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 ]لبيد في رد ضمني على واشنطن: إسرائيل لن تسمح
 ألحد بأن يملي عليها تعليمات إطالق النار[

 
 8/9/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
يمات إسرائيل تعلإن أحدًا لن يملي على  قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد

على لسان  أعلنت إطالق النار، وذلك في رد ضمني على الواليات المتحدة التي
أنها ستواصل الضغط على أول أمس )الثالثاء( وزارة خارجيتها الناطق بلسان 

ناطق مفي  "قواعد االشتباكما وصفته بأنه "ر سياساتها بخصوص إسرائيل لتغيّ
 إجراءأهمية  وستواصل في الوقت ذاته تأكيد [،الضفة الغربيةيهودا والسامرة ]

 .الصحافية شيرين أبو عاقلةمراسلة قناة "الجزيرة" محاسبة في قضية مقتل 

دورة ضباط في سالح البحر حفل تخريج  في سياق كلمة ألقاها خاللوقال لبيد 
ي : "لن يملأمس )األربعاء(في حيفا مساء  قاعدة سالح البحرفي  اإلسرائيلي أقيم

 ت"لقد استمع :وأضاف." ا أحد تعليمات فتح النار ونحن نقاتل من أجل حياتناعلين
. وعلّي أن أقول إلى مطالب بمحاكمة جنود الجيش اإلسرائيلي بعد مقتل أبو عاقلة

جندي في الجيش اإلسرائيلي دافع عن حياته أي أسمح لهم بمالحقة  لكم ما يلي: لن
نتلقى التصفيق في  من أجل أن قط، ف’إرهابيين’طرف إطالق نار من  بمواجهة

 ."الخارج

 .على األبرياء ال يطلق النار عمداً وادّعى لبيد أن الجيش اإلسرائيلي

ها في تصريحات أدلى بغانتس  في سياق متصل، أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي بني
أن رئيس ، ة ُعقد أمساألمني لألوضاعتقييم  إلى وسائل إعالم، في ختام اجتماع

 المؤسسة: على موقع رةمتوف
https://digitalprojects.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view 
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 ،يقرر تعليمات إطالق النارهيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي هو وحده مَن 
 . جيش اإلسرائيليالة وقيم نيوفقاً للحاجات العمال

م ل، وشدد على أنه ذون التعليمات بدقةالقادة والجنود ينفّوأشار غانتس إلى أن 
جنود كما شدد على أن . ل سياسي في هذه المسألةتدخُّهناك أي ولن يكون  ،يكن

 .تهماكامل للقيام بمهمالدعم الالجيش اإلسرائيلي لديهم 

 وعدم االكتفاء بالحديث "اإلرهاب"ضد  بالعملالسلطة الفلسطينية وطالب غانتس 
 ضده.

السلطة قدرة  وغيابالمناطق ]المحتلة[ سالح في شوارع وجود  وقال غانتس إن
السلطة وبالسكان الفلسطينيين يرة يُلحقان أضراراً كبالحكم  علىالفلسطينية 

 السلطة إلى قيادةخرى هذه الرسالة مرة أُ مشيرًا إلى أنه نقلالفلسطينية ذاتها، 
 أمس.

 
 ]مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة تؤكد أن عملية ضخ الغاز الطبيعي من
 حقل "كاريش" أُجِّلت إلى منتصف تشرين األول/أكتوبر المقبل، أو إلى أواخره[

 
 8/9/2222"معاريف"، 

 
قالت مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أمس )األربعاء( إن عملية 
ضخ الغاز الطبيعي من حقل "كاريش" في البحر األبيض المتوسط لن تبدأ في الشهر 

 الحالي أيلول/سبتمبر، بل في منتصف تشرين األول/أكتوبر المقبل، أو أواخره.

ر أن هذا التأجيل قُرِّر في إثر تلقّي بيان بهذا الشأن من شركة وأضافت هذه المصاد
 "إنرجيان" التي تقوم بتشغيل منصة ضخ الغاز في "كاريش". 

وتعتقد المصادر نفسها أن هذا األمر يمكنه أن يخفف من حدة التوتر اآلخذ في 
حزب لالتصاعد في الجبهة الشمالية، في ضوء التهديدات التي أطلقها األمين العام 

 الله السيد حسن نصر الله في الفترة األخيرة. 
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متوقف على قرار إسرائيل  "كاريش"استهداف حقل  أكد أن نصر الله وكان
وهدد بأنه  .والواليات المتحدة منح لبنان حقوقه في استخراج الثروات من مياهه

ذ قبل أن يأخ، في أيلول/سبتمبر "كاريش"في حال بدأ استخراج النفط والغاز من 
، وذاهبون إليه من "، وأضاف: "وضعنا هدفاًةفنحن ذاهبون إلى مشكل، "لبنان حقه

رأى نصر الله أن الدولة ه." كما د، وكل ما يحقق هذا الهدف سنلجأ إليدون أي تردُّ
إن ف ،اللبنانية عاجزة عن اتخاذ القرار المناسب الذي يحمي لبنان وثرواته، لذلك

 ر.مضطر إلى اتخاذ القرا حزب الله

ومن المقرر أن يعود الوسيط األميركي بين إسرائيل ولبنان عاموس هوكشتاين إلى 
 ثنين( من أجل استئناف مهمته.المنطقة يوم )اال

 
 دونمسيّرة من طائرات ]تقرير: الجيش اإلسرائيلي يستعد الستخدام 

 [نياألم التصعيد المتزايد للوضععلى خلفية ، طيار في أنحاء الضفة الغربية
 

 8/9/2222"، 11موقع قناة "كان 
 www.kan.org.il 
 

" ]تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة[ مساء 00قالت قناة التلفزة اإلسرائيلية "كان 
 دونمسيّرة من طائرات أمس )األربعاء( إن الجيش اإلسرائيلي يستعد الستخدام 

التصعيد على خلفية  [، وذلكالضفة الغربية]لسامرة طيار في أنحاء يهودا وا
  .األمني المتزايد للوضع

من قائد فرقة يهودا والسامرة وقائد  تم تفويض كلٍّ وأشارت قناة التلفزة إلى أنه
تشغيل مركز هجومي تابع لسالح وطولكرم بجنين  تيْمنطقاللواء المسؤول عن 

 .المسيّرات التي تحمل أسلحةإلشراف على نشاطات ، لالجو اإلسرائيلي

د تقارير عن استخدام طائرات مسيّرة مسلحة لضرب أهداف في الضفة ولم ترِ
في الماضي استخدمت إسرائيل طائرات هليكوبتر هجومية في الضفة ، والغربية
 .وليس كمسألة روتينية ،لكن في ظروف خاصة فقط ،الغربية

http://www.kan.org.il/
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ة ليلي تبشكل متكرر خالل مداهماإلطالق نار اإلسرائيلي تعرض قوات الجيش وت
 "، التيكاسر األمواجفي إطار عملية "شهر أمنذ  ةمستمر ، وهيفي الضفة الغربية
 09أسفرت عن مقتل  المسلحة التيبعد سلسلة من الهجمات  بدأ الجيش بشنها،

 0511كثر من أقل مايو. واعتُأيار/مارس وبداية آذار/بين منتصف  إسرائيلياً
 ،شبه اليومية إلى حد كبير ،شتباكات الليليةاالتنتهي و .العملية منذ بدء يفلسطين

ل تقُ ،مايوأيار/دون وقوع إصابات في صفوف القوات اإلسرائيلية، لكن في من 
بينما كانت  ،التابعة للشرطة "[يمام]"ضابط في وحدة شرطة مكافحة اإلرهاب 

 .همفينهي عملية تضمنت مداهمات لمنازل المشتبه القوات تُ

تم استخدام الطائرات المسيّرة المسلحة بكثافة خالل القتال اإلسرائيلي األخير قد و
 .ضد حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية في قطاع غزة

حظرت الرقابة العسكرية الحديث عن الطائرات المسيّرة  ،حتى وقت قريبو
لم يؤكد الجيش اإلسرائيلي استخدامه طائرات  وعلى مدار أعوام طويلة،اإلسرائيلية. 

 ثالحدفيون اإلسرائيليون الذين حاولوا تغطية هذا االصح ، وواجهمسيّرة مسلحة
 .مقص الرقابة العسكرية

 
 

      
 

 لواء احتياط والقائد السابق للكليات العسكرية - يتسحاق بريك
 N12 ،7/9/2222موقع 

 

المواضيع التي يتعين على رئيس هيئة األركان الجديد إعطاءها األولوية، ]أبرز 
 جيش جاهز لخوض حرب متعددة الجبهات[من دون كون إسرائيل 

 
  الجنرالالعامة للجيش اإلسرائيلياألركان  المقبل لهيئة رئيسالحصل ، 

 رؤساء عليه حصل الذي اإلرث منهرتسي هليفي، على إرث أصعب بكثير 
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م أولويات الجيش، دون إعادة بناء سلّمن ن األربعة. فالسابقو األركان هيئة
سأتطرق  - يات القومي واألمنيوم األولدون إقرار مواضيع في سلّمن و

كون هناك إمكانية يلن  بكل بساطة لن نصمد هنا، ألنه - ها الحقاًإلي
 معركة متعددة الجبهات. خوض لتصحيح الوضع القائم بعد 

  لها هنا، نحن على أعتاب مرحلة الالالمواضيع التي سأفصّفي جميع - 
سيدفع إسرائيل إلى كارثة  ،كما يبدو اليوم ،عودة. الوضع داخل الجيش

قومية كبيرة جداً في المعركة المقبلة. على رئيس هيئة األركان المقبل 
من الممكن أن تكون أفكارهم ممتازة، إذ ن سبقوه، ن عادات مَ مه نفسز يميت

 ن الجيش تراجع إلى وضع لن يستطيع تطبيق هذه األفكار فيه. إإال 

  القيادة العليا للجيش لم تتعامل مع أساسات النجاح بإدارة وثقافة عمل
م ببناء جيش نوعي بمستويات عالية، جيش ملتزم، تنظيمي صحية، ولم تقُ

ون يكفكهذا الذي يستخلص العبر ويقوم بأبحاث ذات صدقية كجسم واحد، 
ال  ،الصدق واالستقامة. ولذلكوالعادات وبالقناعات  اًمصحوب كل شيء

أفكارها. فالجيش يتزود بتكنولوجيا جديدة  تستطيع هذه القيادة تطبيق
ثمنها مليارات الدوالرات، ويغطي بها الفشل في الجيش: نقص تدريبات؛ 
عدم التدرب على استعمال التقنيات؛ نقص في القوى البشرية المهنية التي 

باتت هذه المعدات غير  - يع التعامل مع هذه المعدات وترميمهاتستط
 قدراتها خالل التدريبات.  دصالحة لالستعمال، وال يتم استنفا

 ؟ما هو حجم اإلخفاق
 ّالغيوم خالل األعوام السابقة، ولم  معقون الضباط المسؤولون كانوا يحل

من الجليد، كالواقع  اًهم قصرنفسالواقع. لقد بنوا ألأرض تطأ أرجلهم 
نار القذائف التي ستنهال على الجبهة  بفعلاالفتراضي الذي سيذوب 

 سيالداخلية اإلسرائيلية. يوجد لدى إسرائيل اليوم جيش للحياة اليومية، ول
اإليراني وأذرعه.  ة من التهديدتيمتعددة الجبهات اآلالللحرب جيش لديها 

اتجاه الجبهة الداخلية في صاروخ  3111سيطلقون في كل يوم أكثر من 
 051اإلسرائيلية، باإلضافة إلى مئات المسيّرات، كما سيقومون بتدمير 

موقعاً، باإلضافة إلى عشرات آالف "المخربين" الذين سيقاتلون داخل 
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وضع لم نكن الحدود إسرائيل: الضفة الغربية وداخل إسرائيل ذاتها. هذا 
ه ن سبقواألركان الجديد طريقة عمل مَر رئيس هيئة لم يغيّ ذاإو. قطه نشهد
ي ويبدأ بمعالجة جذرية ف ،يتوقف عن التحليق في الواقع االفتراضيوكلياً، 

 ،الوحدات المقاتلة وجاهزيتها، ومن ضمنها تغيير الثقافة التنظيمية كلياً
 ن سبقوه. فسيكون له شرف االنضمام إلى فشل مَ

ألركان الجديد التعامل معها على رئيس هيئة ايجب هذه هي المواضيع التي 
 بسرعة: قدماً  دفع بهاالا األولوية ومنحهو

 بشكل عمالياإلمداد اللوجستي والترميم لن عمال. ييات لن تالترميم واللوجس -
تعددة الجبهات، وهو ما سيوقف الجيش الم كامل في المعركة القادمة

معت في تج ،أو يومين في الحد األقصى. في األعوام السابقة ،خالل يوم
غير وهي عاماً،  01وعمرها  ،حافالت "ريو" القديمةاآلالف من الجيش 

صالحة لنقل المعدات العسكرية في الحرب. الجيش اختار الخصخصة 
شركات المدنية، ومن المفترض أن تنقل هذه الشركات إلى الوتوجه 

ذخيرة، و، اًوقودوأدوات هندسية تقنية، والدبابات والمركبات المدرعة، 
راجات اكوخزانات للتبديل، و، اً مياهوقطع غيار، ومعدات، وغذاء، و

خرى. لدى هذه أُ اًوأمور ،لتصليح الثقوب، ومركبات لتفعيلها خالل الحرب
نقص باآلالف في  اخرى؛ لديهالشركات نقص في الحافالت ومعدات أُ

الحافالت وناقالت الدبابات. والعدد القليل الموجود أصالً هم  سائقيأعداد 
لن يحضروا إلى العمل في الحرب ، وعمال عرب يعملون في هذه الشركات

هم لن ء"حارس األسوار"، ألن أصدقاعملية كما لم يتواجدوا خالل  ،القادمة
. انعدام المسؤولية لدى المستوى العسكري موجود بذلك يسمحوا لهم

بمستويات عالية جداً. هذا المستوى العسكري يعرف الوضع الصعب هذا، 
قال: خروج من هذا الوحل. وكما يُللتار الوقوف جانباً وعدم التصرف ويخ
 بعدي الطوفان. من 

سيشارك  ،المواجهات التي ستندلع خالل الحرب المقبلةإقامة حرس قومي.  -
خالل  دثفيها عرب "متطرفون" وبدو. أعدادهم ستزيد بالعشرات عما ح

حملة "حارس األسوار"، وهناك خطورة حقيقية على السكان واألمالك. 
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 أو ،أغلب الظن من قواعد الجيش ،رقتلديهم اآلن السالح والذخيرة التي سُ
لتعامل على ان الحدود. ال قدرة لدى الشرطة وحرس الحدود متم تهريبها 

تم  يجب تقوية "الحرس القومي" الذي ،، لذلكامع هذا الوضع وحدهم
األمالك و. وظيفته ستكون حراسة الشوارع وبيوت المواطنين نشاؤهإ

 والحركة في المحاور. 
ن يدافع عن البلدات ال يوجد مَ معالجة مشاكل الدفاع في البلدات الحدودية. -

في الشمال أمام آالف الصواريخ والقذائف التي ستسقط فيها كل يوم. في 
أعداد كبيرة. الجيش ببور الحدود ، يمكن أن يحاول حزب الله عهالوقت ذات

البلدات في شمال البالد سكان يجب تحضير  ،، لذلكلهذه المعركةغير جاهز 
 هم. أنفسعن  للدفاع

يجب توضيح التهديد للجبهة  للحرب. [المدنيةالداخلية ]تحضير الجبهة  -
الداخلية وتحضيرها للحرب. الجبهة الداخلية ستكون الساحة المركزية في 

ن الجيش يتعامل معها كزائدة ال حاجة إتعددة الجبهات، إال مالالحرب 
ماليين من السكان، لم يتم  01 فيها الجبهة التي يعيشفهذه ها. إلي

". وللدفاع عن [0948] حرب االستقالل"تجهيزها للحرب األصعب منذ 
الجبهة الداخلية في الحرب المقبلة، يجب التزود بأدوات قتالية جديدة: 

ضد الصواريخ وأرض؛ منظومات ليزر ضد القذائف،  - صواريخ أرض
إضافة تتكامل  شكلخرى. هذه األمور ستأُ تجهيزاتو ،المضادة للدبابات

 نفهم أنه فيلالصواريخ والقذائف. حان الوقت ومع الطائرات ضد المسيّرات 
لن يكون لدى سالح الجو قدرة على  ،متعددة الجبهات المقبلةالالحرب 

من رغم على البل التهديد المتعدد من إيران وأذرعها. والوقوف وحيداً مقا
غلبية أموال ميزانية التزود باألسلحة تذهب لشراء طائرات، أذلك، فإن 

باألدوات القتالية التي ذكرتها سابقاً. فقدنا  البروتقريباً ال تزود سالح 
عد واحد لسالح بُ يمتعدد األذرع، وتحولنا إلى جيش ذالالقدرة على القتال 

دون قدرة على االستجابة للتهديد الوجودي في الحرب المقبلة من الجو، 
 بسبب ضيق التفكير وجمود رؤية المستوى العسكري الكبير. 

 ،إخراجه من حالة الركودوفوراً،  البريجب تقوية سالح . برتقوية سالح ال -
ح الستم تقليص  ،متعدد األذرع. في األعوام األخيرةالوترميم حالة القتال 
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الستجابة في حرب متعددة الجبهات أمام خمس على اوال قدرة لديه  البر،
 ،غزة، وانفجار في الضفة الغربيةو، ةسوريو: لبنان، هجبهات في الوقت ذات

البر مواجهات في الجبهة الداخلية. وباإلضافة إلى هذا، سالح وكذلك ال
 ه في الحرب، فاالحتياط غير مجهز للحرب،ماتأصغر من أن يؤدي مه

ع وليس مجبهة، وقدرة الجيش اآلن بالكاد تكفي للتعامل مع جبهة ونصف 
خمس جبهات مصحوبة بإطالق آالف الصواريخ والقذائف كل يوم كما 

 في الحرب المقبلة.  حدثسي

 جيشالليس هذا فقط، المطلوب عالج جذري في مجال القوى البشرية داخل 
لى الجيش في فترة والية إ ، وتغيير النموذج الشاب الذي تم إدخالهياألساس
أضراراً قياسية في النوعية داخل  ،حتى اللحظة ،بيزنكوت الذي سبّ أغادي 

غير يهربون و تهم،غلبي، في أنيالضباط الجيدأن  الجيش األساسي. والدليل
يحّل لالجيش،  الخدمة في يتركونبل ن لتوقيع خدمة طويلة ثابتة، يمستعد

 وما دون.مكانهم المتوسطون 
  قافة والث لثقافة التنظيميةالجذرية ل معالجةالباإلضافة إلى هذا كله، يجب

اإلدارية والقيادية المعطوبة داخل الجيش، ألنه ال يمكن بناء جيش نصر 
عدم وعدم انضباط، بكيف يتم التعبير عنها؟ وعلى أساساتها المائلة. 

 عدم معالجة وتصويبوعدم وجود رقابة ومتابعة، ووضوح األوامر، 
، بها أبحاث غير موثوقو، اعدم استخالص العبر وتطبيقهوالنتقادات، ل
طمس حقائق وعدم قول الحقيقة، وعدم وجود استمرارية ومعالجة طفيفة، و

 دوالبكل ضابط جديد يحاول اكتشاف ال ،في بناء قوة الجيش يةاصلووت
من جديد، عدم التزام بالتعليمات، عدم وجود روتين صحي داخل الوحدات، 

 خرى. وأمور أُ ،دون محددات واضحةمن مقاييس متدنية و

  زيته هوعدم جبشأن اليوم اإلسرائيلي الفجوات الموجود فيها الجيش إن
متعددة الجبهات صارخة، لكن المستوى العسكري يواصل الللحرب 

التجاهل على نمط "الكالب تنبح والقافلة تسير". لو لم يكن الحديث يدور 
وجود أمن دولة إسرائيل ومواطنيها، كان من الممكن الوقوف جانبًا،  حول

مهمة إن مسألة وقت.  قد تكون ، فإن الكارثةمنيألكسل المستوى الكن مع 
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ستكون إزاحة دفة ، المستحيلة تقريباً ،رئيس هيئة األركان الجديد
 ومنع اصطدامها بالجليد.  "التايتانيك"

 
 

 "معهد أبحاث األمن القومي"باحث في  - كوبي ميخائيل
 7/9/2222، 1461مباط عال، العدد 

 
 ]نهج إدارة الصراع مع الفلسطينيين من جانب إسرائيل بطريقة "جزّ العشب" 

 يصل إلى نهايته، ومن الممكن أن يؤدي إلى انفجار عنيف واسع[
 

  91أيلول/سبتمبر في الشارع رقم  4لم تكن العملية التي حدثت في 
حتى ولو كانت استثنائية  - مفاِجئة، ال من حيث كونها عملية إطالق نار

من حيث التخطيط والنية بإشعال الباص والركاب، وال من حيث التوقيت 
أو المنفّذين. كذلك األمر بالنسبة إلى الردود المشجعة لـ"حماس"، والجهاد 

ية الفلسطينعدم الرد من السلطة  اًاإلسالمي، وكتائب شهداء األقصى، وأيض
لم يكن مفاجئاً. هذه العملية كانت شجرة أُخرى تحترق في غابة "اإلرهاب" 

مة الفلسطينية التي تتشكل التي تتوسع، وفصالً جديداً في رواية المقاو
، وبالتعاون مع "حماس" وكتائب شهداء األقصى بروح الجهاد اإلسالمي

. وفي هذا الوقت، من إيران وحزب الله من لـ"فتح". وهذا كله، بدعمالتابعة 
 المهم دراسة الغابة بشكل كامل، وعدم التركيز على واحدة من األشجار. 

 هي جزء من اتجاه واضح  91، إن العملية ضد الباص في الشارع رقم اً عملي
من عمليات داخل حدود  ، إذ كانت االنطالقة2122بدأ منذ آذار/مارس 

انت بؤرة تصدير للعمليات، بعد فترة طويلة . منطقة جنين كدولة إسرائيل
نجح خاللها الجهاد اإلسالمي، وبتمويل من إيران وحزب الله، وبمساعدة 
نشطائهما في تهريب السالح إلى الضفة الغربية، في التحول إلى التنظيم 
األقوى واألكبر في المنطقة. التنظيم الذي يتم تشغيله على أنه "ذراع 

افة االلتزامات تجاه المجتمع المحلي. هدف وجوده إيرانية"، متحرر من ك
هو االلتزام بفكرة المقاومة المسلحة، وهو أداة مهمة إليران، بهدف زعزعة 
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االستقرار في المنطقة، وفي الصراع ضد إسرائيل. أسس التنظيم شبكات 
تعاوُن مع "حماس"، ومع الحركات المسلحة التابعة لـ"فتح"، ويقود جهودًا 

تجنيد األموال. و"حاضنة اإلرهاب" التي تم تفعيلها من جنين مستمرة في 
بقيادة الجهاد اإلسالمي، تحركت إلى منطقة نابلس بسبب الصعوبات التي 
تشكلها أجهزة األمن اإلسرائيلية التي عملت بكثافة في المنطقة، لكنها لم 

 ة. والدليل أن منفّذي العملية جاؤوا من هناك. هذا باإلضافاًكلي عليها ضِقت
إلى أن نشاط قوات األمن اإلسرائيلية في منطقة جنين أدى إلى ارتفاع 
ملحوظ في درجة االحتكاك بالمجتمع المحلي، وفي حدة العنف خالل لقاء 
مجموعات مسلحة فلسطينية. النشاط اإلسرائيلي، الذي يركز على عمليات 

 حينمحددة في إطار عمليات االجتياح، يتم الرد عليها من النشطاء المسل
في محاولة لتشويشها من خالل المواجهة واالشتباك. الحديث يدور حول 
مئات معدودة من النشطاء الذين يركزون جهودهم في مقابل قوات الجيش 
ويوثقون ما يحدث وينشرونه على شبكات التواصل االجتماعي. وعلى 

" االرغم من عدد المعتقلين الكبير، وارتفاع عدد الفلسطينيين الذين "ُقتلو
خالل هذه العمليات، فإن رواية المقاومة الفلسطينية تتعزز وتنتشر في 
الضفة الغربية، في الوقت الذي تتوسع حمالت االعتقاالت وإحباط 

 "اإلرهاب" في هذه المناطق ذاتها. 

  إلى جانب الجهود المستمرة للجهاد اإلسالمي، تواصل "حماس" جهودها
ن خالل صالح العاروري. من لتعظيم قوتها العسكرية في المنطقة م

جانبها، تستمر كتائب شهداء األقصى التابعة لـ"فتح"، بتمييز ذاتها من 
السلطة الفلسطينية وانضمامها إلى المواجهة المسلحة ضد قوات الجيش 
في الميدان، وبجهودها في تنفيذ عمليات. وفي إطار التعاون بين 

 ين الفصائل. التنظيمات في منطقة جنين، تم تعميق التعاون ب

 يفسّر الظاهرة، إنما يدور  اً إن األزمة االقتصادية بحد ذاتها ليست سبب
الحديث حول وعي يتسع بالصراع، تتم تغذيته بواسطة ارتفاع حدة 
االشتباك العنيف مع الجيش، من الشعور بالنجاح، وبصورة خاصة من 

تا رالفراغ السياسي بسبب غياب السلطة. فصورة السلطة ومكانتها تضر
 اً ع قدمفي الدففشلها  بشكل صعب في عيون المجتمع الفلسطيني، في إثر
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 اً بالرؤية القومية وطرح أفق سياسي. وباألساس، يبدو هذا الفراغ واضح
في تفضيل أجهزة أمن السلطة االمتناع من أعمال جدية ضد "الميليشيات" 

الذي المسلحة. هذا باستثناء حاالت خاصة من العمل ضد تنظيم "حماس" 
يهدد، بحسب فهم قيادة السلطة، استقرارها ووجودها. هذه هي خلفية 
مشاركة نشطاء من األجهزة األمنية أو أوالدهم في العمليات. إن حجم 

في إلى صعوبة  ، ويشيراً، مقلق جداًالظاهرة، حتى ولو كان ال يزال صغير
 تعامُل األجهزة ضد هذه التنظيمات. 

 أي تغيير في وضع السلطة الصعب. استمرار  في الظروف الحالية، لن يحدث
الجهود األمنية اإلسرائيلية إلحباط بنى "اإلرهاب"، سيؤدي بالضرورة إلى 
ارتفاع إضافي في االشتباك وعدد المصابين الفلسطينيين، وإسرائيل 

( االختيار بين 0من المعضلة االستراتيجية:  اًتقترب بخطوات كبيرة جد
 حتى -لالنفصال اًى مبادرة سياسية، تحضيرتوجيه جهودها من جديد إل

ولو كانت محدودة بعدم وجود أفق التفاق ثابت في المستقبل المنظور، 
لكنها تشير إلى اعتراف إسرائيلي بالسلطة الفلسطينية كشريكة في مسار 
اتفاق يساعد على تحسين حكمها واالقتصاد في مناطقها، ويشجع على 

( أو خطوة عسكرية واسعة، 2مة المسلحة؛ تقويتها كبديل ممن يقود المقاو
على نمط ]حملة[ "السور الواقي"، إلعدام بنية "اإلرهاب" التي تتطور في 
شمال الضفة وتمتد إلى مركزها وجنوبها. في جميع األحوال، على إسرائيل 
بذل جهود مستمرة وجدية أكثر إلحباط تهريب األموال واألدوات القتالية، 

 لله باألساس، والتي تغذي هذه البنى. بقيادة إيران وحزب ا

 إن طريقة العمل المنفصلة التي تتبناها إسرائيل في الساحة الفلسطينية - 
احتواء في مقابل "حماس"، تشمل تسهيالت اقتصادية، وبين الحين واآلخر 
نشهد رداً عسكرياً محدوداً، وفي المقابل، هناك ردود حادة ضد العمليات 

خصبة لنمو سردية المقاومة الفلسطينية وتساعد،  تشكل أرضاً -في الضفة
من دون قصد، في مسار إضعاف السلطة الفلسطينية. لذلك، يتم التعامل مع 
أجهزة األمن الفلسطينية كمن يتعاون مع إسرائيل على حساب المصلحة 
القومية الفلسطينية. من جهة المسلحين الفلسطينيين، فإن ثمن االشتباك 

. ثمة أبطال فلسطينيون يولدون كل يوم اًجد اًيس كبيرمع إسرائيل بعنف ل
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والشعور بالقدرة ونجاعة االشتباك المسلح تستوطن القلوب والوعي 
الجماعي للجيل الشاب، وتغذي الدافع إلى االنضمام إلى المواجهة. وفي 
المقابل، فإن نهج إدارة الصراع من جانب إسرائيل بطريقة "جزّ العشب" 

ومن الممكن أن يؤدي إلى انفجار واسع عنيف، في الوقت يصل إلى نهايته، 
 هوا ذوه – الذي يشكل رداً على األشجار المنفردة، وليس على الغابة

 . سرائيلإ التحدي االستراتيجي الحقيقي الماثل أمام

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان أكبر 
 ترسيم الحدوداإلسرائيلي على  -اللبناني  واهتمام خاص للنزاع

 لقاء الضوء علىوإالبحرية والصراع على الحقول الغازية البحرية، 
ه إلى ما تنشرالمواقف والتحليالت اإلسرائيلية وذلك باالستناد 

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

ة دونوللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى الملف الخاص في م
مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان: "الصراع بين إسرائيل 

 على الرابط التالي:ولبنان على حقول الغاز البحرية" 
 

studies.org/ar/node/1652888-https://www.palestine 

 
 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652888
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  صدر حديثاً 

  مفهوم التحرر في منظار الثقافة النقدية الفلسطينية
(8491-8449) 

 
رئيس وحدة األبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وباحث مشارك في  ماهر الشريف، المؤلف:

المعهد الفرنسي للشرق األدنى في بيروت؛ له عدة مساهمات في حقل تاريخ الفكر السياسي الفلسطيني 
(؛ "قرن 8001" )8001-8091من بينها: "البحث عن كيان: دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، 

(؛ "تاريخ الفلسطينيين وحركتهم 1988الصهيوني: هل هناك أفق للسالم؟" ) -على الصراع العربي 
( باالشتراك مع عصام نصار؛ "المشروع الوطني الفلسطيني: تطوره ومأزقه 1981الوطنية" )
 (.1918" )ومصائره

 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652993
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652993
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652993
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652993
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يأتي مؤلَّفي هذا استكماالً لمساهماتي البحثية السابقة في حقل 
بصورة رئيسية، على منهج وصفي؛ الدراسات الثقافية وهو مبني، 

ذلك بأنني اخترت عينة من المثقفين والمثقفات الفلسطينيين 
النقديين من مشارب متعددة، أبدعوا في ميادين الفكر والتاريخ 
واألدب، وانتموا بصورة عامة إلى مشروع منظمة التحرير الفلسطينية، 

ية واقف نقدلكنهم اتخذوا، وخصوصاً بعد التوصل إلى اتفاق أوسلو، م
من قيادتها وإزاء عملية السالم وتداعياتها. وهكذا، رجعتُ إلى 
كتاباتهم كي أعرض، استناداً إليها، مالمح خطابهم النقدي، 

 ومواقفهم من مفهوم التحرر، ومضامينه وسبل بلوغه.

وأنا إذ أنبّه إلى أن اختياري هذه العينة من المثقفين والمثقفات ال 
الثقافة النقدية الفلسطينية اقتصر عليهم. ولذا، يعني مطلقاً أن حقل 

أود أن أتوقف عند عاملين ربما يكونان حكما عملية االختيار هذه: 
أولهما، يتمثّل في أن هذا الكتاب كان في األصل ورقة قدمُتها إلى 
مؤتمر "الثقافة الفلسطينية اليوم: تعبيرات وتحديات وآفاق"، الذي 

سطينية بالتعاون مع كلية الفنون نظمته مؤسسة الدراسات الفل
تشرين  24- 22والموسيقى في جامعة بيرزيت خالل الفترة 

، ولقيت أصداء إيجابية حفزتني على العمل 2120الثاني/نوفمبر 
على توسيعها؛ ثانيهما، يتمثّل في أن الحاالت الدراسية التي اخترتها 

هوم كانت قد توسعت أكثر من غيرها، بحسب رأيي، في مقاربة مف
التحرر ومضامينه وسبل بلوغه، وكنت على معرفة جيدة بنتاجها في 

 هذا المضمار.
 


