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ل تإسرائيل ليست بحاجة إلى أسباب لكي تعتدي على غزة وغير غزة ألنها دولة قامت بداية على العدوان والقت                 

أتى الصهاينة إلى أرض الشام وفي رؤوسهم طموح بإقامة وطن قومي لليهود على أرض              . والتدمير والتشريد 
ا إبراهيم من الفرات إلى النيل، أو من طرابلس في           والتي تمتد وفق وعد سيدن     ء واألجداد، سمونها أرض اآلبا  ي
  ابتـدأت الصـهيونية بعـدوان هـادئ       . سط الساحل الشامي إلى العريش في سيناء وفق وعد سيدنا موسى          اأو

موي ذات  بتشجيع ودعم من بريطانيا، وتدرجت بعدوانها بعد قيام الدولة إلى أن وصلت مرحلة الضـرب الـد                
 .قديري أن الشالل سيستمر ما بقيتعت شالال من الدم منذ أن قامت، وتإسرائيل صن. اليمين وذات الشمال

تختلق إسرائيل األسباب واألعذار مع كل عدوان جديد تشنه على الفلسطينيين وغيرهم مـن العـرب، وكـل                  
اليوم هو دور غزة فـي القصـف        . يقهاعتداءاتها في النهاية تخدم الهدف األعم واألشمل الذي تعمل على تحق          

لماذا أتى دور   . في تنفيذ عدوانها  والتدمير وسفك الدماء، وهي تحشد قدرات عسكرية ضخمة بحرا وبرا وجوا            
 :غزة، وما هي األسباب المباشرة التي دعت إسرائيل إلى هذه الجولة الدموية؟ ألخص األسباب فيما يلي

 
على الشعب الفلسطيني منذ أن فازت حمـاس فـي االنتخابـات             هذه حرب مكملة للحصار المضروب       :أوال

كان يهدف الحصـار إلـى      . التشريعية، والمضروب بصورة شديدة على غزة منذ سيطرة حماس على القطاع          
ك من خالل إنهـاك الحركـة   ومن السلطة الفلسطينية عموما وذلإسقاط حركة حماس، وخروجها من الحكومة   

ليب الناس عساهم يقومون بتحرك جماهيري يضحي بحماس من أجـل لقمـة             معنويا وأخالقيا، ومن خالل تأ    
كان الظن بأن حماس ستسقط  خالل مدة تتراوح بين شهر وثالثة أشهر من سيطرتها على غزة، لكـن            . الخبز

 وتحقق مزيـدا مـن       في إدارة القطاع   دبر أمورها جيدا  تدة، واستطاعت أن ت   األشهر مرت وحماس بقيت صام    
 .مستويات الفلسطينية والعربية واإلسالميةالتأييد على ال

مـن  . إنهم يحاولون تحقيق بالحرب ما عجزوا عن تحقيقة بالحصار        . الحرب اآلن هي الخيار البديل للحصار     
شـركاء  . لمالمحاصرون لغزة وهم إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأنظمة عربية وبقية دول العا          هم  ؟   هؤالء هم

 .عهم معنيون بإنهاء سلطة حماس في غزة وجميالحصار هم شركاء الحرب،
 اهتمام شركاء الحصار على غزة بإسقاط سلطة حماس نابع أساسا من رؤيتهم للحل الخـاص بالقضـية                  :ثانيا

ينتهي، وفق مادة االتفاقيات المتوفرة لدينا      هناك مشروع يقوم على حل يسمى بحل الدولتين والذي          . الفلسطينية
لى كيان فلسطيني يعمل وكيال أمنيا إلسرائيل يسميه الفلسطينيون المتساوقون مـع            مثل اتفاقيتي أوسلو وطابا، إ    

بسيطرتها على القطاع، أفسدت حماس على األمريكيين واإلسرائيليين مشروعهم، والذي          . الحل دولة فلسطينية  
مية المسـماة   هو مرتبط أيضا بالرؤية األمريكية اإلسرائلية لما يجب أن تكون عليه المنطقة العربيـة اإلسـال               

ولهذا كان ال بد من إسقاط حماس وإعادة قطاع غزة إلى بيت الطاعة وليكون مشموال بالحل                . بالشرق األوسط 
 .القائم على خريطة الطريق والذي يجند الفلسطينيين ضد الفلسطينيين

ـ              :ثالثا ا مسـتعدة    حماس حركة مقاومة إسالمية تعتبر االعتراف بإسرائيل حراما شرعا، وعلى الرغم من أنه
رض اإلسالمية المقدسـة والواجـب      ا غير مستعدة للتخلي عن فكرة األ      لهدنة طويلة األمد مع إسرائيل، إال أنه      

بما بالنسبة إلسرائيل، تشكل حماس خطرا ماثال أمامها اآلن، ور    . الشرعي الخاص بتحرير المقدسات اإلسالمية    
إنهـا  .  المجهود الجهادي  ول عديدة للمساهمة في   ية حشد طاقات إسالمية في د     خطرا أشد مستقبال بسبب إمكان    

 .حركة مقاومة دينية تلقى آذانا صاغية من ماليين المتدينين في المنطقة العربية اإلسالمية
حسين وسائلها  حماس، بالنسبة إلسرائيل، ال تتوقف عن تحسين أدائها الجهادي بالتدريب والتنظيم والسرية، وت            

 تنظيم منهمك في اإلعداد واالستعداد، ويوميا يراكم المزيد من القـوة والتـي               هي القتالية وأساليبها فقط، وإنما   
 .تشكل خطرا على أمن إسرائيل

إسرائيل مرتابة جدا مـن     . الذي يضم إيران  " محور الشر " حماس محسوبة على ما أسماه الرئيس بوش         :رابعا
عهم يعملون على تحجيمها، واإلنقضـاض      إيران، وكذلك الواليات المتحدة والعديد من األنظمة العربية، وجمي        

عليها إن أمكن ألنها تمثل عنصرا جديدا في المنطقة من ناحية الطموح االسـتقاللي القيـادي، ومـن ناحيـة               
سواء نوت إيران أو لم تنو تغيير األوضاع في الوطن العربي،           . التطوير العلمي والتقني واالعتماد على الذات     

هذا .  استرخوا للضعف والتخلف   نل تحريض للشعوب العربية ضد حكامها الذي      إنجازاتها بحد ذاتها تشكل عام    
 .بحد ذاته يعمل ضد المصالح اإلسرائيلية واألمريكية التي ال تتحقق إال بشعوب متخلفة جائعة مهزومة

ظمة عربية على التمترس خلف فكرة المذهبية وأخذت تغمز علـى الشـيعة             عملت إسرائيل ومعها امريكا وأن    
ركب موجة السنة والشيعة كل من والى األنظمة العربيـة وأمريكـا وإسـرائيل،              . خطر على السنة  كمصدر  

فشلت محاوالت الفتنة، واستمرت حمـاس      . وصبوا جام غضبهم على حماس التي، بنظرهم، تخون أهل السنة         
 .في موقفها الباحث عن داعمين للمقاومة الفلسطينية



متواصال للسلطة الفلسطينية في رام اهللا ولألنظمة العربية بسبب         تشكل سلطة حماس في غزة إحراجا        :خامسا
أدى الحصار إلى تدهور األوضاع المعيشية والصحية في قطاع غزة، وأدت           . الحصار المضروب على القطاع   

قلة األدوية واألجهزة الطبية إلى وفاة العديد من المرضى واألطفال، وطفق الناس يبحثون عن لقمة الخبز، أو                 
. ض الحطب ليوقدوا النار، أو عن وسيلة للسفر من أجل إكمال الدراسة، أو البحث عن عالج أو عمـل                 عن بع 

تسبب ضيق األحوال في غزة إلى تركيز وسائل اإلعالم العربية وغير العربية على المأساة، وامتألت شاشات                
ـ الفضائيات بالصور المحزنة والمؤلمة حول األوضاع، ووجه المعلقـون والمحللـون أ            ابعهم ومناشـداتهم   ص

، وأن على األنظمة العربية ان       أوال ظمة العربية معتبرين أن المسؤولية هي مسؤولية عربيا       واتهاماتهم نحو األن  
 .الق معبر رفح بصورة أساسية تنهال على النظام المصري بسبب إغوبدأت االنتقادات الشديدة. تصنع شيئا

 عندما هبت جمعيـات أجنبيـة خيريـة ومؤسسـات إعالميـة             ازدادت األمور سوءا بالنسبة لألنظمة العربية     
 حمالت كسر الحصار على اهتمام واسع من قبل وسـائل  حازت. مؤثرة لكسر الحصار على غزة  وشخصيات  

اإلعالم، وتمت تغطيتها بنوع من المهرجانية على شاشات التلفاز، وأحرجت بالمزيد القادة العرب إلى درجـة                
 .بالسخيفة الغل عندما وصف سفن كسر الحصار أن رئيس السلطة الفلسطينية عبر عن نوع من

ة، والتي يسميها الغرب بالمعتدلة، جزء ال يتجزأ مـن االسـتراتيجية            عوجافطة على األنظمة العربية الم    المح
كان ال بـد    . اإلسرائيلية األمريكية اآلن ذلك ألنها هي األدوات التي تسهل امتطاء العرب واإلبقاء عليهم بلهاء             

ة غيـر   لى حركـات شـعبي    نظمة والذي من المحتمل أن يقود إ      من القيام بعمل يرفع هذا اإلحراج المتزايد لأل       
 .مرغوب فيها

ين سياسيين وفي وسائل اإلعـالم      ليي إسرائيل، وكما ورد على لسان مسؤولين إسرائ        بات واضحا أمام   :سادسا
 وفة المبالغ التي اسـتطاعت    لم تكن معر  .  حماس نجحت في تهريب أسلحة وأموال إلى القطاع        اإلسرائيلية أن 

ـ  وصرف رواتب آل  قدرتها على اإلنفاق    إدخالها عبر األنفاق، إنما ظهرت       وظفين لـديها، وصـرف     الف الم
أما بالنسبة لألسلحة فبقيت األمور غامضـة جـدا بالنسـبة           .  والحرفية  من القطاعات العمالية   معونات للعديد 

إلسرائيل، لكنها تحسست قدرة حماس والفصائل الفلسطينية المقاومة على تهريب أو صـناعة أدوات قتاليـة                
 . جديدة

لم يضع الوقت سدى بالنسبة لهذه      .  األخرى فترة التهدئة للتنظيم والتدريب والتسليح      ئلااستغلت حماس والفاص  
وحسـب النظريـة األمنيـة      . بؤر عسكرية مستعدة للقتال   الفصائل، وشعرت إسرائيل أن القطاع يتحول إلى        
 .اإلسرائيلية، الضربة االستباقية هي القرار الصحيح

 
 توقيت العدوان

دوان مهمة في حسابات الدول والجيوش ذلك ألن الحرب تتطلب األجواء المناسبة            مسألة توقيت الحرب أو الع    
إسـرائيل ال تشـذ عـن هـذه         . داخليا وخارجيا، والتي لها عالقة مباشرة بحشد الطاقات ودعم الناس والدول          

ة في هذا   وفيما يلي أسباب اختيار الهجوم على غز      . القاعدة، وال بد أنها عملت على تقييم التوقيت بحلوه ومره         
 :الوقت بشقيها الداخلي والخارجي

 األسباب الداخلية
 :وفق النظرية األمنية اإلسرائيلية، أرى أن الهجوم اإلسرائيلي جاء متأخرا وذلك لسببين هما: أوال
تقول النظرية األمنية اإلسرائيلية بأن على إسرائيل أن تدمر القوة المعادية قبل أنـى تمتلـك قـدرة                   - أ

فصـائل  . هذه هي فلسفة الحرب الوقائية أو االستباقية      . ئيل أو تؤثر على أمنها    تزعج إسرا عسكرية  
المقاومة الفلسطينية عملت على اإلعداد واالستعداد العسكري على مدى فترة من الزمن، ولـم تقـم                

 .إسرائيل إال ببعض االعتداءات الهامشية
 في الهجوم على غزة ألنهـا ال        السبب الثاني يعمل ضد السبب األول وهو أن إسرائيل بقيت مترددة           - ب

كانت الفصائل  . تعرف تماما ماذا لدى المقاومة الفلسطينية من قدرات سواء كانت تسليحية أو تكتيكية            
الفلسطينية عبارة عن كف مفتوح أمام أجهزة األمن اإلسرائيلية، لكن السـنوات األخيـرة شـهدت                

د أصاب قدرة إسرائيل التقليدية على      هذا مؤشر على خلل ق    .  الفلسطيني يتحوالت في الحرص األمن   
 .جمع المعلومات عن العرب

ترددت إسرائيل كثيرا قبل التهدئة األخيرة مع الفصائل الفلسطينية المقاومة في ضرب غزة، وقد الحـظ                : ثانيا
افقة وقد انتهت التهديدات بالمو   . المراقبون كثرة التهديدات اإلسرائيلية بالهجوم الكاسح دون أن يكون هناك فعل          

لكن يبدو أن إسرائيل قد رأت بأن التهدئة وفرت الوقت للفصائل الفلسـطينية وبالتحديـد     . الشفوية على التهدئة  
كـان  . حماس لتهريب المزيد من األسلحة ولتعزيز قدراتها التنظيمية والتكتيكية، فقررت الذهاب إلى الحـرب             

شروط التهدئة بتنفيذ غارات جوية عدة على       واضحا أن إسرائيل قد اتخذت قرار الحرب عندما قامت بتجاوز           
قتلت إسرائيل حوالي ثالثين فلسطينيا وهي تعلن أمام العالم بأنها ملتزمة بالتهدئة            . أهداف عسكرية في القطاع   

 .وعلى الجانب الفلسطيني أن يبقى ملتزما



ف األخرى بأن سيطرة حماس     بشأن تعثر المسيرة التفاوضة عن تقييم األطرا      لم يختلف التقييم اإلسرائيلي     : ثالثا
 .على القطاع كانت سببا رئيسيا

 األسباب الخارجية
 :تبرز خارجيا األسباب التالية

كانت المسيرة التفاوضية تسير بـبطء      . ضاقت بعض األنظمة العربية والسلطة الفلسطينية ذرعا بحماس       : أوال
شكلت حماس عقبة كبيـرة     . ية وإلى األبد  ولكن بسالسة، وكانت اآلمال كبيرة في االنتهاء من القضية الفلسطين         

، ومن حيث وقوع العرب في حرج كبير نتيجة الحصار ونتيجـة            من حيث أنها ليست شريكا في المفاوضات      
وقد أوضحت أعاله أن شركاء الحصـار أرادوا        . االعتقاالت الكبيرة في صفوف أنصارها في الضفة الغربية       

وواضح أن تهديد وزيرة خارجية إسـرائيل لحمـاس مـن           . ةوضعا جديدا تختفي فيه حماس وفصائل المقاوم      
 .القاهرة يعطي مؤشرا قويا على هذا التوجه العربي

ربما لعبت نتائج االنتخابات األمريكية دورا من حيث انحسار فكرة العولمة األمريكية التي يقودها بوش،               : ثانيا
ظنت إسرائيل أن الرئيس األمريكي الجديد      ربما  . وفتح الطريق أمام رؤية أمريكية أقل عنصرية وأخف تطرفا        

 .ال يريد أن يبدأ عهده في حرب على غزة، وفضلت أن تقوم بحربها قبل أن يغادر أبو الحروب البيت األبيض
ضعف في تحالف قوى االستقالل في المنطقة والتي تسمى قـوى           ترى إسرائيل أن حماس هي الحلقة األ      : ثالثا

 .مام حزب اهللا، فال مانع من أن تجرب عضالتها بفصائل المقاومة الفلسطينيةالممانعة، وإذا كانت قد عجزت أ
 االنتخابات اإلسرائيلية

صحيح أن شخصـية رئـيس      . ال أرى بأن االنتخابات اإلسرائيلية تدخل بقوة في المعايير األمنية اإلسرائيلية          
تي تصدر قرار الحرب وقرار السالم،      لعب دورا، والحكومة اإلسرائيلية في النهاية هي ال       إلسرائيلي ت الوزراء ا 

جيش إسرائيل ليس جيشا حزبيا، وال      . لكن األجهزة األمنية والجيش هي صاحبة اليد الطولى في اتخاذ القرار          
هو أداة بيد المصالح السياسية الفردية أو الفئوية، إنما تلعـب االنتخابـات اآلن دورا فـي حشـد األحـزاب                     

ألحزاب دعمها للحكومة اإلسرائيلية، وصفقت للحرب، وال مجال لحـزب          قدمت ا . اإلسرائيلية لصالح الحرب  
 .لكي يزايد على اآلخر في تأجيج المشاعر ودق الطبول

 :الخالصة
المتوقع هو توسـيع    . كانت الحملة العسكرية اإلسرائيلية متوقعة، وهي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في غزة            

 لكن مشكلة إسرائيل األساسية هي في صمود حماس والفصـائل           .الحرب لتكون برية، ولتطال قيادات سياسية     
الضغط على إسرائيل سيزداد من قبل حلفائها العرب، ومن قبل منظمات حقوق اإلنسان ووسـائل               . الفلسطينية

األنظمة العربية هي الحلقة األضعف التي على إسرائيل أن تراعيها في تقصير أمد             . اإلعالم إن طالت الحرب   
 . هي الحلقة التي ستقود إسرائيل إلى وقف الحرب دون تحقيق أهدافالحرب، وربما


