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 هداف مختلفةأمستعد بوسائل و الجيش اإلسرائيلي]غانتس:  
 في الضفة وغزة[ لضمان استمرار الهدوء واالستقرار

 
 02/4/0200"معاريف"، 

 
طالق إبني غانتس من مغبة مواصلة التحريض واإلسرائيلي ر وزير الدفاع حذّ

سيلحق بالفصائل  شديداً ضرراً وأكد أنالقذائف الصاروخية من قطاع غزة، 
ادية اقتصبتسهيالت  وكذلك بسكان القطاع الذين يتمتعون حالياً ،الفلسطينية

 هم. لتقدمها إسرائيل 

خالل جولة تفقدية قام  أضاف غانتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالمو
ضفة ]ال بها في قيادة وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود في يهودا والسامرة

 هداف مختلفةأمستعد بوسائل و ة[ أمس )الثالثاء(، أن الجيش اإلسرائيليالغربي
  في الضفة وغزة. لضمان استمرار الهدوء واالستقرار

 جبلفي  القائمنحافظ على الوضع  إنناقال غانتس: "قلت لقادة دول المنطقة و
ولن نسمح للمتطرفين أو المحرضين بإيذاء األماكن  [الحرم القدسيالهيكل ]

 ".دسةالمق

 ،غزة بعد إطالق صاروخ إلى أن الجيش قام أمس بشن هجوم ضد غانتس شاروأ
 التحريض استمرار حال في أنه المسؤولية عنه، مؤكداً "ماس"حل قادة حمّو

وكذلك سكان غزة الذين  ،المتطرفة بشدة الفصائلستتضرر  الصواريخ، وإطالق
 استمرار الهدوء، سيتم توسيعوفي حال  ،اقتصادية تسهيالتيستفيدون حالياً من 

 هذه التسهيالت.

ول أمن غزة في جنوب إسرائيل  صاروخ أُطلقسقوط  أعلنالجيش اإلسرائيلي  وكان
  .في اعتراضه "القبة الحديديةمنظومة "نجحت ثنين(، وأمس )اال

ن مَ يالجهاد اإلسالمي هحركة إنها تعتقد أن  في القطاعوقالت مصادر فلسطينية 
 الصاروخ.ق قف وراء إطالت
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  ومناطق السلطة الفلسطينية سيزور إسرائيلوفد أميركي ]
 األوضاعمحاولة لمنع تصعيد  في ومصر األردنو

 [لمسجد األقصىعلى خلفية االقتحامات المتكررة ل
 

 02/4/0200"يديعوت أحرونوت"، 
 

 رفيع المستوى هذا األسبوع بزيارة إلى إسرائيل،وفد أميركي  من المقرّر أن يقوم
في محاولة ، األردن ومصروكذلك إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وإلى كل من 

على خلفية االقتحامات المتكررة  األوضاع في المناطق ]المحتلة[،لمنع تصعيد 
 .لمسجد األقصىالتي يقوم بها المستوطنون ل

 أن يكون المبعوثمن المتوقع  رفيع المستوى إنه وقال مصدر سياسي إسرائيلي
باإلضافة إلى مساعدة  ،ي للشؤون الفلسطينية واإلسرائيلية هادي عمرواألميرك

 .الوفدهذا رأس  ىعل ،وزير الخارجية لشؤون الشرق األوسط يعيل لمبيرت

وأشار المصدر نفسه إلى أن زيارة هذا الوفد تأتي بناءً على قرار من وزير الخارجية 
ة الكبيرة من التوترات الخشية األميركياألميركي أنتوني بلينكن، على خلفية 

 .دها إلى مواجهة عنيفة أوسعوالتصعيد في المنطقة وخطر تصاعُ

إغالق الحرم القدسي الشريف أمام المستوطنين  ووفقاً للمصدر ذاته، من المقرّر
 إذ ،من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان، في خطوة ال جديد فيها بدءاً

  العمل به خالل أعوام سابقة. وتم إن هذا القرار يُتّخذ سنوياً 

 العاهل المغربي الملكأفاد بيان للديوان الملكي المغربي أن من ناحية أُخرى، 
عبد الله الثاني الملك  األردني العاهل محمد السادس أجرى مكالمة هاتفية مع

 .بشأن المستجدات األخيرة في الحرم القدسي الشريف

د مشاعر الحقفي ن اعتبرا أن من شأن هذا التصعيد أن يزيد يوأكد البيان أن العاهل
رق الش منطقةفي وأن يقضي على فرص إحياء عملية السالم  ،والكراهية والتطرف

 األوسط.
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 نمالمغرب جمال الشوبكي بموقف المملكة المغربية في وأشاد السفير الفلسطيني 
ر عن المملكة يعبّ  الحرم القدسي الشريف، وقال إن موقففي حداث األخيرة األ

رفضها أي إجراءات من شأنها فرض وقائع جديدة في القدس ترمي إلى تغيير 
 ي.طابع المدينة وموروثها الحضاري والدين

 عقدت اجتماعاً أمس قررت في ختامهالفصائل الفلسطينية  وأُعلن في قطاع غزة أن
مال حتال اًتحسب، رفع حالة االستنفار العام في صفوفها وعلى كافة المستويات

 طرفجديدة من  اعتداءاتأو ارتكاب  ،المسجد األقصى ىأي عدوان جديد علشنّ 
 .والمستوطنين الجيش اإلسرائيلي

 أن وأكدت ،مسيرة األعالمإلى القيام بوحذّرت الفصائل من دعوات المستوطنين 
كانت أحد الدوافع لمعركة  وأعادت إلى األذهان أن هذه المسيرة ،يدها على الزناد

 ةاإلسرائيلي الحكومةأن ، كما أشارت إلى 2221أيار/مايو في  "سيف القدس"
 .تستغل التطبيع العربي لحسم الصراع في القدس

مساء  ،الجناح العسكري لحركة "حماس" ،امعرضت كتائب عز الدين القسّ و هذا
نت شالتي  سالح الجو اإلسرائيليطائرات  تُظهر أن مقاتليها استهدفوا اًصور أمس

  .الماضيةقبل غزة الليلة  غارات على قطاع

أن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الحربي وكانت هذه الكتائب أعلنت فجر أمس 
 . جو -اإلسرائيلي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض 

 
 حركةفشلت ضد  ]بينت لنتنياهو:

 [نحن نصلح الوضع" وحماس"
 

 02/4/0200"معاريف"، 
 

ة مع انتقادات الذع (الثالثاء) أمسنفتالي بينت اإلسرائيلية تبادل رئيس الحكومة 
 يالح ة كل منهمابنيامين نتنياهو بشأن سياسورئيس الليكود زعيم المعارضة 
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اتجاه إسرائيل  في صاروخاً غزةفي قطاع  ناشطونبعد أن أطلق وذلك قطاع غزة، 
 طويلة. ألول مرة منذ أشهر

 ،وسيد نتنياه": نشره في حسابه الخاص على موقع "تويتر" وقال بينت في بيان
تجاه سكان جنوب في اصاروخ  130222 "اإلرهابيون"في فترة مناوبتك أطلق 

دونم من أراضينا،  400222، وحرقوا "إرهابي"هجوم  1022ذوا إسرائيل، ونفّ
حقائب وما الذي فعلته؟ قمت بنقل . آخرين 1722وأصابوا  إسرائيلياً  238وقتلوا 

، في إشارة إلى مئات ماليين الدوالرات من ’"حماس’لئة بالدوالرات إلى متم
 .2218 سنةمنذ  "حماسحركة "الدفعات الشهرية التي أرسلتها قطر إلى 

غزة في  األخيرة في العملية العسكرية اإلسرائيليةكما انتقد بينت نتنياهو بسبب 
بعد أن أطلقت حركة  شنهاجرى التي و ]"حارس األسوار"[، 2221أيار/مايو 

اتجاه القدس وما رافقها من أعمال عنف بين في من الصواريخ  عدداً "حماس"
 .اليهود والعرب في المدن اإلسرائيلية المختلطة

تستهدف القدس،  ’حماس’صواريخ  هو: إرثكممخاطباً نتنياهو: "إن  وقال بينت
 ’حماس’لقد فشلت ضد إسرائيل تحترق. و. وغيرهما وهجمات غوغاء في عكا واللد

 ".نحن نصلح الوضعو

على مواقع التواصل االجتماعي  بيان نشره نتنياهوعلى  رداً وجاء بيان بينت هذا
 اًصاروخ "القبة الحديديةمنظومة "بعد وقت قصير من اعتراض  ثنين(أول أمس )اال

لينهي واحدة من أطول فترات  ،أشهر 4نحو هو األول منذ  ،غزةقطاع طلق من أُ
اإلسرائيلي وشن الجيش  عدة أعوام،غزة منذ  في منطقة الحدود مع قطاعالهدوء 

تابعة لحركة "حماس" في القطاع. وأكد نتنياهو مواقع  هجمات ضدفي وقت الحق 
تعيد السالم واألمن ألن من شأنها هي فقط أن حكومة يمين قوية  ضرورة إقامة

 .إسرائيل إلى سكان

في تغريدة نشرها في حزب الليكود بزعامة نتنياهو  أكد ،على بيان بينت رداًو
ملية علفي جنوب إسرائيل هو نتيجة  سادالذي حسابه على موقع "تويتر" أن الهدوء 

 .التي قادها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو " العسكريةحارس األسوار"
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 اً فترة نتنياهو كنت وزيرخالل  الليكود مخاطباً بينت: "يبدو أنك نسيت أنهوأضاف 
حزم ب وعليك أن تبدأفي الحكومة. لقد انتهى وقت حكومتك الضعيفة  للدفاع وعضواً

 ".أمتعتك

 
 ]بيان للخارجية الروسية: تنديد لبيد بغزو أوكرانيا محاولة لصرف
 النظر عن االحتالل اإلسرائيلي غير المشروع لألراضي الفلسطينية[

 

 91/4/0200"يديعوت أحرونوت"، 
 

لبيد  ئيراياإلسرائيلي وزير الخارجية أدلى بها حملت روسيا بشدة على تصريحات 
 .موسكو بارتكاب جرائم حرب متهماً ،بالغزو الروسي ألوكرانيا وندّد فيها

في نهاية األسبوع الخارجية الروسية وزارة وجاء في بيان استثنائي أصدرته 
نظار المجتمع الدولي أمحاولة لصرف  الّإما هي  تصريحات لبيد هذهن الفائت، إ

  الفلسطيني. - وهو النزاع اإلسرائيلي في التاريخ، حد النزاعات األطولأعن 

 راضين حكومة إسرائيل تواصل االحتالل غير المشروع لألأوأضاف البيان 
 ن هناك مليونينأإلى  مشيراً ،إلى سيادتها ضمها تدريجياًتقوم بالفلسطينية و

فلسطيني يعيشون في جيوب منفصلة ومنقطعة عن العالم. كما ونصف مليون 
 14 منذيعيش سكانه  مفتوحاً صبح بالفعل سجناً أن قطاع غزة أأشار البيان إلى 

ان بي كما أوضحتفرضه إسرائيل.  شديدفي ظروف حصار بحري وبري وجوي  عاماً
م على استمرار الكرا تمرّ مروردول الغرب والواليات المتحدة  أنالخارجية الروسية 

 .االحتالل اإلسرائيلي

 ةصلحمأيام من تصويت إسرائيل ل 12شديد اللهجة بعد الالرد الروسي  وجاء هذا
 الدولي التابع لمنظمة األمم المتحدة.نسان قصاء روسيا عن مجلس حقوق اإلإ

 اإلسرائيلية إنفي وزارة الخارجية رفيع المستوى قال مصدر تعقيباً على ذلك، و
إسرائيل ال ترى  ولذا فإن ،ت ضد إسرائيل في األمم المتحدةروسيا عادة ما تصوّ

 .المنظمة الدوليةهذه ضد روسيا في  في أن تصوّتي مانع أ
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 صحافي ومحلل في صحيفة "هآرتس" - تسفي برئيل
 02/4/0200، "هآرتس"

 
 الحرب على المسجد األقصى مسألة وقت

 
 نوحين يحاول ونفي اليمين اإلسرائيلي صادق التيار الديني المسياني، 

اقتحام الحرم الشريف لتثبيت السيادة اإلسرائيلية. فمن  ،خرىمرة تلو األُال
، الصالة ليست األساس، إنما السيادة، أنصار هذا التيار وجهة نظر

 ن إسرائيلإوالصالحيات. وهم صادقون حين يقولون  ،الملكيةوالسيطرة، و
، ريةال يستطيع اليهود الصالة هناك بحُ ما دامال تحكم في منطقة الحرم. 

سيطر على الحرم. فما معنى أن تكون إسرائيل دولة ت الإسرائيل  وما دامت
لنسبة با ،يهودية، في الوقت الذي تتقاسم مع المسلمين أكثر األماكن قدسية

 اً التنازل كليبل بفقط،  إلى مؤمنيها. وال يتوقف الموضوع عند التقسيم
مكتوب باسمها في الكتاب مما هو واالنسحاب مما يخصها منذ القدم، و

 المقدس. 
  وهذا ليس التناقض الوحيد الذي تقوم به الدولة الدينية. فالحرم موجود

 إدارة الرئيس في منطقة قامت إسرائيل بضمها، ولم يعترف بهذا الضم إالّ
لد ترامب. وحتى لو اعترف العالم كله بهذا السابق للواليات المتحدة دونا

اللتزامات اإلسرائيلية االضم، فإن الترتيبات في المسجد األقصى تتبع 
لتفاهمات التي تم االتفاق ا، و1994 سنةة في اتفاقية السالم قرّلألردن، المُ

عليها الحقاً، وكان الهدف منها احتواء المفاعل الديني الذي ينفجر بين 
 الحين واآلخر. 

 يان أن إدارة الحرم ستبقى بيد الوقف اموشيه د قرر 1967 سنة منذ
بنيامين  ا،حينه ،، صادق رئيس الحكومة2210 سنةاألردني. وفي 

يري" )على اسم وزير الخارجية ي "تفاهمات كمِّنتنياهو على ما سُ
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جون كيري(، وضمنها اعتراف إسرائيل بدور األردن  ،حينها ،كييراألم
الحفاظ على األماكن المقدسة. كما التزم الحفاظ على االتفاق في الخاص 
بأن "المسلمين يستطيعون الصالة في المسجد، ويستطيع غير  الذي يقرّ 

ا "صفقة القرن" الخاصة بترامب، مّدون صالة". أ، من المسلمين الزيارة فقط
تحافظ على التفاهمات القائمة فهي من جهة ض جوهري: فظهر فيها تناقُ 

أنه "مسموح لكافة المؤمنين  تقرّ من جهة أخرى ، لكنهانشرهاحتى 
كامل". أي العبة جمباز كانت البالصالة في الحرم بشكل يحترم ديانتهم ب

 ستكون فخورة بمثل هذه الحركة. 
 للحرم مناء جبل الهيكل" ]حركة دينية يهودية متعصبة[أمات "اقتحا 

 - الهيكل أيضاً  عادة بناءالصالة، إنما بإفي ، وحلمهم ال ينحصر القدسي
 يطرحون هم - حقيقههناك لت اإلسالمية هدم المساجد طلبمشروع سيت

السيادة على أنها الذريعة األساسية لهذا الجنون. فهم يرون ذاتهم  مسألة
الدولة السيطرة على الحرم، كما استطاعوا  مكن ان يفرض علىرأس حربة ي

الواحدة تلو  ،سابقاً إلزامها "ضم" الحرم اإلبراهيمي وإقامة بؤر استيطانية
صاغت شكل  دولة المستوطنين التي - حتى إنشاء الدولة الموازية ،خرىاألُ

لن تستطيع  ،دون الحرممن ة نظرهم، هدولة إسرائيل األصلية. من وج
إسرائيل أن تكون دولة يهودية، مبرر وجودها سيتبخر. ومن وجهة نظرهم 
أيضاً، حتى لو اندلعت حرب أديان، وحتى إن توقفت عالقات إسرائيل مع 

هذه الدول فرضت إذا  - صديقاتها من الدول العربية، القديمات والجديدات
 تستحق السيطرة الكلية على الحرم هذا الثمن.   - عقوبات على إسرائيل

  دائماً إنكار ادعاء المسلمين أن إسرائيل تعمل  حرصتحكومات إسرائيل
لليهود حصراً، وطرد  ،على تحويل المسجد األقصى إلى مكان للصالة

 أو تقسيمه.  ،المسلمين منه
 المسلمين.  وخصوصاًبهذه المحاوالت،  وليس مستغرباً أن أحداً لم يقتنع

السيطرة على بيوت العرب، وباألساس وفالبناء حول المسجد األقصى، 
الحاكم الفعلي في المناطق المحتلة،  هي االعتراف بأن دولة إسرائيل ليست

إنما القوى الدينية المسيانية اليهودية المتطرفة )الذين خططوا أيضًا 
 ،إسرائيلياً ،سمىمؤشرات عززت ما يُكل هذه ال - لتفجير المسجد(
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هو تشخيص واقعي. ففي  ،ومن وجهة نظر المسلمين ،"المخاوف اإلسالمية"
، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، مثل "يونستطيع "قياديالوقت الذي 

 أعضاء كنيست، ووزراء أيضاً، فإن الحرب على الحرم ليست إالّ  واكونيأن 
 مسألة وقت. 

 

 محلل عسكري -غانور إفرايم 
 02/4/0200"معاريف"، 

 
 رناالصاروخ الذي أُطلق من غزة يبشّ 

 بربيع جديد مع الكثير من المشكالت القديمة
 

  قمة النقب" التي عُقدت قبل شهر، أثارت خيبة األمل والغضب وسط"
الفلسطينيين، في األساس ألنها لم تأتِ على ذكرهم، وهذا ما شجعته إيران 

الجهاد اإلسالمي و"حماس" ومؤيديهم إلى تنفيذ الهجمات التي دفعت 
وبذلك نجحت مجدداً في وضع  -"اإلرهابية" األخيرة في قلب إسرائيل 

 القضية الفلسطينية في رأس جدول أعمال الشرق األوسط.
  من الطبيعي أن يكون الحرم القدسي والمسجد األقصى النقطة األسهل

أجيجها في هذا التوقيت الممتاز من واألكثر حساسية إلثارة المشاعر وت
أيام شهر رمضان. "حماس" التي تدرك أنها لم تنضج اآلن لمواجهة تفّوق 
الجيش اإلسرائيلي، انتهجت استراتيجيا مختلفة ومغايرة، هي التأجيج عن 
بُعد، وفعلت ذلك بمساعدة العديد من النشطاء في الضفة الغربية، وأيضًا 

ن خالل كبح أي محاولة  من  الجهاد اإلسالمي وم -في داخل دولة إسرائيل 
 إلطالق صواريخ من القطاع.

  الخطة التي أُعدّت سلفاً، أدخلت إلى العمل "شباب األقصى"، شبان التالل
التابعين لـ"حماس"، الذين تحركوا كما هو منتَظر منهم: من خالل إثارة 

والتسبب الشغب، ورشق اليهود القادمين إلى الحرم القدسي بالحجارة، 
بالضرر للمواصالت العامة حول "الحوض المقدس". المرحلة الثانية من 
نجاح "حماس" هي أنها أجبرت حرس الحدود على التحرك بكامل قوته في 
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الحرم وداخل المسجد األقصى، وقدمت إلى العالم، وفي األساس إلى مئات 
ناصر الماليين من المسلمين في الكرة األرضية، صوراً قاسية ُتظهر ع

الشرطة وهم يضربون شباناً فلسطينيين في المسجد، ويمنعونهم من 
ممارسة شعائرهم الدينية بحُرية في شهر رمضان المقدس، ويدنّسون 

 المكان األكثر قدسية بالنسبة إلى كل مسلم حيثما كان.
  كل ذلك بينما تُظهر منشورات "حماس" نية إسرائيليين تدنيس الحرم

دى إلى ردات فعل قاسية من العالم اإلسالمي: من القدسي، األمر الذي أ
األردن ومصر والسعودية والمغرب وتركيا وغيرها. دول وضعت هنا، قبل 
أيام معدودة، أساسًا لتحالُف استراتيجي، في األساس في مواجهة التهديد 
اإليراني. كل هذا حدث على الرغم من أنه كان واضحاً ومعروفاً، بالنسبة 

ين عبّروا عن استيائهم ضد إسرائيل وإدانتهم لها، أن الشباب إلى أغلبية الذ
هم العنصر األساسي وراء األحداث القاسية واالستفزاز الذي تقوم به 

 "حماس"، وأن كل ما يحدث في هذه األيام يخدم اإليرانيين.
  المرحلة الثالثة من نجاح "حماس" في جولة المواجهة هذه ناجمة عن

زعة الحكومة الحالية، ودفع القائمة العربية حقيقة أنها نجحت في زع
الموحدة )راعام(، التي تمثل الجمهور العربي في الحكومة اإلسرائيلية، إلى 

 إعالن تجميد مشاركتها في الحكومة، وفي االئتالف.
  إلى جانب ذلك، نجحت "حماس" مرة أُخرى في مفاقمة حدة النقاش الذي

دين للتقارب وتقديم تسهيالت بين المؤي –يقسم الجمهور اإلسرائيلي 
للفلسطينيين، وفي المقابل، إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل 

، وبين أنصار اليمين المتطرف الذين يؤيدون 1967ضمن حدود الـ 
استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين والعرب في إسرائيل، ويؤججون 

إيمانهم بأرض إسرائيل نار الكراهية من خالل مواقفهم المتصلبة و
 الكاملة، بما في ذلك إعادة بناء الهيكل على الحرم القدسي.

  ،هكذا، على الرغم من تجربتنا وتعلّمنا الدرس حتى في الجولة الحالية
فإننا في كل مرة نقع في الحفرة التي حفرتها لنا حركة "حماس" وحركة 

فان عن الحلم، وعن الجهاد اإلسالمي في الحرم القدسي، بينما هما ال تتوق
اإليمان بقدرتهما على إقامة دولة فلسطينية من البحر المتوسط إلى النهر.  



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
11 

وما دام لدينا سموتريتش وبن غفير ومؤيدوهم، الذين يحاولون فرض 
سنظل نغرق في الوحل المشبع  -جدول أعمال الدولة األمني والسياسي 

 بالكثير من الدماء، وسنظل ندفع أثماناً باهظة.
 مهما كانت التحالفات واالتفاقات التي نجريها ونقوم بها مع الدول و

العربية مهمة، فإنها ستتبدد بمرور الزمن، ولن تنجح في إنقاذنا من هذا 
الوضع اإلشكالي. من أجل ذلك، نحن بحاجة إلى زعامة شجاعة من 
الجانبين، تكون قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة، وفي هذه األوقات 

 يبدو هذا في األفق. من هنا، الصاروخ الذي أُطلق أمس من غزة، الصعبة، ال
 يبشّر بربيع جديد مع الكثير من المشكالت القديمة. 

 
 محلل سياسي -أمنون لورد 

 91/4/0200"يسرائيل هَيوم"، 
 

 ثمن ضبط النفس: إسرائيل
 تخسر المعركة السياسية

 
  قبل أقل من أسبوعين، قتل "مخرب" فلسطيني من جنين ثالثة إسرائيليين

في بار في تل أبيب. بعد إطالق النار عليه، ُوصف الحدث في عنوان عادي 
في صحيفة "الغارديان": "القوات اإلسرائيلية قتلت فلسطينيًا بعد حدوث 
 تباُدل إلطالق النار في تل أبيب أدى إلى مقتل شخصين". وهذا عكس

بعكس ما يراها اإلسرائيليون  يراهاالحقيقة. كذلك أحداث الحرم القدسي، 
المسلمون. المهاجم يصبح هو الذي يتعرض للهجوم. وعندما تحاول قوات 

 الشرطة فرض النظام في القدس، تصوَّر كأنها المهاجم.
  مهما حاولت الحكومات اإلسرائيلية ضبط نفسها، ومعالجة الهجمة

"اإلرهابية" الفلسطينية بوسائل دفاعية فقط، فهي في نهاية األمر دفعت 
الثمن على الساحة السياسية. رئيس الحكومة نفتالي بينت ووزير 
الخارجية يائير لبيد ليسا مؤهلين لمعركة سياسية تقوم على مواجهة.  ردة 

دول العربية الّسنية على األحداث لم تكن مفاجئة. األزمة التي نشأت فعل ال
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بعد األحداث، وخصوصاً إزاء اإلمارات، هي نوع من هزة أرضية متوسطة 
القوة. اإلمارات لن تشارك في احتفاالت ذكرى االستقالل. األمر األكثر إثارة 

سم "موجة للقلق هو أنه بواسطة هجمة "اإلرهاب" التي أطلق عليها بينت ا
إرهاب"، باإلضافة إلى أعمال الشغب في الحرم القدسي والهجوم على 
مصلين في المدينة القديمة، الفلسطينيون قادرون على تحريك عملية 

 سياسية.
  لقد وصل بينت ورفاقه إلى لحظة الحقيقة. فمن خالل ردوده على بعض

، ولم ل الدعائيتغريدات الليكود على تويتر، يبدو أن بينت ال يزال في المجا
يصل بعد إلى مستوى الزعامة كرجل دولة. الضغط العنيف من األراضي 
الفلسطينية الذي يترافق مع الضغط األميركي، وربما القليل من الضغط 

 الروسي، يحول هذه الحكومة المفككة إلى قناة سياسية.
  كل محاوالت المصالحة لم تنفع. الملك عبد الله  .كعادتهاألردن يتصرف

تلقى الدفعات السخية من إسرائيل، من وزير الدفاع بني غانتس ومن ي
رئيس الحكومة بينت ويضعها في جيبه، ثم يعود إلى هجماته التي ال 
تتوقف. في البداية، ضاعفت إسرائيل حصة األردن من المياه، لكن هذا لم 

 الضعيف تفوح منه رائحة الضعف. -يغيّر عالقة األردن بإسرائيل 
 جأة غير السارة هي رد الواليات المتحدة التي يقودها وزير لكن المفا

الخارجية أنتوني بلينكن. وبدالً من تقديم الدعم للحكومة اإلسرائيلية التي 
تحاول فرض القانون والنظام، فإذا به يهاجم "عنف المستوطنين" ودخول 

ح تالجيش اإلسرائيلي إلى أراضي "المنطقة أ". وكما يطالب أبو مازن، فإن ف
القنصلية األميركية في القدس سيُطرح مجدداً على جدول األعمال. 
األميركيون والفلسطينيون يتحدثون عن "أفق سياسي". روسيا المحاصرة 
على الساحة الدولية ستظهر قريباً أنها لم تنَس كيف تستخدم الورقة 
 الفلسطينية من أجل الحصول على الشرعية، وربما التسبب بانشقاق الغرب. 
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 صدر حديثاً 
 

 مجلة الدراسات الفلسطينية
 2122، ربيع 031العدد 

  
 

 

 افتتاحية

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

 إيالن بابِه   ....... .......................................... الطنطورة: الماضي والحاضر
 مقاالت

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

 فيصل درّاج... ................................ الطوعيةالطريق العربي إلى العبودية 

 معين الطاهر...... ................................... جذور التطبيع: تاريخه ومراميه

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

 السينما بصفتها هوية: الحالة الفلسطينية في العقدين 
 سليم البيك ............................................................................... األخيرين   

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

 المكان واإلنسان في السيرة الذاتية الروائية الفلسطينية: 
 وتد عايدة فحماوي ....... "أم الزينات" نموذجاً لكتابة التاريخ الشفوي   

 في الذاكرة

 غة الشرق رحيل النحاتة منى السعودي: التجريد بين ل
 فيصل سلطان ................................................................ وهندسة الروح   

أيهم  ........................................... رافيا الرقميةالمواجهة عبر الجغ
 السهلي

 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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