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 ]سقوط اقتراح المعارضة بحجب الثقة عن الحكومة[
 

 01/5/2122"يديعوت أحرونوت"، 
 

استطاع االئتالف الحكومي اجتياز االختبار األول مع بدء الدورة الصيفية للكنيست، 
بعد سقوط اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الذي قدمته المعارضة، بفضل تصويت 
القائمة المشتركة ضد االقتراح. وأوضحت القائمة المشتركة بعد التصويت أنها على 

ة الحالية فإنها صوتت ضد حجب الثقة كي ال تساعد الرغم من معارضتها للحكوم
على عودة "اليمين الفاشي".  لكن في حال قدمت المعارضة اقتراحاً يوم األربعاء 

 بحلّ الكنيست، فإن األمور قد تتغير. 
في االئتالف الحكومي يعترفون بأن األزمة مع حزب القائمة العربية الموحدة 

حتى اآلن إلى حلّ يمنع التدهور. وكان أعضاء  )راعام( كبيرة، ولم يجرِ التوصل
راعام تغيبوا في األمس عن التصويت في الكنيست، وبعد التصويت، هاجموا أعضاء 
القائمة العربية المشتركة الذين عارضوا اقتراح الليكود. وجاء في رسالة نصية 

 عتبعثت بها راعام إلى ناخبيها: "القائمة المشتركة صوتت مع حكومة بينت ومن
سقوطها، بعد أن هاجمت هذه الحكومة في حوادث األقصى، األمر الذي يؤكد أن 

 االنتقادات ضد راعام ومنصور عباس هي بروباغندا رخيصة." 
من جهتها، شرحت القائمة المشتركة تصويتها ضد حجب الثقة عن الحكومة، فقالت: 
"التصويت كان ضد حجب الثقة عن الحكومة الحالية، وليس ضد حلّ الكنيست. 
التصويت على حجب الثقة كان سيعيد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، ونحن كقائمة 

عمل فقط من أجل مصلحة مشتركة لن نؤيد أي خطوة تعيده إلى السلطة. نحن ن
المجتمع العربي... لن نكون طوق نجاة لنتنياهو وحزبه. موقفنا حيال نتنياهو 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
3 

وسياسته العنصرية واضح، وهو ال يشكل بدياًل من الحكومة الحالية. كما أننا لن 
 نؤيد حكومة بينت في أي اقتراح ضد المجتمع العربي وشعبنا الفلسطيني."

 
 العربية الموحدة: ]مجلس الشورى في القائمة

 [ "إما أن تقبل الحكومة مطالبنا أو فلتذهب إلى الجحيم"
 

 01/5/2122"معاريف"، 
 

اجتمع مجلس الشورى في القائمة العربية الموحدة اليوم )الثالثاء( في ذروة األزمة 
لبيد، للتشاور بشأن مستقبل وجود الحزب في االئتالف. -التي تمر بها حكومة بينت

مجلس الشورى عباس زكور هذا الصباح: "إما أن تقبل الحكومة وتنّفذ وقال عضو 
 مطالبنا، أو فلتذهب إلى الجحيم."

في حزب الليكود ينتظرون قرارات راعام لمعرفة ما إذا كانوا سيطرحون غداً في 
قراءة أولية في الكنيست اقتراحاً بحلّ الكنيست.  تجدر اإلشارة إلى أن عضو الكنيست 

 قال أول أمس أنه سيوصي اليوم كتلة راعام باالنسحاب من االئتالف.مازن غنايم 
في هذه األثناء قال وزير االتصاالت يوعاز هندل في مقابلة مع إذاعة الجيش 
اإلسرائيلي: "إذا قررت راعام هذا الصباح االنتقال من موضوعات مدنية إلى تبنّي 

ى." وأضاف: "لم أتصل موضوعات سياسية غير مقبولة، فإن هذه الحكومة لن تبق
هاتفياً بعباس، لكنني أنتظر منه القيام باألمور الصحيحة من أجل مصلحة الكثيرين 
من المواطنين اإلسرائيليين، إن العرب في إسرائيل لن يختفوا، ونحن بحاجة إلى 

 محاربة العناصر التي تحرّض، وتشجيع العناصر التي تريد االندماج." 
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 ي الحرم القدسي]في ضوء التوترات ف
 بايدن سيلتقي الملك عبد الله في البيت األبيض[ 

 
 9/5/2122"هآرتس"، 

 
من المتوقع أن يجتمع العاهل األردني الملك عبد الله الثاني بالرئيس األميركي جو 
بايدن في البيت األبيض هذا األسبوع، وذلك في ضوء التوترات في الحرم القدسي 

الملك عبد الله، الموجود حالياً في الواليات المتحدة، في األسابيع األخيرة. وكان 
اجتمع اليوم بزعماء الجالية المسيحية في نيويورك، وقال لهم إن الحماية األردنية 
لألماكن المقدسة في القدس هي "مسؤولية واحترام". وحّذر الملك عبد الله مما 

ي ، وفي األساس فوصفه بأنه "اعتداء على حقوق المسيحيين في األراضي المقدسة
 القدس." وأضاف أنه سيواصل المحافظة على مبدأ الحوار بين األديان.

وقال وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي، الذي يرافق الملك، لمحطة "سكاي نيوز 
اليوم بالعربية": إن الزيارة الحالية للملك هي زيارة مهمة "للبحث في موضوعات 

لقائل إن "كل خطوة تنتهك الوضع القائم في القدس إقليمية"، وكرر موقف األردن ا
هي خطوة غير قانونية"، ودعا إسرائيل إلى المحافظة على الستاتيكو، وأضاف: 
"للواليات المتحدة دور مركزي في الدفع قدماً بعملية السالم"، وأثنى على الجهود 

 الكبيرة التي بذلها الملك عبد الله إلعادة الهدوء إلى القدس.
مؤخراً، انتقد الملك عبد الله السلوك اإلسرائيلي في الحرم القدسي. وكان قد غرّد في 
الشهر الماضي بأنه تحدث هاتفياً مع زعماء عرب في موضوع "التصعيد اإلسرائيلي 
الخطر في القدس"، داعياً إسرائيل إلى "وقف استخدام وسائل استفزازية وغير 

 قانونية." 
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 [ريه سيناريو تقديم موعد االنتخاباتبينت بحث مع مستشا]
 

 9/5/2122"هآرتس"، 
 
نيسان/أبريل الماضي في منزله الشخصي في رعنانا  29بينت في  اجتمع نفتالي 

بمستشاره االستراتيجي أهرون شبيب الذي كان مستشاراً لنتنياهو في الماضي، 
للبحث في سيناريو إجراء انتخابات جديدة، وشاركت في االجتماع أيضاً مستشارة 

ي االجتماع، فبينت السياسية شمريت مئير. ووفقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل 
تقدير بينت أن هذه الحكومة قد تصل إلى نهاية واليتها بعد عدة أسابيع، وأنه بدأ 
اإلعداد للحملة االنتخابية. كما طرح خالل االجتماع إمكانية حلّ الكنيست، بدعم من 
القائمة العربية الموحدة، ألن ذلك سيسمح لبينت باالحتفاظ بمنصبه. فباالستناد 

ئتالفي، إذا كانت الكتلة المؤلفة من حزبيْ "يمينا" و"أمل جديد" هي إلى االتفاق اال
المسؤولة عن إسقاط الحكومة، فإن لبيد سيصبح رئيساً للحكومة. أما إذا أيدت كتلة 
أُخرى في االئتالف، بينها راعام، حل الكنيست، فيبقى بينت في رئاسة الحكومة 

 ألمر الذي يمكن أن يستغرق عدة أشهر.ا-االنتقالية حتى أداء الحكومة الجديدة القسم 
في هذه األثناء، ال يزال بينت إزاء الخارج يدافع عن بقاء االئتالف، فقد قال في جلسة 
كتلة يمينا اليوم: "عدم االستقرار السياسي هو أمر غير صحي للدولة. يجب علينا كلنا 

ة ا المحافظالمساهمة في استقرار البلد والتصرف بمسؤولية." وأضاف: "يجب علين
بكل قوتنا على االئتالف وعلى بقاء الحكومة، وربما توسيعها، ألن البديل هوالعودة 

 سنة إلى الوراء، وهذا تهديد خطِر."
 

 مقعداً في االنتخابات  63]استطالع يتوقع فوز الليكود بـ 
 مقاعد[ 8المقبلة ويمينا بـ 

 
 9/5/2122"هآرتس"، 
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اإلخبارية عشية يوم اإلثنين، أنه إذا جرت  06أظهر استطالع للرأي أجرته قناة 
انتخابات الكنيست اليوم، فإن حزب الليكود سيكون الكتلة األكبر في الكنيست، 

مقعداً. الكتلة الثانية من حيث الحجم ستكون من حصة حزب  63وسيحصل على 
مقاعد، وكذلك القائمة  8مقعداً. أما "يمينا" فسيحصل على  08يوجد مستقبل مع 

 تركة، بينما لن تتمكن القائمة العربية الموحدة )راعام( من تجاوُز نسبة الحسم.المش
مقاعد، وحزب  9كما أظهر االستطالع أن حزب الصهيونية الدينية سيحصل على 

، وكذلك حزب "شاس" وحزب يهدوت هتوراه. بينما سيحصل حزب 7أزرق أبيض على 
ة ميرتس فسيحصل كل منهما مقاعد، أما حزب إسرائيل بيتنا وحرك 3العمل على 

مقاعد. وبذلك سيكون لدى نتنياهو  4مقاعد. وسيحصل حزب أمل جديد على  5على 
 مقعداً. 56عضواً، بينما كتلة االئتالف سيكون لديها  59كتلة مؤلفة من 

من العرب في إسرائيل من الذين شملهم االستطالع  %4368وأظهر االستطالع أن 
استمرار  %6068دة في الوضع الحالي، بينما فضّل يفضلون إجراء انتخابات جدي

 وجود الحكومة الحالية. 
 

      
 عاموس هرئيل، محلل عسكري

 01/5/2122"هآرتس"، 
 

 الجيش اإلسرائيلي مُصرّ على الدفاع عن نتائج "حارس األسوار" 
 ويجد صعوبة في تحليل الواقع 

 
  ال يمكن فحص نتائج عملية "حارس األسوار" اليوم، بعد مرور عام على

بدئها، من دون مالحظة الواقع األمني في األسابيع األخيرة. هناك صلة 
واضحة بين الفترتين. جولة القتال األخيرة في الجنوب خّلفت وراءها فترة 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
7 

ي تثنائهدوء طويلة نسبياً في غالف غزة، وبعدها بدأ استثمار اقتصادي اس
 في البنى التحتية المدمرة في القطاع.

  لكن موجة "اإلرهاب" الحالية في إسرائيل والضفة الغربية، مع تشجيع فعال
من زعامة "حماس" في غزة، تدل على أن الوضع لم يتغير بصورة كبيرة. في 
نهاية األمر، سُتذكر عملية "حارس األسوار"، عموماً، كجولةٍ لتعادُلٍ مؤسف 

 سلسلة جوالت مستمرة، وربما ال نهاية لها.آخر في 
  بدأت جولة القتال األخيرة في غزة في القدس. احتكاك ال ضرورة له بين

الشرطة والشباب العرب في بوابة نابلس في الحرم القدسي، منح يحيى 
السنوار فرصة في صبّ الزيت على النار. وعندما ناقضت "حماس" توقعات 

أطلقت ستة صواريخ على القدس، ردت الحكومة االستخبارات اإلسرائيلية و
 االنتقالية برئاسة بنيامين نتنياهو وبني غانتس بعنف.

  يوماً، أُطلقت خاللها آالف الصواريخ على  02استمر تبادُل إطالق النار
األراضي اإلسرائيلية، وقصف سالح الجو اإلسرائيلي آالف األهداف في 

ق النار، بوساطة مصرية، لم يتغير القطاع. وحتى بعد التوصل إلى وقف إطال
على الرغم من أن الكثير، باستثناء القتل والدمار الذي لحق بالطرفين، 

عملية "الجرف الصامد"  يأحجمهما كان ضئيالً، مقارنة بالجولة السابقة، 
 .2104في سنة 

  اإلنجازات التي سجلها كل طرف لنفسه كانت عالقتها ضعيفة بالقصف
مؤخراً، السنوار حاول ونجح في كسر سياسة التمييز  المتبادل. كما ذكرنا

بين قطاع غزة والضفة الغربية، والتي انتهجتها حكومة نتنياهو. والصواريخ 
التي أُطلقت على القدس أعطت اإلشارة لمواجهات عنيفة بين العرب واليهود 
داخل حدود الخط األخضر، وزادت في التأييد لـ "حماس" وسط العرب في 

والفلسطينيين في الضفة الغربية. اإلنجاز الثاني كان بقاء السنوار إسرائيل 
 في قيد الحياة، وصمود حركته في نهاية جولة القتال.

  صورة السنوار التي انتشرت بعد وقف إطالق النار، جالساً على كرسيه في
مكتبه المدمر، كانت ممتلئة برسائل استفزازية: ما تفعله إسرائيل لن يغير 
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حماس" مستعدة لمواصلة النضال. هذه كانت السردية التي التقطها شيئًا، و"
 الجمهور الفلسطيني، وإلى حد ما، الجمهور اإلسرائيلي أيضاً.

  وفي الواقع، إنجازات "حماس" العسكرية كانت ضئيلة. فأغلبية الخسائر في
إسرائيل نجمت عن إطالق الصواريخ، وقسم منها نجح في تعطيل الحياة عدة 

وسط البلد. المحاوالت الفلسطينية لتسّلل مهاجمين إلى األراضي  أيام في
اإلسرائيلية من األنفاق، والهجمات بواسطة المسيّرات والطائرات من دون 
طيار، وإرسال الغواصين للقيام بهجمات على الساحل الجنوبي، جرى 
إحباطها كلها من دون وقوع أضرار. في المقابل، النجاحات اإلسرائيلية 

 محدودة، مقارنة بالرواية التي يحاول الجيش تسويقها. كانت
  ،"صحيح أن ضرراً كبيراً لحق بمنظومة األبحاث والتطوير لدى "حماس

وأُصيب عدد كبير من كبار مسؤوليها، ودُمرت أنفاق هجومية ودفاعية، 
وتبدد شعور زعماء الحركة بالثقة بالشبكة التي حفروها تحت األرض، لكن 

عند هذا الحد. مسألة عملية الهجوم على "المترو"، أي شبكة الموضوع انتهى 
األنفاق التي قُتل فيها في النهاية عدد محدود من الفلسطينيين، ال تزال 
مفتوحة ومشحونة. وبينما ال يزال رئيس األركان مُصراً على أن العملية 

بب سكانت إنجازاً كبيراً، يرى كثيرون في القيادة األمنية أن قصف األنفاق ت
 بخسارة رصيد استخباراتي وأدى إلى نتيجة محدودة.

 تهدئة محدودة
  .بعد أكثر من عام، ال يزال وضع إسرائيل في مواجهة "حماس" مقلقاً جدًا

لبيد تخلت عن األسلوب المستهجَن لنقل الدوالرات في -حكومة بينت 
ويل حالحقائب إلى السلطة في غزة. اآللية البديلة التي ُوضعت، تعتمد على ت

األموال بواسطة المصارف، وهو ما يسمح على األقل برقابة خارجية معينة 
لألهداف التي يتم تحويل األموال إليها. في المقابل، أقرّت الحكومة خطوة 

ألفاً(  21ألف عامل وتاجر )ومستقبالً  02الموافقة على دخول -غير مسبوقة
عملية سريعة لتدفُّق من قطاع غزة للعمل في إسرائيل. جرى هذا في موازاة 

 األموال واالستثمار في البنى التحتية المتعثرة.
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  لكن إسرائيل فشلت في مساعيها للتوصل إلى أكثر من ذلك. أوالً، اكتفت
"حماس" بعملية التهدئة المحدودة وامتنعت من التوصل إلى حل لمشكلة 

على  ضاألسرى والمفقودين الذين تحتفظ بهم. ثانياً، واصلت الحركة التحري
األعمال "اإلرهابية" في الضفة وداخل إسرائيل، مثلما يحدث منذ بداية موجة 

 أسابيع. 7"اإلرهاب" الحالية التي بدأت قبل 
  اضطرت إسرائيل إلى الرد على ذلك هذا األسبوع بوقف دخول العمال من

سياسة التمييز فشلت فشاًل ذريعاً. ليس من الممكن التعامل مع غزة -غزة
صلة واألمل بأالّ تواصل "حماس" التدخل فيما يحدث في الضفة. كساحة منف

على عكس ذلك، لـ"حماس" مصلحة مزدوجة كي تفعل ذلك: من أجل 
المحافظة على نار النضال في إسرائيل، وأيضاً بهدف إحراج السلطة 

 الفلسطينية في رام الله وتقويض سيطرتها على األرض. 
  هذه ليست انتفاضة جماهيرية، لكن يكفي وقوع هجوم فتاك مرة واحدة كل

عدة أيام لتقويض الشعور باألمن الشخصي في الجبهة الداخلية 
وبالنسبة إلى "حماس"، فإنها تعتبر ذلك نجاحاً كبيراً. من هنا -اإلسرائيلية

يأتي الحرج في إسرائيل التي لم تنجح في ردع "حماس" عن التحريض عن 
عد، من خالل خطابات مسؤوليها الرفيعي المستوى، وبواسطة شبكات بُ

التواصل االجتماعي، وهكذا وُلدت اقتراحات حلول سحرية، مثل اغتيال 
 السنوار. 
 لجم الموجة

  ،في بيانات الجيش إلى وسائل اإلعالم، وأيضاً في االستشارات األمنية
تزال "حماس" تمسّك الجيش اإلسرائيلي بخط وحيد تضّمن حجتين: ال 

مرتدعة بعد الضربة التي تلّقتها في "حارس األسوار"، والعالقة بينها وبين 
موجة الهجمات الحالية هي عالقة غير مباشرة. وفي الواقع، يبدو أن الحاجة 
إلى الدفاع عن إنجازات العملية األخيرة تطمس القدرة على تحليل الواقع 

 أيضاً.المستوى السياسي ليه إانتبه هذا ما و ،الحالي
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  صحيح أن "حماس" تحاول في جميع الحاالت استغالل الهجمات بواسطة
"تبنّي" عائالت المهاجمين الحقاً، لكن ال يمكن تجاهُل الجهد الكبير الذي 

الذي وصل إلى ذروته في "خطاب البلطات" -توظفه الحركة في التحريض
بالبلطات في الذي ألقاه السنوار في األسبوع الماضي، قبل أيام من الهجوم 

إلعاد. العديد من المهاجمين استفزته التقارير الكاذبة على وسائل التواصل 
االجتماعي بشأن محاولة إسرائيلية للسيطرة على الحرم القدسي. خط تدفع 
به "حماس" بكل قوة. التعليق األخير الذي نشره أحد المهاجمين في إلعاد 

كبار المسؤولين في على وسائل التواصل تطرّق إلى محمد ضيف )من 
 "حماس" في غزة(.

  الوضع السياسي للحكومة سيئ للغاية: االئتالف يصمد بصعوبة، والقلق
وسط الجمهور يتصاعد، على خلفية موجة الهجمات، كما أن الخطوات 
الهجومية الشديدة على الساحة الفلسطينية يمكن أن تدفع القائمة العربية 

ئتالف وإسقاط الحكومة. لكن إحباط الموحدة )راعام( إلى الخروج من اال
رئيس الحكومة نفتالي بينت ليس ناجماً عن ذلك فقط. عملياً، منذ بدء 

تكثيف القوات على -الهجمات، يوحي الجيش أن في إمكان الخطوات الحالية
خط التماس، واالعتقاالت في شمال الضفة الغربية، والعقوبات الجماعية في 

 لجْم الموجة.-القطاع
 ن، يواجه الجيش صعوبة في تقديم أفكار خالّقة لمواجهة األزمة التي حتى اآل

يبدو أنها ستستمر. األمل بأن العنف سيخبو من تلقاء نفسه مع نهاية شهر 
رمضان تبدد في هذه األثناء. وخالل الشهر الحالي، تنتظرنا تواريخ حساسة: 

ين في ذكرى النكبة ويوم القدس )ومعهما مسيرة األعالم لحركات اليم
 المدينة القديمة(.

  في الخلفية، هناك عدم الرغبة المفهومة لرئيس األركان في التورط في حرب
ال ضرورة لها، وعلى ما يبدو، التخوف أيضاً من أن حكومة مأزومة سيكون 
من الصعب عليها إدارة قتال وقتاً طويالً. لكن كلما استمرت األزمة، كلما 

يرى فيها بينت األمور والطريقة التي يراها برزت الفجوة بين الطريقة التي 
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وزير الدفاع وكبار المسؤولين في الجيش. استمرار الهجمات يمكن أن يفاقم 
 الخالف، بحيث ينزلق إلى الخارج ويتحول إلى جدل عام. 

 
 معهد دراسات األمن القوميباحث في  ،أودي ديكل

 5/9/2222، 7951"مباط عال"، العدد 
 

 ة" في المسجد األقصىيالسيادة "الحقيقالمعركة على 
 

  غور عبر جهاز االتصال، بعد المعركة على  تيهيدنا"، قال موفي "جبل الهيكل
القديمة في القدس، خالل حرب األيام الستة. ليتبين الحقاً، كم كان  مدينةال

القومي، ووحساساً على الصعيد الديني، عقداً هذا اإلعالن متوتراً، م
ت ، واتخذعقدأن الواقع م فهمت حكومة إسرائيل، والثقافي. حينها ،السياسيو

قرارها أنه على الرغم من السيادة اإلسرائيلية على القدس كاملة، فإن األردن 
كون المسؤول عن إدارة الحرم داخلياً، حيث المسجد األقصى، وأنه مسموح يس

ا في حائط دون الصالة في المسجد األقصى، إنممن لليهود بزيارة الحرم، 
 المبكى. 

  ها بدللت على األهمية والحساسية التي يتمتع  2222أحداث شهر رمضان
 ،وتحديداً المسجد األقصى وساحاته ،المسجد األقصى، وأوضحت أن القدس

هر، اإلسرائيلي. فخالل الش-تحولوا إلى نقطة أساسية في الصراع الفلسطيني
 ة وبين الفلسطينيين والعرباشتدت االشتباكات بين قوات األمن اإلسرائيلي

دون أي من غلبيتهم وأالمتطرفين،  وهذا ما شجعاإلسرائيليين في الحرم، 
انتماء تنظيمي سياسي، على تنفيذ عمليات "إرهابية" ضد اليهود. التحريض 

وسائل اإلعالم الفلسطينية، الذي قادته و في وسائل التواصل االجتماعي
 زمانياً ومكانياً، ،تقسيم المسجد األقصى، أشار إلى خطة إسرائيلية ل"حماس"

 هذه تشكلوالخليل، في على نمط التقسيم القائم في الحرم اإلبراهيمي 
 الوضع القائم.  اً فيتغيير ،بحسبهم الخطة،
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  رغمتأُ عملت الشرطة اإلسرائيلية بحزم وذكاء ضد أحداث العنف، حتى حين 
ن بعض الشبان، صّ حيث تح ،على إدخال أفراد الشرطة إلى داخل المسجد

ضمنها حائط ، ورة وإطالق المفرقعات في الساحاتاوتجهزوا لرمي الحج
إسرائيل لم تغلق الحرم  فإنالمبكى. وعلى الرغم من شدة وعنف األحداث، 

-لىقتيسقط كما لم  ،أمام المصلين المسلمين، وسمحت بالصالة في المكان
الشرطة تجاهلت  أن باإلضافة إلىاألوضاع.  تأجيجشهداء، من شأن موتهم 

 الذيالشرطة، هو  مارستهرفع أعالم "حماس" داخل الحرم. ضبط النفس الذي 
 صلٍّألف مُ 252شارك فيها أكثر من  التي سمح بصالة الذروة في "ليلة القدر"

 مسلم. 
  المعركة على المسجد األقصى، والمعلومات الكاذبة عن نية إسرائيل تغيير

 الذين ليس لديهملألفراد والجماعات  دفعٍ قوةشّكال الوضع القائم فيه، 
انتماء تنظيمي، لتنفيذ عمليات قاتلة ضد المواطنين اإلسرائيليين. عملية 

لى أن الصراع ع على تت ليلة عيد "االستقالل" في إلعاد دلّدثالبلطات التي ح
د التجنُّ و ،رمضانشهر دون عالقة لمن المسجد األقصى ال يزال مستمراً، 

ائد ق إلى ااالستجابة إلى دعواتدفعت بالشباب الفلسطيني و ،نهللدفاع ع
التي طالب فيها بتنفيذ عمليات بكل ما وفي غزة يحيى السنوار،  "حماس"

أضاف الناطق باسم الحركة وأو بلطة.  ،بندقية، سكين-يمكن الحصول عليه
طبيعي على سياسات  أن "العملية في إلعاد بطولية، وردّ مفوزي برهو

 " .صىاألقل في المسجد االحتال
 ّحماس"( 1ة األحداث في المسجد األقصى: )هناك عدة العبين يحددون حد" 

أن  خالل االدراكمن  ،"حامية األقصى" ها وصورتها كـنفستحاول تنصيب 
يعزز روح المقاومة في أوساط الفلسطينيين. جهات سالحرم  بشأنالتحريض 

واستجابت لدعوات الحركة، تساهم في تعزيز  "حماس"إسالمية انضمت إلى 
( الحركة 2في الحرم؛ ) دثبأنها المسيطرة على ما يح "حماس"صورة 

 ،المواجهات في المسجد نظيمالشمالي، تنشط بقوة في ت الجناح-اإلسالمية
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األسبوع  والالمئة حافلة يومياً ط لىحافالت زاد عددها ع بتوفيرقامت إذ 
نشط أيضاً ضد مؤسسة يي ذال-( "حزب التحرير"3األخير من شهر رمضان؛ )

الوقف والسلطة الفلسطينية، بالتنسيق مع الحركات الشبابية والطالبية 
الناشط أصالً في جامعات الضفة الغربية. وأدخل "، وحماسـ "التابعة ل

الحزب خالل شهر رمضان مئات النشطاء إلى الحرم، من خالل استغالل 
( اللجان الشعبية للحارات 4ن على السيطرة؛ )ثغرات في قدرة أجهزة األم

القدس، وضعوا  يوالبلدات في القدس الشرقية ومجموعات شبابية من شرق
اقتحامات المستوطنين  إزاءهدف الدفاع عن المسجد األقصى  نصب أعينهم

( المرابطون، بقيادة الشيخ عكرمة صبري، المفتي 5وصالة اليهود فيه؛ )

( مجموعات إسرائيلية تطالب بإثبات وجود أوسع 6العام للمسجد األقصى؛ )
والصالة في الحرم، باإلضافة إلى جماعات تستغل األزمة السياسية في 

نسحاب من الحكومة بسبب ما إلى االإسرائيل وتحاول دفع القائمة الموحدة 
 في المسجد األقصى.  دثيح

 "ها، تتبنّ صوراستغالل  ركز علىت ،حرب على الوعيال، ومن خالل "حماس
ل محمد ين تبجّكرفع علم الحركة في المسجد، وهتافات جماعية للمصلّ

"انتصار" على  األحداث كـ تقديمللحركة،  ةقائد الذراع العسكري-ضيف
تشير إلى: تعزيز  ،إسرائيل. وعلى رأس قائمة اإلنجازات التي تطرحها الحركة

لقدس"؛ إحباط تقديم القرابين على يد جماعات يهودية ل ة"حامي كـ اصورته
باب  عبرفي الحرم؛ منع مسيرة األعالم من الدخول إلى البلدة القديمة 

ي سياسات "اإلرباك" العامود؛ زعزعة استقرار الحكومة في إسرائيل؛ وتبنّ
األحداث أثبتت، بحسب ادعاء أن -في غزة؛ واألهم دثعلى نمط ما يح
معسكر ن تقود الأن طريق "المقاومة" هي مَ "،حماسـ "ل العالقات العامة

الحركة القدرة على الربط بين جبهات مختلفة في  أن لدىالفلسطيني، و
 الصراع ضد إسرائيل. 
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  في الخارج، بإقامة "جيش  "حماس"من جانبه، طالب خالد مشعل، رئيس
 كاألقصى" كقوة مشتركة للفلسطينيين واألمة اإلسالمية. وبحسبه، هنا

نضالية مستمرة، تقود إلى زعزعة السيادة  ااستراتيجي بلورة حاجة إلى
د ح قائالقدس وفلسطين برمتها الحقاً. كما صرّواإلسرائيلية في األقصى، 

في نهاية رمضان،  يفي غزة يحيى السنوار بأن المعركة لن تنته "حماس"
كما قرر إسرائيل الذين جاؤوا للدفاع عن المسجد األقصى.  في عربالومدح 

لمنع دخول الشرطة  ستكون جاهزة لمعركة مستمرة "حماس"السنوار أن 
م يالمسجد األقصى، وأن الحركة لن تسمح بتقس اإلسرائيلية والمستوطنين إلى

 الشعب ودعا السنوارزمانياً وال مكانيًا.  ال-المسجد بين اليهود والمسلمين
االحتالل عدوانه وقف ي لموإذا  ،للمعركة الكبرى الستعداداإلى الفلسطيني 

سيؤدي إلى "اندالع حرب دينية  فإن هذاعلى المسجد األقصى والقدس، 
إقليمية، تبدو ككرة نار وتكون واضحة في الشرق األوسط برمته، وتتضمن 

 تخريب آالف الكنس في العالم." 
 في المسجد األقصى بقلق شديد، ويتخوف من انزالق  دثيتابع األردن ما يح

المواجهات إلى أراضي المملكة. الساللة الهاشمية تتمتع بالوصاية على 
المسجد األقصى رسميًا، بمباركة األمة اإلسالمية. فمنذ تأسيس المملكة، تم 

يدها، كما صادق اتفاق السالم مع إسرائيل على هذه في وضع الوصاية 
" ميت "الوضع القائمسك الحكومة األردنية بالتفاهمات التي سُتتموالوصاية. 

في الحرم الشريف )الحرم المقدس لإلسالم، والثالث من حيث األهمية لدى 
قيمة قانونية.  يست لهأن هذا غير مكتوب ول من رغمعلى الاألمة اإلسالمية(، 

لية سرائيوال يعترف الوقف األردني، كباقي التيارات اإلسالمية، بالسيادة اإل
وضع اتفاق ونشأت صيغة توافقية ، 1661سنة على الحرم الشريف. فمنذ 

وقف األردني صالحية إدارة المكان على المنحت إسرائيل  في اطارها
آداب ، وكذلك والتعليم ،والحفريات ،الترميمواإلداري، والصعيد الديني، 

في المسجد، لصالة من اليهود االسلوك داخل الحرم. وهناك اتفاق على منع 
في ساعات ومواعيد تم االتفاق  ،ويتم السماح لهم بالزيارة، كزيارة األجانب
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مها بين عليها مسبقاً مع الوقف األردني. أما الحراسة، فإنه يجري تقاسُ
الوقف، المسؤول عن مساحة الحرم، وبين الشرطة اإلسرائيلية المسؤولة عن 

تفيد بأن دخول الشرطة  ،اقعكم الوبحُ ،تفاهمات جرتتأمين محيط الحرم، و
 بحرية العبادة.  مسبهدف قمع "أحداث الشغب" وال يجريإلى الحرم 

 في األعوام األخيرة تشير إلى  دثتتطورات حفإن هذا، من رغم على الو
الوضع القائم: أوالً، عدد أكبر من اإلسرائيليين يزور المسجد  علىتطورين طرآ 

 من مرغعلى العضهم فعالً بالصالة األقصى ويطالب بالصالة فيه، ويقوم ب
كثيراً  فالتابع للسلطة الفلسطينية، ضعُ وكذلكالمنع؛ ثانياً، الوقف األردني، 

وقامت جماعات متطرفة باستغالل  ،الموقع علىوفقد قدرته على السيطرة 
الشمالي،  الجناح-الحركة اإلسالمية اوعلى رأسه دث،هذا الفراغ الذي ح

القدس. ورداً على هذا، أرسل األردن رسالة إلى  يومجموعات شبابية من شرق
 الصيغةاستناداً إلى  ،كية، طالب فيها بإعادة الوضع القائميراإلدارة األم

الوقف األردني،  بواسطةإدارة إسالمية كاملة للحرم  ى ذلك، ومعنيةاألردن
ومتى. هذا إلى جانب منع ن يدخل إلى الحرم ويكون لديه صالحية قرار مَ

 صالة اليهود. 
 خالصة وتوصيات: 

  تنفيذ إلى ، دفع 2222التحريض المستمر في المسجد األقصى خالل رمضان

، نجحت هإسرائيلياً. وفي الوقت ذات 16تل خاللها ، قُومزدوجةعمليات فردية 
ة الضفوم األحداث واندالع مواجهات واسعة في القدس منع تفاقُفي إسرائيل 

ارتفاع حدة من رغم على اللغربية وقطاع غزة. أما على الساحة اإلقليمية، فا
التعاون االستراتيجي األمني مع الدول فإن االنتقادات العلنية إلسرائيل، 

 أوكرانيا إلى القدس. بكما لم يتحول االهتمام الدولي ، العربية لم يتضرر
 ية: على الصعيد ويمكن اإلشارة إلى عدة أخطاء في السياسة اإلسرائيل

من قامت إسرائيل بإدارة معارك إحباط واحتواء تكتيكية، -االستراتيجي
جد مسدون فهم أن الحديث يدور عن معركة جديدة على السيادة في ال

دون انتماء تنظيمي. هذا باإلضافة إلى من األقصى، والتعامل مع "مخربين" 
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تشجيع األحداث؛ أما على التحريض و لقاءثمناً  "حماس" دفع أن إسرائيل لم تُّ
تم منح تصاريح دخول جماعية  -إخفاقات ةفهناك ثالث ،الصعيد التكتيكي

من رغم على الللشبان الفلسطينيين ومن أوساط العرب في إسرائيل، 
 ،علناً ،نيتهم إحداث "شغب"؛ لم تطرح حكومة إسرائيل إلىالمؤشرات 

من  جرى خرقها والوقف عشية شهر رمضان والتيالتفاهمات مع األردن 
ر توت دثوح ،وبهذا سمحت باتهام إسرائيل بخرق "الوضع القائم" ،المسلمين

مع جهات  دخول في مواجهة ن المبين الدولتين؛ امتنعت حكومة إسرائيل 
لية السيادة اإلسرائي عزيزالتي تطالب بتوداخل إسرائيل،  وغيرها فيسياسية 

 ية اليهودية فيه. من خالل اقتحامه والصالة الجماع ،الحرم على
  ناداً الحرم، است علىلسيطرة لعلى إسرائيل أن تتجهز لمعركة طويلة ومستمرة

إلى فهم حقيقة أن احتمالية المواجهة في الموقع الحساس ستزداد بعد كل 
 المتوقعة تداعياتيد أو تاريخ. هذا إلى جانب أن عليها االستعداد للأو عحدث، 

تشجيع عمليات "إرهابية" -في الحرم امنظفي معركتها لفرض السيادة وال
وتحديات تواجه مكانتها الدولية واإلقليمية. هناك حاجة إلى تحجيم 

ما بينهم فيالتفريق واألطراف التي تدفع باتجاه زعزعة االستقرار، 
وإحباطهم. المشكلة األساسية في الجانب اإلسالمي هي عدم وجود عنوان 

ها بعدتأيمثل كافة األطراف. األوقاف األردنية والسلطة الفلسطينية، التي 
إسرائيل عن الحرم والقدس، ال يتمتعون بأي قدرة تأثير، وال يستطيعون 

ي ال تخضع فرض النظام أو تهدئة األمور والتعامل مع الجهات الت
عدون ومست ،مع السيطرة اإلسرائيلية ملال يقبلون التعا أنهم لسيطرتهم، كما

 دون رادع. من ة مع الشرطة هللمواج
  د دخول األطراف التي تدفع باتجاه زعزعة يعمل بحزم، وتحدالعلى إسرائيل

يهود أيضاً. كما أنه من المسلمين ومن الاالستقرار إلى المسجد األقصى، 
حرية العبادة اإلسالمية  بشأنالتفاهمات مع األردن  ولة تحديثمحاالمهم 

في الحرم، إلى جانب التزامات بحفظ الهدوء واالستقرار فيه، استناداً إلى 
شرعية للخطوات المستقبلية. كما أنه الاالتفاقيات بين الدولتين بهدف منح 
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ذا هكيجب فحص إمكانية دمج السلطة الفلسطينية في األوقاف األردنية، و
 علىن تسجيل إنجاز. على هذه التفاهمات أن تركز " محماس"يمكن منع 

ضمان سالمة المصلين المسلمين في المسجد وتثبيت االستقرار والهدوء، 
واليهود في حائط المبكى، إلى جانب السماح بزيارات اليهود إلى  ،األقصى

ي المسجد. الصالة فمن ليهود االحرم في مواعيد مقررة، مع االلتزام بمنع 
ي فبحث الصل إلى تفاهمات مع األردن، على إسرائيل تووفي حال لم يتم ال

 لفترة محدودة، للمسلمين واليهود. للموقع  إغالق تام
  والقدرة "حماس"مرة أُخرى انهارت التوقعات المتفائلة إسرائيلياً باعتدال ،

 ن قطاعوصول إلى تفاهمات وهدوء معها. تستغل الحركة الفصل ما بيعلى ال
يعيش حالة من الهدوء والروتين، وبين المواقع األُخرى التي تشكل الذي غزة 

القدس، -شجع فيها "اإلرهاب"، وبينهاتحيث  ا،ساحة صراع بالنسبة إليه
 "سحما". يجب أن تدفع يلبنانالجنوب الو، الضفة الغربيةوداخل إسرائيل، و

ثمن التحريض، وجاء الوقت الذي على إسرائيل استغالل قدراتها 
 . حركةالتكنولوجية بهدف تشويش قنوات التأثير والتحريض التابعة لل
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 افتتاحية

الياس ...... .................................................. من الطنطورة إلى آخره
 خوري
 مدخل

 إيالن بابِهْ  ....... .......................................... الطنطورة: الماضي والحاضر
 مقاالت

 جمال زحالقة ....... ....... التطبيع العربي والطريق إلى "كانوسا" تل أبيب

 فيصل درّاج... ................................ الطريق العربي إلى العبودية الطوعية

 ين الطاهرمع........... .............................. جذور التطبيع: تاريخه ومراميه

 رازي نابلسي .......................................... التطبيع": تأبيد وجود إسرائيل"

 لحالة الفلسطينية في العقدين السينما بصفتها هوية: ا
 سليم البيك ............................................................................... األخيرين   

أنيس  .......................................... قراءة في الدولة العربية الفاشلة
 محسن

 روائية الفلسطينية: المكان واإلنسان في السيرة الذاتية ال
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 فيصل سلطان ................................................................ وهندسة الروح   
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 قراءات خاصة

  سليم تماري .......................... عارف العارف وبدايات دولة شرق األردن
 قراءات 

 بحث في  :BDS سعد الدين، عمرو. "حركة مقاطعة إسرائيل
 ساري حنفي. ................................... الطرق والقيم والتأثير" )بالعربية(   
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