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 أوملرت وجغيير قوات الاشخباكسقوط  – 1448الفرقان معركة 
 

ٕلرا تت ل كانت  ٘اللذرتتْليااتصلرا تتْ إلالر  تتٔ تت،لت تتحلي٫تاللدتت ٖرلة قلرعٚي تت ٚتتاتاقليلةلتتصلنا٣تل التتتللجتتْإلالرائيتي لمٚل

ٖولل را ت لأ٢تاج ل ةت ل ٚاّقلراق٫اللل يااصلالانكماٝلرا  لأ٢اج لرعقا مصلراال٫ٛةنةصلفقلهتٔرلراوييةت لر  ت

ٖهاللم تتت  لاتتت لمتتت   لرارتتت ٖرلةت"لنقتتتْم ٖ قتتتصلراوقلةْمتتت"إٚتتت صلرا تتت لهٛتتتاللْالَحا تتتالالايتتتوح ل ٟتتت٫اإلالْ رنلت تتتحلرا٫

ٖرلةلةصل تتت ٕلراتتتٔ لرنُٔنتتت لر   يمتتتصلمٚل ٖر ٕ٘رتةتتتصلل تتتااق ٕراتتتا لرا ٖ تتتعلا، ٖرقللم ةتتتصللأ لن  رعقا متتتصلأ لذرتتت٨لرعقتتت

٘ ْلتلل ٖباقلر يي صلعالم ٖكيزلرا٧ ٖرلة قلارمت لل12هي9ل"إٚقا٩ليماٙ"لل ن ت لمت،لَّتي ليتيرقلر يتس٠لمٚل
ً
تاما

٘الل راي٢تتتي لالم تتتا٪ ٖرلة قلرعُو٫تتتعلاتتتْ لرعقا متتتصلراالٛتتت٫ةنةصلي٫تتتاللدتتت تتت لتتتتللر ي تتتْ لمٚل
ً
 لر  ةي تتتصللجً تتتا

ٖريتتتتلإٚتتتقا٩ليمتتتاٙلك٫ُتتتيال لع
ً
٘ تتتصلالمقا متتتصلل ٢تتتي  ٖك اٚتتتةصل رع آنتتتٔرجل"الرتتتاّلٞتتتااة٬"ل نتتتْميسلراونةتتتصلٚل

ٖرلة ق.  أ لحلاوًقة لأهْرالرارْ رنلمٚل

 

: خطة الحرب إلاسرائيلية على غزة 
ً
 م1448أوال

ّهالت حلرا ًيلآلا  9ر خ٫صلمٚل ٖريتلأٚاٚةصللإٔ   ٖرلةلةصلرا  ل ٦ر الر يس٠ل ٟمتلثحثصلم

رنةتتتي ل لفتتتقلمقتتتْماللالراةٕي
ً
ٖمتتتصلّ اةتتتا ٘اللمتتتو لَحا تتتالرٚتتتوُْر لأٚتتتي صلمً ٖكتتت ٖبصلاي تتتصلم ٖيلتتتصلل لتتتح9لن اةتتتٔل٦تتت رع

لفتتتقلرارتتتاا ل ٛتتتاللْالراوةتتتيقلراٛتتتك ةصل ر
ً
للجتتتة٨لل راق اجتتتتللكيتتتسلنتتتْميسر ٖر تتت لر   يمتتتصلرع ٧تتتولل رااٛتتتإي ع

ٖٗليتتاّالر   يمتتصلراالٛتت٫ةنةصلرع وُوتتصللكتتانلمتتللجةتت ل ل  لهلةتتصلل راكسكيتتزلت تتحلتملةتتاقلالادوةتتا ل را تت ل٪ااتت لأجتت

تتتتتٜلراقتتتتتيالراو اةٔمتتتتتصلرا تتتتت لن٣تتتتتْقلعًتتتتتا  قل ٖلراْرَلةتتتتتصل لمتتتتتللراتتتتتي٪  لراالٛتتتتت٫ة  ل"ٚتتتتترةْل٢تتتتتةا "لمٚت ٗ  تتتتت

 ٗ ٖتةصليماٙلفقلر  ك للكٔاكلرٚاللْراليالْلا ا ٖ٪صلراالٛت٫ةنةصلرالتيرإلال"ني ةت لا تس"لَتح للإٚقا٩لٞ راٟ

مكتتتتلل ٢تتتتا لجتتتتتتتل ٖلراتتتتٔ لم  ٘الللمتتتت ٖـلمْم تتتتصلدتتتت ٖ٪صلدتتتت ٖ تتتتاقلالٟتتتت ٦ٖتتتت لاتتتت لمْم تتتتصلت راق٣تتتتعلرار ةتتتتعلراتتتتٔ ل ر

٘ا.  "ملجاّالراٟاملص"ل  ك ليماٙلفقلي٫اللد

ٖرلةلةصلرا ت لراوا ت ٘الإلحلتْالم ا٪ لليةت ل ٢تل لراقتيرقلمٚل ٖيلصلرا انةص9لنقٛة لي٫اللد يت لراق٫تاللإلتحلرع

تت٫ ل ٕلمتتالمًتتْ لفتتقلرع تتا٪ لراٚي ٖر ٘رإلالراق٫تتالللت تتحلدتت ٘التتتللجتتالقلأاتت ٘ لٞتتما لدتت ٘الل يامتت لذرتت تت٬لمْم تتصلدتت  ٚ

ٖ لراتٔ ل٪تا ل تانةي ٜلل إاتحإلالراٛت انلمتللراوةتيقلَتح لتملةتاقلراق٣تعل راكسيةتتلراقٛت ٕ تٌلَ   مًا ظ  ل

ٖر اقل ٖلراال٫ٛةنةصللذرْلأنلن لنْميسلجةيتل لج  ٖرقلآ الٚل ٖرقلالايوح لَح لرارْ رن.تٟ   ٪ال

ٖ تتتت،ل ٖيلتتتتصلالي٢تتتتي لإلتتتتحليةتتتتاّرقلرعقا متتتتصلراالٛتتتت٫ةنةصل إٚتتتتقا٩ليمتتتتاٙلمتتتتللم ٖيلتتتتصلرا اا تتتتص9لهتتتتْ  لهتتتتٔإلرع رع

ٕتامتتتتصلّ اةتتتتصل ٘اللنًتتتت ل الراٛتتتتل٫صلراالٛتتتت٫ةنةصلإلتتتتحلي٫تتتتاللدتتتت ر  كتتتت لل  ٦تتتت،لراكسنسوتتتتاقلرا لالةتتتتصلالٛتتتتماطلذرتتتتّي

ٖنسواقلر  تلرا لائ  ٖ للفقلن ٖ كةصلل راٟ  الق٧ةصلراال٫ٛةنةص.ل أم

ٖـلمتتتلل ٕنقتتت لَحاتتت لمتتتالمقتتت ٗرإلالهتتتٔرلرارتتتْ رنلرعمتتت ئ ل راتتتٔ لر ٖرلة قلإ تتت ٖٗلاحيتتتوح لمٚل كتتتانلهتتتٔرلهتتتيلرا تتتْاللجتتت

٘ تتْلتتتللل2217 لل متتالم
ً
ٕاتتا لرعقا متتصلراالٛتت٫ةنةصلل4345ٞتت ةْر للإ لأنتت ل ٟتتتلفتتقلنًقةقتت لذرتتْلرٚتتومانصل

ً
ٖ ًتتا ا
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ٖرلة قلراتتتتتٔ ليتتتتتا   تتتتتت يتتتتتتسالفتتتتتقلراو٣تتتتتْ لاقتتتتتيرقلر يتتتتتس٠لمٚل  لراي٢تتتتتي لإلتتتتتحلأهتتتتتتْراليةي تتتتتصلاو اةتتتتتٔلم٫ًانتتتتت لَل

.
ً
ل اير

ً
ٖر ل بً

ً
٦ٕا لأ

ً
٘الكامح ٖالت حلي٫اللد  الٛة٫

 

: موقف السلطة الوطىية الفلسطييية خالل العدوان
ً
 ثاهيا

لعييعلي يمصل ٛةيسللتمتا لرا ت لتقتْقلراومات تالَتح لراةتي لل  ل
ً
أ٢سولراال٫ٛةنةينلجُةوصلأمتلنتة ص

تت ٕر لنلل أّرنتتت ل ةتت لرارتتتْ رنل ٪ااوتت لجتتااييعلرااتتتٕي ل ٪تتح لرا تتتإللالرتتْ رنلمٚل ٖهتتالجمْم تتصل ٖرلة قللفتتتقلمق

ٕإلاتتتتللمتتتتّت لإ لإلتتتتحلن٣تتتترةْلّ رمتتتتصلرار تتتتعلفتتتتقلرع ٫قتتتتصللكمتتتتال٪ااوتتتت لمتتتتللرع ومتتتت،لراتتتتْ لقل ٖر  رتو تتتتسقلأنلرٚتتتتوم

  ٖ لت تحل٦ت
ً
ٖرلة قلجييتعلتْ رنت للمتكتْا ت ٘ر لالايتوح لمٚل ٕالنتي يسلر  مامتصلراْ اةتصلراوَْتلرارااتلمللأاتتلإات

ٖ للفتتقل لالايتتوح لت تتحلرعوظتتاه ٕلمتتللا تتّي ٕ تت،لر  ٣تتإلل أّرنتت لإ٪تتح لرا تتا ٘ ل ٦تتمانل الٟتترولراالٛتت٫ة  للتتت

ٕٗلذٟتر لل يتّْقلر   يمتصلأمتاكللم٣٣ُتصل ٘العالمور٥ٖلا لمتللم تا ٖبةصلرعورا٪اينلم،لي٫اللد را٧اصلراغ

ٖلرعتتْنةينل م رتت لالايو تتاجلمت،ليتتيرقلالايتتوح ٕ تت،لرارلتت لراالٛتت٫ة  ل قتت٬لاوظتاه ٖقلت تحل  ل رعٛتتوي٪ ينلل أ٢تت

ٖكاقلراٟروةص. ٖكصليماٙلفقلراوً ٕكصلي لعٟا  َح لالاتو٣اماقلل ياا لّ نلأ لظ ٕي

 

: أداء املقاومة خالل العدوان إلاسرائيلي على قطاع غزة عام 
ً
 1442-1448ثالثا

 ٘ ٖكصليماٙلت حلي٫اللدت ٖالي الذرتْلأيتْر لالانقٛتا لرا ت ل يرت لفتقلرٚوااّقلرعقا مصلراال٫ٛةنةصلمللٚة٫

تتالتل1556مياةتتيلل23 ٖيلتتصلرن٫تتح لم متتصلالمقا متتصلراالٛتت٫ةنةصلل أ٢تتوٌله تتاجلٚتت ياصلا قتتتلراٚي رتتْلم
 
لل را تت ل 

٢ٕتتتْهالمتتتلليتتتيرقلالايتتتوح ل متتتللثتتت لرٚتتتاللْر  الكمتتتالكتتتانلمًتتتْ لَتتتح ل ٘اللّ نلأنلمتتتو ل راقوااةتتتصلإلتتتحلي٫تتتاللدتتت

ونٛتتة للم تت لجتتتينلراٛتتل٫صلراالٛتت٫ةنةصل الايتتوح لكتتانلهٛتتاه لفتتقلنتتتْميسلرااكتتسالمتتاليوتتتلالانقٛتتا لل  وتتْ لأنلرا

لاْ اتتصل
ً
لرٚتتكسرنة ةا

ً
ل رارمتتتلت تتحلر٦تتراالرعقا متتصلرعٛتتي صلرا تت لجانتت ل ٟتت تلتلْمتتْر

ً
ل ٟتتسيا

ً
ٚتتحطلرعقا متتصلٞتتسيا

 الايوح .ل

ٕرقلرعقا متتتصلراالٛتتت٫ةنةصلفتتتتقلنلتتتكلرااكتتتتسالمتتتللَتتتح لراو٣تتتتْ لالرم ليتتتتْ ٖقلنوتتتتالالن٫تتتٕي ٖ صلكمتتتالظ تتت لةتتتصلرارٛتتتتك

٘الفتتتتقل ٖرلة قلت تتتتحلي٫تتتتاللدتتتت تتتت ٢ٖتتتتا١ل1557ّهٛتتتتم سلل16اييتتتتس٠لمٚل لل راتتتتٔ لأ٪لتتتت لتلللتتتتالالايتتتتوح لجتتتتتتل تملةتتتتصلرا

.)  رع٣وـي

ٖرقل تتتتوايةصلرا تتت لرٚتتتاللْالمتتتللَحا تتتالمرظتتت لمقتتت ٖبصلالٚا ٖرلة قلفتتتقلرا٧تتت تتت ٕدتتت لرعاااتتت الرا تتت ليقق تتتالر يتتتس٠لمٚل

٘الإ   ٖقلمتتْ لرٚتتورْرّهالعيرا تتصلهتتٔرلرارتتْ رنللر   يمتتصل ميريتت،لرعقا متتصلراالٛتت٫ةنةصلفتتقلدتت أنلرعقا متتصلأظ تت

لاتت م٬ل
ً
ٖٕقلرعيرا تتصل  قتتا ٘الل يتت ٖ ٥لت تتحلدتت ٖرلة قلرعاتت تت ٕلمٚل ٕدتت لملم انتتاقلراةٛتتة٫صلرعوايتتصلفتتقلظتتتلر  ٣تتا

ٖ ٥لمللَح لآلا  9 ٖ الرعةْرنلرعا  يوالقلمحل لظ

٘الل را تتتتتت لرٚتتتتتتال2 لدتتتتتت ٖرلةلةصلفتتتتتتقليتتتتتتّْ  تتتتتت ٕ اقلالمتتتتتتْنلمٚل ٖرلة قل.لراق٣تتتتتتعلرا٣تتتتتتا تتتتتت رقلر يتتتتتتس٠لمٚل لْ  ليٟتتتتتتّي

  راو مراقلراٛك ةصلّرَتلرعٛوي٪ اقلرعًآمصلالق٫ال.
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٘ تتصلالمةتتْرنلمتتللَتتح لن٣ُتتة٤لا تتتلي٫تتاللمتتالمكاةتت لمتتللرعقتتانلينل راتتْت لرالياٛتت  ل1 ٖك ٕال لم .ل ٟتتكةتلإّر

ٖيلتتصلي ٘ال يتتا لذر ٘لتتصلي٫تتاللدتت ٖرلة قلجوقٛتتة ل ن  تت ٕلفتتقليتتا ليتتا لر يتتس٠لمٚل ٖكتتصلراتتٔ لمًومتتتلر  ٣تتا ٖ تتصلر  

  راو قت.

ٖلر خ تتتتاّ لرعميهتتتتصل لناتتتتا ل2 ٖـلرار٣تتتتاجاق(لمتتتتللَتتتتح لياتتتت .لن٧ًتتتتيسلل٥ٕلاتتتتوحل لرارملةتتتتاقلرار٣تتتتاجةصل يتتتت

ٖلفقل٢اي  . ٕلمللر خٛال   را  ل ٛاتْلفقلالااوااالت حلرارْ ل م اامو ل إمقاللأك سليْ

ٕ ِلل هتتتتيل3 ا٢تتتتصلرا٣تتتتير ٖلَ  ٖلجتتتتاقلمقتتتت٨لم تتتتي،لر   يمتتتتصل.لرتومتتتتاّلراو٣تتتتنة،لرعً تتتتقلاتتتتور٨لأنتتتتيرللراتتتتَٔال أمتتتت

ٖرلةلةص.  مٚل

ٕرالتتتصلأ لأكيتتتسلاييتتتس٠ل4 ٖ لأ لنتتتْميسلآاةتتصلأ لم ميتتتتصل .لرانٛتتاةاقل ل ُتتتاٍل لاغتتتا لرا تتت لمتتللٞتتت  لالي٫تتت،لرا٫تتت

ٖرلة ق.  مٚل

ٗ لر خااةتتصلمتتللراٛتت انل را تت ل5 ٖرلة قلإلتتحلذرتت٨لرع تتا تت ٕروليتتيرقلر يتتس٠لمٚل ٖر دتتصلرعةْرنةتتصلمتتللَتتح لرٚتتوْ .لرع

ٖ صلنتت لناُةُ ٖلذٟتت ٖ وتتصلل ن  تت لرعقا متتصلفتتقلٓاتتكل يققتت لَٛتتال تتتواجلمر تت لمتتللمٛتتا اقلي لل الٞا
ً
 تتالمٛتتوقا

ٖرلة ق.   ماّمصل مر ي صلفقل٢ايالر يس٠لمٚل

ٖإل6 ٕبكتت لتملةتتاقلراقت ٤ليٛتتاجاقلاتتس٠لالايتتوح ل راتٔ ل ٟتتتلفتتقلنقتتْم .لراقت ٤لمتتللمٛتتا اقلذرةتْا9ل قتتْلأ

ٖ ٌ.لم  لاور٨لرع ا٪ لرا  لنيدتلبلالل يْلأ ير   لفقل٢اي  لأكيسلمللإ٢اجصلجينليوةتل ا

 

: اوسحاب الجيش إلاسرائيلي
ً
 رابعا

لإلتحلإٚتقا٩ليمتاٙل
ً
ٖنالٚتاجقا ٘ال راتٔ لدلتْالكمتالأٞت ٖرلة قلفقلمير٢لصلتْ رن لت حلي٫اللدت  ٟتلر يس٠لمٚل

ٕنكواللتتتالجًتتت لراالٛتتت ٕٗلرا تتت لر لالم تتتا
ً
ٖرلةت"لرنوقتتتاّرقلّ اةتتتصللنتة تتتص ٫ةنةينلتتتتللٚتتتْالر  كتتت لل قتتتْل را تتت ل"إٚتتت

ٖ تتتتتتتتحل نتتتتتتتتْميسلراونةتتتتتتتتصلالايو٣تتتتتتتتاّمصل ر  ةانةتتتتتتتتصلاغااوةتتتتتتتتصل ٕناتتتتتتتتاللأتتتتتتتتتْرّلراٟتتتتتتتت ْرإلال ر ي آلام تتتتتتتتينلفتتتتتتتتقلجةتتتتتتتتيتل لذرتتتتتتتتْلر

ٖرلة قل تت متتصللذرتتْلأنلهتْ لر يتتس٠لمٚل ٘الل يتتا قلرامتز طلر يمتتاققلمتتللرع تا٪ لر  ّْ  راالٛت٫ةنةينلفتتقلي٫تاللدتت

ٖرإلاليايلص. ٗا  ل ييا الإلحلص   م ا

تتتتتكسرنة ةصل را تتتتت لكانتتتتت لمي٦تتتتت،لاتتتتتْ لجتتتتتينلراقةتتتتتاّالراٛةاٚتتتتتةصلاتتتتت لمًقتتتتت لالايتتتتتوح لأ لهتتتتتْالمتتتتتلل أهْر تتتتت لالٚا

ٖالراارلةتتتصلت تتتحل ٖريل تتتالراتتت ح لل يتتتْل قتتتْلر يتتتس٠لراٛتتتة٫ ٖـلجم ٖ صل را تتت لنير قتتت لت تتتحلج تتتاإلال٫َتتتصلر  تتت  رارٛتتتك

ل
ً
ل٢تتتلوا

ً
ٕٚتتتا ل يا

ً
لرعقا متتتصل را تتت ل ياتتت لنتتتْر ه لرعموتتتْلمتتتلل٢تتتمّي ٖلراالٛتتت٫ةنةينل٢تتتمّي ٘الذرتتتْلرنلأظ تتت ي٫تتتاللدتتت

ٕدتتت لالتتتْ اللتتتت ٖ صل رعاّمتتتصلل ٖلراةٟتتت ٘ تتتْلمتتتللر خٛتتتال ٖتةصلراالٛتتت٫ةنةصلل أ يرتتت لفتتتقل٢تتتايالالايتتتوح لرع للراٟتتت
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ٖل ٖلمتتللم تتام ٘اللل1558فتتقلراٛتتاذ،لتٟتت لمتتللي٫تتاللدتت
ً
لأياّمتتا

ً
ٖق"لر اتت اجا لأ عتت ٖرلة قل"إدلتتّي تت ٕرإلالمٚل ٕلتتسٜلراتتٗي أتلتتلل

ٖ ٩لأ لنااهمتتتاق لَلتتتعلهتتتٔرلالا اتتت اـلرارْمتتتْلمتتتللراتٛتتتا  قل را تتت للّ نلٞتتت
ً
ٕكتتتا ٖبةتتتصللنا تتتا٪صلّ اةتتتصلأ لت أ لٚ 

ٖكتتتتتصل لإلتتتتتحلالاتوقتتتتتا لت تتتتتحلٓمتتتتت لرااٛتتتتتاّلر   تتتتتيم ل  ٟتتتتتل لفتتتتتقليٛتتتتت لمر
ً
أ٪ايتتتتت لجتتتتت لتتتتتتللٚتتتتتْالر  كتتتتت لل ٢تتتتتي 

." ٢ٖا١لرع٣وـي  "را
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