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 سرائيل وجدوى حرب االغتياالتإ

 

 مدخل: - 1

تستخدم االغتياالت منذ فجر التاريخ في الصراعات السياسية، ولكن اليهود معروفون باللجوء إلى 
االغتياااااس كبساااالو  قااااذر فااااي  ااااررهم لااااد خصااااومهم، والفكاااارة الكامنااااة خلاااا  من اااار  أساااالو  

األمنية اإلسرائيلية مفادها أن القضاء على هذا القيااد  أو ذا  ساتيد  االغتياالت في المن ومة 
 تما لوق  العمليات والهجمات المضادة، مع أن التصفية الجسدية لشخص ما محدد تبدو مهمة 
والااااحة ماااان النا يااااة الفيزيائيااااة الملموسااااة، لكاااان اغتياااااس الاااارو  المعنويااااة والجاهزيااااة والداف يااااة 

ذه فكرة راسخة لدى الماليين ممن يتبعون هذه األيديولوجيات واألفكار، األيديولوجية أمر آخر، وه
 ألنهم يعتنقونها انطالقا من قناعات وتعاليم ووعي تاريخي.

لقاااد اغتااااس اليهاااود األنبيااااء والرساااك وكاااانوا دائماااا كالااادواعل الياااوم، يعتبااارون، فاااي تعااااليم التلماااود 
سالو  إجراماي يسااعدهم فاي بساذ نفاوذهم علاى وتفسيراتهم للتوراة، أن من  قهم اللجوء إلاى أ  أ

اآلخرين وتحقيق مصالحهم الخاصة، منطلقين من تصنيفهم العنصر  للبشر؛  يث اليهاود  فاي 
ن اارهم هااو األفضااك واألرقااى لمااعب ، المختااارم، واآلخاارون هاام غالرااوييمغ، أ  األ يااار الكفااار 

ي أ   رماااة فاااي أروا هااام وأماااوالهم الاااذين ال يمتلكاااون صااافة البشااارية الكاملاااة، ولاااي  لهااام بالتاااال
واعرالهم، ورالتالي من  ق اليهاود  قتاك غيار اليهاود  وسالبه مالاه وخداعاه، لمجارد كوناه غيار 

 يهود .

لقد قتك اليهود نبي ، زكريا علياه الساالم بببشاع صاورة، فشاقوه نصافين بالمنشاار، وقتلاوا نباي ، 
يحيى بن زكريا لعم وهو قائم يصلي في المحرا ، فاذبحوه وقادموا رأساه علاى طباق لبراي يهودياة 

بني  مح ية لدى الحاكم الروماني. كما و اولوا قتك النبي األع م دمحم لصم، وكان قد ذهب إلى
النضير فاي دياة قتيلاين، فقااس اليهاود بم ار ياا أباا القاسام نعيناح علاى ماا أ بباب مماا اساتعنب بناا 
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علياه، وعناادما وجادوا فراغااا أمنيااك؛  يااث كاان الرسااوس لو اده، خلااوا إلاى بعضااهم  ووجادوا الفرصااة 
مان مياتية، وقالوا إنكام لان تجادوا الرجاك علاى ملاك  الاه هاذه، والرساوس لصم متكا  علاى جادار 

بيااوتهم، فتااامروا علااى أن يعلااو أ اادهم سااطف ذلااح البيااب فيلقااي عليااه صااخرة، غفيريحنااا منااهغ كمااا 
 قالوا، فبتى الخبر من السماء للرسوس لص م الذ  قام وخرج راجعا إلى المدينة.

فااي القاارن العشاارين، باادأت مبساااة الشااعب الفلسااطيني، عناادما ساالذ الراار  االسااتعمار  الصااهاينة 
يااة واالساااالمية، لكاااي يحولااوا بدسائساااهم وم ااارهم وججاارامهم دون أن يجاااد العااار  علااى األماااة العرر

والمسلمون فرصة ليتخلصوا من مرور االساتعمار وآفاتاه، ورالفعاك بادأ الصاهاينة فاي التاامر علاى 
أمتنااا الغتياااس وجودهااا وكيانهااا ماان الجااذور، فلاام تكاان  ااوادث االغتياااس التااي نفااذوها لااد قادتنااا 

اغتياس فردية، في سياق الصراع السياسي والكياني، ولكنها كانب  لقة مان  ومعورنا مجرد  وادث
مسلسااك اغتياااس مااعب ببكملااه هااو الشااعب الفلسااطيني واغتياااس هويااة أمااة هااي الهويااة اإلسااالمية 

 العررية.

 

 بدايات مؤسسات القتل: - 2

 محمود قديف: جاء في كتا  غأبرز عمليات االغتياس للموساد االسرائيليغ للكاتب الدكتور سمير

فااي مدينااة باااس بسويساارا، وذلااح ساا يا لتحويااك  1897إن تاااريخ الموساااد االساارائيلي باادأ فااي عااام 
األقلية اليهودية التاي كاناب قائماة فاي فلساطين إلاى أغلبياة، وذلاح عان طرياق تهجيار يهاود أوروراا 
بطاارق ماارأية أو غياار ماارأية ليصاابف هنااا  غمااعب يهااود  فااي فلسااطين وتحويااك هااذا الشااعب 

أ   1917ليهااود  إلااى مالااح لااألرم التااي لاام ي اان يملااح منهااا أكلاار ماان ا نااين فااي المائااة عااام ا
أنشااب الماايتمر الصااهيوني الخااام  صااندوقا خاصااا  1901 تااى صاادور وعااد بلفااورغ. ففااي عااام 

يحمك اسم ل كيرين كاييمب ليسرائيكم أ  لصندوق اسارائيك األزلايم لشاراء األرالاي مان مالكهاا 
ى أرام مملوكااة للشاعب اليهاود  لملكياة أزليااةم غيار قابلاة لالنتازاع تحااب أ  العار  وتحويلهاا إلا
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ظار  فاي المسااتقبك، ورالفعاك تم اان الصاندوق مان االسااتحواذ علاى األرالااي الفلساطينية بوسااائك 
ااا عااام صاادور التقساايم ا أن يضااع يااده علااى مااا 1947الترهيااب والمااذابف  تااى اسااتطاع فااي عااام 

تشارين  15رم الفلسطينية، وقد أصدرت إسرائيك قانونا في % من مجموع مسا ة اال 6يعادس  
يباايف لااوزير زراعتهااا أن يضااع يااده علااى األرالااي الزراأيااة العرريااة لالمهجااورةم أ   1948األوس 

التااي تحااوس أصااحابها إمااا إلااى مااهداء أو إلااى الجلااين وتوزيعهااا علااى ماان يختاااره ماان الماازارعين 
صادر قاانون آخار يبايف ولاع الياد علاى األماال   1948كانون األوس مان عاام  12اليهود. وفي 

الفااا آخاارين لةقامااة فااي بيااوت الفلسااطينيين فااي  40العرريااة لالمهجااورةم فااي الماادن، ورااذلح انتقااك 
كانب جميع بيوت الفلسطينيين الشاغرة قد أصبف س انها نزالء جاددا  1949يافا. وفي نهاية عام 

والمخازن والمستودعات ووساائك النقاك والمصاانع  من اليهود باإللافة إلى االستيالء على البيوت
 والورش والفنادق والمطاعم والمقاهي ودور السينما.

ألا  مهااجر يهاود  إلاافي  350وجاء في الكتا  أنه في الوقب الذ  تدفق فياه علاى فلساطين 
ن ألفا نز وا إلاى األرد 485الفا منهم  900ارتفع عدد الناز ين من الفلسطينيين إلى  1949عام 
ألفاا نز اوا مان مادنهم وقاراهم  200ألفاا إلاى ساورية فضاال عان  83ألفا نز اوا إلاى لبناان و 128و

األصالية إلاى قطاااع غازة، وفاي المقابااك تضااعفب هجارة اليهااود إلاى فلساطين بعااد أن أصادرت مااا 
 .1950يسمى قانون العودة في تموز 

لقااد تبنااب أجهاازة االسااتخبارات االساارائيلية أهاادافا وأغرالااا تفااوق قاادرة كيااان صاارير ملااك اساارائيك، 
بحيث بات المهاجرون الجدد بملابة عيون وآذان له سواء في الخارج أو الداخك. وجلى جانب ذلح 
أصبحب أجهزة االستخبارات ذراع السالطة السار  الاذ  يساتطيع أن ينفاذ أياة مهماة تهاد  لخدماة 

صاالحة الشااعب اليهااود  وأمنااه وسياسااة الح ومااة، وأصاابف جهاااز الموساااد أداة ال ااارة االنقالبااات م
أنشابت الوكالاة  1920وأعماس العن  والتدخك السر  في ميون الادوس السايما العررياة. ففاي عاام 

اليهودياة فروعاا لهاا فاي القاادن ولنادن ونيوياور  وجنياو وراااري  ورارلين والقااهرة، وتاولى الم تااب 
ياسي فيها العقيد كيت  الذ  قام ببناء من ومة الجاسوسية اليهودياة العالمياة. واساترك  ماساة الس
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اليهاود النشاااء الاوطن القااومي فجناد ماانهم اعاادادا كبيارة فااي فلساطين وغيرهااا ورا اب فااروع مااب اته 
تتساااتر وراء هيلاااات ومساااميات مختلفاااة، اماااهرها ناااواد  لالكاااابيم وهاااي ناااواد ريالاااية بعيااادة عااان 

 ة، وكان االسم الرسمي لهذه المن ومة هو لالهاجانام ولمب  ال ة اقسام:الشبه

 قسم و دات لالهاجانام العس رية للقتاس،الذ  تحوس فيما بعد الى ما يسمى لجيل الدفاعم. -

 قسم و دات لالبالماخم ا  و دات السحق العماس التخريب والكوماندون. -

 مات المخابرات وجمع المعلومات.قسم و دات غما غ لميروتي يديعوتم أ  خد -

وتااولى باان جوريااون منصااب رئااي  الوكالااة اليهوديااة ووزع أعماااس المخااابرات والتجساا  علااى عاادة 
 اقسام :

 القسم العرري برئاسة موميه ماريب وكان يختص بجمع المعلومات عن العر . -

 القسم السياسي برئاسة رؤوفين ميلوا . -

 ار  .القسم العس ر  برئاسة ايسير يع -

عقاب االنتهاااء مان المايتمر المشااتر  لقياادة  ركاة العماااس  1937وقاد انشا  جهااز الموساااد عاام 
االماتراكيين ويياادة الهاغاناا واطلاق علياه  ينلاذ لموسااد لعاليااه بيابم، أياة من ماة الهجارة اللانياة، 

ام الدولاة وتم تدمين اوس مركاز فعلاي لقياادة الموسااد فاي جنياو  ام انتقاك الاى اساطنبوس، ورعاد ييا
العبرية قرر بن غوريون رئي  الوزراء اعاادة تن ايم اجهازة االمان، وكاان أن  صاك الموسااد علاى 

 استقالله الذاتي ليق  على قمة اجهزة المخابرات والخط  واالغتياالت والفضائف.

تناااوس الجاازء االوس ماان الكتااا  بعاال عمليااات الخطاا  التااي قااام بهااا الموساااد فااي  ااق العاار  
نها اختطا  امخاص وسفن وطائرات، الافة الى سرقات ببساليب النصب والتحايك وآخرين، وم

ومان امااهر قضااايا االختطااا  التاي يااذكرها الكتااا  قضااية خطا  المنالااك المرررااي المهااد  باان 
مخصا فيها بينهم بعل لباط المخاابرات  25بركة وقتله في باري  والتي ظهر تورط اكلر من 
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وادين فيها المررريان العقيد ا مد الدليمي والجنراس دمحم أوفقير الذ  الفرنسية ومسيولون مررريون، 
ذهب سرا الى اسرائيك إلبداء رغبته للموساد في تصفية زأيم المعارلة لبن بركة الذ  كان يقيم 
بسويساارا إلرا ااة الملااح ماان الحااارج الاادولي الااذ  يواجهااه بساابب تصاااريحاته، وهااو مااا ر بااب باااه 

ر الكاتااب ايضااا الااى عمليااة اختطااا  عبااد ، اوجااالن زأاايم الحااز  الموساااد علااى الفااور. ويشااي
الكردستاني من كينيا والتي تمب بالتعاون مع االترا . وفي  اين انكارت اسارائيك عالقتهاا بحاادث 
االختطاااا ، اعتااار  وزيااار العااادس اليونااااني لايفاااان نجيلاااون ياااانورولونم بخااارق جهااااز الموسااااد 

 للمخابرات اليونانية. 

 29الساورية والمياغ  23العرايياة والمياغ  21االختطا  األخرى خط  طائرة الميغ  ومن عمليات
مان فرنساا  3البولندية وزورق الصواريخ من ماررورغ فاي فرنساا وسارقة تصاميمات الطاائرة مياراج 

 وسرقة الصاروخ اكسوسيب من تشيلي. 

اد لااد االمااخاص، ويتناااوس الجاازء اللاااني بعاال عمليااات االغتياااالت التااي قااام بهااا جهاااز الموساا
مشيرا الاى اناه اذا كاناب الماذابف عناد زعمااء اسارائيك اهام وساائك تفرياغ فلساطين مان سا انها قباك 

، فاااان االغتيااااس السياساااي للشخصااايات الفلساااطينية وسااايلة ال تقاااك أهمياااة. وقاااام الموسااااد 1948
يااس الادكتور بعمليات اغتياس استخدم فيها مسدن البرتا في العدياد مان عملياتاه اماهرها  اادث اغت

عندما طارق باباه بعال  1986أيار   27اسماعيك راجي الفاروقي الفلسطيني المقيم باميركا في 
االمخاص وقتلوه وزوجتاه. واساتخدم الساال  نفساه فاي اغتيااس وائاك زعيتار مملاك من ماة التحريار 

ة برومااا وايضااا سااعيد  مااامي مملااك من مااة التحرياار الفلسااطيني 1972مااباط  17فاي إيطاليااا فااي 
، وكاذلح عاز الادين القلاق مملاك من ماة التحريار الفلساطينية بم تباه 1978ماباط  4في لندن فاي 

. ورطريقااااة القنبلاااة الموقوتااااة، اغتااااس الموساااااد المخااارج الجزائاااار  دمحم 1978فاااي باااااري  فاااي آ  
بولياء رجك من مة ايلوس االسود فاي بااري ، وايضاا الكاتاب الفلساطيني غساان كنفااني، وماجاد 

الذ  لباى دعاوة اللقااء كلماة فاي المايتمر العاالمي للتضاامن ماع الشاعب الفلساطيني فاي  أبو مرار
وعنااد عودتااه الااى الفنادق كااان رجاااس الموسااد قااد انتهااوا ماان زرع  1981روماا، فااي تشاارين اللااني 
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القنبلااة اسااافك ساااريره، ورمجاارد ان القاااي جساااده المرهااق علاااى السااارير  اادث ومااايل هائاااك اعقباااه 
 انفجار سريع. 

 

 وحدات سرية: كيساريا وكيدون وريمون  – 3

إن كيساااريا هااي فاارع تنفيااذ  ساار  داخااك الموساااد مساايوس عاان زرع وتشااريك الجواسااي  بشاا ك 
رئي  داخك الدوس العررياة و اوس العاالم. وتبسساب هاذه الو ادة فاي أوائاك السابعينيات، وكاان أ اد 

مب ة التجسا  الواساعة فاي ميسسيها جاسوسا إسرائيليا مهيرا يدعى مايح هرار . وهي تستخدم  
الدوس العررية والشرق األوسذ على نطااق أوساع لجماع المعلوماات وججاراء المرايباة لاد األهادا  
الحالياة والمساتقبلية. وفااي الساياق وتحاب عنااوان غممنفاذ   عمليااات القتاك فاي الموسااادغ، نشار موقااع 

ريمااونغ، التااي تقااوم بتنفيااذ عمليااات القناااة اللانيااة فااي التلفزيااون العباار   تقريااركا ممقتضاابكا عاان و اادة غ
ا علااى غمصاادر أجنبي ااةغ، أن  عادد أعضاااء  االغتيااس فاي جميااع أصاقاع العااالم،  ياث جاااء، اعتماادك

ى الااا عنصااركا، ماانهم خماا  نساااء، ومااع ذلااح، بحسااب التقرياار، فااان كااك  40هااذه الو اادة ال يتعااد 
القياااد  فااي  مااان، محمااود عمليااة اغتياااس مشااهورة فااي العااالم تمنسااب لهااذه الو اادة، ملااك اغتياااس 

المبحو  و تى اغتياس علماء الذرة في إياران. وأنشاب هارار  ايضااك و ادة أكلار فتكاا تعار  بالعبرياة 
باسااام كيااادون لأ  الحررااااةم،  وتتكاااون  ماااان قتلاااة محتاااارفين متخصصاااين فااااي عملياااات االغتياااااس 

ية بماا فاي ذلاح الجايل والتخريب. وغالبا ما يتم استقطا  أعضائها من الفروع العس رية اإلسارائيل
 أو القوات الخاصة.   

تعادس كيساريا مركز األنشطة الخاصاة التاابع لوكالاة المخاابرات المركزياة االميركياة والاذ  يعار  
م، والااذ  كااان يساامى بقساام األنشااطة الخاصااة قبااك إعااادة تن يمااه وتريياار االساام فااي SACباساام ل
بمااا فاي ذلااح عمليااات  -ة السارية للرايااة . وتقااوم الساي آ  إيااه بمهامهااا مابه العساا ري2016عاام 

وتحماك  SACم التاي تعاد جازءا مان SOGعبار مجموعاة عملياتهاا الخاصاة ل -القتك المساتهدفة 
 بعل أوجه التشابه مع  و دة كيدون الخاصة بالموساد. 



 

51/70/0707  
(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  

(551رقم )                  
 

 
 

9 
 

لااااذ  مااااهد بدايااااة االنتفالااااة اللانيااااة فااااي األرالااااي  2000تجاااادر االمااااارة إلااااى أنااااه  تااااى عااااام 
عمليااة اغتياااس أساافرت عاان مقتااك أكلاار ماان  500نفااذت إساارائيك أكلاار ماان   -تلااةالفلسااطينية المح

مخص، بما فيهم المستهدفون والمارة. وخالس االنتفالة اللانية، نفذت أل  عملياة أخارى  1000
عملياة أخارى تهاد  إلاى  800فقذ. ومنذ ذلح الحين، نفذت إسرائيك على األقك  168نجف منها 

 في  مان داخك قطاع غزة وخارجه. قتك قادة  مدنيين وعس ريين

 

 التعاون العربي مع الموساد: - 4

يحافظ الموساد على روابذ تن يمية وتاريخية رسمية مع عدد من أجهازة االساتخبارات العررياة، ال 
سيما وكااالتي المخاابرات األردنياة والمرررياة.  و اديلا وفاي لاوء التحالفاات المتريارة فاي المنطقاة 

مااان الجهاااات الفاعلاااة المسااالحة مااان غيااار الااادوس، وساااع الموسااااد صاااالته ماااع وتزاياااد التهديااادات 
 المخابرات العررية لتشمك عددا من دوس الخليج العررية ومصر والسعودية والسلطة الفلسطينية.

يحتفظ الموساد بمركز إقليمي لعملياتاه فاي الشارق األوساذ األوساع فاي العاصامة األردنياة عماان، 
عاان طريااق رش  1997اس زأايم  مااان خالااد مشااعك فاي عمااان عااام وعنادما  اااوس الموساااد اغتياا

جرعااة ماان الساام فااي أذنااه،  كااان تهديااد الملااح الرا ااك  سااين بالراااء معاهاادة السااالم مااع إساارائيك 
وجغالق محطة وكالة التجس  عنده وقطع العالقات األردنية مما دفع إسرائيك  إلى توفير التريااق 

 الذ  أنقذ  ياة مشعك. 

ادر صااحافية إلااى إدعاااء بعاال مصااادر الموساااد باابن الجنااراس سااامف بطيخااي، وقااد أمااارت مصاا
رئاااي  المخاااابرات األردنياااة فاااي ذلاااح الوقاااب، غضاااب مااان الموسااااد لعااادم إطالعاااه علاااى مااايامرة 
االغتياااس ألنااه كااان يريااد التخطاايذ للعمليااة معهاام. أمااا الدولااة العرريااة األخاارى التااي تحااافظ علااى 

نات فهي المرر  وتقوس المصاادر أن المرار  غيتلقاى معلوماات روابذ قوية مع الموساد منذ الستي
اسااتخباراتية ومساااعدة تقني ااة ييماااة ماان إساارائيك، وفاااي المقابااك ساامف الملاااح الرا ااك  ساان لليهاااود 
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المرارراااة باااالهجرة إلاااى إسااارائيك، كماااا  صاااك الموسااااد علاااى الحاااق فاااي إقاماااة محطاااة دائماااة فاااي 
دوس العررية غ. وقاد بلاغ التعااون ذروتاه عنادما سامف العاصمة الرراط، يم نه منها التجس  على ال

المراار  للموساااد بالتجساا  علااى قاعااات االجتماعااات، والراار  الخاصااة برؤساااء الاادوس العرريااة 
، وكانااب القمااة قااد 1965وقااادتهم العساا ريين خااالس قمااة جامعااة الاادوس العرريااة فااي الرراااط عااام 

 انعقدت إلنشاء ييادة عس رية عررية مشتركة.

 

 فة العمليات والقرار بالقتل:غر  -5

يزعم جيل اال تالس الصهيوني ببن سياسة االغتياالت التي اتبعها، تعتبار مان أفضاك السياساات 
التاااي تلباااي ا تياجااااات إسااارائيك األمنياااة، باعتبارهااااا الوسااايلة األنجاااع لوقاااا  ماااا تساااميه بااااالالقنابك 

ع ماهادات النااجين وماا ياتم الموقوتةم، ومن خالس رصد العدياد مان عملياات االغتيااس، وعبار جما
تسريبه أو كشفه في وسائك اإلعالم، يم ان رسام سايناريو لعملياة اإلعاداد والتخطايذ وتنفياذ عملياة 

 االغتياس على النحو التالي:

تدرج على قائمة االغتياالت أسماء عشارات المقااومين المح اوم علايهم بااغاإلعدامغ بعاد دراساة  -1
زة األماان وعلااى راسااها الموساااد والشاابا  دور الماادعي والقالااي ملفاااتهم األمنيااة، وهنااا تملااك أجهاا

 والمنفذ للح م.

 جمع المعلومات التي تركز على م ان س ن المقاوم وتحركاته، وخصوصا االعتيادية منها، -2

تشار  في التخطيذ للعملياة عادة أجهازة أمنياة وعسا رية، وعلاى رأساها جهااز األمان الاداخلي  -3
غالشاااابا غ، الاااذ  يعتماااد بالدرجاااة األولاااى علاااى ماااب ة العماااالء، الاااذين يجمعاااون كافاااة المعلوماااات 
المتعلقة بالمقاوم المستهد ، منزله والرر  التاي يتكاون منهاا، سايارته التاي يتحار  فيهاا، الطرياق 

تي يمر منها، ساعات دوامه وم ان عمله، و اين تتكاون غرفاة العملياات تكاون مرتبطاة بالعمياك ال
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الااذ  يوجااد علااى األرم، وهااو الااذ  يحاادد أن الشااخص المسااتهد  خاارج ماان الم ااان المحاادد، 
 واستقك السيارة ويحدد لونها ومن معه في السيارة.

تعتماد علاى أعلاى وساائك التكنولوجياا،   م يبتي دور جهاز االستخبارات العس رية غأمانغ التاي -4
التي تكمك مهمة المرايباة والرصاد بالوساائك التقنياة الحديلاة، ومنهاا الطاائرات بادون طياار الشاريح 
الارئي  فااي اإلعااداد للعملياة،  يااث تقااوم ببااث صاور دييقااة علااى مادار الساااعة للمناازس أو للساايارة 

التصااالت بالتنصاب علاى أجهازة االتصااس، التي يتحار  فيهاا المقااوم، واساترالس تقنياات وساائك ا
 خصوصا الخلو .

تش يك غرفاة عملياات تحاب يياادة هيلاة األركاان التاي يترأساها رئيساها، ورمتابعاة وزيار الادفاع  -5
 الذ  يرفع التقارير تباعا لرئي  الوزراء.

علااى لااوء المعلومااات االسااتخبارية يحاادد أساالو  عمليااة االغتياااس، لااذلح يااتم إماارا  سااال   -6
 الجو الذ  أصبف يساهم في عمليات االغتياس بش ك كبير.

 اام يقااوم غالشااابا غ بتحليااك جميااع تلااح المعلومااات لتحديااد اللراارة والوقااب المناسااب، عباار اسااترالس 
الحركة الروتينية، أو كش  خطة الحركة أ ناء االتصاالت التلفونية والخلوية، وتولع المعلوماات 

مصارر، بحياث تشاير األجهازة األمنياة إلاى أن العملياة جااهزة على طاولة طاقم المجل  األمناي ال
للتنفيذ، وتحتاج فقذ للمصادقة النهائية من المستوى السياسي. واألمر ال يحتاج لكلير من النقاش 
أو التااااردد، فااااالح م باإلعاااادام متخااااذ مساااابقا واألماااار النهااااائي متاااارو  لررفااااة العمليااااات بناااااء علااااى 

ة النهائية، بحيث تنقك المعلومات التي وفرها العمياك علاى األرم المعلومات الميدانية االستخباري
، لتطلااق صاااروخها 16لررفاة العمليااات التاي تنقااك باادورها هاذه الصااورة لطااائرة األباتشاي أو اإل  

 القاتك على المقاوم المطلو .
 
 تعددت األساليب واالغتيال واحد: - 6

برات اإلساااارائيلية أو الو اااادات الخاصاااااة اختلفااااب أساااااليب االغتياااااس التااااي اتبعتهااااا أجهاااازة المخااااا
خصوصا في الضفة الرررية، وتركز مع مها على تفجير سيارات المقاومين، أو الهاات  الخااص 
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بهم  إال أن الولع في قطاع غزة يختل ، فاالعتمااد بشا ك كلاي علاى ساال  الجاو، ساواء طاائرة 
ائرة باادون طيااار التااي تبااث ، للتمويااه أو  تااى القصاا ، والطاا16األباتشااي، وأ يانااا طااائرات أ  

الصااور للهااد  وتحركاتااه، ويااتم تحديااد الساايارة ومواصاافاتها، كمااا يااتم اعتاارام م المااات المقاااوم 
وتحديد م انه، من خالس اإلمارة التي تصدر من الخلاو ، كماا تساتخدم طريقاة غالطاالءغ وغالماادة 

 ياث تصادر هاذه الماواد  المشعةغ التي تولع على سايارات الكاوادر المساتهدفة بواساطة العماالء،
 المشعة موجات يمحدد موقعها من قبك طائرات غاألباتشيغ،  م تمقص  ويمقتك من بداخلها.

الجاادير ذكاااره أن الو ااادات التاااي تنفاااذ االغتيااااالت هاااي: و ااادة الكومانااادون التابعاااة لساااال  الجاااو 
لشرطية لم افحة ، الو دة ا13المعروفة باسم ميلدغ، و دة هيلة رئاسة األركان البحرية ماييطب 

اإلرهااا ، ويم اان  صاار الوسااائك واألساااليب التااي لجااب إليهااا جاايل العاادو لتنفيااذ االغتياااالت، فااي 
 الخيارات التالية:

تفخااايخ السااايارات: بارسااااس فااارق االغتيااااس لمناااازس المقااااومين، التاااي تقاااوم بااااغتشريحغ ساااياراتهم  -1
ال يحتااج إلاى خبارة عالياة أو وقاب بعبوات الصقة ناسفة تنفجر مع تشاريك السايارة، وهاو أسالو  

 طويك، فقذ يحتاج مخصا لديه خبرة عامة في كهرراء السيارات، لي  أكلر،

تفجير السيارة عن بعد: خاصة فاي اغتيااس المقااومين الاذين وجاد الشاابا  صاعورة معقادة فاي  -2
يااة تااتم الوصااوس إلاايهم، وهااي تقنيااة  ديلااة ال تحتاااج إلااى تعقياادات ووقااب زمنااي، وججااراءات العمل

 بمجملها في عدة  واٍن فقذ،

إطالق النار باسلحة كاتمة عان قار : وتقاوم بهاا القاوات الخاصاة، التاي تتنكار باالز  العرراي  -3
 وتنفذ المهمة بسرعة،

اقتحام المنزس: بحيث تقتحم قوات اال تالس منازس المقااوم، ورعاد ان تلقاي القابل علياه  ياا،  -4
ت هااذه الطريقااة بااوتيرة الفتااة للن اار فااي ماادن وقاارى لبنانيااة تقااوم باعدامااه أمااام ذويااهر وقااد تكاارر 

 وفلسطينية.
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القصاا  بالطااائرات: وهااي الطريقااة األكلاار رواجااا فااي اغتياااس القااادة والمقاااومين، ال ساايما فااي  -5
 قطاع غزة،  يث سقذ خاللها ملات المقاومين ومساعديهم،

قااومين وتحديااد امااكن وجااودهم، أجهازة االتصااس: عباار تعقابهم لالجهاازة الخلوياة الخاصااة بالم -6
من خالس خاصية موجودة في المقاسم، تحدد م ان الجهاز من خاالس معرفاة مساافته عان الخلياة 
التااي تخدمااه، وعباار ارتباااط المقساام باألقمااار الصااناأية وتحديااد اإل اادا يات التااي يم اان أن ي ااون 

ن عشارة أمتاار، كماا يال اق فيها هذا المشتر ، وتحدد في مسافة ال تزيد عن مائة متر وال تقك ع
 المقاومون عن طريق بصمة الصوت خالس اتصاس أ دهم من الجواس.

فقااد  اادث أن قصاافب ساايارة مقاااوم بصاااروخ، و ينهااا اسااتطاع الناازوس والهاار ، فتبعااه الصاااروخ 
اللااااني، فتنباااه المقااااوم للجاااواس فقذفاااه فتبعاااه اللالاااث، ماااا يااادس علاااى أن الصااااروخ يتباااع الذباااذبات 

يسااية،  تااى وجن كااان الجااواس مرلقاااكر وقااد اعتاار  لااابذ إساارائيلي بتطااوير صاااروخ الكهرومرناط
 يحمك بصمات صوت لبعل المقاومين ليتم اغتيالهم من خاللها.

السااايارات المجهااازة بوساااائك تصاااوير: ياااتم تجهيزهاااا داخاااك إسااارائيك ال توائهاااا علاااى تجهيااازات  -7
للكاميرات تنقاك الحادث وكاك ماا يجار   اوس معقدة، ووجد خبراء المتفجرات فيها أررع قواعد  ابتة 

 السيارة بش ك مبامر.

 

 طالئع االغتياالت: -7 

على الرغم من مرور أكلر من سبعين عاماك علاى إنشااء الكياان الصاهيوني فاي فلساطين المحتلاة، 
تلبب السياسات اإلسرائيلية اليومية أن االغتياس هو بملابة واقع م رن فكراك ومنهجااك وتن يمااك لادى 

ت أصاابحب االغتياااال 1948قادتهااا و  وماتهااا المتعايبااة. فبعااد إنشاااء مااا يساامى غإساارائيكغ عااام 
سياسة راسخة عند قادتها الذين ماركوا مخصياك بالعديد من عمليات التصافية والقتاك، وعلاى رأن 
هاايالء بعاال الشخصاايات التااي تبااوأت منصااب رئااي  وزراء ملااك إسااحاق مااامير، وجسااحاق رابااين 
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وأرييااك مااارون، وماامعون بيريااز، ومنااا يم باايرن، وايهااود بااارا  الااذين انضااووا جميعاااك فااي إطااار 
الصهيونية االرهابية وابرزهاا الهاغاناا، بقياادة بان غورياون واتساك بقياادة ابراهاام ماتيرن  العصابات

ومااان  ااام ماااامير ورااايرن. ومناااذ تاساااي  الكياااان الراصاااب تااام اغتيااااس ا لوسااايذ االمماااي: الكوناااب 
السااويد  غفولااح برنااادواتغ الااذ  عينااه مجلاا  االماان الاادولي كوساايذ دولااي فااي الصااراع العررااي 

اغتيك في القدن على يد و دة كوماندون من  ركة غليحيغ غأ  محااررو الحرياة  االسرائيلي، وقد
إلسرائيكغ االرهابية التي كان اسحق مامير رئي  الوزراء االسارائيلي االسابق أ اد قادتهاا، وكاناب 
هااذه الحركاااة تبخااذ علاااى الدبلوماسااي الااادولي أنااه أراد تعاااديك خطااة التقسااايم التااي اعتمااادتها االمااام 

 م، مما أعتبره الصهاينة تعديالك لصالف العر . 29/10/1947المتحدة في

بعدما مهدت نهاية الحر  العالمية اللانية، سقوط ألمانيا النازية، فر عدد من العلماء االلمان إلى 
االسااتفادة ماان بعضااهم لبناااء  1952القاااهرة  يااث  اااوس الاارئي  جماااس عبااد الناصاار، بعااد  ااورة 

فخشااي الصاهاينة مان طمو اتاه لبناااء دولاة قوياة تهادد وجااودهم مصاانع النتااج االسالحة المتطاورة 
وا تاللهم لفلسطين، فقارر الموسااد االسارائيلي القياام بخطاوات اساتبايية لتادمير هاذا المشاروع فاي 
المهد، وقام بارساس طرود ملرومة لقتك العلماء، فبصيب البروفيسور ولفراانغ بيلاز بجارو  خطيارة 

ملرااوم، وقتااك خمسااة ماان العماااس المصااريين فااي انفجااار طاارد  وقتلااب ساا رتيرته فااي انفجااار طاارد
 ملروم آخر في مصنع صواريخ غهيليو بولي غ.

كذلح هنا  الكلير من الش و   وس للوع الصهاينة في اغتياس بعل العلماء العر  والمسلمين 
ي اغتياااس الباارزين فااي دوس أورورااا الرررياة وأميركااا الشاامالية، وقاد تبكااد دور الموساااد االسارائيلي فاا

العالم المصر  الشهير يحيى المشد، وهو أ د أهم علماء الفيزياء النووية، وكان يادير فاي بااري  
صاافقة مااع غمصاانع سارساايكغ لشااراء كميااة ماان اليورانيهااوم السااتخدامها فااي بناااء المفاعااك الااذر  

برنااامج العراقاي الفرنساي غاوزيارا غ وقااد اساتطاع الموسااد االطاالع علااى تيلي ساات تاذكر تفاصايك 
فاي فنادق الميرياديان ببااري  مماا ساهك  9041سفر المشد والم ان الذ  سينزس فيه غوهاو الررفاة 

عليهم ولع أجهزة تنصب فاي غرفتاه قباك وصاوله ومان  ام تسالك ا ناان مان عماالء الموسااد إلاى 
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. ورعاد ا اتالس الضافة الرررياة 1980غرفته وهو ناائم، وذبحااه، وتركااه غارقااك فاي دمائاه فاي عاام 
م، مهد القطاع  ر  عصابات باسلة منها مجاهادو الشاعب الفلساطيني  1967وقطاع غزة عام 

لاااد المحتلاااك فلجااابت أجهااازة الموسااااد االسااارائيلية إلاااى  ااار  االغتيااااالت لاااد المنالااالين، فاااي 
محاولة للقضاء على جذوة اللورة وعمد المحتك إلى تصفية االسرى، وهذا مخال  لقاوانين الحار  

والقوانين الدولية. كما قام جهااز الاا غماين بيابغ بالقااء القابل علاى المجاهاد عباد في كك الشرائع 
رره عفانة، ا ر ييامه بعملية عس رية، وتمب تصافيته مبامارة وألقاي القابل علاى الشاهيد دمحم أباو 
جااامع بعااد خطاا  باااص فااي تااك أبيااب، وأعاادم علااى الفااور وألقااي القاابل علااى الشااهيد مصاابا  

 اجز عس ر  في غزة، وأعدم فاورا بعاد اساتجوابه. وأعادم الشاهيد  سان  الصور  بعد امتبا  مع
أبو ركبة بعاد اساتكماس التحقياق معاه، خاارج الساجن غرراي جبالياا. وأعادم الشاهيد عطياة الزعاانين 
أ ناااء التحقيااق معااه بعااد أن عجااز المحققااون عاان انتاازاع معلومااات منااه وأعاادم الشااهيد خالااد الشاايخ 

ا ناء التحقيق وأعدم الشهيد صبحي أبو لا ي على با  منزلاه،  علي بطك عملية الشيخ عجلين
وأعادم الشااهيد موسااى المقيااد علااى بعااد أمتااار ماان منزلاه وأعاادم الشااهيد وصاافي أبااو ديااة علااى بااا  

ان المعتقلاين  1994منزله. وفي السياق أعلنب ميسسة التضامن الدولي في بيان لها وزعته عاام 
سااجون المحتااك بساابب التعااذيب وقسااوة أساااليب التحقيااق منااذ الفلسااطينيين الااذين استشااهدوا داخااك 

 مهيداك . 35اندالع االنتفالة االولى قد بلغ 

 

 اغتيال المفكرين والمجاهدين والسياسيين: -8

لاام ي اان الفنااان ناااجي العلااي يحمااك رمامااا أو بندييااة، ولكنااه كااان منالااالك ال يحمااك سااوى الحااب 
واصاام الااوطن العررااي الكبياار لاام تتسااع لجرأتااه ورأيااه الرااامر لالنسااان الفلسااطيني ووطنااه، ولكاان ع

الحر الذ  كتبه بريشته في رسومه الكاري اتورية الحزينة، فهاجر إلى لندن، وكانب رساومه تعبيارا 
 يا عن كك ما هاو ممناوع ومقماوع فاي قلاب كاك عرراي، ولاذلح خافاب مان رساوماته المعبارة، وقاد 

فبادأ الموسااد يخطاذ لوسايلة مناسابة لتنفياذ عملياة  أفزع صوته الصهاينة ألن رسوماته كانب  ورة،
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اغتياس ناجي العلي وألن بعل القيادات في من مة التحريار الفلساطينية كاناب تكان لنااجي العلاي 
كراهيااة مااديدة بساابب جرأتااه وفضااحه لكااك مااا هااو ساالبي، ممااا كااان يطاااس هااذه القيااادات بشاا ايا 

ة اخترقب جهاز االمن غالرئاسيغ الفلسطيني الفضيحة، استرك الموساد هذه اللررة، وأرسك مجموع
، وأو ااى للمساايولين الفلسااطينيين بضاارورة اغتياااس ناااجي العلااي، وقتلااوه 17المعاارو  باساام قااوات 

ببيد فلسطينية، فكانب تلاح أوس عملياة مشاتركة باين الموسااد االسارائيلي وأجهازة فلساطينية. وقبلهاا 
ميسا  ورئاي  مركاز االبحااث الفلسااطينية  كاان الموسااد قاد أرساك رساالة مفخخاة الناي  الصاايغ

الاااذ  كاااان أهااام مركاااز أبحااااث فلساااطيني، ولكناااه نجاااا ببعجوراااة. وكاااذلح تااام اغتيااااس كمااااس ناصااار 
وغساان كنفاااني، وعبااد الوهااا  الكياالي الااذ  تاارأن مركااز االبحااث الفلسااطيني بعااد أنااي  صااايغ. 

بااين ساابعينيات و مانينيااات  وخااالس إقامااة ييااادة من مااة التحرياار الفلسااطينية فااي لبنااان  اام تااون ،
القااارن المالاااي، اغتااااس غالموساااادغ قاااادة سياسااايين وعسااا رين فلساااطينيين أبااارزهم: خلياااك الاااوزير، 
وصااال  خلاا ، وكماااس عاادوان، وأبااو يوساا  النجااار، وهايااك عبااد الحميااد وغياارهم. وجلااى مالطااا، 

، 1995وس أرسااك غالموسااادغ أفضااك و داتااه، وهااي غكياادونغ المتخصصااة باالغتياااس، فااي تشاارين أ
صو  األمين العام السابق لحركة الجهاد، فتحي الشقاقي، فقتلتاه بطلقاات نارياة فاي الارأن. وفاي 

، تم نااب إساارائيك ماان اغتياااس المجاهااد يحيااى أياااش، مهناادن كتائااب القسااام، 1996كااانون  اااٍن 
الجنااا  العساا ر  لحركااة  مااان فاااي الضاافة الررريااة، عباار تفجياار عااان بمعااد لهااات  خلااو  كاااان 

 دمه، في أ د المنازس ممالي قطاع غزة.يستخ

مااباط  16الشاايخ المجاهااد راغااب  اار  وفااي  1984مااباط  16وفااي لبنااان اغتالااب اساارائيك فااي  
سمير   2015كانون األوس  ٠٢امين عام  ز  ، سما ة السيد أبان الموسو   وفي  1992

اغتالااب  2008ط القائااد مصااطفى باادر الاادين وقبااك ذلااح فااي ماابا 2016آذار   13القنطاار وفااي 
اا مان أهام قاادة  از  ، الاذ  لاح ى  درة تاج المقاومة االسالمية الحاج عمااد مرنياة. وهام جميعك
بااآلال  ماان منالااليه الع مااء الشاارفاء للاادفاع عان سااوريا ولبنااان والمنطقاة العرريااة ببكملهااا التااي 

ائك األخارى التاي كادت أن تكون تحب أقدام المجرمين والقتلة من عناصر داعل والنصارة والفصا
ال تختلاا  فيمااا بينهااا والمدعومااة جميعهااا ماان اساارائيك وماان األن مااة العرريااة واإلسااالمية الخائنااة 
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والعميلة في المنطقة . وقد فشلب إسرائيك في اغتيااس القيااد  الفلساطيني خالاد مشاعك فاي األردن 
ااا  71و. وخااالس ماارات دون جاادوى اغتياااس القائااد العااام لكتائااب القسااام دمحم الضااي 3و اولااب  عامك

عمليااة  38عمليااة اغتياااس لبمعاادس  2700ماان وجودالكيااان الراصااب، نفااذ اإلساارائيليون أكلاار ماان 
سنويكام داخك وخارج إسرائيك، بحسب الكاتب والخبيار اإلسارائيلي، روناين برغماان، فاي مقابلاة ماع 

 . 2018كانون  اٍن   30موقع غتايم أو  إسرائيكغ، نمشرت في 

في عدد عملياات االغتيااس علاى أياة دولاة أخارى، متجاهلاة االتفايياات والمعاهادات تتفوق إسرائيك 
والقوانين والموا يق الدولية. ورأى الكاتاب االسارائيلي برغماان أن االغتيااالت هاي جازء مان سياساة 
إساااارائيلية ساااارية تساااااتهد  محاولااااة توساااايع الفجاااااوة الزمنيااااة بااااين الحااااارو . وألااااا  أن القاااااادة 

دوا أنهااا غكانااب أداة ممفياادة لتريياار التاااريخ، أو القيااام بشاايء مااا دون اللجااوء إلااى اإلساارائيليين اعتقاا
 الحر غ.

وكان سبق كك هاذه االغتيااالت وغيرهاا الهجاوم الاذ  اساتهد  مبناى رئاساة األركاان الساورية فاي 
وأسااافر عااان استشاااهاد كاااك مااان وزيااار الااادفاع الشاااهيد العمااااد داود  2012فاااي تماااوز  18دمشاااق 

الشاهيد اللاواء آصا  ماوكب، ورئاي  م تاب األمان القاومي الشاهيد هشاام بختياار، راجحة، ونائباه 
ورئااي  خليااة إدارة األزمااة الشااهيد العماااد  ساان تمركماااني، إلااافة إلااى إصااابة وزياار الداخليااة دمحم  

 الشعار. 

وجااء اغتيااس الشاهيدين قاسام ساليماني وأباو مهاد  المهنادن ورفاقهماا األررعاة ليلباب مادى وقا ااة 
ا أن ما قام به انما جاء  -ة الصهيوالعقلي األميركية في ظك   م الرئي  ترامب الذ  يبدو والحك

إرلاءك لمن مات اللوري اليهود  التي يريد منها أن تساعده لتجااوز أزماة االساتجوا  فاي مجلا  
الشاايوخ وهااو مااا ساايقرر مصاايره ومسااتقبله السياسااي خاصااة بعااد أن أهاادى اليهااود القاادن الشااريو 

السااورية والضاافة الررريااة وغااور االردن وكبنهااا ملااح مخصااي امااتراها لااه آس سااعود وآس والجااوالن 
 نهيان ومن معهما من الجوقة العررية الدنيلة.
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 اغتياالت مميزة في الساحة الفلسطينية: - 9

ن ااراك لمركزيااة االغتياااس فااي الفكاار اإلساارائيلي، واعتباااره ساالوكاك أساسااياك وأداة جوهريااة تتقاادم أ ياناااك 
ى أدوات أخاارى كبولويااة ال غنااى عنهااا منااذ تبسااي  كيااان اال ااتالس، ورمااا انااه يواجااه تعقياادات علاا

ميدانية أ ياناك، ويفرم تحديات ذات تشاب ات وتاداأيات تانع   سالباك وررماا خطاراك مركبااك ال قباك 
لدولااة اال ااتالس بتحملهااا، فااان أساااليب وأنماااط االغتياااس تعااددت طرقهااا بمااا ينسااجم وواقااع وم ااان 

نوأيااة الممسااتهد ، كمااا أن خباارة الميسسااات واألذرع العساا رية واألمنيااة فااي إساارائيك وماان قبلهااا و 
الحركااة الصاااهيونية  تااى قباااك تبسااي  دولاااة اال ااتالس، فاااي عمليااات االغتيااااس أوجاادت وفااارة فاااي 
أساااليب االغتياااس وهااامل تحاار  ومرونااة أكباار للقيااادة السياسااية، وتاريخياااك ا ااتكم قاارار االغتياااس 

لو  الممقتاار  إلااى عاادة معااايير ولوابطااا ماان أبرزهااا: الم ااان والجررافيااا وقاادرة وصااوس فاارق واألساا
االغتياس في الزمان والم ان المناسبين دون التعرم لمخاطر غير متوقعاة، والتاداأيات السياساية 
بعااد عملياااة االغتياااس فاااي  اااس كاااان مياادانها فاااي كيااان صاااديق أو عاادو إلسااارائيك، وماادى أهمياااة 

سااتد  فااي التراتبيااة التن يميااة والضاارورة الملحااة وعنصاار الاازمن فااي تسااريع أو تبجيااك وم انااة المم 
عملية االغتياس، والهد  من عملية االغتيااس، ساواء أكاناب علاى سابيك االنتقاام، أو نشار الخاو  
والرعاب، أو إبطاااس خطار وماايح بحساب وجهااة ن ار دوائاار االساتخبارات اإلساارائيلية، ورنااءك علااى 

ررماااا معاااايير أخااارى كاناااب فااارق االغتيااااس تقتااار  طريقاااة االغتيااااس وتضاااع الخطاااة هاااذه المعاااايير و 
والساايناريوهات والمخاااطر المفترلااة، وقااد جاارت العااادة علااى تااولي فاارق االغتياااس التابعااة لجهاااز 
الموساد غاالستخبارات الخارجيةغ المستهدفين خارج األرالي المحتلة ماع بعال االساتلناءات كماا 

، أماا 1972الوزير، وقادة  ركة فتف اللال ة فاي ماارع فاردان ببياروت عاام  في  الة اغتياس خليك
فاااي األرالاااي المحتلاااة فقاااد تولاااب و ااادات المساااتعررين فاااي جااايل اال اااتالس اإلسااارائيلي بامااارا  
وتوجياه ماان الشااابا  غجهاااز األماان الااداخلي اإلسارائيليغ عمليااات االغتياااس، ورالتعاااون مااع عمااالء 

-1987لفلساااطينية. ففاااي خاااالس االنتفالاااة الفلساااطينية األولاااى لمحلياااين فاااي منااااطق السااالطة ا
م وفاي ساياق مواجهاة جاايل اال اتالس اإلسارائيلي تصاااعدها، تبسساب و ادات المسااتعررين 1994

أو فااارق الماااوت بااابمر مبامااار مااان وزيااار األمااان اإلسااارائيلي فاااي  يناااه إساااحق راباااين، وهاااي أرراااع 
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وغممشااااونغ وعملااااب فااااي قطاااااع غاااازة، و اااادات: و اااادة غدوفاااادفانغ وعملااااب فااااي الضاااافة الررريااااة، 
وغالجاادعونيمغ وهااي و اادة تابعااة لحاارن الحاادود وعملااب فااي الضاافة الررريااة، والرابعااة و اادة تابعااة 
للشاارطة اإلساارائيلية وعملااب فااي منطقااة القاادن، وقااد اعتااادت هااذه الو اادات المدررااة علااى العمااك 

ن قااادة االنتفالااة. ورعااد متنكارة بااين الفلسااطينيين بامارا  ماان جهاااز الشابا  الغتياااس العشاارات ما
تش يك السلطة الفلسطينية وانسحا  جيل اال تالس اإلسارائيلي مان المادن الفلساطينية وعادم قادرة 
و دات المستعررين على العمك بحرية، لجبت إسرائيك إلى طرق أخارى أكلرهاا القصا  مان الجاو 

م وأ مااد كمااا فااي  الااة اغتياااس صااال  مااحادة وأبااو علااي مصااطفى وجماااس منصااور وجماااس ساالي
ياسااااين وعبااااد العزيااااز الرنتيسااااي، ورعااااد تطااااوير سااااال  الطااااائرات باااادون طيااااار واسااااتخدامه فااااي 

تاام تنفيااذ ملااات عمليااات االغتياااس فااي قطاااع غاازة منااذ ذلااح الوقااب  تااى  2004االغتياااالت عااام 
 اآلن.

 أماا و اادات االغتياااس المبامار التابعااة للموساااد، وهاي تقااوم باالغتياااالت التاي تتصاااعد فيهااا درجااة
المخااااطرة كاااون العملياااة تاااتم علاااى أراٍم أجنبياااة ررماااا تكاااون غمعادياااةغ بالنسااابة إلسااارائيك، وأكلااار 
عمليااات االغتياااس باااطالق النااار نفااذها الموساااد فااي أورورااا لااد قااادة فااي من مااة التحرياار خااالس 
ساابعينيات و مانينيااات القاارن المالااي، وآخاار عمليااات االغتياااس بهااذا األساالو ؛ اغتياااس المهناادن 

، 2018، والعااالم الفلسااطيني فاااد  الطاال فااي كوااللمبااور عااام 2016ونسااي دمحم الاازوار  عااام الت
واغتياااس خبااراء فااي البرنااامج النااوو  وررنااامج الصااواريخ البالسااتية اإليرانيااة خااالس األعااوام القليلااة 

تهاا المالية. واالغتياس بالسم هو الطريقة الفريدة التي توصي بها القياادة السياساية فاي  ااس  اج
الضرورية الملحة وررما اإلجبارية إلى إخفاء أمر االغتياس من نا ية المبدأ، عولاك عان انكشاا  
الجهة المسيولة عن عملية االغتيااس، ن اراك لتاداأيات سياساية أو أمنياة خطيارة متوقعاة قاد تتسابب 

اااك إلسااارائيك بتحملهاااا، وغالبااااك مااا ا ياااتم االغتيااااس بتعقيااادات قانونياااة أو سياساااية أو أمنياااة ررماااا ال قحبل
بولااع عنصاار مشااع ب ميااات لااليلة جااداك كااالبولونيوم فااي الطعااام أو الشاارا  والااذ  ياايد  إلااى 
الوفاااة بعااد فتاارة زمنيااة ال يم اان ألدوات الطااب التقليديااة اكتشااافها، وماان أمااهر عمليااات االغتياااس 

المسايوس  1978بهذه الطريقة اغتياس القائد في الجبهة الشاعبية لتحريار فلساطين ودياع  اداد عاام 
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عن خط  عدة طائرات، ومحاولة اغتياس رئي  الم تب السياسي لحركة  مان خالد مشعك عام 
فااي عماااان، واغتيااااس ياسااار عرفااات بااابمر وراصااارار مااان رئااي  الاااوزراء اإلسااارائيلي أرئياااك  1997

ماارون ورمعرفاة وررماا بتواطاي أميركااي بريطااني، بادن  مقاادير لااليلة جاداك مان البولونياوم المشااع 
ي وجباة طعاام كااان عرفاات يعشاقها ماان قباك أ اد المقااررين قباك وفاتاه بسااتة أماهر، والتاي عااانى فا

 .2004فيها عرفات من الموت البطيء  تى وفاته في تشرين اللاني 

وتلجب و دات االغتياس لتنفيذ عمليات بعبوة أو محنة متفجرة لسهولة الوصوس إلى بعل مقتنيات 
طاورة إرسااس و ادة اغتيااس مبامار إلاى م اان االغتيااس الممخطاذ أو م ان إقاماة الممساتهد ، أو لخ

لاه، وقاد نفاذت و ادات االغتياااس فاي الموسااد عشارات العمليااات بطارق وأسااليب مختلفاة ومبتكاارة، 
باازرع مااحنة متفجاارة فااي المركبااة، أو الهااات ، أو الم تااب، أو مموهااة علااى قارعااة طريااق، أو فااي 

بهذه الطريقة؛ اغتياس الضابذ المصر  والمسايوس عان طرد بريد ، ومن أمهر عمليات االغتياس 
، واغتيااااس 1956العماااك الفااادائي فاااي غااازة مصاااطفى  اااافظ بطااارد مفخاااخ انفجااار باااين يدياااه عاااام 

ومملاااك  17، وميسااا  القاااوة 1973المسااايوس فاااي  ركاااة فاااتف دمحم أباااو دياااة بتفجيااار سااايارته عاااام 
أباو  سان علاي  17ائاد القاوة ، وق1975المن مة في باري  محمود الهمشر  بتفخايخ هاتفاه عاام 

، ومحاولااة اغتياااس 1979سااالمة بتفجياار عبااوة أ ناااء ماارور ساايارته فااي أ ااد مااوارع بيااروت عااام 
الناطق باسم الجبهة الشعبية ورئي  تحرير مجلة الهد  بسام أبو مريو بطرد بريد  مفخخ عام 

نقااس عاام  ، والمسيوس العسا ر  لحماان ومهنادن المتفجارات يحياى أيااش بتفخايخ هاات 1972
فاي  2000، والمسايوس العسا ر  فاي  ركاة  ماان إباراهيم بناي عاودة بتفخايخ سايارة عاام 1996

 مدينة نابل .

وقد تواصلب جارائم االغتيااس اإلسارائيلية فاي الاداخك الفلساطيني وخارجاه، وال تكااد توجاد عاصامة 
أوروريااة إال واغتاااس فيهااا الموساااد اإلساارائيلي يياديااا أو نامااطا فلسااطينيا علااى األقااك، ملااك جزياارة 
ا، قبااااارص، والعاصااااامة الفرنساااااية بااااااري ، واإليطالياااااة روماااااا، والبريطانياااااة لنااااادن، واليونانياااااة أ ينااااا

والنمساوية فيينا، والبلجي ية بروكسك، والبلرارية صوفيا. كما ولم تسالم العواصام العررياة مان تنفياذ 
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، وفاي 1973اغتياالت إسرائيلية لد قادة باارزين مللماا جارى فاي العاصامة اللبنانياة بياروت عاام 
لضفة الرررية ، أما االغتياالت اإلسرائيلية لقادة ونشطاء فلسطينيين في قطاع غزة وا1988تون  

 فهذه تعتبر مسلسال متواصال ما تواصك الصراع. وفيما يلي أبز عمليات االغتياس تلح:

: اغتيااااس غساااان كنفااااني لعضاااو الم تاااب السياساااي للجبهاااة الشاااعبية والنااااطق 1972تماااوز  8اااا 
الرساامي باساامهام بواسااطة عبااوة ناساافة ولااعب فااي ساايارته بمنطقااة الحازميااة فااي لبنااان، وتساابب 

 في استشهاد كنفاني وابنة مقيقته لمي . االنفجار

: اغتيااااس وائاااك زعيتااار لسياساااي وأدياااب ودبلوماساااي فلساااطينيم خاااالس 1972تشااارين األوس  17اااا 
عملااه مماالال لمن مااة التحرياار الفلسااطينية فااي العاصاامة اإليطاليااة رومااا، ومااار  رئااي  الموساااد 

 ات كاتمة للصوت.رصاصة عليه من مسدس 12آنذا  تسيفي زامير في اغتياله باطالق 

: اغتياااس الاادكتور محمااود الهمشاار  لمملااك من مااة التحرياار فااي فرنسااا، 1972كااانون األوس  8 -
 ومن المناللين األوائك في  ركة فتفم بشحنة ناسفة وملعب بجانب هات  منزله.

 : اغتياس زياد وما ي في قبرص بتفخيخ سيارته.1973نيسان  9 -

ن القاادة الباارزين فاي  ركاة فاتف ببياروت، هام كمااس ناصار : اغتياس  ال ة م1973نيسان  14 -
 وكماس عدوان ودمحم يوس  النجار، وذلح في العملية التي عمرفب باسم غرريع فردانغ.

 : اغتياس موسى أبو زياد في في أ ينا بشحنة ناسفة ولعب في غرفة فندقه.1973نيسان  -

 ميد الشيبي في روما بتفخيخ سيارة.: اغتياس عبد الهاد  نفاع وعبد الح1973 زيران  10 -

: اغتياس  سين علي أبو الخيار لمملاك من ماة التحريار بقبارصم فاي 1973تشرين اللاني  25 -
 نيقوسيا بشحنة ناسفة ولعها عمالء الموساد تحب سريره في الفندق الذ  ينزس فيه.

 باري .: اغتياس محمود ولد صالف لأ د كوادر من مة التحريرم في 1977مباط  2 -

 : اغتياس الدكتور عز الدين القلق لمملك من مة التحرير في فرنسام بباري .1978آ   2 -
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: اغتياااس إبااراهيم عبااد العزيااز لأ ااد نشااطاء المقاومااة الفلسااطينية فااي 1978كااانون األوس  15 -
 األرالي المحتلةم في قبرص.

الباارز فاي من ماة التحريار  : اغتياس علي  سن سالمة لالقائد األمني1979كانون اللاني  22 -
 الملقب غاألمير األ مرغم في بيروت.

: اغتيااااس زهيااار محسااان لزأااايم من ماااة الصااااعقةم فاااي مديناااة كاااان السااايا ية 1979تماااوز  25 -
 الفرنسية.

 : اغتياس يوس  مبار  لأ د الملقفين الفلسطينيين المناللينم في باري .1980مباط  18 -

 طه لأ د لباط األمن في  ركة فتفم في روما.: اغتياس دمحم 1980 زيران  16 -

 : اغتياس ن يم خضر لمملك من مة التحرير في بلجي ام في بروكسك.1981 زيران  1 -

: اغتيااااس طاااارق ساااليم لمااان كاااوادر  ركاااة فاااتفم بتفجيااار قنبلاااة فاااي 1981تشااارين اللااااني  10 -
 بيروت.

 ستشهدت معه زوجته.: اغتياس إليان عطية أ د كوادر  ركة فتف وا1982نيسان  10 -

 : اغتياس نزيه درويل خارج م تب من مة التحرير في روما.1982 زيران  16 -

: اغتياس كماس  سن أبو دلو نائب مدير م تاب من ماة التحريار فاي روماا. 1982 زيران  17 -
كما اغتيك في اليوم نفسه عزيز مطر لطالب فلسطيني في جامعة رومام باطالق النار عليه أماام 

 ه بروما.منزل

 : اغتياس فضك سعيد الضاني نائب مدير م تب من مة التحرير في باري .1982تموز  23 -

: اغتياس مبمون م ر  مريل فاي أ يناا، وهاو أ اد مسااعد  خلياك الاوزير لأباو 1983آ   30 -
 جهادم وم ل  بالعمليات الخارجية.



 

51/70/0707  
(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  

(551رقم )                  
 

 
 

23 
 

مادير ماركة مال اة تجارياة فاي : اغتياس جميك عبد القادر أباو الار   ل1983كانون األوس  22 -
 اليونانم في أ ينا.

: اغتياس إسماعيك أيسى درويل لأ د كوادر  ركة فتف العاملين فاي 1984كانون األوس  14 -
 القطاع الررري المسيوس عن األرم المحتلةم في روما.

 : اغتياااس خالااد ناازاس لعضااو اللجنااة المركزيااة فااي الجبهااة الديمقراطيااةم عنااد1986 زيااران  9 -
 بوابة أ د الفنادق في روما باطالق النار عليه من مسلحْين كانا يمتطيان دراجة نارية.

: اغتيااااس مناااذر جاااودة أباااو غزالاااة لقائاااد البحرياااة الفلساااطينية وعضاااو 1986تشااارين األوس  21 -
 المجلسين اللور  لحركة فتف والعس ر  لمن مة التحريرم في أ ينا.

ومااروان الكيااالي ودمحم  ساان لاللال ااة ماان ميسسااي  : اغتياااس  مااد  ساالطان1988مااباط  14 -
 الجنا  العس ر  لحركة الجهاد اإلسالميم في قبرص.

: اغتياس خليك الوزير الملقب غأبو جهادغ لالرجك اللاني في  ركة فتف، ومان 1988نيسان  16 -
ميسسااايها ماااع ياسااار عرفاااات وآخااارينم بعملياااة عسااا رية نفاااذتها إسااارائيك فاااي مقااار إقامتاااه بااااتون  

 العاصمة، وهو أرفع مخصية اغتالتها إسرائيك  تى ذلح الوقب.

: اغتياس صال  خل  الملقب غأبو أيادغ لقائاد األجهازة األمنياة التابعاة 1991كانون اللاني  14 -
لمن ماااة التحريااار الفلساااطيني، ومااان أبااارز قاااادة  ركاااة فاااتفم فاااي تاااون  العاصااامة ماااع ا ناااين مااان 

 م وهايك عبد الحميد لأبو الهوسم.مساعديه، هما فخر  العمر  لأبو دمحم

: اغتياااس عاااط  بسيسااو لأ ااد الااذين خلفااوا أبااو أياااد فااي ييااادة جهاااز األماان 1992 زيااران  8 -
 الفلسطينيم في باري .

: مقتااك عماااد عقااك لأ ااد ميسسااي الجنااا  العساا ر  لحركااة المقاومااة 1993تشاارين اللاااني  24ااا 
اال تالس الاذين هااجموه فاي  اي الشاجاأية  مانم خالس معركة خالها مع جنود  -اإلسالمية 
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لااابطا وجنااديا صااهيونيا،  11براازة. وذلااح بعااد  ااالث ساانوات ماان العمااك العساا ر  قتااك خاللهااا 
 آخرين في عمليات نفذها. 30وجر  أكلر من 

 : اغتياس ناصر صلو ة لأ د ييادات  ركة  مانم في غزة.1994 زيران  23ا 

عابااد لأ ااد قااادة  ركااة الجهاااد اإلسااالميم بتفجياار عبااوة  : اغتياااس هاااني1994تشاارين اللاااني  2ااا 
 ناسفة ولعب في سيارته بمدينة خانيون  وسذ قطاع غزة.

: اغتياس إبراهيم ياغي لأ د المسيولين العس ريين في كتائاب الشاهيد عاز 1994كانون األوس  2ا 
 الدين القسامم خارج منزله في مدينة أريحا.

كحيااك لماان أباارز يياااديي كتائااب القسااامم بتفخاايخ الشااقة التااي : اغتياااس كماااس 1995نيسااان  2 -
 كان يوجد فيها برزة.

: اغتياس فتحي الشقاقي لميس   ركة الجهاد اإلسالمي وأمينها العامم 1995تشرين األوس  26ا 
 في مالطا على أيد  مجموعة كوماندون إسرائيلية.

االستشااااهاديين فاااي كتائااااب  : اغتيااااس يحيااااى أيااااش لقائااااد مجموعاااات1996كاااانون اللاااااني  5 -
 القسامم في بيب الهيا برزة، بتفجير عبوة ناسفة زرعب في الهات  المحموس الذ  كان يستخدمه.

:  ااااوس عمااايالن للموسااااد اإلسااارائيلي اغتيااااس خالاااد مشاااعك لرئاااي  الم تاااب 1997أيلاااوس  25اااا 
فشالب وأدت إلاى السياسي لحمانم في العاصمة األردنية عمان عبار  قناه بالسام، ولكان العملياة 

تااوتر فااي العالقااات بااين األردن و إساارائيك كااان ماان نتااائج تسااويته إطااالق ساارا  ميساا   مااان 
 الشيخ أ مد ياسين الذ  كان مسجونا آنذا  في إسرائيك.

: اغتيااااس محياااي الااادين الشاااريو لأ اااد يياااادات كتائاااب القساااامم، بتفجيااار سااايارة 1998آذار  30اااا 
 مفخخة.
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عادس عوم ، لقائد كتائب القسام فاي الضافة الرررياةم هاو وماقيقه : اغتياس 1998أيلوس  10ا 
 عماد عوم ،.

: اغتياااس إبااراهيم بنااي عااودة لأ ااد ييااادات كتائااب عااز الاادين القسااام 2000تشاارين اللاااني  23 -
 بالضفة الررريةم بتفجير سيارته.

 طولكرمم.: اغتياس  ابب  ابب لأمين سر  ركة فتف في 2000كانون األوس  31 -

 : اغتياس صال  دروزة لأ د يياديي  مان البارزين في الضفة الررريةم.2001تموز  25ا 

: اغتيااااس جمااااس منصاااور لعضاااو القياااادة السياساااية لحركاااة  ماااان بالضااافة 2001تماااوز  31اااا 
م، بقصاا  نفذتااه الطااائرات اإلساارائيلية عناادما 1992الررريااة، وأ ااد مبعااد  ماارج الزهااور فااي عااام 

المراكاز الصاحفية. واغتياك معاه جمااس ساليم عضاو القياادة السياساية لحركاة  ماان كان في أ اد 
 في الضفة الرررية، وأ د ميسسي رابطة علماء فلسطين وأمين سرها.

: اغتياااس أباااو علااي مصاااطفى لاألمااين العاااام للجبهااة الشاااعبية لتحريااار 2001أغساااط  آ   27ااا 
 رة أباتشي إسرائيلية.فلسطينم، في م تبه برام ، بصاروخين أطلقتهما طائ

: اغتياااس أيماان  ااالوة ليياااد  فااي كتائااب عااز الاادين القسااام بنااابل م 2001تشاارين األوس  22ااا 
 بواسطة الطائرات اإلسرائيلية.

: اغتياااس محمااود أبااو هنااود لقائااد بااارز فااي كتائااب عااز الاادين القسااام 2001تشاارين اللاااني  23ااا 
 23، وكاااان تعااارم لمحاولاااة اغتيااااس أولاااى ياااوم بالضااافة الرررياااةم بواساااطة الطاااائرات اإلسااارائيلية

 في قرية عصيرة قر  نابل  واستطاع خاللها قتك  ال ة جنود صهاينة. 2000أغسط  آ  

: اغتياااس رائااد الكرمااي لقائااد كتائااب مااهداء األقصااى بطااولكرمم فااي رام 2002كااانون اللاااني  14ااا 
.، 
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كتائاب عاز الادين القساام فاي الضافة : اغتيااس يوسا  الساوركجي لقائاد 2002كانون اللااني  22ا 
 الررريةم مع عدد من إخوانه، في اقتحام نفذته و دة صهيونية خاصة على إ دى الشقق بنابل .

: اغتياس دمحم عطاوة عباد العااس لقائاد فاي سارايا القادن الجناا  العسا ر  لحركاة 2002نيسان  2ا 
 ارته بحي البرازيك في رفف.الجهاد اإلسالميم بصواريخ أطلقتها مرو يات اال تالس على سي

: اغتياس إياد  ردان لقائد فاي سارايا القادنم بانفجاار هاات  عماومي فاي مديناة 2002نيسان  5ا 
 جنين.

: اغتياااس ماااروان زلااوم لقائااد كتائااب ماااهداء األقصااى فااي الخليااكم بصاااواريخ 2002نيسااان  23ااا 
 أطلقتها الطائرات اإلسرائيلية.

لقائااد كتائااب أبااو علااي مصااطفى فااي مدينااة قلقيليااةم خااالس  : مقتااك رائااد ناازاس2002نيسااان  26ااا 
 معركة مع جنود اال تالس في قلقيلية.

: مقتاك مهناد الطااهر لييااد  فاي كتائاب عاز الادين القساام بالضافة الرررياةم 2002 زياران  30ا 
 مع مساعده عماد دروزة خالس معركة مع القوات اإلسرائيلية في نابل . 

جهاد العمارين لميس  كتائب مهداء األقصى فاي غازةم بانفجاار عباوة : اغتياس 2002تموز  4ا 
 زرعب تحب مقعد السائق داخك سيارته وسذ مدينة غزة.

: اغتياس صال  محادة لالقائد العام لكتائاب عاز الادين القساام فاي قطااع غازةم 2002تموز  23ا 
نية برازة كاان يناام فيهاا، غ قنبلة تزن طناا علاى عماارة سا 16باطالق طائرة إسرائيلية من نوع غأ  

 مخصا. 174فلسطينيا بينهم زوجته وابنته ومساعده زاهر نصار، بينما جر   15واستشهد معه 

: مقتااك نصاار جاارار لأ ااد يياااديي كتائااب عااز الاادين القسااام فااي الضاافة الررريااةم 2002آ   14ااا 
 خالس معركة مع جنود اال تالس في مدينة طوران.
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س فر ااات لالمهناادن األوس فااي صااناعة غصااواريخ القسااامغ فااي : اغتياااس نضااا2003مااباط  16ااا 
  ركة  مانم بعبوة تفجيرية زرعها أ د عمالء اال تالس في غزة.

: اغتياااااس إبااااراهيم المقادماااة لأ ااااد أباااارز قااااادة ومفكااار   ركااااة  مااااانم باااااطالق 2003اذار  8اااا 
لاه فاي ماارع فلساطين طائرتين إسرائيليتين من نوع غأباتشيغ خمسة صواريخ باتجاه سايارة كاناب تق

 بحي الشيخ رلوان لمدينة غزةم، واستشهد معه  ال ة من مرافقيه.

: اغتياس محماود الزطماة لأ اد قاادة سارايا القادنم بصاواريخ إسارائيلية أطلقاب 2003نيسان  10ا 
 على سيارته في مارع فلسطين بحي الشيخ رلوان لمدينة غزةم.

القواساامي لقائااد كتائااب القسااام فااي الخليااكم باااطالق نااار : اغتياااس عبااد ، 2003 زيااران  21ااا 
 نفذته و دة من القوات اإلسرائيلية الخاصة وهو خارج من أ د المساجد وسذ مدينة الخليك.

: اغتياااس إسااماعيك أبااو ماانب لعضااو القيااادة السياسااية لحركااة  مااان فااي غاازةم 2003آ   21ااا 
 سيارته في غزة.باطالق  الث طائرات صهيونية خمسة صواريخ باتجاه 

: اغتياس خالاد محماود الزهاار لابان القيااد  الباارز فاي  ركاة  ماانم بقصا  2003أيلوس  10ا 
جو  علاى منزلاه فاي مديناة غازة، وأصايب والاده الادكتور محماود الزهاار الاذ  كاان مساتهدفا بهاذا 

 القص  لكنه نجا.

أبارز وجاوه الصاحوة  : اغتياس الشيخ أ مد ياسين لميس   ركاة  ماان، وأ اد2004آذار  22ا 
اإلساااالمية فاااي فلسااااطينم بصاااواريخ أطلقتهااااا الطاااائرات الصااااهيونية فبصاااابته وهااااو علاااى كرساااايه 

 المتحر  عائدا من صالة الفجر في أ د مساجد مدينة غزة.

: اغتياااس عبااد العزيااز الرنتيساااي لأ ااد ميسسااي  ركااة  مااان، وقائاادها بعاااد 2004نيسااان  17ااا 
صاهيوني اسااتهد  سايارته فاي مدينااة غازة، وكااان نجاا ماان استشاهاد الشايخ ياسااينم بقصا  جااو  
 مهرا. 14قص  آخر استهدفه قبك ذلح بحوالي 
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: اغتياس وائك نصار لأ د قادة كتائب القسام في غزةم بقص  إسرائيلي لدراجته 2004أيار  30ا 
 النارية التي كان يستقلها في مارع صال  الدين وسذ مدينة غزة.

عااز الاادين خليااك لالقياااد  فااي  مااانم بتفجياار ساايارة مفخخااة أمااام : اغتياااس 2004أيلااوس  26ااا 
منزله فاي  اي الزاهارة بالعاصامة الساورية دمشاق، وتاتهم الحركاة جهااز الموسااد اإلسارائيلي بتنفياذ 

 العملية.

: اغتياس عدنان الروس لكبير المهندسين القساميينم بصاواريخ إسارائيلية 2004تشرين األوس  21ا 
عامااااك مااان المطااااردة  14فاااي ماااارع يافاااا وساااذ مديناااة غااازة، بعاااد أكلااار مااان أطلقاااب علاااى سااايارته 

 المتبادلة بينه ورين اال تالس.

: اغتياس محمود المبحو  لالقياد  في  ركة  مانم علاى ياد عماالء 2010كانون اللاني  19 -
 للموساد اإلسرائيلي في أ د فنادق دبي باإلمارات العررية المتحدة.

س عمر النايو ليياد  في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينم في السفارة : اغتيا2016مباط  26ا 
 الفلسطينية ببلراريا وومجهب االتهامات للموساد بتنفيذ عملية االغتياس.

 

 االغتياالت بعد انتفاضة األقصى: - 10

، باادأت مر لااة جدياادة ماان تصاااعد 2000مااع اناادالع االنتفالااة اللانيااة لانتفالااة األقصااىم عااام 
المسااالف، الاااذ  قادتاااه الفصاااائك الفلساااطينية. وفاااي المقاباااك كل فاااب إسااارائيك، بقياااادة أرئياااك العماااك 

مارون، عمليات االغتياس للعشرات من قادة الفصائك ونشطاء االنتفالة. ومن أبرز الشخصيات 
السياسية التي تم اغتيالها: الشيخ أ مد ياسين، زأيم  ركة  مان، وخليفته في غزة، عباد العزياز 

سي، وأبو علي مصطفى، األمين العام للجبهة الشعبية، والقياديين في  مان، إسماعيك أبو الرنتي
منب، وجباراهيم المقادماة، وجمااس منصاور، وجمااس ساليم. كماا اغتالاب عشارات القاادة العسا ريين، 
أبرزهم قادة كتائب غالقساامغ وغاألقصاىغ: صاال  ماحادة، عادنان الراوس، محماود أباو الهناود، رائاد 
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المحلاااااك السياساااااي فاااااي صاااااحيفة هاااااارت  -ي وجهااااااد العماااااارين. ويااااارى عاااااوز  بنزيماااااان الكرمااااا
أن عمليات االغتياس التي تم  اتخاذها مان أعلاى الهارم السياساي، تخلاق ظروفااك تحفاز  -اإلسرائيلية

إسرائيك على استلنا  عملياتها العس رية وتسرع دائرة العن  بعد مرور فترة وجيزة من الهدوء مع 
ورااالعودة قلاايالك الااى الااوراء ناارى أن أخطاار قاارار فااي مجاااس مباركااة وتقنااين عمليااات  . الفلسااطينيين

 2001تمااوز  3االغتياااس اإلساارائيلية كااان صاادر عاان المجلاا  الااوزار  اإلساارائيلي المصاارر فااي 
 ياااث أماااار إلاااى مواصااالة سياساااة االغتيااااالت والتصااافيات لاااد النشاااطاء الفلساااطينيين، وذهاااب 

أناه قارر اتبااع السياساة  2001من ذلاح  ياث أكاد فاي األوس مان آ  المجل  المذكور إلى أبعد 
 المذكورة، ولي  هنا  أ د من الفلسطينيين محصناك أمام االغتياس.

أعلان أكلاار مان مارة أن جاايل  -نائاب وزياار الحار  األسابق -فاي االتجااه نفساه كااان أفارايم سانيه 
الجساادية للفلسااطينيين تعتباار  اال ااتالس سيواصااك لاار  الفلسااطينيين، وأن االغتياااالت والتصاافية

وسيلة فاعلة وأكلر دقاة مان غيرهاا، فاي  اين زعام الارئي  اإلسارائيلي الساابق مومايه كتساا  فاي 
أكلر من مناسبة أن اغتياس إسرائيك لكوادر فلسطينية يندرج فاي إطاار الادفاع عان الانف . وخاالس 

الح وماة، تابعاب  إسارائيك عملياات العقد األخير، وفاي الوالياة اللانياة لبنياامين نتنيااهو فاي رئاساة 
، وفي أ د فنادق مدينة دباي، 2010االغتياس عبر جهاز  غالشابا غ وغالموسادغ. ففي كانون  اٍن 

اغتاس غالموساادغ القيااد  ب تائاب القساام، محماود المبحاو ؛ لوقوفاه وراء إمادادات الادعم العسا ر  
، نالاب الطاائرات 2014، و2012 ،2008للمقاوماة فاي غازة. وخاالس الحارو  علاى غازة، أعاوام 

اإلساارائيلية ماان ييااادات بحركااة  مااان، هاام: سااعيد صاايام، ناازار ريااان، بجانااب القااادة العساا ريين: 
 أ مد الجعبر ، ورائد العطار، ودمحم أبو ممالة.

فااي بلراريااا، لاام يشاافع لعماار النااايو، وهااو نامااذ سااابق بالجبهااة الشااعبية، لجااوؤه إلااى مقاار الساافارة 
مباط  26عد تلقيه تهديدات باالغتياس من غالموسادغ، إذ ومجد مقتوالك داخك سيارة في الفلسطينية، ب

، أمااام منزلااه 2016. واغتاااس غالموسااادغ المهناادن التونسااي، دمحم الاازوار ، فااي كااانون أوس 2016
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بمدينة صفاق ، باطالق عناصر من غالموسادغ الرصاص عليه. وال قكا، أمعلن أن الازوار  ينتماى 
 لقسام، ويمشر  على مشروع تصنيع الطائرات من دون طيار.لكتائب ا

، وهاو 2018نيسان  21ولم تسل م ماليزيا من غالموسادغ، إذ اغتاس على أرلها فاد  البطل، في 
مهندن كهررائي وأكاديمي ممقر  مان  ركاة  ماان، التاي أصادرت بيانكاا بن ياه، متهماة غالموساادغ 

 باغتياله.

 

 عوامل نجاح او فشل عمليات االغتيال: - 11

 ماااة عواماااك عديااادة سااااعدت إسااارائيك علاااى النجاااا  فاااي سياساااتها االجرامياااة الغتيااااس المقااااومين 
 وقادتهم ومنها :

  يا  الح  األمني لدى جزء من المقاومين، -1

  يا  دور األجهزة األمنية المضادة في متابعة العمالء وكشفهم، -2

 األمني وعدم مراعاة السرية في تحركات العناصر النشطة في المقاومة،الفقر في العلم  -3

 استخدام إسرائيك للوسائك القتالية واستفادتها من التكنولوجيا الحديلة في االغتياس، -4

لع  أداء الكادر األمني لدى المقاومة في مال  ة تحركات اال تالس، واستشعار المنطقة  -5
 شاط وطني.المستهدفة سواء كموقع أو كن

اما أبرز العمليات الفاملة ألجهزة اإلستخبارات اإلسرائيليَّة فمنها توييو السلطات المصريَّة ماب ة 
مصااريكا يهوديكااا  13فااي مااا عماار  بفضاايحة غالفااونغ، فقااد قااام  1954كاملااة ماان الجواسااي  عااام 

رات في منشات أميركية ورريطانية في القاهرة واإلس ندرية بهد  توت ير العالقات بين بولع متفج 
مصاار والاادولتين وجلااعا  ن ااام الح اام اللااور  فااي مصاار، وجظهااار افتقاااره إلااى اإلسااتقرار أمااام 
ى هاذا الفشاك إلاى اساتقالة مومايه مااريب مان رئاساة الاوزراء ووزيار الادفاع بنحاان  العالم، وقد أدَّ
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الذ  يمعد  أ د « إيلي كوهين»الفون ورئي  اإلستخبارات بنيامين غبلي. كذلح تم إكتشا  العميك 
أمهر الجواسي  في تاريخ إسرائيك على اإلطالق  يث تمَّ تجنيده من قبك الموسااد وزرعاه داخاك 

ااان مااان تزوياااد إسااارائيك بمعلوماااات فاااي غاياااة  1960يياااادات الح وماااة الساااوريَّة خاااالس العاااام  وتم َّ
مااات فشااك . وماان عال1966األهميَّااة، وذلااح قبااك القاابل عليااه وجعدامااه علناااك فااي دمشااق العااام 

ن ماان كشاا  النوايااا المصااريَّة والسااوريَّة خااالس اإلعااداد لحاار   االساتخبارات االساارائيلية عاادم الااتم  
 .1973تشرين في العام 

فضاايحة العميااك جونا ااان بااوالرد الااذ  التحااق بخدمااة اإلسااتخبارات البحريَّااة األميركيَّااة فااي العااام  -
،  يث عمك محل الك إستخباراتيكا مدنيكا، وتدرَّج في عمله  تى أصبف له  اق  اإلطاالع علاى 1979

اسة،  م تمَّ تجنيده لصالف اإلستخبارات اإلسارائيليَّة، واساتطاع تزويادها  العديد من المعلومات الحسَّ
كاام علياا ااا هااائالك ماان المعلومااات الخاصااة باساارائيك والاادوس العرريَّااة ودوس أخاارى،  م ه فااي العااام كمًّ

بالساجن الميرَّاد، وفاى منتصا  التساعينيات منحتااه الدولاة العبريَّاة الجنسايَّة اإلسارائيلية فااى  1987
نطاااق لااروطها علااى الساالطات األميركيااة إلطااالق ساارا ه، لكاان محاوالتهااا لاام تاانجف علااى الاارغم 

ااادها أماااام الوالياااات المتحاادة ودوس أخااارى، بااابال تساااتخدم اليهااود فيهاااا لمهماااا ااا  أو ماان تعه  ت تجس 
لخدمة أ  جهاز مخابرات إسرائيلي، ألن ملاك هاذا اإلساتخدام سايملحق الضارر الكبيار باالمواطنين 

 اليهود في تلح الدوس.

،  ااوس جهااز الموسااد الحصاوس علاى جاوازات نيوزيالنديَّاة الساتخدامها 2004في تموز العاام  -
ماات الفلساطينيَّة فاي مختلا  أنحااء في تنفيذ عمليات إغتياس لاد  عادد مان قاادة  از  ، والتن ي

العاالم، إال أن المحاولااة فشاالب وأملقااي القابل علااى عنصاارين ماان الموسااد،   اام عليهمااا بالسااجن 
لمدة ست ة أمهر، وقد طالباب السالطات الدولاة العبريَّاة باإلعتاذار، إال أن هاذه األخيارة خشايب مان 

فيعياد محاكماة الجواساي  ويضااع   أن اإلقدام علاى خطاوة كهاذه سايلير القضااء فاى نيوزيالنادا،
عقورااااتهم، لاااذلح إختااااارت الصااامب، واتهمااااب نيوزيالنااادا،   ومااااة إسااارائيك بااااالعودة إلاااى سياسااااة 

 إستخدام يهود العالم لخدمة جهاز الموساد.
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اااذت  - ااا  التاااي نف  نجاااا  أجهااازة اإلساااتخبارات اللبنانيَّاااة فاااي كشااا  عااادد كبيااار مااان ماااب ات التجس 
د الموسااااد المعلوماااات باإللاااافة إلاااى تنفياااذ بعااال اإلغتيااااالت مهماااات تخرياااب مااان خاااالس تزويااا

 لصالحه، ملك مب ة العميك محمود رافع الذ  نف ذ عمليَّة إغتياس األخوين مجذو .
فاي اغتيااس رئاي  الم تاب السياساي لحركاة  ماان خالاد  1997أيلاوس  25إخفاق الموساد في  -

ن للموساااد  قنااه بمااادة سااامَّة، إال أن مشااعك فااي العاصاامة األردنيَّااة عمااان، عناادما  اااوس عماايال
العمليَّااة فشاالب وألقااي القاابل علااى العميلااين، ولاام يوافااق العاهااك األردنااي آنااذا  الملااح  سااين باان 
طالس على تسليم عميلي الموساد إال بعد تقديم إعتذار رسمي مان إسارائيك عان الحاد اة وج ضاار 

د ااة إلااى إسااتقالة رئااي  جهاااز الموساااد دانااي الترياااق المضاااد للساام  إلنقاااذ مشااعك، وأدَّت هااذه الحا
 ياتوم.

إخفاااق المخااابرات اإلساارائيلية فااي معرفااة ماادى قاادرة  ااز  ، علااى المواجهااة والااذ  كااان ماان  -
 . 2006األسبا  الرئيسة في إخفاق الجيل اإلسرائيلي وخسارته في  ر  تموز 

طلااة، وعلااى الاارغم ماان أن الكشاا  إرتكبااب اإلسااتخبارات اإلساارائيليَّة سلساالة ماان التقااديرات الخا -
م نحاو تحساين األداء، وعادم  عن هذه اإلخفاقات يم   صورتها التقليديَّة، يارى قادتهاا وجاو  التقاد 
ارتكااااا  أخطاااااء مصاااايريَّة، علااااى الاااارغم ماااان أن ماااان يعتاااار  ببخطائااااه ماااان العاااااملين فااااي عااااالم 

، قد أصابها الكلير من م ااهر الفسااد اإلستخبارات أحقليَّة، فالحقيقة أن األجهزة األمنيَّة اإلسرائيلية
ا مان األلاواء وخااارج  سايَّة ساريَّة تعماك بعيادك والتره اك ماع مارور الوقاب، ورسابب كونهاا أجهاازة تجس 
رة، والساايَّما بعااد كااك فضاايحة كباارى أو  أمطماار الرقابااة القانونيَّااة والقضااائية، ماان هنااا الاادعوات المتكاار 

إصااال ات داخليَّااة، وجعااادة تن اايم جذريَّااة ألقسااامها فشااك ذريااع تتعاارَّم لااه، إلااى لاارورة إجااراء 
 وهياكلها و تى مهماتها ووظائفها.

 
ق التقني لدى إسرائيل: - 12  التفوُّ

ااب والمرايبااة والحصااوس علاااى  رة للتنص  تسااتخدم اإلسااتخبارات اإلساارائيليَّة وسااائك تكنولوجيَّاااة متطااو ح
ااااد اإل صااااائيات أن إساااارائيك تاااابتي فااااي ا لدرجااااة اللانيااااة بعااااد الواليااااات المتحاااادة المعلومااااات، وتيك ح
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ق  األميركيااة علااى قائمااة الاادوس المنتجااة للتقنيااات المعلوماتيَّااة ورخاصااة األمنيَّااة منهااا، ويعااود التفااو 
اإلسرائيلي في هذا المجاس إلى استقطا  الكفاءات العلميَّة لليهود المنتشرين في العالم. وقد ساهم 

يك في ارتفاع نسبة العلماء والمهندسين فيها، كما أن إسرائيك نزو  عدد كبير من اليهود إلى إسرائ
ااا ماان اإلتحاااد السااوفياتي  عماادت إلااى اسااتقدام عاادد كبياار ماان العلماااء ماان  ااوس العااالم وخصوصك
السابق، وكان لهام دور باارز فاي تطاوير الصاناعة اإلسارائيليَّة فاي جمياع المجااالت ورخاصاة فاي  

ص الح ومة اإلسرائيليَّة  والى  ال اة ملياارات دوالر مان موازنتهاا التكنولوجيا والمعلوماتيَّة، وتخص ح 
 السنويَّة لةنفاق على البحث العلمي.

إن الااادعم الااااذ  تح ااااى بااااه إساااارائيك ماااان بعااال الاااادوس الع مااااى كالواليااااات المتحاااادة األميركيااااة 
نهاا باإللافة إلاى التعااون باين أجهازة اإلساتخبارات اإلسارائيلية وأجهازة إساتخبارات هاذه الاد وس، م َّ

رة فااي المجاااس العساا ر  واألمنااي، كمااا تعمااك علااى  ماان الحصااوس علااى تقنيااات تكنولوجيَّااة متطااو ح
تطااااوير األن مااااة والتقنيااااات التااااي تحصااااك عليهااااا، هااااذا وتسااااعى بشاااا ك مسااااتمر للحصااااوس علاااااى 

 المعلوماات التكنولوجيَّة السريَّة بواسطة العمليات السريَّة المشروعة وغير المشروعة.

ا  االلكتروناي وتستخ ا ، فمان التجس  ة فاي عملياات التجس  دم إسرائيك التكنولوجيا في مجااالت عادَّ
اا  فااي اعتاارام اإلتصاااالت الالساالكيَّة  الااذ  تسااتخدم فيااه األقمااار اإلصااطناأيَّة وطااائرات التجس 
ها واإلتصاااالت الخليويَّااة والتشااويل عليهااا، إلااى األجهاازة اإللكترونيَّااة صااريرة الحجاام التااي يسااتخدم

اا لهاذا  العمالء والجواسي  في المرايبة والتصوير وجرساس المعلومات وتلقيها والتي تصنع خصيصك
اا  التقنيااات المتا ااة لةسااتعماس العااام لصااالحها ملااك إسااتخدام  الراارم، وأصاابحب إساارائيك توظ ح
. مب ة اإلنترنب كوسيلة لةتصاس اآلمان بعمالئهاا وفاي الوقاب ذاتاه تساتخدمها فاي تجنياد العماالء

ااا  اإلصاااطناأيَّة، تشاااتمك اآلن علاااى خمساااة أقماااار  وتمتلاااح إسااارائيك من وماااة مااان أقماااار التجس 
اا  الن ااام الرقمااي  اا  تختلاا  أعمارهااا فااي الفضاااء. كمااا تعتمااد إساارائيك فااي عمليااات التجس  تجس 

م هو إسم يطلاق علاى ن اام آلاي عاالمي العتارام أ  إتصااالت والتقاطهاا، Echellonغايشلونغل
ملااك م المااات الهااات ، الفاااك ، رسااائك البريااد اإللكترونااي، وأ  إتصاااالت مبنيَّااة علااى اإلنترنااب، 
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وجمااارات األقمااار اإلصااطناأيَّة بشاا ك روتينااي يااومي ألغاارام عساا ريَّة ومدنيَّااة، باإللااافة إلااى 
وسااال  الجااو اإلساارائيلي، كمااا « 8200و اادة »ون طيااار بالتعاااون بااين إسااتخدام الطااائرات ماان د

ااة تقااوم باطالقهااا  دة صااواريخ خاصَّ تسااتخدم هااذه الطااائرات فااي تنفيااذ عمليااات اإلغتياااس كونهااا ماازوَّ
غ إلاااافة إلاااى أنهاااا ذراع إساااتخباراتي 8200علااى األماااخاص بهاااد  قاااتلهم. ورهاااذا تصاابف غو ااادة 

فية ومهمااات ميدانيَّااة اخاارى. ويسااتخدم جهاااز الموساااد وسااائك إلكترونااي، و اادة تنف حااذ عمليااات تصاا
ااب والمرايبااة والحصااوس علااى المعلومااات، إلااافة إلااى إسااتخدام أساااليب  رة للتنص  تكنولوجيَّااة متطااوَّ
اساة غيار مرئيَّاة  اب وكااميرات تصاوير وأجهازة إلكترونيَّاة دييقاة و سَّ التجس   مان زرع أجهازة تنص 

رة ماان التحااديث وراابنواع مختلفااة يصااعب إكتشاا ر التكنولااوجي بلااغ مرا ااك متطااو ح افها، ذلااح أن التطااو 
وقدرة التمويه واإلخفاء لنقك المعلومات. وقد تطورَّت األجهازة والتقنياات التاي يساتعملها الجواساي  
فااي تنفياااذ مهمااااتهم االجراميااة، وعلاااى الااارغم ماان أن الكليااار مااان هااذه التقنياااات أصااابحب بمتنااااوس 

ك الكااااميرات أو آالت التساااجيك الدييقاااة، ولااام يعاااد إساااتعمالها   اااركا علاااى األماااخاص العااااديين ملااا
الجواسي ، تبقى الميزة األهم  لألجهزة المعتمدة من قبك الموساد هي إختال   جمها الذ  سااهم 
إلى  دٍ  كبير في تسهيك تمويهها ونقلها وجخفائها، كماا سااعدت ساعتها الكبيارة علاى إم اان تخازين 

معلومات، واألهم من ذلح، إم اان تشافيرها بحياث ال يعاود باإلم اان اإلطاالع علاى كمٍ  كبيٍر من ال
له القيام بذلح. رة تخو ح  مضمونها أو طريقة عملها إال لمن يمتلح تقنيات متطو ح

 

 جدوى االغتياالت: - 13

رونين برغمان، ميلا  كتاا  أقتاك أوال: التااريخ السار  لةغتيااالت المساتهدفة فاي إسارائيك، يقاوس 
أن كتاباااه هاااو وقاااائع مااان غسلسااالة طويلاااة مااان النجا اااات التكتي ياااة المذهلاااة، وأيضاااا مااان الفشاااك 
اإلستراتيجي الكار يغ. واستدر  قائالك، في مقابلة تزامنب مع نشر الكتا ، أن نجا  وفاعلية أكلر 

عاماا دفاع فاي بعال األ ياان  71عملية اغتياس في تاريخ إسرائيك الحديث القائم مناذ  2700من 
ساسة اإلسارائيليين إلاى تجناب اعتمااد  القياادة السياساية الحقيقياة والدبلوماساية. فهام ماعروا ببناه ال
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في متناوس أيديهم اداة القتك هذه التي يم نهم من خاللها ما يسمونه غوق  التاريخغ ورالتالي التبكد 
السياسااااية مااان تحقياااق أهااادافهم باالسااااتخبارات والعملياااات الخاصاااة، ولاااي  بالتوجااااه إلاااى الحنكاااة 

والخطا  السياسي. ويرو  غعامون جلباوعغ، المستشاار الساابق للشايون األمنياة، والمحالار فاي 
مركز هرتسليا متعدد المجاالت، ان إسرائيك تعتقد ببن أسالو  االغتيااالت يحقاق لهاا عادة أهادا  

 رئيسة ومضامين عديدة منها:

التااي تمااارن العماك العساا ر  لااد الحاد ماان تطاور ظاااهرة انتشااار خالياا المقاومااة المسالحة،  -1
جاااايل اال ااااتالس والمسااااتوطنين،وذلح ماااان خااااالس قتااااك نشااااطائها، والحااااد ماااان نشاااااطاتهم بتقليااااك 

 تحركاتهم، أو بقصد تراجعهم خوفا من انكشا فهم وتعرلهم لالغتياس. 

التبكياااد علاااى اماااتال  إسااارائيك ذراع عسااا رية قوياااة قاااادرة علاااى الوصاااوس للهاااد  المقصاااود،  -2
لاى اساتمرار قادرة األجهازة األمنياة اإلسارائيلية برصاد المجتماع المقااوم واساتمرار اختراقاه والتبكيد ع

مااان خاااالس تجنياااد العماااالء وجماااع المعلوماااات اللوجساااتية التاااي تعتبااار الركيااازة األولاااى فاااي نجاااا  
 عمليات االغتياس.

لصراع الادائر لر  الرو  المعنوية لمجتمع المقاومة، وهي القوة الحقيقية التي يعتد بها في ا -3
 في ظك  يا  المعادس المولوعي أو القوة العس رية المتكافلة.

إبقاء المقاومين في  الة التفكير في أنفساهم وعادم توقا  البحاث عان مخااب ، مماا سيشارلهم  -4
عاان التخطاايذ لتنفيااذ عمليااات المقاومااة، ورالتاااالي فااان التصاافيات واالغتياااالت واجبااة ولااارورية 

 لالمن االسرائيلي.

 

 فشل سياسة االغتيال: - 14

على الرغم من كك ميء فان تحليال منطقيا لسياساة االغتيااالت، ي هار كام هاي فامالة فاي وقا  
المقاومااة نهائيااا،  يااث عقااب المراسااك العساا ر  غأمياار بااار مااالومغ عليهااا قااائال: غلقااد خااا  أمااك 
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م لهااا قااادة  ركااات جنراالتنااا. فهاام اعتقاادوا أن عمليااات التصاافية ومحاااوالت االغتياااس التااي تعاار 
المقاومااااة سااااتيد  بهاااام إلااااى أن يهتمااااوا ببنفسااااهم، وأن يسااااعوا للحفااااا  علااااى  ياااااتهم، وأن يتركااااوا 
التخطيذ للعمليات التالية وتنفيذها لدنا، لقد  باب أنهام كاانوا  االمين، فلام تايد هاذه العملياات إال 

 إلى تعاظم عملياتها المدمرة لدناغ.

بي ميخائيااكغ علااى عاادم جاادوى االغتياااس بقولااه: إن عمليااات وعلااى الاانهج ذاتااه، عقااب المفكاار غغااا
التصاااافية لاااام تاااايد إال إلااااى تعاااااظم الخسااااائر اإلساااارائيلية، وتااااوفر المسااااوغات لحركااااات المقاومااااة 
لمضاعفة عملياتها، وجعلها أكلر لراوة، ولذلح يبدو من المسمو  االعتارا  بالحقيقاة اآلن وهاي 

وجنماااا تزياااد منهاااا، وذريعتهاااا الحقيقياااة هاااي سياساااية أن عملياااات التصااافية ال تاااوفر دمااااء الناااان، 
وساااي ولوجية وليساااب أمنياااة. وكاااان أكاااد الخبيااار العسااا ر  غزئياااو مااايوغ، أن عملياااات التصااافية 
بالضبذ كالوقود الذ  ييجج ناار المقاوماة وجعاك عملياتهاا أكلار خطاورة وأماد تصاميما، ورغام أن 

ن، فاان هاذا النصار ياذكرنا بال باارة الشاهيرة قادة الجيل يعلنون أنهم  ققاوا انتصاارا علاى المقااومي
 التي قالها الملح بيرون: نصر آخر كهذا وسنيوس الى الهاويةر

ه ذا، أ بتاب المقاوماة أن أسالو  االغتيااالت لام يانجف فاي كسار ماوكتها، وفاي انفضاام الناان 
ها القديماة عنها وااللتفا   ولها، وهاو ماا أكاده غغادعون ليفايغ بقولاه: غإن تمساح إسارائيك بسياسات

الجدياادة التااي تاايمن بن ريااة غكااي وعاايغ المقاااومين  تااى يضاارطوا علااى منفااذ  العمليااات للتوقاا  
عاااان أعمااااالهم سياساااااة عقيمااااة، ألن النتيجاااااة التااااي تحصااااك عليهاااااا معاكسااااة تماماااااا فااااي العاااااادة: 

 فاالغتياالت القاسية تشجع المقاومة على االستمرار أكلر مما تتم ن من منعهار
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 خاتمة: - 15

لقااد اعتباار القااادة االساارائيليون ان اسااتراتيجية االغتياااالت إنمااا تهااد  إلااى القضاااء علااى عناااوين 
ورموز وييادات المن مات والقوى الجهادية المقاومة الفلسطينية وغير الفلسطينية باعتبار ان ذلح 

الاطرابات  يش ك مدخال لتفكيح بنية هذه المن مات وتريير قواعد الل بة معها وفتف األبوا  أمام
 داخلية في مجتمعاتها ورالتالي ألعا  قدرة المقاومين على الصمود واالستمرار. 

ويااارى مراقباااون أن االغتيااااالت التاااي اعتمااادتها اسااارائيك فاااي أعقاااا  مشااااورات ومراجعاااات موساااعة 
ومعمقة في المجل  الوزار  المصرر واألجهزة األمنية المختصة كانب تهد  أيضا لةبقاء علاى 

لمواجهة الساخنة ماع المقااومين وعادم إتا اة الفرصاة أماامهم الساتعادة زماام المباادرة ، مماا وتيرة ا
يضاااامن بحسااااب تصااااورهم خفاااال مسااااتوى الخطااااورة علااااى اال ااااتالس خصوصااااا ماااان العمليااااات 
االستشهادية وجقفاس الطريق أمام أ  تحر  سياسي أو دور أل  طر  خارجي يساعى إلاى تساوية 

ى طاولة الحوار. والمح بانه إذا كانب إسرائيك تلجب ألسلو  االغتياس الصراع والعودة بالطرفين إل
والقتاك كحاك للاتخلص مان يياادات المقاوماة فانهاا تتصار  كالمافياا، ورادعوى باطلاة منهاا كوسايلة 
لمقاوماااة ماااا تساااميه غاإلرهاااا غ. والحقيقاااة اللابتاااة، ان رئاااي  الاااوزراء اإلسااارائيلي ورصااافته الااارئي  

لااذ  يوجااه تنفيااذ عمليااات االغتياااس فااي هااذا المجاااس، وقااد أكاادت عشاارات األعلااى للموساااد، هااو ا
 عمليات االغتياس التي نفذتها األجهزة اإلسرائيلية أنها تمب بناءك على تصديق رئي  الح ومة.

يم اان مال  ااة ساايطرة فكاارة العنا  علااى األيااديولوجيا االساارائيلية ولاامن سياسااتها خالصااة فاي ال
 يم ن ارجاعه إلى عدة عوامك يتملك أهمها في اآلتي:االستراتيجية األمر الذ  

إرتكاز اللقافة السياسية الموجهة لصانع القرار السياسي اإلسرائيلي على مفهوم العن  والقتاك  -1
والتصاافيات الجساادية والر بااة فااي تحقيااق الهااد  بساارعة وربيااة وساايلة ورااب   ماان، ممااا يحصااار 

دم أسلو  االغتياس بوصفه اقصر الطرق واكلرهاا البدائك المطرو ة في اليق مسا ة مم نة ويق
 فعالية.
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 جام النفاوذ الاذ  يتمتاع باه قاادة األجهازة األمنياة لادى القياادة السياساية وتفاعاك االدوار لتلاح  -2
االطرا  سواء على مستوى الدولة أو األجهزة االخرى والذ  قد يسمف لهم بفرم آرائهم الخاصة 

 ه بعيداك عن تب ير القوى الفاعلة في الدولة.على رئي  الح ومة وتبمين موافقت

نوأية التهديدات التي يتعرم لها الكيان العبر  وأسالو  رئاي  الاوزراء ورئاي  الموسااد فاي  -3
صاااياغة هاااذه التهديااادات فاااي مواجهاااة الميسساااات االخااارى والااارأ  العاااام، كاإلصااارار علاااى تقاااديم 

اعتماد األساليب العنيفة والمواجهات الحاادة المش لة االمنية على اية قضايا اخرى، مما يدفع الى 
 في معالجة مواق  طارئة.

تقدير ردود فعك الخصم، وما يم ن ان يقادم علياه مان عملياات انتقامياة وغالبااك ماا ي اون هاذا  -4
العاماك فاي صاالف اللجاوء إلاى مزياد مان االغتيااالت المتبادلاة توقعااك لمحدودياة قادرة إسارائيك علااى 

  ة مقابك اختياراتها العدوانية.دفع اال مان الباه
 


