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 سل عسكري امر  - عاموس هرئيل

 61/5/0206"هآرتس"، 
 

  – ضافية في غزةإالموافقة على هجمات بالجيش أوصى 
 دلكن المسؤولين يقولون إنها على وشك االستنفا

 
الموافقة على سلسلة هجمات على أهداف بأوصى الجيش اإلسرائيلي المستوى السياسي 

طالق النار. المجلس الوزاري إلـ"حماس" في قطاع غزة قبل بدء المفاوضات على وقف 
 يزال لدى الالمصغر سيعقد اليوم )األحد( جلسة للبحث في تطورات القتال. التقدير أنه 

مئات من الصواريخ القادرة على الوصول عدة ة المدى و "حماس" آالف الصواريخ القصير 
قامت بها "حماس"  يةمحاوالت هجوم ةإلى مركز البلد. كما أحبط الجيش اإلسرائيلي عد

 رات وطائرات من دون طيار.بواسطة مسي  

العمليات الهجومية توشك على  ن"هآرتس" اعترفوا بأ لـبعض الضباط الذين تحدثوا 
الذي جرى من خالله  ،الجمعة -بعد الهجوم الكبير ليل الخميسخصوصًا و ، داالستنفا

أثناء الهجوم ألقت في القطاع.  يتدمير منظومة األنفاق المتشعبة التابعة لـ"حماس" في شمال
 طنًا من القنابل. 051الطائرات قرابة 

و د في الجيش اإلسرائيلي من تعقيد الهجمات التي ستؤدي إلى مقتل مواطنين، أداز يالقلق 
نهاء القتال من إضافي تحققه "حماس" يجعل من الصعب على إسرائيل إنجاز عمالني من إ

حدث خاللها ترون أنه بقيت أيام معدودة للقتال، ويتوقعون أن ق. وفي الجيش يقد  موقع تفو  
 القدرة نمحاوالت اغتيال لمسؤولين رفيعي المستوى في "حماس". هناك قدر من الرضا ع

يومًا من القتال  51بـت الفعالة جدًا في األيام الخمسة الماضية، مقارنة العمليا تكثيف على
، وحتى اآلن ال تأييد في هيئة األركان العامة 2100 سنة في عملية الجرف الصامد في

 لعملية برية في القطاع.
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طالق نار إ"حماس" نقلت في األيام األخيرة رسائل إلى إسرائيل بهدف التوصل إلى وقف 
دير االتصاالت عناصر من تإسرائيل بأن الوقت لم ينضج لذلك بعد.  سريع. ردت

االستخبارات المصرية برئاسة وزير االستخبارات عباس كمال. قطر التي تتوسط دائمًا بين 
ي سيجري تاالتفاق ال تالطرفين في األحوال العادية ليست في الصورة هذه المرة. تفصيال

في نهاية  إليها للتفاهمات التي جرى التوصل هة كثيراً التوصل إليها في النهاية ستكون مشاب
 عملية الجرف الصامد.

ت معها عما استمرت العملية من المتوقع أن تواجه إسرائيل صعوبة إزاء الدول التي وق  طال
في المقابل  اتفاقات تطبيع في األشهر األخيرة: اإلمارات والبحرين والمغرب والسودان.

على األقل في المراحل األولى للعملية. رئيس  ،كية مستقرة ومتعاطفةاإلدارة األمير بالعالقة 
الشعبة السياسية في وزارة الدفاع كان موجودًا األسبوع الماضي في واشنطن والتقى كبار 

حاديث جرى التعبير األ خاللالمسؤولين في وزارة الدفاع والخارجية ومجلس األمن القومي. و 
 إلى استخدام القوة للدفاع عن مواطنيها.م كبير لحاجة إسرائيل عن تفه  

 
 محلل عسكري  - رون بن يشاي

 65/5/0206"يديعوت أحرونوت"، 
 

 العملية السرية الكبيرة في غزة،
 محدودة النتائج ،الهجوم على األنفاق الهجومية

 
في اليوم الخامس للمعركة في غزة يبدو أن الجيش اإلسرائيلي ينجح في تنفيذ خطته 

 ما االستراتيجية، لكن النتائج الحقيقية لها سنعرفها بعد عام أو عامين، بعد أن يتضح
محاولة منها  يألإذا كانت "حماس" ارتدعت وأن الشعب الفلسطيني سيدفع ثمنًا باهظًا 
 لمراكمة أرباح سياسية ودينية بواسطة مهاجمة إسرائيل واإلسرائيليين.

حيث يهاجم  ،ركة على أربع جبهات: الجبهة الغزيةوفي الواقع إسرائيل تخوض حاليًا مع
 نجازات معقولة. الجيش اإلسرائيلي والشاباك بحسب خطة مدروسة مسبقًا واإل
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الجبهة الداخلية اإلسرائيلية التي اشتعلت نتيجة تحريض الجناح الشمالي في الجبهة 
والشرطة اإلسالمية المتعلق بالخطر المزعوم المحدق بالمسجد األقصى، والشاباك 

 ينجحان ببطء في لجم وخفض ألسنة اللهب.

شعالها ويقوم الشاباك بكبح أعمال إفلسطينيون العلى جبهة الضفة الغربية التي يحاول 
استمرت اليوم على نار صغيرة. و يوم الجمعة  في ذكرى النكبة التي توسعتالشغب 

ة بحجم كبير في حزيران/يونيو يجماهير الشغب الد االشتباكات وأعمال ع تجد  ويجب توق  
 الحقًا.

لكن حزب هللا  - الجبهة الرابعة هي الجبهة الشمالية التي يحاول الفلسطينيون تسخينها
طالق الصواريخ من لبنان وسورية قام به إ. للمشاركة كبيرة حماسة ظهرال ي  

دو عناصر فلسطينيون، واختراق السياج الحدودي والهجوم أمس شارك فيه على ما يب
من حزب هللا، لكن كأفراد وليس بمبادرة من الحزب. في جميع األحوال الجيش 

رىء، لكن ليس في حالة مواجهة قتالية، ااإلسرائيلي على الجبهة الشمالية في حالة طو 
 ويمكن تسمية هذا الوضع بـ"التأهب للكبح".

 طالق الصواريخ؟إلماذا لم ينجحوا في وقف 
بالقدرات  ة. الجيش اإلسرائيلي نجح بصورة استثنائية في المس  األساس كما قلنا هو غز 

ضرب و األول مهاجمة كبار مسؤولي "حماس"  - القتالية لـ"حماس" على مستويين
لحاق ضرر فعلي بوسائل إلى ذلك إضيف أصواريخ. القذائف و النتاج إقدرتها على 

اق التي تتسلل إلى أراضي القتال والدفاع المركزية للحركة، أي األنفاق الهجومية واألنف
 إسرائيل.

حتى اآلن نجح الجيش في منع مفاجآت أعدتها "حماس" لمواجهة كبيرة، مثل هجوم 
غارة كوماندوس بحري على مناطق عسقالن وأشدود، إ رات مفخخة، بواسطة مسي  

 رات وغيرها.طالق مسي  ا  و 

طالق القذائف والصواريخ إالمجال الذي لم ينجح فيه الجيش كثيرًا، ويبقى مشكلة هو 
لى كبحه أو إالمستمر منذ خمسة أيام على التوالي، وحتى اآلن ال يوجد مؤشر واضح 

مواطنين في إسرائيل وج رح مئتان بنسب  01تراجع كمياته. نتيجة ذلك ق تل حتى اآلن 
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جراحهم متوسطة. بذلك نجحت "حماس" في  00منهم في حال حرجة و 6مختلفة، 
طالقها للمرة الثالثة اليوم ]السبت[ عشرات إصعيد الوعي، من خالل  نجاز علىإتحقيق 
 بما في ذلك تل أبيب وضواحيها. ،على وسط البلد خالصواري

في  ،لقذائف والصواريخاطالق "حماس" إيجد الجيش اإلسرائيلي صعوبة في معالجة 
ب وألن معظمها مخبأ تحت األرض ومن الصع ،طالقع مراكز اإلاألساس بسبب توز  

إلى حد ما، فهي محصنة ومحمية نسبيًا من  اً حتى عندما يكون مكانها معروف اكشفه
ذا لم ا  و  طالق موجودة في مالجىء محصنة،ن منصات اإلإالهجوم عليها. يمكن القول 

 صابة مباشرة فلديها فرص جيدة في الصمود.إب ص  ت  

ا. وفي الواقع طالق محصنة بواسطة أنفاق تؤدي إليهعادة تسليح منصات اإلإ أيضًا 
تجري من تحت األرض، والمنصة ترتفع هيدروليًا أو  خطالق الصواريإمعظم عمليات 

طالق الصاروخ، بعدها تنزل إلى يدويًا فوق األرض لفترة زمنية قصيرة مطلوبة إل
، 021حال معظم الراجمات من عيار  اً يضأ هن نسبيًا تحت األرض. هذها المحص  ئمخب

 األساسي على غالف غزة القريب من السياج الحدودي. التي تشكل مصدر النيران

قذيفة وصاروخ من  03111حو نقبل العملية كان لدى "حماس" والجهاد اإلسالمي معًا 
كل العيارات، بينها مئات الصواريخ ذات مدى يقدر على الوصول إلى وسط البلد 

 كمت خالل سنواتالضخمة التي ترا ةوربما الخضيرة. هذه الترسان ،ياانوحتى منطقة نت
ثلث هذه الصواريخ من  - صيبت جزئيًا، لكن لحسن حظنا وسوء حظ الغزيينأ  د مرت و 
 صابتأسقطت في داخل القطاع و  ،بينها صواريخ بعيدة المدى ،نتاج سيئةإنوعية 

والقبة الحديدية تعترض بنسبة نجاح عالية وغير  فلسطينيين أبرياء.و شبكة الكهرباء 
 حسنت.ت مسبوقة، وهي أيضاً 

 الهجوم الكبير على األنفاق
شارة إلى الهجوم الكبير لسالح الجو على شبكة األنفاق القتالية والدفاعية التي تجدر اإل

حفرتها "حماس" في القطاع. هذا الهجوم الذي وقع ليلة الخميس الجمعة استهدف 
نتظر جزء كبير من عناصرها في األنفاق وييوجد ضرب منظومة "حماس" القتالية التي 

األوامر للجيش اإلسرائيلي بالغزو البري للقطاع. لقد  صدرتمتى  - صدور األوامر
مبادرة ب. وكانت هذه الخطة 2121آب/أغسطس  30على الخطة وزير الدفاع في  وافق
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 اً وطبع ،من قائد منطقة الجنوب حينها هرتسي هليفي وقائد سالح الجو عميكام نوركين
 قائدًا لمنطقة الجنوب. لسابق إيال زامير الذي كان أيضاً رئيس األركان كوخافي ونائبه ا

وكانت النية حرمان "حماس" من قدرتها على محاربة قوات الجيش اإلسرائيلي داخل 
ون ويخطفون جنودًا ويعودون إلى مالقطاع من خالل األنفاق التي ينطلقون منها ويهاج

الرقيب هدار غولدين في عملية طف تل الرقيب أورون شاول وخ  األنفاق. هكذا مثاًل ق  
الجرف الصامد. كانت الفكرة قلب األمور على "حماس" رأسًا على عقب وتحويل 

 األنفاق القتالية داخل القطاع إلى مصيدة موت.

نجازات ئة األركان العامة أنه يمكن تحقيق اإليلكن في األيام األخيرة اعتقدوا في ه
ومن دون مناورة. لذلك كان يجب  ،ل بري المطلوبة في المعركة في غزة من دون دخو 

ة محدودة أكثر من العملية األصلية متعددذ العملية الكبيرة ضد األنفاق بأحجام نف  أن ت  
 المخطط لها. لكن المفعول يبدو خطرًا. 

رة طائرة ومسي   061مرت بقصف نحو "حماس" ال تسمح بالوصول إلى األنفاق التي د  
 ،"حماس" ال تسمح بتصوير معظم األماكن أن معة. كماتابعة لسالح الجو في يوم الج

وربما  ،وال بدخول طواقم المصورين إلى األنفاق التي يوجد في داخلها عشرات القتلى
  يزال فيها أحياء محاصرون.ال أيضاً 

وذلك عندما تحركت  - ذ هو خطة صغيرة تعتمد على الخداع واالستدراج والردف   ن   ما
لي ومدرعاته بالقرب من السياج وخلقت لدى "حماس" انطباعًا دبابات الجيش اإلسرائي

جهت وحينها و   ،ببداية هجوم بري. النشطاء الذين كانوا في األنفاق بدأوا بالخروج منها
 له في األصل. اً طليهم الضربة لكن بصورة محدودة أكثر مما كان مخطإ

لى المكان، حينها ن تسمح "حماس" لطواقم اإلنقاذ بالوصول إأسيمر وقت طويل قبل 
صيبت بها المنظومة القتالية لـ"حماس" أ  يمكن بالضبط معرفة الخسائر واألضرار التي 

مهاجمة منازل مسؤولين رفيعي  والجهاد اإلسالمي. في هذه األثناء يواصل سالح الجو
لى قادة القتال في "حماس" والجهاد وا   نذار إلى ساكنيها،إالمستوى بعد توجيه 

، تمامًا مثل امنازل تعود إليهعائالتهم لم يعد لدى  الذين األرض الموجودين تحت
اإلسرائيليين الذين تضررت منازلهم في عسقالن وسديروت ورامات غان. لقد ثبت في 

 ستخدم من قبل بمثل هذه الكثافة.لم ت   هالكن ،الماضي أن هذه األداة ناجعة
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صف األسبوع تتنتهي قبل منباالستناد إلى تقديرات مختلفة، فإن العملية في غزة لن 
كي  المقبل، لكن في الساحة الداخلية اإلسرائيلية وفي الضفة الغربية يجب أن ننتظر

تزال  النفهم إلى أين تتطور المعركة. في الساحة الدبلوماسية لنرى ماذا سيحدث الليلة 
 المسمى ،ج القابل للتلفو دعم، لكن يجب أن نتوقع أن هذا المنتالإسرائيل تحظى ب

 يمكن أن يزول ويتآكل في األيام المقبلة. ،الشرعية
 

 

 

 
 محلل سياسي - تسفي برئيل
 61/5/0206"هآرتس"، 

 
 صورة انتصار  في مواجهة "حماس"، إسرائيل تريد

 بداء مرونة في قضية القدسإلكنها ستضطر إلى 
 

  "خراجإنذارًا مستحياًل إلى إسرائيل تطلب فيه إقبل أقل من أسبوع وجهت "حماس 
ال   ،طالق سراح األسرى ا  قواتها من حرم المسجد األقصى، و   ستقصف القدس وا 

بالصواريخ. هذا الهجوم الذي وصفه نتنياهو بـ"تخطي الخط األحمر" قدم ذريعة 
مثل  . إن أهدافاً بصورة واضحة د أهدافهلهجوم شديد على قطاع غزة لم تحد  

تكن تحلم بها، ردًا على استعادة الردع أو توجيه ضربة موجعة إلى "حماس" لم 
 طالق الصواريخ، ال تقدم نقطة خروج من المعركة.إ
  ما هو عدد المنازل التي يجب على إسرائيل أن تدمرها؟ وما عدد المسؤولين الكبار

أن تقتلهم كي تستطيع إسرائيل تقديم صورة انتصار؟ هذه  في "حماس" الذين يجب
لها. حتى اآلن يبدو أن إسرائيل لم  األرقام مرتبطة بصورة كاملة بتحديد إسرائيل

 "كي   عالن االنتصار أو لـتجمع الحصة المطلوبة في نظرها من الدمار والقتل إل
اقتراحات  ،صرارا  بتهذيب و  ،الوعي". هذا هو السبب الذي من أجله تؤجل إسرائيل

تحاد ومن اال ،ومن الواليات المتحدة ،ومن قطر ،الوساطة اآلتية من مصر
مكانها االعتماد على الدعم الشامل الذي تحصل عليه إلى ما يبدو في األوروبي. ع
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الذي يؤيد حقها في الدفاع عن نفسها ويرى في ردها على  -من البيت األبيض
 طالق الصواريخ ردًا مدروسًا.إ
  ظهر قدرًا من رسال موفد أميركي خاص، فإن الرئيس جو بايدن ي  إوعلى الرغم من

أي طرف، وكل  إزاءبتصريحات حادة  دل  القتال. فهو لم ي  الالمباالة حيال استمرار 
هو قوله إنه "يتوقع ويأمل انتهاء الموضوع في أقرب  منهعليه ما أمكن الحصول 

منع اجتماعًا لمجلس األمن في األمم المتحدة  وقت من دون تأخير". بايدن أيضاً 
هذه أن بعلى الرغم من علمه  -بحجة أنه يمكن أن يضر بمساعي الوساطة

 المساعي ال يوجد لها عنوان حاليًا.
  ران حقيقة أن الرئيس األميركي جراهما بايدن مع نتنياهو ال يغي  أالحديثان اللذان

الفلسطيني عمومًا، -يتردد في تغطيس قدميه في المياه الموحلة للنزاع اإلسرائيلي
زبونه  خرى كي ال يورط نفسه إزاءمن بين أمور أ   ،وفي المعركة األخيرة خصوصاً 

في القدس الذي يحرص على تذكيره بأن إسرائيل تستطيع أن تفعل ما تشاء للدفاع 
 حتى لو لم يعجب هذا واشنطن. -سواء كان المقصود غزة أو إيران - عن نفسها

 تكتفي اإلدارة األميركية في هذه المرحلة بمحادثات مع رؤساء الدول المعنية- 
طالق إمارات من أجل التوصل إلى وقف األردن ، السعودية واإل ،إسرائيل، مصر

مساعي  هأو على األقل توج   ،نار. في ضوء غياب سياسة أميركية فاعلة تفرض
الوساطة، بقيت قناة التحاور على المستوى اإلقليمي التي تتركز في األساس على 

ومع نظرائهم  ،االتصاالت التي يجريها المبعوثون المصريون مع زعماء "حماس"
 غ القاهرة السعودية واإلمارات بمستجدات مواقف إسرائيل و"حماس".تبل   .في إسرائيل

   ز االتصاالت التي مخطط التفاوض ال يختلف بصورة جوهرية عن ذلك الذي مي
رافقت عمليات الجيش اإلسرائيلي السابقة في غزة. وهو يتضمن المطالبة بوقف 

ها بعد المواجهات التي طالق النار والعودة إلى التفاهمات التي جرى التوصل إليإ
. لكن هذه المرة قررت مصر عدم 2102 سنة جرت على السياج الحدودي في

غالقه. في إبقاءه مفتوحًا وال تنوي التهديد بإنها ستواصل أغالق معبر رفح ويبدو إ 
 الوقت عينه تواصل إسرائيل السماح بعبور األموال الشهرية من قطر.

 الحركة على  ارصر إ ،فلسطينية وفي "حماس"باالستناد إلى مصادر في السلطة ال
 ،الطلب الذي يرمز - خراج قوات الجيش اإلسرائيلي من الحرم القدسيبإمطلبها 

نجاز المطلوب لتبرير عملياتها. عتبر هو اإلي   ،إلى سبب الهجوم وتنفيذه ،في نظرها
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الحرم القدسي هو القاسم المشترك الذي اعتمدت عليه "حماس" للحصول على دعم 
بما فيه العرب في إسرائيل. التحدي األساسي الذي يواجه  ،الجمهور العربي
الفصل بين العملية العسكرية في غزة بقناع إسرائيل إن اآلن هو يالوسطاء المصري

أي تحييد العامل الذي يوحد بين  ،وبين الحاجة إلى تهدئة التوتر في الحرم القدسي
 ماس".الجمهور اإلسالمي وبين المواجهة إزاء "ح

 هذا الفصل ضروري ليس فقط لفصل المفاوضات بشأن وقف  ،في رأي المصريين
لحرمان "حماس" من أن تكون  يديولوجية، بل أيضاً طالق النار عن دوافعه األإ

د أن إسرائيل تعتبر هذا شعلت القتال ملكًا لها. بي  أالمواجهات في القدس التي 
عتبر من سحاب إسرائيلي من الحرم سي  ألن أي ان ،لـ"حماس" الفصل تحديدًا تنازالً 

خرج المحتمل من هذه الحلقة المغلقة يكمن ربما في للحركة. الم   اً اآلن انتصار 
سرائيل، يجري فيها تحديد الترتيبات األمنية في الحرم مع  مفاوضات بين األردن وا 

 لمطلب "حماس". اً من دون أن يبدو هذا خضوع -انعم  
   مانات التي ستطلبها إسرائيل من "حماس"  من خرى تكمن في الضثمة صعوبة أ

اعتمدت على ضمانات ها أجل فترة طويلة من الهدوء. االتفاقات السابقة كل
ل اإلدارة المدنية في القطاع. هذه  وتعهدات مصرية بالمشاركة مع قطر كدولة تمو 
الضمانات لم تصمد في اختبار الحرم القدسي ووضعت مصر في موقع ضعف ال 

وفي الوقت عينه ال تستطيع  - قناع إسرائيل بكبح عملياتهاإطالقًا منه تستطيع ان
-ر أنها ال تؤيد النضال الفلسطينيمصر انتقاد "حماس"، خوفًا من أن تصو  
 اإلسالمي في الدفاع عن المسجد األقصى.

  نهاء ه ليس إلسرائيل شريك أفضل من مصر. أي مفاوضات إلنفسفي الوقت
الحرب تتطلب من إسرائيل مرونة في مواقفها إزاء القاهرة كي تستطيع هذه األخيرة 

نهاء المواجهة. مثل هذه المرونة ضروري ألن أي مخطط سيجري االتفاق عليه إ
ها تسقاط "حماس" بصفإال تريد  أو ،دراك أن إسرائيل ليست قادرةإسيعتمد على 

 الطرف الذي يدير الحياة في القطاع.
 ا هو الموقف المركزي لسياسة إسرائيل في المناطق، الذي يقوم عليه الفصل بين هذ

قامة الضفة الغربية وبين القدس وغزة، ويشكل جدارًا واقيًا ضد الضغط الدولي إل
دولة فلسطينية مستقلة. ما دام هذا الفصل هو سياسة دولة إسرائيل، فهو سيواصل 

 س".فرض االنحراف الذي يميز عالقتها بـ"حما
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 مدير معهد دراسات األمن القومي - مانويل تراختبرغ
 N12 ،61/5/0206لكتروني الموقع ال 

 
 خذي القرارات يغذي حلقة العداءلدى مت   اغياب استراتيجي

 
  تمر دولة إسرائيل بأيام صعبة مع تضافر غير مسبوق لحادث أمني مؤلم، مع أزمة

التي تتمدد ، و البلدات المختلطةسياسة وحكم مستمرة، واشتباكات عنيفة واسعة في 
 واسقط ذيندمنا من الضحايا الفي كل اتجاه. لقد فوجئنا بحجم األحداث وهولها وص  

م جر   اءها، واآلن نتساءل إلى أين سيقودنا ذلك. ال شك في أن جدول السنة قد 
مزيجًا متفجرًا من التواريخ والمناسبات المحملة بالمعاني والمشاعر القوية لكال 

شهر رمضان، يوم القدس، الحسم القريب بشأن العقارات موضوع  -الطرفين
 ح وغيرها.االخالف في حي الشيخ جر  

 أليفبين نهاية حكومة انتقالية وبين مسار معقد لت ،الفراغ في القيادة الناشىء 
خرى، قدم فرصة ذهبية لـ"حماس" التي يمكن وصفها بالالعب الذي يقود حكومة أ  

بعد  ،الجولة األمنية إزاء غزة قريباً  تهاءنباويفرض قواعد جديدة في المنطقة. نأمل 
 ،إلى بناها التحتية وقادتها - أن يوجه الجيش اإلسرائيلي ضربة قاسية إلى "حماس"

دي صليات الصواريخ على تل أبيب إلى أن أن تؤ بلوا م  أ وكالئها الذين إلى وأيضاً 
 نطلب مهلة من الوقت.

  في مرحلة معينة سيأتي يوم غد وسنستفيق مجددًا على نفس الواقع الخادع من
ومن الجمود والثبات وعدم الجدوى. ممنوع بأي طريقة قبول مثل  ،الهدوء الوهمي

مكان. من واجب هذا الوضع والعودة إلى نفس المسار اآللي الذي يقودنا إلى الال
طراف الطيف السياسي التفكير من جديد أخذي القرارات ونواب الجمهور من كل مت  

لمسألة الفلسطينية في االمشكالت العميقة في كل القطاعات. بدءًا من مواجهة في 
الجنوب والشرق من دون أوهام، وصواًل إلى مكانة العرب في إسرائيل في االقتصاد 

 سرائيلية.والمجتمع والسياسة اإل
 مثل الربط بين القدس  ،ضافة إلى المخاطر التي اشتدت في األحداث األخيرةباإل

 مؤشرات تبشر وغزة، وبين أقلية هائجة وسط العرب في إسرائيل، ظهرت أيضاً 
ن يبواقع مختلف واعد. على سبيل المثال كالم منصور عباس وزعماء عرب آخر 
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ع أغلبية المواطنين العرب في األيام تطل   دعوا )بالعربية( إلى تهدئة األجواء. كذلك
العادية إلى االندماج في االقتصاد والمجتمع. يتعين علينا أن نعزز بقدر المستطاع 

لتنظيمات إلى ايجابية، في الوقت الذي يوجه الجيش اإلسرائيلي هذه التوجهات اإل
خدم المسلحة في قطاع غزة ضربة مدمرة. في المقابل يجب على الشرطة أن تست

 عادة الهدوء إلى مدن إسرائيل.إ قوة مكثفة من أجل 
 وفي  ،وفي الحكومة ،ننتظر أن نسمع من زعماء الجمهور ومن ممثليه في الكنيست

عن مصدره،  يدين العنف الداخلي بغض النظر واضحاً  صوتاً  ،السلطات المحلية
 والعمل بحزم على قمعه.  

 

 باحثة في معهد هرتسليا المتعدد المجاالت - ليراز مرغليت
 61/5/0206"معاريف"، 

 
 عنصر المفاجأة: المعركة مع "حماس" لم نكن مستعدين لها

 
  ."إذا كان هناك كلمة واحدة تصف شعورنا في األيام األخيرة فهي كلمة "مفاجأة

أحرج  المعركة التي تدور في هذه األيام لم نكن مستعدين لها، وقد جرت في
 نا بالعودة إلى الحياة واستعادة العافيةأنا. تحديدًا بعد أن بدإلياألوقات بالنسبة 

يوقظنا على  اً فإذ بنا نتلقى جرس - الروتين الذي افتقدناه طوال السنة الماضيةو 
 الواقع الذي نجحنا في نسيانه.

 فة على طالق صواريخ بكثاإثنين لم تتوقف "حماس" عن مفاجأتنا. منذ مساء يوم اال
طالق صواريخ على القدس. هذا دليل على إومباشرة بعد ذلك ، غوش دان

 عوام"حماس" والجهاد اإلسالمي خالل األ بنت الالمباالة التي كنا نعيش فيها، بينما
ة عسكرية قادرة على ضرب قلب قو  ،منذ عملية الجرف الصامد ،الماضية ةالسبع

عاصمتها وقلبها االجتماعي والمالي الذي ال و  ،اس القدسإسرائيل. قلبها الحس  
 بيب.أيتزعزع تل 

  أحد األسئلة التي ط رحت هذا األسبوع كيف استطاعت "حماس" أخذنا على حين
الجيش اإلسرائيلي بالقدرة التي  لمغرة من دون أن نكون مستعدين. وكيف لم يع

راتية الجافة األخيرة. لكن ليست المعطيات االستخبا عوامطورتها "حماس" في األ
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هي التي يجب أن تقلقنا. المشكة األهم هي القدرة على استخالص الخالصات من 
 ،أو في شعبة االستخبارات ،المعطيات. من المحتمل أن يأتي أحد ما في الجيش
اس ميزة قت  لكن م قوة "حماس". أو في الشاباك، ويد عي أنهم كانوا على علم بتعاظ  

على استخالص تنبؤات من المعطيات النفسية من خالل قدرتها  االستخبارات
 ف خصومنا في األوضاع المختلفة.والشخصية تسمح لنا بمعرفة كيفية تصر  

 في حرب يوم الغفران وهذه هي المشكلة اليوم. في يوم  تقديرهذه كانت مشكلة ال
الغفران اعتقد الجيش اإلسرائيلي أن مصر لن تشن حربًا ألن ليس لديها قدرات 

ر قوة اإلرادة والحافز لدى أنور السادات وشعوره االستخبارات لم تقد  عسكرية. 
 %21بالهزيمة. لقد قام الجيش بتحليل عقالني للغاية على الرغم من أننا نعرف أن 

وفي المعركة الحالية يبدو أن  عتمد على المشاعر. هذه المرة أيضاً يتنا امن قرار 
 يزال الن الردع إ ماس" في غزة إال  م قوة "حر أنه على الرغم من تعاظ  الجيش قد  

بل  ،مًا في التقدير. ليس فقط "حماس" لم ترتدعجسي أً ، وكان هذا خطقائماً 
خ صدقيتها بصورة لم تصل إليها قبل اليوم. منذ بداية العملية ترس  استطاعت أن 

 تحقق بالكامل.كل تهديد من "حماس" 
 ن وضع سكان كلما تحس   أنه على ما يبدو تحرك الجيش وفق النظرية التي تقول

"حماس" أكثر استعدادًا  كلما كانتت ضائقتهم االقتصادية والصحية، غزة وخف  
للموافقة على تسوية وتهدئة بعيدة األجل مع إسرائيل. إسرائيل من جهتها معنية 

 يخرج الكل   ظ على "حماس" بصفتها الحاكم في غزة، وبذلك نصل إلى وضع  ابالحف
رت أن التخوف األكبر بالنسبة إلى "حماس" هو خسارة يل قد  رابحًا. إسرائ منه

ووفقًا لهذا المنطق، هناك مصلحة واضحة لـ"حماس" في  ،سيطرتها على القطاع
 ظ على السلطة.االتخفيف عن كاهل السكان والحف

  وفي األسبوع الماضي انهار المنطق في مكان آخر والواقع في مكانلكن المنطق ،
لى التحرك لم تأخذها إسرائيل إخرى تدفعها لدى "حماس" دوافع أ   تمامًا. لقد بدا أن

 في الحسبان.
 في الحرب على الوعي. في كل  أنها متأخرة أيضاً  الخطأ الثاني إلسرائيل هو

ما يجري تسويقه  هناك ما يجري على األرض، وهناك معركة هناك لعبة مزدوجة.
ترسلها. الرسائل تؤثر كثيرًا في  للجمهور. لسبب ما إسرائيل تتأخر في الرسائل التي

يتعلق بالمعركة الحالية. وزارة الدفاع األميركية  فيماالمقاربات والمواقف  وغص
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خرى ط له للدعاية وعمليات نفسية أ  ف الحرب النفسية بأنها "استخدام مخط  تعر  
آراء ومشاعر ومواقف وسلوكيات العدو بطريقة تساعد  هدفها األساسي التأثير في

 تحقيق الهدف الوطني."على 
 دراك الذي يتبلور مهم في صورة النصر ليس نتائج المعركة فعليًا بل المشاعر واإلال

طوال العملية. صحيح أن الكلمة األخيرة مهمة في هذه الحاالت، لكن صورة 
األحداث أن النصر من المهم أن نبنيها طوال المعركة. إن دماغنا مصنوع بطريقة 

أكثر بكثير من المعلومات الموضوعية، لذلك ال أهمية للنتائج العاطفية تؤثر فيه 
تم االستفادة منها في الوقت الفعلي تالموضوعية في معركة من هذا النوع ما لم 

لضرب معنويات الخصم ورفع معنوياتنا. الطريقة الصحيحة لذلك أن نبث مشاهد 
من التغطية  عن الوضع في غزة، والضغط على "حماس" لوقف العملية، والتقليل

 الكثيفة لما يجري في تل أبيب.
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 صدر حديثاً 
 

 الفن الفلسطيني المعاصر: األصول، القومية، الهوية
 

 روان شرف، غوردون هون ، بشير مخ ول ف:تألي
 عبد هللا أبو شرارة :ترجمة

 
 
 

 

 

 

 

 

 

قدم هذا الكتاب دراسة موسعة عن الفن الفلسطيني تنظر إلى تطور 
ممارسات الفنون المعاصرة من جانب نظري ونقدي، بصفتها جزءًا ال 
يتجزأ من فهم تشكيل وتمثيل الهوية الوطنية الفلسطينية. يعتمد 

الحديثة  الكتاب على نظريات تشكيل األمة وعالقتها بالدولة القومية
في إطار استعماري وما بعد استعماري، ويبحث بصورة خاصة، في 
العالقة الدقيقة بين الفن والقومية، إذ تؤدي فكرة المنشأ فيها دورًا مهمًا 
شكاليًا. ويعتبر الكتاب النكبة بمثابة الحدث التأسيسي للتاريخ  وا 

كما  الفلسطيني الحديث، ووصلة محورية في بناء الهوية الفلسطينية،
يعتبر "الشتات"، كمفهوم مؤسس للهوية الفلسطينية المعاصرة، أساسًا 
لفهم الثقافة الفلسطينية وتمثيالتها بشكل يتجاوب مع صيغة إدوارد 

 سعيد المتناقضة "تماسك التشتت".

يفكك الكتاب السرديات المتداولة في تأريخ الفن الفلسطيني والتي 
وفي المقابل يعتبر أن الفن  تبحث عن جذوره في القرن التاسع عشر،

الفلسطيني المعاصر يتمظهر من خالل تعدد الهويات والمرجعيات 
السياسية والفلسفية وعالقاتها المركبة تجاه سرديات الهوية وبناء 
األمة. كما يربط ما بين هذه األطروحات النقدية والنماذج التي تنتجها 

سطيني على تخطي العولمة في عالم الفن، ويعرض قدرة الفنان الفل
حدود القومية والتحليق في فضاءات عولمة الفن على الرغم من 

 غياب الدولة.
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