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 اللبناني]مدفعية الجيش اإلسرائيلي تقصف أهدافًا في الجنوب 

 صواريخ في اتجاه المنطقة الشمالية[ 4ردًا على إطالق 
 

 02/5/0202"معاريف"، 
 

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي إنه تم  بعد ظهر أمس )األربعاء( 
صواريخ من لبنان في اتجاه إسرائيل، وهو ما تسبب بدوي  صافرات اإلنذار  4رصد إطالق 

في شمال إسرائيل، بينها عكا وشفاعمرو. وأشار البيان إلى أن منظومة في عدد من المدن 
"القبة الحديدية" اعترضت صاروخا  واحدا  بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة وسقط 

 اثنان في البحر.

وأضاف البيان أنه ردا  على ذلك قامت مدفعية الجيش اإلسرائيلي بقصف عدد من األهداف 
 اللبناني.في أراضي الجنوب 

هو من قام  ورج حت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى أن يكون تنظيم فلسطيني مارق 
بإطالق الصواريخ. وقالت مصادر في منظمة التحرير الفلسطينية لصحيفة "النهار" اللبنانية 

 الصواريخ. إن أيا  من التنظيمات المنضوية تحت لواء المنظمة لم يقم بإطالق

العديد من المدن والبلدات في شمال إسرائيل بدأت بفتح المالجئ وأصدرت وُأفيَد بأن 
  تعليمات إلى السكان بضرورة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.

وقالت مصادر في قيادة قوات حفظ السالم الدولية ]اليونيفيل[ التابعة لألمم المتحدة في 
إلسرائيلي واللبناني لحثهما على الجنوب اللبناني إن قيادة القوات على اتصال بالطرفين ا

تصعيد األوضاع على الحدود بين البلدين  ممارسة أقصى درجة من ضبط النفس سعيا  لمنع
 بعد حادث إطالق الصواريخ من لبنان.
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 ]الجيش اإلسرائيلي استمر في تسديد الضربات العسكرية
 إلى قطاع غزة ردًا على القصف الصاروخي الكثيف[

 
 02/5/0202"، "يديعوت أحرونوت

 
أكد الجيش اإلسرائيلي استمرار قيام قواته وطائرات سالح الجو طوال يوم أمس )األربعاء( 
بتسديد الضربات العسكرية ضد مواقع تابعة للفصائل ]اإلرهابية[ في قطاع غزة في إطار 

و أيار/ماي 01عملية "حارس األسوار" العسكرية التي يقوم الجيش بشنها في القطاع منذ يوم 
في اتجاه المدن  من قطاع غزة الحالي، وذلك ردا  على القصف الصاروخي الكثيف

 والمستوطنات اإلسرائيلية في المنطقة الجنوبية.

وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن كال  من أشكلون وبئر السبع وأسدود 
ب الغربي تعرضت وكريات مآلخي ومناطق في السهل الداخلي وتجمعات سكانية في النق

في معظم ساعات أمس لرشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة واقتصرت األضرار على 
 الماديات. وُأشيَر إلى أن عشرات القذائف ُأطلقت في اتجاه بئر السبع.

 
 ]بايدن يطالب بالسعي لوقف إطالق النار بسرعة ونتنياهو يؤكد العزم

 ع غزة إلى أن تحقق أهدافها[على االستمرار في العملية العسكرية في قطا
 

 02/5/0202"معاريف"، 
 

قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه عاقد العزم على أن تستمر إسرائيل في 
عملية "حارس األسوار" العسكرية ضد المنظمات اإلرهابية في قطاع غزة إلى أن يتم تحقيق 

 البلد وسكانه.هدفها الرئيسي وهو إعادة الهدوء واألمن إلى 

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في ختام جلسة لتقييم األوضاع األمنية ترأسها مساء أمس 
قال  )األربعاء(، وذلك على خلفية مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس األميركي جو بايدن

خاللها األخير إنه يتوقع من إسرائيل تخفيض مستوى العنف في قطاع غزة بشكل ملحوظ 
 صل إلى وقف إطالق نار على وجه السرعة.سعيا  للتو 
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وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن المكالمة بين بايدن ونتنياهو جاءت 
في إطار ازدياد الضغوط التي تمارسها اإلدارة األميركية على إسرائيل كي تنهي عمليتها 

 العسكرية في قطاع غزة.

رائيلية بيانا  جاء فيه أن نتنياهو يثمن دعم وقبل ذلك أصدر ديوان رئاسة الحكومة اإلس
بعض دول العالم حق  إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وال سيما التأييد الذي عب ر عنه الرئيس 
األميركي جو بايدن في هذا الصدد. وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع األميركي لويد 

 إليه رسالة شبيهة. أوستين اتصل بوزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس ونقل

وفي واشنطن قال بيان صادر عن البيت األبيض بعد ظهر أمس إن الرئيس األميركي جو 
بايدن بل غ رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه يتوقع خفض التصعيد بصورة كبيرة 

 .فورا . وأضاف أن بايدن بل غ نتنياهو كذلك أنه يريد إيجاد طريق لوقف إطالق النار
 

 ]غانتس: إسرائيل ستصّر على تحقيق هدوء طويل المدى
 يتيح المجال أمام تغيير الوضع في منطقة الحدود مع قطاع غزة[

 
 02/5/0202"يسرائيل هيوم"، 

 
أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس أنه لن يكون هناك مأمن ألي ]إرهابي[ في قطاع 

 غزة.

إلى وسائل إعالم خالل جولة في إحدى قواعد وأضاف غانتس في تصريحات أدلى بها 
سالح الجو اإلسرائيلي قام بها أمس )األربعاء(، أنه خالل عملية "حارس األسوار" العسكرية 

أيام تمت تصفية مسؤولين كبار  01التي يقوم الجيش اإلسرائيلي بشنها في قطاع غزة منذ 
 من حركة "حماس" في باطن األرض وفوقها.

د غانتس على أن إسرائيل ستصر  على تحقيق هدوء طويل المدى يتيح المجال أمام  وشد 
 تغيير الوضع في منطقة الحدود مع قطاع غزة ويعزز نفوذ الجهات المعتدلة.
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 ]وزارة الخارجية: وزراء خارجية ألمانيا والتشيك وسلوفاكيا
 سيزورون إسرائيل لدعم حقها في الدفاع عن نفسها[

 
 02/5/0202"يسرائيل هيوم"، 

 
ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس )األربعاء( أنه من المتوقع أن يصل 
إلى إسرائيل اليوم )الخميس( وزراء خارجية ألمانيا والتشيك وسلوفاكيا، وذلك تلبية لدعوة من 

 وزير الخارجية غابي أشكنازي. 

 عن تضامنها مع إسرائيل فيوأضاف البيان أن هذه الزيارة تهدف إلى تعبير هذه الدول 
 ظل االعتداءات الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة ودعمها لحق ها في الدفاع عن نفسها.

وأشار البيان إلى أن الوزراء سيقومون خالل زيارتهم بتفقد مواقع تعرضت لرشقات 
صاروخية من غزة. كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل األسبوع المقبل 
وزراء خارجية وشخصيات سياسية من دول ُأخرى، وذلك في إطار المساعي التي تقوم بها 
وزارة الخارجية لحشد مزيد من التأييد في العالم للعملية العسكرية التي تقوم بها ضد 

أيار/مايو الحالي ]عملية "حارس  01المنظمات ]اإلرهابية[ في قطاع غزة منذ يوم 
 األسوار"[.
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 رام، محلل عسكري  - ال ليفط

 02/5/0202"معاريف"، 
 

 ]إطالق الصواريخ األربعة من لبنان ال يمكن أن يتم
 من دون الحصول على ضوء أخضر من حزب هللا[

 
  الجيش اإلسرائيلي يحارب هذه األيام في المنطقة الجنوبية، لكن األنظار تتجه في

األميركي وصل أبكر مما كان الوقت عينه نحو الشمال، فضال  عن أن الضغط 
 عليه في عمليات عسكرية إسرائيلية سابقة.

  وعلى خلفية الحديث عن وقف إطالق النار، من المتوقع أن تكون الساعات القريبة
المقبلة متوترة وعنيفة على نحو خاص، األمر الذي من شأنه أن يتسبب بتأجيل 

 التهدئة عدة أيام قتالية على األقل.
 تتاُبع األحداث في الشمال لم يكن من قبيل الصدفة. وال شك في أن  يمكن القول إن

حوادث إطالق صواريخ من لبنان، ومحاولة القيام بعملية مسلحة في منطقة  3
السياج الحدودي، ومحاولة تسلل طائرة مسي رة من دون طيار في مثلث الحدود بين 

صحيح أنه خالل عملية  إسرائيل واألردن وسورية، هي أحداث متراكمة مثيرة للقلق.
[ ُأطلقت صواريخ من لبنان، 2104"الجرف الصامد" العسكرية ضد قطاع غزة ]

 [ لم ُتطَلق صواريخ في اتجاه حيفا ومنطقتها.2116لكن منذ حرب لبنان الثانية ]
   تشير التقديرات السائدة في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية إلى أن تنظيما  فلسطينيا

قف وراء إطالق الصواريخ من لبنان، لكن مثل هذا اإلطالق الطويل مارقا  هو َمن ي
المدى ال يمكن أن يتم من دون أن يحصل الواقفون وراءه على ضوء أخضر من 

 حزب هللا على األقل.
  يمكن االفتراض أن التصعيد في الشمال غير مطروح على جدول األعمال، لكن ما

ن تكون إسرائيل ماثلة أمام معضلة، زال هناك في الجانب اآلخر َمن هو معني بأ
 وأن تأخذ في االعتبار إمكان قيام إيران وحزب هللا بالتدخل.
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  إن الوقت الحالي هو وقت الكالم عن وقف إطالق النار. وباالستناد إلى ما يحدث
عادة في مثل هذه األوضاع، يمكن أال  يتحقق وقف إطالق النار إال  بعد عدة أيام، 

ال في إبان عملية "الجرف الصامد". في الوقت عينه يجب كما كانت عليه الح
على المسؤولين في القدس أن يكونوا قلقين للغاية من العلنية التي قرر الرئيس 
األميركي جو بايدن أن يضفيها على قراره القاضي بأن مفعول االعتماد الذي 

سكرية في منحته الواليات المتحدة إلسرائيل من أجل االستمرار في عمليتها الع
قطاع غزة انتهى. هناك فارق بين محادثات تجري من وراء الكواليس وبين بيان 
 رسمي تعلن فيه الواليات المتحدة أن الساعة الرملية للعملية العسكرية آخذة بالنفاد.

  غير أنه مع هذا الموقف األميركي ومن دونه ال بد من القول إنه في اللحظة التي
ن عملية برية في القطاع، فإن أغلب اإلنجازات التي يمكن اتُّخذ فيها قرار بعدم ش

أن تجنيها إسرائيل من العملية العسكرية جنتها في أيامها األولى. واأليام األخيرة 
تحولت إلى أيام أكثر تعقيدا . والتقديرات المتداولة تشير إلى أن العملية العسكرية 

على التسلل إلى األراضي نجحت حتى اآلن في تجريد حركة "حماس" من قدراتها 
اإلسرائيلية وخوض قتال فيها، ومع ذلك بقيت في حيازة الحركة ترسانة صواريخ 

 وقذائف صاروخية وهي ُتحسن استخدامها.  
 

 رئيس معهد السياسة - عاموس غلعاد
 في مركز هرتسليا المتعدد المجاالت واالستراتيجيا

 21/5/0202"يديعوت أحرونوت"، 
 

 الجيش ينجح والسياسيون يفشلون  مواجهة "حماس":ب
 

  يمكننا االتفاق على الثناء على القدرة العسكرية المدهشة التي أظهرها الجيش
اإلسرائيلي في عملية "حارس األسوار" دفاعا  وهجوما . التفكير االستراتيجي كان 
ممتازا  وسيؤدي إلى ردع "حماس" عن شن هجمات على إسرائيل في المستقبل 

على الصعيد السياسي االستراتيجي من الواضح أن السياسة حيال  المنظور. لكن
 "حماس" أصبحت موضع عالمات استفهام وتتطلب التفكير  في مسار جديد.

  يديولوجيا دينية هدفها تدمير أمن المهم اإلشارة إلى أن "حماس" تنظيم مسلح تحركه



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر
 
8 

بحسب مفهوم حركة اإلخوان المسلمين التي  ،قامة الخالفة اإلسالميةا  إسرائيل و 
بمالحقة اإلخوان المسلمين وحظر  الدول العربية قيامتنتمي إليها. هذا هو سبب 

 نشاطهم في أراضيها )باستثناء قطر(.
 طار إحققت في أنها  ،في رأيهاو واستراتيجيا واضحتان،  ةلدى "حماس" رؤي

وضع القدس في مركز االهتمام  نجازات مهمة كانت تحلم بها:إالمواجهة الحالية 
المواجهات بين العرب  ؛إلسالملتصوير نفسها كدرع  ؛الدولي والفلسطيني

ضافية لمكانة السلطة الفلسطينية إزعزعة  ؛اإلسرائيليين وبين اليهود داخل إسرائيل
هجمات واسعة النطاق بالصواريخ ؛ عداد األرضية للسيطرة على الضفة الغربيةا  و 

لى الرغم من الضربات التي تلقتها )تدمير األنفاق الهجومية ع - على إسرائيل
نتاج الصواريخ والمنظومة تحت األرض(. إرات، وضرب مهندسي وضرب المسي  

االستراتيجي التاريخي هو  اكل هذا يغذي االنطباع داخل قيادة "حماس" أن دربه
 همرار في هذاالست فعليهاها تعلى الرغم من الضربات العسكرية التي تلق، و الصحيح
 الطريق.

  ماذا يمكن أن نستخلص من ذلك؟ على األرجح ستتوصل دولة إسرائيل إلى خلق
ردع قوي سيمنع "حماس" من الهجوم على إسرائيل فترة من الوقت قصيرة أو 

 ر عنها المعركة الحالية.فسبحسب النتائج التي ست ،طويلة
  في المقابل ستواصل "حماس" بذل كل ما في وسعها لتحقيق رؤيتها بكل مكوناتها

 على أساس يحاكي نجاحها قبل المواجهة الحالية وخاللها. 
   المطلوب اعتبار "حماس" عدوا  يجب التعامل معه كما يجري  ،على ذلك بناء

 ب ما وعدبحس ،سقاطها التدريجي أو السريعإوالعمل على ، التعامل مع دول عربية
عاما . على هذه الخلفية من المهم أن نقيس تأثير  02رئيس الحكومة قبل  به

ن يحاوالن توسيع المواجهة إلى ياللذ - كل من إيران وحزب هللا فيالمواجهات 
يعكس التصور أن "حماس" أال  مناطق الحدود مع لبنان وسورية. من الضروري 

 ب هللا.نجازات صورة ضعف في أعين إيران وحز إحققت 
  فتراض أن "حماس" قابلة لالحتواء واالقتالع لم يعد صالحا  بعد االيمكن القول إن

ع تغيير السياسة؟ الجواب هو كال. لماذا؟ ألن المطلوب اآلن. هل من الممكن توق  
تغيير جذري في السياسة حيال السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل في 

الف كالم الدعاية اإلسرائيلية. وهذا يتطلب تغييرا  بخ ،حربها ضد اإلرهاب والعنف
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خضاع "حماس" في غزة إللتوجه وليس هناك فرصة لحدوث ذلك. إذا أردنا 
الجيش  - ن سيسيطر هناك بعد طردها؟ الخيار سيكون قاسيا  مَ مسألة طرح تُ سف

اإلسرائيلي أو السلطة الفلسطينية؟ هذا لن يحدث من دون تسوية سياسية. وسيكون 
على جوهر السالم مع الدول العربية، وبينما التعاون األمني  لك تداعيات أيضا  لذ

 فإن التطبيع سيبتعد.  ،البعيد عن األنظار سيتواصل
  ما المطلوب اآلن؟ الجيش اإلسرائيلي سيستخلص الدروس بطريقة مدهشة، لكن

اس" عدوا  القيام فورا  بالخطوات التالية: اعتبار "حم المطلوب من المستوى السياسي
ة  بخضاعه وفق نموذج الدول العربية. كما يجب القيام بتغيير جذري للمقار إيجب 

وتجنيد تأييد دولي  ،إزاء السلطة الفلسطينية بهدف تقويتها في مواجهة "حماس"
وخلق قاسم مشترك مع الواليات المتحدة والعالم من أجل مساعي التهدئة والتسوية 

ى رئيس الحكومة لدى فحصه سياسته أن يعالج السياسية. عالوة على ذلك، عل
تهديدا   تشكل ت إيرانأصبحت "حماس" إلى عنصر خطر، وكيف مسألة كيف تحول

ضد إسرائيل على الرغم من كل الجهود الجبارة والمدهشة التي قام بها في نوويا  
 األساس الموساد.

 أساس عادة تقدير الوضع على ا  المطلوب استخالص الدروس و  ،في الخالصة
خفاقات على المستوى االستراتيجي والحاجة إلى تعزيز مكانة إسرائيل وقدراتها اإل

 مجموعة التهديدات الواسعة التي تنتظرنا.  في مواجهة
 

 محلل عسكري  - عاموس هرئيل
 02/5/0202"هآرتس"، 

 
 اً لكن لنتنياهو أسباب ،بايدن يزيد الضغط

 محاولة كسب الوقتإلى  تدفعه
 

  .تطوران دراماتيكيان حدثا أمس في اليوم العاشر للعملية اإلسرائيلية على قطاع غزة
صدار البيت ا  صواريخ من لبنان في اتجاه عكا ومنطقة الكرايوت. و  4طالق إ

األبيض بيانا  رسميا  عن مضمون المحادثة الهاتفية الرابعة منذ بدء العملية بين 
ومة بنيامين نتنياهو. هذه المرة صع د بايدن الرئيس األميركي جو بايدن ورئيس الحك
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من يوم أمس  غ محاوره أنه يتوقع تهدئة كبيرة للوضع على األرض بدءا  لهجته وبل  
بنا من نهاية العملية، لكن القدرة على التدمير لم )األربعاء(. هذه األحداث تقر  

 بعد. دستنفَ تُ 
 2104 سنة منذفتنظيمات فلسطينية.  هطالق الصواريخ في الشمال تقف وراءإ 

قامة شبكة لها في مخيمات الالجئين في إتحدثت تقارير عن رغبة "حماس" في 
طالق الصواريخ وفتح جبهة ثانية ضد يمكن أن تستخدمها إل يلبنانالجنوب ال

لت ثالث عمليات ج  إسرائيل في حال حدوث مواجهة في القطاع. منذ بدء العملية سُ 
طالق لم ن لبنان وواحدة من سورية. من المحتمل أن مثل هذا اإلطالق صواريخ مإ

إسرائيل  ى األقل من جانب حزب هللا. اآلنعل ةيكن ليحدث من دون موافقة صامت
مع حزب هللا.  من دون االنجرار إلى مواجهة أيضا   بأي قوة سترد   - أمام معضلة

يبدو أن إسرائيل ال  ،طالق قذائف مدفعيةإبحسب الرد الرسمي إلسرائيل من خالل 
 تريد تصعيد التوتر في الشمال.

  الطلب غير المسبوق  - هنجابة علحاحا  يجب اإلإاآلن لدى نتنياهو موضوع أكثر
طالق النار. لم يسمع رئيس الحكومة مثل هذه اللغة من الرئيس إمن بايدن لوقف 

إدارة  وجهتهأن سبق الذي السابق دونالد ترامب. فعليا  يبدو هذا الطلب األكثر حدة 
طلب وزيرة الخارجية األميركية كونداليزا رايس في حرب  أميركية إلى إسرائيل منذ

ت بعد اتهام إسرائيل بقتل مدنيين في قرية قانا. يومها استجاب 2116لبنان الثانية 
نساني مدة يومين، بعده استمر القتال بين إطالق نار إطلب رايس بوقف ل إسرائيل

 طالق النار.إل  عدة أسابيع. هذه المرة يريد بايدن وقفا  كامال  إسرائيل وحزب هللا
 ثمرت العملية أن فورا . حتى اآلن يدهناك عدة أسباب لعدم استجابة نتنياهو لبا

إسرائيل؛  ةصلحمنجازات محدودة من دون حسم واضح لإالعسكرية ضد "حماس" 
م من نه سُيهاجَ كمن يخضع للضغط األميركي ألالظهور كما أنه من الصعب عليه 

في مظهر ضعف؛ وألن ذلك يترك فرصة صغيرة لخصمه يائير لبيد لظهوره اليمين 
حزيران/يونيو. مع ذلك، فإن الخطوة  2لتشكيل ائتالف مع انتهاء فترة التكليف في 

 المطلوبة هي االستجابة لبايدن ومحاولة تحسين الثقة بينهما.
 ضافية على إنجازات إس" تجميع إلى أن يتضح الرد اإلسرائيلي، ستحاول "حما

على قدرتها على مضايقة  طالق الصواريخ من الشمال يدلإ ازديادصعيد الوعي. 
عمال العنف الواسعة التي نشبت أ ضاف إلى ذلك خرى، يُ إسرائيل في ساحات أُ 
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محاوالت الهجوم في الضفة  ازديادو  ،داخل الخط األخضر، والمواجهات في القدس
كما في  ،تحاول "حماس" فقد طالق نارإتوصل إلى وقف إذا جرى ال الغربية.
 نهاء المعركة بقصف عنيف كخطوة أخيرة تتوج فيها انتصارها. أيضا  إ ،الماضي

إسرائيل من جهتها يمكن أن تزيد حدة القصف ضد أهداف تابعة لـ"حماس" والجهاد 
 اإلسالمي.

  ستخبارات طالق النار في األساس رجال وزير االإيعمل على محاوالت وقف
، لكن مساهمة قطر ل. األمم المتحدة تشارك أيضا  ماالمصري الجنرال عباس ك

( والجرف 2102) على ما يبدو ثانوية. االتفاقات السابقة بعد عملية عمود سحاب
ق بكاملها. الهدف ( لم تكن مفصلة بصورة خاصة ولم تطب  2104) الصامد

مكانها ترجمة إإذا كان في  ما سترى عادة الهدوء. بعدها إ األساسي إلسرائيل سيكون 
الثمن العمالني الذي دفعته لـ"حماس" بمطالبة أكثر صرامة بتقييد صناعة السالح 

يمكن  ،المحلية في القطاع. وستطلب إسرائيل مراقبة دخول مواد ثنائية االستخدام
 إلى غزة. ،نتاج وسائل قتاليةإم في ستخدَ أن تُ 

 خيرة للعملية يزيد من تمارين التضليل التي يقوم بها الجو الظاهر كأننا في األيام األ
في الساحة الداخلية، حيث يحافظ  الالعبون إزاء بعضهم البعض. يجري هذا أيضا  

بعاد نفسه عن إمنهما  المستوى السياسي والعسكري على الغموض ويحاول كل  
 نهاء العملية.إمسؤولية 

   أن الجيش يريد مواصلة مفاده غريبا  مساء الثالثاء بثت القنوات التلفزيونية خبرا
الغتيال رئيس الذراع العسكرية في "حماس"  ا  العملية ألن في تقديره هناك فرص

( أن ضيف والسنوار "حماسـ"من الواضح للجميع )وأيضا  ل ،محمد ضيف. أوال  
لماذا  ،بضيف للمس   فعلية ذا كان هناك فرصةفإن من جانب إسرائيل، امستهدف

 عالم؟ك في وسائل اإليعلن الجيش ذل
 دبلوماسيا  أجنبيا  وقال إن  71أبعد من ذلك عندما التقى  إلى نتنياهو نفسه ذهب

مكان عملية برية في غزة. على األرض لم تظهر أي إإسرائيل ال تستبعد 
ت حقيقية لعملية برية للجيش اإلسرائيلي في أراضي القطاع. عملية ااستعداد

ومن األرض عن بعد خارج "حارس األسوار" تتركز على استخدام النار من الجو 
 جنوب لواءان قتاليان. ال لقد اسُتقدم إلىالقطاع، و 

  في حال حدوث تدهور شديد ال يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو، لكن من الواضح
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راف القوة في إسرائيل تريد االمتناع من ذلك. أكثر من ذلك، بخالف طأأن 
هذه المرة لم ُتسمع في الساحة السياسية أي مطالبة  ،العمليات السابقة في غزة

 باحتالل القطاع.
 بل مناورة  ،كالم نتنياهو ليس جزءا  من لعبة الحرب النفسية إزاء "حماس" ،لذلك

س الحكومة يلم ح من جهته إلى أن الخيار البري إزاء قيادة األركان العامة. فرئي
ذا لم يتحقق )ومن الم  يتحقق( فإنه كالعادة أال   حتملمطروح على الطاولة. وا 

سيتذكر بالتأكيد قضية التسريبات  قويةن لديه ذاكرة آخر المسؤولية. مَ  ا  طرف لسيحم  
ير من السرية التي قدمها الجيش في نهاية عملية الجرف الصامد قبل وقت قص

ع حيز التنفيذ. يومها جرى الحديث عن  عرض توق  في طالق النار إدخول وقف 
ب ن سر  عرف قط مَ ولم يُ  -غزة سيؤدي إلى سقوط مئات القتلى عسكري بأن احتالل

 ذلك.
 في الجيش وعلى المستوى السياسي، هناك أمل  دباالستنفا حساسعلى خلفية اإل

طويلة ودموية في قطاع غزة.  2صامد  ننجر إلى عملية جرف أال  بلدى الجمهور 
في ضوء المواجهات المتزايدة في و لكن يجب أن نأخذ في الحسبان خطرا  جديدا . 

أليس من الممكن أن نتدهور إلى  ،الضفة الغربية وضعف السلطة الفلسطينية
 انتفاضة ثالثة في المناطق الفلسطينية؟ 
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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 جزءا  ال 
يتجزأ من فهم تشكيل وتمثيل الهوية الوطنية الفلسطينية. يعتمد 
الكتاب على نظريات تشكيل األمة وعالقتها بالدولة القومية الحديثة 
في إطار استعماري وما بعد استعماري، ويبحث بصورة خاصة، في 

ن الفن والقومية، إذ تؤدي فكرة المنشأ فيها دورا  مهما  العالقة الدقيقة بي
شكاليا . ويعتبر الكتاب النكبة بمثابة الحدث التأسيسي للتاريخ  وا 
الفلسطيني الحديث، ووصلة محورية في بناء الهوية الفلسطينية، كما 
يعتبر "الشتات"، كمفهوم مؤسس للهوية الفلسطينية المعاصرة، أساسا  

فلسطينية وتمثيالتها بشكل يتجاوب مع صيغة إدوارد لفهم الثقافة ال
 سعيد المتناقضة "تماسك التشتت".

يفكك الكتاب السرديات المتداولة في تأريخ الفن الفلسطيني والتي 
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 
األمة. كما يربط ما بين هذه األطروحات النقدية والنماذج التي تنتجها 
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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