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 مقدمة  

، بعد أن توقفت أقدمت إسرائيل األسبوع الماضي على اغتيال بهاء أبو العطا، القيادي العسكري في حركة "الجهاد اإلسالمي"

 35ة بين الجانبين، أسفرت عن مقتل سنوات عن استخدام هذه السياسة. وقد أفضى هذا التطور إلى اندالع مواجه 5لمدة 

صاروخ، إلى تعطيل مظاهر الحياة وسط  400، بينهم ستة أطفال وثالث سيدات؛ في حين أدى إطالق الجهاد حوالي افلسطيني  

 وية.يوجنوب إسرائيل، سيما في منطقة "غوش دان"، التي يتركز فيها الثقل الديمغرافي وتضم أهم المرافق االقتصادية الح

 

إلى بها ، واألسباب التي حدت في غزة رائيليةهذه الورقة المسوغات والمحددات التي تستند إليها سياسة االغتيال اإلس ترصد

ا، إلى جانب استشراف مآالت المواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ودواعي استئنافها مجدد  وقفها لمدة خمسة أعوام، 

 .في ضوء هذه التطورات في القطاع

 

 في غزةيخ االغتياالت اإلسرائيلية تار

الخاليا ات القرن الماضي، في محاولة للقضاء على مطلع سبعينفي غزة شرعت إسرائيل في انتهاج سياسة االغتياالت 

ضد المستوطنات وقواعد  خلف الحدود تسلل عملياتوتنفذ الفلسطينية التي كانت تستهدف قوات االحتالل في أرجاء القطاع 

أرئيل  ،وبتعليمات مباشرة من قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل في ذلك الوقت ة في صحراء النقب.الجيش الواقع

طلق عليها وحدة "ريمونيم"، والتي قادها ، أ  الخاليا الفلسطينيةتم تشكيل وحدة خاصة لتنفيذ االغتياالت ضد قادة  ،شارون

القضاء على  في. وقد نجحت الوحدة في غضون ثالث سنوات (1)درئاسة جهاز الموسابعد فيما ئير دغان، الذي تولى ام

 .(2)خاليا المقاومة بشكل تام

 

، أوقفت إسرائيل عمليات االغتيال وذلك 1987أواخر العام واندالع االنتفاضة األولى  1973امي وفي الفترة الفاصلة بين ع

جانب أن إحكام الجيش اإلسرائيلي سيطرته على  تراجع العمل الفلسطيني المسلح داخل قطاع غزة بشكل كبير، إلى بسبب

 نه من إحباط محاوالت تشكيل خاليا للعمل المسلح في مهدها.قطاع غزة في هذه الفترة مك  

 

 اآلالف شاركوا في تشييع جثمان الشهيد أبو العطا الذي اغتيل رفقة زوجته )رويترز(
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، 1987نهاية  التي اندلعت نتفاضة األولىاالل خال والضفة الغربية قطاع غزةعادت إسرائيل لممارسة سياسة االغتياالت في و

حرصت إسرائيل في هذه الفترة على و .(3)، ممن اعتبرتهم مطلوبين لهاافلسطيني   195في هذه الفترة يث اغتالت إسرائيل ح

 استهداف القيادات العسكرية وتجنبت المس بالمستويات السياسية في الفصائل الفلسطينية. 

 

بين  ت إسرائيل، حيث اغتالنقطة تحول فارقة في سياسة االغتياالت ،2000في العام  ،ل اندالع انتفاضة األقصىوقد شك  

آخرون بسبب  140تل ، في حين ق  ينمستهدف واكانمنهم  167ص، اشخأ 307 داخل قطاع غزة فقط 2006و 2000عامي 

   .(4)دهم بالقرب من األشخاص المستهدفينووج

 

صفية معظم ت حيث عملت على ؛والعسكريةاستهداف القيادات السياسية إلى  خالل انتفاضة األقصى عمدت إسرائيلكما 

 القيادات السياسية لحركة حماس على وجه الخصوص.

 

شرعية على استخدام االغتياالت ضد قادة ونشطاء حركات المقاومة كمة اإلسرائيلية العليا الأضفت المح ،2006وفي عام 

 .(5)ن ضد مواصلة هذه السياسةان يساريتاالتماسين قدمتهما منظمت المحكمة حيث رفضت ؛الفلسطينية

 

 ات ومحددات عامة لسياسة االغتياالت اإلسرائيلية مسوغ

 بات التالية: شملت مسوغات ومحددات سياسة االغتياالت التي اتبعتها إسرائيل في مواجهة التنظيمات الفلسطينية المرك  

عمل المسلح من ا في المس بقدرة التنظيم على مواصلة الا مهم  ن االغتياالت تلعب دور  إف: حسب التقدير اإلسرائيلي، أواًل 

خالل ضرب أطره القيادية والميدانية. وتنطلق المؤسسة األمنية اإلسرائيلية من افتراض مفاده أن القيادات الجديدة التي تتولى 

ال تكون في الغالب بمستوى القيادات التي يتم اغتيالها من حيث السمات القيادية  ،مقاليد األمور محل القيادات التي تغتال

 .(6)ملياتيواألداء الع

 

ن االغتياالت تسهم في مراكمة الردع في مواجهة الفصائل الفلسطينية المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، فإ : حسب تقديراتاثانيً 

ا بدافع العقاب واالنتقام من مارست إسرائيل عمليات االغتيال أيض  و .(7)ودفعها لوقف عملياتها العسكرية أو تقليصها

 .(8)ا على عمليات نفذتها ضد أهداف إسرائيليةالتنظيمات الفلسطينية رد  

 

: إحداث فراغ في رأس الهرم القيادي للتنظيم، من خالل ضرب القيادات السياسية والتأثير على قدرتها على مواصلة ثالثا

عمدت  ،هنا. من (9)على العمل المسلح ا في توجيه العناصر وتحريضهامركزي  ا العمل، بحجة أن هذه القيادات تلعب دور  

 إسرائيل إلى اغتيال معظم القيادات السياسية لحركة حماس خالل انتفاضة األقصى.

 

: وظفت إسرائيل عمليات االغتيال في محاولة رفع الروح المعنوية للجمهور اإلسرائيلي وللتغطية على فشلها في حسم ارابعً 

 .(10)ط فرص التوصل لتسوية سياسية للصراعالمواجهة مع الفصائل الفلسطينية؛ إلى جانب توظيف االغتياالت في إحبا

أن هناك عالقة عكسية بين تأثير عمليات االغتيال على تنظيم ما وحجمه؛ بحيث  ترى المؤسسة األمنية اإلسرائيليةا: خامس  

 ،لمثالفعلى سبيل ا ؛(11)ا كان لسياسة االغتياالت دور أكبر في تعطيل قدراته العملياتيةنه كلما كان التنظيم أصغر حجم  إ

ر على حركة الجهاد اإلسالمي بشكل أكبر من تأثيرها على حركة الدوائر األمنية في تل أبيب أن عمليات االغتيال تؤث    تفترض

 .(12)حماس
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 2009بعد  محددات سياسات االغتياالت

، دورا 2009مطلع  وانتهت ،2008 كانون األول/منتصف ديسمبر ،تها إسرائيل على قطاع غزةلعبت الحرب األولى التي شن  

ا في إحداث تحول على طابع المحددات والمسوغات التي باتت تحكم سياسة االغتياالت ضد قادة ونشطاء التنظيمات مركزي  

 واألهداف التي تحاول تحقيقها من ورائها، وذلك للعوامل التالية: في القطاع الفلسطينية

 

ا في المس بدافعية إسرائيل لتنفيذ عمليات االغتيال، على ا مركزي  ية دور  : لعب تعاظم القوة الصاروخية للحركات الفلسطينأوال  

ر بشكل كبير على الجبهة الداخلية والعمق المدني اعتبار أن الرد الفلسطيني بإطالق الصواريخ وقذائف الهاون بات يؤث   

بالضرورة إلى استهداف الجبهة الداخلية  ن إسرائيل باتت تأخذ بعين االعتبار أن كل عملية اغتيال ستفضيإاإلسرائيلي، بحيث 

 عن مسه بمستوى الشعور باألمن الشخصي بالصواريخ بشكل يؤثر على أنماط الحياة االجتماعية والواقع االقتصادي، فضال  

حماس، أكبر التنظيمات الفلسطينية  . ومما يضفي صدقية على هذا االعتبار حقيقة أن رد  (13)والجماعي لدى اإلسرائيليين

مقذوفات صاروخية  ةلم يتجاوز إطالق ثالث ،2004عام  ،الشيخ أحمد ياسين ،في قطاع غزة على  اغتيال مؤسسها وزعيمها

بدائية من طراز "قسام"، سقطت في مناطق مفتوحة في منطقة "غالف غزة"؛ في حين عندما اغتالت إسرائيل قيادي متوسط 

 ا، رد  لعطا، قائد المنطقة الشمالية في الجهاز العسكري لحركة "الجهاد" مؤخر  ا، مثل بهاء أبو االمكانة في تنظيم صغير نسبي  

غالق جميع المرافق التعليمية واالقتصادية في إ، اضطرت إسرائيل بسببها إلى اصاروخ   450التنظيم بإطالق حوالي 

فقد تجنبت إسرائيل منذ العام  من هنا، .(14)في جنوب ووسط إسرائيل، على مدى يومي المواجهة ،العام الخاص ،القطاعين

أول عملية اغتيال تتم  ما يعني أن اغتيال أبو العطا كان، م2014و 2012تنفيذ عمليات اغتيال إال في إطار حربي  2009

 .2014منذ انتهاء حرب 

 

ائيل بعد ستكون مرتبطة بالضرورة باندالع حرب أو مواجهة محدودة؛ لذا لم تقم إسر اتت إسرائيل تدرك أن االغتياالتب

ا. وعندما قامت باغتيال أحمد الجعبري قائد الجناح العسكري سنوات تقريب   4بأية عملية اغتيال على مدى  2009انتهاء حرب 

تها في حرب شاملة شن   انطالقنقطة  ، فقد تم تصميم عملية االغتيال لتكون2012 تشرين الثاني/في نوفمبر ،لحركة حماس

 ترافقت عملية االغتيال باستهداف ما زعمت أنه مخازن سالح ومنصات إطالق صواريخ. على الفصائل الفلسطينية، حيث

 ؛استخدام الصواريخ بتأثيرات كبيرة على المجتمع واالقتصاد اإلسرائيليب الرد الفلسطيني على عمليات االغتيال ا: اقترنثاني  

ى وحده فقط مهمة الرد على االغتيال ن أن "الجهاد" تول  بهاء أبو العطا، وعلى الرغم م ،ففي أعقاب اغتيال القيادي في الجهاد

 80بإطالق الصواريخ، فقد اضطر الجيش اإلسرائيلي إلى إغالق جميع المرافق التعليمية واالقتصادية الواقعة على مسافة 

لفة االقتصادية رت الك  د   . وقد ق  (15)حيث لم يتمكن مليون طالب إسرائيلي من التوجه إلى مدارسهم ؛كلم شمال قطاع غزة

 . (16)مليون دوالر( 150مليار و 1من يومي المواجهة األخيرة بخمسة مليارات شيكل )لتعطيل المرافق اإلنتاجية في كل يوم 

ا: جعل الحصار الذي يعيشه قطاع غزة وما رافقه من تدهور األوضاع االقتصادية واإلنسانية الفصائل الفلسطينية أكثر ثالث  

على اعتبار أنه  سهم في تقليص دور عمليات االغتيال في مراكمة الردع،أمار مواجهة مع إسرائيل، مما ا لخوض غاستعداد  

، ال يخدم توقيتها المصالح اإلسرائيلية ا الندالع مواجهةن تنفيذ عمليات اغتيال سيمثل مسوغ  إال يوجد لغزة ما تخسره، حيث 

 . (17)ادائم  

 

يل عن استهداف القيادات السياسية لحركات المقاومة في القطاع واكتفت باستهداف ، توقفت إسرائ2009ا: منذ العام رابع  

أن بدوائر صنع القرار في تل أبيب  . ويرجع هذا التوجه إلى اقتناع2014، و2012المستويات العسكرية، أثناء حربي 

 .(18)الفلسطينية استهداف القيادات السياسية يؤجج بشكل خاص الرغبة في الرد واالنتقام لدى التنظيمات
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ا: لعبت حالة انعدام اليقين التي تواجهها إسرائيل على الجبهتين الشمالية والشرقية، سيما في سعيها إلى إحباط التمركز خامس  

ا  ،اإليراني العسكري في سوريا والعراق في تقليص دافعيتها لإلقدام على خطوات تفضي إلى اندالع مواجهة مع غزة، دور 

 ت االغتيال التي يفضي تنفيذها إلى مثل هذه المواجهات.وضمن ذلك عمليا

 

ا في تقليص دافعية إسرائيل دور   2009منذ  في تل أبيب ، الذي يتولى مقاليد الحكملوجية لليمينيوا: لعبت التوجهات األيدس  ساد

ي بين الضفة الغربية اإلسرائيلي المتمثل في تكريس الفصل السياس "اإلنجاز"إلقدام على عمل عسكري ضد غزة قد يبدد ل

عقاب تفجر االنقسام الفلسطيني الداخلي. فاندالع مواجهة في أعقاب تنفيذ عملية اغتيال يحمل في طياته أفي غزة وقطاع 

من أجل  إعادة احتالل غزة، بشكل يجبر إسرائيل على التفاوض على مصير الضفة الغربية خطر تدحرج المواجهة إلى حد   

ستراتيجية "إدارة الصراع" ات حكومة اليمين فقد تبن   ،من هنا .(19)تولي زمام األمور في القطاعبإقناع السلطة الفلسطينية 

في مواجهة غزة من خالل التوصل لتفاهمات تهدئة في أعقاب جوالت التصعيد، على اعتبار أن السعي إلى حسم الصراع 

 الفصل السياسي بين الضفة وغزة.  نجاز" اليمين المتمثل فيإيهدد "

 

 

 ،أن رئيس الحكومة ،أفيغدور ليبرمان ،لم يكن من سبيل الصدفة أن كشف وزير الحرب اإلسرائيلي األسبق ،وإزاء ما تقدم

اقتراحه باغتيال أبو العطا بسب التخوفات من قبل عام رفضا  ،جادي إيزنكوت ،ورئيس األركان السابق ،بنيامين نتنياهو

 .(20)ه االغتيالتبعات هذ

 

 لماذا اغتيال أبو العطا؟

إلى تبني ، 2009، عمدت حكومة اليمين، التي تتولى زمام األمور منذ العام 2014االغتياالت بعد حرب  توقف كبديل عن

النظر عن  ا على أية عملية إطالق تتم من غزة، بغض   سياسة بديلة تقوم على استهداف مقدرات حركة حماس العسكرية رد  

ا من جباية ثمن منها، انطالق  وية التنظيم المسؤول عنها، بحجة أن حماس تتولى مقاليد الحكم في القطاع وبالتالي يتوجب ه

 ،وفي معظم الحاالت .، التي يتبناها اليمين تجاه القطاعستراتيجية "إدارة الصراع"اافتراض مفاده أن هذه السياسة تخدم 

 ،. وفي مواجهة هذه السياسة، أعلنت الفصائل الفلسطينية(21)فقط ضرار ماديةأسفرت الهجمات على مقدرات حماس عن أ

عن تشكيل "غرفة عمليات مشتركة" تضم جميع أذرعها المسلحة، بهدف التوافق المسبق على توقيت  ،2017 تموز/في يوليو

ا بالتنسيق مع ي" لم تلتزم دائم  ا حركة "الجهاد اإلسالموطابع العمل المسلح المنطلق من غزة. لكن بعض الفصائل، وتحديد  

"غرفة العمليات المشتركة" وعمدت إلى إطالق صواريخ إلى العمق اإلسرائيلي، وهو ما جعل إسرائيل تعاود ضرب أهداف 

 حركة حماس.

 

ا إلى قناعة مفادها أن الرد على الصواريخ التي يطلقها الجهاد بضرب أهداف حركة حماس لن يحل توصلت إسرائيل مؤخر  و

قبيل جولتي االنتخابات  ، وسيما أن إطالق الصواريخ أحرج اليمين الحاكممشكلة، وأنه يتوجب العمل مباشرة ضد الجهادال

جاءت عملية اغتيال بهاء أبو العطا كتجسيد لهذه . ف(22) احالي  فيها إسرائيل  تعلقفي أوج األزمة السياسية التي و األخيرتين

ة اإلسرائيلية أبو العطا بالمسؤولية عن معظم عمليات إطالق الصواريخ التي طالت القناعة؛ حيث اتهمت المؤسسة األمني

 إسرائيل خالل األشهر الماضية.
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 خاتمة

 ستراتيجية التي تتبعها إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وتخضع هذهمن مركبات اال اب  مرك   سياسة االغتياالتتعد 

سياسة االستهداف االنتقائي عبر تنفيذ  تل أبيبغير المرجح أن تواصل وعليه، فمن  السياسة لحسابات الربح والخسارة،

في أعقاب اغتيال  رواألم ا اندالع مواجهات محدودة؛ كما جرتتبعهيد قيادات في التنظيمات الصغيرة، عمليات اغتيال ض

في أعقاب  تراجعت، وليس العكس، اإلسرائيلية رى أن قوة الردعي أبو العطا. فالكثير من النخب األمنية والسياسية في تل أبيب

  .(23)جولة التصعيد التي تلت االغتيال

 

قدم على هذه ، بحيث ال ت  2009ن إسرائيل قد تعيد االعتبار للمحددات التي حكمت سياسة االغتياالت بعد حرب من هنا، فإ

إسرائيل أن  ر  . وفي حال لم ت  2014و 2012ا كما حدث في حربي حرب شاملة، تمام   السياسة إال في إطار توجهها لشن   

 ضد قادة قدامها على تنفيذ عمليات اغتيال مستقبال  إن فرص الفصائل الفلسطينية، فإاندالع مواجهة مع  يمصلحتها تقتض

 ضئيلة. ستكون فصائل المقاومة

 

الل تشكيله الحكومة القادمة ا في عملية صنع القرار، سواء من خا مهم  لكن في حال لعب حزب "أزرق أبيض" المعارض دور  

تعاظم. ة استئناف سياسة االغتياالت ستن فرصأحزاب أخرى، فإأو عبر المشاركة في حكومة "وحدة وطنية" بمشاركة 

أكبر عدد من قادة  اغتيال غارات جوية تقود إلى ا عبر شنعسكري  ينادي بحسم المواجهة مع غزة فحزب أزرق أبيض 

بهدف ، يين على التمرد على حكم حماسالفلسطينتشجيع سيين والعسكريين؛ وفي الوقت ذاته التنظيمات الفلسطينية السيا

 .(24)إحداث تحول على البيئة السياسية في القطاع بما يخدم المصلحة اإلسرائيلية وينسجم مع برنامجه السياسي

 .وصحفي متخص  ص في الشأن اإلسرائيلي وتقاطعاته العربية والفلسطينية واإلسالميةباحث  ،د. صالح النعامي*

 

 

 مراجع

 14، )تاريخ الدخول: 2011ثاني النوفمبر/تشرين  9 ،دنيا الوطنا لوحدة ريمون"، ا عندما كنت قائد  فلسطيني   290 "هوايته كانت قطع رأس المقاومين.. داغان: قتلت   -1

  https://bit.ly/352PYEm(: 1920ثاني النوفمبر/تشرين 

لقد  "كر سرية ريمون:غان عن تجربته في تنفيذ عمليات االغتيال. انظر: أفيعاد كليغمان، مئير ردغان نزكار بسييرت ريمون: هرغنوا عسروت ربوت. )مئيردغان يتذاتحدث د -2

  https://bit.ly/2r1CIko(: 2019ثاني النوفمبر/تشرين  15: ، )تاريخ الدخول2011ثاني النوفمبر/تشرين  8، يديعوت أحرنوتقتلنا عشرات كثيرة"، 

 .35(، ص 2018(، )رسالة ماجستير، جامعة األزهر، 2017-1973)األبعاد السياسية لسياسة االغتيال اإلسرائيلية على القضية الفلسطينية مصعب البريم،  -3

 .10(، ص 2006لفلسطيني لحقوق اإلنسان، ، )غزة، المركز اسياسة االغتياالت اإلسرائيلية: إرهاب الدولة المنظم -4

ثاني النوفمبر/تشرين  14، )تاريخ الدخول: 2019مايو/أيار  18كول هزمان،  ،يوسي غيتلر، نكمات دام: هحيسلويم مموكاديم حوزريم؟ )االنتقام: هل تعود االغتياالت المركزة؟( -5

2019 :)https://bit.ly/377GWrf  

اب اإلسرائيليين في مجال األمن القومي، انظر: إيلي إشكنازي، مي أفيف نعوريم فعاد ياسين: هيستوريا شل سيكوليم مموكاديم. )من ربيع الشب هذا ما يؤكده مجموعة من الباحثين -6

  t.ly/2QoxCcQhttps://bi(: 2019ثاني النوفمبر/تشرين  15، )تاريخ الدخول: 2019ثاني النوفمبر/تشرين  13، ولالحتى ياسين: تاريخ اإلحباطات المركزة"، 

 15، )تاريخ الدخول: 2019مارس/آذار  26، "12موقع القناة ")هل تنجح التصفيات المركزة في القضاء على اإلرهاب(،  ،أهود حمو، سيكوليم مموكاديم يحسلو هطيرور -7

  https://bit.ly/33RmOrn(: 2019ثاني النوفمبر/تشرين 

ل القيادات الفلسطينية. انظر: يوسي غيتلر، وا ضمن االعتبارات وراء عمليات االغتيال التي تطا أساسي  النتقام يعد مركب  أن العقاب وا ،يوسي غيتلر ،يرى الباحث اإلسرائيلي -8

 .مرجع سابق

 .إيلي إشكنازي، مرجع سابق -9

هليم شموخيخ شهبيطحون عوفيد. )االغتياالت تمثل هذا ما أشار إليه الباحث اإلسرائيلي ران إيدليست. انظر: ران إيدليست، هحيسوليم هم همرجيع هلئومي شل يهوديهم مفو -10

 https://bit.ly/2Kntx4A(: 2019يوليو/تموز  21، )تاريخ الدخول: 2019يوليو/تموز  21، معاريفالمهدئ القومي ليهود مذعورين، والذي يثبت أن األمن يعمل(، 

ثاني النوفمبر/تشرين  15، )تاريخ الدخول:2019ثاني النوفمبر/تشرين  12، كول هزمانوالعوائد(، )سياسة االغتياالت: الثمن  نتي يفيت، مدينيوت هحيسوليم: همحير فهتوعيلت -11

2019 :)https://bit.ly/33Tge3O  

 .المرجع السابق -12

ر القدرات الصاروخية الفلسطينية في إن دوائر صنع القرار في تل أبيب باتت تأخذ بعين االعتبار دو :يقول يوارم كوهين، رئيس جهاز المخابرات الداخلية اإلسرائيلي السابق -13

)رئيس  ،رك بمعسيم" -يدت بدفري رهفالتأثير على العمق المدني اإلسرائيلي قبل تنفيذ أية عملية اغتيال. انظر: "روش هشباك لشعفار: سيكوليم هم كلي افكتيفي، هرتعا لن نمد

https://bit.ly/352PYEm
https://bit.ly/2r1CIko
https://bit.ly/377GWrf
https://bit.ly/2QoxCcQ
https://bit.ly/33RmOrn
https://bit.ly/33Tge3O


 7 

(:  2019ثاني النوفمبر/تشرين  14، )تاريخ الدخول: 2019ثاني النوفمبر/تشرين  14، معاريف، بل باألفعال(، حباطات تعد أداة فعالة، الردع ال يتحقق بالكالمالشاباك السابق: اإل

https://bit.ly/2QmgRz4  

، )تاريخ 2019ي ثانالنوفمبر/تشرين  12، 12موقع القناة (، ؟عميت سيغل، إيخ يسرائيل هجيعا لمتسيؤوت مفهيال كول كاخ. )كيف وصلت إسرائيل إلى هذا الواقع المرعب -14

  https://bit.ly/2XpZiQ9(: 2019ثاني النوفمبر/تشرين 13الدخول: 

 تشرين الثانينوفمبر/ 12، غلوبس(، ؟ا لمواجهة أمنية متواصلةإييلت نحميس، هئم يسرائيل عروخا كلكليت لهتمددوت بيطحونيت مموشيخت. )هل إسرائيل جاهزة اقتصادي   -15

  https://bit.ly/2NP8MkA(: 2019ثاني الرين نوفمبر/تش 14، )تاريخ الدخول:2019

 14، )تاريخ الدخول: 2019 تشرين الثانينوفمبر/ 12، غلوبس)القرار االقتصادي المكلف لقيادة الجبهة الداخلية(،  يوفال ليدور، ههحلطا هكلكليت هيكرا شل بيكود هعورف -16

  https://bit.ly/32NUaWP(: 2019 تشرين الثانينوفمبر/

، معاريفالقوة اإلسرائيلية حقيقية، لكنها لم تكن في يوم من األيام باهتة كما هي اآلن(، . )ن، هعوتسما هيسرائيليت أمتيت أيخ مزمان لو نرأتاه شفريريت كولكاخبن كاسبيت، ب -17

   https://bit.ly/2ODKF7f(: 2018 يثانالنوفمبر/تشرين  13، )تاريخ الدخول: 2018 تشرين الثانينوفمبر/ 13

 .مرجع سابقنتي يفيت،  -18

، وهي ستقود إلى حرب أخرى في الجنوب(، تحديد ا )لنتنياهو يوجد سياسة تجاه غزة .يوسي ميلمان، لنتنياهو دفكا ييش مدينيوت بنوسي عزا، فهي توفيل لملحما نوسيفت بدروم -19

  https://bit.ly/2uBZJci(: 2019مارس/آذار  30، )تاريخ الدخول: 2019مارس/آذار  30معاريف، 

 تشرين الثانينوفمبر/ 12، ولال)ليبرمان لولال نيوز: نتنياهو رفض اغتيال القائد في الجهاد قبل عام(، . مان لولال نيوز: نتنياهو مناع إيت سيكول بخير هجهاد لفني شنا"ليبر -20

  https://bit.ly/356ytCO(: 2019 تشرين الثانينوفمبر/ 15، )تاريخ الدخول: 2019

ا إلى سلم األولويات اإلسرائيلي، غزة تعد ثانوية )استناد  . ت هيسرئيلي عزا مشنيت لعومات إيران، أيخ همشيخ هحيكوخ عسوي لشنوت زوتعاموس هارئيل، بسيدر هعدفيو -21

(: 2019 تشرين الثانينوفمبر/ 3، )تاريخ الدخول: 2019 تشرين الثانينوفمبر/ 3، رتسآهامقارنة بإيران، لكن تواصل االحتكاك يمكن أن يغير ذلك(، 

https://bit.ly/353cLQd  

 .المرجع السابق -22

تشرين نوفمبر/ 16، )تاريخ الدخول: 2019 تشرين الثانينوفمبر/ 16، العربي الجديدصالح النعامي، تقديرات إسرائيلية: جولة التصعيد األخيرة في غزة فشلت باستعادة الردع،  -23

  https://bit.ly/2Ks3WYs(: 2019 الثاني

ون حماس براك، نائب رئيس الموساد السابق، وأحد قادة الحزب. انظر: يشي فريدمان، رام بن براك: يسرائيل تسريخا لفعول بأوفن يتسرتي ألبالت شلطر عنه رام بن هذا ما عب   -24

(: 2019مارس/آذار  5 :، )تاريخ الدخول2019مارس/آذار  5، مكور ريشون بعزا. )رام بن براك: على إسرائيل العمل بشكل إبداعي لضمان إسقاط حكم حماس في غزة(،

https://bit.ly/2CW4XDK  

 

https://bit.ly/2QmgRz4
https://bit.ly/2XpZiQ9
https://bit.ly/2NP8MkA
https://bit.ly/32NUaWP
https://bit.ly/2ODKF7f
https://bit.ly/2uBZJci
https://bit.ly/356ytCO
https://bit.ly/353cLQd
https://bit.ly/2Ks3WYs
https://bit.ly/2CW4XDK

