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 العدوان على غزةمعركة سيف القدس و  يف قراءة إسرائيلية
 األسباب والنتائج والسيناريوهات

 1د. عدانن أبو عامر

 :مقدمة
 

، وحىت 10/5/2021منذ اللحظة األوىل الندالع العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة مساء 
 املزج بني، خرجت استخالصات إسرائيلية مفادها أن 21/5/2021فجر  يوما   11هنايته بعد 

ت االنتخااب أتجيلو ،شهر رمضان حماوالت اقتحام املسجد األقصى يف العشر األواخر من
ترحيل سكان  وتصاعد التوترات بشأن تعسفي من رئيس السلطة الفلسطينية،التشريعية بقرار 

هائال ،  هدا  ج قادهتابذل اليت  لدى املقاومة الفلسطينية،وّلد "عاصفة كاملة"  ،الشيخ جراححي 
جمات لتنفيذ هالضغط على "إسرائيل"، من  اومتكنو 
اإلسرائيلية، ولذلك  عن نطاق السيطرة تخرج

طقة، املن كل  عال النار يفتشا شهدت أايم العدوان
 وصوال  إىل املدن الفلسطينية احملتلة يف الداخل، يف
 مشهد مل يتكرر خالل السنوات والعقود املاضية.

مبهمتها، قيام يف ال تجنحاإلسرائيليون يف هناية هذه اجلولة العدوانية على غزة أن محاس  رأى
 خالل هلا، وجتلى ذلك مندعم متزايد  جللبفرصة استثنائية  ا أمامأهنهذه املرة  تدركألهنا أ

"اي قسام اي  جهوريكل ليلة بصوت   هم يفخاصر يف املسجد األقصى بآالف املصلني هتافات 
 وصور قادهتا. احلركة،وهم يلوحون أبعالم  ،تل أبيب"... اضرب اضرب حبيب

                                                             

 السياسي اريخالت يف الدكتوراه شهادة على حاصل. فلسطني غزة، قطاع األمة، جامعة يف السياسية العلوم أستاذ 1
 املعاصرة ةالفلسطيني السياسة حول الكتب من عددا   نشر. اإلسرائيلية الدراسات يف متخصص. دمشق جامعة من

 دورية بصفة ويكتب. يةوالغرب العربية البحثية املراكز من عدد لدى ومرتمجا   ابحثا   يعمل. اإلسرائيلي العريب والصراع
 .العربية واجملالت الصحف من عدد يف
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وقد حفلت األوساط البحثية ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية جبملة من االنتقادات املوجهة 
لعدوان إخفاقا  متعدد اجملاالت خالل ا عّدتهلدوائر صنع القرار السياسي والعسكري، بسبب ما 

على غزة، مما أسفر عن نتائج مل تكن يف صاحل االحتالل من جهة، واستفاد منها الفلسطينيون، 
 ما املقاومة املسلحة من جهة أخرى.ال سيّ 

السطور التالية تسعى لتقدمي استعراض تفصيلي أبهم السياقات اإلسرائيلية هلذا العدوان الذي 
بدءا  أبسبابه،  2أمسته "إسرائيل" بـ"حارس األسوار"، وأطلقت عليه املقاومة اسم "سيف القدس"،

مجلة  هدافه، وصوال  إىل إخفاقاته، وأتياراته اإلسرائيلية والعربية والدولية، وانتهاء ابستعراضأب مرورا  
 سيناريوهات متوقعة ملآالت العدوان يف املرحلة املقبلة.

 
 :العدوان أسباب: أولا 

 

جاء العدوان اإلسرائيلي على غزة حصيلة تطورات أمنية وميدانية متالحقة يف األراضي 
الفلسطينية. صحيح أن أسبابه املباشرة متثلت ابإلجراءات اإلسرائيلية ضّد سكان حي الشيخ 
جراح، وحماوالت املستوطنني تنظيم اقتحامات واسعة للمسجد األقصى، لكن هناك أسبااب  أخرى 

                                                             

، انظر: 11/5/2021، (كان) غال بارغر، حارس األسوار يواجه سيف القدس، هيئة البث اإلذاعي والتلفزيوين 2
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=105569 )ابللغة العربية( 
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وحماولة  ،تفوح الذي أوقع قتلى وجرحى إسرائيلينيعلى مفرق  وم الفدائي املسلحمتثلت ابهلج
 .قرب حاجز ساملاملستوطنني اهلجوم على 

الواردة من املسجد لصور يضاف إىل ذلك كله ا
األقصى حول االستفزازات املستمرة للمستوطنني، مما 

لواقع املشتعل يف األراضي وفر املزيد من الوقود ل
 اليهودحيتفل فيه ي الذ، العربيمع اكتمال االستعدادات اإلسرائيلية إلحياء "أسبوع القدس" ة، الفلسطيني

ريل أ اقتحام، بعد 29/9/2000، حيث استعاد الفلسطينيون مشاهد بتوحيد شطري القدس احملتلة
 3ابندالع انتفاضتهم اليت استمرت عدة سنوات.انتهى و  ،للمسجد األقصى Ariel Sharon شارون

مع األخذ بعني االعتبار أن احلراك اإلسرائيلي يف املسجد األقصى ليس جديدا ، بل هو استمرار 
حملاوالت سابقة، لكن جرعته زادت هذه املرة بتزامنه مع العشر األواخر من شهر رمضان املبارك، 
وهي أايم تكتسب قدسية خاصة، مع جهود إسرائيلية حثيثة القتالع سكان حي الشيخ جراح، 

نضمام املؤسسة القضائية من خالل احملكمة العليا إلعطاء شرعنة هلذه احملاوالت اهلادفة لتهويد وا
هذا احلي العريب الفلسطيين، وكأن اليمني اإلسرائيلي أراد البقاء يف السلطة، ولو على حساب 

 احلقوق الفلسطينية املشروعة يف القدس واألقصى وحي الشيخ جراح.
ت على انر مزيدا  من الزي داخلي ال ختطئه العني صبّ  إسرائيلي عدب  هناك ابإلضافة إىل ذلك، 

التوتر القائم، وهو حالة التنافس احلزيب الداخلي احملموم أكثر 
 Benjaminعقب فشل بنيامني نتنياهو  ال سّيمامن كل مرة، 

Netanyahu  زعيم حزب الليكودLikud  احلاكم يف تشكيل
 Yairايئار البيد حكومته، وانتقال التفويض إىل خصمه 

Lapid زعيم حزب "يوجد مستقبل Yesh Atid وحماولة ،"

                                                             

  ، انظر:10/5/2021 ،12القناة موقع عاموس ايدلني، املشكلة اإلسرائيلية يف القدس عادت من جديد،  3
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q2/Article-0f01c6f2e115971027.htm?partner=lobby 

 العربية()ابللغة 

  لبيدايئريبنيامني نتنياهو و 
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نتنياهو إفشال جهوده لتشكيل احلكومة من خالل منح معسكر اليمني بشقيه الديين والقومي، كامل 
إىل البيد. حىت إن مال  يف عدم انضمامهم احلرية يف تنفيذ خمططاهتم التهويدية يف القدس احملتلة، أ

 أبنه:نتنياهو اهتم  Ehud Olmert أوملرتإيهود األسبق اإلسرائيلية كومة احلرئيس 
تعمد تصعيد الوضع، ألنه عندما حتدث له ضائقة، فهو لكنه أى ما حيدث يف القدس، ر 

ن أحداث إولذلك ف، قادر على امتهان التحريض والكذب والتزييف والغش والتظاهر واخلداع
هنا ألالعنف اليت نظمتها اجلماعات اليهودية املتطرفة يف القدس مؤخرا  ختدم أهداف نتنياهو، 

شكيل ما يستدعي ت وهو تساعده على احملاججة أبن إسرائيل متر يف حالة طوارئ وطنية،
 4.[ttNaftali Benne] حكومة ميينية متطرفة مبشاركة حزب ميينا، الذي يقوده نفتايل بينت

 

قد ال  رغم من أنهعلى الهناك تطور فلسطيين داخلي تزامن مع اندالع العدوان على غزة، و 
اإلسرائيلي،  - يينلفلسطي االسياسيكون ذا صلة مباشرة، لكنه ألقى بظالله السلبية على املشهد 

وهو قرار رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس 
سفية، دون تعبتأجيل االنتخاابت التشريعية بصورة 

مشاورة مع ابقي الفصائل، وهو ما توقعت األوساط 
 اإلسرائيلية أن يكون له تبعات على صعيد التوتر بني

 املقاومة واالحتالل.
يصعب الربط القسري إسرائيليا  بني األمرين، أتجيل االنتخاابت الفلسطينية واندالع معركة 

ف  كانت فاعلة فيهما معا ، فهي مل  رائيل""إس"سيف القدس"، لكن القاسم املشرتك بينهما أن   خت 
رغبتها إبلغاء االنتخاابت كليا  يف ظل تقديراهتا األمنية اليت حتديت عن فوز كاسح حلماس، ويف 
الوقت ذاته أرادت استكمال مشروعها التهويدي يف القدس، معتقدة أهنا لن جتد مقاومة حقيقية 

                                                             

 ،معاريفيفة موقع صحإيهود أوملرت، الفلسطينيون ليسوا هم السبب الرئيسي يف أحداث العنف يف القدس،  4
 )ابللغة العربية( https://www.maariv.co.il/journalists/Article-837329، انظر: 30/4/2021
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فإن تعطيل االنتخاابت، جعل قوى املقاومة حرة يف غار أنه من انحية أخرى،  5متنعها من ذلك.
الدخول يف معركة الدفاع عن القدس، دون أن يلومها أحد أبهنا تعطل االنتخاابت وتتهرب من 

 استحقاقاهتا.
، 2021 القدس واملسجد األقصى أواخر نيسان/ أبريل وأوائل أاير/ مايو لقد كشفت احتجاجات

، واثنيها الصراع الفلسطيين اإلسرائيلياملتفجرات حساسية يف أكثر أوهلا أنه  دالالت؛ أربععن 
 حا جن، واثلثها جغرافية إىل اشتعال يف عدة قطاعاتا  يشهده قد يؤدي صغار  ا  تكتيكي حداث   أن

"إسرائيل"  ألقصى، فإنابيف كل ما يتعلق املواجهة عامليا ، ورابعها و الفلسطينيني يف أتجيج  رواية
واالنطواء والرتاجع، بدليل أهنا تراجعت عن مسارهتا االستفزازية، ولو أن ذلك جاء  قابلة للطي

 6حتت هتديد صواريخ املقاومة.
مع العلم أن أوساطا  إسرائيلية عديدة يف جهاز األمن العام 

، Israel Security Agency—ISA (Shabak))الشاابك( 
تشكل ى سرأت مبكرا  أن املسارة اليهودية يف املسجد األقص

عى س الكامل، وهذه املرة بصبغة دينية، وفيما ة لالنفجاروصف
كودي أمار التابعة لوزير األمن الداخلي اللي ، لكن الشرطةالفلسطينيني لتجنب استفزازالشاابك 

تلك اإلسرائيلية، على املضي قدما  ب بتوجيه من القيادة السياسية ،أصرت Amir Ohanaأوحاان 
  7متمثلة يف معركة سيف القدس.النتيجة  جاءتو  االستفزازات،

                                                             

، 23/4/2021 ،يفمعار على معارضتها إجراء االنتخاابت الفلسطينية،  ابهظا   جاكي خوجي، إسرائيل ستدفع مثنا   5
 )ابللغة العربية( https://www.maariv.co.il/journalists/Article-835632انظر: 

 ، انظر:11/5/2021، يديعوت أحرونوتموقع مشريت مائار، إسرائيل تضبط نفسها، وترتاجع،  6
  https://www.ynet.co.il/news/article/H1qTO6vdd )ابللغة العربية( 

 ، انظر:13/5/2021، 12موشيه نوسباوم، قرار الشرطة إبغالق املسجد األقصى أمام املستوطنني، القناة  7
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q2/Article-d53a6ee7c565971026.htm?partner=lobby    

 )ابللغة العربية(  

https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q2/Article-d53a6ee7c565971026.htm?partner=lobby
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هذه اجلولة مل تبدأ بسبب شيء حدث يف غزة، كما اخلالصة من وجهة النظر اإلسرائيلية أن 
سواء بسبب تشديد ، 2014، و2012، و2008يف األعوام  العادة يف عدواانت سابقةجرت 

مكان  هدهشولكن بسبب حدث اغتيال قيادي ابرز، أم احلصار، أم وقف املنح املالية الدولية، 
طيين يف الوعي الفلس تغرسهيف القدس، وهذا ابلضبط ما أرادت محاس أن  ، وحتديدا  بعيد

فصل بني "إسرائيل" ال، وفيما أرادت هو أنه مل يعد هناك فصل بني غزة والقدس، و واإلسرائيلي
 8ذلك. يف، وجنحت محاس العكس فقد أرادتالقطاعات الفلسطينية، غزة والضفة والقدس، 

 

 
 :لعدواناثنياا: أهداف ا

 

وعسكرية وحزبية إسرائيلية يف آن واحد إابن تنفيذ هذا العدوان  سياسية أهداف  تالقت مجلة 
 على غزة، وميكن تركيزها يف النقاط التالية:

 ا  ابهظ ا  سعت آلة احلرب اإلسرائيلية ممثلة ابجليش إىل حتقيق هدف مفاده "تدفيع" محاس مثن .1
ألهنا "جترأت" وقصفت يف وضح النهار مدينة القدس احملتلة، وهلا ما هلا من رمزية لدى كافة 

اليهود واإلسرائيليني بال استثناء، وإفساد 
احتفاالهتم الدينية يف اليوم ذاته، وبث مشاهد 
الذعر والرعب اليت عاشها املستوطنون على 

 9مرأى ومسمع من كل العامل.

ة العسكرية اإلسرائيلية على "حتديث" بنك األهداف اخلاص ابملقاومة، كما دأبت املؤسس    
وتـََتحنين الفرصة الستهدافها، وتوجيه ضرابت قوية هلا، خصوصا  القدرات العسكرية، سواء 

                                                             

 ، انظر:17/5/2021، يديعوت أحرونوت، خماوف أن تتسبب حرب غزة إبشعال الضفة الغربية، أليشع بن كيمون 8
https://www.ynet.co.il/news/article/HyzZWjR00O#autoplay )ابللغة العربية( 

  ، انظر:10/5/2021 ،يسرائيل ديفينسجملة  ،عامي روحكس دومبا، القدس حترتق، لكن من أشعلها؟ 9
https://www.israeldefense.co.il/node/49791   )ابللغة العربية( 

https://www.israeldefense.co.il/node/49791
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شبكة األنفاق وسوامها، مع العلم أن جيش االحتالل كان يستغل أم اإلمكانيات الصاروخية، 
غزة الستهداف تلك املواقع من خالل سياسة "جز العشب"، أي فرصة للتصعيد اخلاطف يف 

 10لكنه هذه املرة أراد توجيه ضرابت قوية موجعة للمقاومة تزيد عن تلك الضرابت اخلاطفة.

ئيسا  نتنياهو، وهو يصارع الرمق األخار للبقاء ر  ال سّيمارأى املستوى السياسي اإلسرائيلي،  .2
ان  تتكرر لتفويت الفرصة على خصمه البيد، الذي كللحكومة، أنه أمام فرصة اترخيية قد ال

قد بدأ يف حينه جهوده لتشكيل احلكومة، ورمبا سعى نتنياهو الستغالل صواريخ محاس ابجتاه 
القدس إلطالق يد جيشه يف هذا العدوان رغبة منه بوقف تلك اجلهود من جهة، ومن جهة 

عدها خلارجي، قد متتد ستة أشهر، وبأخرى الدعوة لتشكيل حكومة طوارئ، ملواجهة التهديد ا
 يتم الدعوة النتخاابت مبكرة خامسة.

لقد خرجت اهتامات إسرائيلية بني حني وآخر مفادها أن هذه احلرب يف جمملها إمنا هي بدفع     
من نتنياهو، كي ختدمه يف مساعي تشكيل حكومته، وحني مسح للمستوطنني مبحاولة اقتحام 

نت م شعلة انر حقيقية، وهو ما حتقق له "مؤقتا " ابنسحاب نفتايل بياألقصى فهو يعلم أنه أما
زعيم حزب ميينا من حتالفه مع البيد، وعودته إىل نتنياهو، ابلرغم من أنه يف النهاية عاد جمددا  

 11إىل البيد.

تشار وقائع العدوان اإلسرائيلي أن نتنياهو الذي "غض الطرف" عن حماوالت مجاعات املعبد     
يم مسارهتم االستفزازية داخل ساحات األقصى، وابلرغم من إعالن محاس أن ذلك "لعب تنظ

يف النار"، لكنه قدنر أن احلركة سرتد كالعادة بقصف مستوطنات غالف غزة، أو مدينيت 
عسقالن وأسدود مشال القطاع، فارد اجليش بقصف بعض مواقع املقاومة، وتنتهي املسألة 

يوما ،  11املوضوع خرج عن سيطرته، فامتدت املواجهة زمانيا  إىل خالل يوم أو يومني، لكن 
                                                             

 ، انظر: 22/5/2021إسرائيل اليوم،  موقع ،وسياسيا   يوآف ليمور، جيب إضعاف محاس عسكراي   10
https://www.israelhayom.co.il/magazine/hashavua/article/929566     )ابللغة العربية( 

  ، انظر:18/5/2021 ،هآرتسموقع صحيفة عماره هاس، محاس دخلت اندي الكبار،  11
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9815798      العربية()ابللغة 

https://www.israelhayom.co.il/magazine/hashavua/article/929566
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9815798
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واتسعت جغرافيا  لتغطي معظم أحناء فلسطني احملتلة، وعلى رأسها القدس وتل أبيب، وهنا 
 "انقلب السحر على الساحر".

ابقة، مبا يف ذلك س كثارا  يف عدواانتالسعي اإلسرائيلي للحفاظ على التوافق الذي مل يتكرر   .3
زمة تشكيل بسبب أ حالة االستقطاب الداخلية احلادةالرغم من الدعم السياسي واحلزيب، على 

احلكومة؛ لكن استهداف محاس مباشرة للقدس وتل أبيب يف ضرابهتا الصاروخية األوىل، لعله 
دفع اإلسرائيليني للشعور ابحلاجة لتوجيه ضرابت قوية للحركة، كي تردعها، ومتنعها عن العودة 

 لذات السلوك الذي ضرب ما يزعمون أهنا "عاصمتهم املوحدة".
بع اسرتاتيجي هذه املرة ويتعلق بكسر حالة اإلمجاع الفلسطيين خلف برز هدف ذو طا .2

املقاومة، اليت رمبا ظهرت أكثر من سابقاهتا خالل احلروب واملواجهات السابقة، مما اسرتعى 
 12القدس،-قلق املؤسسة اإلسرائيلية، اليت رأت قدرة املقاومة الفلسطينية على إنشاء حمور غزة

دادها خلوض مواجهة عسكرية عنيفة من أجل املدينة املقدسة، بل من خالل استنفارها واستع
شكنل مفاجأة من العيار  48إن انضمام فلسطينيي 

الثقيل لـ"إسرائيل"، ألهنا استفاقت على كابوس 
يسوا ، ولأن هؤالء فلسطينيون عرب أقحاحمفاده 

 13إسرائيليني، ولن يكونوا.

على اخلط، وما تركته من  48لقد ترافق العدوان على غزة مع دخول احتجاجات فلسطينيي     
على  ةادر كون قردود فعل غاضبة يف األوساط السياسية اإلسرائيلية اليت أكدت أهنا لن ت

البحث فيها، أو جتاهلها، يف ضوء املظاهرات االحتجاجية غار املسبوقة اليت قاموا هبا  أتجيل
ن املدن العربية، وغارها م، ، خصوصا  اللد والنقب وايفا والرملة"إسرائيل"ربية داخل يف املدن الع

                                                             

  ، انظر:15/5/2021 ،واالنفتايل بينت، حكومة التغيار مل تعد على األجندة، موقع  12
https://news.walla.co.il/item/3435510     )ابللغة العربية( 

، انظر: 11/5/2021 ،غلوبسالقدس، جملة  - رام هللا - داين زاكني، ما الذي دفع محاس إلنشاء حمور غزة 13
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001370624  )ابللغة العربية( 

https://news.walla.co.il/item/3435510
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001370624
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يف  يةألمنا األوضاع فقدان السيطرة علىمما تسبب أبجواء من القلق اإلسرائيلي من إمكانية 
 14."إسرائيل"

ليت جاجات اهذه االحتأن اإلسرائيلية  األمنيةولذلك حتديت التقديرات السائدة يف األجهزة 
مع اإلسرائيلي أكرب للمجت هتديدا   تيف عدد من املدن، شكل همابينيومية اشتباكات جنم عنها 

 .غزةمعركة من 

 
 :اثلثاا: اإلخفاقات اإلسرائيلية

 

بعد انقضاء العدوان اإلسرائيلي على غزة، بدأت تتكشف مجلة األخطاء واإلخفاقات 
وقد  وحكومته، مما ترك آاثره على فشل أهداف العدوان،اإلسرائيلية اليت ارتكبها جيش االحتالل 

يدفع ابجتاه تشكيل جلان حتقيق داخلية، بعد أن أسهمت هذه األخطاء يف تبدد صورة الردع 
 15اإلسرائيلية أمام املقاومة.

ومع إطالة أمد العدوان وأايمه، خرجت إىل السطح مجلة انتقادات لألداء العسكري العمليايت، 
 السلوك السياسي، ميكن تركيزها يف النقاط التالية: إىل ابإلضافة

توقف اإلسرائيليون مطوال  عند ما أمسوه "سوء تقدير املوقف" الذي ساد يف األوساط احلكومية  .1
واألمنية طيلة األشهر املاضية، ومفاده أن محاس املنشغلة برفع حصار غزة، ومعاجلة مشاكل 

ىت لو  تتجه خلوض مواجهة عسكرية مع االحتالل، ح الفلسطينيني املعيشية واالقتصادية، لن
كان من أجل الدفاع عن القدس واملسجد األقصى وحي الشيخ جراح، مما دفع مبحافل أمنية 

 16إسرائيلية للمطالبة مبعرفة سبب هذه القراءة اخلاطئة لتوجهات محاس السياسية والعسكرية.
                                                             

 ، 20/5/2021 ،ذي ماركر صحيفة ماراف أرلوزوروف، املدن املختلطة تدمي من االشتباكات بني العرب واليهود، 14
  https://www.themarker.com/opinion/.premium.HIGHLIGHT-1.9823976انظر:

 ، انظر:29/5/2021 ،معاريفران أدليست، مطلوب تشكيل جلنة حتقيق يف أخطاء حرب غزة،  15
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-843379      العربية()ابللغة 

 ، انظر:9/5/2021، واالآيف يسسخاروف، محاس تسيطر على احلريق يف املنطقة، موقع  16
https://news.walla.co.il/item/3434202      )ابللغة العربية( 

https://www.themarker.com/opinion/.premium.HIGHLIGHT-1.9823976
https://www.themarker.com/opinion/.premium.HIGHLIGHT-1.9823976
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-843379
https://news.walla.co.il/item/3434202
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عدم قدرة اجليش وقبته احلديدية على  .2
ابلرغم من محاس،  إسكات صواريخ

نشر بطارايهتا يف معظم أحناء فلسطني 
احملتلة، لكن احلركة حافظت على وتارة 
منتظمة من اإلطالق طيلة أايم 

العدوان، وطرح هذا اإلخفاق تساؤالت كبارة على دوائر القرار العسكري اإلسرائيلية بشأن 
ا على لومات اخلاصة مبدى قدرهتعدم إدراكها للقدرات الصاروخية للمقاومة، واالفتقار إىل املع

 االستمرار يف إطالق قذائفها طيلة أايم العدوان دون توقف.  

ي اإلسرائيلية للمنظومات الدفاعية القادرة على التصداألمنية والعسكرية  وقد روجت املؤسسة   
صواريخ كن ل القبة احلديدية"،"ملختلف أنواع الصواريخ اليت هتدد جبهتها الداخلية، ومنها 

لية حملاولة مما دفع األوساط العسكرية اإلسرائيا بصورة ال ختطئها العني، هتاملقاومة من غزة جتاوز 
  17هذا اإلخفاق.أسباب حتليل 

لكثافة الكمية لل إن السبب يعود ئقاوقد تباينت التفسارات اإلسرائيلية هلذا الفشل، بني    
القسام كتائب ، ويف إحدى املرات أطلقت  صاروخا   50تقل عن  للصواريخ، فكل رشقة مل

ا جعل مماثنية،  90يف  صاروخا   130
حت جناملقاومة ، أو أن اعرتاضها صعبا  

ق قذائف طالإبتضليل القبة احلديدية ب
واريخ تالحقها صل"متويهية" يف السماء 

اريخ تفرغ محولتها من الصو  اليتالقبة، 

                                                             

  ، انظر: 12/5/2021، 12نار دفوري، مئات الصواريخ تسقط على إسرائيل، وما زالت تضبط نفسها، القناة  17
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q2/Article-c607353d4e95971027.htm?partner=lobby      

 )ابللغة العربية(   

https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q2/Article-c607353d4e95971027.htm?partner=lobby
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ارغة أو شبه فا خ "احلقيقية"، وهنا تكون خمازهنالدفاعية، مما يدفع املقاومة إلطالق الصواري
 18.فارغة

االنتقادات القاسية املوجهة لقيادة اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية، اليت بدت "مكشوفة" بصورة  .3
أقل الساحات أتيارا  من الناحية العسكرية، وهي غزة، فكيف  دالفتة، وأمام ساحة واحدة تع

احات أكثر إيالما  وأشد فتكا ، مثل إيران وحزب هللا، سيكون احلال إذا اندلعت حرب مع س
مع صدور اعرتاف أحدث "هزة أرضية" لدى اإلسرائيليني، من قائد اجلبهة الداخلية أوري 

الذي أكد أن "ما تعرضنا له من صواريخ غزة غار مسبوق، مل تستعد  Uri Gordonوردون ج
 19له اجلبهة الداخلية ابلصورة الكافية".

اخل د ال سّيماظهور تضارب يف الرواية اإلعالمية للمواجهة،  .2
املؤسسة العسكرية، بني املتحدث ابسم اجليش ابللغة اإلجنليزية 

الذي أعلن مساء  ،Jonathan Conricus يواناثن كونريكوس
مايو عن انطالق العملية الربية ضد غزة، وخروج  أاير/ 13

"تكذيب" له من الناطق ابمسه ابللغة العربية هايدي زيلربمان 
Heidi Zilberman ، أنه بدا وكأننه "حيلة" مدبرة ابلرغم من

 20لإليقاع ابملقاومة، واستدراج مقاتليها.

مع العلم أن هذا اإلرابك شكل الحقا  أحد منطلقات خيبة    
األمل اإلسرائيلية من عدم جناح تنفيذ ما أمساه اجليش خبطة 

                                                             

  ، انظر: 15/5/2021 ،كالكاليستسدان، كيف أخطأت القبة احلديدية أمام صواريخ محاس، جملة  نيتسان 18
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3907646,00.html     )ابللغة العربية( 

 ، انظر:17/5/2021 ،واال، صواريخ غزة هي األكثر اليت تعرضنا هلا من قبل، موقع وردونجأوري   19
https://news.walla.co.il/item/3436012   )ابللغة العربية( 

، (كان) الناطق العسكري اإلسرائيلي، رمبا أخطأان يف الرتمجة لإلجنليزية، هيئة البث اإلذاعي والتلفزيوين  20
 )ابللغة العربية( https://www.kan.org.il/item/?itemid=105713 ، انظر:14/5/2021

 يواناثن كونريكوس

 هايدي زيلربمان

https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3907646,00.html
https://news.walla.co.il/item/3436012
https://www.kan.org.il/item/?itemid=105713
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تدمار "مرتو محاس"، قاصدا  بذلك شبكة األنفاق األرضية على حدود غزة الشرقية 
 21والشمالية.

مع تنامي الضغوط الدولية، ال سّيما األمريكية، على "إسرائيل" لوقف عدواهنا على غزة، كان  .1
نتنياهو يطلب املزيد واملزيد من الوقت، وقد تبدى الحقا  أن طلب هذه اإلضافات الزمنية إمنا  
كانت إبيعاز من قيادة اجليش الذي انتظر أن يلوح له صيٌد مثنٌي يف غزة َيطوي به صفحة 

دوان، من خالل حتصيله ملا يسمى "صورة انتصار"، لكنه مل يظفر هبا، وكانت النتيجة توترا  الع
على مثن عسكري ميداين "إسرائيل" ، دون أن حتصل Joe Bidenمبكرا  مع إدارة جو ابيدن 

 يوازي هذا التوتر السياسي. 

خالل العدوان،  لصمتيف الوقت الذي اختارت فيه معظم القوى السياسية اإلسرائيلية التزام ا .6
لكنها فور أن مت إعالن وقف إطالق النار، بدأت خترج انتقاداهتا ألداء احلكومة واجليش 
بسبب العجز الذي ظهر منهما خالل مواجهة املقاومة يف غزة، متهمني إايمها ابلضعف، 

  .رج قوميحب ، والتسببغياب العملو 

 ،ملتوية اإلسرائيليية صناعة القرار ث ساسة إسرائيليون أن "حرب غزة كشفت أن عملوحتدّ 
حزبية، إىل الدرجة اليت ابتت فيها مواجهة حركات املقاومة ومتليها اعتبارات شخصية و 

ذه الدولة، بدليل أن هذه احلركات رفعت رأسها يف ه يف أدىن نقطة يف اتريخالفلسطينية 
سبب هم، مما تأنفسني لإلسرائيلي االنقسام الداخلي واهلدم الذايتاملواجهة، مقابل حالة 

 22إبضعافهم".

، 2014مبا انتهى به عدوان  2021 على غزة يف عدوانه األخار بدأ االحتاللظهر واضحا  أن  .7
 هموقفمبق و فة الفلسطينيني، وإجياد شقاخإلمن خالل املباشرة بقصف وتدمار األبراج السكنية 

                                                             

 انظر: ،14/5/2021 ،معاريفاتل ليف رام، عملية تدمار "مرتو محاس" مل حتقق أهدافها،  21
    https://www.maariv.co.il/news/military/Article-840816 )ابللغة العربية( 

 تويرت،وقع صفحة نفتايل بينت على معلى ضعف حكومة نتنياهو خالل حرب غزة،  نفتايل بينت يشن هجوما   22
 )ابللغة العربية( https://t.me/naftalibennett1/1059، انظر: 5/2021/  23
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"القصف ابلقصف، واملبىن معادلتها اجلديدة لكن إعالن األخارة عن الداعم للمقاومة، 
 23.ذاهتا لسياسةابعن االستمرار االحتالل اتم من توقف أسفر عنها ابملبىن"، 

شهدت احلرب صدور هتديدات إسرائيلية أبن العدوان قد ميتد لتنفيذ عملية برية ضد املقاومة،  .8
رض عقب األواقع ميداين على لهذا التهديد  ةعلى أطرافها، دون ترمج أمسواء يف أعماق غزة 

لى جيش سيناريوهات قاسية عباملقاومة بتهديد ممايل أبهنا تستعد ملثل هذه العملية  ردّ 
 ل.االحتال

كثافة   من غمر على المعدودة ابجتاه قطاع غزة  ومع مرور الوقت مل تتقدم قوات االحتالل أمتارا     
يف تل أبيب  يةالضرابت اجلوية واملدفعية، وسط حتذيرات صدرت من أوساط سياسية وعسكر 

مسته "املستنقع الغزاوي"، ألن املقاومة لديها من اخلطط العسكرية الكفيلة أمن التورط فيما 
بتحويل جنود االحتالل يف شوارع غزة من "صيادين إىل مصطادين"، ويسقطون برصاص 
املقاومني يف معارك يثبتون فيها أن لديهم قدرات عسكرية متفوقة، وستكون العبارة األكثر 

 24"انظر، حتت قدمك توجد حفرة". للجنود املتوغلني براي   تداوال  
بذلت املخابرات اإلسرائيلية خالل أايم العدوان جهودا  حثيثة للوصول إىل شبكة اتصاالت  .9

املقاومة، لعلها تظفر مبعلومة هنا أو طرف خيط هناك، دون جدوى، مما جعلها تقصف 
العديد من املواقع مرتني ويالية، يف ضوء "شح" ما تسميه "بنك األهداف"، وعدم حتديثه، 

 إلسرائيلي هذا يعودولعل سبب اإلخفاق ا
 شبكة اتصاالتإىل أن املقاومة حتوز على 

ّكن  مغلقة جدا   من الناحية التكنولوجية، مت 
املقاتلني من إجراء اتصاالت دون مشاكل، 

                                                             

، انظر: 18/5/2021، واالأمار بوخبوط، اجليش يسعى لتحقيق مزيد من اإلجنازات قبيل وقف إطالق النار، موقع  23
https://news.walla.co.il/item/3436038   )ابللغة العربية( 

 ، انظر:16/5/2021، يديعوت أحرونوتغزة: آن أوان اخلروج من العملية، أليئور ليفي، أتيار  24
https://www.ynet.co.il/news/article/BJ62MDROd#autoplay     )ابللغة العربية( 

https://news.walla.co.il/item/3436038
https://www.ynet.co.il/news/article/BJ62MDROd#autoplay
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 فض نسبة اخلسائر يف األرواح بنيخبأسهم مما ، محماداثهت اخرتاقلالحتالل وال ميكن 
 25.املقاومني

 

 :بلوماسيةيرابعاا: النتكاسات الد
 

حيازة االحتالل إلمكانيات تقنية وتكنولوجية هائلة، يستخدمها يف أوقات على الرغم من 
احلروب اليت يشنها على الفلسطينيني بني حني وآخر، من أجل تربيرها وشرعنتها، لكنه هذه املرة 
 أخفق يف حتقيق مشروعية عدوانه على غزة، بدليل خروج مظاهرات واحتجاجات حول العامل

تندد ابلعدوان، وتطالب بوقفه، وتعلن عن تضامنها مع الفلسطينيني الذين يواجهون أعىت قوة 
 حربية فتاكة.

وبدا واضحا  أن آلة الدعاية اإلسرائيلية أخفقت يف تقدمي رواية مقنعة للمجتمع الدويل يف 
نيني، دعقب الصور اليت خرجت من غزة للضحااي املال سّيما مصداقية مواجهتها للمقاومة، 

واجملازر واملذابح اليت ارتكبها طاران االحتالل يف إابدة عائالت أبكملها، ابإلضافة إىل استهداف 
األبراج السكنية اليت ضمت مقرات إعالمية وتلفزيونية، من بينها قناة اجلزيرة، وقد فهم من ذلك 

 26أن االحتالل يسعى لتغييب الصورة الصادرة من غزة.
قرار الدويل، بلوماسية الرقمية اإلسرائيلية يف عواصم صنع اليالذي بذلته الدوبقدر اجلهد احلثيث 

مع خروج شهادات فلسطينية من قلب غزة عن ال سّيما لكنها أخفقت يف ترويج روايتها، 
  استهداف املدنيني، وعدم دقة ما ينشره جيش االحتالل عن استهداف مواقع عسكرية للمقاومة.

                                                             

 ، انظر:20/5/2021، يديعوت أحرونوترون بن يشاي، اإلجنازات واإلخفاقات للجيش اإلسرائيلي يف غزة،  25
https://www.ynet.co.il/news/article/B11Np44YO#autoplay     )ابللغة العربية( 

 ، انظر:17/5/2021، 12عراد نار، ساعة الشرعية الدولية إلسرائيل آخذة يف النفاذ، القناة  26
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q2/Article-273a5f436057971027.htm?partner=lobby      

 )ابللغة العربية(    

https://www.ynet.co.il/news/article/B11Np44YO#autoplay
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q2/Article-273a5f436057971027.htm?partner=lobby
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 Donaldلعل سوء احلظ اإلسرائيلي أن العدوان على غزة اندلع بعد أفول عهد دوانلد ترامب 

Trumpيف كل  بلوماسي لالحتاللي، الرئيس األمريكي السابق، الذي منح الغطاء السياسي والد
اجملاالت، بل وقع العدوان يف األشهر األوىل للرئيس جو ابيدن، الذي شهدت عالقته بنتنياهو 

مل ختطئه العني، مما أعاق تنفيذ املخطط العدواين ابلشكل الذي ترغبه "إسرائيل" من جهة،  فتورا  
ابلرغم من استمرار الوالايت املتحدة توفري الغطاء السياسي للعدوان. ومن جهة اثنية، فإن املواقف 

 الدولية األخرى بدت أكثر وضوحا  يف املطالبة بوقف العدوان عدة مرات.
تلف عواصم القرار الغريب ولذلك شهدت خم

مظاهرات واعتصامات تندد ابلعدوان، وتتضامن مع 
غزة، وقد جتاوز ذلك املستوايت الشعبية واجلماهريية 

 قرار بلوماسية، وصل ذروته يفيإىل األوساط الرمسية والد
 جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بتشكيل جلنة حتقيق يف جرائم احلرب اإلسرائيلية ضد

 27سكرية.إسرائيلية أربكت حساابهتا الع بلوماسيةيدالفلسطينيني يف غزة، مما شكل انتكاسة 
على الصعيد العريب، جاءت املواقف العربية الرمسية 

ة يف أدىن مستوايهتا، واقتصرت على املطالبات الروتيني
واالنتهاكات يف القدس بوقف العدوان يف غزة، 

واألقصى، مع خروج مسريات مجاهريية عربية مل 
تشهدها احلدود العربية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، 
خصوصا  مع لبنان واألردن، ومظاهرات شهدهتا العديد 

 من العواصم العربية.

                                                             

 ، انظر:15/5/2021، يديعوت أحرونوتحنمان شاي، مشاهدة التلفاز من نيويورك عن أحداث القدس،  27
https://www.ynet.co.il/news/article/rJdKA7Cd00#autoplay )ابللغة العربية( 

  استنكارا  مظاهرة يف األردن 
 على غزة لعدوانل
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ول التطبيع، دمعرفة تبعات عدواهنا على غزة على العالقة مع "إسرائيل" يف الوقت ذاته، ترقبت 
 وخشيتها من أن تؤير سلبا  على هذه املسارة، اليت اتضح أهنا مل تتأير كثارا ، ابستثناء "انزعاج" من

 28تصويت السودان والبحرين املؤيد لقرار تشكيل جلنة التحقيق الدولية.
وعلى ما يبدو، ففي مرحلة ما بعد حرب غزة، ليست هناك مؤشرات على استئناف مسارة 

العربية اإلسرائيلية مع دول أخرى، سواء بسبب حالة عدم االستقرار السياسي اإلسرائيلي التطبيع 
عدم تشجع م أالداخلي، وإمكانية غياب نتنياهو عن املشهد احلكومي ابعتباره "عراب" التطبيع، 

أمريكي النطالق مرحلة جديدة من التطبيع يف ظّل عدم محيمية العالقات مع تل أبيب، أم 
 رار حالة التأير العريب الشعبية بنتائج حرب غزة.بسبب استم

 
 :الواقع احلزيب اإلسرائيليانعكاسات احلرب على  خامساا:

 

مل يتم العدوان اإلسرائيلي على غزة مبعزل عن التطورات احلزبية الداخلية، واستفحال األزمة 
احلكومية املستعصية منذ ما يزيد عن العامني، واقرتاب طّي صفحة نتنياهو بعد أن فشل يف 
تشكيل احلكومة، وقد أشارت العديد من األوساط اإلسرائيلية أنه عازم على افتعال مواجهة 

من أجل لفت األنظار عن األزمة الداخلية من جهة، وإجبار خصومه على التوقف عن  خارجية
 جهودهم لتشكيل حكومة بديلة.

التوتر مع حول أن  نتنياهو شكوكا   ومعارضوقد أاثر 
 ائيليةتعطيل اجلهود لتشكيل حكومة إسر ليهدف  الفلسطينيني

هدد يليف القدس  "املتعمد"االشتعال  حىت وصل، جديدة
هلم ينيت، أو على األقل أتجيل جداو ب - بتعطيل خطط البيد

                                                             

  ، انظر:1/6/2021 ،يديعوت أحرونوت، احتجاج إسرائيلي على السودان والبحرين، إيتمار آخينر 28
https://www.ynet.co.il/news/article/BknYbvM5O#autoplay     )ابللغة العربية( 

  بينيتتايلفايئري لبيد ون

https://www.ynet.co.il/news/article/BknYbvM5O#autoplay
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، لكن خمططات نتنياهو مل تنجح، واستطاع هذا الثنائي أن يتجاوزا كثارا  من العقبات الزمنية
 لإلطاحة به.

ومع مرور الوقت، ظهر الفتا  قدرة خصوم نتنياهو من معسكر التغيار، على جتاوز خالفاهتم 
ن عن تشكيل حكومتهم اجلديدة "الضيقة" كي تكون بديال  عن نتنياهو، الذي وتبايناهتم، واإلعال
متواصلة يف مقر رائسة احلكومة، ابإلضافة إىل يالية أعوام سابقة يف  عاما   12قضى ما يزيد عن 

 .1999-1996الفرتة 
وبدا من الطبيعي أن تتوحد املواقف اإلسرائيلية يف بداية العدوان ضد غزة، ال سّيما مع اشتداد 
أبس املقاومة، واستهدافها لدولة االحتالل يف معظم أحنائها، مما أاثر لدى اإلسرائيليني حالة من 

جر فالتحشيد الداخلي، لكن هذه احلالة سرعان ما تبخرت مع أول ساعات وقف إطالق النار 
تصدر االنتقادات احلزبية للحكومة واجليش أبن ما  مايو، وابتت/ أايراحلادي والعشرين من 

 29هزمية نكراء، وانتصار للفلسطينيني.حصل هو 
، زعيم حزب "أمل جديد"، أن Gideon Sa'ar دعون ساعرجفقد أعلن عضو الكنيست 

ّن وقف النشاط للردع اإلسرائيلي، أل"وقف القتال يف غزة بشكل أحادي اجلانب ي عترب ضربة قوية 
، سندفع سياسيا   العسكري يف غزة بدون فرض قيود على تعزيز قوة وتسلح محاس، سيكون فشال  

 . "مثنه غاليا  
 "Yisrael Beitenu إسرائيل بيتنا"حزب زعيم  Avigdor Liebermanدور ليربمان جأما أفي

فقد "تساءل عن مصار وقف إطالق النار يف غزة، بينما توافق احلكومة اإلسرائيلية على استمرار 
 .حتويل املنح املالية القطرية إىل الفلسطينيني يف القطاع"

أحد قادة معسكر اليمني، ووزيرة القضاء السابقة  Ayelet Shaked يليت شاكيدأ وعدنت
  .أن يشمل إعادة اجلنود األسرى لدى محاس يف غزة" دّ ب أن "أي قرار بوقف إطالق النار ال

                                                             

 ، انظر:21/5/2021، واال، غبار املعركة انقشع، وبدأت التصفيات السياسية، موقع اتل شاليف 29
https://news.walla.co.il/item/3436947     )ابللغة العربية( 

https://news.walla.co.il/item/3436947
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الثقافة الليكودية القريبة من نتنياهو، هامجت اجليش يف  ةوزير  Miri Regev مريي ريغف
عدة مرات ملاذا مل يواصلوا  Aviv Kochavi كوخايف  أفيف جملس الوزراء، وسألت رئيس األركان

 ادوا أن نواصلها".من اإلسرائيليني أر  %70أن "العملية، بزعم 
ني قادة بنشبت عقب وقف إطالق النار خالفات وحتدثت أوساط عسكرية إسرائيلية أن 

نتنياهو كن لرفض حتمل فشل العدوان يف حال استمر،  كوخايففـاجليش واملستوى السياسي، 
 30العدوان.وقف للالدعاء أبن اجليش يضغط  كبريا    بذل جهدا  

يف غزة، ومسبباهتا اخلاصة ابملسجد األقصى وحي الشيخ جراح،  ثري ارحر مع العلم أن أت
ا، على اعتبار أهنا منهواجملتمعية ما زالت ماثلة لدى الدوائر ارحزبية والسياسية اإلسرائيلية، بل 

كشفت عنه   ، يف ضوء التباين الذياجتاهات التعامل مع القدس واألقصىسترتك تبعاهتا على 
 31ر.بني خمتلف دوائر صنع القرا

ففي حني أن نتنياهو والليكود مل خيفيا إىل حّد كبري دعمهما لتوجهات اليمني الديين بتنفيذ 
خمططاته التهويدية ابجتاه األقصى خدمة ملصاحل وأجندات حزبية وشخصية، فإن هذا التوجه ليس 

مستقبل"  دهو السائد لدى ابقي مكوانت ارحلبة السياسية اإلسرائيلية. فارحز  الثاين األكرب "يوج
برائسة البيد ال يدعم هذه التوجهات من األساس، فهو علماين أصال ، ولديه خالفات كبرية مع 

دعم تلك رئيس ارحكومة املتوقع أن ي ،معسكر املتدينني، يف حني أن حز  ميينا بزعامة بينيت
التوجهات، فلديه خالف قائم اليوم مع املتدينني ألنه أطاح بنتنياهو، وحتالف مع خصومه، أما 

( برائسة بين جانتس Kaḥol Lavan)كاحول الفان  Blue and White أبيض-حز  أزرق
Benny Gantz ،ارحصول ته الواضحة يفابلنظر حملاوالال سّيما ، فليس متحمسا  هلذه التوجهات 

على التوافق األمريكي الرافض ألي تغيريات يف القدس واألقصى وحي الشيخ جراح، أما أحزا  
                                                             

 :، انظر12/5/2021، يديعوت أحرونوتعومر دسرتوي، محاس حتقق إجنازات أكثر مما ينبغي،  30
https://www.ynet.co.il/news/article/S1MFhjt00O     )ابللغة العربية( 

 ، انظر:11/5/2021، يديعوت أحرونوتنداف إايل، غيا  اإلمجاع اإلسرائيلي حول غزة،  31
https://www.ynet.co.il/news/article/SkrYI3Pd00#autoplay       العربية()ابللغة 

https://www.ynet.co.il/news/article/S1MFhjt00O
https://www.ynet.co.il/news/article/SkrYI3Pd00#autoplay
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والقائمة العربية فارفضون مجلة وتفصيال  املخططات  Meretzومارتس  Labor Partyالعمل 
 التهويدية يف األقصى.

 يعود املستوطنون من جديد ألعمال االستفزازات داخل ساحات األقصى، هذا ال يعين أال
أو التعرض لسكان حي الشيخ جراح، لكنهم قد يفتقرون لغطاء حكومي كما كان احلال يف عهد 

وجود معارضة جدية من الدوائر األمنية خصوصا  جهاز األمن العام ابإلضافة إىل نتنياهو، 
د، ت، ألن من شأهنا إشعال صراع "ديين" بني الفلسطينيني واليهو )الشاابك( ملثل هذه االستفزازا

وهو ما يسعون إىل جَتنُّبه . وكذلك، فإن اجليش لديه خمططات عسكرية تتعلق ابستخالص الدروس 
والعرب من حرب غزة، واالنتباه جلبهات أخرى قد تكون أكثر خطورة، مما جيعل من صاحله تسكني 

 اح أسباهبا.اجلبهة الفلسطينية، وكبح مج
هناك مستجد إسرائيلي قد يلوح يف األفق يتعلق إبمكانية فشل احلكومة اليت قد ترى النور يف 

على مقربة " "إسرائيلبينيت، وهو خيار يبدو واردا  جدا ، مما سيجعل  -أي حلظة، برائسة البيد 
قد يكون ها، و من انتخاابت مبكرة خامسة، ويف هذه احلالة ستظهر املزاودات احلزبية على أشد

أكثر املستفيدين منها هم املستوطنون املتدينون، الذين قد يكثفون اقتحاماهتم لألقصى، 
 ومضايقاهتم للمقدسيني، خصوصا  يف حي الشيخ جراح، وابقي األحياء العربية.

يف السياق ذاته، فقد فرضت احلرب على غزة واقعا  
جديدا  داخل دولة االحتالل، مَتثنل ابهلبة اجلماهارية 

، بصورة 48واالنتفاضة الشعبية اليت فجرها فلسطينيو 
أظهرت فشل السياسة اإلسرائيلية اليت امتدت سبعة 

 والتهويد" عقود من حماوالت "األسرلة والصهينة
م، وقد تبدى ذلك من خالل اخنراط الشبان والفتيان الصاعدين يف املظاهرات ألجيال متعاقبة منه

االحتجاجية اليت عمت مدن اللد، والرملة، وعكا، وحيفا، واملثلث، واجلليل، والناصرة، 
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، ومتثلت 1987واستخدمت أساليب خشنة يف حماكاة واضحة لالنتفاضة الفلسطينية األوىل 
 لسيارات، وإلقاء احلجارة على دورايت االحتالل.إبغالق الطرق، وإشعال إطارات ا

رمبا مل تبالغ األوساط اإلسرائيلية حني 
زعمت أن أحد أسباب وقف العدوان 
على غزة هو وقف األحداث الداخلية، 

، 48وكبح مجاح مظاهرات فلسطينيي 
ألهنا شكلت وفق تصريح نتنياهو "هتديدا  

وهناك رأي آخر أبهنا "ال تقل  32وجوداي "،
 33ورة عن صواريخ محاس"، بينما عربن موقف اثلث أبهنا "تشكل بوادر حرب أهلية".خط

ستتخذ أشكاال  جديدة لعل  48وقد بدا واضحا  أن السياسة اإلسرائيلية املقبلة جتاه فلسطينيي 
أمهها تغليظ القبضة احلديدية، وتعميم السلوك األمين، وقد جتلى ذلك بعد انتهاء عدوان غزة 

معتقال ، وإصدار قرارات  1,500على الفور حني شنت محالت اعتقاالت مجاعية حبقهم جتاوزت 
فهم، ل ذلك بغرض ختوياإلقامات اجلربية، واالستدعاءات األمنية، وفرض الغرامات الباهظة، ك

 ومنعهم من االنضمام يف مرات قادمة ألحداث تشهدها الضفة الغربية وقطاع غزة.
مع العلم أن أحد اإلجنازات اليت حققتها املقاومة يف العدوان األخار، وابعرتاف اإلسرائيليني 

 ة شكلر أنفسهم، قدرهتا على حتشيد مكوانت الفلسطينيني يف خمتلف مناطق تواجدهم، وهذه امل
مفاجأة املواجهة، ألن اخنراطهم فيها جاء على غار العادة، ومل يكن مقتصرا  على مظاهرة  48فلسطينيو 

  إسرائيلية سابقة على غزة. وعدواانتأو اعتصام لعدة ساعات كما جرت العادة يف مواجهات 

 
                                                             

 ، انظر:13/5/2021، ذي ماركر، سوفار، انفجار املدن املختلطة كان متوقعا  -اتيل حوريت 32
https://www.themarker.com/news/.premium-1.9803974     )ابللغة العربية( 

 ، انظر:12/5/2021، هآرتسريكي شيفرنسكي، احلرب األهلية يف الطريق،  33
https://www.haaretz.co.il/blogs/rikkisprinzak/BLOG-1.9797350     )ابللغة العربية( 

 48 ـفلسطينيي الظاهرات م

https://www.themarker.com/news/.premium-1.9803974
https://www.haaretz.co.il/blogs/rikkisprinzak/BLOG-1.9797350
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 :سيناريوهات السلوك اإلسرائيلي جتاه غزةسادساا:               
 

عقب وقف إطالق النار بني املقاومة 
واالحتالل الذي أصبح ساري املفعول فجر 

، تظهر هناك مجلة سيناريوهات 21/5/2021
حمتملة لواقع السلوك اإلسرائيلي احملتمل جتاه 

 املقاومة يف القطاع، ومن أمهها:
طالق النار القائم إ تتزايد التقديرات الفلسطينية واإلسرائيلية، بل واإلقليمية والدولية، أبن وقف .1

يف غزة حاليا  يبدو هشا ، وقد ال يصمد أمام أي اختبار، يف ضوء غموض طبيعة االتفاق 
الذي توصل إليه اجلانبان لوقف املواجهة. إذ إن هناك من يقول أنه مّت ابلتزامن بينهما، ومن 

ليها ع يقول أنه مّت من طرف واحد؛ كما يتحدث البعض أنه رمبا كانت هناك شروط متفق
 بينهما مل يتم اإلعالن عنها.

تبدو األجواء يف قطاع غزة، وبعد أايم من وقف العدوان، أهنا تشهد هدوءا  حذرا ، مع صدور  .2
مجلة هتديدات إسرائيلية بشأن إهدار دماء عدد من كبار قادة محاس العسكريني، مما يعين أنه 

اهلم، مما ء، فقد ال يرتدد يف اغتييف حال الح "صيد مثني" لسالح اجلو اإلسرائيلي من هؤال
 يعين العودة جمددا  إىل دائرة املواجهة املسلحة.

احتمالية أن يصمد وقف إطالق النار إىل فرتة زمنية حمدودة، وإىل أجل مسمى، على اعتبار  .3
أن اجلانبني، املقاومة واالحتالل حباجة إىل هذا اهلدوء، فاملقاومة تسعى إلعادة إعمار ما 

لة احلرب اإلسرائيلية يف غزة، واالحتالل قد يتحضر إلجراء انتخاابت خامسة يف هدمته آ
 حال فشل الفرقاء يف تشكيل حكومة مستقرة طال أمدها.

تتحدث حمافل إقليمية ودولية أن املباحثات غار  .2
املباشرة بني املقاومة واالحتالل، قد تصل إىل حّد 
إبرام هتدئة طويلة األمد، على غرار هدنة تستمر 
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مخس سنوات، يتخللها إجناز صفقة تبادل أسرى، مما مينح قطاع غزة هدوءا  يستغرق سنوات 
 طويلة قادمة.

لقائمة من اهلدوء النسيب واجلولة اخلاطفة، كما جرت العادة منذ سنوات البقاء يف الدائرة ذاهتا ا .1
طويلة يف غزة، مما يبقي املقاومة واالحتالل معا  يف حالة من االستنزاف املتبادل، وهذا يعطي 

 وصفة واضحة لبدء العد التنازيل للمواجهة العسكرية املقبلة.

أعاله،  ع ابجتاه واحد من السيناريوهات الواردةاحلقيقة أن هناك العديد من العوامل اليت قد تدف
ويف الوقت ذاته تتوفر مجلة من الكوابح اليت قد تتسبب بعدم جناح أي منها، وابلتايل فإن الوضع 

 من الثبات واالستقرار بسبب تداخل مصاحل الالعبني الكثر يف ا  القائم يف غزة ال حيمل كثار 
 من األحيان. الساحة الفلسطينية، وتضارهبا يف الكثار

لكن وجود محاس كحركة تقود قوى املقاومة، وخرجت من 
هذه اجلولة ولديها شعور ابالنتصار، قد تكون معنية أكثر من 
 سواها بتثبيت حالة اهلدوء إىل فرتة زمنية متنح الفلسطينيني يف

القطاع اسرتاحة حمارب، وتفسح اجملال ملشاريع إعادة اإلعمار، 
ة القدرة على إعادة ترميم قدراهتا العسكريومن جهة اثلثة توفر 

 اليت استهدفها جيش االحتالل خالل العدوان.
كما أن دولة االحتالل اليت تعاين من حالة عدم االستقرار احلكومي، واالستقطاب احلزيب، 
الذي أدى إىل عدم وجود حكومة مستقرة منذ عامني، قد يدفع دوائر صنع القرار فيها للتوافق 

ار اهلدوء يف غزة، سواء بسبب تنامي التهديدات القادمة من جبهات أخرى، اليت على استمر 
تبدو أكثر حرجا  وخطرا  من غزة، أم لعدم التأيار سلبا  على مستقبل عالقاهتا التطبيعية مع الدول 

د العربية، واألهم رغبتها ابمتصاص غضب الفلسطينيني يف الضفة الغربية وفلسطينيي الداخل، بع
 هم يف اهلبة الشعبية األخارة، ويبقى ذلك مرهوان  بتشكيل حكومة جديدة.اخنراط
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 :خامتة      
 

لقد شكلت معركة سيف القدس والعدوان 
اإلسرائيلي األخار على قطاع غزة استمرارا  
ملواجهات سابقة شهدها القطاع يف األعوام 

، على الرغم من أن 2014، و2012، و2008
دالالت كبارة قد ال  املواجهة األخارة محلت

تقل خطورة وأمهية عن سابقاهتا، إن مل تكن تفوقت عليها يف الدافع احلقيقي حنو هذه املواجهة 
 وهو الدفاع عن القدس.

ربطا  فلسطينيا  بني املكوانت  11وشهدت املعركة اليت رافقها العدوان اإلسرائيلي يف أايمه الـ 
اجلغرافية النتشار الفلسطينيني يف خمتلف أماكن تواجدهم، مما أفشل املخططات اإلسرائيلية اليت 

 عملت لسنوات وعقود على تقسيم املقسم، وجتزئة اجملزأ، وتفتيت املفتت.
كما شكلت هذه احلرب انكشافا  للجبهة 

يت تعد ، الالداخلية اإلسرائيلية أمام جبهة غزة
متواضعة يف قدراهتا العسكرية أمام جبهات 
أخرى أكثر قوة وأشد فتكا ، مما طرح 
تساؤالت كبارة على صناع القرار اإلسرائيلي 

عن طبيعة االستعدادات اليت جتريها املؤسسة العسكرية طوال العام، ويف حلظة االختبار احلقيقي 
بب واهتامات متبادلة بني اإلسرائيليني حول املتسجاءت النتائج مدوية، مما أاثر مجلة انتقادات 

 هبذه االنتكاسة مثلثة األضالع: سياسيا ، وأمنيا ، وعسكراي .




