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 وقف لن يكون هناكمسؤول إسرائيلي: 

 إلطالق النار قبل يوم الخميس
 

 71/5/0207"يديعوت أحرونوت"، 
 

رس األسوار" ستستمر اثنين بأن عملية "حصّرح مصدر إسرائيلي رفيع المستوى مساء اال
ولن يكون هناك وقف إلطالق النار قبل يوم الخميس. يأتي هذا الكالم على خلفية 

في الواليات المتحدة  الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطيالضغوطات المتزايدة من جانب 
، وفي انتظار انعقاد الجمعية العمومية لألمم المتحدة يوم الخميس المقبل لمناقشة األميركية

الوضع في غزة، والتي من المنتظر أن تدين إسرائيل. وكان الرئيس بايدن تحدث هذا 
 لمرة الثالثة.المساء مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ل

في المقابل، لم يأت رئيس األركان أفيف كوخافي، الذي تحدث مع رؤساء السلطات 
المحلية، على ذكر نهاية العملية. ومما قاله كوخافي: "سنصّعد هجماتنا ونواصل المضي 

أيام في اتجاه  8قدمًا ولن نتوقف." وتابع: "أخطأت "حماس" عندما أطلقت النار قبل 
ر في أن هذا ما سيحدث. لقد فوجئت "حماس" من القوة، ومن األساليب، القدس، ولم تفك

 ومن اإلنجازات، وهي تلقت اآلن ضربة قاسية جدًا. العملية ستستمر بقدر الحاجة إليها."

وقال مسؤول رفيع المستوى في القدس: "سنواصل العملية حتى يصبح واضحًا أن التوازن قد 
قبل أن تتحرك ضدنا." يأتي هذا الكالم على الرغم من تغير، و"حماس" ستندم وتفكر مرتين 

تبلُّغ القدس إشارات تدل على أن صبر المجتمع الدولي بدأ ينفد، وكذلك واشنطن. وعلى 
 الرغم من اعتراف إسرائيل بذلك فإنها مصرة على أن القتال سيستمر بضعة أيام.

تقدير الوضع، ووافقت   من جهته قال نتنياهو إن العملية مستمرة، وأضاف: "انتهيت من
على خطط عمالنية مع وزير الدفاع ورئيس األركان ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس 
مجلس األمن القومي. واألوامر هي االستمرار في ضرب أهداف اإلرهاب. لقد قام الجيش 

مي، وهاجم اإلسرائيلي بهذه المهمة بصورة جيدة، واليوم اغتال قائدًا كبيرًا في الجهاد اإلسال
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لـ"حماس"، ونواصل ضرب األنفاق تحت األرض "مترو حماس"، وهناك  تابعة بحريةة فرق
 ف أ خرى. سنواصل العمل حتى نعيد الهدوء واألمن إلى جميع سكان إسرائيل."اأهد

وعلى صعيد الدعم الدولي إلسرائيل قال مصدر رفيع المستوى في القدس: "ما زال هناك 
ل عدة أيام. لكن الضغط بدأ. هناك ضغط متزايد على بايدن من دعم دولي لمواصلة القتا

جانب الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، وهم يريدون منه أن يطلب من إسرائيل وقفًا 
فوريًا إلطالق النار. حتى هذه اللحظة لم يستجب بايدن لطلبهم." وفي تقدير المصدر أن 

نار إدخال مكونات أ خرى باإلضافة إلى إطالق الوقف األميركيين سيحاولون في مفاوضات 
غزة، مثل الوضع في حرم المسجد األقصى والمحافظة على الوضع القائم، وكذلك الوضع 
في حي الشيخ جّراح. إسرائيل ستعارض ذلك وستطالب من جهتها باستعادة األسرى 

 والمفقودين في أي تسوية لوقف إطالق النار في غزة.
 

 صواريخ من لبنان والجيش اإلسرائيلي يرد بقصف مدفعي  6إطالق 
 

 71/5/0207"هآرتس"، 
 

أ طلقت االثنين/ الثالثاء ذكر الجيش اإلسرائيلي أنه قرابة الساعة الحادية عشرة والربع مساء 
صواريخ من لبنان سقطت في األراضي اللبنانية بالقرب من الحدود. في أعقاب ذلك  6

اإلنذار في منطقة الحدود وأ عطيت األوامر بفتح المالجىء في الجليل. ورّد أ طلقت صفارات 
الجيش بقصف مدفعي على مصادر إطالق الصواريخ. وحتى اآلن لم يعلن أي تنظيم 

 مسؤوليته عن القصف.

سبق ذلك إطالق صفارات اإلنذار في كيبوتس مسغاف عام القريب من المطلة، وط لب من 
في منازلهم. وتحدث سكان المنطقة عن سماعهم أصوات انفجارات سكان الكيبوتس البقاء 

 لم ي عرف مصدرها، وأعلن الناطق بلسان الجيش أنه يجري التحقق من األمر.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا هو ثالث إطالق نار تتعرض له إسرائيل من لبنان وسورية في 
اضي السورية في اتجاه صواريخ من األر  3األسبوع األخير. في يوم الجمعة أ طلقت 

األراضي اإلسرائيلية. إثنان انفجرا في أرض مفتوحة جنوبي هضبة الجوالن، والثالث انفجر 
 في داخل األراضي السورية. 
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صواريخ من لبنان في اتجاه الجليل الغربي وسقطت في البحر، ولم  3قبلها بيوم أ طلقت 
أن تنظيمات فلسطينية هي وراء تتسبب بوقوع إصابات أو أضرار. جهات فلسطينية ذكرت 

 القصف.
 

 في اليوم التاسع للقتال المعركة دخلت مرحلة : تقرير
 واستمرار القتال ينطوي على مخاطر ارتكاب أخطاء تخبُّط

 
 71/5/0207"هآرتس"، 

 
: في بداية اليوم التاسع، دخلت المعركة ]كتب المحلل العسكري للصحيفة عاموس هرئيل[

في مرحلة تخبُّط. رسميًا يقدمون لنا الصورة التالية: الجيش سيواصل  بين إسرائيل و"حماس"
هجومه بقدر الحاجة ولديه قائمة طويلة من األهداف التي ينوي قصفها في قطاع غزة، 
سرائيل ترفض البحث في ذلك ألن  "حماس" تتوسل للحصول على وقف إلطالق النار، وا 

 لديها ما تفعله في غزة.

تلفة تمامًا. هناك دائمًا أهداف إضافية لمهاجمتها، لكن في الجيش في الواقع الظروف مخ
يرون أنهم وصلوا إلى مرحلة انخفاض في الحصيلة، وأن اإلنجاز التكتيكي المتراكم ال يفيد 
سرائيل ستكون سعيدة بإنهاء القتال ألن العمليات  بالضرورة في تغيير نتائج المعركة. وا 

ها إنجازه، وهي غير معنية بالدخول برًا إلى أراضي العمالنية حققت معظم ما ط لب من
القطاع. المجهول األساسي هو "حماس" ألنه ليس من الواضح بتاتًا ما إذا كان زعماؤها 

 بلوروا موقفًا موحدًا من مسألة وقف إطالق النار.

لقد حقق الجيش بضعة نجاحات ضد "حماس". التحول األبرز هو ضرب الثقة بالنفس التي 
ها الحركة من قادتها، وصواًل إلى نشطائها العاديين، من شبكة األنفاق تحت األرض استمدت

المحفورة تحت المباني والطرقات في غزة. االستخبارات الدقيقة والقدرة التي طورها سالح 
الجو اإلسرائيلي في استخدام قنابل ثقيلة تقدر على الوصول إلى ما تحت األرض، زعزعت 

 نفاق مكان ممن.إحساس "حماس" بأن األ
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ّجلت في ضرب خاليا م طلقي الصواريخ، ومواقع إنتاج السالح، واغتيال  إنجازات أ خرى س 
أسابيع  7مسؤولين كبار في "حماس" والجهاد اإلسالمي. وأسبوع من القتال هذه المرة يوازي 

 .2104من القتال في عملية الجرف الصامد في سنة 

األساسية. إسرائيل ذهبت )أو انجرت وراء "حماس"( إلى لكن هذا كله ال يغير الصورة 
معركة هدفها الردع وليس الحسم. واألمل بأن المزيد من الهجمات المفاجئة واالغتياالت 
المؤلمة ستحسن بصورة جوهرية ميزان الردع وستطيل الفترة الزمنية التي ستحتاج إليها غزة 

 ر التي ينطوي عليها استمرار القتال.حتى المعركة المقبلةـ لكن هذا ال يلغي المخاط

عاجاًل أم مجاًل سيحدث خطأ ما. إّما أن تسجل "حماس" إنجازًا هجوميًا مفاجئًا يزعزع 
ّما يجري خطف جندي إسرائيلي، أو يرتكب الجيش خطأ  معنويات الجمهور اإلسرائيلي، وا 

ًا. حتى اآلن عدد يؤدي إلى قتل العديد من المواطنين الفلسطينيين ويثير انتقادًا دولي
المدنيين الذين ق تلوا يرتفع بشدة. في بداية القصف كانت نسبة القتلى بين النشطاء مقارنة 
بالمدنيين أربعة نشطاء مقابل مدني واحد. اآلن، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية التي 

 تنشر قائمة القتلى من النساء واألطفال، أصبحت النسبة واحد مقابل واحد.

يجة منتظرة ألن القتال مع التنظيمات المسلحة يجري داخل تجمعات سكانية مدنية. وهذه نت
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة اإلصابات بين المدنيين كلما تواصل القتال. وهذه األرقام تثير 
عدم االرتياح لدى عدد من الدول األوروبية، وأيضًا في وسائل اإلعالم، وفي اإلدارة 

 نغرس في الواليات المتحدة. األميركية، وفي الكو 
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 محلل عسكري  - عمير رابوبورت

 71/5/0207"مكور ريشون"، 
 

 نجاح العملية في غزة مرتبط
 ظهرها إسرائيلبالقوة التي ت  

 
  كان الجيش اإلسرائيلي على بعد خطوات  2119في منتصف كانون الثاني/يناير

مصبوب كانت عملية الرصاص المن انهيار سلطة "حماس" في قطاع غزة. حينها 
إلى  4 يتراوح بين هرضوع اً كيلومتر  44مساحته  بلغيفي ذروتها. قطاع غزة الذي 

تقريبًا ، 062تحركت الفرقة  ق ّسم إلى ثالثة أجزاء. في القطاع المركزي  اً كيلومتر  04
كيلومترات فقط  4المدرع ولواء غفعاتي كانا على بعد  014زعاج. اللواء إمن دون 

من مدينة غزة. والمظليون كانوا إلى الشمال منهم. الطريق إلى الساحل كانت 
 طالق النار واالنسحاب.إأحادي الجانب بوقف  اً عطي الجيش أمر أ  مفتوحة. حينها 

 بالقتال: "عامان فقط بعد  يقول مصدر أمني رفيع المستوى كان على عالقة وثيقة
بثمن ها سقاطإسيطرة "حماس" على قطاع غزة كانت محاصرة. كنا قادرين على 

غير باهظ، لكن غابي أشكنازي )رئيس األركان في تلك الفترة( لم يشأ ذلك، ويومف 
نت )قائد فرقة غزة( عارض قرار أشكنازي. المستوى السياسي لم يحاول غاال

 ، لكن التوصية بعدم احتالل كل غزة كان مالئمًا له."الدخول في جدال مع الجيش
 استكملتها  هذه هكذا كانت تبدو األمور في أعين العسكريين يومها. وجهة النظر

وزيرة الخارجية خالل فترة الرصاص المصبوب تسيبي ليفني، التي اّدعت أن وزير 
نسيق مع وقف العملية من جانب واحد، بالتلالدفاع إيهود باراك هو الذي سعى 

 مصر، ومن وراء ظهر رئيس الحكومة إيهود أولمرت.
 2119 سنة على أي حال السياسة غير الواضحة إلسرائيل إزاء "حماس" في 

تحولت مع السنوات إلى استراتيجيا إسرائيلية غير رسمية: تقوية الحركة على 
 بقيما طالحساب السلطة الفلسطينية في القطاع. األساس االستراتيجي هو أنه 
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فإن هذا أفضل بالنسبة إلى  -الفلسطينيون منقسمين بين غزة وبين الضفة الغربية
إسرائيل. والموضوع الفلسطيني سيصبح على هامش جدول األعمال اإلقليمي كما 

 م" مع مجموعة من الدول العربية.اجرى في "اتفاقات أبراه
  فيهما؟   غاً الصمت كانا مبال   على دمانهاا  هل "تحالف" إسرائيل مع "حماس" و

وا ذلك. الخالفات في الرأي مع نتنياهو بشأن كثيرون في المؤسسة األمنية لم يحبّ 
العالقة مع "حماس" كانت السبب األساسي الستقالة أفيغدور ليبرمان من منصب 

غزة قادرًا على االستمرار في مقابل  فيكان الهدوء الوهمي  ،وزير الدفاع. مع ذلك
جبرت" حركة "حماس" أالقطاع، لوال سلسلة أخطاء " وصول الدوالرات من قطر إلى

 على استغالل فرصة ذهبية في مواجهة إسرائيل.
  بعد أربع معارك انتخابية المجتمع اإلسرائيلي اليوم منقسم تقريبًا مثل المجتمع

 ،الفلسطيني. األزمة المستمرة تمس بالعمل اليومي وبقدرتنا على الردع. في غزة
الشهر األخير وقعت   وخالل بالضعف اإلسرائيلي، شعروا ،وليس فيها فقط

مجموعة أخطاء ارتكبها وزير األمن الداخلي وقيادة الشرطة غير الناضجة، مثل 
ار ر صثم التراجع عنه؛ اإل، غالق بوابة نابلس في شهر رمضانإ صرار على اإل

في اللحظة األخيرة؛ أحداث حي الشيخ جّراح  مسارهاعلى مسيرة األعالم ثم تغيير 
"حماس"، على الرغم من أن  ياتعلى أنواعها، وعدم مالحظة الجيش اإلسرائيلي ن

قائد الذراع العسكرية محمد ضيف أعلن صراحة أن غزة ستهاجم بسبب أحداث 
 ذ كالم ضيف على محمل الجد. وهذا لم يحدث.القدس. كل ما كان ينبغي فعله أخ  

  ربما بسبب نظرية أن "حماس" يمكن أن ت شترى بالدوالرات لم تر إسرائيل أن الحركة
م زمام النضال في مواجهة تسلّ  أال وهو نجاز استراتيجيإصبحت ناضجة لتحقيق أ

إسرائيل داخل المجتمع الفلسطيني، وتحويل "موضوع القدس" إلى مواجهة بين 
لذين روعتهم أحداث الشغب وسط إسرائيل. أولئك ا وبينالعالم اإلسالمي كله 

بر هذا في كل العالم العربي اعت   - العرب في إسرائيل فاتتهم الصورة الواسعة
 أن طالق الصواريخ على إسرائيل بمثابة "دفاع عن األقصى"، حتىإاألسبوع 

 اإلمارات استضافت مؤتمرًا عربيًا افتراضيًا بشأن هذا الموضوع.

 آلن إلى أين؟ا
 "في خداع الجيش اإلسرائيلي والمستوى السياسي في الفترة  لقد نجحت "حماس
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 ،وعمود سحاب ،صبوبماألخيرة. وبخالف حرب لبنان الثانية، وعملية الرصاص ال
والجرف الصامد، لم تكن الخطوة االستهاللية في يدنا. ولهذه الخطوة أهمية تكتيكية 

 هي أيضاً  ثنين،يوم االاستهدفت القدس كبيرة، وكذلك صلية الصواريخ الكثيفة التي 
 تسببت بصدمة.

 خذت على أ   ،والتي تعمل بصعوبة ،في الجانب اإلسرائيلي الحكومة المتخاصمة
 4 اه شخصيات تقنية على رأسهتحين غرة ولم تكن مستعدة. الفراغ السياسي مأل

رئيس األركان أفيف كوخافي، قائد المنطقة ، 2120شخصيات أساسية في حرب 
دانو، قائد فرقة غزة العميد نمرود ألوني، ورئيس الشاباك يولتزر األيعالجنوبية اللواء 

نداف أرغمان الذي من المفترض أن ينهي خدمته هذا الشهر لكن ليس هناك 
 حكومة لتعين خلفًا له.

  طارها بأعلى درجة إعلى خلفية المفاجأة التكتيكية التي بدأت "حماس" المعركة في
للقتال كانت نجاحًا غزاويًا بلغ حدود النشوة:  األيام الثالثة األولى ممكنة،

غالق مطار بن إ  ؛الدعم العربي واإلسالمي ؛االضطرابات في المدن المختلطة
مرة في التاريخ بسبب تهديد عسكري(، كل هذا تخطى التوقعات في ول ن )أليو غور 

طالق مئات إغزة. في المقابل حاولت "حماس" تحدي القبة الحديدية بواسطة 
 %84حو نت ينجازات المنظومة االعتراضية بقإريخ دفعة واحدة، لكن الصوا

 دخلت على القبة الحديدية في السنوات األخيرة(.)وذلك بفضل التحسينات التي أ  
  ًنجازات التكتيكية إلسرائيل، مثل القضاء على خلية بعض اإل كان هناك أيضا

متوسطة وعالية، وكذلك ن من رتب يمقاتلين داخل األنفاق، واغتيال قادة عسكري
لـ"حماس" في اليوم  ةرة التابعصابة المسيّ إية التي أدت إلى تالمعلومات االستخبارا

 الرابع.
  "صبحت وراءها. التفوق التكنولوجي الكبير أماذا اآلن؟ الذروة بالنسبة إلى "حماس

إلسرائيل عليها يجب أن يؤتي نتائجه... من المتوقع أن تكتشف "حماس" أنها 
هزيمة قاسية. هل ستعمل إسرائيل للكنها أيضًا تعرضت  ،كثيرًا في البداية نجحت

سقاط سلطتها؟ ثمة شك كبير. على األرجح ستعمل مصر مجددًا إهذه المرة على 
ربما ليس بسرعة، لكن بعد أن تتلقى "حماس" جرعة كافية من  ،للتوصل إلى تسوية

هذا هو الهدف المعلن  - لموضوعالضربات "لتعزيز الردع"، كما يرى اإلسرائيليون ا
الحرب هي الحرب وليس من المؤكد إلى أين قد  ،لهذه الحرب حتى اآلن. مع ذلك
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ضافية في الشمال في إتتدهور األمور، وفي األساس يحوم خطر فتح جبهات 
في مواجهة إيران. الكثير يتعلق بالقوة )أو  وربما أيضاً  ،مواجهة حزب هللا

 ا إسرائيل.ظهرهمت   نذيلبالضعف( ال
 

 محلل سياسي - نحميا شطرسلر
 71/5/0207"هآرتس"، 

 
 الرابح األكبر من عملية "حارس األسوار" هو نتنياهو

 
  نفاق لى "مترو حماس"، شبكة األإيوم الجمعة الماضية تعّرفنا للمرة األولى

التي استخدمتها "حماس" للتحرك وتنظيم القتال. منذ  ،القطاع يالمتشعبة في شمال
مئات الطائرات الحربية التي  بواسطةذلك الوقت ق صفت األنفاق عدة مرات 

 أمطرتها بمئات األطنان من القذائف.
 القواعد  مساء يوم السبت الماضي أرسل الجيش إلى كل القنوات التلفزيونية قادة من

ي القصف. تحدث هؤالء عن تخطيط بارع في سالح الجو من الذين شاركوا ف
رسلت نجاز غير مسبوق في تدمير أنفاق "المترو". رووا كيف أ  ا  وتنفيذ محكم و 

قنبلة ذكية ودقيقة، كل منها  441لة بـمحمّ  ،طائرة دفعة واحدة من عدة قواعد 049
تحمل طنًا من المواد الناسفة وقادرة على اختراق باطن األرض واالنفجار في 

ووصف كبار الضباط كيف دمرت القنابل وأغلقت فتحات الخروج في داخله. 
 ن كان موجودًا في داخلها.األنفاق، وتسببت بموت كل م  

   تب في سفر األمثال: "ال تفرح بسقوط عدوك"، والمقصود أن علينا أن نتصرف ك
بطريقة أخالقية عندما يسقط العدو. ينطبق هذا خصوصًا عندما نتذكر أنه 

وحتى كتابة  -خسر حياته في غزة أيضاً  ،مقاتلي "حماس" الذين ق تلوا ضافة إلىباإل
القلب يبكي على  اً طفاًل. طبع 47بينهم  ،من المدنيين األبرياء 074 -هذه السطور

 بينهم طفالن. ،القتلى اإلسرائيليين
  ًأن "حماس" خسرت المعركة. صحيح أن كثيرين يتحدثون في  ليس واضحًا أيضا

نجازات كبيرة: ضرب إمن دون توقف عن و  ،ينهم ألوية سابقون ب ،وسائل اإلعالم
 وقادة كبار، وأبراج سكنية. لكن هذا ما قالوه أيضاً  ،مخزون الصواريخ، والمعامل
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التي استمرت بعدها "حماس" في و ، 2104 سنة بعد عملية الجرف الصامد في
 زءاً ألف صاروخ جديد استخدمت ج 04طالق الصواريخ كلما شاءت، وتسلحت بـإ

 منها فقط هذه المرة.
  هذا العدد الكبير من الصواريخ، لض قلب إسرائيل أن تعرّ لأكثر من ذلك، لم يسبق

الحركة االقتصادية في نصف الدولة. كذلك تحولت  األمر الذي أدى إلى شلّ 
في تحريك  "حماس" إلى "حارس األسوار" في القدس واألقصى. لقد نجحت أيضاً 

ذا  االنتخابات اآلن في الضفة الغربية لكانت حققت فيها  جرتالمواطنين العرب، وا 
 فوزًا كبيرًا ومحت السلطة الفلسطينية .

  .في جميع األحوال الرابح األكبر من عملية "حارس األسوار" هو بنيامين نتنياهو
القيام بخطوة تشعل الشرق بقال: "نصحوني  2109قبل انتخابات نيسان/أبريل 

فوزه. لكن اآلن، بفضت." يومها رفض ألنه كان واثقًا لكنني ر  ،األوسط كي أفوز
مكانه وقف إكان في لبينما محاكمته في ذروتها، كل شيء أصبح مشروعًا. لو أراد 

عربدة اليهود المسيانيين في الشيخ جّراح، ومنع دخول الشرطة إلى الحرم القدسي 
و الذي دفع ورمي القنابل الصوتية في داخل المسجد األقصى. على األرجح هذا ه

طالق النار ودفع جزءًا من المواطنين العرب إلى االحتجاج. إ"حماس" إلى البدء ب
يه عن يائير لبيد ومن هنا كانت الطريق قصيرة لتراجع نفتالي بينت الذي أعلن تخلّ 

 وعودته إلى نتنياهو.
 يبدو أن ما يجري هنا ليس عملية عسكرية مع اتفاق سياسي في  ،في الخالصة

هدفه: تفجير حكومة  الذي استطاع أن يحقق بل عملية سياسية لنتنياهو نهايتها،
 التغيير، والذهاب إلى معركة انتخابية خامسة.
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 صدر حديثاً 
 

 القومية، الهويةالفن الفلسطيني المعاصر: األصول، 
 

 روان شرف، غوردون هون ، بشير مّخول 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 

الهوية الوطنية الفلسطينية. يعتمد يتجزأ من فهم تشكيل وتمثيل 
الكتاب على نظريات تشكيل األمة وعالقتها بالدولة القومية الحديثة 
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 
الفلسطيني الحديث، ووصلة محورية في بناء الهوية الفلسطينية، كما 
يعتبر "الشتات"، كمفهوم مؤسس للهوية الفلسطينية المعاصرة، أساسًا 
لفهم الثقافة الفلسطينية وتمثيالتها بشكل يتجاوب مع صيغة إدوارد 

 سعيد المتناقضة "تماسك التشتت".

تاب السرديات المتداولة في تأريخ الفن الفلسطيني والتي يفكك الك
تبحث عن جذوره في القرن التاسع عشر، وفي المقابل يعتبر أن الفن 
الفلسطيني المعاصر يتمظهر من خالل تعدد الهويات والمرجعيات 
السياسية والفلسفية وعالقاتها المركبة تجاه سرديات الهوية وبناء 

هذه األطروحات النقدية والنماذج التي تنتجها األمة. كما يربط ما بين 
العولمة في عالم الفن، ويعرض قدرة الفنان الفلسطيني على تخطي 
حدود القومية والتحليق في فضاءات عولمة الفن على الرغم من 

 غياب الدولة.
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