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  ينبغي أن يكون للوزراء علم بالمسائل والمشاكل األمنية: درور
  م8/7/2009 ،مساء 8: الساعة ،القناة الثانية ،التلفزيون االسرائيلي

أكد عضو لجنة فينوغراد لتقصي حقائق حرب لبنان الثانية البروفيسور يحزقيل درور صباح اليوم أنه منـذ    
إسرائيلين مـن   ختطافإفيما يتعلق بمواجهة حاالت  التقرير إصدار تقرير اللجنة بشأن الحرب لم تُطبق توصيات

  .قبل جهات معادية
 ،أن نوعية وماهية التفكير االستراتيجي تشمل قضية معالجة أمر حوادث االختطـاف : وأضاف درور قائالً  

موضحاً أن األمـر ال عالقـة لـه بالمسـتوى      –وى السياسي وهذه كلها لم ينفذها المست ،مفهوم الردع والمنفعة
   .العسكري الذي يشتغل بها على حد تعبيره

أن صـالحيات  وزير الحرب إيهود براك  هااللجنة التي شكّلمنح مؤخرا  االشارة الى أنه قد تقررتجدر   
   .شأنذا الهب غير أنه ليست هناك خطة ،اختطافجديدة في حال وقوع حادث  إجراءاتاع بتوصي بات

من جهة أخرى يشار الى أن لجنة فينوغراد لم توصي في يوم من األيام باستقالة رئيس الوزراء إيهـود    
   .هذا التلميح القوي لم يدركوأضاف درور أنه كان هناك من  ،أولمرت في حينه إالّ أنها قد ألمحت الى ذلك

ة الحكم وصفوا معضلة تقريـر فينـوغراد   هذا وقال درور أنهم في المستوى السياسي ال سيما في أروق  
أي أنه منذ اغتياله تجد أن رؤساء  ،بالمعضلة التي واجهت اسرائيل أثناء اغتيال رئيس الوزراء األسبق رابين

 صدور تقرير لجنة فينوغراد فـإن حجـم  كما أنه منذ  ،مبالغ فيهالحكومة والوزراء محميين بحراسات بشكل 
  . هويللمناقشات والبلبلة تتسم بالتا

تضمن التقرير من جهة أخرى ي.  على صعيد آخر أكد البروفيسور درور أن هناك من سخر من هذا كله  
لمسـائل والمشـاكل األمنيـة    استكمال عدد من األمور تتعلـق ب خاصة بإتوصيات بشأن القيام بعملية نوعية 

عض األمور التي يصـوتون  للوزراء واجراء ورشة دراسية لهم بين الحين واآلخر حتى يتسنى لهم معرفة ب
  . جراء هذه التوصيةبسخرية وازدراء  هقد نظروا اليوصرح درور بأن البعض   ،عليها أثناء التصويت

قـد  تحديداً  أكد درور أن التوصيات على المستوى المؤسساتي ،التي لم تُطبق وخالفاً لجميع التوصيات  
ي ذلك موضوع التعامـل مـع وزارة الخارجيـة    بشكل رسمي بما فها فقد تم تطبيق ُأخذت على محمل الجد،

  . وتعزيز هيئة األمن الوطني وتشكيل شبكة أمن وطنية
  

  عصيان في إحدى كتائب لواء كفير في الجيش االسرائيلي  
  م8/7/2009 ،مساء 8: الساعة ،القناة العاشرة ،التلفزيون االسرائيلي

قد فـروا صـباح   " كفير"التابعة للواء " وبخر"مقاتالً من كتيبة  17ذكرت مصادر عسكرية أن حوالي   
زاعمين أنه ال يمكن أن يقوموا بعملية اليوم من قاعدتهم بالقرب من بيت إيل على خلفية مواجهات مع قادتهم 

   .المقاتلين الحراسة في الموقع كونهم قدامى
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ا انضم الى السـرية  جانب الجنود بدأت أمس عندم من تجدر االشارة الى أن البوادر األولى لحالة التمرد  
ومع وصول الجنود الجدد أعلن زمالئهم في السرية  ،أنهى مؤخراً مسار التأهيل 80فصيل جديد من فوج آب 

أي أنه ينبغي تكليف الجنـود   ،الذين تجندوا قبلهم بعام أنهم ال يعتزمون التوجه الى نقاط الحراسة في المواقع
   .الشباب بهذه المهمة

يث مع القادة تم ابالغ المقاتلين أنه ينبغي على كـل فصـيل القيـام بعمليـة     من جهة أخرى وخالل حد  
مما دفع بالمقاتلين فـي   ،إذ ال فرق بين جنود جدد وقدامى ،كما أنه ال مجال للتراجع في هذا السياق ،حراسة

ألمنيـة  وأن األمر يشكل مساً بحالة التأهب ضمن إطار النشـاطات ا  ،وقعمساعات الصباح الباكر الى ترك ال
أي انهم بكل بسـاطة   ،وقد غادروا الموقع بطريقة استعراضية ،اليومية المتواصلة في مناطق الضفة الغربية

  .ركبوا إحدى الحافالت وتوجهوا الى المناطق الوسطى من اسرائيل
يـراً  أمراً خطإذ أن ما فعلوه يعد  ،بالعودة فوراً الى القاعدة همهذا وأجرى الضباط معهم اتصاالت آمرين  
فـرد معظمهـم    ،وكلما بكروا في العودة كلما تفهموا وضعهم أفضل في إطار العقوبة التي تنزل بهـم  ،جداً

من جانبه أكد مصدر عسكري أن األمـر ال   . بااليجاب وأنهم سوف يصلون الى الموقع في غضون ساعات
مر على تلن  ، وأكد أن القيادةينوانما بقرار متهور لعدد من الجنود الذين أثروا على آخر ،يتعلق بحالة تمرد

  .التمرد حادثحسب دورهم في علم كيفية معاقبتهم بتحيث  ،الحادث مرور الكرام
من جهة أخرى أكدت األوساط العسكرية أن األمر يتعلق بكتيبة نوعية كانت قد شاركت بشكل تـاريخي    

حيث حظيت بالكثير مـن   ،على غزةألول مرة في تاريخ اللواء في النشاطات التي نفذها الجيش إبان الحرب 
  . ويبدو أنه كان هناك سوء فهم فيما يتعلق بالحقوق والواجبات مما أدى الى قرارهم بالفرار. اإلطراء

 15تجدر االشارة الى أن حالة العصيان األخيرة في اللواء قد سجلت في حزيران الماضي عندما غادر   
في مناطق األغوار احتجاجاً على وصفوه باإلعتداء عليهم مـن   قاعدة التدريب للواء مقاتالً من كتيبة شمشون

وفي ضوء حقيقة عدم السماح لهم بالخروج في إجازات بما في ذلك أيام األعياد وقد خـرج  ، جانب الضباط
فحكم عليهم بالسجن لمـدة   ،غير أنه تم اقناعهم بالعودة بعد أقل من ساعة ،الجنود في حينه من بوابة القاعدة

   .ماً جراء ارتكابهم هذه الفعلةيو 21-28
                                  

  إلسرائيل الحق في اتخاذ قراراتها الخاصة بها وحدها  : آراد
  م9/7/2009 ،صباحاً 7.20: الساعة  ،إذاعة الجيش االسرائيلي

ونائبـه   أمس أن تصريحات الرئيس األمريكي براك أوبامـا أكد رئيس هيئة األمن القومي عوزي آراد 
كمـا أن تصـريحاتهما    ،بايدن هدفها التأكيد على أن لكل من الواليات المتحدة واسرائيل سياسة متعارضـة 

سياسـة  المتعلقة بهجوم اسرائيلي ضد ايران قد وجهت الى الجمهورية االسالمية الهدف منها التمييـز بـين   
   .االسرائيلية االدارة االمريكية والسياسة
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من جهة أخرى أكد آراد أن هذه السياسة االلتوائية من جانب االدارة األمريكية تُشكل رسالة الـى    
ن الجزء الثاني من جملة بايدن هو األهم ليس ألن اسرائيل حرة فـي  فإبحسب آراد و ،إلسرئيلايران وليس 

   .كية تتصرف بطريقة مغايرةان النووية وإنما االدارة االمريمهاجمة منشآت اير
فية التحرك مضيفاً أنـه لـيس   أصر آراد على حق اسرائيل باتخاذ قرار خاص بها حول كيوهذا    

  .فعل ذلك تحاول إسرائيل، جازما بأن أمريكا لن ن الواليات المتحدة أخذ هذا الحق منبإمكا
        

  كانت هناك الكثير من عيوب التأهيل والجاهزية إبان حرب لبنان : آيزنكوت
  م9/7/2009 ،صباحاً 7.00: الساعة  ،السرائيليإذاعة الجيش ا

لجاهزية في مجال اأنه كانت هناك الكثير من العيوب أكد قائد المنطقة الشمالية اللواء غادي آيزن كوت    
الثانية مؤكداً أن هذه الحرب قد قطعت الطريق على واقع ال يطاق لنشاطات حزب  واألهلية إبان حرب لبنان

له هذه أثناء احتفال بإحياء ذكرى ضحايا الحرب الذي أجرته العائالت الثكلـى  ااءت أقوج  .اهللا ضد اسرائيل
   .في منطقة جبل أدير في شمال اسرائيل

  

  يون هم من حسم القتال في حرب لبنان وليس الضباط الكبار ناالجنود الميد: براك
  م9/7/2009 ،صباحاً 7.25: الساعة  ،إذاعة الجيش االسرائيلي

حسم القتال إبـان حـرب لبنـان     مس أن الجنود الميدانيون هم منالحرب إيهود براك مساء أأكد وزير   
إن ما أبداه الجنود من تضحيات قد غطى :وأضاف براك يقول ، الثانية وليس الضباط ضمن المستويات العليا
  . ضباطهم المسؤولون عنهم مراراً على الكثير من األخطاء التي إرتكبها

، د أظهر الجنود والضباط شجاعة ورباطة جأش وتمالك للنفس وتفاني واخوة السالحمن جهة أخرى فق   
   .لتي حسمت األمربالمهمات التي وكلوا بها هي ا لكن شجاعتهم وتمسكهم

ضـد   ي أعقاب حرب البنان الثانية تحقيق ردع فاعلعلى صعيد آخر أكد وزير الحرب براك أنه تم ف   
مجريـات   وأكد براك أن إسرائيل تتـابع   .هل قابالً لإلنفجار على حد تعبيرزاالوضع ال يغير أن  حزب اهللا،

كومة وبين بأنه تم التوضيح لح ،األحداث والتطورات عن كثب وبجاهزية حيال ما يحدث على الجبهة الشمالية
  . أنها سوف تتحمل كامل المسؤولية السياسية -التي توفر الشرعية لحزب اهللا-لبنان 
غير أن اسرائيل غير  ،في الوعي الجمعي االسرائيلي رسختار براك الى أن الحرب من جهة أخرى أش  

كيفيـة  يـتعلم اإلسـرائيايون   بغي أن ينمشيرا إلى أنه ، وضبط النفس ينطوي على قوة أيضاً ،متلهفة للحرب
ع عـن  ر الى حد ما من خالل اعتبارات سياسية واسعة والتطلع الصادق قدر االمكان لإلمتنـا استيعاب األمو

   .مواجهة عسكرية واعتبارها المخرج األخير
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لكن سياسة ضبط النفس ، يل في نظر زعيم حزب اهللا ضعيفة ومشلولةئاهذا وأكد وزير الحرب أن اسر  
لكن حـزب اهللا  ، طيلة الوقت منحتها الرصيد واالعتماد الدولي والتهدئة ذات القيمة لالتي التزمت بها اسرائي
   .ة تماماًفسر األمر بطريقة مختلف

      .ريفلين أن حرب لبنان الفظيعة بمفاهيمها الكثيرة قد فتحت عيوننا فينأكد رئيس الكنيست رؤ من جانبه  
  

  إلغاء قيمة الضريبة االضافية حال دون ضغوط أخرى : غاي
  م9/7/2009 ،صباحاً 8.00: الساعة  ،إذاعة الجيش االسرائيلي

يوم على تولي نتنياهو رئاسـة   100للصحفيين بمناسبة مرور  أصدر ديوان رئيس الوزراء بياناً خاصاً  
اما أمين عـام  ، ةًتنفى من خالله جميع المزاعم التي ذكرت أن رئيس الوزراء لم ينتهج سياسة ثاب، االحكومة

مجلس الوزراء تسفي هاوزر فذكر أن أعمال التنسيق أحياناً يتم تفسيرها على أنها عمل التوائي وهـذا لـيس   
   .ي هذه الحالةصحيحاً ف

خاص بمصـطلح  إسرائيلي ئيس الوزراء قد نجح على الصعيد السياسي في ايجاد اجماع وأضاف أن ر  
   .الدولتين للشعبين

من جانبه تطرق مدير عام مكتب رئيس الوزراء إيال غاباي الى موضـوع فـرض ضـريبة القيمـة       
فقد ، ة للحيلولة دون اتعرض لضغوط أخرىاالضافية مؤكداً أنه كان ينبغي إلغاء هذه الضريبة في آخر لحظ

اما مسؤول المنظمومة   .كان رئيس الوزراء مصغياً لنبض الجمهور كما أن ميزانية الحكومة كانت متوازنة
سؤال حول عدم مشاركة وزير الخارجية ليبرمـان  ئيس الوزراء نير حيفتس رداً على االعالمية في ديوان ر

ب تأجاب حيفتس أن مك، ات المتحدة وهل ينطوي األمر على تعارض مصالحالواليفي العملية السياسية تجاه 
على صعيد آخر فقد وصفت أوساط في حزب   .اك تعقيبالتالي ليس هننتنياهو ليس متحدثاُ بلسان ليبرمان وب

   .صحفيين بالخطوة التاريخيةللإصدار البيان كاديما عملية 
يوم على حكومة نتنياهو عدم نيتها لإلنضمام الى  100من جانبها أكدت زعيمة حزب كاديما بعد مرور   

أنا ال أرغب باتخاذ قرارات سهلة تتفق مع رغبة سياسيين معنيين بالدخول : اإلئتالف الحكومي وأضافت تقول
يوم التي انقضت انمـا تُؤكـد    100أن ال مؤكدةً، لها النائب شاؤول موفازالى الحكومة ملمحة بذلك الى زمي

اء وجود بـديل آخـر   اتخذناه في حينه كما ُأفضل االبقاء على أمل لدى شعب اسرائيل إز صحة القرار الذي
   .لحكومةوالبقاء خارج ا

         

  يفر اليها عبر الحدود  ضابط لبناني متهم بالتعاون مع اسرائيل
  م9/7/2009 ،صباحاً 7.30الساعة  ،إذاعة الجيش االسرائيلي
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رتبة كولونيل قد تسلل الى اسرائيل كان قد اشتبه بـه بالتعـاون مـع    ذكرت األنباء أن ضابطاً لبنانياً ب  
  .وبذلك يكون قد التحق بمشبوهين آخرين ذكرت االنباء أنهما عبرا الحدود من لبنان الى اسرائيل ،اسرائيل

شخصـاً   50يقرب مـن   تجدر االشارة الى أن السلطات اللبنانية كانت قد اعتقلت منذ نيسان الماضي ما  
كما ذُكر أيضاً أنـه تـم ضـبط    ، في شبكة تجسس لصالح اسرائيلباط كبار لالشتباه في عضويتهم منهم ض

ويشار في هذا السياق الى أنه تم ، معدات وأجهزة الكترونية متطورة كانت في حوزة أعضاء الشبكة المذكورة
   .شخصاً 20حتى اآلن تقديم لوائح اتهام ضد 

، ء مـن أراضـيه  أي اعتـدا  نتنياهو أن لبنان هو المسؤول عن على صعيد آخر فقد أكد رئيس الوزراء  
     .فالحكومة في بيروت اآلن تعمل على تأهيل حزب اهللا وهذا لن يحدث دون أن يتحملوا النتائج الناجمة عنه
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