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  "حماسإلى "رسالة شديدة اللهجة نقلت إسرائيل ]

  ،غير معنية بالتصعيد فحواها أنها والجهاد اإلسالمي
 "[سيادتهاـ"على أي انتهاك ل لكن الرد سيكون شديداً 

 
 3/8/2222"معاريف"، 

 
في القيادي الليلة الماضية إنه في إثر اعتقال  12قالت قناة التلفزة اإلسرائيلية 

، ثنين(بسام السعدي مساء أول أمس )االحركة الجهاد اإلسالمي في مخيم جنين 
والجهاد اإلسالمي عن طريق  "حماسإلى "نقلت إسرائيل رسالة شديدة اللهجة 

ها في الوقت عينه لكن ،غير معنية بالتصعيد فحواها أنها ،الوسطاء المصريين
يحدث في المنطقة الجنوبية،  على أي انتهاك لسيادتها سيكون شديداً الردّ أكدت أن

  أو في يهودا والسامرة ]الضفة الغربية[.

 اإلسالميأن الجهاد من  تأكدتالسعدي بعد أن  تإسرائيل اعتقل وأضافت القناة أن
د مفر وفهمت أنه ال يوج ،في الضفة الغربية"إرهابية" عاد للتخطيط لتنفيذ عمليات 

 يشلّ  اًأمني اًلو كان الثمن تأهبوحتى  ،ن يقف وراء هذه المخططاتال باعتقال م  إ
 الحدود مع قطاع غزة.المستوطنات في منطقة  حياة سكان

 ،عبر معبر رفح البري" غادر أمس قطاع غزة، حماس"من  وأُعلن أمس أن وفداً
 .إلى القاهرة للتحدث مع مسؤولين مصريين متوجهاً

ن الوفد سيبحث مع المسؤولين إحازم قاسم  وقال الناطق بلسان "حماس"
 ع. أبناء القطاعدة قضايا مشتركة وسبل تخفيف معاناة في المصريين 

 .مني مصري لمتابعة ملف اإلعمارأوفد  وصل إلى القطاع أمسكما 
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 ،ق وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس إلى اعتقال القيادي بسام السعديتطرّ و
يذاء مواطني إسرائيل ويرتكب إلكل شخص يسعى فقال إن الحكومة ستالحق 

 أعماالً "إرهابية".

 ،في "فرقة يهودا والسامرة"أمس ها قام بخالل جولة هذه غانتس  أقوالوجاءت 
الجنرال أفيف كوخافي وعدد من  العامة للجيشبرفقة رئيس هيئة األركان 

 .المسؤولين األمنيين

السور  إن الهدف من الجولة هو االطّالع على سير أعمال إقامة وقال غانتس
: "إن وأضاف وعلى النشاطات العمالنية للفرقة على طول خط التماس. ،الفاصل

ة سيحصل على يد ممدودة. حسنن يريد العمل والعيش بجيرة ياستنا واضحة: م س
وينفّذ أعمااًل يذاء مواطني إسرائيل إلن يسعى كل م   وفي اليد الثانية سنمسّ

 إرهابية."

 
 ]لبيد يرحب بمقتل الظواهري[

 
  3/8/2222"معاريف"، 

 
أيمن  "عدةالقا"لبيد بخبر مقتل زعيم تنظيم  ب رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائيررحّ

أن العدالة تحققت لعائالت ضحايا  مؤكداً ،كابولالعاصمة األفغانية الظواهري في 
 .2551أيلول/سبتمبر  11اعتداءات 

 نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" أمس )الثالثاء(: في تغريدةلبيد وقال 
ن إعاتها أن يعلموا: أنتم تعيشون في الوقت الضائع. "على الجماعات اإلرهابية ورُ

 وستجعل العالم أكثر أماناً." لعدالةإلى اقوى الحرية ستقدّمكم 
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 أكثر تخصيصاللجنة الوزارية لشؤون التجهيز وافقت على ]
 ل لتطوير منظومة الليزر يكمليون ش 022من 

 [مسيّرةالطائرات الصواريخ ووالالعتراض القذائف  اإلسرائيلية

 
 3/8/2222"هآرتس"، 

 
 صتخصيت صحيفة "هآرتس" أن اللجنة الوزارية لشؤون التجهيز وافقت على علم

ل لتطوير منظومة الليزر اإلسرائيلية العتراض القذائف يكمليون ش 055أكثر من 
يل" "رفائشركة  طرفمن  اي سيتم دعم إنتاجهتوال ،مسيّرةالطائرات الصواريخ ووال

 القتالية. لتطوير األسلحة

أيام  وجاءت هذه الموافقة خالل اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المذكورة قبل
الميزانية التي اقترحها وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس لهذه  فيه تأقرّو

رسمياً لتطوير  اتخصيصه أن يتمو أعوام، 6على  كما أقرّت توزيعهاالمنظومة، 
جو يمكن تثبيته  -باإلضافة إلى نظام جو  ،مجو متقد - واقتناء نظام دفاع أرض

 .على الطائرات

عد ب ،في العالم انوعه في ىاألولهذه، ووافقت اللجنة على تمويل منظومة الليزر 
  .إسرائيل الشهر الماضيإلى الرئيس األميركي جو بايدن خالل زيارته  تقديمها إلى

مكنت ت "رفائيل"شركة وكانت مجموعة من المهندسين اإلسرائيليين العاملين في 
راجمات صواريخ  اعتراض استهدفت ،من إتمام سلسلة تجارب بنجاحمؤخراً 

باستخدام أشعة  ،وصواريخ مختلفة وصواريخ مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة
 .الليزر

 وزارة ميزانيةالمأخوذة من  ،وستسمح الموافقة الرسمية على ميزانية البرنامج
  .اختبار طويل األجل وخطة تطوير وغبص ،الدفاع اإلسرائيلية

أنه من المتوقع أيضاً أن تشارك اإلدارة كة في المشروع المصادر المشار   وأكدت
 وتطويرها. في تمويل هذه المنظومة األميركية
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 على إجراء تحقيق  تصادقية للحكومة اإلسرائيلية انونالق ةالمستشار]
 ي[اعتدائه على شرط بشبهةعوفر كسيف  بوليسي مع عضو الكنيست

 
 3/8/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
أمس ميارا  -القانونية للحكومة اإلسرائيلية غالي بهراف  ةقررت المستشار

من القائمة  ،المصادقة على استدعاء عضو الكنيست عوفر كسيف (الثالثاء)
ظاهرة تعلى شرطي خالل  قيامه باالعتداء بشبهةللتحقيق لدى الشرطة  ،المشتركة

  .جبل الخليل، في أيار/مايو الماضي ياالحتالل في جنوب ضد

لعائالت  الجيش اإلسرائيليظاهرة ضد طرد تفي  ،حينها ،وكان كسيف يشارك
 فلسطينية من منطقة مسافر يطا عندما أوقفته الشرطة. 

ت ذلك طلب إثروانفلت أعضاء كنيست من اليمين بالتحريض ضد كسيف، وفي 
القانونية للحكومة على التحقيق معه بشبهة مهاجمة  الشرطة مصادقة المستشارة

 .شرطي

 أن الشرطي هدده بإطالق النار عليه.  ،حينها ،وأكد كسيف

ويظهر الشرطي في مقطع فيديو يصرخ على كسيف قبل أن يخرج األخير من 
 .سيارته

فقام  همدّ يده نحو وجه وإن هذا األخير ،هاجم الشرطييوقال كسيف إنه لم 
 بإزاحتها.

وكان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي عومر بار ليف زعم أن كسيف تجاوز كافة 
كسيف استغل حصانته البرلمانية  أيضاً أنف بطريقة مشينة، وادعى الحدود وتصرّ

 .سياسياً  رصيداً يحققكي 
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 سموتريتش قدم اقتراحاً إلى بن غفير الستمرار أخبار انتخابية:]
 خوض االنتخابات بقائمة مشتركة، وإيلي أفيدار يعلن تأسيس حزب جديد[

 
الليلة  ،بتسلئيل سموتريتشعضو الكنيست قدم رئيس حزب الصهيونية الدينية )*( 

عضو  رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ]"قوة يهودية"[إلى  اقتراحاً قبل الماضية،
ى أربعة مراكز ضمن عل يحصل بموجبه هذا األخير ،إيتمار بن غفير الكنيست
 بين الحزبين. في القائمة الموحدة لىالعشرة األوالمراكز 

على سموتريتش في  ضغوط مارسها كبار الحاخامين بعدالخطوة هذه وتأتي 
 .اآلونة األخيرة

وقال مسؤولون في كتلة الصهيونية الدينية إنه جرت خالل األيام القليلة الماضية 
تضمنت عدة لقاءات مع بن غفير،  ،سموتريتشمفاوضات مكثفة بمبادرة من 

العامة القريبة خوض االنتخابات استمرار بهدف التوصل إلى اتفاق سريع على 
خالل المحادثات استجاب وبقائمة مشتركة. تشرين الثاني/نوفمبر المقبل  1يوم 

 تباقيادة مشتركة، واقترح عليه إشغال المرأن تكون السموتريتش لطلب بن غفير ب
قترح سموتريتش أن يتم ا وبينماضمن أول عشرة مراكز في القائمة.  15و 9و 0و 2

صر بن غفير على االحتفاظ بهذا المقعد أ ،االتفاق على أن يكون المرشح السابع منه
 .حزبه ةصلحمل

 قوةحان الوقت اآلن للتوقيع واالنطالق بكل إنه وقال مقربون من سموتريتش 
صلح الضرر الكبير الذي سببته مة يمينية قوية تُ حكو أليفمقعداً وت 61لجلب 

 حكومة اليسار والعرب. 

أظهر  قبل أسبوعين 13وكان استطالع للرأي العام أجرته قناة التلفزة اإلسرائيلية 
 مقعداً 13 ستحصل على ،الصهيونية الدينية قائمةس بن غفير ؤفي حال تر أنه

 15و 9حصل على ما بين تس اصبح ثالث أكبر حزب في إسرائيل، في حين أنهتل
 .رئاسة سموتريشبمقاعد 
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 ،أمس )الثالثاء(ن حزب "إسرائيل بيتنا"، إيلي أفيدار معضو الكنيست )*( أعلن 
 .أطلق عليه اسم "إسرائيل الحرة" تأسيس حزب جديد

رة ح إن الحزب الجديد سيسعى ألن تكون إسرائيل فياوقال أفيدار في مؤتمر صح
 السكان.تحقيق طموحات  من الساسة العاجزين عن

"حان الوقت لتحرير إسرائيل من الديكتاتورية والفساد واإلكراه والخوف  :وأضاف
ومن السياسيين  ،والتحريض والعنصرية والتنمر واالحتالل والجريمة المنظمة

 ."المترددين الذين لديهم مواقف غامضة

ث ن يتحدن م إشاكيد ييلت " وزيرة الداخلية أروح صهيونية"قالت رئيسة حزب )*( 
يخدع فيها بنيامين نتنياهو مشاركة رئيس الليكود دون من عن حكومة وحدة 

 الجمهور.

، الليلة 12أضافت شاكيد في سياق مقابلة أجرتها معها قناة التلفزة اإلسرائيلية و
 وأكدت أنمعارك انتخابية.  0إسرائيل بحاجة إلى استقرار بعد  قبل الماضية، أن

 "بيضأزرق "أالليكود وبالنسبة إليها، يجب أن تكون مؤلفة من الية الحكومة المث
 .من معسكر اليمين أُخرىوقوى 

 
 جاريد كوشنير: العالقات بين ترامب ونتنياهو اتسمت تقرير:]

 قدماً دفع للالتوتر الشديد على خلفية جهود األخير ب
 في الضفة إلى إسرائيل[ عملية فورية لضم المستوطناتب

 
 3/8/2222أحرونوت"، "يديعوت 

 
ن أ، وصهره مستشار الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب ،جاريد كوشنير أكد

 العالقات بين ترامب ورئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو اتّسمت
ضم عملية فورية لقدمًا بدفع للاألخير هذا على خلفية جهود وذلك  ،التوتر الشديدب

  المناطق ]المحتلة[ إلى إسرائيل.في  المستوطنات
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الصادر في  (Breaking History)في سياق كتابه "كسر التاريخ" كوشنير  أضافو
هذا على نتنياهو بسبب جداً  ن ترامب كان غاضباً الواليات المتحدة حديثًا، أ

في خصمه بني غانتس، إعالن دعم علني لفي لدرجة أنه فكر  ،الموضوع
 .الوقتذلك في النتخابات ا

اهو قرار نتني نج م عن ،في حينهالسابق، ر أن غضب الرئيس األميركي يوذكر كوشن
 ،الفلسطيني - اع اإلسرائيلينزاستغالل حفل إطالق خطة السالم األميركية لل

البيت األبيض في كانون حدائق والذي أقيم في  ،"صفقة القرن"المعروفة باسم 
منطقة غور لقانون اإلسرائيلي على ، إلعالن نيته فرض ا2525الثاني/يناير 
المستوطنات في المناطق ]المحتلة[ بصورة تتناقض مع موقف األردن وعلى 

العربية . وبحسب كوشنير، الخطاب أحرج ترامب وممثلي الدول األميركية اإلدارة
 عالن مثير للجدل. من إ بدالً ،الحدث وتوقعوا سماع رسالة تصالحية الذين حضروا

ألقى [ ]نتنياهو"بيبي  إنالحدث قال له ترامب  انتهاءبعد  ،المستشار الكبيروبحسب 
 اورذلك تش وبعد" وأضاف كوشنير: "منه. رفبالقلحملته االنتخابية، أشعر  خطاباً

ترامب معي إن كان من الممكن اتخاذ خطوة استثنائية من خالل دعم منافسه بني 
مارس اإلسرائيلية العامة التي جرت في آذار/ نتخاباتالقبل ا"، وذلك غانتس
2525.  

في المكتب البيضاوي  مان ترامب كان متحمساً لغانتس فور لقائهوذكر كوشنير أ
، في اليوم السابق 2525يناير كانون الثاني/ 27 في البيت األبيض بتاريخ

 ادعطيت له بشأن الحيلوال النصيحة التي أُقال: "و"صفقة القرن". إلعالن خطة 
  ".بإعالن تفضيله غانتس العالمالذي يفرضه عليه وضعه، لكان ترامب فاجأ 

إلى  هذا األخيرعندما سارع ازدادت لنتنياهو  وأشار كوشنير إلى أن كراهية ترامب
ر يشنوأفاد كورئيساً للواليات المتحدة.  االتصال بجو بايدن لتهنئته على انتخابه

 .خيانة أُخرى أن ترامب اعتبر هذا الفعل بمثابة

أُخرى في  ر عن نقطة تدنٍّقضية الضم عبّ بشأنالخالف ووفقاً لكوشنير، فإن 
إذ  ،اإلسرائيلية في عهد نتنياهوالحكومة مستوى العالقات بين اإلدارة األميركية و

ن كوشنير كان يعمل على تعزيز عالقات إسرائيل مع دول العالم، في حين أن إ
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 حوأوضاسات الداخلية خشية خسارته االنتخابات. السيفي  نتنياهو كان منغمساً
بتشجيع من السفير  إلى األمام، دفع مبادرة الضمبنتنياهو بدأ  أن كوشنير

خير األ هذا طلعدون أن يُمن ديفيد فريدمان،  الوقت إسرائيل في ذلكاألميركي في 
دون ن مو ،نتنياهوإلى ها ب دارة األميركية على الرسائل التي بعثالمسؤولين في اإل

 .الخطوةهذه  الحصول على موافقتهم على
 
 

 

      
 
 

 عضو كنيست من حزب إسرائيل بيتنا -إيلينا براتش يالوف 
 3/8/2222"معاريف"، 

 
 هل ستحدث هذه المرة تغييرات في أنماط تصويت القادمين

 من االتحاد السوفياتي سابقاً؟
 

 استطالعات الرأي العام مجدداً في كل ما  في كل معركة انتخابية تخطىء
له عالقة بالجمهور اآلتي من االتحاد السوفياتي سابقًا. هذا الموضوع 
يشغل المعلقين والمراسلين السياسيين، لكن يفوتهم الكثير. وكوني عضواً 
في الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا الذي يمثّل الجمهور اآلتي من االتحاد 

وكوني عملت أعواماً طويلة في استطالعات وأبحاث  السوفياتي سابقًا،
اجتماعية معمقة، أعلم بأن محاوالت التنبؤ بأنماط التصويت لهذه 

 الشريحة من السكان تدل على عدم فهم وتعامُل سطحي إزاءها.
  يعيش في دولة إسرائيل اليوم قرابة مليون شخص من القادمين من

مقعداً، بينما األغلبية  14الجمهور االتحاد السوفياتي سابقًا. ويساوي هذا 
الساحقة من هذا الجمهور هي يمينية. وأشارت استطالعات ُأجريت طوال 

فقط من هؤالء للتصويت مع حزب مهاجرين جدد،  %2.0أعوام إلى استعداد 
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وهذا مرتبط أيضاً بشخصية رئيس الحزب. والمقصود أعداد قليلة جداً، 
 وتبقى ما دون نسبة الحسم.

 أعوام.  3ف، تخوض إسرائيل معركتها االنتخابية الخامسة خالل مع األس
وفي كل معركة انتخابية جديدة يختار حزب الليكود طرح حزب فرعي 
موجّه إلى الجمهور الروسي. كلنا نتذكر، على سبيل المثال، محاولة ترشيح 

في انتخابات الكنيست  فماناميون غريسحزب "أمن اجتماعي" برئاسة 
 صوتاً. 4618نال  ، والذي21الـ

  :تُظهر االستطالعات وسط الجمهور الروسي طوال أعوام نموذجاً يتكرر
التردد خالل فترة االنتخابات، ثم العودة إلى الحزب األم في األسبوع 
األخير. هذا هو أحد األسباب التي أدت دائماً إلى خطأ االستطالعات في 

 بيتنا". فالمقصود جمهور التنبؤ بعدد المقاعد التي سينالها حزب "إسرائيل
تُقلقه قضايا األمن القومي والشخصي، واالقتصاد والتعليم، واإلسكان 
وغيرها؛ وكل المشكالت التي تأتي في رأس اهتمامات الجمهور اإلسرائيلي 
عموماً. لكن باإلضافة إلى ذلك، لهذا الجمهور مشكالت خاصة به تؤثر 

ر مالئم، صعوبات في الهجرة، بصورة كبيرة في أنماط التصويت: تقاعُد غي
مراسم دفن مدني وغيرها. معظم األحزاب ال تفهم هذه المشكالت، ولذلك 

 تخسر أصوات هذا الجمهور.
  ال يمكن أن يحلّ أشخاص متحمسون جدد، لكنهم فارغون، محل تمثيل

حقيقي وفهم عميق لقضايا القادمين من االتحاد السوفياتي سابقاً. يصل 
يست وإلى سائر أعضاء الكتلة مئات الطلبات من إلى مكتبي في الكن

مواطنين قادمين من االتحاد السوفياتي سابقاً، يطلبون فيها المساعدة 
لحل مشكالت لها عالقة بصورة مباشرة بهذا الجمهور. هم يتوجهون إلينا 
ألننا قادرون على فهمهم، وعلى التحدث بلغتهم، ولدينا القيم الثقافية 

 نفسها.
 القادم من االتحاد السوفياتي سابقًا يخوض حملة األحزاب  إن الجمهور

في العمق ويتوقع من هذه األحزاب الوفاء بوعودها، وأن تتحرك تحركًا 
حقيقيًا، وليس فقط على الورق. من هنا، فإن المعلّقين الذين يتحدثون في 
االستديوهات عن حدوث تغيير مهم وسط هذا الجمهور بسبب هذا الحدث أو 
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 يفهمون فعالً عما يتحدثون. إذا لم تكبر وسط هذا الجمهور، أو لم ذاك، ال
تربطك به عالقات عميقة، فستواصل تفسير التقلبات الموقتة بأنها حدث 
حاسم في االنتخابات. هل ستحدث تغييرات مهمة في أنماط التصويت 

 للقادمين من االتحاد السوفياتي سابقاً؟ أشك في ذلك. 
 

 معهد السياسة رئيس -عاموس جلعاد 
 واالستراتيجيا في جامعة ريخمان

 3/8/2222"يديعوت أحرونوت"، 
 

 التهديدات تتعاظم بينما نحن مشغولون باالنتخابات
 

  تقف دولة إسرائيل في مواجهة تحديات استراتيجية غير مسبوقة، لكنها
وهذا   -غارقة باألساس في سياسة صغيرة ما قبل االنتخابات وبعدها 

االستقرار السياسي  الذي يتمتع به أعداؤنا، والذي يسمح لهم بعكس 
 بالتركيز على استراتيجيا معادية إلسرائيل.

  يأتي في رأس هذه التهديدات التهديد اإليراني على مسارين: النووي
والباليستي. لقد أخطأت إسرائيل خطأً جسيماً في مساعدتها على إلغاء 

اليوم حزن وأمني. ومن الم -ل عسكري االتفاق النووي، من دون إعداد بدي
إلى دولة نووية عظمى بصورة  ستتحول إيران ما إذا كانتالقول إن قرار 

تعرّض إسرائيل للخطر، هو اآلن بين أيديها فقط. البديل من االتفاق الذي 
كان األفضل بين احتماالت أكثر سوءاً يتبدد ويختفي. وبحسب التقارير، 
توظف إسرائيل جهوداً هائلة من أجل ردم الفجوات، لكن التوصل إلى خيار 

 بالتنسيق مع الواليات المتحدة.عسكري، مهما كان هائاًل، مرتبط 
  بكلمات بسيطة: المطلوب إعطاء األولوية القصوى لهذا التنسيق من أجل

إزالة هذا التهديد بكل أبعاده. التعاون مع الدول العربية مثير لإلعجاب، لكن 
هذه الدول أوضحت أنها ال تنوي إقامة إطار مُلزم مثل الناتو. وفي نهاية 

 حت العلم األميركي ليس هو أمر اليوم.األمر، التنسيق معها ت
  ثمة بُعد آخر مطلوب فهمه، هو طريقة التعامل مع ما تصفه وسائل اإلعالم
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بتعاظُم قوة األطراف الراغبة في تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، 
قبل األعياد وقبل االنتخابات. إذا حدث هذا، فإن إسرائيل يمكن أن تنجّر 

لعالم اإلسالمي، وسيؤثر هذا األمر في عالقاتنا مع إلى حرب دينية مع ا
الدول العربية، وحتى مع الواليات المتحدة. من واجبنا الوطني أن نستعد 
منذ اآلن لكبح هذا التوجه الخط ر وتأييد الفتوى الصادرة عن الحاخامية 
الرئيسية التي تطالب باالمتناع من القيام بهذه الخطوة الخط رة. إذا تورطت 

ائيل في مثل هذه المواجهة كما حاولت قيادة "حماس" أن تفعل، فإن إسر
 هذا سيُلحق الضرر باإلعداد الشامل لمواجهة التهديد اإليراني.

  ثمة نموذج إيجابي لهذا اإلدراك السياسي، وهو الجهود المشتركة التي تُبذل
بقيادة الواليات المتحدة لتعطيل القنبلة الموقوتة بشأن حقل كاريش، 

لتوصل إلى اتفاق الستغالل الغاز في المياه اإلسرائيلية واللبنانية. هذا وا
االتفاق سيتيح للبلدين االزدهار االقتصادي في مقابل احتمال سيئ، هو 

 مواجهة عنيفة.
  من المؤسف أن المعركة االنتخابية الموجودة في خلفية كل األمور ال تهتم

ائيل بصورة تدريجية، ولكن بقضايا استراتيجية جوهرية، مثل تحوُّل إسر
ثابتة، إلى دولة واحدة لشعبين، األمر الذي يتعارض تعارضاً كبيراً مع 

ديمقراطية. هذا الوضع يؤكد النجاح  -الرؤيا الصهيونية لدولة يهودية 
باالستناد إلى معلومات  -االستثنائي للشاباك والجيش والشرطة 

رهابية" وتقليص مستوى في ضرب التنظيمات "اإل  -استخباراتية دقيقة 
"اإلرهاب" في إسرائيل. المغزى من ذلك، أن السلطة الفلسطينية أصبحت غير 
قادرة، أكثر فأكثر، على التحرك في مناطق أ الواقعة تحت سيطرتها، بسبب 
ضعفها المستمر وازدياد التساؤالت بشأن اليوم التالي الستقالة أبو مازن، 

جابة عن هذا السؤال، فإن استقالةً من هذا عاجالً أم آجالً. من دون تقديم إ
النوع قد تأخذنا على حين غرة كما وصل تعاظُم التهديد اإليراني إلى 
مستوى لم يعد تقدُّمه مرتبطاً بآخرين، على الرغم من التقديرات 

 االستخباراتية الدقيقة.
  والسؤال المركزي المطروح: كيف نستعد لمواجهة عملية متشابكة تضعف

سلطة الفلسطينية وتزداد قبضة إسرائيل، وباإلضافة إلى إمكان فيها ال
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انفصال المجتمع العربي عنها بسبب اإلحباط الذي يزداد حدةً مع تقّدم 
المعركة االنتخابية المقبلة. من الممكن التقدير أننا نقف في مواجهة جبهة 
فلسطينية تزداد عدائيةً، بينما تحاول "حماس" البحث عن فرص إلشعال 

دينية، وخصوصاً إذا وقعت بين يديها  -لنار، على خلفية تسوية قومية ا
 فرص تتعلق ببؤر حساسة، مثل الحرم القدسي.

  من المحتمل أن يكون لذلك تداعيات على األردن، الذي يُعتبر استقراره
رصيداً استراتيجياً بالنسبة إلى إسرائيل، وألنه يشكل عمقاً أمنياً مستقراً. 

مور غير مقبولة من اآلخرين، لكن التجربة تثبت أنها مهمة قد تكون هذه األ
جداً ويجب االستعداد لها. في هذه المرحلة، األردنيون يواجهون ضغطًا 
متزايداً من أطراف موالية إليران في سورية، بحسب ما أعلنت وسائل 
اإلعالم في المملكة، كما أن االستقرار في الضفة الغربية له أهمية في 

 على األرصدة األمنية إلسرائيل. المحافظة
  يجب أن نضيف إلى ذلك الحاجة الماسة والعليا لمناقشة الحصانة الوطنية

في إسرائيل، وموضوعات الصحة والحكم والتعليم ووضع المجتمع العربي 
وغيرها. كما تبرز الحاجة المُلحة إلى تعيين رئيس أركان قادر على 

وحازمة في مواجهة التحديات مواصلة قيادة إسرائيل بصورة منهجية 
الكبيرة التي يحملها المستقبل، كما فعل رئيس األركان الحالي وسل فه. إن 

 المناعة الوطنية هي شرط وجود األمن القومي. 

 
 محلل عسكري - رون بن يشاي

 2/8/2222، يديعوت أحرونوت""
 

 ضربة حرجة للجهاد اإلسالمي
 

 ضربة مؤلمة الليلة الماضية. بطبيعة  ،كتنظيم ،تلقى الجهاد اإلسالمي
نحن نركز على اعتقال القائد في التنظيم بسام السعدي في مخيم  ،الحال
ناشطاً في حملة اعتقاالت كبيرة  05شت حقيقة اعتقال م  هُ ،لذلك ؛جنين

تحقيق يخضعون لخالل الليلة الماضية في الضفة الغربية، وهم اآلن 
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 الشاباك. 
 ُبنته في قلب مخيم جنين، اقل إلى جانب مساعده وزوج السعدي، الذي اعت

ل مخيم جنين إلى حصن مستقل نوعاً ما للـ"إرهاب"، حيث ن حوّ كان هو م  
دخوله. كان من خافت السلطة الفلسطينية وأجهزة األمن التابعة لها 

ن وصل إلى تفاهمات مع قيادة "حماس" في المخيم السعدي هو أيضاً م 
ة عمليات مشتركة، وانضمت الفصائل الصغيرة عمل مشترك وغرف بشأن

 القوات.  الذي وحد، إلى هذا الحلف "فتحمثل "واألقل قوة، 
 ة،رغير مباش صورةوب ،عرف السعدي كيفية تجنيد األموال وتهريب السالح 

الساحة  علىالجهاد اإلسالمي هو حليفها األهم واألقوى فبمساعدة إيران، 
ها. إمداده بفي تنجح طهران  تدريبالفلسطينية، ويتمتع بتمويل وأدوات و
ى، خرتمويل نشطاء من فصائل أُعلى لذلك مثالً، كانت لدى السعدي القدرة 

وليس فقط نشطاء تنظيمه، بهدف تشجيعهم على تنفيذ عمليات قاتلة ضد 
 اإلسرائيليين. 

  الذي أمضى أعواماً كثيرة في السجون اإلسرائيلية، عاماً،  61ابن الـالسعدي
لت في مخيم جنين، وتحول ك " التي شُيةحالة "اإلرهابلكان الروح النابضة ل

تي تلقتها قيادة الجهاد قوة الضربة ال تبدوإلى رمز في التنظيم. ومن هنا، 
في غزة ولبنان أيضًا. وفي هذا  ،اإلسالمي في الضفة الغربية، وعملياً 

في غالف غزة وجنوب إسرائيل،  تعلنالتي أُ حالة التأهبالوضع، فإن 
، هي خطوة مطلوبة من العتراض القذائف والتعرض لها أهبوضمنها الت

 جانب أجهزة األمن اإلسرائيلية. 
  السعدي وغيره من النشطاء األقل أهمية في  هارينمن المحتمل أن

بمعلومات استخباراتية غاية في األهمية، المحققين التحقيقات، ويزودوا 
كهذا من الممكن أن  ها للقيام بحمالت اعتقال إضافية. حدثٌخداميمكن است

أو تقليص كبير في نشاط الجهاد داخل الضفة الغربية،  ،يؤدي إلى شلل
ولوقت طويل جداً. لذلك، من غير المستغرب أن تكون تصريحات الناطق 

 على تهديدات.  احتوتباسم التنظيم في قطاع غزة بهذه الحدة، و
  ولكن يمكن االنتباه بين السطور إلى أن التنظيم خائف. فالجهاد الذي

رة وخط  ،الليلة هي بداية مرحلة جديدة عمليةأن بيتركز في الضفة، يعلم 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
15 

ضده الشاباك والجيش. لذلك،  خوضهاجداً على التنظيم في الحرب التي ي
ما دار في جلسات تقييم الوضع التي أجرتها بليس من الضروري أن تعلم 

أجهزة األمن في أعقاب نجاح حملة االعتقاالت، لتفهم قرار وزير األمن، 
ن وقائد المنطقة الجنوبية، باتخاذ خطوات احتياطية رئيس هيئة األركاو
 استثنائية في غالف غزة. فع حالة التأهب بصورة رو

  هذه الضربة الحرجة التي أصابت قدرات الجهاد اإلسالمي على صناعة
به  تي شعرذال الضرر العاطفي وكذلك"اإلرهاب" في الضفة الغربية، 

 - في لبنان أيضاً بلفقط في غزة،  ليس ،دون شكمن  ،قيادات التنظيم
من المتوقع أن تؤدي إلى عمليات  - نخالةالحيث يقيم قائد التنظيم زياد 

الهدف منها استعادة كرامة التنظيم من القاعدة األقوى لديه من  ،انتقامية
 غزة.  الموجودة في عسكرية،الناحية ال

  لدى الجهاد اإلسالمي، وعلى عكس "حماس"، كوابح أقل بكثير عندما يقرر
المسؤول عن وعمل من غزة. فعلى عكس التنظيم الكبير في القطاع، ال

من رد إسرائيلي حاد، فإن  تخوفيرفاهية وسالمة السكان، وبالتالي 
التزام واحد وهو المقاومة، بما معناه الجهاد ضد  ديهالجهاد اإلسالمي ل

رائيل، وتقريباً ال يأخذ سكان غزة بعين االعتبار. وفقط "حماس"، التنظيم إس
وبصورة ن يستطيع كبح الجهاد، العسكري األكبر والمسؤول عن غزة، هو م 

 خاصة حين تكون نار االنتقام عالية لديه. 
 رض ففإن من هنا . ي أداة إضافية لكبح قيادة الجهادجاهزية الجيش ه

المضادة قيود على الحركة في المناطق التي تصل إليها الصواريخ 
تجربة ال باالستناد إلى خطوة مطلوبة يعتبر للدبابات داخل إسرائيل

 سابقة مع ردود التنظيم في األعوام األخيرة. ال
 حارس األسوار"، قام الجهاد اإلسالمي  عمليةه خالل في الماضي، وضمن"

الفلسطيني بإصابة جنود ومواطنين إسرائيليين تحركوا في غالف غزة 
صواريخ مضادة للدبابات. حركة القطارات  بواسطة ،بمركباتهم الخاصة

ألن إصابة قطار بصاروخ مضاد للدبابات  ،بين أشكلون وسديروت توقفت
الجهاد أي هدف  لم ير  إذاستكون قاتلة أكثر بكثير. من الممكن التقدير أنه 

 لغضب الشديدفي غالف غزة خالل الوقت القريب، فإن ا حتملإسرائيلي م
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هدأ بعض يقياداته بسبب الضربة العاطفية والعملية التي تلقوها الليلة سل
قيادة "حماس" التي تطالب بعدم إلى  كثر إصغاءًأ نالشيء، وسيكونو

 التصعيد في هذه المرحلة. 

 
 
 

________________ 
 :ةمالحظ
 .بيروت أفي ذكرى فاجعة انفجار مرف غداً ر النشرة عن الصدوتحتجب  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان أكبر 
 ترسيم الحدوداإلسرائيلي على  -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.  

وللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى الملف الخاص في مدونة 
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...........  على المحكاغتيال شيرين أبو عاقلة: محاسبة القتلة 
 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

 خ ل ص، 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
 المناضل الحقوقي واألسير  المحامي صالح حموري

 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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https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18315
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652877
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/2946
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/2946
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652878
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/1904
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/1904
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/1904
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https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/17869
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https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18326
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18326
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18327
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18327
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652891
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/2621
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/2621
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18328
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18328
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652895
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/771
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/771
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18077
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18077
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652899
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/162
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/162
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652900
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18330
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18330

