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 : ةـدمـــــــــقم

الذين كان من المفترض   في ظرف حساس وبالغ التعقيد سواء للفلسطينيينبدأت معركة سيف القدس  
ان ُيجروا انتخابات تشريعية عامة وتم الغاؤها بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذين 
يتعرضون لهجمة إسرائيلية سواء في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة الذي مايزال يعاني من  

عدم قدرة على السيطرة على    و لدى العدو اإلسرائيلي الذي يعاني منأ  حصار اقتصادي مستمر،
رهاصات ومقدمات إبعد  يضًا تأتي هذه المعركة  أأوضاعه الداخلية السياسية واألمنية واالجتماعية ، و 

ساعدت في حدوثها وكان لهذه االحداث األثر الكبير في التأثير على مجريات هذه المعركة التي  
لصالح المقاومة وايضًا حصدت أدخلت كل الساحات في اطارها، مما ساعد في تقصير عمرها  

هي من حدد بداياتها  ، خاصة وانها  عامة للشعب الفلسطيني ومحور المقاومةاستراتيجية  إنجازات  
الفلسطينية  ووضع شروط نهايتها   العالم بعد شعار كان يردده  ألعلىواعادت القضية   اهتمامات 

 كثيرًا : انتهى الفيتو الفلسطيني   نتنياهو

 سعيد بشارات 
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 : تمهيد للكتاب

ــن  ــه وتياراتــــه، لكــ ــدو علــــى اخــــت ف أحزابــ ــدى العــ ــدة لــ ــدس اســــتراتيجية معتمــ ــد القــ تهويــ
ــت  ــد طالــ ــات التهويــ ــف لعمليــ ــد مــــع تكثيــ ــى موعــ ــت علــ ــرة كانــ ــة األخيــ ــي ايونــ ــدس فــ القــ
ــر علـــــى المســــــجد  ــ ميتها ، ولــــــم تقتصـــ ــطينيتها ولســـ ــز لعروبتهــــــا وفلســـ ــيء يرمـــ ــل شـــ كـــ

ــ ــاكن الدينيـــ ــة واألمـــ ــة ال يامـــ ــخرة وكنيســـ ــة الصـــ ــى ولبـــ ــت األقصـــ ــرى، حيـــــ  طالـــ ة األخـــ
األحيــــاء مــــن تحتهــــا حفــــرًا وم ــــرًا ، ومــــن فوقهــــا هــــدم وترحيــــل وتشــــويه وضــــغ  ولكــــراه 
ــب اقتحامــــــات  ــ رية واالقتصــــــادية واإلداريــــــة، إلــــــى جانــــ ــ ل اإلجــــــراءات العســــ ــن خــــ مــــ
جماعــــــــة أمنــــــــاء جبــــــــل الهي ــــــــل ومجموعــــــــات صــــــــهيونية اســــــــتيطانية أخــــــــرى، حيــــــــ  

  2011سان//ني12انطلقت بزخم م ثف من يوم االثنين 

ــلوان بالهــــدم ، وحــــي بطــــن الهــــوى  ــ انه بــــالطرد، وســ د ســ بينمــــا حــــي الشــــي  جــــرال يهــــدو
ــتان  ــزازتتعــــرض والبســ ــايقات واالبتــ ــبان  ،للمضــ ــى الشــ ــدو تفــــرض علــ ــرطة العــ كانــــت شــ

ــاة وشـــــ ل تفاعـــــل الشـــــباف مـــــن  ــتهدف نمـــــ  الحيـــ إجـــــراءات جديـــــدة ببـــــاف العـــــامود تســـ
ذا اإلجــــراء زيتــــًا علـــــى خــــ ل الجلــــوس علــــى األدرا  القريبـــــة مــــن البــــاف، فأضــــاف هـــــ

ــتيطانية  ــم أعلنـــــت جماعـــــات اســـ ــي البوابـــــات، ثـــ ــا يحـــــدث ويجـــــري فـــ ــة لمـــ ــار الملتهبـــ النـــ
/ نيســـــــان، األمـــــــر الـــــــذي أجـــــــ  28نيتهـــــــا اقتحـــــــام المســـــــجد األقصـــــــى يـــــــوم األربعـــــــاء 

ــام  ــة عـــ ــي المحتلـــ ــفة واألراضـــ ــن الضـــ ــف مـــ ــطينيين للزحـــ ــع الفلســـ ــاعر ودفـــ  1948المشـــ
 ين في القدس من أهلها .إلى جانب الثابتين المنزرعين الصامد 

فــــي ضــــوء هـــــذه االعتــــداءات وتراكمهــــا هـــــدد القائــــد العــــام لكتائـــــب عــــز الــــدين القســـــام 
/ أيــــــار ب لمــــــات واضــــــحة ومقتضــــــبة يأوجــــــه تحــــــذيرًا واضــــــحًا وأخيــــــرًا 4يــــــوم الث ثــــــاء 

ل حــــت ل ومغتصــــبيه بأنــــه إن لــــم يتوقــــف العــــدوان علــــى أهلنــــا فــــي حــــي الشــــي  جــــرال 
 األيدي وسيدفع العدو ثمنًا غاليًايفإننا لن نقف م توفي 

ــمودهم وأكــــد  ــة علــــى صــ ــرال فــــي القــــدس المحتلــ ــيف أهــــالي حــــي الشــــي  جــ ــا الضــ وحيــ
 كثب.أن ليادة المقاومة والقسام تراقب ما يجري عن 
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ــم  ــداءات لـــ ــريح إال أن االعتـــ ــر والصـــ ــذير المباشـــ ــذا التحـــ ــن هـــ ــرغم مـــ ــى الـــ ــف،علـــ  تتوقـــ
ــا كانــــت عليــــه بشــــ ل ملحــــو   أيــــار  8لكــــن يــــوم الســــبت  والفــــت،لكنهــــا انخفضــــت عمــ

ــات  ــدس مواجهـــ ــي القـــ ــرى فـــ ــاكن أخـــ ــرال وأمـــ ــي  جـــ ــي الشـــ ــى وحـــ ــجد األقصـــ ــهد المســـ شـــ
 أقل.ُجرل فيها مئتي فلسطيني، ولم تتوقف المواجهات يوم األحد ولكن بوتيرة 

 من اقتحام األقصى لتجنب تفاقم األمر  اڤشرطة االحتالل منعت منظمة لها

مــــن أيــــار تم ــــن عــــدد مــــن المعتكفــــين فــــي األقصــــى  صــــبال يــــوم االثنــــين العاشــــر فــــي
ــاموا  ــوت وقــــ ــة الصــــ ــة بغرفــــ ــتح م الخاصــــ ــة الــــ ــول غرفــــ ــن دخــــ ــغيلها،مــــ ــت  بتشــــ فاقتحمــــ

الشــــرطة المســـــجد علـــــى إثرهـــــا فـــــأطلث المعتكفــــون نـــــداءات اســـــتغاثة وطـــــالبوا بالنجـــــدة، 
 البعير.فش لت القشة التي قسمت ظهر 

عة السادســــة مـــــن مســـــاء االثنـــــين العمليـــــات المشـــــتركة تمهــــل العـــــدو حتـــــى الســـــا غرفــــة
العاشـــــــر مـــــــن أيـــــــار ل نســـــــحاف مـــــــن المســـــــجد األقصـــــــى ووقـــــــف االعتـــــــداءات علـــــــى 

 .المقدسيين

منحــــت المقاومـــــة المجتمــــع ســـــتة أيــــام منــــذ لح ـــــة التحــــذير الـــــذي وجهــــه قائـــــد  وبــــذل 
ــتكبار العــــــدو ولصــــــراره علــــــى العبــــــ  فــــــي  ــالم اســــ ــاهد العــــ ــة حتــــــى يشــــ أركــــــان المقاومــــ

 المعتكفين من أداء شعائرهم وعباداتهم بحرية.القدس ومنع المصلين و 

ــاعة ــواري   الســـ ــبع صـــ ــدس بســـ ــف القـــ ــام قصـــ ــدين القســـ ــز الـــ ــب عـــ ــن كتائـــ ــة تعلـــ السادســـ
ــع  ــم يتراجـــ ــام الســـــت ولـــ ــم يحســـــن اســـــتغ ل األيـــ ــدو الـــــذي لـــ ــة للعـــ ــار موجهـــ رســـــالة بالنـــ
ــرف مـــ الت  ــم يستشـ ــة، ولـ ــل المقاومـ ــي عقـ ــدور فـ ــراءة مـــا يـ ــن قـ ــتم ن مـ ــم يـ ــه ولـ ــن  يـ عـ

ــاعتداءاتــــــــه ول ــا وكــــــــل مــــــ ــدس وأحيائهــــــ ــالي القــــــ ــه الموجهــــــــة ألهــــــ ــى  اجراءاتــــــ يــــــــدل علــــــ
 فلسطينيتها وعروبتها 

 سبع . فكانت

صــــواري  انطلقــــت يــــوم االثنــــين العاشــــر مــــن أيــــار مــــن غــــزة نحــــو القــــدس غيــــرت  ســــبع
ــذل  ــوان والــ ــل الهــ ــأس والقنــــوط فــــي ظــ ــن وســــ  اليــ ــبعة... مــ ــود ســ ــه عقــ ــا عجــــزت عنــ مــ

 ربما قيل قبل انط قها؛ بل قيل: والتطبيع... يبزغ األمل وفجر التغيير، 
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يوجـــــــد قـــــــوة ســـــــتهزم هـــــــذا الجبـــــــروت واالســـــــتع ء واالســـــــتكبار واالنتفـــــــا  الـــــــذي  هـــــــل
تعيشـــــه دولـــــة االحـــــت ل بعـــــد التســـــليح الهائـــــل والتشـــــليح الســـــافر لـــــدول خلعـــــت ســـــترها 

 وتنازلت عن مبادئها واصطفت مع عدوها في مواجهة اخوتها الفلسطينيين؟

ــالم تغيــــر عنــــدم هــــل ا أصــــبح يطــــوف ســــبعة أشــــواط حــــول القضــــية التــــي أصــــبحت العــ
 على رأس سلم االهتمامات الدولية؟ 

 بين تل أبيب ورام هللا؟  وسبع

 هي سبع ... إذن

أكثرهـــــا بركـــــة، فـــــالكون بـــــراه هللا تعـــــالى فـــــي ســـــتة أيـــــام وفـــــي اليـــــوم الســـــابع علـــــى  ومـــــا
 العر  استوى.

دخل قصـــد أبـــو خالـــد الضـــيف رجـــم االحـــت ل بســـبع كمـــا يرمـــ فهـــل ى إبلـــيس بســـبع ليـــُ
 العدو من أبواف جهنم السبع في الدنيا قبل أن يدخلوها في ايخرة؟

حضـــــر فـــــي عقلـــــه رأي العلمـــــاء بـــــأن الن ـــــام الكـــــوني يبنـــــى علـــــى ســـــبع  ـــــيم ن  وهـــــل
 ؟ لبداية هدم كيان غاصب قائم على ال لم واالحت ل بسبع

ه مــــــرتين فــــــي الحــــــرف كــــــان مطمئنــــــا عنــــــدما قــــــالوا نتتبــــــع  ثــــــاره وحاولنــــــا اغتيالــــــ وهــــــل
ــا ألن ســــره  ــوءً وســــبعا قبلهــ ــ  القصــــف  مخبــ ــبع ولــــم يخــ ــي طبقاتهــــا الســ ــماء فــ فــــي الســ

 ألن رعاية هللا وحف ه تحمي الـمـقــاومــة في طبقات األرض السبع ؟

 سيف القدس يخترق أسوارًا بال حراس  كتاب

ــاول ــال المحللــــون  يحــ ــا كتــــب الكتــــاف وقــ ــا جــــرى مــــن خــــ ل مــ ــة موثقــــة عمــ ــديم رؤيــ تقــ
 والمراسلون 

  فصول؛ث ث  تضمن

 تناول اإلرهاصات والتقديرات التي سبقت المعركة  األول

الثـــــاني تنـــــاول أحـــــداث المعركـــــة وردود األفعـــــال وقـــــت الحـــــدث مباشـــــرة والتـــــي  والفصــــل
 خرجت متأثرة بأجواء المعركة 
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ــًا  الثالــــ   والفصــــل تضــــمن دروســــًا وعبــــر مــــا بعــــد المعركــــة، والــــذي ســــيبقى بابــــًا مفتوحــ
ــن  ــف عــ ــتمرار بعــــد أن ُيكشــ ــد باســ ــدم لنــــا الجديــ ــدنا ويقــ ــافة ألبعــــاد مــــا  خفايــــاه،يرفــ إضــ

 أفرزته المعركة من نتائ  على ساحة العدو والساحة اإلقليمية والدولية 

 س تت المدافع لكن تداعيات المعركة بدأت ولم تنته بعد. لقد 

 

 محمود مرداوي 
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 سيف القدس   االرهاصات والتقديرات التي سبقت معركة: الفصل األول 

 :مقدمة

ــة  ــوههم المذهولـــ ــى وجـــ ــت علـــ ــي انتابـــ ــرة التـــ ــة الحيـــ ــاء حالـــ ــون إخفـــ ــتطع المواطنـــ ــم يســـ لـــ
جــــــراء كتامــــــة المشــــــهد فــــــي المنطقــــــة جــــــراء تهافــــــت الــــــدول العربيــــــة وتســــــارعها علــــــى 

 االحت ل.التطبيع مع دولة 

ــدفوا  ــا ُغلــــف ببعــــد دينــــي هــ هــــذا التطبيــــع الــــذي لــــم يقتصــــر علــــى البعــــد السياســــي ولنمــ
ــه تكســــــير الحــــــواجز  وتحطــــــيم الفــــــواري مــــــا بــــــين األديــــــان لتمريــــــر أهــــــداف سياســــــية منـــ

تطــــــيح بالقضــــــية الفلســــــطينية وحــــــث الفلســــــطينيين فــــــي ب دهــــــم علــــــى تــــــراف وطــــــنهم، 
حيـــــ  بـــــدأت اتفاليـــــة أبراهـــــام فـــــي اإلمـــــارات ولـــــم تتوقـــــف عنـــــد حـــــدودها لتمتـــــد وتتســـــع 
ــة والسياســـــــــية واألمنيـــــــــة  ــم تتوقـــــــــف بأبعادهـــــــــا المعنويــــــ ــل القـــــــــرن اإلفريقـــــــــي ،ولــــــ فتصــــــ

ــت وا ــل داســ ــب بــ ــورهم فحســ ــي ظهــ ــطينيين فــ ــن الفلســ ــم تطعــ ــ رية واالقتصــــادية ، فلــ لعســ
ــدود  علــــــيهم وتجــــــاوزت تــــــاريخهم وتجاهلــــــت حقــــــوقهم فــــــي ظــــــل دعــــــم أمري ــــــي ال محــــ
ــم  ــدة اللهـــ ــي وتبـــــرؤ مـــــن الم لـــــوم علـــــى قاعـــ ــة تخلـــ ــد وثقافـــ ــمير كـــــوني تبلـــ و يـــــاف ضـــ

 نفسي ، ال ي لفها أكثر من طاقتها .

 

ــذه التطــــورات أثــــرت علــــى النف ــأ هــ ــا حتــــى انكفــ ــطينية فهــــزت النفــــوس وزلزلتهــ ــية الفلســ ســ
ــة الوعـــــود فـــــي القـــــدس عاصـــــمة ل حـــــت ل  ــاواًل ترجمـــ ــاده محـــ العـــــدو علـــــى بيـــــدر حصـــ
ولطــــــ ي العنــــــان لــــــه فــــــي التهويــــــد واالســــــتيطان والقتــــــل والحصــــــار واالعتقــــــال، حتــــــى 
تجـــاوز فتيــــة  منــــوا بـــاي وزادهــــم هــــدى فـــي بــــاف العــــامود ليقرعـــوا الجــــرس ويــــدقوا بــــاف 

لمواجهــــــة والجهــــــاد ويطلقــــــوا النــــــداء مــــــن المســــــجد األقصــــــى ليــــــأت الوفــــــاء مــــــن أهــــــل ا
ــب األمــــــور  ــذا العــــــدو فتنقلـــ ــذيره األخيــــــر لهـــ ــة فيرســــــل بتحـــ ــد أركــــــان المقاومـــ الوفـــــاء قائـــ
رأســــا علــــى عقــــب ويتبــــدل اليــــأس باألمــــل وترتقــــي القضــــية مــــن ســــراديب النســــيان إلــــى 

 قمة االهتمام وعلى رأس األولويات .
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 ربما عاد الهدوء، لكن التصعيد القادم في غزة قاب قوسين أو أدنى 

 

ــن ال ــد مــ ــب العديــ ــدس كتــ ــيف القــ ــة ســ ــة معركــ ــل بدايــ ــذر قبــ ــاالت تنــ ــرائيليين مقــ ــاب اإلســ كتــ
مــــن تــــال ليــــف رام  بحــــدوث شــــيء مــــا فــــي المســــتقبل، ومــــن بــــين مــــن كتــــب حــــول ذلــــك؛

ربمـــا عـــاد الهـــدوء، لكـــن التصـــعيد القـــادم فـــي  ، والـــذي كتـــب تحـــت عنـــوان:"معـــاريف صـــحيفة
 "، فقال:غزة قاب قوسين أو أدنى

يإلســــــــــــرائيلي علــــــــــــى الســــــــــــاحة ســــــــــــتراتيجية األســــــــــــبوعان األخيــــــــــــران يوضــــــــــــحان المشــــــــــــاكل اإل
ــطينية ــته  الح ومــــــة  ،الفلســـ ــرائيلي بــــــالقوة، تنـــ ــغ  علــــــى يإســـ ــدوء وممارســــــة الضـــ ــد كســــــر الهـــ عنـــ

ــالي  ــعيد التــ ــى التصــ ــران حتــ ــاد النيــ ــة إلخمــ ــاً  -سياســ ــ لة فــــي  عمليــ ــث المشــ ــرائيلي عمــ ــت يإســ فهمــ
ت بفــــتح مــــن قطـــاع غــــزة، ومحاولــــة منـــع التصــــعيد فــــي غـــزة مــــر   صــــاروخاً  40القـــدس فقــــ  بعـــد 

وفـــــث هـــــذا المنطـــــث وعنـــــدما ال توجـــــد  -العمـــــود ومحاولـــــة لتهدئـــــة األوضـــــاع فـــــي القـــــدس  بـــــاف 
ــُ  ــة، يـــ ــالقوة سياســـــة وال إدارة من مـــ ــذ بـــ ــرائيلي تأخـــ ــازات مـــــن يإســـ ــر أن اإلنجـــ  -درك الطـــــرف ايخـــ

 لذا فنحن على مقربة من الجولة التالية.

ــة  ــاءة الح ومــ ــدم كفــ ــدى عــ ــبوع مــ ــذا األســ ــداث هــ ــة  االنتقاليــــةأظهــــرت أحــ ــة الحاليــ ــي إدارة عمليــ فــ
واألزمــــــات  2014أو حــــــرف فــــــي قطــــــاع غــــــزة، إن إخفاقــــــات ح ومــــــة حــــــرف الجــــــرف الصــــــامد 

ــة  ــز م ح ومــــ ــن أن تقــــ ــاك يم ــــ ــت هنــــ ــي كانــــ ــريبات التــــ ــمد  2021والتســــ ــا أن تصــــ إذا كــــــان عليهــــ
 أمام اختبار تصعيد أو حرف.

ــي  ــن أكثـــــر التصـــــريحات التـــ ــذا التصـــــريح هـــــو مـــ ــعيد فـــــي غـــــزةي هـــ ــة بالتصـــ يحمـــــاس غيـــــر معنيـــ
ى بهـــــا كبـــــار قـــــادة الماسســـــة األمنيـــــة فـــــي الســـــنوات األخيـــــرة عنـــــدما تقتـــــرف يإســـــرائيلي مـــــن أدلـــــ

يفتــــــرض أن ي ــــــون هــــــذا التصــــــريح صــــــحيًحا فــــــي وقــــــت  ظاهريــــــاً  -مواجهــــــة مــــــع قطــــــاع غــــــزة 
ــديد  ــغال حمــــــاس الشـــ ــا  ب ورونــــــاانشـــ لكــــــن  -وبالمشـــــاكل الداخليــــــة والوضـــــع االقتصــــــادي وغيرهـــ

ــبوع الما ــداث األســ ــت أحــ ــذا أثبتــ ــل هــ ــم كــ ــارة رغــ ــرائيلي لعبــ ــي يإســ ــير فــ ــرة أخــــرى أن التفســ ــي مــ ضــ
يحمـــــاس غيـــــر معنيـــــة بالتصـــــعيدي قـــــد تـــــرجم بطريقـــــة مختلفـــــة، كـــــان التـــــوتر األخيـــــر إشـــــارة إلـــــى 

االقتصـــــادي أو علـــــى التحركـــــات  الوضـــــع علـــــى فقـــــ  يعتمـــــد  ال غـــــزة فـــــيأن االســـــتقرار األمنـــــي 
لقـــــد أوضـــــحت حمـــــاس هـــــذا األســـــبوع  -المتعلقـــــة بمحاولـــــة التوصـــــل إلـــــى تهدئـــــة طويلـــــة األمـــــد 
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ــري  ــي تجـــ ــداث التـــ ــاف األحـــ ــو علـــــى حســـ ــي لـــ ــى فـــ ــوبة حتـــ ــاطر محســـ ــل مخـــ ــتعدة لتحمـــ ــا مســـ أنهـــ
 خار  قطاع غزة.

 تصعيد ملحوظ في الضفة

النتخابـــات فــــي الضـــفة وقطــــاع ه العـــدو فــــي غيـــر محطــــة وبشـــ ل علنـــي أن مســــار اكـــان قـــد نبــــ  
ف( ســــــيادي لتصــــــعيد  .ت  .غــــــزة للمجلــــــس التشــــــريعي ورئاســــــة الســــــلطة والمجلــــــس الــــــوطني  م

 العمل المقاوم ضد  الجي  والمستوطنين(

ــد بلــــــ   ــان قـــ ــو ركــــــن كـــ ــل أبـــ ــن فــــــوز كميـــ ــراء االنتخابـــــات متخوفــــــا مـــ ــي  رفضــــــه إجـــ ــين الشـــ غ حســـ
البنيــــــة التحتيــــــة للمقاومــــــة حمـــــــاس ومــــــا ســــــينت  عــــــن ذلــــــ  مــــــن تــــــداعيات أخــــــرى لهــــــا ع قــــــة ب

 الفلسطينية وانع اسها على األمن واالستقرار في الضفة.

عـــــن الح ومـــــة االســـــرائيلية وبالنيابـــــة عنهـــــا،  كمـــــا أن نـــــداف أرجمـــــان زار رئـــــيس الســـــلطة موفـــــداً 
ــزة  ــع األجهــ ــي إدارة التنســــيث مــ ــب الجــــي  فــ ــية ودور الشــــاباك إلــــى جانــ ــة الشخصــ ــم الع قــ وبح ــ

ان قـــــــد تمنـــــــى علـــــــى أبـــــــو مـــــــازن تأجيـــــــل االنتخابـــــــات وعـــــــدم إجرائهـــــــا، األمنيـــــــة االســـــــرائيلية كـــــــ
ــاً  ــاس وتــــأثير  مستعرضــ ــوز حمــ ــا فــ ــة منهــ ــي المقدمــ ــتنت  عنهــــا، وفــ ــي ســ ــاطر التــ ــن المخــ ــة مــ جملــ

 .ذل  على البنية التحتية للمقاومة

 :في البعد النفسي والمعنوي 

االســــرائيلي علــــى تعزيــــز قواتــــه هــــذه التحــــذيرات لــــم تتوقــــف عنــــد هــــذا الحــــد، حيــــ  أقــــدم الجــــي  
ــية  ــاور األساســــ ــدن والمحــــ ــز المــــ ــن مراكــــ ــالقرف مــــ ــات وبــــ ــل القطاعــــ ــي كــــ ــرة فــــ ــام األخيــــ فــــــي األيــــ

 بالقرف من المفاري الرئيسية والمداخل المحورية والحواجز الثابتة.

فــــــي العمــــــل المقــــــاوم  لقــــــد شــــــهدت الضــــــفة بالفعــــــل فــــــي األســــــابيع الماضــــــية منحنــــــى متصــــــاعداً 
ــاهيري ا ــى الشــــعبي الجمــ ــدت إلــ ــدس وامتــ ــي القــ ــدأت فــ ــددة بــ ــائل متعــ ــأدوات ووســ ــن بــ ــاعم والخشــ لنــ

ــاكن تجـــــــاوزت  ــة ومحـــــــاوالت مســـــــتمرة علـــــــى حـــــــدود غـــــــزة  36أمـــــ بالعـــــــدد فـــــــي الضـــــــفة الغربيـــــ
 الشرلية.

العـــــدو الصـــــهيوني يـــــرب  بشـــــ ل مضـــــطرد مـــــا بـــــين حريـــــة الشـــــعب الفلســـــطيني واتســـــاع مســـــاحة 
وهــــــذا مــــــا دفعــــــه  واعتداءاتــــــه،ده نشــــــاطه وتصــــــاعد المقاومــــــة وعمليــــــة الــــــرف  والتصــــــدي لوجــــــو 
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للضــــغ  مــــن خــــ ل القنــــوات التقليديــــة عبــــر منســــث أعمــــال الجــــي  فــــي الضــــفة، ورئــــيس جهــــاز 
 الخارجية.الشين بيت، وقنوات أخرى غير مباشرة ودولية من خ ل الضغ  والتدخ ت 

 

 تهديد حماس الذي ينذر بإشعال المنطقة 

ــاة  ــة 12القنـ ــة  العبريـ ــك المتعلقـ ــة تلـ ــل المعركـــة، وخاصـ ــا قبـ ــات مـ ــى ذكـــر ارهاصـ ــت الـ تطرقـ
ــذارات ــي  باإلنــ ــاالتــ ــت  أطلقتهــ ــا تحــ ــى موقعهــ ــت علــ ــة فكتبــ ــوان:المقاومــ ــاس  "عنــ ــد حمــ تهديــ

 "، ما يلي:الذي ينذر بإشعال المنطقة

هــــل عمليــــة إطـــــ ي النــــار التـــــي وقعــــت أمـــــس عنــــد حــــاجز زعتـــــرة، هــــي إشـــــارة ببدايــــة تصـــــعيد 
لــــذل  فــــي الجــــي  قــــرروا  -أن هــــذه فعــــ  إشــــارات التحــــذير مــــن حمــــاس  أمنــــي؟ علــــى مــــا يبــــدو

ــوات  ــن القـــ ــد مـــ ــفة بمزيـــ ــة الضـــ ــز فرقـــ ــاول  -تعزيـــ ــاس تحـــ ــدو أن حمـــ ــات يبـــ ــل االنتخابـــ ــد تأجيـــ بعـــ
ــار  ــي إطـــ ــواري  فـــ ــد إطـــــ ي الصـــ ــًا تجديـــ ــتم أيضـــ ــل أن يـــ ــن المحتمـــ ــة، ومـــ ــفة الغربيـــ ــعال الضـــ إشـــ

ألخيــــــــرة فــــــــي األيــــــــام القليلــــــــة حتــــــــى قبــــــــل األحــــــــداث ا -الجهــــــــود المبذولــــــــة لتصــــــــعيد الوضــــــــع 
ــاء الــــب د  الماضــــية، فــــي ماسســــة الجــــي  أفــــادوا عــــن قــــرار برفــــع حالــــة التأهــــب فــــي جميــــع أنحــ

د   - ر أن حمــــــاس قــــــد تعمــــــل علــــــى تــــــوتير المنطقــــــة، ونتيجــــــة لــــــذل  فــــــي األســــــبوع الماضــــــي قــــــُ
 هناك خوف أيضا من استئناف إط ي الصواري  من قطاع غزة نحو الغ ف.

ــا فــــي  ماسســــة األمــــن يســــتعدون لهجمــــات مــــن قبــــل نشــــطاء اليمــــين المتطــــرف فــــي أعقــــاف أيضــ
الهجــــــوم علــــــى حـــــــاجز زعتــــــرة، تشـــــــير التقــــــديرات إلـــــــى أن هويــــــات الجرحـــــــى ســــــتحدد شـــــــدة رد 

ــين المتطـــــرف، فمـــــن المتوقـــــع  -الفعـــــل  إذا تبـــــين أن الجرحـــــى مـــــن النشـــــطاء البـــــارزين فـــــي اليمـــ
جماعـــــات تـــــد يع الـــــثمن فـــــي أنحـــــاء الضـــــفة  فـــــي األيـــــام المقبلـــــة أن تشـــــهد المنطقـــــة أحـــــداثا مـــــن

ــة  ــي المنطقـــ ــوتر فـــ ــادة التـــ ــداث إلـــــى زيـــ ــذه األحـــ ــل هـــ ــادي مثـــ ــد تـــ ــار، قـــ ــد إطـــــ ي النـــ ــة بعـــ الغربيـــ
 بأكملها، وهذا أمر يثير القلث لذل  يستعدون له.
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على خلفية الخوف من    حساس،يأتي هجوم إطالق النار في وقت 
 . التصعيد خالل شهر رمضان

 :هآرتسفي صحيفة  ئيلاعاموس هر العملية كتب  في وقت سابق من بداية

ــحونة فـــــــي  ــام مشـــــ ــا أيـــــ ــب ن همـــــ ــبوعان المقـــــ ــاطث،األســـــ ــرائيليي أال  المنـــــ ــي  اإلســـــ ويأمـــــــل يالجـــــ
ــة ــة مــــــن الهجمــــــات المتتاليــــ ــة إلــــــى موجــــ ــفة الغربيــــ ــداث األخيــــــرة فــــــي الضــــ قــــــرار  ،تتطــــــور األحــــ

 .عباس بتأجيل االنتخابات يزيد التوتر

ــة  ــذ للعمليــــ ــد( المنفــــ ــية  األحــــ ــة الماضــــ ــن العــــــام الليلــــ ــرائيليي وجهــــــاز األمــــ ــي  اإلســــ ــارد يالجــــ طــــ
فــــــي الحــــــادث إلــــــى أن الجرحــــــى أصــــــيبوا علــــــى مــــــا جنــــــوف نــــــابلس. تشــــــير التح يقــــــات األوليــــــة 

يبـــــدو بطلقـــــات ناريـــــة. نـــــزل فلســـــطيني مـــــن ســـــيارة وفـــــتح النـــــار مـــــن مســـــافة قريبـــــة علـــــى موقـــــع 
كــــان جنــــوًدا مــــن لــــواء جفعــــاتي يام نــــه. تم ــــن المنفــــذ مــــن االنســــحاف دون أن يصــــاف  للجــــي ،

ــرف  ــدير المعقـــول هـــو أنـــه تصـ ــا يبـــدو. التقـ ــ بمفـــرده،بـــأذى علـــى مـ ــن يجـــري فحـ ص احتمـــال ولكـ
 وجود شخص  خر في السيارة معه.

ــي مع ـــم هـــذه الهجمـــات فـــي الســـنوات  تـــم ال ـــب  علـــى المنفـــذين بعـــد وقـــت قصـــير  األخيـــرة،فـ
ا  ــً ــاطع المــــزدحم لــــيس  منــ ــبًيا التقــ ــاميرات، والتــــي تســــمح  فحســــب،نســ ا بالكــ ــً بــــل إنــــه مغطــــى أيضــ

ا أن هــــــذا رجــــــل عــــــادًة بــــــالتعرف الســــــريع علــــــى الســــــيارة ومســــــار االنســــــحاف المقــــــدر لهــــــا. وبمــــــ
ا،مســــلح ســــبث لــــه أن نفــــذ  فســــتكون نقطــــة انطــــ ي القــــوات األمنيــــة أنــــه قــــد يحــــاول تنفيــــذ  هجومــــً

هجـــــــوم  خـــــــر فـــــــي المســـــــتقبل القريـــــــب أثنـــــــاء مطاردتـــــــه. وهـــــــذا يزيـــــــد مـــــــن احتمـــــــال أن تنتهـــــــي 
 إذا تم بالفعل تحديد م انه قريًبا. معه،المطاردة بتبادل إط ي النار 

فــــي منتصــــف شــــهر رمضــــان ومــــع االحــــداث  المنــــاطث،س فــــي تقــــع الحــــوادث فــــي توقيــــت حســــا
بعـــــد أن ازالـــــت  هـــــدأت،فـــــي القـــــدس. علـــــى الـــــرغم مـــــن أن بـــــارة االحتكـــــاك عنـــــد بوابـــــة العـــــامود 

ظلــــــت األجــــــواء فــــــي المدينــــــة متــــــوترة.  هنــــــاك،الشــــــرطة الحــــــواجز التــــــي أزعجــــــت الفلســــــطينيين 
 جــــرال،نية فــــي حــــي الشــــي  بــــارة احتكــــاك جديــــدة تتعلــــث بالنيــــة اإلســــرائيلية لهــــدم منــــازل فلســــطي

ــالياألمــــــر الــــــذي أثــــــار احتجاجــــــات واســــــعة فــــــي المدينــــــة. فــــــي الوقــــــت  أرجــــــأت المح مــــــة  الحــــ
 العليا قرار هدم المنازل حتى يوم الخميس المقبل على األقل.

 :ودينياً  األسبوعان التاليان أيام مشحونة سياسياً 
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 ،يجــــري فــــي قطــــاع غــــزةحــــداث فــــي الضــــفة والقــــدس ال تــــاثر فــــي الوقــــت الحاضــــر علــــى مــــا األ
ــل  ــاس تأجيــــــ ــود عبــــــ ــطينية محمــــــ ــلطة الفلســــــ ــيس الســــــ ــن إعــــــــ ن رئــــــ ــاس مــــــ ــي حمــــــ الغضــــــــب فــــــ

 االنتخابات النيابية لم يتجلى في أعمال ضد يإسرائيلي.

ال بــــــد أن  عبــــــاس،بعــــــد ســــــاعات قليلــــــة مــــــن إعــــــ ن  الجمعــــــة،كمــــــا أن كارثــــــة ميــــــرون صــــــبال 
ــرائيلي أثنــــــ ــن تتعمــــــد اســــــتفزاز يإســـ ــأثير. حمــــــاس لـــ ــون لهــــــا تـــ ــن مــــــن مـــــات مــــــن كارثــــــة ي ـــ اء دفـــ

ا مـــــــن يالجـــــــي  اإلســـــــرائيلي جماعيــــــة، ا مـــــــن أن تثيـــــــر رد فعـــــــل قاســـــــً ومـــــــن المقـــــــرر أن  ي،خوفـــــــً
ــة  ــاعدة ماليــــ ــاع غــــــزة بمســــ ــادي إلــــــى قطــــ ــد العمــــ ــبوع المبعــــــوث القطــــــري محمــــ ــذا األســــ يصــــــل هــــ

 شهرية.

فــــإن إعــــ ن عبــــاس يســــاهم فــــي خلــــث جــــو عــــام مــــن عــــدم االســــتقرار. وعلــــى الــــرغم ؛ ومــــع ذلــــ 
ــرائيلمـــــــن أن ا ــاه يإســـــ ــن القـــــــرار تجـــــ ــلطة الفلســـــــطينية حاولـــــــت نقـــــــل المســـــــاولية عـــــ التـــــــي  ي،لســـــ

ــراع فـــــي  ــناديث االقتـــ ــويت فـــــي صـــ ــمال بالتصـــ ــ ي لطلبهـــــا بالســـ ــى اإلطـــ ــتجابة علـــ ــت االســـ رفضـــ
إال أن الــــــرف  كشــــــف بشــــــ ل أساســــــي عــــــن مخــــــاوف فــــــتح مــــــن المنافســــــة  ي،يالقــــــدس الشــــــرلية

ن مصــــــلحة واضــــــحة فــــــي تصــــــعيد المباشــــــرة مــــــع حمــــــاس. لــــــدى المن مــــــة فــــــي قطــــــاع غــــــزة اي
ــي الضـــــــــفة  ــة،الوضــــــــع فــــــ ــرائيلي والســـــــــلطة  الغربيــــــ ــل الع قــــــــات بـــــــــين يإســــــ ــى أمـــــــــل تعطيــــــ علــــــ
ــة  ــن ناحيــ ــى  أخــــرى،الفلســــطينية. مــ ــ رية إلــ ــاة العســ ــائل عبــــر القنــ ــطينية رســ ــلطة الفلســ ترســــل الســ

 يإسرائيلي مفادها أنها تنوي التهدئة.

ــى  ــرد علـــ ــى الـــ ــاًء علـــ ــًرا بنـــ ــة أخيـــ ــد النتيجـــ ــيتم تحديـــ ــطاء ســـ ــطينيين ونشـــ ــدد الفلســـ ــم عـــ األرض: كـــ
حمــــــاس أو األفــــــراد الــــــذين لــــــيس لــــــديهم خلليــــــة تن يميــــــة وســــــيختارون محاكــــــاة الهجمــــــات فــــــي 

 األيام األخيرة؟

 تأجيل االنتخابات الفلسطينية التي دفعت "إسرائيل" وبقوة إللغائها  تليُحقبة جديدة 

ــن بيـــــنهم  ــيين ومـــ ــين السياســـ ــن المحللـــ ــر مـــ ــع كثيـــ ــماناجمـــ ــيكس فيشـــ ــن الـــ ــديعوت  مـــ يـــ
علــــى أن الغــــاء االنتخابــــات يعجــــل مــــن نشــــوب مواجهــــة مــــع العــــدو اإلســــرائيلي حرونــــوت أ

 فكتب تحت هذا العنوان:

ــدة،هجــــوم األمــــس علــــى مفــــري زعتــــرة هــــو هجــــوم يشــــير إلــــى ح بــــة  ــة لزلــــزال  جديــ بدايــــة محتملــ
 في رام هللا يهز الحي بأكمله.
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ــازن تأجيــــل انتخابــــات  ــو مــ ــا أبــ ــة التــــي أعلــــن فيهــ ــة  الســــلطة،منــــذ اللح ــ ــازلي لنهايــ ــد التنــ ــدأ العــ بــ
ــة  ــ  اللح ــ ــذ تلــ ــدث منــ ــل مــــا يحــ ــه. كــ ــرة ح مــ ــال  -فتــ ــي مجــ ــي أو فــ ــال السياســ ــي المجــ ــواء فــ ســ

نتمــــــي بالفعــــــل إلــــــى فصــــــل مــــــن ي -النشــــــاط النضــــــالي الفلســــــطيني فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة وغــــــزة 
ــفة  ــة فــــي الضــ ــال  الغربيــــة،صــــراع الخ فــ ــة ونضــ ــداث فوضــــى فلســــطينية داخليــ ــدد بإحــ والــــذي يهــ

 عنيف مع إسرائيل.

ــنوات.  ــتعدان لهـــــذا اليـــــوم منـــــذ ســـ ــام الشـــــاباك ويالجـــــي  اإلســـــرائيليي يســـ ــاز األمـــــن العـــ كـــــان جهـــ
مم ــــــن كســــــب يــــــتم قبولــــــه بتــــــردد ويســــــأل الــــــبع : ربمــــــا ســــــي ون مــــــن ال ي هــــــر،لكــــــن عنــــــدما 

 مفكـــــ ،يجـــــب أن يبـــــدأ أحـــــد فـــــي التعامـــــل مـــــع الســـــلطة ك يـــــان  -المزيـــــد مـــــن الوقـــــت؟ لكـــــن ال 
أو فــــــي  أشــــــهر،وهــــــو أمــــــر غيــــــر واضــــــح كيــــــف ســــــتبدو عليــــــه االمــــــور فــــــي غضــــــون بضــــــعة 

غضــــون عــــام. حــــان الوقــــت لســــحب خطــــ  الطــــوارن المعــــدة فــــي يالجــــي  وجهــــاز األمــــن العــــام 
ء فــــــي تفعيــــــل الــــــرواب  التــــــي بنتهــــــا يإســــــرائيلي علــــــى للــــــرد علــــــى الســــــيناريوهات المختلفــــــة والبــــــد 

ــأثير علــــــى طبيعــــــة وراثــــــة الســــــلطة الفلســــــطينية فــــــي  األرض، وقــــــدرات األوروبيــــــين لمحاولــــــة التــــ
 اليوم التالي ألبو مازن.

ــو  ــ ن أبــ ــازن،حتــــى قبــــل إعــ ــهر  مــ ــات خــــ ل الشــ ــدد الهجمــ ــي عــ ــة فــ ــادة تدريجيــ ــاك زيــ كانــــت هنــ
  ل أجواء شهر رمضان. الماضي. ثم كان هناك أحداث في القدس خ

ــيء  ــل شــ ــحيح،كــ ــارة  صــ ــأثير الحجــ ــي زيــــادة تــ ــ  فــ ــس ذلــ ــراي وانع ــ ــي االحتــ ــدأ فــ ــطح بــ ــن الســ لكــ
ــى  ــة علـــ ــوارع،والزجاجـــــات الحارقـــ ــن  الشـــ ــواري  مـــ ــزة،ولطـــــ ي الصـــ ــى  غـــ ــوم علـــ ــي هجـــ وأمـــــس فـــ

 الخ فة.مفتري مركزي. هذا ما سيبدو عليه عهد حرف 

ــر مـــن أربعـــة  ــهر،ألكثـ ــت  أشـ قامـــت حمـــاس  نفســـه،لـــم تمـــس الســـلطة أعضـــاء حمـــاس. فـــي الوقـ
ــفة الغربيـــــة ــي الضـــ ــطتها فـــ ــيع نطـــــاي أنشـــ ــزة بتوســـ ــاع غـــ ــي قطـــ ــي رام هللا  ،فـــ ــاحب األرض فـــ صـــ

والمواجهـــــــة بـــــــين  الســـــــلطة،ويتولـــــــون مناصـــــــب فـــــــي  يتفرقـــــــون،والنـــــــاس مـــــــن حولـــــــه  يت شـــــــى،
ســــــــتكون  يم ــــــــن أن تنــــــــدلع بعنــــــــف. -التــــــــي كانــــــــت حتــــــــى اين تحــــــــت الســــــــطح  -الطــــــــرفين 

ــة  ــم البركانيــ ــة الحمــ ــرائيلي هــــي التــــي تمــــتص موجــ ــذه،يإســ ــعبي  هــ ــا  الشــ ــد االحتجــ ــهد بعــ ــم نشــ ولــ
فـــــي الغالـــــب علـــــى وســـــائل  وت هـــــرالمتوقـــــع فـــــي الشـــــارع الفلســـــطيني علـــــى إلغـــــاء االنتخابـــــات. 

 التواصل االجتماعي.
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ــرائيلييني.  ــد ياإلســـ ــوارع وهجمـــــات ضـــ ــغب فـــــي الشـــ ــال شـــ ــى أعمـــ ــتادي إلـــ ــواء ســـ ــذه األجـــ ــل هـــ مثـــ
ــة ولذ  ــفا ح بـــ ــى شـــ ــا علـــ ــرائيلي أننـــ ــتوعب يإســـ ــم تســـ ــدة،ا لـــ ــرة  جديـــ ــري زعتـــ ــى مفـــ ــوم علـــ ــإن الهجـــ فـــ

حتـــى لـــو اســـتمر أبــــو  ،نـــذار  خـــر ينـــذر بنهايـــة أيـــام الهــــدوء النســـبي بـــين االنتفاضـــتينإســـي ون 
 فسي ون زعيما ال وزن له. بمقعده،مازن في التمس  

ا للــــزعيم  ــً ــلطة يم ــــن إلســــرائيل بالفعــــل أن تســــجل خطــــأ تاريخيــ ــدااًل الــــذي عرفتــــه الســ األكثــــر اعتــ
 الفلسطينية منذ عهد عرفات. ال أحد يعرف كيف ستبدو الح بة القادمة.

لرئيس وزراء العدو  التي منحت سيناريوهات ما بعد انقضاء فترة التفويض 
 بعد االنتخابات الرابعة  نتنياهو

 العنوان:تحت هذا  12القناة كتبت 

 التفويض لبينيت: لن يمنح فقالوا أنه مسؤولون تحدثوا مع ريفلين

ــ يل  ــود بــــرئيس يمينــــي لتشــ ــه حتــــى إذا أوصــــى اللي ــ ــو أنــ ــيين هــ ــاولين السياســ ــدير لــــدى المســ التقــ
ــدة  ح ومـــــــة، ــينقل التفـــــــوي  إلـــــــى لبيـــــــد أو الكنيســـــــت، فرصـــــــة بينيـــــــت الوحيـــــ فـــــــإن الـــــــرئيس ســـــ

 للحصول على التفوي  هي فق  إذا أوصى رئيس الوزراء نتنياهو.

تـــــي تحـــــدثت مـــــع رئـــــيس الكيـــــان ريفلـــــين أنـــــه فـــــي لح ـــــة تقــــدر الشخصـــــيات السياســـــية البـــــارزة ال
نقـــــل التفـــــوي  إلـــــى الكنيســـــت أو  -فســـــيحتار الـــــرئيس بـــــين خيـــــارين  للتفـــــوي ،أعـــــاد نتنيـــــاهو 

ا للمصــــادر  ســــوف يمتنــــع ريفلــــين عــــن مــــنح التفــــوي  لبينيــــت انط قــــا  نفســــها،منحــــه للبيــــد. وفقــــً
 أخرى. من تصور أن مثل هذه الخطوة تعادل منح التفوي  لنتنياهو مرة

لبيـــــد ســـــي ون قـــــادًرا علـــــى الفـــــوز بـــــالتفوي  بشـــــرط أن يقـــــدم هـــــو وبينيـــــت تقريـــــًرا إلـــــى الـــــرئيس  
 بشأن احتمالية معينة لتش يل ح ومة في الكتلة.

ــام هــــــو أنــــــه إذا أوصــــــت كــــــل مــــــن كتلــــــة نتنيــــــاهو وعبــــــاس  ــيناريو المثيــــــر ل هتمــــ  ببينيــــــت،الســــ
ــيس يمينــــــا  ــدى رئــــ ــي ون لــــ ــل هــــــذه  61فســــ ــية، وفــــــي مثــــ ــدى الــــــرئيس  ،الحالــــــةتوصــــ ــي ون لــــ ســــ

 معضلة.

 ن ذل  سي ون في ن ر الرئيس مضيعة له ولن يمنح التفوي  لبينيت.أل

 حتى منتصف الليل غدا -تفويض نتنياهو 
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ــل  ــًدا،حتــــى منتصــــف الليــ ــاني وعشــــرين  غــ ــل مــــن ثمــ ــاعة،أي فــــي أقــ ــيس  ســ ــان رئــ ــزال بإم ــ ال يــ
ربمــــا  -وأطلــــب مراســــم القســــم ح ومــــة،مــــن تشــــ يل  الــــوزراء نتنيــــاهو إبــــ غ الــــرئيس لقــــد تم نــــتُ 

ــاهو  ــنجح نتنيــ ــم يــ ــل. لكــــن إذا لــ ــبوع المقبــ ــدًا،األســ ــراه  غــ ــذا مــــا نــ ــه إعــــادة  اين،وهــ ــيتعين عليــ فســ
 التفوي  إلى الرئيس.

 هذا ما سيبدو عليه األمر إذا أعاد نتنياهو التفويض

ــاهو إذ  ــاد نتنيــ ــاذ  التفــــوي ،ا أعــ ــاور واتخــ ــام للتشــ ــة أيــ ــى ث ثــ ــا يصــــل إلــ ــين مــ ــام ريفلــ ــي ون أمــ فســ
ــرار، ــر  القـ ــو كنيســـت  خـ ــوي  إلـــى عضـ ــل التفـ ــاران: إمـــا نقـ ــون أمامـــه خيـ ــد ذلـــ  ي ـ ربمـــا  -وبعـ

ــت  ــا بينيـــ ــد أو ربمـــ ــدهما  -لبيـــ ــام أحـــ ــون أمـــ ــ يل  28وي ـــ ا لتشـــ ــً ــة،يومـــ ــوي   ح ومـــ ــل التفـــ أو نقـــ
 مباشرة إلى الكنيست.

 ناريوهات إذا تم نقل التفويض إلى لبيدسي

ــوي   ــى التفــ ــد علــ ــل لبيــ ــ يل  -إذا حصــ ــ  لتشــ ــدة فقــ ــة واحــ ــه طريقــ ــة،فلديــ ــازل  الح ومــ ــي التنــ وهــ
ــا فعلــــــه بالفعــــــل بينيــــــت،عــــــن المركــــــز األول فــــــي التنــــــاوف لصــــــالح  خــــــرى. أب لمــــــات  ،وهــــــو مــــ

ــد التفــــــوي   ــيدخل م تــــــب رئــــــيس الــــــوزراء أواًل إذا نجحــــــ -ســــــيتولى لبيــــ وا فــــــي لكــــــن بينيــــــت ســــ
 تش يل الح ومة.

 سيناريوهات إذا تم نقل التفويض إلى بينيت

ــاً  -إذا تلقـــــى بينيـــــت التفـــــوي   ــة مـــــع   يم نـــــه ظاهريـــ أن يواصـــــل النقـــــا  حـــــول تشـــــ يل ح ومـــ
 ينتقل التفوي  إلى الكنيست. -أو مع نتنياهو. إذا فشل  التغيير،أي في ح ومة  لبيد،

 التفويض إلى الكنيستهكذا ستبدو األمور إذا تم تمرير 

ا. خــــــ ل هــــــذه  21ستســــــتلم الكنيســــــت التفــــــوي  لمــــــدة  ــً ــًوا فــــــي  61إذا وقــــــع  الفتــــــرة،يومــــ عضــــ
ا مــــن أعضــــاء الكنيســــت  مرشــــح،الكنيســــت علــــى  ــً ــاهو  -ويم ــــن أن ي ــــون أيــ ــا فــــي ذلــــ  نتنيــ بمــ

فســـــي ون قـــــادًرا علـــــى تشـــــ يل ح ومـــــة. مـــــن المهـــــم أن ن حـــــ  أن هـــــذه لـــــن  بينيـــــت،أو لبيـــــد أو 
ــ ــون ح ومــ ــة،ة تكــ ـــ  أقليــ ــطة لــ ــات النشــ ــح  61ألن التوليعــ ــتجعل المرشــ ــي ســ ــي التــ ــ  هــ ــًوا فقــ عضــ

 المناسب لرئاسة الوزراء.

 إذا فشل الكنيست في تشكيل الحكومة
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ــار  ــة فشـــــل الكنيســـــت فـــــي اختيـــ ــة،فـــــي حالـــ ــي  ح ومـــ ــا ية فـــ ــد انتخابـــــات إضـــ ــيتم تحديـــــد موعـــ ســـ
ــذه  ــة  المــــرة،الصــــيف. هــ ــاء الكنيســــت برئاســ ــاول أعضــ ــن المم ــــن أن يحــ ــانون  نيــــاهو،نتمــ ســــن قــ

 أي النتخاف رئيس الوزراء فق . المباشر،ل نتخاف 

  

 "شهر الحرب" 

ــة ســـيف القـــدس كتـــب  ــدء معركـ ــام مـــن بـ ــل أيـ ــايقبـ ــن رون بـــن يشـ ــع واي نـــت  مـ ــول موقـ حـ
 فقال: "شهر الحرب"التدريب الضخم الذي اسماه جيش العدو 

ينت ـــــــر  ونصــــــر هللا هللا،النباتـــــــات المزهــــــرة ال تخفـــــــي مواقــــــف حـــــــزف  اللبنانيــــــة،علــــــى الحـــــــدود 
يقتــــــرن الواقــــــع اليــــــومي بالحماســــــة الدينيــــــة  غــــــزة،لح ــــــة مواتيــــــة. فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة وقطــــــاع 

ــهر  ــه حتــــى بعــــد الهجــــوم علــــى مفتــــري  رمضــــان،خــــ ل شــ ــوأ  زعتــــرة،والخــــوف هــــو أنــ ــإن األســ فــ
والجبهــــــة اإليرانيــــــة هــــــي  لنــــــار،الــــــم يــــــأت بعــــــد. ييــــــوم القــــــدسي يم ــــــن أن يصــــــب الزيــــــت علــــــى 

 األخرى متفجرة. رون بن يشاي حول التوترات في مختلف القطاعات تعليث

ــع العديـــــدة التـــــي أقامهـــــا حـــــزف  لـــــم يخـــــف الطقـــــس الربيعـــــي والنباتـــــات الخضـــــراء المورقـــــة المواقـــ
ــة  ــع الجــــي  مرئيــ ــن الخــــ  الحــــدودي. علــــى الــــرغم مــــن أن مواقــ ــار مــ ــات األمتــ ــد مئــ هللا علــــى بعــ

إال أن الوضــــــع ذكرنــــــي كثيــــــًرا بالهــــــدوء الزائــــــف الــــــذي ســــــاد قطــــــاع قنــــــاة  تهديــــــًدا، وبــــــدت أكثــــــر
الســــويس بعــــد وقــــف إطــــ ي النــــار فــــي حــــرف االســــتنزاف وقبــــل حــــرف يــــوم الغفــــران. حتــــى فــــي 

بينمــــا مــــن  تتراجــــع،ذلــــ  الوقــــت كانــــت االســــتعدادات التــــي تــــم إجراؤهــــا علــــى الجانــــب المصــــري 
ــرء أن يــــرى معاقــــل الته ــا يم ــــن للمــ ــد التــــي تــــم مهاجمتهــــا جانبنــ ا،ديــ والتــــي تــــم االســــتي ء  الحقــــً

 على مع مها في حرف يوم الغفران.

ــل  ــى كــ ــا للتعــــرف علــ ــى هنــ ــون إلــ ــن ذاهبــ ــر،ينحــ ــلل  حجــ ــث تســ ــل طريــ ــل،وكــ ــل تشــــاب   محتمــ وكــ
ــأ لقــــوة حــــزف هللا  ــا فــــي هجــــوم  رضــــوان،قــــوة  الخاصــــة،يم ــــن أن ي ــــون بمثابــــة مخبــ لتخــــر  منهــ

ــومر أ باســــتمرار،العــــدو يتغيــــر  ،مفــــاج  ــدفان الســــابث الــــذي  كــــوهين،خبرنــــي العميــــد عــ قائــــد دفــ
يعـــــرف شـــــيًئا أو اثنـــــين عـــــن العمليـــــات المفاجئـــــة. يإننـــــا نتـــــابع حـــــزف هللا طـــــوال الوقـــــت وعنـــــدما 
ــتوطنات  ــتوطنة أو مســـــ ــت ل مســـــ ــيحاول احـــــ ــه ســـــ ــم أنـــــ ــذل . نعلـــــ ا لـــــ ــً ــرد وفقـــــ ــ يلته. نـــــ ــر تشـــــ يغيـــــ

 وسنبذل قصارى جهدنا لمنع ذل  ي.
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للجــــــي  اإلســــــرائيليي عــــــن يالخــــــ  األزريي فــــــي  لحفــــــارة التابعــــــةقــــــد يتســــــبب انحــــــراف صــــــغير ل
ــد مــــن  ــوالي عقــ ــل حــ ــية دوف هــــراري قبــ ــة هندســ ــد كتيبــ ــه قائــ ــذي قتــــل  يــ ــادث الــ ــل الحــ ــث مثــ حريــ
الزمـــــــــان بـــــــــالقرف مـــــــــن المطلـــــــــة. ويقـــــــــف أفـــــــــراد األمـــــــــم المتحـــــــــدة وظهـــــــــرهم إلينـــــــــا ويواجهـــــــــون 

رة. ســـــــيتم نون مـــــــن المســـــــلحين. جنـــــــود لبنـــــــانيون للتأكـــــــد مـــــــن انـــــــه فـــــــي حـــــــال اشـــــــتعال الشـــــــرا
ــن  ــة حســ ــبب ر بــ ــدود بســ ــول الحــ ــوتر الســــائد علــــى طــ ــذكر التــ ــم نــ ــ  لــ نصــــر اطفاءهــــا. ومــــع ذلــ

ــن  هللا ــوترات لكــ ــدة التــ ــام الماضــــي. خفــــت حــ ــاني العــ ــل لبنــ ــل رجــ ــام لمقتــ ــا  نصــــر هللافــــي االنتقــ مــ
 زال ينت ر الوقت المناسب.

، وكــــــذل  فــــــي خاصــــــة فــــــي الضــــــفة الفلســــــطينية،كمــــــا أن هنــــــاك تــــــوترات متزايــــــدة فــــــي الســــــاحة 
غــــــزة. جــــــذور هــــــذا التــــــوتر معروفــــــة ومألوفــــــة لنــــــا ونكررهــــــا مــــــراًرا وتكــــــراًرا فــــــي كــــــل مــــــرة. هــــــذا 
األســــــبوع كــــــان هجــــــوم إطــــــ ي نــــــار أســــــفر عــــــن إصــــــابة طــــــالبي مدرســــــة دينيــــــة عســــــ رية مــــــن 

ــذا  ــة. هــ ــرول طليفــ ــابة ثالــــ  بجــ ــرة ولصــ ــرول خطيــ ــار بجــ ــوم،إيتمــ ــي  الهجــ ــعيد فــ ــل التصــ ــه مثــ مثلــ
ــي األســـــابي ــزة فـــ ــدس وغـــ ــرة،ع القـــ ــه  األخيـــ ــن يتصـــــالح  يـــ ــذي لـــ ــتمر الـــ ــع المســـ ــة للوضـــ ــو نتيجـــ هـــ

ــاحبة  ــة المصــــ ــت ل اإلســــــرائيلي والقيــــــود الماديــــ ــه،الفلســــــطينيون مــــــع االحــــ ــد  لــــ ــع تزايــــ ــذل  مــــ وكــــ
 حماسة المسلمين في رمضان. -الوضع الديني

ا تعـــــاني مـــــن االكتئـــــاف مـــــع ميـــــول انتحاريـــــة تلقـــــت  60امـــــرأة فلســـــطينية تبلـــــغ مـــــن العمـــــر  عامـــــً
لــــــذي أرادتــــــه علــــــى مــــــا يبــــــدو مــــــن مقــــــاتلي يالجــــــي  اإلســــــرائيليي هــــــذا األســــــبوع. هــــــذه المــــــوت ا

ــروري  ــر ضــــ ا لقــــــب يغيــــ ــً ــتحث حقــــ ــاة تســــ ــرورًيا ي،الوفــــ ــن ضــــ ــم ي ــــ ــه لــــ ــدي اتبــــــع  ،ألنــــ ــن الجنــــ لكــــ
 وقتلها. لم ي ن ذل  ضرورًيا وزاد من التوتر. -التعليمات بفتح النار 

ــرة  ــري زعتـــ ــي مفتـــ ــطيني فـــ ــد فلســـ ــى يـــ ــح علـــ ــذي نجـــ ــوم الـــ ــب إن الهجـــ ــد،يم ـــــن أن يجلـــ إن  التقليـــ
وربمــــــا المئــــــات، فــــــي غـــــــزة  الفلســــــطينيين،الواقــــــع األساســــــي الــــــذي يوجــــــد  يــــــه العشــــــرات مــــــن 

والضــــــفة الـــــــذين يســـــــتعدون للهجــــــوم وينت ـــــــرون اللح ـــــــة المناســـــــبة هــــــو القضـــــــية التـــــــي يجـــــــب 
 معالجتها وعدم محاولة تخمين ما سي ون األمر التالي. الذي يشعل التوتر.

ــير الشــــباف اليهــــود حــــاملين  ــل، ييــــوم القــــدسي، حيــــ  يســ ــبة، ســــي ون يــــوم االثنــــين المقبــ بالمناســ
ــرائيل ــ م يإســـــ ــي اإلســـــــ مي، وفـــــــي بعـــــــ  األحيـــــــان أعـــــ ــي الحـــــ ــ  فـــــ ــا فـــــــي ذلـــــ ــدس، بمـــــ ي والقـــــ

ــا  ــلي فيهــــ ــبوع المقبــــــل يصــــ ــة القــــــدر األســــ ــتقام ليلــــ ــلمين، ســــ ــبة للمســــ ــلمين. بالنســــ ــتفزون المســــ يســــ
ــرات ايالف، المشـــــــبعين بالحماســـــــة الدينيـــــــة، فـــــــي الحـــــــرم القدســـــــي الشـــــــريف. باالعتمـــــــاد  عشـــــ
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ــاجمون اليهــــــود أو يرشــــــقون  ــابقة، قــــــد يهــــ ــاطة مــــــن أعلــــــى فــــــي علــــــى الخبــــــرة الســــ ــارة ببســــ الحجــــ
 الساحة المقامة على حي المغاربة المدمر لبالة حائ  البراي.

 شهر حرب "الجيش اإلسرائيلي"

 ،التــــــي ألغيــــــت فــــــي الواقــــــع -وفــــــوي كــــــل هــــــذا يحــــــوم تأجيــــــل االنتخابــــــات للســــــلطة الفلســــــطينية 
مـــــا ورب المحر ضـــــين،هـــــي مـــــن  مـــــازن،بـــــو أحمـــــاس الغاضـــــبة مـــــن انجـــــاز انتخـــــابي ســـــرقه منهـــــا 

 النار على مفري زعترة. إط يكان هذا التحري  هو الذي تسبب في 

بـــــــل الوضـــــــع  المنطقـــــــة،المشـــــــ لة ليســـــــت األحـــــــداث التـــــــي أشـــــــعلت شـــــــرارة  ذكرنـــــــا،لكـــــــن كمـــــــا 
ــدة  ــذ عــ ــًا منــ ــه إط قــ ــدي  عنــ ــتم الحــ ــم يــ ــذي لــ ــنوات،األساســــي الــ ــن  ســ ــه. نحــ ــاول حلــ ــد يحــ وال أحــ

وال نــــــدرك أن التــــــوترات المحيطــــــة بنــــــا  ،كورونــــــااألزمــــــة السياســــــية ووبــــــاء  أنفســــــنا،نركــــــز علــــــى 
أو بســـــبب  ي،ســـــواء نتيجـــــة لخطـــــأ عمليـــــاتي يللجـــــي  اإلســـــرائيلي لح ـــــة،يم ـــــن أن تشـــــتعل فـــــي 

االتفـــــاي النـــــووي بـــــين إيـــــران واإلمـــــارات. الواليـــــات المتحـــــدة تنتهـــــي بـــــ  شـــــيء أو نتيجـــــة أوقفـــــوا 
 البرنام  النووي اإليراني.

ــاه ــية يـــــوم ذكـــــرى  فأشـــــيمو فـــــي خطابـــــه فـــــي يـــــاد عنـــــدما قـــــال رئـــــيس الـــــوزراء بنيـــــامين نتنيـــ عشـــ
ــوى  ــين القـ ــه بـ ــل إليـ ــتم التوصـ ــاي يـ ــأي اتفـ ــة بـ ــون ملزمـ ــن تكـ ــرائيلي لـ ــة إن يإسـ ــران،المحرقـ كـــان  وليـ

ا إليـــــران  ــً ــاهو أن  -ذلـــــ  رادعـــ ــًدا للواليـــــات المتحـــــدة. قصـــــد نتنيـــ ولكنـــــه فـــــي الغالـــــب يمثـــــل تهديـــ
أنــــه إذا كــــان الـــــرئيس  نطن،واشــــوهــــذه هــــي الرســــالة التــــي بعــــ  بهــــا مــــع مبعوثيــــه إلــــى  يقــــول،

ــدول  ــن جـ ــة مـ ــة القضـــية اإليرانيـ ــه إزالـ ــيئة يم نـ ــة سـ ــفقة نوويـ ــ ل صـ ــن خـ ــه مـ ــد أنـ ــدن يعتقـ ــو بايـ جـ
 .فهو مخط  اإلقليمي،أعماله ومن جدول األعمال 

ولــــن ي ــــون أمــــام الواليــــات المتحــــدة خيـــــار  -ستتصــــرف يإســــرائيلي، ويشــــير نتنيــــاهو إلــــى ذلــــ  
ــالة، فمــــــن األفضــــــل  ــذه الرســــ ــلم اإلدارة  أالوستضــــــطر إلــــــى التــــــدخل. لــــــذل ، وبحســــــب هــــ تستســــ

حتـــــــــى يوقـــــــــف اإليرانيـــــــــون ســـــــــباقهم  -األمري يـــــــــة للمطالـــــــــب اإليرانيـــــــــة وأن تتحلـــــــــى بالصـــــــــبر 
وقفـــــوا عـــــن تطـــــوير صـــــواري  بعيـــــدة المـــــدى قـــــادرة علـــــى للحصـــــول علـــــى م انـــــة دولـــــة نوويـــــة، ت

ــدون  ــائرات بــــ ــواري  كــــــروز، وطــــ ــتية، وصــــ ــواري  باليســــ ا، وتطــــــور صــــ ــً ا نوويــــ ــً ــل رأســــ ذلــــــ . تحمــــ
 طيار دليقة ترسلها وتنتجها، ولال فإن التوتر المحتل قد ينفجر ويتحول إلى حرف.
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ــي يشــــهر ــذا هــــو بالضــــب  االحتمــــال الــــذي يســــتعد لــــه يالجــــي  اإلســــرائيليي فــ الحــــرفي الــــذي  هــ
ــي  اإلســــرائيليي كــــل  ــرف بهــــا يالجــ ــة التــــي يجــ ــة. التــــدريبات العامــ ــون أيــــام قليلــ ــيبدأ فــــي غضــ ســ

وألســــــابيع قليلــــــة  ســــــاحات،أســــــلحة الجــــــي  اإلســــــرائيلي فــــــي مواجهــــــة حربيــــــة كبــــــرى فــــــي عــــــدة 
 أوش ت على االنتهاء من حرف شاملة إذا اندلعت في أي وقت قريب.

 "التحذير األخير" 

ــداث ــاعدت االحــ ــ تصــ ــذ منحنــ ــدأت تأخــ ــد وبــ ــد تهديــ ــة بعــ ــتعال وخاصــ ــاه االشــ ــاعديًا تجــ ًا تصــ
ــوان " ــل عنـ ــذي حمـ ــيف الـ ــد ضـ ــر"محمـ ــذير األخيـ ــب "التحـ ــي، وكتـ ــؤور ليفـ ــن اليـ ــع واي  مـ موقـ

 حول ذلك فقال: نت

ــنوات  ــل بضـــــع ســـ ــ  كـــ ــدة فقـــ ــرة واحـــ ــذا مـــ ــدث هـــ ــه  ،يحـــ ــيف أن يوجـــ ــد ضـــ بـــــاألمس اختـــــار محمـــ
ــلتم إخــــــ ء الشــــــي  جــــــرال، فســــــوف فتأكــــــدوا  ا يإلســــــرائيلي: إذا واصــــ ــً ــًدا مــــــوجًزا ودليقــــ ــم أتهديــــ نكــــ

 ستدفعون ثمنًا باه ًا.

قــــــدمت حمــــــاس خطــــــة من مــــــة للعمــــــل علــــــى الــــــواعي وحــــــددت فيهــــــا هــــــدفين تكتي يــــــين: ييــــــوم  
ــي  جــــرال 10القــــدسي   ــة االخــــ ء فــــي الشــ ــايو( وعمليــ ــد أول  ،مــ ــان خالــ ــن أشــــار إلــــى ذلــــ  كــ مــ

مشــــــعل فــــــي خطــــــاف ألقــــــاه قبــــــل إلغــــــاء االنتخابــــــات النيابيــــــة، تــــــ ه هنيــــــة، وفــــــي الوقــــــت نفســــــه 
 من مباركة العمليات إلى المقاالت اإلخبارية. تغري حماس الموضوع في كل فرصة

فالهـــــــدف التكتي ـــــــي هـــــــو االســـــــتفادة مـــــــن المــــــــزي  المتفجـــــــر لرمضـــــــان وليلـــــــة القـــــــدر والقــــــــدس 
وجـــــــود مــــــــاامرات  وادعــــــــاءشـــــــي  جــــــــرال وأجـــــــواء الهجمــــــــات فـــــــي الضــــــــفة الغربيـــــــة وتـــــــوترات ال

 إلشعال النار. -إسرائيلية م لمة  يما يتعلث المسجد األقصى 

كمـــــا  ،ومـــــا هـــــو الهـــــدف االســـــتراتيجي؟ فـــــي رأيـــــي، حمـــــاس تشـــــم  رائحـــــة نهايـــــة عهـــــد أبـــــو مـــــازن 
ــبتها. حمــــاس تشــــع ــبب الشــــعبية التــــي اكتســ ــاس بــــالخوف داخــــل فــــتح بســ ــا فــــي تعتــــرف حمــ ر أنهــ

ا( وهــــــي مهتمــــــة باالســــــتفادة  ا أم مفرطــــــً زخــــــم إيجــــــابي  لــــــيس مــــــن الواضــــــح مــــــا إذا كــــــان ح ي يــــــً
 منه. كيف؟ من خ ل التعامل مع القضايا التي تهم الفلسطينيين.

ل الرئيســــــي فــــــي حمــــــاس صــــــالح العــــــاروري وحــــــذر مــــــن أن إلغــــــاء  قبــــــل أســــــبوعين ظهــــــر المفعــــــ 
لضــــــفة الغربيــــــة والقــــــدس( إلــــــى حالــــــة مــــــن عــــــدم االنتخابـــــات ســــــيجر المنطقــــــة بأكملهــــــا  غــــــزة وا

ــًا  ــاس ملفـــ ــل حمـــ ــاروري يحمـــ ــام إن العـــ ــ ل عـــ ــول بشـــ ــن القـــ ــات ويم ـــ ــتقرار. ألغيـــــت االنتخابـــ االســـ



 

28 

 

يســــــمى يخلــــــث عــــــدم االســــــتقراري. لــــــذل  مــــــن المفيــــــد أن نأخــــــذ تهديداتــــــه بشــــــأن هــــــذا الموضــــــوع 
 على محمل الجد.

حرســـــها. وتـــــرى حمـــــاس تريـــــد حمـــــاس تصـــــوير نفســـــها كفـــــارس يقـــــف بحربـــــة ويحمـــــي القـــــدس وي
ــي المدينــــــة.  ــة فـــ ــطرابات المحتملـــ ــة االضـــ ــي مواجهـــ ــار فـــ ــى االنهيـــ ــل إلـــ ــرائيلي تميـــ ا أن يإســـ ــً أيضـــ
ــاس  ــامود. حمـــ ــة العـــ ــة بوابـــ ــي أزمـــ ــة، وتراجعـــــت فـــ ــات االلكترونيـــ ــة البوابـــ ــام أزمـــ ــد تراجعـــــت امـــ لقـــ
تقــــول لنفســـــها: هنـــــاك فرصـــــة جيـــــدة أن تنثنـــــي فــــي الشـــــي  جـــــرال وبعـــــد ذلـــــ  سينســـــب االنجـــــاز 

 سنوات عديدة.إليها ل

وبــــــالعودة إلــــــى تهديــــــد محمــــــد الضــــــيف. إن تهديــــــده يشــــــبه مشــــــهد حامــــــل الســــــ ل فــــــي الغــــــرف 
ــدأ  ــن الخــــوف أو تبــ ــا أن ينســــحب الخصــــم مــ ــارزة. اين إمــ ــمه للــــدخول فــــي مبــ الــــذي يــــدعو خصــ
ــاال هـــــو أي  ــدن. والســـ ــ ث مـــ ــد ثـــ ــ  توجـــ ــا فقـــ ــي المدينـــــة. هنـــ ــية فـــ ــي الجـــــادة الرئيســـ ــارزة فـــ المبـــ

 حوارة أم كلهم؟ غزة أمأم  األسباط،مدينة قصد: باف 

  

اتفاق  لم يتوصل أصحاب الُبيوت في الشيخ جراح والُمستوطنون إلى 
 . وستحسم المحكمة العليا موضوع إخالء العائالت الفلسطينية

تحـــدث عـــن الموضـــوع الـــذي زاد مـــن تفجـــر االحـــداث فـــي المنطقـــة  هـــآرتس مـــن نيـــر حســـون 
 " قضية طرد العائالت الفلسطينية من الشيخ جراح فقال تحت هذا العنوان:

ــود  ــدم وجـــ ــل عـــ ــي ظـــ ــاي،فـــ ــا إذا  اتفـــ ــأن مـــ ــا بشـــ ــة العليـــ ــرار المح مـــ ــطينيون اين قـــ ــر الفلســـ ينت ـــ
نـــــازلهم. إذا اتخـــــذ قـــــراًرا كـــــانوا ســـــيوافقون علـــــى اســـــتئناف قـــــرار المنطقـــــة اخـــــ ء العـــــائ ت مـــــن م

 .فسيواجه العشرات من الس ان اإلخ ء الفوري  ضدهم،

أبلـــــغ ممثلـــــو الســـــ ان الفلســـــطينيين فـــــي حـــــي الشـــــي  جـــــرال بالقـــــدس، المحاميـــــان ســـــامي أرشـــــيد 
وصــــــالح أبــــــو حســــــين، المح مــــــة العليــــــا اليــــــوم  الخمــــــيس( أنهــــــم لــــــم يتوصــــــلوا إلــــــى اتفــــــاي مــــــع 

ــتئن ــي إطــــــار اســــ ــي الحــــــي، فــــ ــتوطنين فــــ ــة المحليــــــة المســــ ــرار المح مــــ ــطينيين علــــــى قــــ اف الفلســــ
 بطردهم.
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فـــــي  يـــــاف اتفـــــاي ينت ـــــر الفلســـــطينيون اين قـــــرار قاضـــــي المح مـــــة العليـــــا دافنـــــا بـــــاراك ايـــــرز 
ــا ضــــــد  ــتئناف. إذا اتخــــــذت قرارهــــ فســــــيواجه العشــــــرات مــــــن  الفلســــــطينيين،بالموافقــــــة علــــــى االســــ

ا،أســــــبوع  فــــــي غضــــــون  رمضــــــان،الســــــ ان اإلخــــــ ء الفــــــوري بحلــــــول نهايــــــة شــــــهر  ومــــــن  تقريبــــــً
مـــــواطن فـــــي  ف /  200المتوقـــــع أن تكـــــون هنـــــاك موجـــــة أخـــــرى مـــــن عمليـــــات اإلخـــــ ء لنحـــــو 

 أغسطس المقبل.

يتعـــــرض العشـــــرات مـــــن ســـــ ان الحـــــي الفلســـــطينيين لخطـــــر الطـــــرد مـــــن منـــــازلهم بســـــبب أنشـــــطة 
ــا الحـــــي كانـــــت مملوكـــــة لليهـــــود قبـــــل  اليمينيـــــة،المن مـــــات  بـــــدعوى أن األرض التـــــي ألـــــيم عليهـــ

. وكــــــــــان االتفــــــــــاي بــــــــــين الطــــــــــرفين أن يشــــــــــمل االعتــــــــــراف المتبــــــــــادل بحقــــــــــوي 1948عــــــــــام 
 الفلسطينيين.

ــن  ــا يقــــــرف مــــ ــذ مــــ ــ ء منــــ ــد اإلخــــ ــطينيين ضــــ ــ ان الفلســــ ــال الســــ ــتمر نضــــ ــي  15يســــ ا، وفــــ ــً عامــــ
ــوبر مــــن  ــي أكتــ ــة. فــ ــن اإلنجــــازات القانونيــ ــدًدا مــ ــة عــ ــت المن مــــات اليمينيــ ــرة حققــ ــهر األخيــ األشــ

ــت القاضــــي ــة الصــــلح فــــي القــــدس لصــــالح العــــام الماضــــي، ح مــ ــت فينشــــتاين مــــن مح مــ ة دوريــ
ا مــــــن  25وأمــــــرت بــــــإج ء  يمينيــــــون،شــــــركة نحــــــ ت شــــــمعون، التــــــي يــــــديرها نشــــــطاء  شخصــــــً

، رفضــــت القاضــــية ليــــات بــــن ملــــي  مــــن مح مــــة يأربــــع عــــائ ت. فــــي نــــوفمبر / تشــــرين الثــــان
ــة مــــــن  ــباغ الم ونــــ ــة صــــ ــلح فــــــي القــــــدس طلــــــب عائلــــ ــذ ال 32الصــــ ا بتأجيــــــل تنفيــــ ــً ــم شخصــــ ح ــــ

 الصادر بحقها إلخ ئها.

ــة فــــي  ــة األردنيــ ــن الح ومــ ــتقرت هنــــاك زمــ ــي المنطقــــة منــــذ أن اســ ــطينية فــ ــت عــــائ ت فلســ عاشــ
ــي  ــي أراضــــ ــديها أمــــــ ك فــــ ــة لــــ ــائ ت الجئــــ ــادة عــــ ــم عــــ ــي. هــــ ــرن الماضــــ ــن القــــ ــينيات مــــ الخمســــ

ــة عــــــام  ــطين المحتلــــ ــ ك 48فلســــ ــانون أمــــ ــبب قــــ ــن بســــ ــائبين،. لكــــ ــه تصــــــادر  الغــــ ــذي بموجبــــ الــــ
ال يم ــــــنهم المطالبــــــة  ،1948ات أولئــــــ  الــــــذين غــــــادروا أراضــــــيها خــــــ ل حــــــرف الدولــــــة ممتلكــــــ

 باستعادة ممتلكاتهم كما يفعل النشطاء اليمينيون.

  

اطنين في الشيخ جراح ضد عمليات  و عام.. أصبح نضال المُ  15بعد 
 . اإلخالء رمزًا فلسطينيًا عاماً 

 فكتبت حول ذل :  هآرتسقضية طرد سكان الشيخ جراح وتفاعالتها لفتت انتباه صحيفة 
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ــا  ــوم بهـــ ــي يقـــ ــ ء التـــ ــات اإلخـــ ــد عمليـــ ــويً  ضـــ ا طـــ ــً ــي كفاحـــ ــ ان الحـــ ــوض ســـ ــتوطنون،يخـــ  المســـ
ــتم التوصـــــل إلـــــى  ــم يـــ ــداخل المحتـــــلي وغـــــزة. إذا لـــ ا مـــــن العـــــرف فـــــي يالـــ ــً ــوا مـــــاخًرا دعمـــ ــد تلقـــ وقـــ

 فمن المتوقع أن تفصل المح مة العليا اليوم في هذه القضية اتفاي،

أصـــــــبح النضـــــــال المحلـــــــي للســـــــ ان  -حـــــــدث لـــــــم يحـــــــدث منـــــــذ ســـــــنوات  األخيـــــــرة،فـــــــي األيـــــــام 
مـــــــن قبـــــــل من مـــــــات المســـــــتوطنين الفلســـــــطينيين فـــــــي القـــــــدس ضـــــــد عمليـــــــات إخـــــــ ء منـــــــازلهم 

ا مــــن أم  ا فلســــطينًيا عامــــً ببوابــــة العــــامود إلــــى غــــزة. ال أحــــد يســــتطيع معرفــــة  الفحــــم، مــــروراً كفاحـــً
 سبب ذل  بالضب . كما استمرت االشتباكات في الحي مساء أمس  األربعاء(.

ا، 15منــــــذ مــــــا يقــــــرف مــــــن  يقاتــــــل الســــــ ان الفلســــــطينيون فــــــي حــــــي الشــــــي  جــــــرال ضــــــد  عامــــــً
يت ـــــاهر الفلســـــطينيون كـــــل يـــــوم  عقـــــد وألكثـــــر مـــــن  المســـــتوطنين،مـــــن قبـــــل من مـــــات  إج ئهـــــم

انـــــدلعت عاصـــــفة عنـــــدما ضـــــربت الشـــــرطة عضـــــو  شـــــهر،جمعـــــة ضـــــد محـــــاوالت تهويـــــده. قبـــــل 
ــت عـــــــوفر كســـــــيف مـــــــن القائمـــــــة المشـــــــتركة فـــــــي م ـــــــاهرة هنـــــــاك. لكـــــــن حتـــــــى   اين،الكنيســـــ

 ور أوسع.فشلوا في توسيع االحتجا  إلى جمه قصيرة،باستثناء فترات 

فــــي الــــدائرة  ،لكــــن فــــي األيــــام األخيــــرة، يبــــدو أن الشــــي  جــــرال أصــــبح رمــــًزا لجميــــع الفلســــطينيين
بـــــدأ الشـــــبان الفلســـــطينيون الـــــذين كـــــانوا يلتقـــــون منـــــذ بدايـــــة شـــــهر رمضـــــان عنـــــد بوابـــــة  األولـــــى،

العـــــامود بنشـــــر الـــــدعوات للحضـــــور إلـــــى الحـــــي بعـــــد الصـــــ ة. يـــــأتون كـــــل مســـــاء للجلـــــوس فـــــي 
 اجههم بقوة رجال الشرطة الذين يفرقونهم بالقوة.ويو  الم ان،

الـــــداخل المحتـــــلي مـــــن أم الفحـــــم  فـــــي الـــــدائرة الثانيـــــة، بـــــدأت مجموعـــــات مـــــن يالفلســـــطينيين فـــــي
 الماضــــي،ويافـــا وأمــــاكن أخــــرى بــــالتعبير عــــن تضــــامنها مـــع ســــ ان الشــــي  جــــرال. يــــوم الجمعــــة 

 لفحم للنضال مع القدس.ويوم الث ثاء خرجت م اهرة في وس  أم ا الحي،ت اهروا في 

قليـــــــل  ضـــــــيفمحمـــــــد  حمـــــــاسأشـــــــار قائـــــــد الجنـــــــال العســـــــ ري لحركـــــــة  الثالثـــــــة،وفـــــــي الـــــــدائرة 
ــال ضــــــد  رال هــــــو  ــادي وغيــــــر إإلــــــى النضــــ ــواطني الشــــــي  جــــــرال فــــــي بيــــــان غيــــــر عــــ خــــــ ء مــــ

ــذ  ــبوي منـــ ــنوات.مســـ ــرائيلي  ســـ ــم تتوقـــــف يإســـ ــه يإذا لـــ ــه قولـــ ــطينية عنـــ ــ م فلســـ ــائل إعـــ ــت وســـ ونقلـــ
 الشي  جرال فسيدفع العدو ثمنا باه اي. عن مهاجمة مواطني حي

أصــــــبح الشــــــي  جــــــرال  -التــــــي يبــــــدو أنهــــــا تــــــاثر علــــــى جميــــــع الــــــدوائر  -فــــــي الــــــدائرة الرابعــــــة 
ــوم  ــي اليـــ ــاعي. فـــ ــل االجتمـــ ــائل التواصـــ ــى وســـ ــًرا علـــ ــه كثيـــ ــدي  عنـــ ــتم الحـــ ــوًعا يـــ ــر،موضـــ  األخيـــ
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ــتاغ    ــاء هاشــــ ــذوا جــــ ــيأنقــــ ــرال حــــ ــي  جــــ ــويت الشــــ ــات تــــ ــي اتجاهــــ ــع فــــ ــز الرابــــ ــي المركــــ ــي فــــ ر فــــ
. امـــــــتكت الشـــــــب ة بالفيـــــــديوهات والرســـــــوم SaveSheikhJarrahيليـــــــه هاشـــــــتاغ   ي،يإســـــــرائيل

 الكاري اتيرية واإلع نات الداعمة ألهالي الحي.

ســــــبب انتشــــــار النضــــــال غيــــــر واضــــــح تمامــــــا. ال بــــــد أن شــــــعور الفلســــــطينيين باالنتصــــــار فــــــي 
ــباف علـــــى البحـــــ   ــة العـــــامود شـــــجع الشـــ القـــــدس بعـــــد قـــــرار الشـــــرطة بإزالـــــة الحـــــواجز عنـــــد بوابـــ

ــا تبحــــ  عــــن أســــباف  حمــــاس،عــــن ســــاحة نضــــال جديــــدة. وانضــــمت إلــــى ذلــــ   التــــي يبــــدو أنهــ
وعلـــــى خلليـــــة قـــــرار رئـــــيس الســـــلطة الفلســـــطينية  س،القـــــد لزيـــــادة التـــــوترات مـــــع يإســـــرائيلي حـــــول 

 محمود عباس تأجيل االنتخابات البرلمانية الفلسطينية في.

فــــــإن جميــــــع الــــــدوائر المــــــذكورة جــــــاءت فــــــي أعقــــــاف درامــــــا قانونيــــــة إنســــــانية غيــــــر  ذلــــــ ،ومــــــع 
ا، 30وصـــــــلت اليـــــــوم إلـــــــى ذروتهـــــــا. منـــــــذ حـــــــوالي  عاديـــــــة، كـــــــان ســـــــ ان الشـــــــي  جـــــــرال  عامـــــــً

ــا بــــين شــــركة نحــــ ت شــــمعون التــــي معرضــــين لخطــــر اإل خــــ ء، المعركــــة القانونيــــة تــــدور رحاهــ
 يقودها نشطاء يمينيون وترو  لتهويد الحي والعائ ت الفلسطينية.

ــة التـــــي عر ضـــــت  األخيـــــرة،فـــــي األشـــــهر  ــلة مـــــن الهـــــزائم القانونيـــ ــن سلســـ ــانى الفلســـــطينيون مـــ عـــ
ري مــــــن منــــــازلهم. لخطــــــر اإلخــــــ ء الفــــــو  األطفــــــال،مــــــن بيــــــنهم عشــــــرات  ســــــاكن، 300حــــــوالي 

ــائ ت  ــابقة للعــ ــات اإلخــــ ء الســ ــة،علــــى ع ــــس عمليــ ــر تــــراكم  الفرديــ ــايا،أظهــ ــع،فــــي  القضــ  الواقــ
ا علـــــى  ــً ــدنًيا محليـــ ا مـــ ــً ــذا لـــــيس نزاعـــ ــأن هـــ ــطيني بـــ ــاء الفلســـ ــاملة  األرض،االدعـــ ــه خطـــــوة شـــ ولكنـــ

 لتهويد منطقة بأكملها.

مــــــن المفتــــــرض أن يبلــــــغ ممثلــــــو الفلســــــطينيين والمســــــتوطنين المح مــــــة العليــــــا إذا كــــــانوا  اليــــــوم،
ــاي  ــى اتفــ ــلوا إلــ ــد توصــ ــنهم،قــ ــتم  بيــ ــن يــ ــاي لــ ــذا االتفــ ــل هــ ــى أن مثــ ــدل علــ ــل الماشــــرات تــ ــن كــ لكــ

ــالحقوي  ــاداًل بــــــ ا متبــــــ ــً ــة اعترافــــــ ــان مــــــــن المفتــــــــرض أن تتضــــــــمن االتفاليــــــ ــه. كــــــ  -التوصــــــــل إليــــــ
ويعتـــــرف اليهـــــود بحـــــث الســـــ ن المحمـــــي  األرض،ود علـــــى ســـــيعترف الفلســـــطينيون بحقـــــوي اليهـــــ

 للفلسطينيين.

فإنــــــه ســـــــيادي بالفعـــــــل إلـــــــى تأجيـــــــل  النهايـــــــة،إذا تــــــم التوصـــــــل إلـــــــى مثـــــــل هــــــذا االتفـــــــاي فـــــــي 
سيضــــــطر قاضــــــي المح مــــــة العليــــــا دافنــــــا  اتفــــــاي،لكنــــــه ســــــياكد ذلــــــ . فــــــي  يــــــاف  اإلخــــــ ء،

ــى اعتــــــراف الفلســــــطينيي ــم علــــــى بنــــــاء علــــ ــاراك إيريــــــز إلــــــى الح ــــ ــتئناف قــــــرار القضــــــاء بــــ ن اســــ
ــازلهم. إذا اتخــــــذت قــــــراًرا  ــيواجه العشــــــرات مــــــن الســــــ ان خطــــــر  ضــــــدهم،بــــــإج ئهم مــــــن منــــ فســــ
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ــور انتهـــــاء شــــــهر  ــ ء فـــ ــون أســــــبوع  رمضـــــان،اإلخـــ ــي غضـــ ا،فـــ ــً ــع أن تكــــــون  تقريبـــ ــن المتوقـــ ومـــ
 ساكن في أغسطس المقبل. 200هناك موجة أخرى من عمليات اإلج ء لنحو 

ــام الماضــــي ــا يحــــدث فــــي الشــــي  جــــرال ال يبقــــى فــــي الشــــي  جــــرال. إذا وقــــد أظهــــرت األيــ ة أن مــ
ــا يأمــــــل  اإلخــــــ ء، تــــــم   فســــــيادي  -وطــــــرد مئــــــات األشــــــخا  مــــــن منــــــازلهم  المســــــتوطنون،كمــــ

ــاكن  ــدس وأمـــ ــة فـــــي القـــ ــوترات األمنيـــ ــ  إلـــــى تصـــــاعد حـــــاد فـــــي التـــ ــرى،ذلـــ ــي أن  أخـــ ــل فـــ واألمـــ
 ينتهي الهدوء بحلول نهاية شهر رمضان.

 

من الُمتوقع أن ُيطرد عشرات الفلسطينيين في الُقدس من منازلهم بسبب  
 دعاوى الُمستوطنين 

 هآرتس/ 

فلســــــطينًيا مــــــن مــــــواطني القــــــدس  87د شــــــرطة االحــــــت ل والمســــــتوطنون مــــــن المتوقــــــع أن تطــــــر 
ــع  ثــــــــ ث مــــــــن منــــــــازلهم بعــــــــد  قــــــــرارات قضــــــــائية لصــــــــالح جمعيــــــــات المســــــــتوطنين. فــــــــي جميــــــ

ــاالت، ــ ان  الحـــ ــإخ ء الســـ ــب بـــ ــة تطالـــ ــل من مـــــات يمينيـــ ــاءات مـــــن قبـــ ــذه ادعـــ ــطينيين،هـــ  الفلســـ
. فـــــي إحـــــدى 1948ام وتطالـــــب بإعـــــادة ممتلكـــــات تـــــد عي انهـــــا يهوديـــــة تعـــــود إلـــــى مـــــا قبـــــل عـــــ

عـــــرض أحـــــد أفـــــراد من مـــــة عطيـــــرت كوهـــــانيم مســـــاعدة والـــــد عائلـــــة للحصـــــول علـــــى  الحـــــاالت،
                         كجزء من اقترال إخ ء طوعي. يحتاجهاكلية 

تكـــــون هـــــذه عـــــائ ت الجئـــــة لهـــــا ممتلكـــــات فـــــي فلســـــطين مـــــا قبـــــل عـــــام  الحـــــاالت،فـــــي بعـــــ  
ــائبين  ذلـــــ ،. ومـــــع 1948 ــإن قـــــانون أمـــــ ك الغـــ ــادر الدولـــــة ممتلكـــــات  -فـــ الـــــذي بموجبـــــه تصـــ

 يمنعهم من المطالبة بممتلكاتهم عودة. - 48أولئ  الذين غادروا أراضيها خ ل حرف 

ــام  -رفــــ  قضــــاة المح مــــة المركزيــــة فــــي القــــدس  االثنــــين،يــــوم  رافائيــــل يعقــــوبي وموشــــيه بارعــ
اســـــتئناف عائلـــــة مـــــن ســـــلوان وأمـــــروا بـــــإخ ء المبنـــــى لصـــــالح عطيـــــرت  -وهانـــــا ميريـــــام لومـــــب 

المبنــــــى  ،فــــــي غضــــــون أســــــبوعين. تعتــــــزم األســــــرة االســــــتئناف أمــــــام المح مــــــة العليــــــا كوهــــــانيم،
 12مــــــن بيــــــنهم  العائلــــــة،فــــــرًدا مــــــن  30يضــــــم  ،1963الــــــذي تعــــــي   يــــــه األســــــرة منــــــذ عــــــام 

ــن  ــً  دون ســـ ــة  18طفـــ ــد عائلـــ ــة ضـــ ــوى ماليـــ ــتوطنون دعـــ ــع المســـ ــا رفـــ ا. كمـــ ــً ــ عامـــ بمبلـــــغ  دويـــ
 ألف شي ل. 600
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ونحــــــن معهــــــم فــــــي المح مــــــة، يوجــــــد إلــــــه فــــــي  2007وقــــــال مــــــازن دويــــــ  والــــــد العائلــــــة يمنــــــذ 
ــتمر حتــــى  خــــر نفــــسي. يعــــاني دويــــ  مــــن  ــا فعلــــه، يجــــب أن نســ ــا يم ننــ الســــماء ولــــن نخســــر مــ

ــ ــه خــــ ــة مــــــرض فــــــي الكلــــــى، وقــــــال إنــــ ــاراك واينبــــــرغ، موظــــــف فــــــي من مــــ ــه مــــــع بــــ  ل محادثاتــــ
عطيــــرت كوهـــــانيم، عـــــرض عليـــــه واينبـــــرغ المســـــاعدة فــــي الحصـــــول علـــــى كليـــــة إلجـــــراء عمليـــــة 
ا إنـــــه عـــــرض عليـــــه مســـــاعدة ماليـــــة حتـــــى تـــــتم ن األســـــرة مـــــن مغـــــادرة  زرع. قـــــال واينبـــــرغ أيضـــــً

ــه،  إذا ن ــــــرت  ــة: يقلــــــت لــــ ــىالمنــــــزل دون مقاومــــ ــ إلــــ ــي عمليــــ ــاعدني فــــ ــزرع، كشــــــخص، ســــ ة الــــ
أخبرنــــي إلـــــى المستشـــــفى الـــــذي يجـــــب أن أذهـــــب إليـــــه، ولكـــــن ال إلخراجـــــي مـــــن المنـــــزل. يوفـــــي 

 حاالت أخرى، ذهبوا إلى شقيث زوجتي وقالوا له،ي قل له أن يبيع المنزل ي.

عائلــــــة دويــــــ  هــــــي واحــــــدة مــــــن عشــــــرات العــــــائ ت الفلســــــطينية التــــــي تعــــــي  فــــــي حــــــي بطــــــن 
ــوالي  ــل حـــ ــلوان. قبـــ ــي ســـ ــوى فـــ ا 20الهـــ ــً ــع عامـــ ــى موقـــ ــرت كوهـــــانيم علـــ ــيطرت عطيـــ ــري، أ، ســـ ثـــ

ــود. تم نــــت  ــدأت إجــــراءات قانونيــــة ضــــد العــــائ ت الفلســــطينية التــــي عاشــــت هنــــاك منــــذ عقــ وبــ
ــ ،  ــع ذلــ ــا. ومــ ــة م انهــ ــائ ت يهوديــ ــوطين عــ ــائ ت وتــ ــدة عــ ــ ء عــ ــن إخــ ــى اين مــ ــة حتــ الجمعيــ

 ال تزال عشرات الدعاوى القضائية معلقة.

ــ ــرت كوهـــ ــة عطيـــ ــةي من مـــ ــاعد يالدولـــ ــودي تســـ ــراث يهـــ ــز تـــ ــاء مركـــ ــًا إنشـــ ــرر قريبـــ ــن المقـــ انيم، ومـــ
رفضـــــت المح مـــــة العليـــــا  عـــــامين،يمنـــــي فـــــي الحـــــي بتكلفـــــة أربعـــــة م يـــــين شـــــي ل. قبـــــل نحـــــو 

ا هــــــاجم ســــــلوك يالدولــــــةي فــــــي القضــــــية. علــــــى الــــــرغم مــــــن أن القضــــــاة انتقــــــدوا يالدولــــــةي  التماســــــً
ريـــــز وعنــــات بـــــارون ويوســـــف إال أن قضــــاة المح مـــــة العليــــا دافنـــــا بــــاراك إي كوهـــــانيم،وعطيــــرت 

ــرون قــــــرروا مــــــع ذلــــــ  رفـــــ  االلتمــــــاس. ومنــــــذ ذلــــــ   ــين،إلـــ تــــــم تكثيــــــف اإلجــــــراءات ضــــــد  الحـــ
قضـــــت القاضـــــية إفـــــرات  يشنشـــــتاين شـــــميلة مـــــن مح مـــــة  أيلـــــول،الفلســـــطينيين. فـــــي ســـــبتمبر / 
فــــــردًا مــــــن عائلــــــة الرجبــــــي الــــــذين يعيشــــــون فــــــي الحــــــي مــــــن  26الصــــــلح فــــــي القــــــدس بــــــإخ ء 

 منازلهم.

ــا ــا ية،حقــــث المســــتوطنون فــــي القــــدس انتصــــارات  األخيــــرة،بيع فــــي األســ ــا فــــي ذلــــ  فــــي  إضــ بمــ
ــرات  ــد عشـــ ــائية ضـــ ــراءات قضـــ ــاك إجـــ ــري هنـــ ــا تجـــ ــرال. كمـــ ــي  جـــ ــي الشـــ ــائ ت،حـــ ــدعوى  العـــ بـــ

ــام  ــود قبــــل عــ ــا اليهــ ــة علــــى أرض يملكهــ ــا كانــــت جالســ  ونصــــف،. قبــــل حــــوالي شــــهر 1948أنهــ
ــتاين مــــن مح مــــة الصــــلح فــــي ا  شــــمعون،لقــــدس لصــــالح نحــــ ت ح مــــت القاضــــية دوريــــت فينشــ

ــإخ ء  ا مـــــــن أربـــــــع  25وأمـــــــرت بـــــ ــً ــائ ت،شخصـــــ ــي ل  280ودفـــــــع الفلســـــــطينيون  عـــــ ألـــــــف شـــــ
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ــامي  ــاف لمحـــ ــة وأتعـــ ــوم قانونيـــ ــتوطنين،كرســـ ــاعدة  المســـ ــتثنائي بالمســـ ــ ل اســـ ــروا الشـــــرطة بشـــ وأمـــ
 في إخ ء الس ان.

رفضــــت القاضــــية ليــــات بــــن ملــــ  مــــن مح مــــة الصــــلح فــــي  الشــــهر،فــــي وقــــت ســــابث مــــن هــــذا 
ا 32 صـــــب اغ،القـــــدس طلـــــب عائلـــــة  بتأجيـــــل تنفيـــــذ الح ـــــم الصـــــادر بحقهـــــا إلخ ئهـــــا. فـــــي  عامـــــً

قــــدم المحــــامي ســــامي أرشــــيد اســــتئناًفا إلــــى المح مــــة الجزئيــــة فــــي محاولــــة لمنــــع  الحــــالتين،كلتــــا 
 اإلخ ء.

 

 

والمخاوف من تصعيد في  ؛ حماس تؤسس لُمعادلة جديدة مع "إسرائيل" 
 الحلقتين تتزايد 

 سرائيل ديفينس إالدكتور ميخال ميلشتاين / 

ــالرد علــــى التــــوترات فــــي الشــــي  جــــرال ولطــــ ي الصــــواري  مــــن غــــزة  تع ــــس تهديــــدات حمــــاس بــ
قبـــــل أســـــبوعين محاولـــــة إلقامـــــة معادلـــــة جديـــــدة مـــــع يإســـــرائيلي: رد عســـــ ري بعـــــد التصـــــعيد فـــــي 

حتـــــى لـــــو لـــــم ي ـــــن لـــــه ع قـــــة بـــــالحرم القدســـــي الشـــــريف. كمـــــا أنهـــــا أداة بيـــــد حمـــــاس  القـــــدس،
  لترسي  م انتها كزعيم وطني وتحدي السلطة بعد إلغاء االنتخابات.

ــاً إي ــيدفع الــــثمن غاليــ ــة اإلعــــ ن  ذا لــــم يتوقــــف العــــدوان فــــي الشــــي  جــــرال فالعــــدو ســ ي تع ــــس لغــ
ع الحركـــــة إلـــــى إقامـــــة ســـــ ري لحركـــــة حمـــــاس، تطلـــــ  األخيـــــر لمحمـــــد ضـــــيف، رئـــــيس الجنـــــال الع

معادلــــة جديـــــدة فـــــي ع قاتهـــــا مـــــع يإســـــرائيلي. ينضــــم اإلعـــــ ن إلـــــى إطـــــ ي قـــــذائف صـــــاروخية 
مــــن قطــــاع غــــزة قبــــل نحــــو أســــبوعين فــــي أعقــــاف االحتكاكــــات العنيفــــة بــــين اليهــــود والعــــرف فــــي 

حريــــــة المســــــلمين القــــــدس، والتــــــي صــــــاحبها ادعــــــاء فلســــــطيني بشــــــأن محاولــــــة إســــــرائيلية لتقييــــــد 
 في العبادة في االقصى..

بأنهــــــا مســــــتعدة للــــــرد مــــــن قطــــــاع غــــــزة  -فــــــي قلــــــب المعادلــــــة الجديــــــدة، توضــــــيح مــــــن حمــــــاس 
وعســـــ رًيا علـــــى مـــــا يجـــــري فـــــي القـــــدس. فـــــي الماضـــــي، ركـــــزت حمـــــاس علـــــى الحـــــرم القدســـــي، 
ــتعدة للــــرد فــــي  ا، لكــــن إعــــ ن ضــــيف األخيــــر يوضــــح أن الحركــــة مســ ــً وهــــو مركــــز حســــاس دينيــ
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ت غيـــر دينيــــة، وعلـــى األخــــص التـــوترات فــــي الشـــي  جـــرال حــــول نيـــة إخــــ ء العديـــد مــــن ســـياقا
 العائ ت الفلسطينية والصراع القانوني على الملكية.

ع حمــــــاس إلــــــى إشــــــعال خلليــــــة صــــــياغة المعادلــــــة الجديــــــدة هــــــي مــــــن بــــــين أمــــــور أخــــــرى، تطلــــــ  
ــام  ــة التطـــــورات فـــــي الن ـــ ــفة الغربيـــــة علـــــى خلليـــ ــا فـــــي ذلـــــ  األجـــــواء فـــــي الضـــ الفلســـــطيني، بمـــ

ــة  ــازن. وهـــــي حركـــ ــو مـــ ــايو مـــــن قبـــــل أبـــ ــار / مـــ تأجيـــــل االنتخابـــــات التـــــي كانـــــت مقـــــررة فـــــي أيـــ
اثــــــارت اإلحبــــــاط والغضــــــب فــــــي الحركــــــة. نتيجــــــة لــــــذل ، تســــــعى حمــــــاس إلــــــى إطــــــ ي العنــــــان 

بمــــا فــــي ذلــــ  ضــــد الســــلطة الفلســــطينية، بينمــــا تقــــدم نفســــها علــــى  ،للشــــوارع فــــي الضــــفة الغربيــــة
 ع عن المصالح الوطنية والدينية الفلسطينية، وأبرزها الدفاع عن القدس.أنها تداف

علــــــى المــــــدى القريــــــب، قــــــد تتصــــــاعد التــــــوترات حــــــول القــــــدس فــــــي ضــــــوء تقــــــارف الوقــــــت بــــــين 
ويـــــوم القـــــدس الـــــذي ، تــــاريخي إحيـــــاء ذكـــــرى فـــــي األيــــام المقبلـــــة: ليلـــــة القيـــــدار المشــــحونة دينيـــــاً 

 توطنين اليهود إلى االقصى ي.تزعم حماس أنه ياقتحام جماعيي من المس

مـــــــن المتوقـــــــع أن تضـــــــع االحتكاكـــــــات بـــــــين قـــــــوات الشـــــــرطة وســـــــ ان القـــــــدس أو بـــــــين اليهـــــــود 
والعــــــــــرف المعادلــــــــــة التــــــــــي تحــــــــــاول حمــــــــــاس تأسيســــــــــها علــــــــــى المحــــــــــ . وكلمــــــــــا زادت حــــــــــدة 
ــادةً  ــزة، عـــ ــاع غـــ ــن قطـــ ــ ري مـــ ــاس العســـ ــة رد حمـــ ــارها، زادت احتماليـــ ــها وانتشـــ ــات نفســـ  االحتكاكـــ

مــــا يــــتم عــــرض الخطــــوة علــــى أنهــــا  صــــواري  دون مســــاولية مباشــــرة، وعــــادةً مــــن خــــ ل إطــــ ي 
 مسبوقة بـ يجميع فصائل المقاومةي.

ــزة،  ــاع غــ ــي فــــي قطــ ــعيد أمنــ ــى تصــ ــي إلــ ــي الماضــ ــا فــ ــادي كمــ ــيناريو يم ــــن أن يــ ــذا الســ ــل هــ مثــ
ــةً  ــاد  خاصـــــ ــهم الجهـــــ ــى رأســـــ ــر وعلـــــ ــعرت بعـــــــ  العناصـــــ ــأنهمإذا شـــــ ــوا  اإلســـــــ مي بـــــ ــد منحـــــ قـــــ

ــد يإســــرائيلي ــد كبيــــر  ،يالضــــوء األخضــــري للعمــــل العســــ ري ضــ ــدة تع ــــس إلــــى حــ المعادلــــة الجديــ
ــن  ــفة مــ ــي الضــ ــداث فــ ــى األحــ ــرد علــ ــن الــ ــد كبيــــر عــ ــى حــ ــت إلــ ــالنفس التــــي امتنعــ ــاس بــ ــة حمــ ثقــ
ــع  ــعيد واســــ ــزة والتــــــي يم ــــــن أن تتطــــــور إلــــــى تصــــ ــاع غــــ ــات العســــــ رية فــــــي قطــــ خــــــ ل التحركــــ

 النطاي في المنطقة.

مـــــل أن ي ـــــون ذلـــــ  بســـــبب فهـــــم الحركـــــة أن يإســـــرائيلي غيـــــر مهتمـــــة بتصـــــعيد واســـــع مـــــن المحت
ــداث فــــــي  ــى األحــــ ــرد علــــ ــاس، وأن الــــ ــى اســــــتفزازات حمــــ ــوبة علــــ ــة محســــ ــالي ســــــترد بطريقــــ وبالتــــ
ــالم  ــي العــ ــاولون فــ ــا المســ ــذل  يفهمهــ ــون كــ ــد ي ــ ــطينية، وقــ ــاحة الفلســ ــل الســ ــن قبــ ــرع مــ ــدس يشــ القــ

ــعيد المحت ــب االســــتعداد للتصــ ــبب التــــوترات الوشــــي ة العربــــي. إلــــى جانــ مــــل فــــي قطــــاع غــــزة بســ
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ــوات  مــــــن بينهــــــا: تركيــــــز  فـــــي القــــــدس، يتعــــــين علـــــى يإســــــرائيلي بالفعــــــل اتخـــــاذ عــــــدد مــــــن الخطـــ
تعزيـــــز التحركـــــات التوعويـــــة التـــــي تســـــتهدف  ،الجهـــــود للحـــــد مـــــن االحتكـــــاك بـــــين ســـــ ان القـــــدس

لــــــى الهــــــدوء الن ــــــامين الفلســــــطيني والعربــــــي، والتــــــي ســــــتعرض المحاولــــــة اإلســــــرائيلية للحفــــــا  ع
 في المدينة وتحذير س ان قطاع غزة من التصعيد المتوقع بعد سياسة حماس.

توضــــــيحات عامــــــة بخصــــــو  القيــــــود المدنيــــــة التــــــي قــــــد تفرضــــــها يإســــــرائيلي بعــــــد رد حمــــــاس 
ــدم  ــول عــــ ــاس حــــ ــحة لحمــــ ــائل واضــــ ــال رســــ ــي إيصــــ ــة فــــ ــادر خارجيــــ ــاعدة مصــــ ــ ري؛ ومســــ العســــ

األمـــــــر الــــــذي ســــــياثر علــــــى الحركــــــة بشـــــــ ل  -اســــــتعداد يإســــــرائيلي لقبــــــول المعادلــــــة الجديــــــدة 
 كبير.

ا أول فــــــي معهــــــد السياســــــات واالســــــتراتيجيات  *يعمــــــل الــــــدكتور ميخــــــال ميلشــــــتاين زمــــــيً  بحثيــــــً
ورئـــــيس منتـــــدى الدراســـــات الفلســـــطينية فـــــي مركـــــز موشـــــيه ديـــــان فـــــي  IDC Herzliyaفـــــي 

 جامعة تل أبيب.

يربط قطاع غزة  الخط الذي: 2014األيام القليلة الماضية تذكرنا عشية حرب 
 بالضفة الغربية 

  تال ليف رام / معاريف

ــار فــــــي  ــعال النــــ ــوالم الصــــــمت يوضــــــح تصــــــميم حمــــــاس علــــــى إشــــ ــد داف مــــــن عــــ خــــــرو  محمــــ
ــيف أن يتــــــذكر أن  ــرم مثــــــل الضـــ ــارف المخضـــ ــطينية. لكــــــن علـــــى الثعلــــــب المحـــ األراضـــــي الفلســـ

 ما يبدأ في الضفة والقدس قد ينتهي في قطاع غزة.

ــد الجنـــــال العســـــ ري لحركـــــة حمـــــاس،  ُيســـــمع صـــــوت محمـــــد ضـــــيف، لـــــم 2014منـــــذ عـــــام  قائـــ
الرجـــل الغـــام ، الـــذي أصـــيب وعــــاد مـــن عـــالم المـــوتى بعـــد مــــا ال يقـــل عـــن خمـــس محــــاوالت 

ا بحماســـــة بالســـــرية  الكـــــواليس،يفضـــــل البقـــــاء وراء  عليـــــه،مـــــن قبـــــل يإســـــرائيلي للقضـــــاء  ــً محتف ـــ
لنقــــل رســــالة هــــي أكثــــر مــــن موجهــــة تــــم اختيــــاره بعنايــــة  خاصــــاً  ويعتبــــر تصــــريحه حــــدثاً  ،التامــــة

يإلســــــــرائيلي كتهديــــــــد، فهــــــــي للفلســــــــطينيين لتشــــــــجيعهم علــــــــى مواصــــــــلة التصــــــــعيد فــــــــي القــــــــدس 
ــبة لــــه فــــ  شــــيء يحــــدث  ،ويهــــودا والضــــفة ــا بالنســ ــادة  بالصــــدفة،أمــ وبيانــــه تــــم بالتنســــيث مــــع ليــ

 حماس في قطاع غزة.
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ــا  ــنوا ذكرنــــــا،كمـــ ــدة ســــــبع ســـ ــمت ال ســــــلكي لمـــ ــيف ظــــــل يحـــــاف  علــــــى الصـــ ت حتــــــى فــــــي الضـــ
ــي   ــي الشـ ــبوع فـ ــذا األسـ ــرت هـ ــي جـ ــ  التـ ــن تلـ ــر مـ ــداث األكبـ ــرالاألحـ ــ ء  جـ ــة إخـ ــة نيـ ــى خلليـ علـ

ــامود  ــة العــ ــداث بوابــ ــ  فــــي أحــ ــل ذلــ ــود، أو قبــ ــالح اليهــ ــا لصــ ــن منازلهــ ــطينية مــ ــائ ت فلســ إن  ،عــ
ــميم حمــــاس علــــى محاولــــة إشــــعال النــــار فــــي  تركــــه هــــذا األســــبوع لعــــوالم الصــــمت يوضــــح تصــ

ــر  ــة أخـــ ــة ومحاولـــ ــفة المنطقـــ ــدس والضـــ ــي القـــ ــة فـــ ــالمواد الحارقـــ ــطينيين بـــ ــد الفلســـ النـــــزول و ى لتزويـــ
 وتنفيذ عمليات. ومواصلة االشتباكات مع قوات يالجي  اإلسرائيليي الشوارع،إلى 

والمعلومــــات تتزايــــد أيضــــا فــــي المــــواد االســــتخباراتية  حمــــاس،هــــذا هــــو بالضــــب  مــــا تســــعى إليــــه 
ــاز  ــر منــــذ ســــنوات مــــع إلغــــاء انتخابــــات الســــلطة ال الــــدفاع،لجهــ ــوفر حــــافزا  خــ ــطينية ممــــا يــ فلســ
 تحاول حماس إشعال أرض في الساحة الفلسطينية. عديدة،

فقـــــد  طويلــــة،والـــــذي اســــتمر لفتـــــرة  هللا،علــــى الـــــرغم مــــن الخـــــ ف السياســــي بـــــين ياســــرائيل ورام 
ــطينية ــلطة الفلســ ــرائيلي والســ ــين يإســ ــدة بــ ــتركة واحــ ــلحة مشــ ــا  علــــى مصــ ــم الحفــ ــي  ،تــ ــعيد فــ التصــ

ــد  ــفة يخــ ــ الضــ ــاس فقــ ــتقرا ،م حمــ ــى االســ ــا  علــ ــة للحفــ ــذل  فــــي محاولــ ــزال االتصــــاالت رلــ ، ال تــ
 بين يإسرائيلي والسلطة الفلسطينية جارية في محاولة لتثبيت الوضع.

ــلطة  ــات الســـ ــاء انتخابـــ ــي إلغـــ ــرائيلي فـــ ــى يإســـ ــاللوم علـــ ــى بـــ ــازن ألقـــ ــو مـــ ــن أن أبـــ ــرغم مـــ ــى الـــ وعلـــ
ا،  الفلســـــطينية، فقـــــد حـــــر  هـــــو ورجالـــــه علـــــى بســـــبب الح ـــــر علـــــى عقـــــدها فـــــي القـــــدس أيضـــــً

اســــــرائيل حرصــــــت علــــــى إلغــــــاء االنتخابــــــات، خوفــــــًا مــــــن  ،عــــــدم مــــــد الحبــــــل أكثــــــر مــــــن الــــــ زم
ــر  ــأنه أن يغيـــ ــن شـــ ــذي مـــ ــر الـــ ا، األمـــ ــً ــفة ايضـــ ــاطث الضـــ ــي منـــ ــلطة فـــ ــى الســـ ــاس إلـــ ــعود حمـــ صـــ

ــة إلــــــى النهايــــــة ــن البدايــــ ــى األرض مــــ ــدفاع مــــــاخًرا  ،الوضــــــع علــــ ــة الــــ ــت ماسســــ ــبة قامــــ بالمناســــ
 ناريو أيًضا.بتدريب لهذا السي

ــ   ــطينية دمــــ ــلطة الفلســــ ــرائيلي والســــ ــين يإســــ ــحة بــــ ــتركة الواضــــ ــلحة المشــــ ــة المصــــ ــة التحتيــــ رت البنيــــ
 لحماس على األرض.

ــذت  ــات خطيــــرة مثــــل تلــــ  التــــي ُنفــ ــة وقــــوع عمليــ ــه حتــــى فــــي حالــ ــادفة أنــ لــــيس مــــن قبيــــل المصــ
ــبوع فـــــــي مفتـــــــري  ــة فـــــــي القـــــــرى  زعتـــــــرة،هـــــــذا األســـــ ــا ولـــــــدت مـــــــن رحـــــــم تن يمـــــــات محليـــــ فإنهـــــ

 اســـــــتخباراتية،بقصـــــــد ومســـــــاعدة وتمويـــــــل حمـــــــاس أو بدونـــــــه. مـــــــن وجهـــــــة ن ـــــــر  ســـــــطينية،الفل
ــذه  ــة الــــدفاع التعامــــل مــــع هــ ا علــــى ماسســ ــً ــا  الهجمــــات،يصــــعب أحيانــ ــا ي ــــون لهــ ا مــ ــً التــــي غالبــ
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لكنهــــــا علــــــى المســــــتوى المهنــــــي بعيــــــدة جــــــًدا عــــــن القــــــدرات العملياتيــــــة  أقــــــل،توقــــــع اســــــتخباراتي 
 للمن مات.

طـــــة ومعقـــــدة يم ـــــن أن ي ـــــون هـــــذا ال يعنـــــي أن حمـــــاس غيـــــر قـــــادرة علـــــى تنفيـــــذ هجمـــــات مخط  
ــالن ر إليهـــــــا مـــــــن األعلـــــــى، ال يم ـــــــن مقارنـــــــة قـــــــدرتها  لهـــــــا عواقـــــــب أكثـــــــر خطـــــــورة، ولكـــــــن بـــــ

ــه فـــــي ال ــي الضــــــفة بمـــــا كانــــــت تمتلكـــ ــة فـــ ــ رية، قــــــدرات  -ســــــابث العملياتيـــ ــة التحتيــــــة العســـ البنيـــ
ــة فــــــي أن  ــع ال غرابــــ ــذا الوضــــ ــيطرة ومختبــــــرات المتفجــــــرات وغيــــــر ذلــــــ ، وفــــــي هــــ ــادة والســــ ال يــــ
ــار  ــعال النــ ــا إشــ ــد حمــــاس مــــن خ لهــ ــية التــــي تريــ ــيلة الرئيســ ــو الوســ ــطيني هــ ــارع الفلســ ي ــــون الشــ

 المتصاعدة.

ــرة، ولم انيــــة ال ــذه المــ ــي رائحتــــه مختلفــــة هــ ــهر الماضــ ــن الشــ ــة علــــى األرض لكــ ــعيد محسوســ  تصــ
فــــي القــــدس، تعتــــرف حمــــاس بالطاقــــات األخــــرى، وتوحيــــد االحتجــــا  القــــومي فــــي الشــــي  جــــرال 
ا  وانتفاضــــــة علــــــى خلليــــــة دينيــــــة عنــــــد بــــــاف العــــــامود، باإلضــــــافة إلــــــى أنــــــه مــــــن المم ــــــن دائمــــــً

يضـــــاف إلـــــى ذلـــــ  إلغـــــاء  ،إضـــــافة زيـــــت إلـــــى النـــــار مـــــن خـــــ ل إثـــــارة قضـــــية الحـــــرم القدســـــي.
 مسبًقا،بحي  أنه حتى لو لم تخط  حماس للتحركات  ت،االنتخابا

ــن قــــــُ  ــالموت عـــ ــى بالفعــــــل بـــ ــذي التقـــ ــل الضــــــيف، الـــ ــرم مثـــ ــب المحــــــارف المخضـــ ــن الثعلـــ رف، لكـــ
يتــــذكر بالتأكيــــد ويفهــــم أن مــــا يبــــدأ عــــادة فــــي الضــــفة والقــــدس ينتهــــي بمواجهــــة أو عمليــــة فــــي 

 .2014واأليام القليلة الماضية بدأت عشية عملية  -قطاع غزة 

ــالتوتر القــــــومي  ــي بــــ ــم الشــــــهر الماضــــ ــديني،اتســــ ــايا  الــــ ــلة مباشــــــرة بالقضــــ ــود صــــ ــدم وجــــ ــع عــــ مــــ
ــ ل  ــوتر مــــــن خــــ ــذا التــــ ــن هــــ ــزة. ال يم ــــــن التخليــــــف مــــ ــاع غــــ ــفة أو قطــــ ــادية فــــــي الضــــ االقتصــــ

 المبعوث القطري وجمع أموال إضا ية لغزة.

 

 الضيف الذي أخافهم 

ــاة  ــا 12كشـــــفت القنـــ ــديد ل رهـــ ــه تهـــــدد شـــ ــاهو وجـــ بي الكهـــــاني وشـــــري ه السياســـــي الليلـــــة ان نتنيـــ
 بن غفير جاء  يه: إذا لم تترك الشي  جرال فسيطلقون الصواري  على القدس.



 

39 

 

ــد  ــو الكنيســــت الجديــ ــأه عضــ ــبهم الم تــــب الماقــــت الــــذي أنشــ ــم يعجــ المحيطــــون بــــرئيس الــــوزراء لــ
لــــــدينا تحــــــذيرات ماكــــــدة  فــــــي قلــــــب االشــــــتباكات بــــــين اليهــــــود والعــــــرف فــــــي القــــــدس وناشــــــدوه: ي

فقــــــد ينتهــــــي األمــــــر بــــــإط ي حمــــــاس النــــــار  -المســــــاس بالشــــــي  جــــــرال، إذا لــــــم تغــــــادر بشــــــأن 
وافــــث بــــن غفيــــر علــــى المغــــادرة فــــورًا لكــــن تمــــت تلبيـــــة ، علــــى يإســــرائيلي فــــي المــــدى القريــــب ي

 مطلبه بوجود دائم للشرطة هناك. 

ــداع  ــبب بصـــ ــاهو، يســـ ــل نتنيـــ ــذي دخـــــل الكنيســـــت بفضـــ ــر، الـــ ــار بـــــن غفيـــ عضـــــو الكنيســـــت إيتمـــ
ــد   ــدس، هــ ــي القــ ــرال فــ ــي  جــ ــي الشــ ــى حــ ــه إلــ ــل م تبــ ــد أن نقــ ــه: بعــ ــر لــ ــيس كبيــ ــن رئــ ــون مــ د مقربــ

الــــوزراء بنيــــامين نتنيــــاهو عضــــو الكنيســــت بــــن غفيــــر بأنــــه إذا لــــم يغــــادر الم ــــان فــــورًا، ســــتطلث 
 -حماس صواري  على القدس 

ــ   ــي  جــــرال بالقــــدس، وســ ــا مــــرتج  فــــي حــــي الشــ ــر أمــــس م تبــ ــن غفيــ ــو الكنيســــت بــ ــام عضــ أقــ
كات بــــــين اليهــــــود والعــــــرف، وطــــــوال الليــــــل، كانــــــت هنــــــاك اتصــــــاالت بينــــــه وبــــــين ديــــــوان اشــــــتبا

رئــــيس الــــوزراء الــــذي طلــــب منــــه المغــــادرة، وقــــال لــــه: إذا لــــم تغــــادر فقــــد ينتهــــي األمــــر بــــإط ي 
 حماس النار على يإسرائيلي في الوقت القريب ي.

 الحـــــدث،م ـــــان  ســــمع بـــــن غفيـــــر الكلمــــات واســـــتمر فـــــي المطالبــــة بتواجـــــد منـــــت م للشــــرطة فـــــي
وقــــد تلقــــى هــــذا الصــــبال م المــــة مــــن أحــــد رجــــال نتنيــــاهو قــــال لــــه: يســــي ون هنــــاك وجــــود دائــــم 

 اخر  من هناك في أقرف وقت. مم ن.ي -للشرطة 

ا عضـــــو فـــــي لجنـــــة الشـــــاون الخارجيـــــة رعضـــــو الكنيســـــت بـــــن غفيـــــ قـــــال  والـــــدفاع،، وهـــــو أيضـــــً
ــة ــا نخشـــــــى حمايـــــ ــح أننـــــ ــا واتضـــــ ــاس تبتزنـــــ ــور: يحمـــــ ــى المنشـــــ ــدس ونتلقـــــــى  رًدا علـــــ ــ ان القـــــ ســـــ

 الصواري  ونحن راضون. دولة ذات سيادة ال تخشى أن تعرفي.

 

تصرف ضباط شرطة المسجد االقصى وكأنهم جاؤوا لصب الزيت على  
 النار بداًل من محاولة إخمادها 

 رتسآنير حسون/ ه
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ألقـــــت الشـــــرطة قنابـــــل الصـــــوت علـــــى  األخيـــــرة،فـــــي أعنـــــف ليلـــــة شـــــهدتها القـــــدس فـــــي الســـــنوات 
المســـــــجد القبلـــــــي والعيـــــــادة الميدانيـــــــة. يجـــــــب علـــــــى الشـــــــرطة والســـــــلطات العمـــــــل علـــــــى تهدئـــــــة 
الريـــــال الســـــاخنة، علـــــى أســـــاس أنـــــه فـــــي الوضـــــع الحـــــالي لـــــن ي ـــــون مـــــن المم ـــــن إطفـــــاء هـــــذا 

 الحري.

ن تبــــدأ الجمعــــة األخيــــرة مــــن شــــهر رمضــــان فــــي القــــدس بنبــــأ: أعلــــن عضــــو الكنيســــت إيتمــــار بــــ
إخـــــ ء الم تـــــب الماقـــــت الـــــذي  الـــــوزراء،ضـــــغوط مـــــن م تـــــب رئـــــيس  اليـــــوم إثـــــرغفيـــــر صـــــبال 

أقامـــــه أمـــــام جنـــــال العـــــائ ت الفلســـــطينية المقـــــرر إخ ئهـــــا فـــــي حـــــي الشـــــي  جـــــرال فـــــي القـــــدس 
ــل   ،الشـــــرلية ــفة الغربيـــــة صـــ ــداخل والضـــ وا صـــــ ة ال هـــــر عشـــــرات ايالف مـــــن المـــــامنين مـــــن الـــ

 ء.وتفرقوا بهدو  القدسي،في الحرم 

ــا بعــــد  فــــي م ــــاهرة اعتياديــــة ل ســــرائيليين والفلســــطينيين  ال هــــر،بــــدأ التــــوتر ي هــــر فــــي فتــــرة مــ
ا علـــــى التـــــوالي 12والتـــــي اســـــتمرت  جـــــرال،فـــــي الشـــــي   وقبـــــل الت ـــــاهرة بـــــدقائث اعتقلـــــت  ،عامـــــً

الشـــــرطة أحـــــد أبـــــرز النشـــــطاء الفلســـــطينيين فـــــي الحـــــي صـــــالح ديـــــاف وأثنـــــاء الم ـــــاهرة نفســـــها، 
قوة المت ــــــاهرين، وكســــــرت مــــــرة أخــــــرى ن ــــــارات عضــــــو الكنيســــــت عــــــوفر ت الشــــــرطة بــــــالصــــــد  

وألقـــــى رجـــــال  ،كاســـــيف الـــــذي تعـــــرض لهجـــــوم مـــــن قبـــــل رجـــــال شـــــرطة فـــــي الحـــــي قبـــــل شـــــهر
 الشرطة قنابل الصوت وجرحوا مت اهرين إسرائيليين.

قبـــــل دقـــــائث مـــــن انتهـــــاء صـــــيام رمضـــــان، بـــــدأت االشـــــتباكات فـــــي البلـــــدة القديمـــــة حـــــول أبـــــواف 
ــ ــرم القدســـ ــل االجتمـــــاعي  ،يالحـــ ــى مواقـــــع التواصـــ ــداولها علـــ ــم تـــ ــد المقـــــاطع التـــــي تـــ ــر أحـــ وأظهـــ

ــة صـــوتية  ــطيني وهـــو يلـــول بقنبلـ ــرف مـــن حشـــد فلسـ ــن حـــرس الحـــدود يقتـ ــرطًيا شـــاًبا مـ  مهـــدًدا،شـ
وانفجــــــرت القنبلــــــة بــــــين كرســــــي متحــــــرك وفتــــــاة  ثــــــم يلقيهــــــا بحركــــــة غيــــــر مباليــــــة بــــــين أرجلهــــــم،

اط الشـــــرطة تعليمـــــات بمعاملـــــة الفلســـــطينيين كـــــان أول ماشـــــر علـــــى تلقـــــي ضـــــب ،صـــــغيرة خائفـــــة
 بقسوة وبدون صبر.

والتـــــي تعتبـــــر األكثـــــر  رمضـــــان،كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي كـــــل مســـــاء خـــــ ل العشـــــر األواخـــــر مـــــن 
تجمـــــــــع ايالف أمـــــــــس  الجمعـــــــــة( إلنهـــــــــاء الصـــــــــوم والصـــــــــ ة فـــــــــي الحـــــــــرم القدســـــــــي  قداســـــــــة،
ــد  ،الشــــريف ــود عــــرف الــ ــام األخيــــرة، بــــرز فــــي المســــجد وجــ ــا فــــي كــــل األيــ ــم كمــ اخل مــــن أم الفحــ

وفــــــي نهايــــــة الصــــــ ة ســــــمعت صــــــرخات للشــــــي  جــــــرال وحمــــــاس  محمــــــد  ،والناصــــــرة وســــــخنين
فـــــي نهايـــــة الصـــــيام بـــــدأ الفلســـــطينيون فـــــي إلقـــــاء الحجـــــارة علـــــى الشـــــرطة فـــــي منطقـــــة  ،ضـــــيف
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اقتحمـــــت الشـــــرطة الم ـــــان بقـــــوة كبيـــــرة وتطـــــورت معركـــــة بالحجـــــارة والقنابـــــل  األقصـــــى،المســـــجد 
ــدة ــاعات عديـــ ــتمرت لســـ ــوتية واســـ ــن  ،الصـــ ــال مـــ ــد أميـــ ــى بعـــ ــة علـــ ــي المدينـــ ــ ان غربـــ ــتكى ســـ واشـــ

ــد  ،االنفجــــارات  ــان يتواجــ ــال الشــــرطة قنابــــل يدويــــة علــــى المســــجد المغلــــث الــــذي كــ ــا ألقــــى رجــ كمــ
 ،عيــــــادة وألقــــــوا بــــــداخلها قنابــــــل صــــــوتية يــــــه مئــــــات األشــــــخا  ، وفــــــي حالــــــة أخــــــرى اقتحمــــــوا 

 أصيب مع م الجرحى في الجبل.

ــة  ــي والمدينـــ ــرم القدســـ ــي الحـــ ــدث فـــ ــان يحـــ ــا كـــ ــث مـــ ــي توثـــ ــديو التـــ ــاطع الفيـــ ــي مقـــ ــيئان فـــ بـــــرز شـــ
 وتكــــراراً  وشــــوهد رجــــال الشــــرطة مــــراراً  ،األول هــــو خــــوف األطفــــال مــــن قنابــــل الصــــوت  ،القديمــــة

ــ ــال يصــــرخون ويهربــ ــون قنابــــل الصــــوت وأطفــ ــم يلقــ ــن الــــذعروهــ ــة مــ ــاني  ،ون فــــي حالــ ــر الثــ األمــ
هـــــــو عـــــــدم خـــــــوف الشـــــــباف الفلســـــــطيني واســـــــتعدادهم لمواجهـــــــة الشـــــــرطة حتـــــــى علـــــــى حســـــــاف 

ــال ــابة أو االعتقـــ ــة  ،اإلصـــ ــى درجـــــات بوابـــ ــور علـــ ــلث الســـ ــوهد شـــــاف يتســـ ــاطع شـــ ــد المقـــ ــي أحـــ فـــ
ــون  ــانوا يقفــ ــذين كــ ــين الــ ــال الشــــرطة المحميــ ــن رجــ ــة مــ ــا علــــى رؤوس مجموعــ ــز منهــ ــامود ليقفــ العــ

ــي أســــ مــــنهم  88جــــريح فلســــطيني،  200فــــي نهايــــة الليــــل كــــان هنــــاك أكثــــر مــــن  ،فل الــــدر فــ
ــه ــد عينــ ــد فقــ ــة، وواحــ ــنهم فــــي حالــــة حرجــ ــان مــ ــفى، اثنــ ــة إلــــى العــــ   فــــي المستشــ ــان  ،بحاجــ وكــ

 جريحا جميعهم في حالة طليفة. 17من بين الضباط 

فتهـــــا مـــــن الصـــــعب أو مـــــن المســـــتحيل اإلشـــــارة إلـــــى عامـــــل واحـــــد مســـــاول عـــــن أعنـــــف ليلـــــة عر 
ــرة ــدس فـــي الســـنوات األخيـ ــاط فـــي الجـــدول الزمنـــي التـــي يم ـــن البـــدء ، القـ هنـــاك العديـــد مـــن النقـ

قبـــــل ث ثـــــة أســــابيع ونصـــــف مـــــع بدايــــة شـــــهر رمضـــــان والقــــرار غيـــــر الضـــــروري بوضـــــع  ،فيهــــا
ــ ء للعـــــــائ ت  ــر إخـــــ ــدار أوامـــــ ــع إصـــــ ــهر مـــــ ــة أشـــــ ــل أربعـــــ ــامود، قبـــــ ــة العـــــ ــد بوابـــــ ــواجز عنـــــ الحـــــ

ــام عنــــــدما ضــــــربت أزمــــــة كورونــــــا القــــــدس وأدت إلــــــى  ،الفلســــــطينية فــــــي الشــــــي  جــــــرال قبــــــل عــــ
ــلطة  ــات الســــ ــل انتخابــــ ــاس تأجيــــ ــود عبــــ ــرار محمــــ ــطيني، وقــــ ــباف الفلســــ ــين الشــــ ــديدة بــــ ــة شــــ بطالــــ

 الفلسطينية وقرار حماس تصعيد التصريحات بشأن القدس.

ــرارات  ــن القــ ــلة مــ ــن سلســ ــاوليتهم عــ ــن مســ ــرار مــ ــرر الشــــرطة وأصــــحاف القــ ــداث ال تحــ ــذه االحــ هــ
مــــن ال مبـــــاالة الصــــارخة فـــــي إقامــــة الحـــــواجز، مــــرورا بالتشـــــجيع ،   القـــــدسالخاطئــــة بخصــــو 

ــام األمـــــور مـــــن الشـــــرطة فـــــي  ــي  جـــــرال إلـــــى إطـــــ ي زمـــ د الشـــ ــو  السياســـــي للمن مـــــات التـــــي تهـــ
فوا أمــــس وكــــأنهم أتــــوا لصــــب الزيــــت علــــى النــــار بــــدال مــــن محاولــــة شــــوارع القــــدس، الــــذين تصــــر  

 إخماده.
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ــاره فــــي ــتم اختيــ ــي أي نقطــــة يــ ــم فــ ــو قــــرار ضــــاب  أو كاتــــب أو  ال يهــ ــا هــ ــدول الزمنــــي أو مــ الجــ
ــار فـــــي النهايـــــة ضـــــع فـــــي اعتبـــــارك أن القـــــدس م ـــــان غيـــــر  ،قاضـــــي فـــــي الطريـــــث إلـــــى االنفجـــ

ــة عنـــــف وأخـــــرى، حتـــــى لـــــو حتـــــى لـــــو مـــــر   ،مســـــتقر ــان بـــــين موجـــ ــنوات فـــــي بعـــــ  األحيـــ ت ســـ
ــة ــطري المدينـــ ــين شـــ ــوات بـــ ــيص الفجـــ ــجعة وتقلـــ ــارف مشـــ ــات تقـــ ــاك عمليـــ ــت هنـــ ــة  ،كانـــ ــي نهايـــ فـــ

ــة و ا ــدس محتلــ ــاف القــ ــرائيلي 40لمطــ ــرون يإســ ــة ويعتبــ ــي الدولــ ــواطنين فــ ــوا مــ ــ انها ليســ ــن ســ ٪ مــ
ــة وقمعيــــــة يجــــــب علــــــى الشــــــرطة والســــــلطات األخــــــرى أن تــــــدرك ذلــــــ  وتعمــــــل  ،ح ومــــــة أجنبيــــ

علـــــى تهدئـــــة النفـــــوس، مـــــدرًكا أنـــــه فـــــي الوضـــــع الحـــــالي ، لـــــن ي ـــــون مـــــن المم ـــــن إطفـــــاء هـــــذا 
 الحري إلى األبد.

ن األيــــام القليلــــة المقبلــــة متــــوترة للغايــــة. الليلــــة هــــي ليلــــة القــــدر إحــــدى فــــي غضــــون ذلــــ ، ســــتكو 
فــــــي الحــــــرم  الليــــــالي األخيــــــرة فــــــي شــــــهر رمضــــــان، حيــــــ  يجتمــــــع حــــــوالي مــــــائتي ألــــــف مصــــــل  

مســـــاء الغـــــد ســـــتبدأ فعاليـــــات يـــــوم القـــــدس بمســـــيرة مـــــن قبـــــل مدرســـــة  ،القدســـــي فـــــي عـــــام عـــــادي
ــاراف ــاز هـــ ــة ميركـــ ــدة القديمـــ ــى البلـــ ــة إلـــ ــين  ،الدينيـــ ــبال االثنـــ ــا صـــ ــة العليـــ ــاة المح مـــ ــتمع قضـــ يســـ

ــم ــادرة بحقهـــ ــاء أوامـــــر اإلخـــــ ء الصـــ ــي  جـــــرال إللغـــ ــائ ت مـــــن الشـــ ــي  ،إلـــــى طلـــــب ثـــــ ث عـــ فـــ
ــي اإلســــ مي ــم فــــي الحــ ــد للعلــ ــاك موكــــب حاشــ ــي ون هنــ ــاء ســ ــي المســ ــوم فــ ــن ألي  ،ذلــــ  اليــ يم ــ

ــن أي و  ــر مــ ــا  القــــدس أكثــ ــددة تحتــ ــال عنــــف متجــ ــل أعمــ ــعل فتيــ ــداث أن يشــ ــذه األحــ ــت مــــن هــ قــ
 مضى إلى الكتم.

 

 نار معروفة ُمسبقاً 

جلعـــاد كـــوهين ونينـــا فـــوكس وإليـــور ليفـــي/ يـــديعوت احرونـــوت/ خـــالل الترجمـــة تـــم الحـــرص 
 على اظهار مظلومية الفلسطينيين وليس العدو دون االخالل بالمضمون 

ــدس ــددت الم ـــــاهرات فــــــي القـــ ــية تجـــ ــة الماضـــ ــرائيليةي علــــــى  الف  ،الليلـــ ــرطة اإلســـ ــدت يالشـــ اعتـــ
 .فلسطينيين في الحرم القدسي مساء الجمعةمن ال

ــاك  ــان هنــــ ــة كــــ ــاعات قليلــــ ــاهرين  200• بعــــــد ســــ وتم نــــــت الشــــــرطة مــــــن  -جــــــريح مــــــن المت ــــ
 .احتجازهم داخل المساجد 
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ــي  اإلســــــرائيليي والهيئــــــات األمنيــــــة يحثــــــ    ــة والشــــــرطة علــــــى ال يــــــام ب ــــــل مــــــا • يالجـــ ون الح ومـــ
هنــــاك حالــــة مــــن االســــتنفار الكبيــــرة الليلــــة كــــان ، هــــو مم ــــن لمنــــع انــــدالع تصــــعيد فــــي المنطقــــة

 الماضية في الحرم القدسي وفي جميع أنحاء القدس.

وانتشـــــر ايالف مـــــن رجـــــال الشـــــرطة أمـــــس فـــــي نقـــــاط االحتكـــــاك، وتصـــــدى شـــــب ان فلســـــطينيون 
 لقوات الشرطة المقتحمين وألقوا زجاجات حارقة.

ــوات ا ــرائيليي وقــــ ــي  اإلســــ ــغ  يالجــــ ــبوع، ضــــ ــة األســــ ــة نهايــــ ــوال عطلــــ ــة طــــ ــى الح ومــــ ــن علــــ ألمــــ
 والشرطة لتهدئة الريال في القدس.

أعلــــــن المستشــــــار القــــــانوني للح ومــــــة أ يحــــــاي مانــــــدلبليت أنــــــه  للتهدئــــــة،وفــــــي محاولــــــة أخــــــرى  
ينــــــوي االســــــتئناف أمــــــام المح مــــــة العليــــــا وطلــــــب تأجيــــــل الجلســــــة التــــــي كــــــان مــــــن المتوقــــــع أن 

هـــــو القـــــرار الـــــذي أدى إلـــــى و  جـــــرال،تعقــــد يـــــوم االثنـــــين بشـــــأن إخـــــ ء منـــــازل فـــــي حـــــي الشـــــي  
 إخ ء منازل في حي الشي  جرال. وللى أيام من االشتباكات في رمضان.

ــي أُ   ــيم أمنـــ ــد تقيـــ ــاهو بعـــ ــامين نتنيـــ ــوزراء بنيـــ ــيس الـــ ــه رئـــ ــرف خ لـــ ــس، اقتـــ ــر أمـــ ــد ظهـــ ــري بعـــ جـــ
 ووزير الجي  بني غانتس من ماندلبليت وطالبوه بالتحرك في هذا الشأن.

ا: ينحيــــــي الليلــــــة الماضــــــية أصــــــدر  ا خاصــــــً النــــــاطث باســــــم الجنــــــال العســــــ ري أبــــــو عبيــــــدة بيانــــــً
ــم إن القائــــد محمــــد ضــــيف قــــد وعــــدكم  ــا فــــي القــــدس والمســــجد األقصــــى ونقــــول لهــ ولــــن  -رجالنــ

 يحن  بوعدهي.

ــام مـــــــن الم ـــــــاهرات  ،يم نـــــــ  القـــــــول إن االحتجاجـــــــات يـــــــوم الجمعـــــــة كانـــــــت متوقعـــــــة بعـــــــد أيـــــ
ــع  ــي القــــدس، ومــ ــي  جــــرال فــ ــي حــــي الشــ ــاخبة فــ ــدر،الصــ ــة القــ ــان وليلــ ــهر رمضــ ــة شــ ــوم  نهايــ ويــ

 مور إلى انفجار.األ وقد تتحول -القدسي القادم وللغاء االنتخابات الفلسطينية 

 ،بعـــــــد األحـــــــداث تنافســـــــت الفصـــــــائل الفلســـــــطينية مـــــــع بعضـــــــها الـــــــبع  فـــــــي إثـــــــارة الجمـــــــاهير
ــد   ــ  تحــــــ ــطيني، وحمــــــ ــون الفلســــــ ــي التلفزيــــــ ــاس فــــــ ــود عبــــــ ــطينية محمــــــ ــلطة الفلســــــ ــيس الســــــ ل ث رئــــــ
 ة اإلسرائيلية مساولية ما يحدث في األقصى ي.الح وم

ــاً  ــل ملتزمــــــة الصــــــمت وانضــــــمت أيضــــ ــائل الفلســــــطينية لــــــم ت ــــ خاطــــــب زعــــــيم حمــــــاس  ،الفصــــ
هــــذه معركــــة لــــن تقــــوم  ،إســــماعيل هنيــــة رئــــيس الــــوزراء نتنيــــاهو مباشــــرة وقــــال: يال تلعبــــوا بالنــــار
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ــ  وشــــــرطت  والدولـــــة كلهـــــا ــت وجيشـــ ــا أنـــ ــار ،بهـــ ــادرون علــــــى االنتصـــ ــنداف ،قـــ ــن القــــــدس ســـ ع عـــ
 بغ  الن ر عن التضحياتي.

ــاهرات فـــــي جميـــــع المـــــدن والقـــــرى،  ــداخل إلـــــى م ـــ ــا لفلســـــطينيي الـــ ــة العليـــ ــة المرالبـــ ودعـــــت لجنـــ
ــاف ت القــــــدس ــرون مــــــن الشــــــمال أمــــــس بعشــــــرات الحــــ وســــــارعت الشــــــرطة إلغــــــ ي  ،وزار كثيــــ

ــا دفــــــع العديــــــد مــــــن المصــــــلين  ،443والطريــــــث  1الطــــــري امــــــام الحــــــاف ت علــــــى الطريــــــث  ممــــ
وهـــــم يهتفـــــون يســـــوف نضـــــحي بأرواحنـــــا مـــــن  1نـــــزول مـــــن الحـــــاف ت والســـــير علـــــى الطريـــــث لل

ــى ي ــل األقصـــ ــذل  ،أجـــ ــة لـــ ــم  ونتيجـــ ــث رقـــ ــع الطريـــ ــم قطـــ ــة  1تـــ ــام حركـــ ــاهين أمـــ ــ  االتجـــ فـــــي كـــ
ا ــً ــ ث ســــاعات تقريبــ ــي لمــــدة ثــ ــرور فــ ــرطة وتــــم  ،المــ ــوالي ثــــ ث ســــاعات تراجعــــت الشــ وبعــــد حــ

 فتح حركة المرور.

 الميدان هو من سيحسم 

 شمريت مئير/ يديعوت احرونوت

ــة القـــــدر ب ــهأكتـــــب القـــــر ن عـــــن ليلـــ ــا خيـــــر مـــــن ألـــــف شـــ ــذه ليلـــــة صـــــ ة تتميـــــز بطلـــــب ر، نهـــ هـــ
ــالحة والســــــ م  ــذا  -التمنيــــــات والمصــــ ــارك شــــــرطة القــــــدس هــــ ــه أن تشــــ لكــــــن مــــــن المشــــــ وك  يــــ

 الوصف.

ربمـــــا  ،نميـــــل إلـــــى إرجـــــاع الصـــــراع مـــــع الفلســـــطينيين إلـــــى احـــــداث دينيـــــة خـــــ ل شـــــهر رمضـــــان
ــن هللا ــا مــ ــو حقــ ــي  ،هــ ــرال، وهــ ــي  جــ ــن الشــ ــائ ت مــ ــ ء العــ ــع إجــ ــن ال ــــروف مــ ــوني مــ ــزي  كــ مــ

ــاء انتخابـــــــــات الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية، وتهديـــــــــدات حمـــــــــاس  قضـــــــــية معقـــــــــدة للغايـــــــــة، مـــــــــع إلغـــــــ
ــالمي، وليلــــة ال كــــل ذلــــ  خــــ ل فتــــرة زمنيــــة  - ،قــــدر ويــــوم القــــدسالتصــــعيدية، ويــــوم القــــدس العــ

حساســــة للغايــــة مــــن الناحيــــة السياســــية ولكــــن علــــى وجــــه التحديــــد ألن درجــــة معينــــة مــــن العنــــف 
فـــــي هـــــذه ال ـــــروف هـــــي مســـــألة مصـــــير، فـــــإن نطاقهـــــا ومـــــدتها يعتمـــــدان إلـــــى حـــــد كبيـــــر علـــــى 

و ث ثـــــة أيـــــام ســـــتحدد هــــذه مـــــا إذا كانـــــت هــــذه األيـــــام ســـــتكون يــــومين أ ،القــــرارات علـــــى األرض 
مرهقــــــة فــــــي الحــــــرم القدســــــي فــــــي إجــــــراء، أو جولــــــة طويلــــــة مــــــن العنــــــف تشــــــمل غــــــزة والضــــــفة 

 الغربية.

قـــــرار منـــــع حـــــاف ت المـــــواطنين العـــــرف الـــــذين قـــــدموا مـــــن الشـــــمال إلـــــى الحـــــرم الشـــــريف، علـــــى 
ا بالهـــــدف والوحـــــدة جـــــاء ســـــائقي  ،ســـــبيل المثـــــال، حقـــــث الهـــــدف المعـــــاكس، فقـــــد أعطـــــى إحساســـــً
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بــــدأ الــــبع  بمــــن  ،ســـيارات األجــــرة والمركبــــات مــــن القـــدس لنقــــل مــــن تــــم إنــــزالهم مـــن الحــــاف ت 
ــيام ــرارة الشـــديدة والصـ ــ  الحـ ــار فـــي المشـــي وسـ ــيهم الكبـ ــو  وعـــين  ،فـ ــو غـ ــم ســـ ان أبـ ــب لهـ وجلـ

ــي ُتصـــنع منهـــا قصـــص الجيـــل القـــادم  ــا المـــاء والتمـــر ليفطـــروا. هـــذه هـــي المـــادة التـ والتـــي  -رفـ
 األقصى. تذهب إلى

ــالمي ــام العـــ ــطينيون باالهتمـــ ــبوع، احتفـــــل الفلســـ ــة األســـ ــة نهايـــ فـــــي البيـــــت األبـــــي   ،خـــــ ل عطلـــ
ــة  ــدول وديـــ ــر الـــ ــى أكثـــ ــعودية واألردن وحتـــ ــة الســـ ــة العربيـــ ــت المملكـــ ــم، وأدانـــ ــن قلقهـــ ــوا عـــ  –أعربـــ

اليســـــــار األمري ـــــــي  ،ســـــــتجتمع جامعـــــــة الـــــــدول العربيـــــــة للمناقشـــــــة األســـــــبوع المقبـــــــل ،اإلمـــــــارات 
ــي ي ــ  واألوروبــ ــى أولئــ ــاك حتــ ــل، هنــ ــن قبــ ــان مــ ــا كــ ا كمــ ــً ــرال تمامــ ــي  جــ ــ ان الشــ ــع ســ ــاطف مــ تعــ

ــي إلــــى  ــورة الملــــف الشخصــ ــروا صــ ــذين غيــ ــث  PLMالــ ــا يتوافــ ــو مــ ــة(، وهــ ــطينية مهمــ ــاة فلســ  حيــ
 مع االحتجا  األسود في الواليات المتحدة.

ــاء الســـــبت، غضـــــب و  ــذك ر بعرفـــــات، بثـــــه التلفزيـــــون الفلســـــطيني مســـ أبـــــو مـــــازن فـــــي برنـــــام  يـــ
المســـــاولية علـــــى إســـــرائيلي كالعـــــادة لكـــــن نجـــــم التصـــــعيد الحـــــالي هـــــو بـــــ  شـــــ  رئـــــيس  يفـــــرض 

ــدهم،  ــوا وحـــ ــم ليســـ ــدس أنهـــ ــ ان القـــ ــيف لســـ ــر، أكـــــد ضـــ ــا أذكـــ ــيف كمـــ ــد ضـــ ــاس محمـــ ــان حمـــ أركـــ
 وأعلن أنه ال يوجد ما يدعو للقلث، فهو لم ينساهم.

ة: التصـــــعيد علـــــى نطـــــاي كبيـــــر سيضـــــع الماسســـــة األمنيـــــة فـــــي يإســـــرائيلي أمـــــام معضـــــلة صـــــعب
ــن  ــة،فمـــ ــ   ناحيـــ ــي ون ذلـــ ــدس. ســـ ــي القـــ ــداث فـــ ــى األحـــ ــزة علـــ ــي غـــ ــول رد فـــ ــتحيل قبـــ ــن المســـ مـــ

فـــــإن التوقيـــــت السياســـــي الحســـــاس لـــــيس مناســـــبا لقـــــرارات  أخـــــرى،ســـــابقة ال تطـــــاي. مـــــن ناحيـــــة 
مثــــل عمليــــة فــــي غــــزة. يــــتم تفســــير األزمــــة  ســــنوات،مــــن النــــوع الــــذي تــــم تجنبــــه منــــذ  مصــــيرية،
ــية  ــة،السياســ ــر وب أخــــرى،مــــرة  الطويلــ ــدعو الطــــرف ايخــ ــرائيلي، وتــ ــعف إســ ــا ضــ ــى أنهــ حــــث، علــ

 إلى مد الحبل.

 

 القدس المحاصرة

 نينا فوكس/ يديعوت احرونوت 

أوقفـــــت الشـــــرطة حـــــاف ت  ،فعلـــــوه للمصـــــلين فـــــي الحـــــرم القدســـــي -مـــــا لـــــم يفعلـــــوه فـــــي ميـــــرون 
 كانت تقل مسلمين في طريقهم إلى القدس 
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 .•رجال دين كبار في الداخل: يعمل استفزازي ومدبر لشرطة اسرائيلي

 • الشرطة: يمنعنا وصول المشاغبيني.

ــد منـــع  ا، بعـ ــاعات تقريبـــً ــدة ثـــ ث سـ ــدس لمـ ــادي إلـــى القـ ــرور الرئيســـي المـ ــ ي شـــريان المـ ــم إغـ تـ
 ل الذين كانوا يعتزمون الوصول إلى الحرم القدسي الشريف.المصلين العرف من الداخ

ــا إلــــى المســــجد األقصــــى، علــــى الطريــــث  ــل مصــــلين فــــي طريقهــ ــت الشــــرطة حــــاف ت تقــ  1أوقفــ
ــث  ــتهم443والطريـــ ــلة رحلـــ ــن مواصـــ ــتهم مـــ ــلين مـــــن الحـــــاف ت ، ، ومنعـــ ــن المصـــ ــر مـــ ــزل كثيـــ ونـــ

ــارع  ــى شـــ ــون ي 1علـــ ــم يهتفـــ ــي وهـــ ــث الرئيســـ ــى الطريـــ ــير علـــ ــي الســـ ــدأوا فـــ ــا وبـــ سنضـــــحي بأرواحنـــ
ــع الطريــــث رقــــم  ،مــــن أجــــل األقصــــىي ــذل  تــــم قطــ ــة لــ ــة  1ونتيجــ ــام حركــ فــــي كــــ  االتجــــاهين أمــ

ا وقالـــــت الشـــــرطة إن العشـــــرات  ،المـــــرور فـــــي منطقـــــة تقـــــاطع حميـــــد لمـــــدة ثـــــ ث ســـــاعات تقريبـــــً
مــــــــن مثيــــــــري الشــــــــغب هــــــــاجموا ضــــــــباط الشــــــــرطة الــــــــذين اســــــــتخدموا الوســــــــائل المفرقــــــــة لفــــــــتح 

 الطريث.

ــا ــوالي ســــ ــد حــــ ــى بعــــ ــرور الرئيســــــي المــــــادي إلــــ ــاف ت ولغــــــ ي شــــــريان المــــ عة مــــــن توقــــــف الحــــ
ا  حاولـــــت  يـــــه شـــــرل ســـــبب منـــــع المصـــــلين مـــــن  -القـــــدس، أصـــــدرت الشـــــرطة فـــــي البدايـــــة بيانـــــً

ــى  ــول إلـــ ــدس،الوصـــ ــرون  القـــ ــال ميـــ ــى ع ـــــس احتفـــ ــن  -علـــ ــه ال يم ـــ ــحوا ذلـــــ . أنـــ حيـــــ  أوضـــ
 التدخل في حدث ديني.

ــث  ــ ي الطريـــ ــرطة: يإغـــ ــلوك الشـــ ــية علـــــى ســـ ــة الماضـــ ــبين الليلـــ ــدين غاضـــ ــان كبـــــار رجـــــال الـــ كـــ
ــريع  ــرة  1الســـ ــذه ليســـــت المـــ ــة وأن هـــ ــرطة، خاصـــ ــل الشـــ ــن قبـــ ــ  مـــ ــتفزازي ومخطـــ ــل اســـ ــو عمـــ هـــ

األولــــــى التـــــــي تتصـــــــرف فيهـــــــا بهـــــــذه الطريقـــــــة. يجــــــب أن يعلمـــــــوا أن القيـــــــود فقـــــــ  تزيـــــــد عـــــــدد 
ــا ســـــــتواجه العديـــــــد مـــــــن المصـــــــلين، ويجـــــــب علـــــــى الشـــــــرطة وقـــــــف هـــــــذه الخطـــــــوا ت، ولال فإنهـــــ

ــات  ــديهم معلومـــ ــرطة أن لـــ ــاء الشـــ ــدي ادعـــ ــن نصـــ ــا، ولـــ ــى إيقافهـــ ــادرة علـــ ــون قـــ ــن تكـــ ــات ولـــ الع بـــ
هــــذه كذبــــة ضــــد المجتمــــع  ،اســــتخبارية عــــن نيــــة ارتكــــاف انتهاكــــات ولهــــذا الســــبب الطــــري مغلــــث

ــي ي، قــــال  ــدهمأالعربــ ــرطة فاشــــلة هــــدفه ،حــ ــمال: يهــــذه قــــوة شــ ــن  خــــر مــــن الشــ ا وقــــال رجــــل ديــ
إذا أغلقـــــوا الطريـــــث مـــــرة أخـــــرى، فلـــــن يمـــــر األمـــــر  ،كلـــــه هـــــو إلحـــــاي األذى بـــــالمواطنين العـــــرف 

ــه اعتــــــداء علــــــى جميــــــع المســــــلمين ،فــــــي صــــــمت  ــرم المســــــلمين ،إنــــ عاملونــــــا  ،الشــــــرطة ال تحتــــ
 كمجرمين تصرفوا معنا بعنجهية ي.
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ــد  ــابث محمــ ــو الكنيســــت الســ ــة عضــ ــي برئاســ ــا للجمهــــور العربــ ــة العليــ ــة المرالبــ ــة،بدعــــت لجنــ  راشــ
ــاطف مــــع  ــيم م ــــاهرات فــــي جميــــع أنحــــاء الــــب د للتعــ ــلين،إلــــى تن ــ ــت م ــــاهرات  المصــ وخرجــ

 منها مجد الكروم وباقة الغربية وأم الفحم.. المواقع،في عشرات 

  

بُمشاركة   ي سبقت "سيف القدس"الت ،في الُقدس تتميز موجة االحتجاجات 
 غير مسبوقة لعرب الداخل الُمحتل "إسرائيل" 

 هآرتس/

هــــي فــــي ن ــــر  ،الحــــاف ت التــــي تصــــل إلــــى المدينــــة كــــل مســــاء مــــن الشــــمال والمثلــــ  عشــــرات 
 الكثيرين، كسر دراماتي ي لفكرة يفري تسدي الذي تديره يإسرائيلي.

 ينحن أمة واحدة من الجليل إلى النقبي، تقول يارا من باقة الغربية.

ــن خل   ــر مـــــ ــدس أكثـــــ ــة فـــــــي القـــــ ــداث الجمعـــــ ــت أحـــــ ــ 200فـــــ ــالجهم الهـــــ ــطيني عـــــ ــريح فلســـــ  ل جـــــ
ــر ــرول متوســــطة ،األحمــ ــنهم بجــ ــيب اثنــــان مــ ــل المصــــادفة أن كليهمــــا  ،وأصــ ــا لــــيس مــــن قبيــ ربمــ

مــــن الســــمات  ،أحــــدهما مــــن ســــ ان ســــخنين وايخــــر مــــن ســــ ان الناصــــرة -لــــم ي ونــــا مقدســــيين 
الفريــــــدة لموجــــــة االحتجــــــا  الحاليــــــة فــــــي القــــــدس المشــــــاركة غيــــــر المســــــبوقة للمــــــواطنين العــــــرف 

 ف في األحداث.في يإسرائيلي، وخاصة الشبا

ــارين  ــيرين جبـــ ــدر ســـ ــرائيلي 25تقـــ ــي يإســـ ــباف فـــ ــرف الشـــ ــا  العـــ ــادات االحتجـــ ــدى ليـــ ا، إحـــ ــً  ،عامـــ
ــوم الجمعــــة ــوالي  يــ ــرال وحــــده 250ت ــــاهر حــ ــم فــــي الشــــي  جــ إضــــافة إلــــى  ،شــــاًبا مــــن أم الفحــ

ــمال والمثلــــ  إلــــى الحــــرم  ــ  وصــــل  الف المصــــلين مــــن الشــ المئــــات مــــنهم  القدســــي وشــــاركذلــ
ــتبا ــاهرات واشـــ ــع الشـــــرطةفـــــي م ـــ ــاهرين ، كات مـــ ــين المت ـــ ــرز بـــ ــح أن الم ـــــون األبـــ ــن الواضـــ مـــ

 العرف من مواطني يإسرائيلي هم س ان يأم الفحم.

يتضـــــح نمـــــو ال ـــــاهرة مـــــن ح يقـــــة أنـــــه حتـــــى فـــــي المجتمـــــع الـــــدرزي فـــــي يإســـــرائيلي، والـــــذي ال 
ــطينيين  ــات الفلســـ ــي احتجاجـــ ــيس فـــ ــد لـــ ــي وبالتأكيـــ ــاع العربـــ ــات القطـــ ــي احتجاجـــ ــادة فـــ ــارك عـــ يشـــ

ــي  ــدس،افــــ ــون  لقــــ ــباف دروز يحملــــ ــديو لشــــ ــاطع فيــــ ــرة، ظهــــــرت مقــــ ــام األخيــــ ــي األيــــ ــتاغ فــــ الهاشــــ
ي علـــــى مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي. وقفـــــز الهاشـــــتاغ اليـــــوم علـــــى الشـــــي  جـــــرال حـــــيي أنقـــــذوا 



 

48 

 

بــــأكثر مــــن  الغربيــــة،رأس قائمــــة المواضــــيع التــــي نوقشــــت علــــى تــــويتر فــــي يإســــرائيلي والضــــفة 
 مليون ونصف.

ــال شــــادي  ــاروقــ ــاً عا 23 نصــ ــوم الجمعــــة،  مــ ــرال يــ ــي  جــ ــلت إلــــى الشــ ــدما وصــ ــن عرابــــة: يعنــ مــ
ــاري ــح النهـــــ ــي وضـــــ ــرًيا فـــــ ــااًل عنصـــــ ــطينية،  ،رأيـــــــت انفصـــــ ــية الفلســـــ ــز القضـــــ ــدس هـــــــي مركـــــ القـــــ

وبــــدونها ال تحريــــر للشــــعب الفلســـــطيني الــــذي يعــــي  تحــــت االحـــــت ل وال لــــم التــــاريخي، لـــــذل  
ــع كـــــل صـــــوت فلســـــط ــي  جـــــرال والقـــــدس ومـــ ــامن مـــــع ســـــ ان الشـــ ــأتي للتضـــ يني يناضـــــل مـــــن نـــ

 أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ي.

مـــــن أم الفحــــم: يبــــدأت فــــي قـــــراءة األخبــــار التــــي تحــــاول وســـــائل  عامــــاً  17 جبــــارينيقــــول لــــين 
ــا جــــزء منــــه ــاً  ،اإلعــــ م اإلســــرائيلية إخفاءهــــا ورأيــــت ظلــــم وألــــم شــــعبي الــــذي أنــ بــــأن  كنــــت مقتنعــ

  أبــــــــذل قصــــــــارى جهــــــــدي للمشــــــــاركة فــــــــي المقاومــــــــة فــــــــي كــــــــل م ــــــــان أشــــــــ اله فعالــــــــة، لــــــــذل
 يلذل  ربما تكون هناك ثورة كبيرة في يوم من األيام.ي ،الم اهرات واألنشطة االجتماعية

ا 18إبــــرا يم  ا دينيــــً ا مــــن كفــــر كنــــا، يعتبــــر الت ــــاهرات فرضــــً ويضــــيف أن يســــ ان القــــدس  ،عامــــً
المســـلمين يعــــانون مـــن التمييــــز فـــي كافــــة مجـــاالت الحيــــاة، مثـــل طــــردهم مـــن منــــازلهم فـــي حــــي 

ــام وخاصـــــة التمييـــــز ضـــــد الضـــــعفاء، لـــــذل  مـــــن  ،الشـــــي  جـــــرالي. يأنـــــا ضـــــد التمييـــــز بشـــــ ل عـــ
ينحــــــن نصــــــل إلــــــى  مــــــن باقــــــة الغربيــــــة: ســــــنة 22واجبــــــي الــــــديني أن أؤيــــــدهمي. وتضــــــيف يــــــارا 

عـــــن أنـــــوف وغضـــــب المســـــتوطنين، ألننـــــا شـــــعب واحـــــد، أمـــــة واحـــــدة مـــــن الجليـــــل هنـــــاك رغمـــــًا 
 إلى النقب، وسنواصل القدومي.ي

 عام 72ُمنذ  األسوأوضع "إسرائيل" هذه األيام هو 

كتــــب يوســــي يهوشــــع فــــي مقــــال لــــه فــــي يــــديعوت احرونــــوت صــــبال اليــــوم عــــن الوضــــع يالزفــــتي 
فــــراغ فــــي أداء المســــتوى السياســــي، علــــى الــــذي تعيشــــه دولــــة العــــدو هــــذه االيــــام فقــــال: يتجلــــى ال

القــــدس، حيــــ  لــــم يعمــــل ن ــــام المعلومــــات علــــى  ســــبيل المثــــال فــــي أحــــداث نهايــــة األســــبوع فــــي
اإلطــــــ ي، وكانــــــت التغطيــــــة اإلع ميــــــة العالميــــــة مــــــن جانــــــب واحــــــد، ولــــــم يســــــتجب المســــــتوى 

و هــــــذه أزمــــــة حساســــــة ومتفجــــــرة، حيــــــ  تحــــــري كــــــل صــــــورة وفيــــــدي ،العمليــــــاتي وال الدبلوماســــــي
ــة  ــا مــــن ناحيــــة أخــــرى، لــــم يــــتم نشــــر أي فيــــديوهات تصــــف الروايــ فلســــطيني المنطقــــة أكثــــر بينمــ

 اإلسرائيلية.
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كمــــا أن المحادثــــات الهادئــــة مــــع الــــدول العربيــــة والمجتمــــع الــــدولي لــــم تجــــر فــــي الوقــــت الفعلــــي، 
 وتلقينا إدانات من جميع الدول العربية تقريًبا، بما في ذل  الدول الصديقة يإلسرائيلي.

 استراتيجية لها ما بعدها..

كتــــب حــــول تطــــورات األوضــــاع فــــي فلســــطين  ي محمــــود مــــرداو الكاتــــب والمحلــــل السياســــي 
 تحت هذا العنوان فقال:

إن لــــم تكـــــن قويـــــًا فمـــــن يأبــــه بـــــ  لـــــم يعـــــد هنـــــاك شــــ  لـــــدى األعـــــداء وال األصـــــدقاء بمصـــــدالية 
ـــا كــــان ال بــــد مــــن ، وردهــــا الحاســــممة بعــــد تحــــذيرها األخيــــر علــــى لســــان قائــــدها و وموثوليــــة المـقــ

كـــــان ال بـــــد مـــــن التأكيـــــد ، الــــدفاع عـــــن أحيـــــاء القـــــدس واألقصــــى وهـــــي ُتهـــــدد وتتعـــــرض للخطــــر
بالنــــــــار والحديــــــــد واالســــــــتعداد للتضــــــــحية بــــــــأن كــــــــل مــــــــا يملــــــــ  الفلســــــــطينيون مســــــــخر خدمــــــــة 

 للفلسطينيين ودفاعًا عنهم.

ــن وضــــع إ ــت الفلســــطينيين مــ ــل ينبغــــي ، ألــــى  خــــراســــتراتيجية جديــــدة ومعادلــــة مختلفــــة نقلــ فضــ
ــا فــــي أي  ــاتهم واســــتعدادهم جميعــ ــن فــــي ثبــ ــوتهم وقــــدرتهم تكمــ ــطينيون منهــــا أن قــ ــم الفلســ أن يفهــ

ــودهم ــن وجــ ــدفاع عــ ــة للــ ــل ، معركــ ــي كــ ــدو فــ ــون العــ ــدك حصــ ــة تــ ــطينيين والمقاومــ ــي للفلســ ال ينبغــ
 .م ان أن يركنوا ويراقبوا ما يجري على الشاشات 

والشـــــتات جســـــد واحـــــد إذا اشـــــتكى منـــــه عضـــــو  48كـــــل الفلســـــطينيين فـــــي الضـــــفة والقـــــدس وال 
 .تداعى له كل األعضاء بالسهر والحمى

 فشمروا وتوكلوا على هللا

 وانخرطوا فيها بما أوتيتم من قوة

 فلن يضرنا في هذه المعركة إال أذى

 ولن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا

ــن  ــدنا مـــ ــي ُوجـــ ــدافنا التـــ ــقين بأهـــ ــين الصـــــخر ملتصـــ ــا مـــــن بـــ ــث الطريـــــث بأظافرنـــ ــا نحـــــن نشـــ بينمـــ
ليهــــــــا وهزيمتنــــــــا عــــــــدونا إأجلهــــــــا، فلــــــــن تحــــــــول كــــــــل التضــــــــحيات مهمــــــــا بلغــــــــت دون وصــــــــولنا 

 وانتصار عليه وتطهير بيت المقدس منه
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 ي يا أيها الذين  منوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون ي

 استغالل الظروف الُمثلى 

 ميخال مليشطاين/

 الرؤية حتى اين:

أزمــــة  ،. التــــدهور غيــــر القابــــل للســــيطرة وســــوء التقــــدير كمــــا هــــو الحــــال فــــي الجــــرف الصــــامد 1 
مخططــــــة وشــــــرع بهــــــا وحتــــــى أعلــــــن عنهــــــا مســــــبًقا ألولئــــــ  الــــــذين يميلــــــون إلــــــى االعتقــــــاد بــــــأن 

 الضيف يفي بوعوده.

ــال روف المثلــــى تقريبــــًا الســــلطة المهتــــزة، الشــــرعية 2  ــل حمــــاس انط قــــًا مــــن إحســــاس بــ . تعمــ
الدينيـــــة  علــــــى المســــــجد االقصــــــى(، يإســــــرائيلي فـــــي حالــــــة اضــــــطراف داخلــــــي، العــــــالم ال يــــــدعم 

 إسرائيل.

ــواعي  ــاز الــ ــام الفلســــطيني مــــن خــــ ل اإلنجــ ــة فــــي الن ــ ــي  م انــــة لياديــ 3. هــــدف حمــــاس: ترســ
 لمن ال يتردد في المبادرة والدفاع عن القدس من خ ل يتأثيرات شبيهة بصدام حسيني.

ــد الماضـــي  ــي العقـ ــه فـ ــلت  يـ ــدف فشـ ــو هـ ــفة، وهـ ــعال الضـ ــة إلشـ ــود فرصـ ــة وجـ ــدرك الحركـ ــا تـ كمـ
 ولتغيير معادالت العمل مع إسرائيل. 

ــة 4 ــاس معركـــ ــدف حمـــ ــيرة. هـــ ــل  ،قصـــ ــواعي بأقـــ ــاز الـــ ــا  علـــــى اإلنجـــ ــ  بالحفـــ ــا ذلـــ ــمح لهـــ سيســـ
 قدر من الضرر من جانب إسرائيل.

ــل بــــين حمــــاس 5  ــيم المنــــت م للعمــ ــدى عمليــــات اإلطــــ ي . التقســ والجهــــاد: توقيــــت العمليــــة ومــ
التـــــي يتحمـــــل الجميـــــع مســـــاوليتها. ياكـــــد مـــــرة أخـــــرى أن يأســـــطورة المتمـــــردي ال أســـــاس لهـــــا مـــــن 

 الصحة.

. طبيعـــــــة الترتيبـــــــات أصـــــــبحت أكثـــــــر وضـــــــوحا: حمـــــــاس بـــــــادرت بعمـــــــل ال يـــــــادي لتـــــــدهور 6 
 الوضع في غزة.

ــدخول  ــة يم ــــن الــ ــا اتفاليــــة مرنــ ــاءإنهــ ــا تشــ ــا كمــ ــرو  منهــ ــي  ،والخــ ــ  فــ ــذكر ذلــ ــروري تــ ــن الضــ مــ
 اليوم التالي لكزمة والتأكد من أنه سي ون هناك اتفاي أو لن ي ون هناك شيء.
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. مثـــــال علـــــى اإلســـــقاط الم ثـــــف بـــــين القـــــدس وغـــــزة والمجتمـــــع العربـــــي فـــــي يإســـــرائيلي حـــــول 7 
 المحور الموحد للحرم القدسي الشريف.

وال توجـــــد انتفاضــــة ثالثـــــة ويجــــب الحفـــــا  علـــــى  اين،عبـــــة حتــــى . الضــــفة الغربيـــــة خــــار  الل8 
 ذل  من خ ل السلوك الح يم وخاصة الحفا  على نسي  الحياة في المدى القريب.

ــد 9 ــد الـــــردع ضـــ ــن أجـــــل تجديـــ ــوة مـــ ــرد بقـــ ــد مـــــن الـــ ــرائيلي: ال بـــ ــادة يإلســـ ــلة حـــ ــاس،. معضـــ  حمـــ
ــم ــد تغييـــر فـــي اللعبـــة برمتهـــا وربمـــا حتـــى أنـــه لـ ــيح أنـــه ال يوجـ ــاك ترتيبـــات. لكـــن  لتوضـ يعـــد هنـ

ــتجبر حمـــــاس علـــــى  ــد األزمـــــة ويطيـــــل أمـــــدها. يجـــــب أن  الـــــرد،الخطـــــوة القويـــــة ســـ ــد يعقـــ ــا قـــ ممـــ
 تكون الضربة مب رة قدر اإلم ان.
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 الثاني: الفصل  

 احداث المعركة وردود األفعال
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 احداث المعركة وردود األفعال  الفصل الثاني:

 

   مقدمة: 

ــة  ــدكانــــت معركــ ــع العــ ــابقة مــ ــة ســ ــن أي مواجهــ ــة عــ ــدسي مختلفــ ــيف القــ و يســ
، ومــــــن حيــــــ  نطــــــاي اتســــــاعها، أســــــباف انــــــدالعهاحيــــــ   مــــــن ،اإلســــــرائيلي

 وتفاعل الكل الفلسطيني في كافة الساحات مع أحداثها.

ــد بــــــــ  ــبب ت المدأفقــــــ ــة بســــــ ــث بالقضــــــــية حــــــــدث عركــــــ ــام يتعلــــــ ــطيني عــــــ فلســــــ
محـــــــــاوالت بعـــــــــد ، و بأحـــــــــد ثوابتهـــــــــا ورموزهـــــــــا، وهـــــــــو القـــــــــدسالفلســـــــــطينية و 

ــا ــيطرة علـــــى أمـــ ــوط الحمـــــر والســـ ــدي علـــــى الخطـــ ــت ل التعـــ ن حيويـــــة كاالحـــ
نـــــــــي وصـــــــــول المشـــــــــروع يعوعـــــــــدم الـــــــــرد عليهـــــــــا ، تجاوزهـــــــــا فـــــــــي المدينـــــــــة

لــــــــة االســــــــتيطاني وعمليــــــــة تهويــــــــد القــــــــدس مراحــــــــل متقدمــــــــة وخطيــــــــرة وم م
 .وات ترامب المجنونة  يما يتعلث بمصير المدينةطلخ 

ــن  ــدفاع عــــــ ــان للــــــ ــل م ــــــ ــي كــــــ ــطينية فــــــ ــاهير الفلســــــ ــىهبــــــــت الجمــــــ  األقصــــــ
مــــــــرة منـــــــــذ  ألول، وتــــــــداعى الفلســـــــــطينيين دسالقـــــــــ  العاصــــــــمة الفلســــــــطينيةو 

ــى نصــــــرة  1948 ــىالــــ ــدس  األقصــــ ــه فــــــي القــــ غــــــزة والــــــداخل و والــــــدفاع عنــــ
ــة ــفة الغربيـــــــ ــل والضـــــــ ــت ذرو المحتـــــــ ــاوزت ، وكانـــــــ ــدما تجـــــــ ــات عنـــــــ ة التحركـــــــ

عنـــــدما اعتــــــدت قــــــوات العــــــدو  اإلثنــــــينشـــــرطة العــــــدو الحــــــدود صـــــبال يــــــوم 
ممـــــــــا أدى ، خـــــــــل المســـــــــجد األقصـــــــــى بشـــــــــ ل عنيـــــــــفعلـــــــــى المصـــــــــلين دا

 ي حالة خطيرة.ف  7ان من بينهم  ، كمدني فلسطيني  331إلصابة  

الـــــــــذي تن مـــــــــه  االســـــــــتفزازي عنـــــــــد المســـــــــاء وخـــــــــ ل اســـــــــتعراض االعـــــــــ م 
طلقـــــــــت الماسســـــــــة الصـــــــــهيونية برعايـــــــــة حاخامـــــــــات الصـــــــــهيونية الدينيـــــــــة ا

ــة ســــبع ــدس صــــواري  ةالمقاومــ ، افتتحــــت بهــــا معركتهــــا مــــع علــــى مدينــــة القــ
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ا قواعـــــد جديـــــدة بتـــــت خ لهـــــ ، ث شـــــر يومـــــاً أحـــــد عاالحـــــت ل والتـــــي اســـــتمرت 
ــع العــــــــد ــية الفلســــــــطينية للصــــــــراع مــــــ ــالوعي والقضــــــ ــرائيلي تتعلــــــــث بــــــ و اإلســــــ

ــلم  ــى ســـــ ــد علـــــ ــن جديـــــ ــية مـــــ ــتقبلها وفرضـــــــت القضـــــ ــاتومســـــ ــالم أولويـــــ ، العـــــ
، وكانـــــــت واعـــــــادت القضـــــــية الفلســـــــطينية للتـــــــداول فـــــــي كـــــــل ارجـــــــاء العـــــــالم

ــعب الفلســــ  ــار الشــ ــن انتصــ ــدًا مــ ــً  جديــ ــير طيني و فصــ ــى الســ ــه علــ نحــــو قدرتــ
 .التحرير ب  قلث

    

 

 العدو يطلق على العملية " حماة األسوار"

ــاة  ــة 12القنـ ــرائيلي  العبريـ ــدو اإلسـ ــا أن جـــيش العـ ــر لهـ ــي تقريـ ــرت فـ ــقذكـ ــة  أطلـ ــى العمليـ علـ
ــرائيلي " ــراع الفلســـــطيني اإلســـ ــاريخ الصـــ ــرة فـــــي تـــ ــدأها أواًل وألول مـــ ــم يبـــ ــاة التـــــي لـــ " حمـــ

 وعلق موقع الهدهد على ذلك بالقول: األسوار"

ــوار"األســــم هــــذا  ــاة األســ يعــــزز أن المعادلــــة غيرتهــــا المقاومــــة مــــن حالــــة الــــدفاع لحالــــة  " حمــ
 الهجوم 

الكــــــريم ي ال يقــــــاتلونكم جميعــــــا إال فــــــي قــــــرى محصــــــنة أو مــــــن وصــــــدي هللا للع ــــــيم فــــــي كتابــــــه 
 .وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتىي

 

 سيف القدس

المقاومــــة الفلســــطينية صــــاحبة المبــــادرة الــــى الهجــــوم علــــى العــــدو بســــبب ممارســــاته التــــي 
ــل  ــب والمحلـ ــب الكاتـ ــدس"، وكتـ ــيف القـ ــة:" سـ ــاص للمعركـ ــمها الخـ ــارت اسـ ــد اختـ ــل حـ ــت كـ فاقـ

 حول ذلك فقال:  محمود مرداوي السياسي 
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ل وأحــــــرف محــــــدودة تصــــــ تليجــــــراملــــــم تعــــــد الـمـــــــقاومة بحاجــــــة لبيانــــــات طويلــــــة، ب لمــــــات علــــــى 
 ،الرسالة

 االستراتيجية اعُتمدت والمعادلة تغيرت.

نتنيــــــاهو يبحــــــ  عــــــن مخــــــر  بعــــــد أن أراد توظيــــــف اســــــتراتيجية التهويــــــد فــــــي القــــــدس واقــــــت ع 
ــة مــــــن  ــ يل ح ومــــ ــث بتشــــ ــية تتعلــــ ــداف سياســــ ــة أهــــ ــ ميتها لخدمــــ ــا ولســــ ــويه عروبتهــــ ــا وتشــــ أهلهــــ

 خصومه.

أراد أن ُيصـــــــعب القـــــــرار علـــــــى العـــــــرف وُيغلـــــــث أبـــــــواف التغييـــــــر والقبـــــــول مـــــــن اليمـــــــين بمحمـــــــد 
خارجهــــــا، لكــــــن حســــــابات الحقــــــل لــــــم تنطبــــــث علــــــى حســــــابات وأحمــــــد فــــــي داخــــــل الح ومــــــة أو 

ــدس أوالً  ــي القـ ــا فـ ــع أهلنـ ــه، مـ ــر أعمالـ ــي شـ ــع فـ ــدر، فوقـ ــاً البيـ ــل ثانيـ ــداخل المحتـ ــي الـ ــا فـ ــم أهلنـ ، ، ثـ
ــاً  ــفة ثالثــ ــاً والضــ ــتات رابعــ ــاً ، والشــ ــدس ، والموقــــف اإلقليمــــي والــــدولي خامســ ــوي ســــيف القــ ، ومــــن فــ

 معركة من الغرفة المشتركة.المسلول وضيفها المنصور حدد البوصلة وأدار ال

ماكــــد ال نحتـــــا  للــــرد علـــــى تســـــاؤل تقليــــدي مـــــن الــــبع  لـــــو أراد العـــــدو لفعــــل كـــــذا ورد ب ـــــذا، 
ــن قواعــــد  ــر  عــ ــتوعب حالــــة ال تخــ ــه يســ ــة،لكنــ ــعيدات الســــابقة وفــــي حــــث ق   اللعبــ يلــــت فــــي التصــ

ــة فـــــي القـــــدس  م انهـــــا،المنحـــــة القطريـــــة، فكانـــــت فـــــي غيـــــر  ــذه المـــــرة المعركـــ لكـــــن يـــــا ســـــادة هـــ
ــة فيهـــــا، فهـــــي أكثـــــر وضـــــوحا، فهـــــل ُيخنـــــث العـــــدو حتـــــى  ــا متعلقـــ والمطالـــــب مـــــن العـــــدو تجاههـــ

 ينت ر؟يموت ثم يقال 

دة واألوراي مختلطــــــــة وعوامــــــــل اتخــــــــاذ القــــــــرار متعــــــــددة، ولدارة ح يمــــــــة أم أن المعــــــــادالت معقــــــــ  
ــدر  ــع قـــ ــار مـــ ــخونة وأو النـــ ــة الســـ ــدد درجـــ ــهد، تحـــ ــرأ المشـــ ــاخر، تقـــ ــدم وتـــ ــبوطة تقـــ ــة مضـــ مخططـــ

ــن المخــــاط رة وهــــي تقــــرأ المشــــهد وتفكــــ  عناصــــره المتداخلــــة وتضــــعها علــــى طاولــــة التشــــريح مــ
ــمات ليادتـــــه، أولوياتــــــه،  ــاط ضــــــعفه، ســـ ــدو، نقـــ ــل، قــــــوة العـــ ــل العوامـــ ــا باستحضــــــار كـــ ــم تركبهـــ ثـــ
قوتنــــــــا، ضــــــــعفنا، أولوياتنــــــــا، مطالــــــــب شــــــــعبنا، البيئــــــــة اإلقليميــــــــة والدوليــــــــة، ثــــــــم تتخــــــــذ القــــــــرار 

 الصائب إن شاء هللا.

التحليــــــل والتقــــــدير مــــــن المخــــــتص والمقلــــــد والمــــــتجهم علــــــى استشــــــراف ســــــلوك قيــــــل وتــــــردد فــــــي 
ــة  ــو كانـــــت مواجهـــ ــة ولـــ ــه فـــــي أي حـــــرف قادمـــ ــه أنـــ ــل توجهاتـــ ــتراتيجياته وتحليـــ ــراءة اســـ ــدو وقـــ العـــ

 كبيرة سيبدأ بضرف األبرا .
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 فلو أذعن عقل المقاومة لهذه القراءات لتحول تلويح العدو كي للوعي، لكن هيهات ...

ــدير  ــة تــــــ ــي  المقاومــــــ ــن ترســــــ ــة تم نــــــــت مــــــ ــدار بــــــــوعي وح مــــــ ــوة واالقتــــــ ــى القــــــ ــة بمنتهــــــ المعركــــــ
اســــتراتيجيتها وأصـــــبحت مصـــــداقيتها عاليـــــة جـــــدا لـــــدى أبنـــــاء شـــــعبنا، وهـــــذا مهـــــم جـــــدا فـــــي إدارة 
ــ   ــدو بحيـــ ــدى العـــ ــردع لـــ ــة الـــ ــتقبلية، وحققـــــت موثوليـــ ــه المســـ ــة وتطوراتـــ ــه القادمـــ ــراع ومراحلـــ الصـــ

 ال يش   في أقوالها وأفعالها.

 لم علم اليقين أنه ال يحدث في مل  هللا إال ما أراد هللا.فالمقاومة تع

 مسار بناء القوات ... التحديات والمقتضيات 

 عبد هللا أمين الخبير األمني واالستراتيجي

ــدول علــــى ن ــــريتين أو  ــزة األمنيــــة فــــي الــ ــو  والقــــوات المســــلحة واألجهــ ــوم ن ريــــة بنــــاء الجيــ تقــ
ــة إجـــــراءات مـــــن األعلـــــى لكســـــفل، والثانيـــــة علـــــى طريقتـــــي عمـــــل؛ األولـــــى تقـــــوم علـــــى  مجموعـــ

ــ   ــفل لكعلــــــى. وحتــــــى نبســــ ــا مــــــن األســــ ــدرات ومراكمتهــــ ــتم بنــــــاء القــــ ــ  يــــ ع ــــــس األولــــــى بحيــــ
ــم مــــا نحــــن فــــي صــــدد الحــــدي  عنــــه  ــوع وال نغــــري فــــي تفاصــــيله الفنيــــة، وكأرضــــية لفهــ الموضــ

ــا أن نبــــــدأ هــــــذه المقالــــــة  ــن تحــــــديات ومقتضــــــيات مســــــار بنــــــاء القــــــوات؛ ارتأينـــ بالحــــــدي  عــــــن مـــ
فالـــــــدول المســـــــتقلة والمســـــــتقرة التـــــــي ال تملـــــــ  أعـــــــداء  ،تلكـــــــم الطـــــــريقتين فـــــــي البنـــــــاء والمراكمـــــــة

ــا  قــــــدرات قتاليــــــة  امــــــت كولــــــيس لــــــديها أطمــــــاع خارجيــــــة أو مصــــــالح وأهــــــداف يقتضــــــي تأمينهــــ
خشــــــنة أو صــــــلبة، وك زمــــــة مــــــن لــــــوازم الــــــدول وكم هــــــر مــــــن م ــــــاهر الســــــيادة وع مــــــة مــــــن 

ــي ت ــوة التـــ ــات القـــ ــد ع مـــ ــة ؛ تعمـــ ــا الطبيعيـــ ــى مواردهـــ ــا وعلـــ ــداء عليهـــ ــن االعتـــ ــرين مـــ ــع ايخـــ منـــ
ــع  ــداخلي ومنــــ ــا الــــ ــ  أمنهــــ ــا حفــــ ــوخى منهــــ ــة تتــــ ــ رية وأمنيــــ ــدرات عســــ ــاء قــــ ــى بنــــ ــدول إلــــ ــذه الــــ هــــ
ايخــــرين مــــن التفكيـــــر فــــي االعتــــداء عليهـــــا ، وكــــون هـــــذه الــــدول فــــي أصـــــل تكوينهــــا ال تملـــــ  

د غيرهـــــــا، تقـــــــوم بســـــــن قـــــــانون أو أعـــــــداء أو منافســـــــين محليـــــــين وال تطمـــــــع فـــــــي أرض أو مـــــــوار 
ـــ ينبثــــث عنــــه تكــــوين  ـــ قــــد يختلــــف مــــن دولــــة إلــــى أخــــرى ـــ ــانون الــــدفاع ـــ تشــــريع تحــــت مســــمى قــ
ــا تريــــــد مــــــن قــــــدرات عســــــ رية وأمنيــــــة تحقــــــث مــــــن  وزارة دفــــــاع ودوائــــــر أمنيــــــة تقــــــوم بتحديــــــد مــــ
خ لهمــــا مــــا جئنــــا علــــى ذكــــره مــــن أهــــداف، بحيــــ  تقــــوم جهــــات االختصــــا  هــــذه بتحديــــد كــــم 

ت وصـــــنوفها و ي لياتهـــــا ال ياديـــــة؛ التعبويـــــة منهـــــا والركنيـــــة، وأولويـــــات البنـــــاء وتخصـــــيص القـــــوا
ــم   القــــدرات، ــا تــ ــًا لتنفيــــذ مــ ــة، ثــــم تضــــع جــــدواًل زمنيــ ــا يلزمهــــا مــــن قــــدرات قتاليــ وأمــــاكن تــــأمين مــ
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إقــــراره سياســـــيًا، مفوضــــة عمليـــــة التنفيــــذ إلـــــى جهـــــات االختصــــا  المختلفـــــة تنســــث  يمـــــا بينهـــــا 
ــل ــاقي  ياكــ ــين بــ ــت  وبــ ــدرات وامتلكــ ــد بنــــت قــ ــدول قــ ــ  الــ ــرى تلــ ــ  تلبــــ  أن تــ ــة، فــ ووزارات الدولــ

ــدول،  ــوازم الـــ ــن لـــ ــة مـــ ــر والزمـــ ــبات كم هـــ ــاد والمناســـ ــي األعيـــ ــها فـــ ــرها وتستعرضـــ ــزات تنشـــ تجهيـــ
ــا  ــين؛ قلمـــــ ــداء متربصـــــ ــة وال تملـــــــ  أعـــــ ــدات ح ي يـــــ ــه تهديـــــ ــا ال تواجـــــ إال أن هـــــــذه القـــــــوات كونهـــــ

ــد  ــة ذات مصـــــ ــة قتاليـــــ ــاءة أو جاهزيـــــ ــة تكـــــــون ذات كفـــــ ــاءة والجاهزيـــــ ــت ك الكفـــــ ــة امـــــ الية، ف زمـــــ
ــر القــــــوة  ــن تأمينهــــــا إال عبـــ ــدف ومصــــــلحة ال يم ـــ ــدو متــــــربص أو هـــ ــة العاليـــــة؛ وجــــــود عـــ القتاليـــ

ــا نـــــأتي للحـــــدي  عـــــن الطريقـــــة الثانيـــــة مـــــن بنـــــاء القـــــوات والتـــــي اصـــــطلحنا علـــــى  ،القتاليـــــة وهنـــ
ــ ــة أو الكيـــ ــون الدولـــ ــا تكـــ ــى؛ وهنـــ ــى أعلـــ ــفل إلـــ ــن أســـ ــث مـــ ــا الطريـــ ــا أنهـــ ــه تعريفهـــ ــي لديـــ ان السياســـ

عـــــــــدو أو أعـــــــــداء متربصـــــــــين وأهـــــــــداف ومصـــــــــالح يريـــــــــد أن يحققهـــــــــا أو يحميهـــــــــا مـــــــــن طمـــــــــع 
ــدرات  ــبء ال يــــام ببنــــاء قــ ــنه  بعــ ــرية مــــا يــ ــة والبشــ ــوارد الماديــ ــن المــ ــه مــ ــيس لديــ ــامعين، ولــ الطــ
قتاليــــــــة قــــــــادرة علــــــــى رد العــــــــدو والتهديــــــــدات الصــــــــادرة عنــــــــه أو حمايــــــــة األهــــــــداف والمصــــــــالح 

ن أو الدولـــــة، فتبـــــدأ الدولـــــة أو الكيـــــان بوضـــــع مســـــار  لبنـــــاء القـــــوات يراعـــــي الحيويـــــة لـــــذل  الكيـــــا
ــفوفة ترتيــــب األولويــــات  ــار مــــع مصــ ــه منســــجمًا هــــذا المســ ــاطر الناتجــــة عنــ تطــــور التهديــــد والمخــ
ـــ المراحــــــل ــــــــ كــــــم القــــــدرات  دد لكــــــل منهــــــا ــــ ــل بنــــــاء تحــــــُ ــيص القــــــدرات عبــــــر طيــــــه لمراحـــ وتخصـــ

ــرية، ــوع الصـــــنوف واالخت الماديـــــة والبشـــ ــ  ونـــ ــزم تلـــ ــا يلـــ ــأمين مـــ ــادر تـــ ــة، ومصـــ ــات القتاليـــ صاصـــ
المرحلــــــة مــــــن متطلبــــــات، ومــــــا تحتاجــــــه كــــــل مرحلــــــة مــــــن المراحــــــل مــــــن تشــــــريعات وتوجيهــــــات 
قانونيـــــــة ودســـــــتورية، وعـــــــين الجهـــــــات التنفيذيـــــــة القائمـــــــة علـــــــى هـــــــذه العمليـــــــة ال تنفـــــــ  تراقـــــــب 

ــوير  ــه، فترتقــــــي فــــــي تطــــ ــة عنــــ ــاطر الناتجــــ ــد تطــــــورات التهديــــــد والمخــــ ــدرات وت حــــــ  وترصــــ القــــ
هزيـــــات بمـــــا يم نهـــــا مـــــن النهـــــوض فـــــي وجـــــه التهديـــــد؛ فتمنعـــــه ابتـــــداًء مـــــن الوقـــــوع ردعـــــًا، اوالج

 أو توقفه قتً  عندما ال يمتنع من الوقوع ردعًا.

ــاء القــــــوات، وحيــــــ  أن هــــــذا  ــا لفهــــــم كليــــــات مســــــار عمليــــــة بنــــ كانــــــت هــــــذه توطئــــــة ال بــــــد منهــــ
ــبله  المســـــــار لـــــــيس مســـــــارًا ســـــــهً  ال تعوقـــــــه عوائـــــــث وال تحـــــــدده محـــــــددات، ولنمـــــــا تعتـــــــرض ســـــ

ــي  ــة التــــ ــذه المقالــــ ــيات؛ كانــــــت هــــ ــن المقتضــــ ــة مــــ ــاؤه مجموعــــ ــي بنــــ ــات، ويقتضــــ ــدات وع بــــ تحديــــ
عــــــن تلــــــ   سنبســــــ  فيهــــــا الحــــــدي  ــــــــ بمــــــا يتســــــع لــــــه المقــــــام والمقــــــال ممــــــا يم ــــــن أن يقــــــال ــــــــ

 .التحديات وما يلزم للتغلب عليها من مقتضيات 
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ــاء القـــــدرات الـــــذي ن /أواًل  ــديات: إن بنـــ ــن التحـــ ــاء مـــ ــا هـــــو بنـــ ــال إنمـــ ــذا المقـــ ــه فـــــي هـــ تحـــــدث عنـــ
بــــاف مــــا ال يــــتم الواجــــب إال بـــــه فهــــو واجــــب، فالقــــدرات التــــي نتحـــــدث عنهــــا إنمــــا هــــي وســـــيلة 
لتحقيـــــث هـــــدف، وليســـــت هـــــدف بحـــــد ذاتهـــــا، ولن كانـــــت مـــــن بـــــاف فلســـــفي بحـــــت، تكـــــون هـــــدفًا 

ا ردع فــــي الوقــــت عينــــه الــــذي تكــــون  يــــه وســــيلة، وحيــــ  أننــــا نتحــــدث عــــن وســــيلة الهــــدف منهــــ
عــــدو أو تحقيــــث مصــــلحة وهــــدف والــــدفاع عنــــه؛ كــــان مــــن أهــــم التحــــديات التــــي تواجــــه مســــار 

 بناء القوات هو ايتي:

ــوات  ــاء القــ ــار بنــ ــار مســ ــد أن تخــــوض غمــ ــي تريــ ــة التــ ــه الجهــ ــد  يواجــ ــم تحــ ــدو: إن أهــ تعريــــف العــ
ــة  ــوات ومراكمـــ ــاء القـــ ة بنـــ ــ  ــدف وعلـــ ــل الهـــ ــم أصـــ ــذين هـــ ــداء الـــ ــدو أو األعـــ ــف العـــ ــد تعريـــ ــو تحـــ هـــ

فقــــــ ؛  درات، وهــــــذا التعريــــــف لــــــيس تعريفــــــًا تقــــــوم بــــــه جهــــــة اختصــــــا  عســــــ رية أو أمنيــــــةالقــــــ
ــر  ــاحبة القـــــرار األول واألخيـــ ــية، فهـــــي صـــ ــة السياســـ ــه ماسســـــات الدولـــ ــلت تقـــــوم بـــ ــا هـــــو عمـــ ولنمـــ
ــة المرتبطــــة  ــال التنفيذيــ ــوم باألعمــ ــد أن تقــ ــة رأي جهــــات االختصــــا  التــــي تريــ ــر مغفلــ  يــــه، غيــ

ــاء ــة البنــــ ــف لــــــ .بعمليــــ ــه األدبيــــــة وهــــــذا التعريــــ ــافًا وال تصــــــاغ عباراتــــ ــاً يعتســــــف اعتســــ يس تعريفــــ
اعتباطـــــًا، ولنمـــــا هـــــو عمـــــل يقتضـــــي تـــــوفر معلومـــــات ومعطيـــــات صـــــلبة تخضـــــع إلـــــى عمليـــــات 
تــــدقيث وتحليــــل وتقــــدير بــــرؤوس بــــاردة، بعيــــدة كــــل البعــــد عــــن التمنيــــات والر بــــات، فــــ  تلصــــث 

ــان،  ــائن مــــــن كــــ ــدو أو الصــــــديث أو الحليــــــف أو المنــــــافس ب ــــ ــفة العــــ ــذا صــــ والشخصــــــنة فــــــي هــــ
المجــــال قاتلــــة، فكثيــــر مــــن العــــداوات بــــين الــــدول، خاصــــة فــــي عالمنــــا العربــــي، إنمــــا هــــي قائمــــة 
ــاء علـــــى  ــادي القتـــــال بنـــ ــداوة وتشـــــث خنـــ ــداوة شخصـــــية بـــــين ح امهـــــا، فتبنـــــى جـــــدر العـــ علـــــى عـــ
د  هـــــذا التعريـــــف أهـــــم خطـــــوة فـــــي مســـــار  ر بـــــات أشـــــخا  ال مصـــــالح دول وشـــــعوف، لـــــذل  عـــــُ

 ن صلح فما بعده أصلح، وأن فسد فما بعده أفسد.بناء القوات، فإ

ــا ــدفاع عنهـــ ــا أو الـــ ــراد تأمينهـــ ــالح المـــ ــداف أو المصـــ ــد األهـــ ــه  .تحديـــ ــذي يواجـــ ــاني الـــ ــدي الثـــ التحـــ
الجهــــــــات المختلفــــــــة التــــــــي تقــــــــوم علــــــــى مســــــــار بنــــــــاء القــــــــوات هــــــــو تحــــــــدي تحديــــــــد األهــــــــداف 

ن أن تـــــامن أو يـــــدافع والمصـــــالح المـــــراد الـــــدفاع عنهـــــا أو تأمينهـــــا، فهـــــل هـــــذه األهـــــداف ال يم ـــــ
عنهــــا إال عبــــر عمــــل  عســــ ري  خشــــن أو أمنــــي  نصــــف صــــلب؟ ألــــيس هنــــاك مــــن طــــري أخــــرى 
يم ــــن مـــــن خ لهــــا تـــــأمين أو حمايـــــة تلــــ  األهـــــداف؟ فــــإن لـــــم ي ـــــن إال األســــنة مركبـــــًا لحمايـــــة 
ــددها  ــل ومــ ــي المراحــ ــا هــ ــوف ومــ ــوع المطلــ ــو النــ ــا هــ ــدر ومــ ــو القــ ــا هــ ــداف؛ فمــ ــ  األهــ ــث تلــ وتحقيــ

ــه فــــي الزمنيــــة التــــي  ــدت ن ــــري؛ ولكنــ ــاهره جهــ ــذا العمــــل فــــي ظــ ــار؟ إن هــ ــذا المســ ســــتطوى فــــي هــ
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واقــــــع األمــــــر عمــــــلت يتطلــــــب جهــــــود ميدانيــــــة وتعبويــــــة شــــــاقة جــــــدًا مــــــن أجــــــل تحديــــــد األهــــــداف 
والمصـــالح، ومــــا يم ــــن التخلــــي عنــــه عنــــد الضــــرورة، ومـــا تســــف  دونــــه الــــدماء فــــ  يتنــــازل عنــــه 

 وال يصفح عن المعتدي عليه.

ــد  ــدي  تعريـــــف التهديـــ ــد الحـــ ــا عنـــ ــل عنهـــ ــي ُيغفـــ ــور التـــ ــن األمـــ ــه : إن مـــ ــة عنـــ ــاطر الناتجـــ والمخـــ
عــــن التهديــــدات؛ المخــــاطر الناتجــــة عــــن تلــــ  التهديــــدات، فلــــيس كــــل دواء يم ــــن تناولــــه يحمــــل 
مخــــاطر المــــوت الــــزؤام، ولــــيس كــــل طعــــام تــــتخم بــــه المعــــدة يولــــد نفــــس المخــــاطر التــــي يولــــدها 

تهديـــــد يم ـــــن أن يحمـــــل فـــــي طياتـــــه مخـــــاطر  غيـــــره مـــــن زاد، وعلـــــى هـــــذا المنـــــوال؛ فلـــــيس كـــــل
ــس المخـــــاطر  ــل نفـــ ــة تحمـــ ــة مدفعيـــ ــل قذيفـــ ــت كـــ ــة أو الكيـــــان، وليســـ ــل الدولـــ ــة علـــــى أصـــ وجوديـــ
ــا تهديـــــد، ولكـــــن كـــــل  ــيلة قتاليـــــة فـــــي أصـــــل ذاتهـــ ــا غيرهـــــا مـــــن القـــــذائف، فكـــــل وســـ التـــــي تحملهـــ
وســـــيلة تحمـــــل مـــــن المخـــــاطر مـــــا قـــــد ال تحملـــــه غيرهـــــا مـــــن الوســـــائل، لـــــذل  فـــــإن مســـــار بنـــــاء 
القــــــوات يقتضــــــى مــــــن القــــــائمين عليــــــه أن يحــــــددوا المخــــــاطر الناتجــــــة عــــــن كــــــل تهديــــــد وســــــبل 

 ردعه و/ أو احتوائه و / أو تدميره .

ــة للوقــــوف  ــددة والقــــدرات غيــــر كا يــ ــد تكــــون متعــ ــدات قــ ــد: وحيــــ  أن التهديــ ــة التهديــ ــد أولويــ تحديــ
ديـــــد األكثـــــر فـــــي وجههـــــا مجتمعـــــة؛ كـــــان ال بـــــد مـــــن ترتيـــــب هـــــذه التهديـــــدات وفقـــــًا ألولويـــــات تح

ــا  ــاًء عليهــ ــدات بنــ ــنف التهديــ ــايير تصــ ــة معــ ــى مجموعــ ــاء علــ ــأخر بنــ ــا والمتــ ــدم منهــ ــورة والمتقــ خطــ
 وهي على النحو ايتي:

ــاري فـــي  ــره هـــو الفـ ــه علـــى غيـ ــد وتقدمـ ــدد أولويـــة التهديـ ــوى: إن أول مـــا يحـ ــي ميـــزان القـ ــاري فـ الفـ
ــت  ــر كانـــ ــاري أكبـــ ــا كــــــان الفـــ ــد، فكلمـــ ــين ذاك التهديـــ ــا وبـــ ــوى بيننـــ ــزان القـــ ــد أولــــــى ميـــ ــذا التهديـــ هـــ

باالنتبـــــاه لـــــه والمخـــــاطر الناتجـــــة عنـــــه أكثـــــر جديـــــة، ولم انيـــــة شخوصـــــه أمامنـــــا كتهديـــــد عملـــــي 
 إجرائي واردة في أي لح ة.

ــة  ــد أولويــ ــي تحديــ ــمت فــ ــارت مهــ ــد الجغرافــــي معيــ ــا أن القــــرف أو البعــ ــد الجغرافــــي: كمــ القــــرف أو البعــ
ن التهديــــد قريـــب مــــن مراكـــز ثقلنــــا التهديـــد وطــــري التعامـــل معــــه وفوريـــة التصــــدي لـــه، فكلمــــا كـــا

وأصـــــــولنا المدنيـــــــة والعســـــــ رية، الماديـــــــة منهـــــــا والبشــــــــرية؛ كـــــــان ذا أولويـــــــة علـــــــى غيـــــــره مــــــــن 
ــة  ــ ل ســــريع أن طبيعــ ــذكير وبشــ ــن التــ ــد مــ ــا ال بــ ــًا. وهنــ ــدة جغرا يــ ــد تكــــون بعيــ ــدات التــــي قــ التهديــ
ل الحـــــرف فـــــي أيامنـــــا هـــــذه ووســـــائ  خوضـــــها قـــــد اختلفـــــت عـــــن الســـــابث، فقـــــد اختصـــــرت وســـــائ
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ــار   ــل خــ ــذا بحــــ  طويــ ــدات، وهــ ــة التهديــ ــن طبيعــ ــافات وغيــــرت مــ ــة المســ ــال الحديثــ ــائ  القتــ ووســ
 سياي هذه المقالة، ولكن الموقف اقتضى التنبيه.

الهجوميـــــة التــــي يمتلكهــــا العــــدو تجعـــــل مــــن تهديــــده ذا أولويـــــة أو  والقــــدرات القــــدرات الهجوميــــة: 
تدفعــــه إلــــى الخلــــف فــــي ســــلم األولويــــات، فــــإن كــــان عــــدونا يملــــ  مــــن وســــائ  القتــــال الهجوميــــة 
ـــ مـــــا يم نـــــه مـــــن إيصـــــال ضـــــرره وتفعيـــــل تهديـــــده متـــــى شـــــاء  ــــــــ بغـــــ  الن ـــــر عـــــن صـــــنوفها ــــ

ــاء، فــــــ ــذي يشـــ ــذي يشــــــاء فـــــي الم ـــــان الـــ ــدر الـــ ــف شـــــاء وبالقـــ ــدو يح ــــــى وكيـــ ــذا العـــ ــل هـــ إن مثـــ
 باألولية على غيره، وتهديده مقدم على تهديد غيره من األعداء.

ــا المعلنـــة: وهنـــا مـــرب  فـــرس عمليـــة ترتيـــب أولويـــات التهديـــد، فقـــد ي ـــون فـــاري القـــوة بيننـــا االنو  يـ
وبـــين الطـــرف ايخـــر أكبـــر لصـــالحه، وقـــد ي ـــون أقـــرف لنـــا مـــن غيـــره جغرا يـــًا، كمـــا أنـــه يملــــ  

ــدرات  ــه ذلــــ ،  مــــن القــ ــا فــــي الوقــــت الــــذي يقــــرر  يــ ــن الحــــاي الضــــرر بنــ ــا يم نــــه مــ الهجوميــــة مــ
ــى المعطيــــــات  ــل العقلـــــي والمنطقــــــي المبنـــــي علـــ ــة والتحليـــ ــ ل الرصــــــد والمتابعـــ ــن خـــ ــه ومـــ إال أنـــ
ــدة؛ ال  ــخيم والمزايـــ ــطيح أو التضـــ ــن التبســـــي  والتســـ ــد عـــ ــل البعـــ ــد كـــ ــلبة، والبعيـــ ــات الصـــ والمعلومـــ

ــة أو  ـــ معلنـــ ــة ــــ ــا عدوانيـــ ــيس فـــــي يملـــــ  نوايـــ ــدنا ولـــ ـــ ضـــ ــوابقهمضـــــمرة ـــــ ــدى  ســـ التاريخيـــــة أن اعتـــ
ـــ  ــة ــ ــا عدوانيـ ــت ك نوايـ ــدم امـ ـــ عـ ــة ــ ــذه الحالـ ــل هـ ــي مثـ ــا، فـ ــداء علينـ ــن االعتـ ــً  عـ ــا فضـ علـــى غيرنـ
ــة  ــة  نيــ ــ ل أولويــ ــات، ال يشــ ــن جغرا يــ ــدرات وقــــرف مــ ــن قــ ــ  مــ ــا ملــ ــرف مهمــ ــذا الطــ ــل هــ ــإن مثــ فــ

حــــة والفوريــــة، مــــع عــــدم اســــقاطه مــــن فــــي ســــلم أولويــــات التعامــــل مــــع التهديــــدات والمخــــاطر المل
ــا  ــه تجاهنـــ ــرأ علـــــى موقفـــ ــن أن يطـــ ــا يم ـــ ــه ومـــ ــد لمتابعتـــ ــزء مـــــن الجهـــ ــابات وتخصـــــيص جـــ الحســـ

 من تطورات .

كــــان هــــذا مــــا اتســــع لــــه المقــــال فــــي هــــذا المقــــام، علــــى أن نســــتكمل فــــي الجــــزء الثــــاني مــــن هــــذه 
ــتم بــــأهم مقت ــن تحــــديات تعتــــرض مســــار بنــــاء القــــوات، لنخــ ــا تبقــــى مــ ــلة مــ ــيات الســــير السلســ ضــ

ــه  ــفي بـــ ــذي يشـــ ــوكة الـــ ــث ذات الشـــ ــبحانه بطريـــ ــا ســـ ــفه ربنـــ ــذي وصـــ ــائ  الـــ ــدرف الشـــ ــذا الـــ ــي هـــ فـــ
 سبحانه صدور قوم مامنين ويغي  به المنافقين والكافرين.

 

حدث استثنائي وغير عادي: ودخول أهل الداخل الُمحتل على خط 
 المواجهات ُيعقد األمور على كيان العدو 
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ــداخل المحتــــل ــاف -اليــــوم الــ ــدًا، فمــــع اضــ ــتعً  جــ ــان مشــ ــفة، كــ ة للقــــدس غــــزة، وبعــــ  مــــدن الضــ
( موجــــــة 48انطــــــ ي الصــــــواري  مــــــن غــــــزة، اجتاحــــــت مــــــدن وبلــــــدات الــــــداخل المحتــــــل  عــــــرف 

مـــــــن االحتجاجـــــــات والمســـــــيرات الحاشـــــــدة والعنيفـــــــة، والتـــــــي شـــــــملت مهاجمـــــــة مقـــــــرات الشـــــــرطة 
ــارة ــرطة بالحجـــ ــث الشـــ ــرائيلية، ورشـــ ــ م االســـ ــري االعـــ ــرائيلية وحـــ ــدلعت فـــــي ال، االســـ ــات انـــ مواجهـــ

ــا،  ــد، منــــدا،كفــــر  حيفــــا،ام الفحــــم، يافــ ــي  ، الناصــــرة اللــ ــل اذاعــــة الجــ ــاه مراســ ــا لفــــت انتبــ لكــــن مــ
 هو خرو  س ان شقيب الس م البدوية في م اهرة عنيفة شملت مهاجمة حرس الحدود. 

ن مــــا يحــــدث فــــي شــــقيب الســــ م البدويــــة غيــــر عــــادي ونــــادر الحــــدوث، أذاعــــة المراســــل قــــال ل 
 ان يخر  الناس ضد الشرطة، وهم في مع مهم يخدمون في الجي .

 

 عام 72ُمنذ  األسوأ" هذه األيام هو وضع "إسرائيل

فــــي مقــــال لــــه فــــي يــــديعوت احرونــــوت صــــبال اليــــوم عــــن الوضــــع  يهوشــــعكتــــب يوســــي 
يالزفــــتي الــــذي تعيشــــه دولــــة العــــدو هــــذه االيــــام فقــــال: يتجلــــى الفــــراغ فــــي أداء المســــتوى 
السياســـــي، علـــــى ســـــبيل المثـــــال ، فـــــي أحـــــداث نهايـــــة األســـــبوع فـــــي القـــــدس، حيـــــ  لـــــم 

يــــــة مــــــن يعمــــــل ن ــــــام المعلومــــــات علــــــى اإلطــــــ ي، وكانــــــت التغطيــــــة اإلع ميــــــة العالم
ــتوى العمليـــــاتي وال الدبلوماســـــي ــم يســـــتجب المســـ ــذه أزمـــــة حساســـــة ، جانـــــب واحـــــد، ولـــ هـــ

ومتفجــــرة، حيــــ  تحــــري كــــل صــــورة وفيــــديو فلســــطيني المنطقــــة أكثــــر، بينمــــا مــــن ناحيــــة 
ــرائيلية ــة اإلســـ ــديوهات تصـــــف الروايـــ ــتم نشـــــر أي فيـــ ــم يـــ ــات ، أخـــــرى، لـــ ــا أن المحادثـــ كمـــ

ي لـــــم تجـــــر فـــــي الوقـــــت الفعلـــــي ، وتلقينـــــا الهادئـــــة مـــــع الـــــدول العربيـــــة والمجتمـــــع الـــــدول
 ."إدانات من جميع الدول العربية تقريًبا ، بما في ذل  الدول الصديقة يإلسرائيل

 

 بجرأة وثقة بالنفس تصل حتى السماء: ُلغة حماس الجديدة تجاه "إسرائيل"

 N12اوهاد حمو/  

القســـــام الـــــذين وقفـــــوا إلـــــى ابتســـــم لـــــي وقـــــال: باســـــم المقدســـــيين أشـــــ ر محمـــــد الضـــــيف وكتائـــــب 
ــًدا ــا أبـــ ــى عنـــ ــن تتخلـــ ــاس لـــ ــازن، حمـــ ــو مـــ ــس أبـــ ــى ع ـــ ــا، وعلـــ ــا لـــــي  ،جانبنـــ ــات التـــــي قالهـــ الكلمـــ

ــاعات قليلـــــــة مـــــــن انطـــــــ ي  ــابلس، بعـــــــد ســـــ ــة نـــــ ــة الماضـــــــية عنـــــــد بوابـــــ الشـــــــاف المقدســـــــي الليلـــــ
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يفتـــــرض أن  ،صـــــفارات اإلنـــــذار عـــــن فـــــتح جبهـــــة غـــــزة، تح ـــــي قصـــــة جولـــــة التصـــــعيد الحاليـــــة
ء مزعجــــــة للغايــــــة يإلســــــرائيلي عنــــــدما تتوقــــــف المــــــدافع عــــــن إطــــــ ي النــــــار تكــــــون هــــــذه األشــــــيا

 ويبدأ المتكلمون في الحدي .

ــاء  ــة، مثــــــل حــــــزف التحريــــــر وأعضــــ ــات إســــــ مية مختلفــــ ــنوات األخيــــــرة، دخلــــــت من مــــ فــــــي الســــ
ــرائيلي ــي يإســـ ــه  ،الحركـــــة اإلســـــ مية فـــ ــى وجـــ ــى علـــ ــدس واألقصـــ ــي القـــ ــأ فـــ ــذي نشـــ ــراغ الـــ ــي الفـــ فـــ

ــو   ــتغل حمــــاس علــــى ،الخصــ ــي األقصــــى،  تســ ــب، حاضــــرة فــ نة فــــي القلــ ــتوط  ــيء: مســ كــــل شــ
أتـــــى أهلهـــــا مـــــن أمـــــاكن مختلفـــــة فـــــي الضـــــفة  ،تقـــــدم نفســـــها علـــــى أنهـــــا حاميـــــة المســـــجد الحـــــرام

ــتمرار ــاخنة باســ ــال الســ ــار الريــ ــا أثــ ــة، ممــ ــام طويلــ ــي المســــجد أليــ ــوا فــ ــة، وبقــ معت  ،الغربيــ ــُ ــا ســ كمــ
عنـــــــدما  ،ام األخيـــــــرةصـــــــرخات وشـــــــعارات اإلخـــــــوان المســـــــلمين فـــــــي ســـــــاحة المســـــــجد فـــــــي األيـــــــ

ت هــــــر األخــــــت الكبــــــرى مــــــن غــــــزة الشــــــجاعة، وتوجــــــه إنــــــذاًرا يإلســــــرائيلي وبمجــــــرد أن انقضــــــى 
ــذا  ــزي كهــــ ــد شــــــيء رمــــ ــدس  ال يوجــــ ــى القــــ ــار علــــ ــث النــــ ــذار، تطلــــ ــير  -االنــــ ــرى ، تشــــ ــرة أخــــ مــــ

ــتغرف أن  ــذل ، لـــــيس مـــــن المســـ ــا تقـــــف إلـــــى جانـــــب ســـــ ان القـــــدس(، فهـــــي كـــ حمـــــاس إلـــــى أنهـــ
ــع أســــهمها ــة التــــي أضــــف إلــــى ذ ، ترتفــ ــة يســــيف القــــدسي، والمعادلــ ــذه الجولــ ــم الغــــزي لهــ لــــ  االســ

وهنــــــا شــــــرل لكلمــــــات  -رســــــمها الليلــــــة زعــــــيم حمــــــاس إســــــماعيل هنيــــــة  القــــــدس وغــــــزة واحــــــدة( 
 الشاف المقدسي.

إنــــه يح ــــي قصــــة حركــــة يتجــــول أعضــــاؤها الكبــــار فــــي غــــزة  ،الجولــــة الحاليــــة أبعــــد مــــن القــــدس
ألصــــــدقاء فــــــي غــــــزة إن كبــــــار الشخصــــــيات فــــــي يقــــــول ا ،وحتــــــى مفرطــــــة ،بثقــــــة كبيــــــرة بــــــالنفس

حمـــــاس يتجولـــــون وهـــــم يشـــــعرون بشـــــعور ح يقـــــي وعميـــــث للقـــــوة فـــــي كـــــل مـــــا يتعلـــــث بالصـــــراع 
إلـــــــى مصـــــــر ويشـــــــيرون إلـــــــى  يلجـــــــاون ولذا أرادوا  ،الجولـــــــة يبـــــــدؤون إذا أرادوا  ،ضـــــــد يإســـــــرائيلي

ــا ــدون إنهاءهـــ ــم يريـــ ــ ،أنهـــ ــدث بلغـــ ــزة تتحـــ ــبحت غـــ ــل، واين أصـــ ــات العمـــ ــنت ممارســـ ــا تحســـ ة كمـــ
ــذارات:  ــاعة  -اإلنــ ــ ان غــــزة  9:00الســ ــة ســ ــار فرحــ ــر أثــ ــذار  خــ ــد إنــ ــاء أمــــس، بعــ ــث  -مســ أطلــ

 رجالهم النار على غو  دان.

بالنســـــبة لحمـــــاس، كـــــان إطـــــ ي النـــــار علـــــى القـــــدس أمـــــس رســـــالة موجهـــــة إلـــــى يإســـــرائيلي، وال 
ــة ــى الفلســــطينيين تقــــل أهميــ ــة ،إلــ ــى المــــرة القادمــ ــواري  حتــ ــ  طــــي الصــ ــ  مباشــــرة يم نــ ــد ذلــ  ،بعــ

ال أحـــــد فـــــي غـــــزة مهـــــتم بــــــ يجـــــرف جديـــــدي أو يعمـــــود ســـــحابةي، لكـــــن حمـــــاس تريـــــد بالتأكيـــــد أن 
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ــازن  ــو مــ ــى ع ــــس أبــ ــطيني، علــ ــوعي الفلســ ــي الــ ــر فــ ــي  -تحفــ ــت فــ ــي اُتهمــ ــة  التــ ــة المقاومــ حركــ
 غزة بالتدهور وتسمين أعضائها(، ال تزال مستعدة للقتال من أجل فلسطين.

انضــــمام مجموعــــة مــــن العــــرف  -ي ــــون مقلقــــًا  فــــي هــــذه المعادلــــة، هنــــاك عامــــل  خــــر يجــــب أن
ــا  ــرائيلي إلــــى االحتجــ ــم أو  ،مــــن يإســ ــمالييني مــــن أم الفحــ ـــ يالشــ ــًدا لــ ــًدا متزايــ ــهدنا تواجــ ــد أن شــ بعــ

إكســــال أو الناصــــرة فــــي األقصــــى فــــي األســــبوعين الماضــــيين، مــــا رأينــــاه أمــــس فــــي عــــدة أمــــاكن 
ــذي ــباف الـــ ــدد الشـــ ــيادة اإلســـــرائيليةي عـــ ــة يالســـ ــة كـــــان دعـــــوة لمحاربـــ ن خرجـــــوا ل حتجاجـــــات العنيفـــ

كبيــــــــــر، ويــــــــــنع س فــــــــــي وســــــــــائل اإلعــــــــــ م الفلســــــــــطينية وخاصــــــــــة علــــــــــى وســــــــــائل التواصــــــــــل 
ــاط  ،االجتمــــــاعي ــع النقــــ ــو أن تبــــــدأ جميــــ ــبة لحمــــــاس األمــــــل هــــ ــفة  -بالنســــ غــــــزة والقــــــدس والضــــ

 .االنضمامفي  -الغربية والمواطنون الفلسطينيون في يإسرائيلي 

  

 في ُمفاوضات تشكيل الُحكومة بعد التصعيد في الجنوب: ُجمود 

 N12دافني ليئيل/  

 أعلن حزف راعم تعليث محادثات تش يل الح ومة حتى تتضح الصورة وتهدأ الريال.

ــ ل  ــة بشــــ ــ يل الح ومــــ ــيتم تأجيــــــل تشــــ ــوال، ســــ ــة التغييــــــر: فــــــي أفضــــــل األحــــ ــيم فــــــي كتلــــ • التقيــــ
 لتش يلها.كبير، وفي أسوأ األحوال ستادي إلى انهيار األعمال التي انجزت 

ــه األ ــاهو يوجــ ــة: نتنيــ ــي الكتلــ ــاولين فــ ــار المســ ــة • كبــ ــات خامســ ــى انتخابــ ــور الــ ــن  -مــ ــى عــ وتخلــ
 .فكرة التناوف مع بينيت أو عضو كنيست  خر

ئير لبيــــد الغـــاء اجتمـــاع رئـــيس يمينـــا نفتـــالي بينيـــت ورئـــيس حـــزف ييـــ  عتيـــدي يـــإمـــس أتـــم يـــوم 
ــم عبــــــاس ــرئيس راعـــ ــس، قــــــدرت كتلـــــة ،بـــ ــعيد األحــــــداث أمـــ ــل تصـــ ــر أنــــــه فـــــي المســــــاء  قبـــ التغييـــ

بالفعـــــل، ســـــيبلغ بينيـــــت ولبيـــــد الـــــرئيس ريفلـــــين أنهمـــــا تم نـــــا مـــــن تشـــــ يل ح ومـــــة، علـــــى خلليـــــة 
 اإلع نات عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع مع م أحزاف الكتلة.

بعــــــد إلغــــــاء االجتمـــــــاع، أوضــــــح رئـــــــيس راعــــــم أنــــــه ال يم نـــــــه إجــــــراء محادثـــــــات ائت  يــــــة مـــــــع 
بعــــد اإلعــــ ن عــــن  ،لــــى زيــــادة الهجمــــات فــــي قطــــاع غــــزة فــــي هــــذه المرحلــــةاألطــــراف الداعيــــة إ

إلغــــــاء االجتمــــــاع بينــــــه وبــــــين قــــــادة كتلــــــة التغييــــــر، أُعلــــــن أن عبــــــاس التقــــــى قبــــــل أيــــــام بــــــرئيس 
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الــــوزراء نتنيــــاهو فــــي مقــــر إقامتــــه فــــي بلفــــور. فــــي االجتمــــاع، طلــــب نتنيــــاهو مــــن عبــــاس عــــدم 
 االنضمام إلى ح ومة بينيت لبيد.

أعــــرف مســــاولون فــــي كتلــــة التغييــــر عــــن قلقهــــم صــــبال اليــــوم  الث ثــــاء( ويقولــــون  ل ونتيجــــة لــــذ 
ــًرا فــــي عمليــــة تشــــ يل الح ومــــة ومــــع ذلــــ  فــــي  ،إن هــــذا فــــي أحســــن األحــــوال يمثــــل تبــــاطًاا كبيــ

 المحتمل أن يادي ذل  إلى انهيار الحركة بأكملها. السيناريوهات منأسوأ  

ــاهو يرغــــــب  ــأن نتنيــــ ــر بــــ ــة التغييــــ ــدر كتلــــ ــا تقــــ ــات كمــــ ــه الــــــى انتخابــــ ــلة  ،بالتوجــــ شــــــعوره أن سلســــ
ــالي بينيــــــت أو أي  ــي أن يتقــــــدم نفتـــ ــلحة لــــــه فـــ ــى إدراك أنــــــه ال مصـــ ــرة قادتــــــه إلـــ ــداث األخيـــ األحـــ

 عضو كنيست  خر بالتناوف معه، وسيعمل من أجل وجود حملة انتخابية خامسة.

ــي  ــعيد األمنــــ ــبب التصــــ ــاهو أمــــــس بســــ ــائيلي نتنيــــ ــراف ميخــــ ــل ميــــ ــة حــــــزف العمــــ هاجمــــــت رئيســــ
ــت و  .  مــــــل أن وتدميريــــــة فاضــــــحة سياســــــة بعــــــد  تحتــــــري  القــــــدس: يالفصــــــائل اجتمــــــاع فــــــي قالــــ

 نكون في يوم القدس العام المقبل في واقع مختلف ي.

  

 وما زالت "إسرائيل" تتراجع  -مئات عمليات اإلطالق من غزة 

 N12نير دفوري/ 

ــوي مجموعـــــــة أدوات الجـــــــي  اإلســـــــرائيلي علـــــــى أدوات قـــــــوة  كثـــــــر ب ثيـــــــر ممـــــــا اختـــــــاروا أتحتـــــ
 .استخدامه حتى اين

• إذا لـــــم تقـــــم إســـــرائيل بتعزيـــــز الـــــردع اين، فـــــإن حمـــــاس ســـــتهدد باســـــتئناف إطـــــ ي النـــــار فـــــي 
 أي حالة تتوتر فيها االوضاع في القدس.

ــد  ــرائيلي بعــ ــواري  علــــى يإســ ــدأ إطــــ ي الصــ ــذ أن بــ ــي  اإلســــرائيليي منــ ــس، هــــاجم يالجــ ظهــــر أمــ
ــاع غــــزة، وقتــــل ثمانيــــة نشــــطاء مــــن حمــــاس فــــي  140أكثــــر مــــن  ــة حمــــاس فــــي قطــ هــــدفا لحركــ

 في غزة. شهيدًا وعشرات الجرحى حالياً  20قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط 

الهجمـــــات  ،ومـــــع ذلـــــ ، ال يـــــزال لـــــدى الجـــــي  أدوات أكثـــــر أهميـــــة ال يـــــزال يتجنـــــب اســـــتخدامها
 ل الجــــو اإلســــرائيلي تشــــبه إلــــى حــــد بعيــــد تلــــ  التــــي رأيناهــــا فــــي جــــوالت التصــــعيد األخيــــرة لســــ
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بينمـــــــا وعـــــــد يالجـــــــي  اإلســـــــرائيليي بليلـــــــة مـــــــن الهجمـــــــات  ،ال يوجـــــــد تغييـــــــر جـــــــوهري  ،الســــــابقة
 الم ثفة في قطاع غزة واستيق نا على واقع لم يتغير.

ــان هنـــــاك تصـــــعيد  ــال الســـــابقة، كـــ تهـــــا، وصـــــعد حيـــــ  كثفـــــت حمـــــاس هجما -فـــــي جـــــوالت القتـــ
هــــــذه االســــــتراتيجية ليســــــت كا يــــــة لتغييــــــر المعادلــــــة مــــــع حمــــــاس،  ،يالجــــــي  اإلســــــرائيليي ردوده

 وللى حد كبير تسمح لها بالسيطرة على ارتفاع النيران.

ــد   ــطينية، حــــ ــلطة الفلســــ ــات الســــ ــازن انتخابــــ ــو مــــ ــى أبــــ ــد أن ألغــــ ــة بعــــ ــاس فرصــــ وهــــــي  -دت حمــــ
ــ ــى المـــ ــزة علـــ ــدس وغـــ ــن القـــ ــاولةي عـــ ــون يمســـ ــأن تكـــ ــة بـــ ــلمهتمـــ ــتعادة  ،دى الطويـــ ــتم اســـ ــم تـــ إذا لـــ

وكلمـــــا كـــــان هنـــــاك  -الـــــردع وجعـــــل الحركـــــة تـــــدرك أنهـــــا ارتكبـــــت خطـــــأ فـــــي التصـــــعيد األخيـــــر 
تـــــوتر فـــــي القـــــدس أو األقصـــــى علـــــى وجـــــه الخصـــــو ، لـــــن تخشـــــى حمـــــاس التـــــدخل والتهديـــــد 

 بتصعيد الموقف.

 "االسرائيلية" ناتالي بورتمان نشرت قصة ضد سياسة االحتالل 

 كتبت على موقعها: 12وهي اسم يتبع للقناة  ماكو

قـــــررت الممثلـــــة ناتـــــالي بورتمـــــان المولـــــودة فـــــي القـــــدس،  ،بســـــبب أعمـــــال االحتجـــــا  فـــــي القـــــدس
ا علـــــى  ،أن الوقـــــت قـــــد حـــــان للتعبيـــــر عـــــن موقـــــف علـــــى  Storyنشـــــرت بورتمـــــان منشـــــوًرا هامـــــً

 Viola Davisالخــــا  بهــــا والــــذي ظهــــر فــــي األصــــل علــــى حســــاف  Instagramحســــاف 
ــاول يإســــرائيلي طــــرد  ــرال، حيــــ  تحــ ــي الشــــي  جــ ــراع فــــي حــ ــرًحا مفصــــً  للصــ ــدم المنشــــور شــ يقــ

 الفلسطينيين من منازلهم.

 حســــــاف لــــــه  soyouwanttotalkaboutالمنشــــــور الــــــذي كــــــان فــــــي األصــــــل يخــــــص حســــــاف 
مليــــون متـــــابع ويـــــوفر معلومـــــات يم ـــــن الوصـــــول إليهـــــا حـــــول السياســـــة التقدميـــــة والقضـــــايا  2.6

ي شــــف عــــن حقــــائث حــــول حيـــــاة الفلســــطينيين فــــي حــــي الشــــي  جــــرال بالقـــــدس، االجتماعيــــة(، 
ــل ذلــــ  فــــي بطريقــــة ســــهلة الوصــــول ومــــوجزة ــب فــــي ألبــــوم صــــور يحتــــوي كــــل منهــــا  ،ويفعــ ُكتــ

، قضـــــــت مح مـــــــة 2020علـــــــى ح ـــــــم مختلـــــــف بشـــــــأن الحـــــــي: يفـــــــي أكتـــــــوبر / تشـــــــرين األول 
اقــــع فــــي القــــدس، ممــــا زاد عائلــــة فلســــطينية قســــرًا مــــن الحــــي الو  12إســــرائيلية بضــــرورة إجــــ ء 

فلســــــطينًيا  550مــــــن التــــــوترات القائمــــــة بــــــين الفلســــــطينيين واإلســــــرائيليين. نتيجــــــة لــــــذل  هنــــــاك 
 في خطر نزع الملكية ي.
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ا تــــــاري  الحــــــي: يالشــــــي  جــــــرال هــــــو مــــــوطن لث ثــــــة  الف فلســــــطيني،  يلخــــــص المنشــــــور أيضــــــً
ــرى  ــزاء أخـــ ــازلهم وأجـــ ــن منـــ ــم مـــ ــم إج ؤهـــ ــذين تـــ ــين الـــ ــن ال جئـــ ــيعهم مـــ ــطين عـــــام جمـــ ــن فلســـ مـــ

ــن المفتــــــرض أن تمتلــــــ  948، ــرال وكــــــان مــــ ــي  جــــ ــي الشــــ ــائ ت بمنــــــزل فــــ ــذه العــــ ــدت هــــ . ُوعــــ
ا قبــــل ثــــ ث  لكـــن هــــذا لــــم يحــــدث. احتلــــت يإســـرائيلي القــــدس خــــ ل حــــرف األيــــام  ســــنوات،أرضـــً

أبلغـــــــت مجموعـــــــات  1972وفـــــــي عـــــــام  ،الســـــــتة، إلـــــــى جانـــــــب الضـــــــفة الغربيـــــــة وقطـــــــاع غـــــــزة
 أراض مملوكة لليهود ي. المستوطنين العائ ت أنهم في

 

 "حارس األسوار" في ُمقابل "سيف القدس"

 11غال بيرغر/ القناة 

ــل حمـــــــاس  ــد حققـــــــت بالفعـــــ ــة أ لقـــــ ــدافها فـــــــي الجولـــــــة الحاليـــــ ــها فـــــــي الـــــــوعي  -هـــــ ترســـــــي  نفســـــ
ــد  ــن القــــدسي مقابــــل ياســــرائيلي، وتريــ ــدافع عــ ـــ يمــ ــا أالفلســــطيني كــ ــة ي ــــون بموجبهــ ن تخلــــث معادلــ

ــي رداً  ــدس يعنـــ ــس بالقـــ ــاً  المـــ ــزة فوريـــ ــن غـــ ــة  ،مـــ ــدو أن جولـــ ــل شـــــيء، ال يبـــ ــن كـــ ــرغم مـــ ــى الـــ علـــ
 القتال الحالية تختلف عن سابقاتها.

ا، الث ثــــــاء ظهــــــ ا لســــــلوك وقــــــوة الجولــــــة الحاليــــــة، إذا كــــــان أحــــــدهم قــــــد أتــــــى إلــــــى حاليــــــً ًرا، ووفقــــــً
ــاري، فمـــــن المحتمـــــل أن  ــا نـــــذهب إلـــــى وقـــــف إطـــــ ي النـــ ــا، دعنـــ ــال لهـــــم، ي يـــ حمـــــاس الليلـــــة وقـــ

حبــــت الــــذهاف مــــع االقتــــرال لــــيس ألن الجــــي  اركعهــــا علــــى ركبتيهــــا، ولكــــن أتكــــون حمــــاس قــــد 
 ة الحالية قد حققته بالفعل.ألن حماس الهدف الذي حددته لنفسها في الجول

لــــم يقــــم  ،كــــل شــــيء ســــار حســــب روايتــــه منــــذ بدايــــة األحــــداث  ،حــــارف مــــن أجــــل الــــوعي ونجــــح
بإشـــــعال النـــــار فـــــي القـــــدس، بـــــل قـــــام بتثبيتهـــــا، ووضـــــع ع مـــــة مقـــــدما علـــــى التقـــــويم فـــــي ييـــــوم 

 أمــــــس( لقــــــد وضــــــع لنفســــــه هــــــدًفا يتمثــــــل فــــــي ترســــــي  نفســــــه فــــــي الــــــوعي علــــــى أنــــــه  ،القــــــدسي
 يالمدافع عن القدسي. هذه هي الرواية التي يناضل من أجلها.

ا ســـــــبب ليـــــــام يإســـــــرائيلي بتفجيـــــــر مختلـــــــف ا لنيـــــــران فـــــــي القـــــــدس، وتأجيـــــــل جلســـــــة وهـــــــذا أيضـــــــً
ــعود إلــــــى الحــــــرم  ــ ء الشــــــي  جــــــرال، ومنــــــع اليهــــــود مــــــن الصــــ ــتماع القانونيــــــة بشــــــأن إخــــ االســــ

ــامود  ــر العــــ ــر عبــــ ــ  ال يمــــ ــب العلــــــم بحيــــ ــر مســــــار موكــــ ــريف وتغييــــ ــذا لــــــم  -القدســــــي الشــــ وهــــ
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ــن  ــم تكــ ــذروة، ولــ ــة هــــي الــ ــة الحاليــ ــا أن الجولــ ــة مفادهــ ــة من مــ ــدى حمــــاس خطــ ــت لــ ــاعد. كانــ يســ
 سمال يإلسرائيلي بإفساد خططها.تنوي ال

ــة  ــات الفرعيــ ــة مليئــــة بالروايــ الروايــــة التــــي ســــعت لتأسيســــها ليســــت مجــــرد ينجمــــة القــــدسي. الروايــ
ــه يملــــي  - ــد حاولــــت خلــــث وعــــي بأنــ ــاحة الفلســــطينية: لقــ ــها يهــــدف إلــــى الــــدخول إلــــى الســ بعضــ

ت أن وأنــــــه راوي قــــــوي علــــــى األرض ولــــــم يفقــــــد نفــــــوذه. ســــــعى إلثبــــــا األحــــــداث،ويوجــــــه مســــــار 
ــه  ــا عزيــــز علــــى قلبــ ــي غــــزة أيضــ ــعار. وفــ ــيس مجــــرد شــ ــلح لــ ــال المســ ــومه  -الكفــ أن ينقــــل لخصــ
ضـــــمن  ولـــــيس القصـــــة،مـــــن الســـــلطة الفلســـــطينية وفـــــتح أن الشـــــارع الفلســـــطيني معـــــه فـــــي هـــــذه 

 أمنيًا.أجندة أبو مازن التي هي باألساس عميلة وتنسيث 

ــع  ــة مــ ــة والمتعاطفــ ــريحات العدائيــ ــرغم مــــن التصــ ــى  القــــدس،علــــى الــ ــازن علــ ــو مــ ــوات أبــ ــل قــ تعمــ
تفريــــــث الم ــــــاهرات فــــــي الســــــلطة الفلســــــطينية فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة، أو علــــــى األقــــــل للســــــيطرة 

ومــــع ذلــــ   ،علــــى ارتفــــاع ألســــنة اللهــــب، حتــــى ال تــــذهب النــــار إلــــى لــــيس علــــى مقــــاس الــــرئيس
ــو  ــات، فهــ ــاء االنتخابــ ــازن بإلغــ ــو مــ ــرار أبــ ــة مــــن قــ ــة محبطــ ــفة الغربيــ ــرة مــــن الضــ ــزاء كبيــ ــإن أجــ فــ

 يحتا  إلى حماس إلشعال ماامرته وتحري  الجماهير ضده.ال 

 

 . الجولة الحالية حتى اآلن ال يوجد أي تغيير في اللعبة 

بـــــرا  عاليـــــة فـــــي أحتــــى اين لـــــم يـــــتم اغتيـــــال أي مســـــاول كبيـــــر فـــــي حمـــــاس، ولـــــم تـــــتم تـــــدمير 
ــاس أو  ــة حمـــــ ــ ري لحركـــــ ــ ل العســـــ ــي الســـــ ــة فـــــ ــادة األلويـــــ ــال قـــــ ــتم اغتيـــــ ــم يـــــ ــزة، ولـــــ الجهـــــــاد غـــــ

ــابات فــــي الجانــــب اإلســــرائيلي ،اإلســــ مي الحــــادث ال يــــزال تحــــت الســــيطرة ويبــــدو  ،لــــم تقــــع إصــ
 أن الطرفين يمتنعان عن استخدام القوة الكاملة للنار حتى هذه اللح ة على األقل.

ــانبين يعرفــــان بشــــ ل أو بــــ خر كيــــف ســــيبدو خــــ  النهايــــة لقــــد  ،لــــذا فــــإن الفهــــم هــــو أن كــــ  الجــ
وره، الكثيــــر مــــن التصــــميم وجديــــة النوايــــا، ولكــــن فــــي الميــــدان لــــم يتضــــح بعــــد بثــــوا كــــل مــــنهم بــــد 

ــي قــــــدًما ــرر كســــــر األدوات والمضــــ ــن األطــــــراف قــــ واألرجــــــح أن كــــــ  الجــــــانبين يســــــعى  ،أي مــــ
 .إلى إنهاء هذه الجولة في أسرع وقت مم ن

االنتخابــــات  ،شــــيء  خــــر يجــــب مراعاتــــه لقــــد تغيــــر وجــــه ليــــادة حمــــاس فــــي الشــــهرين الماضــــيين
تمهيديـــــة التـــــي جـــــرت فـــــي حمـــــاس أعـــــادت خالـــــد مشـــــعل إلـــــى عمـــــث دائـــــرة صـــــنع القـــــرار فـــــي ال
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فـــــي التسلســـــل الهرمـــــي هـــــو  ،هـــــو زعـــــيم حمـــــاس فـــــي الخـــــار  حصـــــل علـــــى منصـــــب  ،المن مـــــة
ــة، ال يُ  ــة العمليــ ــن الناحيــ ــة مــ ــماعيل هنيــ ــاس إســ ــة حمــ ــام لحركــ ــزعيم العــ ــع للــ ــعل خاضــ ــر مشــ قصــ

 وزه.عن ذل  من حي  الوزن داخل التن يم، بل قد يتجا

فــــي الشـــــهرين الماضـــــيين، عــــاد مشـــــعل مـــــع عـــــدد مــــن رجالـــــه ايخـــــرين إلــــى قلـــــب دائـــــرة صـــــنع 
ــة ــادة المن مــ ــي ليــ ــة فــ ــات الداخليــ ــر التوازنــ ــذا يغيــ ــاس. وهــ ــي حمــ ــى اين إذا كانــــت  ،القــــرار فــ حتــ

االتجاهـــــات التـــــي ســـــارت فيهـــــا حمـــــاس قـــــد حـــــددتها حمـــــاس فـــــي غـــــزة، اين فـــــإن مشـــــعل لديـــــه 
ــير  أروقــــة فــــي عــــال   ت بصــــو  تســــمع أخــــرى كلمــــة، ومــــرة  المن مــــة ومــــن المــــرجح أن يحــــاول الســ

 في االتجاهات الذي يعتقده.

ــة  ــة: مقابــــــل كــــــل خطــــــوة أو سياســــ ــة فــــــي الجولــــــة الحاليــــ ــا  هــــــذه المعادلــــ يحمــــــاس تســــــعى إلنتــــ
 تعتبرها تنمًرا وانتهاًكا للوضع الراهن، فإن الرد سيأتي من غزةي.

ســــــواء كانــــــت  -ال تســــــتطيع كــــــل خطــــــوة لهــــــا فــــــي القــــــدس  ،ال تســــــتطيع إســــــرائيل تحمــــــل ذلــــــ 
ــة  ــر ح يمـــ ــة أو غيـــ ــر مبـــــررة، ح يمـــ ــزة -مبـــــررة أو غيـــ ــن غـــ ــواري  مـــ ــوم  ،أن تجلـــــب الصـــ أن تقـــ

ــا بغـــــزة ــة لهـــ ــرارات ال ع قـــ ــذ قـــ ــدما تتخـــ ــزة حتـــــى عنـــ ــا مـــــن غـــ ــرائيلي  ،حمـــــاس بإرهابهـــ أرادت يإســـ
 .الفصل بين القطاعات، وحماس أرادت الع س حول ذل  الجولة الحالية

ــت فــــــي فــــــرض هــــــذه  ــت حمــــــاس قــــــد نجحــــ ــة الحاليــــــة مــــــا إذا كانــــ ــف ســــــتحدد نهايــــــة الجولــــ كيــــ
ــا بمــــــا ي فــــــي  ــد تــــــم ردعهـــ ــا إذا كــــــان قـــ ــري مــــــن غــــــزة( أو مـــ ــي القــــــدس ا حـــ ــة  حــــــري فـــ المعادلـــ

 .للتفكير ألف مرة قبل رمي غزة في المقدمة، حول ما يحدث في القدس والضفة الغربية

 

 وتلقينا الضربة  - تراجعنا، تجاهلنا 

 حرونوتأيت مئير/ يديعوت شمر 

إلـــــي م مخطـــــ  عـــــام للســـــلوك اإلســـــرائيلي، مـــــن تحـــــذيرات مـــــن التصـــــعيد إلـــــى التصـــــعيد الكامـــــل، 
ــة ــدي م مثلـــــه فـــــي األوقـــــات القادمـــ ــي ون لـــ ــد مـــــن  ،والـــــذي ســـ ــم انتقـــــل إلـــــى مزيـــ ــاإلذالل، ثـــ ابـــــدأ بـــ

حاطــــــة للصــــــحفيين أن حمــــــاس غيــــــر إاإلذالل، ونســــــتوعب قطــــــرة أخــــــرى، يــــــتم اطــــــ ع وتقــــــديم 
ن الفلســـــــــطينيون يطيـــــــــرون فرحـــــــــًا بأنفســـــــــهم أمهتمـــــــــة بالتصـــــــــعيد، حاولنـــــــــا أن نصـــــــــدي ذلـــــــــ ، 
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ربمـــــــا هـــــــذا مـــــــا سيســـــــاعد، الفلســـــــطينيون تـــــــذوقوا  -ويحتفلـــــــون بالنصـــــــر، تلقينـــــــا قطـــــــرة أخـــــــرى 
المــــــــال القطــــــــري، ســــــــيتراجعون بعــــــــد شــــــــيء مــــــــا، لكــــــــن عبــــــــر  -وعبــــــــروا الــــــــى الطعــــــــم اللذيــــــــذ 

 الفلسطينيون على الذوي السي ، ثم انفجروا.

ــور غـــــــــزة  ــهدنا أمـــــــــس العـــــــــرض األول لمحـــــــ ــت حمـــــــــاس التـــــــــي ربطـــــــــت ، القـــــــــدس –شـــــــ تم نـــــــ
التصـــــــعيدات التـــــــي بـــــــدأتها فـــــــي الســـــــنوات الـــــــث ث الماضـــــــية بشـــــــ ل أساســـــــي بالـــــــدوالرات مـــــــن 

ــا ــة عـــــن القـــــدسقطـــــر، فـــــي إعـــ ــها بأنهـــــا المدافعـــ ــذه هـــــي المـــــرة األولـــــى التـــــي  ،دة تســـــمية نفســـ هـــ
ــراع  ــو فــــي قلــــب الصــ ــامي، وهــ ــي ســ ــا الســــ ل لغــــرض دينــــي ووطنــ ــتخدمون فيهــ ــى.  -يســ األقصــ

ــيف رئـــــيس أركــــــان حمـــــاس أعطـــــى كلمتـــــه للمقدســــــيين  ــد ضـــ ــم، لـــــيس فقــــــ   -محمـــ ــن ورائكـــ نحـــ
 ، من وراء الكواليس.نما تنفيذ، بل هو أيضا منخرط جدا في إدارة الحدث لوعد و 

أبــــو مــــازن يحــــاول جاهــــًدا مــــن خــــ ل  ،فــــي هــــذه األثنــــاء هادئــــة نســــبًيا لكــــن فــــي الضــــفة الغربيــــة
ــي إبعـــــــــاد الحـــــــــادث عنـــــــــه ــيث األمنـــــــ ح يقـــــــــة أن األقصـــــــــى فـــــــــي خطـــــــــر كمـــــــــا يـــــــــزعم  ،التنســـــــ

 في خطر أيًضا. ةالفلسطينيون، ال تتطلب أن تكون المقاطع

ــة هــــي  ــديرة بالم ح ــ ــة أخــــرى جــ ــة نقطــ ــدام الخــــوف والر بــ ــطيني وانعــ ــباف الفلســ ــرأة الشــ ــادة جــ زيــ
ــرائيلي ــى الجانــــب اإلســ ــوي علــ ــار التفــ ــدي  ،فــــي إظهــ ــي تحــ ــ  فــ ــن ذلــ ــر عــ ــتم التعبيــ ــدس يــ ــي القــ فــ

التن ــــيم فــــي غــــزة  ،ضــــباط الشــــرطة وفــــي عنــــف جــــامح ضــــد المســــتوطنين فــــي منتصــــف النهــــار
ــاعة  ــا أمـــــــس الســـــ ــا رأينـــــ ــواري  كمـــــ ــازلي إلطـــــــ ي الصـــــ ــد التنـــــ ــاًء و  6:00بـــــــدأ بالعـــــ  9:00مســـــ

ــد يقـــول  ــا. قـ ــي لهـــم هنـ ــل نفسـ ــتم إجـــراء تحليـ ــم يـ ــيطرة والســـيادة. لـ ــار السـ ــدف هـــو إظهـ ــاًء؛ الهـ مسـ
الـــــــبع  إن ذلـــــــ  ي مـــــــن فـــــــي مشـــــــاعر اإلذالل واإلحبـــــــاط العميقـــــــة، لكـــــــن هـــــــذا لـــــــيس تفســـــــيرًا 

 كا يًا. لقد ت كل شيء ما في الردع اإلسرائيلي بش ل كبير.

 

 لنسحق حلم السنوار

 فيشمان/ يديعوتاليكس 

ــرف، حط   ــحاف أو الجــــــ ــود الســــــ ــبوف، عمــــــ ــا  المصــــــ ــي الرصــــــ ــل األدوات فــــــ ــاس كــــــ مــــــــت حمــــــ
 أحدثت استفزازات، لكن الضربة األولى للحملة كانت ضربة يالجي  اإلسرائيليي.
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بــــــادرت حمــــــاس بــــــالخطوة األولــــــى، والتــــــي تضــــــمنت إطــــــ ي  -اســــــتدار المبــــــدعون هــــــذه المــــــرة 
ان أســـــلحة مضـــــادة للـــــدبابات علـــــى مركبـــــة وهجـــــوم صـــــواري  علـــــى منطقـــــة القـــــدس ولطـــــ ي نيـــــر 

 صاروخي من قطاع غزة.

ــابقة الوحيــــدة أمــــس حمــــاس أظهــــرت شــــجاعة وأرســــلت إنــــذاًرا هــــو األول  ،لــــم تكــــن هــــذه هــــي الســ
ــدس ــلوكها فــــي القــ ــرائيل بشــــأن اســــتمرار ســ ــه إلســ ــن نوعــ ــب إقليمــــي  ،مــ ــو العــ ــنوار هــ يحيــــى الســ

 رائد.

فهــــي ال تشــــمل غــــزة فحســــب، بــــل  ،يإســــرائيليلقــــد شــــنت حمــــاس فــــي الواقــــع حملــــة إقليميــــة ضــــد 
ا أجــــزاء مــــن الضــــفة وعــــرف الــــداخل والقــــدس وتهــــدد بالتعبئــــة للنشــــاط لــــيس فقــــ   ،تشــــمل أيضــــً

التن يمــــــات فــــــي قطــــــاع غــــــزة ولكــــــن المجتمــــــع الفلســــــطيني بأســــــره ب افــــــة فروعــــــه فــــــي المنطقــــــة 
غــــزة  ســــنوار هــــذا حتــــى قبــــل أن يولــــد ويــــأتي إلــــى العــــالم. زعــــيم حمــــاس فــــياليجــــب ســــحث حلــــم 

خطــــــ  للحملــــــة الحاليــــــة لتحقيــــــث انجــــــاز سياســـــــي ووضــــــع حمــــــاس ونفســــــه علــــــى رأس االمـــــــة 
 ويجب منع ذل . هذا هو هدف الكبينيت. -الفلسطينية 

يفتــــــرض أن تكــــــون هــــــذه حملــــــة للقضــــــاء علــــــى طموحــــــات  ،هــــــذه المــــــرة لــــــم تعــــــد جولــــــة عاديــــــة
ــطيني ــة مســــــاعيهم  ،حمـــــاس ل يـــــادة المجتمــــــع الفلســـ ــى أعضـــــاء الكبينيــــــت تنحيـــ ــذل  يجــــــب علـــ لـــ

المصـــــــلحية السياســـــــية جانبـــــــًا وتوجيـــــــه الجـــــــي  إلـــــــى عمليـــــــة ذات أهـــــــداف واضـــــــحة ال تنتهـــــــي 
 بالعقاف والردع فحسب، بل بمحو الحلم السياسي للسنوار لسنوات عديدة.

ــرات  إذا ــدمير عشــــ ــا تــــ ــيتم خ لهــــ ــومين، ســــ ــوم أو يــــ ــون يــــ ــي غضــــ ــة فــــ ــة الحاليــــ انتهــــــت المواجهــــ
ــدميها  ــة انتقاميـــــة صـــــا ية لـــــن تحقـــــث  -األهـــــداف، لكـــــن حمـــــاس ســـــتبقى علـــــى قـــ ســـــتكون عمليـــ

ا عســـــ رًيا يجـــــب أال تستســـــلم الح ومـــــة للضـــــغ  الـــــدولي أو أن تنـــــزع   ،إنجـــــاًزا سياســـــًيا أو ردعـــــً
ــة  ــاء يجـــــب أن تســـــمح لل -مـــــن توقـــــف الدراســـ ــد بنـــ ــد تعيـــ ــتكمال خطـــــوة قـــ جـــــي  اإلســـــرائيلي باســـ

 الجدار الحديدي أمام غزة.

ــذا  ــي لهــ ــى العملــ ــر، والمعنــ ــدث بلغــــة النصــ ــافي منصــــبه، تحــ ــان كوخــ ــولى رئــــيس األركــ ــذ أن تــ منــ
ا فحســــب، بــــل لــــن يتســــبب فــــي ســــقوط العديــــد مــــن الضــــحايا للعــــدو  المفهــــوم لــــيس انتصــــاًرا واعيــــً

اين هـــــذا الخطـــــاف يقـــــف أمـــــام اختبـــــار  ،ار واضـــــححتـــــى ال يـــــتم ن مـــــن مواصـــــلة القتـــــال والقـــــر 
ــاس ــرية ،الواقــــع حمــ ــة الســ ــ  المدينــ ــا فــــي ذلــ ــة وقــــدرات، بمــ ــة تحتيــ ــطاء وبنيــ والهــــدف  ،قــــادة ونشــ

الثــــاني هــــو منــــع وقــــوع إصــــابات فــــي الجبهــــة الداخليــــة االســــرائيلية، مــــن خــــ ل الحمايــــة الفعالــــة 
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ــ   ــا فــــي ذلــ ــاطث القتــــال، بمــ ــ ان فــــي منــ ــبة للســ ــة المناســ ــتعدادات ل والمعاملــ ــ ء وهنــــاك االســ خــ
خلــــث تــــوازن قــــوى بــــين الســــلطة الفلســــطينية التــــي يجــــب ان تعــــود  وهــــو هــــدف اســــتراتيجي يضــــاً أ

ــلطة  ــ ل الســـ ــن خـــ ــطينيين مـــ ــاوض مـــــع الفلســـ ــب ان تتفـــ ــرائيلي يجـــ ــا الطبيعيـــــة، يواســـ ــى حالتهـــ الـــ
 الفلسطينية.

طة فـــــي منـــــذ وصـــــول حمـــــاس إلـــــى الســـــل ،ال يم ـــــن تحقيـــــث هـــــذه األهـــــداف فـــــي يـــــوم أو يـــــومين
ــزة ــاع غــ ــير ،قطــ ــدى القصــ ــى المــ ــة علــ ــول الم ئمــ ــرائيلي الحلــ ــلت يإســ ــول  ،فضــ ــديها طــ ــن لــ ــم ي ــ لــ

ــل ــدى الطويــ ــى المــ ــتقراًرا علــ ــر اســ ــائ  أكثــ ــث نتــ ــوف لتحقيــ ــنفس المطلــ ــن تتخــــذ  ،التــ ا لــ ــً ــوم أيضــ اليــ
 أي ح ومة قرارات من شأنها تم ين حملة ذات إنجازات كبيرة.

 

 بدأ بتحذير

ــاس  ــد حمــ ــر بتهديــ ــدأ األمــ ــي بــ ــرم القدســ ــن الحــ ــا مــ ــرائيلي قواتهــ ــم تســــحب يإســ ــار إذا لــ ــإط ي النــ بــ
 .نفذت تهديدها المحدد بوابل كثيف على القدس -والشي  جرال 

 .• استمرار إط ي عشرات الصواري  على التجمعات الجنوبية 

 .• وما زال من غير الواضح كيف سينتهي األمر 

 االحمري. • نتنياهو: يالتن يمات االرهابية تتجاوز الخ  

ــه الماسســــــة  ــذي خافتـــ ــعيد الـــ ــس التصـــ ــوم أمـــ ــوترة علـــــى جميـــــع الجبهـــــات، جــــــاء يـــ ــد أيـــــام متـــ بعـــ
ــوالي  ــم إطــــ ي حــ ــة، تــ ــذ ال هــــر حتــــى اللح ــ ــًرا منــ ــة كثيــ ــزة  220األمنيــ ــاع غــ ــن قطــ ــاروًخا مــ صــ

وبــــــدأت جولــــــة  -باتجــــــاه القــــــدس والجنــــــوف، ورد يالجــــــي  اإلســــــرائيليي بسلســــــلة مــــــن الهجمــــــات 
 ن مات الفلسطينية ويإسرائيلي.أخرى من العنف بين الم

 "مأزق"

 ناحوم برنيع كتب في يديعوت حول التصعيد فقال تحت عنوان "مأزق" 

ــس  ــرعت حمــــاس أمــ ــإط يشــ ــعا  بــ ــت وضــ ــدس وخلقــ ــا علــــى القــ ــبعة التــــي أطلقتهــ ــواري  الســ الصــ
 جديدا ال يطاي بالنسبة يإلسرائيلي.
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ــدس وال ــي القــــ ــى األرض، فــــ ــع علــــ ــى الواقــــ ــة علــــ ــداعيات فوريــــ ــار تــــ ــة، إلطــــــ ي النــــ ــفة الغربيــــ ضــــ
ا علـــــــى الحــــــدود الشــــــمالية وفـــــــي الوســــــ  العربــــــي علـــــــى المــــــدى الطويــــــل، يطـــــــرل  وربمــــــا أيضــــــً

 تساؤالت حول القوة الرادعة يللجي  اإلسرائيليي.

 يجب على اسرائيل تحييد حماس واعادة تحسين الع قات مع السلطة.

 "افالس" 

 من يديعوت كتب ايضًا تحت عنوان: "افالس"  يهوشعما يوسي أ

ــرائيلي،  ــذارا يإلســـ ــت إنـــ ــاس هـــــي التـــــي وجهـــ ــذه الجولـــــة، حمـــ ــي هـــ ــة فـــ ــة االبداعيـــ ــت الحالـــ انع ســـ
 وهي التي فتح بضربة قوية، وهي التي أراد التوقف بعد الحصول على صورة انتصار.

صـــــحيح، وافترضـــــت لـــــم تقـــــدر إســـــرائيل الع قـــــات فـــــي رأس الهـــــرم ال يـــــادي فـــــي حمـــــاس بشـــــ ل 
 وكانوا مخطئين. -أن يحيى السنوار سيعترض على سياسة محمد الضيف 

ــأ الكنيســــت، والشــــرطة  ــذين يفــــرون إلــــى ملجــ ــاء الكنيســــت الــ ــاهد محرجــــة ألعضــ ــا مشــ ــذا تلقينــ ه ــ
 أثناء إخ ء موكب االع م والفلسطينيين يبتهجون بصوت اإلنذار في القدس •

ــذه الج ــاء هــ ــرائيلي إنهــ ــي  اإلســ ــيف علــــى الجــ ــد الضــ ــول إلــــى محمــ ــة الوصــ ــر ومحاولــ ــة بالنصــ ولــ
 حتى ال نخسر الحرف القادمة -

ــارها: ــورة انتصـــ ا صـــ ــً ــال أيضـــ ــن القتـــ ــة مـــ ــذه الجولـــ ــي هـــ ــدث األول فـــ ــان الحـــ ــاس كـــ ــبة لحمـــ  بالنســـ
ــدس، فـــي  ــوم  خـــر مـــن أعمـــال االحتجـــا  فـــي القـ ــذا، بعـــد يـ ــ ي الصـــواري  علـــى القـــدس وه ـ إطـ

 ة، فقدت يإسرائيلي قدرتها على الردع.يوم من المفترض أن ي ون عطلة في المدين

  

 تجاه اأُلمور.. ا

 إلى أين تتجه األمور في ظل المعطيات الحالية من النقطة التي نحن فيها

ــل أبيــــب  ــى تــ ــاعث علــ ــرد الصــ ــادي والــ ــر  هنــ ــجد ، قصــــف بــ ــام المســ ــر  الجــــوهرة واقتحــ وقصــــف بــ
ــاعات بوجـــــوه  ــد ســـ ــرائيليين بعـــ ــادة اإلســـ ــة وخـــــرو  القـــ ــذه الليلـــ ــة هـــ ــورةاألقصـــــى ثانيـــ ونفـــــوس  مقهـــ

مســــ ونة باليــــأس وقــــدر كبيــــر مــــن االرتبــــاك وتصــــريحات ال تعــــد ســــوى باالنتقــــام لتخليــــف حالــــة 
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ــذهول والصــــدمة لــــدى الجمهــــور الصــــهيوني الــــذي وعــــى حجــــم التغييــــر وعمــــث التــــأث ير علــــى الــ
ــر فــــي السياســــة  ــاه وأي تغييــ ــي االتجــ ــول فــ ــم نلمــــس أي تحــ ــن لــ ــتقبلي، لكــ ــالي والمســ ــهد الحــ المشــ

 والخطاف.

ــرف ورئــــــيس األركــــــان  ــر الحــــ ــوزراء ووزيــــ ــيس الــــ ــي مــــــن رئــــ ــور اإلع مــــ ــذا ال هــــ ــب هــــ ــم واكــــ نعــــ
والشـــــاباك إجـــــراءات علـــــى األرض، تعزيـــــز قـــــوات بريـــــة أرتـــــال مـــــن الـــــدبابات والمـــــدافع ونـــــاق ت 

ــع إ  ــود، مــ ــى أنهــــا الجنــ ــفر، ال ُتفهــــم علــ ــى نقطــــة الصــ ــاع األمــــور إلــ ــام األقصــــى ولرجــ عــــادة اقتحــ
تغييــــــر للسياســــــة اإلســــــرائيلية بقــــــدر مــــــا أنهــــــا اســــــتجماع لــــــكوراي لتحســــــين الموقــــــف التفاوضــــــي 
ولعــــادة اللعــــب فــــي مســــاحات ال تفــــتح علــــى مســــتويات أعلــــى مــــن التصــــعيد وتمــــنح فرصــــًا أكبــــر 

 للخرو  من هذه الجولة بأقل الخسائر.

مـــــا أعـــــاي التوصـــــل إلـــــى تهدئـــــة فـــــي الســـــاعات الماضـــــية قبـــــل تفجـــــر المشـــــهد وانـــــزالي األمـــــور 
ــرو   ــر والخـــــ ــورة النصـــــ ــت ك صـــــ ــى امـــــ ــرار علـــــ ــعيد اإلصـــــ ــن التصـــــ ــر مـــــ ــتوى الخطيـــــ ــى المســـــ إلـــــ

 المقبول من هذه الجولة لك  الطرفين.

كمـــــا أن دخـــــول البعـــــد السياســـــي فـــــي المعركـــــة لصـــــالح أهـــــداف شخصـــــية تخـــــص نتنيـــــاهو يعقـــــد 
ــه ــل المشـــ ــتوى القابـــ ــذا المســـ ــن دون هـــ ــاع لكـــ ــوتر األوضـــ ــتمرار تـــ ــي اســـ ــب فـــ ــاهو يرغـــ د، ألن نتنيـــ

ــ ة مــــن خــــ ل خطــــاف رئــــيس حركــــة  ــور ليــــادة المقاومــــة متماســ ــار، وبــــالتزامن جــــاء ظهــ ل نفجــ
ــدان والمتنـــــاغم فـــــي الجبهـــــات  ــي الميـــ ــبة، واألداء الرائـــــع فـــ ــ رية المقتضـــ ــاس والبيانـــــات العســـ حمـــ

ــرائيلي ــد المشـــــــهد فـــــــي وجـــــــه االســـــ ــة، فكلمـــــــا اتســـــــعت رقعـــــــة يعقـــــ ين ويســـــــر ع فـــــــي إنهـــــــاء الجولـــــ
والضـــــــفة والقـــــــدس والشـــــــتات كلمـــــــا  48المواجهـــــــات وتعمقـــــــت فـــــــي المنـــــــاطث المحتلـــــــة فـــــــي ال 

 قصر زمنها وتضاعف ثمرها.

ــادة  ــام ال يـــ ــاتم أمـــ ــع أن المشـــــهد كـــ ــم تخـــــر  عـــــن نطـــــاي الســـــيطرة، مـــ ــد لـــ ــع ذلـــــ  األمـــــور بعـــ ومـــ
ــي  ــات ال تشـــ ــروف والمعطيـــ ــل ال ـــ ــرائيلية، فكـــ ــاإلســـ ــرف، علمـــ ــة لحـــ ــول المعركـــ ــة تحـــ أن  اً بإم انيـــ

ــن  ــا مــــ ــة االســــــتعراض تم نهــــ ــن حالــــ ــومين مــــ ــوم أو يــــ ــة ليــــ ــرائيلية بحاجــــ ــادة السياســــــية اإلســــ ال يــــ
التغطيـــــــة علـــــــى صـــــــدمة التغييـــــــر االســـــــتراتيجي فـــــــي توجـــــــه المقاومـــــــة وحجـــــــم وطبيعـــــــة الـــــــردود 

 قراراتها.ودقتها وشجاعة ال يادة في اتخاذ 

 إذن نلخص المشهد بالتالي:
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رغم مـــــن حجـــــم التغييـــــر وصـــــدى التـــــأثير لكحـــــداث التـــــي مـــــرت بهـــــا فلســـــطين فـــــي اليـــــومين بـــــال
ــا مــــــن أســــــئلة  ــرائيلية ال يجردهــــ ــل ال يــــــادة اإلســــ ــل علــــــى عقــــ ــذا الحمــــ ــل هــــ ــيين إال أن ثقــــ الماضــــ
ــأة االســـــتراتيجية بعـــــدم قـــــراءة عقـــــل  ــا الكيـــــان، تبـــــدأ فـــــي المفاجـــ التحـــــدي الكبـــــرى التـــــي يمـــــر فيهـــ

ــا ــة تفكيرهــــ ــم طبيعــــ ــة وفهــــ ــا المقاومــــ ــدس والتزامهــــ ــة بالقــــ ــا المتعلقــــ ــذ وعودهــــ ــي تنفيــــ ــ ي  فــــ ، والتشــــ
ــية وال  ــة السياســــــ ــدم اســــــــتعداد المن ومــــــ ــددة ، ثــــــــم عــــــ ــاء المهــــــ الــــــــدفاع عــــــــن المعتكفــــــــين واألحيــــــ
الماسســــــة العســــــ رية واألمنيــــــة، وال ال ــــــروف اإلقليميــــــة والدوليــــــة تســــــمح بتغييــــــرات اســــــتراتيجية، 

ــدفا ــي الـــ ــاهو فـــ ــية لنتنيـــ ــالح الشخصـــ ــذل  المصـــ ــافة لـــ ــي منـــــع إضـــ ــالحه فـــ ــتقبله ومصـــ ــن مســـ ع عـــ
 تش يل ح ومة تغيير نتنياهو.

وكــــذل  األحـــــزاف المعارضـــــة التـــــي تريـــــد أن تســــتغل الفرصـــــة وتشـــــ ل الح ومـــــة لطـــــرد نتنيـــــاهو، 
تهم رئـــــيس  ــُ ــذائف يـــ ــدافع تطلـــــث القـــ ــاء المعركـــــة وفوهـــــات المـــ ــان أثنـــ فـــــكول مـــــرة فـــــي تـــــاري  الكيـــ

 س رية خادمة لمصالح شخصية.الوزراء بتسييس المعركة واتخاذ قرارات أمنية وع

، وال مصـــــلحة لكـــــ  الطـــــرفين فـــــي اً وعليـــــه فإم انيـــــة تحـــــول المعركـــــة لحـــــرف شـــــاملة ضـــــئيلة جـــــد 
ذلــــ ، ولكــــن علينــــا م ح ــــة أن التصــــعيد الــــذي جــــرى اليــــوم لــــم ي ــــن مرغوبــــا  يــــه إنمــــا حصــــل 
ــالحه وتغطــــي علــــى  ــة لصــ ــر تنهــــي الجولــ ــورة نصــ ــدو علــــى صــ ــول العــ فــــي ســــياي محاولــــة حصــ

 ي القدس والجبهات األخرى.إهاناته ف

 

 أهل الثمانية وأربعين ... خير ذخٍر لفلسطين 

 عبد هللا أمين الخبير األمني واالستراتيجي

تــــــأبى فلســــــطين إال أن تفاجئنــــــا بإبــــــداعها وأبنائهــــــا واجتــــــرال المعجــــــزات وضــــــ  رول األمــــــل فــــــي 
أبنائهــــا فــــي جميــــع مــــدنها هــــذه األمــــة، فــــي الوقــــت الــــذي ين ــــر البعيــــد عنهــــا لهــــا وألبنائهــــا؛ كــــل 

ــفد شـــمااًل  ــا وصـ ــا وع ـ ــا وحيفـ ــى اللـــد ويافـ ــطًا إلـ ــابلس وسـ ــدس ونـ ــًا إلـــى القـ ــزة جنوبـ ــن غـ ــا، مـ وقراهـ
علـــى أنهــــم مغلوبـــون علــــى أمـــرهم ؛ فمــــن لــــم يحاصـــره القريــــب قبـــل البعيــــد، قضـــى بعــــ  أبنــــاء 
ــا  ــوية مــــــع المحتــــــل علــــــى  مالــــــه فــــــي التحريــــــر أو النهــــــوض ، أمــــ ــاتهم غيــــــر الســــ جلدتــــــه بع قــــ

ــا ــم   اســـ ــنهم أنهـــ ــل عـــ ــة فقيـــ ــة الباليـــ ــف ال وبعـــــ  أبنـــــائهم تملب يـــ ــت ل؛ كيـــ ــل واالحـــ رأوا ( المحتـــ
ــم  ــباطًا وي لفــــون قمــــع أهلهــ ــادة وضــ ــلون إلــــى أعلــــى المراتــــب؛ قــ ــدم فــــي صــــفوف جنــــوده ويصــ يخــ
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ــدتهم ــد أبنـــــاء جلـــ ــاربون فـــــي الخـــــ  األمـــــامي ضـــ ــأبى هللا أن تبقـــــى الصـــــورة  ،، بـــــل ويحـــ ولكـــــن يـــ
ــا هـــي ف ــه؛ فهـ ــي عليـ ــا هـ ــى  لســـطينعلـــى مـ ــمالها إلـ ــن شـ ــا ومـ ــن شـــرقها إلـــى غربهـ ــل فلســـطين مـ كـ

ــُألقي الحمـــــــل علـــــــى غـــــــزة  ــد فـــــــي الـــــــدفاع عـــــــن األقصـــــــى، فـــــ جنوبهـــــــا، هبـــــــتد  بـــــــةو رجـــــــل واحـــــ
ومقاومتهــــا لنصـــــرة القــــدس وأهلهـــــا، ولمــــا تحولـــــت النــــار مـــــن القــــدس إلـــــى غــــزة؛ هبـــــت فلســـــطين 

ــذا مـــن أمـــر مســـتغرف، ولكـــ ــزة وأهلهـــا، ومـــا فـــي هـ ــدنها وقراهـــا لنصـــرة غـ ن المفـــاج  للجميـــع ـ بمـ
أتحــــــدى أن ي ــــــون أحــــــد توقــــــع ذلــــــ  بمــــــن فــــــيهم قــــــادة األجهــــــزة األمنيــــــة اإلســــــرائيلية ـ أن تهــــــب 

ــام  ــة عـــ ــطين المحتلـــ ــرى فلســـ ــدن وقـــ ــ 1948مـــ ــزة والتخلـــ ــرة غـــ ــا يلنصـــ ــن  ،عنهـــ ــزء مـــ ــحب جـــ وســـ
ــور  ــد وأم النـــ ــة اللـــ ــل علـــــى تهدئـــ ــزة للعمـــ ــع غـــ ــة مـــ ــ  الجبهـــ ــن خـــ ــ رية مـــ ــة والعســـ ــدرات األمنيـــ القـــ

ــ ــا مــــن المــ ــا قــــد خــــر  عــــن الســــيطرة وأنــــه بحاجــــة إلــــى وغيرهــ دن التــــي قــــال العــــدو أن جــــزءًا منهــ
ــزة داع غـ ــى صـــُ ــرغ إلـ ــان يريـــد أن يتفـ ــدئتها إن كـ ـــ نـــراهن علـــى تشـــاب   ،تهـ ــا ــ ـــ كمـــا غيرنـ ــا ــ لقـــد كنـ

الجبهـــــات الخارجيـــــة وتعاضـــــدها فـــــي وجـــــه هـــــذا المحتـــــل مـــــن أجـــــل كســـــر شـــــوكته واشـــــغاله فـــــي 
نوجــــه لــــه ضــــربة موجعــــة تجعلــــه يحســــب حســــابًا لكــــل أكثــــر مــــن م ــــان إن كنــــا نريــــد أن نالمــــه و 

عمــــل أو إجــــراء يريــــد أن يقــــدم عليــــه، وكنــــا نقــــول أن هــــذا العــــدو ال يم ــــن أن يقاتــــل علــــى أكثــــر 
ــدة عــــام  ــان المجيــ ــرف رمضــ ــي حــ ــة فــ ــرع طعــــم الهزيمــ ــا تجــ ــه مــ ــر، وأنــ ــة فينتصــ ــن جبهــ  1973مــ

قــــــول أن هـــــــذه إال عنــــــدما تضــــــافرت الجهــــــود المصــــــرية مــــــع الجهـــــــود الســــــورية، وكنــــــا أيضــــــًا ن
الجبهــــــــات الخارجيــــــــة جاءهــــــــا مــــــــا يشــــــــغلها، والمشــــــــغول ال يشــــــــغل؛ فلبنــــــــان مشــــــــغولت بم ســــــــيه 
الداخليــــــة، وســــــوريا أكلــــــت الحــــــرف منهــــــا كــــــل خيــــــر فيهــــــا، ومصــــــر مشــــــغولة  بعــــــدو( صــــــنعته 

ثــــــم كانــــــت  بــــــة  نــــــدري   ال  لمــــــاذا؟لنفســــــها بنفســــــها، أمــــــا األردن فــــــ  يقتــــــربن منهــــــا أحــــــد     
ــا نحــــن  ــة  ســــيف القــــدس( لتقــــول لنــ ــا  الفلســــطينيين:القــــدس األخيــــرة ومعركــ حــــ  جلــــدك غيــــر يمــ

ــع أمــــرك ظفــــرك، ــن حيــــ  ال نحتســــب،  ،فتــــول أنــــت جميــ ــة مــ ــدد والفزعــ ــر والمــ ــا النصــ ــم جاءنــ نعــ
ــم  ــم ، إنهـــــــ ــن حيـــــــــ  ال يتوقـــــــــع، نعـــــــ ــربة مـــــــ ــدونا الضـــــــ ــاءت عـــــــ ــطيني  1.930.000وجـــــــ فلســـــــ

ــ ــا العزيــــ ــول ب دنــــ ــى طــــ ــرون علــــ ــل إلــــــى منتشــــ ــ  الجليــــ ــمالها حيــــ ــن أقصــــــى شــــ ــها، مــــ زة وعرضــــ
المثلــــ  إلــــى أقصــــى الجنــــوف حيــــ  بئــــر الســــبع بنخــــوة أهلــــه ورجــــولتهم وشــــهامتهم، وفــــي مــــدننا 

ــا مــــن مــــدن وقــــرى  ــا والرملــــة وغيرهــ ــا وحيفــ ــا  يافــ ــفد إلــــى ع ــ ــاه أي  ،مــــن صــ ــا يخشــ إنو أخشــــى مــ
ل عـــــدوه  قائـــــد دولـــــة، سياســـــيًا كـــــان أم عســـــ ريًا عنـــــدما يقـــــرر أن يخـــــوض غمـــــار حـــــرف   أن يفعـــــ 

ــة  ــي كماشـ ــين فكـ ــد بـ ــذا القائـ ــع هـ ــوس،  يقـ ــعاف النفـ ــن ضـ ــده مـ ــل بلـ ــه وأهـ ــي جلدتـ ــن بنـ ــد مـ ــن جنـ مـ
ــذي  ــامس الـــ ـــ الخـــ ــدو ــــ ــابور العـــ ــابوره ـ طـــ ــة، وطـــ ــ  الجبهـــ ــى خـــ ــا علـــ ــي يقاتلهـــ ــدو التـــ ــوابير العـــ طـــ
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ــدد دوره وتــــــرك تشــــــغيله إلــــــى الوقــــــت المناســــــب ، إن مــــــن  ا قدرتــــــه وحــــ ــ  ــه وبنــــــاه ونمــــ ســــــهر عليــــ
ا الموقــــف ، مهــــزوم ال محالــــة وخائــــبت مــــا فــــي ذلــــ  شــــ  . وحيــــ  أننــــا نتحــــدث يواجــــه مثــــل هــــذ 

عــــن أهلنــــا وأناســــنا فـــــي منــــاطث الثمانيــــة وأربعــــين كـــــذخر اســــتراتيجي لمعركــــة التحريــــر القادمـــــة 
ال محالــــة ، وحتــــى ال نغــــري فــــي التفــــاؤل وال نفطــــن لع ئــــث خيلنــــا عنــــد الغــــارة ، كــــان البــــد لنــــا 

ــيف ــة  ســ ــا لمعركــ ــم متابعتنــ ــي خضــ ــوء  وفــ ــل  الضــ ــدس أن نســ ــزة والقــ ــدور فــــي غــ ــدس( ومــــا يــ القــ
ــه  ــا هنــــاك خلــــف الخــــ  األخضــــر، لنقــــول أن دورهــــم المطلــــوف والمعــــول عليــ علــــى بطــــوالت أهلنــ
يجـــــب أن تـــــتم مناقشـــــته والتن يـــــر لـــــه وتحويـــــل األمـــــاني منـــــه إلـــــى رؤى وأفعـــــال ولجـــــراءات اين 

قـــة حركيـــة تفجيريـــة ، يثمــــر قبـــل الغـــد، لتتحـــول هـــذه الطاقــــة الكامنـــة فـــي تلـــ  المنـــاطث إلــــى طا
ــين  ــى حـــ ــه ، إلـــ ــا معـــ ــن معاركنـــ ــة مـــ ــل معركـــ ــد كـــ ــدو عنـــ ــي العـــ ــًا فـــ ــا ، إثخانـــ ــاتي أكلهـــ ــا وتـــ فعلهـــ
قضـــــاء ربنـــــا أمـــــرًا كـــــان مفعـــــواًل ، لـــــذل  كانـــــت هـــــذه المقالـــــة التـــــي تهـــــدف إلـــــى تســـــلي  الضـــــوء 
ــار  ــا يتطلبــــه مســ ــدو وداخلــــه، ومــ ــه هــــذه  القــــوات( خلــــف خطــــوط العــ ــا يم ــــن أن تقــــوم بــ علــــى مــ

هـــــا ورفـــــع جاهزيتهـــــا مـــــن متطلبـــــات ماديـــــة ولداريـــــة ، فتصـــــبح بالتعـــــب عليهـــــا والســـــهر علـــــى بنائ
ــوم  ــة ليقــ ــه عنــــد الحاجــ ــتراتيجي الح يقــــي الــــذي يعــــول عليــ ــا، الــــذخر االســ ــا وجاهزيتهــ رفــــع كفاءتهــ
مقـــــام القـــــوات العاملـــــة فـــــي الجهـــــد الثـــــانوي الـــــذي يســـــاند الجهـــــد الرئيســـــي فـــــي حـــــرف التحريـــــر ، 

ــا هـــــو متصـــــور ل ــو فنقـــــول أن مـــ ــذه  القـــــوات( مـــــن مهمـــــات يم ـــــن أن ي ـــــون علـــــى النحـــ مثـــــل هـــ
 ايتي :

ــذه   القــــــوات (  ــور مـــــن مهـــــام لهـــ ــا يم ــــــن أن يتصـــ ــدو : إن أول مـــ ــة للعـــ ــة الداخليـــ إربـــــاك الجبهـــ
ــه  ــاوليه يواجــــ ــب مســــ ــاعتراف أغلــــ ـــ وبــــ ــدو ـــــ ـــ العــــ ــو ـــــ ــدو ، فهــــ ــة للعــــ ــة الداخليــــ ــاك الجبهــــ ــو إربــــ هــــ

ي عــــــــدوان خــــــــارجي أو قصــــــــف معضــــــــلة فــــــــي عــــــــدم جاهزيــــــــة الجبهــــــــة الداخليــــــــة للتصــــــــدي أل
ــي ؛  ــاك داخلـــ ــات إربـــ ــن هنـــــاك عمليـــ ــم تكـــ ــعها إن لـــ ــذا وضـــ ــ رية، هـــ صـــــاروخي أو عمليـــــات عســـ
ــقاط  ــري أو إســ ــع الطــ ــل قطــ ــن قبيــ ــاك مــ ــات إربــ ــذه عمليــ ــة هــ ــدم الجاهزيــ ــاحب عــ ــا إن صــ ــا بالنــ فمــ
ــ الها الســــــلكية  ــف أشـــ ــة مــــــن مـــــاء وكهربـــــاء واتصـــــاالت علــــــى مختلـــ ــدمات العامـــ من ومـــــات الخـــ

ــ ــلكية ، ألـــ ــع ؟ وال ســـ ــب وال يتوقـــ ــ  ال يحتســـ ــن حيـــ ــابه مـــ ــب ة أعصـــ ــرف شـــ ــدو وتضـــ ــل العـــ ن يشـــ
أو مرافــــــث، أن يشــــــغ ل قــــــدرات  ألــــــن يتطلــــــب منــــــه إعــــــادة الســــــيطرة علــــــى مــــــا فقــــــد مــــــن جغرا يــــــاً 

 مادية وبشرية هو في أشد الحاجة لها للتشغيل في مقابل جبهاته الساخنة؟
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ملــــــ  قــــــوات عســــــ رية عاملــــــة إعاقــــــة قــــــوات العــــــدو األمنيــــــة منهــــــا والعســــــ رية: هــــــذا العــــــدو ال ي
قـــــادرة علـــــى االنتشـــــار علـــــى كامـــــل الجغرا يـــــات وفـــــي جميـــــع منـــــاطث المســـــاولية أو العمليـــــات ، 
ــى أخــــــرى ،  ــا إلـــ ــن جغرا يـــ ــا مـــ ــدرات ونقلهـــ ــن قـــ ــن مـــ ــا يم ـــ ــي مـــ ــاورة فـــ ــه للمنـــ ــذي يدفعـــ ــر الـــ األمـــ
وبأســــــرع وقــــــت مم ــــــن ، وشــــــب ة طــــــري العــــــدو الموصــــــلة بــــــين مختلــــــف الجبهــــــات هــــــي نفــــــس 

ي يتحـــــرك عليهـــــا المـــــدنيون بمركبـــــاتهم ووســـــائل نقلهـــــم ، فمـــــا الـــــذي يمنـــــع أن شـــــب ة الطـــــري التـــــ
تتعطــــــل شــــــاحنة أو مجموعــــــة شــــــاحنات علــــــى محــــــور مــــــن محــــــاور التنقــــــل أو الحركــــــة ، ومــــــن 
ــري طــــري أو  ــى مفتــ ــت الســــيارات علــ ــن زيــ ــل مــ ــن ســــ ب برميــ ــدهم مــ ــى منــــع أحــ ــدر علــ ــذي يقــ الــ

ــة ــة العــــــدو المحملــــ ــات ، ليوقــــــف تقــــــدم قافلــــ ــواد  منعطــــــف مــــــن المنعطفــــ ــدرات القتاليــــــة أو مــــ بالقــــ
ــتي ــدعم اللوجســ ــتق   ةالــ ــاعات التوقــــف ـ لتلــ ـــ ســ ــا ـــ ــة لهــ ــد الحاجــ ــي أشــ ــة فــ ــدة ســــاعات ، المقاومــ عــ

أنفاســــــها ، والعــــــدو بحاجــــــة لكــــــل ثانيــــــة أن ال تضــــــيع منــــــه ليســــــتثمر  نصــــــرًا ( هنــــــا أو إنجــــــازًا 
 هناك .

المقاومــــــة بحاجــــــة ألي اإلنــــــذار المب ــــــر علــــــى نوايــــــا العــــــدو ولجراءاتــــــه ــــــــ جهــــــد معلومــــــاتي ــــــــ: ف
معلومـــــة عـــــن العـــــدو ونوايـــــاه وأيـــــن يتحـــــرك وكيـــــف يتحـــــرك، ومـــــا هـــــي القـــــدرات المنتشـــــرة وأيـــــن 
ــين  ــن يســـ ن بـ ن أفضـــل ممـ ــو ــذا العـــدو، ومـ ــد هـ ــا ضـ ــوم بهـ ــا التـــي تقـ ــو أثـــر عملياتهـ ــا هـ تنتشـــر، ومـ
ظهرانــــي هــــذا العــــدو ليقــــدم هــــذا الكنــــز مــــن المعلومــــات؟ أليســــت المعلومــــات هــــي عــــين القــــوات؟ 

ــز وعــــن أي فكيــــف  ــاذا تركــ ــى مــ ــا علــ ــول لهــ ــن يقــ ــد مــ ــي تريــ ــين التــ ــ   الف األعــ ــا نملــ ــا إن كنــ بنــ
ــ   ــيء تبحـــ ــر؛  ،شـــ ــارو  يط يـــ ــل صـــ ــث وكـــ ــة تطلـــ ــل رصاصـــ ــيجعل كـــ ــون ســـ ــذه العيـــ ــل هـــ إن تفعيـــ

 ذكيًا في مساره قاتً  في إصابته.

ــة ــ رية واالجتماعيــــــ ــاي ، األمنيــــــــة والعســــــ ــتنزاف واالرهــــــ ــة  ،عمليــــــــات االســــــ ــذه مهمــــــــة ع يمــــــ هــــــ
ــم مـــــــا جـــــــاؤوا األهميـــــــة، فم ــال، وهـــــ ــة وراحـــــــة البـــــ ــ  عـــــــن الرفا يـــــ ــدو مجتمـــــــع يبحـــــ جتمـــــــع العـــــ

ــيم  ــاتهم إلـــــى جحـــ ــإن تحولـــــت حيـــ ــه ، فـــ ــدوا بـــ ــمن وعســـــل وعـــ ــن ســـ ــًا عـــ ــدنا إال بحثـــ ــتوطنوا بلـــ واســـ
وتعـــــب وارهـــــاي ، فســـــيغادرون ، نعـــــم يم ـــــن أن يتحـــــول مجمـــــوع أهلنـــــا فـــــي الـــــداخل إلـــــى عامـــــل 

ــة والعســـــــــ رية واالج ــاي للماسســـــــــة األمنيـــــــ ــتهم ب ثـــــــــرة اســـــــــتنزاف ولرهـــــــ ــة ، يقلقـــــــــون راحـــــــ تماعيـــــــ
ــن الحديقـــــــــة المنزليـــــــــة إلـــــــــى  الب غــــــــات واالتصـــــــــاالت ولفســـــــــاد وســــــــائل الراحـــــــــة والرفا يـــــــــة؛ مــــــ
ــزة األمنيــــــة  ــدو بحاجــــــة لكجهــــ ــد؛ العــــ ــور مــــــن جديــــ ــذه األمــــ ــة ، ولضــــــب  هــــ المجمعــــــات التجاريــــ

 والعس رية، وهنا المقصد والهدف؛ إشغال هذه األجهزة عن أصل مهمتها.
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ــناد  ــا فــــــي الــــــداخل أن يقــــــدموا اإلســــــناد النــــــاري  عمليــــــات اإلســــ النــــــاري: كمــــــا يتصــــــور مــــــن أهلنــــ
ــدمار، ويم ــــن أن  ــل والــ ــ  بالســــ ل ووســــائل القتــ ــر تعــ ــ  األخضــ ــا خلــــف الخــ ــة، فمناطقنــ للمقاومــ

ــن ــه ( مــ ــفر   وتنعفــ ــافة صــ ــه مــــن مســ ــدو، فتقتلــ ــدر العــ ــا إلــــى صــ ــاد توجيههــ ــر،  يعــ ــد متــ علــــى بعــ
دهـــــا مـــــن أجـــــل امـــــت ك الســـــ ل بعيـــــد المـــــدى إن المقاومـــــة تبـــــذل كـــــل طاقتهـــــا وتوجـــــه كـــــل موار 

ــيم األثـــــر فـــــ  يبقـــــي وال  الـــــذي يصـــــل العـــــدو، ــه ، ع ـــ ــث التصـــــويب بحيـــــ  ال يخطـــــ  هدفـــ دقيـــ
ــداخل قــــدرات قتاليــــة  ــن يجــــب أن ال ننســــى أن لنــــا فــــي الــ ــه مقــــدر ومطلــــوف؛ ولكــ ــذر، هــــذا كلــ يــ

 قادرة على تحقيث تل  الث ثية بأقل اإلم انات المادية والفكرية.

ــًا يم ــــن تحقيــــث الكثيــــر، مــــع  ــا أيضــ ــة والبشــــرية فــــي صــــفوف العــــدو: وهنــ ــائر الماديــ إيقــــاع الخســ
أن القليــــــل منــــــه يربــــــ  ويفــــــرض نفســــــه علــــــى المشــــــهد ب ــــــل ثقلــــــه، فقتيــــــل هنــــــا وجــــــريح هنــــــاك 

هنــــاك، مــــع الحــــر  علــــى عــــدم تــــرك األثــــر والبصــــمات، كــــل هــــذا مفيــــد  وتخريــــب هنــــا وتــــدمير
الجبهــــة، فقدراتــــه ليســــت مطلقــــة، ولضــــب  الوضــــع ويشــــغل العــــدو عــــن أصــــل مهمتــــه علــــى خــــ  

ــذه  ــدرات مـــــن الخطـــــوط األماميـــــة، حتـــــى لـــــو قلـــــت هـــ ــداخل؛ هـــــو مجبـــــر علـــــى ســـــحب قـــ فـــــي الـــ
 القدرات، ففي سحبها من أمام المقاومة الكثير من الخيرات.

ــا هـــــــي  ــداخل، فمـــــ ــذه  القـــــــوات( فـــــــي الـــــ ــا يم ـــــــن أن ُيتصـــــــور مـــــــن مهـــــــام لهـــــ ــذا مـــــ إن كـــــــان هـــــ
ــ ــع علــــى عــ ــذه المتطلبــــات التــــي تقــ ــتثمر فــــي هــ ــد أن تســ ــة التــــي تريــ ــادة المقاومــــة أو الحركــ اتث ليــ

القـــــــــدرات، فترفـــــــــع جاهزيتهـــــــــا وتشـــــــــد مـــــــــن عضـــــــــدها وتمـــــــــدها بـــــــــالعلوم والمعـــــــــارف والتجـــــــــارف 
ــرات، فــــــي أوقــــــات الســــــلم والدعــــــة والراحــــــة، لتكــــــون ــــــــ  القــــــوات( ذات أثــــــر فاعــــــل وتشــــــ ل  والخبـــ

ــا ــات؟ إن بعــــ  مــ ــد الملمــ ــدو عنــ ــى العــ ــدالية علــ ــدًا ذا مصــ ــل  تهديــ ــوف يم ــــن أن يجمــ هــــو مطلــ
 بما يلي:

تحديـــــد الرؤيـــــة الكليـــــة لهـــــذه القـــــوات: إن أول أمـــــر مطلـــــوف هـــــو تحديـــــد الرؤيـــــة الكليـــــة الحاكمـــــة 
ــو  ــا هــــ ــم يعرفــــــون مــــ ــال، هــــ ــًا أن يقــــ ــً  وال منطقــــ ــت يم عقــــ ــ  يســــ ــذه القــــــدرات، فــــ ــاء هــــ ــار بنــــ لمســــ
ــن أصـــــــل رؤيـــــــة  ــة واســـــــتراتيجية مشـــــــتقة مـــــ ــب أن تشـــــــتث لهـــــــم رؤيـــــ ــوف مـــــــنهم  بـــــــل يجـــــ مطلـــــ
ــة، ولال كانــــــت  ــد الحاجــــ ــنهم عنــــ ــتفيد مــــ ــيهم وتســــ ــتثمر فــــ ــد أن تســــ ــي تريــــ ــة التــــ ــتراتيجية الجهــــ واســــ
ــقة أو منســــجمة مــــع أصــــل  ـــ عنــــد الحاجــــة غيــــر متســــقة وال متناســ ـــ إن تحركــــوا أصــــ  ـــ حــــركتهم ـــ
ــردود  ــا مــ ــى منهــ ــن أن يجنــ ــل يم ــ ــى األقــ ــل، أو علــ ــر طائــ ــود فــــي غيــ ــيع الجهــ ــة األم، فتضــ الحركــ

 لطاقة التي تختزنها تل   القوات(.متواضع ال يتناسب مع كم ا
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تحديـــــد القـــــدرات الفعليـــــة: كمـــــا يجـــــب أن تمـــــد خطـــــوط التواصـــــل مـــــع هـــــذه  القـــــوات( مـــــن أجـــــل 
معرفـــــة مـــــا تملـــــ  ح يقـــــة مـــــن قـــــدرات ولم انـــــات، ومـــــن ثـــــم تحـــــدد نقـــــاط قوتهـــــا وضـــــعفها، فـــــ  
ــل ــا وتقلـ ــاط قوتهـ ــن نقـ ــد مـ ــل تزيـ ــرام  عمـ ــن بـ ــب مـ ــا يناسـ ــا مـ ــع لهـ ــل يوضـ ــث، بـ ــا ال تطيـ ــل مـ  تحمـ

 من نقاط ضعفها، فتزيد فر  النجال وتقل مواطن التهديد.

تحديــــد المهمــــة بمــــا يتناســــب مــــع القــــدرة: إن أحــــد المشــــاكل فــــي تشــــغيل مثــــل هــــذه القــــدرات يقــــع 
ــا هــــــي المهمــــــة المــــــراد مــــــن هــــــذه  ــا هــــــو المطلــــــوف ومــــ علــــــى عــــــاتث المشــــــغل، فعنــــــد ســــــااله مــــ
 القــــوات( أن تقــــوم بهـــــا؟ يجيــــب المشــــغل: أي شـــــيء   فإنمــــا أنـــــت رجــــل واحــــد فخـــــذل عنــــا مـــــا 

 القــــوات( والقــــائمين عليهــــا ثقــــتهم فــــي الجهــــة التــــي تريــــد  اســــتطعت   إن هــــذا الجــــواف ُيفقــــد هــــذه
أن تســـــــتثمر فـــــــيهم أو أن تشـــــــغلهم، إن مـــــــا يزيـــــــد ثقـــــــة هـــــــذه  القـــــــوات( بمشـــــــغليهم مـــــــن كـــــــوادر 
ـــ لهــــم وب ــــل ثقــــة: هــــذه هــــي قــــدراتكم وهــــذا هــــو الــــدور المنــــاط  ــادات ـــ ـــ ال يــ وليــــادات، أن يقولــــوا ـــ

ــواب  و  ــي الضــــ ــ  هــــ ــا وتلــــ ــوف تح يقهــــ ــداف المطلــــ ــم واألهــــ ــرال ب ــــ ــم اجتــــ ــرك لكــــ ــات، ونتــــ السياســــ
 طري العمل واإلجراءات.

ــذه  ــد أن تســـــتثمر فـــــي هـــ تـــــأمين اإلم انـــــات والنـــــواقص: كمـــــا يجـــــب أن تقـــــوم الجهـــــات التـــــي تريـــ
ــل  ــم قبــ ــدم لهــ ــا يم ــــن أن يقــ ــم مــ ــات، وأهــ ــدرات ولم انــ ــن قــ ــا يلــــزمهم مــ ــم مــ  القــــوات( أن تــــامن لهــ

ــا ــذه اإلم انـــ ــن هـــ ــادي  مـــ ــا والتت المـــ ــي منهـــ ــي  والعلمـــ ــن ؛ المعرفـــ ــم مـــ ــي أهـــ ــرات، فهـــ ــارف والخبـــ جـــ
المــــــــال علــــــــى أهميتــــــــه، وأهــــــــم مــــــــن الســــــــ ل علــــــــى ضــــــــرورته،  بالمعرفــــــــة والعلــــــــوم والخبــــــــرات 

 والتجارف يم ن أن تجترل هذه  القوات( سبل وطري تأمين المال واألدوات.

ــف من ومــــة ال يــــادة والســــيطرة  ــل عمــــل مــــن م يرجــــى نفعــــه ليصــــب C2تعريــ : نخــــتم ب زمــــة كــ
مـــــــة، فتتضـــــــافر الجهـــــــود ويثمـــــــر المجهـــــــود ويصـــــــلب العـــــــود ، أال وهـــــــي مـــــــاؤه فـــــــي نهـــــــر المقاو 

من ومـــــــة ال يـــــــادة والســـــــيطرة ، التـــــــي تضـــــــب  المســـــــار الكلـــــــي ، وتقـــــــول متـــــــى يتحـــــــرك الجهـــــــد 
ــل ،  ــن الكـــ ــزء مـــ ــع الجـــ ــن يقـــ ــي ، وأيـــ ــن ينتهـــ ــدور وأيـــ ــدأ الـــ ــن يبـــ ــ ن ، وأيـــ ــى يســـ ــود ، ومتـــ المقصـــ

ــذ  ــدون هــ ــودًا ، وبــ ــرجم نصــــرًا موعــ ــود ويتــ ــتثمر المجهــ ــى وكيــــف ُيســ ــي علــ ــلت يغنــ ــة ؛ فكــ ه المن ومــ
ــري  ــن ، ويحتـــ ــز اللحـــ ــه ، فينشـــ ــوف نفســـ ــاف صـــ ــد اللحـــ ــه ويشـــ ــى قرصـــ ــار علـــ ــدير النـــ ــي ه ، ويـــ لـــ
القـــــر  ، وتبـــــرد األجســـــام ، فينـــــام العـــــدو علـــــى ريـــــ  مـــــن نعـــــام ال يعـــــاني أرقـــــًا وال ســـــوء رؤى 

 وأح م .
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ين، علــــى كـــان هــــذا بعـــ ت مــــن وحــــي  ســـيف القــــدس( و بــــة أهلنـــا فــــي منــــاطث الثمانيـــة واألربعــــ
ــتح  ــاردة،  يفــ ــة ورؤوس بــ ــى أبــــواف مغلقــ ــة إلــ ــيل  بحاجــ ــرك لبحــــ  تفصــ ــا هــــو محــ ــل إنمــ ــا قيــ أن مــ

ــه،  ــيالنقــــــا  علــــــى غاربــــ ــلمنا،  ليبنــــ ــا وقــــــت ســــ ــاه، فنجهــــــز ع ئــــــث خيلنــــ علــــــى الشــــــيء مقتضــــ
 فالعليث عند الغارة ال يفيد.

 

 التفويض تحت النار 

 حرونوت/أيديعوت 

التغييــــــر، ُيقــــــدر أن فــــــر  تشــــــ يل ح ومــــــة بــــــدعم مــــــن ح ومــــــة بينيــــــت لبيــــــد تبتعــــــد فــــــي كتلــــــة 
 رئيس راعم ضئيلة.

ــاهو   ــامين نتنيــ ــوزراء بنيــ ــيس الــ ــين رئــ ــارف بــ ــان هنــــاك تقــ ــعيد، كــ ــذ التصــ ــية: منــ ــادر سياســ • مصــ
 .ووزير الجي  بني غانتس

دت الحملـــــة فـــــي الجنـــــوف وأعمـــــال االحتجـــــا  فـــــي جميـــــع أنحـــــاء الـــــب د مفاوضـــــات تشـــــ يل جمـــــ  
 ح ومة تغيير أمس.

ــ   ــائير ث علـــ ــالي بينيـــــت ويـــ ــع نفتـــ ــت ف مـــ ــع منصـــــور عبـــــاس محادثـــــات االئـــ رئـــــيس حـــــزف التجمـــ
ــ رية ال يم ـــــن أن تســــــتمر المفاوضـــــات  ــة العســـ ــة أنـــــه خــــــ ل المواجهـــ ــد، بحجـــ ــن تشــــــير  ،لبيـــ لكـــ

ــين  ــات بـــ ــادة الع قـــ ــي ون مـــــن الصـــــعب إعـــ ــال فـــــي غـــــزة ســـ ــد القتـــ ــه حتـــــى بعـــ ــديرات إلـــــى أنـــ التقـــ
 عباس والكتلة كما كانت من قبل.

اليمــــين أمــــس، رئــــيس الــــوزراء بنيــــامين نتنيــــاهو، زاعمــــين أن سياســــاته فــــي الســــنوات هــــاجم قــــادة 
عضــــــــو  ، يــــــــه نفســــــــهاي إســــــــرائيلي تجــــــــد  الــــــــذي الصــــــــعب األخيــــــــرة أدت إلــــــــى الوضــــــــع األمنــــــــي 

ثـــــم قالـــــت  ي، ووصـــــفته بانـــــه استســـــلم لحمـــــاس الكنيســـــت ايليـــــت شـــــاكيد هاجمـــــت علـــــى تـــــويتر: ي
 ي. أيام نتنياهو لقد انتهت: ي

ــد   ــتم تشـــــ يل ح ومـــــة ر قـــ ــم يـــ ــه إذا لـــ ــانتس أمـــــس، أنـــ ــة التغييـــــر مقـــــرف مـــــن جـــ مصـــــدر فـــــي كتلـــ
ــاذ  ــل اتخـــ ــة قبـــ ــ يل الح ومـــ ــا ية لتشـــ ــارات إضـــ ــاك خيـــ ــتكون هنـــ ــاف، فســـ ــة المطـــ ــي نهايـــ ــر فـــ تغييـــ

 قرار إجراء انتخابات خامسة.
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عنــــــدما  بالتنــــــاوف،وأثــــــار المصــــــدر احتمــــــال تشــــــ يل ح ومــــــة مــــــع مرشــــــح  خــــــر غيــــــر نتنيــــــاهو 
 ا من الح ومة ونتنياهو يخلي مقعده لمدة عام أو عام ونصف.ي ون اللي ود جزء

 هذه حرب 

االســــم الــــذي اختــــاره الجــــيش لمعركــــة  حرونــــوتأيــــديعوت  مــــن لــــيكس فيشــــمانلــــم يــــرق ال 
القــــدس عنــــدما وصــــفها بالتصــــعيد، وقرأهــــا مــــن زاويتــــه أنهــــا تصــــل لتكــــون "حــــرب" وكتــــب 

 موضحًا ذلك فقال في مقال في يديعوت احرونوت:

ــام معركــــة ،نحــــن فــــي حالــــة حــــرف  شــــلل المطــــار، الضــــرر الــــذي  ،هــــذه ليســــت جولــــة وليســــت أيــ
هــــــذه  -، أضــــــرار جســــــيمة للتجمعــــــات الســــــ انية ئيلإلســــــرالحــــــث بالبنيــــــة التحتيــــــة اإلســــــتراتيجية 

 حرف بين يإسرائيلي وحماس.

مــــس، رفضــــت يإســــرائيلي جميــــع االستفســــارات التــــي أيــــوم أمــــس وحتــــى وقــــت متــــأخر مــــن مســــاء 
ــا ــ ي النـــ ــف إطـــ ــة وقـــ ــدء عمليـــ ــول بـــ ــالم حـــ ــول العـــ ــادر حـــ ــا مصـــ ــلتها إليهـــ ــل بنـــــا،  رأرســـ ال تتصـــ

 وفــــي تقيــــيم هيئــــة األركــــان للوضــــع الــــذي انتهــــى فــــي الســــاعة الثامنــــة مســــاءً  ،ســــوف نتصــــل بــــ 
ــد نهــــــائي، كــــــان  ــال دون تحديــــــد موعــــ ــعيد إضــــــا ية فــــــي القتــــ ــع خطــــــوات تصــــ ــس، تــــــم وضــــ أمــــ

ــزة  واضـــــحاً  ــة غـــ ــية فـــــي مدينـــ ــاني الرئيســـ ــلة مـــــن األبـــــرا  والمبـــ ــدم سلســـ أن القـــــرار اإلســـــرائيلي بهـــ
ــياد  ــات، ســـــ ــب للمن مـــــ ــ ت وم اتـــــ ــى منشـــــ ــوي علـــــ ــي تحتـــــ ــ ل حمـــــــاس والتـــــ ــحب ســـــ ي إلـــــــى ســـــ

 النهائي.

خــــ ل مناقشــــة الليلــــة الماضــــية، تمــــت الموافقــــة فــــي هيئــــة األركــــان العامــــة لبــــدء المرحلــــة الثانيــــة 
ا عناصـــــــر ليســـــــت بالضـــــــرورة  مـــــــن العمليـــــــة، ومـــــــن المحتمـــــــل أن تشـــــــمل هـــــــذه المرحلـــــــة أيضـــــــً

ــفها مقــــــات ت  300وعملــــــت فــــــي اليــــــوم األول نحــــــو  ،محمولــــــة جــــــواً  ــائرة نصــــ هــــــذه ليســــــت  ،طــــ
 أرقام يوم معركة بل أرقام معركة.

ــواري  التابعـــــــة لحمـــــــاس ــى لتـــــــدمير أجـــــــزاء مـــــــن من ومـــــــة الصـــــ ــت الســـــــاعات األولـــــ  ،وخصصـــــ
ــاد اإلســـــ مي  ــا  الجهـــ ــد أصـــــيب خـــــ  إنتـــ ــم جمعتهـــــا يإســـــرائيلي ، فقـــ وبحســـــب البيانـــــات التـــــي تـــ

ــرار بالغـــــــة ــلحة بأضـــــ ــتودعات األســـــ ــاس، إال أن األمـــــــر  ،ومســـــ ــن إصـــــــابة حمـــــ ــرغم مـــــ علـــــــى الـــــ
ــ ــتغري بعـــ ــده بسيســـ ــاء بوعـــ ــن الوفـــ ــانتس مـــ ــي  غـــ ــر الجـــ ــتم ن وزيـــ ــل أن يـــ ــت قبـــ ــاع إ  الوقـــ رجـــ

وفـــــي الوقـــــت نفســـــه، ُقتلـــــت أعـــــداد غيـــــر واضـــــحة مـــــن  ،القـــــوة العســـــ رية للمن مـــــة لســـــنوات قبـــــل
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ــام بالتعــــاون مــــع ســــ ل الجــــو  ،نشــــطاء حمــــاس الــــذين دفنــــوا فــــي األنفــــاي نفــــذ جهــــاز األمــــن العــ
ــادة ال ــتهدفة فـــــي صـــــفوف ال يـــ ــام ســـــ ل الجـــــو سلســـــلة اغتيـــــاالت مســـ عليـــــا للتن يمـــــات، حيـــــ  قـــ

 اإلسرائيلي بتدمير حفر أطلقت منها صواري  باتجاه يإسرائيلي من عملية بعيدة المدى.

ــة ــازات مهمـــ ــاس إنجـــ ــجل حمـــ ــا تســـ ــرر ،كمـــ ــم يتضـــ ــه لـــ ــا  بـــ ــيطرة الخـــ ــادة والســـ ــام ال يـــ ــم  ،ن ـــ لـــ
ــ رية ــه العســ ــرر ليادتــ ــوير وجودتــــه ،تتضــ ــرة التصــ ــ ح ،يــــتح م فــــي وتيــ ــحب ســ ــم تســ ــاس لــ ها حمــ

الجديــــــد بعــــــد: صــــــارو  معــــــروف بـــــــ يالرعــــــدي، قــــــادر علــــــى تكســــــير األســــــقف الخرســــــانية بــــــرأس 
ــ ل خـــــا   ــل بشـــ ــدود  ،ثقيـــ ــداها محـــ ــة -مـــ ــون قاتلـــ ــب أن تكـــ ــت حمــــــاس  ،لكــــــن يجـــ ــا تفحصـــ كمـــ

صــــــــارو  علــــــــى  200كــــــــان الهــــــــدف مــــــــن إطــــــــ ي حــــــــوالي  ،نقــــــــاط ضــــــــعف ال بــــــــة الحديديــــــــة
ــة لتجــــاوز ــة مــــن النيــــران، محاولــ ــق ن، مــــن زوايــــا مختلفــ ال بــــة فــــي الوقــــت الحــــالي، كانــــت  عســ

ــة  ــن ناحيـــ ــة مـــ ــقوط القليلـــ ــاالت الســـ ــتثناء حـــ ــات، باســـ ــتوى التوقعـــ ــى مســـ ــى إلـــ ــة ترقـــ ــة الحديديـــ ال بـــ
ــقوطها  150أخــــرى، تــــم الكشــــف عــــن ضــــعف التن يمــــات أكثــــر مــــن  صــــاروخا تــــم إط قهــــا وســ

 في قطاع غزة.

جـــــوي إســـــرائيلي فــــي الســـــاعات األربــــع والعشـــــرين القادمــــة مـــــن المحتمـــــل أن ي ــــون هنـــــاك جهــــد 
مــــــن المحتمــــــل أن تبحــــــ  يإســــــرائيلي عــــــن  ،علــــــى نطــــــاي مشــــــابه لمــــــا حــــــدث فــــــي اليــــــوم األول

ضــــربهم هــــو مفتــــال  ،ال يــــادات فــــي قطــــاع غــــزة، الــــذين يــــديرون الحملــــة مــــن الم جــــ  المحميــــة
 وقف إط ي النار.

ــين  ــرة بـــ ــوة كبيـــ ــد فجـــ ــه ال توجـــ ــا أنـــ ــول: طالمـــ ــل، يقـــ ــى األقـــ ــ ري علـــ ــتوى العســـ ــى المســـ القـــــرار علـــ
ــازات يالجــــــي  اإلســــــرائيليي ولنجــــــازات حمــــــاس إ فــــــإن القتــــــال سيشــــــتد فقــــــ ، وهــــــذه هــــــي  -نجــــ

ــن ين ــــــر علــــــى  ــاس هــــــي مـــ ــيس فقــــــ  حمـــ ا لـــ ــي أيضــــــً ــى المســــــتوى السياســـ ــية الجــــــي  علـــ توصـــ
ــاك الســـــــوريون واإليرانيـــــــون  ــة  ،عمليـــــــات الجـــــــي ، هنـــــ ــألة كرامـــــ ــيس مســـــ إن اإلنجـــــــاز الكبيـــــــر لـــــ

 وطنية هذه حاجة استراتيجية.

 

 واكنار في حقل األش

 احرونوتالكاتبة في الشؤون السياسية في يديعوت  سيما كدمون 
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لقـــــــد  ،\ال ينبغـــــــي أن ي ـــــــون الهجـــــــوم الصـــــــاروخي الليلـــــــة الماضـــــــية علـــــــى غـــــــو  دان مفاجـــــــأة
ســـــقطت صـــــواري  بالفعـــــل علـــــى غـــــو  دان فـــــي الماضـــــي، وكانـــــت هنـــــاك كـــــل األســـــباف التـــــي 

 ومع ذل  ربما ال نكون مستعدين حًقا لهذه الن رة. ،تدعو إلى تصديث تهديدات الجهاد 

ــتبدأ ضــــــغوط وقــــــف إطــــــ ي النــــــار ــدم  ،بعــــــد يــــــوم أو يــــــومين ســــ لــــــيس لــــــدى حمــــــاس ســــــبب لعــــ
ــعر باإل ،الموافقــــــة ــباف ليشــــ ــل األســــ ــديها كــــ ــه راعــــــي لــــ ــت أنــــ ــرائيليين، وأثبــــ ــل إســــ ــد قتــــ رهــــــاي: لقــــ

القــــــــدس، وأطلــــــــث وابــــــــً  ضــــــــخًما علــــــــى غــــــــو  دان وضــــــــرف، وأظهــــــــر تفوقــــــــه فــــــــي الســــــــاحة 
ا حتــــــى اين إلــــــى اشــــــعال النــــــار داخــــــل المــــــدن  الفلســــــطينية، ونجــــــح فــــــي فعــــــل مــــــا فعلــــــه جزئيــــــً

 اإلسرائيلية لقد حقث بالفعل.

ي. االشــــتباكات بــــين العــــرف واليهــــود هنــــاك ســــبب  خــــر إلنهــــاء هــــذه الجولــــة وهــــو يعــــرف الــــداخل
ــ   ــا وراهـــ ــي ع ـــ ــدث أمـــــس فـــ ــا حـــ ــا ومـــ ــد ويافـــ ــي اللـــ ــوره فـــ ــن تصـــ ــذي ال يم ـــ ــة العنـــــف الـــ وخاصـــ
ــاواة ونتعجــــب  ــدم المســ ــي علــــى قــ ــع العربــ ــع العنــــف داخــــل المجتمــ ــأ؟ هــــل نتعامــــل مــ ــاذا نتفاجــ  لمــ
ــف  ــتم وقـــ ــى يـــ ــن يتوقـــــف حتـــ ــم لـــ ــح زخـــ ــى األرجـــ ــذا علـــ ــود؟(، وهـــ ــين العـــــرف واليهـــ ــن العنـــــف بـــ مـــ

 النار في غزة. إط ي

ــى  ــه علـــ ــنفس وقدرتـــ ــب  الـــ ــيس الـــــوزراء لضـــ ــار رئـــ ــى افتقـــ ــه( علـــ ــ وك  يـــ ــدير  المشـــ ــل التقـــ ــع كـــ مـــ
ــذا  ــى هــ ــه علــ ــن يلومــ ــد مــ ــه ال يوجــ ــي أنــ ــدو لــ ــية، يبــ ــالحه السياســ ــة لمصــ ــلحة وطنيــ ــد أي مصــ حشــ
ــتم  ــم يـــ ــي لـــ ــر التـــ ــة التغييـــ ــ  ح ومـــ ــى تفكيـــ ــادي إلـــ ــد تـــ ــيًا وقـــ ــار سياســـ ــه النـــ ــد تخدمـــ ــعيد. قـــ التصـــ

ــ -تشــــ يلها بعــــد  ــعها لكــ ــا فــــي وســ ــا أن نتفــــث علــــى أن حمــــاس فعلــــت كــــل مــ ن هــــذه المــــرة يم ننــ
لتحقيــــــث هــــــذا التصــــــعيد، بمــــــا فــــــي ذلــــــ  إطــــــ ي الصــــــواري  علــــــى القــــــدس ولصــــــدار اإلنــــــذارات 

 التي ال تستطيع إسرائيل قبولها.

نتنيـــــاهو ال يريـــــد تغييـــــر الوضـــــع هـــــو ال يريـــــد احـــــت ل قطـــــاع غـــــزة، وال يريـــــد تقويـــــة أبـــــو مـــــازن 
لكــــن إذا  -وهــــو غيــــر مســــتعد لمعاملــــة غــــزة كدولــــة مــــع ح ومــــة قــــد ال نحبهــــا  والتفــــاوض معــــه،

نتنيــــــاهو يفضــــــل هــــــذا الوضــــــع ألنــــــه ال يــــــدفع  ،لــــــم نصــــــل االتفاقــــــات معــــــه ستســــــتمر المواجهــــــة
ــا كــــــل شــــــهر -لحمــــــاس أي شــــــيء  ــا إليهــــ ــوال التــــــي يحولهــــ ــتثناء األمــــ ــيس  ،باســــ ــال لــــ ــن المــــ لكــــ

ــاهو، وليســــــت أراض  ــن جانــــــب إلـــــى  خــــــر اتفاليـــــات سياســــــية تخلـــــى عنهــــــا نتنيـــ ــب نقلهــــــا مـــ يجـــ
 ومن يدري ماذا بعد.
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ــر ــة التغييـ ــد ح ومـ ــالح نتنيـــاهو وضـ ــي صـ ــزة فـ ــي غـ ــون الحريـــث فـ ــل أن ي ـ ــن المحتمـ ــذا مـ لكـــن  ،لـ
ــة المــــاامرة  ــن أتبــــاع ن ريــ ــون المــــرء مــ ــه يجــــب أن ي ــ ــوم أمــــس إنــ ــدود قــــال يــ ــم نتنيــــاهو اللــ خصــ

 حتى يصدي أن أفعاله أدت إليه.

  

 عيون مغلقة 

 حرونوتأ/ يديعوت  يهوشعيوسي 

 لم يقد ر أحد في يالجي  اإلسرائيليي أن حماس كانت توجهاتها نحو الحرف 

ــواري  أ•   ــتكون بـــــإط ي الصـــ ــه ســـ ــة لـــ ــي  أن الضـــــربة االفتتاحيـــ ــد فـــــي الجـــ ــم يقـــــدر أحـــ ــًا لـــ يضـــ
 على القدس

ــزة  ــي غــ ــاهقة فــ ــاني الشــ ــى المبــ ــوم علــ ــد الهجــ ــتخباري: بعــ ــل االســ ــتمرار الفشــ ــة  ،• واســ ــدرت هيئــ قــ
ــا ــو  دان األركــ ــى غــ ــواري  علــ ــاك إطــــ ي صــ ــي ون هنــ ــه ســ ــة أنــ ــذ فــــي  -ن العامــ ــم تأخــ ــا لــ لكنهــ

 صارو  وبمثل هذا المعدل من اإلط ي. 100االعتبار ان الكمية ستكون أكثر من 

ــذي حــــــدده رئـــــيس األركـــــان   ــدف الطمــــــول الـــ ــن تعزيــــــز  -• حتـــــى الهـــ ــودة الــــــردع، ولكـــ لــــــيس عـــ
 يبدو أن العملية ستستمر لفترة طويلة -الردع  

 .• والشيء المقلث: هذا ال يتجاوز ُعشر قدرات حزف هللا 

المهمــــة التــــي حــــددها رئــــيس األركــــان أ يــــف كوخــــافي لعمليــــة يحــــراس األســــواري ليســــت االكتفــــاء 
 بإعادة الردع، بل تعزيز الردع.

ــية حتــــى اين علــــى أقــــل تقــــدير  -لــــذل    ــائ  غيــــر المرضــ ــالن ر إلــــى النتــ ــع أن  -بــ مــــن المتوقــ
ــب  ــ الية، يجـــ ــة اإلشـــ ــة البدايـــ ــوف، ونقطـــ ــاز المطلـــ ــث اإلنجـــ ــول لتحقيـــ ا أطـــ ــً ــة وقتـــ ــتغري العمليـــ تســـ

 االعتراف بذل ، ستجعل من الصعب تحقيث هذا الهدف الطمول.

جــــــي  اإلســــــرائيليي، فهــــــو لــــــم يقــــــد ر أن فاجــــــأ افتتــــــال الحملــــــة بــــــإط ي النــــــار علــــــى القــــــدس يال
أمــــس  قبـــــل  ،حمــــاس كانــــت وجهتهــــا نحـــــو الحــــرف وبالتأكيــــد لـــــم تكــــن ضــــربة افتتاحيـــــة للقــــدس

بقليـــــــل ، عنـــــــدما هــــــاجم يالجـــــــي  اإلســـــــرائيليي البــــــر  األول فـــــــي غـــــــزة، قـــــــدر  20:00الســــــاعة 
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قــــد مســـاول كبيـــر فـــي هيئـــة األركـــان أنـــه ســـتكون هنـــاك رشـــقة باتجـــاه غـــو  دان ، لكـــن لـــم يعت
صـــــارو  ومعـــــدل إطـــــ ي نـــــار بهـــــذه  100هـــــو وال غيـــــره أن الوابـــــل ســـــيحتوي علـــــى أكثـــــر مـــــن 

الـــــوتيرة، وهـــــذا فشـــــل اســـــتخباري  خـــــر، باإلضـــــافة إلـــــى الـــــذي أشـــــرنا إليـــــه أمـــــس ، ك همـــــا فـــــي 
 تحديد نوايا العدو وبالطبع في تقييم قدراته العملياتية.

ــار  ــ ي نــ ــق  يقابلــــه إطــ ــة لبــــر  يســ ــاس معادلــــة فوريــ ــت حمــ ــردع يإســــرائيلي خلقــ ــل أبيــــب لــ فــــي تــ
عــــن تنفيــــذ خطتهــــا الهجوميــــة، لكــــن هــــذا لــــم يوقــــف الخطــــة الهجوميــــة التــــي انطلقــــت لــــيً . هــــدم 

 المباني يلحث األذى بحركة حماس، وقد تم ذل  في األيام األخيرة من عملية الجرف.

ــاز األمــــن  ــيس جهــ ــان ورئــ ــيس األركــ ــر الجــــي  ورئــ ــة لــــرئيس الــــوزراء ووزيــ فــــي تصــــريحات خاصــ
ــدما قــــال  العــــام، ــة ورفــــع ســــقف التوقعــــات عنــ ــة طويلــ ــا اين علــــى شــــفا حملــ ــح نتنيــــاهو أننــ أوضــ

 إن حماس والجهاد اإلس مي سيدفعان الثمن. ثمنًا باه ًا ودعمهما مهدور.

 500يلقـــــــد هاجمنـــــــا  -رائيليي يعمـــــــل بجـــــــد قـــــــال رئـــــــيس األركـــــــان كوخـــــــافي إن يالجـــــــي  اإلســـــــ
ــابييني ،هــــدف ــن يالنشــــطاء اإلرهــ ــا العشــــرات مــ ــوم  ،الواقــــع صــــعب فــــي غــــزة ،قتلنــ سنواصــــل الهجــ
ــوةي  ــى -بقــ ــتدفع ثمــــن أعلــ ــي غــــزة ســ ــات فــ ــح أن المن مــ ــاز  ،وأوضــ ــيس جهــ ــر رئــ المتحــــدث األخيــ

تفــــــى أنــــــه أحضــــــر إلــــــى المــــــاتمر الصــــــحفي بــــــالقوة اك أاألمــــــن العــــــام نــــــداف أرغمــــــان الــــــذي بــــــد 
المن مـــــة التـــــي تطلـــــث  ،بجملـــــة واحـــــدة: يالتن ـــــيم الـــــذي يهـــــدد المـــــواطنين هـــــذا وضـــــع ال يطـــــاي

 طاي هذا ليس وقت الحدي  ي.يمر ال أعلى يعاصمتهاي في العيد، هذا 

ــرائيلي ــبة يإلســـ ــردع ،بالنســـ ــث الـــ ــة حتـــــى يتحقـــ ــذه المرحلـــ ــي هـــ ــار فـــ ــال لوقـــــف إطـــــ ي النـــ  ،ال مجـــ
ــتوى إن الم ــو المســ ــيون ر يعــ ــال دبلوماســ ــل لهــــم: يال وقــ ــار وقيــ ــالبوا بوقــــف إطــــ ي النــ ــريين طــ صــ

 تتحدثوا إلينا اين. نحن نفرض ثمنا ونعزز قوة الردعي.

ــع الـــــــدولي،  ــذل  المجتمـــــ ــتوى السياســـــــي هـــــــو أن مصـــــــر، وكـــــ ــد المســـــ ــًا عنـــــ ــائد حاليـــــ ــم الســـــ الفهـــــ
ــيس ــاء والخمــــ ــة األربعــــ ــر، ليلــــ ــد الفطــــ ــة عيــــ ــى بدايــــ ــل حتــــ ــة العمــــ ــرائيلي بحريــــ ــمحون يإلســــ  ،سيســــ

ــدر سي ــي  يقــــول مصــ ــد الجــ ــد ان يزيــ ــرائيليي. نريــ ــي  اإلســ ــائ  يالجــ ــى نتــ ــد علــ ــا، نعتمــ ــي: يهنــ اســ
 من حدة الهجمات ي.

 Ynetتتوافــــث هــــذه الكلمــــات مــــع كلمــــات أحــــد كبــــار أعضــــاء مجلــــس الــــوزراء الــــذي قــــال لموقــــع 
كــــــــان ينبغــــــــي أن ي ــــــــون أقــــــــوى بعشــــــــر  -ضــــــــربة االفتتاحيــــــــة  -إن رد يالجــــــــي  اإلســــــــرائيليي 
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: يســــندفع الــــثمن علــــى أي حــــال، فلمــــاذا لــــم نــــرد بطريقــــة توضــــح أن مــــرات ممــــا رأينــــاه. وتســــاءل
ــث  ــث هـــــــو منطـــــ ــى اين المنطـــــ ــ  حتـــــ ــوء الحـــــ ــدس؟ي يلســـــ ــى القـــــ ــار علـــــ ــ ي النـــــ ــذا ثمـــــــن إطـــــ هـــــ

 العروس.ي

وأوضــــــح المصــــــدر السياســــــي أن الكبينيــــــت ســــــمح يللجــــــي  اإلســــــرائيليي بعمليــــــة واســــــعة تشــــــمل 
ــاً اغتيـــــاالت مســـــتهدفة وللحـــــاي أضـــــرار بالبنيـــــة التحتيـــــ أيضـــــاً  كـــــل  ة ومســـــتودعات أســـــلحة وتقريبـــ

، هـــــدف محتمـــــل عـــــدا العمليـــــات البريـــــة، دون العـــــودة إليهـــــا للحصـــــول علـــــى مزيـــــد مـــــن الموافقـــــة
 وقال يليس لديهم أي قيود تقريباي.

ا للتقــــــاري ــً ، فــــــإن المســــــتوى السياســــــي لــــــم يوقــــــف رد يالجــــــي  روتجــــــدر اإلشــــــارة إلــــــى أنــــــه خ فــــ
ــد إطــــــ ي  ــرائيليي بعــــ ــة ا 36اإلســــ ــاروًخا ليلــــ ــين صــــ ــوم االثنــــ ــت يــــ ــد الكبينيــــ ــة، حيــــــ  انعقــــ لجمعــــ

كمـــــا كشـــــفت  ،وكـــــان يللجـــــي  اإلســـــرائيليي حريـــــة التصـــــرف فـــــي الهجـــــوم بـــــين الجمعـــــة والســـــبت 
جهـــــاز األمـــــن العـــــام أيضـــــًا انتقـــــد ضـــــعف اســـــتجابة يالجـــــي   ي أنصـــــحيفة ييـــــديعوت أحرونـــــوت 

ــرائيليي ــب ،اإلســ ــاك ســ ــن هنــ ــم ي ــ ــن لــ ا، لكــ ــً ــافي رًدا قويــ ــين طلــــب كوخــ ــة اإلثنــ ب ح يقــــي فــــي جلســ
لــــــذل ، وباإلضــــــافة إلــــــى ذلــــــ ، كمــــــا اتضــــــح اين، عــــــارض وزيــــــر الجــــــي  غــــــانتس المســــــاول 

 عنه هذه الخطوة.

ــدو  ــا يبــ ــرائيلي علــــى مــ ــا فــــي يإســ ــة أننــ ــو ح يقــ ــتحث التفكيــــر اين هــ ــاجس األساســــي الــــذي يســ الهــ
ــاس  ــد لتكثيـــــــف حمـــــ ــم نتصـــــ ــذل  لـــــ ــمت، لـــــ ــل الصـــــ ــن أجـــــ ــمت مـــــ ــيغة الصـــــ ــدمنون علـــــــى صـــــ مـــــ

ــاه غــــو  دانضــــرباتها،  ا تجــ ــً ــًفا كثيفــ ــا قصــ ــالي تلقينــ ــذكر  ،وبالتــ ــذي نــ ــان الــ ــو الم ــ ــا هــ ــن هنــ ولكــ
ــذا مجــــرد تمــــرين تحضــــيري لحــــرف لبنــــان القادمــــة وأن حمــــاس تملــــ  أقــــل مــــن ُعشــــر   يــــه أن هــ

لــــــذل  يحتــــــا  المــــــرء للوصــــــول إلــــــى النســــــب الصــــــحيحة، وفــــــي أســــــرع وقــــــت  ،قــــــدرة حــــــزف هللا
 مم ن.

 

 ا بماذا تميزت هذه الجولة عمن سبقته

 محمود مرداوي 

ــا بــــين األحــــزاف ولــــم تلــــث إجماعــــا إســــرائيليا كمــــا ️✔ أول معركــــة ُيشــــ   فــــي نوايــــا الحــــرف علنــ
 كانت في السابث.
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 مفاجأة في سوء قراءة موقف يالمقاومةي وتقدير سلوكها. ️✔

 مدى القصف وكثافته. ️✔

  .اختيار أماكن بداية المعركة ورمزيتها القدس ️✔

 شجاعة يالمقاومةي وقدرتها على اتخاذ القرارات الصعبة. ️✔

 إيقاعها.مواكبة المعركة والسيطرة على  ️✔

ــة  ️✔ ــالح رؤيــــ ــح لصــــ ــ ل واضــــ ــية بشــــ ــداف السياســــ ــدم األهــــ ــا يخــــ ــ رية بمــــ ــة العســــ إدارة المعركــــ
 يالمقاومةي.

 ياتهم ولحساسهم بأنهم محميون ولهم ظهر.ثقة الفلسطينيين وارتفاع معنو  ️✔

ــال  ️✔ ــدا عـــــــن االرتجـــــ ــي  بعيـــــ ــبقها يخضـــــــع للتخطـــــ ــا ســـــ ــة ومـــــ ــاء المعركـــــ أداء يالمقاومـــــــةي أثنـــــ
 والعفوية.

ــة المعنويــــــة  ️✔ ــرت علــــــى الحالـــ ــف وشــــــ له واختيـــــار أماكنــــــه وتوزيـــــع دفعاتــــــه أثـــ ــة القصـــ طريقـــ
ــة لــــــدى  ــبت مصــــــدالية عاليـــ ــدتم عــــــدنا ي اكتســـ ــالح يالمقاومــــــة ي يإن عـــ ــور االســــــرائيلي لصـــ الجمهـــ

 والسياسية.وليادته العس رية 

ــاك أداء️✔ ــهيوني وارتبـــ ــور الصـــ ــدى الجمهـــ ــة لـــ ــة المعنويـــ ــتوى الحالـــ ــدني مســـ ــة  تـــ الشـــــرطة وألويـــ
 النخبة المقاتلة على الحدود.

ــة  ️✔ ــبحوا كاإلطفائيـــــ ــان يخـــــــر وأصـــــ ــن م ـــــ ــة والعســـــــ رية والشـــــــرطية مـــــ نقـــــــل القـــــــوات األمنيـــــ
 ها. مح ومون بأداء يالمقاومةي ولدارت

 نوعية الصواري  وكثافتها ومدياتها وقوتها التدميرية. ️✔

ــتقي الـــــــدروس والعبـــــــر  ️✔ ــد أن يالمقاومـــــــةي تســـــ ــبقتها ياكـــــ ــا ســـــ ــة عمـــــ ــذه المواجهـــــ اخـــــــت ف هـــــ
 وتحسن من أدائها.

يالمقاومــــــةي تــــــدير هــــــذه المعركــــــة علــــــى الجبهــــــات كلهــــــا فــــــي إيقــــــاع واحــــــد خــــــادم لرؤيتهــــــا  ️✔
 وسياساتها بب غات عس رية مقتضبة.
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ــي  ️✔ ــاد فـــ ــابات االقتصـــ ــدخل فـــــي حســـ ــةي ويـــ ــه يالمقاومـــ ــا تمتلكـــ ــم مـــ ــد حجـــ ــران تاكـــ ــة النيـــ كثافـــ
 القوة.

المقاومـــــة لـــــم تـــــز  بســـــ ل القـــــنص والكومانـــــدوز البحـــــري وقـــــوات اإلنـــــزال خلـــــف الخطـــــوط  ️✔
 من النخبة ولم تستخدم إال الصواري  وس ل الدروع بش ل رمزي.

ــي  ــتنفذ وتنتهـــــ ــة سُتســـــ ــى أن العمليـــــ ــيون يجمعـــــــون علـــــ ــاف السياســـــ ــ ريون والكتـــــ ــلون العســـــ المراســـــ
لصــــهيوني، شــــ   ب فــــاءة الجــــي  خــــ ل أيــــام، لكنهــــا تركــــت جرحــــا غــــائرا فــــي وعــــي الجمهــــور ا

ــي ليــــــادة  ــداع فــــ ــي ظــــــل إبــــ ــه فــــ ــي ونجاعتــــ ــه ولدارة المســــــتوى السياســــ ــن وقراءاتــــ ــه واألمــــ وتقديراتــــ
ــدة  ــتباك جديــــــ ــد اشــــــ ــن فــــــــرض قواعــــــ ــل المجــــــــاالت مــــــ ــي كــــــ ــةي فــــــ ــن يالمقاومــــــ ــة مــــــ ولدارة المعركــــــ

 واستراتيجيات عمل وفث رؤية واضحة خادمة للشعب الفلسطيني وقضيته.

إن تكونـــــوا تـــــألمون فـــــإنهم يـــــألمون كمـــــا تـــــألمون وترجـــــون مـــــن هللا مـــــا ال   يـــــا أيهـــــا الفلســـــطينيون 
 يرجون 

 واعلموا أن شهدائنا في الجنة وقت هم في النار 

 واعلموا يقينا أنه ال يحدث في مل  هللا إال ما أراد هللا.

 

 على شفا الحرب: حماس فاجأت "اسرائيل" وربما ستدفع الثمن 

 عاموس هرئيل/ هآرتس 

لقـــــد كســـــرت حمـــــاس قواعـــــد اللعبـــــة بـــــإط ي النـــــار علـــــى القـــــدس، وأضـــــافت عمليـــــات اإلطـــــ ي 
ــبًعا فــــي العــــين. بــــاألمس كانــــت هنــــاك تكهنــــات بأنــــه ســــي ون مــــن المم ــــن  إلــــى غــــو  دان إصــ
ــديف حتــــــى الوصــــــول لنهايــــــة الجولــــــة، ولكــــــن بــــــداًل مــــــن ذلــــــ  مــــــن المم ــــــن تجنيــــــد واســــــع  التجـــ

 وكبير ل حتياط.

وابـــــل غيـــــر مســـــبوي مـــــن الصـــــواري  فـــــي منطقـــــة جـــــو   -أحـــــداث الليلـــــة الماضـــــية  الث ثـــــاء( 
ــزة  ــاع غـــ ــة فـــــي قطـــ ــة م ثفـــ ــربات جويـــ ــرف  -دان، وضـــ ــن شـــــفا حـــ ــاس مـــ ــرائيلي وحمـــ ــرف يإســـ تقـــ

جديــــدة. لــــم يســــبث لســــ ان وســــ  الــــب د تجربــــة مثــــل هــــذه التجربــــة، وهــــي معروفــــة جيــــًدا لســــ ان 
ــا يقـــــــرف مـــــــن ســـــــاعة مت -الجنـــــــوف والشـــــــمال  ــواري  مـــــ واصـــــــلة مـــــــن اإلنـــــــذارات وســـــــقوط الصـــــ
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مـــــن المتوقـــــع أن ي ـــــون الضـــــغ  علـــــى الح ومـــــة للـــــرد بقـــــوة  ،والعديـــــد مـــــن عمليـــــات االعتـــــراض 
 هائلة.

 

 تكون ُنقطة نفاذ ُيمرر منها العدو حربه النفسية ُبحسن نية  أالاحرص 

 محمود مرداوي   

، وأعــــــد روايــــــة وجملــــــة مــــــن التصــــــريحات الكابينــــــت لكســــــف الشــــــديد العــــــدو حــــــدد موعــــــدا لعقــــــد 
ــار وستنشـــــرها دون  ــتلتق  هـــــذه األخبـــ ــأن األذن الفلســـــطينية ســـ ــم بـــ ــلين علـــــى علـــ وأوصـــــلها للمراســـ
تمحـــــيص، علمـــــا أنهـــــا تتنـــــاق  مـــــع مـــــا لـــــدينا مـــــن معلومـــــات دليقـــــة ومعلومـــــة، فالعـــــدو يبحـــــ  

ــوم  ــذ اليــــ ــة منــــ ــه يــــــرف  عــــــن التهدئــــ ــي اإلعــــــ م أنــــ ــه ينشــــــر فــــ ــدخل الوســــــطاء، لكنــــ ــاني ويــــ الثــــ
 عروضا ويحدد أزمانًا تصل ألسبوع استمرار العملية

بينمـــــا قبـــــل قليـــــل النـــــاطث العســـــ ري باســـــم الجـــــي  يتمنـــــى علـــــى الجمهـــــور الصـــــهيوني الصـــــبر 
 يومين تحت النار حتى يستكمل الجي  مهماته.

أن تـــــزاحم األحـــــداث  محلليهـــــاذكـــــرت عبـــــر كـــــل  كمـــــا أن القنـــــاة الثانيـــــة التـــــي نقـــــل منهـــــا األخـــــوة
ــية مــــــن  ــال شخصـــ ــري اغتيـــ ــورة يالنصـــ ــول الجــــــي  علـــــى صـــ ــدم حصـــ ــا وعـــ ــن يمنـــــع وقفهـــ ــو مـــ هـــ

 حماس معروفة ولها ظهور عال في وسائل اإلع م.

ــ ريين وال  ــلين ال عســـ ــن المراســـ ــي  وال مـــ ــم الجـــ ــاطث باســـ ــن النـــ ــة ال مـــ ــى الروايـــ ــد أن نتلقـــ ال نريـــ
ف الحالــــــة المعنويــــــة والنفســــــية لشــــــعبنا حتــــــى يعــــــوض مــــــا نصــــــبح نقطــــــة نفــــــاذ ل حــــــت ل لضــــــر 

 وصلت إليه معنويات جمهوره الصهيوني.

  

 في الداخل المحتل  تجدد االشتباكات في الُمدن الُمختلطة

 العبرية  12القناة  

ــرف الفلســــــطينيين  ــتباكات بــــــين العــــ ــد مــــــن االشــــ ــة علــــــى موعــــ ــدث عــــــن أن المــــــدن المختلفــــ تتحــــ
 واليهود  
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ــة  ــدة لمهاجمــــ ــرى عديــــ ــدن أخــــ ــام ومــــ ــت يــــ ــن بيــــ ــباف مــــ ــد شــــ ــة تجنيــــ ــة حملــــ ــذه الليلــــ ــدت هــــ وُرصــــ
 الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ــتوطنين  ــود وقطعــــان المســ ــد وســــمح لليهــ ــوال علــــى اللــ الجــــدير ذكــــره أن العــــدو فــــرض ح ــــر التجــ
ــإحراي ــة  بــــ ــاي  وااللتــــــزام فــــــي سياســــ ــو يطالــــــب بالتعــــ ــد  وهــــ ــطينيين باللــــ محــــــ ت العــــــرف الفلســــ

مــــــن المنــــــازل، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى يســــــمح   مفضــــــوحة(، مــــــن جهــــــة يمنــــــع العــــــرف مــــــن الخــــــرو 
 للصهاينة بحري ممتلكاتهم.

ــتكمال  ــتوعبوا المهمــــــة التــــــي تلقــــــى علــــــى عــــــاتقهم وهــــــو اســــ ــطينيين أن يســــ ــرف الفلســــ ــى العــــ علــــ
ــر وجعــــــل العــــــدو يرفــــــ ــالنصـــ لشــــــروط المقاومــــــة، كمــــــا علــــــى الضــــــفة   ع الرايــــــة البيضــــــاء ويرضـــ

ــاور  المســــــاهمة والمشــــــاركة فــــــي تفتيــــــت قــــــوى العــــــدو وتشــــــتيت قواتــــــه فــــــي كــــــل المفــــــاري والمحــــ
ــة  ــه، المرحلـــــ ــدور عليـــــ ــيء مقـــــ ــأي شـــــ ــة حارقـــــــة بـــــ ــر بزجاجـــــ ــاء حجـــــ ــتوطنات؛ بإلقـــــ ــول المســـــ وحـــــ

ــالية عميقـــــة، فحجـــــر فـــــي هـــــذه الســـــاعات يـــــوازي مـــــدفع،  وزجاجـــــة حارقـــــة حساســـــة والمهمـــــة رســـ
ــا   ــي يحتـــ ــاط التـــ ــو النقـــ ــه نحـــ ــه قواتـــ ــ  ويوجـــ ــدو أن يتماســـ ــد للعـــ ــة، ال نريـــ ــيارة مفخخـــ ــاوي ســـ تســـ

 لتعزيزها والعمل في مواجهة المقاومة فيها.

  

 جهاز الُشرطة في الكيان  انهيار

 حرونوت أيديعوت 

ــاء الكيــــان  ا لكــــرة ثلــــ  كانــــت المعــــارك التــــي انــــدلعت بــــين اليهــــود والعــــرف فــــي جميــــع أنحــ ــً تتويجــ
 بدأت تتدحر  منذ فترة طويلة، تحت رعاية وزير األمن الداخلي ومفوض الشرطة.

 .• اإلهمال المطول في التعامل مع العنف في المجتمع العربي 

 .شخصاً  45• نصب الحواجز على بوابة العامود • كارثة ميرون التي رال ضحيتها  

امـــــام حـــــاف ت المصـــــلين العـــــرف الـــــذين كـــــانوا • أعمـــــال الشـــــغب التـــــي أعقبـــــت إغـــــ ي الطـــــري  
 .في طريقهم إلى الحرم القدسي الشريف

• والمعــــــارك الشرســـــــة بـــــــين العـــــــرف واليهـــــــود فـــــــي جميــــــع أنحـــــــاء الكيـــــــان، مـــــــن يلبســـــــون الـــــــزي 
 .الرسمي عاجزين وبالتالي فقدت الشرطة السيطرة
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ــا وا ــي ع ــ ــانون فــ ــاي القــ ــار  نطــ ــدام خــ ــات اإلعــ ــية لعمليــ ــاهد القاســ ــن المشــ ــم تكــ ــوائي لــ ــل العشــ لقتــ
ــي  ــدن أخـــــرى فـــ ــين اليهـــــود والعـــــرف فـــــي مـــ ــة بـــ ــتباكات العنيفـــ ــا مـــــن االشـــ ــام، وغيرهـــ ــات يـــ فـــــي بـــ

 ، نتيجة عرضية ألعمال شغب بين الشباف.نالكيا

كانــــت فــــي الواقــــع لقطــــة مــــن الفشــــل المســـــتمر للشــــرطة ووزيــــر األمــــن الــــداخلي، وهــــو فشـــــل  -
 بدأ بتجاهل مطول لتصاعد العنف داخل المجتمع العربي.

  

 في هذه الحرب، هناك معركة كبيرة من أجل الوعي

 حرونوت أمن يديعوت  يهوشعيوسي 

ــ ل احترافـــي  ــاس تعمـــل بشـ ــوعي: حمـ ــل الـ ــرة مـــن أجـ ــة كبيـ ــرف، هنـــاك معركـ ــذه الحـ مـــن  -فـــي هـ
 إط ي النار على القدس، الى وابل القذائف على وس  الكيان. 

متعثـــــرة، حتـــــى لـــــو تحســـــنت بـــــاألمس. لكـــــن لـــــم يـــــتم فـــــي يإســـــرائيلي مـــــا زالـــــت العمليـــــة الدعائيـــــة 
لفـــــت انتبـــــاه الجمهـــــور إلـــــى األضـــــرار التـــــي ســـــببها يالجـــــي  اإلســـــرائيليي لغـــــزة، حيـــــ  تـــــم مـــــلء 
الشاشــــــات حتــــــى اين بشــــــ ل أساســــــي بالصــــــواري ، وهــــــذه ظــــــروف صــــــعبة لتحقيــــــث نصــــــر واع 

 والقضية تحتا  إلى تحسين. -

  

 د يدي حماس "إسرائيل" ُتريد تحقيق المزيد من أجل تقيي

ــارا  ــه دمــ ــديعوت احرونــــوت: يغــــزة تواجــ ــمدار بيــــري مــــن يــ ــة مــــع ســ ــعدة فــــي مقابلــ مخيمــــر أبــــو ســ
ــرا  الشــــاهقة،  ــة والقصــــف لكبــ ــو ســــعدة الهجمــــات الجويــ ــدكتور أبــ ــوره • يصــــف الــ ــن تصــ ال يم ــ
ويضــــيف: ينحــــن نتحــــدث فــــي غــــزة عــــن وقــــف إلطــــ ي النــــار، ولكــــن أعتقــــد أن يإســــرائيلي تريــــد 

 تقييد يدي حماسي. تحقيث المزيد من أجل

ســــمدار بيـــــري قالـــــت فـــــي تقريـــــر المقابلـــــة التـــــي نشـــــرت اليـــــوم فـــــي يـــــديعوت:ي قـــــال لـــــي الـــــدكتور 
مخيمـــــر أبـــــو ســـــعدة، رئـــــيس قســـــم العلـــــوم السياســـــية فـــــي جامعـــــة األزهـــــر فـــــي غـــــزة، يلقـــــد مررنـــــا 

أمـــــس، وألول مـــــرة منــــذ الجولـــــة الحاليـــــة، تلقينــــا تحـــــذيرات شـــــديدة ، بيــــوم صـــــعب بشـــــ ل خــــا ي
 ر في الشارع.بعدم السي
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ــة ــة بالمائــــ ــبة مائــــ ــبطين بنســــ ــوا منضــــ ــزة أن ي ونــــ ــ ان غــــ ــن ســــ ــن أن ُيطلــــــب مــــ ــالطبع ال يم ــــ  ،بــــ
 ذهبت بنفسي في جولة تسوي طعام للعائلة.

ــرة أن    ــى األســـ ــل، علـــ ــاء القنابـــ ــى أثنـــــاء إلقـــ ــوم، حتـــ ــل يـــ ــوم رمضـــــان وكـــ ــن نصـــ ــوا، نحـــ يال تنســـ
 تأكلي.

الحقيقة هي التي تحض على   ،ُسكان الشيخ جراح: ال ُنربي أطفالنا على الكراهية
 الكراهية 

ــان عمــــــره  ــذ أن كــــ ــ افي فــــــي نفــــــس المنــــــزل منــــ ــال إســــ ــد الفتــــ ــام  6يعــــــي  عبــــ ــنوات، فــــــي عــــ ســــ
ــة العليـــــا لجلســـــة اإلخـــــ ء إلـــــى تخليـــــف طليـــــف لرجـــــل مثـــــل 1956 ، وقـــــد أدى تأجيـــــل المح مـــ

 أمام المح مة أكثر من اثنتي عشرة مرة في عدة سنوات.

 هآرتس -ترجمة الهدهد 

نهايــــة محادثــــة يــــوم األحــــد مــــع عبــــد الفتــــال إســــ افي فــــي منزلــــه فــــي الشــــي  جــــرال، وردت قــــرف 
ــا ياالســــــرائيليةي جلســــــة اســــــتماع مقــــــررة يــــــوم االثنــــــين حــــــول  أنبــــــاء عــــــن تأجيــــــل المح مــــــة العليــــ
مصــــــير الحــــــي الفلســــــطيني فــــــي القــــــدس الشــــــرلية. كــــــان مــــــن المقــــــرر أن تن ــــــر المح مــــــة فــــــي 

 ة دنيا ضد اإلس افيين وعائ ت أخرى.استئناف على أمر إخ ء صادر عن مح م

اإلســـــ افي تـــــنفس الصـــــعداء عنـــــدما علـــــم أن الجلســـــة الجديـــــدة ســـــتعقد  إنمـــــن المســـــتحيل القـــــول 
ا. يأشــــــعر وكــــــأنني ُحكــــــم علــــــي  باإلعــــــدام لكــــــن اإلعــــــدام يتــــــأخر قلــــــيً .  30فــــــي غضــــــون  يومــــــً

 .اين، تم تأجيلها مرة أخرى، يقال لصحيفة ه رتس. ومع ذل ، أخذ نفسا أعمث

ا، فــــي السادســــة مــــن عمــــره عنــــدما انتقلــــت عــــائ ت عمــــه وعائلتــــه مــــن  71كــــان إســــ افي،  عامــــً
منـــزلهم الماقـــت فـــي البلـــدة القديمــــة إلـــى الحـــي الواقـــع خـــار  األســــوار. يعـــي  فـــي منـــزل الشــــي  

ــذ  ــرال منـــ ــان  65جـــ ــدني. يكـــ ــة عـــ ــى جنـــ ــال إلـــ ــبه باالنتقـــ ــر أشـــ ــان األمـــ ــائً : يكـــ ــذكر قـــ ا. يتـــ ــً عامـــ
أشــــجار الزيتــــون هنــــا، وكــــان هنــــاك مســــاحة. كــــان المنــــزل صــــغيرا لكنــــه كــــان هنــــاك الكثيــــر مــــن 

ــي  فــــــي حفــــــرة  ــا نعــــ ــة، كنــــ ــدة القديمــــ ــابث  -منــــــزال. فــــــي البلــــ ــتخدم فــــــي الســــ ــان يســــ صــــــهري  كــــ
 لتجميع المياه. لم ي ن بها مرحاض أو مياه جارية أو كهرباءي.
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ــام  حــــــي  ، كانــــــت العائلــــــة تعــــــي  فــــــي منــــــزل تملكــــــه فــــــي البقعــــــة، وهــــــو1948قبــــــل حــــــرف عــــ
ــدما انتهــــت  ــن عنــ ــال، ولكــ ــبب القتــ ــة بســ ــدة القديمــ ــى البلــ ــوا إلــ ــوف القــــدس. انتقلــ فلســــطيني فــــي جنــ

 الحرف، لم ُيسمح للعائلة، مثل جميع ال جئين ايخرين، بالعودة إلى ديارهم.

ــورهم، يبحثــــون عــــن  ــس علــــى ظهــ ــ  شــــيء، فقــــ  الم بــ ــدي  وأطفالهمــــا بــ ــال: يرأى أحــــدهم والــ قــ
شــــون فــــي صــــهري  أســــفل المنــــزلي. كنــــا نحمــــل المــــاء فــــي دالء مــــن م ــــان ل قامــــة، وتــــركهم يعي

 المسجد األقصى للغسيل والطب . استخدمنا حماًما عاًما بالقرف من بوابة األسد ي.

االســــــ افي ال يعــــــرف م ــــــان البيــــــت فــــــي البقعــــــة. مــــــات والديــــــه بعــــــد فتــــــرة وجيــــــزة مــــــن احــــــت ل 
رصــــــة، أو لــــــم يرغبــــــوا، فــــــي ، ولــــــم ي ــــــن لــــــديهم ف1967“اســــــرائيلس للقــــــدس الشــــــرلية فــــــي عــــــام 

ــنهم. يمــــــا الفائــــــدة التــــــي كانــــــت ســــــتفعلها لــــــو  ــا مــــــع اليهــــــود الــــــذين عاشــــــوا هنــــــاك بــــــداًل مـــ رؤيتهـــ
 عرفت م ان المنزل وذهبت لرؤيته؟ي سأل. لقد ُأخذ منا، وال ُيسمح لنا بالتحدث عنه ي.

أمـــــره طبيبـــــه بعـــــدم صـــــيام رمضـــــان ألســـــباف صـــــحية. إنـــــه متـــــوتر لدرجـــــة ال تســـــمح لـــــه بتنـــــاول 
ــام قلـــــيً  بســـــبب ا ــا أنـــــه ينـــ ــدم ال يـــــام بـــــذل . كمـــ ــه أمـــــره بعـــ لطعـــــام، لكنـــــه يـــــدخن، رغـــــم أن طبيبـــ

 اإلجهاد.

ــت إدارة األمــــــم  ــعنا ك جــــــ ، دفعــــ ــن وضــــ ــازل عــــ ــل التنــــ ــه يمقابــــ ــده أنــــ ــن والــــ ــ افي مــــ ــرف إســــ عــــ
ــا  ــاء منــــــــازل لنــــــ ــة ببنــــــ ــين، وقامــــــــت وزارة اإلســــــــ ان األردنيــــــ المتحــــــــدة إلغاثــــــــة وتشــــــــغيل ال جئــــــ

ا لنــــا بعــــد ثــــ ث ســــنواتي. ولعــــائ ت الجئــــة أخــــرى  . لقــــد تلقينــــا وعــــوًدا بــــأن تصــــبح المنــــازل ملكــــً
وبـــــين عـــــائ ت ال جئـــــين التـــــي وصـــــلت وفـــــث نفـــــس الترتيبـــــات وتعـــــي  فـــــي الحـــــي، علـــــى حـــــد 
قولـــــه، هنـــــاك أربعـــــة  خـــــرين مـــــن القـــــدس هـــــم الـــــدجاني والحســـــيني والـــــداودي والجـــــاعوني كانـــــت 

 شارع يافا. بجوار مجلس مدينة القدس في 1948بيوتهم قبل عام 

ــأة  ــا فجــ ــ افي: يأخبرونــ ــال إســ ــر. قــ ــد تغيــ ــعهم قــ ــبعينيات، أدركــــت األســــرة أن وضــ بالفعــــل فــــي الســ
ــة  ــى درايـــ ــرف علـــ ــامون عـــ ــاك محـــ ــن هنـــ ــم ي ـــ ــت، لـــ ــ  الوقـــ ــي ذلـــ ــودي. فـــ ــة لليهـــ أن األرض مملوكـــ

ــانون اإل ــذل  عي  بالقــ ــرائيلي، لــ ــد ســ ــه جيــ ــا إنــ ــل لنــ ا قيــ ــً ا يهوديــ ــً ــائ ت محاميــ ــل  ،نــــت العــ ــه توصــ لكنــ
دون علمنــــــا أو موافقتنــــــا مــــــع الماسســــــتين اليهــــــوديتين  اللتــــــين أُعلــــــن أنهمــــــا مــــــ ك  إلــــــى اتفــــــاي

ــين وهــــــم المــــــ ك ــا مســــــتأجرين محميـــ ــري، كمــــــا لــــــو كنـــ ــرن التاســــــع عشـــ ــي أواخــــــر القـــ  ،األرض فـــ
ــام  ــي عـــ ــرد فـــ ــة الكـــ ــارتي فوزيـــ ــردوا جـــ ــازل وطـــ ــادرة المنـــ ــالبوا بمغـــ ــدما طـــ ــدأت 2008فقـــــ  عنـــ ، بـــ
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ا  13فـــــــي ظـــــــل هـــــــذا ال ـــــــل طيلـــــــة الــــــــ  أفهـــــــم أن خطـــــــر اإلخـــــــ ء ح يقـــــــي. كنـــــــا نعـــــــي  عامـــــــً
 الماضية ي.

أشـــــــخا  يعيشــــــون فـــــــي المنـــــــزل تــــــوفي والـــــــدا إســـــــ افي،  10، كــــــان هنـــــــاك 1956فــــــي عـــــــام 
ــده  ــل والـــ ــارة، مثـــ ــة بالتجـــ ــانع األحذيـــ ــ افي، صـــ ــث إال إســـ ــم يبـــ ــه، ولـــ ــر وأخواتـــ ــوه األكبـــ ــل أخـــ وانتقـــ

وزوجتـــــه ســـــلوى.  فـــــردًا فـــــي المنـــــزل، ثـــــ ث عـــــائ ت نـــــواة: إســـــ افي 14وشـــــ يقه. يعـــــي  اليـــــوم 
ــائ تهم ــع عـــــ ــزوجين مـــــ ــه المتـــــ ــزو  وولديـــــ ــر المتـــــ ــغر غيـــــ ــا األصـــــ ــار   ،ابنهمـــــ ــة خـــــ ــي الحديقـــــ يفـــــ

ــ ــجار الزيتــــون والكليمنتيــ ــة أشــ ــم  االمنــــزل، قمــــت بزراعــ ــنين تــ ــر الســ ــيمون علــــى مــ والليمــــون والبرســ
 ،ياين، بــــدأنا فــــي تســــمية األشــــجار باســــم أحفادنــــا ،تســــمية كــــل شــــجرة باســــم أحــــد أطفالنــــا الســــتة

فــــــي بعــــــ  األحيــــــان  ،األحفــــــاد فــــــي خــــــوف دائــــــم مــــــن احتمــــــال طردنــــــا فــــــي أي وقــــــت يعــــــي  
ا مــــن أنهــــم عنـــدما يعــــودون إلــــى المنــــزل، لــــن يتم نــــوا مــــن  يرفضـــون الــــذهاف إلــــى المدرســــة خوفــــً

ــازلهم ــدتهم  ،العـــــــودة إلـــــــى منـــــ ــو الحـــــــال اين، يبقـــــــون عنـــــــد جـــــ فـــــــي بعـــــــ  األحيـــــــان، كمـــــــا هـــــ
 ألمهاتهم للهروف من التوتر ي.

ــدر  ــام ويقــ ــذ عــ ــه منــ ــ افي أنــ ــة مــــن  2009االســ ــام المح مــ ــل أمــ ــى  15مثــ ــل  20إلــ ــد كــ مــــرة. بعــ
 جلسة، مات شيء في قلبه.

وأوضــــــح: يعنــــــدما يعلمــــــون أن  ،ي إنــــــه قلــــــث علــــــى أحفــــــاده قــــــال: يلقــــــد دمــــــرت العــــــائ ت نفســــــياً 
ــدون  ــإنهم يعتقــ ــال فــ ــة الحــ ــروهين، وبطبيعــ ــال م ــ ــة الحــ ــبحون بطبيعــ ــردهم، يصــ ا لطــ ــً هنــــاك خططــ

ــ ــع اليهـــ ــى أن جميـــ ــأتون إلـــ ــذين يـــ ــود، الـــ ــطاء اليهـــ ــل النشـــ ــ  بفضـــ ــو ي. يفقـــ ــداء، لصـــ ــم أعـــ ود هـــ
هنــــا كــــل أســـــبوع ل حتجــــا  علـــــى عمليــــات اإلخـــــ ء، هــــل يعرفـــــون أن لــــيس كـــــل اليهــــود علـــــى 
ــا علـــــى  ــا وأحفادنـــ ــد الشـــــعب اليهـــــودي. نحـــــن ال نربـــــي أبناءنـــ ــنا ضـــ ــم لســـ هـــــذا النحـــــو. اشـــــرل لهـــ

 ي. الكرا ية. إنها الح يقة التي تشجع على الكرا ية

شــــهد المنـــــزالن الموجـــــودان علـــــى جـــــانبي منـــــزل اإلســـــ افي بالفعـــــل إخـــــ ء الســـــ ان الفلســـــطينيين 
ــطة مــــــوقعين  ــة بواســـ ــية فيهــــــا اين، محميـــ ــة أرثوذكســـ ــرة طويلـــــة. تعــــــي  عـــــائ ت يهوديـــ ــذ فتـــ منـــ
ــن  ــا إذا كــــــان أي مــــ ــاال عمــــ ــى ســــ ــة علــــ ــل اإلجابــــ ــوان قبــــ ــع ثــــ ــ افي لبضــــ ــا  اســــ ــة. يحتــــ للحراســــ

 هتمام ودي به أو بأسرته.جيرانه اليهود قد أبدى أي ا 
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ــأتي  ــتمرار. تــــــ ــلون باســــــ ــتأجرون اليهــــــــود يصــــــ ــدي قبــــــــل أن يوضــــــــح: يالمســــــ ــا واحــــــ أجــــــــاف: يربمــــــ
العـــــائ ت لمـــــدة عـــــام أو عـــــامين، وربمـــــا ث ثـــــة، تغنـــــي يأنـــــا “اســـــرائيلس شـــــايي، وتحصـــــل علـــــى 

 كل المعدات التي تحتاجها، وتم اإلشادة بها كرواد ثم غادرت ي.

 

 المرحلة التالية في غزة 

 ليكس فيشمان/ يديعوت احرونوت ا

اين عليهـــــــا أن تقـــــــرر  ،وجهـــــــت يإســـــــرائيلي بالفعـــــــل بعـــــــ  الضـــــــربات الشـــــــديدة علـــــــى حمـــــــاس
 كيلية المضي قدما

مرحلـــــة الضـــــربة الجويـــــة التـــــي تقـــــوم بهـــــا ياســـــرائيلي علـــــى غـــــزة ترهـــــث نفســـــها. مجلـــــس الـــــوزراء 
ــا،يــــن نــــذهب مــــن وهيئــــة األركــــان وجــــدوا أنفســــهم الليلــــة الماضــــية عنــــد مفتــــري طــــري: إلــــى أ  هنــ

نتنيـــــاهو  -إنـــــه مســــتحيل أمــــام أعـــــين خريجــــي يالجــــرفي  -أوقفــــوا القتــــال فـــــي المرحلــــة الحاليــــة 
يقفـــــون أمـــــام الطقـــــوس البائســـــة والمألوفـــــة: حمـــــاس تطلـــــب وقـــــف إطـــــ ي  -وغـــــانتس وكوخـــــافي 

النــــــار، ويــــــتم توليــــــع اتفــــــاي مفصــــــل، ويخــــــر  يحيــــــى الســــــنوار مــــــن تحــــــت األنقــــــاض، ويــــــنف  
ــماوي، يا ــار ســ ــن انتصــ ــار، ويعلــ ــرائيلي الغبــ ــيد. ي إســ ــد الصــ ــابر وتجديــ ــتح المعــ ــذهب لفــ ــرائيلي تــ ســ

تعمــــل أيضــــا فــــي جميــــع أنحــــاء العــــالم بحثــــا عــــن مــــانحين إلعــــادة تأهيــــل غــــزة. لقــــد ذهبنــــا إلــــى 
 هذا الفيلم من قبل. من المحتمل أال يقع الث ثي األعلى في هذا الف  مرة أخرى.

لـــــــى ال يـــــــادة السياســـــــية مـــــــن أجـــــــل الحفـــــــا  علـــــــى الـــــــزخم ومواصـــــــلة القتـــــــال الفعـــــــال، يجـــــــب ع
لـــــن  -والعســـــ رية تحديـــــد اإلنجـــــاز المطلـــــوف بالضـــــب . تحميـــــل حمـــــاس الـــــثمن البـــــاه  بحيـــــ  

ــرؤ علــــــى إطــــــ ي النــــــار علــــــى القــــــدس فـــــي المســــــتقبل. اين يجــــــب أن يتقــــــرر مــــــا إذا كــــــان  تجـــ
ــل االســــــتمرار فــــــي إرهــــــاي  ــن أجــــ ــودة مــــ ــث المعــــــايير الموجــــ ــوم وفــــ ــب االســــــتمرار فــــــي الهجــــ يجــــ

ــعيد أ ــتهدف وكــــذل  حمــــاس أو التصــ ــ  المســ ــال هــــو زيــــادة البنــ ــارات، علــــى ســــبيل المثــ ــد الخيــ حــ
ضــــــرف ماسســــــاته الحاكمــــــة. مــــــن م تــــــب الســــــنوار إلــــــى الم اتــــــب الح وميــــــة ومراكــــــز الشــــــرطة 

 في غزة. القرار في ياسرائيلي يتجه نحو النسخة الموسعة.

ــث نصــــــر واعــــــي  ــن ال يم ــــــن تحقيـــ ــرائيل تــــــدخل اين مرحلـــــة حــــــرف مـــــع وعــــــي النصــــــر. لكـــ إســـ
 ما استمر وابل النيران من غزة بالمعدل الحالي.طال
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ــيبدأ الضــــــغ  الــــــدولي ــتكون غــــــزة بــــــ  كهربــــــاء وســــ ــبوع ســــ ــة األســــ ــيبدأ  ،بحلــــــول نهايــــ ــدها ســــ عنــــ
 االختبار الح يقي للمستوى السياسي: االنحناء أو االستمرار.

  

الشظية التي اخترقت المكان الُمحصن في سديروت كانت تسير في مسار 
 ستي نادربالي

 الموج بن زكري/ هآرتس

ــذي  ــال والــ ــدو أ يغــ ــه إيــ ــل  يــ ــذي ُقتــ ــادث الــ ــي الحــ ا فــ ــً ا أوليــ ــً ــة تح يقــ ــة الداخليــ ــادة الجبهــ نشــــرت ليــ
 كان في م ان محمي مع أسرته.

ــ ايا الصــــارو  التــــي تســــببت فــــي مقتــــل  ــة أن شــ ــادة الجبهــــة الداخليــ ي شــــف التحقيــــث األولــــي ل يــ
ــار  ــي مســ ــقطت فــ ــديروت، ســ ــي ســ ــتوطن فــ ــتي مســ ــار الباليســ ــبب المســ ــداي. تســ ــادر جــ ــتي ينــ باليســ

تـــم أخـــذ الصــــليحة  -التـــي تــــم تعريفهـــا علـــى أنهـــا ينقطـــة ضــــعف الملجـــأي  -فـــي تحطـــم النافـــذة 
 الحديدية للنافذة للفحص لتحديد ما إذا كانت تفي بالمعيار.

ــ ية  ــاور اخترقــــت شــ ــارو  مبنــــى مجــ ــاف الصــ ــدما أصــ ــة عنــ ــتوطن، فــــي مركــــز الحمايــ ــان المســ كــ
و  نافــــذة الملجـــــأ حيــــ  كـــــان ي ــــيم أفـــــراد األســــرة وأصـــــابت العديــــد مـــــنهم. وأصـــــيبت مــــن الصـــــار 

شــــــ يقة المســــــتوطن كمــــــا أصــــــيبت والــــــده الــــــذي ي بــــــع االن فــــــي المستشــــــفى فــــــي حالــــــة حرجــــــة. 
ــعيد.  ــة التصـــ ــذ بدايـــ ــدي منـــ ــتة اشـــــخا  وجنـــ ــرائيلي حتـــــى االن ســـ ــي ياســـ ــل فـــ ــهد وقتـــ  83 واستشـــ

 طف . 17فلسطينيا حتى اين، من بينهم 

ــين  ــاكني المبنيــــ ــ ء ســــ ــم إجــــ ــدمار، وتــــ ــع الــــ ــيمة بموقــــ ــرار جســــ ــذي  -ولحقــــــت أضــــ ــخص الــــ الشــــ
ــرة  ــيب مباشــ ــى  -أصــ ــو إلــ ــد عــــدت للتــ ــ رتسي: يلقــ ــران لصــــحيفة يهــ ــد الجيــ ــال أحــ ــازلهم. قــ مــــن منــ

 المنزل وبدأ اإلنذار. هرعت إلى م ان محمي مع العائلة وفجأة وقع انفجار قوي.

 

 ه إنهاء القتال في غزة "الجيش االسرائيلي" يستعد أن ُيطلب من 
ــي  ــال فـ ــن القتـ ــرائيلي" مـ ــع "اإلسـ ــر للُمجتمـ ــدُا أكبـ ــكل تهديـ ــي ُتشـ ــة التـ ــدن الُمحتلـ ــل المـ ــتباكات داخـ بســـبب االشـ

 غزة
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 يانيف كوبوفيتز/ هآرتس

تنــــوي الماسســــة الدفاعيــــة زيــــادة معــــدل االعتــــداءات فــــي قطــــاع غــــزة مــــن أجــــل تحقيــــث إنجــــازات 
رفضــــت يإســــرائيلي مقترحــــات إجــــراء  اين،مهمــــة ضــــد حمــــاس مــــع اقتــــراف نهايــــة الجولــــة حتــــى 

ــتوى السياســــــي لــــــن  ــة أن المســــ ــة الدفاعيــــ ــة، تقــــــدر الماسســــ ــداث الليلــــ ــد أحــــ محادثــــــات، لكــــــن بعــــ
 ي ون قادرًا على تأجيلها.

ــتع ــاء القتــــــال فــــــي يســـ ــتوى السياســــــي إنهـــ ــب منــــــه المســـ ــرائيليي الحتمــــــال ان يطلـــ د يالجــــــي  اإلســـ
ــن  ا مــ ــً ــب د وخوفــ ــاء الــ ــع أنحــ ــة فــــي جميــ ــتباكات العنيفــ ــبب االشــ ــن بســ ــرع وقــــت مم ــ ــي أســ غــــزة فــ

 فقدان السيطرة على األمن الداخلي في يإسرائيلي.

ــى أن االشــــتباكات الل ــد التفــــاهم علــ ــة األمنيــــة، يتزايــ ــى رأس الماسســ ــرف واليهــــود علــ يلــــة بــــين العــ
ــع  ــر للمجتمـــ ــًدا أكبـــ ــ ل تهديـــ ــا، تشـــ ــام وع ـــ ــات يـــ ــد وبـــ ــ  اللـــ ــي ذلـــ ــا فـــ ــدن، بمـــ ــن المـــ ــدد مـــ ــي عـــ فـــ
ــاء(،  اإلســـــرائيلي مـــــن القتـــــال فـــــي غـــــزة. فـــــي تقييمـــــات الوضـــــع التـــــي جـــــرت ليلـــــة أمـــــس  األربعـــ
عـــــــزز جهـــــــاز الـــــــدفاع تقييمـــــــه بـــــــأن القتـــــــال ال يم ـــــــن أن يســـــــتمر لفتـــــــرة طويلـــــــة علـــــــى خلليـــــــة 

 تالي سيعمل في األيام المقبلة على تحقيث إنجازات مهمة لحركة حماس. الوضع، وبال

حتـــــى اين رفضـــــت إســـــرائيل مقترحـــــات مـــــن مصـــــادر مختلفـــــة إلجـــــراء محادثـــــات غيـــــر مباشـــــرة 
ــة أن  ــة الدفاعيــــ ــدر الماسســــ ــداث الليــــــل، تقــــ ــد أحــــ ــاس، لكــــــن بعــــ ــع حمــــ ــار مــــ لوقــــــف إطــــــ ي النــــ

 ترة أطول.المستوى السياسي لن ي ون قادًرا على تأجيل ذل  لف

وقالـــــــت الماسســـــــة الدفاعيـــــــة فـــــــي نقاشـــــــات الليلـــــــة إن الهجمـــــــات المتعـــــــددة لســـــــ ل الجـــــــو فـــــــي 
ــوا بالفعــــل  ــم نجحــ ــيم، وأنهــ ــية للتن ــ ــة العســــ رية والسياســ ــة التحتيــ ــدة بالبنيــ قطــــاع غــــزة أضــــرت بشــ
ــعى  ــي األيـــــام المقبلـــــة، يســـ ــن فـــ ــة إيتـــــان. لكـــ ــذ عمليـــ ــت منـــ ــردع التـــــي ت كلـــ ــوة الـــ ــتعادة قـــ ــي اســـ فـــ

دة معــــــدل الهجمــــــات المســــــتهدفة التــــــي حــــــددها فــــــي بدايــــــة الجولــــــة مــــــن أجــــــل الجــــــي  إلــــــى زيــــــا
ا أطــــــــول  ــً ــتغري األمــــــــر وقتــــــ ــدراتها، بحيــــــــ  يســــــ إضــــــــعاف حمــــــــاس وللحــــــــاي ضــــــــرر كبيــــــــر بقــــــ

ألن  ،لترميمهـــــــا. فـــــــي الوقـــــــت نفســـــــه، تـــــــدرك الماسســـــــة الدفاعيـــــــة أن هـــــــذه مخـــــــاطرة محســـــــوبة
رة ثلجيــــــة يصــــــعب زيــــــادة معــــــدل الهجمــــــات قــــــد يــــــادي فــــــي الواقــــــع إلــــــى التصــــــعيد وتشــــــ يل كــــــ

 إيقافها.



 

98 

 

ــا  ــاس بمــ ــة حمــ ــاي األذى بحركــ ــين إلحــ ــوازن بــ ــاد التــ ــي  اين إيجــ ــاول الجــ ــ ، يحــ ــى ذلــ ــافة إلــ إضــ
ــى اإلطاحــــة بح مهــــا فــــي غــــزة.  ــد تــــادي إلــ ــا قــ ــربة قاتلــــة لهــ ــعافها وضــ ــى ردعهــــا ولضــ ــادي إلــ يــ

ــع ــذا الوضــ ــل هــ ــى مثــ ــتوى السياســــي يخشــ ــأن المســ ــم بــ ــى الفهــ ــي علــ ــذا مبنــ ــل  يــــاف  ،وهــ فــــي ظــ
 ناصر أخرى يم ن أن تعيد الن ام إلى قطاع غزة بعد انتهاء القتال.من مة أو ع

  

 هل من الُممكن تنفيذ عملية عسكرية برية؟ 

ــة  ُرصــــد تقــــدم بضــــعة أمتــــار لعــــدد مــــن الــــدبابات فــــي جنــــوف القطــــاع والحــــدي  عــــن عمليــــة بريــ
ال يثبتـــــه الواقـــــع مـــــن المعطيـــــات وال يـــــدخل فـــــي أجنـــــدة وحســـــابات الح ومـــــة فـــــي هـــــذه المعركـــــة 

هــــداف سياســــية ويعــــود ذلــــ  أالتــــي لــــم تخططهــــا وهــــي تنفــــذ مجهــــودات عســــ رية غيــــر مرتبطــــة ب
 عليها.لمبادأة المقاومة وفرض أجندتها 

هـــــذا تحـــــرك يـــــدخل فـــــي إطـــــار اعتبـــــارات أخـــــرى لهـــــا ع قـــــة بـــــالحرف النفســـــية وأوراي تفاوضـــــية 
 ليس إال.او تكتي ية عملياتية، 

ــة وال  ــع المقاومـــ ــة مـــ ــة المجربـــ ــع التجربـــ ــن واقـــ ــ ريًا مـــ ــيًا وعســـ ــدًا سياســـ ــة جـــ ــة م لفـــ ــة البريـــ فالعمليـــ
ــا يم ــــن ان يقــــدم عليهــــا العــــدو فــــي ظــــل مــــا يجــــري فــــي طمــــرة كفــــر قاســــم  حيفــــا اللــــد الرملــــة يافــ

ــماالً أو  ــل شــــ ــن الجليــــ ــرة مــــ ــارة وعرعــــ ــم وعــــ ــاً  م الفحــــ ــى النقــــــب جنوبــــ ــدس حتــــ ــذل  القــــ ــاف لــــ ، يضــــ
والضــــــفة الغربيــــــة والبيئــــــة السياســــــية وزخــــــم التــــــدخ ت الدوليــــــة، فكــــــل العوامــــــل ال تخــــــدم تحــــــوال 

 سرائيلي في عملية برية.استراتيجيا من الجي  اإل

يًا ضــــــمن المعطيــــــات وصــــــعوبة سياســــــيًا، يضــــــاف هــــــذا القــــــرار يقتــــــرف مــــــن المســــــتحيل عســــــ ر 
ــا  ــ   بنوايــــ ــ كت وال زالــــــت تشــــ ــة والتــــــي شــــ ــى العمليــــ ــة علــــ ــر المجمعــــ ــة غيــــ ــارات الداخليــــ ل عتبــــ
تهم بــــــأن بدايــــــة  نتنيــــــاهو المرتبطــــــة بتشــــــ يل الح ومــــــة مــــــن قبــــــل أحــــــزاف تغييــــــر نتنيــــــاهو، إذ يــــــُ

مـــــن اتخـــــاذ قـــــرار  التصـــــعيد جـــــاء للتـــــأثير علـــــى رأي العـــــرف واليمـــــين الصـــــهيوني لعـــــدم تم يـــــنهم
الشـــــراكة الصـــــعب أصـــــ  بـــــدون المشـــــاهد التـــــي واكبـــــت العمليـــــة العســـــ رية فـــــي عمـــــوم فلســـــطين 

 وال سيما الداخل المحتل.
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العـــــــدو فـــــــي حالـــــــة الطبيعـــــــة فـــــــي العمليـــــــات العســـــــ رية الواســـــــعة ال يباشـــــــر بهـــــــا بـــــــدون اعـــــــداد 
ومعـــــــدات  الجمهــــــور االســــــرائيلي لهـــــــا نفســــــيا ومعنويــــــا مـــــــع اســــــتدعاء ل حتيــــــاط، ونقـــــــل قــــــوات 

 جندي. 100000تتناسب مع احتياجاتها، بما ال يقل عن قوام 

 

ــرا  ــذ ســ ــدود اال إذا ُنفــ ــ ري محــ ــل بــــري عســ ــن لعمــ ــزة ال يم ــ ــي غــ ــة فــ ــة الميدانيــ ــة البيئــ وفــــث طبيعــ
وبشــــــ ل خــــــاطف، امــــــا عمــــــل مشــــــهود وزمنيــــــا ممتــــــد يتحــــــول لعمليــــــة واســــــعة يصــــــعب التعامــــــل 

 ياها.إلتزم بها وال المقاومة تمنحه معها بدون تكاليف ومواعيد ال يضبطها ف  هو ي

 

 على األقل - مليون شيكل  540أيام من التصعيد ُتكلف االقتصاد  3

 /12القناة  

ــة  ــادة الجبهــ ــام العمــــل الجزئيــــة فقــــ  حســــب توجيهــــات ليــ ــة أيــ ــاد الصــــناعيين يوضــــح أن تكلفــ اتحــ
ــرة  ــوي  عـــــن األضـــــرار المباشـــ ــاف إلـــــى ذلـــــ  التعـــ ــين. يضـــ ــى مئـــــات الم يـــ ــة تصـــــل إلـــ الداخليـــ

 والتي ستصل إلى عشرات الم يين على األقل الصواري ،من إط ي 

ر التــــــي لحقــــــت باالقتصــــــاد مــــــن ايــــــام اعلنــــــت نقابــــــة الصــــــناعيين اليــــــوم  الخمــــــيس( ان االضــــــرا
ــعيد االخيــــرة والتــــي تصــــل الــــى  ــدير دائــــرة االقتصــــاد فــــي  540التصــ مليــــون شــــي ل، بحســــب تقــ

ــرة  ــرار غيــــر المباشــ ــيس علــــى األضــ ــة، ولــ ــام العمــــل الجزئيــ ــدير فقــــ  علــــى أيــ ــد التقــ ــة. يعتمــ النقابــ
ــ ــن التعــــوي  الــــذي ســ ــم إلــــى ثمــ ــغ سينضــ ــذا المبلــ ــانع. هــ ــت بالمصــ تدفعه أو األضــــرار التــــي لحقــ

الدولــــة لضـــــحايا التصـــــعيد، والــــذي سيصـــــل بحســـــب مصـــــلحة الضــــرائب إلـــــى عشـــــرات الم يـــــين 
 على األقل.

ــة  ــادية التراكميــ ــرار االقتصــ ــن عين أن األضــ ــاد المصــ ــي اتحــ ــاد فــ ــم االقتصــ ــراه قســ ــل أجــ ــر تحليــ أظهــ
ــو  ــدر بنحـــ ــه تقـــ ــاد بأكملـــ ــية ل قتصـــ ــة الماضـــ ــام الث ثـــ ــاط  540لكيـــ ــة النشـــ ــي ل، نتيجـــ ــون شـــ مليـــ

 الجزئي لكعمال والمنش ت الصناعية وفًقا للجبهة الداخلية. ولرشادات ال يادة.

ــب توجيهـــــــات  مـــــــايو، لـــــــم ي ـــــــن هنـــــــاك عمـــــــل بـــــــدوام كامـــــــل فـــــــي المـــــــديريات  13-11وبحســـــ
٪ مــــــن المشــــــتغلين فــــــي المنطقـــــــة 35الجنوبيــــــة والوســــــطى، وخلــــــص التقســــــيم إلـــــــى أن حــــــوالي 
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ــو  ــى جانـــــب حـــ ــل، إلـــ ــن العمـــ ــين عـــ ــانوا متغيبـــ ــة كـــ ــة 10الي الجنوبيـــ ــي المنطقـــ ــاملين فـــ ــن العـــ ٪ مـــ
كمـــــــا هـــــــو مـــــــذكور ال يأخـــــــذ فـــــــي  هـــــــذا التقـــــــدير ،الجنوبيـــــــة. والعمـــــــال فـــــــي المنطقـــــــة الوســـــــطى

ــث  ــي تلحــــــ ــرار التــــــ ــانع، واألضــــــ ــرة للمصــــــ ــرار المباشــــــ ــن األضــــــ ــة مــــــ ــرار الماليــــــ ــار األضــــــ االعتبــــــ
ــار ، وللغــــاء ــي الخــ ــ ء فــ ــمعة مــــع العمــ ــل اإلضــــرار بالســ ــرة مثــ ــر المباشــ ــرار غيــ ــة واألضــ  بالربحيــ

 المعام ت وعدم االمتثال للجداول الزمنية وغير ذل .

ــة  بــــــاألمس ألقــــــى رئــــــيس جمعيــــــة المصــــــن عين الــــــدكتور رون تــــــومر كلمــــــة يطالــــــب وزيــــــر الماليــــ
بصــــياغة فوريــــة لترتيــــب يســــمح ألصــــحاف العمــــل بــــدفع األجــــور فــــي جولــــة القتــــال الحاليــــة. فــــي 

ــر الموظــــف المتغ ــدفع أجــ ــي بــ ــد ترتيــــب يقضــ ــالي، ال يوجــ ــل الوقــــت الحــ ــل مــــن أجــ يــــب عــــن العمــ
 حماية أطفاله أو وفًقا إلرشادات ليادة الجبهة الداخلية.

باإلضــــافة إلــــى الــــدفع أليــــام العمــــل، تعمــــل مصــــلحة الضــــرائب بالفعــــل بجــــد فــــي إطــــار صــــندوي 
التعويضـــــــات للــــــــدفع للضــــــــحايا المباشـــــــرين للتصــــــــعيد. فــــــــي هـــــــذا الوقــــــــت، مــــــــن المعــــــــروف أن 

بالتأكيـــــد إلــــى عشـــــرات الم يــــين مـــــن الشـــــواقل، الضــــرر النـــــات  عــــن التصـــــعيد الحــــالي سيصـــــل 
كتعــــــوي  عــــــن الضــــــرر المباشــــــر، لكــــــن الســــــعر قــــــد ي ــــــون أعلــــــى، اعتمــــــاًدا علــــــى عــــــدد أيــــــام 

ــدة االضــــــــرار ــارير عــــــــن  .التصــــــــعيد وشــــــ ــندوي التعويضــــــــات تقــــــ  2000حتــــــــى اين تلقــــــــى صــــــ
ــالجرف،  -ضـــــرر فـــــي الممتلكـــــات  ــة بـــ ــة إلـــــى تـــــدمير كامـــــل للمبـــــاني. مقارنـــ مـــــن أضـــــرار طليفـــ

 مليون شي ل عن األضرار المباشرة. 200مصلحة الضرائب تعويضات ب يمة دفعت  

ــر  ــاليف غيــــ ــذه التكــــ ــم هــــ ــها. مع ــــ ــ رية نفســــ ــات العســــ ــة العمليــــ ــي تكلفــــ ــال هــــ ــرى للقتــــ ــة أخــــ تكلفــــ
م شـــــــوفة للجمهـــــــور ولكـــــــن هنـــــــاك ســـــــعر واحـــــــد معـــــــروف وهـــــــو ســـــــعر ال بـــــــة الحديديـــــــة. كـــــــل 

ــه ي لــــــــف  ــتم إط قــــــ ــي ل، وحتــــــــى اين  50،000صــــــــارو  معتــــــــرض يــــــ ــل أن شــــــ مــــــــن المحتمــــــ
 العديد من هذه الصواري ، إن لم ي ن المئات، قد تم إط قها.
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جنود ومستوطنين نتيجة االستهدافات االخيرة من   7قتل حتى اللحظة 
 قطاع غزة

 االفتقار إلى إستراتيجية لدى صانعي القرار ُتغذي حلقة العداء

 12مانويل تراختنبرج/ القناة 

ــادي فــــي  ــال الفــــراغ ال يــ ــي أتــ ــور ك عــــب رئيســ ــد وال هــ ــ ء القواعــ ــة إلمــ ــرائيلي لحمــــاس فرصــ يإســ
 في المنطقة، فوجئنا بحجم األحداث وشدتها، من قطاع غزة والمدن المختلطة.

تمــــر دولــــة يإســــرائيلي فــــي هــــذه األيــــام الصـــــعبة بمــــزي  غيــــر مســــبوي مــــن حــــدث أمنــــي مـــــالم، 
داخـــــل المـــــدن المختلطـــــة وأزمـــــة سياســـــية وح ميـــــة مســـــتمرة، واشـــــتباكات عنيفـــــة واســـــعة النطـــــاي 

التــــــي تنتشــــــر فــــــي كــــــل م ــــــان. لقــــــد فوجئنــــــا بحجــــــم األحــــــداث وشــــــدتها، لقــــــد صــــــدمنا الـــــــذين 
ا  ــً يهــــــاجمون، واين نتســــــاءل إلــــــى أيــــــن ســــــيقود كــــــل هــــــذا. ال شــــــ  فــــــي أن التقــــــويم قــــــدم مزيجــــ

ــانبين  ــديدة لكــــ  الجــ ــاعر الشــ ــأن  -متفجــــًرا مــــن المشــ ــي  بشــ ــوم القــــدس والقــــرار الوشــ ــان ويــ رمضــ
 ي الشي  جرال وغير ذل .العقارات ف

ــ   ــد وفـــ ــدة لقـــ ــة المعقـــ ــة الح ومـــــة االنتقاليـــــة والعمليـــ ــين نهايـــ ــدنا بـــ ــأ عنـــ ــادي الـــــذي نشـــ ر الفـــــراغ ال يـــ
لتشــــــ يل ح ومــــــة أخـــــــرى، فرصــــــة ذهبيـــــــة لحركــــــة حمــــــاس التـــــــي تتــــــوي إلـــــــى تصــــــوير نفســـــــها 
ــة  ــة األمنيـــ ــي الجولـــ ــأمول أن تنتهـــ ــن المـــ ــة. مـــ ــي المنطقـــ ــدة فـــ ــد جديـــ ــي قواعـــ ــادي يملـــ ــب ليـــ ك عـــ

ســــواء فــــي  -ة بعــــد وقــــت قصــــير مــــن ليــــام الجــــي  اإلســــرائيلي بضــــرف حمــــاس بشــــدة ضــــد غــــز 
البنيــــة التحتيــــة أو فـــــي النشــــطاء أو فــــي مبعـــــوثيهم، الــــذين كــــانوا يـــــأملون فــــي أن يقودنــــا هجـــــوم 

 على تل أبيب إلى طلب مهلة.

 

 قد تقودنا المعركة من أجل وعي النصر إلى تصعيد أكثر ُخطورة في غزة

 12القناة  دانا فايس / 

ــتويات التن يمـــــــــات  ــى أعلـــــــــى مســــــ ــة االغتيـــــــــاالت إلــــــ ــرائيليي نقـــــــــل سياســــــ ــد يالجـــــــــي  اإلســــــ يريــــــ
ــتمرار  ــى اســـ ــة علـــ ــدن المختلطـــ ــي المـــ ــة فـــ ــداث العنيفـــ ــت األحـــ ــزة، اثبتـــ ــاع غـــ ــي قطـــ ــطينية فـــ الفلســـ

 افتقار يإسرائيلي للح م في جميع المجاالت.
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ــ ــار إلــــى الح ــ ــة: االفتقــ ــا  إلــــى معالجــ ــة وأكبــــر تحتــ ــة ح ي يــ ــاك قصــ ــدم تــــردد الشــــرطة، هنــ م، وعــ
ــيطرة  ــل للســ ــدان كامــ ــلحة، وفقــ ــن األســ ــًدا مــ ــر جــ ــزون كبيــ ــوف  -ومخــ ــمال والجنــ ــمل الشــ ــذا يشــ وهــ

 وداخل المدن العربية نفسها.

ــا، فــــي  إن عــــدم وجــــود ح ــــم فــــي يإســــرائيلي هــــو صــــار . رأينــــا  يــــاف الحوكمــــة فــــي فتــــرة كورونــ
ــي ــ  العربـــ ــي الوســـ ــ ل فـــ ــة الســـ ــ ،مواجهـــ ــد والمـــ ــداث اللـــ ــة أحـــ ــي مواجهـــ ــ ل فـــ ــة وبشـــ دن المختلطـــ

 يــــاف اســــتراتيجية لــــدى الح ــــم فــــي التعامــــل مــــع غــــزة. اثنــــا عشــــر عامــــا قــــررت فيهــــا  -واضــــح 
ــا  ــاس فــــــي قطــــــاع غــــــزة كعنــــــوان، والســــــمال لهــــ ــا، تــــــرك حمــــ الح ومــــــة اإلســــــرائيلية، بــــــوعي منهــــ

 بالعمل بالمال القطري وبصفتها التي تملي الشروط.

 ،يقـــــي لجميـــــع أصـــــحاف القـــــرار والح ومـــــةونأمـــــل أن تكـــــون األحـــــداث األخيـــــرة جـــــرس إنـــــذار ح 
ــة الجمهــــــور العربـــــي، فــــــي  ــور اليهــــــودي، وأغلبيـــ ــتمر غالبيــــــة الجمهـــ ــوم، يرغــــــب أن تســـ حتـــــى اليـــ
العــــي  ســــوًيا. لــــيس لــــدينا خيــــار  خــــر. لــــن يــــذهب أي منــــا إلــــى أي م ــــان. ي إســــرائيلي لـــــديها 

 ما ي في من التهديدات من الخار .

 

 معركة خطيرة من أجل الوعي

ــداث  ــتفادة مــــــن األحــــ ــة ل ســــ ــا للعمــــــل فــــــي غــــــزة، فــــــي محاولــــ يالجــــــي  اإلســــــرائيليي يطلــــــب وقتــــ
األخيــــــرة لتفكيــــــ  حمــــــاس قــــــدر اإلم ــــــان. فــــــي رأيــــــي يريــــــد يالجــــــي  اإلســــــرائيليي نقــــــل عمليــــــات 

 تـــــم القضـــــاء علـــــى كبـــــار ،القتـــــل إلـــــى أعلـــــى مســـــتويات المن مـــــات الفلســـــطينية فـــــي قطـــــاع غـــــزة
 هي عند هذا الحد.وليس من المتوقع أن تنت -القادة 

الهــــدف مـــــن العمليـــــة اإلســـــرائيلية هـــــو تحميـــــل حمـــــاس ثمنـــــًا باه ـــــًا ولحـــــراي وعـــــي حمـــــاس بـــــأن 
ــن  ــد يإســـــرائيلي. لكـــ ــتطيعون تهديـــ ــم ال يســـ ــم أنهـــ ــيح لهـــ ــة. والتوضـــ ــد اللعبـــ ــرًا فـــــي قواعـــ ــاك تغييـــ هنـــ
ــه ــيل ثمـــــن واضـــــح مـــــن حمـــــاس أمـــــر يصـــــعب لياســـ ــة تحصـــ ــإن محاولـــ ــة الـــــوعي، فـــ  ،فـــــي معركـــ

ــعب علـــى الجـــي  والماسســـة  ــزة هـــي جحـــيم، فمـــن الصـ ــاة فـــي غـ ــى الـــرغم مـــن أن الحيـ ــذل  علـ لـ
الدفاعيــــــة فــــــي يإســــــرائيلي إقنــــــاع الجمهــــــور بــــــأن األمــــــور علــــــى هــــــذا النحــــــو وأن ســــــ ان غـــــــزة 

 يعانون بش ل كبير ويتحملون ثمًنا باهً ا.
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ــيعيدنا إ ــذي ســ ــدهور الــ ــعيد والتــ ــى التصــ ا إلــ ــً ــدينامي يات حتمــ ــذه الــ ــا هــ ــد تقودنــ ــة قــ ــى نفــــس النقطــ لــ
 التي كنا فيها قبل الحملة الحالية.

هــــذه الــــدائرة  ،مــــن المهــــم معالجــــة قضــــية غــــزة واتخــــاذ قــــرارات طويلــــة المــــدى حــــول هــــذه القضــــية
 -جولــــة بعــــد جولــــة بــــأن تصــــبح أقــــوى وأقــــوى. يجــــب علــــى إســــرائيل أن تقــــرر  ،تســــمح لحمــــاس

يـــــر جـــــوهري فـــــي الواقـــــع. أو أنهـــــا تقـــــوم بتغي ،إمـــــا أنهـــــا ســـــتذهب إلـــــى ترتيبـــــات مـــــا مـــــع حمـــــاس
ــة ــاذ قــــرارات مهمــ ــذار  ،يجــــب اتخــ ــن غــــو  دان هــــي جــــرس إنــ ــاألمس مــ ــا بــ ــور التــــي رأيناهــ الصــ

 لنا جميًعا.

 حتى ال ُتقاتل غزة في المعركة القادمة وحيدة

 عبد هللا أمين الخبير األمني واالستراتيجي

هــــا نحــــن نعيــــد الحــــدي  مــــن جديــــد ، وكمــــا فــــي كــــل مــــرة ، قبــــل أي معركــــة ، ومعهــــا وبعــــدها ، 
ــل  ــل أكــــــ ف كــــ ــدة وتتحمــــ ــل وحيــــ ــزة تقاتــــ ــتبقى غــــ ــى ســــ ــى متــــ ــول : إلــــ ــنبقى نقــــ ــول وســــ ــا ونقــــ قلنــــ
ــا يـــــدمر ال يعـــــاد ترميمـــــه ؛ ولن رمـــــم بعـــــد طـــــول زمـــــن  بشـــــث  مواجهـــــة مـــــن لحمهـــــا الحـــــي ، فمـــ

لبيــــة نــــداء الواجــــب ، فهبــــت وتهــــب نصــــرة لكقصــــى األنفــــس ، ومــــع ذلــــ  ال تتــــوانى غــــزة عــــن ت
ــة  ــام الثمانيــ ــة عــ ــا فــــي فلســــطين المحتلــ ــًا ألهلهــ ــا ، واستنهاضــ ــفة وأهلهــ ــًا عــــن الضــ والقــــدس ودفاعــ
ـــ غــــزة ــــــ وال تمــــل وال تشــــ و وال ت هــــر عجــــزًا أو ضــــعفًا وال تمــــن  علــــى أحــــد  وأربعــــين ، ال تكــــل ـــ

ــا وقادتهــــا ، وترضــــى بمــــا يقــــا ــن خيــــرة أبنائهــ ــا تقــــدم مــ ــل معركــــة مــــع بمــ ــمعه بعــــد كــ ل لهــــا وتســ
ــرة  ــذه المــ ــن ال تلبــــ  هــ ــدها ، ولكــ ــة وحــ ــة القادمــ ــي المعركــ ــل فــ ــن تقاتــ ــا لــ ــن أنهــ ــل ، مــ ــذا المحتــ هــ
القادمــــة أن تحضــــر بثقلهــــا وبأك فهــــا ، ثــــم تجــــد غــــزة نفســــها وحــــدها كمــــا فــــي كــــل مــــرة ؛ تقاتــــل 

ــا  ن لحلقــــة ــتم أبناؤهــــا    أمــ ــرد أهلهــــا وييــ ــا ويشــ ــدم بيوتهــ ــزف ، تهــ ــار المفرغــــة  وتضــــحي وتنــ النــ
 2008هـــــــذه مـــــــن أن تكســـــــر؟ أمـــــــا  ن لهـــــــذا الحـــــــدي  أن يتوقـــــــف بعـــــــد أن قيـــــــل فـــــــي معركـــــــة 

ويتحـــــــول إلـــــــى برنـــــــام  عمـــــــل يحمـــــــل أك فـــــــه الكـــــــل الفلســـــــطيني أواًل والكـــــــل  2014و 2012و
المقـــــــاوم ثانيـــــــًا؟ أمـــــــا  ن لنـــــــا أن نمتثـــــــل قـــــــول ربنـــــــا ســـــــبحانه ي وقـــــــاتلوا المشـــــــركين كافـــــــة كمـــــــا 

ــة ي ول ــاتلونكم كافــ ــر ي يقــ ــاد كبيــ ــة فــــي األرض وفســ ــوه تكــــن فتنــ ــا ي إال تفعلــ ــا قــــول ربنــ ــث علينــ ال حــ
هـــــل أكبـــــر مـــــن هـــــذه  واألخـــــت،واأل   واالبـــــنوهـــــل أكبـــــر مـــــن فتنـــــة قتـــــل األحبـــــة وفقـــــدان األف 

ــاد  ــذا الفســ ــاد؟الفتنــــة فتنــــة ومــــن هــ ــة وأن  فســ ــم لقــــد  ن لنــــا أن نخــــر  مــــن هــــذه الحلقــــة المفرغــ نعــ
نــــــا نصــــــيبه وأن يــــــدفع ســــــهمه فــــــي مســــــار التحريــــــر نقــــــف عنــــــد مســــــاولياتنا وأن يتحمــــــل كــــــل م
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والســــــبيل واضــــــحة ومعالمهــــــا جليــــــة وال تحتــــــا  منــــــا ســــــوى وقفــــــة مســــــاولة  والتم ــــــين.والنصــــــر 
وتســــمية األمــــور باســــمها ، والكــــف عــــن التلطــــي خلــــف شــــعارات أكــــل عليهــــا الزمــــان وشــــرف ، 

ــر  ــن خيـــ ــالي مـــ ــل المـــ ــاد ، والعمـــ ــوي جهـــ ــل التربـــ ــاد ، والعمـــ ــي جهـــ ــل السياســـ ــم العمـــ ــاد ، نعـــ الجهـــ
ومــــن ي  هــــر الصــــور ويوصــــل الخيــــر مجاهــــد ، ومــــن يعــــول اليتــــامى ويعلــــم القــــر ن فــــي المســــجد 
مجاهــــد ، ولكــــن فــــوي هــــذا الجهــــاد جهــــاد وفــــوي هــــذا الجهــــد جهــــد ، فــــ  يســــتوي مــــن يقــــدم دمــــه 
وروحــــه علــــى مــــذبح التحريــــر ، مــــع غيــــره مــــن العــــاملين ، وحتــــى إن قيــــل كــــل ميســــر لمــــا خلــــث 

ن معركــــــة التحريــــــر بحاجــــــة لمــــــن يضــــــحي بدمــــــه وبدنــــــه وأعضــــــائه لــــــه ؛ وهــــــذا صــــــحيح ؛ ولكــــــ
أكثــــــر ب ثيــــــر ممــــــن يضــــــحي بوقتــــــه ، فــــــ  يســــــت يم أن تــــــرى عشــــــرات الجمعيــــــات والماسســــــات 
علـــــى اخـــــت ف أنواعهـــــا وفضـــــل العـــــاملين فيهـــــا ، وفـــــي المقابـــــل ال تـــــرى إال النـــــزر اليســـــير مـــــن 

أال وهــــو العمــــل  جبهــــا مقــــرات العمــــل التــــي يصــــب عملهــــا فــــي أصــــل مهمــــة حركــــة المقاومــــة ووا
ــت  ــا ذللــــ ــاني لمــــ ــوال الثــــ ــد األول ، ولــــ ــو مولــــ ــاني هــــ ــن ، فالثــــ ــادي الخشــــ ــل الجهــــ ــ ري والعمــــ العســــ

إن مشــــــروع التحريــــــر الــــــذي  نقــــــول:الع بــــــات أمــــــا األول ولمــــــا فتحــــــت لــــــه األبــــــواف.  ن لنــــــا أن 
ــام  عمــــــل محــــــدد  ــل وفــــــث برنـــ ــود الجميــــــع والعمـــ ــده بحاجــــــة إلـــــى تضــــــافر جهـــ ــبو لــــــه وننشـــ نصـــ

ــالم معـــــــر  يعطـــــــى  يـــــــه لكـــــــل  القـــــــدرات،وف المراحـــــــل مرتـــــــب األولويـــــــات مخصصـــــــة  يـــــــه المعـــــ
ــا  ــب فيهـــ ــة، يحاســـ ــات م يســـ ــدافت وغايـــ ــددت وأهـــ ــة دورت محـــ ــة التن يميـــ ــاطث الحركـــ ــن منـــ ــة مـــ منطقـــ
ــا  ــة مـ ــذه الجولـ ــي هـ ــا فـ ــد رأينـ ــم لقـ ــازه. نعـ ــى إنجـ ــز علـ ــا المنجـ ــ ر فيهـ ــيره، ويشـ ــى تقصـ ــر علـ المقصـ

ــداخل الف ــب الــــ ــد هــــ ــي ؛ فقــــ ــفي الغــــ ــدور ويشــــ ــثل  الصــــ ــدام يــــ ــت أقــــ ــطيني وأشــــــعل األرض تحــــ لســــ
المحتــــــل، وأشــــــغل جنــــــده وضــــــباط أمنــــــه فــــــي  بــــــة مــــــا توقعهــــــا أحــــــد، ولكــــــن هــــــذا الــــــدور علــــــى 
أهميتـــه، كــــان لي ــــون أكثــــر جــــدوى وأثــــرًا لــــو خطــــ  لــــه مــــن قبــــل ونســــقت حركاتــــه بشــــ ل مســــبث 
ــاء  ــلم والدعـــــة. وحتـــــى ال نبقـــــى فـــــي مجـــــال اإلنشـــ وتحـــــددت أهدافـــــه وُأمنـــــت متطلباتـــــه وقـــــت الســـ

ــذا المشـــــروعوالت ــا نقـــــول إن هـــ ــاط  ن يـــــر فإننـــ ــه مـــــن خـــــ ل ايتـــــي مـــــن نقـــ يم ـــــن تحديـــــد م محـــ
 وغيرها من خطوات:

ــة الث ثــــــة والتـــــي تصــــــب  ــاطث الحركــــــة التن يميـــ ــد الغايــــــات العليـــــا التــــــي تح ـــــم مســــــير منـــ تحديـــ
 مجتمعة في أصل مشروع التحرير.

ــا يتنا ــة بمــــ ــاطث التن يميــــ ــة علــــــى المنــــ ــات الكليــــ ــذه الغايــــ ــع هــــ ــيم وتوزيــــ ــدرات تقســــ ــع القــــ ــب مــــ ســــ
 الحالية والمستقبلية.
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تخصــــــيص القــــــدرات الكليــــــة للحركــــــة بنــــــاء علــــــى ســــــهم المنــــــاطث التن يميــــــة فــــــي تحقيــــــث تلــــــ  
 الغايات العليا.

تحديــــد النــــواقص الماديــــة والبشــــرية الماهلــــة لل يــــام بــــاألدوات التنفيذيــــة، وتحديــــد أمــــاكن تأمينهــــا 
 ة.يي كل منطقة من المناطث التن يموطري دمجها وتفعيلها في برام  العمل التنفيذية ف

تحديـــــد المشـــــاركين والمســـــاهمين الخـــــارجيين فـــــي مشـــــروع الحركـــــة التحـــــرري، وتعريـــــف دور كـــــل 
 منهم وما هو مطلوف منه.

عقــــــد االتفاقــــــات والتفاهمــــــات التــــــي تحــــــدد ايليــــــات وال ــــــروف الزمانيــــــة والم انيــــــة لتــــــدخل هــــــذه 
 الرئيسي الذي سيقوم به أبناء البلد وأهلها.األطراف، كجهد ثانوي يدعم الجهد 

التفــــاهم علـــــى  ليــــات وطـــــري ولجــــراءات ال يـــــادة والســــيطرة علـــــى مســــار التعـــــاون والتنســــيث بـــــين 
 مختلف المشاركين في هذا المسار؛ الداخليين ومنهم والخارجيين.

ــه ــث عليــ ــال ويتفــ ــد يقــ ــا قــ ــا ممــ ــذه الخطــــوات وتلــــ  اإلجــــراءات، وغيرهــ ــأن تخرج ،إن هــ ــة بــ ــا كفيلــ نــ
مـــــن مســـــار التن يـــــر والـــــت وم وتقـــــاذف المســـــاولية عـــــن الهزيمـــــة أو الخســـــائر أو التقصـــــير، وأن 
ــة  ــًا وي مــــل أحــــدهم نقــــص ايخــــر، وننــــال معيــ تجعلنــــا كالبنيــــان المرصــــو ، يشــــد بعضــــه بعضــ

ــفًا كــــــأنهمي إن هللا يحــــــب الــــــذين يقــــــاتلون فــــــي ســــــبيله  يقــــــول:هللا بامتثالنــــــا ألمــــــره إذ  ــان  صــــ بنيــــ
هللا محبــــه كــــان هــــو عــــز وجــــل ناصــــره ومايــــده والرامــــي عنــــه والحــــامي  مرصــــو  ي ومــــن كــــان

 لحديده.ف  غالب له وال فال   ه ذا،ومن كان هللا له  له،

 

يدعو اليهود لحمل السالح وقتل فلسطينيي  غوبشتاينزعيم لهافا بنتسي 
 الداخل: "كل يهودي بحاجة للدفاع عن نفسه"

بعـــــد األحـــــداث األخيـــــرة قـــــال رئـــــيس من مـــــة يلهافـــــاي اليمينيـــــة المتطرفـــــة غوبشـــــتاين فـــــي محادثـــــة 
 : يهناك طابور خامس يقاتلنا داخل منزلنا وال توجد شرطةيN12مع 

ــليح  ــى تســـ ــود علـــ ــجيع اليهـــ ــاعي لتشـــ ــل االجتمـــ ــائل التواصـــ ــى وســـ ــة علـــ ــات متطرفـــ ظهـــــرت من مـــ
المـــــدن، علـــــى الـــــرغم مـــــن أن الواقـــــع  لحمايـــــة ســـــ ان -أنفســـــهم والوصـــــول إلـــــى أمـــــاكن الصـــــراع 
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قــــــاتم والنتيجــــــة هــــــي اســــــتمرار التخريــــــب والعنــــــف. تقــــــف وراء هــــــذه المبــــــادرات من مــــــة يليهافــــــاي 
 شتاين.باليمينية المتطرفة برئاسة بنتسي غو 

ــة مــــــع  ــد أن يدولــــــة ب، يشــــــير غو N12فــــــي محادثــــ ــرة: يأعتقــــ ــداث األيــــــام األخيــــ ــتاين إلــــــى أحــــ شــــ
ــاب ــيطرة. هنــــاك طــ ــدت الســ ــرائيلي فقــ ــرطةإســ ــد شــ ــا وال توجــ ــل منزلنــ ــا داخــ ــامس يقاتلنــ ــود  ور خــ اليهــ

ــة ال  ــا أن الشـــــــرطة والح ومـــــ ــة. ولســـــــوء الحـــــــ ، طالمـــــ ــداد هائلـــــ ــا يتعرضـــــــون للضـــــــرف بأعـــــ هنـــــ
 تعم ن فعليهم الدفاع عن أنفسهم ي.

ــًرا فـــــي النقـــــاط الســـــاخنة التـــــي وقعـــــت فيهـــــا أعمـــــال  فـــــي األيـــــام األخيـــــرة، كـــــان غوبشـــــتاين حاضـــ
 الشغب العنيفة

 ان في ع ا، وفي اللد.يباألمس ك

ينحــــن نــــوزع وســــائل الــــدفاع القانونيــــة علــــى اليهــــود. إنــــه ألمــــر محــــزن للغايــــة، أنــــا أيضــــا أتجــــول 
مـــع هـــاالء دفاعـــا عـــن الـــنفس. إذا أتـــى عربـــي ليهـــاجمني ســـأقول لـــه انت ـــر لح ـــة، لـــيس لـــدي 
هــــذهي؟ يجــــب أن تتجــــول بوســــائل الــــدفاع عــــن الــــنفس. فــــي الوقــــت الحــــالي، يحتــــا  الجميــــع إلــــى 

 يالدفاع عن نفسه. إذا لم نفعل ذل ، فسي ون الوضع أسوأ ب ثير.ي

ــتاين ويتــــذكر  ــة الطــــريي. غوبشــ ــع البــــدو لحراســ ــاي مــ ــلت إلــــى اتفــ ــا توصــ أن يالشــــرطة أعلنــــت أنهــ
ــة  ــة. اين أقتــــرل أن تكــــون الشــــرطة قريبــ ــال، اعتقــــدت أنهــــا مزحــ ــدما قــــرأت المقــ ــة، عنــ يفــــي البدايــ

 من من مة لهافا وأن نحرس القدس.

شــــــتاين مرشــــــًحا فــــــي انتخابــــــات الكنيســــــت عــــــن حــــــزف القــــــوة اليهوديــــــة، لكــــــن بنتســــــي غو كــــــان ب
 المح مة العليا استبعدته.

 

 أحزمة العدو النارية 

ــمال  ــي الشـــ ــددة فـــ ــاكن محـــ ــي أمـــ ــاط  وفـــ ــى الشـــ ــد علـــ ــاعات بقصـــــف ممتـــ ــذ ســـ ــر منـــ العـــــدو يباشـــ
ــدة  ــة لعــ ــة ناريــ ــ ل أحزمــ ــواري  علــــى شــ ــراب  صــ ــب ات أنفــــاي أو مــ ــا شــ ــد أنهــ ــداف علــــى يعتقــ أهــ

 النحو التالي:

 .. منع المقاومة من االستمرار بالقصف الصاروخي بش ل م ثف ومركز1
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ــ ناهم ويضــــغطوا علــــى 2 ــوا منــــاطث ســ ــوف بــــين الســــ ان ليخلــ ــ  الرعــــب والخــ ــرف نفســــية لبــ .حــ
 ال يادة للتأثير على قراراتها.

ــداد .ضـــــرف أي شـــــب ة أنفـــــاي فـــــي المنـــــاطث المســـــتهدفة وتـــــدميرها لعـــــدم 3 اســـــتخدامها فـــــي اإلمـــ
 واإلنزال خلف الخطوط.

 . إرباك المجاهدين والتشوي  على خططهم ولضعاف الحالة المعنوية لديهم.4

ــاط 5 ــاء القصــــف اللتقــ ــارز تحــــت غطــ ــدود بمفــ ــات محــــدودة علــــى الحــ ــذ مهمــ .التغطيــــة علــــى تنفيــ
 صورة أو تحقيث مهمة لها ع قة بهدف موضعي تكتي ي.

 ياسة؟لماذا لجأ العدو لهذه الس

لعــــدم وجــــود هــــدف سياســــي ســــوى الحصــــول علــــى الهــــدوء، وهــــذا ال يبــــرر بمعركــــة طويلــــة،  -1
  بالتالي يريد إنهائها على وجه السرعة.

يمـــــــارس الضـــــــغ  علـــــــى المقاومـــــــة والمجتمـــــــع الـــــــدولي لتـــــــوفير األجـــــــواء المطلوبـــــــة إلنهـــــــاء  -2
 المعركة بدون خسائر سياسية مرفوضة على مستوى الجمهور الصهيوني.

منــــع المقاومــــة مــــن الحصــــول علــــى صــــورة نصــــر تتفــــاخر فيهــــا وتنهــــي هــــذه الجولــــة تتويجــــًا  -3
 بنصر من خ لها.

محاولــــة الحصــــول علــــى صــــورة نصــــر مــــن خــــ ل خطــــأ لقائــــد بــــارز ومشــــهور إع ميــــًا يقــــع  -4
فــــــي مرمـــــــى نيـــــــران العـــــــدو يمثـــــــل صـــــــورة تم نــــــه مـــــــن إقنـــــــاع الجمهـــــــور الصـــــــهيوني بصـــــــوابية 

 يد العليا.وصحة موقفه وكأنه صاحب ال

ــتخدام القـــوة  ــة واسـ ــذه الهمجيـ ــى هـ ــي أدت إلـ ــدو والتـ ــا العـ ــي يواجههـ ــعوبات التـ ــي الصـ ــا هـ مـ
 النارية بهذه الكثافة؟

 صدمة الجمهور من فشل التقدير لموقف المقاومة وشجاعتها في اتخاذ القرار. -1

 أداء المقاومة المنضب  والمنسجم ما بين أهدافها وخطابها. -2

 هدف للمعركة لدى العدو. ياف الرؤية وال -3
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ــه بعـــــد صـــــواري  تـــــل  -4 ــة الخـــــرو  منـــ ــم علـــــى المشـــــهد وطبيعـــ تصـــــدر موقـــــف الجمهـــــور للح ـــ
 أبيب ردًا على تدمير بر  هنادي.

 ما هو المطلوب من المقاومة وجمهورها في هذه اللحظة؟

 الوعي التام بمخططات العدو 1

ــدو الصـــهيوني فهـــو يـــد  2 ــدم االعتمـــاد علـــى كـــل مـــا يصـــدر مـــن العـ خل فـــي الحـــرف النفســـية عـ
 وضرف الحالة المعنوية للجبهة الداخلية.

ــدو بضــــرورة الســــرعة  3 ــدر يخــــدم أهــــداف العــ ــل مــــا يصــ ــدم الوقــــوع فــــي شــــباك التضــــليل، فكــ عــ
ــة  ــادم لسياســـ ــا  المناســـــب والخـــ ــو والمنـــ ــة الجـــ ــا وتهيئـــ ــن منهـــ ــة والخـــــرو  ايمـــ ــاء المعركـــ فـــــي إنهـــ

 الح ومة والحاف  لما تبقى من ماء وجهها.

 زام بتوجيهات المقاومةااللت 4

 الصبر فالنصر صبر ساعة ونحن في مرحلة ع  االصابع االخيرة 5

 نتم األعلون ان كنتم مامنين يأيف  تهنوا وال تحزنوا و 

 ي يا أيها الذين  منوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحوني

 لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا هللا كثيرا لعلكم تفلحوني إذاييا أيها الذين  منوا 

 ي وليرب  على قلوب م ويثبت به االقدام ي

 

 وصواريخ متطورة: هكذا زادت حماس قوتها انتحارية كوماندوز بحرية، طائرات 

 حرنوت / أيديعوت 

باالســـــتعداد، يحـــــاولون محاكـــــات حـــــزفس هللا وخـــــ ل الســـــبع ســـــنوات الماضـــــية انشـــــغلت حمـــــاس 
ــواري   ــفادع، صــــ ــدات ضــــ ــي ، وحــــ ــه الجــــ ــي الــــــذي اقامــــ ــدار االرضــــ ــاوز الجــــ ــاول تجــــ ــاي تحــــ أنفــــ
متطــــــورة، هــــــذه بعــــــ  األســــــاليب التــــــي تحــــــاول حمــــــاس أن تحــــــاف  علــــــى تــــــوازن التهديــــــد مــــــع 

 ياسرائيلي من خ لها.
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فــــــي الســــــبع ســــــنوات الماضــــــية عملــــــت حمــــــاس علــــــى تكثيــــــف قوتهــــــا لخلــــــث تــــــوازن رعــــــب مــــــن 
حــــــــاول أن تحــــــــاكي بنموذجهــــــــا حــــــــزف هللا اللبنــــــــاني، الهــــــــدف االســــــــتراتيجي ياســــــــرائيلي حيــــــــ  ت

لحمــــاس هــــو خلــــث تــــوازن ردع عســــ ري كبيــــر ُمقابــــل الكيــــان يــــدفع الكيــــان إلــــى الرضــــو  لقيــــود 
 وتوازنات في التعامل معها.

حـــــاورت يـــــديعوت احرنـــــوت فـــــي األســـــابيع الماضـــــية عـــــدد مـــــن المصـــــادر فـــــي القطـــــاع والضـــــفة 
األمـــــــور التـــــــي تعتبرهـــــــا حمـــــــاس ســـــــ حًا اســـــــتراتيجيًا لتحقيـــــــث  الغربيـــــــة حيـــــــ  وضـــــــحوا بعـــــــ  

 انتصار وايضًا وسيلة لخطف الجنود.

 تحت االرض

نهـــــــى الكيـــــــان بنـــــــاء الجـــــــدار أع الجديـــــــدة بعـــــــد أن ئاعـــــــدت حمـــــــاس نفســـــــها للتعامـــــــل مـــــــع الوقـــــــا
األرضـــــي، حيـــــ  تحـــــاول الحركـــــة تقليـــــد نمـــــوذ  حـــــزف هللا فـــــي الـــــدفع بعـــــدد كبيـــــر مـــــن القـــــوات 

ــاع عبـــــر االنفـــــاي  ــة فـــــي القطـــ ــاي داخليـــ ــذل  أعـــــدت أنفـــ ــزة وكـــ ــاطث فـــــي غـــــ ف غـــ الحـــــت ل منـــ
 للتنقل بعيدًا عن عيون الجي .

 في البحر

ــى الغــــو   ــا علــ ــدرف رجالهــ ــ  تــ ــاء، حيــ ــي المــ ــدراتها فــ ــين قــ ــرة لتحســ ــود كبيــ ــاس كرســــت جهــ حمــ
 لمسافات طويلة بمساعدة أدوات دافعه تحت الماء،

ــذه القــــــدرات تمــــــنح حمــــــاس وســــــيلة ســــــهلة لتجــــــاوز ع راقيــــــل جــــــي  االحــــــت ل حيــــــ  تأمــــــل هــــ
ــاز  ــات الغــ ــة محطــ ــذل  ترغــــب بمهاجمــ ــدود غــــزة وكــ ــة مــــن حــ ــي  القريبــ ــة معســــ رات الجــ بمهاجمــ

 في عرض البحر من تحت الماء أو من خ ل الصواري .

 في الجو

علنــــــت اســــــتخدام طــــــائرات صــــــغيرة يطــــــائرات انتحاريــــــةي ومــــــن المم ــــــن أن تقــــــدم علــــــى أ حمــــــاس 
ــًا مــــن  ــائرات أكبــــر حجمــ ــدود مــــن صــــناعة طــ ــام الحــ ــاتلين فــــي ُمحاولــــة القتحــ أجــــل أن تحمــــل ُمقــ

 الجو.

 صواريخ



 

110 

 

ــاد علــــــى الصــــــواري  اإليرانيــــــة والســــــورية، حيــــــ  حمــــــاس حســــــ   نت قــــــدراتها الصــــــاروخية باالعتمــــ
أقـــــاموا وحـــــدة لتطـــــوير هـــــذه الصـــــواري  تلقـــــت تـــــدريبات فـــــي الخـــــار ، هـــــذا التحســـــين جـــــاء علـــــى 

 الهدف.في إصابة  ةهيئة زيادة الرأس المتفجر والدق

 السايبر

ــذل  أ ــات، وكــــ ــول إلــــــى معلومــــ ــود للوصــــ ــاول اختــــــراي هواتــــــف الجنــــ ــدات تحــــ قامــــــت حمــــــاس وحــــ
تصــــــــال الخاصــــــــة بــــــــالجي ، واقامــــــــت مجموعــــــــة لتنفيــــــــذ هجمــــــــات التنصــــــــت علــــــــى وســــــــائل اال

 يإسرائيليةي. ضد أهداف ةسايبري

 

 "إسرائيل" ولحظات مرض الموت 

ــون، ألالثابـــــت اي ــم مهزومـــ ــت ل انهـــ ــدى االحـــ ــم ن لـــ ــم اينهـــ ــة، هـــ ــر المعركـــ ــل عناصـــ ــدوا كـــ ن فقـــ
ــوى ردود وأل ــة، ســـ ــر المعركـــ ــن عناصـــ ــيء مـــ ــاي شـــ ــون بـــ ــاريخهم ال يتح مـــ ــي تـــ ــال أول مـــــرة فـــ فعـــ

وهجــــوم بغــــرض التـــــدمير غيــــر المبنــــي علـــــى اســــتراتيجية عمــــل محـــــددة، هــــذه المعركــــة ســـــحبت 
ــا  ــا والتــــي بناهــ ــية فيهــ ــأثير او العناصــــر االساســ ــر التــ ــا كــــل عناصــ ــة تنوفــ ــن مــــن خطــ ــافي مــ كوخــ

 اجل تحقيث النصر وخاصة المفاجأة …

ــاباك، ــدي للشــ ــى عمــــل تقليــ ــة علــ ــلة مبنيــ ــة وعــــي فاشــ ــدأوا بمعركــ ــوم بــ ــذل  اليــ ــل  لــ ــتهدافات وقتــ اســ
 وتدمير مباني وتهجير س ان، لذل  ليس هذا ما يريده جمهورهم.

ــر اياأل ــن مـــ ــرائيلي ب ثافـــــة عـــ ــ م االســـ ــة واالعـــ ــدث الجـــــي  والساســـ ــوم يتحـــ ــر اليـــ ــاس أخـــ ن حمـــ
ــب ت ــتخدم الـــــــى جانـــــ ــرائيل وتســـــ ــع اســـــ ــدي  مـــــ ــل للحـــــ ــروس والكـــــ ــل الـــــ لهـــــــ  وراء تهدئـــــــة، وترســـــ

اع مهــــا االعــــ م العربــــي الــــرخيص مثــــل قنــــاة العربيــــة والقنــــوات الســــعودية واالماراتيــــة وبعـــــ  
ــة المواليــــــــــة إل ــة واالمري يــــــــ ــة والبريطانيــــــــ ــع يثبــــــــــت الصــــــــــحف اللبنانيــــــــ ــع ان الواقــــــــ ــرائيل، مــــــــ ســــــــ

لمقاومــــة التــــي مــــاتزال تضــــرف وتــــتح م بســــلوك وايقــــاع المعركــــة ل ســــرائيليين ان الكفــــة فــــي يــــد ا
 ب ل تفاصيلها.

مــــــــر الثالــــــــ  الجمهــــــــور االســــــــرائيلي والساســــــــة فقــــــــدوا الثقــــــــة بــــــــالجي  بالح ومــــــــة بالشــــــــرطة األ
 ،ل اللـــــي مقضـــــيها تفتفـــــة وقحقحـــــةانيـــــاعـــــ م الـــــذي يحلـــــل  يـــــه شـــــخص كرونـــــي د بالشـــــاباك واإل
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ضــــــافة لعجــــــزه عــــــن نشــــــر روايــــــة إمــــــس أاصــــــة والنــــــاطث باســــــم يالجــــــي  االســــــرائيليي ســــــق  وخ
ــدقها  ــد يصـــ ــر  أحـــ ــالم،عبـــ ــاذا  العـــ ــى ولمـــ ــذي يعـــــرف كيـــــف ومتـــ ــام الـــ ــم القســـ ــاطث باســـ ــس النـــ ع ـــ

 ل ع م.يخر  

االحــــت ل منهـــــار منـــــذ البدايـــــة ولكـــــن ال يســـــتطيع ان يستســـــلم، ووضـــــعه صـــــعب جـــــدًا ويخـــــوض 
ــد انهائهــــا بــــاي طر  ــذل  يريــ ــدأها لــ ــم يبــ ــا ولــ ــاهز لهــ ــر جــ ــدها وغيــ ــذل  حــــرف ال يريــ ــة مم نــــة، لــ يقــ

ــب لكنــــه متمنــــع، أل علــــن التراجــــع او قبــــول التهدئــــة فقــــد قامــــت ليامتــــه والــــى أ نــــه لــــو ســــلم و يرغــ
ــا اال مهـــــزوم وســـــتكون هـــــي لبـــــد، و األ ذا مـــــا تطـــــور االمـــــر لحـــــرف فلـــــن يســـــتطيع ان يخـــــر  منهـــ

 اخر حروبه على غزة.

ــة عــــن اي  ــا، مختلفــ ــث االحــــت ل عليهــ ــة ان وافــ ــذه الهدنــ ــون هــ ــم ان تكــ ــابقة، مــــن المهــ جــــوالت ســ
وان ال يتــــــدخل فــــــي التفــــــاوض عليهــــــا او صــــــياغتها اال مــــــن قــــــاوم ومــــــن وقــــــف مــــــع المقاومــــــة، 
وان ال تســــــــــلم الي طــــــــــرف اخــــــــــر، وان تكــــــــــون ضــــــــــمن المقــــــــــاس والشــــــــــروط التــــــــــي يطرحهــــــــــا 

ــا أل ــدس فيهــ ــود القــ ــتمم اال بوجــ ــاومون ، وان ال تــ ــث المقــ ــدس حــ ــدنا القــ ــد اعــ ــنكون قــ ــدها ســ ــا عنــ ننــ
بهــــــا ، النهــــــم وحــــــدهم مــــــن وقــــــف مــــــع غــــــزة  48نشــــــمل فلســــــطينيي وح يقــــــة الــــــى ايــــــدينا، وان 

والقــــدس هــــذه المــــرة ب ــــل مــــا يملكــــون وضــــحوا ب ــــل ع قــــتهم الموهومــــة مــــع هــــذا العــــدو، كــــذل  
ان ُيطلـــــب تغييـــــر الوضـــــع فـــــي الضـــــفة وخاصـــــة بمـــــا يتعلـــــث ب بضـــــة االجهـــــزة االمنيـــــة التـــــي ال 

 فراد في الغالب .أاما فيها كمن ومة وك

 

 ُخدعنا: لكل ترامب مخرجات ترامب لقد 

 شمريت مئير

ــون  ــة، يعرفـــ ــابرات رائعـــ ــر مخـــ ــاباك عناصـــ ــام الشـــ ــن العـــ ــاز األمـــ ــرائيليي وجهـــ ــي  اإلســـ ــدى يالجـــ لـــ
ومــــع ذلـــــ ، مــــرة أخـــــرى فــــإن المفهـــــوم  يحمــــاس غيـــــر  ،الســــاحة الفلســــطينية مثـــــل ظهــــر أيـــــديهم

ــدث  ــدة الحـــ ــم وشـــ ــى حجـــ ــالن ر إلـــ ــرى بـــ ــرة أخـــ ــأة مـــ ــعيدي(، مفاجـــ ــة بالتصـــ ــذه ح ،مهتمـــ ــة أن هـــ  يقـــ
ليســــت المــــرة األولــــى التــــي يحــــدث فيهــــا هــــذا، وح يقــــة أن هنــــاك المزيــــد مــــن الســــاحات الســــاخنة 
مـــــــن حولنـــــــا تجبرنـــــــا علـــــــى محاولـــــــة حـــــــل المشـــــــ لة. يجـــــــب تحديـــــــد النقطـــــــة العميـــــــاء، النقطـــــــة 
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الســــــوداء التــــــي تحجــــــب أعــــــين مــــــن يفتــــــرض أن ي ونــــــوا عيــــــون وعقــــــول الدولــــــة، وتمــــــنعهم مــــــن 
 ية وصناع القرار والجمهور تقديًرا واضًحا لما ينت رنا في المستقبل.إعطاء ال يادة التنفيذ 

ــا يلـــي بعـــ   ــم وصـــفها،  يمـ ــائ  وتـ ــى الحـ ــة علـ ــت الكتابـ ــأ. كانـ ــرض أن نتفاجـ ــن المفتـ ــن مـ ــم ي ـ لـ
ــول  ــا تقـــ ــي مـــ ــرة تعنـــ ــذه المـــ ــاس هـــ ــدرك أن حمـــ ــا نـــ ــن المفتـــــرض أن تجعلنـــ ــان مـــ ــي كـــ ــدالئل التـــ الـــ

تخابــــات والبحــــ  الم ثــــف عــــن قضــــية مثــــل القــــدس وذا بــــة للتصــــادم: الســــياي العــــام إللغــــاء االن
 الشـــــي  جـــــرال(. اســـــتخدام محمـــــد الضـــــيف: يجـــــب علـــــى مـــــن يوقـــــع علـــــى شـــــي  باســـــم أيقونـــــة 

ــريحات عامـــــــة ــداده. تصـــــ ــاس ســـــ ــدث عـــــــن  ،حمـــــ ــذي تحـــــ ــالح العـــــــاروري الـــــ ــريح صـــــ ــل تصـــــ مثـــــ
ــزي يـــــــوم  ــار بشـــــــ ل رمـــــ ــث النـــــ ــ مي لـــــــم تطلـــــ ــاد اإلســـــ ــدسا إن ح يقـــــــة أن الجهـــــ ــة القـــــ »معركـــــ

ــوم ال ــة، يــــ ــرم الجمعــــ ــي الحــــ ــا  فــــ ــال االحتجــــ ــن أعمــــ ــرغم مــــ ــى الــــ ــرانيين، علــــ ــا اإليــــ ــدس لرعاتهــــ قــــ
ــى  ــل علـــ ــزة، بـــ ــب غـــ ــن جانـــ ــنفس مـــ ــب  الـــ ــى ضـــ ــيس إلـــ ــير لـــ ا أن يشـــ ــً ــب أيضـــ ــان يجـــ ــدس، كـــ القـــ

ــدًما.  -الع ــــس  ــامن والمضــــي قــ ــامح للتضــ ــار جــ ــارة إلــــى إطــــ ي نــ ــة ل شــ ــد نيــ أن هنــــاك ال توجــ
 جل شيء كبير.ولكن هناك مجموعة مشتركة من المن مات، يتم عقدها من أ

ــائل االســـــتخباراتية الســـــرية  ــدير المـــــواد والرســـ ــة فـــــي تقـــ مشـــــ لتان متكررتـــــان أحـــــدهما هـــــو المبالغـــ
ــالم ــام للعـــ ــ ل عـــ ــور وبشـــ ا، للجمهـــ ــً ــر علنـــ ــرف ايخـــ ــه الطـــ ــا يقولـــ ــى مـــ ــرية علـــ ــوات الســـ ــي القنـــ  ،فـــ

ــا بطريقــــة  حمــــاس تعطــــي االنطبــــاع بــــأن التصــــعيد يم ــــن منعــــه حتــــى اللح ــــة األخيــــرة، إذا فعلنــ
أو بـــــــأخرى، ووقعنــــــــا فـــــــي الفــــــــ . المشــــــــ لة الثانيـــــــة هــــــــي أن رجــــــــال المخـــــــابرات مــــــــن األنــــــــواع 
التحليليـــــة بطبيعـــــتهم، يجـــــدون صـــــعوبة فـــــي فهـــــم كيـــــف يفكـــــر السياســـــيون. حمـــــاس ســـــارت فـــــي 

دفعـــــت ثمنهـــــا العـــــام. منـــــذ اللح ـــــة التـــــي جـــــاء فيهـــــا أبـــــو طريـــــث الترتيبـــــات إلـــــى نقطـــــة معينـــــة و 
ــار  ــا لمحــــو عــ ــادرة هنــ ــة نــ ــاك فرصــ ــاس أن هنــ ــا، أدركــــت حمــ ــم ألغتهــ ــات، ثــ ــازن بفكــــرة االنتخابــ مــ

ذراع تحريــــــر  ،الــــــدوالرات مــــــن قطــــــر والصــــــفقات مــــــع إســــــرائيل والعــــــودة إلــــــى ع متهــــــا األصــــــلية
لــــذي يناضــــل مــــن أجــــل فلســـطين لــــيس مــــدير شــــاون غــــزة الصــــغيرة والكئيبــــة بـــل هــــو الشــــخص ا

القــــــدس.  -جــــــوهر الصــــــراع وأقــــــوى ع مــــــة تجاريــــــة يملكهــــــا الفلســــــطينيون فــــــي العــــــالم العربــــــي 
ا لدرجـــــة أنــــه كـــــان يجــــب أن ي ـــــون واضــــًحا لنـــــا أنــــه ال يم ـــــنهم االنســـــحاف  كــــان التـــــراكم مفرطــــً

 منه.

 "األقصى في خطر"
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ــل ــهر وقليــ ــذ شــ ــوم المحرقــــة منــ ــاهو  ،يــ ــدى نتنيــ ــأبو يــــائير أهــ ــب بــ ــيم خطا (الملقــ ــي يــــاد فاشــ ــه فــ بــ
ــد  قـــــدس األقـــــداس للـــــذاكرة اليهوديـــــة التاريخيـــــة، لفـــــادي مســـــعف عربـــــي قـــــام بتطعـــــيم بـــــي  فروينـــ

ال يصـــــدي لعمليــــة طويلــــة  تهـــــدف  كـــــان هــــذا تتويجــــاً  ،ابنــــة نــــاجين مــــن المحرقـــــة ضــــد كورونــــا
ــام ومــــع الحركــــة اإلســــ مية بشــــ ل  ــع الجمهــــور العربــــي بشــــ ل عــ إلــــى تأهيــــل شــــراكة سياســــية مــ

قبــــــل  ،ال أكتــــــب هــــــذا فــــــي مراجعــــــة ، أنــــــا أحــــــاول توضــــــيح شــــــدة حركــــــة البنــــــدولأنــــــا  ،خــــــا  
ــد  ــا بــ ــم مــ ــا فــــي خضــ ــابيع قليلــــة كنــ ــي الــــب د  أأســ ــة فــ ــة العربيــ ــة للع قــــات اليهوديــ ــه نهضــ ــم  ،أنــ تــ

ــزان،  ــاء، وكــــان راعــــم لســــان الميــ ــ ل الوبــ ــرف لمســــاهمتهم خــ ــادة باألطبــــاء والممرضــــات العــ اإلشــ
ور عبـــــاس، ونشـــــر المعلقـــــون السياســـــيون العـــــرف وعـــــانث أعضـــــاء الكنيســـــت مـــــن اللي ـــــود منصـــــ

فـــــــي االســـــــتوديوهات الصـــــــورة، وأنشـــــــأ الكنيســـــــت لجنـــــــة للشـــــــاون العامـــــــة العربيـــــــة بـــــــين اليهـــــــود 
 والعرف في يإسرائيلي.

ــدول العربيـــــــة ــين يإســـــــرائيلي والـــــ ــة مماثلـــــــة فـــــــي قصـــــــة التطبيـــــــع بـــــ ودفـــــــع  ،يم ـــــــن رؤيـــــــة حركـــــ
بــــــدت تعبيــــــرات المــــــودة  ،لعربــــــيالفلســــــطينيون بعــــــد ذلــــــ  إلــــــى هــــــوام  الخطــــــاف فــــــي العــــــالم ا

احتفــــال يــــوم ذكــــرى  ،ســــائحون فــــي أبــــو ظبــــي ،المتبادلــــة بــــين اإلســــرائيليين والعــــرف شــــبه خياليــــة
لكـــــــن اتضـــــــح أن لكـــــــل  ،المحرقـــــــة فـــــــي المغـــــــرف، مغـــــــردون ســـــــعوديون يغنـــــــون تراتيـــــــل الســـــــبت 

 ترامب مخرجات ترامب.

ــد مــــدى فــــي قضــــية القــــدس تشــــهد  ــذاتي إن ح يقــــة أن حمــــاس ذهبــــت إلــــى أبعــ علــــى تصــــورها الــ
ــازن ولعـــــب بغضـــــب، أدركـــــوا فـــــي  ــا تـــــذمر أبـــــو مـــ وتطلعاتهـــــا ل يـــــادة الشـــــعب الفلســـــطيني. وبينمـــ
ـــ يالتطبيـــــع مـــــع العـــــدو كـــــان حجـــــة  حمـــــاس أن مـــــن الضـــــروري مواجهـــــة الروايـــــة بالـــــدم والنـــــار بـــ
العـــــرف وخاصـــــة فـــــي اإلمـــــارات: بعـــــد كـــــل شـــــيء أنـــــتم الفلســـــطينيون متعـــــاونون مـــــع يإســـــرائيلي، 

ــدو  ــاذا تريـــ ــدسمـــ ــال، الشـــــرف، القـــ ــوس القتـــ ــادوا أتـــ ــاس، أعـــ ــي حمـــ ــا؟ فـــ ــذين  ،ن منـــ ــ  الـــ ــل أولئـــ كـــ
 التزموا الصمت وتجمعوا داخل أنفسهم في العام الماضي، وجدوا شيًئا يحتف ون به.

ــذه العمليـــــات التاريخيـــــة، التـــــي  ــا ينبغـــــي إجـــــراء مثـــــل هـــ ــذا؟ ربمـــ ــه مـــــن هـــ مـــــا الـــــذي يم ـــــن تعلمـــ
تدريجيــــة وبضوضــــاء ورنــــين أقــــل. وكلمــــا كانــــت تكســــر عقــــوًدا مــــن األنمــــاط، بشــــ ل أكثــــر رقــــة و 

ــة أن  ــن الح مـــ ــن مـــ ــم ي ـــ ــا لـــ ــة. ربمـــ ــر دراماتي يـــ ــاد أكثـــ ــل المضـــ ــان رد الفعـــ ــة، كـــ ــر دراماتي يـــ أكثـــ
ــان  ــذين يتخـــــذون القـــــرارات فـــــي يإســـــرائيلي إلـــــى لســـ ــام للعـــــرف الـــ ــة التغييـــــب التـــ نتحـــــرك مـــــن حالـــ

ــاك حاجـــــة  ــا كانـــــت هنـــ إلـــــى مزيـــــد مـــــن الميـــــزان الـــــذي يحـــــدد مـــــن ســـــي ون رئـــــيس الـــــوزراء. ربمـــ
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التقليــــــــل مــــــــن األهميــــــــة، فــــــــي بنــــــــاء الع قــــــــات مــــــــع الــــــــدول العربيــــــــة، ولــــــــيس القضــــــــاء علــــــــى 
الفلســــــطينيين بالكامــــــل. علــــــى كــــــل حــــــال، كانـــــــت االع نــــــات عــــــن مــــــوت الصــــــراع الوجـــــــودي 
ــع. ال  ــي التواضـــ ــا فـــ ــا درســـ ــبوع تعلمنـــ ــذا األســـ ــدا. هـــ ــرة جـــ ــرائيلي والعـــــرف مب ـــ ــين ياســـ ــوطني بـــ والـــ

 بة القاضية. يجب أن يتم إجراؤها بب ء وح مة. ¿يم ن إخضاع التاري  بالضر 

 

يجب إنهاء الجولة  : قادة كبار في هيئة األركان العامة في "الجيش االسرائيلي"
 دون تحقيق نصر في الوعي، هذا النصر يأتي الحقاً 

 حرونوتأيديعوت  /يهوشعيوسي 

ــاس  ــارين فـــــي الشـــــري االوســـــ  ال يركـــــع حمـــ ــائرات وأمهـــــر الطيـــ كيـــــف لجـــــي  يملـــــ  اقـــــوى الطـــ
 من يديعوت احرونوت ويضيف: يهوشععلى ركبتيها، يتساءل يوسي 

يواصـــــل يســـــ ل الجـــــو اإلســـــرائيليي تنفيـــــذ العمليـــــات الهجوميـــــة فـــــي غـــــزة، ولكـــــن طالمـــــا اســـــتمر 
 صعب تقديم حسم مع حماس.إط ي الصواري  ب ثافة على ي إسرائيلي، فسي ون من ال

مطلقــــــة ومئــــــات المبــــــاني مــــــا زالــــــت  150• القضــــــاء علــــــى كبــــــار المســــــاولين وهجمــــــات علــــــى 
 غير كا ية لليوم التالي للتن يم إلدراك أنه كان مخطئا عندما بدأ الحملة.

ــالي ــت الحــ ــة  ،فــــي الوقــ ــر إلنهــــاء الحملــ ــورة نصــ ــى اين صــ ــرائيليي حتــ ــي  اإلســ ــدى يالجــ لــــيس لــ
 لفرصة تغلث مع مرور الوقت.ونافذة ا غزة،في 

ــوم  ــي اليــ ــاب  فــ ــن المخــ ــاس مــ ــادة حمــ ــرا  قــ ــو إخــ ــوف هــ ــإن اإلنجــــاز المطلــ ــين، فــ ــ  الحــ ــى ذلــ حتــ
ــرائيلي  ــأة يإســ ــم مفاجــ ــن المناســــب لهــ ــان مــ ــا إذا كــ ــا  يمــ ــر مليــ ــار والتفكيــ ــالي لوقــــف إطــــ ي النــ التــ

 والبدء في القتال بوابل من الصواري  على القدس.

عيف حمـــــاس إلــــى المطالبــــة بوقـــــف إطــــ ي النـــــار منــــذ البدايـــــة، دفــــع االنفتــــال اإلســـــرائيلي الضــــ
مـــــن أجـــــل تـــــأطير هـــــذه الجولـــــة علـــــى أنهـــــا انتصـــــار. فـــــي وقـــــت الحـــــث فاجـــــأ التن ـــــيم بـــــإط ي 
النــــار فــــي وســــ  الــــب د، لــــيس بســــبب المــــدى ولكــــن بســــبب كميــــة الصــــواري . منــــذ ذلــــ  الحــــين، 

 تواصل المن مة السعي ب ل الطري الحتواء الحريث.
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ــه، ــن جانبــــ ــية،  مــــ ــة الماضــــ ــام الث ثــــ ــي األيــــ ــة فــــ ــازات عملياتيــــ ــرائيليي إنجــــ ــي  اإلســــ ــجل يالجــــ ســــ
 ولكن بوعي أقل، لذل  سي ون من الصعب سرد قصة النصر في اليوم التالي.

ــة.  ــان العامـــ ــة األركـــ ــدى هيئـــ ــي منتـــ ــرائيليي فـــ ــي  اإلســـ ــادة يالجـــ ــية ليـــ ــذه القضـــ ــركت هـــ أمـــــس أشـــ
 الحملة، إلى هذه القضية وقال:دعا أحد القادة الرئيسيين، الذين قادوا 

ا، ولــــيس الع ــــس  ا بــــدون نتيجــــة  -يأفضــــل النتــــائ  الجيــــدة وســــيأتي هــــذا الــــوعي الحقــــً حــــدًثا واعــــً
 تشغيلية جيدة.ي

ربمـــــا تكـــــون هـــــذه مشـــــ لة أساســـــية فـــــي ليـــــادة الجـــــي : فهـــــي ال تـــــولي األهميـــــة الضـــــرورية فـــــي 
ــو  ــال تتفـــ ــي أفعـــ ــات، وهـــ ــة والمعلومـــ ــربات العقليـــ ــالي للضـــ ــر الحـــ ــرف العصـــ ــاس. بصـــ ــا حمـــ ي فيهـــ

ــاس، وهجمـــــــات علـــــــى  ــارزة فـــــــي حمـــــ ــيات بـــــ ــن القضـــــــاء علـــــــى شخصـــــ ــر عـــــ ــرة  150الن ـــــ حفـــــ
ــن  ــر مــــ ــ ي، وأكثــــ ــي  اإلســــــرائيليي  600إطــــ ــاز يالجــــ ــاهقة، فــــــإن إنجــــ ــان  شــــ ــة مبــــ منــــــزل وأربعــــ

ــتقبل  ــي المســـ ــيم فـــ ــوة التن ـــ ــع تكثيـــــف قـــ ــي منـــ ا فـــ ــً ــة  -ي مـــــن أساســـ ــة التحتيـــ ــى البنيـــ ــاء علـــ القضـــ
 ، قطاع غزة ال يتلقى إمدادات خارجية ولنتاجه محلي.إلنتا  الصواري . حزف هللا

ســـــــ ل تـــــــم  1700هـــــــدف باســـــــتخدام  700باإلضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــ  هـــــــاجم الجـــــــي  اإلســـــــرائيلي 
قذيفـــــة  500تـــــم إطـــــ ي  ،كمـــــا تـــــم اإلبـــــ غ عنـــــه 2000عمليـــــة إطـــــ ي ولـــــيس  1600تحديـــــد 

 ،٪90 هـــــدف علـــــى منطقـــــة مبنيـــــة، وتـــــم اعتـــــراض مـــــن ال بـــــة الحديديـــــة بنســـــبة مـــــا يقـــــرف مـــــن
مــــدنيًا وعــــدد قليــــل مــــن المقــــاومين خــــ ل الهجمــــات فــــي  120ولجمــــااًل قتــــل الجــــي  االســــرائيلي 

 غزة.

ــنت  ــار. شـــــ ــدما ال يتوقـــــــف إطـــــــ ي النـــــ ــة عنـــــ ــازات، خاصـــــ ــذه اإلنجـــــ ــويث مثـــــــل هـــــ يصـــــــعب تســـــ
 6000حمــــــاس هــــــذه الحملــــــة بنحــــــو عشــــــرة  الف صــــــارو . الجهــــــاد اإلســــــ مي لــــــديها حــــــوالي 

نــــار هــــو مــــن بــــين أمــــور أخــــرى، أن يالجــــي  اإلســــرائيليي لــــم  خــــرين. ســــبب اســــتمرار إطــــ ي ال
ي ـــــن لديـــــه المعلومـــــات االســـــتخباراتية ال زمـــــة لتـــــدمير المســـــتودعات، بلغـــــة عســـــ رية، لـــــم ي ـــــن 

ــوزن المحــــــدد  ــرائيلي عمليــــــة الـــ ــدى الجــــــي  اإلســـ ــرت خــــــ ل 2لـــ ، وهـــــي نفــــــس العمليـــــة التــــــي جـــ
مــــــدى، والتــــــي أصــــــر وزيــــــر حــــــرف لبنــــــان الثانيــــــة للقضــــــاء علــــــى صــــــواري  حــــــزف هللا بعيــــــدة ال

 الدفاع  نذاك عمير بيرتس عليها.
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كمـــــا لـــــم تكـــــن هنـــــاك معلومـــــات اســـــتخبارية جيـــــدة عـــــن أمـــــاكن تخـــــزين الطـــــائرات بـــــدون طيـــــار. 
ــا، لكـــــــن يـــــــتم اعتراضـــــــهم  -حتـــــــى اين دون نجـــــــال  -لهـــــــذا الســـــــبب تحـــــــاول حمـــــــاس  إط قهـــــ

 ل  ألول مرة.جميًعا، حتى من قبل ن ام ال بة الحديدية، الذي نجح في ال يام بذ 

يحــــاول الجـــــي  اإلســــرائيلي بشـــــ ل أساســــي تنســـــيث التوقعــــات مـــــع الجمهــــور اإلســـــرائيلي، الـــــذي 
ال يفهــــم كيــــف ال يقــــدم الجــــي  القــــوي فــــي الشــــري األوســــ  قــــراًرا ســــريًعا وواضــــًحا ضــــد من مــــة 

 إرهابية مثل حماس.

والمفهــــــوم  ،المخــــــابرات بعــــــد التعــــــافي فــــــي اليــــــومين األخيــــــرين مــــــن المفاجــــــأة التــــــي لــــــم تتوقعهــــــا 
الــــــــذي احتــــــــل صــــــــدارة يالجــــــــي  اإلســــــــرائيليي  يمــــــــا يتعلــــــــث بنوايــــــــا حمــــــــاس، واصــــــــل الجــــــــي  
اإلســــــرائيلي نشــــــاطه الهجــــــومي الكبيــــــر، الــــــذي حقــــــث إنجــــــازات عمليــــــة تدميريــــــة فقــــــ . لكــــــن ال 
ــائرات  تــــزال هنــــاك فجــــوات كبيــــرة فــــي فهــــم كيــــف أن ســــ ل الجــــو الكبيــــر، بطيــــارين جيــــدين وطــ

ــً   ــورة، فضــ ــذل  متطــ ــا. لــ ــى ركبتيهــ ــاس علــ ــوا حمــ ــازة، ال يركعــ ــرائيلية الممتــ ــابرات اإلســ ــن المخــ عــ
ــة  ــه معروفــ ــ . قدراتــ ــة فقــ ــرعة الثانيــ ــع الســ ــي وضــ ــة اين فــ ــوة الجويــ ــيح: القــ ــاول التوضــ ــا نحــ دعونــ

 بالفعل في سوريا ولبنان والعراي وربما في أماكن أخرى.

 

 هل يتم صبغ غزة بالظالم؟ 

 حرونوتأاليكس فيشمان/ يديعوت 

صــــــداها أيضــــــا ســــــيواجه كبــــــار القــــــادة السياســــــيين واألمنيــــــين اليــــــوم معضــــــلة اســــــتراتيجية يتــــــردد 
ــغيل محطــــــة توليــــــد  ــرور الوقــــــود بتشــــ علــــــى الســــــاحة الدوليــــــة: مــــــا إذا كــــــان ســــــيتم الســــــمال بمــــ

 الكهرباء في قطاع غزة.

ــيتوقف  ــومين وســـ ــوم أو يـــ ــ م ليـــ ــي ال ـــ ــزة فـــ ــتبقى غـــ ــوم. ســـ ــتنتهي اليـــ ــة ســـ ــي المحطـــ ــات فـــ الخزانـــ
الضــــ  ون ــــام الصــــرف الصــــحي ســــينهار. فــــي بدايــــة األســــبوع المقبــــل ســــنرى مجــــاري الصــــرف 

ــية ال ــة الشمســ ــزارع الطاقــ ــن مــ ــر مــ ــدد كبيــ ــف عــ ــر القصــ ــد دمــ ــق ن. وقــ ــاط  عســ ــى شــ ــحي علــ صــ
ــاع  ــزود القطــ ــت تــ ــي كانــ ـــ التــ ــاواط 30بــ ــاء  ،ميغــ ــي األحيــ ــدات فــ ــود المولــ ــزون وقــ ــينفد مخــ ــا ســ كمــ

رديء الجــــــودة. حتــــــى ســــــ ان غــــــزة ال  -إذا وصــــــل  -فــــــي بدايــــــة األســــــبوع. الوقــــــود المصــــــري 
 يريدون ذل  ألنه يدمر المولدات.
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ــبة مـــــن الم ــاز الـــــدفاع لـــــن تســـــمح بمـــــرور الوقـــــود. بالنســـ ــإن  إلســـــرائيل،حتمـــــل أن توصـــــية جهـــ فـــ
ــل قضــــــية إســــــتراتيجية ــزة ليســــــت قضــــــية إنســـــانية فحســــــب بـــ ــألة توصــــــيل الكهربـــــاء إلــــــى غـــ  ،مســـ

 16عاشــــــت غــــــزة بمعــــــدل أربــــــع ســــــاعات مــــــن الكهربــــــاء، واســــــتراحة لمــــــدة  حتــــــى يــــــوم أمــــــس
 ساعة، وه ذا دوالي .

ــة األســــبوع  ــذ بدايــ ــالح شــــن منــ ــا الطاقــــة لصــ ــلة: نقــــل بقايــ ا معضــ ــاس أيضــــً ــل، ســــتواجه حمــ المقبــ
الحـــــــرف ولطـــــــ ي الصـــــــواري ، أو لصـــــــالح أجهـــــــزة التـــــــنفس الصـــــــناعي وغـــــــرف العمليـــــــات فـــــــي 
ــليات التـــــــي تمتلـــــــ  بشـــــــ ل متزايـــــــد بجرحـــــــى القتـــــــال. يفتـــــــرض أن الضـــــــغ  الـــــــداخلي  المستشـــــ

ــرة ــ  أن نســــبة كبيــ ــة لصــــالح الن ــــام الصــــحي، حيــ مــــن المصــــابين هــــم  ســــيمارس علــــى المن مــ
 من نشطاءها.

ــن  ــذل  مــــ ــة لــــ ــار. نتيجــــ ــادة حمــــــاس للوصــــــول إلــــــى وقــــــف إطــــــ ي النــــ ــع يعجــــــل ليــــ ــذا الوضــــ هــــ
المـــــــرجح أن تركـــــــز جهـــــــود عســـــــ رية كبيـــــــرة خــــــــ ل عطلـــــــة نهايـــــــة األســـــــبوع لتحقيـــــــث إنجــــــــاز 
ــن  ــار. مــ ــ ي النــ ــف إطــ ــل بوقــ ــرائيلي ويعجــ ــي يإســ ــام فــ ــرأي العــ ــى الــ ــاثر علــ ــد يــ ــر قــ ــ ري كبيــ عســ

يإســـــرائيلي مصـــــلحة فـــــي بقـــــاء غـــــزة فـــــي ال ـــــ م لعـــــدة أيـــــام للوصـــــول إلـــــى  ناحيـــــة أخـــــرى، لـــــدى
نهايـــــة لكعمـــــال المقاومـــــة عنـــــدما تتضـــــح صـــــورة إذالل حمـــــاس. الخطـــــر هـــــو هجمـــــات حمـــــاس 

 العنيفة في اللح ة األخيرة والضغ  الدولي.

منســــث العمليـــــات فـــــي المنــــاطث الـــــذي يرصـــــد الحالــــة المزاجيـــــة فـــــي غــــزة، ال يم نـــــه حتـــــى اين 
ــار  ــاثرا فــــــي تحركــــــات حمــــــاس. هنــــــاك عشــــــرات ايالف مــــــن اعتبــــ ــاع عنصــــــرا مــــ ســــــ ان القطــــ

ــان إلــــــى  خــــــر؛ لكــــــن  ــاك هجــــــرة مــــــن م ــــ ــازلهم. هنــــ ــوم تضــــــررت منــــ األشــــــخا  فــــــي غــــــزة اليــــ
باســـــتثناء االســـــتياء المحـــــدود علـــــى وســـــائل التواصـــــل االجتمـــــاعي، فـــــإن الفلســـــطيني فـــــي قطـــــاع 

ــادي المحنــــة اإلنســــانية إلــــى نق ــد تــ ــوس فــــي منزلــــه. قــ ــزة محبــ ــلبية الغــــزيين غــ طــــة تحــــول فــــي ســ
 اليائسين.

ــبوع  ــف األســ ــول منتصــ ــال بحلــ ــتوقف القتــ ــا إذا كانــــت ســ ــوم مــ ــرر اليــ ــرائيلي أن تقــ ــذل  علــــى يإســ لــ
المقبـــــل. إذا لـــــم ي ـــــن األمـــــر كـــــذل ، فلـــــن ي ـــــون هنـــــاك مفـــــر مـــــن نقـــــل الوقـــــود بـــــأي شـــــ ل مـــــن 

 األش ال إلى محطة الطاقة.
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 وابل يلحقه وابل 

 حرونوت/أيديعوت 

ــى مــــدار  ــةي علــ ــي المحتلــ ــى ياألراضــ ــزة علــ ــن قطــــاع غــ ــار مــ ــ ي النــ ــتمر إطــ ا، اســ ــً ــاألمس أيضــ بــ
ــن  ــا يقــــرف مــ ــة العمليــــة تــــم إطــــ ي مــ  2000الســــاعة، وقــــال يالجــــي  اإلســــرائيليي إنــــه منــــذ بدايــ

 صارو  على األراضي المحتلة، مئات منها أمس.

مــــــن شــــــ ايا تــــــم اإلبــــــ غ عــــــن عشــــــرات الجرحــــــى فــــــي نجمــــــة داوود الحمــــــراء أمــــــس، بعضــــــهم 
 والبع  من الجري إلى منطقة محمية.

ــدود  ــق ن واســـ ــاك قصـــــف كثيـــــف علـــــى عســـ ــان هنـــ ــتوطنات الغـــــ ف، كـــ ــتهداف مســـ ــتمر اســـ واســـ
 وبئر السبع ومستوطنات المنطقة المنخفضة وغو  دان.

 .كان يقف أمامهم ن ام ال بة الحديدية الذي تم ن من إصابة الغالبية الع مى منهم

خيــــــــر: إصــــــــابة مســــــــتوطنة بجــــــــرول خطيــــــــرة فــــــــي الرملــــــــة، ولصــــــــابة • النتيجــــــــة فــــــــي اليــــــــوم األ
ــذة، ولصــــابة العشــــرات بجــــرول طليفــــة، ولصــــابة عــــدد مــــن  ــتوطن بجــــرول متوســــطة مــــن نافــ مســ

 المنازل بأضرار بالغة.

 .ي • نتنياهو في ماتمر عقده عند بطارية ال بة الحديدية: يسيستغري ذل  وقتاً 

وأطلعهم على أن هناك دخول بري   المراسلين األجانبالجيش "اإلسرائيلي" ضلل 
 إلى قطاع غزة 

 أمير تيبون وأليسون كابالن سومر/ هآرتس

ــة،وعقــــــب  ــول يالجــــــي   اإلحاطــــ ــن دخــــ ــالم عــــ ــع أنحــــــاء العــــ ــ م فــــــي جميــــ ــائل اإلعــــ أفــــــادت وســــ
 على ع س ما ورد في وسائل اإلع م اإلسرائيلية. غزة،اإلسرائيليي إلى قطاع 

ــ ــذر المتحـــــ ــاالت اعتـــــ ــن اتصـــــ ــريي، لكـــــ ــأ بشـــــ ــه يخطـــــ ــال إنـــــ ــرائيليي وقـــــ ــي  اإلســـــ ــم يالجـــــ دث باســـــ
يالجـــــي  اإلســـــرائيليي أوضـــــحت للصـــــحفيين األجانـــــب فـــــي الصـــــبال البـــــاكر أن إعـــــ ن الـــــدخول 

 البري كان صحيًحا.
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ــب فــــي يإســــرائيلي فــــي ســــاعة مب ــــرة  ــي  اإلســــرائيليي مراســــلين أجانــ أطلــــع المتحــــدث باســــم يالجــ
ول القـــــــوات البريـــــــة يللجـــــــي  اإلســـــــرائيليي قطـــــــاع غـــــــزة، مـــــــن صـــــــبال يـــــــوم الجمعـــــــة علـــــــى دخـــــــ

وتصــــــدر هــــــذا األمــــــر عنــــــاوين الصــــــحف حــــــول العــــــالم. وبعــــــد ســــــاعات، أصــــــدر نــــــاطث باســــــم 
يالجــــــي  اإلســــــرائيليي بيانــــــا قــــــال  يــــــه إن اإلحاطــــــة غيــــــر صــــــحيحة واعتــــــذر لوســــــائل اإلعــــــ م 

لـــــذل  قـــــد  -ة الرســـــالة صـــــحيح الدوليـــــة لنشـــــرها عنـــــاوين دراماتي يـــــة بنـــــاء علـــــى هـــــذا الموضـــــوع
 ي ون خداع متعمد.

ــل، وز   ــد منتصــــف الليــــل بقليــ ــرائيليي رســــالة باللغــــة اإلنجليزيــــة بعــ ع متحــــدث باســــم يالجــــي  اإلســ
ــين علــــــى تطبيــــــث  ــلين دوليــــ ــة مراســــ ــاف فــــــي مجموعــــ ــرائيل واتســــ ــزة فــــــي يإســــ ــأن  ي،متمركــــ ــد بــــ تفيــــ

اتصــــل عــــدد مــــن المراســــلين فــــي  ،القــــوات البريــــةي للجــــي  اإلســــرائيليي تعمــــل داخــــل قطــــاع غــــزة
ــوارد  ــدراماتي ي الـــ ــوان الـــ ــة العنـــ ــن دقـــ ــد مـــ ــرائيلي للتأكـــ ــي  اإلســـ ــدث باســـــم الجـــ ــة بالمتحـــ المجموعـــ

ــ ن  ــي اإلعــــ ــذ التصــــــعيد  -فــــ ــه للمــــــرة األولــــــى منــــ ــالي،بمعنــــــى أنــــ ــوات البريــــــة  الحــــ دخلــــــت القــــ
 قطاع غزة.اإلسرائيلية 

فــــــي الســــــاعات التــــــي أعقبــــــت البيــــــان المضــــــلل، هــــــاجم الجــــــي  اإلســــــرائيلي مــــــن الجــــــو مئــــــات 
قنبلــــــة، ومـــــــن  450طــــــائرة وللقـــــــاء حــــــوالي  160األهــــــداف فــــــي قطــــــاع غـــــــزة مســــــتخدما نحــــــو 

المحتمــــل أن تكـــــون المنشـــــورات غيـــــر الصـــــحيحة فـــــي وســــائل اإلعـــــ م الدوليـــــة قـــــد أثـــــرت علـــــى 
 .استعدادات حماس لهذه التفجيرات 

ــه  ــة كيـــــف أنـــ ــوم الجمعـــ ــ رتس يـــ ــحيفة هـــ ــدثوا إلـــــى صـــ ــذين تحـــ ــلين الـــ ــن المراســـ ــد مـــ وصـــــف العديـــ
حتــــــى بعــــــد أكثــــــر مــــــن ســــــاعة مــــــن إرســــــال الرســــــالة األصــــــلية، أكــــــد المتحــــــدث باســــــم يالجــــــي  

أن القــــــوات البريــــــةي للجــــــي  اإلســــــرائيليي كانــــــت تعمــــــل بالفعــــــل  اقتبــــــاس،اإلســــــرائيليي لهــــــم فــــــي 
لتأكــــــد مــــــن أن هــــــذه ليســــــت قــــــوات بريــــــة تضــــــرف أهــــــداًفا أراد المراســــــلون ا ،داخــــــل قطــــــاع غــــــزة

 وتلقوا إجابة إيجابية على هذا الساال. خارجها،داخل غزة لكنها تقف 

ــائل اإلعــــــ م  ــرائيليي وســــ ــم يالجــــــي  اإلســــ ــدمها المتحــــــدث باســــ ــات التــــــي قــــ قــــــادت هــــــذه اإلحاطــــ
ــاء  ــي جميــــــع أنحــــ ــارزة فــــ ــالم،البــــ ــع اإلخبا العــــ ــة والمواقــــ ــ  الصــــــحافة المطبوعــــ ــي ذلــــ ــا فــــ ــة بمــــ ريــــ

إلـــــى احـــــت ل عنـــــاوين الصـــــحف حـــــول دخـــــول يإســـــرائيلي البـــــري  والتلفزيـــــون،ومحطـــــات اإلذاعـــــة 
ظهـــــــرت روايتــــــان متضــــــاربتان فــــــي وســــــائل اإلعــــــ م: أطلـــــــع  المرحلــــــة،إلــــــى غــــــزة. فــــــي هــــــذه 

المتحــــــدث باســــــم يالجــــــي  اإلســــــرائيليي وســــــائل اإلعــــــ م اإلســــــرائيلية علــــــى عــــــدم وجــــــود دخــــــول 
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ــري إلــــــى  ــزة،بــــ ــلت وســــــائ غــــ ــة بينمــــــا واصــــ ــاًء علــــــى اإليجــــــازات  اإلبــــــ غ،ل اإلعــــــ م الدوليــــ بنــــ
 عن وجود ذل . العس رية،

ــان  ــر البيــ ــاري  نشــ ــن تــ ــ  مــ ــوالي ســــاعتين فقــ ــد حــ ــلي،وبعــ ــان يالجــــي   األصــ ــاطث بلســ ــل النــ أرســ
ــلين  ــى المراســــ ــة وللــــ ــ م األجنبيــــ ــيحية لوســــــائل اإلعــــ ــرائيليي رســــــائل توضــــ ــب،اإلســــ ــد  األجانــــ تفيــــ

غــــــزة، واألهــــــداف داخــــــل قطــــــاع غــــــزة ي. قــــــدم بعــــــ   بعــــــدم دخــــــول القــــــوات البريــــــة إلــــــى قطــــــاع
المراســـــلين األجانـــــب الـــــذين تحـــــدثوا إلـــــى يهـــــ رتسي ســـــاااًل مـــــن هـــــذا النـــــوع إلـــــى المتحـــــدث باســـــم 

ــيح  ــاعات التــــــي ســــــبقت نشــــــر التوضــــ ــرائيليي فــــــي الســــ ــة  -يالجــــــي  اإلســــ ــلوا علــــــى إجابــــ وحصــــ
 معاكسة تماًما.

المقــــــدم يوناتــــــان  ،إلعــــــ م الدوليــــــةعقــــــد المتحــــــدث باســــــم يالجــــــي  اإلســــــرائيليي لوســــــائل ا اليــــــوم
ــائل  ــن الرســـ ــذار عـــ ــرائيلي، افتتحـــــت باعتـــ ــي يإســـ ــلين األجانـــــب فـــ ــع المراســـ ــة مـــ كونري ـــــوس إحاطـــ
المتناقضـــــــة التـــــــي تـــــــم تســـــــليمها صـــــــبال اليـــــــوم. وقـــــــال كونري ـــــــوس للصـــــــحفيين إن هـــــــذا خطـــــــأ 

وأعـــــرف المراســـــلون عـــــن غضـــــبهم مـــــن اإلحـــــرا   ،بشـــــري يتحمـــــل المســـــاولية الكاملـــــة عنـــــه هـــــو
ســــببته وســــائل اإلعــــ م التــــي نشــــرت عنــــاوين رئيســــية حــــول تحــــرك أرضــــي، بنــــاء علـــــى  الــــذي

ــ وكهم  ــن شـــ ــروا عـــ ــلين عبـــ ــى أن بعـــــ  المراســـ ــا. حتـــ ــحيحة التـــــي تلقوهـــ ــر الصـــ ــات غيـــ المعلومـــ
فــــــي التفســــــير المقــــــدم لهــــــم ألن يالجــــــي  اإلســــــرائيليي اســــــتغري حــــــوالي ســــــاعتين لنشــــــر إشــــــعاره 

 التوضيحي.

ــي  اإلســـــر  ــم الجـــ ــدث باســـ ــال المتحـــ ــة قـــ ــي مقابلـــ ــبال فـــ ــذا الصـــ ــان هـــ ــدي زيلبرمـــ ــد هيـــ ائيلي، العميـــ
ــة  ــرت باللغـــ ــي ُنشـــ ــة التـــ ــارير اإلع ميـــ ــي التقـــ ــأ فـــ ــاك خطـــ ــان هنـــ ــا كـــ ــه ربمـــ ــاني إنـــ ــع يكـــ ــع موقـــ مـــ

 اإلنجليزية.

 

الجيش ، و أنفاق حماس الدفاعية اإلسرائيليسالح الجو استهدفت هجمات  
 المقاومة نه قتل العشرات من عناصر أيعتقد 

 وفيت / ه رتسفيانيف كو 
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ــاع  ــث انطبــــ ــان خلــــ ــه كــــ ــدف منــــ ــل؛ الهــــ ــاورة تحويــــ ــرائيلي منــــ ــي  اإلســــ ــرى الجــــ ــة أجــــ ــل العمليــــ قبــــ
ــر  ــن أكثـــ ــدة مـــ ــذه واحـــ ــاي. هـــ ــدخلون األنفـــ ــيم يـــ ــاء التن ـــ ــل أعضـــ ــري ولجعـــ ــدخول بـــ ــتعداد لـــ باالســـ

 .الهجمات انساعًا في قطاع غزة في السنوات األخيرة

ــة( ــرائيليي الليلــــــة  الجمعــــ ــي  اإلســــ ــل  ضــــــرف يالجــــ ــاس قبيــــ ــا حمــــ ــة أقامتهــــ ــاي دفاعيــــ ــب ة أنفــــ شــــ
المواجهــــــة مــــــع يإســــــرائيلي، وهــــــي واحــــــدة مــــــن أكبــــــر الهجمــــــات التــــــي شــــــهدها قطــــــاع غــــــزة فــــــي 

 السنوات األخيرة.

اســـــــتعداًدا للهجـــــــوم، أجـــــــرى الجـــــــي  تمرينـــــــا لتحويـــــــل مســـــــار الهـــــــدف، بهـــــــدف خلـــــــث انطبـــــــاع  
ل العشــــرات مــــن أعضــــاء باالســــتعداد لــــدخول بــــري إلــــى قطــــاع غــــزة. وتشــــير التقــــديرات إلــــى مقتــــ

ــة، فـــــــي الهجمـــــــات. يـــــــرى يالجـــــــي   ــة فـــــــي المن مـــــ ــادة وحـــــــدات النخبـــــ حمـــــــاس، بمـــــــن فـــــــيهم قـــــ
 اإلسرائيليي في نتائ  الهجمات إنجازا مهما حرم حماس من أداة استراتيجية.

ــة الجـــــرف، قامـــــت حمـــــاس ببنـــــاء  الف الكيلـــــومترات مـــــن األنفـــــاي المصـــــممة  منـــــذ انتهـــــاء عمليـــ
رســــــــم الجــــــــي   ،يلي بــــــــالتوازي مــــــــع الهجمــــــــات فــــــــي قطــــــــاع غــــــــزةلتم ــــــــين القتــــــــال مــــــــع يإســــــــرائ

ــرة،  ــنوات األخيـــ ــي الســـ ــا فـــ ــورة طورهـــ ــة متطـــ ــائل تكنولوجيـــ ــاي بوســـ ــذه األنفـــ ــرائ  لهـــ ــرائيلي خـــ اإلســـ
 لكنه امتنع حتى اين عن إت فها.

طــــــائرة انطلقــــــت مــــــن أربــــــع قواعــــــد مختلفــــــة. وقبــــــل ذلــــــ  انتشــــــرت قــــــوات  160وشــــــمل الهجــــــوم 
لخــــداع حمــــاس. والحــــ  أعضــــاء التن ــــيم مــــا بــــدا أنــــه  162فرقــــة مدرعــــة ومدفعيــــة ومشــــاة مــــن ال

اســــــتعدادات لــــــدخول بــــــري وهرعــــــوا إلــــــى مــــــواقعهم القتاليــــــة فــــــي األنفــــــاي. وبعــــــد ذلــــــ  هاجمــــــت 
،  يمــــــا أطلقــــــت الــــــدبابات والمــــــدافع لمنــــــع عناصــــــر دليقــــــة تقريبــــــاً  40الطــــــائرات األنفــــــاي لمــــــدة 
 حماس من الخرو  منها.

 

 ضربة قاسمة العدو"؛ لسنا بلهاء. "وجهنا قول: توقف عن 

 يتساءل ايالن كفروب في موقع واال نيوز حول ما اسماه استعراض السبعينيات:

 لماذا ال يزال يتعين علينا االستماع إلى دعاية المتحدث باسم يالجي  اإلسرائيليي؟ 
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ــا  ــد أكثرهــ ــن أحــ ــال، ولكــ ــوالت القتــ ــن جــ ــة مــ ــل جولــ ــي كــ ــواهر فــ ــن ال ــ ــر مــ ــرر الكثيــ ويضــــيف تتكــ
ا هــــو الحاجــــة إلـــــى ســــماع مرتــــدي الــــزي العســـــ ري الــــذي يقــــدم دعايــــة عديمـــــة ال  ــــواهر إحباطــــً

ا مـــــع كـــــل مـــــا يحـــــدث فـــــي الوقـــــت  الفائـــــدة كـــــل ليلـــــة مـــــن جديـــــد. اليـــــوم، عنـــــدما نتواصـــــل جميعـــــً
ــدو قـــد  ــم علـــى أن العـ ــتهانة بـــذكائنا والح ـ ــن االسـ ــان للتوقـــف عـ ــت قـــد حـ ــد ي ـــون الوقـ ــي، فقـ الفعلـ

 يتعرض للضرف المبرلي

ــذكر ا مـــس بعـــد العصـــر ذكـــر موقـــع الهدهـــد ان الجـــي  يســـعى لعمليـــة تضـــليل كبيـــرة أنـــه يـــوم يـ
حيـــــ  طلـــــب مـــــن المراســـــلين العســـــ ريين اغـــــراي االعـــــ م بخبـــــر الـــــدخول البـــــري خـــــ ل اطـــــ ع 

ــدنا  ــا فـــي الهدهـــد رصـ ــاطث باســـم الجـــي ، لكننـ ــث مـــع النـ ــذي كشـــف عـــن أمغلـ حـــد الصـــحفيين الـ
الحملــــــــة البريــــــــة مســــــــتحيلة وهــــــــي تضــــــــليل  إنمــــــــس، وقــــــــال أعمليــــــــة التضــــــــليل عصــــــــر يــــــــوم 

 للجمهور.

 هل فازت حماس بالفعل؟

 

 حماس، حكام غزة، تم الترحيب بهم بالفعل بوصفهم "مدافعين عن القدس"

 /هآرتس

ــي ونون يأنـــــــت تعـــــــرف كـــــــم أكـــــــره  صـــــــواري  حمـــــــاس. لكـــــــن إذا لـــــــم يتصـــــــرفوا هـــــــذه المـــــــرة، فســـــ
 متعاونين ... إذا لم يقفوا في وجه “اسرائيلس اين، فما فائدة مقاومتهم المسلحة؟ي

كانـــــت هـــــذه كلمـــــات صـــــريحة بشـــــ ل غيـــــر عـــــادي لصـــــديث مقـــــرف مـــــن غـــــزة ومفكـــــر أعلـــــم أنـــــه 
 ي ره ح ام غزة الفعليين أكثر من أي شخص  خر.

ــرائيلس واين، مــــــع انــــــدال ع صــــــراع واســــــع النطــــــاي بــــــين “اســــــرائيلس وحمــــــاس، مــــــع قصــــــف “اســــ
ــر  ــلحة أخــــرى أكثــ ــزة، ولطــــ ي حمــــاس وجماعــــات مســ ــددة الطوابــــث فــــي غــ ــ نية متعــ ــاني الســ للمبــ

صــــــارو  باتجــــــاه “اســــــرائيلس، فــــــإن حمــــــاس مصــــــممة علــــــى إظهــــــار قــــــدرتها علــــــى  1000مــــــن 
 ردع “اسرائيلس وتعزيز ذل  ارتفاع مد الدعم.

ــين أن المت ــدات فــــــي حــــ ــدار تهديــــ ــن إصــــ ــة عــــ ــي البدايــــ ــين فــــ ــانوا راضــــ ــاس كــــ ــم حمــــ ــدثين باســــ حــــ
صـــــاخبة كانـــــت فـــــي الح يقـــــة نـــــداءات لتصـــــعيد محـــــدود، بعـــــد وابـــــل صـــــاروخين غيـــــر مســـــبوقين 
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ــب  ــل أبيــــ ــتهدفا تــــ ــرا  الســــــ نية  -اســــ ــرائيلس لكبــــ ــف “اســــ ــذا التحــــــذير  -رًدا علــــــى قصــــ فــــــإن هــــ
 أصبح اين خبًرا قديًما.

ــا  ــه كلمـــ ــي أنـــ ــدة هـــ ــة الجديـــ ــي المعادلـــ ــ ل عرضـــ ــاس بشـــ ــعبية حمـــ ــترتفع شـــ ــعيد، ســـ ــتمر التصـــ اســـ
باعتبارهــــا يالمــــدافعيني عــــن غــــزة، وســــي ون مــــن األصــــعب عليهــــا أن تتراجــــع خطــــوة إلــــى الــــوراء 

 قبل تحقيث انتصارات تتناسب مع الدمار الذي ألحقته “اسرائيلس هذه الجولة.

ــوم  ــًا منتصــــرًا يــ ــة خطابــ ــاس إســــماعيل هنيــ ــى زعــــيم حمــ ــل، ألقــ الث ثــــاء الماضــــي، تفــــاخر وبالفعــ
ــيرًا إلــــى يالتحــــرك  ــجد األقصــــىي، مشــ ــه عــــن المســ ــى إبعــــاد متطر يــ ــار االحــــت ل علــ ــه بـــــ يإجبــ  يــ

 على ث ث جبهاتي في إشارة إلى القدس. وم اهرات داخل “اسرائيلس وغزة.

ومـــــع ذلـــــ ، ال تـــــزال هنـــــاك نافـــــذة، رغـــــم أنهـــــا تت شـــــى بســـــرعة، للتهدئـــــة التـــــي يم ـــــن أن تمنـــــع 
 ة ال يريدها أحد.حرًبا شامل

ــة  ــتويات الغريبـــــ ــبحت المســـــ ــارك، أصـــــ ــان المبـــــ ــا؟ خـــــــ ل شـــــــهر رمضـــــ ــى هنـــــ ــلنا إلـــــ كيـــــــف وصـــــ
ــرائيليةس ــتفزازات الح وميـــــة “االســـ ــدة ل ســـ ــر المقيـــ ــة وغيـــ ــية التـــــي  والمتطرفـــ ــتوطنين والوحشـــ والمســـ

تمـــــارس ضـــــد الفلســـــطينيين فـــــي القـــــدس الشـــــرلية، ولهانـــــة المصـــــلين وطـــــرد الفلســـــطينيين، وســـــ  
مــــــع الــــــدولي، وقــــــوًدا لتــــــأجي  الغضــــــب والغضــــــب فــــــي شــــــوارع غــــــزة بــــــين أنصــــــار موافقــــــة المجت

 حماس ومعارضيها على قدم المساواة.

وقــــــد أعطــــــى هــــــذا الغضــــــب مصــــــدالية لــــــدعوات بعــــــ  الفلســــــطينيين للعنــــــف، كــــــدعوة ميــــــاوس 
منهــــــا للــــــردع أو مطالبــــــة انتقاميــــــة بالترهيــــــب المضــــــاد: يإذا تحولــــــت حياتنــــــا إلــــــى جحــــــيم حــــــي، 

 حياة “االسرائيلييني.كذل  ينبغي على 

وبعــــــ  هــــــذه الـــــــدعوات لعمــــــل عنيـــــــف تســــــتهدف حمـــــــاس. حتــــــى الفلســـــــطينيون الــــــذين كـــــــانوا 
ــدما اقتحمـــــــت القـــــــوات “االســـــــرائيليةس ــين  يتحصـــــــنون فـــــــي المســـــــجد األقصـــــــى، عنـــــ الحـــــــرم اإلثنـــــ

ــاعدة  ــانوا يطـــــالبون عبـــــر م بـــــرات الصـــــوت بالمســـ ــاهرين، كـــ ــلين والمت ـــ الماضـــــي لتفريـــــث المصـــ
 من غزة.

ر الماضـــــي، أدانـــــت الهمســـــات الشـــــعبية حمـــــاس، بـــــداًل مـــــن االحتفـــــاء بهـــــا، متهمـــــة خـــــ ل الشـــــه
المســــلحين باإلشــــباع بــــاألموال القطريــــة التــــي حصــــلت عليهــــا للتــــو مــــن نتنيــــاهو، وبــــأنهم تنفخــــوا 

 بالك م واالدانات الفارغة، حي  كانت القدس مشتعلة.
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ــيون الجــــــدد، الكهــــــانيون المتط ــاهو وشــــــركاؤه السياســــ رفــــــون، بالتشــــــجيع بســــــبب ربمــــــا شــــــعر نتنيــــ
 الصمت العام في الضفة الغربية وغزة. ربما ظنوا خطًأ أنه هزيمة وتهدئة والمباالة.

ــة األولـــــى مـــــن  ــة أن األشـــــهر الث ثـــ ــاء التـــــدريجي علـــــى ح يقـــ ــأة والتحفيـــــز والبنـــ بـــــداًل مـــــن الم افـــ
ا بالنســــبة  2021عــــام  مــــع عــــدم وجــــود صــــواري  مــــن  -ســــرائيل منــــذ عقــــود إلكانــــت األقــــل عنفــــً

ــة  ــزة وال هجــــوم منفــــرد نــــاجح فــــي الضــــفة الغربيــ ــ  كفرصــــة لجعــــل  -غــ رأى قــــادة “اســــرائيلس ذلــ
ــد  ــى تقييـــــ ــتوطنات إلـــــ ــريع المســـــ ــدودهم: مـــــــن تســـــ ــي حـــــ ــاي للفلســـــــطينيين، ولتخطـــــ ــاة ال تطـــــ الحيـــــ
عبــــــادة المســــــلمين، مــــــن اإلبقــــــاء علــــــى الحصــــــار المفــــــروض علــــــى غــــــزة التــــــي دمرهــــــا فيــــــروس 

 كورونا إلى تحصين باف العامود.

لمســـــــتوطنون، بـــــــدافع شـــــــعورهم بالحصـــــــانة، بمهاجمـــــــة الفلســـــــطينيين وممتلكـــــــاتهم وبلغـــــــت قـــــــام ا
ذروتهـــــــا فـــــــي أعمـــــــال شـــــــغب قتـــــــل للعـــــــرف فـــــــي القـــــــدس مـــــــن قبـــــــل مجموعـــــــة ليهافـــــــا اليمينيـــــــة 
ا، ردت الشــــــــرطة  ــارع احتجاجــــــــً ــدما نــــــــزل الفلســــــــطينيون إلــــــــى الشــــــ ــد ذلــــــــ ، عنــــــ المتطرفــــــــة. بعــــــ

 .100إصابة “االسرائيليةس بعنف غير متناسب، مما أسفر عن 

كانــــــت يمســــــيرة األعــــــ مي يــــــوم االثنــــــين الماضــــــي، وهــــــو حــــــدث يمينــــــي متشــــــدد لتأكيــــــد الهيمنــــــة 
علـــــى الفلســـــطينيين فـــــي القـــــدس، إلـــــى جانـــــب اعتـــــداء الشـــــرطة “االســـــرائيليةس علـــــى الفلســـــطينيين 
فــــــي المســــــجد األقصــــــى، هــــــو الــــــدافع الــــــذي لــــــم تســــــتطع حمــــــاس تجنبــــــه أو مقاومتــــــه. لــــــم تعــــــد 

ثمــــن البراغماتيــــة التــــي تنتهجهــــا، التــــي تحلــــل الشــــارع الفلســــطيني علــــى  حمــــاس قــــادرة علــــى دفــــع
 أنها تقاعس وال ع قة لها بالموضوع.

ــتمرت  ــوة إذا اســــــ ــدة بالضــــــــرف بقــــــ ــة، متعهــــــ ــدات يوميــــــ ــة تهديــــــ ــدرت الحركــــــ ــبوع أصــــــ ــدة أســــــ ولمــــــ
ــي االتجــــــاه  ــر فـــ ــة علـــــى الن ـــ ــت ح ومــــــة نتنيـــــاهو حريصـــ ــدس. كانـــ ــة فـــــي القـــ األوضـــــاع المزريـــ

ي أول وابـــــل مـــــن القـــــذائف مـــــن غـــــزة باتجـــــاه بيـــــت شـــــيم  بـــــالقرف مـــــن ايخـــــر حتـــــى تـــــم إطـــــ 
 القدس بدقة ملحوظة.

ــ ي  ــن إطـــ ــنوات مـــ ــد ســـ ــاهو بعـــ ــار نتنيـــ ــت أن ـــ ــقلها تحـــ ــم صـــ ــة تـــ ــذه الدقـــ ــات أن هـــ ــن المفارقـــ ومـــ
ــًا  ــدًا، حريصـــ ــر بعيـــ ــل أن ين ـــ ــرى، فضـــ ــرة أخـــ ــم مـــ ــر. ثـــ ــي البحـــ ــة فـــ ــواري  التجريبيـــ ــاس للصـــ حمـــ

 سطينية.على تم ين حماس على حساف السلطة الفل
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دخلـــــــــت حمـــــــــاس إلـــــــــى هـــــــــذا التصـــــــــعيد لتحـــــــــدي تهمـــــــــة المســـــــــاواة مـــــــــع الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية 
يالمتعاونـــــةي. لقــــــد شــــــعرت بوجــــــود فرصــــــة ســــــانحة للمطالبــــــة ب يــــــادة النضــــــال الفلســــــطيني الــــــذي 
أعيــــد إحيــــاؤه مــــاخًرا، خاصــــة بعــــد أن أرجــــأ رئــــيس الســــلطة الفلســــطينية عبــــاس االنتخابــــات إلــــى 

يد أكثــــــر حتميــــــة عنــــــدما فرضــــــت “اســــــرائيلس المزيــــــد مــــــن أجــــــل غيــــــر مســــــمى. أصــــــبح التصــــــع
 القيود على غزة يوم األحد الماضي.

ــرائيلس ســـــــيح ى باهتمـــــــام ومشـــــــاركة  ــول مـــــــع “اســـــ ــول أن الصـــــــراع المفتـــــ ــد حمـــــــاس بوضـــــ تعتقـــــ
 إع مية من المجتمع الدولي أكثر من تل  االحتجاجات السلمية.

ــذي  ــا هـــو المخـــرج الـ ــاس، ومـ ــة حمـ ــة لعبـ ــي نهايـ ــا هـ ــب حـــرب إذن، مـ ــد تفكـــر فيـــه لتجنـ قـ
 شاملة؟

مبــــــدئيًا، حــــــددت حمــــــاس ثمنــــــًا رمزيــــــًا: إطـــــــ ي ســــــرال جميــــــع المعتقلــــــين الفلســــــطينيين الـــــــذين 
ــم كــــــان  ــى. ثـــ ــوات مــــــن األقصـــ ــحب القـــ ــرائيلس الشــــــهر الماضـــــي فـــــي القــــــدس، وســـ ــتهم “اســـ اعتقلـــ
ــرف إذا  ــن نضـــ ــى: لـــ ــد األدنـــ ــو الحـــ ــذا هـــ ــدنيين. اين هـــ ــازل المـــ ــف منـــ ــرائيلس أال تقصـــ ــى “اســـ علـــ

 قامت “اسرائيلس بضربها. ما

مــــــس االثنــــــين ياننــــــا مســــــتعدون للتصــــــعيد ومســــــتعدون للتهدئــــــة بشــــــرط ان أوجــــــدد هنيــــــة مســــــاء 
ا جديـــــًدا للقــــوىي: حمـــــاس ســـــترد علـــــى  يوقفــــوا العـــــدوان علـــــى القـــــدسي. وأضــــاف أن يهنـــــاك توازنـــــً

 التهدئة بهدوء لكنها لن تقوم بالخطوة األولى لتجنب ظهور استس م.

ــ ــا تريــــد: لقطــــات يم نهــــا اســــتهداف وســــواء انتهــــى التصــ عيد أم ال، فقــــد حصــــلت حمــــاس علــــى مــ
تــــــل أبيــــــب و ياالنتقــــــامي لغــــــزة والقــــــدس. فــــــي المســــــجد االقصــــــى هنــــــاك الفتــــــات ضــــــخمة تمجــــــد 

 حماس وقادتها و يدفاعهاي عن القدس وعن شرف الفلسطينيين.

ول هـــــو لـــــن تفكـــــر “اســـــرائيلس فـــــي هـــــذه الخيـــــارات. فـــــي الواقـــــع، يم ـــــن أن ي ـــــون الصـــــراع األطـــــ
بالضـــــب  مـــــا يريـــــده نتنيـــــاهو: تـــــدمير فـــــر  تشـــــ يل ح ومـــــة وحـــــدة مـــــن دون مشـــــاركته. أعلـــــن 
ــتي.  ــبع  الوقــــ ــتمر لــــ ــد يســــ ــالي قــــ ــوة كبيــــــرة ... الصــــــراع الحــــ ــترد بقــــ ــرائيلس ســــ ــاء أن “اســــ الث ثــــ

عـــى وزيــــر الحــــرف بينــــي غــــانتس أن ياألبــــرا  فـــي غــــزة ستســــتمر فــــي االنهيــــار هنــــاك الكثيــــر  ،اد 
 هذه مجرد البدايةي. من األهداف في الخ ،
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ســــرائيل هــــذه المــــرة إلــــى أهميــــة أمنيــــة كبيــــرة: قصــــف مراكــــز الشــــرطة افتقــــر البنــــ  المســــتهدف إل
ا، ولكــــــن يم ــــــن أن يــــــوفر مــــــواد حملــــــة  أو األبــــــرا  الســــــ نية لــــــن يجعــــــل “اســــــرائيلس أكثــــــر أمانــــــً

 مستقبلية لغانتس أو بيبي ليعلن أنهما قد أعادا أجزاء من غزة يإلى العصر الحجريي.

ــف  ــت، خلـــ ــالي بينيـــ ــا اليمينـــــي نفتـــ ــزف يمينـــ ــيس حـــ ــية، رئـــ ــية سياســـــية رئيســـ ــن شخصـــ واين، أعلـــ
األبــــــواف المغلقــــــة أنــــــه لــــــم يعــــــد يــــــدعم االئــــــت ف المنــــــاه  لنتنيــــــاهو، ألنــــــه لــــــن يجلــــــس فــــــي 
ــاهو  ا لنتنيـــ ــً ــاًرا نهائيـــ ــ  انتصـــ ــار ذلـــ ــمي اإلســـــ مي. يم ـــــن اعتبـــ ــى حـــــزف يراعـــ ــد علـــ ــة تعتمـــ ح ومـــ

 في التصعيد المستمر.

ــن علــــــى  ــي لكــــ ــاس، التــــ ــمنًيا لحمــــ ــاًرا ضــــ ا انتصــــ ــً ــ  أيضــــ ــون ذلــــ ــن أن ي ــــ ــل يم ــــ ــدى الطويــــ المــــ
 أكثـــــر ح ومـــــة إفشـــــال حـــــد  إلـــــى الحـــــاليســـــاهمت أعمالهـــــا األخيـــــرة فـــــي تغييـــــر المنـــــا  األمنـــــي 

 .السلطة استعادة على نتنياهو، المألوف، القديم شري ها فعال بش ل يساعد  مما وسطية،

ــوم  ــب دور الهجـــ ــاس اين تلعـــ ــردعحمـــ ــا ي  ،والـــ ــد يعيـــ ــاروخها الجديـــ ــيس صـــ ــوم الخمـــ ــت يـــ أطلقـــ
ــا الجويـــــة لكراضـــــي “االســـــرائيليةس، وابـــــل مـــــن جيـــــل  ــاي تغطيتهـــ ــا وســـــع نطـــ باتجـــــاه إيـــــ ت، ممـــ

حــــــــدود  -جديــــــــد مــــــــن طــــــــائرات شــــــــهاف ياالنتحاريــــــــةي، متغيــــــــر بتصــــــــميم إيرانــــــــي، فــــــــوي غــــــــزة
 “اسرائيلس.

ا ل شـــــــارة إلــــــــى  الهـــــــدف مـــــــن كليهمــــــــا هـــــــو إظهـــــــار قدراتــــــــه لجمهـــــــوره المحلـــــــي، ولكــــــــن أيضـــــــً
وأنــــه ســــي ون هنــــاك اين مــــردود هائــــل  -“اســــرائيلس بــــأن لــــديها المزيــــد مــــن الحيــــل فــــي جعبتهــــا 

ومتعــــــــدد األوجــــــــه إذا تجــــــــاوزت “اســــــــرائيلس المزيــــــــد مــــــــن الخطــــــــوط الحمــــــــراء فــــــــي مــــــــاذا ومــــــــن 
 تستهدف في غزة.

ــة  ــزة التــــــي تســــــيطر علاإلســــــرائيلية تصـــــاعد الــــــدخان مــــــن الضــــــربات الجويـــ يهــــــا علــــــى مدينــــــة غـــ
 حركة حماس الفلسطينية هذا الشهر. 

 وكالة الصحافة الفرنسية -أنس بابا  

ــل  ــى أجـــ ــعيد إلـــ ــتمر التصـــ ــاس، سيســـ ــرائيل وحمـــ ــن اســـ ــل مـــ ــى كـــ ــغ  علـــ ــة الضـــ ــن دون ممارســـ مـــ
ــادرين  ــدوليين غيــــر القــ ــا. يجــــب علــــى الوســــطاء الــ ــية لكليهمــ ــة التنافســ غيــــر مســــمى وســــ  الرجولــ

ــاس  ــرائيلس أو حمــــ ــعيد علــــــى إقنــــــاع “اســــ ــل التصــــ ــ ي النــــــار قبــــ ــف إطــــ ــتعادة تفاهمــــــات وقــــ باســــ
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العمـــــل علـــــى األقـــــل نحـــــو هدنـــــة ماقتـــــة بعـــــد عيـــــد الفطـــــر، والتـــــي يم ـــــن بعـــــد ذلـــــ  تمديـــــدها أو 
 .2014البناء عليها. هناك سابقة لهذا من عملية الجرف الصامد عام 

ــعيد، زادت  ــذا التصــــ ــدة هــــ ــت مــــ ــا طالــــ ــت. وكلمــــ ــو الوقــــ ــعيد هــــ ــذا التصــــ ــر فــــــي هــــ ــر عنصــــ أخطــــ
ــيلة ــر  يكــــريمي،  حصــ ــي إيجــــاد مخــ ــعوبة حمــــاس أو الجهــــاد اإلســــ مي فــ ــى، كلمــــا زادت صــ القتلــ

 وكلما زاد إصرارهم على االستمرار والتصعيد أكثر.

إن ارتفــــــاع عــــــدد القتلــــــى والمشــــــاهد القاتمــــــة للــــــدمار والــــــدمار فــــــي غــــــزة يبشــــــر بــــــالخير لتجنــــــب 
ا. وســـــي ون  ــً ــا باه ـــ ــيدفع المـــــدنيون ثمنهـــ ــانحين نقطـــــة ال عـــــودة التـــــي ســـ هنـــــاك القليـــــل مـــــن المـــ

الثمينــــين المســــتعدين لــــدفع ثمــــن إعــــادة إعمــــار غــــزة مــــرة أخــــرى فــــي أعقــــاف احتــــدام الصــــراع مــــرة 
 أخرى.

 

 الناري؟ هدف الحزام 

 .اً القصف العنيف باألمس لن يتكرر مرة أخرى بنسبة كبيرة جد

ألن مـــا قــــام العــــدو بــــه هــــو منــــاورة خداعيــــة حيــــ  نشــــر خبــــر تحشــــيد جيشــــه، وســــمح بتصــــويره  
ــى قطــــاع  ــول بــــري إلــ ــى أن هنــــاك دخــ ــب وأطلعهــــم علــ ــلل المراســــلين األجانــ ــر اإلعــــ م، وضــ عبــ

 وراهن االحت ل على أن يدخل المجاهدون أنفاقهم استعدادًا لصد التوغل المتوقع.، غزة

ــار  ــزام نـــ ــت ل بعمــــــل حـــ ــة، عبــــــر فقـــــام االحـــ ــث سياســــــة األرض المحروقـــ ــذائف وطبـــ ي بمئــــــات القـــ
 .لكن بفضل هللا لم يتحقث له ذل  طائرة لتدمير األنفاي على المجاهدين فيها، 160

وفـــي صــــبال اليــــوم التــــالي اعتــــذر المتحــــدث باســــم جـــي  العــــدو عــــن خبــــرهم الكــــاذفي وقــــال إنــــه 
ــأ بشــــــري  ــة ييخطــــ ــارير اإلع ميــــ ــأ فــــــي التقــــ ــاك خطــــ ــان هنــــ ــا كــــ ــه ربمــــ ــة ، إنــــ التــــــي ُنشــــــرت باللغــــ

 اإلنجليزية.

أعــــــرف المراســــــلون عــــــن غضــــــبهم مــــــن اإلحــــــرا  الــــــذي ســــــببته وســــــائل اإلعــــــ م التــــــي نشــــــرت 
 عناوين رئيسية حول تحرك بري، بناء على المعلومات غير الصحيحة التي تلقوها.

ــ م بــــه  ــوره واالعــ ــة جمهــ ــاي وفقــــد ثقــ ــدين واألنفــ ــلم هللا المجاهــ ــدو الخداعيــــة وســ ــة العــ ــلت خطــ فشــ
 الغباء القاتل ان ي رر ما فعل. ومن
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 )ورد هللا الذين كفروا بغيظهم لما ينالوا خيرا(

 الكيان يتراجع وبسرعة أم ُيخادع وُيضلل؟

ي أظهــــــار ان حمــــــاس تســــــعى لتحقيــــــث هدنــــــة بــــــإن كانــــــت فــــــي األيــــــام الماضــــــية تحــــــاول أبعــــــد 
ــ م ياإلســــــرائيليي واالعــــــ م  ــو  عبــــــر االعـــ ــن، وعملــــــت علـــــى نشــــــر اشـــــاعات بهــــــذا الخصـــ ثمـــ

بــــــــدأ الكيــــــــان  واإلماراتيــــــــة،العربــــــــي المــــــــوالي لهــــــــا مثــــــــل العربيــــــــة وبعــــــــ  القنــــــــوات الســــــــعودية 
ــث ــاباك حقــــ ــي  والشــــ ــى ان الجــــ ــائم علــــ ــي القــــ ــوم الضــــــ  اإلع مــــ ــرائيلي اليــــ ــزعم -يإســــ ــا يــــ  -كمــــ

ــل إ ــاز هائــ ــأنجــ ــد توجيهــ ــاءًا بعــ ــس مســ ــن الطــــائرات مــ ــل مــ ــم هائــ ــارك فيهــــا حجــ ــة شــ ــربة قويــ ه ضــ
وبطاريــــات المدفعيــــة الثقيلــــة، لــــذل  هنــــاك دعــــوات مــــن ليــــادة الجــــي  للتقــــدم نحــــو تحقيــــث هدنــــة 

 مع المقاومة في ظل هذا اإلنجاز.

ــو يشــــــبه الضـــــ  اإلع مـــــي التضــــــليلي  ــرائيلي االن ب ثافـــــة، وهـــ ــه االعــــــ م اإلســـ ــذا مـــــا يطرحـــ هـــ
وهــــي صـــــعبة مــــن جهــــة الجــــي  فـــــي  -لــــدخول بعمليــــة بريــــةمــــس حــــول احتمـــــال اأالــــذي كــــان 

لـــــذل  ال يم ـــــن البنـــــاء علـــــى مـــــا يبثـــــه االعـــــ م اإلســـــرائيلي خاصـــــة ان كـــــل  -التصـــــعيد الحـــــالي
 قناة وكل مراسل عس ري وسياسي يب  اخبار مخالفة لما يبثه غيره.

ــاة  ة ن عناصـــــر بـــــارزة فـــــي من ومـــــة الـــــدفاع قالـــــت ان الهجـــــوم الضـــــخم الليلـــــإ :قالـــــت 12القنـــ
يقـــــــرف يإســـــــرائيلي مـــــــن نهايـــــــة العمليـــــــة، وقالـــــــت ان اتصـــــــاالت متقدمـــــــة ترمـــــــي الـــــــى تحقيـــــــث 

وقــــال انــــه ال يوجــــد  12التهدئــــة، مصــــدر سياســــي اخــــر إلذاعــــة الجــــي  كــــذ ف مــــا نشــــرته القنــــاة 
 مفاوضات بين حماس و يإسرائيلي حول تحقيث تهدية.

السياســــي انــــه مــــن مــــن يــــديعوت احرونــــوت قــــال ان الجــــي  رفــــع إلــــى المســــتوى  يهوشــــعيوســــي 
المم ــــــن الــــــذهاف لتهدئــــــة وحتــــــى لــــــو لــــــم يســــــجل انجــــــاز وعــــــي، الن هــــــذا يــــــأتي الحقــــــًا، لكنــــــه 

 استبعد ان يوافث الساسة على تراجع الجي .

مـــــس أعلـــــى أي حـــــال الجـــــي  وعبـــــر االعـــــ م اإلســـــرائيلي يحـــــاول تضـــــخيم وتع ـــــيم مـــــا حـــــدث 
كــــي يســــوي انجــــاز بعــــد اإلخفــــاي الــــذي أصــــابه مــــن هــــذه الخدعــــة حيــــ  اســــي  وجــــه النــــاطث 

ــد  ــم يعـــ ــذ عنـــــه اط عـــــات صـــــحلية وال أباســـــم الجـــــي  الـــــذي لـــ ــد يأخـــ ــان أحـــ ــد فـــــي الكيـــ ــد يريـــ حـــ
 سماع صوته.
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ــاة خالفــــــــت كــــــــل تقــــــــديرات القنــــــــوات والمواقــــــــع األخــــــــرى وقــــــــال محللوهــــــــا أن كبــــــــار  :13 القنــــــ
ــى  ــاولين العســــــ ريين أوصــــ ــافت أن الكبينيــــــت المســــ ــال وأضــــ ــلة القتــــ ــتوى السياســــــي بمواصــــ المســــ

 يقدر أن الضغ  الدولي سيبدأ في األيام المقبلة إلنهاء العملية.

 الُمقاومة لنتنياهو "كش ملك"!! 

 أحمد أبو سمرة

ــايير ــة ب ـــــل المعـــ ــدة كانـــــت مذهلـــ ــام أبـــــو عبيـــ ــم القســـ ــة يكـــــ  ، كلمـــــة النـــــاطث باســـ ــبهها بحركـــ أشـــ
 والتي تعني الوصول قبل الخصم إلى تحقيث الهدف.مل ي في لعبة شطرن  

ــا تعــــب  ــثم.. لكنــــي رأيــــت فيهــ ــه الملــ ــي بــــدت علــــى وجــ ــب التــ ــات التعــ ــا الحــــ  الــــبع  ع مــ ربمــ
 اإلنجاز  

 نعم المقاومة حققت أهدافها وب ل ثقة دون الحاجة ألي جوالت تفاوضية  

 أتكلم بالوقائع والحقائث:ال أقدم هنا بروباغاندا أو حديثًا شعبويًا للتحفيز إنما 

ــذ : أوالً  ️▪  اإلنجــــــاز الحركــــــة حققــــــت  القــــــدس، تجـــــاه المقاومــــــة أطلقتــــــه الــــــذي األول الصــــــارو  منـــ
مقاومـــــة ال حســـــابات  فـــــي الحقـــــاً  الكيـــــان قلـــــب  ضـــــرف  وأني غـــــزة-القـــــدسي معادلـــــة بتثبيـــــت  األهـــــم

علــــــى أصــــــبح كشــــــربة مــــــاء أمــــــام أي عــــــدوان الحقــــــا تجــــــاه قدســــــنا وأقصــــــانا.. وعليــــــه ســــــي ون 
 الطغمة الحاكمة في هرتسيليا أن تحسب ألف حساف قبل أي خطوة تجاه القدس.

 الكتلــــــة أخــــــرى  عوامــــــل جانــــــب  إلــــــى المقاومــــــة  يأتهــــــا التــــــي االشــــــتباك بيئــــــة شــــــجعت : ثانيــــــاً  ️▪
ــي الكيـــــان علـــــى األخطـــــر الفلســـــطينية ــا فـــــي المعادلـــــة، 48رف عـــ ي ل نعتـــــاي والـــــدخول ب ـــــل ثقلهـــ

ــ ــرًا عنـــــ ــعبًا وحاضـــــ ــًا صـــــ ــبح رقمـــــ ــنا لتصـــــ ــاه قدســـــ ــان تجـــــ ــا الكيـــــ ــة يرتكبهـــــ ــدوان أو حماقـــــ د أي عـــــ
 وأقصانا.. فنصرتهم لن تقتصر بعد اليوم على باصات النفير لكقصى.

ــاً  ️▪ ــذه: ثالثــ ــتدفع العوامــــل هــ ــا ســ ــمي القــــدس فــــي أهلنــ ــم العنصــــر وهــ ــة فــــي األهــ ــة المعادلــ ي لممارســ
ــوا  ــم الزالــ ــى وهــ ــجد األقصــ ــن المســ ــدفاع عــ ــيادة والــ ــي الســ ــم فــ ــل حقهــ ــل كامــ ــن أن تقاتــ ــذل .. لكــ كــ

ــالي ضــــــمنت المقاومــــــة  ــال رواســــــي، وبالتـــ ــتند إلــــــى جبـــ ــت وأنــــــت تســـ ــا لــــــو قاتلـــ ــردًا لــــــيس كمـــ منفـــ
 تغييرًا كام  في معادلة الصراع الدائر في القدس.
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ــاً  ️▪ ــا اســــــتثنائيا لتحقيــــــث أعلــــــى قــــــدر مم ــــــن ه المقاومــــــة اعطــــــى أوالً  الضــــــربة توجيــــــه: رابعـــ امشـــ
تــــــــي تــــــــم بثهـــــــا بــــــــين الفينــــــــة واألخــــــــرى ألنــــــــواع األســــــــلحة مـــــــن النقــــــــاط، فالمشــــــــاهد التمثيليــــــــة ال

ــ   ــت تخطـــ ــدو وكانـــ ــربة العـــ ــع ضـــ ــر وتتوقـــ ــت تتحضـــ ــة كانـــ ــادة المقاومـــ ــي أن ليـــ ــتخدمة تعنـــ المســـ
 لضربه استباليًا وقد كان.

ح يقهــــــا أدت لكــــــي الــــــوعي العــــــالمي، بــــــأن لت المقاومــــــة ســــــعت  التــــــي النيــــــران كثافــــــة: خامســــــاً  ️▪
ــت  ــام االحـــ ــا أمـــ ــتهان بهـــ ــوة ال يســـ ــة قـــ ــرورة ثمـــ ــة بضـــ ــف المطالبـــ ــودة المواقـــ ــي عـــ ــ  فـــ ــدا ذلـــ ل، بـــ

 تسوية الصراع بعد أن كادت القضية الفلسطينية أن تندثر من الحسابات.

 هـــــــذه أعـــــــادت  أن بعـــــــد .. والســـــــيادة الكلمـــــــة صـــــــاحب  اين بـــــــات  المقاومـــــــة مشـــــــروع: سادســـــــاً  ️▪
ــ ــروع الجولـــ ــن شــــــعبنا.. بـــــأن هنـــــاك ثمــــــة مشـــ ــوس قطاعـــــات واســــــعة مـــ ــل فــــــي نفـــ ح يقــــــي ة األمـــ

يتقــــدم بخطــــى ثابتــــة أذهلــــت الجميــــع، فلــــم ي ــــن عبثيــــًا ولــــم ي ــــن لــــدوالر أو ســــردين وفقــــا ألنمــــاط 
 التفكير العبثي الذي أسس له أهل التسوية.

ــت ل عــــن  ــردع االحــ ــة لــ ــاع المواجهــ ــب  إيقــ ــي المقاومــــة اين بضــ ــازات تكتفــ ــذه اإلنجــ ــل هــ فــــي ظــ
ألمــــه وصــــراخه وحســــرته، حتــــى  ارتكــــاف مزيــــد مــــن الحماقــــات والتــــي ســــنرى بعضــــها تعبيــــرًا عــــن

يصــــل إلــــى النقطــــة التــــي يجــــزع فيهــــا أمــــام ضــــربات المقاومــــة وينقلــــب صــــاغرًا ذلــــيً  بمعــــادالت 
جديـــــدة تـــــم فرضـــــها عليـــــه رغـــــم أنفـــــه وبـــــدون الحاجـــــة ألي جـــــوالت تفاوضـــــية ... أمـــــام مقاومـــــة 

 قالت له وباحتراف يك  مل ي   

 

 ملف محمد الضيف 

 حرونوتأمان، إيتاي إيلناي/ يديعوت غرونين بر 

التعـــــاون الوثيـــــث  محـــــاوالت االغتيـــــال المتعـــــددة التـــــي تركتـــــه علـــــى كرســـــي متحـــــرك وبـــــ  عـــــين.
مـــــع يالمهنـــــدسي يحيـــــى عيـــــا  والهجمـــــات االنتقاميـــــة التـــــي قتـــــل خ لهـــــا عشـــــرات اإلســـــرائيليين 

ــرت التــــــاري . ــالي، وغيــــ مقدســــــيين الســــــبب الــــــذي يــــــدفع ال ومــــــا التخطــــــي  الــــــدقيث للصــــــراع الحــــ
ــمه ــاف باســـ ــى االن  ،للهتـــ ــول حتـــ ــن الوصـــ ــرائيلي مـــ ــت يإســـ ــي منعـــ ــتخباراتية التـــ واإلخفاقـــــات االســـ

كيــــف أصــــبح محمــــد ضــــيف أكبــــر المطلــــوبين يإلســــرائيلي، ومــــا الــــدور الــــذي يلعبــــه فـــــي  اليــــه.
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ــاف؟ ــن العقـــ ــي اإلفـــــ ت مـــ ــينجح فـــ ــرة ســـ ــم مـــ ــدور اين، وكـــ ــي تـــ ــة التـــ ــة العنيفـــ ــف  الحملـــ ــتح ملـــ فـــ
 استخبارات محمد ضيف

ــاء الماضـــــي، فـــــي وقـــــت متـــــأخر مـــــن الليـــــل.ا ــال فـــــي القـــــدس تســـــخن بالفعـــــل،  لث ثـــ بـــــدأت الريـــ
خاصــــة حــــول الشـــــي  جــــرال وبـــــاف العــــامود، لكنهـــــا ال تــــزال تبـــــدو وكأنهــــا مواجهـــــة محليــــة فـــــي 

ــي الشــــري األوســــ . ــاًرا فــ ــاطث انفجــ ــر المنــ ــن أكثــ ــدة مــ ــدث  واحــ ــجيل حــ ــم تســ ــت، تــ ــ  الوقــ ــي ذلــ فــ
معـــــــات تحـــــــت األرض التــــــــي يســـــــتخدمها القائــــــــد فـــــــي شـــــــيء مــــــــا فـــــــي أحـــــــد الم جــــــــ  أو التج

ــي  جـــــرال  ــامدين فـــــي حـــــي الشـــ العســـــ ري لحركـــــة حمـــــاس، محمـــــد ضـــــيف.: يأحيـــــي أهلنـــــا الصـــ
بالقــــــــدس المحتلــــــــة، وأؤكــــــــد أن ليــــــــادة المقاومــــــــة وصــــــــواري  القســــــــام يتــــــــابعون عــــــــن كثــــــــب مــــــــا 

ــ يجـــــريي. ــا ل حـــــت ل، بأنـــــه إذا لـــــم يتوقـــــف العـــــدوان علـــ ى ي أنـــــا( وجهـــــت إنـــــذارا واضـــــحا ونهائيـــ
أهلنـــــا فـــــي حـــــي الشـــــي  جـــــرال دفعـــــة واحـــــدة، فلـــــن نقـــــف م تـــــوفي األيـــــدي وســـــيدفع العـــــدو ثمنـــــا 

 باه اي.

ــذ  -ذكـــــرت وســـــائل اإلعـــــ م أن التســـــجيل  ــع ذلـــــ ، هـــــذا هـــــو أول بيـــــان علنـــــي للضـــــيف منـــ ومـــ
مــــــا الــــــذي ينــــــوي محمــــــد ضــــــيف فعلــــــه بالفعــــــل يالــــــثمن  -عمليــــــة الجــــــرف، قبــــــل ســــــبع ســــــنوات 

ــاليي؟ ــدات الع ي  الغـــ ــذه التهديـــ ــل وظيفـــــي هـــ ــديدة وخلـــ ــة شـــ ــن إعاقـــ ــخص يعـــــاني مـــ ــن شـــ مـــــة، مـــ
ــا بيانــــات فارغــــة تهــــدف إلــــى  ــا علــــى أنهــ ــا، كــــان ُين ــــر إليهــ ــابات التــــي تعــــرض لهــ بســــبب اإلصــ

 الردع، وليست شيًئا يجب أخذه حر ًيا.

بعــــــــد أســــــــبوع بالضــــــــب ، أرســــــــل رســــــــالة أخــــــــرى مــــــــن الرســــــــائل التــــــــي لــــــــم يعــــــــد مــــــــن المم ــــــــن 
ــا ــواري  ال ،تجاهلهــ ــل الصــ ــح وابــ ــد أوضــ ــاء لقــ ــع أنحــ ــى جميــ ــه علــ ــم إط قــ ــذي تــ ــين الــ ــذهل والمهــ مــ

الـــــب د مســـــاء الث ثـــــاء أن حمـــــاس تتوجـــــه لتصـــــعيد كبيـــــر، وأن لـــــديها األدوات لصـــــدم الجمهـــــور 
ــادة فـــــي يإســـــرائيلي. ــة وال يـــ ــه القاتلـــ ــتف  ضـــــيف ب لمتـــ ــيس للمـــــرة األولـــــى قـــــال  ،احـــ ــطائهولـــ : لنشـــ

 حملة لسنواتي.يقصف تل أبيب هو الغ ف الجديدي، يلدينا صواري  كا ية لل

 صاروخ حولون هذا األسبوع

، علـــــى وجـــــه سيجـــــب االســـــتماع إلـــــى ياإلرهـــــابيي اللـــــدود ضـــــيف قائـــــد الجنـــــال العســـــ ري لحمـــــا
ــي ً  ــتكلم إال قلـــ ــه ال يـــ ــد ألنـــ ــذي  ،التحديـــ ــل الـــ ــاس الرجـــ ــة لحمـــ ــة التابعـــ ــوة القتاليـــ ــدس القـــ وثـــــث مهنـــ

اشــــلة أخــــرى، الرجــــل زحــــف مــــن ســــيارة محترقــــة فــــي شــــارع الشــــهداء بغــــزة بعــــد محاولــــة اغتيــــال ف
الــــذي فقــــد زوجتــــه وأطفالــــه بصــــواري  ســــ ل الجــــو اإلســــرائيلي وعــــا  تحــــت األرض منــــذ أكثــــر 
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ا  30مــــن  يفعــــل  لــــيس فــــي عجلــــة مــــن أمــــره لل هــــور فــــوي الســــطح. -أكبــــر المطلــــوبين  -عامــــً
 هذا فق  عندما تتغير قواعد اللعبة.

ــة والبقـــاء  ــبح أســـطورة المقاومـ ــل أصـ ــه محتـــوى، هـ ــن كونـ ــز أكثـــر مـ ــرد رمـ ــد ضـــيف مجـ ــل محمـ هـ
ــرائيلية  ــال اإلســـــ ــاوالت االغتيـــــ ــة محـــــ ــد  -فـــــــي مواجهـــــ ــارك، حتـــــــى بعـــــ ــد نشـــــــ  ومشـــــ أم أنـــــــه قائـــــ

ــين وب ــن العـــ ــور وعـــ ــن الجمهـــ ــاء مـــ ــن االختبـــ ــدة مـــ ــنوات عديـــ ــرة؟إســـ ــابات خطيـــ ــر  صـــ ــاذا ظهـــ ولمـــ
 اين؟

هـــــذه الجولـــــة، لقـــــد دفـــــع إلـــــى المســـــرلي، حســـــب  لـــــم يصـــــعد علـــــى خشـــــبة المســـــرل فـــــي ي ضـــــيف
تقـــــديرات الـــــدكتور ماي ـــــل ميلســـــتين، حتـــــى قبـــــل عـــــامين رئـــــيس الســـــاحة الفلســـــطينية فـــــي شـــــعبة 

ــعينيات  ــل التســـ ــين. أوائـــ ــ  الحـــ ــذ ذلـــ ــيف منـــ ــابع ضـــ ــذي يتـــ ــان والـــ ــي أمـــ ــوث فـــ ــي رأيـــــي،  ،البحـــ يفـــ
ــاس  ــية لحمـــ ــادة السياســـ ــه ال يـــ ــنوار  -أخبرتـــ ــة والســـ ــعل وهنيـــ ــدي-مشـــ ــيف، لـــ ــد ضـــ ــم ي محمـــ   اســـ

شـــــخص جـــــاد، يعـــــرف مـــــا يتحـــــدث عنـــــه. أنـــــت تقـــــدم هـــــذا التهديـــــد ي. فـــــي عيـــــون الفلســـــطينيين، 
 ينعتقد أن العرف يمزحون، لكن ضيف ال يعرف المزالي. عندما يهدد ضيف

 دكتور مايكل ميلستين

ال يوجـــــد شـــــيء مضـــــح  فـــــي الصـــــفحة التـــــي غطـــــت أيـــــديها بـــــدماء مئـــــات اإلســـــرائيليين وتشـــــوه 
ــة اغت ــر محاولـــ ــدها إثـــ ــام جســـ ــلة عـــ ــال فاشـــ ــام  2002يـــ ــرول  2006وأخـــــرى عـــ ــا بجـــ ــيب فيهـــ أصـــ

ــده،  ،طليفـــــة فقـــــد ضـــــيف إحـــــدى عينيـــــه فـــــي الهجـــــوم وأصـــــيب بحـــــروي فـــــي جميـــــع أنحـــــاء جســـ
ــذا. ــا هـــ ــى يومنـــ ــه حتـــ ــه وتحركاتـــ ــي حديثـــ ــدوًدا فـــ ــل محـــ ــاط  وظـــ ــل نقـــ ــن كـــ ــى الـــــرغم مـــ ــن علـــ يولكـــ

ــى ا ــة تقـــــف علـــ ــتوى دميـــ ــيس بمســـ ــل، ولـــ ــل يعمـــ ــإن الرجـــ ــه، فـــ ــيولوجية لديـــ ــعف الفســـ ــة الضـــ لطاولـــ
ــة  ــد السياســــــ ــي معهــــــ ــ  أول فــــــ ــو اين باحــــــ ــتاين، وهــــــ ــول ميلشــــــ ــا يقــــــ ــعي، كمــــــ ــا الجميــــــ ويحترمهــــــ

ــتراتيجية فــــــي  ــز  IDC Herzliyaواالســــ ــات الفلســــــطينية فــــــي مركــــ ــيس منتــــــدى الدراســــ ورئــــ
يإنــــــه تعمــــــل علــــــى مســــــتوى غــــــرس الخــــــوف وفــــــرض الســــــلطة وتوجيــــــه رؤوس حمــــــاس.  ديــــــان.

لمزيـــد مــــن األفكـــار حــــول العمـــل واالبــــداع فــــي وطـــوال الوقــــت يســـتمر العقــــل فـــي إنتــــا  المزيــــد وا
 البعد العس ريي.
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التقـــــدير أنـــــه حتـــــى اين، علـــــى الـــــرغم مـــــن كـــــل شـــــيء، وبالتأكيـــــد فـــــي الصـــــراع الحـــــالي، يتمتـــــع 
يفـــــي الســـــنوات األخيـــــرة، وأكثـــــر  ضـــــيف بحضـــــور نشـــــ  وجـــــريء وهـــــو صـــــاحب الـــــرأي الســـــائد.

ــادة  مــــــن ذلــــــ  منــــــذ وصــــــول حمــــــاس إلــــــى الســــــلطة فــــــي قطــــــاع غــــــزة، انخــــــرط ضــــــيف فــــــي ليــــ
اء وحـــــــدات خاصـــــــة مثـــــــل القـــــــوات واضـــــــحة وهامـــــــة علـــــــى أســـــــاس بنـــــــاء القـــــــوة الن اميـــــــة، وبنـــــــ

ــدث  ــال متحــــ ــار وأكثــــــر يقــــ ــائرات بــــــدون طيــــ ــة، وطــــ ــة البريــــ ــة، والقــــــوات الخاصــــ ــة البحريــــ الخاصــــ
لــــه، فــــإن م انـــــة  ووفقـــــاً   خــــر هــــذا األســــبوع بعـــــد نشــــاط ضــــيف المتوقـــــف منــــذ ســــنوات عديــــدة.

وأشــــار إلــــى أنــــه يبعــــد اغتيــــال أحمــــد الجعبــــري  ،ضــــيف وقوتــــه تعــــززت فقــــ  فــــي العقــــد الماضــــي
ــي عمل ــبح فـــ ــو  وأصـــ ــ ل ملحـــ ــوى بشـــ ــيف أقـــ ــد ضـــ ــة محمـــ ــبحت م انـــ ــحاف، أصـــ ــود الســـ ــة عمـــ يـــ

 الحاكم الوحيد في الذراع العس ريةي.

ــة. ــلطة ح ي يـــ ا بســـ ــً ــتاين أن الضـــــيف كـــــان يتمتـــــع دائمـــ ــد ميلشـــ ــة أخـــــرى يعتقـــ ــا  مـــــن ناحيـــ يلطالمـــ
ــة  كـــــان يزعجنـــــي أن أحمـــــد الجعبـــــري ُدعـــــي رئـــــيس األركـــــان، ألنـــــه عمـــــل بشـــــ ل أساســـــي كحلقـــ

يقـــــــــول: يالشـــــــــخص الـــــــــذي أدار الـــــــــذراع  دة السياســـــــــية والـــــــــذراع العســـــــــ ري.وصـــــــــل بـــــــــين ال يـــــــــا
العســــ رية فــــي ذلــــ  الوقــــت، علــــى مســــتوى الجنــــود والقــــادة، هــــو محمــــد الضــــيف. مــــن المــــده  

ــان  أننـــــا نتحـــــدث عـــــن رجـــــل ارتقـــــى مـــــن مســـــتوى إدارة فـــــري ولجـــــان الـــــردع فـــــي أزقـــــة مخـــــيم خـــ
لوضــــــع شــــــخص هــــــو اليــــــوم  يــــــونس التــــــي كانــــــت تتجــــــول بــــــالفاوس والزجاجــــــات. والمولوتــــــوف،

 من خريجي الكلية الحربية في ويست بوينت ي.

ــي  :حســــــب قولــــــه ــدي فــــ ــ ري، وال يحــــ ــذراع العســــ ــرئيس للــــ ــبه كــــ ــن منصــــ ــيف راض  عــــ ــإن الضــــ فــــ
ــية ــتاين ،ال يـــــادة السياســـ ــول ميلشـــ ــم يرفـــــع :يقـــ ــه ولـــ ــد، ال يرفـــــع عينيـــ ــب، ال يريـــ ــيف ال يحـــ ي الضـــ

ــة ــى ليــــادة الحركــ ــة إلــ ــي أي مرحلــ ــه فــ ــ  ،عينيــ ــد عســ ــه قائــ ــبيإنــ ــتف   ،ري مناســ ــذي يحــ ــل الــ يالرجــ
ــع  ــر مــ ــل الكثيــ ــره، ال يفعــ ــرين غيــ ــى ع ــــس كثيــ ــه، وعلــ ــاحة لــ ــ ري كمســ ــاء العســ ــتمرار بالفضــ باســ

ــ ي  ــ  علــــــى اإلطــــ ا. ال شــــ ــً ــام مطيــــــع تمامــــ ــ ل عــــ ــية، ألنــــــه بشــــ ــتويات السياســــ محمــــــد  -المســــ
 الضيف هو رئيس األركان لحماس ي.

ــم تســـريحه مـــاخ ًرا وكـــرس ســـاعات طويلـــة علـــى يوضـــح رجـــل ســـابث فـــي جهـــاز األمـــن العـــام، تـ
ــون  ــيف، أن يجنــ ــى ملــــف الضــ ــل علــ ــاف العمــ ــد  االرتيــ ــية  ىلــ ــن فرضــ ــتمرار مــ ــدأ باســ ــيف، يبــ الضــ

ــبوا  ــة نصــ ــوات الجويــ ــام والقــ ــن العــ ــاز األمــ ــائرات جهــ ــر، وأن طــ ــي ون األخيــ ــالي ســ ــه التــ أن خروجــ
ا هنــــــاك ي ا أن الضــــــيف لــــــيس فــــــي الح يقــــــة مجــــــرد رمــــــز. ،لــــــه كمينــــــً ويضـــــــيف  وياكــــــد أيضــــــً
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يفــــــي وقــــــت مــــــن األوقــــــات أصــــــبح الشــــــي  ياســــــين دميــــــة فــــــي يــــــد رجالــــــه، حتــــــى تــــــم  للمقارنــــــة:
لكــــن الضــــيف، حتــــى عنــــدما كــــان  يلقــــد كــــان أكثــــر مــــن رمــــز فــــي الســــنوات األخيــــرة. تصــــفيتهي.

ــه  ــعر ب لـ ا نشـ ــً ا شخصـ ــً ــان دائمـ ــل كـ ــب، بـ ــزًا فحسـ ــد رمـ ــن بالتأكيـ ــم ي ـ ــي، لـ ــ   طبـ ــى عـ ــة إلـ بحاجـ
ا برفقــــــــــــة أنشــــــــــــطة حمــــــــــــاس العســــــــــــ رية ولصــــــــــــدار ا لتعليمــــــــــــات، وتحديــــــــــــد التوجهــــــــــــات دائمــــــــــــً

ــات  ــعيد  ،والتوجيهــ ــل التصــ ــ م قبــ ــن ال ــ ــيف مــ ــن أن حمــــاس أزالــــت الضــ ــأ مــ ــم يتفاجــ ــه لــ ــال إنــ وقــ
ــالي. ــاعدتهم الحــــ ــاك لمســــ ــ ان هنــــ ــوات الســــ ــدس ودعــــ ــية القــــ ــاس اســــــتغلت قضــــ ــت  ،حمــــ ولذا كانــــ

القـــــدس هـــــي الرمـــــز األكثـــــر أهميـــــة، فمـــــن أجـــــل الـــــرب  بـــــين الحركـــــة والرمـــــز، فـــــإن حمـــــاس قـــــد 
الضـــــيف  األع ـــــم، األســـــطورة فـــــي حياتهـــــا، الفـــــارس الـــــذي نـــــ  مـــــن كـــــل شـــــيء، رســـــمت  ســـــها

ــر ــث كبيـــ ــعال حريـــ ــام بإشـــ ــاعدة قـــ ــدف المســـ ــت  بهـــ ــا كانـــ ــول انهـــ ــب القـــ ــة، يجـــ ــار النتيجـــ ــي اختبـــ فـــ
 ناجحة جدا ي.

 حمد ياسينأالشيخ  

ا معنـــــى كرمــــز. بالنســـــبة يإلســــرائيلي، علــــى ســـــبيل المثــــال الضـــــيف  لــــذا فــــإن الضـــــيف لــــه أيضــــً
ا هـــــو عبـــــارة عـــــن رجــــل دمـــــوي، وهـــــي شــــهادة علـــــى فشـــــل مجتمـــــع  55العمـــــر البــــالغ مـــــن  عامــــً
ــس مــــــرات،  المخـــــابرات. ــرائيليي وجهـــــاز األمــــــن العـــــام القضـــــاء عليــــــه خمـــ حـــــاول يالجــــــي  اإلســـ

ــان  ــرات، وكـــ ــه بخمـــــس مـــ ــيم  يـــ ــان ي ـــ ــذي كـــ ــزل الـــ ــيارة أو المنـــ ــل الســـ ــواري  والقنابـــ ــابت الصـــ أصـــ
ــرة. ــل مـــ ــو فـــــي كـــ ــابرات اإل ينجـــ ــذل المخـــ ــوم تبـــ ــع حتـــــى اليـــ ــد موقـــ ــارة لتحديـــ ــوًدا جبـــ ــرائيلية جهـــ ســـ

يجميــــع المــــواد المتعلقـــــة  الشــــخص األول المطلــــوف فــــي حمـــــاس، ولكــــن بنجــــال محــــدود للغايـــــة.
ــد  ــديم المزيــ ا تقــ ــً ــابرات، رافضــ ــزة المخــ ــدر فــــي أجهــ ــةي، يشــــرل مصــ ــة للغايــ ــد الضــــيف حساســ بمحمــ

 من التفاصيل.

 

ــال يالجـــــي  اإلســـــرائ ــاء، اغتـــ ــبال األربعـــ ــبوع فقـــــ ، صـــ ــذا األســـ ــام فـــــي هـــ ــاز األمـــــن العـــ يليي وجهـــ
ــة مــــن نشــــطاء حمــــاس، بمــــن فــــيهم قائــــد لــــواء مدينــــة غــــزة، الــــذي وصــــفه المتحــــدث باســــم  أربعــ

 يالجي  اإلسرائيليي بأنه قريب جًدا من الضيف، وهو أيًضا على اتصال به.

إذا كـــــان مجتمـــــع االســـــتخبارات يعـــــرف كيليـــــة الوصـــــول إلـــــى الشـــــخص األقـــــرف إلـــــى الضـــــيف، 
   عنه أيًضا وربما يعرف م انه.فمن المحتمل أنه يبح
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مـــــن الواضـــــح تمامـــــا أن شـــــيئا مـــــا فـــــي ن ـــــام جمـــــع المعلومـــــات اإلســـــرائيلي عـــــن الـــــدوائر العليـــــا 
ــل. ــر كامــ ــة لحمــــاس غيــ ــي  والداخليــ ــراًرا فــ ــابرات مــــراًرا وتكــ ــيم المــــرجح لمســــاولي المخــ ــأ التقيــ أخطــ

ــبوعين الماضــــــيين. ــاس إلشــــــعال صــــــراع واســــــع النطــــــاي،  ى فهــــــي لــــــم تــــــر  األســـ وفقــــــدت نيــــــة حمـــ
ــل أبيــــب. ــحث تــ ــتعداد لســ ــة واالســ ــا النيــ ــم فاتتهــ ــزة، ثــ ــدس بغــ ــ  القــ ــي ربــ ــة فــ ــر  الر بــ ــب  خــ وبحســ

ــة  ــم ث ثـــــ ــادث هـــــ ــذا الحـــــ ــي هـــــ ــذين يبحـــــــرون فـــــ ــإن األشـــــــخا  الـــــ ــتخبارية، فـــــ المعلومـــــــات االســـــ
ــاس ــة حمـــــ ــي لحركـــــ ــب السياســـــ ــيس الم تـــــ ــة رئـــــ ــماعيل هنيـــــ ــم: إســـــ ــخا  هـــــ ــه يحيـــــــى  ،أشـــــ تحتـــــ

أو موازيـــــة لــــه رئـــــيس الــــذراع العســـــ رية محمـــــد وتحتــــه  ،الســــنوار زعـــــيم حمــــاس فـــــي قطــــاع غـــــزة
 الضيف.

ــد بشــــ ل  ــيس مشــــلول أو مقيــ ــإن الضــــيف لــ ــرون لســــنوات، فــ ــان يعتقــــده الكثيــ ــس مــــا كــ ــى ع ــ علــ
ــدير  ،كبيــــــر، وال تــــــزال عقليتــــــه نشــــــطة للغايــــــة فــــــي حمــــــاس ا كيــــــف تــــ ــً ال تفهــــــم يإســــــرائيلي تمامــــ

ــ ــع عـــ ــة مـــ ــته  سياســـ ــارجي وينـــ ــالم الخـــ ــاله بالعـــ ــن اتصـــ ــل مـــ ــع التقليـــ ــور مـــ ــزة األمـــ ــود أجهـــ دم وجـــ
ــائل. لكــــن الح يقــــة هــــي  إلكترونيــــة معــــه، األمــــر الــــذي يتطلــــب االتصــــال ونقــــل العديــــد مــــن الرســ

 أنه نجح.

ايـــــام  7علمـــــت  ،ألكثـــــر مـــــن نصـــــف قـــــرن، هـــــذا الرجـــــل الـــــدموي يخـــــدع المخـــــابرات اإلســـــرائيلية
ومــــع ذلــــ ، فــــإن إيــــذاء األشـــــخا   أنــــه اختفــــى ببســــاطة مــــن الخريطــــة فــــي الســـــنوات األخيــــرة.

ــة المط ــي حالـــ ــام لشـــــخص فـــ ــاء التـــ ــذا االختفـــ ــل هـــ ــن مثـــ ــا، ولكـــ ا مـــ ــً ــد نوعـــ ــل معقـــ ــو عمـــ ــوبين هـــ لـــ
ا علــــى اتصــــال دائــــم بالنــــاس  -الضــــيف  ــً هــــو قصــــة مختلفــــة  -والــــذي بح ــــم منصــــبه هــــو أيضــ

 تماًما.

لفتـــــرة طويلـــــة كـــــان لـــــدى المســـــتويات العليـــــا فـــــي مجتمـــــع المخـــــابرات أحـــــد خيـــــارين: إمـــــا جـــــرول 
ــت  ــد طغــــ ــرة قــــ ــدة والخطيــــ ــدة الضــــــيف العديــــ ــة جديــــ ــاد طريقــــ ــن إيجــــ ــن مــــ ــوفي، أو تم ــــ ــه وتــــ عليــــ

ــ م. ــز. للتصــــرف فــــي ال ــ ــي اللغــ ــدة بقــ ــنوات عديــ ــول  لســ ــن العــــام أن يقــ ــتطع جهــــاز األمــ ــم يســ لــ
علـــــى وجـــــه اليقـــــين مـــــا إذا كـــــان الضـــــيف ال يـــــزال فـــــي قطـــــاع غـــــزة أو تم ـــــن مـــــن الفـــــرار عبـــــر 

 أحد األنفاي إلى مصر.

م ــــــان العثــــــور عليــــــه، فــــــإن اســــــتبعاد يقــــــول مســــــاول اســــــتخباراتي كبيــــــر إنــــــه حتــــــى لــــــو عرفــــــوا 
يقـــــول: يهنـــــاك فـــــري كبيـــــر بـــــين الر بـــــة  شـــــخص مثـــــل الضـــــيف ســـــي ون لـــــه تـــــداعيات حاســـــمة.

فــــي معرفـــــة مــــا يفعلـــــه شــــخص مـــــا واالســــتعداد للقضـــــاء عليــــه. أعتقـــــد أن مجتمــــع االســـــتخبارات 
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ــون  ــد ال تكـــ ــعيف. قـــ ــع ضـــ ــول إلـــــى وضـــ ــي الوصـــ ــة فـــ ــدافع الر بـــ ــي بـــ ــ ل روتينـــ ال يتصـــــرف بشـــ
ــروف العم ــه ال ـــ ــرر  يـــ ــعا تتضـــ ــاك وضـــ ــد أن هنـــ ــ . ال أعتقـــ ــوف تنضـــ ــا. يســـ ــجة أيضـــ ــة ناضـــ ليـــ

الرجـــــل هـــــو رمـــــز، أســـــطورة البطولـــــة والتضـــــحية مـــــن حمـــــاس. الخـــــوف  ،إســـــرائيل أثنـــــاء الهدنـــــة
 إن إيذائه سيادي إلى حرف شاملة سي ون دائًما أقوى من أي اعتبار  خر ي.

ــاز األمـــــ ــبعة مـــــن قـــــادة جهـــ ــم اســـــتبدال ســـ ــبح ومهمـــــا كـــــان الســـــبب، فقـــــد تـــ ــام منـــــذ أن أصـــ ن العـــ
ا، ويقـــــول مســـــاول ســـــابث فـــــي الشـــــاباك: يحـــــاول الجميـــــع وضـــــع يديـــــه عليـــــه أو  الضـــــيف مطلوبـــــً

هــــذا الرجـــــل لــــيس لــــه حيـــــاة  ،يلقــــد تقاعــــدوا بالفعـــــل ومــــازال مســــاول عـــــن الحملــــة ضــــدنا قتلــــهي.
ــان ســــــــوى الحــــــــرف. يريــــــــد أن يتــــــــذكره التــــــــاري  كشــــــــخص كــــــــر   س حياتــــــــه للنضــــــــال ضــــــــد الكيــــــ

 له، ما دام حيا فلن ي ون هناك س م او مصالحة مع ياسرائيل ي. الصهيوني. بالنسبة

قــــــدرة الضــــــيف علــــــى االختفــــــاء، فضــــــً  عــــــن قــــــدر كبيــــــر مــــــن الحــــــ ، جعلتــــــه الرجــــــل الكبيــــــر 
ا. ــً ــائها تقريبــ ــذ إنشــ ــمه الــــذراع العســــ ري لحمــــاس منــ ــم  الوحيــــد الــــذي ُيرافــــث اســ ــر تــ كــــل شــــيء  خــ

اين: ي مــــن يعمــــل ســــاعات إضـــــا ية يقــــول ميلشــــت القضــــاء عليــــه ببســــاطة علــــى طــــول الطريــــث.
يهـــذا هــــو جهـــاز األمـــن الــــداخلي لحمـــاس، وهــــو نـــوع مـــن جهــــاز األمـــن العــــام،  هنـــا هـــو مجــــدي.

موجــــــــــــه إلــــــــــــى الــــــــــــداخل وهدفــــــــــــه األساســــــــــــي هــــــــــــو الســــــــــــيطرة علــــــــــــى العمــــــــــــ ء والتــــــــــــدخ ت 
وأضـــــاف يهــــذه عقيـــــدة كاملـــــة لمجموعــــة كاملـــــة مـــــن األســــرار واالحتيـــــال والتمويـــــه  االســــتخبارية.
 تخدام المخاب  وتغيير مليون وعنوان واحدي.لحماس واس

هـــــل يم ــــن أن تكـــــون هـــــذه  برأيــــ  إذا ســـــنحت الفرصــــة إلســـــرائيل فهــــل تقضـــــي علـــــى الضــــيف؟
 صورة النصر التي ستنهي هذا الحدث؟

ــارك أن الرجــــــل اين  ــي اعتبـــ ــه. ضــــــع فـــ ــور عليـــ ــوه. المشــــــ لة هـــــي العثـــ ــوف يقتلـــ ــدوه فســـ يإذا وجـــ
 ل. إنه ال يتجول في مركز تجاري في غزة.يعلى بعد مائة متر تحت األرض على األق

يقـــــول مســـــاول فلســـــطيني ســـــابث: يإنـــــه مســـــتعد للمـــــوت لكنـــــه بالتأكيـــــد لـــــن يســـــاعد اإلســـــرائيليين 
يي مــــن ســــر بقــــاءه فــــي الســــرية التامــــة، دون المغــــامرة، فــــي الثقــــة فــــي عــــدد  فــــي ال ــــب  عليــــهي.

ــخا   ــن األشــ ــًدا مــ ــل جــ ــ قليــ ا، هنــ ــً ــه دائمــ ــرائيليون عنــ ــا يبحــــ  اإلســ ــرتب  وبينمــ ــد مــ ــأ واحــ اك خطــ
 به للوصول اليه.
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ــخين الضـــــفة  ــزل، وتســـ ــي المنـــ ــز م ـــــانتهم فـــ ــة لتعزيـــ ــة رائعـــ ــو فرصـــ ــاس للتـــ ــوا فـــــي حمـــ ــد أدركـــ لقـــ
ا أن ال ــــــروف  الغربيــــــة وفــــــي الطريــــــث لتغييــــــر قواعــــــد اللعبــــــة ضــــــد إســــــرائيل. لقــــــد فهمــــــوا أيضــــــً

ســـــــلطة مهيـــــــأة جـــــــًدا لل يـــــــام بهـــــــذه الخطـــــــوة: يدولـــــــة إســـــــرائيلي فـــــــي ارتبـــــــاك سياســـــــي كامـــــــل، وال
ــ   ــم مــــن ذلــ ا، واألهــ ــً ــرائيلي حقــ ــة تنتقــــد يإســ ــاحة الدوليــ ــعيفة، والســ ــدر للشــــرعية  -ضــ هنــــاك مصــ

متمثـــــــل باألقصـــــــى: يكلنـــــــا محمــــــــد الضـــــــيف ي صـــــــاحوا أمــــــــام أســـــــوار الشـــــــرطة.. محمــــــــد داف 
 أنقذنا.

ــ ذان  ــام األول لـــــــــــ ــي المقـــــــــــ ــيف مخصـــــــــــــص فـــــــــــ ــتخدام صـــــــــــــورة الضـــــــــــ ــإن اســـــــــــ ــالي فـــــــــــ وبالتـــــــــــ
ــطينية ــاهير. يبــــدو أن هنــــاك فــــي صــــوته مــــا ،الفلســ يوضــــح ميلشــــتاين: ي  يم ــــن أن يــــاج  الجمــ

ــطورةي. ــه أســـ ــاًنا، إنـــ ــد إنســـ ــم يعـــ ــيف لـــ ــاس ال  الضـــ ــوثي. النـــ ــروان البرغـــ ــابه لمـــ ــدث شـــــيء مشـــ يحـــ
ــون الجوانــــب  ــاس يعرفــ ــن النــ ــة مــ ــازن، قلــ ــو مــ ــة أو أبــ ــل هنيــ ــوم مثــ ــل يــ ــويره كــ ــتم تصــ ــه، ال يــ تعرفــ

ة يعتبــــر شــــبح. ظليــــ  الجـــادة لهــــذه األنــــواع. فــــي حالــــة الضــــيف ال توجــــد صــــورة لــــه، حتــــى صــــورة 
 ي.

ــدة جعلتـــه  ــن محـــاوالت اغتيـــال عديـ ــة أنـــه نجـــا مـ ــن العـــام: يح يقـ ــد مســـاولي جهـــاز األمـ ــول أحـ يقـ
ــي س. ــل فينــ ــال مثــ ــن الرمــ ــد نهــــ  مــ ــه   أســــطورة لقــ ــراز هيلفــــاير عليــ ــن طــ ــاروخين مــ ــر صــ انفجــ

 ورغم ذل  قام بتن يف الم بس من التراف واستمر في طريقه ي.

 

ــم  ــو يةي، ينضـــ ــة صـــ ــه م انـــ ــن يلـــ ــات األمـــ ــد دراســـ ــي معهـــ ــر فـــ ــل باحـــــ  زائـــ ــان زورف، زميـــ يوحنـــ
القـــــومي الـــــذي يـــــدرس المجتمـــــع الفلســـــطيني، والـــــرئيس الســـــابث للشـــــعبة الفلســـــطينية العربيـــــة فـــــي 

ــان ُين ـــــر إلـــــى الضـــــيف علـــــى أنـــــه رجـــــل لـــــه ألـــــف رول،  ،وزارة االســـــتخبارات واالســـــتراتيجية يكـــ
ارتكــــــب العديــــــد مــــــن األعمــــــال  وهــــــو الــــــذي حاولنــــــا القضــــــاء عليــــــه مــــــرات عديــــــدة ولــــــم نــــــنجحي.

البطوليــــــة وأوضــــــح ألعــــــداء الفلســــــطينيين أن هنــــــاك مــــــن يخــــــدعهم. وأنهــــــم ليســــــوا األقــــــوى فــــــي 
 العالم ي.

 هذا األسبوع كتب الضيف فصاًل آخر في هذا التأريخ الدموي.

فــــي قطــــاع غــــزة لعائلــــة مــــن ال جئــــين  1965ولــــد محمــــد ديــــاف إبــــرا يم المصــــري ضــــيف عــــام 
ــا  قـــــــرف  ــة كوكبـــــ ــق ن(. مـــــــن قريـــــ ــوان  عســـــ ــة اإلخـــــ ــم إلـــــــى جماعـــــ ا، انضـــــ ــً ــان مراهقـــــ ــدما كـــــ عنـــــ
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ــ ف  ــس طـــ ــي مجلـــ ــ مية فـــ ــة اإلســـ ــثً  للكتلـــ ــبح ممـــ ــات أصـــ ــف الثمانينيـــ ــي منتصـــ ــلمين، وفـــ المســـ
ــد  الجامعــــة اإلســــ مية فــــي غــــزة. ــذه المرحلــــة، بــ ــار  أفــــي هــ ــان علــــى المســ أن الضــــيف الهزيــــل كــ

لـــــذي كـــــان يطـــــارده فـــــي تلـــــ  قـــــال أحـــــد مراكـــــز جهـــــاز األمـــــن العـــــام ا ايمـــــن لمهنـــــة السياســـــي.
 ، مثل الطالب الذي يذاكر كثيراي.األيام: يقالوا إنه كان نحيفاً 

يقــــول فلســــطيني يعــــرف الضــــيف منــــذ صــــغره: يلقــــد كــــان رجــــً  بســــيطًا، ولكــــن لديــــه الكثيــــر مــــن 
ــارعي. ــة فــــي الشــ ا  الح مــ ــً ــن متطرفــ ــم ي ــ ــه لــ ــدينًا ولكنــ ــان متــ ــة  -يكــ ــس دينيــ ــدي م بــ ــن يرتــ ــم ي ــ لــ
ا بمشـــــاعر  صـــــارمة، ولـــــم يتحـــــدث  كثيـــــًرا عـــــن الـــــدين. لكـــــن كـــــان مـــــن الواضـــــح أنـــــه كـــــان مامنـــــً

ــدف،  ــث بالهــــ ــاس عميــــ ــن إحســــ ــي  مــــ ــجاع، يعــــ ــل شــــ ــًدا، رجــــ ــين جــــ ــه أمــــ ــطينية. إنــــ ــة فلســــ وطنيــــ
ــراعات  ــا صــ ــا واجهنــ ــن أننــ ــرغم مــ ــى الــ ــة. وعلــ ــاة طبيعيــ ــل فــــي حيــ ــه يال أمــ ــيس لديــ ــه لــ ويعــــرف أنــ

ــالطبع،  ــذا بـــ ــل هـــ ــب. كـــ ــب القلـــ ــل طيـــ ا رجـــ ــً ــه أيضـــ ــ  إنـــ ــول لـــ ــعبة، أقـــ ــن صـــ ــر عـــ ــرف الن ـــ بصـــ
 الصرامة التي يواجهها اإلسرائيليون منهي.

ــايو  ــي مـــ ــيف فـــ ــي الضـــ ــر فـــ ــدأ التغييـــ ــ ن  ،1989بـــ ــابورتس وليـــ ــي ســـ ــديين  فـــ ــال الجنـــ ــد اغتيـــ بعـــ
ســـــعدون، وهـــــو أول عمـــــل منســـــوف إلـــــى حمـــــاس، تـــــم اعتقـــــال الضـــــيف ألول مـــــرة وح ـــــم عليـــــه 

ــدة  ــجن لمــ ــهًرا 16بالســ ــرائيلية، شــ ــي الســــجون اإلســ ــن  فــ ــرين مــ ــل كثيــ ــرارة مثــ ــله بحــ ــم غســ ــه، تــ قبلــ
عنــــدما عــــاد إلــــى منزلــــه فــــي مخــــيم خــــان يــــونس كــــان  ،الكفــــال المســــلح ضــــد الدولــــة الصــــهيونية

 هناك رجل  خر.

ــام  ــال العســــــ ري لحركــــــة  1991فــــــي عــــ ــدين القســــــام الجنــــ ــميًا إلــــــى كتائــــــب عــــــز الــــ انضــــــم رســــ
ــام  ــاد أول عمليــــة لــــه 1992حمــــاس، وبحلــــول عــ اختطفــــت فرقــــة تحــــت إمرتــــه الجنــــدي ألــــون  ،قــ

ــتان ــي البســ ــه ليمــــوت فــ ــوة وتركــ ــه بقســ ــاني ،كروانــــي وذبحــ ــا كارافــ ــد  نجــ ــاخر أحــ ــدما تفــ ا، عنــ ــً الحقــ
أفـــــراد الخليـــــة بأنـــــه يقتـــــل جنـــــدًيا وألقـــــاه فـــــي البســـــتاني، تـــــم نقـــــل المعلومـــــات إلـــــى جهـــــاز األمـــــن 

 العام، واعتقل الحًقا، وأثناء االستجواف أعطى المحققين اسم قائده. العس ري للشاباك.

، تـــــم تعيـــــين الضـــــيف قائـــــدا للجنـــــال العســـــ ري لحركـــــة حمـــــاس فـــــي 1993ني فـــــي تشـــــرين الثـــــا
مـــــن منصــــبه الجديـــــد، نفــــذ سلســـــلة طويلــــة مــــن الهجمـــــات، بمــــا فـــــي ذلــــ  الهجـــــوم  قطــــاع غــــزة.
ــ   ــل أبيـــب  5علـــى خـ ــون فاكســـمان   ،فـــي تـ ــو اختطـــاف نحشـ ــيف كعنصـــر هـ ــز الضـ ــم مـــا ميـ أهـ
مســــــاواًل عــــــن نفــــــس : أرســــــل الخليــــــة التــــــي نفــــــذت عمليــــــة االختطــــــاف وكــــــان 1994فــــــي عــــــام 

ــه ،  ــى رأســـــ ــة علـــــ ــة مثبتـــــ ــوف ، وبندليـــــ ــه الجنـــــــدي المخطـــــ ــوهد  يـــــ ــذي شـــــ الشـــــــري  المخيـــــــف الـــــ
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ــين ــد ياســـ ــن الشــــــي  أحمـــ ــين بـــــاإلفرا  عـــ ــوزراء رابـــ ــيس الـــ ــة رئـــ ــرة إرســــــال  ،مطالبـــ كمـــــا جـــــاء بفكـــ
ــوف  ــن المخطـــ ــ  عـــ ــي البحـــ ــام فـــ ــن العـــ ــاز األمـــ ــدأ جهـــ ــزة ليبـــ ــي غـــ ــاء فـــ ــة أنبـــ ــى وكالـــ ــري  إلـــ الشـــ

رط تـــــو   ،عـــــزرا رئـــــيس منطقـــــة القـــــدس كـــــان يعتقـــــد أنـــــه قـــــد ي ـــــون منـــــاورةهنـــــاك، فقـــــ  جـــــدعون 
ــم  ــذي لــــ ــر الــــ ــاس، األمــــ ــدى حمــــ ــوبين لــــ ــر المطلــــ ــه أكثــــ ــمان جعلــــ ــاف فاكســــ ــي اختطــــ ــيف فــــ الضــــ

 كان يعي  في البساتين ويتبادل باستمرار الشقث المخلية. ،يساعد في ال ب  عليه

 1994اختطاف نحشون فاكسمان عام 

يعتبــــر عيـــــا   ، ل وثيـــــث مــــع يالمهنــــدسي يحيـــــى عيــــا فــــي ذلــــ  الوقــــت، عمـــــل الضــــيف بشــــ
ــاً  ــو أيضــــ ــ ً  وهــــ ــي، رجــــ ــع وذكــــ ــوف ومتواضــــ ــ  موهــــ ــاً  ناشــــ ــة  قويــــ ــ ري لحركــــ ــال العســــ ــي الجنــــ فــــ

ــرة طويلــــــة ــذ فتــــ ــاس منــــ ــين  ،حمــــ ــع رونــــ ــن المحادثــــــات مــــ ــلة مــــ ــحاي إيــــــ ن فــــــي سلســــ ــال يتســــ قــــ
ف كــــان محمــــد الضــــي ،لكــــن هــــذا كــــان خطــــأ ُنشــــرت مقتطفــــات منــــه هنــــا ألول مــــرة: ي بيرغمــــان،

ــت  ــوال الوقــ ــو األول طــ ــاس فــــي  هــ ــي لهجمــــات حمــ ــذ الرئيســ ــدس األول والمنفــ ــان المهنــ ــا  كــ يعيــ
الضـــفة الغربيــــة ولكـــن عنــــدما وصـــل عيــــا  إلــــى قطـــاع غــــزة كـــان ضــــيًفا علـــى محمــــد الضــــيف 

 ي.

ــة عـــــام  ــي نهايـــ ــطينية فـــــي  1995فـــ ــابرات الفلســـ ــزة المخـــ ــادة أجهـــ ــد قـــ ــ ن أحـــ ــد دحـــ ــى محمـــ ادعـــ
ــوث الســــري  ــول ذلــــ  الوقــــت والمبعــ ــي الحصــ ــح فــ ــه نجــ ــاس، أنــ ــع حمــ ــات مــ ــات إلدارة الع قــ لعرفــ

ــن  ــرائيلي إذا توقفــــت عــ ــع يإســ ــار مــ ــوف إلطــــ ي النــ ــر م تــ ــف غيــ ــى وقــ ــاس علــ ــة حمــ ــى موافقــ علــ
ــع  مطــــاردة يحيــــى عيــــا  ــال المهنــــدس منــ ــذا، بــــل ويــــزعم أن اغتيــ ــا هــ ــاباك حتــــى يومنــ ينفــــي الشــ

ــه ــيف وجماعتــ ــيليه الضــ ــاعدة مضــ ــًيا بمســ ا استعراضــ ــً ــال إيــــ ن ،هجومــ ــه، قــ ــبس  يــ ــ ل ال لــ : يبشــ
 رأينا ذل  في المخابراتي.

كــــان مــــن أوائــــل الــــذين وصــــلوا  ،نقطــــة تحــــول أخــــرى للضــــيف 1996كــــان اغتيــــال عيــــا  عــــام 
إلـــــــى المنـــــــزل الـــــــذي ُقتـــــــل  يـــــــه، وعنـــــــدما رأى الفتحـــــــة الصـــــــغيرة فـــــــي الجمجمـــــــة والهـــــــاتف مـــــــع 

ضــــيف منــــذ جـــاء دحــــ ن الــــذي كــــان يعــــرف ال، ع مـــات االنفجــــار، فهــــم علــــى الفــــور مــــا حــــدث 
ا فــــي الجامعــــة اإلســــ مية فــــي غــــزة، إلــــى المنــــزل معــــه بعــــد الزيــــارة أبلــــغ دحــــ ن  ،أن كــــان طالبــــً

 عرفات أن حماس مصممة على تنفيذ هجوم انتقامي.

ــة مـــــن تأكيـــــد جهـــــاز األمـــــن العـــــام مقتـــــل عيـــــا ،  ،فـــــي يـــــوم اغتيـــــال عيـــــا  بعـــــد ســـــاعات قليلـــ
ــد ســــــاعات  ــلت معلومــــــات إضــــــا ية هامــــــة إلــــــى التن ــــــيم، يبعــــ قليلــــــة مــــــن اغتيــــــال يحيــــــى وصــــ
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ــد الضــــــيف ي، ي شــــــف عــــــن ذلــــــ   فــــــي ديختــــــر  ــة الغتيــــــال محمــــ عيــــــا ، كانــــــت هنــــــاك فرصــــ
ــا ــاباك حينهــ ــيم  ،رئــــيس الشــ ــاء التن ــ ــن المم ــــن حــــذف الضــــيف وبعــــ  أعضــ ــه كــــان مــ وقــــال إنــ

ــة، دون أضــــــرار عرضــــــية ــنح  ال شــــــيء فقــــــ  إرهــــــابيوني. ،فــــــي يإصــــــابة سلســــ ــتم مــــ ــن لــــــم يــــ لكــــ
ــة ــي الموافقــ ــر أن يرئــ ــذكر ديختــ ــارمييتــ ــع كــ ــث مــ ــم يوافــ ــز لــ ــوزراء بيريــ ــاز غ س الــ ــيس جهــ ــون رئــ يلــ

ا ي.اقلنـــــا لكـــــ ،األمــــن العـــــام لكنـــــه ذهـــــب إلـــــى بيريــــز وخـــــر  ولـــــم ي ـــــن هنـــــاك  رمي أنهــــيهم جميعـــــً
 تصريح ي.

ــة، فــــي  ــد أيــــام قليلــ ــاير(  24بعــ ــاني  ينــ ــانون الثــ ــريس 1996كــ ــين بيــ ــزة بــ ــي غــ ــاع فــ ــد اجتمــ ، ُعقــ
الجديـــــــد عـــــــامي أيـــــــالون وقائــــــــد يأمـــــــاني  نـــــــذاك بــــــــوجي وعرفـــــــات، بمشـــــــاركة رئـــــــيس الشــــــــاباك 

وعلـــــــــى رأســـــــــهم  مطلوبـــــــــاً  35ون معـــــــــه الـــــــــى االجتمـــــــــاع قائمـــــــــة تضـــــــــم لـــــــــجلـــــــــب يع ،يعلـــــــــون 
 وطالب بيريز السلطة باعتقاله. ،الضيف

ــو؟ي ــد شـــ ــة: يمحمـــ ــن الدهشـــ ــة مـــ ــون ممزقـــ ــا بعيـــ ــات إليهمـــ ــر عرفـــ ــرحًيا  ن ـــ ــتدار مســـ ــاءل، واســـ تســـ
ــه. ــ ن الجــــالس بجانبــ ــى دحــ ــرف د  إلــ ــت بتعــ ــة؟ييانــ ــخص؟ي(. ا الزلمــ ــذا الشــ ــل تعــــرف هــ ــز    يهــ  هــ

ــ ن رأســــه ــيف فقــــ   ،دحــ ــه التقــــى بالضــ ــة بأنــ ــن يعلــــم أن الشــــاباك تلقــــى معلومــــات موثوقــ لــــم ي ــ
ــه  ــة أملـ ــة خيبـ ــه نقطـ ــى أنـ ــي علـ ــي الماضـ ــاء فـ ــذا اللقـ ــر هـ ــد ذكـ ــون قـ ــان يعلـ ــابث، وكـ ــوم السـ ــي اليـ فـ

 األخيرة من نوايا عرفات.

ــرائيلي لعـــــــــب البـــــــــو  ــا يواصـــــــــل األمـــــــــن اإلســـــــ ــيف إلـــــــــى بينمـــــــ ــدم الضـــــــ ــات، يتقـــــــ ــد عرفـــــــ كر ضـــــــ
ذ الضــــــيف ثــــــ ث عمليــــــات نفــــــ   بــــــأن يأبــــــواف الجحــــــيم فتحــــــتي،  البيــــــان حمــــــاس وفــــــي ،األمــــــام

ــا  ــة قتـــــــــل فيهـــــــ ــرائيليا 46انتقاميـــــــ ــا كانـــــــــت  ،إســـــــ ــدر مـــــــ ــدة بقـــــــ ــات ببجـــــــــي معقـــــــ كانـــــــــت ممارســـــــ
علــــــى ســــــبيل المثــــــال  بحســــــب مــــــا قيــــــل فــــــي ملــــــف اســــــتخباراته، أوعــــــز إلــــــى مفجريــــــه  ،قاســــــية

احتضــــان األكيــــاس الناســــفة التــــي ذهبــــوا بهــــا للهجــــوم كــــان الهــــدف إخفــــاء هويــــة االستشــــهاديين ب
ــم  -المنفــــذين  ــام فــــي قضــــايا ســــابقة تــ فهــــم الضــــيف أن جــــزًءا مــــن فــــ  رمــــوز جهــــاز األمــــن العــ

مــــــن خــــــ ل الكشــــــف عــــــن هويــــــات المنفــــــذين ، ومــــــن خــــــ ل هــــــذه المعلومــــــات ، تحديــــــد م ــــــان 
كـــان هنــــاك تـــأثير حاســـم علـــى التــــاري ،  -أولئـــ  الـــذين كـــانوا علـــى اتصــــال بهـــم قبـــل الهجـــوم. 

  بعد اغتيال رابين بوقت قصير، كانت هذه ضربة أخرى لعملية أوسلو المتعثرة.

حتــــى يومنــــا هــــذا، هنــــاك جــــدل تــــاريخي حــــاد فــــي مجتمــــع المخــــابرات حــــول مــــا حــــدث فــــي رأس 
هـــــل يم ـــــن أن ُين ـــــر إلـــــى الهجمـــــات فـــــي أوائـــــل  ،محمـــــد الضـــــيف فـــــي تلـــــ  األســـــابيع الدمويـــــة
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علــــى أنهــــا ليســــت أكثــــر مــــن انتقــــام لمقتــــل عيــــا ، أم أنهــــا كانــــت ســــتحدث كجــــزء  1996عــــام 
ــارمي  ــرائيلي؟ كــ ــع مــــع يإســ ــتراتيجية تعــــارض التطبيــ ــدافع بشــــ ل طبيعــــي غمــــن إســ يلــــون، الــــذي يــ

عــــــن العمليــــــة األخيــــــرة التــــــي قادهــــــا كــــــرئيس لجهــــــاز األمــــــن العــــــام، يــــــدعي أن هــــــذه الموجــــــة 
ــدة حمـــــــاس قبـــــــل اال ــاك مبـــــــرر العنيفـــــــة كانـــــــت علـــــــى أجنـــــ ــال كـــــــان هنـــــ ــال، وعلـــــــى أي حـــــ غتيـــــ

 لتطبيقها في وقت الحث.

فـــــي ذلـــــ  الوقـــــت، وصـــــلت المعلومـــــات إلـــــى مجتمـــــع المخـــــابرات التـــــي شـــــحذت فهـــــم المخـــــابرات 
ــرائيلية فــــي مختلــــف القضــــايا المتعلقــــة بــــإيران ــ ل سلســــلة التفجيــــرات، ظهــــر مــــن هــــذه  ،اإلســ خــ

ــد  ــجعت محمــ ــات أن ال يــــادة اإليرانيــــة هــــي التــــي شــ ــر المعلومــ ــعيد كبيــ ــذ تصــ ــيف علــــى تنفيــ الضــ
 للهجمات لتعطيل عملية الس م.

ــد  ــيس الــــــوزراء بيــــــريس إلــــــى تحديــــ ــات أدى إلــــــى تعطيــــــل عمليــــــة الســــــ م ودفــــــع رئــــ أثــــــر الهجمــــ
الجــــاني: بعـــــد أن رفـــــ  للمـــــرة األولـــــى، أمـــــر اين جهـــــاز األمـــــن العـــــام بفعـــــل كـــــل شـــــيء لقتـــــل 

ــيطان ــ  شــ ــه خطــ ــز إن لديــ ــال بيريــ ــه، قــ ــرت بقتلــ ــد أمــ ــيف. يلقــ ــن الضــ ــد مــ ــد والمزيــ ــام بالمزيــ ية لل يــ
ــيراً  ــات، مشـــ ــو. الهجمـــ ــ ل الجـــ ــر ســـ ــى بصـــ ــي مرمـــ ــل فـــ ــت بالفعـــ ــيف كانـــ ــيارة الضـــ ــى أن ســـ  ي إلـــ

 ولكن كان مع زوجته وأوالده، لذل  لم نفعلي.

مـــــع نهايـــــة التســـــعينيات، تعـــــافى جهـــــاز األمـــــن العـــــام وبـــــدأ فـــــي شـــــن حـــــرف أكثـــــر فاعليـــــة ضـــــد 
األســـــوأ مـــــن ذلـــــ  أنـــــه أصـــــر علـــــى عـــــدم حمـــــاس، لكـــــن الضـــــيف اســـــتمر فـــــي التهـــــرف منهـــــا، و 

ا علـــــى  االختفــــاء مـــــن المنطقـــــة، ولـــــم ي تـــــف بتنفيـــــذ المزيــــد والمزيـــــد مـــــن الهجمـــــات، اعتـــــاد أيضـــــً
ــى  ــدريب علــــ ــًرا فــــــي التــــ ــان حاضــــ ــر، وكــــ ــات مــــــن وقــــــت يخــــ ــه إلجــــــراء محادثــــ ــتدعاء مقاتليــــ اســــ

ــاد إال إلــــ ــاطر، لــــم تــ ــوع مــــن المخــ ــذا النــ ــتعداد لتحمــــل هــ ــة أنــــه كــــان علــــى اســ ــرف، وح يقــ ى الحــ
 تكثيف األسطورة المحيطة بشخصيته.

ــوبر  ــيس الـــــــوزراء إيهـــــــود 2000فـــــــي تشـــــــرين األول / أكتـــــ ــة، أرســـــــل رئـــــ ــداث النكبـــــ ــاء أحـــــ ، أثنـــــ
بــــاراك رئـــــيس األركــــان شـــــاؤول موفــــاز ومنســـــث اتصــــاالته الســـــري إلــــى الـــــرئيس يوســــي غنوســـــر 
للقــــــاء عرفــــــات والمطالبــــــة بوقــــــف الضــــــيف مــــــرة أخــــــرى. يتــــــذكر موفــــــاز: يوســــــي وأنــــــا وحــــــراس 

جئـــــت ألحـــــذره مـــــن أن اســـــتمرار إطـــــ ي  فـــــات الشخصـــــيين فـــــي رحلـــــة مجنونـــــة إلـــــى م تبـــــه.عر 
ــديد  ــل شــــ ــى رد فعــــ ــيادي إلــــ ــرائيليي ســــ ــي  اإلســــ ــرائيلية أو يالجــــ ــتوطنات اإلســــ ــار علــــــى المســــ النــــ
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ا. اعتقــــــد بــــــاراك أن مثــــــل هــــــذا التحــــــذير عنــــــدما جــــــاء مــــــن رئــــــيس  القســــــوة ضــــــد التن ــــــيم أيضــــــً
 اف هناك في الزي الرسمي، جعل االمر جديًا.األركان بالزي العس ري، وأمرني بالذه

ــوالي  ــة تضــــــم حــــ ــمع، هنــــــاك قائمــــ ــها  20ثــــــم جئــــــت وقلــــــت لــــــه: ياســــ ــا، وعلــــــى رأســــ ــًا هنــــ إرهابيــــ
ــد شـــــو؟ي ،وعرفـــــات ي ـــــرر نفـــــس التمـــــرين الـــــذي ســـــمعته مـــــن يعلـــــون  ،الضـــــيف ــال لـــــي،  محمـــ قـــ

 اعتقدت أنني كنت سأنفجر ي.

ــ . ــيف بالنضــــ ــن الضــــ ــ  عــــ ــدأ البحــــ ــًرا، بــــ ــر  2001العــــــام كــــــان ، أخيــــ ــد األيــــــام األكثــــ ــي أحــــ فــــ
تلقــــــى جهــــــاز األمــــــن العــــــام معلومــــــات عــــــن تجمــــــع غيــــــر  ،ســــــخونة فــــــي شــــــهر  ف / أغســــــطس

ــن مخــــيم البــــري   ــي حقــــل بــــالقرف مــ ــة حمــــاس فــ ــاء الجنــــال العســــ ري لحركــ ــادي لكبــــار أعضــ عــ
االختبـــــــار األول لســـــــ ل جديـــــــد، تطـــــــوير  بالمناســـــــبة كـــــــانوالغـــــــرض مـــــــن التجمـــــــع،  ،ل جئـــــــين

 اس المسمى يالقسامي.مستقبلي لحم

 

ــاس عــــــدنان الغــــــول ــرى التجربــــــة رئــــــيس أركــــــان حمــــ ــة انطلــــــث مــــــع الضــــــيف  ،أجــــ بعــــــد التجربــــ
ــزة ــة غـــ ــاه مدينـــ ــة باتجـــ ــي قافلـــ ــة فـــ ــاء الحركـــ ــار أعضـــ ــن كبـــ ــدد مـــ ــحادة وعـــ ــأت  ،وصـــــ ل شـــ أخطـــ

ــواري  التــــي أطلقــــت مــــن مروحيــــة أباتشــــي علــــى القافلــــة الضــــيف وشــــحادة والغــــول، الــــذين  الصــ
ــا يبــــدو حــــد   ــيارتهم قبــــل أن دوا علــــى مــ الهجــــوم فــــي الوقــــت المناســــب وتم نــــوا مــــن الفــــرار مــــن ســ

 كانت المحاولة األولى إلزالة الضيف من الفضاء. ،قتل ب ل نجل الغول ،تنفجر

ــد  بعــــد حــــوالي عــــام، بعــــد اغتيــــال شــــحادة وعنــــدما تــــم تحصــــين وضــــع الضــــيف مــــرة أخــــرى كقائــ
، حــــــــوالي 2002أيلــــــــول  /ســــــــبتمبر  26فــــــــي  للــــــــذراع العســــــــ ري، جــــــــاءت المحاولــــــــة الحاســــــــمة

مســـــاًء، خـــــر  الضـــــيف مـــــن خيمـــــة عـــــزاء فـــــي حـــــي الشـــــي  رضـــــوان فـــــي غـــــزة،  2:00الســـــاعة 
ــي  اإلســــــرائيليي،  ــات يالجــــ ــي عمليــــ ــزة فــــ ــرة وجيــــ ــل فتــــ ــوا قبــــ ــذين ُقتلــــ ــ ان الــــ ــذكرى الســــ ــدًا لــــ تخليــــ
ــارع الجــــ ء مــــن غــــزة إلــــى الشــــري، وهــــو  وصــــعد إلــــى ســــيارة مرســــيدس خضــــراء مســــافرة فــــي شــ

ــبًيا  ــا يتــــرك شــــارع عــــري  نســ ــانبين، ممــ إلــــى الغــــرف، حيــــ  تــــم بنــــاء منــــازل متباعــــدة علــــى الجــ
ــاي األذى ــو دون إلحــ ــن الجــ ــواري  مــ ــإط ي الصــ ــمح بــ ــه تســ ــى طولــ ــرة علــ ــاحة كبيــ ــذ  ،مســ ــد نفــ وقــ

يالجــــي  اإلســــرائيليي عـــــدة عمليــــات قتــــل مســـــتهدفة علــــى امتـــــداد هــــذا الشــــارع لـــــم تمنــــع ســـــقوط 
أن أطلـــث ســــ ان غــــزة علـــى الشــــارع لقــــب  لـــم ي ــــن عبثــــاً  ،عـــدد مــــن األبريــــاء فـــي هــــذه األحــــداث 

 يشارع الشهداءي.
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، أطلقــــــت مروحيــــــة أباتشــــــي تابعــــــة للقــــــوات الجويــــــة صــــــاروخين علــــــى وفــــــي ذلــــــ  اليــــــوم أيضــــــاً 
ــيارة الضـــــيف ــي الوقـــــت المناســـــب  ،ســـ ــة فـــ ــي المراوغـــ ــل الضـــــيف فـــ ــذه المـــــرة فشـــ ــورة  ،هـــ فـــــي صـــ

د وهــــو ينــــزف نشــــرت بعــــد الحــــادث، وهــــي مــــن الصــــور النــــادرة التــــي ظهــــر فيهــــا الضــــيف، شــــوه
ــد الحيـــــاة ــى قيـــ ــه علـــ ــابا لكنـــ ــار  الســـــيارة المحطمـــــة، مصـــ ــه فــــــي  ،خـــ ــا برفقتـــ ــان كانـــ ــل شخصـــ ُقتـــ

 وكان أحدهم مساعده عبد الرحيم حمدان. ،السيارة

ا لشـــــائعات غيـــــر ماكـــــدة بعـــــد تهريبـــــه فـــــي نفـــــث  -خضـــــع إلعـــــادة التأهيـــــل  تحـــــت األرض، وفقـــــً
ــي  ــ   الطبـــ ــى العـــ ــ  تلقـــ ــر حيـــ ــى مصـــ ــدً  -إلـــ ــمًيا قائـــ ــل رســـ ــه ظـــ ــى لكنـــ ــ ري  علـــ ــذراع العســـ ا للـــ

ــه  ا فـــــي ذلـــــ  الوقـــــت الرجـــــل المســـــاول عـــــن الـــــذراع العســـــ ري( نائبـــ ــً ــان عمليـــ الـــــرغم مـــــن أنـــــه كـــ
شــــــوهد الضــــــيف ألول مــــــرة علــــــى المــــــك، وال تــــــزال  ثــــــار  2003فــــــي فبرايــــــر  ،أحمــــــد الجعبــــــري 

ــال مرئيـــــة فـــــي جســـــده ــم يتوقـــــف عـــــن نشـــــاطه  ،محاولـــــة االغتيـــ ــه نجـــــا فـــــي جلـــــده، ولـــ ــة أنـــ ح يقـــ
زت صـــــــورته فـــــــي عيـــــــون الفلســـــــطينيينحتـــــــى بعـــــــد إصـــــــ ــ  وأصـــــــبح  ،ابته بجـــــــرول خطيـــــــرة، رمـــــ

 وقال في محادثة هاتلية في ذل  الوقت إن يهللا أراد أن يضايث اليهود وأنقذنيي. بط .

ــام  ــي عــ ــيف فــ ــة للضــ ــال التاليــ ــة االغتيــ ــقائث 2003جــــرت محاولــ ــاد شــ ــة حصــ ــن عمليــ ، كجــــزء مــ
المرحلــــة، لـــم ي ــــن جهـــاز األمــــن العــــام فـــي هــــذه  النعمـــان التــــي تهـــدف إلــــى إيــــذاء قـــادة حمــــاس.

ــى قيــــــد الحيــــــاة، ولذا كــــــان علــــــى قيــــــد  ــ ي مــــــن أن الضــــــيف علــــ ــان متأكــــــدين علــــــى اإلطــــ وامــــ
 ف / أغســــطس، تم نــــت إســــرائيل مــــن اغتيــــال إســــماعيل  21لكــــن فــــي  الحيــــاة، فإنــــه فــــي غــــزة.

ــين وأحــــــد قــــــادة الجنــــــال  ــذراع اليمنــــــى للشــــــي  ياســـ ــي حركــــــة حمــــــاس والـــ ــو شــــــنب أحــــــد ماسســـ أبـــ
ســـــــي للتن ـــــــيم، أثنـــــــاء ســـــــفره عصـــــــًرا مـــــــع اثنـــــــين مـــــــن رجالـــــــه. حراســـــــه الشخصـــــــيون فـــــــي السيا
ســـــارع وعقـــــد  ،دم بعمليـــــة االغتيـــــال وطالـــــب بـــــالرد علـــــى اغتيالـــــه بقســـــوةياســـــين الـــــذي صـــــُ  ،غـــــزة

كمـــــا تمـــــت دعـــــوة شـــــبح محمـــــد الضـــــيف لحضـــــور  ،لقـــــاء مـــــع المدفعيـــــة الثقيلـــــة لحركـــــة حمـــــاس
 هذا الحدث.

ــ ــا االجتمــــ ــة مــــ ــاباك بطريقــــ ــاعاكتشــــــف الشــــ ــتعدادات ل جتمــــ ــن كثــــــب االســــ ــول  ،اع وتــــــابع عــــ يقــــ
يطـــــوال مســـــيرتي االســـــتخباراتية حتـــــى ذلـــــ  اليـــــوم وبعـــــد ذلـــــ  اليـــــوم، لـــــم يرتكـــــب مثـــــل  ر:ديختـــــ

 هذا الخصم الجاد مثل هذا الخطأ الكبير، وهو خطأ استراتيجي فادلي.

ــراف  ــع اقتـــ ــرًا، ومـــ ــة عصـــ ــاعة الرابعـــ ــي الســـ ــاس فـــ ــادة حمـــ ــاع قـــ ــدأ اجتمـــ ــرر أن يبـــ ــن المقـــ ــان مـــ كـــ
 لخطأ.الساعة، أصبح جهاز األمن العام أكثر سعادة بحجم ا
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ــي   ــزل فـــ ــى المنـــ ا إلـــ ــً ــ ريون أيضـــ ــادة العســـ ــاء القـــ ــروفين، جـــ ــيين المعـــ ــادة السياســـ ــب القـــ ــى جانـــ إلـــ
أحمــــد الجعبــــري وكــــان  ،غــــزة، وفــــي مع ــــم األوقــــات كــــانوا بالكــــاد يهربــــون مــــن مخــــابئهم الســــرية

نوابــــــه أحمــــــد الغنــــــدور ورئــــــيس التشــــــ يل الصــــــاروخي فــــــي حمــــــاس عــــــدنان الغــــــول مــــــن أوائــــــل 
 من بعدهم أخذ م انه الشي  ياسين. ،جتماعالواصلين إلى م ان اال

يوأخيــــرًا ولــــيس  خــــرًاي، يتــــذكر الرجــــل الــــذي ن ــــر إلــــى الشاشــــات التــــي تعــــرض الصــــورة التــــي  
نقلتهــــا الطــــائرات بــــدون طيــــار فــــي غرفــــة عمليــــات جهــــاز األمــــن العــــام ي. ي هــــر الضــــيف الــــذي 

ا اال حتــــرام الــــذي ي نــــه بالكــــاد يمشــــي، لكــــن كــــان مــــن الواضــــح لنــــا أنــــه هــــو وكــــان واضــــًحا أيضــــً
 الجميع له ي.

ــت طــــائرة  ــة طــــن يم ــــن أن تــــدمر المنــــزل  F-16كانــ ــث بالفعــــل فــــي الهــــواء، ومجهــــزة بقنبلــ تحلــ
ــدة ــربة واحـــ ــي ضـــ ــث فـــ ــة طوابـــ ــن ث ثـــ ــون مـــ ــيس األركـــــان  ،الم ـــ ــتدعى رئـــ ــدما اســـ ــ  عنـــ ــع ذلـــ ومـــ

ــر  ــاك مبنــــــى  خــــ ــة، أوضــــــحوا لــــــي أن هنــــ ــات المــــــزودين بصــــــور جويــــ يعلــــــون مخططــــــي العمليــــ
ــوار المنــــز  ــة طوابــــث ونحــــو بجــ ــون مــــن خمســ ــًدا  40ل م ــ ــة. وال يــــزال وحيــ ــا مأهولــ ــقة، مع مهــ شــ

يتـــــذكر اغتيـــــال قائـــــد الجنـــــال العســـــ ري، قبـــــل عـــــام، عنـــــدما أســـــقطت قنبلـــــة علـــــى منزلـــــه قتلـــــت 
مــــــدنيًا، مع مهــــــم مــــــن األطفــــــال، ووقعــــــت إســــــرائيل فــــــي نــــــزاع دولــــــي وأثــــــارت احتجاجــــــات  14

 و الشاباك.داخل الب د ضد كبار قادة س ل الجو. ومساول

ــد  ــذه العمليــــة ضــــاعت  أبــ ــة أن هــ ــان يعــــالون  ،للح ــ ــيس االركــ ــاتف مــــع رئــ ــر الهــ ــي مــــاتمر عبــ فــ
االنــــت، ووزيـــــر الجــــي  شـــــاؤول موفــــاز، ورئـــــيس غوالســــ رتير العســــ ري لـــــرئيس الــــوزراء يـــــو ف 

ــارون إللغــــــاء  ــون شــــ ــارون، ناشــــــد يعلــــ ــوزراء شــــ ــيس الــــ ــون فــــــرك ، ورئــــ ــر، وأمنــــ ــاباك ديختــــ الشــــ
كوكـــــا كـــــوال التـــــي تجمـــــع فـــــي م ـــــان واحـــــد كـــــل األشـــــخا  الق ئـــــل  وقـــــال يإنـــــه مثـــــل ،العمليـــــة

 الذين يعرفون الصيغة السرية لمشروف بمليارات الدوالراتي.

وفجـــــأة أدرك أن األري ـــــة، ومنطقـــــة المعيشـــــة  ،يعلـــــون، وســـــعى ديختـــــر إلـــــى إيجـــــاد بـــــديل أصـــــر  
المغطــــــاة بالســــــجاد، كانــــــت فــــــي الطــــــابث الثالــــــ  وهنــــــاك شــــــخص  خــــــر يــــــزع  نفســــــه بــــــإغ ي 

ــتائرا كــــان هنــــاك مــــن فــــي الكنيســــت ممــــن قــــدروا أن هــــذه المعلومــــات كانــــت يماشــــراي علــــى  ،لســ
وأوضــــــح ديختــــــر وفهــــــم أنــــــه يم ــــــن اتخــــــاذ إجــــــراء  ،أن االجتمــــــاع ســــــيعقد فــــــي الطــــــابث العلــــــوي 

ضــــرار بــــالمبنى المجــــاور. أنــــه لــــم يحــــدث أبطريقــــة ال يــــتم هــــدم ســــوى الطــــابث الثالــــ ، وضــــمان 
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ــدالً  ــغير بـــ ــارو  صـــ ــة بصـــ ــن قنبلـــ ــن طـــ ــع  مـــ ــارون اقتنـــ ــيمة. شـــ ــة جســـ ــرار محيطـــ ــبب اضـــ ــن يســـ لـــ
 . تمت الموافقة على العملية.ايضاً 

ــد فــــــي  ــاع األعلــــــى لحمــــــاس انعقــــ ا أن االجتمــــ ــً ــابث الثالــــــ ، لكــــــن اتضــــــح الحقــــ ــدمير الطــــ تــــــم تــــ
ــم يتضــــرر ــو الطــــابث الــــذي لــ ــر: ين ــــرت حــــولي  ،الطــــابث األول مــــن المبنــــى ، وهــ يتــــذكر ديختــ

ــيب  ــاء الكنيســــــت ، ورأيــــــت كيــــــف أصــــ ــا  إلــــــى أعضــــ ــع بــــــالجنون ألننــــ ــذه أالجميــــ ضــــــعنا مثــــــل هــــ
ــة ــاكل  ،الفرصـــ ــبب المشـــ ــه بســـ ــ  دفعـــ ــان عليـــ ــذي كـــ ــثمن الـــ ــى الـــ ــي ًيا علـــ ــااًل ك ســـ ــذا مثـــ ــان هـــ كـــ

ــال شــــحادة ــا لــــ  قصــــة مثــــل اغتيــ ــاء عــــدد القتلــــى والجرحــــى  ،التــــي تخلقهــ ــرؤ علــــى إحصــ ال أجــ
ثـــــم كـــــان  ،اإلســـــرائيليين بســـــبب يالشـــــيطاني الـــــذي نجـــــا مـــــن القـــــرار و عـــــدم هـــــدم المبنـــــى بأكملـــــه

يبعـــــ  مـــــنهم  ،لقـــــد نجـــــح الـــــبع  منـــــا بجهـــــد كبيـــــر ،علينـــــا التعامـــــل معهـــــم واحـــــًدا تلـــــو ايخـــــر
 والضيف على رأسهم ، ياسفني القول ، انه على قيد الحياة حتى يومنا هذا.ي

وبحســــب ملــــف الضــــيف فــــي المخــــابرات اإلســــرائيلية، فقــــد أوقــــف يإجازتــــه المرضــــيةي فــــور وقــــوع 
ــى  ــاد إلــــــ ــادث، وعــــــ ــل الحــــــ ــام بعمــــــ ــ رية بال يــــــ ــذراع العســــــ ــر الــــــ ــل وأمــــــ ــالي الكامــــــ ــاط النضــــــ النشــــــ

ــامي ــم   ،انتقــــ ــة  تــــ ــة تابعــــ ــدير خليــــ ــي كانــــــت تــــ ــة، والتــــ ــاس فــــــي رام هللا بالمهمــــ ــادة حمــــ تكليــــــف ليــــ
ــن قريــــة بيــــت  ــذ تفجيــــرات مــ ــال بالعديــــد مــــن المرشــــحين لتنفيــ ــل علــــى اتصــ لحمــــاس كانــــت بالفعــ

ــة  ،ل يـــــة الفلســـــطينية شـــــمال غربـــــي القـــــدس وبعـــــد أقـــــل مـــــن شـــــهر، انفجـــــرت إحـــــداها فـــــي محطـــ
 ليين في الهجوم.وقتل تسعة اسرائي ،للحاف ت في قاعدة تسريفين

ــم يســـــتهدفه بشـــــ ل مباشـــــر، 2006فـــــي عـــــام  ، أصـــــيب مـــــرة أخـــــرى، وهـــــذه المـــــرة فـــــي هجـــــوم لـــ
ا، وبعــــد عـــامين عــــاد إلـــى العمــــل منـــذ ذلــــ  الحـــين، حــــر  الضــــيف  ،لكـــن ذلــــ  لـــم يقهــــره أيضـــً

ــحابة فــــي  ــود الســ ــة عمــ ــي عمليــ ــ  فــ ــت األرض وفقــ ــاء تحــ ــى البقــ ــن أي وقــــت مضــــى علــ ــر مــ أكثــ
ــوفمبر  ــ 2012نــ ــبب الجــ ــا بســ ــةربمــ ــوي الســــطح للح ــ ــع فــ ــا  ،رف، ارتفــ ــجلة بثتهــ ــالة مســ وفــــي رســ

ــا  ــات، دعــ ــع الجهــ ــن جميــ ــاع غــــزة مــ ــرائيلي تقصــــف قطــ ــا كانــــت يإســ ــاس، بينمــ ــ م حمــ ــائل إعــ وســ
ــديد  ــي بالحمـــــاس الشـــ ــى التحلـــ ــة  ،الضـــــيف الناشـــــطين علـــــى األرض إلـــ ــه علـــــى خلليـــ ــاء إع نـــ جـــ

ــد الجعبــــــــري  ــا أحمــــــ ــل خ لهــــــ ــي قتــــــ ــة التــــــ ــوي للعمليــــــ ــاج  والقــــــ ــاس االنطــــــــ ي المفــــــ ــز حمــــــ وهــــــ
 يكونوا صبورين.ي وطمأن الضيف جنوده يتوكلوا على هللاي. ،أرًضا

ــب ات التواصـــــل االجتمـــــاعي واإلذاعـــــات التابعـــــة لحمـــــاس  حتـــــى خـــــ ل فتـــــرة الجـــــرف، قامـــــت شـــ
 ،وأعـــــد التســـــجيل بحســـــب المخـــــابرات اإلســـــرائيلية بنشـــــر تســـــجيل نـــــادر ومثيـــــر للدهشـــــة للضـــــيف
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خـــــ ل العمليـــــة  ،قـــــاد الرجـــــل مـــــن خ لهـــــا الحملـــــةفـــــي أحـــــد الم جـــــ  الخمســـــة والمرالبـــــة التـــــي 
ا مـــــــن بـــــــدء  40بعـــــــد  ،اســـــــتغل الضـــــــيف مـــــــرة أخـــــــرى محاولـــــــة يإســـــــرائيلي القضـــــــاء عليـــــــه يومـــــــً

ــم تلقـــــي الخبـــــر  ــد الضـــــيف -العمليـــــة، تـــ ــتمرار فـــــي  كنـــــا علـــــى محمـــ ــة، االســـ ــام العمليـــ طـــــوال أيـــ
ــأة.إ ــة وتبــــادل الشــــقث المخبــ ــبب الحرمــــا دارة الحملــ ــ  بســ ــوم كــــان منهــ ــن النــــوم فــــي ذلــــ  اليــ ن مــ

فــــــي ذلــــــ  اليــــــوم قصــــــف ســــــ ل الجــــــو، شــــــقة لــــــه وهــــــو فــــــي طريــــــث لمخبــــــأ فــــــي حــــــي الشــــــي  
ــا نبــــع مــــن شــــوقه  رضــــوان. ــه، والــــذي ربمــ ا لــ ــً ــأ لــــم ي ــــن نموذجيــ ــة، ارتكــــب خطــ فــــي هــــذه المرحلــ

 هذا الخطأ كلفهم حياتهم. إلى زوجته وأطفاله

رائيلي، فـــــــي يإســـــــ وســـــــائل للمرالبـــــــة تســـــــتهدف المنـــــــزل شـــــــاهدت شـــــــخص أعـــــــر  يـــــــدخل المبنـــــــى
لكنـــــه كـــــان يعـــــاني مـــــن  ،علمـــــوا أن الضـــــيف الجـــــريح كـــــان قـــــادًرا بالفعـــــل علـــــى المشـــــي بمفـــــرده

قـــــام جميـــــع منســـــقي الشـــــاباك المتـــــاحين بتنشـــــي  مصـــــادرهم فـــــي تلـــــ  اللح ـــــة، وقـــــادت  إصـــــابة
ــتنتا  أن هــــــذا بالفعــــــل الضــــــيف، وأنــــــه ســــــيبقى فــــــي  ــام إلــــــى اســــ المعلومــــــات جهــــــاز األمــــــن العــــ

 المنزل.

ختــــــاروا بالفعــــــل نــــــوع القنبلــــــة التــــــي ســــــيتم اســــــتخدامها، ولكــــــن بحلــــــول ذلــــــ  كــــــان الخبــــــراء قــــــد ا
 ،لــــم ي ــــن هنــــاك تصــــريح بقصــــف المنــــزل -الوقــــت وصــــلت رســــالة مــــن رئــــيس الــــوزراء نتنيــــاهو 

وكــــان نتنيــــاهو، الــــذي كــــان مبعوثــــوه يتفاوضــــون مــــع المســــاولين الفلســــطينيين فــــي ذلــــ  الوقــــت، 
ــين األ ــار بــ ــة وقــــف إطــــ ي النــ ــدركًا لهشاشــ ــان مــ ــهكــ ــن يخترقــ ــو مــ ــون هــ ــد أن ي ــ ــراف وال يريــ  ،طــ

وافـــــــث علـــــــى القضـــــــاء علـــــــى الضـــــــيف فقـــــــ  إذا شـــــــوهد وهـــــــو يغـــــــادر المنـــــــزل، ودون أن ُيقتـــــــل 
 مدنيون في العملية.

ــة،  ــام والقــــوات الجويــ ــن العــ ــاز األمــ ــدايا إلــــى جهــ ــن الهــ ا مــ ــً ــدمت حمــــاس نوعــ فــــي ذلــــ  الوقــــت، قــ
 ي النــــار والصــــواري  بــــدأ بــــإط -حيــــ  طافــــت حــــول المنــــزل الــــذي عثــــر  يــــه علــــى الضــــيف 

ــى ــد انتهـــ ــار قـــ ــ ي النـــ ــالي وقـــــف إطـــ ــوت وبالتـــ ــبع ونتيفـــ ــر الســـ ــي بئـــ ــقطت فـــ ــاهو  ،ســـ ــز نتنيـــ انتهـــ
 الفرصة ب لتا يديه وأمر بهدم المنزل في حي الشي  رضوان على ساكنيه.

ســــق  أربعــــة منهــــا علــــى الهــــدف ودمــــروا الطــــابث  مســــاًء. 9:27تــــم إرســــال القنابــــل فــــي الســــاعة 
هــــو رؤيــــة كيــــف تنفجــــر القنبلتــــان التاليتــــان  تبقــــى للمســــاولين فــــي الحفــــرة، اين كــــل مــــا العلــــوي.

ــيف. لكـــن مـــرة أخـــرى، ح ـــي  ــدمرا الغرفـــة التـــي بقـــي فيهـــا الضـ ــان كـــان مـــن المفتـــرض أن تـ اللتـ
 الضيف بفرصة أخرى للحياة. القنابل التي ُكتب عليها اسمه لم تنفجر.
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غـــــــزة يتجمعـــــــون حـــــــول يم ـــــــن للمـــــــرء أن يـــــــرى بالفعـــــــل علـــــــى الشاشـــــــات حشـــــــود مـــــــن ســـــــ ان 
ــال. ،المبنـــــى ــد وقـــــرروا االرتجـــ ــلموا بعـــ ــم يستســـ ــي الحفـــــرة لـــ ــى  فـــ ــغيرة علـــ ــاء قنبلـــــة صـــ أمـــــروا بإلقـــ

ســــطح المنــــزل إلبعــــاد الحشــــود، ثــــم أمــــروا بإلقــــاء قنبلتــــين أخــــريين كــــان مــــن المفتــــرض أن تــــدمر 
حجـــــب الـــــدخان  نجحــــت الفكـــــرة، وتــــم مســـــح المنـــــزل مــــن علـــــى وجــــه األرض. المنــــزل بالكامـــــل.

ــف  ــر علــــى الشاشــــات الكثيــ ــوان ظهــ ــي  رضــ ــن حــــي الشــ ــرف مــــا  ،المتصــــاعد مــ ــد يعــ ــن ال أحــ لكــ
 إذا كان محمد الضيف قد أعاد روحه إلى الخالث.

بمـــرور عـــدة أيـــام قليلـــة، فــــي إســـرائيل توصـــلوا إلـــى اســـتنتا  مفــــاده أن محمـــد الضـــيف لـــم ُيقتــــل 
غطــــاء أو تحــــت  أحــــد التفســــيرات أنــــه هــــرف مــــن المنــــزل قبــــل القصــــف عبــــر نفــــث، ،مــــرة أخــــرى 

ــه  مـــــن ــه وابنـــ ــد تـــــرك زوجتـــ ــع ذلـــــ ، فقـــ ــة. ومـــ ــائل المرالبـــ ــن وســـ ــي أخفـــــت المنـــــزل عـــ ــوم التـــ الغيـــ
وراءه. ُقتلـــــــوا فـــــــي الهجـــــــوم. مـــــــن المعقـــــــول أن نفتـــــــرض أن ر بـــــــة الضـــــــيف فـــــــي إيـــــــذاء يدولـــــــة 

 إسرائيلي وس انها وقادتها قد ازدادت.

إخفــــــاء  بعــــــد الحــــــرف، أمــــــر الضــــــيف بتجديــــــد مخــــــزون الصــــــواري  وتقويــــــة المخــــــازن التــــــي يــــــتم
 األسلحة فيها قدر اإلم ان.

وتركـــــز هـــــذا النشـــــاط  ،بمـــــا فـــــي ذلـــــ  المرائـــــب الداخليـــــة للمنـــــازل واألســـــطح والطوابـــــث الســـــفلية  
فــــــي وحــــــدة ســــــرية للغايــــــة تابعــــــة لحمــــــاس تســــــمى م تــــــب البنــــــاء، تــــــم تقســــــيم مســــــاولياتها بــــــين 
الجنـــــال العســـــ ري للضـــــيف فـــــي غـــــزة ومقـــــر حمـــــاس فـــــي اســـــطنبول ب يـــــادة صـــــالح العـــــاروري. 

ــ  يطــــ   ــونس، حيــ ــي تــ ــً  فــ ــزواري، معمــ ــد الــ ــران، محمــ ــدس الطيــ ــام مهنــ ــياي، أقــ ــذا الســ ــي هــ ور وفــ
ــ ــب المعلومــــات الــ ــيف، للقســــام بحســ ــب الضــ ــى طلــ واردة الــــى الموســــاد، طــــائرات مســــيرة بنــــاء علــ

 في غزة، بحسب مصادر أجنبية.

وزار مســــــــــاولو الموســــــــــاد المختبــــــــــر فــــــــــي غيــــــــــر ســــــــــاعات الــــــــــذروة واكتشــــــــــفوا نفــــــــــس الطــــــــــائرة 
ا دلـــــيً  علـــــى حمـــــاس الضـــــيف الهائـــــل  ياالنتحاريـــــةي التـــــي كـــــان الـــــزواري يطورهـــــا. وجـــــدوا أيضـــــً

 .للشاون البحرية

ــام  نمــــــوذ   ــي عــــ ــة. فــــ ــات االنتحاريــــ ــوا 2016أولــــــي للغواصــــ ــاد أطلقــــ ــاولي الموســــ ، ورد أن مســــ
ــارير، أن بعــــ  زم ئــــه فــــي  ــت ذلــــ ، أفــــادت التقــ ــي الســــنوات التــــي تلــ ــار علــــى الــــزواري. فــ النــ
ــد محمــــد  ــاردة الرجــــل الواحــ ــيا قتلــــوا. ومــــع ذلــــ ، اســــتمرت مطــ ــا و ســ ــدان فــــي أفري يــ ــف البلــ مختلــ

 الضيف.
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 آلمن من الحرب الُطرق الثالث للُخروج ا 

ــاة  ــيس االســــتخبارات العســــ رية الســــابث يــــادلين تحــــدث فــــي القنــ العبريــــة أن حــــرف لبنــــان  12رئــ
الثانيــــــــة وحــــــــرف العصــــــــف المــــــــأكول كــــــــان الجــــــــي  االســــــــرائيلي فــــــــي اليــــــــوم الســــــــادس موقفــــــــه 

ــربين ــه الحـــ ــى  يـــ ــا أنهـــ ــل ممـــ ــ ري أفضـــ ــوع  ،العســـ ــن وقـــ ــول مـــ ــتمرار الحـــــرف يطـــ ــاف أن اســـ وأضـــ
 حدث سيء ألحد الطرفين 

 :مهمة الح ومة أن تنهي هذه المعركة بأحد طري ث ث 

 .2008/2009األولى: بقرار من جانب واحد كما حدث في حرف 

 .الثاني: عن طريث الوساطة المصرية

 .الثال : من خ ل مجلس األمن يوم األحد القادم

ــي  ــرائيلي فـــ ــا الجـــــي  االســـ ــي حققهـــ ــازات التـــ ــر اإلنجـــ ــى تتبخـــ ــة أن تنت ـــــر حتـــ ال ينبغـــــي للح ومـــ
 .األيام التي مضت 

 العبرية: 12ليبرمان يهاجم نتنياهو في مقابلة على القناة  

ــعالكابينـــــــت  ــلطة بالكامـــــــل يخضـــــ ــاهو لســـــ ــيس والـــــــوزراء نتنيـــــ ــم لـــــ ــأثير أي لهـــــ ــي تـــــ ــى ح يقـــــ  علـــــ
ــذها التــــــي التحركـــــات  ــو غــــــزة ضــــــد  للعمليـــــة االســــــتراتيجي الهــــــدف إن - يتخـــ  صــــــورة تحســــــين هـــ
ــاهو ــام نتنيـــ ــاهو  أمـــ ــيحاول نتنيـــ ــد، ســـ ــع  لبيـــ ــة مـــ ــ يل الح ومـــ ــا أن تفـــــوي  تشـــ الجمهـــــور، وطالمـــ

ــه  ــاد األمــــر عليــ ــة العســــ رية إلفســ ــا  -إطالــــة العمليــ ــة واضــــحة، إذا أنهينــ ــة بــــ  سياســ هــــذه العمليــ
ــرى فـــإن كـــل هـــذا الجهـــد  ــزع الســـ ل وحـــول إعـــادة الجنـــود األسـ ــذه العمليـــة دون اتفـــاي حـــول نـ هـ

ــس النق ــدى، وسنصـــل إلـــى نفـ ــيذهب سـ ــروف أكثـــر سـ ــة فـــي ظـ ــ رية الحقـ ــى عمليـــة عسـ طـــة ثـــم إلـ
نتنيـــــاهو يت عـــــب بـــــالجي  ومـــــن الناحيـــــة األمنيـــــة، هـــــذه  -صـــــعوبة تشـــــ ل خطـــــر أكبـــــر علينـــــا 

لقـــــد كشـــــفنا  -العمليـــــة برمتهـــــا غيـــــر ضـــــرورية علـــــى اإلطـــــ ي وحمـــــاس ســـــتخر  فيهـــــا منتصـــــرة 
ام حمــــــاس فمــــــاذا عــــــورة جبهتنــــــا الداخليــــــة، والعــــــالم ســــــيقول: إذا كــــــان هــــــذا حــــــال يإســــــرائيلي أمــــــ

 سي ون حالهم  أمام يحزف هللاي أو إيران؟
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إعـــــالم التضـــــليل "اإلســـــرائيلي" وزراء فـــــي الكبينيـــــت ُيطـــــالبون بإنهـــــاء العمليـــــة: 
 "بنك األهداف قد استنفد نفسه"

 13 ألون بن دفيد وجيل تامري وتسيبي عوفاديا/ أخبار

ــدة  ــن الواليـــــات المتحـــ ــد مـــ ــغ  السياســـــي المتزايـــ ــد الضـــ ــوات بعـــ ــه دعـــ ــم توجيـــ ــدة، تـــ ــم المتحـــ واألمـــ
 إلنهاء القتال،

 وزير الدفاع األمري ي لمح لغانتس: ياتوقع من  إنهاء العمليةي

ــا  ــل ممـــ ــليلي أقـــ ــة التضـــ ــي يعمليـــ ــى فـــ ــدد القتلـــ ــرائيليي: عـــ ــي  اإلســـ ــي يالجـــ ــاولين فـــ ــار المســـ • كبـــ
 .كان متوقعاً 

ــوزراء بنيــــــامين نتنيــــــاهو ووزيــــــر  ــى الــــــرغم مــــــن أن رئــــــيس الـــ الجـــــي  بنــــــي غــــــانتس مهتمــــــان علـــ
ــاء  ــي انهــ ــه ينبغــ ــت أنــ ــد وزراء الكبينيــ ــرى، يعتقــ ــام أخــ ــدة أيــ ــواري لعــ ــرس االســ ــة يحــ ــلة عمليــ بمواصــ

ــار  ــبما ذكـــــرت أخبـــ ــه، حســـ ــتنفد نفســـ ــد اســـ ــداف قـــ ــ  االهـــ ــاس أن بنـــ ــى أســـ ــة علـــ ــوم  13العمليـــ اليـــ
ــة ــرائيلي أن توقـــــف العمليـــ ــى يإســـ ــبت(. يجـــــب علـــ ــع مجلـــــس  ، الســـ ــع أن يجتمـــ ــن المتوقـــ حيـــــ  مـــ

 الدولي غدا لبح  التصعيد بين حماس ويإسرائيلي. األمن

ــيس الــــوزراء  ــة مــــع رئــ ــاء اليــــوم محادثــ ــو بايــــدن مســ ــدأ الــــرئيس األمري ــــي جــ فــــي الوقــــت نفســــه، بــ
بنيـــــامين نتنيـــــاهو وأعـــــرف عـــــن قلقـــــه مـــــن إلحـــــاي األذى بالمـــــدنيين فـــــي قطـــــاع غـــــزة. كمـــــا انتقـــــد 

كـــــــاالت الجزيــــــــرة بايـــــــدن بشـــــــدة الهجـــــــوم علـــــــى بـــــــر  يضـــــــم م اتـــــــب وكالـــــــة فـــــــرانس بـــــــرس وو 
ــة  ــتثنائي قائلــ ــاكي بشــــ ل اســ ــين ســ ــم البيــــت األبــــي  جــ ــة باســ اإلع ميــــة، حيــــ  غــــردت المتحدثــ
ــ ،  ــديناي. باإلضــــافة إلــــى ذلــ ــا لــ ــة عليــ ــي ليمــ ــرائيليين أن امــــام الصــــحفيين هــ ــحنا ل ســ ــد أوضــ يلقــ
ــب:  ــر  الم اتــ ــى بــ ــوم علــ ــوا الهجــ ــدة وأدانــ ــات المتحــ ــيس الواليــ ــى رئــ ــالم إلــ ــول العــ ــمت دول حــ انضــ

 لتناسب في الرد اإلسرائيليي.يعدم ا

ــوم  عــــــ وةً  ــدن فــــــي اليــــ ــا الــــــرئيس بايــــ ــاورات التــــــي أجراهــــ علــــــى ذلــــــ ، إلــــــى جانــــــب جولــــــة المشــــ
األخيــــــر بشــــــأن وقــــــف جولــــــة القتــــــال الحاليــــــة بــــــين يإســــــرائيلي وحمــــــاس، ضــــــغ  عليــــــه أعضــــــاء 
ــب أن يتخــــذ  ــرائيلي، وأنــــه يجــ ــذي يقدمــــه يإلســ ــدعم الــ ــديمقراطي لوقــــف الــ ــي الحــــزف الــ ــارزون فــ بــ

ا. وتجــــــدر اإلشــــــارة إلــــــى أن إدارة بايــــــدن أحبطــــــت فــــــي األيــــــام األخيــــــرة اجتماعــــــا لمجلــــــس موقفــــــ
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ــد  ــاد غــــ ــا تنــــــوي االنعقــــ ــعيد، لكنهــــ ــذة اً األمــــــن الــــــدولي حــــــول موضــــــوع التصــــ ــإن نافــــ ــالي فــــ ، وبالتــــ
 الفرصة يللجي  اإلسرائيليي للعمل في غزة تنفد.

ــتن ــد أوســـ ــرال لويـــ ــدفاع األمري ـــــي، الجنـــ ــدث وزيـــــر الـــ ــر فـــــي الوقـــــت نفســـــه، تحـــ ــع وزيـــ ــة مـــ ، الليلـــ
الجــــــي  بينــــــي غــــــانتس وألمــــــح لــــــه أن الواليــــــات المتحــــــدة تتوقــــــع أن يبــــــدأ يالجــــــي  اإلســــــرائيليي 

 نهاء العملية الجارية حاليًا في المستقبل القريب.إب

ــاء الســــلطات فــــي الجنــــوف وأخبــــرهم أنــــه  تحــــدث رئــــيس األركــــان أ يــــف كوخــــافي اليــــوم مــــع رؤســ
ــام ا ــن أيـــــ ــد مـــــ ــتعداد لمزيـــــ ــيهم االســـــ ــد يجـــــــب علـــــ ــدء عيـــــ ــع بـــــ ــتمر مـــــ ــال سيســـــ ــة، وأن القتـــــ لمعركـــــ

 وأضاف أن يالجي  اإلسرائيليي يعد خط  هجوم  خر لليوم التالي. ،فوعوت غًداش

 

لكن فشلت ونتائجها كانت   -"الجيش اإلسرائيلي" نفذ عملية سرية استراتيجية 
 محدودة 

 عاموس هرئيل/ هآرتس

ــاتلي حمـــــاس داخـــــل االنفـــــاي  اعتـــــرف الجـــــي  بفشـــــل خطـــــة اســـــتراتيجية كانـــــت تهـــــدف لقتـــــل مقـــ
 وقال الجي  ان خدعته على ما يبدو لم يقع فيها العدد الكافي من الضحايا. 

ــل مع ــــم أنشــــطته إلــــى  ــاه حمــــاس لتحويــ ــرائيلي أدرك اتجــ ــي  اإلســ ــل قــــال ان الجــ ــاموس هرئيــ عــ
 ، خاصة أثناء حاالت الطوارن.شب ة أنفاي داخلية بطول مئات الكيلومترات 

ــاس، إذا   ــاء حمـــ ــوت ألعضـــ ــيدة مـــ ــاي إلـــــى مصـــ ــل األنفـــ ــى تحويـــ ــدف إلـــ ــة تهـــ ــاغ خطـــ ــذل  صـــ لـــ
ــًا  ــلت كليـــ ــد فشـــ ــليل قـــ ــى التضـــ ــة علـــ ــه القائمـــ ــدو ان خطتـــ ــن يبـــ ــف. لكـــ ــال عنيـــ ــة قتـــ ــدلعت جولـــ انـــ

 وكانت نتائجها محدودة.

 

 المعركة المقدسة 

 محمود مرداوي ️✍

 هبة القدس بدأت بعد منع العدو الجلوس على درج باب العامود 
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ــه،  ــادوا عليـــ ــد اعتـــ ــا تقليـــ ــوس فيهـــ ــن الجلـــ ــًا عـــ ــوا دفاعـــ ــوع وهبـــ ــيون الخضـــ ــباف المقدســـ رفـــــ  الشـــ
ــة  ــه لحمايــ ــعب فــــي هبتــ ــانطلث الشــ ــرال، فــ ــي  جــ ــي الشــ ــالي حــ ــر أهــ ــاوالت تهجيــ ــع محــ وتزامنــــت مــ

ــن ــد دعــــــــوات مــــــ ــة بعــــــ ــدس، وتطــــــــورت المواجهــــــ ــاء القــــــ ــام  األقصــــــــى وأحيــــــ ــتوطنين القتحــــــ المســــــ
المســـــــجد األقصـــــــى عبـــــــر مجموعـــــــات الـــــــواتس أف والتيـــــــ  تـــــــوك، وفـــــــي المقابـــــــل الفلســـــــطينيون 
ن مــــــوا أنفســــــهم عبــــــر دعــــــوات للتصــــــدي لهجــــــوم قطعــــــان المســــــتوطنين، فلبــــــى ايالف وتم نــــــوا 

رمضـــــان وســــ  مئــــات مــــن الجرحـــــى  28مــــن منــــع المســــتوطنين اقتحـــــام األقصــــى خاصــــة فــــي 
 رطة االسرائيلية.جراء االشتباكات مع الش

ــي ســــاحة حــــي المغربــــي  ــد فرضــــوا إرادتهــــم واحتشــــدوا فــ ــتوطنون اعتبــــروا أن الفلســــطينيين قــ المســ
ــون فيهــــــا كــــــل القــــــدس وخاصــــــة  ــي مســــــيرة األعــــــ م التــــــي يجوبـــ ــرف حــــــائ  البــــــراي للخــــــرو  فـــ قـــ
ــلت  ـــة فشــــ ــواري  المقـاومـــــ ــل صــــ ــن تحــــــت وابــــ ــا، لكــــ ــتهم فيهــــ ــاء أحقيــــ ــد ادعــــ ــة لتأكيــــ ــدة القديمــــ البلــــ

ــ ــل إســـناد مســـيرتهم فـ ــزة فـــي ظـ ـــة مـــن غـ ــديرها المقــاومــ ـــف القـــدس المســـتمرة التـــي تـ ي معركـــة ســيــ
ــتات، وتضــــــامن عربــــــي ولســــــ مي  1948مـــــن الضــــــفة والقــــــدس واألراضـــــي المحتلــــــة عــــــام  والشـــ

 ومن أحرار العالم.

العـــــــدو ألول مـــــــرة فـــــــي تاريخـــــــه يخســـــــر مواجهـــــــة محليـــــــة فـــــــي القـــــــدس علـــــــى مســـــــتوى إقليمـــــــي 
نونــــــه وبــــــدأ يقصــــــف فــــــي المــــــدنيين وهــــــو يفشــــــل فــــــي مواجهــــــة ودولــــــي، فقــــــد أعصــــــابه وجــــــن ج

العســــ ريين الــــذين أســــقطوا القنــــاع عــــن وجــــه هــــذا العــــدو الــــذي فضــــح أمــــره بعــــد المجــــازر التــــي 
ــداده وأدائــــه، وال  ــه ولعــ ــي تدريبــ ــز فــ ــدي مميــ ــ  الجنــ ــالم، فــ ــو  العــ ــام جيــ ــتره أمــ ــ  ســ ــا وُهتــ ارتكبهــ

ــا األفضــــ ــوقها علــــى أنهــ ــي رو  لهــــا وســ ــة العســــ رية التــ ــتوى العــــالم قــــد ايلــ ــدر علــــى مســ ل واألقــ
ــى  ــى علــ ــه قضــ ــ  أنــ ــا يملــ ــي  ومــ ــذا الجــ ــ ل هــ ــن خــ ــا، ادعــــى مــ ــاخر بهــ ــي تفــ ــات التــ أدت المهمــ
ــازن الســـــــ ل  ــا غـــــــرف العمليـــــــات ومخـــــ ــالم أن فيهـــــ ــية التـــــــي صـــــــور للعـــــ المدينـــــــة التحـــــــت أرضـــــ
ــوات النخبــــــة،  ــرية وقـــ ــث الضـــــفادع البشـــ ــا تنطلـــ ــ ي ، منهـــ ـــواري  ومنصـــــات اإلطـــ ــراب  الصـــ ومـــ

ــة ــذر والقناصــ ــدو لتعــ ــذا العــ ــاء هــ ــح ادعــ ــو صــ ــيرة، ولــ ــائرات المســ ــدروع، والطــ ــدات ســــ ل الــ ، ووحــ
ــد مواقيــــت وأعــــداد رشــــقاتها اعلــــى المــقـ ومــــــة إدارة هــــذه المعركــــة، وعجــــزت عــــن مواكبتهــــا وتحديــ
 .الصاروخية
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ــاذ  ــة، واتخـــ ــدرات الكا يـــ ــا القـــ ــة وامت كهـــ ــيطرتها فـــــي إدارة المعركـــ ــا وســـ ــد اتزانهـــ ــذي ياكـــ األمـــــر الـــ
ــرارا ــة االســـــتراتيجية القـــ ــث الخطـــ ــل وفـــ ــت تعمـــ ــ  زالـــ ــبة، فـــ ــداف المناســـ ــعبة واختيـــــار األهـــ ت الصـــ

 الموضوعة وتتصدى للتحديات والمستجدات العملياتية.

إذن ال زال عقلهــــــــا يــــــــدير المعركــــــــة، حيــــــــ  افتــــــــرض الجــــــــي  فــــــــي حربــــــــه النفســــــــية وخططــــــــه 
ينـــــــة تحـــــــت الخداعيـــــــة وقصـــــــفه لكبـــــــرا  ومنـــــــازل ايمنـــــــين والكـــــــذف فـــــــي تـــــــدمير األنفـــــــاي والمد 

أرضــــية سيشـــــل مركزيــــة ال يـــــادة وتعطيـــــل عقلهــــا النـــــاظم ، فــــاين يجـــــد نفســـــه أمــــام هـــــذا الفشـــــل 
علــــى كــــل جريمــــة يرتكبهــــا، فــــ  هــــو تم ــــن  المقاومــــةمرتب ــــًا بعــــد ارتــــداد الصــــدمة عليــــه بعــــد رد 

ــن شـــل قـــدرة  مـــن إعـــادة المعركـــة بعـــد كـــل المقاومـــة وال نـــزع منهـــا إرادتهـــا ، وتـــتم ن المقاومـــة مـ
ــاء  ــوازين ادعـــ ــمن مـــ ــدرات ضـــ ــراع قـــ ــى صـــ ــراع إرادات ، إضـــــافة إلـــ ــي صـــ ــمونها الح يقـــ ــى مضـــ إلـــ

 القوى والحسابات المعقدة التي ُتجسر على الفواري الهائلة .

ــب أشــــ اال جديــــدة  ــ  بديلــــة تتطلــ ــوء لخطــ ــل مــــرة يحــــاول الجــــي  اضــــطرارا إلــــى اللجــ ــذا فــــي كــ لــ
العمليـــــــاتي فـــــــي علـــــــى المســــــتوى المقاومــــــة تقــــــوم علـــــــى الكــــــذف والخـــــــداع الستكشــــــاف خطـــــــاف 

 الميدان.

ــث  ــو مطيبـــ ــرلية وأبـــ ــانون والشـــ ــال وبيـــــت حـــ ــجاعية والتفـــ ــة والشـــ ــاهد الزنـــ ــذكر مشـــ ــا أن يتـــ لكـــــن مـــ
ــنكم  ويرتـــــدع عـــــن مجـــــرد التفكيـــــر فـــــي خـــــوض  ــتفهم يـــ ــيلقون حـــ ــذين ســـ ــيقع لجنـــــوده الـــ ــا ســـ ومـــ

، فيلجــــــأ مــــــرة أخــــــرى لقصــــــف المــــــدنيين لحجــــــم المــــــأزي المقاومــــــة معــــــارك قتاليــــــة مباشــــــرة مــــــع 
ــه ، فكــــل الــــدماء التــــي تســــيل لــــن تغطــــي علــــى جملــــة مــــن  االســــتراتيجي الــــذي يقــــع تحــــت طائلتــ

ــا بعــــد إســــقاط صــــورة هــــذا العــــدو  ــائ  المترتبــــة عليهــ ــا، ولــــن تمنــــع النتــ اإلخفاقــــات التــــي وقــــع فيهــ
ــه ُتشــــترى فــــي  ــاء إنســــانية جيشــــه وأخ لياتــ ــم يعــــد ادعــ علــــى مســــتوى دولــــي ولقليمــــي ومحلــــي، فلــ

 جيشه ال ُيهزم وجنده ال يقهر.أي م ان ولدى أي إنسان ، وما عاد 

ل لكنــــــه يفــــــر مــــــن المقاومــــــة هــــــذه الصــــــورة ســــــقطت،  الفلســــــطينية تســــــحقها، فــــــاين أصــــــبح ُيقاتــــــو
ــادت الهالـــــــة والســـــــور  ــة، وعنـــــــدما ُيختبـــــــر ُيقتـــــــل وُيهـــــــزم، فمـــــــا عـــــ المعركـــــــة والمواجهـــــــة الح ي يـــــ
ن االفتراضـــــــي االلكترونـــــــي الكهربـــــــائي الـــــــذي حـــــــاف  علـــــــى صـــــــورة رســـــــخها كـــــــذبا وزورا، مـــــــا أ

 يقترف منها مختب ر أو باح  إال وتكهرف.

المقاومــــــة اليــــــوم هــــــذا العــــــدو مســــــتبال فــــــي المعركــــــة، مســــــتبال فــــــي الــــــوعي ولــــــم يســــــتطع أمــــــام 
 الفلسطينية في غزة حماية والحفا  على هذه الهالة.
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ــه  ــتر نفســـ ــأوى وســـــقف يســـ ـــداء، وبـــــ  مـــ ــوا شـهـــ ــد أن ارتقـــ ــبح المـــــرء بـــــ  عائلـــــة بعـــ مـــــالم أن يصـــ
تحتــــه، صـــــعب أن يصــــبح فجـــــأة فاقــــد لكـــــل مــــا يملـــــ ، لكنــــه يـــــدفع ثمــــن زوال مشـــــروع إح لـــــي 
جــــــاء بقــــــده وقديــــــده علــــــى حســــــاف وم ــــــان الشــــــعب الفلســــــطيني، كــــــان قبــــــل أشــــــهر يعتقــــــد أنــــــه 

ــن الم ــزءا مــ ــبح جــ ــود وأصــ ــدة الوجــ ــر ة غــــزة تجــــاوز عقــ ــيره بمــ ــرى مصــ ــه يــ ــد نفســ ــأة يجــ نطقــــة، فجــ
 يقصــــــف ويقتــــــل بــــــ  رحمــــــة ، لكنــــــه ال يضــــــيف حرفــــــا علــــــى المســــــطور فــــــي اللــــــول المحفــــــو  
ــا  ــل مــ ــدمنا كــ ــو قــ ــ هللا لــ ــات ،  ــ ــبر والثبــــات الثبــ ــبر الصــ ُرفعــــت األقــــ م وجفــــت الصــــحف، فالصــ

ــالنزر اليســــير مــــن الت ــا بــــالكم بــ ــا، فمــ ــا عــــن القــــدس لكــــان شــــرفا ي فينــ ضــــحيات التــــي نملــــ  دفاعــ
 ال يقدمها إال أحباف هللا وصفوته من خلقه 

 .ي ويتخذ منكم شهداءي

خوفًا من تعرضهم للهجوم: جنود العدو "اإلسرائيلي" طلبوا من قيادتهم الوصول إلى  
 القواعد العسكرية بمالبس مدنية 

ذكــــــر موقــــــع واال نيــــــوز انــــــه ُطلــــــب مــــــن قــــــادة ال يــــــادتين الجنوبيــــــة والشــــــمالية الســــــمال للجنــــــود 
ــدهم يــــوم األحــــد  ــدم العــــودة إلــــى قواعــ ــون أســــلحة، بعــ ــي الخدمــــة الن اميــــة وال يحملــ ــذين هــــم فــ الــ

 استهدفتهم في يافا ومناطث أخرى. االحتجا بزيهم العس ري، بعد أعمال 

ــر رئــــــيس قســــــم العمليــــــات فــــــي هيئــــــة األ ركــــــان العامــــــة بتكثيــــــف أن مــــــة األمــــــن فــــــي القواعــــــد أمـــ
 بالقرف من أعمال االحتجا .
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ــو(  24فــــي  ــران  يونيــ ــوير 1988حزيــ ــاقم تصــ ــل طــ ــلفيت  ABC News، وصــ ــة ســ ــى قريــ إلــ
ــذاك فــــي خضــــم االنتفاضــــة الصــــاخبة  ــاطث  نــ ــة فــــي جبــــال الضــــفة. كانــــت المنــ كانــــت  -الواقعــ

الم ـــــاهرات والقتلـــــى والحجـــــارة وزجاجـــــات المولوتـــــوف مســـــألة يوميـــــة. انجـــــذبت وســـــائل اإلعـــــ م 
 الدولية إلى هذا الم ان.

 

ــغيرة ــلفيت الصـ ــة سـ ــي قريـ ــدوي فـ ــة دقـ ــت عائلـ ــزار  ،عاشـ ــا نـ ــد أبنائهـ ــألث أحـ ــارز فـــي تـ ــان بـ ــي م ـ فـ
ــث  ــاباك، طلـــــب فريـــ ــدى الشـــ ــوبين لـــ ــة المطلـــ ــه،  ABCقائمـــ ــة معـــ ــراء مقابلـــ ــرة إجـــ ــراد األســـ ــن أفـــ مـــ

ــه،  ــر عنـــ ــر كبيـــ ــا  تقريـــ ــد إنتـــ ــه يريـــ ــل أنـــ ــح المراســـ ــاف، وأوضـــ ــر الشـــ ــائث وظهـــ ــع دقـــ ومـــــرت بضـــ
ويحتــــا  لمقابلتــــه علــــى تلــــة مطلــــة علــــى القريــــة، وســــ  ابتهــــا  صــــبي يح ــــى باالهتمــــام، صــــعد 

التجــــــاريتين للفريــــــث، مزينــــــة بع مــــــات يصــــــحافةي بجانــــــب اســــــم وشــــــعار  علــــــى إحــــــدى مــــــركبتين
 الشب ة.

ــه ــة فـــي القلـــث عليـ ــدأت القريـ ــاعات طويلـــة، بـ ــد سـ ــزار إلـــى المنـــزل بعـ ــد نـ ــم يعـ ــدما لـ ــوم  ،عنـ فـــي اليـ
ــب  ــلوا بم اتـــ ــالي اتصـــ ــه ABCالتـــ ــب إليـــ ــذي ذهـــ ــن الم ـــــان الـــ ــث مـــ ــدس للتحقـــ ــت  ،فـــــي القـــ فوجئـــ

ABC ا مــــا نيابــــة عنهــــا انت ــماع أن شخصــــً حــــل اســــمها وقــــد زار ســــلفيت ويشــــتبه فــــي وجــــود بســ
 ABCخاطـــــــب رون أرلـــــــد  رئـــــــيس قســـــــم األخبـــــــار فـــــــي  ،مخـــــــابرات إســـــــرائيلية فـــــــي الموضـــــــوع

رئــــيس الــــوزراء يتســـــحاي شــــامير ولــــم يـــــدخر كلمــــات قاســـــية حــــول يالفعــــل الـــــذي يعــــرض حريـــــة 
 الصحفيين الح يقيين للخطري.

ABC ــ ــويري أعضــــــاء فــــــي وحــــ ــث التصــــ ــم تخطــــــ  وكــــــان أعضــــــاء يفريــــ ــدفاني الســــــرية، لــــ دة يدفــــ
ــه  ،ليفر ب يــــادة أوري بــــا ــة، لكــــن كــــان مــــن الصــــعب إصــــ ل الضــــرر الــــذي خلفتــ نجحــــت العمليــ

ــائل  ــده بعـــــــدم اســـــــتخدام وســـــ الفضـــــــيحة الدوليـــــــة التـــــــي شـــــــملت اعتـــــــراف شـــــــامير واعتـــــــذاره ووعـــــ
 اإلع م للخداع.

اللفتنانـــــت كولونيـــــل جوناثـــــان كونري ـــــوس المتحـــــدث باســـــم يالجـــــي   ،ربمـــــا لـــــم يـــــتم تعلـــــم الـــــدرس
ــة اإلنجليزيــــــة  ــدعي أن التقــــــارير باللغـــ ــة، يـــ ــاول عــــــن وســـــائل اإلعــــــ م األجنبيـــ ــرائيليي المســـ اإلســـ
ــا تعمــــل داخــــل غــــزةي، والبيانــــات الشــــفوية  عــــن يالقــــوات البريــــة للجــــي  اإلســــرائيلي التــــي قــــال انهــ

حســـــن نيـــــة. قـــــال إنـــــه يعتقـــــد أن هنـــــاك دخـــــول بـــــري والم توبـــــة التـــــي كـــــرر فيهـــــا األمـــــر، هـــــي ب
 على عمث بضعة أقدام في منطقة الشري ، وارتكب خطأ بسيًطا.
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تبـــــدو هـــــذه الحجـــــة محيـــــرة للغايـــــة: فـــــي الواقـــــع، يرتكـــــب كونري ـــــوس المخضـــــرم، الـــــذي يتحـــــدث 
ــة فـــــي  ــداف يالجـــــي  اإلســـــرائيليي االحتياليـــ ا مـــــع أهـــ ــً ــأ يتناســـــب تمامـــ ــه األم، خطـــ اإلنجليزيـــــة لغتـــ

 ت الحالي، فمن في وسائل اإلع م الدولية سيصدي هذا؟الوق

بعـــــد ســـــاعات قليلـــــة، هـــــدم يالجـــــي  اإلســـــرائيليي مبنـــــى شـــــاهًقا فـــــي غـــــزة، زعمـــــت إســـــرائيل أنـــــه 
ــن م اتــــــب حمــــــاس المهمــــــة، بمــــــا فــــــي ذلــــــ  المخــــــابرات العســــــ رية، وكــــــذل   ــم العديــــــد مــــ يضــــ

ريــــــة فــــــي العــــــالم م اتــــــب وكالــــــة األسوشــــــيتد بــــــرس وهــــــي واحــــــدة مــــــن أهــــــم ثــــــ ث وكــــــاالت إخبا
ــعر  ــور. ويشـــــ ــذه األمـــــ ــورة هـــــ ــون خطـــــ ــتوى السياســـــــي ال يفهمـــــ ــة والمســـــ ــة األمنيـــــ ــل، الماسســـــ الكـــــ

أو علــــــــى األقــــــــل الضــــــــرر العرضــــــــي للشــــــــخص الــــــــذي  الهــــــــدف،الصــــــــحفيون بــــــــأنهم أصــــــــبحوا 
ــه غيــــر  ــم مــــن ذلــــ  أنــ ــلوك غيــــر أخ قــــي واألهــ ــذا ســ ــاالة. هــ يصــــدر األوامــــر العملياتيــــة دون مبــ

ا مــــن خــــ ل اإلنجــــازات  ح ــــيم للغايــــة. فــــي هــــذا النــــوع ــً مــــن القتــــال، حيــــ  يتحــــدد النصــــر أساســ
ــحافة  ــى الصـــ ــب أن تبقـــ ــ م، يجـــ ــائل اإلعـــ ــويرها فـــــي وســـ ــا تصـــ ــتم بهـــ ــي يـــ ــة والطريقـــــة التـــ الرمزيـــ
ــرائيلي  ــن الحــــدي  فــــي الجــــي  اإلســ ــداعها أو إيــــذائها. هنــــاك الكثيــــر مــ خــــار  الحــــدود، ولــــيس خــ

يشـــــعر يالـــــوعيي، أي وســـــائل  حـــــول يالحـــــرف علـــــى الـــــوعيي. كيـــــف ســـــتبدو هـــــذه الحـــــرف عنـــــدما
اإلعـــــ م الرئيســـــية فـــــي الغـــــرف، أنـــــه يـــــتم خداعـــــه وتعبئتـــــه كـــــأداة عملياتيـــــة؟ تلقينـــــا الـــــدليل علـــــى 
الفـــور: حتــــى مســــاء ذلـــ  اليــــوم، كمــــا هــــو متوقـــع، حتــــى التقــــارير عـــن تحريــــف وســــائل اإلعــــ م 
ــاءت مــــن  ــار األخــــرى التــــي جــ ــيتد بــــرس طغــــت علــــى جميــــع األخبــ ــة األسوشــ ــدم م اتــــب وكالــ وهــ

 الحرف بين إسرائيل وحماس.

ــا  ــرائيل وع قاتهــ ــورة إســ ــث بصــ ــذي لحــ ــرر الــ ــ ل الضــ ــويً  إلصــ ــًا طــ ــر وقتــ ــتغري األمــ ســــوف يســ
 بوسائل اإلع م.

 

 

لماذا ال ُنصدق خبر قائد المنطقة الجنوبية في الجيش "اإلسرائيلي" بأنه ال يستبعد  
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أتمنـــــى علـــــى كـــــل األخـــــوة أن ال يتعـــــاطوا مـــــع اإلعـــــ م العبـــــري فـــــي هـــــذه المرحلـــــة أنـــــه مصـــــدر 
ــية  ــدم الحـــــــرف النفســـــ ــة تخـــــ ــارات عســـــــ رية وأمنيـــــــة ودعائيـــــ ــع العتبـــــ لمعلومـــــــة مجـــــــردة ال تخضـــــ

الحالـــــــة المعنويـــــــة، وأن أحـــــــد أهـــــــم مستخلصـــــــات الحـــــــروف والمواجهـــــــات وليقـــــــاع الضـــــــرر فـــــــي 
ــادة  ــا ال يــــــ ــات ونصــــــــو  نقاشــــــــات المجلــــــــس المصــــــــغر ونوايــــــ ــع تســــــــريب معلومــــــ ــابقة منــــــ الســــــ

 السياسية والعس رية للمرحلة القادمة في الحرف.

%، وال أدل علـــــى 99فـــــ  ينبغـــــي نقـــــل مـــــا يصـــــدر عـــــن اإلعـــــ م العبـــــري ألنـــــه تضـــــليل بنســـــبة 
 الخداع التي مررها العدو وساهم فيها وانطلت على اإلع م األجنبي. ذل  من محاولة

ــا مهنــــــي  ــا سياســــــيا إنمــــ ــيس جانبــــ ــب لــــ ــذا الجانــــ ــى عمليــــــة بريــــــة، هــــ ــرات علــــ ــد أي ماشــــ ال يوجــــ
ــوع فــــي  ــن الوقــ ــذار مــ ــذار حــ ــيء، فحــ ــى األرض شــ ــا علــ ــوفر منهــ ــروط ال يتــ يخضــــع لمعــــايير وشــ

 حبال تضليل اإلع م العبري.

 

 لخدمة الروايةالُكل يتجند 

ــة  ــي  والماسســـ ــا الجـــ ــي يقودهـــ ــة التـــ ــة اإلع ميـــ ــار الحملـــ ــي إطـــ ــد فـــ ــة ُجنـــ ــة الجنوبيـــ ــد المنطقـــ قائـــ
ــتوى  ــا المســــ ــي يتبناهــــ ــة التــــ ــم الروايــــ ــاول دعــــ ــحفي حــــ ــاتمر صــــ ــي مــــ ــر  فــــ ــ رية، حيــــــ  خــــ العســــ
السياســــي بع ــــس نتنيــــاهو ووزيــــر حربــــه امتنــــع عــــن ذكــــر حجــــم األضــــرار التــــي وقعــــت للمقاومــــة 

ت حـــــــول مـــــــا تملـــــــ  مـــــــن صـــــــواري  وامتنـــــــع عـــــــن مشـــــــاركة الجمهـــــــور ورفـــــــ  إعطـــــــاء تقـــــــديرا
أمــــام عــــدو ال يســــتهان  يــــه  إنــــهالصــــهيوني تقديراتــــه لمــــا هــــو  ت فــــي المعركــــة، واكتفــــى بــــالقول 

 وال يم ن هزيمته ومنعه من إط ي الصواري .

 

 بحث المستوى السياسي عنه للُمساعدة على وقف الناراإلنجاز العسكري الذي 

 حرونوتأيديعوت اليكس فيشمان/ 
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ــطيني أو  ــى الجانـــــب الفلســـ ــحايا علـــ ــر الضـــ ــاتي ي كثيـــ ــ ري درامـــ ــدث عســـ ــاك حـــ ــن هنـــ ــم ي ـــ ــا لـــ مـــ
ــاق   ــبوع. يإســـــرائيلي تنـــ ــدأ بحلـــــول منتصـــــف األســـ ــال فـــــي غـــــزة ســـــوف يهـــ ــإن القتـــ اإلســـــرائيلي، فـــ
 -بالفعـــــل مـــــا ســـــيحدث فـــــي اليـــــوم التـــــالي، بمـــــا فـــــي ذلـــــ  قضـــــية مســـــاعدة ســـــ ان قطـــــاع غـــــزة 

إعــــــادة االعمــــــار. أن ــــــار المســــــتويين السياســــــي  لبــــــدء عمليــــــة -علــــــى األقــــــل فــــــي نقــــــل الوقــــــود 
ــ ري أصــــــبحت اين متوجهــــــة لقــــــرارات مجلــــــس األمــــــن. إذا تــــــم اتخــــــاذ قــــــرارات متوازنــــــة  والعســــ
ــرائيلي  ــى يإســ ــهل علــ ــنفس، فســــوف تســ ــن الــ ــدفاع عــ ــي الــ ــرائيلي فــ ا بحــــث يإســ ــً ــاك تعتــــرف أيضــ هنــ

ــ   ــات فقـــ ــرت اإلدانـــ ــار. إذا ظهـــ ــ ي النـــ ــا -وقـــــف إطـــ ــ ي النـــ ــف إطـــ ــتمر وقـــ ــي فســـــوف يســـ ر فـــ
 التعثر.

ــاد  ــاس والجهــــ ــذي لحــــــث بحمــــ ــدى الضــــــرر الــــ ــون مــــ اين يجلســــــون علــــــى رأس الجــــــي  ويفحصــــ
ــادة صــــدمة كا يــــة لمــــنعهم مــــن إطــــ ي النــــار  اإلســــ مي. هــــل تــــدمير البنيــــة التحتيــــة وفقــــدان القــ

 على مدن في يإسرائيلي في المستقبل المن ور.

ــذه الن ــا مــــن هــ ــ ريين اين: لقــــد اقتربنــ ــواف المســــاولين العســ ــف -قطــــةجــ طــــ ي النــــار، لكننــــا إوقــ
 ربما نحتا  إلى يومين أو ث ثة أيام أخرى لتعميث الرسالة.

حمـــــاس مـــــن جهتهـــــا تســـــتطيع بالفعـــــل أن تحقـــــث إنجازهـــــا الرئيســـــي: تم نـــــت مـــــن إطـــــ ي كتلـــــة 
صــــواري  علــــى يإســـــرائيلي رغــــم المجهـــــود اإلســــرائيلي، ولفـــــت نفســــها بعبـــــاءة  نجمــــة األقصـــــى(، 

 لسطينية، وما شابه.المدافع عن المصلحة الف

ــام القادمــــة لتحقيــــث إنجــــاز  ــتبذلها حمــــاس فــــي األيــ ال يــــادة الجنوبيــــة علــــى علــــم بــــالجهود التــــي ســ
ــى إســــــرائيل  ــعب علـــ ــيجعل مـــــن الصـــ ــة ســـ ــرائيلي فـــــي هــــــذه المرحلـــ ــل اإلســـ ــم. إن الفشـــ ــي مهـــ واعـــ
الموافقـــــــة علـــــــى وقـــــــف إطـــــــ ي النـــــــار. إطـــــــ ي النـــــــار الم ثـــــــف علـــــــى غـــــــو  دان أمـــــــس ورد 

مـــــن األعمـــــال العدوانيـــــة التـــــي نفـــــذها يالجـــــي  اإلســـــرائيليي خـــــ ل عطلـــــة  حمـــــاس علـــــى سلســـــلة
 نهاية األسبوع.

الخطــــة العســــ رية التــــي تعمــــل حتــــى اين تــــم بناؤهــــا منــــذ ســــنوات فــــي ال يــــادة الجنوبيــــة وتتكــــون 
ــن الطــــــوف: بعضــــــها طــــــوف جغرافــــــي وبعضــــــها طــــــوف حــــــول قضــــــايا معينــــــة، مثــــــل الطــــــوف  مـــ

بات. مثــــل هــــذا الطــــوف الجغرافــــي، علــــى ســــبيل المثــــال الــــذي يتعامــــل مــــع تــــدمير المضــــاد للــــدبا
المتــــــرو المدينــــــة تحــــــت األرض لســــــنوات، تــــــم التخطــــــي  لهجــــــوم علــــــى البنيــــــة التحتيــــــة كضــــــربة 
وقائيــــــة للـــــــدخول البــــــري، منـــــــذ اللح ــــــة التـــــــي أدركــــــت فيهـــــــا حمــــــاس أن يالجـــــــي  اإلســـــــرائيليي 
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األســــــــلحة  تراجعــــــــت ال يمــــــــة العملياتيــــــــة لهــــــــذه يم نــــــــه أن يضــــــــرف تحــــــــت األرض مــــــــن الجــــــــو
االســـــــتراتيجية التـــــــي بنتهـــــــا حمـــــــاس علـــــــى مـــــــر الســـــــنين باســـــــتثمارات ضـــــــخمة. لـــــــذل  حـــــــر  

 أعضاء حماس على عدم دخول هذه األنفاي.

هــــل يجــــب يحــــريي الخطــــة والهجــــوم، رغــــم أن عنصــــر قتــــل  ،كانــــت هنــــاك معضــــلة فــــي الجــــي 
بنيــــة فــــي النهايــــة تقــــرر مهاجمــــة هــــذه ال ،المئــــات مــــن أعضــــاء حمــــاس دفعــــة واحــــدة غيــــر وارد 

 التحتية التي تستخدم أيًضا لتمرير الصواري  تحت األرض لنقاط اإلط ي.

ــرار  ــرون قــــ ــار اً اين ينت ــــ ــ ي النــــ ــف إطــــ ــب لوقــــ ــد المناســــ ــدد الموعــــ ــت يحــــ ــن الكبينيــــ انهيــــــار  ،مــــ
البنيـــة التحتيـــة للكهربــــاء والميـــاه فــــي قطـــاع غــــزة سيرســـل بســـرعة الســــ ان فـــي غــــزة إلـــى الســــيا  

ــرائيلي ــ ،اإلســـــ ــا اعتبـــــ ــذا أيضـــــ ــر بـــــــهوهـــــ ــب التفكيـــــ ــادة  ،ار يجـــــ ــاعد ال يـــــ ــ ري يســـــ ــاز العســـــ اإلنجـــــ
السياســـــية علـــــى اتخـــــاذ قـــــرار بوقـــــف إطـــــ ي النـــــار، دون االلتـــــزام بـــــأي شـــــروط مســـــبقة لحمـــــاس 

 كما كانت في الماضي. -

ــا إل ــد وقفــــ ــرائيلي تريــــ ــتمر، يإســــ ــا سيســــ ــاس لقوتهــــ ــول: تكثيــــــف حمــــ ــي  مفتــــ ــع شــــ ــار مــــ طــــــ ي النــــ
ــ ي ــذل   إطــــ ــتمر وكــــ ــار علــــــى الغــــــ ف ستســــ ــوات االمــــــن النــــ ــتعمل قــــ ــدن االســــــرائيلية، وســــ المــــ

ــرى والمفقــــودين.  ــادة األســ ــي بإعــ ــالتزام دولــ ــتطالب بــ ــت ســ ــس الوقــ ــي نفــ ــوتهم. وفــ ــل قــ ــي  ب ــ والجــ
هـــــل ســـــتكون الح ومـــــة اإلســـــرائيلية قـــــادرة علـــــى تلبيـــــة شـــــروط اإلنهـــــاء التـــــي ستضـــــعها لنفســـــها؟ 

 من الصعب تصديث ذل .

 

 

 يأكل لحم ُمحتله ال تنتظروا صورة للنصر... العربي إذا جاع 

 حرونوتأشمعون شيفر/ يديعوت 

بالنســــــبة ألولئــــــ  الــــــذين يبحثــــــون عــــــن يصــــــورة انتصــــــاري تســــــمح لصــــــناع القــــــرار لــــــدينا بإنهــــــاء 
ــذي  ــرال الــ ــدم لهــــم االقتــ ــا أن نقــ ــزة، يم ننــ ــي غــ ــاس فــ ــم حمــ ــد ح ــ ــال ضــ ــن القتــ ــة مــ ــة الحاليــ الجولــ

ــام، قدمــــه الســــناتور األمري ــــي جــــور  أي ــــن أمــــام الــــرئيس لينــــدون جونســــون  فــــي ذروة حــــرف فيتنــ
ــال مــــــن  ــر ، ي وقــــ ــرنا ونخــــ ــوف نعلــــــن اننــــــا انتصــــ ــرف. ي ســــ ــل الرهيبــــــة للحــــ ــدى المراحــــ فــــــي إحــــ
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يوجـــــد هنـــــاك أي فرصـــــة إلخضـــــاع الفيتكونـــــغ. بمعنـــــى  خـــــر:  أالمنطلــــث معرفـــــة واعيـــــة عميقـــــة 
 هناك حروف ليس لها يصورة انتصاري.

ا، يجـــــب قـــــول الح يقـــــة: حتـــــى بعـــــد أن دمـــــرت القـــــوات  ــً الجويـــــة األنفـــــاي التـــــي  فـــــي حالتنـــــا أيضـــ
ــدت لتكـــــــون بمثابـــــــة مصـــــــيدة مـــــــوت لجنودنـــــــا، ودمـــــــرت البنيـــــــة التحتيـــــــة ألن مـــــــة تطـــــــوير  أعـــــ
ــتمر  ــام حمــــــاس. سيســــ ــقاط ن ــــ ــي إســــ ــلنا فــــ ــافي، فشــــ ــى مرتكبــــــي ياإلرهــــ ــواري  وقضــــــت علــــ الصــــ
إطـــــ ي الصـــــواري  لمـــــدة تصـــــل إلـــــى ســـــاعة حتـــــى بعـــــد إعـــــ ن وقـــــف إطـــــ ي النـــــار. كمـــــا فـــــي 

 وقات الهادئة حتى الجولة التالية من القتال.الماضي، قد نكتسب بع  اال

رئـــــيس الـــــوزراء بفضـــــل حمـــــاس،  ،قـــــدم نفتـــــالي بينيـــــت لنتنيـــــاهو الصـــــورة األكثـــــر تحـــــدًيا للنصـــــر
ســــيبقى فــــي بلفــــور و ي بينيــــت لــــم يعــــد علــــى جــــدول االعمــــالي بحلمــــه المصــــاف بجنــــون الع مــــة 

ــاً  ــة  ،للــــوزراء بــــأن يصــــبح رئيســ ــة لتغييــــر الح ومــ مــــن ايمــــن االفتــــراض أنــــه كانــــت هنــــاك إم انيــ
ا مــــن ح ـــــم نتنيــــاهو وهـــــو  12التــــي مـــــن شــــأنها تصـــــحيح كــــل ال لـــــم الــــذي حـــــدث خــــ ل  عامـــــً

 لسلطة في ضوء اإلخفاقات المروعة التي كشفت عنها الحملة األخيرة.في ا

ا بشــــأن الع قـــــات مــــع الفلســـــطينيين فـــــي  كــــان مـــــن المفتــــرض أن ترســـــم ح ومــــة أخـــــرى مخططـــــً
 إسرائيلي داخل الخ  األخضر.ي غزة والضفة الغربية ومع المواطنين العرف في

وتــــل أبيــــب وديمونــــا ومطــــار تم نــــت المن مــــة الفلســــطينية مــــن إطــــ ي صــــواري  علــــى القــــدس 
بــــن غوريــــون وشــــل الحيــــاة فــــي الــــب د. ويتجلــــى أهــــم إنجــــازات حمــــاس فــــي الحريــــث العمــــد الــــذي 
ــن ذلـــ : لقـــد  ــدو النقـــب. بـــالرغم مـ ــا وفـــي أوســـاط بـ ــعلته فـــي المـــدن المختلطـــة، فـــي اللـــد وحيفـ أشـ

ــطينيون. ا فلســ ــً ــا جميعــ ــة بأننــ ــة القائلــ ــا، الروايــ ــطينية وعززتهــ ــة الفلســ ــاس الهويــ ــدا  ربطــــت حمــ إذا بــ
ــة  ــاه الهويـــــ ــا تجـــــ ــرائيلية لعربنـــــ ــة اإلســـــ ــز الهويـــــ ــي تعزيـــــ ــد نجحـــــــت فـــــ ــة قـــــ ــلطات الدولـــــ ــا أن ســـــ لنـــــ
ــم  ــة التـــــي حلـــــت بهـــ ــة، الكارثـــ ــا العـــــرف النكبـــ ــا مخطئـــــون. أمـــــس أحيـــ ــين أننـــ ــد تبـــ اإلســـــرائيلية، فقـــ

. تم نــــت حمــــاس مــــن إضــــرام النــــار فــــي المــــدن المختلطــــة ودفــــع أطــــراف متطرفــــة مــــن 48عــــام 
وكانــــــت نتيجــــــة هــــــذا االحتكــــــاك حــــــري ، إعــــــادة الحــــــرفي ضــــــد العــــــرف الجانــــــب اليهــــــودي إلــــــى ي

 المعابــــــد ومحــــــاوالت قتــــــل العــــــرف واليهــــــود. ال يهــــــم أن نتســــــاءل عمــــــا إذا كانــــــت متنــــــاظرة أم ال
ــرائيل  ــار: إســــــ ــين. باختصــــــ ــين المجتمعــــــ ــة بــــــ ــة والكرا يــــــ ــدم الثقــــــ ــث عــــــ ــة تعميــــــ ــتكون النتيجــــــ وســــــ

 مشتعلة.

 الفلسطيني يكتب في أغنية "بطاقة الهوية".محمود درويش الشاعر الوطني 
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 حي  يعبر عن مشاعره ك ج :

 نا عربيي..أيسجل 

 يأنا ال أكره الناس وال أغزو لكن إذا جعت،

 س كل لحم مغتصبي ي.

 نا عربيأاكتب 

 ُصعوبة االقتناع بوجود نصر

 شمريت مئير/ يديعوت احرونوت

ــى  ــل علـــ ــاذا انتصـــــرنا بالفعـــ ــع الجمهـــــور لمـــ ــا أن نقنـــ ــان علينـــ ــابقة، كـــ علـــــى ع ـــــس الجـــــوالت الســـ
الــــــرغم مـــــــن أن األمـــــــر ال يبـــــــدو كـــــــذل ، هـــــــذه المـــــــرة هنـــــــاك مخـــــــاوف مفهومـــــــة مـــــــن احتماليـــــــة 

مثـــــل إلحـــــاي األذى بالعديـــــد مـــــن المـــــدنيين فـــــي قطـــــاع غـــــزة ممـــــا ســـــيادي إلـــــى ضـــــغ   التـــــورط،
يغيـــــر ميـــــزان الـــــوعي مـــــرة أخـــــرى علـــــى حســـــابنا.  دولـــــي كبيـــــر، أو نجـــــال مـــــالم لحركـــــة حمـــــاس

ــرائيلي  ــين يإســــ ــغ بــــ ــغ بونــــ ــة بينــــ ــيس مجــــــرد لعبــــ ــذه المــــــرة لــــ ــة. هــــ ــة عاديــــ ــنا فــــــي عمليــــ ــن لســــ نحــــ
وحمـــــــاس، ولكنــــــــه حــــــــدث متعــــــــدد األبعــــــــاد يشــــــــمل االشــــــــتباكات بــــــــين العــــــــرف واليهــــــــود داخــــــــل 
ــة وحتــــــى مخــــــاوف مــــــن اســــــتفزازات  ــي الضــــــفة الغربيــــ ــعيد فــــ ــدالع تصــــ ــرائيلي، واحتمــــــال انــــ يإســــ

 زف هللا في الشمال.ح

ــت  ــة احتفلـــ ــل متقدمـــ ــي مراحـــ ــ م العربـــــي فـــ ــي اإلعـــ ــا فـــ ــاس وأبواقهـــ ــود حمـــ ــى اين، فـــــإن جهـــ حتـــ
ــ . يصــــر ي  ــيس بــــالقول فقــ ــال ولــ ــطيني، باألفعــ ــعب الفلســ ــها ك يــــادة للشــ ــدم نفســ ــاس وهــــي تقــ حمــ
ــاني ليســـــت الهـــــدف  ــدم المبـــــاني العاليـــــة علـــــى الـــــرغم مـــــن أن المبـــ الجـــــي  اإلســـــرائيليي علـــــى هـــ

ــر عمل ــاس األكثــ ــردع حمــ ــن ان يــ ــ ان يم ــ ــر الســ ــه يــــرى ان تهجيــ ــداف، لكنــ ــر األهــ ــي دفتــ ــة فــ ياتيــ
 وبالتالي انهاء المعركة ولع ن النصر.

 

 الثاني" مسار بناء القوات ... التحديات والمقتضيات "الُجزء

 عبد هللا أمين الخبير العسكري واإلستراتيجي ️✍
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ــن طـــــري  ــلة عـــ ــذه السلســـ ــزء األول مـــــن هـــ ــدثنا فـــــي الجـــ ــا تحـــ ــلحة والتـــــي ذكرنـــ ــاء القـــــوات المســـ بنـــ
ــا  ــ  مـ ــي تملـ ــتقرة التـ ــتقلة المسـ ــدول المسـ ــه الـ ــوم بـ ــا تقـ ــو مـ ــفل وهـ ــى لكسـ ــن األعلـ ــون مـ ــد تكـ ــا قـ أنهـ
تريـــــد مـــــن مصـــــادر ماديـــــة وبشـــــرية لمثـــــل هـــــذا العمـــــل، والطريقـــــة الثانيـــــة التـــــي يـــــتم فيهـــــا البنـــــاء 

لسياســـــــي بشـــــــ ل مـــــــن األســـــــفل لكعلـــــــى، بحيـــــــ  تنمـــــــو القـــــــوات المســـــــلحة للدولـــــــة أو الكيـــــــان ا
ــراد تح يقهـــــــا أو الـــــــدفاع عنهـــــــا ــد أو األهـــــــداف والمصـــــــالح المـــــ ــدر  يراعـــــــي تطـــــــور التهديـــــ  ،متـــــ

ونســـتكمل فـــي هـــذا الجـــزء مـــن المقـــال مـــا تبقـــى مـــن تحـــديات، ثـــم نخـــتم بالمقتضـــيات، مــــذكرين 
 بالتحديات التي ذكرناها في الجزء األول والتي كانت :

 أواًل: التحديات/  

 تحد تعريف العدو.  .1

 تحد تحديد األهداف أو المصالح المراد تأمينها أو الدفاع عنها.  .2

 تحد تعريف التهديد والمخاطر الناتجة عنه.  .3

 تحد تحديد أولية التهديد.  .4

ــد  .5 ــو تحديــــ ــدات، هــــ ــن التحديــــ ــر مــــ ــدي ايخــــ ــد : التحــــ ــة للتهديــــ ــد االتجاهــــــات العامــــ تحديــــ
ــدات ال ــة للتهديـــ ــات العامـــ ــريع االتجاهـــ ــ ل ســـ ــا وبشـــ ــداء ، وهنـــ ــدو أو األعـــ ــل العـــ ــن قبـــ ــورة مـــ متصـــ

وتأسيســـــًا علـــــى مـــــا قلنـــــا ســـــابقًا مـــــن أن بنـــــاء القـــــدرات فـــــي أصـــــله وســـــيلة لتحقـــــث هـــــدف ، هـــــو 
ــع  ــل دفــــ ــن أجــــ ــغ ل مــــ ــوف ُتشــــ ــدرات ســــ ــذه القــــ ــ  أن هــــ ــلحة ، وحيــــ ــث مصــــ ــد أو تحقيــــ ــع تهديــــ منــــ

ــا   ــات االختصــــ ــي أن جهــــ ــذي يعنــــ ــر الــــ ــداف ، األمــــ ــيً  لكهــــ ــد أو تحصــــ ــوم التهديــــ ــوف تقــــ ســــ
بنشـــــــر هـــــــذه القـــــــوات فـــــــي منـــــــاطث مســـــــاوليات أو عمليـــــــات ، لـــــــذل  كـــــــان ال بـــــــد مـــــــن تحديـــــــد 
ــذه القــــوات علــــى تلــــ  االتجاهــــات لــــردع  ــ  تنشــــر هــ ــد المتصــــور بحيــ االتجاهــــات العامــــة للتهديــ
ــدفاع عــــــن  ــث األهــــــداف والـــ ــبة لتحقيـــ ــغل بــــــالطري المناســـ ــدمير التهديــــــدات ، أو تشـــ ــع أو تـــ أو منـــ

 ي يضمن االنجاز  بنجال في أقصر مدة وأقل الخسائر . المصالح في االتجاه الذ 

ــة  .6 ــة الكليـــــ ــد المهمـــــ ــد؛ تحديـــــ ــة للتهديـــــ ــات العاملـــــ ــد االتجاهـــــ ــة: يلـــــــي تحديـــــ ــد المهمـــــ تحديـــــ
لمختلفـــــــة الصـــــــنوف واالختصاصـــــــات، فهـــــــل ســـــــتكون مهمـــــــة هـــــــذه الصـــــــنوف ردع التهديـــــــد؟ أم 

ــدمير الت ــواءه ومنعــــه مــــن تحقيــــث أهدافــــه؟ أم أن مهمــــة هــــذه القــــوات تــ هديــــد والقضــــاء عليــــه احتــ
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قبــــــــل تبلــــــــوره وتشــــــــ له وشخوصــــــــه بشــــــــ ل تعبــــــــوي أمامنــــــــا؟ كيــــــــف ســــــــتحقث أهــــــــدافنا وتحمــــــــى 
 مصالحنا؟ بالتهديد باستخدام القوة؟ أم بتشغيلنا للقدرات القتالية؟  

ــد الهي ليــــــات والصــــــ .7 وف القتاليــــــة: ثــــــم مــــــا هــــــي الصــــــنوف واالختصاصــــــات التــــــي نتحديـــ
ــة ســـــ ــام بالمهمـــ ــبء ال يـــ ــال بعـــ ــتنه  وبنجـــ ــل ســـ ــتعداد المطلـــــوف كـــ ــو االســـ ــا هـــ ــذكر؟ ومـــ الفة الـــ

 صنف واختصا ؟ 

تحديــــد العقيـــــدة القتاليـــــة لمختلـــــف الصـــــنوف: ومــــن األمـــــور المهمـــــة التـــــي تشـــــ ل تحـــــديًا  .8
ــادة القــــــوات  ــه ليــــ ــو ذاك الجهــــــد الركنــــــي الــــــذي تقــــــوم بــــ ــاء القــــــوات، هــــ ــار بنــــ مــــــن تحــــــديات مســــ

ا المختلفــــــــة المبنيــــــــة علــــــــى المســــــــلحة بنــــــــاء علــــــــى توجيهــــــــات المســــــــتويات السياســــــــية وتــــــــدابيره
ــذي مـــــــن  ــديرات الواقعيـــــــة، والـــــ المعلومـــــــات والمعطيـــــــات الصـــــــلبة، والتحلـــــــي ت المنط يـــــــة والتقـــــ
خ لـــــه ُتحـــــدد العقيـــــدة القتاليـــــة التـــــي ســـــتبنى علـــــى أساســـــها القـــــوات المســـــلحة واألجهـــــزة األمنيـــــة 

وم؟ أم األخـــــرى، فهـــــل ســـــتكون العقيـــــدة القتاليـــــة: دفاعيـــــة أم هجوميـــــة؟ أم دفـــــاع فـــــي قالـــــب هجـــــ
 هجوم في قالب دفاع؟ وهذا بح  طويل ليس هنا م ان بسطه وتفصيل جزئياته. 

تحديــــــد طــــــري عمــــــل العــــــدو القتاليــــــة ونوايــــــاه المســــــتقبلية: ومــــــن األمــــــور التــــــي تتطلــــــب  .9
ــة  ــة معلوماتيـــ ــة ومواكبـــ ــة ولح يـــ ــة دائمـــ ــدًا ومتابعـــ ــف مصـــــادر  7/7و  24/ 24جهـــ ومـــــن مختلـــ

ــة ، ال ــة والخاصــــ ــات ، المفتوحــــ ــة المعلومــــ ــدو القتاليــــ ــل العــــ ــري عمــــ ــد طــــ ــة ؛ تحديــــ ــرية والتقنيــــ بشــــ
ــاه المســــتقبلية ، فكــــل معلومــــة تجمــــع أو قرينــــة ت حــــ  ؛ ســــوف تشــــ ل محــــددًا مهمــــًا فــــي  ونوايــ
ــن  ــل ينطلـــث مـ ــار عمـ ــن مسـ ــارة عـ ــو عبـ ـــ  هـ ــذكر ـــ ــد ونـ ـــ نعيـ ــوات ـــ ــاء القـ ــار بنـ ــة ، فمسـ ــذه العمليـ هـ

منــــي متفــــث عليــــه ومعــــروف نقطــــة محــــددة للوصــــول إلــــى نقطــــة أخــــرى ضــــمن مرحلــــة وجــــدول ز 
المهــــام والواجبــــات والعـــــاملين  يــــه ، يراعــــي ـــــــ المســــار ـ تطـــــور قــــدرات العــــدو ومـــــا يطــــرأ عليهـــــا 
مــــــن تغييــــــرات فــــــي طــــــري البنــــــاء والتشــــــغيل، لــــــذل  فــــــإن الزمــــــة هــــــذا األمــــــر تــــــوفر المعلومــــــات 

 والمعطيات والتقديرات التي تقول أن العدو ينوي فعل هذا األمر بهذه الطريقة .  

ــيطرة  .10 ــادة وســــ ــة ليــــ ــاء من ومــــ ــد بنــــ ــا يعــــ ــيطرة : كمــــ ــادة والســــ ــة ال يــــ ــاء من ومــــ ــدي بنــــ تحــــ
C4I  ، ــا هــــذا ــية فــــي زماننــ ــن التحــــديات الرئيســ ــغيلها مــ ــى مســــار بنــــاء القــــوات وتشــ للســــيطرة علــ

ــي متنــــاول  ــا وارســــالها فــ ــة وطــــري تبادلهــ ــغيرة والمعلومــــات متاحــ ــالم قريــــة صــ ــد أن أصــــبح العــ بعــ
ــائز أمــــن القــــوات ، ومنــــاورة مــــن يملــــ  المــــال والمعرفــــة ، ف اصــــبح أمــــن المعلومــــات مــــن أهــــم ركــ

ــادة  ــدي ال يـــ ــبح تحـــ ــذل  أصـــ ــات ، لـــ ــن التقنيـــ ــر مـــ ــر كثيـــ ــد عبـــ ــة والرصـــ ــة الم ح ـــ ــوات مم نـــ القـــ
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ــيطرة  ــر  C2والســــ ــدرات ، األمــــ ــغيل القــــ ــة بنــــــاء وتشــــ ــي تواجــــــه  عمليــــ ــديات التــــ ــر التحــــ مــــــن أكبــــ
عمــــــر القــــــوات ، فــــــ  الــــــذي يتطلــــــب كثيــــــر مــــــن صــــــرف الجهــــــود والمقــــــدرات مــــــن أجــــــل إطالــــــة 

 ُتعطب وتحي د قبل أن ُتنجز ما بنيت من أجله من أهداف ومهمات.  

ــن أن  ــذا البحـــــ  يم ـــ ــذكرين أن هـــ ــديات، مـــ ــوان التحـــ ــام تحـــــت عنـــ ــه المقـــ ــع لـــ ــا اتســـ ــذا مـــ ــان هـــ كـــ
ــيب ــذا القـــدر سـ ــا قلنـــا وذكرنـــا، ولكـــن المقـــام ال يســـمح، فنكتفـــي بهـ ــر ممـ ــه أكثـــر ب ثيـ ــدي   يـ   الحـ

 ت، لنتحدث اين عن بع  أهم مقتضيات مسار بناء القوات. مما هو مرتب  بالتحديا

 /ثانيًا: المقتضيات

تــــــأمين القـــــــدرات القتاليـــــــة ـــــــــ البشـــــــرية والماديـــــــة ــــــــــ : إن أول مقتضـــــــى مـــــــن مقتضـــــــيات  .1
ــاء  ــادية قــــادرة علــــى مواكبــــة تطــــور عمليــــة البنــ ــاء القــــوات ؛ تــــوفر قاعــــدة بشــــرية واقتصــ مســــار بنــ
، فترفــــدها بمــــا تحتــــا  لــــه فــــي كــــل مرحلــــة مــــن مراحلهــــا مــــن قــــدرات بشــــرية ومتطلبــــات ماديــــة ، 

لـــــــى أن الدولـــــــة أو الكيـــــــان أو الحركـــــــة السياســـــــية قـــــــادر علـــــــى فأحـــــــد الماشـــــــرات التـــــــي تـــــــدل ع
ــوارد اقتصــــادية ذاتيــــة  ــدة بشــــرية كبيــــرة ومــ ــه إلــــى قاعــ ــل هــــذا المســــير ركونــ ــوض بأعبــــاء مثــ النهــ
تجعــــل قــــراره غيــــر مــــرتهن أو مــــتح م بــــه مــــن قبــــل أطــــراف خارجيــــة ، وحيــــ  أنــــه مــــن المم ــــن 

اء ، لـــــــذل  تلجـــــــأ إلـــــــى بنـــــــاء أن ال تفـــــــي قـــــــدرات الدولـــــــة الذاتيـــــــة للنهـــــــوض بمثـــــــل هـــــــذه األعبـــــــ
الصـــــداقات والع قـــــات وعقـــــد التحالفـــــات والمعاهـــــدات مـــــن أجـــــل ســـــد الـــــنقص الـــــذي تشـــــ و منـــــه 
علـــــى الصـــــعيدين المـــــادي والبشـــــري . وهنـــــا يحضـــــر فـــــي الـــــذهن الحـــــدي  عـــــن بنـــــاء التحالفـــــات 
ــً   ــديثًا منفصــ ــا حــ ــا لهــ ــد أفردنــ ــا قــ ــور كنــ ــا، وهــــي أمــ ــعبية ومتطلباتهــ ــنة الشــ ــياتها، والحاضــ ومقتضــ

 في السابث، يم ن الرجوع له ل ستزادة واإلفادة. 

ــذا  .2 ــيات مثـــــل هـــ ــا أن مـــــن مقتضـــ ـــ : كمـــ ــاري ــــ ـــ اإلداري والنـــ ــتي ــــ اســـــتدامة الـــــدعم اللوجســـ
المســـــــار ، اســـــــتدامة الـــــــدعم للقـــــــدرات القتاليـــــــة التـــــــي تحـــــــدثنا عنهـــــــا ســـــــابقًا فـــــــي شـــــــ يه اإلداري 

راعـــــــي شـــــــاونها ويتـــــــابع تـــــــأمين والنـــــــاري ؛ فهـــــــذه القـــــــدرات القتاليـــــــة بحاجـــــــة إلـــــــى دعـــــــم إداري ي
ــن أن  ــة ، فــــ  يم ــ ــام تعبويــ ــن مهــ ــا مــ ــا يلقــــى علــــى عاتقهــ ــذ مــ ــهيً  لتنفيــ ــة ، تســ ــا اليوميــ متطلباتهــ
ــة إلــــى أن  ــر مطمئنــ ــال غيــ ــذهن مشــــغولة البــ ــة الــ ــي مشوشــ ــوات بمســــاولياتها وهــ ــذه القــ ــنه  هــ تــ
ــام إن جاعــــــت والمــــــاء إن عطشــــــت والــــــذخيرة إن نفــــــذت ومــــــن  ــا الطعــــ هنــــــاك مــــــن سيوصــــــل لهــــ

ي جراحهـــــا إن أصـــــيبت ، كمـــــا أنهـــــا لـــــن تقـــــع لقمـــــة ســـــائغة لنـــــار عـــــدوها إن أقـــــدمت ، بـــــل يـــــداو 
هنــــاك مــــن أهــــل االختصـــــا  مــــن ســــيامن لهــــا ســـــماء عملهــــا إن تحركــــت وأرض مناورتهـــــا إن 
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نـــــاورت ، فـــــــ  أســـــنان( قوتهـــــا يســـــنده   ذيـــــل ( طويـــــل يـــــامن توازنهـــــا وديمومـــــة حركتهـــــا إلـــــى أن 
ــ ــائر وأقصــ ــل الخســ ــدافها بأقــ ــى أهــ ــل إلــ ــبة   تصــ ــذكير أن نســ ــن التــ ــا ال ضــــير مــ ــة ، وهنــ ر األزمنــ

ــنة  ــراي فــــي ســ ــة التــــي احتلــــت العــ ــوات ،  2003ذيــــل ( القــــوات األمري يــ ــنان ( تلــــ  القــ ــى  أســ إلــ
بمعنــــــى أن كــــــل مقاتــــــل علــــــى الجبهــــــة كــــــان  5/1وصــــــلت فــــــي بعــــــ  مراحــــــل العمليــــــات إلــــــى 

 يسنده خمسة مقاتلين في الماخرة. 

ــع الكفــــاءة القتاليــــة .3 ــدريب ورفــ ــأمين القــــدرات  التــ ــي عمليــــة تــ ــ  الــــذي يلــ : المقتضــــى الثالــ
الماديـــــة والبشـــــرية وعمليـــــة إســـــنادها اإلداري والنـــــاري ؛ هـــــو تـــــدريب هـــــذه القـــــوات ورفـــــع كفاءتهـــــا 
ــا هــــي المهــــام المناطــــة بــــه  ، فمــــا لــــم يعــــرف الجنــــدي كيــــف ســــيقاتل كفرد التــــدريب الفــــردي(  ومــ

يله المنـــــاور   التـــــدريب الجمـــــاعي علـــــى الصـــــعيد الفـــــردي ، ومـــــن ثـــــم دوره القتـــــالي ضـــــمن تشـــــ 
ــمنه  ــل ضــ ــذي يقاتــ ــالي الــ ــب القتــ ــمن التركيــ ــف االختصاصــــات ضــ ــدرات مختلــ ــم دور وقــ ــن ثــ ( ومــ
  التـــــــدريب االختصاصـــــــي ( ، مـــــــا لـــــــم يعـــــــرف الفـــــــرد والمجمـــــــوع ، هـــــــذه المعـــــــارف والمهـــــــارات 
والفنـــــون والتكتي ـــــات ، ومـــــن ثـــــم كيـــــف تحـــــول إلـــــى خبـــــرات وملكـــــات ، فـــــإنهم لـــــن يقـــــدروا علـــــى 

ــن ال  ــان مــ ــذل  كــ ــراءات . لــ ــن إجــ ــنهم مــ ــب مــ ــا يطلــ ــام ومــ ــن مهــ ــواتقهم مــ ــى عــ ــى علــ ــا يلقــ ــام بمــ يــ
أهــــم مهــــام قائــــد أي تشــــ يل قتــــالي هــــو التــــدريب ثــــم التــــدريب ثــــم التــــدريب لمــــن هــــم تحــــت إمرتــــه 
ــتويات  ــى مســـــ ــي أعلـــــ ــى األرض فـــــ ــ يل وينـــــــاور علـــــ ــذا التشـــــ ــرك هـــــ ــ  يتحـــــ ــن مقـــــــاتلين، بحيـــــ مـــــ

ــ  ال ي ــيث، بحيـــ ــاغم والتنســـ ــجام والتنـــ ــران االنســـ ــن النيـــ ــ ً  عـــ ــديقة فضـــ ــران الصـــ ــحية النيـــ ــع ضـــ قـــ
 المعادية. 

ــو  .4 ــوات، هـــ ــار القـــ ــاء مســـ ــيات بنـــ ــم مقتضـــ ــن أهـــ ــا: ومـــ ــة عليهـــ ــة والمحاف ـــ ــاد الجاهزيـــ إيجـــ
مقتضـــــى توليـــــد الـــــدافع لـــــدى المقـــــاتلين وليجـــــاد الجاهزيـــــة لـــــديهم والمحاف ـــــة عليهـــــا، فقـــــد يختـــــل 

تباكهما أو احتكاكهمــــــــا ميــــــــزان القــــــــدرات بــــــــين خصــــــــمين أحــــــــدهم لصــــــــالح ايخــــــــر، وعنــــــــد اشــــــــ
الخشـــــــن ميـــــــدانيًا، نفاجـــــــأ بانتصـــــــار أو تقـــــــدم األضـــــــعف ماديـــــــًا علـــــــى األقـــــــوى ظاهريـــــــًا، وبعـــــــد 
ــة القتاليــــة للطــــرف األضــــعف كانــــت أفضــــل مــــن  ــلوك، نجــــد أن الجاهزيــ ــم هــــذا الســ المراجعــــة لفهــ
ــًا، ــًا بحتـــ  جاهزيـــــة الطـــــرف األقـــــوى   والســـــبب فـــــي ذلـــــ  أن الجاهزيـــــة القتاليـــــة ليســـــت أمـــــرًا ماديـــ

 دافـــــــــع، ثقـــــــــة،  اإلرادةإنمـــــــــا هـــــــــي مـــــــــزي  مركـــــــــب مـــــــــن القـــــــــدرة  علـــــــــوم، تجـــــــــارف، خبـــــــــرات( و 
لـــــــذل  فـــــــإن الجيـــــــو  التـــــــي تقاتـــــــل بجنـــــــود يســـــــتخدمون أســـــــلحة؛ تنتصـــــــر علـــــــى  ،اســـــــتمرارية(

 الجيو  التي تقاتل بأسلحة يستخدمها الجنود. 
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صصـــيت كـــان هـــذا مـــا اتســـع لـــه المقـــال فـــي هـــذه العجالـــة، مـــذكرين بـــأن هـــذا البحـــ ؛ بحـــ ت تخ
يخـــــتل   يـــــه العمـــــل الركنـــــي مـــــع العمـــــل التعبـــــوي، ويطـــــول الحـــــدي   يـــــه وتكثـــــر  يـــــه الجزئيـــــات 
والتفاصــــــيل، وهــــــو عمــــــل يســــــير ويتقــــــدم بمســــــار غيــــــر خطــــــي يراعــــــي وي حــــــ  تطــــــور التهديــــــد 
ـــ ويتغيــــر بتغيــــره. ومــــا جئنــــا عليــــه فــــي  والمخــــاطر الناتجــــة عنــــه،  يســــير علــــى ســــيره ــــــ التهديــــد ـــ

مـــــــن بـــــــاف شـــــــحذ الهمـــــــم وتفتـــــــيح العقـــــــول ولفـــــــت األن ـــــــار لتحـــــــديات هــــــذه المقالـــــــة إنمـــــــا هـــــــو 
 ومتطلبات طي هذا المسار.

 

 قادت سياسة “اسرائيل” العنصرية تجاه الفلسطينيين إلى مزيد من العنف

 إن حرمان الفلسطينيين من حقوي اإلنسان أمر ال يم ن تحمله على المدى الطويل.

 /الواشنطن بوست

ــود  ــم اليهـــ ــد يقضـــــي مع ـــ ــطيني قـــ ــوني فلســـ ــزة ومليـــ ــأن غـــ ــاهر بـــ ــي الت ـــ ــتهم فـــ ــرائيليينس وقـــ “االســـ
ســـــقطوا مـــــن علـــــى وجـــــه األرض. الســـــ ان المـــــدنيون المحاصـــــرون، والميـــــاه الملوثـــــة، والحرمـــــان 

الطـــــري ال متنا يـــــة التـــــي يتعـــــرض  -مـــــن تصـــــاريح الخـــــرو  حتـــــى للرعايـــــة الطبيـــــة األساســـــية 
ــل  ــن قبــ ــ ذالل مــ ــزة لــ ــاع غــ ــي قطــ ــطينيون فــ ــا الفلســ ــوم فيهــ ــد يــ ا بعــ ــً ــرائيلس يومــ ــر  -“اســ ــا غيــ كلهــ

ــ ان الـــــذين يعيشـــــون بـــــين نهـــــر األردن  ــبة للنصـــــف اليهـــــودي. الســـ ــد كبيـــــر بالنســـ مرئيـــــة إلـــــى حـــ
ــفارات  والبحــــــر األبــــــي  المتوســــــ . غيــــــر مرئــــــي، حتــــــى مــــــرة كــــــل بضــــــع ســــــنوات، كانــــــت صــــ

 اإلنذار والصواري  بمثابة صحوة رهيبة.

ــإن “اســـــرائيلس تفضـــــل أن ت ـــــل العـــــائ  ــرًيا فـــــي وبالمثـــــل، فـــ ــا قســـ ت الفلســـــطينية المقـــــرر إخ ئهـــ
وهـــــو حـــــي فـــــي القـــــدس الشـــــرلية المحتلـــــة، فـــــي جـــــزء واحـــــد مـــــن الضـــــفة  -حـــــي الشـــــي  جـــــرال 

ا. تــــنع س هــــذه الر بــــة فــــي  -الغربيــــة تكلــــف “اســــرائيلس عنــــاء ضــــمه رســــمًيا  ــً غيــــر مرئــــي أيضــ
تــــــدريجي التــــــي اللغــــــة الرســــــمية: أشــــــارت وزارة الخارجيــــــة “االســــــرائيليةس إلــــــى عمليــــــة التطهيــــــر ال

تقرهــــا الدولــــة لحــــي الفلســــطينيين، لتحــــل محلهــــا عــــائ ت يهوديــــة، علــــى أنهــــا ينــــزاع عقــــاري بــــين 
ــانون  ــى تشـــــريع عنصـــــري  قـــ ــذا يالخـــــ في إلـــ ــتند هـــ ــةي. ويســـ ــم  1970و 1950أطـــــراف خاصـــ تـــ

تمريـــــــــره فـــــــــي ظـــــــــل الح ومـــــــــات العماليـــــــــة ياليســـــــــاريةي( الـــــــــذي يســـــــــمح لليهـــــــــود، ولكـــــــــن لـــــــــيس 
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ــديم مطا ــام للفلســــــطينيين، بتقــــ ــا قبــــــل عــــ ــى مــــ ــع إلــــ ــات التــــــي ترجــــ ــة للممتلكــــ ــات ملكيــــ . 1948لبــــ
 نجح النشطاء الفلسطينيون هذا الشهر في التأكد من أن هذه ال يم ن تجاهل اإلساءات.

ــدون  ــا بنيــــت بــ ــدم ألنهــ ــطينيين تهــ ــازل الفلســ ــة: منــ ــون غيــــر مرئيــ ــى أن تكــ ــة أخــــرى تميــــل إلــ ح يقــ
ــراخيص  ــد  -تـــ ــن القـــ ــطينيين مـــ ــان الفلســـ ــمم لحرمـــ ــام مصـــ ــي ن ـــ ــا. أو فـــ ــول عليهـــ ــى الحصـــ رة علـــ

ــام  -هــــــذا: ُيقتــــــل الفلســــــطينيون دون عقــــــاف علــــــى أيــــــدي قــــــوات األمــــــن “االســــــرائيليةس  فــــــي ن ــــ
ــتوطنين  ــات المســــ ــة أن من مــــ ــبة أي شــــــخص. أو ح يقــــ ا لمحاســــ ــً ــى اإلطــــــ ي تقريبــــ مصــــــمم علــــ

وهــــــي المــــــدن ذاتهـــــــا التــــــي أصــــــبح مع ـــــــم  -تنتقــــــل إلــــــى مـــــــدن يمختلطــــــةي داخــــــل “اســـــــرائيلس 
ــا منــــذ الفلســــطينيين ال ا ولــــم ُيســــمح لهــــم بــــالعودة إليهــــا  73جئــــين منهــ ــً فــــي ن ــــام مصــــمم  -عامــ

 لمزيد من تهويد هذه األرض.

هــــــذه ليســــــت ســــــوى أجــــــزاء قليلــــــة مــــــن الواقــــــع فــــــي “اســــــرائيلس واألراضــــــي الفلســــــطينية. الفصــــــل 
العنصـــــــري هـــــــو المبــــــــدأ التن يمـــــــي الــــــــذي يـــــــرب  بــــــــين جميـــــــع أشــــــــ ال االســـــــتعمار والتهجيــــــــر 

لهيمنــــــة والســــــيطرة. يم ــــــن أن ي ــــــون الفلســــــطينيون مــــــواطنين مــــــن الدرجــــــة والحرمــــــان والقمــــــع وا
الثانيــــــة أو يم يمــــــين دائمــــــيني أو رعايــــــا محتلــــــين أو الجئــــــين. تختلــــــف التفاصــــــيل، لكــــــن الــــــنم  
ــذين يعيشـــــون تحـــــت الح ـــــم “االســـــرائيليس  هـــــو نفســـــه: يـــــتم التعامـــــل مـــــع جميـــــع الفلســـــطينيين الـــ

 هود الذين يعيشون في نفس المنطقة.على أنهم أدنى في الحقوي والم انة من الي

من متــــــي، مجموعــــــة حقــــــوي اإلنســــــان بتســــــيلم، اقتصــــــرت تفويضــــــها عنــــــد تأسيســــــها فــــــي عــــــام 
ــا  1989 ــال نوايــ ــع اتضــ ــا فــــي ذلــــ  القــــدس الشــــرلية( وغــــزة. ولكــــن مــ ــة  بمــ ــفة الغربيــ علــــى الضــ

أو الحفـــــا  علــــى الســـــيطرة دون مــــنح م يـــــين الفلســــطينيين حقـــــوقهم  -“اســــرائيلس طويلـــــة األمــــد 
، لــــــم نعــــــد نعتقــــــد أن انتهاكــــــات الحقــــــوي فــــــي تلــــــ  األمــــــاكن يم ــــــن فصــــــلها عــــــن -مــــــواطنتهم 

السياســـــــة الشـــــــاملة للتمييـــــــز العنصـــــــري المطبقـــــــة فـــــــي جميـــــــع أنحـــــــاء المنطقـــــــة الواقعـــــــة تحـــــــت 
الســـــيطرة. ســـــيطرة “اســـــرائيلس. لقـــــد طرحنـــــا حجتنـــــا مـــــن أجـــــل التغييـــــر فـــــي المن ـــــور فـــــي ورقـــــة 

صـــــريي فـــــي كـــــانون الثـــــاني  ينـــــاير(؛ وبالمثـــــل، توصـــــلت موقـــــف بعنـــــوان يهـــــذا هـــــو الفصـــــل العن
ــاده أن  ــاي فـــــــي أبريـــــــل / نيســـــــان مفـــــ ــانوني واســـــــع النطـــــ هيـــــــومن رايـــــــتس ووتـــــــ  إلـــــــى قـــــــرار قـــــ

 المساولين “االسرائيليينس يرتكبون جريمة الفصل العنصري.

علــــــى مــــــدى عقــــــود، تم نــــــت “اســــــرائيلس مــــــن عــــــزل نفســــــها عــــــن مشــــــروع احت لهــــــا المفتــــــرض 
ــل والماقــــت.  لطالمــــا رأى العديــــد مــــن الفلســــطينيين حقــــه فــــي ذلــــ  وأطلقــــوا علــــى ن ــــام المنفصــ
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ــيس فقــــــ   ــث لـــ ــذا دقيـــ ــري هـــ ــل العنصـــ ــحيح. تشــــــخيص الفصـــ ــم الصـــ ــذا االســـ ــة هـــ ــة العرليـــ الهيمنـــ
ــت ل ال ينفصــــــل عــــــن “اســــــرائيلس  مــــــن هــــــو بالضــــــب  الــــــذي يــــــدير الن ــــــام العســــــ ري  ألن االحـــ

فــــــوي لمجموعــــــة  يهــــــود( علــــــى فــــــي األراضــــــي المحتلــــــة؟( ولكــــــن بســــــبب سياســــــات الهيمنــــــة والت
 األخرى  الفلسطينيين(. في صميم تش يل الواقع بين النهر والبحر.

خاصـــــة تلـــــ ، مثـــــل تلـــــ  التـــــي حـــــدثت هـــــذا  -فـــــي هـــــذا الســـــياي، فـــــإن انـــــدالع أعمـــــال العنـــــف 
ــة  ــام دورة األخبـــــار العالميـــ ــة كا يـــــة القتحـــ ــة بدرجـــ ــت مروعـــ ــهر، والتـــــي كانـــ ــت خطـــــًأ  -الشـــ ليســـ

الن ــــام. عنــــف الدولــــة أداة دائمــــة لنــــزع الملكيــــة والســــيطرة ولعــــادة  ولكنهــــا ســــمة مــــن ســــمات هــــذا
ا،  الهندســــــة الديموغرا يــــــة و يالــــــردعي. إن المقــــــدار المحـــــــدد مــــــن العنــــــف المطبــــــث يتغيــــــر دائمـــــــً

 والخوف الذي تمليه عليه ال يغيب أبًدا.

وه ــــذا، مــــراًرا وتكــــراًرا، عنــــدما يرتفـــــع جــــزء أو أكثــــر مــــن هـــــذه الشــــ ايا، ي ــــون هنــــاك مفاجـــــأة، 
والنـــــــاس مـــــــذعورون مـــــــن العنـــــــف، ويـــــــتم بـــــــذل الجهـــــــود الســـــــتعادة مـــــــا يســـــــمى بشـــــــ ل مضـــــــلل 
ــي فقــــــ  أن  ــذا يعنـــ ا. هـــ ــً ــد انتهــــــى حقـــ ــف قـــ ــًدا أن العنـــ ــذا ال يعنــــــي أبـــ ــن هـــ ــراهني. لكـــ ــع الـــ يالوضـــ

 اختفــــاء تــــم أخــــرى،ومــــرة  -أصــــبح مــــرة أخــــرى غيــــر مرئــــي  عنــــف “اســــرائيلس ضــــد الفلســــطينيين
  (، وال لم منتشر في كل م ان  بالنسبة للب ية(.للبع بالنسبة  التوتر

مـــــن الباطـــــل المقبـــــول بشـــــ ل عـــــام أن “اســـــرائيلس دولـــــة ييهوديـــــة وديمقراطيـــــةي. فـــــي الواقـــــع، إنـــــه 
ي. قــــــد يــــــادي كيــــــان ثنــــــائي القوميــــــة وغيــــــر ديمقراطــــــي بطبيعتــــــه يح مــــــه ن ــــــام فصــــــل عنصــــــر 

ــافا  ــع التكــــــ ــار واقــــــ ــن اعتبــــــ ــة، ولكــــــــن كيــــــــف يم ــــــ ــوي  الح يقــــــ ــة الفلســــــــطينيين إلــــــــى تشــــــ تجزئــــــ
اي فقـــــــ ؟  -م يـــــــين فلســـــــطيني  7م يـــــــين يهـــــــودي، وحـــــــوالي  7حـــــــوالي  -الـــــــديمغرافي  ييهوديـــــــً

وعنـــــدما ي ـــــل مع ـــــم هـــــاالء الفلســـــطينيين محـــــرومين مـــــن حقـــــوقهم، كيـــــف يم ـــــن اعتبـــــار ذلـــــ  
 يديمقراطًياي؟

ــ ــام وتضـــــمنه كانـــــت السياســـ ة الخارجيـــــة للواليـــــات المتحـــــدة لعقـــــود مـــــن الزمـــــان تم ـــــن هـــــذا الن ـــ
ــاعدة المباشــــرة إل ــن خــــ ل المســ ــ  مــ ــن عواقــــب ذات مغــــزى. لــــيس فقــ ــه مــ ــن وتحميــ ــرائيل، ولكــ ســ

ــي مجلــــس األمــــن التــــابع لكمــــم المتحــــدة ونشــــر  ا مــــن خــــ ل الفيتــــو األمري ــــي المتكــــرر فــ ــً أيضــ
ــا ــة لهــ ــة الســــ مي التــــي ال نهايــ ــم يعمليــ ــدو  وهــ ــا يبــ ــة  -علــــى مــ ــة لحمايــ ــاء األولويــ ــداًل مــــن إعطــ بــ

ــع  ــاف مــ ــن العقــ ــرائيليس مــ ــ ت “االســ ــأتي اإلفــ ــوم. يــ ــل يــ ــ  كــ ــي ُتنتهــ ــان التــ ــوي اإلنســ ــال حقــ ولعمــ
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ع مـــــة كبيـــــرة يصـــــنع فـــــي الواليـــــات المتحـــــدةي، ألن واشـــــنطن هـــــي الم ـــــان الـــــذي يـــــتم تصـــــنيعه 
  يه.

مضـــــي قــــدما. فـــــي  يــــاف التغييـــــر اهتمــــام وســــائل اإلعـــــ م، فــــي نهايـــــة المطــــاف، ال بـــــد مــــن ال
حتــــــى  -الهي لــــــي، ستســــــتأنف الجهــــــود المبذولــــــة لجعــــــل هــــــذا ال لــــــم غيــــــر مرئــــــي مــــــرة أخــــــرى 

ــى  ــة العمــــ ــى حالــــ ــودة إلــــ ــي العــــ ــرائيليينس فــــ ــن “االســــ ــر مــــ ــب الكثيــــ ــالطبع، يرغــــ ــة. بــــ ــدورة التاليــــ الــــ
 المتعمد. لكن األجزاء تتجمع، ويصبح تزوير الصورة أكثر صعوبة.

 

 ركة من أجل القدس خسرت “اسرائيل” المع 

ــكريون  ــؤولون العســـــ ــا المســـــ ــتند إليهـــــ ــي اســـــ ــال"، التـــــ ــل المـــــ ــدوء مقابـــــ ــيغة "الهـــــ إن صـــــ
 واالستخباراتيون في تقييمهم لألوضاع، تفتقر إلى عنصر حيوي.

 /تسفي برئيل -هآرتس 

ي هــــر العديـــــد مـــــن كبــــار قـــــادة حمـــــاس الــــذين قـــــتلهم جـــــي  االحــــت ل “االســـــرائيليس أن حمـــــاس 
ســــريعة الــــزوالي، كمــــا زعــــم العديــــد مــــن المحللــــين. وشــــغل بعــــ  هــــاالء الرجــــال ليســــت يمن مــــة 

ــب مثيـــــــرة ل عجـــــــاف  ــد الوحـــــــدة الســـــــيبرانية وتطـــــــوير  -مناصـــــ ــد لـــــــواء مدينـــــــة غـــــــزة، وقائـــــ قائـــــ
ــم الهندســــــة، وقائــــــد  ــوير، ورئــــــيس قســــ ــم المشــــــاريع والتطــــ ــاس، ورئــــــيس قســــ ــواري  فــــــي حمــــ الصــــ

ــ ــدير العـــ ــ رية والمـــ ــة للمخـــــابرات العســـ ــدائرة الفنيـــ ــناعية ،امالـــ ــدات الصـــ ــيس إنتـــــا  المعـــ ــذا  ،رئـــ هـــ
ــب  ــي المناســـــ ــالتعليم المهنـــــ ــاؤه بـــــ ــع أعضـــــ ــن م، يتمتـــــ ــي ومـــــ ــة وهرمـــــ ــي الميزانيـــــ ــدر  فـــــ ــي  مـــــ جـــــ

 والمعرفة ال زمة إلدارة البنية التحتية لكل من البقاء والهجمات.

وهــــــي تخضــــــع ل يــــــادة سياســــــية ومدنيــــــة منتخبــــــة لهــــــا فــــــروع فــــــي لبنــــــان وتركيــــــا وقطــــــر وحتــــــى 
الســــــــعودية. لــــــــديها مجلــــــــس الشــــــــورى االستشــــــــاري الــــــــذي يملــــــــي مبادئهــــــــا االســــــــتراتيجية، ولدارة 
ــاه والكهربـــــــاء. هـــــــذه  ــإدارة ن ـــــــم التعلـــــــيم والصـــــــحة، والتجـــــــارة، ولمـــــــدادات الميـــــ مدنيـــــــة م لفـــــــة بـــــ

ــد كبيــــر فــــي ت ــة نجحــــت إلــــى حــ ــا من مــ ــا للعنــــف العســــ ري، وتعــــرف حــــدود قوتهــ ــي  احتكارهــ رســ
 العس رية وتدير حروبها وفًقا لذل .
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ــافس للســــــــلطة  ــاع غــــــــزة، نصــــــــبت حمــــــــاس نفســــــــها كمنــــــ ــم قطــــــ بعــــــــد عقــــــــد ونصــــــــف مــــــــن ح ــــــ
لت وقــــــــد عــــــــد   ،الفلســـــــطينية، وكمن مــــــــة سياســــــــية يم نهــــــــا تحديــــــــد قواعــــــــد اللعبــــــــة للفلســــــــطينيين

اســــــية، واختــــــارت المشــــــاركة فــــــي االنتخابـــــــات ميثاقهــــــا لفــــــتح إم انيــــــة إجــــــراء مفاوضـــــــات دبلوم
ــطينية. مثــــــل  ــم جميـــــع األراضــــــي الفلســـ ــدت الطريــــــث لح ـــ ــية الفلســــــطينية ومهـــ ــريعية والرئاســـ التشـــ

 هذا التن يم ال ينهار ألن كبار مساوليه يقتلون. لديهم بدائل.

ــية. مواقفهـــــــا  ــزة سياســـــ ــى ميـــــ ــرائيلس إلـــــ ــي مواجهـــــــة “اســـــ ــ ري فـــــ ــعفها العســـــ ــاس ضـــــ ــت حمـــــ حولـــــ
ــا إرفـــــــ  االعتـــــــراف ب -األيديولوجيـــــــة  ــية معهـــــ  -ســـــــرائيل والـــــــدخول فـــــــي مفاوضـــــــات دبلوماســـــ

أصـــــبحت اســـــتراتيجية فعالـــــة. وهـــــو يعتمـــــد بشـــــ ل مـــــريح علـــــى اســـــتراتيجية “اســـــرائيلس الخاصـــــة 
 بفصل الضفة الغربية وقطاع غزة، والسلطة الفلسطينية وحماس.

ــبة إل ــروري بالنســـ ــل ضـــ ــذا فصـــ ــرائيل هـــ ــ م مــــــع  ،ســـ ــاي ســـ ــى أي اتفـــ ــها علـــ ــرر اعتراضـــ وهــــــي تبـــ
ــادرة بشـــــ ل  ــا غيـــــر قـــ ــا ال تمثـــــل كـــــل الشـــــعب الفلســـــطيني، وأنهـــ ــة أنهـــ الســـــلطة الفلســـــطينية بحجـــ
خـــا  علـــى كــــبح جمـــال حمـــاس. ال جــــدوى مـــن إجـــراء محادثــــات ســـ م مـــع جــــزء مـــن ال يــــادة 

ــو الجـــــزء ا ــا يواصـــــل الطـــــرف ايخـــــر، وهـــ ــا تقـــــول “اســـــرائيلس، بينمـــ ــم الفلســـــطينية، كمـــ لـــــذي يح ـــ
ــرف ب ــه اإلرهابيــــــة، وال يعتـــ ــزة، أعمالـــ ــو مــــــدعوم مـــــن إيــــــران إغـــ ــلو، وهـــ ــرائيل أو باتفاقــــــات أوســـ ســـ

ــي   -وهــــــو كــــــذل  ا لترســــ ــً ا أكثــــــر ثباتــــ ــً مرتبطــــــة بحــــــزف هللا. لــــــم تكــــــن »حمــــــاسا لتتوقــــــع أساســــ
م انتهـــــــا كقـــــــوة تملـــــــي الخطـــــــوات التاليـــــــة للســـــــلطة الفلســـــــطينية، أو أي محاولـــــــة للتوســـــــ  بـــــــين 

 ينيين.اسرائيل والفلسط

 افتراض متناقض

ســـــــرائيل، والحصـــــــار ال إنســـــــاني الـــــــذي تفرضـــــــه “اســـــــرائيلس لالصـــــــراع المتبـــــــادل بـــــــين حمـــــــاس و 
ــام  ــذ عــ ــاع غــــزة منــ ــذا الحصــــار، انقلبــــت علــــى 2006علــــى قطــ ــه هــ ــدقع الــــذي أحدثــ ، والفقــــر المــ

مبـــــــدعيها. بـــــــدال مـــــــن االنتفاضـــــــة األهليـــــــة ضـــــــد حمـــــــاس، انـــــــدلعت م ـــــــاهرات مســـــــيرة العـــــــودة 
الســــــيا  الحــــــدودي. وبــــــداًل مــــــن االستســــــ م، ازداد الضــــــغ  الــــــدولي والعربــــــي  األســــــبوعية علــــــى

ا بــــــين مصــــــر و  ســــــرائيل وحمــــــاس، كــــــان لعلــــــى “اســــــرائيلس. خلقــــــت هــــــذه العمليــــــة محــــــوًرا ث ثيــــــً
ــتح معبــــــر رفــــــح  ــدوء مقابــــــل المســــــاعدة االقتصــــــادية، وفــــ ــول علــــــى الهــــ ــه التكتي ــــــي الحصــــ هدفــــ

 قطر إلى خزائن حماس.الحدودي ونقل مئات الم يين من الدوالرات من 
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ــوبر  ــاي مـــــــن ثـــــــ ث 2018فـــــــي تشـــــــرين األول / أكتـــــ ــة إلـــــــى اتفـــــ ، توصـــــــلت األطـــــــراف الث ثـــــ
ــدم وجــــــود قيــــــود علـــــى حــــــث الفلســــــطينيين فــــــي  ــ ي النــــــار  مــــــع عـــ ــل: وقــــــف متبــــــادل إلطـــ مراحـــ

متـــــــر مـــــــن الســـــــيا  الحـــــــدودي(، والمســـــــاعدة فـــــــي إنشـــــــاء  500الت ـــــــاهر الســـــــلمي علـــــــى بعـــــــد 
ــة كهربــــاء تعمــــل علــــى الغــــا ــور والمســــاعدات لكســــر محطــ ــر فــــي تمويــــل األجــ ز، واســــتمرت قطــ

مليــــــون دوالر. علــــــى  600المحتاجــــــة ولعــــــادة بنــــــاء أنقــــــاض غــــــزة لتصــــــل ليمتهــــــا إلــــــى حــــــوالي 
ــدر قــــــانون  ــس شــــــريان الحيــــــاة هــــــذا إلــــــى غــــــزة، صــــ ســــــرائيلي قبــــــل ث ثــــــة أشــــــهر يســــــمح إع ــــ

ن وعـــــــائ ت للح ومـــــــة بخصـــــــم األمـــــــوال التـــــــي تـــــــدفعها الســـــــلطة الفلســـــــطينية لكســـــــرى األمنيـــــــي
 اإلرهابيين من الضرائب المدفوعة للسلطة الفلسطينية.

ــدا فــــــي ذلــــــ  الوقــــــت أن ميــــــزان الــــــردع العســــــ ري بــــــين “اســــــرائيلس وحمــــــاس يم ــــــن اســــــتبداله  وبـــ
ــدوء إل ــراء الهــــ ــاي شــــ ــرائيلباتفــــ ــرائيلس  ســــ ــاألموال. كمــــــا افترضــــــت “اســــ ــاس بــــ ــد حمــــ ــل تزويــــ مقابــــ

ــ ر  ــراع عســــ ــداث صــــ ــي إحــــ ــا فــــ ــلحة لهــــ ــاس ال مصــــ ــا أن حمــــ ــر حينهــــ ــد تخســــ ــا قــــ ــد، ألنهــــ ي جديــــ
م اســـــبها االقتصـــــادية وتخـــــرف قـــــدرتها علـــــى ح ـــــم شـــــعبها. هـــــذا االفتـــــراض ينـــــاق  نفســـــه. إذا 
كانــــــت حمــــــاس من مــــــة إرهابيــــــة ال تتــــــأثر بأضــــــرار أو مــــــوت المــــــدنيين فــــــي غــــــزة، كمــــــا تاكــــــد 

ــت ل ــي  االحــــ ــع جــــ ــة مــــ ــاذا توقــــــف المواجهــــ ــرائيلس، فلمــــ ــرا  “اســــ ــل عنصــــ ــرائيلي الــــــذي يمثــــ االســــ
ــيا فــــي  ــادية أساســ ــة اقتصــ ــديولوجيتها؟ مــــن ناحيــــة أخــــرى، إذا كانــــت حمــــاس بحاجــــة إلــــى تنميــ أيــ

وهادئــــــة للبقـــــــاء، فلمــــــاذا ال تفـــــــتح االقتصــــــاد بالكامـــــــل وترفــــــع الحصـــــــار وتتركهــــــا تبنـــــــي البنيـــــــة 
 التحتية في غزة، مما يقلل بش ل كبير من فر  اندالع حريث عنيف؟

ســــــيع القاعــــــدة االقتصــــــادية لغــــــزة الجــــــواف سياســــــي. إنــــــه ي مــــــن فــــــي الع قــــــة الع ســــــية بــــــين تو 
والنقــــد العلنــــي فــــي “اســــرائيلس، التــــي ســــترى مثــــل هــــذه الخطــــوة علــــى أنهــــا ياستســــ م لحمــــاسي و 
ــاهو بتمويــــــل  ــدها هــــــي التــــــي اتهمــــــت نتنيــــ ــة وحــــ ــم تكــــــن األحــــــزاف اليمينيــــ ــافي. لــــ يتنــــــازل ل رهــــ
 حمــــــاس بعــــــد أن ســــــمح لقطــــــر بتســــــليمها حقائــــــب مليئــــــة بالمــــــال. لكــــــن صــــــيغة يالهــــــدوء مقابــــــل

ــتخبارات اإل ــي  واالســـــــ ــاولو الجـــــــ ــا مســـــــ ــتند إليهـــــــ ــي اســـــــ ــالي، التـــــــ ــرائيليالمـــــــ ــي تقيـــــــــيمهم  ةســـــــ فـــــــ
لقـــــــد تجاهلـــــــت الســـــــياي الـــــــوطني والسياســـــــي  ،لكوضـــــــاع، كانـــــــت تفتقـــــــر إلـــــــى عنصـــــــر حيـــــــوي 

ــاس فاجأتـــــــا خبـــــــراء  ــذا فـــــــي خطـــــــوتين لحمـــــ ــاس. يـــــــنع س هـــــ ــه حمـــــ ــذي تعمـــــــل  يـــــ ــع الـــــ األوســـــ
ــابرات  ــاعة الساد  ،المخــ ــه يبحلــــول الســ ــذار حمــــاس بأنــ ــرا  إنــ ــاًءي يجــــب علــــى الشــــرطة إخــ ــة مســ ســ

 قواتها من الحرم القدسي ولط ي سرال األشخا  الذين اعتقلتهم، وتنفيذ هذا اإلنذار.
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ــل  ــه، بــ ــى أساســ ــرائيلس علــ ــل “اســ ــذي تعمــ ــراض المقبــــول الــ ــ  االفتــ ــا فقــ ــم تحطمــ ــركتين لــ ــا الحــ كلتــ
غربيـــــة كانـــــا يوقحـــــين بشـــــ ل مـــــذهلي. كمـــــا أوضـــــحوا بشـــــ ل خـــــا  أن االنقســـــام بـــــين الضـــــفة ال

 سرائيل.وقطاع غزة، وخاصة بين القدس وحماس، موجود فق  إل

 إشعال النار وإخمادها

أشــــــارت ردود الفعــــــل الصــــــادمة فــــــي “اســــــرائيلس إلــــــى أن حجــــــم هــــــذه الخطــــــوة يشــــــبه المفاجــــــ ت 
ــدلعت  ــدما انـــ ــوفيتي، أو عنـــ ــاد الســـ ــار االتحـــ ــدما انهـــ ــة عنـــ ــابرات العالميـــ ــزة المخـــ التـــــي هـــــزت أجهـــ

ــة فـــــي “اســـــرائيلس. كـــــل ثـــــورات الربيـــــع العربـــــي،  ــتان األولـــــى والثانيـــ ــدما انـــــدلعت االنتفاضـــ أو عنـــ
ــاك  ــة، وكانـــــت هنـــ ــائث أبديـــ ــذوره كحقـــ ــذي ترســـــ  جـــ ــر التمنـــــي الـــ ــورات حطمـــــت التفكيـــ ــذه التطـــ هـــ
ا  تحــــذيرات واضــــحة قبــــل حــــدوثها. كــــان األمــــر كمــــا لــــو أن الجميــــع نســــي أن حمــــاس هــــي أيضــــً

ية فـــــي خضـــــم انتخابـــــات كانـــــت من مـــــة دينيـــــة وقوميـــــة، ولـــــيس أقـــــل مـــــن ذلـــــ ، جماعـــــة سياســـــ
ــا  حتـــــــى علـــــــث محمـــــــود عبـــــــاس االنتخابـــــــات المـــــــذكورة فـــــــي أبريـــــــل، ألن  -تخطـــــــ  للفـــــــوز بهـــــ

 “اسرائيلس رفضت إجرائها. في القدس.

ــر  ــة إلــــى قطــ ــأت المن مــ ــه. لجــ ــر رأيــ ــاس لتغييــ ــى عبــ ــد الضــــغ  العربــــي علــ حاولــــت حمــــاس حشــ
ــية ل ــى المواقـــــــف السياســـــ ــأثير علـــــ ــتطيعان التـــــ ــين ال تســـــ ــا، اللتـــــ ــا وتركيـــــ ــبب ع قاتهمـــــ ــب د بســـــ لـــــ

ــا أدركــــــت أن االنتخابــــــات كانــــــت  ا، لكنهـــ ــت تجنيــــــد مصــــــر أيضــــــً ــدة مــــــع “اســــــرائيلس. حاولـــ المعقـــ
 قضية خاسرة.

ــرال وفــــي  ــي  جــ ــي الشــ ــة فــ ــتباكات العنيفــ ــاس. االشــ ــالي لحمــ ــوي  المثــ ــدس التعــ ــبحت القــ ــم أصــ ثــ
الحــــــرم القدســــــي نهايــــــة شــــــهر رمضــــــان أتاحــــــت لهــــــا فرصــــــة فريــــــدة. بضــــــربة واحــــــدة، ســــــيطرت 

ــ ــد يم نــــه بــــدء الصــــراع علــ ــًيا أعادهــــا ك يــــان وحيــ ــاًزا دبلوماســ  -ى الســــاحة المركزيــــة وحققــــت إنجــ
 ثم إخماده بشروطه الخاصة.

لقــــد انتصــــرت حمــــاس بالفعــــل مــــن خــــ ل خلــــث هويــــة جديــــدة حــــول القــــدس، حيــــ  ســــخرت مــــن 
ــامن  منطــــث عبــــاس يالقــــوميي فــــي اشــــتراط إجــــراء االنتخابــــات فــــي القــــدس. رفعــــت حمــــاس التضــ

ــ ــي ضــ ــعودية العربــ ــر والســ ــل مصــ ــ  فــــي دول مثــ ــي ذلــ ــا فــ ــاض، بمــ ــت األنقــ ــن تحــ ــرائيلس مــ د “اســ
واألردن وحتـــــــى اإلمـــــــارات العربيـــــــة المتحـــــــدة. لـــــــم ي ـــــــن لـــــــديهم خيـــــــار ســـــــوى التنديـــــــد بسياســـــــة 

 “اسرائيلس تجاه القدس على الرغم من كرههم لحماس.
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ــى الصــــــعيد الــــــوطني، أظهــــــرت األحــــــداث فــــــي القــــــدس أن وضــــــع الســــــفارة  األمري يــــــة فــــــي علــــ
ســـــرائيل لـــــن يختفـــــي النضـــــال الفلســـــطيني مـــــن أجـــــل إقامـــــة القـــــدس واالعتـــــراف بهـــــا كعاصـــــمة إل

ــلوا  ــذين ناضـــ ــم الـــ ــطينية هـــ ــلطة الفلســـ ــان األردن والســـ ــرة، كـــ ــورات األخيـــ ــذه التطـــ ــى هـــ الدولـــــة. حتـــ
مــــــن أجــــــل وضــــــعهم فــــــي األمــــــاكن المقدســــــة. فــــــي جــــــدل عربــــــي داخلــــــي بــــــين مايــــــدي ترامــــــب 

ــ ــمى بخطــــ ــا يســــ ــيه لمــــ ــين ومعارضــــ ــري بــــ ــد فــــ ــه ال يوجــــ ــاس أنــــ ــ م، أوضــــــحت حمــــ ــرن للســــ ة القــــ
 القدس وغزة.

ســــــرائيل جهــــــًدا لتحقيــــــث النصــــــر فــــــي غــــــزة، ولســــــقاط المبــــــاني الشــــــاهقة، وتــــــدمير إبينمــــــا تبــــــذل 
ــة  ــبحت المدينــ ــدس. أصــ ــل القــ ــن أجــ ــرت الحــــرف مــ ــد خســ ــاولين، فقــ ــار المســ ــال كبــ ــرات واغتيــ المقــ

ــي كانــــــت  ــزًءا مــــــن دائــــــرة الــــــردع الخاصــــــة بحمــــــاس، والتــــ تقتصــــــر عــــــادًة علــــــى التجمعــــــات  جــــ
الســـــ انية القريبـــــة مـــــن حـــــدود غـــــزة. هـــــذه ليســـــت حلقـــــة أخـــــرى فـــــي مسلســـــل الخ فـــــات الدوريـــــة 

 سرائيل التي تنتهي نهايتها معلومة ومتوقعة.لبين حماس و 

 السؤال األمريكي

ــة  كــــان الــــرد علــــى هــــذه األحــــداث مــــن اإلدارة األمري يــــة، التــــي لــــم تتخــــذ قــــراًرا بعــــد بشــــأن سياســ
ــ ــفيرًا إلث بالصـــــراع اإلتتعلـــ ــى ســـ ــين حتـــ ــم تعـــ ــرائيلي الفلســـــطيني ولـــ ــديرة ســـ ــرائيل حتـــــى اين، جـــ ســـ

 بالم ح ة.

يــــوم لــــه فــــي منصــــبه نوايــــاه فــــي االبتعــــاد عــــن  100ُي هــــر ســــلوك الــــرئيس جــــو بايــــدن فــــي أول 
ــى الع قـــــات  ــز علـــ ــوريا، والتركيـــ ــتان وســـ ــي أفغانســـ ــودة فـــ ــ  الموجـــ ــل تلـــ ــاخنة مثـــ ــراعات الســـ الصـــ

ــيا  ــذه إلاوعــــدم لمــــس الصــــراع مــــع الصــــين وروســ ــود مــــن العشــــرة فــــي هــ ســــرائيلي الفلســــطيني بعمــ
ــتئناف المســـــــــاعدات األمري يـــــــــة للفلســـــــــطينيين واســـــــــتئناف  المرحلــــــــة، كـــــــــل مـــــــــا فعلـــــــــه هـــــــــو اســــــ

وهـــــو إنجـــــاز لـــــيس بـــــاألمر الهـــــين.  -المحادثـــــات بـــــين وزارة الخارجيـــــة والمبعـــــوثين الفلســـــطينيين 
 ي ضغطت عليه من الكونجرس.لكنه ال يستطيع تجاهل التطورات في القدس الت

ــايو كــــــان واضــــــحا وضــــــرف هــــــدفها. وطالبــــــت  7البيــــــان الصــــــادر عــــــن وزارة الخارجيــــــة فــــــي  مــــ
الطــــرفين بــــالتحرك بشــــ ل حاســــم لتهدئــــة التـــــوتر، وقارنــــت الهجمــــات علــــى الشــــرطة االســـــرائيلية 
بهجمــــــات المســــــتوطنين علــــــى العــــــرف بـــــــ يبطاقــــــة الــــــثمني وشــــــجبت كليهمــــــا. كمــــــا ألقــــــت بــــــاللوم 

علــــى “اســــرائيلس فــــي اشــــتباكات الشــــي  جــــرال. يولكــــن مــــرة أخــــرى، كمــــا قلنــــا باســــتمرار،  مباشــــرة
ــاقم  مـــــــن األهميـــــــة بم ـــــــان تجنـــــــب الخطـــــــوات األحاديـــــــة التـــــــي مـــــــن شـــــــأنها أن تـــــــادي إلـــــــى تفـــــ
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التـــــوترات أو تبعـــــدنا عـــــن الســـــ م، وهـــــذا يشـــــمل عمليـــــات اإلخـــــ ء والنشـــــاط االســـــتيطاني وهـــــدم 
 المنازلي.

ــن الم ــبة مــ ــرائيلس غاضــ ــة البيــــان “اســ ــن لهجــ ــة مــ ــطينيين وخاصــ ــال الفلســ ــا وأفعــ ــين أفعالهــ ــة بــ قارنــ
ســــــرائيل الحــــــث فــــــي الــــــدفاع عــــــن التــــــي تــــــدين. ربمــــــا تمســــــ ت واشــــــنطن بالمبــــــدأ القائــــــل بــــــأن إل

نفســــــها ومواطنيهــــــا، لكــــــن الــــــدعم الــــــذي يم ــــــن أن تتوقعــــــه “اســــــرائيلس اين لنشــــــاطها العســــــ ري 
 ترامب.المستمر في غزة لم يعد مضموًنا كما كان في عهد 

بايــــدن ال يخطـــــ  لصــــفقة القـــــرن الخاصــــة بـــــه، ولــــيس مـــــن المــــرجح أن ينخـــــرط فــــي دبلوماســـــية 
ــع  ــه مــ ــرة عملــ ــن فتــ ــدًا مــ ــدرس جيــ ــذا الــ ــم هــ ــد تعلــ ــطينيين. لقــ ــع الفلســ ــات مــ ــدفع المحادثــ ــة لــ م وكيــ
أوبامــــا، ومــــن تجربــــة الرؤســــاء الــــذين ســــبقوه الــــذين حــــاولوا الســــباحة فــــي الميــــاه الع ــــرة للمنطقــــة. 

ــا ــة الســـــعودية ولكـــــن إذا كـــ ــان الـــــذي يطبقـــــه بالفعـــــل فـــــي المملكـــــة العربيـــ ن نمـــــوذ  حقـــــوي اإلنســـ
ومصــــــر وتركيــــــا يمتــــــد إلــــــى “اســــــرائيلس واألراضــــــي الفلســــــطينية، فقــــــد تحتــــــا  “اســــــرائيلس إلـــــــى 

 إيجاد تعريف جديد لمصطلح يالرد الصهيوني المناسبي.

 

 ״ إلسرائيل״مليون دوالر  735إدارة بايدن وافقت على بيع أسلحة بقيمة 

 الواشنطن بوست/  - جاكلين اليماني

ــة  ــه ب يمـــ ــة التوجيـــ ــلحة دليقـــ ــع أســـ ــدن علـــــى بيـــ ــرائيل״مليـــــون دوالر  735وافقـــــت إدارة بايـــ ، ״إلســـ
ــزء  ــم جــ ــذين هــ ــديمقراطيين الــ ــواف الــ ــس النــ ــاء مجلــ ــن بعــــ  أعضــ ــراء مــ ــ م الحمــ ــع األعــ ــا رفــ ممــ

 من الجدل حول دعم الح ومة األمري ية للح ومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

ــرل فـــــي  ــالبيع المقتـــ ــمًيا بـــ ــونجرس رســـ ــار الكـــ ــم إخطـــ ــن  5تـــ ــة أشـــــخا  مـــ ــال ث ثـــ ــا قـــ ــايو، كمـــ مـــ
 الكابيتول هيل على دراية باإلخطار.

ا مــــــن ليــــــام حمـــــــاس، والتــــــي تســــــيطر علــــــى قطــــــاع غــــــزة، بشــــــ ن كــــــان ذلــــــ  قبــــــل أســــــبوع تقريبــــــً
ــن  ــل عــــــ ــا ال يقــــــ ــل مــــــ ــن مقتــــــ ــفرت عــــــ ــرائيلي أســــــ ــى يإســــــ ــة علــــــ ــاروخية م ثفــــــ ــات صــــــ  10هجمــــــ

ــرائيليين ــرائيلية المســــتمرة  ،إســ ــة اإلســ ــربات الجويــ ــ ل الضــ ــن خــ ــى الصــــواري  مــ ــرد علــ ــد تــــم الــ وقــ
شـــــــــهيد فلســـــــــطيني وأثـــــــــارت دعـــــــــوات عالميـــــــــة للعمـــــــــل  200التـــــــــي خلفـــــــــت مـــــــــا يقـــــــــرف مـــــــــن 
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بـــــــين حمــــــــاس ولســـــــرائيل والتـــــــي  2014الدبلوماســـــــي. هـــــــذه الجولـــــــة هـــــــي األســـــــوأ منـــــــذ حـــــــرف 
 استمرت قرابة شهرين.

ــدفاع  ــث فـــــي الـــ ــار، قالـــــت إن إلســـــرائيل الحـــ ــا دعـــــت اإلدارة إلـــــى وقـــــف فـــــوري إلطـــــ ي النـــ بينمـــ
 ،وهــــو الموقــــف الــــذي أيدتــــه أغلبيــــة فــــي الكــــونجرس فــــي الســــابث -عــــن نفســــها ضــــد حمـ…ـــــاس 

ــًدا مــــن أعضــــاء مجلــــس النــــواف الــــديمقراطيين أكثــــر انف ا علــــى التشــــ ي  فــــي لكــــن جــــيً  جديــ تاحــــً
ــن  ــد عــ ــة المزيــ ــرعين معرفــ ــد بعــــ  المشــ ــاوف. يريــ ــاهو يثيــــرون بعــــ  المخــ ــنطن لنتنيــ ــم واشــ دعــ

 البيع الجديد المقترل، وتوقيته، مما يشير إلى استخدامه كوسيلة ضغ .

ــبوع الماضــــي،  ــة الشــــاون الخارجيــــة بمجلــــس النــــواف: يفــــي األســ قــــال مشــــرع ديمقراطــــي فــــي لجنــ
ــ ري ــربات العســ ــم قتلــــت الضــ ــان يضــ ــذي كــ ــى الــ ــدنيين ودمــــرت المبنــ ــن المــ ــد مــ ــرائيلية العديــ ة اإلســ

ــيتد بــــــرس، وهــــــي شــــــركة أمري يــــــة تقــــــدم تقــــــارير عــــــن الحقــــــائث فــــــي غــــــزةياألوكالــــــة  يإن  ،سوشــــ
ــذا البيــــع المقتــــرل للقنابــــل الذكيــــة دون الضــــغ  علــــى يإســــرائيلي للموافقــــة علــــى  الســــمال بتنفيــــذ هــ

 المجازري. وقف إط ي النار لن يادي إال إلى مزيد من

ــار  ــات، علـــــى الـــــرغم مـــــن أن اإلخطـــ ــذه المبيعـــ ــل هـــ مطلـــــوف مـــــن اإلدارة إبـــــ غ الكـــــونجرس بمثـــ
الرســــــمي ال يــــــأتي إال بعــــــد موافقــــــة الكــــــونجرس بشــــــ ل غيــــــر رســــــمي. بمجــــــرد تقــــــديم اإلخطــــــار 

 يوًما ل عتراض بقرار غير ملزم بالرف . 20الرسمي، ي ون أمام المشرعين 

ــر  ــع المقتــــــ ــن البيــــــ ــر مــــــ ــزء األكبــــــ ــر، أو الجــــــ ــوم المباشــــــ ــائر الهجــــــ ــو ذخــــــ ــي JDAMSل هــــــ ، وهــــــ
وقالــــت إســــرائيل ، مجموعــــات تحــــول مــــا يســــمى بالقنابــــل يالغبيــــةي إلــــى صــــواري  دليقــــة التوجيــــه

ــن  ــرة مـــ ــات كبيـــ ــترت كميـــ ــي اشـــ ــزة  JDAMSالتـــ ــى غـــ ــة علـــ ــربات الجويـــ ــي، إن الضـــ ــي الماضـــ فـــ
ــدنيي ـــاس باســــتخدام المــ ــدنيين، لكنهــــا اتهمــــت حمــ ــابة المــ ن فــــي الجيــــب موجهــــة بدقــــة لتجنــــب إصــ

 الم ت  بالس ان كدروع بشرية.

ــد  ــنق   الفيتــــــو( ضــــ ــث الــــ ــد ترامــــــب حــــ ــابث دونالــــ ــرئيس الســــ ــتخدم الــــ ــ ث اســــ ــا  ثــــ ــرارات أقرهــــ قــــ
لوقــــــف مبيعــــــات األســــــلحة التــــــي تعــــــود بالفائــــــدة علــــــى الســــــعودية  2019الكــــــونجرس فــــــي عــــــام 

هـــــا واإلمـــــارات بعـــــد أن صـــــوت مجلســـــا النـــــواف والشـــــيو  علـــــى وقـــــف صـــــفقات أســـــلحة تزيـــــد ليمت
 مليارات دوالر. 8عن 
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ــي  ــونجرس فــ ــار الكــ ــم إخطــ ــه تــ ــواف أنــ ــة بمجلــــس النــ ــاون الخارجيــ ــة الشــ ــم لجنــ ــدث باســ ــد متحــ وأكــ
ــلحة. لكـــــــن بعـــــــ   5 ــا بـــــــوين  يإســـــــرائيلي باألســـــ ــة التـــــــي ســـــــتزود فيهـــــ ــايو بالصـــــــفقة التجاريـــــ مـــــ

المشــــرعين فــــي الشـــــاون الخارجيــــة فوجئــــوا فـــــي عطلــــة نهايــــة األســـــبوع عنــــدما علمــــوا ألول مـــــرة 
 وفًقا لمصدر مطلع على المحادثات الخاصة. ،بالبيع

ومـــــع ذلـــــ ، مـــــن المـــــرجح أن يســـــل  بيـــــع األســـــلحة المقتـــــرل مزيـــــًدا مـــــن الضـــــوء علـــــى االنقســـــام 
 المتزايد بين الديمقراطيين حول انتقاد يإسرائيلي:

يتحــــــتف  إســــــرائيل بمقاعــــــد عميقــــــة مــــــن المــــــدافعين المخلصــــــين فــــــي ال يــــــادة الديمقراطيــــــة ، بمــــــا 
زعــــيم األغلبيــــة فــــي مجلــــس الشــــيو  تشــــارلز إي شــــومر مــــن نيويــــورك ، ورئــــيس لجنــــة فــــي ذلــــ  

الع قـــــــات الخارجيـــــــة فـــــــي مجلـــــــس الشـــــــيو  ، وروبـــــــرت مينينـــــــديز مـــــــن نيوجيرســـــــي ، وزعــــــــيم 
ا علـــــى حـــــث  األغلبيـــــة فـــــي مجلـــــس النـــــواف ســـــتيني إتـــــ  هـــــوير ماري نـــــد ، الـــــذين أكـــــدوا جميعـــــً

ــباف يإســــــــرائيلي فــــــــي الــــــــدفاع عــــــــن نفســــــــها ... لكــــــــن مجمو  ــدة مــــــــن المشــــــــرعين الشــــــ عــــــــة جديــــــ
المســــــــتعدين لتحــــــــدي عقيــــــــدة الحــــــــزف المواليــــــــة يإلســــــــرائيلي قــــــــد ضــــــــغطت علــــــــى إدارة بايــــــــدن 
ــين الــــديمقراطيين  ــدة بــ ــ وًكا متزايــ ــر شــ ــرأي التــــي ت هــ ــتط عات الــ ــ  اســ ــونجرس وســ ــاء الكــ وزعمــ

 بشأن الفعل اإلسرائيلي.

ســــرائيل تلقـــــت ضـــــربات صـــــاروخية اليـــــوم إ :11لقنـــــاة لقائــــد ليـــــادة الجبهـــــة الداخليـــــة قــــال ايضـــــًا 
 ب ثافة عالية جدًا من أعدائها، في هذه الحملة الحالية

النـــــار، فقـــــ   إطـــــ ي: ال حـــــدي  لـــــدينا عـــــن وقـــــف 11قنـــــاة األخبـــــار  كـــــان( لمصـــــدر سياســـــي ل
 بعد انجاز اهداف الحملة. 

ــة  ــة لقـــــــرار االدانـــــ ــدة األمري يـــــ ــات المتحـــــ ــاط الواليـــــ ــر احبـــــ ــوم ذكـــــــرت خبـــــ ــرائيل اليـــــ صـــــــحيفة إســـــ
ــواري  التــــي يإل ــر الصــ ــم يــــأتي علــــى ذكــ ــرار لــ ــدولي وقالــــت ان القــ ــي مجلــــس األمــــن الــ ــرائيلي فــ ســ

تطلـــــث علـــــى الكيـــــان، وابـــــدى المجتمعـــــون فـــــي القـــــرار قلقهـــــم مـــــن اجـــــ ء العـــــائ ت الفلســـــطينية 
 من الشي  جرال. 

 قالت ايضًا أن من مة الدولة األمري ية اعترف بحمـ…ـاس كمن مة إرهابية. 13القناة 
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ــات   ا ل قتراحــ ــً ــة. وفقــ ــ يل الح ومــ ــانتس لتشــ ــاهو وغــ ــين نتنيــ ــات بــ ــواليس محادثــ تجــــري خلــــف الكــ
التـــــي تـــــم تمريرهـــــا بـــــين المبعـــــوثين، ســـــي ون غـــــانتس األول لمـــــدة عـــــام ونصـــــف وســـــي ون وزيـــــر 

ــيس الــــــوزراء البــــــديل أالجــــــي   ــن السياســــــة الخارجيــــــة ورئــــ ــاهو ســــــي ون مســــــاواًل عــــ يضــــــًا، نتنيــــ
ي الوقــــت الحــــالي، يبــــدو أن الح ومــــة، فــــي حــــال تشــــ يلها، لــــن وســــيبقى فــــي بيتــــه فــــي بلفــــور. فــــ

ــتها، وسيحصــــــل غـــــانتس علــــــى  ــتم خصخصـــ ــث الــــــنق  فـــــي بعــــــ   6تـــ ــ حيات حـــ وزراء وصـــ
 المجاالت.

الخــــــ ف الرئيســــــي هــــــو الســــــيطرة علــــــى وزارة القضــــــاء والتعيينــــــات القانونيــــــة. يحتــــــا  االثنــــــان  
ــع إلـــــى إيجـــــاد صـــــيغة تســـــمح لنتنيـــــاهو بالســـــيطرة لكـــــن بحيـــــ  ال  ُين ـــــر إليهـــــا علـــــى أنهـــــا تراجـــ

 لغانتس بشأن القضية المركزية التي يقودها حزبه.

ــه  ــا أنـــ ــة مفادهـــ ــاهو إلـــــى نتيجـــ ــل نتنيـــ ــ  إذا توصـــ ــام، إذا ومتـــــى، فقـــ ــى األمـــ ــة إلـــ ستمضـــــي الخطـــ
ــد، ألن غــــــانتس ال  ــوي  لبيـــ ــ  بعــــــد انتهـــــاء تفـــ ــي االنتخابـــــات وفقـــ ــة للفــــــوز فـــ ــه فرصـــ ــيس لديـــ لـــ

 ف ضد كتلته.يريد أن ُين ر إليه على أنه يتصر 

أفــــاد م تــــب رئــــيس الــــوزراء بــــأن التفاصــــيل غيــــر صــــحيحة وأنهــــم ليســــوا منشــــغلين فــــي السياســــة 
 في الوقت الحالي.

زري: يلـــــم ي ـــــن ولـــــم ينـــــت  مثـــــل هـــــذا. يتعامـــــل غـــــانتس مـــــع يأمـــــن أورًدا علـــــى ذلـــــ  قـــــالوا فـــــي  
 إســــــرائيلي وملتــــــزم مــــــع كتلــــــة التغييــــــر، حتــــــى لــــــو عــــــرض نتنيــــــاهو علــــــى غــــــانتس القمــــــر، فلــــــن

 يذهب معه ي.

ــراً  ــاهو أن ي ـــــون وزيـــ ــة حيـــــ  ال يم ـــــن لنتنيـــ ــر الخارجيـــ ــن ي ـــــون وزيـــ ــاهو لـــ ــي ون نتنيـــ ــه ســـ ، لكنـــ
 عن السياسة الخارجية أو سيجد له ترتيبا  خر. فعلياً  مساوالً 
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ــم ، ففــــي  ــدو الغاشــ ــذا العــ ــر فــــي وجــــه هــ ــرت أو كــــادت أن تنفجــ ــ ث انفجــ ــوات ثــ ــا عبــ ــم ؛ إنهــ نعــ
ــه  ــإذا بـــ ــطة ، فـــ ــزة النشـــ ــوة غـــ ــل عبـــ ــب( أو يعطـــ ــدو أن  يعطـــ ــذا العـــ ــه هـــ ــاول  يـــ ــذي حـــ الوقـــــت الـــ
يســـــلح العبـــــوة األكثـــــر خطـــــورة عليـــــه وعلـــــى وجـــــوده الزائـــــل والتـــــي يمثـــــل مادتهـــــا المتفجـــــرة أبنـــــاء 

ــد مـــــادتهم المتفجـــــرة شـــــعبنا فـــــي منـــــاطث فلســـــطين الم ــين ، والـــــذين تعـــ ــة عـــــام الثمانيـــــة وأربعـــ حتلـــ
أكثـــــر خطـــــورة وأشـــــد فتكـــــًا مـــــن بـــــاقي مـــــواد العبـــــوات األخـــــرى ، فعبـــــوة غـــــزة مهمـــــا بلـــــغ حجمهـــــا 
ــم    ــالم يقــ ــا مــ ــن خطرهــ ــأمن مــ ــي مــ ــو فــ ــه ، وهــ ــبيًا عنــ ــدة نســ ــى بعيــ ــة ؛ تبقــ ــا التفجيريــ وزادت قوتهــ

ــا يم ــــــن أن يعمــــــل علــــــى تف ــا أو تحــــــري  مــــ ــأثر بالعبــــــ  ( بهــــ ــا بــــ ــغيلها وتفجيرهــــ ــا أو تشــــ عيلهــــ
ــا  العـــــدوى ،كمـــــا شـــــاهدنا مـــــاخرًا فـــــي االســـــتفزازات التـــــي مورســـــت فـــــي حـــــث أبنـــــاء القـــــدس ، ممـــ
ــدرة إلــــى  ــنين ؛ تــــراكم قــ ــذ ســــت ســ ــة منــ ــأثر العــــدوى ، وهــــي التــــي كانــــت هادئــ فجــــر عبــــوة غــــزة بــ

ــ ــز فــــ ــة ( تكتنــــ ــوة   خاملــــ ــة فهــــــي عبــــ ــفة الغربيــــ ــوة الضــــ ــا عبــــ ــا ، أمــــ ــة إلــــــى دقتهــــ ــدرتها ودقــــ ي قــــ
ــن  ــا كمــ ــا مــ ــبة يبــــرز فيهــ ــة عمــــل مناســ ــا وبيئــ ــى محــــرض يفعلهــ ــة إلــ ــة بحاجــ ــة كامنــ ــائها طاقــ أحشــ
ــاب  هندســـــة أن  ــة ال يم ـــــن ألي ضـــ ــم إنهـــــا عبـــــوات ث ثـــ ــا وخفـــــي مـــــن قـــــدرتها . نعـــ مـــــن طاقتهـــ

( أي منهـــــــا؛ عليـــــــه أن يـــــــأمن عـــــــدم عمـــــــل أو تـــــــأثر  يعطـــــــب يتعامـــــــل معهـــــــا مجتمعـــــــة، ولكـــــــي 
ل هـــــــذه ايخـــــــرين، لـــــــذل  وجـــــــب علـــــــى مـــــــالكي هـــــــذه الع بـــــــوات أن يجهـــــــدوا مـــــــن أجـــــــل أن ُتفعـــــــ 

ــان محــــــدد  ــروف الزمــــ ــل محــــــدد، معــــ ــام  عمــــ ــد وضــــــمن برنــــ ــت واحــــ ــغ ل فــــــي وقــــ ــوات وُتشــــ العبــــ
ــا ــعيف منهـــ ــدميري للضـــ ــر التـــ ــيزيد األثـــ ــدها ســـ ــداف، وعنـــ ــل  ،األهـــ ــري لكـــ ــعاع التفجيـــ ــزداد الشـــ ويـــ

 منهـــــا جـــــراء تـــــأثير كـــــل منهـــــا علـــــى ايخـــــر. وهنـــــا ال بـــــد لنـــــا مـــــن أن نشـــــير إلـــــى أن أي عبـــــوة
متفجــــرة مـــــن هـــــذه العبـــــوات، حتـــــى تصـــــيب العـــــدو فــــي مقتـــــل وتتـــــرك  يـــــه نـــــدوبًا جســـــيمة و ثـــــارًا 

 نفسيًة؛ ال بد لها أن تتميز بالسمات ايتية:

ــن  ــا مــ ــد لهــ ــوات البــ ــذه العبــ ــة لهــ ــدرة التدميريــ ــذه القــ ــادة هــ ــل زيــ ــن أجــ ــة: ومــ ــة العاليــ ــدرة التدميريــ القــ
قليلـــــة الشـــــوائب إلـــــى  العاليـــــة، وذات النقـــــاء العـــــالي،أن  ُتشـــــحن( بـــــالمواد ذات القـــــدرة التدميريـــــة 

الحـــــد األقـــــل المم ـــــن. نحـــــن بحاجـــــة إلـــــى أن نأخـــــذ مـــــن قـــــدرة عبـــــوة غـــــزة النشـــــطة ذات المـــــواد 
ــوة الضــــــفة  ــريين ــــــــ عبـــ ــوتين األخـــ ــيم كلتــــــا العبـــ ــن أجــــــل تطعـــ ــة مـــ ــة مثبتــــــة الفاعليـــ ــة المجربـــ الن يـــ

يـــــــت وال قويـــــــت وال زادت ـــــــــ، كمـــــــا يجـــــــب أن ال ننســـــــى أن مـــــــواد عبـــــــوة غـــــــزة مـــــــا نق48وعبـــــــوة 
ــوا فـــــــي مختبـــــــرات  ــارف وتجـــــــارف ، عملـــــ ــدها ذوو خبـــــــرة وعلـــــــوم ومعـــــ ــا إال عنـــــــدما تعهـــــ طاقتهـــــ
خارجيــــــة ، وبنــــــوا بيئــــــة  منــــــة مســــــتقرة مــــــن أجــــــل تطــــــوير مــــــواد هــــــذه العبــــــوة وتجربــــــة فعاليتهــــــا 
ــرات عاليــــــة المواصــــــفات ،  ــا الح ي يــــــة م تنــــــزة الخبـــ ــل إلــــــى بيئــــــة عملهـــ ــدرتها ، قبــــــل أن ترســـ وقـــ
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صــــبحت عبــــوة غـــــزة أن خيرهــــا علــــى خيرهــــا ، فــــالتقى المـــــاء علــــى أمــــر قــــد قــــدر، فففاضــــت مــــ
 ذات أثر تدميري يعجب الزراع ويغي  الكافرين .

ــة  ــوة ن يــــ ــواد العبــــ ــرة : وال ي فــــــي أن تكــــــون مــــ ــة المتفجــــ ــه للموجــــ ــابة وســــــ مة التوجيــــ ــة اإلصــــ دقــــ
ــة كبيــــرة ، ولن ــة حتــــى تكــــون ذات أثــــر عــــال  وقــــدرة تدميريــ ــة الطاقــ ــذه وصــــا ية وعاليــ ــد لهــ ــا ال بــ مــ

المـــــواد مـــــن أن توضـــــع فـــــي قوالـــــب وأجســـــام وحـــــواف  ، تحف هـــــا مـــــن أن تفســـــد أو يلحقهـــــا تلـــــف 
ــ   ــدون تلــــ ــواد بــــ ــذه المــــ ــا أن هــــ ــا ، كمــــ ــتزرع فيهــــ ــي ســــ ــعبة التــــ ــة الصــــ ــل البيئيــــ ــر العوامــــ ــن أثــــ مــــ
ــذي يــــــنع س علــــــى  ــ ها وت صــــــقها الـــ ــدها وتزيــــــد مــــــن تماســـ ــواف  والقوالــــــب التـــــي توحــــــد جهـــ الحـــ

ــ   القوالـــــب ســـــتنفجر فـــــي فضـــــاء مفتـــــول غيـــــر محصـــــور ، فتتبـــــدد طاقتهـــــا فاعليتهـــــا ؛ بـــــدون تلـــ
فـــــي كـــــل اتجـــــاه ويقـــــل أثرهـــــا إلـــــى أدنـــــى الحـــــدود ، فـــــ  تســـــمع إال صـــــوتًا عاليـــــًا يصـــــم ايذان ، 
ــر .  ــة تكســ ــماء معاديــ ــخرة صــ ــذكر ، وال صــ ــدو يــ ــر علــــى العــ ــدان ، ال أثــ ــي الواقــــع والميــ ــن فــ ولكــ

انســـــها مــــن أهـــــم العوامــــل التـــــي تســــاعد علـــــى لــــذل  يعــــد حصـــــر المــــادة المتفجـــــرة وتشــــ يلها وتج
ــي  ــادة المتفجــــــرة فــــ ــ يل المــــ ــل علــــــى حصــــــر وتشــــ ــه يجــــــب العمــــ ــة، وعليــــ ــدرتها التدميريــــ ــادة قــــ زيــــ

ــام  ــم  1948الضــــفة الغربيــــة وفلســــطين المحتلــــة عــ ــاتي أكلهــــا وتنفــــذ مهمتهــــا علــــى أفضــــل وأتــ لتــ
 وجه.

ــم ايثـــــار الناتجـــــة  ــا أن مـــــن أهـــ ــدميري لهـــــا: كمـــ ــعاع التـــ ــة القولبـــــة زيـــــادة القطـــــر والشـــ عـــــن عمليـــ
والحصــــر والتشــــ يل للمــــواد المتفجــــرة فــــي العبــــوة؛ مــــا ي هــــر علــــى صــــور زيــــادة القطــــر والشــــعاع 
التــــدميري لهـــــا، فـــــإن كانـــــت العبـــــوة المزروعـــــة فـــــي فضـــــاء مفتـــــول دون تشـــــ يل أو حصـــــر قـــــادرة 
علــــــى أن تحــــــدث أثــــــرًا تــــــدميريًا وصــــــوتًا تنخلــــــع منــــــه القلــــــوف؛ إال أنهــــــا إن حصــــــرت وأعطيــــــت 

ــ ل ال ــغ الشــــ ــيتطاول فيبلــــ ــدميرها ســــ ــعاع تــــ ــيطول وشــــ ــا ســــ ــتزداد وعمرهــــ ــا ســــ ــإن طاقتهــــ مناســــــب فــــ
 مسافات ومديات ما كان ليصل لها لو بقي بدون حصر أو تش يل أوقولبة.

ــة بجغ ــطين المحتلــ ــًا أن فلســ ــد جازمــ ــذه الســــطور يعتقــ ــزة ر إن كاتــــب هــ ـــ غــ ــة ـــ ــة الحاليــ ــا الث ثــ افيتهــ
ــ ـــ لـــ ــين ــــ ــارة عـــــن والضـــــفة الغربيـــــة ومنـــــاطث الثمانيـــــة وأربعـــ ــا عبـــ ــا علـــــى أنهـــ ــم التعامـــــل معهـــ و تـــ

ــد أن يعــــــاد  ــة واحــــــدة بعـــ ــه المحتــــــل دفعـــ ــر فــــــي وجـــ ــا الرئيســــــية أن تنفجـــ ــوات تفجيريــــــة مهمتهـــ عبـــ
ــا  ــتفعل فعلهـــ ــا ســـ ــائي ؛ فإنهـــ ــي والنهـــ ــر الكلـــ ــار التحريـــ ــمن مســـ ــوظيفي ضـــ ــيفها الـــ ــا وتوصـــ ترميمهـــ

ـــ ال ــا ـــ ــا، وأنهــ ــى دفعهــ ــادر علــ ــيس بقــ ــًا لــ ــه أثمانــ ــتجبي منــ ــدو وســ ــي العــ ــاثر فــ ــتولد المــ ـــ ســ ــوات ـــ عبــ
 ثــــارًا تدميريــــة ال يقــــدر المحتــــل علــــى تحمــــل تبعاتهــــا ، ولــــن تكــــون فلســــطين بحاجــــة إلــــى جهــــود 
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ــينا .  ــن أراضــــ ــل مــــ ــنس المحتــــ ــر وكــــ ــة للتحريــــ ــات التعبويــــ ــاركة فــــــي العمليــــ ــرة للمشــــ ــة كبيــــ خارجيــــ
ــمن اســــتراتيجية  ــد ضــ ــدف واحــ ــزامن وعلــــى هــ ــ ل متــ ــوات وبشــ ــذه العبــ ــل هــ ــل تفعيــ ــن أجــ ــذل  ومــ لــ

 بد من ال يام بايتي: عمل واضحة ال

ــاز  ــا ال يمتــ ــا بمــ ــاز كــــل منهــ ــة يمتــ ــوات الث ثــ ــذه العبــ ــوات: هــ ــوة مــــن العبــ ــدرات كــــل عبــ تعريــــف قــ
ــا  ــعف مـ ــن نقـــاط الضـ ــا مـ ــا ولهـ ــا فيهـ ــر، كمـ ــيس ل خـ ــا لـ ــوة مـ ــاط القـ ــن نقـ ــها مـ ــر بـــه، ولبعضـ ايخـ

ــ ــد والمنطــ ــإن العقــ ــذل  فــ ــوات األخــــرى، لــ ــوة العبــ ــاط قــ ــند بنقــ ــم يســ ــو لــ ــتً  لــ ــ ل مقــ ــن أن يشــ ث يم ــ
وتحديــــد الفــــر   العبــــوات،يقتضــــي أن يــــتم البحــــ  فــــي نقــــاط قــــوة وضــــعف كــــل عبــــوة مــــن هــــذه 

ــا كـــــذل  ـــ  والتهديـــــدات لكـــــل منهـــ ــرأـــــ ـــ ليبنـــــ اقـــ ــاحات ــــ ــاحة مـــــن هـــــذه الســـ علـــــى الشـــــيء  يكـــــل ســـ
 مقتضاه، وال تحمل الناس فوي طاقتها فتفقد فرصتها.

 ل والقالـــــب الـــــذي تحديـــــد شـــــ ل كـــــل عبـــــوة مـــــن تلـــــ  العبـــــوات: كمـــــا يجـــــب أن يـــــتم تحـــــدي الشـــــ
ضــــمن مشــــروع واحــــد يعمــــل علــــى تحقيــــث هــــدف واحــــد،  العبــــوات،ســــتتقولب  يــــه كــــل مــــن تلــــ  

تحــــــت من ومــــــة ليــــــادة وســــــيطرة واحــــــدة، لضــــــمان أفضــــــل حصــــــر وأفضــــــل شــــــ ل قــــــادر علــــــى 
ــن  ــرًا مــــ ــد كثيــــ ــاه المطلــــــوف دون أن تفقــــ ــة المتفجــــــرة باالتجــــ ــه العصــــــف االنفجــــــاري والموجــــ توجيــــ

 تحقث غايتها بأقل األك ف وأقصر األزمنة.طاقتها، فتصل إلى مبتغاها و 

ــا أنـــه يجـــب  ــوة مـــن العبـــوات: كمـ ــتنفجر  يـــه كـــل عبـ ــد نـــوع وم ـــان وزمـــان الهـــدف الـــذي سـ تحديـ
ــتقة مـــــــن الهـــــــدف الكلـــــــي  ــداف الجزئيـــــــة المشـــــ ــوات األهـــــ أن تحـــــــدد لكـــــــل عبـــــــوة مـــــــن هـــــــذه العبـــــ

ــاز الهــــدف الكلــــي، ع ،الرئيســــي ــار إنجــ ــالح مســ ــا فــــي صــ ــا ولنجازهــ ــى أن والــــذي يصــــب تح يقهــ لــ
ــر  ــ  تنفجــ ــوي، فــ ــرك التعبــ ــن التحــ ــدف مــ ــل الهــ ــدم أصــ ــا يخــ ــر بمــ ــغيل والتفجيــ ــة التشــ ــدول أزمنــ تجــ
واحـــــدة فـــــي غفلـــــة مـــــن األخـــــرى أو مـــــن غيـــــر تنســـــيث معهـــــا، فتتبـــــدد الجهـــــود وتضـــــيع الطاقـــــة، 
ــل  ـــ بأقــ ــدو ـــ ـــ العــ ــة،  يخــــر  ـــ ــات التفجيــــر الفرديــ ــة امتصــــا  موجــ ــادي فرصــ ــوفر للهــــدف المعــ وتــ

 دية.الخسائر البشرية والما

تــــأمين مــــا يلــــزم مــــن مــــواد ومتطلبــــات تســــاعد فــــي زيــــادة فاعليــــة هــــذه العبــــوات وتجانســــها: فهــــذه 
ــب  ــد ضــــمن قالــ ــم واحــ ــي جســ ــت م فــ ــم تنــ ــا لــ ــد، ومــ ــى هــــدف واحــ ــا أن تعمــــل علــ ــوات يــــراد لهــ العبــ
ــة فـــــي قالـــــب  ــا ولن بـــــدت متقولبـــ ــبة والفاعلـــــة، فإنهـــ ــد بواســـــطة مـــــواد اللصـــــث والـــــدم  المناســـ واحـــ

ــ ــدار توجيـــ ــمن جـــ ــد وضـــ ــقة واحـــ ــر مت صـــ ــة وغيـــ ــر متجانســـ ــميم؛ غيـــ ــي الصـــ ــا فـــ ــد؛ إال أنهـــ ه واحـــ
 الذرات، مما يبدد ما تكتنزه من طاقات.
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تــــأمين بيئــــات  منــــة إلقامــــة مختبــــرات لتطــــوير مــــواد هــــذه العبــــوات بشــــ ل  مــــن ومســــتقر: كمـــــا 
ــوير  ــرات التطــــ ــغلها مختبــــ ــا مــــــن سيشــــ ــيم عليهــــ ــة  منــــــة، ي ــــ ــة إلــــــى بيئــــ ــوات بحاجــــ ــذه العبــــ أن هــــ

ر قــــــدرة هــــــذه العبــــــوات وتزيــــــد فاعليتهــــــا، وتــــــامن لمــــــن سيشــــــغلها بيئــــــة  منــــــة والتحســــــين، لتتطــــــو 
ــًا  ــور واقعــــ ــغل أو المطــــ ــون المشــــ ــحيح دون أن ي ــــ ــاه الصــــ ــا باالتجــــ ــا ويوجههــــ ــتطيع أن يفعلهــــ يســــ
تحــــــت ضــــــغ  البيئــــــة األمنيــــــة التــــــي تجعلــــــه مشــــــو  التفكيــــــر غيــــــر واضــــــح الرؤيــــــة، فتعتســــــف 

فتضــــــيع الجهــــــود وتبــــــدد الطاقــــــات دون جنــــــي القــــــرارات اعتســــــافًا وترتجــــــل اإلجــــــراءات ارتجــــــااًل، 
 الفوائد والثمرات.

كانـــت هـــذه مجموعــــة أفكـــار واجتهـــادات، مــــن وحـــي مـــا شــــاهدناه مـــن فعـــل هــــذه العبـــوات، التــــي 
ثـــــارت فـــــي وجـــــه هـــــذا العـــــدو الغاصـــــب علـــــى غيـــــر ترتيـــــب منهـــــا وال تنســـــيث، فأطـــــارت صـــــواف 

جهنـــــا مـــــا تكتنـــــزه هـــــذه العبـــــوات العـــــدو وشوشـــــت قدراتـــــه وشـــــت تها، فمـــــا بالنـــــا إن نســـــقنا ورتبنـــــا وو 
ــ   ــرؤى والخطـــ ــن الـــ ــترك مـــ ــى المشـــ ــاء علـــ ــدو، بنـــ ــل العـــ ــز ثقـــ ــاه مركـــ ــات باتجـــ ــدرات وطاقـــ ــن قـــ مـــ
واإلجــــــراءات؟ ال جــــــرم أن العــــــدو فــــــي مثــــــل هــــــذا الموقــــــف لــــــن يقــــــدر علــــــى التعامــــــل مــــــع هــــــذه 

 العبوات وما تكتنز من طاقات.

  

 ن تتوقف اآلن يجب أو ..  وعبثية أكثر عمليات "إسرائيل" فشاًل  "حراس األسوار"؛

 الوف بن/ رئيس تحرير هآرتس

كشــــــفت عمليــــــة يحــــــارس االســـــــواري عــــــن سلســــــلة مــــــن اإلخفاقـــــــات فــــــي اســــــتعدادات وتقـــــــديرات 
الجــــي  وعملــــه وفــــي ليــــادة الح ومــــة المشوشــــة والعــــاجزة. بــــدال مــــن تضــــييع الوقــــت فــــي البحــــ  

 عن يصورة النصري، على نتنياهو الموافقة على وقف فوري إلط ي النار.

يومهــــا التاســــع تــــم تصــــوير عمليــــة يحــــارس االســــواري فــــي غــــزة علــــى أنهــــا أكثــــر الحــــروف فــــي 
اإلســــرائيلية فشــــً  وغيــــر ضــــرورية، حتــــى فــــي المنافســــة الشــــديدة فــــي دوري أبطــــال حــــرف لبنــــان 

ــا نشــــــهد  الثانيــــــة والعمليــــــات الرصــــــا  المصــــــبوف، والجــــــرف وعمــــــود الســــــحاف فــــــي غــــــزة. إننــــ
ــًيا خطيــــًرا، كشــــف ــً  عســــ رًيا وسياســ ــتعدادات وتقــــديرات  فشــ ــور فــــي اســ النقــــاف عــــن أوجــــه قصــ

ــعي  ــي الســـ ــت فـــ ــييع الوقـــ ــن تضـــ ــداًل مـــ ــاجزة. بـــ ــة والعـــ ــة المشوشـــ ــادة ح وميـــ ــه، وليـــ ــي  وعملـــ الجـــ
ــل  ــزة وتعطيـــ ــدمار فـــــي غـــ ــل والـــ ــبب فـــــي القتـــ ــري، والتســـ ــورة النصـــ ــل يصـــ ــن أجـــ ــدي مـــ ــر المجـــ غيـــ
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ــاهو أن يتوقـــــف  ــامين نتنيـــ ــوزراء بنيـــ ــيس الـــ ــى رئـــ ــرائيلي، يجـــــب علـــ ــي يإســـ ــاة فـــ ــث الحيـــ اين ويوافـــ
علــــى وقــــف إطــــ ي النــــار ويأمــــل أن يــــتم اســــتيعاف الفشــــل بســــرعة فــــي الــــرأي العــــام مثــــل كارثــــة 

 ميرون.

 :هذه هي المشاكل الرئيسية التي تم اكتشافها في االستعدادات للحرب وسيرها

ا إســـــرائيل تفاجـــــأت  ■ ــً القتاليـــــة، وهـــــو مـــــا  وقـــــدرتها جرأتهـــــا المبـــــادرة، إلـــــى حمـــــاس بمبـــــادرة تمامـــ
 أظهرته بإط ي  الف الصواري  على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية.

ــام تركــــز الماضــــي، العقــــد  مــــدار علــــى ■ ي الحــــروف  بــــين المعركــــةي علــــى األمنــــيي إســــرائيلي اهتمــ
 يجــــــب  ثانويــــــة ســــــاحة أنهــــــا علــــــى غــــــزة إلــــــى ُين ــــــر كــــــان. إيــــــران ضــــــد  والصــــــراع الشــــــمال فــــــي

ــا ــة فــــي احتواؤهــ ــ مــــن مجموعــ ــادية الوســ ــرائيلي  -ائل االقتصــ ــدعم إســ تمويــــل حمــــاس مــــن قطــــر بــ
وتخليــــــف معــــــين للحصــــــار مثــــــل إدخــــــال مــــــواد البنــــــاء؛ وفــــــي اســــــتثمارات كبيــــــرة  ومبــــــررة( فــــــي 
ــزة،  ــدود غــــ ــى حــــ ــدار تحــــــت األرض علــــ ــة والجــــ ــة الحديديــــ ــها ال بــــ ــى رأســــ ــة، وعلــــ ــائل الحمايــــ وســــ

ــ ــل األضـــ ــة وتقليـــ ــات البريـــ ــاط االقتحامـــ ــي إحبـــ ــها فـــ ــت نفســـ ــي أثبتـــ ــة والتـــ ــت بالجبهـــ ــي لحقـــ رار التـــ
 الداخلية.

ــد  ــام الوحيــ ــان االهتمــ ــعيفة، وكــ ــة وضــ ــا معزولــ ــيء، لكنهــ ــار ســ ــا جــ ــى أنهــ ــاس علــ ــى حمــ ــر إلــ ُين ــ
الــــذي أثارتــــه فــــي الــــرأي العــــام اإلســــرائيلي هــــو النقــــا  الــــدوري حــــول عــــودة األســــرى المــــدنيين 

ــا وجثــــ  الجنــــود. بقــــدر مــــا هــــو معــــروف، لــــم يحــــذر أي مــــن يالم ي مــــيني مــــن أن حمــــاس ي م نهــ
ــى رأس  ــوف علـــ ــه، والوقـــ ــرائيلي إليـــ ــا يإســـ ــذي دفعتهـــ ــن القفـــــص الـــ ــتخلص مـــ ــئيل، أن تـــ ــد ضـــ بجهـــ
ــاهو  ــة نتنيـــ ــقاي بـــــين ح ومـــ ــة عـــــن األقصـــــى، وتكثيـــــف الشـــ ــفتها مدافعـــ النضـــــال الفلســـــطيني بصـــ

 واإلدارة األمري ية الجديدة لجو بايدن.

قـــــدراتها، و  سحمـــــا نوايـــــا تجاهـــــل فـــــي المتمثـــــل اإلســـــتراتيجي المخـــــابرات  فشـــــل رعايـــــة وتحـــــت  ■
نشــــأ فشــــل اســــتخباراتي تكتي ــــي: لــــم يقــــم الجــــي  اإلســــرائيلي بجمــــع أهــــداف نوعيــــة كا يــــة فـــــي 
غـــــــزة، والتـــــــي مـــــــن شـــــــأنها أن تقضـــــــي علـــــــى دافـــــــع حمـــــــاس وقـــــــدرتها علـــــــى مهاجمـــــــة الجبهـــــــة 

 الداخلية اإلسرائيلية.

ــل  ــاس العمـــ ــى حمـــ ــيتعين علـــ ــي ســـ ــداف التـــ ــد مـــــن األهـــ ــل العديـــ ــو بالفعـــ ــ ل الجـــ ــاف ســـ ــد أصـــ لقـــ
ــ ــى إعـــ ــي  اإلســــــرائيليي علـــ ــليح يالجـــ ــران ولتســـ ــذا ال ي فـــــي. وســـــاعات الطيـــ ــن هـــ ادة تأهيلهـــــا، لكـــ
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ــا  ــا حمـــــاس. وكمـــ ــي تقـــــوم بتطويرهـــ ــل عمليـــــات الحفـــــر والصـــــواري  التـــ ــه مثـــ ــادي مثلـــ ثمـــــن اقتصـــ
ربح  كتــــــب الجنــــــرال يســــــرائيل تــــــال ذات مــــــرة: يعنــــــدما ُتســــــتمد اإلســــــتراتيجية مــــــن التكتي ــــــات، تــــــُ

 ي.الحروف المعارك وتخسر 

للمـــــرء أن يغـــــذي الجمهـــــور فـــــي كـــــل بيـــــان صـــــحفي بالحـــــدي  الك مـــــي عـــــن يالضـــــربات يم ـــــن 
ــاد اإلســــــ مي  ــار الــــــذي قتــــــل ضــــــاب  الجهــــ  -المالمــــــة التــــــي وجهناهــــــا لحمــــــاسي، ولبــــــراز الطيــــ
ــ ني  ــد مبنـــــى ســـ ــليح دقيـــــث ضـــ ــة متطـــــورة ذات تســـ ــائرة مقاتلـــ  -نا يـــــ  عـــــن ع مـــــات القـــــوة لطـــ

كـــــل هـــــذه الطبقـــــات مـــــن الم يـــــا  ال  ،كنســـــخة جديـــــدة مـــــن يهـــــودا م ـــــابي ومئيـــــر هـــــار تســـــيون 
ــة  ــل حركـــ ــة شـــ ــن كيليـــ ــرة عـــ ــرائيليي أي فكـــ ــي  اإلســـ ــدى يالجـــ ــيس لـــ ــة: لـــ ــاء الح يقـــ ــتطيع إخفـــ تســـ
ــة  ــدرة العملياتيـــ ــر القـــ ــي قصـــــف م ثـــــف أظهـــ ــاي فـــ ــار األنفـــ ــه، وانهيـــ ــاد توازنـــ ــاس ولفســـ جـــــي  حمـــ

 االستراتيجية، دون اإلضرار فعلًيا بقدرات العدو القتالية.

ــي األنفــــــاي  300أو حتــــــى  200افتــــــرض أن مائــــــة أو  ــاس قتلــــــوا فــــ فهــــــل  -مــــــن مقــــــاتلي حمــــ
ــى  ــواري  علــ ــى إطــــ ي الصــ ــدرتها علــ ــادة؟ قــ ــيطرة وال يــ ــا للســ ــا؟ ن امهــ ــق  ن امهــ ــ  سيســ ــان ذلــ كــ
يإســــرائيلي؟ يتجلــــى فقــــدان المشــــورة العســــ رية فــــي النســــبة المتزايــــدة مــــن المــــدنيين القتلــــى مقارنــــة 

وهــــــي ع مــــــة واضــــــحة ومثبتــــــة  -ر العمليــــــة بالمقــــــاتلين فــــــي الجانــــــب الفلســــــطيني مــــــع اســــــتمرا
 على إط ي النار على أهداف عرضية وغير مهمة.

ــد  ■ ــام بعـــ ــا عـــ ــاد  الكورونـــ ــور اعتـــ ــرائيلي الجمهـــ ــدارس إغـــــ ي اإلســـ ــوارع المـــ ــة والشـــ ــاء الخاليـــ  وبقـــ
ــلول المطـــــــار ــام القلـــــــث يتركـــــــز. مشـــــ ــن العـــــ ــاي  انهيـــــــار مـــــ ــين التعـــــ ــود  العـــــــرف  بـــــ  داخـــــــل واليهـــــ

ــرائيلي ــيس ،يإســ ــى ولــ ــراع علــ ــي  ا الصــ ــيمة بنســ ــراًرا جســ ــاس أضــ ــع ذلــــ ، ألحقــــت حمــ ــارجي. مــ لخــ
الحيــــــاة مــــــن تــــــل أبيــــــب إلــــــى الجنــــــوف، وال يبــــــدو أن الجــــــي  اإلســــــرائيلي قــــــادر علــــــى منــــــع أو 

 إيقاف هذا حتى بعد أسبوع ونصف من تبادل إط ي النار.

 كقـــــــوات  مهمـــــــل دور الـــــــى ليتـــــــدهوري اإلســـــــرائيلي للجـــــــي ي البريـــــــة القـــــــوات  دور تحـــــــول لقـــــــد  ■
ــا فــــي إربــــاك العــــدو واســــتدراجه إلــــى فــــ  الضــــربات الجويــــة. وحتــــى  للخــــداع، التــــي تتمثــــل مهمتهــ

فــــــي هــــــذا لــــــم تــــــنجح، ولــــــم يــــــتم االيقــــــاع بمقــــــاتلي حمــــــاس بشــــــ ل جمــــــاعي فــــــي األنفــــــاي التــــــي 
 تعرضت للقصف.

ــد  ــزة. ال يوجــ ــاع غــ ــائر فــــي قطــ ــددة الخســ ــة متعــ ــي عمليــــة بريــ ــى فــ ــد حتــ ــر أحــ ــد أال يفكــ ــن الجيــ مــ
ــرا ــولي هــــدف يإلســ ـــ يدخــ ــوات لــ ــاك حتــــى دعــ ــذه المــــرة ليســــت هنــ ــذا العمــــل، وهــ ئيلي يبــــرر مثــــل هــ
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و يوتـــــــدميري وغـــــــزو غـــــــزة، حتـــــــى فـــــــي أقصـــــــى يمـــــــين الخريطـــــــة السياســـــــية. ومـــــــع ذلـــــــ ، فـــــــإن 
ــدان،  ــدخول إلـــــى الميـــ ــى الـــ ــر قـــــادر حتـــــى علـــ ــب مـــــن أن الجـــــي  غيـــ ــى القلـــ ــلل إلـــ ــوف يتســـ الخـــ

 وليس جاهًزا للقتال.

حتيـــــاط يتســـــحاي بريـــــ ، أشـــــد منتقـــــدي اال فـــــي لجنـــــرالا غضـــــب  نبـــــوءات  إلـــــى العـــــودة يجـــــدر ■
ــة  ــن أن الحــــــرف القادمــــ ــراًرا مــــ ــراًرا وتكــــ ــذر مــــ ــذي حــــ ــرة، والــــ ــنوات األخيــــ ــي الســــ ــي  فــــ ــادة الجــــ ليــــ
ــواري   ــات  الف الصـــ ــى هجمـــ ــديها رد علـــ ــيس لـــ ــرائيل لـــ ــة، أن إســـ ــة الداخليـــ ــي الجبهـــ ــتخاض فـــ ســـ

ــت ــال. أشــــار بريــــ  إلــــى حــــرف مســ ــادرة علــــى القتــ ــة غيــــر قــ ــع حــــزف هللا، وأن القــــوات البريــ قبلية مــ
الــــذي قــــوة نيرانــــه أقــــوى ب ثيــــر مــــن قــــوة حمــــاس، لكــــن المواجهــــة الحاليــــة يجــــب أن تبــــدو وكأنهــــا 
ــة  ــة الحديديــــ ــت ال بــــ ــدة. اعترضــــ ــت جيــــ ــة ليســــ ــار الح يقــــــي، والنتيجــــ ــل االختبــــ ــة قبــــ منــــــاورة رطبــــ
الغالبيــــــة الع مــــــى مــــــن الصــــــواري  وأنقــــــذت العديــــــد مــــــن األروال، لكنهــــــا وجــــــدت صــــــعوبة فــــــي 

 قذائف المركزة التي أغرقت ن ام الدفاع اإلسرائيلي.تحمل ال

ــق ن  ــبحت عســ ــار. أصــ ــن النــ ــدر مــ ــذا القــ ــل بهــ ــن قبــ ــرر مــ ــم تتضــ ــرائيلية لــ ــة اإلســ ــة الداخليــ الجبهــ
مدينـــــة أشـــــبال، وُهجـــــرت المنـــــازل غيـــــر المحميـــــة. وكـــــل هـــــذا يتضـــــاءل أمـــــام قـــــدرات حـــــزف هللا 

 القتالية.

ــا ــئيلة، يحســـــــن نتنيـــــ ــازات الضـــــ ــذه اإلنجـــــ ــة هـــــ هو أن يتوقـــــــف اين، ال جـــــــدوى مـــــــن فـــــــي مواجهـــــ
مـــــن  ،االســـــتمرار فـــــي ضـــــرف الشـــــري  الرملـــــي لغـــــزة ولغـــــ ي الحيـــــاة فـــــي جنـــــوف ووســـــ  الـــــب د 

 المحتمل أن ينت ر تعديل الجي  ظهور ليادة أخرى في إسرائيل.

 

استجابة  بحظي اإلضراب في المجتمع العربي في "إسرائيل" والضفة الغربية والقدس  
 عالية 

وجـــاكي خـــوري، وهـــاجر شـــيزاف، ويانيـــل جبـــارين، وديـــا الحـــاج يحيـــى، وبـــادي نيـــر حســـون، 
 آمون/ هآرتس

أغلــــث نشــــطاء عــــرف الشــــوارع الرئيســــية فــــي التجمعــــات لمنــــع الســــ ان مــــن الــــذهاف إلــــى العمــــل. 
ــيرات  ــع حــــــدوث مســــ ــام والتن يــــــف. ومــــــن المتوقــــ ــال فــــــي شــــــركات النقــــــل العــــ ــم تســــــجيل أعطــــ تــــ

 ال هراحتجاجية في جميع أنحاء الب د بعد 
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ــة، حيــــ   ــتجابة عاليــ ــي اســ ــع العربــ ــوم  الث ثــــاء( فــــي المجتمــ ــدث اليــ ــذي يحــ ــراف الــ ــي اإلضــ ح ــ
ــفة  ــرائيلي والضــــ ــات العربيــــــة فــــــي يإســــ ــة الع مــــــى مــــــن المحــــــ ت فــــــي التجمعــــ ــتح الغالبيــــ لــــــم تفــــ
ــراف  ــم الطـــــ ف إلـــــى المـــــدارس. يـــــن م اإلضـــ ــم يصـــــل مع ـــ ــبال، ولـــ ــذا الصـــ الغربيـــــة والقـــــدس هـــ

عــــة للجمهــــور العربــــي فــــي يإســــرائيلي احتجاجــــا علــــى العمليــــة فــــي الــــذي أعلنــــت عنــــه لجنــــة المتاب
ــىي،  ــجد األقصــــ ــرال والمســــ ــي  جــــ ــدس والشــــ ــطينيين فــــــي القــــ ــى الفلســــ ــداء علــــ ــزة ياالعتــــ ــاع غــــ قطــــ
ــا .  ــ ل خـــ ــة بشـــ ــدن المختلطـــ ــة والمـــ ــي عامـــ ــور العربـــ ــى الجمهـــ ــداء علـــ ــى ياالعتـــ ــا علـــ واحتجاجـــ

ــن المتوقــــــع أن تشــــــهد بعــــــد ال هــــــر م ــــــاهرات ومســــــيرات احتجاجيــــــة فــــــ ي عــــــدة مراكــــــز فــــــي ومـــ
 الب د.

ــارير  ــير التقـــ ــام، تشـــ ــراف عـــ ــن إضـــ ــ ن عـــ ــا اإلعـــ ــم فيهـــ ــي تـــ ــابقة التـــ ــاالت الســـ ــس الحـــ ــى ع ـــ علـــ
ــليات  ــن أن المستشــ ــرغم مــ ــى الــ ــًدا. علــ ــة جــ ــت عاليــ ــتجابة كانــ ــى أن االســ ــرة إلــ ــذه المــ ــة هــ الميدانيــ
ــناعية فــــــي  ــاطث الصــــ ــي المنــــ ــاد، وفــــ ــل كالمعتــــ ــأتون للعمــــ ــرف يــــ ــال العــــ ــم العمــــ ــأن مع ــــ ــد بــــ تفيــــ

ــتو  ــدس، حيــــ  المســ ــة القــ ــت بلديــ ــراف وكــــذل  فعلــ ــى اإلضــ طنات كــــان هنــــاك رد فعــــل جزئــــي علــ
 ورد أن بع  العمال الفلسطينيين يتغيبون عن العمل.

ــطاء بــــــإغ ي  ــرائيلي وأحيــــــاء القــــــدس، قــــــام النشــــ ــفة الغربيــــــة يولســــ ــدن الضــــ ــد مــــــن مــــ فــــــي العديــــ
ال مــــــن القــــــدوم الشــــــوارع الرئيســــــية بعربــــــات القمامــــــة ولطــــــارات الســــــيارات المشــــــتعلة لمنــــــع العمــــــ

ــيم  ــديا ومخـــ ــين أمـــــور أخـــــرى، تـــــم إغـــــ ي الطـــــري الرئيســـــية فـــــي قلنـــ ــذا، مـــــن بـــ إلـــــى العمـــــل وه ـــ
 وأماكن أخرى. كما تم قطع الطري في الطيرة والطيبة وشفرعم. والعيساويةشعفاط 

ــال العــــرف للحضــــور إلــــى العمــــل ــود أمــــس علــــى العمــ ــد ضــــغ  أربــــاف العمــــل اليهــ فــــي  ،هــــذا وقــ
لتواصــــل االجتمــــاعي، ســــمع صــــاحب عمــــل يهــــودي مــــن شــــركة فــــي تســــجيل ُنشــــر علــــى مواقــــع ا

ــاك  ــا انتهــ ــة إنهــ ــوى العماليــ ــة القــ ــوم. وقالــــت من مــ ــيتغيب اليــ ــل أي موظــــف ســ ــدد بفصــ ــدس يهــ القــ
ــي   ــر بنســـ ــار وتضـــ ــعل النـــ ــريحات يتشـــ ــذه التصـــ ــل هـــ ــى أن مثـــ ــراف، مشـــــيرة إلـــ ــي اإلضـــ ــث فـــ للحـــ

 الحياة المشترك ومصدر رزي العمال خوفا على حياتهمي

 ،ضــــراف، ظهــــرت اضــــطرابات فــــي النقــــل العــــام وقطاعــــات أخــــرى مــــن االقتصــــاد فــــي أعقــــاف اإل
ــوالي  30قـــــدرت من مـــــة شـــــركات التن يـــــف أن حـــــوالي  ألـــــف عامـــــل ن افـــــة عربـــــي يشـــــ لون حـــ

 ٪ من قوة العمل لم يأتوا للعمل.30
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 "الجيش االسرائيلي" ليس لديه صورة نصر، ال تقلق، شارون غال سُيقدمها 

 يسمين ليفي/ هآرتس

ــحفيين مـــــن  األهـــــداف الواضـــــحة للجـــــي  الحفـــــا  علـــــى ســـــمعته، ولكـــــن لـــــيس مـــــن واجـــــب الصـــ
 اإلشادة بالعملية الفاشلة في غزة.

ــو بايــــــدن إلــــــى أن  ــامن مــــــن القتــــــال فـــــي غــــــزة، أشــــــار رئـــــيس البيــــــت األبــــــي  جـــ فـــــي اليــــــوم الثـــ
ــال، وأن الوقــــــت ينفــــــد وأن يالجــــــي  اإلســــــرائيليي يتعــــــرض للضــــــغ   اللح ــــــة تقتــــــرف لطــــــي القتــــ

ــو  ــل صــ ــن أجــ ــر مــ ــحة للنصــ ــم  -رة واضــ ــدري كــ ــن يــ ــا مــ ــالي، بينمــ ــة التــ ــى العمليــ ــل حتــ ــى األقــ علــ
ا للمعلومــــــات الهزيلــــــة للمتحــــــدث ايلــــــي باســــــم الجــــــي  اإلســــــرائيلي هيــــــدي  عــــــدد الســــــنوات. وفقــــــً

ــاس ــة لحمـــ ــة الثقيلـــ ــة المدفعيـــ ــوي ية لمحاربـــ ــذخيرة التســـ ــه الـــ ــيس لديـــ ــان، لـــ ــ يقتين  ،زيلبرمـــ زو  الشـــ
ــد الل ــي  حديــ ــوذجيتين جيجــــي وبــ ــة النمــ ــن مائــ ــر مــ ــى أكثــ ــطينيين إلــ ــوات الفلســ ــدثان بأصــ ــان تتحــ تــ

رام: ينحــــــاول شــــــرل سياســــــة الجــــــي  اإلســــــرائيلي مــــــن الصــــــعب أن جمليــــــون متــــــابع علــــــى انســــــت
 نوضح لهم أنهم ال يفهمون ذل . من الصعب شرل ذل  للعالم ي.

تــــم التعــــرف علــــى محنــــة يالجــــي  اإلســــرائيليي فــــي قطــــاع الــــوعي بشــــ ل جيــــد فــــي اســــتوديوهات 
ار وتـــــــم تجنيـــــــد الصــــــــحفيين لتقـــــــديم يصـــــــورة انتصـــــــاري، إن لــــــــم تكـــــــن صـــــــور يالجــــــــي  األخبـــــــ

 اإلسرائيلي ولسرائيلي.

. إذا كـــــان مصـــــطلح ياإلنجـــــازاتي يتـــــردد بقـــــوة كا يـــــة فـــــي 2،فعلـــــى األقـــــل مـــــن شـــــركة األخبـــــار 
رؤوســــنا، فســــوف نشــــعر وكأننــــا شــــعرنا بتحريــــر القــــدس فــــي حــــرف الســــت ايــــام. وه ــــذا، مباشــــرة 

مـــــن  38000تقريـــــرا عـــــن الـــــدمار الهائـــــل فـــــي غـــــزة، والـــــذي بموجبـــــه فقـــــد  12بعـــــد بـــــ  أخبـــــار 
ســـــ ان غـــــزة منـــــازلهم، كســـــر دانـــــي كوشـــــميرو الصـــــمت المـــــدوي ونقـــــل الموضـــــوع علـــــى الفـــــور، 

ــدواي، و  ــذين ُأبيــ ــار المســــاولين الــ ــى كبــ ــاً أيلننتقــــل إلــ ــزال قائمــ ــو ال يــ ــاد حمــ ــة وهــ ــ   ،بالمهمــ ــع ذلــ ومــ
ــة مـــــع الصـــــورة المروعـــــة لرجـــــل يصـــــر  فـــــي فلـــــيس مـــــن الـــــوطني تـــــرك المشـــــاهدين لفتـــــرة  طويلـــ

 غزة من تحت األنقاض يهذه دار األيتام  كلنا أيتام ي

غاضـــــب مـــــن أن وســـــائل اإلعـــــ م ال ترفـــــع  13فـــــي هـــــذه األثنـــــاء، شـــــارون غـــــال فـــــي األخبـــــار 
ا كمــــا لــــو كــــان علــــى األقــــل قائــــد ســــرف فــــي  التحيــــة بمــــا ي فــــي للجــــي  اإلســــرائيلي، جــــال جالســــً

 االحتياط.
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ــد  ــد ال يريــ ــد لــــيس النقــ ــل، وبالتأكيــ ــة األمــ ــًرا  ،غــــال أن يســــمع خيبــ ــفته يخبيــ ــس بصــ ــ  يجلــ ــد ذلــ بعــ
ا بوقــــف إطــــ ي النــــار  يحتــــى لــــو  ــً فــــي السياســــة األمري يــــةي، ويح ــــم بثقــــة أن بايــــدن لــــيس مهتمــ

ا،لــــم يــــدعم  فهــــو يفعــــل فــــي أفعالــــهي( وبعــــد ذلــــ  علــــى خبرتــــه فــــي صــــفقات مشــــتريات وزارة  علنــــً
 الرئيس بالموافقة الرئاسية. يصر على رب  موافقة الدفاع،

إنجــــازات الجــــي  اإلســـــرائيلي  ،كمــــا هــــو الحــــال فــــي الميــــدان، فــــإنهم ينتصــــرون فــــي االســــتوديو
ــون  ــد بعيـــ ــن دافيـــ ــا ألـــــون بـــ ــخمة، التـــــي ذكرهـــ ــا الضـــ ــى الب زمـــ ــة علـــ ــومات واثقـــ تتكشـــــف فـــــي رســـ

تريـــــدي إســـــرائيلي االســـــتمرار فـــــي   لقـــــد أصـــــاف الجـــــي  اإلســـــرائيلي شـــــب ة األنفـــــاي ... متكلئـــــة،ي
 ي.حماس في البداية شعرت باالنتصار واليوم تشعر بالخسارة  ،تدمير البنية التحتية

ــن  ــن لـــــيس مـــ ــمعته، ولكـــ ــا  علـــــى ســـ ــو الحفـــ ــرائيليي هـــ ــي  اإلســـ ــداف الواضـــــحة يللجـــ ــد األهـــ أحـــ
ا أن صـــــــــورة االنتصـــــــــار  ــً واجـــــــــب الصـــــــــحفيين اإلشـــــــــادة بالعمليـــــــــة. أدرك الكثيـــــــــر مـــــــــنهم أيضـــــــ

 الرئيسية في هذه األيام ستكون صورة بنيامين نتنياهو في إحباط تغيير الح ومة.

 أنهوا الحملة -خذ في النفاد  رسالة بايدن إلى "إسرائيل": رصيدكم آ

 في اليوم األخير حدث تغيير في الرسائل التي تتلقاها يإسرائيلي من اإلدارة األمري ية.

ــا  ا إلنهـــــاء العمليـــــة ومـــ ــً ــًدا نهائيـــ يقـــــول المســـــاولون اإلســـــرائيليون إن األمـــــري يين لـــــم يحـــــددوا موعـــ
ــن الـــنف ــي لحـــث يإســـرائيلي فـــي الـــدفاع عـ ــوا يعربـــون عـــن دعمهـــم العلنـ س، لكـــن فـــي محادثـــات زالـ

 مغلقة أوضحوا للح ومة في الكيان أنهم يريدون إنهاء العملية في المستقبل القريب.

بــــــاراك رافيــــــد مراســــــل واال نيــــــوز قــــــال: فــــــي اليــــــوم األخيــــــر، حــــــدث تغييــــــر فــــــي الرســــــائل التــــــي 
ــة ــرائيلي مــــــــن اإلدارة األمري يــــــ ــا يإســــــ ــح بشــــــــأن  ،تتلقاهــــــ ــريحات أوضــــــ ــمل اين تصــــــ ــي تشــــــ والتــــــ

يقـــــــول المســـــــاولون اإلســـــــرائيليون إن  ،متابعـــــــة إنهـــــــاء العمليـــــــة فـــــــي قطـــــــاع غـــــــزةالحاجـــــــة إلـــــــى 
ــون عــــن دعمهــــم  ــا زالــــوا يعربــ ــاء العمليــــة ومــ ا واضــــًحا إلنهــ ــً ــددوا موعــــًدا نهائيــ ــري يين لــــم يحــ األمــ
العلنــــي لحــــث يإســــرائيلي فــــي الــــدفاع عــــن الــــنفس، لكــــن فــــي محادثــــات مغلقــــة أوضــــحوا للح ومــــة 

 تنتهي العملية في االيام القادمة.في الكيان أنهم يريدون أن 

ا واســــــًعا يإلســــــرائيلي. وقالــــــت مصــــــادر أمري يــــــة  منــــــذ بدايــــــة العمليــــــة، قــــــدمت إدارة بايــــــدن دعمــــــً
قريبــــة مــــن اإلدارة إن التوجيـــــه جــــاء مــــن الـــــرئيس بايــــدن شخصــــًيا، علـــــى الــــرغم مــــن ح يقـــــة أن 

ــً  ــذ موقفــــ ــدة يجــــــب أن تتخــــ ــدون أن الواليــــــات المتحــــ ــاريه يعتقــــ ــن مستشــــ ــد مــــ ــاًدا العديــــ ــر انتقــــ ا أكثــــ
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تجــــــاه يإســــــرائيلي. بتوجيـــــــه مــــــن بايـــــــدن، منعــــــت الواليــــــات المتحـــــــدة ثــــــ ث مـــــــرات نشــــــر بيـــــــان 
 لمجلس األمن الدولي يدعو إلى وقف إط ي النار منذ بداية العملية.

كانــــت النقطــــة التــــي بــــدأ منهــــا االتجــــاه يتغيــــر هــــي قصــــف المبنــــى فــــي غــــزة حيــــ  كانــــت توجــــد 
 عالم أسوشيتد برس، يوم السبت الماضي.م اتب أكبر وكالة أنباء في ال

ــاع  ــة شــــمال قطــ ــارة جويــ ــال فــــي غــ ــة أطفــ ــان وثمانيــ ــة، استشــــهدت امرأتــ ــاعات قليلــ وقبــــل ذلــــ  بســ
ــة  ،غــــزة ــرة الثانيــ ــاهو للمــ ــامين نتنيــ ــوزراء بنيــ ــرئيس الــ ــال بــ ــى االتصــ ــدن إلــ ــادثين بايــ ــ  الحــ ــع كــ دفــ

ــالة  ــرة كانـــــت الرســـ ــذه المـــ ــن هـــ ــة، لكـــ ــدء العمليـــ ــذ بـــ ــي ا -منـــ ــل فـــ ــى األقـــ ــة علـــ ــة المغلقـــ  -لمحادثـــ
 أكثر أهمية وكانت مليئة باالنتقاد.

مــــــن الــــــدول األوروبيــــــة  -منــــــذ يــــــوم الســــــبت، كانــــــت هنــــــاك ضــــــغوط شــــــديدة علــــــى إدارة بايــــــدن 
 لمطالبة يإسرائيلي بوقف العملية في غزة. -والعالم العربي 

ثـــــة بـــــين يـــــوم االثنـــــين، فـــــي الم المـــــة الهاتليـــــة الثالثـــــة بـــــين بايـــــدن ونتنيـــــاهو، وكـــــذل  فـــــي محاد 
وزيــــر الخارجيـــــة أنطــــوني بليـــــنكن ووزيــــر الخارجيـــــة غــــابي أشـــــ نازي، كانــــت الرســـــالة األمري يـــــة 
أن اإلدارة تواجـــــــه صـــــــعوبة فـــــــي االســـــــتمرار فـــــــي صـــــــد الضـــــــغوط الخارجيـــــــة والداخليـــــــة، وقـــــــال 

ــ ــرائيلي كبيـــ ــاول إســـ ــل  رمســـ ــى ت كـــ ــادي إلـــ ــر يـــ ــوم يمـــ ــل يـــ ــي أن كـــ ــة هـــ ــالة األمري يـــ ــت الرســـ كانـــ
يم ـــــن أن يقـــــدموه، لـــــذل  يجـــــب علـــــى نتنيـــــاهو أن يســـــعى إلـــــى نهايـــــة المزيـــــد مـــــن الـــــدعم الـــــذي 

 الحملة.

 بل يتخلى عنهم في الميدان  - لم يعد "الجيش اإلسرائيلي" ُيطالب بأبنائه 

 سيمحا جولدن والد الجندي األسير في قطاع غزة هدار جولدن/ 12القناة  

ــي   ــد تحطمــــت رول يالجــ ــع، لقــ ــن تبيــــي  الوضــ ــن المم ــ ــد مــ ــم يعــ ــه ال لــ ــة بأنــ ــرائيليي القائلــ اإلســ
 يم ن ترك جرحى في ساحة المعركة وتم محوها بالكامل.

ــر  ــن العمــ ــالغون مــ ــال البــ ــول األطفــ ــة  18يقــ ــدات القتاليــ ــى الوحــ ا إلــ ــً ــمون قريبــ ــذين سينضــ ا الــ ــً عامــ
 بصوت واضح: يإذا قتلت فلن يعيدوني، ولذا أصبت فلن يعالجونيي •

رئــــــة لنتنيــــــاهو وغــــــانتس وكوخــــــافي: يتقولــــــون ان والــــــد المــــــ زم هــــــدار غولــــــدين فــــــي م المــــــة طا
 ذل  مستحيل؟ افعلوا المستحيل.
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يإننــــي ســــأتجند فــــي تمــــوز  يوليــــو(، وأنــــا أعلــــم اليــــوم أنــــه إذا ُجرحــــت أو قتلــــت فــــي معركــــة، فلــــن 
ي ـــــون هنـــــاك مـــــن يعيـــــدني. ن ـــــًرا ألنهـــــم لـــــم يحضـــــروا هـــــدار، فأنـــــا أعلـــــم اليـــــوم أنـــــه إذا تأذيـــــت 

 وزارة الحرف حتى يتم نوا من االعتناء بي ي. وعدت سأضطر إلى حري نفسي في

ــاس شـــبه دقيـــث مـــن رجـــل فـــي قســـم االســـتيعاف زرتـــه هـــذا األســـبوع، فـــي اليـــوم الـــذي بـــدأت  اقتبـ
 12 يه عملية يحارس االسواري تروي اي ما ديان من القناة 

هــــــذه دعــــــوة طارئــــــة لــــــرئيس األركــــــان أ يــــــف كوخــــــافي، هــــــذا بيــــــان يجــــــب أن يحــــــرم مــــــن النــــــوم 
 يًدا عن أعين رئيس قسم القوى البشرية، يانيف أسور.ويب يه بع

ــي   ــدي فــــــي يالجــــ ــامد، يعــــــرف كــــــل جنــــ ــة الجــــــرف الصــــ ــنوات مــــــن عمليــــ ــبع ســــ ــد ســــ اليــــــوم، بعــــ
ــة،  ــاباته خـــــ ل المعركـــ ــد إصـــ ــن الجرحـــــى وال يعيـــ ــى عـــ ــرائيليي يتخلـــ ــي  اإلســـ ــرائيل أن يالجـــ اإلســـ

يهــــــتم بعــــــودتهم بينمــــــا  بنــــــاء، والرجــــــاع األإوال يطــــــالبهم خــــــ ل اتفاليــــــات وقــــــف إطــــــ ي النــــــار ب
 يقدم حلواًل يإنسانيةي لهاالء الغزيين الذين خطفوهم وقتلوهم واحتجزوهم.

 

 هــــذا هــــو الوضــــع مــــن المســــتحيل تبييضــــه، اســــألوا مقــــاتلي جــــوالني الــــذين فقــــدوا الرقيــــب شــــاؤول
ــل حمــــاس  رون  ــن قبــ ــازه اين مــ ــتم احتجــ ــذي يــ ــارز والــ ــدي بــ ــو جنــ ــع  ،وهــ ــن المفتــــرض أن يضــ مــ

ــيس الــــوزراء ا ــتقبل الجنــــود رفاقــــه رئــ ــذ، لكنــــه حتــــى لــــم يطلــــب أو يســ ــرا  عنــــه موضــــع التنفيــ الفــ
 لمدة سبع سنوات، على الرغم من كل الفر  التي أتيحت له.

 

 خمسة أسباب لضرورة إنهاء العملية في غزة اآلن

  N12عاموس يادلين/ 

ــية قــــد  ــادة السياســ ــو كانــــت ال يــ ــذهً  لــ ــًا مــ ــان الثانيــــة نجاحــ ــرف لبنــ ــن اعتبــــار حــ ــن المم ــ ــان مــ كــ
 عرفت متى يجب احتواء النار.

 يوم يمر هو خطر.طالما أن الهدف من العملية في غزة ليس انهيار حماس، فكل 
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 -هنـــــاك عـــــدة طـــــري للتوصـــــل إلـــــى وقـــــف إطـــــ ي نـــــار متفـــــث عليـــــه، ولذا فشـــــلت المفاوضـــــات 
 يجب وقف إط ي النار من جانب واحد.

ــار فـــي  ــد أوقفنـــا النـ ــا قـ ــو كنـ ــوز  يوليـــو(  15لـ ــرف لبنـــان 2006تمـ ــدء حـ ــة أيـــام مـــن بـ ــد ث ثـ ، بعـ
ــاري  ي ــي تـــ لت فـــ ج  ــُ ــد ســـ ــد حـــــزف هللا قـــ ــة، لكانـــــت العمليـــــة ضـــ ــة الثانيـــ ــا عمليـــ ــرائيلي علـــــى أنهـــ إســـ

ناجحـــــة للغايـــــة. لقـــــد دفـــــع حـــــزف هللا ثمنـــــًا باه ـــــًا الختطـــــاف الجنـــــود: فقـــــد تـــــم تـــــدمير من ومـــــة 
ــرائيلي لســــــنوات عديــــــدة، وفـــــي حــــــي الضــــــاحية،  ــدى التــــــي أعــــــدها يإلســـ ــواري  متوســــــطة المـــ الصـــ
ــرات  ــة مقـــ ــت بمثابـــ ــي كانـــ ــاهقة التـــ ــة الشـــ ــن األبنيـــ ــف مـــ ــان، صـــ ــي لبنـــ ــيعية فـــ ــة الشـــ ــر الطائفـــ فخـــ

 المخابرات تم اسقاطها.يل اكز تح م وتمو ومر 

ــم  ــزل المنطقــــةكمــــا تضــ ــر منــ ــة  ،وم تبــــه هللا نصــ ــى الحاجــ ــاع علــ ــرائيل كــــان هنــــاك إجمــ ــي إســ فــ
ــرائيليي  ــي  اإلســـ ــة يوالجـــ ــم أنشـــــطة الح ومـــ ــل دعـــ ــيم بحـــــزف هللا، ووصـــ ــاي ضـــــرر جســـ إلـــــى إلحـــ

 ٪.90إلى 

ــه  ــل  يـــ ــا وقتـــ ــي حيفـــ ــار فـــ ــرف القطـــ ــدأت بضـــ ــي بـــ ــ الية التـــ ــداث اإلشـــ ــن األحـــ ــلة مـــ ــي سلســـ ــم فـــ ثـــ
قانـــــا عشـــــية وقـــــف  ثمانيـــــة إســـــرائيليين والهجـــــوم ال حـــــث الـــــذي قتـــــل  يـــــه مـــــدنيون لبنـــــانيون فـــــي

حملـــــة طويلـــــة وصـــــفتها  ،إطـــــ ي النـــــار الـــــذي أطلقتـــــه جهـــــات دوليـــــة، وجـــــدنا أنفســـــنا فـــــي مـــــأزي 
 لجنة فينوغراد بأنها يتفويت فرصة كبيرة وخطيرةي.

اليـــوم نحـــن فـــي نفــــس النقطـــة مـــن النجــــال العســـ ري المثيـــر ل عجـــاف ضــــد حمـــاس فـــي األيــــام 
ــن فــــي ــة نســــبًيا، ولكــ ــة ضــــرورية وناجحــ ــى لعمليــ ــول إلــــى  األولــ ــن المهــــم أال نتحــ ــس الوقــــت مــ نفــ

 حرف طويلة وأقل نجاًحا.

دولـــــة إســـــرائيل فـــــي جميـــــع النزاعـــــات التـــــي دارت فـــــي الســـــنوات العشـــــر الماضـــــية، عـــــدم  قـــــررت 
ــة ي ــام بعمليــــــ ــادة حمــــــــاسإال يــــــ ــاموس  -بــــــ ــاريون مثــــــــل عــــــ ــه اليســــــ ــعار يرفعــــــ ــ م والشــــــ ــذا الكــــــ هــــــ

ــا ــد بإســــــقاط حمــــ ــاهو ي. رئــــــيس الــــــوزراء الــــــذي وعــــ ــام المعــــــارض لنتنيــــ طبــــــث  2009س فــــــي عــــ
ــة معاكســــة  ــة حمــــاس علــــى الســــلطة الفلســــطينية فــــي رام  -سياســ يالهــــدوء مقابــــل الهــــدوءي وأولويــ

ــتخدمت  هللا. أولويــــــة ســــــمحت بإدخــــــال نقــــــود قطــــــر والمــــــواد ذات االســــــتخدام المــــــزدو  التــــــي اســــ
لتكثيـــــف قـــــوة حمـــــاس مـــــن الصـــــواري  التـــــي أطلقتهـــــا علينـــــا فـــــي األيـــــام األخيـــــرة ومشـــــروع النفـــــث 

ــ ــب الهجـــــ ــل أبيـــــ ــي تـــــ ــواري  التـــــــي ســـــــقطت فـــــ ــذكر أن الصـــــ ــن المهـــــــم أن نتـــــ ــدفاعي. مـــــ ومي والـــــ
 صنعت في غزة ولم تأت من إيران أو سيناء.
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إذا لــــم يتغيــــر هــــدف العمليــــة إلــــى يانهيــــار حمــــاسي، وهــــي مهمــــة ال  -لــــذل ، فــــي هــــذه اللح ــــة 
نهــــاء يم ــــن تح يقهــــا إال أثنــــاء عمليــــة بريــــة وفقــــ  مــــن خــــ ل تغييــــر قواعــــد الضــــرر العرضــــي إل

 العملية.

 خمسة أسباب لتفضيل وقف إطالق النار في المستقبل القريب:

ــة 1 ــزة ســـــاحة ثانويـــ ــية  -. غـــ ــز علـــــى الســـــاحات الرئيســـ ــن المهـــــم التركيـــ ــووي  -مـــ ــروع النـــ المشـــ
ــلة الحـــــــرف بـــــــين الحـــــــربين وتقـــــــوي  مشـــــــروع حـــــــزف هللا  اإليرانـــــــي والجبهـــــــة الشـــــــمالية، مواصـــــ

ــى  ــا  علــ ــعيد والحفــ ــع التصــ ــدقيث، لمنــ ــر الــ ــاحة األكثــ ــى الســ ــاروخي. إلــ ــدفاع الصــ ــات والــ المخزونــ
 أهمية.

ا يســـــتلزم اســـــتمرار الصـــــراع ومـــــن 2 ا ولكـــــن مالمـــــً ا محليـــــً . مــــن المهـــــم عـــــدم مـــــنح حمـــــاس نجاحـــــً
ــب  ــر المتناســ ــع وغيــ ــر مــــن األذى الواســ ــدث خطيــ ــداث حــ ــمال ل حصــــاءات بإحــ ــدم الســ ــم عــ المهــ

 للمدنيين األبرياء.

ــي ال3 ــاس فــــ ــعلتها حمــــ ــي اشــــ ــاحات التــــ ــي . الســــ ــة فــــ ــاحة الداخليــــ ــة الســــ ــفة، وخاصــــ قــــــدس والضــــ
 ومن الصواف التركيز عليها. -يإسرائيلي، أصبحت اين أكثر أهمية 

ــة  -. مــــــلء يتــــــراكم الشــــــرعيةي 4 ــرائيلي فــــــي حمايــــ ــاثر حــــــث يإســــ ــد دعمــــــت اإلدارة بشــــــ ل مــــ لقــــ
ــا قــــــالوا، لكــــــن هــــــذا الــــــدعم يضــــــعف مــــــع اســــــتمرار  مواطنيهــــــا مــــــن يجــــــرائم حــــــرف حمــــــاسي كمــــ

ــا الصــــــراع ومــــــدى ال ــار األول ع قتنــــ ــم أن ي ــــــون االختبــــ ــدنيين ومــــــن المهــــ ضــــــرر ال حــــــث بالمــــ
 مع اإلدارة إيجابية.

الع قــــات مــــع الــــدول العربيــــة التــــي تنفــــرد  -. مــــن المهــــم منــــع الت كــــل فــــي ياتفاليــــات إبــــرا يمي 5
أهميتهــــــا السياســــــية واالســـــــتراتيجية فــــــي مواجهـــــــة التهديــــــد اإليرانــــــي ووضـــــــع يإســــــرائيلي كعامـــــــل 

 لشري األوس .إيجابي في ا

ــن  ــرار دولـــــي مـــ ــاطة مصـــــرية أو بقـــ ــة الجانـــــب بوســـ ــزاع أحاديـــ ــاء النـــ ــات إنهـــ يم ـــــن أن تكـــــون  ليـــ
ــتثناء االنهـــــــاء أحـــــــادي الجانـــــــب  تتطلـــــــب ايليتـــــــان األخريـــــــان مناقشـــــــة  -مجلـــــــس األمـــــــن. باســـــ

معــــــايير االنهــــــاء. ســــــتحاول حمــــــاس المطالبــــــة بتنــــــازالت إســــــرائيلية فــــــي القــــــدس لتعزيــــــز روايــــــة 
 لتي أطلقتها منذ بداية الحملة.ينجمة القدسي ا
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يجـــــــب أال توافـــــــث يإســـــــرائيلي علـــــــى هـــــــذا. علـــــــى المـــــــدى القصـــــــير، يجـــــــب علـــــــى يإســـــــرائيلي أن 
ــود ياســـــرائيلي مـــــن  ــادة جثـــــ  جنـــ ــدى أتطالـــــب بإعـــ ــي غـــــزة. علـــــى المـــ ــدنييها فـــ ــدي حمـــــاس ومـــ يـــ

ــ   ــد  ال ،المتوســـ ــن بـــ ــيح مـــ ــوع أن التوضـــ ــوة التكثيـــــف موضـــ ــو للقـــ ــةي هـــ ــر حالـــ ــمول غيـــ ــا مســـ ي بهـــ
ــرائيلي بالنســــبة ــادت  إذا الطويــــل، المــــدى وعلــــى. بــــذل  تســــمح ولــــني إلســ ــاء إلــــى حمــــاس عــ  إعطــ
رفا يـــــة ســـــ انه، فســـــي ون مـــــن الضـــــروري دراســـــة كيليـــــة و  غـــــزة قطـــــاع تأهيـــــل إلعـــــادة األولويـــــة

 تنفيذ هذا الجهد المهم دون تعزيز حماس سياسًيا وعس رًيا.

ــتم ن مـــــن  ــم نـــ ــايير إذا فشـــــلت جهـــــود الوســـــاطة المصـــــرية أو لـــ ــأن المعـــ التوصـــــل إلـــــى قـــــرار بشـــ
ــد فــــي  ــب واحــ ــن جانــ ــ ي النــــار مــ ــف إطــ ــ ن وقــ ــواف إعــ ــن، فمــــن الصــ ــس األمــ ــي مجلــ ــدة فــ الجيــ
ا االســــــتمرار مــــــن حيــــــ   المســــــتقبل القريــــــب. إذا لــــــم توقــــــف حمــــــاس النــــــار، فمــــــن المم ــــــن دائمــــــً

ــا  ــذراع -توقفنــ ــة الــ ــي مواجهــ ــى فــ ــازات أعلــ ــث إنجــ ــمح بتحقيــ ــأة تســ ا بمفاجــ ــً ــرة أيضــ ــذه المــ ــن هــ  ولكــ
 العس رية لحماس وقادتها.

ــة  ــارات جويـــ ــاس ليســـــت غـــ ــى حمـــ ــا ية علـــ ــرائيلي أدوات إضـــ ــدى يإســـ ــذكر أن لـــ ــم أن نتـــ مـــــن المهـــ
وقنابــــل. يم ــــن إلســــرائيل منــــع إدخــــال األمــــوال القطريــــة والكهربــــاء والســــلع إلــــى غــــزة. فــــي نهايــــة 

ــية   التعامـــــل مـــــع أنشـــــطة إيـــــران -المطـــــاف، يجـــــب علـــــى إســـــرائيل العـــــودة إلـــــى ســـــاحتها الرئيســـ
ا إلـــــى تجديـــــد الثقـــــة والتنســـــيث  النوويـــــة وترســـــي  نفســـــها فـــــي ســـــوريا ولبنـــــان، ولهـــــذا نحتـــــا  أيضـــــً

 الواليات المتحدة األمري ية. -مع حليفنا األهم 

  

 ضغوط كبيرة أدَّت إلى خفض دعم بايدن للضربات “االسرائيلية” على غزة؟

 الهاف هاركوف  -جيروزاليم بوست  

إن إعــــ ن بايــــدن أنــــه صــــهيوني ودعمــــه لحــــث “اســــرائيلس فــــي الــــدفاع عــــن نفســــها طــــوال العقــــود 
 التي قضاها في المنصب قد أساء إلى التقدميين.

مثلــــت قـــــراءة م المـــــة الـــــرئيس األمري ـــــي جـــــو بايــــدن مـــــع رئـــــيس الـــــوزراء بنيـــــامين نتنيـــــاهو ليلـــــة 
ــين تحــــــوالً  أعــــــرف بايــــــدن مــــــرة أخــــــرى عــــــن يدعمــــــه الثابــــــت لحــــــث “اســــــرائيلس فــــــي وبينمــــــا  ،اإلثنـــ

ا إلـــــى وقـــــف إطـــــ ي  ــً يالـــــدفاعي عـــــن نفســـــها ضـــــد الهجمـــــات الصـــــاروخية العشـــــوائيةي، دعـــــا أيضـــ
 النار للمرة األولى منذ تصعيد حماس الهجمات الصاروخية قبل أسبوع.
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غــــــزة األخيــــــرة،  ســــــتقرار فــــــي رســــــالتها رًدا علــــــى عمليــــــةاســــــتغرقت إدارة بايــــــدن بضــــــعة أيــــــام ل 
ولكــــــن بحلــــــول منتصــــــف األســــــبوع الماضــــــي، أدان بايــــــدن الهجمــــــات الصــــــاروخية التــــــي شــــــنتها 

ــاس ســــرائيل المشــــروع فــــي الــــدفاع إســــرائيل و مــــن أجــــل حــــث إونقــــل دعمــــه الثابــــت ألمــــن  ،حمــ
ــاهو ــة مــــــع نتنيـــ ــدنيين، فــــــي أول م المـــ ــع حمايــــــة المـــ ــن نفســــــها، مـــ ــر الخارجيــــــة  ،عـــ حــــــر  وزيـــ

التمييــــــز الواضــــــح والمطلــــــث بــــــين من مــــــة حمــــــاس اإلرهابيــــــة  علــــــى األمري ــــــي أنتــــــوني بليــــــنكن
التـــــي تمطـــــر بشـــــ ل عشـــــوائي الصـــــواري  التـــــي تســـــتهدف المـــــدنيين، ورد اســـــرائيل بالـــــدفاع عـــــن 
ــد  ــي التأكيــ ــتمروا فــ ــرائيلسي. اســ ــى “اســ ــواري  علــ ــون الصــ ــذين يلقــ ــابيين الــ ــتهداف اإلرهــ ــها، باســ نفســ

دعــــــوة وقــــــف إطــــــ ي النــــــار كانــــــت  علــــــى تلــــــ  المواضــــــيع فــــــي األيــــــام التــــــي تلــــــت ذلــــــ . لكــــــن
ــال  ــبل يإنهــــاء األعمــ ــ نازي حــــول ســ ــة غــــابي أشــ جديــــدة. كمــــا تحــــدث بليــــنكن مــــع وزيــــر الخارجيــ

 العدائيةي يوم االثنين.

هــــــل يم ــــــن أن يعنــــــي ذكــــــر وقــــــف إطــــــ ي النــــــار أن خــــــ  االئتمــــــان الــــــذي قدمتــــــه إدارة بايــــــدن 
 سرائيل  خذ في النفاد؟إل

ــدما خــــاض الــــرئيس األمري ــــي جــــو بايــــ ــة للحــــزف الــــديمقراطي العــــام عنــ دن االنتخابــــات التمهيديــ
لقــــــد  ،الماضــــــي، وكــــــذل  فــــــي االنتخابــــــات العامــــــة، وضــــــع نفســــــه علــــــى أنــــــه الشــــــخص العــــــادي

ــن  ــد مــ ــي العديــ ــوراء فــ ــى الــ ــاعة إلــ ــارف الســ ــيعيد عقــ ــان ســ ــذي كــ ــو الشــــخص الــ ــداًل، وهــ ــان معتــ كــ
 يسار المتطرف.التغييرات التي أجراها سلفه، دونالد ترامب، دون القفز إلى أقصى ال

ا،  ــً ــتراكًيا ديمقراطيــ ــه اشــ ــمي نفســ ــذي يســ ــاندرز الــ ــي ســ ــيناتور فيرمونــــت بيرنــ ــن الســ ــرغم مــ ــى الــ علــ
ــي  ــادة فـــ ــة حـــ ــر تقدميـــ ــات ن ـــ ــديهم وجهـــ ــرين لـــ ــحين  خـــ ــاني، ومرشـــ ــز الثـــ ــي المركـــ ــاء فـــ حيـــــ  جـــ

ا وأنـــــه يريـــــد إعـــــادة  ــً ــا أنـــــه لـــــيس رادي اليـــ األمـــــري يين الســـــباي، دفـــــع بايـــــدن وفريقـــــه رســـــالة مفادهـــ
 إلى وضعها الطبيعي.

ــل  ــة فــــي مجــــاالت مثــ ــي مســــيرة تقدميــ ــدن فــ ــار بايــ ــدل، ســ ــه المعتــ ــاء حديثــ ــت نفســــه، أثنــ ــي الوقــ فــ
فــــــواتير االنتعــــــا  االقتصــــــادي الهائلــــــة. تع ــــــس بعــــــ  عناصــــــر هــــــذه السياســــــات ايراء التــــــي 

 عاًما في السياسة. 49طالما تمس  بها، كما يتضح من سجله البالغ 

ــدميون يع ــــــس الــــــبع  اي ــديمقراطي يشــــــ ل التقــــ ــة داخــــــل الحــــــزف الــــ ــدينامي يات الحاليــــ خــــــر الــــ
ــديمقراطيين  ــا فــــــي الكــــــونجرس أكثــــــر مــــــن ذي قبــــــل، فــــــي حــــــين أن الــــ ــبة أكبــــــر مــــــن تمثيلهــــ نســــ
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ا، وكــــان علــــى بايــــدن، الــــذي  ــً والجمهــــوريين مرتبطــــون فــــي مجلــــس الشــــيو  كــــل صــــوت مهــــم حقــ
 جاه ايخر.يفتخر بقدرته على الوصول عبر الممر، أن يصل إلى االت

 سرائيل أيًضا.إتلعب هذه التوترات دوًرا عندما يتعلث األمر ب

بايــــدن والتقــــدميون فــــي حزبــــه فــــي وضــــع مماثــــل عنــــدما يتعلــــث األمــــر باالتفــــاي اإليرانــــي، علــــى 
ــال ــبيل المثـــ ــام  ،ســـ ــة لعـــ ــة النوويـــ ــى االتفاليـــ ــودة إلـــ ــدون العـــ ــب فـــــي  2015يريـــ ــا ترامـــ ــي تركهـــ التـــ

ــام  ــن جعـــــل  ،2018عـــ ــنكن عـــ ــدث بليـــ ــوىيتحـــ ــول وأقـــ ــفقة يأطـــ ــاي،  الصـــ ــاكل االتفـــ ــة مشـــ لمعالجـــ
ــاء صــــ حيته  ــاري  انتهــ ــد، 2030مثــــل تــ ــن عقــ ــل مــ ــي فــــي أقــ ــووي إيرانــ ــاف لســــ ل نــ ــتح البــ ، وفــ

لكــــن خ صــــة القـــــول  ،وح يقــــة أنــــه ال يحــــد مــــن برنــــام  إيـــــران الصــــاروخي أو تمويــــل الــــوك ء
ــي أن بايــــــدن والتقــــــدميين فــــــي حزبــــــه يقولــــــون إنهــــــم يعتقــــــدون أن االتفــــــاي النــــــووي مــــــع إيــــــران  هـــ

 سيجعل المنطقة أكثر س ًما.

ســــرائيلي الفلســــطيني، فــــإن إعــــ ن بايــــدن أنــــه صــــهيوني اإل ولكــــن عنــــدما يتعلــــث األمــــر بالصــــراع
ودعمــــه لحــــث “اســــرائيلس فــــي الــــدفاع عــــن نفســــها طــــوال العقــــود التــــي قضــــاها فــــي المنصــــب قــــد 

ــتوطنات،  ــا معـــــــارض صـــــــريح للمســـــ ــدميين. بايـــــــدن هـــــــو أيضـــــ ــاء إلـــــــى التقـــــ ــدعم أســـــ لكنـــــــه ال يـــــ
 سرائيل على أعمالها في الضفة الغربية.اشتراط المساعدة إل

وعلـــــــــى  ،أعتقـــــــــد أن المســـــــــتوطنات غيـــــــــر ضـــــــــرورية ،ال يوجـــــــــد إجابـــــــــة ســـــــــوى حـــــــــل الـــــــــدولتين
ا وأن ي ونــــــوا مســــــتعدين لوقــــــف الكرا يــــــة أعتقــــــد أن االحــــــت ل  ،الفلســــــطينيين أن يصــــــعدوا أيضــــــً

 -مــــع مقاطعــــات عديــــدة مــــن الحشــــد  -دن قــــال يمثــــل مشــــ لة ح ي يــــة، مشــــ لة كبيــــرةي، قــــال بايــــ
ــة  ــن مجموعـــــ ــ  مـــــ ــة إل IfNotNowردا علـــــــى ناشـــــ ــة المناهضـــــ ــه اليهوديـــــ ــرائيل خـــــــ ل حملتـــــ ســـــ

 الرئاسية.

ا إن تصــــــريحات بايــــــدن هــــــي يالحــــــد األدنــــــىي الــــــذي  لكــــــن الناشــــــ  إليــــــاس نيومــــــان، قــــــال الحقــــــً
ــرئيس ــب الــ ــدن بصــــفته نائــ ــديموقراطي، وأن بايــ ــه الــ ــنح لعــــب دورً  ي يجــــب أن يقولــ ــي مــ ــًيا فــ ا رئيســ

ا لمواصـــــلة التوســـــع االســـــتيطاني، وشـــــن الهجمـــــات علـــــى غـــــزة  ح ومـــــة نتنيـــــاهو تصـــــريًحا مجانيـــــً
التـــــي أودت بحيـــــاة ايالف مـــــن المـــــدنيين الفلســـــطينيين، وتمهيـــــد الطريـــــث لضـــــم الضـــــفة الغربيـــــة 

 ي.
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ــون   ــطين يطرحـــ ــن الناشـــ ــين مـــ ــرد اثنـــ ــيس مجـــ ــن لـــ ــور اين، لكـــ ــي ال هـــ ــوترات فـــ ــذه التـــ ــدأت هـــ بـــ
 عند توقف الحملة.أسئلة 

لقــــــد وقــــــع أكثــــــر مــــــن نصــــــف الــــــديموقراطيين فــــــي مجلــــــس الشــــــيو  علــــــى بيــــــان يطالــــــب بوقــــــف 
 لمنع أي خسائر أخرى في أروال المدنييني. فوري إلط ي النار ي

ــى ي ــدة إلــ ــدعو ســــاندرز الواليــــات المتحــ ــن  يــ ــرف مــ ــا يقــ ــى مــ ــة علــ ــرة فاحصــ ــارات  4إلقــــاء ن ــ مليــ
ســــــرائيل، وكتــــــب فــــــي صــــــحيفة نيويــــــورك تــــــايمز أن العســــــ رية إلدوالر ســــــنوًيا مــــــن المســــــاعدات 

تلــــــ  اســــــتغ ل الكرا يــــــة العرليــــــة ، ســــــرائيل جــــــزء مــــــن موجــــــة يالحركــــــات القوميــــــة االســــــتبداديةإ
ــاندريا أوكاســـــــيو كـــــــورتيز تصـــــــف ،والعرليـــــــة ي ـــدولة فصـــــــل عنصـــــــري إ النائبـــــــة ألكســـــ ســـــــرائيل بـــــ

 حة لقتل األطفال والعائ تي.دت النائبة رشيدة طالب في بايدن يال مزيد من األسلوغر  

إنهــــا القائمــــة الطويلــــة مــــن المعلقــــين فــــي المنافــــذ اإلخباريــــة الرئيســــية الــــذين يقــــدمون نفــــس النــــوع 
ــات  ــن التعليقــ ــول  ،مــ ــاهير تقــ ــاعي للمشــ ــل االجتمــ ــائل التواصــ ــر علــــى وســ ــي تنتشــ ــات التــ إن الميمــ

ر بايـــــــدن إلـــــــى بالتأكيـــــــد ال ين ـــــــ ،ســــــرائيل ليســـــــت دولـــــــة، بـــــــل هـــــــي يمســـــــتعمرة اســـــــتيطانيةيإإن 
الميمـــــات، لكـــــن الم يـــــين مـــــن النـــــاس يرونهـــــا، ويتـــــأثرون بهـــــا وبالتـــــالي يـــــاثرون علـــــى ممثلـــــيهم 

 السياسيين.

ســـــــــرائيل دولـــــــــة فصـــــــــل عنصـــــــــري أو ترتكـــــــــب يقتـــــــــل إمـــــــــن الواضـــــــــح أن بايـــــــــدن ال يعتقـــــــــد أن 
ــذا األســــــبوع ــا قــــــال المحلــــــل الكوميــــــدي السياســــــي جــــــون أوليفــــــر هــــ ــد  ،األطفــــــالي، كمــــ ــا أكــــ وكمــــ

ن الواليـــــات المتحـــــدة ال تســـــاوي إطـــــ ي حمـــــاس العشـــــوائي علـــــى الســـــ ان المـــــدنيين بليـــــنكن، فـــــإ
 وضرف جي  االحت ل “االسرائيليس أهداًفا إرهابية.

ا أن إدارة بايــــــدن أصــــــيبت بــــــالفزع مــــــن اإلضــــــراف علــــــى مقــــــر وكالــــــة  لكــــــن مــــــن الواضــــــح أيضــــــً
ــ دن وبليــــنكن أسوشــــيتد بــــرس األســــبوع الماضــــي، ممــــا أدى إلــــى م المــــات هاتليــــة فوريــــة مــــن بايــ

ــ نازي  ــاهو وأشــــــ ــى نتنيــــــ ــاركت  ،إلــــــ ــرت أن إشــــــ ــي أظهــــــ ــتخباراتية التــــــ ــات االســــــ ــرائيل المعلومــــــ ســــــ
ــان  ــوي اإلنســـ ــت حقـــ ــدن جعلـــ ــن إدارة بايـــ ــى، لكـــ ــن نفـــــس المبنـــ ــل مـــ ــت تعمـــ ــاس كانـــ ــة  -حمـــ حريـــ

 إحدى أولوياتها، وأوضحت هذه النقطة أيًضا. -الصحافة من بينها 

ن إظهــــــار أن أمري ــــــا عــــــادت واالنخــــــراط مــــــع مــــــن أولويــــــات السياســــــة الخارجيــــــة األخــــــرى لبايــــــد 
ــدة ــم المتحـــ ــل األمـــ ــاكن مثـــ ــي أمـــ ــدولي فـــ ــع الـــ ــاوالت  ،المجتمـــ ــراًرا محـــ ــت مـــ ــدن منعـــ ــن إدارة بايـــ لكـــ
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مجلــــس األمــــن الــــدولي للضــــغ  علــــى “اســــرائيلس ببيانــــات تــــدعو إلــــى وقــــف إطــــ ي النــــار ولكــــن 
 دون إدانة حماس بأي ش ل من األش ال.

ســـــرائيل بمفردهـــــا إونغرس، باإلضـــــافة إلـــــى الـــــدفاع عـــــن مـــــع تزايـــــد الضـــــغ  مـــــن الجمهـــــور والكـــــ
ــول إدارة  ــار، تقـــ ا عـــــن وقـــــف إطـــــ ي النـــ ــً ــدة، مـــــن خـــــ ل التحـــــدث علنـــ ــم المتحـــ ا فـــــي األمـــ ــً عمليـــ

ــت ينفــــد  ــاعة الرمليــــة والوقــ ــوي الســ ــا انقلبــــت فــ ــدن إنهــ ــون علــــى  ،بايــ ــد ال ينقلبــ ــرائيل، لكــــنهم إقــ ســ
االســـتمرار فــــي مـــنح القــــدس  يشـــيرون إلـــى أنــــه مـــع مـــرور الوقــــت، ســـي ون مـــن الصــــعب علـــيهم

 دعمهم المطلث.

ســـــرائيلي لحمـــــاس ضـــــربة خطيـــــرة فـــــي غـــــزة، حيـــــ  قضـــــى علـــــى لقـــــد وجـــــه جـــــي  االحـــــت ل اإل
ــت ل اإل ــي  االحـــ ــن جـــ ــار، لكـــ ــربين كبـــ ــال مخـــ ــرية واغتـــ ــب تها الســـ ــن شـــ ــرة مـــ ــزاء كبيـــ ــرائيلي أجـــ ســـ

ا إن لديــــه العديــــد مــــن األهــــداف التــــي يريــــد ضــــربها ســــرائيل عــــرض إســــيتعين علــــى  ،يقــــول أيضــــً
ــية علــــــى الواليــــــات المتحــــــدة بشــــــأن النقطــــــة التــــــي تشــــــعر عنــــــدها أن حمــــــاس ســــــتكون قــــــد  القضـــ

 سرائيل مرة أخرى قريًبا.إتدهورت بما ي في لردع نفسها عن مهاجمة 

ســــــرائيل أن إســــــرائيل، يتعــــــين علــــــى فــــــي حــــــين أن الواليــــــات المتحــــــدة هــــــي الحليــــــف الرئيســــــي إل
ــ ــا األمنيـــــ ــع احتياجاتهـــــ ــا تضـــــ ــدة فـــــــي الماضـــــــي اختلفـــــــت فيهـــــ ــاك مـــــــرات عديـــــ ة أواًل. كانـــــــت هنـــــ

ســــرائيل حــــول معنــــى ذلــــ ، وواصــــلت “اســــرائيلس علــــى أي حــــال. يبقــــى أن لالواليــــات المتحــــدة و 
 نرى ما إذا كانت هذه هي حالة أخرى من تل  الحاالت.

  

 مطلوب ردع كامل 

 حرونوتأ/ يديعوت  يهوشعيوسي 

ــف  ــن وقـ ــارير عـ ــة التقـ ــى خلليـ ــرائيليعلـ ــي  اإلسـ ــي للجـ ــ ي النـــار، بقـ ــا فـــي  إطـ ــداف، بمـ ــدة أهـ عـ
ــ  اغتيــــــال شخصــــــيات بــــــارزة فــــــي حمــــــاس ــن ح يقــــــة أن الجنــــــود مطــــــالبون بالســــــير فــــــي  ،ذلـــ لكـــ

ــ ــة خوفــ ــب د بم بــــس مدنيــ ــاء الــ ــة  اً أنحــ ــي الح يقــ ــو فــ ــاجمتهم هــ ــين العــــرف بمهــ ــن ليــــام المحتجــ مــ
 إنجاز لحماس.
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يجــــب أن تبــــدأ قصــــة اليــــوم التاســــع مــــن القتــــال لــــيس بهجمــــات الجــــي  اإلســــرائيلي فــــي غــــزة أو 
ســــرائيل، ولكــــن بح يقــــة أن الجنــــود، فــــي سلســــلة طويلــــة مــــن القواعــــد، مــــن إبنيــــران حمــــاس علــــى 

تحـــــرك بـــــالزي العســـــ ري، لعـــــدم اســـــتهدافهم مـــــن الجنـــــوف إلـــــى الشـــــمال، تلقـــــوا تعليمـــــات بعـــــدم ال
 عرف الداخل أو البدو في الجنوف.

ــف فــــي  ــة العنــ ــي أعقــــاف موجــ ــردع فــ ــي الــ ــرة فــ ــ لة خطيــ ــى مشــ ــير إلــ ــاي، وتشــ ــوة ال تطــ ــذه خطــ هــ
ــري ــى ، منـــــاطث يالخـــــ  األخضـــ ــو الـــ ــد ســـــ ل الجـــ ــود فـــــي قواعـــ ــال يخـــــر  الجنـــ ــبيل المثـــ ــى ســـ علـــ

ــاطيم يكمـــــــدنييني، بـــــــدون ز  ــئنا أم النقـــــــب، مثـــــــل حتســـــــريم ونبـــــ ــوا لـــــــكذى شـــــ ي حتـــــــى ال يتعرضـــــ
ــن إنجــــــازات حمــــــاس عنــــــدما شــــــملت يعــــــرف الــــــداخلي والفلســــــطينيين فــــــي  ــا، فهــــــذا جــــــزء مــــ أبينــــ

يجــــب علــــى إســــرائيل أن تعيــــد الــــردع علــــى أراضــــيها قبــــل أن تحققــــه ، حــــداث الضــــفة ولبنــــان باأل
مـــــــع حمـــــــاس. مـــــــن غيـــــــر المعقـــــــول أن يخـــــــاف الجنـــــــود الـــــــذين ييـــــــدافعون عـــــــن الـــــــوطني عنـــــــد 

 م لباسهم العس ري.ارتدائه

ــيات بــــارزة فــــي حمــــاس يحيــــى  ــوم األول للقتــــال، تبحــــ  عــــن شخصــ ــا منــــذ اليــ إســــرائيل كمــــا أعلنــ
ــرائيلي  ــي  اإلســــ ــإن الجــــ ــ ، فــــ ــدث ذلــــ ــى وللــــــى أن يحــــ ــروان عيســــ ــيف ومــــ ــد ضــــ ــنوار  محمــــ الســــ
يهــــاجم أهــــداًفا مثــــل منــــازل قــــادة حمــــاس والجهــــاد اإلســــ مي، علــــى الــــرغم مــــن ذلــــ ، فــــإن مــــدى 

ــار وال ــادة والســــيطرة فــــي حمــــاس ال يــــزال يعمــــل بشــــ ل إطــــ ي النــ ــام ال يــ توقيــــت ي هــــران أن ن ــ
ــارات  ــى العمـــ ــات علـــ ــرائيلي الهجمـــ ــي  اإلســـ ــف الجـــ ــية، أوقـــ ــة الماضـــ ــن الليلـــ ــاًرا مـــ ــحيح. اعتبـــ صـــ

 الشاهقة، ربما بعد تهديد حماس بإط ي صواري  على تل أبيب.

لمنــــــع إلحــــــاي  -حتــــــى يــــــتم التوصــــــل إلــــــى وقــــــف إطــــــ ي النــــــار، يجــــــب تعزيــــــز ن ــــــام الــــــدفاع 
وتســــــــلل الطــــــــائرات  ،األذى بالنــــــــاس مــــــــن القصــــــــف، ولطــــــــ ي الصــــــــواري  المضــــــــادة للــــــــدبابات 

األراضــــــي اإلســــــرائيلية أو تجــــــاه الســــــفن إن مثــــــل هــــــذا اإلجــــــراء إذا نجــــــح،  بــــــدون طيــــــار إلــــــى
ــت نفســــه،  ــال فــــي الوقــ ــد مــــن أيــــام القتــ ــى المزيــ ــادي إلــ ــار ويــ ــ ي النــ ــف إطــ ــن وقــ ــد مــ ــوف يحــ ســ

ــن المهــــم تســــجيل إنجــــازات  إضــــا ية: بشــــ ل أساســــي ضــــرف صــــواري  حمــــاس بعيــــدة المــــدى  مــ
 واألهداف التي ستلحث الضرر بالمن مة وتبقي الجولة التالية بعيدة.

إن خمـــــس ســـــنوات مـــــن الهـــــدوء  ،وقـــــال رئـــــيس قســـــم العمليـــــات أهـــــارون حاليفـــــا الليلـــــة الماضـــــية
ــاً  ــح تمامـــ ــن الواضـــ ــ ، فمـــ ــي  ذلـــ ــل الجـــ ــم يقـــ ــو لـــ ــى لـــ ــة حتـــ ــذه العمليـــ ــاًزا لهـــ ــتكون إنجـــ أنـــــه ال  ســـ
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جــــدوى مــــن اســــتمراره دون اغتيــــال كبــــار المســــاولين. الرســــم البيــــاني لــــكداء العمليــــاتي  خــــذ فــــي 
 االنخفاض، لذا فإن الجي  اإلسرائيلي يبح  عن مخر .

  

 فشل سياسي 
 IDC واالســــــتراتيجية،اللـــــواء )احتيــــــاط( عــــــاموس جلعــــــاد/ رئــــــيس معهـــــد السياســــــة 

Herzliya/  حرونوتأيديعوت 

ــدى حمــــــاس  ــي نهايــــــة الصــــــراع الحــــــالي، لـــ ا لمنهجيتهــــــا، فـــ ــتراتيجية واضــــــحتان، ووفقــــــً رؤيــــــة واســـ
 فإنها تسجل إنجازات مهمة حلمت بها ولم تحققها:

ــى أنهــــــا  ــوير نفســــــها علـــ ــدولي والفلســــــطيني، وتصـــ ــدول االعمــــــال الـــ وضـــــع القــــــدس فـــــي قلــــــب جـــ
ت مــــــدافع عــــــن اإلســــــ م، والمواجهــــــات بــــــين عـــــــرف الــــــداخل واليهــــــود داخــــــل إســــــرائيل، ومازالـــــــ

كـــــل ذلـــــ  يغـــــذي الشـــــعور لـــــدى  -تطلـــــث بنطـــــاي واســـــع الهجمـــــات الصـــــاروخية علـــــى إســـــرائيل 
ــربات  ــرغم مــــن الضــ ــى الــ ــه علــ ــحيح وأنــ ــاريخي صــ ــارهم االســــتراتيجي والتــ ــأن مســ ليــــادة حمــــاس بــ

 العس رية يجب عليهم االستمرار في ذل . طريث.

طيـــــًرا، يجـــــب أن ُيطلـــــب مـــــن رئـــــيس الـــــوزراء معالجـــــة مســـــألة كيـــــف أصـــــبحت حمـــــاس عـــــامً  خ
ــة  ــود المذهلــ ــل الجهــ ــن كــ ــى الــــرغم مــ ــووي علــ ــد النــ ــث التهديــ ــدًما فــــي خلــ ــران تقــ وكيــــف أحــــرزت إيــ

 .التي يبذلها الموساد على وجه الخصو  

ا لحمــــــاس  ــً ا قويـــ ــً ــر رادعـــ ــى األكثـــ ــرائيلي علـــ ــتخلث يإســـ ــذا؟ ســـ ــن هـــ ــتنتاجه مـــ ــن اســـ ــذي يم ـــ ــا الـــ مـــ
ــى ال ــاًدا علـــ ــة اعتمـــ ــة معينـــ ــرة زمنيـــ ــرائيلي لفتـــ ــى يإســـ ــة علـــ ــة يتجنـــــب مهاجمـــ ــة للحملـــ ــائ  النهائيـــ نتـــ

مـــــن ناحيـــــة أخـــــرى ستســـــتمر حمـــــاس فـــــي بـــــذل كـــــل مـــــا فـــــي وســـــعها لتحقيـــــث رؤيتهـــــا  ،الحاليـــــة
ــالي مــــن الضــــروري إذن، تعريــــف  ،علــــى أســــاس صــــورتها عــــن النجــــال قبــــل وأثنــــاء الصــــراع الحــ

ــذي  ــور الــ ــر التصــ ــان أال ي هــ ــة بم ــ ــه ومــــن األهميــ ــل معــ ــب التعامــ ــدو يجــ ــى أنهــــا عــ ــاس علــ حمــ
 سلوبها كصورة ضعف في ن ر إيران وحزف هللا.حققته حماس وفث أ

 هنــــــاك حاجــــــة لتغييــــــر جــــــذري فــــــي السياســــــة تجــــــاه الســــــلطة الفلســــــطينية، التــــــي تتعــــــاون خ فــــــاً 
للدعايـــــــة اإلســـــــرائيلية مـــــــع يإســـــــرائيلي فـــــــي محاربـــــــة ياإلرهـــــــافي والعنـــــــف. هـــــــذا يتطلـــــــب تغييـــــــر 
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الموقــــــف، وال توجــــــد فرصــــــة لحــــــدوث ذلــــــ . إذا أردنــــــا هزيمــــــة حمــــــاس فــــــي غــــــزة، فــــــإن الســــــاال 
ــدها ســــــي ون الخيــــــار قاســــــيًا  ــاك بعــــــد رحيلهــــــا؟ عنـــ ــو مــــــن ســــــيح م هنـــ ــذي يطــــــرل نفســــــه هـــ  -الـــ

 سطينية؟يالجي  اإلسرائيليي أم السلطة الفل

ــه بشــــــ ل  ــي  اإلســــــرائيليي سيســــــتخلص دروســــ ــد أن يالجــــ ــوف اين؟ مــــــن الماكــــ ــا هــــــو المطلــــ مــــ
مثيـــــــر، ولكـــــــن المســـــــتوى السياســـــــي مطلـــــــوف علـــــــى الفـــــــور للخطـــــــوات التاليـــــــة: يجـــــــب تعريـــــــف 
ــي  ــة تغييـــــر جـــــذري فـــ ا لنمـــــوذ  الـــــدول العربيـــ ــً ــاعها وفقـــ ــا عـــــدو ويجـــــب إخضـــ حمـــــاس علـــــى أنهـــ

ــي لت ــطينية فــ ــلطة الفلســ ــاه الســ ــ ، ينبغــــي الموقــــف تجــ ــى ذلــ ــد حمــــاس عــــ وة علــ ــا ضــ ــز قوتهــ عزيــ
أن ُيطلــــــب مــــــن رئــــــيس الــــــوزراء، إذا قــــــام بفحــــــص السياســــــة، معالجــــــة مســــــألة كيــــــف أصــــــبحت 
ــرائيل  ــد إســـ ــووي ضـــ ــد نـــ ــث تهديـــ ــي خلـــ ــدًما فـــ ــران تقـــ ــرزت إيـــ ــف أحـــ ــًرا، وكيـــ ــامً  خطيـــ ــاس عـــ حمـــ

 على الرغم من كل الجهود الهائلة والمذهلة. صنع الموساد.

يجــــــب تعلــــــم الــــــدروس ولجــــــراء تقيــــــيم حــــــدي  للوضــــــع علــــــى أســــــاس  خ صــــــة القــــــول هــــــي أنــــــه
اإلخفاقــــــات علــــــى المســــــتوى االســــــتراتيجي مــــــن أجــــــل تعزيــــــز موقــــــف يإســــــرائيلي وقــــــدراتها علــــــى 

 التعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات التي تنت رنا في األفث.

 ي!ـــــفـــيك

 مقال التحرير في هآرتس

شــــهيدًا  212عــــداد الــــدم لضــــحايا عمليــــة يحــــارس االســــواري فــــي وقــــت كتابــــة هــــذا التقريــــر، بلــــغ 
ا و 61فــــي غــــزة، مـــــن بيــــنهم   13وقتــــل فـــــي ياســــرائيلي فقـــــ   ،امـــــرأة  36رضـــــيًعا وطفــــً  ومراهقــــً

شـــــخص فـــــي غـــــزة مع مهـــــم تقريبـــــا مـــــن النســـــاء  1400صـــــيب أو  ،شخصـــــا منـــــذ بدايـــــة العمليـــــة
ا فــــي  إســــرائيل تعطلــــت  فــــي ،وهنــــاك خمســــون  خــــرون فــــي حالــــة حرجــــة واألطفــــال، ــً الحيــــاة تمامــ

 نصف الب د على األقل، حي  يعي  الكثيرون في حالة من القلث المستمر.

ــدد ال  ــى جانــــــب عــــ ــاني، إلــــ ــ ت والمبــــ ــاض المنشــــ ــه الجثــــــ  وأنقــــ ــدس  يــــ ــذي تتكــــ ــت الــــ ــي الوقــــ فــــ
ــتمر  يحصـــــى مـــــن األبـــــرا  والمنـــــازل والشـــــقث والم اتـــــب والبنيـــــة التحتيـــــة المدنيـــــة فـــــي غـــــزة، تســـ

ــوادة، حيــــ   ــا ال تــــادي إلــــى أي شــــيء او  العمليــــة بــــ  هــ ــام أنهــ ــدة أيــ ــان مــــن الواضــــح منــــذ عــ كــ
 والجي  مازال يزرع المزيد والمزيد من القتل والدمار في غزة. ،م ان
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اين تســــتمر العمليــــة بقــــوة، فقـــــ  ألن إســــرائيل ال تســــتطيع أن تختمهـــــا بســــعر مــــنخف  نســـــبًيا، 
ــي   ــا بقــــــدرات الجــــ ــاع مواطنيهــــ ــامبشــــــ ل أساســــــي إلقنــــ ــن العــــ ــذين  ،اإلســــــرائيلي وجهــــــاز األمــــ الــــ

ــنهم ــى مـــ ــ رية أدنـــ ــة عســـ ــد هيئـــ ــاتلون ضـــ ــعة أيـــــام  ،يقـــ ــة لبضـــ ــا ال يقـــــاس إذا اســـــتمرت العمليـــ بمـــ
أخــــرى، فلــــن تــــادي إال إلــــى المزيــــد مــــن القتــــل والــــدمار غيــــر الضــــروريين. لــــن ينمــــو منهــــا بعــــد 

ن الخــــــــوف اين شــــــــيء، وبالتأكيــــــــد لــــــــيس يإلســــــــرائيلي. ولــــــــن يــــــــادي إال إلــــــــى زرع المزيــــــــد مــــــــ
 والكرا ية واإلهانة وتطلعات االنتقام.

ال يوجــــــد حــــــل عســــــ ري فــــــي غــــــزة، كمــــــا أن عمليــــــة يحــــــارس االســــــواري ال تغيــــــر هــــــذا الواقــــــع. 
 يجب إيقافها على الفور

فــــي هــــذا الوضــــع يجــــب وقــــف العمليــــة فــــورًا، دون أي تأجيــــل أو أعــــذار، حتــــى قبــــل أن يضــــعها 
ــارس ــاف يحــ ــب إيقــ ــا. يجــ ــدًا لهــ ــدولي حــ ــع الــ ــم  المجتمــ ــاة واأللــ ــبب المعانــ ــ  بســ ــواري لــــيس فقــ االســ

الف يعـــــــين اللـــــــذين يســـــــببهما لم يـــــــين النـــــــاس فـــــــي غـــــــزة، ولـــــــيس فقـــــــ  ألن الواليـــــــات المتحـــــــدة 
ا إيقـــــــاف هـــــــذه العمليـــــــة ألنهـــــــا ال تســـــــاهم فـــــــي خدمـــــــة  -تطالـــــــب بهـــــــا يإســـــــرائيلي  يجـــــــب أيضـــــــً

 يإسرائيلي.

المحتملـــــــة:  وســــــبقتها كــــــل األخطــــــاء ،هــــــذه حــــــرف أخــــــرى خاســــــرة، واحــــــدة مـــــــن عــــــدة حــــــروف 
وبوابــــــة العــــــامود، والمســــــجد  ،اســــــتفزازات عنيفــــــة وغيــــــر ضــــــرورية فــــــي القــــــدس، والشــــــي  جــــــرال

األقصــــــى، كــــــان مــــــن األفضــــــل أن تحــــــر  إســــــرائيل علــــــى التــــــزام الهــــــدوء خــــــ ل هــــــذه الفتــــــرة 
 المتوترة بداًل من إحداث استفزازات.

اين  علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن خطــــــــاف المســــــــتويين العســــــــ ري والسياســــــــي، فــــــــإن هجمــــــــات إســــــــرائيل
وسُيســـــــتبدل قـــــــادة حمـــــــاس والجهـــــــاد اإلســـــــ مي اللـــــــذان قتلنـــــــاهم بـــــــ خرين، وسُتســـــــتعاد ، ع يمـــــــة

القـــــدرات العســـــ رية للتن يمـــــين قريبـــــًا وســـــيتبين أنهـــــا أكثـــــر تطـــــورًا وخطـــــورة مـــــن ســـــابقيهما، كمـــــا 
 كان الحال بعد كل العمليات السابقة.

ــة يحـــــارس األســـــواري ال ت ــا أن عمليـــ ــد حـــــل عســـــ ري لغـــــزة، كمـــ ــذا الواقـــــع. يجـــــب ال يوجـــ غيـــــر هـــ
 إيقافه على الفور.

 "طابور خامس" 

 محمود مرداوي  ️✍
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مــــــن الحــــــرف النفســــــية التــــــي  تتــــــولى جــــــزءاً  ،العبريــــــة الناطقــــــة بالعربيــــــة عفــــــواً  فضــــــائية العربيــــــة
ــة  ــا وهمالـــــة محرريهـــــا ورزالـــــة سياســـــاتها العامـــ يقودهـــــا الجـــــي  االســـــرائيلي، لكـــــن لوقاحـــــة إدارتهـــ

 ن من يقف خلفها ب  حدود.أ وهو

ــرائيلي  ــي  االســــ ــي الجــــ ــوف فــــ ــد منطقــــــة الجنــــ ــزرإذ أن قائــــ ــدا إليعيــــ ـــماس نتوليــــ ــن حــــ ئل عــــ ــُ و ســــ
 وقال:

 ال أستهين بها.

لعمليـــــات فـــــي الجـــــي  بعـــــد أن تفـــــاخر وتـــــبجح كمـــــا فعـــــل توليـــــدانو قائـــــد قســـــم ا وأهـــــارون حليفـــــاً 
ئل: هـــــــل توقـــــــف حــــــــماس الهجمـــــــات وتتصـــــــرف بعـــــــد هـــــــذه اإلنجـــــــازات كمـــــــا تريـــــــدون بعـــــــد  ســـــــُ

 الحرف؟

 صمت وقال: ال أدري.

 بينما فضائية العربية تتهم ليادة المـقاومة وعائ تهم بالهروف الجماعي الى مصر.

 لعن هللا الكاذبين

 

 لوعي ُمحاوالت كي ا

 محمود مرداوي ️✍

ــا ألنـــــه يقصـــــف بعشـــــوائية ودون هـــــدف إال  العـــــدو فـــــي مـــــأزي لـــــيس ألنـــــه ال يقتـــــل أو يهـــــدم إنمـــ
محاولـــــة للتخويـــــف مـــــن خـــــ ل كميـــــة الـــــدم التـــــي تســـــيل واألبـــــرا  والمنـــــازل التـــــي ُتهـــــدم، معتقـــــدا 
أن كــــــي الــــــوعي الــــــذي حققــــــه فــــــي العقــــــود األولــــــى مــــــن كيانــــــه وردعــــــت العــــــرف حتــــــى أصــــــبح 

 قهر والجي  االسرائيلي ال ُيهزم راسخة في وعي العربي.الجندي ال يُ 

معتقـــــدا أنـــــه يســـــتطيع أن يعيـــــد التـــــاري  إلـــــى الـــــوراء ويعبـــــ  بـــــالوعي الفلســـــطيني، بحيـــــ  ينســـــ  
المشـــــــاهد التـــــــي رســـــــختها المقاومـــــــة بعـــــــد هزيمـــــــة الجنـــــــدي والـــــــدعس علـــــــى رأســـــــه وفـــــــراره فـــــــي 

ــن تحقيــــث أي ــي  عــ ــز الجــ ــل وعجــ ــت إيــ ــا فــــي بيــ ــدة و خرهــ ــات عــ ــي  مواجهــ ــه فــ ــازات وهزيمتــ إنجــ
 المعارك والمواجهات األخيرة.
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ــا كـــل  ــم ُتمـــارس عليهـ ــد أن الحاضـــنة لـ ــدو غبـــي يعتقـ ــدم، هـــذا العـ ــا القصـــف وال الهـ ــن يطـــيح بهـ لـ
ردع فــــي الماضـــــي القريــــب والوســـــي ، لكنهــــا رفضـــــت االرتــــداع وبقيـــــت ال  وســــائل القتـــــل حتــــى تـــــُ

 والكيان بائدا زائ  ال محال.ترى في الجندي إال مقهورا ذلي  والجي  مهزوما، 

 يإنهم يرونه بعيدا ونراه قريباي

 يولن جندنا لهم الغالبون ي

 

 أنتم على الثغر األهم 

 محمود مرداوي ️✍

ــية للتــــأثير علــــى  راء  ــف أســــاليب الحــــرف النفســ ــة المخططــــة ســــلفا ومختلــ ــدو يســــتخدم الدعايــ العــ
الوصـــــــول لكهـــــــداف التـــــــي عجـــــــز ومشـــــــاعر وســـــــلوكيات حاضـــــــنة المقاومـــــــة بطريقـــــــة تســـــــهل 

 ويعجز عنها الجي .

ــرف  ــدر عــــن الحــ ــل كلمــــة تصــ ــر وكــ ــة الســــيطرة علــــى الخبــ ــذه المعركــ ــدو فــــي هــ ــم العــ ــ  يح ــ حيــ
ــذل  يصــــــمم الروايــــــة مــــــن خــــــ ل قيــــــود مقــــــص الرقابــــــة العســــــ رية وتوجيــــــه لقــــــاءات ليــــــادة  وبــــ

السياســـــــــي الجـــــــــي  مـــــــــع االعـــــــــ م وفـــــــــث محـــــــــددات اع ميـــــــــة منضـــــــــبطة وملزمـــــــــة للمســـــــــتوى 
 والعس ري بالمحتوى والش ل م انا وزمانا واختيار االشخا .

 ذن مسبث ومحتوى يخدم الرواية والهدف منهاإف  ظهور على االع م بدون 

ــة  ــه  لــ ــا عجــــزت عنــ ــث مــ ــود العســــ ري وتحقيــ ــة المجهــ ــه يهــــدف لخدمــ ــدر عنــ ــا يصــ ــل مــ ــه كــ وعليــ
 مةالقتل والتدمير لتفت  بالحالة المعنوية لدى حاضنة المقاو 

شــــــاعته إفالعــــــدو منهــــــ  ونفســــــه قصــــــير وعلينــــــا عــــــدم منحــــــه اي انجــــــاز مــــــن خــــــ ل تصــــــديث 
ــدم  ــا يخــ ــا بمــ ــاتين أ والتفاعــــل معهــ ــتم علــــى الثغــــر األهــــم، فــــ  يــ ــواء علــــي م أنــ هدافــــه، فكــــل األضــ

مــــــن قــــــبلكم وكونــــــوا كمــــــا كنــــــتم صــــــانعي المجــــــد ومهندســــــي النصــــــر ومصــــــممي العــــــزة والفخــــــار 
 .ن المسرى واألسرى لهذه األمة بدفاع م عن القدس وع

 .واعلموا يقينًا أنه ال يحدث في مل  هللا إال ما أراد هللا
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ُبرو  لُّونو الدُّ ُيوو ُع وو مد ُم الدجو زو ُيهد  سو

 سيبوني وهللا لكٌسرهم 

 محمد حماده ��✍

فــــي أســــوأ أحــــوال كيــــان العـــــدو لــــم يحــــ  بأفشــــل مــــن نتنيـــــاهو هــــذا االســــم الجديــــد الــــذي حجـــــز 
ــين  ــارزًا بــــــ ــًا بــــــ ــر م انــــــ ــى جانــــــــب هتلــــــ ــاري  وسيوضــــــــع اســــــــمه ب ــــــــل وضــــــــول الــــــ مجرمــــــــي التــــــ

ــل ــفال الفاشـــ ــه بالســـ ــيار  عنـــ ــاهو ســـ ــع فنتنيـــ ــين الجميـــ ــح بـــ ــاري واضـــ ــة فـــ  ،ومي دنـــــوف إال أن ثمـــ
االجراميــــة إلنقــــاذ نفســــه مــــن فشــــل سياســــي داخلــــي لكنــــه يــــدير األمـــــور  ةســــف ال اســــتخدم النزعــــ

ــ ــه الزائـ ــل كيانـ ــو وكـ ــل هـ ــثمن بـ ــده الـ ــا وحـ ــدفع فيهـ ــن يـ ــة لـ ــةبطريقـ ــفال  ،ل ال محالـ ــا السـ ــر  علينـ يخـ
ــاوالت اإل ــار   ةدار نتنيـــــاهو فـــــي معـــــرض رده علـــــى محـــ ــة الطلـــــب منـــــه وقـــــف إطـــــ ي النـــ االمري يـــ

 بتصريح: يأنا كل ي إصرار والهدف لم يتحقث بعدي. 

ــه ــدم تحقيــــث أهدافــ ــن عــ ــول مــ ــا يقــ ــول مــ ــاهو يقــ ــفال نتنيــ ــن  ،الســ ــام مــ ــرة أيــ ــرور عشــ ــد مــ ــ  بعــ وذلــ
ــتهداف  ــاكنالقصـــــف العشـــــوائي واالســـ ــر للمنـــــازل والمســـ ــين  ،المباشـــ ــل أكثـــــر مـــــن خمســـ ــد قتـــ وبعـــ

هــــــم لكــــــن األ ،عــــــن النســــــاء والشــــــيو  واالع ميــــــين وذوي االحتياجــــــات الخاصــــــة فضــــــ ً  ،طفــــــ ً 
ــه  ــذا كلــ ــول أمــــن هــ ــاهو يقــ ــم يحقــــث أن نتنيــ ــه لــ ــهاينة أ نــ ــد ع رؤوس الصــ ــد ان صــ ــه وذلــــ  بعــ هدافــ

ــتع ــد اســ ــه المجــــرم قــ ــه وجيشــ ــتة اعــــوام بأنــ د اســــتعدادًا منقطــــع الن يــــر قبــــل غيــــرهم علــــى مــــدى ســ
ن يلتقطـــــوا  أوأنهـــــم قبـــــل حتـــــى  ،وأن المفاجـــــأة ســـــتذهل يالمخـــــربيني ،للمواجهـــــة القادمـــــة مـــــع غـــــزة

نتنيــــــاهو المفلــــــس أخ ليــــــًا هــــــو وجيشــــــه  ،نفاســــــهم لــــــن يجــــــدوا رأســــــًا يــــــديرهم وال م ــــــان يــــــاويهمأ
ــة ولد  ــن قبــــل المقاومــ ــااًل شرســــًا مــ ــل ال زال يواجــــه قتــ ــام مــــن القتــ ــد عشــــرة أيــ ارة واثقــــة متزنــــة وبعــ

ــعيد  ــدان أم علـــــى صـــ ــعيد الميـــ ــ  علـــــى صـــ ــان ذلـــ ــواء كـــ ــزرًا ســـ ًا وجـــ ــد  ــة مـــ ــاع المعركـــ ــتح م بإيقـــ تـــ
 اإلع م. 

ــه  ــتعرض بطريقتــ ــة واســ ــبعين دولــ ــن ســ ــدوبين عــ ــي منــ ــبعين دبلوماســ ــع ســ ــاهو مــ ــوم نتنيــ ــع اليــ اجتمــ
ــهي ــه الشـــ ــا  رةالغبيـــ ــماها أمـــ ــالم إســـ ــه أن  العـــ ــًا نفســـ ــيحية موهمـــ ــور توضـــ ــع صـــ ــه مـــ ــازات جيشـــ نجـــ

ــي ــاعلـ ــف سـ ــن نصـ ــل مـ ــد أقـ ــأتي بعـ ــب ليـ ــا تحـ ــور كمـ ــير األمـ ــى تسـ ــه حتـ ــذف عليـ ــوى أن تكـ  ةس سـ
ــ ب  ــي ســ ــة فــ ــاء المعركــ ــاهو انهــ ــن نتنيــ ــة يطلــــب مــ ــن االدارة االمري يــ ــااًل مــ ــاء اتصــ ــذا اللقــ ــن هــ مــ
لـــــدلو بـــــارد علـــــى كـــــل محاوالتـــــه الغبيـــــة التســـــتر علـــــى جرائمـــــه وال اقصـــــد فـــــي هـــــذا اننـــــي اعفـــــي 
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ــا  العــــــالم مــــــن مســــــئولية الســــــ وت عــــــن هــــــذه الجــــــرائم وخاصــــــة صــــــمت االدارة االمري يــــــة ولكننــــ
الــــــدولي بقــــــدر مــــــا نحــــــن بصــــــدد تعريــــــة وكشــــــف ح يقــــــة الموقــــــف لســــــنا بصــــــدد تقيــــــيم الموقــــــف 

 الصهيوني. 

والــــــذي يطلقــــــون عليــــــه  اليــــــوم وبعــــــد ســــــتة أعــــــوام مــــــن التجهيــــــز ون ريــــــات المــــــدعو كوخــــــافي ي
فيلســــــوف الجــــــي ي وبعــــــد تهديــــــدات ال حصــــــر لهــــــا بــــــان المواجهــــــة القادمــــــة ســــــتكون حاســـــــمة 

والصــــــــواري  قصــــــــيرة  وقاصـــــــمة ال زال جحــــــــيم الهــــــــاون يصــــــــب فـــــــوي رؤوس جنــــــــود االحــــــــت ل
واألهــــــم  ،وطويلــــــة المــــــدى تنطلــــــث وليــــــادة المقاومــــــة تحــــــدد بالدليقــــــة موعــــــد انطــــــ ي الصــــــواري 

ام قــــد هــــددت فــــي بدايــــة المعركــــة ثــــم ســــمــــن هــــذا كلــــه هــــو أن المقاومــــة وعلــــى رأســــها كتائــــب الق
وقفــــــت خلــــــف تهديــــــدها ودخلــــــت المعركــــــة ب ــــــل قــــــوة ولصــــــرار ووعــــــي  فــــــي نســــــف كامــــــل لكــــــل 

ــت االحــــــت  ادعــــــاءات  ــزة باتــــ ــة فــــــي غــــ ــنوات أن المقاومــــ ــتة ســــ وأن  مردوعــــــة،ل علــــــى مــــــدى ســــ
ة  ٢٠١٤الهـــــدوء كـــــان بســـــبب حـــــرف  ــد  ا نعـــــد  العـــ ــ  وكانـــــت المقاومـــــة طيلـــــة هـــــذه الفتـــــرة تقـــــول كنـــ

فــــــي حــــــين أن الســــــفال نتنيــــــاهو وجيشــــــه ال  ٢٥٠،فكــــــان أن خرجــــــت علينــــــا المقاومــــــة بعيــــــا  
 قت لتحقيث أهدافه.زال يلملم بقايا قوته ويقول أنه يحتا  لمزيد من الو 

 

 دور الحرب النفسية في معركة سيف الُقدس 

 محمود مرداوي  ️✍

ــا  ــراف عليهــ ــولى اإلشــ ــة األولويــــات ويتــ ــية فــــي قمــ ــرف النفســ ــع الحــ ــذه المعركــــة يضــ ــدو فــــي هــ العــ
بشـــــ ل مركـــــزي ومباشـــــر، ويتـــــدخل بجرعـــــة أعلـــــى ب ثيـــــر ممـــــا كـــــان عليـــــه فـــــي الســـــابث، حيـــــ  

 .الكذف والتضليل لخداع المقاومةطلب بش ل مباشر من الصحفيين 

ــدم  ــحلية تخــ ــاءات صــ ــاتمرات ولقــ ــ ل مــ ــن خــ ــة مــ ــديم روايــ ــوالي لتقــ ــ ل متــ ــراالت بشــ ــر  الجنــ وُيخــ
 الهدف من هذه الدعاية، وهذا يدعونا للتنبه لعدة نقاط مهمة:

ــة الداخليـــــة لـــــدينا ُتقـــــدم علـــــى  -1 ــتهدف الحالـــــة المعنويـــــة فـــــي الجبهـــ الحـــــرف النفســـــية التـــــي تســـ
 ها وعمث  ثارها وتأثيرها في المعركة الحالية.الس ل بفتك
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ــدو يـــــرى أنـــــه مـــــن خ لهـــــا يحقـــــث النصـــــر -2 ــعبية وهـــــذا يـــــدلل أن العـــ اســـــتهداف الحاضـــــنة الشـــ
 وفث خطة الجي  االسرائيلي. ومنها ُتنزع الهزيمة  ال قدر هللا(

ــا يصــــدر عــــن الجــــي  واإلعــــ م وماسســــات العــــدو المختلفــــة تضــــليل وخــــداع  -3 اعتبــــار كــــل مــ
 تحقيث هذا الهدف. يخدم

ــه وروايتــــــه الكاذبــــــة لخدمــــــة هــــــذا الســــــ ل  -4 ــد كــــــل طاقــــــات العــــــدو إلفــــــراغ ســــــم دعايتــــ تجنيــــ
 الفتاك.

 لماذا ركز العدو الدعاية وأمسك بها في يده أكثر من أي مواجهة أخرى؟

  ياف هدف سياسي. -1

 فقدان المبادرة لدى العدو والتصرف وفث ردات الفعل. -2

ــرا   -3 ــازات اإلحـــ ــث إنجـــ ــي تحقيـــ ــله فـــ ــة وفشـــ ــة المقاومـــ ــي مواجهـــ ــة فـــ ــرة الرابعـــ ــالم للمـــ أمـــــام العـــ
 توازي الهالة التي يدعيها واإلنفاقات التي يقدمها.

محاولـــــة إرضـــــاء الجمهـــــور االســـــرائيلي الـــــذي يعـــــي  حالـــــة يـــــأس وفقـــــدان لكمـــــل فـــــي قـــــدرة  -4
 الجي  على حمايته.

 مين ونصف.الفراغ السياسي والعجز عن تش يل ح ومة منذ عا -5

 الهجرة من الجنوف إلى الشمال ومن تل أبيب إلى المستوطنات في الضفة. -6

 إصرار المقاومة وتمس ها بأهدافها. -7

 يريد إنهاء العملية بأسرع وقت ويبدو نفسه قصيرا في ظل هذه المعركة. -8

 دفع المواطنين للضغ  على ليادة المقاومة للتخلي عن أهدافها.-9

 الحالة المعنوية للمقاومة ومقاتليها.إضعاف  -10

 إذن ماذا نفعل؟

 إدراك دور الحرف النفسية وأهميتها المتميزة في هذه المعركة. -1

 .أخذ الحيطة والحذر -2
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 .االلتزام ب ل ما يصدر عن المقاومة -3

 التسليم بروايتها كما يسلم بها جمهور العدو. -4

 لمعركة وتحقيث النصر.الثقة بالمقاومـة وقدرتها على إدارة ا -5

 الصبر واالستعانة باي فالنصر صبر ساعة. -6

ــاً  ــان عمومـــــ ــل م ـــــ ــي كـــــ ــطينيون فـــــ ــا الفلســـــ ــتم أيهـــــ ــدي م أنـــــ ــدو بأيـــــ ــة العـــــ ــزة  إن هزيمـــــ ــالي غـــــ وأهـــــ
 .رلقد حرمتم العدو طعم الفرحة واالستقرار والقدرة على ادعاء النص خصوصاً 

لضـــــغ  جمهـــــوره  خاضـــــعاً  مـــــن بســـــالتكم وصــــبركم وصـــــمودكم ومستســـــلماً  العــــدو يتخـــــب  مرتب ـــــاً 
المنهــــــ  الغــــــاري باليــــــأس وفقــــــدان األمــــــل الخــــــار  مــــــن إغــــــ ي طويــــــل واقتصــــــاد مهلهــــــل ورول 

 معنوية ضعيفة وعدم ثقة ومصدالية بال يادة االسرائيلية السياسية والعس رية.

فــــي الصــــخر رغــــم األلــــم رغــــم  لقــــد كنــــتم فــــرس رهــــان ُنبــــتم عــــن األمــــة وال زلــــتم تنحتــــون النصــــر
وبســــــــالتكم الـــــــنقص و يـــــــاف دور األمـــــــة، فبــــــــدمائكم  بـــــــب ئكمالتضـــــــحيات، إال أنكـــــــم عوضـــــــتم 

 أصبحت القدس وقضية فلسطين على رأس سلم األولويات.

 بايدن فقط باق "إلسرائيل"

 حرونوتأنداف إيال/ يديعوت 

األمري ـــــي، الـــــذي أصـــــبح قـــــد يجـــــد الكثيـــــر مـــــن اإلســـــرائيليين صـــــعوبة فـــــي فهـــــم ســـــبب الضـــــغ  
ا ال لـــــبس  يـــــه، مـــــن أجـــــل إنهـــــاء العمليـــــة ، ةويرجـــــع ذلـــــ ، ب ـــــل بســـــاط، الليلـــــة الماضـــــية مطلبـــــً

إلــــى ح يقــــة أنهــــم ليســــوا علــــى درايــــة بمــــا يحــــدث بالجانــــب الغــــزي مــــن أحــــداث واألخبــــار الــــواردة 
 منه إلى جميع أنحاء العالم.

م اتــــب أقــــوى وكــــاالت األنبــــاء لــــم ي ــــن هــــذا مجــــرد تــــدمير بــــر  اإلعــــ م فــــي غــــزة، الــــذي يضــــم 
ــرس ــة فـــرانس بـ ــيتد بـــرس ووكالـ ــل  ،فـــي العـــالم أسوشـ ــ  التـــي ُقتـ ــة عائلـــة الكولـ فـــرًدا  17هـــذه قصـ

ــًدا، فــــي  ا واحــ ــً ا لصــــحيفة واشــــنطن بوســــت، بيــــنهم طفــــل يبلــــغ مــــن العمــــر عامــ ــً مــــن أفرادهــــا، وفقــ
ــوم األحــــد  ــدة بغــــزة يــ ــتهدفت مبنيــــين مــــن أربعــــة طوابــــث فــــي شــــارع الوحــ ــااًل  ،غــــارة جويــــة اســ إجمــ

 أفاد الفلسطينيون بمقتل عشرة أطفال في هذه الهجمات.
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ــوف  ــو العـــ ــن أبـــ ــدكتور أيمـــ ــة الـــ ــًا قصـــ ــذه أيضـــ ــاطني فــــــي  51هـــ ــب البـــ ــم الطـــ ــيس قســـ ــًا، رئـــ عامـــ
ــال،  ــي الرمـــ ــي حـــ ــة فـــ ــارة جويـــ ــي غـــ ــل فـــ ــزة، ُقتـــ ــي غـــ ــم فـــ ــفى مهـــ ــو مستشـــ ــفاء، وهـــ ــفى الشـــ مستشـــ

 استهدفت البيوت هناك.

ــ ــذه الروايـــــات، هنـــــاك منـــ ــن هـــ ــر عـــ ــرف الن ـــ ــث بصـــ ــا يتعلـــ ــرائيليي  يمـــ ــي  اإلســـ ــداع يللجـــ اورة خـــ
ــي   ــرائيليين، أو يالجــــــ ــن اإلســــــ ــراد األمــــــ ــديو ألفــــــ ــع فيــــــ ا مقطــــــ ــً ــاك أيضــــــ ــري؛ وهنــــــ ــدخول البــــــ بالــــــ

ــة مـــــــع مراســـــــل  ــم يـــــــدفعون ويتصـــــــرفون بوقاحـــــ ــرائيليي أو حـــــــرس الحـــــــدود، وهـــــ ذو  CNNاإلســـــ
ــندرا أوكســــيو ــيدة  ال تحتــــا  كــــورتيز وللهــــان عمــــر -الخبــــرة فــــي القــــدس، بــــن وودمــــان. ألكســ ورشــ

طالـــــب إلـــــى هـــــذه القصـــــص لتقـــــديم معارضـــــة قويـــــة وحاســـــمة للـــــدعم التقليـــــدي يإلســـــرائيلي؛ هـــــذه 
 كلها كانت موجودة حتى قبل العملية.

الليلــــــة الماضــــــية، بعــــــد م المــــــة هاتليــــــة ال لــــــبس فيهــــــا مــــــن بايــــــدن مــــــع نتنيــــــاهو، بــــــدأ أعضــــــاء 
ل ح ـــــر علـــــى صـــــفقة الكـــــونغرس الـــــديمقراطي، ب يـــــادة أوكســـــيو كـــــورتيز، عمليـــــة منســـــقة القتـــــرا

أســـــــلحة كبيـــــــرة يإلســـــــرائيلي. إن احتمـــــــاالت تمريـــــــر مثـــــــل هـــــــذا القـــــــرار بالفعـــــــل ولحبـــــــاط صـــــــفقة 
ــل فــــي  ــن هــــذا القبيــ ــدث فيهــــا شــــيء مــ ــرة األولــــى التــــي يحــ ــذه هــــي المــ ــئيلة، لكــــن هــ ــ ل ضــ الســ

 مجلس النواف منذ سنوات عديدة.

ــيان ــان رئيســـ ــر؟ م ونـــ ــا الـــــذي تغيـــ ــالجمهوري ،مـــ ــه بـــ ــاهو وع قاتـــ ــرين. األول نتنيـــ ين وترامـــــب و خـــ
الـــــــــذين يســـــــــيطرون اين علـــــــــى مجلســـــــــي الكـــــــــونجرس والبيـــــــــت  -فـــــــــي سياســـــــــة الـــــــــديمقراطيين 

لـــــم ي ـــــن ترامـــــب شخصـــــية شـــــرعية، لـــــذا فـــــإن التحـــــالف الـــــذي عقـــــده نتنيـــــاهو معـــــه  -األبـــــي  
 وشمل لوحات إع نية ذات صورة مشتركة أصبح سيًفا ذا حدين.

ــل   ــن قبـــ ــ  مـــ ــيس فقـــ ــديمقراطي، ولـــ ــزف الـــ ــن الحـــ ــعة مـــ ــات واســـ ــي قطاعـــ ــاهو فـــ ــى نتنيـــ ــر إلـــ ُين ـــ
ــيم عنصــــــري وخطيــــــر ــة،  ،إلهــــــان عمــــــر ودوميــــــا، علــــــى أنــــــه زعــــ دعمــــــه لميــــــت رومنــــــي للرئاســــ

ــة  ــد سياســـ ــى التحـــــدث ع نيـــــة ضـــ ــاي النـــــووي، ولصـــــراره علـــ ــأن االتفـــ ــا بشـــ ــة مـــــع أوبامـــ والمواجهـــ
كــــــل هــــــذه األمــــــور لــــــم ُتنســــــى.  -ترامــــــب الــــــرئيس فــــــي الكــــــونجرس، وصــــــداقته الشخصــــــية مــــــع 

 تدفع يإسرائيلي ثمنًا باه ًا لسحقها سياساتها التقليدية مع الحزف.

المســـــألة الثانيـــــة ال ع قـــــة لهـــــا يبإســـــرائيلي أو نتنيـــــاهو: أقســـــام كاملـــــة مـــــن الحـــــزف الـــــديمقراطي 
عرقــــــي بــــــل كحــــــدث  -تحــــــدد الصــــــراع اإلســــــرائيلي الفلســــــطيني لــــــيس علــــــى أنــــــه صــــــراع قــــــومي 

أخبرنـــــي جيريمـــــي بـــــن عـــــامي، رئـــــيس جيـــــه ســـــتريت، األســـــبوع الماضـــــي أن الســـــلطة  ،عنصـــــري 
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ــب التقدميــــــة.  ــ ل الجوانــــ ــن خــــ ــونجرس مــــ ــرك فــــــي الكــــ ــت تتحــــ ــديمقراطي كانــــ ــزف الــــ ــل الحــــ داخــــ
بالنســــبة لهــــم، يُين ــــر إلــــى الصــــراع علــــى أنــــه نــــوع مــــن المواجهــــة بــــين دولــــة بيضــــاء، مســــتعمرة، 

غيــــــر البــــــي  الــــــذين يعــــــانون مــــــن  محتلــــــة، مســــــلحة، وكامــــــل ماسســــــتها تســــــحث األشــــــخا  
 التجريد من حقوقهم الطبيعيةي.

إن الم ـــــابح الرئيســـــي للتصـــــورات المتطرفـــــة مـــــن هـــــذا النـــــوع تجـــــاه الصـــــراع هـــــو الـــــرئيس بايـــــدن 
 لذل ، عندما يسأل، أو يطلب، فإن األمر يستحث االستماع.

 جبهة غزة، جبهة لبنان 

 حرونوت أيديعوت  /يهوشعيوسي 

ــد  ــا يتزايــ ــى مــــع بينمــ ــار، حتــ ــى وقــــف إلطــــ ي النــ ــل إلــ ــرائيل للتوصــ ــى إســ ــي علــ ــغ  األمري ــ الضــ
 االستعراض بالمعارضة من نتنياهو، فإن الواقع على األرض يتحدث:

العمليــــة العســــ رية فــــي غـــــزة؛ ربمــــا ي ــــون مـــــا تعــــرض للهجــــوم فــــي األيـــــام األخيــــرة قــــد تســـــبب  
 زال نفس الشيء.في إلحاي الضرر بحركة حماس، لكنه في نهاية المطاف حماس مات

ــام غيــــر قــــادرين علــــى الوصــــول  ــية، يالجــــي  اإلســــرائيليي وجهــــاز األمــــن العــ حتــــى الليلــــة الماضــ
تــــــم الهجــــــوم علــــــى مراكــــــز ثقــــــل  ى،الضــــــيف، الســــــنوار وعيســــــ -إلــــــى كبــــــار مســــــاولي حمــــــاس 

ــاحية فـــــــي بيـــــــروت،  ــاي األذى بالضـــــ ــادل حتـــــــى اين إلحـــــ ــه ال يعـــــ ــاز، لكنـــــ ــذا إنجـــــ ــيم، هـــــ التن ـــــ
 ي.مركز حزف هللا العصب

كـــــان مـــــن الصـــــواف  ،فـــــي جـــــوالت القتـــــال العاديـــــة، مثـــــل تلـــــ  التـــــي حـــــدثت منـــــذ فـــــ  االرتبـــــاط
ــد  ــ مي. لكــــن اين هنــــاك توحيــ ــاس والجهــــاد اإلســ ــرف حمــ ــزة وضــ ــل فــــي غــ االســــتمرار فــــي العمــ
ــي الضــــــفة  ــعيد فــــ ــدود، والتصــــ ــخين الحــــ ــوم بتســــ ــزف هللا يقــــ ــرائيلي: حــــ ــد يإســــ ــاحات ضــــ ــل الســــ لكــــ

ــرف  ــة عـــ ــدء انتفاضـــ ــزداد، وبـــ ــة يـــ ــذ ال يـــــادة الغربيـــ ــل أن تتخـــ ــذل  مـــــن األفضـــ ــت. لـــ ــداخل وقعـــ الـــ
ا مــــن كــــل مــــن األعــــداء  ــدة، وتجنــــي ثمنــــً ــية قــــراًرا مســــتنيًرا، مــــن الــــرأس ولــــيس مــــن المعــ السياســ

 على حدة.

طــــــــراف مــــــــا قصــــــــف أالســــــــاحة األكثــــــــر إثــــــــارة للقلــــــــث هــــــــي الســــــــاحة الشــــــــمالية. حيــــــــ  نفــــــــذت 
هــــذا هــــو أهــــم إطــــ ي نــــار  ،هللا صــــاروخي يــــوم أمــــس علــــى الكريــــوت بموافقــــة حــــزف هللا ونصــــر
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ــة الجـــــرف  ــار مماثـــــل فـــــي عمليـــ ــذ إطـــــ ي نـــ ــم تنفيـــ ــة. تـــ ــان الثانيـــ ــذ حـــــرف لبنـــ ــرائيل منـــ علـــــى إســـ
ــار علــــى الجليــــل 2014 ــد إطــــ ي نــ ــس بعــ ــل. ويــــأتي حــــادث أمــ ــزة فــــي الجليــ ــرة وجيــ ، ولكــــن لفتــ

األســـــــبوع الماضــــــــي ســــــــق  فـــــــي البحــــــــر، أع بــــــــه إطــــــــ ي صـــــــواري  وســــــــقطت فــــــــي األراضــــــــي 
لــــــى ذلــــــ ، ســــــمح حــــــزف هللا بأعمــــــال احتجــــــا  علــــــى الســــــيا  الحــــــدودي اللبنانيــــــة. باإلضــــــافة إ

بـــالقرف مــــن المطلــــة، وفــــي يــــوم الث ثــــاء اخترقــــت طــــائرة بــــدون طيــــار مــــن ســــوريا تــــم اعتراضــــها 
 في وادي الينابيع.

قــــــال الم ي  مــــــون إنهــــــم لــــــم يســــــتبعدوا احتمــــــال أن تكــــــون إيــــــران تــــــدير وتــــــن م جميــــــع الســــــاحات. 
ــزف هللا يوافــــث ويشــــجع المن مــــ ــى إطــــ ي النــــار. ومنطقــــة صــــادقين التــــي حــ ات الفلســــطينية علــ

أطلقـــــت منهـــــا الصـــــواري  مـــــن معاقـــــل نصـــــر هللا. ال أحـــــد يقتـــــرف مـــــن هنـــــاك فـــــي دائـــــرة نصـــــف 
 قطرها خمسة أميال دون إذنه.

ــه  ــاًزا  خـــــر. هـــــذا هـــــو الم ـــــان المناســـــب لـــــذكر أنـــ بالنســـــبة لحمـــــاس، يعـــــد تجنيـــــد حـــــزف هللا إنجـــ
يالجــــي  اإلســــرائيليي لحملــــة شــــاملة، يــــتم شــــنها ضــــد حــــزف  حتــــى يومنــــا هــــذا، فــــي ســــيناريوهات 

 هللا، وحماس هي التي تنضم.

حــــــزف هللا مســــــتعد للمجازفــــــة الكبيــــــرة بالتضــــــامن الــــــى حــــــد شــــــن حملــــــة مقلقــــــة. هنــــــاك إشــــــارة   
هنـــا: إذا اســـتمرت يإســـرائيلي فـــي العمـــل فـــي غــــزة، فســـتكون مطالبـــة بجبهـــة ثانيـــة. لـــم يعـــد هــــذا 

 ح يقي من اندالع تصاعد. تما يا مع حماس ولكنه خطر

رغـــــم ذلـــــ ، ال يجـــــب أن نخيـــــف أنفســـــنا مـــــن معرفـــــة أمـــــر حـــــزف هللا. لقـــــد ردعـــــت حـــــرف لبنـــــان 
ــذ  الثانيـــــة نصـــــر هللا وهـــــو مـــــدرك لقـــــدرات يالجـــــي  اإلســـــرائيليي التـــــي تحســـــنت بشـــــ ل كبيـــــر منـــ

 .2006عام 

ســــــتبدو فــــــي غــــــزة، يــــــتم إجــــــراء جراحــــــة دليقــــــة فــــــي ظــــــل أشــــــد قيــــــود القــــــانون الــــــدولي صــــــرامة. 
ا، فــــي نطــــاي وكثافــــة الهجمــــات، مــــع وجــــود عــــدد هائــــل مــــن  ــً الحــــرف فــــي الشــــمال مختلفــــة تمامــ

 األهداف.

رئـــــــيس الـــــــوزراء حـــــــدد أهـــــــدافا للقتـــــــال: ضـــــــرف حمـــــــاس وزيـــــــادة الـــــــردع. هـــــــذا بـــــــالطبع مفتـــــــول 
ــي ــأنهم رللتفســـــ ــع بـــــ ــرائيليي مقتنـــــ ــي  اإلســـــ ــإن يالجـــــ ــداف، فـــــ ــي األهـــــ ــذه هـــــ ــت هـــــ ــن إذا كانـــــ ، ولكـــــ

 ن إنهاء العملية. ومن ثم هناك بالفعل فائدة هامشية متناقصة.حققوها، وبالتالي يم 
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ــان  ــاتث رئــــــيس االركــــ ــع علــــــى عــــ ــتوى السياســــــي يقــــ ــرار علــــــى المســــ ــة كــــــل قــــ ــففــــــي النهايــــ  أ يــــ
كوخـــــافي. مـــــن الصـــــعب أن يشـــــرل للجمهـــــور عزلتـــــه وثقـــــل المســـــاولية التـــــي يحملهـــــا. األحـــــداث 

 .في الشمال ستدفع يإسرائيلي إلى وقف إط ي النار

، كانـــــت هنـــــاك ســـــبع 2014ن الضـــــروري أن نتـــــذكر أنـــــه حتـــــى نهايـــــة عمليـــــة الجـــــرف وهنـــــا مـــــ
 ، وربما ثمانية.رعمليات وقف إلط ي النا

ــذكر  ــد انتهـــــى. وتـــ ــال قـــ ــعور بـــــأن القتـــ ــبب الشـــ ــوع خســـــائر بســـ ــب وقـــ ــذر لتجنـــ ــوخي الحـــ ــب تـــ يجـــ
ا أنــــــه لــــــن تتحــــــدث أي جهــــــة إســــــرائيلية بشــــــأن وقــــــف إطــــــ ي النــــــار. هــــــذا ســــــيحدث فــــــي  أيضــــــً

 ئل اإلع م العربية التي ستأتي، إذا جاءت بعد ساعات قليلة من الهدوء.تقارير وسا

 

 إنجازات حماس األربعة والطريق لتجنب الخسارة التالية 

ــرائيل"  ــفيرة "إســ ــة وســ ــة اليهوديــ ــدور منصــــب رئــــيس الوكالــ ــالي مريــ ــالي مريدور/شــــغل ســ ســ
 في واشنطن/ يديعوت 

إنجــــازات  أربــــعفــــي الحملــــة الحاليــــة ضــــد حمــــاس، يإســــرائيلي متخلفــــة عــــن الركــــب. لــــدى حمــــاس 
 هائلة.

أهـــــم إنجـــــاز لهـــــم هـــــو توحيـــــد الجبهـــــات وخاصـــــة االحتجاجـــــات التـــــي انـــــدلعت داخـــــل المجتمـــــع  
فجـــــأة وبغيـــــر قصـــــد، تســـــتطيع حمـــــاس تقـــــديم نفســـــها كعامـــــل  ،اإلســـــرائيلي بـــــين العـــــرف واليهـــــود 

ــرب  بعــــــ  يعــــــرف الـــــــ  ــرائيلي، يحــــــدث ذلــــــ  ألول مــــــرة منــــــذ ليــــــام ي ب48يــــ الحملــــــة ضــــــد يإســــ
 يالدولةي.  

اإلنجــــــاز الثــــــاني الــــــذي كــــــان فرصــــــة، إن لــــــم ي ــــــن إهمــــــااًل، هــــــو وضــــــع حمــــــاس كمــــــدافع عــــــن 
 القدس وحرم المسجد االقصى في ن ر كل عربي ومسلم في العالم. 

كعامـــــل  أمــــا اإلنجـــــاز الثالـــــ  فكـــــان اســـــتقرار حمـــــاس علـــــى خلليـــــة ضـــــعف الســـــلطة الفلســـــطينية
 مهيمن على الساحة الفلسطينية. 
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ــدفاع الصـــــــاروخي  ــعف فـــــــي ن ـــــــام الـــــ ــي كشـــــــف نقـــــــاط الضـــــ ــل فـــــ ــا اإلنجـــــــاز الرابـــــــع فيتمثـــــ أمـــــ
اإلســــــرائيلي، فــــــي مواجهــــــة وابــــــل مــــــن الصــــــواري  التــــــي أطلقــــــت فــــــي وقــــــت قصــــــير علــــــى تلــــــ  

 األهداف. إيران وحزف هللا، اللذان يتمتعان بقوة أكبر من حماس، يراقبون ويتعلمون. 

ــأخرون حا ــن متـــ ــرة القــــــدم؛ نحـــ ــة ب ـــ ــب المقارنـــ ا بنســــــبة حســـ ــً ــارة يم ـــــن أن تــــــزداد 1: 4ليـــ . الخســـ
مــــــع نجاحــــــات حمــــــاس أكثــــــر. قــــــد يتنــــــاقص الفــــــاري إذا كــــــان لــــــدينا إنجــــــازات دراماتي يــــــة. كمــــــا 

 تبدو األمور، فإن هذا التعادل هو الحد األقصى الذي نتوقعه في الوقت الحالي.

خلص مــــــن المهــــــم كيــــــف تنتهــــــي الجولــــــة الحاليــــــة، ولكــــــن األهــــــم مــــــن ذلــــــ  ب ثيــــــر أننــــــا سنســــــت
ا اســـــتراتيجية لمنـــــع الهزيمـــــة فـــــي المســـــتقبل. مـــــا الـــــذي يجـــــب إنجـــــازه؟ يجـــــب توجيـــــه كـــــل  دروســـــً
ا تـــادي إلـــى مصـــالحة  ــودًا وعربـــً ــا. يجـــب تشـــ يل ح ومـــة تضـــم يهـ ــوة نحـــو إحـــ ل الســـ م بيننـ قـ
اجتماعيــــــة. يجــــــب تكــــــريس المســــــاواة بــــــين جميــــــع المــــــواطنين فــــــي القــــــوانين األساســــــية للدولــــــة. 

ــاواة  ــون المســــ ــة والميزانيــــــات.  يجــــــب أن تكــــ ــة التحتيــــ ــيم والتوظيــــــف والبنيــــ ــي التعلــــ ــي الواقــــــع فــــ فــــ
ــد العـــــرف  ــاي. يجـــــب إدانـــــة الكرا يـــــة والتحـــــري  ضـــ ــها ال يطـــ يجـــــب تقلـــــيص الفجـــــوات، وبعضـــ

 واليهود. يجب تعزيز اإلنسانية واإلنصاف في حياتنا.

ــانون  ــيادة القـــــ ــة وســـــ ــتعادة الدولـــــ ــب التحـــــــري .  ،يجـــــــب اســـــ ــامين تجنـــــ ــادة العـــــ ــى القـــــ يجـــــــب علـــــ
ــ ــل الشـــ ــاول قتـــ ــن يحـــ ــة. مـــ ــرائم الكرا يـــ ــد جـــ ــف الـــــردع ضـــ ــب تكثيـــ ــز. يجـــ ــى تعزيـــ ــة إلـــ رطة بحاجـــ

شــــخص  خــــر بســــبب جنســــيته أو دينــــه أو معتقــــده أو جنســــه، يجــــب أن ي ــــل فــــي الســــجن مثــــل 
ــدة  ــن لشــ ــديد. يم ــ ــذر الشــ ــه األخيــــر. فــــي القــــدس، يجــــب تــــوخي الحــ ــابي حتــــى يومــ أي قاتــــل إرهــ

ــاًرا يم ـــــن أن تلتهمنـــــا جمي ا. ســـــيادتها إســـــرائيلية، لكنهـــــا مصـــــدر هويـــــة المشـــــاعر أن تشـــــعل نـــ ــً عـــ
وقداســــــة لكــــــل يهــــــودي ومســــــلم ومســــــيحي. يجــــــب أال ننجــــــر إلــــــى أســــــفل مــــــن قبــــــل الجماعــــــات 

 المتطرفة التي تقودنا جميًعا إلى حرف الدين والجنسية.

يجـــــب معاملـــــة الســـــلطة الفلســـــطينية كشـــــري . إضـــــعافها وازدرائهـــــا يســـــاعدان حمـــــاس. إذا كنـــــا ال 
قرف مــــن القــــدس وتــــل أبيــــب، فعلينــــا أن نحــــر  علــــى التــــروي  لحــــي مســــالم نريــــد حماســــتان بــــال

بالنســــــبة لغــــــزة  ،مــــــع أولئــــــ  الــــــذين ال يطلقــــــون الصــــــواري  علينــــــا وليســــــوا متحــــــالفين مــــــع إيــــــران
ــة  ــة تنميــ ــدم، ولم انيــ ــاه  للــ ــثمن البــ ــع الــ ــت ل، مــ ــين االحــ ــار بــ ــاك خيــ ــة هنــ ــياغة سياســ يجــــب صــ

فـــــــي الحــــــرف القادمــــــة، وبالتــــــالي يم ـــــــن مدنيــــــة كبيــــــرة، بحيــــــ  سيخســـــــر ســــــ ان غــــــزة الكثيــــــر 
ــة  ،تجنبهــــــا ــدرات إرهابيــــ ــة بنــــــاء قــــ ــب إم انيــــ ــة الحصــــــار الجزئــــــي الحاليــــــة، إلــــــى جانــــ إن سياســــ
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ــي  -هائلـــــة  ــا فـــ ــن حالنـــ ــع أفضـــــل مـــ ــن نكـــــون فـــــي وضـــ ــا لـــ ــة، وربمـــ ــة التاليـــ ــى الجولـــ ــتقودنا إلـــ ســـ
 الجولة الحالية.

ــب االســــتعداد بشــــ ل أفضــــل للحملــــة القادمــــة مــــع ياإلرهــــافي. عنــــدم ا تكــــون هنــــاك معركــــة ويجــ
ــورة: معركــــــة  ــر خطــــ ــث يبإســــــرائيلي أكثــــ ــذي يلحــــ ــرر الــــ ــن أن ي ــــــون الضــــ ــزف هللا، يم ــــ ــد حــــ ضــــ
ــاء  ــل الكهربـــــ ــ رية، وتعطـــــ ــاحي العســـــ ــة والمنـــــ ــة للدولـــــ ــة التحتيـــــ ــدمير دقيـــــــث للبنيـــــ ــع تـــــ ــة مـــــ طويلـــــ

المتمثــــــــــل بــــــــــاالحت ل الماقــــــــــت للمســــــــــتوطنات اإلســــــــــرائيلية،  الكومنــــــــــدوزوالميــــــــــاه، وعمليــــــــــات 
ــم ي ــات إن لــ ــذه والمئــ ــع هــ ــة. يجــــب أن نحــــاول منــ ــة الداخليــ ــحايا فــــي الجبهــ ــن ايالف مــــن الضــ  ــ

ــدًما، وفــــي نفــــس الوقــــت يجــــب أن نبنــــي القــــدرات التــــي ستســــمح لنــــا بتقليــــل أضــــرارها  الحملــــة مقــ
 ولنهائها.

صــــــ ل لقــــــد كشــــــف لنــــــا الصــــــراع الحــــــالي نقــــــاط ضــــــعف وأخطــــــاء اســــــتراتيجية هــــــذه فرصــــــة ل 
 يجب أن نصلح وبسرعة.

 نتنياهو والفلسطينيين أجبروا بايدن على أجندة لم يكن يرغب فيها وصبره ينفد

 الون بنكاس / هآرتس

التاريخيــــــة لح ومتــــــه، اضــــــطر إلــــــى بينمــــــا كــــــان الــــــرئيس يحــــــاول تســــــويث الخطــــــ  االقتصــــــادية 
ــرة  ــيع دائــــ ــم توســــ ــرائيلي. إذا تــــ ــوزراء اإلســــ ــيس الــــ ــع رئــــ ــاتف مــــ ــى الهــــ ــاء بعــــــ  الوقــــــت علــــ قضــــ

 .التوتر في القدس، فإن الع قات مع بايدن ستغري في أزمة مستمرة

الــــــرئيس جــــــو بايــــــدن غاضــــــب. فــــــي م المتــــــه الهاتليــــــة أمــــــس  األربعــــــاء( مــــــع رئــــــيس الــــــوزراء 
ا كبيــــًرا فــــي التصــــعيد علــــى طريــــث وقــــف إطــــ ي  بنيــــامين نتنيــــاهو، أوضــــح أنــــه ييتوقــــع انخفاضــــً

 الناري، وهي صياغة مهذبة ومنضبطة لوصف الغضب. 

مــــــن الناحيـــــــة الدبلوماســـــــية األمري يـــــــة، فــــــإن هـــــــذا الشـــــــ ل مـــــــن المجاملــــــة تجـــــــاه حليـــــــف مثـــــــل 
ــذي لـــم يجـــرؤ  ــامح، مـــن النـــوع الـ ــن الكثيـــر مـــن نفـــاد الصـــبر وعـــدم التسـ ــرائيلي هـــو تعبيـــر عـ يإسـ
كلينتــــون وأوبامــــا، اللــــذان لــــم يعجبهمــــا أو يقــــدرا نتنيــــاهو بشــــ ل خــــا ، علــــى التعبيــــر عنــــه فــــي 

 بيان رسمي.
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ــاك  ــة فــــي هــــذه المرحلــــة، فهنــ ــاك أزمــــة فــــي الع قــــات اإلســــرائيلية األمري يــ حتــــى لــــو لــــم تكــــن هنــ
ــن المــــرجح أن  ــاهو، ومــ ــدن ونتنيــ ــا األزمــــة بــــين بايــ ــد ع مــــات علــــى وجــــود ع قــــة مزقتهــ بالتأكيــ

إذا ظــــــل بقــــــاء نتنيــــــاهو فــــــي منصــــــبه فــــــي األشــــــهر المقبلــــــة. خاصــــــة فــــــي ظــــــل أزمــــــة،  تســــــتمر
ــع ترامـــــب  ــية المضـــــطربة مـــ ــه السياســـ ــرة ع قتـــ ــدن، ثمـــ ــه بايـــ ــا ونائبـــ ــه بأوبامـــ ــار ع قتـــ يجنـــــي ثمـــ

ــديمقراطيين  ــن الـــ ــدائي عـــ ــاد العـــ ــة  -واالبتعـــ ــ ل أغلبيـــ ــي تشـــ ــويتهم التـــ ــدة تصـــ ــة عـــــن قاعـــ وخاصـــ
 في الواليات المتحدة.

 

الليلــــــة الماضــــــية بعــــــد محادثــــــة أخــــــرى أمــــــس، وصــــــفها مســــــاولون ح وميــــــون جــــــاءت المحادثــــــة 
ــة فــــي  ــة ثانيــ ــد لمحادثــ ــير الوحيــ ــارة. التفســ ــا غيــــر ســ ــا بأنهــ ــايمز عليهــ أطلعــــوا صــــحيفة نيويــــورك تــ

ــدن تــــــم  ــوم واحــــــد هــــــو أن بايـــ علـــــى تصــــــريحات نتنيــــــاهو فـــــي محادثــــــة مــــــع الســــــفراء  اط عــــــهيـــ
ــع ــل مــ ــرائيل ال تعمــ ــح أن يإســ ــرائيليين، حيــــ  أوضــ ــث  اإلســ ــد تحقيــ ــا يتريــ ــدهاي وأنهــ ــي يــ ــت  فــ  ماقــ

ــة ي ــداف العمليــ ــة مــــع  ،أهــ ــل ويفتــــرض أن المواجهــ ــد الحبــ ــاهو، سياســــيًا، يمــ ــدن أن نتنيــ يــــدرك بايــ
ا 25لقـــــد عـــــرف هـــــذه المنـــــاورات لمـــــدة  ،الـــــرئيس ســـــتفيده نتنيـــــاهو ال يســـــتطيع االســـــتمرار  ،عامـــــً

 بالكذف. بايدن ال يفهم معنى ما »أهداف العمليةا التي يتحدث عنها نتنياهو »تحقيثا.

لـــــيس مـــــن الواضـــــح لـــــه مـــــا إذا كـــــان لنتنيـــــاهو أي أهـــــداف عملياتيـــــة غيـــــر الـــــدوافع السياســـــية،   
 وليس من الواضح له سبب محاولة نتنياهو مواجهته بداًل من استخدامه.

ــ ــد فـــــ ــة لقـــــ ــة الخارجيـــــ ــرة السياســـــ ــم يمقبـــــ ــروف باســـــ ــع المعـــــ ــان الرائـــــ ــ ، الم ـــــ ــري األوســـــ رض الشـــــ
للرؤســـــاءي، نفســـــه مـــــرة أخـــــرى علـــــى أجنـــــدة الـــــرئيس. تتـــــدخل يإســـــرائيلي والفلســـــطينيون بأولويـــــات 

ــرة  ــين، ومـــ ــول: الصـــ ــدافها بوضـــ ــددت أهـــ ــدة، التـــــي حـــ ــات المتحـــ ــرى الواليـــ ــين، أخـــ  وروســـــيا، الصـــ
ــا ، ــة والمنــ ــ التحالفــــات، وتقويــ ــى ودةوالعــ ــة السياســــة إلــ ــة الخارجيــ ــالف علــــى القائمــ ــابث  ،التحــ الطــ

الســــــفلي هــــــو االتفــــــاي النــــــووي مــــــع إيــــــران. فــــــي مســــــتودع بعيــــــد فــــــي نهايــــــة جــــــدول األعمــــــال، 
ــب  ــدن غاضــ ــار. بايــ ــه الغبــ ــدأ ويعتليــ ــوف يصــ ــذي ســ ــطيني، الــ ــرائيلي الفلســ ــراع اإلســ ــعوا الصــ وضــ

ــا ــزة، مهمـــ ــان وغـــ ــي الكيـــ ــرائيلية فـــ ــة اإلســـ ــن السياســـ ــة مـــ ــا،  ألن مجموعـــ ــا ومبرراتهـــ ــت دوافعهـــ كانـــ
أعــــــادت إلــــــى الســــــطح  - -إلــــــى جانــــــب اســــــتخدام القــــــوة غيــــــر المتكافئــــــة مــــــن قبــــــل يإســــــرائيلي 

 القضية الفلسطينية التي ال يهتم بها.
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الح يقــــة أنــــه فــــي خضــــم تحــــرك سياســــي وميزانيــــة وتشــــريع ضــــخم إلعــــادة تأهيــــل البنيــــة التحتيــــة 
ــت ا ــم صـــــــفقة روزفلـــــ ــوة بحجـــــ ــي  خطـــــ ــاد األمري ـــــ ــوالي واالقتصـــــ ــغ حـــــ ــدة، والتـــــــي تبلـــــ  2.3لجديـــــ

ل مــــن قبـــــل  1.9تريليــــون دوالر، بمــــا يتجــــاوز  تريليـــــون دوالر للتعامــــل مــــع وبــــاء كورونـــــا الُمهمــــو
ســــلفه(، يضــــطر بايــــدن للتعامــــل مــــع وقــــف إطــــ ي نــــار  خــــر حــــول عمليــــة لــــم تتضــــح أســــبابها، 

يعتبــــــره  ممــــــا يثيــــــر غضــــــبه. وح يقــــــة أنــــــه بــــــداًل مــــــن تســــــويث برنامجــــــه للبنيــــــة التحتيــــــة، والــــــذي
ــه التحـــــدث أربـــــع مـــــرات مـــــع  ــاتي ي وتغييـــــر ثـــــوري، كـــــان عليـــ ــه درامـــ ــاد علـــــى أنـــ المايـــــدون والنقـــ
رئــــــــيس الــــــــوزراء، والــــــــرئيس الفلســــــــطيني محمــــــــود عبــــــــاس، ووقــــــــف الضــــــــغوط العالميــــــــة والنقــــــــد 

 الداخلي.

خـــــ ل األســـــبوع الماضـــــي، كـــــان بايـــــدن تحـــــت ضـــــغ  ث ثـــــي المجموعـــــة األولـــــى التـــــي تضـــــغ  
ــرك  ــه للتحــــ ــا  عليــــ ــوع نقــــ ــرائيلي موضــــ ــاد يإســــ ــبح انتقــــ ــه، حيــــــ  أصــــ ــفوف حزبــــ ــن صــــ ــأتي مــــ تــــ

ــرائيلية  ــر علـــــى الع قـــــات اإلســـ ــلبي مباشـــ ــد الحـــــالي تـــــأثير ســـ ــن للنقـــ ــم ي ـــ ــو لـــ ــروع. حتـــــى لـــ مشـــ
 .األمري ية

ــا  ــا بــــازدراء باعتبارهــ الميــــل فــــي إســــرائيل إلــــى رفــــ  الضــــغوط الداخليــــة علــــى بايــــدن والن ــــر لهــ
ياليســــــار الرادي ــــــاليي و يالجنــــــال التقــــــدمي للحــــــزفي الــــــذي يمثلــــــه يمواقــــــف معاديــــــة إلســــــرائيلي و 

ــةي  ــاريون األربعــــ ــاء الكــــــونجرس اليســــ ــر  -يأعضــــ ــان عمــــ ــيدة طالــــــب، إلهــــ ــيو كــــــورتيز، رشــــ أوكســــ
وعينـــــا بريســـــلي خطيـــــر، غيـــــر ح ـــــيم وماشـــــر علـــــى الغطرســـــة وســـــوء فهـــــم  ي ـــــل الســـــلطة فـــــي 

 الكونجرس.

ــان مماثـــــل يـــــدع 28وقـــــع  ــيو  علـــــى بيـــ ــاء مجلـــــس الشـــ و إلـــــى وقـــــف فـــــوري إلطـــــ ي مـــــن أعضـــ
أصــــدر رئــــيس لجنــــة الشــــاون الخارجيــــة  ،النــــار، مــــع تفهــــم حاجــــة يإســــرائيلي للــــدفاع عــــن نفســــها

ــيو  ــس الشـــ ــناتور تشـــــاك  بمجلـــ ــة الســـ ــيم األغلبيـــ ــدر زعـــ ــديز رســـــالته الخاصـــــة، وأصـــ ــوف مينينـــ بـــ
ــاديين إلســــرائيلي ــوا يمعــ ــارييني وليســ ــوا ييســ ــم ليســ ــابًها إنهــ ا مشــ ــً ــدميين ،شــــومر بيانــ ـــ  نصــــف التقــ الــ

، هـــــم 28عضــــًوا مــــن اليهــــود، وجميــــع أعضــــاء مجلــــس الشــــيو  البــــالغ عــــددهم  12، مــــنهم 25
 أصدقاء وأنصار يإسرائيلي الواضحين مع سجل حافل في هذا الموضوع.

المجموعـــــة الثانيـــــة هـــــي يالن ـــــام المحـــــي ي المســـــمى يمجموعـــــة الشـــــري األوســـــ  ضـــــمن مجتمـــــع 
ــرات  ــم العشــ ــاالء هــ ــنطني. هــ ــة بواشــ ــة الخارجيــ ــة  السياســ ــع جوانــــب الخريطــ ــراء مــــن جميــ ــن الخبــ مــ

وبــــــاحثون  ،السياســــــية، ومســــــاولون ح وميــــــون ســــــابقون، ودبلوماســــــيون، ومســــــاولون اســــــتخبارات 
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 -فـــــــي صـــــــناعة معاهـــــــد البحـــــــوث، وقـــــــادة رأي إع مـــــــي، ومـــــــا إلـــــــى ذلـــــــ  نقـــــــدهم موضـــــــوعي 
 سياسي، وليس سياسي فق .

واليـــــات المتحـــــدة قـــــادرة مطلـــــوف مـــــن بايـــــدن التصـــــرف مـــــن أجـــــل إشـــــعاع القـــــوة، قـــــد ال تكـــــون ال
ــالم  ــب العــ ــعيد؛ يراقــ ــع التصــ ــدورها منــ ــي مقــ ــن فــ ــة، ولكــ ــية ح ي يــ ــة سياســ ــي عمليــ ــ  فــ ــى التوســ علــ

 تعهد الرئيس بالعودة إلى الدبلوماسية األمري ية وتجديد الم انة الدولية. 

المجموعـــــة الثالثـــــة هـــــي المجتمـــــع الـــــدولي الـــــذي يتوقـــــع أن يتصـــــرف الـــــرئيس بايـــــدن كمـــــا وعـــــد. 
ــاه إن صـــــد قـــــرار  ات مجلـــــس األمـــــن ثـــــ ث مـــــرات فـــــي األســـــبوع، بحجـــــة أن الصـــــياغة فيهـــــا اتجـــ

ــن  ــدة، لكـــ ــات المتحـــ ــب الواليـــ ــن جانـــ ــة مـــ ــوة مفهومـــ ــي خطـــ ــوازن هـــ ــر متـــ ــرائيلي أو غيـــ ــاد يإلســـ معـــ
ــل  ــي إيمانويـــ ــرئيس الفرنســـ ــدره الـــ ــذي أصـــ ــترك الـــ ــان المشـــ ــد انتهـــــت. البيـــ ــا قـــ صـــــ حيتها وفعاليتهـــ

ــد هللا ا ــ  عبـــ ــي الملـــ ــل األردنـــ ــاكرون والعاهـــ ــي، مـــ ــال السيســـ ــد الفتـــ ــرئيس المصـــــري عبـــ ــاني والـــ لثـــ
والـــــذي دعـــــا  يـــــه إلـــــى وقـــــف فـــــوري إلطـــــ ي النـــــار واســـــتئناف يالعمليـــــة السياســـــيةي، هـــــو مثـــــال 

 على الضغوط الدولية.

ــل.  ــى العمـــ ــدن إلـــ ــدفع بايـــ ــذه يـــ ــة هـــ ــغ  الث ثـــ ــة الضـــ ــي ألن مـــ ــدول الزمنـــ ــى الجـــ ــع علـــ إن التجميـــ
لديــــــه  ،لديــــــه أي نفــــــوذ علــــــى حمــــــاس لــــــيس ،لــــــيس بحماســــــة، ال بالطاقــــــة، بــــــل بــــــدافع الغضــــــب 

إذا فهمــــــت يإســــــرائيلي أنــــــه  ،روافــــــع علــــــى األمــــــم المتحــــــدة، ولديــــــه أدوات نفــــــوذ علــــــى يإســــــرائيلي
كــــان االمــــر ع ــــس ذلـــــ .  ولذاغاضــــب وفضــــل عــــدم اســـــتخدام هــــذه الروافــــع، فسيســــاعده ذلـــــ  

 فاللعبة مختلفة تماًما.

 النظام العسكري يعود من جديد إلى ُمدن الداخل الُمحتل 

 هآرتس/

 نقاط التفتي  والقنابل الصوتية والشرطة السرية أصبحت روتينية هذه االيام لعرف يافا

ــم تعلــــن الشــــرطة عــــن ح ــــر تجــــول رســــمي فــــي يافــــا، لكــــن بالنســــبة لســــ انها العــــرف، هنــــاك  لــ
ــهم فـــــــي  ــد مـــــــن الســـــــ ان حـــــــبس أنفســـــ ــا العديـــــ ــم العســـــــ ري بالفعـــــــل. ويفضـــــــل فيهـــــ عـــــــودة للح ـــــ

 منازلهم.
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أمــــــس  ،بشــــــارات وهــــــي مــــــن ســــــ ان يافــــــا وتعــــــي  بــــــالقرف مــــــن حــــــدود بــــــات يــــــاموقالــــــت روان 
ــاء ــدين عــــــن الن ــــــام العســــــ ريي،  ( الث ثــــ ــل قصــــــص حــــــدثها عنهــــــا الوالــــ ياالوضــــــاع تبــــــدو مثــــ

 مضيفة أن بع  المعالم تذكرها بالخليل.

يالشــــرطة تــــدخل األحيــــاء بإلقــــاء القنابــــل الصــــوتية. لــــيس لــــدينا أمــــن. ال نعــــرف مــــن أيــــن ســــتأتي 
 مستوطنين أو الشرطة. واألكثر إثارة للقلث هو أن وسائل اإلع م ال تتحدث.يمن ال -

 

قــــــال العديــــــد مــــــن الســــــ ان إن أبــــــرز ســــــمات األيــــــام الماضــــــية هــــــو التــــــأخير وفــــــرض غرامــــــات 
 .عالية على من يتنقلون في الشوارع، وخاصة راكبي الدراجات النارية وه ذا
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ــزة ويتســــاءل:  ــًا فــــي غــ ــة الــــدائرة حاليــ ــل فــــي العمليــ ــد الح ومــــة بالفشــ ــيس يــــ  عتيــ ــتهم لبيــــد رئــ يــ
 يما الذي كانت الح ومة تحاول تح يقه في هذه األيام األحد عشر؟ي

ا وكتـــــــب يالح ومـــــــة فشـــــــلت فـــــــي كـــــــل المجـــــــاالت الواقعـــــــة تحـــــــت  لبيـــــــد هـــــــاجم الح ومـــــــة أيضـــــــً
ــات  ــد كلمــــ ــة، وال توجــــ ــات العامــــ ــي الع قــــ ــينًا فــــ ــً  مشــــ ــلت فشــــ ــد فشــــ ــحا: يلقــــ مســــــاوليتهاي، موضــــ
ــادة  ــلت فــــي اعــ ــلطةي. وفشــ ــم حمــــاس إلضــــعاف الســ ت ح ــ ــد قــــو  ــذا الفشــــل. لقــ ــيطة لوصــــف هــ بســ

 السجناء والجنود.

 أن َتمَتِلك الجغرافيا!!

 عبد هللا أمين الخبير العسكري واإلستراتيجي

ــئلة محوريــــة مــــاذا يعنــــي أن تملــــ  الجغرا  ــاذا يعنــــي أن تفقــــد الســــيطرة علــــى الجغرا يــــا؟ أســ يــــا؟ مــ
ــا يعنــــي أن  ــا كــــل شــــيء، فــــأن تفقــــد الجغرا يــــا يعنــــي أن تفقــــد كــــل شــــيء، وأن تمتلكهــ يقــــوم عليهــ
ــا؟ أليســــــت  ــيطرتها علــــــى جغرافيتهــــ ــد ســــ ــدما تفقــــ ــار عنــــ ــدول تنهــــ تمتلــــــ  كــــــل شــــــيء، أليســــــت الــــ

ــل المواقـــــــع ــيطر أو تحتـــــ ــدما تســـــ ــارك عنـــــ ــم المعـــــ ــو  تحســـــ ــة االســـــــتراتيجية فـــــــي  الجيـــــ الجغرا يـــــ
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ــا الجغرا يــــــا التــــــي تفــــــرض نفســــــها علــــــى  منطقــــــة عملياتهــــــا أو منــــــاطث مســــــاوليتها؟ نعــــــم؛ إنهــــ
ــا  ـــ وغيرهــ ــا هــــو مميــــز، وهــــي التــــي ـــ ــا مــ المشــــهد وهــــي التــــي تعطــــي ليمــــة للــــدول إن ملكــــت منهــ
 مـــــن العوامـــــل األخـــــرى ولكنهـــــا هـــــي الحاكمـــــة ـــــــ تجعـــــل للشـــــعب م انـــــًا بـــــين األمـــــم إن حبـــــاه هللا
باألفضـــــل منهـــــا. إن هـــــذه المقالـــــة تنـــــاق  دور الجغرا يـــــا كـــــأهم ركيـــــزة مـــــن ركـــــائز مســـــار بنـــــاء 
ــية أن الدولــــة أو الحركــــة إن هــــي  ـــ قائمــــة علــــى فرضــ ـــ المقالــــة ـــ ــي ـــ القــــوات للــــدول والحركــــات وهــ
ــه فـــــي  ــه و يـــ ــه وبـــ ــث منـــ ــن أن تنطلـــ ــا يم ـــ ــت مـــ ــد ملكـــ ــا؛ فقـــ ــيطرت عليهـــ ــا أو ســـ ــت الجغرا يـــ ملكـــ

اســـــي والـــــذاتي وحريـــــة الـــــرأي وتقريـــــر المصـــــير. وســـــنناق  هـــــذه الفرضـــــية اتجـــــاه االســـــتق ل السي
ــاً  ــا  انط قــ ــر الجغرا يــ ــان أثــ ــف كــ ــة وكيــ ــدي  لحركــــات مقاومــ ــاري  الحــ ــة نمــــاذ  فــــي التــ ــن ث ثــ مــ

عليهــــــا وعلــــــى قرارهــــــا، وكيــــــف كانــــــت الجغرا يــــــا هــــــي العامــــــل الرئيســــــي فــــــي تكــــــوين مصــــــيرها 
ــدانها للج ــان فقــــ ــذاتي، أو كيــــــف كــــ ــا الــــ ــت ك قرارهــــ ــدثارها، أو وامــــ ــي انــــ ــم فــــ ــل األهــــ ــا العامــــ غرا يــــ

ــا  ــرار، حتـــــى لـــــو تســـــمت بمـــ ــاحبة قـــ ــاري  وغيـــــر صـــ ــى هـــــام  التـــ ــا علـــ ــدير جعلهـــ علـــــى أقـــــل تقـــ
ــه، ثــــم ســــنأتي علــــى ذكــــر النتــــائ  المفصــــلية التــــي تنــــت  مــــن  ــمت بــــه ونعتــــت بمــــا تنعــــت بــ تســ

.ف أمـــــا عــــن النمـــــاذ  فإننـــــا ســــنتطري إلـــــى نمـــــوذ  م.ت  ،امــــت ك الجغرا يـــــا أو الســــيطرة عليهـــــا
ب افــــــــــة فصــــــــــائلها، ثــــــــــم حركــــــــــة طالبــــــــــان األفغانيــــــــــة، ونخــــــــــتم بحركــــــــــة المقاومــــــــــة اإلســــــــــ مية 

 وبعد الحسم والسيطرة على جغرا ية غزة الحالية . 2007قبل الحسم في عام    حماس(

ــطينية /أوالً  ــر الفلســـ ــة التحريـــ ــة من مـــ ــع  :تجربـــ ــة ال تتســـ ــون المقالـــ ــاري  كـــ ــرًا التـــ ــن نخـــــوض كثيـــ لـــ
لســــــــــرد الجزئيـــــــــــات والتفاصـــــــــــيل ، لكننــــــــــا سنســـــــــــل  الضـــــــــــوء علــــــــــى أثـــــــــــر عـــــــــــدم إمـــــــــــت ك أو 

ــيطرة ــا  ســ ــا ولنجازاتهــ ــرة جهودهــ ــا مــــن أن تجنــــي ثمــ ــا حرمتهــ ــف أنهــ ــا وكيــ ــى الجغرا يــ م.ت.ف علــ
ــد حـــــــرف الكرا ــدراتها القتاليـــــــة فـــــــي األردن بعـــــ ــة عنـــــــدما بنـــــــت قـــــ ــام العســـــــ رية؛ فالمن مـــــ ــة عـــــ مـــــ

ــ  المعركــــة،  ؛1969 ــي تلــ ــرز فــ ــذي احــ ــر الــ ــد النصــ ــبتها بعــ ــي اكتســ ــوة التــ ــائ  القــ ــن فــ ــا مــ بنتهــ
ــم  ــا لــ ــاتلين ، ولكنهــ ــوادر والمقــ ــت الكــ ــدورات وربــ ــدت الــ ــ رات ، وعقــ ــأت المعســ ــد وأنشــ ــت القواعــ فبنــ
ــ ري  ــا العســـــ ــن عملهـــــ ــدف مـــــ ــل الهـــــ ــدم أصـــــ ــا يخـــــ ــدرات بمـــــ ــ  القـــــ ــل تلـــــ ــغل كـــــ ــتطيع أن تشـــــ تســـــ

والفعلــــــي مــــــع العــــــدو اإلســــــرائيلي، ممــــــا جعلهــــــا تــــــراكم قــــــدرات ،  والقاضــــــي باالشــــــتباك الح يقــــــي
ــنا  ـــ لســ ــداخل األردنــــي ـــ ــى الــ ــدت علــ ــاه األرض المحتلــــة؛ ارتــ ــغلها باتجــ ــتطع أن تشــ ــم تســ ــدما لــ عنــ
فـــــي معـــــرض تقيـــــيم تلـــــ  الفتـــــرة ـ فخاضـــــت حربـــــًا مـــــع الن ـــــام للســـــيطرة علـــــى الجغرا يـــــا انتهـــــت 

م صــــــقة لفلســــــطين المحتلــــــة ، كــــــان بخروجهــــــا مــــــن األردن إلــــــى لبنــــــان وخســــــارة أكبــــــر جبهــــــة 
ــ ل مــــاثر وفاعــــل ــذا العــــدو الغاصــــب بشــ ــتباك مــــع هــ ــا االشــ ــان   يم ــــن مــــن خ لهــ ــم فــــي لبنــ . ثــ
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تكــــــررت نفــــــس التجربــــــة ، فقــــــد راكمــــــت المن مــــــة قــــــدراتها، الماديــــــة منهــــــا والبشــــــرية ، ونشــــــرتها 
المحاذيـــــة  علـــــى طـــــول وعـــــرض الجغرا يـــــا اللبنانيـــــة بـــــدءًا مـــــن بيـــــروت وانتهـــــاًء بـــــالقرى اللبنانيـــــة

ــى  ــة المثلــــ ــذه القــــــدرات بالطريقــــ ــغل هــــ ــتطيع أن تشــــ ــم تســــ ــا لــــ ــًا ، ولكنهــــ ــة جنوبــــ لفلســــــطين المحتلــــ
كونهــــــا كانــــــت مح ومــــــة بســــــقف القــــــرار اللبنــــــاني فــــــي ذلــــــ  الحــــــين ، واكتفــــــت باالشــــــتباك مــــــع 
ــا  ــا الــــداخل اللبنــــاني كونهــ ــا ال يثيــــر عليهــ ــه الموقــــف ومــ ــا يســــمح بــ ــا بمــ العــــدو مــــن تلــــ  الجغرا يــ

ت كلـــــــت طاقـــــــة تلـــــــ  القـــــــدرات إلـــــــى أقـــــــل مســـــــتوى متصـــــــور ، إلـــــــى أن جـــــــاء ضـــــــيف عليـــــــه ، ف
ــام  ــال عـــ ــقاع  1982االجتيـــ ــي أصـــ ــتت فـــ ــا والتشـــ ــ  الجغرا يـــ ــادرة تلـــ ــى مغـــ ــأجبرت م.ت.ف علـــ فـــ

ــ  الجغرا يــــا التــــي  ــنين فــــي تلــ ــدار ســ ــت علــــى مــ ــي روكمــ ــدرات التــ األرض ، وت شــــت جميــــع القــ
ختصـــــار شـــــديد، فعـــــدم امـــــت ك ال تملكهـــــا ملكيـــــة ح ي يـــــة كصـــــاحبة لهـــــا ومتح مـــــة بهـــــا هـــــذا با

ــدرات العســــــ رية  ــغيل القـــ ــرار السياســـــي مــــــن تشـــ ــرم وقيــــــد القـــ ــة ح يقــــــة؛ منـــــع وحـــ الجغرا يـــــا ملكيـــ
 عندما تطلب الموقف ذل  .

حركـــــة طالبـــــان: هـــــذه الحركــــة عنـــــدما بـــــدأت توســـــعها وانتشــــارها فـــــي األراضـــــي األفغانيـــــة  /ثانيــــاً 
وصــــــعبة التضــــــاريس ، غيــــــر ، كانــــــت ال تســــــيطر علــــــى شــــــيء مــــــن تلــــــ  الجغرا يــــــا المتســــــعة 

ــاجد المنتشــــــرة فــــــي تلــــــ   ــدارس الشــــــرعية والمســــ ــيطرة علــــــى بعــــــ  المــــ ــا كانــــــت تملــــــ  الســــ أنهــــ
الــــــــب د ، فكونــــــــت منهــــــــا رؤوس جســــــــور متفرقــــــــة وأخــــــــذت تقضــــــــم الجغرا يــــــــا المحيطــــــــة بتلــــــــ  
المقــــرات شــــيئًا فشــــيئًا ، إلــــى أن ســــيطرت علــــى كامــــل التــــراف األفغــــاني فــــي ظــــرف ثــــ ث ســــنين 

ـــ  1994ــــــ  ـــ  1997ـــ ــائم  ـــ بعــــد أن وصــــلت تلــــ  الجــــزر الجغرا يــــة بعضــــها بــــبع  وأرســــت دعــ
ــد إلــــــى  ــا الــــــذي امتــــ ــتان  2001ح مهــــ ــا بعــــــد الغــــــزو األمري ــــــي ألفغانســــ حيــــــ  ســــــقطت إمارتهــــ

ــداث  ــر أحـــ ــى أثـــ ــبتمبرعلـــ ــر  2001 ســـ ــر الكبيـــ ــا األثـــ ــى الجغرا يـــ ــى علـــ ــيطرتها األولـــ ــان لســـ ، فكـــ
، إال أنهـــــــا  الجغرا يـــــــافقـــــــدت فــــــي نشـــــــوئها وتأســـــــيس ح مهـــــــا ، وغابـــــــت عـــــــن المشـــــــهد عنـــــــدما 

عـــــادت ففرضـــــت نفســـــها علـــــى المشـــــهد بعـــــد أن احتـــــل األمري ـــــان الـــــب د ، فخاضـــــت الحركـــــة ـــــــ 
ــيطرتها  ــادة بســـــ  ســـ ــن إعـــ ــل ، أســـــفرت عـــ ــذا المحتـــ ــد هـــ ــابات ضـــ ـــ حـــــرف عصـــ ــان ــــ حركـــــة طالبـــ

ــن  ــبة ال تقـــــل عـــ ــاور 50علـــــى نســـ ــد والمحـــ ــد الوحيـــ ــبحت النـــ ــا األفغانيـــــة ، فأصـــ % مـــــن الجغرا يـــ
ــي لك ــروطها الرئيســ ــه شــ ــان ، تفــــرض عليــ ــرة امري ــ ــا ، مجبــ ــى الجغرا يــ ــيطرتها علــ ــن ســ ــًا مــ نط قــ

هـــذا المحتــــل علـــى أخــــذ قــــرار االنســـحاف مــــن بلــــدهم فـــي القــــادم مــــن األيـــام . إذا هــــي الجغرا يــــا 
عنــــدما ُملكــــت، وغيبــــت الجســــم عنــــدما فقــــدت، ثــــم نفثــــت  يــــه الــــرول عنــــدما  االســــمالتــــي رفعــــت 

 أعيدت السيطرة عليها.
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حركـــــة المقاومـــــة اإلســـــ مية حمـــــاس : بقيـــــت حركـــــة حمـــــاس غيـــــر مســـــيطرة علـــــى أرض  /ثالثـــــا ً 
ــتح أن  ــذي أرادت فــــ ــداني الــــ ــهد الميــــ ــم ( المشــــ ــة  حســــ ــى أن قــــــررت ال يــــــام بعمليــــ ــا إلــــ أو جغرا يــــ

ــريعية فــــي عــــام  ــرت االنتخابــــات التشــ ــد أن خســ ــه بعــ ــيطر عليــ ــل   2006تســ ــ ل  فســ ــتح بشــ مت( فــ
 ــــــاهر أمنيــــــة وسياســــــية واقتصــــــادية لحمــــــاس، ولكنهــــــا جزئــــــي الســــــلطة ومــــــا يتعلــــــث بهــــــا مــــــن م

ــى  ــة، فنغصــــــت علــــ ــل ميدانيــــ ــن ســــــ ل وأدوات فعــــ ــا تملــــــ  مــــ ــيطر علــــــى األرض بمــــ بقيــــــت تســــ
الحركــــــة فوزهــــــا وســــــلبت منهــــــا القــــــدرة علــــــى إنــــــزال برنامجهــــــا علــــــى األرض، دون أن ننســــــى أن 

ل التشـــــريعية مارســــت فــــي حــــث حركــــة حمــــاس كـــــ االنتخابــــات م.ت.ف وعلــــى رأســــها فــــتح قبــــل 
مــــا يم ـــــن أن يتصـــــور مـــــن وســــائل الـــــبط  والضـــــغ  والتضـــــييث، محاولــــة منعهـــــا مـــــن مراكمـــــة 
القـــــدرات الماديـــــة والبشـــــرية مـــــن أجـــــل خـــــوض معركتهـــــا مـــــع المحتـــــل، وبقـــــي المشـــــهد علـــــى مـــــا 
ــيطرة علــــى األرض،  ــهد والســ ــرار حســــم المشــ ــذ قــ ــل وطفــــح ؛ فاُتخــ ــاض الكيــ ــه إلــــى أن فــ ــو عليــ هــ

جغرا يـــــا وملكـــــت قرارهـــــا وتخلصـــــت مـــــن الضـــــغوط فكـــــان مـــــا كـــــان، وســـــيطرت الحركـــــة علـــــى ال
ــن  ــة عــ ــة دفاعيــ ــميم خطــ ــوات ، وتصــ ــاء القــ ــار بنــ ــي مســ ــرعة فــ ــة، وانطلقــــت مســ ــات الداخليــ والع بــ

/  2008تلـــــــ  الجغرا يـــــــا ، منعـــــــت العـــــــدو مـــــــن تحقيـــــــث أهدافـــــــه فـــــــي أول حـــــــرف معهـــــــا عـــــــام 
ــل هللا2009 ــوال فضـــ ــ  لـــ ــى ذلـــ ــادرة علـــ ــون قـــ ــت لتكـــ ــة كانـــ ــور أن الحركـــ ــد يتصـــ ــان أحـــ ــا كـــ  ، ومـــ

ــم  ــ ل المطلـــــــوف والمناســـــــب، ثـــــ ــتثمارها بالشـــــ ــا واســـــ ــى الجغرا يـــــ ــيطرتها علـــــ ــم ســـــ ــرًا ، ثـــــ أواًل و خـــــ
ســــارت فــــي مســــار بنــــاء القــــدرات صــــعودًا إلــــى أن وصــــلنا إلــــى مــــا نحــــن فــــي حضــــرته اين مــــن 
معركــــــة للــــــدفاع عــــــن القــــــدس والمقدســــــات ، فأشــــــهرت حمــــــاس مــــــن غــــــزة ســــــيف القــــــدس الــــــذي 

ــث ــن تحقيــ ــه مــ ــل ومنعتــ ــد المحتــ ــرت  يــــه يــ ــون  بتــ ــامً  كــ ــهد كــ ــيم المشــ ــر تقيــ ــن المب ــ ـــ مــ ــه ــــ أهدافــ
ـــ ، فكــــان للجغرا يــــا المســــيطر عليهــــا الــــدور الكبيــــر فــــي تحقيــــث  ــا بعــــد ـــ الحــــرف لــــم تضــــع أوزارهــ
هــــذا الهــــدف ، ولــــو كانــــت الجغرا يــــا خــــار  الســــيطرة ، لمــــا رأينــــا مــــا رأينــــا ســــابقًا ، ومــــا شــــاهدنا 

 ما نشاهد حاضرًا.

ــب ــا المناســــ ــة إذًا إنهــــــا الجغرا يــــ ــدرات البشــــــرية مالكــــ ــع القــــ ــا، عنــــــدما تلتقــــــي مــــ ــيطر عليهــــ ة والمســــ
ــا  ــدث هنــ ـــ نتحــ ــا ـــ ــ  الجغرا يــ ــاذا يعنــــي أن تمتلــ ــها، فمــ ــر نفســ ــا وُت هــ ــرار، تفعــــل فعلهــ ــة والقــ الحريــ

 إن امتالكك للجغرافيا يعني:عن الشث العس ري فق  ــ؟ 

ــاء القـــــــوة: إن أول  ثـــــــار امـــــــت ك ال  ســـــــيطرة علـــــــى أن تملـــــــ  قـــــــرار البـــــــدء بالعمـــــــل ومســـــــار بنـــــ
ــدرة  ــة القــ ــل ومراكمــ ــدء العمــ ــه ببــ ــل أك فــ ــرار وتحمــ ــى اتخــــاذ القــ ــدرة علــ ــا هــــو امــــت ك القــ الجغرا يــ
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ــدوه  ــور عـــ ــع تطـــ ــوره مـــ ــًا تطـــ ــتقبل، موائمـــ ــًا للمســـ ــع، متطلعـــ ــي الواقـــ ــوات يراعـــ ــاء قـــ ــار لبنـــ ــي مســـ فـــ
فعــــدم الســــيطرة علــــى الجغرا يــــا مــــن أهــــم عوائــــث اتخــــاذ مثــــل هــــذا القــــرار،  ،والتهديــــد النــــات  عنــــه

راكم قــــــدرات وال تمتلــــــ  أمــــــ ك فــــــي بلــــــد لســــــت فيهــــــا مــــــواطن  أاللعقــــــل والمنطــــــث يقــــــوالن: فا تــــــُ
ــاحب  ــن صـــ ــم مـــ ــرة قلـــ ــتثمرت بجـــ ــا راكمـــــت واســـ ــل مـــ ــد كـــ ــن أن تفقـــ ــ  يم ـــ ــة، كونـــ ــل المواطنـــ كامـــ

 الجغرا يا ومال  األرض.

أن تمتلـــــــ  قـــــــرار تطـــــــوير ومراكمـــــــة القـــــــدرة: وحيـــــــ  أن ســـــــير القـــــــدرات فـــــــي مســـــــار المراكمـــــــة  
ــاظم يتن ــة والتعــ ــاطر الناتجــ ــه والمخــ ــذي تواجهــ ــد الــ ــر التهديــ ــاظم وتغيــ ــع تعــ ــردي مــ اســــب بشــــ ل طــ

ــم مــــن  عنــــه، ــا هــــو أهــ ــإن مــ ــريًا إلــــذل  فــ ــير فــــي مراكمتهــــا، بشــ صــــدار قــــرار امت كهــــا؛ قــــرار الســ
ـــ  ــغيلي ــــ ــي وتشــ ــع فنــ ــي وضــ ــا فــ ــا وجعلهــ ــًا وتطويرهــ ــراروماديــ ــا مــــن ردع  إقــ ـــ مــــا يم نهــ ــة ـــ جاهزيــ

ل مـــــن  ثـــــاره انتهـــــاًء، األمـــــر غيـــــر المتصـــــور فـــــي حـــــال فقـــــدان أو منعـــــه والتقليـــــ ابتـــــداءً التهديـــــد 
 السيطرة على الجغرا يا.

ــة: وحيــــــ  أن   ــن الضــــــغوط الخارجيــــ ــدًا عــــ ــذه القــــــدرة بعيــــ أن تمتلــــــ  قــــــرار تشــــــغيل وتوليــــــف هــــ
ــأمين  ــى تــ ــدف إلــ ــة واضــــحة تهــ ــمن رؤيــ ــدون معوقــــات وضــ ــة وبــ ــغيل القــــدرة بحريــ ــى تشــ القــــدرة علــ

ــدًا عـــــن  ــا بعيـــ ــدفاع عنهـــ ــالح والـــ ــدرات أو المصـــ ــذه القـــ ــاء( هـــ ــى  إخصـــ ــد تـــــادي إلـــ ــغوط قـــ أي ضـــ
التقليــــل مــــن فاعليتهــــا، هــــو أهــــم مــــن بنائهــــا أصــــً ؛ كــــان ال بــــد مــــن أن ُيســــيطر علــــى الجغرا يــــا 
ــد  ــغيل البعيــ ـــ التشــ ــذا الهــــدف ـــ ــون تحقيــــث هــ ــ  القــــدرات، كــ ــا تلــ ــا وفيهــ ــغ ل عليهــ ــراد أن تشــ التــــي يــ

 رة على هذه الجغرا يا.عن الضغوط الخارجية ــ غير متصور في ظل فقدان السيط

أن تملــــــ  القــــــدرة علــــــى تحديــــــد نــــــوع ومقــــــدار األثــــــر الــــــذي تريــــــد أن تجنيــــــه مــــــن تشــــــغيل هــــــذه  
القـــــدرة: حيـــــ  أن تشـــــغيل هـــــذه القـــــدرات الهـــــدف منـــــه تحقيـــــث أهـــــداف وتـــــأمين مصـــــالح والـــــدفاع 

ات الســــــيطرة علــــــى الجغرا يــــــا؛ يم نهــــــا مــــــن ر عنهــــــا؛ فــــــإن إمــــــت ك الجهــــــة المشــــــغلة لهــــــذه القــــــد 
ر جهودهــــــا وتضــــــحياتها بأفضــــــل شــــــ ل مم ــــــن وعلــــــى أحســــــن حــــــال متصــــــور، فمجــــــرد اســــــتثما

فقــــــــدان الســــــــيطرة علــــــــى الجغرا يــــــــا أو بعــــــــ  منهــــــــا؛ يعنــــــــي ضــــــــرورة التواضــــــــع عنــــــــد طلــــــــب 
 االستثمار أو جني الثمار.

كـــــــان هـــــــذا ســـــــردًا ســـــــريعًا جـــــــدًا ألثـــــــر امـــــــت ك الدولـــــــة أو الكيـــــــان السياســـــــي الســـــــيطرة علـــــــى  
ذه الجغرا يــــا علــــى مــــا نريــــد، وتلعــــب دورهــــا علــــى أكمــــل وجــــه؛ الجغرا يــــا، ولكــــن حتــــى تكــــون هــــ

 .فإن على مالكها أن يامن التالي من ال روف الذاتية والموضوعية
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جهــــــة صــــــاحبة قــــــرار قــــــادرة علــــــى تحمــــــل األكــــــ ف: أن تكــــــون الجهــــــة المســــــيطرة علــــــى هــــــذه  
 ،ليهــــاالجغرا يــــا صــــاحبة قــــرار قــــادرة علــــى تحمــــل أك فــــه فــــي الســــير فــــي مســــار بنــــاء القــــوات ع

ولنــــا فــــي حركــــة حمــــاس و  م.ت.ف( أكبــــر مثــــال، فــــاألولى ســــيطرت علــــى جغرا يــــة غــــزة التــــي 
، فحولتهـــــــا إلـــــــى قلعـــــــة ةمـــــــن أصـــــــل مســـــــاحة فلســـــــطين التاريخيـــــــ 1.33ال تزيـــــــد نســـــــبتها عـــــــن 

ـــ  تســـــيطر( علـــــى  % مـــــن مســـــاحة  21حصـــــينة وجـــــوزة يصـــــعب كســـــرها، والثانيـــــة ـــــــ م.ت.ف ــــ
هــــــــا قــــــــدرات لــــــــو فعلــــــــت ألرقــــــــت المحتــــــــل، ولكنهــــــــا فلســــــــطين التاريخيــــــــة وامتلكــــــــت وتمتلــــــــ  في

  مخصية( بقرارات سياسية.

ــور   ــن األمـــــ ــا أن مـــــ ــبيًا: كمـــــ ــن نســـــ ــي   مـــــ ــع محـــــ ــة مـــــ ــلة جغرا يـــــ ــا صـــــ ــذه الجغرا يـــــ ــت ك هـــــ امـــــ
المســــــاعدة علـــــــى تحويـــــــل الجغرا يــــــا المســـــــيطر عليهـــــــا إلـــــــى جغرا يــــــا صـــــــعبة المنـــــــال مرهوبـــــــة 

ح عليــــــه وتــــــامن مــــــا يم ــــــن مــــــن الجانــــــب؛ اتصــــــالها الجغرافــــــي مــــــع محــــــي   مــــــن نســــــبيًا، تنفــــــت
 متطلبات الصمود والقوة منه أو من خ له.

ارتبـــــاط هـــــذه الجغرا يـــــا بجغرا يـــــات قـــــادرة علـــــى تـــــأمين الـــــدعم واإلســـــناد عنـــــد الحاجـــــة: وحيـــــ   
ــاندها وتــــــدعمها  ــا غيــــــر محتاجــــــة إلــــــى جغرا يــــــات أخــــــرى، تســــ أنــــــه ال يم ــــــن أن توجــــــد جغرا يــــ

ــه ــن تأمينـــ ــز عـــ ــه أو تعجـــ ــا ال تملكـــ ــا مـــ ــوفر لهـــ ــع وتـــ ــات مـــ ــ ت وع قـــ ــت ك صـــ د امـــ ــُ ــذل  عـــ ، لـــ
ــد أن  ــا تريــ ــوة أي جغرا يــ ــمود وقــ ــاعد فــــي صــ ــي تســ ــل التــ ــن العوامــ ــامً  مــ ــات األخــــرى عــ الجغرا يــ

 ي ون لها شأن وتجد لنفسها موقعًا تحت الشمس.

تــــــوفير متطلبــــــات الصــــــمود لهــــــذه الجغرا يــــــا : إن الهــــــدف ممــــــا قيــــــل فــــــي النقطتــــــين الســــــابقتين  
ــأمي ــا هــــــو العمــــــل علــــــى تــــ ــمود إنمــــ ــا مــــــن متطلبــــــات الصــــ ــذه الجغرا يــــــا وأهلهــــ ــا تحتاجــــــه هــــ ن مــــ

وأســـــــباف الحيـــــــاة، فالجغرا يـــــــا ال تعـــــــدو أن تكـــــــون جســـــــدًا بـــــــ  رول إن لـــــــم يـــــــوفر لهـــــــا أســـــــباف 
الحيـــــاة مـــــن بنـــــًى تحتيـــــة ومشـــــاريع صـــــناعية وخـــــدمات حياتيـــــة ، بالقـــــدر الـــــذي يـــــامن مقومـــــات 

مفاصــــــل يم ــــــن الضــــــغ  مــــــن  الثبــــــات والحيــــــاة ، وال يحــــــول هــــــذه المنشــــــ ت وتلــــــ  البنــــــى إلــــــى
ــتق ل ثــــــم  ــد االســــ ــة تنشــــ ــن دولــــ ــدث عــــ ــة ، وهنــــــا نتحــــ ــة أو الدولــــ ــة المقاومــــ ــى حركــــ ــا علــــ خ لهــــ

 االستقرار ، أو حركة تحرر ما زالت في طور التحرير، تخوض غماره وتكتوي بناره .

ــد  أال  ــا البــ ــا قبــــل نضــــوجها: وهنــ ــتعجل قطــــف ثمارهــ ــا وال يســ ــا فــــوي طاقتهــ ــذه الجغرا يــ ل هــ ــ  ُتحمــ
ــن ال ــوي طاقتهــــا وتجشــــيمها عنــــاء مــــاال تقــــدر علــــى مــ تنبــــه إلــــى عــــدم تحميــــل هــــذه الجغرا يــــا فــ

ــف  ــدم اســــــتعجال قطــــ ــدي للمهمــــــات، وعــــ ــ ف والتصــــ ــل األكــــ ــدر  فــــــي تحمــــ ــب التــــ حملــــــه،  يجــــ
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ثمــــار الســــيطرة عليهــــا ــــــ الجغرا يــــا ــــــ قبــــل أوانهــــا، ومــــا فــــي هــــذا مــــن حــــر ، فلــــم ي لــــف هللا نفســــًا 
ــوي طاقتهـــا، و  ــً  عـــن جغرا يـــا فـ ومـــن اســـتعجل األمـــر قبـــل  ،لنمـــا الحمـــل علـــى قـــدر الطاقـــةفضـ

 أوانه عوقب بحرمانه.

ــون  ــل أن تكــ ــى أمــ ــا، علــ ــا الجغرا يــ ــة مــ ــي أن تملــــ  جهــ ــا يعنــ ــريعة  يمــ ــة ســ ــي عجالــ ــذا فــ ــان هــ كــ
هــــذه المقالــــة محرضــــًا لكثيــــر مــــن البحــــ  والتــــدقيث الــــذي ال تتســــع لــــه هــــذه المقالــــة، ونخــــتم بمــــا 

زة العـــــزة، لنســـــأل ســـــاال ونجيـــــب بجـــــواف، أمـــــا نحـــــن فـــــي حضـــــرته مـــــن مشـــــهد وموقـــــف فـــــي غـــــ
ــها فــــــي  ــدفاع عــــــن نفســــ ــد أن غــــــزة كانــــــت لتــــــنه  بعــــــبء الــــ الســــــاال: هــــــل كــــــان يتصــــــور أحــــ
ــاحبة  ــدة صــ ــاك ثلــــة مجاهــ ــًا عــــن القــــدس، لــــوال أن هنــ ــهار ســــيفها دفاعــ ــم إشــ ــابقة، ثــ الحــــروف الســ
ــة  قـــــــرار قـــــــادرة علـــــــى تحمـــــــل أك فـــــــه، عزمـــــــت أمرهـــــــا علـــــــى الســـــــيطرة علـــــــى جغرافيتهـــــــا خدمـــــ

 يتها فرأينا ما رأينا؟ وأما الجواف: أيم هللا ال  كبيرة(.لقض

 

 دس خالل معركة سيف القعقد مجلس الوزراء األمني السياسي المصغر نتنياهو 

 /12القناة  

ــع  ــاهو مـــ ــدها نتنيـــ ــات عقـــ ــلة اجتماعـــ ــد سلســـ ــاع بعـــ ــذا االجتمـــ ــأتي هـــ ــن  4يـــ ــاء مجلـــــس االمـــ رؤســـ
ــزة األمنيـــــة  ــادة األجهـــ ــع قـــ ــات مـــ ــابقين وبعـــــد جلســـ ــي  القـــــومي الســـ ــد الجـــ ــاد وقائـــ ــاباك الموســـ الشـــ

 وقائد المنطقة الجنوبية والشمالية.

ــر الصــــــحفي يوســــــي  ــبال اليــــــوم  يهوشــــــعذكــــ ــين قــــــادة الجــــــي  أصــــ ن هنــــــاك ربمــــــا خ فــــــات بــــ
 .ةوالمستوى السياسي حي  يرف  كوخافي تحمل الفشل في حال استمرت المعرك

ــاء المواجهــــــة أل ن أي يــــــوم إضــــــافي هــــــو ورطــــــة، لكــــــن الجــــــي  يــــــدفع منــــــذ اليــــــوم الثالــــــ  إلنهــــ
ن يضــــــحي ب وخــــــافي وبقــــــادة االمــــــن أنتنيــــــاهو ال يســــــتطيع تحمــــــل الهزيمــــــة لوحــــــده لــــــذل  يريــــــد 

 الحاليين والسابقين كي يشركهم بش ل رئيسي بالفشل.

 عام. 13ويخر  بعدها بمقطع كالمعتاد لكرر العبارات التي ي ررها منذ 
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ن حزب  ، أل تقوية السلطة   ف حماسزنكوت ينتقد سياسة الحكومة: "يجب إضعايإ
 يتابع هللا 

 من القومي معهد دراسات األ

ــار  ــومي، وأشـــ ــن القـــ ــات األمـــ ــد دراســـ ــا  لمعهـــ ــاتمر خـــ ــي مـــ ــابث فـــ ــان الســـ ــيس األركـــ ــدث رئـــ تحـــ
ــة  ــعف من مـــ ــاس، أضـــ ــرون حمـــ ــم يـــ ــال: يإنهـــ ــمالية فقـــ ــة الشـــ ــى الجبهـــ ا إلـــ ــً ا أيضـــ ــً ــوت الحقـــ إيزنكـــ

 صواري  بعيدة المدىي.ضدنا، تقذف علينا 

ــادي إ ــابث غــ ــان الســ ــيس األركــ ــوار يأشــــار رئــ ــارس األســ ــة يحــ زنكــــوت اليــــوم  الخمــــيس( إلــــى عمليــ
 في غزةي.

وتحـــــدث إيزنكـــــوت فـــــي حـــــدث خـــــا  لمعهـــــد دراســـــات األمـــــن القـــــومي فـــــي جامعـــــة تـــــل أبيـــــب، 
بمشـــــاركة رئـــــيس المعهـــــد مانويـــــل تراختنبـــــرغ، وبـــــاحثين كبـــــار  خـــــرين. وقـــــال ييم ننـــــي أن أقـــــدر 

ــاً أ ــ ل رادعــــ ــم يشــــ ــذا الحجــــ ــا بهــــ ــة وأن هجومــــ ــربة قويــــ ــت لضــــ ــاس تعرضــــ ــدى  ن حمــــ ــى أي مــــ إلــــ
 سيصمد هو ساال  خري.

ــا هـــي اســـتراتيجية يإســـرائيلي فـــي قطـــاع غـــزة بعـــد  وعلـــى حـــد قولـــه فـــإن الســـاال الرئيســـي هـــو يمـ
ــر إيزنكــــــوت أنــــــه بعــــــد عمليــــــة الجــــــرف،  ــة ومــــــاذا ســــــتكون علــــــى الســــــاحة العالميــــــة؟ي وذكـــ العمليـــ

ــرائيلي  يأُعطــــــي الغــــــ ف ــوة مــــــن المصــــــريين  4ويإســــ ــاك دعــــ ــدوء، وكانــــــت هنــــ ــنوات مــــــن الهــــ ســــ
ــية  6لترتيبـــــات، تطلبـــــت  ــا تطـــــري إلـــــى قضـــ ــد فقـــــ ي. كمـــ ــذ معيـــــار واحـــ معـــــايير، ولكـــــن تـــــم تنفيـــ

األســــــرى والمفقــــــودين وفــــــتح الطــــــري الماديــــــة إلــــــى قطــــــاع غــــــزة والتــــــي كانــــــت جــــــزًءا مــــــن فكــــــرة 
 الترتيبات األصلية، لكنها لم تحرز تقدًما كبيًرا.

ــدما أن ـــــــــر إلـــــــــى  ــذ عمليـــــــــة الجـــــــــرف وقـــــــــال: يعنـــــــ ــلوك الح ومـــــــــات منـــــــ وانتقـــــــــد إيزنكـــــــــوت ســـــــ
اإلســــــتراتيجية، أســــــأل عمــــــا تعلمنــــــاه فــــــي الســــــنوات الســــــبع الماضــــــيةي. وبحســــــبه، هنــــــاك حاجــــــة 
ــي حمــــــاس  ــرى فـــ ــة تـــ ــي سياســـ ــرها: تبنـــ ــطينية بأســـ ــاحة الفلســـ ــي الســـ ــة فـــ ــتراتيجية وسياســـ ــى إســـ إلـــ

ــعيفة  ــةي ضـــ ــال فـــــي الوقـــــت ن وتعمـــــليمن مـــــة إرهابيـــ ــة الســـــلطة الفلســـــطينية. وقـــ فســـــه علـــــى تقويـــ
ــذي  ــاهم الــــ ــى التفــــ ــرائيلية إلــــ ــادة اإلســــ ــل ال يــــ ــرد أن تتوصــــ ــاه،يبمجــــ ــبح وقــــــف إطــــــ ي  حققنــــ يصــــ

 النار مم ناي.
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كمـــــا أشـــــار رئـــــيس األركـــــان الســـــابث فـــــي تصـــــريحاته إلـــــى الـــــدور الـــــذي لعبـــــه تن ـــــيم حـــــزف هللا 
 متابعة حزف هللا بقلثي.زنكوت: يمن ناحية يتم يفي القصة، حي  قال إ

ــذفنا  وتـــــابع يبالمقابـــــل يـــــرون فـــــي حـــــزف هللا وين ـــــرون الـــــى حمـــــاس أضـــــعف من مـــــة ضـــــدنا تقـــ
يإلســــــــرائيلي مصــــــــلحة فــــــــي ردع  :زنكــــــــوت يبصـــــــواري  بعيــــــــدة المــــــــدىي. لهــــــــذا الســــــــبب، يقـــــــول إ

أعــــــدائها ولنهــــــاء الحملــــــة بصــــــورة انتصــــــار. وبســــــبب هــــــذا، أوضــــــح أنــــــه يجــــــب تــــــوخي الحــــــذر 
ح لكمــــــن، ســــــواء فــــــي اســــــتخدام القــــــوة أو عنــــــدما ي ــــــون مــــــن المناســــــب يلفعــــــل الشــــــيء الصــــــحي

 إنهاء العمليةي.

  

 إطالق النار  : ُيمكن لحماس إطالق الصواريخ قبل سريان وقفالكابينت تسريبات 

 هآرتس/ 

ــس اجتمــــــاع فــــــي ■ ــغر الــــــوزراء مجلــــ ــم المصــــ ــتخباراتية المعلومــــــات  انتقــــــاد  تــــ ي الضــــــعيفةي االســــ
 فشل في تدمير أنفاي حماس يالمتروي. الجو س ل أن وزعم

ــاء غـــــزة قطـــــاع مـــــن كيلـــــومترات  7 بعـــــد  علـــــى الســـــ ان مـــــني اإلســـــرائيلي الجـــــي ي طلـــــب  ■  البقـــ
 .محمية منطقة من بالقرف 

ــن ■ ــيس م تــــــب  أعلــــ ــس أن الــــــوزراء رئــــ ــث واألمنــــــي السياســــــي الــــــوزراء مجلــــ  اليــــــوم مســــــاء وافــــ
ــيس  ــرية المبــــادرة علــــى( الخمــ ــف المصــ ــ ي بوقــ ــار إطــ ــرائيلي متبــــاد  نــ ــين يإســ ــروط بــ ــر مشــ ل غيــ

 وحماس، والذي سيدخل حيز التنفيذ في وقت الحث.

ــاذ القــــرار بنــــاء علــــى توصــــية مــــن جميــــع المصــــادر األمنيــــة، رئــــيس  وبحســــب اإلعــــ ن، تــــم اتخــ
 األركان، ورئيس الشاباك، ورئيس الموساد ورئيس مجلس األمن القومي.

ة تلقـــــت رســـــالة مـــــن مصـــــر بشـــــأن بـــــدء وقـــــال فـــــوزي برهـــــوم المتحـــــدث باســـــم حمـــــاس إن الحركـــــ
 بعد ال هر. 2:00وقف إط ي النار الساعة 

 وقال إن حماس يستلتزم بوقف إط ي النار إذا التزمت يإسرائيلي بهي.
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وقـــــدر مســـــاول إســـــرائيلي كبيـــــر ومط لـــــع علـــــى المســـــألة فـــــي محادثـــــة مـــــع صـــــحيفة يهـــــ رتسي أن 
حتــــــى ذلــــــ   ،تــــــى قبــــــل ذلــــــ لــــــيً  وربمــــــا ح 2:00وقــــــف إطــــــ ي النــــــار سيســــــري فــــــي الســــــاعة 

ــرائيلي لتكــــــوين صــــــورة للنصــــــر،  الحــــــين تســــــتطيع حمــــــاس إطــــــ ي وابــــــل صــــــاروخي علــــــى يإســــ
كيلــــومترات  ســــبعطلــــب يالجــــي  اإلســــرائيليي مــــن الســــ ان علــــى بعــــد  ،وبعــــد ذلــــ  ســــيتم التهدئــــة

مـــــن قطـــــاع غـــــزة أن ي ونـــــوا بـــــالقرف مـــــن منطقـــــة محميـــــة، علـــــى افتـــــراض أن حمـــــاس ســـــتحاول 
 سريان وقف إط ي النار.التحرك قبل 

وأعــــرف رئـــــيس الــــوزراء والـــــوزراء عــــن قلقهـــــم خــــ ل اجتمـــــاع مجلــــس الـــــوزراء المصــــغر مـــــن أن 
 تنتهي العملية بجو انتصار لحماس.

ــعيفةي  ـــ يالضـــ ــفتها بـــ ــرائيلية ووصـــ ــابرات اإلســـ ــاع المخـــ ــادر التـــــي حضـــــرت االجتمـــ ــدت المصـــ وانتقـــ
 يتم تحقيث أي نتيجة عملية ناجحة.ألنها لم تقدم أهدافا يتغير الواقعي، وزعم أنه لم 

ــة  ــة لحركــــ ــاي الدفاعيــــ ــم األنفــــ ــدمير مع ــــ ــي تــــ ــل فــــ ــو فشــــ ــة أن ســــــ ل الجــــ ــا ورد فــــــي الجلســــ كمــــ
 حماس، والتي كانت إحدى المهام الرئيسية للعملية.

كمــــــا ُوجهــــــت انتقــــــادات إلــــــى ح يقــــــة أن يإســــــرائيلي لــــــم تعمــــــل داخــــــل قطــــــاع غــــــزة، ولكــــــن فقــــــ  
يم ــــــن أن يســــــتمر إطــــــ ي الصــــــواري  حتــــــى نهايــــــة  بضــــــربات جويــــــة. وتســــــاءل الــــــوزراء كيــــــف

يحيـــــى  -العمليـــــة، وأن يالجـــــي  اإلســـــرائيليي فشـــــل فـــــي اغتيـــــال شخصـــــيات بـــــارزة فـــــي حمـــــاس 
 السنوار  محمد ضيف.

أحــــــد األســــــباف الرئيســــــية لوقــــــف إطــــــ ي النــــــار هــــــو التقــــــدير بــــــأن الشــــــرعية الدوليــــــة لهجمــــــات 
ــ ــاع غـــــزة شـــــارفت علـــــى االنتهـــ ــدة التـــــي تـــــدعم  ،اءيالجـــــي  اإلســـــرائيليي فـــــي قطـــ الواليـــــات المتحـــ

رت لهجتهــــا فــــي األيــــام األخيــــرة الهجـــوم رســــمًيا وحــــث يإســــرائيلي فــــي الــــدفاع عــــن نفســـها، قــــد غيــــ  
، وقـــــدرت مصـــــادر فـــــي الكيـــــان أن اســـــتمرار العمليـــــة روقامـــــت ودعـــــت إلـــــى وقـــــف إطـــــ ي النـــــا

مــــــن قــــــد يــــــادي إلــــــى انتقــــــادات دوليــــــة حــــــادة، إلــــــى جانــــــب إدانــــــات يإلســــــرائيلي فــــــي مجلــــــس األ
 الدولي وهيئات دولية أخرى.

  

 في تحقيق ما ُيريد االحتاللفشل جيش 
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ــث  ــردع ولـــــيس تحقيـــ ــث الـــ ــرائيلس فـــــي تحقيـــ ــل “اســـ ــزة، تأمـــ ــع غـــ ــراعات الســـــابقة مـــ ــي الصـــ ــا فـــ كمـــ
قــــــــد يتــــــــردد صــــــــدى  ،النــــــــار إطــــــــ ي وقــــــــف إلــــــــى األمري ــــــــي الضــــــــغ  أدى ■نصــــــــر معلــــــــن. 

وفـــــي الوقـــــت نفســـــه، ال يـــــزال  ،ســـــرائيلالجبهـــــة الشـــــمالية إلمشـــــاركتهم فـــــي نـــــزاع مســـــتقبلي علـــــى 
 .تهديد المح مة الجنائية الدولية يلول في األفث

ســــــئل ضــــــاب  كبيــــــر فــــــي االحتيــــــاط، لعــــــب أدواًرا رئيســــــية فــــــي جميــــــع العمليــــــات األخيــــــرة التــــــي 
ــا، إقامـــــت بهـــــا  ا مـــ ــً ــة الغريبـــــة نوعـــ ســـــرائيل فـــــي لبنـــــان وقطـــــاع غـــــزة، هـــــذا األســـــبوع عـــــن التجربـــ

ــب ــي المنــــزلبالنســ ــون فــ ــة عبــــر التلفزيــ ــداث الجاريــ ــي مشــــاهدة األحــ ــه، فــ ــرف، ة لــ لــــم أفهــــم  ي: اعتــ
ــ  علــــــى المشــــــاهد اإل ــ  تــــــأثير البـــ ــرائيليقـــ ــت ل نشــــــارك فــــــي  ،ســـ ــا فــــــي جــــــي  االحـــ عنــــــدما كنـــ

ركزنـــــا علـــــى نشـــــاطنا لكـــــن  ،القتـــــال، لـــــم ي ـــــن لـــــدينا الوقـــــت أو االهتمـــــام بـــــردود فعـــــل الجمهـــــور
ال تحصـــــى مـــــن المواقـــــع التـــــي ضـــــربت فيهـــــا الصـــــواري   المشـــــاهدين فـــــي المنـــــزل يـــــرون صـــــوراً 

ــي يحصـــلون إفـــي  ــورة التـ ــزة. الصـ ــدمار فـــي غـ ــاد الـ ــن أبعـ ــير عـ ــاك مقطـــع قصـ ــا وهنـ ــرائيل، وهنـ سـ
 عليها مختلفة تماًماي.

ــا  ــتم حلهــ ــن يــ ــة ولــ ــية العامــ ــى الدبلوماســ ــت ل علــ ــة االحــ ــت ل وح ومــ ــي  االحــ ــ لة جــ تقتصــــر مشــ
ــد، مــــن  ــيي جديــ ــر وطنــ ــين يمفســ ــم تعيــ ــو تــ ــي حتــــى لــ ــاي، فــ ــان شــ ــوغ أو نحمــ ــاييم هرتســ ــال حــ أمثــ

ســــرائيل عمليــــة جديــــدة فــــي قطــــاع غــــزة أو تجــــد إمــــرة كــــل بضــــع ســــنوات، تبــــدأ  ،الجولــــة المقبلــــة
هـــــداف المحـــــدودة التـــــي يريـــــد الجـــــي  تح يقهـــــا والنصـــــر التبـــــاين بـــــين األ ،نفســـــها متورطـــــة فيهـــــا

 .الساحث الذي تريد غالبية الجمهور رؤيته سيبقى كبيراً 

هــــــذا األســــــبوع لغــــــرف عمليــــــات هيئــــــة األركــــــان العامــــــة وال يــــــادة الجنوبيــــــة وفرقــــــة فــــــي زيــــــاراتي 
ــانوا  ــاط الـــــذين كـــ ــباط والجنـــــود فـــــي جـــــي  االحـــــت ل واالحتيـــ غـــــزة، التقيـــــت بالعشـــــرات مـــــن الضـــ
ــ ل  ــة بشــ ــه الهجوميــ ــين قدرتــ ــرائيليس بتحســ ــت ل “االســ ــي  االحــ ــام جــ ــتهم. قــ ا بمهمــ ــً ــزمين تمامــ ملتــ

ــاي ــد األنفـــ ــة  كبيـــــر مـــــن خـــــ ل الحـــــاجز ضـــ ــة الحديديـــــة ل عتـــــراض، وشـــــحذ  لـــ وبطاريـــــات ال بـــ
التــــــدمير الهجوميـــــــة التـــــــي أنشــــــأها، والتـــــــي تعتمـــــــد علــــــى القـــــــدرات التكنولوجيـــــــة واالســـــــتخباراتية 

 المتقدمة.

لكــــــن فــــــي ظــــــل ال ــــــروف الحاليــــــة، كــــــل هــــــذه ال تقــــــدم انتصــــــاًرا أو حتــــــى م هــــــًرا. لــــــيس مــــــن 
ــاً المســــــتغرف أن يشــــــعر باإلحبــــــاط الــــــرأي العــــــام “االســــــرائيلي بجــــــوالت مــــــن  س، الــــــذي كــــــان مليئــــ



 

226 

 

يـــــأتي الشـــــعور باالســـــتنزاف علـــــى  ،األعمـــــال العدائيـــــة باه ـــــة الـــــثمن كمـــــا ال طائـــــل مـــــن ورائهـــــا
نجحــــــت حمــــــاس هــــــذه المــــــرة فــــــي  ،رأس التعــــــب النــــــاجم عــــــن عــــــام مــــــن وبــــــاء فيــــــروس كورونــــــا

ــب د مــــــا  ــ  الـــ ــ ان وســـ ــب. تــــــذوي ســـ ــل أبيـــ ــمة تـــ ــة إلــــــى العاصـــ ــذارات الليليـــ ــين اإلنـــ ــتيراد روتـــ اســـ
 ناه س ان الجنوف طيلة السنوات العشرين الماضية.عا

األفـــــــراد فـــــــي غـــــــرف الحـــــــرف المدرعـــــــة، فـــــــوي وتحـــــــت األرض، ال يســـــــمعون أصـــــــداء المعركـــــــة 
يــــتم تحييــــد الســــياي السياســــي الــــذي تقــــوم عليــــه المبــــادن  ،وبالكــــاد يــــدركون عواقبهــــا فــــي الخــــار 

ا. النقــــــد الــــــداخلي ال يتــــــدفث عبــــــر طبقــــــات  ــة للح ومــــــة تمامــــــً وبالمثــــــل فــــــإن  ،الخرســــــان التوجيهيـــ
القلـــــث المتزايـــــد مـــــن الغـــــرف بشـــــأن غـــــارات القصـــــف الجـــــوي علـــــى قلـــــب الســـــ ان المـــــدنيين فـــــي 

 غزة يشبه قرقرة الرعد الخافت من بعيد.

ــت ل اإل ــي  االحـــ ــى جـــ عـــ ــطيني اد  ــمي الفلســـ ــرقم الرســـ ــن الـــ ــر مـــ ــاوم أكثـــ ــة مقـــ ــل مائـــ ــرائيلي مقتـــ ســـ
ــاً  230  ــاً  شخصـــ ــفهم تقريبـــ ــيس، نصـــ ــوا حتـــــى ظهـــــر يـــــوم الخمـــ ــدنيين( قتلـــ ــدرك  ،مـــــن المـــ ــا يـــ كمـــ

ــأة إل ــدأت علـــــــى شـــــــ ل مفاجـــــ ــي  أن الحملـــــــة بـــــ  ،ســـــــرائيل وتركتهـــــــا متخلفـــــــة منـــــــذ البدايـــــــةالجـــــ
عــــــــن التوقعــــــــات الســــــــابقة للمخـــــــابرات العســــــــ رية بــــــــإط ي صــــــــواري  علــــــــى  وخرجـــــــت حمــــــــاس

الصــــــبال، حــــــوالي ثمــــــاني ســــــاعات قبــــــل مــــــايو / أيــــــار فــــــي  10القــــــدس  وصــــــل التحــــــذير فــــــي 
ســــــرائيلي هــــــو م حقــــــة حمــــــاس، منــــــذ ذلــــــ  الحــــــين مــــــا يفعلــــــه جــــــي  االحــــــت ل اإل ،اإلطــــــ ي(

 التي ذهب قادتها بالفعل تحت األرض.

والهــــدف هــــو  ،ســــرائيل حملــــة ردع فــــي غــــزة، ولـــم تكــــن حملــــة انتصــــار حاســــمإمـــرة أخــــرى شــــنت 
ــدرات ــطينية وقــ ــات الفلســ ــيمة بالمن مــ ــرار جســ ــاي أضــ ــ ي إلحــ ــن إطــ ــع عــ ــ رية بحيــــ  تمتنــ ها العســ

قــــال رئــــيس مديريــــة العمليــــات فــــي هيئــــة  ،مــــرة أخــــرى فــــي الســــنوات القادمــــة ســــرائيلإالنــــار علــــى 
ــبوع أن  ــذا األســـ ــن إصـــــ حه، هـــ ــذي ال يم ـــ ــل الـــ ــا المتفائـــ ــارون حليفـــ ــواء أهـــ ــة، اللـــ ــان العامـــ األركـــ

ــاً  ــتعتبر نجاحــ ــنوات مــــن الهــــدوء ســ ــي خمــــس ســ ــذا النــــوع ســ ــة مــــن هــ ــال حملــ ــرور لكــــن نجــ قاس بمــ
ــال قطــــاع غــــزة ــى إيــــو جيمــــا المتخيــــل فــــي رمــ ــت فقــــ ، ولــــيس برفــــع العلــــم علــ لــــن ي ــــون  ،الوقــ

ــة علـــــى  ــراد الع قـــــات العامـــ ــدد أفـــ ــن عـــ ــر عـــ ــده  هنـــــا، بغـــــ  الن ـــ ــح ومـــ ــر واضـــ ــاك نصـــ هنـــ
 غرار موشيه كلوغافت الذين سيتم حشدهم لبيعه.

معـــــة مســـــألة كيليـــــة يتـــــرك انتهـــــاء عمليـــــة يحـــــارس البوابـــــةي فـــــي الســـــاعات األولـــــى مـــــن يـــــوم الج
ــر خـــ  ثابـــت للتحســـن فـــي  ــ ري. مـــن عمليـــة إلـــى أخـــرى، ي هـ ــل مـــع تع ـــم حمـــاس العسـ التعامـ
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إســـــرائيل  المــــدى واألعــــداد والقـــــدرات لترســــانة المن مـــــة مــــن الصــــواري . هـــــل يبــــرر ذلـــــ  تحركــــاً 
يــــا شــــام  يــــتم بعــــده نــــزع ســــ ل غــــزة بالكامــــل؟ ال فــــت للن ــــر أن هــــذه المــــرة لــــم يطالــــب حتــــى 

 متطرف باحت ل قطاع غزة في حملة برية.اليمين ال

بالنســــبة لــــرئيس الــــوزراء بنيــــامين نتنيــــاهو، فــــي الوقــــت الحــــالي، لديــــه حــــد أدنــــى مــــن المصــــدالية 
ــر  ــ ري خطيـــ ــل عســـ ــي توغـــ ــدخول فـــ ــعب الـــ ــن الصـــ ــدل. مـــ ــرة للجـــ ــوات مثيـــ ــ ي خطـــ ــة إلطـــ العامـــ
ــة تقولهــــــا ويشــــــتبهون،  ــدي نصــــــف الســــــ ان كلمــــ ــائر فادحــــــة عنــــــدما ال يصــــ ــيادي إلــــــى خســــ ســــ
ــية  ــباف سياســــ ــي القــــــدس ألســــ ــوتر فــــ ــدت تســــــخين التــــ ــي أنــــــ  تعمــــ ــة، فــــ ــا مــــــن العدالــــ ــة مــــ بدرجــــ

 وشخصية.

 شكل من أشكال اإلنذار

منـــــذ اللح ـــــة التـــــي اتصـــــل فيهـــــا الـــــرئيس األمري ـــــي جـــــو بايـــــدن بنتنيـــــاهو للمـــــرة الرابعـــــة، ظهـــــر 
ــائع ــدل الضــ ــدم بالوقــــت المحتســــب بــ ــرة القــ ــا يعــــرف فــــي كــ ــا إلــــى مــ ــاء، ذهبنــ ــدن ،األربعــ ــان بايــ  كــ
نتنيـــــــاهو فـــــــي  ،واضــــــًحا فـــــــي مطلبـــــــه مـــــــن “اســــــرائيلس: العمـــــــل علـــــــى وقـــــــف التصــــــعيد الفـــــــوري 

تصــــــريحات علنيــــــة وتســــــريبات مــــــن مقــــــربين منــــــه، حــــــاول الحفــــــا  علــــــى كرامتــــــه. قيــــــل لنــــــا إن 
ســـــرائيلي سيواصـــــل العمليـــــة، ألنـــــه ال تـــــزال هنـــــاك أهـــــداف يجـــــب تح يقهـــــا. جـــــي  االحـــــت ل اإل

 التنازلي.في الممارسة العملية، بدأ العد  

لقـــــد عمـــــل بايـــــدن علـــــى إحـــــداث تغييـــــر كبيـــــر فـــــي الصـــــورة االســـــتراتيجية. مـــــع صـــــديقه دونالـــــد 
ترامــــب فــــي البيــــت األبــــي ، كــــان لنتنيــــاهو تفــــوي  مطلــــث لممارســــة القــــوة كمــــا يشــــاء. بايــــدن، 

ــوي إل ــد مخلـــــص وقـــ ــبوع بقليـــــلمايـــ ــر مـــــن أســـ ــد   ،ســـــرائيل، صـــــمد ألكثـــ ــة قـــ ــه الرابعـــ م فـــــي م المتـــ
ألن عــــــدد  ،أشــــــ ال اإلنــــــذار، وهــــــو مــــــا فهمــــــه رئــــــيس الــــــوزراء بوضــــــوللنتنيــــــاهو شــــــ ً  مــــــن 

ا جــــــًدا، ســــــي ون مــــــن الســــــهل نســــــبًيا االســــــتجابة للمطلــــــب إالضــــــحايا فــــــي  ســــــرائيل لــــــيس مرتفعــــــً
ــتقبل هـــــــو كيـــــــف ستتصـــــــرف اإلدارة  ،األمري ـــــــي لكـــــــن الســـــــاال الـــــــذي يطـــــــرل نفســـــــه فـــــــي المســـــ

ــاي بــــــين  ــة فــــــي حالــــــة انــــــدالع حــــــرف واســــــعة النطــــ هــــــل ســــــتدعو  ،ف هللاســــــرائيل وحــــــز إالحاليــــ
ا، أو إلغـــــاء تحـــــرك بـــــري، إالواليـــــات المتحـــــدة  ســـــرائيل إلـــــى وقـــــف القصـــــف الم ثـــــف هنـــــاك أيضـــــً

عنـــــــــدما تضـــــــــرف  الف الصـــــــــواري  مـــــــــن لبنـــــــــان، بعضـــــــــها دقيـــــــــث، علـــــــــى الجبهـــــــــة الداخليـــــــــة 
 سرائيلية كل يوم؟اإل
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ترافقــــــت رســــــالة بايــــــدن الصــــــارمة مــــــع دعــــــوات مخففــــــة مــــــن قبــــــل أعضــــــاء طاقمــــــه إلــــــى وزيــــــر 
ــم  الحــــــرف  ــة، توقعــــــت اإلدارة تفهــــ ــن القــــــومي خــــــ ل المواجهــــ ــار األمــــ ــة ومستشــــ ــر الخارجيــــ ووزيــــ

ــم حــــــث  ــدفاع عــــــن نفســــــهاإودعــــ ــرف الضــــــغ ، فــــــي لجنــــــة  ،ســــــرائيل فــــــي الــــ تواصــــــل وزارة الحــــ
ــه  ــة التوجيــــ ــائر دليقــــ ــع ذخــــ ــة علــــــى بيــــ ــل الموافقــــ ــة بمجلــــــس النــــــواف، مــــــن أجــــ الشــــــاون الخارجيــــ

ســــــــيتعين علــــــــى جــــــــي  االحــــــــت ل (. بعــــــــد كــــــــل شــــــــيء، JDAMســــــــرائيلي  لســــــــ ل الجــــــــو اإل
 سرائيلي تجديد ترسانته في اليوم الذي تنتهي  يه العملية.اإل

ــديمقراطي ع نيــــة  ــدمي للحــــزف الــ ــن الجنــــال التقــ ــا أعضــــاء فــــي الكــــونجرس مــ فــــي المقابــــل، دعــ
هـــــذه ال ــــواهر يم ــــن أن تـــــزداد فــــي جــــوالت العنـــــف  ،ســــرائيلإإلــــى فــــرض ح ــــر أســـــلحة علــــى 

ــتقبلية ــل  ،المســــ ــاهو يتحمــــ ــاط نتنيــــ ــع النشــــ ــام مــــ ــابث التــــ ــاره التطــــ ــا، إلظهــــ ــوم هنــــ ــن اللــــ ــر مــــ الكثيــــ
ــا يحــــــدث فــــــي غــــــزة،  ــا، حتــــــى أكثــــــر ممــــ ــديمقراطيين لســــــنوات. هنــــ الغريــــــب لترامــــــب ورفــــــ  الــــ

 تكمن العواقب الح ي ية طويلة المدى ألحداث األسابيع القليلة الماضية.

ــث ــارة للقلـــ ــل إثـــ ــت أقـــ ــر ليســـ ــ  األخضـــ ــل الخـــ ــورات داخـــ ــبوع ت ،التطـــ ــذا األســـ ــهد هـــ ــي شـــ ا فـــ ــً راجعـــ
ســــرائيل إاالضــــطرابات فــــي المــــدن المختلطــــة، لكــــن الجنــــون السياســــي العنيــــف الــــذي حــــل علــــى 

ــانتس  ،فـــــي كـــــل مـــــن الحمـــــ ت العســـــ رية األخيـــــرة ال يـــــزال بـــــ  هـــــوادة وزيـــــر الحـــــرف بينـــــي غـــ
ســــرائيلي المتورطــــة فــــي الــــذي يقضــــي الكثيــــر مــــن الوقــــت فــــي زيــــارة وحــــدات جــــي  االحــــت ل اإل

لجنــــــود، يســــــمع نفــــــس األســــــئلة فــــــي كــــــل وحــــــدة: مــــــاذا نفعــــــل مــــــع عــــــدم القتــــــال ويتحــــــدث مــــــع ا
 سرائيلي؟االستقرار والكرا ية داخل المجتمع اإل

ــاتلين ــا يــــزع  المقــ ــو أكثــــر مــ ــذا فــــي  ،هــــذا هــ ــانتس هــ ــع غــ ــدما يتلقــــى  االعتبــــارنأمــــل أن يضــ عنــ
ا مــــن نتنيــــاهو لنســـيان كــــل مــــا حــــدث فــــي العـــامين الماضــــيين والتواصــــل معــــه فــــي  ا مغريــــً عرضـــً
ا. فــــي غضــــون ذلــــ ، يقــــول أشــــخا  فــــي دائــــرة غــــانتس، إنــــه يعلــــم أنــــه  الح ومــــة المقبلــــة أيضــــً
يجــــب أن يراقــــب نتنيــــاهو بعمــــث، لضــــمان أن تبقــــى القــــرارات بشــــأن اســــتمرار القتــــال خاليــــة مــــن 

 السياسية.االعتبارات 

 نظرية النسبية 

فــــي تشــــرين األول  أكتــــوبر( الماضــــي، التقــــى رئــــيس األركــــان أ يــــف كوخــــافي إلجــــراء محادثــــة 
ــان  ــة األركـــ ــاي لهيئـــ ــع النطـــ ــرين واســـ ــية تمـــ ــت ل عشـــ ــي  االحـــ ــي جـــ ــين فـــ ــواء الم ليـــ ــادة لـــ ــع قـــ مـــ
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العامـــــة. فـــــي خطابـــــه، الـــــذي تـــــم اإلعـــــ ن عـــــن أجـــــزاء منـــــه فـــــي ذلـــــ  الوقـــــت مـــــن قبـــــل وحـــــدة 
دث باســـــــــم جـــــــــي  االحـــــــــت ل “االســـــــــرائيليس، أوضـــــــــح كوخـــــــــافي للضـــــــــباط أن النصـــــــــر المتحـــــــــ

 الح يقي في الحرف يتحقث فق  عندما يتم إجراء مناورة برية أيًضا.

ــاء الحـــــرف  ــد إنهـــ ــد الجـــــي . كيـــــف تريـــ ــاذا يريـــ ــة، مـــ ــد الدولـــ ــاذا تريـــ ــأل نفســـــ  مـــ ــة تســـ فـــــي النهايـــ
ــاز كبيــــر فــــي أقصــــر وقــــت مم ــــن وبأقــــل  ــي : إنجــ ــواف بســ ــير بنجــــال؟ الجــ ــن ي. وتشــ ســــعر مم ــ

تصـــــريحاته إلـــــى أنـــــه كـــــان يشـــــير بشـــــ ل مباشـــــر إلـــــى طبيعـــــة المواجهـــــة المســـــتقبلية فـــــي قطـــــاع 
غــــزة. وأضــــاف رئـــــيس األركــــان: يمـــــن المســــتحيل تحقيـــــث اإلنجــــاز علـــــى أعــــدائنا دون المنـــــاورة، 

ــبة  ــدمير بنســ ــث تــ ــة لتحقيــ ــد فرصــ ــخمةي. يال توجــ ــوات ضــ ــول قــ ــة  60إلــــى  50دون دخــ فــــي المائــ
 دوي دون دخول قوات المناورة.ي ألهداف الع

ــدودة مــــــن  ــة محــــ ــرائيليس شــــــن حملــــ ــت ل “االســــ ــرة، ألن جــــــي  االحــــ ــذه المــــ ــم يحــــــدث هــــ ــذا لــــ هــــ
القتــــال. كانــــت الحركــــة البريــــة الوحيــــدة التــــي تــــم تســــجيلها قصــــيرة للغايــــة وذات أبعــــاد صــــغيرة، 

ــة  ــي ليلــــ ــاس. فــــ ــداع حمــــ ــي منهــــــا خــــ ــدف األساســــ ــرك جــــــي   13وكــــــان الهــــ مــــــايو / أيــــــار، تحــــ
ل “االســـــرائيليس بالـــــدبابات وقـــــوات مدرعـــــة أخـــــرى علـــــى طـــــول حـــــدود قطـــــاع غـــــزة، دون االحـــــت 

ــاس  ــر حمـــ ــول عناصـــ ــريع دخـــ ــدف إلـــــى تســـ ــوات كـــــان يهـــ ــرك للقـــ ــذا التحـــ ــديا. هـــ ــدخلها جســـ أن تـــ
 سرائيلي.إلى األنفاي، معتقدين أنهم مضطرون ل ختباء في مواجهة الغزو اإل

ــوة  ــذه خطــــ ــت هــــ ــة، كانــــ ــة العمليــــ ــن الناحيــــ ــوف مــــ ــة الجنــــ ــاي فــــــي يعمليــــ ــف األنفــــ ــة لقصــــ تمهيديــــ
ا  ــً األزريي فـــــــي تجســـــــيدها الســـــــابث، عنـــــــدما ســـــــميت يضـــــــربة البـــــــريي، تضـــــــمنت الخطـــــــوة أيضـــــ

ــطينية ــي الفلســـ ــي األراضـــ ــغيًرا فـــ ــوغً  صـــ ــم  ،تـــ ــات، إن لـــ ــع مئـــ ــرة بضـــ ــو محاصـــ ــدف هـــ ــان الهـــ كـــ
ــى  ــاء علـــ ــو للقضـــ ــث لســـــ ل الجـــ ــ  قصـــــف دقيـــ ــابيين تحـــــت األرض وســـ ــن اإلرهـــ ــن ألـــــف، مـــ ي ـــ

 شب ة األنفاي الدفاعية التي حفرتها حماس. -متروي ن ام ي

فـــي صــــبال اليـــوم الســــابث علــــى المداهمـــة، تــــم اتخـــاذ قــــرار بالمضــــي قـــدما فيهــــا، رغـــم أنــــه كــــان 
 أربــــــــعأن نتائجهــــــــا ســــــــتكون محـــــــدودة بدرجــــــــة أكبــــــــر. اعتقـــــــدت ال يــــــــادة الجنوبيــــــــة أن  واضـــــــحاً 

ــاس و  ــر حمـــ ــا عناصـــ ــارك فيهـــ ــي شـــ ــاي، والتـــ ــي األنفـــ ــابقة فـــ ــرات ســـ ــوير تفجيـــ ــراد البحـــــ  والتطـــ أفـــ
ومقـــــاتلو قـــــوة النخبـــــة الهجوميـــــة، أظهـــــرت بالفعـــــل لرؤســـــاء التن ـــــيم أن المخـــــابرات “االســـــرائيليةي 
ــة. كـــان  ــربهم بدقـ ــى ذلـــ . ضـ ــادًرا علـ ــان قـ ــ ل الجـــو كـ ــاي وأن سـ ــفير شـــب ة األنفـ ــ  تشـ ــت بفـ قامـ

ــي  ــدو ســ ــوات العــ ــن قــ ــدد القتلــــى مــ ــأن عــ ــن االفتــــراض بــ ــوم، علــــى الــــرغم مــ ــو الهجــ ون التوجيــــه هــ
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ــف  ــأن القصــ ــه بــ ــز ى نفســ ــرائيليس عــ ــت ل “االســ ــي  االحــ ــلية. جــ ــات األصــ ــن التوقعــ ــر مــ ــل ب ثيــ أقــ
ــوقعهم تحــــــت األرض  ــن يشــــــعروا أن مــــ ــا وقواتهــــــا لــــ ــعور بالثقــــــة: قادتهــــ ــاس مــــــن الشــــ ــرم حمــــ حــــ

ــوم اإل ــنين ضــــد الهجــ ــم محصــ ــال ،ســــرائيليجعلهــ ــى أي حــ ــن  ،علــ هــــو  Blue Southلــــم ي ــ
الحــــت ل “االســــرائيليس يأمــــل أن ي ــــون. ولــــم ت هــــر الــــذي يغيــــر قواعــــد اللعبــــة كمــــا كــــان جــــي  ا

 على حماس أي بوادر على حدوث تصدع بعد الهجوم.

وكلمــــــــا طالــــــــت مــــــــدة الغــــــــارات الجويــــــــة، كلمــــــــا كــــــــان مــــــــن الصــــــــعب علــــــــى جــــــــي  االحــــــــت ل 
ــة اإل ــة  درجـــ ــرار الجانبيـــ ــادات األضـــ ــل إرشـــ ــدنيين الفلســـــطينيين. ت ـــ ــابة المـــ ســـــرائيلي تجنـــــب إصـــ

ــن اتخاذ  ــي يم ـــ ــاطر التـــ ــاهً  المخـــ ــل تســـ ــب األقـــ ــي الجانـــ ــدنيين( فـــ ــرر بالمـــ ــاي الضـــ ــي إلحـــ ــا فـــ هـــ
ــة  ــتهدفون ويقومــــون بتعزيــــز طبقــــات الحمايــ ــم مســ مــــن الم يــــاس. لكــــن أفــــراد حمــــاس يعرفــــون أنهــ
البشــــرية مــــن حـــــولهم. فــــي الخلليــــة يلـــــول ال ــــل المهـــــدد لمدينــــة الهــــاي. فـــــي فبرايــــر الماضـــــي، 

ــلطة التحق ــا ســـ ــة أن لهـــ ــة الدوليـــ ــة الجنائيـــ ــي أعلنـــــت المح مـــ ــبهات جـــــرائم الحـــــرف التـــ ــي شـــ يـــــث فـــ
هنـــــاك تفـــــاوت بـــــين اللهجـــــة المتشـــــددة  ،ســـــرائيل والفلســـــطينيون ضـــــد بعضـــــهم الـــــبع  إارتكبتهـــــا 

ــتم التعبيــــر عنــــه التــــي تتبناهــــا ال يــــادة السياســــية بشــــأن القــــرار رســــمياً  ، والتخــــوف الشــــديد الــــذي يــ
 في المناقشات الداخلية.

ــد د  ــي معهـ ــاه رئـــيس األركـــان فـ ــر، ألقـ ــي خطـــاف  خـ ــن فـ ــة مـ ــل أيـــام قليلـ ــومي قبـ ــن القـ راســـات األمـ
قــــرار المح مــــة، اقتــــرل من ــــوًرا جديــــًدا لقــــوانين الحــــرف الدوليــــة. وقــــال ينحــــن بحاجــــة إلــــى تغييــــر 
النمــــــوذ  مــــــن أجــــــل اســــــتخدام القــــــوة العســــــ رية بشــــــ ل صــــــحيح وأخ قــــــي فــــــي عصــــــر ســــــاحة 

ــة فــــي الفضــــاء الحضــــريي. يلقــــد حــــدث تغييــــر عميــــث للغايــــة فــــي ميــــدان المع ركــــة. لقــــد المعركــ
اختـــــــار العـــــــدو وضـــــــع قواتـــــــه وصـــــــواريخه فـــــــي الفضـــــــاء الحضـــــــري متجـــــــاهً  القـــــــانون الـــــــدولي 

 عمدًا.

يمبـــــدأ التناســـــب يتحـــــدث عـــــن ع قـــــة تناســـــبية بـــــين الميـــــزة العســـــ رية المتوقعـــــة نتيجـــــة للهجـــــوم، 
ــا بالضــــب  ي مــــن قلــــب التغييــــر  ،واألضــــرار الجانبيــــة التــــي ســــتلحث بالمــــدنيين نتيجــــة للهجــــوم هنــ

لقــــــد اتخــــــذت هــــــذه ي، midatiyutهــــــي  الكلمــــــة المســــــتخدمة فــــــي العبريــــــة للتناســــــب  ،المطلــــــوف 
ــذر ــي ، والحــــــــ ــن التبســــــــ ــة مــــــــ ــوًتا، ودرجــــــــ ــًرا، وصــــــــ ــة تعبيــــــــ ــة  ،الكلمــــــــ ــميتها بالعبريــــــــ ــرل تســــــــ أقتــــــــ

Yahasiyut .النسبيةي  
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وقــــــــال كوتشــــــــافي: ياين، لنتحــــــــدث عــــــــن النســــــــبية بــــــــين األضــــــــرار الجانبيــــــــة التــــــــي ســــــــيحدثها 
هجــــوم علــــى قاذفــــة وحيــــدة، يقــــع فــــي ، رية المتوقعــــة مــــن نفــــس الهجــــوميهجومنــــا، والميــــزة العســــ 

غرفــــــة منــــــزل فــــــي لبنــــــان، ســــــيمنع قصــــــف مبنــــــى ســــــ ني خــــــا  بنــــــا ويمنــــــع إصــــــابة عشــــــرات 
مــــــن واجبنــــــا مهاجمــــــة كــــــل  ،مــــــن واجبنــــــا مهاجمــــــة منصــــــة اإلطــــــ ي ،ســــــرائيلييناإل المــــــواطنين

هــــذا هــــو مطلبنــــا، وهــــذا  ،منصــــات اإلطــــ ي وكــــل الصــــواري  التــــي نرصــــدها فــــي هــــذه األمــــاكن
 هو دورنا وهذه هي دعوتنا ي.

 الجمود مرة أخرى 

علـــــى الـــــرغم مـــــن اســـــتعراض عضـــــ ت نتنيـــــاهو، دخـــــل وقـــــف إطـــــ ي النـــــار حيـــــز التنفيـــــذ يـــــوم 
ســـــرائيلي، والعـــــدد القليـــــل علـــــى الـــــرغم مـــــن التحســـــن فـــــي إنجــــازات جـــــي  االحـــــت ل اإل ،الجمعــــة

ــا، بســـــــبب  ــد مـــــ ــال إلـــــــى حـــــ ــة ل مـــــ ــتبقى مخيبـــــ ــذه الحملـــــــة ســـــ ــبًيا مـــــــن الضـــــــحايا، إال أن هـــــ نســـــ
ــن  ــاعي عــ ــة يدفــ ــاء حالــ ــو ادعــ ــي  هــ ــة والجــ ــاه الح ومــ ــي الــــذي تتبنــ ــاف التحريضــ ال ــــروف. الخطــ

ــادات الجمهـــــــــور واقـــــــــع ال يوجـــــــــد خيـــــــــار ســـــــــوى ســـــــــحب فـــــــــي ال ،الـــــــــنفس، بهـــــــــدف صـــــــــد انتقـــــــ
ــبع  ــامد فـــــي الصـــــيف قبـــــل ســـ ــة الجـــــرف الصـــ ــام عمليـــ ــتخدمناها فـــــي ختـــ المصـــــطلحات التـــــي اســـ

 مرة أخرى نتجه إلى طريث مسدود كئيب. ،سنوات من األرشيف

أعـــــــــاد البـــــــــ  المتتـــــــــالي علـــــــــى التلفزيـــــــــون إلـــــــــى حياتنـــــــــا عـــــــــدًدا ال يحصـــــــــى مـــــــــن الجنـــــــــراالت 
بـــــالن ر إلـــــى وتيـــــرة  ،مـــــاس فـــــي قطـــــاع غـــــزةالمتقاعـــــدين، وأوصـــــى مع مهـــــم بضـــــرف وســـــحث ح

ــدم تــــذكرهم  ــزل لعــ ــي المنــ ــاهدين فــ ــى المشــ ــوم علــ ــاء اللــ ــعب إلقــ ــن الصــ ــي ون مــ ــا، ســ ــداث هنــ األحــ
ــائح  ــذين يقـــــدمون اين بمـــــرل النصـــ ــين الـــ كيـــــف انتهـــــت األمـــــور علـــــى مـــــرأى مـــــن هـــــاالء المعلقـــ

 إلى ضباط جي  االحت ل “االسرائيليس الحاليين.

ث أحــــدهم، الــــذي كــــان معتــــاًدا علــــى الشــــفقة حتــــى وهــــو يرتــــدي علــــ   فــــي ذروة االنتفاضــــة الثانيــــة،
ــه: ي  ــا قواتـ ــر بهـ ــي بشـ ــة التـ ــوهر الرؤيـ ــا جـ ــر فيهـ ــدة، ذكـ ــام للوحـ ــة الطعـ ــي قاعـ ــة فـ ــمًيا، الفتـ ا رسـ ــً زيـ

ــر ي ــذل   ،تبقــــى بشــ ــر عــــادي، لــ ــ ل غيــ ــودة طعــــام الجــــي  بشــ ــة الطعــــام معروفــــة بجــ ــت قاعــ كانــ
ــه  فــــي إحــــدى ،كــــان كبــــار الضــــباط يــــأكلون هنــــاك كثيــــًرا المــــرات أشــــار أحــــدهم إلــــى أن طموحاتــ

ســـــرائيلي فـــــي المواجهـــــة التـــــي ال تنتهـــــي مـــــع الفلســـــطينيين كانـــــت أكثـــــر تواضـــــًعا: يال للجـــــي  اإل
 تخسر، ال أن تخر  كأوغادي.
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 ذكرى بعيدة

ــة، أدركـــــت أن  ــاركة فـــــي العمليـــ ــة المشـــ ــادة المختلفـــ ــز ال يـــ ــارة مراكـــ ــن زيـــ ــة مـــ ــام قليلـــ ــد أيـــ فقـــــ  بعـــ
ا. تخلـــــى جـــــي  االحــــت ل “االســـــرائيليس هـــــذا األســـــبوع عـــــن شــــيًئا صـــــغيًرا  خـــــر قـــــد  تغيــــر أيضـــــً

أقنعــــة الوجــــه، وهــــي  خــــر بقايــــا قيــــود فيــــروس كورونــــا. ال تــــزال الملصــــقات معلقــــة علــــى جــــدران 
ــد يلفـــــت  ــد أحـــ ــم يعـــ ــن لـــ ــا، لكـــ ــأن فيـــــروس كورونـــ ــارمة بشـــ ــى توجيهـــــات صـــ الم اتـــــب تحتـــــوي علـــ

٪ مــــن 85د المرضــــى وتلقــــي أكثــــر مــــن االنتبــــاه إليهــــا.  يمــــا يتعلــــث بــــالجي ، مــــع  يــــاف الجنــــو 
ــدة ــن ذكـــــــرى بعيـــــ ــر مـــــ ــا اين أكثـــــ ــد فيـــــــروس كورونـــــ ــم يعـــــ ــة، لـــــ ــة الثانيـــــ ــي   ،األفـــــــراد الطعنـــــ جـــــ

االحــــت ل “االســــرائيليس فــــي عمــــث منطقــــة مناعــــة القطيــــع، وتــــم التخلــــي عــــن األقنعــــة الخرقــــاء 
 لح ة بدء العملية الحالية.

ية مركزيــــــة ودراميــــــة واحــــــدة يشــــــبه وعــــــي الجمهــــــور مســــــاحة محــــــدودة يوجــــــد فيهــــــا مجــــــال لقضــــــ
ــ  ــارات  ،فقــــ ــئيل ل ختبــــ ــدل الضــــ ــة، مــــــع المعــــ ــديثات الفيــــــروس التــــــاجي الوطنيــــ ــل تحــــ ــم تحويــــ تــــ

ــار ا إلــــى هــــوام  نشــــرات األخبــ ــً ــدة يوميــ ــا  ،اإليجابيــــة وبضــــع عشــــرات مــــن الحــــاالت الجديــ طالمــ
ا عـــــ ا جوهريــــً ن ال يتســــلل أي نــــوع مـــــن اللقاحــــات المناعيــــة، فـــــإن حالــــة البلــــد ال تختلـــــف اخت فــــً

ســـــــرائيل، وأصـــــــبح فيـــــــروس كورونـــــــا إعـــــــززت اللقاحـــــــات مناعـــــــة القطيـــــــع فـــــــي  ،حالـــــــة الجـــــــي 
ــية ــة هامشــ ــاهرة خلليــ ــة  ،ظــ ــات الدولــ ــث بع قــ ــ  يتعلــ ــن ذلــ ــأ عــ ــزال ينشــ ــذي ال يــ ــي الــ ــد الرئيســ القيــ

 سرائيل.إمع ب ية العالم، والتي ال يزال مع مها متخلًفا لبضعة أشهر عن 

 الوعي الدولي، بل أصبح العًبا إقليمًيا  رسم لم يكتف بإعادة و  ،خرجت أقوى حماس 

 /يهوشعيوسي  

حتـــــــى أعمـــــــال  2014بعـــــــد عمليـــــــة الجـــــــرف، تـــــــم الحفـــــــا  علـــــــى الهـــــــدوء التـــــــام مـــــــن ســـــــبتمبر 
ــارس  ــدودي فـــــــي غـــــــزة فـــــــي مـــــ ــاز  2018االحتجـــــــا  علـــــــى الســـــــيا  الحـــــ ــذا اإلنجـــــ يبـــــــدو أن هـــــ

هــــي  األطــــول فتــــرًة وأكثرهــــا هــــدوًءا منــــذ بدايــــة القتــــال، لكــــن مــــا اكتشــــفناه فــــي يحــــارس االســــوار ي
ــاد  ــتدتا وتحســــــــنت قــــــــدرات إطــــــــ ي الصــــــــواري  ومــــــــدى أن حمــــــــاس والجهــــــ اإلســــــــ مي قــــــــد اشــــــ

تــــرتب  هــــذه الح يقــــة بشــــ ل مباشــــر بالروايــــة التــــي ُتســــمع فــــي إســــرائيل حــــول  ،الصــــواري  لــــديهما
ــذ عــــام  ــتم إطــــ ي شــــيء منــ ــم يــ ــا ولــ ــم ردعهــ ــد تــ ــين 2006حــــزف هللا، وقــ ــ  الحــ ــذ ذلــ ــن منــ ، ولكــ

ا وقفــــــز و  أطــــــول وأثقــــــل وأكثــــــر صــــــار  150.000إلــــــى  30.000مــــــن  أصــــــبح التن ــــــيم وحشــــــً
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لــــذل  مــــن الواضــــح اليــــوم أن يإســــرائيلي هــــي  ،صــــارو  فــــي اليــــوم 2000دقــــة مــــع قــــدرة إطــــ ي 
 أيضا مردوعة.

ــا لــــــيس  ــم؟ ألن اشــــــتمام الرائحــــــة بهــــــدوء دون مواجهــــــة لتكثيــــــف حمــــــاس لقوتهــــ ولمــــــاذا هــــــذا مهــــ
ي  ، بــــل علـــى الع ــــس: إنـــه فشــــل. فـــي مثــــل هـــذه الحالــــة، مـــن الصــــواف أن يســـتمر الجــــنجاحـــاً 

اإلســـــرائيلي فـــــي مهاجمـــــة األســـــلحة، علـــــى غـــــرار مبـــــام التـــــي تشـــــنها إســـــرائيل فـــــي ســـــوريا ضـــــد 
هنــــاك، حتـــــى لـــــو كــــان الـــــثمن تصـــــادًما  2الماسســــة اإليرانيـــــة التـــــي حاولــــت تأســـــيس حـــــزف هللا 

علـــــــى الحـــــــدود الجنوبيـــــــة. ولذا كـــــــانوا يريـــــــدون إعـــــــادة  2منـــــــع حـــــــزف هللا  ،مـــــــنخف  المســـــــتوى 
ــان ــاعدات إنســ ــل تأهيــــل ح يقــــي ومســ ــذ  فقــــ  تحــــت إشــــراف إســــرائيلي دقيــــث، مقابــ ية كبيــــرة، فعندئــ

ــفقة  ســـــرى ســـــرى حـــــرف بســـــعر ال يشـــــمل إطـــــ ي ســـــرال عشـــــرات األأخطـــــوة واســـــعة تشـــــمل صـــ
 يديهم بالدماء.أالملطخة 

أن يتبنــــــى يالجــــــي  اإلســــــرائيليي هــــــذه السياســــــة وعلــــــى رأســــــهم هيئــــــة  مــــــن المشــــــ وك  يــــــه جــــــداً 
ــم  منـــــــوا بـــــــالحوار غيـــــــر الرســـــــمي مـــــــع يحيـــــــى أل مـــــــن الليلـــــــة الماضـــــــية، األركـــــــان، اعتبـــــــاراً  نهـــــ

الســـــــــنوار، ويـــــــــرون أن المســـــــــاعدات االقتصـــــــــادية التـــــــــي تـــــــــدخل قطـــــــــاع غـــــــــزة هـــــــــي مصـــــــــلحة 
ــا  ،، حيـــــــ  ذهبـــــــت األمـــــــوال للتكثـــــــفراتضـــــــح أنـــــــه ال يم ـــــــن الوثـــــــوي بالســـــــنوا ،إســـــــرائيلية كمـــــ

ــذه  ــدء هـــ ــن بـــ ــوم مـــ ــل يـــ ــى قبـــ ــاهم، وحتـــ ــرأ نوايـــ ــف تقـــ ــرف كيـــ ــن تعـــ ــم تكـــ ــابرات لـــ ــح أن المخـــ اتضـــ
 ملة، لم يصدقوا أنه سيفعل ذل  وتفاجأوا.الح

ــرائيلي ــي  اإلســـــ ــتح يالجـــــ ــر  يفـــــ ــدون عنصـــــ ــ الية بـــــ ــة إشـــــ ــد نقطـــــ ــرات، عنـــــ ــدة مـــــ ــا عـــــ ــا كتبنـــــ كمـــــ
 المفاجأة، مما عط ل خططه العملياتية.

لــــــم ي تــــــف بإعــــــادة مشــــــ لته إلــــــى الــــــوعي  ،شــــــئنا أم أبينــــــا، حمــــــاس مــــــن جهتهــــــا خرجــــــت أقــــــوى 
ا ربـــــ  جميـــــ ا إقليميـــــً ع ال عبـــــين فـــــي الســـــاحة، واســـــتقر كمـــــدافع عـــــن الـــــدولي، بـــــل أصـــــبح العبـــــً

ا لمعســـــــــ ر المقاومـــــــــة  -القـــــــــدس  ا ماقتـــــــــً ــً ونتيجـــــــــة لـــــــــذل  ايضـــــــــا ُحصـــــــــر رد الفعـــــــــل  -رئيســـــــ
ــدون  ــة بــ ــائرة إيرانيــ ــاك اخترقــــت طــ ــن هنــ ــوريا، مــ ــان وســ ــل لبنــ ــاحات اخــــرى مثــ ــي ســ ــرائيلي فــ االســ

ــي األيـــام العاديـــة إلـــى رد فعـــل ــار مـــاخًرا الحـــدود، األمـــر الـــذي كـــان ســـيادي فـ مـــن يالجـــي   طيـ
 اإلسرائيلي عنيف على أهداف هناك.
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ــد  ــيس فقــــ  ضــ ــز الــــردع لــ ــرائيلي تعزيــ ــالي، يجــــب علــــى الجــــي  اإلســ ــن اليــــوم التــ لــــذل  كجــــزء مــ
ــول وأن الوقــــــت  ــر الم ح ـــــات مفتـــ ــين أن دفتـــ ــب أن يوضـــــح لهــــــاالء ال عبـــ ــن يجـــ ــاس، ولكـــ حمـــ

 بعاد الحرف.أقد حان للحساف والرد ب ثافة كبيرة بهدف الحفا  على 

ــ ــطينيةو خــ ــلطة الفلســ ــعاف الســ ــى إضــ ــاس علــ ــيل حمــ ــرى ان تفضــ ــتراتيجية تــ ــة اســ  ،ر شــــيء دراســ
ــاً  ــح تمامـــ ــن الواضـــ ــد  مـــ ــل جهـــ ــذل كـــ ــب بـــ ــاس، يجـــ ــة حمـــ ــع تقويـــ ــة اين مـــ ــت، وخاصـــ ــا أفلســـ أنهـــ

 إلضعافها في الساحة السياسية واتخاذ إجراءات عملية لتقوية أبو مازن.
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ما بعد المعركة وابعاد ما افرزته من نتائج على الساحة : الفصل الثالث
 اإلقليميةالفلسطينية وساحة العدو وايضًا الساحة  

 المقدمة: 

واحداثها الميدانية والسياسية  بتفاصيلها ف القدس مختلفة سيمعركة ش ل كما كانت طبيعة و 
وبالغة  ختلفة ايضًا كانت نتائجها وكيلية قراءتها سواء من قبل الفلسطينيين والعدو م، والمعنوية
و نفسه  المستويات، بينما اعتبر العد فقد قرأها الفلسطينيون على انها انتصار على كافة ، األهمية

يا المقاومة ولم يستطع القضاء على المقاومة التي  المعركة ولم يقدر نوا أيبد لم   ألنه، زوماً مه
 .تفاجأ انها ليس كما كان يعتقد ويجهز لها

 انتصارًا استراتيجيًا عظيمًا وعاماً حماس انتصرت في القدس وحققت 

 إسرائيل هاريل/ هآرتس

فــــي حم تهــــا ضــــد حمــــاس، لــــم تحــــدد إســــرائيل أبــــًدا أهــــداًفا أيديولوجيــــة واســــتراتيجية. لقــــد اكتفــــت 
ــر  ــي ون األمـــ ــرل، ســـ ــرف المبـــ ــن الضـــ ــرغم مـــ ــى الـــ ــذا، علـــ ــدوءي وه ـــ ــتعادة الهـــ ـــ ياســـ ــرى بـــ ــرة أخـــ مـــ

ــرة ــذه المـ ــه هـ ــار هـــو  ،نفسـ ــم أوالعـ ــه تـ ــام نـ ــيس أمـ ــن لـ ــه اليهـــود  ولكـ ــي وجـ ــي فـ إغـــ ي الحـــرم القدسـ
األمـــــر نفســـــه ينطبــــث علـــــى منـــــع  ،المحتجــــين العـــــرف الــــذين جعلـــــوه يخصـــــهم( منــــذ يـــــوم القــــدس

تـــــزعم حمـــــاس وبحـــــث أنهـــــا حققـــــت هـــــدفها: الحفـــــا   ،الســـــ ن اليهـــــودي فـــــي حـــــي الشـــــي  جـــــرال
قــــــــدس هــــــــو ولــــــــيس كــــــــل حــــــــراس ال ،علــــــــى الســــــــيادة العربيــــــــة علــــــــى الحــــــــرم القدســــــــي والقــــــــدس

ــرف. هــــــــــــل هنـــــــــــاك انجــــــــــــاز  ــعودية والمغـــــــــ ــلطة الفلســــــــــــطينية واألردن والســـــــــ ــمييني: الســـــــــ يالرســـــــــ
 استراتيجي وسياسي وعقلي أع م من هذا؟

ــارات  ــن االنتصـــ ــد مـــ ــاس بحـــــث المزيـــ ــا تـــــدعي حمـــ ــطيني  ،كمـــ ــار غضـــــب الجمهـــــور الفلســـ ــد أثـــ لقـــ
، إلــــــى 1949فــــــي جميــــــع أنحــــــاء فلســــــطين والعــــــالم ممــــــا دفعهــــــم ، كمــــــا لــــــم نتــــــذكره منــــــذ عــــــام 

ــوما ــعبهم الم لـــ ــاة شـــ ــة معانـــ ــاجًزا  ،لخـــــرو  ومحاربـــ ــه عـــ ــد نفســـ ــهيوني وجـــ ــل الصـــ ــة: المحتـــ النتيجـــ
ــا واللــــــد والرملــــــة والنقــــــب والجليــــــل ووادي عــــــارة ى الفلســــــطينيون  ،أمــــــام أبطــــــال ع ــــ شــــــرارته تمنــــــ  

ـــ  ــنوات الـــ ــدى الســـ ــت األزمــــــة  73علـــــى مـــ ــود، وفاقمـــ ــين اليهـــ ــت الشـــــقاي بـــ ــية، أنهـــــا عمقـــ الماضـــ
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ــ د مــــن اليهــــود الــــذين يشــــغلون مناصــــب نفــــوذ فــــي السياســــة واالقتصــــاد السياســــية، ودفعــــت بالعديــ
 واألمن والخدمة المدنية وخاصة اإلع م ، للتعاطف معهم.

ــاس  ــل حمـــــ ــ  بفضـــــ ــطينية  -فقـــــ ــلطة الفلســـــ ــة والســـــ ــدول العربيـــــ ــار الـــــ ــطين  -وعـــــ ــتعلت فلســـــ اشـــــ
مــــــن لــــــيس  ،كالعــــــادة معهــــــم اإلنجــــــاز التــــــاريخي للمقاومــــــة العربيــــــة ،واليهــــــود محرجــــــون  ،بالنــــــار

فـــــي الرملـــــة واللـــــد يزيلـــــون  ،الخـــــوف والـــــذعر يمســـــ  بهـــــم ،المســـــتغرف أن يلـــــوم الـــــبع  أنفســـــهم
المــــزوزا مــــن مــــداخل شــــققهم، ويمنــــع الجــــي  الجنــــود غيــــر الموجــــودين علــــى الجبهــــة مــــن ارتــــداء 
الــــــزي الرســــــمي وحمــــــل الســــــ ل، وبعــــــ  ايليــــــات العســــــ رية ممنوعــــــة مــــــن الســــــفر فــــــي وادي 

ومنـــــــع  ،نعـــــــون الســـــــيارات الصـــــــهيونية فـــــــي جنـــــــوف فلســـــــطين، والبـــــــدو يم443عـــــــارة والطريـــــــث 
 الطيارين ماقًتا من دخول قاعدة نباطيم.

ســـــوف يســـــتمر الشـــــعور بالموجـــــات الصـــــدمية ألحـــــداث العنـــــف التـــــي وقعـــــت األســـــبوع الماضـــــي 
 .لفترة طويلة قادمة

ــودي ــن المحتـــــل اليهـــ ــاء اإلســـــ مي مـــ ــر يأوليـــ ــذه  ،حمـــــاس خاضـــــت الحـــــرف بهـــــدف تحريـــ وفـــــي هـــ
وتشــــ يل صــــورة  -ضــــد حمــــاس -ال بــــد مــــن العمــــل ضــــدهم -لــــيس فقــــ  فــــي غــــزة و  -األمـــاكن 
ــادهم بالكامـــــــل  ،النصـــــــر ــيادة  -فقـــــــ  إبعـــــ ــى الســـــ ــر يســـــــعى إلـــــ ــم أي عامـــــــل  خـــــ ــن  -ومعهـــــ مـــــ

األمــــاكن المقدســــة، يجــــب علــــى الدولــــة اليهوديــــة التأكيــــد علــــى أنهــــا ســــتحاف  علــــى حريــــة عبــــادة 
ــا ــل م ــــ ــي االقصــــــى وفــــــي كــــ ــيحيين فــــ ــلمين والمســــ ــود والمســــ ــطينلليهــــ ــذه  ،ن فــــــي أرض فلســــ بهــــ

 الطريقة فق  ستستعيد سيادتها في قلب يالقدسي.

ــذل ،  ــة لــ ــتراتيجية للحملــ ــم والــــوعي( أهــــداًفا إســ ــم تحــــدد إســــرائيل  بســــبب نقــــص الفهــ كمــــا ُذكــــر، لــ
ــود  ــى اليهــ ــة علــ ــود المفروضــ ــع القيــ ــة جميــ ــو إزالــ ــي هــ ــتوى السياســ ــى المســ ــإن الواجــــب األول علــ فــ

ريــــة العبــــادة لليهــــود فــــي الحــــرم القدســــي الشــــريف، التواجــــد وهــــذا يعنــــي: الســــمال بح ،فــــي القــــدس
ــل  ــا، مثـــ ــودة خارجهـــ ــاء الموجـــ ــة فـــــي األحيـــ ــذل  وخاصـــ ــوار، وكـــ ــين االســـ ــة بـــ ــاء الواقعـــ فـــــي األحيـــ

ــات هامــــــاتوس ــم ،جفعــــ ــي ح مهــــ ــن فــــ ــا ومــــ ــار حومــــ ــاس أن األغــــــاني  ،وهــــ ــدما يتضــــــح لحمــــ عنــــ
ة علـــــى األمـــــاكن الســــيطر  -الصــــاروخية و يـــــا  عــــرف إســـــرائيل يبعــــدونها عـــــن هــــدفها المركـــــزي 

إذا لـــــم نفعـــــل ذلـــــ  فســـــوف تســـــتمر حمـــــاس فـــــي التشـــــب   ،ســـــوف يتعلمـــــون الـــــدرس -المقدســـــة 
ــداث مثــــل اللــــد وع ــــا فــــي جميــــع أنحــــاء الــــب د  ــب القــــدس، وستســــتمر أحــ حتــــى لــــو وضــــع  ،بقلــ
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الجــــــي  اإلســــــرائيلي يديــــــه علــــــى محمــــــد ضــــــيف ويحيــــــى الســــــنوار، فســــــي ون ذلــــــ  وعيــــــًا زائفــــــًا 
 بالنصر.

 انتصرت حماس وباعتراف "اسرائيل" 

 بقلم ناصر ناصر  

ــاً  ن يخــــــر  الشــــــعب الفلســــــطيني وأنصــــــاره فــــــي كــــــل م ــــــان للتعبيــــــر عــــــن فــــــرحتهم أ لــــــيس غريبــــ
ــلة علــــى ا ــم فــــي قطــــاع غــــزة،بانتصــــار المقاومــــة الفلســــطينية الباســ ولكــــن  لمحتــــل األجنبــــي الغاشــ

ال فـــــت هـــــذه المـــــرة هـــــو اعتـــــراف ياســـــرائيلي بفشـــــلها وهزيمتهـــــا، وفـــــي المقابـــــل انتصـــــار حمـــــاس 
عـــــن  5-21علـــــى جيشـــــها الـــــذي يُقهـــــر وســـــُيقهري فقـــــد كشـــــفت صـــــحيفة هـــــ رتس اليـــــوم الجمعـــــة 

ــ ــة علــ ــا بالموافقــ ــة الكابينــــت التــــي أقــــر فيهــ ــاء جلســ ــة جــــرت أثنــ ــة أمــــور الفتــ ى وقــــف إطــــ ي ث ثــ
 :النار أو  الموافقة على الورقة المصرية بدون شروط(

 ي.سرائيل. العملية لم تنجز أي نتيجة عملياتية ناجحة بالنسبة يإل1

ــة 2 ــع، نتيجــ ــا تغييــــر الواقــ ــة يم نهــ ــداف مهمــ ــل الــــى أهــ ــتطع ان يصــ ــم يســ ــدوان لــ ــة أو العــ . الحملــ
ــ ــف الـــــــــوزراء معلومــــــ ــرائيليةي حيـــــــــ  وصــــــ ــل االســـــــــتخبارات ياالســــــ ات االســـــــــتخبارات بأنهـــــــــا لفشــــــ

 مزرية.

. انتقــــــاد ســــــ ل الجــــــو لفشــــــله فــــــي تــــــدمير مع ــــــم األنفــــــاي الدفاعيــــــة لحمــــــاس وهــــــي المهمــــــة 3
 الرئيسية للحملة.

بصـــــورة كبيـــــرة فـــــي وصـــــفه النتصـــــار حمـــــاس فكتـــــب  فقـــــد كـــــان واضـــــحاً  هارئيـــــلســـــرائيلي إأمـــــا ي
وأشـــــار الـــــى  فـــــي هـــــ رتس اليـــــوم وتحـــــت عنـــــوان: حمـــــاس انتصـــــرت فـــــي القـــــدس وبشـــــ ل عـــــام،

 إنجازات لحماس لهذه العملية: أربع

ــنعهم أ. اســــــتطاعت حمــــــاس 1 ــتم مــــ ــام اليهــــــود، وأن يــــ ن تفــــــرض إغــــــ ي المســــــجد األقصــــــى أمــــ
 الشي  جرال ي.-أيضًا الدخول حي يشمعون الصديث 

 القـــــدس،. أنجــــزت حمـــــاس أهـــــدافها فـــــي الحفـــــا  علـــــى الســـــيادة العربيـــــة فـــــي األقصـــــى وشـــــري 2
 الفلســــطينية،  كالســــلطةهــــي مــــن فعلــــت ذلــــ  علــــى حــــد قولــــه ولــــيس الجهــــات الرســــمية األخــــرى 
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ــرف(األ ــعودية والمغــــــ ــتراتيجي ، ردن، الســــــ ــاز اســــــ ــد انجــــــ ــل يوجــــــ ــائً : ي هــــــ ــل قــــــ ــاف هارئيــــــ وأضــــــ
 والوعي أع م من هذا اإلنجاز؟ وسياسي أو انجاز في مجال الذاكرة 

ــتهم 3 ــان فــــي العــــالم يوجعلــ ــل م ــ ــطينية فــــي كــ ــارة الجمــــاهير الفلســ ــي إثــ ــاس فــ ــت حمــ ــد نجحــ . لقــ
 ي. 1949يقاتلون من أجل حقوقهم المغتصبة ألول مرة بهذا الش ل منذ العام 

. حمــــــاس عــــــززت االنشــــــقاي اليهــــــودي الــــــداخلي، وزادت مــــــن حــــــدة األزمــــــة السياســــــية داخــــــل 4
 ، وجعلت الكثير من اليهود ومنهم شخصيات كبيرة يتضامنون معها.ياسرائيلي

 كل هذه اإلنجازات ألسف وأسى الدول العربية والسلطة الفلسطينية. ي وأضاف هارئيل:

د  5-21أما يوسي يوشع في يديعوت أحرنوت   إنجازات لحماس وهي: أربعفقد عد 

 . أعاد المش لة الفلسطينية الى الوعي الدولي.1

 ولت حماس الى العب اقليمي جمع بين كل ال عبين في المنطقة.. تح2

 . ظهرت حماس كحامي القدس وكقائد محور المقاومة.3

 . قيدت حماس ردود فعل ياسرائيل يفي عدة ساحات كلبنان وسوريا.4

 

 كيان العدو "إسرائيلي" يلعب بالنار 

مراســـــل الشـــــؤون االمنيـــــة فـــــي يـــــديعوت احرونـــــوت تحـــــت عنـــــوان  يهوشـــــعكتـــــب يوســـــي 
 "المعادلة الجديدة"

ــى أي  ــوة ردًا علـــ ــالهجوم بقـــ ــي بـــ ــتوى السياســـ ــي المســـ ــه ويوصـــ ــر مقاربتـــ ــرائيليي يغيـــ ــي  اإلســـ يالجـــ
 .إط ي على غ ف غزة

ــًا  خــــــر  ــزة منعطفـــ ــاع غـــ ــى قطـــ ــة إلـــ ــوال القطريـــ ــال األمـــ ــي إدخـــ ــتمرار فـــ ــية االســـ ــذ قضـــ ــد تأخـــ • قـــ
ــًا  ــي  -أيضــ ــدفوعات  الجــ ــطينية المــ ــلطة الفلســ ــا الســ ــه فيهــ ــدة توجــ ــة جديــ ــاء  ليــ ــن إنشــ ــدث عــ يتحــ

 إلى المدنيين بداًل من حماس.
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• يجـــــب أن تتحقـــــث اإلنجـــــازات العســـــ رية مـــــن خـــــ ل اختـــــراي فـــــي قطـــــاع األســـــرى والمفقـــــودين 
 وتكييف إعادة تأهيل واعمار غزة مع تسريع المفاوضات من أجل عودتهم إلى ديارهم.

قـــــد  وصــــية يالجــــي  اإلســــرائيليي المتفجــــرة بشــــأن  ليــــة تحويــــل األمــــوال القطريــــة،إذا تــــم قبــــول ت
ا ســــــبًبا إلعــــــادة إشــــــعال النــــــار مــــــع حمــــــاس، وبالتأكيــــــد بعــــــد أن أصــــــبح مــــــن  ي ــــــون هــــــذا أيضــــــً

ا مــــن الشــــري  للحفــــا  علــــى الهــــدوء التحــــدي ايخــــر ســــي ون  ،الواضــــح أن الســــنوار لــــم يعــــد نوعــــً
 فا  على هدوء نسبي في الضفة الغربية.قطع اتصال حماس بالقدس، وبالطبع الح

ــاه  ــر توجهـــــــه تجـــــ ــافي يغيـــــ ــف كوخـــــ ــواري، ورئـــــــيس األركـــــــان أ يـــــ ــارس االســـــ ــة يحـــــ انتهـــــــت عمليـــــ
ــاس ــية بقــــــوة  ،حمــــ ــادة السياســــ ــاجم ال يــــ ــأن تهــــ ــي بــــ ــاعًدا، يوصــــ ــن اين فصــــ ــى أي  -ومــــ رًدا علــــ

ــر ــالون متفجـــ ــ ي بـــ ــار أو إطـــ ــ ي نـــ ــوم  ،إطـــ ــة الهجـــ ــر معادلـــ ــعى لتغييـــ ــه يســـ ــذل  فإنـــ وب يامـــــه بـــ
هــــذه السياســــة التــــي أوصــــى بهــــا للمســــتوى السياســــي، يم ــــن أن تثيــــر  ،الــــذي خــــر  مــــن القطــــاع

ــرى  ــة أخــ ــتعداد لجولــ ــة باالســ ــان العامــ ــة األركــ ــى هيئــ ــز إلــ ــذل  أوعــ ــزة، ولــ ــن غــ ــل أخــــرى مــ ردة فعــ
 ط قه.من القتال لعدة أيام ضد حماس يم ن أن تبدأ بأول صارو  يتم إ

التغييــــر ايخــــر الــــذي تشــــير إليــــه هيئــــة األركــــان العامــــة لــــيس فقــــ  فــــي الــــرد، ولكــــن فــــي مســــار 
ــادة لجلــــــب و  دخــــــال األمــــــوال القطريــــــة أو أي مســــــاعدات أخــــــرى إلــــــى قطــــــاع غــــــزة لمهمــــــات إعــــ
ويوصـــــي الجـــــي  بـــــأن األمـــــوال ال تـــــذهب مباشـــــرة إلـــــى حمـــــاس ولكـــــن إلـــــى الســـــلطة  ،اإلعمـــــار

ــة خ ــن خــــ ل  ليــ ــطينية مــ ــرورية فــــي الفلســ ــوة ضــ ــذه الخطــ ــدنيين، وهــ ــى المــ ــرة إلــ ــر مباشــ ــة تمــ اصــ
ــائرات  ــواري  والطـــ ــل الصـــ ــدة مثـــ ــدرات جديـــ ــاء قـــ ــوال لبنـــ ــتخدمت األمـــ ــاس اســـ ــة أن حمـــ ظـــــل ح يقـــ
بــــدون طيــــار واألنفــــاي والغواصــــات البحريــــة، كمــــا أنهــــا شــــديدة االنفجــــار ، ولكــــن يــــدرك الجــــي  

 المنت مة. حتى على حساف االشتباكات  -أنه ال يوجد خيار سوى منعه 

ــيجد  ــاهو ســـــ ــوزراء نتنيـــــ ا أن رئـــــــيس الـــــ ــً ــح تمامـــــ ــيات العســـــــ رية، مـــــــن الواضـــــ ــذه التوصـــــ ــد هـــــ بعـــــ
 صعوبة في االستمرار في سياسة االحتواء والترتيبات.

ــرور  ــه مـــــع مـــ ــاس وأنـــ ــد حمـــ ــردع ضـــ ــى زيـــــادة الـــ ــة أدت إلـــ ــرائيلي أن العمليـــ ــي  اإلســـ ــد الجـــ يعتقـــ
 األيام، سيتفهم س ان غزة مدى الدمار الذي لحث بهم.

ــى  ــادرة علــــ ــرائيل قــــ ــتكون إســــ ــرة ســــ ــذه الفتــــ ــة، وخــــــ ل هــــ ــار طويلــــ ــادة اإلعمــــ ــة إعــــ ــتكون عمليــــ ســــ
المطالبــــــة بشــــــرط أن ي ــــــون جانبهــــــا المــــــدني مشــــــروطا بصــــــفقة األســــــرى والمفقــــــودين. يالجــــــي  
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ــه  ا دقـــــة الهجـــــوم واختراقـــــه االســـــتخباري ونطاقـــ ــً اإلســـــرائيليي مقتنـــــع بـــــأن حـــــزف هللا قـــــد رأى أيضـــ
 ن قدرات يإسرائيلي.وهو اين يفهم المزيد ع -

ــابرات التــــــي لــــــم تتعــــــرف علــــــى نوايــــــا حمــــــاس للحــــــرف، قــــــال كبــــــار  ــادات للمخــــ ردا علــــــى االنتقــــ
ــاولي يالجــــي  اإلســــرائيليي إنهــــم حــــددوا بالفعــــل قبــــل حــــوالي شــــهر تغييــــًرا فــــي نوايــــا يحيــــى  مســ
ــى  ــنوار الصـــــواري  علـــ ــدما أطلـــــث الســـ ــار، حتـــــى عنـــ ــتخباراتيين كبـــ ــاولين اســـ ــا لمســـ ــنوار، وفقـــ الســـ

، لـــــم ي ـــــن ينــــوي االنجـــــرار إلـــــى حــــرف مـــــع يإســـــرائيلي. بمجــــرد أن ردت يإســـــرائيلي بقـــــوة، القــــدس
ــرف  ــى الحـــ ــراف إلـــ ــر األطـــ ــاس  ،انجـــ ــاء حمـــ ــار أعضـــ ــنوار وكبـــ ــوج  الســـ ــابرات، فـــ ــب المخـــ وبحســـ

 بحدة الهجمات.

ــنوار  ــيف والســـ ــبوع يالضـــ ــة األســـ ــة نهايـــ ــريح غـــــانتس فـــــي عطلـــ ــن تصـــ ــرغم مـــ ــى الـــ ــاألمس، علـــ بـــ
ــدف حتـــــى ايني، خـــــر  ا ــر علـــــى الهـــ ــن غيـــ ــزاء، وال يـــــزال مـــ ــة عـــ ــأه وزار خيمـــ ــن مخبـــ ــنوار مـــ لســـ

الواضـــــح مـــــا إذا كـــــان سيتصـــــرف مثـــــل حســـــن نصـــــر هللا بعـــــد حـــــرف لبنـــــان الثانيـــــة أم ســـــيتحرك 
 كالمعتاد.

الســــاال الكبيــــر هــــو مــــا إذا كــــان سيحصــــل علــــى الحصــــانة، أو مــــا إذا كانــــت إســــرائيل ســــتحاول 
اغتيــــــال أحــــــد قــــــادة الحركــــــة وســــــبث أن هــــــددت حمــــــاس بــــــأن  ،القضــــــاء عليــــــه فــــــي أول فرصــــــة

 للمواجهة. سي ون سبباً 

  

الحرب على غزة عّمقت التشابك السياسي "االسرائيلي" الداخلي ورجحت االنتخابات  
 الخامسة 

 حرونوتأيوفال كارني/ يديعوت 

 اللي ود يوضح: يبينيت يستطيع أن ينسى مسألة التناوفي

السياســـي إلــــى معركـــة تشــــ يل الح ومـــة: لــــم يتبــــث بعـــد انتهــــاء المعـــارك فــــي غـــزة، يعــــود الن ــــام 
ــ يل  ــينجح دون بينيــــت بتشــ ــبوع ونصــــف، لكــــن لــــيس مــــن الواضــــح كيــــف ســ ــد ســــوى أســ امــــام لبيــ

 ح ومة.
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ــول  ــاف مفتــ ــالوا: يالبــ ــا وقــ ــيس يمينــ ــع رئــ ــات مــ ــتئناف المفاوضــ ــتبعدون اســ ــد ال يســ ــ  عتيــ ــي يــ • فــ
 لكن ليس من نفس النقطةي.

ينـــــت إلــــى جـــــانبهم، لكــــن دون وعـــــد لي ــــون رئـــــيس • يعمــــل اللي ــــود أيضـــــا علــــى ضـــــمان بقــــاء ب
 الوزراء بالتناوف: يلن يح ى بما عرض عليه قبل ث ثة أسابيعي.

ا: لقــــد تبــــادل لبيــــد وبينــــت  ــً ا تقريبــ ــً قبــــل أســــبوعين فقــــ ، كــــان تشــــ يل ح ومــــة التغييــــر أمــــًرا واقعيــ
بالفعــــــل مســــــودات اتفــــــاي، وكــــــان يســــــتعد بينيــــــت للقــــــاء مــــــع منصــــــور عبــــــاس إلغــــــ ي صــــــفقة 

 .مه لتش يل الح ومةلدع

ــديدة فــــي جميــــع  ــدس، وأعمــــال االحتجــــا  الشــ ــزة علــــى القــ ــي ُأطلقــــت مــــن غــ ــن الصــــواري  التــ لكــ
ــارس األ ــاء الكيــــان، وعمليــــة حــ ــاره أنحــ ــ يل ح ومــــة تغييــــر لبيــــد وأنصــ  -ســــوار، قطعــــت حلــــم تشــ

 وعمقت التشاب  السياسي الذي زاد فق  من فر  إجراء انتخابات خامسة.

 رومانيا ببيع اليهود ُمقابل الخنازير عندما قامت 
لعقــــــود مــــــن الزمــــــان ســــــمحت الحكومــــــة فــــــي رومانيــــــا لليهــــــود المحليــــــين بــــــالهجرة مقابــــــل الحيوانــــــات " 

ــفير تلـــــك الدولـــــة لـــــدى  ،والســـــيارات واألســـــلحة ــرية وراء إكتـــــاب جديـــــد لســـ ســـــرائيل يكشـــــف الوثـــــائق الســـ
 " المعامالت التي حصدت بوخارست مئات الماليين من الدوالرات

 يوسي ميلمان -هآرتس  

، أرســـــل ضـــــاب  مخـــــابرات رومـــــاني تـــــم تعيينـــــه تحـــــت غطـــــاء دبلوماســـــي 1958مـــــايو  30فـــــي 
لســــــفارة بــــــ ده فــــــي لنــــــدن، رســــــالة تحمــــــل ع مــــــة يســــــري للغايــــــةي إلــــــى المقــــــر الرئيســــــي فــــــي 

ــه اشــــــــــترى  ،بوخارســــــــــت  ــًا  1.080خنزيــــــــــًرا مقابــــــــــل  11يأفــــــــــاد الم تــــــــــب الميــــــــــداني أنــــــــ جنيهــــــــ
ســــأل الوكيــــل عــــن كيليــــة شــــحنها، حيــــ  لــــم تكــــن هنــــاك رحــــ ت مباشــــرة بــــين لنــــدن  ،اســــترلينيًاي

ــت  ــوان دراغــــوت مــــن المقــــر الرئيســــي بالعاصــــمة  ،وبوخارســ ــالي رد المــــ زم أول إيــ فــــي اليــــوم التــ
لشـــــــــحن  جنيـــــــــه إســـــــــترليني ي 800طـــــــــائرة مقابـــــــــل الرومانيـــــــــة: تقتـــــــــرل الوكالـــــــــة أن يســـــــــتأجر 

ــازيري ــ وةً  ،الخنـــ ــا  عـــ ــى وجهتهـــ ــازير إلـــ ــول الخنـــ ــمان وصـــ ــدابير لضـــ ــاذ تـــ ــب اتخـــ ــ  ييجـــ ــى ذلـــ علـــ
 ي، كما كتب عميل المخابرات. في حالة جيدة
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ــم التوصـــــل إلـــــى  ــه تـــ ــالها مـــــن المقـــــر الرئيســـــي فـــــي بوخارســـــت أنـــ ــم إرســـ ــة أخـــــرى تـــ ذكـــــرت وثيقـــ
ــازير مــــن  ــاي بشــــأن شــــراء خمســــة خنــ ــل يسيســــمح لكشــــخا  التاليــــة اتفــ الــــدنمارك، وفــــي المقابــ

 مع قائمة ملحقة تحتوي على عدة عشرات من اليهود من رومانيا. -أسماؤهم بالمغادرةي 

ــة  ــل الح ومــــ ــن قبــــ ــنوات مــــ ــع ســــ ــل بضــــ ــه الســــــرية قبــــ ــذي رفعــــــت عنــــ ــذا، الــــ ــاب ت هــــ ــادل الكــــ تبــــ
ــازيري ــوان ييهـــــود للخنـــ ــن أن ي ـــــون بعنـــ ــة، يم ـــ ــا ،الرومانيـــ ــاس الوثـــ ــم اقتبـــ ــد تـــ ــي كتـــــاف جديـــ ئث فـــ

ي شـــــف كتابـــــه الـــــذي  ،لـــــرادو إيوانيـــــد الـــــذي يشـــــغل اين منصـــــب ســـــفير رومانيـــــا فـــــي “اســـــرائيلس
سينشـــــر فـــــي وقـــــت الحـــــث مـــــن هـــــذا العـــــام فـــــي الواليـــــات المتحـــــدة، ألول مـــــرة عـــــن مئـــــات مـــــن 

ــائث  ــرة الن ـــــــام Securitateوثـــــ ــ ل فتـــــ ــا خـــــ ــي رومانيـــــ ــمعة فـــــ ــي  الســـــ ــاز المخـــــــابرات ســـــ ، جهـــــ
ئث التــــي يستشــــهد بهــــا قصــــة رائعــــة عــــن التجــــارة فــــي البشــــر علــــى مــــدى تح ــــي الوثــــا ،الشــــيوعي

ــة  ــذه  واإلســــرائيليةأربعــــة عقــــود، حيــــ  فرضــــت الح ومتــــان الرومانيــ ا شــــامً  علــــى مثــــل هــ ــً تعتيمــ
 المعلومات.

إلـــــى جانـــــب الخنـــــازير، تضـــــمنت المعـــــام ت التجاريـــــة المئـــــات مـــــن ثيـــــران التربيـــــة، والحيوانـــــات 
ــز ا ــن الثيــــران لتعزيــ ــة مــ ــن المنويــ ــرات ايالف مــ ــيح االصــــطناعي، وعشــ ــث التل ــ ــ لة عــــن طريــ لســ

رؤوس الماشــــــــية واألغنــــــــام، وأطنــــــــان مــــــــن األعــــــــ ف الحيوانيــــــــة، وايالت الزراعيــــــــة، ومعــــــــدات 
ــد  ــي ات والنقــ ــ ل الشــ ــوال فــــي شــ ــنف ، وخزانــــات وأمــ ــر الــ ــل  ،حفــ ــود مقابــ ــة اليهــ ــى أن فديــ يشــــار إلــ

ا هجـــــــرة اليهـــــــو  د مـــــــن البلـــــــدان األخـــــــرى حيـــــــ  المـــــــال أو الخـــــــدمات أو البضـــــــائع ميـــــــزت أيضـــــــً
ومـــــن األمثلـــــة علـــــى ذلـــــ  الهجـــــرة  ،عاشـــــوا فـــــي محنـــــة وتعرضـــــوا ل ضـــــطهاد مـــــن قبـــــل الن ـــــام

ــد ليـــــام  ــيمن بعـــ ــن الـــ ــد عـــــام إمـــ ــراي بعـــ ــن العـــ ــرائيل، ومـــ ــرة 1948ســـ ــ ل فتـــ ــ  خـــ ــا فـــــي ذلـــ ، بمـــ
 صدام حسين، وكذل  من سوريا ولثيوبيا.

األســــــتاذ فيرجيــــــل إيوانيــــــد، وأم فــــــي بوخارســــــت ألف يهــــــودي،  1953ولــــــد الســــــفير إيوانيــــــد عــــــام 
ــد  ــا إيوانيـــ ــة إليانـــ ــتانتية الكاتبـــ ــة ، بروتســـ ــن جامعـــ ــفة مـــ ــي الفلســـ ــوراه: فـــ ــي دكتـــ ــل علـــــى درجتـــ حصـــ

بوخارســــــت، وفــــــي التــــــاري  مــــــن مدرســــــة الدراســــــات المتقدمــــــة فــــــي العلــــــوم االجتماعيــــــة ومقرهــــــا 
ــام  ــلي فــــــــي عــــــ ــادر موطنــــــــه األصــــــ ــة مــــــــن قبــــــــل  1987بــــــــاريس. غــــــ ــع للمرالبــــــ ــد أن خضــــــ بعــــــ

Securitate ــدة ــدة، حيـــــ  شـــــغل لمـــ ــاجر إلـــــى الواليـــــات المتحـــ ا مناصـــــب بحثيـــــة  30، وهـــ ــً عامـــ
ــنطن ــي واشـــ ــذكاري فـــ ــت التـــ ــف الهولوكوســـ ــي متحـــ ــة فـــ ــغل منصــــــب 2004فـــــي عـــــام  ،ر يعـــ ، شـــ

ــا ــة للهولوكوســــت فــــي رومانيــ ــة الدوليــ ــيس اللجنــ ــود:  ،نائــــب رئــ ــة اليهــ ــر يفديــ ــالي نشــ ــام التــ فــــي العــ
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ــة الصـــفقة الســـرية غيـــر العاديـــة بـــين رومانيـــا   Rowmanاين يقـــوم الناشـــر  ،ســـرائيللو قصـ
and Littlefield  بإصـــــدار إصـــــدار ثـــــان  محـــــدث، والـــــذي يتضـــــمن العديـــــد مـــــن المســـــتندات

 التي لم ي ن في متناول عامة الناس بعد ذل .

 

 "ضع رصاصة في رأسها"

فـــــي البدايـــــة منـــــذ نهايـــــة  ،يم ـــــن تقســـــيم قصـــــة الهجـــــرة اليهوديـــــة مـــــن رومانيـــــا إلـــــى أربـــــع فتـــــرات 
ــام  ــرائيلس عــــــ ــة “اســــــ ــة حتــــــــى ليــــــــام دولــــــ ــة الثانيــــــ ــرف العالميــــــ ــلطات 1948الحــــــ ــت الســــــ ، غضــــــ
ــود  ــل اليهـــــ ــى رحيـــــ ــًرا علـــــ ــجعت ســـــ ــل وشـــــ ــرف، بـــــ ــيوعية الطـــــ ــف  ،الشـــــ ــيم، متحـــــ ــاد فاشـــــ ا ليـــــ ــً وفقـــــ

ألـــــف يهـــــودي، نصـــــف الجاليـــــة  400الهولوكوســـــت ومعهـــــد األبحـــــاث فـــــي القـــــدس، ُقتـــــل حـــــوالي 
لــــــى األراضــــــي الرومانيــــــة وفــــــي المنــــــاطث الســــــوفيتية والمجريــــــة التــــــي اليهوديــــــة فــــــي رومانيــــــا، ع

نصـــــف اليهـــــود الـــــذين لقـــــوا حـــــتفهم  ،كانــــت تحـــــت ســـــيطرة األن مـــــة التـــــي تعاونـــــت مـــــع النـــــازيين
ــاقي علــــى يــــد  ــرطة والميليشــــيات الرومانيــــة، والبــ ــد الجــــي  والشــ ــرة قتلــــوا علــــى يــ ــ ل تلــــ  الفتــ خــ

ــت، غــــــادر اليهــــــود رومانيــــــا أو فــــــروا أو تــــــم فــــــي البدايــــــة بعــــــد الهولو  ،األلمـــــان والهنغــــــاريين كوســـ
ــة  ،تهـــــــريبهم إلـــــــى خـــــــار  رومانيـــــــا دون أي تعـــــــوي  مـــــــالي أو أي مقابـــــــل  خـــــــر بهـــــــذه الطريقـــــ

ــطين  ــود إلـــــــى فلســـــ ــن اليهـــــ ــرات ايالف مـــــ ــل بضـــــــع عشـــــ ــة،وصـــــ ــل البريطـــــــانيون  االنتدابيـــــ أرســـــ
 بعضهم في طريقهم إلى معس رات االعتقال في قبر .

ــا ــذا المشـــــروع حموســـ ــى هـــ ــا بيـــــت أشـــــرف علـــ ــن  -د ليـــ ــاولة عـــ ــرية المســـ ــة الســـ ــة اليهوديـــ المن مـــ
والتــــــي كــــــان ناشــــــطوها الرئيســــــيون هــــــم شــــــاؤول  -الهجــــــرة غيــــــر الشــــــرعية قبــــــل إقامــــــة الدولــــــة 

ــذه  ــ  هـــــ ــم تفكيـــــ ــرين. تـــــ ــل مـــــــن ايخـــــ ــدد قليـــــ ــرغ دان وعـــــ ــاي ه( تراختنبـــــ ــعياهو  شـــــ ــور، يشـــــ أ يغـــــ
 Lishkatو أ Nativواســــتبدالها بمن مــــة ســــرية أخــــرى تســــمى  1951الماسســــة فــــي عــــام 

Hakesher  ــا بالعمــــــل نيابــــــة عــــــن هجــــــرة اليهــــــود مــــــن  م تــــــب االتصــــــال(، والتــــــي تــــــم تكليفهــــ
ا حتــــــى  ،بلــــــدان الكتلــــــة الشــــــيوعية ــً ــًيا مركزيــــ تــــــرأس نــــــاتيف أ يغــــــور حيــــــ  لعــــــب دان دوًرا رئيســــ
 تقاعده في الثمانينيات.

ــة ــة كاملــــ ــا تضــــــمنت مقايضــــ ــث ث التــــــي تلــــــت الهجــــــرة مــــــن رومانيــــ ــة  ،الفتــــــرات الــــ الفتــــــرة الثانيــــ
ســـــــرائيل واســـــــتمرت حتـــــــى عـــــــام إ األولـــــــى التـــــــي تنطـــــــوي علـــــــى مقايضـــــــات( بـــــــدأت مـــــــع ليـــــــام 

ــر  ،1952 ــدا والمجــــ ــي بولنــــ ــود فــــ مح لليهــــ ــُ ــتالين، ســــ ــوفيتي جوزيــــــف ســــ ــاكم الســــ ــن الحــــ ــإذن مــــ بــــ
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لعبـــــت دوًرا رائـــــًدا فـــــي هـــــذه العمليـــــة  إســـــرائيل،وتشي وســـــلوفاكيا وبلغاريـــــا ورومانيـــــا بـــــالهجرة إلـــــى 
ا  ،ة رئــــــيس الــــــوزراء ووزيــــــرة الخارجيــــــة الرومانيــــــة،  نــــــا بــــــاكرمــــــن قبــــــل نائبــــــ كــــــان بــــــاكر يهوديــــــً

ا للسياســــة التــــي  وشــــيوعًيا متــــديًنا، وقــــد عــــارض الصــــهيونية ولكنــــه م ــــن اليهــــود مــــن الهجــــرة وفقــــً
ــرملين ــا الكــ ــرتها ،يمليهــ ــرواب  أســ ا بــ ــً ــا أيضــ ــأثر نهجهــ ا  ،تــ ــً ــان يهوديــ ــون كــ ــان رابينســ ــ يقها، زلمــ شــ

بعــــد خمــــس ســــنوات وصــــل إلــــى بوخارســــت بهويــــة  ،1944طين عــــام حريــــدًيا هــــاجر إلــــى فلســــ
 سرائيل.إمزورة والتقى سرًا بأخته، لحثها على السمال لليهود باالنتقال إلى 

ا، إال أنـــــه اســـــتلزم  علـــــى الـــــرغم مـــــن أن خـــــرو  اليهـــــود مـــــن الكتلـــــة الشـــــيوعية كـــــان حـــــرًا ظاهريـــــً
غوريــــون فــــي مذكراتــــه إلــــى أنــــه  أشــــار رئــــيس الــــوزراء دافيــــد بــــن ،عمليــــا مبــــالغ كبيــــرة مــــن المــــال

ــم  ــيوعيي تـــ ــزف الشـــ ــي الحـــ ــى يفـــ ــود، حتـــ ــدون نقـــ ــا بـــ ــي رومانيـــ ــيء فـــ ــل أي شـــ ــتحيل فعـــ ــن المســـ مـــ
هــــــذه  ،Sovromtransportتن ــــــيم المــــــدفوعات مــــــن قبــــــل شــــــركة النقــــــل الرومانيــــــة الســــــوفيتية 

الشـــــركة الح وميـــــة التـــــي كانـــــت تعمـــــل إلـــــى حـــــد كبيـــــر تحـــــت رعايـــــة الكـــــرملين، فرضـــــت دفعـــــة 
دوالًرا عـــــن كـــــل يهـــــودي هـــــاجر إلـــــى “اســـــرائيلس. بلغـــــت عائـــــدات بيـــــع اليهـــــود مـــــن  120قـــــدرها 
 مليون دوالر، وهو مبلغ ضخم ل قتصاد الروماني. 15 1952إلى  1948

ــدد  ــانبهم عـــ ــود وبجـــ ــماء اليهـــ ــة أســـ ــابرات الرومانيـــ ــباط المخـــ ــن ضـــ ــادرة عـــ ــواتير الصـــ وســـــجلت الفـــ
 الماشية أو الخنازير المطلوف استبدالها بالمقابل.

ســـرائيل شــــراء معـــدات حفـــر وجــــرارات إكمـــا طلـــب بــــاكر مـــن  ،هـــذا لــــم ي ـــن الـــدخل الوحيــــد  لكـــن
ــرف  ــي الحـــ ــدة فـــ ــي تضـــــررت بشـــ ــة، التـــ ــنف  الرومانيـــ ــناعة الـــ ــاولون  ،لصـــ ــور ومســـ ــد دان وأ يغـــ أيـــ

ــين.  ــرايم إلـــ ــال إفـــ ــل األعمـــ ــاعدة رجـــ ــذ بمســـ ــع التنفيـــ ــعه موضـــ ــم وضـــ ــرال، وتـــ ــرون االقتـــ ــار  خـــ كبـــ
ــدً  ــال نقـــ ــن المـــ ــزًء مـــ ــانيون جـــ ــع الرومـــ ــن دفـــ ــرات ايالف مـــ ــعي عشـــ ــ ل يبيـــ ــن خـــ ــر مـــ ــزًءا  خـــ ا وجـــ

اليهـــــود. كتـــــب دان فـــــي مذكراتـــــه: يالمعـــــدات واألنابيـــــب كانـــــت أكثـــــر أهميـــــة بالنســـــبة للرومـــــانيين 
 من قلة من اليهودي.

وقـــــــد اُتهمــــــت بــــــــ ياالنحـــــــراف  ،، تـــــــم إقصــــــاء بـــــــوكر مـــــــن الحــــــزف والح ومـــــــة1952فــــــي عـــــــام 
ــزء  ــزفي كجـــ ــة للحـــ ــطة المناهضـــ ــيي و ياألنشـــ ــدأها اليمينـــ ــي بـــ ــر التـــ ــات التطهيـــ ــلة عمليـــ ــن سلســـ مـــ

ــيوعية ــة الشــ ــدان الكتلــ ــوفيتي وفــــي بلــ ــاد الســ ــتالين فــــي االتحــ ــادة الحــــزف فــــي  ،ســ ــتالين قــ نصــــح ســ
 1953رومانيــــا يبــــإط ي رصاصــــة فــــي رأســــهاي، لكـــــن لحســــن الحــــ  لبــــاكر تــــوفي فــــي مـــــارس 

ــر ــل تنفيــــذ األمــ ــم أطلــــث ســــ ،قبــ ــة الجبريــــة، ثــ ــعت قيــــد اإلقامــ ــا تهمــــة، ووضــ راحها، ووجهــــت إليهــ
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ــام  ــرطان عـــ ــبب الســـ ــوت بســـ ــل أن تمـــ ــاهز 1960قبـــ ــر ينـــ ــن عمـــ ا 67، عـــ ــً ــة ، عامـــ ــل اإلطاحـــ قبـــ
 سرائيل.إألف يهودي روماني إلى  120بها، هاجر أكثر من 

فــــــي  ،، تــــــم إغــــــ ي أبــــــواف الهجــــــرة فــــــي رومانيــــــا وبــــــاقي دول الكتلــــــة الشــــــرلية1953فــــــي عــــــام 
ـــ  مح لــــ ــ ، ســــــُ ــت ذلــــ ــس التــــــي تلــــ ــنوات الخمــــ ا رو  1،657الســــ ــً ــالهجرة إلــــــى يهوديــــ ــ  بــــ ا فقــــ مانيــــــً

 ي. لم شمل األسرة ألسباف إنسانية سرائيل، في إطار ما أطلث عليه يإ

ــام  ــود فــــي عــ ــا واليهــ ــين رومانيــ ــات بــ ــة فــــي الع قــ ــد أن 1958بــــدأت الفتــــرة الثالثــ ــدأت بعــ ــد بــ . وقــ
ــد  ــا، وبعـــ ــن رومانيـــ ــر مـــ ــي  األحمـــ ــة الجـــ ــى إزالـــ ــا خروتشـــــوف علـــ ــوفيتي ني يتـــ ــزعيم الســـ ــث الـــ وافـــ

ــورت الــــب ــ  طــ ــول علــــى ذلــ ــة علــــى الحصــ ــت رومانيــــا حريصــ ــوات حــــوار مــــع الغــــرف. كانــ  د قنــ
 السلع والمنتجات الغربية من أجل دعم اقتصادها المتعثر.

بـــــــدأ المســـــــرل اين مـــــــن قبـــــــل رجـــــــل األعمـــــــال اليهـــــــودي، هنـــــــري جـــــــاكوبر الـــــــذي هـــــــاجر إلـــــــى 
الواقعـــــة  بريطانيــــا مـــــن المجـــــر وكـــــان أداؤه جيـــــًدا فـــــي األعمــــال المصـــــر ية والتجـــــارة مـــــع البلـــــدان

ــس األجنبــــــي فــــــي   ،Securitaeوراء الســـــتار الحديــــــدي. أقـــــام ع قــــــات وثيقــــــة مـــــع فــــــرع التجســـ
ــدن  ــة فــــي لنــ ــفارة الرومانيــ ــادي بالســ ــاركو، الملحــــث االقتصــ ــو جــــور  مــ ــال هــ ــان مســــاول االتصــ كــ

 المفترض، لكنه في الواقع عميل استخبارات سيرقى الحًقا إلى رتبة جنرال.

المخـــــابرات الرومانيـــــة مـــــن جـــــاكوبر شـــــراء خنـــــازير دنماركيـــــة كبيـــــرة، ، طلبـــــت 1959فـــــي عـــــام 
كـــــان لحمهـــــا أغنـــــى وأكثـــــر ثـــــراًء مـــــن الســـــ الت البريطانيـــــة. مـــــع بعـــــ  الصـــــعوبات، اســـــتجاف 

ا أبقـــار زيبـــو مـــن إفري يـــا وأغنـــام مـــ  ،رينو مـــن أســــتراليااجـــاكوبر للطلـــب وبعـــد ذلـــ  اشـــترى أيضـــً
 -ات خــــرو  لليهــــود إلــــى أي بلــــد يرغبــــون  يــــه فــــي المقابــــل أصــــدرت الح ومــــة الرومانيــــة تأشــــير 

ــن  ــرهم عـــــ ــل عمـــــ ــارات  50بشـــــــرط أال يقـــــ ــى المهـــــ ــرون إلـــــ ــدين ويفتقـــــ ــوا متقاعـــــ ا، وأن ي ونـــــ ــً عامـــــ
المهنيـــــة. وتراوحـــــت المـــــدفوعات مـــــن مئـــــات الـــــدوالرات إلـــــى بضـــــعة  الف للفـــــرد. ذكـــــرت إحـــــدى 

لــــــة أخــــــرى، دوالر. وفــــــي حا 5000الشــــــهادات الــــــواردة فــــــي كتــــــاف إيوانيــــــد الجديــــــد دفــــــع مبلــــــغ 
دوالر عـــــــن يهـــــــودي مســـــــجون واعتبـــــــر يســـــــجيًنا سياســـــــًياي أو  8000ُطلبـــــــت فديـــــــة تصـــــــل إلـــــــى 

 ارتكب جرائم اقتصادية.

ــدد  ــانبهم عـــ ــود وبجـــ ــماء اليهـــ ــة أســـ ــابرات الرومانيـــ ــباط المخـــ ــن ضـــ ــادرة عـــ ــواتير الصـــ وســـــجلت الفـــ
ــتبدالها بالمقابــــــل. كــــــان جــــــاكوبر ومســــــاعديه بــــــارعين فــــــ ــية أو الخنــــــازير المطلــــــوف اســــ ي الماشــــ

ــيوعي، الــــــذين كـــــانوا مغــــــرمين بشــــــ ل  ــاولي الحــــــزف الشـــ م افـــــأة ضــــــباط المخـــــابرات وكبــــــار مســـ
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ــة ــيد المرموقـــ ــادي الصـــ ــا  ببنـــ ــبتمبر  ،خـــ ــي ســـ ــدر فـــ ــتخباراتي صـــ ــر اســـ ــر تقريـــ ــن  1965ذكـــ عـــ
بنـــــادي قـــــدمت كهـــــدايا إلـــــى زعـــــيم الـــــب د  نـــــذاك، جـــــور  جورغيـــــو ديـــــ  الـــــذي تـــــوفي فـــــي ذلـــــ  

تــــــم دفــــــع ثمــــــن الممتلكـــــــات  ، ــــــوالي تشاوشيســــــ والعــــــام، وبعــــــد ذلــــــ  بعــــــامين إلــــــى خليفتـــــــه ني
ا مــــــن  ــً ــا فــــــي ذلــــــ  الســــــيارات الفــــــاخرة، جزئيــــ الباه ــــــة التــــــي جمعتهــــــا عائلــــــة تشاوشيســــــ و، بمــــ

ــامي  ــين عــــــ ــا اليهــــــــود. بــــــ ــة التــــــــي حصــــــــل عليهــــــ ــم تخلــــــــيص 1962و 1958خــــــــ ل الفديــــــ ، تــــــ
 سرائيل.إ يهودي بهذه الطريقة وهاجروا إلى الغرف، وجزئًيا إلى 31000

ــع ثمــــن ا ــم دفــ ــيارات تــ ــ  الســ ــا فــــي ذلــ ــ و، بمــ ــة تشاوشيســ ــا عائلــ ــة التــــي جمعتهــ ــات الباه ــ لممتلكــ
ا مـــــن خـــــ ل الفديـــــة التـــــي حصـــــل عليهـــــا اليهـــــود. بـــــين عـــــامي  ، 1962و 1958الفــــاخرة، جزئيـــــً

 يهودي بهذه الطريقة. 31000تم تخليص 

ــذا الوقـــت دخلـــت  ــدن  Shaike Danفـــي هـ ــتر بلنـ ــدي دورشيسـ ــي فنـ ــاكوبر فـ ــورة. التقـــى جـ الصـ
ــره،  ــاطهوأمـــ ــن نشـــ ــالكف عـــ ــرائيلس، بـــ ــة “اســـ ــم ح ومـــ ــر  ،باســـ ــد ينهـــ ــاكوبر ورد دان بتهديـــ ــاوم جـــ قـــ

ــة مع مهــــم  ــام بفديــ ــًعا، وقــ ــان جشــ ــاكوبر كــ ــى أن جــ ــه إلــ ــي مذكراتــ ــار دان فــ ــث.ي أشــ ــايمز عميــ التــ
ــن  ــن بــــ ــابي مــــ ــل كتــــ ــاكوبر، وبتخويــــ ــ  جــــ ــة العاليــــــة. رضــــ ــة االجتماعيــــ ــود ذوي الم انــــ مــــــن اليهــــ

ليــــــــات إلحضــــــــار اليهــــــــود إلــــــــى “اســــــــرائيلس، لكــــــــن غوريــــــــون، تقــــــــرر أن يــــــــدير دان جميــــــــع العم
 جاكوبر سي ل يتلقى عمولة.

ــام  ــى عــ ــتمرت حتــ ــي اســ ــة، التــ ــة الرابعــ ــة المرحلــ ــة بدايــ ــة بمثابــ ــ  اللح ــ ــت تلــ ــدما 1989كانــ ، عنــ
ســـــرائيلية كانــــت الصــــلة اإل ،ُأطــــيح بالن ــــام الشــــيوعي فــــي رومانيــــا وأُعـــــدم تشاوشيســــ و وزوجتــــه

ــة أن ســــتة فقــــ  مــــن كبــــ ــانوا علــــى ســــرية للغايــــة لدرجــ ــاني كــ ــابرات الرومــ ــاء جهــــاز المخــ ار أعضــ
 علم بها.

، التقـــــــى دان بـــــــالجنرال مـــــــاركو فـــــــي مطـــــــار زيـــــــور  1974فـــــــي إحـــــــدى المناســـــــبات فـــــــي عـــــــام 
ــا مليــــــون دوالر ــة بهــــ ــام فقــــــ  ،وســــــلمه حقيبــــ ــعة أيــــ ــد بضــــ ــة ووجــــــدت بعــــ أعلنــــــت  ،فقــــــدت الحقيبــــ

ــر  ــان غيــــ ــا شخصــــ ــاي، أنهمــــ ــدم وســــ ــا يجــــــري علــــــى قــــ ــلطات السويســــــرية التــــــي اكتشــــــفت مــــ الســــ
ال يســـــعنا إال أن نتخيـــــل مصـــــير  ،مرغـــــوف فيهمـــــا، ولفتـــــرة مـــــن الوقـــــت ُمنعـــــا مـــــن دخـــــول الـــــب د 

 الجنرال الروماني لو لم يتم العثور على األموال.

ــا إلـــــى  ــول التجــــــارة فـــــي يهــــــود رومانيـــ ــذرات مــــــن المعلومـــــات حـــ ــلت شـــ ــي أواخــــــر وصـــ الغــــــرف فـــ
ــة الرومــــاني ــابرات الخارجيــ ــاز المخــ ــيس جهــ ــيبا، رئــ ــاي باســ ــون ميهــ ــقاي أيــ ــد انشــ ــبعينيات، بعــ  الســ
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ــر تشاوشيســـــــ و رئـــــــيس  ،إلـــــــى الواليـــــــات المتحـــــــدة باغتيـــــــال  Securitateردا علـــــــى ذلـــــــ ، أمـــــ
Pacepa،  ،ــاره لهـــــــذه المهمـــــــة هـــــــو اإلرهـــــــابي الرئيســـــــي كـــــــارلوس ــخص الـــــــذي تـــــــم اختيـــــ الشـــــ

ا  باســـــــم يابـــــــن  وىي، وهـــــــو مرتـــــــزي يعمـــــــل فـــــــي خدمـــــــة المن مـــــــات اإلرهابيـــــــة المعـــــــروف أيضـــــــً
دالينا كـــــوف مليـــــون غـــــدفـــــع الرومـــــانيون لكـــــارلوس وصـــــديقته اإلرهابيـــــة األلمانيـــــة ما ،الفلســـــطينية

ــارلوس  ــه حتــــــــى كــــــ ــم يــــــــدركوا أنــــــ ــاقتهم لــــــ ــلحة. فــــــــي حمــــــ ــالمتفجرات واألســــــ ــا بــــــ دوالر، وزودوهمــــــ
 األمري ية.الجريء لن ينجح في تنفيذ مهمته على األراضي 

ــن  ــواردة مـــــــ ــات الـــــــ ــاعدت المعلومـــــــ ــن  Pacepaســـــــ ــا مـــــــ ــة وغيرهـــــــ ــابرات المركزيـــــــ ــة المخـــــــ وكالـــــــ
ــس الرومانيــــة ــن شــــب ات التجســ ســــرائيل إ ،المن مــــات االســــتخباراتية فــــي الغــــرف فــــي الكشــــف عــ

ــاً  ــتفادت أيضـــ ــات  اســـ ــن ع قـــ ــات عـــ ــبا معلومـــ ــدم باســـ ــة  Securitateقـــ ــات اإلرهابيـــ ــع الجماعـــ مـــ
لجنســـــــــية للـــــــــرئيس الفلســـــــــطيني ياســـــــــر عرفـــــــــات مـــــــــع حراســـــــــه الفلســـــــــطينية وعـــــــــن الع قـــــــــات ا

ــيين ــع  ،الشخصــــ ــم تقطــــ ــي لــــ ــيوعية التــــ ــة الشــــ ــي الكتلــــ ــدة فــــ ــة الوحيــــ ا الدولــــ ــً ــا أيضــــ كانــــــت رومانيــــ
ــا مــــع  ســــاعدت وحــــدة اســــتخبارات فــــي الســــفارة الرومانيــــة فــــي تــــل أبيــــب فــــي  ،ســــرائيلإع قاتهــ

ألمـــــن “االســـــرائيليس قـــــام جهـــــاز ا ،ســـــرائيل بـــــأمر مـــــن االتحـــــاد الســـــوفيتيإجمـــــع معلومـــــات عـــــن 
ــام  ــانيين، وفــــــــــي عــــــــ ــاباك بمرالبــــــــــة العمــــــــــ ء الرومــــــــ ــتانتين  1972الشــــــــ ن ــــــــــم هــــــــــروف كونســــــــ

ــ و ــة  دوميترســــ ــابرات المركزيــــ ــة المخــــ ــ  إلــــــى وكالــــ ــد ذلــــ ــليمه بعــــ ــم تســــ ــذي تــــ ــدة، الــــ ــيس الوحــــ رئــــ
 ولعادة تأهيله في الواليات المتحدة.

ــود إلــــــى ح  ــة اليهــــ ــات عــــــن فديــــ ــلت معلومــــ ــتينيات، وصــــ ــا فــــــي إحــــــدى مراحــــــل الســــ ــة ألمانيــــ ومــــ
الغربيـــــة، التـــــي طلبـــــت مســـــاعدة نـــــاتيف لمســـــاعدة األقليـــــة األلمانيـــــة فـــــي رومانيـــــا علـــــى الهجـــــرة 
ــ و  ــادي تشاوشيســـ ــة بنـــ ــة. نمـــــت مجموعـــ ــال. عملـــــت الخطـــ ــل المـــ ــان مقابـــ ــة: األلمـــ ــنفس الطريقـــ بـــ

 من بنادي الصيد على قدم وساي.

ســـــل لـــــه رســـــالة: ، التقـــــى دان بـــــالجنرال مـــــاركو فـــــي بوخارســـــت، وبعـــــد ذلـــــ  أر 1978فـــــي عـــــام 
ــلمنا إليـــــ ،  ــايو  23يســـ ــم 1978مـــ ــي نا رقـــ ــا فـــــي بوخارســـــت، شـــ ــغ  23779، فـــــي اجتماعنـــ بمبلـــ

ــلفة  450.000 ــ ه ســــ ــغ أعــــ ــر المبلــــ ــة. يعتبــــ ــارة الخارجيــــ ــرف  للتجــــ دوالر أمري ــــــي. لطلــــــب مصــــ
. ي وثيقـــــة ســـــرية أخـــــرى للمخـــــابرات الرومانيـــــة مـــــن نفـــــس 1978ينـــــاير  1للتخـــــار  اعتبـــــاًرا مـــــن 
ــاي  31ه حتـــــى اين، تـــــم تلقـــــي العـــــام تـــــنص علـــــى أنـــــ مليـــــون دوالر. مـــــن هـــــذا المبلـــــغ، تـــــم إنفـــ
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خــــــــدمت تشاوشيســـــــ و وعائلتــــــــه فـــــــي رح تهــــــــم  707مليـــــــون دوالر لشـــــــراء طــــــــائرة بـــــــوين   18
 العالمية.

ــو  ا بنحـــ ــً ــرائيليةس قروضـــ ــة “االســـ ــت الح ومـــ ــة، ن مـــ ــوال النقديـــ ــى األمـــ ــافة إلـــ ــون  100باإلضـــ مليـــ
ــة الرو  ــة. دوالر مـــــــن البنـــــــوك الدوليـــــــة للح ومـــــ ــدة المرتفعـــــ ــتيعاف تكـــــــاليف الفائـــــ ــة، مـــــــع اســـــ مانيـــــ

طريقــــة أخــــرى دفعـــــت بهــــا “اســـــرائيلس لليهــــود كانـــــت عــــن طريـــــث شــــراء البضـــــائع مــــن رومانيـــــا، 
ــيارات فــــــي  ــدم وجــــــود ســــــوي للســــ ــيا، علــــــى الــــــرغم مــــــن عــــ ــيارات داســــ مثــــــل مربــــــى الفاكهــــــة وســــ

 سرائيلية عمليات االستحواذ.دعمت الح ومات اإل إسرائيل،

ســــاعد دان فــــي نقــــل دبابــــة  ،للــــدفع تتمثــــل فــــي األســــلحة والدرايــــة العســــ رية هنــــاك وســــيلة أخــــرى 
ــانيون  ــان الرومـــ ــت كـــ ــي وقـــ ــا، فـــ ــاركو ومخططاتهـــ ــرال مـــ ــى الجنـــ ــنع إلـــ ــة الصـــ ــنتوريون بريطانيـــ ســـ

ــدبابات  ــنيع الـــ ــنع لتصـــ ــاء مصـــ ــي إنشـــ ــرون فـــ ــاة دان  ،يفكـــ ــه قنـــ ــت  يـــ ــذي كانـــ ــرن الـــ ــع القـــ ــي ربـــ فـــ
ــوالي  ــل حــــ ــم نقــــ ــل، تــــ ــاتيف تعمــــ ــودي بال 100000ونــــ ــت إلــــــى يهــــ ــن بوخارســــ ــرة مــــ ــائرة مباشــــ طــــ

ــن  ــا يقــــرف مــ ــاجر مــ ــًرا، هــ ــين  300000“اســــرائيلس. أخيــ ــا بــ ــن رومانيــ ــرائيلس مــ ــى “اســ ــودي إلــ يهــ
 .1989و 1946عامي 

ر قـــــادة رومانيـــــا أفعـــــالهم علـــــى مـــــر الســـــنين مـــــن خـــــ ل االدعـــــاء بـــــأن المـــــدفوعات لـــــم تكـــــن بـــــر  
ة فــــــي التعلــــــيم والتعلــــــيم يفديــــــةي بــــــل يتعــــــوي ي ل ســــــتثمار الــــــذي قامــــــت بــــــه الح ومــــــة الرومانيــــــ

ا للمهنــــــة  ــل يهــــــودي وفقــــــً ــم بالفعــــــل حســــــاف معــــــدل كــــ ــالي وتوظيــــــف الجاليــــــة اليهوديــــــة. تــــ العــــ
 ومستوى التعليم.

ئل  ــُ ــدما سـ ــوم، عنـ ــان  Radu Ioanidاليـ ــة، كـ ــر بغيضـ ــي البشـ ــارة فـ ــد التجـ ــان ال يجـ ــا إذا كـ عمـ
 رده واضًحا: يهناك فري كبير بين بيع الناس واستردادهم.

 

 عملية القانون والنظام 

دن  ــُ اآلالف مـــــن الشـــــرطة ســـــيعملون علـــــى القـــــبض علـــــى مُنظمـــــي االحتجاجـــــات فـــــي المـــ
 الفلسطينية في الداخل
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ــر مــــن ــدد كبيــ ــال عــ ــتعد الشــــرطة العتقــ ــلحة  تســ ــت ك أســ ــة أو امــ ــوادث قوميــ ــي حــ ــم فــ ــتبه بهــ المشــ
 .أو حوادث ملكية

ألنشـــــطة القـــــوات خـــــ ل األســـــبوعين الماضـــــيين، حيـــــ  تـــــم اعتقـــــال  مباشـــــراً  يعـــــد هـــــذا اســـــتمراراً  
 الئحة اتهام. 150شخًصا وتقديم لقرابة  1550أكثر من 

 • أحد األهداف الرئيسية للشرطة في العملية الحالية: استعادة الردع

ــد(، العمليــــــة  ــدأت الليلــــــة  األحـــ ــرطة والشــــــاباك بـــ ــوم بهــــــا الشـــ ــمتهاالعمليـــــة التــــــي تقـــ الشــــــرطة  أســـ
ــال الشــــــرطة يالقــــــانو  ــن رجــــ ــا ايالف مــــ ــيعمل فيهــــ ــعة النطــــــاي ســــ ــة واســــ ــي عمليــــ ــامي وهــــ ن والن ــــ

وحــــــرس الحـــــــدود علـــــــى اعتقـــــــال من مـــــــي االحتجاجــــــات فـــــــي الـــــــداخل المحتـــــــل والتـــــــي خرجـــــــت 
 .وغزة لكقصىاحتجاجًا على ال لم ومساندة 

ــة وحيــــــازة األســــــلحة  ــي الحــــــوادث القوميـــ ــال المشــــــتبه بهــــــم فـــ ا علــــــى اعتقـــ ــً ــتعمل الشــــــرطة أيضـــ ســـ
 جار بها وحري الممتلكات ومخالفات الملكية.واالت

ــهدتها يإســــرائيلي فــــي ايونــــة  ــة التــــي شــ ــام فــــي ظــــل األحــــداث العنيفــ ــة القــــانون والن ــ ولــــدت عمليــ
ــة -األخيــــرة  ــدن المختلطــ ــة فــــي المــ ــن  ،خاصــ ــام األخيــــرة مــ ــة فــــي األيــ ــياغة العمليــ ــد تمــــت صــ وقــ

 ي.قبل وزير األمن الداخلي أمير أوحانا ومفوض الشرطة كوبي شبتا

علــــن مفــــوض الشــــرطة ووزيــــر األمــــن الــــداخلي إلــــى اســــتعادة الــــردع أ تشــــير أهــــداف العمليــــة كمــــا 
وزيـــــــادة الحوكمـــــــة فـــــــي األمـــــــاكن المحـــــــددة فـــــــي إســـــــرائيل، إلـــــــى جانـــــــب الحفـــــــا  علـــــــى األمـــــــن 

 الشخصي يلس ان إسرائيلي اليهود.

ــيين، ــبوعين الماضــــ ــي األســــ ــرطة فــــ ــاط الشــــ ــر لنشــــ ــتمرار مباشــــ ــي هــــــو اســــ ــاط البوليســــ ــذا النشــــ  هــــ
ا وتــــــم تقــــــديم لحــــــوالي  1550حيــــــ  تــــــم اعتقــــــال أكثــــــر مــــــن  ــً الئحــــــة اتهــــــام. مــــــن  150شخصــــ

المقـــــــرر أن تـــــــتم العمليـــــــة فـــــــي جميـــــــع أنحـــــــاء الكيـــــــان باســـــــتخدام ايالف مـــــــن رجـــــــال الشـــــــرطة 
 وحرس الحدود وسرايا االحتياط والوحدات الخاصة.

 

 ٪ يؤيدون 35وُيعارضون وقف إطالق النار  %47
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ــم  ــد حســـ ــن ال يوجـــ ــوة ولكـــ ــزدادان قـــ ــانتس يـــ ــد وغـــ ــزة: لبيـــ ــي غـــ ــة فـــ ــد العمليـــ ــتط ع األول بعـــ االســـ
 بين الكتلتين

 21أيـــــام مـــــن انتهـــــاء تفـــــوي  لبيـــــد، تعـــــزز وضـــــع رئـــــيس يـــــ  عتيـــــد وحصـــــل علـــــى  10قبـــــل 
مقعــــًدا، أي أربعــــة مقاعــــد أكثــــر ممــــا ســــجل فــــي الحملــــة االنتخابيــــة الرابعــــة، وعــــاد غــــانتس إلــــى 

ــل ــرات وحصـــ ــة العشـــ ــى  خانـــ ــد و  10علـــ ــع أمقاعـــ ــتقر مـــ ــاهو مســـ ــر حـــــزف، نتنيـــ ــبح ثالـــــ  أكبـــ صـــ
ــًدا، بينيـــــت انخفـــــ   30 ــا ، مقاعـــــد  5 إلـــــىمقعـــ ــائيلي، إســـــرائيل بيتنـــ العمـــــل ب يـــــادة ميـــــراف ميخـــ

ــان ــدور ليبرمــ ــادة أ يغــ ــتة  ،ب يــ ــنهم علــــى ســ ــاعر، حصــــل كــــل مــ ــادة جــــدعون ســ ــا ب يــ ــا حداشــ وتكفــ
 ،تخابــــات مباشــــرة بينـــــه وبــــين لبيـــــد ٪ فقـــــ  لصــــالح نتنيــــاهو فـــــي حالــــة إجـــــراء ان5فــــري  ،مقاعــــد 

 ٪ يايدون.35٪ يعارضون وقف إط ي النار مع حماس و 47

ــة نتنيـــــاهو علـــــى  ــا بالنســـــبة لصـــــورة الكتـــــل، فستحصـــــل كتلـــ ، بينمـــــا تحصـــــل كتلـــــة مقعـــــداً  53أمـــ
ــى  ــاهو علــ ــوم نتنيــ ــداً  58خصــ ـــ  ،مقعــ ــم بــ ــة راعــ ــد، وكتلــ ــة مقاعــ ــا خمســ ــى جانــــب هــــاالء يمينــ  4إلــ

 مقاعد.

 ٪ يؤيدون 35٪ يعارضون وقف إطالق النار و47

عنــــدما ســــئل المشــــاركون عــــن مــــوقفهم مــــن وقــــف إطــــ ي النــــار المتفــــث عليــــه فــــي نهايــــة عمليــــة 
٪ قـــــالوا إنهـــــم يايـــــدون 35و٪ إنهــــم يعارضـــــون وقـــــف إطـــــ ي النــــار 47يحــــرس االســـــواري، قـــــال 

ــين ،ذلـــــ  ــين  بـــ ــاخبي اليمـــ ــار 58نـــ ــف إطـــــ ي النـــ ــون وقـــ ــه28و٪ يعارضـــ ــين  ،٪ فقـــــ  يايدونـــ بـــ
 ٪ يعارضون.30و٪ وقف إط ي النار 49ناخبي يسار الوس ، يايد 

٪ مـــــن 50وردًا علـــــى ســـــاال حـــــول الجهـــــة التـــــي انتصـــــرت فـــــي عمليـــــة يحـــــرس االســـــواري، قـــــال 
ــرفين،  ــر أي مـــــــن الطـــــ ــم ينتصـــــ ــه لـــــ ــتطلعين أنـــــ ــرائيلي، و28والمســـــ ــابوا يإســـــ ــابوا 16٪ أجـــــ ٪ أجـــــ

ــاس و ــرفين2حمـــ ــن المــــــدة التــــــي يعتقــــــدون أن  ،٪ أجــــــابوا بــــــأن الطـــ ئل المشــــــاركون عـــ عنــــــدما ســــــُ
٪ ســــتة أشــــهر إلـــــى 19٪ حتــــى ســــتة أشـــــهر، و24الهــــدوء مــــع حمـــــاس سيســــتمر فيهــــا، أجـــــاف 

ــام إلــــى عــــامين، و12ســــنة، و ــنتين إلــــى ثــــ ث ســــنوات، و12٪ مــــن عــ ٪ أكثــــر مــــن 9٪ مــــن ســ
 يعرفون. ٪ قالوا إنهم ال24ث ثة. سنوات و
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 ميزان اإلنجازات يميل لصالح حماس 
لـــــواء )احتيـــــاط( كـــــان نائـــــب رئـــــيس األركـــــان وقائـــــد القيـــــادة الشـــــمالية وقيـــــادة الجبهـــــة  -يـــــائير جـــــوالن 

ــكرية  ــرائيل" العســ ــتراتيجية "إســ ــن اســ ــية عــ ــة أساســ ــأليف وثيقــ ــام بتــ ــان، قــ ــرئيس األركــ ــب لــ ــة، وكنائــ الداخليــ
ا عضـــو كنيســـت عـــن  ا واألمنيـــة. وهـــو حاليـــً ميـــرتس، وعضـــو لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة والـــدفاع. وكـــان نائبـــً

 .لرئيس مجلس األمن القومي

 هآرتس

مـــــــع وقـــــــف األعمـــــــال القتاليـــــــة، لـــــــم يعـــــــد هنـــــــاك خيـــــــار ســـــــوى االســـــــتنتا ، لكســـــــف أن ميـــــــزان 
ــاس ــالح حمـــ ــل لصـــ ــازات يميـــ ــة ســـــقطت  ،اإلنجـــ ــذه العمليـــ ــي هـــ ــواري، فـــ ــرس االســـ ــة يحـــ ــي عمليـــ فـــ

هـــدافها االساســـية مـــن بدايـــة الحملــــة، وكـــل يـــوم مـــر قــــوى أ حمـــاس حققــــت  ،العديـــد مـــن األســـوار
أطلــــــــث  الف الصـــــــواري  علــــــــى الجبهــــــــة الداخليــــــــة  -علــــــــى الصـــــــعيد العســــــــ ري  ،ذلـــــــ  اكثــــــــر

اإلســــــــرائيلية، ممــــــــا أدى إلــــــــى تعطيــــــــل الحيــــــــاة فــــــــي جميــــــــع أنحــــــــاء الكيــــــــان وتقــــــــوي  شــــــــعور 
فـــــــي النضـــــــال مـــــــن أجـــــــل تـــــــولى ال يـــــــادة  -علـــــــى المســـــــتوى االســـــــتراتيجي  ،الجمهـــــــور بـــــــاألمن

ا بــــــين كفاحــــــه والقــــــدس، ونصــــــب نفســــــه علــــــى أنــــــه  ــً مســــــتقبل الح ــــــم الفلســــــطيني، وخلــــــث تقاربــــ
فــــي يإســــرائيلي والمنــــاطث، وكشــــف عــــن عمــــث  االحتجــــا يمــــدافع عــــن األقصــــىي، وأثــــار أعمــــال 

 الخ ف المتزايد بين إسرائيل والواليات المتحدة.

ــور /أوالً  ــود منـــــذ ظهـــ ــذ ث ثـــــة عقـــ ــه منـــ ــح أنـــ ــرائيل  مـــــن الواضـــ ــاروخي، ال تـــــزال إســـ ــد الصـــ التهديـــ
ــدود لحركــــــة حمــــــاس، نا يــــــ  عــــــن  ــال، حتــــــى ضــــــد التهديــــــد المحــــ تفتقــــــر إلــــــى رد هجــــــومي فعــــ

ــزف هللا ــ وةً  ،حـــ ــالطبع  عـــ ــيمن وبـــ ــراي والـــ ــوريا والعـــ ــواري  فـــــي ســـ ــران صـــ ــرت إيـــ ــ ، نشـــ علـــــى ذلـــ
 على أراضيها.

ا اتخــــــاذ قــــــرار فــــــي المواجهــــــة غيــــــر المتكافئــــــة ضــــــد عنصــــــر اقــــــل مــــــن دولــــــة، ال يم ــــــن  /ثانيــــــً
ــمه مـــن الجـــو وحـــده ــزة إال مـــن خـــ ل عمليـــة بريـــة طويلـــة ســـتادي  ،حسـ ال يم ـــن الحســـم فـــي غـ

إلــــــى ســــــقوط العديــــــد مــــــن الضــــــحايا. حتــــــى لــــــو قــــــررت إســــــرائيل التحــــــرك، ل طاحــــــة بحمــــــاس، 
فـــــــنحن ال نعــــــــرف كيــــــــف سنســــــــق  الســــــــلطة الفلســــــــطينية م انهــــــــا، والنتيجــــــــة يم ــــــــن أن تكــــــــون 

ــة  ــقاط حمـــــــاس صـــــــعوًدا عناصـــــــر أكثـــــــر رادي اليـــــ ــرائيلي إســـــ ــذل  تتجنـــــــب يإســـــ ــاس. لـــــ مـــــــن حمـــــ
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ــادي  ــيء، ويـــ ــل أي شـــ ــذي ال يحـــ ــت الـــ ــب الوقـــ ــردعي وكســـ ــز الـــ ــررة يلتعزيـــ ــات متكـــ ــي بعمليـــ وتكتفـــ
 فق  إلى الجولة التالية.

ا ــً ــربناهم بــــــالعمث، لقــــــد تعلمــــــوا  /ثالثـــ ــعارات الفارغــــــة مــــــن نتنيــــــاهو، ضـــ مــــــرة أخــــــرى تكــــــررت الشـــ
وبـــــــين الجـــــــوالت  ،جـــــــرؤون، ويســـــــتمر التفـــــــاخرلكـــــــنهم ي ،ن يجـــــــرؤوا علـــــــى مهاجمتنـــــــاإالـــــــدرس، 

 .تصعد حماس والمش لة تزداد سوءاً 

ا فــــــي الحــــــروف ال يوجـــــــد منتصــــــر فــــــي الــــــدفاع. المشـــــــ لة هــــــي أن إســــــرائيل ال تكســـــــب  /رابعــــــً
ــا  الهجــــــوم هــــــي األخــــــرى، ألنهــــــا غيــــــر مســــــتعدة  بحــــــث( لــــــدفع ثمــــــن بالحيــــــاة البشــــــرية وم انتهــــ

 الدولية.

ــاً  ــا /خامســـــ ــاز والعمليـــــ ــذكاء الممتـــــ ــتراتيجيةالـــــ ــديً  عـــــــن اإلســـــ ــة ليســـــــت بـــــ ــة الناجحـــــ  ،ت التكتي يـــــ
ــراء،  ــث والخبــــ ــان التحقيــــ ــررة للجــــ ــيات المتكــــ ــث والتوصــــ ــًا للمنطــــ ــا خ فــــ ــرائيل عملهــــ ــل إســــ وتواصــــ

ــحة ــتراتيجية واضـــــــ ــداف اســـــــ ــة الزمنيـــــــــة  النتيجـــــــــة: الخلـــــــــ  ،دون أهـــــــ ــد النقطـــــــ ــعوبة تحديـــــــ وصـــــــ
ــة األمـــــل ــا، وخيبـــ ــحيحة إلنهائهـــ ــازات الجزئ ،الصـــ ــول اإلنجـــ ــا يحـــ ــو مـــ ــلوهـــ ــى فشـــ ــة إلـــ ــمي  ،يـــ يســـ

 ي، ولدينا أيًضا تجربة مريرة مع هذه ال اهرة. الزحف إلى المهمة األمري يون هذا ي

ــاً  ــا األســــو  /سادســ ــة  ءوربمــ ــد ازداد عــــدم ثقــ ــة باإلنجــــاز، فقــ ــو انتهــــت الحملــ ــه حتــــى لــ مــــن ذلــــ  كلــ
 الجمهور بقادته وح مه، وتعمث الشث مع الجمهور العربي.

يجــــــب تثبيــــــت وقــــــف إطــــــ ي النــــــار، ويجــــــب التعبيــــــر عــــــن  ،هنــــــاك حاجــــــة إلــــــى تغييــــــر عميــــــث
ــد فـــــــي غـــــــزة،  ــاد طويـــــــل األمـــــ ــة والتوظيـــــــف واالقتصـــــ ــادة تأهيـــــــل البنيـــــــة التحتيـــــ االســـــــتعداد إلعـــــ

ــة مــــن األســــرى  ــفقة معقولــ ــاه  ،ولصــ ــادة االنتبــ ــاولية إلــــى حمــــاس، ولعــ ــل عــــبء المســ ــذا لنقــ كــــل هــ
ــية  ــية الرئيســـ ــدة  وحفـــــ  الع قـــــات  -الملـــــف النـــــووي اإليرانـــــي  -إلـــــى القضـــ ــع الواليـــــات المتحـــ مـــ

ــوات األوان( ــد فـــ ــارات والبحـــــرين ومصـــــر  مـــــع األردن بعـــ  ،ومنـــــع اإلضـــــرار بالع قـــــات مـــــع اإلمـــ
 وااللتزام األوروبي يجب أن ي ون مطلوبًا لمنع المزيد من اإلجراءات.

ــة  ،يجــــب خلــــث أفــــث سياســــي للفلســــطينيين ــفة الغربيــ ــين الضــ ــا  علــــى االنقســــام بــ ــداًل مــــن الحفــ بــ
م حمـــــــاس كوســـــــيلة لتجنـــــــب المفاوضـــــــات، يجـــــــب وضـــــــع شـــــــرط: األمـــــــوال وقطـــــــاع غـــــــزة ون ـــــــا

إلعــــــادة إعمــــــار غــــــزة ســــــُتعطى مــــــن خــــــ ل الســــــلطة الفلســــــطينية واإلمــــــارات والبحــــــرين، ولــــــيس 
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ــلطة  ــة مـــــع الســـ ــتئناف المفاوضـــــات الهادفـــ ــب اســـ ــه، يجـــ ــت نفســـ ــاس. فـــــي الوقـــ ــرة إلـــــى حمـــ مباشـــ
 الفلسطينية.

ي ذلـــــ  تقـــــوي  األمـــــن العـــــام، وانهيـــــار تنضـــــم العمليـــــة إلـــــى سلســـــلة إخفاقـــــات نتنيـــــاهو، بمـــــا فـــــ
ــاه إيــــران، والفشــــل فــــي عــــ   كورونــــا األزمــــة االقتصــــادية، اإلضــــرار بجديــــة أســــس  السياســــة تجــ

 الديمقراطية وسيادة القانون، وانهيار الع قات مع الواليات المتحدة وأكثر من ذل .

 

 ُربما جاء دور حماس لتلقي مكالمة هاتفية من البيت األبيض 

 برئيل/ هآرتستسفي 

ــة وغــــــزة  ــفة الغربيــــ ــين الضــــ ــدة أن تضــــــغ  مــــــن أجــــــل التكامــــــل بــــ ــات المتحــــ ييجــــــب علــــــى الواليــــ
ويجــــب أن تحقـــــث  ،بطريقــــة تعــــزز حـــــل الــــدولتين وتمنــــع الفصـــــل الــــدائم بــــين هـــــاتين المنطقتــــين

ــانية ــايا اإلنســـــ ــال  القضـــــ وتمنـــــــع أو تقصـــــــر عنـــــــد الضـــــــرورة فتـــــــرة  ،االســـــــتقرار فـــــــي غـــــــزة، وتعـــــ
ــرائي ــين إســـــ ــة بـــــ ــد المواجهـــــ ــي الجديـــــ ــز األمـــــــن األمري ـــــ ــة كتبـــــــت لمركـــــ ــاس، قالـــــــت دراســـــ ل وحمـــــ

 CNAS2018ز في عام ج( بالتعاون مع معهد بروكن. 

يبــــدو أن هــــذه واحــــدة مــــن  الف الوثــــائث والمقترحــــات التــــي تــــم نشــــرها علــــى مــــر الســــنين، ولكــــن 
ــل  ــن المحتمــ ــي، ومــ ــر سياســ ــة منبــ ــة م انــ ــذه الدراســ ــون لهــ ــع أن ي ــ ــن المتوقــ ــح اين، مــ ــا اتضــ كمــ

 يتبناها الرئيس جو بايدن للتعامل مع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. أن

ــراع  ــة للصـــــ ــوزير الخارجيـــــ ا لـــــ ــً ــه نائبـــــ ــم تعيينـــــ ــذي تـــــ ــار الـــــ ــرائيل عمـــــ ــي إســـــ ــر فـــــ ال يعـــــــرف الكثيـــــ
، وكـــــان مــــاخًرا المبعــــوث الخـــــا  للتعامــــل مــــع الصـــــراع بــــين حمـــــاس  ييناإلســــرائيلي الفلســــطين

حيــــــــ  شــــــــارك فــــــــي تأســــــــيس ولدارة معهــــــــد  ز،جــــــــيقــــــــول زمــــــــ ؤه فــــــــي معهــــــــد بروكن ،ولســــــــرائيل
الدوحـــــة المشـــــترك لكبحــــاث بالتعـــــاون مـــــع قطــــر، إنـــــه لـــــيس لديــــه دوافـــــع أيديولوجيـــــة -زجــــبروكن

يصــــــفه منتقــــــدوه ومع مهــــــم مــــــن الحركــــــات  ،ويــــــرى الحاجــــــة إلــــــى إيجــــــاد حــــــل مبتكــــــر للصــــــراع
اري  مــــن خبيــــر فــــي السياســــة الخارجيــــة ولــــه تــــ اليهوديــــة اليمينيــــة فــــي الواليــــات المتحــــدة، بأنــــه ي

ــام  العــــــداء إلســــــرائيل ــاته التــــــي كتبهــــــا عــــ ، والتــــــي كتبهــــــا مســــــتوحاة 2002ي واستشــــــهدوا باقتباســــ
بعــــــد أن قضـــــــت إســــــرائيل علـــــــى صــــــ ل شـــــــحادة قائــــــد كتائـــــــب عــــــز الـــــــدين  ،مــــــن االنتفاضـــــــة

ــامال ــار: ،قســــــ ــداً  كتــــــــب عمــــــ ــوا أبــــــ ــديهم أجهــــــــزة تلفزيــــــــون ولــــــــن ينســــــ ــه  العــــــــرف اين لــــــ ــا فعلــــــ مــــــ
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ــرائ ــي  اإلســــ ــرائيليون والجــــ ــطينييناإلســــ ــال الفلســــ ــرائيلية باألطفــــ ــة اإلســــ ــبة  ،يلي والديمقراطيــــ بالنســــ
لهــــاالء النقــــاد، يعتبــــر عمــــار مثــــااًل علــــى التعيينــــات المناهضــــة إلســــرائيل ، بمــــا فــــي ذلــــ  مــــاهر 
ــتخبارات مجلــــس األمــــن  ــًرا لبــــرام  اســ ــديًرا كبيــ ــم تعيينــــه مــ بيطــــار، وهــــو مــــن أصــــل فلســــطيني، تــ

ــذي ا ،القـــــومي ــاه الـــ ــل علـــــى االتجـــ ــي دليـــ ــتيطانية وهـــ ــار االســـ ــدان البـــ ــالتحول وفقـــ ــدن بـــ ــذه بايـــ تخـــ
 للسلطة اإلسرائيلية في البيت األبي .

الدراســـــة لـــــيس لـــــديها حلـــــول ســـــحرية لكخطـــــار المحتملـــــة، ومـــــع ذلـــــ  يعتقـــــد مالفوهـــــا أن اإلدارة 
 يجب أن تلتزم بسياسات التكامل، بسبب فرصها في السمال بفترة طويلة من الهدوء.

ــادة  ــم إعـــ ــهمـــــن المهـــ ــار وزم ئـــ ــراءة بحـــــ  عمـــ ــذها  ،قـــ ــم تنفيـــ ــد تـــ ــياته قـــ وذلـــــ  ألن بعـــــ  توصـــ
ــامية لكمــــــم المتحــــــدة لشــــــاون  -بالفعــــــل  مثــــــل قــــــرار بايــــــدن بتجديــــــد المســــــاعدة للمفوضــــــية الســــ

االبتكـــــار المهـــــم فـــــي الدراســـــة هـــــو  ،ال جئـــــين ولطـــــ ي أمـــــوال المســـــاعدات للســـــلطة الفلســـــطينية
ــي ــائي بـــ ــث ســـــ م نهـــ ــة لتحقيـــ ــول ورؤيـــ ــود طمـــ ــدم وجـــ ــفة عـــ ــزة والضـــ ــين غـــ ــدما  بـــ ــرفين: انـــ ن الطـــ

ــاد وقــــــف طويــــــل األمــــــد إلطــــــ ي  الغربيــــــة، بــــــين حمــــــاس ومن مــــــة التحريــــــر الفلســــــطينية، إليجــــ
 النار ومنع مواجهة أخرى بين يإسرائيلي وحماس.

يعتقـــــد مالفـــــو الدراســـــة أن الواليـــــات المتحـــــدة أخطـــــأت فـــــي إهمـــــال غـــــزة وحمـــــاس عنـــــدما ركـــــزت 
ة الفلســــــطينية، وبالتــــــالي فمــــــن الخطــــــأ التركيــــــز فقــــــ  علــــــى جهودهــــــا الدبلوماســــــية تجــــــاه الســــــلط

ــطينية ــر الفلســــــ ــة التحريــــــ ــرائيل ومن مــــــ ــين إســــــ ــ م بــــــ ــود الســــــ ــل جهــــــ ــزة وتجاهــــــ ــذه  ،غــــــ ــل هــــــ مثــــــ
االســـــــتراتيجية لـــــــن تـــــــادي إال إلـــــــى توســـــــيع الفجـــــــوة بـــــــين الفلســـــــطينيين وتقويـــــــة حمـــــــاس علـــــــى 

ن تشـــــــــجع ولهـــــــــذه الغايـــــــــة يجـــــــــب علـــــــــى الواليـــــــــات المتحـــــــــدة أ ،حســـــــــاف الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية
المصــــــــــالحة الفلســــــــــطينية الداخليــــــــــة، وأن تزيــــــــــد مــــــــــن وجــــــــــود من مــــــــــات المعونــــــــــة األمري يــــــــــة 
واالتصــــــاالت األمري يــــــة مــــــع غــــــزة، وأن تطالــــــب إســــــرائيل برفــــــع الحصــــــار عــــــن غــــــزة، ولشــــــراك 

 في صنع القرار السياسي. -أي حماس  -غزة 

ــة فـــــي هـــــذه التوصـــــيات  ال إن االنـــــدما  وقـــــ ،ال تتجاهـــــل الدراســـــة التناقضـــــات والمخـــــاطر الكامنـــ
ــوأ مـــن  ــا هـــو أسـ ــرعية جزئيـــة، أو مـ ــاس شـ ــزة يم ـــن أن يمـــنح حمـ ــة وقطـــاع غـ ــفة الغربيـ ــين الضـ بـ
 ،ذلــــــ ، يم ــــــن أن تســــــتغلها للوصــــــول إلــــــى الســــــلطة، أو حتــــــى الســــــيطرة علــــــى الضــــــفة الغربيــــــة

ويم ـــــن أن يـــــادي االنـــــدما  إلـــــى نمـــــوذ  مشـــــابه لنمـــــوذ  حـــــزف هللا فـــــي لبنـــــان، حيـــــ  ســـــت ل 
ــة إ ،ةحمــــاس قــــوة حــــرة مســــلح ــافة لعــــبء اإلدارة المدنيــــة والقــــدرة علــــى نقــــ  قــــرارات الح ومــ ضــ
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ــا أن اإلدارة يجــــب  ،ي ــد مالفوهــ ــ  يعتقــ ــر، ومــــع ذلــ ــذا الخطــ ــحرية لهــ ــول ســ ــا حلــ ــيس لهــ ــة لــ الدراســ
أن تلتــــزم بسياســــات االنــــدما ، لمــــا لهــــا مــــن فــــر  الســــمال بفتــــرة طويلــــة مــــن الهــــدوء وتحســــين 

 الوضع االقتصادي في غزة.

ــرك ي ــد تحــــ ــين ال يوجــــ ــتح وبــــ ــاس وفــــ ــين حمــــ ــدما  بــــ ــر مــــــن االنــــ ــرائيلية أكثــــ ــة اإلســــ ــدد السياســــ هــــ
الضــــــفة الغربيــــــة وقطــــــاع غــــــزة. تهــــــدف اســــــتراتيجية الفصــــــل بينهمــــــا علــــــى وجــــــه التحديــــــد إلــــــى 

كانـــــــت إســـــــرائيل وســـــــتكون مســـــــتعدة للعـــــــودة إلـــــــى نـــــــوع مـــــــن التطبيـــــــع  ،إفشـــــــال حـــــــل الـــــــدولتين
ــادة إمـــــــدادات الكهربـــــــاء إلـــــــ ــائع وزيـــــ أو باختصـــــــار  -ى قطـــــــاع غـــــــزة االقتصـــــــادي، لنقـــــــل البضـــــ

 ،بشــــــرط أال تكــــــون هنــــــاك عــــــودة لحــــــل الــــــدولتين -للحفــــــا  علــــــى قــــــوة حمــــــاس كقــــــوة ح وميــــــة 
ــر  ــررت تغييــــ ــع اإلدارة األمري يــــــة، إذا قــــ ــل مــــ ــرائيلي أن تتعامــــ ــف يم ــــــن يإلســــ ــو كيــــ ــاال هــــ والســــ
ــا  ــزة، وربمـــ ــاعدة غـــ ــر لمســـ ــع مصـــ ــ  مـــ ــرة، أو التوســـ ــادة مباشـــ ــاس، وزيـــ ــاه حمـــ ــا تجـــ ــة ن رهـــ وجهـــ

ــدء بعقــــ ــة فــــي قطــــاع غــــزةيالبــ ــد ترامــــب قــــد  ،د اجتماعــــات مــــع يالعناصــــر المعتدلــ اذا كــــان دونالــ
عطــــــى شــــــهادة تــــــأمين لطالبــــــان، وشــــــطب بايــــــدن الحــــــوثيين مــــــن قائمــــــة المن مــــــات اإلرهابيــــــة، أ 

 ربما جاء دور حماس لتلقي م المة هاتلية من البيت األبي .

  

ا أمكن للقضاء على  مسؤول أمني كبير: "األمر يستحق الُدخول في حملة ُأخرى إذ
 الضيف" 

العبريــــة، يإذا كانــــت هنــــاك فرصــــة عســــ رية  13قــــال مســــاول أمنــــي كبيــــر ليلــــة  األحــــد( لقنــــاة 
ــو  ــن الجـــــ ــيف مـــــ ــد ضـــــ ــى محمـــــ ــاء علـــــ ــبة للقضـــــ ــتخباراتية مناســـــ ــة واســـــ ــد  -عملياتيـــــ ــن المفيـــــ فمـــــ

ــزة ــدة مـــــع غـــ ــة جديـــ ــا جولـــ ــو كلفهـــ ــ  ولـــ ــر أن  ،ي إلســـــرائيل أن تفعـــــل ذلـــ وأوضـــــح المســـــاول الكبيـــ
قائـــــــد الجنـــــــال العســـــــ ري لحركـــــــة حمـــــــاس مـــــــن شـــــــأنه أن يقـــــــوض القـــــــدرات  -اغتيـــــــال -إنـــــــزال

 العس رية للمن مة ويساعد في الردع على المدى الطويل.

 

 كيف كان يتم الدعم اللوجستي على طول الجبهة مع غزة؟ 

 الهدهد بتصرف|| العدو:
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دبابات كــــــان يـــــــتم الــــــدعم اللوجســـــــتي للكتائـــــــب تحــــــت تهديـــــــد القناصــــــة واالســـــــلحة المضــــــادة للـــــــ
 المنتشرة على الحدود مع غزة.

متــــر مــــن الحــــدود وبــــدون أن يســــمع أحــــد، ســــاروا علــــى  400ليلــــة بعــــد ليلــــة، علــــى بعــــد حــــوالي 
عـــــدات األساســـــية للقـــــوات علـــــى األرض  ســـــمعنا  ،الطـــــري التـــــي يلفهـــــا ال ـــــ م الـــــدامس ونقلـــــوا المو

يومـــــًا مـــــن القتـــــال مـــــن وجهـــــة ن ـــــر أولئـــــ  الـــــذين عملـــــوا علـــــى مـــــدار الســـــاعة  12كيـــــف بـــــدت 
ــًا  للتأكـــــد مـــــن أن القـــــوات المقاتلـــــة ســـــتتلقى بشـــــ ل دائـــــم الطعـــــام والمـــــاء والـــــذخيرة والوقـــــود وأيضـــ

 الع  .

ــرين علـــــى  ــاتلين المنتشـــ ــى المقـــ ــ م الـــ ــول ال ـــ ــادر مـــــع حلـــ ــاحنات تغـــ ــات والشـــ ــن المركبـــ ــة مـــ قافلـــ
ــول الخــــ ــزةطــ ــدودي مــــع غــ ــل الطعــــام والمــــاء والوقــــود والــــذخيرة  ،  الحــ فــــي رحلــــة هادئــــة يــــتم نقــ

 إلى القوات الموجودة على األرض.

 قــــــال الرائــــــد جــــــال أيــــــالون وهــــــو ضــــــاب  الــــــدعم اللوجســــــتي فــــــي اللــــــواء الشــــــمالي بفرقــــــة غــــــزة: ي
ــاءة العمليا ــتمرارية والكفـــ ــين االســـ ــل كـــــل شـــــيء تم ـــ ــوارن هـــــو أواًل وقبـــ ــة الطـــ ــي حالـــ ــا فـــ ــة دورنـــ تيـــ

ــةي ــة الدفاعيــ ــذ المهمــ ــن تنفيــ ــب، حتــــى تــــتم ن مــ ــون ، للكتائــ ــوات يتعرضــ ــن القــ ــرًا مــ ــمًا كبيــ ألن قســ
ــدبابات  ــادة للـــ ــر القـــــنص والنيـــــران الُمضـــ ــذا ال ـــــرف لخطـــ ــل هـــ ــل  ،فـــــي مثـــ ــول الليـــ ــد حلـــ فقـــــ  عنـــ

ــا،  ــة للعـــــدو لمهاجمتنـــ ــدامس، يم ـــــن نقـــــل المعـــــدات: ينحـــــن ال ُنعطـــــي أي فرصـــ وفـــــي ال ـــــ م الـــ
 وأن نعيد بأمان أي شخص يذهب في مهمة ي. -ير مرئيين ومهمتنا هي أن نكون غ

ــوالي  ــل ليلـــة، تتوجـــه حـ ــر إلـــى  30فـــي كـ ــن البحـ ــول القطـــاع بأكملـــه، مـ ــة وشـــاحنة علـــى طـ مركبـ
ــاط ناحــــــل  بســــــور  مــــــن  ــمالي  شــــ شــــــمال القطــــــاع الــــــى وادي غــــــزة وهــــــي منطقــــــة اللــــــواء الشــــ

ــافة  ــى مســـــ ــًا علـــــ ــة غـــــــزة(، وأحيانـــــ ــي فرقـــــ ــيفن فـــــ ــ 400أو  600هجـــــ ــن الحـــــ ــم متـــــــر مـــــ دود. إنهـــــ
يحملــــــون مجموعــــــة متنوعــــــة مــــــن العناصــــــر األساســــــية مثــــــل وقــــــود للــــــدبابات ونــــــاق ت الجنــــــد، 
ولمـــــــداد الطاقـــــــة والـــــــذخيرة والمـــــــواد الغذائيـــــــة ومنتجـــــــات الن افـــــــة وغيرهـــــــا مـــــــن األطعمـــــــة مثـــــــل 

 الوجبات الخليفة والبيتزا.

  

 حماس تقدمت في حرب غزة
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ــد نتنيــــاهو فــــي القيــــادة، يمكــــن إل ــة إذا لــــم يعــ ــبب فيــــه بسياســ ــع عــــن الضــــرر الــــذي تســ ســــرائيل أن تتراجــ
 لقد حان الوقت له أن يحزم أمتعته ويذهب. ،فاشلة أخرى 

 تشاك فريليتش -يائير جوالن  -هآرتس 

ــد  ــب بــــــه مــــــرة أخــــــرى  11بعـــ ا مــــــن القتــــــال، يســــــود هــــــدوء مرحـــ لكــــــن لكســــــف الشــــــديد، ال  ،يومــــــً
 لة تميل لصالح حماس.يسعنا إال أن نستنت  أن النتيجة اإلجمالية لهذه الجو 

ــال وكــــل يــــوم يمــــر  ــام القليلــــة األولــــى مــــن القتــ ــدافها األساســــية خــــ ل األيــ لقــــد حققــــت حمــــاس أهــ
ــز لهــــا ــ رياً ، كــــان بمثابــــة تعزيــ ــ ي  عســ ــاس فــــي إطــ صــــارو  علــــى الجبهــــة  4400نجحــــت حمــ

ســــــرائيلية، وعطلــــــت الحيــــــاة فــــــي مع ــــــم أنحــــــاء الــــــب د وقوضــــــت شــــــعور الجمهــــــور الداخليــــــة اإل
ــ ــاألمن. اســـ ــى بـــ ــيطرة علـــ ــل الســـ ــن أجـــ ــراع مـــ ــي الصـــ ــادرة فـــ ــام المبـــ ــاس زمـــ ــبت حمـــ تراتيجًيا، اكتســـ

ــاً  ــية  الســــــاحة الفلســــــطينية، علــــــى حســــــاف الســــــلطة الفلســــــطينية، وخلقــــــت رابطــــ بــــــين غــــــزة وقضــــ
القــــــدس، ووضــــــعت نفســــــها علــــــى أنهــــــا يالمــــــدافع عــــــن األقصــــــىي  المســــــجد األقصــــــى(، أثــــــارت 

الخـــــ ف المتزايـــــد بـــــين “اســـــرائيلس ســـــرائيل والضـــــفة الغربيـــــة، وكشـــــف عـــــن إأعمـــــال شـــــغب فـــــي 
 والواليات المتحدة.

 :ومع ذل ، ظهر عدد من المشاكل المعروفة من الماضي مرة أخرى 

بعـــــد مـــــرور حـــــوالي ث ثـــــة عقـــــود علـــــى ظهـــــور التهديـــــد الصـــــاروخي ألول مـــــرة، مـــــا زالـــــت  /أوالً 
ــدرات إ ــن قـــ ــ  عـــ ــدودة، نا يـــ ــاس المحـــ ــدرات حمـــ ــى قـــ ــال علـــ ــومي فعـــ ــى رد هجـــ ــر إلـــ ــرائيل تفتقـــ ســـ

علـــــى ذلــــ ، نشـــــرت إيـــــران صـــــواري  فـــــي ســـــوريا والعـــــراي  عـــــ وةً  ،زف هللا األكبـــــر بـــــ  حـــــدود حــــ
 واليمن، وبالطبع في أراضيها.

ا فــــــي مثــــــل هــــــذه النزاعــــــات غيــــــر المتكافئــــــة، ضــــــد الجهــــــات الفاعلــــــة شــــــبه الح وميــــــة، ال  /ثانيــــــً
ــة  ــم عمليـ ــر الحاسـ ــيتطلب النصـ ــزة، سـ ــده، فـــي حالـــة غـ ــو وحـ ــم مـــن الجـ ــر حاسـ ــث نصـ ــن تحقيـ يم ـ

 تستغري أسابيع، يسق  فيها حماس وسقوط عدد كبير من الضحايا.

ف كيليــــة تنصــــيب الســــلطة ســــرائيل علــــى اســــتعداد لــــدفع الــــثمن، فــــنحن ال نعــــر إحتــــى لــــو كانــــت 
ــت  ــذا، اكتفـــ ــلطة وه ـــ ــى الســـ ــًا إلـــ ــر تطرفـــ ــل العـــــب أكثـــ ــد يصـــ ــاس وقـــ ــن حمـــ ــداًل مـــ ــطينية بـــ الفلســـ

مـــــــراًرا وتكـــــــراًرا بالعمليـــــــات المصـــــــممة لتعزيـــــــز الـــــــردع وكســـــــب الوقـــــــت، دون محاولـــــــة  لســـــــرائيإ
 معالجة المش لة طويلة المدى.
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ا ــً ــة  /ثالثــ ــة والمتحركــ ــة الجريئــ ــاهو اليمينيــ ــبحت ح ومــــات نتنيــ ــخيًفا، أصــ ــدو األمــــر ســ ــا يبــ ــدر مــ بقــ
ــع الــــراهن ــا والوضــ ــين لحمــــاس فــــي إدامــــة ح مهــ مــــرة أخــــرى، ينشــــغل رئــــيس وزراء  ،شــــركاء فعليــ

ــت  ــي تعرضـــ ــديدة التـــ ــربات الشـــ ــأن الضـــ ــارغ بشـــ ــبجح الفـــ ــاء نفـــــس التـــ ــي إلقـــ ــه فـــ ــت ل وأتباعـــ االحـــ
ــدروس التــــي علمنا ــاس، والــ ــا حمــ ــرأة علــــى لهــ ــدم الجــ ــم بعــ ــا لهــ ــذيرات التــــي وجهناهــ ــم والتحــ ــا لهــ هــ

ــا بعــــد اين ــ  معنــ ــة إلــــى  ،العبــ ــوة مــــن جولــ ــزدادون قــ ــم يجــــرؤون، ويــ ــدة هــــي أنهــ ــ لة الوحيــ المشــ
 أخرى ويزداد التهديد سوًءا.

ا ــً ــدة /رابعــ ــا كانــــت جيــ ــدفاع وحــــده، مهمــ ــا ال  ،ال يم ــــن كســــب الحــــروف بالــ واألســــوأ مــــن ذلــــ  أننــ
ا،  ــً ا أيضــــ ــً ــي األروال نكســــــب هجوميــــ ــثمن فــــ ــدفع الــــ ــتعدين لــــ ــر مســــ ــحيح( غيــــ ــ ل صــــ ألننــــــا  بشــــ

ــة ــة الدوليـــ ــدار  ،والم انـــ ــى إهـــ ــر إلـــ ــا األمـــ ــي بنـــ ــأ وينتهـــ ــس الخطـــ ــرار نفـــ ــي تكـــ ــتمر فـــ ــالي نســـ وبالتـــ
ا، تــــــم تطويرهــــــا بتكلفــــــة كبيــــــرة ألهــــــداف ذات أهميــــــة اســــــتراتيجية أكبــــــر، فــــــي  قــــــدرات رائعــــــة حقــــــً

فعــــل  -ين الشــــهيرة حــــول تعريــــف الجنــــون عمليــــات الــــردع المتكــــررة يتــــذكر المــــرء مقولــــة أينشــــتا
 الشيء نفسه مراًرا وتكراًرا واألمل في نتيجة مختلفة.

 ،الــــــذكاء الرائــــــع والعمليــــــات التكتي يــــــة الناجحــــــة ليســــــت بــــــدائل الســــــتراتيجية متماســــــ ة /خامســــــاً 
ســــــــرائيل العمــــــــل، متحديــــــــة كــــــــل المنطــــــــث والتوصــــــــيات المتكــــــــررة لمختلــــــــف اللجــــــــان إتواصــــــــل 

ــددة بوضــــــولالخاصــــــة والخبــــــراء، د  ــداف اســــــتراتيجية محــــ ــد  ،ون أهــــ ــا نجــــ ــا زلنــــ ــة لــــــذل ، مــــ نتيجــــ
أنفســــــنا متــــــورطين فــــــي عمليــــــات مطولــــــة بشــــــ ل مفــــــرط، ونجــــــد صــــــعوبة فــــــي تحديــــــد التوقيــــــت 

 المناسب إلنهائها وتجربة إحساس متكرر بخيبة األمل الوطنية.

ــدافها العســـ رية األساســـية قبـــل أيـــاإفـــي الواقـــع، كانـــت  م مـــن وقـــف ســـرائيل قـــد حققـــت بالفعـــل أهـ
ــد عوائــــد متناقصــــة فــــي الواليــــات المتحــــدة ُيعــــرف  ،إطــــ ي النــــار، وكانــــت العمليــــات الجاريــــة تولــ

ــان إل ــد كـ ــةي، وقـ ــف المهمـ ـــ يزحـ ــذا بـ ــبةهـ ــن مناسـ ــر مـ ــي أكثـ ــذا فـ ــة مـــع هـ ــا الخاصـ ــرائيل تجربتهـ  ،سـ
ــا حولــــــت  ا مــــ ــً ا، والتــــــي غالبــــ ــً ــة تقريبــــ ــارو  أو القنبلــــــة الخاطئــــ ا ألن الصــــ كنــــــا مح ــــــوظين أيضــــــً

 جزئية إلى إخفاقات في الماضي، لم تفوت هدفها هذه المرة.نجاحات 

وربمـــــا األســـــوأ مـــــن ذلـــــ  كلـــــه، حتـــــى لـــــو انتهـــــت العمليـــــة بـــــبع  اإلنجـــــازات المهمـــــة،  /سادســـــاً 
ــاقم الخــــــ ف مــــــع  ــة، وتفــــ ــة الح ومــــ ــة وفعاليــــ ــادة الوطنيــــ ــور بال يــــ ــة الجمهــــ ــوي  ثقــــ ــم تقــــ ــد تــــ فقــــ

قابــــل ل صــــ ل بمــــرور الوقــــت،  فــــي حــــين أن هــــذا قــــد يثبــــت أنــــه ،الســــ ان العــــرف بشــــ ل كبيــــر
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ســــرائيل مــــع الجاليــــة اليهوديــــة إفقــــد ال ينطبــــث األمــــر نفســــه علــــى الضــــرر الــــذي لحــــث بع قــــات 
 األمري ية والواليات المتحدة ك ل.

ــتفيد إحتــــى قبــــل الجولــــة األخيــــرة، كــــان هنــــاك بالفعــــل ســــبب للشــــ   يمــــا إذا كانــــت  ســــرائيل ستســ
ــدتها  ــرى مـــ ــلحة أخـــ ــة أســـ ــن حزمـــ ــل مـــ ــنو  10بالفعـــ ــةســـ ــة الحاليـــ ــي الحزمـــ ــدما تنتهـــ ألول  ،ات، عنـــ

ــة الكــــونجرس  ــه اين بعــــ  الصــــعوبة فــــي الحصــــول علــــى موافقــ ــبعينيات قــــد نواجــ ــذ الســ مــــرة منــ
 حتى للمساعدة السنوية للعام المقبل.

 

 التغيير األساسي مطلوب 

ســــرائيل أن تســــعى جاهــــدة لتحقيــــث االســـــتقرار فــــي وقــــف إطــــ ي النــــار، بمــــا فـــــي إيجــــب علــــى 
خــــــ ل البــــــرام  المصــــــممة لتعزيــــــز تطــــــوير البنيــــــة التحتيــــــة علــــــى المــــــدى الطويــــــل، ذلــــــ  مــــــن 

ــ  الجنــــود  ــائن وجثــ ــرى والرهــ ــادل األســ ــب تبــ ــى جانــ ــزة، إلــ ــي غــ ــف فــ ــادي والتوظيــ ــو االقتصــ والنمــ
هــــذه ليســــت خدمــــة لحمــــاس، ولكنهــــا محاولــــة لوضــــع العــــبء فــــي الم ــــان الــــذي تنتمــــي  ،القتلــــى

نتبــــاه مــــرة أخــــرى إلــــى القضــــية األساســــية، برنــــام  إليــــه، علــــى عــــاتث حمــــاس، ولعــــادة توجيــــه اال
إنقـــــاذ ع قتنـــــا مـــــع الواليـــــات المتحـــــدة. وتقليـــــل األضـــــرار التـــــي تلحـــــث  ،إيـــــران النـــــووي المســـــتمر

بالع قــــــــات مــــــــع اإلمــــــــارات العربيــــــــة المتحــــــــدة والبحــــــــرين ومصــــــــر.  مــــــــع األردن تــــــــم الضــــــــرر 
 بالفعل(.

ري ــــــي وأوروبــــــي ح يقــــــي بمنــــــع ســــــرائيل اإلصــــــرار علــــــى التــــــزام أمإفــــــي المقابــــــل، يجــــــب علــــــى 
ــا فـــــي ذلـــــ   تكـــــديس أســـــلحة حمـــــاس  وحـــــزف هللا( مجـــــدًدا، وخروقـــــات وقـــــف إطـــــ ي النـــــار، بمـــ

 ســـــــرائيلييناإل البالونـــــــات الحارقـــــــة والطـــــــائرات الورليـــــــة، وبـــــــذل جهـــــــد ملمـــــــوس إلعـــــــادة الرهـــــــائن
 والمخطوفين.

إدامــــــة بــــــداًل مــــــن العمــــــل علــــــى  ،ســــــرائيل أن تســــــعى لخلــــــث أفــــــث سياســــــي للفلســــــطينيينإعلــــــى 
ــى  ــة إلــ ــب الحاجــ ــيلة لتجنــ ــاس، كوســ ــم حمــ ــى جانــــب ح ــ ــزة، إلــ ــة وغــ ــفة الغربيــ ــين الضــ ــام بــ االنقســ
المفاوضـــــات، يجـــــب تقويـــــة الـــــرئيس محمـــــود عبـــــاس إلـــــى أقصـــــى حـــــد مم ـــــن، حتـــــى اين، فـــــي 
ــلطة  ــاعدة فـــــــي الســـــ ــاول بشـــــــ ل خـــــــا  تعزيـــــــز العناصـــــــر المعتدلـــــــة الصـــــ فجـــــــر ح مـــــــه، وتحـــــ

 الفلسطينية.
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ــة، يجــــب  ــذه الغايــ ــا لهــ ــتقدم وتح يقــ ــار غــــزة ســ ــادة إعمــ ــة إلعــ ــاعدة الدوليــ ــى أن المســ أن نصــــر علــ
 ،فقـــــــ  مـــــــن خـــــــ ل الســـــــلطة الفلســـــــطينية، أو دول مثـــــــل اإلمـــــــارات والبحـــــــرين، ولـــــــيس حمـــــــاس

بــــــــالتزامن مــــــــع ذلــــــــ ، يجــــــــب أن نســــــــعى إلــــــــى تجديــــــــد المفاوضــــــــات الجوهريــــــــة مــــــــع الســــــــلطة 
ــطينية ــا إذا كــــــان الحــــــل الدبلوما ،الفلســـ ــح علــــــى اإلطــــــ ي مـــ ا فــــــي لــــــيس مــــــن الواضـــ ــي مم نــــــً ســـ

ــً   ــد فشــــل فشــ ــار الحــــالي قــ ــا هــــو واضــــح هــــو أن المســ ــا بعــــده: لكــــن مــ المســــتقبل المن ــــور وربمــ
 ذريًعا.

ســــرائيل تعزيــــز دفاعاتهــــا الصــــاروخية، بمــــا فــــي ذلــــ  األن مــــة الحاليــــة، مثــــل ال بــــة إيجــــب علــــى 
ــاء وتحـــــدي   ــد التطـــــوير اين، وبنـــ الم جـــــ ، ســـــواء فـــــي الحديديـــــة، وأن مـــــة الليـــــزر الجديـــــدة قيـــ

ح يقــــــة أن ثلثــــــي الجمهــــــور لــــــيس لــــــديهم مــــــأوى فــــــي  ،الم جــــــ  العامــــــة أو فــــــي منــــــازل النــــــاس
ــيحة % 20شــــقتهم و ــرد فضــ ــي مجــ ــ ي، هــ ــى اإلطــ ــأوى علــ ــى أي مــ ــرون إلــ ــة مــــع ، يفتقــ بالمقارنــ

ــا  ــاليف التــــي تتحملهــ ــة الدوليــــة، إالتكــ ــة واالقتصــــاد والم انــ ــة المجتمعيــ ــ  المرونــ ــن حيــ ــرائيل مــ ســ
 رخيص. فإن السعر

ســـــرائيل أن تضــــع الحفـــــا  علــــى ع قتنـــــا مــــع الواليـــــات المتحــــدة فـــــوي كــــل شـــــيء إيجــــب علــــى 
 تقريًبا القليل هو أكثر أهمية ألمنها القومي. خر، 

ــي  ــا فــ ــرائيليي، بمــ ــع ياالســ ــ  المجتمــ ــتعادة تماســ ــعنا الســ ــي وســ ــا فــ ــل مــ ــل كــ ــًرا، يجــــب أن نفعــ أخيــ
، واالنــــــدما  الح يقــــــي للســـــــ ان ذلــــــ  إنهــــــاء التحــــــري  مـــــــن قبــــــل نتنيــــــاهو والمتــــــواطئين معـــــــه

يجــــــب أخيــــــًرا إخضــــــاع الســــــ ان اليهــــــود األرثــــــوذكس المتــــــدينين للســــــلطة  ،ســــــرائيلإالعــــــرف فــــــي 
 السيادية لدولة “اسرائيلس.

ومـــــع ذلـــــ ، فـــــإن المحصـــــلة النهائيـــــة للمعركـــــة هـــــي أنهـــــا تشـــــ ل مـــــرة أخـــــرى فـــــي قائمـــــة طويلـــــة 
ــا فـــــــي ذلـــــــ  الضـــــــرر ــديدة لـــــــرئيس الـــــــوزراء، بمـــــ ــات الشـــــ الـــــــذي لحـــــــث بإحســـــــاس  مـــــــن اإلخفاقـــــ

ــاه إيــــــران، والفشــــــل الكــــــارثي الــــــذي اســــــتمر  الجمهــــــور بــــــاألمن والرفا يــــــة، وانهيــــــار سياســــــته تجــــ
ــة  ــة أزمـــ ــذل . معالجـــ ــام بـــ ــي ال يـــ ــام فـــ ــدة عـــ ــذي يجـــــب  COVIDلمـــ ــيم، الـــ ــام  التطعـــ ــى برنـــ  حتـــ

اإلســــــــرائيلية اإلشـــــــادة بـــــــه بحــــــــرارة(، واألزمـــــــة االقتصــــــــادية، واألضـــــــرار الجســــــــيمة للديمقراطيـــــــة 
 القانون، واإلضرار بالع قات مع الواليات المتحدة وأكثر من ذل . وسيادة

ــي  ــا بقـــ ــ ه طالمـــ ــذكورة أعـــ ــيات المـــ ــن التوصـــ ــد مـــ ــدث العديـــ ــرجح أن تحـــ ــر المـــ ــن غيـــ لكســـــف، مـــ
لقــــد حــــان الوقــــت لــــه أن يحــــزم أمتعتــــه ويــــذهب ويتــــرك الب يــــة  ،نتنيــــاهو فــــي مقــــر رئــــيس الــــوزراء
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ــة ــة الليبراليــ ــتعادة الديمقراطيــ ــب اســ ــا بواجــ ــلمي  منــ ــر وســ ــادل وحــ ــع عــ ــاء مجتمــ ــرائيلس وبنــ ــي “اســ فــ
 يخدم جميع أفراد شعبنا.

ــدفاع اإل ــي  الــــ ــان جــــ ــيس أركــــ ــب رئــــ ــان نائــــ ــوالن كــــ ــد( يــــــائير غــــ ــواء  متقاعــــ ــرائيلياللــــ ــد  ســــ وقائــــ
ــة ــة الداخليــ ــمالية والجبهــ ــادة الشــ ــتراتيجية  ،ال يــ ــة اســ ــان، أجــــرى مراجعــ ــة األركــ ــرئيس هيئــ كنائــــب لــ

ــتراتيجية الهجـــــوم اإل ــرائيليةالســـ ــي ، ســـ ــن حـــــزف ميـــــرتس ويعمـــــل فـــ ــو كنيســـــت مـــ وهـــــو اين عضـــ
 لجنة الشاون الخارجية.

ــن القــــومي فــــي  ــب نائــــب مستشــــار األمــ ــغل البرو يســــور تشــــاك فــــريلي  منصــ يقــــوم  ،ســــرائيلإشــ
اين بتــــــدريس العلــــــوم السياســــــية فــــــي جــــــامعتي تــــــل أبيــــــب وكولومبيــــــا، وهــــــو مالــــــف لعــــــدد مــــــن 

ــا فــــي ذلــــ الكتــــب حــــول األمــــن القــــومي اإل اســــتراتيجية  ،ســــرائيلياألمــــن القــــومي اإل ســــرائيلي، بمــ
 (.2018جديدة لعصر التغيير  
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ــان فـــــــي تمـــــــوز  ــرائيل( علـــــــى لبنـــــ ــنتها  إســـــ ــد الحـــــــرف التـــــــي شـــــ ــة  ،2006بعـــــ ــمود المقاومـــــ وصـــــ
اللبنانيــــة ث ثــــة وث ثــــون يومــــًا فــــي وجــــه العــــدو اإلســــرائيلي ومنعــــه مــــن تحقيــــث أهدافــــه التــــي أراد 
ــا إلـــــى مســـــتوى  ــًا ، ثـــــم عـــــاد ليقـــــزم مـــــا يريـــــد منهـــ مـــــن تلـــــ  الحـــــرف ، والتـــــي رفـــــع ســـــقوفها عاليـــ
غــــرس علــــم فــــوي مبنــــًا فــــي مدينــــة بنــــت جبيــــل ، ليســــوي لناســــه ول عــــ م أنــــه وصــــل إلــــى تلــــ  

ــال ال ــاني وقـــ ــام لحـــــزف هللا اللبنـــ ــين العـــ ــيد الحســـــن نصـــــر هللا األمـــ نقطـــــة التـــــي وقـــــف عنـــــدها الســـ
فيهــــا : يإن إســــرائيل أوهــــن مــــن بيــــت العنكبــــوت ي ، ومــــع ذلــــ  لــــم يصــــل ولــــم يحقــــث مــــا يريــــد ، 
علـــــى تفاهـــــة الهـــــدف وضـــــ لة المنجـــــز ، بـــــل أكثـــــر مـــــن ذلـــــ  هـــــو لـــــم يســـــتطيع أن يقـــــتحم قريـــــة 

ــد عــــــن خــــــ  ــان ســــــوى مئــــــات  مــــــارون الــــــراس التــــــي تبعــــ ــة ولبنــــ ــين فلســــــطين المحتلــــ ــدود بــــ الحــــ
ــذين  ــا والــ ــزين فيهــ ــة المقــــاومين المتمركــ ــر لمجموعــ ــدر األمــ ــد أن صــ ــدخها إال بعــ ــم يــ ــار ، فلــ األمتــ
ــل ،  ــة بنـــــت جبيـــ ــي مدينـــ ــاقهم فـــ ــاز إلـــــى رفـــ ــرة مقاتـــــل باالنحيـــ ــة عشـــ ــاوز عـــــددهم الخمســـ ــم يتجـــ لـــ

ثــــم فــــي الحــــرف  ،قتــــال فيهــــافــــدخلها بعــــد أن انســــحبوا منهــــا بعــــد مــــا يقــــارف أســــبوع كامــــل مــــن ال
ــام  ــزة عــ ــى غــ ــنها علــ ــي شــ ــ نية ،  2008التــ ــاطث الســ ــة للمنــ ــة األماميــ ــى الحافــ ــه علــ ــت قواتــ ، بقيــ
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لـــــم تجـــــرؤ علـــــى التقـــــدم أو التوغـــــل إلـــــى داخـــــل وال حتـــــى متـــــر واحـــــد ، وعنـــــدما أراد أن يســـــجل 
ــزة فــــي  ــوف مدينــــة غــ ــن جنــ ــر مــ ــر المنطــــار باتجــــاه البحــ ــدفاع مــــن معبــ ــر؛ قــــام باالنــ ــورة نصــ صــ

ــ ــام المنــ ــدما انســــحب عــ ــا عنــ ــر  منهــ ــي خــ ــزة التــ ــررات غــ ــي محــ ــع فــ ــة ليتموضــ  2005اطث الخاليــ
ــزة ، دون أن  ــة غـــ ــاه مدينـــ ــا هجومـــــات باتجـــ ــعًا فـــــي تلـــــ  المنـــــاطث ؛ يشـــــن منهـــ ، وبقـــــي متموضـــ
 ،يحقــــث أي منجـــــز تعبـــــوي مم ـــــن أن يشـــــ ل قاعـــــدة انطـــــ ي لتحقيـــــث أهدافـــــه مـــــن تلـــــ  الحـــــرف 

ــذا فـــــي الحـــــروف التاليـــــة علـــــى  ــداف ،  2012و  2010وكـــ ــد مـــــن أهـــ ــا يريـــ ــم يحقـــــث العـــــدو مـــ لـــ
ــاً  ــً  ذريعـــ ــذين  ،وفشـــــل فشـــ ـــ الـــ ــم ـــــ ــن عـــــرف وعجـــ ـــ مـــ ــالى أصـــــوات المتضـــــررين ـــــ ــان تتعـــ ــا كـــ وهنـــ

ــا ومــــــا ذهبــــــت لــــــه  ســـــاءهم  ــت عجــــــز خيــــــاراتهم ، وصــــــواف نهجهـــ أن تصــــــمد المقاومــــــة وأن ُتثبـــ
لــــه ، معتمــــدة فــــي ذلــــ  علــــى هللا ثــــم علــــى مــــا تيســــر مــــن مقاومــــة هــــذه المحتــــل وعــــدم الرضــــو  

بــــين يــــديها مــــن قــــدرات ولم انــــات ، وكــــان نهــــ  هــــاالء المثبطــــين قــــائم علــــى أن فشــــل العــــدو ال 
يرجــــــع لقــــــدرات المقاومــــــة وصــــــمودها ، ولنمــــــا لتعمــــــد لعــــــدو عــــــدم اســــــتخدام كامــــــل طاقتــــــه فــــــي 

ــ  ــه فـــ ــرد    وعليـــ ــم يـــ ــن لـــ ــادرًا ولكـــ ــان قـــ ــزعمهم كـــ ــو بـــ ــة ، فهـــ ــرف المقاومـــ ــاز ضـــ ــر وال إنجـــ  نصـــ
ــدم واإلنجـــاز هـــذا التبريـــر تجـــده فـــي مع ـــم  ،للمقاومـــة، ولكـــن ســـوء تقـــدير العـــدو حرمـــه مـــن التقـ

كتابـــــــات مـــــــن تحـــــــدث عـــــــن هـــــــذه الحـــــــروف وتلـــــــ  المعـــــــارك مـــــــن تيـــــــارات الخنـــــــوع والخضـــــــوع 
ــر  ــمود ونصــ ــة مــــن صــ ــزه المقاومــ ــا تنجــ ــإذن هللا مــ ــاها بــ ــاءها ويســــاها وسيســ ــي ســ واالستســــ م التــ

ــا ــال  لمخططـــ ــإذن هللا ولفشـــ ــة بـــ ــادم ال محالـــ ــر القـــ ــر والتحريـــ ــث النصـــ ــى طريـــ ــدو علـــ ــذه  ،ت العـــ هـــ
المقالــــة ليســــت معنيــــة بالحــــدي  عــــن ســــبب نصــــر المقاومــــة وقــــدرتها علــــى إفشــــال خطــــ  العــــدو 

ــعفها ــا وضـــــ ــاط قوتهـــــ ــا  ...، أو نقـــــ ــام، ولنمـــــ ــادم األيـــــ ــي قـــــ ــً  فـــــ ــديثًا منفصـــــ ــا حـــــ ــرد لهـــــ ــا نفـــــ لعلنـــــ
العـــــدو الـــــذي يعـــــد صـــــحاف أحـــــدث جـــــي  ســـــتتحدث عـــــن األســـــباف التـــــي أدت إلـــــى فشـــــل هـــــذا 

مجهــــــز بأفضــــــل التقنيــــــات مــــــدعومًا بأفضــــــل وســــــائ  القتــــــال البريــــــة والبحريــــــة والجويــــــة ومايــــــدًا 
ــم ــنعدد أهــ ــة، حيــــ  ســ ــدول العربيــ ــة وبعــــ  الــ ــدول الغربيــ ــن الــ ــدعم السياســــي مــ ــل  بالــ ــباف فشــ أســ

ــاً  ــدًا ومعيــــ ــا رائــــ ــون لنــــ ــه ، لتكــــ ــدو وعللــــ ــله  - العــــ ــة هللا وفضــــ ــد معيــــ ــا  -بعــــ ــم مــــ ــي فهــــ ــدث فــــ حــــ
ويحـــــدث وســـــيحدث إن شـــــاء هللا فـــــي أي مواجـــــه معـــــه فـــــي المســـــتقبل ، لنثبـــــت للعـــــالم أجمـــــع أن 
ــه  ــا دقــــــت حافتــــ ــة مخــــــرز الشــــــر مهمــــ ــادرة علــــــى مواجهــــ ــين الحــــــث الم نــــــوف ب نــــــف هللا ، قــــ عــــ

فمــــــا هــــــي إذا أســــــباف الفشــــــل اإلســــــرائيلي فــــــي مواجهاتــــــه الســــــابقة والتــــــي كــــــان  ،وقويــــــت بنيتــــــه
ــة ــة العســـــ رية ي ســـــيف القـــــدس ي ؟   خرهـــــا معركـــ ــذه ايلـــ ــباف الفشـــــل التـــــي قـــــادت هـــ إن أهـــــم أســـ
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الجبـــــارة والمجنونـــــة، مـــــن فشـــــل إلـــــى فشـــــل ومـــــن هزيمـــــة إلـــــى أخـــــرى ـــــــــــ هـــــذه األســـــباف تنطبـــــث 
 على أي ماسسة عس رية أخرى ــــــيم ن أن ُتختصر بما يأتي:

كـــــة أهـــــم مـــــا يأخـــــذه المقاتـــــل معـــــه إلـــــى ســـــاحة المعر  إنيقـــــال  :تحديـــــد األهـــــداف مـــــن العمليـــــات 
لـــــيس الســـــ ل وال العتـــــاد؛ ولنمـــــا اإلجابـــــة علـــــى ســـــاال لمـــــاذا أقاتـــــل؟ تشـــــ ل اإلجابـــــة علـــــى هـــــذا 
ــاء  ــم عنـــ ــى تجشـــ ــد علـــ ــل قبـــــل القائـــ ــدفع المقاتـــ ــذي يـــ ــم الـــ ــدافع المهـــ ــي والـــ ــز الرئيســـ الســـــاال المحفـــ
ــدف أو أهـــــــداف المعركـــــــة هـــــــي التـــــــي تحـــــــدد  ــال، وتحمـــــــل أهـــــــوال القتـــــــل والـــــــدمار، إن هـــــ القتـــــ

ــ ــوف مــ ــو مطلــ ــا هــ ــتواها ومــ ــهامســ ــوات لخوضــ ــنوف قــ ــدرات وصــ ــذه  ،ن قــ ــون هــ ــا يجــــب أن تكــ وهنــ
األهـــــداف محـــــددة مســـــبقًا، متناســـــبة مـــــع مـــــا يم ـــــن ومـــــا يســـــمح بـــــه ال ـــــرف الزمـــــاني والم ـــــاني 

وهنـــــا يبـــــرز الســـــاال ايتـــــي: هـــــل عنـــــدما  ،لـــــ  لتشـــــغيل مـــــا هـــــو مم ـــــن ممـــــا تملـــــ  مـــــن قـــــدرات 
بشــــ ل دقيــــث؟ إن المتــــابع  خــــر  العــــدو اإلســــرائيلي إلــــى هــــذه المعركــــة كــــان محــــددًا أهدافــــه منهــــا

يســـــــتطيع أن  قبـــــــل وأثنـــــــاء وبعـــــــد المعركـــــــة، والعســـــــ ريينلتصـــــــريحات قـــــــادة العـــــــدو السياســـــــيين 
يصــــل وب ــــل ســــهولة إلــــى نتيجــــة ماداهــــا أنهــــم لــــم ي ونــــوا محــــددين أهــــدافهم بشــــ ل دقيــــث مـــــن 
ـــ قتــــــل؟ تــــــدمير؟ إنهــــــاء ح ــــــم؟ إضــــــعاف ســــــيطرة؟ تثــــــوير الحاضــــــنة الشــــــعبية؟  هــــــذه المعركــــــة ـــــ

 ذا تفصيل قد يطول شرحه في هذه العجالة.وفي ه ــ

ــف النصــــر،  ــداف؛ تعريــ ــث األهــ ــور التــــي تســــاعد علــــى تحقيــ ــا أن مــــن األمــ ــر: كمــ ــف النصــ تعريــ
ــتم تحديــــد األهــــداف  ــا لــــم يــ ــًا للنصــــر، ومــ ــامينه يعــــد تعريفــ ــداف فــــي جــــزء مــــن مضــ فتحقيــــث األهــ

ــإن ال يـــــادة  ــرو  لهـــــا؛ فـــ ــة والخـــ ــرف أو المعركـــ ــرار الحـــ ــذ قـــ ــل أخـــ ــر قبـــ ــف النصـــ ــ رية وتعريـــ العســـ
والسياســــــية ســــــوف تــــــدخل فــــــي حلقــــــة مفرغــــــة مــــــن القتــــــال، ســــــتطول وتســــــتنزف القــــــدرات، وقــــــد 
يفضـــــي األمـــــر ـــــــ إطالـــــة المعركـــــة ـ إلـــــى تضـــــيع مـــــا يم ـــــن أن تكـــــون حققتـــــه مـــــن إنجـــــازات فـــــي 

ــدايتها وهنــــا أيضــــًا لــــم يــــتم تعريــــف النصــــر بشــــ ل دقيــــث وقابــــل لل يــــاس، فقــــادة العــــدو كــــان  ،بــ
قيـــــث األهـــــداف؛ قتـــــل أكبـــــر عـــــدد مـــــن المقـــــاومين ، قـــــادة وكـــــوادر ، أحـــــد تعـــــاريفهم للنصـــــر وتح

ــا  ــوف ؟ ومــ ــدد المطلــ ــو العــ ــا هــ ــى األرض ، فمــ ــة علــ ــال للترجمــ ــر لبــ ــدف غيــ ــذا الهــ ــل هــ ــن مثــ ولكــ
هــــــو المســــــتوى القــــــادة والكــــــوادر الــــــذين إن تــــــم قــــــتلهم، ي ــــــون النصــــــر قــــــد تحقــــــث والهــــــدف قــــــد 

 أنجز؟

ــً  ال ــدو فشـــ ــا فشـــــل العـــ ــاتي : كمـــ ــتخباري معلومـــ ــات فشـــــل اســـ ــال المعلومـــ ــه فـــــي مجـــ ــتهان بـــ  يســـ
واالســـــتخبارات، وهنـــــا قـــــد ال ي ـــــون الفشـــــل حاصـــــل فـــــي عمليـــــة الجمـــــع والتحليـــــل؛ فالعـــــدو لديـــــه 



 

265 

 

نــــه مــــن جمـــع كــــم هائــــل مــــن المعلومــــات والمعطيــــات عــــن  مـــن القــــدرات البشــــرية والتقنيــــة مــــا يم  
ال شـــــــ  المقاومـــــــة، فوســـــــائطه الجويـــــــة التـــــــي تجمـــــــع المعلومـــــــات ال تغـــــــادر ســـــــماء القطـــــــاع ، و 

أيضــــًا أن لديــــه شــــب ة مــــن العمــــ ء والمصــــادر البشــــرية ال يســــتهان بهــــا، فالفشــــل هنــــا لــــيس فــــي 
الجمــــــع؛ ولنمــــــا فـــــــي التحليــــــل واالســـــــتنتا  الــــــذي يوصـــــــل إلــــــى معرفـــــــة نوايــــــا العـــــــدو ــــــــــــ إقـــــــراء 

فالهــــــدف مــــــن كامــــــل العمليــــــة االســــــتخبارية فــــــي شــــــقها المعلومــــــاتي هــــــو: معرفــــــة   المقاومــــــة ــــــــــــ
ــ ــا العــ ــيين نوايــ ــد فضــــحت تصــــريحات قادتــــه السياســ ــدو فــــي هــــذه المهمــــة، وقــ ــا أخفــــث العــ دو، وهنــ

والعســــــ ريين أثنــــــاء المعركـــــــة وبعهــــــدها هــــــذا القصـــــــور والعجــــــز المعلومــــــاتي، لقـــــــد ذكرنــــــا هـــــــذا 
ــالوا  يمــــا  2006العجــــز بمــــا قيــــل بعــــد حــــرف تمــــوز  أثنــــاء تح يقــــات لجنــــة فينــــو غــــراد عنــــدما قــ
 ولكن لم نعثر على األشجار ي   يخص المعلومات أننا يوجدنا الغابة 

ــاري  ــا ي مـــــن الفـــ ــتعد للـــــذهاف بالشـــــوط إلـــــى  خـــــره: وهنـــ ــال ومســـ ــديها إرادة قتـــ ــة لـــ ــة مقاومـــ مواجهـــ
المهـــــم والرئيســـــي ، فقـــــوة العـــــدو ليســـــت فـــــي ذاتـــــه ـــــــ ولن كـــــان يملـــــ  مـــــن أســـــباف القـــــوة الشـــــيء 

معاركـــــه وحروبـــــه؛ المحتـــــرم ـــــــ ولكـــــن فـــــي ضـــــعف أعدائـــــه ومـــــن يواجهونـــــه، وأيضـــــًا ومـــــن وحـــــي 
ــاء الحــــــرف كانــــــت لــــــدهم  ففــــــي خ صــــــات لجنــــــة تحقيــــــث فينــــــو غــــــراد قالــــــت اللجنــــــة: أنهــــــم أثنــــ
ــًا وفــــــي عمليــــــات  ــيطرة وفــــــي إدارة المعركــــــة تعبويـــ ــتراتيجية وفــــــي ال يــــــادة والســـ ــاكل فــــــي االســـ مشـــ
اإلمـــــــداد ، لكـــــــن ال فـــــــت أن اللجنـــــــة أضـــــــافت أن هـــــــذه المشـــــــاكل كانـــــــت موجـــــــودة فـــــــي كــــــــل 

ــذ  ــاركهم منـــــ ــروبهم ومعـــــ ــان  1948 حـــــ ــال لبنـــــ ــى اجتيـــــ ــروا هنـــــــاك ،  1982حتـــــ ، فكيـــــــف انتصـــــ
ــم فــــي تمــــوز  ــم أنهــ ــواههم هــ ــن أفــ ــي  مــ ــة بشــــ ل بســ ــا ؟ فكانــــت اإلجابــ ــوا هنــ ــوا  2006وهزمــ واجهــ

أنــــاس لــــديهم إرادة قتــــال، ومســــتعدون لــــدفع أكــــ ف المعركــــة والــــذهاف بهــــا حتــــى نهاتيهــــا، لــــذل  
 2008عــــــاركهم فــــــي غــــــزة، منــــــذ هزمــــــوا، وهــــــم لــــــذل  أيضــــــًا لــــــم يحققــــــوا أهــــــدافهم فــــــي جميــــــع م

، وهنـــــا ي مـــــن الفـــــاري، فمـــــن يملـــــ  إرادة القتـــــال ومســـــتعدت لتحمـــــل 2021وحتـــــى يســـــيف القـــــدسي 
 أك فها؛ سينتصر فيها ال محالة.

الخشـــــية مـــــن الخســـــائر البشـــــرية: ومـــــن أســـــباف فشـــــلهم فـــــي ي ســـــيف القـــــدس ي ؛ خشـــــية ال يـــــادة 
وع الخســـــائر وتحمـــــل األضـــــرار ، السياســـــية والعســـــ رية ومـــــن خلفهـــــا مـــــن بيئـــــة داخليـــــة مـــــن وقـــــ

والمفارقـــــة هنـــــا أن الخشـــــية علـــــى الجنـــــود ولـــــيس علـــــى المـــــدنيين فحســـــب ، فـــــإن كانـــــت الخشـــــية 
علــــــى المــــــدنيين مبــــــررة ؛ فــــــإن الخشــــــية الزائــــــدة عــــــن الحــــــد فــــــي تحمــــــل الخســــــائر فــــــي الجنــــــود 
والمعــــــدات ، ســــــتكبل القــــــادة و تخصــــــي( قــــــدراتهم ، فالجنــــــدي طبيعــــــة عملــــــه ومهمتــــــه والواجــــــب 
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ــذ  ــن الـــ ــادة عـــ ــإن خيـــــف عليـــــه زيـــ ــة القتـــــل أو الجـــــرل واألســـــر ، فـــ ي خـــــر  لـــــه ، يتضـــــمن إم انيـــ
ــ رية  ــة العســـــ ــدة الماسســـــ ــا فائـــــ ــل ، ومـــــ ــدي مقاتـــــ ــه كجنـــــ ــد ليمتـــــ ــوف فقـــــ ــي والمطلـــــ ــد المنطقـــــ الحـــــ
ــدراتها البشــــــرية  ــف علــــــى قـــ ــداف إن خيـــ ــاز دفـــــاع عــــــن الـــــب د واألوطـــــان والمصــــــالح واألهـــ كجهـــ

 لها عند الحاجة ؟والمادية إلى الحد الذي يمنعها من تشغي

ــ لة ومعضــــــلة ، فالجبهــــــة  ــًا كانــــــت هنــــــاك مشـــ ــة وهشاشــــــتها: وهنــــــا أيضـــ ــغ  الجبهــــــة الداخليـــ ضـــ
ــل ضــــــربات وال  ــوة التــــــي ال تتحمـــ ــتبقى بطنــــــه الرخـــ ــا زالــــــت وســـ ــدو كانــــــت ومـــ ــة عنــــــد العـــ الداخليـــ
ــة ، فــــــــ   مواطنيــــه (  ــار والحصــــار فــــي الم جــــ  مــــدة طويلــ ــت ضــــغ  النــ يم ــــن أن تعــــي  تحــ

ــاءوا وا ــى طــــين إنمــــا جــ ــاتهم إلــ ــإن تحولــــت حيــ ــه ، فــ ــدوا بــ ــمن  وعســــل  وعــ ــن ســ ــتوطنوا بحثــــًا عــ ســ
وبصــــــل ؛ فلــــــن يبقــــــوا ولــــــن يســــــتمروا ، وسيشــــــ لون علــــــى ال يــــــادة السياســــــة والعســــــ رية عــــــبًء 
يثقــــــل كــــــاهلهم ويقيــــــد منــــــاورتهم ويضــــــيث هــــــوام  حــــــركتهم عنــــــد كــــــل معركــــــة ، األمــــــر الــــــذي 

يهــــــا إلــــــى أداة ورافعــــــة تضــــــغ  بهــــــا فطنــــــت لــــــه المقاومــــــة ، فحولــــــت هــــــذه الجبهــــــة والضــــــغ  عل
 على صاحب القرار ، لتعلو صرخته قبل صرخة المقاومة .

ــدادها أو  ــا تعـــ ــا لـــــو أردنـــ ــه مـــــن الشـــــواهد مـــ ــذا األمـــــر لـــ ــادي: هـــ  يـــــاف االنســـــجام والتماســـــ  ال يـــ
ــراً  ــرًا كثيــــ ــلنا حبــــ ــاءها، ألســــ ــة انتخابــــــات  ،إحصــــ ــدخول فــــــي جولــــ ــ  الــــ ألــــــيس الكيــــــان علــــــى وشــــ

عــــن قــــرار الحــــرف ال يثــــث  المســــاولينة؟ ألــــيس قادتــــه السياســــيين خامســــة خــــ ل األيــــام القادمــــ
نتس مـــع نــــتن يـــاهو لــــوال ابعضـــهم بـــبع ؟ هــــل كـــان متصـــور أن يجتمــــع وزيـــر الـــدفاع بنــــي غـــ

الحــــــرف؟ أوال يســــــن  بعضــــــهم لــــــبع  ســــــ اكين الطعــــــن والتجــــــريح مــــــن قبــــــل أن تضــــــع الحــــــرف 
أك فهــــا وهــــي تعتقــــد أنهــــا  أوزارهــــا؟ فكيــــف ل يــــادة سياســــية بهــــذا الوصــــف أن تقــــود حربــــًا تتحمــــل

ســــــتكون محــــــل مســــــائلة لجــــــان التحقيــــــث وهجــــــوم المعارضــــــة عليهــــــا حــــــال توقــــــف دوي المــــــدافع 
وأزيــــــز الرصــــــا ؟ لقــــــد قالــــــت ليــــــادة الجــــــي : أنــــــه ال يم ــــــن تحقيــــــث أهــــــداف أي عمــــــل ضــــــد 
ــه عــــدم  ــا؟ إنــ ــال بيــــنهم وبينهــ ــا وحــ ــنعهم منهــ ــا الــــذي مــ ــة، فمــ ــزة دون منــــاورة بريــ ــي غــ ــة فــ المقاومــ

 النسجام ووحدة الحال بين ليادة هذه المعركة وأصحاف القرار فيها.التماس  وا

االشــــــتباك علــــــى أكثــــــر مــــــن   جبهــــــة ( قتــــــال: فكمــــــا أن الجبهــــــة الداخليــــــة هــــــي الــــــبطن الرخــــــوة 
للعــــدو ؛ فــــإن نقطــــة ضــــعفه غيــــر ال بالــــة للجبــــران أو التغطيــــة والســــتر ؛ تكمــــن فــــي عــــدم قدرتــــه 

عــــدو حــــدي  قادتــــه العســــ ريين أنهــــم ُيعــــدون علــــى خــــوض معــــارك علــــى أكثــــر مــــن جبهــــة ، وال ي
جنـــــودهم للقتـــــال علـــــى جبهتـــــين ونصـــــف ـــــــــــ خـــــار  الحـــــدود وحفـــــ  األمـــــن الجـــــاري ـــــــــــ ال يعـــــدو 
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حـــــديثهم هـــــذا أن ي ـــــون ضـــــربًا مـــــن ضـــــروف رفـــــع المعنويـــــات الـــــذي تكذبـــــه الوقـــــائع والشـــــواهد ، 
ــ ــذا العـــ ــه هـــ ــي وجـــ ــت فـــ ــد ُفتحـــ ــدس ي، فقـــ ــيف القـــ ــة يســـ ــا معركـــ ــان  خرهـــ ــي كـــ ــات ( والتـــ دو   جبهـــ

ثـــــ ث؛ غـــــزة والضـــــفة الغربيـــــة ومنـــــاطث الثمانيـــــة واألربعـــــين، فـــــي ســـــابقة لـــــم تخطـــــر علـــــى بـــــال 
ــد  ــرد ألحـ ــم تـ ــة التـــي  ولـ ــى الدرجـ ــه إلـ ــغطت عليـ ــه وضـ ــبقًا ، فأرب تـ ــا مسـ ــ  لهـ ــم يخطـ ــال ولـ ــي خيـ فـ

دفعـــــت الجنـــــرال عمـــــوس يـــــدلين للقـــــول: إن مـــــا يحـــــدث فـــــي منـــــاطث الثمانيـــــة واألربعـــــين أخطـــــر 
  وكانــــــت أيــــــديهم علــــــى قلــــــوبهم مــــــن أن تنفجــــــر الضــــــفة الغربيــــــة المترعــــــة  مــــــن صــــــواري  غــــــزة
تشــــغيل الجبهــــات الث ثــــة الداخليــــة وخطورتهــــا علــــى العــــدو ـــــــــــ  وهــــذا أمــــر ،بالســــ ل فــــي وجههــــم

يجـــــــب أن ي ـــــــون مـــــــن أهـــــــم الخ صـــــــات لـــــــدى قـــــــادة المقاومـــــــة التـــــــي يجـــــــب أن يبنـــــــى عليهـــــــا 
الجبهــــات مســــتقبً  بشــــ ل منســــث معــــروف األهــــداف متنــــاغم مســــتقبً  مــــن أجــــل أن تعمــــل هــــذه 

 الحركة محدد المراحل مهيئة له األدوات والقدرات ووسائل ال يادة والسيطرة.

المعارضــــــة الخارجيــــــة للصــــــلف والعــــــدوان اإلســــــرائيلي : وهنــــــا يم ــــــن إضــــــافة هــــــذه   الجبهــــــة ( 
ــد شـــــ لت المواكبـــــة الخارجيـــــة ؛ ال ــات الـــــث ث الســـــابقة ، فقـــ ــا واإلســـــ مية إلـــــى الجبهـــ عربيـــــة منهـــ

ــًا ومـــــا خـــــر  فـــــي عشـــــرات العواصـــــم مـــــن طنجـــــة إلـــــى جاكرتهـــــا ومـــــن كنـــــدا إلـــــى  والدوليـــــة أيضـــ
ــد للمقاومـــــة وغـــــزة  ــداه ســـــ ان تلـــــ  الـــــدول مـــــن تعـــــاطف وتأييـــ ــاهرات ، ومـــــا أبـــ اســـــتراليا مـــــن م ـــ
ــم  ــا لـــ ــه ؛ إال أننـــ ــوقعين حدوثـــ ــدو متـــ ــا والعـــ ــدو ؛ إن كنـــ ــى العـــ ــم علـــ ــغ   مهـــ ــل ضـــ والقـــــدس ، عامـــ

ــن نتو  ــذه أحــــــد نكــــ ــون هــــ ــب أن تكــــ ــًا يجــــ ــا أيضــــ ــان عليــــــه ، وهنــــ ــذي كــــ ــاره الــــ ــه وانتشــــ ــع حجمــــ قــــ
الخ صـــــات المهمـــــة لـــــدى ليـــــادة المقاومـــــة التـــــي يجـــــب العمـــــل عليهـــــا ووضـــــع الخطـــــ  والـــــرؤى 
لكيليـــــــة االســـــــتفادة منهـــــــا فـــــــي المعركـــــــة القادمـــــــة ، التـــــــي ولن طـــــــال زمنهـــــــا إال أنهـــــــا قادمـــــــة ال 

 محالة .

: نخــــتم بمــــا يحــــر  عليــــه العــــدو فــــي جميــــع حروبــــه ،  خســــارة حــــرف الصــــورة وســــردية الصــــراع
أال وهــــو حــــرف الصــــورة ومعركــــة القصــــة والســــردية المطلــــوف أن تصــــل إلــــى الخــــار  ، فالعــــدو 
ــنتها المجتمعيــــة ؛  ــة وحاضــ ــول المقاومــ ــى الحــــاي الضــــرر والخســــائر بأصــ ــدر مــــا يحــــر  علــ بقــ

ــار  ــتقدم للقـــ ــي ســـ ــة التـــ ــار  والقصـــ ــتخر  للخـــ ــي ســـ ــورة التـــ ــه حـــــريص علـــــى الصـــ ــذه فإنـــ ــول هـــ ن حـــ
المعركــــة ؛ أســــبابًا وأهـــــداف ، وهنــــا نــــزعم أن العـــــدو خســــر هــــذه المعركـــــة ، فلــــم يعــــد الصـــــاحب 
الحصــــري لحقــــوي الطبــــع والنشــــر ، فقــــد مثــــل كــــل حامــــل هــــاتف ذكــــي مراســــً  ميــــدانيًا فــــي هــــذه 
ــة العــــــــدو ويــــــــنق  غــــــــزل قصــــــــته وســــــــرديته ، يفضــــــــحه بالصــــــــوت  المعركــــــــة ، يــــــــدح  روايــــــ
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لــــى اخفائــــه مــــن جــــرائم وقتــــل وتــــدمير فــــي جبهــــة المقاومــــة ، والصــــورة ، وي شــــف مــــا يحــــر  ع
ــي  ــات فــ ــل للمعنويــ ــي  وقتــ ــفها ونشــــرها عامــــل تثبــ ــائر يشــــ ل كشــ ــفوفه مــــن خســ ــع فــــي صــ ــا يقــ ومــ

 جبهته الداخلية هو في أشد الحاجة لها .

ــا مــــن أهــــم مــــا أدى إلــــى فشــــل العــــدو فــــي معركــــة ي ســــيف  كانــــت هــــذه عشــــرة أســــباف نعتقــــد أنهــ
ــدس ي، مـــــن المم ـــــن أن ــتخ   التجــــــارف  القـــ ــر الســـ ــادة ن ـــ ــدقيث ولعـــ ــ  وتـــ ــدة بحـــ ــون قاعـــ تكـــ

ــى أ ــة، علـ ــاري  المقاومـ ــي تـ ــد فـ فر الخالـ ــ  ــذا السـ ــن هـ ــر مـ ــث، ال  والعبـ ــا تحقـ ــز ومـ ــا أنجـ ــى مـ ــركن إلـ  نـ
ــال النصــــر وال يفرحــــون؛ ــا جلــــب  فالقــــادة المنتصــــرون يب ــــون فــــي ليــ ــذلً    مــــن بــــاف، وألن مــ تــ

النكشــــــاف أمــــــره  فــــــي المعركــــــة القادمــــــة؛لهــــــم النصــــــر فــــــي هــــــذه لمعركــــــة ال يم ــــــن اســــــتخدامه 
 وانفضال سره، والعاقل ال ينم لعدوه ولو كان نملة.

 . ، وهيئة األركان لها دور في ذلكيتصورون أكبر مما نجازات حماس إو لقد خسرنا، 

ــة/  ــوات الجويـ ــي القـ ــابق فـ ــر سـ ــؤول كبيـ ــو مسـ ــون هـ ــاط( أغمـ ــد )احتيـ ــون/ العميـ ــاف أغمـ أسـ
 هآرتس

ــ  فــــــي  ــة ن ــــــر العمليــــــات التكتي يــــــة، فــــــإن عمليــــــات الجــــــي  لــــــيس هنــــــاك شــــ ــه مــــــن وجهــــ أنــــ
ــرائيلي  ،بشــــــ ل عــــــام والقــــــوات الجويــــــة بشــــــ ل خــــــا  كانــــــت ناجحــــــة وذات مســــــتوى عــــــال   اإلســـ

 ولم ي ن هناك أي فشل عملياتي تقريًبا، وتكبدت قواتنا يفق ي خسارة جندي واحد.

ــة النهائيــــــة الكئيبـــــة ال يم ــــــن تجنبهـــــا ــن النتيجـــ ــ   ،لكـــ ــم أن إنجــــــازات  ال حاجــــــة لبحـــ معمــــــث لفهـــ
 حماس أع م مما نتخيله.

ــز  ــ ل عـــــام إلـــــى مركـــ ــطينية بشـــ ــ لة الفلســـ ــو ، والمشـــ ــه الخصـــ ــزة علـــــى وجـــ ــ لة غـــ ــادت مشـــ عـــ
المســــــرل، بعــــــد أن أقنعنــــــا أنفســــــنا وبعــــــ  دول العــــــالم أن هــــــذه المشــــــ لة  خــــــذة فــــــي الت شــــــي، 

ــ ــى أنهــــا عامــــل رئيســ ــى حمــــاس اين علــ ــرة ل هتمــــامي. ُين ــــر إلــ ــا يغيــــر مثيــ ي فــــي أوســــاط وأنهــ
ا، وفــــــي عيــــــون دول الشــــــري األوســــــ  جعلنــــــاه ، الشــــــعب الفلســــــطيني فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة أيضــــــً

 في القدس. -العامل المهيمن في النزاعات في المناطث، وقبل كل شيء 

ــدة ــة رائــــ ــل م انــــ ــاس تحتــــ ــا حمــــ ــرائيل، رأينــــ ــل إســــ ــى داخــــ ــي أم  ،حتــــ ــة فــــ ــازة الجماهيريــــ ــي الجنــــ فــــ
 الف هي أع م حماس.الفحم، كانت األع م التي حملها اي
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ــومي ــا القـــ ــث األمـــــر بأمننـــ ــدما يتعلـــ ــأ عنـــ ــاف خطـــ ــدم ارتكـــ ــي  ،مـــــن المستحســـــن عـــ يحـــــدث ذلـــــ  فـــ
ــأ أربــــع مــــرات هــــو بالفعــــل عــــدم مســــاولية وطنيــــة تــــم  ،بعــــ  األحيــــان، لكــــن تكــــرار نفــــس الخطــ

ــة، تســـــتمر فـــــي التكثيـــــف مـــــن معركـــــة إلـــــى  ــا فقـــــ . مـــــن الناحيـــــة العمليـــ ردع حمـــــاس فـــــي أعيننـــ
 د قوة يالجي  اإلسرائيليي.أخرى، وتعلم حدو 

 ،األبـــــــرا  الشـــــــاهقة الفارغـــــــة التـــــــي دمرهـــــــا الجـــــــو لـــــــم تـــــــردع أو تخـــــــف أي قائـــــــد فـــــــي التن ـــــــيم
ــزة  ــ  الوقـــــت مناســـــب لغـــ ــي ذلـــ ــي بيـــــروت فـــ ــاحية فـــ ــى الضـــ ــان ينطبـــــث علـــ ــا كـــ ــأن مـــ ــاد بـــ االعتقـــ
ــا نحــــــن المهــــــاجمون والضــــــحية بينمــــــا فــــــي  ــوم، هــــــو خطــــــأ فــــــي اإلدراك. التصــــــريحات بأننــــ اليــــ

ــالم. الخلليــــة تبــــد  و المبــــاني شــــاهقة االرتفــــاع منهــــارة، ال تقنــــع أي زعــــيم أو حتــــى متفــــر  فــــي العــ
إنـــــه يعطـــــي الوقـــــود فـــــي أيـــــدي المتطـــــرفين غيـــــر المســـــاولين بيننـــــا، وفـــــي النهايـــــة يشـــــعل الوقـــــود 

 نفسه ويحرقنا.

ثقـــــل المهمــــة، وتخــــدم أولئـــــ  الــــذين يعتقــــدون خطـــــًأ  F-15تشــــرل صــــور طيارينـــــا علــــى طــــائرة 
ــال غ ــي القتـــ ــه فـــ اأنـــ ــً ــوي دائمـــ ــوز القـــ ــاف ، يفـــ ــر المتكـــ ــام  ،يـــ ــا أمـــ ــوة هجومنـــ ــاهي بقـــ ــن التبـــ ــداًل مـــ بـــ

ــة. يجـــــب أن نـــــرى كيـــــف  ــا الدفاعيـــ ــر بقوتنـــ ــان ينبغـــــي أن نفخـــ ــة، كـــ ــائرات الورليـــ البالونـــــات والطـــ
صــــــارو  مــــــن امتصــــــا  الحــــــد األدنــــــى مــــــن الضــــــرر، وكيــــــف نســــــتثمر  4500نــــــتم ن أمــــــام 

ــا ــة أمـــــ ــوة الهجوميـــــ ــد القـــــ ــة األركـــــــان التـــــــي تمجـــــ ــة. إن هيئـــــ ــة الداخليـــــ ــة الجبهـــــ م ونســـــــتثمر لتقويـــــ
المســــــتوى السياســــــي والشــــــعب، تســــــاعد المســــــتوى السياســــــي علــــــى االســــــتمرار فــــــي الخطــــــأ فــــــي 

دون أن تبـــــدأ فـــــي فهـــــم مســـــاوليتها فـــــي تعزيـــــز المـــــدنيين  ،الـــــوهم بأننـــــا سننتصـــــر بهـــــذه الطريقـــــة
 في غ ف غزة والجنوف.

ــا  ــا علــــى أنهــ ــا لنــ ــاولون بيعهــ ــذه  ولن كانــــت صــــغيرة( خســــائر يحــ إن مــــا حــــدث لــــيس تعــــاداًل، فهــ
تجعلنــــــا نتجاهـــــــل هــــــذه اإلخفاقـــــــات الصــــــغيرة، وال نســـــــتخلص  -ازات، واألســـــــوأ مــــــن ذلـــــــ  إنجــــــ

 .النتائ  الواضحة، مما يعرضنا لخطر هزيمة كبرى في حرف متعددة الساحات 

  

سيكونون قادرين على االستفادة من ذلك  هل ففي قلب المسرح.. الفلسطينيون 
 سياسياً 

 رتسهـآ-جاكي خوري  
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ا اســــتمر أكثــــر مــــن أربــــع ســــنوات  بعــــده  ،قطعـــت م المــــة هاتليــــة مــــن بايــــدن إلــــى عبــــاس انقطاعـــً
مــــــن المتوقــــــع أن يــــــزور وزيــــــرا خارجيــــــة  ،بــــــدأ عبــــــاس اســــــت بال الم المــــــات مــــــن القــــــادة العــــــرف 

الواليــــــات المتحــــــدة وبريطانيــــــا رام هللا هــــــذا األســــــبوع، فهــــــل ســــــيحقث القــــــادة الفلســــــطينيون أهــــــدافا 
 اقتصادية وسياسية، أم سيختفي كل شيء الى الجولة القادمة من القتال؟

ــي رام هللا ــة فــ ــي المقاطعــ ــزن فــ ــن الحــ ــو مــ ــاد جــ ــهر ســ ــل شــ ــى قبــ ــطين ،حتــ ــلطة الفلســ ية رئــــيس الســ
محمــــــود عبــــــاس ومستشــــــاروه المقربــــــون كــــــانوا منشــــــغلين بشــــــ ل أساســــــي فــــــي صــــــد االنتقــــــادات 
علـــــى خلليـــــة القـــــرار الـــــذي اتخـــــذه بتأجيـــــل االنتخابـــــات البرلمانيـــــة، وكـــــان الجمهـــــور الفلســـــطيني 

 يشعر بالتفاؤل قبل اتخاذ القرار بشأن تأجيل االنتخابات.

ــ ــو التــ ــادي علــــى النحــ ــواطن الفلســــطيني العــ ــع المــ ــلة عــــن كــــان وضــ ــلطة فلســــطينية منفصــ الي: ســ
ليــــــادة متحجــــــرة  ،الواقــــــع، ي ــــــون همهــــــا األساســــــي حمايــــــة المصــــــالح الضــــــيقة لكبــــــار مســــــاوليها

ــادرة أو اســـــتراتيجية سياســـــية وسياســـــية يم ـــــن أن تـــــاثر علـــــى  ،بعيـــــدة كـــــل البعـــــد عـــــن ليـــــادة مبـــ
ــدا ــطيني الـــ ــام الفلســـ ــتمرار االنقســـ ــدولي؛ اســـ ــع الـــ ــدى المجتمـــ ــية أو تتحـــ ــدة السياســـ ــين األجنـــ خلي بـــ

ــم ي ــــن ذلــــ   ــفة الغربيــــة وغــــزة؛ ولذا لــ ــادة تضــــرف كــــل مــــن الضــ ــا حــ ــة كورونــ فــــتح وحمــــاس؛ أزمــ
ــاً  ــود  ،كا يـــ ــتبعدون وجـــ ــرائيلي ال يســـ ــي اإلســـ ــور العربـــ ــن الجمهـــ ــيين مـــ ــادة السياســـ ــإن بعـــــ  القـــ فـــ

 صلة ببنيامين نتنياهو.

ن االحتجـــــا  األســـــبوعي حـــــول المنـــــازل التـــــي ســـــيتم إخ ؤهـــــا فـــــي الشـــــي  جـــــرال فشـــــل حتـــــى اي
لكـــــن حـــــدث الـــــدر  عنـــــد بـــــاف العـــــامود رفـــــع بالفعـــــل مســـــتوى االحتجـــــا   ،فـــــي حشـــــد الجمـــــاهير

فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة وقطــــــاع غــــــزة. مــــــع انــــــزالي االحتجــــــا  إلــــــى المســــــجد األقصــــــى وانتشــــــرت 
ــاالة وتكشــــــفت األمــــــور  ــلين، انــــــدلعت ال مبــــ ــار علــــــى المصــــ ــور الشــــــرطة وهــــــي تطلــــــث النــــ صــــ

ــا أحــــد  ــم يتوقعهــ ــرعة لــ ــام كــــ ،بســ ــون أيــ ــي غضــ ــور الفلســــطيني فــ ــرائيلي والجمهــ ــور اإلســ ان الجمهــ
قــــد دخلــــوا بالفعــــل فــــي معركــــة عنــــدما هاجمــــت إســــرائيل قطــــاع غــــزة بعشــــرات الطــــائرات المقاتلــــة 

ــال فـــــي غـــــزة انزلـــــت  ،والصـــــواري  التـــــي وصـــــلت حتـــــى تـــــل أبيـــــب  صـــــور الـــــدمار وجثـــــ  األطفـــ
بـــــين اليهـــــود حشـــــوًدا إلـــــى الشـــــوارع، وأصـــــبحت المـــــدن المختلطـــــة فـــــي إســـــرائيل بـــــار اشـــــتباكات 

ا علـــــــى  والعـــــــرف، وجـــــــرت مســـــــيرات وتجمعـــــــات عربيـــــــة فـــــــي إســـــــرائيل والضـــــــفة الغربيـــــــة وأيضـــــــً
وألول مــــــرة يمــــــارس الحــــــزف الــــــديمقراطي ضــــــغوطا علنيــــــة علــــــى  ،الحــــــدود مــــــع لبنــــــان و األردن
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الــــــرئيس األمري ــــــي للتــــــدخل لوقــــــف االقتتــــــال. وقــــــد تســــــربت هــــــذه اإلشــــــارات إلــــــى قطــــــاع غــــــزة 
 الناصرة وسخنين واللد ويافا. والضفة الغربية، وكذل  إلى

 ،علـــــــى ع ــــــــس المواجهــــــــات الســــــــابقة لـــــــدى الجمهــــــــور الفلســــــــطيني، ازداد الشــــــــعور بالتضــــــــامن
ــم  ــا مصـــــر وقطـــــر واألمـــ ــالم واالتصـــــاالت التـــــي قادتهـــ ــاء العـــ ــع أنحـــ وعـــــززت اإلدانـــــات مـــــن جميـــ

ة اســــتراتيجيا بــــإط ي النــــار حتــــى اللح ــــة األخيــــر  المتحــــدة هــــذا الشــــعور، واتخــــذت حمــــاس قــــراراً 
ــاتفي  ،رغــــم الــــدمار ورغــــم القتــــل ــاوية، فقــــد قطــــع اتصــــال هــ وكانــــت الم اســــب اإلســــتراتيجية متســ

ا اســــتمر أكثــــر مــــن أربــــع ســــنوات، وبعــــدها بــــدأ اســــت بال  مــــن الــــرئيس بايــــدن مــــع عبــــاس انقطاعــــً
 الم المات الهاتلية من الزعماء العرف.

ــادة  ــين القــ ــن بــ ــعودية مــ ــ  األردن وملــــ  الســ ــيس مصــــر وملــ ــان رئــ ــن موقــــف وكــ ــذين عبــــروا عــ الــ
وقــــــــال  ،وأبــــــــدت الكويــــــــت وقطــــــــر اســــــــتعدادهما للمســــــــاعدة ،علنــــــــي ضــــــــد العــــــــدوان اإلســــــــرائيلي

ووصـــــل وزيـــــر الخارجيـــــة  ،مســـــاول فلســـــطيني كبيـــــر لصـــــحيفة يهـــــ رتسي: يفجـــــأة حشـــــد الجميـــــعي
المصــــري ســــامح شــــ ري إلـــــى رام هللا إلجــــراء محادثــــات مــــع عبـــــاس  يمــــا تنقــــل الوفــــد األمنـــــي 

وبعــــــد شــــــ ري  يصــــــل  ،رالنــــــا إطــــــ ي وقــــــف لتثبيــــــت  وغــــــزة هللا ورام أبيــــــب  تــــــل بــــــين المصــــــري 
وزيــــــــر الخارجيــــــــة األمري ــــــــي أنتــــــــوني بليــــــــنكن إلــــــــى رام هللا ويــــــــوم الخمــــــــيس وزيــــــــر الخارجيــــــــة 

قبــــــل شــــــهر لــــــم يتوقــــــع أحــــــد فــــــي رام هللا زيــــــارات سياســــــية مــــــن هــــــذا  ،البريطـــــاني دومينيــــــ  راف 
 النوع.

علــــى إعــــادة تأهيــــل قطــــاع غــــزة ولنتــــا   ليــــة تســــمح  فــــي الوقــــت الحــــالي، تتركــــز مع ــــم الجهــــود 
ــزة ــي غـــ ــر فـــ ــدم كبيـــ ــوط  قـــ ــا مـــ ــون لهـــ ــأن ي ـــ ــطينية بـــ ــلطة الفلســـ ــادة  ،للســـ ــزة وليـــ ــي غـــ ــاس فـــ حمـــ

لقـــــد قـــــادوا الحملـــــة ولـــــن يســـــمحوا  -المن مـــــة فـــــي الخـــــار  يقـــــرؤون الخريطـــــة ولـــــديهم تحف ـــــات 
ازن والـــــدفع باتجـــــاه والجهـــــد اين هـــــو إيجـــــاد التـــــو  ،لعبـــــاس والســـــلطة الفلســـــطينية بقطـــــع الكوبـــــون 

ــة ــة داعمــــ ــواء دوليــــ ــل أجــــ ــي ظــــ ــي فــــ ــزة  ،تحــــــرك سياســــ ــي غــــ ــر فــــ ــطيني كبيــــ ــاول فلســــ ــال مســــ وقــــ
ــ رتسي إن ي ــحيفة يهـــ ــاً  لصـــ ــه عمليـــ ــه، لكنـــ ــتمرار ح مـــ ــمان اســـ ــة لضـــ ــذه الحملـــ ــث هـــ ــاهو أطلـــ  نتنيـــ

لقـــــــد أعطـــــــى حمـــــــاس دفعـــــــة وفـــــــي نفـــــــس الوقـــــــت أعـــــــاد عبـــــــاس  ،وحـــــــد الجمهـــــــور الفلســـــــطينيي
وقــــال إنــــه يبقــــى أن نــــرى مــــا إذا كانــــت غــــزة ورام هللا  ،المســــرلوالقضــــية الفلســــطينية إلــــى مركــــز 

ــور  ــية للجمهــــ ــادية وسياســــ ــداف اقتصــــ ــاولية عــــــن تحقيــــــث أهــــ ــاعة والمســــ ــم الســــ ــتوعبان حجــــ ستســــ
 الفلسطيني في ك  الساحتين ، أو ما إذا كان كل شيء سُيحل في الجولة المقبلة.
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 لها ولماذا ُتستخدم؟الُمساعدات األمريكية "إلسرائيل": كم من األموال يتم تحوي

N12/ 

ــواري  ــرس االســ ــة يحــ ــ ل عمليــ ــدة خــ ــي الواليــــات المتحــ ــرائيلي فــ ــة يإلســ أغرقــــت االنتقــــادات الموجهــ
 الحزف الديمقراطي الذي دعا إلى فحص المساعدة المقدمة يإلسرائيلي

• دعـــــــــا الســـــــــناتور بيرنـــــــــي ســـــــــاندرز، المرشـــــــــح الرئاســـــــــي الســـــــــابث، إلـــــــــى يالفحـــــــــص الـــــــــدقيثي 
 األموالالستخدام 

ــارف  ــا يقـــــ ــرائيلي مـــــ ــع أن تتلقـــــــى يإســـــ ــادم، مـــــــن المتوقـــــ ــد القـــــ ــن  40• فـــــــي العقـــــ ــار دوالر مـــــ مليـــــ
 ما الذي تستخدم  يه؟ وكم حصلت ياسرائيلي في الماضي؟ -الواليات المتحدة 

وفــــي أي أهــــداف  -مــــا هــــو حجــــم األمــــوال التــــي تحصــــل عليهــــا إســــرائيل مــــن الواليــــات المتحــــدة 
مليـــــة يحـــــرس االســـــواري، التـــــي أثـــــارت انتقـــــادات كثيـــــرة إلســـــرائيل يـــــتم اســـــتثمارها؟ مـــــع انتهـــــاء ع

ــو  ــه الــــرئيس األمري ــــي جــ ــدة بشــــ ل خــــا ، يواجــ ــات المتحــ ــام، وفــــي الواليــ ــالم بشــــ ل عــ فــــي العــ
ــي ا للـــــــدعم األمري ـــــ ــً ــاًدا داخليـــــ ــدن اين انتقـــــ ــرائيل بايـــــ ــة علـــــــى  ،إلســـــ كانـــــــت األســـــــئلة المطروحـــــ

 المح  هي المساعدة األمري ية إلسرائيل.

ا للرئاســــة، مــــن بــــين أ مــــور أخــــرى، دعــــا الســــناتور بيرنــــي ســــاندرز، الــــذي كــــان مرشــــًحا ديمقراطيــــً
ــوال  ــدار األمــ ــا هــــو مقــ ــرائيلي. إذن مــ ــل يإســ ــن قبــ ــوال مــ ــتخدام األمــ ــة اســ ــث لكيليــ ــى فحــــص دقيــ إلــ

 التي تتلقاها يإسرائيلي وألي أغراض تستخدم؟

 ما هو حجم المساعدات األمريكية "إلسرائيل"؟

مليـــــــــار دوالر كمســـــــــاعدات.  3.8اليـــــــــات المتحـــــــــدة إســـــــــرائيل بــــــــــ ، زودت الو 2020فـــــــــي عـــــــــام 
 ،وقــــدمت المســــاعدة كجـــــزء مــــن التــــزام ســـــنوي طويــــل األجـــــل تــــم التعهــــد بـــــه خــــ ل إدارة أوبامـــــا

ا مخصصـــــــــة للمســـــــــاعدة  دمت العـــــــــام الماضـــــــــي تقريبـــــــــً وكانـــــــــت جميـــــــــع المســـــــــاعدات التـــــــــي قـــــــــُ
 العس رية، وفًقا لـ مركز أبحاث الكونجرس األمري ي.

ــة ــام  االتفاليـــ ــي عـــ ــا فـــ ــاراك أوبامـــ ــابث بـــ ــرئيس الســـ ــا الـــ ــي وقعهـــ ــلة، التـــ ــارية 2016ذات الصـــ ، ســـ
مليـــــار دوالر  38ممـــــا يعنـــــي أن يإســـــرائيلي ســـــتتلقى مـــــا مجموعـــــه حـــــوالي  - 2028حتـــــى عـــــام 

وتعـــــــد هـــــــذه زيـــــــادة مقارنـــــــة باالتفاليـــــــة التـــــــي وقعهـــــــا  ،مـــــــن المســـــــاعدات العســـــــ رية هـــــــذا العقـــــــد 
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ــو  ــور  دبليــ ــا، جــ ــبث أوبامــ ــذي ســ ــرئيس الــ ــو الــ ــاعدات بنحــ ــمنت مســ ــي تضــ ــن، والتــ ــو  االبــ  30بــ
 ملياًرا خ ل عقد من الزمان.

، قــــــــدمت الواليــــــــات المتحــــــــدة يإلســــــــرائيلي 2008و 1999فــــــــي العقــــــــد الماضــــــــي بــــــــين عــــــــامي 
ــيً  عــــن  ــد قلــ ــت مــــا يزيــ ــاعدات بلغــ ا منــــذ  20مســ ــً ــاعدة تقريبــ ــد تضــــاعفت المســ ــار دوالر. وقــ مليــ

ــا  ي،ســـــــتتلقى يإســـــــرائيل ،2028و 2019بـــــــين عـــــــامي  الحـــــــاليذلـــــــ  الحـــــــين، وفـــــــي العقـــــــد  كمـــــ
 مليار. 40ذكرنا ما يقرف من 

 كيف تستخدم "إسرائيل" األموال األمريكية؟

ــر  ــن أكثــــ ــد مــــ ــوير واحــــ ــى تطــــ ــرائيلي علــــ ــة يإســــ ــوال األمري يــــ ــاعدت األمــــ ــنين، ســــ ــر الســــ ــى مــــ علــــ
ــور أخــــــرى، اشــــــترت يإســــــرائيلي معــــــدات عســــــ رية  ــو  تقــــــدًما فــــــي العــــــالم. مــــــن بــــــين أمــــ الجيــــ

ــن الوال ــورة مــــ ــل متطــــ ــن طــــــراز  50يــــــات المتحــــــدة مثــــ ــت حــــــوالي F-35طــــــائرة مــــ ، والتــــــي كلفــــ
ا ، مليــــــون دوالر لكــــــل منهــــــا 100 ــً ــائرات  8وفــــــي العــــــام الماضــــــي، اشــــــترت يإســــــرائيلي أيضــــ طــــ

 للتزود بالوقود.

، تـــــم اســـــتخدام نصـــــف مليـــــار للـــــدفاع 2020مليـــــار تـــــم منحهـــــا يإلســـــرائيلي فـــــي عـــــام  3.8مـــــن 
ي ن ــــــــام ال بــــــــة الحديديــــــــة وأن مــــــــة اعتــــــــراض الصــــــــاروخي، بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــ  االســــــــتثمارات فــــــــ

ــام  ،الصـــــواري  األخـــــرى  ــذ عـــ ــه  2011منـــ ــا مجموعـــ ــدة مـــ ــتثمرت الواليـــــات المتحـــ ــار  1.6اســـ مليـــ
 دوالر في ن ام ال بة الحديدية.

باإلضــــــافة إلــــــى ذلــــــ ، أنفقــــــت يإســــــرائيلي الم يــــــين علــــــى التعــــــاون مــــــع الواليــــــات المتحــــــدة فــــــي 
 لتحديد األنفاي تحت األرض.تطوير التكنولوجيا العس رية، مثل ن ام 

 المساعدات إلسرائيل مقارنة بالدول األخرى 

منـــــــذ الحـــــــرف العالميـــــــة الثانيـــــــة، كانـــــــت يإســـــــرائيلي أكبـــــــر مســـــــتفيد ومـــــــرتب  بالمســـــــاعدات مـــــــن 
ــدة ــات المتحــــ ــام ، الواليــــ ــي عــــ ــة، 2019فــــ ــات كاملــــ ــه معلومــــ ــذي ُنشــــــرت عنــــ ــر الــــ ــام األخيــــ ، العــــ

ا لوكالـــــة التنميـــــة الدوليـــــة كانـــــت يإســـــرائيلي ثـــــاني أكبـــــر متلـــــث للمســـــاعدات  بعـــــد أفغانســـــتان، وفقـــــً
 األمري ية.

تــــم تخصـــــيص قـــــدر كبيــــر مـــــن األمـــــوال المحولــــة إلـــــى أفغانســـــتان للجهــــود العســـــ رية األمري يـــــة 
ــام  ــي عـ ــا فـ ــي لهـ ــزو األمري ـ ــذ الغـ ــرف منـ ــة حـ ــي حالـ ــت فـ ــي كانـ ــب د، التـ ــي الـ ــتقرار فـ ــث االسـ لتحقيـ
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ومــــــع مغــــــادرة الواليــــــات المتحــــــدة ألفغانســــــتان، مــــــن المتوقــــــع أن تــــــنخف  المســــــاعدات  ،2001
وهـــــذا ســـــيجعل مـــــن يإســـــرائيلي الدولـــــة  (مائـــــة مليـــــون  إلـــــى العديـــــد مـــــن الـــــدول  2021فـــــي عـــــام 

وتتلقـــــى مصـــــر  ،التـــــي تتلقـــــى أكبـــــر قـــــدر مـــــن المســـــاعدات فـــــي الشـــــري األوســـــ  بهـــــام  كبيـــــر
ــل إلــــى  ــاعدات تصــ ا مســ ــً ــ 1.5واألردن أيضــ ــام مليــ ــن عــ ــاًرا مــ ــا اعتبــ ــل منهمــ ــأتي 2019ار لكــ . يــ
 بعد ذل  العراي، بمساعدة حوالي مليار.

 سرائيل لفخ غزة؟ إهل استدرجت حماس 
ولـــم تـــتم إدانتهـــا  -تـــم تمكـــين حـــزب هللا وإيـــران وفجـــأة أصـــبحت حمـــاس أكثـــر شـــعبية مـــن أي وقـــت مضـــى 

 سرائيل.إ صاروخ على 4000حتى إلطالقها  

 بوست جيروزاليم –ترجمة الهدهد 

كانـــــت  ،ســـــرائيلقبـــــل شـــــهر مـــــن حـــــرف غـــــزة، كانـــــت األمـــــور تســـــير علـــــى مـــــا يـــــرام بالنســـــبة إل 
 ،موضـــــع حســـــد أثنـــــاء الوبـــــاء ســـــرائيلإاتفاليـــــات التطبيـــــع تســـــير بقـــــوة، وحملـــــة التطعـــــيم جعلـــــت 

يبـــدو أن اتفاليــــات الســــ م تبشــــر بعصــــر جديــــد فــــي الشـــري األوســــ  وكــــل مــــا هــــو مطلــــوف هــــو 
ــدة م ــة جديـــ ــت إدارة أمري يـــ ــة. حرصـــ ــتقرار المنطقـــ ــة اســـ ــة زعزعـــ ــن محاولـــ ــا مـــ ــران ووك ئهـــ ــع إيـــ نـــ

علــــى زيـــــادة دور الواليـــــات المتحــــدة حـــــول العـــــالم ودعــــم حقـــــوي اإلنســـــان. قــــد يعنـــــي ذلـــــ  عـــــدم 
 .2019-2018المزيد من السياسات الفوضوية، مثل تقلبات االنسحاف من سوريا في 

ــرة 22فــــي  ــد حــــرف غــــزة األخيــ ــايو، بعــ ــدم مــ ــن األقصــــى لعــ ــلطة الفلســــطينية مــ ــي الســ رد مفتــ ــُ ، طــ
ــاس ــة حمــ ــه لحركــ ــعبي ،دعمــ ــد الشــ ــن التأييــ ــة مــ ــت  ،كانــــت حمــــاس تركــــب موجــ ــا هزمــ ــة أنهــ  زاعمــ

واســـــتهدفت االحتجاجـــــات فـــــي العديـــــد مـــــن البلـــــدان اليهـــــود وتـــــم نشـــــر المقـــــاالت التـــــي  ،ســـــرائيلإ
قــــــادت الصــــــين الجهــــــود فــــــي األمــــــم  ،ســــــرائيل فــــــي الصــــــحف فــــــي جميــــــع أنحــــــاء العــــــالمإتنتقــــــد 

ــاد  ــدة النتقــــــ ــار إالمتحــــــ ــاء اليســــــ ــد مــــــــن أعضــــــ ــان العديــــــ ــدة، كــــــ ــي الواليــــــــات المتحــــــ ســــــــرائيل، وفــــــ
ســـــــرائيل يالفصـــــــل العنصـــــــريي ويـــــــدعون إالمتطـــــــرف فـــــــي الحـــــــزف الـــــــديمقراطي يطلقـــــــون علـــــــى 

ســــــــرائيل يتراجــــــــع بــــــــين المايــــــــدين الرئيســــــــيين، مثــــــــل إكــــــــان دعــــــــم  ،لوقــــــــف مبيعــــــــات األســــــــلحة
أصـــــبحت حمـــــاس أكثـــــر شـــــعبية مـــــن أي وقـــــت مضـــــى فجـــــأة ولـــــم تـــــتم  ،اإلنجيليـــــين األمـــــري يين

صـــــاروًخا ســـــق   60ســـــرائيليين، منهـــــا إصـــــارو  علـــــى مـــــدنيين  4000إدانتهـــــا حتـــــى إلط قهـــــا 
هنـــــاك حـــــدي  اين عـــــن تحـــــول فـــــي كيليـــــة تعامـــــل الـــــدول مـــــع  ،وبلـــــدات “اســـــرائيليةس فـــــي مـــــدن
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حمــــاس وحصــــلت علــــى مزيــــد مــــن الشــــرعية فــــي األســــابيع التــــي تلــــت الحــــرف أكثــــر ممــــا كانــــت 
 عليه في العقود السابقة.

كــــــان كبيــــــر الدبلوماســــــيين الباكســــــتانيين يتحــــــدث عــــــن  ،حــــــزف هللا وليــــــران قويتــــــا ولــــــم تردعهمــــــا
، وكانـــــت تركيـــــا إلـــــى جانـــــب إيـــــران، تقـــــود االتهـــــام لمعالبـــــة CNNمعـــــاداة الســـــامية علـــــى شـــــب ة 

ــار حمــــــــاسإ ــل الفلســــــــطينيون بانتصــــــ ــة، احتفــــــ ــفة الغربيــــــ ــا. فــــــــي الضــــــ كانــــــــت  ،ســــــــرائيل وعزلهــــــ
ــة إل ــات المعاديـــ ــن الجماعـــ ــا مـــ ــتس ووتـــــ  وغيرهـــ ــومن رايـــ ــل هيـــ ــات مثـــ ــرامجموعـــ ــدث ســـ ئيل تتحـــ

ــن  ــدةإعـــــ ــة الواحـــــ ــل الدولـــــ ــب بحـــــ ــريي وتطالـــــ ــل العنصـــــ ــن يالفصـــــ ــرائيل عـــــ ــطاء  ،ســـــ ــعر النشـــــ شـــــ
ــون إل ــد انقلـــــب المناهضـــ ــد قـــ ــأن المـــ ــرائيل بـــ ــى  ،ســـ ــاء علـــ ــن القضـــ ــة إيم ـــ ــا يدولـــ ــرائيل باعتبارهـــ ســـ

 استعمارية استيطانيةي وافقت إيران.

 كيف وصل األمر إلى هذا؟

ــرائيلس حمــــــاس إلــــــى حــــــد كبيــــــر معزولــــــة ومتحجــــــرة فــــــي غــــــزة منــــــذ حــــــرف  . 2014أبقــــــت “اســــ
ــدقاء.  ــن األصـــ ــل مـــ ــوى القليـــ ــديها ســـ ــن لـــ ــم ي ـــ ــدادات، ولـــ ــن اإلمـــ ــر مـــ ــن الكثيـــ ــر عـــ ــت مصـــ قطعـــ

مـــــن خـــــ ل  2020و 2019وحاولـــــت توســـــيع هـــــذا الـــــدعم المتضـــــائل فـــــي الخـــــار  فـــــي عـــــامي 
ســـــرائيل يبـــــدو أن الع قـــــات الجديـــــدة إلزيـــــارات إلـــــى تركيـــــا وماليزيـــــا وقطـــــر وليـــــران. ومـــــع ذلـــــ ، 

ــًدا مـــــع  ا جديـــ فـــــي الخلـــــي  ت هـــــر أن “اســـــرائيلس أصـــــبحت مقبولـــــة اين فـــــي المنطقـــــة وأن تحالفـــــً
ــعر بـــــالقلث  ــي تشـــ ــا، التـــ ــت تركيـــ ــدة. كانـــ ــة جديـــ ــفقات طاقـــ ــد بصـــ ــر  يم ـــــن أن يعـــ ــان وقبـــ اليونـــ

ــالحة فــــي جميــــع أنحــــاء المنط ــن المصــ ــدث عــ ــو بايــــدن، تتحــ ــة لجــ ــة القادمــ ــة بعــــد بشــــأن الرئاســ قــ
 أن تم تم ينها من قبل إدارة ترامب. قال بايدن إن الواليات المتحدة يعادتي.

ــين فــــي  ــدم اليقــ ــن عــ ــبوقة مــ ــر مســ ــة غيــ ــد ح بــ ــ  بعــ ــان ذلــ ــلطة، كــ ــدن الســ ــت إدارة بايــ ــدما تولــ عنــ
ــم ي ــــن  ــابث التنــــازل. لــ ــا والــــرئيس األمري ــــي الســ ــدة، حيــــ  رفــــ  فيــــروس كورونــ الواليــــات المتحــ

اســـــــرائيلس لـــــــديها تعـــــــاون وثيـــــــث مـــــــع ال يـــــــادة المركزيـــــــة األمري يـــــــة الشـــــــري األوســـــــ  أولويـــــــة. “
وع قــــــات جيــــــدة مــــــع الواليــــــات المتحــــــدة  يمــــــا يتعلــــــث برغبتهــــــا فــــــي حمايــــــة مصــــــالحها. كانــــــت 
قــــادرة علــــى العمــــل ضــــد التمركــــز اإليرانــــي فــــي ســــوريا. لــــم ي ــــن هنــــاك ضــــغ  كبيــــر مــــن أجــــل 

 لكن قرع طبول بطيء بدأ.الس م. لم ي ن هناك حتى سفير أمري ي جديد في القدس. 

ــام  ــن ن ـــ ــًرا عـــ ــان تقريـــ ــوي اإلنســـ ــيلم لحقـــ ــة بتســـ ــدرت من مـــ ــة، أصـــ ــدن القادمـــ ــتعداًدا إلدارة بايـــ اســـ
ــول  ــري ياالســــــرائيليي. بحلـــ ــل العنصـــ ــت هيــــــومن رايـــــتس ووتــــــ   27الفصـــ أبريــــــل / نيســـــان، كانـــ
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ــا مـــــــن فـــــــوز  29ســـــــتحذو حـــــــذوها. فـــــــي  أبريـــــــل، أجلـــــــت الســـــــلطة الفلســـــــطينية انتخاباتهـــــــا خوفـــــ
ــاس.  ــي حمـــ ــات فـــ ــرائيلس انتخابـــ ــرت “اســـ ــي  31أجـــ ــذه هـــ ــمة. كانـــــت هـــ ــا زالـــــت منقســـ ــارس ومـــ مـــ

االنتخابــــات الرابعــــة خــــ ل عــــامين. لــــم يفعــــل رئــــيس الــــوزراء بنيــــامين نتنيــــاهو الكثيــــر لتشــــ يل 
 ائت ف.

ــمام   ــتعداد ل نضـــ ــدا علـــــى اســـ ــها منصـــــور عبـــــاس. بـــ ــان صـــــعود راعـــــم ورئيســـ بصـــــيص أمـــــل كـــ
ــد االنشــــقاي عــــن  ــارض بعــ ــى ائــــت ف معــ ــول إلــ ــة المشــــتركة. بحلــ ــف الــــرئيس  5القائمــ مــــايو، كلــ

رؤوفــــــين ريفلــــــين يــــــائير البيــــــد بتشــــــ يل ح ومــــــة بعــــــد فشــــــل نتنيــــــاهو مــــــرة أخــــــرى فــــــي تشــــــ يل 
 ائت ف.

ومـــــع ذلـــــ ، كانـــــت التـــــوترات تتزايـــــد فـــــي القـــــدس. كـــــان شـــــهر رمضـــــان قـــــد بـــــدأ ومعـــــه انـــــدلعت 
ات علــــــــى اليهــــــــود اشــــــــتباكات مــــــــع الشــــــــرطة ياالســــــــرائيليةي عنــــــــد بــــــــاف العــــــــامود. بعــــــــد الهجمــــــــ

ــين فـــــــي  ــم تجمـــــــع لليمينيـــــ ــوذكس، ن ـــــ ــنهم. بـــــــدأ  22األرثـــــ ــدد مـــــ ــيب عـــــ أبريـــــــل / نيســـــــان وأصـــــ
الخـــــــ ف فـــــــي حـــــــي الشـــــــي  جـــــــرال فـــــــي القـــــــدس الشـــــــرلية يح ـــــــى بـــــــبع  االهتمـــــــام الـــــــدولي 

 والفلسطيني. توعدت حماس بالدفاع عن األقصى.

 خـــــــامنئي إن مـــــــايو، قـــــــال المرشـــــــد األعلـــــــى اإليرانـــــــي  يـــــــة هللا 7فـــــــي يـــــــوم القـــــــدس  القـــــــدس(، 
ــة  ــين ســــ مي، الدولــ ــي، حســ ــوري اإليرانــ ــيس الحــــرس الثــ ــد رئــ ــا انتقــ ــة. كمــ ــة إرهابيــ ــرائيلس دولــ “اســ
ــاس وحــــزف  ــت حمــ ــر. وأدلــ ــة أو محاصــــرة فــــي البحــ ــة تكتي يــ ــرض لهزيمــ ــع أن تتعــ ــة وتوقــ اليهوديــ
هللا بتصــــريحات مماثلــــة. وحـــــذرت حمــــاس “اســــرائيلس مـــــن أنهــــا ســــترد علـــــى اشــــتباكات القـــــدس، 

ــايو 10وفـــــــي  ــواري  علـــــــى مـــــ ــرائيليي، أطلقـــــــت صـــــ ــوم القـــــــدس ياالســـــ ــيرات يـــــ ــع مســـــ ــا مـــــ ، تزامنـــــ
 القدس.

بــــــدأت “اســــــرائيلس، مــــــع ســــــعي لبيــــــد ونفتــــــالي بينيــــــت لتشــــــ يل تحــــــالف ليحــــــل محــــــل نتنيــــــاهو،  
مـــــايو، أنهـــــى بينيـــــت المناقشـــــات حـــــول تشـــــ يل ح ومـــــة  12بحلـــــول  ،غـــــارات جويـــــة علـــــى غـــــزة

فـــــي البلـــــدات العربيـــــة والمختلطـــــة أزمـــــة. جديـــــدة. خلقـــــت أعمـــــال الشـــــغب فـــــي أنحـــــاء “اســـــرائيلس 
حـــــــرس الحـــــــدود هرعـــــــوا الـــــــى اللـــــــد. بـــــــدأت الهجمـــــــات واإلعـــــــدام خـــــــار  نطـــــــاي القـــــــانون علـــــــى 
الجــــانبين مــــن بــــات يــــام إلــــى أم الفحــــم وراحــــات ويافــــا وأمــــاكن أخــــرى. انــــدلعت اشــــتباكات فــــي 
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ــوأ ــو األســــــ ــور نحــــــ ــارت األمــــــ ــتدعت  ،اين ســــــ ــإ اســــــ ــرائيل مــــــ ــن ســــــ ــرف مــــــ ــدي  10000ا يقــــــ جنــــــ
ــزة ــدود غـــ ــدرع ســـــابع إلـــــى حـــ ــود مـــ ــوالني وجنـــ ــلت جـــ ــاطي، وأرســـ ــدعم الضـــــفة  ،احتيـــ ــارعت بـــ وســـ
ــتباكات  ــار واالشــــــ ــ ي النــــــ ــ  تصــــــــاعدت هجمــــــــات إطــــــ ــدأت الهجمــــــــات  ،الغربيــــــــة حيــــــ ــد بــــــ وقــــــ

ووقــــع هجــــوم إطــــ ي  ،باســــتهداف خ يــــا فلســــطينية مســــلحة مفتــــري تبــــول فــــي أوائــــل شــــهر مــــايو
ــالقرف مـــــــن موقـــــــع فـــــــي ســـــــالم بالضـــــــفة الغربيـــــــة. وقالـــــــت مـــــــايو / أ 7نـــــــار  خـــــــر فـــــــي  يـــــــار بـــــ

 “اسرائيلس إن منفذي إط ي النار كانوا يخططون لهجوم أسوأ.

ــدما ردت  ــرائيل فـــــــي إعنـــــ ــواري   10ســـــ ــتخدام  الف الصـــــ ــة الســـــ ــاس خطـــــ ــعت حمـــــ ــايو، وضـــــ مـــــ
 ،ســـــــرائيليةلقصـــــــف عســـــــق ن وأشـــــــدود وتـــــــل أبيـــــــب، وكـــــــذل  المطـــــــارات والمراكـــــــز الســـــــ انية اإل

ائرات بـــــدون طيـــــار وخططـــــت الســـــتخدام غواصـــــات بـــــدون طيـــــار. وأرســـــلت فـــــري اســـــتخدمت طـــــ
ــادة للــــــدبابات إلــــــى الحــــــدود لضــــــرف المركبــــــات  كانــــــت  اإلســــــرائيلية،الصــــــواري  الموجهــــــة المضــــ
ــا يصــــــل إلــــــى  صــــــاروًخا مــــــن  140هــــــذه عمليــــــة متطــــــورة ومخططــــــة، حيــــــ  ســــــيتم إطــــــ ي مــــ

 صواري  حماس دفعة واحدة في وابل كثيف.

ــنين بـــــإط ي صـــــواري  مختلفـــــة فـــــي البحـــــر، وتمـــــارس لقـــــد أتقنـــــت حمـــــاس ذ  لـــــ  علـــــى مـــــر الســـ
ــيناريو. كمــــا عرضــــت صــــواري  جديــــدة بعيــــدة المــــدى يصــــل مــــداها إلــــى  كيلــــومترا  250هــــذا الســ

ســـــــوري قـــــــد تـــــــم  S-200تســـــــتهدف إيـــــــ ت وربمـــــــا ديمونـــــــا أيضـــــــا. كانـــــــت تعلـــــــم أن صـــــــارو  
 بريل / نيسان.أ 22إط قه مما أدى إلى إط ي تنبيهات بالقرف من ديمونة في 

ا. فـــــي  ــً مـــــايو، أطلقـــــت صـــــواري   13وبـــــدعم إيرانـــــي، كانـــــت هنـــــاك هجمـــــات فـــــي الشـــــمال أيضـــ
 18فــــي البحــــر مـــــن لبنــــان وحاصـــــر المت ــــاهرون حــــدود “اســـــرائيلس مــــع جارتهـــــا الشــــمالية فـــــي 

مـــــايو / أيـــــار حلقـــــت حتـــــى بـــــالقرف  19مـــــايو. ربمـــــا أتـــــت مـــــن العـــــراي. صـــــواري  أطلقـــــت فـــــي 
ــ ــالقرف مــ ــات يــــام، بــ ــن كريــ ــاف إســــقاط مــ ــي أعقــ ــ  فــ ــرا. جــــاء ذلــ ــا خطيــ ــذا حادثــ ــا. كــــان هــ ن حيفــ

 أبريل / نيسان. 27طائرة مسيرة تابعة لحزف هللا في 

ــل نشــــطاء حمــــاس وفــــتح حــــول األقصــــى، كمــــا أظهــــرت االشــــتباكات فــــي  مــــايو،  23واين يقاتــ
 وتقول حماس إن حربها أضرت باتفاقات التطبيع.

ــم أن  ــاس تعلــ ــا إذا كانــــت حمــ ــح مــ ــن الواضــ ــيس مــ ــت لــ ــدى أوصــ ــتنجح أو إلــــى أي مــ ــا ســ خططهــ
ــت الفائـــدة التـــي تعـــود  ــح مـــا إذا كانـ ــن الواضـ ــه لـــيس مـ ــاس بهـــذه االســـتراتيجية. كمـــا أنـ ــران حمـ إيـ
علـــــى حمـــــاس وليـــــران هـــــي مجـــــرد تحـــــول مح ـــــو  فـــــي األحـــــداث بالنســـــبة لهمـــــا، وأن التوقيـــــت 
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ــن  ــ ي. مــــ ــى اإلطــــ ــدة علــــ ــم تكــــــن ماكــــ ــائ  لــــ ــن النتــــ ــرف، لكــــ ــة إلــــــى خــــــوض الحــــ ــي الحاجــــ يملــــ
 اضح أن حماس لم ي ن لديها الكثير لتخسره.الو 

ــنواتها  ــائلة مــــن ســ ــديها عوائــــد متضــ مــــن ناحيــــة أخــــرى، فــــإن “اســــرائيلس لــــديها الكثيــــر لتخســــره ولــ
ــزف هللا اختبـــــــار دفاعـــــــات  ــزة. أرادت إيـــــــران وحـــــ ــة فـــــــي غـــــ التـــــــي قضـــــــتها فـــــــي تكـــــــاليف باه ـــــ

ــرائيل، ــزة إسـ ــ  فـــي غـ ــت فـــي فـ ــرائيلس دخلـ ــد أن “اسـ ــ ل متزايـ ــدو بشـ ــن  ،يبـ ا مـ ــً ا جزئيـ ــً ــان فخـ ــد كـ لقـ
ــنع  ــب إصــ ــي م تــ ــي  االســــتراتيجي فــ ــز التخطــ ــدة وتركيــ ــة جديــ ــود ح ومــ ــدم وجــ ــبب عــ ــرائيل بســ ســ

 نتنياهو دون ضواب  وتوازنات ومناقشة أوسع لمجلس الوزراء األمني.

 

 "الصنــاعــات العسكرية الفلسطينية"

 رتـــساهــ -الهدهد 

ــي  ــل فــ ا يتمثــ ــً ا هامــ ــً ــاًزا عمليــ ـــاس إنجــ ــجلت حمــ ـــزة، ســ ــي غـــــ ــال فــ ــن القتــ ــرة مــ ــة األخيــ خــــ ل الجولــ
النطــــــاي والكــــــم الهائــــــل إلطــــــ ي الصــــــواري  والقــــــذائف، يح ــــــى هــــــذا اإلنجــــــاز بتقــــــدير واهتمــــــام 
كبيــــر مــــن قبــــل المتخصصــــين فــــي الجانــــب ياإلســــرائيليي إذ نجحــــت حمــــاس والجهــــاد إلــــى حـــــد 

ــتقلة فــــي قطــــاع غــــزة مــــا فــــي  يعر فونهــــا فــــي المن ومــــة  -تطــــوير صــــناعة عســــ رية محليــــة ومســ
ــذا بالضـــــــب  فـــــــي  ــناعات العســـــــ رية الفلســـــــطينيةي حـــــــدث هـــــ ــا يالصـــــ ــرائيليةي بأنهـــــ األمنيـــــــة ياإلســـــ
الســـــنوات التـــــي أغلقـــــت فيهـــــا مصـــــر بتحـــــري  مـــــن يإســـــرائيلي بشـــــ ل شـــــبه كامـــــل الحـــــدود مـــــع 

هــــذه ليســــت وســــيلة صــــنع  -لــــى الحــــد األدنـــى قطـــاع غــــزة بمــــا يقلــــص نطـــاي تهريــــب األســــلحة إ
بدائيـــــــة، لكـــــــنهم يعملـــــــون بخطـــــــة من مـــــــة إلنتـــــــا  األســـــــلحة وقـــــــد تجـــــــاوز جـــــــزء منهـــــــا بالفعـــــــل 
الخطــــــوط الصــــــناعية الدوليــــــة، يقولــــــون: هــــــذا لــــــيس عــــــدو يم ــــــن التقليــــــل مــــــن شــــــأنه، فهــــــم ال 

كثــــر يختلفــــون كثيــــرا عــــن مطــــوري األســــلحة فــــي إيـــــران أو حــــزف هللا بــــل يطــــو رون فــــي ظــــروف أ
 صعوبة.

األول جهــــــود إنتــــــا   -فــــــي المن ومــــــة األمنيــــــة يتــــــابعون بقلــــــث جهــــــدين رئيســــــيين مــــــن حمـــــــاس 
ــا ي فــــي مــــن  ا، يمتلــــ  قطــــاع غــــزة مــ ــً المزيــــد مــــن الصــــواري  بعضــــها لمــــدى أطــــول أو أكثــــر فتكــ
المعرفـــــــــة التكنولوجيـــــــــة لهـــــــــذا الغـــــــــرض وقـــــــــد انتقـــــــــل إنتـــــــــا  هـــــــــذه الصـــــــــواري  إلـــــــــى الخطـــــــــوط 

ـــا ــا أجــــرت حمــ ــناعية، كمــ ــدم اإلنتــــا  الصــ ــار تقــ ــواري  الختبــ ــارف إطــــ ي الصــ ــرات تجــ  -س عشــ
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ــة  ــا أهميــ ــة لهــ ــة أن الدقــ ــدرك المن مــ ــة إذ تــ ــواري  دليقــ ــوير صــ ــول لتطــ ــة الوصــ أمــــا الثــــاني محاولــ
ــو  ــد ســــ ل الجــ ــار بــــن غوريــــون وقواعــ ــة مثــــل مطــ ــا مــــن ضــــرف مواقــــع حساســ اســــتراتيجية يم نهــ

 ومحطات الطاقة والموان  التي تم قصفها أثناء القتال.

  

خالل فترة رئاسته للموساد: تمكن يوسي كوهين من االنضمام إلى صندوق  
 استثماري من الخليج 

 باراك رافيد / موقع واال!

ــاد  ــابيع األخيـــــرة، تحـــــدث رئـــــيس الموســـ ــه فـــــي األســـ ــة بالموضـــــوع أخبـــــرت واال  أنـــ مصـــــادر معنيـــ
 منوشين حول التعاون في صندوي شي ات. نإلى ستيف

كـــــــان كـــــــوهين مســـــــاواًل عـــــــن الع قـــــــات االســـــــتخباراتية مـــــــع قطـــــــر جـــــــرت المفاوضـــــــات عنـــــــدما 
والســـــعودية واإلمـــــارات، وقـــــد يتعـــــارض العمـــــل مـــــع فتـــــرة يالســـــ وني التـــــي ســـــُيطلب منـــــه م وثهـــــا 

 بعد تقاعده.

فــــــي األســــــابيع األخيــــــرة، أجــــــرى رئــــــيس الموســــــاد يوســــــي كــــــوهين محادثــــــات مــــــع وزيــــــر الخزانــــــة 
منوشــــــين حــــــول االنضــــــمام إلــــــى صــــــندوي االســــــتثمار الــــــذي انشــــــأه  ناألمري ــــــي الســــــابث ســــــتيف

ُأبلـــــــــغ واال الليلـــــــــة  األربعـــــــــاء(  مـــــــــن مصـــــــــدران لهمـــــــــا ع قـــــــــة  -ويعمـــــــــل مـــــــــع دول الخلـــــــــي  
ــا كــــوهين  ــع لهــ ــي يني التــــي سيخضــ ــع دول الخلــــي  مــــع يالمســ بالموضــــوع. قــــد يتعــــارض العمــــل مــ

 لفترة من الوقت بموجب القانون بعد تقاعده.

ومـــــع  ،و صــــديث لمنوشــــين، فتـــــرة عملــــه كــــرئيس للموســـــاد األســــبوع المقبــــلســــينهي كــــوهين، وهـــــ
ــدير ع قـــــات  ــان يـــ ــا كـــ ــة، بينمـــ ــابيع قليلـــ ــين قبـــــل أســـ ــين منوشـــ ــه وبـــ ذلـــــ ، بـــــدأت المحادثـــــات بينـــ
ــة  ــة الســــــعودية واإلمــــــارات العربيــــ ــابرات اإلســــــرائيلية مــــــع دول مثــــــل قطــــــر والمملكــــــة العربيــــ المخــــ

وقـــــال مصـــــدر تحـــــدث إلـــــى  ،االســـــتثماري إليهـــــاالمتحـــــدة، والتـــــي يـــــتم توجيـــــه صـــــندوي منوشـــــين 
 كوهين إنه لم يتخذ قراًرا نهائًيا بعد بشأن االنضمام إلى الصندوي.
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ــواالً  ــه منوشـــــين أمـــ ــندوي الـــــذي أسســـ ــناديث الثـــــروة لـــــدول  ومـــــن المتوقـــــع أن يجمـــــع الصـــ مـــــن صـــ
وقالـــــت مصـــــادر مطلعـــــة علـــــى األمـــــر إن صـــــناديث  ،الخلـــــي  مثـــــل الســـــعودية وقطـــــر واإلمـــــارات 

 القطرية واإلمارات تفكران بالفعل في التعاون مع صندوي منوشين. الثروة

ا أن يعمــــل ســــفير الواليــــات المتحــــدة الســــابث لــــدى يإســــرائيلي ديفيــــد فريــــدمان  ــً ومــــن المتوقــــع أيضــ
خــــ ل فتــــرة رئاســــة ترامــــب، عمــــل فريــــدمان مــــع كــــوهين  ،مــــع منوشــــين فــــي صــــندوي االســــتثمار

، بمــــا فــــي ذلــــ  الع قــــات بــــين يإســـــرائيلي ودول فــــي مجموعــــة مــــن القضــــايا السياســــية واألمنيـــــة
 الخلي .

عمـــل كـــل مـــن منوشـــين وكــــوهين عـــن كثـــب مـــع كبـــار المســــاولين فـــي قطـــر واإلمـــارات العربيــــة 
المتحــــــدة والمملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية خــــــ ل فتــــــرة واليــــــتهم الح وميــــــة، بــــــل وزارا هــــــذه البلــــــدان 

فــــــي  ،ذلــــــ  قضــــــية غــــــزة عــــــدة مــــــرات. الموســــــاد مســــــاول عــــــن الع قــــــات مــــــع قطــــــر، بمــــــا فــــــي
األزمــــة األخيــــرة فــــي قطــــاع غــــزة، عمــــل الموســــاد مــــع القطــــريين إليصــــال الرســــائل إلــــى حمــــاس. 
ــم التوصــــــل إليهــــــا لتحويــــــل األمــــــوال  ــًيا فــــــي التفاهمــــــات التــــــي تــــ كمــــــا لعــــــب الموســــــاد دوًرا رئيســــ

 القطرية إلى حماس في قطاع غزة.

  

 الصفقة مع حماس: أعطونا الُجثث، خذوا الُكزبرة

 تسفي برئيل/ هآرتس

 يجب انتزاع بعض االنتصار في هذه الحملة.

ــل  ــى األقــ ــواري  أو علــ ــازن الصــ ــع مخــ ــى جميــ ــاء علــ ــاس، أو القضــ ــار حمــ ــي انهيــ ــنجح فــ ــم نــ إذا لــ
 إبادة ليادتها السياسية، فسنضطر فق  إلى خنث الس ان.

ــا  علـــــى الـــــردع  ــام أو الحفـــ ــام باالنتقـــ ــد االهتمـــ ــه اين ُفقـــ ــن  واين -أي الهيبـــــة  -ألنـــ ــبح مـــ أصـــ
 المستحيل أيًضا أن نوضح لحماس من أين تتبول السم ة.

ــاعداً  ــن اين فصـــ ــى  مـــ ــي حـــــرف علـــ ــن فـــ ــة إ نحـــ ــن بحاجـــ ــود. ينحـــ ــاد الجنـــ ــودين وأجســـ ــادة المفقـــ عـــ
 إلى تم ين االستجابة للحاجات اإلنسانية األساسية حسب الحاجة.



 

281 

 

ــانية أساســــيةي، ــانتس، الــــذي صــــاغ مصــــطلح يمرتبــــة إنســ ييجــــب أن  وقــــال وزيــــر الجــــي  بنــــي غــ
 بتعزيز وحل قضية األسرى والمفقوديني. نجعل كل الباقي مشروطاً 

 

اإلنســـــانية هـــــي نحـــــن، وســـــوف نحـــــدد مـــــا هـــــي المرتبـــــة األساســـــية ومـــــا هـــــو مســـــمول بـــــه. ســـــيتم 
مــــرة أخــــرى، والتــــي توضــــح بالتفصــــيل مــــا هــــو مســــمول بــــه  2010وضــــع القــــوائم الســــوداء لعــــام 

 وما هو غير مسمول به في القطاع.

ــرات م A4وري  ــدفاتر، والصــــــــحف، وعشــــــ ــناعي، والــــــ ــمن الصــــــ ــوع، والســــــ ــرة ممنــــــ ــوع، والكزبــــــ منــــــ
ا، لفتــــرة طويلــــة أو قصــــيرة، كــــل ذلــــ  بســــبب جنــــون  ا أو جزئيــــً المنتجــــات األخــــرى ممنوعــــة كليــــً
أصـــــحاف القـــــرار فـــــي ذلـــــ  اليـــــوم وفجـــــأة تـــــم نســـــيان تحـــــذيرات رجـــــال المخـــــابرات والجـــــي  مـــــن 

 شتعل بسبب هذه اإلرشادات الوحشية.تل  السنوات، الذين رأوا كيف كان القطاع ي

ــام  ــذ عـــ ــزة منـــ ــى غـــ ــروض علـــ ــانث المفـــ ــار الخـــ ــى الحصـــ ــث 2007انتهـــ ــي تحقيـــ ــل فـــ ــذي فشـــ ، والـــ
 النتائ  المرجوة، وفق  في صفقة اإلفرا  عن سجناء بالجملة تم إنقاذ جلعاد شالي .

العنيفــــــة. حتــــــى بعــــــد ذلــــــ  بقــــــي الحصــــــار علــــــى حالــــــه وكأنــــــه وصــــــفة ســــــرية لمنــــــع المواجهــــــة 
، يالمنحـــــــــدري 2012، يعمـــــــــود الســـــــــحافي مـــــــــن 2009-2008يالرصـــــــــا  المصـــــــــبوفي مـــــــــن 

ــن  ــن 2014مـــ ــودي مـــ ــزام األســـ ــن  2019، يالحـــ ــوار ي مـــ ــهد علــــــى  2021و يوحــــــارس االســـ سيشـــ
ــة ل شـــــتعال التـــــي  ــواد القابلـــ ــو المـــ ــث هـــ ــوف ولن  يـــــاف األفـــ ــر والخـــ ــاة والضـــــيث والفقـــ أن المعانـــ

ــمن يا ــار الدائمــــــــة. ستضــــــ ــود النــــــ ــمن وجــــــ ــيةي اســــــــتمرارها فــــــــي تضــــــ ــة اإلنســــــــانية األساســــــ لمرتبــــــ
 االحتراي.

أولئـــــ  الـــــذين يريـــــدون إعـــــادة جثـــــ  الجنـــــود والمفقـــــودين ال يحتـــــاجون إلـــــى الحـــــرف أو التعـــــذيب 
ــا  ــفقة م لفـــــة لتبـــــادل األســـــرى، بمـــ ــه. عليـــــه أن يوافـــــث علـــــى صـــ االقتصـــــادي علـــــى شـــــعب بأكملـــ

ي لــــم ي ـــــن مفيــــًدا ولـــــن فــــي ذلــــ  إطـــــ ي ســــرال عــــدد كبيـــــر مــــن الســــجناء. الضـــــغ  االقتصــــاد 
ــًدا  ــون مفيـــ ــة  -ي ـــ ــن ال فتـــ ــوع مـــ ــانية، نـــ ــر إنســـ ــائل غيـــ ــتمرار للحـــــرف بوســـ ــه اســـ ــة، إنـــ ــه خدعـــ إنـــ

 المعلقة على موقع مدمر تقول ياحذر، هنا يخنقوني.

ــات وفحــــــص  ــلية المنتجــــ ــن تصــــ ــاواًل عــــ ــل مســــ ــام كامــــ ــاك ن ــــ ــي ون هنــــ ــاعًدا، ســــ ــن اين فصــــ مــــ
ــدة األ ــار جيـــــ ــة اختيـــــ ــذه  ليـــــ ــاالت اإلنســـــــانية. هـــــ ــا فـــــــي منـــــــع الحـــــ ــل فعاليتهـــــ ــرت بالفعـــــ داء أظهـــــ
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الطـــــ ف مـــــن إجـــــراء االمتحانـــــات ومرضـــــى الســـــرطان الـــــذين يتلقـــــون الرعايـــــة المناســـــبة وايبـــــاء 
ــة ــفة الغربيـــ ــرائيلي أو الضـــ ــي يإســـ ــليات فـــ ــى المستشـــ ــالهم إلـــ ــة أطفـــ ــن مرافقـــ ــل  ،مـــ ــام يجعـــ ــه ن ـــ إنـــ

ينمــــا يســــمح مــــن المم ــــن، مــــن ناحيــــة، تحويــــل م يــــين الــــدوالرات إلــــى قطــــاع غــــزة كــــل شــــهر، ب
فـــــي الوقـــــت نفســـــه للمحاصـــــيل الزراعيـــــة بالـــــذبول ويعـــــاني المزارعـــــون مـــــن عـــــار الجـــــوع والفقـــــر. 

لكســـــف حتـــــى الفصـــــل العنصـــــري غيـــــر موجـــــود هنـــــا،  ،صـــــحيح، ال توجـــــد إبـــــادة جماعيـــــة هنـــــا
ألنـــــــه ال يوجـــــــد مـــــــواطن إســـــــرائيلي فـــــــي قطـــــــاع غـــــــزة يتمتـــــــع بامتيـــــــازات إلـــــــى جانـــــــب الســـــــ ان 

 المحليين المضطهدين.

ــع  ــرة تخضـ ــة ومـ ــة إرهابيـ ــا من مـ ــى أنهـ ــرائيلي علـ ــا فـــي يإسـ ــم تعريفهـ ــي تـ ــزة لســـيطرة حمـــاس، التـ غـ
ــه، وا ــدًوا يجــــب تحطيمــ ــان ُيعتبــــر عــ ــة مســــاولة عــــن اإلدارة اليوميــــة؛ فــــي بعــــ  األحيــ حــــدة كهيئــ

ــإن  ــة للســــيطرة المباشــــرة. ومــــع ذلــــ ، فــ ــذ يإســــرائيلي مــــن الحاجــ ــادًة مــــا ُيعتبــــر شــــريً ا ينقــ لكنــــه عــ
ــرائيل هــــي التــــي ت ملــــي مــــا ســــيأكله ســــ ان غــــزة واألدويــــة التــــي سيحصــــلون عليهــــا. االتحــــاد إســ

ــتوطنات، واإلدارة  ــن المســـ ــت مـــ ــي أتـــ ــات التـــ ــرة المنتجـــ ــة الم بـــ ــذي يفحـــــص بالعدســـ ــي، الـــ األوروبـــ
ــى  ــانية إلــــــ ــاعدات اإلنســــــ ــمال بمــــــــرور المســــــ ــوريا بالســــــ ــيا وســــــ ــي تطالــــــــب روســــــ األمري يــــــــة، التــــــ

ــ ــيهم عقوبـــ ــل وتفـــــرض علـــ ــوريا بـــ ــي ســـ ــرين فـــ ا األشـــــخا  المهجـــ ــً ــال  تمامـــ ــر مبـــ ــا غيـــ ات، ك همـــ
 تجاه ما يحدث في غزة.

 

 حماس ليس عدوًا ُيمكن االستخفاف به 

ــي  ــاروخية التـــ ــذائف الصـــ ــناعة أالقـــ ــاح صـــ ــى نجـــ ــل علـــ ــي دليـــ ــرائيل" هـــ ــى "إســـ ــا إلـــ طلقتهـــ
 الصواريخ المحلية في غزة

 عاموس هرئيل/ هآرتس

طــــــورت مصــــــانع للمن مــــــة، التــــــي  إن حجــــــم إطــــــ ي الصــــــواري  مــــــن قطــــــاع غــــــزة هــــــو إنجــــــاز
 صواري  تعتمد على منتجات ذات استخدام مزدو  مثل األنابيب لصناعة البناء.

ــدى مثــــل التــــي ســــقطت فــــي وادي عربــــة ــواري  بعيــــدة المــ ــي إنتــــا  صــ ــت حمــــاس فــ  -كمــــا نجحــ
 رامون، وعملت على تحسين مستوى الدقة.
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ا  ا خـــــ ل الجولـــــة األخيـــــرة مـــــن القتـــــال مـــــع غـــــزة، ســـــجلت حمـــــاس إنجـــــاًزا عمليـــــً النطـــــاي  -مهمـــــً
 الهائل إلط ي الصواري  وقذائف الهاون على ياألراضي اإلسرائيليةي.

فشــــــلت محــــــاوالت التن ــــــيم للهجــــــوم عبــــــر األنفــــــاي، كمــــــا فشــــــلت جهــــــوده فــــــي ســــــحب بطاقــــــات 
ــة صــــــغيرة  ــار وحوامــــــات وغواصـــ ــدون طيـــ ــتخدام طــــــائرات بـــ ــات باســـ ــى شــــــ ل هجمـــ ــة، علـــ مفاجئـــ

ئيليي وجهـــــاز األمـــــن العـــــام. بالنســـــبة إلســـــرائيل، غيـــــر مأهولـــــة، والتـــــي أحبطهـــــا يالجـــــي  اإلســـــرا
يح ــــى هــــذا اإلنجــــاز بتقــــدير ، علــــى مــــا يبــــدو لتغييــــر ميــــزان القــــوى إلــــى حــــد مــــا بــــين األطــــراف

 كبير من قبل المتخصصين في الجانب اإلسرائيلي.

ــة  ــناعة عســــــ رية محليــــ ــا، فــــــي تطــــــوير صــــ ــد مــــ ــاد اإلســــــ مي إلــــــى حــــ نجحــــــت حمــــــاس، والجهــــ
ــبه  -ُتعـــــرف فـــــي الماسســـــة الدفاعيـــــة باســـــم يتـــــاعس فلســـــطيني -ومســـــتقلة فـــــي قطـــــاع غـــــزة  نســـ

لتــــاعس اســــرائيلي. حــــدث هــــذا بالضــــب  فــــي الســــنوات التــــي أغلقــــت فيهــــا مصــــر، بإلحــــال مـــــن 
ــرائيلي، بشــــ ل شــــبه كامــــل الحــــدود مــــع قطــــاع غــــزة وقلصــــت نطــــاي تهريــــب األســــلحة إلــــى  يإســ

 الحد األدنى.

ــائل  ــذه ليســــت وســ ــرائيل، هــ ــورة الــــربح فــــي إســ ــلحة علــــى ع ــــس صــ ــا  أســ ــة إنتــ ــة، بــــل خطــ بدائيــ
 من مة، بعضها تجاوز بالفعل الخطوط الصناعية.

ــذ  ــدان منـــ ــذا الميـــ ــي هـــ ــل فـــ ــل يعمـــ ــول رجـــ ــا يقـــ ــزةي، كمـــ ــي غـــ ــة فـــ ــادون للغايـــ ــون جـــ ــاالء منافســـ يهـــ
ســـــنوات. يهـــــذا لـــــيس عـــــدًوا يم ـــــن التقليـــــل مـــــن شـــــأنه. فهـــــم ال يتخلفـــــون بقـــــدراتهم عـــــن مطـــــوري 

 ن في ظروف أكثر صعوبة.ياألسلحة في إيران أو حزف هللا ويعملو 

ا مـــــــــن القتـــــــــال، تـــــــــم إطـــــــــ ي  11خـــــــــ ل  صـــــــــاروًخا باتجـــــــــاه إســـــــــرائيل، بحســـــــــب  4360يومـــــــــً
 المتحدث باسم يالجي  اإلسرائيليي.

٪( ســــــــقطت فــــــــي ياألراضــــــــي اإلســــــــرائيليةي، وانفجــــــــر أو 78صــــــــارو   حــــــــوالي  3400حــــــــوالي 
( ٪6.5 حـــــــــوالي  280٪( وحـــــــــوالي 15.5فـــــــــي قطـــــــــاع غـــــــــزة  حـــــــــوالي  680ســـــــــق  حـــــــــوالي 

ــوالي  ــم إطــــــ ي حــــ ــر األبــــــي  المتوســــــ . تــــ ــافات  200ســــــقطت فــــــي البحــــ ــارو  علــــــى مســــ صــــ
 منهم إلى غو  دان. 120متوسطة وطويلة. تم إرسال حوالي 
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ــا فــــي ذلــــ  وادي عربــــة، حيــــ  تــــم إطــــ ي  ــاقي إلــــى القــــدس ومنــــاطث أخــــرى، بمــ تــــم إطــــ ي البــ
ــوالي  ــافة حـــ ــارو  مـــــن مســـ ــومتًرا  250صـــ ــ -كيلـــ ــل فـــ ــى اين. وقتـــ ــدى حتـــ ــ ي أقصـــــى مـــ ي إطـــ

 .350إسرائيليا وأصيب أكثر من  13النار 

ــة، فــــي  ــبيل المقارنــ ــدود غــــزة. علــــى ســ ــدبابات علــــى حــ ــاد للــ ــرائيلي بصــــارو  مضــ قتــــل جنــــدي إســ
 50صــــــارو  وقذيفــــــة هــــــاون خــــــ ل  4600، تــــــم إطــــــ ي حــــــوالي 2014عمليــــــة الجــــــرف عــــــام 

ــه  ــا معدلـــ ــاس مـــ ــت حمـــ ــرة، أطلقـــ ــذه المـــ ــال. هـــ ــن القتـــ ا مـــ ــً ــوم  400يومـــ ــي اليـــ ــارو  فـــ  4.5 -صـــ
 مرات أكثر مما أطلقت في الجرف.

قبــــــل العمليــــــة األخيــــــرة، قــــــدرت ماسســــــة الــــــدفاع أن حمــــــاس ومن مــــــات فلســــــطينية أخــــــرى فــــــي 
ألــــف صــــارو ، منهـــا أكثــــر مــــن ألـــف ذات مــــدى متوســــ   15قطـــاع غــــزة لـــديها مــــا يقــــرف مـــن 

 .كيلومتًرا 50 من ألكثر ،

ــ ــدميره فــ ــم تــ ــارو  قــــد تــ ــن ألــــف صــ ــا يقــــرف مــ ــنا أن مــ ــرائيلي، إذا افترضــ ــات الجــــي  اإلســ ي هجمــ
٪ مـــــن ترســـــانتها األصـــــلية المتب يـــــة، منهـــــا مئـــــات 60فمـــــن المحتمـــــل أن حمـــــاس لـــــديها حـــــوالي 

ــام  ــحاف، فــــي عــ ــود الســ ــة عمــ ــب د. فــــي الجــــرف وعمليــ ــى ضــــرف وســــ  الــ ــادرة علــ ــواري  القــ الصــ
 ، تم إط ي عدد قليل من الصواري  على المركز.2012

إطـــــ ي أكثـــــر مـــــن مائـــــة  -فـــــة فـــــي عـــــدة حـــــاالت كمـــــا نجـــــح التن ـــــيم فـــــي تقـــــديم عـــــروض هاد 
صــــارو  فــــي أقــــل مــــن نصــــف ســــاعة علــــى عســــق ن ولطــــ ي عشــــرات الصــــواري  علــــى غــــو  

 دان. كان لهذه العروض غرض  خر غير الترهيب والخوف.

ــن  ــيجعل مــــــ ــدة ســــــ ــة الحديديــــــــة ألغــــــــراض عديــــــ ــات ال بــــــ قــــــــدر الفلســــــــطينيون أن إغــــــــراي بطاريــــــ
ــما ا والســـ ــً ــيهم اعتراضــــــها جميعـــ ــعب علـــ ــدفاع. فــــــي الصـــ ــواري  بـــــاختراي ن ــــــام الـــ ل لــــــبع  الصـــ

ــذائف ــذه القـــ ــان فـــــي مثـــــل هـــ ــة فـــــي عســـــق ن، قتلـــــت امرأتـــ ــذه الخطـــ ــان عملـــــت هـــ  ،بعـــــ  األحيـــ
ا. حــــوالي  ومـــع ذلــــ  توصــــف ال بـــة الحديديــــة بأنهــــا نجــــال تشـــغيلي كبيــــر فــــي هـــذه الجولــــة أيضــــً

ا، ممـــــا ٪ مـــــن الصـــــواري  التـــــي تـــــم إط قهـــــا علـــــى منـــــاطث ســـــ نية تـــــم اعتراضـــــها مـــــن قبلهـــــ90
 أدى إلى إنقاذ حياة عشرات المدنيين اإلسرائيليين.
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 سالح كسر التوازن 

نشــــأت صــــناعة الســــ ل المحليــــة فــــي قطــــاع غــــزة فــــي أوائــــل العقــــد األول مــــن القــــرن الحـــــالي، 
 .مع اندالع االنتفاضة الثانية

ــام  ــي عـــ ــديروت  2001فـــ ــي ســـ ــق  فـــ ــًا وســـ ــام محليـــ ــارو  قســـ ــم إطـــــ ي أول صـــ ــدود  ،تـــ تحـــــت حـــ
 سيناء والقطاع نما طريث سريع للتهريب عبر األنفاي.

باالعتمـــــاد علـــــى  -، تـــــم تحـــــدي  مشـــــروع أســـــلحة حمـــــاس 2005بعـــــد فـــــ  االرتبـــــاط فـــــي عـــــام 
ــعب  ــب اإليرانـــي المتشـ ــزة، بمـــا  ،ن ـــام التهريـ ــة إلـــى غـ ــواري  عاديـ ــم تهريـــب صـ ــ  تـ ــزء مـــن ذلـ كجـ

ــوالي  ــغ حـــ ــدى يبلـــ ــر لمـــ ــواري  فجـــ ــ  صـــ ــي ذلـــ ــومتًرا،  75فـــ ــر كيلـــ ــر عبـــ ــرع يمـــ ــث متفـــ ــى طريـــ علـــ
 السودان ومصر وسيناء.

، فـــــي االفتتاحيـــــة لعمـــــود الســـــحاف، دمـــــر ســـــ ل الجـــــو مع ـــــم صـــــواري  فجـــــر 2012فـــــي عـــــام 
 في القطاع.

 ، توقفت قناة التهريب بش ل شبه كامل.201بعد عام، في صيف 

ا فضـــــــل  جلـــــــب االنقـــــــ ف العســـــــ ري لعبـــــــد الفـــــــتح السيســـــــي إلـــــــى الســـــــلطة فـــــــي القـــــــاهرة ن امـــــــً
ــوان  مـــــــععـــــــاون األمنـــــــي الت ــوبة علـــــــى جماعـــــــة اإلخـــــ ــرائيل علـــــــى مســـــــاعدة حمـــــــاس المحســـــ إســـــ

والضــــــرورة أم  ،كبــــــديل كــــــان علــــــى القطــــــاع تعزيــــــز اإلنتــــــا  المحلــــــي بشــــــ ل كبيــــــر ،المســــــلمين
 االختراع.

فــــي العمليــــة األخيــــرة، كانــــت الغالبيــــة الع مــــى مــــن الصــــواري  التــــي أطلقــــت علــــى إســــرائيل مــــن 
 -تكـــــون مـــــن أســـــلحة تـــــم تهريبهـــــا إلـــــى غـــــزة فـــــي الماضـــــي جـــــزء صـــــغير فقـــــ  ي ،صـــــنع محلـــــي

 ملم. 107قذائف هاون وصواري  قصيرة المدى بقطر 

حمــــاس اكتشــــفت إم انيـــــة اســــتخدام الصــــواري  كســـــ ل تأمــــل أن ي ــــون بمثابـــــة يكســــر للتـــــوازني 
 مع إسرائيل.

هــــــو يالمزيــــــد مــــــن نفــــــس  :األولــــــى ،جهــــــاز الــــــدفاع يميــــــز بــــــين محــــــاولتين رئيســــــيتين لحمــــــاس
 إنتا  المزيد من الصواري ، بعضها لمدى أطول أو أكثر فتًكا بقليل. -الشيءي 
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يمتلـــــ  قطـــــاع غـــــزة مـــــا ي فـــــي مـــــن المعرفـــــة التكنولوجيـــــة لهـــــذا الغـــــرض وقـــــد انتقـــــل إنتـــــا  هـــــذه 
ــناعية ــارات الصـــ ــى المســـ ــواري  إلـــ ــنوًيا  ،الصـــ ــار ســـ ــارف إطـــــ ي النـــ ــرات تجـــ ــاس عشـــ أجـــــرت حمـــ

 نتا .الختبار تقدم اإل

والــــذي ال يــــزال فــــي طــــور التطــــوير، فتطــــري إلــــى مشــــروع الدقــــة مثــــل حــــزف  :أمــــا الجهــــد الثــــاني
ــواريخها ــة صـــ ــين دقـــ ــراءات لتحســـ ــذ إجـــ ــوير وتنفيـــ ــى تطـــ ــاس إلـــ ــة  ،هللا، ســـــعت حمـــ ــدرك المن مـــ تـــ

 أن الدقة لها أهمية استراتيجية.

ــة فـــــي ــلحة الدليقـــــة أن تضـــــرف مواقـــــع حساســـ ــون  يم ـــــن لكســـ ــار بـــــن غوريـــ إســـــرائيل، مثـــــل مطـــ
فـــــي  ،محطـــــات الطاقـــــة والمـــــوان  التـــــي تعرضـــــت للقصـــــف أثنـــــاء القتـــــالوقواعـــــد ســـــ ل الجـــــو و 

 -الوقـــــت نفســـــه يم ـــــن تطـــــوير أســـــلحة أخـــــرى يم ـــــن نقلهـــــا بدقـــــة مـــــن مســـــافة بعيـــــدة لغرضـــــها 
ــة  ــر المأهولـــ ــة غيـــ ــها؛ والغواصـــ ــرائيلي بعضـــ ــي  اإلســـ ــق  الجـــ ــي أســـ ــار، التـــ ــدون طيـــ ــائرات بـــ الطـــ

 التي تعرضت للقصف أثناء القتال.

ــانوا قل ــرائيل، كـــ ــي إســـ ــن فـــ ــرة مـــ ــبة كبيـــ ــتهدفت نســـ ــاني. اســـ ــد الثـــ ــأن الجهـــ ــا  بشـــ ــ ل خـــ ــين بشـــ قـــ
 الهجمات على المواقع اإللكترونية وشب ات الكمبيوتر المتعلقة بتطوير أسلحة دليقة.

كمـــــــا اســـــــتهدفت عمليتـــــــا اغتيـــــــال، حيـــــــ  قصـــــــفت مـــــــن الجـــــــو غـــــــرف ليـــــــادة وعمليـــــــات داخـــــــل 
شـــــخا  الرئيســـــيين األنفـــــاي، ضـــــد قـــــادة حمـــــاس ُقتـــــل فـــــي الهجمـــــات أكثـــــر مـــــن عشـــــرة مـــــن األ

بــــدأ الــــذراع العســــ ري  ،فــــي هــــذه المشــــاريع، بمــــن فــــيهم الزعيمــــان جمــــال الزبــــدة وجمعــــة طحلــــة
ــيم فــــــي نشــــــر صــــــور لشــــــهدائه العــــــاملين فهــــــم  -مــــــن الســــــهل تحديــــــد مطــــــوري األســــــلحة  ،للتن ـــ

 عادة ال ي هرون بالزي الرسمي واألسلحة.

وهــــــم أطبــــــاء فــــــي المهــــــن بعــــــ  األشــــــخا  الــــــذين قــــــادوا تطــــــوير األســــــلحة مــــــدربون رســــــمًيا، 
 الهندسية درسوا في الخار .

ولــــيس مــــن قبيــــل  ،الزبــــدة حاصــــل علــــى درجــــة الــــدكتوراه فــــي علــــم الطيــــران مــــن جامعــــة أمري يــــة
المصــــــادفة أن تــــــذكرنا خلفيتــــــه وخلليــــــة الزبــــــدة بخلليــــــة المهندســــــين المــــــرتبطين بحمــــــاس الــــــذين 

 ،موســــــاد فــــــي ماليزيــــــا وتــــــونسُقتلــــــوا فــــــي الســــــنوات األخيــــــرة فــــــي االغتيــــــاالت المنســــــوبة إلــــــى ال
وبحســـــــب مـــــــا ورد شـــــــارك هـــــــاالء المهندســـــــين فـــــــي تطـــــــوير طـــــــائرات بـــــــدون طيـــــــار ومركبـــــــات 

 بحرية.
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ا مجموعـــــــة مـــــــن األشـــــــخا  ذوي الخبـــــــرة  إلـــــــى جانـــــــب الخبـــــــراء األكـــــــاديميين، اجتمعـــــــت أيضـــــــً
ــة ــوا  ،العمليــ ــنهم انخرطــ ــار ، لكــ ــات فــــي الخــ ــوا فــــي جامعــ ــم يدرســ ــذين لــ ــاس الــ ــاء حمــ هــــاالء أعضــ

ــوال ــذ حـــ ــدريجي،  20ي منـــ ــدًما بشـــــ ل تـــ ــبحت أكثـــــر تقـــ ــلحة، والتـــــي أصـــ ــوير األســـ ا فـــــي تطـــ ــً عامـــ
 وهذه الرول جزء مهم من الحم  النووي التن يمي.

الــــــذي اغتالتــــــه  -للمهنــــــدس يحيــــــى عيــــــا   كــــــان هــــــاالء اثنــــــان مــــــن كبــــــار مســــــاوليه الســــــابقين
وعــــــــدنان الغــــــــول، ماســــــــس برنــــــــام  الصــــــــواري ، الــــــــذي ُقتــــــــل فــــــــي  - 1996يإســــــــرائيلي عــــــــام 

 .2004روف مماثلة عام ظ

إيـــــــران وحـــــــزف هللا  ،يـــــــتم تجميـــــــع وتطـــــــوير الكثيـــــــر مـــــــن المعرفـــــــة التكنولوجيـــــــة داخـــــــل القطـــــــاع
ــاس  ــى االرتجـــــال علـــــى أســـ ــة فـــــي القـــــدرة علـــ ــاك مجـــــاالت خاصـــ ــن هنـــ ــد، لكـــ ــاعدان مـــــن بعيـــ يســـ
ــور  ــى المحـــ ــاقهم علـــ ــزة رفـــ ــن قطـــــاع غـــ ــراء مـــ ــا خبـــ ــوفرة، تجـــــاوز فيهـــ ــة المتـــ ــة القليلـــ ــواد األوليـــ المـــ

باإلضـــــافة إلـــــى ذلـــــ  يشــــير حـــــزف هللا والحـــــرس الثـــــوري إلــــى غـــــزة علـــــى أنهـــــا مجـــــال  ،اإليرانــــي
الــــــدروس التــــــي تعلمهــــــا الفلســــــطينيون فــــــي محــــــاوالتهم للتعامــــــل مــــــع األن مــــــة  ،كبيــــــر للتجــــــارف 

 الدفاعية والهجومية للجي  اإلسرائيلي، تمت دراستها بش ل جيد في طهران وبيروت.

تختلـــــف أســـــلحة غـــــزة المحليـــــة فـــــي طبيعتهـــــا عـــــن شـــــبه الكامـــــل عـــــن العـــــالم،  االنقطـــــاعبســـــبب 
فـــــي حـــــين أن وحـــــدة ال يـــــاس ال ياســـــية  ،األســـــلحة الموازيـــــة المطـــــورة فـــــي إيـــــران والـــــدول العربيـــــة

ــرات  ــنتيمترات والمليمتــــ ــلحة تقــــــاس عــــــادة بالســــ ــل  -لكســــ ــة  5.56مثــــ ــذخيرة لبندليــــ ــم مــــــن الــــ ملــــ
M-16 -  مع ــــــــم الصــــــــواري  ألن الســــــــبب  بــــــــاإلن ،يقــــــــاس قطــــــــر الصــــــــواري  مــــــــن القطــــــــاع

 مصنوعة من أنابيب تم تحويلها من مناطث البناء، حي  وحدة ال ياس باإلن .

 قدرة ارتجال رائعة

ا قـــــــدر اإلم ـــــــان ــً ــام  ،يحـــــــاول الفلســـــــطينيون جعـــــــل اإلنتـــــــا  يبـــــــدو معياريـــــ ــا أرقـــــ فالصـــــــواري  لهـــــ
ــلية ــوذ  علــــى ، تسلســ ــة اســــم النمــ ــ  تــــم كتابــ ــميم حيــ ــين وشــــعار وتصــ ــار لــــون معــ ــا تــــم اختيــ كمــ

 صارو .ال

ــرائيل ــي إســـ ا فـــ ــً ــة أحيانـــ ــر الدهشـــ ــال تثيـــ ــى االرتجـــ ــزة علـــ ــدرة غـــ ــات الطـــــائرات  ،قـــ ــبة لمحركـــ بالنســـ
 استخدمت حماس محركات دراجات بخارية محولة.
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ــل  ــي األصــــ ــت فــــ ــواد التــــــي كانــــ ــن المــــ ــد مــــ ــتخدام العديــــ ــم اســــ ــلحة، تــــ ــنيع األســــ ــي عمليــــــة تصــــ فــــ
 ا  المتفجرات.على سبيل المثال الملح له دور في إنت ،مخصصة لكغراض المدنية

فـــــي إســـــرائيل، يـــــتم مرالبـــــة كميـــــات الملـــــح المســـــتوردة إلـــــى قطـــــاع غـــــزة للتأكـــــد مـــــن عـــــدم وجـــــود 
فــــي مقــــال نشــــرته  ،يقفـــزاتي غيــــر معقولــــة فــــي الطلبـــات، ممــــا قــــد يشــــير إلــــى اســـتخدامات أخــــرى 

قنــــــاة الجزيــــــرة العــــــام الماضــــــي، تفــــــاخر أعضــــــاء حمــــــاس بــــــأنهم اســــــتخرجوا قــــــذائف مــــــن بطــــــن 
ــة ق ــفينة بريطانيــ ــل ســ ــن أجــ ــة األولــــى، مــ ــ ل الحــــرف العالميــ ــزة خــ ــواحل غــ ــة ســ ــت لبالــ ديمــــة غرقــ

٪ مـــــن البضـــــائع التـــــي تـــــدخل قطـــــاع غـــــزة تـــــدخل 90 اســـــتخدام المتفجـــــرات للصـــــواري  الجديـــــدة.
 عبر المعابر من يإسرائيلي.

ــ رية ــراض عســـ ــائع ألغـــ ــل بعـــــ  البضـــ ــتم تحويـــ ــائع  ،يـــ ــب البضـــ ــم تهريـــ ــرى، تـــ ــاالت أخـــ ــي حـــ فـــ
 ة الغربية الستخدامها في أغراض عس رية محددة.المشتراة في القدس أو الضف

للتغلـــــــب علـــــــى اســـــــتخدام األنابيـــــــب المعدنيـــــــة للصـــــــواري ، ح ـــــــرت يإســـــــرائيلي اســـــــتيرادها إلـــــــى 
ــنوات  ــتي ية فـــــي الســـ ــتخدام األنابيـــــب الب ســـ ــم اســـ ــة، تـــ ــاء العالميـــ ــناعة البنـــ ــاع غـــــزة. فـــــي صـــ قطـــ

 األخيرة.

ــذ نحــــــو عــــــام أصــــــدر منســــــث العمليــــــات فـــــي المنــــــاطث  بمنــــــع إدخــــــال مواســــــير معدنيــــــة  أمــــــراً منـــ
تقـــــــوم ماسســـــــة الـــــــدفاع اين بإعـــــــادة  ،ســـــــم( 3.7نـــــــ  ونصـــــــف  حـــــــوالي إقطرهـــــــا أكثـــــــر مـــــــن 

ــي  ــاع، فـــ ــى القطـــ ــا إلـــ ــدم إدخالهـــ ــب عـــ ــي يجـــ ــزدو  التـــ ــتخدام المـــ ــواد ذات االســـ ــة المـــ ــع قائمـــ تجميـــ
 محاولة لتشديد المرالبة بعد العملية.

ــا ــت بــــرؤوس جهــ ــي لحقــ ــيمة التــ ــرار الجســ ــد األضــ ــاع حتــــى بعــ ــي قطــ ــي فــ ــواري ، بقــ ــا  الصــ ز إنتــ
 غزة عدد كاف  من الخبراء والمواد الستئناف تطوير األسلحة قريًبا.

ــن  ــيتخلون عــــــ ــديث أن الفلســــــــطينيين ســــــ ا، لكــــــــن مــــــــن الصــــــــعب تصــــــ ــً ــافي وقتــــــ ــتغري التعــــــ سيســــــ
ا ــً ــة ،المشـــــروع تمامـــ ــة الحاليـــ ــدة  ،كانـــــت الصـــــواري ، علـــــى األقـــــل فـــــي الجولـــ ــيلة الوحيـــ هـــــي الوســـ
 ل الفلسطينيين.التي لم تخيب  ما
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 سيف الُقدس ... لماذا انتصرت الُمقاومة؟ 

 عبد هللا أمين الخبير العسكري واإلستراتيجي️✍

تحــــدثنا فــــي المقــــال الســــابث ـــــــ ســــيف القــــدس ... لمــــاذا فشــــلت  إســــرائيل(؟ ـــــــ حــــول فشــــل العــــدو 
ــة  ــائل المقاومـــــ ــد فصـــــ ــه األخيـــــــرة ضـــــ ــا علـــــــى  الفلســـــــطينيةفـــــــي معركتـــــ فـــــــي غـــــــزة ، حيـــــــ  جئنـــــ

ــدو، والتــــي كــــان مــــن أهمهــــا  ــن يتوقعهــــا العــ ــم ي ــ ــ  النتيجــــة التــــي لــ ــي أدت إلــــى تلــ ــباف التــ األســ
ــح ألهــــداف  ــدم التحديــــد الواضــ ــف النصــــر المرجــــو منهــــا ،عــ ــد أشــــرنا   المعركــــة، وعــــدم تعريــ وقــ

ــة  ــراءات القتاليـــــ ــائ  واإلجـــــ ــة والوســـــ ــة المعركـــــ ــدد طبيعـــــ ــا مـــــــا يحـــــ ــببين همـــــ ــذين الســـــ ــى أن هـــــ إلـــــ
المطلــــوف اســـــتخدامها لتحقيـــــث تلـــــ  الغايـــــات ، كمـــــا أنهمـــــا مـــــن يحـــــدد المـــــدى الزمنـــــي التقريبـــــي 

ــدأ المعركـــــة،  ــن يبـــ ــة أن مـــ ــاء مقولـــ ــارك؛ مـــــع بقـــ ــاء المعـــ ــدد النتهـــ ــن يحـــ ــو مـــ ــرورة هـــ لـــــيس بالضـــ
ــالحة  ــتنتهي، صــ ــتخدامكيــــف ومتــــى ســ ــام ل ســ ــذا المقــ ــي هــ ــن  ،فــ ــنتحدث عــ ــال ســ ــذا المقــ وفــــي هــ

ســـــــيف القـــــــدس ي  خـــــــذين بعـــــــين  األســـــــباف التـــــــي أدت إلـــــــى انتصـــــــار المقاومـــــــة فـــــــي معركـــــــة ي
ــن  ــدوها مـــ ــا عـــ ــو منعهـــ ــة هـــ ــار أي مقاومـــ ــال وانتصـــ ــم لنجـــ ــي واألهـــ ــار الرئيســـ ــار أن المعيـــ االعتبـــ

فـــــإن كـــــان مـــــا قيـــــل فـــــي المقـــــال الســـــابث مـــــن أســـــباف هـــــو مـــــا أدى إلـــــى فشـــــل  ،هتحقيـــــث أهدافـــــ
ــذه  ــي هــ ــة فــ ــى انتصــــار المقاومــ ــاعدت وأدت إلــ ــباف التــــي ســ ــي األســ ــا هــ ــه؛ فمــ ــي معركتــ ــدو فــ العــ

ــرة ــدس ي األخيــ ــيف القــ ــة ي ســ ــة فــــي معركــ ــر المقاومــ ــباف نصــ ــم أســ ــد أن أهــ ــة؟ نعتقــ والتــــي  المعركــ
 استمرت قرابة األحد عشر يومًا هو ايتي:

معيــــــة هللا: نعــــــم؛ إن معيــــــة هللا أواًل و خــــــرًا هــــــي التــــــي م نــــــت المقاومــــــة مــــــن االنتصــــــار علــــــى 
عـــــدوها فـــــي ظـــــل اخـــــت ل التـــــوازن فـــــي ميـــــزان القـــــدرات الماديـــــة والبشـــــرية لصـــــالح العـــــدو، ولمـــــا 
ــا  ــزع هللا منهـــ ــلطانه؛ نـــ ــدرة هللا وســـ ــن قـــ ــة عـــ ــر خارجـــ ــرية غيـــ ــة والبشـــ ــدرات الماديـــ ــذه القـــ ــت هـــ كانـــ

ــن ــا مــ ــا وهيبتهــ ــب؛  طاقتهــ ــة الجانــ ــة وال مرهوبــ ــر مخيفــ ــدت غيــ ــدين والمقــــاومين، فغــ ــوف المجاهــ قلــ
إنهـــا معيـــة هللا الـــذي قـــال فـــي مح ـــم تنزيلــــه ي  ،مـــع مـــا تلحقـــه مـــن ضـــرر وقتـــل ودمـــار وخـــراف 

ــل: ــه القائـــ ــل ج لـــ ــه وجـــ ــز جانبـــ ــو عـــ ــدام مي وهـــ ــت أقـــ ــركم ويثبـــ ــروا هللا ينصـــ ــذين   إن تنصـــ إن الـــ
ــبيل هللا ــن ســ ــدوا عــ ــوالهم ليصــ ــون أمــ ــروا ينفقــ ــون كفــ ــم يغلبــ ــرة ثــ ــيهم حســ ــون علــ ــم تكــ ــينفقونها ثــ  فســ

والــــذين كفــــروا إلــــى جهــــنم يحشــــرون ي وهــــو القائــــل : ي إذ يــــوحي ربــــ  إلــــى الم ئكــــة أنــــي مع ــــم 
فثبتـــــوا الـــــذين  منـــــوا ســـــألقي فـــــي قلـــــوف الـــــذين كفـــــروا الرعـــــب فاضـــــربوا فـــــوي األعنـــــاي واضـــــربوا 
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نعـــــم  ، فـــــ  غالـــــب لكـــــم يإن ينصـــــركم هللا مـــــنهم كـــــل بنـــــان ي وهـــــو مـــــن بشـــــر المـــــامنين بقولـــــه ي
 إنها معية هللا أواًل و خرًا ؛ وما دونها تفصيل .

عدالـــــــة القضـــــــية: ثـــــــم بعـــــــد معيـــــــة هللا؛ تـــــــأتي عدالـــــــة القضـــــــية وُنبـــــــل المقصـــــــد والهـــــــدف، إنهـــــــا 
ــا يأخــــذه معــــه  ــابث أنــــه أهــــم مــ ــا فــــي المقــــال الســ الجــــواف األهــــم علــــى الســــاال الرئيســــي الــــذي قلنــ

وهــــــو: لمــــــاذا أقاتــــــل؟ فالقضــــــية العادلــــــة هــــــي التــــــي يضــــــحي  المقاتــــــل إلــــــى ســــــاحة المعركــــــة أال
المــــرء مــــن أجلهــــا بنفســــه ومالــــه ومــــا يملــــ ، وأي قضــــية أعــــدل مــــن قضــــية قــــوم احتلــــت أرضــــهم 
رد أهلهــــــم، وقتلــــــت نســــــاؤهم وأطفــــــالهم، وســــــجن خيــــــرة شــــــبابهم وغيبــــــوا عــــــن أهلهــــــم وذويهــــــم  وشــــــُ

ــنين ــرات الســـ ــي ،عشـــ ــى القبلتـــ ــن أولـــ ــدفاع عـــ ــية الـــ ــن قضـــ ــدل مـــ ــية أعـــ ــرمين أي قضـــ ن وثالـــــ  الحـــ
الشـــــريفين، مســـــرى رســـــول هللا صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم، وأمانـــــة الفـــــاروي عمـــــر رضـــــي هللا عنـــــه؟ 

 وهل يعدل عدالة هذا القضية عدالة؟ وهل يداني شرف الدفاع عنها شرف  خر؟

تماســــــــ  ال يــــــــادة: ومعيــــــــة هللا وعدالــــــــة القضــــــــية، إن تكــــــــن هنــــــــاك مجموعــــــــة ليــــــــادة متماســــــــ ة 
ــا  ــوا فيهـــ ــند أحــــــدهم ومت لفـــــة، يحنـــ ــبع ، ويســـ ــر الـــ ــر بعضــــــهم كســـ بعضــــــهم علـــــى بعـــــ  ويجبـــ

ايخـــر؛ مــــن رحــــم المعانــــاة خرجــــوا، وبــــين ومــــع شــــعبهم ربــــوا وشــــبوا، هــــم ـ القــــادة ــــــ مــــنهم ولهــــم، 
ــاركون فــــــي تحمــــــل األكــــــ ف، يجي شــــــون الصــــــفوف  يحــــــددون الــــــرؤى ويضــــــعون األهــــــداف ويشــــ

المهـــــام والواجبـــــات، إن ويعبئـــــون الطاقـــــات ويخصصـــــون المـــــوارد والقـــــدرات حســـــب األولـــــى مـــــن 
مثــــل هــــذه ال يــــادة التــــي تمثــــل تلــــ  القضــــية هــــي التــــي تتنــــزل عليهــــا معيــــة هللا وتحفهــــا عنايتــــه، 

 فتجتاز الصعاف وتحقث األهداف بأقل الخسائر واألك ف.

ــائل  ــي الوســـ ــنف  فـــ ــي التـــــي تـــ ــة هـــ ــرار المواجهـــ ــإرادة القتـــــال وقـــ ــة : فـــ ــرار المواجهـــ إرادة القتـــــال وقـــ
نهــــــا والبشــــــرية رول الحيــــــاة، فكــــــم هــــــي الــــــدول والكيانــــــات التــــــي تملــــــ  مــــــن القتاليــــــة، الماديــــــة م

القــــــدرات أضــــــعاف مــــــا يملكــــــه أعــــــداؤها، ولكنهــــــا ُهزمــــــت وُدمــــــرت وتشــــــتت شــــــملها، ال لضــــــعف 
ــدرات  ــذه القـــ ــرار هـــ ــ  قـــ ــن يملـــ ــي مـــ ــعف  فـــ ــا لضـــ ــة؛ ولنمـــ ــا الحربيـــ ــة وأدواتهـــ ــائطها القتاليـــ ــي وســـ فـــ

، إرادةوة مـــــا هـــــي إال قـــــدرات مضـــــاف لهـــــا ومـــــن يشـــــغلها، وهنـــــا ال بـــــد مـــــن اإلشـــــارة إلـــــى أن القـــــ
فتســــق  األولــــى وتت شـــــى مهمــــا تعاظمــــت وعـــــ  شــــأن إتقانهــــا وجودتهـــــا إن هــــي وضــــعت بـــــين 
ــا  ــغيل مهمـــ ــذا التشـــ ــ ف هـــ ــل أكـــ ــغيلها، وتحمـــ ــرار تشـــ ــاذ قـــ ــجاعة اتخـــ ــون شـــ ــاس  ال يملكـــ ــدي أنـــ يـــ

ــدونا يقاتلنـــا بـــأدوات  ــ ل دائـــم إلـــى أن عـ ــا البـــد مـــن التـــذكير بشـ ــت ومهمـــا بلغـــت، كمـ يحملهـــا  علـ
   رجال ( ونحن نقاتله برجال يحملون أدوات، وشتان شتان ما بين الموقفين .
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ــيف  ــة ي ســــ ــي معركــــ ــدو فــــ ــل العــــ ــباف فشــــ ــد أهــــــم أســــ ــا أن أحــــ ــاطته : فكمــــ ــدف وبســــ ــول الهــــ وضــــ
القــــدس ي أنــــه لــــم يحــــدد أهــــداف معركتــــه بشــــ ل دقيــــث؛ فــــإن أحــــد أســــباف انتصــــار المقاومــــة هــــو 

ففـــــي مقابـــــل تغـــــول  انـــــت أهـــــدفًا بســـــيطًة غيـــــر معقـــــدة؛تحديـــــد هـــــدفها مـــــن تلـــــ  المعركـــــة، وقـــــد ك
ــذا  ــنمنع هـــ ــن ســـ ــول نحـــ ــة ليقـــ ــدف المقاومـــ ــاء هـــ ــرال، جـــ ــي  جـــ ــة الشـــ ــدس ومنطقـــ ــى القـــ ــدو علـــ العـــ
ــبي، وفــــي مقابــــل  ــو بشــــ ل نســ ــاعة ولــ ــل إلــــى هــــذه الســ ــذا الهــــدف، علــــى األقــ التغــــول، وتحقــــث هــ

ــ ــة، رفعــ ــة للمقاومــ ــوة المقاتلــ ــائر فــــي بنيــــة القــ ــم مــــن الخســ ــاع أكبــــر كــ ت األخيــــرة هــــدف هــــدف إيقــ
ـــ  حفــــ  النفــــوس وعــــدم اعطــــاء العــــدو فرصــــة قتــــل المقــــاومين، فأفشــــوا مناورتــــه ــــــ متــــرو حمــــاس ــــ
ــدفع  ــم ينــــ ــدما لــــ ــه عنــــ ــقطت مناورتــــ ــنوات، فســــ ــدار ســــ ــى مــــ ــا علــــ ــدرف عليهــــ ــا وتــــ ــل لهــــ ــي عمــــ التــــ
المجاهــــدون إلــــى نقــــاط تجمعهــــم فــــي األنفــــاي عنــــدما اشــــاع العــــدو أنــــه علــــى وشــــ  بــــدء العمليــــة 

ــل أبيــــــب البريـــــة، وأمـــــام  ــة تـــ ـــ معادلـــ ــو متــــــأخرًا ــــ ــة ـ ولـــ ــت المقاومـــ ــرا  وتهــــــديمها ثبتـــ ــرف األبـــ ضـــ
 مقابل األبرا ، إنها أهداف واضحة وبسيطة ، خ صتها؛ منع العدو من تحقيث أهدافه .

الحاضــــــنة الشــــــعبية والمواكبــــــة الجماهيريــــــة: ومــــــا كــــــان للمقاومــــــة أن تنتصــــــر لــــــوال أنهــــــا كانــــــت 
ــا أن تعمـــــــل علـــــــى  ــنها ومـــــــا زالـــــــت ويجـــــــب عليهـــــ ــعبية تحتضـــــ ــنودة بحاضـــــــنة شـــــ أن تبقـــــــى مســـــ

ــًا وبشـــــريًا، وتحمـــــي ظهرهـــــا، وال تتحـــــول إلـــــى رافعـــــة  وبمواكبـــــة جماهريـــــة تواكبهـــــا وتـــــدعمها ماديـــ
ضـــــــغ  عليهـــــــا نتيجـــــــة مـــــــا تتكبـــــــده مـــــــن خســـــــائر فـــــــي األروال واألمـــــــوال والمقـــــــدرات، إن هـــــــذه 

ث الــــدفاع عنهــــا الحاضــــنة كمــــا أن عليهــــا واجــــب حمايــــة المقــــاومين والــــدفاع عــــنهم؛ فــــإن لهــــا حــــ
ومراعــــاة مصــــالحها وعــــدم الــــز  بهــــا فــــي أتــــون مغــــامرات غيــــر محســــوبة ومعــــارك غيــــر متكافئــــة 
وغيــــر مســــتعد لهــــا جيــــدًا، إن أهــــم قاعــــدة للتعامــــل مــــع الحاضــــنة الشــــعبية لتبقــــى داعمــــة ومايــــدة 
وحاضــــنة للمقاومـــــة هـــــي تلـــــ  القاعـــــدة التـــــي تقـــــول: ي تعـــــرف علـــــى شـــــعب  فـــــي الرخـــــاء يعرفـــــ  

ــدة ي، ــوهم  فـــــي الشـــ ــاركونهم همـــ ــرادًا ومســـــاولين، يشـــ ــة؛ أفـــ ــنة إن رأت أن المقاومـــ ــذه الحاضـــ إن هـــ
وأفـــــراحهم وأتـــــراحهم، يجوعـــــون إن جاعـــــت، ويتـــــألمون إن تألمـــــت، ولـــــيس بينهـــــا وبيـــــنهم حاجـــــب 

 وال حاجز؛ كانت لهم بعد هللا ومعيته خير معين، و من مأوى، وأشد حصن .

ــبي ــذاتي النســـــ ــاء الـــــ ــة واالكتفـــــ ــة القتاليـــــ ــي  الجاهزيـــــ ــاعدت فـــــ ــل التـــــــي ســـــ ــن العوامـــــ ــا أن مـــــ : كمـــــ
ــا الــــــذاتي  ــا القتاليــــــة واكتفائهــــ ــث أهدافــــــه؛ جاهزيتهــــ ــدوها مــــــن تحقيــــ ــة ومنــــــع عــــ انتصــــــار المقاومــــ
النســــبي، فمــــن الماشــــرات الواضــــحة جــــدًا علــــى الجاهزيــــة؛ مــــا كانــــت تقــــوم بــــه فصــــائل المقاومــــة 

فـــــــأن تقـــــــول مـــــــن تحديـــــــد لســـــــاعة اطـــــــ ي الرشـــــــقات الصـــــــاروخية مختلفـــــــة المـــــــديات واألنـــــــواع، 
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المقاومـــــة أنهـــــا ســـــتقوم بالقصـــــف فـــــي ســـــاعة بعـــــدد معـــــين مـــــن الصـــــواري ، ثـــــم تنفـــــذ مـــــا قالـــــت؛ 
ــع  ــتهداف لمواقــ ــن اســ ــه مــ ــت بــ ــا قامــ ــا أن مــ ــة للفعــــل، كمــ ــة العاليــ ــا تملــــ  الجاهزيــ ــذا يعنــــي أنهــ فهــ
ــا  ـــ دليــــل  خــــر علــــى جاهزيتهــ ــا ــــــ البــــا  والجيــــب ـــ حشــــد القــــوات المعاديــــة وضــــرف وســــائل نقلهــ

صــــة ميدانيــــة تلــــول فــــي أفــــث منطقــــة العمليــــات ولــــو لبرهــــة صــــغيرة مــــن الــــزمن، الســــتثمار أي فر 
مقـــــذوف نـــــاري مـــــن مختلـــــف  4400أمـــــا عـــــن االكتفـــــاء الـــــذاتي النســـــبي، فـــــأن تطلـــــث المقاومـــــة 

يــــــوم قتــــــال، فهــــــذا دليــــــل علــــــى أن مخزونهــــــا مــــــن الوســــــائ   12األعيــــــرة والمــــــديات فــــــي ظــــــرف 
ــى  ــد إلـــ ــد تمتـــ ــة قـــ ــة معركـــ ــي إلدامـــ ــا ي فـــ ــه مـــ ــة  يـــ ــه الناريـــ ــدو وجبهتـــ ــل العـــ ــة ال يحتمـــ ــرة زمانيـــ فتـــ

 الداخلية طولها وال ما تحمله من مفاج ت .

الحليـــــف الصـــــادي: هـــــذا الحليـــــف الصـــــادي الـــــذي دعـــــم المقاومـــــة بأســـــباف القـــــوة والمنعـــــة، ومـــــا 
م نهــــا مــــن امــــت ك أســــباف القــــوة وصــــواًل إلــــى مســــتوى االكتفــــاء الــــذاتي، تصــــنيعًا وتــــدريبًا ورفــــع 

النصــــر وأســــبابه، غيــــر مغفلــــين بــــاقي الحلفــــاء الــــذين قــــدم كــــل مــــنهم  كفــــاءة لــــه دور فــــي عوامــــل
ــه ــا خلــــــث لــــ ــادي منــــــه والمعنــــــوي، فكــــــلت ميســــــر لمــــ ــناد؛ المــــ إن أي  ،مــــــا يطيــــــث مــــــن دعــــــم ولســــ

مقاومــــة مســـــلحة تنشـــــد التحريـــــر ال بـــــد لهـــــا مـــــن أن تمتلـــــ  شـــــب ة ع قـــــات ومجموعـــــة أصـــــدقاء 
وحلفـــــاء، تســـــتند لهـــــم فـــــي مســـــيرها نحـــــو التحريـــــر دون أن تـــــرهن قرارهـــــا الســـــيادي ألحـــــد، مقـــــدرة 
قــــدرة كــــل  مــــنهم بالشــــ ل الصــــحيح، فــــ  تجشــــمهم عنــــاء مــــا ال يطيقــــون وال يتحملــــون، فــــإن هــــي 

ـــ فع ــة ــــ ـــ المقاومـــ ــدة ، وعلـــــى كـــــل الصـــــعد وفـــــي ــــ ــنهم أفضـــــل الفائـــ ــتفيد مـــ ــذا ؛ فإنهـــــا ستســـ لـــــت هـــ
 مختلف المجاالت .

الصـــــــبر وطـــــــول الـــــــنفس: فالنصـــــــر صـــــــبر ســـــــاعة، وضـــــــغ  المعـــــــارك ورؤيـــــــة المبـــــــاني وهـــــــي 
تتهــــــاوى واألشــــــ ء وهــــــي تتطــــــاير، وســــــماع أنــــــين المصــــــابين وب ــــــاء اليتــــــامى وفاقــــــدي األحبــــــة 

بــــل إن العـــــدو يعمــــد إلـــــى  ،تتقطــــع معـــــه نيــــاط القلـــــوف الشــــم الرواســـــي، و  ةواألبنــــاء؛ تنــــوء بحملـــــ
زيــــــادة التــــــدمير والقتــــــل والترويــــــع بهــــــدف واضــــــح وهــــــو تشــــــ يل رافعــــــة ضــــــغ  داخليــــــة تضــــــغ  
علـــــى المقاومـــــة وليادتهـــــا لترضـــــ  لـــــه ولشـــــروطه، ولال مـــــا هـــــو المعنـــــى والهـــــدف مـــــن أن تـــــدمر 

ــ ــًا فـــ ــناعية؛ إن كانـــــت شـــــري ة ولـــــو جزئيـــ ــ نية وشـــــقث مدنيـــــة ومنشـــــ ت صـــ ي المجهـــــود أبـــــرا  ســـ
ال يتوقــــــف بشــــــ ل رئيســــــي علــــــى وجودهــــــا، مــــــا هــــــو المعنــــــى القتــــــالي  الحربــــــي، إال أن النصــــــر

والتعبــــوي غيــــر أن العـــــدو يريــــد أن يضـــــغ  علــــى حبــــل صـــــبر المقاومــــة  يقطعـــــه وعلــــى نفســـــها 
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ــا وصــــوالتها إلــــى معركــــة عــــ  أصــــابع المنتصــــر فيهــــا  ــة فــــي جوالتهــ  يخنقــــه، فتتحــــول المعركــ
 ف  يعلو صوت صرخته أواًل. من ي تم ألمه ويخفي وجعه

نعتقـــــد أن هـــــذه العوامـــــل التســـــعة هـــــي مـــــن أهـــــم العوامـــــل واألســـــباف التـــــي ســـــاعدت فـــــي صـــــمود 
ــا فـــــ   ركن لهـــ المقاومـــــة وانتصـــــارها علـــــى عـــــدوها فـــــي هـــــذه الجولـــــة مـــــن القتـــــال، علـــــى أن ال يـــــُ
ــام وبــــين جــــوالت  ــى أو تضــــعف مــــع األيــ ــل عليهــــا حتــــى ال تت شــ ــى وال يــــتم تعاهــــدها والعمــ  ُتنمــ
ا  ــ  ــن نمـــ ــل مـــ ــا صـــــوالت، والعاقـــ ــا فيهـــ ــا جـــــوالت وتنت رنـــ ــا زال فيهـــ ــدونا مـــ ــع عـــ ــا مـــ ــال، فحربنـــ القتـــ
ــدروس  ــر والـــ ــًا العبـــ ــة، مستخلصـــ ــوالت القادمـــ ــتعدًا للجـــ ــدًا مســـ ــه، معـــ ــباف قوتـــ ــن أســـ ــه وزاد مـــ قدرتـــ
نوم  ــو ــذرًا، ال يـــ ــًا حـــ ــة، متيق ـــ ــرف األمانـــ ــاولية وشـــ ــل المســـ ــرًا ثقـــ ــرة، مستحضـــ ــوالت الحاضـــ ــن الجـــ مـــ

 ي هللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون ي. ملة،لعدوه ولو كان ن

ــرون  ـــزة ينت ــــ ــا صــــــواري  غـــــــ ــي دمرتهــــ ــ ان البيــــــوت التــــ ــزال ســــ ــة العســــــ رية وال يــــ انتهــــــت العمليــــ
 .الحل ويقولون: يالح ومة تخلت عناي

ر صــــارو  مــــن غـــــــزة بيتــــه فــــي بئــــر الســــبع يقــــول: نعــــي  حالــــة مــــن يهوشــــع مــــونتينجرو دمــــ   - 
ــم ــاط، لـــ ــتأجرنا شـــــقة  اإلحبـــ ــد اســـ ــد، لقـــ ــي ل واحـــ ــى شـــ ــوي ، وال حتـــ ــوال تعـــ ــى اين أمـــ ــث حتـــ نتلـــ

علـــــــى نفقتنـــــــا الخاصـــــــة، وينطبـــــــث الشـــــــيء نفســـــــه علـــــــى دفـــــــع تكـــــــاليف نقـــــــل وتن يـــــــف البيـــــــت 
 المتضرر بالكامل، قالوا لنا بأن إعادة إعمار البيت ستستغري حوالي أربعة أشهر.

تـــــايم ابـــــث لـــــدمار كبيـــــر فـــــي جفعتـــــامير بـــــن عـــــامي، تعـــــرض بيتـــــه الم ـــــون مـــــن ث ثـــــة طوا  - 
يقــــول: نمنـــــا قرابــــة أســـــبوعين فــــي فنـــــدي تمولـــــه البلديــــة، مـــــا زلنــــا ال نعـــــرف متــــى ســـــنتم ن مـــــن 

 .العودة، سنبقى في الفندي لمدة شهر  خر على األتقل، سيستغري األمر وقتًا طوي ً 

ي أرنونــــا هيزمـــــي مــــن بتـــــال تكفــــا تقـــــول: عنــــد انطـــــ ي صــــفارات اإلنـــــذار، دخلنــــا أنـــــا وزوجـــــ -
ــت  ــدنا البيـــــ ــا وجـــــ ــرد مغادرتنـــــ ــر، وبمجـــــ ــوت انفجـــــــار كبيـــــ ــمعنا صـــــ ــنة، ســـــ ــة المحصـــــ ــى الغرفـــــ إلـــــ

ــ   ـــزة دمـــ ــواري  غـــــ ــد صـــ ــببه أحـــ ــر ســـ ــار كبيـــ ــى، دمـــ ــام ً اختفـــ ــة  ر البيـــــت كـــ ــيارات القريبـــ ــى الســـ حتـــ
 تعرضت للدمار.
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 يجب أن ُنسلح أنفسنا اآلن

 حرونوتأيديعوت  /يهشوعيوسي 

االســــــتخباري بــــــأن حــــــزف هللا غيــــــر مهــــــتم بــــــالحرف، أظهــــــرت عمليــــــة علــــــى الــــــرغم مــــــن التقيــــــيم 
 .يحارس االسواري أنه يجب على الجي  دائًما االستعداد للسيناريو األكثر خطورة

ــن   ــر هللا، فمــــــ ــدرات نصــــــ ــن ُعشــــــــر قــــــ ــد عــــــ ــاس ال تزيــــــ ــة أن قــــــــدرات حمــــــ ــوء ح يقــــــ • فــــــــي ضــــــ
ــواري  ا ــزون صــــــ ــيع مخــــــ ــمال وتوســــــ ــي الشــــــ ــة فــــــ ــوري للمواجهــــــ ــير الفــــــ ــة الضــــــــروري التحضــــــ ل بــــــ

 الحديدية، ولنشاء حاجز أرضي متطور في الشمال وتجهيز نفسه بطائرات دليقة.

ــاهي  ــاهو إلـــــى التبـــ ــامين نتنيـــ ــة يحـــــرس األســـــواري، ســـــارع رئـــــيس الـــــوزراء بنيـــ ــة عمليـــ  -فـــــي نهايـــ
لقـــــد ذهـــــب  ،بقـــــراره بنـــــاء الجـــــدار تحـــــت األرض بعـــــد عمليـــــة الجـــــرف -بقـــــدر كبيـــــر مـــــن الثقـــــة 

ــًا الجـــــي  ، الـــــذي عـــــارض الفكـــــرة ألســـــباف تتعلـــــث بالميزانيـــــة، علـــــى إلـــــى الجنـــــوف وأجبـــــر حر يـــ
 إنشائها.

كمـــــا قـــــرر نتنيـــــاهو، بح متـــــه حينهـــــا أن ي ـــــون التمويـــــل علـــــى حســـــاف الدولـــــة، وحـــــر  علـــــى  
أثبتـــــت هـــــذه الع بـــــة نفســـــها فـــــي أيـــــام  ،ال يـــــام بزيـــــارات عاجلـــــة لمرالبـــــة وتيـــــرة التقـــــدم عـــــن كثـــــب 

الكبيــــرة التـــــي كانــــت لـــــديها حتــــى صـــــيف  القتــــال، وفــــي الواقـــــع ســــلبت حمـــــاس القــــدرة الهجوميـــــة
2014. 

ــة   ــاهو ال يــــام بحمايــ ــان علــــى نتنيــ ــذه العمليــــة، كــ ــروع فــــي هــ ــل الشــ ــى قبــ ــي حتــ ــذا ال ي فــ ــن هــ لكــ
المنـــــازل التـــــي ال تتمتـــــع بحمايـــــة كا يـــــة، وفـــــي نفـــــس الوقـــــت الخطـــــة متعـــــددة الســـــنوات  تنوفـــــاه( 

ـــ بطاريـــــــات ا ــراء لـــــ ــ  الشـــــ ــد مـــــــن أن خطـــــ ــافي، والتأكـــــ ــان كوخـــــ ــرئيس األركـــــ ــة الحديديـــــــة، لـــــ ل بـــــ
ــث ــد تحقـــ ــمال قـــ ــي الشـــ ــي فـــ ــاجز األرضـــ ــاء الحـــ ــليح، وبنـــ ــات، والتســـ ــدث  -المعترضـــ ــم يحـــ ــن لـــ لكـــ

 حتى اين، وهي مساولية نتنياهو.

ا بـــــ الف الصـــــواري  وأطلقـــــت حـــــوالي  فـــــي عمليـــــة غـــــزة، شـــــنت حمـــــاس والجهـــــاد اإلســـــ مي حربـــــً
ــا علــــــى األراضــــــي اإلســــــرائيلية 4000 ــل حــــــوالي  ،منهــــ زف هللا ٪ مــــــن قــــــدرات حــــــ10هــــــذا يمثــــ

ــا يالجــــي  اإلســــرائيليي ــوم الث ثــــاء زعــــيم حــــزف  ،علــــى الجبهــــة الشــــمالية التــــي يســــتعد لهــ ــا يــ رأينــ
ــرائيليًا بالفعــــــل  ــه اســـ ــث عليـــ ــه أطلـــ ــبة لـــ ــة بالنســـ ــ الي للغايـــ ــاف إشـــ ــي خطـــ ــر هللا فـــ ــن نصـــ هللا حســـ
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ــعالي ــل  ،يخطـــــاف الســـ ــاميرا والعقـــ ــة الكـــ ــدرك أهميـــ ــل الـــــذي يـــ ــل أن الرجـــ ــ  فمـــــن المحتمـــ ــع ذلـــ ومـــ
 لقي خطابًا بل يهدد بأن اإلضرار بالقدس سيادي إلى حرف إقليمية.اختار أن ي

التقيــــيم االســـــتخباري هــــو أن المن مـــــة ُمرتدعـــــة، منشــــغلة بمشـــــاكل اقتصـــــادية مــــن الـــــداخل ولـــــن 
ا، لكــــن فــــي العمليــــة األخيــــرة  علمنــــا أنــــه ال يم ــــن  -باإلضــــافة إلــــى عمليــــة الجــــرف  -تبــــدأ حربــــً

لـــــيس هـــــذا هـــــو  ،ســـــتخباراتي  يمـــــا يتعلـــــث بنوايـــــا العـــــدواالعتمـــــاد بشـــــ ل كامـــــل علـــــى التقيـــــيم اال
الم ــــان المناســــب لوصـــــف الثغــــرات الموجـــــودة بدقــــة، لكـــــن يجــــب أن نشـــــير إلــــى تلـــــ  التــــي لـــــم 
ــه الـــذي  ــوزراء نفسـ ــت ليـــادة رئـــيس الـ ــنين، والتـــي كانـــت جميعهـــا تحـ ــا علـــى مـــر السـ ــتم معالجتهـ تـ

 عمل بش ل دفاعي في الجنوف.

ــية ال تقتصـــــــر الحاجـــــــة  التشـــــــغيلية الفوريـــــــة علـــــــى مـــــــلء المســـــــتودعات ب بـــــــة حديديـــــــة اعتراضـــــ
ــي العمليــــة، ولكــــن  ــذي تــــم افراغــــه فــ ــلء الــــبطن الــ ــالي مــ ــة للطــــائرات المقاتلــــة وبالتــ ــلحة دليقــ وأســ

ا لزيادتهــــــا بشــــــ ل كبيــــــر ــً ــة األركــــــان العامــــــة نقاشــــــات هــــــذا األســــــبوع حــــــول  ،أيضــــ وأجــــــرت هيئــــ
ــ ــاني المســـــ ــة والمعـــــ ــن العمليـــــ ــتفادة مـــــ ــدروس المســـــ ــن الـــــ ــين، ومـــــ ــى جبهتـــــ ــرف علـــــ ــن الحـــــ تمدة مـــــ

ــذ  ــث منـــ ــدات يجـــــب أن تتحقـــ ــى المعـــ ــة إلـــ ــة الماســـ ــداث أن الحاجـــ ــي ظـــــل األحـــ ــا فـــ الواضـــــح تمامـــ
 زمن بعيد.

فـــــي نهايـــــة  ،يم ـــــن إجـــــراء بعـــــ  المشـــــتريات مـــــن إســـــرائيل، ومع مهـــــا مـــــن الواليـــــات المتحـــــدة
ــ ــمال كمـــ ــة فـــــي الشـــ ــاع جـــــويي دائمـــ ــة يدفـــ ــتعًدا بخطـــ ا هـــــو العمليـــــة يجـــــب أن ي ـــــون الجـــــي  مســـ
ا مــــن خــــ  الشــــارون  وســــ   -الحــــال بالنســــبة للجنــــوف، وينبغــــي أن ي ــــون هــــذا هــــو الحــــال أيضــــً

 حتى خ  الحدود الشمالية. -الكيان

إلـــــى  -٪ 90حـــــوالي  -لقـــــد أثبتـــــت ال بـــــة الحديديـــــة نفســـــها، وتحتـــــا  نســـــبة اعتراضـــــها العاليـــــة 
أخـــــرى، وقـــــد نجحـــــوا تقـــــدير أكبـــــر ب ثيـــــر، حيـــــ  حاولـــــت حمـــــاس تحـــــديها بوابـــــل كبيـــــرة وطـــــري 

ن فــــــي تحقيــــــث ذلــــــ أل فــــــي هــــــذا الســــــياي يجــــــب أن نتــــــذكر أن  ،ن لــــــديهم ن ــــــام تقنــــــي محســــــ 
ــارو   ــل صـــ ــة: كـــ ــيم للدولـــ ــادي ح ـــ ــتثمار اقتصـــ ــو اســـ ــية هـــ ــواري  االعتراضـــ ــي الصـــ ــتثمار فـــ االســـ
ــى  ــل إلـــ ــن أن تصـــ ــن المم ـــ ــان مـــ ــي كـــ ــخمة التـــ ــات ضـــ ــع الضـــــرر وتعويضـــ ــل منـــ ــذا القبيـــ ــن هـــ مـــ

 عشرات المليارات من الشواقل. 

يجـــــب تعزيـــــز الســـــيا ، كمـــــا  ،مشـــــ لة ال تقـــــل أهميـــــة هـــــي بنـــــاء الحـــــاجز األرضـــــي فـــــي الشـــــمال
ــة  ــوات حـــــزف هللا البريـــ ــلل قـــ ــع تســـ ــدود، لمنـــ يـــــرى الجمهـــــور فـــــي صـــــور االضـــــطرابات علـــــى الحـــ
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علـــــى ميزانيـــــة لبنـــــاء هـــــذا الحـــــاجز، وتبلـــــغ  إلــــى المســـــتوطنات، لكـــــن لـــــم يـــــتم حتـــــى اين العثــــور
 الي ملياري شي ل.تكلفته عند المستوى األساسي حو 

ــزة  ــريع ألجهـــ ــب اقتنـــــاء ســـ ــا ية مـــــن العمليـــــة، والتـــــي تتطلـــ ــرائيلي دروس إضـــ ــي  اإلســـ ــدى الجـــ لـــ
 خمـــــــسيم ـــــــن تقـــــــدير أنـــــــه بمبلـــــــغ ، االستشـــــــعار لســـــــ ل المخـــــــابرات والطـــــــائرات بـــــــدون طيـــــــار

ــبة لدولــــة غنيــــة مثــــل يإســــرائيلي  -مليــــارات شــــي ل  ــاد يــــذكر بالنســ يم ــــن ســــد  -وهــــو أمــــر ال ي ــ
 رية هذا ترتيب الساعة.الفجوات الفو 

علـــــى الجانـــــب الهجـــــومي، لـــــدى يالجـــــي  اإلســـــرائيليي  الف األهـــــداف ضـــــد حـــــزف هللا، أي مـــــا  
يقــــرف مـــــن خمســـــة أضــــعاف مـــــا كـــــان لديـــــه ضــــد حمـــــاس، ولـــــن يعمــــل ســـــ ل الجـــــو بالجراحـــــة 
ا  ــن أيضـــً ــة ولكـ ــداف المن مـ ــد أهـ ــ  ضـ ــيس فقـ ــ ل عـــدواني لـ ــن بشـ ــزة، ولكـ ــي غـ ــال فـ ــو الحـ ــا هـ كمـ

 نية.ضد الدولة اللبنا

مــــــن المحتمــــــل أن تتســــــبب ضــــــربات النيــــــران التــــــي ســــــتكون علــــــى كــــــ  الجــــــانبين فــــــي حــــــدوث 
أضـــــرار، يم ـــــن تقليـــــل بعضـــــها فـــــي أراضـــــينا مـــــن خـــــ ل نشـــــر أكثـــــر دقـــــة فـــــي الوقـــــت الحـــــالي 

 والذي سيصبح في النهاية أرخص ب ثير في اإلنفاي االقتصادي. -لل بة الحديدية

 

 الح هستيريا في الكيان داخل محالت بيع الس

 نبيل مرشد

وصــــفت قنــــاة عبريــــة مــــا يجــــري فــــي محــــ ت بيــــع الســــ ل فــــي الكيــــان منــــذ بــــدء العــــدوان علــــى 
قطـــــــاع غـــــــزة واشـــــــتداد المواجهـــــــات فـــــــي مـــــــدن الـــــــداخل بالهســـــــتيري بعـــــــد تهافـــــــت ايالف علـــــــى 

 اقتناء الس ل.

ي العبريـــــة أن محــــ ت بيـــــع الســــ ل شـــــهدت مــــاخرًا البـــــااًل غيــــر مســـــبوي 11وذكــــرت قنـــــاة يكــــان
علـــــى طلبـــــات رخـــــص الحصـــــول علـــــى الســـــ ل بعـــــد انعـــــدام الثقـــــة فـــــي قـــــدرة شـــــرطة االحـــــت ل 

ــداث  ــة االحـــ ــى مواجهـــ ــاة ، علـــ ــت القنـــ ــول علــــــى  2700ن أوبينـــ ــى االن للحصـــ ــدمت حتـــ ــب قـــ طلـــ
 الس ل.
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فـــــي حـــــين نقلـــــت القنـــــاة عـــــن الكثيـــــر مـــــن المســـــتوطنين قـــــولهم بـــــان الشـــــعور العـــــام هـــــو انعـــــدام 
رطة االحـــــــت ل وســـــــ  مخـــــــاوف مســـــــتمرة مـــــــن عـــــــودة االمـــــــن واألمـــــــان وفقـــــــدان الثقـــــــة فـــــــي شـــــــ

 المواجهات داخل المدن الفلسطينية في الداخل.

أمــــا علــــى صــــعيد ميــــادين الرمايــــة فقــــد شــــهدت هــــي األخــــرى البــــااًل غيــــر مســــبوي حيــــ  يجــــري 
 التدرف على الرماية على مدار الساعة.

  

 ه قصصهم.... هذ"حراس االسوار"جولة طفاًل في قطاع غزة في  67استشهد 

 نيويورك تايمز / 

يحيــــــى  ،( استشــــــهدوا وهــــــم عائــــــدون مــــــن عنــــــد الحــــــ ي10( وابــــــن عمــــــه عمــــــار  13حمــــــادة  
(  محمــــــد 8( ولســــــ م  6وعثــــــر علــــــى جثــــــ  أميــــــرة   ،ســــــنة( ذهــــــب لشــــــراء اييــــــس كــــــريم 13 
ــزلهم 9  ــاض منـــ ــت أنقـــ ــدتهم تحـــ ــوار والـــ ــهر( بجـــ ــال  ،أشـــ ــحايا القتـــ ــبان ضـــ ــماء وقصـــــص الشـــ أســـ

 في قطاع غزة

ــابوا  ــعورهم، أجـــ ــن شـــ ــاء عـــ ــن ايبـــ ــر مـــ ئل الكثيـــ ــُ ــدما ســـ ــدوء،عنـــ ــا أراده هللاي بهـــ ــذا مـــ ــالوا إن  ،يهـــ قـــ
ــادة ا مــــن القتــــال بــــين يإســــرائيلي  11ل خــــ  ،أطفــــالهم يريــــدون أن ي ونــــوا أطبــــاء وفنــــانين وقــ ــً يومــ

 ،وقتـــــل اثنـــــان  خـــــران فـــــي يإســـــرائيلي ،طفـــــً  فـــــي قطـــــاع غـــــزة 67والمقاومـــــة هـــــذا الشـــــهر، ُقتـــــل 
ســــنوات:  10فقــــد ابنتــــه البالغــــة مــــن العمــــر  جباليــــا،ســــائث ســــيارة أجــــرة مــــن  ،قــــال ســــائد عســــلية

ــتمرار أن هـــــذه ك علـــــىيمـــــا زال مـــــن الصـــــعب  انـــــت إرادة هللا تصـــــديث ذلـــــ ي. يأذكـــــر نفســـــي باســـ
 لها.ي

ــعفاً  ــر ضـ ــم األكثـ ــزة هـ ــاع غـ ــي قطـ ــال فـ ــا  ،األطفـ ــادة مـ ــاون عـ ــن  ينشـ ــاني مـ ــر تعـ ــي أسـ ــر وفـ ــي فقـ فـ
ــة ــن الحــــرف  ،البطالــ ــم مــ ــي خــــوف دائــ ــون فــ ــة، ويعيشــ ــه بحريــ ــاع ودخولــ ــادرة القطــ ــنهم مغــ  ،ال يم ــ

ــال البــــــالغون مــــــن العمــــــر  لقــــــد مــــــر   ــأربع جــــــوالت رئيســــــية مــــــن القتــــــال فــــــي  15األطفــــ ا بــــ ــً عامــــ
 استشهد في القتال. يعرف شخصاً  كل ساكن في القطاع تقريباً  ،حياتهم

قالـــــت عـــــ  أبـــــو حزابلـــــة، طبيبـــــة نفـــــس األطفـــــال مـــــن مدينـــــة غـــــزة: يعنـــــدما أفكـــــر فـــــي األطفـــــال 
ــواي ــذين نجــ ــال الــ ــي األطفــ ا فــ ــً ــر أيضــ ــاتوا، أفكــ ــذين مــ ــت ي ،الــ ــن تحــ ــاذهم مــ ــم إنقــ ــذين تــ ــال الــ األطفــ
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األنقــــــاض وفقــــــدوا ذراعهــــــم أو ســــــاقهم، أو األطفــــــال الــــــذين ســــــيعودون إلــــــى المدرســــــة ليجــــــدوا أن 
 أصدقائهم في عداد المفقوديني.

ا وابـــــن  13فـــــي أحـــــد األيـــــام األولـــــى للتصـــــعيد، ذهـــــب حمـــــادة العمـــــور البـــــالغ مـــــن العمـــــر  ــً عامـــ
ــن العمــــر  ــار البــــالغ مــ ــه عمــ ــرا 10عمــ ــنوات إلجــ ــل نهايــــة ســ ــعر، كمــــا هــــو معتــــاد قبــ ــة شــ ء قصــ

ــهر رمضــــان ــور ،شــ ــة العمــ ــال عطيــ ــل إلــــى  قــ ــا بالفعــ ــا فــــي طريقهمــ ــين كانــ ــد حمــــادة، إن االثنــ والــ
ــة ــارة جويـــ ــدما أصـــــابتهما غـــ ــونس عنـــ ــا فـــــي خـــــان يـــ ــاة ابنـــــه ،منزلهمـــ ــهد وفـــ ــه شـــ ــال:  ،قـــــال إنـــ قـــ

 يكان ف يعاي. ،ما حدث لهي يأتمنى لو لم أرو 

ينيين أصـــــيبوا فـــــي هجمـــــات القـــــوات الجويـــــة اإلســـــرائيلية، كـــــان مع ـــــم األطفـــــال الشـــــهداء فلســـــط
ــزة  ــي غـــ ــل فـــ ــى األقـــ ــ ن علـــ ــل طفـــ ا. قتـــ ــً ــتثناءات أيضـــ ــاك اســـ ــت هنـــ ــن كانـــ ــراء الغربــــــالي  -لكـــ بـــ

ــد  ــاع غــــــــزة، بحســــــــب  -ومصــــــــطفى عابــــــ ــقطت فــــــــي قطــــــ ــا فلســــــــطينيون وســــــ بصــــــــواري  أطلقهــــــ
 (.DCIPفلسطين   -معطيات تحقيث أولي أجرته المن مة الدولية لحقوي الطفل 

ا متميــــًزا 12ال والـــــده حامـــــد إن محمـــــود طلبــــة، قــــ ا، كـــــان طالبـــــً كـــــان يحـــــب العلـــــم ويحلـــــم  ،عامـــــً
ا. اعتــــــاد علــــــى المســــــاعدة فــــــي المنــــــزل، ولحضــــــار البقالــــــة مــــــن  ا مي اني يــــــً بــــــأن يصــــــبح مهندســــــً

ــف ــي التن يـــ ــاعدة فـــ ــه، والمســـ ــه وأخواتـــ ــات إلخوتـــ ــنع السندويشـــ ــة، وصـــ ــل البقالـــ قـــــال األف:  ،محـــ
ــود الفقــــري لعائ ــان العمــ ــيءييكــ ــل شــ ــي كــ ــه فــ ــا بــ ــد وثقنــ ــاي. يلقــ ــهر  ،لتنــ ــن شــ ــرة مــ ــة األخيــ ــي الليلــ فــ

قــــال والــــده إن  ،رمضــــان ذهــــب لمســــاعدة أحــــد أبنــــاء عمومتــــه فــــي صــــالون الح قــــة الخــــا  بــــه
مــــات بعــــد  ،محمــــود كــــان يقــــف عنــــد مــــدخل المتجــــر عنــــدما أصــــيب بشــــ ية فــــي الــــرأس والرلبــــة

 معه في القبر.لكنه دفن  ،قال األف: يكان لديه مستقبل مشريي ،يومين

ــة  ــه 13يحيــــــى خليفــــ ــنة، أحــــــب ركــــــوف دراجتــــ ــزور  حفــــــ  ســــــوراً  ،ســــ ــن القــــــر ن وتمنــــــى أن يــــ مــــ
ــا ــا مــ قــــال األف إن  ،قــــال والــــده مــــازن خليفــــة: يكــــان فتــــى بريئــــا ولطيفــــاي ،المســــجد األقصــــى يومــ

يحيـــــى غـــــادر المنـــــزل فـــــي مهمـــــة ســـــريعة ووعـــــد بإحضـــــار الزبـــــادي واييـــــس كـــــريم إلـــــى األســـــرة 
 في قصف جوي. استشهد  ،عند عودته

تـــــــم الحصـــــــول علـــــــى هويـــــــات األطفـــــــال المقتـــــــولين وصـــــــورهم وظـــــــروف وفـــــــاتهم مـــــــن أقـــــــاربهم 
ــل  ــب ات التواصـــــ ــطينيين وشـــــ ــاولين فلســـــ ــة ومســـــ ــة دوليـــــ ــات حقوليـــــ ــزة ومن مـــــ ــي غـــــ ــين فـــــ ومعلمـــــ

ــرائيلي ــزة ويإســـ ــ م فـــــي غـــ ــاعي ووســـــائل اإلعـــ ــن  ،االجتمـــ ــم التفاصـــــيل مـــ ــث مـــــن مع ـــ ــم التحقـــ تـــ
 قبل مصادر مختلفة.
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ــم ســــ ان غــــزة لــــيس لــــديهم غــــرف أمنيــــة أو م جــــ . فــــي أوقــــات التصــــعيد، يلجــــأ الكثيــــر  مع ــ
ا، ونتيجـــة لـــذل ، كـــان هنـــاك شــــعور  مـــنهم إلـــى مـــدارس األمـــم المتحـــدة، ولكـــن تـــم قصـــفها أيضـــً

 متزايد بأن أي شخص يم ن أن ُيقتل في أي م ان.

منتصــــف الليــــل بقليــــل فــــي بيــــت ال يــــا. ث ثــــة أطفــــال خــــائفين منكمشــــون بــــين  حــــدث ذلــــ  بعــــد 
ســـــنوات، ولســـــ م  6أشـــــهر، كـــــان شـــــ يقه أميـــــرة  9ذراعـــــي أمهـــــاتهم. كـــــان محمـــــد زيـــــن العطـــــار 

قــــــال  ،ســــــنوات، فــــــي منــــــزلهم، تضــــــرر مــــــدخل شــــــقتهم، التــــــي كانــــــت فــــــي الطــــــابث األرضــــــي 8
ــتطع الهــــروف  ــرة لــــم تســ ــد إن األســ ــا ،األف محمــ ــي غضــــون دقــ تم ــــن األف  ،ئث انهــــار المبنــــىفــ

تـــــم العثـــــور  ،مـــــن النجـــــاة مـــــن تحـــــت األنقـــــاض، وســـــق  عمـــــود خرســـــاني علـــــى زوجتـــــه وأطفالـــــه
 عليهم  يما بعد، وكانت امهم ما تزال محتضنة لهم.

يقــــــول خبــــــراء الصــــــحة العقليــــــة والمن مــــــات المســــــتقلة التــــــي تعمــــــل مــــــع األطفــــــال فــــــي غــــــزة إن 
بعــــد الصــــدمة ومــــن الخــــوف والقلــــث المــــزمنين، ممــــا قــــد أطفــــال غــــزة يعــــانون مــــن اضــــطراف مــــا 

 يادي إلى كوابيس وسلوك عدواني أو مدمر تجاه أنفسهم.

ا ، كــــــان يعــــــي  مــــــع والديــــــه وأربعــــــة أشــــــقاء فــــــي مخــــــيم الشــــــطي  12صــــــهيب الحديــــــدي  عامــــــً
كـــــان يحـــــب مشـــــاهدة الطيــــور وكـــــان لديـــــه ببغـــــاء صــــغير دربـــــه علـــــى الجلـــــوس علـــــى  ،ل جئــــين

ــه ــه ع ،كتفــ ــن عمــ ــال ابــ ــرقــ ــدما ي بــ ــة الحيوانــــات عنــ ــي رعايــ ــل فــ ــان يأمــ ــه كــ ــدي إنــ ــد هللا الحديــ  ،بــ
ســــنوات، فتــــى خجــــواًل يحــــب ركــــوف دراجتــــه  10كــــان شــــقيث صــــهيب، يحيــــى البــــالغ مــــن العمــــر 

اعتـــــاد  ،ســـــنوات كـــــان مصـــــمم أزيـــــاء األســـــرة 5أســـــامة البـــــالغ مـــــن العمـــــر  ،واللعـــــب مـــــع القطـــــ 
ا يتأكـــــد مـــــن أ كـــــان  قـــــال ابـــــن عمـــــه: ي ،ن يبـــــدو جيـــــًداعلـــــى تغييـــــر الم بـــــس كثيـــــًرا وكـــــان دائمـــــً

ا فــــي منــــزل عمهمــــا، وأصــــيب  ،ي يســــتحم ويغيــــر م بســــه كــــل ســــاعتين تقريبــــاً  نــــام الشــــ يقان معــــً
 ُقتل أيًضا والدتهم وخالتهم وأربعة من أبناء عمومتهم. ،المنزل بقنبلة إسرائيلية

ــد  ــدة، أحـــ ــارع الوحـــ ــي شـــ ــاورتين فـــ ــ نيتين متجـــ ــارتين ســـ ــي عمـــ ــ  فـــ ــة الكولـــ ــي  عائلـــ ــوارع تعـــ الشـــ
ــية فـــــــي غـــــــزة ــين وتســـــــويتها  1مـــــــايو، الســـــــاعة  16فـــــــي  ،الرئيســـــ ــم تـــــــدمير المبنيـــــ ــباًحا، تـــــ صـــــ

 ،فـــــرًدا مـــــن العائلـــــة، بيـــــنهم ثمانيـــــة أطفـــــال 20بـــــاألرض فـــــي هجـــــوم إســـــرائيلي وقتـــــل أكثـــــر مـــــن 
ا، روال وتبلــــــغ مــــــن  12ســــــنوات، وحــــــ  البالغــــــة مــــــن العمــــــر  9يــــــارا البالغــــــة مــــــن العمــــــر  عامــــــً

ــر  ــد  5العمــــ ــنوات، وزيــــ ــالغ ســــ ــي  5البــــ ــنوات، وقصــــ ــهر، و دم  6ســــ ــد  3أشــــ ــنوات، وأحمــــ  15ســــ
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ــاء  ــنة، وهنـــ ــنة 14ســـ ــدثي ،ســـ ــا حـــ ــور مـــ ــن تصـــ ــا يال يم ـــ ــذي نجـــ ــيم الكولـــــ  الـــ ــال وســـ ــه  ،وقـــ يإنـــ
 فوي كل شيء عذاف ومعاناةي.

قـــــال األف رامـــــي إنهـــــا كانـــــت  ،ســـــنة، كانـــــت االبنـــــة الكبـــــرى وعـــــين والـــــدها 15ديمـــــا االفرنجـــــي 
ها، وتتحـــــــدث اإلنجليزيـــــــة والفرنســـــــية بط قـــــــة وتحلـــــــم واحـــــــدة مـــــــن أفضـــــــل الطـــــــ ف فـــــــي فصـــــــل

ــة الطـــــب  ــة ،بدراســـ ــال يكانـــــت رائعـــ ــةي ،قـــ ــة أجنبيـــ ــة لغـــ ــال األف  ،كانـــــت بطلـــ ــزن  :قـــ ــ يقها يـــ إن شـــ
ــالغ مــــن العمــــر  ــئلة فــــي الفصــــل  13البــ ــان يجيــــب علــــى األســ ا كــ ــً ــبًيا ذكيــ ا صــ ــً ــان أيضــ ا، كــ ــً عامــ

مـــــل فـــــي أن يصـــــبح مهنـــــدس أحـــــب لعـــــب كـــــرة القـــــدم واالســـــتماع إلـــــى الموســـــيقى، وكـــــان يأ ،أوالً 
ــوتر ــر  ،كمبيـــ ــن العمـــ ــة مـــ ــرا البالغـــ ــان  11أرادت أختـــــه ميـــ ــنان، وكـــ ــة أســـ ــبح طبيبـــ ا أن تصـــ ــً عامـــ

ا بابتســـــامة مشـــــرقة يحـــــب لعـــــب كـــــرة  9شـــــ يقهما أميـــــر البـــــالغ مـــــن العمـــــر  ســـــنوات صـــــبًيا لطيفـــــً
 مايو / أيار. 16ُقتل اإلخوة األربعة ووالدتهم في غارة جوية في  ،القدم

ــر  ــن العمـــ ــة مـــ ــا البالغـــ ــن دانـــ ــان، لكـــ ــاالت رمضـــ ــت احتفـــ ــأخًرا، وانتهـــ ــت متـــ ــان الوقـــ ــنوات  9كـــ ســـ
تا علــــــى االســــــتمرار فــــــي ارتــــــداء م بــــــس ســــــنوات أصــــــر   5وشــــــ يقتها النــــــا البالغــــــة مــــــن العمــــــر 

ــدة ــ ن ،العيـــــــد الجديـــــ ــد اشـــــ ــ يقاهما صـــــــو رهما ابـــــــن عمهمـــــــا رائـــــ ــان شـــــ ــا كـــــ ــه بينمـــــ تنا علـــــــى هاتفـــــ
، وزيـــــــن البـــــــالغ مــــــن العمـــــــر عـــــــامين، يشـــــــاهدهما مـــــــن الخطـــــــوط ســـــــنوات  4األصــــــغر، يحيـــــــى 

قـــــال العـــــم إنـــــه غـــــادر المنـــــزل لفتـــــرة وجيـــــزة إلحضـــــار الوجبـــــات الخليفـــــة والشـــــوكوالتة  ،الجانبيـــــة
ألننـــــي  قـــــال: يأنـــــا  ســـــف ،للعائلـــــة، ثـــــم تعـــــرض المبنـــــى للهجـــــوم وقتـــــل األطفـــــال األربعـــــة وأمهـــــم

 غادرت المنزلي.

ا أن يســــميها يجاالكســــيي ألنــــه قـــــال  13اعتــــاد والــــد تــــاال أبــــو العــــوف البالغــــة مــــن العمــــر  عامــــً
كـــــان لـــــديها حـــــس دعابـــــة متطـــــور  ،إن لـــــون بشـــــرتها يشـــــبه لـــــون وجبـــــة خليفـــــة مـــــن الشـــــوكوالتة

 وكانت تحب المزال، وقال ابن عمها ع ء، والدها الدكتور أيمن أبو العوف.

ــر أحبـــــت ر يـــــف  ــن العمـــ ــة مـــ ــار البالغـــ ــو ديـــ ــم 10أبـــ ــنوات الرســـ ــرا   ،ســـ ــد األبـــ ــم أحـــ قامـــــت برســـ
ــدتها  ــا والـــ ــلت بهـــ ــدما اتصـــ ــمها عنـــ ــدأت فـــــي رســـ ــة، وبـــ ــة العمليـــ ــي بدايـــ ــزة فـــ ــي غـــ التـــــي دمـــــرت فـــ

ــداء ــد أن تأكــــــلي ،للحضــــــور لتنــــــاول الغــــ ــا العــــــودة إلــــــى البيــــــت بعــــ جلســــــت  ،قالــــــت األم: ييم نهــــ
بعــــد بضــــع دقــــائث قصــــف  ،هــــا فــــي حديقــــة منزلهــــافــــرًدا مــــن عائلت 13الفتــــاة لتنــــاول الطعــــام مــــع 

 وأصيبت ر يف وأحد أعمامها بش ايا خرسانية وقتلت. ،المبنى المجاور
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مــــايو / أيــــار، قبــــل يــــوم واحــــد مـــــن وقــــف إطــــ ي النــــار، كانــــت ديمــــا عســــلية البالغـــــة  19فــــي 
ــن العمــــــر  ــدها فــــــرن بيتــــــزا  10مـــ ــا وفــــــي يـــ ــن منــــــزل أختهـــ ــا إلــــــى المنــــــزل مـــ ــنوات فــــــي طريقهـــ ســـ

ــائي ــرة كهربــ ــدم، وكانــــت األســ ــرة القــ ــم كــ ــغيًرا بحجــ ا صــ ــً ــان فرنــ ــه كــ ــلية إنــ ــعيد عســ ــدها ســ ــال والــ . قــ
ــار  ــرائيلية بـــــدون طيـــــار فـــــوي الم ـــــان، وحـــــدث انفجـــ تســـــتخدمه لخبـــــز الخبـــــز. حلقـــــت طـــــائرة إســـ

 وقتلت الفتاة، فسأل األف: يهل ترى صورتها؟ إنها تستحث حدادناي.

 السنوار رجل؟ 

 جدعون ليفي/ هآرتس 

ــى هـــذا؟  ــة لنتعـــرف علـ ــل هنـــاك فرصـ ا؟ هـ ــً ــاس بشـــًرا أيضـ ــون قـــادة حمـ ــاك احتمـــال أن ي ـ ــل هنـ هـ
ــدائها ــيطنة أعـــ ــا وشـــ ــة ابنائهـــ ــل أدمغـــ ــأتها بغســـ ــذ نشـــ ــرائيلي منـــ ــا  ،تقـــــوم يإســـ ــتينيات أحرقنـــ ــي الســـ فـــ

صـــورة جمــــال عبــــد الناصــــر فــــي نيــــران الغ بعمــــر فــــي ميــــدان يمــــالخي يســــرائيلي، وقيــــل لنــــا إنــــه 
ــيقولهيالـــــ ــا ســـ ــى مـــ ــتمع إلـــ ــم نســـ ــريي ولـــ ــات  ،دي تاتور المصـــ ــر عرفـــ ــوم بياســـ ــى اليـــ ــون الـــ ال يعترفـــ

ومن متـــــــه، فـــــــي العبريـــــــة ال يعرفـــــــون وال يســـــــتخدمون مصـــــــطلح يحـــــــزف فلســـــــطينيي أو يجـــــــي  
ــطينيي ــات  ،فلســ ــوى من مــ ــديهم ســ ــيس لــ ــاع ولــ ــي  دفــ ــدينا جــ ــل، لــ ــذا القبيــ ــن هــ ــيء مــ ــد شــ ال يوجــ
 إرهابية.

ــد  ــذا بالتأكيـــ ــاس ه ـــ ــد  ،حمـــ ــات  ال توجـــ ــية وال انتخابـــ ــة سياســـ ــة وال حركـــ ــة ورفا يـــ ــات خيريـــ ماسســـ
ولذا كــــــان األمــــــر كــــــذل ، يجــــــب أن  ،كلهــــــم إرهــــــابيون ونشــــــطاء إرهــــــابيون  ،داخليــــــة وال مقــــــاتلين

ولذا كـــــــان األمـــــــر كـــــــذل ، فـــــــإن الخطـــــــاف المقـــــــزز الـــــــذي نشـــــــأ فـــــــي  ،ي ـــــــون المســـــــاولون قتلـــــــة
ــ ــو خطـــ ــالهم هـــ ــزالهم أو إفشـــ ــيهم أو انـــ ــول القضـــــاء علـــ ــرائيلي حـــ ــروعيإســـ ــن  ،اف مشـــ ــه مـــ ــا أنـــ كمـــ

 المشروع هدم منازلهم وقتل عائ تهم.

هـــــل هـــــو أكثـــــر قســـــوة مـــــن  ،يعـــــرف المعلقـــــون أنـــــه قاســـــي ،يحيـــــى الســـــنوار علـــــى ســـــبيل المثـــــال
طيــــــارين ســــــ ل الجــــــو اإلســــــرائيلي الــــــذين ألقــــــوا فــــــي الشــــــهر الماضــــــي عشــــــرات القنابــــــل علــــــى 

يديــــه بالـــــدماء أكثــــر مـــــن  هــــل تلطخـــــت  ،طفـــــً ؟ مــــن الصـــــعب معرفــــة ذلـــــ  67المنــــازل وقتلــــوا 
ــ  ــن الشـــــ ــر مـــــ ــرائيلي؟ هنـــــــاك الكثيـــــ ــي  اإلســـــ ــتعد  ،بعـــــــ  قـــــــادة الجـــــ ــجاع ومســـــ ــو شـــــ ــل هـــــ هـــــ

الســــــنوار هــــــو  ،للتضــــــحية بــــــأكثر مــــــن قــــــادة إســــــرائيل؟ لــــــن يوافــــــث أحــــــد علــــــى االعتــــــراف بــــــذل 
 وبالتالي فهو ليس كذل  رجل، قالت مديرة مصلحة السجون إنه جبان. ،العدو
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الفينيـــــث هـــــذا علـــــى أنـــــه محـــــارف شـــــجاع، حتـــــى بعـــــد أن لتصـــــوير طـــــائر  ،مثـــــل محمـــــد ضـــــيف
ــغار ــد زوجتــــــه وطفليــــــه الصــــ ــد يديــــــه وقدميــــــه، وعينــــــه، وفقــــ ــت مجنــــــون؟ الضــــــيف ، فقــــ هــــــل أنــــ

 السنوار أيًضا. ،شيطان

ــة  ــراءة مختلفـــ ــديم قـــ ــن تقـــ ــن المم ـــ ــن مـــ ــة، لكـــ ــتحيل المجادلـــ ــن المســـ ــدائي، مـــ ــنه  البـــ ــذا الـــ ــع هـــ مـــ
ا بشــــر، هنـــاك حمــــاس فــــي غــــزة لــــديهم تطلعــــات وأحــــ م،  ،للواقـــع علــــى ســــبيل المثــــال، هــــم أيضــــً

ــفات تقديريــــة ا صــ ــاط ضــــعف، وعيــــوف وأيضــــً ا  ،ونقــ ــال أن لــــدى حمــــاس أيضــــً علــــى ســــبيل المثــ
ــا وحتــــى المســــاومة عليهــــا ا  ،أهــــداًفا مشــــروعة، والتــــي قــــد تســــتحث االعتــــراف بهــ ــً ربمــــا أنهــــم أيضــ

ــاتهم وتقتــــــل، و  ــل حيـــ ــدون أن تقتـــ ــى األقــــــل ال يريـــ ــوم، أو علـــ ــرائيلي كــــــل يـــ ــدمير يإســـ ــدون تـــ ال يريـــ
 يعرفون أنه ال توجد فرصة لذل .

ا فــــي الســــجن، أقــــل بقليــــل مــــن نيلســــون مانــــدي  22أمضــــى الســــنوار  هنــــاك تعلــــم العبريــــة  ،عامــــً
فـــــــي العبريـــــــة يبـــــــدو أكثـــــــر  ،بط قـــــــة، وهـــــــو أمـــــــر ماســـــــف أن اإلســـــــرائيليين لـــــــم يتعرفـــــــوا عليـــــــه

ــانية ــو  ،إنســ ــر يــ ــة أخبــ ــة بالعبريــ ــة طويلــ ــة هدنــ ــتعد لمناقشــ ــه مســ ــجن أنــ ــي الســ ــرة فــ ــور ذات مــ رام بنــ
 األمد مع إسرائيل، وربما تتقدم األجيال القادمة من هناك.

لــــيس مــــن الضــــروري أن ي ــــون المــــرء مـــــن محبــــي حمــــاس، لكــــن يجــــب ان نتــــذكر أن الســـــنوار 
ــين ــونس ل جئـــ ــان يـــ ــيم خـــ ــي مخـــ ــيف نشـــــأوا فـــ ــل  ،وضـــ ــاك؟ هـــ ــاة هنـــ ــرف الحيـــ ــرائيلي يعـــ كـــــم إســـ

 أوأن ينشـــــأ هنـــــاك شـــــخص محـــــب إلســـــرائيل، ســـــليل المـــــرحلين مـــــن المجـــــدل  الســـــنوار( يم ـــــن 
(، الــــــذين دمــــــرت إســــــرائيل حيــــــاتهم وحيــــــاة عــــــائ تهم إلــــــى األبــــــد، بمــــــا فــــــي ذلــــــ  ضــــــيف كوكبا

 عاما من الحصار؟ 15الترحيل، والطرد، وال جئين، والفقر، والسجن وتفجيرات و

قـــــال معلقـــــون إنـــــه  ،لتـــــالي لوقـــــف إطـــــ ي النـــــارشـــــاهد الســـــنوار يخـــــر  مـــــن مخبـــــأه فـــــي اليـــــوم اأُ 
إنــــه بالتأكيــــد أشــــجع مـــن بنيــــامين نتنيــــاهو وبنــــي غــــانتس،  ،يحـــي  نفســــه بــــالمواطنين ألنــــه جبـــان
ــة كــــــذل  مــــــن حيــــــ  عدالــــــة كفاحــــــه لــــــه مزايــــــا علــــــى  ســــــريه  ،اللــــــذين ســــــئما مــــــن كثــــــرة الحمايــــ

ا مثـــــــل  تلـــــــ  التـــــــي ومحتليـــــــه، حتـــــــى عنـــــــدما تكـــــــون الوســـــــائل التـــــــي يســـــــتخدمها قاســـــــية، تمامـــــــً
 الوسائل اإلجرامية التي يستخدمها أعداؤه.
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غضب في كيان العدو بعد قرار مجلس ُحقوق االنسان بُخصوص فتح تحقيق ضد  
 جرائمه في غزة 

N12/ 

ــة  ــداث عمليـــ ــتحقث فـــــي أحـــ ــي ســـ ــرائيلي، والتـــ ــد يإســـ ــث دوليـــــة ضـــ ــة تحقيـــ ــ يل لجنـــ ــرار تشـــ ــد قـــ بعـــ
ــور  ــرل البرو يســـ ــوار، يشـــ ــرس االســـ ــدولي، يحـــ ــانون الـــ ــي القـــ ــر فـــ ــاني الخبيـــ ــال شـــ ــرائيلي يوفـــ االســـ

 وما هي ص حياتها. -تداعيات القرار على يإسرائيلي 

: يعلــــى الـــــرغم مـــــن أن اللجنـــــة لــــيس لهـــــا أســـــنان، إال أن إنشـــــائها N12وياكــــد فـــــي مقابلـــــة مـــــع 
ــي  ــا فــ ــتفادة منهــ ــرائيل، والتــــي يم ــــن االســ ــد إســ ــلبية ضــ ــة ســ ــاذ قــــرارات دوليــ ــن فــــر  اتخــ ــد مــ يزيــ

 أنشطة المقاطعةي.

N12 إش الية كبيرة إلسرائيل -ضافت ان قرار تش يل لجنة تحقيث أ. 

يـــــوم الخمـــــيس فـــــتح تحقيـــــث فـــــي الر مجلـــــس حقـــــوي اإلنســـــان التـــــابع لكمـــــم المتحـــــدة بعـــــد أن قـــــر  
ــزة، يوضــــــح البرو يســــــور يوفــــــال  ــي العمليــــــة األخيــــــرة فــــــي غـــ ــبهات جــــــرائم حــــــرف إســــــرائيلية فـــ شـــ

المعهــــد اإلســــرائيلي للديمقراطيــــة وخبيــــر فــــي القــــانون الــــدولي، شــــاني نائــــب رئــــيس األبحــــاث فــــي 
 وماذا يعني فتح تحقيث ضد يإسرائيلي؟ -ما هي ص حيات هذه اللجنة 

ــاني: ي ــا أســــــنان ومــــــن  يوضــــــح البرو يســــــور شــــ علــــــى الــــــرغم مــــــن أن لجنــــــة التحقيــــــث لــــــيس لهــــ
التح يقــــات التــــي أعقبــــت عمليــــة المــــرجح أن إســــرائيل لــــن تتعــــاون مــــع التحقيــــث، كمــــا حــــدث مــــع 

 الجرف والرصا  المصبوف، إال أن هذا قرار إش الي للغاية بالنسبة إلسرائيل، ياكد.

ــي القــــــرار: أوالً  ــدة فــــ ــاك بعــــــ  العناصــــــر الجديــــ ــال: يهنــــ ــة تحقيــــــث بصــــــ حيات  /وقــــ ــذه لجنــــ هــــ
ــزاعم  ــي مــــ ــتمر فــــ ــاس مســــ ــى أســــ ــث علــــ ــراء تحقيــــ ــاس إجــــ ــي باألســــ ــا يعنــــ ــو مــــ ــددة، وهــــ ــر محــــ غيــــ

 وي اإلنسان في المنطقة.انتهاكات حق

ا ــً ــًدا  /ثانيـــ ــع جـــ ــة واســـ ــوي  اللجنـــ ــن  -تفـــ ــاطث، ولكـــ ــي المنـــ ــ  االنتهاكـــــات فـــ ــمل فقـــ ــو ال يشـــ فهـــ
ــها ــرائيل نفســــ ــي إســــ ا فــــ ــً ــانون  ،أيضــــ ــات القــــ ــن فحــــــص انتهاكــــ ــن المم ــــ ــل مــــ ــذا يجعــــ ــدو أن هــــ يبــــ

الـــــدولي التـــــي ترتكبهـــــا حمـــــاس، ولكـــــن فـــــي الواقـــــع، مـــــن المتوقـــــع أن ي ـــــون هـــــذا وســـــيلة لزيـــــادة 
 حتى  يما يتعلث بالمجتمع العربي داخل إسرائيل. التدخل
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ــا هــــو محــــدد، ال يشــــمل فقــــ ي االنتهاكــــات فــــي جولــــة العنــــف الحاليــــة ي منــــذ بدايــــة  التفــــوي  كمــ
ا التعامــــل مــــع األســــباف العميقــــة للمشـــ لة، كمــــا هــــو مبــــين فــــي  شـــهر رمضــــان، بــــل يشــــمل أيضـــً

ــية أو العــــــــري أو ــديني القــــــــرار، التمييــــــــز المنهجــــــــي والقمــــــــع علــــــــى يالجنســــــ ــذا  ،الــــــ يسيســــــــمح هــــــ
ــول وجــــــود ممارســــــات تمييزيــــــة  ــزاعم من مــــــات حقــــــوي اإلنســــــان حـــ ــوي  للجنــــــة بمناقشــــــة مـــ التفـــ

 من جانب إسرائيل تش ل انتهاًكا خطيًرا للقانون الدوليي.

ــد إســــرائيل فــــي مح مــــة  ــن فــــتح تحقيــــث ضــ ــرار فــــتح تحقيــــث كهــــذا عــ ــى أي مــــدى يختلــــف قــ وللــ
مـــــة الجنائيـــــة، ال تملـــــ  اللجنـــــة ســـــلطة اتخـــــاذ العـــــدل الدوليـــــة فـــــي الهـــــاي؟ يعلـــــى ع ـــــس المح 

ــات  ــة أو فـــــرض عقوبـــ ــرارات ملزمـــ ــن  ،قـــ ــتفادة مـــ ــى االســـ ــادرة علـــ ــة قـــ ــتكون المح مـــ ــ  ســـ ــع ذلـــ ومـــ
 األدلة التي ستجمعها.ي

ــرائيلي يعطــــي ي ــد يإســ ــث ضــ ــتح تحقيــ ــإن قــــرار فــ ــه، فــ ــد قولــ ــرعية  وعلــــى حــ ــود نــــزع الشــ ــة لجهــ دفعــ
ــ ــة ســ ــر  اتخــــاذ قــــرارات دوليــ ــن فــ ــد مــ ــرائيلي، ويزيــ ــد إســ ــتفادة منهــــا ضــ ــدها، يم ــــن االســ لبية ضــ

ا قـــــــادرة علـــــــى  ،فـــــــي نشـــــــاط المقاطعـــــــة والضـــــــغ  الدبلوماســـــــي عليهـــــــاي وســـــــتكون اللجنـــــــة أيضـــــــً
 استدعاء الشهود إليها.

ــديها  ــاي، أن لــ ــة فــــي الهــ ــة الدوليــ ــة الجنائيــ ــال، أوضــــحت المح مــ ــام األولــــى للقتــ بالفعــــل فــــي األيــ
ا للتحقيــــــث فــــــي أحــــــداث يحــــــارس االســــــواري وحــــــ ا تفويضــــــً ذرت األطــــــراف مــــــن التــــــردد فــــــي أيضــــــً

 جمع المعلومات واألدلة، واالشتباه بارتكاف جرائم حرف وانتهاكات للقانون اإلنساني.

ــدس والضــــــفة  ــي القـــ ــت فـــ ــي وقعـــ ــداث التـــ ــالتحقيث فــــــي األحـــ ا بـــ ــً ــث تفويضـــ ــة التحقيـــ ــي ون للجنـــ ســـ
ــن  ــاًرا مــ ــزة اعتبــ ــاع غــ ــة وقطــ ــل  13الغربيــ ــا2021أبريــ ــى أيــ ــي أدت إلــ ــداث التــ ا األحــ ــً م ، أي أيضــ

القتــــــال ولــــــيس فقــــــ  العمليــــــات التــــــي تمــــــت أثنــــــاء العمليــــــة. اتخــــــذ القــــــرار بمبــــــادرة مــــــن من مــــــة 
 التعاون اإلس مي، والوفد الفلسطيني لدى األمم المتحدة.

ــر علــــــى هــــــوس مجلــــــس  ــال  خــــ ــه يمثــــ ــاه بأنــــ ــفا إيــــ ــرار، واصــــ ــاهو القــــ ــوزراء نتنيــــ ــيس الــــ وأدان رئــــ
ــي ــرى، تبـــ ــرة أخـــ ــاه  يإلســــــرائيليي. يمـــ ــان المنـــ ــوي اإلنســـ ــة من مــــــة حقـــ ــر أخ ليـــ   أغلبيــــــة غيـــ

إرهابيــــة قاتلـــــة تتعمـــــد إطـــــ ي النـــــار علـــــى المــــواطنين اإلســـــرائيليين، بينمـــــا تســـــتخدم ســـــ ان غـــــزة 
كـــــل هـــــذا فـــــي الوقـــــت الـــــذي تقـــــدم  يـــــه ديمقراطيـــــة تحمـــــي مواطنيهـــــا كمجـــــرمين.  ،كـــــدرع بشـــــري 

 هذه النكتة تسخر من القانون الدولي وتعزز اإلرهاف في العالم ي.
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: إســــــرائيل تــــــرف  القــــــرار الــــــذي الخارجيــــــة قــــــرار المجلــــــس وأرســــــلت ردا قاســــــياً  وهاجمــــــت وزارة
 ،اتخــــــذه مجلـــــــس حقـــــــوي اإلنســـــــان اليـــــــوم، وهـــــــو هيئـــــــة منافقـــــــة ذات أغلبيـــــــة معاديـــــــة إلســـــــرائيل

صــــــارو  علـــــــى  4300القــــــرار ال يتضــــــمن أي إشـــــــارة إلــــــى حمـــــــاس ويتجاهــــــل تمامــــــا إطـــــــ ي 
 لى المجتمع الدولي واألمم المتحدة.المواطنين اإلسرائيليين، وهو وصمة عار أخ لية ع

ــاس اإلرهابيــــة  ــرائم حمــ ــي  جــ ــو تبيــ ــث هــ ــة التحقيــ ــرض الح يقــــي مــــن لجنــ ــوزارة: الغــ وأضــــافت الــ
 وتجريم إسرائيل ألنشطتها لحماية مواطنيها.

لــــن تتعــــاون يإســــرائيلي فــــي مثــــل هــــذا التحقيـــــث، وستواصــــل الــــدفاع عــــن نفســــها ضــــد الكيانـــــات 
ســــــرائيل تشــــــ ر ، إقــــــوي  شــــــرعية النشــــــاط القــــــانوني والمبــــــررالمتحيــــــزة سياســــــيًا التــــــي تحــــــاول ت

 مجلس حقوي االنسان الذي لم يايد هذا القرار الفاضح ي.

  

مــــا خرجــــت إلــــى النــــور، فلــــن  إذاللشــــؤون السياســــية: حكومــــة التغييــــر  13مراســــل القنــــاة 
 يبعدها سوى حدوث اشتعال أمني جديد

قالــــت  -يبــــدو أن محادثــــات تشــــكيل حكومــــة التغييــــر تســــير علــــى قــــدم وســــاق -علــــى الــــرغم مــــن النفــــي 
 .، حيث التقى رئيس يمينا اليوم برئيس حزب يش عتيد وبحث االثنان تشكيل الحكومة12القناة  

ــرين  ــاء آخـ ــم أعضـ ــاع دون علـ ــد االجتمـ ــد ُعقـ ــة لبيـ ــمام لحكومـ ــون االنضـ ــذين يرفضـ ــة الـ ــا وخاصـ ــي يمينـ  -فـ
وقـــد تفضـــل حتـــى قبـــول اقتـــراح نتنيـــاهو بشـــأن  -بمـــا فـــي ذلـــك أييليـــت شـــاكيد التـــي تفضـــل حكومـــة يمينيـــة 

فـــي نفـــس ، مكانيـــة تشـــكيل حكومـــة لنتنيـــاهوإتحصـــين مقعـــد لهـــا فـــي الليكـــود، علـــى الـــرغم مـــن عـــدم وجـــود 
 د ويمينا من نهايتهاالوقت تقترب المفاوضات بين الليكو 

ذا مــــا خرجــــت إمــــس فـــي النشــــرة الرئيســــية: حكومــــة التغييــــر أللشــــؤون السياســــية قــــال  13مراســـل القنــــاة 
 مني جديد.أالى الطريق، فان ما يمكن ان يبعدها هو حدوث اشتعال 

 معاريف – ألون بن دافيد 

الصــــواري  نحــــو القــــدس، ربمــــا أخطــــأ السنـــــوار فــــي تقــــدير شــــدة الــــرد اإلســــرائيلي علــــى إطــــ ي 
ــر   ــه دمــ ــدو أنــ ــتخباراتية ال يبــ ــات االســ ــل  لكــــن علــــى ع ــــس التوقعــ ــتراه بوابــ ــذي اشــ ــل كالــ ــه، بــ كيانــ

ــد  ــواري  واحـ ــخة طبـــث  -صـ ــن نسـ ــو نـــوع مـ ا هـ ــً ــي ً  لياديـ ــأ السنــــوار  ـ ــرة أنشـ ــي الســـنوات األخيـ فـ
ــرائيلي ــوذ  اإلســـ ــن النمـــ ــل مـــ ــوزير  ،األصـــ ـــسى كـــ ـــروان عيـــ ــه مـــ ــوزراء وتحتـــ ــيس الـــ ــل رئـــ ــه يمثـــ إنـــ
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ــد  للـــــدفاع، وهـــــي رتبـــــة سياســـــية وعســـــ رية فـــــي  ن واحـــــد، وتحتهمـــــا رئـــــيس هيئـــــة األركـــــان محمـــ
ا  -ضـيـــــــــف، مصــــــــدر الدافعيــــــــة والرمــــــــز فــــــــي حمـــــــــاس  م هــــــــر السنـــــــــوار أيضــــــــا يبــــــــدو غربيــــــــً

ا عــــن أي رجــــل ديــــن، إنــــه ال يرتــــدي لبعــــة أو عمامــــة لكنــــه رجــــل إيـــــمان ورع ال يقــــل  ،مخادعــــً
ــد يإســـــرائيلي  إنـــــه  -عنـــــدما أطلـــــث الصـــــواري  نحـــــو القـــــدس، فهـــــو ال يلعـــــب الشـــــطرن  فقـــــ  ضـــ

وصــــ ل الــــدين،  -محمــــد صــــلى هللا عليــــه وســــلم-يتحــــدث بلغــــة التــــاري  ويشــــير إلــــى الصــــلة بـــــ 
ــن  ــدافع عـــ ــة التســـــجيل كمـــ ـــوار بشـــــ ل صـــــحيح فرصـــ ــة، أدرك السنـــ ــة العبريـــ ــه للغـــ وبفضـــــل إجادتـــ

 القدس.

 يديعوت   – اين تيلش ميخائيل م

إطــــ ي رشــــقة الصــــواري  نحــــو القــــدس، والتــــي بــــدأت بهــــا عمليــــة يحــــارس األســــواري، كــــان أكثــــر 
ب ثيـــر مـــن مجــــرد خطـــوة عســـ رية ُمبــــادر إليهـــا، كانـــت خرقــــا ف ـــا ومحســـوبا للهــــدوء الـــذي ســــاد 
ــميته  ــا يم ــــن تســ ــامود الفقــــري لمــ ــاع غــــزة، وشــــ ل العــ ــام ونصــــف فــــي قطــ ــوالي عــ علــــى مــــدى حــ

 ية اإلسرائيليةي في هذه الساحة.ياالستراتيج

لــــم يقــــع التصــــعيد بعــــد تــــدهور أمنــــي وضــــائقة مدنيــــة فــــي القطــــاع، مثلمــــا كــــان فــــي حالــــة حــــرف 
، بـــــل علـــــى الع ـــــس، فالمواجهـــــة الحاليـــــة بـــــدأت بعـــــد تحســـــن متواصـــــل 2014الجـــــرف الصـــــامد 

ــجيع  ــار، وتشـــــ ــرو  للتجـــــ ــاريح الخـــــ ــدار تصـــــ ــدء بإصـــــ ــل البـــــ ــزة، مثـــــ ــاع غـــــ ــي قطـــــ ــع فـــــ ــي الواقـــــ فـــــ
مـــــــن القطـــــــاع، وتوســـــــيع مجـــــــال الصـــــــيد، ومـــــــنح مســـــــاعدة واســـــــعة للقضـــــــاء علــــــــى التصـــــــدير 
لقــــــد كــــــان بــــــدء حمـــــــاس للمعركــــــة بحجــــــة النشــــــاط ياإلســــــرائيليي فــــــي القــــــدس، يــــــدل  -يكورونــــــاي 

ــة إلـــــى التهدئــــــة: تفاهمـــــات عموميــــــة ومرنـــــة يم نهــــــا أن  ــر  يــــــه الحركـــ ــ ل الــــــذي تن ـــ علـــــى الشـــ
 ومصالحها.تخر  منها وتعود إليها متى شاءت وفقا لقراراتها 

مـــــن ذلـــــ  عليهـــــا أن تختبـــــر   تعـــــود إلـــــى التهدئـــــة الســـــابقة، وبـــــدالً لـــــذل  نوصـــــي يإســـــرائيلي بـــــأال  
ــى  ــا، وعلــ ــة تجاههــ ــروطا كانــــت حتــــى اين مرنــ ــا شــ ــدة تملــــي فيهــ ــة جديــ ــورة تهدئــ ــديلين األول بلــ بــ
رأســـــها موضـــــوع األســـــرى والمفقـــــودين، والثـــــاني عـــــدم بلـــــورة أي تهدئـــــة أو تفاهمـــــات مـــــع حمــــــاس 

ن مقيــــدين بـــــأي قيــــد، وبـــــذل  نبقــــي حريـــــة العمــــل التـــــي تســــمح بضـــــرف البنــــى التحتيـــــة وأال نكــــو 
  العس رية للحركة ولكبار مساوليها في كل فرصة.
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 ماذا بعد؟ 

 عبد هللا أمين الخبير العسكري واإلستراتيجي️✍

ــد أن  ــطيني بعــ ــأن الفلســ ــابعين للشــ ــين والمتــ ــى المهتمــ ــه علــ ــرل نفســ ــي طــ ــح فــ ــاال يلــ ــد؟ ســ ــاذا بعــ مــ
ــت فــــي عــــدم  ــدو تمثلــ ــن   هزيمــــة ( للعــ ــعت عــ ــا وانقشــ ــيف القــــدس ي أوزارهــ ــة ي ســ ــعت معركــ وضــ
قدرتـــــه علـــــى تحقيـــــث أهدافـــــه مـــــن الحملـــــة الجويـــــة التـــــي شـــــنها علـــــى غـــــزة، وقـــــد عـــــددنا أســـــباف 

ــا أراد  ــى جنـــي مـ ــدو علـ ــدرة العـ ــدم قـ ـــ  عـ ــدو ــ ـــ العـ ــه ــ ــى أنـ ــ  إلـ ــي ذلـ ــبب فـ ــرجعين السـ ــار، مـ ــن ثمـ مـ
ــًا  ــر تعريفــ ــر ف النصــ ــم ُيعــ ــه لــ ــا أنــ ــة، كمــ ــرار المعركــ ــذه لقــ ــل أخــ ــث قبــ ــ ل دقيــ ــه بشــ ــدد أهدافــ ــم يحــ لــ
ــن   ــم يجــ ــًا، لــ ــد عشــــر يومــ ــتمرت أحــ ــة اســ ــار مفرغــ ــة نــ ــدخل فــــي حلقــ ــه يــ ــذي جعلــ ــًا، األمــــر الــ دليقــ

ئـــــــيس هيئـــــــة األركـــــــان الجنـــــــرال منهـــــــا ســـــــوى الخيبـــــــة والفشـــــــل وتحطـــــــم الصـــــــورة التـــــــي بناهـــــــا ر 
كوخــــــافي أو الفيلســــــوف كمــــــا يطلــــــث عليــــــه فــــــي الوســــــ  السياســــــي والعســــــ ري المعــــــادي ، تلــــــ  
ــا تجــــــاوزت كــــــل  ــن أنهــــ الصــــــورة التــــــي حــــــر  علــــــى أن يرســــــمها لقواتــــــه فــــــي ذهــــــن أعدائــــــه مــــ
ــي  ن   ــركتين فــ ــن معــ ــى شــ ــادرة علــ ــا باتــــت قــ ــة ، وأنهــ ــع الجاهزيــ ــتعداد ورفــ ــداد واالســ ــات اإلعــ ع بــ

هما فـــــي أســـــرع وقـــــت وبأقـــــل الخســـــائر  كمـــــا يتـــــداعى هـــــذا الســـــاال عنـــــدما نتحـــــدث واحـــــد وحســـــم
عــــن النصــــر الــــذي حققتــــه المقاومــــة علــــى عــــدوها بمنعــــه مــــن تحقيــــث أهدافــــه التــــي أعلــــن عنهــــا، 

ــا  ــد قلنـ ــة  إنوقـ ــها: معيـ ــى رأسـ ــا وعلـ ــباف، منهـ ــن األسـ ــة مـ ــى جملـ ــع إلـ ــر ترجـ ــذا النصـ ــي هـ ة فـ ــ  العلـ
ــأل هللا ــت ونســـ ــا زالـــ ــت ومـــ ــي كانـــ ــاطث  هللا التـــ ــاقي منـــ ــزة وبـــ ــي غـــ ــدين فـــ ــف المجاهـــ ــى تحـــ أن تبقـــ

فلســـــــــطين، كمـــــــــا أن عدالـــــــــة القضـــــــــية وتماســـــــــ  ال يـــــــــادة وبســـــــــاطة األهـــــــــداف ولرادة المقاومـــــــــة 
ــا  ــة وتح يقهـــــ ــر المقاومـــــ ــي نصـــــ ــاعدت فـــــ ــي ســـــ ــباف التـــــ ــن األســـــ ــت مـــــ ــعبية كانـــــ ــنة الشـــــ والحاضـــــ

مــــــاذا أمــــــام هــــــذه التوصــــــيف نعــــــود لنطــــــرل ذاك الســــــاال الملــــــح،  ،ألهــــــدافها مــــــن تلــــــ  المعركــــــة
بعـــــــد؟ وكيـــــــف يم ـــــــن أن يـــــــتم اســـــــتثمار هـــــــذا النصـــــــر الـــــــذي تحقـــــــث واإلنجـــــــاز الـــــــذي ُأنجـــــــز، 
فاســــتثمار النصــــر الــــذي يــــأتي مباشــــرة بعــــد الفــــوز وتحقيــــث األهــــداف؛ قــــد ي ــــون بمســــتوى أهميــــة 
ــا يم ــــن  ــا، كــــون مــ ــداف ذاتهــ ــم مــــن األهــ األهــــداف المنجــــزة إن لــــم ي ــــن فــــي بعــــ  المواقــــف أهــ

ــداف أث ــن أهـــ ــث مـــ ــو أن ينجـــــز ويتحقـــ ــا لـــ ــر ممـــ ــل ب ثيـــ ــه اقـــ ــر؛ أك فـــ ــتثمار النصـــ ــة اســـ ــاء عمليـــ نـــ
أردنــــا تحقيــــث أهــــداف فــــي غيــــر هــــذا الموقــــف، األمــــر ــــــ اســــتثمار النصــــر واإلجابــــة علــــى ســــاال 
دُر  ــ  ــافي قـــ ــل أثـــ ــا الرئيســـــي، لتكتمـــ ــذه المقالـــــة ومحورهـــ ــي ون موضـــــوع هـــ ـــ الـــــذي ســـ ــد؟  ــــ ــاذا بعـــ مـــ

ــاذا مقــــــاالت يمعركــــــة القــــــدس ي التــــــي كتبتهــــــا فيهــــــا مقــــــالين ســــــابق ين ـــــــــ ي ســــــيف القــــــدس ... لمــــ
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ــا فــــي ظــــ ل لفشــــلت  إســــرائي ــاذا انتصــــرت المقاومــــة ي. وحيــــ  أننــ (، ومقالــــة ي ســــيف القــــدس لمــ
ــا ثــــائر ولــــم تضــــع أوزارهــــا بالكامــــل ، فالجهــــد السياســــي الــــذي يعقــــب  معركــــة مــــا زال نقــــع  بارهــ

رو أ ثـــــره بعـــــد ، كـــــل معركـــــة ميدانيـــــة ليســـــتثمر إنجازاتهـــــا ومـــــا بـــــذل فيهـــــا مـــــن تضـــــحيات ؛ لـــــم يـــــُ
وحيـــــ  أن اســـــتثمار النصـــــر فـــــي هـــــذه المعركـــــة قـــــد تكـــــون لـــــه أوجـــــه عديـــــدة ومجـــــاالت شـــــتى ، 
إال أننـــــا ســـــنتحدث مـــــن وحـــــي الحـــــروف والمعـــــارك الميدانيـــــة وكيـــــف تخـــــاض وعبـــــر أي مراحـــــل 
ن  ــ  ــًا ُيم ـــ ــدانيًا جغرا يـــ ــًا ميـــ ت واقعـــ ــ   ــا ، لتثبـــ ــداني فيهـــ ــر الميـــ ــتثمار النصـــ ــة اســـ ــى مرحلـــ ــواًل إلـــ وصـــ

ــن الو  ــادة مــــ ــى القــــ ــائي علــــ ــر النهــــ ــتكمال النصــــ ــر واســــ ــو التحريــــ ــرى نحــــ ــة أخــــ ــة ميدانيــــ ثــــــوف وثبــــ
ــى  ــة إلـــ ــن مرحلـــ ــداني وكيـــــف ينتقـــــل مـــ ــي العمـــــل الميـــ ــوم فـــ ــنتطري إلـــــى الهجـــ ــذل  ســـ عـــــدوهم ، لـــ
أخــــرى ، مســــقطين تلــــ  المواقــــف الميدانيــــة علــــى مــــا نحــــن  يــــه مــــن واقــــع ، عل نــــا نخلــــص وبمــــا 

ــ ـــ مقــــــال علنــــــي ـ إلــــــى فهــــ ــيلة ـــــ ــتثمار  انطــــــ يم يشــــــ ل قاعــــــدة يســــــمح بــــــه الموقــــــف والوســــ الســــ
ــل  ــر األرض كــ ــار تحريــ ــي مســ ــة فــ ــازات ح ي يــ ــث إنجــ ــدس ي لنحقــ ــيف القــ ــة يســ ــر فــــي معركــ النصــ

 .األرض 

ــا وقــــــدراتها  ــا أدواتهـــ ــة منهـــ ــل مرحلـــ ــل، لكـــ ــس مراحـــ ــي خمـــ ــر فـــ ــومي يمـــ ــوي الهجـــ ــل التعبـــ إن العمـــ
ــل،  ــن المراحـــ ــة مـــ ــل مرحلـــ ــاء كـــ ــد انتهـــ ــا عنـــ ــول لهـــ ــراد الوصـــ ــداف المـــ ــة واألهـــ ــا التعبويـــ وتكتي اتهـــ

 التي يلي بعضها بعضًا، ويسلم أحدها الراية ل خر، هذه المراحل هي عبارة عن: 

العـــــــدو : إن أول مرحلـــــــة مـــــــن مراحـــــــل ـــــــــ تســـــــمى فـــــــي  التقـــــــدم لتحقيـــــــث الت مـــــــاس مـــــــع  .1
ــميتها  ــة علــــى تســ ــذه المقالــ ــا سنصــــطلح فــــي هــ ــة ولكننــ العمــــل العســــ ري أنــــواع العمليــــات الهجوميــ
ــدو  أنـــــت  ــتب  مـــــع عـــ ــدو ، فكيـــــف تشـــ ــع العـــ ــي تحقيـــــث التمـــــاس مـــ ــة ـ العمـــــل الهجـــــومي هـــ مرحلـــ

ضـــــع قواتـــــه ، لســـــت علـــــى تمـــــاس  معـــــه وال تعـــــرف كنهـــــه وحجمـــــه الكلـــــي وطبيعـــــة انتشـــــاره وتمو 
لــــذل  تســــعى القطــــع العســــ رية ابتــــداًء لتحقيــــث هــــذا التمــــاس مــــع العــــدو، فتــــراه وترلبــــه وتحصــــي 
ــم  ــاول فهــــ ــه، تحــــ ــد تحركاتــــ ــ ل رصــــ ــن خــــ ــه مــــ ــن قدراتــــ ــات عــــ ــتقي المعلومــــ ــه ، تســــ ــه أنفاســــ عليــــ
مناورتـــــه مـــــن خـــــ ل مـــــا يقـــــوم بـــــه عمليـــــات نقـــــل وتموضـــــع لقطعاتـــــه ، وال تحتـــــ  بـــــه وال تثيـــــر 

لـــــذل  إن كنـــــا نريـــــد أن  ،ه ، إنهـــــا مرحلـــــة كمـــــون ،الهـــــدف منهـــــا الفهـــــمغضـــــبه وتســـــتجر رد فعلـــــ
ــفة  ــين والضــ ــة فــــي الثمانيــــة واالربعــ ــا المحتلــ ــر الــــذي حصــــل فــــي غــــزة فــــي مناطقنــ نســــتثمر النصــ
الغربيـــــة؛ علينـــــا أن نحقـــــث التمـــــاس مـــــع هـــــذا المحتـــــل ، األمـــــر يحصـــــل كـــــل يـــــوم عبـــــر المـــــرور 

ــبات ــنا علــــــى مــــــن نقــــــاط ســــــيطرته وحــــــواجزه واالســــــتقرار قــــــرف مغتصــــ ه ومنشــــــ ته ، وتــــــردد بعضــــ
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ــين وانخـــــراطهم فـــــي كـــــل جزئيـــــة  ــا فـــــي منـــــاطث الثمانيـــــة واألربعـــ ــيال أهلنـــ دوائـــــره ومقراتـــــه ، وانســـ
مــــن جزئيــــات هـــــذا العــــدو ، وهنـــــا يــــأتي دور القائـــــد الــــذي يريـــــد أن يســــتثمر النصـــــر فــــي كيليـــــة 

ال مثيــــر تحــــول هــــذا التمــــاس العفــــوي غيــــر الموجــــه إلــــى تمــــاس  مقصــــود  ح يقــــي غيــــر مســــتثير و 
 ، الهدف منه الفهم والمزيد من الفهم . 

ــتط ع  .2 ــة االســــ ــدو، مرحلــــ ــع العــــ ــث التمــــــاس مــــ ــة تحقيــــ ــي مرحلــــ ــالي: تلــــ ــتط ع القتــــ االســــ
ــو  لــــــه مــــــن  ــه مــــــن معلومــــــات والخلـــ ــد مــــــا تــــــم جمعـــ ــدف إلــــــى توثيــــــث وتأكيـــ ــالي الــــــذي يهـــ القتـــ

ــدو  ــتثارة العـــــ ــر اســـــ ــومي، عبـــــ ــل الهجـــــ ــل العمـــــ ــن مراحـــــ ــى مـــــ ــة األولـــــ ــي المرحلـــــ ــديرات فـــــ دون تقـــــ
ــتثارة الهــــدف منهــــا معرفــــة ردة فعلــــه علــــى أيــــة حركــــة أو  الــــدخول معــــه فــــي معــــارك حاســــمة، اســ
إجــــراء نقــــوم بــــه ضــــده، اســــتثارة لمعرفــــة ســــلوك بــــاقي المن ومــــة األمنيــــة والعســــ رية التابعــــة لــــه؛ 
ــث أي  ــدو؟ متــــــى تصــــــل ومــــــن أي طريــــــث ووفــــ ــذا العــــ ــال التعــــــرض لهــــ كيــــــف تتصــــــرف فــــــي حــــ

ــًا هنــــاك، ال بقصــــد حســــم معركــــة أو قتــــل جنــــدي جــــداول زمنيــــة؟ نصــــطنع اشــــتباكًا  هنــــا واحتكاكــ
ــــــ ولن كــــان يم ــــن أن نوقتــــل وُنقتــــل ــــــ فــــي هــــذه المرحلــــة، ولنمــــا الختبــــار معلومــــة وتثبيــــت تقــــدير 

ــن جنــــدي ــوف ومهابــــة مــ ــر حــــاجز خــ ــن مارســــنا  ،زيــــادة فهــــم ورفــــع كفــــاءة وكســ ــا أيضــــًا نحــ وهنــ
عركـــــة ي ســـــيف القـــــدس ي فقـــــد قـــــام ونمـــــارس هـــــذا الفعـــــل كـــــل يـــــوم، وقـــــد شـــــاهدنا تجلياتـــــه فـــــي م

ــا بمثــــل  ــين كلهــ ــاطث الثمانيــــة واألربعــ ــها، ومنــ ــفة الغربيــــة وعرضــ ــول الضــ ــباف الثــــائر فــــي طــ الشــ
هــــذه األعمــــال، ولكنهــــا لكســــف لــــم تكــــن موجهــــة ضــــمن ســــياي عمــــل مــــن م معــــروف األهــــداف 
محـــــدد المقاصـــــد ، لـــــذل  جنـــــي محصـــــول معرفـــــي مـــــن هـــــذا العمـــــل لـــــن ي ـــــون مثمـــــرًا ، مـــــا لـــــم 

ك مجموعــــة ليــــادة توجــــه وتحــــرك مثــــل هــــذه اإلجــــراءات ، لتجنــــي منهــــا أفضــــل النتــــائ  ي ــــن هنــــا
 بأقل الخسائر ، تحضيرًا للمرحلة التالية من العمليات الهجومية القادمة ال محالة.  

الهجـــــــوم المنســـــــث : ثـــــــم نصـــــــل بعـــــــد ذلـــــــ  إلـــــــى أهـــــــم مرحلـــــــة مـــــــن مراحـــــــل العمليـــــــات  .3
 بعــــــــد أن حقــــــــث المجاهــــــــدون والمقــــــــاومون  الهجوميــــــــة ، أال وهــــــــي مرحلــــــــة الهجــــــــوم المنســــــــث ،

ــا يزيــــد فــــي فهمــــه وتوقــــع ســــلوكه ، ثــــم أخضــــعوا مــــا جمعــــوا  التمــــاس مــــع العــــدو فجمعــــوا عنــــه مــ
ــتط ع  ــر االســ ــر حاســــمة عبــ ــة  غيــ ــدو فــــي عمليــــات مناوشــ ــاحتكوا مــــع العــ ــدان ، فــ ــان الميــ المتحــ

لــــــه ؛ يــــــأتي بــــــالقوة وبالنــــــار واألحجــــــار ، فشخصــــــوا مراكــــــز ثقلــــــه وفهمــــــوا طبيعــــــة عملــــــه وردة فع
دور الهجـــــــوم المنســـــــث علـــــــى مراكـــــــز الثقـــــــل تلـــــــ  ، وعلـــــــى األصـــــــول الماديـــــــة والبشـــــــرية التـــــــي 
ــنًا  ــا كـــــل موقـــــع عســـــ ري ولن تـــــراءى لنـــــا محصـــ تشـــــ ل عصـــــب هـــــذا العـــــدو ومـــــدد حياتـــــه ، فمـــ
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ومــــأهواًل يشــــ ل مركــــز ثقــــل ســــيدافع  عنــــه العــــدو ب ــــل مــــا أوتــــي مــــن قــــوة ، ومــــا كــــل مغتصــــبة 
ا كــــل دائــــرة  ح وميــــة أو حــــي  مــــن أحيــــاء هــــذا العــــدو   المعشعشــــة أهميتهــــا بأهميــــة غيرهــــا ، ومــــ

( فــــي أحشــــاء مــــدننا وبــــين قرانــــا فــــي منــــاطث الثمانيــــة واألربعــــين والضــــفة الغربيــــة تشــــ ل للعــــدو 
مركـــــــز ثقـــــــل سيســـــــتميت دون ســـــــقوطه ، لـــــــذل  فـــــــالهجوم المنســـــــث يقـــــــول: أننـــــــا ســـــــنهاجم هـــــــذا 

ي ســـــقوط مـــــا دونـــــه ، ولـــــن نهـــــاجم الحـــــاجز وذاك المحســـــوم وســـــنترك مـــــا ســـــواه ، فســـــقوطه يعنـــــ
تلـــــ  المغتصـــــبة لثانويـــــة دورهـــــا فـــــي الجهـــــد القتـــــالي للعـــــدو ، وســـــنركز ونحشـــــد جهـــــدنا لضـــــرف 
ــع؛ ــذي إن قطـــــ ــبحة الـــــ ــي  المســـــ ــد وخـــــ ــطة العقـــــ ــز الثقـــــــل وواســـــ ــددة ، فهـــــــي مركـــــ ــبة محـــــ  مغتصـــــ
تطـــايرت حبــــات هــــذه  المســــبحة( ، ولكـــن مــــا هــــو أهــــم فـــي هــــذا الفعــــل ــــــ الهجـــوم المنســــث ــــــ مــــا 

ــم  ــد يفهـــ ــالقوة ضـــ ــتط ع بـــ ــاس  واســـ ــات تمـــ ــد عمليـــ ــأتي بعـــ ــث يـــ ــوم منســـ ــو هجـــ ــميته ، فهـــ ــن تســـ مـــ
ــات كــــل  مــــنهم يجــــب أن تكــــون محــــددة  ــدو ، قــــدرات الشــــركاء  يــــه معروفــــه ، ومنطقــــة عمليــ العــ
ــا قــــوة الــــبع  ،   ــًا ، ويســــد عجزهــ ــدم بعضــــها بعضــ ــه يجــــب أن تكــــون منســــقة ويخــ ، والجهــــود  يــ

 يـــــــه متفـــــــث عليهـــــــا ، والخـــــــي  النـــــــاظم لهـــــــا عبـــــــر  واألدوار  يـــــــه معلومـــــــة ، وقواعـــــــد االشـــــــتباك
فــــــة ومتفــــــث عليهــــــا مســــــبقًا ، ونقــــــاط االلحــــــاي  يــــــه محــــــددة  C2سلســــــلة ال يــــــادة والســــــيطرة   ُمعر 

جغرا يـــــــا وزمانيـــــــًا ، إن مثـــــــل هـــــــذا الهجـــــــوم المنســـــــث ؛ هـــــــو الـــــــذي يفـــــــت فـــــــي عضـــــــد العـــــــدو، 
كــــة ي ســــيف ويصــــيبه فــــي مقتــــل ويشــــتت جهــــوده ويفــــل حديــــده ، األمــــر الــــذي لــــم نــــره فــــي معر 

القـــــدس ي ولـــــو كـــــان ؛ ألصـــــبح العـــــدو فـــــي خبـــــر كـــــان ، بـــــدليل أن كبـــــار قـــــادة العـــــدو قـــــالوا مـــــا 
ــارثي  ــا فــــــي وضــــــع كــــ ــبقًا لكنــــ ــه مســــ ــقًا مشــــــغواًل عليــــ ــو كــــــان منســــ ــا نشــــــهده لــــ مضــــــمونه : أن مــــ
ــادة المقاومــــــة ب افــــــة ت وينهــــــا وعلــــــى مختلــــــف  ــا يــــــأتي دور ليــــ وموقــــــف ال نحســــــد عليــــــه ، وهنــــ

ــعدها الجغرا يــــــة أن تع ــا مرحلــــــة ثالثــــــة صـــ ــون المعركــــــة القادمــــــة فيهـــ ــل مــــــن اين علــــــى أن تكـــ مـــ
اســـــــمها ي الهجـــــــوم المنســـــــث ي األمـــــــر الـــــــذي ال يم ـــــــن بســـــــ  الحـــــــدي   يـــــــه وتبيـــــــين متطلباتـــــــه 

 وطري تجهيزه إال خلف أبواف موصدة وبرؤوس باردة . 

ــتثمار  .4 ــا  باســـ ــل االختصـــ ــين أهـــ ــرف بـــ ــا يعـــ ــ  مـــ ــد ذلـــ ــأتي بعـــ ــم يـــ ــر: ثـــ ــتثمار النصـــ اســـ
ــر، إنهـــ ــد مســـيطرًا علـــى طرقـــه وال مدنـــه النصـ ــعر فيهـــا العـــدو أنـــه لـــم يعـ ا تلـــ  اللح ـــة التـــي يشـ

ــباته ــد  ،وال مغتصـــ ــي جهـــ ــون فـــ ــتلزم أن نكـــ ــل تســـ ــن العمـــ ــة مـــ ــذه المرحلـــ ــبع  أن هـــ ــن الـــ ــد ي ـــ قـــ
مــــــرتب  بعمليــــــة التحريــــــر النهائيــــــة، ولال كيــــــف سيســــــتثمر النصــــــر إن لــــــم نكــــــن فيهــــــا؟ إن هــــــذا 

ــ ــه  مــــن وجوهــــه صــــحيح ؛ ولكننــ ـــ األمــــر فــــي وجــ ــد تكــــون ــــ ــة قــ ــد عي أن الجولــــة القادمــ ا اين ال نــ
ــذا  ــأفة هــــ ــا شــــ ــنجت  بهــــ ــلة التــــــي ســــ ــة الفاصــــ ـــ هــــــي المعركــــ ــل ـــــ ــا نأمــــــل ويجــــــب أن نعمــــ ولن كنــــ
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المحتــــل ونقتلعــــه مــــن جــــذوره إلــــى غيــــر رجعــــة ، لــــذل  فــــإن اســــتثمار النصــــر مــــن المم ــــن أن 
ــاكلة حرمـــــان العـــــدو مـــــن الـــــدخول إلـــــى بعـــــ  القـــــرى والضـــــواحي وال مـــــدن ولـــــو ي ـــــون علـــــى شـــ

ظر يـــــًا ، بمعنـــــى أن تصـــــبح هـــــذه القـــــرى والضـــــواحي محرمـــــًة عليـــــه لـــــيً  لســـــاعات محـــــددة ، أو 
ــأ مضــــــطرًا  ــتجواف ، فيلجــــ ــال واالســــ ــات االعتقــــ ــدخول وممارســــــة عمليــــ ــى الــــ ــدرة علــــ ــد القــــ أن يفقــــ
ــر  ــتثمار النصــ ــور اســ ــن صــ ــة ، ومــ ــدة القريــ ــارع وعمــ ــاول الشــ ــار الحــــي أو مســ ــع مختــ ــيث مــ للتنســ

جبــــار فتيـــــان الــــت ل علـــــى تــــرك مغتصـــــباتهم وأكــــواخهم التـــــي تشــــ ل بـــــارًا ؛ أن يقــــوم المحتـــــل بإ
ل ســـــتيطان تكبـــــر وتتضـــــخم ، يجبـــــرهم علـــــى الخـــــرو  منهـــــا كونـــــه ال يســـــتطيع أن يضـــــمن لهـــــم 
ــلطة  ــن ســـ ــزة أمـــ ــي والمرحلـــــي ؛ إجبـــــار أجهـــ ــر ال رفـــ ــذا النصـــ ــتثمار هـــ ــه اســـ ــنهم ، ومـــــن أوجـــ أمـــ

والتنســـــيث األمنـــــي مـــــع المحتـــــل ،  الح ـــــم الـــــذاتي عـــــن التوقـــــف عـــــن عمليـــــات اعتقـــــال النشـــــطاء
ــوات  ــا خطـــ ــة جعلهـــ ــي كيليـــ ــيل فـــ ــا والتفصـــ ــدي  فيهـــ ــ  الحـــ ــن أن يبســـ ــن المم ـــ ــرى مـــ ــور أخـــ وصـــ
ــزة ،  ــاكلة غــ ــة علــــى شــ ــدة مقاومــ ــة لتكــــون قاعــ ــفة الغربيــ ــة لكــــنس المحتــــل مــــن الضــ ــة تمهيديــ فعليــ

 عليه.  هل هذا مم ن ؟ نعم ومقدور

العمليــــــات الهجوميـــــــة أال وهـــــــي المطــــــاردة : ثـــــــم تــــــأتي المرحلـــــــة األخيـــــــرة مــــــن مراحـــــــل  .5
ــع  ــد أن تقطــ ــاردة بعــ ــة المطــ ــون عمليــ ــة تكــ ــ رية الن اميــ ــات العســ ــي العمليــ ــاردة ؛ فــ ــات المطــ عمليــ
ــولي  ــدتها ، فيـــ ــات وشـــ ــم العمليـــ ــام زخـــ ــار أمـــ ــابقة ؛فينهـــ ــل الســـ ــل المراحـــ ــة كامـــ ــات الهجوميـــ العمليـــ

د فــــي طــــول منطقــــة العمليــــات وعرضــــها ، إ لــــى أن يخــــر  دبــــره  خــــذًا ذيلــــه بــــين أســــنانه ،  ُيطــــارو
ــي  ــن فـــ ــا ، ولكـــ ــد أن ينســـــحب منهـــ ــه بعـــ ــى أرضـــ ــتً  أو يســـــيطر علـــ ــان محـــ ــدود إن كـــ ــار  الحـــ خـــ
ــاردة  ــة علــــى طريــــث التحريــــر الطويــــل ؛ فــــإن المطــ مثــــل الموقــــف الــــذي نتحــــدث عنــــه وهــــو مرحلــ
ــة ، ومنهــــــا  يـــ ــا بحر  ــدخول فيهـــ ــتباحة مناطقنــــــا والـــ ــن اســـ ــدو مـــ ــون منعــــــًا للعـــ ــن أن تكـــ ــن المم ـــ ممـــ

ــى  ــبين علـــــ ــار المغتصـــــ ــن إجبـــــ ــوائية ، ومـــــ ــة أو العشـــــ ــبات النائيـــــ ــن بعـــــــ  المغتصـــــ ــرو  مـــــ الخـــــ
صــــــور المطــــــاردة فــــــرض كلفــــــة عاليــــــة جــــــدًا علــــــى العــــــدو عنــــــد تــــــردده وتنقلــــــه علــــــى الخطــــــوط 

 الخارجية وبين مدن وحواضر فلسطين .  

كانــــــت هــــــذه صــــــورًا مــــــن صــــــور اســــــتثمار النصــــــر الــــــذي نحــــــن فــــــي حضــــــرته ، األمــــــر الــــــذي 
ــال ال ــر واعمـــــ ــوس والتفكيـــــ ــب الجلـــــ ــل األفكـــــــار إلـــــــى يتطلـــــ ــدة لتحويـــــ ــواف ماصـــــ ــر خلـــــــف أبـــــ ن ـــــ

إجـــــــراءات مجدولـــــــة زمنيـــــــًا ، معروفـــــــة المتطلبـــــــات الماديـــــــة والبشـــــــرية ، خروجـــــــًا مـــــــن مربـــــــع رد 
ــول أنهــــا مختزنــــة  ــات  ،كنــــا نقــ ــأطيرًا لجهــــود  وطاقــ ــل وتوجيهــــه ، تــ ــة صــــنع الفعــ ــل إلــــى رحابــ الفعــ
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ــبًا وثــــورة  ــم رأيناهــــا تتفجــــر غضــ ــا فــــي كــــل فلســــطين ، ثــ ــدننا فــــي صــــدور أهلنــ أخرجــــت بعــــ  مــ
ــة القادمـــــة وحـــــدها ،  ــتقاتل غـــــزة فـــــي المعركـــ ــذه الحالـــــة ؛ ســـ ــدونا ، فـــــي غيـــــر هـــ عـــــن ســـــيطرة عـــ
وســــيقتل التنســــيث األمنــــي طاقــــات  أهلنــــا وشــــعبنا فــــي الضــــفة ، ولــــن يســــمح لــــه إال بالشــــ لي  مــــن 
اإلجــــــراءات والتحركــــــات ، وسيســــــتفرد بشــــــبابنا فــــــي منــــــاطث الثمانيــــــة واألربعــــــين ،  يعمــــــل فــــــيهم 

ــا اكتســــبه مــــن خبــــرات ور ه مــــن طــــري اعتقــــ ـــ ممــ ــدو ـــ ـــ العــ ــة مســــتفيدًا ـــ ــدًا للحركــ ــًا  وتقييــ ااًل وتوليفــ
ث يـــــــوم الغـــــــارة ي  عمـــــــل مـــــــنهم وتحركـــــــات ، عنـــــــدها لـــــــن يفيـــــــد النـــــــدم ، ولـــــــن يفيـــــــد عليـــــــثت ُعلـــــــ  

 ولينصرن هللا من ينصره إن هللا لقوي عزيز ي .

 التمديد.. اختبار

 يديعوت /يهوشعيوسي 

ا إلـــــى تـــــم اتخـــــاذ  ــً قـــــرار اســـــتمرار كوخـــــافي فـــــي منصـــــبه فـــــي وقـــــت متـــــأخر، ويرجـــــع ذلـــــ  أساســـ
 عدم االستقرار في الن ام السياسي.

ــ ــاء عمليــــة يحــ ــأتي بعــــد فتــــرة وجيــــزة مــــن انتهــ رس االســــواري، حيــــ  ظهــــرت أوجــــه القصــــور ا• وتــ
 االستخباراتية الخطيرة  يما يتعلث بنوايا حماس الهجومية.

 • ولذل  ما زال من السابث ألوانه معرفة أهمية إنجازات الجي  اإلسرائيلي تحت ليادته 

ا إلــــى عــــدم االســــتقرار فــــي الن ــــام السياســــي،  حــــدث ذلــــ  فــــي وقــــت متــــأخر، ويرجــــع ذلــــ  أساســــً
لكــــن وزيــــر الجــــي  بنــــي جــــانتس أعلــــن أمــــس تمديــــد فتــــرة وجــــود رئــــيس األركــــان أ يــــف كوخــــافي 

ــنة  ــنة أخــــــرى، ســــ ــبه لســــ ــار فــــــي منصــــ ــع المستشــــ ــدئي مــــ ــاي مبــــ ــل إلــــــى اتفــــ ــة، بعــــــد التوصــــ رابعــــ
 أ يحاي ماندلبليت.

ــرة  ــور خطيـ ــه قصـ ــن أوجـ ــم الكشـــف عـ ــال، تـ ــن القتـ ــرة مـ ــة األخيـ ــه فـــي الجولـ ــى أنـ ــارة إلـ ــدر اإلشـ تجـ
فــــي االســــتخبارات ضــــد حمــــاس وفهــــم هيئــــة األركــــان للمن مــــة، وهــــو أمــــر بــــالغ األهميــــة لتحديــــد 

ضــــــربة افتتاحيــــــة يم ــــــن أن تغيــــــر  بــــــإط يرائيليي نيتهــــــا بــــــدء القتــــــال والســــــمال يللجــــــي  اإلســــــ
 الحملة.

ــاد اإلســــــ مي الــــــذين قتلــــــوا فــــــي  باإلضــــــافة إلــــــى ذلــــــ ، لــــــم ي ــــــن عــــــدد نشــــــطاء حمــــــاس والجهــــ
ــًا وبلــــــغ  ــع ان مــــــن بيــــــنهم  -200العمليــــــة مرتفعــــ ــاء  67لــــــم يــــــذكر يهوشــــ طفــــــل وعشــــــرات النســــ
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الهجــــــوم علــــــى  . وكــــــان ذلــــــ  بعــــــد فشــــــل خطــــــة-والعجــــــائز والمــــــدنيين واكتفــــــى بروايــــــة الجــــــي 
 نفاي، وذل  باألساس ألن عنصر المفاجأة لم يتحقث.األ

ــة  ــرائيليي فـــــي عمليـــ ــي  اإلســـ ــة يالجـــ ــع  لـــ ــن وضـــ ــافي مـــ ــال، تم ـــــن كوخـــ ــي االفتتـــ ــأة فـــ ــد التأتـــ بعـــ
ــريعة ــة وســ ــزمن،  ،هجوميــ ــور الــ ــي من ــ ــا إال فــ ــة نتائجهــ ــن معرفــ ــازات ال يم ــ ــجل الجــــي  إنجــ وســ

ــً  ــب أيضـــ ــذي يطلـــ ــان، والـــ ــي أمـــ ــر فـــ ــاب  كبيـــ ــول ضـــ ــا يقـــ ــة كمـــ ــي هيئـــ ــه التواضـــــع فـــ ا مـــــن زم ئـــ
ــي يأمـــان  ــاول كبيـــر فـ ــو. يعـــر ف مسـ ــت للتـ ــة التـــي انتهـ ــل نتـــائ  المعركـ ــة فـــي تحليـ ــان العامـ األركـ
ــول علــــى  ــم الحصــ ــل تــ ــتفهام: يهــ ــة اســ ــع ع مــ ــيي ويضــ ــم عملــ ــر تكتي ــــي وحســ ــذا بأنــــه ينصــ ي هــ

 حسم استراتيجي من العملية سيضمن سنوات من الهدوء في مواجهة قطاع غزة؟ ي

زعــــيم حمــــاس فــــي غــــزة يحيــــى الســــنوار يــــوم الث ثــــاء إلــــى صــــفقة أســــرى محتملــــة وقــــال:  وأشــــار
 نا فــــي اتفــــاي قريــــب علــــى صــــفقةاينحــــن مســــتعدون الســــتكمال القضــــية بجديــــة ونريــــد إعــــادة أســــر 

علــــى ذلــــ  إن نتــــائ  العمليــــة وحاجــــة غــــزة  قــــال مســــاول كبيــــر فــــي هيئــــة األركــــان العامــــة رداً  ،ي
درة علــــى احــــداث تقــــدم نحــــو االتفــــاي بشــــروط أفضــــل، ولكــــن فــــي إلــــى إعــــادة اإلعمــــار لــــديها القــــ

ــذه  ــي هـــ ــن فـــ ــدفع ثمـــ ــة بـــ ــرائيل مطالبـــ ــون إســـ ــوف تكـــ ــة، ســـ ــذه الحالـــ ــي هـــ ــى فـــ ــه، حتـــ ــت نفســـ الوقـــ
 الحالة. سجناء.

ــنوار فقــــــال:  ــة ورد علـــــى الســـ ــة ال يــــــادة واألركـــــان نتـــــائ  العمليـــ ــي كليـــ ــس فـــ لخـــــص كوخـــــافي أمـــ
 ،ى الفــــور أصــــبحت تــــرد وهــــي مطــــاردةيحمــــاس هــــي مــــن بــــادرت إلــــى إطــــ ي النــــار، لكنهــــا علــــ

وحمــــــاس التــــــي فتحــــــت المعركــــــة كمدافعــــــة  ،وانتهــــــى ميــــــزان اإلنجــــــازات بميــــــزة واضــــــحة للجــــــي 
 عن القدس، جلبت الخراف لغزة.

  

ــام  وأشــــــار رئــــــيس األركــــــان إلــــــى محدوديــــــة الهجمــــــات فــــــي المنــــــاطث المزدحمــــــة، بموجــــــب أح ــــ
ون الصـــــــواري  علـــــــى المـــــــدنيين القـــــــانون الـــــــدولي: يلقـــــــد حاربنـــــــا مجرمـــــــي الحـــــــرف الـــــــذين يطلقـــــــ

ــاء ــين األبريــــ ــاء ويختبئــــــون بــــ ــيهم التــــــزام  ،األبريــــ ــيس علــــ ــذين لــــ ــا مجرمــــــي الحــــــرف الــــ ــد حاربنــــ لقــــ
ــه وتجنـــــب  ــدنا لدعمـــ ــذل قصـــــارى جهـــ ــا نبـــ ــه، بينمـــ ــون عليـــــه ومبادئـــ ــم يدوســـ ــدولي وهـــ ــانون الـــ بالقـــ

ــدنيين ــدأ األخــــ  ،إلحــــاي األذى بالمــ ــد  يــــه مبــ ــالم ال يوجــ ــذر فــــي عــ ــد عــــدو متجــ ــا ضــ ي لقــــد قاتلنــ
 في القتال على اإلط ي، ومعنا المبدأ يلف كل قرار وكل قنبلة ي.
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 ( 2نصر كبير لحماس )المقال 

 إسرائيل هاريل/هآرتس 

ــار  ــذل  النـــ ــاني والحقـــــول. لـــــيس كـــ ــعلتها  الف الصـــــواري  فـــــي المبـــ ــي أشـــ ــاد النيـــــران التـــ ــم إخمـــ تـــ
قــــة المســــتقطبة التــــي يشــــتد اوارهــــا بــــين اليهــــود واليهــــود، بــــين  اليهــــود والعــــرف، وبــــين اليهــــود المفر 

ــود  ــد اليهــ ــه  ،والعــــرف ضــ ــى جانــــب مقاتليــ ــه إلــ ــه أنــ ــن  يــ ــر أعلــ ــاف نصــ ــنوار خطــ ألقــــى يحيــــى الســ
ــًا ي ــه ايضـــ ــل إلـــــى جانبـــ ــود  ،مقاتـــــل داخـــــل فلســـــطيني 10000فـــــي غـــــزة، يقاتـــ ــا اليهـــ وشـــــمل طبعـــ

ــه ــاربوا معــــ ــذين حــــ ــتخدام ســــــ ل فتــــــاك  ،الــــ ــن باســــ ــوف، ولكــــ ــات المولوتــــ ــادي وزجاجــــ ــيس بالبنــــ لــــ
 دانة العدو.إلقدر: أسلحة بنفس ا

ا فـــــي جميـــــع أنحـــــاء العـــــالم ــً رأينـــــا وســـــمعنا منفـــــذي الحريـــــث،  ،هـــــذه النيـــــران القاتلـــــة تحتـــــري أيضـــ
وتقـــــول اللجنـــــة  ،بمـــــا فـــــي ذلـــــ ، كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي يإســـــرائيلي، عـــــدد غيـــــر قليـــــل مـــــن اليهـــــود 

 الرباعيــــة التــــي قـــــادت الحملــــة إن حمـــــاس أعيــــدت إلـــــى الــــوراء عشـــــر ســــنوات علـــــى األقــــل حقـــــاً 
لقـــــد  -وهـــــذا هـــــو الغـــــرض مـــــن حـــــرف يالتن ـــــيم اإلرهـــــابيي  -سياســـــيًا، وبشـــــ ل خـــــا  الـــــوعي 

 تقدمت الجولة الحالية به بالفعل عشر سنوات الى االمام، وربما أكثر من ذل .

ــا ــرف، الخ فـــ ــن الحـــ ــي زمـــ ــتم تأجيلهـــــافـــ ــل ،ت يـــ ــات بالفعـــ ــت الخ فـــ ــرة كثفـــ ــة األخيـــ ــن الحملـــ  ،لكـــ
دليـــــل إثبـــــات حـــــاد ونافـــــذ هـــــو الرســـــالة التـــــي تحملهـــــا الصـــــفحة األولـــــى لصـــــحيفة يهـــــ رتسي منـــــذ 

اســــــتمرارًا لمــــــا حــــــدث علــــــى شاشــــــات القنــــــوات التليفزيونيــــــة الــــــث ث الرئيســــــية خــــــ ل  -األمــــــس 
ي والجســــــد والممتلكــــــات فــــــي ع ــــــا الحــــــرف، وخاصــــــة بعــــــدها: تفهــــــم دوافــــــع حــــــارقي الكنــــــيس فــــــ

ــب  ــارة والجليــــــل الســــــفلي والنقـــ ــا وحيفــــــا فــــــي وادي عـــ ــن هــــــذا حتــــــى  -ويافـــ لــــــم ُيخصــــــص ألي مـــ
ُعشــــر وقــــت البــــ  المخصــــص لمحاولــــة قتــــل عربــــي فــــي بــــات يــــام. كمــــا يحــــدد م تــــب المــــدعي 
ــد  ــام ضـــ ــة االتهـــ ــم مضـــــمون الئحـــ ــا نعلـــ ــى كمـــ ــة، ونتبنـــ ــة اإلع ميـــ ــر الماسســـ ــة تفكيـــ ــام طريقـــ العـــ

 رأي السائد في القنوات: حري لفائف التوراة واإلنجيل هو صراع بين الجيران.العرف وال

ــر إجراميـــــة ــام عناصـــ ــ ل عـــ ــم بشـــ ــين هـــ ــإن المحتجـــ ــذل ، فـــ ــر كـــ ــان األمـــ ــاول  ،ولذا كـــ ــن المســـ ومـــ
ــارع  ــة علـــــى شـــ ــوادث المميتـــ ــن الحـــ ــالطبع 65عـــ ــرائيلي بـــ ــي إســـ ــارة؟ ينتيفـــ ــار  وادي عـــ لـــــيس  ،خـــ

طاحـــــت بأعمــــدة اإلنــــارة أو مئـــــات المحتجــــين الـــــذين قــــالعي إشــــارات المـــــرور وال الحشــــود التــــي أ
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علــــى كــــل هــــذه، علــــى الــــرغم مــــن أنهــــا عــــادة مــــا تكــــون موثقــــة، ال يــــتم  ،ضــــربوا الركــــاف اليهــــود 
 عرض مقاطع فيديو متكررة أثناء عرض فيديو بات يام، مئات المرات.

االســــــتراتيجي: إعــــــادة حقــــــث محمــــــد ضــــــيف ويحيــــــى الســــــنوار نجاحــــــات أخــــــرى علــــــى المســــــتوى 
ــد فقــــ  ــى واحــ ــا معنــ ــي القــــدس لهــ ــة فــ ــلية األمري يــ ــتح القنصــ ــراف  ،فــ ــة االعتــ ــر ل يمــ ــي  كبيــ تخلــ

ــرائيل، إلــــى درجــــة  ــدس كعاصــــمة إلســ ــي بالقــ ــة القادمــــةإاألمري ــ ــه فــــي المواجهــ إن  ،م انيــــة إلغائــ
ــرات ايالف مــــن الصــــواري   ــدات بــــإط ي عشــ ــ  التهديــ ــاس، بمــــا فــــي ذلــ ــزف هللا بحمــ ــاط حــ ارتبــ

ا إشــــارة إلــــى يإعــــادة حمــــاس إلــــى الم تطــــورة لحمايــــة المقدســــات اإلســــ مية فــــي القــــدس، هــــو أيضــــً
 الوراء عشر سنواتي.

تتطــــابث بعــــ  عناصــــر فــــي الح ومــــة  ،كمــــا أن حمــــاس نســــفت علــــى األرجــــح ح ومــــة التغييــــر
ــريف ــي الشــ ــرم القدســ ــى الحــ ــود إلــ ــعود اليهــ ــر صــ ــل ح ــ ــدافها، مثــ ــع بعــــ  أهــ ــودة مــ ــن  ،المقصــ لــ

ــ ــان اليمـــ ــل ي ـــــون بإم ـــ ــي مثـــ ــارك فـــ ــًا للـــــوزراء، وسيشـــ ــي ون رئيســـ ــالي بينيـــــت ســـ ــم أن نفتـــ ين، رغـــ
هــــــذه الح ومــــــة التصــــــدي للمنــــــع أولئــــــ  الــــــذين يتصــــــرفون بهــــــذه الطريقــــــة ال يفهمــــــون مشــــــاعر 
الخيانـــــــة التـــــــي يشـــــــعر بهـــــــا الجمهـــــــور الصـــــــهيوني المتـــــــدين، ومعـــــــه الكثيـــــــر مـــــــن اليهـــــــود فـــــــي 

األقــــــل بعـــــــ  أهـــــــداف مثيـــــــري  إســــــرائيل وحـــــــول العـــــــالم، تجـــــــاه أولئــــــ  الـــــــذين يـــــــدعمون علـــــــى
 االحتجا  في فلسطين المحتلة.

  

المزيد من الديمقراطيين لم يعودوا يرون أن إسرائيل هي داوود  (جورج فلويد)تأثير 
 ضد جالوت 

 ناثانيال شلوموفيتش/ هآرتس

ــو  ــاه نحـــــ ــدن لتغييـــــــر االتجـــــ ــة التـــــــي تضـــــــغ  علـــــــى بايـــــ ــة الديمقراطيـــــــة الداخليـــــ تضـــــــخمت الكتلـــــ
ــرائيلي  ــ يل يإســــ ــل تشــــ ــتم بالفعــــ ــة، ويــــ ــاد تاريخيــــ ــى األبعــــ ــاعف ليتخطــــ ــت ل تضــــ ــة االحــــ ومعارضــــ

 .العديد من المبادرات الستخدام القوة من أجل احداث تغيير في الشري األوس 

، كانـــــت المواقـــــف 1948منـــــذ أن دعـــــم الـــــرئيس هـــــاري ترومـــــان إقامـــــة دولـــــة يهوديـــــة فـــــي عـــــام 
ا نـــــادًرا فـــــي كمـــــا أعـــــرف الـــــرئيس  ،السياســـــة األمري يـــــة تجـــــاه يإســـــرائيلي ومـــــا زالـــــت تأخـــــذ إجماعـــــً

ــواري ــة يحــــرس االســ ــة عمليــ ــو بايــــدن عــــن ذلــــ  فــــي بدايــ ــأن  ،الجديــــد جــ ــاء بــ وكــــرر شــــعار الرؤســ
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ــة دون  ــي المواجهــ ــي أن تنتهــ ــه فــ ــن أملــ ــهاي. وأعــــرف عــ ــن نفســ ــدفاع عــ ــي الــ ــث فــ ــرائيلي: يالحــ يإلســ
 ن.أن يضطر إلى التدخل وأن يستمر في دفع سياساته تجاه الصين وروسيا وليرا

ــناتور  ــا أدرك أن الســــ ــرعان مــــ ــه ســــ ــدمي، لكنــــ ــران الجنــــــال التقــــ ــيمتص نيــــ ــه ســــ ــدن أنــــ ــرف بايــــ عــــ
ــزف  ــل الحــ ــة داخــ ــدا أقليــ ــم يعــ ــورتيز لــ ــيو كــ ــندريا أوكســ ــونجرس ألكســ ــو الكــ ــي ســــاندرز وعضــ  ،بيرنــ

علـــــى األقـــــل لـــــيس فـــــي هـــــذه القضـــــية. اســـــتجاف الـــــرئيس أخيـــــًرا للضـــــغوط، وصـــــعد مـــــن تـــــدخل 
ــار ــى وقـــــف إطـــــ ي النـــ ــا إلـــ ــى  ،ادارتـــــه ودعـــ ــتماع إلـــ ــتعداده ل ســـ ــرة أخـــــرى اســـ ــر مـــ ــذل  أظهـــ وبـــ

 أصوات الشباف في حزبه، كما فعل بالفعل في قضايا المنا  والتعليم.

ومــــع ذلــــ ، عنــــدما هــــدأ الغبــــار ودخــــل وقــــف إطــــ ي النــــار حيــــز التنفيــــذ، أصــــبح مــــن الواضــــح 
ــرائيلي،  ــدة يولســـ ــات المتحـــ ــين الواليـــ ــات بـــ ــر بالع قـــ ــث األمـــ ــدما يتعلـــ ــه عنـــ ــنطن أنـــ ــي واشـــ ــذه فـــ فهـــ

 ليست سوى اللقطة األولى.

ــي    ــد تضـــــخمت فـــ ــاه قـــ ــر االتجـــ ــة التـــــي تضـــــغ  علـــــى بايـــــدن لتغييـــ ــة الداخليـــ ــة الديمقراطيـــ الكتلـــ
الواقــــع إلــــى أبعــــاد تاريخيـــــة، لــــم يســــبث لهـــــا مثيــــل مــــن قبــــل، ويجـــــري بالفعــــل تشــــ يل مجموعـــــة 

 متنوعة من المبادرات الستخدام القوة األمري ية لفرض التغيير في الشري األوس .

ــ ــونجرس كـــ ــة فـــــي الكـــ ــت النائبـــ ــع حــــــدا وكتبـــ ــار يضـــ ــ ي النـــ ــف إطـــ ــويتر يوقـــ ــى تـــ ــو  علـــ وري بـــ
ــتمر  ،للقصـــــــف ولـــــــيس العنـــــــفي ــرائيلي مســـــــتمر والحصـــــــار  علـــــــى غـــــــزة( مســـــ ياالحـــــــت ل اإلســـــ

والتطهيـــــر العرقـــــي مســـــتمر ويجـــــب علـــــى ادارتنـــــا التوقـــــف عـــــن تمويـــــل الوضـــــع الـــــراهن للفصـــــل 
أن منصـــــبها  علـــــى الـــــرغم مـــــن أن بـــــو  يعتبـــــر ممـــــثً  بـــــارًزا للجنـــــال التقـــــدمي، إال ،العنصـــــريي

 يح ى اين بدعم أولي في التيار الرئيسي للحزف أيًضا.

فهــــو يــــرى حزبــــه  ،عنــــد محاولــــة فهــــم وجهــــة بايــــدن، مــــن المهــــم أن نتــــذكر اســــتراتيجيته السياســــية
ــرًطا ضــــرورًيا للنصــــر ــباف واألقليــــات شــ ــه الشــ ــائت ف يشــــ ل  يــ ــى  ،كــ ــع أن تلقــ ــذل  مــــن المتوقــ لــ

لحــــزف الــــذين عملــــوا فــــي مقــــره االنتخــــابي صــــدى مــــن شــــباف ا 500رســــالة مفتوحــــة مــــن حــــوالي 
ــاوي  ــب البيضـــ ــي الم تـــ ــحيفة الغارديـــــان،  ،فـــ ــرتها صـــ ــة نشـــ ــالة مفتوحـــ ــي رســـ ــطاء فـــ ــب النشـــ وطالـــ

 زعيم حزبهم بالضغ  على إسرائيل وحماية الفلسطينيين، حتى بعد وقف إط ي النار.

م ـــــــان  بينمــــــا قضـــــــى اإلســــــرائيليون الليـــــــالي فــــــي الم جـــــــ ، لـــــــم ي ــــــن للفلســـــــطينيين فــــــي غـــــــزة
يحتـــــــل الجـــــــي   -ومـــــــن األهميـــــــة بم ـــــــان االعتـــــــراف بـــــــاخت ل تـــــــوازن القـــــــوى  ،يختبئـــــــون  يـــــــه
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ويفـــــــرض حصـــــــاًرا علـــــــى قطـــــــاع غـــــــزة، الـــــــذي  اإلســـــــرائيلي المتقـــــــدم الضـــــــفة الغربيـــــــة والقـــــــدس،
ــنهم  ــر مـــ ــديمقراطيون، وكثيـــ ــالح للســـــ ن ي. كتـــــب الـــ ــر صـــ ــواء الطلـــــث غيـــ ــجن فـــــي الهـــ ــبح ســـ أصـــ

 هم مع التيار الرئيسي للحزف.انضموا إلى إدارة بايدن وتم تحديد 

ــى الحــــائ .  ــوان كانــــت علــ ــالوف مــــاخًرا أن العنــ ــه ماسســــة غــ ــر اســــتط ع أجرتــ ــي الواقــــع أظهــ فــ
ــارس أن  ــي مــــــ ــتط ع فــــــ ــرة، كشــــــــف االســــــ ــة األخيــــــ ــل المواجهــــــ ــى قبــــــ ــاخبين 53حتــــــ ــن النــــــ ٪ مــــــ

 الديمقراطيين يريدون من الواليات المتحدة زيادة الضغ  على يإسرائيلي.

ــالو   ــة غـــ ا لماسســـ ــً ــديمقراطيين فـــــي عـــــام 78ف، فـــــإن وفقـــ ــلون يإســــــرائيلي  2021٪ مـــــن الـــ يفضـــ
 ديمقراطية، حتى على حساف إلغاء تعريفها كدولة يهودية.

ــة العامــــــة  ــب ة اإلذاعـــ ــن  مراســــــل شـــ ــار رون ألبيـــ ــي األجيــــــال NPRوأشـــ ، إلـــــى نقطـــــة التحــــــول فـــ
ت كانــــت نشــــأ بايــــدن فــــي وقــــ ،والفجــــوة التــــي أحــــدثتها بــــين بايــــدن واألجيــــال الجديــــدة فــــي الحــــزف 

يلقـــــــد رأوا  ، يـــــــه ذكـــــــرى الهولوكوســـــــت مـــــــاتزال جديـــــــدة، وتبنـــــــى الـــــــديمقراطيون الدولـــــــة اليهوديـــــــة
ــالوت  ــل جـــ ــد مقابـــ ــا ديفيـــ ــى أنهـــ ــرائيل علـــ ــوة ،إســـ ــف لع قـــــات القـــ ــوم مختلـــ ــاك مفهـــ اين  ،اين هنـــ

ــدًوا، وأصــــبح ُين ــــر إلــــى  ،الجــــي  اإلســــرائيلي هــــو أقــــوى جــــي  فــــي المنطقــــة ــم تعــــد مصــــر عــ لــ
هـــــذه ع قـــــات قـــــوة أخـــــرى ،  ،خـــــ ل ع قتهـــــا بســـــ ان غـــــزة والضـــــفة الغربيـــــةإســـــرائيل اين مـــــن 

 وهي تغير بش ل تدريجي الموقف في الواليات المتحدة.

ا مـــــن خلليـــــة نقطـــــة التحـــــول فـــــي الـــــرأي العـــــام الـــــديمقراطي تجـــــاه  يعـــــد جـــــور  فلويـــــد جـــــزًءا مهمـــــً
يين هنــــــــــاك تضــــــــــامن متزايــــــــــد بـــــــــــين الســــــــــود واألمــــــــــري يين األصــــــــــليين والفلســـــــــــطين ،إســــــــــرائيل

 .ومجموعات أخرى 

ــة  ــول ح ي يـــ ــة تحـــ ــا نقطـــ ــة األخيـــــرة بأنهـــ ــطينيون أمري يـــــون الجولـــ ــطاء حقوقيـــــون فلســـ يصـــــف نشـــ
تقــــول أليســــا فــــايس الحاخاميــــة والناشـــــطة  ،فــــي الــــرأي العــــام، وهــــذه مجــــرد البدايــــة بالنســـــبة لهــــم

فـــــي من مـــــة يالصـــــوت اليهـــــودي مـــــن أجـــــل الســـــ مي فـــــي في دلليـــــا لصـــــحيفة يهـــــ رتسي: يجـــــور  
يهنـــــــاك تضـــــــامن متزايـــــــد بـــــــين الســـــــود  ،فلويـــــــد جـــــــزء مهـــــــم مـــــــن خلليـــــــة نقطـــــــة التحـــــــول هـــــــذهي
 .واألمري يين األصليين والفلسطينيين ومجموعات أخرىي

ا  ،جــــاجيتين فــــي الواليــــات المتحــــدة مســــتمرة منــــذ عــــدة ســــنوات الع قــــة بــــين الحــــركتين االحت ــً ووفقــ
ــام قــــادة الحركــــة فــــي الواليــــات المتحــــدة فــــي وقــــت مب ــــر مــــن  لصــــحيفة واشــــنطن بوســــت، فقــــد أقــ
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ــام  ــن الزيــــــارات إلــــــى المنــــــاطث  2015عــــ ــلة مــــ ــات مــــــع نشــــــطاء فلســــــطينيين وبــــــدأوا سلســــ ع قــــ
دلعت الم ـــــاهرات فـــــي جميـــــع ، وانـــــ2020عنـــــدما انتشـــــر خبـــــر وفـــــاة فلويـــــد فـــــي مـــــايو  ،الضـــــفة

ــذ بالفعـــــل  ــد اتخـــ ــان االحتجـــــا  قـــ ــالم، كـــ ــع أنحـــــاء العـــ ــدة وحتـــــى فـــــي جميـــ أنحـــــاء الواليـــــات المتحـــ
 ش ً  ولغة جديدين.

ــدن ــيفعل بايــ ــاذا ســ ــو مــ ــاال الكبيــــر هــ ــي  ،الســ ــم أســــ فه فــ ــه أكثــــر مــــن مع ــ ــل أنــ ــد أثبــــت بالفعــ لقــ
ضــــي أقــــام بالفعــــل ع قــــات فــــي العــــام الما ،البيــــت األبــــي  يهــــتم باألجنحــــة المختلفــــة فــــي حزبــــه

فــــــي يونيــــــو فــــــي أول حــــــدث انتخــــــابي عقــــــد مــــــع ، BLMشخصــــــية مــــــع عائلــــــة فلويــــــد ونشــــــطاء 
كانــــت لفتــــة رمزيــــة مرتبطــــة بنضــــال الســــود ضــــد العنصــــرية  ،جمهــــور فعلــــي، ركــــع علــــى ركبتيــــه
ال أســـــتطيع التـــــنفس  فـــــي خطابـــــه فـــــي ذلـــــ  الوقـــــت قـــــال: ي ،البنيويـــــة فـــــي الماسســـــات الشـــــرطية

 ي. كلمات جور  فلويد، لكنهم لم يمتوا معهكانت هذه  خر  -

لــــم يرغــــب بايــــدن فـــــي التــــدخل فــــي الصـــــراع األخيــــر فــــي الشــــري األوســـــ ، وانجــــر إليــــه بســـــبب 
يبــــدو أن موقفــــه قــــد خضــــع بالفعــــل لــــبع  التغييــــر  ،الضــــغ  داخــــل الحــــزف والضــــغ  الــــدولي

ا ع قـــــة عاطليــــة بـــــين الواليــــا ت المتحـــــدة مثــــل مع ــــم السياســـــيين فــــي واشـــــنطن، فقــــد رأى دائمــــً
ا  ــً ــه أيضـــ ــأخرًا، لكنـــ ــم متـــ ــد انضـــ ــة؟ وقـــ ــي المنطقـــ ــدة فـــ ــة الوحيـــ ــا الديمقراطيـــ ــًرا لكونهـــ ــرائيل ن ـــ ولســـ

ع قـــــات القـــــوة وحقـــــوي اإلنســـــان وتركيـــــز مركـــــزي  ،يبحـــــ  بالفعـــــل فـــــي الصـــــراع بطريقـــــة أخـــــرى 
كـــــــل هـــــــذه هـــــــي بالفعـــــــل حجـــــــر الزاويـــــــة فـــــــي سياســـــــته الخارجيـــــــة المعلنـــــــة،  -علـــــــى المســـــــاواة 
 ت الحالي، مستبعدة منها.ولسرائيل في الوق

ــرائيل، إلــــى  ــدى إســ ــابث لــ ــدي  الســــفير األمري ــــي الســ ــارتن إنــ ــار مــ ــ ، أشــ ــة مــــع أت نتيــ ــي مقابلــ فــ
ــية الشــــــهر الماضــــــي ــردات الدبلوماســــ ــي المفــــ ــول فــــ ــة أنتــــــوني  ،نقطــــــة التحــــ ــر الخارجيــــ ــدم وزيــــ قــــ

وقـــــــد  ،بليـــــــنكن والمتحدثـــــــة باســـــــم البيـــــــت األبـــــــي  جـــــــين ســـــــاكي تصـــــــريحات أثـــــــارت االهتمـــــــام
كلمــــــة يمســــــاواةي التــــــي ظهــــــرت فــــــي خطــــــاف الــــــرئيس ووزيــــــر الخارجيــــــة ي، الــــــى نقطــــــة  أشــــــارت 

ــخا   ــين األشـــ ــى م يـــ ــًا علـــ ــدة فعليـــ ــة واحـــ ــه دولـــ ــيطر  يـــ ــت ل تســـ ــا  احـــ ــي نقـــ ــة فـــ ــول مهمـــ تحـــ
 دون حقوي. وهذا هو ميزان القوى الذي يسعى الديمقراطيون إلى تح يقه. التركيز.

ــل  ــردات فحســـــــب، بـــــ ــر المفـــــ ــم تتغيـــــ ــال تغيـــــــرت لـــــ ا أســـــ ــً ــب ات أيضـــــ ــي عصـــــــر الشـــــ يب العمـــــــل فـــــ
 االجتماعية.
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 إسرائيل ليست ُمستعدة لحرب إقليمية 
ــوض  ــق، ومفـ ــد الفيلـ ــكرية وقائـ ــات العسـ ــد الكليـ ــان قائـ ــك كـ ــاط( بريـ ــك/اللواء )احتيـ ــحاق بريـ إسـ

 قبول الجنود في جيش العدو اإلسرائيلي / هآرتس

ــرقي ــب شــ ــيناريو رعــ ــة تحقــــث ســ ــرائيل ح يقــ ــعب إســ ــهر، ذاي شــ ــذا الشــ ــل لمفهــــوم ، هــ ــار كامــ انهيــ
تمـــــت محاولـــــة إحيـــــاء هـــــذا المفهـــــوم فـــــي  ،أن الحـــــروف يم ـــــن كســـــبها مـــــن خـــــ ل ســـــ ل الجـــــو

ــين  ـــ معلقــ ــوا كــ ــذين عملــ ــدين الــ ــراالت المتقاعــ ــ ل الجنــ ــن خــ ــة مــ ــواري، خاصــ ــارس االســ ــة يحــ عمليــ
فــــي عمليــــة شــــاركت فيهــــا مع ــــم طــــائرات ســــ ل  اإلخباريــــة،فــــي بعــــ  األحيــــان علــــى القنــــوات 

ــاد اإلســـــ مي فـــــي غـــــزة ليـــــل نهـــــارالجـــــو، تـــــم تـــــدم ــة التحتيـــــة لحمـــــاس والجهـــ أســـــقطت  ،ير البنيـــ
مئـــــــات الطلعـــــــات الجويـــــــة ومئـــــــات الطـــــــائرات  الف الـــــــذخائر الدليقـــــــة التـــــــي تكلـــــــف مليـــــــارات 

وعلــــــى الــــــرغم مــــــن كــــــل شــــــيء، فشــــــلت فــــــي وقــــــف  -الشــــــواقل علــــــى غــــــرف ميدانيــــــة محــــــدودة 
ــذ  ــز التنفيـــ ــار حيـــ ــ ي النـــ ــول وقـــــف إطـــ ــى دخـــ ــاون حتـــ ــذائف الهـــ ــواري  وقـــ ــاس  ،إطـــــ ي الصـــ حمـــ

ــذائف  ــواري  وقـــ ــ  إطـــــ ي الصـــ ــاد واصـــ ــه والجهـــ ــدو أنـــ ــيبهما ، ويبـــ ــم يصـــ ــيئا لـــ ــأن شـــ ــاون وكـــ الهـــ
 كان بإم انهما االستمرار في ذل  لفترة طويلة.

وبالفعــــــل تتجلــــــى قوتــــــه فــــــي  ،تحــــــدثنا لســــــنوات عــــــن ســــــ ل الجــــــو كــــــذراع اســــــتراتيجي إلســــــرائيل
ــتينيات  مواجهـــــة طـــــائرات العـــــدو، حيـــــ  تكـــــون ميزتـــــه واضـــــحة، لكـــــن قدراتـــــه ال تـــــذكر فـــــي الســـ

ضــــــد القــــــذائف. فــــــي الســــــنوات األخيــــــرة، تــــــم إهمــــــال الجــــــي  البــــــري ضــــــد الصــــــواري  وبالتأكيــــــد 
ــدثار، حيـــــ  ُين ـــــر إلـــــى ســـــ ل الجـــــو علـــــى أنـــــه جـــــي   وتـــــدهوره، وهـــــو اين علـــــى وشـــــ  االنـــ
ــابات  ــوع إصـــ ــه يم ـــــن كســـــب حـــــرف ومنـــــع وقـــ ــول انـــ ــن منطـــــث مشـــــوه يقـــ ــات  عـــ ــذا نـــ ــة؛ هـــ الدولـــ

 بمساعدة القوة الجوية وحدها. اين نحن ندفع ثمنا باه ا جدا لذل .

أظهــــــرت حمــــــاس صــــــموًدا واســــــتمرت فــــــي إطــــــ ي الصــــــواري  حتــــــى فــــــي ظــــــل هجــــــوم القــــــوات 
الجويـــــة غيـــــر المســـــبوي وللحـــــاي أضـــــرار جســـــيمة بالبنيـــــة التحتيـــــة لقطـــــاع غـــــزة وبعـــــ  قادتهـــــا 

ردع، واأليـــــديولوجيا هــــي مصــــدر إلهامهـــــا ،ومنــــازلهم لقــــد أصـــــابت مع ــــم أنحـــــاء  ،حمــــاس لـــــم تــــُ
ــبب  ــا تســ ــة، ممــ ــوال الحملــ ــلل طــ ــب د بالشــ ــع الــ ــارات الــــدوالرات، ويرجــ ــادية بمليــ فــــي أضــــرار اقتصــ

ا إلــــى شــــلل جــــزء كبيــــر مــــن االقتصــــاد الصــــناعي. تكلفــــة  الف القنابــــل الدليقــــة التــــي  ذلــــ  جزئيــــً
 أسقطتها طائراتنا على أهداف في غزة باه ة.
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ــواري  باســــتمرار، بمــــا  ــاس والجهــــاد اإلســــ مي واســــتمروا فــــي إطــــ ي الصــ ــد ســــخرت منــــا حمــ لقــ
دان، فـــــي حـــــين أعلـــــن رئـــــيس الـــــوزراء ووزيـــــر الجـــــي  ورئـــــيس األركـــــان  فـــــي ذلـــــ  علـــــى غـــــو 

كانـــــت حمـــــاس  ،صــــعوبة فـــــي التعـــــافي مــــن الـــــدمار الـــــذي ســــببناه لهـــــم ســـــيواجهون  -غـــــزة-أنهــــم
ففشــــل ســــ ل الجــــو  والجهــــاد الــــذي قــــرر متــــى يبــــدأ وقــــرر وقــــف عمليــــات اإلطــــ ي متــــى شــــاء،

 غزة. وقف إط ي الصواري  من -فش  ذريعا في مهمته الرئيسية 

فـــــــي المعركـــــــة واعتمـــــــدت توجـــــــه جديـــــــد وجـــــــريء نـــــــاجح. ويح ـــــــى  بالنســـــــبة لحمـــــــاس انتصـــــــاراً 
ــالم. الجولــــة األخيــــرة لــــن  ــا وبــــين الكثيــــرين فــــي العــ ــا فــــي الــــدول المعاديــــة لنــ بتعــــاطف كبيــــر معهــ

ــاد تمنعــــه  ، ألن طمــــوحهم هــــو إحــــداث انــــدالع أخــــرى  جــــوالت  فــــي الشــــروع مــــن اإلســــ مي والجهــ
مل انتفاضــــــة ثالثــــــة فــــــي الضــــــفة وأعمــــــال احتجــــــا  بــــــين العــــــرف صــــــراع إقليمــــــي شــــــامل، سيشــــــ

 وللى المنطقة اإلقليمية وحرف ب يادة إيران. واليهود داخل إسرائيل،

إذا فشـــل ســـ ل الجـــو فـــي غـــزة فـــي وقـــف إطـــ ي الصـــواري ، فإنـــه سيفشـــل بالتأكيـــد فـــي حــــرف 
، إطــــــــ ي الصــــــــواري  الدليقــــــــة والمــــــــدمرة سيســــــــتمر مــــــــن جميــــــــع الجهــــــــات  ،متعــــــــددة الســــــــاحات 

ــددة  ــي حــــرف متعــ ــاحة، فــ ــة المســ ــغيرة وكثيفــ ــة صــ ــي خليــ ــزة، وهــ ــى ع ــــس غــ ــة علــ العواقــــب وخيمــ
ــاحات شاســــــعة  ــذائف فــــــوي يإســــــرائيلي مــــــن مســــ ــيتم إطــــــ ي  الف الصــــــواري  والقــــ الميــــــادين، ســــ

ــالهجوم ال ،ومئـــــــات الكيلـــــــومترات  ــة لـــــــن يســـــــمح بـــــ ــوة الجويـــــ ــم القـــــ ــذه حجـــــ متـــــــزامن فـــــــي مثـــــــل هـــــ
ــف اســـــتمرار  ــن وقـــ ــن تـــــتم ن مـــ ــا لـــ ــتهاجم فيهـــ ــي ســـ ــاكن التـــ ــي األمـــ ــى فـــ ــرة، وحتـــ ــاطث الكبيـــ المنـــ

ــر ــنجح فــــــــي القتــــــــال األخيــــــ ــم تــــــ ــا لــــــ ــذائف، ألنهــــــ ــواري  والقــــــ ــ ي الصــــــ ــذائف  ،إطــــــ ــ ي القــــــ إطــــــ
والصـــــواري  علـــــى الجبهـــــة الداخليـــــة اإلســـــرائيلية سيســـــتمر بـــــ  هـــــوادة مـــــن جميـــــع الجهـــــات مـــــن 

كــــــل يــــــوم ســــــتطلث  الف الصــــــواري  علــــــى مراكــــــز ســــــ انية وبنيــــــة  ،الشــــــري الشــــــمال والجنــــــوف و 
ــواري   ــوة صـــ ــرات قـــ ــرات المـــ ــة بعشـــ ــا التدميريـــ ــوي قوتهـــ ــواري  تفـــ ــتراتيجية، صـــ ــداف اســـ ــة وأهـــ تحتيـــ

ســـــيتم إطـــــ ي صـــــواري  دليقـــــة بمئـــــات الكيلوغرامـــــات مـــــن الـــــرؤوس الحربيـــــة  حمـــــاس  ،حمـــــاس
ــغ ــا يبلــــ ــة، وأكبرهــــ ــر دليقــــ ــائية غيــــ ــث إحصــــ ــواري  وفــــ ــديها صــــ ــي  لــــ ــه الحربــــ ا،  90رأســــ ــً كيلوغرامــــ

 كيلوغرام وأكثر(. 500بينما يمتل  حزف هللا صواري  دليقة برؤوس حربية 

ــار وصـــــواري  كـــــروز،  ــة بـــــدون طيـــ ــة والطـــــائرات االنتحاريـــ ــاًرا مـــــن الصـــــواري  الدليقـــ تخيلـــــوا أمطـــ
ــوادة ــ  هــــ ــنا بــــ ــى رؤوســــ ــق  علــــ ــرؤوس الحربيــــــة، ستســــ ــها بمئــــــات الكيلوجرامــــــات مــــــن الــــ  ،بعضــــ

ــي ون الــــــد  ــ ي الصــــــواري  الدليقــــــة ســــ ــاي وســــــي لفنا  الف القتلــــــى والجرحــــــى. إن إطــــ مار ال يطــــ
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فـــــي  ،سيشـــــل ويـــــاخر طائراتنـــــا بســـــبب األضـــــرار الدليقـــــة التـــــي لحقـــــت بالمـــــدار  وأبـــــرا  الـــــتح م
الوقـــــت نفســـــه ســـــتكون هنـــــاك أضـــــرار لمحطـــــات الطاقـــــة التـــــي ســـــيتم إغ قهـــــا، ومنشـــــ ت تحليـــــة 

 والبنية التحتية االقتصادية والمراكز الس انية.المياه، ومنش ت تخزين الوقود والغاز، 

ــر مــــــن  ــبب مخــــــزونهم الكبيــــ ــال ألســــــابيع وحتــــــى شــــــهور بســــ ــدرة علــــــى القتــــ ــ  أعــــــداؤنا القــــ يمتلــــ
ــذي يتضــــمن  ــلحة، والــ ــارو  وقذيفــــة 250األســ ا مــــن  ،ألــــف صــ ــً ا كا يــ ــرائيل مخزونــــً ــ  إســ ال تمتلــ

ــاع ســــــــعرها -الصــــــــواري  ضــــــــد صــــــــواري  العــــــــدو أرض  ــًرا الرتفــــــ ــم يوقــــــــف ول ،أرض، ن ــــــ ذا لــــــ
ســــ ل الجــــو حمــــاس عــــن إطــــ ي النــــار، فســــي ون األمــــر كــــذل  فلــــن يــــتم ن مــــن وقــــف إطــــ ي 
ــن  ــد مــ ــت العديــ ــتم تثبيــ ــدة. يــ ــعة وبعيــ ــاطث شاســ ــن منــ ــددة الســــاحات مــ ــرف متعــ ــواري  فــــي حــ الصــ
ــد إط قهـــــا،  ــا بعـــ ــر موقعهـــ ــة، والتـــــي تغيـــ ــ ي متحركـــ ــى منصـــــات إطـــ ــا علـــ ــدو فيهـــ ــواري  العـــ صـــ

ــدميره ــا وتــ ــد موقعهــ ــعب تحديــ ــول ويصــ ــن القــ ــة  إنا. وغنــــي عــ ــذه المنصــــات مخزنــ ــن هــ ــد مــ العديــ
 في أعماي بطن األرض.

يتـــــابع اإليرانيـــــون وحـــــزف هللا عـــــن كثـــــب مـــــا يحـــــدث بيننـــــا وبـــــين حمـــــاس هـــــذا الشـــــهر، وأدركـــــوا 
ــر  ــرائيلي غيــ ــع، فــــإن ي إســ ــواري . فــــي الواقــ ــى الصــ ــديها رد علــ ــرائيلي لــــيس لــ ــر أن يإســ ــ ل أكبــ بشــ

 وهي ال تستعد لها بجدية حتى يومنا هذا. -رف مستعدة على اإلط ي لمثل هذه الح

 بعــــد الجولــــة األخيــــرة، يجــــب علــــى ال يــــادة السياســــية واألمنيــــة التوقــــف عــــن تقــــديم صــــورة نصــــر
يجـــــب علـــــى قادتنـــــا أن يعـــــودوا  ،لشـــــعب إســـــرائيل ال ع قـــــة لهـــــا بـــــالواقع المحـــــزن الـــــذي نواجهـــــه

اتخــــــاذ قــــــرارات إلعـــــــداد إلــــــى رشــــــدهم وأن يجتمعــــــوا علــــــى الفــــــور إلجــــــراء مناقشــــــات طارئــــــة، و 
ــن ــدي  لكمــــ ــياغة مفهــــــوم حــــ ــات وصــــ ــددة الجبهــــ ــدء، يجــــــب  ،الجــــــي  لحــــــرف متعــــ ــادن ذي بــــ بــــ

إلغــــــاء تقصــــــير الخدمــــــة للرجــــــال، ويجــــــب تــــــدريب وحــــــدات االحتيــــــاط ، ويجــــــب تحقيــــــث تــــــوازن 
ــة والبحريــــــة ــب بــــــين أذرع الجـــــي  البريــــــة والجويـــ ــوة صــــــاروخية هجوميــــــة  ،مناســـ ــب إنشــــــاء قـــ يجـــ

الجويــــــة، ويجــــــب تطــــــوير ليــــــزر قــــــوي بســــــرعة كجــــــزء مــــــن مشــــــروع أرض لــــــدعم القــــــوة  -أرض 
مـــــن الضـــــروري تحســــين الثقافـــــة التن يميـــــة واإلداريـــــة وال ياديــــة الفاســـــدة للجـــــي  بشـــــ ل  ،وطنــــي

 أساسي، ولعداد الجبهة الداخلية ولدارتها في حاالت الطوارن.

تهدد حــــرف ســــ -إذا لــــم يــــتم فعــــل أي شــــيء، فمــــن المتوقــــع أن يــــتم تســــجيل كارثــــة فــــي العــــالم 
ــرائيل ــي إســــ ــا فــــ ــا وحياتنــــ ــي  ،وجودنــــ ــتويين األمنــــ ــل المســــ ــى كاهــــ ــع علــــ ــاولية تقــــ ــيالمســــ  والسياســــ



 

322 

 

ــن ــور ممارســــــة دون  يـــــأتي لــــــن الخـــــ    ولكـــ ــرة لتغييــــــر هائلـــــة ضــــــغوًطا الجمهـــ  والموقــــــف الن ـــ
 .المساولية وقبول

  

عودة الُحكم العسكري إلى ُمدن الداخل الُمحتل، والوضع ُيشبه الحال في الضفة  
 الغربية 

 / 12القناة  

ــة ــة التـــــوترات فـــــي المـــــدن المختلطـــ ــدة لمواجهـــ ــام  ،خطـــــة عمـــــل جديـــ ــاز األمـــــن العـــ سيشـــــارك جهـــ
 .الشاباك في االعتقاالت وسيتم تكثيف عدد الشرطة

ــام فــــــي النشــــــاط وسيشــــــارك فــــــي  ،وبحســــــب الخطــــــة، ســــــيتم تكثيــــــف انخــــــراط جهــــــاز األمــــــن العــــ
شــــــرطي خــــــ ل الســــــنوات الــــــث ث المقبلــــــة، ســــــيتم  5000االعتقــــــاالت، وســــــيتم إضــــــافة حــــــوالي 

 منهم على الفور لتعزيز مراكز الشرطة المحلية. 300تجنيد 

كبــــار المســــاولين فــــي المجتمــــع العربــــي غاضــــبون مــــن تــــورط جهــــاز األمــــن العــــام الشــــاباك فــــي  
 .تحديد م ان المشتبه بهم

الـــــداخلي أميـــــر أوحانـــــا علـــــى الموافقـــــة علـــــى خطـــــة هـــــذا األســـــبوع للتعامـــــل  يعمـــــل وزيـــــر األمـــــن
ــن  ــة مــ ــة أخــــرى محتملــ ــاك جولــ ــادر هنــ ــة، وبحســــب المصــ ــدن المختلطــ ــات فــــي المــ مــــع االحتجاجــ

 حوادث االحتجا  بين اليهود والعرف.

ــا  ــاالت، كمــــ ــي االعتقــــ ــارك فــــ ــاط وسيشــــ ــي النشــــ ــاركة الشــــــاباك فــــ ــة ســــــتزداد مشــــ ــب الخطــــ وبحســــ
ــيحدد جهــــاز األمــــن  ــل االجتمــــاعيســ ــتبه بهــــم علــــى مواقــــع التواصــ كمــــا يفعــــل فــــي ، العــــام المشــ

 الضفة الغربية.

 مازال بينت ُيفكر ولم يحسم قراره بعد

مـــن المتوقــــع أن يعلـــن بينيــــت موافقتــــه علـــى تشــــ يل الح ومــــة مـــع لبيــــد مســــاء غـــد، ويتوقــــع مــــن 
 ،تش يل الح ومةرئيس ي  عتيد أن يبلغ رئيس الكيان في اليوم التالي بأنه تم ن من 
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ــع أعضــــاء يمينــــا، قــــررت  ــزال كــــل شــــيء يعتمــــد علــــى دعــــم جميــ ــذه المرحلــــة، ال يــ حتــــى فــــي هــ
االنضـــــــمام إلـــــــى  -التـــــــي كانـــــــت الع بـــــــة الرئيســـــــية أمـــــــام تشـــــــ يل الح ومـــــــة  -أييليـــــــت شـــــــاكيد 

 .مبادرة تش يل ح ومة تغيير، بحسب التقارير

ولحـــــــرا   -رئيســــــا للمعارضـــــــة فــــــي حـــــــال تشــــــ يل يح ومـــــــة تغييــــــري نتنيـــــــاهو ينــــــوي أن ي ـــــــون 
إذا تـــــم بالفعـــــل تشـــــ يل ح ومـــــة تغييـــــر برئاســـــة بينيـــــت ولبيـــــد األســـــبوع المقبـــــل، فـــــإن ، أعضـــــائها

ــتقالة  ــوي االســـــ ــود ال ينـــــ ــيس اللي ـــــ ــل علـــــــى الع ـــــــس -رئـــــ ــاهو  ،بـــــ ــود نتنيـــــ ــع أن يقـــــ ــن المتوقـــــ مـــــ
المعارضـــــــة ومـــــــن هنـــــــاك ســـــــيخوض معركـــــــة فعالـــــــة بشـــــــ ل خـــــــا  ضـــــــد الح ومـــــــة الجديـــــــدة، 

ــالتوازي مـــــــع إ ــاُ بـــــ ــه الجاريـــــــة حاليـــــ ــم  ،جـــــــراء محاكمتـــــ ــال: يلـــــــن نجعلهـــــ ــود قـــــ ــدر فـــــــي اللي ـــــ مصـــــ
 .يشعرون بالراحةي

ــيس  ــة والمســــــاول الكبيــــــر فــــــي اللي ــــــود علــــــى رئــــ ــاء اقتــــــرل كــــــاتس وزيــــــر الماليــــ فــــــي هــــــذه االثنــــ
الــــــوزراء إجــــــراء انتخابــــــات تمهيديــــــة فــــــي مركــــــز اللي ــــــود، حيــــــ  مــــــن المــــــرجح أن يــــــتم انتخابــــــه 

ا ل قتـــــرال ســـــيترأس كـــــاتس للحـــــزف لمـــــدة عـــــام حتـــــى  رئيســـــاً  يتم نـــــوا مـــــن تشـــــ يل ح ومـــــة، وفقـــــً
ــة فــــي  ــة نتنيــــاهو م يمــ ــتبقى عائلــ ــالوقوف، وســ ــة اليمينيــــة بــ ــمال للح ومــ ــدة عــــام للســ ــة لمــ الح ومــ

 .رف  نتنياهو االقترال ،المقر الرسمي في بلفور

ــال  ــد قـــ ــة بينـــــت لبيـــ ــن ميـــــرتس والمرشـــــح كـــــوزير فـــــي ح ومـــ ــو الكنيســـــت عيســـــوي فـــــري  مـــ عضـــ
بيــــد ي هـــر نضــــجا وليــــادة غيـــر مســــبوقين، يبــــدو لـــي أننــــا نتجــــه نحـــو ح ومــــة مثيــــرة يل 11لقنـــاة 

ــةي ــدا للفوضــــى القائمــ ــع حــ ــام تضــ ــل  ،ل هتمــ ــنعمل علــــى حــ ــوة، ســ ــاعد الخطــ ــم تســ ــاف: إذا لــ وأضــ
 .الكنيست 

ــوالي  ــة حــ ــاهر الليلــ ــالبين  100ت ــ ــل أبيــــب، مطــ ــي تــ ــاكيد فــ ــزل شــ ــام منــ ــاهو أمــ ــار نتنيــ ــن أنصــ مــ
كمـــــا ت ـــــاهر العشـــــرات ممـــــن يتعـــــاطفون  ،إلـــــى ح ومـــــة بديلـــــةإياهـــــا باالمتنـــــاع عـــــن االنضـــــمام 

مـــــع المن مـــــات االحتجاجيـــــة ضـــــد رئـــــيس الـــــوزراء بنيـــــامين نتنيـــــاهو الليلـــــة  الســـــبت( أمـــــام كـــــل 
ــاع ،  ــدعون ســ ــا جــ ــا حدشــ ــيس تي فــ ــاكيد ورئــ ــت شــ ــت، وأيليــ ــالي بينيــ ــا نفتــ ــيس يمينــ ــازل رئــ ــن منــ مــ

ــة ــة بديلــ ــة مــــن أن ،داعــــين لح ومــ ــو مائــ ــاهر نحــ ــه ت ــ ــام منــــزل فــــي الوقــــت نفســ ــاهو أمــ ــار نتنيــ صــ
ــه ــى ح ومتــ ــمام إلــ ــا باالنضــ ــالبين إياهــ ــل أبيــــب، مطــ ــي تــ ــاكيد فــ ــي  ،شــ ــات التــ ــى ال فتــ ــوا علــ وكتبــ

 حملها أنصار نتنياهو يايليت اوقفي الحماقةي و يلماذا نصوت لليمين ونتلقى اليسار؟ي
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 ها هم أطفالهم 

 جدعون ليفي/ هآرتس

ــ رتس وحتــــى الكتابــــة فيهــــا، ومــــن  ا لصــــحيفة هــ ــر لكــــوني قارئــــً ــوم الخمــــيس شــــعرت بفخــــر كبيــ يــ
مــــن عــــرض الصــــفحة األولــــى للصــــحيفة فــــي ذلــــ  كــــان البــــد  ،العــــار الشــــديد أن أكــــون إســــرائيلًيا

ــا  اليــــوم فــــي جميــــع قواعــــد ســــ ل الجــــو اإلســــرائيلي، ليطلــــع عليهــــا الطيــــارون ومســــاعدوهم، ليراهــ
ــراف  ــادة األســـ ــد الفيلـــــث وقـــ ــي ، قائـــ ــه فـــ ــذي تمـــــت مقابلتـــ ــار الـــ ــال الطيـــ ــعر المـــــ زم غـــ كيـــــف سيشـــ

ــ ــة يحـــ ــة عمليـــ ــواريرس األانهايـــ ــرائيلي ،ســـ ــي  اإلســـ ــم الجـــ ــدث باســـ ــحيفة  المتحـــ ــديعوت فـــــي صـــ يـــ
ي بعـــــد إلقـــــاء القنابـــــل علـــــى غـــــزة؟ هـــــل مـــــا زال يشـــــعر  شـــــعر باالرتيـــــال بأنـــــه ي قـــــال:أحرونـــــوت 

طفــــ  القتلــــى علــــى الصــــفحة الرئيســــية  67بــــنفس االرتيــــال بعــــد رؤيــــة مــــا فعلتــــه يــــداه صــــور ال 
ــعر  ــدمة الطليفــــةي الوحيــــدة التــــي شــ بهــــا الطيــــار لح ــــة إط قــــه فــــي هــــ رتس؟ هــــل كانــــت يالصــ

أم أنــــه رأى أي عاطفــــة أخــــرى فــــي صــــور األطفــــال القتلــــى قــــد يمنعــــه مــــن  -القنابــــل، كمــــا قــــال 
 أداء نفس المهمة؟ 

ــا ــي تراكمهـــــ ــة فـــــ ــور مروعـــــ ــل فـــــــي  ،الصـــــ ــةي و ياألفضـــــ ــر أخ ليـــــ ــي  األكثـــــ ــة يالجـــــ ــل الدعايـــــ كـــــ
ــور  ــطحي تت شــــــى علــــــى الفــــ ــة علــــــى الســــ ــةي ويوقشــــ ــراني و يالعمليــــــات الجراحيــــ ــذه الطيــــ أمــــــام هــــ

االبتســــــامة الحزينــــــة لر يــــــف البالغــــــة مــــــن العمــــــر عشــــــر ســــــنوات، القنــــــاع علــــــى وجــــــه  ،الصــــــور
أميــــــر، محمــــــد البــــــالغ مــــــن العمــــــر تســــــع ســــــنوات، الــــــذي لــــــم ي ــــــن لديــــــه وقــــــت ل حتفــــــال بعيــــــد 

ــه ــنوات،  ،مـــــي ده فـــــي حياتـــ ــاني ســـ ــالغ مـــــن العمـــــر ثمـــ ــية الملونـــــة إلســـــ م البـــ ــارات الشمســـ والن ـــ
ــورته األخيــــــرة التـــــي ــون األولــــــى فـــــي صـــ ــف خطــــــاف  ،قــــــد تكـــ ــر مــــــن ألـــ ــور تقنــــــع أكثـــ ــذه الصـــ هـــ

ــائي إســــرائيلي  ــنفس، ذنــــب حمــــاس وال خيــــار أمامهــــاأدعــ هــــذه هــــي  ،جــــوف فــــي الــــدفاع عــــن الــ
ــة الحتميــــــة، والتــــــي ال يم ــــــن إال للطيــــــارين وغيــــــرهم مــــــن اإلســــــرائيليين الــــــذين تعرضــــــوا  النتيجــــ

 ي. راحةلغسيل دماغ أن ي لوا غير مبالين، نا ي  عن الحدي  عن يال

ــابقتها ــا كانـــــت أقـــــل صـــــعوبة بقليـــــل مـــــن ســـ ــة لكنهـــ ردود  ،بعـــــد الصـــــدمة األولـــــى، ارتفعـــــت الثانيـــ
ــرائيل ــي إســ ــل فــ ــذي يعــــي   ،الفعــ ــع الــ ــاد اإلنكــــار والقمــ ــي أبعــ ــ كون فــ ــا زالــــوا يشــ ــذين مــ أولئــــ  الــ

ــا جــــاءت ردود  -والــــذين شــــ كوا فــــي خطــــورة مرضــــه األخ قــــي  ، يــــه المجتمــــع فــــي إســــرائيل هنــ
مثــــــل النــــــار فــــــي حقــــــل مــــــن األشــــــواك، انــــــدلع  ،هــــــذا المجتمــــــع مــــــري  للغايــــــة ،الفعــــــل وأثبتــــــت 

ا ومفيــــًدا ــً ا جامحــ ــان نقاشــــً ــاعي. لقــــد كــ ــل االجتمــ ــ م وشــــب ات التواصــ ــي وســــائل اإلعــ ــدل فــ  ،الجــ
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ــذها ــي  الــــذي نفــ ــة والجــ ــدث أحــــد عــــن األطفــــال القتلــــى، وعــــن أبعــــاد القتــــل المرعبــ ــم يتحــ لــــم  ،لــ
ــ ي ــى اإلطـــ ــية علـــ ــن قضـــ ــاتي  ،تكـــ ــرض أكروبـــ ــيء فـــــي عـــ ــل شـــ ــرائيليون كـــ ــد اإلســـ ــذهل، حشـــ مـــ

 للهروف من الح يقة والتهرف من المساولية ومواصلة عطرهم الذاتي الطبيعي.

مجتمــــع بأســــره، تحــــت رعايــــة إع مــــه البــــائس، يتجمــــع كرجــــل واحــــد، كتفــــا ب تــــف، للتهــــرف مــــن 
ــالم كلــــــه، ومحــــــو أي شــــــ ، ويقــــــول:  أي مســــــاولية، وصــــــد كــــــل ذنــــــب، وللقــــــاء اللــــــوم علــــــى العــــ

لكـــــن الح يقـــــة المـــــرة هـــــي أن أيـــــدينا فقـــــ  هـــــي التـــــي ســـــفكت هـــــذا  ،أيـــــدينا لـــــم تســـــف  هـــــذا الـــــدم
ــدم ــا ،الـــ ــة أخـــــرى للتلـــــويح بهـــ ــد ح يقـــ ــة أخـــــرى للتهـــــرف، وال توجـــ ــن أن  ،ال توجـــــد طريقـــ مـــــن ايمـــ

ــاس، لمــــا كانــــت هــــذه  ــدث فــــي الحــــروف، حتــــى لــــو اعتقــــدنا أنــــه لــــوال حمــ ــول إن هــــذا مــــا يحــ نقــ
ولكــــن إلقــــاء اللــــوم الكامــــل علــــى الضــــحية هــــو ســــجل  خــــر  -شــــ  كبيــــر  -الحــــرف قــــد انــــدلعت 

تلمـــــيح مـــــن المســـــاولية؟ قليـــــل مـــــن الـــــذنب؟   لـــــمأ  كلمـــــة حـــــزن واحـــــدة ،مـــــن اإلذالل اإلســـــرائيلي
ــ ــرائيل مطلقـــــ ــيس فـــــــي اســـــ ــتفهم فـــــــي القصـــــــف ًا،تعويضـــــــات للعـــــــائ ت؟ لـــــ  ،ولقـــــــي األطفـــــــال حـــــ

 هم فق . ،هم فق  ،األطفال هم المساولون 

 صعيد في غزة دعم قوي بدون شيك مفتوح الواليات الُمتحدة والت

 واالســــتراتيجيات السياســــات معهــــد مــــن رؤى | أودي أفينتــــال/ المنظــــور السياســــي األمنــــي 
(IPSحول قضايا التركيز االستراتيجي ). 

ــتدعى التصــــــعيد فــــــي غــــــزة االختبــــــار األول فــــــي الســــــاحة الفلســــــطينية إلدارة بايــــــدن أثنــــــاء  ،اســــ
ــه  ــاء ح ومتــ ــار أعضــ ــن كبــ ــة مــ ــاركة فاعلــ ــرئيس وبمشــ ــادة الــ ــال كانــــت اإلدارة ب يــ ــار  -القتــ مستشــ

ــومي، ــن القــ ــدة  األمــ ــم المتحــ ــدى األمــ ــفير لــ ــدفاع والســ ــة والــ ــرا الخارجيــ ــل وزيــ علــــى الســــاحة  -عمــ
الدبلوماســــية والدوليــــة واإلقليميـــــة  خاصــــة  يمــــا يتعلـــــث بمصــــر( بهــــدف تعزيـــــز التحركــــات التـــــي 

 ن تادي إلى وقف التصعيد ووقف إط ي النار.من شأنها أ

ــة يحــــرس األ ا مــــن عمليــ ــً ــر يومــ ــد عشــ ــدار األحــ ــلوك اإلدارة علــــى مــ ــواريُي هــــر فحــــص ســ ــه  ســ أنــ
ــح ي ــدعم الواضــــ ــت اإلدارة مــــــن الــــ ــت انتقلــــ ــرور الوقــــ ــمان  بمــــ ــة لضــــ ــود المبذولــــ ــرائيلي والجهــــ إلســــ

تــــي تنطــــوي علــــى زيــــادة حريــــة العمــــل لتحقيــــث أهــــدافها العســــ رية، إلــــى االقتــــراف مــــن الرســــائل ال
 في التوازن وللى موقف ال لبس  يه حي  طالبوا بوقف القتال ووقف إط ي النار.

 صبر أمريكا يتضاءل
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ــ ــة يحــ ــام األولــــى لعمليــ ــات افــــي األيــ ــائل اإلعــــ م وفــــي المحادثــ ــات لوســ ــواري، فــــي إحاطــ رس االســ
دت اإلســــــرائيليين، شــــــد  نتنيــــــاهو وكبــــــار مســــــاولي اإلدارة مــــــع ن ــــــرائهم  -الرئيســــــية بــــــين بايــــــدن 

ــها وأدانــــــت إطــــــ ي الصــــــواري  مــــــن حمــــــاس  اإلدارة علـــــى حــــــث إســــــرائيل فــــــي الــــــدفاع عــــــن نفســـ
 ومن مات أخرى في غزة.

فــــــي الوقــــــت نفســــــه، منعــــــت الواليــــــات المتحــــــدة مــــــراًرا وتكــــــراًرا طــــــوال الصــــــراع، بيانــــــات مجلــــــس 
ــح ــار، وأوضــــ ــى وقــــــف فــــــوري إلطــــــ ي النــــ ــدعوا إلــــ ــًيا التــــــي تــــ ــراًرا فرنســــ ت اإلدارة أن األمــــــن وقــــ

 تحركاتها وراء الكواليس الستعادة الهدوء أكثر فاعلية من بيانات األمم المتحدة.

ــان هنــــاك تغييــــر فــــي الخــــ  األمري ــــي ــادس للقتــــال، كــ ــذ اليــــوم الســ ــة  ،ومــــع ذلــــ ، منــ فــــي محادثــ
ــاهو ــدن ونتنيــ ــة  15فــــي  ،بايــ ــدن المختلطــ ــأن العنــــف فــــي المــ ــه بشــ ــايو أعــــرف الــــرئيس عــــن قلقــ مــ

ــرائيل، وا ــوم فــــــــي إســــــ ــاف الهجــــــ ــي أعقــــــ ــحفيين  فــــــ ــن الصــــــ ــة وأمــــــ ــفة الغربيــــــ ــي الضــــــ ــعيد فــــــ لتصــــــ
اإلســــــرائيلي علــــــى مبنــــــى اإلعــــــ م األجنبــــــي فــــــي غــــــزة( بعــــــد يــــــومين ، إلــــــى جانــــــب دعــــــم حــــــث 

تقــــدم الحملــــة اإلســــرائيلية  يإســــرائيلي فــــي الــــدفاع عــــن نفســــها، نــــاق  بايــــدن مــــع رئــــيس الــــوزراء ي
ــرة األولــــى عــــن ي ــرف للمــ ــاسي وأعــ ــد حمــ ــ  ضــ ــف إطــ ــه لوقــ ــاردعمــ ــرين  ،ي ي النــ ــومين  خــ ــد يــ بعــ

ــدعم حـــــث ي ــر لـــ ــد أي ذكـــ ــه ال يوجـــ ــين الـــــزعيمين، ظهـــــر انـــ ــة بـــ ــي للمحادثـــ ــور الرئيســـ  فـــــي المنشـــ
إســـــرائيلي فـــــي إلحـــــاي  ي فـــــي الـــــدفاع عـــــن الـــــنفس؛ وركـــــز علـــــى التقـــــدم الـــــذي أحرزتـــــه ي إســـــرائيل

ــه بـــــــ يخفــــــ  التصــــــعيدي الفــــــوري فــــــي  ــرر بقــــــدرات المن مــــــات، ويعبــــــر الــــــرئيس عــــــن توقعـــ الضـــ
 ث وقف إط ي النار.طري

رينفيلـــــد، فـــــي غفـــــي هـــــذه األثنـــــاء، ألقـــــت الســـــفيرة األمري يـــــة لـــــدى األمـــــم المتحـــــدة لينـــــدا تومـــــاس 
مــــايو خطابــــًا مفصــــً  ســــلطت  يــــه الضــــوء علــــى الخــــ  المتــــوازن بــــين الجــــانبين اإلســــرائيلي  16

 والفلســـــطيني، ولـــــم تـــــذكر الســـــفيرة حـــــث إســـــرائيل فـــــي الـــــدفاع عـــــن نفســـــها؛ ماكـــــدة علـــــى ارتفـــــاع
حصــــــيلة القتلــــــى مــــــن إطــــــ ي الصــــــواري  والضــــــربات الجويــــــة؛ وتــــــدعو األطــــــراف إلــــــى ضــــــمان 

ــاني الــــدولي ــانون اإلنســ ــدنيين وااللتــــزام بالقــ ــة المــ ــات فــــي غــــزة  ،حمايــ ــم ُيعــــر ف حمــــاس والمن مــ لــ
ودعــــــت جميــــــع األطــــــراف داخــــــل إســــــرائيل إلــــــى االمتنــــــاع عــــــن  ،علــــــى أنهــــــا من مــــــات إرهابيــــــة

ــة، ــداءات العنيفــــ ــات اإلخــــــ ء التحــــــري ، واالعتــــ ــة، وعمليــــ ــال اإلرهابيــــ ــا فــــــي ذلــــــ   ،واألعمــــ بمــــ
 .67 في القدس، وهدم المنازل، والبناء في المستوطنات في
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 ما وراء اتجاه التغيير في الخط األمريكي؟

 .هناك ث ثة عوامل رئيسية قادت وأثرت في سياسة بايدن بشأن التصعيد في غزة

ــرو  مـــــــــن  /األول  ــا والحاجـــــــــة االســــــــتراتيجية لهـــــــــا للخــــــ ــرائيل، وااللتـــــــــزام بأمنهــــــ ــو دعـــــــــم إســــــ هــــــ
المواجهــــــة ويــــــدها العليــــــا فــــــي مواجهــــــة يالعناصــــــر اإلرهابيــــــةي والمحــــــور الرادي ــــــالي فــــــي الشــــــري 

 األوس .

ــاني ــرر  /الثــ ــد الضــ ــة تزايــ ــى خلليــ ــي غــــزة علــ ــال فــ ــتمرار القتــ ــد الســ ــة والعائــ ــث بجوانــــب التكلفــ يتعلــ
ــدنيين  ــ  ال حـــــث بالمـــ ــا ية، وضـــ ــة إلـــــى ســـــاحات إضـــ ــداد األزمـــ ــورطين واحتمـــــال امتـــ ــر المتـــ غيـــ

 ألولوياتها اإلستراتيجية. الواليات المتحدة إلى المنطقة، خ فاً 

 الضغوط التي مورست على بايدن من صفوف الحزف الديمقراطي والكونجرس. /الثال  

 سياسة الح ومة.العام ن األخيران هما اللذان أديا إلى اتجاه التغيير في 

ــي غــــزة  ــال فــ ــتراتيجية  -القتــ ــة اســ ــم ما يــ ــد تفهــ ــم تعــ ــح أن اإلدارة لــ ــال، مــــن الواضــ ــدم القتــ ــع تقــ مــ
أفـــــادت التقـــــارير أن اإلدارة كـــــان يتنـــــامى إدراك  ،واألهـــــداف التـــــي تســـــعى إلـــــى تح يقهـــــا لإســـــرائي

يـــــاهو لـــــديها أن اإلنجـــــازات العســـــ رية للجـــــي  اإلســـــرائيلي قـــــد اســـــتنفدت، وأن بايـــــدن أوضـــــح لنتن
 أن استمرار الصراع قد يادي إلى التشاب .

ا لهيئــــة األركــــان المشــــتركة فــــي البنتــــاغون، حيــــ  حــــذر رئــــيس األركــــان،  ا تقييمــــً كــــان هــــذا أيضــــً
ــتقرار فـــي  ــة االسـ ــة زعزعـ ــادة احتماليـ ــاك زيـ ــال هنـ ــع اســـتمرار القتـ ــه مـ ــن أنـ ا مـ ــً ــي، علنـ ــرال ميلـ الجنـ

 المنطقة.

ــزف الــــــديمقراطي  ى الفــــــور لوقــــــف إطــــــ ي النــــــار وضــــــعه فــــــي رفــــــ  بايــــــدن الــــــدعوة علــــــ -الحـــ
ــدمي للحــــزف  ــال التقــ ــع الجنــ ــة  ،صــــراع مــ ــدرت أغلبيــ ــال أصــ ــم القتــ ــي خضــ ــن  29فــ ــًوا  50مــ عضــ

ا يـــــدعو إلـــــى وقـــــف إطـــــ ي النـــــار، علـــــى ع ـــــس الموقـــــف  ــً ا فـــــي مجلـــــس الشـــــيو  بيانـــ ــً ديمقراطيـــ
ــفقة  ،اإلســــرائيلي ــاري للحــــزف قــــراًرا يهــــدف إلــــى ح ــــر صــ ــادة الجنــــال اليســ ــدم قــ خــــ ل الحملــــة قــ

مليـــــــون دوالر(، ودعـــــــوات متكـــــــررة لـــــــرب   735لتزويــــــد إســـــــرائيل بأســـــــلحة دليقـــــــة  تصـــــــل إلــــــى 
 المساعدة األمنية إلسرائيل بوقف فوري إلط ي النار.
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قـــــــة حتـــــــى لـــــــو كانـــــــت الهجمـــــــات الصـــــــارخة ضـــــــد إســـــــرائيل يقودهـــــــا أعضـــــــاء بـــــــارزون فـــــــي فر 
SQUAD الــــــذين يتهمونهــــــا بارتكــــــاف جــــــرائم حــــــرف وفصــــــل عنصــــــري، ُت هــــــر اســــــتط عات ،

حجــــــم أالــــــرأي أن الخــــــ  الناقــــــد ضــــــد إســــــرائيل داخــــــل الحــــــزف وناخبيــــــه أوســــــع خــــــ ل القتــــــال، 
ــف  ــروا عــــــن موقــــ ــداث أو عبــــ ــى األحــــ ــونجرس عــــــن رد عــــــام علــــ ــديمقراطيين فــــــي الكــــ مع ــــــم الــــ

أهــــم مايــــدي إســــرائيل فــــي ليــــادة الحــــزف،  أثــــرت هــــذه العقليــــة حتــــى علــــى ،متــــوازن مــــن الصــــراع
ول، إلــــــى جانــــــب دعــــــم حــــــث إســــــرائيل فــــــي األ ،مثــــــل الســــــناتور بــــــوف مينينــــــديز وتشــــــاك شــــــومر

ــوم علـــــى  ــدنيين والهجـــ ــداء علـــــى المـــ ــث إزاء االعتـــ ــه العميـــ ــن قلقـــ ــرف عـــ ــها، أعـــ ــن نفســـ ــدفاع عـــ الـــ
ــرائيل  ــن دعمــــه إلســ ــن اإلعــــراف عــ ا عــ ــً ــاني تمامــ ــع الثــ ــزة، وامتنــ ــي فــــي غــ ــ ل المبنــــى اإلع مــ خــ

 العملية.

خــــــر  قــــــادة الحــــــزف الــــــديمقراطي، مثــــــل زعــــــيم األغلبيــــــة فــــــي مجلــــــس النــــــواف ســــــتانلي هــــــوير، 
ــدم  ــات تخـــــ ــون لسياســـــ ــرفين يروجـــــ ــزف المتطـــــ ــاء الحـــــ ــين أن أعضـــــ ــرائيل، زاعمـــــ ــن إســـــ ا عـــــ ــً دفاعـــــ

 المن مات اإلرهابية وتقوض ع قات الواليات المتحدة مع حليفتها إسرائيل.

الواليـــــات المتحـــــدة مـــــع دخـــــول وقـــــف إطـــــ ي النـــــار حيـــــز بيـــــان الـــــرئيس بايـــــدن حـــــول سياســـــات 
 التنفيذ يتوافث أيًضا بش ل واضح مع االنتقادات داخل صفوف الحزف.

وأوضـــــح الـــــرئيس مـــــن ناحيـــــة أخـــــرى، أنـــــه ال يوجـــــد تغييـــــر فـــــي التـــــزام الواليـــــات المتحـــــدة بـــــأمن 
ــزء مـــــــن حـــــــل الـــــــدولتين، يجـــــــب علـــــــ ــرائيل  والمســـــــاعدة األمنيـــــــة األمري يـــــــة(، وأنـــــــه كجـــــ ى إســـــ

 دولة يهودية ومستقلة. ،إسرائيل في الوجود  المنطقة االعتراف بحث

 التطلع إلى األمام ومعاني إلسرائيل 

ــن  ــد مــ ــى حــ ــى أقصــ ــي وللــ ــم أميركــ ــى دعــ ــة إلــ ــرائيلي العميقــ ــة يإســ ــزة حاجــ ــي غــ ــة فــ أظهــــرت الحملــ
 التنسيث مع اإلدارة في مواجهة كل التحديات االستراتيجية التي تواجهها.

ــر الم ــة غيــ ــي انكشــــف المواجهــ ــران، والتــ ــع إيــ ــووي مــ ــاي النــ ــأن العــــودة ل تفــ ــدن بشــ ــع بايــ ــة مــ جديــ
قــــد يحجــــب مجمــــل  فــــي نهايــــة القتــــال ،عنهــــا مــــرة أخــــرى خــــ ل زيــــارة وزيــــرة الخارجيــــة إلســــرائيل

 الع قات بين الدول ويضعف القدرة على التلقي من الواليات المتحدة.

ــتثمار مــــدخ ت  كبيــــرة فــــي الســــاحة الفلســــطينية، أجبــــرت الحــــرف فــــي غــــزة إدارة بايــــدن علــــى اســ
وذلــــ  فــــي ظــــل  ،فــــي حــــين أنــــه مــــن الواضــــح أنهــــا تســــعى إلــــى تقلــــيص مشــــاركتها فــــي القضــــية
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ــن  ــزء مـــ ــا جـــ ــ  أنهـــ ــن ذلـــ ــم مـــ ــية، واألهـــ ــة السياســـ ــتئناف العمليـــ ــا لفـــــر  اســـ ــدوى إدراكهـــ ــدم جـــ عـــ
سياســــــــة تســــــــعى إلــــــــى تقلــــــــيص انخراطهــــــــا فــــــــي الشــــــــري األوســــــــ  لمواجهــــــــة  ســــــــيا، المواجهــــــــة 

 التاريخية في ن رها، مع التحدي الذي تش له الصين.

األمري ــــــــي فـــــــي الســــــــاحة ومـــــــن المـــــــرجح أن تــــــــادي األحـــــــداث، بالتـــــــالي إلــــــــى زيـــــــادة التـــــــدخل 
ــي  ــوازن األمنــ ــى التــ ــا  علــ ــمان الحفــ ــ  لضــ ــ  فقــ ــان ذلــ ــو كــ ــى لــ ــطينية، حتــ ــتقرارالفلســ  فــــي واالســ

ــة ــن المنطقـــــ ــدة عـــــ ــات المتحـــــ ــيطرة وصـــــــرف الواليـــــ ــاي الســـــ ــداث عـــــــن نطـــــ ــرو  األحـــــ ــدم خـــــ ، وعـــــ
 استراتيجيتها واألولويات.

يعــــــزز وجهــــــة  -والــــــذي وصــــــفته االدارة بأنــــــه يحاســــــمي  -يبــــــدو أن الــــــدور الــــــذي لعبتــــــه مصــــــر 
ن ــــر بايــــدن بــــأن السياســــة الواقعيــــة التـــــي ال تضــــع قضــــية الديمقراطيــــة وحقــــوي اإلنســــان فـــــوي 
كـــــــل شـــــــيء، هـــــــي الطريقـــــــة الصـــــــحيحة للتعامـــــــل مـــــــع حلفـــــــاء الواليـــــــات المتحـــــــدة فـــــــي الشـــــــري 

 األوس .

ــي تضــــــعها إدارة بايــــــدن  ــي األهــــــداف المباشــــــرة التـــ ا فـــ ــب مصــــــر دوًرا مهمــــــً ــن المتوقــــــع أن تلعـــ مـــ
التـــــروي  لحزمـــــة دوليـــــة إلعـــــادة إعمـــــار غـــــزة بالتنســـــيث مـــــع  ،لســـــاحة الفلســـــطينيةبالفعـــــل علـــــى ا

ــ رية؛  ــدراتها العســـ ــتخدام قـــ ــيم اســـ ــمح بتن ـــ ــة ال تســـ ــاس، وبطريقـــ ــيس حمـــ ــطينية ولـــ ــلطة الفلســـ الســـ
  مع تجديد االتصال معها من خ ل القنصلية في القدس(.

ــا يتع ــاه المثيــــر للقلــــث فــــي كــــل مــ لــــث بصــــورة إســــرائيل أبــــرزت األحــــداث فــــي غــــزة بوضــــول االتجــ
ــدة ــات المتحـــ ــي الواليـــ ــا فـــ ــم  ،وم انتهـــ ــي تقســـ ــية التـــ ــة الرئيســـ ــية الخارجيـــ ــرائيل القضـــ ــبحت إســـ أصـــ

ــة ــين المعســـــ رين فـــــي السياســـــة األمري يـــ ا بـــ ــً ا مركزيـــ ــً ــديمقراطي، وخ فـــ ــة  ،الحـــــزف الـــ ــذا بطريقـــ هـــ
أحــــــد أصــــــولها التقليديــــــة  -تضــــــر بشــــــ ل كبيــــــر بم انتهــــــا كإجمــــــاع سياســــــي متعــــــدد األحــــــزاف 

 ية في الواليات المتحدة.الرئيس

ا  ــً فــــي هــــذا الســــياي، مــــن الواضــــح أن التصــــورات المتعلقــــة بــــال لم العنصــــري التــــي تكتســــب زخمــ
ــرائيلي  ــراع اإلســ ــاة بالصــ ــدة، مغطــ ــات المتحــ ــار فــــي الواليــ ــين واليســ ــين اليمــ ــداخلي بــ ــدل الــ فــــي الجــ

 الفلسطيني، بطريقة تضع إسرائيل في موقف ضعيف.

ــديه ــرائيل لــ ــرغم مــــن أن إســ ــى الــ ــذا علــ ــديمقراطي، وهــ ــزف الــ ــي الحــ ــدعم فــ ــثي مــــن الــ ــد عميــ ا يمقعــ
الخـــــ  يقـــــوده جيـــــل ال يـــــادة األكبـــــر ســـــنًا، بينمـــــا يتحـــــدى الجيـــــل األصـــــغر فـــــي صـــــفوف الحـــــزف 
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هــــــــذه االتجاهــــــــات هــــــــي تحــــــــد اســــــــتراتيجي متفــــــــاق م يجــــــــب علــــــــى  ،الــــــــدعم التقليــــــــدي إلســــــــرائيل
 يإسرائيلي أن تواجهه.

ــات  ــزة أن التحركــ ــي غــ ــعيد فــ ــر التصــ ــًرا، أظهــ ــاز،  أخيــ ــى اإلنجــ ــدرتها علــ ــرائيلية وقــ ــ رية اإلســ العســ
ــاعة التوقيـــــــت  ــي ســـــ ا فـــــ ــً ــداث، تلعـــــــب دوًرا مهمـــــ ــى األحـــــ ــيطرتها علـــــ ــة ســـــ ــى درجـــــ ــافة إلـــــ باإلضـــــ

 األمري ية والوقت الذي تكون  يه اإلدارة مستعدة لتزويد إسرائيل ألهداف سياسية.

 

 وتوصيات للسياسة رس األسوار": الميزان االستراتيجي، والتطلع إلى المستقبل ا"ح

ــتاين  ــل ميلشـــــ ــايو  27مايكـــــ ــد 2021مـــــ ــي معهـــــ ــث أول فـــــ ــتين، باحـــــ ــل ميلســـــ / د. مايكـــــ
 المجاالت / هرتسيليا السياسات واالستراتيجيات متعدد

ــواري   ــارس االســـ ــة يحـــ ــين  10-21عمليـــ ــبت بـــ ــي نشـــ ــة التـــ ــ رية الرابعـــ ــة العســـ ــي الحملـــ ــايو( هـــ مـــ
ا، إلـــــى جانـــــب عشـــــرات الجـــــوالت  12إســـــرائيل وحمـــــاس خـــــ ل  ــً مـــــن االشـــــتباكات الخليفـــــة  عامـــ
 التي وقعت في قطاع غزة.

ــ ــة يحــــ ــدلعت عمليــــ ــابقة، انــــ ــارك الســــ ــى ع ــــــس المعــــ ــدهور اعلــــ ــبقها تــــ ــواري دون أن يســــ رس االســــ
أمنـــــــي فـــــــي قطـــــــاع غـــــــزة، وكانـــــــت نتيجـــــــة خطـــــــوة مخططـــــــة مـــــــن قبـــــــل حمـــــــاس  فـــــــي عمليـــــــة 
الرصــــــا  المصــــــبوف وعمــــــود الســــــحابة، تولــــــت إســــــرائيل ال يــــــادة العســــــ رية، وعمليــــــة الجــــــرف 
ــربة  ــرائيلي الضـــ ــدأت يإســـ ا بـــ ــً ــا أيضـــ ــرفين، وفيهـــ ــين الطـــ ــاك بـــ ــد االحتكـــ ــاف تزايـــ ــي أعقـــ ــورت فـــ تطـــ

 االفتتاحية(.

 /خلفية الحملة

فــــي األســـابيع التــــي ســــبقت  ،خلليـــة العمليــــة الحاليـــة موجــــودة فــــي القـــدس ولــــيس فــــي قطـــاع غــــزة
انـــــــدالع العمليـــــــة، تصـــــــاعدت التـــــــوترات فـــــــي المدينـــــــة علـــــــى خلليـــــــة االحتكاكـــــــات فـــــــي الحـــــــرم 
ــي   ــة فـــــي حـــــي الشـــ ــي أعقـــــاف األزمـــ ــرف فـــــي المدينـــــة، وفـــ ــود والعـــ ــ ان اليهـــ ــين الســـ ــي وبـــ القدســـ

 جرال، كل ذل  خ ل الفترة الحساسة. توقيت رمضان.

ــي  ــة التــ ــربة االفتتاحيــ ــبقت الضــ ــي وســ ــاس فــ ــذتها حمــ ــواري   10نفــ ــن الصــ ــل مــ ــإط ي وابــ ــايو بــ مــ
ــه  ــة بموجبــ ــوم الحركــ ــع أن تقــ ــن المتوقــ ــيف، مــ ــد ضــ ــة ب يــــادة محمــ ــريحات علنيــ ــدس تصــ ــى القــ علــ
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 ،بتغييـــــر معادلـــــة التعامـــــل مـــــع إســـــرائيل والـــــرد بالوســـــائل العســـــ رية علـــــى األحـــــداث فـــــي القـــــدس
ــدما ييـــــوم القـــــدسي   ــذان قـــ ــة اللـــ ــد مشـــــعل ولســـــماعيل هنيـــ ــام فـــــي  10ومـــــن خالـــ ــم هـــ ــار( كمعلـــ أيـــ

 تاري  الصراع بين الحركة ولسرائيل.

 

 

 /أطلقت حماس حملة لتحقيق عدة أهداف رئيسية

ا إلـــــى الحمايـــــة  لترســـــي  م انتهـــــا كقائـــــد للن ـــــام الفلســـــطيني، مـــــع التأكيـــــد علـــــى أنهـــــا تمتـــــد أيضـــــً
للفلســــــطينيين فــــــي القــــــدس والضــــــفة الغربيــــــة، وال تخجــــــل مــــــن التــــــروي  لتحركــــــات جريئــــــة ضــــــد 

 ئيل للدفاع عن القدس.إسرا

ــفة الغربيــــــة  ــي الضـــ ــرام النــــــار فـــــي أراضـــ ــنوات إلضـــ ــر ســـ ــي اســــــتمرت عشـــ ــريع المحاولـــــة التـــ تســـ
 بطريقة تقوض ح م أبو مازن وتسمح بجبهة عنيفة أخرى ضد إسرائيل.

إقامـــــــة معادلـــــــة عمـــــــل اســـــــتراتيجي جديـــــــدة بينهـــــــا وبـــــــين إســـــــرائيل، والتـــــــي تعنـــــــي كمـــــــا ورد ردًا 
 حداث خار  هذه المنطقة.عس ريًا من قطاع غزة بعد أ

لـــم تكـــن الحملــــة مرتبطـــة بالر بــــة فـــي تحســــين الواقـــع المـــدني فــــي قطـــاع غــــزة، واســـتياء حمــــاس 
ــا  ــي إلحــــاي األذى بهــ ــة فــ ــطينية والر بــ ــلطة الفلســ ــطينية انتخابــــات الســ ــلطة الفلســ ــل الســ ــن تأجيــ مــ

 اخذت م اًنا هامشًيا نسبًيا في دوافع واعتبارات الحركة.

ــبًيا تــــم افتتــــال الحملــــة علــــى ســــرعان  ،خلليــــة ال ــــروف التــــي وصــــفتها حمــــاس بأنهــــا م ئمــــة نســ
مـــــــا أشــــــــعلت قضــــــــية القــــــــدس المشــــــــحونة وأعطـــــــت الحركــــــــة الشــــــــرعية الداخليــــــــة للعمــــــــل ضــــــــد 

ــد دفعـــــت  ،إســـــرائيل ــا تكـــــون قـــ ــادة ، والتـــــي ربمـــ ــية حـــ ــم أزمـــــة سياســـ إن إســـــرائيل التـــــي فـــــي خضـــ
حمـــــاس إلـــــى تقـــــدير أنهـــــا ســـــتجد صـــــعوبة فـــــي الـــــرد بقـــــوة علـــــى الهجـــــوم ضـــــدها  ربمـــــا أضـــــيف 
إلـــــى ذلـــــ  تقيـــــيم حمـــــاس بـــــأن إســـــرائيل لـــــن ترغـــــب فـــــي تعـــــري  الوضـــــع الحـــــالي للخطـــــر فـــــي 

م العربـــــي مقاربـــــة انتقاديـــــة إلســـــرائيل، قطـــــاع غـــــزة(؛ عشـــــية الحملـــــة اتخـــــذ الن ـــــام الـــــدولي والعـــــال
ووصــــــفها بأنهــــــا مســــــاولة عــــــن التصــــــعيد المتزايــــــد فــــــي القــــــدس، والســــــلطة الفلســــــطينية ضــــــعيفة 

 للغاية وتجد صعوبة في تقديم أي أفث استراتيجي للجمهور الفلسطيني. 
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لقــــد التزمــــت إســــرائيل  ،ع ــــس انــــدالع الحملــــة ســــوء تفــــاهم عميــــث متبــــادل بــــين إســــرائيل وحمــــاس
قييم االســــــتراتيجي بــــــأن حمــــــاس ليســــــت مهتمــــــة بتصــــــعيد واســــــع النطــــــاي، وبالتــــــالي وجــــــدت بــــــالت

ــرض فــــي  ــن المفتــ ــرك كــــان مــ ــتعدة لتحــ ــت مســ ــم أن الحركــــة كانــ ــدو فــــي فهــ ــا يبــ ــعوبة علــــى مــ صــ
مــــن ناحيـــــة  ،عمليـــــة واســــعة النطــــاي -متحـــــدًيا، لكــــن لــــيس كبيــــًرا  -ن رهــــا أن ي ــــون محــــدوًدا 

وقــــدرت أن الخطــــوة التــــي اتخــــذتها ســــتادي  ،ائيليأخــــرى أخطــــأت حمــــاس فــــي تقيــــيم الــــرد اإلســــر 
ــتجابة  ــها فـــــي  محتـــــواه إلـــــى اســـ ــا وجـــــدت نفســـ ــة مـــــن التصـــــعيدي، لكنهـــ ــًا، أي يجولـــ ومحـــــدودة زمنيـــ

النهايـــــة فـــــي عمليـــــة كانـــــت أقـــــوى ممـــــا توقعـــــت واســـــتمرت لفتـــــرة أطـــــول ممـــــا توقعـــــت. فـــــي هـــــذا 
تيجي الســـــــياي، هنـــــــاك تشـــــــابه معـــــــين مـــــــع عمليـــــــة الجـــــــرف، حيـــــــ  تســـــــبب الغمـــــــوض االســـــــترا

ــم يرغبــــوا فيهــــا ولــــم ي ونــــوا  ــانبين إلــــى حملــــة واســــعة النطــــاي لــ ا فــــي انجــــرار الجــ ــادل أيضــــً المتبــ
 مستعدين لها.

 والفلسطيني الميزان اإلسرائيلي

ــورة  ــال صــــ ــة الحــــ ــس بطبيعــــ ــة يع ــــ ــة الحملــــ ــي نهايــــ ــاس فــــ ــرائيل وحمــــ ــه إســــ ــذي خلقتــــ ــوازن الــــ التــــ
 يخر.مع وسة تع س مع م إنجازات أحد الجانبين إخفاقات الجانب ا

يتكـــــون التـــــوازن العـــــام لكـــــ  الجـــــانبين مـــــن تحليـــــل التحركـــــات علـــــى المســـــتوى العســـــ ري، ولكـــــن 
ــية والدوليـــــــة  ــاد العامـــــــة والسياســـــ ــي ذلـــــــ  األبعـــــ ــع، بمـــــــا فـــــ ــياي االســـــــتراتيجي الواســـــ ا للســـــ ــً أيضـــــ

 واالقتصادية والوعي.

ــتم حمـــاس حملتهـــا بتـــوازن مخـــتل  ُين ـــر إليـــه بشـــ ل إيجـــابي عـــدد فـــي هـــذا الســـياي تســـرد  ،تختـ
 بع  النواقص، إلى جانب عدم النجال أو حتى الفشل: من االنجازات مع

 في البعد االستراتيجي:  - 1

تقــــــدر حمــــــاس أنهــــــا عــــــززت م انتهــــــا وصــــــورتها فــــــي الــــــداخل، وبالتــــــالي تقــــــدمت نحــــــو هــــــدفها 
 المنشود المتمثل في إرساء م انة ليادية في الن ام الفلسطيني.

ــا ك ــة أنهــ ــة ح يقــ ــل بأعجوبــ ــا تتحمــ ــ ل المبــــادرة  وهــــي إنهــ ــن خــ ــة مــ ــدأت الحملــ ــن بــ ــت هــــي مــ انــ
ــه فـــــي يالجـــــرفي(، وأثـــــارت  ــلبي الخـــــاط  الـــــذي اتبعتـــ ــنه  الســـ ــأي فـــــي ن رتهـــــا للـــ يتصـــــحيح لخطـــ

 صدى في يإسرائيلي خ ل الصراع. أطلقتهااإلم ءات واإلنذارات التي 
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ــرة أخــــرى  عــــ وةً  ــى ذلــــ ، أثبتــــت حمــــاس مــ ــطاءها -علــ ــام ونشــ ــطيني بشــــ ل عــ  للجمهــــور الفلســ
ــا لـــــم  -بشـــــ ل خـــــا   ا منـــــذ عقـــــد ونصـــــف، إال أنهـــ ــً ا حاكمـــ أنـــــه علـــــى الـــــرغم مـــــن كونهـــــا حزبـــــً

 تتخلى عن هويتها كمن مة مقاومة، وال تخجل من العنف العنيف مع إسرائيل.

ــا  ــادة أو ليادتهـــــ ــم تتضـــــــرر ال يـــــ ــا لـــــ ــازا هـــــــي ح يقـــــــة أنهـــــ ــا حمـــــــاس إنجـــــ مســـــــألة أخـــــــرى تعتبرهـــــ
 العس رية العليا.

 في البعد العس ري:  -2

ــن فـــــي  ــير إلـــــى تحســـ ــا يشـــ ــواري ، ممـــ ــا فـــــي مجـــــال الصـــ ــوء علـــــى إنجازاتهـــ ــل  حمـــــاس الضـــ تســـ
القـــــدرات العملياتيـــــة، وال ســـــيما نجـــــال إطـــــ ي عـــــدد كبيـــــر مـــــن الصـــــواري  علـــــى وســـــ  إســـــرائيل 
ــ   ــة لتلــ ــة مماثلــ ــرات العمليــ ــع فتــ ــات فــــي جميــ ــن العمليــ ــلة مــ ــى سلســ ــا  علــ ــد والحفــ فــــي وقــــت واحــ

ــذت خــــــ ل  ــدة إخفاقــــــات:  50التـــــي نفـــ ــرز عـــ ــة أخــــــرى، تبـــ ــرف من ناحيـــ ــن عمليــــــة الجـــ ا مـــ ــً يومـــ
ــد  ــدة( وهــــــي  أحــــ ــا تحــــــت األرض بشــــ ــدتها؛ تضــــــرر ن امهــــ ــدة الحملــــــة وشــــ فوجئــــــت حمــــــاس بمــــ
ــزء كبيــــر مــــن  ــة الجــــرف(؛ تــــم اعتــــراض جــ ــت مركزيــــة للغايــــة خــــ ل عمليــ الم ونــــات( التــــي كانــ

ــام ال بــــة الحديديــــة وكــــان ال ضــــرر الــــذي لحــــث بالجبهــــة عمليــــات إطــــ ي الصــــواري  بواســــطة ن ــ
الداخليـــــة اإلســـــرائيلية محـــــدوًدا نســـــبًيا؛ وفشـــــلت الحركـــــة فـــــي تقـــــديم هجمـــــات بحريـــــة أو جويـــــة أو 

 في الفضاء السيبراني.

 في البعد العام:  -3

تتمتــــع حمــــاس بتأييــــد شــــعبي واســــع فــــي جميــــع أنحــــاء المن ومــــة الفلســــطينية علــــى خلليــــة تقــــديم 
القدســـــي والحفـــــا  علـــــى اســـــتقرارها الح ـــــومي فـــــي الحملـــــة علـــــى أنهـــــا نضـــــال مـــــن أجـــــل الحـــــرم 

ــاني  ،قطــــاع غــــزة، لكنهــــا مــــن ناحيــــة أخــــرى تعرضــــت لضــــربات علــــى شــــ ل دمــــار للرمــــوز والمبــ
 .في غزة، وعلى رأسها ماسسات ح ومية واقتصادية تعمل فيها الحركة الح ومية

مقابـــــــل الضـــــــفة الغربيـــــــة تم نـــــــت حمـــــــاس مـــــــن إحـــــــداث تصـــــــعيد ملحـــــــو  فـــــــي التـــــــوترات فـــــــي 
ــ ــوات الجــــــي   ،ةالمنطقــــ ــين المت ــــــاهرين وقــــ ــة وقعــــــت بــــ ــي اشــــــتباكات عنيفــــ ــت ذروتهــــــا فــــ وبلغــــ

ــلت  ــة أخـــــرى، فشـــ ــبوع. مـــــن ناحيـــ ــل نحـــــو أســـ ــة قبـــ ــفة الغربيـــ ــاء الضـــ ــع أنحـــ اإلســـــرائيلي فـــــي جميـــ
ــداث ي ــة فــــــي إحــــ ــة ثالثــــــة الحركــــ ــواء  انتفاضــــ ــي االحتــــ ــتمراًرا فــــ ــتمرة  اســــ ــاي ومســــ ــعة النطــــ ي واســــ
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ــلطة الفلســـــطينية للحـــــري  ــام الفعـــــال مـــــن قبـــــل الســـ ــفة الغربيـــــة(، ولحجـــ ــاي فـــــي الضـــ الواســـــع النطـــ
 غالبية الجمهور الفلسطيني عن التعبئة. لمواجهة عنيفة ضد يإسرائيلي.

فــــــي مواجهــــــة الســــــاحة الداخليــــــة اإلســــــرائيلية: يم ــــــن تعريــــــف االضــــــطرابات الواســــــعة النطـــــــاي 
ــاس  ــة حمـــ ــيي لحركـــ ــرائيل بأنهـــــا نجـــــال يعرضـــ ــي إســـ ــع العربـــــي فـــ ــدلعت فـــــي المجتمـــ ــي انـــ  -التـــ

ــ ــاوالــ ــور خ لهــ ــل تطــ ــة بــ ــداف العمليــ ــار أهــ ــي إطــ ــه فــ ــتم تعريفــ ــم يــ ــى  ،ذي لــ ــه اين علــ ــر إليــ وُين ــ
ــتراتيجي ــاز اســـ ــه إنجـــ ــد التـــــي حرصـــــت  ،أنـــ ــة األمـــ ــتها الطويلـــ ــا غيـــــرت سياســـ ــن جهتهـــ ــاس مـــ حمـــ

فيهــــا علــــى عــــدم التــــدخل فــــي شــــاون الجمهــــور العربــــي فــــي إســــرائيل وعزمهــــا علــــى اللجــــوء إلــــى 
كم ـــــون أساســـــي  ،إلثـــــارة هـــــذا األمـــــر أثنـــــاء تحديـــــدها العنـــــف، وتحولـــــت إلـــــى محاولـــــة متواصـــــلة

 في النضال الوطني الفلسطيني ضد إسرائيل.

مقابــــــل الحلبــــــة العربيــــــة والدوليــــــة: مــــــن ناحيــــــة، ح يــــــت حمــــــاس بتعــــــاطف واســــــع النطــــــاي مــــــن 
المجتمعــــــات فــــــي العــــــالم العربــــــي وكــــــذل  بــــــين المجتمعــــــات المســــــلمة فــــــي الغــــــرف، ولكــــــن مــــــن 

ســــــب التعــــــاطف مــــــرة أخــــــرى مــــــن الح ومــــــات فــــــي العــــــالم ناحيــــــة أخــــــرى تجــــــد صــــــعوبة فــــــي  ك
ــرائيل، ولــــــم  ا إلســــ ــً ــم دعمــــ ــر مع مهــــ ــي الغــــــرف أظهــــ ــة، وفــــ ــادون للحركــــ ــم معــــ ــي( مع مهــــ العربــــ
ــة،  ــدود اللبنانيـــ ــى الحـــ ــات علـــ ــجيل احتكاكـــ ــم تســـ ــرائيل  تـــ ــد إســـ ــرى ضـــ ــراع أخـــ ــاحة صـــ ــور ســـ تتطـــ

 لكنها كانت محدودة في الشدة والزمن(.

 ًضا إنجازات إلى جانب اإلخفاقات:إلسرائيل أي يتضمن الميزان العمومي

 في البعد االستراتيجي:   -1

ــذي أطلـــــث  ــي الطـــــرف الـــ ــاس هـــ ــدما كانـــــت حمـــ ــة عنـــ ــة الحملـــ ــي بدايـــ ــة فـــ ــرائيل محرجـــ كانـــــت إســـ
ــبًيا ســــاهم الــــرد اإلســــرائيلي القــــوي  ،النــــار بدايــــة، ولــــم تكــــن مردوعــــة وكانــــت مفاجأتهــــا جريئــــة نســ

والمطـــــول، إلـــــى جانـــــب األضـــــرار الجســـــيمة التـــــي لحقـــــت بالماسســـــة العســـــ رية لحركـــــة حمـــــاس، 
ا الشـــــعور  ،فـــــي تجـــــدد الـــــردع ضـــــد الحركـــــة، ال ســـــيما فـــــي ســـــياي المبـــــادرة بخطـــــوة مماثلـــــة قريبـــــً

الســـــائد فـــــي إســـــرائيل هـــــو أن حمـــــاس تعرضـــــت لضـــــربات شـــــديدة، لكنهـــــا لـــــم تتعـــــرض للضـــــرف 
ــدم ــ  إم انيــــة والكــ ــن الحســــاف الــــذهني الحــــاد أو مــــن حيــ ــل البعــــد عــ ــدة كــ ات القاتلــــة، لكــــن بعيــ

 حدوث تغيير عميث في مسارها االستراتيجي.

 في البعد العس ري: -2
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ورد أن إســـــــرائيل ألحقـــــــت أضـــــــراًرا جســـــــيمة بالمجموعـــــــة العســـــــ رية لحمـــــــاس وأظهـــــــرت قـــــــدرات  
ــام ي ــاءها المــــدني مــــن خــــ ل ن ــ ــة الحديديــــة رائعــــة فــــي الــــدفاع عــــن فضــ ــاي  ال بــ ــد األنفــ ي وتحييــ

ــًرا فــــي عمليــــة الجــــرف ــًدا خطيــ ــاي األذى  ،التــــي شــــ لت تهديــ ــرائيل فــــي إلحــ ومــــع ذلــــ  فشــــلت إســ
ــا  ــة أو ليادتهــــ ــادة الحركــــ ــاع ب يــــ ــن قطــــ ــواري  مــــ ــى إطــــــ ي الصــــ ــدرة علــــ ــل القــــ ــ رية وتعطيــــ العســــ

 غزة، األمر الذي أضر بنسي  حياة س ان الب د خ ل العملية.

 في مواجهة الساحة الداخلية: -3

إســــــرائيلي يغذيـــــــه بالفعــــــل توجهـــــــات أساســـــــية ال  ي إن االنــــــدفاع الحـــــــاد للجمهــــــور العربـــــــي فـــــــي 
ــ ــام الفلســــ ــي الن ــــ ــا يحــــــدث فــــ ــرة بمــــ ــا مباشــــ ــة لهــــ ــب  ع قــــ ــاف منفصــــــل ومحــــ ــل شــــ  -طيني  جيــــ
فقـــــدان الســـــلطة لل يـــــادات المحليـــــة وأكثـــــر  ،تخليـــــف لبضـــــة ن ـــــام الح ـــــم فـــــي المجتمـــــع العربـــــي

ــة  ــطيني، وخاصـــ ــام الفلســـ ــي الن ـــ ــدث فـــ ــا يحـــ ــوعي بمـــ ــث بـــ ــاط وثيـــ ــاك ارتبـــ ــن هنـــ ــ ، ولكـــ ــن ذلـــ مـــ
هـــــذا تحـــــد اســـــتراتيجي داخلـــــي قـــــد  ،االحتكاكـــــات فـــــي الحـــــرم القدســـــي والحملـــــة فـــــي قطـــــاع غـــــزة

 أو بعد األحداث في الن ام الفلسطيني. إسرائيل لفترة طويلة، داخلياً  يرافث

ــعبية وعـــــــدد مـــــــن  ــتباكات الشـــــ ــعيد واالشـــــ ــرائيل مـــــــع التصـــــ ــة: تعاملـــــــت إســـــ ــام الضـــــــفة الغربيـــــ أمـــــ
الهجمــــــات فــــــي جميــــــع أنحــــــاء الضــــــفة الغربيــــــة، ولكــــــن بشــــــ ل عــــــام لــــــم تنفجــــــر هــــــذه الســــــاحة، 

والســــلطة الفلســـــطينية محــــاف  علـــــى  ،غـــــزةوبالتــــالي ظــــل التفريـــــث األساســــي بينهـــــا وبــــين قطــــاع 
ــد إســــــرائيل، ال  ــال ضــــ ــومي، رغــــــم ارتباطهــــــا األساســــــي بالنضــــ ــتقرار الح ــــ ــاة واالســــ ــي  الحيــــ نســــ

 سيما في ظل مزاعم اإلضرار بالحرم القدسي أو كثرة اإلصابات في قطاع غزة.

 في مواجهة الساحة العربية والدولية:  -4

ــى الـــرغم مـــن إدانـــة يإســـرائيلي بشـــدة مـــن ق ــل العـــالم العربـــي، إال أنـــه لـــم تكـــن هنـــاك أزمـــات علـ بـ
حــــــادة اثــــــرت علــــــى العمليــــــات الســــــابقة، مثــــــل عــــــودة الســــــفراء أو قطــــــع الع قــــــات الدبلوماســــــية، 

ــة ــات اإلبرا يميــ ــا ،والع قــ ــات يبقيــــت علــــى حالهــ ــد  واالتفاقــ ــة قــ ــدول الغربيــ ــن أن الــ ــرغم مــ ــى الــ علــ
ــا ال ــاد الكثيـــــر منهـــ ــاي، قـــ ــعة النطـــ ــة،طـــــورت احتجاجـــــات عامـــــة واســـ ــلمة المحليـــ  مجتمعـــــات المســـ

ــد األذى  ــائل اإلعــــــ م  بشــــــ ل رئيســــــي بعــــ ــن قبــــــل وســــ ــرائيل مــــ ــة إلســــ ــادات الذعــــ ووجهــــــت انتقــــ
ــدة ــات المتحــ ــة الواليــ ــات، وخاصــ ــم الح ومــ ــن مع ــ ــزة(، لكــ ــاع غــ ــدنيين فــــي قطــ ــذي لحــــث بالمــ ، الــ

ا مــــع تحركـــــات إســـــرائيل خـــــ ل مع ـــــم أيــــام القتـــــال( وهـــــو مـــــا تجلـــــى  ا بـــــل وتعاطفـــــً أظهــــر تفهمـــــً
 ارة وزراء خارجية أوروبا يإلسرائيلي في نهاية الحملة.في زي
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ا، مـــــع اســـــتمرار اشـــــتعال الجـــــو العـــــام،  يإســـــرائيلي وحمـــــاس فـــــي حالـــــة وقـــــف إطـــــ ي النـــــار حاليـــــً
ا،  ــً ــانبين يم ــــن أن يســــتأنف قريبــ ــانبين أن الصــــدام بــــين الجــ ــاي واســــع لــــدى الجــ ويعتقــــد علــــى نطــ

ــاع ال  ــا ســــترد بقــــوة علــــى أي حركــــة هجوميــــة مــــن قطــ ســــيما علــــى خلليــــة توضــــيح إســــرائيل بأنهــ
قصـــــة  لـــــذل  فـــــإن الشـــــعور العـــــام هـــــو ي ،غـــــزة بمـــــا فـــــي ذلـــــ  إطـــــ ي بالونـــــات متفجـــــرة وحارقـــــة

ي ولـــــيس لحـــــدث تـــــم التوليــــع عليـــــه ويفتـــــرض أن يقـــــود األطــــراف إلـــــى واقـــــع اســـــتراتيجي  مفتوحــــة
 جديد.

التاليــــــــة بدايــــــــة اتصــــــــاالت غيــــــــر مباشــــــــرة بــــــــين األطــــــــراف  ومــــــــن المتوقــــــــع أن تكــــــــون الخطــــــــوة
، وهــــــي نفــــــس االتصــــــاالت التــــــي انته تهــــــا حمــــــاس  و ترتيبــــــات أبخصــــــو  تشــــــ يل تفاهمــــــات 

ــين الوضـــــع  ــية القـــــدس ولـــــيس لتحســـ ــة تمحـــــورت حـــــول قضـــ ــدما أطلقـــــت حملـــ بشـــــ ل صـــــار  عنـــ
ثمــــاره والواقــــع فــــي قطــــاع غــــزة، لــــدى حمــــاس ر بــــة عميقــــة فــــي الــــرد علــــى الترتيبــــات، ل  المــــدني

ــا فــــي  ــتقرار ح مهــ ــى اســ ــا  علــ ــي لغــــرض الحفــ ــ ل رئيســ ــا، بشــ ــن وجهــــة ن رهــ ــة مــ ــة ال يمــ المدنيــ
مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى  ســــــي ون إللغــــــاء تلــــــ  الثمــــــار المدنيــــــة تــــــأثير عميــــــث علــــــى  ،قطــــــاع غــــــزة

حمـــــاس مـــــن الحملـــــة ، وخاصـــــة علـــــى تعريفهـــــا للخســـــائر التـــــي تكبـــــدتها ومـــــدى ردعهـــــا   ميـــــزان
 ت مماثلة.في المستقبل عن المبادرة بتحركا

ــادة  ــالي، مـــــــن المتوقـــــــع أن تركـــــــز حمـــــــاس علـــــــى ث ثـــــــة جهـــــــود رئيســـــــية: إعـــــ فـــــــي الوقـــــــت الحـــــ
ا لخبــــــراء اقتصــــــاديين فلســــــطينيين( األضــــــرار  ،اإلعمــــــار العســــــ ري والمــــــدني لقطــــــاع غــــــزة  وفقــــــً

 مليون دوالر. 200التي لحقت بالمساحة العامة في المنطقة حوالي 

يد ولدخــــــــال نقــــــــود قطريــــــــة وتشــــــــجيع تصــــــــريح خــــــــرو  عمــــــــال وتجــــــــار وتوســــــــيع منطقــــــــة الصــــــــ
 الصادرات والتروي  للمشاريع االقتصادية والمزيد.

 إسرائيل، من جهتها، مطالبة حالًيا بالتركيز على عدد من األهداف:

 إعادة التهدئة األمنية في قطاع غزة ولعادة الردع ضد حماس. -1

ــد  -2 ــى الهــ ــا  علــ ــة والحفــ ــفة الغربيــ ــزة والضــ ــاع غــ ــين قطــ ــى القطيعــــة بــ ــا  علــ وء العــــام الحفــ
ــلطة  ــا فــــي ذلــــ  مــــن خــــ ل المســــاعدة فــــي اســــتقرار وضــــع الســ فــــي الضــــفة الغربيــــة، بمــ

 الفلسطينية في المنطقة.



 

337 

 

 منع احتمال ليام حماس برفع رأسها في الضفة الغربية بسهولة. -3

ــا وبــــــين المجتمــــــع العربــــــي فــــــي  -4 ــام الفلســــــطيني وبينهــــ ــام بــــــين مراكــــــز الن ــــ تحييــــــد اإللهــــ
 إسرائيل.

 تقرة مع الدول العربية.الحفا  على ع قة مس -5

 حداث تقدم ح يقي في قضية األسرى والمفقودين.إ -6

فــــــي المســــــتقبل المن ــــــور علــــــى األقــــــل، يبــــــدو أن نطــــــاي النقــــــا  حــــــول إســــــقاط ن ــــــام حمــــــاس 
ــا  ضــــعيف، حيــــ  ال توجــــد بــــدائل فــــي األفــــث يم ــــن أن تمــــك فجــــوة إداريــــة فــــي قطــــاع غــــزة، بمــ

 في ذل  السلطة الفلسطينية.

 المرحلة الحالية باتخاذ عدد من الخطوات:ُتنصح إسرائيل في 

ــذه  مســـــــألة الترتيبـــــــات:  -1 ــاه هـــــ ــاس األساســـــــي تجـــــ ــ  حمـــــ ــرة نهـــــ ــة األخيـــــ ــت الحملـــــ ع ســـــ
ــية ــير  ،القضـــ ــا. يشـــ ــا حســـــب اهتماماتهـــ ــود إليهـــ ــا وتعـــ ــن أن تنته هـــ ــا يم ـــ حســـــب طريقتهـــ

هــــــذا إلــــــى حــــــد كبيــــــر إلــــــى انهيــــــار مفهــــــوم الترتيبــــــات الــــــذي تــــــم تطــــــويره منــــــذ حــــــوالي 
عــــــامين، والــــــذي يقــــــوم علــــــى افتــــــراض أن التحســــــن المســــــتمر فــــــي الواقــــــع المــــــدني فــــــي 

ــعيد قطــــاع غــــزة ســــيزيد مــــن ثمــــن الخســــارة فــــي وعــــي حمــــاس ويقلــــل مــــن إم انيــــة  التصــ
عر ضــــــــت حمــــــــاس األصــــــــول المدنيــــــــة للخطــــــــر ، ضــــــــد إســــــــرائيل ذهــــــــب فــــــــي طريقهــــــــا

 إيديولوجي واضح. -ووضعتها على مذبح صراع ذو بعد ديني 

ــرائيل اين           ــام إســـ ــز علـــــى  ثـــــ ث أمـــ ــات والتركيـــ ــث الترتيبـــ ــيع منطـــ ــارات: زيـــــادة توســـ خيـــ
وة كمــــــا ُذكــــــر، كانــــــت المبــــــادرات المدنيــــــة تجــــــاه قطــــــاع غــــــزة، وهــــــي خطــــــ             تشــــــجيع 

ا ــً ــها  ،فشــــــً  ذريعــــ ــارمة، وعلــــــى رأســــ ــرائيلية صــــ ــدة ترافقهــــــا إمــــــ ءات إســــ ــات جديــــ ــياغة ترتيبــــ صــــ
ا، األمـــــــر الـــــــذي ســـــــيمنح  ،التقـــــــدم فـــــــي قضـــــــية األســـــــرى والمفقـــــــودين أو تجنـــــــب الترتيبـــــــات كليـــــــً

ــي التـــــــروي   ــى االســـــــتمرار فـــــ ــرائيل قـــــــادرة علـــــ ــتمرة  ســـــــتكون إســـــ ــة العمـــــــل المســـــ ــرائيل حريـــــ إســـــ
 المدنية، لكنها ستكون محددة ومصممة وفًقا لمصالحها حسب ال روف(.ل يماءات 

ــة   -2 ــ  دراســـ ــي ذلـــ ــا فـــ ــة  بمـــ ــة األمنيـــ ــري للتهدئـــ ــى أي خـــ ــدواني علـــ ــ ري عـــ ــاذ رد عســـ اتخـــ
ــ رية لحركــــــة  ــة العســـ ــلطة أو كبــــــار أعضـــــاء الماسســـ ــوز الســـ ــة إلحـــــاي األذى برمـــ إم انيـــ
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داخــــل قطــــاع غــــزة  -حمــــاس(، وتعزيــــز العمــــل المســــتمر ضــــد جهــــود بنــــاء قــــوة حمــــاس 
 وخارجه.

 

ت بصــــورة الســـــلطة الفلســـــطينية فـــــي اســــتقرار الضـــــفة الغربيـــــة: إن األضــــرار التـــــي لحقـــــ  -3
أعقـــــــاف الحملـــــــة األخيـــــــرة تلـــــــزم يإســـــــرائيلي باتخـــــــاذ خطـــــــوات دراماتي يـــــــة إضـــــــا ية فـــــــي 
ــي  ــا فـــ ــة، بمـــ ــفة الغربيـــ ــي الضـــ ــتقرار فـــ ــا  علـــــى االســـ ــن أجـــــل الحفـــ ــتقبل القريـــــب مـــ المســـ

ــة ــفة الغربيــــ ــة فــــــي الضــــ ــاريع مدنيــــ ــع لمشــــ ــاي واســــ ــى نطــــ ــع  ،ذلــــــ : التــــــروي  علــــ والتوســــ
العمــــــل والتنقــــــل والتجــــــارة؛ االســــــتجابة لطلبــــــات األجهــــــزة  الملحــــــو  فــــــي مــــــنح تصــــــاريح

األمنيـــــة الفلســـــطينية لتعزيـــــز بنـــــاء قـــــوتهم؛ تعزيـــــز تـــــدابير التوعيـــــة تجـــــاه الجمهـــــور فـــــي 
الضـــــفة الغربيـــــة التـــــي ستوضـــــح الفجـــــوة بينهـــــا وبـــــين وضـــــع ســـــ ان قطـــــاع غـــــزة؛ وبـــــذل 

 ،يجهـــــد مســـــتمر لمنـــــع تقويـــــة حمـــــاس بمـــــا فـــــي ذلـــــ  علـــــى المســـــتويين العـــــام والسياســـــ
المســـــــاعدة فـــــــي تعزيـــــــز موقـــــــف الســـــــلطة الفلســـــــطينية فـــــــي قطـــــــاع غـــــــزة، كمـــــــا ذكرنـــــــا، 

 إيجابية بش ل أساسي، لكن يوصى بعدم وضع أوهام كاذبة بشأنها.

 

ــة   -4 ــة حميمــ ــر بع قــ ــع قطــ ــطيني: تتمتــ ــام الفلســ ــي الن ــ ــري فــ ــوذ القطــ ــتمرار النفــ ــة اســ دراســ
خــــوان المســــلمين طويلــــة األمــــد مــــع ليــــادة حمــــاس ولــــديها تعــــاطف وثيــــث مــــع جماعــــة اإل

فـــــي الوقـــــت نفســـــه تعتبـــــر االمـــــوال القطريـــــة فـــــي قلـــــب مفهـــــوم الترتيبـــــات  ،فـــــي المنطقـــــة
فـــــــــي قطـــــــــاع غـــــــــزة، حيـــــــــ  لعبـــــــــت دور التمويـــــــــل للمشـــــــــاريع المدنيـــــــــة ودفـــــــــع رواتـــــــــب 

بـــــالن ر إلـــــى ح يقـــــة أن مفهــــوم الترتيبـــــات تعـــــرض لتحـــــديات شـــــديدة  ،حمـــــاس  مــــوظفي
ــن اال ــة مــ ــي حالــ ــت تقــــف فــ ــا زالــ ــاس مــ ــادة حمــ ا قامــــت وأن ليــ ــً ــاك أيضــ ــن هنــ ــتفزاز ومــ ســ

بالحملـــــــة األخيـــــــرة وشـــــــجعتها، ال بـــــــد مـــــــن فحـــــــص جديـــــــد للتصـــــــريح والتشـــــــجيع الـــــــذي 
ــزة ــاع غـــ ــي قطـــ ــة فـــ ــطيني وخاصـــ ــام الفلســـ ــي الن ـــ ــر فـــ ــرائيل لقطـــ ــه إســـ ــن  ،قدمتـــ ــيس مـــ لـــ

ا لمــــــلء م ــــــان قطــــــر فــــــي المســــــاعدات  ــً الماكــــــد أنــــــه ســــــيتم العثــــــور علــــــى عامــــــل قريبــــ
ــن الميزانيــــة ــة لقطــــاع غــــزة ، لكــ ــزداد شــــحًذا ألن القطــــريين يســــاهمون  المدنيــ العموميــــة تــ

ــتقرار ح مهـــــا، بمـــــا فـــــي ذلـــــ   فـــــي دفـــــع حمـــــاس أكثـــــر مـــــن كبحهـــــا والمســـــاعدة فـــــي اســـ
 تعزيز ليمها العس رية.
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رس االســـــواري عــــدم قـــــدرة إســـــرائيل علـــــى االســـــتمرار فـــــي اتوضـــــح عمليـــــة يحـــــ -خ صــــة القـــــول 
ــى الزاويــــة فــــي ــل القضــــية الفلســــطينية التــــي تــــم دفعهــــا إلــ ــنوات األخيــــرة، ويرجــــع ذلــــ   تجاهــ الســ

ــة  ــا، والجبهـــ ــران، وكورونـــ ــع إيـــ ــل مـــ ــل التعامـــ ــة مثـــ ــر أهميـــ ــر أكثـــ ــي تعتبـــ ــايا التـــ ــى القضـــ ا إلـــ ــً جزئيـــ
أوضــــــح التفجــــــر  ،وأزمــــــة سياســــــية داخليــــــة أو تشــــــجيع التطبيــــــع مــــــع الــــــدول العربيــــــة ،الشــــــمالية

ــل إن ــب، بــ ــ لة المشــــاكل فــــي الســــاحة الفلســــطينية فحســ ــد مشــ ــر أنــــه ال يم ــــن تجميــ عــــدم  األخيــ
معالجتهــــــا يتفــــــاقم حتــــــى تنــــــدلع بشــــــ ل يعــــــرض المصــــــالح اإلســــــرائيلية للخطــــــر فــــــي المجــــــاالت 

 األخرى، ال سيما الع قة بين الدولة والح ومة والجمهور العربي.

  

 لماذا قدمت ألمانيا دعًما ثابتًا إلسرائيل خالل حرب غزة األخيرة
ســــرائيل فــــي الــــدفاع عــــن نفســــها، إال أن إعلــــى الــــرغم مــــن أن السياســــيين األلمــــان يــــدعمون جهــــاًرا حــــق 

 .الجالية اليهودية في البالد تشهد ارتفاًعا في الهجمات المعادية للسامية في الداخل

ــر الخارجيـــة اإل ــين، ووزيـ ــن اليمـ ــايكو مـــاس مـ ــاني هـ ــة األلمـ ــزوران وزيـــر الخارجيـ ــكنازي يـ ــابي أشـ ــرائيلي غـ سـ
 سرائيل، األسبوع الماضي.إموقع هجوم صاروخي في مدينة بتاح تكفا وسط 

 جوتام كونفينو -هآرتس 

قبـــــل يـــــوم مـــــن توصـــــل القـــــدس وحمـــــاس إلـــــى وقـــــف إطـــــ ي النـــــار إلنهـــــاء الجولـــــة األخيـــــرة مـــــن 
ــاس  ــاي و مـــ ــاني هـــ ــة األلمـــ ــر الخارجيـــ ــال، زار وزيـــ ــرائيل،القتـــ ــال  إســـ ــة بتـــ ــي مدينـــ ــة فـــ ــام بجولـــ وقـــ

 .تكفا حي  دمر صارو  أطلث من غزة منزالً 

ــا إاســــتغلت  ســــرائيل رحلتــــه فــــي حــــرف الع قــــات العامــــة ضــــد حمــــاس، وألقــــى مــــاس: يح يقــــة أننــ
ســـــرائيل، منـــــذ وصـــــولنا إلـــــى هنـــــا إنــــرى أن حمـــــاس تطلـــــث الصـــــواري  مـــــرة أخـــــرى علــــى جنـــــوف 
ــدى  ــا مـــ ــا علـــــى مـــ ــبة لنـــ ــر بالنســـ ــعب فـــــي تـــــل أبيـــــب، هـــــو ماشـــ ــد شـــ ــع الـــــذي يجـــ خطـــــورة الوضـــ

 ، قال وزير الخارجية.اسرائيل نفسه  يه إ

ــاون  ــي شـــ ــل، الباحـــــ  فـــ ــر لينتـــ ــدكتور بيتـــ ــأ الـــ ــم يفاجـــ ــد إلـــ ــن المعهـــ ــ  مـــ ــري األوســـ ــرائيل والشـــ ســـ
ســــــرائيل خــــــ ل نــــــزاع غــــــزة. لكنــــــه األلمــــــاني للشــــــاون الدوليــــــة واألمنيــــــة، بــــــدعم ألمانيــــــا القــــــوي إل

 ير عادية.سرائيل كانت غيعتقد أن زيارة ماس إل
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وأشــــــار لينتــــــل إلــــــى أنــــــه تســــــاءل  ،بــــــدا أن الــــــرئيس فرانــــــ  فــــــالتر شــــــتاينماير يوافــــــث علــــــى ذلــــــ 
ــب  ــن جانـــ ــاس، مـــ ــا مـــ ــا يمثلهـــ ــا، كمـــ ــبب تصـــــرف ألمانيـــ ــن ســـ ــتاغ عـــ ــي البوندســـ ــال  فـــ بصـــــوت عـــ

قــــــال شــــــتاينماير إن لديــــــه يشــــــ وكه حــــــول مــــــا إذا كــــــان يجــــــب علــــــى الــــــدول الفرديــــــة أن  ،واحــــــد 
 تحاول التوس ي.

ــل  ــر قــــال لينتــ ــ ل عــــام، كــــان هنــــاك دعــــم كبيــ ــ رتسي: يبشــ ــحيفة يهــ ــرائيليينلصــ ــيين  ل ســ السياســ
ســـــــرائيل بأنـــــــه المبـــــــرر إوصـــــــفت ميركـــــــل أمـــــــن  ،ي األلمـــــــان فـــــــي الســـــــنوات العشـــــــرين الماضـــــــية

ــاهو  ــل ونتنيـــ ــومتي ميركـــ ــين ح ـــ ــافة بـــ ــه، ازدادت المســـ ــت نفســـ ــي الوقـــ ــا وفـــ ــام ألمانيـــ ــاني ل يـــ األلمـــ
ا إلـــــــــى اســـــــــ تمرار االحـــــــــت ل وتوســـــــــيع المســـــــــتوطنات، بشـــــــــ ل مســـــــــتمر، ويرجـــــــــع ذلـــــــــ  أساســـــــــً

 ومحادثات الضم وكذل  القضية النووية اإليرانية.

ي حــــ  لينتــــل أن أحــــد ســــلف مــــاس ســــيغمار غابرييــــل ربمــــا اتخــــذ الموقــــف األكثــــر انتقــــاًدا تجــــاه 
ــام إ ــات اإل2012ســــــرائيل. فــــــي عــــ ــبه جبرائيــــــل السياســــ ــا يقــــــول، شــــ ــرائيلية فــــــي الخليــــــل ، كمــــ ســــ

ــن ا ــل العنصــــري. لكــ ــاه بالفصــ ــبه إلموقــــف العــــام تجــ ــل منصــ ــولي ميركــ ــذ تــ ا منــ ــً ــان ثابتــ ــرائيل كــ ســ
أدانــــــت  ســــــرائيل وغــــــزة فــــــي ذلــــــ  العــــــام،إ، خــــــ ل حــــــرف 2014فــــــي عــــــام  ،2005فــــــي عــــــام 

ســــــرائيل فــــــي م المــــــة هاتليــــــة مــــــع رئــــــيس إالمستشــــــارة بــــــدون تحفــــــ  إطــــــ ي الصــــــواري  علــــــى 
 الوزراء نتنياهو.

ــب  ــدير م تـــ ــغل منصــــــب مـــ ــذي شـــ ــنايدر، الـــ ــل  ARDشـــ ــه فـــــي حــــــين أن فــــــي تـــ ــب، قــــــال إنـــ أبيـــ
ا علــــــى  المشــــــاعر العامــــــة مايــــــدة أكثــــــر للفلســــــطينيين، فــــــإن السياســــــيين األلمــــــان متفقــــــون تمامــــــً

 ،ســــرائيل فـــــي الــــدفاع عـــــن نفســــها، خاصـــــة ضــــد حمـــــاس، التــــي تعتبرهـــــا من مــــة إرهابيـــــةإحــــث 
ا إإن فهـــــم مـــــا يتعـــــين علـــــى  ســـــرائيل التعامـــــل معـــــه عنـــــدما يتعلـــــث األمـــــر بحمـــــاس شـــــجعه أيضـــــً

 اإلرهاف التي ضربت أوروبا في العقدين الماضيين ي.موجة 

ــة  ــم الشــــــاون الخارجيــــــة للمجموعــــ ــان األلمــــــاني والمتحــــــدث باســــ يــــــورغن هــــــاردت، عضــــــو البرلمــــ
ــل  ــي  ميركـ ــارة أنجـ ــاه CDU / CSUالبرلمانيـــة للمستشـ ــا تجـ ــرائيل إ، يوضـــح موقـــف ألمانيـ سـ

ــزة ــة  ،وغـــ ــ ل جريمـــ ــدنيين يشـــ ــى المـــ ــواري  علـــ ــإط ي الصـــ ــاس بـــ ــه حمـــ ــا فعلتـــ ــي أن مـــ ــ  فـــ ال شـــ
 ،ســـــرائيل الـــــدفاع عـــــن نفســـــها ضـــــد أي دولـــــة أو فاعـــــل يريـــــد تـــــدميرهاوبـــــالطبع يحـــــث إل، حـــــرف 

ــذلت  ــد بــ ــن إلقــ ــال مــ ــبيل المثــ ــى ســ ــزة، علــ ــي غــ ــدنيين فــ ــدان المــ ــع فقــ ــدها لمنــ ــارى جهــ ــرائيل قصــ ســ
إذا كـــــان هنـــــاك طلـــــب فـــــي : سيقـــــول هـــــاردت خـــــ ل تحـــــذير الســـــ ان قبـــــل أن يـــــتم قصـــــف مبنـــــى 
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ــة إلإ ــا لتعزيـــــز القـــــدرات الدفاعيـــ ــلحة مـــــن ألمانيـــ ــدير أســـ ــإن ســـــرائيل لتصـــ ــا يقـــــول، فـــ ســـــرائيل، كمـــ
ــا،  ــاد االجتمــــــاعي المســــــيحي مــــــن يمــــــين الوســــــ  فــــــي بافاريــــ ــاني، االتحــــ الحــــــزف وحليفــــــه البرلمــــ

ــات اإل ــذه الر بـــ ــمنون هـــ ــدعمون ويضـــ ــرائيليةييـــ ــ ،ســـ ــة األلمانيـــ ــة الح ومـــ ــل ب يـــ ــ ، يفعـــ ــع ذلـــ ة ومـــ
ــه يعـــــرف أن  ــاردت علـــــى أنـــ ــدد هـــ ــأمين إشـــ ــي تـــ ــا فـــ ــن ألمانيـــ ــيحة مـــ ــا  إلـــــى نصـــ ســـــرائيل ال تحتـــ

 المدنيين.

 

 المواجهة مع حماس: مطلوب تغيير المسار االستراتيجي 

 (IPSكتبه موظفو معهد السياسات واالستراتيجيات )

ــى  ــداعيات اســــــتراتيجية علــــ ــه تــــ ــويني لــــ ــدث تكــــ ــزة كحــــ ــة فــــــي غــــ ــرز الحملــــ ســــــاحات وقضــــــايا تبــــ
 متعددة تتجاوز التوازن العس ري بين الطرفين.

  يما يلي عشر رؤى حول المواجهة مع حماس.

 .منطث حماس ولسرائيل ال يلت يان .1

ــردع  ــار والــــ ــادة االعمــــ ــن إعــــ ــزي  مــــ ــى مــــ ــاس علــــ ــاه حمــــ ــتها تجــــ ــرائيلي سياســــ ــت يإســــ ــا أسســــ بينمــــ
ــار، كأســــــاس ل ســــــتقرار والترتيبــــــات فــــــي غــــــزة، أصــــــبح مــــــن الواضــــــح أنــــــه فــــــي  لح ــــــة االختبــــ

زعــــــيم حمــــــاس فــــــي  ،تفوقــــــت أجنــــــدة المن مــــــة األيديولوجيــــــة والدينيــــــة علــــــى اعتباراتهــــــا األخــــــرى 
أن طعـــــم الســـــلطة جعلـــــه أكثـــــر مســـــاولية وضـــــبًطا، اتضـــــح  غـــــزة يحيـــــى الســـــنوار، الـــــذي ادعـــــى

أنـــــه زعـــــيم فكرتـــــه مبنيـــــة فـــــي المقاومـــــة ولديـــــه رؤيتـــــه للســـــيطرة علـــــى الســـــاحة الفلســـــطينية عبـــــر 
 تسيل في عروقه وتنب . -كل فلسطين  رطريث التحري

 فشل االستراتيجية اإلسرائيلية .2

إن الفكــــــرة القائلــــــة بــــــأن االعتــــــراف بح ــــــم حمــــــاس فــــــي غــــــزة وتحســــــين األوضــــــاع المدنيــــــة فــــــي 
مــــــن شــــــأنه أن يمنــــــع عمليــــــة  -قطــــــاع غــــــزة مــــــن جهــــــة ولضــــــعاف الســــــلطة مــــــن جهــــــة أخــــــرى 

 مني قد انهارت.سياسية تقوم على حل الدولتين مع الحفا  على التوازن األ

 إنجازات حماس ولم انية ال يام بحملة متعددة الجبهات  .3
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ــازات  ــن اإلنجـــ ــلة مـــ ــا سلســـ ــاس أن تنســـــب إليهـــ ــا ال عـــــب  ،تســـــتطيع حمـــ ــاس أنهـــ ــد أثبتـــــت حمـــ لقـــ
ا علــــى األقــــل،  ــً الرئيســــي المــــاثر علــــى األحــــداث فــــي الســــاحة الفلســــطينية، ونصــــبت نفســــها ماقتــ

ة حمــــاس فــــورة عنيفــــة فــــي المجتمــــع العربــــي فــــي أثــــارت حملــــ ،علــــى أنهــــا يالمــــدافع عــــن القــــدسي
ــت  ــمالية، وعرقلـــ ــدود الشـــ ــى الحـــ ــة وحتـــــى علـــ ــفة الغربيـــ ــي الضـــ ــتقرار فـــ ــت االســـ ــرائيل، وزعزعـــ إســـ

 التطورات في الساحة السياسية الداخلية اإلسرائيلية.

 الواليات المتحدة األمري ية، ال يوجد شي  مفتول .4

لســـــطينية، أيـــــدت حـــــث إســـــرائيل فـــــي الـــــدفاع إدارة بايـــــدن، فـــــي اختبارهـــــا األول علـــــى الســـــاحة الف
عـــــن الـــــنفس وقـــــدمت لهـــــا الـــــدعم فـــــي مجلـــــس األمـــــن. إال أن التصـــــعيد كشـــــف عـــــن تزايـــــد ثقـــــل 
ــاه يإســــرائيلي فــــي صــــفوف الحــــزف الــــديمقراطي وناخبيــــه. وفــــي الواقــــع، الضــــرر  الخــــ  الناقــــد تجــ

ــاع م انتهـــــا  -الجســـــيم الـــــذي لحـــــث بأحـــــد أهـــــم أصـــــول يإســـــرائيلي فـــــي الواليـــــات المتحـــــدة  كإجمـــ
 بين األحزاف.

أظهــــــرت الحــــــرف فــــــي غــــــزة حاجــــــة يإســــــرائيلي العميقــــــة للــــــدعم األمري ــــــي وأقصــــــى قــــــدر مــــــن 
التنســـــيث مـــــع اإلدارة فـــــي مواجهـــــة كـــــل التحـــــديات االســـــتراتيجية التـــــي تواجههـــــا. فـــــي ظـــــل هـــــذه 
ال ـــــروف، فـــــإن المواجهـــــة مـــــع بايـــــدن حـــــول مســـــاعيه للعـــــودة إلـــــى االتفـــــاي النـــــووي مـــــع إيـــــران 

مجديــــــة فقــــــ  ألنهــــــا تتعــــــارض مــــــع األجنــــــدة االســــــتراتيجية العالميــــــة للواليــــــات المتحــــــدة، ليســــــت 
ــدة ــات المتحـــ ــن الواليـــ ــمانات مـــ ــدعم والضـــ ــاعدة والـــ ــي المســـ ــى تلقـــ ــدرة علـــ ــوض القـــ ــد تقـــ ــا قـــ  ولكنهـــ

يم ـــــن أن ي ـــــون هنـــــاك تـــــأثير  ،لـــــدعم والضـــــمانات المطلوبـــــة إلســـــرائيل فـــــي مختلـــــف المجـــــاالت 
فــــــي الوقــــــوف بشــــــ ل كامــــــل مــــــع الواليــــــات المتحــــــدة فــــــي ســــــلبي مماثــــــل علــــــى فشــــــل يإســــــرائيلي 

 الصراع من أجل الن ام العالمي في مواجهة الصين.

 الميزان العس ري  .5

تم ـــــــن الجـــــــي  اإلســـــــرائيلي مـــــــن تحييـــــــد أســـــــلحة األنفـــــــاي الهجوميـــــــة مقـــــــدًما، وألحـــــــث أضـــــــراًرا 
ــاد اإلســــــ مي فــــــ ــادة العمليــــــات والبنيــــــة التحتيــــــة ل نتــــــا  لحمــــــاس والجهــــ ــام ليــــ وي جســــــيمة بن ــــ

 األرض وتحتها.
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فـــــي مجـــــال الـــــدفاع، أحـــــب  الجـــــي  اإلســـــرائيلي العمليـــــات العملياتيـــــة التـــــي كـــــان العـــــدو يحـــــاول 
تنفيـــــذها، ونجـــــح فـــــي تشـــــغيل ن ـــــام ال بـــــة الحديديـــــة بطريقـــــة حالـــــت دون إلحـــــاي أضـــــرار ماديـــــة 

 جسيمة بالممتلكات والحياة، في الجبهة الداخلية، والتي أظهرت مرونة مذهلة.

ــر  ــة أخــ ــن ناحيــ ــى مــ ــدى علــ ــدة المــ ــران بعيــ ــإط ي نيــ ــة بــ ــدء الحملــ ــرائيلي ببــ ــاس يإســ ــأت حمــ ى فاجــ
 القدس

فــــي قــــدرة غيــــر مســــبوقة  تعتمــــد، مــــن بــــين أمــــور أخــــرى، علــــى المســــاعدة والمعرفــــة مــــن إيــــران( 
إلطـــ ي ضـــربات واســـعة ودليقـــة نســـبًيا، بمـــا فــــي ذلـــ  وســـ  الـــب د، التـــي اخترقـــت أقليـــة منهــــا 

ــل مســــار الحيــــا ــدفاع؛ تعطيــ ــار قلــــة صــــبر؛ ن ــــام الــ ــرائيل، مــــع إظهــ ــرة مــــن إســ ة فــــي أجــــزاء كبيــ
 سرائيل.إوفي شن حملة واعية ضد الجمهور في 

 نسي  الحياة في إسرائيل .6

العنــــف الــــذي انــــدلع فــــي المجتمــــع العربــــي هــــو قطيعــــة فــــي الع قــــات العربيــــة اليهوديــــة، وتعبيــــر 
ــع ت ــذ، مــ ــم والتنفيــ ــدما  والح ــ ــال االنــ ــي مجــ ــد فــ ــل األمــ ــرائيل طويــ ــل إســ ــة عــــن فشــ ــاعد الجريمــ صــ

ــانون  ــذوا القــ ــذين أخــ ــود الــ ــرفين اليهــ ــة المتطــ ــي مواجهــ ــول فــ ــم بوضــ ــ لة الح ــ ــى مشــ والعنــــف. تتجلــ
بأيــــــديهم. وتعــــــد أحــــــداث ييــــــوم الغفــــــراني لل يــــــادة العربيــــــة، إال فــــــي حــــــاالت منعزلــــــة، بــــــداًل مــــــن 

 إظهار ال يادة والدعوة إلى الهدوء بعد الشارع.

 السلطة الفلسطينية .7

ــ ــد علــــى ال يمــ ــم التأكيــ ــا تــ ــازن وأهميتهــ ــو مــ ــادة أبــ ــطينية وليــ ــلطة الفلســ ــا الســ ــي توفرهــ ــة التــ ة األمنيــ
ولــــم  ،بمــــا فــــي ذلــــ  فــــي ال ــــروف القاســــية ،فــــي الحفــــا  علــــى االســــتقرار فــــي الضــــفة الغربيــــة

الجــــــــي  اإلســــــــرائيلي، بــــــــل وبــــــــرر  مــــــــعتتراجـــــــع الســــــــلطة الفلســــــــطينية عــــــــن التنســــــــيث األمنـــــــي 
ــداث ك ــدث باســـــــم أبـــــــو مـــــــازن ذلـــــــ  أثنـــــــاء األحـــــ تعبيـــــــر عـــــــن ســـــــيادة وحمايـــــــة الشـــــــعب المتحـــــ

 الفلسطيني.

 الدول العربية والتطبيع .8

وأوضـــــــح التصـــــــعيد أن عتبـــــــة الحساســـــــية فـــــــي العـــــــالم العربـــــــي تجـــــــاه القضـــــــية الفلســـــــطينية قـــــــد 
ــد أعــــــداء األن مــــــة المعتدلــــــة  ــوان المســــــلمين التــــــي تعــــــد أحـــ ــت، وأن حمــــــاس، حركــــــة اإلخـــ تراجعـــ

 المهمة في الخلي  ومصر، معزولة نسبًيا.
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ــ ــع ذلـــ ــة ومـــ ــ ل ع بـــ ــي تشـــ ــع العربـــ ــي المجتمـــ ــداث فـــ ــدس واألحـــ ــزة والقـــ ــي غـــ ــات فـــ ــإن النزاعـــ  ، فـــ
ح ي يـــــــة فـــــــي طريـــــــث توســـــــيع اتفاليـــــــات التطبيـــــــع، كمـــــــا أنهـــــــا تلقـــــــي ب  لهـــــــا علـــــــى ع قـــــــات 

 مصر واألردن. -يإسرائيلي مع دولتي الس م 

ــرائي ــع إســ ــا مــ ــمية وتعاونهــ ــة الهاشــ ــتقرار المملكــ ــزمنلإن اســ ــار الــ ــام اختبــ ــمدت أمــ ــي  ، التــــي صــ فــ
ــرائيل ــية إلســـ ــتراتيجية أساســـ ــة اســـ ــعيد، حاجـــ ــل التصـــ ــى  ،ظـــ ــرة إلـــ ــودة كبيـــ ــا عـــ ــن جانبهـــ ــر مـــ مصـــ

والـــــــــذي وصـــــــــفته اإلدارة  -يبـــــــــدو أن الـــــــــدور الـــــــــذي لعبتـــــــــه القـــــــــاهرة  ،موقـــــــــع ليـــــــــادي إقليمـــــــــي
ــم  ــة بأنـــــه حاســـ ــة، التـــــي ال تضــــــع  -األمري يـــ ــة الواقعيـــ ــدن بــــــأن السياســـ ــر بايـــ ــة ن ـــ يعــــــزز وجهـــ

ــو  ــان فـــ ــوي اإلنســـ ــة وحقـــ ــع الديمقراطيـــ ــل مـــ ــحيحة للتعامـــ ــة الصـــ ــي الطريقـــ ــر، هـــ ــل شـــــيء  خـــ ي كـــ
 حلفاء الواليات المتحدة في الواليات المتحدة في الشري األوس .

 إيران والمحور الرادي الي .9

األحــــداث فــــي غــــزة يم ــــن أن تعــــزز ثقــــة إيــــران فــــي توســــيع جهودهــــا لبنــــاء الصــــواري ، وتكثيــــف 
طــــائرة بــــدون طيــــار علــــى الكيــــان  أنشــــطتها اإلرهابيــــة ضــــد إســــرائيل، كمــــا فعلــــت عنــــدما أطلقــــت 

ــعي ــرأة، التــــي  د،أثنــــاء التصــ ــة، فــــإن لحــــزف هللا الجــ ــة المتناميــ ــة اإليرانيــ ــع الصــــورة اإلقليميــ فــــي واقــ
ا  ــً ــتعدة أيضـــ ــت مســـ ــرائيل، وكانـــ ــع إســـ ــرف مـــ ــن حـــ ــن شـــ ــح عـــ ــا الواضـــ ــن إحجامهـــ ــرغم مـــ ــى الـــ علـــ

 للمخاطرة وغ  الطرف عن عدد من عمليات إط ي الصواري  من لبنان.

 الجبهة الداخلية ون ام المعلومات جاهزية  .10

نة فــــي مجــــال الصــــواري  عــــن اخت فــــات فــــي  كشــــفت المعــــارك فــــي غــــزة وقــــدرات حمــــاس المحســــ 
قــــد  ،الســــلوك والجاهزيــــة وضــــعف البنيــــة التحتيــــة فــــي الجبهــــة الداخليــــة  عســــق ن كمثــــال بــــارز(

كمـــــا تكـــــررت المشـــــاكل فـــــي مجـــــال  ،تكـــــون هـــــذه الفجـــــوات حاســـــمة فـــــي الحـــــرف مـــــع حـــــزف هللا
ا  ،اإلعـــــــ م والع قـــــــات العامـــــــة، التـــــــي بـــــــرزت خـــــــ ل أزمـــــــة كورونـــــــا، خـــــــ ل التصـــــــعيد  داخليـــــــً

 بالحوار مع الجمهور وأمام الساحة اإلقليمية والدولية.

 أين نذهب من هنا؟

ــداث فــــــي القــــــدس وغــــــزة أن إ ــد أوضــــــحت األحــــ ــاء لقــــ ــات إلــــــى الفضــــ ــتطيع االلتفــــ ســــــرائيل ال تســــ
التـــــــــي يم ـــــــــن أن تتحـــــــــول إلـــــــــى نيـــــــــران متعـــــــــددة  -العربـــــــــي وتجاهـــــــــل المشـــــــــ لة الفلســـــــــطينية 

 الساحات.
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ــب علــــــى إســــــرائيل إعطــــــاء األولويــــــة لسياســــــتها تجــــــاه الن ــــــام الفلســــــطيني عليهــــــا أن تعمــــــل  ،يجـــ
ــ ــاع اإلنســــ ــين األوضــــ ــى تحســــ ــاومة علــــ ــا، دون المســــ ــاس واحتوائهــــ ــعاف حمــــ ــى إضــــ انية فــــــي علــــ

قطــــاع غــــزة، وهــــو مــــا يصــــب فــــي مصــــلحة إســــرائيل. فــــي الوقــــت نفســــه، يجــــب أن تغيــــر بشــــ ل 
جـــــذري الموقـــــف تجـــــاه الســـــلطة الفلســـــطينية، التـــــي تمثـــــل البـــــديل السياســـــي لحـــــل النـــــزاع، والتـــــي 

ــري  ــل الطــ ــا ب ــ ــز دور األردن  ،يجــــب تعزيزهــ ــدس تعزيــ ــي القــ ــروري فــ ــن الضــ ــه مــ ــي الوقــــت نفســ فــ
 هن وتعميقه.في الحفا  على الوضع الرا 

فــــــي مواجهــــــة الواليــــــات المتحــــــدة، يجــــــب علــــــى إســــــرائيل أن تنتقــــــل مــــــن الدبلوماســــــية الصــــــريحة 
إلـــــى حـــــوار  -التـــــي تنكـــــر كـــــل الع قـــــات مـــــع الواليـــــات المتحـــــدة  -والمواجهـــــة مـــــع إدارة بايـــــدن 

هــــــادن وحمــــــيم، علــــــى أســــــاس اتفــــــاي مشــــــترك لحرمــــــان إيــــــران مــــــن األســــــلحة النوويــــــة، وعلــــــى 
 .والتشغيليوقنوات التعاون األمني أساس استخباراتي، 

وكجـــــزء مـــــن ذلـــــ ، يجـــــب علـــــى إســـــرائيل العـــــودة إلـــــى خطـــــاف حـــــل الـــــدولتين بالتنســـــيث الوثيـــــث 
هـــــذا، مـــــن أجـــــل تعزيـــــز الســـــلطة الفلســـــطينية  ،مـــــع الح ومـــــة والـــــدول العربيـــــة، ووقـــــف يالضـــــم ي

علـــــــى ذلـــــــ  يجـــــــب علـــــــى إســـــــرائيل أن تســـــــعى جاهـــــــدة لبنـــــــاء الســـــــلطة  عـــــــ وةً  ،كن ـــــــام ح ـــــــم
ــديل الوحيــــد فــــي ا ــم حمــــاس فــــي غــــزة علــــى المــــدى الطويــــل، ولال فــــإن البــ لفلســــطينية كبــــديل لح ــ

 قطاع غزة سيبقى دائًما إسرائيلًيا.

ــه مــــن  ــتقًرا، وأنــ ــة لــــيس حــــً  مســ ــاد علــــى األمــــوال القطريــ ــداث فــــي غــــزة أن االعتمــ أظهــــرت األحــ
بح حمـــــــاس األفضـــــــل الســـــــعي وراء يالرعـــــــاةي الـــــــذين يعرفـــــــون كيليـــــــة اســـــــتخدام المســـــــاعدات لكـــــــ

علــــــى أي حــــــال ســــــتكون هنــــــاك حاجــــــة إلــــــى  ليــــــة إشــــــراف أكثــــــر  ،وتقويــــــة الســــــلطة الفلســــــطينية
ا  بمشــــــــاركة إقليميــــــــة ودوليــــــــة(، والتــــــــي ستضــــــــمن عــــــــدم تحويــــــــل المســــــــاعدة للمشــــــــاريع  إح امـــــــً

 والمواد ذات االستخدام المزدو  التي تدخل غزة إلى بناء سلطة حماس.

ــتراتيجًيا وق ــدًيا اســـ ــة تحـــ ــي المتفاقمـــ ــع العربـــ ــاكل المجتمـــ ــ ل مشـــ ــرائيل تشـــ ــل إســـ ــة داخـــ ــة موقوتـــ نبلـــ
ــليمة ــانون ســــ ــة قــــ ــة كدولــــ ــود الدولــــ ــًدا لوجــــ ــارم  ،وتهديــــ ــث صــــ ــذ تطبيــــ ــة تنفيــــ ــى الح ومــــ يجــــــب علــــ

ــة الرادعــــــة( وفـــــي نفــــــس الوقــــــت  ــتعادة الن ــــــام  المخـــــابرات، واالعتقــــــاالت، والح ــــــم، والعقوبـــ الســـ
ــع العربــــــي ــة المجتمــــ ــة لرعايــــ ــات الوطنيــــ ــرام  والميزانيــــ ــيع البــــ ــوري وتوســــ ــذ الفــــ ــي قلــــــب  ،التنفيــــ فــــ

مبذولــــــــة هــــــــو الحاجــــــــة إلــــــــى القضــــــــاء علــــــــى الجريمــــــــة، وتشــــــــجيع ودعــــــــم ال يــــــــادات الجهــــــــود ال
 المحلية، فض  عن تسريع عمليات االندما  مع المجتمع اليهودي وماسسات الدولة.
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 ليس هناك ما نخشاه من "انهيار حماس": ما يمكن وما يجب فعله أمام قطاع غزة

 N12اللواء )احتياط( عاموس يادلين/ 

 األخيرة انتهت كما انتهت: عدم تناسث واضح بين يإسرائيلي وحماسالحملة 

ــة  ــين أنهـــــــا خاطئـــــ ــاحة الفلســـــــطينية علـــــــى افتراضـــــــات تبـــــ ــاه الســـــ ــة تجـــــ • تقـــــــوم سياســـــــة الح ومـــــ
 ولش الية. حان الوقت إلحداث انق ف 

ا تغييــــر الواقــــع مــــع غــــزة: وهــــذا يبــــدأ بفهــــم أن العمليــــة البريــــة العســــ رية ضــــرورية  ــً • يم ــــن أيضــ
 . حملة القادمةفي ال

ا مـــــن القتـــــال تـــــم  11انتهـــــت مواجهـــــة أخـــــرى غيـــــر متكافئـــــة بـــــين يإســـــرائيلي وحمـــــاس بعـــــد  يومـــــً
ــد  ــة األمــ ــات طويلــ ــات أو ترتيبــ ــى تفاهمــ ــة علــ ــار، دون موافقــ ــ ي النــ ــف إطــ  2014فــــي عــــام  ،وقــ

ــة الجــــرف بعــــد  ــة -عمليــ ــا حمــــاس بجــــرول بالغــ ــيبت فيهــ ــيف القــــدس تكــــذف  -التــــي أصــ ــائ  ســ نتــ
ــ ــددت نتــــ ــا يمــــــا قالــــــه، وحــــ ــى أنهــــ ــة علــــ ــاف  ائ  المواجهــــ ــر متكــــ لقــــــد  ،ي تعــــــادل اســــــتراتيجي غيــــ

 ألنهــــــم -هزمــــــت إســــــرائيل حمــــــاس بقســــــوة ولــــــم تهزمهــــــا وأعطتهــــــا إنجــــــازات اســــــتراتيجية وفكريــــــة
 وتقويتها. إلبقائهاغير قادرين على التغلب على حماس يتهمون نتنياهو بانه يسعى 

نجــــــازات كـــــــ  الجــــــانبين أكثـــــــر رس االســـــــواري، أصــــــبح عـــــــدم التناســــــث فـــــــي إابعــــــد عمليـــــــة يحــــــ
ــوًحا  ــ ري  -وضـــ ــذراع العســـ ــتهدفت الـــ ــر اســـ ــة وأقصـــ ــة وقويـــ ــ رية فعالـــ ــة عســـ ــرائيل حملـــ ــنت إســـ شـــ
ومــــــع ذلــــــ  فقــــــد شــــــنت حمــــــاس حملــــــة اســــــتراتيجية  ،لــــــم تبــــــدأ اســــــرائيل هــــــذه الحملــــــة -لحمــــــاس

متعـــــددة األبعـــــاد أبعـــــد مـــــن المواجهـــــة العســـــ رية فـــــي غـــــزة، ووضـــــعت نفســـــها فـــــي موقـــــع ال يـــــادة 
ــية ــطينية السياســــ ــي الســــــاحة الفلســــ ــة واالســــــتراتيجية فــــ ــاس فــــــي  ،واأليديولوجيــــ ــت حمــــ ــا نجحــــ كمــــ

ــارة موجـــــــات مـــــــن  ــة العربيـــــــة فـــــــي إســـــــرائيل ولثـــــ تقـــــــوي  النســـــــي  الحســـــــاس للع قـــــــات اليهوديـــــ
 االنتقادات لها في مجال حقوي اإلنسان.

 يمــــــا يلــــــي خمســــــة مفــــــا يم رئيســــــية للحملــــــة ونتائجهــــــا، وتوصــــــيات للسياســــــة المســــــتقبلية تجــــــاه 
 ماس في غزة:ح
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ي وليســــت يعمليــــة  عمليــــة ردع . كانــــت العمليــــة مثــــل كــــل العمليــــات ضــــد حمــــاس فــــي غــــزة، ي1
ــمةي  ــدأ المعركــــــة-حاســــ ــم تبــــ ــ م الن اســــــرائيل لــــ ــذا الكــــ ــول هــــ ــدلين يقــــ ــدر مخططوهــــــا أن  ،يــــ وقــــ

الـــــــردع ســـــــيتحقث مـــــــن خـــــــ ل إلحـــــــاي األذى الشــــــــديد بحمـــــــاس، مـــــــع التركيـــــــز علـــــــى قــــــــدراتها 
در أن الــــــثمن البـــــــاه ، الــــــذي يتجـــــــاوز توقعاتهــــــا، الـــــــذي باإلضــــــافة إلـــــــى ذ  ،العســــــ رية لــــــ ، قـــــــُ

ــرة  ــرائيل مــــ ــى إســــ ــواري  إلــــ ــال الصــــ ــل إرســــ ــرات قبــــ ــبع مــــ ــر ســــ ــيجعلها يتفكــــ ــاس، ســــ ــتدفعه حمــــ ســــ
أخــــــرى. مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى، وضــــــع الجمهــــــور اإلســــــرائيلي توقعاتــــــه بانتصــــــار حاســــــم، وانهيــــــار 

 حماس وعودة الجرحى والمدنيين اإلسرائيليين.

ــة ردع خا  ــي عمليــــ ــاك فــــ ــون هنــــ ــن ي ــــ ــاورة، فلــــ ــدون منــــ ــار وبــــ ــ  بالنــــ ــذها فقــــ ــم تنفيــــ ــة، إذا تــــ صــــ
يتع ــــــري فــــــي النهايــــــة فــــــي مواجهــــــة الحجــــــة يالتــــــي أطلقوهــــــا حتــــــى اللح ــــــة األخيــــــرة، لــــــم نقتــــــل 

 ي. األسرى.ال يادة ولم يتم إعادة جث  

ــ ل المنـــــاورات البريــــــة  ــن خـــ ــاس مـــ ــة حمـــ ــار التـــــام لحركـــ ــة االنهيـــ ــن المهـــــم أن نفهـــــم أن عمليـــ مـــ
ــاهً  واالســــتي  ــا وقواعــــد الهجــــوم األكثــــر تســ ء علــــى األراضــــي التــــي يــــتم إطــــ ي الصــــواري  منهــ

ــازات  ــذه اإلنجــ ــل هــ ــث مثــ ــار والقــــرار ،يم ــــن أن تحقــ ذ االنهيــ ــ  ــان لينفــ ــا كــ ــواري مــ ال  ،يحــــارس األســ
 يزال اختبار الردع أمامنا، وستخبرنا األيام.

فـــي حملـــة لـــم تبــــدأ،  ،النـــار علـــى القــــدس إطـــ ي. اســـرائيل لـــم تبـــادر بالحملـــة بــــل ردت علـــى 2
ــأة  ــرائيل إلـــــــى ميـــــــزة المفاجـــــ ــة غيـــــــر  -تفتقـــــــر إســـــ ــازات فـــــــي مواجهـــــ الضـــــــرورية لتحقيـــــــث اإلنجـــــ

ا عســـــــ رًيا  ،متكافئـــــــة مـــــــع يمن مـــــــة إرهابيـــــــةي ومـــــــع ذلـــــــ  أطلـــــــث يالجـــــــي  اإلســـــــرائيليي برنامجـــــــً
ا لمعلومـــــات اســـــت ا، وفقـــــً كـــــ م  -خباراتية عملياتيـــــة جيـــــدة جـــــًدا وقـــــدرة ســـــ ل جويـــــة رائعـــــةمن مـــــً

ــة الكبينيــــــتي ــا جــــــرى فــــــي جلســــ ــع مــــ ــابث مــــ ــدلين ال يتطــــ ــة  ،يــــ ــراًرا بالغــــ وألحقــــــت يإســــــرائيلي أضــــ
بقـــــدرات إنتـــــا  الصـــــواري  وقوضـــــت أمـــــن حمـــــاس فـــــي ن ـــــام متـــــرو األنفـــــاي الـــــذي أقامتـــــه فـــــي 

ــزة ــاط الجميــــع يا ،غــ ــدفاع ولحبــ ــي الــ ــرائيلي فــ ــت يإســ ــا تفوقــ ــد كمــ ــا محمــ ــدها لهــ ــي أعــ لمفاجــــ تي التــ
 ضيف.

 . إنجازان عس ريان لم يتم استنفادهما ويتطلبان التحقيث: 3

ــية والعســـــــ رية لحمـــــــاس  /أوالً  ــادة السياســـــ ــة  -لـــــــم تتضـــــــرر ال يـــــ ــية ذات أهميـــــــة فكريـــــ فـــــــي قضـــــ
عمليـــــــة تـــــــدمير البنيـــــــة التحتيـــــــة تحـــــــت األرض لـــــــم تســـــــتنفد اإلنجـــــــاز  /وأخ ليـــــــة مهمـــــــة. ثانيـــــــاً 

لــــو كانــــت إســــرائيل قــــد اضــــرت بشــــدة إلــــى كتائــــب  ،لــــي واإلم انــــات الكامنــــة فيهــــاالعســــ ري والعق
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نوعيــــة تابعــــة لحمــــاس، لكــــان الــــثمن الــــذي دفعتــــه حمــــاس أعلــــى. ولكــــان تــــأثير الــــردع والحرمــــان 
ــل  ــورطين أقــ ــدنيين وغيــــر المتــ ــين المــ ــابات بــ ــبة اإلصــ ــا كانــــت نســ ــة، كمــ ــر أهميــ ــدرات أكثــ ــن القــ مــ

 إش الية.

يل شــــــرل موقفهــــــا والحصــــــول علــــــى دعــــــم كامــــــل مــــــن الواليــــــات ســــــرائإاســــــتطاعت  :. سياســــــي4
كمــــــا تــــــم إيقــــــاف القــــــرارات  ،المتحــــــدة التــــــي أوقفــــــت اتخــــــاذ قــــــرارات ضــــــدها فــــــي مجلــــــس األمــــــن

ــس االتحــــاد األوروبــــي ــلبية فــــي مجلــ ــرائيل فــــي الــــدفاع  ،الســ ــدن عــــن حــــث إســ ــع الــــرئيس بايــ ودافــ
ــدها ــدم تمديــ ــاء العمليــــة وعــ ــنفس وحثهــــا علــــى إنهــ ــا ،عــــن الــ ــار كبيــــر ومــــع ذلــــ ، كــ ن هنــــاك انهيــ

ــزف  ــباف والحـــ ــل الشـــ ــز علـــــى جيـــ ــع التركيـــ ــل االجتمـــــاعي، مـــ ــائل التواصـــ ــرأي العـــــام ووســـ ــي الـــ فـــ
 الديمقراطي في الواليات المتحدة.

ــار  غــــزة 5 ــا الصــــراع خــ ــاد األوســــع التــــي تطــــور إليهــ ــفة  -. علــــى الــــرغم مــــن األبعــ القــــدس الضــ
ســـــــمح حـــــــزف هللا لنفســـــــه لـــــــم تنـــــــدلع الجبهـــــــة الشـــــــمالية ومـــــــع ذلـــــــ ،  -والعنـــــــف فـــــــي إســـــــرائيل 

بالســــــــــمال لعناصــــــــــر فلســــــــــطينية بــــــــــإط ي صــــــــــواري  علــــــــــى إســــــــــرائيل عــــــــــدة مــــــــــرات وال يــــــــــام 
ــا شـــــجعها ــيا  الحـــــدودي، وربمـــ ــى الســـ ــاهرات واالحتكاكـــــات علـــ ــا  ،بالم ـــ ــم مـــ ــم أن نفهـــ مـــــن المهـــ

ــة، وكيـــــف  ــد العمليـــ ــد زادت بعـــ ــاك العســـــ ري مـــــع إســـــرائيل قـــ ــهية حـــــزف هللا ل حتكـــ إذا كانـــــت شـــ
صــــورة الجــــي  اإلســــرائيلي كجــــي  قــــوي وعــــالي الجــــودة ورادع فــــي الشــــري أثــــرت العمليــــة علــــى 

 األوس .

 توصيات سياسية

ــى  ــطينية علــــــ ــاحة الفلســــــ ــاه الســــــ ــرائيلية تجــــــ ــة اإلســــــ ــة الح ومــــــ ــز سياســــــ ــت ترتكــــــ افتراضــــــــات  ســــــ
 إش الية:

أنــــه مــــن المم ــــن والمرغــــوف  يــــه إخــــرا  الصــــراع مــــع الفلســــطينيين مــــن األجنــــدة العالميــــة  /أوالً  
 واإلقليمية.

 يم ن التحايل على الصراع بالسعي إلى التطبيع مع الدول المعتدلة في المنطقة. /ثانًيا 

ا  سياســـــة الفصـــــل بـــــين حمـــــاس والســـــلطة الفلســـــطينية تعبـــــر عـــــن تفضـــــيل واضـــــح لحركـــــة  /ثالثـــــً
يســــمي عــــدم  -حمــــاس. كانــــت ح ومــــات نتنيــــاهو مرتاحــــة للتصــــالح مــــع ح ــــم حمــــاس فــــي غــــزة

مقــــدرة نتنيــــاهو علـــــى انهــــاء حمـــــاس والــــدليل الحـــــروف المتعــــددة علـــــى انهــــا ر بـــــة مــــن نتنيـــــاهو 



 

349 

 

 كأصـــــلم الـــــرف  والتطـــــرف الفلســـــطيني حمـــــاس، األمـــــر الـــــذي جعـــــل مـــــن المم ـــــن تقـــــدي بإبقـــــاء
ــده إســـرائيل، حتـــى مـــع أ مـــام العـــالم، ولثبـــات حجـــة عـــدم وجـــود شـــري  تفاوضـــي، وهـــو مـــا ال تريـ

 رام هللا. 

ا ــً ــه  /رابعــــ ــه و يردعــــ ــا  عليــــ ــب الحفــــ ا يجــــ ــً ا ح وميــــ ــً ــاس خطابــــ ــاهو حمــــ ــات نتنيــــ اعتبــــــرت ح ومــــ
 هم. ولضعافهي وليس انهائه وذل  لكبح جمال ايخرين في قطاع غزة وتحييد 

لــــم ي ــــن لــــدى الح ومــــة اإلســــرائيلية سياســــة فعالــــة للتصــــدي لتعــــاظم حمــــاس العســــ ري  /خامســــاً 
ــًرا ــزة. أخيـــ ــي غـــ ــم  /فـــ ــد تـــ ــاس قـــ ــو أن حمـــ ــث هـــ ــت الحـــ ــي وقـــ ــاط  فـــ ــد الخـــ ــراض الرائـــ ــان االفتـــ كـــ

ــي المقـــــام األول بإعـــــادة  ــة فـــ ــت مهتمـــ ــرائيل وكانـــ ــع إســـ ــاي مـــ ــعة النطـــ ــة واســـ ــا عـــــن مواجهـــ ردعهـــ
 ل األمد.تأهيل قطاع غزة وبترتيب طوي

. بــــالن ر إلــــى المســـــتقبل، يجــــب علـــــى إســــرائيل وقــــف سياســـــة الفصــــل التـــــي فضــــلت حمـــــاس 1
ــروط  ــلطة وتعزيــــز شــ ــيل الســ ــودة إلــــى تفضــ ــلطة الفلســــطينية فــــي رام هللا، والعــ فــــي غــــزة علــــى الســ
ــائ ، لكــــــن المشــــــاركة فيهــــــا وحتــــــى  العمليــــــة السياســــــية. هــــــذه عمليــــــة صــــــعبة ال تضــــــمن أي نتــــ

 ي المبادرة وموقعها األخ قي كدولة محبة للس م.ليادتها ستعيد يإلسرائيل

ــاس2 ــار حمـــــ ــرائيل انهيـــــ ــى إســـــ ــدود  ،. يجـــــــب أال تخشـــــ ــدو لـــــ ــاس عـــــ ــين  -حمـــــ ــع بـــــ ــي تجمـــــ فهـــــ
ــًدا  ــ ل تهديـــ ــا يشـــ ــة، ممـــ ــة اإليرانيـــ ــال والمعرفـــ ــة بالمـــ ــ رية مبنيـــ ــدرات عســـ ــة وقـــ ــة متطرفـــ أيديولوجيـــ

، 2014عــــــام  كبيــــــًرا إلســــــرائيل مــــــع احتمــــــال أن تكــــــون حــــــزف هللا فــــــي الجنــــــوف. علــــــى ع ــــــس
ــائل  ــين الفصــ ــارك بــ ــن معــ ــاك فتــــرة مــ ــى إذا كانــــت هنــ ــزة، وحتــ ــات غــ ــد بوابــ ــيس عنــ ــإن داعــــ  لــ فــ

ــزة  ــي غـ ــل طـــاقتهم إلـــى  -فـ ــيتم تحويـ ــدس. سـ ــب والقـ ــل أبيـ ــل علـــى تـ ــ ي وابـ ــن إطـ ــوا مـ ــن يتم نـ فلـ
ــاع  ــا ألي جهــــــة تســــــيطر علــــــى قطــــ ــي ون درس انهيــــــار حمــــــاس رادعــــ ــة. ســــ الصــــــراعات الداخليــــ

 غزة.

ــ3 ــون التحـــ ــب أن ي ـــ ــي  ألي . يجـــ ــن التخطـــ ــزًءا مـــ ــأخرى، جـــ ــة أو بـــ ــري، بدرجـــ ــ ري البـــ رك العســـ
ــل  ــل لغــــزة، بــ ــرائيلي كامــ ــت ل إســ ــدف إلــــى احــ ــوة ال تهــ ــذه خطــ ــاع. وهــ ــي القطــ ــتقبلية فــ ــة مســ عمليــ
ــي  ــاس، وفــ ــية لحمــ ــ رية والسياســ ــة العســ ــز الجاذبيــ ــرر بمراكــ ــاي الضــ ــي إلحــ ــروري فــ ــد ضــ ــي بعــ هــ

 إنكار قدراتها العس رية.
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ــو 4 ــى الصـــ ــرد علـــ ــد الـــ ــرة . إن قواعـــ ــات المتفجـــ ــواري  والبالونـــ ــى إطـــــ ي الصـــ ــالتن ي ، وحتـــ اري  بـــ
 من 

ــة  ــة ورادعــــ ــون قويــــ ــزة، يجــــــب أن تكــــ ــاع غــــ ــدسي ،قطــــ ــانون القــــ ــو قــــ ــديروت هــــ ــانون ســــ فــــــي  ،يقــــ
رس االســــــواري أظهــــــرت الجبهــــــة الداخليــــــة اإلســــــرائيلية مرونــــــة وأظهــــــر الجــــــي  اإلســــــرائيلي ايحــــــ

ــة  ــى مواجهــــ ــرائيلي ال يخشــــ ــة. موقــــــف إســــ ــدرات دفاعيــــ ــا قــــ ــتنفدت إم انياتهــــ ــاس اســــ ــرى  حمــــ أخــــ
سيســـــمح  -لمفاجـــــأة إســـــرائيل وردعهـــــا( والـــــذي ال يخيـــــف نفســـــه بأزمـــــة إنســـــانية تمتـــــد لحـــــدودها 

وترتيبــــــــات مــــــــن شــــــــأنها  ،بترتيبــــــــات أفضــــــــل يشــــــــمل قضــــــــية االســــــــرى والمــــــــدنيين اإلســــــــرائيليين
 إضعاف حماس وعدم تكثيفها.

ــن5 ــرطة وجهــــــاز األمــــ ــرائيلية والشــــ ــة اإلســــ ــول  . يجــــــب علــــــى الح ومــــ ــدم تحــــ ــمان عــــ ــام ضــــ العــــ
الســـــاحة الداخليـــــة إلـــــى ســـــاحة أمنيـــــة نشـــــطة بشـــــ ل عـــــام، وفـــــي حالـــــة حـــــدوث نـــــزاع مـــــع عـــــدو 
خـــــارجي بشـــــ ل خـــــا . هنـــــاك حاجـــــة إلـــــى عمليـــــة مشـــــتركة للقضـــــاء علـــــى الجريمـــــة المن مـــــة 
ويجــــــــب علــــــــى الشــــــــرطة أن تعــــــــود إلــــــــى مهامهــــــــا األساســــــــية؟: محاربــــــــة اإلرهــــــــاف والتجســــــــس 

ئيلي. هـــــذه خطـــــوة ضـــــرورية لتحقيـــــث تـــــوازن أفضـــــل فـــــي مواجهـــــة والتخريـــــب داخـــــل يدولـــــة إســـــرا
 أجهزة المخابرات واألمن التهديدات يلدولة إسرائيلي.

ــه فــــــــي 6 ــا بنــــــــزع الســــــــ ل ومنــــــــع تكثيفــــــ . أخيــــــــًرا، يجــــــــب علــــــــى إســــــــرائيل أن تلتــــــــزم بمطالبتهــــــ
ــتقبل ــطينيين ،المســ ــين الفلســ ــا وبــ ــتقبلية بيننــ ــي أي تســــوية مســ ــروري فــ ــر ضــ ــذا عنصــ ــن يــــتم  ،هــ لــ

 تأهيل غزة إال مقابل تحركات لوقف التكثيف وحتى ع سه.إعادة 

تــــدعي الماسســـــة الدفاعيـــــة والجــــي  اإلســـــرائيلي انهـــــا عمليـــــة ناجحــــة، والتـــــوازن االســـــتراتيجي لــــــ 
رس االســــواري ومســــألة مــــا إذا كانــــت إســــرائيل قــــد حققــــت أهــــداف عمليــــة الــــردع التــــي نفــــذتها ايحــــ

ة أخـــــرى التـــــروي  لترتيبـــــات، مـــــع عـــــدم ســـــيحاول المصـــــريون مـــــر  ،لـــــن يتضـــــح إال فـــــي المســـــتقبل
كمــــا ســــيتم فحــــص إلــــى أي مــــدى ســــتنجح إســــرائيل فــــي إضــــعاف  ،وجــــود فــــر  عاليــــة للنجــــال(

ــي الضــــفة الغربيــــة. مــــن  ــداخل وفــ ــين عــــرف الــ ــاس فــــي القــــدس، وبــ ــى إنجــــازات حمــ ــب علــ والتغلــ
المهــــــم إجــــــراء عمليــــــة اســــــتجواف وتعلــــــم علــــــى المســــــتويين العســــــ ري والسياســــــي، عنــــــدما يبــــــدو 

صــــال بــــين العمــــل العســــ ري والعمــــل السياســــي واضــــًحا للغايــــة. الــــدرس القــــديم هــــو أن مــــن االنف
ال ييرتــــــال علــــــى أمجــــــادي النجــــــال فــــــي الحــــــرف الســــــابقة، فمــــــن المــــــرجح أن ي ــــــون قــــــادرًا علــــــى 

 إيجاد حلول منهجية واستراتيجية أفضل للمواجهة القادمة.



 

351 

 

  

 جنرال في وزارة الخارجية اإلسرائيلية 

 عكيفا إلدار -هآرتس  

ـــ يمعســـــ ر الســـــ مي،  ــ نازي هـــــو األمـــــل األبـــــي  الكبيـــــر لـــ ــابي أشـــ حتـــــى وقـــــت قريـــــب، كـــــان غـــ
ــ ر التغييــــري ــى يمعســ ــة إلــ ــي النهايــ ــم فــ ــدما  ،الــــذي انضــ ــادة عنــ ــرة ال يــ ــا  فــــي قمــ ــن ابتهــ ــه مــ ــا لــ يــ

ــان ــاحول الفــــ ــادة كــــ ــى ليــــ ــمام إلــــ ــ نازي االنضــــ ــن  ،قــــــرر أشــــ ــ  مــــ ــدي القاســــــي فقــــ ــالوا إن الجنــــ قــــ
ــام   ــوني الســـــاخر يالبرنـــ ــة رئـــــيس Eretz Nehederetالتلفزيـــ ــد رائـــــعي( يم نـــــه هزيمـــ ي  يبلـــ

ــ نازي  ــ ن أشـــ ــإن إعـــ ــامين، فـــ ــ  بعـــ ــد ذلـــ ــه. وبعـــ ــلء حذائـــ ــاهو ومـــ ــامين نتنيـــ ــت ل بنيـــ وزراء االحـــ
ــر  ــرار األكثـــ ــو القـــ ــذا هـــ ــاالة. هـــ ــ  مبـــ ــتقبل بـــ ــةي ُيســـ ــن السياســـ ــتقطع مـــ ــذ وقـــــت مســـ ــرر يأخـــ ــه قـــ أنـــ

ــية الدبلوما ــيرته السياســ ــي مســ ا فــ ــً ــت فــــي وزارة الخارجيــــةترحيبــ ــيرة، والتــــي دفنــ ــية القصــ ــة ، ســ خدمــ
 اش نازي في الوزارة تذكرنا بأن الجنرال البارز ليس بالضرورة رجل دولة ناجح.

ــدم  ــو أن تقـــ ــراع هـــ ــي صـــ ــورط فـــ ــي متـــ ــد ديمقراطـــ ــي بلـــ ــة فـــ ــوزارة الخارجيـــ ــية لـــ ــد األدوار الرئيســـ أحـــ
وعليــــــــه كــــــــان علــــــــى  ،عللح ومـــــــة تكلفــــــــة الصــــــــورة الدبلوماســــــــية والعامــــــــة إلدامـــــــة هــــــــذا الصــــــــرا 

المســــــاول عـــــــن الع قــــــات العامـــــــة الدوليــــــة إلســـــــرائيل والمحاف ــــــة علـــــــى مصــــــداقيتها أن يمنـــــــع 
ــ ــة يحــ ــاء عمليــ ــب أثنــ ــلين األجانــ ــليل المراســ ــا تضــ ــم فيهــ ــي تــ ــاورة التــ ــزةار المنــ ــي غــ ــواري فــ  ،س األســ

بعــــــد كــــــل شــــــيء، الــــــوزير هــــــو واحــــــد  ،لكــــــن ضــــــباط جــــــي  االحــــــت ل تجــــــاهلوا وزارة الخارجيــــــة
ع قتــــه بالدبلوماســــيين الــــذين يرتــــدون أربطــــة العنــــث الــــذين ينزعجــــون مــــن كــــل قــــول  مــــنهم، فمــــا
 من العالم.

أشــــــ نازي غاضــــــب مـــــــن الفرنســــــيين واألوروبيـــــــين الــــــذين يتبرعــــــون بفصـــــــول دراســــــية لكطفـــــــال 
ــية ــوي األساســ ــى الحقــ ــرون إلــ ــذين يفتقــ ــطينيين الــ ــفير  ،الفلســ ــتدعى الســ ــي اســ ــبوع الماضــ ــي األســ فــ

ــان الفرنســـــي لـــــدى إســـــرائيل لت ــة الفرنســـــي جـــ ا علـــــى تصـــــريحات وزيـــــر الخارجيـــ ــً وبيخـــــه، احتجاجـــ
ــع  ــة الوضـــ ــان علـــــى القـــــول إن إدامـــ ــرأ لـــــو دريـــ ــان، فـــــي محطـــــة إذاعيـــــة وطنيـــــة. تجـــ إيـــــف لودريـــ
الــــراهن فــــي المنــــاطث مــــن المــــرجح أن يـــــادي إلــــى ع مــــات علــــى الفصــــل العنصــــري، مضـــــيًفا 

ــ نازي أن  كــــ م الــــوزير الفرنســــي يال أن طريقــــة منــــع ذلــــ  هــــي تعزيــــز حــــل الــــدولتين. وزعــــم أشــ
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ــاف  العناصــــــر المقاومــــــة،  ــل إنــــــه يي ـــ ــ  فحســــــب، بـــ ــد عــــــن الواقـــــعي، ولــــــيس ذلـــ ــاس لــــــه وبعيـــ أســـ
 وعلى رأسها حماسي.

ــم طهيهــــا  ــي تــ ــي المنــــاطث، والتــ ــري فــ ــات الفصــــل العنصــ ــن ع مــ ــة بســــيطة عــ ــي م لمحــ ــا؟ إلــ حقــ
كـــــة  لمســــاهمته فـــــي هــــذا الوضـــــع، حصــــل علـــــى ميداليــــة مـــــن حر  ،فــــي مطـــــب  وزيــــر الخارجيـــــة

Regavim  التـــــي أسســـــها المشـــــرع اليمينـــــي المتطـــــرف بتســـــلئيل ســـــموتريت ، والتـــــي تعمـــــل مـــــن
مـــــن الضـــــفة الغربيـــــة.( فـــــي الصـــــيف الماضـــــي، أبلـــــغ  Cأجـــــل اســـــتي ء اليهـــــود علـــــى المنطقـــــة 

ــدارس  ــاء مــــ ــاك  بنــــ ــي هنــــ ــاط أوروبــــ ــارض أي نشــــ ــذل  يعــــ ــه كــــ ــي أنــــ ــاد األوروبــــ ــ نازي االتحــــ أشــــ
ــ ــد طــــــري وصــــ ــاه ولصــــــ ل وعيــــــادات للفلســــــطينيين، تعبيــــ ــات ميــــ ــير وحفــــــر خزانــــ ول، مــــــد مواســــ

 شب ات كهرباء(.

كمــــــا أشــــــار الــــــوزير إلــــــى أن إســــــرائيل تــــــرف  بشــــــ ل قــــــاطع أي طلــــــب لــــــدفع تعويضــــــات عــــــن 
الهــــدم أو مصــــادرة المعــــدات التـــــي تبرعــــت بهــــا دول االتحــــاد األوروبـــــي  بمــــا فــــي ذلــــ  فرنســـــا( 

إذا لــــــم ي ــــــن  ،الســــــبب: هــــــذا يال يحتــــــرم اإلجــــــراء اإلســــــرائيلي لمــــــنح تصــــــاريح البنــــــاءي ،للســــــ ان
ا، فســــــي ون مضــــــحً ا ــر محزنــــــً ألن رئــــــيس األركـــــان الســــــابث علــــــى درايــــــة مباشــــــرة بمعنــــــى  ،األمـــ

إلــــــى  2016مــــــن  ،ياإلجــــــراء اإلســــــرائيلي لمــــــنح تصــــــريح البنــــــاءي للفلســــــطينيين فــــــي المنطقــــــة  
ائـــــة مـــــن الطلبـــــات الفلســـــطينية للحصـــــول علـــــى تصـــــاريح بالم 1.4تمـــــت الموافقـــــة علـــــى  2018
ــاء ــامي  ،البنـــ ــين عـــ ــة أخـــــرى بـــ أمـــــر هـــــدم  159، تلقـــــى الفلســـــطينيون 2020و  2019مـــــن جهـــ
 أمًرا صادًرا للمستوطنين. 28مقابل 

لــــــيس مــــــن الواضـــــــح كيــــــف أن دعــــــم حـــــــل الــــــدولتين والتحــــــذير مـــــــن تحويــــــل ن ــــــام االحـــــــت ل 
ــأة  ــو يم افـــــــ ــل عنصـــــــــري هـــــــ ــام فصـــــــ ــى ن ـــــــ ــات العســـــــــ ري إلـــــــ ــة والمن مـــــــ ــر المتطرفـــــــ للعناصـــــــ

اإلرهابيــــــةي. إنهــــــم يجنــــــون ثمــــــار أعمــــــال مثــــــل طــــــرد ال جئــــــين الفلســــــطينيين مــــــن منــــــازلهم فــــــي 
ــة بمنــــع  ــور ليطالــــب الح ومــ ــا مــــن الجمهــ ــة يتقاضــــى راتبــ ــلوان. وزيــــر الخارجيــ ــي  جــــرال وســ الشــ
 هــــــذه الجريمــــــة األخ ليــــــة، ولــــــو فقــــــ  بســــــبب الضــــــرر الــــــذي تســــــببه لم انــــــة إســــــرائيل الدوليــــــة

 وصورتها.

ــانيين ــد الكهــ ــا بعــ ــا  مــ ــذا العمــــل الحقيــــر، نتــ ــ نازي عــــن هــ ــة مــــن أشــ ــد ب لمــ ــم يســــمع أحــ  ،لكــــن لــ
الم افـــــأة الكبـــــرى للمتطـــــرفين اإلســـــ ميين وليـــــران وأعـــــداء الســـــ م لـــــيس وزيـــــر خارجيـــــة أوروبـــــي 

 يقول الح يقة، بل إلقاء قنابل صوتية على المسجد األقصى.
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ــ ــا البطــــ ــر خارجيتنــــ ــز أن وزيــــ ــر مخــــ ــه ألمــــ ــور أن إنــــ ــول للجمهــــ ــجاعة ليقــــ ــه الشــــ ــم ي ــــــن لديــــ ل لــــ
 الوضع الراهن هو وصفة ماكدة للفصل العنصري.

مــــــن حســــــن الحــــــ  أن  ،فعــــــل اشــــــ نازي الشــــــيء الصــــــحيح عنــــــدما تقاعــــــد مب ــــــرا مــــــن السياســــــة
ــنح الفرصـــــــة لجنـــــــرال  خـــــــر، ميـــــــري ريغيـــــــف لـــــــدخول  ــاوف انهـــــــارت قبـــــــل أن تســـــ ح ومـــــــة التنـــــ

 الم تب في جفعات رام.

  

 ما كان ليس هو ما سيكون  -رس األسوار" اينية بعد "حالساحة الفلسط

 من القوميأودي ديكل / يوحنان تسورف/ معهد دراسات األ

تــــــم احتـــــــواء النــــــار، لكـــــــن المعركــــــة ضـــــــد قطــــــاع غـــــــزة وحمــــــاس لـــــــم تنتــــــه، وتنتقـــــــل اين إلـــــــى 
مـــــــا الـــــــذي يجـــــــب أن تفعلـــــــه إســـــــرائيل ل ســـــــتفادة مـــــــن إنجـــــــازات العمليـــــــة  ،المســـــــتوى السياســـــــي

إلضــــــعاف حمــــــاس ولحــــــ ل الهــــــدوء فــــــي الجنــــــوف، ومــــــاذا تفعــــــل إذا قــــــررت المن مــــــة انتهــــــاك 
 وقف إط ي النار؟

رس االســــــوار ي هــــــي جولــــــة أخــــــرى مــــــن المواجهــــــة غيــــــر المتكافئــــــة بــــــين إســــــرائيل اعمليــــــة يحــــــ
ــى  ،وحمـــــاس ا علـــ ــً ــدم التناســـــث أيضـــ ــةينطبـــــث عـــ ــها  ،أهـــــداف العمليـــ ــا حـــــددت حمـــــاس لنفســـ بينمـــ

ــددت  ــة، حـــ ــية واعيـــ ــداًفا سياســـ ا فحـــــص  أهـــ ــً ــيتم أيضـــ ــوءها ســـ ــي ضـــ ــ رية وفـــ ــداًفا عســـ ــرائيل أهـــ إســـ
التــــوازن فـــــي نهايـــــة القتـــــال. مــــرة أخـــــرى، اتضـــــح أنـــــه ال يوجـــــد حــــل ســـــحري مـــــن شـــــأنه إحـــــداث 

ــزة ــر فــــي الوضــــع فــــي قطــــاع غــ ــر إيجــــابي كبيــ ــديل المت ،تغييــ ــجيع البــ ــب تشــ ــ  يجــ ــث ومــــع ذلــ علــ
ــد وعـــــودة األســـــرى والمفقـــــودين  -بالترتيبـــــات بوســـــاطة مصـــــرية  ــار طويـــــل األمـــ وقـــــف إطـــــ ي نـــ

مــــن أجــــل  ،مقابــــل تخليــــف كبيــــر إلغــــ ي القطــــاع وتعزيــــز مشــــاريع البنيــــة التحتيــــة فــــي المنطقــــة
زيـــــادة ليمـــــة الترتيبـــــات البديلـــــة إلســـــرائيل، ســـــتكون هنـــــاك حاجـــــة إلـــــى  ليـــــات اســـــتقرار ومرالبـــــة، 

ــلطة وعلــــى وجــــه الخصــــو   التــــزام مصــــري ودولــــي ب ليــــة فعالــــة لمنــــع تكثيــــف ولعــــادة بنــــاء الســ
للموازنــــــة ووقــــــف تعزيــــــز حمــــــاس، مــــــن الضــــــروري تقويــــــة  ،حمــــــاس والجهــــــاد اإلســــــ مي مقابــــــل

ا مـــــن  الســـــلطة الفلســـــطينية واســـــتقرارها لليـــــوم التـــــالي لمحمـــــود عبـــــاس كـــــرئيس، الـــــذي فقـــــد بعضـــــً
ابـــــات والتعـــــاون مـــــع إســـــرائيل مـــــن أجـــــل شـــــرعيته فـــــي ن ـــــر الجمهـــــور الفلســـــطيني بإلغـــــاء االنتخ

ــة ــفة الغربيــ ــي الضــ ــدوء فــ ــ ل الهــ ــن  ،إحــ ــطينية مــ ــلطة الفلســ ــتتم ن الســ ــذي ســ ــاز الــ ــي ون اإلنجــ ســ
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االســــتفادة منــــه هــــو بــــدء عمليــــة ســــلمية مصــــحوبة بتجنــــب إســــرائيل إجــــراءات الضــــم فــــي الضــــفة 
 حتـــــــى لـــــــو اختـــــــارت إســـــــرائيل تســـــــوية ، يجـــــــب عليهـــــــا بنـــــــاء بـــــــديل ملمـــــــوس لتحـــــــرك ،الغربيـــــــة

ــد القـــــوة  ــاع غـــــزة لتحديـــ ــة فـــــي عمـــــث قطـــ ــاورة بريـــــة فوريـــ ــم، والـــــذي سيتضـــــمن منـــ عســـــ ري للحســـ
يجــــــب أن ي ــــــون الــــــرأي العــــــام فــــــي إســــــرائيل مســــــتعًدا  ،العســــــ رية لحمــــــاس والجهــــــاد اإلســــــ مي

الكفــــــاءة واالســــــتعداد لحســــــم عســــــ ري ســــــيعززان الــــــردع ويقلــــــ ن مــــــن  ،لتكــــــاليف هــــــذا الصــــــراع
ــار ــ بـــــذل  ،أو الســـــمال لفصـــــائل أخـــــرى  إغـــــراء حمـــــاس لخـــــري وقـــــف إطـــــ ي النـــ ــة حـــ رس اعمليـــ

ــاأل وار تضــــــع حمــــــاس عــــــن وعــــــي فــــــي الم ــــــان الــــــذي ســــــعت إليــــــه المن مــــــة بعــــــد انتخابــــــات ســـ
ــعبي كبيــــــر ودعــــــم مــــــن شــــــرائح الســــــ ان  ــلطة الفلســــــطينية ، حيــــــ  تتمتــــــع االن بتعــــــاطف شـــ الســـ

 غير المنتمين إليها.

ــا غيـــــرت  ــرين علـــــى أنهـــ ــن قبـــــل الكثيـــ ــا مـــ ــرائيل و ين ـــــر إليهـــ ــة مـــــع إســـ ــل أالمعادلـــ صـــــبحت العامـــ
 وهو أمر يصعب تجاهله. ،األكثر مركزية في الساحة الفلسطينية

صـــــبح فيهـــــا وزن حمـــــاس فـــــي عمليـــــة صـــــنع القـــــرار أتـــــدخل الســـــاحة الفلســـــطينية عمليـــــة تغييـــــر 
ــر وضــــــوحاً  ــتوى الــــــوطني أكثـــ ــى المســـ ــه فــــــي الماضـــــي علـــ ــا كــــــان عليـــ ــ  ال يــــــزال  ،ممـــ ومــــــع ذلـــ

مـــــل مـــــع المشـــــاكل األساســـــية التـــــي ســـــتجعل مـــــن الصـــــعب عليهـــــا أن يتعـــــين علـــــى حمـــــاس التعا
ــرعية  ــا الشــ ــا يمنحهــ ــعة، ممــ ــة الواســ ــات الدوليــ ــتح والع قــ ــة فــ ــبب م انــ ــتح بســ ــن فــ ــديً  عــ ــون بــ تكــ

 سرائيل.إالتي تواجه حماس صعوبة في تح يقها بسبب نهجها الحالي في الصراع ضد 

ــ ــت عمليـــة حـ ــذ  11رس االســـوار بعـــد اانتهـ ا مـــن القتـــال الـ ــً ــ ي النـــار الـــذي يومـ ي تـــ ه وقـــف إطـ
ــاس ــرائيل وحمــ ــه إســ ــر وقبلتــ ــه مصــ ــرة  ،أعلنتــ ــرات الكبيــ ــرغم مــــن الثغــ ــى الــ ــي الماضــــي وعلــ ــا فــ كمــ

إلســـــــرائيل، تم نـــــــت حمـــــــاس مـــــــن تقـــــــديم  مـــــــن حيـــــــ  الخســـــــائر فـــــــي األروال واألذى الجســـــــدي
ــي  ،صـــــورة النصـــــر ــاع غـــــزة ويغطـــ ــاوز حـــــدود قطـــ ــعور يتجـــ ــذا الشـــ ــرة أن هـــ ــذه المـــ ــن يبـــــدو هـــ لكـــ

تكتســـــب  ،ســـــطينيين فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة واألراضـــــي اإلســـــرائيلية والشـــــتات الفلســـــطينيجميـــــع الفل
ــى الســــــاحة  ــ  وحتــــــى علــــ ــي الشــــــري األوســــ ــاهير فــــ ــد مــــــن الجمــــ ــاطف بــــــين العديــــ ــاس التعــــ حمــــ

إن الصــــــورة الفلســــــطينية الداخليــــــة التــــــي بــــــدأت فــــــي ال هــــــور تشــــــير إلــــــى تغييــــــر فــــــي  ،الدوليــــــة
ور بــــــــة الجمهــــــــور الفلســــــــطيني فــــــــي دعــــــــم  ميــــــــزان القــــــــوى الــــــــذي يقــــــــود الســــــــاحة الفلســــــــطينية،

ــدما يتعلــــث األمــــر  ــم خطــــوط حمــــراء عنــ ــة فــــي رســ اســــتراتيجية حمــــاس فــــي هــــذه العمليــــة، المتمثلــ
ــر  ،باألقصـــــى ــاس القـــــرار، األمـــ ــاذ حمـــ ــادي إلـــــى اتخـــ ــة تـــ ــة لعمليـــ ــذه بدايـــ ــد تكـــــون هـــ ــذها قـــ وتنفيـــ
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ــدول األ ــة علــــى جــ ــار المطروحــ ــ  واألفكــ ــاذ  والخطــ ــر فــــي النمــ ــب إعــــادة الن ــ ــذي يتطلــ ــال الــ عمــ
 حتى اين  يما يتعلث بالساحة الفلسطينية وليادتها.

ــو أهــــم شــــيء فــــي ن ــــر حمــــاس، وفــــي  ــه مــــن من ــــور الــــوعي، وهــ فــــي ســــياي الصــــراع، يبــــدو أنــ
ــرى ي ــل مــــن يــ ــر كــ ا كبيــــًرااالقتــــرانن ــ ــً ــد حققــــت نجاحــ ــإن المن مــــة قــ ــتراتيجية نضــــالية، فــ  ،ي كاســ

ــم الف ــطينية وفـــــي مع ـــ ــاحة الفلســـ ــي الســـ ــاف المتطـــــور فـــ ــادة فـــــي الخطـــ ــتم اإلشـــ ــاء العربـــــي، يـــ ضـــ
ــدها ــخيفة ال  ،لحمــــاس وتمجيــ ــية ســ ــه شخصــ ــى أنــ ــازن علــ ــو مــ ــوير أبــ ــتم تصــ ــة أخــــرى يــ ــن ناحيــ مــ

ــا ــة طريقهــ ــلت إلــــى نهايــ ــا بالموضــــوع وصــ ــلة لهــ ــا  ،صــ ــع لمحبيهــ ــاس فــــي الواقــ ــد أوضــــحت حمــ لقــ
إجبــــار الطـــــرف  -علــــى الــــرغم مــــن عــــدم التناســــث فــــي المعنــــى العســــ ري  -أنــــه مــــن المم ــــن 
ــاالمقابــــــل علــــــى اال ســــــرائيل التــــــي إكمــــــا ح يــــــت المن مــــــة بالتشــــــجيع مقابــــــل  ،عتــــــراف بأهميتهــــ

ــاء قطــــاع غــــزة خــــ ل  ــع أنحــ ــل الــــذي حــــدث فــــي جميــ ــدمير والقتــ ــادات بســــبب التــ تعرضــــت ل نتقــ
فـــــــي الســـــــاحة الدوليـــــــة بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــ  مـــــــن قبـــــــل العديـــــــد مـــــــن المشـــــــرعين  ،رس االســـــــواريايحـــــــ

 ــــــاهرات المناهضــــــة إلســــــرائيل فــــــي الــــــديمقراطيين فــــــي الكــــــونجرس األمري ــــــي، والعديــــــد مــــــن الم
ــدة وأوروبــــا ــية فــــي الواليــــات المتحــ ــدن الرئيســ ــدع فــــي  ،المــ ــل علــــى صــ ــذا دليــ ــاس هــ بالنســــبة لحمــ

لســــــنوات غيــــــر مشــــــروط فــــــي صــــــفوف االتحــــــاد األوروبــــــي، هنــــــاك  أدعــــــم إســــــرائيل، والــــــذي بــــــد 
ــاول  ــل المســـ ــف بوريـــ ــ ، جوزيـــ ــرف ثالـــ ــ ل طـــ ــن خـــ ــاس مـــ ــراء محادثـــــات مـــــع حمـــ ــوات إلجـــ دعـــ

ــية اإلســــــرائيلية عــــــن ملــــــف الشــــــاو  ــة ل تحــــــاد األوروبــــــي، يــــــرى فــــــي العمليــــــة السياســــ ن الخارجيــــ
الفلســـــطينية كشـــــرط إلعـــــادة إعمـــــار غـــــزة، والـــــرئيس بايـــــدن يريـــــد التحـــــدث مـــــع عناصـــــر معتدلـــــة 
فــــــي الســــــاحة الفلســــــطينية ملتزمــــــون بإعــــــادة اعمــــــار قطــــــاع غــــــزة. تشــــــير هــــــذه التطــــــورات إلــــــى 

الدوليــــــة، بعــــــد أن وصــــــفتها إدارة ترامــــــب بـــــــ  تعزيــــــز م انــــــة القضــــــية الفلســــــطينية علــــــى األجنــــــدة
ــ   ــري األوســــ ــي الشــــ ــرائيلي فــــ ــدما  اإلســــ ــه االنــــ ــة توجــــ ــى خلليــــ ــث العــــــرفي، علــــ ــي حلــــ ــم فــــ يع ــــ

 واندما  الفلسطينيين في القدس في الفضاء المدني اإلسرائيلي.

ــه  ــرائيلي تقدمـــ ــو اإلســـ ــراء قصـــــف ســـــ ل الجـــ ــن جـــ ــزة مـــ ــاع غـــ ــذي لحـــــث بقطـــ ــامل الـــ الـــــدمار الشـــ
ه أمــــر تافـــــه، تـــــم إلغـــــاؤه فـــــي الســــتينيات أمـــــام اإلنجـــــاز الكبيـــــر للـــــوعي. حمــــاس أيضـــــا علـــــى أنـــــ

ــام فــــي الصــــراع الســــابث إلــــى حمــــاس، يمتنعــــون  ســــ ان قطــــاع غــــزة، الــــذين وجهــــوا أصــــابع االتهــ
اين عـــــن ال يـــــام بـــــذل . رول االنتصـــــار تح ـــــم وتـــــرف  فـــــي الوقـــــت الحاضـــــر أي تعبيـــــر عـــــن 
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ــتخدم ــبًيا يســــ ــدد القتلــــــى مــــــنخف  نســــ ــة أن عــــ ــد ح يقــــ ــدليل علــــــى النقــــ ا كــــ ــً ــادة حمــــــاس أيضــــ ه قــــ
 التحسن في أدائهم العس ري.

ــد  ــاحة بعـــ ــي الســـ ــل فـــ ــرك مماثـــ ــد تحـــ ــا ال يوجـــ ــاس، طالمـــ ــع حمـــ ــهادات تضـــ ــورات والشـــ ــذه التطـــ هـــ
ــه بعــــــد اين، خاصــــــة عنــــــدما  ــرس االســــــوار، كعامــــــل ال يم ــــــن تجاهلــــ ــا فــــــي عمليــــــة حــــ تأثيرهــــ

ــا أ ــى أنهـــ ــة علـــ ــطينية الداخليـــ ــاحة الفلســـ ــى الســـ ــا اين علـــ ــر إليهـــ ــلطة ُين ـــ ــن الســـ ــرعية مـــ ــر شـــ كثـــ
 الفلسطينية ب يادة السلطة الفلسطينية.

علـــــى الـــــرغم مـــــن أن أبـــــو مـــــازن هـــــو الـــــذي تصـــــد ر عنـــــاوين الصـــــحف عنـــــدما ادعـــــى رًدا علـــــى 
ــات بــــدون  ــاك انتخابــ ــون هنــ ــن تكــ ــه لــ ــي القــــدس بأنــ ــات فــ ــإجراء انتخابــ ــمال بــ ــرائيل الســ رفــــ  إســ

 س ان المدينة عليه.فإنه يتوقع اين تفضيل حماس عند  ،س انها الفلسطينيين

وتـــــردد صـــــدى األصـــــوات المنـــــددة لـــــه القادمـــــة مـــــن القـــــدس، فـــــي جميـــــع أنحـــــاء الضـــــفة الغربيـــــة 
زعمــــــاء حمــــــاس يزيــــــدون البنــــــزين  ،تطالــــــب بإســــــقاط أبــــــو مــــــازن وتتهمــــــه هــــــو ورجالــــــه بالخيانــــــة

ــا بدايــــة لعمليــــة التحريــــر المتجــــددة،  علــــى النــــار مــــن خــــ ل تصــــوير انجــــازات الحركــــة علــــى أنهــ
وحيــــــــازة ســــــــ ل نــــــــاري أو ســــــــ ين وللحــــــــاي األذى  للشــــــــوارع والتحــــــــري  مــــــــن خــــــــ ل الخــــــــرو 

 باإلسرائيليين.

ــيطرة ــن الســـ ــازن وتم نـــــت مـــ ــو مـــ ــة ألبـــ ــطينية مواليـــ ــن الفلســـ ــوات األمـــ ــزال قـــ ــة  وال تـــ ــى المنطقـــ علـــ
لكـــــن مـــــن المشـــــ وك  يـــــه  ،ومنـــــع توســـــع الم ـــــاهرات االحتجاجيـــــة بشـــــ ل يخـــــر  عـــــن الســـــيطرة

أن ي ونـــــــوا قـــــــادرين علـــــــى المثـــــــابرة فـــــــي هـــــــذا األمـــــــر لفتـــــــرة طويلـــــــة دون الشـــــــروع فـــــــي عمليـــــــة 
إصــــــ حات فــــــي الن ــــــام السياســــــي أو إطــــــ ي خطــــــوة واســــــعة تضــــــع القضــــــية الفلســــــطينية فــــــي 

اين وقــــد تــــدهورت م انـــــة أبــــو مــــازن وأصـــــبحت  ،لقــــوة الداخليـــــةالمقدمــــة مــــع تحديـــــد ع قــــات ا
االتهامـــــــات بالفســـــــاد جــــــــزًءا مـــــــن الخطـــــــاف العــــــــام الصـــــــاخب، أصـــــــبح عمــــــــل ايليـــــــات أكثــــــــر 

ال تــــزال للســـــلطة الفلســــطينية نفســـــها التــــي ُبنيــــت خـــــ ل الســــنوات الســـــبع األولــــى مـــــن  ،صــــعوبة
ــذ  ــوزراء، والــــ ا للــــ ــً ــاض رئيســــ ــ م  يــــ ــان ســــ ــدما كــــ ــازن، عنــــ ــو مــــ ــم أبــــ ــى ح ــــ ا علــــ ــً ــاف  حاليــــ ي يحــــ

اســــتقرارها. هــــذه مزايــــا ليســــت موجــــودة ولــــن تكــــون فــــي المســــتقبل المن ــــور بيــــد حمــــاس، مــــا لــــم 
ــي ــا السياســـ ــة توجههـــ ــا  ،تغيـــــر المن مـــ ــع بهـــ ــي تتمتـــ ــعة التـــ ــة الواســـ ــات الدوليـــ ــي الع قـــ ــداها هـــ إحـــ

الســــلطة الفلســــطينية برئاســــة أبــــو مــــازن، والتــــي تضــــعها علــــى أنهــــا العنــــوان الوحيــــد لكــــل قضــــية 
وفــــــي كــــــل ســــــياي فلســــــطيني ويتــــــدفث فــــــي خزائنهــــــا التمويــــــل الــــــ زم إلدارة الحيــــــاة اليوميــــــة فــــــي 
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والثـــــاني هـــــو ن ـــــام الع قـــــات بـــــين الســـــلطة الفلســـــطينية ولســـــرائيل، والـــــذي  ،الفضـــــاء الفلســـــطيني
ا 16 مـــــن ألكثـــــر الوثيـــــثتأســـــس فـــــي اتفاليـــــات أوســـــلو ويحـــــاف  علـــــى التنســـــيث األمنـــــي   ، عامـــــً

فــــــي االســــــتقرار ويخلــــــث اســــــتمرارية التوظيــــــف واألمــــــن االقتصــــــادي. كبيــــــر  بشــــــ ل يســــــهم ممــــــا
ــد  ــف العديـــ ــي توظـــ ــرائيل، التـــ ــطينية ولســـ ــلطة الفلســـ ــين الســـ ــاط االقتصـــــادي بـــ ــو االرتبـــ ــ  هـــ والثالـــ
ــي لتوريـــــــــد  ــدر رئيســــــ ــائع الفلســـــــــطينية ومصــــــ ــوي للبضــــــ ــطينيين، وهـــــــــي ســــــ ــال الفلســــــ ــن العمــــــ مــــــ

ــاد وال ــارة واالقتصــــ ــي مجــــــاالت التجــــ ــطينية فــــ ــات الفلســــ ــذي  ،صــــــحةاالحتياجــــ ــر الــــ ــل ايخــــ العامــــ
يحـــــــاف  علـــــــى االســـــــتقرار ويعمـــــــل لصـــــــالح الســـــــلطة الفلســـــــطينية هـــــــو صـــــــعوبة حمـــــــاس، مثـــــــل 
الجماعـــــات اإلســـــ مية السياســـــية األخـــــرى فـــــي جميـــــع أنحـــــاء العـــــالم العربـــــي ، فـــــي كســـــب ثقـــــة 
النخـــــب البرجوازيـــــة والمتعلمـــــة وغيـــــر الدينيـــــة، التـــــي تشـــــ ل القوميـــــة ولـــــيس الـــــدين األســـــاس فـــــي 

ــويتهم و  ــرارهـــــ ــنع القـــــ ــديهم صـــــ ــرعية عـــــــن الحركـــــــات  ،لـــــ ــزع الشـــــ ــب علـــــــى نـــــ ــذه النخـــــ ــل هـــــ تعمـــــ
 اإلس مية على غرار حماس الساعية للوصول إلى السلطة.

ــطينية، أم أن  ــلطة الفلســ ــتقرار الســ ــى اســ ــا  علــ ــي الحفــ ــل فــ ــن العوامــ ــزي  مــ ــذا المــ ــينجح هــ ــل ســ هــ
ــر الــــذي تت ــاطف الكبيــ ــتح، الــــذي يولــــد التعــ ــلطة الفلســــطينية وفــ ــة الســ ــه حمــــاس ت كــــل م انــ ــع بــ متــ

ــطينية ــن الفلســـ ــوات األمـــ ــيزيد ويضـــــعف أداء قـــ ــالي، ســـ ــي الوقـــــت الحـــ ــوطني  ،فـــ ــار الـــ ــتح والتيـــ وفـــ
ــطينية ــية الفلســـ ــاديين للقضـــ ــريين وليـــ ــين حصـــ ــانتهم كممثلـــ ــى م ـــ ــا  علـــ ــة للحفـــ ــطيني عامـــ  ،الفلســـ

لكــــن يبــــدو أن المشــــ لة اليــــوم تتركــــز علــــى أبــــو مــــازن نفســــه ولــــيس علــــى التن ــــيم الــــذي يرأســــه. 
ــ  ــا إذا تتطلـــــب اإلصـــ ــة مـــ ــه للغايـــ ــ وك  يـــ ــن المشـــ ــن مـــ ــه، ولكـــ ــرة واليتـــ ــاء فتـــ ــة إنهـــ حات المطلوبـــ

 كان يم ن توقع استقالته.

ــو  ــطينية وأبـــ ــلطة الفلســـ ــاه الســـ ــتها تجـــ ــيم سياســـ ــادة تقيـــ ــة بإعـــ ــرائيل مطالبـــ ــإن إســـ ــذل ، فـــ ــازن،لـــ  مـــ
ــول حمــــــاس كبــــــديل ــن كــــــذل ، كيــــــف نمنــــــع  ،وفحــــــص مــــــا إذا كانــــــت مســــــتعدة لقبــــ ولذا لــــــم ي ــــ

ــعودها ــي  ،صـــــ ــرك إقليمـــــ ــى تحـــــ ــة إلـــــ ــاك حاجـــــ ــدو أن هنـــــ ــي  -يبـــــ ــدعم  -عربـــــ ــي م ثـــــــف لـــــ دولـــــ
اإلصـــــــ حات التـــــــي تجـــــــري فـــــــي الســـــــلطة الفلســـــــطينية وفـــــــتح إلعـــــــادة تأهيلهـــــــا، حيـــــــ  يحتـــــــا  
ــذي أحدثتــــــه  ــل االرتبــــــاط الـــ ــة فــــــي ظـــ ــفة الغربيــــــة ولعـــــادة فحــــــص، خاصـــ ــزة إلــــــى الضـــ قطـــــاع غـــ

 ية، ولكن هل الرب  حتمي؟حماس مع الضفة الغرب

ــي  ــاء رئيســـ ــي لقـــ ا هـــ ــً ــر طلبـــ ــوة األكثـــ ــإن الخطـــ ــوري، فـــ ــتوى الفـــ ــى المســـ ــالي وعلـــ ــت الحـــ ــي الوقـــ فـــ
ــاة اليوميــــــة علـــــى الســـــاحة الفلســــــطينية  ــل الحيـــ الجـــــانبين، يتنـــــاول إحيـــــاء الع قــــــات ولعـــــادة تأهيـــ
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ــينها ــر  ،وتحســــ ــرف ايخــــ ــة الطــــ ــدولتين ورؤيــــ ــرة الــــ ــحة فكــــ ــول صــــ ــان مشــــــترك حــــ ــدار بيــــ إن إصــــ
ــيتعين علـــــى  كشـــــري  ــد ذلـــــ  ســـ ــابي. بعـــ ــاه اإليجـــ ــوة فـــــي االتجـــ ا خطـــ ــً ــي ون أيضـــ فـــــي الحـــــوار ســـ

ــايا الملتهبـــــة لمنـــــع االحتكاكـــــات واالنفجـــــارات العنيفـــــة اإلجـــــراءات  ،الجـــــانبين التعامـــــل مـــــع القضـــ
التــــي مــــن شــــأنها أن تســــهم فــــي تخليــــف التــــوترات، خاصــــة فــــي القــــدس، ســــتكون تأجيــــل إخــــ ء 

ــي  جــــ ــطينية فــــي الشــ ــجيع الحــــوار العــــائ ت الفلســ ــرم القدســــي، وتشــ ــلوك فــــي الحــ ــم الســ رال، وفهــ
 بين القادة الدينيين من الديانات الث ث الموجودة في شري المدينة.

 ما كان ليس ما سيكون 

ــي  ــطينية -سياســــــ ــلطة الفلســــــ ــع الســــــ ــن مــــــ ــاس ولكــــــ ــع حمــــــ ــيس مــــــ ــلطة  ،لــــــ ــة الســــــ ــز م انــــــ تعزيــــــ
ــيس  ــوار ولــــــ ــن الحــــــ ــها عــــــ ــطينية وتعويضــــــ ــاحة الفلســــــ ــى الســــــ ــطينية علــــــ ــةي الفلســــــ ــن يالمقاومــــــ عــــــ

 واستخدام القوة.

إذا لــــم يــــتم اإلبقــــاء علــــى التهدئــــة، فســــُيطلب  ،ضــــمانات مصــــرية لوقــــف إطــــ ي النــــار -األمــــن 
ــرية  مـــــن ــة قســـ ــتخدام  ليـــ ــرائيل اســـ ــاع  -إســـ ــاك لقطـــ ــاس علـــــى أي انتهـــ ــد حمـــ ــات قويـــــة ضـــ هجمـــ

 غزة  حماس مطلوبة لكبح الفصائل المتمردة(.

ة دوليـــــة  الرباعيـــــة / األمـــــم المتحـــــدة / الـــــدول العربيـــــة إنشـــــاء  ليـــــ -إعــــادة التأهيـــــل االقتصـــــادي 
البراغماتيــــــة( تــــــدير مشــــــروع إعــــــادة التأهيــــــل فــــــي قطــــــاع غــــــزة والمســــــاعدات اإلنســــــانية لســــــ انه، 
ــاد اإلســــ مي،  ــع تكثيــــف حمــــاس والجهــ ــة لمنــ ــة فعالــ ــود  ليــ ــترط وجــ ــرائيل أن تشــ ويجــــب علــــى إســ

ــة إلـــــــى القطـــــــا ع واســـــــتخدامها فـــــــي التكثيـــــــف واالبتـــــــزاز الـــــــذي ســـــــمح بإدخـــــــال األمـــــــوال القطريـــــ
 العس ري.

ــاس  ــع حمــ ــودين مــ ــرى المفقــ ــادل األســ ــرائيليين  -تبــ ــود اإلســ ــدنيين وجثــــ  الجنــ ــرى المــ ــادة األســ إعــ
ــيتم  ــذين ســ ــرى الــ ــال االســ ــدة أعمــ ــدد وشــ ــي عــ ــة فــ ــفقة معقولــ ــل صــ ــة مقابــ ــزهم المن مــ ــذين تحتجــ الــ

ــا ــي إطارهــ ــراحهم فــ ــاء ،إطــــ ي ســ ــذا المطلــــب كشــــرط إلنشــ ــع هــ ــرائيل ستضــ ــحيح أن إســ ــة  صــ  ليــ
 دولية لمساعدة قطاع غزة.

ــاع  ــدائل لقطـــ ــة بـــ ــي  لدراســـ ــال بحـــــ  وتخطـــ ــد األمـــــن القـــــومي أعمـــ ــام، أجـــــرى معهـــ قبـــــل نحـــــو عـــ
أمنيــــة للتعامــــل مــــع التحــــدي  -خــــ ل عمليــــة التحليــــل، تــــم فحــــص خمســــة بــــدائل سياســــية  ،غــــزة

 .إسرائيل على خا   بش ل وحماس عام بش ل غزة قطاع يمثله الذياألمني 
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البـــــديل يعنـــــي االســـــتمرار فـــــي الضـــــغ   ،علـــــى أســـــاس منطـــــث التكيـــــف والـــــردع -الصـــــراع إدارة 
ــة  ــن المواجهــ ــة مــ ــة القادمــ ــل الجولــ ــة وتأجيــ ــة مطولــ ــة أمنيــ ــث تهدئــ ــعافها وتحقيــ ــاس إلضــ علــــى حمــ

 من خ ل تعزيز الردع.

بشـــــ ل  ،علـــــى أســـــاس اتفـــــاي -وقـــــف إطـــــ ي النـــــار والتهدئـــــة المطولـــــة بـــــين إســـــرائيل وحمـــــاس 
ــع ــين الوضـــ ــام تحســـ ــادي  عـــ ــاريع  -االقتصـــ ــجيع المشـــ ــن خـــــ ل تشـــ ــزة مـــ ــاع غـــ ــي قطـــ ــدني فـــ المـــ

هــــــــذا البــــــــديل يعنــــــــي  ،االقتصــــــــادية والبنيــــــــة التحتيــــــــة مقابــــــــل الحفــــــــا  علــــــــى الســــــــ م والهــــــــدوء
ــيتم  ،االعتــــراف بــــأن حمــــاس هــــي العنــــوان المســــاول الوحيــــد فــــي قطــــاع غــــزة فــــي هــــذا البــــديل ســ

ــت إدارة ول ــوبة تحــــ ــة ومحســــ ــة مح ومــــ ــاعدة بطريقــــ ــديم المســــ ــدة / تقــــ ــم المتحــــ ــل األمــــ ــراف ممثــــ شــــ
طــــــ ي إبمــــــا فــــــي ذلــــــ  عــــــدم  ،وســــــيتم تقــــــديمها فــــــي حالــــــة هــــــدوء أمنــــــي ،المجموعــــــة الرباعيــــــة

ــذا  ــل هــ ــار العمــ ــن الواضــــح أن مســ ــي مــ ــاجز األمنــ ــغب علــــى الحــ ــال الشــ ــة وأعمــ ــات الحارقــ البالونــ
 لن يادي إال إلى تأخير النهاية، ألنه سيترك احتكار السلطة في قطاع غزة لحماس.

ــة  ــفة الغربيــ ــرائيل والضــ ــن إســ ــزة عــ ــاع غــ ــل لقطــ ــال الكامــ ــل  -االنفصــ ــث الفصــ ــاس منطــ ــى أســ علــ
ــزة وتقويتهــــــا ــاس علـــــى قطــــــاع غـــ ــن ســــــيطرة حمـــ ــدى الطويــــــل عـــ ــه ال بــــــديل علـــــى المـــ  ،وفهـــــم أنـــ

ــدعم  ــدولي وبــ ــع الــ ــادة المجتمــ ــزة ب يــ ــاع غــ ــار لقطــ ــادة اعمــ ــة إعــ ا عمليــ ــً ــديل أيضــ ــذا البــ ويتطلــــب هــ
ــة ــدول العربيــ ــن الــ ــه  ،مــ ــ -الغــــرض منــ ــى فــ ــاده علــ ــالم وتقليــــل اعتمــ ــى العــ ــاع علــ ــرائيل إتح القطــ ســ

ــواد والمعــــدات  ــاه والســــلع والمــ ــد الكهربــــاء والميــ ــا يتعلــــث بتزويــ ــة التوقــــف،  يمــ ــذا  ،إلــــى درجــ فــــي هــ
الســــــياي ســــــتكون هنــــــاك حاجــــــة إلــــــى بنــــــاء مينــــــاء بحــــــري بــــــالقرف مــــــن ســــــاحل غــــــزة، وســــــتوفر 

المشــــــ لة  ،إســــــرائيل األمنيــــــة اإلجــــــراءات األمنيــــــة التــــــي ســــــيتم اتخاذهــــــا هنــــــاك حــــــً  لمتطلبــــــات 
 الرئيسية في هذا البديل هي أن تنفيذه سيستغري وقًتا طويً  مع الكثير من االحتكاك.

بعــــد حــــل  ،وفــــث منطــــث الحســــم العســــ ري  -عمليــــة عســــ رية لتفكيــــ  الــــذراع العســــ رية لحمــــاس 
القـــــوة العســـــ رية لحمـــــاس، ســـــي ون مـــــن الضـــــروري الشـــــروع فـــــي تحركـــــات تهـــــدف إلـــــى تشـــــ يل 

ا منبــــًرا لــــدفع بــــدائل أخــــرى  ،المنطقــــة وتحقيــــث االســــتقرار فيهــــا يم ــــن أن ي ــــون هــــذا البــــديل أيضــــً
ــال  - ــطة إدارة األعمــــ ــ ل أنشــــ ــن خــــ ــاس مــــ ــوة حمــــ ــع إعــــــادة بنــــــاء قــــ ــردع ومنــــ ــراع والــــ إدارة الصــــ

ــاولة، أو تطبيــــث دولــــي أو الجاريــــة، أو عــــودة ا ــاع غــــزة لتكــــون مســ ــلطة الفلســــطينية إلــــى قطــ لســ
 دولي.
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ــة ال ــــــروف للمصــــــالحة الفلســــــطينية الداخليــــــة التــــــي ســــــتعيد القطــــــاع إلــــــى ســــــيطرة الســــــلطة  تهيئـــ
ــطينية  ــ ،  -الفلســــ ــطينية فقــــ ــلطة الفلســــ ــع الســــ ــون مــــ ــب أن تكــــ ــوية يجــــ ــث أن أي تســــ ا لمنطــــ ــً وفقــــ

ــا ــا الكيــ ــى أنهــ ــا علــ ــر إليهــ ــب أن ُين ــ ــ  يجــ ــطيني فــــي حيــ ــ ر الفلســ ــل المعســ ــذي يمثــ ــد الــ ن الوحيــ
ــان ــاك  ،كــــــل م ــــ ــرائيل، وهنــــ ــيس بيــــــد إســــ ــديل لــــ ــ لة األساســــــية هــــــي أن التــــــروي  لهــــــذا البــــ المشــــ

ــة فـــــــتح التـــــــي  ــين الســـــــلطة الفلســـــــطينية ومن مـــــ ــا بـــــ ــادة وفجـــــــوات ال يم ـــــــن ردمهـــــ منافســـــــات حـــــ
 تترأسها وبين حماس.

 

 ر الخوارزمية بعد االحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين: إنستغرام ُتغي

 /12القناة  

خــــــ ل عمليــــــة يســــــيف القــــــدسي، انــــــدلعت احتجاجــــــات بــــــين العــــــاملين فــــــي إنســــــتغرام المايــــــدين 
ــورات  ــى المنشــــ ــة علــــ ــت تفــــــرض رقابــــ ــة كانــــ ــب ة االجتماعيــــ ــوا أن الشــــ ــذين ادعــــ ــطينيين، الــــ للفلســــ

أصـــــدرت الشـــــب ة اين عـــــدًدا مـــــن  ،حـــــول المســـــجد األقصـــــى وأعمـــــال إســـــرائيل فـــــي قطـــــاع غـــــزة
ــة، ــى الخوارزميـــ ــوظفي  التغييـــــرات علـــ ــن مـــ ــة مـــ ــدسي، اشـــــتكت مجموعـــ ــيف القـــ ــة يســـ خـــــ ل عمليـــ

Instagram   ــ ــي ذلــــــ ــا فــــــ ــطينيين، بمــــــ ــدة للفلســــــ ــورات مايــــــ ــي منشــــــ ــة تخفــــــ ــن أن الخوارزميــــــ مــــــ
أن  The Vergeاين أبلـــــــغ موقـــــــع التكنولوجيـــــــا  ،منشـــــــورات تتعلـــــــث بالمســـــــجد األقصـــــــى

وســــــــــتقوم بــــــــــإجراء تغييــــــــــرات علــــــــــى  -ة قــــــــــد وافقــــــــــت علــــــــــى االحتجــــــــــا  الشـــــــــب ة االجتماعيــــــــــ
مـــــــن بـــــــين أمـــــــور أخـــــــرى ســـــــتتوقف الشـــــــب ة االجتماعيـــــــة عـــــــن إعطـــــــاء األولويـــــــة  ،خوارزميتهـــــــا

للقصـــــص ذات المحتـــــوى األصـــــلي، وســـــتمنح عرضـــــًا متســـــاوًيا للقصـــــص التـــــي تشـــــارك محتـــــوى 
 مستخدمين  خرين.
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 إيزنكوت الجواب عند 

 تال ليف رام/ معاريف 

فــــــي نهايــــــة عمليــــــة يحــــــارس االســــــواري، التقــــــى ســــــبعة قــــــادة مــــــن األلويــــــة الن اميــــــة بمــــــن فــــــيهم 
، العميـــــــد ســـــــار تســـــــور بـــــــرئيس 162وقائـــــــد اللـــــــواء  188و 401جـــــــوالني وجفعـــــــاتي ونحـــــــال و
 األركان اللواء أ يف كوخافي. 

ــد العمليـــأفـــي المحادثـــة التـــي  ــان كوخـــافي بعـ ــزة: ســـأل جراهـــا معهـــم رئـــيس األركـ ــرة مـــع غـ ة مباشـ
ــة تــــــرى مجــــــااًل لتفعيلنــــــا فــــــي  ــيس األركــــــان متــــــى وفــــــي أي مرحلـــ ــادة الــــــذين شــــــاركوا فيهــــــا رئـــ القـــ

يـــــد عي بعـــــ  القـــــادة أنـــــه حتـــــى فـــــي العمليـــــة األخيـــــرة كـــــان مـــــن المم ـــــن  ،عمليـــــة اقتحـــــام بـــــري 
 تفعيلهم لل يام بمهام مختلفة خار  السيا  دون خوف.

مــــــرة، لكنــــــه أوضــــــح: ياســــــتمروا فــــــي تحضــــــير كــــــل أجــــــاف أن ذلــــــ  لــــــم ي ــــــن ضــــــروريا هــــــذه ال
 الخيارات كما فعلتم حتى ايني

  

ــة  ــوات البريــ ــال القــ ــان يجــــب إدخــ ــرو" "كــ ــوم "المتــ ــأن هجــ ــؤولون أمنيــــون بشــ مســ
 إلى القطاع"

 تال ليف رام / معاريف

ــ  ،ســـــواريرس األاانتقـــــادات للهجـــــوم االحتيـــــالي علـــــى المتـــــرو فـــــي قطـــــاع غـــــزة خـــــ ل عمليـــــة يحـــ
ــاع ــى القطـــ ــة إلـــ ــوات بريـــ ــول قـــ ــمنت دخـــ ــلية تضـــ ــة األصـــ ــاعيون إن الخطـــ ــاولون دفـــ ــول مســـ  -ويقـــ
نـــــه أنفـــــى مختصـــــون عســـــ ريون وجنـــــراالت ســـــابقون مـــــا يـــــورده تـــــال ليـــــف رام هنـــــا، لكـــــن يبـــــدو 

ــا لــــم يحــــدث  ــدور اليــــوم داخــــل الجــــي ، وهــــو مــ موجــــه مــــن قبــــل النــــاطث باســــم الجــــي  الزمــــة تــ
 من الناحية العملية.

ــا ــوم نشـــــــــرت يمعـــــــ ــواليساليـــــــ ــا جـــــــــرى وراء الكـــــــ ــدة عمـــــــ ــيل جديـــــــ ــد   ،ريفي تفاصـــــــ ــي  وقـــــــ ر الجـــــــ
اإلســــــرائيلي أن أربــــــع كتائــــــب تابعــــــة لحمــــــاس ســــــتدخل األنفــــــاي، وتشــــــير التقــــــديرات إلــــــى أنـــــــه 

ــاتلين 800نتيجـــــة للهجمـــــات، قـــــد ي ـــــون هنـــــاك حـــــوالي  وبحســـــب ، قتيـــــل مـــــن الفلســـــطينيين المقـــ
 قطاع غزة. سرائيليالخطة األصلية، كان من المقرر أن تدخل ألوية الجي  اإل
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ــرائيلي ــي  اإلســ ــة االحتياليــــة، أدرك الجــ ــدء العمليــ ــد بــ ــل بعــ ــدخلوا  وبالفعــ ــم يــ ــاس لــ ــاتلي حمــ أن مقــ
ــاتلين تحـــــــت  ــاك عشـــــــرات الفلســـــــطينيين المقـــــ ــديرات أخـــــــرى، كـــــــان هنـــــ ا لتقـــــ ــً النفـــــــث، ولكـــــــن وفقـــــ

ــل ــن قبــ ــاك مــ ــانوا هنــ ــ   ،األرض كــ ــذل  أخــ ــة لــ ــة رو ونتيجــ ــارات الجويــ ــي  الغــ ــم  ،الجــ لكــــن الصــــورة لــ
 وفي النهاية، تم الهجوم. -تتغير حتى بعد حوالي ث ث ساعات 

ــال  ــة احتيــــ ــة متــــــرو حمــــــاس، بخطــــ ــة لمهاجمــــ ــذ العمليــــ ــرائيلي أن قــــــرار تنفيــــ يــــــزعم الجــــــي  اإلســــ
محــــدودة وفــــي الوقــــت المحــــدد، كــــان القــــرار الصــــحيح، حمــــاس فــــي غــــزة وكبــــار نشــــطاء النخبــــة 

ــرف قائـــد  ــن الســـر بالفعـــل، كمـــا يقـــول  كـــانوا هنـــاك حســـب الجـــي ، لكـــن ضـ لـــواء غـــزة كشـــف عـ
ولــــــذل ، قــــــالوا كــــــان علــــــيهم التصــــــرف بســــــرعة، واغتنــــــام الفرصــــــة وتنفيــــــذ  اإلســــــرائيلي،الجــــــي  

 الهجوم على أنفاي المترو في أسرع وقت مم ن.

فــــــــي غضــــــــون ذلــــــــ ، هنــــــــاك انتقــــــــادات متزايــــــــدة مــــــــن القــــــــادة الميــــــــدانيين للجــــــــي  اإلســــــــرائيلي 
 اد الجي  الستخدام القوات البرية أثناء القتال.وع مات استفهام حول استعد 

ــر  ــور أخـ ــين أمـ ــن بـ ــن  ى،مـ ــزًءا مـ ــانوا جـ ــذين كـ ــة، الـ ــادة األلويـ ــل قـ ــن قبـ ــادات مـ ــذه االنتقـ ــدرت هـ صـ
القــــــوات المســــــتعدة للقتــــــال فــــــي غــــــزة واجتمعــــــوا األســــــبوع الماضــــــي مــــــع رئــــــيس األركــــــان اللــــــواء 

 أ يف كوخافي.

فكــــــر حتــــــى فــــــي إم انيــــــة وجــــــود حاجــــــة أحــــــد االدعــــــاءات التــــــي ظهــــــرت هــــــو أن الجــــــي  لــــــم ي
ــة  ــ الية للغايـــ ــالة إشـــ ــاتلون برســـ ــادة والمقـــ ــر  القـــ ــاع، وخـــ ــى القطـــ ــة إلـــ ــوات بريـــ ــال قـــ ــة إلدخـــ ح ي يـــ

 من العملية األخيرة.

 أسوار بال حارس 

 نقاًل عن الناطق باسم جيش االحتالل

ــتبه بــــه الــــذي وقــــع  ــيً  انتهــــى اليــــوم تحقيــــث ميــــداني أولــــي فــــي حــــادث عبــــور الفلســــطيني المشــ لــ
 أمس.

ي هــــر التحقيــــث أن المشــــتبه بــــه عبــــر مســــاء أمــــس منطقــــة الجــــدار فــــي جنــــوف قطــــاع غــــزة إلــــى 
اإلقليمـــــي، وحـــــاول  اشـــــ ولداخـــــل األراضـــــي اإلســـــرائيلية، وتقـــــدم باتجـــــاه مســـــتوطنة فـــــي مجلـــــس 

 طعن حارس بالقرف من المستوطنة وتم السيطرة عليه.
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ــ ــة كـــ ــادث خطيـــــر للغايـــ ــذا حـــ ــة ي هـــــر التحقيـــــث األولـــــي أن هـــ ــدفاع المختلفـــ ــان دوائـــــر الـــ ان بإم ـــ
ــه ــدودي  ،منعــ ــيا  الحــ ــا الســ ــيب فيهــ ــي أصــ ــة التــ ــاز المنطقــ ــه اجتــ ــتبه بــ ــث أن المشــ وكشــــف التحقيــ

كمــــا تــــم الكشــــف عــــن أن المشــــتبه بــــه لــــم يــــتم  ،رس االســــواريابقــــذائف الهــــاون خــــ ل عمليــــة يحــــ
 البة.التعرف عليه أثناء عبوره من قبل المستطلعات بسبب خلل بشري في ن ام المر 

 /يديعوت أحرونوت-يرون بن يشا

ــرقم  ــال يتــــذكروا الــ ــواء، وقــ ـــوار بــــرقم فــــي الهــ ــيس صــــدفة،  -ي 1111بــــاألمس ألقــــى السنــ ــرقم لــ الــ
ــا  ــد فيهــ ــفقة التــــي أعيــ ــن الصــ ــفقة أكثــــر مــ ــد اإلفــــرا  عــــن أســــرى فلســــطينيين فــــي صــ ـــوار يريــ السنــ

ــين  ــن بــ ــه كــــان مــ ـــوار نفســ ــالي   السنــ ــدي جلعــــاد شــ ــم  1027الجنــ ــراحهم فــــي أســــيرا تــ ــ ي ســ إطــ
ــفقة(  ــم  -تلـــــ  الصـــ ــين فـــــي إســـــرائيل، يم ـــــن فهـــ ــع المســـــاولين األمنيـــ مـــــن خـــــ ل المحادثـــــات مـــ

أنـــــــه ال توجــــــــد فرصــــــــة لموافقـــــــة الح ومــــــــة اإلســــــــرائيلية علــــــــى مطلـــــــب السنـــــــــوار الجديــــــــد، فــــــــي 
الماسســــة األمنيــــة يعتقــــدون أنــــه أقنــــع نفســــه بأنــــه انتصــــر فــــي عمليــــة حــــارس األســــوار لــــذا فهــــو 

وحســـــب التقـــــديرات فـــــإن إســـــرائيل مصـــــممة علـــــى عـــــدم الســـــمال بإعـــــادة  -لبـــــه يرفـــــع ســـــقف مطا
تأهيــــل غــــزة حتــــى يــــتم حــــل قضــــية األســــرى والمفقــــودين، مــــن المشــــ وك  يــــه أن تكــــون الح ومــــة 
ــه  ــب بــــ ــذي تطالــــ ــثمن الــــ ــدفع الــــ ــتعداد لــــ ــى اســــ ــ يلها، علــــ ــتم تشــــ ــد يــــ ــي قــــ ــة والح ومــــــة التــــ الحاليــــ
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ــدو  ــة أن يقــــــوم العــــ ــة البريــــــة ولم انيــــ ــيف القــــــدسي عــــــن العمليــــ ــاء معركــــــة يســــ كثــــــر الحــــــدي  أثنــــ
بتطــــــوير هجومــــــه الجــــــوي والمــــــدفعي ليصــــــبح عمليــــــة بريــــــة تتوغــــــل غربــــــًا باتجــــــاه غــــــزة ومــــــدنها 

مرتبطــــــة بتــــــأمين مغتصــــــبات  وحواضــــــرها الســــــ انية بهــــــدف تحقيــــــث مجموعــــــة أهــــــداف عســــــ رية
ــاي  ــا أنفــ ــه دمــــر فيهــ ــم أنــ ــة التــــي زعــ ــدو بالضــــربة الجويــ ــام العــ ــه وقبــــل ليــ غــــ ف غــــزة ، حتــــى أنــ
المقاومـــــــة أو جـــــــزء كبيـــــــر منهـــــــا كمـــــــا يـــــــدعي ، وهـــــــي العمليـــــــة التـــــــي أطلـــــــث عليهـــــــا ي الســـــــماء 
الزرقــــاء ي ، قــــام ـــــــ العــــدو ـــــــ بعمليــــة تضــــليل إع مـــــي صــــاحبتها حركـــــة تعبويــــة علـــــى األرض ، 

لهـــــــدف منهـــــــا خـــــــداع المقـــــــاومين بحيـــــــ  تنطلـــــــي علـــــــيهم خدعـــــــة العمليـــــــة البريـــــــة ، فينـــــــدفعون ا
ــتهان بــــــه تحــــــت األ ــلفًا ، والتــــــي منهــــــا جــــــزء ال يســــ ض ؛ ر باتجــــــاه األنفــــــاي والمواقــــــع المعــــــدة ســــ
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المعــــــدة   GBU يقــــــوم العــــــدو بضــــــرف هــــــذه المواقــــــع ونقــــــاط التجمــــــع بالقنابــــــل مــــــن عائلــــــة الــــــــ 
الختــــــراي التحصــــــينات األرضــــــية ، فيوقــــــع فــــــي المجاهــــــدين والمقــــــاومين مقتلــــــة تقصــــــم ظهــــــرهم 

ــم يـــتم  ــف النـــار ، األمـــر الـــذي لـ ــدفعهم إلـــى طلـــب وقـ كمـــا أن العـــدو وفـــي كـــل معاركـــه مـــع  ،وتـ
ــدالية علـــــــى  2014وحتـــــــى  2008غـــــــزة مـــــــن  ــة بريـــــــة تشـــــــ ل تهديـــــــدًا ذا مصـــــ ــم يقـــــــم بعمليـــــ لـــــ

ــة وال ــولها الماديـــ ــة أو علـــــى أصـــ ــه العســــــ ريون المقاومـــ ــرل قادتـــ ــت صـــ ــس الوقـــ ــرية ، وفــــــي نفـــ بشـــ
ــدالية  ــائر ذات مصـــــــ ــاي خســـــــ ــا ، أن إلحـــــــ ــرة وأثناءهـــــــ ــيف القـــــــــدس ي األخيـــــــ ــة ي ســـــــ قبـــــــــل معركـــــــ
بالمقاومـــة فــــي غـــزة ال يم ــــن أن ي ـــون مــــا لـــم تكــــن هنـــاك عمليــــة بريـــة ، وهــــو أمـــر ركــــز عليــــه 

الميــــدانيين ، رئــــيس هيئــــة أركــــان جــــي  العــــدو الجنــــرال كوخــــافي فــــي مع ــــم لقاءاتــــه مــــع قادتــــه 
كمـــــا أن مع ـــــم المنـــــاورات والمشـــــاريع العمليـــــة التـــــي قـــــام بهـــــا العـــــدو منـــــذ تســـــلم كوخـــــافي مهـــــام 
منصــــبه قبـــــل ثـــــ ث ســـــنوات ؛ كانــــت تركـــــز علـــــى المنـــــاورة البريــــة كأســـــلوف عمـــــل رئيســـــي فـــــي 
ــوم ي  ــا أن مفهــــــ ــة ، كمــــــ ــرية والماديــــــ ــولها البشــــــ ــة وأصــــــ ــدالية بالمقاومــــــ ــرر ذي مصــــــ ــاي ضــــــ الحــــــ

ــد حــــرف تشــــاب  األذرع ي وف ــة التحــــول ي التــــي تمــــت بعــ ــاورات ي نقطــ ــاورة فــــي سلســــلة منــ كــــرة المنــ
ــام  ــوز عـــــ ــد  ، 2006تمـــــ ــل ضـــــ ــي أي عمـــــ ــي فـــــ ــد الرئيســـــ ــوم أن الجهـــــ ــى مفهـــــ ــة علـــــ ــا قائمـــــ كلهـــــ

ــندها  ــة تســ ــاورة بريــ ــى منــ ــًا علــ ــًا قائمــ ــدًا بريــ ــون جهــ ــان يجــــب أن ي ــ ــطين أو لبنــ ــي فلســ ــة فــ المقاومــ
بشــــ ل فعلــــي فــــي جميــــع معــــارك العــــدو  بــــاقي صــــنوف القــــوات المســــلحة ، األمــــر الــــذي لــــم يــــتم

ــذ  ــا  2006منــ ــام بهــ ــي قــ ــل البــــري التــ ــة التوغــ ــتثنينا عمليــ ــيف القــــدس ي إذا اســ ــة ي ســ ــى معركــ وحتــ
ــدف  ــث الهـــ ــم تحقـــ ــة ولـــ ــا تعبويـــ ــر منهـــ ــية أكثـــ ــت استعراضـــ ــي كانـــ ــان والتـــ ــرف الفرقـــ ــي حـــ ــدو فـــ العـــ

ــتوى ال  ــة لـــــدى المســـ ــة التمنـــــع والممانعـــ ــاق  حالـــ ــة تنـــ ــذه المقالـــ ــا. إن هـــ ــي المنشـــــود منهـــ ــادي فـــ يـــ
الكيــــان بشــــ يه العســــ ري والسياســــي مــــن ال يــــام بعمليــــة بريــــة، يوصــــي بهــــا عســــ ر العــــدو علــــى 
ــتحياء، مــــــرفقين توصــــــياتهم ب زمــــــة دائمــــــة وهــــــي: أن العمليــــــة البريــــــة لــــــن تحقــــــث الهــــــدف  اســــ
ـــ  ــون ـــ ــة، فيلقــ ــر متوقعــ ــرية غيــ ــائر بشــ ــحوبة بخســ ــتكون مصــ ــا ســ ــا أنهــ ــة كمــ ــن المعركــ المطلــــوف مــ

ـــ  ــ ريون ـــ ــادة العســ ــاذ القــ ــة اتخــ ــه حريــ ــون لــ ــي ويتركــ ــتوى السياســ ــر المســ ــي حجــ ــذه فــ ــار هــ ــرة النــ كــ
ــابقة ــارك الســ ــي المعــ ــتم فــ ــم يــ ــذي لــ ــر الــ ــية  ،القــــرار، األمــ ــى فرضــ ــة علــ ــة قائمــ ــذه المقالــ ــا أن هــ كمــ

أن المنـــــاورة البريـــــة لـــــن تحقـــــث أهـــــداف العمليـــــة العســـــ رية المعاديـــــة، والتـــــي علـــــى رأســـــها تـــــأمين 
ي  علـــــى العمـــــث الفلســـــطيني المحتـــــل، ألســـــباف مغتصـــــبات غـــــ ف غـــــزة ومنـــــع إطـــــ ي الصـــــوار 

ــة ــذه المقالــــ ــا هــــ ــا فــــــي ثنايــــ ــى ذكرهــــ ــأتي علــــ ــوعية نــــ ــم ســــــياقات  ،موضــــ ــل فهــــ ــن أجــــ ــا ومــــ إال أننــــ
الموضـــــــوع وبنائـــــــه بنـــــــاًء منهجيـــــــًا علميـــــــًا ، ســــــــنعر  وبشـــــــ ل ســـــــريع علـــــــى بعـــــــ  األصــــــــول 
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العســــــ رية التــــــي تســــــاعد علــــــى تصــــــور الموضــــــوع وفهــــــم كنهــــــه ، ومــــــن هــــــذه األمــــــور المهمــــــة 
اكمــــــة فــــــي عمليــــــة الفهــــــم ؛ تحديــــــد األهــــــداف العســــــ رية مــــــن أي مهمــــــة قتاليــــــة تقــــــوم بهــــــا والح

 القوات المسلحة ، بغ  الن ر عن الصنف أو التركيب واالستعداد ، والتي هي : 

االحــــــت ل: يشــــــ ل االحــــــت ل أحــــــد األهــــــداف التــــــي تعمــــــل القــــــوات المســــــلحة بمختلــــــف  .1
ــدر  ــغيل قــ ــن تشــ ــه مــ ــ ي تها علــــى تح يقــ ــنوفها وتشــ ــد وعتــــاد، صــ ــن عديــ ــا مــ ــت إمرتهــ اتها ومــــا تحــ

ــي  ــ ري يعنــــــ ــوم عســــــ ــت ل كمفهــــــ ــة  واالحــــــ ــي منطقــــــ ــائي فــــــ ــورهم الفيزيــــــ ــود وحضــــــ ــول الجنــــــ دخــــــ
، أو مـــــا يعـــــرف اصـــــط حًا ي األقـــــدام علـــــى األرض ي فـــــ  يم ـــــن أن يتحقـــــث االحـــــت ل (الهـــــدف

ــاة قــــد دخلــــوا حيــــز الهــــدف الجغرافــــي ــا لــــم ي ــــن هنــــاك جنــــود مشــ  بعمليــــات جويــــة أو مدفعيــــة، مــ
 ومارسوا سلطاتهم عليه. 

خرا  منـــــاطث ســـــيطرتها أو إالتـــــأمين: يتحقـــــث التـــــأمين عنـــــدما تقـــــوم القـــــوات المدافعـــــة بـــــ .2
ــن  ــب مـــ ــدما ُيطلـــ ــذل  عنـــ ــدو، لـــ ــاثرة للعـــ ــران المـــ ــاي النيـــ ــار  نطـــ ــا خـــ ــدافع عنهـــ ــي تـــ ــا التـــ الجغرا يـــ

ــة  ــار المعاديـــ ــائ  النـــ ــاد وســـ ــوم بإبعـــ ــا تقـــ ــا؛ فإنهـــ ــدفًا مـــ ــامن هـــ ــة أن تـــ ــ رية مقاتلـــ ــى قطعـــــة عســـ إلـــ
مســـافات تصـــبح معهـــا رمياتهـــا غيـــر مـــاثرة وغيـــر ذات جـــدوى؛ هـــذا فـــي البعـــد البـــري؛ أمـــا فـــي 
بعــــد التــــأمين الجــــوي؛ فيــــتم نشــــر وســــائ  الــــدفاع الجــــوي الثابتــــة والمتحركــــة بطــــري تحــــرم ســــ ل 

 الجو المعادي من حرية المناورة والوصول إلى سماء منطقة العمليات أو المساولية.  

ف بمهمــــة الســــيطرة علـــــى الســــيطرة: أمــــا   .3 يمــــا يخــــص الســــيطرة؛ فـــــإن الجهــــة التــــي ُتكلــــو
هـــــــدف مـــــــا، تقـــــــوم بالتقـــــــدم ونشـــــــر قوتهـــــــا ووســـــــائطها الناريـــــــة، بحيـــــــ  تملـــــــ  إم انيـــــــة إجـــــــراء 
ــل العمــــــل  ــرة علـــــى الهــــــدف المعـــــادي محـــ ــف األعيـــ ــاثرة والمجديــــــة وبمختلـــ ــة المـــ العمليـــــات الناريـــ

لحركـــــــة والمنـــــــاورة فـــــــي المنطقـــــــة والمـــــــراد الســـــــيطرة عليـــــــه، بحيـــــــ  تحـــــــرم العـــــــدو مـــــــن حريـــــــة ا
 المسيطر عليها، إلى حين تغير المهمة من السيطرة إلى مهمة أخرى. 

التعزيــــــز: أمــــــا المهمــــــة األخيــــــرة المناطــــــة بالقطعــــــات العســــــ رية فــــــي منــــــاطث العمليــــــات  .4
ــاري أو  ــالي، النـــــ أو منـــــــاطث المســـــــاولية، فهـــــــي عمليـــــــات التعزيـــــــز أو مـــــــا يعـــــــرف بالـــــــدعم القتـــــ

ب بعـــــ  القطاعـــــات غيـــــر المشـــــتب ة مـــــع العـــــدو لنجـــــدة تشـــــ يل أو قطعـــــة اإلداري، بحيـــــ  تو  هـــــُ
ــذي يواجههــــا  ــدو الــ ــل التغلــــب علــــى العــ ــن أجــ ــا ية مــ ــة إلــــى قــــوات إضــ ــتب ة وبحاجــ ــ رية مشــ عســ

 وتنفيذ المهمة المطلوبة منها. 
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ــذاهب  ــع المــ ــى أن جميــ ــارة إلــ ــن اإلشــ ــد مــ ــ ري ، ال بــ ــيل العســ ــذا التأصــ ــى هــ ــاء علــ ــا وبنــ ــن هنــ ومــ
لــــى أن الحســــم فــــي المعــــارك ولنجــــاز المهــــام وغــــرس األعــــ م ؛ البــــد لــــه مــــن العســــ رية متفقــــة ع

ــن  ــلحة مــ ــوات المســ ــنوف واختصاصــــات القــ ــاقي صــ ــه ، وأن بــ ــوم بــ ــى األرض تقــ ــاة علــ ــود مشــ جنــ
جويــــة وبحريـــــة وهندســـــة ونقـــــل وطبابــــة ومـــــا شـــــاكلها ؛ إنمـــــا هــــي صـــــنوف تقـــــوم بعمليـــــات دعـــــم 

ــوم  ــة والتحضــــــير لعمليــــــات تقــــ ــناد أو عمليــــــات التعبئــــ ــو ولســــ ــ ل الجــــ ــاة ، فســــ ــوات المشــــ ــا قــــ بهــــ
والبحــــر والمدفعيــــة عنــــدما يشــــنون غــــاراتهم علــــى األهــــداف األرضــــية ؛ إنمــــا يقومــــون بــــذل  مــــن 

ــ ت ــدو ومنشـــ ــار العـــ ــد نـــ ــدمير قواعـــ ــ ل تـــ ــن خـــ ــدم مـــ ــاة للتقـــ ــ ل المشـــ ــد لســـ ــل التمهيـــ ــة  هأجـــ القتاليـــ
ــاة بحســـــــم المعـــــــارك ،  ــا ، وفـــــــي النهايـــــــة يقـــــــوم المشـــــ ــالقوات واإلداريـــــــة وتليـــــــين الصـــــــلب منهـــــ فـــــ

ــى  ــول إلــــ ــل الوصــــ ــن أجــــ ــة مــــ ــة المختلفــــ ــائ  الجويــــ ــتعين بالوســــ ــوًا ( تســــ ــة جــــ ــة   المنقولــــ المجوقلــــ
منـــــاطث عملياتهـــــا ، وكـــــذا المنقولـــــة بحـــــرًا   عمليـــــات اإلبـــــرار ( إنمـــــا تـــــتم لجنـــــود المشـــــاة الـــــذين 
ــن  ــا هــــي صــــنف مــ ــة ، إنمــ ــاة ايليــ ــى أن المشــ ــًا مــــن الســــواحل ، حتــ ــارك انط قــ سيحســــمون المعــ

ــال ــنوف القتــ ــب القــــوات  صــ ــاة هــــم عصــ ــاة ، لــــذل  فــــإن المشــ ــتخدم ايليــــات لنقــــل المشــ التــــي تســ
الرئيســــية التــــي تحســــم المعــــارك وهــــي التــــي تنــــاور بــــرًا فــــي المراحــــل األخيــــرة للعمليــــات القتاليــــة ، 

ــ ــاعً  وكفـــ ــاة فـــ ــ ل مشـــ ــلحة ســـ ــوات المســـ ــ  القـــ ــم تمتلـــ ــا لـــ ــم ةً ءاومـــ ــن تحســـ ــا لـــ ــة فإنهـــ  وذا جاهزيـــ
ــا نقطــــــة ضــــــعف العــــــدو اإلســــــرائيلي فــــــي جميــــــع  نــــــا،ومــــــن ه ،معركــــــة ولــــــن تغــــــرس علمــــــاً  وهنــــ
 . 2021وحتى  2006معاركه التي خاضها منذ 

ــدو  ــول دون العــ ــاكل تحــ ــات ومشــ ــاك ع بــ ــن أن هنــ ــألة محــــل البحــــ  ، مــ ــى أصــــل المســ نصــــل إلــ
ــل  ــا فــــي غــــزة ، ولكــــن قبــ ــدالية علــــى المقاومــــة وقواتهــ ــدًا ذا مصــ ــت  تهديــ ــة تنــ ــاورة بريــ ــه بمنــ وليامــ

ــ ــادة أن نتحــــدث فــــي هــــذه المشــ ــا قــ ــداف التــــي يرجوهــ ــد مــــن تحديــــد األهــ اكل وتلــــ  الع بــــات ، البــ
ــث  ــى تحقيـــ ــدرتهم علـــ ــاق  قـــ ــى ننـــ ــاورة ، حتـــ ــذه المنـــ ــل هـــ ــن مثـــ ــدنيون مـــ ــ ريون والمـــ ــان العســـ الكيـــ
ــاالء القــــادة أن  ــل لــــنفهم لمــــاذا يقــــول هــ ــ ل هــــذه المنــــاورة ، أو علــــى األقــ ــداف مــــن خــ ــذه األهــ هــ

ــ ــا ، لـــ ــذ قرارهـــ ــال أخـــ ــي حـــ ــى فـــ ــة حتـــ ــاورة البريـــ ــذي المنـــ ــد الـــ ــاجع للتهديـــ ــدواء النـــ ــي الـــ ــون هـــ ن تكـــ
يواجهونــــــه هــــــم وكيــــــانهم ، لــــــذل  فــــــإن ذكــــــر أهــــــداف المنــــــاورة البريــــــة مفيــــــد فــــــي فهــــــم الموقــــــف 

 وم بساته ، واألهداف وبش ل سريع هي على النحو ايتي : 

ــو   .1 ــة هـــــ ــه العـــــــدو مـــــــن المنـــــــاورة البريـــــ ــا يرومـــــ ــبات الغـــــــ ف: إن أول مـــــ تـــــــأمين مغتصـــــ
ــ  ــبات الغــ ــأمين مغتصــ ــبات خــــار  تــ ــرا  المغتصــ ــاثرة ـ إخــ ــة والمــ ــة الفاعلــ ف ولبعــــاد نــــار المقاومــ
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المـــــدى القاتـــــل أو المـــــاثر لوســـــائ  المقاومـــــة الناريـــــة ــــــــ عنهـــــا وعـــــن ســـــ انها، لـــــذل  فمـــــن أجـــــل 
ــًا باتجــــاه القطــــاع، فتســــيطر علــــى  تــــأمين هــــذا الهــــدف البــــد مــــن أن تنــــدفع القــــوات المعاديــــة غربــ

ــه، مـــــن مرتفعـــــات  وبقـــــع جغرا يـــــة تحفـــــ  لـــــه حالـــــة التفـــــوي النـــــاري علـــــى المنـــــاطث الحاكمـــــة  يـــ
 المقاومة، وتحد من قدرة وكفاءة مناورة المقاومة النارية. 

الســـــــيطرة علـــــــى جغرا يـــــــا القطـــــــاع مـــــــن أجـــــــل منـــــــع المقاومـــــــة مـــــــن اســـــــتهداف العمـــــــث  .2
الفلســــــطيني المحتــــــل: كمــــــا أن هــــــدف الســــــيطرة علــــــى جغرا يــــــا القطــــــاع يعــــــد هــــــدفًا مهمــــــًا مــــــن 

المعاديـــــة، وغاياتهـــــا احـــــت ل المنـــــاطث الجغرا يـــــة الحاكمـــــة فـــــي طـــــول القطـــــاع  أهـــــداف المنـــــاورة
تشـــــــتب  مـــــــن خ لهـــــــا مـــــــع مجـــــــاميع  وعرضـــــــه وتحويلهـــــــا إلـــــــى قواعـــــــد نـــــــار مباشـــــــرة وقوســـــــية،

ــواري  ومضــــــادات  ــي القطــــــاع والتـــــي يقــــــع علـــــى عاتقهــــــا تشـــــغيل نــــــار الصـــ ــة العاملــــــة فـــ المقاومـــ
 الدروع وغيرها من صنوف النار.  

طـــــاع: وهـــــذا هـــــدف متصـــــور، ولن كـــــان غيـــــر مـــــرجح لكثيـــــر مـــــن األســـــباف احـــــت ل الق .3
ــي اســـــــرائيلي يقضـــــــي  ــود قـــــــرار سياســـــ ــا الذاتيـــــــة فأهمهـــــــا عـــــــدم وجـــــ ــة والموضـــــــوعية، أمـــــ الذاتيـــــ
ــل مســــــاولية ســـــ ان القطـــــاع الــــــذين  ــة الكيـــــان بتحمـــ ــوعية عــــــدم ر بـــ بـــــاحت ل القطـــــاع، والموضـــ

 مليون نسمة.  1.7يتجاوز عددهم 

ــة  ــوم بمجموعـــ ــي أن يقـــ ــه ي فـــ ــاني، فإنـــ ــدفين األول والثـــ ــث الهـــ ــل تحقيـــ ــن أجـــ ــه مـــ ــدو أنـــ ــد العـــ يعتقـــ
إجــــــراءات تفضــــــي إلــــــى ضــــــرف البنيــــــة التحتيــــــة القتاليــــــة واألصــــــول البشــــــرية والماديــــــة لفصــــــائل 

ــات  ــينت  عنــــه تقلــــيص عمليــ ــذوفات  إطــــ يالمقاومــــة فــــي غــــزة، األمــــر الــــذي ســ ــواري  والمقــ الصــ
ــذا الهـــــدف مـــــن خـــــ ل ضـــــرف  القوســـــية والمباشـــــرة باتجـــــاه ــبات الغـــــ ف، كمـــــا يتعـــــزز هـــ مغتصـــ

شــــــب ات األنفــــــاي اإلســــــتراتيجية والتعبويــــــة والتكتي يــــــة للمقاومــــــة، وكــــــذل  األنفــــــاي التــــــي تشــــــ ل 
 للمقاومة.  C2عقد ومراكز ليادة وسيطرة 

ــا أعــــ ه؛  ــ رية المشــــار لهــ ــول تعبويــــة تخــــص المهــــام العســ ــدم مــــن أصــ ــا تقــ ــه وبنــــاء علــــى مــ لكنــ
ــه مــــن أجــــل ــوات المقاومــــة مــــن أن تطلــــث صــــليات  فإنــ ــبات غــــ ف غــــزة ومنــــع قــ تــــأمين مغتصــ

ــة  ــاورة البريـــ ــار المنـــ ــوى خيـــ ــدو ســـ ــام العـــ ــيس أمـــ ــل لـــ ــطيني المحتـــ ــث الفلســـ ــى العمـــ ــواريخها علـــ صـــ
التــــي تتطلــــب االنــــدفاع بقــــوات بريــــة علــــى محــــاور قطــــاع غــــزة مــــن أقصــــى الشــــمال حيــــ  بيــــت 

الحاكمـــــة المشـــــرفة شـــــرقًا علـــــى  حـــــانون إلـــــى أقصـــــى الجنـــــوف حيـــــ  رفـــــح واحـــــت ل المرتفعـــــات 
مغتصـــــبات غـــــ ف غـــــزة وغربـــــًا علـــــى مـــــدن غـــــزة وضـــــواحيها، وحيـــــ  أن قطـــــاع غـــــزة بمجملـــــه 
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فاقـــــد لمثـــــل هـــــذه المرتفعـــــات حيـــــ  ال تعـــــدو مع ـــــم رواقمـــــه الجغرا يـــــة أن تكـــــون تبابـــــًا ترابيـــــة ، 
متـــــر عـــــن ســـــطح  86فـــــي شـــــمال خـــــان يـــــونس  وال يتجـــــاوز ارتفاعهـــــا الـــــــ  86أع هـــــا تبـــــة الـــــــ 

ــا ا ــاوز ارتفاعهــ ــزة وال يتجــ ــة غــ ــرقي لمدينــ ــمال الشــ ــي الشــ ــار فــ ــة المنطــ ــر ، وتبــ ــن  82لبحــ ــر عــ متــ
ــاوز  ــة غــــزة وال يتجــ ــين التــــي تشــــرف علــــى البحــــر غــــرف مدينــ ــي  عجلــ ــة الشــ ســــطح البحــــر ، وتبــ

ــا عــــن  ــع فــــي شــــمال  58ارتفاعهــ ــي  رضــــوان  التــــي تقــ ــة الشــ ــرًا تبــ متــــر عــــن ســــطح البحــــر وأخيــ
ر عـــــن ســـــطح البحـــــر، حيـــــ  تشـــــ ل هـــــذه التبـــــاف الث ثـــــة متـــــ 61مدينـــــة غـــــزة ويبلـــــغ ارتفاعهـــــا 

ــة ــطه غــــزة المدينــ ــع فــــي وســ ــًا جغرا يــــًا تقــ ــرة مثلثــ ــال نجاحهــــا  ،األخيــ ــل هــــذه المنــــاورة فــــي حــ ومثــ
فــــي االنـــــدفاع والوصـــــول إلـــــى الحافــــة األماميـــــة للمنـــــاطث الســـــ نية فــــي القطـــــاع والســـــيطرة علـــــى 

صـــــبات غـــــ ف غـــــزة وتم ـــــن العـــــدو فإنهـــــا ســـــتقوم ـــــــ ن ريـــــًا ـ بتـــــأمين مغت 86تبتـــــي المنطـــــار و 
مــــن الســــيطرة الناريــــة والبصــــرية علــــى محــــور مدينــــة غــــزة، حيــــ  مركــــز ثقــــل المقاومــــة السياســــي 
ــذه  ــام بهــــ ــدو وال يــــ ــي تحــــــول دون العــــ ــباف الموضــــــوعية التــــ ــل إلــــــى األســــ ــا نصــــ ــادي ، وهنــــ وال يــــ

ث ، المنــــاورة ، و حتــــى لــــو قــــام بهــــا فإنهــــا لــــن تحقــــث لــــه هــــدف التــــأمين المنشــــود للغــــ ف والعمــــ
 األمر الذي يرجع لكسباف ايتية : 

ــدى  .1 ــذا التـــــردد لـــ ــاهدنا هـــ ــد شـــ ــة العســـــ رية: فقـــ ــي يغطـــــي العمليـــ ــود قـــــرار سياســـ ــدم وجـــ عـــ
ــي، ــتوى السياســ ــه،  المســ ــين يديــ ــوعت بــ ــه موضــ ــرار تفعيلــ ــري قــ ــل بــ ــرار توغــ ــل قــ ــد تحمــ ــ  ال يريــ حيــ

ـــ القـــــرار ـــــــ بتوصـــــيات المســـــتوى العســـــ ري التـــــي تقـــــول: أن مثـــــل هـــــذه ا لمنـــــاورة إن وقـــــد وشـــــح ـــــ
تمــــت فإنهــــا ســــتكون مصــــحوبًة بخســــائر بشـــــرية وســــتكون غيــــر مضــــمونة النهايــــات، وأنهــــا لـــــن 
تــــــامن البضــــــاعة المطلوبــــــة المتمثلــــــة بتــــــأمين مغتصــــــبات الكيــــــان والمــــــدن الفلســــــطينية المحتلــــــة 
ــة  ــيطرة الناريــ ــو تمــــت الســ ــتبقى تنطلــــث حتــــى لــ ــية، التــــي ســ ــة القوســ ــواري  والمدفعيــ ــار الصــ ــن نــ مــ

ــودة الحــــــت ل  ،يــــــات القطــــــاععلــــــى بعــــــ  جغرا  ــرار العــــ ــأمين، أمــــــا قــــ ــذا فــــــي عمليــــــات التــــ هــــ
ــإن  ــيرة ، فــــ ــة قصــــ ــدة زمنيــــ ــتقرار لمــــ ــذر التوغــــــل واالســــ ــإن تعــــ ــاد ، فــــ ــه خــــــرط القتــــ القطــــــاع، فدونــــ
ــًا وغيـــــــر متحمـــــــل النتـــــــائ  ، لـــــــذل  فهـــــــو غيـــــــر مطـــــــرول  االحـــــــت ل   أعـــــــو  ( وأكثـــــــر أك فـــــ

ــين  ــه بـــ ــاداة بـــ ــتم المنـــ ــا تـــ ــدو ، ولنمـــ ــدى العـــ ــدي لـــ ــا  جـــ ــين كنقـــ ــزاودة بـــ ــأداة مـــ ــر كـــ ــين وايخـــ الحـــ
 الساسة واألحزاف .  

الخطــــــــة الدفاعيــــــــة المعــــــــدة عــــــــن القطــــــــاع مــــــــن قبــــــــل المقاومــــــــة: كمــــــــا أن مــــــــا أعدتــــــــه  .2
المقاومـــــة الفلســـــطينية بمختلـــــف فصـــــائلها فـــــي قطـــــاع غـــــزة علـــــى مـــــدار الســـــنوات الســـــابقة، ومـــــا 
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التــــــي تمــــــت طــــــواًل بنتــــــه وراكمتــــــه مــــــن بنــــــى تحتيــــــة دفاعيــــــة ولداريــــــة، وطبيعــــــة تســــــليح األرض 
كلـــــم مربـــــع مـــــن  360وعرضـــــًا، جعلـــــت مـــــن هـــــذه البقعـــــة الجغرا يـــــة الصـــــغيرة التـــــي ال تتجـــــاوز 

ــبحت أشــــبه  ــد أصــ ــه األرض  لقــ ــى وجــ ـــ علــ ــا أحســــب ـــ ـــ  يمــ ــليحًا ـــ ــة تســ ــاطث الجغرا يــ ــف المنــ أكثــ
ــًا مــــــن إثارتــــــه غيــــــر معروفــــــة العواقــــــب، ولن كانــــــت  بعــــــ  الــــــدبابير الــــــذي يتجنبــــــه المــــــارة خوفــــ

  قرصه( في أكثر من موقع وأكثر من معركة. شوهدت أثار 

ــاورة البريـــــة :  .3 ــأمين حتـــــى لـــــو تمـــــت المنـــ ــدم تحقيـــــث هـــــدف التـــ القناعـــــة الراســـــخة فـــــي عـــ
ــدف  ــه هـ ــد منـ ــن يقصـ ــم ي ـ ـــ إن لـ ــ ري ــ ــراء العسـ ــن اإلجـ ــً  عـ ــل فضـ ــث فعـ ـــ مطلـ ــل ــ وحيـــ  أن الفعـ

ــًى ،  و  ــر ذي معنـــ ــًا غيـــ ــون عبثـــ ــدو أن ي ـــ ــه ال يعـــ ــه ، فإنـــ ــام بـــ ــرر ال يـــ ــين يبـــ ــوارد معـــ ــدارًا للمـــ اهـــ
ــف  ــروه ، بمختلـــ ــدو ومن ـــ ــادة العـــ ــه قـــ ــرل بـــ ــرل ويصـــ ــا صـــ ــر مـــ ــا يحضـــ ــً  لككـــــ ف ، وهنـــ وتحمـــ
أصــــنافهم وت ويــــنهم مــــن أن الســــيطرة علــــى قطــــاع غــــزة عبــــر العمليــــة البريــــة حتــــى لــــو تطــــورت 
إلـــــى عمليـــــة احـــــت ل باه ـــــة األكـــــ ف الماديـــــة والسياســـــية ، لـــــن تجلـــــب البضـــــاعة المطلوبـــــة ، 

بات غــــــ ف غــــــزة وال عمــــــث فلســــــطين المحتلــــــة ، وبعــــــد معركــــــة ي ســــــيف ولــــــن تــــــامن مغتصــــــ
القــــــدس ي ظهــــــر تهديــــــد جديــــــد أكثــــــر جديــــــة وخطــــــورة علــــــى الكيــــــان ، متمــــــثً  بثــــــوران الــــــداخل 
الفلســــــطيني فــــــي منــــــاطث الثمانيــــــة واألربعــــــين والضــــــفة الغربيــــــة ، وليــــــام حركــــــات إزعــــــا  علــــــى 

فريــــــــغ قــــــــدرات قتاليــــــــة ذات طــــــــول حــــــــدود فلســــــــطين الشــــــــمالية والشــــــــرلية ، بحاجــــــــة لضــــــــب  وت
مصــــــدالية لمنعهــــــا مــــــن التطــــــور أو التمــــــدد ، وأنهــــــم مــــــن أجــــــل تــــــأمين الجبهــــــة الداخليــــــة وردع 
الحركـــــات الحدوديـــــة ، بحاجـــــة إلـــــى قـــــوات عســـــ رية وليســـــت شـــــرطية فقـــــ  ، وحيـــــ  أن القـــــوات 
العاملــــة علــــى الجبهــــة الســــاخنة وهــــي غــــزة فــــي حــــال تطــــوير العمليــــات ؛ بحاجــــة إلــــى كــــل دعــــم 

ــد  ــل جنــ ــري البحــــري وكــ ــوي والبــ ــاري ، الجــ ــوم النــ ــوير الهجــ ــذل  فقــــرار تطــ ــار ، لــ ــة نــ ــل فوهــ ي وكــ
ــبب الــــــنقص فــــــي  ــراء تــــــأمين بســــ ــل تهديــــــد ولــــــيس إجــــ ــول إلــــــى عامــــ ــيس مضــــــمونًا أن يتحــــ ، لــــ

 القوات المناورة ، ولذل  يحجم العدو عن أخذ مثل هذا القرار .  

لعســـــ رية الصـــــهيونية المشـــــاكل الح ي يـــــة فـــــي بنيـــــة جـــــي  العـــــدو : كمـــــا أن الماسســـــة ا .4
لـــــديها مشـــــاكل بنيويـــــة ح ي يـــــة فـــــي مســـــار بنـــــاء القـــــوات ، جـــــاء علـــــى ذكرهـــــا مفـــــوض شـــــ اوى 
الجنـــــود الســـــابث الجنـــــرال بريـــــ  ، حيـــــ  قـــــدم مطالعـــــة مهمـــــة حـــــول نقـــــاط الضـــــعف فـــــي جـــــي  
ــي المســــتويات العليــــا ، مــــرورًا بانخفــــاض الدافعيــــة  ــان ، بــــدءًا مــــن حالــــة الفســــاد والشــــللية فــ الكيــ

لـــــدى الجنـــــود ، ولـــــيس انتهـــــاًء بتهالـــــ  ســـــ ل المـــــدرعات وت كـــــل كثيـــــر مـــــن قدراتـــــه ،  والحافزيـــــة
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ــة فــــــي الجــــــي  بشــــــ ل رئيســــــي مــــــع تفضــــــيل  ــذا فضــــــً  عــــــن حــــــاالت التهــــــرف مــــــن الخدمــــ هــــ
الكثيــــرين ممــــن يقــــد مون علــــى الخدمــــة ، الخدمــــةو فــــي الوحــــدات التقنيــــة والفنيــــة التــــي تــــامن لهــــم 

ــاتهم المدنيــــــة بعــــــد انتهــــــاء خــــــدمتهم العســــــ رية ،  خبــــــرات ومعــــــارف يم ــــــن اســــــتخدامها فــــــي حيــــ
ــ ل رأس  ــذي يشــــ ــاة الــــ ــة ســــــ ل المشــــ ــة ، خاصــــ ــدات المقاتلــــ ــي الوحــــ ــة فــــ ــن الخدمــــ وعــــــزوفهم عــــ
ــة .  ــت أم بحريـــ ــة كانـــ ــة ؛ جويـــ ــاورة ناريـــ ــتثمر منـــ ــا أن تســـ ــراد لهـــ ــة يـــ ــة بريـــ ــي أي عمليـــ ــة فـــ الحربـــ

ــذا القــــــرار الــــــذي يــــــرون أن أداة  ــذ مثــــــل هــــ ــادة الكيــــــان يحجمــــــون عــــــن أخــــ ــذه لــــــذل  فــــــإن قــــ تنفيــــ
الرئيســـــــية خـــــــائرة العزيمـــــــة غيـــــــر مثبتـــــــة الكفـــــــاءة منخفضـــــــة الجاهزيـــــــة ـــــــــ الجاهزيـــــــة ا قـــــــدرة   

 ر بة. 

ــر ومتطلبـــــات النجـــــال  .5 ــن عناصـــ ــة : مـــ ــذه العمليـــ ــل هـــ ــأة فـــــي مثـــ ــر المفاجـــ ــدان عنصـــ فقـــ
ــام  ــا ، حيــــ  يمتلــــ  زمــ ــادن فيهــ ــأة للطــــرف البــ ــوفر عنصــــر المفاجــ ــة عســــ رية ؛ تــ ــة عمليــ فــــي أيــ

ــث  ــادرة إن هـــــو حقـــ ــن المبـــ ــًا مـــ ــزة انط قـــ ــاه غـــ ــدو باتجـــ ــا العـــ ــوم بهـــ ــة يقـــ ــاورة بريـــ ــأة ، ومنـــ المفاجـــ
ــبيل  ــة ، ألســـــباف كثيـــــرة منهـــــا علـــــى ســـ محيطهـــــا الجغرافـــــي ؛ ال يم ـــــن أن تكـــــون عمليـــــة مفاجئـــ
ــ ف ســــــوف  ــاطث الغــــ ــد فــــــي منــــ ــتعبأ وُتحشــــ ــي ســــ ــة القــــــوات التــــ ــر : أن حركــــ ــال ال الحصــــ المثــــ

ــورها  إلـــــــــى ن ــا وصــــــ ــوفة ، وستصـــــــــل أخبارهــــــ ــاهرة م شــــــ ــون ظــــــ ــطاء وســــــــائل التواصـــــــــل تكــــــ شــــــ
ــاعي ــب ،  االجتمـــ ــذا الكوكـــ ــي هـــ ــان فـــ ــل م ـــ ــى كـــ ــل إلـــ ــي رونها ( لتصـــ ــيطيرونها و   يشـــ ــذين ســـ الـــ

ــف مســــــمياتها  ــي غــــــزة بمختلـــ ــائل المقاومــــــة فـــ ــا أن فصـــ ــا بالــــــ  إن علمنـــ ــن غــــــزة ، فمـــ ــً  عـــ فضـــ
ــذه  ــي هـــ ــري فـــ ــدور ويجـــ ــا يـــ ــد مـــ ــا رصـــ ــ رية مهمتهـــ ــة وعســـ ــل مدنيـــ ــر عمـــ ــ  دوائـــ ــا تملـــ وانتماءاتهـــ

وســــــــــائ  ، فضــــــــــً  عــــــــــن الوســــــــــائل الفنيــــــــــة للمرالبــــــــــة وجمــــــــــع المعلومــــــــــات الوســــــــــائل وتلــــــــــ  ال
االســــــتخبارية التــــــي تعمــــــل علــــــى مــــــدار الســــــاعة ، فكيــــــف سيتســــــنى للعــــــدو أن يحقــــــث المفاجــــــأة 
ــائل المقاومـــــة فـــــي  ــد شـــــاهدنا فصـــ ــاع الميدانيـــــة ؟ لقـــ ــة فـــــي مثـــــل هـــــذه األوضـــ فـــــي العمليـــــة البريـــ

ديـــــــة وتحقـــــــث فيهـــــــا إصـــــــابات معركـــــــة ي ســـــــيف القـــــــدس ي تقصـــــــف أمـــــــاكن حشـــــــد القـــــــوات المعا
ــراكم؛ ــا مــــــن أن تتطــــــور أو تتــــ ــدالية علــــــى  منعتهــــ ــ ل تهديــــــدًا ذا مصــــ ــًا، بحيــــــ  تشــــ كمــــــًا ونوعــــ

المقاومـــــة، فـــــإن كانـــــت المقاومـــــة متنبهـــــة حاضـــــرة الـــــذهن مجتمعـــــة الحـــــواس علـــــى العـــــدو أثنـــــاء 
ــل  ــه؟ ألــــن تحيــ ــوير مناورتــ ــدم وتطــ ــة والتقــ ــد الحركــ ــه عنــ ــدي لــ ــا للتصــ ــا بجاهزيتهــ ــا بالنــ ــد، فمــ الحشــ

 المقاومة األرض نارًا تحت أقدام الغزاة وتقتل منهم قبل أن يقتلوا منها؟ 
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كــــان هــــذا بعــــ  مــــا ســــمح بــــه الموقــــف مـــــن حــــدي  حــــول العمليــــة البريــــة، قــــدمنا لــــه بـــــبع  
األمــــــور التأصــــــيلية فــــــي العمليــــــة العســــــ رية، ليســــــهل الفهــــــم وتنجلــــــي الفكــــــرة، إال أنــــــه ال يبقــــــى 

 ي.  هللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون  على حاله إال سبحانه جل ج له ي

 

 مصدر سياسي صهيوني رفيع: "فرص صفقة األسرى مع حماس زادت " 

 حرونوتأواي نت/ يديعوت 

قـــــال مصـــــدر دبلوماســـــي ر يـــــع الليلـــــة  الث ثـــــاء( إن فـــــر  التوصـــــل إلـــــى صـــــفقة تبـــــادل أســـــرى 
ــول إن إســـــرائيل تنت ـــــر اين  ــل مـــــع حمـــــاس قـــــد زادت، ويقـــ ــن وســـــطاء مصـــــريين لمثـــ ــا مـــ عرضـــ

والتـــــي ستشـــــمل إطـــــ ي ســـــرال ســـــجناء فلســـــطينيين مســـــجونين فـــــي يإســـــرائيلي.  -هـــــذه الصـــــفقة 
 وهدار غولدين وأبرا منغستو وهشام السيد. رون شاؤول  مقابل الجنديين

وبحســـــب المصـــــدر الكبيـــــر، فـــــإن المصـــــريين مهتمـــــون بالموضـــــوع؛ حيـــــ  ان التـــــدخل المصـــــري 
ــو فــــي تحقيــــث وقــــف إطــــ ي  ــادة جــ ــة ب يــ ــيدا فــــي ن ــــر اإلدارة األمري يــ ــاهرة رصــ ــل للقــ ــار جعــ النــ

بايـــــدن، الـــــذي يعتبرهـــــا عـــــام  أساســـــيا فـــــي الحفـــــا  علـــــى االســـــتقرار فـــــي المنطقـــــة. لـــــذل  يعـــــد 
 هذا إنجاًزا كبيًرا للرئيس المصري عبد الفتال السيسي، الذي حسن م انته الدولية.

ــالي، فـــــــ إن المصـــــــريين مصـــــــممون علـــــــى وأشـــــــار المصـــــــدر إلـــــــى أنـــــــه فـــــــي ظـــــــل الوضـــــــع الحـــــ
ا علـــــــى الطاولــــــة فــــــي األيـــــــام  التوصــــــل إلــــــى صـــــــفقة، وهنــــــاك توقــــــع بـــــــأنهم ســــــيطرحون عرضــــــً

 المقبلة. 

تصــــر حمــــاس علــــى فصــــل قضــــية األســــرى والمفقــــودين عــــن قضــــية إعــــادة اعمــــار قطــــاع غــــزة،  
  .ومناقشة القضيتين في قنوات مختلفة

ــيناق  وزيــــــر الجــــــي  بنــــــي غــــــانتس هــــــذه القضـــــايا مــــــع ن ر  ائــــــه األمــــــري يين خــــــ ل زيارتــــــه وســـ
ــذه  ــًدا، ومـــــن المتوقـــــع أن يوضـــــح مـــــرة أخـــــرى إصـــــرار يإســـــرائيلي علـــــى هـــ الســـــريعة لواشـــــنطن غـــ

 المسألة.

ــى القــــــاهرة قريبــــــًا لمناقشــــــة األمــــــر ــن المقــــــرر أن يتوجــــــه وفــــــد أمنــــــي إســــــرائيلي إلــــ وأشــــــار  ،ومــــ
 يحيــــــى غــــــزة فــــــي حمــــــاس فــــــي ال يــــــادي أمــــــس يــــــوم ذكــــــره الــــــذي الــــــرقم إلــــــىالمصــــــدر األمنــــــي 
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ــنوار ــأن الســــ ــفقة بشــــ ــة األســــــرى  صــــ ــتطالب  - 1111، المحتملــــ ــى أن حمــــــاس ســــ ــارة إلــــ ــي إشــــ فــــ
ــودين. وقـــــــال المصـــــــدر  1111بـــــــاإلفرا  عـــــــن  ــرال األســـــــرى والمفقـــــ ــيرًا مقابـــــــل إطـــــــ ي ســـــ أســـــ

 يالمش لة ليست في الكمية بل النوعيةي.

 

الكبير لتغيير معالم الشيخ جراح   االحتياليتحت غطاء خطة تطوير بلدية: المخطط 
 وطرد سكانه بعد االحتجاجات االخيرة

 حرونوتأيديعوت 

ــامود،   ــة بــــاف العــ ــي  جــــرال ومنطقــ ــالم حــــي الشــ ــخم لتغييــــر معــ يجــــري العمــــل علــــى مشــــروع ضــ
مليــــــون شــــــي ل، بهــــــدف تحويلــــــه مــــــن مركــــــز صــــــراع إلــــــى مركــــــز ترفيهــــــي وتجــــــاري  70بتكلفــــــة 

 حرونوت.أكما قالت يديعوت  -ناب  بالحياة 

، االحتجـــــــا الصـــــــحيفة اضـــــــافت: بعـــــــد أن أصـــــــبحت بـــــــارة االشـــــــتباكات والم ـــــــاهرات وأعمـــــــال 
ــامود وحـــــي الشـــــي  جـــــرال. عـــــن  تأمـــــل بلديـــــة القـــــدس اين فـــــي تغييـــــر صـــــورة منطقـــــة بـــــاف العـــ

 طريث:

مليــــــــون شــــــــي ل. فــــــــي المخطــــــــ  الــــــــذي تعــــــــده  70تجديــــــــد معمــــــــاري وتجديــــــــد شــــــــامل بتكلفــــــــة  
حة ونابضـــــة بالحيـــــاة، ســـــاحة مجـــــددة ومعروضـــــات ضـــــوئية البلديـــــة:ي بنـــــاء جـــــادة حضـــــرية فســـــي

 سيتم وضعها على باف العامود.

ــال الشـــــرقيي  ــة يمركـــــز األعمـــ ــة العامـــ ــد المنطقـــ ــامود  -وستشـــــمل الخطـــــة تجديـــ ــة بـــــاف العـــ منطقـــ
وشـــــارع الســـــلطان ســـــليمان إلـــــى الطـــــرف الجنـــــوبي مـــــن حـــــي الشـــــي  جـــــرال، مـــــع الحفـــــا  علـــــى 

 ال يم التاريخية للفضاء.

ــة ا ــىفــــي المرحلــ ــارع صــــ ل  :ألولــ ــي شــ ــع فــ ــاء الواقــ ــع شــــركة الكهربــ ــدي  مجمــ ــرميم وتحــ ــيتم تــ ســ
ــدس، ــي القـــ ــاء فـــ ــركة الكهربـــ ــى شـــ ــن مبنـــ ــالقرف مـــ ــدين، بـــ ــاء  الـــ ــيتم إنشـــ ــى ذلـــــ ، ســـ ــافة إلـــ باإلضـــ

حديقــــــة وغــــــرس األشــــــجار وتحــــــدي  البنيــــــة التحتيــــــة وتجديــــــد واجهــــــات المبــــــاني وتركيــــــب أثــــــاث 
 يتضمن الخزف األرمني المحلي.للشوارع. سيشمل الموقع أيًضا عنصًرا 
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فــــــي المرحلــــــة الثانيــــــة ســــــيتم تطــــــوير محــــــور شــــــارع الســــــلطان ســــــليمان واألنبيــــــاء المطــــــل علــــــى 
ــفان عريضـــــان مـــــن األشـــــجار فـــــي الموقـــــع، والـــــذي  األســـــوار. ســـــيتم بنـــــاء شـــــارع م لـــــل بـــــه صـــ
ــام  ــيتم تركيـــــب ن ـــ ــى ذلـــــ ، ســـ ــافة إلـــ ــة. باإلضـــ ــة القديمـــ ــأبواف المدينـــ ــال بـــ ــز األعمـــ ــيرب  مركـــ ســـ

 ،يــــــدير البرنــــــام  شــــــركة عــــــادن، ة مخصــــــص إلضــــــاءة أســــــوار المدينــــــة وبــــــاف العــــــامود إضــــــاء
  .الشركة االقتصادية البلدية

ــع  ــات مــــ ــى تعزيــــــز الع قــــ ــروع يهــــــدف إلــــ ــون، إن المشــــ ــيه ليــــ ــدس موشــــ ــة القــــ ــيس بلديــــ ــال رئــــ وقــــ
 س ان شرقي المدينة.

ــال إن ي ــروع وقـــ ــوير مشـــ ــرقي ي تطـــ ــي الشـــ ــز األعمـــــال الرئيســـ ــرى لس ي مركـــ ــزة أخـــ ــو ركيـــ ــة هـــ ياســـ
البلديـــــة لتطـــــوير البنيـــــة التحتيـــــة وحيـــــاة التجـــــارة والتوظيـــــف فـــــي المنطقـــــةي بهـــــدف تحســـــين حيـــــاة 

 .الس ان الذين يعيشون فيهاي

 بعيدًا جدًا في التيه 

 محمد حماده ��✍

ــدد  ــتحوذ علـــــى المشـــــرف األكبـــــر وســـــ  تعـــ ــان أن يســـ ــاول كـــــل طـــــرف فـــــي داخـــــل الكيـــ ــًا يحـــ عبثـــ
ــة  ــل مجموعــ ــار لكــ ــد صــ ــارف وقــ ــع المشــ ــا تلبــــ  أن تجتمــ ــربها، مــ ــان مشــ ــل الكيــ ــغيرة فــــي داخــ صــ

 حوله حتى يتفجر الى مشارف أصغر وأكثر.

ــا مـــن ح ومـــة أو  ــذه األيـــام لـــيس ع جـــه فـــي التوصـــل الـــى شـــ ل مـ ــت ل فـــي هـ ــا يعانيـــه االحـ مـ
ــدة، ألن المــــــــرض الح يقــــــــي ا ــات جديــــــ ــراء انتخابــــــ ــي اجــــــ ــه فــــــ ــيس ع جــــــ ــومي ولــــــ ــت ف ح ــــــ ئــــــ

صــــل الرابطـــــة بــــين م ونــــات المجتمـــــع فأضــــعف بــــل قضـــــى ل حــــت ل جــــاء فـــــي الحلقــــات والفوا
 على المادة ال صقة للم ونات فلم تعد ُتجدي معهم كل محاوالت الترليع.

لـــــذل  نـــــراهم ينجحـــــون فـــــي تشـــــ يل ح ومـــــة ثـــــم ســـــرعان مـــــا تنتهـــــي صـــــ حية المـــــادة ال صـــــقة 
 فتتفك  الح ومة وبالتالي ُتنت  حالة جديدة من تفك ات وتصد عات.

ــة مـــــا ُيســـــمى ي تغييـــــري  المتـــــابع لمـــــا يحـــــدث اليـــــوم داخـــــل الكيـــــان مـــــن محـــــاوالت تشـــــ يل ح ومـــ
ــان فــــي كــــل مســــتوياته مــــن  الــــى أعلــــى  أســــفليــــرى بوضــــول حالــــة التشــــتت والتشــــرذم داخــــل الكيــ

ــا لـــــيس  ــع فـــــي داخلهـــ ــة تجمـــ ــتكون اول ح ومـــ ــة التـــــي إن رأت النـــــور فســـ ــذه الح ومـــ وبـــــالع س هـــ
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واحــــــد فــــــيهم ايــــــدلوجيا ال تقــــــل عــــــن ســــــعيه إلبــــــادة حــــــاالت مناقضــــــة بــــــل م ونــــــات يحمــــــل كــــــل 
 ر.ايخ

ــها  ــى رأســــ ــ مية وعلــــ ــة االســــ ــى الحركــــ ــين الــــ ــه بينــــــت وألكــــ ــى رأســــ ــين المتطــــــرف وعلــــ ــن اليمــــ فمــــ
ــين ــن اليمــ ــًا عــ ــه تطرفــ ــل مواقفــ ــذي ال تقــ ــد والــ ــطية لبيــ ــد عي الوســ ــى المــ ــاس إلــ ــور عبــ ــن ، منصــ لكــ

 أمر عادي وطبيعي. ةربما موقف اليمين من الحركة االس مي

المتـــــــابع لواقـــــــع المجتمـــــــع الصـــــــهيوني يقــــــــرأ بوضـــــــول أن التيـــــــه السياســـــــي الـــــــذي دخلــــــــه  لكـــــــن
االحــــت ل لــــيس منــــه مخــــر  وانهــــم مــــن تشــــرذم الــــى أكبــــر ومــــن تخاصــــم الــــى أشــــد، ومــــا هتــــاف 
ــة تغييــــر فــــي وجــــه  ــ ل ح ومــ ــين للتعبيــــر عــــن رفضــــهم لتشــ ــاركات فــــي مســــيرة اليمــ ــدى المشــ إحــ

 ل صغير لحجم هذا التشرذمصهيونية يسارية في م اهرة مقابلة إال دلي

يــــــا خونــــــة اذهبــــــوا الــــــى غــــــزة  لليمــــــين فــــــي اليســــــاريين: ي ةحيــــــ  صــــــرخت الصــــــهيونية المنتميــــــ
ي فــــــي حــــــين ردت عليهــــــا اليســــــارية: ييــــــا  ســــــوف ُنعــــــدم م فــــــي أكبــــــر ميــــــدان يــــــا أبنــــــاء عرفــــــات 

 نازيوني.

ــرد  ــيس مجــــــ ــاف لــــــ ــذا الهتــــــ ــاالت هــــــ ــة  انفعــــــ ــداخلي والكرا يــــــ ــحن الــــــ ــة الشــــــ ــا يع ــــــــس ح يقــــــ وانمــــــ
ــ ــداخلي ولســــــت واالســــ ــال الــــ د االقتتــــ ــ  ــة لتولــــ ــفة قويــــ ــالف، فــــــي وصــــ ــرة قتــــــل المخــــ تعداد لتقبــــــل فكــــ

ة اقتتـــــال أهلـــــي علـــــى ، مبالغـــــًا إن قلـــــت الـــــدموي  وقـــــد حـــــذ ر أمنيـــــون صـــــهاينة ســـــابقون مـــــن مغبـــــ 
 حد وصفهم.

ــد  ــاهو بعـــ ــع رحيـــــل نتنيـــ ــد مـــ ــان االحـــــت ل علـــــى موعـــ ــا إذا كـــ ــح مـــ ــم  15الليلـــــة سيتضـــ ــنة ح ـــ ســـ
كبيـــــــــرة أم أن المفاوضـــــــــات ســـــــــتتفجر فـــــــــي اللح ـــــــــة األخيـــــــــرة والمجيـــــــــ  بح ومـــــــــة تناقضـــــــــات 

ــًا فـــــــي ظـــــــل وجـــــــود حفـــــــر دؤوف مـــــــن قبـــــــل نتنيـــــــاهو واتباعـــــــه لمنـــــــع ليـــــــام ح ومـــــــة  وخصوصـــــ
لكــــن ب ــــل االحــــوال أيــــًا كــــان مــــا سيحصــــل فإنــــه لــــن يقــــود إال الــــى مزيــــد مــــن التصــــد ع ، التغييــــر

 والخ ف.

المتصـــــاعد بتســـــارع كبيـــــر هـــــو لصـــــالحه ومـــــا إن هـــــذا الزمـــــان هـــــو زمـــــن الفلســـــطيني والمنحنـــــى 
نتــــــــائ  معركــــــــة ســــــــيف القــــــــدس إال إزاحــــــــة للســــــــتار عــــــــن أول مشــــــــاهد الصــــــــعود نحــــــــو القمــــــــة 

 الفلسطينية ولسدااًل للستار عن ح بة االحت ل البغيضة وما ذل  على هللا بعزيز.
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 عملية "حارس األسوار": الزاوية القانونية 

 inssمن القومي بنينا شارفيت باروخ/ معهد دراسات األ 

  inssمالحظة: هذا التقرير يمثل فقط الجهة الناشرة وهي معهد  

ــدة  ــا زالــــت بعيــ ــة مــ ــإن الجبهــــة القانونيــ ــاس، فــ ــة العســــ رية بــــين إســــرائيل وحمــ ــاء المعركــ رغــــم انتهــ
ــن نهايتهــــا ــرائيلي  ،عــ ــي  اإلســ ــع أفعــــال الجــ ــد تخضــ ــرف، وقــ ــرائم حــ ــاف جــ ــة بارتكــ ــرائيل متهمــ إســ

ــوال  ــتند فــــي أحســــن األحــ ــات تســ ــذه االتهامــ ــن هــ ــة، لكــ ــدل الدوليــ ــة العــ ــائي فــــي مح مــ لتحقيــــث جنــ
 على تشويهه المتعمد. -إلى سوء فهم للقانون، وفي أسوأ األحوال 

ــل ــواري، تنتقــــ ــارس األســــ ــة يحــــ ــن عمليــــ ــ ري مــــ ــزء العســــ ــة الجــــ ــع نهايــــ ــدان  مــــ ــة إلــــــى الميــــ المعركــــ
ــس  ــل مجلـــ ــن قبـــ ــث مـــ ــة تحقيـــ ــ يل لجنـــ ــرعية. تشـــ ــل الشـــ ــن أجـــ ــة مـــ ــى المعركـــ ــل إلـــ ــانوني وتنتقـــ القـــ

مــــــايو، وكــــــ م المدعيــــــة  27حقــــــوي اإلنســــــان التــــــابع لكمــــــم المتحــــــدة فــــــي قــــــراره الصــــــادر فــــــي 
ــرف  ــرائم الحـــ ــي جـــ ــث فـــ ــد تحقـــ ــة قـــ ــأن المح مـــ ــاي بـــ ــي الهـــ ــة فـــ ــة الدوليـــ ــة الجنائيـــ ــة للمح مـــ العامـــ

ــةالمحتملــــــة ا ــاني فــــــي العمليــــــة األخيــــــرة، هــــــي مركبــــــات فــــــي هــــــذه الحملــــ  ،لتــــــي يارتكبهــــــا الطرفــــ
إســــرائيل انته ــــت القــــانون  ويقــــال إن الــــدمار الشــــديد فــــي غــــزة هــــو فــــي حــــد ذاتــــه دليــــل علــــى أن

ســــــوء فهــــــم  وارتكبــــــت جــــــرائم حــــــرف، لكــــــن هــــــذه المــــــزاعم تســــــتند، فــــــي أحســــــن األحــــــوال، إلــــــى ي
 ي. ا المتعمد للقانون، وفي أسوأ األحوال، على تشويهه

ا بــــين إســــرائيل وحمــــاس، التــــي تســــيطر علــــى  11انتهــــت الحملــــة العســــ رية التــــي اســــتمرت  ــً يومــ
غـــــزة، لكـــــن الجبهـــــة القانونيـــــة والمعركـــــة مـــــن أجـــــل الشـــــرعية  يمـــــا يتعلـــــث بالعمليـــــة األخيـــــرة لـــــم 

 تنته بعد.

ــرائيلي  ــال بـــــإط ي صـــــواري  علـــــى القـــــدس وردت يإســـ ــادرت إلـــــى القتـــ ال شـــــ  فـــــي أن حمـــــاس بـــ
ى ذلـــــ ، وبمجـــــرد ظهـــــور صـــــور الضـــــحايا المـــــدنيين والـــــدمار الشـــــديد فـــــي قطـــــاع غـــــزة فـــــي علـــــ

وســـــائل اإلعـــــ م الدوليـــــة، اشـــــتدت االتهامـــــات إلســـــرائيل باســـــتخدام القـــــوة المفرطـــــة، وتـــــم اتهـــــامي 
 إسرائيلي على أنها استخدمت القوة ضد الفلسطينيين الضعفاء والعزل.

زعم أن إســـــــرائيل ارتكبـــــــت االتهامـــــــات الموجهـــــــة يإلســـــــرائيلي تســـــــتخدم مصـــــــطل حات قانونيـــــــة. يـــــــُ
جـــرائم حـــرف، حيـــ  يشـــ ل الضـــرر الشـــديد الـــذي لحـــث بالبنيـــة التحتيـــة المدنيـــة فـــي غـــزة دلــــيً  

فـــــإن مثـــــل هـــــذا التحليـــــل يســـــتند  علـــــى أن إســـــرائيل تصـــــرفت بشـــــ ل غيـــــر قـــــانوني. ومـــــع ذلـــــ  ي
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ــ ــوأ إلـــــى ســـــوء فهـــــم لقـــــوانين الحـــــرف، فـــــي أحســـــن األحـــــوال، أو إلـــــى تشـــــويهها المتعمـــ د، فـــــي أســـ
 األحوالي.

لـــــيس هنـــــاك شـــــ  فـــــي أن إطـــــ ي الصـــــواري  العشـــــوائي علـــــى الســـــ ان المـــــدنيين فـــــي يإســـــرائيلي 
هـــــــو جريمـــــــة حـــــــرف واضـــــــحة مـــــــن قبـــــــل حمـــــــاس، لكـــــــن هـــــــذا ال يقلـــــــل مـــــــن التـــــــزام يإســـــــرائيلي 
ــد مبــــدأ المعاملــــة بالمثــــل فــــي قــــانون النزاعــــات  ــة الملزمــــة، حيــــ  ال يوجــ باالمتثــــال للقواعــــد الدوليــ

ــلحة المســـــــلح ــانون النزاعـــــــات المســـــ ــاني دولـــــــي(. يتضـــــــمن قـــــ ا كقـــــــانون إنســـــ ــً ة  المعـــــــروف أيضـــــ
ــب اتخــــــاذ تــــــدابير  ــب. باإلضــــــافة إلــــــى ذلــــــ ، يجــــ ــين: التمييــــــز والتناســــ ــدأين أساســــــيين مهمــــ مبــــ

 احترازية لتقليل الضرر ال حث بالمدنيين. هل انته ت إسرائيل هذه المبادن؟

ــتهدف الهجمــــــات  ــدأ التمييــــــز، يجــــــب أن تســــ ا لمبــــ ــً ــاتلي وفقــــ العســــــ رية األهــــــداف العســــــ رية ومقــــ
ــالي  ــال(، وبالتـــ ــي القتـــ ــر فـــ ــ ل مباشـــ ــاركون بشـــ ــذين يشـــ ــدنيين الـــ ــ  المـــ ــي ذلـــ ــا فـــ ــ   بمـــ ــدو فقـــ العـــ
ُيمنــــــع إصــــــابة المــــــدنيين غيــــــر المتــــــورطين أو األهــــــداف المدنيــــــة عمــــــدًا. يقــــــر قــــــانون النزاعــــــات 

وعة لـــــكذى إذا المســـــلحة بـــــأن األعيـــــان المدنيـــــة تفقـــــد حصـــــانتها وتصـــــبح أهـــــداًفا عســـــ رية مشـــــر 
ــة فـــــــي  ــاهمة فعالـــــ ــتخدامهاي تقـــــــدم مســـــ ــها أو اســـــ ــا أو موقعهـــــــا أو غرضـــــ ــم طبيعتهـــــ كانـــــــت يبح ـــــ
ــة  ــدميرها يمــــنح ميــــزة عســــ رية واضــــحة. تقــــع مع ــــم البنــــى التحتيــ العمــــل العســــ ري، ولذا كــــان تــ
ــاكن  ــا فــــــــي ذلــــــــ  المســــــ ــاني المدنيــــــــة، بمــــــ العســــــــ رية لحمــــــــاس والجهــــــــاد اإلســــــــ مي فــــــــي المبــــــ

ــاجد.  ــدارس والمســــــ ــلحة، والمــــــ ــتودعات األســــــ ــيطرة، ومســــــ ــع ال يــــــــادة والســــــ ــذه المواقــــــ ــمل هــــــ وتشــــــ
ا للجـــــــي   ،ومواقـــــــع إطـــــــ ي النـــــــار، ومخـــــــاب  النشـــــــطاء العســـــــ ريين علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال وفقـــــــً

ــة  ــيتد بـــــرس ووكالـــ ــان بمثابـــــة ســـــ ن ألسوشـــ ــزة، والـــــذي كـــ اإلســـــرائيلي، فـــــي بـــــر  الجـــــ ء فـــــي غـــ
ية مصــــــممة لتعطيــــــل أنبــــــاء الجزيــــــرة، بجانــــــب شــــــقث مدنيــــــة، وضــــــعت حمــــــاس معــــــدات عســــــ ر 

 عمليات الجي  اإلسرائيلي.

ا االلتــــزام بمبــــدأ التناســــب، الــــذي يح ــــر الهجــــوم  ــً ا، يجــــب أيضــ ــً مــــن أجــــل اعتبــــار الهجــــوم قانونيــ
الـــــذي مـــــن المحتمـــــل أن يتســـــبب فـــــي أضـــــرار عرضـــــية للمـــــدنيين واألعيـــــان المدنيـــــة، وهـــــو أمـــــر 

ــة م ــ رية المباشـــــــرة والملموســـــــة المتوقعـــــ ــرط مقارنـــــــة بـــــــالميزة العســـــ ال يشـــــــترط القـــــــانون  ،نـــــــهمفـــــ
مــــن أجــــل الوفــــاء بمبــــدأ التناســــب، يجــــب تقيــــيم الميــــزة  ،تجنــــب اإلضــــرار بالمــــدنيين بشــــ ل كامــــل

العســــــ رية المتوقعـــــــة للهجــــــوم، ويجـــــــب موازنــــــة الضـــــــرر المتوقــــــع للمـــــــدنيين واألعيــــــان المدنيـــــــة 
ــده ــا ســــيتم  ،ضــ ــد مــ ــة لتحديــ ــد صــــيغة دليقــ ــروف، وال توجــ ــار يعتمــــد علــــى ال ــ ــذا اختبــ ــالطبع هــ بــ
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ــًباا  ــاره متناســ ــد  ،عتبــ ــن قبــــل يقائــ ــغيله مــ ــه يجــــب تشــ ــار بأنــ ــلحة المعيــ ــات المســ ــانون النزاعــ ــدد قــ يحــ
ا أنـــــه يجـــــب فحـــــص التناســـــب علـــــى أســـــاس المعلومـــــات  ،عســـــ ري معقـــــولي وهـــــم يـــــدركون أيضـــــً

المتاحـــــــة للقائـــــــد وقـــــــت اتخـــــــاذ القـــــــرار ومـــــــع مراعـــــــاة حالـــــــة عـــــــدم اليقـــــــين الســـــــائدة فـــــــي أوقـــــــات 
 جة الفعلية.المعركة، وليس على أساس النتي

باإلضـــــافة إلــــــى ذلــــــ ، هنــــــاك واجــــــب التخـــــاذ االحتياطــــــات لتقليــــــل الضــــــرر ال حــــــث بالمــــــدنيين 
واألعيـــــان المدنيـــــة، وهـــــو أمـــــر عملـــــي فـــــي ظـــــروف القضـــــية. أحـــــد هـــــذه التـــــدابير الرئيســـــية هـــــو 

ــل الهجــــــوم ــاء تحــــــذير مســــــبث قبــــ ــات المســــــلحة تحــــــذيًرا مســــــبًقا  ،إعطــــ ال يتطلــــــب قــــــانون النزاعــــ
المفاجــــــأة ضــــــرورًيا لنجــــــال الهجــــــوم، علــــــى ســــــبيل المثــــــال عنــــــدما ي ــــــون عنــــــدما ي ــــــون عامــــــل 

ا، مثـــــل رجـــــل عســـــ ري كبيـــــر. أفـــــادت األنبـــــاء خـــــ ل العمليـــــة أن  ا معينـــــً هـــــدف الهجـــــوم شخصـــــً
ــع  ــبيل المثــــال جميــ ــات، علــــى ســ ــذيرات م ثفــــة قبــــل مع ــــم الهجمــ ــرائيلي أصــــدر تحــ الجــــي  اإلســ

ــد تلقـــــت ت ــدفًا للهجـــــوم قـــ ــاهقة التـــــي كانـــــت هـــ ــاني الشـــ ــاالمبـــ ــم إخ ؤهـــ ــابث وتـــ ــي الســـ ــذيرات فـــ  ،حـــ
لــــذل  وكمــــا الحــــ  خبــــراء القــــانون الــــدولي، يبــــدو أن هــــذا التحــــذير انحــــرف عمــــا تتطلبــــه قــــوانين 

 النزاع المسلح، ألنه أضر بالميزة العس رية التي أراد يالجي  اإلسرائيليي تح يقها.

ــرفي ــل مــــــن الطــــ ــررة أن معاملــــــة الضــــــحايا التــــــي عــــــانى منهــــــا كــــ ــن المــــــزاعم المتكــــ ن تشــــــير ومــــ
ــًرا  ــان غيــــــر متناســــــب، ن ــــ ــرائيلي كــــ ــل الجانــــــب اإلســــ ــن قبــــ ــوة مــــ ــتخدام القــــ ــى أن اســــ ا إلــــ ــً ظاهريــــ

ولكــــــن بموجــــــب قــــــانون النــــــزاع  ،لوجــــــود عــــــدد أكبــــــر مــــــن الضــــــحايا فــــــي غــــــزة مقارنــــــة بإســــــرائيل
ــل  ــن كـــ ــدمار مـــ ــتوى الـــ ــحايا أو مســـ ــدد الضـــ ــة عـــ ــب بمقارنـــ ــدأ التناســـ ــث مبـــ ــتم تطبيـــ ــلح، ال يـــ المســـ

ــب  ــرر العرضــــــي يشـــــير المعيــــــار القـــــا ،جانـــ ــرطي ولــــــيس الضـــ ــى الضــــــرر العرضـــــي يالمفـــ نوني إلـــ
ــان  ،يالشــــاملي ــات عســــ رية نفــــذتها الجيــــو  الغربيــــة، حيــــ  كــ ــاك العديــــد مــــن الســــوابث لعمليــ هنــ

 مع م الضرر في جانب واحد فق  من الصراع.

ــدرتها  ــي قــ ــدودة فــ ــة أن حمــــاس محــ ا لح يقــ ــً ــًدا، والتــــي وفقــ ــر تعقيــ ــة أكثــ ــاء حجــ ــذا االدعــ يع ــــس هــ
ــ ــرائيل مــــ ــزة العســــــ رية إلســــ ــإن الميــــ ــرائيليين، فــــ ــدنيين اإلســــ ــاة المــــ ــد حيــــ ــوم علــــــى تهديــــ ن أي هجــــ

ا، وبالتــــــالي ال تبــــــرر مســــــتويات أعلــــــى مــــــن إصــــــابة مــــــدنيين فــــــي  علــــــى حمــــــاس محــــــدودة أيضــــــً
غـــــزة. هـــــذا المنطـــــث إشـــــ الية. وهـــــذا يعنـــــي أن االضـــــطراف الكامـــــل للحيـــــاة فـــــي منـــــاطث معينـــــة 
ــً  عـــــــن العواقـــــــب  ــب د، فضـــــ ــن الـــــ ــزاء أخـــــــرى مـــــ ــر فـــــــي أجـــــ ــرائيل، واضـــــــطرابها الكبيـــــ مـــــــن إســـــ

ــار  ــديدة وايثــــ ــادية الشــــ ــ ل االقتصــــ ــتمرة، ال تشــــ ــواري  المســــ ــران الصــــ ــت نيــــ ــي  تحــــ ــية للعــــ النفســــ
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ــذه الحجــــة يعنــــي  ــول مثــــل هــ ــرة فــــي األروال. قبــ ــد خســــائر كبيــ ــة إذا لــــم يوجــ ــزة عســــ رية كا يــ ميــ
ا أن اســـــتثمار الدولـــــة فـــــي القــــدرات الدفاعيـــــة  مثـــــل اســـــتثماري إســــرائيلي فـــــي ن ـــــام ال بـــــة  -أيضــــً

ا مـــــــن عـــــــدد قليـــــــل مـــــــن الضـــــــحايا الحديديـــــــة ووســـــــائل الـــــــدفاع األخـــــــرى، التـــــــي عانـــــــت وحـــــــده
ــدفاع عـــــن نفســـــها مـــــن خـــــ ل عمـــــل هجـــــومي.  -المـــــدنيين  ــة مـــــن حـــــث الـــ ــان الدولـــ يعنـــــي حرمـــ

كمــــا يعنــــي أن الدولــــة مقيــــدة فــــي قــــدرتها علــــى اســــتخدام القــــوة لوقــــف انتهــــاك ســــيادتها وســــ متها 
ا  ــً ــذا لــــــيس تفســــــيًرا منط يــــ ــا ي فــــــي مــــــن القتلــــــى مــــــن جانبهــــــا. هــــ اإلقليميــــــة، طالمــــــا ال يوجــــــد مــــ

 قوانين النزاع المسلح، كما أنه ال يدعم الممارسات الحالية لبلدان العالم.ل

كمـــــا فـــــي العمليـــــات الســـــابقة، هـــــذه المـــــرة أيضـــــا ال شـــــ  فـــــي أن تقـــــارير ستنشـــــر تنتقـــــد الحملـــــة 
وبالتــــالي لــــيس هنــــاك شــــ  فــــي أن تقريــــًرا بــــالغ األهميــــة ســــيتم  ،العســــ رية التــــي تقودهــــا إســــرائيل

ث التــــي شــــ لها مجلــــس حقــــوي اإلنســــان التــــابع لكمــــم المتحــــدة فــــي تل يــــه مــــن قبــــل لجنــــة التحقيــــ
وســـــتكون هـــــذه التقـــــارير فـــــي النهايـــــة بمثابـــــة أداة أخـــــرى  ،2021مـــــايو  27قـــــراره الصـــــادر فـــــي 

ــرائيلي.  ــرعية يإســـ ــان وشـــ ــوي اإلنســـ ــد حقـــ ــرائيل ضـــ ــل إســـ ــث بعمـــ ــا يتعلـــ ــية بمـــ ــة السياســـ ــي الحملـــ فـــ
ــاي   ــي الهـــ ــة فـــ ــة الدوليـــ ــة الجنائيـــ ــن المح مـــ ــزء (، الICCومـــ ــه كجـــ ــى أنـــ ــل إلـــ ــارت بالفعـــ ــي أشـــ تـــ

ــي ون مـــــن المم ـــــن  ــه م تبهـــــا بالفعـــــل، ســـ مـــــن التحقيـــــث فـــــي الوضـــــع فـــــي فلســـــطين، الـــــذي فتحـــ
 دراسة الحرف المحتملة والجرائم التي يارتكبها الطرفاني في العملية األخيرة.

ــة إســــــرائيل الرئيســــــية للتعامــــــل مــــــع االتهامـــــات، وخاصــــــة اإلجــــــراءات الجنائيــــــة المحتملــــــة،  طريقـــ
إجـــــــراء تح يقـــــــات مســـــــتقلة شـــــــاملة وفعالـــــــة وســـــــريعة. مـــــــن شـــــــأن هـــــــذا الـــــــنه  أن يســـــــمح  هـــــــي

إلســـــرائيل باالعتمـــــاد علـــــى مبـــــدأ التكامـــــل، الـــــذي يعتبـــــر اإلجـــــراءات الدوليـــــة والتـــــدخل القضـــــائي 
األجنبــــي غيــــر مناســــبين عنــــدما تجــــري الدولــــة نفســــها تح يقــــًا صــــادقًا وفعــــااًل. كمــــا سيســــمح لهــــا 

 بش ل أفضل في المنتديات والقنوات الدبلوماسية األخرى. بتقديم الجانب اإلسرائيلي

ــة.  ــة وقانونيـــ ــادة واقعيـــ ــل حة بمـــ ــدها مســـ ــة ضـــ ــة القانونيـــ ــى إســـــرائيل أن تخـــــوض المعركـــ يجـــــب علـــ
مــــــــن المهــــــــم الســــــــمال بأقصــــــــى قــــــــدر مــــــــن الشــــــــفا ية، بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــ  الكشــــــــف عــــــــن المــــــــواد 

ــرائيل  ــمح إلســـ ــ  سيســـ ــان، ألن ذلـــ ــدر اإلم ـــ ــلة قـــ ــتخباراتية ذات الصـــ ــا االســـ ــة ن رهـــ ــديم وجهـــ بتقـــ
ولظهـــــار مـــــدى تعقيـــــد وتحـــــديات الحملـــــة. المعركـــــة القانونيـــــة هـــــي صـــــراع عبثـــــي، لكـــــن ســـــي ون 

 من الخطأ التعامل معه مقدًما على أنه مح وم عليه بالفشل.
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 واآلن ماذا عن الحسم؟ 

 يوآف ليمور/ إسرائيل اليوم

كوخـــــــافي لفشـــــــله فـــــــي تفعـــــــيلهم أثنـــــــاء االنتقـــــــادات التـــــــي وجههـــــــا قـــــــادة األلويـــــــة لقائـــــــد األركـــــــان 
ألنــــه فــــي لبنــــان، علــــى الع ــــس  رس األســــواري تثيــــر جــــداًل حــــول دورهــــم فــــي الحملــــة المقبلــــةايحــــ

ــاعدة ــوات مســـ ــل كقـــ ــنهم العمـــ ــزة، ال يم ـــ ــن غـــ ــرة مـــ ــدأ  ،مباشـــ ــواري ، بـــ ــارس األســـ ــة يحـــ ــد عمليـــ بعـــ
رئـــــــيس األركـــــــان أ يـــــــف كوخـــــــافي جولـــــــة مـــــــن الزيـــــــارات واالجتماعـــــــات مـــــــع وحـــــــدات الجـــــــي  

ال  ،مـــــع قـــــادة األلويـــــة الن اميـــــة -وربمـــــا األهـــــم  -وكـــــان أحـــــد أهـــــم هـــــذه القـــــاءات  ،ســـــرائيلياإل
بشــــدة قــــرار عــــدم اســــتخدامهم  -وانتقــــد القــــادة والمقــــاتلين  ،شــــ  أنــــه قــــدر مــــا كــــان ينت ــــره هنــــاك

فــــــي العمليــــــة، وتســــــاءلوا عمــــــا إذا كــــــان هــــــذا ال ينقــــــل الضــــــعف الــــــذي يعيشــــــونه إلــــــى الجانــــــب 
 ايخر.

 .162ال ليف رام، الذي كشف عن اللقاء، أن االجتماع عقد في الفرقة أعلن زميلي ط

 ،منــــــذ بدايــــــة العمليــــــة، أوضــــــحت إســــــرائيل أن العمليــــــة البريــــــة ليســــــت علــــــى جــــــدول األعمـــــــال
ــي  ــي فـــ ــى أراضـــ ــتي ء علـــ ــن االســـ ــم ي ـــ ــدودة، ولـــ ــوًا ومحـــ ــة جـــ ــة محمولـــ ــذه عمليـــ وأوضـــــحت أن هـــ

ــا ــزًءا منهـــ ــزة جـــ ــاع غـــ ــرائيل، قطـــ ــي إســـ ــحة فـــ ــدافها الموضـــ ــن  أهـــ ــا مـــ ــن تح يقهـــ ــري يم ـــ ــل الطـــ ب ـــ
 الجو دون تعري  القوات البرية للخطر.

واحــــــد للعقيــــــد  احتيــــــاط( غــــــابي ســــــيبوني  ،تــــــم نشــــــر مقــــــالين هــــــامين فــــــي هــــــذا الصــــــدد مــــــاخًرا
ــتراتيجيات والسياســـــات  ــدس ل ســـ ــد القـــ ــي معهـــ ــبوع فـــ ــذا األســـ ــزك هـــ ــال بيـــ ــاط( يوفـــ ــد  احتيـــ والعميـــ

ــد   ــة إلــــــى تصــــــور محـــ ــوان يتصــــــور النصــــــري الحاجـــ يتعامــــــل االثنـــــان معهــــــا فــــــي  ،للنصــــــر ث بعنـــ
ــان، ويــــــذكر ــادة رئــــــيس االركــــ ــة والنصــــــري ب يــــ ــأ يمفهــــــوم العمليــــ ــة فــــــي غــــــزة أبحــــــث ه نــــ ن العمليــــ

 فرصة نادرة لمواجهة الن رية واختبار الفعل.

ــال ــدة القتـــ ــير مـــ ــية: تقصـــ ــادن أساســـ ــدة مبـــ ــري عـــ ــوم النصـــ ــى يمفهـــ ــح ،أرســـ ــر واضـــ ــث نصـــ  ،تحقيـــ
ي لقــــــدرات العــــــدو، بمعــــــدل مرتفــــــع مــــــن خــــــ ل ســــــيتحقث النصــــــر مــــــن خــــــ ل يالتــــــدمير المضــــــاد 

ــي  ــديدة التـــــ ــربات الشـــــ ــون الضـــــ ــوف تكـــــ ــة؛ ســـــ ــة الدليقـــــ ــدرات الناريـــــ ــن القـــــ ــة مـــــ ــة متنوعـــــ مجموعـــــ
ــالوعي،  ــي بــ ــرر التراكمــ ــاي الضــ ــل وللحــ ــى العمــ ــه علــ ــوي  قدرتــ ــرًا لتقــ ــدو عنصــ ــا العــ يتعــــرض لهــ
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 إلــــــى حــــــد عــــــدم قدرتــــــه علــــــى االســــــتيعاف؛ يعتمــــــد المفهــــــوم علــــــى التفــــــوي االســــــتخباري لكشــــــف
 العدو كشرط لتدميره، ورب  قدرات الهجوم الم اني  البحري والجوي( بوحدات النخبة.

يزعمـــــون أنـــــه فـــــي الحـــــرف القادمـــــة فـــــي الشـــــمال، قـــــد ي ـــــون  ،يتحـــــدى ســـــيبوني وبيـــــزك المفهـــــوم
ــي  ــل حــــــزف هللا أراض فــــ ــد يحتــــ ــل، وقــــ ــى العمــــ ــو علــــ ــدرة ســــــ ل الجــــ ــر لقــــ ــدات كبيــــ ــاك تهديــــ هنــــ

عنــــــــدما تتعــــــــرض الجبهــــــــة الداخليــــــــة لنيــــــــران غيــــــــر يإســــــــرائيلي كجــــــــزء مــــــــن خطتــــــــه الهجوميــــــــة 
مســـــبوقة. مـــــن المشـــــ وك  يـــــه مـــــا إذا كـــــان التصـــــور سيصـــــمد أمـــــام كـــــل هـــــذا، بالتأكيـــــد عنـــــدما 
ــال  ــى األرض هــــي مجــ ــريعة علــ ــة والســ ــراض أن المنــــاورة العميقــ ــي االعتمــــاد علــــى افتــ ــتمر فــ ييســ

 الحروف الماضية، وأن احتمالية تنفيذها منخفضةي.

ــوم ي ــة لكنــــــه عمليــــــا يعمــــــث الفكــــــرة التــــــي وكتبــــــوا أن المفهــــ ــة البريــــ ا عــــــن المعركــــ ــً تحــــــدث ظاهريــــ
 يمنـــــت علـــــى يالجـــــي  اإلســـــرائيلي يعلـــــى مـــــدى العقـــــود األربعـــــة الماضـــــية بـــــأن العـــــدو ســـــيهزم 
ــا يـــــادي لـــــيس فقـــــ  إلـــــى حـــــل الخلـــــل بـــــين الـــــذراعين  الجـــــو والبـــــر(  بـــــالقوة الناريـــــة الجويـــــة، ممـــ

ــديمها، ي ــن تــ ــذرا  ولكــ ــون الــ ــن أن تكــ ــداًل مــ ــية بحيــــ  بــ ــذراع األرضــ ــاعد الــ ــي التــــي تســ ــة هــ ع الجويــ
ــي  ــي التـــ ــإن األرض هـــ ــة، فـــ ــر متوقعـــ ــريعة وغيـــ ــة ســـ ــة بريـــ ــن خـــــ ل معركـــ ــم مـــ ــاذ حســـ ــى اتخـــ علـــ

 تساعد جهد إط ي النار الجري.

ــة ي ــي مجلــ ــاني فــ ــال الثــ ــر المقــ ــزة األن مــــة وُنشــ ــة فــــي غــ ــل العمليــ ــى قبــ ــب  ،ي حتــ ــا نائــ ــع عليهــ وقــ
رئـــــــيس األركـــــــان الســـــــابث يـــــــائير غـــــــوالن والباحـــــــ  العســـــــ ري غـــــــال بيـــــــرل فينكـــــــل مـــــــن معهـــــــد 

ــن القـــــومي. وتحـــــت عنـــــوان ي ــول الـــــدخ دراســـــات األمـــ ــهول حـــ ــون  البـــــري والتـــــدريب عليـــ ي يفترضـــ
ــ ل تهديــــــدا  ــدو سيشـــ ــمال العـــ ــي الشـــ ــرف فـــ ــي الحـــ ــرة القادمــــــة فـــ ــي المـــ ــه فـــ ــث أنـــ ــرى، بحـــ ــرة أخـــ مـــ

 وسيختب  بين الس ان المدنيين وال بديل عن المناورة البرية ي. خطيرا للجبهة الداخلية

ــًدا م مــــــً   ا أن الوضــــــع الحــــــالي، حيــــــ  تكــــــون البريــــــة جهــــ ــً يعتقــــــد جــــــوالن وبيــــــرل فينكــــــل أيضــــ
ــتثمار فــــي كفاءتــــه  لجهــــود إطــــ ي النــــار، مــــن الجــــو غيــــر صــــحيح ويــــادي إلــــى ح يقــــة أن االســ

ــبًيا ــنخف  نســـ ــد  ،مـــ ــر جديـــ ــي عصـــ ــل فـــ ــب بالعمـــ ــي  مطالـــ ــم - يالجـــ ــنع الحســـ ــد  ،عصـــــر صـــ لقـــ
ــة الداخليــــــة وأصــــــبح ال يطــــــاي. فــــــي أي حــــــرف  رض علينــــــا ألن شــــــدة التهديــــــد علــــــى الجبهــــ ــُ فــــ
مســـــتقبلية، ســـــي ون للجـــــي  اإلســـــرائيلي ث ثـــــة أهـــــداف رئيســـــية: اإلزالـــــة الســـــريعة للتهديـــــد علـــــى 
ــا   ــة فــــي وعيــــه؛ الحفــ ــل الحــــاي الهزيمــ ــن أجــ ــدو مــ ــيم بالعــ ــرر جســ ــاي ضــ ــة الداخليــــة؛ إلحــ الجبهــ
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لشـــــــرعية الداخليـــــــة والخارجيـــــــة عنـــــــد مســـــــتوى معقـــــــول بحيـــــــ  تكـــــــون اإلنجـــــــازات. مـــــــن علـــــــى ا
 الحملة ال تتزعزع.

يالطريقــــة الوحيــــدة لتحقيــــث أهــــداف الحــــرف هــــذه هــــي مــــن خــــ ل اســــتخدام القــــوات البريــــة، التــــي 
ــاورة  تجبـــــر العـــــدو علـــــى التعامـــــل ب امـــــل القـــــوة العســـــ رية. وهـــــذا يتطلـــــب مـــــن الجـــــي  قـــــدرة منـــ

ــة وســــــريع ــة مميتــــ ــل بريــــ ــة ينقــــ ــة الحملــــ ــي بدايــــ ــا فــــ ــرعة وتفعيلهــــ ــدها بســــ ــة، يم ــــــن حشــــ ة وعدوانيــــ
 الحرف إلى أرض العدوي.

 ،ســـــرائيل لـــــم تنتصـــــر فـــــي المعركـــــةإلقـــــد انتصـــــر الجـــــي  اإلســـــرائيلي عســـــ رًيا فـــــي غـــــزة، لكـــــن 
ا فـــي إســـرائيل( أنـــه ُين ـــر إليـــه علـــى أنـــه  ــً ــوأ مـــن ذلـــ ، فـــي ن ـــر الجمـــاهير الكبيـــرة  أيضـ واألسـ

ــد مــــن ــر، بالتأكيــ ــة االســــتراتيجية خاســ ــن المشــــ وك  ،الناحيــ ــرة، ومــ ــاس قــــوة كبيــ ــبت حمــ لقــــد اكتســ
ــتغير أســــاليبها ــه انهــــا ســ ــن سلســــلة عمليــــات فــــي غــــزة وليســــت  ، يــ ــا الحلقــــة الرابعــــة مــ يبــــدو أنهــ

 األخيرة.

ــة  ــة النهائيــــة، لكــــن ح يقــ ــاورة بريــــة كانــــت ســــتغير أي شــــيء فــــي النتيجــ لــــيس مــــن الماكــــد أن منــ
ــ  ــرائيلي تجنــــــب ذلــــ ــد  أن الجــــــي  اإلســــ ــة، وبالتأكيــــ ــادة األلويــــ ــ  قــــ ــيس فقــــ يجــــــب أن يــــــزع ، ولــــ

 عندما وقف عدو ضعيف نسبًيا على الجانب ايخر.

ــة الداخليــــة تحمــــي الجــــي   ــس للمعادلــــة: الجبهــ ــس، وبــــداًل مــــن  -النتيجــــة هــــي ع ــ ولــــيس الع ــ
تعــــــري  جنودهــــــا للخطــــــر لحمايــــــة المــــــدنيين، يعــــــرض المواطنــــــون أنفســــــهم للخطــــــر مــــــن أجــــــل 

 حماية الجنود.

الـــذي ســــيطر علــــى الجــــي  منـــذ انتهــــاء وجــــوده فـــي جنــــوف لبنــــان، وفــــي  -الخــــ  الخطيــــر هـــذا 
يقــــــود باســــــتمرار إلــــــى مخططــــــات تضــــــخم الجــــــو  -جــــــوهره الخــــــوف مــــــن القتلــــــى والمخطــــــوفين 

علـــــى البـــــر، وبالتـــــالي قلـــــة االســـــتثمار فـــــي الجـــــي  البـــــري وانعـــــدام الثقـــــة وعـــــدم العمـــــل بـــــه فـــــي 
 الوقت الح يقي.
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 تحقيق حاد وضروري 

 حرونوتأيديعوت  /يهوشعيوسي 

ــة مســــــتفادة: فــــــي  ــواري إلــــــى دروس فوريـــ ــة يحــــــارس االســـ ــب أن تــــــادي التح يقـــــات فــــــي عمليـــ يجـــ
فـــــي وقـــــف إطـــــ ي الصـــــواري  وفـــــي  البـــــري،فـــــي الجـــــي   األنفـــــاي،فـــــي مهاجمـــــة  االســـــتخبارات،

ــة ــلحة الدليقــ ــة التــــي ، اســــتخدام األســ ــة المفاجئــ ــة ال ــــروف التــــي أدت إلــــى الحملــ ــد مــــن دراســ ال بــ
 ،نتها حماس بعمثش

ــة الضــــــخمة، التــــــي كــــــان مــــــن المفتــــــرض أن تقتــــــل مئــــــات المقــــــاتلين الفلســــــطينيين بعــــــد  الخطــــ
ــة ــي أهــــــدرت فــــــي هــــــذه العمليـــ ــة أنفــــــاي يالجنــــــوف األزريي والتـــ ويجــــــب طــــــرل المشــــــ لة، ، مهاجمـــ

 كيف حدث ذل .

ــي  ــل فـــ ــوة أخـــــرى تتمثـــ ــاك فجـــ ــة، إال أن هنـــ ــات العملياتيـــ ــود بعـــــ  النجاحـــ ــرغم مـــــن وجـــ علـــــى الـــ
ا فوريــــــة ليــــــتم تعلمهـــــــاعــــــدم م ، نــــــع إطـــــــ ي الصــــــواري  تجــــــاه يإســـــــرائيلي. هــــــذا يتطلــــــب دروســـــــً

 الجي  اإلسرائيلي ايضًا أخطأ في تقييمه نوايا حماس ومواقع تخزينها.

 

شــــاركت فـــــرق الطــــائرات الحوامـــــة فــــي الجـــــيش اإلســــرائيلي فـــــي القتــــال فـــــي غــــزة، ومـــــن 
 المتوقع أن تغير قواعد اللعبة

 والال!أمير بوخبوط،  

جمعــــــت معلومــــــات دليقــــــة وحــــــددت األهــــــداف وهاجمــــــت بســــــرعة البنــــــى التحتيــــــة للمقاومــــــة فــــــي 
ــين للمـــــرة  ــائ  األســـــواري، شـــــاركت ســـــرية ومتطـــــورة تابعـــــة للـــــواء الم ليـــ غـــــزة خـــــ ل يحـــــرس الحـــ
ــة  ــتعداًدا للمواجهــــ ــة، اســــ ــام الثــــــوري فــــــي جميــــــع األلويــــ األولــــــى، ويأمــــــل الجــــــي  اســــــتيعاف الن ــــ

ــع حــــزف هللا ــة مــ ــا ،القادمــ ــو بالفعــــل هنــ ــتقبل هــ ــا ، المســ ــاجم فيهــ ــذه هــــي المــــرة األولــــى التــــي تهــ هــ
ــ ، زاد  ــت ذلـــ ــي تلـــ ــام التـــ ــي األيـــ ــدو. فـــ ــدًفا للعـــ ــرائيلي يهـــ ــي  اإلســـ ــة يللجـــ ــات التابعـــ ــة الحوامـــ فرقـــ
ــال  ــيلم خيــ ــن فــ ــل مــ ــه عمــ ــدو وكأنــ ــة يبــ ــهر قليلــ ــل أشــ ــى قبــ ــان حتــ ــذي كــ ــة، والــ ــوم الفرقــ ــدل هجــ معــ

 علمي.
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، ونضـــــجت علـــــى خلليـــــة التطـــــورات المختلفـــــة وذلـــــ  جـــــاءت الفكـــــرة إلـــــى ذهـــــن رئـــــيس األركـــــان
  .لتعزيز االنتصار على العدو

ا مبتكــــًرا منــــذ حــــوالي  فــــي هــــذه األثنــــاء، ابتكــــر قائــــد الــــذراع البريــــة، اللــــواء جويــــل ســــتري ، مفهومــــً
فــــــي البدايــــــة قامــــــت الوحــــــدة  ،عــــــامين وأنشــــــأ الوحــــــدة متعــــــددة األبعــــــاد، تحــــــت ليــــــادة الكولونيــــــل

برســــم األفكــــار فــــي الكمبيــــوتر، كانــــت الخطــــوة التاليــــة هــــي اســــتخدام مجموعــــة مــــن الروبوتــــات 
 لزيادة معدل جمع المعلومات االستخبارية على خلية منطقة محددة ونطاي الهجوم.

ــات  ــبحا من مــــ ــين، فــــــإن حمــــــاس وحــــــزف هللا أصــــ ــات فــــــي الم ليــــ ــد ســــــرية الحوامــــ وبحســــــب قائــــ
تعمـــــل كن ـــــام، ممـــــا يســـــمح ألدوات جمـــــع المعلومـــــات بتحديـــــد مـــــواقعهم بســـــرعة شـــــبه عســـــ رية 

 ومهاجمتهم قبل أن يختفوا تحت األرض في األنفاي.

  

 "تصور النصر": الحاجة إلى مفهوم ُمحدث للحرب 

( / كتبــــه العقيــــد )احتيــــاط( البروفيســــور غــــابي jissمعهــــد القــــدس لالســــتراتيجيات واألمــــن )
 سيبوني

المجـــــال العســـــكري واألمنـــــي، والتكنولوجيـــــا الســـــيبرانية والعســـــكرية. وهـــــو زميـــــل أول فـــــي متخصـــــص فـــــي 
ــواء  ــيس لـ ــي ورئـ ــكري وأمنـ ــث عسـ ــزك باحـ ــال بيـ ــاط( يوفـ ــد )احتيـ ــن/ والعميـ ــتراتيجية واألمـ ــدس لالسـ ــد القـ معهـ

 )احتياطي( في تشكيل الجليل.

ــ ــار يمفهــــ ــه حــــــول أفكــــ ــي  وفــــــي خارجــــ ــيين، دار نقــــــا  حــــــي فــــــي الجــــ ــامين الماضــــ وم فــــــي العــــ
التغييـــــرات التـــــي يقـــــدمها هـــــذا المفهـــــوم لهـــــا  ،العمـــــل مـــــن أجـــــل النصـــــري ب يـــــادة رئـــــيس األركـــــان

  ثار بعيدة المدى على بناء واستخدام القوة من قبل الجي  اإلسرائيلي.

ــن النقاشــــــات  ــد مــــ ــيين، العديــــ ــامين الماضــــ ــ ل العــــ ــه خــــ ــرائيلي وخارجــــ ــي  اإلســــ ــي الجــــ ــدور فــــ تــــ
ري ب يــــادة رئــــيس األركــــان كوخــــافي التغييــــرات التــــي حــــول أفكــــار يمفهــــوم العمــــل مــــن أجــــل النصــــ

يقـــــدمها هـــــذا المفهـــــوم لهـــــا  ثـــــار بعيـــــدة المـــــدى علـــــى بنـــــاء القـــــوة واســـــتخدامها مـــــن قبـــــل الجـــــي  
يبــــــدو أنهــــــم  ،اإلســــــرائيلي، وفــــــي بعــــــ  األجــــــزاء حتــــــى علــــــى المفهــــــوم األمنــــــي لـــــــدولة إســــــرائيل

 ه الكفاية.على األقل في المجال العام ال يجرون مناقشة متعمقة بما  ي



 

384 

 

 

ــول إن  ــن القــــ ــة تطــــــور األمــــــور، يم ــــ ــيم كيليــــ ــه تقيــــ ــابث ألوانــــ ــان ال يــــــزال مــــــن الســــ حتــــــى إذا كــــ
التــــي انتهــــت بوقـــــف  -ضــــمن عمليــــة يحــــراس االســــواري  -( 2021المواجهــــة فــــي غــــزة  مــــايو 

إطـــــ ي النـــــار، الـــــذي ال يـــــزال ســـــارًيا، يوضـــــح كيـــــف أن الواقـــــع المتطـــــور يـــــردد بعـــــ  الحجـــــ  
المهــــــم االســــــتفادة مــــــن المواجهــــــة النــــــادرة بــــــين ن ريــــــة األمــــــن العســــــ ري األساســــــية أدنــــــاه. مــــــن 

 والخبرة العملية التي تعرض لها عامة الناس من أجل تعزيز مناقشة متعمقة ل دراك.

 ؟لماذا يحتاج اإلدراك إلى التحديث

االســــــتراتيجي فــــــي العــــــالمين األمنــــــي والعســــــ ري، ُتســــــتخدم المفــــــا يم والعقائــــــد ووثــــــائث التوجيــــــه 
ــوهر  ــن جــــ ــدعمهم( عــــ ــذي يــــ ــي الــــ ــتوى المهنــــ ــادة  والمســــ ــار القــــ ــا كبــــ ــن خ لهــــ ــر مــــ ــأدوات يعبــــ كــــ
ــدمون  ــار، يقـــ ــذه األفكـــ ــن هـــ ــتمدة مـــ ــع المســـ ــها الواقـــ ــي يفرضـــ ــديات التـــ ــث بالتحـــ ــا يتعلـــ ــم  يمـــ فهمهـــ
ــديات  ــذه التحــ ــع هــ ــل مــ ــا التعامــ ــن خ لهــ ــارون مــ ــي يختــ ــاألدوات التــ ــة بــ ــية المتعلقــ ــار الرئيســ األفكــ

إلـــــى التفاصـــــيل الدليقـــــة والتمييـــــز المهنـــــي بـــــين األهـــــداف وكيليـــــة اســـــتخدام كـــــل بـــــدون الحاجـــــة 
مــــــن هــــــذه األدوات لتح يقهــــــا، يم ــــــن القــــــول أنـــــــه ن ــــــًرا لتغيــــــر الواقــــــع والتحــــــديات علــــــى مـــــــر 

 السنين، فإن هذه األدوات مطلوف ان تخضع لعمليات التحدي  والتحقث والتصحيح.

اإلســــرائيلي بحاجــــة إلــــى مفهــــوم جديــــد للعمليــــة  وبالتــــالي، فــــإن الســــاال لــــيس مــــا إذا كــــان الجــــي 
ــئة ــدات الناشــ ــئة والتهديــ ــرات الناشــ ــوء التغييــ ــ ( فــــي ضــ ــ  شــ ــوف بــ ــذا مطلــ ــا  ، وهــ ــو مــ ــاال هــ الســ

بشــــ ل جيــــد مــــع هــــذه التحــــديات، ومــــا إذا كــــان يــــوفر  يتــــوائمتصــــور النصــــري الناشــــ   إذا كــــان ي
يذيـــــة تهـــــدف إلـــــى تحقيـــــث وتجـــــدر اإلشـــــارة إلـــــى أن أي مفهـــــوم أو خطـــــة تنف ،اإلجابـــــة المتوقعـــــة

ــان  ــا إذا كـــ ــار هـــــو مـــ ــام االختبـــ ــإن الســـــاال الـــــذي سيصـــــمد أمـــ ــالي فـــ النصـــــر علـــــى العـــــدو، وبالتـــ
التصــــور بــــأن النصـــــر الــــذي ي هــــر فـــــي صــــميم قلـــــب الخطــــة يم ــــن أن يحقـــــث مهمتــــه بالفعـــــل 

 ويادي إلى النصر.

ه خـــــــ ل هـــــــذ  ،قبـــــــل االنتقـــــــال إلـــــــى المســـــــتقبل، مـــــــن الجـــــــدير الن ـــــــر إلـــــــى أوائـــــــل الخمســـــــينيات 
الســــــنوات تمــــــت صــــــياغة األفكــــــار األساســــــية لكمــــــن القــــــومي اإلســــــرائيلي فــــــي مواجهــــــة تهديــــــد 

ــد ي ــدول العربيــــــة، وضــــ ــة للــــ ــو  الن اميــــ ــال اإلرهابيــــــة الجيــــ ــة فــــــي  األعمــــ ــت الدولــــ ــي رافقــــ ي التــــ
ــنواتها األولــــــى ــذه األفكــــــار  ،ســــ ــل هــــ ــدة( المصــــــممة لتحويــــ ــ رية  العقيــــ ــوم العمليــــــة العســــ إن مفهــــ
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ــا قـــــــدمها بـــــــن  -العامـــــــة  إلـــــــى قـــــــدرات  - 1953غوريـــــــون لمجلـــــــس الـــــــوزراء فـــــــي أكتـــــــوبر كمـــــ
ــة ــة القــــوات المتفوقــ ــي مواجهــ ــم ســــريع، فــ ــل ُبنيــــت لتحقيــــث حســ ــارات عمــ ــم  ،عســــ رية ومســ ــد تــ وقــ

ذلــــ  مــــن خــــ ل قــــوة ســــاحقة بريــــة، وقائمــــة علــــى االحتيــــاط، وتطــــوير نهــــ  منــــاورة بريــــة تســــتفيد 
ــادة، بغــــرض االقت ــودة ال يــ ــرائيلية وجــ ــادة اإلســ ــدرة ال يــ ــن قــ ــم مــ ــدو وحســ ــريع ألراضــــي العــ ــام الســ حــ

ــا فــــي حــــرف  ،قوتــــه العســــ رية خــــدم هــــذا المفهــــوم دولــــة إســــرائيل لســــنوات عديــــدة، وبلغــــت ذروتهــ
 األيام الستة وحتى حرف يوم الغفران.

ا طـــــوال تـــــاري  الحـــــروف، أدت التغييـــــرات فـــــي الواقـــــع إلـــــى أنمـــــاط  ولكـــــن كمـــــا هـــــو الحـــــال دائمـــــً
ــد  ــوع جديـــ ــن نـــ ــدات مـــ ــال وتهديـــ ــي  اإل، قتـــ ــو  الجـــ ــع الجيـــ ــل مـــ ــاؤه للتعامـــ ــم بنـــ ــذي تـــ ــرائيلي الـــ ســـ

ــد  ــة، وجـــ ــوات الن اميـــ ــل القـــ ــن قبـــ ــار مـــ ــزو أو حصـــ ــودي بغـــ ــد الوجـــ ــن التهديـــ ــرائيل مـــ ــة إســـ وحمايـــ
ــداءً  ــه ابتــ ــابات  نفســ ــاليب حــــرف العصــ ــات التــــي تعمــــل بأســ ــة المن مــ ــات فــــي مواجهــ مــــن الثمانينيــ
ي مــــــن خــــــ ل وقــــــد اســــــتهدفت هــــــذه الهجمــــــات الســــــ ان اإلســــــرائيليين بشــــــ ل رئيســــــ ،واإلرهــــــاف 

ــر  ــة زادت علـــــــى مـــــ ــة ودقـــــ ــوائية، بأحجـــــــام وكثافـــــ ــديدة العشـــــ ــارات شـــــ ــي مســـــ ــران فـــــ إطـــــــ ي النيـــــ
وه ـــــذا وجـــــدت إســـــرائيل نفســـــها مشـــــدودة إلـــــى مـــــا ال نهايـــــة بســـــبب تصـــــور أن مع ـــــم  ،الســـــنين

ــالحة ــد صــــ ــم تعــــ ــا لــــ ــتندت إليهــــ ــية التــــــي اســــ ــود  ،االفتراضــــــات األساســــ ــدم وجــــ كانــــــت عواقــــــب عــــ
ــحة  ــدث واضــــ ــ ري محــــ ــور أمنــــــي وعســــ اتصــــ ــً ــرائيلي  ،تمامــــ ــي  اإلســــ ــن أن الجــــ ــرغم مــــ ــى الــــ علــــ

يتمتـــــــع بفجـــــــوة كبيـــــــرة فـــــــي ع قـــــــات القـــــــوة مقارنـــــــة بعـــــــدوه المقابـــــــل، إال أن نتـــــــائ  المواجهـــــــات 
 العس رية كانت مخيبة ل مال بش ل متكرر.

ــة العســــ رية فــــي فــــراغ ــوم العمليــ ــع  ،ال يعمــــل مفهــ ــار وأهــــداف أوســ ــة أفكــ ــوم  -مطلوبــــة لخدمــ مفهــ
ــومي ــن القــ ــذا  ،األمــ ــن هــ ــداف األمــ ــي أهــ ــا هــ ــل مــ ــية، مثــ ــئلة األساســ ــى األســ ــة علــ ــوف ل جابــ مطلــ

القـــــومي التـــــي يجـــــب علـــــى الجـــــي  التـــــروي  لهـــــا، ومـــــا هـــــي أهـــــداف الحـــــرف التـــــي يجـــــب علـــــى 
ــ ؟ ومــــا  ــا ذلــ ــتم بهــ ــي الطريقــــة التــــي يــ ــا هــ ــلح، ومــ ــزاع مســ ــة نشــــوف نــ ــا فــــي حالــ الجــــي  تح يقهــ

 هي الطريقة المطلوبة للعمل لهذا الغرض.

ــن القــــول ــه ال بــــد مــ ــية إنــ ــئلة األساســ ــذه األســ ــاف التوجيــــه السياســــي بشــــأن هــ ــد  ،حتــــى فــــي  يــ فقــ
ــات  ــألة كيليــــة كســــب نــــوع المواجهــ ــع مســ ــنوات األخيــــرة مــ تعامــــل الجــــي  بشــــ ل م ثــــف فــــي الســ

فــــي هــــذا الصــــدد  ،التــــي شــــنتها إســــرائيل فــــي العقــــود األخيــــرة، وكيليــــة يبنــــي قوتــــه فــــي مــــواجهتهم
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فـــــــإن العمليـــــــة التـــــــي يقودهـــــــا رئـــــــيس األركـــــــان أ يـــــــف كوخـــــــافي خـــــــ ل العـــــــامين الماضـــــــيين، 
 للجي  اإلسرائيلي ضرورية ومرحب بها. لصياغة مفهوم النصر

فــــــي الوقــــــت نفســــــه، يجــــــدر طــــــرل األســــــئلة واثــــــارة الشــــــ وك، لــــــيس  يمــــــا يتعلــــــث بالحاجــــــة إلــــــى 
توجهـــــه واالفتراضـــــات األساســـــية التـــــي تقـــــوم  اإلدراك، ولكــــن  يمـــــا يتعلـــــث بصـــــحة األفكـــــار التــــي

عليهــــــا. أهميتهــــــا وتأثيراتهــــــا واســــــعة النطــــــاي، إلــــــى جانــــــب ح يقــــــة أن المفهــــــوم يتحــــــدى بعــــــ  
االفتراضـــــات األساســـــية لمفهـــــوم األمـــــن اإلســـــرائيلي، يســـــتلزمان تقـــــدًما فـــــي النقـــــا  فـــــي المجـــــال 

مجــــــــال العســــــــ ري ولــــــــيس أقــــــــل مــــــــن ذلــــــــ  فــــــــي الفضــــــــاء السياســــــــي واألمنــــــــي، وحتــــــــى فــــــــي ال
 األكاديمي واألكاديمي والفضاء العام.

 ال بد من االستعداد للحرب الصحيحة

ا لمعالجــــــة خصــــــائص الحــــــرف المســــــتقبلية، ومعالجــــــة الحــــــرف  العقيــــــدة العســــــ رية مطلوبــــــة دائمــــــً
ــة ــوم هــــــو كيــــــف نــــــرى  ،القادمــــ ــة لتطــــــوير المفهــــ ــي أي عمليــــ ــوة األولــــــى فــــ ــإن الخطــــ ــالي فــــ وبالتــــ

ــا هــــــي  ــدياتها. مــــ ــة وتحــــ ــيناريوهات يجــــــب الحــــــرف القادمــــ ــه الرئيســــــية، مقابــــــل اي الســــ خصائصــــ
 ونحتا  إلى االستعداد وضد اي التهديدات يجب بناء القدرات.

ــر  ــال وتغيـــ ــ ل القتـــ ــرة تشـــ ــي . كثـــ ــة الجـــ ــي مهنـــ ــديات فـــ ــم التحـــ ــد أهـــ ــذا أحـــ ــاري  أن هـــ ــر التـــ ُي هـــ
الواقــــــع، وهــــــي تلزمنــــــا بتحــــــدي  النمــــــوذ  الــــــذي مــــــن خ لــــــه نفســــــر الواقــــــع، وأن نطــــــور أمامــــــه 

 ا مناسًبا.تصورً 

ــاهرة   ــذل ، إلـــــى جانـــــب ح يقـــــة أن الحـــــرف هـــــي ظـــ ــة بـــ ــية المرتبطـــ إن الصـــــعوبة العقليـــــة والنفســـ
ا مــــا تــــدفع الــــدول والجيــــو  إلــــى التمســــ   متفجــــرة ومشــــتتة وليســــت خطــــوة ثابتــــة ومســــتمرة، غالبــــً

 بمفا يم خاطئة.

 لن يتم اكتشاف األخطاء إال أثناء الحرف.  

ــله أن  ــن لفشـــ ــذي يم ـــ ــدي، الـــ ــذا التحـــ ــة هـــ ــي الطريقـــ ــتلزم أن نبنـــ ــة، يســـ ــير األمـــ ــى مصـــ ــاثر علـــ يـــ
التـــــي نســـــتعد بهـــــا للحـــــرف علـــــى تجـــــارف الماضـــــي، كمـــــا عبـــــرت عنهـــــا ن ريـــــة األمـــــن القـــــومي. 

 لقد اخترنا التأكيد على ث ث قواعد أساسية:
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ال تســــــتطيع دولــــــة إســــــرائيل تحمــــــل أعمــــــال : تقصــــــير مــــــدة األعمــــــال القتاليــــــةاألولــــــى/ القاعــــــدة 
 قتالية طويلة األمد.

هنــــــاك حاجــــــة لتقليــــــل األضــــــرار التــــــي لحقــــــت بالبنيــــــة التحتيــــــة العامــــــة والدولــــــة نتيجــــــة للقتــــــال، 
ــاد  ــد وشــــلل االقتصــ ــود جميــــع المــــدنيين تحــــت التهديــ ــم  ،والتقليــــل قــــدر اإلم ــــان مــــن وجــ مــــن المهــ

ا تجنــــــب الضــــــغوط الدبلوماســــــية التــــــي ت هــــــر التجربــــــة أنهــــــا تــــــزداد مــــــع اســــــتمرار القتــــــال  أيضــــــً
 مية العالمية بالصور القاسية.وتغمر الساحة اإلع 

ــدة  ــة/القاعــ ــي  الثانيــ ــية هــ ــية األساســ ــا: الفرضــ ــبة لنــ ــة بالنســ ــأخطر طريقــ ــدو بــ ــوف يتصــــرف العــ ســ
أن أي قـــــدرة يبنيهـــــا العـــــدو ضـــــدنا ســـــوف يمارســـــها بطريقـــــة وفـــــي وقـــــت ي ســـــبه أكبـــــر قـــــدر مـــــن 
ــدو يبنــــــي  ــراض بـــــأن العـــ ــم فـــــإن أي افتـــ ــن ثـــ ــرر. ومـــ ــدر مـــــن الضـــ ــر قـــ ــا أكبـــ ــبب لنـــ ــد وتســـ الفوائـــ

قــــدرات لــــيس مــــن أجــــل تفعيلهــــا، أو أنــــه ســــينفذ خطتــــه الحربيــــة بطريقــــة تناســــبنا، هــــو افتــــراض ال
 ال أساس له من الصحة ومن ثم فهو خطير.

بنـــــــاء الجـــــــي  وتجهيـــــــزه للحـــــــرف يتطلـــــــب التفكيـــــــر فـــــــي التعامـــــــل مـــــــع أســـــــوأ  الثالثـــــــة/القاعـــــــدة 
 سيناريو مم ن:

، لـــــيس لـــــدينا ولـــــن نمتلـــــ  القـــــدرة علـــــى توقـــــع مـــــا ســـــتكون عليـــــه 2كمشـــــتث مـــــن القاعـــــدة رقـــــم  
ــرف القادمــــة، ومــــا هــــي الجبهــــات  ــروف التــــي ســــتتطور فــــي ظلهــــا الحــ ــا هــــي ال ــ ــروف، ومــ ال ــ

 ستادي إليها.التي ستنش  فيها وما هي السيناريوهات 

ــدير   ــي ون ســــــــوء تقــــــ ا miscalculationهــــــــل ســــــ ــً ــي ون ظرفــــــ ــراف، هــــــــل ســــــ ( ألي مــــــــن األطــــــ
ــاي  ــار  نطــــــ ــعيًدا خــــــ ــي ون تصــــــ ــرفين، أم ســــــ ــد الطــــــ ــه أحــــــ ــع  يــــــ ــًيا يخضــــــ ــًيا أو جيوسياســــــ سياســــــ

 السيطرة.

ــدرة علــــى  ــيس لــــدينا القــ ــدن مختلفــــة لــ ا وظــــروف بــ ــً ــث ســــيناريو مختلفــ ــن هــــاالء تخلــ ــل واحــــد مــ كــ
ــا ــى ذ  عـــــ وةً  ،توقعهـــ ــوة علـــ ــاء القـــ ــا لبنـــ ــال لنـــ ــون الوقـــــت المتـــ ــد ي ـــ ــًدا قـــ ــه تهديـــ ــدما نواجـــ ــ ، عنـــ لـــ

ــًدا ــة الموقـــــف الخطيـــــر المعقـــــول ، قصـــــيًرا جـــ ا لمواجهـــ ــً ومـــــن ثـــــم مـــــن الضـــــروري االســـــتعداد دائمـــ
إذا افترضـــــــنا أن الحـــــــرف ســـــــتتطور وفـــــــث الســـــــيناريوهات التـــــــي تناســـــــبنا، فقـــــــد نجـــــــد  ،المحتمـــــــل

ــوفين دون رد  ــدث م شـــ ــوع الحـــ ــة وقـــ ــي لح ـــ ــنا فـــ ــي أنفســـ ــة فـــ ــيناريوهات، خاصـــ ــبع  الســـ ــا لـــ منـــ
 مواجهة أسوأها.
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ــات التــــي يواجههــــا  ــي األســــاس ل فتراضــ ــت هــــذه المبــــادن هــ ــن الضــــروري فحــــص مــــا إذا كانــ مــ
 يمفهوم النصري. هل هي موجهة نحو تحديات الحرف القادمة؟

ــيناريوهات التــــي أمامــــه تصــــ ــوذ  األساســــي والســ ــل النمــ ــل االفتراضــــات هــ ــذه التحــــديات؟ هــ وغ هــ
 األساسية مستدامة؟

هـــــل ســـــي ون مـــــن المم ـــــن تحقيـــــث أفكارهـــــا األساســـــية فـــــي ظـــــل ال ـــــروف التـــــي قـــــد تنشـــــأ فـــــي  
ــل  ــًرا، هــ ــروف؟ وأخيــ ــذه ال ــ ــل هــ ــي ظــ ــة فــ ــائ  المتوقعــ ــث النتــ ــن تحقيــ ــل يم ــ ــة؟ وهــ ــاحة المعركــ ســ

 ييتوافثي مع األفكار األساسية لكمن القومي؟

ويســــعى إلــــى تســــلي  الضــــوء علــــى نقــــاط الضــــعف  ،إلــــى التشــــ ي  فــــي هــــذا هــــذه المقالــــة تســــعى
 ولغراي الش وك ولثارة النقا  حول القضايا الرئيسية.

ــا  ــا للمبــــادن واألفكــــار واالفتراضــــات التــــي يقــــوم عليهــ ناكــــد أن التحليــــل يعتمــــد علــــى كيليــــة فهمنــ
ســـــيتم تحليـــــل األشـــــياء المفهــــوم. ن ـــــًرا لصـــــعوبة االرتبـــــاط باألشــــياء فـــــي مرحلـــــة غيـــــر مصــــنفة، 

ــات  ــيل القـــــــــــدرات أو المعلومـــــــــ ــة إلـــــــــــى تفصـــــــــ ــام دون الحاجـــــــــ ــتوى الن ـــــــــــري العـــــــــ علـــــــــــى المســـــــــ
 االستخباراتية السرية.

 المبادئ: -"تصور النصر" 

 سيسمح هذا المفهوم بتقصير مدة الحرف.

 سيسمح المفهوم بتحقيث نصر واضح.

دل مرتفـــــع، مـــــن خـــــ ل ي لقــــدرات العـــــدو، بمعـــــ التـــــدمير المضـــــاد  ســــيتحقث النصـــــر مـــــن خـــــ ل ي
مجموعـــــة متنوعـــــة مـــــن قـــــدرات إطـــــ ي النـــــار الدليقـــــة واالســـــتخدام الم ثـــــف للوســـــائل الهجوميـــــة 

 المستقلة  الوسائل التي يتم تشغيلها عن ُبعد ولديها قدرات عمل مستقلة معينة(.

ســـــــوف تكـــــــون الضـــــــربات الشـــــــديدة التـــــــي يتعـــــــرض لهـــــــا العـــــــدو دليقـــــــة لتقـــــــوي  قدرتـــــــه علـــــــى 
 ضرر في وعيه إلى حد عدم قدرته على االستيعاف.التصرف وتراكم ال
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ــتخباري بغــــرض كشــــف العــــدو كشــــرط لتــــدميره ــذا  ،يعتمــــد المفهــــوم علــــى التفــــوي االســ سيســــمح هــ
ـــ ي ــتخبارية  التفــــــوي للجــــــي  اإلســــــرائيلي بــــ ــات االســــ ــتقر مــــــن المعلومــــ ــداد ثابــــــت ومســــ تــــــوفير إمــــ

 ي طوال أيام القتال. لكهداف

ــدرات اله ــ  قـــ ــى ربـــ ــوم علـــ ــد المفهـــ ــدات يعتمـــ ــي( بالوحـــ ــري واألرضـــ ــوي والبحـــ ــاني  الجـــ ــوم الم ـــ جـــ
كجــــزء مــــن المفهــــوم، تــــم وضــــع عــــدة افتراضــــات، بعضــــها ، علــــى الحافــــة، بمعــــدل مرتفــــع وفعــــال

 .علني وبعضها خفي

ــة المـــــاهرة  ــدات الن اميـــ ــ ل أساســـــي علـــــى الوحـــ ــز بشـــ ــوف يرتكـــ ــري ســـ ــوم النصـــ ــث يمفهـــ إن تحقيـــ
 ،ال  مـــــن الكفـــــاءة المطلوبـــــة لتح يقهـــــافـــــي تشـــــغيل األســـــلحة المتقدمـــــة والتـــــي تتمتـــــع بمســـــتوى عـــــ

ــه  ــاد عليـــ ــل االعتمـــ ــاطي البـــــري وتقليـــ ــام احتيـــ ــى ن ـــ ــاد علـــ ــل االعتمـــ ــو تقليـــ ــي هـــ الجانـــــب التكميلـــ
 كقوة ضاربة رائدة.

ســــيتم االعتمــــار الــــى الحــــد األقصــــى علــــى القـــــدرات الم انيــــة للوحــــدات علــــى الحافــــة مــــن قبـــــل 
 العام.المقر الم اني، أو مباشرة من قبل المقر 

ــ ل المقــــر العــــام،  ــر الرئيســــي  ال يــــادة( أو مــــن خــ ــن خــــ ل المقــ ــة العمليــــة مــ ــيتم تنفيــــذ مرالبــ ســ
 بطريقة مركزية.

ي إلــــــــى الوحــــــــدات فــــــــي الوقــــــــت  تتـــــــدفث المعلومـــــــات االســــــــتخباراتية وأهــــــــداف الهجــــــــوم ســــــــوف ي
 الفعلي بناًء على شب ة اتصاالت  منة وموثوقة سيتم تشغيلها ب فاءة عالية.

ــيتحقث ال ــ ل التــــــدمير الهائــــــل والتراكمـــــي لقــــــدرات العــــــدو  نهـــــ  معــــــروف فــــــي ســـ نصــــــر مــــــن خـــ
 الن رية العس رية باسم ينه  اإلرهايي(.

 وماذا لو لم؟

، عــــن دروســــه الشخصــــية 1973فــــي إحــــدى محاضــــراته، تحــــدث إيلــــي زعيــــرا قائــــد يأمــــاني عــــام 
ــرف  ــول مـــن الحـ ــم ي ـــن؟ي  :يقـ ــو لـ ــاذا لـ ــاال يمـ ــا سـ ــه بهـ ــي جيبـ ــة فـ ا بم ح ـ ــً ــتف  دائمـ ــان يحـ ــه كـ إنـ

ــاذا  - ــة؟ مـ ــورة كاملـ ــديهم صـ ــن لـ ــم ي ـ ــو لـ ــاذا لـ ــا. مـ ــابرات خاطئـ ــراء المخـ ــير خبـ ــان تفسـ ــو كـ ــاذا لـ مـ
ــة  ــى الرؤيـــ ــدرة علـــ ــدينا القـــ ــة ليســـــت لـــ ــا، بطريقـــ ــن توقعاتنـــ ــدو بشـــــ ل مختلـــــف عـــ لـــــو تصـــــرف العـــ

ــه  ا بأنـــ ــً ــرا الحقـــ ــا؟ اعتـــــرف زعيـــ ــم لهـــ ــتخدم يوالفهـــ ــم يســـ ــة لـــ ــل الحـــــرف  م ح ـــ ــيس  ،ي قبـــ ــرا لـــ زعيـــ
 وحده.
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ــحيحة  ــر صـ ــتخباراتية غيـ ــات اسـ ــل تقييمـ ــًا مقابـ ــًا باه ـ ــدفع ثمنـ ــم نـ ــين لـ ــ  الحـ ــذ ذلـ ــا منـ ــة أننـ وح يقـ
ــاء ــد نفـــــس األخطـــ ــنة ضـــ ــوم محصـــ ــتخبارات اليـــ ــل ذلـــــ ، وأن االســـ ــم نفعـــ ــا لـــ ــي أننـــ ــًرا ، ال يعنـــ ن ـــ

ــ ــة غيـــ ــل فـــــي بيئـــ ــد، ونعمـــ ــر ماكـــ ــتقبل غيـــ ــع مســـ ــل مـــ ــا نتعامـــ ــدو ألننـــ ــة عـــ ــتقرة فـــــي مواجهـــ ر مســـ
 ُي هــــــر تصــــــميًما اســــــتراتيجًيا، فــــــنحن مطــــــالبون بتــــــرك هــــــام  أمــــــان واســــــع بمــــــا  يــــــه الكفايــــــة،

ــةً  ــ مية  خاصــ ــر يالمقاومــــةي اإلســ ــيعي وعناصــ ــور الشــ ــ له المحــ ــذي يشــ ــد الــ ــول التهديــ ــدما يتحــ عنــ
 على دولة إسرائيل، مع مرور الوقت، من مصدر إزعا  أمني إلى تهديد أساسي.

ــوملــــــــذل  مــــــــن  مــــــــاذا ســــــــيحدث إذا كانــــــــت  ،الضــــــــروري فحــــــــص االفتراضــــــــات المســــــــبقة للمفهــــــ
ا، وتتجســــد بالفعــــل الســــيناريوهات األقــــل م ءمــــة؛ مــــاذا لــــو حــــدثت أحــــداث  ــً خاطئــــة، حتــــى جزئيــ
ــا تحقيــــث  ــ ، هــــل ســــي ل التصــــور فعــــاال؟ هــــل يم ننــ ــر متوقعــــة؟ مــــاذا بعــــد ذلــ أو إخفاقــــات غيــ

 ل مع ما هو غير متوقع؟الهدف من خ له؟ هل هي مرنة بما ي في للتعام

ل جابـــــــة علـــــــى هـــــــذه األســـــــئلة، ســـــــي ون مـــــــن المفيـــــــد محاولـــــــة تحليـــــــل الخصـــــــائص المحتملـــــــة 
ــرف القادمـــــة ــت توقعـــــات  ،للحـــ ــذه ليســـ ــد أن هـــ ــذي  ،ناكـــ ــ ل الـــ ــا بالشـــ ــة للتنبـــ ــد لديـــــه طريقـــ ال أحـــ

ــرف  ــه الحـــ ــتبدو عليـــ ــ لها  ،ســـ ــد تشـــ ــي قـــ ــعوبات التـــ ــع الصـــ ــة توقـــ ــرى، دون محاولـــ ــة أخـــ ــن ناحيـــ مـــ
ــة،  ــة الداخليــ ــوات والجبهــ ــى القــ ــ لها علــ ــد تشــ ــي قــ ــدة التــ ــدات الجديــ ــا، والتهديــ ــة علينــ ــاحة المعركــ ســ

 قد نجد أننا قد استعدنا للحرف الخاطئة.

 احتمال التهديد: ما هي الحرب التي نستعد لها

ــة ــتكون مختلفـــ ــة ســـ ــرف القادمـــ ــد تــــــادي  ،الحـــ ــيناريوهات وتهديــــــدات قـــ ــور إلـــــى ســـ اتجاهـــــات التطـــ
ــا حــــرف لبنــــان الثانيــــة و يالجــــرف ي و يحــــ ال  ،رس االســــواريامختلفــــة عــــن تلــــ  التــــي اتســــمت بهــ

لــــم يواجــــه الجــــي  اإلســــرائيلي  ،يم ــــن اســــتخدام هــــذه كمرجــــع لكيليــــة االســــتعداد للحــــرف القادمــــة
ء ايخــــر لــــم يواجهــــه بعــــ  التحــــديات المطروحــــة هنــــا منــــذ مــــا يقــــرف مــــن خمســــة عقــــود، والجــــز 

ــًدا ــا علــــى تنفيــــذ  ،أبــ ــا هــــي  ثارهــ ــد القــــادم، ومــ ــد تتفــــاقم فــــي العقــ ــي إذن التحــــديات التــــي قــ ــا هــ مــ
 المفهوم؟

ي ضـــــد ســـــوريا(، يتمتـــــع 19 يعشـــــية  1982تهديـــــد حريـــــة العمـــــل فـــــي ســـــ ل الجـــــو: منـــــذ عـــــام 
 القـــــدرة علـــــى تنفيـــــذ الغـــــارات مـــــن ،ســـــ ل الجـــــو بحريـــــة كاملـــــة فـــــي العمـــــل فـــــي المجـــــال الجـــــوي 

ــا ــ  فيهــ ــي ال شــ ــام التــ ــن المهــ ــا مــ ــتخبارية أو غيرهــ ــات االســ ــع المعلومــ ــل القصــــف وجمــ ــذه  ،أجــ هــ
 ،لكـــــن حريـــــة عمـــــل القـــــوات الجويـــــة قـــــد تتعـــــرض للتحـــــدي ،القـــــدرات ضـــــرورية لتحقيـــــث المفهـــــوم
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ــارات  يقـــــوم حـــــزف هللا ببنـــــاء قـــــدرات دفـــــاع جـــــوي مـــــن المتوقـــــع أن تشـــــ ل تحـــــدًيا للطـــــائرات والغـــ
ــم أن  ــن المهــ ــن مــ ــة، لكــ ــدهالجويــ ــيس وحــ ــزف هللا لــ ــذكر أن حــ ــة  ،نتــ ــة وتكنولوجيــ ــوة إقليميــ ــود قــ وجــ

 في صورة إيران يضمن اشتداد هذا االتجاه.

فــــــي الســــــنوات األخيــــــرة  نتعــــــرض لهــــــذا بشــــــ ل رئيســــــي فــــــي هجمــــــات الجــــــي  اإلســــــرائيلي بمــــــا 
يعـــــرف بمبـــــام( أظهـــــر الجـــــي  اإلســـــرائيلي قـــــدرة تفـــــوي جويـــــة رائعـــــة، لكـــــن إيـــــران تبـــــذل جهـــــوًدا 

ــوي ــوكبيــــرة لتقــ ــه ســــ ل الجــ ــع بــ ــذي يتمتــ ــث الــ ــوي المطلــ ــوي الجــ ــنجح  ،  التفــ ــع أن تــ ــن المتوقــ مــ
ــران ــود إيــــ ــل بعــــــ  جهــــ ــر  ،بالفعــــ ــذي يمــــ ــوري الــــ ــي  الســــ ــو الجــــ ــزف هللا هــــ ــران وحــــ ــا وراء إيــــ مــــ

ــة إعــــــادة اإلعمــــــار ــدرات الــــــدفاع الجــــــوي،  ،بمرحلـــ ــة، ســــــيقوم بتنشــــــي  قـــ ــي ظــــــل ظــــــروف معينـــ فـــ
 الكثير من السيطرة والموارد. والتي حتى لو لم تقيد القوة الجوية، ستحرمها من

ــن أن  ــالحها، يم ــــ ــًدا لمصــــ ــ ل الحــــــرف تهديــــ ــال أن تشــــ ــة، واحتمــــ ــي المنطقــــ ــيا فــــ ــود روســــ إن وجــــ
ــدرة  ــت القــ ــة. إذا كانــ ــوات الجويــ ــدرة القــ ــة بقــ ــى درايــ ــن علــ ــم نكــ ــم لــ ــ  الحجــ ــن حيــ ــًدا مــ ــث تهديــ يخلــ

 على تشغيل الجو محدودة، فستضعف القدرة على تحقيث اإلدراك.

ل ســــــتمرارية الوظيليــــــة ل قتصــــــاد: كــــــان الهجــــــوم  -بحــــــري، ونتيجــــــة لــــــذل  التهديــــــد للفضــــــاء ال
علــــــى األخــــــوين حانيــــــت حــــــدًثا واحــــــًدا يم ــــــن أن يعلمنــــــا الكثيــــــر عــــــن التهديــــــدات الناشــــــئة. قــــــد 
تخلـــــث الصـــــواري  الســـــاحلية والوجـــــود اإليرانـــــي فـــــي البحـــــر األبـــــي  المتوســـــ  تهديـــــدات وقيـــــوًدا 

عديـــــــدة.  علــــــــى ســــــــبيل المثـــــــال، هجــــــــوم شــــــــنته لـــــــم تواجههــــــــا يدولــــــــة إســـــــرائيلي منــــــــذ ســــــــنوات 
 غواصات إيرانية على سفن تجارية في طريقها إلى يإسرائيلي(.

ــاه االقتصـــــادية والقـــــدرة علـــــى اســـــتخدام الوســـــي  البحـــــري  إلـــــى جانـــــب وجـــــود المقـــــدرات فـــــي الميـــ
ــة  ــة الحركــــ ــوان  ولحريــــ ــم مختلــــــف للمــــ ــًدا بحجــــ ــدو تهديــــ ــد يشــــــ ل العــــ ــوات، قــــ ــد القــــ ــالح حشــــ لصــــ

ــي ال ــرائيل فــ ــةإلســ ــرات الم حيــ ــرائيل  ،ممــ ــة إســ ــدرة دولــ ــن قــ ــا مــ ــث بهــ ــرر الــــذي يلحــ ــد الضــ ــد يحــ قــ
ا لغـــــرض  علـــــى اســـــتخدام المـــــوان  البحريـــــة والجويـــــة لصـــــالح اإلمـــــدادات للدولـــــة، وبـــــالطبع أيضـــــً

ــذخيرة ــزون الـــ ــد مخـــ ــدمراً  ،تجديـــ ــرر مـــ ــذا الضـــ ــون هـــ ــن أن ي ـــ ــد  يم ـــ ــال قـــ ــ  القتـــ ــع حيـــ فـــــي وضـــ
ــتنزاف ــاعد إلـــــى حـــــرف اســـ ــن الر  ،يتصـــ ــى الـــــرغم مـــ ــه وعلـــ ــال، إال أنـــ ــدة القتـــ ــير مـــ ــي تقصـــ ــة فـــ  بـــ

يجــــب األخــــذ بعــــين االعتبـــــار أننــــا قــــد ال نـــــنجح فــــي ذلــــ ، خاصــــة عنـــــدما ي ــــون الــــنه  الـــــذي 
 يقوم عليه المفهوم هو ينه  الت كلي.
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ــًا، وتمــــــرر بعــــــ  التقنيــــــات  فــــــي جــــــذور التهديــــــد تكمــــــن إيــــــران كقــــــوة: فهــــــي متطــــــورة تكنولوجيــــ
تمتعـــــت إســـــرائيل بميـــــزة تكنولوجيـــــة هائلـــــة علـــــى الفلســـــطينيين وحمـــــاس  ،المتقدمـــــة إلـــــى حلفائهـــــا

قـــــــد تكـــــــون القــــــــدرات  ،وحـــــــزف هللا، لكـــــــن يجـــــــب أن تــــــــدرك أن الفجـــــــوات التكنولوجيـــــــة تضــــــــيث
المتقدمــــــة التــــــي ستســــــتخدم ضــــــد إســــــرائيل كبيــــــرة جــــــًدا وتســــــبب اضــــــطراًبا فــــــي أن مــــــة الجــــــي  

مــــــات الســــــيبرانية، وقــــــد يواجــــــه قــــــد تكــــــون أن مــــــة ال يــــــادة والــــــتح م عرضــــــة للهج، اإلســــــرائيلي
التســـــلح الـــــدقيث قـــــدرات تعطيـــــل معقـــــدة، وقـــــد تواجـــــه قـــــوات الجـــــي  اإلســـــرائيلي أســـــلحة متطـــــورة 

 في ش ل أسلحة دليقة وطائرات بدون طيار.

ــود  إذا اعتمـــــــد الجـــــــي  اإلســـــــرائيلي علـــــــى الميـــــــزة التكنولوجيـــــــة الهائلـــــــة فـــــــي أن متـــــــه فـــــــي العقـــــ
ــ ــه فــــي الحــــرف القادمــ ــد أنــ ــد يجــ ــدرات األخيــــرة، فقــ ــن القــ ــذه الميــــزة فحســــب، ولكــ ــاءل هــ ة لــــن تتضــ

التكنولوجيــــــة التــــــي يعتمــــــد عليهــــــا الجــــــي  اإلســــــرائيلي فــــــي قدرتــــــه علــــــى التصــــــرف قــــــد تصــــــبح 
 كعب أخيل إذا نجح العدو بالتشوي .

ــاس(  ــة حمـــــ ــي مواجهـــــ ــة  فـــــ ــافة إم انيـــــ ا إضـــــ ــً ــب أيضـــــ ــث، يجـــــ ــرة للقلـــــ ــة المثيـــــ ــذه القائمـــــ ــى هـــــ إلـــــ
بيل المثـــــــال فـــــــي مجـــــــال الطـــــــائرات بـــــــدون طيـــــــار( للمســـــــاعدة التكنولوجيـــــــة التركيـــــــة  علـــــــى ســـــــ
 ألولئ  القريبين أيديولوجًيا من مسار أردوغان.

حــــزف هللا  والســــوريون مــــن جــــانبهم( لــــن ي تفــــوا إســــرائيل، فــــي  ألراضــــياحتمــــال احــــت ل العــــدو 
ــة القتــــــال مباشــــــرة عبــــــر قــــــوات  ــار مــــــن الجانــــــب ايخــــــر، بــــــل ســــــينفذون فــــــي بدايــــ بــــــإط ي النــــ

االســـــتعدادات لهـــــذه  ،اخـــــل األراضــــي اإلســـــرائيلية فــــي الجليـــــل والجــــوالنكومانــــدوز دخـــــول إلــــى د 
ــة ــرف لبنــــــان الثانيــــ ــن حــــ ــدو مــــ ــن دروس العــــ ــر عــــ ــات فــــــي الواقــــــع تعبــــ ــممة  ،الهجمــــ وهــــــي مصــــ

لحمايـــــــة القـــــــدرة علـــــــى اإلطـــــــ ي مـــــــن خـــــــ ل إضـــــــافة مســـــــتوى مـــــــن الهجـــــــوم علـــــــى األراضـــــــي 
كيــــــــز الجــــــــي  بقصــــــــد تعليــــــــث وتقــــــــوي  تر  -اإلســــــــرائيلية بهــــــــدف إنشــــــــاء خــــــــ  دفــــــــاع فعــــــــال 

ــالي الســــــــمال  ــة، وبالتــــــ اإلســــــــرائيلي علــــــــى األرض حتــــــــى قبــــــــل الوصــــــــول إلــــــــى الحــــــــدود الدوليــــــ
 بأقصى قدر من الحرية. في اإلط ي.

ــون المواطنــــون  ــول أن ي ــ ــن المعقــ ــيس مــ ــرائيل، فلــ ــل إســ ــت ل أراض داخــ ــي احــ ــدو فــ ــح العــ إذا نجــ
ــرائيلي ي ــن أن الجــــي  اإلســ ــرغم مــ ــى الــ ــيطرة العــــدو. علــ ــت ســ ــرائيليون تحــ ــل هــــذا اإلســ ــتعد لمثــ ســ

التهديـــــد، إال أنـــــه مـــــن غيـــــر المم ـــــن ضـــــمان النجـــــال الكامـــــل. إذا تحقـــــث مثـــــل هـــــذا الســـــيناريو، 
ــار علـــــى الـــــوعي وعملياتيـــــة خطيـــــرة ــة، فقـــــد ي ـــــون لـــــه  ثـــ الحركـــــة غيـــــر  ،حتـــــى فـــــي نقـــــاط فرديـــ
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ــاً  ــدفقون جنوبـــ ــذين يتـــ ــواطنين الـــ ــة للمـــ ــدات  المن مـــ ــل الوحـــ ــد ونقـــ ــي تجنيـــ ــعوبات فـــ ــد تســـــبب صـــ قـــ
ــذا الوضــــــع إلــــــى تعطيــــــل الخطــــــ ، فــــــي المراحــــــل االفتتاحيــــــة، ويتطلــــــب قــــــد يــــــا  ،شــــــماالً  دي هــــ

ــة ــي المحتلـــــ ــت ل األراضـــــ ــادة احـــــ ــوارد إلعـــــ ــي   ،تحويـــــــل المـــــ ــتم ن الجـــــ ــل أن يـــــ ــذا حتـــــــى قبـــــ هـــــ
 لجي  اإلسرائيلي بهدف تحديد العدو.ااإلسرائيلي من توجيه قوة 

ــه الجــــــي  اإلســــــرا ــيناريو لــــــن يعيشــــ ــذا ســــ ــاحات فــــــي نفــــــس الوقــــــت: هــــ ــدة ســــ ئيلي قتــــــال فــــــي عــــ
ــدة ــل إلــــى  ،لســــنوات عديــ ــرائيل قــــد يــــادي علــــى األقــ ــة إســ ــه دولــ ــة أن المحــــور الشــــيعي يواجــ ح يقــ

ــت نفــــوذه المباشــــر  ــل جميــــع الســــاحات الواقعــــة تحــ ــزة -تفعيــ هنــــاك احتمــــال  ،لبنــــان وســــوريا وغــ
ا  ــة والثالثــــــة أيضــــــً ــطة فــــــي الــــــدائرتين الثانيـــ ــون هنــــــاك ســــــاحات نشـــ فـــــي العــــــراي وربمــــــا  -أن تكـــ

ل  أعمــــال الشــــغب فــــي الضــــفة الغربيــــة، وفــــي الســــاحة الداخليــــة كــــل هــــذه حتــــى فــــي إيــــران، وكــــذ 
ــة مـــــن الحـــــوادث، وقـــــد تضـــــعف انتبـــــاه هيئـــــة األركـــــان العامـــــة  األحـــــداث ستشـــــهد معـــــدالت عاليـــ

 وقدرتها على إجراء العمليات بالطريقة التي فعلت بها في عمليات محدودة.

ــة: إذا كانــــت إســــر  ــة تحــــت نيــــران هائلــ ــة المدنيــ ــاريخي، الجبهــــة الداخليــ ــاني مــــن ضــــعف تــ ائيل تعــ
ــود  ــا المجهـــ ــوم عليهـــ ــي تقـــ ــتراتيجية، التـــ ــة االســـ ــة الداخليـــ ــة أن الجبهـــ ــي ح يقـــ ــن فـــ ــ  ي مـــ ــإن ذلـــ فـــ
ــاد علـــــــى دعـــــــم المجهـــــــود  ــا، تقـــــــع ضـــــــمن النطـــــــاي الضـــــــار. إن قـــــــدرة االقتصـــــ الحربـــــــي بأكملهـــــ
ــر.  ــًدا بشـــــ ل كبيـــــر. ال أكثـــ ــم تتعطـــــل أبـــ ــرائيلية، لـــ ــات فـــــي الحـــــروف اإلســـ الحربـــــي، حتـــــى الطلبـــ

ــبح  مـــــن ــرائيل يصـــ ــة إلســـ ــة الداخليـــ ــى الجبهـــ ــواري  علـــ ــديدة والصـــ ــد بنيـــــران شـــ ــح أن التهديـــ الواضـــ
ــا  ــدر إزعــ ــيس مصــ ــتراتيجًيا ولــ ــًدا اســ ــدو  ،تهديــ ــة للعــ ــرة المنهجيــ ــوهر الفكــ ــو جــ ــذا هــ ــع هــ ــي الواقــ فــ

ــة  - ــل القـــــدرة الحربيـــ ــاحات ونطاقـــــات لتعطيـــ ــدة ســـ ــن عـــ ــعة النطـــــاي مـــ ــوة نيـــــران واســـ ــتخدام قـــ اســـ
إن اإلزالــــــــة الســــــــريعة للتهديــــــــد مــــــــن الجبهــــــــة  ،نويــــــــات مواطنيهــــــــالدولــــــــة إســــــــرائيل وتقــــــــوي  مع

الداخليــــــة ســــــتكون ضــــــرورية علــــــى وجــــــه الخصــــــو ، لتم ــــــين الجبهــــــة الداخليــــــة االســــــتراتيجية 
ــود الحربـــــي ــم المجهـــ ــن دعـــ ــذا  ،مـــ ــة لهـــ ــون كا يـــ ــن تكـــ ــا، لـــ ــت فعاليتهـــ ــا كانـــ ــة مهمـــ ــة الحديديـــ ال بـــ

 الغرض.

 بلضعف وفشل "تصور النصر" في مواجهة تحديات المستق

ــل  ــى تحليــــ ــاًء علــــ ــة، بنــــ ــة مرجعيــــ ــه نقطــــ ا ولكنــــ ــً ــيس توقعــــ ــ ه لــــ ــل أعــــ ــذكور، التحليــــ ــو مــــ ــا هــــ كمــــ
ــات المتطــــــورة ــات  ،االتجاهــــ ــار واالفتراضــــ ــعف فــــــي األفكــــ ــذكر الفشــــــل والضــــ ــل بــــ يلــــــي  التحليــــ

 التي هي في صميم يمفهوم النصري والتي يجب عدم تجاهلها.
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إن التصــــــور الــــــذي ي هــــــر فــــــي الجــــــي   اإلســــــرائيلي فــــــي الواقــــــع يــــــديم العمــــــل علــــــى الجانــــــب 
ــذاتي الهائلــــة والقات ــة فــــي ايخــــر كم ــــون رئيســــي، مــــن خــــ ل تفعيــــل النيــــران وقــــدرات الح ــــم الــ لــ

ت هـــــر التجـــــارف الســـــابقة أن تنشـــــي  القــــدرات المضـــــادة ســـــيجعل مـــــن الصـــــعب تحقيـــــث  ،العمــــث
ــ  ــت معقــــول فقــ ــوف فــــي وقــ ــة موازيــــة،  ،اإلنجــــاز المطلــ ــود منــــاورة بريــ ــدم بــــذل جهــ ــادي عــ قــــد يــ

ــة،  ــاء الح ومــ ــد بقــ ــه وتهديــ ــعاف قدراتــ ــى إضــ ــدو، إلــ ــي العــ ــى أراضــ ــرعة إلــ ــال بســ ــل القتــ والتــــي تنقــ
وتعميــــــث األضــــــرار التــــــي لحقــــــت بالجبهــــــة الداخليــــــة المدنيــــــة بطريقــــــة وللــــــى إطالــــــة أمــــــد القتــــــال 

ــية  ،تجعــــــــل مــــــــن الصــــــــعب ال يــــــــام بعملــــــــه ــاورة أداة رئيســــــ إن فكــــــــرة االنتصــــــــار ال تعتبــــــــر المنــــــ
 فحسب، بل إنها في الواقع تستمر في إضعافها.

حتـــى لــــو افترضـــنا أن هــــذا الـــنه  لديــــه القــــدرة علـــى إيصــــال العـــدو إلــــى النقطـــة الحاســــمة، فإنــــه 
ــاً ســـــ ــير الحـــــرف  يتعارض حتمـــ ــرة تقصـــ ــع فكـــ ــه ي ،مـــ ــذي يقدمـــ ــنه  الـــ ــري يتطلـــــب  الـــ ــور النصـــ تصـــ

ــتكون فـــــي أيـــــدينا فـــــي المخطـــــ   ،الكثيـــــر مـــــن الوقـــــت والمـــــوارد، ولـــــيس مـــــن الماكـــــد أن هـــــذه ســـ
ومـــــن  ،نـــــادراً  حيـــــ  ســـــتكون الجبهـــــة الداخليـــــة اإلســـــرائيلية تحـــــت النـــــار، ســـــي ون الوقـــــت مـــــورداً 

ــ ــدرة علـــــى تجديـــ ــإن القـــ ــرى فـــ ــة أخـــ ــتكون ناحيـــ ــة، ســـ ــة والجويـــ ــوان  البحريـــ ــع المـــ ــات، مـــ د المخزونـــ
الحاجــــــة إلــــــى تــــــوفير المــــــوارد وضــــــرورة تقصــــــير الحــــــروف كانــــــت منــــــذ البدايــــــة  ،موضــــــع شــــــ 

ــل ــة علــــى الت كــ ــاورة البريــ ــرائيلي يفضــــل المنــ ــن اإلســ ــوم األمــ ــي جعلــــت مفهــ ــباف التــ ــتمر  ،األســ يســ
ــنفس األ ــدة، بــ ــة معقــ ــان بطريقــ ــواء إن كــ ــع، ســ ــري فــــي الواقــ ــوم النصــ ــا يمفهــ ــم تجربتهــ ــي تــ ــار التــ فكــ

 مراًرا وتكراًرا ، دون نجال ، على مدى العقود األربعة الماضية.

ــرض المفهــــوم أننــــا إذا وضــــعنا قــــدراتنا فــــي مواجهــــة انتشــــار العــــدو،  يم ننــــا تــــدميره بمعــــدل  يفتــ
مرتفــــــع ونــــــادي إلــــــى استســــــ مه، لكنــــــه ي ــــــاد يتجاهــــــل ح يقــــــة أن كــــــل هــــــذه القــــــدرات ســــــتكون 

ــة ا ــذ بدايــ ــودة منــ ــرف موجــ ــبوي  ،لحــ ــر مســ ــاري غيــ ــوم نــ ــت هجــ ــوم إلــــى  ،تحــ ــذا الهجــ ــادي هــ ــد يــ وقــ
قــــد يضــــر ويعطــــل  ،تعطيــــل عمــــل القواعــــد الجويــــة وتجنيــــد الجنــــود وتكــــديس القــــوات فــــي الجبهــــة

ــاي  ــة وللحـــ ــة والبحريـــ ــوان  الجويـــ ــل المـــ ــد وتعطيـــــل عمـــ ــات التوليـــ ــاد؛ إتـــــ ف محطـــ عمـــــل االقتصـــ
دًرا علـــــى تحييـــــد التهديـــــد علـــــى لـــــن ي ـــــون ســـــ ل الجـــــو قـــــا ،أضـــــرار بالمستشـــــليات وغيـــــر ذلـــــ 

 الجبهة الداخلية، بالتأكيد ليس وحده، والذي يتطلب مناورة برية ضخمة.

ــوم ــن الضــــــعف األساســــــي للمفهــــ ــه الكشــــــف عــــ ــتم  يــــ ــذي يــــ ــان الــــ ــو الم ــــ ــذا هــــ ــه يتطلــــــب  ،هــــ إنــــ
ا،  ــً االعتمـــــــاد علـــــــى سلســـــــلة مـــــــن الشـــــــروط التـــــــي يصـــــــعب افتـــــــراض أنهـــــــا ســـــــتتم تلبيتهـــــــا دائمـــــ
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ــيناريوهات  ،اســــــعة النطــــــايوبالتأكيــــــد لــــــيس فــــــي حــــــرف و  وهــــــي غيــــــر مهيــــــأة فــــــي مواجهــــــة الســــ
الخطيــــــرة التــــــي قــــــد تعطــــــل قــــــدرة الجــــــي  اإلســــــرائيلي علــــــى العمــــــل خــــــ ل األيــــــام األولــــــى مــــــن 

تفتــــرض أنــــه يم ننــــا االســــتعداد حتــــى قبــــل أن ينفــــذ العــــدو هجماتــــه، وأننــــا ســــنفاجأ ولــــن  ،الحــــرف 
يتســـــبب فـــــي ضـــــرر، لكنـــــه لـــــن  نتفاجـــــأ. إنـــــه ينطلـــــث مـــــن فرضـــــية أن تـــــأثير أعمـــــال العـــــدو قـــــد 

ــا ــرائيلي  ،يـــــنجح فـــــي تعطيـــــل تنفيـــــذ خططنـــ ــد عـــــن فكـــــرة أن الجـــــي  اإلســـ ــه يعبـــــر بشـــــ ل جيـــ إنـــ
سيســــتمر فـــــي التمتــــع بـــــالتفوي المطلـــــث كمــــا كـــــان فــــي العمليـــــات واألن مـــــة علــــى مـــــدى العقـــــود 

ــية ــودة  .األربعــــة الماضــ ــرائيلي ليســــت موجــ ــل الجــــي  اإلســ ــد يعرقــــل مســــار عمــ ــدو قــ فكــــرة أن العــ
 لذل  سي ون من المهم أن نسأل: يماذا لو لم ي ن؟ي. ،المفهوم في أسس

يجـــــب أن يحـــــاف  أي مفهـــــوم يعتمـــــد علـــــى القـــــدرات المســـــتقبلية علـــــى كفـــــاءة  ،فضـــــ  عـــــن ذلـــــ 
القلـــــث هـــــو أن  ،القـــــدرات الحاليـــــة حتـــــى تنضـــــ  القـــــدرة المســـــتقبلية لتصـــــبح كتلـــــة تشـــــغيلية فعالـــــة

ــة يشــــ ــة إعــــداد القــــادة للتهديــــدات االعتمــــاد علــــى القــــدرات المســــتقبلية المحتملــ ع ســــلًبا علــــى كيليــ
ــاء  ،العملياتيــــة الحاليــــة ُت هــــر الخبــــرة الســــابقة فــــي عمليــــات بنــــاء القــــوة أن العمليــــة المطلوبــــة لبنــ

ــغيلية، تتطلــــــب  ــدرة تشــــ ــوم إلــــــى نضــــــوجها إلــــــى قــــ ــياغتها كمفهــــ ــة صــــ ــية، مــــــن لح ــــ قــــــدرة أساســــ
ــة   ــة طويلــ ــرات زمنيــ ــل( 10فتــ ــى األقــ ــنوات علــ ــث ، ســ ــدما يتعلــ ــة علــــى عنــ ــدرات القائمــ ــر بالقــ األمــ

 ،التقنيـــــات الجديـــــدة، مثـــــل األدوات المســـــتقلة، يم ـــــن تمديـــــد هـــــذه األوقـــــات إلـــــى أبعـــــد مـــــن ذلـــــ 
ــه  ــا المفهــــــوم: األول، الــــــذي يجــــــب أن يعتمــــــد  يــــ تســــــتدعي هــــــذه الــــــدروس افتراضــــــين يتجاهلهمــــ

ــدما ــه عنـــ ــاني، أنـــ ــل؛ والثـــ ــد المقبـــ ــ ل العقـــ ــودة ، خـــ ــدرات الموجـــ ــى القـــ ــار علـــ ــ   إدراك األفكـــ تنضـــ
 القدرات الجديدة فإنها ستعمل في ساحة معركة مختلفة عما نتخيله.

ا علــــــى افتــــــراض أن الجولــــــة البريــــــة  المنــــــاورة مقابــــــل الت كــــــل: ال يــــــزال ي ــً تصــــــور النصــــــري قائمــــ
ــذها  ــة تنفيــــــ ــية، وأن احتماليــــــ ــال الحــــــــروف الماضــــــ ــي مجــــــ ــريعة علــــــــى األرض هــــــ العميقــــــــة والســــــ

ــدد  ــري متعــ ــوم بــ ــدرة يهجــ ــور قــ ــي تطــ ــة. وهــ ــ ل  منخفضــ ــد بشــ ــ ي تعتمــ ــدرة يبوتيــ األبعــــادي، وهــــي قــ
أساســــــــي علــــــــى قــــــــدرات القــــــــوات الن اميــــــــة، مــــــــع اســــــــتمرار القضــــــــاء علــــــــى العــــــــدو اإلدراكــــــــي 
ــدرات إطــــ ي نــــار أكثــــر ب ثيــــر  ــذه المواجهــــات البريــــة بقــ ــاط. تتميــــز هــ ــغيلي لن ــــام االحتيــ والتشــ

ا ييتحــــــدثي  عــــــن المنــــــاورة مــــــن قــــــدراتها المتنقلــــــة. فــــــي هــــــذا الصــــــدد، رغــــــم أن المفهــــــوم ظاهريــــــً
البريــــــة الفعليــــــة، إال أنــــــه يواصــــــل تعميــــــث األفكــــــار التــــــي ســــــيطرت علــــــى يالجــــــي  اإلســــــرائيليي 
ــة. يخلــــث التصــــور  ــالقوة الناريــ ــدو بــ ــا ســــيهزم العــ ــية، والتــــي بموجبهــ ــود األربعــــة الماضــ طــــوال العقــ
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اعتمــــــاًدا لقــــــوى الجــــــي  البــــــري علــــــى قــــــوة النــــــار، وفــــــي الواقــــــع يفــــــرض علــــــى المواجهــــــة البريــــــة 
 ووتيرة العمل اللذين يميزان النار. الخطية

يمفهـــــــوم النصـــــــري ال يحـــــــل الخلـــــــل القـــــــائم بـــــــين الـــــــذراعين االســـــــتراتيجيين  الجـــــــوي واألرضـــــــي( 
ــع ــي الواقـــ ــدًعا فـــ ــبح مبـــ ــه ويصـــ ــل يديمـــ ــب، بـــ ــى  ،فحســـ ــافة إلـــ ــوي  باإلضـــ ــ ل الجـــ ــ  أن الســـ حيـــ

يــــــة مهامــــــه المســــــتقلة فــــــي أعمــــــاي ســــــاحات العمليــــــات( ســــــي ون هــــــو الــــــذي يســــــاعد القــــــوات البر 
علـــــــى الحســـــــم، مـــــــن خـــــــ ل منـــــــاورات ســـــــريعة وغيـــــــر متوقعـــــــة، اين هـــــــذه هـــــــي األرض التـــــــي 

 تساعد جهود النيران الجوية في تدمير قدرات العدو. بوتيرة سريعة تادي إلى حسمها.

ــبابية فــــي بعــــ   ــد تكــــون ضــ ــة التــــي قــ ــيل الدليقــ ــير إلــــى التفاصــ ــم أن نشــ ــي ون مــــن المهــ ــا ســ هنــ
يمفهـــــوم االنتصـــــاري يفتـــــرض، وبحـــــث، أن الحســـــم بـــــإط ي النـــــار وحـــــده غيـــــر مم ـــــن  ،األحيـــــان

بــــدون االحتكــــاك مــــع القــــوات البريــــة، ســــي ون مــــن المســــتحيل كشــــف قــــوات العــــدو ولنشــــاء كميــــة 
ــه ــدمير قدراتــ ــمح بتــ ــة تســ ــة حرجــ ــى كتلــ ــل إلــ ــي تصــ ــداف التــ ــل  ،األهــ ــذل ، ي ــ ــام بــ ــد ال يــ ــن عنــ لكــ

، وهـــــــو نهـــــــ  يعبـــــــر عـــــــن العمـــــــل المســـــــتمر متجـــــــذًرا بعمـــــــث فـــــــي نهـــــــ  القضـــــــاء علـــــــى العـــــــدو
ــد الجثـــــ ي  ــا يم يعـــ ــفه بمفـــ ــن وصـــ ــاز بمـــــرور الوقـــــت  ويم ـــ ــه اإلنجـــ والمنهجـــــي الـــــذي يتـــــراكم  يـــ

 بداًل من التغيير في الحالة الجيواستراتيجية(.

 صـــلخــم

 إطالق النار الهائل لم يقصر الحروب أبًدا، بل على العكس تماًما. 

الحــــــاالت، لــــــم يــــــاد ذلــــــ  إلــــــى نصــــــر، وبالتأكيــــــد لــــــم ي ــــــن نصــــــًرا فــــــي الغالبيــــــة الع مــــــى مــــــن 
ــًحا ــد  ،واضــ ــراؤه بعــ ــم إجــ ــذي تــ ــفي الــ ــح القصــ ــياي نتــــائ  يمســ ــذا الســ ــذكر فــــي هــ ــن المهــــم أن نــ مــ

 الحرف العالمية الثانية في األراضي األلمانية ويوضح حدود الضربات الجوية الم ثفة.

ــاؤل مهــــم، بــــل ضــــروري، لكــــن يجــــب أال نتجاهــــل ح يقــــة أ نــــه يوجــــد علــــى الجانــــب ايخــــر التفــ
ــم  ــد لــ ــدفاع، وهــــو تحــ ــام الــ ــًرا لن ــ ــدًيا كبيــ ــا تحــ ــه التــــي يطورهــ ــه، وتشــــ ل قدراتــ عــــدو تنقلــــب خططــ

 نواجهه منذ سنوات.

ــا  ــحيحة. إنهـــ ــات صـــ ــة أو افتراضـــ ــرة مثبتـــ ــى خبـــ ــار علـــ ــي األفكـــ ــات أن نبنـــ ــذه االتجاهـــ تتطلـــــب هـــ
 دة.تتطلب أال نعتمد كلًيا على حزمة استراتيجية واحدة، قوية ومعق
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ا  ــً ــي يعمـــــ ن معـــ ــوازنتين، جـــــوي وأرضـــ ــليتين ومتـــ ــين عضـــ ــاء ذراعـــ ــزم ببنـــ ــرائيلي ملـــ الجـــــي  اإلســـ
وبـــــــالتزامن، للـــــــدفاع عـــــــن الجبهـــــــة الداخليـــــــة، والتحـــــــرك بســـــــرعة للهجـــــــوم والهبـــــــوط بمجموعـــــــة 

ال ســــــ ل الجــــــو وال القــــــوات البريــــــة الن اميــــــة،  ،ســــــريعة مــــــن الضــــــربات المشــــــتركة فــــــي العمــــــث
 وحدهما في هذا التحدي.مهما كانت متطورة، ستقف 

ــتقلة فـــــــي أعمـــــــاي أراضـــــــي العـــــــدو مهمـــــــة ويجـــــــب  إن فكـــــــرة التشـــــــغيل الم ثـــــــف لـــــــكدوات المســـــ
 تطويرها بش ل أكبر، لكنها لن تكون بديً  للدخول البري.

ــدة  ــد فـــــي عـــ يتمثـــــل المفهـــــوم فـــــي تطـــــوير جـــــي  بـــــري كبيـــــر بمـــــا ي فـــــي للعمـــــل فـــــي وقـــــت واحـــ
ــة  ــى أعمــــاي المنطقــ ــرعة إلــ ــرك بســ ــاحات، والتحــ ــد ســ ــة تهديــ ــدو ولزالــ ــدرات العــ ــدمير قــ ــل تــ ــن أجــ مــ

 النيران على الجبهة الداخلية بأسرع وقت مم ن.

ــية،  ــة الماضــ ــود األربعــ ــي العقــ ــرائيلي فــ ــي  اإلســ ــة للجــ ــذراع البريــ ــعف الــ ــار ، ضــ ــاق  صــ ــي تنــ فــ
ث مــــــن اعتمــــــار الجــــــي  اإلســــــرائيلي ،وتضــــــاءل اســــــتخدامه فــــــي العمليــــــات ال حقــــــة علــــــى  عمــــــ 

ــتخب ــو واالســـ ــدرات ســـــ ل الجـــ ــي قـــ ــديات التـــ ــة التحـــ ــي مواجهـــ ــة فـــ ــذه كا يـــ ــون هـــ ــد ال تكـــ ارات، وقـــ
 تطرحها علينا ساحة المعركة المستقبلية.

ــ ــة يحــ ــر عمليــ ــواررس األات هــ ــل ظــــروف  ي ســ ــدة، فــــي ظــ ــال فــــي ســــاحة واحــ أنــــه حتــــى فــــي القتــ
شــــبه مثاليــــة، لــــم يــــتم ن الجــــي  اإلســــرائيلي مــــن إزالــــة التهديــــد عــــن الجبهــــة الداخليــــة، وبالتأكيــــد 

 ن حسم العدو. لم يقترف م

ا مـــــن النـــــاس  ،الحـــــرف القادمـــــة ســـــتكون مختلفـــــة ا لـــــم ي ـــــن مطلوبـــــً قـــــد يتطلـــــب منـــــا جهـــــًدا وطنيـــــً
ــع  ــل مــ ــا للتعامــ ــندوي أدواتنــ ــبة فــــي صــ ــدينا أدوات مناســ ــم أن ي ــــون لــ ــدة، ومــــن المهــ ــنوات عديــ لســ
التحـــــــديات التـــــــي يمثلهـــــــا العـــــــدو لنـــــــا. أدوات مبنيـــــــة علـــــــى فكـــــــر احترافـــــــي، مـــــــن وجهـــــــة ن ـــــــر 

ف للســــــيناريوهات الصــــــعبة واألقــــــل راحــــــة، مــــــن منطلــــــث فهــــــم أنــــــه حتــــــى فــــــي خاضــــــعة ل شــــــرا
ــرف القادمــــة، ــر، حتــــى لــــو تطلــــب  الحــ ــدينا امتيــــاز عــــدم النصــ ــي الماضــــي، لــــن ي ــــون لــ كمــــا فــ

 األمر أسعاًرا عالية.

 

 

 



 

398 

 

 إطاللة الضيف بين فاعلية الردع ومحاذير التصعيد 

 صالح النعامي د.
وتعبيــــره عــــن إســــناد المقاومــــة ألهلنــــا فــــي يالشــــي  تركــــت إط لــــة القائــــد محمــــد الضــــيف 

المقدســـــيين، ســـــيما علـــــى  بالغـــــًا فـــــي نفـــــوس الجمـــــاهير الفلســـــطينية وتحديـــــداً  جـــــرالي أثـــــراً 
ــا المتمثلـــــة فـــــي تعميـــــث التعـــــاون األمنـــــي  ــلطة محمـــــود عبـــــاس جرائمهـــ وقـــــع مواصـــــلة ســـ
مــــــع االحــــــت ل، والتــــــي كانــــــت  خرهــــــا تورطهــــــا فــــــي مســــــاعدة الصــــــهاينة علــــــى اعتقــــــال 

 فذ عملية زعترة منتصر شلبي.من
ــأثيراً  ــدائد، تركــــت تــ  كلمــــة الضــــيف، الــــذي يطــــل علــــى شــــعبه، وقــــت الملمــــات ووقــــع الشــ

ــراً  ــا  كبيــ ــي بأثرهــ ــا يشــ ــو مــ ــ م وهــ ــائل اإلعــ ــغلت وســ ــهيونية؛ حيــــ  شــ ــاط الصــ ــي األوســ فــ
 الردعي على العدو.

ومـــــع ذلـــــ ، فـــــأن علـــــى ليـــــادة حركـــــة حمـــــاس أن تتـــــوخى الحـــــذر عنـــــد تصـــــميم وتوجيـــــه 
 على جرائم االحت ل في القدس. المقاومة رداً عملها 

ولــــم يفصــــح عــــن نوايــــا حمــــاس بشــــأن  فعلــــى الــــرغم مــــن أن الضــــيف تــــرك البــــاف مواربــــاً 
الــــــــرد علــــــــى إجــــــــراءات إســــــــرائيل ضــــــــد أهلنــــــــا فــــــــي الشــــــــي  جــــــــرال، إال أن رد الحركــــــــة 
ــب أن  ــرال، يجـــ ــي  جـــ ــث بالشـــ ــرارات تتعلـــ ــى أي قـــ ــواري  علـــ ــمل إطـــــ ي صـــ ــعيد يشـــ بتصـــ

 عتبار ظروف األزمة السياسية الداخلية في إسرائيل وتداعياتها.يأخذ بعين اال
فنتنيــــــاهو المعنــــــي بإحبــــــاط فــــــر  منافســــــه فــــــي تشــــــ يل الح ومــــــة، لــــــم يعــــــد لديــــــه مــــــا 
يخســـــره، لـــــذا هـــــو قـــــد يســـــتغل أي تصـــــعيد مـــــع غـــــزة فـــــي محاولـــــة لفـــــرض أجنـــــدة أمنيـــــة 

 حزبــــي ي علــــى الجــــدل الــــداخلي فــــي إســــرائيل تقلــــص مــــن قــــدرة األحــــزاف اليمينيــــة، ســــيما
 ي على االنضمام لح ومة لبيد، الذي تم تكليفه بتش يلها. تكفاه حدشاه ي وي يمينا

فـــــي الوقـــــت ذاتـــــه وفـــــي كـــــل األحـــــوال، فـــــأن تصـــــعيد مـــــع غـــــزة بالنســـــبة إلســـــرائيل رغـــــم 
ــودة إلــــــى  ــدن مــــــن العـــ ــع إدارة بايـــ ــب إلــــــى منـــ ــل ســـــعي تــــــل أبيـــ ــيما فــــــي ظـــ تعقيداتـــــه، ســـ

فـــــــالرد علـــــــى ، وضـــــــاع فـــــــي القـــــــدساالتفـــــــاي النـــــــووي، ســـــــي ون أفضـــــــل مـــــــن تفجـــــــر األ
ــلوك  ــه السـ ــين يواجـ ــم داخلـــي، فـــي حـ ــد دعـ ــدرة علـــى حشـ ــاهو القـ ــنح نتنيـ ــزة يمـ ــواري  غـ صـ

 الصهيوني في القدس بموجة انتقادات داخلية.
ــع غــــزة وتســــلي  األضــــواء عليهــــا قــــد يعمــــل  إلــــى جانــــب ذلــــ ، فــــأن انــــدالع مواجهــــة مــ

 على تبريد حماس الجماهير الفلسطينية في القدس.
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ــدرس  ــتحقة يجـــــب أن تـــ ــة والمســـ ــيف التاريخيـــ ــة الضـــ ــد إط لـــ ــا بعـــ ــوات مـــ ــأن خطـــ ــذا، فـــ لـــ
ــه  ــاورة أمامـــ ــدم أولياتـــــه وتقلـــــص هـــــام  المنـــ ــع العـــــدو وال تخـــ ــاقم وضـــ ــة بحيـــــ  تفـــ بعنايـــ
وتنـــــزع مـــــن ليادتـــــه القـــــدرة علـــــى اإلفـــــ ت مـــــن اســـــتحقاقات داخليـــــة عبـــــر الهـــــروف إلـــــى 

 مواجهة مع غزة.

 المخطط األمريكي لتصفية إنجازات المقاومة وسبل مواجه 

 صالح النعاميد. 

مـــــن الواضـــــح أنـــــه حســـــب المخطـــــ  األمري ـــــي الصـــــهيوني فأنـــــه ســـــيتم توظيـــــف مشـــــاريع إعـــــادة 
ــة  ــة المقاومــ ــفها رأس حربــ ــاس بوصــ ــ مية حمــ ــة اإلســ ــة المقاومــ ــة حركــ ــي المــــس بم انــ ــار فــ اإلعمــ

وبعـــــد أن أظهـــــرت هـــــذه المعركـــــة  ،التـــــي حققـــــت إنجـــــازات تاريخيـــــة فـــــي معركـــــة يســـــيف القـــــدسي
فــــــي الســــــاحة الفلســــــطينية وصــــــاحبة  أن حمــــــاس باتــــــت الــــــرقم الصــــــعب والطــــــرف األكثــــــر تــــــأثيراً 

قــــدرة علــــى خلــــ  األوراي فــــي البيئــــة اإلقليميــــة بشــــ ل كبيــــر، فقــــد باتــــت الحاجــــة أكبــــر لمحاصــــرة 
الحركــــــة ومنــــــع تعــــــاظم موقفهــــــا ب ــــــل مــــــا ينطــــــوي عليــــــه األمــــــر مــــــن مخــــــاطر علــــــى المصــــــالح 

 هيونية.الص

مــــن هنــــا، فــــأن المقاربــــة األمري يــــة اإلســــرائيلية تقــــوم علــــى محاولــــة تفكيــــ  حالــــة االلتفــــاف حــــول 
ــادة  ــا عـــــــن مشـــــــاريع إعـــــ حمـــــــاس مـــــــن خـــــــ ل توظيـــــــف تقلـــــــيص م انـــــــة الحركـــــــة عبـــــــر إبعادهـــــ
ــة، إقليميــــــة  ــا أطــــــراف دوليــــ ــاون فيهــــ ــة تمــــــس بمنجزاتهــــــا تتعــــ اإلعمــــــار وفــــــي ظــــــل حملــــــة دعائيــــ

 وفلسطينية.

ــنتـــــوني بلأوقـــــد عبـــــر وزيـــــر الخارجيـــــة األمري ـــــي  نكن عـــــن هـــــذا المخطـــــ  بشـــــ ل واضـــــح فـــــي يـــ
ــب  ــه يتوجـــ ــال إنـــ ــدما قـــ ــاس عنـــ ــود عبـــ ــلطة محمـــ ــيس الســـ ــرائيليين ورئـــ ــادة اإلســـ ــه بالقـــ ــاف لقائـــ أعقـــ
توظيـــــف مشـــــاريع إعـــــادة اإلعمـــــار فـــــي تقـــــوي  الـــــدعم الشـــــعبي لحركـــــة حمـــــاس، علـــــى اعتبـــــار 

 ليأس، على حد تعبيره.أن الدعم للحركة يتعاظم في ظل حالة ا

ــهيوني جــــابي  ــة الصــ ــر الخارجيــ ــا وزيــ ــ نازي أمــ ــر  أشــ ــاس عبــ ــة حمــ ــعاف حركــ ــا إلــــى إضــ ــد دعــ فقــ
 التعاون مع القوى المعتدلة في المنطقة والمجتمع الدولي.

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن الرؤيـــــة األمري يـــــة اإلســـــرائيلية إلضـــــعاف حركـــــة حمـــــاس بعـــــد الحـــــرف لـــــم 
ــل التشــــاور بشــــأنها مــــع ا ــل ويتواصــ ــد مقوماتهــــا تكتمــ ــن الواضــــح أن أحــ ــة، فأنــــه مــ ــوى اإلقليميــ لقــ

تحســــــين م انــــــة الســــــلطة ســــــواء فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة وفــــــي قطــــــاع غــــــزة، لقطــــــع الطــــــري علــــــى 
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نكن فأنـــــه يـــــحمـــــاس ل ســـــتفادة مـــــن إنجازاتهـــــا. وحســـــب مـــــا نســـــبته الصـــــحافة اإلســـــرائيلية إلـــــى بل
ــادية كبيــــرة، وفــــي ســــيتم تعزيــــز م انــــة الســــلطة فــــي الضــــفة الغربيــــة عبــــر تدشــــين مشــــاريع اق تصــ

 قطاع غزة عبر منحها مهمة اإلشراف على أموال الدعم ومشاريع إعادة اإلعمار.

ــيلعبان دوراً   ومــــــــن الواضــــــــح أن مصــــــــر واألردن، حســــــــب المخطــــــــ  األمري ــــــــي الصــــــــهيوني ســــــ
 في تحقيث هدف إضعاف حركة حماس. مهماً 

تجــــــاه ل ســــــ ميين، وهــــــذا  عــــــدائياً  تقليــــــدياً  فن امــــــا الح ــــــم فــــــي عمــــــان والقــــــاهرة يتبنيــــــان موقفــــــاً 
ــن م انــــــة اإلســــــ ميين  ــازات يم ــــــن أن تحســـ ــة حمــــــاس إنجـــ ــدما تحقــــــث حركـــ ــداء يتعــــــاظم عنـــ العـــ
فــــــي مصــــــر واألردن، وهــــــذا مــــــا يفســــــر تحــــــرك مصــــــر واألردن للضــــــغ  علــــــى محمــــــود عبــــــاس 

 للتراجع عن إجراء االنتخابات خشية فوز حركة حماس.

ــ ــا ن امـــ ــي الواقـــــع همـــ ــامين فـــ ــأن الن ـــ ــه فـــ ــانفـــــي الوقـــــت ذاتـــ ــان  ،ان وظيليـــ ــام األردنـــــي كـــ فالن ـــ
أمـــا ن ــــام  ،يعمـــل بشـــ ل تقليـــدي فـــي دائـــرة خدمــــة المصـــالح األمري يـــة علـــى كـــل الصـــعد  دائمـــاً 

ــي فن ــــــراً  ــا أوتــــــي بقــــــوة  السيســـ ــتغل فرصــــــة وب ــــــل مـــ ــة الشــــــرعية التــــــي يواجههـــــا، فأنــــــه يســـ ألزمـــ
فالسيســــــي الــــــذي ظــــــل يخســــــى خطــــــوات بايــــــدن ضــــــده بســــــبب ملــــــف  ،السترضــــــاء إدارة بايــــــدن

ــي ح ــتثمار فــ ــى أن االســ ــدن علــ ــدليل لبايــ ــرة للتــ ــة كبيــ ــزة فرصــ ــي ملــــف غــ ــود فــ ــان، وجــ ــوي اإلنســ قــ
 الع قة مع ن امه أهم لمصالح واشنطن من االنشغال بحقوي اإلنسان في مصر.

مــــن هنــــا فـــــأن الن ــــامين ســــيتحركان مـــــن أجــــل إنجــــال المخطـــــ  األمري ــــي مــــن وراء الكـــــواليس 
ــاس، حيــــ  ســــيترك ا ــر التشــــاور مــــع ســــلطة عبــ ــا لكجهــــزة االســــتخبارية فــــي كــــل عبــ لمجــــال هنــ

ــمنها المخططـــــات الدعائيــــــة  ــع المخططـــــات، وضـــ ــلطة فـــــي وضـــ ــن الســـ ــن عمـــــان القـــــاهرة وأمـــ مـــ
 واإلع مية الهادفة إلى المس بالمقاومة وانجازاتها لتقليص م انتها ونزع الشرعية عنها.

م ن ـــــام ولـــــن ي ـــــون مـــــن المســـــتبعد أن نشـــــهد فـــــي األيـــــام القادمـــــة تحـــــوالت علـــــى تعـــــاطي إعـــــ 
ــن حالــــــة  ــع عـــ ــ  يــــــتم التراجـــ ــي إطـــــار الرؤيــــــة األمري يـــــة، بحيـــ ــزة وحمــــــاس فـــ السيســـــي تجـــــاه غـــ

 يالتضامن الكاذفي التي عبر عنها الن ام وأدواته الدعائية خ ل الحرف.

ــة  ــاظم الضــــغ  المصــــري علــــى الحركــ ــاي واســــع أن يتعــ ــه يتوقــــع علــــى نطــ ــه، فأنــ فــــي الوقــــت ذاتــ
رى حســــــب المعــــــايير الصــــــهيونية، بحيــــــ  يــــــتم ربــــــ  للموافقــــــة علــــــى صــــــفقة تبــــــادل أســــــ تحديــــــداً 

 موضوع األسرى بإعادة اإلعمار والمشاريع االقتصادية.

ــرائيل غيــــر  ــري أن إســ ــام المصــ ــع علــــم الن ــ ــأتي مــ ــب يــ ــي هــــذا الجانــ ــتم فــ ــري يــ ــرك مصــ وأي تحــ
 جاهزة مطلقا حاليا للتوصل لصفقة تقوم على إط ي سرال أسرى فلسطينيين.
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 المخط  الصهيوني أمري ي: ليات العمل لمواجهة 

فضــــــح المخطــــــ  األمري ــــــي الصــــــهيوني ولبــــــراز أبعــــــاده وتحــــــذير أي طــــــرف فلســــــطيني  •
ــادت  ــة التـــــي أعـــ ــ مر علـــــى المقاومـــ ــه متـــ ــار أنـــ ــه علـــــى اعتبـــ ــاون معـــ ــن التعـــ أو عربـــــي مـــ
القضــــــية إلــــــى دائــــــرة االهتمــــــام العــــــالمي واإلقليمــــــي وأظهــــــرت زيــــــف العــــــدو الصــــــهيوني 

 وشعوبها، كما لم يحدث من قبل.والتفت حولها األمة 
يتوجـــــب علـــــى المقاومـــــة صـــــياغة موقـــــف سياســـــي واضـــــح وجلـــــي بشـــــأن هـــــذا المخطـــــ   •

ــطينية  ــردع األطـــــراف الفلســـ ــا لـــ ــي ســـــري وعلنـــ ــية بشـــــ ل دبلوماســـ ــائل سياســـ ــال رســـ وليصـــ
 واإلقليمية.

ــاهيري ونخبــــــوي  • ــد جمــــ ــمان أكبــــــر حشــــ ــاحة الفلســــــطينية لضــــ يتوجــــــب التحــــــرك فــــــي الســــ
ــهيوني أم ــ  الصـــ ــد المخطـــ ــثهم ضـــ ــورته وحـــ ــي صـــ ــطينية فـــ ــب الفلســـ ــع النخـــ ري ـــــي ووضـــ

 على التحذير منه ونزع الشرعية عن تعاون السلطة معه.
ــادة عبــــر التركيــــز علــــى االنتهاكــــات الصــــهيونية فــــي القــــدس  • محاولــــة فــــرض أجنــــدة مضــ

واالســــــتيطان والتهويــــــد إلظهــــــار تخــــــاذل الســــــلطة واألطــــــراف اإلقليميــــــة، التــــــي تتجاهــــــل 
لمقابـــــل، علـــــى التعـــــاون مـــــع الصـــــهاينة واألمـــــري يين فـــــي كـــــل هـــــذا األمـــــر وتركـــــز فـــــي ا

 الت مر على المقاومة.
ــلطة و  • ــب الســـ ــرائ  تطالـــ ــالتوليع علـــــى عـــ ــادرة بـــ ــاون أالمبـــ ــدم التعـــ ــي بعـــ ــرف إقليمـــ ي طـــ

مـــــع المخطـــــ  األمري ـــــي الصـــــهيوني، علـــــى اعتبـــــار أنـــــه فعـــــل خيـــــاني وضـــــربة للشـــــعب 
 الفلسطيني ومقاومته.

ــيم مســـــيرات ووقفـــــات احت • ــة فـــــي القـــــدس والمـــــدن الفلســـــطينية فـــــي الـــــدفع نحـــــو تن ـــ جاجيـــ
ــهيوني  ــ  الصــــــ ــع المخطــــــ ــاون مــــــ ــد أي التعــــــ ــي رام هللا ضــــــ ــدا فــــــ ــزة وتحديــــــ ــفة وغــــــ الضــــــ

 أمري ي للمس بالمقاومة.
ــرا  ليــــــادات فــــــتح والطلــــــب منهــــــا التعبيــــــر عــــــن موقــــــف واضــــــح وصــــــريح مــــــن هــــــذا  • إحـــ

 كن تحدث عنه بصراحة.ينالمخط ، سيما وأن بل
ــرة ال • ــة الحـــ ــب العربيـــ ــل االجتمـــــاعي يفتـــــرض بالنخـــ ــى مواقـــــع التواصـــ ــدا علـــ ــاثرة وتحديـــ مـــ

أن تلعــــــــب دورا فــــــــي فضــــــــح هــــــــذا المخطــــــــ  والتحــــــــذير منــــــــه ويتوجــــــــب عليهــــــــا حــــــــ  
ــاط الس ــية ياألوســـــ ــذا  أاســـــ ــد هـــــ ــرك ضـــــ ــدانها للتحـــــ ــي بلـــــ ــدني فـــــ وليـــــــادات المجتمـــــــع المـــــ

 المخط .
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ــع علــــى عــــرائ  تطالــــب  • ــو التوليــ ــدفع نحــ ــي مصــــر واألردن الــ يتوجــــب علــــى األحــــرار فــ
ــم  ــذه العــــــرائ  ن ـــــامي الح ـــ ــديم هـــ ــهيوأمري ي، وتقـــ ــ  الصـــ ــاون مــــــع المخطـــ ــدم التعـــ بعـــ

 للح ومات ما أم ن.

 حماس وهّبة القدس: محاذير الحسابات الخاطئة

 صالح النعامي د.

ــة  ــأن  بــــ ــداتها بشــــ ــي شــــــرك تعهــــ ــوع فــــ ــة الوقــــ ــن مغبــــ ــذر مــــ ــاس أن تحــــ ــة حمــــ ــادة حركــــ علــــــى ليــــ
 تخط  لها.القدس، والتي يم ن أن تدفع الحركة إلى مربعات لم تكن 

ــد  ــد محمـــــ ــة القائـــــ ــا إط لـــــ ــة، كمـــــ ــماعيل هنيـــــ ــة إســـــ ــب السياســـــــي للحركـــــ ــيس الم تـــــ فتصـــــــريح رئـــــ
الضــــــيف تكرســــــان االنطبــــــاع  علــــــى األقــــــل لــــــدى الجمهــــــور الفلســــــطيني( بــــــأن الحركــــــة تحــــــاول 
فـــــرض معادلـــــة جديـــــدة فـــــي ع قتهـــــا مـــــع االحـــــت ل، تقـــــوم علـــــى الـــــرد علـــــى القمـــــع الصـــــهيوني 

 ية.ألهلنا في القدس والضفة الغرب

ــقف توقعــــات الجمهــــور الفلســــطيني الكبيــــرة مــــن حمــــاس واالحتفــــاء  ــا وعلــــى الــــرغم مــــن ســ بموقفهــ
حـــــرا  بالفعـــــل الســـــلطة وعراهـــــا، لوبـــــل بـــــدعم وتأييـــــد مـــــن قطاعـــــات شـــــعبنا، و والـــــذي قُ  التـــــاريخي

فــــأن علــــى الحركــــة أن تحــــذر مــــن إم انيــــة أن تنتهــــي األمــــور إلــــى المربــــع الــــذي يخــــدم أعــــداءها 
 ثر.الكُ 

الن ـــــــر مــــــا إذا كانـــــــت الحركــــــة تقصـــــــد ذلــــــ  أم ال، فـــــــأن محاولــــــة فـــــــرض مثــــــل هـــــــذه  ــــــبغ  
المعادلـــة ينطــــوي علــــى مخــــاطرة إســــتراتيجية كبيــــرة ألنهــــا ســــتقود حتمــــا إلــــى مواجهــــة شــــاملة بــــين 

 إسرائيل وحركة حماس في القطاع.

ــه ــاس أن تطرحــــ ــادة حمــــ ــاال الــــــذي يتوجــــــب علــــــى ليــــ ــى  ،والســــ ــار يفضــــــي إلــــ هــــــل خــــــوض مســــ
مواجهــــــة واســــــعة مــــــع االحــــــت ل يخــــــدم مصــــــالح غــــــزة ومقاومتهــــــا ويســــــاعد علــــــى تــــــأجي   بــــــة 

ــيخدم تحديـــــــداً  ــه ســـــ ــدس، أم أنـــــ ــداء والتـــــــي  القـــــ ــا العـــــ ــب غـــــــزة ومقاومتهـــــ ــراف التـــــــي تناصـــــ األطـــــ
 الهبة؟تضررت مصالحها كثيرا بعد اندالع  بة القدس؟ وتادي إلى إضعاف هذه 

ــدالع ــول إن انـــ ــن القـــ ــاهو  يم ـــ ــالح نتنيـــ ــة مصـــ ــيخدم فـــــي النهايـــ ــاع ســـ ــي القطـــ ــاملة فـــ ــة شـــ مواجهـــ
ــداء،  ــة العــــ ــب الحركــــ ــي تناصــــ ــة التــــ ــراف اإلقليميــــ ــلطته واألطــــ ــاس وســــ ــالح عبــــ ــية ومصــــ الشخصــــ

ــغوط  االنتخابــــات الفلســــطينية خشــــية أن تحقــــث  إللغــــاءوهــــي التــــي لــــم تتــــردد فــــي ممارســــة الضــ
 فيها الحركة م اسب كبيرة.
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ــاهو الم لــــذي يحــــاول ب ــــل مــــا أوتــــي مــــن قــــوة تخريــــب جهــــود منافســــه لبيــــد وا سياســــياً  تــــأزمفنتنيــ
تشـــ يل ح ومـــة بديلـــة سيســـتغل أيـــة فـــر  للتصـــعيد مـــع غـــزة لكـــي يفـــرض أجنـــدة أمنيـــة تحـــر  

 حزف يمينا وتكفا حدشاه( وتقلص من حماسها ل نضمام للبيد. أحزاف اليمين  تحديداً 

الســــابقة، ال يوجــــد لديــــه مــــا  نتنيــــاهو، بخــــ ف مــــا كانــــت عليــــه األمــــور عشــــية جــــوالت التصــــعيد 
 .يخسره، فنجال لبيد في تش يل الح ومة يعني أن طريقه أمام السجن بات مفتوحاً 

ــرته كثيــــــراً  ــذي أضـــ ــاس، الـــ ــدم مصــــــالح عبـــ ــزة تخـــ ــع غـــ ــة مـــ ــه أمــــــام  مواجهـــ ــدس وأحرجتـــ ــة القـــ  بـــ
ــار ســـــلطته فـــــي حـــــال انتقلـــــت الشـــــرارة إلـــــى  الجمهـــــور الفلســـــطيني ويم ـــــن أن تفضـــــي إلـــــى انهيـــ

ا غيـــــر مســـــتبعد، ســـــيما فـــــي ظـــــل وجـــــود عـــــدم توافـــــث داخـــــل المســـــتويات ال ياديـــــة الضـــــفة، وهـــــذ 
 بعد تأجيل االنتخابات. لحركة فتح على المسار العام، تحديداً 

واســـــعة مـــــع غـــــزة ســـــتقلص االهتمـــــام بمـــــا يجـــــري فـــــي القـــــدس وقـــــد تقلـــــص مـــــن حمـــــاس  فمواجــــه
ــو  ــز األضـــ ــل تركيـــ ــي ظـــ ــيما فـــ ــعيد، ســـ ــلة التصـــ ــى مواصـــ ــاك علـــ ــطيني هنـــ ــباف الفلســـ ــى الشـــ اء علـــ

 المواجهة مع القطاع.

، فــــــأن نتــــــائ  حــــــرف واســــــعة علــــــى القطــــــاع 2014و 2008وكمــــــا حــــــدث فــــــي أعقــــــاف حربــــــي 
ــار أن  ــى اعتبـــ ــا علـــ ــزة ومقاومتهـــ ــة غـــ ــي مواجهـــ ــاورة فـــ ــى المنـــ ــازن علـــ ــو مـــ ــدرة أبـــ ــن قـــ ستحســـــن مـــ
ــاريع اإلغاثــــة ولعــــادة اإلعمــــار التــــي  ــدر غيــــر قليــــل مــــن مشــ ــه الرســــمية تجعلــــه يــــتح م بقــ م انتــ

 حث بغزة.يم ن ان تل

ولن كــــان فــــر  تحقــــث هــــذا الســــيناريو متدنيــــة، فأنــــه يم ــــن االفتــــراض أن تمهــــد نتــــائ  مواجهــــة 
ــتم تقاذفهــــــا فـــــي الفضـــــاء اإلع مــــــي  ــ  المشــــــاريع التـــــي يـــ ــزة الطريــــــث أمـــــام بعـــ ــع غـــ ــاملة مـــ شـــ

 والتي تتعلث بدور لدح ن في غزة.

، وعمـــــوم الـــــن م مواجهـــــة مـــــع غـــــزة ســـــتخدم مصـــــالح القـــــوى اإلقليميـــــة  مصـــــر، األردن، الخلـــــي 
ــت إحراجــــاً  ــي مثلــ ــة القــــدس التــ ــام بهبــ ــتقلص مــــن االهتمــ ــا ســ ــة( ألنهــ ــذه الــــن م،  المطبعــ ــرة لهــ كبيــ

 وساعدت في احتواء ودح  الخطاف الذي اعتمدته ن م التطبيع والنخب المرتبطة بها.

ومـــــن الواضـــــح أنـــــه فـــــي حـــــال اســـــتمرت  بـــــة القـــــدس فـــــأن ذلـــــ  ســـــيقلص مـــــن هـــــام  المنـــــاورة 
 أنمـــــاط تحـــــرك ضـــــد إســـــرائيل مرغمـــــة عـــــ وةً  وتفـــــر عليهـــــا تحرجها داخليـــــاً أمـــــام هـــــذه القـــــوى وســـــ

ــع، ــادر التطبيــ ــتجفف مصــ ــة ســ ــى  علــــى أن الهبــ ــود إلــ ــعيد يقــ ــال نشــــب تصــ ــي حــ ــام فــ والع ــــس تمــ
مواجهــــــة شــــــاملة مــــــع القطــــــاع، ألن القــــــوى اإلقليميــــــة تفتــــــرض أن مثــــــل هــــــذه المواجهــــــة ســــــتقود 

 إلى إضعاف حركة حماس.
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، فحملـــــة التنديـــــدات الدوليـــــة، وصـــــدور ســـــتريح إســـــرائيل دوليـــــاً  انـــــدالع مواجهـــــة شـــــاملة مـــــع غـــــزة
ــدلعت  ــال انـــ ــي حـــ ــيتراجع فـــ ــدس ســـ ــي القـــ ــري فـــ ــا يجـــ ــأن مـــ ــدن بشـــ ــن إدارة بايـــ ــة مـــ ــف متقدمـــ مواقـــ
مواجهـــــة مـــــع غـــــزة، علـــــى اعتبـــــار أن إســـــرائيل ستصـــــور صـــــواري  المقاومـــــة علـــــى أنهـــــا اعتـــــداء 

 على سيادتها.

ــاس مطالبــــــة دائمــــــاً  ــة ودعائيــــــة فــــــي كــــــل مــــــا يتعلــــــث بمــــــا  حمـــ بتصــــــدير مواقــــــف عمليــــــة ومعنويـــ
ــا دائمــــــاً  ــا عليهــــ ــي القــــــدس، لكنهــــ ــدث فــــ ــث حتــــــى تنتهــــــي  يحــــ ــا بشــــــ ل دقيــــ ــب خطواتهــــ أن تحســــ

 إلى المربع الذي تريد الوصول إليه. تحديداً 

إلــــــى جانــــــب ذلــــــ  فــــــأن أي معادلــــــة قــــــوة يم ــــــن أن يحــــــاول طــــــرف فرضــــــها فــــــي ع قتهــــــا مــــــع 
 تأخذ بعين االعتبار  وهذا اجتهاد شخصي فق (: طرف  خر  عدو( يجب أن

 .موازين القوى بين الجانبين .1
 .تقدير كلفة هذه فرض هذه المعادلة .2
 .مدة القدرة في التح م بوضع حد للتصعيد والمواجهة من عدمه .3
 الدولي. إل شرعية استخدام القوة في الرد على العدو على الصعيد الداخلي،  .4

 .وحدها بإمكانها أن تقدرها وهذه اعتبارات قيادة الحركة

ــن   ــمح بنـــــزع الشـــــرعية عـــ ــة تســـ ــة داخليـــ ــوفير بيئـــ ــي تـــ ــدس فـــ ــة القـــ ــتغل  بـــ ــة أن تســـ ــى الحركـــ علـــ
ــامل ــي شـــ ــر تحـــــرك وطنـــ ــع، عبـــ ــه للجميـــ ــد أن ظهـــــرت عورتـــ ــلطته بعـــ ــاس وســـ ــود عبـــ ــذا  محمـــ وهـــ

 يستدعي نقا  طويل وتشاور واسع حول كيلية تحقيث هذا الهدف.

  هللا أعلم.

 ""الُجملة العدوان اإلسرائيلي على غزة بـإخفاقات 

 د. عدنان أبو عامر

رغــــــم الكثافــــــة الناريــــــة الهائلــــــة التــــــي اســــــتخدمها االحــــــت ل فــــــي عدوانــــــه األخيــــــر علــــــى 
غـــــزة، لكنـــــه تـــــرك خلفـــــه جملـــــة مـــــن اإلخفاقـــــات، لعـــــل أهمهـــــا فشـــــل جيشـــــه فـــــي إحبـــــاط 

ــلحة  ــن األســــــ ــر مــــــ ــزال الكثيــــــ ــ  ال تــــــ ــواري ، حيــــــ ــة إطــــــــ ي الصــــــ ــتراتيجية الرئيســــــ االســــــ
ــرائيل،  ــد إســــ ــا بتهديــــ ــمح لهــــ ــا يســــ ــتخدام، مــــ ــة ل ســــ ــلحة فــــــي غــــــزة قابلــــ ــات المســــ للمن مــــ

 والحفا  على توازن الرعب أمامها.
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ــيدفع المقاومـــــة للتفكيـــــر والتريـــــ  قبـــــل إطـــــ ي الصـــــواري   ــب  الـــــنفس ســـ صـــــحيح أن ضـــ
ــى  ــذل  ح يقــــة يجــــب علــ ــام بــ ــة علــــى ال يــ ــدراتها الماديــ ــن قــ ــرائيل، لكــ ــاه إســ ــرائيل باتجــ إســ

 أن تأخذها في االعتبار.
ــال  ــت ل بإكمــ ــي  االحــ ــمح لجــ ــاع غــــزة كانــــت ستســ ــي قطــ ــة فــ ــة البريــ وصــــحيح أن العمليــ
مهمــــــة تــــــدمير الصــــــواري  بالكامــــــل، لكــــــن يم ــــــن االفتــــــراض أن النتــــــائ  كانــــــت أفضــــــل 
مـــن عمليـــة رقميـــة بحتـــة نفـــذت عبـــر ســـ ل الجـــو فقـــ ، رغـــم أننـــا ســـنكون  نـــذاك أمــــام 

ــابيع عديــــــدة، إن لــــــم ــوة،  أســــ ــائ  المرجــــ ي ــــــن شــــــهورا طويلــــــة، حتــــــى نتوصــــــل إلــــــى النتــــ
ــادية  خــــــ ل هــــــذا الوقــــــت الطويــــــل، لــــــن تــــــتم ن إســــــرائيل مــــــن العــــــودة لحياتهــــــا االقتصــــ

 والطبيعية.
ــاع، ســـــــنرى أن نســـــــبة  ــت مـــــــن القطـــــ ــدد الصـــــــواري  التـــــــي ُأطل قـــــ ــراء مقارنـــــــة بعـــــ إن إجـــــ

ــب ــة نســـ ــت قليلـــ ــا زالـــ ــاروخية مـــ ــدراتها الصـــ ــرائيلية لقـــ ــتهدافات اإلســـ ــل االســـ ــا أن فشـــ يًا، كمـــ
الحمايـــــة فـــــي عســـــق ن وأســـــدود والتجمعـــــات االســـــتيطانية غيـــــر المســـــي جة فـــــي الجنـــــوف 

ر.  أمر خط 
ــا  ا مــــــن جانبهــــ ــً ــة أقــــــل نجاحــــ ــد كانــــــت حــــــرف غــــــزة الرابعــــ ــة الــــــوعي، فقــــ ــا مــــــن ناحيــــ أمــــ
ــي بدايـــــــة  ــية فـــــ ــازات الفكريـــــــة والسياســـــ ــاس ســـــــجلت بعـــــــ  اإلنجـــــ ــ ري، ألن حمـــــ العســـــ

رأي العــــــام الفلســــــطيني بوصــــــفها مدافعــــــة عــــــن القتــــــال، عنــــــدما رســــــخت نفســــــها فــــــي الــــــ
ــا  ــ ، مـــ ــرائيليين فـــــي م جـــ ــل تضـــــع اإلســـ ــدث فقـــــ ، بـــ ــى، وهـــــي ال تتحـــ القـــــدس واألقصـــ

 دفع الح ومة اإلسرائيلية إلى االنسحاف من المسجد األقصى.
وفـــــي حـــــين نجحـــــت حمـــــاس فـــــي إثـــــارة وتســـــخير الشـــــبان الفلســـــطينيين، لـــــيس فقـــــ  فـــــي 

ــ ــفة الغربيـــــ ــي الضـــــ ا فـــــ ــً ــن أيضـــــ ــتات 48ة وفلســـــــطينييالقـــــــدس، ولكـــــ ــذل  فـــــــي الشـــــ ، وكـــــ
ــ ً  ــرف فشـــ ــجلت الحـــ ــد ســـ ــطيني، فقـــ ــرائيلياً  الفلســـ ـــ إســـ ــروف بـــ ــر معـــ ــين   خـــ ــةي، حـــ يالدعايـــ

ــل  ــب ات التواصــ ــ ل رئــــيس علــــى شــ ــال بشــ ــي أثنــــاء القتــ ــوعي فــ ــ م والــ ــرف اإلعــ دارت حــ
ــرائيليين  ــين اإلســــ ا بــــ ــً ــن أيضــــ ــدائها، ولكــــ ــرائيل( وأعــــ ــين  إســــ ــ  بــــ ــيس فقــــ ــاعي، لــــ االجتمــــ

 وأنفسهم.
ل الدعايـــة لـــم تكــــن إســـرائيل فـــي أفضـــل حاالتهـــا، ورغــــم مـــا قـــام بـــه المتحــــدث فـــي مجـــا

ــدث  ــم يتحـــ ــيطا لـــ ــ  بســـ ــإن خلـــ ــان، فـــ ــدي زيلبرمـــ ــرائيلي هايـــ ــت ل اإلســـ ــي  االحـــ ــم جـــ باســـ
 يـــــه بوضـــــول تســـــبب فـــــي غضـــــب العديـــــد مـــــن الشخصـــــيات الدوليـــــة واألمري يـــــة، حـــــين 
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، وفـــــي الوقـــــت اعتقـــــدوا أن جـــــي  االحـــــت ل اإلســـــرائيلي دخـــــل قطـــــاع غـــــزة مـــــن األســـــفل
 ذاته فشل الجهاز الح ومي في المجال الدعائي.

هنــــــــاك إخفــــــــاي واجهتــــــــه إســــــــرائيل فــــــــي المجــــــــال السياســــــــي، صــــــــحيح أن إدارة بايــــــــدن 
ا وواضــــــــًحا، لكــــــــن االخت فــــــــات التــــــــي  ا مخلصــــــــً أظهــــــــرت أن الواليــــــــات المتحــــــــدة حليفــــــــً
شــــــــهدناها فــــــــي المواقــــــــف السياســــــــية الداخليــــــــة األمري يــــــــة تجــــــــاه حــــــــرف غــــــــزة، تجعــــــــل 

الحــــــت ل أمــــــام واقــــــع أكثــــــر ضــــــغطا عليــــــه فــــــي واشــــــنطن فــــــي المواجهــــــات العســــــ رية ا
 ال حقة.

 اعترافات إسرائيلية بطعم االنتكاسة والهزيمة 

تتواصــــــل االنتقــــــادات اإلســــــرائيلية ضــــــد الح ومــــــة والجــــــي  عقــــــب وقــــــف إطــــــ ي النــــــار 
ــ رية، وتوزعــــــت  ــية وعســــ ــات سياســــ ــه إخفاقــــ ــا عدتــــ ــبب مــــ ــزة، بســــ ــة فــــــي غــــ ــع المقاومــــ مــــ

 دات بين المستويات السياسية واإلع مية.االنتقا
ــجد  ــي المســ ــاس فــ ــتجابة لمطالــــب حمــ ــرائيليين أن االســ ــن اإلســ ــعة مــ ــات واســ ــد قطاعــ تعتقــ
األقصـــــــى وحـــــــي الشـــــــي  جـــــــرال ليســـــــت مجـــــــرد شـــــــائعات أو تســـــــريبات، ففـــــــي الميـــــــدان 
يتشــــــ ل واقــــــع جديــــــد ي هــــــر أن إســــــرائيل اســــــتجابت منــــــذ اين لهــــــذه المطالــــــب، ورغــــــم 

نتنيــــــاهو ســــــيرف  مطالــــــب حمــــــاس، لكــــــن التخــــــوف والقلــــــث يســــــرقا أنهــــــم افترضــــــوا أن 
 قلبهي.

ــد  ــود، وتفيـــ ــه اليهـــ ــي فـــــي وجـــ ــرم القدســـ ــه الحـــ ــث  يـــ ــذي يغلـــ ــر الـــ ــامن عشـــ ــوم الثـــ ــذا اليـــ هـــ
إلســــرائيل فــــي القــــدس، وهــــي الســــبب الرســــمي  صــــورة الواقــــع، بــــأن حمــــاس حققــــت ردعــــاً 

ــازاً  ــجلت إنجـــ ــت، وســـ ــدأت وانتهـــ ــي بـــ ــة التـــ ــطينياً  للمعركـــ ــتيطان  فلســـ ــد ل ســـ ــل بتجميـــ يتمثـــ
 اليهودي في القدس، بل إن حماس أعادت للقدس جغرا يا الخوف.

ــالواقع، وعــــدم تجميلــــه، رغــــم أن  ــراف بــ ــي االعتــ ــه ينبغــ ــذة أنــ ــرائيلية نافــ ــل إســ ــدعو محافــ تــ
االســـــــتجابة لمطالــــــــب حمــــــــاس فــــــــي القــــــــدس ســــــــتكون ســــــــابقة خطــــــــرة، غــــــــدا ســــــــيطالب 

اســـــــتيطانية أخـــــــرى فـــــــي القــــــــدس، الفلســـــــطينيون بتجميـــــــد ولخـــــــ ء اليهـــــــود مــــــــن نقـــــــاط 
وســــيطرحون مطالــــب مشــــابهة فــــي اللــــد أو ع ـــــا، وهــــذه المعادلــــة التــــي تحــــاول حمـــــاس 

 فرضها منذ بداية المعركة.
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ــدوء  ــالتحلي بالهـــ ــي، فـــ ــار وهمـــ ــف إطـــــ ي النـــ ــرائيلية أخـــــرى أن وقـــ ــاط إســـ وتفتـــــرض أوســـ
د ، بـــــالع س هـــــذا فشـــــل، وقـــــدون معالجـــــة تعـــــاظم قـــــوة حمـــــاس ال يعـــــد نجاحـــــا إســـــرائيلياً 

 2014اكتشـــــف اإلســـــرائيليون فـــــي هـــــذه الحـــــرف أن حمـــــاس اســـــتغلت فتـــــرة الهـــــدوء منـــــذ 
 في تع يم قوتها، وتحسين قدراتها النارية، ومدى صواريخها.

بــــــدا الفتـــــــا أن يطـــــــرل اإلســــــرائيليون دعـــــــوة للجـــــــي  بـــــــأن يواصــــــل فـــــــي غـــــــزة مهاجمـــــــة 
ي فـــــي  المعركــــة بـــــين الحـــــروف  وســــائل إنتـــــا  المعـــــدات القتاليــــة لحمـــــاس وفـــــث صـــــيغة ي

ــدوء  ــي بالهــ ــه معنــ ــزة، ألنــ ــي غــ ــي  فــ ــا الجــ ــدا أن يتبناهــ ــ وك جــ ــن مشــ ــوريا، لكــ ــان وســ لبنــ
فيهــــا، رغـــــم أن اســـــتخباراته لــــم تعـــــرف كيـــــف تقــــرأ نوايـــــا حمـــــاس، وحتــــى قبـــــل يـــــوم مـــــن 
ــو  خططــــه  ــا شــ ــ ، وفوجئــــوا بهــــا، مــ ــتفعل ذلــ ــا ســ ــم يصــــدقوا أنهــ ــذه المعركــــة، لــ ــدء هــ بــ

 العملياتية.
اإلســـــرائيليون، فقـــــد خرجـــــت حمـــــاس معـــــززة القـــــوة، ولـــــم تعـــــد فقـــــ  شـــــئنا أم أبينـــــا، يقـــــول 

قضــــيتها إلــــى الـــــوعي الــــدولي، بــــل أصـــــبحت العبــــا إقليميــــا ربـــــ  عمــــوم ال عبــــين فـــــي 
ـــ ــت كـــ ــاحة، وقفـــ ــن  الســـ ــة مـــ ــة النهائيـــ ــة، والخ صـــ ــ ر المقاومـــ ــود معســـ ــدسي، تقـــ يدرع القـــ

 حــــــرف غــــــزة أن حمــــــاس انتصــــــرت فــــــي القــــــدس، ألنــــــه بســــــبب إم ءاتهــــــا، فــــــإن الحــــــرم
ــرى،  ــارات أخــ ــجلت انتصــ ــا ســ ــث، أنهــ ــدعي، وبحــ ــاس تــ ــود، حمــ ــام اليهــ ــث أمــ ــي مغلــ القدســ

 فقد أشعلت الجمهور الفلسطيني في أرجاء فلسطين، وفي العالم.
ــ مية  ــاكن اإلســـ ــر ياألمـــ ــدأت حـــــرف تحريـــ ــاس بـــ ــرائيليين أن حمـــ ــر اإلســـ ــي بن ـــ ــذا يعنـــ هـــ

ــ ب المقدســــــةي مــــــن أيــــــدي االحــــــت ل، وفــــــي هــــــذه األمــــــاكن، لــــــيس فقــــــ  فــــــي غــــــزة، يجــــ
ــتراتيجية  ــدافا اســ ــدد أهــ ــم تحــ ــرائيل لــ ــين أن إســ ــار، فــــي حــ ــ يل صــــورة انتصــ ــه، وتشــ هزيمتــ
ــاس فتواصــــــل يســـــيطرتهاي علــــــى  ــرف بالطريقــــــة الم ئمـــــة، أمــــــا حمـــ للمعركـــــة، ولــــــم تتصـــ

 القدس.
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 هكذا تعيد حماس رسم المشهد السياسي والعسكري مع إسرائيل 

 د. عدنان أبو عامر

عســــــ رية مــــــع إســــــرائيل جــــــاءت فــــــي ســــــياقات وظــــــروف تقــــــود حركــــــة حمــــــاس مواجهــــــة 
، ومــــا تــــ ه 2005مختلفــــة عــــن المعــــارك التــــي خاضــــتها منــــذ االنســــحاف مــــن غــــزة فــــي 

 .2006 من سيطرتها على غزة بعد فوزها في االنتخابات التشريعية
ــرة بقصــــــف  ــ رية ألول مـــ ــازات عســـ ــجل إنجـــ ــة تســـ ــزال الحركـــ ــة ميدانيـــــة، ال تـــ ــن ناحيـــ فمـــ

ــدات  ــتهدف بلـــــ ــواري  يســـــ ــث للصـــــ ــرائيلية بعمـــــ ــوم  250إســـــ ــًا بمفهـــــ ــا تفوقـــــ ــم، وتح يقهـــــ كـــــ
 .الردع والخطاف العس ري للجبهة الداخلية اإلسرائيلية

ومــــــن الناحيــــــة السياســــــية، جــــــاء ســــــياي هــــــذه المعركــــــة مختلفــــــًا عــــــن الحــــــروف الــــــث ث 
، عبــــــــر 2014و 2012و 2008األخيــــــــرة التــــــــي شــــــــنتها إســــــــرائيل علــــــــى غــــــــزة أعــــــــوام 

ــة ــداث القـــــدس لمحاولـــ ــدأ ربـــــ   توظيفهـــــا ألحـــ فـــــرض رؤيـــــة وواقـــــع جديـــــد يقـــــوم علـــــى مبـــ
ــات  ــي كســـــــــر  واضـــــــــح للسياســـــــ ــها الـــــــــبع ، فـــــــ ــة ببعضـــــــ ــة الفلســـــــــطينية الوطنيـــــــ الحالـــــــ
اإلســــرائيلية التـــــي تقـــــوم علــــى مبـــــدأ التعامـــــل الجغرافـــــي والسياســــي المنعـــــزل فـــــي الضـــــفة 

 .الغربية وقطاع غزة والقدس والداخل المحتل
ــب ة يســـــي إن إ بته شـــ ــذا األمـــــر  يمـــــا ســـــر  ــادي فـــــي ظهـــــر هـــ ــً  عـــــن ليـــ ــة نقـــ ني األمري يـــ

ــة  ــرار للتهدئـــ ــى قـــ ــل إلـــ ــل التوصـــ ــن أجـــ ــر مـــ ــن قطـــــر ومصـــ ــل مـــ ــود كـــ ــأن جهـــ حمـــــاس، بـــ
تعثــــرت بســــبب عقبتــــين؛ تتمثــــل أوالهمــــا فــــي إصــــرار تــــل أبيــــب علــــى أن تأخــــذ المقاومــــة 

ــة  ،المبـــــادرة فـــــي وقـــــف إطـــــ ي النـــــار، وهـــــو األمـــــر الـــــذي رفضـــــته حمـــــاس بينمـــــا الع بـــ
ــرار الحركــــة  ــرار إخــــ ء الثانيــــة هــــي إصــ ــتفزازات باألقصــــى وقــ ــى إنهــــاء االســ الشــــي  علــ

 جرال.
 

 تثبيت قناعات جديدة
هــــذا االســــتدراك مــــن ق بــــل حمــــاس أربــــ  الحســــابات اإلســــرائيلية، التــــي كــــان بتقــــديرها أن 
ــية  ــدراتها السياســــــ ــد لمقــــــ ــعرت بتهديــــــ ــ  إن شــــــ ــ ريًا فقــــــ ــدانيًا وعســــــ ــرك ميــــــ ــة تتحــــــ الحركــــــ

ائيلي مـــــــع حمـــــــاس يقـــــــوم علـــــــى مبـــــــدأ والعســـــــ رية فـــــــي غـــــــزة، كمـــــــا أن التعامـــــــل اإلســـــــر 
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محاولـــــة امتصـــــا  ونـــــزع فتيـــــل أي تـــــوتر فـــــي جبهـــــة غـــــزة، بغـــــرض تحييـــــدها ومنعهـــــا 
 .من الدخول في مواجهة ال ترغب إسرائيل في الدخول بها

ــو ــال لـــــ عمــــاد أبــ ــدس للدراســــات اإلســــرائيلية، قــ ــدير مركــــز القــ يعربــــي بوســــتي  عــــواد، مــ
ــذه  ــاس فــــــي هــــ ــة حمــــ ــي سياســــ ــرأ فــــ ــر طــــ ــه ال تغييــــ ــن هنــــــاك إنــــ ــ رية، لكــــ ــة العســــ الجولــــ

محاولــــة مــــن ق بلهــــا لتثبيــــت قناعــــات لــــدى إســــرائيل واألطــــراف اإلقليميــــة بــــأن تــــراكم القــــوة 
لــــديها فــــي غــــزة لخدمــــة الحالــــة الوطنيــــة الشــــاملة، أهمهــــا الحفــــا  علــــى القــــدس كهويـــــة 
ــا العســــــ رية هــــــو  وطنيــــــة، ولثبــــــات خطــــــأ الرهــــــان علــــــى أن غــــــرض الحركــــــة مــــــن قوتهــــ

ــا  علـــى بقـــاء  ــزة فقـــ الحفـ ــا فـــي غـ ــه حمـــاس ، ح مهـ ــذي تســـعى إليـ ــون الهـــدف الـ ــد ي ـ قـ
ــذا الضــــــغ   ــدة، لكنهـــــا ال تتحمــــــل هـــ ــة بنـــــاء معادلــــــة جديـــ ــذه الجولــــــة القتاليـــ ــن وراء هـــ مـــ

 ..الذي وضعت نفسها  يه بالدفاع عن القدس والضفة الغربية والداخل المحتل
الفلســــطينية تشــــهد عــــواد أنــــه بإم ــــان حمــــاس تحمــــل هــــذا العــــبء، فالحالــــة  يضــــيف أبــــو

ــي،  ــي واألمري ــ ــرائيلي واإلقليمــ ــام اإلســ ــتوى االهتمــ ــى مســ ــور علــ ــي الحضــ ــرًا فــ ــًا كبيــ تراجعــ
ــتطاعت فــــــي هــــــذه  ــغ  علــــــى حمــــــاس، التــــــي اســــ ــد تمتلــــــ  أوراي ضــــ ــم تعــــ ــرائيل لــــ ولســــ
ــم  ــال  ت هــــــر حجــــ ــتوى عــــ ــة علــــــى مســــ ــادرة بقــــــدرات قتاليــــ ــام المبــــ ــة أن تمتلــــــ  زمــــ الجولــــ

ــي  ــديها فـــ ــرات لـــ ــراكم الخبـــ ــتعداد وتـــ ــة االســـ ــواء دقـــ ــت ل، ســـ ــ ري مـــــع االحـــ ــل العســـ التعامـــ
الصـــــــواري ، وقوتهـــــــا التدميريــــــــة، ووصـــــــولها لكافـــــــة المنــــــــاطث المحتلـــــــة، وتفوقهـــــــا فــــــــي 

 .جوانب أخرى كالسايبر والقدرات البحرية واألنفاي الهجومية
 50وحتــــى اليــــوم، خاضــــت أكثــــر مــــن  2007علــــى مــــدار ح ــــم حمــــاس فــــي غــــزة منــــذ 

ــال قصـــــيرة و ــة قتـــ ــدمرة، 3جولـــ ــروف مـــ ــذه  حـــ ــ ل هـــ ــي التفـــــاوض خـــ ــقفها فـــ ــر ســـ واقتصـــ
المواجهـــــــــات علـــــــــى الحفـــــــــا  علـــــــــى م تســـــــــباتها السياســـــــــية واالقتصـــــــــادية فـــــــــي غـــــــــزة، 

ــية لســــــ انها، ــروف المعيشــــ ــين ال ــــ ــة بتحســــ ــاري  والمطالبــــ ــائي وتجــــ ــر مــــ ــة بممــــ والمطالبــــ
 لتنقل األفراد والسلع للخرو  من التبعية اإلسرائيلية
مــــن تصــــريحات علــــى لســــان لياداتهــــا  لكــــن حمــــاس فــــي هــــذه الجولــــة، ووفقــــًا لمــــا صــــدر

ــا شــــــروطًا تركــــــزت علــــــى الحفــــــا  علــــــى  فــــــي المســــــتوى األول، تضــــــمن ســــــقف مطالبهــــ
 .هوية القدس، ومنع أي تغيير في واقع المدينة

 تفعيل جبهة الضفة الغربية
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ـــ ييوســــــف الشــــــرقاوي، اللــــــواء المتقاعــــــد والخبيــــــر العســــــ ري، قــــــال  عربــــــي بوســــــتي إن لــــ
ــدا ــلوكها الميـــ ــاس لســـ ــدس أو تغييـــــر حمـــ ــداث القـــ ــورات أحـــ ــى تطـــ ــاء علـــ ــن غـــــزة، بنـــ ني مـــ

الضـــــــفة الغربيـــــــة، ســـــــي ون مجـــــــديًا فـــــــي حـــــــال دخلـــــــت مواجهـــــــة عســـــــ رية تحـــــــت هـــــــذا 
ــفة الغربيــــــة والقــــــدس والــــــداخل المحتــــــل، ألن  ــوان، وتســــــاندها بــــــاقي المنــــــاطث كالضـــ العنـــ
ــبب  ــاء بســـ ــة جـــ ــذه المعركـــ ــي هـــ ــاس فـــ ــة لحمـــ ــن الم اســـــب الميدانيـــ ــه مـــ ــأس بـــ ــزءًا ال بـــ جـــ

 ..إلسرائيلي على أكثر من جبهةتشتت الطرف ا
ــقف  ــد أن رفعـــــــت ســـــ ــاس بعـــــ ــيواجه حمـــــ ــذي ســـــ ــر الـــــ ــر للخطـــــ ــد ايخـــــ ــاف أن البعـــــ وأضـــــ
ــة  ــفة الغربيـــ ــي الضـــ ــة فـــ ــدها التن يميـــ ــال قواعـــ ــوأد واستئصـــ ــرائيل بـــ ــوم إســـ ــدي، أن تقـــ التحـــ
ــر  ــًا أكبـــ ــهد تحركـــ ــد نشـــ ــا قـــ ــى األرض، إال أننـــ ــر يجـــــري علـــ ــذا األمـــ ــم أن هـــ ــدس، رغـــ والقـــ

ل  المخــــــابرات اإلســــــرائيلية لتفتيــــــت الحركــــــة، وقطــــــع الطريــــــث أمــــــام أي محاولــــــة مــــــن ق بــــــو
 .إلعادة بناء نموذ  حماس غزة في الضفة الغربية

ســــــاري عرابــــــي، المخــــــتص بشــــــاون الحركــــــات اإلســــــ مية، قــــــال لـــــــيعربي بوســــــتي إنــــــه 
مــــن المهـــــم فــــي هـــــذه الجولـــــة مــــن القتـــــال التــــي نجحـــــت حمـــــاس فــــي إدارتهـــــا أن تن ـــــر 

ــي األيـــــام األولـــــى  باهتمـــــام إلعـــــادة ــه فـــ ــفة الغربيـــــة، ألن  يابـــ ــي الضـــ ــا فـــ بنـــــاء تن يمهـــ
ــبي، قبـــــل خـــــرو   ــالح إســـــرائيل بشـــــ ل نســـ ــداث لصـــ ــير األحـــ ر علـــــى ســـ ــ  لهبـــــة القـــــدس أثـــ
الجمــــــاهير الجمعــــــة الماضــــــي، وهــــــذه القضــــــية يجــــــب أن توضــــــع علــــــى أولويــــــة اهتمــــــام 

ــطينية  ــلطة الفلســـ ــع الســـ ــيث مـــ ــن التنســـ ــدًا عـــ ــتم بعيـــ ــن أن تـــ ــن ال يم ـــ ــاس، لكـــ ــا حمـــ كونهـــ
وأضـــــــاف أن ، المســـــــاولة األولـــــــى والمباشـــــــرة عـــــــن حفـــــــ  األمـــــــن فـــــــي الضـــــــفة الغربيـــــــة

تطــــور حمــــاس هــــو الســــبب الــــذي دفعهــــا للخــــرو  مــــن النفــــث الــــذي حاولــــت إســــرائيل أن 
ــي  ــالحها فـــ ــة مصـــ ــى حمايـــ ــديها علـــ ــة لـــ ــر مشـــــروع المقاومـــ ــه، بتركيـــــز وحصـــ ــعها  يـــ تضـــ

ــاعس الرســــمي وال ــد تحتمــــل هــــذا التقــ ــية لــــم تعــ ــه غــــزة، ألن القضــ ــا تقــــوم بــ ــام مــ عربــــي أمــ
 .إسرائيل من جرائم بحث الثوابت الفلسطينية وعلى رأسها القدس

 
 معركة كسر الحصار

ــددتها،  ــداف التــــي حــ ــد مــــن األهــ ــو أبعــ ــة هــ ــذه الجولــ ــي هــ ــه حمــــاس فــ ــا تن ــــر إليــ لعــــل مــ
فالحركــــــــة تفــــــــاوض إســــــــرائيل بــــــــنفس المنتصــــــــر، وبإم انهــــــــا أن تجبرهــــــــا علــــــــى إعــــــــادة 

م عليهــــا ضــــد الحركــــة فــــي غــــزة والضــــفة والقــــدس، كمــــا أن التفكيــــر بــــأي مغــــامرة قــــد تقــــد 
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ــي  ــار السياســـ ــة الحصـــ ــون نهايـــ ــد تكـــ ــة قـــ ــذه المعركـــ ــن أن هـــ ــدفها مـــ ــي هـــ ــة ال تخفـــ الحركـــ
 ..عاماً  15واالقتصادي المفروض عليها من ق بل إسرائيل منذ 

تعتقـــــــد األوســـــــاط اإلســـــــرائيلية أن حمـــــــاس خرجـــــــت لهـــــــذه المعركـــــــة فـــــــي هـــــــذا التوقيـــــــت 
ــ ــادرة  بشــــــــ ل مخطــــــ ــد أن  وبمبــــــ ــدها العســــــــ ري محمــــــــد الضــــــــيف وجــــــ منهــــــــا، ألن قائــــــ

ــا  ــزة دون أن تحملنـــ ــي غـــ ــخمة فـــ ــادية ضـــ ــاريع اقتصـــ ــذ مشـــ ــى تنفيـــ ــدم علـــ ــن تقـــ إســـــرائيل لـــ
 .تكلفة بشرية عبر إيقاع األذى بالجنود سواء بقتلهم أو أسرهم

خليــــــل شــــــاهين رئــــــيس قســــــم األبحــــــاث فــــــي المركــــــز الفلســــــطيني للسياســــــات والدراســــــات 
يعربـــــــــي بوســـــــــتي إن حضـــــــــور حمـــــــــاس السياســـــــــي  قـــــــــال لــــــــــ مســـــــــارات -االســـــــــتراتيجية

والشــــعبي يتزايــــد، ممــــا ســــيدفع إســــرائيل إلعــــادة الن ــــر فــــي الكثيــــر مــــن السياســــات التــــي 
ــرارات اســـــــــتراتيجية  ــى قـــــــ ــاوض علـــــــ ــوع للتفـــــــ ــا الخضـــــــ ــة، ومنهـــــــ ــد الحركـــــــ ــا ضـــــــ تنتهجهـــــــ
ــروط التـــــي  ــاس لســـــقف الشـــ ــع حمـــ ــا أن رفـــ ــزة، كمـــ ــي غـــ ــا فـــ ــروض عليهـــ ــار المفـــ كالحصـــ

ألة االعتـــــــداءات فــــــــي القـــــــدس ســـــــي ون بمثابــــــــة تهديـــــــد مســــــــتمر حـــــــددتها وأهمهـــــــا مســــــــ
إلســــرائيل إلجبارهــــا علــــى االلتــــزام بالشــــروط التــــي ستضــــعها الحركــــة، ومــــن بينهــــا كســــر 

 .حصار غزة
 "التكاليف االقتصادية لعملية "حارس األسوار

 دراسات األمن القومي  مانويل تراختنبرج وتومر فادلون/ معهد
ــن اإلغــــ ي  ــام مــ ــد عــ ــه بعــ ــى طبيعتــ ــالعودة إلــ ــدأ بــ ــد بــ ــاد قــ ــان االقتصــ ــود،كــ ــدما  والقيــ عنــ

تلقــــى فجــــأة ضــــربة أخــــرى علــــى شــــ ل عمليــــة عســــ رية فــــي قطــــاع غــــزة وأعمــــال شــــغب 
ــن دافــــــع  ــزة مــــ ــرة فــــــي غــــ ــة األخيــــ ــف الحملــــ ــم يجــــــب أن تكلــــ ــة. كــــ ــدن المختلطــــ ــي المــــ فــــ

وكيـــــف بالضـــــب   الضـــــرائب؟ مـــــا الفـــــري بـــــين تكـــــاليف يحـــــارس األســـــواري و يالجـــــرف ي؟
 يتوقع أن تادي أزمة كورونا إلى خف  تكاليف العملية؟

 ي ث ثــــــةصــــــاحب يحــــــارس األســــــوار حمــــــاس،كمــــــا فــــــي الجــــــوالت القتاليــــــة الســــــابقة مــــــع 
ــ ري  ــادية: العمـــــل العســـ ــاليف االقتصـــ ــن التكـــ ــرار التـــــي لحقـــــت  المباشـــــر،أنـــــواع مـــ األضـــ

اري  مــــــن قطــــــاع واألضــــــرار بالممتلكــــــات نتيجــــــة إطــــــ ي الصــــــو  االقتصــــــادي،بالنشــــــاط 
 .غزة

حيــــــ  يصــــــعب تقــــــدير  التكــــــاليف،مــــــن الســــــابث ألوانــــــه تحديــــــد المــــــدى الكامــــــل لهــــــذه  
أي وزارة الجــــــي   التقــــــديرات،باإلضــــــافة إلــــــى الجهــــــات الم لفــــــة بإعــــــداد هــــــذه  بعضــــــها،
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ربمـــــــا ي ـــــــون لهـــــــذه الـــــــوزارات مصـــــــالح  .،مــــــن جهـــــــة ووزارة الماليـــــــة مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى 
يم ـــــن بالفعـــــل تقـــــدير أنـــــه علـــــى الـــــرغم مـــــن الكثافـــــة العاليـــــة لــــــ  ذلـــــ ،متضـــــاربة. ومـــــع 
ــوار ــارس األســ ــاليف الجولــــة  ي،يحــ ــر مــــن تكــ ــل ب ثيــ ــادية ســــتكون أقــ ــه االقتصــ فــــإن تكاليفــ

 :"يالجرف -السابقة 
ــواري   ــارس األســـ ــتمر يحـــ ا  11اســـ ــً ــ ،يومـــ ــى الق فقـــ ــًا علـــ ــه تقريبـــ ــد كلـــ ــوي واعتمـــ ــال الجـــ تـــ

واكتســــــب االقتصــــــاد خــــــ ل أزمــــــة كورونــــــا القــــــدرة علــــــى االنتقــــــال  أرضــــــي،دون دخــــــول 
وكلهـــــا  -بســـــرعة وكفـــــاءة مـــــن الـــــروتين إلـــــى الطـــــوارن وكـــــذل  إلـــــى يالعمـــــل عـــــن بعـــــدي 

ــة. ومــــع  تســــاعد علــــىعوامــــل  فــــإن الضــــرر الشــــديد الــــذي  ذلــــ ،خفــــ  تكــــاليف العمليــ
ــطتها فـــــي قطـــــاع غــــــ ــرائيلي بســــــبب أنشـــ ــورة يإســـ ــث بصـــ ــرض أســــــعاًرا لحـــ ــن أن يفـــ زة يم ـــ

وبالتـــــالي فـــــي يمعركـــــة الـــــوعيي يجـــــب علـــــى المـــــرء أال  المســـــتقبل،اقتصـــــادية كبيـــــرة فـــــي 
 .بل الجانب االقتصادي أيًضا فحسب،يأخذ في االعتبار الجانب السياسي 

وقعـــــت عمليـــــة يحـــــارس األســـــواري بينمـــــا كـــــان االقتصـــــاد اإلســـــرائيلي فـــــي خضـــــم عمليـــــة 
وزيـــــادة  اإلجمـــــالي،أدى إلـــــى انكمـــــا  النـــــات  المحلـــــي ممـــــا  كورونـــــا،تعـــــافي مـــــن أزمـــــة 

 .وقفزة في الدين الوطني العجز،كبيرة في 
ســــــاهمت الخبــــــرة الم تســــــبة خــــــ ل أزمــــــة كورونــــــا فــــــي اســــــتمرار النشــــــاط  ناحيــــــة،مــــــن  

االقتصــــــادي حتــــــى أثنــــــاء إطــــــ ي النــــــار الم ثــــــف علــــــى الجبهــــــة الداخليــــــة يإلســــــرائيلي. 
علــــــى  االقتصــــــادي،رية إلــــــى تراجــــــع النشــــــاط أدت العمليــــــة العســــــ  أخــــــرى،مــــــن ناحيــــــة 

ــن التســــاؤالت  ــد مــ ــت العديــ ــا وتركــ ــة كورونــ ــ ل أزمــ ــبب اإلغــــ ي خــ ــدث بســ ــرار مــــا حــ غــ
ــد انتهـــــــاء  ــداعياتها االقتصـــــــادية بعـــــ ــة العســـــــ رية وتـــــ ــاليف الباه ـــــــة للعمليـــــ بشـــــــأن التكـــــ

 ..العملية
م ونـــــــــات رئيســـــــــية: التكـــــــــاليف  ثـــــــــ ث تتكـــــــــون التكـــــــــاليف االقتصـــــــــادية للعمليـــــــــة مـــــــــن 

ــرة  ــ رية المباشـــ ــال،العســـ ــاط  للقتـــ ــي لحقـــــت بالنشـــ ــرار التـــ ــادي،واألضـــ ــرار  االقتصـــ واألضـــ
 .التي لحقت بالجبهة الداخلية

ــرائيليي  ــتخدمها يالجــــــي  اإلســــ ــعار األســــــلحة التــــــي يســــ تــــــنع س الفقــــــرة األولــــــى فــــــي أســــ
وتكلفـــــة  (،  االعتراضـــــية واألســـــلحة الدليقـــــة وقـــــذائف المدفعيـــــة بمـــــا فـــــي ذلـــــ  الصـــــواري

ــور ــدبابات والنمــــ ــة والــــ ــل الطــــــائرات المقاتلــــ ــغيل المنصــــــات المختلفــــــة  مثــــ ــة  (،تشــــ وتكلفــــ
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ــة  ــوات الن اميــــ ــر القــــ ــد. ونشــــ ــة،التجنيــــ ــل، واالحتياطيــــ ــاط جزئــــــي  والعمــــ ولغــــــ ي أو نشــــ
 .وتراجع الطلب  التجارية،للمصانع والبيوت 

بســـــــبب  والســـــــيارات،ال ســـــــيما المبـــــــاني  بالممتلكـــــــات،التـــــــي لحقـــــــت األضـــــــرار  أخيـــــــًرا، 
ــف الصــــاروخي علــــى المــــدن  ممــــا يخــــول الضــــحايا طلــــب التعــــوي   اإلســــرائيلية،القصــ

مــــــن الدولــــــة. يجــــــب أن يضــــــاف إلــــــى هــــــذه المــــــرة األضــــــرار التــــــي لحقــــــت بالممتلكــــــات 
 الخاصة والعامة نتيجة ألعمال الشغب في المدن المختلطة.

ا لكبيـــــر االقتصـــــاديين فـــــي وزارة ن حـــــ ذلـــــ ،لتوضـــــيح  فـــــي عمليـــــة الجـــــرف  الماليـــــة،  أنـــــه وفقـــــً
ــال 2014 ــة القتـــــ ــارات  7، بلغـــــــت تكلفـــــ ــي ل،مليـــــ ــاد  شـــــ ــة علـــــــى االقتصـــــ ــافت التكلفـــــ بينمـــــــا أضـــــ

ــة  ــة الداخليــــ ــت بالجبهــــ ــرار التــــــي لحقــــ ــي ل أخــــــرى  1.7والتعــــــوي  عــــــن األضــــ ــار شــــ ــا  .،مليــــ مــــ
 مليار شي ل. 8.7مجموعه 

ــ ــراء تقـــ ــه إجـــ ــابث ألوانـــ ــن الســـ ــوارمـــ ــارس االســـ ــاليف يحـــ ــث لتكـــ ــل  ي،دير دقيـــ ــاف كـــ ــًرا ألن حســـ ن ـــ
ا،م ـــــون يســـــتغري  ــً  ذلـــــ ،وقـــــد يصـــــبح بعضـــــها واضـــــًحا بعـــــد أســـــابيع وحتـــــى شـــــهور. ومـــــع  وقتـــ

ــاع غـــــزة يم ـــــن أن  ــات فـــــي قطـــ ــا مـــــن المن مـــ ــابقة مـــــع حمـــــاس وغيرهـــ ــال الســـ فـــــإن جـــــوالت القتـــ
ــيم  ــًدا للتقيـــــ ا جيـــــ ــً ــة  األولـــــــي،تـــــــوفر أساســـــ ــذه العمليـــــ ــين هـــــ ــة بـــــ ــات المذهلـــــ ــرز االخت فـــــ ــا يبـــــ ممـــــ

 وسابقاتها.

ــرف  ــة: يالجـــ ــة العمليـــ ــول وكثافـــ ــي طـــ ــت ف األول فـــ ــن 2014االخـــ ــر مـــ ــتمر أكثـــ ا، 50ي اســـ ــً  يومـــ
ــارس ا ــا ينتهــــي يحــ ــد بينمــ ــواري بعــ ا  11ألســ ــً ــرائيليي مــــن إطــــ ي  فقــــ ، وتم ــــنيومــ ــي  اإلســ يالجــ

كــــان القصــــف أقــــوى  الفتــــرة،نفــــس القــــدر مــــن النيــــران علــــى أهــــداف فــــي قطــــاع غــــزة خــــ ل هــــذه 
 4360أطلقـــــت حمـــــاس والجهــــاد اإلســـــ مي نحـــــو  جهتهــــا،مـــــن  بخمــــس مـــــرات مــــن يالجـــــرف ي.

 لمعارك في عملية الجرف.كعدد عمليات اإلط ي خ ل ا ي،صاروخا باتجاه يإسرائيل

ــاني فيتعلــــث بتوســــيع مــــدى المنــــاطث المعلنــــة  ـــ أمــــا االخــــت ف الثــ وضــــع خــــا ي فــــي الجبهــــة يكــ
ي. وهــــذا يعنــــي 2014كــــم خــــ ل يالجــــرف  40مقابــــل  غــــزة،كــــم مــــن قطــــاع  80الداخليــــة إلــــى 

ا المنطقـــــة  االقتصـــــادي،ضـــــرًرا أكبـــــر ب ثيـــــر للنشـــــاط  ال ســـــيما ألن توســـــيع النطـــــاي شـــــمل أيضـــــً
حيــــــ  يتركــــــز جــــــزء كبيــــــر مــــــن جميــــــع األنشــــــطة االقتصــــــادية فــــــي يإســــــرائيلي. مــــــن  زيــــــة،المرك

 فإن المدة القصيرة نسبًيا للعملية عوضت عن ذل  إلى حد كبير. أخرى،ناحية 
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هــــــو أعمــــــال االحتجــــــا  التــــــي انــــــدلعت فــــــي المــــــدن العربيــــــة  األهــــــم،وربمــــــا  الثالــــــ ،االخـــــت ف 
ــي ــة فـــ ــرائيل المختلطـــ ــام األ ي،يإســـ ــي األيـــ ــة فـــ ــى خاصـــ ــة،ولـــ ــرة  للعمليـــ ــراًرا كبيـــ ــت أضـــ ــي ألحقـــ والتـــ
ــادي  بالممتلكـــــــات، ــية. لـــــــن يتضـــــــح مـــــــدى الضـــــــرر االقتصـــــ ــابات الشخصـــــ ــً  عـــــــن اإلصـــــ فضـــــ

ا: سيشـــــــير ذلــــــ  إلــــــى اســــــتعداد المجتمعــــــات اليهوديـــــــة  النــــــاجم عــــــن أحــــــداث العنــــــف إال الحقــــــً
ادل أو مـــــا إذا كـــــان الخـــــوف المتبـــــ أخـــــرى،والعربيـــــة للعمـــــل والتجـــــارة مـــــع بعضـــــها الـــــبع  مـــــرة 

 والش  سيصيب النسي  الرقيث للعي  مًعا.

 كما هو معروف حالًيا: التكلفة،حساف م ونات 

التكلفــــة العســـــ رية المباشـــــرة: مــــن الصـــــعوبات فـــــي تقــــدير هـــــذه التكـــــاليف الخ فــــات التـــــي تنشـــــأ 
فــــــي هــــــذا الســــــياي مــــــراًرا وتكــــــراًرا بــــــين وزارة الجــــــي  ووزارة الماليــــــة ألســــــباف واضــــــحة. وبــــــذل  

ــا قـــــــدمت وزارة  شـــــــي ل،مليـــــــارات  9ي بنحـــــــو 2014قـــــــدرت وزارة الجـــــــي  تكلفـــــــة يالجـــــــرف  بينمـــــ
ــاًبا بنحـــــــو  مليـــــــار  7المبلـــــــغ المحـــــــدد حـــــــوالي  النهايـــــــة،مليـــــــار شـــــــي ل. فـــــــي  6.5الماليـــــــة حســـــ

ــرغم مــــن  ــى الــ ــ ،شــــي ل. علــ ا للتكــــاليف  ذلــ ــً ــال وفقــ ــة القتــ ــن تقــــدير تكلفــ ــا فــــي  الرئيســــية،يم ــ بمــ
ــم  ــرف  بحجـــ ــة الجـــ ــي عمليـــ ــوي فـــ ــال جـــ ــوم قتـــ ــة يـــ ــ  تكلفـــ ــة  120-80ذلـــ ــي ل( وتكلفـــ ــون شـــ مليـــ
ــر    ــية  أمــــــ ــة االعتراضــــــ ــة الحديديــــــ ــر لل بــــــ ــارو  تميــــــ ــًرا ألن ل 50000صــــــ ــدة(. ن ــــــ ــل وحــــــ كــــــ

ــان أكثــــر  ــواري كــ ــة،يحــــراس االســ ــى  كثافــ ــال الجــــوي أعلــ ــة يــــوم القتــ فمــــن المحتمــــل أن تكــــون تكلفــ
ي. إال أن مـــــــــدة يحـــــــــراس األســـــــــواري 2014بمـــــــــرتين مـــــــــن تكلفـــــــــة يـــــــــوم القتـــــــــال فـــــــــي يالجـــــــــرف 

ــة العســــــ رية المباشــــــرة إلــــــى  واعتمادهــــــا علــــــى القتــــــال الجــــــوي مــــــن المتوقــــــع أن تــــــنخف  التكلفــــ
 ليارات شي ل.م 4-5حدود  

 

ــرف  ــرائيلي: فـــــي يالجـــ ــواري  علـــــى يإســـ ــ ي الصـــ ــة إطـــ ــت بالممتلكـــــات نتيجـــ ــرار التـــــي لحقـــ األضـــ
ــرة 2014 ــالتعوي  عـــــــن األضـــــــرار المباشـــــ ، وبلـــــــغ مبلـــــــغ 4600ي، كـــــــان عـــــــدد المطالبـــــــات بـــــ

ــذه المطالبـــــــات  ــن هـــــ ــوي  عـــــ ــون  200التعـــــ ــي ل،مليـــــ ــدل  شـــــ ــل  44أي بمعـــــ ــي ل لكـــــ ــف شـــــ ألـــــ
ــلحة  ا لمصـــ ــً ــة. وفقـــ ــرائب،مطالبـــ ــ الضـــ ــوارفـــ ــارس األســـ ــة يحـــ ــديم  ي،ي نهايـــ ــم تقـــ ــة  5245تـــ مطالبـــ

ــرر  ــي ون الضـــ ــرة ســـ ــذه المـــ ــرة. هـــ ــات مباشـــ ــى تعويضـــ ــول علـــ ــات للحصـــ ــندوي التعويضـــ إلـــــى صـــ
ــاع  ــن قطـــ ــات اإلطـــــ ي مـــ ــة لعمليـــ ــة العاليـــ ــعة التدميريـــ ــبب الســـ ــح بســـ ــى األرجـــ ــورة علـــ أكثـــــر خطـــ

ــزة، ــون متوســــــ   غـــ ــل أن ي ـــ ــن المحتمـــ ــالي مـــ ــدير - أعلـــــى المطالبـــــةوبالتـــ ــ كتقـــ  لنفتــــــرض  ي،أولـــ
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ــه ــي ون  أنــ ــي ل ألــــف 60 ســ ــالي،. شــ ــإن وبالتــ ــاي فــ ــديري  النطــ ــات  التقــ ــل للتعويضــ ــى يصــ  315 إلــ
 (.X 60،000 5،245  شي ل مليون 

اضــــــمح ل النشــــــاط االقتصــــــادي: حســــــب الحســــــابات األوليــــــة مــــــن قبــــــل قســــــم االقتصــــــاد فــــــي  
فـــــــإن التكلفـــــــة االقتصـــــــادية للنشـــــــاط االقتصـــــــادي المتعثـــــــر أثنـــــــاء العمليـــــــة  الصـــــــناعيين،اتحـــــــاد 

ــام  1.2تصــــــل إلــــــى حــــــوالي  ــد التقــــــدير بشــــــ ل أساســــــي علــــــى فقــــــدان أيــــ ــار شــــــي ل. ويعتمــــ مليــــ
ــ ــ  العــــاملين فــــي المنطقــ ــل لحــــوالي ثلــ ــى أنــــه خــــ ل  الجنوبيــــة،ة العمــ ــا تشــــير التقــــديرات إلــ بينمــ

ــبة  ــي المركــــــز بنســــ ــام العمــــــل فــــ ــم تخلــــــي  أيــــ ــال تــــ ــن  10القتــــ ــافة مــــ ــة فقــــــ . أي: المســــ بالمائــــ
ــذا المعنـــــى.  ــة بهـــ ــا حرجـــ ــالي،القطـــــاع اكتشـــــف انهـــ ــذه المـــــرة أقـــــل  وبالتـــ ــة هـــ ــإن عنصـــــر التكلفـــ فـــ

 ل(. ســـــاال  خـــــر مليـــــار شـــــي 1.5ي  2014فـــــي المائـــــة مـــــن ن يرتهـــــا فـــــي يالجـــــرف  20بنســـــبة 
ــرر  ــن ضــ ــ  مــ ــا يترتــــب علــــى ذلــ ــة ومــ ــاض الطلــــب خــــ ل العمليــ ــياي يتعلــــث بانخفــ ــذا الســ فــــي هــ
ــب بعــــد  ــن الطلــ ــد مــ ــر تزيــ ــة مــــن العمليــــات الســــابقة أن األســ ــر التجربــ ــاط االقتصــــادي. ت هــ للنشــ

ــوالت  ــ رية،الجـــ ــذه  العســـ ــي هـــ ــدري فـــ ــة. وال نـــ ــارة األوليـــ ــر الخســـ ــد كبيـــ ــى حـــ ــوض إلـــ ــالي تعـــ وبالتـــ
ا فــــي األســــابيع واألشــــهر المرحلــــة مــــا إذا  حيــــ  تــــتم إضــــافة  المقبلــــة،كــــان هــــذا هــــو الحــــال أيضــــً

 انزالي المواجهة إلى الساحة الداخلية هذه المرة.

المواجهــــــة الشــــــديدة مــــــع األحــــــداث المشــــــتعلة فــــــي الســــــاحة الداخليــــــة لــــــديها القــــــدرة علــــــى زيــــــادة 
ــع  ــاليف. ومـــ ــاهم  ذلـــــ ،التكـــ ــبًيا ســـ ــدة يحـــــراس األســـــواري نســـ ــاك شـــــ  فـــــي أن قصـــــر مـــ لـــــيس هنـــ

ــرف  ــة بتكلفــــــة يالجــــ ــادية مقارنــــ ــة االقتصــــ ــل التكلفــــ ــر فــــــي تقليــــ ــ ل كبيــــ ــ ،ي. إلــــــى 2014بشــــ  ذلــــ
ــاد علــــــى االنتقــــــال مــــــن الــــــروتين إلــــــى  يجــــــب إضــــــافة العوامــــــل الفريــــــدة التــــــي ســــــاعدت االقتصــــ

 الطوارن والعودة إلى الروتين بسهولة أكبر:

 

ــا يالعائــــد العــــ ــابقة،علــــى ع ــــس جــــوالت القتــــال  -امي مــــن عــــام كورونــ فــــي يحــــرس االســــواري  الســ
ســــرعان مــــا تكيــــف االقتصــــاد مــــع أنمــــاط العمــــل الم تســــبة خــــ ل أزمــــة كورونــــا وخاصــــة العمــــل 

ــن  لــــــذل  لــــــم تتــــــأثر العديــــــد مــــــن القطاعــــــات. كــــــان الضــــــرر الــــــذي لحــــــث بقطــــــاع  المنــــــزل،مــــ
ــا  ــة،التكنولوجيــ ــن  العاليــ ــاول عــ ــ 52المســ ــي المائــ ــن الصــــادرات فــ ــرائيلية،ة مــ ــ ل  اإلســ ا بشــ ــً طليفــ

خــــا . كمــــا ســــاهم انخفــــاض التكــــاليف فــــي قــــدرة الن ــــام التعليمــــي علــــى تكييــــف نفســــه بســــرعة 
ــر  ــتعلم عبـــ ــية للـــ ــت،لياســـ ــا. أدى  اإلنترنـــ ــة كورونـــ ــبة خـــــ ل أزمـــ ــرة الم تســـ ــى الخبـــ ــاد علـــ باالعتمـــ
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ــ ي  ــع اإلغـــ ــذا إلـــــى منـــ ــة ن الكامــــــل،هـــ ــر تكلفـــ ــا كـــــان ســـــيجعل العمليــــــة أكثـــ ــة األضــــــرار ممـــ تيجـــ
 الجسيمة التي لحقت بأيام عمل ايباء واالبناء.

شـــــي ل. فــــي يحـــــرس  500التكلفــــة اليوميــــة ل حتيـــــاط تزيــــد عــــن  - ل حتيـــــاطالتجنيــــد المحــــدود 
جنــــدي احتيـــــاطي(  10000االســــواري، كــــان تجنيــــد جنــــود االحتيــــاط محــــدوًدا للغايــــة  أقــــل مــــن 

ــبًيا،وكانـــــت العمليـــــة قصـــــيرة  ــًدا لـــــذا كانـــــت التكلفـــــ نســـ أقـــــل ب ثيـــــر ممـــــا كانـــــت  -ة منخفضـــــة جـــ
ــي يالجـــــرف ــه فـــ ــوالي 2014عليـــ ــد حـــ ــم تجنيـــ ــرات  40.000ي، حيـــــ  تـــ ــاط لفتـــ ــود االحتيـــ مـــــن جنـــ

 ..طويلة

لــــم تكــــن  القتــــال،خــــ ل اليــــومين األولــــين مــــن  -توقــــف االقتصــــاد فــــي نصــــف أيــــام القتــــال فقــــ  
لـــــم يـــــتم  غـــــزة، كيلـــــومتًرا مـــــن قطـــــاع 80القيـــــود المفروضـــــة علـــــى االقتصـــــاد كبيـــــرة وفـــــي نطـــــاي 

ا،تســـــجيل الكثيـــــر مـــــن حـــــاالت الغيـــــاف عـــــن أمـــــاكن العمـــــل.   -فـــــي بعـــــ  أيـــــام العمليـــــة  أيضـــــً
ــام  ــة أيــــــ ــتمرت أربعــــــ ــي اســــــ ــابيع، التــــــ ــد االســــــ ــاط  -عيــــــ ــون النشــــــ ــن المفتــــــــرض أن ي ــــــ ــان مــــــ كــــــ

 االقتصادي محدوًدا على أي حال.

العدائيـــــة بنـــــاًء علـــــى الخبـــــرة الم تســـــبة خـــــ ل جـــــوالت األعمـــــال  -تكييـــــف المصـــــانع وحمايتهـــــا 
فــــإن مع ــــم المصــــانع العاملــــة بــــالقرف مــــن قطــــاع غــــزة ليســــت مشــــلولة ولكنهــــا محميــــة  الســــابقة،

وتعمــــــل فــــــي نمــــــ  يســـــــمح لهــــــا بمواصــــــلة العمـــــــل علــــــى الــــــرغم مـــــــن إطــــــ ي الصــــــواري  فـــــــي 
 المنطقة.

ــًدا مــــــــن إجمــــــــالي النــــــــات  المحلــــــــي فــــــــي  أواًل، -الســــــــياحة  ا صــــــــغيًرا جــــــ تشــــــــ ل الســــــــياحة وزنــــــــً
ــرائيلي  بحــــــوالي  ا،٪ فقــــــ (. 2يإســـ ــة  ثانيــــــً ال يــــــأتي الكثيــــــر مــــــن الســــــائحين  كورونــــــا،نتيجــــــة أزمـــ

ــرائيل ــرس االســــواري  ي،إلــــى يإســ ــبب يحــ ــذه الصــــناعة بســ ــت بهــ ــرار التــــي لحقــ وبالتــــالي فــــإن األضــ
ــة، ــير.  طليفـــ ــدى القصـــ ــى المـــ ــود علـــ ــدم الوجـــ ــة عـــ ــة،لدرجـــ ــرائيلي  للمقارنـــ ــ  يإســـ ــر بنـــ ــير تقريـــ يشـــ

إلــــــى أن الخســــــارة التــــــي تكبــــــدتها  ي،2014الــــــذي حــــــدث  يــــــه يالجــــــرف  ،2014لملخــــــص عــــــام 
 مليار شي ل. 2صناعة السياحة نتيجة العملية بلغت حوالي 
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ــى  ــافة إلــ ــ ،باإلضــ ــوي رأس  ذلــ ــة ســ ــن مرونــ ــجيع مــ ــتمد التشــ ــرائيلي أن يســ ــاد اإلســ ــن ل قتصــ يم ــ
كــــــان هنــــــاك اتجــــــاه ملحــــــو  يتمثــــــل فــــــي أن ســــــوي  األخيــــــرة،المــــــال اإلســــــرائيلي: فــــــي الســــــنوات 

ــر  ــطيني وأكثـــ ــرائيلي الفلســـ ــراع اإلســـ ــاحة الصـــ ــي ســـ ــداث فـــ ــأثًرا باألحـــ ــل تـــ ــي أقـــ ــال المحلـــ رأس المـــ
ــة  ممـــــا يحــــــرس االســــــواري مــــــرة أخــــــرى كيــــــف أن يحــــــدث فــــــي االقتصــــــاد العــــــالمي. ُت هــــــر عمليـــ

ــال  ــوي رأس المـــ ــاثر علـــــى ســـ ــم تـــ ــراع لـــ ــاء الصـــ ــاد أثنـــ ــي لحقـــــت باالقتصـــ  المحلـــــي،األضـــــرار التـــ
ــة. ومــــع  ــية العمليــ ــتواها عشــ ــة بمســ ــيً  مقارنــ ــية ارتفعــــت قلــ ــدر  ذلــــ ،وحتــــى الماشــــرات الرئيســ تجــ

 اإلشارة إلى أن فترة طويلة من العملية يم ن أن تضر بسوي رأس المال أيًضا.

ــا فــــي الوقــــت  ــم الكشــــف عنهــ ــي تــ ــاليف التــ ــذا إلــــى التكــ ــالي،يشــــير هــ ــع أن  الحــ ولكــــن مــــن المتوقــ
ــبيل  ــتقبل. علــــى ســ ــا ية فــــي المســ ــاليف إضــ ــواري تكــ ــرس االســ ــل يحــ ــة  المثــــال،يتحمــ ــية حمايــ قضــ

ــة  ــة،الجبهــ ــدول  الداخليــ ــى جــ ــادت إلــ ــال،والتــــي عــ ــن  األعمــ ــبة كبيــــرة مــ ــة أن نســ ــى ح يقــ ــع إلــ ترجــ
وألن  محميــــــة،ليســــــت  عســــــق ن،المــــــدن الواقعــــــة فــــــي نطــــــاي النــــــار، وعلــــــى وجــــــه الخصــــــو  

تقـــــدير أولـــــي للتكلفـــــة الكاملـــــة لحمايـــــة  ..الحمايـــــة الحاليـــــة قـــــد ال تكـــــون فعالـــــة بمـــــا  يـــــه الكفايـــــة
ــوالي  ــغ حـــ ــي ل،مليـــــار  1.4عســـــق ن يبلـــ ــا شـــ ــمين منـــــاطث إضـــ ــتم تضـــ ــن المحتمـــــل أن يـــ  ية ومـــ

الميزانيــــــة. قضــــــية أخــــــرى هــــــي الضــــــرر الــــــذي لحــــــث  الحمايــــــة فــــــيفــــــي المنطقــــــة الــــــى حزمــــــة 
ــة  ــب ات االجتماعيــ ــة والشــ ــ م األجنبيــ ــب ات اإلعــ ــرت شــ ــد نشــ ــالم: فقــ ــول العــ ــرائيلي حــ ــورة يإســ بصــ

ــية  ــورًا قاســ ــال،صــ ــذه  للقتــ ــي هــ ــرائيلي. فــ ــديدة يإلســ ــت اتهامــــات شــ ــا وجهــ ــة،بينمــ ــن  المرحلــ ال يم ــ
ــادي ــرر االقتصــ ــيم الضــ ــرائيل تقيــ ــورة يإســ ــويه صــ ــة تشــ ــن  ي،نتيجــ ــياحة أو مــ ــ  الســ ــن حيــ ــواء مــ ســ

ــتثمارات  ــواي،حيــــ  االســ ــًا  واألســ ــذل . أيضــ ــعار لــ ــاك أســ ــتكون هنــ ــه ســ ــراض أنــ ــب االفتــ ــن يجــ لكــ
 القتـــــال،عــــن أســــباف جــــوالت  توازنـــــًا،فشــــلت يإســــرائيلي مــــرارًا وتكــــرارًا فـــــي نقــــل صــــورة أكثــــر  -

 وما يحدث بالفعل خ لها.

 إلى تغير في االتجاه في المواجهات القادمة؟  ونصر هللار هل يشير خطاب السنوا

 أنه:يورام شفايتسر  القومي،االمن  معهد دراساتكتب الباحث في 

ــزف هللا وليــــــران خــــــ ل عمليــــــة يحــــــرس االســــــواري   ــى الــــــرغم مــــــن الفجــــــوة بــــــين ممارســــــات حـــ علـــ
ر عنـــــه فـــــي خطابـــــات قـــــادة حـــــزف هللا   وحمـــــاس، يســــيف القـــــدسي بلغـــــتهم( والخطـــــاف الـــــذي ُعبـــــ 

ــافــــإن محــــاولتهم مــــن الواضــــح أن ــالحملــــة  مفادهــــا أنروايــــة لتشــــ يل وتــــأطر  هــ ي نصــــر يلقــــوى هــ
 المقاومةي.
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ــبة   ــاس ل شــــتباكات ال حقــــة  لهــــم،بالنســ ــن شــــأنها أن تشــــ ل األســ تــــم وضــــع معادلــــة جديــــدة مــ
هــــــــذه وهــــــــددت  المقدســــــــة،إذا مســــــــت يإســــــــرائيلي او الحقــــــــت الضــــــــرر باألقصــــــــى واألمــــــــاكن  -

ا القــــــوى  عســــــ رية مــــــع غــــــزة فــــــي الجنــــــوف. او  مواجهــــــات فــــــي  يإســــــرائيلي إذا دخلــــــت أنــــــه أيضــــــً
ــي الشـــــمال  ــات  –حـــــزف هللا فـــ ــة باألقصـــــىمواجهـــ ــر مرتبطـــ ــة ي،  -غيـــ ــة إقليميـــ ــتتطور لمواجهـــ ســـ

ــب التن يمـــــــات  ــراي والـــــــيمن الـــــــى جانـــــ ــوريا والعـــــ ــا المجموعـــــــات فـــــــي ســـــ ــمل أيضـــــ ــي ستشـــــ والتـــــ
 الفلسطينية.

مــــايو أن يهــــذه  26أعلــــن يحيــــى الســــنوار فــــي  الحملــــة،فــــي أول خطــــاف لــــه بعــــد انتهــــاء  وه ــــذا،
ــلناها للعـــــــدو  دمـــــــة، ولذا كانـــــــت هنـــــــاك معركـــــــة قا ح ي يـــــــة،هـــــــذه ليســـــــت حملـــــــة  -رســـــــالة أرســـــ

فســـــــتتجمع المقاومـــــــة  فـــــــي معركـــــــةي فـــــــي جميـــــــع الســـــــاحاتي، مضـــــــيًفا أن عمليـــــــات اإلطـــــــ ي ي 
 التي وقعت خ ل الحملة من لبناني كانت بتنسيث كامل بين المقاومة في غزة ولبنان ي.

ــن  ــه،مـــ ــي  جانبـــ ــاه فـــ ــاف ألقـــ ــي خطـــ ــي  8وصـــــف نصـــــر هللا فـــ ــوثيين فـــ ــران أن الحـــ ــو / حزيـــ يونيـــ
ــى  ــمام إلـــ ــتعدون ل نضـــ ــيمن مســـ ــى الـــ ــول إلـــ ــدين للوصـــ ــل جاهـــ ــيفًا: ينعمـــ ــة، مضـــ ــة القادمـــ المعركـــ

معادلــــــة أن مهاجمــــــة القــــــدس تعنــــــي حربــــــًا إقليميــــــة. ي وأشــــــار متحــــــدثون تــــــابعون لقائــــــد التن ــــــيم 
وأن قائـــــــد فيلـــــــث  لبنـــــــان،إلـــــــى أن غرفـــــــة مشـــــــتركة ومســـــــاعدة عملياتيـــــــة ولوجســـــــتية تعمـــــــل فـــــــي 

تعبيـــــــرًا عـــــــن األهميـــــــة التـــــــي زار الغرفـــــــة  ســـــــليماني،خليفـــــــة  قـــــــاني، الثـــــــوري،القـــــــدس بـــــــالحرس 
 ..توليها إيران لهذه الحملة

علــــى الــــرغم مــــن أن هــــذه األمــــور يجــــب موازنتهــــا مــــع الســــلوك الفعلــــي إليــــران وحــــزف هللا خــــ ل 
العمليــــة ، والتــــي كانــــت مقيــــدة ولــــم تتضــــمن ســــوى إطــــ ي صــــواري  متفرقــــة مــــن لبنــــان وســــوريا 

ــو درس ر  ــوريا ، وهــ ــن ســ ــدة مــ ــار واحــ ــدون طيــ ــائرة بــ ــة فــــي ولطــــ ي طــ ــن الحملــ ــتفاد مــ ــي مســ ئيســ
غـــــــزة ، فـــــــي االرتبـــــــاط الواســـــــع بالقـــــــدس واألقصـــــــى ، تطالـــــــب يإســـــــرائيلي بالتصـــــــرف بعق نيـــــــة 
ــة ،  ــور المقاومــ ــي محــ ــركاؤها فــ ــران وشــ ــه إيــ ــعى إليــ ــذي تســ ــه الــ ــم التوجــ ــدس ، وفهــ ــي القــ ــاء فــ وذكــ
بحســــب رؤيـــــة ســـــليماني القائلـــــة بأنـــــه فـــــي حملـــــة عســـــ رية ، وخاصـــــة إذا اشـــــتعلت فـــــي الشـــــمال 

ــا ــارك ،فــ ــا ستشــ ــطينية أيضــ ــات الفلســ ــا بعــــ  التن يمــ ــراي وربمــ ــن العــ ــيمن ، ومــ ــن الــ ــوات مــ ن القــ
 فيها.

رســــائل النصــــر المتعجرفــــة التــــي ُتبــــ  مــــن غــــزة ولبنــــان قــــد تقــــود حمــــاس وحــــزف هللا إلــــى رؤيــــة 
مشــــــــوهة للتصــــــــورات والحســــــــابات الخاطئــــــــة التــــــــي قــــــــد تقربهمــــــــا مــــــــن مواجهــــــــة عســــــــ رية مــــــــع 
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علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن العناصــــــــر التقييديــــــــة التــــــــي فرضــــــــت علــــــــيهم نتيجــــــــة التحــــــــذير  ي،يإســــــــرائيل
 اإلسرائيلي.

 البعد الدولي لترتيبات في قطاع غزة

 عوديد عران/ معهد دراسات األمن القومي

ــم تغيـــــر الواقـــــع فـــــي  ــاع غـــــزة لـــ ــا  غـــــزة،ثـــــ ث عمليـــــات عســـــ رية فـــــي قطـــ والتهدئـــــة التـــــي جلبتهـــ
ــ ــة. هــــــل هــــــذه المــــ ــ ل لســــــ ان الجنــــــوف كانــــــت ماقتــــ ــد بشــــ رة مــــــن المم ــــــن تحقيــــــث شــــــيء جديــــ

ــن  ــابث؟مختلــــف عــ ــع  الســ ــل مــ ــرائيلي العمــ ــى يإســ ــواري، يجــــب علــ ــة يحــــرس االســ ــة عمليــ ــي نهايــ فــ
وهــــــو الشــــــيء الــــــذي يم ــــــن أن يضــــــمن إعــــــادة بنــــــاء ح ي يــــــة  -دول المنطقــــــة والن ــــــام الــــــدولي 

 مع إضعاف حماس والوقف الكامل للعنف. غزة،لقطاع 

ــي  ــي واألمنــ ــع السياســ ــى تغييــــر الواقــ ــعى إلــ ــرائيلي أن تســ ــاديعلــــى يإســ ــي واالقتصــ ــاع فــ ــزة قطــ  غــ
ــاع إلـــــى العـــــودة لت فـــــي ــائدة كانـــــت  التـــــي األوضـــ ــة فـــــي ســـ ــية المنطقـــ ــن األخيـــــرة الجولـــــة عشـــ  مـــ

غييـــــر فـــــي ت إحـــــداث  فـــــي الســـــابقة الـــــث ث  الجـــــوالت  فشـــــلت  لقـــــد ي. األســـــوار حـــــرسي - المواجهـــــة
غييــــر الــــذي مــــن شــــأنه تحســــين البيئــــة اإلســــتراتيجية يإلســــرائيلي  يمــــا الواقــــع. مــــن أجــــل تعزيــــز الت

ولـــــيس  -ســـــتحتا  يإســـــرائيلي إلـــــى اتخـــــاذ قـــــرار بشـــــأن اســـــتراتيجية شـــــاملة  غـــــزة،يتعلـــــث بقطـــــاع 
فقــــــ  إيجــــــاد حلــــــول فرديــــــة لــــــبع  القضــــــايا المتعلقــــــة بهــــــذه الســــــاحة. يجــــــب أن تتضــــــمن هــــــذه 
االســــــتراتيجية مبــــــادن للتعــــــاون مــــــع الســــــلطة الفلســــــطينية والــــــدول العربيــــــة التــــــي قامــــــت بتطبيــــــع 

ــا ومـــــع الـــــدول والهيئـــــات الدوليـــــة. ــادة  ع قاتهـــــا معهـــ ــدفها األساســـــي هـــــو إعـــ يجـــــب أن ي ـــــون هـــ
وتحســــين كبيـــــر فــــي المســــتوى المعيشـــــي لســــ انه ووقــــف كامـــــل  غــــزة،االعمــــار الشــــامل لقطـــــاع 

ــن غــــزة تجــــاه يإســــرائيل ــال العنــــف مــ ــع أعمــ ــة متشــــاب ة  ي،لجميــ ــ ث جهــــود دوليــ ــن خــــ ل ثــ  -مــ
ة عســـــ ري. مـــــع مراعـــــاة عـــــدم وجـــــود فرصـــــة ملموســـــ- وأمنـــــي اقتصـــــادية،-ولعماريـــــه  سياســـــية،

ــاء  الديمقراطيـــــة،وبالتأكيـــــد لـــــيس فـــــي العمليـــــة  حمـــــاس،لتغييـــــر توجـــــه  يم ـــــن االفتـــــراض أن إنشـــ
 على إضعاف قوة حماس. مباشر،ولن بش ل غير  سيساعد،هذه ايلية الدولية المعقدة 

انتهــــــت العمليــــــات العســــــ رية التــــــي قادتهــــــا يإســــــرائيلي ضــــــد قطــــــاع غــــــزة منــــــذ اســــــتي ء حمــــــاس 
 -يعمــــــــود الســــــــحافي  ،2009 -الرصــــــــا  المصــــــــبوفي علــــــــى الســــــــلطة فــــــــي قطــــــــاع غــــــــزة  ي

ــرف ي  2012 ــن 2014 -و يالجـــ ــة مـــ ــاملة م ونـــ ــات شـــ ــدون ترتيبـــ ــ ث ( بـــ  رئيســـــية:م ونـــــات  ثـــ
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ــية وأمنيـــــة  ــادية،سياســـ ــزة.  واقتصـــ ــاع غـــ ــم تضـــــعف حمـــــاس وســـــيطرتها علـــــى قطـــ ــا لـــ ــم أنهـــ واألهـــ
ــة  ــذه الجوانـــــب الث ثـــ ــن هـــ ــة مـــ ــاملة ومتكاملـــ ــات شـــ ــدون ترتيبـــ ــية،بـــ ــا الرئيســـ ــاك احتمـــ ــر هنـــ ل كبيـــ

علــــــى  وعليــــــه،بــــــأن عمليــــــة يحــــــرس االســــــواري لــــــن تســــــفر عــــــن نتــــــائ  مختلفــــــة عــــــن ســــــابقاتها. 
ــي  ــي واألمنـــ ــع السياســـ ــر الواقـــ ــعى لتغييـــ ــرائيلي أن تســـ ــي وااليإســـ ــزة لت فـــ ــاع غـــ ــي قطـــ ــادي فـــ قتصـــ

ــوالت  ــرة والجــ ــة األخيــ ــية الجولــ ــاحة عشــ ــذه الســ ــى األوضــــاع التــــي كانــــت ســــائدة فــــي هــ ــودة إلــ العــ
ــبقتها. ــي ســـ ــث ث التـــ ــل  الـــ ــل كـــ ــيء،أواًل وقبـــ ــتراتيجية  شـــ ــأن اســـ ــرار بشـــ ــاذ قـــ ــا اتخـــ ــيتعين عليهـــ ســـ

ــذا  شــــاملة، ــددة. وفــــي هــ ــايا محــ ــة لقضــ ــاد حلــــول فرديــ ــيس مجــــرد إيجــ ــياي،ولــ ــا  الســ ــيتعين عليهــ ســ
ــع  ــا ومـــ ــا معهـــ ــع ع قاتهـــ ــي قامـــــت بتطبيـــ ــة التـــ ــدول العربيـــ ــطينية والـــ ــلطة الفلســـ ــع الســـ ــاون مـــ التعـــ

 الدول والهيئات الدولية.

 دائـــــم،ف الرئيســـــي لخطـــــة العمـــــل المتكاملـــــة هـــــو إنشـــــاء معادلـــــة اســـــتقرار يجـــــب أن ي ـــــون الهـــــد 
وتحســــن بشــــ ل كبيــــر مــــن مســــتوى معيشــــة ســــ انها وتوقــــف  غــــزة،مــــن شــــأنها أن شــــاملة لقطــــاع 

ا جميـــــع األعمـــــال العنيفـــــة مـــــن غـــــزة تجــــاه يإســـــرائيلي. يتطلـــــب تحقيـــــث هـــــذا الهـــــدف ثـــــ ث  تمامــــً
  ليات مختلفة  يما يتعلث بالجوانب الرئيسية الث ثة.

ــاس،الجانــــب السياســــي: مــــن دون تغييــــر عميــــث فــــي التوجــــه السياســــي  ــداًل مــــن  لحمــ  ذلــــ ،أو بــ
ســــي ون مــــن الصــــعب تغييــــر الواقــــع فــــي هــــذه الســــاحة.  غــــزة،نفوذهــــا وســــيطرتها علــــى إضــــعاف 

ولكـــــن مـــــن  ديمقراطيـــــة،كـــــان مـــــن األفضـــــل لـــــو كـــــان مثـــــل هـــــذا التغييـــــر قـــــد نـــــت  عـــــن عمليـــــة 
ــوة. البــــــديل هـــــو إيجـــــاد  ليـــــة تــــــادي  ــة المرجـــ ــه و / أو نهايتــــــه فـــــي النتيجـــ ــعب توقـــــع حدوثـــ الصـــ

وهــــي نــــوع مــــن المجلــــس  ايليــــة،لف هــــذه بشــــ ل غيــــر مباشــــر إلــــى إضــــعاف قــــوة حمــــاس. ســــتتأ
مـــــــن ممثلـــــــين عـــــــن الســـــــلطة الفلســـــــطينية والجامعـــــــة العربيـــــــة واللجنـــــــة الرباعيـــــــة  االستشـــــــاري،

  األمم المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا(.

ــعف قوتهــــا؟  ــن المفتــــرض أن تضــ ــي مــ ــة التــ ــى العمليــ ــاس علــ ــث حمــ ــاذا توافــ ــي لمــ ــاال الرئيســ والســ
 واقتصــــادي،ة فــــي تقــــديم خطــــة مــــن جانــــب يإســــرائيلي لهــــا منطــــث سياســــي وأمنــــي تكمــــن اإلجابــــ

ــة  ــي عمليـــ ــاهمة فـــ ــتعداده للمســـ ــى اســـ ــاد علـــ ــدولي ل عتمـــ ــي / الـــ ــع اإلقليمـــ ــتعداد المجتمـــ ــي اســـ وفـــ
ــُيطلب  ــاس. ســـ ــن حمـــ ــرورية مـــ ــازالت الضـــ ــزاع التنـــ ــيلة النتـــ ــاملة كوســـ ــادي شـــ ــل اقتصـــ ــادة تأهيـــ إعـــ

ا أن تقـــــرر مـــــا إذا كانـــــت  علـــــى اســـــتعداد للمشـــــاركة فـــــي قـــــرار مـــــدعوم مـــــن  مـــــن يإســـــرائيلي أيضـــــً
ومـــــا هـــــي العوامــــل الخارجيـــــة التـــــي قـــــد تتطلــــب إدراجهـــــا فـــــي سياســـــة إســـــرائيلية  األمـــــن،مجلــــس 
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ونجاحهــــا غيــــر مضــــمون وقــــد يحــــد مــــن نطــــاي العمــــل اإلســــرائيلي فــــي قطــــاع  أوســــع،فلســــطينية 
 سواء من الناحية االقتصادية والعس رية غزة،

قتصـــــادي: شـــــرط ضـــــروري للتغييـــــر هـــــو إعـــــادة تأهيـــــل اقتصـــــادي الجانـــــب اال -إعـــــادة االعمـــــار
ــوارد  ــع المــ ــى جانــــب جمــ ــزة. إلــ ــاع غــ ــتدام لقطــ ــامل ومســ ــة،شــ ــة  الماليــ ــاء  ليــ ــر إنشــ ــيتطلب األمــ ســ

والتـــــــي ســـــــتكون بمثابـــــــة ح ومـــــــة ظـــــــل اقتصـــــــادي تضـــــــم خبـــــــراء فـــــــي مختلـــــــف  دوليـــــــة،مدنيـــــــة 
يم( مـــــــــــن الســـــــــــلطة والتعلـــــــــــ والقـــــــــــانون، والصـــــــــــحة، التحتيـــــــــــة،والبنيـــــــــــة  االقتصـــــــــــاد،القضــــــــــايا  
والــــــــدول العربيــــــــة واإلســــــــ مية. والــــــــدول والماسســــــــات الدوليــــــــة والــــــــدول المانحــــــــة.  الفلســــــــطينية،

يم ـــــــن لمثـــــــل هـــــــذه الهيئـــــــة أن تحســـــــن بشـــــــ ل كبيـــــــر مـــــــن جـــــــودة الح ومـــــــة فـــــــي قطـــــــاع غـــــــزة 
والخـــــدمات المقدمـــــة لســـــ انها. فـــــي حالـــــة إنشـــــاء ايليـــــة كهـــــذه، ســـــتكون مســـــاولة عـــــن اســـــتيعاف 

ــاعدات وت ــوال المســ ــة. أمــ ــراف المعنيــ ــين األطــ ــقة بــ ــة ومنســ ــة من مــ ا لخطــ ــً ــرة وفقــ ــها مباشــ خصيصــ
ــدرة  ــل قــــ ــة وتقليــــ ــاريع المطلوبــــ ــر إلــــــى المشــــ ــ ل مباشــــ ــوال بشــــ ــذه األمــــ ــه هــــ ــذا توجيــــ ــمن هــــ سيضــــ

 حماس على استخدام بع  التبرعات ألغراض عس رية.

مــــــن المفتــــــرض أن هيئــــــة إعــــــادة التأهيــــــل االقتصــــــادي اإلقليميــــــة والدوليــــــة ســــــوف تتطلــــــب مــــــن 
ــر  ــتيراد يإســـ ــات اســـ ــذه االلتزامـــ ــمل هـــ ــد تشـــ ــي. قـــ ــادي واألمنـــ ــالين االقتصـــ ــي المجـــ ــات فـــ ائيلي التزامـــ

 الخــــــار ،ولجــــــراء عاجــــــل للصــــــادرات الزراعيــــــة إلــــــى  ي،واســــــتيعاف منتجــــــات غــــــزة فــــــي يإســــــرائيل
ــاع  ــواد الخــــام إلــــى قطــ ــل الســــتيراد المــ ــراء عاجــ ــمانات لتزويــــد قطــــاع غــــزة  غــــزة،ولجــ ــذل  ضــ وكــ

 أيضا بناء ميناء ومطار ولنشاء البنية التحتية للمياه والكهرباء. بالوقود والكهرباء والمياه.

 

ــن  ــاس مــ ــان حمــ ــتلزم حرمــ ــابقاتها تســ ــن ســ ــرة عــ ــة األخيــ ــة للجولــ ــة مختلفــ ــ ري: نتيجــ الجانــــب العســ
 العســــ رية،قــــدرة إعــــادة مــــلء مخــــازن أســــلحتها وتقييــــد قــــدرتها علــــى إعــــادة تأهيــــل البنيــــة التحتيــــة 
ــداف إذا تــــم إنشــــاء الهيئــــات  ــيتم تحقيــــث بعــــ  هــــذه األهــ ــ  األنفــــاي. ســ ــا فــــي ذلــ  المقترحــــة،بمــ

بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــ  الهيئــــــــة االقتصــــــــادية التــــــــي ســــــــتوجه أمــــــــوال المســــــــاعدات والمــــــــوارد األخــــــــرى. 
ــة  ــات المحليــــ ــ رية للمن مــــ ــدرات العســــ ــل القــــ ــطة إعــــــادة تأهيــــ ــة أنشــــ ــة لمرالبــــ ــى  ليــــ ــافة إلــــ باإلضــــ

ا،أيالمختلفـــــة. فـــــي هـــــذه القضـــــية  ســـــي ون لقـــــرار مجلـــــس األمـــــن مزايـــــا وعيـــــوف يإلســـــرائيلي:  ضـــــً
ممـــــــا  غـــــــزة،أمنـــــــي أجنبـــــــي فـــــــي قطـــــــاع  - ي عنصـــــــر عســـــــ ر ســـــــتكون ميزتـــــــه الرئيســـــــية نشـــــــر 

ــتهم  ــاء لبنيـــ ــادة البنـــ ــائل األخـــــرى علـــــى إعـــ  التحتيـــــةسيســـــاعد علـــــى تقلـــــيص قـــــدرة حمـــــاس والفصـــ
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 لهــــــا التــــــي يــــــةالعرب الــــــدول مــــــن جنــــــود  مــــــن ايليــــــة هــــــذه مثــــــل عــــــن البحــــــ   يجــــــب . العســــــ رية
 شــــــمال وحلــــــف النــــــاتو ذلــــــ  فــــــي بمــــــا أخــــــرى، دول ومــــــن ي،إســــــرائيلي مــــــع دبلوماســــــية ع قــــــات 
 .األطلسي

بـــــل هـــــي عبــــارة عـــــن إخفاقـــــات  واضــــحة،تجربــــة يإســـــرائيلي مــــع  ليـــــات المرالبـــــة الدوليــــة ليســـــت 
ونجاحـــــات. ي هـــــر الفحـــــص أن النجاحـــــات تنبـــــع أكثـــــر مـــــن قـــــرار اســـــتراتيجي مـــــن قبـــــل الهيئـــــة 
العربيــــــة التــــــي ستســــــتوعب ايليــــــة الدوليــــــة التــــــي ســــــتعمل علــــــى وقــــــف النشــــــاط العســــــ ري ضــــــد 

ولــــــيس بالضــــــرورة مــــــن فعاليــــــة ايليــــــة. فــــــي نهايــــــة العمليــــــات الــــــث ث الســــــابقة فــــــي  ي،يإســــــرائيل
 الســــاحة،لــــم تحــــاول يإســــرائيلي إحــــداث تواجــــد عســــ ري / أمنــــي أجنبــــي ودائــــم فــــي  زة،غــــقطــــاع 

ولكـــــن فـــــي ظـــــل إخفاقـــــات ســـــابقة فـــــي منـــــع حمـــــاس مـــــن التســـــليح وتكثيـــــف قوتهـــــا بعـــــد جـــــوالت 
ُيقتـــــــرل الن ـــــــر فـــــــي مثـــــــل هـــــــذا الوجـــــــود. إن اســـــــتعداد مصـــــــر واإلمـــــــارات العربيـــــــة  .،المواجهـــــــة

مثــــــل هــــــذه الهيئــــــة قــــــد يســــــهل علــــــى يإســــــرائيلي المتحــــــدة ودول خــــــار  المنطقــــــة للمشــــــاركة فــــــي 
 اتخاذ القرار.

ــب  ــذا الجانـــ ــي هـــ ا،فـــ ــً ــية  أيضـــ ــواحي السياســـ ــن النـــ ــر مـــ ــا أكثـــ ــادية،وربمـــ ــاك  واالقتصـــ ــتكون هنـــ ســـ
 معينـــــة،وهـــــو شـــــرط ضـــــروري إلشـــــراك دول ومن مـــــات  األمـــــن،حاجـــــة إلـــــى قـــــرار مـــــن مجلـــــس 

 مثل االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي.

كمــــا كــــان  غــــزة،التغييــــر إلــــى األفضــــل الــــذي قــــد تحققــــه هــــذه العناصــــر فــــي الواقــــع فــــي ســــاحة  
فـــــــإن إحـــــــدى النتـــــــائ   ذلـــــــ ،يبـــــــرر المجازفـــــــة. عـــــــ وة علـــــــى  ي،قبـــــــل عمليـــــــة يحـــــــرس االســـــــوار

ــاحة غـــــزة نفســـــها وعلـــــى ا ــاحة الواضـــــحة للجولـــــة األخيـــــرة هـــــي تعزيـــــز م انـــــة مصـــــر فـــــي ســـ لســـ
ــاون  المنطلــــث،الدوليــــة. مــــن هــــذا  ــتثمار يإســــرائيلي فــــي تعزيــــز التعــ ــاك دليــــل علــــى جــــدوى اســ هنــ

 .مصر مع واالقتصادياألمني 

يجــــب علـــــى إســــرائيل االســــتعداد لح يقــــة أنـــــه إلــــى جانــــب اســــتعداد مصـــــر  أخــــرى،مــــن ناحيــــة  
ــاع  ــي قطــ ــرائيلي فــ ــلي إســ ــب  مثــ ــام الضــ ــي ن ــ ــدما  فــ ــزة،ل نــ ــت غــ ــاهرة ل ســ ــعى القــ ــن ستســ فادة مــ

ــأن  ــا السياســـــي فـــــي الشـــ ــيع نطاقهـــ ــع حمـــــاس لتوســـ ــار مـــ ــا فـــــي تحقيـــــث وقـــــف إطـــــ ي النـــ نجاحهـــ
ا فــــــي الرســــــائل الواضــــــحة التــــــي نقلتهــــــا  الفلســــــطيني. ســــــيتم دمــــــ  هــــــذه الر بــــــة المصــــــرية أيضــــــً
ــرس االســــــواري والتــــــي  ــرائيلي خــــــ ل عمليــــــة يحـــ الواليـــــات المتحــــــدة واالتحـــــاد األوروبــــــي إلــــــى يإســـ

ــزة ــ لة غـــ ــل مشـــ ــأن حـــ ــد بـــ ــرائيلي  تفيـــ ــراع اإلســـ ــامل للصـــ ــل الشـــ ــن الحـــ ــزء مـــ ــو جـــ ــم هـــ ــبة لهـــ بالنســـ
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ــطيني، ــي الــــــداخلي  الفلســـ ــن الواقــــــع السياســـ ــرأي منفصــــــً  عـــ ــدو هــــــذا الـــ ــل الــــــدولتين. يبـــ وهــــــو حـــ
ــالي، ــطينيي  الحــــ ــان الفلســــ ــين يالكيــــ ــرائيلي أو بــــ ــي يإســــ ــواء فــــ ــم،ســــ ــدًما  المنقســــ ــع تقــــ ــه ال يمنــــ لكنــــ

 يه دول المنطقة والمجتمع الدولي.مدروًسا ومتعدد المراحل نحو الحل الذي أشارت إل

ســــتكون يإســــرائيلي قــــادرة علــــى الهـــــروف مــــن الــــنم  الــــذي نشـــــأ بعــــد جــــوالت المواجهــــة الـــــث ث 
ــع  ــة مــــ ــا القويــــ ــتغلت ع قاتهــــ ــاس إذا اســــ ــين حمــــ ــا وبــــ ــابقة بينهــــ ــر،الســــ ــات  مصــــ ــة ياتفاليــــ ومرونــــ

ــ ــرائيلي خــ ــب يإســ ــدة إلــــى جانــ ــدن فــــي الواليــــات المتحــ ــوف إدارة بايــ ــد وقــ ــرا يمي وبعــ  ل العمليــــة إبــ
مــــــن أجــــــل تحســــــين الواقــــــع اإلقليمــــــي والــــــدولي الــــــذي تجــــــد  الجديــــــدة،فــــــي أول اختبــــــار لــــــ دارة 

نفســــــها  يــــــه. ال يســــــع المــــــرء إال أن يأمــــــل أال تضــــــر أزمــــــة الح ومــــــة التــــــي تعيشــــــها يإســــــرائيلي 
منـــــذ عـــــامين كـــــاملين بعمليـــــة دراســـــة البـــــدائل المختلفـــــة لخلـــــث واقـــــع مختلـــــف وبنـــــاء فـــــي ســـــاحة 

 في اثني عشر عاما. غزة،هي الرابعة على ساحة  أخرى،جهة عس رية غزة بعد موا
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 خاتمة: 

ــو  ــاف نحــ ــة البــ ــذه المعركــ ــل فتحــــت هــ ــا، بــ ــدسي الــــى هنــ ــيف القــ ــة يســ ــد معركــ ــة بعــ ــه القصــ ــم تنتــ لــ
ــة ــتراتيجية فـــــي المنطقـــ ــاحة  ،تغيـــــرات اســـ ــاحات إقليميـــــة  غـــــزة،لـــــيس فقـــــ  علـــــى ســـ بـــــل علـــــى ســـ

أخــــرى، وكشــــفت هــــذه المعركــــة عــــن قــــدرة دول اإلقلـــــيم علــــى التغييــــر نحــــو واقــــع جديــــد، وعـــــدم 
التـــــي اســـــتطاعت غـــــزة المحاصـــــرة ان تفـــــرض عليهـــــا معـــــادالت جديـــــدة،  يإســـــرائيليالخـــــوف مـــــن 

، وعــــززت الشــــعور والقــــدس وأجبرتهــــا علــــى البحــــ  عــــن اليــــات جديــــدة للتعامــــل مــــع قطــــاع غــــزة
ــدى قــــوى مقاومــــة أخــــرى علــــى دراســــة اليــــات تعاملهــــا   بطريقــــة أخــــرى و مــــع العــــدو مــــن جديــــد لــ

 .مختلفة تماماً 

والجبهـــــة اإليرانيـــــة ان باإلم ـــــان التعامـــــل مـــــن اليـــــوم  وقـــــد أرســـــلت رســـــائل الـــــى الجبهـــــة اللبنانيـــــة
ــاعدًا مــــع اســــتفزازات  ــن  يإســــرائيليوصــ  رغــــم الصــــورة وعســــ ري،سياســــي  إنهــــاكالتــــي تعــــاني مــ

 والعالم.التي تحاول اظهارها لنفسها امام بع  دول اإلقليم 

ــار عــــــالمي اخــــــر لطــــــري  ــع القضــــــية الفلســــــطينية التــــــي  التعامــــــلهــــــذه المعركــــــة رســــــمت مســــ مــــ
ــا عليهــــتــــان  بعــــ  الــــدول ت حاولــــ واعــــادت للقضــــية الفلســــطينية  ،تعتقــــد ا كمــــا تخلص مــــن عبئهــ

 .من جديد وبقوةاعتبارها على الساحة الدولية 

تجاوزهـــــــا بمـــــــا يتعلـــــــث بـــــــالخطوط  يإلســـــــرائيليالتـــــــي ال يجـــــــوز حـــــــدود حـــــــددت هـــــــذه المعركـــــــة ال
ــألة القــــــدس واســــــتمرار التعامــــــل العنيــــــف مــــــع غــــــزة ربــــــ  الكــــــل ، واعــــــادت الحمــــــر وخاصــــــة مســــ

 .الفلسطيني ببعضه بعد عشرات السنين من محاولة بناء استراتيجية الفصل المدمر
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