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ممخص الكتاب

الحرب عمى غزة 4102

وانعكاساتيا عمى القضية الفمسطينية
عد ىذا الكتاب حصيمة ندوة أقاميا مركز دراسات الشرق األوسط جمعت نخبة من الخبراء
يُ ّ
واألكاديميين لبحث تحوالت الصراع العربي اإلسرائيمي بعد حرب  4112عمى غزة ،حيث يتضمن
الكتاب تسعة فصول باإلضاف ة إلى ممحق عدد من المالحق تتناول إحصائية لنتائج الحرب
اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ،وممحق آخر يناقش فرص إعادة إعمار القطاع ،إضافة إلى ممخصات

كممات االفتتاح في الندوة وبرنامجيا وقائمة المشاركين فييا.

تناولت فصول الكتاب مجموعة من المواضيع المتعمقة بالحرب عمى غزة شممت أسباب

الحرب ومحاولة تفسير وتحميل دوافع إسرائيل من ىذه الحرب وبيان نقاط القوة والضعف لدى
أطراف ىذه الحرب ،ومحاولة تقييميا العسكري واإلعالمي ،باإلضافة إلى مجريات الحرب واألداء

العممي لألطراف المعينة بيذه الحرب عمى كافة األصعدة ومحاولة تقييميا ،إلى جانب القراءة في

نتائج الحرب وتداعياتيا ورصد االحتماالت المستقبمية في ىذا المجال.

يناقش فصل الكتاب األول نقاط الضعف والقوة لدى المقاومة الفمسطينية وأىم التحديات

التي تواجييا ،وقد قدم لذلك بممحة تاريخية عن نشأة المقاومة المسمحة وتطورىا قبل أن ينتقل إلى

الحديث عن أىم نقاط الضعف والتحديات التي تواجييا المقاومة في ىذه المرحمة ،والتي ترتبط

أغمبيا باألوضاع اإلقميمية والضغوط الخارجية وممارسات االحتالل واف ارزات االنقسام الداخمي،

بينما تبرز أىم نقاط القوة من المقاومة نفسيا من ناحية أدائيا وادارتيا لألزمات ورؤيتيا المتوازنة
وصمود واتساع قاعدتيا الشعبية ،ويختم الفصل األول بعرض بعض العوامل التي يمكن البناء
عمييا لتطوير قوة المقاومة والتي تصب أغمبيا في مجال تعزيز دبموماسية المقاومة عمى

المستويين اإلقميمي والدولي وتطوير خطابيا اإلعالمي.

ويقدم الفصالن التاليان الثاني والثالث مق ارنة بين التحوالت في أداء الجانبان الفمسطيني

المقاوم واإلسرائيمي عمى المستويين العسكري واإلعالمي ،حيث يتابع الفصل الثاني تطور أداء
المقاومة عسكرياً منذ إطالقيا صاروخ القسام األول عام  4111إلى حرب  4112مرو اًر بحروب
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 4112و ،4114مؤكداً عمى التطور الكبير في أد اء المقاومة وفي إمكانياتيا مقارنة بالجانب
اإلسرائيمي الذي لم يستطع تطوير خططو واستراتيجياتو ،إلى جانب انتصار المقاومة في المعركة

النفسية والمعنوية وخمقيا توازناً في الرعب بتكاليف ال تذكر مقارنة بما ينفقو الجانب اإلسرائيمي في
ىذا المجال.

أما عمى صعيد التحوالت في األداء اإلعالمي الفمسطيني المقاوم ،فنن الكتاب يدعو بدايةً

إلى التفريق بين اإلعالم الحربي واإلعالم المقاوم حيث يرتبط األول ارتباطاً وثيقاً باألجنحة

العسكرية ويتحدث باسميا وينشط في حاالت الحرب ،بينما يرتبط الثاني بالجماىير وبجميع أشكال

المقاومة التي ال تنقطع حتى في أوقات اليدنة ،ويشير الكتاب إلى تحقيق اإلعالم المقاوم قفزة

نوعية في مجاالت توثيق المجازر اإلسرائيمية والحرب النفسية ودعم الصمود ،واألىم خمقيا قنوات
اتصال ِعبر اإلعالم الجديد وغير التقميدي.
أما عمى المستوى اإلقميمي فقد واجو اإلعالم الداعم لممقاومة ٍ
تحد غير مسبوق مع توجو

عدد من الدول إلى معاداة المقاومة الفمسطينية وخصوصاً حركة حماس ،بينما ال يزال اإلعالم

المقاوم يواجو الموبي الداعم إلسرائيل عمى المستوى العالمي وخصوصاً في الغرب ،وان كانت
وسائل اإلعالم غير التقميدية قد مكنت اإلعالم المقاوم من تحقيق اخت ار ٍ
ق إلى حد ما عمى
المستوى العالمي واحراج بعض وسائل اإلعالم المتطرفة في دعم إسرائيل.

وعمى الجانب اآلخر يذكر الكتاب عدداً من السمبيات في أداء اإلعالم المقاوم يعزوىا إلى

األوضاع المعقدة التي يعيشيا الفمسطينيون في ظل االحتالل ،وان كان باإلمكان الحد والتغمب
عمى عدد منيا ،بينما واجو الفمسطينيون إعالماً إسرائيمياً متوافقاً مع المنظومتين السياسية

والعسكرية اإلسرائيمية وأىدافيما القصيرة والبعيدة ومبنياً عمى أسس أيديولوجية واستراتيجيات
وخطط مدروسة عدا عن الدعم المادي والفني الكبير.

يسعى الكتاب في فصمو الرابع إلى رصد التحوالت في األداء السياسي العربي واإلقميمي،
وذلك انطالقاً من استعراض لحالة الدول العربية قبل العدوان عمى غزة وقبل الربيع العربي الذي

شكل بحد ذاتو عامالً أثر عمى األداء السياسي العربي مع القضية الفمسطينية والعالقة مع إسرائيل
ٍ
بشكل عام ،والذي ألقى بظاللو أيضاً عمى أداء الجامعة العربية سمباً وأبرز ىشاشة دورىا.
بشكل عام وانشغاالً بالقضايا الداخمية ٍ
ٍ
لكل منيا
وقد رصد الكتاب تراجعاً في الدور العربي
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مع بروز لمدور القطري والتركي ،األمر الذي أدى إلى تحول القضية الفمسطينية من ص ار ٍع عربي

إسرائيمي إلى ص ار ٍع فمسطي ني إسرائيمي بحسب الكتاب.

وعمى صعيد التحوالت في األداء السياسي الدولي ،يركز الكتاب في فصمو الخامس عمى
ٍ
بشكل خاص ،ويسعى إلى فيم السياسة األمريكية في إدارة األزمة التي يراىا
الدور األمريكي

البعض انعكاساً لمتراجع األمريكي من حيث الرؤية واالستراتيجية واالىتمام والقدرات ،بينما يرجح
آخرون بأن واشنطن تركت الدور لحمفائيا اإلقميميين لمقيام بيذا الدور نيابة عنيا ،بما يكفل تحقيق

النتائج المرجوة وحماية مصالحيا وأىدافيا ومصالح حمفائيا في المنطقة.

ويرى الكتاب بأن سياسة أوباما في المنطقة بشكل عام تعتمد استراتيج ية التدخل األقل

كمفة ،حيث يضع سياسة واشنطن تجاه العدوان عمى القطاع في ذلك السياق ،ويشير إلى وجود
مخاوف تبديو أطراف إسرائيمية من تراخي الواليات في التعامل مع مساعي السمطة الفمسطينية

"األحادية" وتعاطفيا مع الرئيس محمود عباس ،وعمى الجانب اآلخر أظيرت إدارة أوباما إبان

الحرب تعاطفاً مع الجانب اإلسرائيمي عمى أساس حقو في "الدفاع عن النفس" إلى جانب دعمو

مادياً وعسكرياً ،مع إبداء التعاطف مع المدنيين الفمسطينيين الذي يتعرضون لمقتل والتدمير

والتشريد في ازدواجية غريبة ،ليخرج الخاسر الوحيد في ىذه المعادلة المقاومة الفمسطينية وحدىا،

وعمى رأسيا حركة حماس.

ويناقش الفصل السادس تداعيات الحرب عمى الواقع السياسي اإلسرائيمي من محاور عدة،

أىميا االختالف داخل الحكومة عمى مجريات الحرب وانخفاض شعبية نتنياىو وادارتو بعد فشميما

في إدارة المعركة ووقف ضربات المقاومة واتخاذ مواقف قوية وم وحدة ،وفقدان شرائح من المجتمع

اإلسرائيمي الثقة في السياسة اإلسرائيمية برمتيا ما دفع أعداداً منيم إلى اليجرة أو التفكير فييا،

عالوة عمى استشعار اإلسرائيميين العزلة عمى المستوى الدولي جراء ارتكاب جيشيا العديد من

الجرائم بحق المدنيين الفمسطينيين ،وأخي اًر تمخض عن ذلك كمو ال دعوة إلى انتخابات مبكرة وحل

الك نيست اإلسرائيمي إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من ذلك االنييار السياسي المتسارع.

ويسيب الكتاب في الحديث عن تداعيات الحرب عمى المستويين اإلقميمي والدولي ،ويقدم

لذلك في باستعراض لتداعيات الحروب السابقة عمى القطاع  4112و 4114وصوالً إلى القراءة

في البيئة اإلقميمية في أعقاب حرب  ، 4112حيث كان الدور المصري "سمبياً" بالنسبة لممقاومة
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الفمسطينية وأدى ذلك إلى تأخر الوصول إلى صيغة متوازن ة التفاق وقف إطالق النار ،بينما

اكتفت طيران بالحديث عن دعم المقاومة وخصوصاً الجياد اإلسالمي .وعمى الرغم من تمير

ودبموماسيا فنن المقاومة اضطرت إلى االعتماد بشكل
سياسيا
الدور الداعم لكل من قطر وتركيا
ً
ً
أكبر عمى ورقة القوة وتوجيو الضربات الموجعة لالحتالل لتحقيق ىدنة متوازنة.
ويتطرق الكتاب إلى انعكاسات الحرب عمى المستوى الدولي ،حيث أثار سموك إسرائيل

حفيظة الواليات المتحدة ،وبرز تباين واضح في التوجيات بين الحميفين ،وأما االتحاد األوروبي فقد
أبدى ميوالً أكبر نحو االعتراف بحماس كقوة فاعمة ال يمكن تجاىميا في القضية األىم في الشرق

األوسط.

ويستشرف الكتاب في فصميو األخيرين مالمح ما بعد حرب  ،4112فقد كشفت الحرب عن

تغير في أوراق الطرفين ،وعن حاجة ممحة إلى ترميم الجبية الفمسطينية الداخمية من خالل إتمام

المصالحة وتحفيز االنتفاضة الشعبية في الضفة واعادة إعمار القطاع والعمل عمى كسر الحصار

المفروض عميو ،إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز جبية الممانعة عربياً واقميمياً وتفعيل الدبموماسية

الفمسطينية دولياً لحشد أكبر دعم ممكن لمقضية الفمسطينية والنأي بيا عن تأثيرات الصراعات
اإلقميمية المختمفة.

ويقدم الكتاب لمقراء والباحثين قراءةً إحصائية أعدىا مركز دراسات الشرق األوسط لنتائج
الحرب اإلسرائيمية عمى القطاع وذلك وفق المصادر اإلسرائيمية ،حيث خمص احتمال وجود تالعب
في إحصائيات خسائر الجيش اإلسرائيمي بالنظر إلى تباين األرقام الواردة في تقارير مختمفة ،بينما
تشير إحصائيات الضحايا المدنيين إلى فشل منظومة القبة الحديدية بالنظر إلى حجم اإلنفاق

الذي خصص ليا بحسب التقرير ،فمم تتمكن المنظومة من اعت ارض أكثر من  %11من الصواريخ

الفمسطينية بحسب المصادر اإلسرائيمية التي توثقيا القراءة.

ويناقش الكتاب ختاماً فرص إعمار القطاع ،فقد جاء مؤتمر المانحين في أعقاب الحرب

في ظل حديث عن الحاجة إلى أكثر من أربعة مميارات دوالر إلعادة اإلعمار األولية ،بينما يعيش

القطاع أزمة غير مسبوقة وحصا اًر خانقاً وتضييقاً من الجانب المصري ،إلى جانب قائمة طويمة

من التحديات التي تواجو خطط اإلعمار ،حيث يشير الكتاب إلى وجود خشية من استخدام ورقة
اإلعمار من قبل إسرائيل في "مأسسة الحصار" وابتزاز الفمسطينيين في سياق بحث إسرائيل عن
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وسائل حرب جد يدة غير المواجية العسكري ة التي أثبتت فشميا إلى حد بعيد.
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