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وقال مسؤولون كبار يف قيادة الشرطة ومصلحة السجون إن احلادث يبدو أحد 
أخطر احلوادث األمنية يف تاريخ إسرائيل. وأعربوا عن اعتقادهم أن األسرى الستة 

أن بإىل األردن. وأفادوا  وإمّاا إىل جنين سيحاولون الفرار من تلك املنطقة إمّ
طقتي احلدود مع قطاع غزة واألردن ملنع اجليش اإلسرائيلي أرسل تعزيزات إىل من

 هروب األسرى إىل خارج إسرائيل.

وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع املستوى إن احلادث خطر وحمرج ألن عملية 
الهرب تم التخطيط لها منذ مدة طويلة من دون أن تستطيع مصلحة السجون 

    كشفها. 

حفره األسرى الفارون يصل وأشارت معلومات مل تؤكد بعد أن طول النفق الذي 
إىل عشرات األمتار وتم اكتشاف فتحة النفق على بُعد أمتار قليلة خارج أسوار 

  السجن.
  

  [لبيد سيتوجه بعد غد إىل موسكو لعقد
 اجتماع عمل مع وزير اخلارجية الروسي]

  
  6/9/2021"يديعوت أحرونوت"، 

  
ن وزير اخلارجية إحد) قال بيان صادر عن وزارة اخلارجية اإلسرائيلية أمس (األ

يائير لبيد سيتوجه مساء بعد غد (األربعاء) إىل روسيا لعقد اجتماع عمل مع وزير 
وسيكون االجتماع األول بينهما منذ تسلم  ،اخلارجية الروسي سيرغي الفروف

 لبيد منصبه كوزير للخارجية.

أن رئيس جملس األمن القومي السابق مئير بوكانت وسائل إعالم أجنبية أفادت 
بن شبات ورئيس اجمللس احلايل إيال حولتا قاما قبل عدة أسابيع بزيارة إىل 
موسكو عقدا خاللها اجتماعاً مع رئيس جملس األمن القومي الروسي نيكوالي 
بيترشوف ناقشوا خالله آخر األوضاع يف سورية. ونقلت بعض وسائل اإلعالم 

سي روسي رفض الكشف عن هويته قوله إن االجتماع جاء بعد هذه عن دبلوما



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
4 

اد بعد سلسلة من دزوافتور يف العالقات بين روسيا وإسرائيل يف الفترة األخيرة 
  اخلطوات اإلسرائيلية يف سورية.

وأضاف هذا الدبلوماسي الروسي أنه يف االجتماعات التي أجرتها بعثة جملس 
مل يتوصل اجلانبان إىل تفاهمات بشأن عدد  األمن القومي اإلسرائيلي يف موسكو

 يف الوقت عينه أكد أنورفض أن يتطرق إىل فحوى اخلالفات لكنه  ،من القضايا
  هناك رغبة لدى موسكو باالستمرار يف االجتماعات واملشاورات.

  
  [اجليش اإلسرائيلي قام باستعدادات خاصة حتسباً الحتمال

  رة األعياد اليهودية]حدوث تصعيد أمني يف قطاع غزة خالل فت
  

  6/9/2021"معاريف"، 
  

قالت مصادر مسؤولة يف قيادة اجليش اإلسرائيلي إن اجليش قام باستعدادات 
خاصة حتسباً الحتمال حدوث تصعيد أمني يف قطاع غزة خالل فترة األعياد 

  عيد رأس السنة العبرية.مع اليهودية التي تبدأ غداً (الثالثاء) 

وأضافت هذه املصادر أنه يف إطار تلك االستعدادات تمّ تعزيز قوات اجليش 
املرابطة يف منطقة احلدود مع القطاع ووضع منظومة "القبة احلديدية" على أهبة 

  االستعداد. 

لكنها  ،وسعها ملنع التصعيديف وأكدت املصادر نفسها أن إسرائيل ستعمل كل ما 
يام من القتال داخل القطاع إذا مل يكن ستذهب إليه بما يف ذلك خوض عدة أ

  هناك مناص. 

كما أشارت املصادر إىل أن هناك حالة تأهب على امتداد منطقة احلدود يف 
 يهودا والسامرة [الضفة الغربية].مناطق الشمال ويف 

يف سياق متصل ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي أمس 
(األحد) أنه سيتم فرض إغالق تام على مناطق الضفة الغربية وسيتم إغالق 
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 ،املعابر يف قطاع غزة خالل عطل األعياد اليهودية يف شهر أيلول/سبتمبر احلايل
 سي.وذلك وفقاً للتقديرات األمنية وتوجيهات املستوى السيا

وأضاف البيان أنه خالل فترة اإلغالق ستبقى معابر البضائع مغلقة ولن يكون 
يف احلاالت اإلنسانية والطبية واالستثنائية، بشرط أن يخضع  العبور ممكناً إالّ

 ملوافقة منسق شؤون احلكومة اإلسرائيلية يف املناطق [احملتلة].

من الساعة الرابعة من بعد ظهر وسيبدأ اإلغالق يف عيد رأس السنة العبرية ابتداء 
اليوم (االثنين) وسينتهي ابتداءً من منتصف ليل بعد غد (األربعاء) بعد إجراء 
تقييم عام للوضع. ويف يوم الغفران سيبدأ اإلغالق من الساعة الواحدة من بعد 

  منه. 16أيلول/سبتمبر حتى منتصف ليل يوم  15ظهر يوم 
  

  [تعيين مايك هيرتسوغ سفيراً 
  ائيل يف الواليات املتحدة]إلسر

  
  6/9/2021"يسرائيل هيوم"، 

  
صادقت احلكومة اإلسرائيلية أمس (األحد) على تعيين مايك هيرتسوغ سفيرًا 

  إلسرائيل يف الواليات املتحدة خلفاً جللعاد إردان.

وتمنى وزير اخلارجية يائير لبيد أن يساهم السفير اجلديد يف احلفاظ على 
  .مع حليفة إسرائيل الكبرى الواليات املتحدةالعالقات املتميزة 

ومايك هيرتسوغ هو شقيق رئيس الدولة اإلسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ ومن 
قبل وكان خدم يف شعبة االستخبارات العسكرية ["أمان"]  1952مواليد سنة 

وشارك يف حمادثات السالم مع الفلسطينيين وسورية  ،تسرح برتبة عميدي  أن
  واألردن. 
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  إىل األردنسريّة [هيرتسوغ قام بزيارة 
 والتقى امللك عبد الله الثاين]

  
  6/9/2021"معاريف"، 

  
أعلن رئيس الدولة اإلسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ أنه قام األسبوع الفائت بزيارة 

إىل األردن أجرى خاللها حمادثات مع العاهل األردين امللك عبد الله الثاين سريّة 
  حتسين العالقات بين الدولتين يف كافة اجملاالت.تناولت موضوع 

وجاء إعالن هيرتسوغ هذا يف سياق مقابالت أجرتها معه قنوات التلفزة 
و"كان" الليلة املاضية، وأكد فيها أيضاً أنه قضى  13و 12اإلسرائيلية الثالث 

 .إيجابياً ومهماً مع العاهل األردين يف قصره مساءً

بلد مهم للغاية. إنني أكن احتراماً كبيراً للملك عبد  وقال هيرتسوغ: "إن األردن
الدولتين  لدىالله، فهو قائد عظيم وجهة فاعلة إقليمية مهمة للغاية. وهناك رغبة 
  يف الكالم وإحراز تقدّم يف كل ما يتعلق بتحسين العالقات الثنائية".

إسرائيل وكل وتطرّق هيرتسوغ أيضاً إىل "اتفاقات أبراهام" لتطبيع العالقات بين 
هذه  فاعتبر أنمن اإلمارات العربية املتحدة والبحرين واملغرب والسودان، 

االتفاقات أوجدت بنية حتتية إقليمية مهمة تعمل على تغيير منطقة الشرق 
 األوسط.

الشرق األوسط خرى يف منطقة وأكد هيرتسوغ أنه يعتزم التحدث مع رؤساء دول أُ
دث مع العديد من القادة من جميع أنحاء العامل وااللتقاء بهم، وأضاف: "أنا أحت

بالتنسيق الكامل مع احلكومة اإلسرائيلية. أعتقد أنه من املهم وكل يوم تقريباً 
ستراتيجية والدبلوماسية لدولة إسرائيل إشراك الملصالح اإىل اللغاية بالنسبة 

 اجلميع يف احلوار".

هي األحدث يف سلسلة من  جتدر اإلشارة إىل أن زيارة هيرتسوغ إىل األردن
االتصاالت رفيعة املستوى بين البلدين بعد أداء احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة 

وذلك يف إثر العالقات الثنائية املتوترة يف  ،اليمين يف حزيران/يونيو الفائت
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رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة اإلسرائيلية. ويف فترة السنوات األخيرة خالل 
ائت التقى رئيس احلكومة اإلسرائيلية نفتايل بينت امللك عبد الله تموز/يوليو الف

 3سرّاً يف القصر امللكي يف عمّان يف أول قمة بين زعيمي البلدين منذ أكثر من 
 .سنوات

  
  احملكمة العليا تأجيل اتخاذ تطلب مناحلكومة اإلسرائيلية [

  ]خان األحمر ملدة ستة أشهرقرية قرار بشأن إخالء أهايل ال
  

  6/9/2021"هآرتس"، 
  

طلباً إىل احملكمة اإلسرائيلية العليا  )األحدأمس (قدمت احلكومة اإلسرائيلية 
ملدة يف القدس الشرقية خان األحمر قرية لتأجيل اتخاذ القرار بشأن إخالء أهايل 

وذلك العتبارات أمنية وسياسية  2022ستة أشهر تنتهي يف آذار/مارس 
 .ةتعددم

وجاء يف طلب احلكومة اإلسرائيلية أن القيادة السياسية توصلت إىل قرار بأن 
هناك حاجة إىل فترة زمنية إضافية قبل التمكن من اتخاذ إجراء لتنفيذ أوامر 

 .لسلطاتلإثر انتهاء املهلة التي منحتها احملكمة يف الهدم يف خان األحمر، وذلك 

مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لتقديم وكتبت احلكومة يف طلبها أن الدولة تطلب 
إخالء خان األحمر يتم خاللها تقديم وثيقة سرية توضح للمحكمة  بشأنموقفها 

بالتفصيل جميع االعتبارات التي تواجه احلكومة فيما يتعلق بالهدم واإلخالء 
احلكومة أنه تم إحراز تقدم كبير يف  طلبكما جاء يف  .هذه القريةالقسري يف 
اخملطط املتفق عليه لتنفيذ أوامر الهدم يف خان األحمر، وأن  وغصالعمل على 

خرى قبل القيادة السياسية توصلت إىل قرار بأن األمر سيستغرق فترة زمنية أُ
 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أوامر الهدم
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 يقضي نهائياً قراراً 2018أيلول/سبتمبر  5 كانت احملكمة العليا أصدرت يومو
ضد  ن القريةسكاقدمه التماس طلب ء خان األحمر بعد رفضها بهدم وإخال

 قريتهم.إجالئهم وتهجيرهم وهدم 

 سياسيةكما أن مصادر  .ويلقى خمطط تهجير خان األحمر معارضة دولية واسعة
طلبت من إسرائيل بوضوح  الواليات املتحدةأكدت أن  رفيعة املستوى إسرائيلية

من  وأضافت هذه املصادر أنه .خان األحمرإخالء وهدم قرية عملية جلي تأجيل 
املتوقع أن ينظر القضاة يف طلب الدولة بشأن بلورة تسوية تقضي بنقل سكان 

لدفعهم إىل  القريةإىل مكان بديل ومنح مزيد من الوقت للضغط على أهايل  القرية
 .املوافقة على مقترح التسوية

من أن  الفائتتموز/يوليو  لبيد حذر يفوزير اخلارجية اإلسرائيلي يائير وكان 
إخالء القرية سيلحق ضرراً سياسياً بإسرائيل، ودعا إىل إعادة النظر يف الشروط 
الالزمة لتنفيذ اخلطوة التي تم تأجيلها منذ سنوات يف ظل ضغوط من اجملتمع 

  الدويل الذي يعارض اإلخالء.
  

  6.93منهم  ماليين 9.4[تقرير: عدد سكان إسرائيل نحو 
  اً]مليون 15.2 نحوالعامل  يفعدد اليهود و من اليهود

  
  6/9/2021"معاريف"، 

  
ذكرت معطيات نشرها مكتب اإلحصاء املركزي اإلسرائيلي عشية عيد رأس السنة 

مليون  9.4العبرية الذي يصادف غداً (الثالثاء)، أن عدد سكان إسرائيل يبلغ نحو 
  نة العبرية الفائتة.قياساً بالس 150.000نسمة وهو ما يشكل ارتفاعاً بنحو 

 تصل نسبةفيما  إسرائيل% من سكان 74 ووفقاً لهذه املعطيات يشكل اليهود
عدد السكان [هذه النسبة تشمل عادة % من جممل 21 إىل املواطنين العرب

سكان الفلسطينيين يف القدس الشرقية احملتلة والسكان السوريين يف هضبة لا
  اجلوالن احملتلة].
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مولود جديد  172.000اجلدد يف السنة العبرية الفائتة نحو وبلغ عدد املواليد 
  كورونا.فيروس اء جرّ 5800بمن فيهم نحو  شخص 48.000فيما تويف 

الوكالة اليهودية عشية رأس السنة العبرية أن  يف سياق متصل ذكر تقرير نشرته
نة السيف  اًمليون 15.1مقابل  اً يفمليون 15.2 نحوبلغ يالعامل  يفعدد اليهود 

 العبرية الفائتة.

 نحويشكلون يين مال 6.93 نحووأوضح التقرير أن عدد اليهود يف إسرائيل يبلغ 
 سنة% مقارنة بال0.5اليهود يف العامل بزيادة قدرها عدد % من إجمايل 45.3
ماليين يف  6 نحومليون يهودي خارج إسرائيل منهم  8.3، بينما يعيش ةالسابق

  مليون يف جميع أنحاء العامل. 2.3 نحوالواليات املتحدة و

 إذإىل أن فرنسا هي ثالث دولة يف العامل من حيث عدد اليهود  التقريروأشار 
 يهودي، 393.500 التي يعيش فيهاتليها كندا ويهودي،  446.000يعيش فيها 

، 175.000 - يهودي، ثم األرجنتين 292.000ثم بريطانيا التي يعيش فيها 
 118.000يعيش يف كل منهما أملانيا وأستراليا وو، 150.000 -روسيا و

  . 52.000 - جنوب أفريقياو، 91.500 - والبرازيل يهودي،

يف دول عربية وإسالمية، منهم يعيشون يهودي  27.000كما أشار إىل أن نحو 
حو نو ،يف املغرب 2000حو نيف إيران، و 9500حو نيف تركيا، و 14.500 نحو

  يف تونس. 1000

: هيأو أقل  500 فيها نحوسكان اليهود الير أن الدول التي يبلغ عدد وأوضح التقر
اإلمارات العربية املتحدة، السلفادور، جزر البهاما، البحرين، بربادوس، جامايكا، 
جمهورية الدومينيكان، كوبا، بوليفيا، سورينام، مالطا، سلوفينيا، قبرص، 

جيكستان، تركمانستان، ألبانيا، البوسنة، مقدونيا الشمالية، أرمينيا، طا
لبين، تايوان، تايالند، بوتسوانا، قيرغيزستان، إندونيسيا، كوريا اجلنوبية، الف

 زيمبابوي، مدغشقر، مصر، نيجيريا، ناميبيا، الكونغو، كينيا، اليمن.
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قال أحد املسؤولين يف مصلحة السجون، ويضيف: "إذا كان لديك أسير من 
جنين فيجب وضعه يف سجن كتسيعوت البعيد عن أبناء بلدته الذين على 

ير استخباراتي ضخم". األرجح سيحاولون مساعدته على الفرار. هذا تقص
وباالستناد إىل مصادر كان لدى شعبة االستخبارات معلومات عن نية 

  السجناء القيام بعملية فرار ومن غير الواضح كيف تعاملوا معها.
  2يف اجلناح  5وأظهر حتقيق أويل أن السجناء الستة كانوا يف زنزانة رقم 

حمام الزنزانه.  الذي يضم أسرى "فتح"، وخالل أشهر حفروا نفقاً حتت
ونظراً إىل أن اجلناح قريب من سور السجن فقد جنح الستة يف حفر نفق 
من حتت السور وهربوا عبر فتحة إىل طريق فرعية للسجن. وبحسب 
التحقيق فإن الستة تلقوا مساعدة خارجية بواسطة هاتف جرى تهريبه 

النفق إىل السجن. ويتساءل مسؤولو السجن أين ذهب الرمل الذي حفر يف 
  خالل أشهر، وكيف مل يعرف السجانون بذلك؟

  جنحت مصلحة السجن يف جلبواع يف تركيب  2020يف أيلول/سبتمبر
أجهزة تشويش تعترض املكاملات الهاتفية من السجن بواسطة تكنولوجيا 
متطورة على الرغم من معارضة األسرى األمنيين. وقد تم تشغيل هذه 

هواتف األرضية، لكن حينها اندلع األجهزة يف البداية إىل جانب ال
احتجاج كبير وسط السجناء الذين هددوا باإلضراب عن الطعام ووقعت 

  اضطرابات واعتداءات على السجّانين.
  وباالستناد إىل مسؤولين رفيعي املستوى يف مصلحة السجون فإن هذه

األجهزة كلّفت املاليين لكنهم يف النهاية فضلوا عدم استخدامها جتنباً 
ندالع االحتجاجات يف صفوف األسرى وسمحوا لهم بمواصلة استخدام ال

  الهواتف اخللوية.
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  حملل عسكري -عاموس هرئيل 
  6/9/2021"هآرتس"، 

  
  عشية رأس السنة، إسرائيل حتافظ على تفوق 

  إقليمي لكن حزب الله يشكل حتدياً لها
  

  السنة اليهودية، على الرغم من الكالم املعتاد، تبقى إسرائيل، عشية رأس
أقوى دولة يف املنطقة. وال تزال قوتها العسكرية هي األعظم، كما اعتاد 
رئيس احلكومة السابق إيهود براك على القول، من طهران وصوالً إىل 
طرابلس يف ليبيا. فاملكوّنات األساسية للتفوق العسكري اإلسرائيلي مل 

بارات والتكنولوجيا تتغير؛ تفوق الدولة وأجهزتها األمنية يف االستخ
واملوارد البشرية، باإلضافة إىل تأييد سياسي واقتصادي كبير من 

  الواليات املتحدة.
  .لقد حافظت إسرائيل على تفوقها بسبب استعدادها النتهاج سياسة نشطة

ويبدو هذا التوجه واضحاً جداً يف العقد األخير من خالل املعركة بين 
عاماً مع  14السياسة جاء حتديداً قبل  احلروب. لكن املثال األفضل لهذه

تنفيذ قرار رئيس احلكومة إيهود أوملرت شن هجوم جوي على منشأة 
نووية أقامتها كوريا الشمالية لنظام األسد يف شمال شرقي سورية. فلو 
مل يتم القضاء على املشروع النووي السوري لكان ميزان القوى يف 

  املنطقة خمتلفاً للغاية.
 خر يف هذه القوة هو أن إسرائيل، على األقل ضمن حدود اخلط مكوّن مهم آ

األخضر، هي الدولة الديمقراطية الوحيدة يف الشرق األوسط؛ فالتغيير 
الذي حدث يف السلطة هذه السنة يف صناديق االقتراع، وتنحي رئيس 

عاماً أمضاها يف منصبه هو مصدر قوة مهم للدولة.  12احلكومة بعد 
ة موضوع تساؤالت يف السنوات األخيرة من حكم وكانت هذه املسأل

نتنياهو، فقد أدت حماوالته احلثيثة للتهرب من احملاكمة وحملته 
  املمنهجة على املؤسسات القضائية إىل تآكل مناعة النظام الديمقراطي.

  يف اجلانب السلبي من امليزان تبقى صعوبة تطوير رد شامل على التهديد
إسرائيل، وخصوصاً منذ حرب لبنان الثانية  األساسي الذي يبنيه أعداء
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، أي الصواريخ والقذائف املنحنية املسار. ففي حين تقدم 2006يف سنة 
رداً  -حيتس والعصا السحرية والقبة احلديدية –املنظومات االعتراضية 

فعاالً على إطالق نار كثيف من قطاع غزة، إالّ إنها من الصعب أن حتقق 
شوب حرب مع لبنان مثالً، أو يف سيناريو آخر نتائج مشابهة يف حال ن

قد يكون حمتمالً وهو نشوب حرب متعددة اجلبهات تشهد إطالق آالف 
  الصواريخ يف آن واحد من لبنان وغزة وسورية.

  يعاين اجليش اإلسرائيلي مشكالت أُخرى: التراجع يف مكانة القوات البرية
عند احلاجة يف مناورة  وقدراتها، وتزايد اخلوف من استخدام هذه القوات

برية يف أراضي اخلصم، ونقص التدريبات لوحدات االحتياط، وتراجع 
حوافز اخلدمة التي يسعى اجملندون من أصحاب املؤهالت العالية يف 
الوحدات البرية للحصول عليها، وفجوة يف فهم هيئة األركان العامة 

ة اجلمهور ملواقف املواطنين األمر الذي يؤدي بدوره إىل تراجع ثق
  باجليش اإلسرائيلي.

  هذه باختصار صورة الوضع يف الساحة األساسية التي تشغل احلكومة
  واملؤسسة األمنية يف السنة املقبلة.

  ،لقد راكمت إسرائيل جناحات ال بأس بها يف إطار معركة بين احلروب ...
فقد حدّت من خطوات إيران يف املنطقة، وأحبطت تهريب كميات من 

ىل حزب الله يف لبنان يف السنوات األخيرة، وعطلت أيضاَ جزءاً السالح إ
من جهود تمركز املليشيات التي يشغلّها احلرس الثوري اإليراين يف 

  سورية.
  لكن يف جمال واحد تقترب إسرائيل من مفترق سيجبرها على إعادة

التفكير يف سياستها على الرغم من جهودها، فهي مل تكبح تماماً مسعى 
له وإيران لتأسيس خطوط إنتاج مستقلة لتحسين دقة الصواريخ حزب ال

التي يمتلكها احلزب. واملقصود هنا "مشروع الصواريخ الدقيقة" الذي 
بإمكانه تغيير ميزان القوى بين إسرائيل وحزب الله. وعلى ما يبدو فإن 

صاروخ دقيق أو أكثر. ويف حال استمرت هذه  100لدى اللبنانيين نحو 
 االزدياد فإنها ستتيح للحزب يف حال نشوب حرب أن يصيب الترسانة يف

  بدقة بنى حتتية وقواعد عسكرية يف إسرائيل.
  وعلى مدى سنوات مل جتازف إسرائيل بشن حرب استباقية إلحباط جهود
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التسلح وبناء القوة لدى خصومها باستثناء حادثتين يف اجملال النووي، 
). لكن 2007شأة السورية () واملن1981هما قصف املفاعل العراقي (

مشروع الصواريخ الدقيقة يفاقم املعضلة ألنه يزيد بصورة كبيرة جداً يف 
اخلطر احملتمل على اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية، وهذه معضلة ستواجهها 

لبيد يف السنوات املقبلة أو احلكومة التي ستتألف من  - حكومة بينت
  بعدها.

 أن حزب الله مشغول جداً يف األزمات  حالياً تدّعي املؤسسة األمنية
الداخلية يف لبنان وهو مرتدع عن الدخول يف مواجهة إضافية مع اجليش 
اإلسرائيلي. هذا حتليل منطقي، لكن دراسة املعارك األخيرة يف لبنان 

حتى اليوم تكشف أنه يف جميع احلاالت مل يقدّر  2006وغزة منذ سنة 
ا مسبقاً لالنزالق إىل مواجهة الطرفان الوضع كما يجب، ومل يخطط

  عسكرية واسعة.
  يتعين على إسرائيل أن تأخذ يف حسابها تغيراً مهماً. تأييد الرئيس ...

األميركي جو بايدن إلسرائيل واضح وال يتزعزع، لكن هامش املناورة 
التي سيمنحها لها يف حال نشوب مواجهة يف املناطق الفلسطينية 

دارة ترامب. فخالل عملية حارس األسوار سيكون أقل مما كانت تعطيه إ
تعرضت إسرائيل لضغط أكبر مما اعترف به الطرفان من أجل املوافقة 

  بسرعة على وقف إطالق النار.
  ويف أي مواجهة مستقبلية ثمة إدراك بأن اإلدارة األميركية ستكون أكثر

تشدداً حيال تقديم مساعدة أمنية سريعة، إذا كان املقصود سالحاً 
ياً دقيقاً. ويعود السبب إىل صعود التيار التقدمي يف احلزب هجوم

الديمقراطي، الذي يمكن أن يضع عقبات أمام اتخاذ الكونغرس خطوة من 
هذا النوع. هذه ظاهرة مل تواجهها إسرائيل يف حرب لبنان الثانية وال يف 

  عملية اجلرف الصامد، وهي ستقلّص من حرية عملها خالل احلرب.
  

__________  
  مالحظة:

حتتجب النشرة عن الصدور يومي الثالثاء واألربعاء لعدم صدر الصحف العبرية 
  بمناسبة رأس السنة اليهودية.
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  127مجلة الدرسات الفلسطينية العدد 
  

  
  
  
  

 

  
 

 

  "فلسطين تنتفض"
  

)، 127يصدر األسبوع المقبل عدد "مجلة الدراسات الفلسطينية" (
مايو، التي شملت كل هّبة شهر أيار/ خاصًا عنمتضمنًا ملفًا 
ب افتتاحية العدد وليد . وقد كت1936رة األولى منذ ثورة فلسطين، للم

 70الخالدي، بعنوان "تأمالت وخواطر"، مر بها على ما يربو على 
عامًا من النضال الفلسطيني. واقتصر باب مداخل، على نص الياس 

الثقافة في مواجهة النكبة خوري عن "الكالم والكالم المكسور: 
  المستمرة واالنحطاط اإلخالقي". 

نظمي الجعبة "حي الشيخ جّراح  ملف "فلسطين تنتفض" شارك فيه:
كميل منصور "دالالت هّبة القدس وحرب غزة  ومعركة البقاء؛

ودروسهما"؛ عبد الرازق فّراج "كي ال تتبدد تضحيات ومنجزات أيار 
الفلسطيني"؛ رندة حيدر "العملية العسكرية ضد غزة: حرب على 

: 48الوعي وصراع على السردية"؛ أنطوان شلحت "هبة فلسطينيي 
ا"؛ سعاد قطناني هدف مزدوج"؛ معين الطاهر "ما بعد القدس وسيفه

"شوك الصّبار"، أحمد عز الدين أسعد "محو المحو: تأمالت في هّبة 
القدس وَمداراتها"؛ مهند عبد الحميد "مقومات إعادة البناء والتحرر"؛ 
عدنان أبو عامر "معركة غزة األخيرة وآفاقها المستقبلية"؛ عبد الجواد 

ثة تحقيقات: عبد عمر "التقاء أزمتين: قراءة في الهّبة الكبرى". ثال
؛ أمجاد سعيد 48ـالرؤوف أرناؤوط من القدس؛ حسن مواسي من ال

  شبات من غزة.
، حوارًا مع وليد الخالدي عن كتاب 127كما تضمن العدد 

"السيونيزم، أي المسألة الصهيونية: أول دراسة علمية بالعربية عن 
مها وقدم الصهيونية"؛ دراسة بعنوان "إذن بالرواية" إلدوارد سعيد، ترج

لها عبد الرحيم الشيخ. ومقاالت لكل من: جانكيز تشاندار "روسيا 
اللعز: ليست امبراطورية، وٕانما دولة إمبريالية دائمًا"؛ ميشال نوفل 

اإليراني"؛ عمر تشبينار "رؤية بايدن إلى  –"صور التفاهم األميركي 
دن سياسة أميركا العالمية والشرق أوسطية"؛ داود تلحمي "إدارة باي

الشأن الفلسطيني: إنفراجات محدودة وحلول مؤجلة". وأخيرًا، قراءة في 
كتاب غسان أبو ستة وميشال نوفل "سردية الجرح الفلسطيني: تحليل 

 السياسة الحيوية إلسرائيل".


