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 التحقيق مع خلية تابعة لـ"حماس" في القدس الشرقية 

 خططت الغتيال إيتمار بن غفير
 

 42/5/4244"يديعوت أحرونوت"، 
 

أظهر تحقيق قامت به أجهزة األمن الداخلي، بالتعاون مع شرطة إقليم القدس، مع 
خلية من ناشطي "حماس" من سكان القدس الشرقية، أنها كانت تخطط للقيام 
بهجمات على أهداف إسرائيلية، كما خططت الغتيال عضو الكنيست إيتمار بن 

 على القطار الخفيفغفير، وتصنيع عبوات ناسفة وخطف جنود والقيام بهجمات 
في القدس بواسطة مسيّرات. ووجهت النيابة العامة في إقليم القدس كتب اتهام 

 إلى أفراد الخلية المتورطين في هذه األعمال. 

كما أظهرت التحقيقات أن الخلية عملت بتوجيهات من رشيد رشق، ناشط رفيع 
جرى التخطيط مع المستوى في "حماس"، ومن سكان القدس الشرقية. في الموازاة، 

منصور الصفدي، ناشط في "حماس" من أبو طور، للقيام بهجمات انتحارية في 
القدس. وكشف التحقيق أن أفراد الخلية خططوا لالختباء في الخليل أو جنين بعد 
تنفيذ هجماتهم. وعند إلقاء القبض على أفراد الخلية، عُثر على المسيّرة التي كانت 

القطار، وعلى كاميرا لتصوير المخطوفين، وأموال ستُستخدم في الهجوم على 
 وعتاد تابع لحركة "حماس". 

من جهة أُخرى، أعلنت النيابة العامة أنها تقدمت إلى المحكمة اإلقليمية في القدس 
بكتاب اتهام ضد منصور الصفدي ومحمد ساليمة وحمزة أبو ناب، وهم من سكان 

بسبب تخطيطهم القيام بأعمال  عاماً، 28و 19القدس، وتترواح أعمارهم بين 
 إرهابية ضد يهود، وضد القوى األمنية، وضد عضو الكنيست إيتمار بن غفير.
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وبحسب كتاب االتهام، شكّل الصفدي وآخرون خليتين عسكريتين بقيادتهم لتنفيذ 
الهجمات، وكانت مهمة الخلية األولى خطف جنود من أجل التوصل إلى صفقة 

األمنية، وضد مواطنين، واغتيال بن  ىبهجمات ضد القوتباُدل لألسرى، والقيام 
، ودرّب 11غفير. ومن أجل هذا الغرض، حصل الصفدي على بندقيتين من طراز أم 

أفراد الخلية على استخدامهما. كما خطط، هو وساليمة، من أجل وضع عبوة ناسفة 
ي أبو د ففي المسيّرة وتفجيرها فوق القطار الخفيف في القدس، أو فوق منازل يهو

 طور.

 
 الرئيس السابق لمجلس األمن القومي: "اغتيال خدياري في طهران 

 سيجعل اإليرانيين يشعرون بعدم األمان"

 
 42/5/4244"يديعوت أحرونوت"، 

 
قال الرئيس السابق لمجلس األمن القومي يعقوب عميدرو، في حديث له مع 

الثوري في قلب طهران الصحيفة، إن اغتيال مسؤول رفيع المستوى في الحرس 
 يخلق فجوة من الصعب ردمها، وإن اإليرانيين سيحاولون الرد أينما يستطيعون.

وعندما سُئل عن أهمية وداللة هذا االغتيال، قال: "مثل هذا االغتيال هو مهم بحد 
ذاته. أهمية هذه االغتياالت تكمن في صعوبة إيجاد بديل من الشخص الذي جرى 

ع بمعرفة وخبرة وعالقات. اغتيال مثل هذا الشخص يجعل اغتياله، والذي يتمت
الطرف اآلخر أقل قدرة مما كان عليه قبل االغتيال. وعندما ُسئل عميدرو: هل من 
الممكن أن ترد إيران خارج إسرائيل؟ أجاب: "اإليرانيون سيحاولون أينما 

حمل لعالم تتيستطيعون. ولقد دفعوا في الماضي ثمناً باهظاً، ألنه ما من دولة في ا
إرهاباً تقوم به دولة. لذلك، سيحاول اإليرانيون تنفيذ هجوم ال يمكن ربطه مباشرةً 
بإيران، أو تنفيذ هجمات في داخل إسرائيل، وهم سيخاطرون كثيراً ألنه من الصعب 

بهجوم هنا". وسُئل: هل سيكون االنتقام من خالل الهجوم على  القيامعليهم 
من خالل إطالق صواريخ أو مسيّرات؟ فأجاب: "صحيح، مواطنين إسرائيليين، أو 

من المحتمل أن يكون هذا هو التوجه. إذا شعر اإليرانيون بأن ليس لديهم طريقة 
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للرد، فهم قادرون على إطالق صواريخ من أي مكان، والقول إن السبب ما فعلته 
تلقون إسرائيل في طهران. هم بحاجة إلى إظهار أنهم يردون على الهجمات وال ي

 للغاية وصعبة ألنها جرت الحادثة معقدةالضربات فقط. بالنسبة إلى اإليرانيين، 
 ،في الداخل. هناك أشخاص بدأوا يشعرون بعدم األمان بسبب نشاطهم ضد إسرائيل

 وهذا يُعتبر تغيّراً في شعور جزء من الناس في طهران".

 
 النائبة العامة العسكرية: الجيش اإلسرائيلي

 ظروف مقتل مراسلة قناة الجزيرة ملزَم بفحص

 
 42/5/4244"معاريف"، 

 
ي في كلمة ألقتها ف يروشالمي -قالت النائبة العامة العسكرية اللواء يفعات تومار

مؤتمر نقابة المحامين في إيالت، إن الجيش اإلسرائيلي يبذل جهده من أجل 
التحقيق في ظروف الحادثة وفهم كيف أصيبت الصحافية شيرين أبو عاقلة. 
وأشارت إلى أنه مع عدم القدرة على فحص الرصاصة التي تحتفظ بها السلطة 

ل الصحافية. وقالت النائبة العامة: الفلسطينية، سيبقى هناك شك في ظروف مقت
"موت الصحافية أمر مؤسف، والجيش يبذل كل جهده ليفهم كيف أصيبت أبو 
عاقلة. وفي الظروف الحالية، أفضل طريقة لتوضيح كيف قُتلت الصحافية، هو 
فحص الرصاصة التي ُأصيبت بها فحصًا باليستيًا مهنياً. الرصاصة تحتفظ بها 

تي لم توافق على إجراء فحص باليستي لها كما هو مفروض، السلطة الفلسطينية ال
حتى عندما اقترحنا عليها إجراء الفحص بحضور مندوبين عنها". وأضافت 

الجيش يواصل بذل كل الجهود من فإن يروشالمي أنه على الرغم من التحديات، 
 أجل توضيح ما حدث بصورة معمقة.

قت خالله مئات الق نار، أُطلوأضافت أن أبو عاقلة أُصيبت خالل تباُدل إط
من الجيش اإلسرائيلي من عدة نقاط. في مثل هذه الظروف، الرصاصات على قوة 

ليس هناك شبهة في حدوث جريمة جنائية، وبالتالي، اتُّخذ القرار النهائي بشأن 
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 االستنادفتح تحقيق من أجل توضيح وقائع الحادثة من خالل تحقيق مهني، وب
 بالحادثة. لقةإلى المعلومات المتع

 
تقرير: الواليات المتحدة تتوسط بين إسرائيل والسعودية بشأن جزيرتيْ تيران 

 وصنافير في البحر األحمر، والقدس تريد خطوات تطبيعية

 
 42/5/4244"معاريف"، 

 

أن اإلدارة األميركية تقوم بوساطة سرية بين إسرائيل  رت مصادر أميركيةذك
 والسعودية ومصر من أجل التوصل إلى تسوية تنتهي فيها عملية تسليم جزيرتيْ 

 اتى السعودية، ويمكن أن تتضمن خطوإل تيران وصنافير في البحر األحمر
 إسرائيل. معتطبيعية سعودية 

إذا تكللت المفاوضات بالنجاح، فيمكن أن تفتح الطريق أمام خطوات تطبيعية 
إسرائيل. ومثل هذا التطور سيشكل انعطافة مهمة  معمهمة من جانب السعودية 

 لبيد وإلدارة بايدن في الشرق األوسط. - وإنجازاً سياسياً كبيراً لحكومة بينت

لنقل جزيرتْي  2811في سنة يجب التذكير بأن مصر وقّعت اتفاقاً مع السعودية 
تيران وصنافير في البحر األحمر إلى السيادة السعودية. الجزيرتان موجودتان في 
موقع استراتيجي، ألنهما تشرفان على مضائق تيران الذي يشكل الممر البحري 

 إلى مرفأ العقبة في األردن، وإلى مرفأ إيالت في إسرائيل.

ارضة واسعة وسط الرأي العام المصري. االتفاق بين مصر والسعودية واجه مع
، 2817االتفاق في حزيران/يونيو  على الرغم من ذلك، فإن البرلمان المصري أقرّ

 .2810كما وافقت عليه المحكمة العليا في مصر في آذار/مارس 

ومن أجل إنجاز االتفاق، كانت السعودية ومصر بحاجة إلى الحصول على موقف 
و إسرائيل. التنازل المصري عن الجزيرتين للسعودية العب أساسي في المنطقة، ه

يؤثر في اتفاق السالم بين مصر وإسرائيل، الذي نص على عدم وجود قوات 
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عسكرية فيهما، وأن تحل محلها قوة من المراقبين الدوليين بقيادة الواليات 
 المتحدة.

من تض، أعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على الصفقة، على أن ت2817في سنة 
اتفاقاً بين السعودية ومصر يقضي باستمرار عمل قوة المراقبين الدوليين كما نص 
عليه اتفاق السالم بين مصر وإسرائيل. لكن على الرغم من مرور السنوات، فإن هذه 
المسألة لم تُحَل بصورة كاملة. وبقي بعض الفجوات التي تتعلق بعمل المراقبين 

 ها.بديين القيام والتزامات أُخرى يجب على السعو

ية فان إلى السعودوليبعد زيارة مستشار األمن القومي في البيت األبيض جيك س
جراء محادثات مع السعودية ومصر وإسرائيل إ، بدأت إدارة بايدن ب2828في سنة 

بحسب مصادر أميركية، تعتقد إدارة بايدن أن تسوية  ؛من أجل حل الموضوع
ة إلعادة ح الفرصيى بناء الثقة بين الطرفين وتتمسألة الجزيرتين يمكن أن تؤدي إل

 الحرارة إلى العالقات بين السعودية وإسرائيل.

كما هو معلوم، أيدت السعودية اتفاقات أبراهام التي حققتها إدارة ترامب وأدت 
إلى اتفاقات سالم وتطبيع بين إسرائيل وبين اإلمارات والبحرين والمغرب. لكن 

لسعودية أنها لن تنضم إلى اتفاقات أبراهام ما دام لم في الوقت عينه، أوضحت ا
 الفلسطينية.-يطرأ تقدُّم مهم على عملية السالم اإلسرائيلية 

بحسب مصادر أميركية، مَن يقود االتصاالت مع السعودية ومصر وإسرائيل هو 
روبرت مالي الذي يتولى ملف الشرق األوسط في البيت األبيض. ومن بين 

زية في هذه االتصاالت، مستقبل عمل المراقبين الدوليين الذين الموضوعات المرك
يحتفظون بقوات في الجزيرتين، وكانوا مسؤولين عن المالحة في المنطقة وضمان 

 حرية المالحة في مضائق تيران.

وبحسب المصادر، وافق السعوديون على عدم وجود قوات عسكرية في الجزيرتين 
سفن، لكنهم طالبوا بإنهاء وجود قوات المراقبين والتعهد بحرية المالحة لجميع ال

 الدولية في الجزيرتين.
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تفكير ت على الفقإسرائيل تولي مستقبل عمل المراقبين الدوليين أهمية خاصة، ووا
في وقف عمل قوات المراقبين في الجزيرتين، لكنها طالبت بحل بديل يضمن أن 

 تبقى الترتيبات األمنية قوية، ال بل أن تتحسن.

لقاء  ن إسرائيل تريد الحصول على مقابلشارت المصادر األميركية إلى أأو
موافقتها على نقل الجزيرتين إلى السيادة السعودية، على شكل خطوات تطبيعية 

إسرائيل. على سبيل المثال، طالبت إسرائيل بأن تسمح السعودية  معسعودية 
دي خالل تحليقها في لشركات طيران إسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعو

 ساعات الطيران. من أجل تقصيرأجواء الشرق األوسط، 

تقول المصادر األميركية إن إدارة بايدن لم تتوصل بعد إلى تفاهمات مع الدول 
الثالث المهمة، وأن المحادثات ال تزال مستمرة. ويتطلع البيت األبيض إلى التوصل 

شرق األوسط، حيث ينوي زيارة إلى هذه التفاهمات قبيل زيارة بايدن إلى ال
السعودية. وتقول المصادر إن الرئيس بايدن يمكن أن يحضر في السعودية في قمة 
يشارك فيها، باإلضافة إلى الملك سلمان، قادة اإلمارات والبحرين وعُمان 

 والكويت وقطر ومصر واألردن والعراق.

يركي وبين ولي العهد أول لقاء بين الرئيس األم ستشهدإذا حدثت الزيارة، فإنها 
السعودي محمد بن سلمان، الذي تعتبره الواليات المتحدة مسؤوالً عن مقتل 

 الصحافي جمال الخاشقجي في القنصلية السعودية في إستانبول. 
 

  

      
 

 افتتاحية
 42/5/4244"هآرتس"، 

 
 4قريباً عملية "حارس أسوار" 
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  وما من شخص 2أسوار" تسير دولة إسرائيل بأعين مفتوحة نحو "حارس ،
ناضج ومسؤول يمنع وقوع المأساة؛ ال على المستوى السياسي، وال على 

 المستوى العمالني.
  وزير األمن الداخلي عومر بار ليف وافق األسبوع الماضي على مسيرة

وأن تمرّ هذه السنة  - من المنتظر أن تجري في القدس يوم األحد - األعالم
المي.  ليس فقط ستمّر مسيرة التفوق اليهودي ببوابة نابلس والحي اإلس

القبيحة في الحي اإلسالمي، بل إن الشرطة في هذه األثناء ستفرض قيودًا 
على السكان المسلمين الذين يعيشون في المدينة القديمة. ولكي تتمكن 
حفنة من العنصريين والقوميين المتشددين من تأجيج الشرق األوسط من 

منع الشرطة المسلمين من المرور هناك. هذه خالل بوابة نابلس، ست
 المجموعة المهووسة بإشعال الحرائق يسمونها السيادية.

  كان يتعين على المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي وقائد منطقة القدس
دورون يديد أن يوضحا للوزير المسؤول وللحكومة أن المقصود استفزاز 

ن من أكثر األماكن قابلية خطِر للفلسطينيين في فترة حساسة، وفي مكا
لالنفجار في العالم. لكن المستوى السياسي شريك في هذه الحماقة 
القومية. شبتاي دافع عن قرار السماح بالمسيرة في مؤتمر نقابة المحامين 
الذي عُقد في إيالت أمس، وقال إن المسيرة ستعزز الحكم. "هذا ما دفعنا 

 سيرة األعالم، وفق تقليد متّبعإلى توصية المستوى السياسي بالسماح بم
منذ أعوام طويلة"، وأضاف: "الشرطة اإلسرائيلية ستسمح للجميع بحرية 

 ممارسة الشعائر الدينية واالحتجاج والتعبير".
  وكما هو متوقَّع، الشركاء الطبيعيون في رقصة التانغو هذه سارعوا إلى

اس" إسماعيل االستجابة للدعوة من القدس: رئيس المكتب السياسي لـ"حم
هنية حذّر من تداعيات المسيرة، ودعا "أبناء الشعب الفلسطيني إلى أن 
يكونوا على أهبة االستعداد لمنع االعتداء على المسجد األقصى"، وشدد على 

 أن "قوى المقاومة الفلسطينية" لن تسمح بحدوث المسيرة.
 مثل من المحرج التفكير في أنه يوجد في وزارة األمن الداخلي شخص ي

الجناح اليساري في حكومة التغيير. يبدو أن محاولة وزراء اليسار في 
الحكومة إثبات صوابيتهم والتملق لجمهور لن ينتخبهم قط، يدفعهم إلى 
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خسارة ما تبقى من كرامتهم. حتى أن رئيس الحكومة السابق بنيامين 
 ببوابةنتنياهو قرر السنة الماضية، ولو متأخراً، عدم مرور مسيرة األعالم 

نابلس. هذا ما ينقص القدس اآلن، في وقت يحاول الفلسطينيون استرداد 
أنفاسهم بعد األحداث المأساوية التي جرت خالل تشييع الصحافية شيرين 

 أبو عاقلة.
  إذا كان بار ليف ال يرى الكارثة التي ربما يقود إسرائيل إليها، نأمل من

ب منه التخلي عن قراره رئيس الحكومة نفتالي بينت بأن يستيقظ ويطل
 السيئ، ووقف هذا الجنون من أجل مصلحة المواطنين اإلسرائيليين.

  
 محلل سياسي -إيهود ياعري 

"N12 ،"44/5/4244 
 

 أستراليا صديقة إسرائيل تغيّر توجهها
 

  أمس، خسرت إسرائيل حكومة صديقة. من اآلن، ستصبح عالقتنا بأستراليا
حزب العمل الذي يعود إلى السلطة بعد غياب باردة ومضبوطة وأكثر نقداً. 

أعوام أمضاها على مقاعد المعارضة، يضم أطرافاً معادية إلسرائيل  9
وعالقة زعامته بإسرائيل ليست مثل تلك التي كانت عليه مع زعيم الحزب 

 الليبرالي الخصم.
  ،باالستناد إلى خبرة أعوام طويلة وقرب مع القيادة السياسية األسترالية

ل إليّ أنه من الممكن القول إن الحكومة المقبلة في كنبيرا لن تمنح يخي
إسرائيل تأييداً قاطعاً في مؤسسات األمم المتحدة كما فعلت حكومة سكوت 
موريسون. ومن المحتمل أن تنسحب أستراليا، أو تعدّل اعترافها بالقدس 

ب عاصمًة إلسرائيل، ومن المتوقع أن يواصل الجناح اليساري في الحز
، 2819ضغوطه لتنفيذ قرارات المؤتمر العمالي الذي عُقد في سنة 

 لالعتراف بقيام دولة فلسطينية.
  رئيس الحكومة الجديدة أنتوني ألبانيز صدرت عنه في الماضي، أكثر من

مرة، تصريحات انتقادية جداً حيال إسرائيل، منها أنه يتفهم مظاهر 
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ل المبالَغ فيها للجيش اإلرهاب ودوافعه، كما اشتكى من ردود الفع
اإلسرائيلي، وذات مرة، عبّر عن استغرابه للخدمة اإلجبارية المعتمدة في 
الجيش اإلسرائيلي. لكنه مع ذلك، هو من أشد المعارضين لمقاطعة إسرائيل. 
في األعوام األخيرة، امتنع ألبانيز من التعبير عن مواقفه من إسرائيل، 

 د.واختار أن يقف موقف الصديق البار
  مَن سيتولى منصب نائب رئيس الحكومة هو ريتشارد مارلس، الذي من

المتوقع أن يكون أكثر صداقة مع إسرائيل، وكذلك وزيرة الخارجية بني 
 وانغ، البعيدة جداً عن المسائل التي تتعلق بنا.

  مع ذلك، وبحسب البرلمان الجديد، يوجد ثالثة أشخاص ينتهجون نهجًا
ء انتخبوا بمساعدة الملياردير سيمون هولمز أكورت، معادياً إلسرائيل. هؤال

والمعروف بعالقته المعادية إلسرائيل والنشاطات المعادية لها التي تقوم 
بها والدته. أيضاً بالنسبة إلى حزب "الخضر"، الذي دخل هذه المرة 

 البرلمان، فهو ليس من األحزاب المؤيدة إلسرائيل.
 ئر االنتخابية الثرية، خسر عدد من كبار منذ خسارة الليبراليين في الدوا

أصدقاء إسرائيل في االنتخابات. وزير المال جوش فريدنبرغ، الذي كان 
من المنتظر أن يكون أول رئيس حكومة أسترالية، يهودي هُزم في ملبورن. 
سفير أستراليا السابق في إسرائيل ديف شارما ُمنيَ بهزيمة في سيدني. هو 

 نقاشات تتعلق بقضايا شرق أوسطية.وأمثاله سنفتقدهم في 
  لماذا هوية الحكومة التي ستتألف في أستراليا مهمة بالنسبة إلينا: السبب

هو أن الواليات المتحدة دائماً حساسة، بغض النظر عن طبيعة اإلدارة فيها، 
أستراليا وكندا وبريطانيا، إلى  –إزاء وقوف الدول اإلنغلوسكسونية الكبيرة 

ائل المتعلقة بإسرائيل. اآلن، ستكون الحكومة األسترالية جانبها في المس
الجديدة أقل حماسةً للتعاون مع الواليات المتحدة في مواجهة الصين، 
بينما ينتهج عدد غير قليل من زعماء الحزب العمالي خطًأ "رخواً" حيال 
بيجين، وحتى أنهم ينشطون في لوبيات لمصلحتها. المثال األبرز لذلك 

رجية السابق بوب كار الذي يقود خطاً معادياً إلسرائيل في حزب وزير الخا
 العمال، وفي الوقت عينه يختلف مع موقف الرئيس بايدن من الصين. 

  من المهم أن نرى، هل سيكون ألبانيز وطاقمه مستعدين لمساعدة إسرائيل
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قبل كل شيء مع أندونيسيا، بعد أن أبدى جميع  -في بناء عالقات مع آسيا 
ء الحكومات الليبرالية اهتماماً كبيراً ورغبة في الدفع قدمًا بهذا رؤسا

 الموضوع؟ 
 باحثان ،يورام شفيتسر ودافيد سيمان طوف

 األمن القومي معهد دراساتفي 
 44/5/4244، 1021العدد  ،مباط عال

 
 في معركة إسرائيل و"حماس"

 والتوصيات دالالتعلى الوعي: ال
 

تحديد تدور بين "حماس" وإسرائيل حرب على الوعي. وبكلمات أُخرى: على 
التي يحارب كال الطرفين لتحقيق إنجازات من خاللها في الساحة  "السردية"
رة في بناء صو اً كبير اً ية، وحتى الدولية. "حماس" تستثمر جهدإلقليماوالمحلية، 

الحركة القوية التي حاصرت إسرائيل في خمس جبهات: إطالق قذائف وعمليات 
ها كحارسة األقصى في القدس؛ تفعيل نفس"إرهابية" من قطاع غزة؛ تطرح 

من وفي أوساط مواطني إسرائيل  ،جهات "إرهابية" في مدن الضفة الغربية
تستغل "حماس"  ،الحقيقةالعرب، باإلضافة إلى إطالق قذائف من لبنان. وفي 

المواجهات والعمليات أكثر مما تدفع باتجاهها. ومن هنا، فإن إفشال أو وقف 
على إسرائيل  ،مهم ضد إسرائيل هو تحد   "حماس"الحرب على الوعي التي تقودها 

، ويفحص "حماس"ية التي بنتها سردمعالجته. سيحلل هذا المقال أساسات ال
من شأنها  ،لها، وينتهي إلى خالصات وخطواتمدى مساهمة إسرائيل في تطوي

 إسرائيل.  ةصلحمتغيير المعركة على الوعي ل

 ةكثيف صورةتكون الحرب على الوعي فعالة عندما يتم التعامل معها ب 
خطوات و ،، من خالل الدمج ما بين تصريحات علنية صارخةةومستمر

سوياً جماعات  تدفع، لوحة المفاتيح من وراء هادئة من وراء الكواليس أو
في  ،ومنذ وقت طويل"، حماس"لتحرك. هكذا تنجح ا أفراد على مينمهاجأو 

تمرير رسائل للشعب الفلسطيني تتالءم مع استراتيجيتها. وفي المجتمع 
ها قوة إليأيضاً، وينسب  "حماس"مضامين  صدقن يهناك مَ ،اإلسرائيلي
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ت ثدفالعمليات والمواجهات التي حة. ير بكثير من قوتها الحقيقبكبيرة أك
 ثمن كبير فيدفع ، أدت إلى "حماس"خالل الشهرين األخيرين، بتشجيع من 

ما وهو على تغطية إعالمية واسعة وكثيفة،  تأرواح اإلسرائيليين، وحاز
 أدى إلى شعور بالهلع في المجتمع. 

 األسوار" في رسالحرب على الوعي التي تديرها "حماس" منذ عملية "حا 
هدف ، كان الهدف منها خدمة عدة أهداف استراتيجية. ال2821مايو أيار/
، نقل مركز القتال من قطاع غزة حالياً، حيث تستطيع إسرائيل تدفيع األول

مباشر، إلى القدس الشرقية عالية من خالل عمل عسكري  اًالحركة أثمان
ة، في غزه عليل الحركة العلني أقل بكثير مما هو وعمق إسرائيل، حيث تدخُّ 

ويتم التعامل معها على أنها جهة تساعد اآلخرين في اشتباكهم مع 
القادرة على الدفع بعمليات "عنف" بأنها ذاتها  تإسرائيل، إلى جانب تثبي

ت عينه المحافظة على صورتها بأنها وقوفي ال عدضد إسرائيل عن بُ
من ، حريضعلى تشجيع الت "حماس". وهكذا، تعمل المؤجج ألحداث العنف

 دون أن تدفع ثمن هذا التصعيد في قطاع غزة.
 ّلدفاع عنعملية "حارس األسوار" على أنها حرب ل "حماس"رت حركة أط 

غلبية أالسيادة اإلسالمية في المسجد األقصى، على الرغم من أن 
في المحور ما بين غزة والمدن اإلسرائيلية.  تمع إسرائيل دار اتاالشتباك

ركة على الحملة كان "سيف القدس"، بسبب ما سم الذي أطلقته الحاال
 وليس ،سم من دالالت دينية. ومن جانبها، إسرائيل ساعدتيتضمنه هذا اال

، حين أطلقت على الحملة اسم "حارس األسوار". وفي ختام تهاحلصمل
، واسعة مستهدفةإلى جماعات  سرديتهاتمرير  ت الحركةالحملة، استطاع

كحارس  اصورته عزيزت توبذلك، استطاع. ةالمنتصر االتي تفيد بأنهو
العملياتية في  األماكن المقدسة في القدس، إلى جانب إخفاء إخفاقاتهل

 الخلفية. 
  وبعدها موجة العمليات في إسرائيل  ،"حارس األسوار" عمليةوبعد عام على

على  "حماس" تقودها التي الحملة حدة تزداد لماضيين،خالل الشهرين ا
 الوعي. وهذه بعض المضامين الرئيسية: 
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ضمنها المواجهات من و ،"حماس" تقف خلف موجة العمليات في إسرائيل -
ق إطالوكذلك خرى في الضفة الغربية، وفي مناطق أُ  ،في المسجد األقصى
 دثتبريل. أما بخصوص العملية التي حنيسان/أ 25قذيفة من لبنان في 

ن أنها لم تك من رغمعلى المسؤوليتها عنها، ئيل، فقد أعلنت الحركة يفي أر
للعمليات، ومن  وتهليالً اً تشجيع "حماس"مسؤولة عنها فعالً. ونشرت 

". شهات مقربة من "داعن لها وجِوذها منافسضمنها العمليات التي نفّ
ء اجرّ ،العميق في الحركة حباطفي ضوء اإلل المسؤولية هذا جاء أيضاً تحمُّ

 االعمليات على يد إسرائيل خالل شهر رمضان، جزء منهعشرات تعطيل 
 كان بتوجيه وتخطيط من الحركة. 

التصعيد حول المسجد األقصى وتعزيز الصراع اإلقليمي والدولي حول  -
 السيادة في الحرم، بهدف زيادة الضغوط السياسية على إسرائيل. 

 ائيل. سرفي قيادة الصراع الفلسطيني المباشر ضد إرسيخ مكانة الحركة ت -

السياسية الداخلية اإلسرائيلية من خالل تفعيل ضغط مباشر في التدخل  -
 بهدف انسحابها من الحكومة.  ،على القائمة الموحدة

القوية القادرة على تفعيل عدة جبهات ضد إسرائيل، تظهر  "حماس"صورة  -
أكد أن فسماعيل هنية مثالً، عاد إأيضاً في خطابات قيادات الحركة. 

بقيادة  ،أن المقاومةبلمسجد األقصى هما قلب الصراع. وتفاخر القدس وا
ن تقرر اليوم ميزان القوى في المنطقة. من جانبه، قائد هي مَ ،"حماس"

في غزة يحيى السنوار، هدد بأن استمرار اقتحام قوات الشرطة " حماس"
اإلسرائيلية للمسجد األقصى سيشعل حرباً دينية إقليمية، كما سخر من 

ل حمأن يكل فلسطيني  من طلببأنها أوهن من بيت العنكبوت. و إسرائيل
 سكينه، أو ساطوره، ويخرج لقتل يهودي. أو بندقيته، 

 ت خالل الشهرين األخيرين، وكان دثالتي ح بعد التحقيق في العمليات الست
قتيالً إسرائيلياً، أشارت مصادر أمنية إلى أنه لم يكن هناك أي  19 اثمنه

حماس". هذه الخالصة مالئمة "ذي العمليات وعالقة مباشرة ما بين منفّ
خاصة في بصورة إدارة الحرب على الوعي، و - الستراتيجية "حماس"

دون عالقة من  لكن التحريض والتشجيع، الذي أساسه، المجال الرقمي
لمقاومة ل؛ تثبيت مكانة الحركة كقائدة هجماتبين الينها وب مباشرة



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
14 

الهلع الذي أصاب المواطنين بشعور الوالمسؤولة عن  ،المسلحة ضد إسرائيل
ة سالسلطة الفلسطينية، منافِ تصويرهذا إلى جانب  في أعقاب العمليات.

 فاسدة ومتعاونة مع إسرائيل.و"حماس" األساسية، كمهادنة، 

 اإلسرائيلية: بين الموجود والمنشودالسياسة 
 شعور باألمنإسرائيل تقع في البئر الذي تحفره "حماس". الهلع وانهيار ال 

الشخصي هما مشاعر مفهومة في أعقاب العمليات "اإلرهابية" القاتلة. لكن 
مأسس ووسائل التواصل هذه األجواء تتعزز من خالل اإلعالم المُ

مشاهد عرض  ،خرىمرة تلو األُال ،عيدت والتياالجتماعي في إسرائيل، 
 ،القتلال تتم مراقبتها للدم و مباشرة من ساحات العمليات، مشاهد صعبة

 مرة باسم المصلحة السياسية، ومرة باسم الشعبوية.  - والفوضى
  من المهم الدفع  ،مع سياسة "حماس" في ساحة الوعي يةفعالبوللتعامل

 قدماً بالخطوات التالية: 
  على تحليالت  ،نوالمهم أن يحافظ اإلعالميون، خبراء ومحللأوالً، من

مهنية تستند إلى حقائق. هذا إلى جانب العمل المهني واالنتباه إلى 
 ،"حماس"إلى المعركة على الوعي ضد إسرائيل، في الوقت الذي ينسبون 

المسؤولية عن العمليات والمواجهات في إسرائيل. إعادة نشر  ،بشكل قاطعو
ن يقوم يضاعف قوة مَ ،دون رقابة وفهم عميقمن عدو مضامين ال

أيضاً على اإلعالم اإلسرائيلي لتعميم مضامينه  عتمدرهاب"، الذي ياإل"ـب
 . اوتعظيمه

 في المدن اإلسرائيلية  دثتثانياً، تشير العمليات والمواجهات التي ح
فلسطينية  جماعات فيعد هجومي للتأثير حاجة إلى بُإلى الوالقدس 
خرى، إلى جانب العمل على الصعيد الدفاعي وإحباط خطوات ت أُوجماعا

"حماس" التصعيدية في أوساط الفلسطينيين والساحة الدولية واإلقليمية. 
مقابل المعركة التي تقودها "حماس" على الوعي، هناك حاجة إلى معركة 
إسرائيلية شاملة، هجومية ودفاعية، تدمج بين الجهود المختلفة وتحبط 

بصورة ، واًلعدو بشكل مستمر وواسع. هذه النشاطات مطلوبة يوميجهود ا
حين تجندت  ،خالل الشهر الماضي دثكما ح - خاصة في أوقات التصعيد
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وهيئة  ،وزارة الخارجيةوالشاباك، وكافة أذرع أجهزة األمن )الجيش، 
القومية(، كجزء من الجهود والتأثير القومي لتطوير وتوسيع البعد  عالماإل

 الدفاعي. 
 امنبدعم وتض ن عادةًوثالثًا، في الساحة الدولية، حيث يتمتع الفلسطيني، 

الطرف األضعف في الصراع مع إسرائيل، هناك حاجة إلى تقوية  كونهم
وقات مل أيضاً في األإلى العالرقمي. هناك حاجة  مجالالعمل في ال

على الوعي وتمرير  إسرائيل معارك مصداقيةالثقة و ترسيخالعادية، ل
من و ،والعالم لدرين في البالمؤثّ مساهمةمن خالل  ،المضامين اإلسرائيلية

  .  الخارجفي الجمهور الواسع، في البلد و خالل مساهمة
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 مالحظة:

 بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.تحتجب النشرة عن الصدور غداً 
 

 صدر حديثاً 
 

 مجلة الدراسات الفلسطينية
 2122، ربيع 031العدد 
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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... ................................ طوعيةالطريق العربي إلى العبودية ال

 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

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

أيهم  ........................................... المواجهة عبر الجغرافيا الرقمية
 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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