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 ]طرطوس السورية تتعرض لغارات

 جوية منسوبة إلى إسرائيل[
 

  62/8/6266"معاريف"، 
 

الليلة  تاألنباء السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية السورية تصدّقالت وكالة 
ألهداف معادية في سماء مدينة مصياف غربي مدينة حماة في وسط  الماضية
عالمية أن الغارة المنسوبة إلى إسرائيل توسعت لتشمل إما أكدت تقارير بينسورية، 

 .ةحيث استهدفت شحنات أسلحة إيراني ،مدينة طرطوس الساحلية

أفادت قناة التلفزة السعودية "العربية" أن إسرائيل قامت بشن  ،وفي وقت الحق
غارات جوية استهدفت مخزن ذخيرة لحزب الله بالقرب من مدينة طرطوس 

 الساحلية.

 ،صواريخ إسرائيلية وصلت إلى أهدافها 5وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان إن 
الدفاعات الجوية التي انطلقت من طرطوس على الرغم من كثافة النيران السورية و

على األراضي  21وغربي حمص. وذكر المرصد أن هذا االستهداف اإلسرائيلي هو الـ
  .2222السورية خالل سنة 

طرطوس والدريكيش وباقي  تيسماع دوي انفجارات في مدينبوأفاد شهود عيان 
على طرطوس مناطق المحافظة في الساحل السوري، وقالت تقارير إن الغارة 

 كما. الله حزب دمرت شحنة أسلحة ايرانية كانت بصدد التوجه إلى لبنان لدعم
في بطن أحد الجبال في  اًكبير حريقاً االجتماعي التواصل مواقع على صور أظهرت

يه وف الموالية إليرانقالت بعض المصادر إنه معسكر للجماعات و ،مدينة مصياف
 مخازن أسلحتها.
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عد ب" للجنود المتدينين نيتساح يهودا"كتيبة  حلّ إلى  شاي يدعو نحمانوزير ]ال
 [نن فلسطينيي وهم يعتدون بالضرب على موقوفي  هاتصوير عدد من جنود

 
 Ynet ،62/8/6266موقع 

 
إلى حّل  ،أمس )الخميس( ،دعا وزير شؤون الشتات اإلسرائيلي نحمان شاي ]العمل[

وير عدد بعد تص ،يهودا" للجنود المتدينين في الجيش اإلسرائيلي كتيبة "نيتساح
 .من جنود الكتيبة وهم يعتدون بالضرب على موقوفي ن فلسطينيي ن

 رةفي الفتالذي شغل منصب الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي  ،وجاءت دعوة شاي
 ،، في سياق تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر"1988-1991

جنود من صفوف  4د وقت قصير من إعالن الجيش اإلسرائيلي أنه قام باستبعاد بع
تم تصويرهم وهم يعتدون بالضرب على موقوفي ن فلسطينيي ن بالقرب من  الكتيبة

 .رام الله في الضفة الغربية األسبوع الماضي

ه دان في ة األركان العامة للجيش الجنرال أفيف كوخافي بياناًئوأصدر رئيس هي
عى أنه يتناقض بشكل وادّ  ،جنود ووصف االعتداء بأنه هجوم خطر وبغيضال

مباشر مع قيم الجيش. وأضاف كوخافي أن الجنود المتورطين في الحادث ال 
وأشار إلى أنه سيتم فحص الحادث بدقة من طرف قادة  ،يستحقون مراكزهم

 .وستقوم الشرطة العسكرية بالتحقيق فيه ،الجيش

خرى نشرها في وقت تساءل شاي في تغريدة أُ ،كوخافي هذهوتعقيباً على أقوال 
 ،الحق عن السبب الذي منع رئيس األركان من اتخاذ إجراءات فورية ضد الجنود

وقال: "إذا كان رئيس األركان يعتقد أن جنود نيتساح يهودا ال يصلحون ليكونوا 
بل  ،تحدةفيمكنه إبعادهم في لحظة، فهو ليس من األمم الم ،مقاتلين في الجيش

 ."قائد الجيش

ذكر أن كتيبة "نيتساح يهودا" تابعة للواء المشاة "كفير" وتضم جنوداً متدينين يُ
 د منوكان عد ،وحريديم ]متشددون دينياً[، وتعمل أساساً في الضفة الغربية

جنود منها  كما دينَ .جنودها في مركز العديد من حوادث العنف ضد الفلسطينيين
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وفي وقت سابق من  .وإساءة معاملة معتقلين فلسطينيينفي الماضي بتعذيب 
بعد العثور على  ،السنة الحالية طُرد عدد من الضباط في الكتيبة من مناصبهم

الذي يحمل الجنسية  ،عاماً( 88المسن الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد )
ن ميتاً بعد اعتقاله في كانون الثاني/يناير الفائت. وقام جنود م ،األميركية

بنى مهجور ونقله إلى فناء م ،الكتيبة بتعصيب عينيه وتقييد يديه برباط بالستيكي
وتعالت في  .من دون التحقق من حالته ،قبل تركه هناك في البرد القارس ،ليالً

 حينه أيضاً أصوات دعت إلى حلّ الكتيبة.
 

 " معاريف" استطالعلألسبوع الثاني على التوالي، : انتخابية أخبار] 
  ،الحسم نسبة تجتاز ال "صهيونية روح" قائمة أن ظهريُ

 [حكومة لتأليف أغلبية يمتلك ال نتنياهو وأن
 

 62/8/6266 ،"معاريف"
 

" يفمعار" صحيفة أجرته العام للرأي استطالع أظهرلألسبوع الثاني على التوالي، 
 سيحصل ،اآلن العامة اإلسرائيلية االنتخابات إجراء حال في أنه( الخميس) أمس

رئيس الليكود ورئيس الحكومة السابق  بقيادة ،المعارضة في األحزاب معسكر
 برئاسة ،"صهيونية روح" قائمة تتمكن ولن مقعداً، 58 على ،نتنياهو بنيامين

، (%3225) الحسم نسبة اجتياز من ،"[يمينا" رئيسة] شاكيد أييلت الداخلية وزيرة
 يوعز االتصاالت وزير برئاسة" إيرتس ديرخ" حزب مع تحالفها من الرغمعلى 
 . هندل

 على موزعة نتنياهو معسكر عليها يحصل التي 58الـ المقاعد أن االستطالع وأظهر
 المتشددون] الحريديم لليهود شاس وحزب مقعداً، 31 الليكود حزب: التالي النحو
 الكنيست عضو برئاسة ،("يهوديت عوتسما) يهودية قوة" وحزب مقاعد، 8[ دينياً

 وحزب مقاعد، 8 الحريدي هتوراه يهدوت وحزب مقاعد، 8 ،غفير بن إيتمار
 .مقاعد 4 ،سموتريتش بتسلئيل الكنيست عضو برئاسة ،الدينية الصهيونية
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 النحو على موزعة مقعداً 56 على لنتنياهو المناوئ المعسكر يحصل ،المقابل في
 23 ،يدلب يائيراإلسرائيلية  الحكومة رئيس برئاسة ،"مستقبل يوجد" حزب: التالي
 ةبرئاس" أبيض أزرق" حزبي كالً من  يضم الذي ،"الرسمي المعسكر" فوتحالُ مقعداً،

 والرئيس ساعر، جدعون العدل وزير برئاسة" جديد أمل"و غانتس، بني الدفاع وزير
 ،تأيزنكو غاديللجيش اإلسرائيلي الجنرال احتياط  العامة األركان لهيئة السابق

 مقاعد، 6 برئاسة وزيرة المواصالت ميراف ميخائيلي العمل وحزب مقعداً، 13
 وحزب مقاعد، 5 برئاسة وزير المال أفيغدور ليبرمان "بيتنا إسرائيل" وحزب

برئاسة عضو الكنيست  [الموحدة العربية القائمة] راعام وحزب، مقاعد 5 ميرتس
 .مقاعد 4 منصور عباس

 في مقاعد 6 على وتحصل الحالي تمثيلها على المشتركة القائمة وتحافظ 
 . الكنيست

 السكان فئات جميع يمثلون شخصاً 815 من مؤلفة عينة االستطالع وشمل
 .%421 األقصى حدّها خطأ نسبة مع ،إسرائيل في البالغين

 
 النووي الوشيك : االتفاقالموسادجهاز تقرير: رئيس ]

 [كارثة استراتيجية مع إيران سيكون بمثابة
 

 62/8/6266"معاريف"، 
 

فيد برنياع من أن االتفاق النووي الوشيك االموساد اإلسرائيلي دجهاز ر رئيس حذّ
دى الم فيألنه سيسهل على طهران  ،مع إيران سيكون بمثابة كارثة استراتيجية

عنها منذ سنة  لم تتخلّ محاولةالطويل محاولة الحصول على أسلحة نووية، وهي 
  فيها جهوداً كبيرة. ، وما زالت تبذل2223

ر اآلن هو تكتيكات الصفقة اإليرانية التي وأكد برنياع أن الشيء الوحيد الذي يتغيّ
ات ها الواليتوفي مقدم ،تحت رعاية القوى العظمى في الوقت الحالييتم تنفيذها 

 .المتحدة
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، %122باتت قريبة من النووي توقيع االتفاق احتمال ة نسبكما أكد برنياع أن 
ألن لها وللواليات المتحدة  ،ب عن اعتقاده أن إيران ستعود إلى االتفاقوأعر

 مصلحة استراتيجية في القيام بذلك.

 اجتماع بما في ذلك ،وجاءت أقوال بارنياع هذه في سياق سلسلة من االجتماعات
 . ه" في تل أبيبالكيريا" مبنى في يائير لبيداإلسرائيلية رئيس الحكومة  مع

أكد رئيس الموساد أن االتفاق ال ينطبق على دولة إسرائيل، وأشار  ،خرىمن ناحية أُ
إلى أن الموساد يواصل العمل طوال الوقت لمنع إيران من امتالك أسلحة نووية. 
وقال بارنياع: "إن التزامنا بمنع إيران من امتالك أسلحة نووية ال عالقة له 

 لحق في الدفاع عن نفسها."باالتفاق. إن إسرائيل ليست طرفاً في االتفاق ولها ا

رفيع المستوى إن زيارة مستشار األمن إسرائيلي على صعيد آخر، قال مصدر أمني 
القومي اإلسرائيلي إيال حوالتا إلى الواليات المتحدة لبحث الملف النووي اإليراني 
كانت مفيدة للغاية، وأكد أن محادثاته مع الجانب األميركي والرسائل العلنية التي 

ت الموقف اإلسرائيلي، بما في ذلك تصريحات رئيس الحكومة يائير لبيد، أوضح
فاق ها على مسودة االتساهمت في تغيير موقف واشنطن ليصبح أكثر تصلباً في ردّ

تبلور. وأضاف أن الواليات المتحدة أطلعت القدس مسبقاً على خذ بالالنووي اآل
اآلن ردة الفعل  نوأن المسؤولين في إسرائيل ينتظرو ،إيرانعلى مضمون ردها 

 اإليرانية.

وذكر موقع "والال" اإلخباري اإلسرائيلي أن البيت األبيض لم يدرك عمق القلق 
عتقدت اإلدارة األميركية أن اقبل زيارة حوالتا، و ةكامل صورةاإلسرائيلي ب

 بوع الماضي أدت إلىمحادثات التهدئة التي أجرتها مع مسؤولين إسرائيليين األس
أدرك  ،طمأنة إسرائيل، وفقط في إثر زيارة مستشار األمن القومي اإلسرائيلي

وأنها بقدر معين لم تصدق  ،المسؤولون في واشنطن أن إسرائيل ليست مطمئنة
 التي وصلت إليها من واشنطن. أيضاً رسائل الطمأنة

ل قبل زيارة حوالتا هي ووفقًا للموقع، فإن القضية المركزية التي أقلقت إسرائي
ف من أن تمارس الواليات المتحدة ضغوطاً على الوكالة الدولية للطاقة التخوّ

الذرية من أجل إغالق تحقيقاتها ضد إيران وإزالة عقبة في الطريق إلى اتفاق نووي 
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 .جديد، وقد تلقت إسرائيل هذا األسبوع إجابات تريحها في هذه المرحلة على األقل
ياسي إسرائيلي إن المسؤولين في البيت األبيض قالوا إنهم لن وقال مسؤول س

ولن يمارسوا ضغوطاً على رئيس الوكالة الدولية  ،يتنازلوا في موضوع التحقيقات
 .فائيل غروسياللطاقة الذرية ر

 ،"أوضحنا لإليرانيين علناً :في البيت األبيض قولهكبير ونقل "والال" عن مسؤول 
ن عليهم إعطاء أجوبة على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة أ ،ومن خالل قنوات خاصة

نا وموقف ،الطريقة الوحيدة للرد على القلق حيال تلك الشبهاتهي هذه أن و ،الذرية
 هذا لن يتغير."

وهي  ،خرى أقلقت إسرائيلغ األميركيون حوالتا أنه فيما يتعلق بقضية أُبلّ  ،كذلك
القيام بتسهيالت محتملة في العقوبات األميركية المفروضة على شركات إيرانية 
مرتبطة بالحرس الثوري اإليراني، فإنهم لن يسمحوا بذلك ولن يخففوا مطالبهم 

 .بشأن إجراء التحقيق في صفقات مع هذه الشركات اإليرانية

الموقف األميركي حيال ذكر موقع "والال" أن مستوى الهلع اإلسرائيلي من  ،أخيراً
 موالية إليران تإيران تراجع بعد الهجوم األميركي الذي استهدف قاعدة لميليشيا

في سورية هذا األسبوع، وبعد أن قال مسؤولون في البيت األبيض إن الرئيس جو 
 .هذا الهجومشنّ هو من أمر باالستعداد ل بايدن شخصياً

الليلة الماضية إلى واشنطن في زيارة  اإلسرائيلي بني غانتس الدفاعوزير  وتوجّه
 .يرانإتهدف إلى بحث االتفاق النووي المتبلور مع 

الهدف  : "إنل مغادرتهيقب غانتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالموقال 
 الزيارة هو إيصال رسالة واضحة بخصوص المفاوضات بين القوى هذه من

يعيد إيران إلى ما كانت عليه في السابق ي اتفاق ال أأن فحواها  ،وإيران العظمى
 ."سيضر باألمن العالمي واإلقليمي قادمة،عديدة  عواموال يقيدها أل
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 افتتاحية
 62/8/6266"هآرتس"، 

 
 مثل بوتين وأردوغان

 
  ،قضية اإلغالق التعسفي لمنظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية المؤسفة

والتي تزداد تعقيداً، ال تعود فقط إلى وزير الدفاع بني غانتس. فللحكومة 
رئيس أيضًا، يائير لبيد، وهو الذي يتحمل مسؤولية سلوك غانتس الفظيع، 

 واألضرار الدولية المتراكمة.
 نود إلغالق أبواب مكاتب هذه المنظمات، منذ صدور القرار، ومنذ إرسال الج

لم تقدم إسرائيل أي دليل مقنع بأن هذه المنظمات تقوم بنشاطات إرهابية، 
أو تعرّض أمن الدولة للخطر كما اّدعى وزير الدفاع. ومنذ تلك الفترة، 
يتحصن غانتس بموقفه ويتمسك باعتبارات لها عالقة بمكانته، 

 ر صالبة على حساب مكانة إسرائيل.وباالنتخابات. فهو يريد أن يُظه
  وكاالت االستخبارات األميركية، التي تملك خبرة في التدخل السياسي في

دول أجنبية، وفي إيقاف الجمعيات عن العمل، فحصت المعلومات 
االستخباراتية التي قدمتها إسرائيل إلى األمم المتحدة، ولم تجد فيها دلياًل 

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. تسع على أن هذه المنظمات هي واجهة 
دول أوروبية، جزء منها يساعد هذه المنظمات، أصدرت بيانًا مشتركاً، 
مفاده أن إغالق هذه المنظمات غير مقبول، ألن إسرائيل لم تقدم لها 
معلومات تبرر ذلك. في يوم االثنين التقى سفراء هذه الدول موظفًا رفيع 

أوضحوا له أن دولهم ليست مقتنعة بأن المستوى في وزارة الخارجية، و
 منظمات المجتمع المدني الست هي تنظيمات إرهابية.

  يمكن سماع حجج مشابهة لتلك التي قدمتها إسرائيل كي تغلق منظمات
للدفاع عن حقوق اإلنسان في تركيا وروسيا وسورية. اآلن نسمعها أيضًا 
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، ولكن في في إسرائيل. صحيح ليس في األراضي الخاضعة لسيادتها
األراضي التي تحتلها، لكن التوجه واضح: عدم السماح للفلسطينيين 

 بإنشاء مجتمع مدني معارض لالحتالل يوّثق جرائمه ويساعد ضحاياه.
  بذريعة محاربة اإلرهاب، تشوه إسرائيل سمعة جمعيات وأشخاص

يكرسون حياتهم دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين. رئيس الحكومة يائير لبيد، 
ذي يحاول أن يصوّر نفسه في البلد والعالم، كممثل للمعسكر الليبرالي ال

المتنور في إسرائيل، ال يستطيع أن يقف موقف المتفرج حيال سلوك وزير 
دفاعه. يتعين عليه أن يلغي فوراً قرار إغالق هذه المنظمات، وأن يسمح لها 

 بالعمل وتحقيق أهدافها، حتى في ظل االحتالل.
 

 محلل عسكري -عاموس هرئيل 
 62/8/6266"هآرتس"، 

 
 ر الله يرفع الرهان إزاء إسرائيلنص

 ويلمّح إلى أهداف جديدة
 

  كان لدى متّخذي القرارات في إسرائيل مسألة ُأخرى لالهتمام بها هذا
األسبوع، باإلضافة إلى التقدم في مفاوضات االتفاق النووي مع إيران 

ول من أيلول/سبتمبر. فقد جرى واالتصاالت لمنع إضراب األساتذة في األ
تخصيص الكثير من الوقت والموارد أيضاً لفهم نيات األمين العام لحزب 

 الله حسن نصر الله، وحتى اآلن، النتائج ال تزال جزئية فقط.
  ظاهرياً، ال يوجد منطق في تهديدات نصر الله المتكررة بمهاجمة منصات

الغاز اإلسرائيلية والمخاطرة بحرب، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي 
على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. فلبنان في ذروة أزمة 

وجَّه اقتصادية وسياسية خِطرة، وإذا نشبت الحرب، فمن المعقول أن تُ
أصابع االتهام إلى الحزب الذي ورّطه في مغامرة جسيمة األضرار وال 
ضرورة لها. وعلى الرغم من ذلك، فإن نصر الله يتحدث باستمرار، طوال 
أشهر الصيف، عن نزاع الغاز، ويصّعد في تصريحاته العلنية. وما يثير 
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ي ، وفالقلق هو صعوبة تحليل مواقفه ونياته في األجهزة االستخباراتية
الجيش اإلسرائيلي خصوصاً. وعلى الرغم من الفرص الكبيرة في التوصل 
إلى اتفاق، بوساطة أميركية، هناك تخوف حقيقي من مفاجآت من جهة 

 حزب الله.
  ،ًيُكثر نصر الله من خطاباته في التجمعات التي يقيمها حزب الله مؤخرا

د. شمعون  وهو يفعل ذلك عن بُعد، ومن خالل وجوده في مكان سرّي.
شابيرا من مركز القدس للشؤون العامة والسياسة، والذي يشاهد باستمرار 
خطاباته الطويلة، يجد فيها خطاً مستمراً وتصعيدياً، يقوم من خالله نصر 
الله برفع مستوى الرهان. التجمع األخير الذي أقامه الحزب هذا األسبوع 

ا الخبير في الموضوع لم يثمر عناوين خارجة عن المألوف؛ لكن د. شابير
اللبناني تكوّن لديه انطباع من اللهجة العامة، ومن مقاطع فيديو الحرب 
التي عرضها حزب الله أمام الحاضرين، وأيضاً من مجسّمات صور قادة 
الحزب الذين قُتلوا، بينهم عباس الموسوي الذي قُتل في هجوم لسالح الجو 

ي قُتل في عملية اغتيال نُسبت ، وعماد مغنية الذ1992اإلسرائيلي في سنة 
.  وفي رأيه، الرسالة هي 2228إلى إسرائيل والواليات المتحدة في سنة 

رسالة حربية. وهذا يتقاطع مع الخط الهجومي للحزب على صعد مختلفة: 
مسيّرات بالقرب من منصة كاريش )أسقطها الجيش اإلسرائيلي  4إطالق 

ية في األجواء اللبنانية؛ وإقامة كلها(؛ ومحاوالت إسقاط مسيّرات إسرائيل
موقعاً جديداً للمراقبة على طول الحدود مع إسرائيل؛ وإرسال  22أكثر من 

رسالة علنية من القادة والمقاتلين في حزب الله إلى نصر الله، يعلنون فيها 
والءهم له، وأنهم جاهزون لتلقّي األوامر. هناك َمن رأى أن التغير في سلوك 

، عندما أطلق 2219ن اليوم، بل يعود إلى أيلول/سبتمبر حزب الله ليس م
الحزب صاروخاً مضاداً للدبابات على مركبة عسكرية إسرائيلية بالقرب 
من الحدود الشمالية، رداً على هجوم منسوب إلى إسرائيل على الضاحية 
الجنوبية. وكان من المهم حينها لنصر الله أن يضع خطوطاً حمراء في 

القوة اإلسرائيلية، وهو اليوم مستعد للمخاطرة أكثر مما  مواجهة استخدام
فعله خالل األعوام األخيرة، بعد حرب لبنان الثانية ]حرب تموز/يوليو 

2226.] 
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  ادعّى تقرير نشرته وسائل إعالم إيرانية أن حل مسألة الحدود البحرية
 متصل أيضاً بالمفاوضات النووية. في خطابه األخير، سارع نصر الله إلى
تكذيب ذلك. إذ من المهم، بالنسبة إليه، أن يصور النزاع كنزاع لبناني 
خالص من دون تدخُّل أجنبي. قبل يوم من ذلك، قال وزير الدفاع بني 
غانتس في مقابلة مع إذاعة إسرائيلية إن المواجهة مع حزب الله قد تتدهور 

ن األخيرين إلى "يوم قتال، أو أيام قتال." وهذه النظرية ذُكرت في العامي
مرات عديدة من ناطقين بلسان إسرائيل، لكن حتى في هذه الحالة، يلمّح 
حزب الله إلى أن هذه األفكار ليست مُلزمة له. ففي خطابه األخير قال نصر 
الله: تخطىء إسرائيل إذا اعتقدت أنها تستطيع احتواء مواجهة عسكرية في 

 يوم قتال واحد، بل إنها ستخاطر بحرب شاملة.
 رأي شابيرا، خطابات نصر الله موجهة إلى جمهورين منفصلين في  في

لبنان: "حيال الطائفة الشيعية، يحضّر نصر الله النفوس للحرب، إذا كان 
هناك حاجة إليها. أما بالنسبة إلى سائر اللبنانيين، فهو يقول لهم: سأحقق 

ر ، سأجبلكم إنجازاً، فقط بقوة التهديد باستخدام سالحي، الذي أردتم نزعه
إسرائيل على الرضوخ في المفاوضات وإعطاء لبنان حقول الغاز التي 

ضاف شابيرا أن نصر الله يوزع تلميحات بشأن مطالب " وأيطالب بها.
لبنانية مستقبلية من السيادة على مغاور في رأس الناقورة، إلى حقول غاز 

 بحرية أُخرى.
 ان موجوداً هذا الوسيط األميركي في المفاوضات عاموس هوكشتاين ك

األسبوع في إجازة في جزيرة كريت. عندما يعود إلى المنطقة قريباً، سيجد 
حكومة إسرائيل مستعدة، وتقريباً متحمسة، لتسوية وتنازالت، شرط إزالة 
المسألة من جدول األعمال. لكن ربما االستعداد اإلسرائيلي إلظهار مرونة 

كنيست، هو ما يدفع نصر في المفاوضات، في ضوء اقتراب انتخابات ال
 الله إلى االعتقاد أن الضغط سيثمر أيضاً تنازالت كبيرة. 

  كالم نصر الله العلني العالي السقف يكشف عن استراتيجية السير حتى
النهاية. المشكلة هي أن تباُدل الرسائل مع إسرائيل، بواسطة ضربات 

إمكان أحد  عسكرية، يمكن أن يتدهور بسهولة إلى مواجهة شاملة ليس في
 السيطرة على مدتها أو نتائجها.
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  محاولة حزب الله مهاجمة منصة غاز بواسطة مسيّرات انتحارية، يمكن أن
تؤدي إلى رد إسرائيلي قاسٍ، وربما إلى حرب. طوال أعوام، كان التقدير 

، ويعرف جيداً 2226السائد في إسرائيل أن نصر الله تعلّم من تجربة حرب 
المكتوبة، ويتجنب الوقوع في سوء الحسابات. األسابيع  قوانين اللعبة غير

 األخيرة طرحت عالمات استفهام على هذا التقدير.
  في هذه األثناء، جرت هذا األسبوع محاولة سياسية لتعقيد الصورة.  فقد

أعلن عضوا الكنيست ياريف ليفين )الليكود( وأوريت ستورك )الصهيونية 
حدود البحرية تنطوي، في رأيهم، على الدينية( أن أي تسوية لترسيم ال

تنازالت جغرافية، وليس من صالحية الحكومة االنتقالية اتخاذ قرار فيها، 
عضواً. من الممكن أالّ  82وأن هذا األمر يتطلب موافقة الكنيست بأغلبية 

ن متقطن في مستوطنة الكنيست من لعضو نُفاجأ بااللتزام األيديولوجي 
من الصعب أن نقرأ بهذه  بأرض إسرائيل الكاملة وبمياهها، لكن ،الخليل

الطريقة خطوة الشريك في هذه المبادرة عضو الكنيست ليفين، المقرب من 
رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. إذا نضجت الفكرة، من المحتمل أن 
تكون إشارة واضحة إلى أن نتيناهو يريد إفشال الحكومة في مسألة وطنية 

 حساسة، وإبقاء التوترات الحادة على حالها.
  ،وزير الطاقة السابق يوفال شتاينتس، الذي استقال من الحياة السياسية

أوضح األمور في مقابلة أجريت معه مؤخراً، أنه عندما يكون المقصود 
المياه االقتصادية، فإن هذا ال عالقة له بالسيادة، وقرار عادي من 

 الحكومة يكون كافياً.
 

 ات"المدير األكاديمي لمعهد "أصو - تومر فريسكو
 62/8/6266، "هآرتس"

 
 بن غفير والكهانية العائلية

 
 ير ناالوعد الذي قدمه إيتمار بن غفير خالل مقابلة مع سيفي عوفادياه وي

]من الجبهة  عوفر كاسيف طرد عضو الكنيستكوزين في إذاعة الجيش، ب
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من الدولة، يبدو للوهلة األولى إشارة  [يمقراطية للسالم والمساواةدال
 ال يهدد العرب فقط. هو مطمئنة: على األقل، 

  ،في الذاكرة الجماعية، يتم التعامل مع الكهانية كنظرية نقاء عرقي مريضة
ر مئي ]قوانين وضعها الحزب النازي[. تتساوى فكرياً مع قوانين نورمبرغ

 منع الزواجوشواطئ البحر،  علىكهانا اقترح الفصل ما بين العرب واليهود 
 ،عن العرب في إسرائيل رشح واالنتخابنزع حق التوما بين العرب واليهود، 

 مدينة يعيش فيها اليهود فقط. إلى وتحويل القدس، قانونياً، 
 كهانا، لكنها  حاخامصحيح أن العنصرية كانت العامود الفقري لنظرية ال

الن تكمن الم تكن الوحيدة في أفكاره. ففي قلب الكهانية، هناك أيضاً رؤيت
دونهما: رفض العلمانية من  الظاهرةال يمكن فهم و، بعضهما البعض

ن وكل هذا يمكاالنتقام من "األغيار".  والسعي إلىالليبرالية والديمقراطية، و
 لدى بن غفير اليوم. العثور عليه 

 مع دخوله إلى الكنيست، أضاف  كهانا قسم الوالء حاخامال عندما أقسم
 وأبداً." واعترفالصيغة التالية من النص التوراتي: "وسأحفظ توراتك دائماً 

أن القصد من وراء النص كان أن قوانين التوراة بفي رده للمحكمة العليا، 
ه. وهو ما تماشى مع رؤيته، التي ترى إليبالنسبة  ،أهم من قوانين الدولة

 تبدليسودولة إسرائيل الديمقراطية والعلمانية كيانًا غير شرعي، في 
 مستقبالً بدولة شريعة. 

 " أن الديمقراطية هي رؤية غريبة، بكهانا  نور الفكرة"، يقرّفي كتابه األخير
ة الحكوم يهودية، وأن "التوراة ال تحتمل هذه التفاهة." وبحسبه، فإن ليست

، وذلك ألن "واجب االحترام واالنصياع العلمانية ال تتمتع بأي شرعية
 للحكومة نابع من انصياع الحكومة واحترامها أوالً للتوراة." بكل بساطة. 

  وأن إرادة غير مؤمنويضيف كهانا أنه "ممنوع تنصيب ملك أو حكومة ،
األغلبية ليست المعيار، ألنه "ال يوجد أي صالحية ألي قانون أو قرار يصدر 

، وممنوع ن الواجب معارضتهارة تتعارض مع التوراة، ومعن حكومة كفَ
ل ي إسرائيف ،منعاً باتاً قبول قرار األغلبية السيئة." عملياً، بحسب كهانا

ن يختلف مع هذا الرأي الواحد التوراتي، "يوجد رأي واحد وليس أكثر، ومَ 
 ." منحرفأغلبية شعب إسرائيل، فإنه رأي  تلو كانوحتى 
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 ويجب  ،بحسب هذه الرؤية، فإن دولة إسرائيل الحالية ليست شرعية
تفكيكها في أسرع وقت ممكن. كهانا تخيل دولة شريعة، وهي الدولة 

سيحكم حاكم وحيد،  ،نظره. وفي هذه الدولةفي الحقيقية اليهودية 
، شيء نظام الشخص الواحدهناك حاجة إلى "كتاتور. كما ينص كتابة: يد

 واحد، رئيس، وليس عشرات ومئات الممثلين واألحزاب." 
 ت ليس هي انتظروا، هذا ليس كل شيء. ليس فقط حكومة ال تلتزم بالتوراة

أيضاً: "كل إنسان ال يلتزم بالتوراة، يفقد  المواطن غير الملتزم بلشرعية، 
فإن حقوق ومكانة العلمانيين  ،كتاتورية الكهانيةيمكانته وحقه." في الد

م هفيلليهود الذين ترى  دثأقل من المحافظين على التعاليم. وماذا سيح
نة سفي خطرين؟ لن يكونوا هنا بتاتاً. كما قال بن غفير  ئيناالكهانية خطّ

دولة إسرائيل في وال  ،القدسفي عن المثليين: "ال مكان لهم، ال  2216
 عموماً"، والسبب: "يجب أن يكون هناك طابع يهودي." 

  هنا أيضاً، تدخل كراهية اليسار. هجوم بن غفير على كسيف هو استمرار
كتب بالعبرية أن "التحدي"  ،للتقاليد الكهانية القديمة. ففي الكتاب األول
يشكل كره الدين جوهرهم  إذهو "عزل اليسار الفوضوي، والفكر الزائف، 

ا كانو أقاموا الدولة اليساريين الذينكتب أن " ،المقرف." وفي "نور الفكرة"
شكر "المباي" على  ،على األقل ،سيدفعون ثمن أفعالهم." أال يجبورة... كفَ

م تقم بفضلهم، إنما بإرادة الرب، وفقط بهدف إقامة الدولة؟ ال. الدولة ل
االنتقام من األغيار. فبحسب كهانا، "دولة إسرائيل هي بداية غضب الرب 

 مالذي يصحو من تراب الكفر واإلنكار الذي شعرت به الذات اإللهية. لم تقُ 
انتقام الرب من األغيار" )من  هي، إنما ننا اصحاب حقدولة إسرائيل أل

 مان والخالص"(. كتابه "عن اإلي
  وهنا، نصل إلى العامود الثالث، بعد العنصرية وإنكار العلمانية

. "ال يوجد مثل أعلى وأكثر صدقاً من أعلىوالديمقراطية: االنتقام، كمثل 
"االنتقام االنتقام"، هذا ما كتبه كهانا في "نور الفكرة". ولماذا؟ ببساطة: 

والمطلوب وهامد ضعيف،  الربومعنى ذلك أن يحيي الرب."  كبير ألنه
دون تضحية من لحياة الكاملة. المعنى: إلى اانتقام عنيف بهدف إعادته 

 نا. إليفإن خالق الكون لن يعود  ،بدم غير اليهود
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 َن يترك االنتقام من الهدف من دولة إسرائيل هو االنتقام من األغيار، و"م
هم يرقضون هو يتنازل عن انتقام الرب." باختصار،  ،أعداء إسرائيل، عملياً

أن بكهانا  مع الفاشية، إنما مع الوثنية، يقرّ جنباً إلى جنب ليس فقط مع
يهود  - دون ضحايا غيرومن االنتقام مطلوب ألجل شعب إسرائيل وآلهته. 

 الخالص.  ي، لن يأتفيها هماؤسيل دمتفي مجازر 
 ومن في النادي الكهاني.  قديسينال فإن باروخ غولدشتاين هو أحد ،لهذا

 29قتل  قتل عدداً من غير اليهود   أكثر من المواطن من كريات أربع الذي
م اإلبراهيمي، وأصاب أكثر من مئة؟ هل هناك مثال رمصلياً مسلماً في الح

 نا؟ عصرفي  ،أفضل لالنتقام اليهودي األعمى، الدامي، المجنون
 تي كانت معلقة حتى قبل عامين في تذكروا صورة غولدشتاين ال ،اآلن

ام . طالب باالنتقاًه ينادي باالنتقام دائمنفسفير غ. بن .صالون بن غفير.
، 2221بعد قتل الجندي برئيل شموئيلي على حدود غزة في آب/أغسطس 

 /بعد قتل يهودا ديمنتمان بجانب "حومش" في كانون األول ،خرىومرة أُ
دون قيام الحكومة من ث قال )ممنوع إنهاء الحد، 2221 ديسمبر

 . 2222باالنتقام(، وخالل موجة العمليات في آذار/مارس 
 ن. في النهاية كما في البداية، بن غفير كهاني. وال تتصرفوا كأنكم متفاجئ

 رفضولذلك، فإن رؤيته ال تشمل فقط العنصرية، إنما كره اليسار أيضًا، 
ولة شريعة، باإلضافة شرعية اإلطار الديمقراطي، والطموح بجعل إسرائيل د

االنتقام من األغيار. وكما يقال عادة، هذه جينات في إلى الرغبة العميقة 
 الكهانية. 

  هل بات "معتدالً"؟ هل توقف بن غفير عن كونه الشاب المجنون الذي حمل
رمز سيارة رئيس الحكومة يتسحاق رابين ووعد "سنصل" إليه؟ هل 

ف؟ كهانية عائلية؟ دون تطرُّمن  البنغفيرية هي كهانية خفيفة؟ كهانية
 كهذه التي يمكن أخذها إلى المنزل وإمضاء الليل معها؟ 

  احكموا بأنفسكم. قبل سبعة أعوام، وخالل مقابلة مع حانوخ داوم، قال بن
غفير إن الفرق بيني وبين كهانا "ليس في األفكار، وليس المعتقدات، إنما 

خمسة أعوام، في ذكرى وفاة الطريقة. الطريقة مختلفة قلياًل." فقبل 
، هي راهنة نا "اكهانا، قال بن غفير إن "كل كلمة وكلمة" قالها كه حاخامال
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في مقابلة مع موقع  ،لواقع اليوم." وقبل ثالثة أعوامإلى احادة، وتتطرق 
"يفتحون  همقال إن "الفرق الكبير" بينه وبين كهانا هو أن ،نت" "واي

 المايكروفون لنا". 
  األفكار التي تحركه. وبن غفير  تحدىيفتحون. إعالم مسؤول كان سينعم

ال يستطيع الجمهور اإلسرائيلي الهروب من وجهه المبتسم،  ،بهذه الطريقة
 ن فيما بينهم على القهقهة بسعادة أكبروفي الوقت الذي يتنافس الصحافي

 حوله.  من
 و اليوم في لماذا يغدو معتدالً أكثر في هذه الظروف؟ طريقه ناجحة. ه

 حيطالمصغير نتنياهو والعالم ال بواسطة اً الكنيست، ومكانته تتعزز يومي
يصف كل عربي ال وأعضاء الكنيست من اليسار،  طرد. فعندما يهدد ببه

ينادي باالنتقام، وتتقبله الصهيونية ويعجبه بأنه "داعم لإلرهاب"، 
 يتغير. لب الحزب والجمهور باألحضان، ال يكون لديه أي سب - الدينية

 من داخله. يتم التعبير عن ضعف  سيلفظه جمهور لديه موقف أخالقي كان
 عروقه بهذه السهولة. ى لإ المجتمع المدني في إسرائيل عبر دخول الكهانية

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
17 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

تعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان أكبر 
 ترسيم الحدودعلى  اإلسرائيلي -اللبناني  واهتمام خاص للنزاع

 لقاء الضوء علىوإالبحرية والصراع على الحقول الغازية البحرية، 
ه إلى ما تنشرالمواقف والتحليالت اإلسرائيلية وذلك باالستناد 

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

 في مدونة وللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى الملف الخاص
مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان: "الصراع بين إسرائيل 

 على الرابط التالي:ولبنان على حقول الغاز البحرية" 
 

studies.org/ar/node/1652888-https://www.palestine 

 
 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652888
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 صدر حديثاً 
 

 131العدد  - مجلة الدراسات الفلسطينية
 (2022 صيف)

 

 
 
 
 
 

 

 

 قائمة المحتويات

 افتتاحية

 الياس خوري .............................................................................. جرح القدس
 مدخل

 الّسعيد أبو مع...........  بو عاقلة: محاسبة القتلة على المحكاغتيال شيرين أ
 مقاالت

 وليد نويهض................. ...................... حرب أوكرانيا وتداعياتها األوراسية
ميشال ... ............. عالم ما وراء النزاع األوكراني: عودة روسيا الكبرى

 نوفل
 السلطة الفلسطينية وهوبيتوس القبيلة: استيحاء السلطة

أحمد ....... ............................من الرمز االجتماعي .......................   
 الحرباوي

بواكير الموسيقى الفلسطينية بين الفالهاال والسفارديم ..... مراد 
 البسطامي

 خَلَص، دقّينا اإليقاع: فدائيون وشباب يتحدثون من 
 غوستافو باربوزا......... .....................................................خالل الموسيقى    

 دراسات
 إسرائيل والسودان: رهانات التطبيع ومقاربة دعم

 سامي صبري عبد القوي. المكون العسكري ................................................   
 سنية الحسيني......... ........................................... تشكُّل الكيانية الفلسطينية

 مقابلة
 المحامي صالح حموري المناضل الحقوقي واألسير 

 صالح حمّوري..... الدائم .............................................................................   
 فسحة

 الياس خوري............. ........................................................... أيقونات جنين

 تحقيق
 مخيم جنين: البطل الفردي واألسطورة والفصائل

 عبد الباسط خلف ........................................................ و"قواعد االشتباك"   
 تقارير

 عليان الهندي.......... ............................. العمليات الفردية: الدوافع والنتائج
 فيروز سالمة................ ........................................................ الشهداء األسرى
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