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 ]لبيد لنظيره التركي: إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين 

 حول العالم[حيال محاوالت االعتداء على إسرائيليين 
 

 42/6/4244"معاريف"، 
 

قام وزير الخارجية اإلسرائيلي ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد أمس )الخميس( 
بزيارة رسمية إلى تركيا عقد خاللها اجتماعاً مع وزير الخارجية التركي مولود 

في أنقرة، وذلك على خلفية إعالن تركيا إحباط محاولة إيرانية  ش أوغلويشاو
 لخطف وإيذاء سفير إسرائيلي سابق وزوجته.

وقال الوزير التركي لنظيره اإلسرائيلي في مؤتمر صحافي مشترك عقد في ختام 
االجتماع: "إن مؤسساتنا األمنية على اتصال وثيق مع بعضها البعض. ولن نسمح 

اإلرهابية في بلدنا،  اطاتوادث في بلدنا، ولن ُيسمح بالنشبوقوع مثل هذه الح
 وأعتقد أننا قد نقلنا الرسالة بوضوح لإلرهابيين".

وأعلن أوغلو الشروع في إجراءات رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى 
 .السفراء

ة يوشكر وزير الخارجية اإلسرائيلي تركيا على إحباط محاولة إيران القيام بعمل
ضد سياح إسرائيليين في إسطنبول. وأضاف: "تم إنقاذ حياة إسرائيليين كثيرين 
في األسابيع األخيرة بفضل التعاون األمني والدبلوماسي بين إسرائيل وتركيا. 
نحن نشعر بالتقدير تجاه الحكومة التركية على هذا النشاط االحترافي والمنسق. 

ابية، وأجهزة المخابرات لدينا ال شك إن إيران تقف وراء هذه المحاوالت اإلره
لديها في ذلك. ونحن ال نتحدث فقط عن محاولة قتل سياح أبرياء، وإنما أيضاً عن 
انتهاك للسيادة التركية. ال ينبغي ألي دولة أن تقبل مثل هذا الشيء على أرضها. 
نحن على يقين من أن تركيا ستعرف كيف ترد على إيران في هذا األمر، وإسرائيل 
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بدورها لن تقف مكتوفة األيدي في مواجهة أي محاوالت إليذاء إسرائيليين في 
 إسرائيل وحول العالم".

وأكد لبيد: "إن هدفنا هو استعادة الهدوء الذي يسمح لنا باستئناف النشاط 
ن أن يتمك يفالسياحي، فتركيا هي الوجهة األولى للسياح اإلسرائيليين. نأمل 

سطنبول وشواطئ إدون خوف وأن يزوروا من تركيا  اإلسرائيليون من العودة إلى
 أنطاليا الجميلة".

يذكر أنه قبيل وصول لبيد إلى تركيا قالت االستخبارات التركية إنها نجحت في 
إحباط محاولة إيرانية لتنفيذ عملية ضد إسرائيليين في إسطنبول وهي المحاولة 

  .فر إلى إسطنبولالتي أدت إلى صدور تحذير إسرائيلي من مغبة الس هانفس

ذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن مخططي العملية كانوا في سياق متصل 
وأن أحد األهداف كان السفير اإلسرائيلي السابق لدى  ،موجودين في إسطنبول

 .أحد فنادق المدينةبتركيا وزوجته اللذين كانا يقيمان 

إلى معلومات استقتها استناداً أفادت تقارير إعالمية أجنبية أمس  ،على صعيد آخر
أن رئيس جهاز "، تلغرام"و "تويتر"يرانية في عدد من الحسابات اإل من

 .االستخبارات التابع للحرس الثوري االيراني حسين طائب أقيل من منصبه

وبموجب تلك التقارير فإن طائب هو من يقف وراء محاوالت استهداف سياح 
 .وجاءت إقالته على ما يبدو على خلفية فشله في تحقيق ذلك ،إسرائيليين في تركيا

 
 ]هبوط أول رحلة لخطوط "طيران اإلمارات"

 في مطار بن غوريون في إسرائيل[
 

 42/6/4244"يديعوت أحرونوت"، 
 

أعلنت الخطوط الجوية اإلماراتية "طيران اإلمارات" في بيان صادر عنها أمس 
ببدء  في إسرائيل إيذاناًالدولي )الخميس( هبوط أول رحلة في مطار بن غوريون 
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اإلمارات دولة خدمة طيران يومية من دبي إلى تل أبيب ألكبر شركة طيران في 
  العربية المتحدة.

فيذيين في "طيران اإلمارات" ومندوبي وسائل وأضاف البيان أن مسؤولين تن
إعالم إسرائيلية كانوا على متن الطائرة. كما كان على متنها سفير اإلمارات لدى 
إسرائيل محمد محمود آل خاجة الذي كتب في تغريدة نشرها في حسابه الخاص 
على موقع "تويتر": "أتمنى أن يفتح هذا الخط الجوي الجديد طريقًا جديداً من 

 يعزز العالقات بين البلدين". أن نا ويلفرص لشعبا

وأعلن في إسرائيل أن الطريق المباشر الجديد بين تل أبيب ودبي سيتيح فرص سفر 
 بما في ذلك أستراليافي العالم دولية لإلسرائيليين مع روابط إلى وجهات عديدة 

  .والفلبين وجزر المالديف وسريالنكا وتايالند وفيتنام
 

 غانتس: في حال اضطرار إسرائيل إلى شنّ عملية عسكرية]تقرير: 
 في لبنان فستكون قوية ودقيقة وسيدفع حزب الله والدولة اللبنانية ثمناً باهظاً[

 
 Walla ،42/6/4244موقع 

 
قال وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس إنه في حال اضطرار إسرائيل إلى شّن 

 .دقيقةعملية عسكرية في لبنان فستكون قوية و

وجاءت أقوال غانتس هذه في سياق كلمة ألقاها في مراسم أقيمت في مدينة 
كريات شمونه في شمال إسرائيل أمس )الخميس( في مناسبة إحياء ذكرى مرور 

باسم  عاماً على اندالع حرب لبنان االولى ]التي تُعرف في إسرائيل أيضاً  41
ن حزب الله والدولة اللبنانية "عملية سالم الجليل"[، وأكد فيها غانتس أيضًا أ

 سيدفعان في هذه العملية ثمناً باهظاً.

وقال غانتس: "إذا اضطررنا إلى تنفيذ عملية ]عسكرية[ في لبنان فستكون قوية 
. نحن باهظاً إيران حزب الله والدولة اللبنانية ثمناً يلوستكلف وك ،ودقيقة
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بيروت وصيدا وصور  نحواألمر سنسير مرة أخرى  احتاججاهزون للمعركة، وإذا 
 لزم األمر".يوحيثما 

في  ونحن على استعداد للذهاب بعيداً وأضاف وزير الدفاع: "إننا ال نريد حرباً
طريق السالم، وفي طريق تسوية الحدود البحرية بيننا وبين لبنان والتي يجب أن 

 نختتمها بسرعة وبإنصاف".

إسرائيل لن تكون أي بنية تحتية ر غانتس من أنه في مواجهة التهديد لمواطني وحذّ
يتم استخدامها إللحاق األذى بهم محصنة، وشدّد على أن صراع إسرائيل ليس مع 

ب أن يتحلى الطرف جمواطني لبنان، وعلى أن هناك مسارات يجب اتباعها وي
 اآلخر بالشجاعة لبدء السير فيها.

ال سرائيلي الجنروتكلم في المراسم نفسها رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإل
وبأنه في حال اندالع أي مواجهة عسكرية  ،أفيف كوخافي، فكرر تهديداته للبنان

معه في المستقبل ستكون الهجمات التي سيتعرض لها من جانب إسرائيل غير 
 مسبوقة.

يُذكر أن التوترات مع لبنان تصاعدت مؤخراً بعد أن هدد األمين العام لحزب الله 
إسرائيل بسبب نيتها استخراج الغاز الطبيعي من احتياطي  السيّد حسن نصر الله

، وقال إن الحزب قادر على منع مثل في مياه البحر األبيض المتوسط متنازع عليه
 .هذه الخطوة بما في ذلك من خالل استخدام القوة

كما أن هناك خالفاً بين إسرائيل ولبنان في الوقت الحالي حول الحقوق في حقل 
الذي تدعي الحكومة ، وفي عرض البحر األبيض المتوسط الغاز "كاريش"

منطقتها االقتصادية الخالصة المعترف بها من نطاق اإلسرائيلية أنه يقع في 
  .امتنازع عليهالبينما يؤكد لبنان أنه يقع في منطقة المياه  ،طرف األمم المتحدة

ي الطبيعنقلت إسرائيل منصة للغاز  حزيران/يونيو الحاليوفي وقت سابق من 
إلى حقل "كاريش" البحري، مقراً لها لندن  تتخذ منتديرها شركة "إنرجيان" التي 

  ين.اتشكما أثار غضب لبنان الذي طلب عودة مبعوث الطاقة األميركي عاموس هو



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
6 

المنصة. كما قام هذه في المقابل قالت إسرائيل إنها على استعداد للدفاع عن 
في المنطقة وبنصب منظومة "القبة الجيش اإلسرائيلي بنشر قوات بحرية 

 الحديدية" المضادة للصواريخ.

وكانت صحيفة "هآرتس" ذكرت في وقت سابق من هذا األسبوع أن وفداً من القيادة 
المركزية األميركية يضم عدداً من كبار الضباط قام بزيارة إلى إسرائيل عقد 

خاللها مناقشة  تمتللجيش خاللها اجتماعات مع قيادة هيئة األركان العامة 
وأكدت الصحيفة أن  .ومحاكاة خطط عمل مشتركة لحرب متعددة الجبهات

على سيناريو حرب في لبنان، مشيرة إلى أن القيادة  بشكل خاص المناقشة ركزت
المركزية األميركية تولت رسمياً المسؤولية عن عالقة الجيش األميركي بإسرائيل 

قت كانت إسرائيل ضمن منطقة في أيلول/سبتمبر الماضي. وحتى ذلك الو
بهدف منع أي توترات محتملة بين القيادة المركزية  مسؤولية القيادة األوروبية

والدول العربية واإلسالمية الواقعة تحت سلطتها والتي لم يكن لكثير منها عالقات 
 .أن يتم اعتبارها حليفاً مشتركاً معهمفي رسمية مع إسرائيل وبالتالي لم يرغبوا 

ع قيام عدد من الحلفاء العرب للقيادة المركزية األميركية بتطوير العالقات لكن م
 .كبير مع إسرائيل تالشت هذه القضية إلى حدّ

كما أنه في وقت سابق من الشهر الحالي أجرى الجيش اإلسرائيلي تدريبات 
حرب نطاق عسكرية كبيرة في قبرص لمحاكاة هجوم بري في عمق لبنان في 

وقبل أسبوع من ذلك أجرت قيادة الجبهة الداخلية في  .اللهمحتملة ضد حزب 
صاروخ في  0511الجيش اإلسرائيلي تدريباً يحاكي قصف المدن اإلسرائيلية بـ

قتيل  311موقعاً وسقوط نحو  81جسيمة بـمادية عنه إلحاق أضرار  ينجماليوم 
 خالل اشتباكات مع حزب الله تستمر عدة أيام.
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 محلل سياسي -برئيل تسفي 
 42/6/4244"هآرتس"، 

 
 أذرع األخطبوط اإليرانيضرب 

 ال يقل أهمية عن ضرب رأسه
 

  هل أُقيل العميد حسين طائب، رئيس االستخبارات في الحرس الثوري، من
منصبه؟ أو نجا من محاولة اغتيال؟ في البداية تحدثت وسائل إعالم في 

ة اغتياله وهو يعالج في إيران عن إصابة طائب بجروح جراء محاول
المستشفى. في المقابل، جرى الحديث عن إقالته من منصبه، وخالل وقت 
قصير جرى اإلعالن أن محمد كاظمي حل مكانه، وحتى اآلن هذه هي 

عاماً،  61الحقيقة الرسمية. لم تُذكر أسباب إقالة العميد البالغ من العمر 
في الثمانينيات، وتقدم في العراقية  -والذي شارك في الحرب اإليرانية 

مسار مواز ديني وعسكري. وانتشرت في المقابل على وسائل التواصل 
االجتماعي شائعات تقول إن اإلقالة جاءت على خلفية فشل طائب في 
تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، وشائعات أُخرى تدعي أن سبب إقالة طائب 

 الثوري. هو عدم نجاحه في منع اغتيال علماء وقادة في الحرس
  وثمة رواية ُأخرى نسبت قرار القيادة اإليرانية إلى معلومات قدمها وزير

الخارجية الروسي سيرغي الفروف قبل يومين لطهران تتضمن تفاصيل 
تتعلق باختراق االستخبارات في الحرس الثوري. ومن المحتمل أن كشف 
إسرائيل عن اسم طائب كمسؤول عن التخطيط لهجمات في تركيا ضد 

رائيليين ساهم أيضاَ في إنهاء مهماته كرئيس لالستخبارات. مواطنين إس
وفي هذا السياق استشهدت إيران على نطاق واسع بتصريحات رئيس 
الحكومة نفتالي بينت المتعلقة بـ"ضرب رأس األخطبوط" وليس فقط أذرعه، 
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فهذا الوصف ينطبق كثيراً على طائب، لكن يبدو أن أذرع األخطبوط التي 
ي تركيا ودول أُخرى ال تقل أهمية عن الرأس القابل تحاول العمل ف

 لالستبدال.
  في إطار إعادة تنظيم قيادة الحرس الثوري  2102تولى طائب منصبه سنة

التي بدأت قبل شهر من ذلك مع تعيين حسين سالمي قائداً بداًل من حسين 
الذي يشغل حالياً منصب رئيس مؤسسة ثقافية تهتم في  -جعفري 

رة "حرب ناعمة" ضد أعداء إيران. فقد دمج سالمي جهاز األساس بإدا
االستخبارات االستراتيجي مع تنظيم االستخبارات في الحرس الثوري 

 ووضع على رأسه طائب، وعّين حسن محقق نائباً له.
  وطائب ومحقق صديقان وفيان لمجتبى خامنئي ابن المرشد األعلى علي

العراقية.  -حرب اإليرانية خامنئي، منذ أيام خدمتهم العسكرية في ال
ن فرقة المتطوعي –وبفضل هذه العالقة جرى تعيين طائب قائدًا للباسيج 

التي تنضوي في الحرس الثوري ويمكنها عند الحاجة جمع قرابة مليون 
 متطوع في صفوفها.

  قبل عام طُلب من طائب االهتمام بالملف العراقي، أي استخدام الميليشيات
الشيعية التي تعمل تحت حماية إيران وبتوجيهات من فيلق القدس. وجاء 
هذا على خلفية عدم الرضا عن أداء إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الذي 

 ني/ينايرحل محل قاسم سليماني الذي اغتاله األميركيون في كانون الثا
حذر طائب من اغتيال سليماني، لكنه قّدر أن  2102منذ نهاية و. 2121

 أجانب باستخدامهذه العملية ستنفَّذ في األراضي اإليرانية على يد عمالء 
 عبوة ناسفة كبيرة.

 االنتقادات الداخلية
  إن المعركة ضد الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل والتخطيط لهجمات

انتقامية هما فقط جزء من المتاعب التي تُقلق الحرس الثوري، وخصوصًا 
تنظيمه االستخباراتي. فهذا التنظيم هو في حالة تأهب منذ أيار/مايو 

مرد مدني وتظاهرات وعمليات تخريبية داخل إيران ضد لمواجهة حاالت ت
النظام، إذ ال تزال هذه التظاهرات مستمرة لكن بصورة مصغرة نسبياً، في 
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ظل تخوف من أن تمتد وتهدد استقرار الدولة. أمّا السبب األساسي 
لالحتجاج فهو قرار الحكومة تقليص الدعم الذي تقدمه من أجل استيراد 

، وبينها سلع أساسية. ولقد أدى هذا القرار إلى ارتفاع السلع االستهالكية
خالل شهر، وارتفاع  ٪211حاد في أسعار الزيوت المعدة للطعام بنسبة 

 . ٪51أسعار مشتقات األلبان بنسبة 

 الملف السوري
  وثمة موضوع آخر يُشغل القيادة اإليرانية، وخصوصاً الحرس الثوري

فقد بدأت إيران بتكثيف وجودها  وفيلق القدس، هو التطورات في سورية.
في المناطق التي انسحب منها الروس، ومن الصعب التقدير ما هو عدد 

ألف مقاتل ومستشار ومدرب وطيار  63الذين غادروا سورية من قرابة 
روسي، وذلك من أجل مساعدة القوات التي تحارب في أوكرانيا، وأيضًا ما 

خرى في داخل سورية. لكن وفقًا هو العدد الذي انتشر في قواعد ومواقع أُ
لتقارير سورية، استولت إيران على جزء من القواعد التي أخالها الروس، 
مثل قاعدة تقع شرقي حمص يوجد فيها مخازن سالح وعتاد، وقواعد 

 أُخرى في منطقة دير الزور كانت تحت السيطرة الروسية.
 في المنطقة  كما جرى الحديث عن تكثيف إيران قواتها غربي مدينة حلب

التي كانت تعمل فيها الشرطة العسكرية الروسية، وأيضاَ في منطقة مدينة 
 درعا الواقعة جنوب هضبة الجوالن السورية. 

  وجاءت الزيارة التي قام بها هذا األسبوع وزير الخارجية الروسي إلى
إيران على خلفية التهديدات التركية بغزو مناطق إضافية شمال سورية، 

تعارضها بشدة كل من موسكو وطهران. واعترفت إيران ألول  وهي خطوة
مرة علناً بوجود خالف بينها وبين تركيا بشأن موضوع سورية، كما أن 
التقارب المتسارع بين تركيا وإسرائيل يساهم في زيادة مخاوف إيران 
وكذلك روسيا. وليس مستبعداً أن تؤدي الحاجة إلى رص الصفوف ضد 

متحدة، والرغبة في قيام تعاون اقتصادي بين روسيا تركيا والواليات ال
وإيران من أجل االلتفاف على العقوبات المفروضة عليهما، إلى تغيير 
السياسة الروسية إزاء الهجمات اإلسرائيلية في سورية بصورة قد تحد، 
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 وربما تمنع، القيام بها.
 ران اً على إيال يتم اتخاذ القرارات االستراتيجية والسياسية المطروحة حالي

في الساحة السورية واليمن والعراق وفي مواجهة الهجمات اإلسرائيلية، 
وبالطبع مسألة االتفاق النووي، على مستوى رئاسة االستخبارات في 
الحرس الثوري، بل تأتي مباشرة من مكتب خامنئي. ويعتمد المرشد األعلى 

قومي علي على مستشاريه وعلى مواقف األمين العام لمجلس األمن ال
شمخاني، وعلى مستشاره السياسي علي أكبر واليتي، وعلى قائد الحرس 
الثوري سالمي. وهذه ليست قرارات إدارية، إذ يشارك في النقاشات سلسلة 
طويلة من خبراء ومستشارين يعرضون تداعيات االحتماالت المختلفة لكل 

على صعيد خطوة، سواء على المستوى السياسي، أو المستوى الداخلي، أو 
 منظومة العالقات الخارجية إليران.

  لن يكون لالضطرابات التي يشهدها حالياً تنظيم االستخبارات في الحرس
الثوري تأثير كبير في اتخاذ القرارات السياسية واالستراتيجية. لكن كما 
في كل عملية تبديل في المناصب، فإن التطلع نحو تحقيق انتصار، ولو 

رائيل يضع تحديات صعبة أمام الرئيس الجديد رمزي، في مواجهة إس
لالستخبارات، والذي لم يظهر حتى اآلن في وسائل اإلعالم. هذا باإلضافة 
إلى التوقعات الكبيرة منه لتصفية الحساب الطويل في مواجهة إسرائيل. 
هناك اليوم، وباإلضافة إلى التحذير من سفر اإلسرائيليين إلى تركيا التي 

 ألف إيراني، مصدر تهديد جديد هو طهران.  011 يسكنها أكثر من
 
 صحافي - يوني بن مناحيم 

 42/6/4244"مركز القدس للشؤون العامة والسياسة"، 
 

 "حماس" تستعد لمفاجأة إسرائيل

 

  اعتبر مصدر أمني رفيع أن حادثة إطالق الصاروخ من قطاع غزة على
مسلحين في جنين على عسقالن، األسبوع الماضي، رداً على اغتيال ثالثة 

يد قوة من الجيش اإلسرائيلي، هي إشارة خطرة إلسرائيل. وبحسب هذا 
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المصدر، بدأت الحركة باستعادة عافيتها بعد صدمة مسيرة األعالم في 
أيار/مايو، وهي تستعد لمفاجأة إسرائيل بعملية  22"يوم القدس" في 

جولة قتال عسكرية "نوعية" ال تتضمن إطالق صواريخ على إسرائيل و
 جديدة.

  ويمكن أن تحدث هذه العملية بعد زيارة الرئيس بايدن إلى المنطقة وقبل
انتخابات الكنيست، من خالل استغالل حقيقة وجود حكومة انتقالية غير 

 معنية بجولة قتال جديدة في قطاع غزة. 
  وتقول مصادر في غزة إن حركة "حماس" تشعر باإلحباط جراء االنتقادات

لتي يوجهها إليها الشارع الفلسطيني ألنها لم ترد، على الرغم من الحادة ا
وعدها بذلك، على مسيرة األعالم في "يوم القدس" التي جالت على مداخل 
المدينة القديمة، وهي بذلك منحت إسرائيل شعوراً بالنصر. وتحاول 
"حماس" تقديم سلسلة من التبريرات، لكن من الواضح أن صورتها كـ"حركة 

مة" تآكلت وتضررت. وعلى الرغم من عدم إعالن أي تنظيم مسؤوليته مقاو
عن إطالق الصاروخ على عسقالن، فإن من الواضح أن "حماس" هي من 
تقف خلفه. ويقول مسؤولون في الحركة إن "حماس" تحاول إحياء صيغة 

غزة"، وإنه من اآلن فصاعداً سترد على كل اغتيال تقوم به  - "جنين
قة جنين، أو في أي منطقة ُأخرى على أراضي الضفة إسرائيل في منط

الغربية. والرد يمكن أن يكون بواسطة إطالق قذائف في اتجاه إسرائيل، أو 
 بواسطة عملية مفاجئة أُخرى.

  ًوتقول أوساط في "حماس" إن الذراع العسكرية للحركة تعمل وفقا
ي الشارع، لتقديرات الوضع، وال تنجر وراء المشاعر واألجواء السائدة ف

واعتباراتها هي اعتبارات "باردة وموضوعية" وتستند إلى معلومات 
 استخباراتية ورغبة في العمل بصورة تفاجىء إسرائيل.

  وباالستناد إلى هذه المصادر، لم تنجز الحركة عملية إعادة بناء األنفاق
التي تضررت بعد عملية "حارس األسوار"، كما لم تجدد مستودعات 

من هنا لم تكن الحركة في "يوم القدس" مستعدة عسكرياً لشن الصواريخ. و
 هجوم بالصواريخ على إسرائيل رداً على مسيرة األعالم.

  باإلضافة إلى ذلك، كانت كل القوات اإلسرائيلية في حالة تعبئة عالية مع
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عشرات الطائرات في الجو قبيل مسيرة األعالم، األمر الذي لم يسمح 
ائيل، كما جرى عشية عملية "حارس األسوار"، ولذا لـ"حماس" بمفاجأة إسر

كانت الذراع العسكرية حذرة من الوقوع في "الفخ" الذي نصبته لها 
 إسرائيل. 

  وتكشف مصادر في "حماس" أن مصر هددت الحركة بأنها ستتوقف عن
مساعدتها في ترميم المنازل التي تضررت في عملية "حارس األسوار"، 

منطقي أن تخوض الحركة كل عام جولة قتال جديدة وهي ال ترى أنه من ال
ضد إسرائيل، وتفرضها على أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع 
ألن الجمهور غير قادر على تحمل ذلك، وال سيما في ضوء أزمتي الغذاء 
والطاقة العالميتين اللتين تزدادان حدة جراء الحرب في أوكرانيا، األمر 

 ء المعيشة.الذي يؤثر في غال
  فغالء المعيشة المتصاعد في قطاع غزة هو الموضوع الساخن الذي يشغل

اليوم الجمهور الغزي مع استمرار خروج آالف العمال للعمل في إسرائيل، 
 وازدياد عددهم بأكبر قدر ممكن.

  تدرك "حماس" جيداً حاجات السكان في القطاع، فهي توظف ماالً كثيراً في
وزيادة قوتها العسكرية وغير مستعدة للتنازل عن إعادة بناء األنفاق 

اعتبار نفسها "حركة مقاومة". لذلك فإن الفكرة التي تخطط لها "حماس" 
هي ترميم صورتها بواسطة عملية عسكرية محدودة "نوعية" على السياج 
الحدودي بين القطاع وإسرائيل تشمل إطالق بضعة صواريخ على إسرائيل 

لمهمة األساسية ستكون التسلل إلى مستوطنات غالف كعملية إلهاء، بينما ا
غزة والقيام بهجوم وقتل مدنيين وجنود والعودة مع عدد من المخطوفين 

 إلى القطاع.
  في تقدير "حماس"، فإن مثل هذه العملية ممكنة من الناحية العسكرية ألن

حكومة إسرائيل لن تجرؤ على خوص عملية برية الحتالل القطاع، وفي 
 األمر ستضطر إلى القبول بالواقع الجديد.نهاية 

  ومن شأن عملية كهذه أن ترمم صورة الحركة وتسرع المفاوضات المتوقفة
مع إسرائيل بشأن صفقة جديدة لتبادل األسرى. وتّدعي مصادر في 
"حماس" أن الذراع العسكرية وجدت طريقة الجتياز العائق األرضي الجديد 
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فقد حفرت "حماس" أنفاقاً على مسافة الذي أقامه الجيش حول القطاع. 
مئات األمتار من العائق األرضي الجديد في عدد من النقاط على طول 

كيلومتراً، ويطلق الجيش اإلسرائيلي على هذه  61السياج البالغ قرابة 
 األنفاق اسم "أنفاق االقتراب". 

  وسيخرج من هذه األنفاق وحدة "النخبة" في "حماس" وسيجتازون السياج
واسطة تفجير عدة عبوات ناسفة مزودين بساللم قابلة للطي، ويتسللون ب

إلى األراضي اإلسرائيلية ويهاجمون دوريات للجيش اإلسرائيلي على طول 
من  اًالسياج، أو طواقم صيانة السياج، أو مواقع للجيش المتاخمة، وعدد

 مستوطنات غالف غزة.
 وفي وقت واحد في عدة  من المفترض أن تنفَّذ هذه العملية بصورة فجائية

نقاط على طول السياج قبل أن يستكمل الجيش إخالء سكان مستوطنات 
غالف غزة. وستحاول الذراع العسكرية استعادة حادثة خطف الجندي 

الذي دفعت إسرائيل في مقابل استرجاعه  2116جلعاد شاليط في سنة 
 ثمناً باهظاً. 

 حباط عدد من محاوالت خالل عملية "حارس األسوار"، نجح الجيش في إ
ئيل عبر البحر، أو بواسطة االذراع العسكرية لـ"حماس" في التسلل إلى إسر

أنفاق لشن هجمات والقيام بعمليات خطف. والعائق الجديد الذي أقامه 
الجيش حول القطاع كان ناجعاً، لكنه غير قادر على أن يعطل بصورة 

 كاملة كل عملية تسلل بواسطة "أنفاق االقتراب".

  يسود هدوء متوتر الحدود مع القطاع وهو يشبه هدوء السنة الماضية منذ
نهاية عملية "حارس األسوار"، وهذا الهدوء لن يستمر طوياًل، وتخطط 

 "حماس" لخرقه من دون جر القطاع إلى جولة قتال جديدة.
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تعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان أكبر 
 ترسيم الحدوداإلسرائيلي على  -اللبناني  للنزاعواهتمام خاص 

 لقاء الضوء علىوإالبحرية والصراع على الحقول الغازية البحرية، 
ه إلى ما تنشرالمواقف والتحليالت اإلسرائيلية وذلك باالستناد 

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

يمكن العودة إلى الملف الخاص في مدونة  وللمزيد من المعلومات
مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان: "الصراع بين إسرائيل 

 على الرابط التالي:ولبنان على حقول الغاز البحرية" 
 

88studies.org/ar/node/16528-https://www.palestine 

 
 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652888
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 صدر حديثاً 

 
 قطع الطريق على فلسطين: تاريخ سياسي،

 من كامب ديفيد إلى أوسلو
 

 سِث أنزيسكا: تأليف
 يف بولونسكي –يشغل منصب أستاذ مشارك في كرسي محمد س. فارس  سِث أنزيسكا،المؤلف: 
 وركنيوي" صحيفة في كتاباته نُشرت. الجامعية لندن كلية في اإلسالمية – اليهودية العالقات

 ."بوكس أوف ريفيو نيويورك" دورية وفي ،"تايمز
 
 
 

 

 

 الداخلية لإلرهاصات توثيقٍ على … حصلنا أن يسبق لم … "
 تالسياسا …بلورة سياق في واإلسرائيلية األميركية للحكومات

 بللشع الوطنية التطلعات تحقّق أمام الطريق سدّ إلى هدفت التي
 رشيد ."الفرصة هذه لنا يوفّر المهم الكتاب وهذا. الفلسطيني

 الخالدي

منذ أكثر من أربعين سنة، عقدت إسرائيل معاهدة سالم مع مصر، 
يُنظر إليها على نطاق واسع، كانتصار للدبلوماسية األميركية في 
الشرق األوسط. لكن يبقى الفلسطينيون بال دولة حتى يومنا هذا. إن 
كيفية استمرار حالة انعدام الدولة للفلسطينيين والسبب الكامن 

لة كتاب سيث أنزيسكا الرائد، الذي يستكشف وراءه هما جوهر أسئ
 فيه اإلرث المعقد لالتفاقية التي توسط فيها الرئيس جيمي كارتر.

وبناء على مصادر دولية رُفعت عنها السرية حديثاً، ومن خالل 
الجمع بين التحليل السياسي المخضرم، والبحث األصلي الموسع، 

لعسكريين، والقادة ومقابالت مع دبلوماسيين وقدامى المحاربين ا
الشعبيين، يرسم "قطع الطريق على فلسطين" ظهور ما يسمى "عملية 
السالم" في الشرق األوسط، بما في ذلك إنشاء مسار منفصل 
للتعامل مع قضية فلسطين، كما يقدم تفسيراً جديداً وجريئاً لصراع 

 مشحون جداً من أجل تقرير المصير.
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