
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقدیر موقف

 سینار7و الحرب القادمة على غزة

 یوسف صالح األشقر

 المقدمة

ة لى واجهإ@عد ما ?قارب العام على االنتهاء من العدوان على غزة، عادت المواجهات في القدس 

ل هو ما قوRو  ،طالق لعدة صوارNخ من قطاع غزة تجاه األراضي المحتلةإوهو ما ت@عه  ،حداثاأل

، أ?ضًا ?أتي ذلك في ظل العمل?ات النوع?ة للمقاومة رًدا على إطالق الصوارNخقصف عدة مواقع @

 15قتل والخضیرة والتي أدت لم "بني براك"و "بیبأتل "التي حدثت مؤخًرا في _ل من بئر الس@ع و

من مواطني دولة االحتالل والفشل االستخ@اراتي في تحدید المنفذین وتوقعهم قبل تنفیذ العمل?ات 

 @عضبوهو ما أدk  ،هو اتصاف المنفذین @االلتزام الدیني اوما زاد األمور تعقیدً ، 1العس_رNة

 2.لتسمیتها بهجمات اإللهام "إسرائیل"األوساm األمن?ة في 

طالق إقف على و  قد وافقت فصائل المقاومة الفلسطین?ة ودولة االحتالل _انت  في نفس الس?اق 

طالق النار @عد أحد عشر یومًا إ?أتي وقف  .@ش_ل متزامن ،2021أ?ار مایو  21بتارNخ  ،النار

، وع?ةنها ندون عن غیرها @أ اتسمت إال أن هذه المواجهة  ،من العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة

أن فصائل المقاومة هي من أطلقتها تحت مسمى (سیف القدس) رًدا على المسیرات وNرجع ذلك إلى 

 .مسیرة األعالم تحت مسمى التي تبناها المستوطنون في مدینة القدس االستفزازNة

_یل من خالل إعادة تش من سا@قتها نقلت هذه المواجهة الصراع إلى مستو?ات استراتیج?ة أعلى

 النضال الفلسطیني في مواجهة االحتالل في _افة األراضي الفلسطین?ة @ما فیها األراضي المحتلة

، فمن ناح?ة تم تبني إضراب 3نوعًا بین االحتجاجات السلم?ة والمسلحةت شهدتالتي  ،1948عام 

ومن ناح?ة  ،ش_ل ضغطًا على االقتصاد اإلسرائیلي ،1936شامل ?عد األكبر منذ إضراب عام 

ا إطالق نار لحقه والشرطة اإلسرائیل?ة نعن?فة بین المواطنین الفلسطینیی أخرk حدثت مواجهات
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الشرطة  هوهو ما واجهت، 4البلد?ات وحرق س?ارات مسؤولین ورؤساءعلى مقرات الح_ومة والشرطة 

اسعة من خالل ممارسة حمالت اعتقال?ه و  ن@ارتكابها انتهاكات عدة @ح� الفلسطینییاإلسرائیل?ة 

 .5أدانته منظمة العفو الدول?ةوالذ� وقمع?ة تقوم على أساس عنصر� 

لحالة  اً دید@طب?عة الحال ته اعتبروالذ�  "إسرائیل"االنقسام المجتمعي في  عن ن@أت هذه الممارساتأ

فشل و  وهو ما _شف عن هشاشة الجبهة الداخل?ة اإلسرائیل?ة ،أش@ه @حرب أهل?ةلما هو  وجود الدولة

سرلة التي تتعبها دولة االحتالل من خالل محاولة دمج الفلسطینیین في المجتمعات س?اسة األ

 .سرائیل?ةاإل

لضوء إال أنها ساهمت في تسل?� ا ؛وعلى الرغم حجم الدمار والخسائر ال@شرNة التي خلفتها الحرب

ن?ة على وٕاعادة تبي الروا?ة الفلسطی ،على القض?ة الفلسطین?ة @ش_ل عام وحصار غزة @ش_ل خاص

ت احساب الروا?ة اإلسرائیل?ة في األوساm الداعمة لدولة االحتالل من خالل تغیر مواقف شخص?

ك @عد سنوات وذلس?اس?ة @ارزة ومؤNدة "إلسرائیل" في الغرب خاصة في الوال?ات المتحدة األمرN_?ة، 

 .من التراجع

تي ستراتیجي في القضا?ا الومن ناح?ة أخرk، _شفت الحرب األخیرة على غزة إعادة لدور مصر اإل

 .?صعب من التنبؤ @ش_ل المواجهة القادمة وهو ما ،تخص قطاع غزة

لمتغیرات في ظل ا هذه الدراسة أرRع سینارNوهات محتملة ألوضاع قطاع غزة في قادم األ?ام ىتتبن

 .الدول?ة والمحل?ة @سبب الحرب على أو_ران?ا ودورها وانع_اسها في شن عدوان جدید على غزة

 "عتقل?ص الصرا " المسماةیتمثل السینارNو األول في رؤ?ة رئ?س الوزراء اإلسرائیلي، نفتالي بینیت، 

 kو الثاني فیتمثل في استقراء مدNواجهة م إم_ان?ة حصول في _ل من الضفة وغزة، أما السینار

احة من حیث المس وال یختلف السینارNو الثالث عن سا@قه إال ،عس_رNة خامسة في قطاع غزة

جبهة  دخلتیتكهن @حرب شاملة في الشمال والجنوب في نفس ذات الوقت @حیث  حیثالجغراف?ة 

_ة أما السینارNو الرا@ع فهو یتمثل في ضغ� حر ، غزة المقاومة فيحرب @اإلضافة إلى اللبنان في 

حماس على االحتالل اإلسرائیلي من خالل إعادة مسیرات العودة إلى الواجهة وتسل?� الضوء علیها 

 مع فعال?ات مقاومة ال تصل إلى حد مواجهة شاملة. @ش_ل أكبر
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 لقادمةسینار7وهات الحرب ا

 السینار7و األول/ تقلDص الصراع.

و?عود هذا  ،20176 متبنى رئ?س الوزراء اإلسرائیلي، نفتالي بینت، مفهوم تقل?ص الصراع منذ العا

، وهو 677اإلسرائیلي، میخا جودمان، في _تا@ه مصیدة والمحلل الس?اسي  المصطلح إلى الكاتب

ت Rدأبینت الذ� _ان یرأس حزب البیت الیهود�، و لدk الساسة اإلسرائیلیین، من بینهم مفهوم جدید 

بنیها ت @عد، ووضع خطة شاملة للتهدئة نللتعامل مع الفلسطینیی 2012في العام هذه الس?اس?ة 

 ."إدارة الصراع"و "حل الصراع"لعدة حلول منها 

 تسهیلعلى تقوم  والتي ،ته@عد فشل إدار  "تقل?ص الصراع"مفهوم  "إسرائیل"تبنت النخ@ة الحاكمة في 

االحتكاك قلیل ت?عزز االنط@اع @الس?ادة الفلسطین?ة وNؤد� إلى  @ما االقتصاد?ة نح?اة الفلسطینیی

 .8تقلیل الصدامات الشعب?ة إلىدون تف_?_ه وهو ما سیؤد�  @االحتالل

@حیث یتم إعادة ترتیب الصراع من  ًا،تقوم خطة جودمان على أساس براجماتي ول?س أیدیولوج?

هم إنهاء االحتالل وال تسان هذه الخطة ال تساهم في إ@حیث  ،التسو?ة ومبدأ الفصل خالل خطة

لبید  -، وقد اتخذت ح_ومة بینیت9في التوصل إلى حل نهائي إنما الهدف منها تحقی� أمن وجود�

د @عد لقاءات جمعت رئ?س السلطة، محمو  إجراءات عمل?ة على األرض لتعزNز السلطة الفلسطین?ة

لم  السماح @معامالت هذه اللقاءات من خاللزNر دفاع االحتالل بیني غانتس، ترتب ع@اس، مع و 

 ة?العدید من االمت?ازات االقتصادفي _ل من غزة والضفة الغرR?ة @اإلضافة إلى  10للمواطنین الشمل

 .11وتصارNح التنقل وغیرها

جاه قطاع الخارج?ة ت س?استها في عن تغیرات تیثیر تساؤالدوًرا  ومن ناح?ة أخرk لعبت مصر  

 خفى علىتوال ملیون دوالر أمرN_ي،  500عمار @ما ?قارب مشارNع إعادة اإلل من خالل تبنیهاغزة 

أحد أس@اب التغیر الجوهر� في الرأ� المصر� تجاه قطاع غزة هو تعامل مصر مع حر_ة حماس 

قرار الس?اسي لالستوNرجع هذا التغیر في الموقف المصر� نتیجة  ،هم?شه_فاعل رئ?س ال ?م_ن ت

																																																													
  https://www.facebook.com/NaftaliBennett/posts/1431701746851489نظر حساب نفتالي بینت على تویتر، ا 6
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Day  War  ( New Hav en:  Ya l e  Uni v er s i t y  Pr es s ,  2018) ,  157 
 .157المرجع السابق ص  8
 .66المرجع السابق ص 9

	 https://bit.ly/3Atvy8vنظر، ا 10
  https://bit.ly/3GYYffIانظر، وكالة االناضول،  11



ة إلى تغیر في @اإلضاف ،الهش للقاهرة والحالة االقتصاد?ة المثیرة للمخاوف وتأثیر الموقف الخلیجي

مرN_?ة تجاه مصر @عد انتخاب الرئ?س األمرN_ي جو @ایدن، _ل تلك س?اسة الوال?ات المتحدة األ

یث حو ما وجدته في غزة وهالعوامل أدت @مصر لل@حث عن موطئ قدم حق?قي وفاعل في المنطقة 

عمار @الدور المصر� المحور� _شرNك لتحقی� السالم وٕاعادة األ جو @ایدن أشاد الرئ?س األمرN_ي

 .12في غزة

 / مواجهة عسJر7ة خامسة الثانيالسینار7و 

ال تختلف اآلراء على التطور المستمر في قدرات المقاومة في مواجهة االحتالل اإلسرائیلي، فقد 

?م من العقیدة العس_رNة والذ� یجمع بین _ل من تنظ) (@الهجین?عرف  االمقاومة نمطً تبنت فصائل 

ي وRین حروب العصا@ات الت ،الجیوش النظام?ة من حیث التش_یل والض@� العس_ر� والهرم?ة

وقد أظهرت فصائل المقاومة في جولة القتال األخیرة  ،13دأبت علیها _ل حر_ات المقاومة في العالم

في قل� العدید  ةمدk انض@اطها وفاعلیتها، و?سبب هذا التطور المستمر لقدرات المقاومة الفلسطین?

 2021من خالل دعوتها الى حرب جدیدة @سبب فشل نتائج عدوان  "إسرائیل"من الجهات داخل 

 � إنجازات تذ_ر.وعدم تحق?قه أل

م األس@اب التي تعزز فرص مواجهة عس_رNة خامسة هو فشل المنظومة اإلسرائیل?ة األمن?ة هأ  وأحد

ملف  "رائیلإس" تلى صفقة ت@ادل أسرk مع فصائل المقاومة الفلسطین?ة حیث رRطإفي التوصل 

ایو م/ عمار والهدوء بین الطرفین وذلك فور إعالن وقف أطالق النار في أ?ارسرk بإعادة األاأل

سرk ذو� األ سراح بإطالق في المقابلحیث تتمسك  ،حر_ة حماسهو ما ترفضه و ، 2021

 .اجلت@ادل في القرNب العالصفقة فشل في  وهو ما یزNد من احتمال حدوث  ،ات العال?ة?المح_وم

صفقة  اعتبرت "إسرائیل"، أن الدوائر الس?اس?ة في لى جولة حرب أخرk إاحتمال اللجوء من یزNد 

 1027والتي قامت المقاومة الفلسطین?ة على أثرها @األفراج عن  - 2011حرار في العام وفاء األ

�، اتهامات لرئ?س الح_ومة الساب تووجه ،انتصاًرا لحر_ة حماس -من السجون اإلسرائیل?ة اسیرً أ

																																																													
  https://bit.ly/3GAVUHBخباري، انظر، متاح على موقع قناة الجزیرة اإل 12
انظر، مركز الجزیرة للدارسات، بعنوان المتغیرات العسكریة في حرب غزة الرابعة، متاح على :  13

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4995  



وهو ما ?ضغ� @ه الرأ� العام اإلسرائیلي من خالل عدم  14نتن?اهو، بتحقی� م_اسب س?اس?ة خاصة

 .منح انتصار جدید لحماس

على ، ف)(معر_ة سیف القدس ین@غين  فصائل المقاومة لم تستثمر هذه الجولة القتال?ة _ما أعلمًا 

إال  ،15، @حسب استطالعات أجرتها مراكز @حث?ة مستقلةالرغم من ازد?اد جماهیرNة حر_ة حماس

 ت حماسوفقد، -شروطًا صع@ةلها  "إسرائیل"حیث وضعت - 16تأخرت عمارإعادة اإلن مشارNع أ

طر�N  ل?ة جدیدة لتوزNع المنحة القطرNة عنآاالتفاق على جرk و  ،الملف لصالح السلطة الفلسطین?ة

 وهو ما رفضته حر_ة حماس @ش_ل قاطع. السلطة الفلسطین?ة

وم استراتیج?ة تطل� علیها اسم "جز العشب" وتقفي غزة من  "إسرائیل"و?عزز هذا القول ما تت@عه 

وذلك الستنزاف قدرات المقاومة الصاروخ?ة حیث  ،خرعلى أساس افتعال حرب بین الحین واآل

تقدر المخابرات اإلسرائیل?ة أن فصائل المقاومة الزالت تملك ترسانة صاروخ?ة ال ?ستهان بها على 

 .17العدوان األخیر على غزةطالقها لمئات الصوارNخ خالل إالرغم من 

 على Jافة الجبهات/ حرب شاملة الثالثالسینار7و 

ثالث مقذوفات من جنوب لبنان @اتجاه األراضي المحتلة  أطلقت، 2021مایو/ أ?ار 13بتارNخ 

مع فصائل المقاومة في غزة، وهو ما قوRل @الرد السرNع  سا@قة في أ� مواجهة غیر مسبوق @ش_ل 

طالق تلك القذائف وذلك لطمئنة الجمهور اإلسرائیلي @أن الج?ش قادر إعلى  "إسرائیل"من قبل 

 .على القتال على عدة جبهات

 "سرائیل"إخاصة وأن ، اتساع المواجهةحول التساؤل في حال ما اندلعت موجة قتال جدیدة ذلك یثیر 

تستمر شهًرا  2021أ?ار/ مایو 9العدوان على غزة عن مناورة تبدأ بتارNخ  ءبد_انت قد أعلنت قبل 

  .الضفة الغرR?ةفي و  المقاومة في غزةو  في لبنان تحاكي حرRًا شاملة ضد حزب هللاو 

																																																													
 :5/1/2021نظر، نتن?اهو تحت رحمة حماس، لماذا ?صر رئ?س الوزراء على صفقة ت@ادل أسرk مع غزة؟، عرRي بوست، متاح على ا 14

bit.ly/3fI5woz  
   https://bit.ly/3ftU5jXنظر، ا 15
ل?س حماس" متاح على أنظر، مقال على قناة الجزNرة اإلخ@ارNة @عنوان " @ایدن، سنقوم بإعادة أعمار غزة @شراكة مع السلطة و  16
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اصلة وذلك @سبب التغیرات الح ،ی@قى هذا السینارNو هو األضعف بین السینارNوهات المطروحة

األكبر  ر، وهي صاح@ة التأثیالحرب على أو_ران?افي  ،على الساحة الدول?ة وأهمها انشغال روس?ا

 في الساحة السورNة ذات الصلة @الساحة اللبنان?ة.

على الرغم من االجتماع الثالثي لرئ?س الوزراء بینت والرئ?س المصر� عبد الفتاح الس?سي وولي 

، إلیجاد حلف دفاعي أمني لمواجهة 2022آذار/ مارس  22ماراتي محمد بن زاید بتارNخ العهد اإل

االجتماع _ان هو الحفا³ على الهدوء في القدس ومنع تفجر األوضاع إیران إال أن أحد أهداف 

مفتوحة  ا_ما أن الجبهة الداخل?ة اإلسرائیل?ة ال تحتمل في الوقت الراهن حرRً  ،واالنزالق لحرب شاملة

على مصرعیها على _افة األصعدة @سبب ضعف ح_ومة بینت وما تواجهه من أحداث متالحقة 

 في الداخل المحتل.

 عملDة محدودة في قطاع غزة/ الراQعار7و السین

، وNرجع 2021?ست@عد هذا السینارNو عمل?ة عس_رNة _بیرة في غزة على غرار معر_ة سیف القدس 

ذلك @سبب تصدر المقاومة الفلسطین?ة المشهد في تهدئة األوضاع في الضفة والقدس وتدخل 

راجع تلفلسطین?ة وهو ما نتج عنه للحل مع المقاومة في قطاع غزة على حساب السلطة االوسطاء 

 الصهیون?ة في القدس وأهمها ذ@ح القرابین في المسجد األقصى. @عض التهدیدات

 ،لى هذا السینارNو لحرف األنظار عن انتهاكات المستوطنین في القدسإوقد تلجأ دولة االحتالل 

ظًرا نلدk الحزب العرRي الوحید المشارك في الح_ومة اإلسرائیل?ة  وقد ?_ون هذا السینارNو مقبوالً 

 ال یؤد� إلى انسحا@ه من الح_ومة. قد وهو ما ،محدود?ة العمل?ة العس_رNةل

من ناح?ة أخرk ?عزز هذا السینارNو التقل@ات التي تع?شها الح_ومة اإلسرائیل?ة @عد إستقالة عضو 

حیث فقدت الح_ومة أغلبیتها البرلمان?ة ، 2022/ إبرNل ن?سان 6الكن?ست عیدیت سل?مان بتارNخ 

لى تهدیدات عضو الكن?ست نیر أورRاخ إ@اإلضافة  ،وجعلتها عرضة للسقوm في أ� لحظة

والذ� س?عمل الشر_اء الرئ?سیون في الح_ومة  ،وهو ما ?ضع الح_ومة في مهب الرNح ،@االنسحاب

 ول مع غزة في مواجهة عس_رNة واسعة.على تجن@ه وعدم عودة نتن?اهو من خالل عدم الدخ

ن أإال  ملة.حتوت@قى _افة السینارNوهات م ،ل?س من السهل توقع ش_ل المواجهة العس_رNة القادمة

 ی@قى األكثر رواجًا في األ?ام القادمة.السینارNو هذا 



المواد المنشورة في موقع مرJز القدس تعّبر عن آراء أصحابها، وقد ال تعّبر Qالضرورة  •

 رأ[ المرJز. عن


