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 ج 
 الخط ألاحمر ألحداث ماًووالال العبري: حماس حسخً الحدود والجيش وضع العالمت على 

 8102\4\82  عكا لمشؤون اإلسرائيمية
كتب أمير بوخبوط مراسؿ "واال" العبري، اليػـو السػبت، لػوؿ ألػداث ال معػا الخعمسػا حمػد اللػدود ومػع  ػت  

 ح هع.
 عشطو لمعس يعمموف حمد اللدود ليس فقط الست زاؼ مقعتمي ال يش اإلسرائيمي، ولكػف أياػع لتلديػد  قػعط 

ؼ ورؤيا كـ يمكف المعب حمػد اللبػؿ، ال ػيش اإلسػرائيمي زػرر زيػعدة معػدؿ اله مػعت ليشػرح بواػوح  الاع
 "الع ؼ حمد السيعج له ثمف".

ال يش هع ـ ستا أهداؼ تعبعا للركا لمعس في زطعع غزة يـو ال معا، وهػو ألػدث تلػذير حمػع يمكػف أف 
حبػػػػػور الخطػػػػػوط اللمػػػػػرا . لكػػػػػف  يلػػػػػدث فػػػػػي المسػػػػػتقبؿ الم ظػػػػػور إذا لعولػػػػػت لمػػػػػعس، بػػػػػدحـ مػػػػػف م ػػػػػر،

"المشع رات" حمػد اللػدود وحشػرات الشػهدا  اليمسػطي ييف لػـ تػردع القػعئميف حمػد اللػراؾ، لك ػه لقػؽ الهػدؼ 
 المععكس.

مػػعيو، سػػتكوف ه ػػعؾ مظػػعهرة اػػخما ت ظمهػػع لمػػعس ل لتيػػعؿ  15خػػ ؿ مػػع يزيػػد زمػػي  حػػف أسػػبوحيف، فػػي 
 عرة األمريكيا في القدس في الخمييا.بيـو ال كبا حمد طوؿ اللدود، مع  قؿ السي

تواح الم عدر في القيعدة ال  وبيا أف كؿ مع زعمت به الم ظما في األسعبيع الخمسػا المعاػيا هػو اختبػعر 
أداة وفلػػص لػػدود ال ػػيش اإلسػػرائيمي لػػوؿ مػػع هػػو مسػػموح بػػه ومم ػػوع فػػي المظػػعهرات اسػػتعدادا  لممظػػعهرة 

 الاخما حمد السيعج.
لمػػػعس حمػػػد السػػػيعج بػػػعألمس مشػػػعبهع  لعمميػػػا حسػػػكريا. فػػػي ألػػػد المراكػػػز كع ػػػت ه ػػػعؾ كػػػعف  شػػػعط أحاػػػع  

م موحا مف معئا فمسطي ي حمد األزؿ. في المرلما األولد، كػع وا يكدسػوف إطػعرات برحعيػا العوالػؽ الترابيػا، 
وا مف السيعج وبعدهع ألرزوهع لخمؽ ستعر مف الدخعف، وحرزما وسعئؿ مرازبا ال يش. في المرلما الثع يا ازترب

بػػعلقرب مػػف األسػػ ؾ الشػػعئكا التػػي أزيمػػت مئػػعت مػػف األمتػػعر إلػػد ال ػػرب مػػف السػػيعج األم ػػي، وربطػػت هػػذ  
االسػػػ ؾ بس سػػػؿ وبػػػدأوا بسػػػلبهع فػػػي حمػػػؽ األرااػػػي اليمسػػػطي يا وأ ػػػبح المسػػػعر بعلتػػػعلي معبػػػدة لعبػػػورهـ 

التلتيا لمسػيعج وتخريبػه، بعسػتخداـ أ هػزة  لمداخؿ االسرائيمي، وشممت المرلما الثعلثا ملعوالت إلت ؼ الب يا
 متي رة مرت ما وز ع عت مولوتوؼ ورشؽ الل عرة.
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ووفقع  لمتيسيرات التي زدمتهع زوات االستط ع التعبعا لقػوات ال ػيش اإلسػرائيمي إلػد القػوات فػي الميػداف، فقػد 
  بم ػػرد و ػػوؿ مركبػػا كع ػت زػػوات ذات مهػػعرة حعليػػا تت ػػرؼ وفقػػع  لكوامػػر، ولػذلؾ كػػعف كػػؿ شػػي  بلسػػعب

مدرحا ورمي العشرات مف أسػطوا عت ال ػعز المسػيؿ لمػدموع، اسػتمقد الشػبعف حمػد األرض إلدراؾ أف سػلعبا 
 ال عز سوؼ تمر حميهـ.

ولـ يستبعد المسؤولوف العسكريوف التمعؿ أف تكوف القوات التي تعمؿ بػعلقرب مػف السػيعج هػـ مقػعتمي ال خبػا 
سػمعحيؿ ه يػا فػي الم طقػا أواػلوا دوف )ولدة ال خبا التعبعا للمعس (، وو ود زعدة لمعس يليد الس وار وا 

 أي شؾ أ هـ كع وا متورطيف بشكؿ مبعشر في المظعهرات ويولوف لهع أهميا كبيرة.
يػػـو أمػػس، تػػـ م ػػع التسػػمؿ ال مػػعحي إلػػد "األرااػػي اإلسػػرائيميا"، ولكػػف فػػي اػػو  زػػرار زيػػعدة لمػػعس ب رسػػعؿ 

بير مف الموازع، سيكوف مف ال عب لم عيا حمد ال ػيش اإلسػرائيمي وزػؼ مثػؿ هػذا  عشطيف مهرة إلد حدد ك
التسػمؿ مػع لػـ تتمركػز زػوات كبيػػرة فػي الم طقػا والػرد حمػد ح ػػؼ المتظػعهريف سػتكوف زعسػيا، الع ػواف مكتػػوب 

 حمد اللعئط م ذ فترة طويما.
ميقا ليشرح بواػوح أف "اإلرهػعب والع ػؼ" لذا زرر ال يش اإلسرائيمي الميما المعايا زيعدة وتيرة اله معت الع

 وهذ  اال تهعكعت حمد اللدود لهع ثمف.
مسؤولوف في القيعدة ال  وبيا مقت عوف بأف لمعس تستعد لميع أة ال ػيش وتأخػذ بعػيف االحتبػعر إمكع يػا ت ييػذ 

ولكػػف  ه ػـو تلػػت غطػػع  االلت ع ػػعت. وأواػلت ال هػػعت ذاتهػػع أف القمػػؽ لػػيس مػف ا تيػػعز الػػد "إسػػرائيؿ"،
مف ملعولا للمعس، برحعيا اللشد ال معهيري، لت ييذ ه معت في البؤر االستيطع يا أو المستوط عت بػعلقرب 

 مف السيعج.
ومع ذلؾ، ف ف ال يش ال يزاؿ يلعوؿ الليعظ حمد اإلطعر الذي ت ري فيه االلت ع عت حمد اللدود، ولػيس 

بقػع  ظهرهػع لم ػدا ر، ولكػف فقػط إ تػعج المعاػ ت لػه و عمػه زمػؽ في ح ما مف أمػر  لماػ ط حمػد لمػعس وا 
بشأف ردة اليعؿ لملعوالت االزتلعـ ال معحي. ولذلؾ ال يو د تهديػد لقيقػي مو ػه لقػعدة لمػعس ومػف الممكػف 
التمييز بيف مع يلدث في غػزة ومػع يلػدث فػي أمػعكف أخػره خعر هػع. اغتيػعؿ مه ػدس معليزيػع، وهػو مػع  سػب 

 اللدود. لمموسعد، لف يم ع المظعهرات حمد
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في هذ  المرلما تمعب م ر بعل عر وال تيرض زيودا حمد لمعس. الرئيس حبد اليتعح السيسػي سػمح للمػعس 
وت ييذ ه معت مػف زبػؿ ال ػيش بعست زاؼ زوات ال يش اإلسرائيمي حمد اللدود، وفقط تدهور الواع األم ي 

 اإلسرائيمي يمكف أف يسبب لمقعهرة التيكير مرتيف.
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بعد افخخاح سفارة بالده بالقدس  ” خطت سالم“مصدر سياس ي إسرائيلي رفيع: جرامب سيعلً 

 ضاث ماليت للفلسطيييينجخضمً حعوي

 8102\4\82القدس ـ معتز محمد ـ األناضول: 
زػػعؿ م ػػدر سيعسػػي إسػػرائيمي رفيػػع المسػػتوه إف الػػرئيس األمريكػػي دو علػػد ترامػػب سػػيطرح بعػػد افتتػػعح سػػيعرة 

معيو/آيعر المقبؿ خطا س ـ  ديدة، تتامف تعوياعت معليا لميمسػطي ييف، بلسػب  14ب د  في القدس في 
 .إح ـ حبري

األمػػريكييف سػػيعم وف خطػػا سػػ ـ “و قمػػت الق ػػعة الثع يػػا فػػي التميزيػػوف اإلسػػرائيمي حػػف الم ػػدر )لػػـ تسػػمه( إف 
 ”.بعد افتتعح السيعرة ال ديدة بعلقدس

فػػػي ملعولػػػا “ومػػػف الميتػػػرض أف تتاػػػمف الخطػػػا األمريكيػػػا، وفػػػؽ الم ػػػدر ذاتػػػه، تعوياػػػعت لميمسػػػطي ييف 
 ”.إلحعدتهـ إلد المشهد

بػيف زيػعرة وزيػر الخعر يػا األمريكػي ال ديػد معيػؾ بومبيػو إلسػرائيؿ، غػدا األلػد، وبػيف الت هيػػز وربطػت الق ػعة 
 إلح ف خطا الس ـ األمريكيا الملتمما.

وو ػػؿ بومبيػػو، السػػبت، إلػػد العع ػػما السػػعوديا الريػػعض، فػػي مسػػتهؿ أوؿ  ولػػا شػػرؽ أوسػػطيا لػػه، حقػػب 
 مف المقرر أف تشمؿ إسرائيؿ واألردف.م عدزا م مس الشيوخ حمد تعيي ه الخميس المعاي، و 

تيع ئػػػت إسػػػرائيؿ بػػػ ح ف الػػػرئيس دو علػػػد ترامػػػب، بأ ػػػه يػػػدرس لاػػػور ليػػػؿ افتتػػػعح “ولسػػػب الق ػػػعة العبريػػػا، 
 ”.السيعرة

وال معػػػا، زػػػعؿ ترامػػػب فػػػي مػػػؤتمر  ػػػليي حقػػػب مبعلثػػػعت أ راهػػػع مػػػع المستشػػػعرة األلمع يػػػا أ  ػػػي  ميركػػػؿ، 
 ؾ في افتتعح السيعرة األمريكيا بعلقدس.بعلبيت األبيض، إ ه يمكف أف يشعر 

إال أف الق عة  قمت حف م ػعدر دبمومعسػيا )لػـ تسػمهع( إف اسػـ ترامػب ال يظهػر فػي وثػعئؽ المػدحويف المتيػؽ 
حميهػػع مػػع األمػػريكييف، وا  هػػـ )فػػي إسػػرائيؿ( ي تظػػروف معرفػػا مػػع إف كػػعف الػػرئيس األمريكػػي سػػيي ر الميع ػػأة 

 بو وله لمقدس، أـ ال.
يسػػػػمبر/كع وف األوؿ المعاػػػػي، أحمػػػػف ترامػػػػب، احتبػػػػعر القػػػػدس بشػػػػقيهع الشػػػػرزي وال ربػػػػي حع ػػػػما د 6وفػػػػي 

إلسػػػرائيؿ، والبػػػد  فػػػي  قػػػؿ سػػػيعرة بػػػ د  مػػػف تػػػؿ أبيػػػب لممدي ػػػا الملتمػػػا  مػػػع أثػػػعر مو ػػػا غاػػػب واسػػػعا فػػػي 
 األرااي اليمسطي يا، وردود فعؿ م ددة، إس مي ع ودولي ع.
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حػػف خطػػا أمريكيػػا لتسػػويا ال ػػراع بػػيف إسػػرائيمي واليمسػػطي ييف لممػػت وكثػػر اللػػديث خػػ ؿ الشػػهور األخيػػرة 
 ”. يقا القرف“اسـ 

وتلدثت تقعرير  ػلييا غربيػا حػف م مػح لتمػؾ الخطػا، تشػمؿ االحتػراؼ بعلقػدس حع ػما إلسػرائيؿ، واػـ 
عطؽ الكتػػػؿ االسػػػتيطع يا الكبػػػره فػػػي الاػػػيا ال ربيػػػا إلسػػػرائيؿ، مقعبػػػؿ ا سػػػلعبعت تدري يػػػا إسػػػرائيميا مػػػف م ػػػ

 فمسطي يا ملتما، وهو مع يرفاه اليمسطي يوف.
   ػرا  ت  ػؿ تػؿ أبيػب 2014وتوزيت ميعواعت الس ـ بيف إسرائيؿ وال ع ب اليمسػطي ي م ػذ أبريؿ/ يسػعف 

 مف استلقعزعت حمميا التسويا.
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 إسرائيل: ردع حماس الحخواء حراك العودة

 8102\4\82  العربي الجديد   صالح النعامي
مػػعرس/آذار المعاػػي،  30فػػي سػػعبقا هػػي األولػػد مػػف  وحهػػع، م ػػذ أف بػػدأ لػػراؾ مسػػيرات العػػودة الكبػػره فػػي 

للركػا لمػعس، مبػررا   شّف االلت ؿ اإلسرائيمي ليؿ ال معػا ػػػ السػبت غػعرات وحمميػعت ز ػؼ طعولػت أهػدافع  
إيعهػػع بأ هػػع " ػػع ت ردا  حمػػد  شػػعطعت  يّػػذهع المشػػعركوف فػػي هػػذا اللػػراؾ يػػـو ال معػػا". فقػػد أشػػعر المتلػػدث 
بمسعف  يش االلت ؿ بشكؿ خػعص إلػد أف "  ػعح المتظػعهريف اليمسػطي ييف، الػذيف ت ّمعػوا بعػد شػرؽ مخػيـ 

ر اللػػدودي، اسػتدحد هػػذا ال ػػوع مػػف الػػرد اإلسػػرائيمي العػودة شػػرؽ مدي ػػا غػػزة، فػػي إزالػا  ػػز  كبيػػر مػػف ال ػػدا
العسػػػكري". وزػػػد رأت إسػػػرائيؿ فػػػي إزالػػػا ال ػػػدار اللػػػدودي تطػػػورا  خطيػػػرا  يو ػػػب ملعولػػػا التػػػأثير فػػػي السػػػعلا 
الداخميا اليمسطي يا، بشكؿ يياي إلد ترا ع البيئا اللعا ا لراَؾ العودة. وهو مع دفػع تػؿ أبيػب إلػد تبريػر 

 لسبت بمع أزدـ حميه المتظعهروف المشعركوف في اللراؾ. غعرات ال معا ػ ا
فقػػد سػػبؽ إلسػػرائيؿ أث ػػع  اللػػراؾ أف ز ػػيت أهػػدافع  للمػػعس، لك هػػع حػػزت ذلػػؾ إلػػد أ شػػطا حسػػكريا  يػػذتهع 
ف عئؿ وم موحعت فمسطي يا، مثؿ زرع حبػوات حمػد طػوؿ ال ػدار اللػدودي، أو إطػ ؽ زػذائؼ  ػعروخيا. 

ائيمي حمػػد  بعيػػا ثمػػف مػػف لركػػا لمػػعس تلديػػدا  وتبريػػر ذلػػؾ بأ شػػطا  يػػذهع ومػػف الوااػػح أف اللػػرص اإلسػػر 
المشعركوف في لراؾ العودة يهػدفعف إلػد فػرض مععدلػا  ديػدة هػدفهع الاػ ط حمػد اللركػا لمعمػؿ حمػد حػدـ 
المسػػعحدة حمػػد توا ػػؿ لػػراؾ العػػودة. وت طمػػؽ تػػؿ أبيػػب مػػف افتػػراض ميػػعد  أف "لمػػعس غيػػر مع يػػا بع ػػدالع 

يا في ظؿ الظروؼ الداخميػا واإلزميميػا اللعليػا"، كمػع أ هػع فػي الوزػت ذاتػه لػف تسػمح بتوا ػؿ موا ها حسكر 
الظروؼ التي تسّوغ إلسرائيؿ تبرير زاـ زوتهع العسكريا، ممع زد يدفعهع إلػد التػدخؿ اللتػوا  لػراؾ العػودة. 

ثعبتا. فلركػا لمػعس ال لكف ال يو د مع يدؿ حمد أف االفتراض اإلسرائيمي هذا يست د إلد أسس مواوحيا و 
يمك هػػع التيػػريط بلػػراؾ العػػودة. واللػػراؾ   ػػح بعليعػػؿ فػػي إلػػداث تلػػوالت حمػػد بيئػػا ال ػػراع مػػع االلػػت ؿ 

 خدمت المقعوما تلديدا ، ح وة حمد أ ه لّسف مف مكع ا اللركا الداخميا واإلزميميا.
فع أثمع ػع  كبيػرة  ػرا  توا ػؿ اللػراؾ، ال إلد  ع ب ذلؾ، إف المقعوما اليمسطي يا تعي أف إسرائيؿ تلديدا  تد 

سيمع حمد  ػعيد المخػعطرة بػدفع زسػط كبيػر مػف زوتهػع العسػكريا إلػد اللػدود مػع القطػعع، التػي ت عػّد اللػدود 
األز ػر مػػف بػػيف خطػوط اللػػدود األخػػره. ف سػػرائيؿ دفعػت لتػػد اوف ب  ػػؼ تعػداد زػػوات المشػػعة ال ظعميػػا. 

راؾ العػػودة، ف  هػػع سػػتكوف مطعلبػػا بػػدفع المزيػػد مػػف القػػوات، فػػي ظػػؿ وتػػدرؾ تػػؿ أبيػػب أ ػػه فػػي لػػعؿ تعػػعظـ لػػ
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سيعدة لعلا مف ا عداـ اليقيف إزا  مستقبؿ األواعع األم يا في الايا ال ربيا في ال بهػا الشػمعليا. فبلسػب 
توزعػػػعت ملعفػػػؿ التقػػػدير االسػػػتراتي ي فػػػي تػػػؿ أبيػػػب، كممػػػع ازتػػػرب موحػػػد  قػػػؿ السػػػيعرة األميركيػػػا إلػػػد القػػػدس 

معيو/ أيعر المقبؿ(، ف ف فرص ا ي عر األواعع في الاػيا ال ربيػا تتعػعظـ  ال سػيمع فػي لػعؿ  14تما )المل
 زرر الرئيس األميركي دو علد ترامب المشعركا في الليؿ الذي سي ظـ بهذ  الم عسبا.

ب مػف مػعيو المقبػؿ اال سػلع 12في الوزت ذاته، ف ف تؿ أبيػب تتلسػب لتػداحيعت إحػ ف ترامػب المتوزػع فػي 
االتيعؽ ال ووي، ومع زد يياي إليه مف توفير بيئا ت عيد في موا ها إيراف في سوريا ولزب اهلل فػي لب ػعف. 
ويمكف االفتراض أف  ّ عع القرار في تػؿ أبيػب غيػر مع يػيف بػأف تشػتعؿ  بهػا غػزة تلديػدا  فػي الوزػت الػذي 

إف ا ػػدالع موا هػػا، ولػػو ملػػدودة مػػع  يتلوطػػوف فيػػه إلمكع يػػا ا ػػدالع موا هػػا فػػي الشػػمعؿ. إلػػد  ع ػػب ذلػػؾ،
لمػػعس زبيػػؿ إحػػ ف ترامػػب زػػرار  بشػػأف مسػػتقبؿ االتيػػعؽ ال ػػووي مػػع إيػػراف زػػد ال يسػػعهـ فػػي تػػوفير البيئتػػيف 
اإلزميميػػػا والدوليػػػا الم عسػػػبتيف لػػػذلؾ، ال سػػػيمع أف لكومػػػا اليمػػػيف المتطػػػرؼ تػػػره فػػػي إحػػػ ف ترامػػػب المتوزػػػع 

سرائيؿ. مف ه عؾ، ف  ه يمكػف التوزػع أف تعمػف المقعومػا، التػي تػراهف م ملا إستراتي يا مف الطراز األوؿ إل
حمد الطعزا الكعم ا التي ي طوي حميهع لراؾ العودة، أ ه في لعؿ وا ػمت إسػرائيؿ غعراتهػع ف  هػع سػترد حمػد 
هذ  ال ػعرات كمػع لػو أ ػه ال يو ػد لػراؾ حػودة، وسيتوا ػؿ اللػراؾ كمػع لػو أ ػه ال يو ػد ت ػعيد حسػكري مػع 

 ائيؿ.إسر 
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 "قاعدة اسخخباراجيت" في الىقب تهدد الخارطت الهيكليت لقريت اللقيت

 8102\4\82  / رأفت أبو عايش٨٤عرب 
 تلرير  ملمود م عدلا

أحمػػػف كػػػؿ مػػػف وزيػػػر األمػػػف اإلسػػػرائيمي، أفي ػػػدور ليبرمػػػعف، ورئػػػيس هيئػػػا أركػػػعف ال ػػػيش اإلسػػػرائيمي، غػػػعدي 
ب ػػػع  مشػػػروع "زريػػا اسػػػتخبعراتيا" تعبعػػػا لم ػػيش بػػػعلقرب مػػػف ميػػػرؽ  آيز كػػوت، حػػػف م ػػػعدزتهمع ال هعئيػػا حمػػػد

السقعطي )شوكيت(، وفتح بعب تقديـ الم عز عت أمعـ شركعت الب ع  العقعري، بليث يبتمػع المشػروع، بلسػب 
،  ز  ا كبير ا مف أرااي داخؿ الخريطا الهيكميا الخع ا ببمدة المقيا العربيا في ال قب.  المخطط المرسـو

ليبرمعف وآيز كوت في رسعلا زدمعهع إلد رئيس اللكوما اإلسرائيميا، ب يعميف  ت يعهو، أف أكبػر العقبػعت وذكر 
التػػي تقػػؼ أمػػعـ إتمػػعـ مشػػروع القريػػا االسػػتخبعراتيا "الزيػػت"، تتعمػػؽ ب مكع يػػا تػػوفير شػػبكا موا ػػ ت حعمػػا 

وزارة الموا ػ ت، المشػعركا فػي  تسهؿ و وؿ ال  ود اإلسػرائيمييف إلػد القريػا العسػكريا، فيمػع كشػؼ إحػ ف
تخطيط "الزيت"، حف خطا لب ع  سػكا لديػد كعممػا تػربط القريػا بشػبكا القطػعرات، ممػع يهػدد بم ػعدرة المزيػد 

 مف أرااي المواط يف العرب بعلم عطؽ المليطا بعلمشروع، وتلديد ا في م طقا ال قب الشمعلي.
والػذي تمػت الم ػعدزا حميػه دوف ت ييػرات  ديػا تػذكر، ومف المقرر بلسػب المخطػط األولػي لب ػع  "الزيػت"، 

حػػداد القريػػا السػػتقبعؿ "زعط يهػػع ال ػػدد مػػف ال  ػػود اإلسػػرائيمييف 2024إ  ػػعز المشػػروع لتػػد حػػعـ  ، وت هيػػز وا 
وحػػػػعئ تهـ"، وذلػػػػؾ رغػػػػـ المععراػػػػػا الشػػػػعبيا ألهػػػػعلي زريػػػػػا المقيػػػػا، والػػػػدحعوه القاػػػػػعئيا اػػػػد ب ػػػػع  القريػػػػػا 

 ي القريا العربيا في ال قب.االستخبعراتيا حمد أراا
 المقيا

وييعخر مسؤولو المؤسسا األم يا اإلسرائيميا بأف مشروع القريا االستخبعراتيا "الزيت"، هو األكبر في الػب د، 
 2000بليث تكوف مخ  ا ألفراد ال يش الػدائميف وحػعئ تهـ، إذ يلتػوي المخطػط خعرطػا ب ػع  أكثػر مػف 

  ػػػدي مػػػع حػػػعئ تهـ، وتمػػػت الم ػػػعدزا حمػػػد تمويػػػؿ المشػػػروع  15000ولػػػدة سػػػك يا ويعػػػد السػػػتيععب  لػػػو 
مميػػعر شػػيكؿ، خ  ػػت لتػػوفير خػػدمعت تتعمػػؽ بعلمسػػكف والتعمػػيـ والرفعهيػػا والموا ػػ ت لسػػكعف  1.3بمبمػػ  

 "القريا العسكريا" المستقبميا.
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لػػد مػػف إمكع يػػعت يهػػدد مخطػػط زريػػا "الزيػػت" بسػػمب  ػػز  ا مػػف الخعرطػػا الهيكميػػا لقريػػا المقيػػا الم  ػػقا، وي
التوسع المستقبميا، كمع ويهػدد ب عؤهػع زريػا حو ػعف العربيػا البدويػا مسػموبا االحتػراؼ، والتػي تقػع فػي ال ع ػب 

 الشمعلي لقريا المقيا، بعلترليؿ ال زئي.
هذا وتشكؿ القريا االستخبعراتيا لاور ا حسكريع لم يش اإلسرائيمي فػي هػذ  المسػعلا اإلسػتراتي يا فػي حمػؽ 

ه العربيػػػا، والتػػػي تبعػػػد مسػػػعفا ال تت ػػػعوز السػػػتا كيمػػػومترات فقػػػط حػػػف الخػػػط األخاػػػر،   ػػػوبي الاػػػيا القػػػر 
 ال ربيا الملتما.

يذكر أف إ ػرا ات الم ػعدزا حمػد مشػروع "الزيػت" توزيػت فػي السػعبؽ،  ػرا  مععراػا زريػا حػومر اليهوديػا 
ـ اال تقػعؿ مػف م طقػا "مركػز الػب د"   ػدي إسػرائيمي وحػعئ ته 8000القريبا، بعإلاعفا إلد رفض أكثػر مػف 

 لمعيش في ال قب.
 هده أبو حبيد

" اسػػػػػتعراض آرا  أهػػػػػعلي زريػػػػػا المقيػػػػػا لػػػػػوؿ مشػػػػػروع القريػػػػػا 48وفػػػػػي هػػػػػذا السػػػػػيعؽ، لػػػػػعوؿ موزػػػػػع "حػػػػػرب 
 االستخبعراتيا "الزيت"، في ملعولا ليهـ أوسع ألبععد  المبعشرة حمد أهعلي القريا العربيا 

زعلت ال عشطا السيعسيا، هده أبو حبيد  "زبؿ أسعبيع فقط خرج إلػد اإلحػ ـ حػدـ  "،48وفي لديثهع لػ"حرب 
  ػدي إسػرائيمي وحػعئ تهـ، بعلسػكف فػي مسػتوط ا "الزيػت" المخطػط إزعمتهػع حمػد أرااػي تتبػع  8300رغبا 

ممػػع أحمػػـ  يػػد ا لخعرطػػا زريػػا المقيػػا الهيكميػػا، يبػػدو أف ال  ػػود اإلسػػرائيمييف ال يريػػدوف أف يكو ػػوا  يرا  ػػع ل ػػع، و 
ع ال  ريدكـ  يرا  ع ل ع وحمد أرا  ع".  حف  يسي وحف أهؿ بمدي،  لف أيا 

وأكػػدت أبػػو حبيػػد، "لػػـ ألتػػؽ بألػػد مػػف زريتػػي، المقيػػا، مرتػػعح ليكػػرة أ  ػػع سػػ  ظر مػػف  وافػػذ ع فػػي يػػـو مػػف األيػػعـ 
ع ولق ػع فػي التوسػع، وسػرزا ل  د   ود االلت ؿ يعيشوف في بعلت ع الخمييا، هذا ا تهعؾ وااح لطبيعا ليعت ػ

 ألرض مخ  ا لكزواج الشعبا".
واحتبػػرت أف "الدولػػا تسػػعد لعسػػكرة ال قػػب بكػػؿ الطػػرؽ الممك ػػا، بعل سػػبا لهػػـ  لػػف حػػرب ال قػػب تهديػػد أم ػػي 

 لم رد و ود ع حمد أرا ع".
داؼ ب ػع  وفي ختعـ لديثهع، تسع لت خري ا دراسعت شػرؽ أوسػطيا، أبػو حبيػد  "أحم ػت الدولػا أف إلػده أهػ

القعحػػدة العسػػكريا، هػػو إخػػ   م ػػعطؽ حسػػكريا أخػػره فػػي المركػػز ب يػػا إزعمػػا مشػػعريع تطػػوير سػػك يا للػػؿ 
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اػػعئقا السػػكف فػػي المركػػز، وسػػؤالي هػػو كعلتػػعلي  لمػػعذا ي ػػب أف يػػأتي هػػذا حمػػد لسػػعب ع  لػػف حػػرب ال قػػب  
 الهدـ والقتؿ واالزت ع ". ولمعذا تبدع الدولا في إي عد لموؿ بديما لميهود ول ع حرب ال قب تبدع في

 ألمد أبو حمعر 
"، إف "حػدد 48بدور ، زعؿ الملعمي وال عشط السيعسي، ألمد أبو حمػعر، مػف زريػا المقيػا، فػي لػديث لػػ"حرب 

آالؼ دو ػـ وأغمػب أرااػيهع  5ألؼ  سما، مسعلتهع وخعرطتهػع الهيكميػا لػوالي  13سكعف المقيا اليـو ت عوز 
 عت ل علح القريا العسكريا )الزيت( ول علح ال  دوؽ القومي اليهودي )ككعؿ(".التعريخيا  عدرتهع السمط

وأاعؼ أف "القريا االستخبعراتيا هي تهديد لقيقي لليعت ػع و سػي  ع اال تمػعحي،  لػف ال  ريػدهع، الدولػا تريػد 
ط السيعسػي تسعد للاور حسكري في م طقا المقيا، لتقيد ع وم ع توا م ع مع الاػيا، وذلػؾ لموا هػا ال شػع

 الذي حرؼ حف زريا المقيا وأهمهع خ ؿ المرالؿ التعريخيا".
وتعبع أف "الدولا تععممت ومػع زالػت تتععمػؿ مػع زريػا المقيػا وسػكع هع كمػع تتععمػؿ مػع بػعزي زرا ػع ومػد  ع وأب ػع  
شػػعب ع، حمػػد  لػػو حػػدائي وبتػػو س أم ػػي، ولػػذلؾ، ت ػػعدر أغمػػب األرض بل ػػ  واهيػػا وتبػػذؿ كػػؿ  هػػػدهع 

 كف أكبر حدد مف السكعف حمد أ  ر زطعا مف األرض".ليس
  معا أبو حعيش

في ليف أشعر مدير زسـ الميع  في الم مس الملمي المقيا،  معا أبػو حػعيش إلػد أ ػه "بلسػب مػع ورد ػع حػف 
 سػػتطيع أف  يهػػـ أ هػػع لػػـ تػػأت للػػؿ اػػعئقا يعػػع ي م هػػع ال ػػيش اإلسػػرائيمي بػػؿ إف أهػػدافهع ‘ الزيػػت‘معسػػكر 
 ذلؾ بكثير، فهي  ع ت لخمؽ اعئقا إاعفيا تلؿ حمد أهؿ المقيا".أبعد مف 

" أف "الدولػا زعمػت بػ غ ؽ كػؿ الم عفػذ حمػد أهػؿ المقيػا، فػي البدايػا لػددت ع الدولػا بخػط 48وأواػح لػػ"حرب 
ال ػعز الرئيسػي التػعبع لهػع والػذي يمػر مػف ال هػا ال  وبيػا لمقريػا، ومػف الشػمعؿ تعيق ػع ألػراش حتيػر وياػػعؼ 

ال ديد الذي  عدر أرااي المقيا، بعإلاعفا إلد مستوط ا كرميت ال ديدة التي  ممت  6ع اليـو شعرع إليه
لقطع توا م ع مع الايا ال ربيػا، واوف لػدي ع زعحػدة اسػتخبعراتيا، يبػدو أ  ػع مقبمػوف حمػد ل ػعر  ػدي أكبػر 

 مف الل عر الذي  عيشه فع ".
 هػع إسػرائيؿ اػد العػرب م ػذ تأسيسػهع، أ  ػزت حممهػع وفق ػع وأاعؼ أبػو حػعيش أف "أسػموب خ ػؽ البشػر ت ته

 لهذا األسموب في شمعلي الب د واليـو  ع  دور ال قب".
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سػ وات واػع ال ػ دوؽ القػومي اليهػودي )الػذي يمعػب دور الػذراع الت ييػذي بكػؿ مػع يتعمػؽ  6وتعبع أ ه "م ػذ 
بقايا م عدرة األرااي، إلسرائيؿ في ال قب( زدمه األولد في مخطط زريا المقيا واليػـو يسػيطر حمػد زريػا 

  حتراؼ بهع".حو عف مسموبا االحتراؼ، الم  قا لمقيا بشكؿ كعمؿ ويم ع كؿ  هد يبذؿ ل
وخػػتـ أبػػو حػػعيش لديثػػه بػػعلقوؿ  "لػػـ تسػػتوحب القيػػعدات ورؤسػػع  الم ػػعلس الملميػػا لتػػد اليػػـو حقميػػا تشػػديد 
الخ عؽ حمد العػرب، ومػع زالػوا ييرطػوف بػعلخرائط الهيكميػا بكذبػا التمويػؿ واألر و ػع )اػريبا المسػقيعت(، يبػدو 

% مػػف أهػػعلي المقيػػا فػػي اػػعئقا، 50ليػػـو أكثػػر مػػف أ هػػـ يقيسػػوف الاػػعئقا حمػػد أ يسػػهـ ال حمػػد  مهػػورهـ، ا
وفي ال هعيا ال يلؽ لبمدة حػومر اليهوديػا أف تسػيطر حمػد كػؿ األرااػي التػي تريػدهع واليعئاػا حػف لع تهػع 
وبعلمقعبؿ زريا المقيا يتـ إسقعط كؿ المخططػعت اليهوديػا حميهػع وكػأف و ودهػع  يسػه هػو فعػؿ خيػر زعمػت بػه 

 الدولا لايوؼ ح دهع".
 راهيـ ال  ع رةإب

فيمع أواح المرشح الرئعسػي لم مػس المقيػا الملمػي وال عشػط فػي ممػؼ "الزيػت"، إبػراهيـ ال  ع ػرة، لػػ"حرب 
"  "بػػدوف شػػؾ أ  ػػع أمػػعـ زاػػيا إز ػػعئيا أخػػره مػػف زبػػؿ مؤسسػػعت الدولػػا، والتػػي تهػػدؼ لت ريػػد ع مػػف أهػػـ 48

دـ بمػدا  ع العربيػا و اػعل ع ال مػعهيري فػي مععلـ زايت ع أال وهي األرض، مخطط يهدؼ لملد مف تقػدم ع وتقػ
 ال قب".

وتسع ؿ ال  ع رة  "أست رب وأتسع ؿ لمعذا المقيا  والتي تعع ي مػف اػعئقا سػك يا أ ػ . فػ لف ملػدودوف 
 واألف لد ع مف ال  وب مع هذا القريا والم شأة العسكريا". 31شمعليع بشعرع 

 ود ػػع القػػومي فػػي ال قػػب، بػػدال مػػف أف تسػػعحد ع اللكومػػا وتػػعبع  "ب ظػػري هػػذا إخيػػعؽ وا  لػػعؼ بلق ػػع ولػػؽ و 
بم ػػعطؽ  ػػ عحيا وت عريػػا لم هػػوض االزت ػػعدي اال تمػػعحي هػػع هػػي تعطي ػػع اػػربا أخػػره وتعيػػؽ حمي ػػع أي 

 مخطط توسعي في المستقبؿ".
ل ػػـ التق ػػير مػػف اإلدارات السػػعبقا لمم مػػس الملمػػي فػػي وزػػؼ هػػذا ‘ الزيػػت‘وأاػػعؼ أ ػػه "شػػهدت زاػػيا 

 لمع له مردود سمبي مستقبمي حمد أهعلي القريا".المخطط 
وخػتـ سػعخر ا  "مػف الماػلؾ أ ػه تػـ إز ػعئ ع مػف المػردود الاػريبي لهػذ  الت معػعت رغػـ زيعمهػع حمػد أراػ ع 

 وأرض أ داد ع. وبعلمقعبؿ المردود يعود لمستوط ا حومر وبئر السبع وبعزي البمدات اليهوديا".
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 جيت ألاميركي "العدوان إلاًراوي"هخيياهو: سأهاقش مع وزير الخار 

 8102\4\82قدس برس  الناصرة )فمسطين(
أكػػػد رئػػػيس اللكومػػػا اإلسػػػرائيميا ب يػػػعميف  ت يػػػعهو، اليػػػـو األلػػػد، إ ػػػه سػػػي عزش مػػػع وزيػػػر الخعر يػػػا األمريكيػػػا 

 ال ديد معيؾ بومبيو، مع و يه بػ "العدواف اإليرا ي" المتزايد في م طقا الشرؽ األوسط.
عهو،  بومبيػػػو بأ ػػػػه " ػػػديؽ لقيقػػػػي إلسػػػرائيؿ"، مشػػػػيرا إلػػػد أ ػػػػه سػػػي عزش معػػػػه الممػػػؼ ال ػػػػووي وو ػػػؼ  ت يػػػػ

 لطهراف، وتوا د زواتهع في سوريع خ ؿ زيعرته لتؿ أبيب اليـو األلد.
و ػػدد  ت يػػعهو، فػػي بيػػعف  ػػليي  ػػدر حػػف مكتبػػه، شػػكر  لمػػرئيس األميركػػي دو علػػد ترمػػب حمػػد زػػرار  ب قػػؿ 

 السيعرة إلد القدس.
 اعؼ  "كمع زمت مسبقع ه عؾ دوؿ أخره ست اـ إلد الواليعت المتلدة، ه عؾ أمور تلدث فع ".وأ

مػف أيعر/مػعيو  12وتأتي زيعرة بومبيو، زبيؿ الموحد ال هعئي الػذي لػدد  الػرئيس االمريكػي دو علػد ترمػب، فػي 
ف، وهػو األمػر الػذي زػد المقبؿ، التخعذ زػرار بشػأف مػع إذا كػعف ي ػب إحػعدة فػرض حقوبػعت أمريكيػا حمػد إيػرا

 يؤدي إلد إ هع  االتيعؽ ال ووي اإليرا ي.
وكػػعف  وزيػػر الخعر يػػا األميركػػي ال ديػػد معيػػؾ بومبيػػو  بػػدأ أمػػس السػػبت، زيعرتػػه األولػػد لمم طقػػا، م ػػذ توليػػه 
 لقيبػػا وزارة الخعر يػػا األمريكيػػا، والتػػي تشػػمؿ لميػػع  أسعسػػييف لمواليػػعت المتلػػدة فػػي الشػػرؽ األوسػػط اسػػتهمهع
بمقػػع  زػػعدة السػػعوديا، إلط حهػػـ حمػػد خطػػط الػػرئيس دو علػػد ترمػػب بشػػأف االتيػػعؽ ال ػػووي اإليرا ػػي، زبػػؿ أف 

 ي عدر إلد تؿ أبيب في إطعر  ولا في الم طقا. 
وو ػؿ بومبيػػو السػػبت إلػػد الريػػعض، الملطػػا األولػػد مػف  ولػػا تشػػمؿ لميػػع  أسعسػػييف لمواليػػعت المتلػػدة فػػي 

 الشرؽ األوسط.
يػػو خػػ ؿ ث ثػػا أيػػعـ الريػػعض وتػػؿ أبيػػب وحمػػعف، وسػػيبلث ب ػػورة خع ػػا خػػ ؿ لقع اتػػه االتيػػعؽ ويػػزور بومب

 الموزع مع طهراف لتقييد بر عم هع ال ووي.
حعمع حمد رأس وكعلػا االسػتخبعرات المركزيػا م ػذ كػع وف  54وكعف بومبيو العسكري السعبؽ البعل  مف العمر 

زا أمػػػػعـ الكػػػػو  رس بعػػػػدمع طػػػػرح ترمػػػػب اسػػػػمه لتػػػػولي هػػػػذا ، وخػػػػعض حمميػػػػا تثبيػػػػت شػػػػع2017الثع ي/ي ػػػػعير 
 الم  ب في م ت ؼ آذار/معرس.

 واحتبر ترمب الخميس أف وزير الخعر يا "ورزا استث عئيا" لمواليعت المتلدة في "مرلما لر ا" تعيشهع.

 جم بحمد هللا


