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 أهداف المركز الرئيسية:
 ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة. 1
 ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين. 2
 ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية. 3
 ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير  4
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 القدس تلجم التصعيد االسرائيلي في االقصى -معادلة غزة 

 إسرائيليا وامريكياتستنفر دبلوماسيتها تفاديا لحرب غير محسوبة  وواشنطن

  

وحدها المقاومة الفلســــطينية بفصــــاخلها المختلفةت وتضــــحيات تــــعلهات وارادتا الصــــل ةت واســــتعداد  
والحاضر وفي كل زمان وظرفت لتقديم الشهداء دفاعا عن االقصى الشريفت الداخم في الماضي 

ـــــــــــ ال   هلو ا طيلة فيا  تكلت الدرع الواقي لالقصى والمرابطين  ــــــــــــ لحمايتا من  تهر رمضان   ـ
ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ وفرضت على العدو تروطها بوقف التصعيد في  دنس االحتالل الصهيوني ومستوطنيا ـ

 قصى.... األ

يام متوالية من محاوالت االقتحام المتوالية لألقصـــــــــــــــى أوقعت عددا من الشـــــــــــــــهداء أعلى مدى 
ــــــــ تنفي ا لمخطاطهم القديمة الجديدةت للسيطرة على الحرم القدسي ـــــــــ تحت حجج وذراخع   والجرحى ـ

عالم(ت اثلت الفلســـــطينيون تمســـــ  بحقهم في أ مختلفة )ســـــم ها ما تـــــ ت قرابينت صـــــلواتت مســـــيرة 
للدفاع عنهات ولم يتراجعوات بالرغم من اســتخدام الرصــال وكل  اســت ســلوا و   ارضــهم ومقدســاتهمت

أساليب الترهيب والقوة وال طشت ف قي الشعب صامدات ومعا المقاومة التي كانت يدها على الزناد 
وعلى اتم الجهوزية للرد على ه   العدوان على االقصـــــــــــــــىت وهو ما ظهر من  الل رســـــــــــــــاخلها 

ق الصــــواريإت واد ال الدفاع الجو ( والتي نجحت في فرا معادلة الســــياســــية والعســــكرية )اطال
 ودفعت العدو الى اعادة حساباتا العسكرية للتعامل مع المقاومة مستقلال. الردع 
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 اضطرت اسرائيل الى التهدئة؟ لنستعرض األمر سوًيا   ولماذا 

عددة بحق المصــــلين قصــــى وارت ابا جراخم متمع مضــــي االحتالل االســــراخيلي في عدوانا على األ
أمنية إسراخيلية مخاوفها من تفج ر األوضاع في المدن والللدات الفلسطينية  منينت أبدت أوساطاآل

 دا ل الخط األ ضرت في أعقاب ه   االحداث. 

من أن حدثا مات يمكن أن يفج ر األوضـــــــاع دا ل التجمعات  وفي ه ا االطارت ح رت األوســـــــاط 
الدا لت وتحديدا في المدن المختلطةت تماما كما حدث عند اندالع  السكانية الخاصة بـــ فلسطينيي
 ه  ة القدس العام الماضي. .

 الل جلســــة تقدير أمنيت أن ســــلطات   وت عا ل ل ت كشــــف مســــاول كليرا في تــــرطة االحتالل  
عشــــــرات المواطنين من فلســــــطينيي الدا ل تــــــاركوا في إلقاء  االحتالل اعتقلت في األيام األ يرة 

مر مرا طليعيا بالنســــ ة لنات ل ن االحتاللت توقف عند ه ا األأجارة وقطع الطرق. قد يلدو ه ا الح
ن معظم المعتقلين يقطنون في واد  عارةت الناصــرةت أم الفحمت والفريديست أو  طويالت  صــوصــات 

 وه ا ما يهابا العدو مستقلال. 

ة حماس بلعب دور كلير في األمنية اإلســـــــــــــــراخيلية حرك ذل ت اتهمت األوســـــــــــــــاط  عالوة على 
ســـي ما علر ال  تحريض فلســـطينيي الدا لت من  الل حضـــورها على مواقع التواصـــل االجتماعيت

 أنشطة أعضاخها في قطاع غزة والخارج.

من هنات وتجن ا لتصــاعد االوضــاعت تجر  الماســســة األمنية اســتعدادات واســعة لمواجهة ت عات   
"األمر يحتاج فقط لعود  مني كان قد ح ر من ان ن مصــــــــدر أأو   صــــــــوصــــــــاالتوتر في القدست 
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ثقاب واحدت فالجيش االســـــــــراخيلي يخشـــــــــى من انزالق األحداث إلى غزة"ت متهما أطرافا إســـــــــراخيلية 
 بـ"التصرف بشكل غير مساول".

وليس بعيدا عن ذل ت ح ر جهاز المخابرات الدا لية اإلسراخيلية "الشاباك" رخيس الحكومة نفتالي  
 عات ممارسات وأنشطة عضو ال نيست إيتمار بن غفير.بينت من ت 

بلغ "الشـــــاباك" بينت أن "ما يقوم با بن غفير من اســـــتفزازت يمكن أن ياد  إلى عنف وتصـــــعيد أو 
وذهب الشـــــ اك الى اعت ار ان ســـــلوكا يخدم مصـــــال  حركة حماست  إلى درجة إتـــــعال المنطقةت 

م كانوا يتواجدون في المكتب ال   دتـنا في مسـيرة األعال  صـوصـا وأن عددا من ال ين تـاركوا 
 غفير زعيم الحركة ال هانية في "ميدان الجيش" في القدس المحتلة.

وفي السياق ذاتات رأى عاموس يادلينت القاخد السابق لشع ة االستخ ارات العسكرية اإلسراخيلية إن 
الفلســطينية ودا ل انفجار األوضــاع في المســجد األقصــى يمكن أن ياد  إلى انفجار في الســاحة 

 إسراخيل تت عا موجات من االنفجارات في المنطقة والعالم اإلسالمي.

وفي تحليلن لفت يادلين إلى أن أنشـــــــــــــــطة قوات تـــــــــــــــرطة االحتالل في األقصـــــــــــــــى وزيادة وتيرة 
االعتقاالت في الضــــــــــفة الهر ية ال تســــــــــهم عمليا في تهدخة األوضــــــــــاع "بل ته   رواية االعتداء 

 ألقصى".اإلسراخيلي على ا

  

 لى تهدئة االوضاع. إوكيف دفعت المقاومة اسرائيل 

الى إطالق  مع تصـعيد االحتالل ومسـتوطنيا عدوانهم على االقصـى والمرابطينت عمدت المقاومة
الصواريإ )بشكل مقنن ومدروس جدا( من قطاع غزة تجا  مستوطنات الهالف. وفي وقت حاول 
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قاخمة على مواجهة الصـــــواريإ باســـــتهداف مواقع المقاومةت فيا االحتالل تفعيل معادلتا الســـــابقة ال
وجدت األ يرة الفرصــة ســانحة لتعزيز معادلة الر دعت علر اســتهداف الطاخرات المبهيرة بالصــواريإ 

ات األرضية.  ة للطاخراتت إضافة إلى المضاد   المضاد 

ن المقاومة لم ت تِف باســــــــــــتهداف طاخرات العدو بصــــــــــــارو  من نوع أما فاقم قلق االحتالل ت هو 
اتــــــــــــات ال قيلة تجا  « ســــــــــــتريال» المحمول على ال تف ت بل وتــــــــــــرعت في إطالق نيران الرتــــــــــــ 

ت التي «الق  ة الحديدية»مســــتوطنات الهالفت حيف كشــــف إطالق النيران  لال  قديما  في منظومة 
اتـاتت بينما اضـطر  فيا جيش االحتالل صـارو ا  تجا  رتـقة من رصـ 14أطلقت قرابة  ال الرتـ 

ل  4للتهطية على الخللت علر إعالنا اعتراضــــا  صــــواريإت ليعود صــــ احا  ويقول إن "الق  ة" لم تبفع 
 تجا  الصواريإ الفلسطينية. 

المقاومةت أن  لديها قرارا  بتعزيز الدفاعات األرضـــــــــــــية تجا  الطاخرات   ظهر رد  أوعلى  ط موازت  
رة على غزةت واستهدافها بالقدر الممكنت وكسر المعادلة التي يحاول العدو فرضها باستهداف المبهي

 .مواقع المقاومة مقابل الصواريإ "المجهولة" التي تبطَلق من القطاع

 مصر وتحذير حماس من التصعيد ــ 

مصـــــــــــر و قوة على  ط الوســـــــــــاطةت في محاولة لتدارك التصـــــــــــعيد في  بالتزامن مع ذل ت د لت 
التي "طللت من "حماس"ت  لى اسراخيل( إقرب األراضي الفلسطينية. وكان بارزا موقف القاهرة )األ

عدم اســـــــــتهالل الظرف الراهنت واطالق أ  صـــــــــواريإ من قطاع غزة تجا  األراضـــــــــي المحتلة أو 
 .مستوطنات غالف غزة
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الحــاليــة في وترافق التحــ ير المصـــــــــــــــر  للحركــةت مع ملررات مفــادهــا بــ ن حكومــة نفتــالي بينــت  
أضــعف حاالتهات والتوصــل لتفاهمات معها والحصــول منها على تســهيالت مقابل عدم التصــعيدت 

 سيكون أنسبت وست ون متجاو ة معا. 

سيدفع تجا   يارين ال   "الضهط على حكومة بينت في الوقت الراهنت  نأوفقا للرؤية المصرية  
العنف )الحظ المصــــــــــــطل  المصــــــــــــر  هنا ثالف لهما؛ إما نحو إجراءات أك ر قســــــــــــوة ومزيد من 

لتجاوز أزمتها الســـــــــــياســـــــــــية الدا ليةت أو تاد  األوضـــــــــــاع الحالية إلى تف   الحكومة   "العنف"(
 ."ووصول حكومة يمينية أك ر تطرفا  للحكمت ووقتها ستزيد الوضع سوءا  

 المقاومة الفلسطينية ترفض الطلبات المصرية ــ 

الفلســـــــــــــــطينية عقب اجتماع طار ت في مكتب رخيس حركة بالمقابلت رفعت فصـــــــــــــــاخل المقاومة  
على المســــتويات  درجة الت هب واالســــتنفار في صــــفوفها  حماست يحيى الســــنوارت في مدينة غزةت

كافةت تحســــــــــــ ا  أل  عدوان جديد على المســــــــــــجد األقصــــــــــــى أو ارت اب "حماقات جديدة" من قلل 
جديدة الفصــاخل إلى المصــريين تتضــمن  االحتالل والمســتوطنين. ونقلت الفصــاخل المقاومة رســاخل

القدست ورفضـــــــها القاعدة التي يحاول العدو ت ليتها في  -ت كيدها باســـــــتمرار ســـــــريان معادلة غزة 
 غزة. 

وتـــدد الفصـــاخلت على أنها ال تخشـــى من مواجهة عســـكرية جديدةت منل هة إلى أن  اســـتمرار العدو 
  إلى تفجير األوضاعت جازمة  أن  "التحسينات في اعتداءاتا في القدست وأ يرا  في القطاعت سياد  

 اإلنسانية ليست في حس ان المقاومة مقابل المقد سات والقضايا الوطنية".
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ن موقع "والال" العلر ت كان قد زعم أن دولة االحتالل وج هتت رساخل تهديد واضحة ألى إتارةت إ 
ن إطالق الصــواريإت وســتضــطر  إلى إلى قيادة "حماس" علر الوســطاءت ب نها "لن تتحم ل المزيد م

تشــــديد ردودها وتخايف التســــهيالت الممنوحة للهز يين ِمن ِم ل  روج العمالت وتصــــدير ال ضــــاخع 
 واستيرادهات ودفع المشاريع االقتصادية ومشاريع اللنية التحتية".

ك ر من ذل ت رفضــــــــــــت حماس "رفضــــــــــــت طل ا  تقدمت با القاهرة علر المســــــــــــاولين في جهاز أ 
ابرات العامة ال   يشــــــــــرف على الوســــــــــاطةت ب صــــــــــدار بيان عن اجتماع الهرفة المشــــــــــتركة المخ

 ."للفصاخلت يتضمن ت كيدا  بعدم الرغ ة في التصعيد

وله   الهايةت تحدث ناخب اللواء ع اس كامل رخيس المخابرات العامة الصريةت إلى قيادة الحركة  
لتقدم بهات والمعنية في مجملها بالتهدخة من من أجل ذل ت ل نا تلقى رفضـــــــــــــــا  للمطالب التي تم ا

 ."جانب الحركة وممارستها ضهوط أمنية على باقي الفصاخل في غزة لمنع إطالق الصواريإ

بلهت الحركة الوســـــــطاء المصـــــــريين أن االســـــــتفزازات اإلســـــــراخيلية في القدس أذل ت  لى إإضـــــــافة 
ــــــــــــــــ"االنفجا ر الشــامل"ت وأن "على الوســطاء دفع والضــفة والدا ل الفلســطيني المحتل عوامل تدفع لـ

االحتالل اإلســـــــراخيلي لوقف عدوانا على الفلســـــــطينيين أوال ت قلل الطلب من المقاومة عدم التهديد 
 ."والرد على االنتهاكات اإلسراخيلية

بدورهمت توصـــــــــــــل الوســـــــــــــطاء ) مصـــــــــــــر وغيرها( الى قناعة مفادها أن المقاومة في غزة جاهزة  
يليت وأنها لن تتراجع عن ر ط غزة بالضـــفة والقدست وأن القدس بالنســـ ة للتصـــد  للعدوان اإلســـراخ

للفلسطينيين جميعا  و صوصا  المقاومة  ط أحمرت يمكن أن ياد  تجاوز الحدود فيا إلى انفجار 
 تامل وكلير.
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ن موقف حماس المتصــلب ه ات انعكس على العالقة مع القاهرت التي يشــو ها أما يجدر معرفتات 
التوتر" حاليات فالعالقة بين المساولين في مصر و حماس ال يمكن وصفها في أفضل ال  ير من 

 حاالتها ه   االيامت وفقا لمساول مصر . 

 وما هي خليفات الموقف المصري الضاغط على المقاومة 

القاهرة )وفقا لمصادر مصرية(ت وال   دفع بعض الفصاخل  في الحقيقة ال يمكن فصل الموقف  
عن كون القاهرة ترى أن الوقت اآلن مناســــــــــب  بتصــــــــــنيفا بالمنحاز لحكومة بينتت الفلســــــــــطينية 

للحصــــول على تســــهيالت من الحكومة اإلســــراخيليةت ه ا عدا عن تنســــيق مصــــر  إســــراخيلي   ر 
بشــــــــــــ ن بعض ملفات المنطقة التي ترى القاهرة أنها في حاجة إلى دعم إســــــــــــراخيلي فيهات وهو ما 

فالتد ل المصــر  المك ف ه   المرة جاء  ."فصــاخل الفلســطينيةحم ل مصــر عبء الضــهط على ال
 بناء على مطلب إسراخيلي أوال ت وفقا لمصدر مصر . 

 ــــ واشنطن تدعو لوقف التصعيد ودبلوماسيتها تنشط النقاذ اسرائيل 

وعلى  ط موازت وفي محاولة إلنقاذ إســراخيل "من الد ول في مهامرة غير محســو ةت قد تصــرف  
نيسان الحالي على  19ارسل الليت االبيض في  واتنطن عن معركتها ضد روسيا في اوكرانيات 

عجلت وفدا امريكيا الى المنطقةت ترأســـــتا القاخمة ب عمال مســـــاعد وزير الخارجية لشـــــاون الشـــــرق 
وذل  في جولة تــملت كل من األردنت واســراخيل ومصــرت والضــفة الهر يةت  اخيل لملرتت األدنى ي

ووضـــــــــع حد لحلقة العنف في حيف  ناقش الوفد األميركي في رام هللا  مســـــــــ لة تخايف التوتراتت 
إســــــراخيل والضــــــفة الهر ية والتشــــــديد على أهمية التنســــــيق األمني مع اســــــراخيل. فيما كرر الرخيس 

مود ع اس امام الوفد "معزوفة االلتزام بعملية الســـــالم و القرارات الدوليةت واقتصـــــر الفلســـــطيني مح
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اعمال القتل اليومي التي تقوم بها تل ابيبت على االطار النظر  ال الميت موقفا  من العر دة و 
  دون إجراءات عملية على االرا".

سـلسـلة اتصـاالت تـملت   أجرى  كان وزير الخارجية األميركي انتوني بلين نت وفي الوقت ذاتات  
 الرخيس ع اس ووزير الخارجية اإلسراخيلي ي ير لليد ووزير الخارجية األردني أيمن الصفد .

وكــان ســـــــــــــــلق لوزارة الخــارجيــة األميركيــة أن أعلنــتت عن قلقهــا العميق إزاء تزايــد أعمــال العنف 
ة األطراف إلى ممــارســــــــــــــــة ضـــــــــــــــ ط النفست وتجنــب األعمــا ل والخطــابــات القــدس"ت ودعــت "كــافــ 

 االستفزازيةت والمحافظة على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف".

كما ح  ت المســــــاولين الفلســــــطينيين واإلســــــراخيليين على "التعاون للعمل من أجل  فض التوترات  
 وضمان سالمة الجميع".

االلتزام بالوضــع من جان ات ذكر بلين ن  الل حدي ا مع ع اس أنا قد تم إبالغ إســراخيل بضــرورة 
 .التاريخي للحرم الشريفت وحرية وسالمة وصول المصلين المسلمين إلى الحرم

وفي موقف )نظر ( أتــــــــــــار بلين ن إلى رفض بالد  لعنف المســــــــــــتوطنين وعمليات هدم المنازلت 
وطرد الســـكان وتوغل الجيش اإلســـراخيلي في منطقة "أ"ت ه ا إلى جانب الطلب من إســـراخيل اتخاذ 

وأتـــــار وزير الخارجية األميركي إلى الحاجة إليجاد أفق ســـــياســـــيت .تحســـــين األوضـــــاع  طوات ل
 .والى حين ذل  أن يتم إجراء محادثات لتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين
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 الخالصة

والتي دعت جميعها على التهدخة ت )و عضـــــــــــــــها   بعيدا عن ردود الفعل الدولية واالممية والعر ية
كان الفتا ارتفاع األصوات   ل(ت والتي ال تقدم وال ت  ر كونها حلرا على ورقتكان منحازا السراخي

دا ل ال يانت المح رة من االنجرار إلى معادلة فصــــــاخل المقاومة في غزة بالر ط بين القدس وغزة 
ت  صوصا  الل تهر رمضانت وما يصادف بعدها من مناس اتت في 48والضفة ومناطق الــــــــــــــــ

 .لن  ة الشعب الفلسطيني 74إتارة إلى ال كرى الـ

فتقديرات الماســــســــة األمنية اإلســــراخيليةت تاكد أن أجهزة األمن الصــــهيونية غير مســــتعدة لخوا 
في حالة اندالع أ  تصــعيد قد يتطور إلى معركة  48مواجهات مع الفلســطينيين في مناطق الـــــــــــــــــ

 عسكرية في قطاع غزة أو في "الجلهة الشمالية.

ن الجولة المقللة من القتال في غزة أو في الشــــــــمال ســــــــينضــــــــم أســــــــراخيلت تعي جيدا إن أهم واأل 
قدرة تل أبيب الحفاظ على ملدأ   صـــــــوصـــــــا وان  المواطنين العرب في إســـــــراخيل الى المواجهةت 

"الفصــــــل بين ســــــاحات الصــــــراع مع الفلســــــطينيين" إذا ما تصــــــاعدت حدة التوتر في القدست ف   
والرد عســـــــــــكريا على  الخروج على قواعد اللع ةت  ع المقاومة إلى تصـــــــــــعيد في المدينة قد ســـــــــــيدف

 .االعتداءات اإلسراخيلية في القدس

من هنات ف ن المصــــلحة اإلســــراخيليةت) برأ  محللين ك ار( في ظل ه   الظروفت تقتضــــي "القيام 
لوحيدة ب مرين: األولت فحص إمكانيات أ رى محتملة إلنهاء الصــــراع وعدم االنهماس باإلمكانية ا
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)في إتـــــارة إلى اتفاقيات أوســـــلو ورؤية حل الدولتين(. واألمر ال انيت  1993المعرضـــــة من  عام 
 واألك ر واقعيةت هو "إدارة الصراع"

وعليات ف ن المقاومة حشــرت إســراخيل في الزاوية ووضــعتها امام  يارات جميعها  اســرةت ف ذا ما  
ء على غزة  ارج المعادلةت فست ون أمام تحد  نجحت في الحفاظ على الهدوء في الضفةت واإلبقا

المقاومة  طا احمر تســـــــــــــــقط اماما كافة المعادالتت لت قى حينها المعادلة  ال   تعتلر  " القدس
الوحيدة التي ال يفهم غيرها االحتالل هي "القوة"ت التي ســـــــــــــــتحمل ه   المرة  مفاج ت لم ت ن في 

  حسابات اسراخيل ابدا.

 


