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مقدمة

بعد أربعة أيام من فرض حالة التأهب يف مناطق مستوطنات »غالف غزة«، بذريعة إحباط هجوم واسع النطاق 
للمدنيني يف دولة  لبيد1، وبهدف »إعادة األمن  يائري  الحكومة اإلرسائيلية  يستهدف املدنيني بحسب رئيس 
إرسائيل« وفق بيان جيش االحتالل اإلرسائييل2، شّنت إرسائيل يف 5 آب/ أغسطس 2022 حربًا عىل قطاع غزّة 
القيادي يف  الغربية عىل خلفية اعتقال  الفجر«، وذلك عقب توترات شهدتها الضفة  تها »عملية بزوغ  سمَّ
2022، وتهديد  آب/ أغسطس   1 الضفة يف  السعدي، من مخير جنني شامل  بّسام  اإلسالمي،  الجهاد  حركة 

الحركة بالرّد عىل ذلك.

يف معركة »سيف القدس« )10 21 أيار/ مايو 2021(، حّددت قوى املقاومة الفلسطينية، خاصة كتائب الشهيد 
عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة املقاومة اإلسالمية )حامس(، ساعة الصفر من خالل إطالق رشقات 
صاروخية تجاه األرايض املُحتلة نتيجة عدم وقف االحتالل اإلرسائييل اعتداءاته املستمرة يف القدس ورفضه 
الخروج من املسجد األقىص وحّي الشيخ جرّاح، األمر الذي فرُّّس عىل أنّه تغرّي يف قواعد االشتباك بني قوى 
بل  فحسب،  غزّة  قطاع  عىل  ال  إرسائييل،  اعتداء  أّي  عىل  ترّد  املقاومة  باتت  إذ  االحتالل؛  وجيش  املقاومة 
عىل مدينة القدس أيًضا3. إال أن جولة التصعيد األخرية كشفت عدم راهنية هذا التغرّي؛ إذ مل يكن يف مقدور 
حركة  عىل  حربها  شّن  األوىل يف  الخطوة  إرسائيل  أخذت  حيث  الصفر،  ساعة  تحديد  الفلسطينية  املقاومة 
الجهاد اإلسالمي يف قطاع غزة باغتيال قائد املنطقة الشاملية يف جناحها العسكري رسايا القدس، تيسري 
الجعربي، مستدرجًة الحركة إىل مواجهة و5 ساعة من القصف اإلرسائييل منفردًة، بعد أن حيّدت حامس نفسها 
عن املعركة )عالنية عىل األقل(، كام فعلت عّدة مرات منذ انخراطها يف اللعبة السياسية عام و200، وتحّولها 
من حركة مقاومة إىل حركة تجمع بني الُحكر واملقاومة، بالتزامن مع التحييد اإلرسائييل لها بأّن املعركة ليست 
ضّدها وال تستهدف قادتها ومواقعها، إضافة إىل أسباب أخرى منها تجنيب قطاع غزة حربًا شاملة قد تقود 
إىل كارثة عىل أهايل القطاع، خاّصًة أنّه ما زال يواجه تداعيات حرب عام 2021، وعدم عرقلة عملية إعادة إعامر 
القطاع، وإعادة استجامع قدراتها العسكرية بعد معركة سيف القدس؛ كارسًة بذلك حلقة »وحدة الساحات«، 
التسمية الفلسطينية للمعركة األخرية، التي تُعدُّ أهر منجزات معركة سيف القدس، داخل الغرفة املُشرتكة 

لفصائل املقاومة الفلسطينية يف القطاع؛ الجبهة املركزية لحركات املقاومة الفلسطينية املُسلّحة.

بناء عليه، ما خلفيات معركة وحدة الساحات يف ضوء املواجهات يف الضفة الغربية والحالة التنظيمية اآلخذة 
اعتبار  مُيكن  أّي مدى  فيها؟ وإىل  القدس  العسكري لرّسايا  األداء  تقيير  مُيكن  وكيف  التشّكل فيها؟  يف 
2021(، ومعركة وحدة الساحات  أحداث املواجهة األخرية امتداًدا للهبّة الشعبية الفلسطينية )نيسان/ أبريل 
امتداًدا ملعركة سيف القدس؟ وما التداعيات االسرتاتيجية للمعركة عىل الحالة النضالية الفلسطينية وحركة 

الجهاد اإلسالمي من جهة، وعىل الساحة السياسية اإلرسائيلية من جهة أخرى؟

أواًل: خلفيات الحرب اإلرسائيلية عىل حركة الجهاد اإلسالمي

منذ عام 2003، ومع ظهور إرهاصات خطة فك االرتباط اإلرسائييل األحادي الجانب عن قطاع غزة، وصواًل إىل 
الهدف  غزة  فيها قطاع  كان  عملية عسكرية  وثالثني  اثنتني  نحو  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  2022، شّنت  عام 

1 “Joint Statement by Prime Minister Yair Lapid and Defense Minister Benny Gantz,” Ministry of Foreign Affairs, 5/8/2022, accessed on 11/8/2022, at: 
https://bit.ly/3vWY40X

2 “Operation ‘Breaking Dawn’,” Israel Defense Forces, 5/8/2022, accessed on 11/8/2022, at: https://bit.ly/3Pf1Fyu

3 ينظر عىل سبيل املثال: أحمد قاسر حسني، "كتائب القسام ومعركة ‘سيف القدس’: ممكنات الردع النسبي يف حرب غري متناظرة"، ورقة اسرتاتيجية رقم 4، 

https://bit.ly/3wYdKla :أوراق اسرتاتيجية، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 24/و/2021، ص 1، شوهد يف و/2022/9، يف

https://bit.ly/3vWY40X
https://bit.ly/3Pf1Fyu
https://bit.ly/3wYdKla
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الرئيس أو الحرصي )الجدول 1(4، أبرزها وأشدها تلك العمليات الشاملة Massive التي جاءت بعد أحداث االنقسام 
الفلسطيني – الفلسطيني )2007( وإطباق حركة حامس سيطرتها عىل السلطة يف قطاع غزة، إللحاق أرضار 
جسيمة بالبنية التحتية لفصائل املقاومة الفلسطينية، ومن ثّر نزع فتيل التهديد الذي تُشّكله عىل املدى 
القريب ومنعها من استئناف هجامتها5. أما عىل املدى البعيد، فهدفت إرسائيل من خالل هذه العمليات إىل 
لتمكني إرسائيل، ومن يسّمون  املنطقة  السيايس يف  النظام  ترتيب  »إعادة  أمام  تقُف  التي  العقبة  إزالة 
‘املعتدلني العرب’، من االنخراط يف تسوية سياسية ]...[ تنطوي عىل تعاون أمني مع إرسائيل وعىل ضبط 
األمن بالنيابة عنها«6. وبني هذه الحروب، يخوض الفلسطينيون يف قطاع غزّة رصاعاٍت يومية بسبب تدهور 
األوضاع االقتصادية والصحية واملعيشية، ُمذ أطبقت إرسائيل حصارها عىل القطاع وحبست سكانه يف أكرب 
سجٍن عىل وجه األرض، راميًة املفتاح يف البحر، بحسب وصف املقرر الخاص لألمر املتحدة لحقوق اإلنسان 

.7  John Dugard يف فلسطني جون دوغارد

4 إضافًة إىل الرضبات الجوية املحدودة النطاق التي تستهدف مواقع املقاومة وأفرادها يف قطاع غزة وتجريف األرايض الحدودية وإطالق النار عرب الحدود 

ومن البحر من حني إىل آخر، وعدٍد من العمليات التي كان قطاع غزة فيها هدفًا ثانويًا، منها عملية "الربونز" )2001(، و"خطة موفاز" )2001(، و"الرد املندفع" )2002(، 
و"الرحلة امللونة" )2002(. ينظر: ميشيل ك. إسبوزيتو، "العمليات العسكرية اإلرسائيلية ضد غزة، 2000 2008"، ترجمة مهى بحبوح، مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 
20، العددان 80   81 )خريف شتاء 2009(، ص 111. ولالطالع عىل أبرز األحداث يف قطاع غزة خالل الفرتة 1948   2008، ينظر: ليندا بتلر، "مرّسد زمني لألحداث يف القطاع: 

1948 2008"، ترجمة خليل نصار، مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 20، العددان 80   81 )خريف شتاء 2009(، ص 81   107.

5 حول معادلة الردع اإلرسائيلية والنهج اإلرسائييل يف إدارة الرصاع، مبا فيها عمليات الرد املحدود والشامل، ينظر:

Mark Vinson, “An Israeli Approach to Deterring Terrorism: Managing Persistent Conflict through a Violent Dialogue of Military Operations,” PRISM, vol. 5, no. 
3 )2015(, pp. 60   75.

6 معني رباين، "عزمي بشارة: ‘الهدف من حرب غزة إزالة عقبة أمام ترتيب النظام السيايس يف املنطقة’"، مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 20، العددان 80   81 

)خريف شتاء 2009(، ص 0و.

7 Ilan Pappe, The Biggest Prison on Earth: A History of the Occupied Territories )New York: Simon and Schuster, 2017(, p. 215.
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الجدول )1( الحروب/ العمليات اإلرسائيلية عىل قطاع غزّة )2022-2003(

التسمية 

اإلرسائيلية
األطراف الفلسطينيةالسبب الرئيسالفرتة

املنطقة 

املستهدفة
الخسائر الفلسطينية

 محاولة اغتيال كبار قادة حامس، عىل رأسهر أحمد ياسنيو أيلول/ سبتمرب 2003ناقل الحركة اآليل
مبنى سكني يف 

مدينة غزة

من  و12  ياسني  )منهر  جريًحا   15

املارّة(

مجرى العصب
10 19 ترشين األول/ 

أكتوبر 2003

البحث عن أنفاق  االستيالء اإلرسائييل عىل قطعة أرض يف رفح وجرفها بذريعة 

املهربني

عنارص من كتائب شهداء 

األقىص )فتح( وحامس

امتداد الحدود 

الفلسطينية 

املرصية

17 قتياًل، و100 جريح، وتدمري 300 

منزل كليًا أو جزئيًا

القصة املتواصلة
14 آذار/ مارس 2004   5 

نيسان/ أبريل 2004

تنفيذ حركة حامس لعملية استشهادية يف ميناء إسدود أسفرت عن 11 قتياًل و20 

جريًحا إرسائيليًا
 

قطاع غزة )مدينة 

رفح خصوًصا(

 111 وتدمري  جريًحا،  و80  قتياًل،   37

 100 وتجريف  جزئيًا،  أو  كليًا  منزاًل 

دونر من األرايض

قوس قزح
13 24 أيار/ مايو 

2004

 17 يف  الرنتييس  العزيز  عبد  اغتيال  عقب  للعنف  اإلرسائييل  التصعيد 
أيار/   12 هجوًما يف  اإلسالمي  الجهاد  حركة  وشّن   ،2004 أبريل  نيسان/ 
العازلة  اإلرسائيلية  املنطقة  يف  اإلرسائييل  الجيش  ضد   2003 مايو 
)طريق فيالدلفيا(، بدأت إرسائيل يف إثره عملية هدفت إىل توسيع طريق 

فيالدلفيا )صالح الدين(

حركتا حامس والجهاد 
اإلسالمي

جنوب غزة )رفح 
ومخير الربازيل 

لالجئني(

الجرحى،  ومئات  قتياًل،   43
أو  كليًا  منزاًل  7و1  وتدمري 
725 دومنًا من  جزئيًا، وتجريف 

األرايض

الدرع الفّعال
27 حزيران/ يونيو 

2004–5 آب/ 
أغسطس 2004

األحادي  االرتباط  فك  قبل  املقاومة  لحركات  التحتية  البنية  استهداف 
الجانب، وتوسيع املنطقة العازلة عىل طول حدود قطاع غزة مع إرسائيل 

بعرض 8 كلر حول بيت حانون
 

شامل غزة )بيت 
حانون ومخير 

جباليا(

22 قتياًل، و200 جريح، وتدمري 
 3900 وتجريف  كليًا،  منزاًل   15

دونر من األرايض

من دون اسر
8 11 أيلول/ سبتمرب 

2004
إرسائيل  غزة عىل  لصواريخ حامس من شامل  املتزايد  اإلطالق  الرد عىل 

ومتابعة توسيع املنطقة العازلة يف شامل غزة
 

شامل غزة )بيت 
حانون وبيت الهيا 

وجباليا(

وتدمري  جريح،  و100  قتىل،   8
50 منزاًل كليًا أو جزئيًا، وتجريف 

90 دومنًا من األرايض

 أيام الندم
)أيام الغضب 

بحسب التسمية 
الفلسطينية(

29 أيلول/ سبتمرب 
2004   15 ترشين 

األول/ أكتوبر 2004

الضغط عىل سكان شامل غزة للحؤول دون إطالق الصواريخ عىل إرسائيل، 
رًدا عىل إطالق الصواريخ عىل سديروت والتسبب بقتل طفلني وجرح خمسة 

إرسائيليني

حامس وكتائب شهداء 
األقىص وفصائل أخرى

شامل غزة )بيت 
حانون وبيت الهيا 

وجباليا(

جريًحا،  و234  قتياًل،   120
وتدمري 195 منزاًل كليًا أو جزئيًا، 
من  دونر   1000 وتجريف 

األرايض
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التسمية 

اإلرسائيلية
األطراف الفلسطينيةالسبب الرئيسالفرتة

املنطقة 

املستهدفة
الخسائر الفلسطينية

البالط املليك
24 و2 ترشين األول/ 

أكتوبر 2004

إطالق قذائف الهاون من خانيونس عىل املستعمرات اليهودية القريبة 
21 ترشين  رًدا عىل اغتيال أحد مؤسيس حركة حامس، عدنان الغول، يف 

األول/ أكتوبر 2004
خانيونس 

وتدمري  جريًحا،  و74  قتياًل،   17
29 منزاًل

الحديد الربتقايل
و1 18 كانون األول/ 

ديسمرب 2004

الربيج  يف  اإلرسائيلية  املستهدف  القتل  وعمليات  الهجامت  عىل  رًدا 
األول/  وكانون  نوفمرب  الثاين/  ترشين  خالل  وجنني  والخليل  وبيتونيا 
من  هاون  قذائف  الفلسطينية  املقاومة  فصائل  أطلقت  ديسمرب، 
وتنفيذ  قنص،  عمليات  إىل  إضافًة  القريبة،  املستعمرات  خانيونس عىل 
تحت  قنبلة  تفجري  فتح عملية  اإلسالمي ومجموعات صقور  الجهاد  حركة 
كانون   11 يف  مرص  مع  الحدود  عىل  إرسائيلية  عسكرية  تفتيش  نقطة 
10 آخرين، لرتّد إرسائيل  5 جنود وإصابة  األول/ ديسمرب أسفرت عن مقتل 

بشن عملية عسكرية

الجهاد اإلسالمي 
وصقور فتح وفصائل 

أخرى
خانيونس

وتدمري  جريًحا،  و53  قتياًل،   11
39 منزاًل

الحديد البنفسجي

22 كانون األول/ 
ديسمرب 2004   2 

كانون الثاين/ يناير 
2005

املستعمرات  عىل  الهاون  وقذائف  الصواريخ  إطالق  استمرار  عىل  الرد 
اإلرسائيلية جنوب غزة بعد انتهاء عملية الحديد الربتقايل وانسحاب الجيش 

اإلرسائييل من خانيونس
خانيونسحامس وفصائل أخرى

11 قتياًل، وو3 جريًحا، وتدمري 14 
منزاًل كليًا و21 جزئيًا

رياح الخريف
2 كانون الثاين/ يناير 

2005
وضع حد إلطالق الصواريخ الفلسطينية من شامل غزة، بعد إطالق 7 صواريخ 

عىل منطقتي إيرز وسديروت تسببت بإصابة 7 إرسائيليني
 

شامل غزة )بيت 
حانون وبيت الهيا 

وجباليا(

لصحايف  بليغة  إصابة 
فلسطيني

الخطوة الرشقية
15 17 كانون الثاين/ 

يناير 2005

للسامح  ساعة   72 مدة  تعليقه  بعد  العنف  إرسائيل  استئناف  عىل  رًدا 
وحامس  األقىص  شهداء  كتائب  شّنت  الفلسطينية،  االنتخابات  بإجراء 
ولجان املقاومة الشعبية هجوًما عند معرب كارين تسبب مبقتل و وجرح 
وقف  رئيس  نحو  عىل  استهدفت  بعملية  إرسائيل  لرتّد  إرسائيليني،   10

إطالق الصواريخ وقذائف الهاون

كتائب شهداء األقىص 
وحامس ولجان 

املقاومة الشعبية

دير البلح ومخير 
الربيج لالجئني 

وبيت الهيا وغزة

وتجريف  جريًحا،  و13  قتىل،   5
80 دومنًا من األرايض
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التسمية 

اإلرسائيلية
األطراف الفلسطينيةالسبب الرئيسالفرتة

املنطقة 

املستهدفة
الخسائر الفلسطينية

األمطار األوىل
24 أيلول/ سبتمرب 
2005   2 ترشين 

األول/ أكتوبر 2005

يف  طولكرم  يف  اإلسالمي  الجهاد  من  أعضاء   3 اغتيال  عىل  رًدا 
الضفة الغربية، أطلقت الحركة صواريخ من غزة عىل سديروت، لتنضر 
إليها حامس الحًقا يف إطالق صواريخ عىل النقب أسفرت عن إصابة 5 
إرسائيليني، لتعلن إرسائيل عن إطالق أول عملية عسكرية عىل قطاع 

غزة بعد فك االرتباط

الجهاد اإلسالمي 
وحامس وفصائل أخرى

قتيالن وو4 جريًحاشامل غزة

َعْود عىل بدء
و2 30 ترشين األول/ 

أكتوبر 2005

رًدا عىل اغتيال قائد عسكري للجهاد اإلسالمي يف الضفة الغربية يف 24 
ترشين األول/ أكتوبر 2005، أطلقت الحركة صواريخ من غزة عىل إرسائيل، 
قصفت يف إثرها إرسائيل مناطق إطالقها يف شامل غزة ومبنى للحركة 
يف رفح، لتعاود الحركة الرد بعملية استشهادية يف الخضرية يف الداخل 
 20 وجرح   5 مقتل  إىل  أدت   2005 أكتوبر  األول/  ترشين  و2  يف  املحتل 

إرسائيليًا، لتعلن إرسائيل عن بدء عملية عسكرية

9 قتىل، و25 جريًحاشامل غزة ورفحالجهاد اإلسالمي

من دون اسر
5 18 كانون األول/ 

ديسمرب 2005

بعد أسبوع من إطالق النار املتبادل بني قطاع غزة وإرسائيل، نّفذت حركة 
الجهاد اإلسالمي عملية استشهادية يف نتانيا يف إرسائيل يف 5 كانون 
إرسائيل  لرتّد  آخرون،   31 وُجرح  إرسائيليني   5 فيها  قُتل  ديسمرب،  األول/ 

بعملية عسكرية أُعلن أنها ستستمر مدة شهر

الجهاد اإلسالمي 
وفصائل أخرى

شامل غزة 
]والضفة الغربية[

من  معتقاًل  و120  قتياًل،   14
الجهاد اإلسالمي

السامء الزرقاء

22 كانون األول/ 
ديسمرب 2005   23 
كانون الثاين/ يناير 

و200

وإطالق  غزة،  قطاع  من  الهاون  وقذائف  الصواريخ  إطالق  تواصل  إثر  يف 
5 جنود، أطلقت  الجهاد اإلسالمي صواريخ عىل عسقالن تسببت يف جرح 
إرسائيل عملية عسكرية غري محددة زمنيًا، بهدف وضع حد إلطالق الصواريخ

الجهاد اإلسالمي 

وكتائب شهداء األقىص 

وكتائب أبو الريش ولجان 

املقاومة الشعبية

31 قتياًل، وعرشات الجرحىشامل غزة

السهر الجنويب
4 نيسان/ أبريل 

و200   29 أيار/ مايو 
و200

رًدا عىل تنفيذ كتائب شهداء األقىص عملية استشهادية قرب مستوطنة 
إرسائيليني،   4 مقتل  عن  أسفرت  و200  مارس  آذار/   30 يف  كيدومير 
بإطالق  الكتائب  لرتّد  الغربية،  الضفة  يف  الكتائب  قائد  إرسائيل  اغتالت 
صواريخ من غزة، لتعلن إرسائيل عن عملية عسكرية هدفها الرئيس إنهاء 
إطالق الصواريخ الفلسطينية. وزاد وتريَة العنف اإلرسائييل تنفيُذ الجهاد 
و200  17 نيسان/ أبريل  اإلسالمي لعملية استشهادية يف تل أبيب يف 

قُتل فيها 11 إرسائيليًا وُجرَح 57 آخرون

كتائب شهداء األقىص 
والجهاد اإلسالمي

23 قتياًل، و84 جريًحاقطاع غزة
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التسمية 

اإلرسائيلية
األطراف الفلسطينيةالسبب الرئيسالفرتة

املنطقة 

املستهدفة
الخسائر الفلسطينية

أمطار الصيف 
)سلسلة عمليات(

27 حزيران/ يونيو 
و200

لدى  املختطف  اإلرسائييل  الجندي  السرتجاع  اإلرسائيلية  املحاولة 
املقاومة الفلسطينية، جلعاد شاليط، وتدمري البنية التحتية للمقاومة

حامس والجهاد 
اإلسالمي وفصائل 

أخرى
قطاع غزة

والجرحى،  القتىل  مئات 
أو  كليًا  البيوت  مئات  وتدمري 
جزئيًا، وتجريف آالف الدومنات 

من األرايض الزراعية
سيف جلعاد )ضمن 
سلسلة عمليات 
أمطار الصيف(

5 متوز/ يوليو و200
واحدة من العمليات الفرعية لعملية أمطار الصيف، هدفها الضغط عىل 
الجندي  عن  لإلفراج  املقاومة  وفصائل  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

اإلرسائييل األسري، جلعاد شاليط
4 قتىل، و11 جريًحاقطاع غزةحامس وفصائل أخرى

الجندب )ضمن 
سلسلة عمليات 
أمطار الصيف(

9 متوز/ يوليو 
و200   15 آب/ 
أغسطس و200

الصيف، تضّمنت شّن هجامت  الفرعية لعملية أمطار  العمليات  واحدة من 
برية عىل مناطق متفرقة من قطاع غزة وتوجيه رضبات جوية يومية ملنازل 

قادة فصائل املقاومة ومكاتب حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية
قطاع غزة 

جريًحا،  و50و  قتياًل،   213
أو  كليًا  املنازل  مئات  وتدمري 
دومنًا  ووو3  وتجريف  جزئيًا، 

من األرايض
أعمدة شمشون 
)ضمن سلسلة 
عمليات أمطار 

الصيف(

و2 28 متوز/ يوليو 
و200

واحدة من العمليات الفرعية لعملية أمطار الصيف، تضّمنت اشتباكات برية 
وتوجيه رضبات جوية إىل املقاتلني الفلسطينيني

فصائل مقاومة 
مختلفة

شامل غزة 
واملناطق 

املحيطة مبدينة 
غزة

وتدمري  جريًحا،  ووو  قتياًل،   27
25 منزاًل كليًا أو جزئيًا، وتجريف 

80 دومنًا من األرايض

حضانة األطفال 
املغلقة )ضمن 
سلسلة عمليات 
أمطار الصيف(

27 31 آب/ أغسطس 
و200

واحدة من العمليات الفرعية لعملية أمطار الصيف، تضّمنت اجتياح الجيش 
اإلرسائييل لألحياء الرشقية من مدينة غزة وتبادل إطالق النار مع املقاتلني 

الفلسطينيني وقصفهر بالطائرات

فصائل مقاومة 
مختلفة

19 قتياًل، و31 جريًحامدينة غزة

غيوم الخريف
1 8 ترشين الثاين/ 

نوفمرب و200

اسـتأنفت  حامس،  حركة  قادة  أحد  الغتيال  اإلرسائيلية  املحاولة  عىل  رًدا 
الحركة إطالق الصواريخ من غزة متسببة بإصابة 4 إرسائيليني، لرتّد إرسائيل 
جندي  خاللها  قُتل  الصواريخ،  إطالق  لوقف  عسكرية  عملية  بإطالق 

إرسائييل وأصيب 11 آخرون

حامس وفصائل أخرى

شامل غزة )بيت 
حانون وبيت الهيا 

ومخير جباليا 
لالجئني( وأجزاء من 

مدينة غزة

82 قتياًل، و2و2 جريًحا، وتدمري 
150 منزاًل كليًا أو جزئيًا، وتجريف 

250 دومنًا من األرايض

دون اسر
21 و2 ترشين الثاين/ 

نوفمرب و200

رًدا عىل اغتيال الجيش اإلرسائييل اثنني من قادة حامس ومحاولة اغتيال 
متسببًة  غزة  من  الصواريخ  إطالقها  وترية  من  حامس  زادت  آخَرين،  اثنني 
إرسائيل  لرتّد  و200،  نوفمرب  الثاين/  ترشين   21 يف  إرسائييل  مبقتل 
بعملية عسكرية برية وجوية يف شامل غزة، نفذت خاللها حامس عملية 

استشهادية أسفرت عن إصابة 3 جنود إرسائيليني

حامس وفصائل أخرى

شامل غزة )بيت 
حانون وبيت الهيا 

ومخير جباليا 
لالجئني(

وتدمري  جريًحا،  و7و  قتياًل،   22
20 منزاًل ومنشأة، وتجريف 80 

دومنًا من األرايض
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التسمية 

اإلرسائيلية
األطراف الفلسطينيةالسبب الرئيسالفرتة

املنطقة 

املستهدفة
الخسائر الفلسطينية

الشتاء الساخن
28 شباط/ فرباير 

2008   3 آذار/ مارس 
2008

رًدا عىل تصعيد إطالق الصواريخ من قطاع غزة عىل إرسائيل التي تسببت 
أطلقت   ،2008 فرباير  شباط/   27 آخَرين يف  اثنني  وجرح  إرسائييل  مبقتل 
إرسائيل أكرب عملية اجتياح بري للقطاع منذ فك االرتباط، قُتل خاللها جنديان 
إرسائيليان، وأُصيب و1 آخرون، وهدفت العملية عىل نحو رئيس إىل تدمري 
البنية التحتية للمقاومة واختبار قدراتها تحضريًا لعملية الرصاص املصبوب 

)2009 2008)

حامس وفصائل أخرى
شامل غزة 
ووسطها

جريح،  و400  قتياًل،   111
لالستجواب،   80 وتوقيف 
أو  كليًا  منازل   109 وتدمري 
من  دومنًا   90 وتجريف  جزئيًا، 

األرايض

الرصاص املصبوب 
)معركة الفرقان 
بحسب التسمية 

الفلسطينية(

27 كانون األول/ 
ديسمرب 2008   18 
كانون الثاين/ يناير 

2009

بتنفيذها رضبة  برعاية مرصية،  وحامس  بينها  تهدئة  فرتة  إرسائيل  خرق 
لرتّد  حامس،  مقاتيل  من  ستة  مقتل  عن  أسفرت  غزة  قطاع  عىل  جوية 
إرسائيل  مناطق  عىل  صاروًخا   130 بإطالق  التهدئة  انتهاء  بعد  الحركة 

الجنوبية يف 19 كانون األول/ ديسمرب 2008

حامس والجهاد 
اإلسالمي ولجان 

املقاومة الشعبية 
وفصائل أخرى

قطاع غزة
جريح،  و5400  قتياًل،   1391
أو  كليًا  منزل   21100 وتدمري 

جزئيًا

عمود السحاب 
)حجارة السّجيل 
بحسب التسمية 

الفلسطينية(

14 21/ ترشين 
الثاين/ نوفمرب 2012

الجعربي، يف  أحمد  حركة حامس،  العسكري يف  القائد  إرسائيل  اغتيال 
غارة جوية

حامس والجهاد 
اإلسالمي والجبهة 
الدميقراطية لتحرير 
فلسطني والجبهة 
الشعبية لتحرير 
فلسطني ولجان 

املقاومة الشعبية

قطاع غزة
جريح،  و1300  قتياًل،   180
وتدمري 450 منزاًل كليًا و8000 

جزئيًا

الجرف الصامد 
)العصف املأكول 
بحسب التسمية 

الفلسطينية(

8 متوز/ يوليو 
2014   و2 آب/ 
أغسطس 2014

اتهام إرسائيل حامس باملسؤولية عن اختطاف 3 مستوطنني إرسائيليني 
واقتحامات  اعتقاالت  حملة  وتنفيذها  ِعتسيون،  غوش  كتلة  سكان  من 
عىل  غزة  من  صواريخ  بإطالق  حامس  لرتّد  الغربية،  الضفة  يف  واسعة 
إرسائيل، لتعلن األخرية عن عملية عسكرية هدفها ردع الهجامت الصاروخية

حامس والجهاد 
اإلسالمي وفصائل 

أخرى
قطاع غزة

جريح،  و10500  قتياًل،   2322
ترضًرا  منزل   17800 وترّضر 
فادًحا و153000 ترضًرا طفيًفا

حمر البدر 
)بحسب التسمية 

الفلسطينية(
3 و أيار/ مايو 2019

رًدا عىل اغتيال إرسائيل متظاهرين فلسطينيني خالل مسريات العودة يف 
لتقصف  إرسائيليني،  جنديني  فلسطيني  قناص  أصاب   ،2019 مايو  أيار/   3
بعد موقًعا عسكريًا لحامس وسط قطاع غزة، فرتّد فصائل  إرسائيل فيام 

املقاومة بإطالق عرشات الصواريخ عىل إرسائيل

حامس والجهاد 
اإلسالمي والجبهة 
الدميقراطية لتحرير 

فلسطني وألوية النارص 
صالح الدين وفصائل 

أخرى

قطاع غزة
وتدمري  جريًحا،  و154  قتياًل،   31

130 منزاًل كليًا و700 جزئيًا

صيحة الفجر
12 14 ترشين الثاين/ 

نوفمرب 2019

العطا يف  أبو  بهاء  القدس،  امليداين يف رسايا  القائد  إرسائيل  اغتيال 
أكرم  اإلسالمي  الجهاد  حركة  القيادي يف  اغتيال  ومحاولة  جوية،  غارة 

العجوري يف دمشق
قطاع غزةالجهاد اإلسالمي

34 قتياًل، و109 جرحى، وتدمري 
30 منزاًل كليًا و500 جزئيًا
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التسمية 

اإلرسائيلية
األطراف الفلسطينيةالسبب الرئيسالفرتة

املنطقة 

املستهدفة
الخسائر الفلسطينية

حارس األسوار 
)سيف القدس 
بحسب التسمية 

الفلسطينية(

10 21 أيار/ مايو 
2021

هددت كتائب الشهيد عز الدين القسام عىل لسان قائدها محمد الضيف 
إرسائيل، يف 10 أيار/ مايو 2021، بأن أمام الجيش اإلرسائييل ساعة واحدة 
وإال ستعلن  األقىص  واملسجد  القدس  جراح يف  الشيخ  من حي  للخروج 
الحرب عليها، لتطلق فصائل املقاومة الصواريخ عىل إرسائيل عند انتهاء 

املهلة، وترّد إرسائيل برضبات جوية عىل القطاع لتبدأ املعركة

حامس والجهاد 
اإلسالمي وكتائب 
شهداء األقىص 

والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطني ولجان 

املقاومة الشعبية 
وفصائل أخرى

قطاع غزة
جريًحا،  و1948  قتياًل،  0و2 
كليًا  منزل   1700 وتدمري 

و0000و جزئيًا

بزوغ الفجر 
)وحدة الساحات 
بحسب التسمية 

الفلسطينية(

5 7 آب/ أغسطس 
2022

بذريعة إحباط هجوم يستهدف املدنيني اإلرسائيليني، يف إثر تهديد حركة 
الجهاد اإلسالمي بالرد عىل اعتقال القيادي يف الحركة بّسام السعدي 
بدأتها  القطاع  عىل  عسكرية  عملية  إرسائيل  أطلقت  جنني،  مخير  من 

باغتيال القيادي العسكري يف الحركة تيسري الجعربي

الجهاد اإلسالمي 
وكتائب املقاومة 
الوطنية وكتائب 

املجاهدين وكتائب 
شهداء األقىص

قطاع غزة
49 قتياًل، و0و3 جريًحا، وتدمري 

18 منزاًل كليًا و1748 جزئيًا

املصدر: من إعداد الباحثنَي استناًدا إىل:

ميشيل ك. إسبوزيتو، »العمليات العسكرية اإلرسائيلية ضد غزة، 2000 2008«، ترجمة مهى بحبوح، مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 20، العددان 80   81 )خريف شتاء 2009(، ص 112 و12؛ 	 
»جدول األحداث الكيل«، املوسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، شوهد يف 2022/8/19، يف: https://bit.ly/3Pzei7I؛ 	 
سلطان بركات وسانسوم ميلتون وغسان الكحلوت، »إعادة بناء غزة: رضورة إجراء تحّول جذري يف اسرتاتيجية إعادة اإلعامر«، إحاطة السياسة، مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين )متوز/ يوليو 2021(، ص 5   و، شوهد يف 	 

2022/9/11، يف: https://bit.ly/3Ba6pjE؛ 
»أبرز حروب إرسائيل عىل قطاع غزة«، الجزيرة نت، 2022/8/7، شوهد يف 2022/9/7، يف: https://bit.ly/3pgwPuP؛ 	 
»اليوم الثالث للعدوان عىل قطاع غزة ‘تراكمي’ مركز املعلومات الصحية«، وزارة الصحة الفلسطينية، 2019/11/14، شوهد يف 2022/8/20، يف: https://bit.ly/3Th71MX؛ 	 
»31 شهيًدا و830 وحدة سكنية مترضرة.. غزة تحيص خسائرها بعد توقف العدوان«، الجزيرة نت، و/2019/5، شوهد يف 2022/8/20، يف: https://bit.ly/3Kcix8a؛ 	 
»إحصائية تراكمية تفصيلية: العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة«، وزارة الصحة الفلسطينية، 2022/8/14، شوهد يف 2022/8/20، يف: https://bit.ly/3K6PrXu؛ 	 
»تقرير إخبارى: الجيش اإلرسائييل يبدأ بشن عملية ‘سيف جلعاد’ عىل قطاع غزة«، صحيفة الشعب اليومية، و/7/و200، شوهد يف 2022/8/20، يف: https://bit.ly/3cay3EW؛	 

	 “Escalation in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #2 as of 18:00, 8 August 2022,” OCHA, 8 August 2022(, pp. 1 5, accessed on 17/8/2022, at: https://bit.ly/3RSM0qa; 

	 “The Rebuilding of Gaza Amid Dire Conditions: Damage, Losses, and Need,” The World Bank, 6/7/2021, accessed on 17/8/2022, at: https://bit.ly/3bXOKDd

https://bit.ly/3Pzei7I؛
https://bit.ly/3Pzei7I؛
https://bit.ly/3Ba6pjE
https://bit.ly/3pgwPuP؛
https://bit.ly/3Th71MX
https://bit.ly/3Kcix8a
https://bit.ly/3K6PrXu
https://bit.ly/3cay3EW؛
https://bit.ly/3cay3EW؛
https://bit.ly/3RSM0qa
https://bit.ly/3bXOKDd
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 19 الرئيس لجيش االحتالل اإلرسائييل يف عملياته العسكرية ضد قطاع غزّة منذ  يتمثّل الهدف االسرتاتيجي 
عاًما، يف تدمري البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية وال سيام القدرات الصاروخية والدفاعية لحركتي حامس 
املحتلة،  األرايض  عىل  الصاروخية  الهجامت  مبنع   Deterrence الردع  معادلة  وتحقيق  اإلسالمي،  والجهاد 
2005، وردع فصائل  عام  االرتباط واالنسحاب اإلرسائييل من قطاع غزة  بعد فك  اللعبة  تحديد قواعد  وإعادة 
املقاومة يف القطاع عن الرد عىل إرسائيل أو االنتقام منها يف إثر عملياتها يف الضفة الغربية؛ أي تفكيك 
ونهًجا  ركيزًة  الردع  مثّل   ،1948 عام  فمنذ  اإلرسائييل.  االحتالل  ضد  نضالها  الفلسطينية يف  الساحات  وحدة 
اسرتاتيجيني لجيش االحتالل اإلرسائييل، طّور يف سياقها قدرات عسكرية ومنظومات ردع اسرتاتيجية، مثل 
انتقام رسيع ضد  لتحقيق   Drones املُسريّة  والطائرات  الصاروخية،  الهجامت  الحديدية ملنع  القبة  منظومة 
هجامت من تصفهر بـ »املنظامت املتطرفة العنيفة«، يسعى من خاللها إىل الحفاظ عىل حالة الردع النسبي 

ضد تهديدات التنظيامت القادرة عىل التكيّفات االسرتاتيجية واالبتكارات التكتيكية القتالية8.

1(، قصفت إرسائيل البنية التحتية املدنية عىل  وخالل العمليات العسكرية املتكررة عىل قطاع غزة )الجدول 
نحٍو واسع، وكانت نتيجة غالبية العمليات خسائر برشية كبرية؛ ما يدل عىل نهج إرسائييل يسعى إىل عقاب 
املدنيني ضغطًا عىل حركات املقاومة. مل تكن عملية »بزوغ الفجر« املرة األوىل التي تخوُض فيها إرسائيل 
حربًا عىل قطاع غزة، مستهدفًة حركة الجهاد اإلسالمي وجناحها العسكري رسايا القدس عىل وجه التحديد، 
وال املرة األوىل التي تشتعل فيها حربًا بسبب اغتيال أو اعتقال أحد قادة الحركة سواء يف الضفة الغربية أو 
قطاع غزة؛ إذ غالبًا ما ترّد الحركة عىل االعتداءات اإلرسائيلية من خالل الجبهتني، ومثال ذلك ردها عىل اغتيال 
ثالثة من أعضائها يف طولكرم يف الضفة الغربية، بإطالق صواريخ من غزة عىل سديروت، لتعلن إرسائيل عن 
إطالق عملية »األمطار األوىل« )24 أيلول/ سبتمرب–2 ترشين األول/ أكتوبر 2005(، لتكون أول عملية عسكرية 
عىل القطاع بعد فك االرتباط. وكذلك األمر حينام ردت الجهاد اإلسالمي عىل اغتيال أحد قادتها العسكريني 
يف الضفة الغربية يف 24 ترشين األول/ أكتوبر و200، بإطالق صواريخ من غزة، حتى تصاعد األمر إىل إطالق 
نار متبادل ورضبات جوية إرسائيلية، لرتّد الحركة بعملية استشهادية يف الخضرية يف و2 ترشين األول/ أكتوبر 
2005، رشعت إرسائيل يف إثرها يف العملية العسكرية »عود عىل بدء« )و2 30 ترشين األول/ أكتوبر 2005(. 
إذ  ويف املقابل، استُدرجت الحركة مرتني إىل حرٍب مل تخرت ساعة الصفر فيها خالل السنوات األربع األخرية؛ 
أدى اغتيال إرسائيل قائد املنطقة الشاملية يف رسايا القدس بهاء أبو العطا، يف 12 ترشين الثاين/ نوفمرب 
2019(، كام أدى اعتقال القيادي يف  2019، إىل اندالع معركة »صيحة الفجر« )12 14 ترشين الثاين/ نوفمرب 
الحركة بّسام السعدي من مخير جنني يف 1 آب/ أغسطس 2022، ومن ثر اغتيال تيسري الجعربي، الذي خلَف 
الحركة يف  2022، إىل دخول  و آب/ أغسطس  القدس، يف  أبو العطا يف قيادة املنطقة الشاملية لرّسايا 

مواجهة منفردًة مع إرسائيل خالل معركة وحدة الساحات )5 7 آب/ أغسطس 2022(.

النقاش  من  األكرب  النصيب  األخرية  املواجهة  عدمها يف  من  مشاركة حامس  مناقشة  حني شغلت  ويف 
الدائر فلسطينيًا، فإنها ليست املرة األوىل التي ترفض فيها حامس املشاركة إىل جانب فصائل املقاومة 
يف  املشاركة  قررت  ُمذ  السياسية  حساباتها  بسبب  اإلرسائيلية،  الهجامت  عىل  الرد  يف  الفلسطينية 
خالل  غزة  قطاع  عىل  اإلرسائيلية  والغارات  الهجامت  مواجهة  تشرتك يف  مل  إذ  الفلسطينية؛  االنتخابات 
العملية العسكرية »عود عىل بدء«، عىل الرغر من اعتقال عدد من عنارصها يف جنني ونابلس يف سياق 
يناير  الثاين/  كانون  إىل  حينها  املؤجل عقدها  االنتخابات  بحسابات  بانشغالها  تفسريه  مُيكن  ما  العملية، 
و200. وكذلك فعلت عند عدم مشاركتها الفصائل الفلسطينية يف الهجامت عرب الحدود وإطالق الصواريخ 
عندما شّنت إرسائيل عملية »السامء الزرقاء« يف 22 كانون األول/ ديسمرب 2005، ملتزمًة بالهدنة املربمة 
موقفها  تقيير  لتعيد  الفلسطينية  االنتخابات  إجراء  ومنتظرًة   ،2005 فرباير  شباط/  الشيخ يف  يف رشم 

8 Vinson, p. 66.
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25 كانون  بحسب ترصيحات قادتها. إال أّن حامس استمرت يف حيادها حتى بعد فوزها يف االنتخابات يف 
الثاين/ يناير و200، عىل الرغر من استئناف إرسائيل العملية العسكرية واستمرار إغالق الحدود وتصعيد 
وترية االغتياالت املوجهة ضد كتائب شهداء األقىص والجهاد اإلسالمي عىل وجه التحديد9. لكن ياُلَحظ رد 
حامس الفوري عند اغتيال )أو محاولة اغتيال أحد قادتها(، مثلام فعلت عندما رّدت عىل املحاولة اإلرسائيلية 
الصواريخ  إطالقها  إثر  لتندلع يف  و200،  أكتوبر  األول/  ترشين   12 غزة يف  مدينة  قادتها يف  أحد  اغتيال 
عىل إرسائيل عملية »غيوم الخريف« )1 8 ترشين الثاين/ نوفمرب و200(، وكذلك عندما رّدت عىل االغتيال 
اإلرسائييل لقائدها العسكري أحمد الجعربي يف 14 ترشين الثاين/ نوفمرب 2012، واستمرت يف مواجهة 

القصف والهجامت اإلرسائيلية مدة مثانية أيام خالل عملية »عمود السحاب«.

العقاب  سياسة  حلقات  ضمن  الفجر«  »بزوغ  األخرية  اإلرسائيلية  العسكرية  العملية  موقعة  مُيكن  عموًما، 
كّل واحدة من  النكبة عىل  تفعيل سيناريو  تواصل  إذ  1948؛  عام  نكبة  التي متارسها إرسائيل منذ  الجامعي 
جامعات املجتمع الفلسطيني يف الداخل املحتل والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وما يشمله ذلك من 
آليات استهداف النخب من اعتقاالت واغتياالت10. فبعد احتالل إرسائيل قطاع غزة والضفة الغربية، مبا يف ذلك 
7و19، بلورت إرسائيل سياسة االغتيال بوصفها اسرتاتيجية بهدف القضاء عىل الحركة  القدس الرشقية عام 
الوطنية الفلسطينية من خالل تصفية قادتها السياسيني وامليدانيني؛ إذ ترى أنها أداة ناجعة للمنع والردع 
الجهاد  حركة  تؤثر يف  السياسة  أّن هذه  اإلرسائيليون  املحللون  ويرى  للمقاومة11.  التحتية  البنية  وإضعاف 
اإلسالمي أكرث من حركة حامس12. وقد صّعدت إرسائيل من سياسة االغتياالت بعد انتفاضة األقىص عام 2000 13، 
لتتضح مالمح هذه السياسة مع تنفيذ جيش االحتالل اإلرسائييل خطة فك االرتباط/ االنسحاب األحادي الجانب 
من قطاع غزّة عام 2005، وما تاله من فرض حصار خانق يف إثر سيطرة حامس عىل القطاع عام 2007، ازدادت 

وطأته مع أرس الجندي اإلرسائييل جلعاد شاليط يف حزيران/ يونيو و200.

كان أحد أبرز املربرات اإلرسائيلية لهذا الحصار، الذي تعّده بعض منظامت األمر املتحدة جرميًة ضد اإلنسانية14، 
والجهاد  حامس  حركتي  سيام  وال  غزة،  قطاع  يف  املسلحة  املقاومة  لحركات  العسكرية  القدرات  احتواء 
اإلسالمي15. لكن عىل عكس التوقعات، لوحظ خالل فرتة الحصار التطوُر النوعي يف القدرات العسكرية التي 
نبّه إرسائيل إىل عدم  ما  2014 و2021 16؛  القطاع، خاصًة خالل حريب  متتلكها حركات املقاومة املسلحة يف 
فاعلية سياسة االغتياالت، وقادها إىل تبّني سياسة األرض املحروقة إىل جانبها، ويف ذلك قيامها بالقصف 
الواسع لتدمري البنية التحتية للمقاومة يف القطاع17. ويف بعض الحاالت، تلجأ إرسائيل إىل سياسة االغتيال 
حسابات  ضمن  استباقية  رضبًة  السياسة  هذه  اتخاذ  مبعنى  تقديرهر(؛  )بحسب  أكرب  معارك  خوض  لتجّنب 

9 ينظر: إسبوزيتو، ص 13   14.

10 إسامعيل ناشف، صور موت الفلسطيني )الدوحة/ بريوت: املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2015(، ص 10، 32.

11 يويس غيتلر، "االنتقام: هل تعود االغتياالت املركزة؟"، كول هزمان، 2019/5/18، شوهد يف 2022/8/10، يف: https://bit.ly/3SJFMKw )بالعربية(

12 صالح النعامي، "غزة وسياسة االغتياالت يف االسرتاتيجية اإلرسائيلية"، تقارير، مركز الجزيرة للدراسات، 2019/11/20، ص 3، شوهد يف 2022/9/7، يف:

https://bit.ly/3QntWTK

13 من أبرز هذه العمليات يف قطاع غزّة، اغتيال مؤسس كتائب الشهيد عز الدين القسام، صالح شحادة، عام 2002، ومؤسس حركة حامس أحمد ياسني، والقيادي 

يف الحركة عبد العزيز الرنتييس عام 2004، والقيادي يف حامس نزار ريان، ووزير داخليتها سعيد صيام عام 2009، وأحمد الجعربي عام 2012، وبهاء أبو العطا 
عام 2019، وتيسري الجعربي وخالد منصور عام 2022. ينظر: "حملة االغتياالت اإلرسائيلية داخل فلسطني )و199 2011(: عدد األحداث 150"، املوسوعة التفاعلية للقضية 

https://bit.ly/3c9ieOH :الفلسطينية، شوهد يف 2022/8/19، يف

14 "تجاوزوا الحد: السلطات اإلرسائيلية وجرميتا الفصل العنرصي واالضطهاد"، هيومن رايتس ووتش، 2021/4/27، شوهد يف 2022/8/21، يف:

https://bit.ly/3wmJbFD

15 مجد أبو عامر ويارا نّصار، "احتواء حامس: صعود مقاومة فلسطينية وركودها لطارق بقعوين"، سياسات عربية، العدد 45 )متوز/ يوليو 2020(، ص 215   و21.

16 ينظر: حسني.

17 ينظر: العدوان يف أرقام: تقرير يوثق حصيلة الضحايا والخسائر املادية التي لحقت باملدنيني وممتلكاتهم واملمتلكات العامة خالل عدوان قوات االحتالل 

اإلرسائييل عىل قطاع غزة يف الفرتة من 10 إىل 21 أيار/ مايو 2021 )غزة: املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان؛ مركز امليزان لحقوق اإلنسان؛ الحق، 2021(، شوهد 

https://bit.ly/3eCv493 :يف 2022/9/11، يف

https://bit.ly/3SJFMKw
https://bit.ly/3QntWTK
https://bit.ly/3c9ieOH
https://bit.ly/3wmJbFD
https://bit.ly/3eCv493
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2012 و2019 و2022. ومع ذلك،  املواجهة املحدودة إلضعاف »أعدائها األقوياء«18، مثلام فعلت يف حروب 
فشلت إرسائيل يف تحقيق أهدافها خالل عملياتها العسكرية عىل قطاع غزة، سواء من خالل تطبيق سياسة 
وقدراتها  ترسانتها  من  باستمرار  الفلسطينية  املقاومة  تطور  حيث  املحروقة،  األرض  سياسة  أو  االغتياالت 
العسكرية؛ إذ تضاعفت، عىل نحو كبري، املنظومة الصاروخية لدى حركتي حامس والجهاد اإلسالمي منذ عام 

و200، ومن خالل التصنيع املحيل عىل نحو رئيس عىل الرغر من إحكام الحصار اإلرسائييل عىل القطاع.

ثانيًا: مجريات معركة وحدة الساحات

ارتباطًا   2022 أغسطس  آب/   5 اإلرسائييل عىل قطاع غزة يف  االحتالل  التي شّنها  العسكرية  العملية  ترتبط 
األعالم  وخاصة مسرية  األقىص،  املسجد  ساحات  االحتالل يف  وقوات  الفلسطينيني  بني  باملواجهات  وثيًقا 
لتصدي  األعالم، ومحاولًة  فردًّا عىل مسرية   .19 2022 مايو  أيار/  أواخر  القدس  انطلقت يف  التي  اإلرسائيلية 
)كتائب مقاومة(  ثورية مسلحة  تنشط منذ أشهر مجموعات  باحات ملسجد األقىص،  اقتحامات املستوطنني 
يف الضفة الغربية، عىل غرار كتيبة »نابلس   رسايا القدس« التي تأسست يف مدينة نابلس يف 24 أيار/ مايو 
2022، والتي تضر فدائيني من حركة الجهاد اإلسالمي وكتائب شهداء األقىص، وكتيبة جنني التي تشّكلت عقب 
هروب ستة أرسى فلسطينيني )ينتمي خمسة منهر إىل حركة الجهاد اإلسالمي وواحد إىل كتائب شهداء 
األقىص( من سجن جلبوع اإلرسائييل يف و أيلول/ سبتمرب 2021 يف عملية ُعرفت باسر نفق الحرية20، إضافًة 
إىل اإلعالن عن تشّكل غرفة عمليات مشرتكة يف جنني بالتزامن مع عملية نفق الحرية، تضُر عدًدا من الفصائل 
منها رسايا القدس وكتائب شهداء األقىص، ليكون أول جسر تنظيمي تشهده الضفة الغربية بعد االنتفاضة 
الفلسطينية الثانية21. نفذت هذه املجموعات املسلحة، يف أيار/ مايو 2022، نحو 235 عماًل مقاوًما رًدا عىل 
الحارقة والحجارة22، ليصل  الزجاجات  مسرية األعالم، شملت اشتباكات مسلحة، وتفجري عبّوات ناسفة، وإلقاء 
عددها اإلجاميل منذ بداية عام 2022 إىل 348و عماًل مقاوًما، منها 1358 خالل األشهر الثالثة األخرية، شملت 
املقاومة  أعامل  وترية  وارتفاع  املسلحة  املجموعات  فاعلية هذه  تنامي  إثر  نار23. ويف  إطالق  عملية  5و1 
يف التصّدي لالقتحامات اإلرسائيلية ومواجهة التوّسع االستيطاين، يف نابلس خصوًصا، والدور البارز لحركة 
الجهاد اإلسالمي يف تنظيمها، اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل القيادي يف الحركة، بسام السعدي، خالل 

حملة اعتقاالت واسعة يف مدن الضّفة الغربية.

املتطرفني  املستوطنني  جامعات  اقتحام  استمرار  مع  غزة  قطاع  عىل  األخرية  العسكرية  العملية  تزامنت 
اعتقال  عمليات  االحتالل  وتكثيف سلطات  اإلرسائيلية،  الرشطة  تحت حامية  متكرر  نحو  األقىص عىل  املسجد 
الفلسطينيني يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الرشقية؛ إذ بلغ عدد املوقوفني منذ بداية عام 2022 
نحو 3050 شخًصا، وبلغ عدد الحواجز املنشأة يف الضفة خالل الفرتة 28 متوز/ يوليو–3 آب/ أغسطس 2022 

نحو 3و حاجزًا، إىل جانب 108 حواجز منصوبة عىل نحو ثابت24.

18 دافيد هوروفيتس، "أبرز اإلغتياالت اإلرسائيلية التي غريت مجرى التاريخ وحافظت عىل أمن إرسائيل"، ذا تاميز أوف إرسائيل بالعربية، 2018/1/30، شوهد يف 

https://bit.ly/3SG0BpZ :2022/8/11، يف

19 لتفاصيل حول مسرية األعالم وتاريخها، ينظر: نضال محمد وتد، " تعرف عىل تاريخ ‘مسرية األعالم’ اإلرسائيلية يف القدس"، العريب الجديد، 2022/5/29، شوهد 

https://bit.ly/3PkQCnj :يف 2022/8/11، يف

20 عاطف دغلس، "من جنني إىل نابلس كتيبة تلو أخرى.. هل ينسحب منوذج ‘رسايا القدس’ عىل مقاومة الضفة؟"، الجزيرة نت، و2022/5/2، شوهد يف 2022/8/10، 

https://bit.ly/3bMw8Gu :يف

21 حول تطّور أمناط املقاومة الفلسطينية يف جنني منذ مجزرة عام 2002 وصواًل إىل تشكيالت املقاومة الحالية، ينظر: إبراهير سميح ربايعة، "الهبة واالشتباك: 

منوذج ‘التدجني’ وسقوطه يف جنني"، شؤون فلسطينية، العددان 287   288 )ربيع صيف 2022(، ص 8   28.

https://bit.ly/3d4Fw8P :22 "كتيبة نابلس: االحتالل يف مأزق مجموعات مقاومة منظّمة يف الضفة!"، الخنادق، 2022/5/31، شوهد يف 2022/8/10، يف

https://bit.ly/3KcxSVX :23 "أكرث من 300 عملية إطالق نار بالضفة منذ بداية 2022م"، املوقع الرسمي لرّسايا القدس، و2022/8/1، شوهد يف 2022/8/21، يف

24 " انتهاكات قوات االحتالل اإلرسائييل يف األرض الفلسطينيــة املحتلــة )تحديث أسبوعي: 28 يوليو–3 أغسطس 2022("، املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 

https://bit.ly/3prWTmR :شوهد يف 2022/8/10، يف

https://bit.ly/3SG0BpZ
https://bit.ly/3PkQCnj
https://bit.ly/3bMw8Gu
https://bit.ly/3d4Fw8P
https://bit.ly/3KcxSVX
https://bit.ly/3prWTmR
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أعلنها جيش  التي  العسكري  االستنفار  حالة  التكّشف مع  الفجر« يف  »بزوغ  العسكرية  العملية  بوادر  بدأت 
االحتالل اإلرسائييل يف 2 آب/ أغسطس وما رافقها من إغالق للطرق يف مستوطنات غالف غزة، وإغالق معربي 
كرم أبو سامل وبيت حانون جنوب قطاع غزّة وشاملها، عىل التوايل25، بعد أن هددت حركة الجهاد اإلسالمي 
بالرد عىل اعتقال السعدي ُمعلنًة أنّه لن ميّر دومنا عقاب26. وأعلنت إرسائيل عن بدء عمليتها العسكرية يف 5 
آب/ أغسطس 2022، باغتيال قائد املنطقة الشاملية يف رسايا القدس تيسري الجعربي )1972 2022(، لتستمر 
العملية ثالثة أيام. وهي املرة الثالثة خالل األعوام العرشة األخرية التي تتفجر فيها الحرب عىل غزة بسبب 
اغتيال أحد قادة املقاومة الفلسطينية، عىل غرار حرب األيام الثامنية عام 2012 التي اندلعت يف إثر اغتيال 

أحمد الجعربي )0و19 2012(، وحرب األيام الثالثة عام 2019 عقب اغتيال بهاء أبو العطا )1977 2019(.

شّنت قوات االحتالل اإلرسائييل خالل األيام الثالثة للعملية العسكرية األخرية 147 غارًة جوية عىل قطاع غزة، 
1100 صاروخ وقذيفة هاون عىل إرسائيل رًدا عىل العملية27، استهدفت  يف حني أطلقت رسايا القدس نحو 
فيها تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبرئ السبع وعسقالن ونتيفوت وسديروت وغريها من املستوطنات 

واملواقع العسكرية، وتسببت بوقوع أرضار مادية يف بعض املنازل واملنشآت28.

25 "إرسائيل ترفع التأهب عىل حدود غزة تحسبًا لرد الجهاد اإلسالمي عىل اعتقال قائدها بالضفة"، الجزيرة نت، 2022/8/2، شوهد يف 2022/8/11، يف:

https://bit.ly/3dq52VL؛ "تحسبًا لرد عىل اعتقال القيادي السعدي.. جيش االحتالل يواصل إغالق الطرق يف مستوطنات غالف غزة"، الجزيرة نت، 3/8/2022، شوهد يف 
:11/8/2022، يف
https://bit.ly/3zQPLF9

26 نور أبو عيشة، "قيادي بـ ‘الجهاد’ لألناضول: جرمية اعتقال السعدي لن متر دون عقاب"، وكالة األناضول، 2022/8/2، شوهد يف 2022/8/11، يف:

https://bit.ly/3pbjl3p

27 “Security Council Briefing )Emergency Session( on the Situation in The Middle East )as Delivered by Special Coordinator Wennesland(,” UNESCO, 
8/8/2022, accessed on 20/8/2022, at: https://bit.ly/3Qq6N4a

28 "‘وحدة الساحات’ مستمرة.. إصابات ودمار بعد رشقات صاروخية )فيديو("، املوقع الرسمي لرّسايا القدس، و/2022/8، شوهد يف 2022/8/21، يف:

https://bit.ly/3CiYoeF

https://bit.ly/3dq52VL؛
https://bit.ly/3dq52VL؛
https://bit.ly/3zQPLF9
https://bit.ly/3pbjl3p
https://bit.ly/3Qq6N4a
https://bit.ly/3CiYoeF
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 الجدول )2(

صواريخ وقذائف رسايا القدس املستخدمة يف معركة »وحدة الساحات«29

املناطق املستهدفةالتصنيعالطولوزن الرأس املتفجر )كلغ(املدى )كلم(الصاروخ/ القذيفة

غالف غزةإيراين79 85 سر107820

غالف غزةمحيل 1020هاون

غالف غزةمحيل2.5 م5400 10القاسر

غالف غزةخارجي2.8 م10 2020 40غراد

مدن املركز اإلرسائييلمحيل4.5 م7090براق 70

مدن املركز اإلرسائييلمحيل6.5 م10090براق 100

مدن املركز اإلرسائييلمحيل 120300براق 120

مدن املركز اإلرسائييلمحيل3 م300 0400و1بدر 3

املصادر: 

يف 	  شوهد   ،2021/5/17 القدس،  لرّسايا  الرسمي  املوقع  عنه«،  جديدة  تفاصيل  وكشف  القاسر  صاروخ  إلطالق  مرة  ألول  تعرض  »مشاهد 
2022/8/21، يف: https://bit.ly/3QMqovG؛ 

»فاصل.. معركة ‘حمر البدر’»، املوقع الرسمي لرّسايا القدس، 2020/5/5، شوهد يف 2022/8/21، يف: https://bit.ly/3Ci2bJ7؛ 	 
 	https:// :تعرف عىل نوعية ومدى الصواريخ التي تطلقها فصائل املقاومة تجاه إرسائيل«، يوتيوب، و/2022/8، شوهد يف 2022/8/21، يف«

bit.ly/3dEW1IB؛ 
»مفاجآت يف جعبة رسايا القدس!«، الخنادق، 2021/10/1، شوهد يف 2022/8/21، يف: https://bit.ly/3dMcf2C؛ 	 
»رسايا القدس تنرش تفاصيل حول صاروخ جراد الرويس«، دنيا الوطن، 3/29/و200، شوهد يف 2022/8/21، يف: https://bit.ly/3T8r2Fi؛	 

	 “Assessing Palestinian Islamic Jihad’s Military Capabilities After the August 2022 Conflict,” The Foundation for Defense of Democracies 
)FDD(, 72022/8/, accessed on 212022/8/, at: https://bit.ly/3wmwk6m; 

	 Daniel Levin, “Iran, Hamas & Palestinian Islamic Jihad,” Article, Wilson Center, 212021/5/, accessed on 212022/8/, at: https://bit.
ly/2Kczt0B; 

	 Fabian Hinz, “Iran Transfers Rockets to Palestinian Groups,” United States Institute of Peace )USIP(, 192021/5/, accessed on 212022/8/, 
at: https://bit.ly/3pvazxn

بعض  مدى  يصل  إذ  و200 30؛  عام  منذ  العسكرية  قدراتها  تطوير  نجحت يف  القدس  رسايا  أّن  هنا  ياُلحظ 
صواريخها، مثل بدر 3 الذي أعلنت عنه عام 2021، إىل 0و1 كيلومرتًا، إضافًة إىل صاروخ براق الذي يصل مداه 
إىل 120 كيلومرتًا. إضافة إىل قذائف الهاون التي يصل مداها إىل 10 كيلومرتات، وصواريخ غراد التي يصل 
8000 صاروخ،  000و إىل  التي متتلكها رسايا القدس بنحو  40 كيلومرتًا. ويُقّدر عدد الصواريخ  مداها إىل 
تراوح بني القصرية والطويلة املدى، ويقّدر أن رسايا القدس أطلقت ما ال يقل عن 10 يف املئة منها خالل 

املعركة األخرية31.

29 متلُك رسايا القدس إىل جانب هذه الصواريخ، منظومة صواريخ "فجر" التي مل تستخدمها خالل املعركة األخرية، يُراوح مداها ما بني 43 و75 كلر، إضافًة إىل 

قذائف وصواريخ أخرى. ينظر:
Fabian Hinz, “Iran Transfers Rockets to Palestinian Groups,” United States Institute of Peace )USIP(, 19/5/2021, accessed on 21/8/2022, at: https://bit.ly/3pvazxn

30 ينظر عىل سبيل املثال: " بالفيديو.. مراحل تطور راجامت رسايا القدس"، املوقع الرسمي لرّسايا القدس، 2019/8/3، شوهد يف 2022/8/22، يف:

https://bit.ly/3T6Ucoc

31 “Assessing Palestinian Islamic Jihad’s Military Capabilities After the August 2022 Conflict,” The Foundation for Defense of Democracies )FDD(, 7/8/2022, 
accessed on 21/8/2022, at: https://bit.ly/3wmwk6m; The International Institute for Strategic Studies, The Armed Conflict Survey 2021: The Worldwide 
Review of Political, Military and Humanitarian Trends in Current Conflicts )Abingdon: Routledge, 2021(, p. 152.

https://bit.ly/3QMqovG
https://bit.ly/3Ci2bJ7
https://bit.ly/3dEW1IB
https://bit.ly/3dEW1IB
https://bit.ly/3dMcf2C
https://bit.ly/3T8r2Fi
https://bit.ly/3wmwk6m
https://bit.ly/2Kczt0B
https://bit.ly/2Kczt0B
https://bit.ly/3pvazxn
https://bit.ly/3pvazxn
https://bit.ly/3T6Ucoc
https://bit.ly/3wmwk6m
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إضافًة إىل ذلك، طّورت رسايا القدس من أدوات الحرب غري التقليدية؛ إذ أّسست وحدة إلكرتونيّة تحت مسّمى 
»لواء القدس« عام 2008، هدفها منع الهجامت اإللكرتونية اإلرسائيلية ومحاوالت التجّسس واملراقبة، وتنفيذ 
هجامت عىل البنية التحتية السيربانية اإلرسائيلية32. ومن حيث األرقام، تبدو قدرات رسايا القدس الصاروخية 
متواضعة مقارنًة بكتائب الشهيد عز الدين القّسام33. وبطبيعة الحال، ال تقارن القدرات العسكرية التي متتلكها 
حركات املقاومة مجتمعًة يف قطاع غزة عموًما بالسالح العسكري املتقدم الذي متتلكه إرسائيل التي تحتل 
تتمكن إرسائيل يف كل عملياتها  العسكرية34. ومع ذلك، مل  القدرات  الثامنة عرشة عامليًا من حيث  املرتبة 

العسكرية من القضاء عىل البنية التحتية للمقاومة، وال ردعها عن إطالق الصواريخ.

ادعت إرسائيل أن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي نجحت يف اعرتاض و9 يف املئة من الصواريخ التي 
الجهاد اإلسالمي  العسكرية اإلرسائيلية ضد حركة  أما األهداف  بالسكان35.  كانت تستهدف مناطق مأهولة 
يف قطاع غزة، فشملت بحسب جيش االحتالل اإلرسائييل اغتيال تيسري الجعربي، وقائد املنطقة الجنوبية 
يف رسايا القدس خالد منصور، واستهداف خمس راجامت إطالق صواريخ، وست ورش للتصنيع العسكري، 
للرصد36. ويف حني  مواقع  الهاون، وستة  قذائف  تخزين  صاروخية، ومستودع  قذائف  تخزين  ومستودعي 
عطّلت صواريخ رسايا القدس حياة عرشات اآلالف من اإلرسائيليني وفرضت حظر التجوال وحالة تأهب، خاصًة 
31 إرسائيليًا بحسب التقديرات اإلرسائيلية37. ويف  يف مستوطنات غالف غزة، فإنها مل تسفر إال عن إصابة 
القصف،  49 فلسطينيًا بسبب  و5 ساعة عن استشهاد  امتد إىل  الذي  الهجوم اإلرسائييل  املقابل، أسفر 
وُجرح 0و3 آخرون، وتدمري 18 منزاًل كليًا و71 جزئيًا، إضافًة إىل أرضار طفيفة أصابت 75و1 منزاًل، كام توقفت خالل 
إليها، وترضرت شبكاتها  الوقود  إدخال  توقف  بسبب  العمل  عن  الكهرباء  توليد  العسكرية محطة  العملية 

بسبب القصف اإلرسائييل38.

يف نهاية اليوم الثالث من املعركة، توّصل الطرفان يف مفاوضات غري مبارشة بوساطة مرصية، إىل اتفاق 
عىل وقف متبادل إلطالق النار، دخل حيّز التنفيذ عند الساعة 23:30 يوم 7 آب/ أغسطس 2022 39، وقد تأّخر إىل 
هذا الحني بسبب اغتيال قائد اللواء الجنويب يف رسايا القدس خالد منصور مساء يوم و آب/ أغسطس 2022، 
عندما كانت السلطات املرصية تدعو حركة الجهاد اإلسالمي إىل وقف إطالق النار، إضافًة إىل عدم إصدار رئيس 
الحكومة اإلرسائيلية يائري لبيد أوامر بوقف حملة االعتقاالت واالغتياالت يف الضفة الغربية كام طالب الجانب 
املرصي خالل املفاوضات، ما تسبّب بخالفات يف العالقات املرصية   اإلرسائيلية، خاصًة يف ملف التنسيق األمني 
إلزام  أنها نجحت يف فرض رشوطها41 املتمثلة يف  الجهاد اإلسالمي  والعسكري40. ويف حني اعتربت حركة 

32 ينظر: إيريك سكاريه، الجهاد الرقمي: املقاومة الفلسطينيّة يف العرص الرقمي )ميالنو: منشورات املتوّسط، 2018(.

https://bit.ly/3T26eiP :33 "إذا دخلت حامس الحرب.. إليك أهر الصواريخ التي متتلكها كتائب القسام"، ميدان، 2021/5/12، شوهد يف 2022/8/14، يف

34 “2022 Israel Military Strength,” Global Firepower, accessed on 21/8/2022, at: https://bit.ly/3K8SxdE

35 “Everything You Missed on Operation ‘Breaking Dawn’,” Israel Defense Forces, 7/8/2022, accessed on 20/8/2022, at: https://bit.ly/3QZu7p4

36 “Updates on Operation ‘Breaking Dawn’,” Israel Defense Forces, 5/8/2022, accessed on 20/8/2022, at: https://bit.ly/3pxKz4l; “Operational Recap on 
‘Breaking Dawn’,” Israel Defense Forces, 6/8/2022, accessed on 20/8/2022, at: https://bit.ly/3Cl9Syg;

https://bit.ly/3PCPvzx :أفيخاي أدرعي، تويرت، 6/8/2022، شوهد يف 20/8/2022، يف

37 “Operation Breaking Dawn: Overview,” Israel Policy Exchange, Israel Policy Forum, 8/8/2022, accessed on 21/8/2022, at: https://bit.ly/3CuH2eC

38 يوسف أبو وطفة، "غزّة تُحيص خسائر و5 ساعة من العدوان: دمار واسع يف املساكن والبنى التحتية"، العريب الجديد، 2022/8/8، شوهد يف 2022/8/20، 

https://bit.ly/3RqccIM :يف

39 "الجزيرة تحصل عىل نص اتفاق وقف إطالق النار بني إرسائيل وحركة الجهاد برعاية مرصية"، الجزيرة نت، 2022/8/7، شوهد يف 2022/8/21، يف:

https://bit.ly/3pxlp5S

40 Amos Harel, “Gaza Flare up Leaves New Israel Egypt Tensions in Its Wake,” Haaretz, 19/8/2022, accessed on 21/8/2022, at: https://bit.ly/3KbB0Sj

41 عىل الرغر من أن بيان وقف إطالق النار مل يتضمن أّي رشوط، وإمنا أشار فحسب إىل استمرار املساعي املرصية لإلفراج عن األسريين. وقد نفت إرسائيل أن 

إطالق رساح األرسى جزء من اتفاق وقف إطالق النار. ينظر:
“Israel didn't Agree to Release PIJ Prisoners   Security Minister,” I24 News, 8/8/2022, accessed on 21/8/2022, at: https://bit.ly/3K8w7t3

https://bit.ly/3T26eiP
https://bit.ly/3K8SxdE
https://bit.ly/3QZu7p4
https://bit.ly/3pxKz4l
https://bit.ly/3Cl9Syg
https://bit.ly/3PCPvzx
https://bit.ly/3CuH2eC
https://bit.ly/3RqccIM
https://bit.ly/3pxlp5S
https://bit.ly/3KbB0Sj
https://bit.ly/3K8w7t3
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إرسائيل بإطالق رساح األسريين خليل العواودة وبسام السعدي42، اعترَب وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس 
من جهته أن العملية العسكرية نجحت يف تحقيق أهدافها املتمثلة يف إزالة التهديد املحتمل من قطاع غزة، 
والحفاظ عىل حرية العمليات اإلرسائيلية يف جميع الساحات، وتحقيق الردع43 )مبنعها الجهاد اإلسالمي من 
اإلقدام عىل أّي فعل عدايئ ضد إرسائيل أو تنفيذها تهديداتها باالنتقام رًدا عىل اعتقال السعدي(، وتحييد 
حامس، وعدم توّسع دائرة الرصاع إىل الضفة الغربية والقدس والداخل املحتل، إضافًة إىل أنها مثّلت نجاًحا 
شخصيًا للبيد44، خاصًة أنه ال ميلك خربة عسكرية وأمنية طويلة مثل أسالفه من رؤساء الحكومات اإلرسائيلية 

السابقة، وتقترص خلفيته العسكرية عىل عمله مراساًل لصحيفة الجيش اإلرسائييل األسبوعية45.

ثالثًا: اآلثار االسرتاتيجية ملعركة وحدة الساحات

أواًل، جاءت العملية العسكرية اإلرسائيلية »بزوغ الفجر« ضمن رؤية اسرتاتيجية أوسع تهدف من خاللها إرسائيل 	 

إىل فك أّي ارتباط بني قطاع غزة والضفة الغربية؛ إذ هدفت من ورائها إىل ردع فصائل املقاومة عن االنتقام من 
إرسائيل )أو التهديد بذلك( عندما تقوم األخرية بعمليات يف الضفة الغربية. وتوصف هذه السياسة بأنها سياسة 
»احتواء«، أو »جّز العشب«؛ أي التصالح مع فكرة عدم قدرتها عىل حل املشكلة حاًل دامئًا. وبداًل من القضاء عىل 
هذه الحركات خشية ظهور أخرى أكرث راديكاليًة، تُحافظ إرسائيل عىل »سياسة االغتياالت« مستهدفًة عىل نحو 
إال أن حركة الجهاد اإلسالمي متّكنت  العنف تحت السيطرة46.  الحركات الفلسطينية املسلحة إلبقاء  متكرر قيادة 
من التأكيد عىل وحدة الساحات يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والداخل املحتل، مثلام فعلت مرتني عام 
2005 يف معركتي »األمطار األوىل« و«عود عىل بدء«. وبذلك، مل تتحقق معادلة الردع اإلرسائيلية يف الجولة 

األخرية؛ إذ ما زالت أعامل املقاومة مستمرًة يف الضفة الغربية وتشهد ارتفاًعا يف وتريتها.

ثانيًا، يف حني أُعلن عن توقف املعركة يف غزّة، فمن املحتمل أن تستمر الحملة اإلرسائيلية وتصعيد 	 

انتشار قوات االحتالل اإلرسائييل يف الضفة الغربية، وتحديًدا يف جنني ونابلس، إىل حني إنهاء تهديد 
يف  املقاومة  أعامل  استمرار  مع  خاصًة  الضفة،  يف  املسلحة  والتشكيالت  اإلسالمي  الجهاد  حركة 
السلطة  إىل  سعيها  وعدم  الفلسطينية  السياسية  الساحة  خارج  الحركة  فموقع  والقدس47؛  الضفة 
1981 48، وتركيزها عىل املقاومة امُلسلحة، جعل كل ذلك من الصعب عىل إرسائيل  منذ تأسيسها عام 
النظر  بإيران. ويف ذلك، مُيكن  ارتباطها الوثيق  إمكانية احتوائها أو عقد تفاهامٍت معها، إضافًة إىل 
إىل أن العملية العسكرية اإلرسائيلية األخرية سعت يف جزٍء منها إىل استهداف االصطفاف اإلقليمي 
املعادي إلرسائيل بقيادة طهران، وتحديًدا يف ظل توسيع حركة الجهاد اإلسالمي نفوذها العسكري 
جغرافيًا إىل الضفة الغربية، وقيادة تشكيالت مسلحة فيها عىل نحو علني، عىل عكس حامس التي مل 
تعلن عن تشكيالت مسلحة يف الضفة. يف املقابل، يُستبعد إعادة دخول قطاع غزّة عىل خط املواجهة 

2022/8/8، شوهد  الجزيرة نت،  42 "تعهد مرصي واتفاق من دون تعقيد.. ‘الجهاد’ تؤكد فرض رشوطها واستعدادها الستئناف القتال إذا خرق االحتالل الهدنة"، 

https://bit.ly/3K9V8UB :يف 2022/8/21، يف

43 Tamir Morag, “Israel Achieved its Main Goals in Operation Breaking Dawn,” Israel Hayom, 9/8/2022, accessed on 20/8/2022, at: https://bit.ly/3pwF1XF

44 “Operation Breaking Dawn: Overview.”

45 Omar Shaban, “The Causes and Consequences of Israel’s Latest Attack Against Islamic Jihad in Gaza,” Middle East Institute, 31/8/2022, accessed on 
5/9/2022, at: https://bit.ly/3ANBrO7

46 Raphael S. Cohen et al., “Lessons from Israel's Wars in Gaza,” Brief, RAND Corporation )2017(, p. 2, accessed on 11/9/2012, at: https://bit.ly/3U54kOA

2022/8/14، شوهد يف  القدس،  الرسمي لرّسايا  الساحات’"، املوقع  ‘وحدة  العدو يف  القدس استمرار ملقاومة  "الجهاد: عملية  47 ينظر عىل سبيل املثال: 

https://bit.ly/3dLynui :2022/8/22، يف

48 لالطالع عىل النصوص والوثائق املركزية املرتبطة بسياق التأسيس لحركة الجهاد اإلسالمي، ينظر:

Erik Skare, Palestinian Islamic Jihad: Islamist Writings on Resistance and Religion )London: I. B. Tauris, 2021(.

https://bit.ly/3K9V8UB
https://bit.ly/3pwF1XF
https://bit.ly/3ANBrO7
https://bit.ly/3U54kOA
https://bit.ly/3dLynui
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وبسبب  جهة،  من  غزة  يف  االسرتاتيجية  أهدافها  حققت  أنها  تُعّد  إرسائيل  كون  القريب،  األجل  يف 
الضغوط املرصية وعدم رغبة حامس يف املشاركة يف حرب شاملة وال سيام أنه مل تُعالج بعُد أرضار 
حرب عام 2021، ومتيُل إىل إطالة أمد الهدنة مع إرسائيل تحسيًنا ألوضاع قطاع غزة االقتصادية ولتجّنب 
وقف تصاريح العاّمل الغزيني يف إرسائيل الذين يعودون بفائدة اقتصادية عىل القطاع، وخشية وقف 

مساعدات إعادة اإلعامر من جهٍة أخرى.

الفلسطينية 	  الشعبية  للهبّة  امتداًدا  الغربية  الضفة  الحالية يف  املواجهة  أحداث  اعتبار  مُيكن  ثالثًا، 

2021(، ومعركة »وحدة الساحات« امتداًدا ملعركة »سيف القدس«. ويف هذا السياق،  أبريل  )نيسان/ 
املقاومة  حققتها  التي  اإلنجازات  تفكيك  إىل  األخرية  العسكرية  العملية  خالل  من  إرسائيل  هدفت 
الفلسطينية خالل هبّة عام 2021، وأبرزها توحيد الساحات الفلسطينية يف مواجهة شاملة ضّد الهجامت 
حيث  الغربية،  الضفة  املقاومة يف  األعامل  وارتفاع وترية  التشكيالت املسلحة  بروز  اإلرسائيلية. ومع 
49و يف متوز/ يوليو من العام  832 عماًل مقاوًما مقارنًة بقرابة  2022 نحو  شهد شهر آب/ أغسطس 
نفسه49، فإنه يُتوقع أن تستمر الحالة الثورية يف الضفة الغربية، خاصًة عمليات إطالق النار التي تشهد 
هي األخرى ارتفاًعا، مع ارتفاع حّدة اإلجراءات اإلرسائيلية رًدا عىل أعامل املقاومة؛ إذ بلغ عدد االعتقاالت 
يف آب/ أغسطس 503 حاالت مقارنًة بنحو 259 حالة يف الشهر السابق50. وباتت املعادلة الجديدة يف 
الضفة الغربية تتمثل يف أن كل عملية اعتقال تُنفذها قوات االحتالل اإلرسائييل تُجابه بعمل مقاوم، 

سواء إلقاء الحجارة أو إطالق النار51.

القتالية 	  قدراتها  عىل  حافظت  اإلسالمي  الجهاد  حركة  أن  الساحات“  ”وحدة  معركة  أظهرت  رابًعا، 

والعسكرية التي كانت متتلكها يف حرب عام 2021، حيث وصل مدى أحد صواريخها التي أطلقتها إىل 
محيط مدينة القدس. ومع أن إرسائيل متّكنت من اغتيال قائدي املنطقة الشاملية والجنوبية يف رسايا 
تعتمد عىل هيكلية  للجهاد اإلسالمي، كونها  العسكري  الجناح  بنية  يُضعف من  القدس، فإن ذلك مل 
ولكٍل  املناطق،  بحسب  خاليا  العسكري إىل  الجناح  يتوزع  حيث  العسكرية،  بنيتها  تنظير  المركزية يف 
منها قائدها52، وبناء عليه، مل تتأثر باغتيال قادتها العسكريني؛ إذ مُيكنها ترقية قياديني أو مقاتلني 
من املستوى األدىن إىل مناصب قيادية، حتى لو استغرق ذلك منها وقتًا، مثلام حدث يف العمليات 
عدم  املعركة  بيّنت  املقابل،  ويف  الحركة.  قيادات  فيها  اغتيل  التي  السابقة  اإلرسائيلية  العسكرية 
تراجع  عن  وكشفت  منفردًة،  املواجهة  دخلت  حال  نوعية يف  أهداف  تحقيق  من  القدس  متّكن رسايا 
التنسيق بني قوى املقاومة يف غرفة العمليات املشرتكة التي تقودها الفصائل املسلحة يف قطاع 
غزة، كام أشار القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش53، وذلك يف إثر عدم مشاركة حامس، 
صاحبة القوة العسكرية األكرب يف قطاع غزة، يف املعركة؛ األمر الذي اعتربته إرسائيل نجاًحا لهدفها 

االسرتاتيجي املتمثل يف الفصل بني حركتي الجهاد اإلسالمي وحامس54.

1   10، شوهد يف  2022/7/2، ص  2022م"،  حزيران  يونيو/  لشهر  الغربية  الضفة  املقاومة يف  الدوري ألعامل  "التقرير  مركز معلومات فلسطني،  49 معطى: 
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Jihad: Faith, Awareness, and Revolution in the Middle East )New York: Cambridge University Press, 2021(, p. 115.
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خامًسا، تتعرض الحكومة اإلرسائيلية التي تشكلت من ائتالٍف هش، لحملة انتقادات واسعة من املعارضة 	 

اإلرسائيلية التي تُعّدها منافًسا تنقصه الخربة السياسية والعسكرية الكافية لخوض االنتخابات القادمة 
يف ترشين األول/ أكتوبر 2022. إضافة إىل انتقادها الشديد من جانب جامعات املستوطنني املتطرفني 
بسبب سامح الرشطة اإلرسائيلية للمستوطنني باقتحام املسجد األقىص وباحاته لكن من دون السامح 
الفلسطينيني  بني  املبارش  االحتكاك  ملنع  األعالم  مسرية  مسار  وتغيري  وذبحها،  القرابني  بإدخال 
15   23 نيسان/ أبريل، وترّدد الحكومة يف تصعيد املواجهة العسكرية يف  واملستوطنني يف الفرتة 
قطاع غزة، وغريها من األحداث. وقد حّفزت هذه املعطيات، إىل جانب منو تشكيالت املقاومة املسلحة 
لثقة  كسبًا  غزة،  قطاع  يف  العسكرية  عمليتها  شن  عىل  اإلرسائيلية  الحكومة  الغربية،  الضفة  يف 
2021، من  تفّجر هبة شعبية شاملة عىل غرار هبّة عام  ردة فعل قد  أّي  الجمهور اإلرسائييل، ومنع 
بيّنت استطالعات  انتهاء املعركة،  السياسية واألمنية. ومع ذلك، وبعد  الحكومة  تحديات  زيادة  شأنها 
الرأي اإلرسائيلية استمرار األزمة السياسية الداخلية وعدم الحسر يف االنتخابات اإلرسائيلية املقبلة55.

سادًسا، تجري املفاوضات بني قطاع غزة وإرسائيل منذ أن سيطرت حكومة حامس عىل قطاع غزة من 	 

وقد  املتحدة.  األمر  ومبعوثو  وقطر  مرص  أبرزهر  والدوليني،  اإلقليميني  الوسطاء  من  العديد  خالل 
فشل الوسطاء منذ عام و200 يف وقف العدوان اإلرسائييل املتكرر، أو حتى تثبيت اتفاقات التهدئة 
التي جرت بني قطاع غزة وإرسائيل. وتركزت جهود غالبيتهر، خالل العمليات العسكرية السابقة، عىل 
إعالن الهدوء مقابل الهدوء، والوعد مبساعدات اقتصادية وتسهيل إعادة اإلعامر ودخول املساعدات 
اإلنسانية إىل قطاع غزة، ولكن برهنها مبوافقة إرسائيل وتحّكمها يف تدفق املساعدات الخارجية إىل 
داخل القطاعو5، من دون التطرق إىل حلول سياسية دامئة. عىل سبيل املثال، تضّمن اتفاق التهدئة 
الحدودية  املعابر  فتح  بينها  من  عديدة،  2014 رشوطًا  عام  غزة  قطاع  عىل  العسكرية  العملية  خالل 
لقطاع غزة، والبدء يف مباحثات حول بناء ميناء ومطار لقطاع غزة، إال أنه مل يجِر تنفيذ أٍي منها. ويف 
حني نجحت الجهود املرصية يف التوصل إىل وقف إطالق النار يف املعركة األخرية، فإنها مل تتطرق 
إىل األوضاع يف قطاع غزة، ومل تتمكن من إلزام إرسائيل مبطالبها، ما تسبب بخالٍف بني الجانبني. وبناء 
عليه، يجب إعادة النظر يف دور الوسطاء يف قطاع غزة، حيث تفتقد غالبتيهر إىل القدرة عىل تنفيذ 
آليات املتابعة الفّعالة ملراقبة تنفيذ  االلتزامات التي سبق أن تعهدت بها إرسائيل. إضافًة إىل غياب 
اتفاقات وقف إطالق النار بني إرسائيل وغزة. وينذر تركيز الوسطاء عىل تحقيق الهدوء من دون معالجة 
الجذور الحقيقة لألزمة، املتمثلة يف االحتالل اإلرسائييل وحصاره املفروض عىل قطاع غزة، بتكرار تفّجر 

موجات العنف مراًرا وتكراًرا.

https://bit.ly/3Cj5MGV :55 "استطالع: املأزق السيايس باق وانتخابات الكنيست مل تُحسر"، عرب 48، 2022/8/19، شوهد يف 2022/8/21، يف

56 Elia Zureik, “Qatar’s Humanitarian Aid to Palestine,” Third World Quarterly, vol. 39, no. 4 )2018(, pp. 786   798.

https://bit.ly/3Cj5MGV
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