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العمليــات الفلســطينية فــي الداخــل
اإلســرائيلي وأثرهــا في مســتقبل
الصــراع العربي اإلســرائيلي
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مدخــل :الموجــة األخيــرة مــن عمليــات المقاومــة الفلســطينية ليســت الموجــة األولــى مــن نوعهــا التــي تواجههــا
إســرائيل ،كمــا أنهــا ً
أيضــا ليســت األعنــف ،وليســت أكثرهــا إيقاعً ــا للخســائر فــي صفــوف اإلســرائيليين.
ً
ً
إســرائيليا باإلضافــة إلــى
تحديــدا تلــك العمليــات التــي أوقعــت أربعــة عشــر
ونقصــد بهــذه الموجــة
قتيــا
ًّ
المصابيــن ،والتــي نُفــذت باســتخدام أســلحة ناريــة ،بدايــة مــن عمليــة بئــر ســبع ثــم عمليــة الخضيــرة فــي
الثانــي والعشــرين والســابع والعشــرين علــى الترتيــب مــن شــهر مــارس/آذار الماضــي ،وكلتاهمــا ُنفذتــا علــى
يــد عناصــر مــن فلســطينيي الداخــل ،وأعقبهمــا عمليتــا بنــي بــاراك ثــم شــارع ديزنجــوف فــي تــل أبيــب ،اللتــان
ُنفذتــا علــى يــد فلســطينيين مــن مــدن الضفــة يومــي التاســع والعشــرين مــن مــارس ،ثــم الســابع مــن أبريــل/
نيســان الحالي.
وتختلــف هــذه الموجــة عــن الموجــات الســابقة فــي نقــاط ملحوظــة؛ كاختــاف الواقــع اإلقليمــي ومــا صاحبــه
وعــدد مــن الــدول العربيــة ،ومواكبــة ذلــك مــع جمــود
مــن تطبيــع سياســي ،مُعلَــن وغيــر ُمعلَــن ،بيــن إســرائيل
ٍ
مفاوضــات الســام منــذ عــدَّ ة ســنوات ،واختــاف الظــرف الداخلــي فــي إســرائيل إمــا بالصعــود الكبيــر لليميــن
وســيطرته علــى أكثــر مــن  70مقعــدً ا مــن مقاعــد الكنيســت ،ممــا يؤثــر فــي طبيعــة القــرار السياســي اإلســرائيلي ،أو
بمشــاركة حــزب عربــي فــي االئتــاف الحاكــم الهـ ِّ
ـش فــي إســرائيل ،واختــاف الظــرف الداخلــي لــدى الفلســطينيين
بضعـ ٍـف واضــحٍ للســلطة الفلســطينية ،وتصاعــد مكانــة حــركات المقاومــة ،يضــاف إلــى ذلــك ُّ
تعقــد األوضــاع الدوليــة
وتراجــع مكانــة القضيــة الفلســطينية فــي خارطــة االهتمــام الدولــي.
ـر مــن األســئلة مثــل :هــل
هــذه العوامــل مجتمعــة وغيرهــا هــي التــي تجعــل مــن الضــرورة بمــكان ٍ اإلجابــة علــى كثيـ ٍ
ـباب هــذه الموجــة؟ وكيــف يمكــن أن تؤثــر
انقضــت هــذه الموجــة ،أم أنهــا فــي بداياتهــا؟ وكيــف تقــرأ إســرائيل أسـ َ
واجتماعيــا؟ وهــل أخطــأت إســرائيل بتجميــد التفــاوض مــع الســلطة
فــي الوضــع الداخلــي فــي إســرائيل سياسـ ًّـيا
ًّ
الفلســطينية ،وإعطــاء األولويــة لصالــح التطبيــع والعالقــات الخارجيــة؟ وهــل تــؤدي موجــة العمليــات الحاليــة
يضــر دخــول
النعكاســات ســلبية علــى الســلطة الفلســطينية؟ وكيــف يمكــن أن تخــدم حــركات المقاومــة؟ وهــل
ُّ
تنظيــم داعــش علــى الخــط بمســتقبل القضيــة الفلســطينية؟
تحــاول هــذه الورقــة اإلجابـ َ
ـة عــن هــذه األســئلة وغيرهــا مــن خــال تحليــل مــا ِّ
تقدمــه مراكــز الدراســات اإلســرائيلية،
واســتطالعات الــرأي ،ومقــاالت الخبــراء ،وعناويــن األخبــار .كمــا تحــاول استشــراف التصــور المســتقبلي المحتمــل
ومــا يمكــن أن ُتســفر عنــه األحــداث ،وذلــك مــن خــال عــدَّ ة نقــاط ،أوالهــا القــراءة اإلســرائيلية لهــذه الموجــة مــن
العمليــات ،ثــم دور تنظيــم داعــش فــي الهجمــات وإن كان ذلــك مصــدر قلــق إســرائيلي ،ثــم تأثيرهــا فــي الوضــع
السياســي الداخلــي فــي إســرائيل ،ثــم االنتقــال لإلجابــة عــن ســؤال إن كانــت إســرائيل قــد أخطــأت بتجميدهــا
لمفاوضــات الســام ،ثــم الحديــث عــن جــدوى اســتمرار الســلطة الفلســطينية بالنســبة إلــى إســرائيل.
كيف تقرأ إسرائيل هذه الموجة؟
هنــاك ثــاث نقــاط واضحــة تظهــر مــن تعامــل مراكــز الدراســات اإلســرائيلية وخبــراء األمن عنــد حديثهم عــن الموجة
الحاليــة مــن العمليــات الفلســطينية :إحداهــا التمييــز بيــن العمليــات اإلرهابيــة التــي تنطلــق مــن أســاس قومــي
أو أســاس دينــي ،والثانيــة أن هــذه العمليــات ظهــرت نتيجــة مشــاكل اجتماعيــة وسياســية يعيشــها الفلســطينيون
ســواء فــي الضفــة وغــزة أو فــي الداخــل اإلســرائيلي ،واألخيــرة هي أن العمليــات الحاليــة فرديــة الطابــع حتــى وإن
كان ألصحابهــا انتمــاء حركــي.
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ً
ِّ
والمتخصصــة فــي شــؤون
وطبقــا لشــاجيت يهوشــع ،المحاضــرة فــي الجامعــة العبريــة وجامعــة ريخمــان
ً
وخاصــة تلــك التــي وقعــت فــي بئــر ســبع والخضيــرةاإلرهــاب وعلــم اإلجــرام ،فــإن الهجمــات األخيــرة
ً
اختالفــا جوهريًّ ــا عــن الهجمــات التــي عرفتهــا إســرائيل فــي الماضــي؛
المنســوبتَ ْين لتنظيــم داعــش -تختلــف
فالهجمــات التــي تعرضــت لهــا إســرائيل فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي كانــت ذات طابــع قومــي ،وهــذا كان
َسـ ْـمت العمليــات اإلرهابيــة علــى المســتوى العالمــي؛ حيــث كان الســعي للتحـ ُّـرر مــن االحتــال أو مــن الســلطات
تغيــر األمــر
ذات القوميــة المغايــرة .لكــن مــع تســعينيات القــرن الماضــي ،ومطلــع القــرن الحــادي والعشــرينَّ ،
علــى يــد تنظيــم القاعــدة ،ثــم علــى يــد تنظيــم داعــش فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الحالــي ،وفيهــا أصبــح
دينيــا فــي أساســه ،يعمــل أفــراده بشــكل مســتقل ومنفــرد فــي أغلــب األحيــان ،وليــس بالضــرورة
اإلرهــاب
ًّ
أن يكــون وراءه دوافــع اجتماعيــة.1
فــإذا عدنــا للعمليــات التــي كان الفلســطينيون ينفذونهــا فــي تســعينيات القــرن الماضــي ومطلــع القــرن الحالــي،
فســوف نلحــظ أنــه إلــى جانــب الدافــع اإلســامي للعمليــات التــي نفذتهــا المقاومــة حينهــا ،فــإن الدافــع القومــي
كان ً
ـاوت بيــن حــركات المقاومــة فــي مــدى تأ ُّثرهــا بالدافعَ ْيــن حســب المرجعيــة
أيضــا حاضـ ًـرا فيهــا بقــوة ،مــع تفـ ٍ
تأسســت عليهــا هــذه الحــركات ،ســواء كانــت مرجعيــة إســامية أو قوميــة .كانــت العمليــات فــي
الفكريــة التــي َّ
موجهـ ً
ـة مــن حـ
ـركات تصفهــا إســرائيل باإلرهــاب ،كحركــة حمــاس أو فتــح أو الجهــاد اإلســامي،
ذلــك الوقــت
َّ
ٍ
وهــذه العمليــات كانــت تهــدف إلــى تغييــر أوضــاع اجتماعيــة أو سياســية ،وعــاد ًة مــا يكــون لهــا تأييــد كامــل
مــن الحركــة التــي ينتمــي إليهــا المنفــذون ،وكذلــك تأييــد األغلبيــة الكاســحة مــن المناطــق التــي أتــوا منهــا.
وعلــى هــذا األســاس ،تــرى شــاجيت أن موجــة العمليــات األخيــرة داخــل إســرائيل تنتمــي للنــوع الثانــي ،فغال ًبــا
لــن تكــون هنــاك صلــة مباشــرة لمنفذيهــا بأعضــاء التنظيمــات الفلســطينية األخــرى ،وأغلبهــم يتحــرك منفــردً ا
ـاء علــى أيديولوجياتــه الجهاديــة .وإن كان ذلــك ال يمنــع مــن أن العمليــات التــي تنطلــق مــن دوافــع قوميــة
بنـ ً
ال تــزال قائمـ ً
ـتمرا فــي نقــل مفهــوم
ـة ومزدهــر ًة فــي إســرائيل داخــل المجتمــع الفلســطيني الــذي ال يــزال مسـ ًّ
النكبــة عبــر األجيــال .كمــا أننــا ال يمكــن أن نغفــل دور الوضــع االجتماعــي فــي تأجيــج هــذه الموجــة.2
وهنــاك تركيــز إســرائيلي واضــح علــى دور العنصــر االجتماعــي فــي العمليــات الحاليــة ،وإبــراز أن منفــذي
العمليــات األخيــرة ينتمــون لبيئــة عربيــة تعانــي أزمــة هويــة بحكــم أنهــم ُو ِلــدوا وكبــروا فــي إســرائيل لكنهــم
ينتمــون لألقليــة العربيــة التــي تشــعر بازدواجيــة المعاييــر تجاههــا ،ممــا يعمــق اإلحســاس بالتمييــز واإلقصــاء،
ويغــذي العــداء تجــاه المجتمــع اإلســرائيلي ،وهــذا بالطبــع يقــود كثيـ ًـرا منهــم فــي النهايــة إلــى اتخــاذ مواقــف
عنيفــة ومتطرفــة ضــد الدولــة ،يشــعرون مــن خاللهــا أنهــم جــزء مــن شــيء كبيــر وقــوي.
وتميــز إســرائيل بيــن الهجمــات المنســوبة لفلســطينيين مــن عــرب ( 48عمليتــي بئــر ســبع والخضيــرة) والهجمــات
التــي نفذهــا فلســطينيون مــن الضفــة ،فاألولــى وقعــت بدافــع ذاتــي دون توجيــه مــن قيــادة ،أو دعــم تنظيمــي،
وغال ًبــا دون تأييــد كامــل مــن عائالتهــم أو األوســاط المحيطــة بهــم؛ حيــث تمكَّــن المنفــذون بمفردهــم مــن
الحصــول علــى الســاح وتحديــد األهــداف ،ثــم التنفيــذ ،وإذا كانــت ثمــة مشــاكل اجتماعيــة دفعتهــم إلــى
ذلــك ،فــإن التعامــل يجــب أن يكــون و َْف َ
ــق
إجــراءات تجمــع بيــن الــردع والوقايــة ،ومعالجــة المشــاكل
ٍ
االجتماعيــة التــي تعالــج مشــاكل الهويــة واالنتمــاء .أمــا عمليتــا بنــي بــاراك وديزنجــوف ،فيجــب أن ننظــر
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إليهمــا علــى أنهمــا محــاكاة للعمليــات التــي ســبقتهما ،ورغبــة فــي اســتغالل زخمهمــا ،وهمــا وإن اختلفتــا عــن
العمليــات الســابقة فــي وضــوح األثــر التنظيمــي بانتمــاء منفــذي العمليتَ ْيــن إلحــدى الحــركات الفلســطينية،
َّ
اجتماعيــا
ظــل الدافــع فــي أساســه
إال أنــه رغــم هــذا االنتمــاء جــرى التنفيــذ بشــكل ذاتــي ومســتقل ،وإن
ًّ
ـخصيا.3
وسياسـ ًّـيا وليــس شـ
ًّ
ويــرى ميخائيــل ميلشــتاين -رئيــس منتــدى الدراســات الفلســطينية فــي مركــز موشــيه ديــان بجامعــة تــل
أبيــب -أن تسلســل األمــور سـ ً
ـم تشــتعل األوضــاع فــي
ـابقا كان يبــدأ مــن عمليــات تقــع فــي القــدس ،ومــن َثـ َّ
غــزة والضفــة الغربيــة حتــى تصــل فــي النهايــة إلــى المجتمــع العربــي  ،48إال أن الســيناريو اآلن مختلــف.
ويعتقــد ميلشــتاين وغيــره مــن المحلليــن اإلســرائيليين أن إســرائيل ليســت بــإزاء انتفاضــة منظَّمــة ،ومــع ذلــك
ينبغــي أن تتجنَّــب السياســات التــي تحــوِّ ل هــذه الهجمــات إلــى تهديــد اســتراتيجي أكثــر خطــورة ،ويشــير
كذلــك إلــى أنــه رغــم أهميــة العامــل االقتصــادي وتأثيــره فــي مجريــات األحــداث حيــن يكــون التهديــد واســعً ا
ومنظمــا ،فإنــه ال يكــون مجديً ــا عنــد التعامــل مــع الهجمــات ذات الطبيعــة الفرديــة.4
ً
ـم فــإن اعتبــار العمليــات األخيــرة فرديـ ً
ـة هــو االتجــاه الســائد فــي إســرائيل ،إال أن ذلــك لــم يمنــع مــن
ومــن َثـ َّ
وجــود أصــوات محــدودة ترفــض هــذا االتجــاه ،وتعتبــر الســلطة الفلســطينية شــريكة أو ُمشـ ِّ
ـجعة علــى تنفيذهــا؛
إمــا مــن خــال دفــع رواتــب لعائــات األســرى ومنفــذي العمليــات ،أو بمــدح منفــذي العمليــات واالحتفــاء بهــم
مــن ِق َبــل مســؤولي الصــف الثانــي فــي الســلطة الفلســطينية ،أو بانتمــاء أحــد أفــراد عائــات منفــذي العمليــات
ألجهــزة الســلطة الفلســطينية ،مثلمــا هــو الحــال فــي العمليــة التــي وقعــت فــي شــارع ديزنجــوف فــي قلــب
ـم فــإن مثــل هــذه
تبيــن أن والــد منفذهــا عقيــد ســابق فــي الســلطة الفلســطينية ،ومــن َثـ َّ
تــل أبيــب ،والتــي َّ
األصــوات تــرى ضــرورة معاقبــة الســلطة علــى ذلــك.5
يرصــد المحللــون كذلــك واحــد ًة مــن المشــكالت المؤرقــة إلســرائيل ،حيــث يقــول المــدون اإلســرائيلي يــورام
الس إن أحــد أســباب تكــرار هــذه الهجمــات مــن ِق َبــل فلســطينيي الضفــة هــو عــدم وجــود حــدود فاصلــة
ُمحكَمــة بيــن إســرائيل والضفــة ،ويــردُّ ذلــك إلــى وجــود العديــد مــن المســتوطنات اإلســرائيلية التــي يســكنها
آالف اإلســرائيليين فــي مناطــق الضفــة ،وهــذا يجعــل المنافــذ غيــر ُمحكَمــة بشــكل ٍ تـ ٍّ
ـام علــى عكــس الحــال
ســجل فيهــا اختراقــات مشــابهة بســبب ســهولة تعامــل القــوات
بالنســبة إلــى الحــدود اللبنانيــة التــي ال يُ
َّ
6
ــم فــإن إســرائيل عليهــا أن تضــع قيــودً ا علــى
اإلســرائيلية بشــكل حاســم وســريع مــع أي اختــراق  .ومــن َث َّ
ٍّ
حــل
دائــم لهــذه
حركــة الفلســطينيين المتجهيــن مــن الضفــة إلــى إســرائيل -إلــى أن تتمكَّــن مــن إيجــاد
ٍ
المشــكلة -باســتثناء الحــاالت المرتبطــة بضــرورات الحيــاة والواقــع االقتصــادي فــي الضفــة ،مــع محافظــة
إســرائيل علــى إبقــاء الوضــع هاد ًئــا مــع قطــاع غــزة.7
ِّ
المتخصصــون اإلســرائيليون أنهــا ناد ًرا مــا تتعرض لالســتيطان
مــا يالحــظ فــي الدوافــع المحتملــة التــي عرضهــا
أو لالعتــداء علــى المقدســات اإلســامية وفــي مقدمتهــا المســجد األقصــى ،أو لحــوادث القتــل والقمــع التــي
تمارســها ســلطات االحتــال ضــد الفلســطينيين وسياســة العقــاب الجماعــي كأســباب يمكــن أن تــؤدي إلــى
دائمــا.
مثــل هــذه العمليــات ،رغــم أنهــا الســبب األهــم للتطــورات التــي تتكــرر ً
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َّ
يتعلــق بمحاولــة إســرائيل المســاس بشــرعية عمليــات المقاومــة أو المناطــق التــي اشــتهرت
هنــاك أمــر أخيــر
برمزيتهــا فــي تاريــخ الصــراع ،فإســرائيل تنظــر إلــى جنيــن علــى أنهــا مصــدر خطــر كبيــر ،خاصـ ً
ـة أن كثيـ ًـرا مــن
منفــذي العمليــات هــم مــن أهــل هــذا المخيــم الــذي يصفــه اإلســرائيليون بأنــه عاصمــة الفوضــى واإلرهــاب فــي
الضفــة ،حيــث تضعــف ســيطرة الســلطة الفلســطينية فــي هــذا المخيــم ،وتتعــاون القــوى َّ
كافــة فيمــا بينهــا حتــى
أضحــت جنيــن رمـ ًـزا للمقاومــة فــي أعيــن الفلســطينيين ،وهــو مــا يحتــاج إلــى معالجــة مركــزة وعاجلــة مــن ِق َبــل
إســرائيل ومحاولــة كســر هــذه الرمزيــة .8وهنــاك ً
أيضــا إصــرار واضــح ،ومتكــرر فــي اإلعــام اإلســرائيلي ولــدى
المحلليــن علــى وصــف الهجمــات األخيــرة بالداعشــية واســتغالل مــا أعلنــه تنظيــم الدولــة بانتمــاء منفــذي
عمليتــي بئــر ســبع والخضيــرة إلــى التنظيــم ،بغــرض تشــويه العمليــات الحاليــة أو المســتقبلية ،فإســرائيل تعلــم
جيــدً ا أن العالــم اإلســامي ينظــر باحتــرام كبيــر لحــركات المقاومــة الفلســطينية واعتبــار مــا تقــوم بــه ًّ
حقــا
تمامــا حيــن نتحــدَّ ث عــن تنظيــم
شــرعيا فــي مواجهــة االحتــال ،إال أن هــذه النظــرة تختلــف إلــى النقيــض ً
ًّ
الدولــة (داعــش).
هل تتخوف إسرائيل من تنظيم داعش؟
فــي أعقــاب تنفيــذ عمليتــي بئــر ســبع والخضيــرة ،المنســوبتَ ْين لفلســطينيين مــن عــرب  ،48أعلــن تنظيــم الدولــة
ً
الحقــا انتماءهــم لــه ،وقــد كتــب الصحفــي اإلســرائيلي بــن كســبيت فــي صحيفــة المونيتــور بــأن دخــول تنظيــم
الدولــة علــى خــط العمليــات ضــد إســرائيل ِّ
كابوســا لحكومــة نفتالــي بينيــت.9
يمثــل
ً
يومــا بقضايــا التحـ ُّـرر،
مــا ذكــره بــن كســبيت يخالــف حقيقــة أن تنظيــم الدولــة تنظيــم تكفيــري ،لــم يكــن
معنيــا ً
ًّ
ً
منصرفــا ضــد المســلمين ممــن نظــر إليهــم باعتبارهــم كفــا ًرا ،بمــا فــي ذلــك حــركات التحـ ُّـرر
دائمــا كان
وأن جهــده ً
مهتمــا أبــدً ا بالعمــل ضــد
والمقاومــة ،ومنهــا بالطبــع حــركات المقاومــة الفلســطينية ،باإلضافــة إلــى أنــه لــم يكــن
ًّ
إســرائيل.
ويتفــق ذلــك مــع مــا ذهبــت إليــه مراكــز األبحــاث والدراســات اإلســرائيلية ،فقــد كتــب يونــي بــن مناحيــم -كبيــر
الباحثيــن فــي مركــز أورشــليم للشــؤون العامــة والسياســية ،ومديــر عــام هيئــة اإلذاعــة اإلســرائيلية سـ ً
ـابقا -فــي
ً
هــذا الموضــوع وقــال بــأن تنظيــم داعــش لــم يحــاول
مطلقــا إقامــة قاعــدة لــه داخــل إســرائيل ،ولــم يســعَ
للســيطرة علــى الجمهــور العربــي وجعلــه مؤيــدً ا لــه علــى عكــس مــا فعــل مــع البــدو فــي شــمال ســيناء ،ويؤكِّــد بــن
يتغيــر لــدى تنظيــم داعــش ،وأنــه ال ينــوي
التوجــه لــم
مناحيــم علــى أن أجهــزة األمــن اإلســرائيلية تــرى أن هــذا
ُّ
َّ
إقامــة قاعــدة لــه فــي إســرائيل ،وأنــه رغــم وجــود عناصــره فــي هضبــة الجــوالن ،فــإن مقاتليــه لــم يحاولــوا
ً
موجــه باألســاس ضــد المســلمين ممــن ينظــر إليهــم التنظيــم علــى أنهــم
مطلقــا إيــذاء اإلســرائيليين ،فقتالهــم
َّ
كفــار ،أو ضــد األقليــات المســلمة كمــا يحــدث ضــد األكــراد فــي شــمال ســوريا.10
الخالصــة نفســها توصلــت إليهــا إحــدى النــدوات التــي عقدهــا معهــد أبحــاث األمــن القومــي التابــع لجامعــة تــل
أبيــب ،حيــث اتفــق المشــاركون علــى أن إســرائيل ليســت علــى قائمــة اهتمــام تنظيــم داعــش ،وأنــه لــم يكــرس
َّ
يغيــر مــن هــذه السياســة .وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم
أي مــوارد أو تخطيــط ضــد إســرائيل ،وأنــه ال
يتوقــع أن ِّ
َّ
يكــن لــدى التنظيــم علــم مســبق بالعمليتَ ْيــن المنســوبتَ ْين لــه أو أي دور فــي تنفيذهمــا ،فإنــه اســتفاد مــن العمليتَ ْيــن
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فــي الدعايــة لنفســه ،بــل إن تنظيــم داعــش ينتقــد بشــدَّ ة حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســامي ويتهمهمــا بالكفــر
والتعــاون مــع أعــداء اإلســام مــن أجــل منــع الجهــاد الــذي أراد تنفيــذه ضــد إســرائيل ،هــذا علــى الرغــم مــن أن
الهجوم ْيــن المنســو َب ْين للتنظيــم.11
الحركتَ ْيــن امتدحتــا
َ
ويشــير بــن مناحيــم إلــى أنــه منــذ االشــتباكات بيــن فلســطينيي  48واإلســرائيليين ،وعمليــة حمــاة األســوار فــي
مايو/أيــار مــن العــام الماضــي ،تدهــورت العالقــات بيــن العــرب واليهــود فــي إســرائيل ،وهنــاك شــعور بالقلــق فــي
أجهــزة األمــن مــن ظهــور العنصــر الداعشــي علــى إثــر العمليتَ ْيــن المنســوبتَ ْين للتنظيــم ،وهــذه الظاهــرة رفعــت
ً
طبقــامــن حجــم تو ُّتــر العالقــات بيــن اليهــود والعــرب وأعطــت شــعو ًرا بتصاعــد اإلرهــاب اإلســامي الراديكالــي
الموجــه ضــد اليهــود .وهنــاك ترجيــح بــأن هاتيــن العمليتَ ْيــن جاءتــا كــرد فعــل علــى حالــة اإلحبــاط العميــق
للفظــه-
َّ
لــدى المنفذيــن منــذ عمليــة حمــاة األســوار ،ونتيجــة اســتمرار التمييــز ضــد فلســطينيي  ،48واســتمرار االعتــداءات
حاليــا بــأي مواجهــة
معنيــة
علــى المقدســات اإلســامية .ويعتقــد اإلســرائيليون أن قيــادات فلســطينيي  48غيــر
َّ
ًّ
تضــر للغايــة
أو تصعيــد بيــن العــرب واليهــود ،وهــذه القيــادات تعتقــد أن ظاهــرة داعــش بيــن فلســطينيي 48
ُّ
بصراعهــم الوطنــي؛ ألنهــا تصــوِّ ر الفلســطينيين كقتلــة خطريــن .12وإذا كانــت إســرائيل تــدرك أن فلســطينيي 48
ليســوا وحدهــم مــن يرفــض أيديولوجيــة داعــش ،بــل ً
أيضــا الغالبيــة العظمــى مــن فلســطينيي الضفــة ،وكذلــك
مؤيــدي حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســامي ً
طبقــا لمــا نشــره معهــد دراســات األمــن القومــي اإلســرائيلي ،13فــإن
الســؤال المطــروح هــو هــل هنــاك مــا يقلــق إســرائيل؟
ال ينبــع القلــق اإلســرائيلي هنــا مــن انتمــاء المنفذيــن لتنظيــم داعــش بشــكل خــاص ،فجهــات االســتخبارات
اإلســرائيلية تقــول بــأن عــدد مؤيــدي تنظيــم داعــش فــي إســرائيل محــدود وال يتجــاوز العشــرات ،وأغلبهــم خاليــا
نائمــة ،وأنهــا تتفاخــر بدورهــا فــي هزيمــة التنظيــم فــي أنحــاء متفرقــة فــي الشــرق األوســط ،غيــر أنهــا فــي
الوقــت الــذي هاجمــت التنظيــم فــي أنحــاء مختلفــة فــي المنطقــة ،أهملــت تدميــره داخــل إســرائيل .14وإذا كان
معنــي بتوجيــه نشــاطه ضــد إســرائيل ،فــإن مصــدر القلــق يصبــح فقــط أن هــذه العمليــات
تنظيــم داعــش غيــر
ٍّ
فرديــة يصعــب التنبــؤ بهــا.
مــا يثيــر الريبــة فــي موضــوع داعــش المشــار إليــه هــو أن إســرائيل تعــرف الكثيريــن مــن المنتميــن للحركــة ،وســبق
أن اعتقلــت عــددً ا منهــم؛ فمنفــذ العمليــة األولــى التــي وقعــت فــي بئــر ســبع -محمــد غالــب أبــو القيعــان -كان
ً
وســجن أربــع ســنوات علــى خلفيــة تخطيطــه الســفر إلــى
معروفــا لســلطات االحتــال ،وســبق أن اعتُ قــل عــام ُ 2015
ســوريا واالنضمــام لتنظيــم داعــش هنــاك .15كمــا ســبق أن تعــرض إبراهيــم إغباريــة -أحــد منفــذي عمليــة الخضيــرة-
إلــى االعتقــال عــام  2016علــى خلفيــة االتهــام نفســه.16
أثر الهجمات الحالية في الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل
ال يبــدو أن الشــهر الحالــي هــو أســعد أوقــات الحكومــة اإلســرائيلية الحاليــة؛ فخــال هــذا الشــهر انســحبت عيديــت
ســيلمان النائبــة عــن حــزب يمينــا الــذي يتزعمــه نفتالــي بينيــت مــن االئتــاف الحاكــم ،وأعلنــت عــن انضمامهــا
لحــزب الليكــود ،وعــن إمكانيــة أن تتشـكَّل حكومــة يمينيــة خالصــة ،ليفقــد االئتــاف بذلــك أغلبيتــه فــي الكنيســت
اإلســرائيلي ،ويصبــح بقــاؤه فــي الســلطة مرهو ًنــا بمــا قــد يســفر عنــه أي اقتــراح قــادم بســحب الثقــة ،وبموقــف
القائمــة المشــتركة (العربيــة) وهــل تصــوت لصالــح ســحب الثقــة أم ال .مــا يزيــد الخطــر هــو مــا تكشــفه اســتطالعات
مؤخــرا عــن ارتفــاعٍ فــي شــعبية حــزب الليكــود ،فــي حــال الذهــاب إلــى انتخابــات جديــدة،
الــرأي اإلســرائيلية
ً
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حاليــا ،كمــا تكشــف عــن عــدم
عمــا يملكــه
فقــد يحصــل حــزب الليكــود علــى حوالــي  35مقعــدً ا بزيــادة  6مقاعــد َّ
ًّ
تخطــي حــزب أمــل جديــد بزعامــة جدعــون ســاعر عضــو االئتــاف لنســبة الحســم التــي تســمح لــه بالدخــول
إلــى الكنيســت.17
هــذه المعطيــات مهمــة ،وتعطــي لمحـ ً
ـة عــن كيــف يمكــن أن تؤثــر موجــة العمليــات الحاليــة فــي الوضــع السياســي
فــي إســرائيل .فخــال األيــام الماضيــة جــرى توظيــف هــذه الهجمــات فــي الصــراع السياســي بيــن االئتــاف
الحاكــم والمعارضــة؛ فالمعارضــة تتحــدَّ ث عــن فشــل الحكومــة فــي مواجهتهــا ،وتقارنهــا بسلســلة العمليــات
التــي تعــود إلــى أوائــل التســعينيات ،وتحديــدً ا فتــرة اتفــاق أوســلو ،وتعــزو الموجــة الحاليــة إلــى تحالــف بينيــت
ولبيــد مــع مؤيــدي اإلرهابييــن ،فــي إشــارة إلــى القائمــة العربيــة ،وكذلــك بعــض أعضــاء الحكومــة العــرب مــن
حركــة ميرتــس .وفــي المقابــل ،يــردُّ أنصــار الحكومــة بــأن هــذا تشــويه للوعــي ،ويذكِّــرون بسلســلة العمليــات التــي
شــخصا ،وكانــت فــي
جــرت بيــن عامــي  2016-2015فيمــا يُعــرف بانتفاضــة الســكاكين ،والتــي ُقتــل فيهــا 47
ً
أثنــاء حكومــة نتنياهــو اليمينيــة الخالصــة.18
ـات أخــرى
إن هــذا التراشــق يُ سـ ِـهم فــي تغييــر اتجاهــات الــرأي العــام فــي ظــل حالــة الترقــب وانتظــار وقــوع عمليـ ٍ
جديــدة يــدرك اإلســرائيليون أنهــا ســوف تقــع ،إال أنهــم يجهلــون توقيتهــا .ومــن المهــم هنــا أن نالحــظ أن اليميــن
ِّ
تقــدم تنــازالت
اإلســرائيلي عــاد ًة مــا يهاجــم حكومــات اليســار علــى أنهــا تعمــل ضــد مصلحــة إســرائيل ،وأنهــا
كبيــرة تضـ ُّـر باألمــن القومــي للدولــة.
ِّ
تضــم أحزابًــا مــن اليســار والوســط
وبغــض النظــر عــن أن الحكومــة الحاليــة ليســت حكومــة يســارية ،وأنهــا
ُّ
ـي
واليميــن ،باإلضافــة إلــى أن رئيســها الحالــي هــو نفتالــي بينيــت زعيــم حــزب يمينــا الــذي يُ ص َّنــف بأنــه يمينـ ٌّ
متطــرف ،فــإن موجــة الهجمــات الحاليــة ،المرشــحة لالســتمرار ،وكذلــك أحــداث االعتــداءات علــى المقدســات
اإلســامية فــي القــدس التــي تــزداد بشــكل موســمي مــع بعــض األعيــاد والمناســبات اليهوديــة لتزيــد األمــر
اشـ ً
ـتعال ،تأتــي فــي ظــل احتمــال جديــد بانهيــار الحكومــة فــي حــال انســحاب القائمــة العربيــة إذا لــم تتوقــف
االنتهــاكات اإلســرائيلية للمســجد األقصــى .وتــدرك المعارضــة ذلــك فتلقــي بثقلهــا خلــف تصعيــد أكبــر وإعــان
نيتهــا اقتحــام المســجد األقصــى ،وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى الضغــط علــى الحكومــة حتــى ال تخســر الــرأي العــام،
ً
خاصــة أن رئيســها ال يريــد أن يفقــد أصــوات اليميــن اإلســرائيلي الــذي ينتمــي إليــه.
هل أخطأت إسرائيل حين جمدت المفاوضات مع السلطة الفلسطينية؟
خــال األعــوام الماضيــة التــي واكبــت ســنوات فشــل الربيــع العربــي ،عدلــت إســرائيل بشــكل واضــح مــن
ً
مهتمــة أكثــر باالنفتــاح علــى الــدول العربيــة والتطبيــع معهــا ظنًّــا منهــا أن ذلــك ســوف
أولوياتهــا ،وأصبحــت
ً
نهايــة للصــراع العربــي اإلســرائيلي ،ويفتــح لهــا أســواق هــذه الــدول .وقــد ســاعدت المتغيــرات الدوليــة
يضــع
واإلقليميــة علــى نجــاح إســرائيل فــي تحقيــق هــذه الخطــوة ،إال أن الســعي اإلســرائيلي زامنــه إهمــال تــام
للمفاوضــات مــع الســلطة الفلســطينية وتجميــد عمليــة الســام ،واالكتفــاء فقــط بمــا يخــص التنســيق األمنــي مــع
الســلطة الفلســطينية لحمايــة األمــن اإلســرائيلي.
وقــد أصبــح موضــوع تجميــد المفاوضــات مــع الفلســطينيين كعنصــر دعايــة حاضـ ًـرا بشــكل دائــم فــي كل انتخابــات
كنيســت ُتجــرى فــي إســرائيل ،وهــو عنصــر مزايــدة بيــن المرشــحين؛ خاصـ ً
ـة مرشــحي اليميــن الذيــن يحظــون
حاليــا بالعــدد األكبــر مــن مقاعــد الكنيســت.
ًّ
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تتغيــر فــي ظــل حكومــة
هــذه االســتراتيجية اإلســرائيلية بدأتهــا حكومــة نتنياهــو اليمينيــة منــذ ســنوات ،ولــم
َّ
حاليــة ائتالفيــة أغلــب أعضائهــا مــن أحــزاب الوســط واليســار؛ وإســرائيل بذلــك تشــتري أمنهــا الخارجــي علــى
التوجــه ســيكون لــه تأثيــر ســلبي فــي إســرائيل علــى المدييــن المتوســط والبعيــد،
حســاب األمــن الداخلــي .هــذا
ُّ
فهــو يعيــد القضيــة الفلســطينية إلــى نقطــة الصفــر ،ويعصــف بجــدوى المفاوضــات ،بــل ربمــا يزيــد الشــعور بجــدوى
بقــاء الســلطة الفلســطينية ،ويعيــد الفلســطينيين إلــى مربــع المقاومــة.
خاصــا علــى خلفيــة األحــداث
مؤتمــرا
وقــد أقــام معهــد دراســات األمــن القومــي يــوم  11أبريل/نيســان الماضــي
ًّ
ً
األمنيــة األخيــرة فــي إســرائيل بعنــوان «اإلرهــاب فــي مواجهــة اتجــاه تعزيــز العالقــات بيــن اليهــود والعــرب فــي
إســرائيل» وفيــه تحــدَّ ث محمــد دراوشــة -رئيــس حــزب معً ــا ،وهــو حــزب عربــي داخــل إســرائيل -عــن أن اتفــاق
ً
التوجــه أن اذهبــوا وابحثــوا عــن مســتقبلكم
ــم كان
أوســلو لــم يضــع عــرب  48فــي الحســبان
مطلقــا ،ومــن َث َّ
ُّ
فســر فلســطينيو  48روح اتفاقيــة أوســلو فــي اتجاهيــن :أحدهمــا األســرلة ،أو
بأنفســكم ،وعلــى هــذا األســاس َّ
التوجــه نحــو تبنــي الهويــة اإلســرائيلية واالندمــاج فــي المجتمــع اإلســرائيلي نتيجــة أن االتفــاق كان شـ ً
ـكل
تعميــق
ُّ
تمامــا بإعطــاء الشــرعية -ضمنًــا -لفئــة أخــرى كبيــرة
مــن أشــكال التصالــح ،أمــا االتجــاه اآلخــر فهــو النقيــض ً
لتعميــق انتمائهــا الفلســطيني والبحــث عــن قيــام دولــة فلســطينية ُو ِعــدَ بهــا الفلســطينيون ضمــن هــذا االتفــاق،
وهــو أمــر مخالــف للقانــون اإلســرائيلي الــذي كان يفتــرض أنــه يتعامــل معهــم علــى أنهــم إســرائيليون .واآلن
تعمــق المعنيــان
عامــا لــم يعُ ــد اتفــاق أوســلو محـ َّ
ـط اهتمــام ،وعدنــا إلــى نقطــة الصفــر بعــد أن َّ
بعــد أكثــر مــن ً 25
التوجهَ ْيــن حتــى
الســابقان فــي ظــل تعثُّ ــر المفاوضــات وتوقفهــا ،وأصبــح هنــاك حالــة مــن التو ُّتــر بيــن هذيــن
ُّ
علــى المســتوى النفســي الداخلــي واالنقســام بيــن هويتهــم اإلســرائيلية وانتمائهــم الفلســطيني.19
الســؤال هنــا هــل تملــك إســرائيل فعـ ًـا رفاهيــة االســتمرار فــي تجميــد المفاوضــات؟ وهــل هــي مســتعدَّ ة لمواجهــة
تبعــات هــذا األمــر مــن تعرضهــا لموجــات متتابعــة ومتزايــدة مــن أعمــال المقاومــة المنظمــة أو الفرديــة ،وامتــداد
هــذه األعمــال إلــى الداخــل اإلســرائيلي مــن خــال مشــاركة فلســطينيي  48بشــكل واســع ،وهــو مــا ظهــرت
مقدماتــه خــال أحــداث العــام الماضــي مايو/أيــار  ،2021ثــم فــي عمليتــي بئــر ســبع والخضيــرة منــذ عــدَّ ة أســابيع؟
فــي مقــال ٍ لــه فــي جريــدة هآرتــس بعنــوان «بــدون إرهــاب مــن ســينظر لهــم؟» ،يقــول جدعــون ليفــي :إن “طريــق
اإلرهــاب هــي الطريــق الوحيــدة المفتوحــة أمــام الفلســطينيين للصــراع مــن أجــل مصيرهــم ،طريــق اإلرهــاب هــي
الطريــق الوحيــدة أمامهــم لتذكيــر إســرائيل والــدول العربيــة والعالــم بوجودهــم ،ليــس أمامهــم طريــق أخــرى ،هــذا
مــا علَّمتــه إســرائيل لهــم ،إن لــم يمارســوا العنــف سينســاهم الجميــع».20
جدوى استمرار السلطة الفلسطينية
مجمــدة علــى هــذا
تنقلنــا النقطــة الســابقة مباشــر ًة إلــى جــدوى بقــاء الســلطة الفلســطينية طالمــا ظلــت المفوضــات
َّ
النحــو منــذ ســنوات ،والمقصــود بالخطــورة فــي الســؤال المطــروح ليــس إحســاس إســرائيل بــأن بقــاء الســلطة
الفلســطينية أصبــح فــي خطــر ،بــل فــي مــدى قناعتهــا بجــدوى بقائهــا وقدرتهــا علــى القيــام بدورهــا فــي التنســيق
األمنــي علــى النحــو المطلــوب ،فــي ظــل حالــة الضعــف التــي وصلــت إليهــا.
ويشــير أليســتير بانــكال -مراســل ســكاي نيــوز فــي الشــرق األوســط -إلــى أن مســؤولين أمنييــن إســرائيليين باتــوا
يعتقــدون أن الســلطة الفلســطينية قــد وصلــت لحالــة مــن الضعــف إلــى الدرجــة التــي أصبحــت فيهــا غيــر فاعلــة
يتكــرر عنــد كل هجــوم ينفــذه فلســطينيون مــن المناطــق التــي يعمــل فيهــا رجــال
نهائيــا .21هــذا االعتقــاد بــات
َّ
ًّ
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الســلطة ،وأصبــح مــن المعتــاد اتهــام الســلطة بتشــجيع الهجمــات ضــد اإلســرائيليين ،بــل وصــدور أحــكام قضائيــة
ـد مــن إضعــاف مؤسســاتها.
إســرائيلية تفضــي إلــى مزيـ ٍ
وقــد كشــف آخــر اســتطالع للــرأي أجــراه المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية فــي مــارس/آذار 2022
عــن رغبــة حوالــي ثالثــة أربــاع الشــعب الفلســطيني فــي اســتقالة محمــود عبــاس ،وزيــادة شــعبية حركــة حمــاس
واعتبارهــا األكثــر جـ�دارةً بتمثيــل الشــعب الفلســطيني ( %31لحركــة حمــاس ،مقابــل  %29لحركــة فتــح) ،واعتقــاد
 %84بوجــود فســاد فــي الســلطة الفلســطينية ،واعتبــار األغلبيــة  %55أن الســلطة الفلســطينية أصبحــت عب ًئــا علــى
الشــعب الفلســطيني ،مــع ميــل النســبة األكبــر  %44إلــى اعتبــار العمــل المســلح هــو الطريــق األمثــل إلنهــاء االحتــال،
مقابــل  %25فقــط يؤيــدون المفاوضــات ،وإن كان  %70مــن هــؤالء يرفضــون العــودة للتفــاوض دون شــروط
مســبقة.22
مؤخــرا ،تزايــدت األصــوات اإلســرائيلية التــي تحمِّ ــل الســلطة الفلســطينية مســؤولية دعــم هــذه العمليــات
ً
ومشــاركتها فــي اإلرهــاب عــن طريــق إعالتهــا لألســرى الفلســطينيين وألســر الشــهداء ،وكذلــك شــن حمــات إعالميــة
عنيفــة ضــد أي حقوقــي إســرائيلي حــاول تبريــر هــذا التصــرف الــذي تقــوم بــه الســلطة الفلســطينية؛ والمثــال
األبــرز علــى ذلــك هــو أن جابــي الســكي النائبــة عــن حركــة ميرتــس ،المشــاركة فــي االئتــاف الحاكــم ،والتــي شــغلت
فــي الســابق منصــب األميــن العــام لحركــة الســام اآلن اإلســرائيلية ،اضطــرت -بعــد عاصفــة مــن النقــد تعرضــت
لهــا -لالعتــذار عــن تصريحهــا الــذي قالــت فيــه بأنــه مــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك مصــدر إنفــاق علــى أبنــاء منفــذي
جماعيــا ،حيــث ُفهــم تصريحهــا بأنــه قبــول بمــا تقــوم بــه الســلطة الفلســطينية.23
العمليــات كــي ال يكــون العقــاب
ًّ
حكمــا يتيــح للضحايــا اإلســرائيليين وذويهــم
وخــال األيــام الماضيــة أصــدرت المحكمــة العليــا فــي إســرائيل
ً
ممــن تضــرروا مــن هــذه العمليــات أن يقاضــوا الســلطة الفلســطينية للحصــول علــى تعويضــات باعتبــار أن الســلطة
تتحمــل المســؤولية عــن تنفيذهــا ،وأنهــا شــريكة بدرجــة مــا بســبب قيامهــا بدفــع رواتــب لــذوي األســرى
الفلســطينية
َّ
ويفســر تســفي برئيــل هــذا الحكــم بأنــه ال يهــدف
والشــهداء ،وهــو مــا يُ عَ ــدُّ تشــجيعً ا علــى تنفيــذ هــذه العمليــات.24
ِّ
إلــى تعويــض المتضرريــن اإلســرائيليين فحســب ،بــل يهــدف ً
أيضــا إلــى الضغــط علــى الســلطة الفلســطينية مــن
أجــل وقــف دفــع هــذه الرواتــب؛ ألن إســرائيل ســوف تنفــذ األحــكام الصــادرة مــن خــال خصــم مبالــغ التعويضــات
مــن أمــوال الضرائــب التــي تحولهــا إســرائيل إلــى الســلطة الفلســطينية.25
إن التناقــض اإلســرائيلي فــي طريقــة التعامــل مــع الســلطة تناقــض كبيــر؛ فبينمــا تســير تصريحــات كثيــر مــن
المســؤولين اإلســرائيليين وكذلــك توصيــات مراكــز الدراســات فــي اتجــاه ضــرورة تقويتهــا ضــد فصائــل المقاومــة
وبالتحديــد حركــة حمــاس ،إال أنهــا تفــرض عليهــا أفعـ ً
ـال تخصــم مــن رصيدهــا فــي الشــارع الفلســطيني ،كوقــف
رواتــب األســرى والشــهداء ،أو اســتمرار التنســيق األمنــي وإعطــاء شــعور عــام بــأن هــذا هــو أحــد أســباب وجــود
ـات يقــوم بهــا فلســطينيون وتصنفهــا
الســلطة الفلســطينية ،أو أن تقــوم الســلطة -بعبــارات واضحــة -بإدانــة أي عمليـ ٍ
إســرائيل علــى أنهــا إرهابيــة علــى الرغــم مــن أن هــذه العمليــات تحظــى بتأييــد واســع بيــن الفلســطينيين ،وهــذا مــا
يدفــع الســلطة للمنــاورة مــن خــال تبنــي اإلدانــة فــي المســتويات اإلداريــة العليــا ،واالحتفــاء بهــا فــي المســتويات
الدنيــا.
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خاتمة
إن اكتســاب العمليــات الحاليــة للطابــع الفــردي وذاتيــة التخطيــط واالنطــاق ،حتــى لــو كان لمنفذيهــا انتمــاء
حاليــا؛ ففــي هــذا النــوع مــن العمليــات عــاد ًة مــا يكــون التنبــؤ بهــا ومنعهــا
حركــي ،هــو أكثــر مــا يقلــق إســرائيل
ًّ
أمـ ًـرا شـ ًّ
ـاقا؛ ولذلــك فــإن محافظتهــا علــى هــذا الطابــع هــو فــي مصلحــة القضيــة الفلســطينية والمقاومــة ،كمــا أنــه
يمنــع إســرائيل مــن تنفيــذ عمليــات انتقاميــة واســعة.
ضغوطــا كبيــر ًة علــى صانعــي القــرار فــي
وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن اســتمرار هــذه العمليــات مــن شــأنه أن يضيــف
ً
إســرائيل فــي ظــل هشاشــة الحكومــة الحاليــة واحتمــال فقدانهــا الثقــة ،وتربــص المعارضــة اإلســرائيلية وتصديــر
ضعــف
األزمــات للحكومــة .وكذلــك فــإن حالــة الجمــود التــي تشــهدها مفاوضــات الســام ،ومــا يصاحبهــا مــن
ٍ
للســلطة الفلســطينية وفقدانهــا الســيطرة علــى بعــض مناطــق الضفــة الغربيــة ،تجعــل هــذه العمليــات تحظــى
ـر فــي الشــارع الفلســطيني علــى وجــه التحديــد ،وربمــا كان ذلــك أحــد أســباب المحــاوالت اإلســرائيلية
بقبــول ٍ كبيـ ٍ
التوســع فــي الحديــث عــن عالقتهــا بتنظيــم داعــش ،وهــو أمــر ينبغــي علــى
لتشــويه تلــك العمليــات مــن خــال
ُّ
المقاومــة االنتبــاه له.
وأغلــب الظــن أن الموجــة الحاليــة مــن الهجمــات قــد تتباطــأ إال أنهــا لــن تتوقــف ،فاألســباب التــي دفعــت إليهــا
ُّ
تــدل علــى اســتمرارها ،وتأثيرهــا الكبيــر فــي المجتمــع
قائمــة جميعهــا ،وهــي موجــة متقطعــة إال أن الشــواهد
ً
وطبقــا للصحفــي فــي ســكاي نيــوز أليســتير بنــكال ،فإن الســؤال المهم بالنســبة إلى أغلب اإلســرائيليين
اإلســرائيلي،
شــك أنهــا تخــدم القضيــة الفلســطينية
هــو متــى ســيقع الهجــوم؟ وليــس إن كان ســيقع أم ال .26وهــي أمــور ال
َّ
وحــركات المقاومــة.
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عن المؤلف:
د .أحمــد الجندي أســتاذ الدراســات اليهوديــة والصهيونية بجامعة
القاهــرة ،لــه العديــد مــن الكتــب والدراســات حــول الملــل اليهودية
المعاصــرة وأيديولوجيــا تفســير العهــد القديــم .باإلضافــة لعــدد
مــن األعمــال المترجمــة منهــا :صــراع األماكــن المقدســة؛ صــراع
الســيادة علــى القــدس واألماكــن المقدســة فــي الفتــرة مــا بيــن
 1989وحتــى  .1999مترجــم عــن العبريــة ،فضــا عــن العديــد
مــن األبحــاث والمقــاالت عــن القــوى الدينيــة والسياســية فــي
إســرائيل وعالقــة إســرائيل بالعالميــن العربــي واإلســامي.
عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة ،هدفها تعزيز قيم
المشاركة الديمقراطية ،والمواطنة المستنيرة ،والحوار
المتبادل ،والعدالة االجتماعية.
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