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 ]طائرات سالح الجو تشن غارات ليلية على قطاع غزة

 ردًا على إطالق بالونات حارقة في اتجاه األراضي اإلسرائيلية[
 

 Ynet ،61/1/0206موقع 
 

إن طائرات سالح الجو قامت بعد  قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي
منتصف الليلة الماضية بشّن غارات على مواقع في قطاع غزة ردًا على إطالق بالونات 

 .حارقة في اتجاه المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية للقطاع

وأشار البيان إلى أن الغارات استهدفت مواقع تابعة لحركة "حماس" اسُتخدمت كمعسكرات 
ناشطين ]إرهابيين[ من خانيونس وغزة. وأضاف أن "حماس" تتحمل مسؤولية ومواقع اللتقاء 

ما يجري داخل قطاع غزة وتداعيات كل النشاطات التي تنطلق منه، وشّدد على أن الجيش 
د القتال لمواجهة استمرار األعمال  اإلسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات، بما في ذلك تجدُّ

 .]اإلرهابية[ المنطلقة من غزة

القصف اإلسرائيلي لقطاع غزة هو محاولة فاشلة لوقف تضاُمن واعتبرت حركة "حماس" أن 
 الشعب الفلسطيني مع القدس. 

وقال الناطق بلسان "حماس" حازم قاسم في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع 
المسبوقة "تويتر" إن القصف اإلسرائيلي هو محاولة للتغطية على حالة اإلرباك غير 

للمؤسسة الصهيونية في تنظيم ما ُيسمى "مسيرة األعالم"، مشددًا على أن المقاومة ستظل 
 تدافع عن حقوق الفلسطينيين ومقدساتهم.

وكان عدد من الشبان الفلسطينيين من القطاع نّظموا تظاهرات بالقرب من السياج الحدودي 
حارقة في اتجاه المستوطنات  في قطاع غزة أمس )الثالثاء( أطلقوا خاللها بالونات

اإلسرائيلية المحاذية، ردًا على "مسيرة األعالم" التي نّظمها المستوطنون في القدس الشرقية. 
وتسببت هذه البالونات باندالع حرائق في المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية للقطاع. 
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ه المستوطنات حريقًا في محيط هذ 27وتحدثت عدة وسائل إعالم إسرائيلية عن اندالع 
 القريبة أدت إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة.

 
 ]إسرائيل تمّرر رسائل إلى مصر والسلطة الفلسطينية فحواها أن "مسيرة األعالم"

 في القدس ال تهدف إلى إشعال األوضاع األمنية في المناطق المحتلة[
 

 61/1/0206"معاريف"، 
 

)الثالثاء( في "مسيرة األعالم" مستوطن إسرائيلي بعد ظهر أمس  5333شارك نحو 
اإلسرائيلية في مدينة القدس الشرقية بمرافقة اآلالف من رجال الشرطة، وبموجب خطة 

شخصًا فقط وبمرافقة أمنية مشددة  53الشرطة الجديدة دخلت مجموعات منفصلة مؤلفة من 
   من منطقة باب العمود.

د رئيس الحكومة اإلسرائيلية وقام عدد من المشاركين في المسيرة بإطالق هتافات ض
الجديدة نفتالي بينت، منها "نفتالي خائن". وقام البعض اآلخر بتوزيع سترات ُكتب عليها 

 "خطر! يسرقون الديمقراطية".

وذكرت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن إسرائيل قامت خالل اليومين الفائتين 
عالم" غيرت مسارها، وأنها ال تهدف إلى بنقل رسائل إلى مصر فحواها أن "مسيرة األ
 إشعال األوضاع األمنية في المناطق ]المحتلة[. 

وأضافت المصادر نفسها أن الرسائل أكدت للمصريين أن إسرائيل تتوقع كبح حركة 
اّل ستتدهور األوضاع وستضيع فرصة استئناف المحادثات. وأشارت المصادر  "حماس" وا 

رسائل بهذه الروح إلى السلطة الفلسطينية، كما بعثت الشرطة أيضًا إلى أن إسرائيل بعثت ب
  برسائل تهدئة إلى رؤساء السلطات المحلية العربية.

وأعلنت الشرطة اإلسرائيلية مساء أمس فتح جميع الطرقات التي تم إغالقها بسبب المسيرة 
 وأشارت إلى أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خالل المسيرة. 
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فلسطينيًا من القدس الشرقية  77لة في الشرطة أنه تم اعتقال وذكرت مصادر مسؤو 
تظاهروا ضد المسيرة في الشوارع القريبة من خط سيرها بشبهة القيام بأعمال شغب شملت 

  إلقاء حجارة ومهاجمة عناصر شرطة.

من ناحية ُأخرى قالت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى إنه على خلفية المسيرة تم 
مسار الطائرات التي تهبط في إسرائيل إلى مسار شمالي، كما أعلن عن تعزيز تحويل 

منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ في منطقة القدس، وجرى نشر اآلالف من 
 رجال الشرطة في القدس وفي مدن ُأخرى في إسرائيل يمكن أن تندلع فيها مواجهات.

س أمس تقييمات للوضع قبل انطالق "مسيرة وأجرى وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانت
األعالم" في القدس مع رئيس هيئة األركان العامة والقائد العام للشرطة ونائب رئيس جهاز 
األمن العام ]"الشاباك"[ ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية ]"أمان"[ ومنسق شؤون الحكومة 

السياسي في وزارة الدفاع. وتم  - اإلسرائيلية في المناطق ]المحتلة[ ورئيس القسم األمني
خالل هذه التقييمات عرض صورة الوضع االستخباراتية بشأن الحدث والتجهيزات عمومًا 

 .في كل القطاعات، وال سيما الحراسة األمنية للمسيرة
 

 ]بينت يعقد لقاءات عمل مع رؤساء األجهزة االستخباراتية ويقرر
 األول/أكتوبر[تمديد والية رئيس "الشاباك" حتى تشرين 

 
 61/1/0206"يديعوت أحرونوت"، 

 
واصل رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينت عقد لقاءات عمل مع رؤساء األجهزة 
االستخباراتية. وعقد في ديوان رئاسة الحكومة في القدس مساء أمس )الثالثاء( أول لقاء 

 بشأن نشاطات الجهاز.عمل مع رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع واستمع منه إلى عرض 

وكان بينت عقد في وقت سابق أمس أول لقاء عمل له مع رئيس جهاز األمن العام 
]"الشاباك"[ نداف أرغمان. وقدم أرغمان لبينت إيجازًا استخباراتيًا لألوضاع الراهنة في 

 الساحات المتعددة التي يتولى جهاز "الشاباك" المسؤولية عنها. 
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ن رئاسة الحكومة أنه بناًء على طلب رئيس الحكومة سيتم تمديد وذكر بيان صادر عن ديوا
  والية أرغمان حتى تشرين األول/أكتوبر المقبل.

وأعلن بينت مساء أمس عن سلسلة تعيينات في ديوانه كان أبرزها تعيين الصحافية شيمريت 
ياسية مئير مستشارة للشؤون السياسية. وتعمل مئير منذ أعوام عديدة محللة للشؤون الس

 واألمنية والشرق األوسطية في عدد من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
 

 ]تعيين توماس نايدز في منصب 
 سفير الواليات المتحدة في إسرائيل[

 
 61/1/0206"يسرائيل هيوم"، 

 
أعلن الرئيس األميركي جو بايدن مساء أمس )الثالثاء( تعيين توماس نايدز في منصب 

 في إسرائيل.  سفير الواليات المتحدة

عامًا(، الذي شغل  63وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في واشنطن إن نايدز )
منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس األميركي السابق باراك أوباما، كان المرشح 
الرئيسي واألوفر حظًا لمنصب السفير في إسرائيل، وهو يشغل في الوقت الحالي منصب 

   إدارة "مورغان ستانلي" مؤسسة االستثمارات والتمويل األميركية. نائب رئيس مجلس

 وتوقعت هذه المصادر نفسها أن يصل نايدز إلى إسرائيل في نهاية الصيف القريب. 

ُيذكر أنه تم ترشيح نايدز من طرف هيالري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي لرئاسة 
قم الموظفين في البيت األبيض، ولكن لمنصب رئيس طا 2376الواليات المتحدة في سنة 

 كلينتون خسرت االنتخابات أمام مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.
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 ]رئاسة الكنيست اإلسرائيلي تعلن تجميد مقترحات مشاريع
 يومًا[ 02القوانين الخاصة ألعضاء الكنيست مدة 

 
 61/1/0206"معاريف"، 

 
)الثالثاء( تجميد مقترحات مشاريع القوانين الخاصة أعلنت رئاسة الكنيست اإلسرائيلي أمس 

يومًا، بحيث لن يسمح ألعضاء الكنيست، سواء من االئتالف  33ألعضاء الكنيست مدة 
 .الحكومي أو من المعارضة بتقديم مقترحات قوانين خاصة

وقالت مصادر مسؤولة في رئاسة الكنيست إن هذا القرار جاء بهدف منع تقديم مشاريع 
خاصة مدة شهر والتقليل من الصراعات بين األحزاب داخل الكنيست وخفض حدة  قوانين

 .التوتر المحتمل داخل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينت

وقالت إذاعة "كان" ]تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة[ إن التقديرات السائدة في الكنيست 
كي ليفي من حزب "يوجد مستقبل" يهدف من وراء تشير إلى أن رئيس الكنيست الجديد مي

هذا اإلجراء إلى السماح ببداية جديدة لالئتالف الحكومي الجديد وتقليل الخالفات 
 .والصراعات

وأضافت اإلذاعة أن هذه المبادرة أتت من طرف رئيسة كتل االئتالف عضو الكنيست 
فسكي ]"يوجد مستقبل"[. كما عيديت سيلمان ]"يمينا"[ ونائبها عضو الكنيست بوعز توبورو 

تقرر تقليص عدد أعضاء لجان الكنيست الرئيسية من أجل تجاوز النقص في أعضاء 
 .من أعضاء الكنيست 67الكنيست من االئتالف الحكومي الذي بالكاد يعتمد على 

وأشارت اإلذاعة إلى أن أعضاء الكنيست من االئتالف الحكومي الجديد يواجهون صعوبات 
بمهماتهم في اللجان البرلمانية، وخصوصًا أن العديد منهم يشغلون مناصب وزراء في القيام 

ونواب وزراء، ولذا فإن تقليص عدد األعضاء في اللجان سيخفف الضغط عن االئتالف 
 .الحكومي أمام المعارضة في مناقشات اللجان

اءات ُتلحق وتعقيبًا على ذلك، قال عضو الكنيست أوفير كاتس من الليكود إن هذه اإلجر 
أضرارًا كبيرة بعمل الكنيست وتكشف عن الوجه غير الديمقراطي للحكومة اإلسرائيلية 

 الجديدة.
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 عضو كنيست من حركة ميرتس وتشاك أرليخ -يائير غوالن 

 نائب رئيس مجلس األمن القومي شغل  سابقًا منصب
 61/1/0206"معاريف"، 

 
 فرصة حكومة التغيير الجديدة يمكن أن تكون حكومة

 الفوارق في التوجهات من على الرغم
 

  حكومة التغيير الجديدة يمكن ويجب أن تكون حكومة فرصة. على الرغم من
يمكننا في حكومة وحدة وطنية الدفع قدمًا وبسرعة   ، إال أنهالفوارق في التوجهات

 بموضوعات ال يمكن أن  تقوم بها حكومة مصغرة.
  :أواًل، عودة النزاهة والحقيقة إلى الحياة العامة، زيادة على المستوى الحكومي والقيم

ومنع استخدام  النفوذ السياسي  ،الشفافية في كل ما يتعلق بتخصيص الميزانيات
 عادة الطاعة واالنصياع إلى منظومة القضاء وسلطة القانون،إ في التعيينات. ثانيًا، 

ة إسرائيل وليس توراة والعودة إلى مبدأ أن مصدر السلطة العليا هو قوانين دول
إسرائيل. والتأكد من أن محاكمة نتنياهو ستستمر في التقدم من دون عرقلة حتى 
نهايتها. ثالثًا، تقييد والية رئيس الحكومة بواليتين، ورؤساء السلطات المحلية بثالث 

قامة لجنة تحقيق حكومية للبحث في كارثة هارميرون وكارثة غفعات ا  واليات، و 
 رابات في المدن المختلطة.زئيف، واالضط

 طالق النار مع "حماس" من إت وقف بياألمني: أواًل، تث - على الصعيد السياسي
غزة  عمارإ عادة إ نسانية فورية، لكن اشتراط إخالل الموافقة على تقديم مساعدة 

عادة إ بتشكيل آلية دولية لمراقبة طريقة توزيع هذه المساعدة ومنع "حماس" من 
قابل، بناء السلطة الفلسطينية كشريك فلسطيني عبر تحويل حها. في المتسلّ 

 المساعدة اإلنسانية من خاللها وتقديم مساعدة دولية خاصة بالضفة الغربية.
  ،الواليات المتحدة. في استطالع أجرته "فوكس نيوز" بنقاذ العالقات المتدهورة إثانيًا

فقط من مواطني الواليات المتحدة عن تأييدهم بيع طائرات حربية   %57أعرب 
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. على رئيس الحكومة المنتخب أن يجتمع بسرعة %44إلسرائيل، مقابل معارضة 
والتنسيق مع  ،خوض أي مواجهات وأن يوضح أنه ال ينوي  ،الرئيس بايدنب

 المتحدة بقدر الممكن. الواليات
  ثالثًا، تركيز االهتمام الدولي على التهديد اإليراني من خالل تحويل االنتباه عن

إسرائيل. ولهذه الغاية يجب تقليص المعارضة العلنية لجهود بايدن الرامية إلى 
العودة إلى االتفاق النووي الذي يشكل أفضل خيار مطروح أمامنا على الرغم من 

 سيئاته. 
 سنوات بلورة ميزانية  3مرة منذ ول االقتصادي: أواًل، أل - الصعيد االجتماعي على

مدة عامين تساهم في النمو وترفع مستوى العمالة، وتقليص الدفعات لعامة 
المخصصة لقطاعات غير منتجة، زيادة المنافسة في السوق وتقليص نفوذ 

حساسه باألمن من إدة عاا  القطاع العربي و بالكارتيالت. ثانيًا، تحسين العالقات 
واعتماد خطة  لتعزيز  ،خالل محاربة الجريمة وتوسيع االستثمار في البنى التحتية

 الحكم المحلي وتنظيم البناء.
 لمواصالت من خالل صالحات والتوظيف الكثيف في البنى التحتية لإثالثًا، القيام ب

المجاني من عمر الكهربائية والعمل من البيت؛ تطبيق التعليم  تشجيع المركبات
في  لزامية التعليم األساسي، وتطبيق الدروس اإليجابية للكوروناإ؛ سنوات لثالثا

قطاع التعليم؛ زيادة الميزانيات لألطباء وطالب الطب في الجهاز الصحي؛ الدفع 
قدمًا بالقانون السيبراني وتوصيات اللجنة الخاصة بالذكاء االصطناعي من أجل 

 الجبهة التكنولوجية العالمية. ضمان مكان إلسرائيل في
  ًنقاذ الديمقراطية اإلسرائيلية. ا  يجب قبل كل شيء رأب الصدع بين الشعب و  ،أخيرا

عمل عندما تتحول الكراهية المتبادلة إلى عامل توحيد مركزي. الال تستطيع الدولة 
الحكومة  االعتدال والمصالحة هما حجر الزاوية  في الديمقراطية. على ما يبدو

في الكثير من الموضوعات. مع ذلك  طلعاتنا، والشلل بديهيتي ديدة لن تلبّ الج
على  هناك فرصة تاريخية لوقف مسار التدهور الذي نتعرض له واستعادة سيطرتنا

 مصيرنا الوطني. هذا هو جوهر الصهيونية.
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 ميخائيل ميلتشاين، باحث في معهد هرتسليا للسياسة واالستراتيجيا
 61/1/0206اإللكتروني للمعهد، الموقع 

 
 العربي األول في االئتالف الحاكمالحزب 

 في إسرائيل: تحليل عميق لـراعام
 

  من الصعب عدم المبالغة في أهمية انضمام حزب القائمة العربية الموحدة راعام
سواء  ،إلى االئتالف الحاكم الجديد في إسرائيل. ما جرى هو منعطف تاريخي

إلى العالقات بين اليهود  بالنسبة إلى الجمهور العربي في إسرائيل أو بالنسبة
، أي القديم في السياسة العربية التابو ،موالعرب في الدولة. لقد كسرت راعام المحرّ 

اختيار "موقف المتفرج" على االندماج في الحيز الحكومي "الصهيوني"، األمر 
وعن عملية توزيع الموارد  ،اتخاذ القرارات الذي أقصى العرب حتى اليوم عن

الوطنية. قرار عباس يمكن أن يشكل حاجزًا يفصل بين السياسة العربية القديمة 
 ر، وبين سياسة جديدة مرنة وعملية.التي القت صعوبة في التغيّ 

  لكن من الصعب فهم راعام من طرف الجمهور اليهودي الذي بدأ يدرك في العامين
قات في السياسة العربية بعد أن تعامل معها حتى اآلن ككيان واحد. األخيرين الفرو 

تمثل راعام مناطق  األطراف االجتماعية والجغرافية لجمهور عربي يعرفه الجمهور 
 سائر األحزاب العربية والجماعات التي تمثلها.ب مقارنةً  اليهودي بصورة أقل

 حقيقة أن الحزب  من الصعب فك شيفرة حزب راعام في ضوء ،عالوة على ذلك
 -الذي اندمج بصورة عميقة في اللعبة السياسية في إسرائيل هو بالتحديد كيان ديني

وهو من الناحية االجتماعية  أقرب  ،فرع من حركة اإلخوان المسلمين وهو ،محافظ
إلى األحزاب الحريدية والدينية في إسرائيل مما هو قريب من اليسار الذي كان 

 النسبة إلى الجمهور العربي."المعسكر الطبيعي" ب
 ل راعام بصورة واضحة تفضيله معالجة مشكالت مثّ  ،بالنسبة إلى الجمهور العربي

 ةيديولوجيأوعلى رأسها الجريمة والعنف، على االهتمام بموضوعات ة، مدنية صعب
بما فيها الموضوع الفلسطيني. لهذه الغاية وضع عباس شعار"ال يمين وال  ،وسياسية

حًا أن راعام ليست في جيب معسكر اليسار، وأن الحزب يتحرك في يسار"، موض
ضوء مصالح الجمهور العربي فقط، لذلك هو مستعد للتعاون مع أي طرف في 
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 السياسة اإلسرائيلية.
  بـراعام: على عكس ما يجري في لها هناك نقطة مهمة يجب أن نفهمها ال عالقة

ل حركة واسعة مقصود حزب يمثّ السياسة اليهودية وحتى العربية المعروفة، ال
. راعام هو الممثل للجناح الجنوبي للحركة اإلسالمية في إسرائيل، التي هاويخدم
 ،وأجهزة بلدية ،ومساجد ،له بنية تحتية غنية مؤلفة من جمعيات خيرية اً كيان ُتعتبر

. ويقوم راعام بخدمة ئيةونسا يةوطالب يةومنظمات شباب ،ومؤسسات تعليمية ودعائية
جات الحركة ويخضع لقراراتها. صحيح أن عباس زعيم جريء ورائد، لكنه ليس حا

لكن  ،مكانه التأثير من خالل الحزبإمصدر الصالحيات العليا في راعام. في 
ات من مصادر السلطة هالمطلوب منه طوال الوقت الحصول على موافقة وتوجي

 التي تعتمد على الشريعة.
  في األحزاب  ما هي عليهأكثر تعقيدًا بكثير معملية اتخاذ القرارات في راعام

السياسية. منصور عباس هو النائب الثاني لرئيس الحركة اإلسالمية الشيخ حماد 
لى جانبه يعمل النائب األول )الشيخ صفوت فريج( المسؤول عن  أبو دعابس، وا 

يذية إدارة الحركة، ورئيس المكتب السياسي )إبراهيم حجازي( الذي يمثل الهيئة التنف
 المركزية للحركة.

   هو مجلس الشورى،  - راعم ابما فيه –سياسة الحركة اإلسالمية كلها  ن يقررم
مسلمين. هذه الهيئة هي ن أساسي في الحركات التي تتماهى مع اإلخوان المكوّ 

مسائل أساسية سياسية واجتماعية وتقدم األساس الشرعي للخطوات  التي تحسم
 في النقب والوسط والشمال - رية تعمل قيادات مناطقيةالمتخذة. تحت القيادة القط

هذه المؤسسات يجري  ءولكل واحدة منها مجلس شورى محلي. قيادات وزعما -
 مرة. 23حتى اليوم  ُعقدانتخابهم في مؤتمر عام يتألف من مئات الناشطين 

  مجلس الشورى هو المسؤول عن تسوية التناقضات التي تعترض طريق الحركة
ه ثابت: مرونة عندما توجّ  أعوام. وفي حالة الجناح الجنوبي يبرز منذ اإلسالمية

د في الموضوعات االجتماعية خرى تشدّ ومن جهة أُ  ،سياسياً  ضيكون مصدر التناق
الدخول في اللعبة  7996 سنة والثقافية. مجلس الشورى هو الذي قرر في

 ، وهو أيضاً هو الذي قرر االنضمام إلى االئتالف 2327 سنة وفي ،السياسية
بالمقدسات اإلسالمية هما  الذي أوضح أن التشريع في موضوع المثليين أو المّس 

 "خط أحمر".
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 الميزات من بعدد خصوصاً  وراعام عموماً  اإلسالمية ةيمتاز الجناح الجنوبي للحرك 
 :الواضحة

)مثاًل  هم من مواليد السبعينياتيأغلب ،اببيوجد في رئاسته ممثلون لجيل الش -7
بينما مهمة  ،ي أو إبراهيم حجازي(مالكنيست منصور عباس وسعيد الخرو أعضاء 

لون في األساس في مجلس الشورى وهم ممث   ،الجيل المؤسس محدودة أكثر
مثل أبو دعابس أو إبراهيم  ،)أغلبيتهم من مواليد الخمسينيات أو بداية الستينيات

 صرصور الرئيس السابق للجناح الجنوبي(.
الحركة اإلسالمية  تتألف اإلسالمية في الشرق األوسط وخارجه مثل معظم الحركات -2

ومن أصحاب المهن الحرة  ،من زعامات غير دينية ،في أغلبيتها ،في إسرائيل
ي يحمل شهادة في الفيزياء، مب أسنان، حجازي طبيب نفسي، الخرو )عباس طبي

في مسار  رّ وليد طه أستاذ ويحمل شهادة في العلوم السياسية(. جزء أساسي منهم م
ومن هناك انتقل إلى  ،واالندماج في مجال البلديات ،مشابه من التعليم في بلدته

برز في األساس وسط الجيل تالسياسة. أهمية المستوى التعليمي والمهات الدينية 
 القديم في الحركة.

بين جميع المراكز الجغرافية للحركة اإلسالمية،  لجمعظهر في هذه القيادات اي -3
الذي منح نصف أصوات ناخبي راعم في  ،ها المجتمع البدوي في النقبوعلى رأس

االنتخابات األخيرة ويتمثل من خالل رئيس الجناح الجنوبي الشيخ أبو دعابس 
خصوصًا في كفرقاسم "عاصمة و  ،وعضو الكنيست الخروبي؛ وفي المثلث الجنوبي

البلد؛ وفي منطقة  ومهد والدة الحركة اإلسالمية"؛ وفي البلدات المختلطة في وسط
 عباس )من قرية المغر( وحجازي )من تمرة(. ،الشمال التي يأتي منها

  إلى جانب الجناح الجنوبي يعمل توأمه الجناح الشمالي الذي لديه بنية تنظيمية
مشابهة ومنظومة مدنية موازية تضم حزبًا ال يشارك في المجال السياسي الرسمي 

للجناح الشمالي  ،(. وبعكس الجناح الجنوبيصالحسمه الوفاء واإلافي إسرائيل )
خصوصًا في معاقل القوة لإلخوان المسلمين في ، و جهات خارجيةبعالقة متينة 

وعلى رأسها قطر وتركيا وسلطة "حماس"، بينما عالقات الجناح الجنوبي  ،المنطقة
 على عالقة حجام عناصر إسالمية في المنطقة من أن تكون إمحدودة نسبيًا بسبب 

ة الرسمية فيها وتحول يكيان يعترف بدولة إسرائيل، وانضم إلى المنظومة السياسب
 ئتالف الحاكم.إلى عضو في اال
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 اختبارًا تاريخيًا. السياسة العربية  يعتبر الجمهور العربي انضمام راعام إلى االئتالف
دون عطيت الفرصة لسبيل جديد من االندماج والتأثير من أُ "القديمة" فشلت واآلن 

من دون أن تكون هذه الهوية مصدرًا دائمًا  وأيضاً  ،التخلي عن الهوية المستقلة
يجاد إفي  ،ولو جزئياً  ،في نظر الجمهور اليهودي. إذا نجح عباس ،لعدم االنتماء

سها الجريمة والعنف أوعلى ر  - رد على المشكالت األساسية للجمهور العربي
وسيتمكن  ،قوة مهيمنة في المجتمع العربيفقد يتحول إلى  - والضائقة االقتصادية

غ العالقات بين اليهود والعرب في الدولة. لكن إذا فشل و عادة صإمن الدفع قدمًا ب
قصاء الجمهور العربي عن الدولة إفي مسعاه فإن هذا األمر يمكن أن يؤدي إلى 

وعن المجتمع اليهودي وزيادة فرص نشوب مواجهات مشابهة لتلك التي حدثت في 
 وربما بصورة أعنف.  ،ار/مايو هذه السنةأي
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 حديثاً در ص
 

 المكتبة الخالدية في القدس، 6202م –0226م
 

  وليد الخالدي ف:تألي
ؤرخ ومرجع في القضية الفلسطينية. ولد في القدس، وتخرج من جامعتي لندن وأكسفورد. عمل أستاذًا في م

جامعة أكسفورد، والجامعة األميركية في بيروت، وجامعة هارفرد، وزمياًل باحثًا في مركز دراسات الشرق 
ألميركية لآلداب . وهو عضو في األكاديمية ا٢٨٨١-٢٨٩١األوسط في جامعة هارفرد خالل الفترة 

. 2376والعلوم، وعضو مؤسس في مؤسسة الدراسات الفلسطينية وأمين سرها منذ تأسيسها وحتى سنة 
كي ال " :وآخر ما صدر له بالعربية .كتب الخالدي كثيرًا في العربية واإلنكليزية في الشؤون العربية والدولية

الصهيونية في مئة عام: من " ؛)اأسماء شهدائهو  ٢٨٩٩ننسى: قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة 
خمسون عامًا على تقسيم "؛ "(٢٨٨١–٢٩٨١الهيمنة على المشرق العربي )البكاء على األطالل إلى 

 .وكتب أخرى  "القدس: من العهدة العمرية إلى كامب ديفيد الثانية" ؛"(٢٨٨١ –٢٨٩١فلسطين )
 

 

 

 

 

 

 

قع المكتبة الخالدية في قلب البلدة القديمة لمدينة القدس، على مسافة ت
مئة متر من الحرم الشريف في الناحية الجنوبية من طريق باب 
السلسلة، وتطل على البراق وعلى حي المغاربة السابق. موضوع هذه 

وليد الخالدي ونشرها في طبعتها  الدراسة، التي اعدها البروفيسور
األولى في مناسبة مئوية المكتبة الخالدية، هو نشوء المكتبة منذ 

م، أي قبل 7723هـ/7733تجميع أول نواة لمخطوطاتها سنة 
م بنحو مئتي عام، ثم ظروف تأسيسها كمكتبة 7933افتتاحها سنة 

 ، وما7941عمومية، وكيف تطورت ما بين افتتاحها وسنة النكبة 
 7967حل بها منذئذ، وبعد احتالل إسرائيل للقدس الشرقية سنة 

، وكيف تمكنت جمعية أصدقاء المكتبة الخالدية 2333وحتى عام 
 وافراد العائلة من الحفاظ عليها وتنميتها.

يأتي هذا الكتاب ضمن "سلسلة منشورات المكتبة الخالدية"، التي 
تدين الخالدية، و  تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمكتبة

بوجودها إلى منحة كريمة من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
وتشرف عليها علميًا « التعاون »واالجتماعي، أشرفت عليها مؤسسة 

لجنة األبحاث في مؤّسسة الدراسات الفلسطينية واللجنة األكاديمية 
ات المسجلة في الوالي« أصدقاء المكتبة الخالدية»التابعة لمؤّسسة 

 المتحدة بتعاون وتشاور وثيق مع متوّلي المكتبة في القدس.
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