي،
ش ػ ّكؿ العػػدكاف اإلس ػرائيمي اختبػ ان
كلتحديد التغيرات التي طرأت عمػى مػكازيف القػكل كحػدكد حريػة الحركػة اإلسػرائيمية عقػب الربيػع العربػي،
كليس مف المتكقع أف تككف ىذه الجكلة خاتمة المطاؼ في االعتدا ات اإلسرائيمية فمػف المػرجح أف ال
ترضى إسرائيؿ بالتخمي عف استعماؿ أدكاتيا األمنية ،بما فييا االغتياالت ،كال باستمرار تطػكر مخػزكف
األسمحة في غزة كمان كنكعان ،كبدكرىا لف تقبؿ حماس بكقؼ تسمحيا ،كلف تتمكف مف لعب دكر الشرطي
الػػذم يمنػػع المنظمػػات السػػمفية كحركػػة الجيػػاد اإلسػػبلمي مػػف إطػػبلؽ الصػكاريخ عمػػى إسػرائيؿ حيػػاؿ أم
عدكاف إسرائيمي ،كيضاؼ إلى ذلػؾ كجػكد نقػاط غامضػة فػي االتفػاؽ ،إال أف عػكدة التعػاكف األمريكػي-
المصػػرم لمحفػػاظ عمػػى األمػػف ،كقػػدرة ال ػرئيس األمريكػػي بػػاراؾ أكبامػػا كال ػرئيس المصػػرم محمػػد مرسػػي،
الحريصيف عمى الحفاظ عمى التيدئة السابقة عاـ ( )2008في الضغط عمى الطرفيف ،إضافة إلى ككف
اتفاقية كقؼ إطبلؽ النار مكتكبة لممرة األكلى ،يدفع باتجاه منع حصكؿ عدكاف كاسع عمػى قطػاع غػزة،
كىك أمر تتعػزز فرصػو فػي حػاؿ كقػؼ اليجمػات كاالغتيػاالت اإلسػرائيمية بالفعػؿ ،كفػتح معػابر القطػاع،
حيث ستتمكف حركة حماس حينيا مف المحافظة عمى كقؼ إطبلؽ النار لمدة أطكؿ.
 1.0.0ىيكمية الحكومة اإلسرائيمية قبؿ العدواف:
كانػػت الحككمػػة النالنػػة كالنبلنػػكف ممنمػػة بػرئيس الحككمػػة بنيػػاميف نتنيػػاىك خػػبلؿ عػػاـ (،)1119
حيث قد ُعرضت الحككمة عمى الكنيست يكـ  ،2009/03/31نـ منحتيا الكنيست نقتيا في ذات اليػكـ
في تماـ الساعة ( 23:15الحػادم عشػر كالربػع لػيبلن) بأغمبيػة ( )69نائبػان ،مقابػؿ معارضػة ( )45نائبػان،
المككنػػات التاليػة :اعتمػػدت الحككمػة لػدل تشػػكيميا عمػى ائػػتبلؼ
كضػـ االئػتبلؼ الحكػػكمي لػدل تشػكيمو
ّ

يضػـ ( )68نائبػان كفػػؽ التشػكيمة اآلتيػة :كانػػت الكتػؿ مكزعػة عمػػى تمػؾ األعضػا مػػع ترتيػب الػكز ار فػػي
داخػػؿ الحككمػػة اإلس ػرائيمية :كتمػػة الميكػػكد بيتنػػا ( )27نائب ػان ،كتمػػة إس ػرائيؿ بيتنػػا ( )15نائب ػان ،كتمػػة حػػزب
العمؿ ( )13نائبان ،كتمة البيت الييكدم ( )3نكاب.
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المككنات التالية :قائمة كز ار الحككمة الػ(:)31
كضـ االئتبلؼ الحككمي لدل تشكيمو
ّ
ّ
جدوؿ رقـ ( :)1تشكيمة وزراء الحكومة اإلسرائيمية الػ()10
اًلسـ

שם השר

بنياميف نتنياىك

בנימיןנתניהו 

المنصب المكمؼ فيو
-

-

המשרד אחראי על

כראשממשלה،כמוגם :
رئيسان لمكز ار  ،ككذلؾ:
שרהאסטרטגיההכלכלית 
كزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ انر لئلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية
השרלאיכותבדימוס 
שרהבריאות 
االقتصادية.
שרהמדע،התרבות
كزي انر لشؤكف المتقاعديف.
והספורט 
كزي انر لمصحة.

 كزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ انر لمعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ كالنقافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةكالرياضة.
يتسحاؽ
أىاركنككفيتش

יצחקאהרונוביץ' 

داف مريدكر

דןמרידור 

غمعاد إرداف

גלעדארדן 

أريئيؿ أتيئاس

אריאלהגיע 

ستاس ميساجنيككؼ

סטסJמייז
פולקסווגןקוב 

إيمي يشام

אליישי 

 -كزير األمف الداخمي.

השרלביטחוןפנים ،

 نائبا لرئيس الػكز ار  ،كالػكزير סגןראשהממשלהאחראיن
עלסוכנויותהמודיעין
المس ػ ػ ػ ػ ػػؤكؿ ع ػ ػ ػ ػ ػػف األجيػ ػ ػ ػ ػ ػزة
והוועדהלאנרגיה
االسػ ػ ػ ػػتخبارية ،كعػ ػ ػ ػػف لجنػ ػ ػ ػػة האטומיתומזכיר 
الطاقة النككية.

مكشيو (بكغي)
يعمكف

משה(בוגי)יעלון 

 -كزير حماية الجبية الداخمية.

השרלהגנתהעורף 
שרהתקשורת 

 -كزير البنا كاإلسكاف.

שרהבינויוהשיכון 

 -كزير السياحة.

שרהתיירות .

 -كزير االتصاالت.

 نائب ػػا لػ ػرئيس ال ػػكز ار  ،ككزيػ ػ انر סגןראשהממשלהושרن
הפנים 
لمداخمية.
 -كزير أكؿ لرئيس الكز ار .
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اًلسـ

שם השר

إييكد باراؾ

אהודברק 

يسرائيؿ كاتس

ישראלכץ 

أفيغدكر ليبرماف

المنصب المكمؼ فيو
 كزير الدفاع. كزير أكؿ لرئيس الكز ار . -كزير المكاصبلت.

המשרד אחראי על
שרהביטחון
סגןראשהממשלה 
שרהתחבורה 

 نائب ػػا لػ ػرئيس ال ػػكز ار  ،ككزيػ ػ انر סגןראשהממשלהושרن
אביגדורליברמן 
החוץ 
لمخارجية.
 الػػكزير المسػػؤكؿ عػػف تحسػػيف השר האחראי לשיפורהשירותים הניתנים על ידי
الخػ ػ ػ ػ ػ ػػدمات التػ ػ ػ ػ ػ ػػي تقػ ػ ػ ػ ػ ػػدميا
הממשלה בפני קהל של
الحككمة لجميكر المكاطنيف .אזרחים 

ميخائيؿ إيتاف

מיכאל איתן 

عكزم النداك

עוזי לנדאו 

صكفا الندفير

יריד ארץ ספה 

يتسحاؽ ىرتصكغ

יצחק הרצוג 

 كزيػ ػ ػ ػ ػ ػ انر لمرف ػ ػ ػ ػ ػػاه كالخ ػ ػ ػ ػ ػػدمات שר הרווחה והשירותיםהחברתיים 
كاالجتماعية

غدعكف ساعر

גדעון סער 

 -كزير التعميـ

أفيشام برافرماف

שר התשתיות הלאומיות
 كزير لمبنية التحتيةבנוי 
 كزي ػ ػ ػ ػػر اس ػ ػ ػ ػػتيعاب الق ػ ػ ػ ػػادميف השרה לקליטת העלייה
الجدد

שר החינוך 

 كزيػ ػػر (مسػ ػػؤكؿ عػ ػػف قضػ ػػايا השר (אחראי לענייניאבישי ברוורמן 
מיעוטים ) 
األقميات)

بنياميف بف إليعيزير

בנימין בן -
אליעזר 

 كزيػ ػ ػ ػ ػ انر لمص ػ ػ ػ ػػناعة كالتج ػ ػ ػ ػػارة שר התעשייה،המסחרוהתעסוקה 
كالعمؿ

شام بيركف

תה ביירון 

 -كزير التربية كالتعميـ

سيمفاف شالكـ

סילבן שלום 

סגן ראש הממשלה
 كزير أكؿ لرئيس الكز ارהראשון שר לפיתוח הנגב
 كزي ػػر تط ػػكير النق ػػب كالجمي ػػؿוהגליל 
השר לשיתוף פעולה אזורי 
كزير التعاكف اإلقميمي

يكفاؿ شتاينتس

יובל שטייניץ 

 -كزير المالية
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اًلسـ

שם השר

المنصب المكمؼ فيو

شالكـ سيمكحكف

שלום שמחון 

 -كزير الزراعة كالتنمية الريفية

مكشيو كحمكف

משה יורד 

 -كزير االتصاالت

שר החקלאות ופיתוח
הכפר 
שר התקשורת 

يعققكب ميرغي

יעקב מרגה 

 -كزير الشؤكف الدينية

שר לשירותי דת 

يعقكب نئماف

יעקב נאמן 

 -كزير العدؿ

שר המשפטים 

המשרד אחראי על

كيضـ مجمس الكز ار إجماالن ( )26عضكان (مكقع رئاسة الكز ار اإلسرائيمي.)2016 ،
 1.0.8قرار الكابينت لشف العدواف عمى قطاع غزة:
بع ػػد أف أني ػػى المجم ػػس ال ػػكزارم األمنػ ػي المص ػػغر اإلسػ ػرائيمي اجتماع ػػو بع ػػد ( )4س ػػاعات م ػػف
المش ػػاكرات المتكاص ػػمة ،حي ػػث سػ ػربت مص ػػادر إعبلمي ػػة إسػ ػرائيمية أف االجتم ػػاع انتي ػػى دكف اتخ ػػاذ أم
ق اررات ،كأنو سيستكمؿ االجتماع غدان بسبب االختبلؼ عمى طريقة الرد.
فيمػػا أكػػدت عػػامكس يػػادليف رئػػيس جيػػاز المكسػػاد أنػػو تػػـ اتخػػاذ قػرار بعمميػػة بغػزة ،عمػػى عكػػس
العمميات السابقة ،كسكؼ تككف قصيرة كأكنػر تػدمي انر ،كيػأتي ىػذا اإلعػبلف المريػب كغيػر الكاضػح عقػب
التيديدات القكية التي أطمقيا مسئكلكف كسياسيكف إسرائيميكف بعد العنكر عمى جنث اإلسرائيمييف النبلنػة
في الخميؿ.
كخشػي الفمسػػطينيكف مػػف عمميػػة إسػرائيمية مباغتػػة كالرصػػاص المصػػبكب التػػي أطمقتيػػا إسػرائيؿ
في قطاع غزة في العاـ ( ،)2008حيث أرسػمت برسػائؿ لمفمسػطينييف عبػر كسػطا بأنيػا ال تنػكم القيػاـ
بعممية عسكرية حاليان حتى فكج ،الفمسطينيكف بضربات جكية متزامنة أكقعت مئات الشيدا .
كفعمتيػػا إسػرائيؿ فػػي العػػاـ ( )2012باغتيػػاؿ قائػػد كتائػػب القسػػاـ أحمػػد الجعبػػرم ،بعػػدما أخبػػرت
كسطا بأنيا ممتزمة بالتيدئة.
كفيمػػا قالػػت مصػػادر إعبلميػػة إس ػرائيمية أف الػػرد اإلس ػرائيمي قػػد يتضػػمف إبعػػاد قػػادة حمػػاس فػػي
فج ػرت إس ػرائيؿ
الضػػفة الغربيػػة إلػػى قطػػاع غ ػزة ،كىػػدـ بيػػكت الخػػاطفيف ،كتكجيػػو ض ػربة عسػػكرية لغ ػزةّ ،
تزامنان مع انتيا اجتماع الكابينت منزلػي مػركاف القكاسػمي ،كعػامر أبػك عيشػة ،المػذاف اتيمتيمػا بخطػؼ
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المس ػػتكطنيف النبلن ػػة كق ػػتميـ ،كتق ػػرر خ ػػبلؿ االجتم ػػاع بب ػػد العممي ػػة العس ػػكرية المح ػػدكدة (مجم ػػة ى ػػبل
فمسطيف.)2012 ،
 1.0.1البيئة اإلسرائيمية لمعدواف:
حمػؿ العػػدكاف عمػػى غػزة ،دالالت كمغػػازم سياسػػية أكبػػر مػػف دالالتػو العسػػكرية ،كىػػذا األمػػر لػػـ
يكػػف مفيكم ػان ضػػمنان لػػدل القيػػادة اإلس ػرائيمية التػػي أرادت االنعكاسػػات العسػػكرية أف تكػػكف ىػػي الطاغيػػة
عمى اإلف ارزات السياسػية ،أك أف تػأتي النتػائج السياسػية مكازيػة لحجػـ النػار فػي العمميػة العسػكرية .ككمػا
يشير الكنير مف المحمميف اإلسرائيمييف فإف إسرائيؿ تستطيع التحكـ في مكعػد انػدالع المعركػة ،لكنيػا ال
تستطيع أف تتحكـ كتسيطر عمى نتائجيا كنقطة انتيائيا.
شػػكؿ العػػدكاف األخيػػر حمقػػة مػػف ص ػراع طكيػػؿ كلكنػػو مكنػػؼ بالمقػػاييس العسػػكرية بػػيف إس ػرائيؿ
كقطػػاع غ ػزة ،كلػػـ يحػػدد رئػػيس الػػكز ار اإلس ػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىك أىػػدافان محػػددة لمعمميػػة ،فػػي خطابػػو
األكؿ بعد بد العمميات ،بؿ قػدـ خطابػان أيػديكلكجيان ضػبابيان ،عمػى عكػس تصػريحاتو الكاضػحة كىػك فػي
المعارضػػة فػػي أننػػا عمميػػة الرصػػاص المصػػبكب ،فقػػاؿ "اختػػارت حركػػة حمػػاس كالمنظمػػات اإلرىابيػػة
تصعيد ىجكميا عمى مكاطني إسرائيؿ ،لسنا مستعديف لقبكؿ كضػع يكػكف فيػو مكاطنػك إسػرائيؿ ميػدديف
بض ػربات صػػاركخية ،لػػيس ىنالػػؾ دكلػػة تقبػػؿ ىػػذا الكضػػع ،كاس ػرائيؿ غيػػر مسػػتعدة لقبػػكؿ ىػػذا الكضػػع،
ضربنا اليكـ بدقة أىدافان إستراتيجية لحماس ،كضربنا بشكؿ عميؽ قػدرات القصػؼ الصػاركخي مػف غػزة
إلػػى مركػػز الػػببلد ،كض ػربنا القػػدرات الصػػاركخية المكجيػػة نحػػك الجنػػكب ،ىػػـ يريػػدكف محكنػػا مػػف كجػػو
األرض ،ليذا السبب ليس لدييـ أم تحفظ لقصؼ مكاطنيف أبريا  ،عممنا اليكـ حماس درسػان ،إذا كانػت
ىنالؾ حاجة فسكؼ نكسع العممية العسكرية (مصطفي.)1:2012 ،
 1.0.1معطيات عدواف  2012عمى األرض:
تكتر ممحكظان خبلؿ شير أكتكبر كمطمع نكفمبر لعاـ ( ،)2012كقد ارتبط ىذا
شيد قطاع غزة ان
التصػػعيد العسػػكرم اإلس ػرائيمي بعػػد اإلعػػبلف عػػف تقػػديـ مكعػػد االنتخابػػات العامػػة فػػي إس ػرائيؿ ،حيػػث
شػػيدت خطػػكط التمػػاس عمػػى طػػكؿ الحػػدكد الش ػرقية لقطػػاع غ ػزة عمميػػات ىجكميػػة عسػػكرية إس ػرائيمية
متكاص ػػمة م ػػف خ ػػبلؿ القي ػػاـ بعممي ػػات تمش ػػيط بحنػ ػان ع ػػف متفجػ ػرات كأنف ػػاؽ ممغم ػػة ،ل ػػذلؾ ف ػػإف الفص ػػائؿ
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الفمسػػطينية كانػػت تػػرد عمػػى ىػػذه العمميػػات المسػػتمرة مػػف اإلس ػرائيمييف بػػإطبلؽ الص ػكاريخ عمػػى الم ػدف
اإلس ػرائيمية كالحػػدكد منػػؿ سػػديركت كالمجػػدؿ ،كأحيان ػان كانػػت عمميػػات اإلطػػبلؽ تسػػتمر أحيان ػان لعػػدة أيػػاـ
يصػػاحبيا تيديػػدات بعممي ػػات نكعيػػة أك عممي ػػات بريػػة س ػكا مح ػػدكدة أك كاسػػعة م ػػف أعضػػا الحككم ػػة
اإلسرائيمية ،كأعضا المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية ،كتنتيي بيف الطرفيف بعد تدخؿ المصرييف.
 1.0.2أسباب العدواف عمى قطاع غزة :2012
 .0أسباب انتخابية:
ىناؾ شػبو إجمػاع بػيف المحممػيف اإلسػرائيمييف كغيػرىـ عمػى أف أحػد أىػـ األسػباب لمعػدكاف عمػى
غػزة ،ىػػك اإلعػػبلف عػػف تقػػديـ االنتخابػػات العامػػة فػػي إسػرائيؿ ،حيػػث تػػـ اإلعػػبلف عػػف ذلػػؾ فػػي أكتػػكبر
 ،2012كمع اإلعبلف عف تقديـ االنتخابات العامة ازدادت التيديدات المكجيػة ضػد الشػعب الفمسػطيني
سكا في الضػفة الغربيػة أك قطػاع غػزة ،حيػث شػممت ىػذه التيديػدات عػددان مػف قػادة الشػعب الفمسػطيني
بدايػػة مػػف الػرئيس محمػػكد عبػػاس كصػكالن إلػػى قيػػادة العمػػؿ العسػػكرم فػػي الفصػػائؿ الفمسػػطينية المختمفػػة،
كىي التصريحات التػي صػدرت عػف كزيػر الخارجيػة اإلسػرائيمي أفيغػدكر ليبرمػاف أك كزيػر الحػرب إييػكد
باراؾ.
 .8الحد مف إطالؽ الصورايخ:
كىي الذريعة التي تطمقيا إسرائيؿ قبؿ كبعد كؿ عممية عسكرية تقكـ بيا عمى قطاع غزة ،سكا
كانػػت كبي ػرة أـ صػػغيرة ،أك عمميػػة اغتيػػاؿ تقػػكـ بيػػا ضػػد المقػػاكميف ،كلك ػف بػػات كاضػػحان لئلس ػرائيمييف
بجميع أطيافيـ أنػو ال حػؿ عسػكرم إلطػبلؽ الصػكاريخ باتجػاه األىػداؼ اإلسػرائيمية ،كأصػبحت إشػكالية
حقيقيػػة لكػػؿ حككمػػة إس ػرائيمية ،كتكافػػؽ ذلػػؾ مػػع المق ػكالت المتبادلػػة بػػيف قػػادة الفصػػائؿ فػػي قطػػاع غ ػزة
كالقي ػػادات اإلسػ ػرائيمية ح ػػكؿ مفي ػػكـ (الي ػػدك ف ػػي الم ػػدف) من ػػؿ "ل ػػف ت ػػنعـ غػ ػزة بػ ػاألمف إذا ل ػػـ ت ػػنعـ ب ػػو
سديركت" ،ككذلؾ لف تنعـ سكاف المستكطنات اإلسرائيمية في الجنكب ما لـ ينعـ بو أطفاؿ قطػاع غػزة،
حسب القيادات الفمسطينية.
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 .1ترميـ قوة الردع لمجيش اإلسرائيمي:
تنظر إسرائيؿ إلى الردع كأحد أدكات القكة لمجيش اإلسرائيمي في مكاجية الفصائؿ الفمسػطينية،
كلػػذلؾ تسػػعى دائم ػان إلػػى تقدمػػو العسػػكرم فػػي مكاجيػػة المقاكمػػة ،كمحاكلػػة منػػع تػػدىكر الػػركح المعنكيػػة
كالقتالية لمجيش اإلسرائيمي ،كلذلؾ تقكـ أحيانان كنيرة بعمميات عسكرية مف أجؿ القتؿ ،كأحيانان كنيرة تقكـ
بعمميات تستيدؼ مف خبلليا قتؿ أكبر عدد ممكف مف المدنييف ،كتقيس إسرائيؿ قكة الردع لػدييا مقابػؿ
قكات المقاكمة ،مف خبلؿ قدرة المقاكمة عمى الرد عمػى عممياتيػا كقػدرتيا عمػى إصػابة قػكات الجػيش أك
إطػػبلؽ الص ػكاريخ ،كمػػا أف إس ػرائيؿ تسػػعى مػػف خػػبلؿ االغتيػػاؿ الختبػػار مػػدل التسػػميح لػػدل الفصػػائؿ
الفمسطينية ،كالمدل الذم كصمت إليو عممية التصنيع العسكرم (شعباف.)16-14 :2012 ،
ح ػػدد كزي ػػر ال ػػدفاع إيي ػػكد ب ػػاراؾ ال ػػذم تح ػػدث بع ػػده ف ػػي نف ػػس المق ػػاـ أى ػػدافان عيني ػػة لمعممي ػػة،
كألىميتيا ،كىي كما جا عمى لسانو كالتالي:
 أوًلً :تعزيز قكة الردع. ثانياً :ضرب منظكمة الصكاريخ ،تكجيو ضربة مؤلمة لحماس كالمنظمات اإلرىابيػة ،كأخيػ انر تقمػيصالضربات إلى الجبية الداخمية اإلسرائيمية.
حظػػي العػػدكاف عمػػى غ ػزة بإجمػػاع إس ػرائيمي كبيػػر ،كلكػػف اختمفػػت األىػػداؼ حكلػػو ،بمعنػػى أف
اإلجماع ىك لذات الضربات العسكرية لغزة ،بينما بقي االختبلؼ حكؿ اليدؼ السياسي كالعسكرم ليػذه
الضربات ،كظؿ اإلجماع السياسي مرافقان لمعممية في كؿ أياميا ،فالعدكاف لـ يكف طكيبلن ،كامتد ألسػبكع
كاح ػػد عم ػػى خ ػػبلؼ الع ػػدكاف ال ػػذم س ػػبقو ،كال ػػذم امت ػػد لنبلن ػػة أس ػػابيع كح ػػؽ تس ػػميتو حربػ ػان (مص ػػطفي،
.)4:2012
حظيػػت العمميػػة العسػػكرية عمػػى قطػػاع غػ ػزة بتأييػػد ( )%82مػػف الجميػػكر اإلس ػرائيمي ،كأعتق ػػد
( )%68مػػف الجميػػكر أف ىنػػاؾ أسػػبابان مكضػػكعية النػػدالع العمميػػة ،كتتعمػػؽ بػػإطبلؽ الص ػكاريخ عمػػى
التجمعػػات اإلس ػرائيمية ،أمػػا ( )%16فيعتقػػدكف أف سػػبب العػػدكاف ىػػك االنتخابػػات اإلس ػرائيمية ،كيحػػاكؿ
نتنياىك تعزيز قكتو االنتخابية مف خبلليا ،كأشار االسػتطبلع إلػى أف ( )%42مػف الجميػكر اإلسػرائيمي
أعتقد أف عمى إسرائيؿ االكتفا بالقصؼ الجكم كعدـ القياـ بعممية برية.
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كمػا حصػمت إسػرائيؿ خػبلؿ العمميػة العسػػكرية عمػى شػػرعية دكليػة مشػركطة ،فمػػف جيػة دعمػػت
الكاليات المتحدة حؽ إسرائيؿ الكامؿ في الدفاع عف نفسيا ،كقػد تحػدث نتنيػاىك مػع أكبامػا فػي السػادس
عشػر مػف تشػريف النػػاني ،كأبػدل األخيػر تأييػػدان كػامبلن ،كػذلؾ فعمػت دكؿ االتحػػاد األكركبػي التػي دعمػػت
حػػؽ إس ػرائيؿ فػػي الػػدفاع عػػف نفسػػيا ،كأدانػػت إطػػبلؽ الص ػكاريخ عمػػى الجنػػكب ،ففػػي التاسػػع عشػػر مػػف
الشير نفسو نشر االتحاد األكركبي بيانان مؤيدان إلسرائيؿ ،كلكنو طالبيا بأف يككف رد فعميا معتدؿ.
كفػػي ىػػذا السػػياؽ يجػػب التأكيػػد أف الشػػرعية الدكليػػة التػػي أعطيػػت إلس ػرائيؿ حتػػى مػػف سػػكرتير
األمـ المتحدة كانت مشركطة بعدـ المجك إلى عمميػة كاسػعة فػي القطػاع ،كابقػا رد الفعػؿ معتػدالن عمػى
حد تعبيرىـ ،ككانت أىداؼ الحككمة أقؿ تكاضعان ،كقكة النار المستعممة ال تصؿ إلػى سػقؼ الكنيػر مػف
أعضا الميككد أنفسيـ الذم طالبكا نتنياىك بتصعيد العمميات العسكرية ،كمف خبلؿ ق ار ة لتصريحاتيـ،
فإف المراقب يعتقد أنيـ يعيشػكف فػي كككػب آخػر ،فالميجػة المغػركرة كاالسػتعبلئية كالشػعكر بػالقكة كانػت
مميزة لمكاقؼ الكنير مػف السياسػييف الػذيف لػـ يككنػكا ضػمف المجمكعػة القميمػة التػي اتخػذت القػ اررات فػي
ىذه العممية ،كليس الحػديث عػف أعضػا كنيسػت فقػط صػغار بالمكانػة كالقيمػة بػؿ ككز ار أيضػان ،فعمػى
س ػػبيؿ المن ػػاؿ ،طال ػػب كزي ػػر المكاص ػػبلت يسػ ػرائيؿ ك ػػاتس ،بتكس ػػيع العممي ػػة العس ػػكرية ،كزي ػػادة عممي ػػات
االغتيػػاؿ كضػػرب البنيػػة تحتيػػة فػػي غػزة ،أريػػد أف أرل سياسػػة أكنػػر حسػػمان مػػع حمػػاس ،كعػػدـ إعطػػائيـ
الشعكر بأنيـ كصمكا إلى إنجازات ،نريد أف نرل حماس تيرب (مصطفى.)64-61 :2012 ،
 1.0.3السموؾ اإلسرائيمي:
لػػـ يظيػػر أف "إس ػرائيؿ” كانػػت جػػادة فع ػبلن فػػي شػػف عػػدكاف عمػػى قطػػاع غ ػزة ،كمػػا قػػد تعكسػػو
تص ػريحات بعػػض قادتيػػا ككسػػائؿ إعبلميػػا ،فعمػػى سػػبيؿ المنػػاؿ مػػا كشػػفتو صػػحيفة الجيػػركزاليـ بكسػػت
اإلس ػرائيمية فػػي عػػددىا الصػػادر فػػي  ،2012/01/18بػػأف ىيئػػة األركػػاف العامػػة قػػد أصػػدرت تعميماتيػػا
لمقيادة الجنكبية باستكماؿ االستعدادات لعممية كاسعة النطاؽ في قطاع غزة ،إذ إف اليدك النسػبي الػذم
تػػنعـ بػػو جبيتيػػا مػػع قطػػاع غ ػزة ،كنجاحيػػا إلػػى حػػد كبيػػر فػػي تنبيػػت معادلػػة “التيدئػػة مقابػػؿ التيدئػػة”،
باإلضافة إلى عدـ كجكد بيئة محمية أك عربية أك دكلية دافعة لمعدكاف ،تُفقد ىػذا العػدكاف أبػرز مبرراتيػا
حاليان.
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 1.0.4التصعيد اإلعالمي:
انطمقػػت مكجػػة جديػػدة مػػف التص ػريحات اإلس ػرائيمية المعاديػػة لقطػػاع غ ػزة قبيػػؿ الػػذكرل النالنػػة
لعمميػػة الرصػػاص المصػػبكب ،فقػػد قػػاؿ الجن ػراؿ اإلس ػرائيمي ي ػكآؼ غاالنػػت كىػػك رئػػيس القيػػادة الجنكبيػػة
لجػػيش الػػدفاع اإلس ػرائيمي فػػي “ ،1133/31/2إف الجػػيش اإلس ػرائيمي سػػكؼ يضػػطر فػػي نيايػػة األمػػر
لمػػدخكؿ إلػػى قطػػاع غػزة بالبمػػدكزرات” ،فيمػػا قػػدر رئػػيس أركػػاف الجػػيش اإلسػرائيمي الجنػراؿ بينػػي جػػانتس
بػ“أنو ال مفر عاجبلن أـ آجبلن مف تنفيذ عممية عسكرية كاسعة في قطاع غزة”(.يدعكت احرنكت)1133،
كأسيمت ىذه األجكا اإلعبلمية التصعيدية بتػكتير األكضػاع ،باإلضػافة إلػى بعػض التحرشػات
اإلس ػرائيمية التػػي دفعػػت فصػػائؿ المقاكمػػة إلػػى الػػرد ،حيػػث أكضػػح تقريػػر لمجػػيش اإلس ػرائيمي إلػػى زيػػادة
عمميػػات المقاكمػػة الفمسػػطينية المنطمقػػة مػػف القطػػاع خػػبلؿ شػػير كػػانكف األكؿ /ديسػػمبر  ،1133كالتػػي
كصػػمت إلػػى ( )11عمميػػة كػػاف معظميػػا عبػػارة عػػف إطػػبلؽ ص ػكاريخ ،مقابػػؿ تسػػجيؿ ( )33عمميػػة فػػي
تش ػريف النػػاني /نػػكفمبر  ،1133كىػػك مػػا أعػػاد إلػػى األذىػػاف فك ػرة إمكانيػػة شػػف عػػدكاف إس ػرائيمي عمػػى
القطاع (الزيتكنة ،تقدير استراتيجي .)2012 ،41
 1.0.5المبررات اإلسرائيمية لمعدواف عمى قطاع غزة:
 .3انزعػػاج “إس ػرائيؿ” مػػف اسػػتمرار حمػػاس فػػي قيػػادة قطػػاع غ ػزة ،كعػػدك ال يعتػػرؼ بيػػا ،كيعمػػؿ ضػػد
مشركع التسكية.
 .1اس ػػتمرار تػ ػراكـ عناص ػػر الق ػػكة العس ػػكرية كالمادي ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة ل ػػدل حم ػػاس كفص ػػائؿ المقاكمػ ػة
الفمسطينية.
 .1استمرار حالة التكتر كانطبلؽ الصكاريخ مف قطاع غزة ،بما يفقد نحك مميكف إسرائيمي فػي المنػاطؽ
القريبة مف قطاع غزة أمنيـ ،كامكانية بنا حياة اقتصادية مستقرة.
 1.0.6المبررات اإلسرائيمية إلبقاء الوضع عمى ما ىو عميو(:الزيتونة)2-0 :8008،
 .3تعطػػؿ ممػػؼ التسػػكية بسػػبب رفػػض "إس ػرائيؿ" لكقػػؼ االسػػتيطاف ،بمػػا يخػػالؼ شػػركط قيػػادة منظمػػة
التحرير الفمسطينية كالسمطة الفمسطينية ،كمطالبات الرباعية الدكلية ،كىك مػا َّأزـ عبلقاتيػا بالسػمطة
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كجعميا معزكلة دكليان ،كأم عدكاف تشنو "إسرائيؿ" سيجعؿ كضعيا أكنر صعكبة ،كلذلؾ فيي ترغب
في إحداث اختراؽ في مسار التسكية ،كاعادة الرئيس محمكد عباس إلى طاكلة المفاكضات.
 .1إف إسػػقاط الحككمػػة التػػي تقكدىػػا حمػػاس فػػي القطػػاع ،كمػػا قػػد ينػػتج عنػػو مػػف تسػػميـ الحكػػـ لمقيػػادة
ػر مرغكبػان بػو فػي الفتػرة الحاليػة ،إذ مػا تػزاؿ أطػراؼ إسػرائيمية
الفمسطينية في راـ اهلل ،قػد ال يكػكف أم ان
ترغ ػػب باإلبق ػػا عم ػػى حال ػػة االنقس ػػاـ ف ػػي الس ػػاحة الفمس ػػطينية ،كع ػػدـ ت ػػكفير بيئ ػػة مناس ػػبة إلتم ػػاـ
المصػالحة ،كىػػك مػا يعينيػػا عمػػى فػرض شػػركطيا عمػى الطػػرؼ الفمسػػطيني ،أك االدعػا بعػػدـ كجػػكد
مف يمنؿ الفمسطينييف كميـ.
ػر يسػتحؽ شػف
 .1عدـ كجكد ما يبرر ضركرة العدكاف في الكقت الحالي ،فالكضع ال يمنؿ تيديػدان خطي ان
ع ػػدكانان عم ػػى القط ػػاع ،إذ إف قاع ػػدة “التيدئ ػػة مقاب ػػؿ التيدئ ػػة” الت ػػي فُرض ػػت من ػػذ عممي ػػة الرص ػػاص
المصػػبكب مػػا ازلػػت قائمػػة ،كيتضػػح ذلػػؾ مػػف حجػػـ الصػكاريخ المطمقػػة مػػف قطػػاع غػزة ،فقػػد سػػجمت
صاركخا كقذيفة عمى المسػتعمرات كالمػدف اإلسػرائيمية خػبلؿ
اإلحصا ات اإلسرائيمية سقكط ()680
ن
س ػػنة ( ،)2011كذل ػػؾ مقاب ػػؿ ( )3720ص ػػاركخان كقذيف ػػة أطمق ػػت ف ػػي س ػػنة ( )2008قبي ػػؿ عممي ػػة
الرصػػاص المصػػبكب ،بػػالرغـ مػػف أف تمػػؾ السػػنة شػػيدت تيدئػػة لمػػدة سػػتة أشػػير ،كمػػا كػػاف معػػدؿ
إطبلؽ الصكاريخ عمى الجانب اإلسرائيمي بعد انتيا التيدئة ( )70-50صاركخ يكميان.
 .4اسػػتمرار حالػػة الحصػػار ،فعمػػى الػػرغـ مػػف المحػػاكالت الفمسػػطينية لكسػػر الحصػػار عػػف غ ػزة ،إال أف
“إس ػرائيؿ” مػػا ت ػزاؿ تفػػرض قيكدىػػا البريػػة كالبحريػػة عمػػى القطػػاع ،مػػع اسػػتمرار القيػػكد المص ػرية فػػي
معبر رفح.
سجؿ
 .2النجاح النسبي الذم حققتو منظكمة القبة الحديدية في صد صكاريخ المقاكمة الفمسطينية ،فقد ّ
الجيش اإلسرائيمي خبلؿ فترة التصعيد في نياية ( )2011نجاحان ليذه المنظكمة بنسبة (.)%75
 .6عدـ تكفر بيئة عربية مناسبة لمعدكاف في ظؿ التغير الذم ط أر عمى أنظمة الحكـ في بعػض الػدكؿ
العربيػػة بمػػا فييػػا مصػػر ،فػػإف قيػػاـ “إسػرائيؿ” بإشػػعاؿ عػػدكاف قػػد يػػدفع التيػػارات اإلسػػبلمية الصػػاعدة
لسػ ّػدة الحكػػـ ،لتكحيػػد جيكدىػػا بمػػا يصػػب لصػػالح القضػػية الفمسػػطينية كتيػػارات المقاكمػػة كخصكص ػان
حركة حماس ،كىك ما ال ترغب بو "إسرائيؿ".
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 .7عدـ تكفر البيئة الدكلية المناسبة لمعػدكاف ،إذ إف اإلدارة األمريكيػة كانػت منشػغمة فػي محاكلػة إعػادة
ترتيب أكراقيا في المنطقة ،خصكصان بعد خركجيا مف العراؽ ،باإلضافة إلى التحضير لبلنتخابػات
األمريكية الرئاسية ،كمحاكلتيا الخركج مف أزمتيا االقتصادية.
 1.0.00تقديرات جيش الدفاع اإلسرائيمي مف تحقيؽ إنجازات خالؿ العدواف:
إف الس ػػيناريك المحتم ػػؿ م ػػف الع ػػدكاف ،فبن ػػا ن عم ػػى المعطي ػػات الس ػػابقة فإن ػػو م ػػف المس ػػتبعد قي ػػاـ
"إسرائيؿ" بعػدكاف شػامؿ عمػى قطػاع غػزة فػي المػدل المنظػكر ،كمػا ىػك مسػتبعد إعػادة احػتبلؿ جػز مػف
قطػػاع غ ػزة ،لمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف تعػػارض مػػع عػػدد مػػف حسػػاباتيا السياسػػية كالتكتيكيػػة ،كعػػدـ تػػكفر البيئػػة
المحميػػة كاإلقميميػػة كالدكلػػة ،لػػذلؾ فػػإف السػػيناريك المحتمػػؿ ىػػك اسػػتمرار "إس ػرائيؿ" فػػي تكجيػػو ض ػربات
محػػدكدة لقطػػاع غ ػزة كالحػػد مػػف تػػأنير الص ػكاريخ عمػػى سػػكاف المسػػتعمرات كالمػػدف اإلس ػرائيمية باسػػتخداـ
منظكمة القبة الحديدية (الزيتكنة ،تقدير استراتيجي .)3:2012 ،41
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المبحث الثاني :دور الدبموماسية اإلسرائيمية فترة العدواف عاـ :2012

 1.8.0حراؾ دبموماسي مكثؼ لمتيدئة في غزة:
مػػع مكاصػػمة إسػرائيؿ قصػػفيا لقطػػاع غ ػزة كرد حركػػة حمػػاس بػػإطبلؽ صػكاريخ باتجػػاه إس ػرائيؿ،
استمر الحػراؾ الدبمكماسػي مػف القػاىرة إلػى القػدس مػرك انر بػراـ اهلل كغػزة فػي محاكلػة لمتكافػؽ عمػى ىدنػة،
حي ػػث التق ػػى كزي ػػر الخارجي ػػة األلم ػػاني "غي ػػدك فيس ػػترفيمو" ب ػػالرئيس اإلسػ ػرائيمي ،كتعي ػػد كزي ػػر الخارجي ػػة
األلماني "غيدك فيسترفيمو" بدعـ ألمانيا إلسرائيؿ في التطكرات الجاريػة مػع الفمسػطينييف فػي قطػاع غػزة.
كقاؿ فيسترفيمو ،يكـ النبلنا ( 20تشريف الناني /نكفمبر )2012خبلؿ محادنات مػع الػرئيس اإلسػرائيمي
شيمكف بيريز بالقدس" :إننا نقؼ إلى جانب أصدقائنا فػي إسػرائيؿ ،إسػرائيؿ لػدييا الحػؽ فػي الػدفاع عػف
نفسيا كشعبيا".
كطالػػب فيسػػترفيمو بمزيػػد مػػف الجيػػكد لمتكصػػؿ س ػريعان إلػػى ىدنػػة أك كقػػؼ إلطػػبلؽ النػػار عمػػى
األقؿ ،إال أنو أكضح أف كقؼ اليجمات الصاركخية مف قطاع غػزة عمػى إسػرائيؿ شػرط رئيسػي لتحقيػؽ
ذلؾ.
كمف جانبو ،دعا بيريز إلى بذؿ مزيد مف الجيكد لمكصكؿ إلى ىدنة ،كقاؿ" :يتعيف عمينا كقػؼ
إطػػبلؽ النػػار كمحاكلػػة اسػػتعادة األمػػؿ فػػي تحقيػػؽ سػػبلـ فػػي الشػػرؽ األكسػػط" ،معرب ػان عػػف شػػكره لمػػدعـ
األلماني ،كأكد بيريز كفيسترفيمو الدكر الميـ الذم تمعبو مصر في مساعي كقؼ القتاؿ بيف الطرفيف.
كالتقػػي رئػػيس الػػكز ار اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىك كال ػرئيس الفمسػػطيني محمػػكد عبػػاس ،ككػػاف
فيسترفيمو اجتمع مع نظيره اإلسرائيمي أفيغدكر ليبرمػاف ،ىػذا فيمػا كصػؼ عبػد اهلل اإلفرنجػي ،المستشػار
الشخصػي لمػرئيس الفمسػطيني محمػػكد عبػاس مكقػؼ الحككمػة األلمانيػػة تجػاه تطػكرات األكضػاع الحاليػػة
فػػي الشػػرؽ األكسػػط بأن ػو "سػػطحي كأحػػادم الجانػػب" ،كقػػاؿ فػػي تص ػريحات لصػػحيفة "راينيشػػو بكسػػت"
األلمانيػػة الصػػادرة يػػكـ النبلنػػا  20( :تش ػريف النػػاني /نػػكفمبر" )2012تػػرل (المستشػػارة األلمانيػػة أنغػػيبل
ميركػػؿ) أف إلس ػرائيؿ الحػػؽ فػػي التصػػرؼ ،كرأل اإلفرنج ػي أف ألمانيػػا فقػػدت فرصػػتيا فػػي الكسػػاطة بػػيف
اإلسرائيمييف كالفمسطينييف ،مضيفان أف ىذا ينطبؽ أيضان عمػى كزيػر الخارجيػة األلمػاني غيػدك فيسػترفيمو،
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كقاؿ" :عندما يككف التصرؼ أحادم الجانب في مكاالة إسػرائيؿ ،فػإف التػأنير يظػؿ ضػئيبلن" (MADE
).FOR MINDS, 2012:p2
 1.8.8دور اإلعالـ اإلسرائيمي في دعـ الدبموماسية:
سػػعى الكيػػاف الصػػييكني دائم ػان لتحقيػػؽ النصػػر فػػي المعركػػة اإلعبلميػػة عمػػى المسػػتكل المحمػػي
كالعالمي ضد الفمسطينييف معتمدان عمى الدعايػة ،لػذلؾ كانػت دعايتػو تنػتيج كػؿ السػبؿ مػف أجػؿ تحقيػؽ
ىذا اليدؼ ،كىػدؼ الدعايػة الصػييكنية األساسػي العمػؿ عمػى دعػـ الكيػاف الصػييكني سياسػيان كعسػكريان
كاجتماعي ػان كنقافي ػان ،كلػػذلؾ رسػػمت الدعايػػة الصػػييكنية التكنيكػػات الدعائيػػة المختمفػػة لتناسػػب اتجاىػػات
كميػػكؿ الجماعػػات المتعػػددة التػػي تكجػػو إلييػػا رسػػالتيا اإلعبلميػػة ،س ػكا أكػػاف المسػػتيدؼ صػػييكنيان أك
فمسػػطينيان أك عربي ػان أك غربي ػان ،كمػػا أسػػيـ فػػي نجػػاح الحركػػة الصػػييكنية فػػي المجػػاؿ اإلعبلمػػي ىػػك أف
القػػائميف عمييػػا كالعػػامميف عمػػى نشػػرىا أف ػراد مػػف ذكم االطػػبلع الكاسػػع عمػػى السياسػػة العالميػػة ،ككػػاف
بفضؿ ىذه الكفا ة أف تفنف اإلعبلميكف الصياينة في اختراع األسػاليب التػي اتبعكىػا فػي نشػر دعػايتيـ
في مختمؼ المجتمعػات ،كمػف أشػير الكسػائؿ التػي سػاعدت فػي نشػر الدعايػة الصػييكنية المحاضػرات،
كالصػ ػػحافة ،كالكتػ ػػب ،كالراديػ ػػك ،كالتمفزيػ ػػكف ،كالسػ ػػينما ،كالمعػ ػػارض ،كالمتػ ػػاحؼ ،كالمػ ػػؤتمرات الدكليػ ػػة،
كالسياحة ،كالجمعيات الصييكنية ،كاعتمدت الدعاية الصييكنية في تبرير عدكانيا المتكرر عمى الشعب
الفمسطيني منذ بد احتبلليا لؤلراضي الفمسطينية عمى المقكلة التقميدية كىي "إف إسػرائيؿ تخػكض حربػان
دفاعيػػة ال خيػػار لئلس ػرائيمييف فييػػا ،فيػػي مفركضػػة عمػػييـ فرض ػان مػػف قػػكل خارجيػػة ش ػريرة ،كأف الجػػيش
اإلسػ ػ ػرائيمي ال يس ػ ػػتخدـ الس ػ ػػبلح إال ف ػ ػػي إط ػ ػػار أخبلق ػ ػػي مح ػ ػػض" (الزيتكن ػ ػػة ،تقري ػ ػػر إس ػ ػػتراتيجي ،43
.)1:1131
كاذا حاكلنا تحديد مبلمح الدعايػة الصػييكنية كأسػاليبيا المسػتخدمة خػبلؿ العػدكاف األخيػر عمػى
غ ػزة ،كالػػذم بػػدأ بتػػاريخ  2012/11/14كاسػػتمر مػػدة نمانيػػة أيػػاـ ،نجػػد أف الكيػػاف الصػػييكني مػػا ي ػزاؿ
يسعى لمتأكيد عمى أف لو حػؽ تػكارتي تػاريخي فػي أرض فمسػطيف (أرض الميعػاد) ،فاالسػـ الػذم اختػاره
لحربو عمى غزة ىك اسـ دينػي بامتيػاز كىػك "عمػكد السػحاب" ،كىػك مػأخكذ مػف ديػانتيـ ،حيػث ُذكػر فػي
ػار ،كعمػكد نػار لػيبلن أمػاـ
التكراة المكجكدة بيف أيدييـ أف اهلل سبحانو كتعالى تجمى في عمػكد سػحاب ني ان
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ِ
ػير
(ك َكػ َ
ػاف الػ َّػرب َيسػ ُ
بنػػي إسػرائيؿ بعػػد خػػركجيـ مػػف مصػػر لييػػدييـ إلػػى الطريػػؽ المكصػػمة إلػػى فمسػػطيف َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
أَماميـ َني ان ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ػار
ػي َي ْم ُشػكا َنيَ ان
َ َ ُْ َ
ار في َع ُمكد َس َحاب ل َي ْيد َييُ ْـ في الطريؽَ ،كلَ ْيبلن في َع ُمكد َنػار لُيضػي َ لَيُ ْػـ .ل َك ْ
َكلَ ْيبلن) (سفر الخركج ،اإلصحاح  ،13الفقرة .)21

إف داللة تمؾ التسمية تكمف في أف الخػركج كػاف بقيػادة اإللػو كمحاربػة الفمسػطينييف بقيػادة اإللػو

كارش ػػاده كأمػ ػره ،كالح ػػرب بي ػػذا االس ػػـ طاع ػػة ألم ػػر اإلل ػػو ال ػػذم يس ػػمي ل ػػدييـ ب ػػرب الجم ػػكد ،كم ػػا أني ػػـ
يتصكركف أف اهلل كما حماىـ عند مطاردة فرعكف ليـ سيحمييـ أننا خركجيـ نيا انر لمعػدكاف عمػى غػزة.
آخر مف خبلؿ تكرار إعبلف القادة اإلسرائيمييف كاعبلميـ قبؿ العممية العسكرية
كما أُنتيج أسمكبان دعائيان ان
عمػػى غػزة كفػػي أننائيػػا كبعػػدىا ،أف اليػػدؼ مػػف العػػدكاف ىػػك "اسػػتعادة اليػػدك إلػػى منطقػػة جنػػكب الػػببلد،
كاستعادة الردع اإلسرائيمي.
كب ػخ رئػػيس الػػكز ار بنيػػاميف نتنيػػاىك كز ار ه الػػذيف عبػػركا عػػف رغبػػتيـ فػػي اجتنػػاث حركػػة
كقػػد ّ
معتبر أف ىدؼ حككمتو ىك تحقيؽ الردع اإلسرائيمي فقط أمػاـ منظمػات المقاكمػة كعمػى أرسػيا
حماس،
ان
حرك ػػة المقاكم ػػة اإلسػػػبلمية (حم ػػاس) كحركػ ػػة الجي ػػاد اإلس ػػبلمي ،كأيض ػ ػان نج ػػد فػػػي تصػ ػريحات القػ ػػادة
الصػػياينة بأنػػو البػػد مػػف تصػػعيد اليجمػػات عمػػى غ ػزة أسػػمكبان دعائي ػان آخػػر ركجػػت لػػو كسػػائؿ اإلعػػبلـ
الصػػييكنية خػػبلؿ فت ػرة الع ػدكاف بيػػدؼ إضػػعاؼ الػػركح المعنكيػػة لمشػػعب الفمسػػطيني ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ
اإليحا بقرب عممية برية كاستدعا قكات االحتياط كاقناع العالـ بذلؾ.
كجيت رسالة لكنير مف
كقالت صحيفة "يديعكت أحرنكت" بتاريخ " :2012/11/21إف إسرائيؿ ّ
دكؿ العػالـ ،بأنػو ال منػاص مػػف تنفيػذ عمميػة عسػػكرية بريػة فػي قطػاع غػػزة" ،كبحسػب صػحيفة "يػػديعكت
أحركن ػػكت" اإلسػ ػرائيمية ف ػػإف ك ازرة الخارجي ػػة اإلسػ ػرائيمية تح ػػاكؿ إقن ػػاع دكؿ الع ػػالـ بي ػػذه العممي ػػة البري ػػة،
كضػػركرة تنفيػػذىا مػػف خػػبلؿ حممػػة إعبلميػػة إلظيػػار صػػكر كمنػػاظر لقصػػؼ لممنػػازؿ اإلس ػرائيمية ،إلػػى
جانب صكر مف معاناة كاصػابات النسػا كاألطفػاؿ فػي إسػرائيؿ ،كعمػى صػعيد آخػر كانػت تمػكح كسػائؿ
اإلعػػبلـ اإلسػرائيمية بطػػكؿ المػػدة الزمنيػػة لمعػػدكاف عمػػى غػزة ،حيػػث أبمغػػت قيػػادة الجبيػػة الداخميػػة رؤسػػا
المجػ ػػالس المحميػ ػػة فػ ػػي المسػ ػػتكطنات أف القتػ ػػاؿ فػ ػػي غ ػ ػزة كحكليػ ػػا سيسػ ػػتمر سػ ػػبعة أسػ ػػابيع (حسػ ػػكنة،
.)1:2012
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كنجد أف الكياف الصػييكني اسػتخدـ اليكاتػؼ النقالػة لبلتصػاؿ مباشػرة بػالمكاطف الفمسػطيني مػف
أجؿ بث الخكؼ كالرعػب فػي قمبػو كتشػكيكو بقػدرة المقاكمػة فػي حمايتػو ،كذلػؾ مػف خػبلؿ إرسػاؿ رسػائؿ
نصية عبر اليكاتؼ النقالة ،حيث ذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية أف الجيش بعث رسائؿ نصػية قصػيرة عبػر
اليكاتؼ الخمكية إلى حػكالي ( )12ألفػان مػف سػكاف قطػاع غػزة دعػاىـ فييػا إلػى االبتعػاد عػف أفػراد حركػة
حمػػاس مؤكػػدان أف المرحمػػة التاليػػة مػػف الحممػػة عمػػى األب ػكاب ،كمػػف األسػػاليب األخػػرل التػػي اتبعيػػا قػػادة
العػػدك كاإلعػػبلـ الصػػييكني التيديػػد باسػػتخداـ المزيػػد مػػف العنػػؼ كالقػػكة كالتػػدمير لتحقيػػؽ الحػػرب النفسػػية
أىدافيا عمى غزة ،حيث صرح نتنياىك في اجتماع لمجمس الكز ار اإلسرائيمي عقد في النامف عشر مػف
نكفمبر /كانكف الناني أف إسرائيؿ "مستعدة لتكسيع ىذه العممية بشكؿ كبير".
أما كزير الدفاع اإلسرائيمي إييكد باراؾ فقاؿ إف الجيش اإلسرائيمي "سيقكـ بكؿ ما ىك ضركرم
لتحقيػػؽ السػػبلـ فػػي المنطقػػة" ،كفػػي النػػامف عشػػر مػػف نػػكفمبر /تش ػريف النػػاني ،أعمػػف رئػػيس الػػكز ار أف
قكات الدفاع اإلسرائيمية استيدفت أكنر مف ألؼ "مكقع إرىابي" ،كأنيا حققػت "ضػربات ىامػة باسػتيدافيا
أس ػػمحة كان ػػت مكجي ػػة إل ػػى الم ػػدنييف اإلسػ ػرائيمييف ،كباس ػػتيدافيا م ػػف يس ػػتخدمكف تم ػػؾ األس ػػمحة أك مػ ػف
يطمقكنيا" (حسكنة.)1:1131 ،
كلـ يكتؼ الكياف الصييكني عمى تكجيو الدعاية الصييكنية صكب الداخؿ ،كلكنو انطمؽ لمعالـ
الخارجي لكسب التأييد العالمي كجمب غطا دكلي عمى ما تستخدمو مف أسمحة كما ترتكبو مػف جػرائـ،
حيػػث قػػاؿ الػرئيس األمريكػػي بػػاراؾ أكبامػػا فػػي النػػامف عشػػر مػػف نػػكفمبر /تشػريف النػػاني أنػػو "يػػدعـ عمػػى
نحك كامؿ حؽ إسرائيؿ في الػدفاع عػف نفسػيا أمػاـ اليجمػات الصػاركخية" عمػى الػرغـ مػف زيػادة سػقكط
ضحايا في صفكؼ المدنييف الفمسطينييف.
في حيف قاؿ كزير الخارجية البريطاني كلياـ ىيغ إف حماس "تتحمؿ مسؤكلية أساسية" لمصػراع
الدائر حاليان ،ىذه التصريحات تدؿ عمى أف العدكاف عمى غزة لو مػا يبػرره فيػي ضػد الفصػائؿ كضػركرة
منع تيريب السبلح إلى المقاكمة الفمسطينية في قطاع غزة (صحيفة ىآرتس.)1131 ،
كىناؾ كجو آخر لمدعاية الصييكنية خبلؿ عدكاف النمانية أياـ ،كىك قرصنتيا كاختراقيا لكسائؿ
اإلعبلـ الفمسطينية سكا اإلذاعات أك الفضائيات لبث رسائؿ تيديديو كتحريضية ضد المقاكمة كقادتيػا
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كالدعكة لبلستسبلـ ،حيث أف المراسميف في تؿ الربيع المحتمة يؤكدكف أف الرقابة اإلسرائيمية تحظر نشر
معمكمات حكؿ سقكط صكاريخ المقاكمػة عمػى م ارفػؽ صػييكنية بالغػة الحساسػية ،كلعػؿ السػبب فػي ذلػؾ
ىػػك حتػػى ال يشػػعر المقػػاكـ الفمسػػطيني بنشػػكة االنتصػػار ،كيكػػرر ض ػربتو لػػنفس المكػػاف ،كلكػػف بتكجيػػو
الض ػربة بشػػكؿ أكنػػر دقػػة حتػػى يصػػيب ىدفػػو المقصػػكد ،كمػػا عمػػدت كسػػائؿ اإلعػػبلـ الصػػييكنية بػػث
الطمأنينػػة لػػدل الجميػػكر اإلسػرائيمي ،كتحديػػد أمػػاكف آمنػػو لحمػػايتيـ مػػف صػكاريخ المقاكمػػة الفمسػػطينية،
كايياميـ بتحقيؽ انتصار ،حيث قاؿ المعمؽ العسكرم لصػحيفة "يػديعكت أحركنػكت" ركف بػف يشػام أف
"إسرائيؿ” حققت في تصعيدىا الجديدة عمى غزة ،إنجازات ال يمكف إحصاؤىا باألرقاـ لمتأنير عمى كعي
الفمسطينييف كلترميـ قكة الردع (مكقع عرب .)1131 ،48
كمػػف خػػبلؿ مػػا تػػـ اإلشػػارة إليػػو لػػبعض مػػف األسػػاليب المتنكعػػة لمدعايػػة الصػػييكنية نبلحػػظ أف
جميعيػػا متشػػعبة كمتداخمػػة مػػع بعضػػيا ،كلكنيػػا جميع ػان فػػي النيايػػة تفػػي بػػالغرض كتحقػػؽ اليػػدؼ كىػػك
كسب الرأم العاـ العالمي كتشكيو صكرة الفمسطينييف ،كتقديميـ لمرأم العاـ العالمي بأنيـ إرىابييف.
كجيت نسريف حسكنة دعكة لئلعبلـ الفمسطيني بصفة خاصة كاإلعبلـ العربي بصػفة
كمف ىنا ّ
عامػة بػأف يأخػذ كػؿ منيمػػا دكره كيعػي أىميتػو فػي مكاجيػة الدعايػػة الصػييكنية كتفنيػد مزاعميػا كدحػػض
أكاذيبيػا ،كتحقيػػؽ ذلػػؾ لػػيس بػػاألمر العسػػير كلكنػو يتطمػػب إيمػػاف اإلعبلمػػي الفمسػػطيني كالعربػػي بقد ارتػػو
عمى ذلؾ كىي بالتأكيد قدرات متػكفرة ،لكػف ذلػؾ يحتػاج إلػى التكتيػؾ كالتخطػيط إلعػداد برنػامج إعبلمػي
قائـ عمى التفاعؿ مع العمكـ األخرل كعمـ االجتماع كعمـ النفس كعمكـ السياسػة ليضػمف فعاليػة الرسػالة
اإلعبلمية كنجاحيا ،كالمكاجية اإلعبلمية الفمسطينية كالعربية المضػادة لمدعايػة الصػييكنية لػـ تػأت كلػـ
تكػػف كاقع ػان مممكس ػان إال نتيجػػة لتكػػاتؼ س ػكاعد إعبلمييي ػػا كعقػػكؿ مفكرييػػا كأقػػبلـ ش ػرفائيا ،فػػبيـ كبق ػػكة
إرادتي ػػـ كاصػ ػرارىـ عم ػػى اس ػػترجاع حق ػػكقيـ يس ػػتطيعكا أف ينتص ػػركا عم ػػى م ػػف س ػػمب كط ػػنيـ كحػ ػريتيـ
ككػرامتيـ ،فمنعمنيػا حربػان إعبلميػة كقكدىػا الكممػة المضػيئة كالحػرؼ المشػع ،فيػي حتمػان فػي الغػد سػتككف
حرب تيدر في األفؽ كتزلزؿ األرض تحت أقداـ الصياينة المتجبريف ،كأم صمت عمػى ظمميػـ مػا ىػك
إال تمديد لعمرىـ الذم نرنك إلى بتره ،كمػا تعنػي مزيػدان مػف الظمػـ كالشػقا لمػف يريػد الخػبلص (حسػكنة،
.)4:2012
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 1.8.1زيارات الوفود الرسمية والشعبية لقطاع غزة خالؿ فترة العدواف:
زيػارة الكفػػد المصػرم لقطػػاع غػزة أننػػا العػدكاف ،كػػاف رئػيس الػػكز ار ىشػاـ قنػػديؿ قػد كصػػؿ إلػػى
قطاع غزة عمى رأس كفد كبير يضـ كز ار كقيػادات أمنيػة ،فػي زيػارة قصػيرة إلعػبلف تضػامف بػبلده مػع
الشعب الفمسطيني ،كتكجو قنديؿ فكر كصػكلو إلػى مقػر الحككمػة المقالػة ،حيػث التقػى رئيسػيا إسػماعيؿ
ىنيػػة كعػػددا آخػػر مػػف مسػػؤكلييا ،قبػػؿ أف يتكجػػو بعػػد ذلػػؾ برفقػػة إسػػماعيؿ ىنيػػة إلػػى مستشػػفى الشػػفا
لمتابعة حالة جرحى الغارات اإلسرائيمية.
ك ارف ػػؽ كزي ػػر الص ػػحة المص ػػرم ىش ػػاـ قن ػػديؿ كاس ػػماعيؿ ىني ػػة ف ػػي زي ػػارة المستش ػػفى ،ككان ػػت
السمطات الصحية في مصر قد رفعت حالة االستعداد في مستشفيات مدينػة العػريش اسػتعدادان السػتقباؿ
جرحػػى مػػف غػزة ،كسػػاد ىػػدك نسػػبي حػػذر فػػي غػزة بعػػد قػرار رئػػيس الػػكز ار اإلسػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىك
تجميػػد العمميػػة العسػػكرية الكاسػػعة النطػػاؽ التػػي يشػػنيا جػػيش االحػػتبلؿ ضػػد القطػػاع خػػبلؿ زيػػارة رئػػيس
الػػكز ار المصػػرم ىشػػاـ قنػػديؿ اسػػتجابة لطمػػب مصػػرم بيػػذا الشػػأف ،لكػػف إسػرائيؿ خرقػػت القػرار ،كشػػنت
غارة أننا الزيارة أكقعت شييديف أحدىما طفؿ (ككالة جالبة لؤلنبا .)2012 ،
 1.8.1تنديد مصري بالعدواف عمى قطاع غزة:
ككػػاف ال ػرئيس المصػػرم محمػػد مرسػػي قػػد نػ ّػدد بالعػػدكاف الػػذم شػػنو االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي عمػػى
قطػػاع غ ػزة ،كاعتب ػػر التصػػعيد اإلسػ ػرائيمي فػػي غػ ػزة عػػدكانان غيػػر مقب ػػكؿ ،كالػػذم أس ػػفر عػػف  39ش ػػييدان
كعشرات الجرحى في كممة مقتضبة بنيا التمفزيكف الرسمي إف "اإلسرائيمييف عمييـ أف يدرككا أف العدكاف
ال نقبمو ،كال يمكف أف يؤدم إال إلى عدـ االستقرار في المنطقة".
كك ػػاف الػ ػرئيس المص ػػرم محم ػػد مرس ػػي ق ػػد عق ػػد اجتماع ػػا طارئ ػػا م ػػع ع ػػدد م ػػف كز ار حككمت ػػو
خصػػص لبحػػث العػػدكاف اإلسػرائيمي عمػػى غػزة ،كمػػا أدانػػت الحككمػػة المصػرية كقتيػػا العػػدكاف اإلسػرائيمي
المتكاصؿ عمى قطاع غزة ،مؤكدة أنيا لف تقؼ مكتكفة األيدم تجاىو.
كقاؿ المتحدث باسـ الرئاسة المصرية ياسػر عمػى لقنػاه الجزيػرة إف الػرئيس محمػد مرسػي أجػرل
اتصاالت مػع األطػراؼ الفاعمػة إقميميػا كدكليػا بغيػة إيقػاؼ العػدكاف عمػى غػزة ،كشػممت االتصػاالت قػادة
السعكدية كقطر كالككيت كفرنسا كجنكب أفريقيا كرئيس كز ار تركيا رجب طيب أردكغاف.
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مف جيتو قاؿ مستشار الرئيس المصرم لمشؤكف السياسية سيؼ الديف عبد الفتاح إنػو ال يمكػف
القبكؿ بأف ينتيؾ أمف غزة ألنو جز ال يتج أز مف األمف القكمي المصرم(الجزيرة لمدراسات)2012 ،
 1.8.2وفد النقابات المينية العربية المتضامف مف غزة
اسػػتقبؿ تجمػػع النقابػػات المينيػػة الفمسػػطينية كفػػد النقابػػات المينيػػة العربيػػة المتضػػامف مػػع قطػػاع
غزة ،كذلؾ في المقر الرئيسػي لنقابػة الميندسػيف بغػزة ،فيمػا كػاف باسػتقباؿ الكفػد لفيػؼ مػف النقػابييف مػف
مختمػػؼ النقابػػات المينيػػة الفمسػػطينية ،كيتكػػكف كفػػد النقابػػات العربيػػة مػػف نقػػابييف مػػف عػػدد مػػف الػػدكؿ
العربيػػة كىػػي مصػػر كالبح ػريف كتػػكنس مػػف نقابػػات مختمفػػة منيػػا الميندسػػيف كاألطبػػا كالعػػبلج الطبيعػػي
كالبيطرييف كغيرىـ.
كألقى كنعاف عبيد نقيب الميندسيف في محافظات غزة كممة رحب فييا بالكفكد النقػابييف ،منمنػان
ليػػـ ىػػذه الزيػػارة التضػػامنية مػػع قطػػاع غػزة بعػػد صػػمكده األسػػطكرم أمػػاـ آلػػة العػػدكاف الصػػييكنية ،كقػػدـ
شػػكره كتقػػديره الكبيػػر لجميػػع الكفػػكد التضػػامنية النقابيػػة عمػػى دكره الكبيػػر الػػداعـ كالمسػػاند لقطػػاع غ ػزة،
مجددا دعكتو إلى المزيد مف الزيارات التضامنية لغزة ،كنمف نقيب البيطرييف المصرييف د .جماؿ سػيؼ
ػير إلػػى
الػػدكر الكبيػػر ألىػػؿ قطػػاع غ ػزة كصػػمكدىـ الكبيػػر فػػي العػػدكاف اإلسػرائيمي عمػػى قطػػاع غ ػزة ،مشػ نا
(معا)2012 ،
أىمية ىذه الزيارة في تقديـ الخدمات كالتعرؼ عمى الحاجات األساسية ألىؿ قطاع غزة .ن
 1.8.3لجنة وزارية مف جامعة الدوؿ العربية لزيارة قطاع غزة
زار كز ار الخارجية العرب بعد تشكيؿ لجنة ك ازرية عربيػة مفتكحػة العضػكية تضػـ رئاسػة القمػة
العػراؽ كرئاسػػة المجمػػس الػػكزارم لبنػػاف  ،ككزيػػر خارجيػػة دكلػػة فمسػػطيف كاألمػػيف العػػاـ لمجامعػػة العربيػػة،
لزيػػارة قطػػاع غ ػزة تأكيػػدا لمتضػػامف مػػع الشػػعب الفمسػػطيني فػػي القطػػاع ،كالتعامػػؿ الفػػكرم مػػع احتياجاتػػو
اإلنسانية كمتابعة المكقؼ كما يستجد مف تطكرات.
كأداف الػػكز ار بشػػدة ،فػػي بيػػانيـ الختػػامي الصػػادر عػػف اجتمػػاعيـ الطػػارئ ،بشػػأف العػػدكاف عمػػى
غزة الكحشي ضد المدنييف في قطاع غزة ،الذم يمنؿ جرائـ حرب كجرائـ ضد اإلنسانية ،كطالبكا بكقفػو
فػػك ار كعػػدـ تكػ ارره ،كتحميػػؿ إسػرائيؿ المسػػؤكلية الكاممػػة عػػف كافػػة األضػرار البشػرية كالماديػػة التػػي لحقػػت
بالشعب الفمسطيني ج ار ىذا العدكاف (كفا مركز الدراسات.)2012 ،
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 1.8.4زيارة الوفد التركي برئاسة وزير الخارجية أحمد أوغمو
في عاـ  2012كبينما استمر العدكاف ،كأطبقت الغارات اإلسرائيمية عمى سما قطاع غزة ،كفي
ظؿ سككف المجتمع الدكلي عف أعمػاؿ إسػرائيؿ بقتػؿ األبريػا  ،قػرر أحمػد داكد أكغمػك الػذم كػاف يشػغؿ
منصب كزير الخارجية التركي آنذاؾ ،التكجو إلى القطاع المحاصر ،لفؾ عزلتػو ،كالتضػامف مػع سػكانو
األبريػػا  ،كتكجػػو أحمػػد داكد أكغمػػك بصػػحبة زكجتػػو ،إلػػى عػػدد مػػف مستشػػفيات قطػػاع غػزة لمكقػػكؼ عمػػى
معانػػاة الجرحػػى كعيػػادتيـ ،كأظيػػرت صػػكر انتشػػرت بشػػكؿ كاسػػع ،كزيػػر الخارجيػػة التركػػي ،كىػػك يػػذرؼ
الدمكع حزننا عمى الكاقع المرير لغزة ،كتعاطفنا مع مئات الجرحى كالمصابيف.
حشدا مػف المػكاطنيف الفمسػطينييف ،أعمػف مػف ىنػاؾ ،أف تركيػا سػتدعـ
كبينما تكسط داكد أكغمك ن
الشػػعب الفمسػػطيني فػػي غ ػزة كالضػػفة الغربيػػة كالقػػدس ،حتػػى إنيػػا االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي كاقامػػة الدكلػػة
الفمسػػطينية ،كقػػاؿ كزيػػر الخارجيػػة احمػػد أكغمػػك فػػي خطابػػو الشػػيير الػػذم ألقػاه كسػػط القطػػاع” ليشػػيد اهلل
ػر كجػػكده فػػي غ ػزة
عمينػػا أننػػا لػػف نتػػرككـ ،آالمكػػـ األمن ػا ..كقػػدركـ قػػدرنا ..كمسػػتقبمكـ مسػػتقبمنا” .معتبػ نا
“رس ػ ػػالة أف الت ػ ػػاريخ كالض ػ ػػمير اإلنس ػ ػػاني ل ػ ػػف يغف ػ ػػر إلسػ ػ ػرائيؿ م ػ ػػا تفعم ػ ػػو ،ميم ػ ػػا حاكل ػ ػػت تبري ػ ػػر م ػ ػػا
تفعمو”)2012 ،TRT(.
 1.8.5زيارة الوفد تونسي برئاسة وزير الخارجية لقطاع غزة
أداف كزير الخارجية التكنسي رفيؽ عبد السبلـ خبلؿ زيارة قاـ بيا إلى غزة خبلؿ فتػرة "العػدكاف
السافر" اإلسرائيمي عمى القطاع الذم اكدل بحياة فمسطينييف أبريػا  ،كقػاؿ الػكزير التكنسػي "لػـ يعػد ىػذا
العدكاف مقبكال كال مشركعا بام مقياس مػف المقػاييس" مضػيفا اف "رسػالتنا إلػى المجتمػع الػدكلي ىػي انػو
يجب كقؼ العدكاف اإلسرائيمي السافر عمى اىمنا كشعبنا في قطاع غزة" ،كمػا دعػا الجامعػة العربيػة إلػى
التحػػرؾ أيض ػان "لكقػػؼ العػػدكاف" اإلس ػرائيمي ،ككػػاف الػػكزير التكنسػػي يرغػػب بزيػػارة المدرسػػة التكنسػػية فػػي
شرؽ غػزة ،لكنػو قػاؿ اف "االخػكة نصػحكنا بعػدـ الزيػارة ألف الكضػع األمنػي خطػر ربمػا إسػرائيؿ تريػد اف
تكجو رسالة لتكنس كالدكؿ العربية" (طمبة نيكز.)2012 ،
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المبحػػػث الثالػػػث :دور الدبموماسػػػية اإلسػػػرائيمية فػػػي حمايػػػة أمنيػػػا مػػػف تػػػداعيات
العدواف عاـ :2012

 1.1.0التداعيات الدولية لمعدواف عمى قطاع غزة : 8008
مف جانبو دعا باف كي مكف ،األميف العاـ لؤلمـ المتحدة ،اليكـ إلػى كقػؼ فػكرم إلطػبلؽ النػار
في غزة كقاؿ إف أم عممية برية إسرائيمية في القطاع ستككف "تصعيدا خطيرا" يجب تفاديو .ككػاف "بػاف
كي مكف" يتحدث في مؤتمر صحفي في القاىرة بعد إج ار محادنات مع األميف العاـ لمجامعة العربية.
كقػػاؿ إنػػو يػػدعـ الجيػػكد التػػي تقكدىػػا مصػػر لكقػػؼ العنػػؼ بػػيف إسػرائيؿ كالفمسػػطينييف فػػي قطػػاع
غ ػزة .كقػػاؿ "رسػػالتي كاضػػحة" ،كػػؿ األط ػراؼ عمييػػا كقػػؼ إطػػبلؽ النػػار عمػػى الفػػكر ...سػػأحث القيػػادة
اإلسرائيمية عمى إنيا العنؼ".
كعنػػد كصػػكؿ كزي ػرة الخارجيػػة األمريكيػػة ىػػيبلرم كمينتػػكف إلػػى المنطق ػة أيض ػان ،إذ قػػاؿ البي ػػت
األبػػيض إف ال ػرئيس األمريكػػي بػػاراؾ أكبامػػا أرسػػؿ كمينتػػكف إلػػى الشػػرؽ األكسػػط إلج ػ ار محادنػػات مػػع
زعما إسرائيؿ كالسمطة الفمسطينية كمصر لمسعي إلى كقؼ تصعيد العنؼ في غزة.
أما ركسيا فاقترحت عقػد جمسػة طارئػة لمجنػة الرباعيػة لمسػبلـ فػي الشػرؽ .كقػاؿ كزيػر الخارجيػة
الركسي سيغرم الفركؼ خبلؿ لقائو مع نظيرتو األمريكية ىيبلرم كمينتكف عمى ىػامش قمػة رابطػة أمػـ
جنػػكب شػػرؽ آسػػيا (آسػػياف) فػػي كمبكديػػا إف بػػبلده مسػػتعدة لتنظػػيـ االجتمػػاع ،كأكػػد الفػػركؼ أف كقػػؼ
إطبلؽ النار بيف إسرائيؿ كحماس ىك األمر األىـ اآلف)2012 ،MADE FOR MINDS( .
كفي مؤتمر صحفي بالقدس المحتمة عقب اإلعبلف عف االتفاؽ ،قاؿ رئيس الكز ار اإلسرائيمي،
بنياميف نتنياىك" ،نجحنا في ضػرب أىػداؼ مختمفػة لمفصػائؿ الفمسػطينية" ،كتػابع" :سػنعمؿ مػع كاشػنطف
عمػػى كقػػؼ تيريػػب األسػػمحة مػػف إيػراف إلػػى حمػػاس" ،كفػػي كممتػػو بػػالمؤتمر الصػػحفي ،قػػاؿ كزيػػر الػػدفاع
اإلسرائيمي ،إييكد باراؾ ،إنػو يشػكر الػرئيس األمريكػي عمػى "دعػـ القبػة الحديديػة التػي اعترضػت حػكالي
 500صاركخ فمسطيني".
كجػػا فػػي بيػػاف سػػابؽ ل ػرئيس الػػكز ار اإلس ػرائيمي أنػػو "ىػػاتؼ ال ػرئيس األمريكػػي ،بػػاراؾ أكبامػػا،
ككافؽ عمى تكصيتو بمنح فرصػة لممقتػرح المصػرم لكقػؼ إطػبلؽ النػار ،كاعطػا فرصػة لتيدئػة الكضػع
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كتحقيؽ االستقرار" ،أعمف البيت األبيض إنر ىذا االتصاؿ أف الرئيس أكباما شكر نتنياىك لمكافقتو عمى
المقترح المصرم (مكقع العربية.)2012 ،
أمػػا كزيػػر خارجيػػة ركسػػيا سػػيرغي الفػػركؼ فقػػد أعمػػف أف مكسػػكك ككاشػػنطف اتفقتػػا عمػػى دعػػـ
الجيػػكد التػػي تبػػذليا مص ػر كدكؿ أخػػرل مػػف أجػػؿ تسػػكية الكضػػع فػػي قطػػاع غ ػزة كتحقيػػؽ اليدنػػة بػػيف
إسرائيؿ كفصائؿ المقاكمػة الفمسػطينية ،كأكػد الفػركؼ عقػب لقػا مػع نظيرتػو األمريكيػة ىػيبلرم كمينتػكف
في العاصمة الكمبكدية إف الشي األىػـ ىػك التكصػؿ إلػى اليدنػة بػيف إسػرائيؿ كحمػاس ،كأشػار إلػى أف
ركسيا تعمؿ مع ممنميف عف الطرفيف سعيان لتحقيؽ ىذا اليدؼ (إذاعة النكر.)2012 ،
 1.1.8أبرز مالمح الموقؼ العربي مف العدواف عمى قطاع غزة في :2012
 -3أداف الرئيس المصرم آنذاؾ محمد مرسي "العدكاف" ،ككجو رسالة كاضحة إلػى إسػرائيؿ بػأف "مصػر
النكرة لف تقػؼ مكتكفػة األيػدم أمػاـ مػا يحػدث فػي غػزة" ،كقػاـ رئػيس الػكز ار المصػرم حينيػا ىشػاـ
قنػػديؿ بزيػػارة تضػػامنية إلػػى غ ػزة ىػػي األكلػػى مػػف نكعيػػا ،أكػػد خبلليػػا أف بػػبلده تعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ
التيدئػػة فػػي قطػػاع غػزة كايقػػاؼ العػػدكاف اإلسػرائيمي عميػػو" ،كشػػدد عمػػى أف "مصػػر النػػكرة لػػف تتػكانى
عف تكنيؼ جيكدىا كبذؿ الغالي كالنفيس إليقاؼ ىذا العدكاف كتحقيؽ اليدنة كاستمرارىا".
 -1في سابقة ىي األكلى مػف نكعيػا ،كصػؿ كزيػر الخارجيػة التكنسػي آنػذاؾ رفيػؽ عبػد السػبلـ مػع كفػد
رفيػػع المسػػتكل يتضػػمف  12كزيػ انر إلػػى غػزة لمتضػػامف مػػع الفمسػػطينييف ،كأشػػار بيػػاف رئاسػػي إلػػى أف
ال ػرئيس المؤقػػت المنصػػؼ المرزكقػػي أبمػػغ رئاسػػة الحككمػػة الفمسػػطينية المقالػػة فػػي غ ػزة أف تػػكنس
بصدد اإلعداد إلرساؿ معكنات إنسػانية "لؤلشػقا الفمسػطينييف فػي غػزة ،تأكيػدا لمكقفيػا المبػدئي فػي
تقديـ كؿ المساندة السياسية لغزة".
 -1كصؼ رئيس الكز ار التركي رجب طيب أردكغاف الغارات اإلسرائيمية بأنيا "أعماؿ كحشية" ،كنقمت
عنػػو ككالػػة أنبػػا األناضػػكؿ قكلػػو فػػي إسػػطنبكؿ إف الحككمػػة اإلسػرائيمية تسػػعى لػػ"تكظيؼ اليجمػػات
في االنتخابات المقبمة".
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 1.1.1رد الفعؿ اإلسرائيمي السياس واإلعالمي حوؿ تقييـ ىذه الجولة مف العدواف.
أف القيػػادة السياسػػية كالجػػيش اإلسػرائيمي ،أدا ار الحممػػة بشػػكؿ مػػكزكف ،كنجحػػا
ىنػػاؾ مػػف ادعػػى ّ
في إحبلؿ كقؼ لمنار دكف التكرط في عممية برية كدكف إنػارة االنتقػاد الػدكلي الشػديد ،كنمػة مػف رأل أف
األكضػػاع تػػدىكرت أكنػػر بكنيػػر مػػف التكقعػػات ،كأف النتػػائج لػػـ تكػػف حسػػب األىػػداؼ ،مػػا يعنػػي ىزيمػػة
سياسية إلسرائيؿ ،كخصكصان كصكؿ صكاريخ المقاكمة إلى كسط إسرائيؿ كالقدس.
ػذرا ،فػي الكقػت ذاتػو،
كىناؾ مف رأل ضركرة كأىمية العمؿ العسكرم ضد المقاكمة كقادتيا ،مح ن
مقطكعا عف سياؽ كاسع ليدؼ سياسي .يقكؿ إيتاف ىػابر أف نتنيػاىك فضػؿ االمتنػاع
مف عقمو ما بقي
ن
عػػف عمميػػة بريػػة كتحقيػػؽ كقػػؼ لمنػػار ،ربمػػا تػػاريخي ،بكسػػائؿ سياسػػية ،ىػػذا كيػػرل بعػػض الخب ػ ار  ،أف
إسرائيؿ تمكنت مف الربط بيف إيراف كبيف قدرة المقاكمة عمى تيديد عمؽ إسرائيؿ بصكاريخ "فجر" ،كىك
أمر بمقدكرىا أف تكظفو في أكنر مف اتجاه :أكنال ،حشد التأييد الدكلي كخمؽ مزيػد مػف التبريػرات لضػرب
إيػراف ،نانيػان ،التػػدليؿ عمػػى خطػػكرة دكلػػة فمسػػطينية مدججػػة بسػػبلح إي ارنػػي ،عمػػى كجػػكد إسػرائيؿ ،كنالنػػا،
تكجيو رسالة إلػى إيػراف ،مفادىػا أف إسػتراتيجيتيا فػي تمكيػؿ كدعػـ حركػات المقاكمػة بالصػكاريخ ال قيمػة
ليا مف الناحية العسكرية كال يمكف المراىنة عمييا لحظة كقكع حرب حقيقية.
كذلػػؾ أعػػاد العػػدكاف النقػػاش حػػكؿ السػػبلـ كالعبلقػػة مػػع مصػػر كطبيعػػة الكيػػاف الفمسػػطيني الػػذم
يمكف أف تقبؿ بو إسرائيؿ إلى الكاجية :بينما تتراجع كجية النظر التي ترل أف السبلـ مع مصر كاقامة
كيػػاف فمسػػطيني "أقػػؿ مػػف دكلػػة" ضػػركرة لكجػػكد إسػرائيؿ ،تبػػرز بقػػكة كجيػػة نظػػر اليمػػيف اإلسػرائيمي التػػي
ترل األكلكية لمحفاظ عمى إسرائيؿ دكلة ييكدية ،دكف االضطرار إلى التنازؿ عف أم جػز مػف األرض.
داخميػػا ،بينمػػا المػػد اإلسػػبلمي يشػػكؿ
يػػؤمف نتنيػػاىك أف نزعػػة التحػػرر الػػكطني الفمسػػطيني تشػػكؿ تيديػ نػدا
ن
تيديدا خارجيان (محيسف.)4-2:2012 ،
ن
 .0الموقؼ المصري مف العدواف:
تػدرؾ جماعػة اإلخػكاف المسػمميف ،كىػػي تتػكلى قيػادة مصػر ممنمػػة بػرئيس الدكلػة الػدكتكر محمػػد
مرسي ما بعد النكرة ،كحقيقة النكايا اإلسػرائيمية ،كلمػا كانػت األعبػا االجتماعيػة كاالقتصػادية كالسياسػية
ػائبل ،كامكانيػػة التكصػػؿ فػػي السػػنكات
الداخميػػة التػػي تكاجييػػا جسػػيمة ،كفػػارؽ القػػكة بينيػػا كبػػيف إسػرائيؿ ىػ ن
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القادمػػة إلػػى تحػػالؼ إقميمػػي يجسػػر ىػػذه الفجػػكة ،شػػبو مسػػتحيمة ،فقػػد آنػػر الػػرئيس محمػػد مرسػػي إعػػبلف
التزامو باتفاقيات كامب ديفيد ،كممارسة سياسة االسترضا كالطمأنة إ از كؿ أطراؼ الصراع ،إسرائيؿ،
المقاكمػػة الفمسػػطينية ،كالسػػمطة الفمسػػطينية ،تباينػػت مطالػػب ىػػذه األط ػراؼ مػػف مصػػر الجديػػدة كتكاصػػؿ
ضغطيا أيضان.
إسػرائيؿ تريػػد كصػػاية سياسػػية عمػػى غ ػزة المفصػػكلة كالمنفصػػمة ككضػػعان أمنيػان ىادئ ػان فػػي سػػينا ،
كترغػػب حمػػاس فػػي فػػتح البكابػػة المصػرية لبلنػػدماج فػػي اإلقمػػيـ ،كالسػػمطة تريػػد اسػػتعادة كحػػدتيا ككاليتيػػا
عمػػى قطػػاع غ ػزة ،فػػي ىػػذه األننػػا  ،تفػػاقـ الكضػػع األمن ػي فػػي سػػينا  ،كالكضػػع اإلنسػػاني فػػي القطػػاع،
كعدكاف "عمكد السحاب" اندلعت عمى خمفية ىذا المشيد المعقد كالمربؾ ،كتمقى الرئيس المصرم رسػالة
كاض ػػحة :ىنػ ػػاؾ مػ ػػا ىػػػك أسػ ػكأ ،كسياسػ ػػة "االسترضػ ػػا كالطمأنػػػة كالكس ػػاطة" ل ػػـ تع ػػد تكفػػػي (محيسػػػف،
.)4:2012
 .8البيئة التفاوضية:
رأت إسرائيؿ أف سمكؾ حماس فػي قطػاع غػزة يقتػرب فػي أكجػو كنيػرة مػف سػمكؾ الدكلػة ،لناحيػة
مسػػؤكلية الحركػػة عػػف إدارة القطػػاع كتػػأميف سػػبلمة سػػكانو كمعاشػػيـ ،كىػػي مسػػألة لػػـ تغػػب عػػف تفكيػػر
إس ػرائيؿ التػػي طالبػػت الحركػػة خػػبلؿ مفاكضػػات التيدئػػة بػػأف تتحمػػؿ مسػػؤكلية منػػع إطػػبلؽ الص ػكاريخ
كاستمرار اليدنة القادمة (عامكس يادليف.)2012 ،
كما أف اقتراب مكعػد االنتخابػات اإلسػرائيمية التػي كانػت مقػررة فػي كػانكف نػاني /ينػاير ،2013
زاد مف تشدد كصرامة سمكؾ حزب الميككد الحاكـ الذم يعتمد عمى برنامج انتخابي يستند إلى االستقرار
كاألمػػف ،إضػػافة إلػػى أنػػو كػػاف قػػد تبمػػكر رأم فػػي إس ػرائيؿ عقػػب النػػكرات العربيػػة بضػػركرة عػػدـ السػػماح
لمكضع اإلقميمي الجديد بالحد مف قدرة إسرائيؿ عمى التصرؼ عسكريان ،كضػركرة التحػرؾ إلعػادة تنبيػت
قكاعد المعبة التي ستتحكـ بالشرؽ األكسط الناش ،،كلقيت إسرائيؿ دعما أمريكيان كأكركبيان كاضػحان خػبلؿ
عدكانيا.
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حيػػث أكػػد ال ػرئيس األمريكػػي بػػاراؾ أكبامػػا فػػي اتصػػاؿ مػػع رئػػيس الحككمػػة اإلس ػرائيمية بنيػػاميف
نتنياىك في  16تشريف الناني /نكفمبر  2012دعـ الكاليات المتحدة لحؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا
كعبر عف أسفو لسقكط الضحايا مف اإلسرائيمييف كالفمسطينييف (مكقع البيت األبيض.)2012 ،
ّ
كمػػا أعمػػف مجمػػس كز ار الخارجي ػػة لبلتحػػاد األكركبػػي ف ػػي  19تش ػريف النػػاني /ن ػػكفمبر 2012
إدانتو العنيفة لميجكـ الصاركخي الفمسطيني ضد إسرائيؿ معترفنػا بحقيػا فػي الػدفاع عػف مكاطنييػا ،لكنػو
م لمعنؼ (مكقع مجمس كز ار االتحاد األكركبي.)2012 ،
في الكقت نفسو دعا إلى كقؼ فكر ّ
إال أن ػػو ف ػػي إن ػػر المكالم ػػة الياتفي ػػة ب ػػيف الػ ػرئيس أكبام ػػا كالػ ػرئيس المص ػػرم محم ػػد مرس ػػي ف ػػي
 ،2012/11/19بػػدا كاضػػحان أف الكاليػػات المتحػػدة كانػػت تضػػغط عمػػى إس ػرائيؿ لتجنػػب تكسػػيع العمميػػة
العسكرية حيث كاف مف الكاضح أف عممية برية ستؤدل إلى كقكع عدد كبير مػف الخسػائر اإلسػرائيمية،
كستتسبب بإحراج مصر سياسيان كتعقيد عبلقاتيا مع الكاليات المتحدة (عكديد عيراف.)2012 ،
 .1المواقؼ التفاوضية:
تأسيسان عمى ما سبؽ برزت لدل إسػرائيؿ خػبلؿ المفاكضػات التػي أفضػت إلػى تفاىمػات اليدنػة
عدد مف المكاقؼ التفاكضية ،كمف أبرزىا:
 .3كقؼ إطبلؽ الصكاريخ مف ِقَبؿ حماس كالفصائؿ الفصائؿ الفمسطينية.

 .1كقؼ استيداؼ الجنكد اإلسرائيمييف عمى الشريط الحدكدم مف ِقَبؿ حماس كالفصائؿ الفمسطينية.
 .1حؽ إسرائيؿ في المطاردة الساخنة في حاؿ تعرضت لميجكـ أك كاف لدييا معمكمات عف ىجكـ.
فكر ،كأم أسمحة جديدة تعتبر خرقان لمتيدئة.
 .4كقؼ دخكؿ األسمحة إلى قطاع غزة ان
 .2أف يكػػكف المسػػتكل السياسػػي فػػي مصػػر (ممػػنبلن بػػالرئيس محمػػد مرسػػي) ىػػك الضػػامف ليػػذه االتفاقيػػة
كليس أجيزة األمف المصرية ،أم رعاية سياسية كليست أمنية.
تقيػػد حريػػة
فضػػمت االكتفػػا بتفاىمػػات شػػفكية ،كتجنػػب شػػركط مكتكبػػة ّ
كيشػػار إلػػى أف إس ػرائيؿ ّ
العمؿ العسكرم اإلسرائيمي فػي المسػتقبؿ أمػاـ الكاليػات المتحػدة كمصػر إذ إف كنيقػة مكتكبػة عمػى ىػذه
عرض رئ ػػيس ال ػػكز ار كحككمت ػػو لبلنتق ػػاد أم ػػاـ الػ ػرأم الع ػػاـ اإلسػ ػرائيمي ،غي ػػر أف الحككم ػػة
الش ػػاكمة س ػػتُ ّ
اإلسرائيمية في نياية المطاؼ كافقت عمى شركط مكتكبػة لػـ يػتـ التكقيػع عمييػا مػف قبػؿ جميػع األطػراؼ
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المعنيػػة ،حيػػث احػػتفظ كػػؿ طػػرؼ بنسػػخة مػػف ىػػذه الشػػركط أك "التفاىمػػات" التػػي تػػـ تكزيعيػػا رسػػميان فػػي
المػػؤتمر الصػػحفي بػػيف كزيػػر الخارجيػػة المصػػرم ككزيػرة الخارجيػػة األمريكيػػة ،فيمػػا اعتبػػر بػػديبلن لمتكقيػػع
ػي الػػذم لػػـ يكػػف الطرفػػاف الفمسػػطيني كاإلس ػرائيمي مسػػتعديف لػػو فػػي ذلػػؾ الكقػػت (نػػاحكـ برنيػػاع،
الخطػ ّ
.)2012

 .1نص تفاىمات التيدئة مع إسرائيؿ:
انتيػػى العػػدكاف إنػػر اتفػػاؽ أك تفاىمػػات لمتيدئػػة رعتػػو مصػػر ،كتػػـ إعبلنػػو خػػبلؿ مػػؤتمر صػػحفي
مشػػترؾ جمػػع كزيػػر الخارجيػػة المصػػرم ككزيػرة الخارجيػػة األمريكيػػة فػػي القػػاىرة ،مسػػا ،2012/11/22
كنص عمى ما يمي:
ّ
ػر كجػكان ضػد قطػاع غػزة بمػا فػي ذلػؾ االجتياحػات
ػر كبح ان
 .3تقكـ إسرائيؿ بكقؼ كؿ األعمػاؿ العدائيػة ب ان
كعمميات استيداؼ األشخاص.
 .1تقػػكـ الفصػػائؿ الفمسػػطينية بكقػػؼ كػػؿ األعمػػاؿ العدائيػػة مػػف غػزة تجػػاه إسػرائيؿ بمػػا فػػي ذلػػؾ إطػػبلؽ
الصكاريخ كاليجمات مف كعمى خط الحدكد.
 .1ف ػػتح المع ػػابر كتس ػػييؿ حرك ػػة األش ػػخاص كالبض ػػائع كع ػػدـ تقيي ػػد حرك ػػة الس ػػكاف أك اس ػػتيدافيـ ف ػػي
المناطؽ الحدكدية ،كالتعامؿ مع إج ار ات تنفيذ ذلؾ بعد  14ساعة مف دخكؿ االتفاؽ حيز التنفيذ.
 .4يتـ تناكؿ القضايا األخرل إذا ما تـ طمب ذلؾ.
كاتفؽ الطرفاف عمى تحديد ساعة الصفر لدخكؿ تفاىمات التيدئة إلى حيز التنفيذ ،مع حصػكؿ
مصر عمى ضمانات مف كؿ األطراؼ بااللتزاـ بما تـ االتفاؽ عميو ،كالتزاـ كػؿ طػرؼ بعػدـ القيػاـ بػأم
أفع ػػاؿ م ػػف ش ػػأنيا خ ػػرؽ التفاىم ػػات ،كف ػػي حال ػػة كج ػػكد أم مبلحظ ػػات ي ػػتـ الرج ػػكع إل ػػى مص ػػر راعي ػػة
التفاىمات لمتابعة ذلؾ( .صحيفة ىآرتس)2012 ،
الػػنص الكامػػؿ التفػػاؽ التيدئػػة بػػيف إس ػرائيؿ كحمػػاس (المقاكمػػة الفمسػػطينية) برعايػػة مباش ػرة مػػف
الػرئيس المصػػرم الػػدكتكر محمػػد مرسػػي فػػي مقػػر المخػػابرات العامػػة المص ػرية ،حيػػث تػػـ صػياغة اتفػػاؽ
التيدئة ،كالػذم جػا بشػكمو النيػائي بعػد حممػة عسػكرية إسػرائيمية طاحنػة بيػدؼ الترسػيـ النيػائي التفػاؽ
التيدئة.
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وقد جاءت بنود اًلتفاؽ بشكميا النيائي كما يمي:
 .3كقؼ إطبلؽ النار بشكؿ كامؿ.
 .1تتحمؿ حماس مسؤكلية إطبلؽ أم صاركخ مف قطاع غزة باتجاه إسرائيؿ.
 .1تمتػػزـ حمػػاس بمبلحقػػة أم فصػػيؿ أك مجمكعػػة تختػػرؽ التيدئػػة التػػي ستسػػتمر خمسػػة سػػنكات قابمػػة
لمتجديد.
 .4تنظر إسرائيؿ بمكضكع المعابر كتتعيد بإدخاؿ تحسينات إف استمرت التيدئة.
 .2إسرائيؿ ليا حؽ الرد في حاؿ أم خرؽ مف أية جية كانت التفاؽ التيدئة مف قطاع غزة.
 .6كقػػؼ عمميػػات تيريػػب السػػبلح عمػػى اف تقػػكـ حمػػاس بجمػػع السػػبلح النقيػػؿ مػػف قطػػاع غػزة كيكضػػع
بمسؤكلية قكة نبلنية مشرفة مككنة مف مصر كقطر كالكاليات المتحدة األمريكية.
 .7تعيدت حماس بضماف تنفيذ االتفاؽ كعدـ إطبلؽ أم صاركخ مف قطاع غزة.
 .8تعيد الرئيس المصرم محمد مرسي بكقؼ تيريب السبلح مف سينا إلى غزة.
 .9عدـ إطبلؽ الصكاريخ مف غزة إلى إسرائيؿ (معان.)2012 ،
 .2مكاسب األطراؼ األساسية:
مكاسب إسرائيؿ:
نالت إسرائيؿ العديد مف المكاسب مف العدكاف كتفاىمات كقؼ إطبلؽ النار كمف أبرزىا:
 .3كقؼ إطبلؽ الصكاريخ كالقذائؼ مف قطاع غزة.
 .1أنبتػػت إس ػرائيؿ قػػدرتيا عمػػى القيػػاـ بعػػدكاف كاسػػع مػػع االحتفػػاظ بالػػدعـ األمريكػػي كاألكركبػػي القػػكم
عمى الرغـ مف التطكرات اإلقميمية التي فرضيا الحراؾ العربي.
كمؤنر في تحقيػؽ ىػدؼ "الػردع" الػذم سػعت إليػو إسػرائيؿ
ان
دكر ميمان
 .1لعبت منظكمة "القبة الحديدية" ان
مػػف الناحيػػة العسػػكرية تحديػػدان ،إذ إنيػػا قممػػت مػػف الخسػػائر التػػي كػػاف مػف الممكػػف أف تتكبػػدىا ج ػ ار
الق ػػذائؼ كالصػ ػكاريخ الت ػػي تنطم ػػؽ م ػػف غػ ػزة ،كي ػ ّػدعي المس ػػؤكلكف اإلسػ ػرائيميكف أف القب ػػة الحديدي ػػة
سبب انخفاضان في عدد القتمى اإلسرائيمييف
اعترضت في المعدؿ  42بالمائة مف القذائؼ ،كأف ذلؾ ّ
(يديعكت أحرنكت.)1131 ،
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 .4نجاح القبة الحديدية –إف تأكد– قد يقمص مخاكؼ إسرائيؿ مف صكاريخ المقاكمة المبنانية ،كبالتالي
ربما يزيد مف قدرتيا عمى القياـ بعدكاف عمى إيراف في حاؿ تمقت مكافقة كاشنطف.
 .2تـ التكصؿ إلى اتفاؽ كقؼ إطبلؽ النار بمشاركة حماس ،عمى عكس إنيا إسرائيؿ بشػكؿ أحػادم
ليجكميا عمى غزة فػي كػانكف نػاني /ينػاير  ،2009نتيجػة قػرار األمػـ المتحػدة ( 1860ك ازرة الػدفاع
اإلسرائيمية.)1131 ،
 .6شمؿ اتفاؽ كقػؼ إطػبلؽ النػار ضػمانات أمريكيػة ،بػيف كػؿ مػف إسػرائيؿ كالكاليػات المتحػدة ،بالعمػؿ
عمى منع كصكؿ السبلح إلػى حمػاس فػي غػزة ،ممػا يشػير إلػى دكر متنػاـ لمكاليػات المتحػدة فػي أم
مكسبا إسرائيميان (يفتاح شابير.)2012 ،
أزمة تخص قطاع غزة كحماس مستقببل ،كىك ما يعد
ن
كقد تحدنت تقارير صحفية أف أكباما أخبر نتنياىك بأنو سيدعـ حؽ إسرائيؿ بالدفاع عف النفس
إذا انتُيػؾ كقػػؼ إطػػبلؽ النػػار ،كأف المسػػاعدات األمريكيػػة إلسػرائيؿ سػػتزداد ،بمػػا فػػي ذلػػؾ تقػػديـ التمكيػػؿ
اإلضػػافي لمقبػػة الحديديػػة كغيرىػػا مػػف األنظمػػة المضػػادة لمص ػكاريخ ،كأف الكاليػػات المتحػػدة ستسػػاعد فػػي
منع تيريب األسمحة إلى قطاع غزة (صحيفة ىآرتس باإلنجميزية.)2012 ،
فكتػػت فرصػػة إجػ ار حػكار مباشػػر مػػع جيػػات
كفػػي المقابػػؿ رأل بعػػض اإلسػرائيمييف أف إسػرائيؿ ّ
سياسػػية فػػي مصػػر ،كلػػيس مػػع جػػز مػػف أجيزتيػػا األمنيػػة مػػف أجػػؿ ترسػػيخ عبلقػػة سياسػػية مػػع النظػػاـ
الجدي ػػد ف ػػي مص ػػر برئاس ػػة محم ػػد مرس ػػي" ،كى ػػك م ػػا تجنب ػػو الط ػػرؼ المص ػػرم ًّ
كمي ػػا حي ػػث اقتص ػػرت
المفاكضات عمى الجانب األمريكػي (الػرئيس األمريكػي ككزيػرة الخارجيػة) (معيػد د ارسػات األمػف القػكمي
اإلسرائيمي.)2012 ،
 .3المشيد اإلسرائيمي اًلستراتيجي الحالي:
يػ ػػرل عػ ػػدد مػ ػػف المحممػ ػػيف اإلس ػ ػرائيمييف أف عمميػ ػػة الػ ػػردع الكاممػ ػػة ،التػ ػػي ّادعػ ػػت إس ػ ػرائيؿ أنيػ ػػا
اسػػتيدفتيا ،لػػـ تتحقػػؽ بسػػبب عػػدـ نجاحيػػا فػػي اسػػتيداؼ أىػػداؼ حيكيػػة لحركػػة حمػػاس فػػي غػزة ،منممػػا
دمػػر سػػبلح الجػػك اإلسػرائيمي الكنيػػر مػػف قػ ّػكة
حػػدث فػػي عػػدكاف لبنػػاف النانيػػة صػػيؼ عػػاـ  ،2006حيػػث ّ
المقاكمة المبنانية في بيركت ،كىك ما نشأ عنو ما بات يعرؼ بػ "تأنير الضاحية الجنكبية" فيما بعػد إال
أف إسرائيؿ تمكنت مف تحقيؽ ردع يمكف كصفو بػ "الردع غير المستقر" ،كلذا ظيرت دعكات لمسػمطات
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األمنيػػة اإلس ػرائيمية إلػػى تطػػكير منظكمػػة مكحػػدة كقكيػػة لػ ػ "ردع" حمػػاس مسػػتقببلن ،خاصػػة أف التػػردد فػػي
ق ػرار تفعيػػؿ الق ػكات البريػػة ،خػػبلؿ ىػػذا العػػدكاف ،أدل إلػػى زعزعػػة إمكانيػػة تحقيػػؽ الػػردع الحقيقػػي ضػػد
حماس (أفنير غكلكؼ.)2012 ،
 .4التوجيات اإلسرائيمية:
برزت مبلمح لمتكجيات اإلسرائيمية لمتعامؿ مع ممؼ قطاع غزة مف خػبلؿ الػدعكات إلػى تعزيػز
الػػردع بطػػرؽ مختمفػػة كرفػػع الحصػػار كمعاممػػة غ ػزة كدكلػػة تػػديرىا حمػػاس ،أك تكجيػػو ض ػربات قاسػػية
لحماس كتدعيـ السمطة في راـ اهلل ،مع تجنب العكدة الحتبلؿ القطػاع ،كمكافحػة تيريػب األسػمحة إليػو،
كضركرة حفاظ إسرائيؿ عمى قدرتيا في احتكا المكاجيات العسػكرية التػي تبػادر إلييػا فػي جبيػة كاحػدة،
ففي االتجاه األكؿ دعا غيك ار آيمند ،الرئيس األسبؽ لمجمس األمػف القػكمي اإلسػرائيمي ،إلػى التعامػؿ مػع
قطاع غزة عمػى أنػو دكلػة تحػت سػيطرة حركػة حمػاس ،كرفػع الحصػار البحػرم عنػو مقابػؿ كقػؼ إطػبلؽ
نار طكيؿ األمد.
كأف ى ػػذا االتف ػػاؽ ينبغ ػػي أف يك ػػكف بض ػػمانات مصػ ػرية بالمحافظ ػػة عم ػػى الي ػػدك كمن ػػع دخ ػػكؿ
األسػػمحة ،كأف يسػػمح لمػػدكؿ األعضػػا فػػي االتحػػاد األكركبػػي بإرسػػاؿ ب ػكاخر ترافقيػػا ق ػكات شػػرطة مػػف
ببلدىػػا إلػػى مينػػا غػزة ،كممػػا ييػػدؼ إليػػو ىػػذا التصػػكر ضػػماف أف يكػػكف لػػدل حمػػاس مػػا تخسػره إذا تػػـ
خ ػػرؽ كق ػػؼ إط ػػبلؽ الن ػػار ،كم ػػا رأل ع ػػامكس ي ػػدليف ،الػ ػرئيس الس ػػابؽ لش ػػعبة االس ػػتخبارات العس ػػكرية
"نظر إلى أف سمكؾ حماس في غزة يشبو سمكؾ الدكلة فإنو يتعيف عمػى إسػرائيؿ أف تسػتغؿ
(أماف) ،أنو
ان
ذلؾ لمطالبة الحركة بتحمؿ مسئكلياتيا".
إال أف ي ػػادليف ي ػػدعك إل ػػى أس ػػمكب مع ػػاكس لتحقي ػػؽ ذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ "أف تش ػػمؿ اإلس ػػتراتيجية
اإلس ػرائيمية تقػػديـ «ج ػػزرة» إلػػى العناصػ ػر المعتدلػػة ف ػػي السػػمطة الفمس ػػطينية مػػف أج ػػؿ تعزيػػز مك ػػانتيـ،
كتكجيػػو ضػربات قاسػػية جػػدان ضػػد العناصػػر اإلرىابيػػة المتطرفػػة الفمسػػطينية بيػػدؼ إضػػعافيا" .كأف تعمػػف
إسرائيؿ أف إطبلؽ صكاريخ باتجاه تؿ أبيب ىك "خط أحمر" ،مع تجنب العكدة عف قرار االنفصاؿ عػف
غزة ،الذم ش ّكؿ "عممية إستراتيجية ميمة خدمت أمف دكلة إسرائيؿ".
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إضافة لذلؾ ضركرة "إج ار بحث في إسرائيؿ حكؿ مدل تأنير عمميات عسكرية كنتائجيػا عمػى
انتخاب ػػات مس ػػتقبمية ف ػػي الس ػػمطة الفمس ػػطينية كاحتم ػػاالت المص ػػالحة الفمس ػػطينية" مقترحػ ػان اعتم ػػاد ن ػػبلث
استراتيجيات مركزية "لمنع تعاظـ قكة المنظمات ،كفػي مقػدمتيا حمػاس ،منػع دخػكؿ أسػمحة إلػى القطػاع
بكاسطة اجتياح برم ،كمياجمػة طػرؽ نقػؿ األسػمحة بػد نا مػف إيػراف كحتػى غػزة ،كايػداع ىػذه الميمػة بيػد
جية خارجية منؿ األمـ المتحدة" (معيد دراسات األمف القكمي اإلسرائيمي.)2-3 :2012 ،
كفي المقابؿ دعا يادليف إلى البحث في حجـ استخداـ القبة الحديدية عمى ضك تكمفتيا الكبيػرة
ػبيا ،مضػػيفا أف إس ػرائيؿ
( 50ألػػؼ دكالر كمفػػة إطػػبلؽ كػػؿ صػػاركخ) مقابػػؿ ص ػكاريخ تكمفتيػػا ضػػئيمة نسػ ن
نجحػػت منػػذ انتيػػا حػػرب عػػاـ " 1973فػػي احت ػكا المكاجيػػات العسػػكرية التػػي بػػادرت إلييػػا فػػي جبيػػة
كاحدة ،كىذا إنجاز اسػتراتيجي بػالغ األىميػة ،لكػف ال يجػكز بػأم حػاؿ مػف األحػكاؿ النظػر إليػو عمػى أف
أم ػػر مف ػػركغ من ػػو" .كأكض ػػح أف "مص ػػالح إس ػػتراتيجية كاتص ػػاالت ص ػػحيحة م ػػع دكؿ مج ػػاكرة ،كعممي ػػات
محػػدكدة النطػػاؽ ،كردع قػػكم تجػػاه منظمػػات إرىابيػػة منػػؿ حػػزب اهلل ،منحػػت الجػػيش اإلس ػرائيمي حريػػة
العمؿ في جبية كاحدة" ،كتجدر اإلشارة إلى أف إسرائيؿ معنية في المدل المتكسط بالضفة الغربية أكنر
مػػف عنايتيػػا بغػزة ،فػػإذا ضػػمنت إسػرائيؿ تيدئػػة طكيمػػة المػػدل فػػي غػزة ،فإنيػػا ستسػػتنمر ذلػػؾ فػػي الضػػفة
الغربيػ ػػة بمزيػػػد مػػػف االسػ ػػتيطاف ،كاسػػػتنمار اسػ ػػتمرار االنقسػ ػػاـ الفمسػ ػػطيني ،إلضػ ػػعاؼ طرفػػػي الخػ ػػبلؼ
الفمس ػػطيني كالحص ػػكؿ عم ػػى المزي ػػد م ػػف التن ػػازالت م ػػف قب ػػؿ الس ػػمطة الفمس ػػطينية ،الس ػػيما ف ػػي مكاض ػػيع
البلجئيف كالحدكد كالقدس(.الزيتكنة)2012 ،
 1.1.1تقديرات إسرائيؿ مف العدواف عمى قطاع غزة واألىداؼ المرجوة منو:
كػػاف ىػػدؼ العػػدكاف لمحاكلػػة معرفػػة مكقػػؼ مصػػر كردكد فعميػػا اتجػػاه إس ػرائيؿ خػػبلؿ العػػدكاف،
كذلؾ بعد فكز جماعة اإلخكاف المسمميف برئاسة مصر.
كعن ػػدما تكس ػػط الػ ػرئيس محم ػػد مرس ػػي ل ػػدل حرك ػػة المقاكم ػػة اإلس ػػبلمية (حم ػػاس) ع ػػاـ 2012
لمكصكؿ ليدنة عمقت مقاكمتيا لعممية عامكد السحاب اإلسرائيمية ،الذم كانت تختبر مكقؼ مصػر بعػد
النكرات العربية كمكقفيا مف العدكاف ،كانتقده بعػض أنصػار المقاكمػة الفمسػطينية مػف منطمػؽ أف حمػاس
كانػػت قػػد بػػدأت فػػي إظيػػار قػػكة كتحقيػػؽ انتصػػارات غيػػر متكقعػػة مػػف حيػػث قػػدرتيا عمػػى االسػػتمرار فػػي
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ضػػرب الص ػكاريخ فػػي إس ػرائيؿ كقتػػؿ عػػدد ،كلػػك قميػػؿ ،مػػف الجنػػكد اإلس ػرائيمييف ط ػكاؿ نمانيػػة أيػػاـ ،ممػػا
قدر مف االرتباؾ في األكساط اإلسرائيمية.
أحدث ان
ككانػػت حجػػة الناقػػديف لمػرئيس محمػػد مرسػػي آنػػذاؾ ىػػك أف شػػركط اليدنػػة التػػي رعاىػػا لػػـ تسػػفر
عف إنيا الحصػار عمػى غػزة بشػكؿ نيػائي ،فأسػفرت عػف اسػتمرار معانػاة الفمسػطينييف اقتصػاديا كأمنيػا
عمػػى المػػدل الطكيػػؿ ،رغػػـ أنيػػا أكقفػػت الكارنػػة اإلنسػػانية التػػي نتجػػت عػػف العمميػػة العسػػكرية اإلسػرائيمية
( 191شييدان فمسطينيان أغمبيـ مف المدنييف).
كانت كساطة الرئيس محمد مرسي لدل حركة حمػاس فػي نػكفمبر  2012نقطػة تحػكؿ جكىريػة
فػػي عبلقػػة النظػػاـ الػػذم ت أرسػػو بػػالمجتمع الػػدكلي كالقػػكل الغربيػػة العظمػػى ،كأدت إلػػى ازديػػاد قبػػكؿ تمػػؾ
القكل لرئيس ينحدر مف جماعة إسبلمية ،شكره الرئيس األمريكي أكباما كتحدث عف "شراكة كنيقة" بػيف
مصر كالكاليات المتحدة بعد أف كاف قبميا بأسابيع قميمة يصؼ مصر بأنيا ال ىي حميؼ كال ىي عدك.
(مدم مصر)2014 ،
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خالصة الفصؿ:
مع اقتػراب نيايػة عػاـ  ،2012قامػت إسػرائيؿ بعمميػة اغتيػاؿ ألبػرز قػادة القسػاـ فػي قطػاع غػزة
الشػػييد أحمػػد الجعبػػرم ،كالتػػي أشػػعمت عمػػى أنرىػػا عػػدكاف اسػػتمر لنمانيػػة أيػػاـ سػػقط فيػػو  191شػػييدان،
ك 1430إصػػابة ،ففػػي عصػػر يػػكـ ال اربػػع عشػػر مػػف شػػير نػػكفمبر ،قامػػت طػػائرات االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي
باغتيػػاؿ قائػػد كتائػػب القسػػاـ فػػي غ ػزة أحمػػد الجعبػػرم ،لتعمنيػػا بدايػػة عػػدكاف جديػػد عمػػى غ ػزة ،كاسػػتمر
العػػدكاف منػػذ ذلػػؾ التػػاريخ كحتػػى مسػػا يػػكـ  21نػػكفمبر ،بعػػد التكصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ تيدئػػة بػػيف الفصػػائؿ
الفمسطينية كاسرائيؿ برعاية مصرية ،كتحت شركط فرضتيا الفصائؿ.
ػاير كمختمفػان تمامػان لعػدكاف  2008حيػث كػاف رد المقاكمػة فيػو
ككاف العدكاف عمى قطاع غزة مغ ان
تمامػػا مػػع اإلس ػرائيمييف لكػػف
مػػنظـ كقصػػفت تػػؿ أبيػػب أيض ػان خػػبلؿ فت ػرة العػػدكاف حيػػث غيػػرت المعادلػػة ن
أعػػادت ق ػكات االحػػتبلؿ تنفيػػذ غاراتيػػا كعممياتيػػا كاسػػتيدافيا لممػػدنييف كالمنػػازؿ عمػػى حػػد س ػكا خػػبلؿ
العدكاف ،دكف أم اكتراث لمبادئ القانكف الدكلي.
كاستمرت قكات االحػتبلؿ خػبلؿ سػبتمبر بتنفيػذ غاراتيػا كعممياتيػا كاسػتيدافيا لممػدنييف كالمنػازؿ
مف خبلؿ غارات جكية متفرقة ،لكف كػاف التػدخؿ الػدكلي كاإلقميمػي فػي شػجب كاسػتنكار العػدكاف كزيػارة
كز ار الدكؿ العربية لقطاع غزة بمنابة الضربة النانية بعد رد المقاكمة عمى العدكاف "ككانت ىذه التيدئة
تؤسس لما ىك سياسي بعكس التيدئات األمنيػة السػابقة كالتػي كانػت ترعاىػا فقػط المخػابرات المصػرية"،
مبينا أف ىذه التيدئة رعاتيا دكليكف.
ن
إف ىدؼ الرعاة الدكلييف الذيف أشرفكا عمى ىػذه التيدئػة ،ىػك أف تمقػي األطػراؼ السػبلح جانبػان،
كتبدأ بحؿ مشاكميا مف خبلؿ المفاكضات.
حيػػث تأمػػؿ سػػكاف قطػػاع غػزة أف يكػػكف عػػاـ  2013خاليػان مػػف الحػػركب كاالعتػػدا ات كالقصػػؼ
المتكاصػػؿ ،كأف تسػػتمر التيدئػػة التػػي تػػـ االتفػػاؽ عمييػػا ،بعيػ نػدا عػػف سػػفؾ الػػدـ الفمسػػطيني ،كالػػذم اعتػػاد
عميو اإلسرائيميكف.
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المقدمة:
يعد العدكاف اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزة الذم بػدأ فػي النػامف مػف تمػكز (يكليػك) ،2014
ائيميا بػػ"الجرؼ الصػامد" ،كىػك المسػمى المقتػبس مػف الكتػاب المقػدس ليحمػؿ
كاصطمح عمػى تسػميتو إسػر ن
معنػػى التطيػػر كالصػػمكد العػػدكاف النالػػث عمػػى القطػػاع خػػبلؿ السػػنكات الخمػػس الماضػػية ،كلكنػػو يعتبػػر
العدكاف األخطر مػف حيػث األىػداؼ كالطمكحػات اإلسػرائيمية ،كمػف حيػث حجػـ الخسػائر كالتػدمير الػذم
لحؽ بالقطاع.
كمف حيث حجـ الخسائر عمى الجانب اإلسرائيمي ،كفشؿ الحككمة اإلسرائيمية في تكفير غطػا
سياسي يفسر أسػباب العػدكاف مػف ناحيػة ،كفشػميا فػي تحقيػؽ األىػداؼ مػف ناحيػة نانيػة ،كبالػذات ىػدؼ
القضا التػاـ عمػى قػدرات المقاكمػة الفمسػطينية ،كىػدؼ فػرض كاقػع سياسػي جديػد يقػكد إلػى عػزؿ قطػاع
غزة عف الضفة الغربيػة كتقػكيض تجربػة المصػالحة الفمسػطينية كافشػاؿ حككمػة التكافػؽ الػكطني ،دخمػت
المكاجية اإلسرائيمية  -الفمسطينية مرحمةن جديدةن مف التصعيد ،كصمت إلى حػ لد ش ّػف عػدكاف شػامؿ عمػى
قطػػاع غػزة ،بعػػد أف اسػػتغمت إسػرائيؿ قتػػؿ نبلنػػة مػػف مسػػتكطنييا فػػي منطقػػة الخميػػؿ فػػي الضػػفة الغربيػػة
المحتمة ،لتحقيؽ أىداؼ سياسية منؿ ضرب حركة حماس في الضفة الغربية ،كتيميش حككمة الكفػاؽ
الفمسػػطيني ،كالػػتخمص مػػف التزاماتيػػا السياسػػية الدكليػػة اتجػػاه السػػمطة الفمسػػطينية ،كاخفػػا التعنػػت فػػي
المفاكضات ،كتكنيؼ االستيطاف خمؼ ضباب الحرب عمى اإلرىاب".
أف ًّأي ػػا م ػػف فص ػػائؿ المقاكم ػػة الفمس ػػطينية ل ػػـ تُعم ػػف ،تبنيي ػػا عممي ػػة ْقت ػػؿ
كم ػػف الج ػػدير بال ػػذكر ّ
المسػػتكطنيف ،كلكػ ّػف إسػرائيؿ أصػ َّػرت عمػػى تحميػػؿ حركػػة حمػػاس مسػػؤكلية ىػػذه العمميػػة ،كنقمػػت المعركػػة
بمبادرتيػػا إلػػى غػزة ،كحاكلػػت أف تسػػتغؿ الكضػػع اإلقميمػػي ،كال سػػيما فػػي مصػػر ،فتُ ل
كجػػو ضػربةن عسػػكريةن
كلكف غزة َّ
ردت عمى العدكاف بتصميـ فاجأ حككمتي إسرائيؿ كمصر كأحرجتيما.
لمحركةّ ،
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 2.0المبحث األوؿ :البيئة اإلسرائيمية لمعدواف عاـ :8001
تأتي في مقدمة األىداؼ التي تسعى إسرائيؿ لتحقيقيا ،تكجيو ضػربة مؤلمػة لحركػة حمػاس فػي
الضفة الغربية كقطاع غزة ،فضبلن عف محاكلة تعطيؿ اتفاؽ المصالحة الذم تـ فػي مخػيـ الشػاط ،كتػـ
االتفاؽ فيو عمى تشكيؿ حككمة كالكفاؽ الكطني كافشاؿ أم نجاح ليذه الحككمة ،كنزع الشػرعية الدكليػة
التي حصمت عمييا حككمة الكفاؽ الفمسطينية.
كفي ىذا السياؽ قامػت إسػرائيؿ باعتقػاؿ أكنػر مػف ألػؼ فمسػطيني فػي الضػفة الغربيػة ،أغمبيػتيـ
مف ككادر حركة حماس كقياداتيا ،بمف فييـ أعضا في المجمس التشريعي كرؤسا بمديات ،كما قامت
بإعادة اعتقاؿ جميع أسرل حماس الذيف أُطمؽ سراحيـ في إطار صفقة اسػتعادة األسػير جمعػاد شػاليط،
كبدأت باتخاذ إج ار ات "قانكنية" شكمية إلعادتيـ إلى السجكف ليقضكا فييا أحكاميـ المؤبدة ،كاسػتيدفت
المؤسسػات الخيريػة،
عائبلتيـ ،ككذلؾ البنية التحتية المدنية لحركة حماس في الضفة الغربية ،بمػا فييػا
ّ
كاالجتماعية ،كالدينية ،كاإلعبلمية ،كالنقافية ،كاالقتصادية (مركز مدل.)1132 ،
اتخػػذت إس ػرائيؿ أكنػػر ىػػذه اإلج ػ ار ات قبػػؿ أف تنقػػؿ المعركػػة إلػػى غ ػزة كتباشػػر عػػدكانيا عمػػى
القطاع المحاصر عبر ضربات جكية متكررة طاكلػت أىػدافنا ككػكادر تابعػةن لحمػاس كغيرىػا مػف فصػائؿ
المقاكمػػة كفػػي غ ػزة  -كمػػا فػػي الضػػفة  -مارسػػت إس ػرائيؿ عقكبػػات ضػ ّػد المػػدنييف إلرغػػاميـ عمػػى "دفػػع
النمف" ،محاكلةن مف خبلليا ردعيـ عف تأميف حاضنة اجتماعية لمقاكمة االحتبلؿ ،كجرل التركيز عمػى
أف عػػائبلتيـ سػػتدفع الػػنمف نتيجػػة اختيػػارىـ
عػػائبلت الناشػػطيف ككػػكادرىـ فػػي رسػػالة سػػافرة إلػػييـ ُمفادىػػا ّ

ِ
جسدية لعدد كبير مف الناشطيف الفمسطينييف.
أيضا ،تصفيات
ّ
مقاكمة االحتبلؿ ،كارتُكبت ،ن

أف الحككمػػة اإلس ػرائيمية تمػػارس اإلرىػػاب حر ًّ
أف عمػػى حمػػاس
فيػػا ،ك ّأنيػػا افترضػػت ّ
كػػاف كاضػػحان ّ
بخرؽ إسرائيؿ اتفاؽ صفقة شػاليط ،كاتفاقيػة التيدئػة التػي جػرل التكصػؿ إلييػا
كالفصائؿ األخرل التسميـ ْ
مػػع حمػػاس فػػي عيػػد الػرئيس المصػػرم الػػذم تػػـ اإلطاحػػة بػػو الػػدكتكر محمػػد مرسػػي ،إنػػر العػػدكاف عمػػى
قطاع غزة في أكاخػر عػاـ  .2012كفػي ىػذه المػرة ،أص َّػرت إسػرائيؿ فػي المفاكضػات كاالتصػاالت غيػر
المباشرة التػي جػرت مػع حمػاس عبػر كسػاطات مختمفػة عمػى أف تقبػؿ حمػاس بػػ"التيدئة مقابػؿ التيدئػة"،
قائما قبؿ األزمة الراىنة كالتسميـ بما قامػت بػو ،كمػا سػكؼ تقػكـ
ن
بدال مف العكدة إلى الكضع الذم كاف ن
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ألم اتفاقيات متى شا ت ،كأينما شا ت ،قبؿ أف تكقؼ إطبلؽ النػار متػى شػا ت
بو
مستقببل مف خرؽ ل
ن
أيضا( .المركز العربي لؤلبحاث كالدراسات السياسية)1-1:2014 ،
 2.0.0ىيكمة الحكومة اإلسرائيمية قبؿ العدواف:
كانػػت الحككمػػة النالنػػة كالنبلنػػكف ممنمػػة ب ػرئيس الحككمػػة :بنيػػاميف نتنيػػاىك خػػبلؿ عػػاـ 2013-
حيث قد ُعرضت الحككمة عمى الكنيست يكـ  2013/03/18نـ منحتيػا الكنيسػت نقتيػا فػي ذات اليػكـ
نائبػػا ،كضػػـ
فػػي تمػػاـ السػػاعة ( 20:30النامنػػة كالنصػػؼ لػ ن
نائبػػا مقابػػؿ معارضػػة  48ن
ػيبل) بأغمبيػػة  68ن
المككنات التالية:
االئتبلؼ الحككمي لدل تشكيمو
ّ
ككانت الكتؿ مكزعة عمى تمؾ األعضا مع ترتيب الكز ار في داخؿ الحككمة اإلسرائيمية:
نائبا).
نائبا) .كتمة البيت الييكدم ( 12ن
نائبا) .كتمة ىناؾ مستقبؿ ( 19ن
 كتمة الميككد بيتنا ( 31نالمككنػات التاليػة :قائمػة كز ار
نائبا ،كضـ االئتبلؼ الحككمي لدل تشػكيمو
 كتمة الحركة ( 6نكاب) .نّ
الحككمة اؿ33 -
جدوؿ رقـ ( :)1تشكيمة الحكومة اإلسرائيمية الػ()11
اًلسـ
بنياميف نتنياىك

المنصب المكمؼ فيو

שם השר 

 رئيس الكز ارבנימין נתניהו   -كزير الخارجية
-

كزير اإلعبلـ كييكد الشتات

המשרד אחראי על 
ראש הממשלה שר החוץ
שר היהודים ההסברה
והתפוצות 

يتسحاؽ أىاركنككفيتش

יצחק
אהרונוביץ ' 

 -كزير األمف الداخمي

أكرم أكرباخ

אורי אורבך 

 -كزير شؤكف المكاطنيف القدامى שר לענייני ותיקי אזרחים 

غمعاد إرداف

גלעד ארדן 

השר לביטחון פנים ،

 -كزير حماية الجبية الداخمية

השר להגנתהעורף 
שר התקשורת 

أكرم أريئيؿ

אורי אריאל 

 -كزير البنا كاإلسكاف

שר הבינוי והשיכון 

نفتالي بينت

נפתלי גילה 

 كزي ػ ػ ػ ػ ػػر الص ػ ػ ػ ػ ػػناعة كالتج ػ ػ ػ ػ ػػارة שר התעשייה،והתעסוקה .
كالعمؿ.
השר לענייני דתות .
 كزير الشئكف الدينية.השר הממונה על ענייני

 -كزير االتصاالت

המסחר
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اًلسـ

שם השר 

المنصب المكمؼ فيو

המשרד אחראי על 

 كزيػ ػػر مكمػ ػػؼ بشػ ػػئكف أكرشػ ػػميـ ירושלים והתפוצות .القدس كالشتات.
ياعيؿ غرماف

יעל ז'רמן 

 -كزير الصحة

שר הבריאות 

مكشيو (بكغي) يعمكف

משה (בוגי )
יעלון 

 -كزير الدفاع

שר הביטחון 

مئير ككىيف

מאיר כהן 

 كزي ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الرف ػ ػ ػ ػ ػ ػػاه كالخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدمات שר הרווחה והשירותיםהחברתיים .
االجتماعية.

يسرائيؿ كاتس

ישראל כץ 

 -كزير المكاصبلت

שר התחבורה 

ليمكر ليفنات

לימור לבנת 

 -كزير النقافة كالرياضة

שרת התרבות והספורט 

يائير البيد

יאיר לפיד 

 -كزير المالية

שר האוצר 

عكزم النداك

עוזי לנדאו 

 -كزير السياحة

שר התיירות 

صكفا الندفير

יריד ארץ ספה   -كزير استيعاب القادميف الجدد

تسيبي ليفني

ציפי לבני 

 -كزيرة العدؿ

שר המשפטים 

غدعكف ساعر

גדעון סער 

 -كزير الداخمية

שר הפנים 

عمير بيرتس

עמיר פרץ 

 -كزير حماية البيئة

שר להגנת הסביבה 

يعقكب بيرم

יעקב פרי 

 -كزير العمكـ كالتكنكلكجيا

שר המדע והטכנולוגיה 

شام بيركف

תה ביירון 

 -كزير التربية كالتعميـ

שר החינוך 

سيمفاف شالكـ

סילבן שלום 

يكفاؿ شتاينتس

יובל שטייניץ 

يائير شامير

יאיר שמיר 

-

השרה לקליטת העלייה 

שר האנרגיה והמים 
كزير الطاقة كالمياه
كزيػ ػػر تط ػ ػػكير النق ػ ػػب كالجمي ػ ػػؿ שר לפיתוח הנגב והגליל 
השר לשיתוף פעולה אזורי 
كزير التعاكف اإلقميمي
השר לעניינים אסטרטגיים
كزير الشؤكف اإلستراتيجية
השר לענייני מודיעין 
كزير الشؤكف االستخباراتية

 -كزير الزراعة كالتنمية الريفية

שר החקלאות ופיתוח
הכפר 

عضكا( .مكقع رئاسة الكز ار اإلسرائيمية.)2014 ،
إجماال 22
كيضـ مجمس الكز ار
ن
ن
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 2.0.8قرار الكابينت المصغر اإلسرائيمي بشأف العدواف:
نش ػػرت القن ػػاة الناني ػػة العبري ػػة تفاص ػػيؿ النقاش ػػات الت ػػي دارت داخ ػػؿ المجم ػػس ال ػػكزارم المص ػػغر
لحككمة االحػتبلؿ اإلسػرائيمي (الكابينػت) ،إبػاف العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى قطػاع غػزة عػاـ  ،2014ككفػؽ
القناة العبرية فإف كزير التعميـ اإلسرائيمي “نفتالي بينيت” ككزير الخارجيػة كقتيػا “ليبرمػاف” ضػغطا عمػى
المجمػػس المصػػغر مػػف أجػػؿ بػػد العػػدكاف عمػػى قطػػاع غ ػزة لمحػػد مػػف خطػػر األنفػػاؽ ،رغػػـ التطمينػػات
المصرية بعدـ رغبة “حماس” بالتصعيد( .فمسطيف االف)1:2016 ،
ككشفت القناة العبرية (اإلسرائيمية) عف أف االجتمػاع األكؿ ألعضػا “الكابينيػت” ،جػرل خبللػو
تأكيد كزير الحرب السابؽ “يعالكف” كرئيس أركاف الجيش “غانتس” ،بعدـ رغبة “حماس” بالتصعيد”.
إال أف بينيت كليبرماف قاال سنصكت مع عممية محدكدة ،حيث تحدث بينت عف كجكد عشػرات
األنفػػاؽ كتخكفػات مػػف عمميػػة اسػػتراتيجية لحركػػة حمػػاس ،فػػإف نتنيػػاىك طمػػب مػػف يعػػالكف خطػػة لمحاربػػة
األنفػػاؽ حتػػى كلػػك أدل األمػػر لمتصػػعيد كاطػػبلؽ صػكاريخ ،أف االجتمػػاع األكؿ انتيػػى عمػػى ذلػػؾ كبػػدكف
ق اررات ،كانعقد “الكابينيت” مرة أخرل.
ككانت مصر قد أكصمت رسالة بأف حماس ضبطت األكضاع ،كتسا ؿ “بينيت” في االجتمػاع
النػػاني عػػف إذا مػػا اسػػتخدمت األنفػػاؽ كحػػدث أمػػر مشػػابو لمػػا حػػدث مػػع شػػاليط ،ككػػاف رد نتنيػػاىك أف
عممية برية ستجر “إسرائيؿ” الحػتبلؿ غػزة ،كقػاؿ يعػالكف“ :إذا لػـ نفعػؿ كنػذىب لعمميػة ضػد حمػاس لػف
تفعػػؿ االنفػػاؽ” ،كعػػاد بينيػػت كتسػػا ؿ“ :ىػػؿ باإلمكػػاف إعطائنػػا خطػػة تػػدمير األنفػػاؽ” ،ككػػاف رد نتنيػػاىك
عميو إف الجيش سيعالج األمر.
كعمى ىذا انتيى االجتماع الناني كفؽ القناة العبرية ،كبعدىا بأياـ انعقػد “الكابينيػت” الػذم كػاف
بانتظػػار رد الجػػيش حػػكؿ خطػػة مكاجيػػة األنفػػاؽ ،كقػػاؿ كقتيػػا مسػػئكؿ “الشػػاباؾ” بػػأف ىنػػاؾ نفػػؽ اختػػرؽ
الحدكد لكف ال نية لحماس لتنفيذ عممية استراتيجية ،كتسا ؿ “بينيت” مجددا“ :كيؼ تعرفػكف كىػؿ يكجػد
خطة؟” ،فقالكا نعـ كنحف نعمؿ إف تـ الخطر(.ىآرتس)2:2016 ،
كفي االجتماع الرابع ،كفؽ القناة العبرية النانية (اإلسػرائيمية) ،اسػتمر مكقػؼ الجػيش اإلسػرائيمي
بأف “حماس” ال تريد التصعيد أك استخداـ األنفاؽ ،كقاؿ نتنيػاىك“ :الضػربات الجكيػة ستصػعب الكشػؼ
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عف األنفاؽ” ،بعد ىذا السجاؿ تـ طرح خطة لـ يطمع عمييا “الكابينت” لمدفاع عف سػكاف المسػتكطنات
فػػي الجنػػكب مػػف األنفػػاؽ ،كفػػي االجتمػػاع التػػالي لػ ػ”الكابينيػػت” ،أصػػر “بينيػػت” عمػػى محاربػػة األنفػػاؽ
كنتنياىك كيعمكف ضد ذلؾ بسبب التطمينات المصرية.
فيما أكد مدير االستخبارات اإلسرائيمية إنو ال حاجة لتنفيذ عممية برية لمرد عمى االنفاؽ ،إال أف
اجتماعات “الكابينت” استخدـ “بينيػت” معمكمػات حصػؿ عمييػا مػف لػكا “جفعػاتي” فػي جػيش االحػتبلؿ
عف الكضع الميداني كاستخدميا لصياغة خطط.
كدخؿ سامي ترجماف قائد المنطقة الجنكبية كقتيػا فػي سػجاؿ مػع بينيػت كليبرمػاف حػكؿ الخطػة
التي يحمميا كعف القدرة عمى القضا عمى األنفاؽ ،كقاؿ “بينيت”“ :يجب أف ندخؿ إلى حرب برية مػف
أجؿ القضا عمى األنفاؽ” ،فيما قاؿ ليبرماف“ :يجب أف نحتؿ غػزة كاختيػار بػدائؿ عػف حمػاس لكنػو لػـ
يج ػػب ع ػػف سػ ػؤاؿ م ػػا ىػ ػي الب ػػدائؿ المقترح ػػة” ،كلفت ػػت القن ػػاة العبري ػػة الناني ػػة (اإلسػ ػرائيمية) أف ى ػػذا ك ػػاف
االجتماع األخير الذم نفذ عمى إنره العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ  2014كاستمرت  51يكمان
(سيـ االخبارية.)2016 ،
 2.0.1وجود بيئة حاضنة لمعدواف:
لمكقػػكؼ عمػػى األسػػباب الحقيقيػػة ليػػذا العػػدكاف ،البػػد أف نػػذكر ىػػذا العػػدكاف لػػيس جديػػدان بػػؿ ىػػك
حمقػػة متكاصػػمة مػػف حمقػػات االعتػػدا ات اإلس ػرائيمية عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني فػػي قطػػاع غ ػزة كالضػػفة
الغربيػػة كالشػػتات ،كقػػد سػػبقو عػػدكاناف شرسػػاف شػػنتيما إس ػرائيؿ عمػػى قطػػاع غ ػزة بػػيف عػػامي (-1118
 ،)1131كأف ىنػػاؾ بيئػػة حاضػػنة لمعػػدكاف أنشػػأتيا كعززتيػػا حككمػػة اليمػػيف المتطػػرؼ بزعامػػة بنيػػاميف
نتنياىك ،مف خبلؿ مجمكعة مف اإلج ار ات ميدت الطريؽ لشف العدكاف ،كتمنمت في:
 .3حال ػػة الجم ػػكد السياس ػػي ب ػػيف إسػ ػرائيؿ كالفمس ػػطينييف نتيج ػػة لتعن ػػر المفاكض ػػات بع ػػد رف ػػض إسػ ػرائيؿ
إطبلؽ سراح الدفعة الرابعة مف األسرم الفمسطينييف تطبيقان لخطة كيرم ،كاستمرار إسرائيؿ في بنا
المسػػتكطنات األمػػر الػػذم أخػػؿ العمميػػة التفاكضػػية بػػيف الط ػرفيف فػػي حالػػة مػػف الجمػػكد النػػاتج عػػف
الشؾ كالريبة المتبادليف.
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 .1اإلج ار ات التعسفية التي اتخذتيا إسػرائيؿ بعػد خطػؼ المسػتكطنيف النبلنػة فػي الخميػؿ ،كتمنمػت فػي
أعدادا كبيرة مف المكاطنيف في الضفة الغربية ،مما أدم إلى حدكث
حممة الدىـ كاالعتقاالت طالت
ن
مكاجيات مع قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي سقط فييا شيدا  ،كقد اعتبرت إسرائيؿ خطؼ المستكطنيف
مزدكجػػا ضػػرب
النبلنػػة بمنابػػة إعػػبلف حػػرب عمييػػا ،ككػػاف ىػػدؼ إس ػرائيؿ مػػف إج ار اتيػػا التعسػػفية
ن
حماس في الضفة الغربية كاضعاؼ السمطة الفمسطينية.
 .1إسرائيؿ ىي مف قاـ بانتياؾ متكاصؿ لتفاىمات  2012مف خبلؿ عدـ السماح لمصياديف في قطاع
ميبل المتفؽ عمييا كتقميصيا إلى نبلنػة أميػاؿ ،كاسػتمرار إطػبلؽ النػار
غزة الكصكؿ إلى مسافة  12ن
عمػػى المنػػاطؽ الزراعيػػة الحدكديػػة ،كعػػدـ السػػماح ألصػػحابيا بزراعتيػػا مػػع ت ػكالي عمميػػات التكغػػؿ
بالدبابات كالجرافات.
 .4اعتقاد إسرائيؿ بكجكد بيئة اإلقميمية كدكلية غير داعمة لممقاكمة (المسممي.)114:2014 ،
 2.0.1أسباب العدواف عمى قطاع غزة :2014
لػيس ىنػػاؾ عػػدكاف بػػدكف أسػػباب كاف كانػػت غيػػر ظػػاىرة أك معمنػػة ،فالبيئػػة التػػي سػػبقت العػػدكاف
ػداما بػيف الطػرفيف
أبانت أف التكتر الشديد في العبلقات بيف الفمسطينييف كاسرائيؿ سيحمؿ في طياتو ص ن
ال محػػاؿ ،لكػػف أحػ نػدا لػػـ يكػػف يتصػػكر أنػػو سػػيككف بيػػذا الحجػػـ ،فبػػدايات العػػدكاف لػػـ تكػػف تشػػير إلػػى أنػػو
سيصؿ إلى ىذا الحد مف الجنكف فيؿ كانت األسباب بيذه القكة لتبرير عدك نانا بيذا الحجـ ككانت ىناؾ
أسباب غير معمنة في الحقيقة جا ت عمى النحك التالي:
 .3إف الحككمة الحقيقية المتطرفػة فػي إسػرائيؿ أرادت معاقبػة الفمسػطينييف عمػى تشػكيؿ حككمػة التكافػؽ
الكطني ،فيي الدكلة الكحيػدة فػي العػالـ التػي عارضػت تشػكيؿ ىػذه الحككمػة حيػث أكػد نتنيػاىك فػي
تصريحات لو إنو "عمى عباس أف يختػار بػيف حمػاس أك السػبلـ مػع إسػرائيؿ" ،كاتبػع ذلػؾ بخطػكات
عقابية ضد السمطة الفمسطينية تمنمت بتأخير تحكيؿ أمكاؿ الضرائب لمسمطة الفمسطينية.
 .1تريػػد إس ػرائيؿ تحجػػيـ ق ػػدرات المقاكمػػة فػػي قط ػػاع غ ػزة ،فقػػد اسػػتغمت إسػػرائيؿ حادنػػة خطػػؼ كقت ػػؿ
المسػػتكطنيف النبلنػػة فػػي الخميػػؿ لتييئػػة األجػكا لعػػدكاف كاسػػع عمػػى حمػػاس فػػي قطػػاع غػزة ،بعػػد أف
استيدفت عناصرىا في الضفة الغربية ،كذلؾ بيدؼ الكقػكؼ عمػى حجػـ تسػميح المقاكمػة فػي قطػاع
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محميػػا
غ ػزة كماىيػػة األسػػمحة المتطػػكرة التػػي حصػػمت عمييػػا س ػكا ن مػػف الخػػارج أك مػػا يػػتـ تصػػنيعو ن
كمعرفة حجـ المجزكف مف السبلح كأماكف تكاجده.
 .1أرادت إسرائيؿ قكة الردع مع المقاكمة فػي قطػاع غػزة كذلػؾ عػف طريػؽ إحػداث أكبػر قػدر مػف القتػؿ
كالتدمير في البنية التحتية كاالقتصادية في قطاع غزة ،معتمدة عمى تجربة سابقة مع حػزب اهلل فػي
عػػدكاف تمػػكز  ،2006التػػي تعتبرىػػا إس ػرائيؿ نجحػػت فػػي إعػػادة قػػكة الػػردع لمجػػيش اإلس ػرائيمي فػػي
معادلة الصراع مع حزب اهلل (المسممي.)337-115:2014 ،
 2.0.2أىدؼ العدواف:
يمكف االفتراض أف إسرائيؿ دخمػت معركػة غػزة مػف دكف تحديػد ىػدؼ كاضػح لمعػدكاف ،ككػذلؾ
مػػف دكف تحديػػد اسػػتراتيجية كاضػػحة لمخػػركج منيػػا ،أك األىػػداؼ التػػي تبغػػي تحقيقيػػا ،كقػػد انعكػػس ىػػذا
األمر عمى الخطط كالتكتيكات العسكرية في مختمؼ مراحؿ المعركػة ،كأدل فػي بػدايتيا إلػى عػزؿ نائػب
كزيػػر الػػدفاع دانػػي داتػػكف بسػػبب انتقاداتػػو كيفيػػة إدارتيػػا ،كمػػا أدل فػػي نيايتيػػا إلػػى جػػدؿ داخمػػي كبيػػر،
كاحباط في صفكؼ الجميكر كالطبقػة السياسػية ،كشػعكر بػأف الجكلػة انتيػت مػف دكف تحقيػؽ أم إنجػاز
ميـ.
بدأ العدكاف بذريعة معاقبة المقاكمػة عمػى خطػؼ المسػتكطنيف النبلنػة فػي الضػفة الغربيػة ،كالػرد
عم ػػى س ػػقكط بع ػػض الق ػػذائؼ عم ػػى غ ػػبلؼ غػ ػزة ،ض ػػمف اعتق ػػاد ارس ػػخ ب ػػأف عم ػػى إسػ ػرائيؿ أف تس ػػتغؿ
التطكرات األخيرة في المنطقػة كحالػة العزلػة كالحصػار التػي تعيشػيا المقاكمػة عامػة ،ك"حمػاس" خاصػة،
مف أجؿ إحداث تغيير جذرم في كضع القطػاع ،كت ارفػؽ العػدكاف مػع تحػذيرات مػف كزيػر الػدفاع كرئػيس
األركاف اإلسرائيمييف مف مغبة الخضكع لضغكط اليميف اإلسرائيمي ،كتـ تبني خطة تقػكـ عمػى التصػعيد
المتدرج ،كعمى أف يككف اليدؼ المعمف لمعمميػة ىػك تكجيػو ضػربة قاسػية إلػى المقاكمػة ،كتحقيػؽ الػردع،
كمنػػع المقاكمػػة مػػف إعػػادة بنػػا قػػدراتيا العسػػكرية ،كذلػػؾ انطبلق ػان مػػف الفرضػػية القائمػػة إنػػو فػػي ض ػػك
الحصار كتدمير األنفاؽ ،سيككف مف الصعب ترميـ ما تضرر مف ىذا المنطمؽ.
شممت الخطة :ضرب قكاعد الصكاريخ كأمػاكف تخزينيػا كتصػنيعيا تسػديد ضػربة إلػى قيػادات
المقاكمة كأعضائيا كبنيتيا إعادة اليدك إلى الجنكب إلحاؽ أضرار بالبنى التحتيػة لممقاكمػة تفػكيض
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المجتمع الدكلي نزع سبلحيا ،لكف خبلؿ العدكاف نشأت أىداؼ جديده منؿ :استعادة جنث الجنكد منػع
المقاكمة مف تحقيؽ إنجاز السعي لتعاكف إقميمي مع دكؿ الجكار تدمير األنفاؽ اليجكميػة .كبعػد ذلػؾ
تراجعت قائمة األىداؼ بعد فشؿ إسػرائيؿ فػي كقػؼ القصػؼ الصػاركخي الػذم تطمقػو المقاكمػة ،إلػى مػا
أطمؽ عميو "كي الكعي" ،نـ إلى استخداـ فائض القكة اليائؿ كالتػدمير الشػامؿ ،لتحقيػؽ اليػدؼ األخيػر،
كىك "ىدك في مقابؿ ىدك " ،كسط التيديد بإعادة احتبلؿ القطاع ،أك شف حرب استنزاؼ تتسبب بإنيا
سمطة "حماس" كتسميـ القطاع إلى السمطة الفمسطينية عبر تحالؼ إقميمي كدكلي  ،بعد أف كػاف ضػرب
حككمة الكفاؽ الكطني مف األىداؼ األكلى المعركفة لمعدكاف( .الطاىر.)37-33:2014 ،
 2.0.3أىداؼ التصعيد اإلسرائيمي:
تأتي في مقدمة األىداؼ التي تسعى إسرائيؿ إلى تحقيقيػا ،تكجيػو ضػربة مؤلمػة لحركػة حمػاس
في الضفة الغربية كقطاع غزة ،فضبلن عف محاكلة تعطيؿ اتفاؽ المصالحة ،كنزع الشرعية الدكليػة التػي
حصمت عمييػا حككمػة الكفػاؽ الفمسػطينية .كفػي ىػذا السػياؽ ،اعتقمػت إسػرائيؿ أكنػر مػف ألػؼ فمسػطيني
ف ػػي الض ػػفة الغربي ػػة ،أغمبي ػػتيـ م ػػف كػ ػكادر حرك ػػة حم ػػاس كقياداتي ػػا ،بم ػػف ف ػػييـ أعض ػػا ف ػػي المجم ػػس
التشريعي كرؤسا بمديات.
كما أعادت اعتقاؿ جميع أسرل حمػاس الػذيف أُطمػؽ سػراحيـ فػي إطػار صػفقة اسػتعادة األسػير
جمعػػاد شػػاليط ،كبػػدأت باتخػػاذ إج ػ ار ات "قانكنيػػة" شػػكمية إلعػػادتيـ إلػػى السػػجكف ،ليقض ػكا فييػػا أحكػػاميـ
المؤبدة ،كاستيدفت عائبلتيـ ،ككذلؾ البنية التحتية المدنيػة لحركػة حمػاس فػي الضػفة الغربيػة ،بمػا فييػا
المؤسسات الخيرية ،كاالجتماعية ،كالدينية ،كاإلعبلمية ،كالنقافية ،كاالقتصادية.
ّ
كاتخػػذت إسػرائيؿ أكنػػر ىػػذه اإلجػ ار ات ،قبػػؿ أف تنقػػؿ المعركػػة إلػػى غػزة ،كتباشػػر عػػدكانيا عمػػى
القطػػاع المحاصػػر بض ػربات جكيػػة متكػػررة ،طاكلػػت أىػػدافنا كك ػكادر تابع ػةن لحمػػاس كغيرىػػا مػػف فصػػائؿ
المقاكمػػة .كفػػي غ ػزة -كمػػا فػػي الضػػفة -مارسػػت إس ػرائيؿ عقكبػػات ضػ ّػد المػػدنييف ،إلرغػػاميـ عمػػى "دفػػع
النمف" ،محاكلةن مف خبلليا ردعيـ عف تأميف حاضنة اجتماعية لمقاكمة االحتبلؿ.
أف عػائبلتيـ
كجرل التركيز عمػى عػائبلت الناشػطيف ككػكادرىـ ،فػي رسػالة سػافرة إلػييـُ ،مفادىػا ّ

جسدية لناشػطيف فمسػطينييف
ستدفع النمف ،نتيجة اختيارىـ مقاكمة االحتبلؿ ،كارتُ ِكبت ،أيضان ،تصفيات
ّ
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أف الحككمػػة اإلسػرائيمية تمػػارس اإلرىػػاب حر ًّ
أف عمػػى حمػػاس
فيػػا ،ك ّأنيػػا افترضػػت ّ
كنيػريف ،كػػاف كاضػ نػحا ّ
بخرؽ إسرائيؿ اتفاؽ صفقة شػاليط ،كاتفاقيػة التيدئػة التػي جػرل التكصػؿ إلييػا
كالفصائؿ األخرل التسميـ ْ
مع حماس في عيد الرئيس المصػرم المعػزكؿ ،محمػد مرسػي ،إنػر العػدكاف عمػى قطػاع غػزة فػي أكاخػر
عاـ .2012
كفػػي ىػػذه الم ػرة ،أصػ َّػرت إس ػرائيؿ فػػي المفاكضػػات كاالتصػػاالت غيػػر المباش ػرة التػػي جػػرت مػػع
ػدال مػػف العػػكدة إلػػى
حمػاس ،عبػػر كسػػاطات مختمفػػة ،عمػػى أف تقبػػؿ حمػػاس ب ػ "التيدئػػة مقابػػؿ التيدئػػة" ،بػ ن
مستقببل مف خرؽ
قائما قبؿ األزمة الراىنة كالتسميـ بما قامت بو ،كما سكؼ تقكـ بو
ن
الكضع الذم كاف ن
ألم اتفاقيات متى شا ت ،كأينما شا ت ،قبؿ أف تكقؼ إطبلؽ النار ،متى شا ت أيضان.
ل
تمسكت حماس بمكقفيا الداعي إلى احتراـ بنكد صفقة شاليط كالتيدئة مف العاـ  ،2012كحقّيا
ّ
اجتنابػػا لمتصػػعيد عبػػر إطػػبلؽ عػػدد محػػدكد مػػف
فػػي الػػرد عمػػى العػػدكاف ،كاف بػػدأ الػػرد بػػكتيرة منخفضػػة،
ن
الصػكاريخ مػػف قطػاع غػزة فػي اتجػػاه إسػرائيؿ .أمػػا فػي إسػرائيؿ ،فقػد تنافسػػت أحػزاب االئػػتبلؼ الحكػػكمي
في إبراز سمككيا العدكاني تجاه الفمسطينييف.
كقػ ّػرر المجمػػس الػػكزارم المصػػغر تكسػػيع نطػػاؽ العػػدكاف عمػػى قطػػاع غػزة بيػػدؼ إرغػػاـ حمػػاس
عمػػى قبػػكؿ التيدئػػة مػػف دكف مقابػػؿ ،كمحاكل ػةن لفػ ْػرض كاقػػع جديػػد ،كبعػػد سػػتة اجتماعػػات متتاليػػة ،قػ َّػرر
لشف ىجػكـ كاسػع عمػى غػزة،
المجمس الكزارم لمشؤكف األمنية دعكة  40ألفان مف جنكد االحتياط،
ن
تمييدا ّ
أقر أيضان ،اتخاذ جميع التدابير عمى صعيد الجبية الداخمية اإلسرائيمية ،احتراسان مف نتائج استمرار
كما َّ
العاـ اإلسرائيمي لمكاجية بعيدة المدل( .المركػز العربػي
العدكاف فترةن طكيمةن ،بما في ذلؾ تحضير الرأم ّ
لؤلبحاث كدراسة السياسات)14-1:2014 ،
 2.0.4السياؽ الميداني :ضبط التصعيد
جا العدكاف الحػالي عقػب تصػعيد تػدريجي خاضػتو إسػرائيؿ كحمػاس منػذ أسػابيع ،فكػاف سػبلح
الجػػك اإلس ػرائيمي يقصػػؼ أىػػدافنا مختمف ػةن فػػي قطػػاع غ ػزة ،فػػي حػػيف كانػػت حمػػاس كبػػاقي الفصػػائؿ تػػرد
ػكمتر ،كقػػد حػػرص الجانبػػاف ،فػػي مػػا يبػػدك ،عمػػى عػػدـ
بص ػكاريخ محػػدكدة ،ال يزيػػد مػػداىا عمػػى  40كيمػ ان
تصػػعيد المكقػػؼ لكػ ْػف ،بعػػد اسػػتباحة الضػػفة الغربيػػة ،باغػػت الجػػيش اإلس ػرائيمي مقػػاتمي حمػػاس ،مسػػا
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األحد السادس مف تمكز /يكليك ،في مدينة رفػح جنػكب قطػاع غػزة ،بقصػؼ ُمكنَّػؼ أسػفر عػف استشػياد

ستَّة منيـ دفعةن كاحدةن ما اسػتدعى ردكد فعػؿ قكيػة مػف جيػة كتائػب القسػاـ ،التػي لػـ يتػأخر َّ
ردىػا عمػى
اغتياؿ ككادرىا.
ففػػي مس ػػا الي ػػكـ الت ػػالي ( 7تم ػػكز /يكلي ػػك) ،فػػي أنن ػػا س ػػاعة اإلفط ػػار ،أمط ػػرت المس ػػتكطنات
اإلسػرائيمية الجنكبيػػة برشػػقات صػػاركخية ،ىػػي األكنػػر غػ ازرةن منػػذ انتيػػا عػػدكاف  ،2012فقػػد زادت عمػػى
ػاركخا مػػف عيػػار "ىػػاكف" ،ك"قسػػاـ" ،ك"غ ػراد" ،كلػػـ تمػ ِ
ػض سػػاعات قميمػػة ،حتػػى أعمنػػت
 70قذيف ػةن كصػ ن
سمتيا "الجرؼ الصامد" ،فبدأتيا بقصؼ كبير لعشرات األىػداؼ
إسرائيؿ انطبلؽ حممتيا العسكرية التي َّ
كالمكاق ػػعًّ ،
ردا عم ػػى اس ػػتيداؼ حم ػػاس الم ػػدف الجنكبي ػػة (س ػػديركت ،كعس ػػقبلف ،كبئ ػػر الس ػػبع ،كنتيف ػػكت،
كأكف ػػاكيـ ،كنيرع ػػاـ) م ػػا جع ػػؿ نح ػػك رب ػػع س ػػكاف إسػ ػرائيؿ يقض ػػكف س ػػاعات طكيمػ ػةن ف ػػي المبلج ػػ .،كق ػػد
اسػػتخدمت حمػػاس ص ػكاريخ متكسػػطة المػػدل فقػػط بعػػد أف بػػدأت إس ػرائيؿ بقصػػؼ بيػػكت الفمسػػطينييف.
(مجمة المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات)3:2014 ،
 2.0.5نتائج العدواف عمى قطاع غزة:
كحسػػنتيا مػػف النػػاحيتيف،
أمػػا حركػػة حمػػاس ،كاصػػمت إطػػبلؽ رشػػقات الص ػكاريخ التػػي صػ ّػنعتيا َّ
ّ

النكعيػػة ،مػػف ذلػػؾ ّأنيػػا تصػػؿ إلػػى العش ػرات ًّ
يكميػػا مػػا سيشػػؿ الحيػػاة فػػي منػػاطؽ أكسػػع مػػف
الكميػػة ك ّ
ّ
أف الحركػػة أطالػػت مػػدل صػكاريخيا ،ليصػػؿ مجمػػكع اإلسػرائيمييف الػػذيف سػػيككنكف فػػي
إسػرائيؿ ،كالسػػيما ّ
مرمى صكاريخيا إلى نحك خمسة مبلييف إسرائيمي.
كمػػا أنيػػا سػػتمجأ ،إلػػى جانػػب إطػػبلؽ الصػكاريخ ،إلػػى تنفيػػذ عمميػػات مسػػمحة ،باسػػتيداؼ الجنػػكد
اإلس ػرائيمييف المػ ػرابطيف عم ػػى ح ػػدكد غػ ػزة الشػ ػرقية كالشػػمالية كالجنكبي ػػة ،كذل ػػؾ ب ػػإطبلؽ ق ػػذائؼ مض ػػادة
لمدركع ،مع العمؿ عمى تعكيؽ عمؿ سبلح الجك اإلسرائيمي مف خبلؿ المضادات الجكيػة مػا قػد يجعػؿ
أمر أكنر صعكبةن.
ميمة الطيراف اإلسرائيمي المتمنلمة باستيداؼ ككادر الحركة كاغتياليـ نا
ّ
ُيضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ إمكػػاف تنفيػػذىا عمميػػات نكعي ػةن ،كمػػا حصػػؿ فػػي قاعػػدة زيكػػيـ التابعػػة لسػػبلح
ماؿ غزة عمى شاط ،عسقبلف ،كفي تفجير نفؽ أسػفؿ معبػر كػرـ أبػك سػالـ جنػكب
البحرية اإلسرائيمي ش َ
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أف حركػة حمػاس
غزة .بؿ ربما تنفّذ عمميات أخرل مختمفة إف تكاصؿ العدكاف اإلسرائيمي ،مػف الكاضػح ّ

لـ تُ ِ
ضع كقتنا في الفترة بيف عامي .2013 -2011

فقػػد اسػػتغمَّت مرحمػػة النػػكرة المص ػرية ،مػػا قبػػؿ النػػكرة المضػػادة عػػاـ  ،1131لتحسػػيف تسػػميحيا

بطريقػػة َّ
نكعيػػة ،كتطػػكير تقنيػػات صػػناعة صػكاريخ محميػػة ،كخبلفػان لمػػا تنشػره كسػػائؿ اإلعػػبلـ اإلسػرائيمية
التػػي تخمػػط بػػيف ص ػكاريخ حركػػة حمػػاس كغيرىػػا مػػف الفصػػائؿ ،فػػإف غالبيػػة الص ػكاريخ التػػي تسػػتخدميا
حركػػة حمػػاس تحديػ نػدا ،بمػػا فييػػا تمػػؾ الطكيمػػة المػػدل ،قػػد صػػنعت فػػي القطػػاع (مجمػػة المركػػز العربػػي
لؤلبحاث كدراسة السياسات.)2-4 :2014 ،
 2.0.6مخاوؼ إسرائيؿ مف اتفاؽ المصالحة بيف حركة حماس وحركة فتح:
فكػػاف ىن ػػاؾ دكاف ػػع ل ػػدل حركػػة ف ػػتح كحرك ػػة حم ػػاس لتكقيػػع اتف ػػاؽ المص ػػالحة بس ػػبب التغيػػرات
اإلقميمية كالدكلية المتتالية ،كسنتحدث عف تمؾ الدكافع لكمي الطرفيف كالمخاكؼ اإلسرائيمية منيا أيضا.
 2.0.00دوافع التوقيع عمى اتفاؽ الشاطئ:
رغـ أف ىناؾ عكامؿ اختبلؼ بػيف فػتح كحمػاس مػا ازلػت حاضػرة كالعديػد مػف مبػررات اسػتمرار
االنقساـ ما زالت قائمة ،إال أف دكافع عديدة قادت إلى التكقيع اتفاؽ الشاط ،سنتحدث عنيا بالتالي:
أ -دوافع حركة فتح:
 .3انسػداد األفػػؽ مجػددان أمػػاـ مسػار التسػػكية السػػممية نتيجػة لمتطػػرؼ "اإلسػرائيمي" كاالنحيػػاز األمريكػػي،
مما قد يجبر فتح عمى إدخاؿ تعديبلت كبيرة عمى نيجيا السياسي.
 .1سعي فتح إلى معالجة األزمات التنظيميػة الداخميػة خصكصػان المرتبطػة بقطػاع غػزة كالشػتات ،إذ لػـ
تنجح فتح في إعادة بنا مؤسسػاتيا التنظيميػة فييمػا بالشػكؿ الػذم ترجػكه ،ككػذلؾ فإنيػا تسػعى إلػى
التصدم لمحاكالت النائب محمد دحبلف لمعاكدة ممارسة دكر قيادم داخؿ فتح.
 .1تعزيػ ػػز شػ ػػرعية منظمػ ػػة التحريػ ػػر الفمسػ ػػطينية كال ػ ػرئيس محمػ ػػكد عبػ ػػاس فػ ػػي تمنيػ ػػؿ كقيػ ػػادة الشػ ػػعب
الفمسطيني.
 .4اسػػتنمار مػػا تعتقػػد فػػتح أنػػو لحظػػة ضػػعؼ تمػػر بيػػا حمػػاس نتيجػػة الحصػػار الخػػانؽ مػػف الطػػرؼ
المصرم عمى قطاع غزة ،كنتيجة المكجة الكاسعة التي تستيدؼ "اإلسبلـ السياسي في المنطقة".
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ػتنادا إلػى العديػد
 .2االعتقاد بأف االنتخابات المزمع عقدىا بعد سػتة أشػير سػتككف فػي صػالح فػتح ،اس ن
مف المعطيات كاستطبلعات الرأم.
 .6إعػػادة االعتبػػار لصػػكرة حركػػة فػػتح الكطنيػػة ،التػػي تضػػررت ج ػ ار سػػمكؾ األجي ػزة األمنيػػة كالتنسػػيؽ
األمني مع االحتبلؿ كانسداد األفؽ السياسي.
 .7رغبة الرئيس محمكد عباس الشخصية في إنيا حقبتو السياسية بعمؿ كطني نكعي ،كبالػذات عمػى
صعيد ترتيب البيت الفمسطيني.
كميػػا مػػف المشػػيد ،بػػالرغـ ممػػا تعرضػػت لػػو مػػف ضػػغكط داخميػػة
 .8عػػدـ القػػدرة عمػػى إقصػػا حمػػاس ن
كخارجية.
ب -دوافع حركة حماس:
 .3تضاؤؿ األمؿ في تغيير إيجابي في البيئة اإلستراتيجية المحيطة بفمسطيف ،يدعـ برنػامج المقاكمػة،
الذم تمنمو حركة حماس.
 .1تفكؾ "محكر الممانعة" الداعـ لممقاكمة الفمسطينية ،كانقطاع الدعـ السكرم ،كتراجع الدعـ اإليراني.
 .1محاكلة إخراج قطاع غزة مف حالة الحصار الذم ازداد قسكة بعد االنقبلب الذم حدث في مصر.
 .4إعادة االعتبار لدكر الضفة الغربية في التصدم لبلحتبلؿ كاالستيطاف كالتيكيد.
 .2الضغط مف أجؿ إعادة بنا كتطكير منظمة التحرير الفمسطينية عبر مشاركة حماس كالجياد كبما
يضمف شراكة سياسية في القرار الكطني الفمسطيني.
 .6الشػعكر بػػأف ىػذا قػػد يكػكف كقتػان مناسػبان لبلتفػػاؽ مػػع حركػة فػػتح ،التػي تعػػاني مػف أزمػػة إدارة السػػمطة
الفمسطينية ،كأزمة مسار مفاكضات التسكية السممية ،كمف أزماتيا الداخمية.
 .7اطمئنػػاف حمػاس إلػػى قكتيػػا الذاتيػػة ،كاالعتقػػاد بػػأف لػػدييا مػػف الحضػػكر الشػػعبي الكاسػػع فػػي الػػداخؿ
أم طػػرؼ فمسػػطيني غيػػر قػػادر
كالخػػارج ،كمػػف القػػكة العسػػكرية كالتنظيميػػة فػػي قطػػاع غػزة مػػا يجعػػؿ ّ
عمى إقصائيا عف المشيد السياسي.
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 2.0.00الموقؼ الدولي مف اتفاؽ المصالحة:
ل ػـ تسػػتعجؿ القػػكل الغربيػػة الت ارجػػع عػػف شػػركط الرباعيػػة فػػي التعامػػؿ مػػع الحككمػػة الفمسػػطينية
(السمطة الفمسػطينية كمنظمػة التحريػر بشػكؿ عػاـ) ،كمػف المتكقػع أف يػتـ السػككت عػف االتفػاؽ ،بالػذات
مف القكل الغربية ،إذا ما قاد لتعزيز المسػار السياسػي الػذم تدعمػو ىػذه القػكل (حػ ّؿ الػدكلتيف ،كتيمػيش
كحذر ،كقد ينتظر نتائج االنتخابات ،إف جػرت ،ليتعػرؼ
ان
حماس) ،لذا فقد يككف المكقؼ الغربي متحفظان
عمى طبيعة القيادة الجديدة لمشعب الفمسطيني ،كليقرر الشكؿ األنسب لمتعامؿ معيا.
 2.0.08الموقؼ اإلسرائيمي مف اتفاؽ المصالحة:
"مػػف المتكقػػع أف يعمػػؿ الكيػػاف اإلس ػرائيمي عمػػى عرقمػػة االتفػػاؽ كاجياضػػو بكػػؿ السػػبؿ الممكنػػة،
ػر ألنػػو المسػػتفيد األكبػػر مػػف حالػػة االنقسػػاـ ،كالكسػػائؿ التػػي قػػد يسػػتخدميا االحػػتبلؿ كني ػرة كمػػؤنرة،
نظػ نا
فالضغكط االقتصادية كاألمنية كالعسكرية قد تػنجح فػي التػأنير ،بالػذات عمػى مكقػؼ السػمطة فػي راـ اهلل
لذلؾ تسعى إسرائيؿ إلفشاؿ ىذا االتفاؽ بكؿ السبؿ كالطرؽ المتاحة إلييا( .المركز الفمسطيني لئلعبلـ،
)7:1:2014
 2.0.01المخاوؼ اإلسرائيمية مف اتفاؽ الشاطئ بيف حركة حماس وحركة فتح:
إف الجميػػع فػػي تػػؿ أبيػػب نظػػر بعػػيف الدىشػػة كاالسػػتغراب لمػػا حػػدث فػػي مخػػيـ الشػػاط ،،كلمػػا
سيحدث بما في ذلؾ أجيزة االستخبارات اإلسرائيمية ،حيث ذىبت صحيفة يديعكت أحرنكت إلى كصػؼ
مػ ػػا ح ػ ػػدث بأن ػ ػػو بمناب ػ ػػة فش ػ ػػؿ اس ػ ػػتخباراتي جدي ػ ػػد ،حي ػ ػػث أش ػ ػػارت الص ػ ػػحيفة إل ػ ػػى أف كاف ػ ػػة التق ػ ػػديرات
االستخباراتية كانت تؤكد بما ال يدع مجػاالن لمشػؾ أف المصػالحة لػف تػتـ كأف فػرص حػدكث ذلػؾ ضػئيمة
لمغاية كذلؾ ألف حماس لف تسمح بمكط ،قدـ لمسمطة الفمسطينية في قطاع غزة.
كقالت إف ىذه األجيزة اعتمػدت فػي تقػديراتيا ىػذه عمػى تغيػر النظػاـ فػي مصػر ،كأنػو "أضػعؼ
قادر عمى فرض مصالحة عمى الطػرفيف" .كتابعػت أنػو لػك عممػت إسػرائيؿ مسػبقنا باالتفػاؽ
مف أف يككف نا
المتبمكر لمارست ضغكطنا ىائمة عمى "الرئيس محمكد عباس" لمنعو مف التكقيع عميو.
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كاألكن ػر مػػف ذلػػؾ كػػاف تعميػػؽ أحػػد الػػكز ار اإلس ػرائيمييف عمػػى مػػا حػػدث كذىػػب فيػػو كػػذلؾ لحػػد
معتبر أنيا لـ تتمكف مف تقديـ قػ ار ة صػحيحة لبلتصػاالت
تكجيو النقد المباشر لبلستخبارات اإلسرائيمية
ان
المتكاصمة في مصر لممصالحة.
كيمك ػػف الق ػػكؿ إف ح ػػديث المخ ػػاكؼ اإلسػ ػرائيمية م ػػف المص ػػالحة ج ػػا ليعب ػػر بص ػػدؽ ع ػػف حال ػػة
االرتباؾ الكاضحة التي تعيشيا الحككمة اإلسرائيمية التػي عبػرت عمػى لسػاف بنيػاميف نتنيػاىك بأنػو يجػب
عمى السمطة أف تختار بيننا كبيف حماس ،حيث إف تؿ أبيػب ال تريػد ىػذه المصػالحة كال تريػد أف يكتػب
النجاح ليا ،كترل أف الكضع القائـ اآلف يخدـ مصػالحيا ،كال يمكػف إيجػاد كضػع أفضػؿ منػو ألف إتمػاـ
المصػػالحة يعنػػي عػػدـ قػػدرة الحككمػػة اإلس ػرائيمية فػػي اإلقػػداـ عمػػى تقػػديـ مشػػركعات كىميػػة لمسػػبلـ مػػع
الجانػػب الفمسػػطيني ال ىػػدؼ مػػف كرائيػػا سػػكل تضػػميؿ المجتمػػع الػػدكلي ،فػػي الكقػػت الػػذم تسػػتمر فيػػو
عمميات االستيطاف في األراضي الفمسطينية المحتمة ،كعممية التيكيد كاسعة النطاؽ في القدس المحتمة،
فضػ نػبل عػػف عػػدـ كجػػكد ذ ارئػػع جديػػدة لشػػف اعتػػدا ات أخػػرل عمػػى قطػػاع غ ػزة بػػدعكل تصػػفية حمػػاس
كفصائؿ المقاكمة الفمسطينية (المطيرم.)3:1:2011 ،
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المبحث الثاني :دور الدبموماسية اإلسرائيمية خالؿ فترة العدواف عاـ :2014

 2.8.0عممية سياسية إلى جانب العدواف:
رأل رئػػيس جي ػػاز األمػػف الع ػػاـ (الشػػاباؾ) األس ػػبؽ ،عػػامي أي ػػالكف ،فػػي مق ػػاؿ نش ػره ف ػػي مكق ػػع
«كالبل» االلكتركني ،أف الجانب المنتصر في العدكاف منؿ «الجرؼ الصامد» في الكاقػع الػدكلي الحػالي
ى ػػك ذل ػػؾ الجان ػػب ال ػػذم تك ػػكف ركايت ػػو التاريخي ػػة أفض ػػؿ ،كأف الركاي ػػة الفمس ػػطينية تتق ػػدـ عم ػػى الركاي ػػة
اإلسرائيمية في ىذا الشأف.
كاعتبر أيالكف أف «الجانب الذم يقتؿ فيو أكنر ليس الجانػب المحػؽ بالضػركرة ،كالجانػب الػذم
يقت ػػؿ أكن ػػر ل ػػيس الجان ػػب المنتص ػػر بالض ػػركرة ،كميػ ػزاف العدال ػػة كاالنتص ػػار م ػػتممص كمتع ػػدد األكج ػػو،
كينطبػػؽ ذلػػؾ عمػػى أم مكاجيػػة عسػػكرية ،بػػد ا مػػف حػرب عالميػػة كحتػػى عمميػػة عسػػكرية محػػدكدة نسػػبيا
منػػؿ ’الجػػرؼ الصػػامد ،كب أريػػي كإس ػرائيمي ،فػػإف عمميػػة ’الجػػرؼ الصػػامد’ تمنػػؿ حممػػة عسػػكرية عادلػػة
بسػػبب الحػػؽ فػػي الػػدفاع عػػف الػػنفس ،كالقتػػاؿ الػػذم يخكضػػو الجػػيش اإلسػرائيمي جػػار مػػف خػػبلؿ حػػرص
عمى تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي ضد إرىاب كحشي يحكؿ مكاطنيػو إلػى درع بشػرم كىػك الػذم يتسػبب
بمكتيـ (صحيفة ىآرتس باإلنجميزية.)1134 ،
كأردؼ أيػػالكف إنػػو «بالنسػػبة لمكني ػريف مػػف الفمسػػطينييف ،فػػإف ح ػربيـ ىػػي حػػرب حتميػػة ،حػػرب
عادلػة عمػػى الػرغـ مػػف الضػحايا الكنيػريف ،كىػـ يؤمنػػكف أف طريػؽ المقاكمػػة سػتؤدم بإسػرائيؿ إلػى إنيػػا
االح ػػتبلؿ ،تمام ػػا منمم ػػا بنظ ػػرىـ أف إسػ ػرائيؿ استس ػػممت لي ػػـ كانس ػػحبت م ػػف لبن ػػاف ،أك استس ػػممت ف ػػي
االنتفاضة النانيػة كانسػحبت مػف غػزة ،كلػذلؾ ،فإنػو بػرغـ الضػعؼ العسػكرم كالمعانػاة اإلنسػانية البالغػة،
تتعزز قكة حماس اليكـ بنظر الجميكر الفمسطيني.
كأضػػاؼ أنػػو منممػػا يػػدعي كػػؿ جانػػب بػػأف الحػػؽ معػػو ،فػػإف بإمكػػاف كػػؿ جانػػب االدعػػا بأنػػو
المنتصػػر فػػي الحػػرب ،كالنصػػر ال يتحقػػؽ فػػي ميػػداف القتػػاؿ فقػػط ،إذ أف طريقػػة القتػػاؿ التػػي يسػػتكعبيا
المجتمػػع الػػدكلي باتػػت شػػرطا ضػػركريان فػػي الطريػػؽ إلػػى النصػػر ،كانعػػداـ تأييػػد المجتمػػع الػػدكلي ،أك فػػي
حاالت متطرفة تتخذ فييا ق اررات بشأف عزؿ سياسي كعقكبات ،ستحكؿ االنتصار في القتاؿ إلػى خطػكة
أخػػرل فػػي الطريػػؽ إلػػى خسػػارة الحػػرب ،كىنػػا يعػػكد إلػػى الصػػكرة انعػػداـ المكضػػكعية حيػػاؿ مصػػطمحات
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القػػانكف كالعدالػػة ،كالمجتمػػع الػػدكلي ال يحػػدد مكقفػػو بمكجػػب ق ػكانيف الحػػرب كالقػػانكف الػػدكلي (صػػحيفة
يديعكت أحرنكت.)1134 ،
كتابع أيػالكف أف "مػا يعتبػر عػدالن بنظػر الجميػكر ىػك لػيس مػا ىػك مسػمكح فيػو بمكجػب القػانكف
الػػدكلي ،كيحػػدد الجميػػكر مكقفػػو مػػف خػػبلؿ القصػػة التػػي تػػركل لػػو بالصػػكر فػػي كسػػائؿ اإلعػػبلـ كحيػػز
االنترنػػت ،كمػػف خػػبلؿ القصػػة يقػػرر مػػف ىػػك المحػػؽ ،كمػػف ىػػـ األخيػػار كمػػف ىػػـ األشػرار فػػي المسمسػػؿ
المتكاصؿ لمصراع الشرؽ أكسطي.
ككفق ػان السػػتيعابو لمعػػدؿ يػػؤنر الجميػػكر عمػػى قيادتػػو مػػف أجػػؿ بمػػكرة السياسػػة ،التػػي يػػتـ التعبيػػر
عنيػا بقػ اررات سياسػػية ،كبالدبمكماسػػية كبضػغكط الجميػػكر التػػي تضػػطر شػركات اقتصػػادية إلػػى مقاطعػػة
بضائع كأسكاؽ ،كبما أف الجانب المنتصر ،بنظر أيػالكف ،ىػك الجانػب الػذم تعتبػر قضػيتو عادلػة ،فإنػو
“في امتحاف النتيجة ،يظؿ استمرار االحتبلؿ كعدد القتمػى الفمسػطينييف غيػر الضػالعيف فػي القتػاؿ ،ىمػا
المذاف يشيداف عمى العدالة بنظر الجميكر في العالـ ،كما بدا في األياـ األكلى كحػرب عادلػة مػف أجػؿ
الػػدفاع ع ػػف ال ػػنفس ،نتيجػػة لقػ ػ اررات حككمي ػػة مدركسػػة كمنض ػػبطة سياس ػ نػيا" (مجمػػة م ػػدار ،العػ ػدد ،338
.)1:2015
 2.8.8اتصاًلت مكثفة لمتواصؿ إلى تيدئة بيف المقاومة الفمسطينية واسرائيؿ:
تحدث كزير الخارجية األميركي جكف كيرم مف جانبو ىاتفيػان مػع نظيريػو فػي قطػر كتركيػا ،فػي
إطار الجيكد التػي تبػذؿ لمتكصػؿ إلػى تيدئػة فػي قطػاع غػزة ،كجػو األمػيف العػاـ لؤلمػـ المتحػدة بػاف كػي
مكف ندا "جديدا إلى كؿ األطراؼ مف أجؿ احتراـ التزاماتيـ بمكجب القكانيف اإلنسانية الدكلية ،كاحتراـ
حياة المدنييف ،كحصانة مقرات األمـ المتحدة كالتزاماتيـ حياؿ العامميف في المجاؿ اإلنساني" ،كأضػاؼ
باف الذم يقػكـ بكسػاطة مػف أجػؿ كقػؼ إطػبلؽ النػار فػي غػزة ،أف اليجػكـ عمػى المدرسػة "يؤكػد ضػركرة
السػػعي إلػػى كقػػؼ المجػػازر كالسػػعي إلػػى كقفيػػا منػػذ اآلف" ،كأكػػد خالػػد مشػػعؿ ،رئػػيس المكتػػب السياسػػي
لحركػػة حمػػاس ،رفضػػو كقػػؼ إطػػبلؽ النػػار مػػع إس ػرائيؿ فػػي قطػػاع غ ػزة قبػػؿ رفػػع الحصػػار اإلس ػرائيمي
المفركض عمى قطاع غزة منذ سنكات (سكام نيكز.)2014 ،
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 2.8.1تيدئة محتممة بيف المقاومة الفمسطينية واإلسرائيمييف:
سػػعت مصػػر كبتشػػجيع مػػف كاشػػنطف لمتكسػػط مػػف أجػػؿ التكصػػؿ لكقػػؼ محػػدكد إلطػػبلؽ النػػار
ألغراض إنسانية ،كشاركت تركيا كقطر أيضان في المسػاعي الدبمكماسػية ،كقػاؿ مسػؤكؿ فػي القػاىرة ،إف
اليدنػػة قػػد تسػػرم بحمػػكؿ فػػي عيػػد الفطػػر ،لكػػف مسػػئكالن أميركي ػان قػػاؿ إف مػػف غيػػر المػػرجح التكصػػؿ ألم
ىدنػػة بحمػػكؿ مطمػػع األسػػبكع ،كمػػا أكػػد عمػػى ىػػذا الػرأم كزيػػر فػػي الحككمػػة المصػػغرة اإلسػرائيمية المعنيػػة
بشػػؤكف األمػػف ،أضػػاؼ أف الجػػيش يحتػػاج لمػػا بػػيف أسػػبكع كأسػػبكعيف ليكمػػؿ ميمػػة ىػػدـ اإلنفػػاؽ التػػي
تستغميا حمػاس لشػف ىجمػات عبػر الحػدكد ،كقػاؿ الػكزير جمعػاد أرداف لراديػك إسػرائيؿ "إذا كػاف الحػديث
عػػف ىدنػػة إنسػػانية لغػػرض -ال أحػػب قػػكؿ ىػػذا -إ ازلػػة الجنػػث فػػإف كػػؿ شػػي لػػو صػػمة بالمػػدنييف عمػػى
المدل القصير قد يككف محؿ النظر.
 2.8.1موقؼ الوًليات المتحدة األمريكية:
عمػػى صػػعيد الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،أصػػدر الػرئيس بػػاراؾ أكبامػػا بيانػػا عػػف إسػػقاط الطػػائرة
الماليزية في أككرانيا ،كتطرؽ فيو إلى الشأف الفمسطيني ،مؤكدا بأف إسرائيؿ لدييا الحؽ فػي الػدفاع عػف
نفسيا ضد ىجمات الصكاريخ كاألنفاؽ مف حماس .كقد ألحقت إسرائيؿ بالفعؿ نتيجػة لعممياتيػا ،أضػ ار انر
كبي ػرة بالبنيػػة التحتيػػة لحمػػاس "اإلرىابيػػة" فػػي غ ػزة .كأشػػار ال ػرئيس األمريكػػي أف لػػدل الكاليػػات المتحػػدة
مخاكؼ جدية حكؿ ارتفاع عدد القتمى المدنييف الفمسطينييف كالخسائر في األركاح اإلسرائيمية.
كىذا ما يستدعي أف يككف تركيز الكاليات المتحدة كالمجتمع الػدكلي لمتكصػؿ إلػى كقػؼ إطػبلؽ
النار الذم ينيي القتاؿ ،كالذم يمكف أف يكقؼ قتؿ المدنييف األبريا  ،سكا في غزة أك في إسرائيؿ.
كبنا عمى ما سبؽ ،عمؿ كزير الخارجية جػكف كيػرم ،مػع الحمفػا كالشػركا لمضػغط مػف أجػؿ
كقؼ فكرم لؤلعماؿ العدائيػة عمػى أسػاس العػكدة إلػى اتفػاؽ كقػؼ إطػبلؽ النػار فػي نػكفمبر  2012بػيف
إسرائيؿ كحماس في غزة ،مؤكدا بأف العمؿ لف يككف سيبل لتحقيؽ ىدؼ كقؼ األعماؿ العدائية لتجنب
المزيد مف القتمى المدنييف (مكقع الجزيرة.)1134 ،
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 2.8.2موقؼ وزير الخارجية األمريكي جوف كيري:
قاؿ كزيرة الخارجية األمريكية أف "إسرائيؿ تعيش تحت حصار منظمة إرىابية تعمؿ عمى بنػا
األنفاؽ لتيريب األصفاد كالمخدرات ميدئة األعصاب ،كالتي تستخدـ الختطػاؼ المػكاطنيف اإلسػرائيمييف
كأخذىـ كرىائف ،فضبل عف تجييز كش ار صكاريخ الستخداميا ضد إسرائيؿ ،كىك ما ال يمكف السككت
عنو .كليذا تدعـ الكاليات المتحدة المبادرة المصػرية بشػأف كقػؼ إطػبلؽ النػار ،نػـ يػتـ العمػؿ مػف جديػد
عمى حؿ األمكر العالقة لكضع حد عادؿ ليذا الصراع".
كقد أكدت مستشار األمػف القػكمي لمكاليػات المتحػدة سػكزاف اريػس ،عمػى طبيعػة العبلقػة العميقػة
الممتدة بيف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ في لقائيا بجمعية القادة الييػكد الكطنيػة بنػادم الصػحافة الكطنيػة
بكاشػػنطف ،قائمػػة" :لقػػد أكضػح نظػػاـ القبػػة الحديديػػة مػػف جديػػد حقيقػػة أف الكاليػػات المتحػػدة مكجػػكدة دائمػػا
لحمايػة إسػرائيؿ .لقػػد كانػت دائمػػا لمػدكلتيف عبلقػػة خاصػة جػػدا ،منػذ قػػاـ الػرئيس تركمػػاف بجعػؿ الكاليػػات
المتحػػدة األمريكيػػة أكؿ دكلػػة فػػي العػػالـ تقػػكـ بػػاالعتراؼ بدكلػػة إسػرائيؿ فػػي مػػايك عػػاـ  ،1948بعػػد 11
دقيقة فقط مف إعبلف ديفيد بف جكريكف استقبلؿ إسرائيؿ" ،إف بذكر الصداقة التي زرعت في ذلػؾ اليػكـ
نمت لتصبح كشجرة البمكط ،قكية كدائمة".
كعمػػى جانػػب الكػػكنجرس األمريكػػي ،فقػػد ق ػػدـ مجمسػػاه الن ػكاب كالشػػيكخ دعم ػان كاضػػحان لمع ػػدكاف
اإلس ػرائيمي ،فقػػد اتخػػذ مجمػػس الن ػكاب األمريكػػي ق ػ ار انر -غيػػر ممػػزـ التصػػكيت -يػػدعـ حػػؽ إس ػرائيؿ فػػي
الػػدفاع عػػف نفسػػيا كيػػديف حركػػة حمػػاس ،حيػػث تبنػػى مشػػركع ق ػرار رقػػـ  « 657يؤيػػد حػػؽ إس ػرائيؿ فػػي
الدفاع عف نفسيا كيستنكر إطبلؽ الصكاريخ مف قطاع غزة دكف مبرر» .كيتضمف القرار تعديبل طرحو
النائػػب الجميػػكرم إدكارد ركس يسػػمط الضػػك فيػػو عمػػى دكر إي ػراف فػػي دعػػـ حمػػاس ،كىػػك مػػا يتفػػؽ مػػع
م ػزاعـ الحككمػػة اإلس ػرائيمية ،كقػػد يكػػكف مقدمػػة لمزيػػد مػػف الضػػغكط عمػػى اإلدارة األمريكيػػة فيمػػا يتعمػػؽ
بمفاكضات البرنامج النككم اإليراني (المركز العربي لمبحكث كالدراسات.)4-1:2014 ،
كق ػػد أق ػػر مجم ػػس الش ػػيكخ ي ػػكـ  18يكلي ػػك باإلجم ػػاع القػ ػرار ( ،)S.498ال ػػذم عرض ػػو ع ػػدد م ػػف
األعضػػا أبػػرزىـ السػػيناتكر ليندسػػي ج ارىػػاـ العضػػك الجميػػكرم عػػف كاليػػة سػػاكث كاركلينػػا ،فػػي دعػػـ
العمميػػات العسػػكرية اإلسػرائيمية ،حيػػث صػ ّػكت مجمػػس الشػػيكخ األمريكػػي مسػػا الخمػػيس  18يكليػػك لػػدعـ
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الغزك اإلسرائيمي المستمر عمى قطاع غزة .لـ يمؽ القرار أم صكت معارض  -لـ يشر إلػى مئػات مػف
المػػدنييف الفمسػػطينييف ،معظميػػـ مػػف النسػػا كاألطفػػاؿ ،الػػذيف قتم ػكا مػػف قبػػؿ إس ػرائيؿ فػػي األيػػاـ العش ػرة
الماضية .كمف بيف نصكص القرار -كالتػي تتفػؽ كنيػ ار مػع حينيػات قػرار مجمػس النػكاب السػابؽ اإلشػارة
إليو ما يمي:
"انطبلقان مف شعكر مجمس الشػيكخ بشػأف دعػـ الكاليػات المتحػدة لدكلػة إسػرائيؿ ألنيػا تػدافع عػف
نفسػػيا ضػػد اليجمػػات الصػػاركخية غيػػر المبػػررة مػػف منظمػػة حمػػاس فػػي حػػيف أف حمػػاس ىػػي منظمػػة
إرىابية كفقان لتصنيؼ الكاليات المتحدة األمريكية ،كيدعك ميناقيا إلى تدمير دكلة إسرائيؿ كفي حػيف ال
ت ػزاؿ حمػػاس ت ػرفض المبػػادئ األساسػػية لمجنػػة الرباعيػػة فػػي الشػػرؽ األكسػػط (األمػػـ المتحػػدة كالكاليػػات
المتحدة كاالتحاد األكربي كركسػيا) ،كاالعتػراؼ بحػؽ إسػرائيؿ فػي الكجػكد كنبػذ العنػؼ ،كقبػكؿ االتفاقػات
اإلسػ ػرائيمية الفمس ػػطينية السػ ػػابقة كف ػػي ح ػػيف قػػػد قتم ػػت حمػ ػػاس مئ ػػات م ػػف اإلس ػ ػرائيمييف كعشػ ػرات مػػػف
األمريكييف في اليجمات الصاركخية كالتفجيرات االنتحارية.
كمنذ انسحاب إسرائيؿ مف غزة في عاـ  ،2005أطمقت حماس كغيرىا مف الجماعات اإلرىابية
آالؼ الصػكاريخ عمػػى إسػرائيؿ حتػػى دخمػػت حمػػاس فػػي ترتيػػب الحكػػـ فػػي ظػػؿ كحػػدة كطنيػػة مػػع حركػػة
فػػتح كالسػػمطة الفمسػػطينية كفػػي حػػيف أف حككمػػة الكحػػدة تشػػكؿ إطػػا ار لممكافقػػة عمػػى أعمػػاؿ عدائيػػة ضػػد
إسػرائيؿ ،ممػػا قػػد يسػػيـ فػػي تصػػكر ازئػػؼ مػػف الشػػرعية لحمػػاس ،كفػػي حػػيف أنػػو منػػذ يكنيػػك عػػاـ ،2014
أطمقػػت حمػػاس مػػا يقػػرب مػػف  300صػػاركخان عمػػى إس ػرائيؿ كفػػي حػػيف تبمػػغ ترسػػانة أسػػمحة حمػػاس مػػا
يقرب مف  12,000مف الصكاريخ التي تختمؼ في المدل.
كفي حيف يتـ استيداؼ المػدنييف اإلسػرائيمييف األبريػا دكف تمييػز بسػبب اليجمػات الصػاركخية
التي تشنيا حماس كفي حيف يعيش  5مميكف مف اإلسرائيمييف حاليا تحػت تيديػد اليجمػات الصػاركخية
مف غزة ،لذلؾ ،فإف مجمس الشيكخ عدد النقاط التالية:
 .3يؤكد مجددان دعمو لحؽ إسرائيؿ في الدفاع عف مكاطنييا ،كضماف بقا دكلة إسرائيؿ.
 .1يديف إطبلؽ الصكاريخ عمى إسرائيؿ غير المبرر.
 .1يدعك حماس أف تكقؼ فك ار جميع الصكاريخ كغيرىا مف اليجمات ضد إسرائيؿ.
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 .4يدعك رئيس السمطة الفمسطينية محمكد عباس بحؿ ترتيب حكػـ الكحػدة الكطنيػة مػع حمػاس ،كادانػة
اليجمات عمى إسرائيؿ" (المركز العربي لمبحكث كالدراسات.)7-4 :2014 ،
 2.8.3موقؼ الدوؿ الغربية خالؿ العدواف عمى غزة :2014
قػػاؿ كزيػػر الخارجيػػة األلمػػاني ف ارنػػؾ فػػالتر شػػتاينماير إف إس ػرائيؿ لػػدييا الحػػؽ فػػي الػػدفاع عػػف
مكاطنييػػا مػػف الص ػكاريخ التػػي تطمػػؽ مػػف قطػػاع غ ػزة ،كحػػذر شػػتيانماير فػػي تص ػريحات نقمتيػػا صػػحيفة
"جيركزاليـ بكست" اإلسرائيمية عمى مكقعيا اإللكتركني مف اليجمات الصاركخية المستمرة عمػى إسػرائيؿ
ستؤدم إلى كضع ييدد بالتسبب في دكامة عنؼ كردكد فعؿ ضد العنؼ ،كذلؾ كسػط تصػاعد التػكترات
جنكب إسرائيؿ ،كحث كزير الخارجيػة األلمػاني األطػراؼ عمػى منػع حػدكث مكاجيػة عسػكرية تخػرج عػف
السيطرة( .الكفد)2014 ،
حي ػػث إف المكق ػػؼ األمريك ػػي ال يختم ػػؼ كنيػ ػ انر ع ػػف نظيػ ػره األلم ػػاني ،فق ػػد أداف البي ػػت األب ػػيض
إطػػبلؽ الصػكاريخ عمػػى إسػرائيؿ كالتػػي كصػػمت إلػػى مدينػػة تػػؿ أبيػػب كعبػػر عػػف تأييػػده لحػػؽ إسػرائيؿ فػػي
الػػدفاع عػػف نفسػػيا ،كقػػاؿ جػػكش ارنسػػت المتحػػدث باسػػـ البيػػت األبػػيض "نػػديف بشػػدة إط ػبلؽ الص ػكاريخ
المتكاصػػؿ عمػػى إس ػرائيؿ كاالسػػتيداؼ المتعمػػد لممػػدنييف مػػف جانػػب منظمػػات فػػي غ ػزة ".كأضػػاؼ ف ػػي
مػؤتمر صػػحفي "ال يمكػػف أف تقبػػؿ أم دكلػة إطػػبلؽ الصػكاريخ التػػي تسػتيدؼ المػػدنييف كنحػػف نؤيػػد حػػؽ
إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا ضد تمؾ اليجمات الشريرة(".ركيترز)2014 ،
كل ػـ تختمػػؼ الميجػػة الكنديػػة عػػف غيرىػػا مػػف الػػدكؿ السػػابقة حيػػث قػػاؿ رئػػيس الػػكز ار الكنػػدم
"ستيفف جكزيؼ ىاربر" إف "ببلده تقؼ حتى النياية مع إسرائيؿ كتدعميا في عدكانيا عمى قطػاع غػزة"،
كأضاؼ ىاربر  -في بياف صحفي إف القكات الفمسطينية تطمؽ الصكاريخ باتجاه إسرائيؿ ،بدكف التفريؽ
بػػيف م ػدني كعسػػكرم ،قػػائبلن" :ق ػكالن كاحػػدان ىػػذه أعمػػاؿ إرىابيػػة" ،كأشػػار ىػػاربر إلػػى أف "حمػػاس تسػػتخدـ
المػػدنييف دركع ػان بش ػرية فػػي قطػػاع غ ػزة ،كأف عمػػى المجتمػػع الػػدكلي أال يػػديف مػػا تقػػكـ بػػو إس ػرائيؿ مػػف
ىجمات عمييـ" عمى حد زعمو ،الفتنا أف كندا تدعك جميع حمفائيا لمكقكؼ بجانب "إسرائيؿ" فػي الحػرب
التي تخكضيا ضػد حمػاس التػي تقتػؿ المػدنييف العػزؿ ،كمػا زعػـ ،كدعػا رئػيس الػكز ار الكنػدم الحككمػة
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ػير إلػػى أف إيػراف تػػدعـ
الفمسػػطينية عمػػى نػػزع األسػػمحة مػػف كافػػة الجماعػػات المسػػمحة فػػي فمسػػطيف ،مشػ نا
تسميح الجماعات الفمسطينية(.السبيؿ)2014 ،
 2.8.4موقؼ اًلتحاد األوربي:
بػػالنظر إلػػى المكقػػؼ األكربػػي ،فػػبل يكجػػد اخػػتبلؼ يػػذكر بػػيف مكقػػؼ االتحػػاد األكربػػي ،كالػػدكؿ
األكربيػػة عم ػػى حػػدة .ككفق ػػا لبيػػاف االتح ػػاد ف ػػي اجتمػػاع القم ػػة ببرككسػػؿ ف ػػي  38يكليػػك" ،ف ػػإف المجم ػػس
األكربي يتابع بقمؽ بالغ استمرار العنؼ في إسرائيؿ كقطاع غزة كيديف إطػبلؽ الصػكاريخ مػف غػزة عمػى
إسػرائيؿ كاالسػػتيداؼ العشػكائي لممػػدنييف .كشػػدد القػػادة كالرؤسػػا عمػػى أف إسػرائيؿ ليػػا الحػػؽ فػػي حمايػػة
سكانيا مف الصكاريخ التي تُقذؼ مػف غػزة ،مضػيفيف "كلكػف عنػد قياميػا بػذلؾ يجػب أف تتصػرؼ بشػكؿ
متناسب كضماف حماية المدنييف في جميع األكقات".
كرغـ دعكة المجمس األكربي كػبل الجػانبيف لتيدئػة الكضػع ،ككضػع حػد لمعنػؼ كلمعانػاة السػكاف
المدنييف كالسػيما مػف خػبلؿ السػماح بالكصػكؿ لممسػاعدات اإلنسػانية كالعػكدة إلػى التيدئػة ،فإنػو لػـ يقػدـ
أم مقترحػػات عمميػػة ،كاكتفػػى المجمػػس بالترحيػػب ب ػػ"الجيكد الجاريػػة مػػف قبػػؿ الشػػركا اإلقميميػػيف كعمػػى
كجو الخصكص المبادرة التي أطمقتيا مصر لتطبيؽ كقؼ إطبلؽ النار .كلـ يتردد المجمس األكربي فػي
دعػػكة حمػػاس لممكافقػػة عمػػى ىػػذه المبػػادرة .كقػػد قػػدمت دكلتػػا فرنسػػا كألمانيػػا عػػدة مقترحػػات مدعكمػػة مػػف
كػػانريف أشػػتكف تقضػػى بمسػػاىمة أكربيػػة مباشػرة مػػف أجػػؿ تػػأميف فػػتح المعػػابر كرفػػع الحصػػار عػػف غ ػزة.
كسػػيتـ التشػػاكر مػػع كػػؿ األطػراؼ الفاعمػػة فػػي مصػػر كراـ المػػو كتػػؿ أبيػػب ،قبػػؿ صػػياغة الخطػػة األكربيػػة
المتكاممة ،كعف مكاقؼ الدكؿ األكربية منفردة ،فقد عكست البيانات الرسمية لتمػؾ الػدكؿ نقػاط االنطػبلؽ
الرئيسية المتفؽ عمييا ،كىي كالتالي (الجزيرة:)1134 ،
 .3حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا بكؿ األشكاؿ.
 .1تحمي ػػؿ حم ػػاس (ت ػػـ اس ػػتخداـ مص ػػطمح الجماع ػػات المس ػػمحة ف ػػي بع ػػض البيان ػػات) مس ػػئكلية تف ػػاقـ
األكضاع بسبب إطبلقيا الصكاريخ عمى المدف اإلسرائيمية ،ك"تركيع األبريا ".
 .1شجب العمميات العسكرية المستمرة عمى غزة.
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وبناء عمى ذلؾ ،قدمت ىذه البيانات الرسمية عددا مف اًلقتراحات لمواجية األزمة ،كالتالي:
ً
 .3عمى الطرفيف احتراـ اليدنػة المكقعػة عػاـ  ،2012كاالسػتمرار فػي المفاكضػات لمكصػكؿ إلػى تسػكية
سممية نيائية.
 .1التعبير عف القمؽ مف تصاعد العنؼ في المنطقة ،كالذم يمكف أف يخرج عػف نطػاؽ السػيطرة ،كىػك
ما ال يصب في مصمحة أم مف طرفي النزاع.
 .1الدعكة إلى ضبط النفس ،كاالبتعاد عف العمميات العسكرية.
 .4دعـ جيكد الكساطة المصرية ،كالتعكيؿ كني ار عمى الدكر المصرم في احتكا األزمة.
كعمػػى المسػػتكل الشػػعبي ،فقػػد تعالػػت األصػكات لمتنديػػد بالعػػدكاف اإلسػرائيمي الغاشػػـ عمػػى قطػػاع
غ ػزة ،حي ػػث تحركػػت المس ػػيرات فػػي ع ػػدد مػػف دكؿ الع ػػالـ رافضػػة لمع ػػدكاف كذلػػؾ ف ػػي الكاليػػات المتح ػػدة
كبريطانيػ ػػا كالس ػ ػػكيد ككن ػ ػػدا كاس ػ ػػبانيا كفرنس ػ ػػا كالػ ػػدنمارؾ (مجم ػ ػػة المرك ػ ػػز العرب ػ ػػي لمبح ػ ػػكث كالد ارس ػ ػػات،
.)5:2014
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المبحػػػث الثالػػػث :دور الدبموماسػػػية اإلسػػػرائيمية فػػػي حمايػػػة أمنيػػػا مػػػف تػػػداعيات
العدواف عاـ :2014

 2.1.0تداعيات العدواف اإلسرائيمي عمى غزة  2014عمى الواقع السياسي اإلسرائيمي:
مردودات العدواف عمى الواقع السياسي اإلسرائيمي
ألقى العدكاف اإلسرائيمي األخير عمى غزة بظبللو عمى الكاقع السياسي اإلسرائيمي ،بخاصة كاف
الحككمػػة اإلس ػرائيمية حككمػػة ائتبلفيػػة مػػف عديػػد األح ػزاب كالحركػػات السياسػػية ،ذات مصػػالح كقناعػػات
كتكجيات كمشارب سياسية كفكرية كأيديكلكجية مختمفػة ،منيػا العممػاني كالميب ارلػي كالقػكمي كالػديني ،ىػذا
العدكاف جا ت مردكداتو سمبية عمى المشػيد السياسػي اإلسػرائيمي الػداخمي ،كدفػع نحػك ضػعؼ الحككمػة
كتخندؽ كؿ حزب كحركة سياسية خمؼ مبادئيا كطركحاتيا الذاتية ،كمف مظاىر ىذا المشيد:
 .3اختبلؼ قكل االئتبلؼ الكزارم عمى سير العدكاف عمى غػزة ،ففػي حػيف سػمؾ نتنيػاىك ككزيػر دفاعػو
كبعض رمكز حزب الميكػكد كالمنتفعػيف مسػمكا متكازنػا "عمػى حػد رأييػـ" ي ارعػي مصػالح الكيػاف عمػى
المسػتكل العػالمي يتمنػؿ فػي تكجيػو ضػربات قكيػة كمكجعػة لمطػرؼ الفمسػطيني بمػكازاة الظيػكر أمػػاـ
الػرأم العػػاـ العػػالمي بػػاف ذلػػؾ يػػدخؿ فػػي إطػػار محاربػػة اإلرىػػاب كالػػدفاع عػػف الػػنفس دكنمػػا اجتيػػاح
كامػػؿ لمقطػػاع ىنػػاؾ تيػػار آخػػر داخػػؿ حككمتػػو االئتبلفيػػة لػػـ يكػػف ارضػػيا عػػف ذلػػؾ فطالػػب بمػػا ىػػك
اكنر بحجة القضا عمى اإلرىاب الفمسطيني مرة كالى االبد ،كمف جممة ىؤال ليبرماف كنائب كزير
الدفاع السابؽ ارداف كقكل اليمػيف المتطػرؼ كغيػرىـ كنيػر فقػد بػدا نتنيػاىك فػي اكاخػر ايػاـ العػدكاف
كحيدا حتى انو كافؽ عمى كقؼ العدكاف دكف العكدة لما يسمكنو المطبخ السياسي.
 .1تراجع شعبية نتنيػاىك كحككمتػو عمػى المسػتكل الشػعبي اإلسػرائيمي ،كعػدـ رضػى الشػعب مػف ادارتػو
لمعػػدكاف ،بخاصػػة بعػػد كصػػكؿ نػػار المقاكمػػة الفمسػػطينية إلػػى كػػؿ مكػػاف داخػػؿ الكيػػاف اإلس ػرائيمي،
كفقداف اإلسرائيمييف لؤلمػف الفػردم كالجمػاعي ،كلجػك مبليػيف اإلسػرائيمييف إلػى المبلجػ ،ممػا عطػؿ
مصالحيـ كاضر بيا ّايما ضرر ،بؿ كاصاب الحياة االقتصادية كالسػياحية كاالجتماعيػة كالخدماتيػة
بالشمؿ شبو التاـ.
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معين ػػة م ػػف المجتم ػػع اإلسػ ػرائيمي بخاص ػػة الش ػػباب النق ػػة بالحككم ػػة ب ػػؿ بالحككم ػػات
 .1فق ػػداف شػ ػرائح ّ
اإلس ػرائيمية فػػي تػػكفير األمػػف الشخصػػي كاألمػػف المعيشػػي االمػػر الػػذم حمػػؿ عش ػرات االالؼ مػػف
اإلس ػرائيمييف عمػػى اليج ػرة خػػارج الػػببلد كبالتحديػػد إلػػى مدينػػة ب ػرليف فػػي الماني ػا فيمػػا عػػرؼ بظػػاىرة
(الممكػػي) أم المػػبف ،كالحػػديث يػػدكر عػػف ىجػرة حػكالي ( )11,111اسػرائيمي شػػيريان إلػػى الخػػارج فػػي
حيف انو سػجؿ ألكؿ مػرة فػي تػاريخ الكيػاف اإلسػرائيمي ازديػاد معػدالت اليجػرة العكسػية عمػى اليجػرة
الكافدة.
 .4سػػك ادا الطػػاقـ السياسػػي كالعسػػكرم لمعػػدكاف كالحػػرب كظيػػكرىـ امػػاـ ال ػرأم العػػاـ اإلس ػرائيمي بمػػا
يمكف اف يطمؽ عميو "غيػر القػدكة" ،ال بػؿ كايضػا كصػكؿ بعػض اإلسػرائيمييف إلػى قناعػة مفادىػا اف
متفكقة مف حيث التخطػيط كالتكتيػؾ العسػكرم عمػى الجػيش اإلسػرائيمي
المقاكمة الفمسطينية في غزة ّ
كعجػزه الكاضػػح فػػي شػػميا كالقضػػا عمػػى قكتيػػا رغػػـ الكعػػكد المتكػػررة التػػي أطمقيػػا الطػػاقـ السياسػػي
كاألمني.
 .2عزل ػػة الكي ػػاف اإلسػ ػرائيمي عالمي ػػا بخاص ػػة عم ػػى مس ػػتكل دكؿ االتح ػػاد األكركب ػػي نتيج ػػة لممارس ػػاتيا
كجرائميا خبلؿ العدكاف عمػى قطػاع غػزة ،كحماقاتيػا العسػكرية بقتميػا لممػدنييف كتػدميرىا لممؤسسػات
العامػػة كمنػػازؿ الم ػكاطنيف الفمسػػطينييف كتعػػدييا عمػػى حقػػكؽ اإلنسػػاف كدكر العبػػادة كالعمػػـ(.جػػابر،
)2014
 2.1.8تداعيات الواقع اإلقميمي والدولي مف العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة:
بدا دكر الكاليات المتحػدة األمريكيػة الػذم أبػدت ترحيبػا خجػكال بالتقػارب الفمسػطيني بػيف حمػاس
كفػػتح ،كبتشػػكيؿ حككمػػة تكنػػكقراط عمػػى عكػػس الحككمػػة اإلس ػرائيمية .كأف اإلدارة األمريكيػػة سػػعت منػػذ
حماسا لمحممة العسكرية اإلسرائيمية ،كمع ذلػؾ فقػد تػأخرت فػي
المحظة األكلى لمعدكاف لكقفو ،كلـ تظير
ن
التحرؾ الدبمكماسي ،كاقتصرت جيكدىا عمى الدعكة لكقؼ إطبلؽ النار.
كفيم ػػا يتعم ػػؽ بمكق ػػؼ االتح ػػاد األكركب ػػي فإن ػػو ق ػػد دع ػػا إل ػػى كق ػػؼ الح ػػرب كالع ػػكدة إل ػػى طاكل ػػة
المفاكضات كاحيا عممية السبلـ ،كقد سعت فرنسا لمعب دكر قيادم في ىػذا العػدكاف فػي إطػار تقاربيػا
كيذكر أف السمكؾ الفرنسي إلى جانب الدكر المصرم السمبي استفز اإلدارة األمريكيػة،
مع قطر كتركياُ .
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كسػ ّػرع فػػي تكجػػو كزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي باتجػػاه الدكحػػة نػػـ القػػاىرة نػػـ بػػاريس ،فػػي محاكلػػة لمعػػب دكر
عمى المحاكر اآلخذة في التشكؿ كمحاكلة احتكائيا.
أما مكاقؼ األطراؼ اإلقميمية ،فإف مصر عممت عمى استعادة دكرىػا التقميػدم ،الػذم لعبتػو فػي
حقبة الرئيس حسني مبػارؾ ،غيػر أف أدا المقاكمػة كقػدرتيا عمػى مقاكمػة الضػغكط العسػكرية ،كردكدىػا
عمى اليدنات المقترحة كرفضيا لبعضيا ،أضعؼ قدرة مصر عمى التحكـ في مسار المفاكضات .بينما
أفضػػت التجاذبػػات كتحركػػات الػرأم العػػاـ العربػػي إلػػى إيجػػاد مزيػػد مػػف الضػػغكط عمػػى المكقػػؼ المصػػرم
كالعربػػي .كتمكنػػت قطػػر م ػػف تك ػريس دكرىػػا فػػي األزم ػػة مػػف خػػبلؿ عػػامميف كج ػػكد قيػػادة حمػػاس عم ػػى
أراضييا ،كفرض صيغة الكفد الفمسػطيني المكحػد لمتفػاكض ،كقامػت تركيػا بػدكر الػداعـ لمجيػكد القطريػة
خصكصػا فػػي السػاحة األكركبيػػة ،كتبنػت ىػػذه المكاقػؼ فػػي لقا اتيػا مػػع كزيػر الخارجيػػة األمريكػي ،كفػػي
ن
دعػػـ اجتمػػاع بػػاريس ،إال أف جيكدىػػا مػػع قطػػر لػػـ تػػنجح فػػي تبنػػي مبػػادرة مكازيػػة لممبػػادرة المص ػرية.
(شيمكب)2014 ،
دبموماسيا لمنع عزلة إسرائيؿ:
 2.1.1السعي
ً
لـ تكف إسرائيؿ راضية عف الصمح بيف حمػاس كفػتح كالػذم عقػد فػي أبريػؿ  2014بعػد سػنكات
مف االنقسػاـ ،كالػذم كػاف سػبب فػي تشػكيؿ حككمػة الكفػاؽ الػكطني ،إسػرائيؿ فػي الحقيقػة خائفػة مػف أف
ىػػذا الصػػمح يػػؤدم إلػػى فقػػداف نقميػػا كاضػػعاؼ مكقفيػػا فػػي محادنػػات السػػبلـ الحقنػػا ،ليػػذا حػػث نتنيػػاىك
الػرئيس الفمسػػطيني محمػػكد عبػػاس عمػػى “تمزيػػؽ” اتفاقػػو مػػع (حمػػاس) كقػػاؿ إف إس ػرائيؿ لػػف تشػػارؾ فػػي
محادنات سبلـ مع حككمة فمسطينية تدعميا الحركة اإلسبلمية .كفي ظؿ رفض إسػرائيؿ ،كافقػت القػكل
العظمػػى منػػؿ أمريكػػا كركسػػيا كالصػػيف كاالتحػػاد األكركبػػي كاألمػػـ المتحػػدة عمػػى التعامػػؿ مػػع الحككمػػة
الجدي ػػدة ،لي ػػذا كج ػػدت إسػ ػرائيؿ نفس ػػيا كحي ػػدة أم ػػاـ المجتم ػػع ال ػػدكلي كالمش ػػيد السياس ػػي الع ػػالمي ،لي ػػذا
إس ػرائيؿ لػػـ يكػػف ليػػا خيػػار تحػػت ىػػذه الظػػركؼ إال أف تقػػكـ بض ػربة عسػػكرية لتخػػرج نفسػػيا مػػف العزلػػة
السياسية كلتكسر الكحدة الفمسطينية كتضع المصالحة عمى المحؾ كلتكسب تأييػد الكاليػات المتحػدة مػف
جديد (مجدم.)2014 ،
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 2.1.1تداعيات العدواف عمى غزة والمقاطعة األوربية إلسرائيؿ:
أكد اقتصاديكف أف قرار دكؿ االتحاد األكركبي حظر استيراد الدكاجف كاأللباف مف المستكطنات
اإلس ػرائيمية يػػأتي فػػي إطػػار المسػػاعي الدكليػػة لمضػػغط عمػػى تػػؿ أبيػػب ،لتجديػػد المفاكضػػات مػػع السػػمطة
الفمسطينية ،كيأتي قرار الحظر بمكجب العقكبات التي أقرتيا المفكضية األكركبية في شير فبراير/شباط
 ،2014كالتػي قضػػت بعػػدـ االعتػراؼ بالخػػدمات البيطريػة اإلسػرائيمية كالمنتجػػات الزراعيػػة كالمحػػكـ التػػي
مص ػدرىا المسػػتكطنات المقامػػة عمػػى األ ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة كالقػػدس كىضػػبة الج ػكالف ،كتخشػػى
كبرل شركات التسكيؽ كالقطاعات التجارية كاالقتصادية بتؿ أبيب أف تتكاصؿ حمبلت المقاطعة ،حيث
ال تستبعد أف يتدحرج الحظر األكركبي ليككف ككرة النمج ،ليشمؿ مختمؼ الصادرات اإلسرائيمية ،كأبػدت
أكسػػاط بالحككم ػػة اإلس ػرائيمية مخاكفي ػػا مػػف اتس ػػاع دائػ ػرة المقاطعػػة العالمي ػػة ،ككنفػػت إسػػرائيؿ جيكدى ػػا
الدبمكماسػػية كاتصػػاالتيا مػػع الحككمػػات األكركبيػػة لننييػػا عػػف قرارىػػا ،كطالػػب كزيػػر الز ارعػػة اإلس ػرائيمي
م ػػائير ش ػػامير أكركب ػػا بتجمي ػػد قػ ػرار من ػػع االس ػػتيراد كالتس ػػكيؽ ال ػػذم س ػػيتـ الش ػػركع ف ػػي تطبيق ػػو مطم ػػع
سػػبتمبر/أيمكؿ القػػادـ ،إال أف تػػؿ أبيػػب ال تعمػػؽ آمػػاال عمػػى ذلػػؾ كتبػػدم تشػػاؤميا تجػػاه إمكانيػػة تجػػاكب
االتحػػاد األكركبػػي مػػع طمبيػػا ،كذلػػؾ فػػي ظػػؿ مكقػػؼ المجتمػػع الػػدكلي مػػف إس ػرائيؿ بسػػبب الحػػرب عمػػى
غػزة ،كبالمقابػػؿ أطمقػػت ك ازرة الخارجيػة اإلسػرائيمية حممػػة دبمكماسػػية خاصػة لتجنيػػد الحككمػػات األكركبيػػة
بغرض كبح ظاىرة المقاطعػة المتصػاعدة ،كمنػع سػرياف التعميمػات الجديػدة ،كذلػؾ إلػى جانػب المسػاعي
لطرؽ أبكاب أسكاؽ عالمية بديمة في شرؽ آسيا كأفريقيا كأميركا الجنكبية(.يمف )2014 ،24
 2.1.2تداعيات ودوافع المقاطعة اإلسرائيمية بعد العدواف عمى قطاع غزة:
كيػػرل مطػػانس شػػحادة الباحػػث فػػي االقتصػػاد السياسػػي فػػي مركػػز مػػدل الكرمػػؿ بحيفػػا ،أف قػرار
الحظ ػ ػػر األكركب ػ ػػي ينس ػ ػػجـ م ػ ػػع اس ػ ػػتمرار الحػ ػ ػراؾ الش ػ ػػعبي الع ػ ػػالمي المن ػ ػػاىض لبلح ػ ػػتبلؿ كالمش ػ ػػركع
االستيطاني ،كيندرج ضمف اتساع دائرة المقاطعة العالمية لمزيد مف صادرات كمنتجات المستكطنات.
كال يستبعد شػحادة أف يتػأنر االقتصػاد اإلسػرائيمي بػالرككد كاالنكمػاش ،كذلػؾ بفعػؿ كمفػة الحػرب
كالخسائر التي تكبدتيا مختمؼ القطاعات التجارية كالزراعية كالسياحية ،كعبر عف اعتقاده أنو في حػاؿ
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كاصػػمت تػػؿ أبيػػب التعنػػت فػػي مفاكضػػات السػػبلـ فػػإف ذلػػؾ "سػػيقابؿ بمزيػػد مػػف المقاطعػػة األكركبيػػة التػػي
ربما تمتد ألسكاؽ عالمية أخرل ،كىذا ما تخشاه إسرائيؿ"(.الجزيرة نت)2014 ،
 2.1.3جانب مف مظاىرة باريس في  13يوليو :2014
التحركات الشعبية:
 فرنسػػا :منػػذ بدايػػة العػػدكاف جابػت مظػػاىرات عديػػدة المػػدف الفرنسػػية ،مدعكمػػة أساسػػا مػػف الكنفدراليػػةالعامة لمشغؿ ،الرابطة الفرنسية لحقكؽ اإلنساف ،االتحاد الييكدم الفرنسي لمسبلـ ،جمعية التضامف
الفرنسػ ػػية الفمسػ ػػطينية ،الحػ ػػزب الشػ ػػيكعي الفرنسػ ػػي ،الحػ ػػزب الجديػ ػػد لمناىضػ ػػة ال أرسػ ػػمالية ،أكركبػ ػػا
اإليككلكجية الخضر كحزب اليسار ،كبدأت في  13يكليك  2014في باريس أيف شارؾ فييػا حػكالي
 10أالؼ ،ككػػػذؾ فػ ػػي بػػػاريس أيض ػ ػان فػ ػػي  14يكليػ ػػك ش ػػارؾ فييػ ػػا  25ألفػ ػػا مػ ػػف مسػ ػػاندم القضػ ػػية
الفمسطينية ،كتـ تنظيـ مظاىرات أخرل في ليؿ كليكف كمارسيميا كبكردك كتكلكز ،كالعديد مف المػدف
األخرل تراكح عدد المتظاىريف فييا بيف  200ك 3000متظاىر.
 إسبانيا :كقع أكنر مف مائة فناف إسباني مف بينيـ الممنميف بينيمكبي كركز كخافيير بػاردـ كالمخػرجبيانػا بعنػكاف "بيػاف النقافػة ضػد اإلبػادة الجماعيػة لمفمسػطينييف" اتيػـ البيػاف إسػرائيؿ
بيدرك ألمكدكبار ن
بممارسة إبادة جماعية ضد الفمسطينييف كجا في البياف مطالبة إلسرائيؿ بالعكدة إلى حدكد 1967
كاإلنيا الفكرم لحصار.
 2.1.4الموقؼ مف عدواف  2014بعد "تعثر" ثورات الربيع العربي:
بعد اإلطاحة بالرئيس المصرم الػدكتكر محمػد مرسػي مػف الرئاسػة فػي  3يكليػك /تمػكز ،2013
تجمدت محاكالت بنا المحكر الجديد ،كمنح اإلطاحة مرسػي الحيػاة لمحػكر االعتػداؿ القػديـ الػذم اتخػذ
مكقفػػا متحفظػػا تجػػاه مرسػػي ،كبػػدأ محػػكر االعتػػداؿ القػػديـ يتمػػدد ليضػػـ إلػػى جانػػب دكؿ محػػكر االعتػػداؿ
القديـ ،عددا أكبػر مػف الػدكؿ فػي إطػار ىػدؼ كاحػد مشػترؾ يجمعيػـ كىػك "محاربػة اإلرىػاب كالتطػرؼ"،
كمػػف الػػدكؿ الجديػػدة التػػي ضػػميا محػػكر االعتػػداؿ :الع ػراؽ ،كمكريتانيػػا ،كالج ازئػػر ،كتبػػدلت مكاقػػؼ ىػػذه
الػػدكؿ مػػف العػػدكاف عمػػى غ ػزة كفقػػا لي ػذه التح ػكالت الجديػػدة ،كاسػػتمر المكقػػؼ اإلي ارنػػي ضػػعيفا ،كغػػاب
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المكقػػؼ السػػكرم بسػػبب االنشػػغاؿ بػػالحرب الػػدائرة فػػي سػػكريا منػػذ عػػاـ  ،2011فيمػػا تكػػررت المكاقػػؼ
السابقة في دكلتي قطر كتركيا القريبتيف مف محكر الممانعة (السبيؿ ،2014 ،نت).
 2.1.5أبرز مالمح الموقؼ مف العدواف عمى قطاع غزة عاـ  8001في التالي:
 .3بينمػػا كانػػت التحركػػات الشػػعبية حاض ػرة فػػي عػػدكاف  2008كعػػدكاف  ،2012تمػػت محاص ػرتيا فػػي
عدكاف  2014بدعكل الحالة األمنية ،كمنعت قكات األمػف الجزائريػة مسػيرة لػدعـ غػزة ،كػاف يقكدىػا
الرجؿ الناني في الجبية اإلسبلمية لئلنقاذ المحظكرة ،عمى بمحاج ،في العاصمة الجزائرية ،كما قيػد
قانكف التظاىر الذم تـ إصداره بعد إطاحة الرئيس االسػبؽ محمػد مرسػي مػف الفعاليػات فػي الشػارع
المصرم.
 .1لـ تكػف التحركػات فػي الشػارع المكريتػاني بػنفس القػكة فػي عػدكاف  ،2008ككػاف المكقػؼ المكريتػاني
الرسمي ضعيفا لمغاية ،مقارنة بمكقفو عػاـ  2008عنػدما قطعػت عبلقتيػا الدبمكماسػية مػع إسػرائيؿ،
كانتقد عدد مف المشاركيف في مسيرة غزة بنكاكشكط يكـ الجمعة الماضي "صمت" النظاـ المكريتاني
عمى الجرائـ المرتكبة مف قبؿ االحتبلؿ في قطاع غزة منػذ أسػبكعيف ،كقػاؿ حبيػب كلػد أكػاه الناشػط
الطبلبي كرئيس المبادرة الطبلبيػة لمناىضػة االختػراؽ الصػييكني (غيػر حككميػة) إف مكقػؼ النظػاـ
المكريتاني مف أزمة غزة مكقؼ "غريب كمعيب".
 .1فػػي مصػػر ،تمنػػؿ المكقػػؼ الرسػػمي مػػف العػػدكاف عمػػى غ ػزة فػػي مبػػادرة أطمقتيػػا لكقػػؼ العػػدكاف عمػػى
غزة ،كقبمت إسرائيؿ بيا كحظيت بدعـ دكلي ،فيما رفضتيا حماس كبقيػة فصػائؿ المقاكمػة ألنيػا ال
تحقؽ شركطيا ،كبذلت مصر جيكدان دبمكماسية لتنفيذىا ،ككجيت انتقادات لػئلدارة المصػرية بسػبب
تعقيدات في فتح معبر رفح عمى الحػدكد مػع قطػاع غػزة ،األمػر الػذم حػاؿ دكف كصػكؿ مسػاعدات
ألىػالي القطػاع نظميػا نشػػطا مصػريكف ،كردت الحككمػة المصػرية عمػػى ىػذه االتيامػات بالمطالبػػة
بعدـ التركيز عمى معبر رفح كحده ،لكجكد معابر أخرل يتعيف المطالبة بفتحيا أيضان.
 .4اقتصػر المكقػؼ السػعكدم عمػى تصػريحات اإلدانػة كالكعػكد بػدعـ مػادم إلعػادة إعمػار غػزة ،كأفتػى
مفت ػػي ع ػػاـ المممك ػػة العربي ػػة الس ػػعكدية كرئ ػػيس ىيئ ػػة كب ػػار العمم ػػا عب ػػد العزي ػػز آؿ الش ػػيخ بتحػ ػريـ
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المظػػاىرات التػػي انطمقػػت ف ػي العديػػد مػػف الػػدكؿ العربيػػة كاإلسػػبلمية لنص ػرة الفمسػػطينييف فػػي قطػػاع
غزة ،كاصفا إياىا بأنيا "مجرد أعماؿ غكغائية ال خير فييا ،كال رجا منيا".
 .2منػػؿ مكاقفيػػا السػػابقة فػػي  2008ك ،2012خرجػػت تص ػريحات قكيػػة عػػف رئػػيس كز ار تركيػػا رجػػب
طيػػب أردكغػػاف كصػػؼ فيػػو الػػنيج الػػذم تتبعػػو إسػرائيؿ تجػػاه الفمسػػطينييف أنػػو ال يختمػػؼ عػػف عقميػػة
الػػزعيـ األلمػػاني ال ارحػػؿ أدكلػػؼ ىتمػػر ،متيمػػا تػػؿ أبيػػب بارتكػػاب "فظػػائع كحشػػية ممنيجػػة" ،كانتقػػد
صػػمت المجتمػػع الػػدكلي بسػػبب مػػا كصػػفو بػػ"التراخي" فػػي إيقػػاؼ االعتػػدا ات اإلسػرائيمية ،كاف كاجػػو
الدكر التركي بعض انتقادات مف خصكمو السياسييف بأنو تكقؼ عند حد التصريحات دكف األفعػاؿ
المؤنرة عمى الصعيد الدبمكماسي كغيره.
 .6اقترحػػت قطػػر فػػي  14يكليػػك /تمػػكز أمػػاـ اجتمػػاع كز ار الخارجيػػة العػػرب فػػي القػػاىرة إنشػػا مينػػا
تجارم بقطاع غزة تحت إشراؼ دكلي ،كىك الشرط الذم تتبناه حماس لكقػؼ إطػبلؽ النػار ،كبعػدىا
بيكميف سافر أمير قطر ،تميـ بف حمد بف خميفة آؿ ناني ،إلى تركيا كاجتمع برئيس الكز ار التركي
رجب طيب أردكغاف في كقت متأخر مف مسا  16يكليػك /تمػكز الماضػي لمنقػاش بشػأف غػزة ،كمػا
سافر إلى السعكدية في  22يكليك /تمكز في زيارة قالت كسائؿ إعبلـ أنيا تصب في نفػس اليػدؼ،
كعمػػى ذلػػؾ ،يبػػدك أف المكاقػػؼ اإلقميميػػة بػػدت متػػأنرة بمسػػيرة نػػكرات الربيػػع العربػػي صػػعكدان كىبكطػان،
كبقي المكقفاف القطرم كالتركي نابتيف ،كغيبت الحػرب الػدائرة فػي سػكريا مكقػؼ النظػاـ السػكرم فػي
عػػدكاني  ،2014-2012فيمػػا أضػػعفت مكقػػؼ إي ػراف كحػػزب اهلل النشػػغاليما بػػدعـ حميفيمػػا بشػػار
األسد (السبيؿ.)2014 ،
 2.1.6نص اتفاؽ التيدئة مع إسرائيؿ:
كيػػنص االتفػػاؽ عمػػى مجمكعػػة مػػف النقػػاط عمػػؿ عمييػػا المفاكضػػكف الفمسػػطينيكف كاإلس ػرائيميكف
خبلؿ محادنات غير مباشرة جرت في القاىرة عمى مدل أسابيع ،كفيما يمي أبرز نقاطو:
 .3تكص ػػؿ الجانب ػػاف الفمس ػػطيني كاإلسػ ػرائيمي النبلن ػػا  26أغس ػػطس/آب بكس ػػاطة مصػ ػرية إل ػػى اتف ػػاؽ
إلنيا  51يكما مف القتاؿ قتؿ خبللو أكنر مف  2100فمسطيني كحكالي 70إسرائيميا.
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 .1تكافؽ حماس كالفصائؿ األخػرل الناشػطة فػي غػزة عمػى كقػؼ إطػبلؽ كػؿ الصػكاريخ كالمػكرتر عمػى
إسرائيؿ.
 .1تكقؼ إسرائيؿ كؿ العمميات العسكرية بما في ذلؾ الضربات الجكية كالعمميات البرية.
 .4تكافؽ إسرائيؿ عمى فتح المزيد مف معابرىا الحدكدية مع غزة لمسماح بتػدفؽ أيسػر لمبضػائع بمػا فػي
ذلؾ المعكنة اإلنسانية كمعدات إعادة اإلعمار إلى القطاع.
 .2في إطار اتفاؽ ننائي منفصؿ تكافؽ مصر عمى فتح معبر رفح عمى حدكدىا مع غزة.
 .6يتكقع مف السمطة الفمسطينية بقيادة الرئيس محمكد عباس تسمـ المسؤكلية عػف إدارة حػدكد غػزة مػف
حماس.
 .7تتكلى السمطة الفمسطينية قيادة تنسيؽ جيكد إعادة اإلعمار فػي غػزة مػع المػانحيف الػدكلييف بمػا فػي
ذلؾ االتحاد األكركبي.
 .8ينتظػػر مػػف إسػرائيؿ أف تضػػيؽ المنطقػػة األمنيػػة العازلػػة داخػػؿ حػػدكد قطػػاع غػزة مػػف  300متػػر إلػػى
 100متر إذا صمدت اليدنة.
 .9تكسػػع إس ػرائيؿ نطػػاؽ الصػػيد البحػػرم قبالػػة سػػاحؿ غ ػزة إلػػى سػػتة أميػػاؿ بػػدال مػػف نبلنػػة أميػػاؿ مػػع
احتماؿ تكسيعو تدريجيان إذا صمدت اليدنة.
كفػػي إطػػار االتفػػاؽ كػػذلؾ كافػػؽ الطرفػػاف عمػػى التعامػػؿ مػػع القضػػايا األكنػػر تعقيػػدا كالتػػي ىػػي
محػػكر خػػبلؼ بينيمػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ اإلفػراج عػػف سػػجنا فمسػػطينييف كمطالػػب غػزة بمينػػا عبػػر محادنػػات
أخرل غير مباشرة تبدأ في غضكف شير(.مكقع ركسيا)2014 ،RT
 2.1.00العداء اإلسرائيمي لدور المجنة الذي يترأسيا المحقؽ ويمياـ شاباس:
منذ أف بدأت لجنة التحقيػؽ الدكليػة عمميػا ،سػارعت حككمػة العػدك ،بػدعـ مػف حمفائيػا الػدكلييف
ػر إلػػى انعػػداـ الحياديػػة كالمكضػػكعية» مػػف خػػبلؿ
كاإلقميميػػيف ،لمتشػػكيؾ فػػي دكرىػػا «المنحػػاز سػػمفنا ...نظػ نا
عبر عنو شاباس في شير أيمػكؿ/
رئيسيا ،كبدعكة الييئات الدكلية المعنية لمطالبتو باالستقالة .كىذا ما ّ
سػػبتمبر مػػف العػػاـ  ،2014حينمػػا أعمػػف عبػػر حدينػػو مػػع صػػحيفة «الشػرؽ األكسػػط» الصػػادرة فػػي لنػػدف
«أتعرض لضغكط شديدة مف الحككمة اإلسرائيمية كقاؿ ال لف أستقيؿ إال إذا رأل مجمس حقكؽ اإلنساف
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التػػابع لؤلمػػـ المتحػػدة أف كجػػكدم عمػػى رأس المجنػػة سػػيعطؿ سػػير التحقيػػؽ ،كاال فمػػف أسػػتقيؿ» ،مضػػيفنا
«أنا لـ أسمع ىذه الدعكات إال مف اإلسػرائيمييف ،كاعبلميػـ كمػف المؤيػديف ليػـ ،كلػف أفسػح المجػاؿ ألم
منيـ ليزعجني ،فأنا ىنا مف أجؿ القياـ بعمؿ كمفت بو كلف أتراجع ،كالتحقيؽ يجب أف يجرم».
 2.1.00تيديد شاباس بالقتؿ مف قبؿ اإلسرائيمييف
مع مركر الكقػت ،كبػد المجنػة بكتابػة تقريرىػا ،ص ّػعدت حككمػة إسػرائيؿ مػف حممػة العػدا عمػى
رئيس المجنة ،لتصؿ لمستكيات خطيرة ،دفعت بشاباس لػيعمف عبػر مجمػة «عػيف عمػى الشػرؽ األكسػط»
األجنبيػػة عػػف تسػػممو لتيديػػدات بػػالمكت «تمقيػػت بريػػدا الكتركنيػػا يحػػكم تيديػػدات عدكانيػػة جػػدا تيديػػدات
عمى حيػاتي» ،مضػيفنا «ال ألػكـ أم تنظػيـ أك دكلػة بالقيػاـ بيػذه التيديػدات...لكػف ىنػاؾ أجػكا سػاعدت
عمى ذلؾ ،ألف ىناؾ أشخاصا ال يرغبكف بالتحقيقات».
لك ػػف الحق ػػكقي الكن ػػدم الب ػػارز ،الخبي ػػر بقض ػػايا حق ػػكؽ اإلنس ػػاف ،اض ػػطر إل ػػى تق ػػديـ اس ػػتقالتو
لممفكضػػية العميػػا لحقػػكؽ اإلنسػػاف ،معمػ نػبل سػػبب اتخػػاذه ق ػ ارره «لمنػػع أم تػػأنير ليػػذه القضػػية عمػػى إعػػداد
تقرير المجنة كمستجداتو ،الذم يتكقع أف يصدر في آذار /مارس  .»2015كعمى الفكر ،رحبت حككمػة
العدك عمى لساف أكنر مػف مسػؤكؿ فييػا باسػتقالة شػاباس ،المنيػر لمشػككؾ كػاف التكميػؼ السػريع برئاسػة
المجنػػة لمقاضػػية األميركيػػة مػػارم ماكغػػاكف ديفػػيس نائػػب كزيػػر الخارجيػػة تسػػاحي ىػػانغبي قػػاؿ «ال ضػػمع
إلسرائيؿ في الضغكط التي مكرست عميو لتقديـ االستقالة».
أمػػا يػػاريؼ ليفػػيف ،رئػػيس لجنػػة الخارجيػػة كاألمػػف فػػي الكنيسػػت ،فقػػد دعػػا «لحػػؿ لجنػػة التحقيػػؽ
خاطئػا مػف أساسػػو» ،كمضػيفنا «أف خطػػكة
ػير إلػى أف «تعيػيف شػػاباس رئيسػا ليػا كػػاف
كميػا» ،مشػ نا
ن
الدكليػة ن
حككميا ػ تقرأ :الضغط الصػييكني
ار
جيكدا دبمكماسية حازمة كاصرنا
شاباس ىذه ىي دليؿ آخر عمى أف
ن
ن
كاألميركػػي ػ ػ يؤديػػاف فػػي نيايػػة المطػػاؼ إلػػى تحقيػػؽ نجاحػػات فػػي الحمبػػة المعاديػػة التػػي يمنّميػػا مجمػػس
حقكؽ االنساف التابع لؤلمـ المتحدة» .أما نتنياىك ،فمـ يكتػؼ بالػدعكة إلػى تيمػيش التقريػر الػدكلي الػذم
كاف يشرؼ عمى إعداده شاباس ،بؿ كضع تقرير المجنة عمى الػرؼ ،كىػك مػا يعكػس اسػتي از ن بػأم قػرار
دكلي ال ينحاز لجانب القاتؿ عمى حساب الضحية(.العبد اهلل)2015 ،
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 2.1.08إسرائيؿ والرئيسة الجديدة لمجنة التحقيؽ:
يبػػدك أف القػ ار ة اإلسػرائيمية السػػتقالة شػػاباس ،كتعيػػيف القاضػػية األميركيػػة مػػارم ديفػػيس ،رئيسػػة
جديػػدة لمجنػػة ككأنيػػا حققػػت نص ػ ار دبمكماسػ نػيا .فػػبخبلؼ شػػاباس تعتبػػر ديفػػيس مػػف كجيػػة نظرىػػا "أكنػػر
تكازنن ػػا" ،م ػػا يس ػػتدعي ف ػػي الح ػػد األدن ػػى البح ػػث ع ػػف ميكلي ػػا الحقيقي ػػة ،عم ػػى قاع ػػدة أف كجي ػػة النظ ػػر
اإلس ػرائيمية لمفيػػكـ الت ػكازف كطبيعتػػو يعنػػي فػػي مطمػػؽ األح ػكاؿ االنحيػػاز لجانبيػػا كىػػك مػػا ظيػػر بشػػكؿ
جمي في المكاقؼ التػي أطمقتيػا ديفػيس فػي معػرض إشػادتيا بػالتحقيؽ الػذم أجرتػو إسػرائيؿ حػكؿ عمميػة
"الرصاص المصبكب" ،كفي المقابؿ انتقدت المنظمات الفمسطينية عمى إىماليا التحقيؽ.
كبحسب التقارير اإلسرائيمية ،فإف القاضية ديفػيس عمػى معرفػة تفصػيمية بالعبلقػات المعقػدة بػيف
قطاع غزة كاسرائيؿ ،كمػا سػبؽ كأف ت أرسػت فػي خػبلؿ األعػكاـ المنصػرمة لجنػة مجمػس حقػكؽ اإلنسػاف،
التػػي عممػػت عمػػى تنفيػػذ تكصػػيات تقريػػر لجنػػة غكلدسػػتكف الخاصػػة بعمميػػة "الرصػػاص المصػػبكب" فػػي
قط ػػاع غػ ػزة .يش ػػار إل ػػى ان ػػو م ػػف الناحي ػػة القانكني ػػة ينبغ ػػي عم ػػى إسػ ػرائيؿ االلتػ ػزاـ بالتع ػػاكف م ػػع المجن ػػة
كرئيستيا ،باعتبارىا اننت عمى حيادية القاضية كأسمكب عمميا(.حسيف)2015 ،
 2.1.01اًلحتالؿ يستبؽ تحقيؽ األمـ المتحدة ويصدر تقريره عف "عدواف غزة "2014
أصػدر االحػػتبلؿ اإلسػرائيمي ،تقريػ ار يقػكؿ فيػػو إف حربػو عمػػى غػزة عػػاـ  2014كانػت مشػػركعة،
كذلػػؾ فػػي خطػػكة تيػػدؼ السػػتباؽ نتػػائج تحقيػػؽ تجريػػو األمػػـ المتحػػدة بخصػػكص ج ػرائـ حػػرب ،كرفضػػو
رئػػيس الػػكز ار "اإلسػرائيمي" بنيػػاميف نتنيػػاىك ككصػػفو بأنػػو مضػػيعة لمكقػػت ،كأشػػار التقريػػر الػػذم يقػػع فػػي
 277صفحة كاستند إلى تحقيقات داخميػة "إسػرائيمية" كبيانػات لزعمػا غػربييف يؤيػدكف "حقيػا فػي الػدفاع
عػػف نفسػػيا" ،إال أف حككمػػة نتنيػػاىك تأمػػؿ فػػي تبديػػد االنتقػػادات التػػي سػػترد فػػي تحقيػػؽ مجمػػس حقػػكؽ
مقدما.
اإلنساف التابع لؤلمـ المتحدة ن
كاعتبػػر االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي أف مجمػػس حقػػكؽ اإلنسػػاف التػػابع لؤلمػػـ المتحػػدة منحػػاز ،كقػػاطع
محققيو ،عمى غرار مقاطعتو لمحققي المجمػس الػذيف درسػكا حربػو عمػى غػزة التػي دارت فػي أكاخػر عػاـ
 2008كمطم ػػع ع ػػاـ  ،2009كاتي ػػـ تحقي ػػؽ المجم ػػس "إسػ ػرائيؿ" بارتك ػػاب جػ ػرائـ ح ػػرب ،كش ػػكؾ التقري ػػر
الجديد لمحككمة الصييكنية في أرقاـ األمـ المتحدة قائبل "إف مف تأكد قتميـ مػف غيػر المسػمحيف يمنمػكف
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 36في المائة مػف القتمػى الفمسػطينييف ،كانػو تػـ تحديػد ىكيػات الكنيػر مػف المسػمحيف عمػى أنيػـ مػدنيكف
بما يتنافى مع الحقيقة".
كأضػ ػػاؼ" ،كقػ ػػع الضػ ػػرر عمػ ػػى السػ ػػكاف المػ ػػدنييف أيض ػ ػان نتيجػ ػػة اآلنػ ػػار المؤسػ ػػفة -كاف كانػ ػػت
مشركعة -كالعرضية لعمؿ عسكرم مشركع بالقرب مف المدنييف كمحيطيـ ،كنتيجة القيػكد التػي ال مفػر
منيا عمى القادة ،فيـ ليسكا معصكميف مف الخطأ كمعمكمات المخابرات ليست مناليػة ،كمػا أف األنظمػة
التكنكلكجية تخفؽ في بعض األحياف(.".فمسطيف اكف اليف)2015 ،
 2.1.01تقرير األمـ المتحدة لمعدواف عمى قطاع غزة عاـ :2014
اتيػـ محققػك األمػـ المتحػدة "إسػرائيؿ كالجماعػات الفمسػطينية بارتكػاب انتياكػات فػي عػدكاف غػزة
قػد ترقػى إلػى جػرائـ حػرب" .كاعتبػر التحقيػػؽ الػذم نشػر فػي جنيػؼ اف «إسػرائيؿ كالمجمكعػات المسػػمحة
الفمسطينية ارتكبكا عمى األرجح جػرائـ حػرب خػبلؿ النػزاع فػي غػزة صػيؼ  .»2014كأفػاد التقريػر الػذم
أعد بطمب مف مجمس األمـ المتحدة لحقكؽ األنساف بػأف لجنػة التحقيػؽ المسػتقمة التابعػة لؤلمػـ المتحػدة
"جمعت معمكمات ميمة تؤكد احتماؿ أف تككف إسرائيؿ كالمجمكعات الفمسطينية المسمحة ارتكبت جػرائـ
حرب".
كقػػاؿ التقريػػر إف "فشػػؿ إسػرائيؿ فػػي تغييػػر المسػػار رغػػـ ضػػخامة أعػػداد القتمػػى كالػػدمار فػػي غػزة
ينيػػر تسػػاؤالت بشػػأف انتياكػػات محتممػػة مػػف جانػػب القيػػادات السياسػػية كالعسػػكرية ،كطالػػب محققػػك األمػػـ
المتحدة إسرائيؿ بتقديـ تفاصيؿ عف ق اررات االستيداؼ حتى يتسنى تقييـ ىجماتيا عمػى غػزة عمػى نحػك
مس ػػتقؿ .كبالمقاب ػػؿ داف محقق ػػك األم ػػـ المتح ػػدة تنفي ػػذ م ػػا س ػػماىا "جماع ػػات فمس ػػطينية" إع ػػدامات بح ػػؽ
"متكاطئيف مزعكميف" كىك ما قد يرقى لجرائـ حرب ،كطالبكا بمحاسبة المسؤكليف.
كقػػاؿ التقريػػر إف لجنػػة األمػػـ المتحػػدة المسػػتقمة لمتحقيػػؽ بشػػأف العػػدكاف عمػػى قطػػاع غ ػزة الػػذم
تسميو "النزاع" في عاـ  2014معمكمات كنيرة تشير إلى "ارتكاب كؿ مػف إسػرائيؿ كالجماعػات المسػمحة
الفمسػػطينية لج ػرائـ حػػرب محتممػػة" .كقالػػت رئيسػػة المجنػػة القاضػػية مػػارم مػػاكغكاف ديفػػيس فػػي مػػؤتمر
صػػحفي "إف مػػدل الػػدمار كالمعانػػاة اإلنسػػانية فػػي قطػػاع غ ػزة غيػػر مسػػبكقيف كسػػيؤنراف عمػػى األجيػػاؿ
القادمػػة" ،كأضػػافت أف "ىنػػاؾ أيض ػان خػػكؼ مسػػتمر فػػي إس ػرائيؿ بػػيف المجتمعػػات التػػي تتعػػرض لتيديػػد
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منػػتظـ ".كحسػػب التقريػػر ،شػػيدت األعمػػاؿ العدائيػػة عػػاـ  2014زيػػادة كبي ػرة فػػي القػػكة التدميريػػة التػػي
استخدمت في قطاع غزة فقد أطمقت إسرائيؿ أكنر مف  6آالؼ ضربة جكية كحػكالي  5000ألػؼ قذيفػة
دبابػػة كمدفعيػػة ،كقػػد قُتِػػؿ  1462مػػدنيان فمسػػطينيان -نمػػنيـ أطفػػاؿ -فػػي العمميػػة التػػي اسػػتمرت  51يكم ػان،
كأطمقت الجماعات المسمحة الفمسطينية  4881صاركخان ك 1753قذيفة ىاكف باتجاه إسرائيؿ في تمكز/
يكلي ػػك كآب /أغس ػػطس  2014مم ػػا أس ػػفر ع ػػف مقت ػػؿ  6م ػػدنييف كاص ػػابة  1600عم ػػى األق ػػؿ (الجزيػ ػرة،
.)1134
كأض ػػاؼ التقريػ ػػر أنػ ػػو قُتِػ ػػؿ مئػ ػػات الم ػػدنييف الفمسػ ػػطينييف  -ال س ػػيما النسػ ػػا كاألطفػػػاؿ  -فػػػي
منػازليـ ،كلقػد أدلػى النػػاجكف بشػيادات مفصػمة تصػػؼ الضػربات الجكيػة التػي حكلػػت المبػاني إلػى أكػكاـ
مف التراب كالركاـ في نػكاف معػدكدة .قػاؿ أحػد أفػراد عائمػة النجػار بعػد ىجػكـ عمػى خػاف يػكنس يػكـ 26
تمكز/يكليػػك قتػػؿ  19مػػف أقربائػػو ،كعبػػرت لجنػػة التحقيػػؽ عػػف قمقيػػا إ از اسػػتخداـ إس ػرائيؿ عمػػى نطػػاؽ
قانكنػػا إالّ أف
كاسػػع ألسػػمحة تقتػػؿ كتصػػيب فػػي منطقػػة كبي ػرة ،كرغػػـ أف ىػػذه األسػػمحة ليسػػت ممنكع ػة ن
اسػػتخداميا فػػي منػػاطؽ مكتظػػة بالسػػكاف سػػيؤدم عمػػى األرجػػح إلػػى قتػػؿ مقػػاتميف كمػػدنييف دكف تمييػػز
(عرب .)1134 ،48
كىنػػاؾ أيضػان عمػػى مػػا يبػػدك نمػػط آخػػر عنػػد إصػػدار الجػػيش اإلسػرائيمي تحػػذيرات لمنػػاس بػػإخبل
ػاتبل ،كتجعػؿ ىػذه الممارسػة اليجمػات عمػى
منطقة مػا كػاف يعتبػر بصػكرة تمقائيػة أف أم شػخص بػاؽ مق ن
كد ِم ػػرت آالؼ المن ػػازؿ أك أُتمِف ػػت أنن ػػا التكغ ػػؿ الب ػػرم
الم ػػدنييف محتمم ػػة ج ػ نػدا ،قُتِ ػػؿ مئ ػػات األش ػػخاص ُ
اإلسرائيمي في غزة الذم بدأ في منتصؼ شير تمكز /يكليك .2014
كقاؿ التقرير إف األعماؿ العدائيػة أبػت أيضػان المػدنييف فػي إسػرائيؿ بقمػؽ بػالغ كعطمػت حيػاتيـ،
كتحدث الشيكد الذيف يسػكنكف بػالقرب مػف قطػاع غػزة عػف اضػطرابيـ لػرؤيتيـ القصػؼ مػف نكافػذ غرفػة
جمكسػػيـ كلكػػنيـ عػػانكا أيض ػان فػػي الكصػػكؿ إلػػى مبلجػػ ،األمػػاف مػػع أطفػػاليـ فػػي الكقػػت المناسػػب عنػػد
اط ػػبلؽ ص ػػفارات اإلن ػػذار لتح ػػذرىـ م ػػف اليجم ػػات القادم ػػة .كيب ػػدك أف الغ ػػرض م ػػف ك ار إط ػػبلؽ آالؼ
الصكاريخ كقذائؼ الياكف العشكائي عمػى إسػرائيؿ ىػك نشػر الرعػب بػيف المػدنييف ىنػاؾ (األمػـ المتحػدة،
.)1134
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كق ػػاؿ التقري ػػر إف الس ػػمطات اإلسػ ػرائيمية ل ػػـ تس ػػتجب لطمب ػػات المجن ػػة المتك ػػررة لمحص ػػكؿ عم ػػى
معمكم ػػات كاإلذف ب ػػدخكؿ إسػ ػرائيؿ كاألرض الفمس ػػطينية المحتم ػػة المباش ػػر إال أف المجن ػػة حص ػػمت عم ػػى
شيادات مركعة مباشػرة عػف طريػؽ سػكايب كمػؤتمرات الفيػديك عػف بعػد كالمقػاببلت الياتفيػة ،كمػا قامػت
بإج ار مقاببلت كجينا لكجو مع ضحايا كشيكد مف الضفة الغربية خبلؿ زيارتيف إلى األردف ،كاسػتمعت
إلى شيادات ضحايا كشيكد مف إسرائيؿ سافركا إلى جنيؼ.
كقد أجرت لجنة التحقيؽ أكنر مػف  280مقابمػة سػرية كتمقػت نحػك  500شػيادة مكتكبػة .كقالػت
المجنة :عند نشر التقريػر قامػت رئيسػة المجنػة القاضػية ديفػيس كالػدكتكر ديِػيف بػذكر عػدد مػف الخطػكات
التي ينبغػي عمػى األطػراؼ كالمجتمػع الػدكلي اتخاذىػا ،كمػف بينيػا أنػو عمػى الػدكؿ أف تػدعـ كبقػكة عمػؿ
المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة فيمػػا يخػػص األرض الفمسػػطينية المحتمػػة .كأختػػتـ التقريػػر بتصػريح لممفكضػػيف
ػر بمعان ػػاة الض ػػحايا اليائم ػػة كق ػػدرتيـ عم ػػى التحم ػػؿ"،
ال ػػذيف عم ػػبل عم ػػى إع ػػداد التقري ػػر" :لق ػػد تأنرن ػػا كني ػ ان
كأضػػافا" :نأمػػؿ فقػػط أف يسػػيـ تقريرنػػا حتػػى كلػػك بقػػدر صػػغير فػػي إنيػػا دكرة العنػػؼ(".ككالػة أنبػػا سػكا،
)2014
 2.1.02خالصة التقرير ديفيس بشأف العدواف عمى قطاع غزة عاـ :2014
خمػػص التقريػػر إلػػى أف العػػدكاف العسػػكرم اإلس ػرائيمي عمػػى قطػػاع غ ػزة فػػي صػػيؼ عػػاـ 2014
"يرقى إلى جرائـ الحرب" ،حيث أسفر عف مقتؿ  1462فمسطينيان ،نمنيـ مف األطفاؿ ،كذكر أف إسرائيؿ
استعممت في عدكانيا عمى القطاع ما كصفو بػ"قكة تدميريػة" بػأكنر مػف سػتة آالؼ غػارة جكيػة ،كاطػبلؽ
نحك خمسيف ألؼ قذيفة مدفعية عمى مدل  51يكمان.
كأشػػار التقريػػر إلػػى أف عمميػػات الجػػيش اإلس ػرائيمي فػػي القطػػاع -كتحديػػدان فػػي منػػاطؽ خ ازعػػة
كالشػػجاعية كرفػػح -ترقػػى إلػػى جػرائـ حػػرب ،السػػتخدامو ذخػػائر ذات نطػػاؽ تػػدميرم كاسػػع جػػدان أدت إلػػى
إصابة العديد مػف المػدنييف ،كمػا قػاؿ التقريػر إف بعػض مػا قامػت بػو فصػائؿ المقاكمػة الفمسػطينية يرقػى
إلى جرائـ حرب ،مشي انر إلى "تصفية العمبل " ،كاستيداؼ "مناطؽ مدنية إسرائيمية" بالصكاريخ ،كأضػاؼ
أف الفصػػائؿ أطمقػػت  4881صػػاركخان  1753قذيفػػة ىػػاكف باتجػػاه إس ػرائيؿ ،ممػػا أدل إلػػى مقتػػؿ "سػػتة
مدنييف في الجانب اإلسرائيمي كاصابة  1600عمى األقؿ".
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كأش ػػار التقري ػػر إل ػػى مقت ػػؿ مئ ػػات م ػػف الم ػػدنييف الفمس ػػطينييف ف ػػي من ػػازليـ ،خاص ػػة م ػػف النس ػػا
كاألطفاؿ ،مرفقا بشيادة ألحد أفراد عائمة النجار بعد غارة أدت إلى مقتؿ  19مف أفراد عائمتػو فػي خػاف
يكنس يكـ  26يكليك/تمكز  ،2014كقاؿ الرجؿ "كمنا متنا في ذلؾ اليكـ حتى مف بقكا عمى قيد الحياة".
كأضاؼ "حقيقة أف إسرائيؿ لػـ تعػدؿ عػف شػنيا لمضػربات الجكيػة حتػى بعػد مػا اتضػحت آنارىػا
الكخيمػػة عمػػى المػػدنييف ،تنيػػر التسػػاؤؿ عمػػا إذا كػػاف ىػػذا جػػز ا مػػف سياسػػة أكسػػع كافػػؽ عمييػػا -ضػػمنيا
عمى األقؿ -أكبر المسؤكليف في الحككمة".
كقالػت رئيسػة لجنػػة التحقيػؽ القاضػية ديفػػيس فػي بيػػاف إف "مػدل الػدمار كالمعانػػاة اإلنسػانية فػػي
قطاع غزة غير مسبكقيف كسيؤنراف عمى األجيػاؿ القادمػة" ،كأضػافت فػي حػديث لصػحيفة "ىػآرتس" ،أف
في التقرير رسالة مف المجنة إلى إسرائيؿ ىي ضركرة عدـ استخداميا القػكة العسػكرية ،كأف إلقػا القنابػؿ
النقيمة عمى األحيا السكنية ألحقت دما ار كبي ار فػي غػزة ،كفػي المحصػمة ،طالػب تقريػر ديفػيس الجػانبيف
الفمسطيني كاإلسػرائيمي بػإج ار تحقيقػات داخميػة تتػيح محاسػبة كمسػا لة المسػؤكليف عنيػا ،يشػار إلػى أف
الرئيس األكؿ لفريؽ التحقيؽ األممي فػي العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى غػزة الكنػدم كليػاـ شػاباس قػد اسػتقاؿ
مػػف منصػػبو فػػي فبراير/شػػباط  205احتجاجػػا عمػػى اتيامػػات إس ػرائيمية لػػو بػػالتحيز ،فخمفتػػو فػػي منصػػبو
القاضية ديفيس.
 2.1.03الموقؼ الفمسطيني:
رحب ػػت األطػ ػراؼ الفمس ػػطينية ب ػػالمنحى الع ػػاـ لمتقري ػػر ،لكني ػػا انتق ػػدت مكازنت ػػو ف ػػي أحكام ػػة ب ػػيف
جانبيف غير متكافئيف ،حيث كصؼ إبراىيـ خريشة المندكب الدائـ لفمسطيف لدل األمـ المتحػدة التقريػر
بأنو متكازف إلى حد بعيد ،مسجبل في الكقت نفسو مكازنة التقريػر بػيف جػانبيف فػي صػراع غيػر متػكازف،
كىػػك المكقػػؼ نفسػػو تقريبػػا الػػذم عبػػرت عنػػو حركػػة المقاكمػػة اإلسػػبلمية (حمػػاس) التػػي رحبػػت بػػالتقرير،
كاعتبرتػػو "إدانػػة ص ػريحة لبلحػػتبلؿ تسػػتمزـ جمػػب قادتػػو إلػػى المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة ككافػػة المحػػاكـ
الدكلية" ،لكف المتحدث باسميا سامي أبػك زىػرم انتقػد مسػاكاة التقريػر "غيػر المنطقيػة" بػيف الطػرفيف فػي
بعض أجزائو (الجزيرة.)1134 ،
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 2.1.04الموقؼ اإلسرائيمي:
لـ تكافؽ إسرائيؿ عمى فكرة التحقيػؽ فػي عػدكانيا عمػى قطػاع غػزة صػيؼ عػاـ  ،2014كمنعػت
أعض ػػا المجن ػػة م ػػف ال ػػدخكؿ إل ػػى األ ارض ػػي الفمس ػػطينية كاسػ ػرائيؿ بي ػػدؼ إجػػ ار التحقي ػػؽ ،كل ػػـ تحض ػػر
الجمسػػة التػػي قػػدمت فييػػا مػػارم ديفػػيس يػػكـ  29يكنيػػك/حزيراف  2015تقريرىػػا فػػي جنيػػؼ أمػػاـ أعضػػا
مجمس حقكؽ اإلنساف ،كاتيـ مندكب إسرائيؿ إفياتار مانكر ،المجمس بأنو مسيس كغير محايػد ،كتحػكؿ
إلػػى المجمػػس الفمسػػطيني لحقػػكؽ اإلنسػػاف ،معتبػ ار أف "القػ اررات التػػي صػػدرت عػػف المجمػػس ضػػد إسػرائيؿ
أكنر مف الق اررات التي صدرت ضد بقية دكؿ العالـ مجتمعة" (الجزيرة لمدراسات.)2015 ،
ككصػػؼ رئػػيس الػػكز ار اإلس ػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىك تقريػػر المجنػػة بأنػػو "منحػػاز" ،كىػػاجـ المجنػػة
الدكلية بقكلو إنيا عينت مف قبؿ "مجمس يطمؽ عمى نفسو مجمس حقكؽ اإلنساف ،لكنو يقكـ بكؿ شػي
ما عدا االىتماـ بحقكؽ اإلنساف" ،كلكح باالنسحاب مف المجمس.
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خالصة الفصؿ:
بػ ػػدأ اليجػ ػػكـ العسػ ػػكرم اإلس ػ ػرائيمي عمػ ػػى قطػ ػػاع غ ػ ػزة بعػ ػػد السػ ػػاعة الكاحػ ػػدة مػ ػػف فجػ ػػر يػ ػػكـ 8
يكليك/تمكز  ،1134باستيداؼ منزؿ المكاطف الفمسطيني محمد العبادلة في بمدة الق اررة جنػكبي القطػاع،
كتبػػع اليجػػكـ إعػػبلف إس ػرائيؿ عػػف بػػد حممػػة عسػػكرية أطمػػؽ عمييػػا اسػػـ "الجػػرؼ الصػػامد" ،حيػػث ردت
كتائػػب القسػػاـ الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة المقامػػة اإلسػػبلمية (حمػػاس) بإطبلقيػػا اسػػـ "العصػػؼ المػػأككؿ"
عم ػػى تص ػػدييا لميج ػػكـ ،بينم ػػا اخت ػػارت سػ ػرايا الق ػػدس الجن ػػاح العس ػػكرم لحرك ػػة الجي ػػاد اإلس ػػبلمي اس ػػـ
"البنياف المرصكص" لعممياتيا.
ونشػرت كسػػائؿ اإلعػػبلـ مسػػا االننػيف  34يكليػػك /تمػػكز الماضػػي نػص المبػػادرة المصػرية التػػي
تكقفت الحرب عمى أساسيا بيف إسرائيؿ كالفصائؿ الفمسطينية في قطاع غزة ،كقػد كضػعت مصػر عمػى
حماس التي أصرت عمى فػتح معبػر رفػح كرفػع الحصػار عػف غػزة شػركطا مػف بينيػا تػكلي أمػف السػمطة
الفمسطينية في راـ اهلل شؤكف معبر رفح عند فتحو ،كأال يككف مفتكحا طكاؿ الكقت.
كأداف عػػدد كبيػػر مػػف الػػدكؿ مياجمػػة إسػرائيؿ لقطػػاع غػزة ،كمػػا أعمنػػت دكؿ تأييػػدىا ليػػا كأدانػػت
الػػرد الصػػاركخي الفمسػػطيني عمييػػا .كمػػف مؤيػػدم إس ػرائيؿ ألمانيػػا ،حيػػث أعمنػػت أف مػػف حػػؽ إس ػرائيؿ
"الدفاع عف نفسيا" ،بينما أدانت دكؿ أخرل المجك إلى العنؼ أيا كاف مصدره ،بعػد تكقػؼ الحػرب كفػي
 31أكتكبر/تشػريف األكؿ الماضػػي عقػػد مػػؤتمر إلعػادة إعمػػار غػزة فػػي القػاىرة برعايػػة الػرئيس المصػػرم
عبد الفتاح السيسي كمشاركة خمسيف منظمة كحككمة.
كخمص تقرير لمجنة تقصي الحقائؽ حكؿ العدكاف العسكرم اإلسػرائيمي عمػى قطػاع غػزة صػيؼ
 ،1134نشػػر فػػي نيايػػة يكنيػك/حزيراف  1132كعػػرؼ بػػتقرير ديفػػيس ،إلػػى أف العػػدكاف اإلسػرائيمي عمػػى
غزة "يرقى إلى جرائـ الحرب" ،كأف  341عائمػة عمػى األقػؿ فقػدت نبلنػة أفػراد أك أكنػر فػي اليجػكـ عمػى
المباني السكنية أننا الحرب حيث شنت إسرائيؿ أكنر مف ستة آالؼ غارة جكية ،كأطمقت نحك خمسيف
ألؼ قذيفة مدفعية عمى مدل  23يكما.
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أوًلً :نتائج توصيات الدراسة
ثانياً :المراجع
ثالثاً :المالحؽ
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أوًلً :النتائج والتوصيات:
أ -نتائج الدراسة:
 .3اسػػتطاعت الحككمػػة اإلسػرائيمية ف ػػي ظػػؿ الػػحراؾ الدبمكماسػػي خػػبلؿ فتػرة العػػدكاف عمػػى قطػػاع غ ػزة
عاـ  2008أف تدير القرار في إس ارئيؿ لكػؿ مػا يتعمػؽ فػي األمف اإلسػرائيمي أك السياسػة اإلسػرائيمية
كالت ػػي ت ػػأتي ض ػػمف أدراج الحككم ػػة اإلس ػرائيمية كأف ت ػػشمؿ كاف ػػة المؤس ػػسات الرس ػػمية منيػػا كغيػػر
الرسمية داخؿ النظاـ السياسي اإلسرائيمي كالمؤنرة في صنع القرار السياسػي اإلسػرائيمي ،فػي تكجيػو
الرأم العػاـ ضػمف إسػػتراتيجية عامػػة ،تيػػدؼ إلػى تحقيػػؽ مػػا تػػصبك إليػػو الػػسياسة اإلسػرائيمية عمػػى
المستكل الداخمي كالخارجي خبلؿ فترة العدكاف عمى قطاع غزة.
 .1قامػػت ك ازرة الخارجيػػة تسػػيفي لفنػػي بح ػراؾ دكلػػي كعربػػي كشػػعبي ألخػػذ غطػػا دكلػػي كعربػػي لشػػف
العدكاف عمى غزة ككاف إعبلف العدكاف مف األراضي المصرية.
 .1أنبتت الحرب مرة أخرل أف إسرائيؿ لـ تعد تمتمؾ قكة ردع كافية في الصراع العربػي – اإلسػرائيمي.
كىك ممػا تبػيف فػي عػدكاف صػيؼ  1116عمػى حػزب اهلل ،كعمػى قطػاع غػزة  ،1118أنيػا لػـ تكاجػو
دكنال تمتمؾ آالت عسكرية كبنى تحتية باىظة التكاليؼ كىي ليػذا غيػر قػادرة عمػى اسػتخداـ التفػكؽ
العسكرم اإلسرائيمي في إيقاع خسائر تردع الطرؼ الفمسطيني عند أم مكاجية قادمة.
 .4سػػببت الحػػرب فػػي انكشػػاؼ المعسػػكر العربػػي الحميػػؼ لمكاليػػات المتحػػدة أمػػاـ ال ػرأم العػػاـ العربػػي،
كعجػزه عػػف إدارة سياسػػتو تجػػاه الدكلػػة العبريػػة .سػػعي معسػػكر االعتػػداؿ العربػػي إلػػى تركيػػع سػػكرية،
كتقميـ أظافر حزب اهلل ،كاعادة حماس إلى بيت الطاعة ،أصبح أكنر صعكبة.
 .2أظيػر القػرار اإلسػرائيمي بالعػػدكاف ،كالعنػػؼ اإلسػرائيمي اليائػػؿ الػذم اسػػتخدـ فييػػا ،مػف جديػػد المكقػػع
المركزم الذم يحتمو الشرط األمني إلسرائيؿ بكؿ أطيافيا السياسية .ما يعنيو ىذا أف تصػكر الدكلػة
العبرية لحؿ الدكلتيف ،ميما كانت حككمتيا ،لف يخػرج عػف السػقؼ األمنػي بػأم حػاؿ مػف األحػكاؿ.
إضافة إلى التكسع االستيطاني المستمر ،فإف التصكر األمني يعني نياية حؿ الدكلتيف.
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 .6كشػػفت الدبمكماسػػية اإلسػرائيمية إب ػػاف العػػدكاف عم ػػى قطػػاع غػ ػزة حقيق ػػة تبعي ػػة مؤسػػسات الدكلػػة إلػػى
المؤس ػػسة الع ػػسكرية كم ػػدل س ػػيطرتيا عميي ػػا ،كيب ػػيف م ػػدل التبلع ػػب الدبمكماسػػي الممػػنيج بػػالقرار
السياسي كاألمني كالذم كاف في اتجاىيف:
أ .االتجػػاه األكؿ "البيئػػة الداخميػػة" :ييػػدؼ مػػف خبللػػو الػػساسة اإلسرائيمييف إلى خمػػؽ رأم عػػاـ م ػػساند
لم ػػسياسات اإلس ػرائيمية ى ػػذا م ػػف جان ػػب ،كم ػػف جان ػػب آخ ػػر يكظ ػػؼ أحيانػػنا لم ػػدعـ الحزب ػػي لمح ػػزب

المػشكؿ لمحككمة اإلسرائيمية ،كيتضح ذلؾ مػف خػبلؿ العدكاف عمػى قطاع غػزة كالتػي كػاف أحػد أىػـ
أىػدافيا دعػـ حػزب العمؿ كأكلمرت رئيس الحككمة.

ب .االتج ػ ػػاه اآلخػر"البيئ ػ ػػة الدكلي ػ ػػة" :ى ػ ػػدؼ م ػ ػػف خبلل ػ ػػو ال ػ ػػساسة اإلس ػ ػرائيمييف إلػ ػػى ت ػ ػػسكيؽ ال ػ ػػسياسة
اإلسػ ػرائيمية كالمكق ػػؼ اإلسػ ػرائيمي عم ػػى مػ ػػستكل دكلػ ػػي لكػ ػػسب التأييػ ػػد الػ ػػدكلي لػ ػػسياساتيـ كغطػ ػػا
لمتغطيػة عمػى جػرائميـ كممارساتيـ غير الشرعية كالتي ترفضيا كافة المجتمعات الدكلية.
 .7سػػعت إس ػرائيؿ جاىػػدة بكػػؿ قكاىػػا إلفشػػاؿ تقريػػر غكلدسػػتكف الػػذم كػػاف يػػدينيا بج ػرائـ حػػرب كج ػرائـ
إبادة جماعية خبلؿ عدكانيا عاـ .2009-2008
 .8مارسػت إسػرائيؿ دكرىػا الدبمكماسػػي بكسػب التأييػد األمريكػي كالغربػػي لصػالحيا لتبريػر العػدكاف عمػػى
قطاع غزة إليقاؼ إطبلؽ الصكاريخ عمى األراضي المحتمػة كانيػا حكػـ حمػاس الػذم صػعدت إلػى
الحكـ بأكؿ انتخابات حرة كنزيو شيدىا العالـ أجمع.
 .9قامت إسرائيؿ بعدكاف النمانيػة أيػاـ عمػى قطػاع غػزة عػاـ  2012الختبػار مكقػؼ مصػر بعػد صػعكد
اإلخكاف المسمميف إلى سدة الحكـ في مصر بعد النكرات العربية (الربيع العربي) الذم عصػفت فػي
قصير
منطقة الشرؽ األكسط كاختبار قكة المقاكمة التي أصبحت في تطكير متزايد ،ككانت العدكاف
ان
كخاطفان حققت فييا المقاكمة تحقيؽ لبعض الشركط ليا.
 .31لػػـ تحقػػؽ إسػرائيؿ أم مػػف أىػػدافيا المعمنػػة األساسػػية الػػذم أشػػعمت فتيػػؿ العػػدكاف عمػػى قطػػاع عػػاـ
 1131مػػف خبلليػػا بػػؿ كانػػت ىنػػاؾ معارضػػة كبي ػرة ل ػذلؾ العػػدكاف خاص ػة مػػف المكقػػؼ العربػػي
كالشعبي كالدكلي كالمصرم.
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 .33خػػبلؿ عػػدكاف  1134كػػاف يتعمػػؽ بطبيعػػة التحػػالؼ الحكػػكمي الػػذم يقػػكده نتنيػػاىك ،كحرصػػو عمػػى
إظيار أف التزامو بأمف الدكلة العبرية ال يقؿ عف التزاـ ىؤال الحمفا .
 .31كػػاف العػػدكاف  1134يتصػػؿ بطبيعػػة التحػػالؼ اإلقميمػػي الػػذم ربػػط الدكلػػة العبريػػة بعػػدد مػػف الػػدكؿ
العربيػػة ،التػػي تقػػكد منػػذ شػػيكر حممػػة كاسػػعة ضػػد قػػكل اإلسػػبلـ السياسػػي .فػػي محاكلتػػو اقػػتبلع
حمػػاس كالقػػكل اإلسػػبلمية المسػػمحة فػػي قطػػاع غ ػزة ،أك إضػػعافيا بصػػكرة فادحػػة عمػػى األقػػؿ ،أراد
نتنيػاىك أف يقػكـ بػدكره فػي مكسػػـ الحػرب اإلقميميػة الشػاممة عمػػى القػكة اإلسػبلمية كتعزيػز تحالفاتػػو
العربية.
 .31أف عػػدكاف  1134كػػاف يتعمػػؽ بعمميػػة السػػبلـ المتعن ػرة مػػع السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية ،كغضػػب
نتنيػػاىك مػػف ق ػرار رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػكد عبػػاس الػػذىاب إلػػى المصػػالحة مػػع حمػػاس
كتشػػكيؿ حككمػػة التكافػػؽ الػػكطني الفمسػػطينية فقػػد أصػػبح كاضػ نػحا خػػبلؿ األسػػابيع القميمػػة السػػابقة
ػدال مػػف أف يتحمػػؿ مسػػؤكليتو فػػي إفشػػاؿ
عمػػى حادنػػة االختطػػاؼ أف رئػػيس الحككمػػة اإلسػرائيمية ،بػ ن
الجيكد األميركية لمتكصؿ إلى تسكية ،يعمؿ عمى إحيا تصنيؼ حماس كمنظمة إرىابية ،كالػربط
بيف اتفاؽ المصالحة الفمسطينية كادعا عدـ كجكد شريؾ فمسطيني في عممية السبلـ.
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ب -توصيات الدراسة:
في ضك تمؾ النتائج تكصي الدراسة بما يمي:
 .3تحقيػؽ الكحػػدة الكطنيػػة كالمصػػالحة الشػاممة بػػيف مختمػػؼ الفرقػػا ببرنػامج سياسػػي لمحػػد األدنػػى كفػػؽ
كنيقػة الكفػاؽ الػكطني أك حتػى بدكنػػو ،حيػث أف تطبيػؽ اتفػاؽ المصػػالحة المكقػع بػيف فػتح كحمػػاس،
كتكحػػد فصػػائؿ المقاكمػػة المسػػمحة فػػي الحػػرب األخيػرة فػػي غػزة ،كدخػػكؿ مفاكضػػات كقػػؼ النػػار مػػع
ػدخبل أساس ػ نػيا لتحقي ػػؽ الكح ػػدة الكطني ػػة ف ػػي ى ػػذه الظ ػػركؼ
إسػ ػرائيؿ بكف ػػد فمس ػػطيني مكح ػػد تش ػػكؿ م ػ ن
مع ػػا كبشػ ػراكة حقيقي ػػة عم ػػى ك ػػؿ
المتغيػ ػرة ف ػػي المنطق ػػة ،كم ػػا أن ػػو ي ػػكفر لمفمس ػػطينييف
جميع ػػا العم ػػؿ ن
ن
الصعد.
 .1نأمػػؿ مػػف العػػالـ العربػػي كاإلسػػبلمي المشػػاركة الفاعمػػة لػػدعـ القضػػية الفمسػػطينية كلػػيس التػػدخؿ فػػي
القرار الفمسطيني الداخمي الذم يعيد القضية الفمسطينية لمك ار
 .1االعتماد عمي الدبمكماسية الشعبية كالجاليات الفمسػطينية فػي الخػارج لتكحيػد الجيػكد الفمسػطينية فػي
الداخؿ كالخارج تحت رعاية ك ازرة الخارجية كسفرائيا في العالـ.
 .4التكصػػؿ إلػػى إسػػتراتيجية فمسػػطينية عامػػة كتشػػكيؿ طػػاقـ دبمكماسػػي مكحػػد قػػادر لمحاربػػة األكاذيػػب
اإلسػرائيمية فػػي المحافػػؿ الدكليػػة ،كالعمػػؿ عمػػى تشػػكيؿ قيػػادة كطنيػػة مكحػػدة بػػالتكافؽ لئلش ػراؼ عمػػى
تحقيػػؽ ىػػذه اإلسػػتراتيجية التػػي تعػ ّػد مرجعيػػة لكػػؿ فمسػػطيني ،لمتكصػػؿ إلػػى ىػػذه اإلسػػتراتيجية يجػػب
مشاركة خب ار فمسطينييف ،كمف نـ تشكيؿ إطار كطني مرجعي لئلشراؼ عمى تطبيقيا.
 .2تقدـ الفصائؿ الفمسطينية رؤية سياسية مرنة لمكضع الفمسطيني كلكقػؼ إطػبلؽ النػار القابػؿ لمحيػاة،
إضافة إلى استجبلب المساعدات الدكلية كالعربية إلعادة اإلعمار في غزة.
 .6العمؿ عمى االسػتفادة مػف العػدكاف األخيػر بنشػر الػكعي كالنقافػة التػي تسػتند إلييػا المقاكمػة ،كالعمػؿ
عمى حشد الجيكد لدعميا إلى حيف إنيا االحتبلؿ ،بما فػي ذلػؾ إعػادة تسػييؿ المسػاعدات العربيػة
كاإلسبلمية لمشعب الفمسطيني كدكف شركط سياسية.
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 .7تطكير كالتركيز عمى الدبمكماسية الشعبية كالقدرات الدبمكماسية كالسياسية لدل فصائؿ المقاكمة بمػا
يمنع ذكبانيا في دكالب الدبمكماسية الفمسطينية الرسمية التي أكصػمت الكضػع الفمسػطيني إلػى آفػاؽ
مسدكدة.
 .8نبت أف التيدئة مع إسرائيؿ ال يضمنيا أحد ،كيمكػف أف تخرقيػا بسػبب تقػديرات أمنيػة تخصػيا دكف
تقدير عكاقبيا السياسية ،كلذلؾ يجب عمػى المقاكمػة االسػتعداد بالكامػؿ كتطػكير ترسػانتيا العسػكرية
دكف تكقؼ لتتمكف مف لممكاجية القادمة كالتي قد تككف في أقؿ مف عاميف بسبب التحكالت السػمبية
تجاه المقاكمة في اإلقميـ الدكلي.
 .9أنبػت العػدكاف أف المقاكمػة المسػػمحة تشػكؿ األداة األكنػر فاعميػة فػػي إخضػاع إسػرائيؿ كالتػأنير عمػػى
جبيتيا الداخمية ،كلذلؾ فإف الذىاب إلى المفاكضات السياسية دكف غطػا مػف المقاكمػة ىػك عمميػة
انتحار سياسي لذلؾ يجب الخمط بينيـ ألف كؿ منيـ يكمؿ اآلخر.
 .31يجػػب مشػػاركة الفصػػائؿ المقاكمػػة بصػػنع الق ػرار كأف كحػػدة المقاكمػػة الميدانيػػة بفصػػائميا المقاتمػػة
ػمما كحرنب ػػا تمن ػػؿ أعم ػػى
ككحػػدة مكقفي ػػا السياس ػػي كالشػ ػراكة الكطني ػػة ف ػػي إدارة الق ػرار الفمس ػػطيني س ػ ن
درجات االستنمار لمقكة الفمسطينية في مكاجية إسرائيؿ.
 .33إف تجربػػة خػػكض المعركػػة مػػف قبػػؿ المقاكمػػة فػػي غ ػزة بتكحػػد ،أكػػد نظريػػة أف العمػػؿ الػػكطني مػػف
الداخؿ ىك األساس ،كأف العامؿ الفمسطيني ىك العامؿ الحاسـ ،غير أف ىذا ال يمغػي بالتأكيػد مػا
لمخػػارج الفمسػػطيني كالعربػػي كاإلسػػبلمي كالػػدكلي مػػف عمػػؽ اسػػتراتيجي كدكر فػػي اإلسػػناد السياسػػي
كاإلعبلمي كاإلغاني ،لذلؾ يجب تكحيد جميع الفصػائؿ تحػت قػرار سياسػي كعسػكرم دكف أقصػاه
كدكليا..
مكماسيا
أحد ليككف نتاج نمارىا قكية دب
ن
ن
 .31يجػػب عمػػى المفػػاكض الفمسػػطيني أف ُيعيػػد النظػػر فػػي سياسػػات تعاممػػو مػػع الجانػػب اإلس ػرائيمي،
كخاصة فيما يتعمؽ بالتنسيؽ األمني الذم أصبح قيدان عمى التحرؾ الشعبي في الضفة الغربية.
 .31يج ػػب عم ػػى المكق ػػؼ العرب ػػي الرس ػػمي أف ي ػػتعمـ م ػػف التجرب ػػة م ػػف زاكيت ػػيف :األكل ػػى أف المقاكم ػػة
الفمسطينية يمكف االعتماد عمييا إلشغاؿ إسرائيؿ كاضعافيا كتخفيؼ ضغطيا األمني عمػى الػدكؿ
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العربية ،كالنانية أف الرىاف عمى كسر شككة المقاكمة الفمسطينية بكؿ تياراتيا كالرىاف عمى سقكط
برنامجيا في غزة كالضفة رىاف فاشؿ.
 .34يجب عمى المكقؼ العربي كاإلسبلمي التفريؽ بػيف مػا ُيسػمى (باإلرىػاب) كبػيف المقاكمػة المسػمحة
الفمسػػطينية المشػػركعة ضػػد االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي العسػػكرم ،كضػػركرة اسػػتمرار الػػدفاع عنيػػا فػػي
المحافؿ الدكلية عمى ىذا األساس.
 .32مف الضركرم أف تسعى المقاكمة الفمسطينية السػتعادة نفكذىػا كعبلقاتيػا العربيػة كاإلسػبلمية التػي
تػػأنرت بسػػبب التحػكالت فػػي المنطقػػة ،كأف تسػػعى لتحقيػػؽ ذلػػؾ مػػف كاقػػع الحػػرص عمػػى المصػػمحة
كالعقبلنيػػة كاالنتمػػا الػػكطني كالقػػكمي ،كلػػيس مػػف كاقػػع الحاجػػة كالضػػعؼ ،خاص ػةن كأنيػػا قاتمػػت
كصمدت كحدىا جيش بكاممو بدعـ شعبي كرسمي محدكد.
ػميما فػي
 .36يجب إعادة بنا الحركة الكطنية الشريفة في الضفة الغربية ،كبذؿ جيكد أكبر كأكنر تص ن
ىذا المجاؿ ،بسبب عمؿ السمطة الحنيث عمى تجريػد الضػفة الغربيػة مػف السػبلح ،كاعتقػاؿ مئػات
الكػكادر مػف حركػػة حمػاس كالجيػػاد اإلسػبلمي ،كلكػػف السػككت عمػى ىػػذا الكضػع قػػد يخػرج الضػػفة
في النياية مف مكازيف العمؿ الكطني ،كىي التي تعتبر الساحة األىـ لمصراع في ىذه المرحمة.
 .37الحفػػاظ عمػػى عبلقػػة المقاكمػػة المتكازنػػة مػػع الجميكريػػة اإلسػػبلمية كالحػػذر مػػف الكقػػكع فػػي شػػرؾ
االستقطابات السنية الشيعية.
 .38خمؽ تكامؿ بيف غزة كالضفة لتستفيد الضفة مف صمكد المقاكمة في قطاع غزة مف خبلؿ التركيز
عمى مكاجية :االستيطاف ،االجتياحات لمضفة كاالعتقاالت ،تيكيد القدس.
 .39تحقيؽ أىداؼ مشتركة بيف المقاكمة الفمسطينية كبيف رئيس السمطة محمكد عباس لتشكيؿ جسكر
تمامػػا أنػػو ال يمكػػف أف تػػنجح أم
تكاصػػؿ عمػػى طريػػؽ المصػػالحة ،كيجػػب عمػػى ال ػرئيس أف يػػدرؾ ن
مفاكضات دكف أف يككف ليا حامي كحصف متيف منؿ المقاكمة الفمسطينية لرد الحقكؽ المسمكبة.
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ثانياً :المراجع العممية والكتب:
أوًلً :الكتب
 -3أبػ ػػك سػ ػػيؼ ،عػ ػػاطؼ ،)2014( ،عالقػػػػػات إسػػػػػرائيؿ الدوليػػػػػة :السػػػػػياقات واألدوات ،اًلختراقػػػػػات
واإلخفاقات ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلستراتيجية (مدار) ،راـ اهلل ،فمسطيف.
 -1أحمد ،صبلح ،)2003( ،نظريػة األمػف اإلسػرائيمي ،الطبعػة األكلػي ،دار التنػكير لمنشػر كاإلعػبلـ،
بيركت ،لبناف.
جم ػاؿ ،أمػػؿ ،)2010( ،المشػػيد األمنػػي ،المركػػز الفمسػػطيني لمد ارسػػات اإلس ػرائيمية "مػػدار" ،تقريػػر
ّ -1
مدار اإلستراتيجي  ،1131مؤسسة األياـ ،راـ اهلل  ،فمسطيف.
 -4حػػافظ ،حمػػد حمػػدم ،)1960( ،قصػػة البيػػاف الثالثػػي وسمسػػمة كتػػب سياسػػية ،عػػدد  ،161دار
النيضة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
 -2حبيػػب ،إبػراىيـ ،)2010( ،أصػػوؿ دراسػػات األمػػف القػػومي -أصػػوؿ إدارة الدولػػة ،الطبعػػة األكلػػى،
دائرة المكتبات بك ازرة النقافة الفمسطينية ،فمسطيف.
 -6الحمبي ،حسػف ،)1979( ،القرار والتسػوية ،الطبعػة األكلػى ،دكػركب لمطباعػة كالصػحافة ،بيػركت،
لبناف.
 -7خميفػػة ،أحمػػد حيػػدر ،رنػػدة ،)2015( ،العقيػػدة األمنيػػة اإلسػػرائيمية وحػػروب إسػػرائيؿ فػػي العقػػد
األخير :دراسات لجنراًلت وباحثيف إسرائيمييف كبار ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت.
 -8سكرية كليػد ،)2009( ،العدواف اإلسرائيمي عمى قطػاع غػزة ،مركػز الزيتكنػة لمد ارسػات كاستشػارات،
بيركت.
 -9السػػماف أحمػػد ،)2009( ،إس ػرائيؿ وادارة الحػػرب عمػػى غػػزة ،مجمػػة الد ارسػػات الدكليػػة ،العػػدد ،176
بغداد.
وتطورىػػا وقواعػػدىا ونظػػاـ الحصػػػانات
 -31الشػػامي ،عمػػي حسػػف ،)2007( ،الدبموماسػػية ،نشػػأتيا
ّ
واًلمتيازات الدبموماسية ،الطبعة النالنة ،رشاد برس لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف.
 -33طاىر ،عبل  ،)1991( ،حرب الفضاء ونظرية األمف اإلسرائيمي ،ط ،1باريس.
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 -31عبد الخالؽ فاركؽ ،)2009( ،الحرب عمى غزة ،مفاىيـ الربح والخسارة ،مجمة السياسة الدكليػة،
العدد  ،176بغداد.
 -31عبد الكريـ ،إبراىيـ ،)1994( ،اليستدروت وانتخاباتيا األخيرة في إسرائيؿ ،مجمػة األرض ،عػدد
 ،6دمشؽ ،سكريا.
 -34عبػػد الك ػريـ ،إب ػراىيـ ،)2000( ،المنظمػػة الصػػييونية وييػػود العػػالـ ،معيػػد البحػػكث كالد ارسػػات
العربية ،القاىرة ،مصر.
 -32عبد الكريـ ،إبراىيـ ،)2001( ،السياسة الخارجية اإلسرائيمية -اليوية -األجيزة -األداء ،مركز
زايد لمتنسيؽ كالمتابعة ،الطبعة األكلى ،أبك ظبي ،اإلمارات.
 -36مرتضى ،إحساف ،)2006( ،األمف القومي اإلسرائيمي في تطوراتو المفيوميػة والعمالنيػة ،ط،2
بيركت.
 -37المصرم ،محمد ،)2009( ،نظرية األمف اإلسرائيمي ،ط ،2دار النشر كالتكزيع ،فمسطيف.
 -38مصطفي جييػاف مصػطفى ،)2009( ،العػدواف الصػييوني عمػى غػزة وتداعياتػو عمػى المنطقػة،
المجمة الكتركنية المنتدل العالمي لمبرلمانييف اإلسبلمييف ،العدد  ،1بيركت.
 -39مكسػػي ،شػػحادة ،)1971( ،عالقػػػات إسػػػرائيؿ مػػػع دوؿ العػػػالـ ،ط  ،33مصػػر مركػػز األبحػػاث،
منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت.
 -11نحػػاس ،فػػادم ،)2009( ،المشػػػيد العسػػػكري األمنػػػي ،المركػػز الفمسػػطيني لمد ارسػػات اإلسػػرائيمية
"مدار" ،مؤسسة األياـ لمطباعة كالنشر ،راـ اهلل ،فمسطيف.
 -13النعمػ ػػاني ،أحمػػػد ،)1980( ،التركيػػػػب اًلجتمػػػػاعي لممجتمػػػػع اإلسػػػػرائيمي وأثػػػػره عمػػػػى النسػػػػؽ
السياسي ،مكتبة نيضة الشرؽ ،القاىرة.
 -11ىكيدم ،أميف ،)1991( ،أزمة األمف القومي العربي ،ط ،1دار الشركؽ ،القاىرة.

396

النتائج والتوصيات والمراجع والمالحق 

النتائج والتوصيات

ثانياً :الرسائؿ العممية:
 -3حبيػػب ،إب ػراىيـ ،)2009( ،أثػػر المقاومػػة الفمسػػطينية عمػػى األمػػف القػػومي اإلس ػرائيمي (-2000
 ،)2009أكاديمية فمسطيف لمعمكـ األمنية ،غزة فمسطيف.
 -1حبيب ،إبراىيـ ،)2010( ،أثر المقاومة الفمسطينية عمى األمف القومي المصري ،أكاديميػة اإلدارة
كالسياسة ،غزة ،فمسطيف.
 -1حبي ػػب ،إبػ ػراىيـ ،)2010( ،أصػػػوؿ دراسػػػات األمػػػف القػػػومي ،أكاديمي ػػة فمس ػػطيف لمعم ػػكـ األمني ػػة،
فمسطيف.
 -4حسيف ،رائد ( ،)2010دراسات الشرؽ األوسط بعنواف "البرنامج النووي اإليراني وانعكاساتو عمػى
األمف القومي اإلسرائيمي" ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.
 -2شبيب ،منيػب ،)2003( ،نظرية األمف اإلسرائيمية في ظؿ التسػوية السػممية فػي الشػرؽ األوسػط
وأثرىا عمى عممية التحوؿ السياسي واًلقتصػادي لمشػعب الفمسػطيني فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع
غزة في الفترة ( ،)2002-1991جامعة النجاح الكطنية ،فمسطيف.
 -6طػػو ،سكسػػف ،)2006( ،تػػأثير المنظمػػات الصػػييونية فػػي صػػناعة القػػرار السياسػػي األمريكػػي،
جامعة بيرزيت ،فمسطيف.
 -7القػػاعكرم ،أحمػػد ،)2010( ،التحػػوًلت اإلقميميػػة وأثرىػػا عمػػى نظريػػة األمػػف القػػومي اإلسػػرائيمي
 ،2012-2006جامعة الشرؽ األكسط ،األردف.
 -8ماضػػي ،محمػػد ،)2015( ،األمػػف القػػومي اإلس ػرائيمي وأثػػره عم ػى األمػػف الفمسػػطيني- 1948( ،
 ،)2012أكاديمية اإلدارة كالسياسة ،غزة ،فمسطيف.
 -9محػػارب ،محمػػكد ،)2013( ،عمميػػػة صػػػنع القػػػرار األمػػػف القػػػومي فػػػي إسػػػرائيؿ تػػػأثير المؤسسػػػة
العسكرية فييا ،لبناف.
 -31المغػػارم ،ىشػػاـ ،)2008( ،اإلسػػتراتيجية العسػػكرية لكػػؿ مػػف مصػػر واس ػرائيؿ فػػي حػػرب أكتػػوبر
1973ـ وتأثيرىا عمى نتائج حرب ،دراسة مقارنة جامعة القدس ،جامعة جناف ،لبناف.

397

النتائج والتوصيات والمراجع والمالحق 

النتائج والتوصيات

 -33المغارم ،ىشاـ ،(2013) ،المقاومة الفمسطينية وتأثيرىا عمى األمف القومي اإلسرائيمي ،جامعة
جناف ،لبناف.2013 ،
 -31منصػػكر ،عػػبل الػػديف ( ،)2013األمػػف القػػومي اإلس ػرائيمي وانعكاسػػاتو عمػػى اإلسػػالـ ،جامعػػة
األزىر ،غزة ،فمسطيف.
 -31منصكر ،محمد ،)2011( ،مفيوـ األمف القومي في ظؿ العولمة ،جامعة بيرزيت ،فمسطيف.
 -34مكسػ ػى ،حس ػػف ،)2016( ،محػػػددات سياسػػػة األمػػػف القػػػومي اإلسػػػرائيمي فػػػي إسػػػرائيؿ ،مرك ػػز
الديمقراطية العربي لمدراسات ،األردف.
 -32نتيػؿ ،ريػـ ،)2014( ،الدبموماسػية بػيف التفػاوض عمػػى اتخػاذ القػرار السياسػي ،جامعػة األزىػػر،
غزة ،فمسطيف.

ثالثاً :دراسات أجنبية :مترجمة
 -3اإلسػرائيمي ،المعيػػد ،)2015( ،قػػانوف السياسػػة الخارجيػػة اإلس ػرائيمية وسػػيمة لمقػػوة الدبموماسػػية
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لؤلبحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاث ،ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،https://www.alaraby.co.uk/portal :التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/18/11الساعة .13:12
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 -13عػػرب  ،48تقريػػر غكلدسػػتف ،ال ػرابط االلكتركنػػي ،www.arab48.com :ىػػؿ ت ارجػػع غكلدسػػتكف
عف تقريره ،التاريخ ،1136/16/14 :الساعة .37:41
 -11ع ػرب ،48إس ػرائيؿ تقػػرر عػػدـ تشػػكيؿ لجنػػة تحقيػػؽ مسػػتقمة فػػي ج ػرائـ الحػػرب فػػي غ ػزة ،ال ػرابط
االلكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي،http://www.arab48.com/display.x?cid=6&sid=6&id=68765 :
التاريخ ،1136/17/31 :الساعة .37:48
 -11ع ػ ػ ػزاـ شػ ػ ػػعت ،منظمػ ػ ػػة التحريػ ػ ػػر الفمسػ ػ ػػطينية ،مركػ ػ ػػز األبحػ ػ ػػاث ،1134 ،العػ ػ ػػدد  ،127ال ػ ػ ػرابط
االلكتركني:
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/GazaIsrael/sec06.doc
 ،_cvt.htmمقاتؿ في الصح ار  ،التاريخ ،1136/17/16 :الساعة .11:12
 -14عكديػ ػ ػ ػػد عي ػ ػ ػ ػراف ،مكقػ ػ ػ ػػع مركػ ػ ػ ػػز د ارسػ ػ ػ ػػات األمػ ػ ػ ػػف القػ ػ ػ ػػكمي اإلس ػ ػ ػ ػرائيمي ،ال ػ ػ ػ ػرابط االلكتركنػ ػ ػ ػػي:
 ،http://www.inss.org.il/research.php?cat=7&incat=&read=10607التػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/17/17الساعة .11:19
 -12عكديػ ػ ػ ػػد عي ػ ػ ػ ػراف ،مكقػ ػ ػ ػػع معيػ ػ ػ ػػد د ارسػ ػ ػ ػػات األمػ ػ ػ ػػف القػ ػ ػ ػػكمي اإلس ػ ػ ػ ػرائيمي ،ال ػ ػ ػ ػرابط االلكتركنػ ػ ػ ػػي:
 ،http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1357119492.pdfالتػاريخ ،1136/17/17
الساعة .11:41
 -16فمسػػطيف اليػػكـ اإلخباريػػة ،مكجػػة غضػػب إس ػرائيمية بسػػبب "لجنػػة غكلدسػػتكف" ،ال ػرابط االلكتركنػػي:
 ،https://paltoday.ps/ar/post/58060التاريخ ،1136/16/11 :الساعة .13:16
 -17فمس ػ ػطيف ،االحػ ػػتبلؿ يسػ ػػتبؽ تحقيػ ػػؽ األمػ ػػـ المتحػ ػػدة كيصػ ػػدر تقري ػ ػره عػ ػػف "حػ ػػرب غ ػ ػزة" ،ال ػ ػرابط
االلكتركنػػي ،http://felesteen.ps/details/news/140790 :االحػػتبلؿ يسػػتبؽ تحقيػػؽ األمػػـ
المتحدة كيصدر تقريره عف حرب غزة ،التاريخ  ،1136/16/11الساعة .11:31
 -18فيمػي ھكيػػدل ،حػػرب صػػمدنا فييػػا كتصػدينا ،الجزيػرة نػػت17 ،مػػارس  ،2009الػرابط االلكتركنػػي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4A78F4CB-20FF-461B-BBD4 ،FCB872E3244B.htmالتاريخ ،1136/18/13 :الساعة .11:38
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 -19قانكف أساسي ،رئيس الدكلة ،مكقع ك ازرة الخارجة اإلسرائيمية ،الرابط االلكتركني:
http://www.altawasul.com/MFAAR/this+is+israel/political+structure/bas
 ،ic+law+the+president.htmالتاريخ ،1136/17/18 :الساعة .19:41
 -41كميػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الحقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؽ جامعػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المنصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرة ،ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي http://www.f-
 ،law.net/law/threads/19077تطػػكر نظريػػة األمػػف اإلس ػرائيمي ،التػػاريخ،1136/16/11 :الساعة .36:46
 -43محم ػػد جم ػػاؿ عرف ػػة ،بح ػػرب نفس ػػية كاعبلمي ػػة إسػ ػرائيؿ ت ػػدفف جرائمي ػػا النازي ػػة ،التح ػػالؼ ال ػػكطني
العراقي لئلعبلـ 9 ،يناير  ،2009الرابط االلكتركنيhttp://www.iraqipa.net/1_09/26- :
 ،31/m4_31jan09.htmالتاريخ ،1136/18/11 :الساعة.13:12 :
 -41م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار المرك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز الفمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطيني لمد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات اإلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرائيمية ،الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
 ،http://www.madarcenter.org/pub-detailsالتاريخ ،1136/18/17 :الساعة .31:11
 -41مدكنػ ػػة الػ ػػدكتكر خضػ ػػر عبػ ػػاس ،ال ػ ػرابط االلكتركنػ ػػي،https://drabbass.wordpress.com :
التاريخ ،1136/16/36 :الساعة .37:19
 -44مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدل ،مصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة مكاقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ مصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
 ،1136/17/11 ،http://www.madamasr.com/ar/opinion/politics/السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعة
.33:46
 -42مركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز الزيتكنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات اإلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية ،ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
 ،http://www.alzaytouna.net/permalink/4541الت ػ ػ ػ ػ ػػاريخ ،1136/16/38 :السػ ػ ػ ػ ػ ػػاعة
.11:13
 -46المركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز العربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لؤلبحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاث كد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة السياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ،ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
 ،https://www.alaraby.co.uk/opinionالعػػدكاف اإلس ػرائيمي عمػػى غ ػزة  10يكليػػك ،1134
التاريخ ،1136/17/34 :الساعة .32:11
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 -47المركػػز العربػػي لمبحػػكث كالد ارسػػات ،مكاقػػؼ متناقضػػة :الحػػرب اإلسػرائيمية النالنػػة عمػػى قطػػاع غػزة
 ،1134ال ػرابط االلكتركنػػي ، http://www.acrseg.org/10131:التػػاريخ،1136/17/32 :
الساعة .31:11
 -48المرك ػػز الفمس ػػطيني لئلع ػػبلـ ،الػ ػرابط االلكتركن ػػي ،https://palinfo.com/183430 :الت ػػاريخ:
 ،1136/17/31الساعة .13:31
 -49مركز دراسات الشرؽ األكسط ،الرابط االلكتركني:
 ،http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.html#_edn15التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/18/11الساعة .13:42
 -21المسػػتقبؿ ،إس ػرائيؿ تتعيػػد فػػي تقريرىػػا عػػف العػػدكاف بتقييػػد اسػػتخداـ الفسػػفكر فػػي حػػركب الحقػػة،
الرابط االلكتركني:
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=42018
 4التاريخ ،1136/17/31 :الساعة .9:37
 -23المشػػيد االسػػتراتيجي بعػػد العػػدكاف اإلس ػرائيمي عمػػى غ ػزة فػػي العػػاـ  ،1131مركػػز د ارسػػات الشػػرؽ
األكسط عماف ،األردف ،الرابط االلكتركني:
 ،http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.htmlالت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ،1136/16/12 :
الساعة .38:41
 -21معي ػػد د ارس ػػات األم ػػف الق ػػكمي اإلس ػػتراتيجي ،الػ ػرابط االلكتركن ػػي،http://www.inss.org.il :
التاريخ ،1136/18/11 :الساعة .31:16
 -21مقاتؿ في الصح ار  ،الرابط االلكتركني:
 ،http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6التػ ػػاريخ،1136/18/11 :
الساعة .31:12
 -24مقاتؿ في الصح ار  ،الرابط االلكتركني:
 ،http://www.moqatel.com/openshare/book/Index.HTMالت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/16/12الساعة .36:14
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 -22منتدل الجيش العربي ،الرابط االلكتركنيhttp://www.arabic-military.com/t114613- :
 ،topicالتاريخ ،1136/16/13 :الساعة .13:42
 -26منظمة العفك الدكلية ،أيريف خاف تحث الحككمػة األمريكيػة عمػى فحػص تقريػر غكلدسػتكف ،الػرابط
االلكتركن ػػي ،https://www.amnesty.org/ar/search/?contentType=2561 :الت ػػاريخ:
 ،1136/17/39الساعة .13:12
 -27مكق ػػع األخب ػػار ،ليبرم ػػاف يي ػػاجـ لجن ػػة «غكلدس ػػتكف» كاس ػػتعدادات لمن ػػع اعتق ػػاؿ ق ػػادة إسػ ػرائيمييف،
الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،http://www.al-akhbar.com/ar/node/157175 :الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/18/12الساعة .13:46
 -28مكق ػ ػ ػ ػػع االقتص ػ ػ ػ ػػادية ،يج ػ ػ ػ ػػب الكق ػ ػ ػ ػػكؼ بق ػ ػ ػ ػػكة ك ار تقري ػ ػ ػ ػػر جكلدس ػ ػ ػ ػػتكف ،الػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركن ػ ػ ػ ػػي:
 ،)http://www.aleqt.com/2009/10/21/article_291175.htmlالتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/17/12الساعة .11:24
 -29مكقػػع البكابػػة ،ال ػرابط االلكتركنػػي ،http://www.albawabhnews.com/957091 :التػػاريخ:
 ،1136/17/31الساعة .11:17
ػر تحقيقيػػا بحػػرب غ ػزة قنػػاة الجزي ػرة ،ال ػرابط االلكتركنػػي:
 -61مكقػػع الجزي ػرة نػػت ،إس ػرائيؿ تعػػرض سػ ان
 ،http://www.aljazeera.net/news/international/2009/12/10/إسػرائيؿ تعػػرض سػ انر
تحقيقيا بحرب غزة ،التاريخ ،1136/18/31 :الساعة .34:18
 -63مكقػػع الجػػيش اإلس ػرائيمي بالعبريػػة ،ال ػرابط االلكتركنػػيhttp://www.idf.il/1133-17568-:
 ،he/Dover.aspxالتاريخ ،1136/17/14 :الساعة .31:11
 -61مكقع الحككمة اإلسرائيمية ،الرابط االلكتركني:
http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+po
 ،licy+statements/2012/IDF-announcment-Pillar-of-Defenceالت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ: ،1136/17/17الساعة .37:11
 -61مكقع السبيؿ ،الرابط االلكتركني،http://assabeel.net/arab-and-world/item/52560- :
رئيس كز ار كندا ندعـ إسرائيؿ حتى النياية ،التاريخ ،1136/17/31 :الساعة .11:32
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 -64مكقػ ػػع السػ ػػبيؿ ،حػ ػػركب عمػ ػػى غ ػ ػزة ..عػ ػػدك كاحػ ػػد كمكاقػ ػػؼ إقميميػ ػػة متغي ػ ػرة ،ال ػ ػرابط االلكتركنػ ػػي:
 ،http://assabeel.netالتاريخ ،1136/16/14 :الساعة .32:14
 -62مكقع الشرؽ األكسط ،ضابط إسرائيمي كبير يتحدل غكلدستكف ،الرابط االلكتركني:
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11287&article
 ،==541286&featureالتاريخ ،1136/17/11 :الساعة .11:31
 -66مكقػػع الشػػركؽ ،أشػػكنازم :إس ػرائيؿ ارتكبػػت (أخطػػا ) فػػي غ ػزة كلػػيس ج ػرائـ ،ال ػرابط االلكتركنػػي:
 ،http://www.shorouknews.com/404.aspxالتاريخ ،1136/17/31 :الساعة .31:46
 -67مكق ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الق ػ ػ ػ ػ ػ ػػدس ،ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػرد اإلسػػ ػ ػ ػ ػ ػرائيمي عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى تقري ػ ػ ػ ػ ػ ػػر غكلدس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكف ،الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركن ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
 ،/http://www.alquds.com/node/228633التاريخ ،1136/18/34 :الساعة .38:18
 -68مكقع القناة العاشرة اإلسرائيمية بالعبرية ،الرابط االلكتركني:
 ،http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=939466التػ ػ ػػاريخ،1136/17/16 :
الساعة .38:17
 -69مكقع القناة العاشرة اإلسرائيمية بالعبرية ،الرابط االلكتركني:
 ،http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=939466التػ ػ ػػاريخ،1136/17/16 :
الساعة .38:42
 -71مكقػ ػػع الكفػ ػػد العػ ػػالمي ،ال ػ ػرابط االلكتركنػ ػػي ،http://alwafd.org/ :ألمانيػ ػػا تحػ ػػذر مػ ػػف إطػ ػػبلؽ
صكاريخ مف غزة ،التاريخ ،1136/16/18 :الساعة .11:31
 -73مكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع إي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلؼ ،إسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرائيؿ مرتاح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لتقري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ غكلدس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكف
 ،http://elaph.com/Web/news/2010/2/531243.htmlالت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ،1136/18/16 :
الساعة .11:11
 -71مكقػػع إيػػبلؼ ،الصػػحؼ اإلس ػرائيمية :نتنيػػاىك يحػػذر دمشػػؽ ...كتعزيػػز الح ارسػػة حػػكؿ بيريػػز فػػي
الب ارزيؿ ،الرابط االلكتركني:
 ،http://elaph.com/Web/Politics/2009/11/502451.htmالتػ ػ ػ ػػاريخ،1136/18/31 :
الساعة .36:17
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مكق ػػع تش ػ ػريف ،الص ػػحافة اإلسػ ػرائيمية..ذكػ ػػرل «اليكلكككسػػػت» كالدعايػػػة اإلسػ ػرائيمية تش ػ ػريف نقػ ػ نػبل عػػػف
ىاآرتس ،الرابط االلكتركني:
http://www.tishreen.info/_poli.asp?FileName=100231960201002030423
 ،)202التاريخ ،1136/17/32 :الساعة .11:39
 -71مكقع سانا سانا ،الجامعػة العربيػة :االحػتبلؿ اإلسػرائيمي ارتكػب جػرائـ حػرب ضػد اإلنسػانية خػبلؿ
عدكانو عمى غزة ،الرابط االلكتركني:
 ،http://www.sana.sy/ara/3/2009/09/24/246267.htmالتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ،1136/16/16 :
الساعة .31:12
 -74مكقع صحيفة ىآرتس باإلنجميزية ،الرابط االلكتركني:
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/cease-fire-agreement ،almost-identical-to-that-reached-in-operation-cast-lead-1.479673التػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/17/18الساعة .31:12
 -72مكقع صحيفة ىآرتس ،الرابط االلكتركني:
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/former-idf-generalisrael-should-end-gaza-blockade-in-return-for-cessation-of-rocket ،fire.premium-1.478883#التاريخ ،1136/17/19 :الساعة .13:31
 -76مكقػ ػ ػػع صػ ػ ػػنع العقػ ػ ػػكؿ بالعربيػ ػ ػػة ،ال ػ ػ ػرابط االلكتركنػ ػ ػػي ،http://www.dw.com/ar :التػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/17/11الساعة .37:18
 -77مكقع عفيؼ ،الرابط االلكتركني ،http://www.7aifa.com :التاريخ ،1136/16/11 :الساعة
.31:14
 -78مكقع قناة العربية ،الرابط االلكتركني:
 ،http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/21/251031.htmlالتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/17/14الساعة .33:14
 -79مكقػ ػػع قنػ ػػاة بػ ػػي بػ ػػي سػ ػػي باإلنجميزيػ ػػةhttp://www.bbc.co.uk/news/world-middle- ،
 ،east-20444499التاريخ ،1136/17/16 :الساعة .37:41
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 -81مكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاركر االقتص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادم بالعبري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
 ،http://www.themarker.com/news/1.1867734التػ ػ ػ ػػاريخ ،1136/17/16 :السػ ػ ػ ػػاعة
.39:31
 -83مكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع مجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس كز ار خارجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االتحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد األكركبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/for
 ،aff/133587.pdfالتاريخ ،1136/17/17 :الساعة .38:36
 -81مكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع معيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات األمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكمي اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرائيمي ،ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
 ،http://www.inss.org.il/research.php?cat=7&incat=&read=10574التػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/17/17الساعة .37:46
 -81مكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع معيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات األمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكمي اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرائيمي ،ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
 ،http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1357119492.pdfالتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/17/18الساعة .33:17
 -84مكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ك ازرة الخارجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرائيمية ،الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
 ،http://mfa.gov.il/MFA/Pages/default.aspxالت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ ،1136/17/31 :الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعة
.37:21
 -82مكقع ككالة سما اإلخبارية ،الرابط االلكتركني:
 ،http://samanews.com/index.php?act=Show&id=151876الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/17/19الساعة .13:18
 -86نسػػ ػريف حس ػ ػػكنة ،الدعاي ػ ػػة اإلسػ ػ ػرائيمية كع ػ ػػدكاف النماني ػ ػػة أي ػ ػػاـ ،ش ػ ػػبكة أم ػ ػػيف اإلعبلمي ػ ػػة ،الػ ػ ػرابط
االلكتركني ،http://blog.amin.org/nisreenhassouna :التاريخ ،1136/17/11 :السػاعة
.37:31
 -87الني ػ ػ ػػؿ الجدي ػ ػ ػػد ،المكق ػ ػ ػػع االلكتركن ػ ػ ػػي ،http://www.nile-news.net/?p=5683 :الت ػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/1/36الساعة .39:16
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 -88ىيكمػ ػػاف اريػ ػػتس ككتػ ػػش ،يجػ ػػب أف تطمػ ػػب الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة مػ ػػف إس ػ ػرائيؿ التعػ ػػاكف مػ ػػع تحقيػ ػػؽ
غكلدستكف ،الرابط االلكتركني:
 ،https://www.hrw.org/ar/news/2009/05/17/236545الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ،1136/18/32 :
الساعة .38:46
 -89كاشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنطف "قمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة" إ از تقريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر األمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ المتحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة ،ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2009/09/090916_wb_gaza_tc2.sh
 ،tmlالتاريخ ،1136/17/13 :الساعة .13:31
 -91كف ػػا اإلخباري ػػة ،ال ػػكزارم العرب ػػي يق ػػرر تش ػػكيؿ لجن ػػة ك ازري ػػة لزي ػػارة قط ػػاع غػ ػزة ،الق ػػاىرة ،الػ ػرابط
االلكتركني:
،http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=k8j7xZa611500350747ak8j7xZ
التاريخ ،1136/16/14 :الساعة .11:18
 -93ككالػػػة األنبػ ػػا الفرنسػ ػػية ،إس ػ ػرائيؿ لػ ػػـ تحقػ ػػؽ جػ ػػديان فػ ػػي حص ػػكؿ ج ػ ػرائـ حػ ػػرب فػ ػػي غ ػ ػزة ،ال ػ ػرابط
االلكتركني:
http://archive.is/20130426091923/www.google.com/hostednews/afp/artic
 ،le/ALeqM5gN8ErVr6Xa_T4SV-KBnIVp8xHssAالت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ،1136/17/36 :
الساعة .32:41
 -91ككالػػ ػ ػػة األنبػ ػ ػ ػػا كالمعمكمػ ػ ػ ػػات الفمسػ ػ ػ ػػطينية ،إس ػ ػ ػ ػرائيؿ تسػ ػ ػ ػػمـ ردىػ ػ ػ ػػا عمػ ػ ػ ػػى تقريػ ػ ػ ػػر غكلدسػ ػ ػ ػػتكف،
 ،http://arabic.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=62954التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/18/11الساعة .39:46
 -91ككالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اإلنبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كالمعمكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الفمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطينية ،ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط االلكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
 ،http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8024التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ،1136/17/37 :
الساعة .39:47
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 -94ككالة جالبة لؤلنبا  ،الرابط االلكتركني:
11/17/2012 http://galeibhnews.blogspot.com/2012_11_17_archive.html
 05:02:00ـ )
 -92ككالة سكا اإلجبارية ،صػكر"تقرير لجنػة تقصػي الحقػائؽ يػتيـ إسػرائيؿ كفصػائؿ المقاكمػة بارتكػاب
جرائـ حرب ،الرابط االلكتركني:
 ،http://www.palsawa.com/news/2015/06/22/main/36372.htmlالتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/16/11الساعة .31:42
 -96يس ػرائيؿ ىارئيػػؿ ،1119 ،ال ػرابط االلكتركنػػيhttp://www.jiis.org.il/.upload/barriers- :
 ،heb.pdfالتاريخ ،1136/17/16 :الساعة .11:31
 -97يفتػ ػ ػػاح شػ ػ ػػابير ،مكقػ ػ ػػع معيػ ػ ػػد د ارسػ ػ ػػات األمػ ػ ػػف القػ ػ ػػكمي اإلس ػ ػ ػرائيمي ،ال ػ ػ ػرابط االلكتركنػ ػ ػػي:
 ،http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1357119492.pdfالتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ:
 ،1136/17/17الساعة .11:12
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ثالثاً :المالحؽ
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ممحؽ رقـ ( :)1ىيكمية وزارة الخارجية اإلسرائيمية

134

النتائج والتوصيات والمراجع والمالحق 

النتائج والتوصيات

ممحؽ رقـ ( :)2ىيكمية الحكومة اإلسرائيمية ()2002
اًلسـ
إييود أولمرت

المنصب المكمؼ فيو

שם השר

אהודאולמרט   -رئيس الكز ار
 -كزير الرفاه

شمعوف بيرس

שמעוןפרס  -
-

تسيبي لفني

ציפילבני 

عمير بيرتس

עמירפרץ 

إيمي يشاي

אליישי 

-

شاؤوؿ موفاز

-

שאולמופז  -
-

המשרד אחראי על
ראשהממשלהושר
הרווחה .

ראשיתסגןראש
النائب األكؿ لرئيس الكز ار
הממשלה 
كزير تطكير النقب كالجميؿ
שרלפיתוחהנגב
והגליל 
ممؼ التنمية االقتصادية اإلقميمية
קובץפיתוחכלכלי
אזורי 
ממלאתמקוםראש
القائمة بأعماؿ رئيس الكز ار
הממשלה 
كزيرة الخارجية
מזכירתהמדינה

סגןראשהממשלה 
نائب رئيس الكز ار
שרהביטחון
كزير الدفاع

نائب رئػيس الػكز ار كزيػر الصػناعة סגןראשהממשלהושר
המסחר
התעשייה،
كالتجارة كالعمؿ
והתעסוקה 
סגןראשהממשלה 
نائب رئيس الكز ار
שרהתחבורהוהבטיחות
كزي ػ ػػر المكاص ػ ػػبلت كاألم ػ ػػاف عم ػ ػػى
בדרכים 
الطريؽ

يعقوب إدري

أريئيؿ أتيئاس
رافي إيتاف
زئيؼ بويـ

יעקבאדרי   -كزير الدكلة

אריאל אטיאס   -كزير االتصاالت
רפי איתן 

זאב בוים 

שרהמדינה(אחראיעל
תקשורתביןהממשלה
וההכנסה) .
שר התקשורת 

 -كزير شؤكف المتقاعديف

השר לענייני גמלאים 

 -كزير استيعاب القادميف الجدد

השר לקליטת עלייה 
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بنياميف بف إليعيزير
يعقوب بف يزري
روني بارؤوف
أفي ديختر
أبراىاـ ىيرشزوف
يسحاؽ ىرتصوغ

בנימין בן -
אליעזר 
ג'יימס،בנו
של לייזר 
רוני בר 

 -كزير البني التحتية

שר התשתיות 

 -كزير الصحة

שר הבריאות 

 -كزير الداخمية

שר הפנים 

אבי דיכטר   -كزير األمف الداخمي
 -كزير المالية

אברהם
הירשזון 
יצחק הרצוג   -كزير السياحة

إيتاف كابؿ

איתן כבל 


يستحاؽ كوىيف

יצחק כהן 

השר לביטחון פנים 
שר האוצר 
שר התיירות 

שר המדינה (הממונה על
 كزير دكلةיישום חוק רשות הרדיו
 مكم ػ ػ ػ ػػؼ بتطبي ػ ػ ػ ػػؽ ق ػ ػ ػ ػػانكف س ػ ػ ػ ػػمطةוהטלוויזיה) 
اإلذاعة كالتمفزيكف

مشوًلـ نياري
غدعوف عز ار
أوفير بينس
حاييـ راموف
مئير شطريت

شالوـ سمحوف
يولي تامير

 كزيػ ػػر دكلػ ػػة مكمػ ػػؼ عػ ػػف المجػ ػػالس שר המדינה (מופקד עלהמועצות הדתיות) 
الدينية
 -كزير دكلة

לאם מעווה
נהרי 
גדעון עזרא   -كزير حماية البيئة
אופיר פינס-
פז 
חיים רמון 

שר המדינה 
השר להגנת הסביבה 

 -كزير العمكـ كالتكنكلكجيا

שר המדע והטכנולוגיה 

 -كزير العدؿ

שר המשפטים 

שר הבינוי והשיכון
מאיר שטרית   -كزير البنا كاإلسكاف
(מופקד על מינהל
מקרקעי ישראל،מדי) 
שר החקלאות ופיתוח
שלום שמחון   -كزير الز ارعة كالتنمية الريفية
הכפר 
 كزي ػ ػ ػ ػرة التربيػ ػ ػ ػػة كالتعمػ ػ ػ ػػيـ كالنقافػ ػ ػ ػػة שרת החינוך ،התרבות،יולי תמיר
הספורט 

كالرياضة
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ممحؽ رقـ ( :)3ىيكمية الحكومة اإلسرائيمية ()2012
اًلسـ

שם השר

بنياميف نتنياىو

בנימיןנתניהו 

المنصب المكمؼ فيو
 رئيسان لمكز ار  ،ككذلؾ: كزي انر لئلستراتيجية االقتصادية. كزي انر لشؤكف المتقاعديف. كزي انر لمصحة. -كزي انر لمعمكـ كالنقافة كالرياضة.

يتسحاؽ

יצחקאהרונוביץ'   -كزير األمف الداخمي.

המשרד אחראי על
כראשממשלה،כמוגם :
שרהאסטרטגיה
הכלכלית 
השרלאיכותבדימוס 
שרהבריאות 
התרבות
שרהמדע،
והספורט 
השרלביטחוןפנים ،

أىارونووفيتش
داف مريدور

דןמרידור 

 نائب ػػا لػ ػرئيس ال ػػكز ار  ،كال ػػكزير סגןראשהממשלהن
אחראיעלסוכנויות
المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤكؿ عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف األجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة
המודיעיןוהוועדה
االسػتخبارية ،كعػف لجنػة الطاقػة לאנרגיההאטומית
ומזכיר 
النككية.

غمعاد إرداف

גלעדארדן 

 -كزير حماية الجبية الداخمية.

השרלהגנתהעורף 
שרהתקשורת 

أريئيؿ أتيئاس

אריאלהגיע 

 -كزير البنا كاإلسكاف.

שרהבינויוהשיכון 

ستاس ميساجنيكوؼ

סטסJמייז
פולקסווגןקוב 
אליישי 

 -كزير السياحة.

שרהתיירות .

 -كزير االتصاالت.

إيمي يشاي
موشيو (بوغي) يعموف

 نائب ػ ػػا ل ػ ػ ػرئيس الػ ػ ػػكز ار  ،ككزي ػ ػ ػ انر סגןראשהממשלהושרن
הפנים 
لمداخمية.

משה(בוגי)יעלון   -كزير أكؿ لرئيس الكز ار .

إييود باراؾ

אהודברק 

يسرائيؿ كاتس

ישראלכץ 

 كزير الدفاع. كزير أكؿ لرئيس الكز ار . -كزير المكاصبلت.
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أفيغدور ليبرماف

אביגדורליברמן   -نائب ػ ػػا ل ػ ػ ػرئيس الػ ػ ػػكز ار  ،ككزي ػ ػ ػ انر סגןראשהממשלהושר
ن
החוץ 
لمخارجية.

ميخائيؿ إيتاف

מיכאל איתן 

 الػ ػػكزير المسػ ػػؤكؿ عػ ػػف تحسػ ػػيف השר האחראי לשיפורהשירותים הניתנים על
الخػػدمات التػػي تقػػدميا الحككمػػة
ידי הממשלה בפני קהל
של אזרחים 
لجميكر المكاطنيف.

عوزي ًلنداو

עוזי לנדאו 

صوفا ًلندفير

יריד ארץ ספה 

يتسحاؽ ىرتصوغ

יצחק הרצוג 

שר התשתיות הלאומיות
 كزير لمبنية التحتيةבנוי 
 كزير استيعاب القادميف الجدد השרה לקליטת העלייה
 كزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ انر لمرف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاه كالخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدمات שר הרווחה והשירותיםהחברתיים 
كاالجتماعية

غدعوف ساعر

גדעון סער 

أفيشاي برافرماف

אבישי ברוורמן   -كزي ػ ػ ػػر (مس ػ ػ ػػؤكؿ ع ػ ػ ػػف قض ػ ػ ػػايا השר (אחראי לענייני
מיעוטים ) 
األقميات)

بنياميف بف إليعيزير

בנימין בן -
אליעזר 
תה ביירון 

سيمفاف شالوـ

סילבן שלום 

يوفاؿ شتاينتس

יובל שטייניץ 

شالوـ سيموحوف

שלום שמחון 

شاي بيروف

 -كزير التعميـ

שר החינוך 

 كزي انر لمصناعة كالتجارة كالعمؿ -كزير التربية كالتعميـ

שר התעשייה،המסחר
והתעסוקה 
שר החינוך 

סגן ראש הממשלה
 كزير أكؿ لرئيس الكز ارהראשון שר לפיתוח
 كزي ػ ػػر تط ػ ػػكير النق ػ ػػب كالجمي ػ ػػؿהנגב והגליל 
השר לשיתוף פעולה
كزير التعاكف اإلقميمي
אזורי 
שר האוצר 
 كزير المالية -كزير الزراعة كالتنمية الريفية

موشيو كحموف

משה יורד 

 -كزير االتصاالت

שר החקלאות ופיתוח
הכפר 
שר התקשורת 

يعققوب ميرغي

יעקב מרגה 

 -كزير الشؤكف الدينية

שר לשירותי דת 

يعقوب نئماف

יעקב נאמן 

 -كزير العدؿ

שר המשפטים 
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ممحؽ رقـ ( :)4ىيكمية الحكومة اإلسرائيمية ()2014
اًلسـ

שם השר

بنياميف نتنياىو

בנימין נתניהו 

المنصب المكمؼ فيو
 رئيس الكز ار كزير الخارجية-

يتسحاؽ أىارونووفيتش

كزي ػ ػ ػػر اإلع ػ ػ ػػبلـ كييػ ػ ػ ػػكد

המשרד אחראי על
ראש הממשלה שר
החוץשר היהודים
ההסברה והתפוצות 

الشتات

יצחק אהרונוביץ '   -كزير األمف الداخمي

השר לביטחון פנים ،

أوري أورباخ

אורי אורבך 

 كزيػ ػ ػػر شػ ػ ػػؤكف الم ػ ػ ػكاطنيف שר לענייני ותיקיאזרחים 
القدامى

غمعاد إرداف

גלעד ארדן 

 كزيػ ػ ػ ػ ػػر حمايػ ػ ػ ػ ػػة الجبيػ ػ ػ ػ ػػة השר להגנתהעורף שר התקשורת 
الداخمية

أوري أريئيؿ

אורי אריאל 

نفتالي بينت

נפתלי גילה 

ياعيؿ غرماف

יעל ז'רמן 

 كزير االتصاالت كزير البنا كاإلسكاف-

موشيو (بوغي) يعموف

-

שר הבינוי והשיכון 

كزي ػ ػػر الص ػ ػػناعة كالتج ػ ػػارة שר התעשייה ،המסחר
והתעסוקה .
كالعمؿ.
השר לענייני דתות .
كزير الشئكف الدينية.
השר הממונה על
كزيػ ػ ػ ػ ػػر مكمػ ػ ػ ػ ػػؼ بشػ ػ ػ ػ ػػئكف
ענייני ירושלים
أكرشميـ القدس كالشتات .והתפוצות .
שר הבריאות 
كزير الصحة

משה (בוגי )יעלון   -كزير الدفاع

שר הביטחון 

 كزي ػ ػ ػػر الرف ػ ػ ػػاه كالخ ػ ػ ػػدمات שר הרווחהוהשירותים
االجتماعية.
החברתיים .
שר התחבורה 
 -كزير المكاصبلت

مئير كوىيف

מאיר כהן 

يسرائيؿ كاتس

ישראל כץ 

ليمور ليفنات

לימור לבנת 

 -كزير النقافة كالرياضة

يائير ًلبيد

יאיר לפיד 

 -كزير المالية
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שרת התרבות
והספורט 
שר האוצר 
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عوزي ًلنداو

עוזי לנדאו 

صوفا ًلندفير

יריד ארץ ספה 

 -كزير السياحة

שר התיירות 

 كزيػ ػػر اسػ ػػتيعاب القػ ػػادميف השרה לקליטת העלייה الجدد

تسيبي ليفني

ציפי לבני 

 -كزيرة العدؿ

שר המשפטים 

غدعوف ساعر

גדעון סער 

 -كزير الداخمية

שר הפנים 

عمير بيرتس

עמיר פרץ 

 -كزير حماية البيئة

שר להגנת הסביבה 

يعقوب بيري

יעקב פרי 

 -كزير العمكـ كالتكنكلكجيا

שר המדע והטכנולוגיה 

شاي بيروف

תה ביירון 

 -كزير التربية كالتعميـ

שר החינוך 

سيمفاف شالوـ

סילבן שלום 

 -كزير الطاقة كالمياه

يوفاؿ شتاينتس

יובל שטייניץ 

שר האנרגיה והמים 
שר לפיתוח הנגב
והגליל 
השר לשיתוף פעולה
אזורי 
השר לעניינים
אסטרטגיים השר
לענייני מודיעין 

يائير شامير

יאיר שמיר 

 كزي ػ ػ ػ ػ ػػر تط ػ ػ ػ ػ ػػكير النق ػ ػ ػ ػ ػػبكالجمي ػ ػ ػػؿ كزي ػ ػ ػػر التع ػ ػ ػػاكف

اإلقميمي

 كزير الشؤكف اإلستراتيجية كزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤكفاالستخباراتية

 كزي ػ ػ ػػر الز ارع ػ ػ ػػة كالتنمي ػ ػ ػػة שר החקלאות ופיתוחהכפר 
الريفية
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