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مقدمة 
تصاعدت األحداث السياســية والعســكرية يف فلســطني، بعد هتديدات قوات الكيان 
اإلســرائيلي بطــرد ســكان حــي الشــيخ جــراح وإخالئــه مــن ســكانه األصليــني، يف خطــة 

تســعى إىل اســتكمال ســيطرة الكيــان اإلســرائيلي دميغرافيــاً علــى مدينــة القــدس.

تزامــن هــذا اإلجــراء مــع حمــاوالت عــدد مــن املســتوطنني اقتحــام املســجد األقصــى، 
مصحوبــني بقــوات عســكرية، وهــو مــا دعــا كتائــب القســام التابعــة حلركــة محــاس إىل 
التهديد ابلتدخل عســكرايً يف حال اســتمر االعتداء على املرابطني يف املســجد األقصى 
وحــي الشــيخ جــراح، ويعــد هــذا اإلجــراء تطــوراً نوعيــاً يف أداء املقاومــة مل يســتوعبه الكيــان 
اإلســرائيلي، وهــو مــا أدى إىل قصــف عــدد مــن املــدن التابعــة للكيــان، وقــد أتزم الوضــع 

عســكرايً بعــد اهلجمــات الــي شــنها الكيــان اإلســرائيلي علــى غــزة.

املواجهــة، والتقــدم يف أدوات  النوعــي يف  التطــور  مــن  الورقــة أمهيتهــا  تســتمد هــذه 
املقاومــة، وكذلــك الوحــدة الفلســطينية والعربيــة واإلســالمية املناهضــة للكيــان اإلســرائيلي، 
وتبحــث يف مســار املواجهــات وأبعادهــا السياســية والعســكرية واإلنســانية، وحمــددات 

مســتقبل الصــراع الفلســطيين مــع الكيــان اإلســرائيلي.
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مسار التصعيد 

بعــد التهديــد إبخــالء حــي الشــيخ جــراح تطــورت األوضــاع يف القــدس وغــزة واشــتعلت 
يف كل املــدن الفلســطينية، وقــد أخــذت األحــداث مســاراً تصاعــدايً منــذ البدايــة إىل اآلن 

علــى النحــو التــايل:

أحداث الشيخ جراح 

الشــيخ جــراح  بيــوت حــي  إخــالء  يتضمــن  عــن خمطــط  اإلســرائيلي  الكيــان  أعلــن 
مــن ســكاهنا، وبنــاء عــدد مــن الوحــدات 
االســتيطانية لليهود، وقد أدى ذلك إىل 
انــدالع صدامــات خمتلفــة بــني متظاهريــن 
فلســطينيني ومســتوطنني تصحبهم قوات 

الكيــان اإلســرائيلي.

إطــار  يف  اإلجــراء  هــذا  جــاء  وقــد 
اســتكمال هتويــد املدينــة بشــكل كامــل، 
إىل  اإلســرائيلي  الكيــان  يهــدف  حيــث 
 3000 حنــو  تضــم  منــزل   ٢00 إخــالء 
وكذلــك  القدميــة،  البلــدة  يف  فلســطيين 
املدينــة  أحنــاء  يف  منــزل  ألــف  عشــرين 
مهــددة ابهلــدم، ضمــن خطــة اإلعمــار 

.%30 علــى  العربيــة  النســبة  تزيــد  أال  إىل  وهتــدف  اإلســرائيلي،  الكيــان  يتبناهــا  الــي 
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التهديد ابقتحام املسجد األقصى
تزامنت أحداث الشيخ جراح مع دعوات واسعة تبنتها مجعيات ومجاعات استيطانية، 
لتنفيــذ أكــر عمليــة اقتحــام للمســجد األقصــى يــوم االثنــني 10 مايــو/أاير اجلــاري، مبناســبة 
الــذي حيتفــل فيــه الكيــان اإلســرائيلي ابلســيطرة علــى اجلــزء  اليــوم  يــوم القــدس، وهــو 
الشــرقي مــن املدينــة عــام 1٩67، الــذي حيييــه املســتوطنون مبســرات اســتفزازية كل عــام، 
وقــد وافــق ذلــك ليلــة الثامــن والعشــرين مــن رمضــان، وهــو مــا أجــج مشــاعر الغضــب 
لــدى الفلســطينيني، بعــد شــروع اجلماعــات االســتيطانية مصحوبــة بقــوات عســكرية يف 
تصعيد اهلجمات ضد املصلني يف املســجد، وقد اســتطاع الشــعب الفلســطيين التصدي 
هلــا، وال تــزال املمارســات العنصريــة لقــوات الكيــان اإلســرائيلي ضــد املســجد األقصــى 

والفلســطينيني مســتمرة، وقــد تــؤدي إىل انفجــار األوضــاع جمــدداً.

إنذار حركة محاس املوجه للكيان اإلسرائيلي وتصاعد العمليات على غزة
علــى إثــر تصعيــد احلــركات االســتيطانية لعمليــات العنــف ضــد الفلســطينيني، منحــت 
حركــة محــاس الكيــان اإلســرائيلي مهلــة إىل الســاعة السادســة مســاء مــن يــوم االثنــني 10 
مايــو/أاير اجلــاري، لســحب جنــوده مــن املســجد األقصــى وحــي الشــيخ جــراح واإلفــراج 
عن املعتقلني، وقد استمرت قوات الكيان واملستوطنني يف تصعيدهم ضد الفلسطينيني، 
وذلــك مــا أدى إىل اســتهداف كتائــب القســام بعشــرات الصواريــخ مناطــق متفرقــة اتبعــة 
للكيــان اإلســرائيلي، لــرد الكيــان بقصــف عــدد مــن  املبــاين الســكنية وأبــراج االتصــاالت 
ومقــار القنــوات الدوليــة يف غــزة، وهــو مــا أدى إىل ســقوط عــدد كبــر مــن املدنيــني بــني 

قتيــل وجريــح. 
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تفاعل املدن الفلسطينية
تصاعــدت املظاهــرات واملســرات يف عــدد مــن مــدن فلســطني احملتلــة، تنديــداً بقصــف 
قــوات االحتــالل لغــزة؛ ففــي مدينــة اللــد فــرض الكيــان اإلســرائيلي حالــة الطــوارئ يف 
املدينــة، وهــي املــرة األوىل الــي تُفــرض فيهــا حالــة الطــوارئ علــى فلســطينيي الداخــل منــذ 
عــام 1٩66، ومل مينــع ذلــك مــن اســتمرار املظاهــرات واالعتقــاالت، وقــد تطــورت املســرات 
واالحتجاجــات يف أغلــب مــدن فلســطني احملتلــة والضفــة الغربيــة، وال تــزال قائمــة علــى 

الرغــم مــن حالــة القمــع الــي تتعــرض هلــا.
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أبعاد التصعيد 
املقاومــة  بــني  األحــداث  تصاعــد  نتيجــة  وإنســانية  وسياســية  عســكرية  أبعــاد  مثــة 

اإلســرائيلي. الكيــان  وقــوات  الفلســطينية 

األبعاد العسكرية
تطــور اهلجمــات العســكرية وســر األحــداث يضعنــا أمــام عــدد مــن األبعــاد العســكرية؛ 

أمهها:

املقاومــة ونوعيــة  قــدرات  تطــور    )1
مؤسســات  مشلــت  الــي  اهلجمــات 
يــدل  مــن مطــارات ومصانــع،  حيويــة 
علــى تطــور أداء املقاومــة وجناحهــا يف 
املســتمر  والصعــود  املعلومــة  امتــالك 
خــالل  مــن  العســكري،  أدائهــا  يف 
التســليح،  وحجــم  النوعيــة  العمليــات 
الكيــان  اســتهداف  مــن  الرغــم  وعلــى 
للمقاومــة  التحتيــة  للبنيــة  اإلســرائيلي 
قيــادات  واســتهداف  الفلســطينية، 
فــإن  إضعافهــا،  وحماولــة  املقاومــة، 
أهنــا  يثبــت  املســتمر  وردهــا  صمودهــا 

للمعركــة. مســتعدة 

٢(  امتــالك الفلســطينيني زمــام املبــادرة العســكرية، واســتطاعتهم فــك احلصــار عــن 
القبــة احلديديــة يف أتديــة دورهــا علــى  املســجد األقصــى، وســاعدهم يف ذلــك فشــل 
أكمــل وجــه، واملعركــة وإن كانــت غــر متكافئــة عســكرايً، فــإن هنــاك حالــة مــن تــوازن 
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الرعــب اســتطاعت املقاومــة إحداثهــا، وإثبــات إمكانيــة إضعــاف اهليبــة العســكرية للكيــان 
اإلســرائيلي.

3(  مؤشــرات تقــارب النضــال الســلمي الفلســطيين مــع رؤيــة املقاومــة املســلحة، يف 

موقــف رمبــا أوصــل قناعــة لــدى الفلســطينيني بعــدم جــدوى النضــال الســلمي منفــرداً، 
وهــذا األمــر ســيأخذ مســاراً خمتلفــاً يف ســر املواجهــات وأبعادهــا املســتقبلية.

األبعاد السياسية
املعركــة السياســية ال تقــل أمهيــة عــن املعركــة العســكرية، وهــذا مــا تدركــه قــوات الكيــان 

واملقاومــة الفلســطينية، ولعــل أبــرز األبعــاد السياســية لألحــداث:

1(  إمكانيــة توحــد فصائــل املقاومــة وشــعبها، فقــد كان اهلــدف فصــل القــدس عــن 
غــزة، وفصــل اجلميــع عــن الضفــة، وقــد اســتطاعت األحــداث فــرض هــذا التطــور النوعــي 
يف مســار القضيــة، وبعــث رســائل قويــة بوحــدة الفلســطينيني، وهــذا مــا ميكــن لفصائــل 
املقاومــة أن تســتثمره بشــكل جيــد، وتبــين عليــه يف حتقيــق مصاحلــة فلســطينية فلســطينية.

٢(  حجــم ونوعيــة التضامــن العــريب واإلســالمي والعاملــي غــر املتوقــع، والتضامــن أمــر 

طبيعــي يف األوقــات الطبيعيــة، لكــن مقارنــة ابلوضــع احمللــي للشــعوب العربيــة يعــد تطــوراً 
نوعيــاً.

3(  املعركــة أظهــرت نقــاط ضعــف وحتــدايت كبــرة يعانيهــا الكيــان اإلســرائيلي، وتتعلــق 
بتفــكك جبهــة الكيــان اإلســرائيلي الداخليــة، وانكشــاف أهدافــه اإلقليميــة، وضعــف 
اهتمــام إدارة ابيــدن مبشــروع الكيــان مقارنــة بســلفه، إضافــة إىل الفوضــى يف أراضــي 
1٩4٨ الــي قــد ختــرج املواجهــات عــن الســيطرة، واخلالفــات السياســية بــني نتنياهــو ووزيــر 
دفاعــه بيــين غانتــس، وخشــية األخــر مــن دفــع الثمــن منفــرداً، وعــودة القضيــة الفلســطينية 
لصــدارة اإلعــالم وأتثرهــا يف أهــداف التطبيــع، وإضعــاف إمكانيــة أن تكــون القــدس 

عاصمــة الكيــان.
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األبعاد اإلنسانية
الوضــع اإلنســاين يــزداد تعقيــداً ســواء مــا يتعــرض لــه حــي الشــيخ جــراح، أو طريقــة 
القمــع الــي يقــوم هبــا الكيــان اإلســرائيلي للمســرات الفلســطينية، أو مــا تتعــرض لــه غــزة 
مــن قصــف متواصــل، يطــال البيــوت والعمــارات الســكنية، وأكثرهــا مــن دون ســابق 

إنــذار، ومــن حصيلــة ذلــك:

1(  دفعت املواجهات 10 آالف فلسطيين للفرار من منازهلم حسب تصرحيات األمم 

املتحــدة، وقالــت منســقة الشــؤون اإلنســانية يف األمــم املتحــدة، لــني هاســتينغز، إن النــاس 
جلــؤوا إىل املــدارس واملســاجد، مــع صعوبــة احلصــول علــى الغــذاء وامليــاه النظيفــة والرعايــة 

الصحية.

٢(  أعــداد الشــهداء يف غــزة، الــذي جتــاوز 1٩7 شــهيداً، بينهــم 58 طفــاًل، و34 امــرأة، 
و1٢35 جرحيــاً، فيمــا بلــغ عــدد شــهداء الضفــة الغربيــة وبضمنهــا القــدس ٢1 شــهيداً، 
بينهــم طفــل، وأكثــر مــن 436٩ إصابــة، وتدمــر ٩0 مبــى، بينهــا 6 أبــراج ســكنية، منهــا 
3 أبــراج دمــرت ابلكامــل، حبســب اإلحصــاءات الفلســطينية، إىل فجــر االثنــني 17 مايــو 

/أاير احلــايل.

3(  اخنفــاض تزويــد الكهــرابء يف قطــاع غــزة إىل مخــس ســاعات يف اليــوم، وإمــدادات 
امليــاه اخنفضــت إىل النصــف، بســبب إغــالق الكيــان اإلســرائيلي للمعــر احلــدودي مــع 

القطــاع، وهــو مــا تســبب يف منــع الوقــود.

العامــة واخلاصــة،  املنــازل واملنشــآت   هــذا الوضــع وآاثره املرتتبــة عليــه مــن قصــف 
وتبعــات أســر الشــهداء واجلرحــى، ســتكون لــه آاثره النفســية واملاديــة علــى غــزة احملاصــرة، 

ممــا ســيضاعف الكلفــة علــى اجملتمــع الــدويل، ويفقــد ثقــة اجملتمعــات العربيــة هبــم.
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حمددات مستقبل الصراع 
مســتقبل املواجهات يف غزة، والصراع الفلســطيين مع الكيان اإلســرائيلي حيكمه عدد 

مــن احملــددات اهلامــة الداخليــة واخلارجيــة، على رأســها:

الوحدة الفلسطينية
املوقــف الفلســطيين يبــدو ألول مــرة موحــداً جبميــع فصائلــه ومدنــه ضــد تصعيــد الكيــان 
يعيشــها  مــن االحتقــان  تنبــئ عــن حالــة  اإلســرائيلي، وقــد تالحــم اجلميــع يف خطــوة 
الشــعب وينتظــر أي حلظــة انفراجــة يعــر مــن خالهلــا عــن رفضــه ملمارســات الكيــان، وقــد 
أشــار رئيــس الســلطة الفلســطينية حممــود عبــاس إىل أمهيــة الوقــوف التارخيــي ضــد الكيــان 
اإلســرائيلي، منــدداً ابهلجــوم علــى غــزة، خماطبــاً الكيــان اإلســرائيلي ومــن خلفــه أمريــكا 
بقوله: »لقد طفح الكيل، ارحلوا عنا، لن نرحل من أرضنا ولن نكرر أخطاء املاضي«، 
وحبســب حممــود حســني، القيــادي يف فتــح، فــإن »املقاومــة الفلســطينية اســتطاعت أن 

توجــع الكيــان الصهيــوين... واملقاومــة تعــد فخــراً لــكل الشــعب الفلســطيين«. 

صمود املقاومة الفلسطينية
يبــدو أن حركــة محــاس وابقــي حــركات املقاومــة مصــرون علــى تنفيــذ الشــروط الــي 
دخلــوا هبــا خــط الدفــاع، وهــي اخلــروج مــن املســجد األقصــى والســماح حبريــة الصــالة 
والوجــود يف املســجد، والتوقــف عــن هتجــر أهــايل الشــيخ جــراح، واإلفــراج عــن املعتقلــني 
يف التصعيــد األخــر، ووقــف االعتــداء علــى غــزة، حســب مــا أشــار خالــد مشــعل، رئيــس 

حركــة محــاس يف اخلــارج، لقنــاة يت آر يت الرتكيــة.

تعنت الكيان اإلسرائيلي 
حيــاول نتنياهــو اســتغالل التصعيــد لتأخــر تشــكيل احلكومــة اجلديــدة، وكســب ثقــة 
اليمني املتطرف، ويتعامل بعنف مع املظاهرات واالحتجاجات الفلسطينية يف الداخل، 
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ويريــد الفصــل بــني مــا جيــري يف القــدس وبــني مــا جيــري يف غــزة، مــع التبايــن الواضــح يف 
اجلبهــة الداخليــة للكيــان.

ويصــر نتنياهــو حاليــاً علــى رفــض دعــوات التهدئــة، ودعــا إىل »اســتمرار العمليــات 
يف قطــاع غــزة مــن دون ســقف زمــين«، وأضــاف أنــه منــح الصالحيــات الكاملــة لقــوات 

األمــن للتصــدي ملــا أمساهــا أعمــال الشــغب يف الداخــل.

تطور املوقف العريب الرمسي والشعيب 
املوقــف العــريب الرمســي يظهــر موحــداً يف رفــض تصعيــد الكيــان اإلســرائيلي، حيــث قــال 
أمحــد أبــو الغيــط، األمــني العــام للجامعــة العربيــة، إن الضــرابت اجلويــة للكيــان اإلســرائيلي 
عشــوائية وغــر مســؤولة، ومحــل الكيــان مســؤولية التصعيــد، وقــد عقــدت جامعــة الــدول 
العربيــة اجتماعــاً طــارائً علــى مســتوى وزراء اخلارجيــة، يــوم الثــالاثء 11 مايــو/أاير احلــايل، 
أدانــت مــن خاللــه الكيــان اإلســرائيلي بشــدة، وتعهــدت ابلتحــرك دبلوماســياً حلمايــة 

الشــعب الفلســطيين ومقدســاته.

الكيــان  جرائــم  تديــن  منفصلــة  بيــاانت  واألردن  ومصــر  قطــر  مــن  وأصــدرت كل 
اإلســرائيلي وتطالــب بوقفهــا علــى الفــور، إضافــة إىل التصرحيــات الســعودية والتونســية 

العربيــة. الــدول  مــن  عــدد  وتصرحيــات 

ويظهــر أن املوقــف املصــري مــن أقــوى املواقــف العربيــة تنديــداً ودعمــاً، العتبــارات 
لعــل أمههــا احلــرص املصــري علــى اســتعادة زمــام امللــف الفلســطيين بعــد أن كاد خيــرج عــن 
إطارهــا مــن جــراء موجــة التطبيــع، والشــعور املصــري ابالســتهداف املباشــر مــن التطبيــع، 

وخصوصــاً مــا يتعلــق بقنــاة الســويس، والتفامهــات الرتكيــة املصريــة حاليــاً.

مــن خــالل  العــامل دور ضاغــط؛  العربيــة واإلســالمية وأحــرار  للشــعوب  وقــد كان   
املوقــف األردين والليــي،  املســرات والوقفــات االحتجاجيــة املناصــرة لغــزة، وخصوصــاً 
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التصعيــد والتحشــيد ضــده. التعريــف أببعــاد  التواصــل دور كبــر يف  لوســائل  وكان 

املنظمات الدولية ومسك العصا من املنتصف 
يبــدو أن املوقــف بشــكل عــام لعــدد مــن املنظمــات الدوليــة، هــو الدعــوة إىل وقــف 
العنــف بــني الطرفــني كمــا تســميه، وعلــى رأســها األمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب، حيــث 
عــر أمــني عــام األمــم املتحــدة، أنطونيــو غوتريــش، عــن حزنــه إزاء »األعــداد الكبــرة 
املتزايدة من اخلســائر البشــرية، وال ســيما األطفال، من جراء الضرابت اجلوية اإلســرائيلية 
يف غــزة والوفيــات اإلســرائيلية مــن جــراء الصواريــخ املنطلقــة مــن غــزة«، ودعــا رئيــس اجمللــس 
األورويب، شــارل ميشــال، إىل وقــف التصعيــد بعدمــا حتــدث هاتفيــاً مــع رئيــس الكيــان 
اإلســرائيلي رؤوفــني ريفلــني، وقــد فشــل جملــس األمــن يف إصــدار قــرار يديــن االعتــداء 

اإلســرائيلي علــى غــزة للمــرة الثالثــة بســبب تدخــل اجلانــب األمريكــي.

املوقف األمريكي املساند للكيان اإلسرائيلي
هنــاك عــدد مــن الــدول منحــازة بوضــوح للكيــان اإلســرائيلي، وعلــى رأســها الــوالايت 
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املتحــدة األمريكيــة، وقريبــاً منــه املوقــف األملــاين، حيــث قــال املتحــدث ابســم احلكومــة 
األملانيــة، شــتيفن زايــرت: »مــن حــق إســرائيل أن تدافــع عــن نفســها يف وجــه هــذه 
اهلجمــات يف إطــار الدفــاع املشــروع عــن النفــس«، واملوقــف األمريكــي ليــس موحــداً مــع 
الكيــان اإلســرائيلي، وال تــزال هنــاك أصــوات فاعلــة وضاغطــة لوقــف العنــف، وجهــود 

دبلوماســية يقــوم هبــا اجلانــب األمريكــي، وإن كانــت منحــازة بشــكل كبــر.

اجلهود الرتكية املتقدمة  
ال تزال عدة دول تؤيد حق الفلسطينيني املشروع يف الدفاع عن نفسهم، حيث شدد 
الرئيــس الرتكــي علــى أنــه »مــن الضــروري أن يلّقــن اجملتمــع الــدويل إســرائيل درســاً حازمــاً 
ورادعــًا«، وقريبــاً منــه كان املوقــف املاليــزي واإليــراين وموقــف منظمــة املؤمتــر اإلســالمي، 

وتقــود تركيــا جهــوداً دبلوماســية وسياســية قويــة لوقــف اهلجمــات الــي تتعــرض هلــا غــزة.
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سيناريوهات اهلجمات 
استمرار هجمات الكيان اإلسرائيلي على غزة

يتوقــع هــذا الســيناريو اســتمرار الكيــان اإلســرائيلي يف هجماتــه اجلويــة، ألن الكيــان 
الفلســطينية  املقاومــة  أن  اجلولــة خبســارة، كمــا  هــذه  مــن  اخلــروج  يريــد  ال  اإلســرائيلي 
أحرجــت الكيــان اإلســرائيلي، وتتخــذ موقفــاً نــدايً يف الــرد، إضافــة للخطــاب األمريكــي 

العلــين الــذي يؤيــد الكيــان اإلســرائيلي يف توجهــه.

 وهلــذا يُتوقــع اســتمرار املعركــة مــا مل يســتطع الكيــان اإلســرائيلي حتقيــق انتصــار ولــو 
اســتجابة  اإلســرائيلي  الكيــان  علــى  أكــر  الــدويل ضغطــاً  اجملتمــع  ميــارس  أو  شــكلي، 

املدنيــني.  اســتهداف  والعامليــة ضــد  العربيــة  التضامــن  لدعــوات 

تطور املعركة 
يتوقــع هــذا الســيناريو تصاعــد العمليــات العســكرية إىل حــرب شــاملة بريــة وحبريــة 
وجويــة، لعــدد مــن االعتبــارات؛ أمههــا أن اليمــني املتطــرف يريــد أن يثبــت لإلســرائيليني 
دمويتــه أكثــر، والتواطــؤ الغــريب املباشــر وغــر املباشــر مــع الكيــان، وهلــذا مــن املتوقــع أن 

تتطــور املعركــة.

ويضعــف هــذا الســيناريو التكلفــة الكبــرة لعمليــة مــن هــذا النــوع، إذ فـََقــَد الكيــان ٨٨ 
جنــدايً يف معركــة ٢014، ومل يتمكــن مــع ذلــك مــن حتقيــق تقــدم علــى األرض، إضافــة إىل 
أن املقاومــة أكثــر اســتيعاابً للحــرب الريــة مــن الكيــان الــذي سيكشــف نفســه للمقاومــة، 
فضــاًل عــن أن املوقــف الــدويل لــن يســمح ابنفجــار حــرب شــاملة؛ ألهنــا قــد تــؤدي خلــروج 

املعركــة عــن الســيطرة. 
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التهدئة 
يتوقــع هــذا الســيناريو الذهــاب إىل هتدئــة، تعقبهــا مفاوضــات غــر مباشــرة، وهــذا هــو 

الســيناريو املرجــح لعــدد مــن االعتبــارات:

الكلفة اإلنسانية الباهظة للحرب.    أ . 

أطلقــت كتائــب  فقــد  نتنياهــو،  اإلســرائيلي وإضعــاف مسعــة  الكيــان  ب .  خســائر 
القســام أكثــر مــن ٢500 صــاروخ علــى اإلســرائيليني، اســتهدفت مواقــع حيويــة منهــا 

واملطــارات. الكهــرابء  وحمطــات  مصانــع كيمياويــة 

 جـــ. خشــية الكيــان مــن فقــدان الســيطرة علــى عــرب الداخــل الذيــن ازداد تصعيدهــم 
يف وجــه قــوات الكيــان يف أغلــب مــدن فلســطني احملتلــة، حيــث حــذر رئيــس الكيــان 
اإلســرائيلي، رؤوفــني ريفلــني، ممــا أمساهــا حــرابً أهليــة، وقــال: »لقــد صنعنــا حــرابً بــال 

معــى، أوقفــوا هــذا اجلنــون«.

 د.  احملــاداثت الدوليــة الــي جتريهــا كل مــن مصــر وقطــر وتركيــا واألمــم املتحــدة لوقــف 
احلــرب، واحلديــث عــن ضغــط دبلوماســي أمريكــي بوقــف املعركــة.
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خامتة 
الكيــان اإلســرائيلي بــدأ يفقــد البوصلــة ويف حالــة مــن عــدم الرتكيــز، وهــذا رمبــا لــن 
يســمح بــه اجملتمــع الــدويل احلريــص علــى تطبيــع الكيــان اإلســرائيلي يف اجملتمــع العــريب، 
ــة الــي تضرهبــا الشــعوب العربيــة ضــد الكيــان، وهلــذا ليــس مــن مصلحــة  وإضعــاف العزل

الكيــان االســتمرار يف تصعيــد اخلطــاب اإلعالمــي ضــده.

 يف املقابــل هنــاك تقــدم نوعــي يف اهلجمــات الــي شــنتها املقاومــة ضــد الكيــان الــذي 
يصــدر نفســه مدافعــاً عــن دول املنطقــة، وتطــور نوعــي يف تنظيــم املســرات يف الداخــل 
الفلســطيين، وانتفاضــة مــدن فلســطني احملتلــة علــى الرغــم مــن حالــة العنــف الــي يشــنها 
الكيــان، وترابــط املــدن الفلســطينية بعضهــا مــع بعــض بعــد أن ظــن الكيــان اإلســرائيلي 

فصــل بعضهــا عــن بعــض، إضافــة للتضامــن العــريب واإلســالمي والعاملــي.

كل هــذه املؤشــرات تؤيــد أن موازيــن القــوة بــدأت تتغــر بعكــس مــا كان يطمــح إليــه 
الفلســطينية لصــدارة امللفــات  الكيــان اإلســرائيلي وحلفــاؤه الدوليــون، وعــودة القضيــة 
أهنــا  يعتقــد  الــي كان  الكيــان اإلســرائيلي  مــن أوراق  العربيــة والعامليــة، وتفــكك عــدد 
حمســومة ملصلحتــه، وانكشــاف ذرائــع الــدول املطبعــة الــي صــورت التطبيــع لشــعوهبا علــى 
أنــه خلدمــة القضيــة الفلســطينية، ودخــول الصــراع الفلســطيين مــع الكيــان اإلســرائيلي 

مرحلــة جديــدة.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .٢

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




