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جلسٍس :إطسائيل جخش ى اهفجاز "كىبلت" ألاوضاع إلاوظاهيت في غصة
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لم يعد هاجس المقاومة الفمسطينية ،في قطااع زازة ،اللاال اللاازل والول لةجاازة المنياة السارابيمية ،عاد
ارتفاع مؤلر خطر انفجار الوضاع النسانية التي أص حت تلكل "قن مة ززة الموقوتة".
ورأت صااحيفة "يااديعوت أحرونااوت" الع ريااة ،فااي دااددها الصااادر اليااوم الحااد ،أن انخفاااض داادد اللاااحنات
يوميا ،د ر مع ر "كرم أ و سالم" ،إلى الثمث يلير إلى الحالة النسانية الصاع ة التاي
الداخمة إلى قطاع ززة ً

يعيلاا سكان القطاع.

و حسب الصحيفة ،فقد سجل الس وع الماضي ،أدنى مستوى لعدد اللاحنات التي تدخل القطاع منذ الحارب
الخيرة دمى ززة (صيف  ،)2014ووصل الرقم القياسي السم ي إلى  325لاحنة محممة ال ضابع.
يوميااا إلااى القطاااع ،يت اراوح ااين  800إلااى 1000
ووفقًااا لممعطيااات ،فقااد كااان داادد اللاااحنات التااي تاادخل ً
لاحنة.

وادت رت الصحيفة الع رية ،أن الس ب الربيسي لتراجع ددد اللاحنات ،هو انخفااض القاوة اللارابية فاي زازة،
حيث لم يعد يتوفر المال ،و التالي ن يتم لراء ضابع.
كما أن من ضمن تمك العوامل ،حسب الصاحيفة ،اننتاااء مان تنفياذ عاض الملااريع فاي إطاار إدماار زازة
عد الجرف الصامد (المسمى السرابيمي لمحرب الخيرة دمى ززة).
وألااارت "يااديعوت أحرونااوت" إلااى أن هااذ المعطيااات ن تايااب داان أنظااار ك ااار الض ا اط فااي مااا يمسااى ا ا
"القيادة الجنو ية" .مستدركة" :يمكن لمتدهور النساني في ززة أن يلعل المنطقة الحساسة الفعل".
وأضااافت" :دمااى الاارزم ماان ذلااك ،يعتقااد الجااااز المنااي أن حماااس زياار معنيااة مواجاااة مااع إس ارابيل ،كمااا
أزالت مسؤوليتاا دن معالجة أوضاع السكان في قطاع ززة ونقمت العصا إلى السمطة الفمسطينية كجازء مان
دممية المصالحة".
مان جاتا  ،قااال الخ يار انقتصاادي ،ساامير حمتاو ،إن "انخفااض داادد اللااحنات التاي تاادخل إلاى قطااع زازة
معيار حقيقي ننخفاض القوة اللرابية والسيولة ،مع تدهور الوضع انقتصادي في القطاع.
وأضاااف حمتااو لا ا "قاادس اارس" اليااوم الحااد" ،ال ضااابع مكدسااة فااي قطاااع ز ازة ون تجااد ماان يلااترياا س ا ب
اننايار الذي لاد الوضع انقتصادي".
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وادت اار أن اسااتمرار الحااال دمااى مااا هااو دميا ص ماان تلااديد الحصااار ومواصاامة الساامطة لفاارض دقو اتاااا دمااى
ززة وددم دفع رواتب موظفي ززة الذين هم دماى رأس دمماام" ،سايزيد المار تعقي ًادا ون أحاد يعارف إلاى أيان
من الممكن أن تصل المور".

وأكااد أن اس ااتمرار هااذا الم اار قااد ي اادفع قيااادة حرك ااة "حماااس" إل ااى التفكياار ف ااي اادابل أخ اارى فااي ظ اال تعث اار
المصالحة الفمسطينية ،وهي تتحدث دن انفجار ززة ،دون أن يلير لاا.
وكاان "تجمااع المؤسسااات الخيريااة فااي زازة" ،قااد أطمااا ناايااة السا وع الماضااي حممااة لنقاااذ قطاااع زازة عاادما
إنسانيا".
معمنا دن ززة "منطقة منكو ة
وصمت إلى وضع مأسوي خطير ودمى حافة اننفجارً ،
ً

داما ،حياث تاماا كافاة المعاا ر والمنافاذ الحدودياة
حصار
ًا
وتفرض "إسرابيل" دمى قطاع ززة
ً
ملددا منذ ً 11
التااي تصاال زازة العااالم الخااارجي د اار مصاار أو ال ارضااي الفمسااطينية المحتمااة دااام  ،1948اسااتثناء فتحاااا
لكل جزبي لدخول عض ال ضابع والمسافرين.
كمااا وتواصاال الساامطات المص ارية إزااها مع اار رف ا منااذ صاايف  2013لااكل كاماال ،حيااث أن ا فاات داادة
م ارات منااذ ذلااك الحااين لااكل اسااتثنابي لساافر المرضااى والطااهب والحااانت النسااانية ،فااي حااين أن هناااك
حوالي  30ألف فمسطيني هم حاجة لمسفر جمام من المرضى والطهب.
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مخاوف أمىيت إطسائيليت مً جبعاث خفض املظاعداث ألامسٍكيت للظلطت الفلظطيييت
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أث ااارت أن ا اااء تحا اادثت حا ااول نيا ااة الدارة المريكيا ااة خف ااض مسا ااادداتاا لمسا اامطة الفمسا ااطينية ،مخا اااوف أمنيا ااة
إسرابيمية إزاء احتمال تأثير التخفيض المحتمل دمى الوضع المني في الدولة الع رية.
وقالاات صااحيفة "هااارتس" الع ريااة فااي دااددها الصااادر اليااوم الحااد ،إن تقييمااات الجااااز المنااي الس ارابيمي
تلير إلى أن خفض المساددات المالياة لمسامطة سايجعماا تواجا صاعو ات فاي الحفااظ دماى قادرات أجازتااا
المنية ورز تاا في مواصمة التنسيا مع الجيش السرابيمي.
وأضافت أن "إسرابيل تعت ر التنسيا مع أجاازة السامطة مساألة ذات أهمياة اساتراتيجية لمناع الرهااب وتحقياا
الادوء النس ي في الضفة".
وفااي الوقاات ذات ا  ،تاارى المؤسسااة المنيااة الس ارابيمية فااي التنساايا مااع الساامطة الفمسااطينية "حاجااة" لربيساااا
محمااود د اااس ،فااي ظاال المؤلارات التااي تفيااد محاااونت حركااة المقاومااة "حماااس" تنفيااذ المزيااد ماان العمميااات
في الضفة الار ية ،حسب الصحيفة.
ونقمت "هارتس" دن ضا ط ك ير في الجيش السرابيمي ،تحذير لمقيادة السياسية من أن "توجيا ضار ة مالياة
أخرى لوكالة زوث وتلايل الهجبين الفمسطينيين (أونروا) التاي تضام حاوالي  30ألاف دامال ونالاط ،يمكان
أن يؤدي إلى انايار في قطاع ززة وانتفاضة من جانب سكان ".
وتتمقااى قاوات الماان التا عااة لمساامطة الفمسااطينية فااي الضاافة الار يااة المحتمااة 30 ،مميااون دونر كمساااددة ماان
الونيات المتحدة المريكية سنويا ،فضه دن تزويد الخيرة لعناصر المان تادري ات دساكرية ،وفاا تقاديرات
إسرابيمية.
و"التنساايا المنااي" ،ااين الساامطة الفمسااطينية وانحااتهل السارابيمي ،هااو أحااد نااود اتفاااا أوساامو ،الموقااع ااين
الطرفين دام .1993
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زدع مؤكت ..اطتراجيجيت جيش "إطسائيل" للخعامل مع غصة
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خهل الفترة الخيرة زادت التصريحات "السرابيمية" الماددة لقطااع زازة ولممقاوماة ماا يلاير ظاهريااً إلاى نياة
"إسا ارابيمية" مواجا ااة قري ااة ف ااي القط اااع ،وق ااد ص اادرت د اادة تح ااذيرات م اان الج اايش "السا ارابيمي" والمس ااتويات
المنية الضافة لربيس الوزراء نتنياهو ووزير جيل أفيادور لي رمان ،وجميعاا تلير إلى قرب المواجاة.
ن لااك أن التص اريحات "الس ارابيمية" تلااير إلااى اسااتعدادات سياسااية وميدانيااة نمكانيااة تاادهور الوضاااع فااي
القطاااع ،وماان خهلاااا ناارى أن دمميااة التايبااة و ناااء اننط ادااات المسا قة والتمايديااة ساواء داخميااا أو خارجيااا
لمتوج لممعركة تزداد كنوع من المحاولة السرابيمية ل ناء لردية لي هجوم قد يحدث.
و ااالرزم ماان ذلااك ق اال فحااص دقااة مااا سا ا يجااب الجا ااة دمااى ساؤال مااام ،وهااو هاال هااذ هااي انسااتراتيجية
التي تتعامل اا المستويات السياسية والعسكرية مع الوضع القابم في قطاع ززة؟
التصاريحات "السارابيمية" عااد حاارب العااام  2014لاام تنفااك داان التاديااد والوديااد والحااديث داان ثماان زااال قااد
تتجرد ززة في حال انفك دقد الادوء المت ادل ،وهذا يلير إلى أن دولة انحتهل لدياا سياساة ممناجاة فاي
هاذا الماار ترياد ماان خهلاااا تحقياا هاادف ترزااب ا  ،وهااو قااء الااادء لحااين اساتكمال الجاادار الرض العااابا
دمى حدود القطاع.
ااالعودة لتص اري وزياار الجاايش "الس ارابيمي" أفيااادور لي رمااان تاااري  2017/3/2الااذي لااخص اسااتراتيجية
التعامل مع القطاع القول" :الحل الوحيد هو إ داء الحزم وجعل حركة حماس تدرك أناا ستكون هي الطارف
الخاسر في كل مواجاة مستق مية مع إسرابيل".
وقااد فساار المحماال العسااكري فااي صااحيفة يااديعوت أحرونااوت فااي مقالااة ل ا تاااري  30مااارس  2017هااذ
السياسااة التااي مااا ازلاات متواصاامة ضااد قطاااع ز ازة ااالقول إن "إس ارابيل اليااوم تاادير هجمااة إدهميااة – يرافقاااا
استخدام لمقوة – هدفاا ردع حماس من المس الملروع المني المركزي لسرابيلص وهاو العاابا الجدياد حاول
القطااع ،وهااذ الحممااة كلاافت داان طناااا الطريااة ،و اتاات حمااس تعاارف الضا ط مااا هااي نقطااة الضاااط لاادى
الجيش السرابيمي ،وهيص القدرة دمى حماية ملروع هابل في حجم  ،ملاروع ي قاي فنف اللاخاص ومباات
اآلليات مكلوفة في السنتين القري تين جوار حدود القطاع".

ش ــؤون صهيىهيت6

وتااا ع فيلاامان" :تااادد إسارابيل كاال ماان يحاااول المااس اااذا الملااروع لدرجااة حاادوث مواجاااة دسااكرية لاااممةص
ولاذا الارض فنن الجيش يجري مناورات دمنية دمى حادود القطااعص كاي تارى حمااس وتساتودب" ،مؤكاداً أن
"القصف الجوي السرابيمي الدقيا دمى أهداف ال ناى التحتياة ،اين الحاين واآلخار ،ياأتي لتعزياز الرساالة اأن
إسرابيل ن تتردد الدخول في حرب جديدة" .ون ا إلاى أنا فاي "حقيقاة المارص أن إسارابيل حاجاة إلاى الاادوء
كي تناي العابا ،الذي يفترض أن يعطي حه ديه لةنفاا ومحاونت التسمل".
العودة لمتصريحات الخيرة لنتنياهو الذي جدد ما قال سا قاً خهل تخريج طيارين جدد فاي ساهح الجاو اأن
حماااس تتحماال مساابولية التصااعيد ،وأن "قارار الااادوء فااي زازة مارت ط المنظمااات هناااك ،ولاان نساام لحماااس
خاارا هاادوء سااكان الجنااوب" ،نجااد أن هااذ التص اريحات جاااءت ااالتزامن مااع تحااذيرات رساامية ماان الجاايش
السارابيمي درضاااا لممجمااس الااوزاري المصااار "الكا يناات" ااأن الواقااع ملااا لمااا ق اال حاارب  ،2014وهااو مااا
يدلل دمى تنازم نتنياهو مع هذ التحذيرات واظاار ت ني لجميع الخيارات.
الواض أن الجيش في تقديرات وتحذي ارتا التاي تكاررت ماؤخ اًر يقاول لمقياادة السياساية السارابيمية اأن الوضاع
القابم في ززة الذي ن لك أن يتدهور ماع الوقاتص ماا قاد يادفع الفمساطينيين لمواجااة جديادة خاصاة فاي ظال
التضييا الملا لماا حادث خاهل العاام  ،2014ودميا هنااك فرصاة لتهفاي هاذا المار االتخفيف المادروس
نمتصاص المر لحين إتمام العابا الرضي الذي قارب دمى إتمام  %90من المرحمة الولى من .
من ناحياة ثانياة فانن تكارار نلار تقاديرات الجايش يحمال رساالة داخمياة لممجتماع السارابيمي حقيقاة الواقاع فاي
القطاع لدفع لتق ل إمكانية الذهاب لحرب جديدة في حال تدهور الوضاع خهل الفترة المق مة.
وهنااا ن نافاال الجانااب اآلخاار الااذي يسااعى ل ا الجاايش ماان خااهل نلاار تقاادير ااالواقع دمااى حاادود ز ازة ،وهااو
توجيا رسااالة رددياة لممقاومااة فااي قطااع زازة لمضاااط دميااا لتهفااي مواجاااة أقساى ماان تمااك التاي حاادثت فااي
العام  ،2014ما يحقا لمجيش أريحية في ناء الجدار الرضي الذي يعد الملروع الهم لمجيش حالياً.
فااي الناايااة هناااك اسااتراتيجية مااا ازلاات المسااتويات السياسااية والعسااكرية والمنيااة تتعاماال اااا مااع الواقااع فااي
قطاع ززة تتمثل رفع مستوى الردع الميداني والدهمي لمنع المواجاة لحاين إتماام ملاروع العاابا الرضاي
الذي يعتقد الجيش أن سيمكن من تحقيا صورة النصر عد تحييد القدرات الخاصة والمفاجبات لممقاومة.

ش ــؤون صهيىهيت7

ضابط إطسائيلي :عالكاث أمسٍكا والظلطت ذاهبت ملصٍد مً الخدهىز
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قال يوني ن مناحيم الخ ير السرابيمي في اللؤون الفمساطينية فاي مقالا دماى موقاع نياوز ون الخ ااري ،إن
التااوتر يلااتد ااين الدارة المريكيااة والساامطة الفمسااطينية ،حيااث يتواصاال تاادهور العهقااات ينامااا ،دمااى خمفيااة
تقميص الددم السنوي المالي المريكي لمفمسطينيين.
وفيما يسعى محمود د اس لقامة منظومة جديدة تست دل دور الونيات المتحادة لموسااطة فاي دممياة الساهم،
فنن فمال نجاح هذ المسادي ت دو سم ية.
وأضاف :دأ التوتر ين رام اهلل ووالانطن مان خاهل دادة خطاوات ،ادأت اندهن الاربيس دونالاد ترماب دان
القاادس داص اامة لسا ارابيل ،م اارو ار تقم اايص المس اااددات الماليااة المقدم ااة إل ااى الون ااروا ،وص ااون إل ااى التادي ااد
اانزها مكتااب منظمااة التحرياار الفمسااطينية فااي والاانطن ،وانتااااء التاديااد المريكااي الجديااد اقتطاااع مبااات
مهيين الدونرات من الددم السنوي المقدم لمسمطة الفمسطينية.
وأك ااد اان من اااحيم ،الض ااا ط الس ااا ا جا اااز انس ااتخ ارات العس ااكرية السا ارابيمية "أم ااان" ،أن التص ااعيد ا ااين
الجان ين أخذ عدا جديدا دقب كهم السفيرة المريكية في المم المتحدة نيكي هيممي ،التي أدمنات أن هدهاا
ممزمة عممية السهم ،لكناا لن تجري خمف القيادة الفمسطينية التي ليس لدياا اليوم ما تسعى لتحقيق .
وزدمت أن السهم حاجة لقيادة لجادة ،م دية أمماا اأن ياتم تكارار القياادتين المصارية ممثماة االربيس أناور
السادات ،والردنية من خهل الممك حسين ،المذين توصه إلى اتفاا سهم مع إسرابيل.
وأوضا ا اان مناااحيم أن المعطيااات السارابيمية المتااوفرة تؤكااد داادم وجااود مؤلارات دمااى خضااوع متوقااع ماان
د اااس لمضاااوط المريكيااة ،وهااو مااا ماان لااأن زيااادة لااع يت فااي اللااارع الفمسااطيني ،الااذي طال ا ق اال فت ارة
وجيزة نس ة  %70أن يقادم اساتقالت  ،لكنا الياوم يظاار كازديم وطناي يقاتال ضاد الدارة المريكياة ،ويحماي
حقوا الهجبين الفمسطينيين.
وخااتم ااالقول :د اااس ساايكون محقااا إن اسااتمع لنصاايحة الممااك الردنااي د ااد اهلل الثاااني ،حااين أ ماا أن ا لاان
تاانج أي دمميااة سااهم دون دداام أمريكااي وردايتاااا ،ورزاام أن د اااس يفااام لااذلك ،لكن ا قااد يسااعى لمحصااول
دمااى لقااب "الماازدج" لاامدارة المريكيااة واس ارابيل لماازدم أمااام لااع الفمسااطيني أن ا دماال كاال مااا اسااتطادت ،
حيث تأتي دودت لممفاوضات مع إسرابيل ضمن خيار انضطرار.
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ليبرمان ًَ ّ
لعملياث “حماض ″و”الجهاد” مً جىىب لبىانَ ..
ّ
ومظؤولىن
اهطالق
كىاعد
عً
ث
خحد
ِ
ُ ّ
ظكسٍىن في َ
ؤكدون بىاء إًسان َمعامل أطلحت دكيلت في جباله ..ما َمدي ص ّ
َع ّ
هره
ت
ح
ً
ه
يش
ج
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اوعكاض لحالت ُّ
ٌ
السعب
الخصسٍحاث؟ وهل ُمحاولت اغخيال أحد كادة “حماض ″في صيدا
ّ
إلاطسائيليت؟
“رأي اليوم” 8112\1\82

العساكرية هاذ م الياام هاو ّج ااة جناوب لُ ناان،
ومؤسساتاا المنياة و ّ
أكثر ما ُيقما ُحكوماة انحاتهل السارابيمي ُ

المقاومة السهمية “حماس.″
وتّعاظُم قوة “حزب اهلل” ،وتّوثيا العهقة ّ
العسكرية ّين و ين حركة ُ
صاادد إقامااة مصااانمع
ات ق اال ّيااومين داان ّمسااؤول ّدسااكر و
صااحيفة “هااارتس ″الس ارابيمية ّنقما ل
ي قّول ا أن إي اران م ّ
الدقيقة والمتطورة في الجنوب الم ناني ،في تّايير و م
لةسمحة َّ
اف
اض نساتراتيجيتاا ،ور ماا كّاديل لتّجقناب قّص ل
ّ
ُ
الطَّابمرات السرابيمية لقو مافل السمحة اليرانية ّد ر الراضي السورية إلى لُ نان.
المستل اافيات لتّفق ااد ُجن ااود إسا ارابيميين أُص ااي وا أثن اااء اقتح ااام ّمدين ااة جن ااين
ق اال أسا ا وع ،وأثن اااء مزيارتا ا لح اادى ُ
الحاارب
والقّ ا ض دمااى ُمنفااذ دمميااة ّمقتاال الحاخااام فااي ُمسااتوطّنة قُاارب نااا مس ،قااال أفيااادور لي رمااان ،وزياار ّ
السارابيمي ،أن حركااة “حماااس ″تّسااعى ل مناااء وتّطااوير نااى تحتيااة فاي جنااوب لُ نااان نسا م
اتخداماا كقاداادة ل ّلا لان
ُ
م
صااعو ات ك ي ارة فااي ّلااناا ماان مقطاااع زاازة س ا ب ال قسااور اللكترونااي،
هجمااات ضااد إس ارابيل ،لناااا تُوا مج ا ُ

العديد من النفاا.
وتّدمير ّ
اات ّمعروفًااا أن التَّنساايا اين حركااة
ن ّنعا مارف ّماادى مدقااة ّمعمومااات لي رمااان فااي هااذا ُ
الخصااوص ،ولكاان مااا ا ّ
م
ق
م
م
اادل
العسا ااكرية ،وتّ ا ا ُ
المجا ااانت ّ
“حما اااس ″وقيا ااادة “حا اازب اهلل” الم نا اااني اتّا اات فا ااي ّذروتاا ااا ها ااذ اليا ااام فا ااي ّ
المعمومات.
ّ

منااذ أن زااادرت قُااوات المقاومااة م
الفمسااطينية ل نااان إلااى تااونس وق اارص دااام ُ ،1982مقتضااى اتفاااا ّجاارى
ُ
ُ
التوصاال إليا وساااطة السااناتور المريكااي فيميااب ح يااب ،لاام تُنفااذ أي قااوات مفمسااطينية دمميااات هجوميااة م
ضااد
ُ
م
المقاوماة الساهمية الم نانياة (حازب اهلل) ،حياث
الماماة ُ
دولة انحتهل انطهقًا من جنوب ل نان ،وتولات هاذ ُ
دلاانت وجودهااا اجااوم سا م
ااحا دمااى قااوات المااارينز المريكيااة دااام  1983أدى إلااى ّمقتاال  241ماانام فااي
ُ
ضخمة أج رت أمريكا دمى اننسحاب من ل نان ّهرًا.
دممية ّ

ش ــؤون صهيىهيت9

التسري ات الدهمية السارابيمية تتحادث فاي الياام الخيارة دان تنسايا زيار ّمسا وا اين “حازب اهلل” وحركاة
م
اات
لمحرك ااة ،ال ااذي ا ّ
“حم اااس ″د اار “ض ااا مط انتص ااال” الس اايد ص ااال الع اااروري ،ناب ااب المكت ااب الساياس ااي ّ
العساكرية القاوى ،والكثار قُرًاا مان السايد حسان نصار اهلل ،و ممان إياران التاي زارهاا مدادة مارات فاي
اللخصية ّ
م
م
العامين الماضيين ،م
رس الثَّوري.
المسؤولين فياا ،وخاصةً ّ
قادة ّ
ّ
الح ل
وحظي استق ال نفت من قّ ل ّ
ّ

لمقتاال اللااايد اللاااب محمااد أ ااو خضااير
انتقام اا وثا ًا
الساايد العاااروري ُماناادس قّتاال ثهثااة ُمسااتوطنين ياااود
اأر ّ
ً

ّحرقًااا ،ظّااار لول ماارة فااي الساافارة اليرانيااة فااي يااروت دااام  ،2017دناادما التقااى الساايد حسااين أمياار د ااد
المايااانّ ،مسااؤول العهقااات الخارجيااة فااي ال رلمااان الي ارنااي ،والساايد دمااي نريجاااني ،نابمااب رباايس ال رلمااان
أيضا.
ً

المقاوماة فاي الضاافة الار ياة
حركة “حماس ،″وحساب مصاادر دميماة ،اتات تت ناى اساتراتيجية جديادة تّفعيال ُ
المس ااتوطنة القري ااة م اان ن ااا مس ،وات ع اات أُس ااموًا جدي ا ًادا ه ااو د اادم
ا تا ً
اداء م اان ّمقت اال الحاخ ااام السا ارابيمي ف ااي ُ
م
المق ممة.
المتوقع أن تتزايد ّوتيرتاا في السا يع وانلار ُ
اندتراف ّمسؤوليتاا دن هذ العمميات ،ومن ُ
المعااروف مقااب “أ ااو حم ازة” فااي صاايدا كااان مماان تّااد ير ُدمااهء ل مجااااز
ُمحاولااة ازتيااال الساايد محمااد حماادان ّ
القماا السارابيمي مان دممياات م
قادماة لحركاة “حمااس ″انطهقًاا مان
“الموساد” ،ور ما جاءت لتُؤلر إلى حالاة ّ

جنااوب ل نااان ،فالساايد حماادان الااذي لاايس ل ا دهقااة الساايد أسااامة حماادانُ ،دضااو المكتااب السياسااي لمحركااة
وممثاماا السَّا ا في ل نان ،يعت ر من كو مادر “حماس ″العسكرية م
القيادية في ل نان.
ُ
ّ
ُ
المقاومااة الم نانيااة مااع ّنظيرتاااا
مااا ُنريااد قّولا أن ج اااة قويااة تت مااور فااي جنااوب ل نااانُ ،دنواناااا ال اارز التحااام ُ
م
م
م
المفاجات.
ًا
الفمسطينية
لممعركة القادمة ضد انحتهل السرابيمي التي تّنطوي دمى الكثير من ُ
انتظار ّ
المقاومااة السااهمية فااي مفمسااطين (حماااس وال مجااااد) لاايس جديا ًادا،
التَّنساايا والتَّعاااون ااين “حاازب اهلل” ّ
وحركتااي ُ
م
م
صاواري
المقاوماة الفمساطينية ّ
المقاوماة الم نانياة ّزودت ُ
فقد أدمن السيد نصر اهلل في أحد ُخط الخيرة اأن ُ
م
ومنعتااا
“كورنيت” التي ّزيرت ّماوازين القاوة فاي ّح ل
المااجماةّ ،
ارب زازة الخيارة ،وأرد ات ال َّاد ا ات السارابيمية ُ

من التقدم ،ولو لمتار معدودة في دما م
القطاع.
ُ
ّ
م
م
المعركاة إلاى خ م
اارج
المقاومة الم نانية والفمسطينية لن تّ ل
نجر إلى المصيدة السرابيمية التاي تُريادها ّنقال ّ
حركات ُ
م
م
المحتمااة أونً ،وماان جنااوب
المتوقااع أن يكااون ردهااا داخاال الرض ُ
المحتمااة وجنااوب ل نااان ،ولاااذا ماان ُ
فمسااطين ُ
رب سورية ثانمًيا.
ل نان وجنوب ّز ل
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الل م
اللماء َّ
ن ّنستارب ،ون ّنست عد ،أن تُقيم إي ارن مصانمع أسمحة في جنوب ل نان ،و مج ال َّ
اامخة ،دماى مزارار
ّ
النااووي فراك قُاارب قُاام ،التااي ن ي م
م م
فادماااا َّ
مكاان أن تُاادمر الطااابرات الس ارابيمية مااا فااي ّج لومفاااا ،فقّ اوانين المقع ااة
ُ
ُ
م
تتاير لصالم ممحور المقاومة في أكثر من مجاة ،والسا يع واللار م
المفاجات.
المق مة قد تّكون حافمةً ُ
ُ
ُ
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ضابط إطسائيلي طابم :حصب هللا كد ٌظخخدم شوازق "اهخحازٍت" في الحسب امللبلت
رام اهلل" -القدس" دوت كوم8112\1\82 -

ذكاار النابااب السااا ا ل اربيس هيبااة العمميااات ال حريااة الس ارابيمية لاااول لااوريف "دمااى ال حريااة الس ارابيمية أن
تتوقع أن يستخدم حزب اهلل زوارا انتحارية في الحرب المق مة مع الجمادة الرها ية".
وقال لوريف ،في تصري لصحيفة "جيروزاليم وست" نلرت الياوم الحاد" ،لان يحتااج حازب اهلل إلاى تجاياز
سفن مثال إسارابيل ،ولكان يجاب دميناا أن نفتارض أنا سيساتخدم وساابل أخارى لتحادي التكنولوجياا السارابيمية
مثل صواري أرض  -حر أو الزوارا في دمميات انتحارية كما ترون في اليمن".
وج اااءت تصا اريحات ل ااوريف ف ااي أدق اااب م ااؤتمر خ اااص ل ااأن انس ااتراتيجية الجي ااو اس ااتراتيجية ال ااترك ف ااي
تنظيم مركز أ حاث السياسات وانستراتيجية ال حرية جامعة حيفا ومركز تلايكن تلير لمجيو استراتيجية.
يااذكر أن إياران ومستلااارى حاازب اهلل يساااددون المتمااردين الحااوثيين اليمنيااين فااى حاار ام ضااد التحااالف الااذى
تقااود السااعودية ،وفااى كااانون ثااان /يناااير ماان العااام الماضااى قتاال حاااران سااعوديان دناادما صاادم المتمااردون
الحوثيااون جانااب فرقاطااة سااعودية ق الااة س اواحل الاايمن قااارب صاااير ق اال أن يقااوم مفجاار انتحاااري تفجياار
القارب.
ووفقااا للااوريف ،فااي حااين أن ا لاايس ماان مصاامحة حاازب اهلل أن ي اادأ حر ااا مااع إس ارابيل ،فعناادما تنظاار إلااى
استراتيجيت  ،فمن الواض أن سيستادف الصول انستراتيجية السرابيمية".
وأضاف "الحرب المق مة مع حزب اهلل يمكن ان تركز دمى ال حر".
وتعتمد إسرابيل ادتمادا ك ي ار دمى ال حر ،حيث تصل أكثر من  ٪90من واردات إسرابيل د ر ال حر.
وكتااب لااوريف فااي تقرياار التقياايم انسااتراتيجي ال حااري لممركااز النس ا ة نس ارابيل فااي الفت ارة 2017-2018:
""إن إي اران  -التااي تااددم نظااام السااد فااي سااورية  -تلااارك فااي الحاارب جن ااا إلااى جنااب مااع روساايا ،وأناااا
استامت الوضع من أجل رفع مكانتاا في المنطقة إلى ما يقرب من قوة دظمى إقميمية".
وتا ع أن إيران "دمى لفا الوصول الى ال حر ان ايض المتوساط ،ماا فاي ذلاك اساتخدام الماواني الساورية مان
ق ل ال حرية انيرانية".
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وذكر لوريف إن وجودا ايرانيا في مواني سورية في لرا المتوسط يلكل خط ار حقيقيا دماى اسارابيل" مؤكادا
دمى ضرورة اقناع الونيات المتحدة وروسيا منع القوات ال حرية انيرانية من الحصول دمى ماوطي قادم فاي
سورية.
ومع استمرار القتاال فاي ساورية و سا ب اساتمرار ت ارجاع ملااركة الونياات المتحادة فاي لارا ال حار المتوساط،
زادت ال حرية الروسية وجودها في المنطقة خهل السنوات القميمة الماضية.
وقااال إن "الااروس دخم اوا اللاارا انوسااط ،وحم اوا محاال انميااركيين الااذين اهمم اوا لاارا المتوسااط" ،مضاايفا أن
الروس قد يحدون من النلاط التلايمي لم حرية انسرابيمية.
ودمى زرار فلية التنسيا القابمة ين موسكو وتل ا ياب فاي ساماء ساورية ،ذكار مساؤولون إسارابيميون أنا فاي
حااين أن ال حريااة ن تخطااط لتوساايع أي نااوع ماان التعاااون مااع ال حريااة الروسااية ،هناااك اتصااال واض ا

ااين

انثنين لس اب تتعما السهمة الوقابية .
يااذكر أن حجاام القااوة ال حريااة انسارابيمية صاااير نسا يا مقارنااة قاوات الجاايش انسارابيمى إن أنا يتعااين دمياااا
حماية مسااحة ك يارة مان ال ارضاى مناذ توسايع المنطقاة انقتصاادية انسارابيمية مان  40مايه إلاى  150مايه
ق ل ار ع سنوات.
وال حريااة مكمفااة أيضااا تااأمين منصااات حفاار الااااز الط يعااي الموجااودة فااي المنطقااة انقتصااادية الخاصااة فااي
إسرابيل ،وهي أهداف واضحة لةدداء دمى الحدود اللمالية لسرابيل.
و يعتقد الجيش السرابيمي أن حزب اهلل لدي صواري

عيدة المدى يمكان أن تصال إلاى الحفاارات التاي تاوفر

كمية ك يرة من الكار اء المستامكة في إسرابيل.
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الخازجيت إلاطسائيليت حعسب عً جلدًسها العميم لىشٍس العدل الظعىدي الظابم وجدعى محمىد
عباض للظير على طسٍله
لندن”-القدس العربي”812\1\82 :

رح اات إس ارابيل الرسااالة التااي عثاااا المااين العااام ل ار طااة دمماااء المسااممين ومقرهااا السااعودية محمااد اان د ااد
الك اريم العيسااى ،إلااى مااديرة المتحااف التااذكاري لماولوكوساات فااي الونيااات المتحاادة المريكيااة سااارة مومفيمااد
الس وع الماضي .
وقااال الناااطا مسااان و ازرة الخارجيااة الس ارابيمية لمدااهم العر ااي حساان كع يااة ،فااي حااديث خاااص مااع موقااع
 i24newsالس ارابيمي ،إن ااهد “تعاارب داان تقااديرها العميااا لمثاال هااذ التص اريحات ،ماان جانااب فضاايمة
اللي محمد ن د د الكريم العيسى”.
وأضاااف” إننااا إذ نلااكر دمااى تضااامن مااع ضااحايا الاولوكوساات ،لنأماال الوقاات ذاتا أن تتظااافر الجاااود ماان
ق ل الدول المجاورة ،من أجل إدانة المحرقة النازية ،لتفنيد الددوات التي نسمعاا ص اح مساء مان اليارانيين
وفي ا ااة اهلل ،وج ا ااوب ح ا اارا والق ا اااء اليا ا ااود ا ااال حر” .وت ا ااا ع ق ا ااابه “مث ا اال تم ا ااك التصا ا اريحات ،س ا اامعناها ق ي ا اال
الاولوكوسات والحارب العالمياة الثانيااة” ،ملاي ار إلاى “ح ااذا لاو ساار محماود د اااس ربايس السامطة الفمسااطينية،
نفس الطريا التي سار دمياا فضيمة اللي محمد ن د د الكريم العيسى ،وأدان المحرقة وهاجم منكروها”.
وكان الوزير السعودي السا ا والمين العام ل ار طة العاالم الساهمي ،محماد ان د اد الكاريم العيساى ،قاد أكاد
أن الاولوكوست تعد من أ لع الجرابم في تاري ال لرية،
وأورد العيساى فاي رسااالة عثااا ،انثنااين الماضاي ،إلااى ساارة مومفيمااد ،ماديرة المتحااف التاذكاري لماولوكوساات
في الونيات المتحدة ،مناس ة ملاركة ال ار طاة فاي ماؤتمر “التصادي لمعناف المرتكاب اسام الادين”“ :وأود أن
أؤكد… حزننا اللاديد دماى ضاحايا الاولوكوسات ،تماك الحادثاة التاي هازت ال لارية فاي العماا ،وأسافرت دان
فظابع يعجز أي إنسان منصف ومحب لمعدل والسهم أن ينكرها أو يستاين اا”.
ومضااى وزياار العاادل السااعودي السا ا فااي رسااالت التااي نلاارها معاااد والاانطن لسياسااة اللاارا الدنااى“ :ن
التاااري سينسااى هااذ المأساااة النسااانية التااي ارتك تاااا النازيااة الل اريرة ،ون أحااد ساايمنحاا م اركت ا  ،مااا داادا
النازيين المجرمين وأمثالام”.
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وقال العيسى في رسالت أيضاا “التااري ن يعارف اننحيااز ماماا حااول المخااددون التهداب أو الع اث ا ”،
فيمااا أردف“ :ماان هنااا نعت اار أن أي إنك اار لماولوكوساات أو التقمياال ماان تأثيراتاااا هااو جريمااة تلااوي لمتاااري
واهانة لكرامة الرواح ال ريبة التي أزهقت ،ن ل هو إساءة لنا جميعا لننا جميعنا ننتماي إلاى الاروح ال لارية
نفساا ونتقاسم الروا ط الروحانية حيال هذ الكارثة”.
وكان وزير العدل الساعودي الساا ا محماد ان د اد الكاريم العيساى ،قاد تحادث لصاحيفة معااريف السارابيمية،
في نوفم ر من العام المنصرم قبه إن الرهاب اسم السهم زير م رر أينما كان ،ما في ذلك إسرابيل.
وجاااءت تصاريحات الااوزير العيسااي وقتاااا دمااى هااامش ملاااركت فااي مااؤتمر الكاديميااة الد موماسااية العالميااة
في اريس ،حيث حاور مراسل الصحيفة.
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كلااف كت اااب ألف ا م ارس اال المخااا رات ف ااي ص ااحيفة يااديعوت أحرون ااوت الع ريااة ،د اان عااض الوس ااابل ،الت ااي
يستخدماا دمهء الموساد وجااز المخا رات الداخمية السرابيمي ،لتنفيذ انزتيانت.
وقال الصاحفي روناين يرزماان إن الموسااد واللاا اك السارابيميين ،اساتخدما طرقاا لمقتال مثال معجاون أسانان
يسااتارا لااا ار لنااااء حياااة الااادف ،وطااابرات اادون طيااار مساامحة ،وهواتااف نقالااة مفخخااة ،الضااافة إلااى
إطارات سيارة احتياطية محلوة قن مة صايرة ،يتم التحكم فياا دن عد.
ويسااتعرض الكتاااب حسااب يرزمااان دمميااات ازتيااال "دمماااء العاادو" ،كمااا يقااول و"العلاايقات الساريات لرجااال
دين مسممين" الضافة إلى معمومات حصل دمياا ،تفيد اأن إسارابيل نفاذت ماا ن يقال دان  27ألاف دممياة
ازتيال خهل  70داما دمى إنلاباا ،رزم فلل كثير مناا.
و لأن طريقة الحصول دمى أسرار الموساد واللا اك ،يقول الصحفي إن تمكن من إقنااع دماهء الجااازين،
روايااة قصصااام واسااتخدام أساامابام الحقيقااة لمحصااول دمااى نظ ارة لاااممة حااول دمميااات القتاال ،التااي ترداهااا
إسرابيل.
ووفقا لصاحيفة "إند نادنت" ال ريطانياة فانن يرزماان أجارى ألاف مقا ماة وحصال دماى فنف الوثاابا وأكثار مان
 600صاافحة ،وياارى الكاتااب أن إس ارابيل اادن ماان قياماااا لاان حااروب قاماات قتاال نصااف دمماااء النااووي
الي ارنااي ،ور مااا اسااتخدمت التساامم اللااعادي لقتاال الاازديم الفمسااطيني ياساار درفااات رزاام النفااي الس ارابيمي
الدابم لمسؤوليتاا دن وفات .
وقال الصحفي السرابيمي إن وفاة درفات دام  2004تناسب نمطا من أنماط الموسااد ،لكنا ن يؤكاد لاكل
قاااطع مسااؤوليت  ،نفتااا إلااى أن الرقا ااة العسااكرية تمنع ا ماان الكلااف داان مااا يعاارف أو مااا وصاال إلي ا ماان
معمومات.
وكلااف أن دمااهء الموساااد ي ااررون دمميااات القتاال ،التااي يقومااون اااا التعاااليم التوراتيااة الياوديااة التااي تقااول
"إذا جاااء لااخص مااا لقتمااك تقااف أون وتقتم ا " ،فااي حااين قااال محااام دسااكري إن هااذ العمميااات ،هااي "أدمااال
حرب ملرودة".
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ورزاام إج اراء الكاتااب مقااا هت ددياادة مااع ربيسااي الااوزراء الس ارابيميين إياااود أولماارت واياااود اااراك ،إن أن
الجا ازة الس ارية الس ارابيمية تاادخمت فااي دمم ا  ،وحاولاات دااام  2010تعطياال أ حاث ا وانااذار دمااهء الموساااد
السا قين ،لعدم التعاون مع .
ويقااول إنا " ينمااا تفاارض الونيااات المتحاادة قيااودا ألااد دمااى دمهءهااا ماان إسارابيل ،فقااد ادتمااد الاربيس جااورج
د ميااو ااوش العديااد ماان التقنيااات الس ارابيمية عااد الاجمااات الرها يااة التااي وقعاات فااي  11أيمااول  /س ا تم ر
 ،2001وأطما الربيس اراك أو اما ددة مبات من دمميات القتل المستادف".
وقال يرزمان" :إن أنظمة القيادة والتحكم ،وزرف الحروب ،وأساليب جماع المعموماات ،وتكنولوجياا الطاابرات
اادون طيااار أو الطااابرات اادون طيااار ،التااي تخاادم اآلن الميااركيين وحمفااابام ،تطااورت إلااى حااد ك ياار ف ااي
إسرابيل".
وتلير الصحيفة ال ريطانية إلى أن الكاتب يؤرخ ،لكل محكم لملخصيات والتكتيكات فاي مختماف الخادمات
السرية في الس عينات الضافة إلى قياام الموسااد فات لاركات تجارياة ك يارة فاي الخاارج لهساتفادة منااا فاي
لحظة ما.
وأضاااف" :قااام الموساااد ننلاااء أدمااال لااحن حااري ،فااي اللاارا الوسااط ،و عااد ساانوات ااات فااي متناااول يااد
توفير زطاء في لفريا دمميات في الميا ق الة اليمن".
وكلف دن كثير من الخفاقات في دمل الموساد ،الضافة إلى دمميات ناجحة في اللكل لكناا أدت إلاى
أضرار أك ر من الهداف السياسة السرابيمية من وراء انزتيانت.
وتمفات الصااحيفة ال ريطانيااة إلااى أن رباايس الموساااد ال ارحاال مبيار دازااان ،كااان أحااد مصااادر الكتاااب الربيسااة،
والذي اختمف جزبيا مع نيامين نتنياهو فاي مساألة لان هجاوم دساكري دماى إي ارناي وأن نتنيااهو قاال إن ياع
أجزاء خاطبة لمفادهت إيران ،واسطة إسرابيل وأمريكا ،لن يكن كافيا لفلال ملروداا النووي.
وقال إن دازان رأى أن هذ التقنيات وخاصاة انزتياانت ساتؤدي الماماة ويلاير يرزماان فاي كتا ا إلاى أن
"فااي الساايارة  25ألااف قطعااة المتوسااط فتخياال لااو كااان  100مناااا مفقااودا ر مااا ماان الصااعب جاادا أن تتاادهور
لكن من جانب فخر وأحيانا يكون الكثر فعالية لقتل السابا".

جم بحمد هللا
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