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 القسم األول: سمات المواجهة:

 ما هي أهم المالمح المميزة لهذا العدوان عن سابقه؟  ●

 ما شروط حماس إليقاف الحرب؟  ●

 اإلسرائيلي بشن العدوان؟ ما العوامل التي تحكم القرار  ●
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 هل يمكن للتوغل البري أن يحقق إلسرائيل النصر على حماس؟  ●

 ما نجاحات حماس في هذه الجولة؟  ●

 ما أخطاء إسرائيل في هذا العدوان؟  ●

 ما عوامل إيقاف أو استمرار المواجهة؟  ●

 القسم الثاني: ما بعد العدوان:

 ستواجه إسرائيل مخاطر الحرب األهلية؟ كيف  ●
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 كيف ستتعامل إسرائيل مع القدس والمقدسيين؟  ●
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 مقدمة 

صههههليها في تهاصرا الصههههرال مع ا حتال   تشههههههد األاافههههي الفلسههههطينيهة حهد ها مف 

اإلسهرائيلي  سهيكون له تيريرا ه المسهتقبلية على المنطقة واإلمليم  وهو مواجهة 

 "سيف القدس" فلسطينيا أو "حراس األسوار" إسرائيليا.

بهدأت حركهة المقهاومهة اإلسههههالميهة "حمهاس" ههذه العمليهة راا على ا  تههاكهات  

ألمصههى المبار   ومحاولة الجماعات اليهواية اإلسههرائيلية المتكررة في المسههجد ا

فرض وامع فيه على غرار ما حدث في المسهجد اإلبراهيمي في الخليل. وراا أيضها  

على تهويد حي الشههيا جراف في القدس ومحاولة طرا خمسههملة فلسههطيني من 

 منازلهم.

كشههههف ههذا الحهدث عن وحهدة الشههههعهو الفلسههههطيني وتضههههامنهه في كهافهة        

 غرافية  وكذلك عن مركزرة األمصى والقدس في الصرال.تجمعا ه الج

لذا تقو  اوث واسههرمان  ندا الكا بة اإلسههرائيلية في ةههحيفة معاصرف بينه "يجو   

(  48عمل كل شههيء لفصههل غزة والقدس الشههرمية وعرب إسههرائيل يفلسههطينيي  

 ألنهم كوكتيل سام".

والمشاعر المتيججة حو   وتابعت: هم "عبارة عن اإلحباط المتراكم في مطال غزة  

 .1المسجد األمصى  وإهما  عرب إسرائيل  وهذا هو الذي أوةلنا إلى ما نحن فيه"

وكشههفت "حرب سههيف القدس" أيضهها عن مدت ما بتمتع به حماس من اإلاارة        

الجيهدة للصههههرال  ومهداا هها ا سههههتخبهاصرهة  ومراءتهها لمها يفكر فيهه العهدو ويخط  لهه  

الحصههههار المفروض عليها إسههههرائيليا ومصههههقرا  وارااة مداا ها    وتغلبها على ظروف

الصههااوخية من حيا المدت والقدرة التدميقرة  وتطوهرها لطائرا ها المسههيرة التي 

تسهههتخدم افن في ا سهههتطالل وفهههرب أهداف العدو  وكذلك سهههالف الغواةهههات  

 المسيرة الذي أ تجته عقولها المبدعة.

 
1-  Ruth Wasserman Landa, Everything must be done to separate Gaza, East Jerusalem and 
the Arabs of Israel, Maariv, 14/5/2021.  
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حهالهة الضههههعف والتراي في الجهانهو اإلسههههرائيلي     كمها يينهت المواجههة مهدت       

 والعوامل التي تنذر بانهيار إسرائيل وزوالها.

 يقو  أفيغدور ليبرمان واير الجيش اإلسرائيلي السابق:   

"مهها اأينههاه هههذا األسههههبول من الخسهههههارة الكههاملههة للرال والنظههام واألمن   ●

 والحوكمة وانهيار األنظمة الحكومية أمر غير مسبوق.  

تعوا المباارة والسهههيطرة على األحداث إلى حماس  فهي التي تحدا متى  ●

 هبدأ الصرال  ومتى ينتهي. أما إسرائيل فإنها يتم جرها للرا فق .  

لقد أخذ رئيس الوزااء بنيامين  تنياهو اولة إسهرائيل رهينة لبقائه الشهخصهي    ●

 .2وهو يعرض وجوانا للخطر  ويقوانا إلى الهال "

وفي هذه الورمة نقدم مراءة إسرائيلية لهذه المواجهة ومستقبلها  ونقرأ من        

خاللهها مهدت الهزرمهة النفسههههيهة التي تهذيقهها حمهاس لالحتال   والتي هي مقهدمهة  

 لهزرمة مااية  قيلة على األرض سيتجرل المعتدي آرارها و تائجها لفترة طويلة.  

نيا كبير؛ هرت كثيرون أن مدر الشههههعو  وعلى الرغم من أن الثمن المدفول فلسههههطي

الفلسههطيني أن يكون طليعة هذه األمة وماطرة التغيير فيها والمنارة الهااية لها  

 إلى سواء السبيل. 

  

 
2- Avigdor Lieberman, After the disgrace in the current confrontation, every reasonable 
person would get up and resign, Maariv, 14/5/2021. 
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 القسم األول: سمات المواجهة: 

 

 ما هي أهم المالمح المميزة لهذا العدوان عن سابقه؟ 

خرت خافهتها حماس في  جولة "سهيف القدس" لها سهمات تميزها عن جو ت أ       

 األعوام السابقة  نوجزها فيما يلي:

 :حرب نفسية فلسطينية ناجحة .1

حهدات حمهاس الههدف من ههذه الحرب بهينهها "من أجهل القهدس"  وفي ههذا        

المجها  اسههههتولهت على ميزة ولهدت لهدههها شههههعواا بهالنصههههر فيمها يتعلق بهالمهدينهة  

ااء تصهرف الفلسهطينيين في األاافهي  المقدسهة  وهذا الهدف هو السهبو الرئيس و

 المحتلة بشكل عنيف.

للحمالت   النفسههههي  الجههانههو  الخبير األميركي ايفيههد وورمسههههر على أهميههة  ركز 

العسههههكقرهة. لهذلهك فهإن األخبهار التي   هرغهو مهااة الجيش اإلسههههرائيلي والقهااة  

السهياسهيون في سهماعها هي أن البعد النفسهي واأليدهولوجي له تيرير حاسهم في  

 ي حرب  "  سيما في المواجهة الحالية التي نحن غارمون فيها افن".أ

ههل يعلم رئيس أركهان الجيش اإلسههههرائيلي أنهم في غزة يقها لون من أجهل تحقير   

القدس؟  هذه المعركة هي أكثر ةههرامة من تلك التي خافههها موتا غور ومظالته  

  .3"1967في عام 

طال هو وجنواه خال  هومين وبعد متا   و"موتا غور هو مائد المظليين الذي اسهههت

عنيف مع الجنوا األرانيين  التقدم إلى البلدة القديمة والسههيطرة على ما يسههمى  

 جبل الهيكل والجدار الغربي يفي إشارة إلى الحرم القدسي(.

 
3- Amnon Lord, Victory in Gaza runs through Jerusalem, Israel Hayom, 13/5/2012. 
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وهبقى تققير مهائهد المظليين المال م موتها غور "جبهل الهيكهل في أيهدينها" واحهدا  من 

  .4مثيرة في تاصرا إسرائيل"أكثر التصقرحات ال

إذن  فهذه المواجهة التي تخوفهها فلسهطين هي أشهد ومعا على نفسهية اليهوا 

من فخرهم با سهتيالء على القدس ذا ها التي اائما ما عبروا عن شهومهم لها في  

ةههلوا هم: "إن نسههيتك يا أورشههليم يالتسههمية اإلسههرائيلية للقدس(  فلتنس يميني  

اني بحنكي إن لم أذكر   إن لم أفضههل أورشههليم على جميع مهارتها  ليلتصههق لسهه

 فرحي".  

لذا في فهههوء ما سهههبق نفهم مغزت تسهههمية الفلسهههطينيين لهذه الجولة من        

الصرال بهه"سيف القدس"  وتسمية ا حتال  لها "حراس األسوار" أو "حارس الجدار". 

 ولماذا. وهي تسميات تعطينا ةورة متكاملة عن هذه الجولة: من بدأها

كما تعطينا ةههورة مهمة أيضهها عن معنويات كل طرف وحالته النفسههية  وطقرقة   

 متاله  وما ستؤو  إليه  تيجة هذه المواجهة:

سههههيف القههدس: تعني أن المواجهههة من أجههل القههدس افههاعهها عنههها وعن  ●

مقدسها ها وخطوة على طقيق تحقيرها  واسهمها أيضها يحمل معنى اإلمدام 

واسهتحضهار تاصرا طوهل من التضهحية والبطو ت منذ فتح والمباارة بالهجوم 

عمر بن الخطاب لها   م الفتح الصههالحي وموافل الشهههداء الذهن سههقطوا 

 على أعتابها.  

وا سهم يعني أيضها الحسهم والبتر واجت ا  رماب العدو وكسهر إاااته. وكلها   ●

شهعبها  أمور نشههدها بيعيننا اليوم؛ فإسهرائيل كلها تحت ةهواصرا المقاومة و

محكوم عليه بالبقاء في المالجئ  وهي محاةههرة بضههربات المقاومة جوا 

 وبحرا وجوا.

 
 .مومع وزارة الخارجية اإلسرائيلية   معلومات عن إسرائيل   1967  عام تحقير القدس -4
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أما تسههمية حراس الجدار أو األسههوار فهي ترتب  بجين متيةههل لدت اليهوا   ●

حياة ا نغالق والخوف والتشههرا والشههتات. وهي تسههمية أيضهها تبين طقرقة  

 متالهم في مرت محصنة أو من وااء جدر.  

ولذلك تكرر هذا ا سهم في المواجهات مع الشهعو الفلسهطيني من عملية   ●

في ا  تفافههههة الثانية وبناء الجدار العاأ  وأخيرا  2002الجدار الوامي عام  

 حراس الجدار. 

 :إستراتيجية فلسطينية جديدة إلدارة الصراع .2

الفلسهههطيني على عنصهههر جامع تعتمد هذه اإلسهههترا يجية على جمع الشهههعو       

وموحهد لكهافهة التجمعهات واألطيهاف الفلسههههطينيهة  وا خهاذه منطلقها للمواجههة  

 والحشد.

يقو  ايفيد كوصين الباحا اإلسهههرائيلي الخبير في شهههؤون القدس بمعهد القدس 

لإلسههترا يجية واألمن: "هبدو أننا نشهههد إسههترا يجية فلسههطينية جديدة لتعزيز التراب   

 ساحات العمل  وتوسيع نطاق ساحات الصرال في نفس الومت.  والتآلف يين  

 تقوم اإلسترا يجية الجديدة على:

 مشاركة نشطة لجميع ألغا  الكلمات المتقاطعة الفلسطينية.   ●

ا سههههال عهدا سههههاحهات المواجههة في ا تشههههار واسههههع ومت امن؛ إذ يعمهل  ●

ات الفلسطينيون في ومت واحد في القدس وغزة والضفة الغريية والتجمع

 . 1948العريية ااخل األاافي المحتلة عام  

 ا تصا  وخلق اابطة و يقة يين ساحات العمل المختلفة. ●

 وجوا يد منظمة من جانو حماس.   ●

 .5تغيير نم  العمل الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس" ●

 
5- David Koren, urning in Jerusalem: Highlights of recommendations for current Israeli 
policy in the face of the challenge, JISS, 12/5/2021. 
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 تضاؤل الردع اإلسرائيلي ومفاجآت قاسية إلسرائيل: .3

سههرائيلي اون بن يشههاي مقا  مهما في  كتو الصههحفي والمراسههل الحربي اإل       

ةههحيفة "يديعوت" عنوانه بالا الد لة "الرال اإلسههرائيلي المتضههائل وا فههطرابات  

 السياسية وةفة لكار ة".

ماهو/أيار    10يقو  المقا  "تفاجئ حماس إسرائيل مرااا وتكرااا منذ مساء اإلثنين   

صههههواصرا الهائلة على تل أييو ليل األمر الذي ينبغي أن ُيقلق الجميع.  إن إطالق ال

الثال اء وفجر األربعاء هو اسههتمرار مباشههر للهجمات الصههااوخية التي شههنتها الحركة 

 على القدس هوم اإلثنين. تظهر هذه الهجمات ما يلي:

 رال إسرائيل فد غزة أةبح شبه معدوم. ●

  - على كافة المسههتويات العسههكقرة والسههياسههية واإلعالمية-مللت إسههرائيل  ●

شين مداات حماس والجهاا اإلسالمي الفلسطيني التي تقومان ببنائها   من

 . 2014منذ نهاية حرب غزة عام  

امهة الصههههواصرا الفلسههههطينيهة هو األمر األكثر إرهارة للقلق  ذلهك أنهه عنهدمها   ●

أطلقت هذه األنوال من القذائف في المافههي ووةههلت في بعح األحيان  

لى حهد كبير؛ حيها كهان معظمهها  إلى حهد مهدينهة الخضههههيرة كهانهت غير اميقهة إ

 11إمها ههب  في البحر أو ينفجر في الجو. أمها الصههههواصرا التي ُأطلقهت في  

ماهو/أيار فلم تكن موة اؤوسهههها التدميقرة كبيرة فحسهههو بل كانت اميقة 

 أيضا إلى حد لم بتصوره إسرائيل أبدا. 

ما   خطي تقييمات ةههههانعي القرار في إسههههرائيل الذهن مداوا أن مقا لي غزة ●

زالوا في مرحلهة بهدائيهة إلى حهد مها من تطوهر الصههههواصرا  وأنهم مهد اختهااوا  

التركيز على أسههههلحة أخرت مثل الطائرات بدون طيار. لقد كان ينبغي عليهم  

 أن ههيؤوا الجمهور  على األمل عقليا للوامع المعاش اليوم.

د  حققت حماس والجهاا اإلسهالمي نصهرا خطيرا في لعبة الحرب النفسهية فه ●

إسهههرائيل  على الرغم من أن الخسهههائر الناجمة عن الهجمات كانت منخفضهههة 

 نسبيا.
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فشهل سهياسهة الرشهاوي: فقد تحطم في األيام األخيرة مفهوم كان يتمسهك   ●

به الجيش اإلسههرائيلي والسههياسههيون  وهو أنه مع تحسههن الحالة ا متصههااية  

تسههوية واإلنسههانية في غزة  سههتكون حماس أكثر اسههتعدااا للتوةههل إلى 

طويلة األجل مع إسهرائيل. وكذلك تحطمت الفكرة القائلة بين حماسها ملقة  

من أنهها مهد تفقهد السههههيطرة على غزة إذا اسههههتمر تهدهور رفهاه المواطنين.  

باسههههتخدام هذا المنطق  سههههمحت إسههههرائيل لةموا  القطقرة بالتدفق إلى 

 حماس  متجاهلة أي استف ا  من جانو الحركة. 

فهراوة ا شهتباكات يين الفلسهطينيين والشهرطة ياإلسهرائيلية( في  مع ت ايد   ●

القدس خال  شههر رمضهان  فعلت إسهرائيل كل ما في وسهعها للحصهو  على  

األموا  القطقرة والفوائد المتدفقة إلى غزة  لكن الحركة كانت مد وفعت  

 نصو عينيها القتا  في القدس.  

هم ينههار حتى حلقهت  وكهان مهااة إسههههرائيهل هرفضههههون القبو  بهين مفهوم ●

الصههواصرا على تل أييو  مما أوفههح بجالء أن رفاهية غزة   ترال الطموحات  

 السياسية والجهااية لحماس وحلفائها.  

من األمور األخرت التي فهاجهيت إسههههرائيهل "أعمها  الشههههغهو في القطهال   ●

العربي"  التي تعلم منها مااتنا ارسههها آخر وهو أن "العنف في المجتمعات  

اإلسههرائيلية   هبقى في ااخلها  بل ينتشههر إلى مناطق أخرت أيضهها".  العريية 

يالحرم  الهيكههل"  بههامتحههام "جبههل  وتظهر األحههداث وكههذا مرار موات األمن 

القهدسههههي( أن العنف والم اا السههههاخن يمكن أن يجرا ههذا البلهد إلى حرب  

 .6عرمية شاملة"

رال غزة. فقهد تجرعهت    نخقا من ههذا المقها  بهين إسههههرائيهل فقهدت مهدرتهها على      

 ماهو/أيار غصص مفاجآت متتالية لم تخطر لها على با .  10هوم 

 

 
6- Ron Ben-Yishai, Israel’s diminished deterrence and political turmoil are recipe for 
disaster, Ynet, 12/5/2021.  
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 ما شروط حماس إليقاف الحرب؟ 

 10حققهت حمهاس مفهاجهية كبيرة لقوات ا حتال  بتوجيههها إنهذااا مويها لهه هوم         

مهاهو/أيهار تمهلهه فيهه سههههاعتين: إمها أن هومف ا تههاكها هه في المسههههجهد األمصههههى  

 لشيا جراف وإ  فإنها ستطلق ةواصرخها على القدس.  وا

 إذن فحماس هي التي بدأت المواجهة وهي التي تنهيها  ما هي شروط حماس؟

يجيهو على ههذا السههههؤا  ايفيهد واينبقا نهائهو رئيس معههد القهدس لإلسههههترا يجيهة   

واألمن  فيقو : "تعتمهد حمهاس على األ مهة السههههيهاسههههيهة الهداخليهة في إسههههرائيهل 

والضههغ  الدولي إلجبار الحكومة اإلسههرائيلية ا  تقالية على ومف سههقرع إلطالق  

النار. وفي ا صهها تها مع الوسههطاء فإنها وفههعت عداا من الشههروط لومف إطالق  

 النار.

 أ. ومف كامل لالعتداءات اإلسرائيلية على مطال غزة.

 اإلفراا عن كافة المعتقلين في أحداث القدس األخيرة.  -ب

 ت ام إسرائيل بعدم التدخل في الحرم القدسي الشقرف.ا . ال

تومف إسههههرائيهل عن طلهو إخالء عائالت فلسههههطينيهة من حي الشههههيا جراف في    -ا

 .7"القدس الشرمية"

 

 

 

 

 

 
7- David M. Weinberg, The imperative of winning against Hamas, Israel Hayom, 16/5/2021.  
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 ما العوامل التي تحكم قرار إسرائيل بشن الحرب؟ 

رال  يقو  ايفيد واينبقا: "هرت اإلسهههترا يجيون العسهههكقيون أنه في حالة الصههه       

الذي طا  أمده فههد عدو عنيد ومتجذر وغير تابع لدولة مثل حماس  فإن اسههتخدام  

ا سياسية مستحيلة.    القوة   يمكن أن يحقق أهداف 

بل إن اإلسهههترا يجية واجبة ا تبال هي تلك التي تهدف إلى اسهههتن اف ورال العدو 

ا وإحداث فترات من الهدوء على طو  "حدوا إسرائيل"   .8مؤمت 

الرؤية اإلسههههرائيلية يحكمها سههههتة عوامل رئيسههههة  هي: فههههرورة التخلص من هذه  

مظاهر الضههعف السههياسههي والدبلوماسههي والعسههكري اإلسههرائيلي  نظرة شههركاء  

السهالم اإلمليميين لمدت مدرة إسهرائيل على سهحق حماس  مدت إمكانية الحسهم 

ر تلهك  العسههههكري  وتجهارب الحروب السههههابقهة  القهداات العسههههكقرهة لحمهاس  وتهيري

 القداات على الجبهة الداخلية: 

"يي ي هذا الصهههرال على خلفية الضهههعف اإلسهههرائيلي الملحوي ابلوماسهههيا   ●

وعسهههكقرا بسهههبو تغيير اإلاااات األميركية  والضهههعف السهههياسهههي بسهههبو  

الجموا ا  تخابي الداخلي في إسههرائيل. يجو على إسههرائيل أن ُتظهر أن أيا  

 موتها العسكقرة وعزمها.من العاهات لم يجرا البالا من  

يرامو شهركاء السهالم اإلسهرائيليون في ا فاميات أبراهام الجديدة يالتطبيع(   ●

ا  ويحكمون من خاللهه على إسههههرائيهل. إنهم   عن كثهو الصههههرال الحهالي أيضهههه 

يسهههيلون أنفسههههم ما إذا كنا سهههنسهههحق حماسههها بشهههكل مناسهههو بالطقرقة  

الخلي ؛ ألنههها   لههدو   عههدوا  بههاعتبههارههها  لجمههاعههة اإلخوان  المعتههااة  ممثلههة 

المسهههلمين ومدعومة من إيران  أم أن إسهههرائيل سهههتعومها عوامل الضهههعف  

المذكورة. إسهرائيل الضهعيفة أمل جاذيية بكثير كصهدهق لحكومات أبو ظبي  

 والمنامة والقراض.

 
8- David M. Weinberg, The imperative of winning against Hamas, Israel Hayom, 16/5/2021. 
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من غير المرجح اللجوء إلى حملهة بقرهة واسههههعهة النطهاق إلعهااة احتال  مطهال   ●

ر فهااحهة في كال الجهانبين. إذن    هوجهد حهل غزة  ألنهه سههههيؤاي إلى خسههههائ

بسههههي  للكهار هة التي تمثلهها حمهاس  وأكثر مها يمكن أن تفعلهه إسههههرائيهل هو  

إسهههترا يجية "جز العشهههو" لرال الحركة وتقويح مداا ها لفترات طويلة من 

الزمن. وهذا عمل شهههاق مسهههتمر  إذا فشهههلنا في القيام به  فإن األعشهههاب  

ايين في ا  تشهههار. كذلك  فإن تقليص مداات العدو الضهههارة تنمو وتبدأ الثع

ا   ا حكومي  ا واسهتعداا  ا إسهرائيلي  ا عسهكقر  وطموحا ه في غزة يتطلو اسهتعداا 

 سهههتخدام القوة بشهههكل متقطع  مع الحفاي على جبهة ااخلية إسهههرائيلية 

 ةحية ومرنة على الرغم من الهجمات العسكقرة المتكررة.

هل اسههتخدمت إسههرائيل القوة   2014الصههامد" في عام في عملية "الجرف   ●

الكهافيهة وألحقهت بحمهاس مها يكفي من األلم لشههههراء جزء كبير من الومهت 

كفترة ااحهة مبهل الجولهة التهاليهة من "جز العشههههو"  والتي هي اليوم. وههل 

الحكومة هذه المرة سههتسههتخدم القوة الكافية لضههرب حماس وراعها لفترة 

أن التعهاا  مع حمهاس غير مرض من النهاحيهة    أطو  في المسههههتقبهل؟ ذلهك 

  لم ُيخف 2014اإلسههههترا يجيهة. ويجهو أن نهيخهذ بعين ا عتبهار أنهه في عهام  

حماس التدمير المااي للمناأ  والمنشهآت الذي أحد ه القصهف اإلسهرائيلي.  

واألسههوأ من ذلك كله أن الجيش األموت في الشههألق األوسهه " فشههل في  

 .9اس"استهداف ةانعي القرار في حم

 

 

 

 

 

 
9- David M. Weinberg, The imperative of winning against Hamas, Israel Hayom, 16/5/2021. 
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 ما مظاهر العجز اإلسرائيلي في هذه الحرب؟ 

هنها  عدة مآأق تعيش فيهها إسههههرائيهل أمام حمهاس وتجعلهها مشههههلولة اليهد محهدواة         

القدرة أمامها وتضهعها في حقا بالا أمام مواطنيها وحلفائها وااعميها. هوجز لنا تسهفي 

 يست يالبرلمان اإلسرائيلي(  فيقو :هاوزر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفال بالكن

"إسهترا يجية احتواء الهجمات الصهااوخية على المدنيين من مطال غزة هي ا تها   ●

أسهاسهي لالتفامية التي بتعهد بها الدولة للدفال عن مواطنيها.   هوجد مكان آخر 

في العالم يعيش فيه مدنيون تحت تهديد الصههههواصرا كمسههههيلة اوتينية  مع نهاية 

 لة تعد بجولة أخرت ماامة. كل جو

إن تحوهل الجبهة الداخلية اإلسههههرائيلية إلى سههههاحة المواجهة هوجه فههههربة موية   ●

لمكانة إسههههرائيل كقوة إمليمية. ويضههههر بقداات الرال اإلسههههرائيلية حيا يضههههفي 

الشههههرعيهة على تحوههل المهدنيين اإلسههههرائيليين إلى أههداف حيهة ألي عهدو حهالي  

ا في ومسههتقبلي. والشههيء الصههاام و المثير للشههفقة هو المفهوم السههائد تققيب 

المسههههتوت السههههياسههههي والجيش واإلعالم بين الهجمات الصههههااوخية على "مدن 

إسرائيل" وبنيتها التحتية الحيوية ومطارها تكاا تكون مسيلة مصير ومن المستحيل  

 التعامل معها.

إرهايية"  إن التفكير اإلسهههرائيلي المشهههلو  المتعلق بقطال غزة يسهههمح "لمنظمة   ●

ا ببناء مداات عسهكقرة في جنوبنا  وهزااا بناء موة حماس يين جو ت   ةهغيرة نسهبي 

القتها   وفق تعبيره. في الومهت الهذي تهدمن فيهه إسههههرائيهل فكرة ههدنهة طويلهة  

األمد  وتختار عمليات تكتيكية محداة بد   من إسههترا يجية تضههمن أمن اف ف من 

 .10مواطنيها"

خر مهم لم يتعرض له تسهفي هاوزر  وهو خطر الحرب الداخلية في وهنا  ميأق آ       

  التي اندلعت اعما من فلسهههطينيي الداخل للمسهههجد 1948األاافهههي المحتلة عام 

األمصهى وإخوانهم في غزة. وهو خطر يراه سهاسهة إسهرائيل تهديدا وجوايا أخطر من 

إذا انخرطنا في ةههرال  حرب غزة ذا ها  لذلك ما  الرئيس اإلسههرائيلي اؤوفين صرفلين: "

 .11ااخلي  فإننا نجا ف بخسارة البلد الذي كافحنا من أجل إنشائه"

 
10- Zvi Hauser, Reality demands that Gaza be demilitarized, Israel Hayom, 16/5/2021. 
11- Reuven Rivlin, We must remember we are one country, , Israel Hayom, 16/5/2021.  
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 هل يمكن للتوغل البري أن يحقق إلسرائيل النصر على حماس؟ 

  يمكن إلسهههرائيل أن تغامر بحرب بقرة شهههاملة تقتحم فيها القطال وتسهههيطر         

أو المدفعية  أو عمليات بقرة    عليه  وإنما سهتكتفي بالضهرب عن بعد سهواء بالطيران

 محدواة.

 2009يقو  المحلل العسهههكري أمير اابابورت: "في منتصهههف يناهر/كانون الثاني   

في حرب الرةهههال المصهههبوب كان الجيش اإلسهههرائيلي هبتعد خطوة عن إسهههقاط 

ا وعرفهههههه    45حمهاس. فقهد تم تقسههههيم مطهال غزة  الهذي هبلا طولهه    5كيلومتر 

في المنطقهة   162إلى  ال هة أج اء. عملهت الفرمهة    كيلومترات في المتوسهههه  

مهدال ولواء جفعها ي على    401الوسههههطى مع القليهل من المقهاومهة. كهان اللواء  

كيلومترات فق  من ملهو مهدينهة غزة. كهان المظليون إلى الشههههمها  مليال     4بعهد  

ا. وبعهد ذلهك  بموجهو ومف إطالق النهار  منهم. كهان الطقيق إلى السههههاحهل مفتوحه 

 الجانو من إسرائيل  ُأمر الجيش اإلسرائيلي با نسحاب".أحااي  

مها  مصههههدر افهاعي رفيع كهان منخرطها بعمق في القتها  في ذلهك الومهت "بعهد  

عهامين من سههههيطرتهها على مطهال غزة  كهانهت حمهاس   ت ا  مثهل الفلران  وكهان  

رئيس أركهان الجيش -بهإمكهاننها إزالتهها اون افع  من بهاهن  لكن غهابي أشههههكنها ي  

مهائهد فرمهة -لم هرغهو في القيهام بهذلهك. وتظهاهر هوآف غها نهت    -إلسههههرائيلي آنهذا ا

بينه   يقرد القيام بذلك  ألن رئيس األركان لم هرغو في ذلك. لم يحاو     -غزة آنذا 

 المستوت السياسي مجاالة الجيش  ألن التوةية بعدم احتال  غزة كلها تناسبه".

اات الجيش اإلسههههرائيلي  وهي وجههة نظر  هكهذا بهدت األمور من منظور ميها      

أن واير    -وايرة الخهارجيهة خال  عمليهة الرةههههال المصههههبوب- عمهت تسههههيبي ليفني 

"الدفال" آنذا  إههوا بااا  هو الذي سهعى بالتنسهيق مع مصهر  لومف العملية من 

جهانهو واحهد من وااء ظهرهها ومن وااء ظهر أولمرت رئيس الوزااء آنهذا . لهذلهك  

 .12وفي أماكن أخرت يشعرون بالضعف اإلسرائيلي"  فإنهم في غزة

 
12- Amir Rapaport, Who will emerge triumphant in the 2021 Gaza war?, Israel Defense, 
13/5/2021. 
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 ما هي نجاحات حماس في هذه الجولة؟

مراءة نجاحات حماس وأخطاء إسهرائيل في هذه المواجهة أمر فهروري ومهم         

لمعرفهة مسههههتقبلهها ومهدت الجههد الهذي بهذلتهه حمهاس لتوظيف األحهداث توظيفها  

اإلسههههترا يجيهة للعهدو  وا رتقهاء بقهداا هها العسههههكقرهة على  جيهدا  وتحقيق المفهاجهية  

 األرض:  

 :خلق معادلة جديدة للصراع .1

في مقا  بعنوان "حماس تخلق معاالة جديدة في الصرال مع إسرائيل" يقو          

مايكل ميلشههتاهن المحلل األو  في معهد السههياسههات واإلسههترا يجيات في مركز  

 ف العدوان في الشيا جراف سيدفع العدو  منا باهظا".هرتسليا: "إذا لم يتوم

عكس هذا التصهقرح لمحمد الضهيف  القائد العام لكتائو القسهام الجناف العسهكري   

لحركهة حمهاس  رغبهة الحركهة في خلق معهاالهة جهديهدة في عالمها هها مع إسههههرائيهل 

ا تقوم على ا اعهاء بهينهها من تحمي المصههههالح الوطنيهة والهدينيهة الفلسههههطينيهة    بهدء 

 .13بالدفال عن القدس"

 :تحسين قدراتها العسكرية .2

كما حسهههنت حماس من مداا ها العسهههكقرة بصهههورة كبيرة  فقد أربتت الجولة       

ماليين إسههههرائيلي على العيش في    9الحهاليهة أن الحركهة "تسههههتطيع اليوم إجبهار  

ا من   هذه الدولة. ولو  مالجئ  وتسهتطيع أيضها اسهتهداف كل سهنتيمتر مربع تققيب 

البراعهة التكنولوجيهة اإلسههههرائيليهة يالقبهة الحهديهديهة( والجبههة الهداخليهة اإلسههههرائيليهة 

ا لومعت خسائر فااحة في األاواف في إسرائيل" ا والمرنة حق   .14المنظمة جيد 

 

 

 
13- Michael Milshtein, Hamas creating new equation in conflict with Israel, and concern 
over two-front outburst grows, Israel Defence, 7/5/2021.  
14- David M. Weinberg, The imperative of winning against Hamas, Israel Hayom, 
16/5/2021. 
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 :عنصر المفاجأة .3

من أعظم إنجهازات حمهاس هي مهدرتهها على مفهاجهية العهدو وتوجيهه ةههههفعهة        

مهدويهة لهه  تقو  الكها بهة اإلسههههرائيليهة ا. ليرا  مرجليهت: "تهذكرنها جولهة العنف الحهاليهة  

بهينهه على عكس التقهديرات العقالنيهة  فهإن لهدت حمهاس اوافع أخرت تحفزهها لم  

تيخذها إسرائيل في الحسبان ولم تكن مستعدة لها. وإذا كانت هنا  كلمة واحدة 

 اجية".  تصف مشاعرنا في األيام األخيرة فهي "مف

لقهد تلقينها اعوة لالسههههتيقهاي على وامع كنها بهالفعهل مهد تمكنها من نسههههيهانهه. ومنهذ  

ماهو/أيار لم بتومف حماس عن مفاجية إسهههرائيل. جاء إطالق الصهههواصرا   10مسهههاء  

 بشكل مكثف با جاه "غوش اان" مباشرة بعد إطالق الصواصرا على القدس.

في الومت الذي فيه بنت حماس   "وهذا اليل على التراخي الذي نجد أنفسنا فيه 

والجهاا اإلسهالمي في السهنوات السهبع األخيرة مداات عسهكقرة ماارة على إلحاق 

الضههههرر بقلو إسههههرائيل: ملبها العاطفي  القدس العاةههههمة  وتل أييو العاةههههمة  

   بحسو تعبيرها.15ا جتماعية والتجاصرة بال منازل "

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15-  Liraz Margalit, Surprise factor: The campaign against Hamas caught us unprepared, 
Maariv, 14/5/2021. 
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 ما أخطاء إسرائيل في هذا العدوان؟ 

يعهدا المعلق العسههههكري أمير اابهابورت أخطهاء إسههههرائيهل على المسههههتوت        

السههياسههي والعسههكري وا سههتخبااا ي ونجاحات حماس في نفس الومت  وهي  

مراءة مهمة لمعرفة مسهههتقبل هذه الجولة  فيقو : "في الشههههر المافهههي كانت  

 هنا  أخطاء   حصر لها:  

رار على وفهههع كاشهههف  من مبل األمن الداخلي وميااة الشهههرطة: مثل اإلةههه ●

معهاان في باب العهاموا في القهدس خال  شهههههر رمضههههان  واإلةههههرار على  

إمهامهة مسههههيرة "رمصههههة األعالم" في هوم القهدس التي تغير مسههههارهها في  

 اللحظة األخيرة  واألحداث المختلفة في الشيا جراف.  

فشهل اسهتخبااات الجيش اإلسهرائيلي في معرفة نوايا حماس الحقيقية  رغم  ●

يس جناحها العسهههكري  محمد الضهههيف أعلن ةهههراحة أن غزة سهههتهاجم  أن رئ

 بسبو األحداث في القدس.  

لم تر إسههرائيل أن المنظمة كانت تسههتعد لإلنجا  اإلسههترا يجي المتمثل في:   ●

أن ينظر إليها المجتمع الفلسهههطيني على أنها تقوا النضههها  فهههدنا وتحوهل 

 وإسرائيل. "مضية القدس" إلى مواجهة يين العالم اإلسالمي  

وإن من انزعج من أعما  الشههههغو التي مام بها "عرب إسههههرائيل"  فإنه فقد 

الصههههورة األكبر بكثير  ففي العهالم اإلسههههالمي بهيسههههره  ُينظر إلى إطالق  

الصهواصرا على إسهرائيل على أنه افال عن المسهجد األمصهى. وهذا من وجهة 

 نظرنا شيء مرول.  

حهت حمهاس في تضههههليهل الجيش اإلسههههرائيلي  إذن  بطقرقهة أو بهيخرت  فقهد نج      

والمسهههتوت السهههياسهههي خال  هذه الفترة األخيرة برمتها. وعلى عكس حرب لبنان 

   والجرف الصهامد  2012  وعموا الغيمة 2009  والرةهال المصهبوب  2006الثانية 

  لم تكن إسرائيل هذه المرة هي الباائة بالمواجهة على ما لذلك من أهمية 2014

رة. ولقهد تسههههبهو الوابهل الكثيف لصههههواصرا حمهاس على القهدس في  تكتيكيهة كبي

 ةدمة لدت إسرائيل.  
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على الجهانهو اإلسههههرائيلي  و تيجهة لغيهاب رجها  الهدولهة الحقيقيين  فقهد مزمهت        

الخالفهات الحكومهة وواجههت ةههههعوبهات في العمهل وعهدم اسههههتعهدااهها إلاارة 

ين وعلى اأسهههههم رئيس أركهان الصههههرال. لهذا تم مهلء ههذا الفراا بهالرجها  التكتيكي

الجيش اإلسههههرائيلي أفيف كوخهافي الهذي أغلق كقهائهد لفرمهة غزة بوابهة القطهال  

. بالنسههههبة لمن نسههههوا  بدأ إطالق  2005حين ا نسههههحاب منه في أغسههههطس/آب 

الصواصرا من غزة مبل ا نسحاب بومت طوهل  لذا باار كوخافي باستخدام مفهوم 

ئر النيران من بعيهد  وبهاألسهههههاس عن طقيق الجو "مظلهة النهار"  أي  اسههههتخهدام اوا

للتعهامهل مع الصههههواصرا. ومهد حهافن كرئيس لةركهان على مفهوم "مقهاومهة النهار"  

 16أكثر مما فعل في مناةبه السابقة  رغم إنجازا ه المحدواة"

إذن  فقد تعدات األخطاء اإلسهرائيلية في هذه الجولة حتى ةهارت بحق كمن         

 حتفه معصوب العين مشوش الفكر. يمشي إلى 

 

 ما عوامل إيقاف أو استمرار المواجهة؟  

باإلفهههافة للجهوا الدولية والوسهههاطات المتعداة إليقاف المواجهة  فإن أمر        

 استمرارها مرتب  بقرار كل من حماس وإسرائيل الذي تحكمه  ال ة عوامل رئيسة:

  :ق عليه كلمة النصرتحقيق ما يمكن أن يطل .1

"تعلم إسههههرائيهل وحمهاس أن حرب غزة الرابعهة  مثهل الحروب الثال هة السههههابقهة         

سهههتكون غير حاسهههمة بقدر ما سهههتكون مدمرة لمليوني فلسهههطيني في المنطقة 

الفقيرة. لكن في األيام أو األسهاييع التي تسهبق هدنة حتمية  سهيهدف كل طرف  

 ا.إلى شيء يمكن أن يسميه ا تصاا  

بالنسههبة إلسههرائيل  مد يعني النصههر اغتيا  مائد كبير في حماس  أو تدمير ما  ●

يكفي من األنفهاق ومهاذفهات الصههههواصرا والبنيهة التحتيهة األخرت لتقو  إنهها  

 
16- Amir Rapaport, Who will emerge triumphant in the 2021 Gaza war?, Israel Defense, 
13/5/2021 
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"جزت العشهههو"  وهي عبارة يسهههتخدمها اإلسهههرائيليون على نطاق واسهههع 

 لوةف القمع المؤمت للخصم مبل المواجهة التالية.

بهالنسههههبهة لحمهاس  فهالجهائزة الكبرت هي أسههههر جنوا إسههههرائيليين يمكن أن  ●

تقايضههههم فيما بعد بالفلسهههطينيين المسهههجونين ياألسهههرت لدت ا حتال (.  

والثانية الققيبة هي تسههههجيل بضههههع فههههربات ةههههااوخية بعيدة المدت على  

"المدن اإلسهههرائيلية" إلظهار البراعة العسهههكقرة للمنظمة الفلسهههطينية في  

  .17ة عدو أموت بكثير مواجه

 :طبيعة الحرب ومجريات أحداثها ومخاطر إطالتها .2

"بما أن الحرب بدأت بمسههتوت عا م من الشههدة تمثل في ميام حماس والجهاا         

بإمطار إسهرائيل بالصهواصرا  والرا اإلسهرائيلي الذي ركز على القيام بعمليات اغتيا  

ة الطوابق في غزة  فهذه المرة  لشههخصههيات مسههتهدفة وإسههقاط المباني المتعدا 

ا   51لن يسههفر اسههتمرار الحرب لعدة أسههاييع عديدة عن إحرا  تقدم  ولن تسههتمر   هوم 

مثل عملية الجرف الصامد". سيصل القصف اإلسرائيلي لقطال غزة إلى ذاوته خال   

أيام أو أسههاييع مليلة. وسههيكون اغتيا  شههخصههيات رفيعة المسههتوت في حماس  

ا رئيسها لله جمات اإلسهرائيلية. ومع ذلك  فال هوجد في الحرب طقرقة لمعرفة  مكون 

 ما سيحدث على وجه اليقين.  

لذا يعتمد إنهاء هذه الجولة على ما سههتظهره إسههرائيل من القوة أو الضههعف. كما  

أنه كلما طا  القتا   أةهبح من الوافهح أن الخطر األكبر الذي تواجهه إسهرائيل هو  

 .18هو خطر أكثر من الصواصرا من غزةالفوفى والحرب الداخلية  و

 

 

 
17- Joseph Krauss, Israel, Hamas race to claim victory before truce, Associated Press, 
14/5/2021.  
18 - Amir Rapaport, Who will emerge triumphant in the 2021 Gaza war?, Israel Defense, 
13/5/2021. 
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 :إدراك الطرفين استحالة تحقيق كل األهداف .3

يهدر  كهل من إسههههرائيهل وحمهاس أنهه ليس كهل مها يتمنهاه كهل منهمها من أههداف         

 كبرت يستطيع تحقيقها مهما طا  أمد الحرب: 

  "سهههتحتاا إسهههرائيل إلسهههقاط حماس أن تعيد احتال  غزة في عملية طويلة  ●

ا     واموية من شهينها أن بثير اإلاانة الدولية. وحتى أكثر اإلسهرائيليين تشهدا 

 يقترحون هذا المسار.  

وعلى نفس المنوا     بتومع حماس رفع الحصههههار اإلسههههرائيلي المصههههري   ●

 .  2007المفروض على غزة منذ استيالئها على السلطة في القطال عام 
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 القسم الثاني: ما بعد العدوان:

 كيف ستواجه إسرائيل مخاطر الحرب األهلية؟ 

"لطهالمها ابتليهت إسههههرائيهل بهالتحقرح على الطهائفيهة  وتفهامم ذلهك خال          

األ مات السهياسهية وفيروس كواونا  حيا انقسهم المجتمع اإلسهرائيلي بيكمله   

ومد ابتلي بهذا الخطاب العدائي جميع األطراف من وسهائل اإلعالم والسهاسهة   

المسههؤولون كسههو التيييد من خال  هذا الخطاب خال  أربع جو ت من وحاو   

ا  تخابات. لقد اأت حماس الوفهع  واسهتغلت لمصهلحتها هذا الغضهو المتصهاعد  

بالفعهل في عموم المجتمع اإلسههههرائيلي  وجعلتهه على نار عاليهة. ربمها أشههههعلوا 

ا لدينا.  عوا الثقاب  لكن بالتيكيد كان الحطو جاه  

يمكن إلقاء اللوم على السهياسهيين وحدهم. ورغم أن الكثير من التحقرح           

جاء من أعلى  إ  أن "مواطني إسهرائيل" مبلوه وبراوا له وسهاعدوا على نشهره.  

 لذلك  عندما  تطلع إلى شفاء هذه الندوب:

سههههوف يتطلهو األمر جهواا  جبهارة من جميع األطراف لسهههههد الفجوات  ●

الشههديد وانعدام الثقة. وهذا مد يتطلو    المتسههعة والتغلو على الخوف

 أكبر جهد مدني في تاصرا إسرائيل.  

العنف والعمههل بشههههكههل مكثف  ● الرا على  القوات األمنيههة إلى  تحتههاا 

 للحفاي على السالم.

يجو أن تكون هنا  جهوا مكثفة ونهج متواأن على المسهتوت المدني   ●

ببساطة سنظل في اائرة  لفهم كيفية مكافحة هذه الطائفية  وإ  فإننا  

 .19العنف"

 

 

 
19- Tzvi Joffre, Israel is winning battles, Hamas is winning the war, Jerusalem Post, 
17/5/2021. 
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 كيف ستواجه إسرائيل الخطر الحمساوي بعد الحرب؟ 

تدر  إسهههرائيل أن حماسههها مدر   مفر منه  وأن إعااة احتاللها لغزة خطي إسهههترا يجي         

وتكلفتهه كبيرة  ومع ذلهك ترت فههههرورة راعهها  لهذا فهالتعهامهل مع الحركهة لهه مسههههتويهان؛  

أثناء الحرب ويمتد أرره إلى ما بعدها  والمسههتوت الثاني من التعامل هو ما بعد أحدهما  

 الحرب:

 أثناء الحرب .1

يقو  نائو مدهر معهد القدس لإلسههترا يجية واألمن العقيد احتياط عيران ليرمان: "إن        

الههدفههال   النطههاق لإلطههاحههة بحمههاس يمكن أن هؤاي بجيش  القيههام بعمههل بري واسههههع 

سهرائيلي إلى حالة من الحكم المسهتمر لسهكان معااهن بوفهوف  مع كل ما يترتو على اإل

 ذلك".

حكم حماس في غزة ليس له بدهل سههياسههي ؛ ولن يدخل يالرئيس الفلسههطيني( محموا  

عباس غزة على متن ابابة إسهههرائيلية. يجو أن تكون فهههربات الجيش اإلسهههرائيلي مكثفة  

والبنية التحتية واألسهلحة   سهتوت القيااة المتوسه   وتهدف إلى إلحاق أفهرار جسهيمة بم

والتي ليس من السهههههل تهقرو بدهل لها  حتى حدوث فههههرر كبير لقوتها اإلجمالية  وفق  

 تقدهره.

ا عن مواجهة عسهههكقرة مسهههتقبلية لسهههنوات   وهرت أنه من المهم أن تكرر الضهههربة إحجام 

فخقين. ليس من المهم بالنسههبة  بغح النظر عن اأي أةههدمائنا األميركيين واأي ا ماامة.

إلسههههرائيل فق  أن حماسهههها التابعة لجماعة اإلخوان المسههههلمين    تسههههيطر على الحرم 

القدسههي  وبالتالي تقوض مكانة معسههكر ا سههتقرار في العالم العربي  فعوامو مثل 

 هذا اإلنجا  ستكون بعيدة المدت. 

والسعواية إلى مصر  على "أفعا     حتى لو احتج الكثيرون في العالم العربي  من األران

إسههههرائيهل"  فهإن مصههههلحتهم الحقيقيهة هي منع حمهاس من تحقيق أي إنجها  في ههذه 

السههاحة. وبالقدر نفسههه  يجو على جها  األمن العام والشههرطة اإلسههرائيلية التيكد من أن 

حمهاسههههها   توجهه الم اا الخطير في الشهههههاال العربي في إسههههرائيهل إلى احتيهاجها هها  

 .20ية"السياس

 
20- Eran Lerman, A deterrent blow is required, JISS, 13/5/2021.  
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 ما بعد الحرب: .2

أما التعامل اإلسهرائيلي مع حماس بعد الحرب فيقوم على: إفهعافها سهياسهيا        

بالحد من سههيطرتها على الشههين الفلسههطيني والتجمعات الفلسههطينية  وإفههعافها  

 عسكقرا عن طقيق ن ل سالحها.  

إلفههههعهاف  يتحهدث البهاحها في معههد اااسههههات األمن القومي  أواي ايكهل عن ا

الفلسههههطينيين  فيقو : "يلزم وجوا نظرة   السههههيههاسههههي لحمههاس وتههيريرههها على 

إسههترا يجية متعداة الجبهات والتخصههصههات لتكون بمثابة وسههيلة لتخطي  وإاارة 

 الجبهات المعنية  فيما يتعلق بالحافر والمستقبل على حد سواء: 

افههههي  يجهو خفح ألسههههنهة اللههو في البلهدات اإلسههههرائيليهة المختلطهة ياألا ●

(.   ينبغي وةهف التوترات الحالية على أنها حرب أهلية  1948المحتلة عام  

 ألن هذا هؤطر للمتطرفين من كال الجانبين المشاركين في األحداث.

ا  ● إاارة الحملهة فههههد حمهاس بتطلهو العلم بهين لإلنجها  العسههههكري حهدواه. إذ 

سهيطرة    فالهدف هو فرض شهروط إسهرائيلية لومف "األعما  العدائية" ومنع

الحركهة على السههههاحهة الفلسههههطينيهة  مع حرمهانهها من موة السههههيطرة على  

العسههههكقرههة   التعزر ات  اسههههتخههدامههها في  القطههال حتى   يمكن  واراات 

 المستقبلية.

يجو إبقاء الضهفة الغريية خاصا اائرة التصهعيد من خال  التنسهيق األمني مع  ●

 السلطة الفلسطينية.

ر حو  تجديد العملية السههياسههية مع يجو على إسههرائيل ةههياغة هدف يتمحو ●

السهلطة الفلسهطينية  حتى لو كان ذلك يتلخص في ترتيبات ا تقالية تدصرجية 

 فق .  

ا  يجو نشههر مقاطع   ● من أجل توليد ابلوماسههية اعائية إيجايية إلسههرائيل اولي 

 .21فيدهو تنقل للعالم الرواية اإلسرائيلية"

 
21- Udi Dekel, Operation Guardian of the Walls: The Need for an Integrated Multi-Front 
Strategy, INSS Insight No. 1467, 16/5/2021.  
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تسههفي هاوزر أنه "  خيار أمام إسههرائيل كما هرت رئيس لجنة األمن بالكنيسههت        

إ  ترسيا مفهوم إزالة ةواصرا غزة باعتبارها الركيزة األساسية لهذه الجولة  ويجو  

ن ل سههههالحها على غرار الطقرقة التي ُجرا بها الرئيس السههههوري بشههههار األسههههد من 

 األسلحة الكيميائية منذ عدة سنوات".

كهان ههدف عمليهة الجرف الصههههامهد عهام    ويضههههيف: "إزالهة األسههههلحهة الثقيلهة من غزة

  ويجو أ   تراجع عن هذا الهدف. سهتحتاا حماس إلى ا ختيار يين السهلطة  2014

 .22أو الصواصرا    يمكنها ا ستمرار في التمسك بكليهما"

 

 كيف ستتعامل إسرائيل مع القدس والمقدسيين؟

الخبير في شههههؤون القهدس بمعههد يحلهل ايفيهد كوصين البهاحها اإلسههههرائيلي        

القدس لإلسترا يجية واألمن  أحداث القدس وكيفية التعامل معها  فيقو : "أرارت 

األحهداث العنيفهة التي انهدلعهت في األسههههاييع األخيرة مرة أخرت التسههههاؤ  حو   

 أسباب "حألق" القدس على خلفية مومية اينية.  

عه هو بالتحديد ما الذي يجعل السههههؤا  األكثر اوعة وأهمية الذي يجو التعامل م

المهدينهة ههاائهة وههاائهة لفترات طويلهة  على الرغم من التفهاعهل اليومي المكثف 

 القائم يين اليهوا والعرب. 

في فههههوء حهدة النضهههها  الهديني والوطني في القهدس  فهإن الن اعهات العنيفهة        

ي الحالي  هنا  هي سهيناصيو يجو التحضهير له بشهكل منتظم ما اام الوفهع السهياسه

ا.    مائم 

ا عن   وعلى الرغم من سهيطرة إسهرائيل على القدس  فإن الفلسهطينيين   يتخلون أبد 

رغبتهم في إظهار السههيااة والسههيطرة على "القدس الشههرمية". وسههتظل القضههايا  

المتعلقة بالحرم القدسهههي والحوض المقدس  هي أسهههاس الخالف يين الطرفين  

ا من التوتر ا ا موي   لديني والوطني.  وتنتج مزرج 

 
22-  Zvi Hauser, Reality demands that Gaza be demilitarized, Israel Hayom, 16/5/2021.  
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إلى عز  "القهدس الشههههرميهة" عن    2007-2005في  لقهد أات بنهاء "الجهدار األمني"  

اام اهلل وبامي الضههفة الغريية  وسههاهم بشههكل تدصرجي في خلق هوية مقدسههية 

فقردة لههههههه"عرب القدس الشهههرمية"  في ملبها ا رتباط بالقدس والحرم القدسهههي 

 ضا كرمز وطني فلسطيني.  الشقرف ليس فق  كرمز إسالمي ولكن أي

ولذلك  فإن العنصهر األسهاسهي الذي يجو الحفاي عليه في الجانو اإلسهرائيلي هو  

 .23تر  الحرم القدسي خاصا ةورة ن اعات القدس"

وكتهو كوصين مقها  آخر بعهد انهد ل المواجههة يحلهل فيهه أسههههبهاب األحهداث ومها        

" أخرت بالمدينة المقدسهههة ركز  يجو على إسهههرائيل فعله لمنع اند ل "أعما  عنف

فيها على الجانو العربي  ومتبعا فيها سهياسهة العصها والج رة وسهياسهة فألق تسهد  

 وإفعاف ا  تماء اإلسالمي لشباب القدس وإعااة تشكيل العقل المقدسي.

وكهان من أهم مها مهالهه: "تعتبر أحهداث العنف األخيرة  من يين أمور أخرت   مرة   

تعمق للعناةهر اإلسهالمية  بقيااة تركيا  إلى القدس الشهرمية.  للتسهلل األجنبي الم

ههدف هذا ا ختراق إلى تشههكيل ةههورة شههباب القدس الشههرمية بيلوان إسههالمية  

ا. إن نشههههاط "الهدعوة" البريء هبهذر بهذور احتجهاا ايني عنيف فههههد موات  أكثر تمي  

 قدس".الشرطة اإلسرائيلية بشكل خال  وفد اليهوا بشكل عام في شواال ال

التحديا المقترف للسياسة اإلسرائيلية بساحة العمل المقدسية  وساحة العمل        

الفلسهطيني بكامله  بما في ذلك "عرب إسهرائيل"  واائرة القدس الداخلية  يشهمل  

 ما يلي:

 

 

 

 

 
23- David Koren, The Pot and the Lid" of East Jerusalem, JISS, 4/5/2021.  
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 يد ُشرطية موية. ●

تمكين وتوسههههيع البهدههل اإلسههههرائيلي المتمثهل في تقهديم الخهدمهات من مبهل  ●

اات الحكوميهة  وخهاةههههة في مجها ت تشههههكيهل العقهل مثهل البلهديهة والوزا 

 الثقافة والرفاهية والمجتمع والشباب والتعليم.

نظرة تكاملية يينية تنظيمية لجميع مكونات السههاحة الفلسههطينية والعالمة  ●

 المتباالة يينها.

التفقيق يين األحياء والمناطق ااخل "القدس الشهرمية" نفسهها المكونة من  ●

لتعامل بقوة مع "أعما  الشهههغو" في األحياء التي يسهههوا حيا. فيجو ا 19

يتعلق   إذاعههة "العمههل كههالمعتههاا" فيمهها  الومههت  العنف  وفي نفس  فيههها 

 باألحياء التي يسواها الصمت.

بتطلهو مكهافحهة "التخقرهو األجنبي" كال  من المرامبهة المنتظمهة للعنهاةههههر   ●

نشههههطهة غير القهانونيهة واألمنيهة وعنهاةههههر السههههيهاسههههة الخهارجيهة من خال  األ

القانونية التي تقوم بها العناةههههر األجنبية في "القدس الشههههرمية"  وتعزيز  

ا لرفهاهيهة المهدنيين   اإلجراءات المهدنيهة اإلسههههرائيليهة بطقرقهة توفر بهديال  جيهد 

 .24والتعليم والخدمات الثقافية

 

 

 

 

 

 

 
24- David Koren, urning in Jerusalem: Highlights of recommendations for current Israeli 
policy in the face of the challenge, JISS, 12/5/2021. 
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 كيف ستتعامل إسرائيل سياسيا مع القضية الفلسطينية؟ 

فقات التطبيع مع الدو  العريية من شههينه أن يضههع المشههكلة  "ا عتقاا بين ةهه      

الفلسههههطينيهة جهانبها على األجنهدة المحليهة واإلمليميهة والهدوليهة  جرت تبهديهده افن 

 بشكل   لبس فيه.  

ر لها أن  د  إن التحديات التي تطرحها القضههية اإلسههرائيلية الفلسههطينية موجواة وُمقه

ي يتطلو من إسههرائيل إجراء تفكير إسههترا يجي تعاوا الظهور من ومت فخر  وبالتال

 متجدا متعدا األنظمة هركز على:  

تجديد العملية السههياسههية مع السههلطة الفلسههطينية  حتى لو لم يكن هنا    ●

 تومع أو توجه نحو الدفع با فاق شامل.

ترتيبههات ا تقههاليههة تههدصرجيههة تهههدف لتحسههههين الوامع األمني والمههدني في   ●

 منطقة الصرال.

 سيطرة حماس على األجندة الفلسطينية.  منع  ●

يجهو إعهااة األران إلى اوره كعنصههههر اعتهدا  وشههههقرهك في الترتيبهات يين   ●

 .25إسرائيل والسلطة الفلسطينية

 ما هي مقترحات تعزيز األمن اإلسرائيلي؟ 

يسهتعرض الجنرا  المتقاعد جيرشهون هاكوهين مشهاكل األمن اإلسهرائيلي حاليا         

حتى تسهتطيع إسهرائيل أن تواجه األخطار بسهرعة وأن بتمكن من   ومقترحات تعزيزه

 الحرب بكفاءة على عدة جبهات في نفس الومت.

يقو : "كشف انفجار العنف الجماعي من مبل عرب إسرائيل فد المواطنين اليهوا 

في ومهت كهانهت الهدولهة بتعرض فيهه للهجوم من مبهل عهدو خهارجي عن نقطتي  

 العمليا ي لمؤسسة الدفال":فعف أساسيتين في ا ستعداا 

 
25- Udi Dekel, Operation Guardian of the Walls: The Need for an Integrated Multi-Front 
Strategy, INSS Insight No. 1467, 16/5/2021. 
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النقص الحاا في موات الشهرطة والجيش اإلسهرائيلي: ألكثر من  ال ة عقوا   ●

كان الجيش اإلسهرائيلي يقلل بشهكل مطرا من أعداا موا ه  وخاةهة وحدات 

ا حتياط  إلنشهههاء "جيش ةهههغير ذكي". ةهههحيح أن األسهههلحة الموجهة بدمة 

تمنح الجيش اإلسههههرائيلي ميزة نوعيههة وإجراءات ا سههههتخبههااات المتطورة   

وافهحة  إ  أن ا عتقاا بين عصهر التعبلة الجماهيقرة مد ا تهى يتجاهل تعقيد 

 الحرب.  

لهذا يجهو بهالتهيكيهد أن يتم تنفيهذ الجههد القتهالي الرئيس من مبهل نخبهة من 

القوات الضههههاربة عالية الجواة  لكنهم سههههيظلون بحاجة إلى اعم من كتلة  

 ى مستوت جواة متوس . كمية كبيرة عل

عدم وجوا نظام الدفال اإلمليمي الهائل الذي كان يضهم السهكان المحليين   ●

بالنظر إلى  المسههههلحين المدريين من مبل الجيش في المجتمعات الحدواية:

الموجة العارمة األخيرة للعنف العربي في جميع أنحاء إسرائيل  هنا  حاجة  

تعتمد على جنوا ا حتياط  والتي ماسههههة إلنشههههاء موة أمنية ااخلية كبيرة 

سههههتعمهل تحهت ميهااة الجبههة الهداخليهة أو شههههرطهة الحهدوا. وهؤ ء يمكن  

تجنيهدهم بسهههههولة في هذه المهمهة الوطنيهة البهالغهة األهميهة إلعااة تيكيهد  

 .26سيااة الدولة  ومابليتها للحكم  وسيااة القانون في جميع أنحاء البالا"

  

 
26- Gershon Hacohen, Defending Israel, BESA Center, 16/5/2021. 
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 الخالصة 

فاجية إسهترا يجية أذهلت إسهرائيل وأربكتها وكشهفت مواطن  حققت حماس م       

الضههعف فيها  وأعاات القضههية الفلسههطينية إلى واجهة األحداث بعد المحاو ت  

المحمومة لوأاها عبر ةهفقة القألن يخطة واشهنطن المزعومة للسهالم( وا فاميات  

 التطبيع العريية المعروفة باسم "أبراهام".

سهطيني وتوحده حو  األمصهى والقضهايا األسهاسهية  كما حققت وحدة الصهف الفل 

 في الصرال: األمصى والقدس وا ستيطان والحصار الظالم المفروض على غزة. 

هومها مفصههههليها في تهاصرا القضههههيهة    2021مهاهو/أيهار    10ومن هنها أةههههبح تهاصرا  

الفلسهطينية والمنطقة وفي مسهتقبل الكيان اإلسهرائيلي  ولن تكون األمور بعده  

 كانت مبله. مطلقا كما
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