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 ]سالح الجو اإلسرائيلي ينهي تمرينًا مفاجئاً  
 لمحاكاة سيناريو قتالي في الجبهة الشمالية[

 
 71/2/2227"يديعوت أحرونوت"، 

 
قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي إن سالح الجو أنهى أمس )الثالثاء( 

ويهدف إلى فحص  ،الفائتتمرينًا مفاجئًا أطلق عليه اسم "وردة الجليل" بدأه يوم األحد 
جهوزية وقدرات قيادة المنطقة العسكرية الشمالية العمالنية في مواجهة أي سيناريو قتالي 

 في الجبهة الشمالية.

وأشار البيان إلى أن التمرين حاكى سيناريوهات قتال عالية الكثافة والقدرات الهجومية 
ة والتحكم والتخطيط الدقيق وتنفيذ باإلضافة إلى آليات حماية سماء البلد ومسارات القياد

الهجوم الموسع، كما تم التدرب على مهاجمة آالف األهداف في حرب قد تقع في الجبهة 
 الشمالية.

وأكد البيان أن سالح الجو مستمر في االستعداد وتطوير قدراته لتعزيز جهوزيته ألي 
 لة وسكانها.سيناريو حرب مع الحفاظ على التفوق الجوي والدفاع عن سماء الدو 

وقال قائد سالح الجو اللواء عميكام نوركين إن التمرين عزز من جهوزية سالح الجو 
لمحاكاة سيناريو قتالي في الجبهة الشمالية من خالل تدريب فعال وقوي استمر خالل األيام 
األخيرة، وأشار إلى أن سالح الجو مستمر في تأمين حماية سماء البلد والحفاظ على تفوقه 

 منطقة الشرق األوسط.في 
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 إسرائيل ]نصر هللا يهّدد بخوض حرب ضد
 في حال قيامها بفرضها[

 
 Ynet ،71/2/2227موقع 

 
هّدد األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا بخوض حرب ضد إسرائيل في حال قيام 

تعرفه منذ إقامة هذه األخيرة بفرضها، وأكد أن الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ستواجه ما لم 
 إسرائيل.

وقال نصر هللا في خطاب تلفزيوني أمس )الثالثاء( "أقول لرئيس هيئة األركان اإلسرائيلي 
ذا ضربتم مدننا،  إننا ال نبحث عن مواجهة وعن حرب، لكن إن فرضتم حربًا فسنخوضها. وا 

ذا استهدفتم قرانا، سنقصف مستعمراتكم. وفي أي حرب مقبلة،  ستواجه سنرد بالمثل. وا 
الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ما لم تعرفه منذ قيام إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "ال أحد يضمن أال 

 تتدحرج األيام القتالية إلى حرب واسعة."

ولفت نصر هللا إلى أن إسرائيل لم تلتزم في كل حروبها يومًا بالقانون الدولي ودمرت مدنًا 
 وقتلت المدنيين.

 
 53-يلية توافق على شراء سرب جديد من طائرات إف]لجنة وزارية إسرائ

 وطائرات تزود بالوقود وكمية ضخمة من الذخيرة من شركات أميركية[
 

 71/2/2227"يسرائيل هيوم"، 
 

وافقت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون المشتريات أمس )الثالثاء( على شراء سرب جديد 
طائرات جديدة للتزود بالوقود وكمية ضخمة  4و 33-من الطائرات المقاتلة من طراز إف

 من الذخيرة من شركات أميركية في صفقة ستقدر قيمتها بمليارات الدوالرات.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى إن هذه الصفقة ستكون أول صفقة مبيعات 
 .عسكرية خارجية إلسرائيل في ظل اإلدارة الجديدة للرئيس األميركي جو بايدن
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وأضافت هذه المصادر نفسها أن إسرائيل تبحث منذ فترة موضوع شراء طائرات للتزود 
التي تصنعها شركة بوينغ، كما تتطلع إلى شراء سرب  42-بالوقود من طراز كي سي

 من صنع شركة لوكهيد مارتن. 33-طائرة مقاتلة من طراز إف 23أو  24إضافي يضم 
 

 رائيل لوضع اللمسات]بعثة رسمية من اإلمارات تصل إلى إس
 التقنية األخيرة تمهيدًا الفتتاح السفارة في تل أبيب[

 
 

 71/2/2227"يسرائيل هيوم"، 
 

وصلت إلى إسرائيل أمس )الثالثاء( بعثة رسمية من اإلمارات العربية المتحدة لوضع 
  اللمسات التقنية األخيرة تمهيدًا الفتتاح السفارة اإلماراتية في تل أبيب قريبًا.

ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن الطائرة التي أقلت أفراد البعثة و 
تلقت تصريحًا خاصًا من لجنة االستثناءات للهبوط في مطار بن غوريون الدولي، وذلك 

  على الرغم من كونه مغلقًا بسبب جائحة كورونا.

 آل خاجة إلى البعثة.ولم ينضم سفير اإلمارات األول لدى إسرائيل محمد محمود 

وكان الخاجة أدى في بداية األسبوع اليمين القانونية أمام نائب رئيس اإلمارات الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم ليكون أول سفير لدولة اإلمارات لدى إسرائيل. كما أن الحكومة في أبو 

امة سفارة في حين أعلنت إسرائيل إق ظبي صادقت على إنشاء سفارة لإلمارات في تل أبيب
لها في أبو ظبي، وذلك تنفيذًا التفاقية السالم التي وقعتها الدولتان برعاية الواليات المتحدة 

 في آب/أغسطس الفائت.

من ناحية ُأخرى ألغت إسرائيل مشاركتها في معرض الدفاع الذي ستستضيفه اإلمارات 
لي في إطار مكافحة العربية المتحدة األسبوع المقبل بسبب إغالق مطار بن غوريون الدو 

 كورونا. وكان من المقرر أن تشارك في المعرض عشرات الشركات اإلسرائيلية.
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 ]البيت األبيض يكرر: أول اتصال للرئيس بايدن بزعيم
 في الشرق األوسط سيكون بنتنياهو[

 
 71/2/2227"معاريف"، 

 
منطقة الشرق كرر البيت األبيض أن أول اتصال للرئيس األميركي جو بايدن بزعيم في 

 األوسط سيكون برئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وقالت الناطقة بلسان البيت األبيض جين ساكي خالل مؤتمر صحافي أمس )الثالثاء(: "إن 
 أول مكالمة للرئيس بايدن مع قادة دول الشرق األوسط ستكون مع نتنياهو، وستتم قريبًا."

ربية السعودية فقالت إن بايدن يعتزم إعادة ضبط العالقات وتطرقت ساكي إلى المملكة الع
األميركية مع السعودية، وسيتم التواصل من خالل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد 

 العزيز وليس من خالل ولي العهد األمير محمد بن سلمان.

خميس وكانت ساكي قالت على هامش حديثها إلى الصحافيين خالل إحاطة إعالمية يوم ال
الفائت: "يتطلع الرئيس إلى التحدث مع رئيس الحكومة نتنياهو، ليس لدي موعد محدد، لكن 

 ذلك سيحدث قريبًا، وهو طبعًا شخص يرتبط بعالقة طويلة األمد معه."
 

 مقعدًا لمعسكر األحزاب المناهضة الستمرار حكم نتنياهو 32: 72]استطالع قناة التلفزة 
 عضو كنيست[ 22كنه تأليف حكومة يؤيدها وفي حال انضمام "يمينا" يم

 
 71/2/2227"معاريف"، 

 
أمس )الثالثاء( أنه في حال  22أظهر استطالع للرأي العام أجرته قناة التلفزة اإلسرائيلية 

اآلن سيحصل معسكر األحزاب المناهضة  24إجراء االنتخابات العامة للكنيست الـ
نيامين نتنياهو، والمؤلف من أحزاب "أمل جديد"، الستمرار ُحكم رئيس الحكومة اإلسرائيلية ب

و"يوجد مستقبل"، و"إسرائيل بيتنا"، وميرتس، و"أزرق أبيض"، والعمل، من دون القائمة 
ذا انضم إليه تحالف "يمينا" هناك إمكان لتأليف حكومة تستند  32المشتركة على  مقعدًا، وا 

لذي يدعم إقامة حكومة برئاسة عضو كنيست، في حين أن معسكر األحزاب ا 22إلى تأييد 
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نتنياهو، والمؤلف من أحزاب الليكود، والصهيونية الدينية، واليهود الحريديم ]المتشددون 
ذا انضم إليه تحالف "يمينا" سيصبح لديه  49دينيًا[، سيحصل على  مقعدًا،  39مقعدًا، وا 

 لكنها غير كافية لتأليف حكومة.

لليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على ووفقًا لالستطالع، تحصل قائمة حزب ا
مقعدًا، وقائمة  21مقعدًا، وقائمة "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد على  29

مقعدًا، وقائمة "يمينا"  23"أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر المنشق عن حزب الليكود على 
 مقاعد. 21برئاسة عضو الكنيست نفتالي بينت على 

مقاعد،  1مقاعد، وقائمة حزب شاس الحريدي على  9وتحصل القائمة المشتركة على 
ويحصل كل من قائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي، وقائمة حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة 

مقاعد، وتحصل قائمة حزب العمل برئاسة عضو الكنيست ميراف  7أفيغدور ليبرمان على 
الصهيونية الدينية برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل مقاعد، وقائمة  2ميخائيلي على 

سموتريتش، والتي تضم "عوتسما يهوديت" ]قوة يهودية[ من أتباع الحاخام مئير كهانا، على 
مقاعد، ويحصل كل من قائمة حزب ميرتس، وقائمة "أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع  3

 مقاعد.  4ورئيس الحكومة البديل بني غانتس على 

ن قائمتا راعم ]القائمة العربية الموحدة[ برئاسة عضو الكنيست منصور عباس من ولن تتمك
الجناح الجنوبي، و"الحزب االقتصادي" برئاسة المحاسب العام السابق  -الحركة اإلسالمية

 (.%3.23لوزارة المال اإلسرائيلية يارون زليخا، من تجاوز نسبة الحسم )
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 سابق، وسفير إسرائيل سابقًا في الواليات المتحدةزلمان شوفال، عضو كنيست 

 72/2/2227"معاريف"، 
 

 كيف سيؤثر اليسار المتطرف
 في الحزب الديمقراطي في عالقاتنا مع بايدن؟

 
 أخذنا نتعرف بصورة أفضل على المقاربة "المتوازنة" إلدارة  يناألخير  ينعو بفي األس

الشرق األوسط عمومًا، والصورة  شؤون ما يتعلق بالموضوع اإلسرائيلي و بايدن في
ال تزال اإلدارة الجديدة في قيد التشّكل، والمؤشرات،  التي ترتسم هي "صقيع حار".

سواء اإليجابية منها أو السلبية، ال تزال تومض. هكذا على سبيل المثال، ُأرفق 
اإلبقاء على السفارة في القدس بقرار إعادة فتح القنصلية األميركية في القدس 

 لشرقية، أي نوع من سفارة للفلسطينيين.ا
  كان إيجابيًا تصريح  وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأن أميركا تعترف بأهمية

الواليات المتحدة ال  إلضافة بأنا سلبية كانتلجوالن األمنية إلسرائيل، لكنها ا
تعترف بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن، بعكس إدارة ترامب. أيضًا التصريح 
األميركي ضد قرار محكمة الجنايات الدولية في الهاي في موضوع إسرائيل 
والمناطق كان إيجابيًا، لكن أيضًا من أجل "التوازن" قررت الواليات المتحدة العودة 
إلى مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، الذي عمله األساسي تشويه سمعة 

اليات المتحدة منه. مع ذلك، في هذه خالل والية ترامب انسحبت الو الذي إسرائيل، و 
حق التصويت، وهو ما  األثناء عادت الواليات المتحدة إليه كـ"مراقبة" وليس لها

مون، اّدعاء البراءة إذا واصل المجلس تقليده المعادي هكالمت كما سيعلقسيتيح لها، 
 إلسرائيل.

  لكن ليس فقط في موضوع إسرائيل تنتهج إدارة بايدن سياسة "صقيع حار": فقد
أعلنت مثاًل أنها ستوقف مساعدة السعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، 
وألغت تصنيف الحوثيين كتنظيم إرهابي. من جهة ثانية، جعلت الرياض تدرك أن 
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غيرها معها، والتي تعمل أيضًا ليس في نيتها المس بالعالقات العسكرية واألمنية و 
 لمصلحة االقتصاد األميركي.

  االستمرارية مع تشديدات وأشكال للسياسة الخارجية في الواليات المتحدة تقاليد من
فيما ة ناجمة عن التغييرات في الخريطة العالمية  والظروف. وهذا صحيح ختلفم

]حرب حزيران/يونيو  إسرائيل أيضًا، التي تحولت بعد حرب األيام الستةب يتعلق
[ إلى حليف ورصيد استراتيجي. التصريحات المتعددة لبايدن ومساعديه 2927

يوجد أمران يمكن أن يمّسا بذلك: الكراهية و تشير إلى فرص استمرار هذا التقليد، 
الشديدة لترامب، ومن ِسماتها معارضة كل ما فعله ترامب، والتي تشبه الهوس 

الراديكالي التقدمي في الحزب الديمقراطي وقصة الحب  تقريبًا؛ وصعود قوة اليسار
 ، ربما العتبارات تكتيكية.اآلخذة في التطور بينه وبين الرئيس بايدن

  إذا كان كل شيء ليس ورديًا، أيضًا ليس كل شيء أسود، وهو ليس كما يرى
أواًل  معّلقون من اليمين واليسار، الذين يصفون إدارة بايدن بأنها "معادية إلسرائيل".

هذا ليس دقيقًا كما رأينا. ثانيًا، هذا ليس حكيمًا، ألنه علينا العمل مع هذه اإلدارة 
 خالل السنوات األربع المقبلة.

  في أعقاب خطاب بايدن المتعلق بسياسته الخارجية، والذي تناول في األساس
 الصين وروسيا والكورونا وغيرها، ولم يتطرق إلى شؤون إيران والشرق األوسط،
اعتقد كثيرون من المعّلقين أن هذه الموضوعات ال تحتل صدارة جدول أعمال 
اإلدارة الجديدة، أو أنها لم تبلور موقفًا واضحًا إزاءها. لكن من المحتمل وجود 
تفسير آخر، هو أنه نظرًا إلى عدم وجود موقف واضح مبكر، فإن التعامل معه 

هذا التقدير صحيحًا فإن إسرائيل جرى تغليفه بغالف كثيف  من الدخان. إذا كان 
ودواًل عربية يمكن أن تجد نفسها أمام مجموعة حقائق مثيرة للقلق في الموضوع 
اإليراني، على الرغم من تعهد اإلدارة أن تأخذ في حسابها موقف حلفاء الواليات 

 المتحدة في الشرق األوسط قبل اتخاذ  قراراتها النهائية.
   بالنسبة إلى واشنطن هو "اتفاقات أبراهام" بين إسرائيل هناك موضوع أقل اشتعااًل

وجزء مهم من العالم العربي. سياسة السالم لرئيس الحكومة نتنياهو بتأييد عملي 
 -من الرئيس ترامب غّيرت وجه الشرق األوسط نحو األفضل بصورة غير مسبوقة

جميع مؤيدي سياسية للواليات المتحدة. ال يسعد  - أيضًا من زاوية المصالح الجيو
بايدن االعتراف بذلك، لكن في هذه المرحلة امتنعوا من الوقوف ضد ما تحقق 
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سماع انتقادات لدولة  ويكتفون بإسماع انتقادات إلهمال القضية الفلسطينية، وا 
اإلمارات. بخالف المسألة اإليرانية، ثمة فرص على األقل في هذا الموضوع بأن 

 م كل القواعد.تتغلب االستمرارية على إرادة تحطي
 

 محلل عسكري  - رون بن يشاي
 72/2/2227"يديعوت أحرونوت"، 

 
 مفاجىء مرينتمن تصعيد إلى حرب: 

 والرسالة إلى نصر هللا -في الشمال 
 

 حزب هللا مهتم بالمبادرة   ، التي وفقًا لهاتقديرات الجيش اإلسرائيلي على خلفيات
ًا مرينإلى خوض "أيام قتال" محدودة في الحدود الشمالية، أجرى سالح الجو ت
 مفاجئًا واسعًا حمل اسم "وردة الجليل"، بدأ يوم األحد وانتهى اليوم )الثالثاء(.

 رفع سالح الجو مستوى جهوزيته إلى الحد األقصى، مع استخدام  مرينفي إطار الت
كل المنظومات القتالية والدفاعية الجوية من طائرات ومسّيرات، وصواًل إلى 

استدعوا، بطاريات صواريخ حيتس والقبة الحديدية. مئات من عناصر االحتياط 
، وخالل ، واسُتخدمت مئات الطائرات في سماء الشمال%13 حضورالكان معدل و 

 هدف. 3111يوم واحد هوجم 
  السيناريو الذي تدربت عليه القوات بدأ بهجوم صاروخي مضاد للطائرات من إنتاج

روسي  شنه حزب هللا على طائرة حربية تابعة لسالح الجو تقوم بمهمة جمع 
تسقط بحسب السيناريو، لكن  ماراتية في سماء لبنان. الطائرة لمعلومات استخب

مهاجمتها أدت إلى سلسلة هجمات ضد أهداف تابعة لحزب هللا، الذي من جهته 
"رد" بهجمات على السياج الحدودي ضد قوات الجيش اإلسرائيلي على طول 

 الحدود.
 ألول مرة منذ  –بعد أسبوعين من وقوع حادثة في الجنوب اللبناني  مرينجرى الت

أطلق حزب هللا صواريخ مضادة  للطائرات على مسّيرة للجيش حرب لبنان الثانية 
اإلسرائيلي وأخطأها. في شعبة االستخبارات العسكرية رأوا ارتفاعًا حقيقيًا في 

ميزت تالتنظيم الشيعي للمبادرة إلى تصعيد محدود ضد إسرائيل مع خطوط  استعداد
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ح الجو ُترجم جوالت القتال في الجنوب مع قطاع غزة. لكن في تدريب سالبها 
ثالثة إلى قرار للحكومة بشن معركة ضد  - التصعيد بسرعة نسبية خالل يومين

 حزب هللا، ومئات الهجمات على بيروت والبقاع والجنوب اللبناني.
  هدف،  3311"خالل شهر من القتال في حرب لبنان الثانية جرت مهاجمة نحو

هذا األسبوع. خطُطنا خالل يوم واحد، كما تدربنا  تهوجما لهة شابهكمية م
الهجومية أكبر ويجري تحديثها طوال الوقت"، شرح هذا الصباح ضابط كبير في 

نظرنا أيضًا شرقًا، إذا أطلق  مرينسالح الجو في حديث مع المراسلين. "في الت
هاجمنا  مرينأيضًا. في سيناريو الت حزب هللا  النارعلينا من سورية سنهاجمه هناك

من خالل  - ي يملكها حزب هللا واستعّدينا لمواجهتها دفاعياً صواريخ الكورنيت الت
إطالقها من خالل اعتراضها بعد إطالقها على الساحل اإلسرائيلي، وأيضًا منع 

دمرنا قيادات وبنى تحتية حكومية يستخدمها حزب هللا،  مرينتدميرها. في الت
 وصواريخ إيرانية مضادة للطائرات انتقلت إلى الحزب."

 المفاجىء لسالح الجو الذي يهدف إلى ثالث غايات  مرينح أهمية التمن الواض
الفحص عمليًا إلى أي مدى في استطاعة سالح الجو أن ينتقل  -أساسية: األولى
كيلومتر في الساعة على مرحلتين، من الحياة الطبيعية إلى  211من صفر إلى 

ل عقو سيناريو المالحرب. وذلك بحسب ال حالة الطوارىء، ومن حالة الطوارىء إلى
الذي قدمته شعبة أمان في تقديرها السنوي للوضع، والذي رأى أن معقولية حرب 
 -استباقية يشنها أعداؤنا ليست مرتفعة. لكن في المقابل هناك معقولية متوسطة 

ن نتدهور إلى حرب نتيجة تصعيد غير مخطط له. لذلك ما يجري سيكون ألعالية 
ما جرى ال حاد من الحياة الطبيعية إلى الحرب كعلى مرحلتين، وليس هناك انتق

ت الحالي من المعقول أن تحدث في البداية أيام قتال في الحروب السابقة. في الوق
 إذا لم تنته بسرعة يمكن أن تتدهور إلى حرب نتيجة قرار لنا أو لحزب هللا.

 وبالمستوى فحص ما إذا كان سالح الجو قادرًا، نظريًا وعمليًا  - الغاية الثانية
المهني المطلوب، على تنفيذ الخطط التي أعدها لتحقيق تفوق جوي )تدمير 
بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات التي تهدد الطائرات والذخيرة التي تحملها، 
و"ضربات جوية" ضد أهداف على األراضي اللبنانية )وعند الحاجة في سورية 

 يلية المدنية والعسكرية.الجبهة الداخلية اإلسرائحماية أيضًا(، و 
 نقل رسائل ول - الردعو  –لوعي ل موّجهليس عمالنيًا، لكنه  مرينالغرض الثالث للت
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إلى الطرفين لمنع التدهور إلى حرب نتيجة "خطأ في الحسابات" )تقدير غير 
ي سيعمل فيها الجيش صحيح لحزب هللا واإليرانيين لنيات إسرائيل والطريقة الت

هو أن نشرح، وخصوصًا لحسن نصر هللا )ولإليرانيين  القصداإلسرائيلي. 
والسوريين والروس( قواعد اللعبة واعتبارات التصعيد المقبل، وما هي األثمان التي 

الصفراء التي ُرفعت في  بطاقةب هللا ورعاته إذا لم يحترموا اليمكن أن يدفعها حز 
 .مههو وج

 في الساحة اللبنانية. ينقل  الرسالة األولى تتعلق بحرية العمل الجوي إلسرائيل
جو من صنع روسي إلى لبنان، جزء منها  - السوريون بطاريات صواريخ أرض

لكنها كلها تمتاز بقدرة عالية على الحركة واالختباء في  - قديم وآخر أكثر جدة
( SA-22و)  SA-6األودية العميقة واألحراش الكثيفة، وهو ما يمنح بطاريات

ويسمح لحزب هللا بمفاجأة الطائرات القتالية ومسّيرات  قدرة عالية على الصمود،
 سالح الجو التي تحلق في سماء لبنان.

  مؤشر إلى تهديد ما يسمونه في سالح الجو "التفوق الجوي في سماء لبنان" حدث
جو من نوع  -قبل أسبوعين عندما ُأطلق من األراضي اللبنانية صاروخ أرض

SA-22 ة للجيش اإلسرائيلي. الصاروخ لم ُيصب في اتجاه مسّيرة استخباراتي
المسّيرة والجيش لم يرد. لكنهم في الجيش قّدروا أن هذا يمكن أن يكون محاولة من 

 نصر هللا لوضع قواعد لعبة جديدة تؤدي إلى تآكل التفوق الجوي إلسرائيل.

 هل سيبقى نصر هللا واقعيًا؟
 إطالق  كان"وردة الجليل" مرين الفعل االستهاللي لسيناريو التصعيد والحرب في ت

طائرة صاروخ مضاد للطائرات من طرف حزب هللا من األراضي اللبنانية على 
تسقط. لكن رد إسرائيل  مفي السيناريو، لكنها ل تتضرر حربية إسرائيلية. الطائرة 

في السيناريو شديد ومدمر: يوجه سالح الجو سلسلة ضربات جوية شديدة ضد 
 هللا. وحتى اآلن ليس ضد لبنان."أرصدة" تابعة لحزب 

  :نصر هللا عليك أن تعلم بأنه في الرسالة التي تبعث بها إسرائيل بواسطة التدريب
سرائيلية، جو على طائرة إ - المرة المقبلة التي يطلق فيها رجالك صاروخ أرض

أشخاصًا، وخصوصًا إذا أصابها الصاروخ، الجيش وخصوصًا إذا كانت تقل 
يقف مكتوف األيدي. لكن هذه ليست نهاية السيناريو. هناك رسالة اإلسرائيلي لن 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر
 
12 

 إضافية.
 ال  - مثله – نصر هللا كما أوضح صراحة في خطاب ألقاه مؤخرًا يعتقد أن إسرائيل

ة أيام قتالية في كل مرة يحدث فيها تصعيد. نصر هللا عدترغب في حرب بل في 
النار مع إسرائيل بسبب ضعف مستعد، وربما يريد عدة أيام كهذه من تبادل إطالق 

مكانته في لبنان. بهذه الطريقة يستطيع أن يثبت أن حزب هللا هو درع لبنان، 
في مؤسسات الحكومة والدولة  - ويصرف انتباه اللبنانيين عن االنهيار الكبير

اللبنانية. وذلك من دون المجازفة بالتسبب بضرر كبير لكل سكان لبنان، وفي أسوأ 
 المتضررين سيكونون سكان الجنوب الشيعي، أي أنصاره. االحتماالت فإن

 يعطي نصر هللا أوامر لرجاله بإطالق النار )وربما  ، وفقًا لسيناريو التمرينذلكل
القيام بهجمات( على مناطق محاذية للحدود وفي عمق الجليل. بحسب السيناريو، 

ع الصواريخ ستقرر إسرائيل الدخول في حرب )ألن في الخلفية هناك أيضًا مشرو 
الدقيقة في لبنان الذي إذا تقدم يمكن أن يشكل تهديدًا خطرًا ال ُيحتمل على الجبهة 

 الداخلية اإلسرائيلية خالل بضعة أشهر(.
  يخلع سالح الجو قفازاته ويهاجم آالف األهداف، بينها في هذه الحرب االفتراضية

حطات الطاقة، أهداف بنى تحتية مدنية مزدوجة االستخدام في لبنان، مثل م
وجسور استراتيجية، وخزانات وقود، ومرافىء تخدم مواطنين غير متورطين في 
القتال، وفي األساس الجهد الحربي لحزب هللا. وقال المسؤول العسكري الكبير في 

على لبنان أيضًا التلخيص الذي قدمه للمراسلين اإلسرائيليين علنًا أنه سُيفرض 
 حصار بحري وجوي.

 :إسرائيل لن تمنح نصر هللا ترف خوض أيام قتال يزرع فيها رجاله  في الخالصة
الدمار في مستوطنات الحدود الشمالية وفي الجليل، ثم يغلق الموضوع ويعلن 

، إذا استخدم نصر هللا جزءًا فقط من مريناالنتصار من بيروت. بحسب سيناريو الت
سرائيل لن تتردد في ترسانة حزب هللا ضد الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، فإن إ

 االنتقال من أيام قتال إلى حرب شاملة ضده.
 جو إلى لبنان، أو إذا  - إذا تدخلت إيران وسورية وأرسلتا بطاريات صواريخ أرض

أيضًا جيش  - قصف حزب هللا مستوطنات إسرائيلية من أراضي الجوالن السوري 
 لقيادة الشمالية. األسد وحزب هللا سيهاَجمان بعنف وفورًا من سالح الجو في ا

  بكلمات بسيطة تنقل إسرائيل رسالة إلى حزب هللا وسورية ترفع فيها كثيرًا من الثمن
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الذي سيدفعانه في البقاع اللبناني وفي دمشق، إذا راهنا على أيام قتال، ستكون 
ستيعابها وستكبدها ضررًا محدودًا فقط. السؤال هو هل ستصل المستعدة إسرائيل 

 مكن "االعتماد" على أن تقديرات نصر هللا ستظل واقعية؟الرسالة؟ وهل ي
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 صدر حديثا  
 

 الفلسطينيون في سورية:

 ذكريات نكبة مجتمعات ممزقة

 

أستاذة علم اجتماع مساعدة في  أناهيد الحردان،:المؤلف

الجامعة األميركية في بيروت. تقاسم كتابها هذا، مع كتاب 

آخر، الفوز بجائزة الكتاب األكاديمي، وهي إحدى جوائز 

 (.6102جمعية جوائز كتاب فلسطين في لندن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد إنشاء دولة إسرائيل على أرض 

، وتشريد ما يقارب 0491فلسطين في سنة 

ألف فلسطيني من سكانها، لجأ منهم  111

ألف طُردوا من مدنهم وقراهم إلى مئة 

سورية. وتشق تجربة هؤالء الذين 

اندمجوا بمرور الوقت في المجتمع 

السوري، وبتباينها تباينًا صارخًا مع 

محنة الالجئين الفلسطينيين في الدول 

العربية األُخرى، طرقًا متعددة لفهم 

 في ذاكرتهم الشعبية. 0491نكبة 

 وتتابع وتدرس أناهيد الحردان،

بإجرائها مقابالت ميدانية مع أفراد 

أجيال المجتمع الفلسطيني الثالثة في 

سورية، األول والثاني والثالث، تطور 

مفهوم النكبة، المؤشر المركزي الدال 

على ماضي وحاضر الالجئين الفلسطينيين، 

في خطابات الفكر العربي، وسياسة 

سورية تجاه الفلسطينيين، وفي إحياء 

يني للذكرى. ويلقي بحث المجتمع الفلسط

أناهيد المدق ِّق الضوء على أهمية 

النكبة وداللتها الراسخة بين الجماعات 

الفلسطينية التي ساهمت هذه النكبة في 

والدتها، ويتحدى في الوقت نفسه الفكرة 

الشائعة على الصعيدين الوطني والقومي 

بأن ذكريات النكبة ثابتة وعامة ال 

 يين.تتغير في أوساط الفلسطين

وتتقصى دراستها معنى النكبة المتغير 

نقديًا أيضًا في ضوء الحرب في سورية في 

    القرن الحادي والعشرين. 
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