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 اإلسالمي الجهاد حركة اتفاق وقف إطالق النار بين]

 [حيز التنفيذيدخل إسرائيل الفلسطيني و 
 

 8/8/2222"هآرتس"، 
 

وإسرائيل الفلسطيني  اإلسالمي الجهاد حركة دخل اتفاق وقف إطالق النار بين
 حيز التنفيذ في وقت متأخر من مساء أمس )األحد(.

بدء وقف  ،وكانت حركة الجهاد اإلسالمي أعلنت في بيان صادر عنها مساء أمس
من الساعة الحادية عشرة والنصف قبل منتصف الليلة  إطالق النار اعتباراً

وشددت الحركة في البيان نفسه على  ،الماضية، مؤكدة ترحيبها بالجهود المصرية
 إسرائيلي. هجوم حقها في الرد على أي

من جهتها تعهّدت مصر بأن تبذل جهودها وتلتزم باإلفراج عن األسير خليل 
ل على اإلفراج عن األسير بسام السعدي في العمبالعواودة ونقله للعالج، وكذلك 

 أقرب وقت ممكن.

وقبيل دقائق من بدء الهدنة أطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
خصوصًا ورشقات صاروخية في اتجاه األراضي اإلسرائيلية عدة اإلسالمي 

مستوطنات "غالف غزة". وأفادت وسائل إعالم إسرائيلية بسقوط صاروخ قرب 
استاد رياضي في بئر السبع ]جنوب إسرائيل[. كما قامت طائرات سالح الجو 
اإلسرائيلي بشن عدة غارات على مواقع عسكرية تابعة للجهاد اإلسالمي في مدينة 

 خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن الجيش اإلسرائيلي أن صفارات اإلنذار دوّت في عدة مناطق قريبة من قطاع 
 ل بعد دخول اتفاق وقف إطالق النار حيّز التنفيذ.غزة في جنوب إسرائي
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كذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد قتلى العملية العسكرية اإلسرائيلية 
 جريحاً. 161نساء، إضافة إلى  4طفالً و 05قتيالً بينهم  44على القطاع إلى 

صف اء قخالد منصور جرّ منطقتها الجنوبيةقائد  مقتلوأكدت سرايا القدس 
تيسير الجعبري قائد المنطقة  مقتلوذلك بعد يومين من ، إسرائيلي في رفح

 .الشمالية في سرايا القدس بقصف برج سكني في غزة

وأكد بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أن وقف إطالق النار دخل 
ر على مصحيّز التنفيذ قبل منتصف الليلة الماضية، وأشار إلى أن إسرائيل تشكر 

الجهود التي بذلتها، وشّدد على أن إسرائيل تحتفظ بحقها في الرد بقوة في حال 
 أي انتهاك لوقف إطالق النار.

رؤساء عقده مع خالل لقاء  قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد وكان
أهداف العملية  ، إنأمسالسلطات المحلية في المنطقة المحيطة بقطاع غزة مساء 

أنه مؤكداً  في مراحلها النهائية أنهاإلى  وأشار تحققت، ية ضد قطاع غزةالعسكر
 ها.فائدة من استمرار لم تعد هناك

الفعل قال الناطق بلسان حركة "حماس" فوزي برهوم، إن هذه  وفي سياق ردات
العملية العسكرية اإلسرائيلية أعادت مجدداً وضع جرائم إسرائيل البشعة ومجازره 

 بحق الشعب الفلسطيني ويحق أهالي غزة أمام كل العالم.

وأضاف برهوم في بيان صادر عنه: "إن هذه الجولة من القتال هي محطة من 
بزواله عن  راع المتواصل والمحتدم مع االحتالل والذي لن ينتهي إالّمحطات الص

 ".فلسطين. وأثبتت الجولة معادلة أنه ال عدوان وال احتالل بدون كلفة

قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة في مؤتمر صحافي عقده و
مة في قطاع غزة في العاصمة اإليرانية طهران، إن الشعب الفلسطيني والمقاو

سجال إنجازاً تاريخياً في مواجهة العدوان الكبير، مشدداً على أنه في حال لم يتم 
ستأنف تاالتفاق الغياً وس الحركة عتبرتس تم االتفاق عليهاااللتزام بالشروط التي 

 القتال.
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وأضاف النخالة: "كان االحتالل يريد تصفية حركة الجهاد اإلسالمي واليوم بعد 
الق النار نرى المشهد واضحاً بأن حركة الجهاد اإلسالمي بقيت قوية توقف إط

 ".سقوط الشهداءمن رغم بال

وادعى النخالة أن إسرائيل لم تستطع أن تفرض أي شرط، وفي المقابل استطاعت 
حركة الجهاد فرض شروط ومنها اإلفراج عن األسير خليل العواودة والشيخ بسام 

 السعدي.

ت األمم المتحدة ببذل كل ما في وسعها إلنهاء التصعيد في خرى تعهدمن ناحية أُ
قطاع غزة وضمان سالمة وأمن السكان المدنيين ومتابعة ملف األسرى 

 الفلسطينيين.

وجاء في بيان أصدره المنسق األممي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط 
ر ق مع مصتور وينسالند: "شاركت األمم المتحدة بشكل مكثف وعملت بشكل وثي

للتوسط في استعادة الهدوء في غزة. إننا نؤكد التزامنا ببذل كل ما في وسعنا 
إلنهاء التصعيد المستمر، وضمان سالمة وأمن السكان المدنيين، ومتابعة ملف 
األسرى الفلسطينيين. ونتعهد بمواصلة العمل مع جميع األطراف المعنية لتهدئة 

 ".الوضع بشكل عاجل

شنّ بعد ظهر يوم الجمعة الماضي عملية عسكرية قد رائيلي وكان الجيش اإلس
كبيرة ضد حركة الجهاد اإلسالمي في غزة، رداً على ما وصفه مسؤولون بأنه 
تهديد ملموس من طرف الحركة الستهداف المدنيين والجنود اإلسرائيليين بالقرب 

  .الحدود منطقة من

 ضرورية بعد أن رفضكانت ملية العهذه وقال عدد من المسؤولين اإلسرائيليين إن 
 .الجهاد اإلسالمي التراجع عن نيته تنفيذ هجمات على حدود غزة

وبعد الضربات اإلسرائيلية األولى، بدأت حركة الجهاد اإلسالمي في إطالق وابل 
 كثيف من الصواريخ على بلدات إسرائيلية في جنوب إسرائيل ووسطها.
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شخصاً إلى  44لإلسعاف األولي إنها نقلت وقالت خدمة نجمة داوود الحمراء 
المستشفيات خالل أيام القتال، بسبب إصابتهم بشظايا الصواريخ أو لسقوطهم في 

 .أثناء هروبهم إلى مأوى أو بسبب القلق

وقال الجيش اإلسرائيلي إن منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ حققت 
 .هلةآيخ الموجهة نحو مناطق في اعتراض الصوار %74نسبة نجاح تصل إلى 

 
 ]بايدن يرحب بوقف إطالق النار في غزة[

 
 Ynet ،8/8/2222موقع 

 
رحّب الرئيس األميركي جو بايدن بوقف إطالق النار الذي أعلنته إسرائيل وحركة 

في قطاع غزة، وقال في بيان صادر عنه الليلة  الفلسطيني الجهاد اإلسالمي
في التقارير التي تحدثت عن سقوط ضحايا بين  الماضية إنه يؤيد إجراء تحقيق

 المدنيين.

وأضاف بايدن: "إن إدارتي تدعم إجراء تحقيق شامل وفي الوقت المناسب في 
جميع هذه التقارير، كما ندعو جميع األطراف إلى التنفيذ الكامل لوقف إطالق النار 

 تال".وضمان تدفق الوقود واإلمدادات اإلنسانية إلى غزة مع انحسار الق

 
 ]نتنياهو التقى لبيد وأكد دعمه الكامل

 لعملية الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة[
 

 8/8/2222"معاريف"، 
 

عقد رئيس الليكود وزعيم المعارضة عضو الكنيست بنيامين نتنياهو أمس )األحد( 
 نعإحاطة أمنية  لالطالع علىاجتماعاً مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد 

الجيش اإلسرائيلي ضد حركة الجهاد  يشنّهاعملية "مطلع الفجر" العسكرية التي 
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اإلسالمي في غزة منذ يوم الجمعة الماضي، فيما اعتبر إشارة إلى نهاية مقاطعة 
 .رئيس الحكومة السابق لهذا اإلجراء المعتاد والذي ينص عليه القانون

ل أبيب بحضور السكرتير وفي ختام االجتماع الذي عقد في ديوان لبيد في ت
العسكري لرئيس الحكومة آفي جيل، قال نتنياهو إنه قدم دعمه الكامل للحكومة 

 والجيش اإلسرائيلي وقوات األمن. 

بصمود سكان البلدات الجنوبية وحثهم على اتباع التعليمات نتنياهو كما أشاد 
 .الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية للجيش اإلسرائيلي

اهو: "تلقيت تحديثًا تفصيلياً عن عملية الجيش اإلسرائيلي في غزة. وقال نتني
وقدمت بعض النصائح بناءً على تجربتي الخاصة. وأعتقد أن هذه النصائح يمكن 

 أن تكون مفيدة جداً لدولة إسرائيل".

وكان نتنياهو أبدى في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" يوم 
ه لعملية الجيش اإلسرائيلي في غزة من دون أن يذكر القادة الجمعة الماضي، دعم

 .السياسيين اإلسرائيليين

يُذكر أن القانون اإلسرائيلي يفرض أن يتلقى زعيم المعارضة تحديثات أمنية من 
االمتثال  رفض، لكن نتنياهو طويلة رئيس الحكومة وهو إجراء متبع منذ أعوام

شرعية الحكومة المنتهية اصل انتقاده ، إذ وللبروتوكول خالل العام الماضي
 .لبيدبقيادة يائير واليتها بقيادة نفتالي بينت ثم 

 

 ]تقرير: وسط مزيد من تدهور "الوضع القائم"، بن غفير 
 يهود يزورون الحرم القدسي الشريفومئات المستوطنين ال

 في مناسبة "ذكرى خراب الهيكل"[
 

 8/8/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
]رئيس حزب "قوة يهودية" في تحالف قام عضو الكنيست إيتمار بن غفير 

 الحرم القدسيإلى جبل الهيكل ]بزيارة الصهيونية الدينية[ صباح أمس )األحد( 
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وسط ، [ذكرى خراب الهيكل]التاسع من آب العبري  يوم مناسبة الشريف[ في
الموقع  هذا في أصالً إلى تفاقم األجواء المتوترة مخاوف من أن تؤدي هذه الزيارة
ئيل بين إسرا الدائرقتال الفي خضم وخصوصاً  ،المقدس المتنازع عليه في القدس

 .وحركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة

 .في الموقع كانوافلسطينيين  جانبمن  استنكار بصرخاتوقوبل بن غفير 

اإلسرائيلية مع الشرطة هذه إنه تم تنسيق زيارته قبل الزيارة وقال بن غفير 
لع مط"عملية  إثرأن التوترات المتصاعدة في  كد، وأقبل أسبوع وحرس الكنيست

 .ر خططهفي غزة لن تغيّاإلسرائيلية  " العسكريةالفجر

نستسلم للجهاد واإلرهاب، فنحن  ينبغي أالّصادر عنه: "بن غفير في بيان  أضافو
 ."كلما فهم أعداؤنا الرسالة لذلك أصحاب دولة إسرائيل، وكلما فعلنا وشعرنا وفقاً

الماضي  مايوأيار/بن غفير قام بآخر زياراته إلى الحرم القدسي في أواخر وكان 
  في مناسبة "يوم القدس".

مستوطن  0111وذكرت مصادر مسؤولة في الشرطة اإلسرائيلية أن أكثر من 
 .يهودي قاموا أيضاً بزيارة الحرم القدسي أمس في مناسبة ذكرى خراب الهيكل

الحرم القدسي الموقع األقدس لليهود يذكر أن جماعات المستوطنين يعتبرون 
باعتباره موقع الهيكلين التوراتيين، وهو يضم المسجد األقصى ثالث أقدس 

اع نزما يجعل منه نقطة احتكاك رئيسية في الوهو المواقع في اإلسالم 
وهي  ،اإلسالمية في القدستدير الموقع دائرة األوقاف والفلسطيني.  -اإلسرائيلي

 .مؤسسة دينية يديرها ويمولها األردن

ليهود يُسمح ل " ]ستاتيكو[الوضع القائم"يُعرف باسم  بالتآكلفي ظل ترتيب آخذ و
بزيارة الحرم القدسي خالل ساعات محدودة وفي مسار مختصر ومحدد  عموماً
حمل أشياء تتعلق  لكن ال يُسمح لهم بالصالة أو أداء أي طقوس عبادة أو ،مسبقاً 

 .بالصالة في الموقع
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 قائم" غير أنلوضع الـ"اأنها انتهاك لبال تنظر إسرائيل إلى مثل هذه الزيارات و
نتهاك ذاتها ا هذه األعداد الكبيرة من الزوار اليهود في حدّ يعتبرون أنالفلسطينيين 

 بل ،سبلم يحدث االرتفاع في عدد الزوار اليهود في ذكرى خراب الهيكل فحو .له
كما أن زيارات اليهود تتميز بشكل متزايد بالصالة  .مدار العام بأكملهأيضاً على 

اعتادت الشرطة اإلسرائيلية منع مثل هذا السلوك من خالل وأفراد.  طرفمن  غالباًو
 أظهرت ،األخيرة عوامفي األ ،مقاطع فيديوإالّ إن  .مرافقة الزوار اليهود عبر الموقع

 ت المستوطنينباستمرار صلوا يسمحون في كثير من األحيان الشرطةمن  أفراداً
من التدهور في  يشير إلى مزيدالفلسطينيون أنه  أكد وهو ما ،بهدوء في الموقع

 .القائم"الوضع "

 سياق محادثة هاتفية أجراهاد وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي في شدّ  كما
يوم الشرق األوسط تور وينسالند  منطقة إلى الخاص مع مبعوث األمم المتحدة

 .على ضرورة منع االستفزازات اإلسرائيلية في الحرم القدسيالسبت الماضي 
 

 

      
 

 افتتاحية
 8/8/2222"هآرتس"، 

 
 ]يجب تبني خطة لبيد "اقتصاد في مقابل أمن"[ 

 

  دخل وقف إطالق النار حيز التنفيذ بين  21.11في األمس وعند الساعة
والجهاد اإلسالمي، وهو ما سيشكل نهاية لعملية "مطلع الفجر". إسرائيل 

أكثر من كل ذلك فقد شكلت العملية دليالً إضافيًا للفشل الهائل للسياسة 
اإلسرائيلية إزاء غزة. لقد أصبحت جوالت القتال العنيف أكثر تواترًا، 

ن يفتعطلت حياة المواطنين اإلسرائيليين مجدداً، كما أن حياة الفلسطيني
 في غزة باتت كابوساً متواصالً.
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  من أجل وقف هذه المسيرة الحمقاء يجب أن نغير هذه السياسة كلياً. في
المرحلة األولى علينا أن ندفع قدماً بعملية إعادة إعمار غزة، وزيادة عدد 
تصاريح الدخول إلى إسرائيل، والسماح بدخول مزيد من مواد البناء والسلع 

الوضع االقتصادي والمدني لسكان القطاع هو  بصورة عامة. إن تحسين
مصلحة إسرائيلية من الدرجة األولى. ومن المهم العودة بأسرع وقت إلى 
التوجه الذي تبنته إسرائيل قبل العملية، فقد بلغ يومها عدد الغزيين الذين 

 21ألفاً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى  04سُمح لهم بالعمل في إسرائيل 
. في المقابل دخلت حيز التنفيذ خطة تربط مباشرة بين عمال ألفاً 11وحتى 

 وأرباب عمل محددين من المفترض أن تؤمن شروطاً اجتماعية أفضل.
  لكن باإلضافة إلى عملية إعادة إعمار محدودة يتعين على إسرائيل تغيير

 ياستراتيجيتها إزاء غزة. ومن الجيد أن تتبنى المبادرة الثنائية المراحل الت
وزيراً للخارجية وأصبح اليوم  2120قدمها من كان في أيلول/سبتمبر 

 وعنوانها "اقتصاد في مقابل أمن" .    -يائير لبيد  –رئيساً للحكومة 
  تتضمن خطة لبيد مرحلتين: األولى إعادة إعمار إنسانية تسمح إسرائيل في

ء منشآت إطارها لغزة بإعادة إعمار شبكة الكهرباء والتوصيل بالغاز وبنا
لتحلية مياه البحر وتحسين الخدمات الصحية في مقابل هدوء طويل 
األجل.  بَيد أن المرحلة الثانية تذهب إلى أبعد من ذلك مثل إقامة جزيرة 
اصطناعية في مواجهة شواطىء غزة تسمح ببناء مرفأ بحري، باإلضافة 

ن إلى الدفع قدماً باستثمارات دولية ومشاريع اقتصادية مشتركة بي
 إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية.

  ولم يكتفِ لبيد بمشروع نظري، فقد قال يومها إن "رئيس الحكومة بينت
ووزير الدفاع بني غانتس يدركان الموقف ويؤيدان مبدئياً من يقف وراءه"، 
وأضاف أنه أجرى عدة محادثات تمهيدية "مع أطراف في العالمين العربي 

ة. وكذلك مع الحكام في مصر ومع زعماء في والغربي، وهم يدرسون الفكر
دول الخليج ومع وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكين، ووزير 

 بي."والخارجية الروسي الفروف واالتحاد األور
  وعلى الرغم من أن لبيد يترأس حكومة تصريف أعمال، وأن االنتخابات

لخطة التي تلوح في األفق، فهناك فرصة نادرة لتحقيق أجزاء من هذه ا
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وضعها. واألهم من ذلك، فهذه فرصة ذهبية بالنسبة إليه كي يرسم توجهًا 
من جديد وسط جديداً في العالقات بين إسرائيل وغزة، وكي يغرس األمل 

الذين يئسوا من جوالت القتال  يين ومن الغزييّن أيضاًالعديد من اإلسرائيل
 الوحشية التي تحولت إلى واقع في حياتهم.

 

 تولى مناصب أمنية رفيعة المستوى في المناطق - إلعادموشيه 
 سابقاً وحالياً محاضر في الكلية األكاديمية في الجليل الغربي

 8/8/2222"يديعوت أحرونوت"، 
 

 غرزنا إسفيناً بين "حماس" والجهاد، لكن وماذا بعد؟
 

  اختارت  2107في عملية "مطلع الفجر" كما في عملية "الحزام األسود" في
"حماس" الوقوف جانبًا وعدم االنضمام إلى الجهاد اإلسالمي الفلسطيني 

التنظيم الثاني من حيث الحجم في في معركته ضد "العدو الصهيوني". 
 ةوالذي يبلغ عدد عناصره بضعة آالف ولديه على ما يبدو بضع -القطاع 

لم يرتدع وقرر إنشاء معادلة مباشرة في  -آالف من الصواريخ فقط 
 مواجهة إسرائيل، كما لو أنه قوة عسكرية تملك قدرات استراتيجية.

  .ال شك في أن الجهاد حاول استغالل الفرصة كي يلعب في ملعب الكبار
قبل بداية الجولة بلّغت حركة الجهاد اإلسالمي المصريين أنه إذا لم ُتطلق 
إسرائيل سراح بسام السعدي الذي اعتقل في جنين، وإذا لم تتوقف عن 
اعتقال نشطائها في الضفة، فإنها ستقصف غالف غزة بالقنابل وقذائف 
المدفعية وصواريخ كورنيت التي ال يمكن اعتراضها بواسطة القبة 
الحديدية، على أمل أن الهجوم المباشر الذي وقع في أيار/مايو الماضي 

عسكري فارغ في شمال غزة ما زال محفوراً في الذاكرة. لكن ال على باص 
المصريين الذي يدركون جيداً األهمية اإلقليمية لذلك، وال "حماس" 
المسؤولة عن قطاع غزة والتي تتخوف من الدمار والخراب ومن عدم تأمين 

 المياه والكهرباء، وطبعاً ال إسرائيل، قبلوا بالتهديد الجديد.
  زعيم الجهاد زياد نخالة الذي اجتمع في طهران مع كبار مسؤولي النظام
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عمل على إنشاء معادلة مقاومة جديدة بإيعاز مباشر من اإليرانيين، ووجه 
انتقاداً إلى أسلوب نضال "حماس" من خالل استخدام المثل العربي: "الذي 

ل وقع الحصويديه في الماء، ليس مثل الذي يديه في النار." نخالة الذي يت
على شيك كبير من اإليرانيين حصل على دفعة مقدمة من إسرائيل. وخالل 
فترة انتظار الرد المصري أعد الشاباك والجيش اإلسرائيلي كميناً قاتاًل 
يعتمد على تكنولوجيا عالية ضد زعماء التنظيم في القطاع وعلى رأسهم 

 تيسير الجعفري.
 أمور. األمر األول  1لفجر" معادلة من على هذه الخلفية شكلت عملية "مطلع ا

هو طول نفس الجهاد اإلسالمي كتنظيم مقاوم صغير مع قدرة عسكرية 
محدودة. فإذا توقف التنظيم في األيام األولى عن إطالق الصواريخ لكانت 
إسرائيل حققت ردعاً مهماً لمصلحتها. وإذا واصل التنظيم القصف لفترة 

ر سيساعد في تعظيم صورته. وكان التقدير طويلة من الزمن، فإن هذا األم
طوال األيام األخيرة أن التنظيم سينزل عن الشجرة العالية التي صعد إليها 

 وسيبحث عن صورة نصر في مكان وزمان آخر. وهذا ما حدث.
  الثاني هو كم ستستمر التفرقة الداخلية في غزة. إسماعيل هنية األمر

ا إطالق النار ضد إسرائيل إذ إن السنوار لم يطلبا من أنصارهم ىويحي
لديهما مصلحة حقيقية في التضييق على الجهاد اإلسالمي، ألن نجاحه 
يهدد هيمنة "حماس" ويمكن أن يلحق ضرراً استراتيجيًا بسيطرتها على 
القطاع. والخالصة هي أنه للمرة األولى نجحت إسرائيل في دق إسفين بين 

موضعة "حماس" بمنزلة الشخص "حماس" وبين التنظيمات "المارقة"، و
 الراشد والمسؤول في القطاع. 

  األمر الثالث هو الفترة الزمنية التي تستطيع إسرائيل التحرك خاللها في
المواجهات في غزة. فلو طُلب من الجيش اإلسرائيلي مواصلة العملية 
وتوسيع نطاقها لتدمير البنى التحتية للجهاد )والحقًا حماس أيضًا( كان 

ل سيُطرح بشأن فرص النجاح أمامها، وما هو عدد أيام السماح التي السؤا
سيمنحها المجتمع الدولي إلسرائيل من أجل إنجاز المهمة. حالياً ليس من 
الواضح إذا كانت إسرائيل ستحصل في المرة المقبلة على ساحة مفتوحة 
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ومن دون قيود، أم كالعادة سنحصل على "عناق قوي" من الغرب ليظهر 
 أنه يريد تقييد أيدينا كي ال نواصل ضرب "اإلرهاب".فقط 

 
 باحث في المعهد - أودي ديكل

 7/8/2222، 8228"مباط عال" العدد "، األمن القومدراسات األمن معهد "
 
 

 ول ناجحة،دخ ااستراتيجي - الفجر"مطلع "
 خروج االمطلوب استراتيجي

 
  بعد الضربة المفاجئة للجهاد اإلسالمي، لملم التنظيم ذاته وعاد إلطالق

(، معظمها منظومة الدفاع الجوي أسقطتحتى اآلن،  611) الصواريخ مئات
وقذائف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، باألساس تجاه غالف غزة، مع 

البلد، غوش دان والقدس صباح  صواريخ استهدفت وسطمحاوالت إطالق 
آب/ أغسطس، في سياق دخول اليهود إلى المسجد األقصى  4يوم األحد، 

الجيش ضرب أهداف الجهاد  واصلفي ذكرى خراب الهيكل. وفي رده، 
داخل القطاع، مع التشديد على اغتيال قيادات برتب عالية )كخالد منصور 

تصنيع الصواريخ  مواقعوقائد منطقة جنوب القطاع في التنظيم(، 
، يعمل الجيش ذاته مقرّات القيادة ومخازن سالح. وفي الوقتووالقذائف، 

 . سكاتهاعلى رصد خاليا القصف وإ
 القصف وإطالق النار  بمواصلة، تسمح "حماس" للجهاد في هذه المرحلة

خالل مقابلة ون المشاركة في المعركة. متجاه إسرائيل، لكنها تمتنع في ا
إيران، أقسم األمين  تدعمهاقناة لبنانية  - قناة الميادين"تلفزيونية مع "

"على العدو أن  وقال إن العام للجهاد اإلسالمي، زياد نخالة، على االنتقام
يتوقّع الحرب وليس وقف إطالق النار... اليوم هو االمتحان الحقيقي أمام 

 ".المقاومة الفلسطينية، على فصائل المقاومة أن تقف وقفة رجل واحد
. وأضاف النخالة أنه "ال وبذلك، يكون قد انتقد "حماس"، التي تقف جانباً

خطوط حمراء لدى الجهاد، ال هدنة وال وسطاء... وتل أبيب ستسقط تحت 
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 " .قذائف المقاومة، كما كل مدن إسرائيل

 ما هو المسبب األساسي؟ 
  يد عبالنسبة إلى الجهاد اإلسالمي لتص أداةشكًل اعتقال السعدي في جنين

 ليس من السهل عليهكتنظيم مقاومة عسكري، فهو الوضع في قطاع غزة. 
نى ضد ببإجراءات صارمة إسرائيل  تقوم بينماالهدوء في غزة  صيغةقبول 

سياق حملة "كاسر األمواج". ولذلك، أطلق التنظيم في التنظيم في جنين 
 على المعركة اسم "وحدة الساحات". 

 يماضالنخالة في إيران خالل األسبوع ال وجود، ولم يكن من قبيل الصدفة ،
 يقادة فالرئيس إبراهيم رئيسي، و بمن فيهمقيادات النظام، مع  واجتماعه

"أذرعها" وعلى ردع إسرائيل بواسطة إيران تدعم الحرس الثوري اإليراني. 
د الحدو على ترسيم بسبب الخالف يوجه تهديداتهرأسهم "حزب الله" )الذي 

الغاز من البحر المتوسط(، وكما  استخراجلدولتين وترتيبات البحرية بين ا
يبدو فإنها شجّعت األمين العام للجهاد على الرد، بسبب الهجوم على 

إليران مصلحة بالتصعيد في والتنظيم في جنين، عبر إطالق النار من غزة. 
مفاوضات  بينما تجريجبهة غزة، بهدف نقل االهتمام الدولي إلى المنطقة 

العودة إلى االتفاق النووي ورفع العقوبات  بشأن عظمىيران والدول البين إ
أنه خالل العامين األخيرين التقت الفصائل بعنها. وهنا من المهم التذكير 

الفلسطينية للتنسيق فيما بينها في لبنان، بمشاركة مسؤولين من "حزب 
 الله.  ، حسن نصراألمين العامالله" وبينهم 

 سرائيليةاإل عمليةأهداف ال
  :كما "إحباط دقيق لتهديد فوري"حدّدت إسرائيل أربعة أهداف للحملة ،

ضفة الالفصل بين أوضح رئيس الحكومة يائير لبيد في خطابه للجمهور؛ 
نار من غزة كرد المنع إطالق  -الحرب على "اإلرهاب" الغربية وغزة في 

، كعنوان إبقاء حماس خارج المعركة"اإلرهاب" في الضفة؛  مكافحةعلى 
تحسين ظروف الحياة والهدوء في غزة. وكما أوضح لبيد: لإسرائيل  لجهود

"صراعنا ليس مع سكّان غزة، )إنما( مع الجهاد اإلسالمي وهو "ذراع" 
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برياء"؛ ومع استمرار أسرائيليين إإيراني يريد إبادة دولة إسرائيل وقتل 
فيف كوخافي: هدف رابع، كما قال رئيس هيئة األركان أ أُضيفالقتال، 

 وفي هذا السياق تنفيذ اغتياالتة للجهاد اإلسالمي، قاتلتوجيه ضربة 
الخاليا  ضربفي غزة و من قدراته " الجهادجريد، و"تادةقتستهدف كبار ال

 التي تعمل على إطالق الصواريخ. 

 الخروج؟  اما هي استراتيجي
  حتى اللحظة، إلسرائيل مصلحة بإنهاء  ظل األوضاع التي نشأتفي

 أعطتلمعركة مستمرة. لذلك، من استعدادها رغم على ال، المعركة سريعاً
ي ئيسالتحدّي الر أن يبدوولبدء بجهود الوساطة. ل"الضوء األخضر" لمصر 

 مفتاحف المعركة، "حماس" خارجمع إبقاء أمام إسرائيل هو إنهاء القتال 
بيد الوسيط المصري. السؤال هو  ال"حماس"  دبي اآلن التصعيد والتهدئة هو

ه نإ بيدكيف يمكن دفع "حماس" للضغط على الجهاد لوقف إطالق القذائف. 
معسكر المقاومة  قائدة تعتبر نفسها"حماس"، التي  من الصعب على

 وصاً صخرى، وخضد الفصائل الفلسطينية األُ الفلسطينية، الوقوف علناً
حركة  :"حماس" تؤديهااألدوار المتعددة التي  إلىيعود الجهاد. وهذا،  حركة

مقاومة، حركة دينية إسالمية، حركة اجتماعية شعبية، تنظيم قومي 
قطاع غزة، على  وكونها تحكمفلسطيني، واألهم الحاكم في قطاع غزة. 

تحمّل مسؤولية السكان الفلسطينيين في المنطقة. فهي تعكس الجهاد، 
ضحايا مدنيين في  في حال سقوط صوصاً المعركة، وخ طالتوكلما 

 القطاع، سيكون من الصعب على "حماس" البقاء خارج المعركة. 
 حماس"  في مواجهةاستراتيجيتها فإن تقاتل إسرائيل الجهاد،  بينما"

قدّرت أن التسهيالت  يةالسياسة اإلسرائيلفتحديات. تواجه وقطاع غزة 
والتشغيلي في قطاع الجدية والتحسن الذي طرأ على الوضع االقتصادي 

، 21.111يصل عددها إلى  لسكان غزة عمل حغزة )من خالل منح تصاري
، باإلضافة وتغادرها غزة تدخلزيادة حجم البضائع وأدوات البناء التي و

إلى تحويل المنحة القطرية والوقود لمحطة توليد الطاقة في القطاع(، 
 ومنع" وضاععلى األحماس سيطرة أكثر لستؤدي إلى تهدئة طويلة و"
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أن هذه السياسة ستقوي  وتدرك الحكومةنشاط الفصائل في القطاع. 
مكانتها في الساحة الفلسطينية  وستعزز"حماس" وسيطرتها على غزة، 

بحسب المنطق ومقابل السلطة الفلسطينية وحركة "فتح". في الداخلية 
"، اسمن إنجازات "حم اإلسرائيلي، فإن التسهيالت االقتصادية تعظّم فعالً

عها وهذا سيدف، في حال التصعيد ترفع كلفة الخسارة هلكنها في الوقت ذات
إلى الفصائل في قطاع غزة. "حماس" لم تنضم حتى اللحظة  كبح إلى

إسرائيل.  بن ضرم دمسؤوليتها وال تمنع الجها مارسلقتال، لكنها ال تا
 مارس، وهل ستالسؤال األساسي هو، كم من الوقت ستبقى "حماس" جانباً

  ؟وقف التصعيدلعلى الجهاد  ضغوطاً
 اختارت "حماس" االنضمام إلى المعركة، فسيكون على إسرائيل تغيير  ذاإ

 على أساسقواعد اللعبة: وقف التسهيالت التي منحتها لـ"حماس" والقطاع، 
 بأداءسمح لها يال هذا ، وأن حماس اختارت أولوية هويتها كحركة مقاومة

دور الدافع لالستقرار لوقت طويل. وفي حال تطوّرت األمور بهذا االتجاه، 
بين غزة  معابرلل كاملإغالق  - خيارينسيكون على إسرائيل دراسة 

لحماس  ةضد الذراع العسكري ةمستمر ةهجوميعملية وإسرائيل، أو 
القدرة على ووقدراته. ولتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك صبر وتصميم، 

ضربات وتحديات إضافية للجبهة الداخلية اإلسرائيلية، إلى جانب تلقي ال
القناة الوحيدة التي  إذ إنالصمود أمام ضغط دولي ومصري على إسرائيل )

 :للخروج من هذا الوضع ناهناك مساروتربط بين غزة وإسرائيل تمر منها(. 
؛ ةالتهدئة المستمرب المتعلقةحماس بالتفاهمات بموجبه تلتزم  ،اإليجابي

مناورة برية في  تتطلباالنجرار إلى معركة عسكرية مستمرة،  ،الثاني
لحماس )وستكون هناك  ةالذراع العسكريب لحاق الضررالقطاع بهدف إ

 صعوبة بتشكيل وضعية خروج أفضل(. 
 في حالالسلبية لتوسيع المعركة  تخشى التداعياتكانت إسرائيل  ذاإ 

ة، قواعد اللعب لقبول تغيير جذري فيوغير مستعدة انضمام "حماس" إليها، 
مّا أاألفضلية لوساطة مصرية. وفعليها الدفع باتجاه وقف سريع للمعركة، 

 اً إنهاء القتال سريع فعلى إسرائيلغير فعالة،  المصرية ثبت أن الوساطة إذ
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، من خالل إعالن وقف إطالق نار إنساني وإدخال وقود من جانب واحد
كون ست في هذه الحال في القطاع. لكن النتيجةومساعدات إنسانية للسكان 

 قواعد اللعبة بيد "حماس".  ترك

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
 مالحظة:

 تحتجب النشرة عن الصدور غداً في ذكرى عاشوراء. 
 
 

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 .............................................................................. القدسجرح 
 مدخل

 الّسعيد أبو مع...........  عاقلة: محاسبة القتلة على المحكاغتيال شيرين أبو 
 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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