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 اإلسرائيلي يتوجه إلى واشنطن]مستشار األمن القومي 

 األسبوع المقبل لبحث االستعدادات لزيارة الرئيس األميركي إلى إسرائيل[
 

 72/5/7277"معاريف"، 
 

من المقرر أن يتوجه مستشار األمن القومي في ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية 
إيال حولتا إلى واشنطن األسبوع المقبل للقاء نظيره في البيت األبيض جيك 

لبحث االستعدادات لزيارة الرئيس األميركي جو بايدن إلى وذلك سوليفان، 
 .المقررة في نهاية حزيران/يونيو المقبل، وإسرائيل

وقالت مصادر مقربة من ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية إن أهمية هذه الزيارة 
دور رئيسي في ملف االتصاالت غير في التمهيدية تكمن في كون حولتا ضالعاً 

لف باإلضافة إلى م ،تيران وصنافير المباشرة مع السعودية بشأن تنظيم جزيرتيْ
أجنبية أفادت  يةكانت تقارير إعالمالتطبيع مع إسرائيل من جانب السعودية.  و

بأن األميركيين يتطلعون إلى استكمال التطبيع بين إسرائيل والسعودية قبل زيارة 
  الرئيس بايدن.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن مستشار األمن القومي سيسافر إلى واشنطن مع 
والجيش الدفاع والخارجية وجهاز الموساد  وفد من كبار المسؤولين في وزارتيْ

اسم المعروف ب ،إيران بشأنلحضور مؤتمر آخر للمنتدى االستراتيجي  ،اإلسرائيلي
"منتدى ليشيم". وأوضحت أن األجندة الرئيسية لهذا المنتدى هي الحاجة إلى صوغ 

تتم العودة إلى االتفاق النووي  حال لم يف ،سيناريو المحتملمن الخطة عمل بديلة 
في المستقبل المنظور. كما أنه من المتوقع أن تطلب إسرائيل من الواليات المتحدة 
تقديم قرار إدانة ضد إيران خالل انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة 

 .بعد نحو أسبوعين ،الذرية في فيينا
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 ]مسؤولون أميركيون طلبوا من إسرائيل
 عادة النظر في مسار "مسيرة األعالم"[إ

 
 72/5/7277"يديعوت أحرونوت"، 

  
أن مسؤولين في إدارة الرئيس األميركي جو بعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 

بايدن توجهوا إلى نظرائهم في الحكومة اإلسرائيلية وطلبوا منهم إعادة النظر في 
 في القدس يالتي من المقّرر أن ينظمها اليمين اإلسرائيل ،مسار "مسيرة األعالم"
القدس منذ حزيران/يونيو  لالحتفاء بذكرى توحيد شطريْ ،الشرقية بعد غد )األحد(

1667. 

وجاء هذا التوجه بعد قيام إسرائيل بالسماح لـ"مسيرة األعالم" بالمرور من باب 
مي داخل أسوار البلدة القديمة بالحي اإلسال مروراً ،ومنه إلى طريق الواد ،العامود

 راق[.وصوالً إلى حائط المبكى ]الب  ،في القدس الشرقية

أن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية ما زالت ترفض تغيير مسار بكما علمت الصحيفة 
أن  معتبرةً ،وأوصت الحكومة اإلسرائيلية باالمتناع من ذلك ،"مسيرة األعالم"

 .ر بأنه ضعف إسرائيلية سي فسَّتغيير المسار في اللحظة األخير

وكانت السفارة األميركية لدى إسرائيل أصدرت تحذيراً لرعاياها في القدس 
ع بالتزامن م ،وحظرت على الموظفين األميركيين وعائالتهم زيارة البلدة القديمة

 .ثنين المقبل، وكذلك في أيام الجمعة"مسيرة األعالم" بعد غد وحتى مساء يوم اإل

رفعت الشرطة اإلسرائيلية حالة التأهب في صفوف قواتها وألغت أ خرى، من ناحية 
اإلجازات وأمرت بحشد جميع العناصر الذين يخدمون في منطقة القدس وفي 

، شرطي في القدس 1888ر نشر أكثر من رِّما ق بينالمدن المسماة المدن المختلطة، 
مع التركيز على  ،ةمئات من عناصر الشرطة في المدن المختلطباإلضافة إلى ال

 عكا واللد.
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 تلت برصاصةأبو عاقلة ق  ]نتائج التحقيق الفلسطيني: 
 [أثناء محاولتها الهربفي للجيش اإلسرائيلي 

 
 72/5/7277"هآرتس"، 

 
 مراسلة مقتل فينتائج التحقيق  (الخميسأمس )نشرت النيابة العامة الفلسطينية 

 شيرين أبو عاقلة قبل نحو أسبوعين في جنين.  "الجزيرة"

تائج إن ن عقده أمس في رام الله،في اوقال المدعي العام الفلسطيني في مؤتمر صح
اء أثنفي تلت برصاصة للجيش اإلسرائيلي التحقيق تدل على أن أبو عاقلة ق  

 .محاولتها الهرب

فيذ التي وصلت لتن ،اإلسرائيلي الجيشن قوات أالمدعي العام الفلسطيني وأضاف 
فيين امتر من أبو عاقلة وبقية الصح 288عد كانت على ب  ،عملية اعتقال في جنين

فيون في المكان بوضوح، ولم يكن االصحظهر " وقال:الذين تواجدوا في الموقع. 
ون فياهناك ما يعيق الرؤية من جانب الجنود اإلسرائيليين. وبعد أن كشف الصح

ي ف الجيشفية الخاصة، تقدمت قوات اا السترات الصحاألربعة عن أنفسهم وارتدو
  ".ولم ي طلب منهم االبتعاد ،عد أمتار قليلة منهمالشارع على ب 

على  اءًبن ،وضعية هروبفي كانت  أبو عاقلةعي التقرير الفلسطيني الطبي أن ويدّ
 .الرأسفي نتائج إطالق النار واإلصابة 

ادعاءات النائب العام الفلسطيني  اإلسرائيلي بني غانتس الدفاعنفى وزير و
 ،إجراء تحقيق مشتركإلى د غانتس دعوة إسرائيل كاذبة. وجدّووصفها بأنها 

وأن التحقيقات الكاذبة التي يتم  ،أن الجيش اإلسرائيلي هو جيش أخالقي وادعى
. "إلرهابـ"اشكل دعمًا لتو المناطق ]المحتلة[باالستقرار األمني في  نشرها تضرّ

التي تسببت بمقتل أبو عاقلة،  على الرصاصةكما كرّر القول بأن حصول إسرائيل 
 .إلى حسم هذه المسألة بوسعه أن يقود إياها، تسليمهم الفلسطينيون يرفض التيو
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 "السالم اآلن"حركة توفير حماية لمسيرة  يرفضالجيش اإلسرائيلي ]
 على توفير تهوافقاالستيطانية بعد شهر من مإلى بؤرة حومش 

 إلى البؤرة نفسها[مها اليمين اإلسرائيلي حماية لمسيرة نظّ 
 

 Ynet ،72/5/7277موقع 
 

أن  ، أمس )الخميس(،يهودا فوكس قائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواءأعلن 
ن" "السالم اآلحركة الجيش اإلسرائيلي لن يكون بمقدوره توفير الحماية لمسيرة 

المكوث هناك  االستيطانية غير القانونية غداً )السبت(، وأكد أنإلى بؤرة حومش 
 .للقانون اًمخالفسيكون 

البؤرة االستيطانية غير القانونية هذه الحركة للتوجه إلى هذه ط أعضاء وخطّ 
على قرار  للمطالبة بإخالء المدرسة الدينية هناك. ورداً مدينة نابلس، يشمال

الدفاع إلى وزير  ،من حزب ميرتس ،ازتوجه عضو الكنيست موسي ر فوكس،
لسماح بالمسيرة على غرار سماحه بمسيرة مماثلة طالباً ا ،بني غانتس اإلسرائيلي

 .قبل شهر هللمستوطنين إلى المكان ذات

مها اليمين الجيش اإلسرائيلي وافق على توفير الحماية لمسيرة نظّ وكان
يها نحو شارك فو ،ة االستيطانيةإلى تلك البؤر الفائتاإلسرائيلي في نيسان/أبريل 

 لقي مصرعه في عملية لمستوطن األولى السنوية الذكرى مع تزامناً شخص، 1888
 البؤرة. ذها فلسطيني بجوارإطالق نار نفّ

وتجري معركة قضائية وسياسية وشعبية في محاولة لمنع هدم البؤرة 
مطلع هذه السنة في مستوطن إسرائيلي  5888ع ما يزيد عن وتجمّ  ،االستيطانية

للمطالبة بعدم هدم نواة  ،في القدس ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيليةأمام 
 فلسطينيستيالء ا بأنهمستوطنة حومش. ودعا المتظاهرون إلى وقف ما وصفوه 

ية دين على ضرورة تنظيم عملمشدّ ،والنقب على مناطق مفتوحة في الضفة الغربية
 .ستيطان الشبابيةاال
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 ردات فعل غاضبة في إسرائيل على تقرير لـ"نيويورك تايمز"]تقرير: 
 غوا نظراءهم األميركيينذكر أن مسؤولين إسرائيليين بلّ 

 مسؤوليتهم عن مقتل العقيد اإليراني من "فيلق القدس"[
 

 72/5/7277"يديعوت أحرونوت"، 
 

أثار تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" األميركية أمس )الخميس( جاء فيه أن 
غوا نظراءهم األميركيين مسؤوليتهم عن مقتل العقيد مسؤولين إسرائيليين بلّ 

 ،من "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري اإليراني ،اإليراني حسن صياد خدائي
 ردات فعل غاضبة في إسرائيل.

وكانت أبرز ردات الفعل هذه تلك التي صدرت عن رئيس لجنة الخارجية واألمن 
يست رام بن باراك الذي قال في تصريحات أدلى بها إلى في الكنيست عضو الكن

 - ضر بالتعاون األميركييوسائل إعالم أمس، إن مثل هذه التسريبات قد 
 وبالثقة القائمة بين الدولتين. ،اإلسرائيلي

وأضاف بن باراك: "لدينا الكثير من التعاون مع الواليات المتحدة وكل ذلك يعتمد 
فإنه يضر بالتعاون المستقبلي. آمل  ،تهاكها بطريقة ماعلى الثقة، وعندما يتم ان

ولماذا حدث". كما أعرب  ،أن يحقق األميركيون في التسريب ويكتشفوا من أين جاء
 .وليس سياسة أميركية ،أن يكون التسريب حدث مرة واحدةببن باراك عن أمله 

ي ي السورفقصة قصف المفاعل النوو ،هذه ليست المرة األولى ،وقال: "بالمناسبة
تم تسريبها إلى صحافي أميركي". ويشير بن باراك إلى قيام طائرات إسرائيلية 

، 2887أنه مفاعل نووي في أيلول/سبتمبر في به بقصف مفاعل في سورية اشت 
 ،وفي الشهر التالي نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" سلسلة من التقارير بهذا الشأن

 .استخباراتية أميركية مجهولةعلى معلومات منسوبة إلى مصادر  بناءً

مسؤولين  تبليغ ،وهو نائب سابق لرئيس جهاز الموساد ،ونفى بن باراك
إسرائيليين نظراءهم األميركيين مسؤوليتهم عن مقتل العقيد اإليراني حسن صياد 

 ولم نتحمل المسؤولية". ،غ أحداًوقال: "على حد علمي، لم نبلّ  ،خدائي
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عن مسؤول رفيع  في تقريرها أمسوكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت 
رات رفض الكشف عن هويته قوله إن مسؤولين إسرائيليين ستخباالمستوى في اال

نقلوا معلومات عن مقتل خدائي الذي ق تل بالرصاص خارج منزله في طهران يوم 
ن لك ،راتستخبااال األحد الماضي. ولم يحدد التقرير الدولة التي يمثلها مسؤول

. أن المصدر أميركي ونكبار المسؤولين في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية يعتقد
يضع التقرير  إذ ،وطالب هؤالء المسؤولون نظراءهم األميركيين بإعطاء أجوبة

ئ الواليات المتحدة من القيام بأي ويبرّ ،مسؤولية القتل على عاتق إسرائيل فقط
د الهجمات اإليرانية ضد هم من أن يؤدي التقرير إلى تصاع  دور. كما أعربوا عن قلق

 .أهداف إسرائيلية

زعم المسؤولون اإلسرائيليون أن خدائي كان نائب ، ووفقاً لتقرير "نيويورك تايمز"
ذ تنفّ  ،، وهي فرقة غامضة داخل "فيلق القدس"848سمى الوحدة رئيس ما ي 

في ذلك شخصيات إسرائيلية. بمن  ،عمليات خطف واغتيال لشخصيات خارج إيران
في منطقة الشرق  848عن عمليات الوحدة  ةخاص صورةب وكان خدائي مسؤوالً

لكنه شارك أيضاً في العامين الماضيين في محاوالت شنّ هجمات ضد  ،األوسط
إسرائيليين وأوروبيين ومدنيين أميركيين ومسؤولين حكوميين في كولومبيا 

ونقل التقرير عن مسؤول  .بية المتحدة وقبرصثيوبيا واإلمارات العرأوكينيا و
 ه يجب علىن اغتياله كان يهدف إلى تحذير إيران من أنإرات قوله ستخبااال

وتصر ، 848بوجود الوحدة  ،علناً ،ولم تعترف إيران .نشاطاتها وقفالمجموعة 
في الحرس الثوري اإليراني في أثناء الحرب  على أن خدائي قام بدور مختلف تماماً

عن "فيلق  نيابةً ،العراقية، ثم الحقاً ضد تنظيم "داعش" في سورية - يرانيةاإل
 القدس".

وكان مسلحون مجهولون على متن دراجات نارية أطلقوا خمس رصاصات على 
د السلطات خدائي في سيارته في وسط طهران يوم األحد الماضي. ولم تحدّ

على الرغم من أن الحادث وقع في قلب واحدة من أكثر  ،هم بعدفياإليرانية المشتبه 
حيث يقطن مسؤولون كبار آخرون في الحرس الثوري  ،المناطق أماناً في طهران

بر اغتيال خدائي من أبرز عمليات االغتيال داخل اإليراني و"فيلق القدس". واعت 
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بر إيران منذ مقتل العالم النووي محسن فخري زاده في تشرين الثاني/نوفم
2828. 

 ،بأي تعليقات رسمية على حادث اغتيال خدائي دلِالتي لم ت  ،ورفعت إسرائيل
ًا خوف ،مستوى التأهب األمني في سفاراتها وقنصلياتها في جميع أنحاء العالم

 .من هجوم إيراني انتقامي

 
  

      
 

 محلل عسكري - عاموس هرئيل
 72/5/7277"هآرتس، 

 
 بمسيرة األعالم، عندما يلتقي التوتر في الضفة

 تجتمع الظروف لعاصفة مثالية

 
 أكثر من مرة أن تبخرت توقعات تشاؤمية، لراحة الجميع. لكن بشأن  دثح

كل ما يخص يوم األحد المقبل، فإن هذه التوقعات تزداد وتتراكم معها 
بات العاصفة المثالية. فمسيرة األعالم الخاصة بالصهيونية جميع مركّ

 ،التي صادق المستوى السياسي على مسارهاوالقدس،  يالدينية في شرق
من شأنها أن تؤدي إلى مواجهة جديدة في العاصمة والضفة الغربية. 

في القطاع إلى داخل هذه العاصفة،  لجيش يشك في انجرار قيادة "حماس"ا
خرى، بعد على إشعال الميدان مرة أ  لكن ما يمكن أن يجري في القدس قادر

 ع موجة "العنف". هدوء وتراج عدة أسابيع من ال
  .أصالً، اًمشحونلجو اوكان قبل عام، تزامن "يوم القدس" مع شهر رمضان 

حينها، بنيامين نتنياهو  ،مسيرة األعالم. رئيس الحكومة إليه أضيفتو
الذي كان في ختام واليته، سمح للمشاركين فيها بالمرور من باب العامود 

ر تغييفي األخيرة. جهود الشرطة  والحي اإلسالمي، لكنه تراجع في اللحظة
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أطلقت ست قذائف من قطاع غزة  "حماس"مسار المسيرة كانت متأخرة: 
ضررًا  تفخلّ وقدوحملة "حارس األسوار" انطلقت،  - على منطقة القدس

 كبيراً في نسيج الحياة بين العرب واليهود داخل الخط األخضر. 
 ّة مصادقال. إعالن ةمختلف صورةف بوريث نتنياهو، نفتالي بينت، تصر

 يجري مسار المسيرة كان قبل أسبوعين من "يوم القدس"، على أمل أنعلى 
من و، من جهة تفريغ بعض الضغط الفلسطيني خالل هذه الفترة الزمنية

منح المصريين الوقت الكافي لتهدئة "حماس". طائرة خاصة  ،خرىجهة أ 
 ،تتابع حركة الطائرات مواقع هاصدتة، رالمصري االستخباراتتستعملها 

 هبط في مطار بن غوريون. ت يوه ،أكثر من مرة
  اتعلى مدى عشرات السنو :إثبات سيطرة الدولةالتفسير األساسي لبينت هو 

، ، وال يوجد أي سبب لتغييره، كما أن رمضان مرّكان هذا مسار المسيرة
تم  ،هالوقت ذاتت وتيرة التوتر والعنف قليالً في اآلونة األخيرة. وفي وقلّ

 1888إعالن درجة التأهب القصوى في شرطة القدس، التي أعلنت نشر 
 شرطي )بقيادة قائد المنطقة دورون ترجمان(، كما يؤكد كل ضابط شرطة

 . الراديو معهفي كل مقابلة يجريها 
  ى ن في المسجد األقصين شبان مسلمتحص  بسبب من الممكن أن يبدأ التوتر

 خرى في اللد، من المتوقع أن تمرّ ا أن هناك مسيرة أ صباح يوم األحد. كم
ة عالق فيدرجة التأثير إلى  ،مقابل األحياء العربية وتؤدي إلى عدم ارتياح

 االئتالف الحكومي. بالقائمة الموحدة 
 في العام الماضي، انتبه الفلسطينيون إلى نقطة  دثواستناداً إلى ما ح

حتى تحقيق بعض اإلنجازات، و ،يمكن من خاللها الضغط على إسرائيل
ال يزال هناك شعور صعب في الضفة  ،كالتراجع عن المسيرة. وفي الخلفية

الجزيرة شيرين أبو عاقلة في جنين. كما أن  مراسلةبمقتل  يتعلقالغربية 
إذالل مؤلمة.  عملية عتبرما قامت به شرطة القدس خالل الجنازة، ال يزال ي  

إسرائيل ت ل، حمّ"CNNو"" APلوكالة "شرت تحقيقات هذا األسبوع، ن 
)السي إن إن، التي اعتمدت على صحافيين فلسطينيين،  مقتلهامسؤولية 

 (. عمداًاتهمت الجيش باغتيالها 
 قيادات تنظيمات في المنطقة، ومن ضمنهم زعيم "حزب الله" حسن نصر 
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 اإذالقدس بعنف في المشاركين في المسيرة  تالله واسماعيل هنية، هدد
أشاروا إلى أن  ،من المسجد األقصى. في القدس المشاركون فيها رباقت

هل هذا : المسار بعيد عن المسجد، وال يوجد أي نية لالقتراب منه. السؤال
من  ةكبيرفبينت، الذي ينهار ائتالفه تحت أقدامه، يتعرض لضغوط   ؟كاف

ي بهدف تبنّ ،الوزيرة أييليت شاكيد ونواب آخرين من حزبه "يمينا"
يائير لبيد، بني  - شركاء بينت من أنسياسات أكثر قوة. وال يمكن التأكد 

غانتس وأفيغدور ليبرمان على علم بدرجة الخطورة القائمة. إذا استخدموا 
كوابح أقل من العام الماضي، فمن الممكن أن يكون لذلك انعكاسات أمنية 

 بعيدة األجل. 
  مصممون على  ،و"جيش الحقيقة" التابع له ،ميري ريغفوكما أن نتنياهو

م أيام الحكإلى أن يوضحوا لنا في كل أسبوع، أنه ال يوجد أي سبب للحنين 
السابق. لكن، لرئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو امتياز واضح 
وواحد: الحذر األمني، الذي يستند إلى خبرة تراكمت بالدم من أيام 

قضية خالد مشعل. في هذه األيام، يجب أن مواجهات الحرم اإلبراهيمي و
 نتمنى أن يكون هذا هو الدرس الوحيد الذي تعلمه وريثه. 

  أجواء من التوتر سيطرت على عالقة بينت بقيادة الجيش خالل األسابيع
سلوك هيئة على الماضية. لدى رئيس الحكومة الكثير من المالحظات 

للكثيرين أن الجيش أحب األركان العليا، وهي محقة إلى حد ما. يبدو 
فإن "حماس" في  ،ولذلك ،الوضع القائم: "حارس األسوار" كان نجاحاً كبيراً

ل لقيادة الحركة في غزة تدخ  حالة ردع؛ ومن غير الممكن أن يكون هناك
. /مارسآذار شهر خيرة التي اندلعت في منتصفموجة العمليات األفي 

لميدان، لكنها صعدت من وفي الواقع، صحيح أن الموجة اندلعت من ا
 ماألسفل إلى أعلى الهرم. وهكذا كثيرون في المؤسسة األمنية، ومن ضمنه

 الشاباك، يعتقدون أن الجيش يقلل من دور "حماس". فالحركة تحاول صبّ 
الزيت على النار في الضفة وداخل الخط األخضر. رئيس قيادة الحركة في 

 . ةخاص صورةعاروري يعمل على ذلك بالالخارج صالح 
 يبدو أن هناك نجاحاً حققته الجهود اإلسرائيلية:  ،تحديداً ،وفي هذه المسألة

تركيا التي استضافت العاروري في األعوام األخيرة، وتحاول اآلن التقرب 
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نقل عنوان أن ي لفضمن األ همفادها أن ،من إسرائيل، توجه إليه رسائل
هو لبنان. إسرائيل تضغط أيضاً على السلطة  ،بديلبلد قامته إلى إ

الفلسطينية، بالتنسيق مع الواليات المتحدة، بهدف وقف رواتب عائالت 
 ما إذاتلوا في أحداث األشهر األخيرة. ومن غير الواضح الشهداء الذين ق 

 كانت هذه الجهود ستنجح. 
 ّية ع من الجيش أن يبادر إلى خطوات هجوميبدو أن رئيس الحكومة توق

وربما في غزة أيضاً. قبل موجة العمليات، تفادى الجيش  ،أكثر في جنين
 ،القيام باعتقاالت في جنين على مدار أشهر طويلة. وفي األسابيع الماضية

ازدادت عمليات االعتقال هناك، حيث توجد مقاومة فلسطينية مسلحة في 
يات كل مرة يدخل الجيش إلى هناك. من المتوقع أن تستمر هذه العمل

وتزداد. إلى جانب هذا، هناك حاجة إلى مالءمة الطريقة التي تتعامل فيها 
أجهزة األمن مع الفلسطينيين. قبل أسبوعين، أشرنا هنا إلى أنه ال يوجد 

ب لتهري لتعمالتي است لمصادرة السيارات لكان في المواقف المخصصة م
كز الفلسطينيين عبر منطقة التماس. مشكلة شبيهة موجودة في مرا

الق طإتم  ،االعتقال. مئات المعتقلين بسبب "العنف" في المسجد األقصى
 سراحهم بعد وقت قصير، بسبب عدم وجود أماكن في السجون. 

 

 مراسل عسكري - طال ليف رام
 72/5/7277"معاريف"، 

 
 مئات القتلى وآالف الصواريخ يومياً:

 الجيش اإلسرائيلي يستعد لسيناريو حرب في لبنان 

 

  التدريب على الحرب الذي يجريه الجيش اإلسرائيلي "مركبات النار"، والذي
 162يستمر شهراً، وصل في هذه األيام إلى ذروته، إذ بدأت الفرقة 

تدريباتها في منطقة وادي عارة التي تشبه الجنوب اللبناني. يمتاز هذا 
 باتالتدريب بأنه يستمر مدة شهر. ومعنى ذلك أن الجدول الزمني للتدري

يشبه الزمن الحقيقي، وإزاء هذا الزمن، يجري التدر ب على سيناريوهات 
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الحرب وفحص الخطط العمالنية للجيش اإلسرائيلي. وبناءً على ذلك، تجري 
تقديراتنا لحجم اإلصابات في صفوف حزب الله وعدد المصابين في 

عد بلبنان، وتقدير األضرار التي ستلحق بالجبهة الداخلية اإلسرائيلية 
 عشرة أيام من القتال.

  ووفق التقديرات والخطط، من المتوقع في هذه المرحلة المزج بين ضربات
جوية ومناورة برية إسرائيلية. وباالستناد إلى دراسة أجرتها شعبة 
العمليات في الجيش، فإن عدد القتلى في لبنان سيكون كبيراً، وسيصل إلى 

 لبنانيين.اآلالف في صفوف حزب الله والمواطنين ال
  في المقابل، يقدّر الجيش أن يصل عدد القتلى في إسرائيل من المقاتلين

صاروخ  1588قتيل، باإلضافة إلى سقوط نحو  188والمدنيين إلى قرابة 
يومياً على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية. هذه الكمية من الصواريخ يمكن أن 

 لبلد. موقعاً في شتى أنحاء ا 88ت لحق دماراً كبيراً بـ
  وبحسب تقديرات الجيش، سيكون مركز الثقل األساسي في قتال حزب الله

فرقة ، تحر ك في األيام األولى للحرب، باإلضافة إلى إطالق الصواريخ
"الرضوان" التي ستكون مهمتها في الحرب المقبلة تنفيذ هجمات في داخل 

لي يش اإلسرائياألراضي اإلسرائيلية. هذا هو السبب الذي من أجله يعتقد الج
أن هناك أهمية كبيرة في الحرب المقبلة للقيام بعملية برية داخل األراضي 
اللبنانية خالل األيام األولى للقتال، من أجل ضرب قوة الرضوان في 
الجنوب اللبناني، واإلحباط المسبق لنيتها شن هجمات بهدف احتالل 

التقدير هو أن  وفي الواقع، .أراضٍ ومستوطنات في الجانب اإلسرائيلي
القدرة على إخضاع قوة النخبة هذه وتوجيه ضربة قاصمة لها يتطلبان 

 مناورة في داخل األراضي اللبنانية مع بداية الحرب.
  ويقّدر الجيش أن خطط حزب الله في الحرب ستعتمد على إطالق كثيف

لنيران المدفعية من دون توقف، من أجل خلق خط نار )المواقع 
المحاذية للحدود(، باإلضافة إلى دخول فرق كوماندوس والمستوطنات 

وقوة الرضوان الحتالل أراضٍ ومستوطنات في داخل األراضي اإلسرائيلية. 
ة للجيش، من أجل عمالنية الخطإخضاع هذه القوات هو هدف أساسي في ال

 تحقيق نصر واضح في مواجهة حزب الله في الحرب المقبلة.
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 من خالل عملية برية سريعة في األراضي إلى جانب ذلك، سيحاول الجيش ،
اللبنانية، التوصل إلى تقليص مدى الصواريخ القصيرة المدى التي 
يحوزها حزب الله الذي يملك عشرات اآلالف من هذا النوع من الصواريخ 

 كيلومتراً. 48التي يصل مداها إلى 
  كان عدد 2886عالوةً على ذلك، عشية حرب لبنان الثانية في سنة ،

هدفاً، بينما تصل األرقام اليوم لدى  287ألهداف لدى الجيش اإلسرائيلي ا
المستوى السياسي إلى عدة آالف، بمعدل المئات أسبوعياً. إدارة األهداف 
التي ش كِّلت تعمل إلى جانب االستخبارات مع خوارزميات وذكاء اصطناعي 

واجهة وأجهزة كومبيوتر، وهو ما أدى إلى تفعيل أعداد األهداف في م
 الساحة اللبنانية.

  ضمن إطار التدريب الكبير، يتدرب الجيش أيضًا على الخطة اللوجستية
المطلوبة في الحرب، وعلى تطبيق خطة "محور المحاور" التي يجري، في 
إطارها، تمهيد طرقات ترابية تلتف على الطرقات المركزية وتسمح 

 نان وقطاع غزة.بالوصول، عبر طرقات بديلة، إلى جبهات الحرب في لب
  من األرض، وفي إمكان الجيش  %68وبحسب الخطة، جرى حتى اآلن تمهيد

نقل أدوات الحرب والمقاتلين والعتاد اللوجستي، من دون أن يستخدم 
الطرقات األساسية التي من المتوقع أن يقصفها حزب الله لعرقلة وصول 

 القوات إلى الجبهة.
 

 ميوزير التعاون اإلقلي - عيساوي فريج
 72/5/7277"هآرتس"، 

 
 حي"من "كهانا  أكثر خطراً  الليكود يتحول إلى نسخة 

 
  تذكروا حرب استقاللنا ونكبتكم، ال تشدوا الحبل أكثر... 48"تذكروا سنة ،

إذا لم تهدأوا، فسنلقّنكم درساً ال ي نسى"، هكذا هدد عضو الكنيست يسرائيل 
)الليكود( والوزير السابق في حكومات إسرائيل، من على منبر  كاتس

 من مواطني دولته بـ"نكبة". %28الكنيست، قرابة 
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  لكن هذا ليس أعشابًا ضارة، وال بن غفير وجوبشتاين، وال حتى
هذا هو جوهر حملة الليكود. حزب يريد أن يصل إلى السلطة  -سموتريتش

العرب في إسرائيل. على ما يبدو، بواسطة السماح بهدر دماء المواطنين 
الليكود يريد تقليد بن غفير، وشنّ حملة انتخابية تقوم كلها على التحريض 
ضد المواطنين العرب في إسرائيل. أيضاً عضو الكنيست ميكي زوهار، من 
المجموعة الرائعة التي تحتل مقاعد الليكود في الكنيست، اشتكى من أن 

"يرفعون رؤوسهم"، وحذّر في حديث مع المواطنين العرب في إسرائيل 
الصحافي شالوم يروشالمي من أن "العرب يسيطرون على الدولة"، وهم 

 ليسوا الوحيدين.
  في ظل زعيم هستيري، من دون رادع، يتحول حزب الليكود إلى حزب "كهانا

حي"، في صيغة أكثر خطراً بآالف المرات. وبتشجيع من بنيامين نتنياهو، 
الكهاني إلى قاعدة، وتحول التحريض العنصري إلى أساس تحول الخطاب 

 الحملة.
  أعضاء حزب المعارضة المركزية يعلمون بأن قوانين اللعبة الديمقراطية

لم تعد صالحة. وعندما يكون الهدف المسّ بشرعية الحكومة الحالية، 
يصبح المواطنون العرب في إسرائيل هم األداة. وهم الضحية التي من خالل 

ريض ضدهم، يسعى الليكود للمسّ بالحكومة، وفي الوقت عينه، وقف التح
 صعود إيتمار بن غفير انتخابياً.

  هذا خطر حقيقي وواضح على الدولة وعلى مواطنيها. لقد سمح بهدر الدم؛
اآلن، يبقى أن ننتظر مَن سيفهم الرسالة ويتحرك. هذا الخطر يفرض علينا، 

ة، وعدم الخوف من التعبير عن كمواطنين، المحافظة على هذه الحكوم
 الرأي ومحاولة التغيير، وأالّ ننسى أن البديل ليس فقط سيئًا، بل هو مخيف.

  .إن البديل من الحكومة الحالية ليس حكومة يمين، بل حكومة عنصرية
 حكومة تريد أن "تخفض رأس" مواطنيها، حكومة تريد محاربة نحو خ مس

ورنا أوالً، وبعدنا مباشرة سيأتي دور مواطني إسرائيل. نحن العرب، يأتي د
اليسار، وبعده كل َمن ال ترضى عنه السلطة. حزب ال يتردد عن خوض حملة 

وات التي نشاهدها اليوم في ضد جزء من مواطنيه، لن يوقفه شيء. الخط
قد تبدو بعيدة ومخيفة، لكنها يمكن أن تحدث هنا أيضاً. خطاب  روسيا
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بقى فقط أن نعطيهم القوة كي تتحول أعضاء الليكود أصبح حاضراً، ي
 الكلمات إلى أفعال.

  خطاب كاتس الترهيبي يجب أن يتحول إلى جرس إنذار لكل أنصار
الديمقراطية. نحن لسنا في صراع سياسي، بل في حرب من أجل 
الديمقراطية ومن أجل القدرة على العيش في دولة إسرائيل، كمواطنين 

 كوابح له، ومستعد الستغالل كل شيء أحرار. حزب الليكود، يقوده شخص ال
بهدف العودة إلى السلطة. وإذا عاد، فلن يكون هناك قيمة ديمقراطية أو 

 أخالقية لن يستغلها من أجل بقائه.
  هذا هو التحذير األخير ألنصار الديمقراطية: ممنوع أن نرتكب أخطاء، الثمن

 سيكون كبيراً جداً.
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 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... ................................ الطريق العربي إلى العبودية الطوعية

 معين الطاهر........... .............................. ه ومراميهجذور التطبيع: تاريخ

 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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