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 تمهيد

استغالاًل لالزمة التي تعيشها المنطقة العربية، وفى ظل مؤشرات صهيونية حقيقية لشن عدوان جديد على 

غزة، ومع استمرار دولة الكيان الصهيوني في انتهاج سياسة "األمن مقابل الغذاء" عماًل بنظرية سبق لها قطاع 

أن وضعتها لحصار غزة، بهدف الضغط على القطاع، وتركيع المقاومة الفلسطينية، فقد زادت هواجس 

قيام فصائل المقاومة الفلسطينيين من قيام دولة الكيان الصهيوني بشن حرٍب على قطاع غزة، خاصة بعد 

 .الفلسطينية بعروض عسكرية تهدف من خاللها إلى إيصال بعض الرسائل الخاصة لقادة الصهاينة

 ويستهدف هذا التقدير بيان مؤشرات الحرب، وسيناريوهاتها المتوقعة، وذلك على النحو التالي: 
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 :أواًل: مؤشرات الحرب

 القول باحتماالت نشوب حرب في غزة، ومن بينها:تعددت المؤشرات التي يستند إليها البعض في 

ـ تصريحات القيادي في حماس محمود الزهار بأن ليبرمان وزير الدفاع الصهيوني "بحاجة إلى قرصة اذن" بعد 0

 مطالبة األخير بضرورة تسليم حماس لسالحها.

الذي قابلة  سالحهاحماس ـ تصريحات ليبرمان بأنه لن يرفع الحصار عن قطاع غزة إال بعد أن ُتسلم حركة 6

 خط أحمر".لقيادي الحمساوي يحيي موسي النائب في البرلمان التشريعي بقوله، إن سالح المقاومة ردا من ا

 قطاع غزة.ـ تحذير وزارة الخارجية األمريكية لمواطنيها من مغادرة 3

م، ليتبع ذلك 6104غارة على قطاع غزة والتي اعتبرت األعنف منذ عام  01ـ قيام الطائرات اإلسرائيلية بشن 4

ساعة فقط قيام المقاومة الفلسطينية بإطالق النار على سفن صهيونية قبالة سواحل غزة، بعد أن  42بعد 

االولي التي تستهدف فيها المقاومة سفن صهيونية بعد وهي المحاولة اقتربت من سفن الصيد الفلسطينية، 

 م.6104 العدوان األخير

 غزة.ـ قيام المقاومة الفلسطينية بإسقاط طائرة صهيونية بدون طيار في شمال 5

 

 ثانيًا: كوابح وجوامح الحرب:

ـ قناعة الطرفين الصهيوني والمقاومة الفلسطينية بأن الحرب القادمة ال تقبل أنصاف الحلول بمعني 0

نب الجاستكون مدمرة على الطرفين؛ وإن كانت على غزة أكثر، نظرا لفارق القوي العسكرية بين الطرفين؛ إال أن 

 الصهيوني يعلم بأن مجتمعه الداخلي هو مجتمع ليس بمقدوره تحمل حروب لفترات طويلة.

ـ خشية المقاومة الفلسطينية أن تكون الحرب القادمة بمثابة الضربة القاسمة لها خاصة في ظل تقارب 6

 عربي إقليمي دولي واصطفاف إلى جانب الكيان الصهيوني.

لصهيوني "نتنياهو" من فشل الحرب، ونجاح المقاومة في الحاق خسائر فادحة ـ خشية رئيس وزراء الكيان ا3

 في ممتلكات وأرواح واقتصاد الصهاينة مما يطيح به في الحكم.

ـ األوضاع االجتماعية واالقتصادية بالغة الصعوبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، مما يقلل من قدرته 4

 على الصمود.

https://paltoday.ps/ar/post/278369/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://paltoday.ps/ar/post/278369/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://kofiapress.net/main/news/153824
http://kofiapress.net/main/news/153824
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/08/24/962247.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/08/24/962247.html
http://alresalah.ps/ar/post/146575/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://alresalah.ps/ar/post/146575/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://alresalah.ps/ar/post/146575/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.belarabinews.net/news/189268.html
http://www.belarabinews.net/news/189268.html
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تركي المساند لقطاع غزة، والرافض للهجمات الصهيونية على غزة وهذا ما تأكد من ـ استمرارية الموقف ال5

خالل تصريحات رئيس الوزراء التركي مؤخرا بعد قيام الطيران الصهيوني بقصف غزة. لذا تخشي دولة الكيان 

 تركيا.الصهيوني من توتر عالقاتها من جديد مع 

 وهنا تبرز مجموعة من االعتبارات التي يتم االستناد إليها في تفسير أسباب الرغبة الصهيونية في الحرب، منها:

ة لسطيني)أ( علم األجهزة األمنية الصهيونية أن الحصار المفروض على قطاع غزة لم يؤثر على قوة المقاومة الف

وأن قوتها آخذة في التنامي خاصة فيما يتعلق "باستراتيجية االنفاق" التي تتبعها المقاومة الفلسطينية 

والتي تتحدث التقارير عنها بأنها أصبحت أكثر عمقاً وأكثر طواًل، وهذا يعني إمكانية وصولها إلى مدن صهيونية 

 حدودية.

صالح الصهاينة خصوصا بعد تقاربهم مع مصر والذي وصل إلى )ب( أن التغيرات اإلقليمية الجارية تصب في 

حد االنسجام، وارتفاع نبرة عداء السلطة السياسية في مصر تجاه حركة حماس إضافة إلى نجاح الدبلوماسية 

 الصهيونية في تحقيق نجاحات في عالقاتها الدولية بعد انهاء خالفاتها مع تركيا وتقاربها القوي مع روسيا. 

ولة الكيان الصهيوني إعادة ترميم قوة الردع التي تزعزعت في الفترة السابقة إثر قوة المقاومة اآلخذة )ج( محا

 .بالصعود

)د( رغبة رئيس وزراء الكيان الصهيوني التغطية عن التهم الموجهة له بالفساد في ظل التحقيقات التي تجريها 

 اء رشاوي.الوزرتهم تلقي رئيس  الشرطة الصهيونية مع معاوني نتنياهو والتحقيق معهم في

 

 :ثالثًا: حماس والتصعيد المدروس

قد تجد المقاومة الفلسطينية بغزة نفسها تتجه نحو تصعيد مع االحتالل بشكل مدروس وهذا يرجع إلى عدة 

 أسباب، منها:

ـ سوء األوضاع االقتصادية بقطاع غزة الناجمة عن إغالق األنفاق بين مصر وغزة، ومحاولتها الهروب إلى األمام 0

 .خالل تصدير األزمة اتجاه دولة الكيان الصهيونيمن 

ـ محاولة تحريك ملف حصار غزة في ظل المتغيرات الدولية التي فرضت حالة من الصمت عما يتعرض له 6

القطاع، ومحاولة حركة حماس إثبات نفسها كالعب مهم على الساحة الفلسطينية، ال يمكن تجاوزها من خالل 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/08/160822_israel_turkey_gaza_recriminations
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/08/160822_israel_turkey_gaza_recriminations
http://akka.ps/2016/07/fbi-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A8/
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في ظل الحديث عن حراك مصري مكثف ومتزامن  .ئيس الفلسطيني محمود عباستمرير اتفاقية سالم مع الر

 مع عروض لمؤتمرات إقليمية برعاية مصر ومؤتمرات دولية برعاية فرنسا، مع مباركة أمريكية وتحفز روسي.

 م،6100وفي إطار هذه االعتبارات يمكن القول بزيادة احتمالية قيام حرب على غزة في النصف األول من عام 

 لعدة أسباب أهمها:

)أ( أن نتائج التحقيقات التي ُتجريها الشرطة الصهيونية قد تستغرق بعض الوقت، وفي الغالب قد تظهر مع 

بداية العام القادم، يمكن أن يعلن وقتها نتنياهو حربًا على غزة للتغطية على التهم الموجهة إليه، وهذا 

فقد اتبع هذا األسلوب من قبل "أولمرت" رئيس الوزراء األسلوب معهود على القادة الصهاينة السابقين 

 ألف دوالر. 011الصهيوني األسبق والذي وجه له اتهامات بتلقي رشوة مالية تقدر بـ 

)ب( انتظار حركة حماس نتائج االنتخابات المحلية الداخلية )البلديات( والمزمع إجراؤها في شهر أكتوبر القادم، 

ات أكاديمية ومهنية مستقلة، ففي حال فشلت هذه القائمة بالفوز وبالتالي بعد أن اختارت الحركة شخصي

استمرار أعباء الحصار المفروض على غزة، ربما تجد حماس نفسها مضطرة لخوض غمار حرب جديدة تحافظ 

 بها على كيانها كرقم مهم في المعادلة الفلسطينية.

التوقيت، بهدف أن يستخدمها السيسي كدعاية )ج( إقليميا قد ترغب مصر أن تكون الحرب في غزة بهذا 

انتخابية له، ففي حال نجاح الحرب في القضاء على سيطرة حماس على غزة، سيقدم السيسي نفسه، داخليا 

 وإقليمًيا، بأنه ُمخلص إسرائيل والعالم من آخر المعاقل المحصنة لإلخوان المسلمين. 

 

 سيناريوهات الحرب القادمةرابعًا: 

 :محددة المدةالسيناريو األول: حرب تحريكيه 

م، بمعني اشتباكات محدودة وأليام معدودة قد 6106وهي حرب قد تشبه إلى حد كبير ما شهده قطاع غزة عام 

سري المختطفين رغبة صهيونية وحمساوية لتحريك ملف األ هاأيام فقط، ويكون الهدف من عدةال تزيد عن 

رغبة حماس في تحقيق صفقة تبادل ترفع من أسهم المقاومة الفلسطينية  أولدي المقاومة الفلسطينية، 

لدي عامة الشعب، هذا إلى جانب تسليط الضوء على معاناة قطاع غزة المتفاقمة والتي اختفي الحديث عنها 

حداث اإلقليمية المتسارعة، وقد يكون هذا السيناريو هو ما تفضله حماس والكيان في ظلل الحديث عن األ

 هيوني.الص
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 :م6104حرب ل مماثلةالسيناريو الثاني: حرب 

بمعني حرب "مدمرة" تهدف إلى  أسوأفي ظل وجود ليبرمان وزيرا للدفاع الصهيوني، فقد تميل األمور إلى ما هو 

ف براج السكنية بهدالتأثير على حركة حماس تحديدا والضغط عليها أكثر من خالل استهداف البني التحتية واأل

سري؛ وذلك من خالل المعاناة في غزة مما يجعل حماس مضطرة إلى تقديم تنازالت بشأن صفقة األتفاقم 

اته مؤسس ةالعودة إلى قطاع غزة وقيادبن تسمح حماس للسلطة الفلسطينية أ وأالتقليل من سقف مطالبها؛ 

 وتحديدا في معبر رفح.

 :احتالل غزةوالسيناريو الثالث: حرب تدميرية 

 :ل قطاع غزة بصورة كاملة يضعه الكيان الصهيوني أيضا في الحسبان وذلك يرجع إلىسيناريو احتال

بمعني قيام المقاومة بعمل نوعي كبير ، خشية الكيان الصهيوني من تصاعد مفاجئ في الفعل ورد الفعلـ 0

 ومفاجئ يحرج قادة الكيان الصهيوني فيدفعها التخاذ هذا السيناريو.

لألوضاع اإلقليمية الدموية التي تتفهم وتتقبل قتلى بأعداد كبيرة، وقد يكون ذلك مصحوبا  استغاللـ 6

 .بتشجيع وتمويل من بعض الدول العربية بهدف إنهاء سيطرة حماس على غزة

وصول كل من السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة الكيان الصهيوني، إلى اتفاقية سالم، يترتب عليه ـ 3

 .عقبة المعيقة في تطبيقه أال وهي المقاومة الفلسطينية في غزةضرورة إنهاء ال

جب اإلشارة إلى افتقار قطاع غزة للعمق االستراتيجي، لوقوعه ضمن مدى نيران وفي سياق هذا السيناريو ت

المدفعية الصهيونية، وهو أشبه ما يكون بمدينة محاصرة يمكن إسقاطه عبر اقتحامه عسكريا واحتالل مدنه، 

ن هذه الحرب قد تبدأ بحرب إعالمية صهيونية إلى أفرضيات الهجوم تشير والقوى المدافعة عنه.  وتدمير

قوية تقوم فيها بالطلب من المواطنين في غزة إخالء مناطق معينة بهدف رفع الغطاء عن الحماية الشعبية 

ذر بمذابح بشعة بحق ما قد ينمها ؤخالإلب للمقاومة. وقد يتبع ذلك قصف صهيوني عنيف للمناطق التي ُط

المواطنين الفلسطينيين، وبعد تكرار العملية أكثر من مرة، قد تقوم مصر بفتح حدودها للمواطنين في غزة 

 للهروب تجاه سيناء، وإقامة معسكرات إيواء لهم. 

لفت  علما ان هذا الوضع في حال حدوثه سيكون في مصلحة النظام المصري الحالي في عدة نقاط أهمها:

ى الالجئين اء اإلعالمية عن أوضاع مصر الداخلية المتردية اجتماعيا واقتصاديا، وتسليط الضوء علاألضو

قيام النظام المصري بابتزاز المجتمع الدولي بضرورة حصوله على مساعدات مالية ، والفلسطينيين في سيناء
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الفلسطينيين من المذابح نه منقذ أقد يظهر النظام المصري ب، وزمة الالجئين الفلسطينيينأالحتواء 

قد تترسخ عالقات النظام المصري الحالي مع الكيان الصهيوني أكثر في ، والصهيونية وبالتالي رفع شعبيته

 حال نجحت فكرة توطين فلسطينيين في سيناء عمال بمخطط غيورا ايالند.

 

 :خالصة

تهي تنوالحرب بالسيناريو األول بدأ تن ، وامكانبة أعلى الرغم من صعوبة ترجيج أي من السيناريوهات السابقة

، اقعهو األقرب للون السيناريو الثاني أال إلمعركة. ل المصاحبةو الثالث، نتيجة للمتغيرات أبالسيناريو الثاني 

ار ينهيمكن أن  ًاينظام نه ال يقاتل في غزة جيشًاأن الكيان الصهيوني يعلم تماما ب: أمهاوذلك لعدة أسباب أه

القضاء ، بالدرجة التي يصبح معها وعقيدتها القتالية ولوجياتهايلها أيد شعبيةمقاومة  يواجهوينتهي، بل 

ألف مقاتل فلسطيني من كافة الفصائل؛ خاصة  011مرا أقرب لالستحالة في ظل وجود ما يقارب أعلى المقاومة 

 .(1) ن تحملهاع يعجزفي ظل حروب ستكون معظمها تحت األرض. مما سيكبد الكيان الصهيوني خسائر 

 

                                  
 واالستراتيجية"اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية ( 1)


