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 المستوى اإلسرائيلي: أوالً 
  الشرطة اإلسرائيلية تعتقل إسرائيليا قام بأعمال قتل إرهابية ضد فلسطينيين

أنها  1/11/2009 األحد يوم  أعلنت الشرطة اإلسرائيلية
مطلع الشهر الماضي مستوطنا يهوديـا يـدعى   اعتقلت 

يعقوب جاك تايتل من مستوطنة راحيل بالضفة الغربيـة  
عاما من مواليـد واليـة فلوريـدا     37يبلغ من العمر (

بتهمة تنفيذ اعتداءات إرهابية طالت مـؤخرا  ) األمريكية
قيامه بقتل فلسـطينيين   إلى باإلضافة إسرائيليينمواطنين 

  .1997اثنين عام 
ترف المتهم بقيامه مؤخرا بتنفيذ اعتداءات طالت عناصر من الشرطة ومستوطنين واع

حركة يهودية تؤمن بالسيد المسيح، ووضع عبوة ناسفة قبـل عـام فـي منـزل      إلىينتمون 
من الجامعة العبريـة فـي   " زئيف شترنهل"حائز على جائزة إسرائيل اليهودي البروفيسور ال

  . القدس
اليهودي برر أفعاله وعمليات القتل التي كان يقوم بها، بمـا   وتقول الشرطة ان القاتل

  ".العمليات التخريبية الصعبة التي نفّذها اإلرهابيون الفلسطينيون في داخل إسرائيل"أسماه 
وتضيف الشرطة انه قام بالكشف عن مخزن لألسلحة والوسائل القتالية فيه عشـرات  

  .1ة كانت مخبأة على عمق متر تحت األرضالقطع بينها مسدسات وبنادق وكمية من الذخير
رغم أنه كان مشتبها به بقتل فلسطينيين، كشفت مصادر إسرائيلية أن جهاز األمـن  و

كان على عالقة باإلرهابي اليهودي تايتل الذي نفذ عدة عمليات إرهابية ضـد  " الشاباك"العام 
  . الفلسطينيين

العتماد على تايتل الذي يقـيم  حاول ا" الشاباك"وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن 
كمصدر معلومات حول نشاطات اليمين االستيطاني، رغم أنـه  " شفوت راحيل"في مستوطنة 

وتشير الصحيفة إلـى أن الشـبهات   . كان مشتبها به بالقيام بعمليات إرهابية ضد الفلسطينيين
  .تجنيده لصفوفه إال أن ذلك لم يمنع الشاباك من 2000كانت تحوم حول تايتل منذ ما قبل عام 

وذلك بعد أن  2000عام  ايتل لتجنيدهتر الصحيفة فإن الشاباك توجه إلى وحسب تقري
سؤولون في الشاباك ردا وقال م. 1997خضع للتحقيق بتهمة ضلوعه في مقتل فلسطينيين عام 

                                                 
1 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3791580,00.html  
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على تقرير الصحيفة إنه بعد عدة شهور من اللقاءات واالتصاالت تبين لهم أن العميـل غيـر   
  .فتوقف االتصال بهمجد 

وكالعادة حينما يتعلق األمر بمعتقلين يهود بتهمـة قتـل فلسـطينيين، خضـع تايتـل      
لفحوصات نفسية، وتبين أنه ال يعاني من اضطرابات نفسية، إال أن محاميـه طالـب بإعـادة    
الفحص لدى طبيب يحظى على شهرة عالمية بزعم أن الفحص الذي أجري لموكله لـم يكـن   

  .2شامال
  : سلسلة من الجرائم التي اعترف بها اإلرهابي تايتل، كان أبرزها معاريف صحيفة ونشرت

  
أطلق النار على عيسى جبريل مصطفى من بلدة يطة قرب الخليل ما  03/08/1997بتاريخ • 

  .أدى إلى استشهاده
  .أقدم على طعن فلسطيني في القدس 1997في العام • 
ئق مركبة أجرة مقدسي، يدعى سـمير بلبيسـي،   أطلق النار على سا 08/07/1997بتاريخ • 

  .في القدس، ما أدى إلى استشهاده" هوليالند"بالقرب من فندق 
قام بزرع عبوة ناسفة على مدخل بيت عائلة فلسطينية في  2003مارس من العام / في آذار• 

  .قرية سنجل، إال أنه تم تفكيك العبوة قبل انفجارها
، وتم تفكيك "عاليه"اسفة في مركز للشرطة في مستوطنة زرع عبوة ن 02/11/2006بتاريخ • 

  .العبوة ولم تنفجر
بيـت  "فـي منطقـة   " بيت جمال"زرع عبوة ناسفة بالقرب من دير  20/04/2007بتاريخ • 

  .، ما أدى إلى إصابة عامل فلسطيني جراء االنفجار"شيمش
للشرطة، بيد أنه لـم  قام بزرع عبوة ناسفة بالقرب من مركبة تابعة  15/05/2007بتاريخ • 

  .تقع إصابات عند انفجارها
فـي القـدس،   " يغئال يادين"قام بزرع عبوة ناسفة جانبية في شارع  08/06/2007بتاريخ • 

وتفجيرها فور اقتراب مركبة تابعة للشرطة، بيد أنه لم ترد أنبـاء فـي حينـه عـن وقـوع      
 .3إصابات
 

  
  الفهرست

                                                 
2 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3801125,00.html 
3 http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/960/937.html  
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 الفلسطينيتوى المس: ثانيا 
  تحليالت حول قرب شن إسرائيل عدوان جديد على غزة

 تهابـذل ة التـي  دبلوماسـي ل جميع الجهود الكان الفشل مآ
إلقنـاع الـدول الغربيـة     الماضي األسبوعخالل  إسرائيل

وبعض الدول اآلسيوية بمعارضة مشروع قرار تبني الهيئة 
األمميـة   العامة لألمم المتحدة لتقرير لجنة تقصي الحقائق

حول الحرب علـى غـزة برئاسـة القاضـي ريتشـارد      
  .غولدستون وتحويله إلى مجلس األمن الدولي

تصـادق   قبـل أن كثف المسؤولون اإلسرائيليون حملتهم الدعائية ضد تقرير غولدسـتون  فقد 
، بالموافقة على التحقيق في االتهامات بجرائم حرب فـي غـزة   الجمعية العامة لألمم المتحدة

أوضحت السفيرة اإلسرائيلية في األمم المتحدة أنه ليس هناك تعهـد أمريكـي    بعدماخصوصا 
ت مجلـس  يصـو ت ، رغـم الفيتو على تقرير غولدستون في مجلس األمن ضبفرض حق النق

أوبامـا بالحيلولـة دون    براكالنواب األميركي على مشروع قرار غير ملزم يطالب الرئيس 
  ."متحيز بصورة صارخة ضد إسرائيل"نه مناقشة التقرير في أي محفل دولي أل

نائب وزير خارجية إسرائيل، داني  كان الجهود الدبلوماسية اإلسرائيلية تلك وفي سياق
دعا سفراء دول أجنبية في إسرائيل للقاء معه حول تقرير غولدسـتون، وبحسـب    قد أيالون،

معوا إلى موقف إسـرائيل  سفيرا است 70 وحضره اللقاء قدالتقارير الصحفية اإلسرائيلية فقد ع
ودعا أيالون والمدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية يوسي غال السفراء إلـى  . من التقرير

 التوصية أمام حكوماتهم بالتصويت ضد مشروع القرار في الهيئـة العامـة لألمـم المتحـدة    
رير غولدسـتون  أيالون أمام السفراء أن تق دعىوا. ومعارضة تحويله إلى مجلس األمن الدولي

". ال يمس بإسرائيل فقط وإنما بجميع الدول الديمقراطية التي تنشد السالم وتواجـه اإلرهـاب  "
 اسـتخدام إسرائيل لن تقف جانبا عندما يقوم الفلسطينيون بعمليـات تضـليل و  "وشدد على أن 

ـ   ل ة لمؤسسات الدولية من أجل مناكفتها والمس بها، وهذا الوضع المتنـاقض المتمثـل بمطالب
الفلسطينيين ببوادر نية حسنة من إسرائيل من جهة ويعملون ضدها في كل هيئة دوليـة مـن   

  ". الجهة األخرى يجب أن يتوقف
سـيؤثر علـى الوضـع    "ح غال بأن مشروع القرار بتبني األمم المتحدة للتقرير ولو

إسـرائيل  "إن وقال نائب المستشار القانوني للوزارة، دانيال تـاوب،  ". الحساس لعملية السالم
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من دون أية عالقة ‘ الرصاص المسكوب‘ستستمر في التحقيقات التي تجريها في أعقاب عملية 
  ".  4بمشروع القرار المقدم إلى األمم المتحدة

أن وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور  ةإسرائيليذكرت مصادر وبضمن تلك الجهود 
لدستون فـي  تفية، على معارضة تقرير غوليبرمان، حث نظرائه الغربيين، خالل اتصاالت ها

الصراع ضد اإلرهاب ليس مشكلة "إن  عنه قوله إسرائيلية إعالموسائل ونقلت . األمم المتحدة
يتعين علينا بناء جدار حصـين سـوية، وينبغـي مسـاندة     : " وأضاف قائال. "إسرائيل وحدها

إسـرائيل السـابق دانـي    وجند ليبرمان سـفير  ". الديمقراطيات التي تسعى للدفاع عن نفسها
  .5رمان لمهمة دعائية في نيويوركيلغ

رفعت مندوبة إسرائيل غابرييال شاليف مجددا شـعار  وخالل جلسات مناقشة التقرير 
لتبرير عدوان غزة، وهاجمت مجلس حقوق اإلنسان الذي أمر بتشكيل لجنة  "مكافحة اإلرهاب"

بشن حربها ضـد إسـرائيل مـن    وزعمت أن غولدستون تجاهل قيام حماس . تقصي الحقائق
وأضافت إن التقرير يحرم إسرائيل . مناطق مأهولة بالمدنيين ومن داخل المساجد والمستشفيات

من حقها في الدفاع عن النفس وال يضع في االعتبار مؤسساتها القضائية المستقلة التي قامـت  
  . 6ائيليةبالفعل في السابق بالتحقيق في المخالفات التي ترتكبها القوات اإلسر

الى جانب  رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية اللواء عاموس يدلين(
  )تساحي هنغبي

 وبالتزامن مع الجدل الذي كان يثار في أروقة الجمعية العامة لألمم المتحـدة ظهـرت  
إلى احتمال تجدد الحـرب علـى غـزة خـالل شـهر كـانون        تشير تقديرات في إسرائيل

مقبل وذلك بعد كشف رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية اللـواء  ديسمبر ال/األول
عاموس يدلين في الكنيست عن أن حماس أجرت مؤخرا تجربة على إطالق صاروخ بمـدى  

  . 7كيلومترا ويشكل خطرا على وسط إسرائيل وخصوصا مدينة تل أبيب 60

                                                 
4 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3799815,00.html  
5 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1125591.html  
6 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1125874.html  
7 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3799504,00.html  
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ان، المقـرب مـن   وكتب المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت ألكس فيشم
ال تسأل ) في إسرائيل(القيادة األمنية "، أن 4/11/2009قيادة الجيش اإلسرائيلي، يوم األربعاء 

والعـد  ... ما إذا كانت ستقع مواجهة عسكرية  أخرى مع حماس في قطاع غزة وإنما متـى 
ة التنازلي بدأ يوم الخميس الماضي عندما أجرت حماس تحت غطاء األحوال الجوية العاصـف 

تجربة أولى على صاروخ إيراني طويل المدى تم إطالقه من شاطئ غزة على البحر وقد حلق 
إطالق هذا الصاروخ يشكل عالمة فارقة ومن هذه "ورأى أن ". كيلومترا 60الصاروخ مسافة 

 أي البلـدات اإلسـرائيلية  (اللحظة خرجت المواجهة بين إسرائيل وحماس من غـالف غـزة   
وصلت إلى وسط البالد، وبذلك تكون حماس قد طبقت إحـدى العبـر   و) المحيطة بقطاع غزة

  ". ‘الرصاص المسكوب‘المركزية التي استخلصتها من عملية 
قادة حماس توصلوا إلى استنتاج مفاده أنـه طالمـا ال يوجـد بأيـديهم     "وأضاف أن 

لرأي العام صواريخ تهدد تل أبيب فإنه لن يكون لديهم أية ورقة حقيقية يؤثروا بواسطتها على ا
فـي  "وأشار فيشمان إلى أنه ". في إسرائيل ويردع الحكومة والجيش اإلسرائيلي بشكل حقيقي

اللحظة التي تصبح فيها منظومة الصواريخ الطويلة المدى التـي بحـوزة حمـاس جـاهزة     
  ".لالستعمال فإن المواجهة ستكون مسألة وقت وحسب

حرب على غزة الشهر المقبل وأولها وعدد فيشمان األسباب التي قد تؤدي إلى تجدد ال
احتمال تفجر الحوار بين الدول العظمى وإيران معتبرا أنه في هـذه الحالـة سـتكون لـدى     

  . اإليرانيين مصلحة بإشعال الجبهة بين إسرائيل وقطاع غزة بهدف صرف أنظار العالم عنها
لفلسطيني محمود وتابع فيشمان أن السبب الثاني يتعلق بتقديرات إسرائيل بأن الرئيس ا

يناير المقبل مـن دون  /عباس سيجري االنتخابات التشريعية الفلسطينية في شهر كانون الثاني
وأضـاف أن  . مشاركة حماس التي ستحاول إفشال هذه االنتخابات بواسطة مواجهة عسـكرية 

شـوء  السبب الثالث يتعلق باستمرار الجمود في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين ون
صعوبات تمنع التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس األمر الذي من شـأنه أن  

وأشار فيشمان إلى . وقطاع غزةيثير حالة غليان تؤدي إلى اشتعال الوضع في الضفة الغربية 
وفقا للتقديرات اإلسرائيلية فإن حماس ستستكمل استعداداتها العسكرية المطلوبـة للوقـوف    أنه
  .8الجيش اإلسرائيلي حتى الشهر المقبل أمام

وكان يدلين قد قال خالل اجتماع لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيسـت أن حمـاس   
وأضاف يدلين أن . أجرت تجربة على صاروخ طويل المدى وقادر على الوصول إلى تل أبيب

 وأن حماس أعادت جمع كمية من الصواريخ التي كانت فقدتها خـالل الحـرب علـى غـزة    

                                                 
 4/11/2009 ،ألكس فيشمان ،يديعوت أحرونوت 8
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مخزون الصواريخ الحالي أكبر مما كان عليه قبيل نشوب الحرب في نهاية العام الماضي وأن 
 200كيلـومترا وحـوالي    20ام يصل مداها حتى صاروخ قس 1000أكثر من  حماسبحوزة 

  . 9كيلومترا 40صاروخ غراد يصل مداها حتى 
إلى أن حمـاس   من جانبه أشار المحلل العسكري في صحيفة معاريف، عوفر شيلح،

كيلومترا وليس صاروخا ألن القذيفة  60أجرت تجربة على قذيفة صاروخية يصل مداها إلى 
 وأضاف ان أهمية هذه القذيفة الصـاروخية ال يتعلـق  . ال يتم توجيهها عن بعد مثل الصاروخ

بمداها الطويل فقط وإنما بقدرتها على حمل رأس متفجر بزنة عشرات الكيلوغرامـات وهـي   
كيلوغرامـا مـن    90التي بحوزة حزب اهللا وقادرة علـى حمـل   " 5فجر "بصواريخ  شبيهة

المتفجرات، ولذلك فإن األضرار التي تحدثها أكبر بكثير من األضرار التي تحدثها صـواريخ  
امقس .  

ورأى شيلح أن األمر األهم الذي يدل عليه الكشف عن القذيفة الصاروخية الجديدة في 
ة حماس على تهريب األسلحة تعززت على الرغم مـن أن إسـرائيل   هذه المرحلة هو أن قدر

تراقب قطاع غزة من البر والبحر والجو ورغم مراقبة مصر الحدود مع القطاع بشـكل أشـد   
وخلص شيلح إلـى أنـه   . مما كان في الماضي لكن حماس تمكنت من تهريب سالح زنته طن

طريقة لوقف توريد األسـلحة بكميـة    كما هو الحال في لبنان، يتضح مرة أخرى أنه ال توجد"
ونوعية أعلى مما كان في الماضي، ولمن نسي فإن األسلحة دخلت قطاع غزة تحت أرجلنـا  

  ". 10أيضا عندما كانت إسرائيل تسيطر على محور فيالدلفي
هذه التجربة "من جانبه قال رون بن يشاي المحلل السياسي في يديعوت احرونوت بأن 

الرصـاص  "ا حماس تدل على أن الهدوء النسبي الذي ساد منذ عملية  الصاروخية التي أجرته
ويـدعي  " . من العملية إسرائيللم يكن وليد صدفة ولم يكن نتيجة الرد الذي حققته " صبوبالم

تعزيز "، أولها "إستراتيجيةتستغل جيدا هذا الهدوء كي تحقق ثالثة أهداف "بن يشاي أن حماس 
مر خالل الحـرب  اعمار ما د إلعادةتجنييد تأييد دولي "وثانيها  ،"سيطرتها المدنية في القطاع

التزود بقدرة عسكرية شاملة مـن أجـل الجولـة    " ، وثالثها "شرعية لحكومة حماس وإعطاء
  "11القادمة
 

  الفهرست
  

                                                 
9 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3799504,00.html  

10 http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/962/177.html 
11 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3799794,00.html  
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تفق سرا مع أميركا على اعترافها بدولـة فلسـطينية   يفياض : مصادر إسرائيلية

  لة مستق
عبر مسؤولون إسرائيليون عن خشيتهم من إعالن الفلسطينيين 
بشكل أحادي الجانب عن قيام دولة فلسطينية مسـتقلة، ضـمن   

، وقالوا إن رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم 1967حدود العام 
فياض، توصل سرا إلى تفاهمات مع اإلدارة األميركية تقضـي  

الـدولي بالدولـة    باعتراف الواليات المتحدة ومجلس األمـن 
  . المستقلة

، أن تقـارير  8/11/2009يوم األحد وذكرت صحيفة هآرتس 
وصلت إسرائيل مؤخرا تفيد بأن فياض توصل إلى تفاهمات سرية مع إدارة الرئيس األميركي، 

وأشـارت  . 1967أوباما، حول اعتراف أميركي بدولة فلسطينية مستقلة في حدود العام  براك
أن اعتراف كهذا أن يجعل الوجود اإلسرائيلي في المناطق الواقعة وراء الصحيفة إلى أن من ش

غزو غير قانوني وسيمنح الفلسطينيين الحـق  "الخط األخضر بما فيها القدس الشرقية على أنه 
  ". بالدفاع عن النفس

أغسـطس  /ويذكر أن فياض كان قد أعلن أمام المجتمع الدولي في نهايـة شـهر آب  
لبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية ووضع جدوال زمنيا إلنهاء هـذه  الماضي عن خطة مفصلة 
وقال مسؤولون سياسيون إسرائيليون رفيعو المستوى إن إسـرائيل  . العملية بعد مرور عامين

تقبلت خطة فياض بشكل إيجابي ألن الحديث كان عن بناء مؤسسات وأجهزة أمنيـة ناجعـة   
وزيـر  (الخطة الفلسطينية الموازية لخطة "أنها وحتى أن سياسيين إسرائيليين وصفوا الخطة ب

بناء السلطة الفلسطينية مـن  "التي تدعو إلى " موشيه يعلون) الشؤون اإلستراتيجية اإلسرائيلي
  ".األسفل إلى األعلى

جهات إسرائيلية أخرى تعنى بالموضوع باإلضافة للكن هؤالء المسؤولين اإلسرائيليين 
المشابهة لخطة "جانب البنود التي تم نشرها من خطة فياض،  الفلسطيني قالوا لهآرتس إنه إلى

الذي يطرحه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوجد قسم سري " السالم االقتصادي
  . في الخطة لم يتم نشره ويتحدث عن خطوة أحادية الجانب باإلعالن عن االستقالل

اية الفترة الزمنية المحددة لبنـاء  وأضافت هآرتس أنه بموجب خطة فياض فإنه في نه
المؤسسات ستتوجه السلطة الفلسطينية سوية مع جامعة الدول العربية إلى مجلس األمن الدولي 

  . 1967يونيو /والهيئة العامة لألمم المتحدة وتطالب بالسيادة على حدود الرابع من حزيران
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مجلس األمن الدولي ووفقا لهآرتس فإن فياض يسعى إلى بلورة قرار جديد يصدر عن 
، اللذان يطالبان بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي المحتلة 338و 242يحل مكان القرارين 

، ليحظى باعتراف المجتمع الدولي بحدود الدولة الفلسطينية، وفي هـذه  1967في حرب العام 
الضـفة   الحالة سيمارس المجتمع الدولي ضغوطا ثقيلة على إسرائيل من أجل االنسحاب مـن 

  . الغربية
ونقلت الصحيفة عن أشخاص تحدثوا مع فياض في هذه المسألة قولهم إنه حصل على 
ردود فعل مؤيدة لخطته من عدة دول بارزة في االتحاد األوروبي، مثـل فرنسـا وبريطانيـا    

وقال . والسويد واسبانيا وأنه عرض الخطة على اإلدارة األميركية التي لم تعارض هذه الخطة
سياسي إسرائيلي رفيع إن فياض يدعي بأنه توصل إلى تفاهمات حول ذلك مع اإلدارة مصدر 
  . األميركية

وقالت هآرتس إن إمكانية تنفيذ خطوة فلسطينية أحادية الجانب تطالب بالسيادة علـى  
الوزارية اإلسرائيلية أجـرت  " السباعية"تقلق إسرائيل كثيرا وحتى أن هيئة  1967حدود العام 
واعتبر مصدر سياسي إسرائيلي . ي هذا الخصوص عدة مرات في الشهور األخيرةمداوالت ف
عدد متزايد من الوزراء األعضاء فـي  "لكنه لفت إلى أن " هذه خطوة خطيرة للغاية"رفيع أن 

المصغر للشؤون السياسية واألمنية باتوا يـدركون أن انعـدام   ) اإلسرائيلي(المجلس الوزاري 
  ". خطة فياضلئيل قد يؤدي إلى دعم دولي سراالعمل السياسي من جانب إ

ووفقا لعدة مصادر سياسية إسرائيلية فإن نتنياهو طرح الموضوع خالل لقاءاتـه مـع   
وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون والمبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسـط  

د خطوة فلسطينية كهـذه  جورج ميتشل وطالب الواليات المتحدة بأن توضح لفياض أنها لن تؤي
وقالت هآرتس إن نتنياهو لم يتلق حتـى اآلن  . ضدها) الفيتو(وحتى أنها ستستخدم حق النقض 

  . 12ردا واضحا من اإلدارة األميركية فيما يتعلق بموقفها تجاه خطة فياض
  الفهرست

 المستوى العربي:  اثالث 
  جديد  إسرائيلياهللا يستعد لصد عدوان حزب : صحيفة بريطانيةهآرتس عن 

صـحيفة  نقلت صحيفة هـآرتس العبريـة عـن    
البريطانيـة أن حـزب اهللا يواصـل    " غارديان"ال

تعزيز قدراته العسكرية استعدادا لمواجهة جديـدة  
مع إسرائيل، وذلك على ضوء خشيته من أن تقوم 

                                                 
12 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1126575.html 
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وم على حزب اهللا يسـبق توجيـه   الحكومة اإلسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو بشن هج
  .ضربة عسكرية إليران

وتنقل الصحيفة عن مسؤول في حزب اهللا تأكيده أن الحزب يسـتعد لصـد عـدوان    
ويشير المسؤول إلى أن حزب اهللا لديه مخزون صواريخ يفوق بكثير ما كـان  . إسرائيلي جديد

  . 2006بحوزته قبل عدوان عام 
اضطررنا إلى تدمير أو إخالء عـدة  : " ويتابع ".واضح أننا نستعد: "ويقول المسؤول

  ".مواقع قتالية وتحصينات في الجنوب، ولكن ما زال لدينا قدرات مختلفة في جنوب لبنان
إذا لم يقوموا بذلك في الشتاء الحالي، : "المتوقع، قال اإلسرائيليوبشأن موعد العدوان 

  ".رض رطبة بالنسبة لدباباتهمحينما ال تكون األ -أعتقد أنهم سينتظرون إلى فصل الربيع
المركز األمريكـي  "وتنقل الصحيفة عن الخبير العسكري األمريكي أندرو أكسوم، من 

حزب اهللا يعد على ما يبدو القرى في جنوب لبنان لجولة قتال أخـرى  "، قوله إن "الجديد لألمن
فيل والدفاع عن مواقعه نقل قواعده باتجاه الشمال، لالبتعاد عن قوات اليون"وأنه . "مع إسرائيل

واضح أن حزب اهللا لم يعد يسـيطر علـى المنطقـة    : "وأضاف. "في بيروت والبقاع اللبناني
  ."13، وذلك بسبب انتشار قوات اليونفيل في المنطقة2006الحدودية، كما كانت األوضاع عام 

  الفهرست
 الدولي واإلقليمي: رابعا  

 إسرائيل لحادثة السفينة لتهديد إيران وتبرير تقرير غولدستون  توقعات باستغالل
 شكل خبر اختطاف سالح البحرية اإلسرائيلية لسفينة

تجارية تحمل علم أنتيغـوا بـالقرب مـن سـواحل     
 قبرص، بادعاء أنها تحمل أسلحة ووسـائل قتاليـة  

مادة دسـمة لوسـائل اإلعـالم     موجه إلى حزب اهللا
  .وع الماضياإلسرائيلية خالل األسب

نقلت الصحف اإلسرائيلية بتوسع نبأ السيطرة على سفينة األسلحة، مرددة الرواية الرسمية فقد 
بأن السفينة تحمل شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها لحزب اهللا، وتعاملت الصحف مـع  

  . الحدث كإنجاز كبير، وخاصة لشعبة االستخبارات العسكرية في القيادة العامة
رض البحر، عل سفينة األسلحة التي اختطفت من ن التقارير اإلسرائيلية حوويتضح م

 التأثيراتكما أن إضفاء . أن الحديث عن أسلحة تخل بالتوازن القائم ما هو إال تضخيم ومبالغة

                                                 
13 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1126646.html  
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الدرامية على المشهد يهدف أساسا إلى تحقيق أغراض إعالمية، لمواجهة تقريـر غولدسـتون   
  . وع النووي اإليرانيوزيادة الضغط على المشر

أكبر عملية تهريب من إيران لحزب "واعتبرت صحيفة يديعوت أن الحديث يدور عن 
، ونشرت صورا لقوات الكوماندو اإلسرائيلية وهي تسيطر على السفينة، كمـا عرضـت   "اهللا

  .14صورا وتقريرا بأنواع السالح التي ضبطت
" يديعوت أحرونـوت "ها صحيفة وتشير قائمة السالح المضبوط في السفينة التي نشرت

أن الشحنة ال تحوي أي نوع سالح حديث يمكنه أن يؤثر على موازين القوى، ويدور الحديث 
رير اإلسرائيلية لم تذكر أعدادا محددة لكل اكما أن التق. عن أسلحة تستخدم منذ عشرات السنين

  . "أسلحة تكفي لشهر قتال"نوع من السالح، واكتفت بتعريفات فضفاضة كـ 
كم ؛  20ملم ذات مدى  122صواريخ كاتيوشا : ويتضح من القائمة أن الشحنة تشمل

كم ؛ آالف قذائف مورتر؛ قنابل يدوية ؛ بنـادق   12ملم ذات مدى  1قذائف صواريخ كاتيوشا 
  .15كالشينكوف، ورصاص

سالح البحرية اإلسرائيلية في قاعدة سالح البحرية فـي أشـدود، إن   في وقال ضابط 
وبحسـبه  . التجارية التي تحمل علم أنتيغوا كانت تحمل ذخيرة ووسائل قتالية من إيرانالسفينة 

  .طن من األسلحة المعدة لحزب اهللا 300حاوية تحمل  40فقد كان على متنها 
التـي  " كارين إيه"وفي المقابل فقد ادعى سالح البحرية اإلسرائيلية أن سفينة األسلحة 

  .16طنا من السالح 30ت تحمل كان 2002استولت عليها في العام 
أن إسرائيل تعتزم استخدام صور الوسـائل القتاليـة التـي     رتسهآوذكرت صحيفة 

تواجـه تنظيمـات   "ضبطت في السفينة ألغراض دعائية، وستحاول بث رسالة مفادها أنهـا  
  ."إرهابية على الحدود الشمالية والجنوبية على حد سواء

ية اإلسرائيلية تعتزم استخدام هذا الحدث مـن  وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارج
الذراع الطويلة إليران تصل إلى حـزب اهللا  "أجل إقناع الدول األعضاء في مجلس األمن بأن 

  ."وحماس
في الفترة التي تواجه إسرائيل األضرار التي تسبب بها تقرير "وأضافت الصحيفة أنه 

في حملة إعالميـة  " فرانكوب"سفينة  غولدستون لصورتها في العالم، تأمل أن يساعدها ضبط
  ."17دولية تتركز حول إيران ومسؤوليتها عن تسليح التنظيمات اإلرهابية

                                                 
14 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3800334,00.html  
15 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3800128,00.html 
16 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3800241,00.html 
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في الوقت الذي لم تُخف فيه حكومة إسرائيل نيتها استغالل كشف عمليـة تهريـب   و  
لشن حملة ضد اتهامها بتنفيذ جرائم حرب في قطاع غـزة،  " فرانكوب"أسلحة على متن سفينة 

جريمـة  "رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن عملية التهريب هـذه تشـكل   اعتبر 
، فيما شكر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، الموساد على دوره فـي  "حرب

  . مراقبة حمولة السفينة
الحـديث  "إن  وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب

عن جريمة حرب، وكان ينبغي على الهيئة العامة لألمم المتحدة أن تحقق بهـا وتـدينها   يدور 
هذه جريمة حرب ونحن نعرف أن النظـام  "وأضاف أن ". وحتى أن تعقد جلسة خاصة لبحثها

وهذا ما كـان يجـب علـى    . اإليراني اعتزم تمكين حزب اهللا من العودة إلى المس بالمدنيين
في إشارة إلـى  " به لكن بدال عن ذلك هو يعتزم البحث في إسرائيل المجتمع الدولي أن ينشغل

بحث الهيئة العامة لألمم المتحدة في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الحرب على غزة برئاسة 
  .القاضي ريتشارد غولدستون لتبني التقرير وتحويله إلى مجلس األمن

ون واحتمال صدور قرار بتبنيه وتابع نتنياهو أن بحث األمم المتحدة في تقرير غولدست
وحول االتهامات ". لن يردعنا ولن يمنعنا من االستمرار في العمل من أجل مواطني إسرائيل"

ال يوجد جيش أخالقي أكثر من الجـيش  "إلسرائيل بتنفيذ جرائم حرب في قطاع غزة قال إنه 
ألن يعتـرف  وحـان الوقـت   . اإلسرائيلي، ومن يمنع جرائم الحرب هو الجيش اإلسـرائيلي 

  ". المجتمع الدولي وخصوصا الدول المسؤولة بالحقيقة وأال تتعاون مع الكذب
بودي أن أعبـر عـن تقـديري    "من جانبه قال أشكنازي إنه 

لجنود سالح البحرية وألفراد الموساد إذ أنه بدونهم لما كنـا  
وقال وزيـر  ". سنحصل على معلومات مخابراتية دقيقة كهذه

إننا فخورون بالذين يرتدون "، براك إيهود الدفاع اإلسرائيلي،
وليس لدينا أوهامـا، فجهـود   . زينا العسكري ونعتمد عليهم

التهريب ستستمر والجيش اإلسرائيلي سيستمر فـي العمـل   
  ".  ضدها، ألن هذا هو واجبنا ومسؤوليتنا

يدلين، إن تهريب  وقال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، اللواء عاموس
. مثال واحد فقط على أذرع التسليح من جانب إيران"هي " فرانكوب"األسلحة على متن سفينة 

وهناك عمليـات تهريـب   . وهناك عدد كبير من اإلرهابيين الذين يجرون تدريبات في إيران
  ".  18تجري في الجو والبحر والبر
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، أن سورية هي جزء ال يتجـزأ  واعتبر وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان
وقال ". فرانكوب"وذلك في أعقاب اعتراض سالح البحرية اإلسرائيلي سفينة " محور الشر"من 

ال شك في أن سورية "إنه  ليبرمان في مقابلة أجراها معه موقع يديعوت أحرونوت االلكتروني
ريـا الشـمالية   اختارت أن تكون إلى جانب اإلرهاب وهي مرتبطة بمحور الشر سوية مع كو

واضـح أن بإمكـان   "وأضـاف أنـه   ". وإيران وفنزويال وهي جزء ال يتجزأ من محور الشر
السوريين سد الطريق أمام تهريب األسلحة إلى جنوب لبنان بشكل مطلق لكنهم ينفذون يوميـا  

  ".عكس ذلك، ولهذا فإنه ال يوجد مكان هنا لألوهام
صدر تعليمات للمسؤولين فـي وزارتـه   وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن ليبرمان أ

دود ومشاهدة األسلحة المهربـة وتزويـدهم   شسفراء في إسرائيل لزيارة ميناء أبدعوة جميع ال
  . بشرح حول مفعول كل نوع من هذه األسلحة

وقدر مسؤولون في جهاز األمن اإلسرائيلي أن إيران ستعمل على تغيير مسـار نقـل   
" فرانكوب"لى أثر اعتراض سالح البحرية اإلسرائيلي سفينة األسلحة إلى حزب اهللا في لبنان ع

ويبدو أن التخوف األساسي في إسرائيل هو من . في عرض البحر المتوسط وضبط أسلحة فيها
  .19وصول صواريخ مضادة للطائرات على حزب اهللا

فـي  ما اعتبره إنجاز ينضم إلى سلسلة إنجازات سابقة يعدد المعلق السياسي  وبمناسبة
رونين برغمان ما أسماه الضربات التي تلقتها إيران وسـوريا وحـزب اهللا خـالل    وت يديع

السنوات األربع األخيرة دون أن يشير إلى إسرائيل كمن يقف وراء تلك الضـربات، وحـين   
مـن ضـمن   " ويقول برغمان. غربية ةينسب عملية ما إلسرائيل، ينسبها وفقا لمصادر إعالمي

: في السنوات األخيـرة  لجانب اآلخر إن إسرائيل تقف من ورائهاقائمة النجاحات التي يقول ا
حصول أعطاب غريبة في المشروع النووي أعاقت تخصيب اليورانيوم؛ اختفاء العالم النووي 
اإليراني ؛ سقوط طائرتين متعلقتين بالمشروع النووي اإليراني ؛ اندالع النار فـي مختبـرين   

شعور لدى إيران بأن أياد غريبة تعبث وهناك من ويضيف أن هذه األحداث عززت ال. نووين
  . يحاول المس بالمشروع
دمر سالح الجو اإلسـرائيلي، بفضـل معلومـات     2006يوليو عام  12ويضيف في 

وبعد سنة مـن ذلـك،   . استخبارية دقيقة تقريبا كل مخزون األسلحة البعيدة المدى لحزب اهللا
ا خفيا في مصنع لصواريخ السـكاد  وحسب مصادر صحفية مختلفة، حصلت في سوريا عطب

مزودة برؤوس نووية؛ وبعد ذلك قُصف المفاعل النووي الذي أقامته سوريا بمساعدة كوريـا  
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علـى رأس   قـف يضا الجنرال محمد سـليمان الـذي و  الشمالية، عماد مغنية اغتيل ؛ ومثله أ
  .المشروع النووي السوري

مقاتالت إسـرائيلية فـي   مت جوحسب مصادر مختلفةـ ها 2009في يناير : ويضيف
مرات شحنات سالح من إيران لقطاع غزة، وبعد ذلك بشهر اعتقلـت السـلطات    3السودان 

ف عن المفاعل النووي اإليراني السـري، وقبـل   شوقبل شهرين كُ. المصرية خلية حزب اهللا
إيران لحزب اهللا، ويوم أمـس   منشهر ضبطت قوات أمريكية سفينة ألمانية كانت تنقل شحنة 

  . 20طت سفينة ألمانية تحمل شحنة مماثلةضب
أسهب رون بن يشاي المحلل السياسي والعسـكري فـي صـحيفة      امن جانبه وبعدم

يديعوت أحرونوت في الحديث عن تفاصيل الطرق التي تهرب فيها إيران األسـلحة لسـوريا   
حادثـة  أفضلية دبلوماسية من " ومن ثمة لحزب اهللا حسبما يعتقد، يدعو إسرائيل الستخالص 

في إشارة إلى أقوال رئيس ( السفينة باإلضافة إلى تجربة إطالق حماس الصاروخ طويل المدى
شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية اللواء عاموس يدلين في الكنيست حول تجربة حماس 

عند مناقشة تقرير غولدستون في الجمعيـة العامـة    )لصاروخ يصل مداه إلى مدينة تل أبيب
  "21..المتحدةلألمم 

من جانبهما قارن المحلالن اإلسرائيليان عاموس هرئيل  وآفي يسسخروف في مقـال  
سـفينة السـالح   عـن  أدى إليها الكشف "مشترك نشرته صحيفة هارتس بين التطورات التي 

والسفينة الحالية وأشارا إلى أن حادثـة سـفينة   " 2002في كانون الثاني " كارين إيه"اإليرانية 
. كانت القشة التي حسمت الصدام بين إسرائيل والفلسطينيين في االنتفاضة الثانية"، "كارين إيه"

فإمساك مخزون السالح الكبير، في طريقه إلى السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات، أقنعت 
بفضل الحملـة الناجحـة للوحـدة    . نهائيا إدارة بوش بأنه ال يمكن الثقة بنوايا الرئيس الكاذب

في البحر األحمر تلقى رئيس الوزراء في حينه اريئيل شارون موافقة صـامتة مـن   البحرية 
  .."التي كادت تحطم حكم عرفات" السور الواقي"الواليات المتحدة على تنفيذ 

أن إسرائيل سوف تحاول في األيام القريبة القادمة، وبمعونة سـفينة  " وتوقع الكاتبان   
  ".22سنوات 7عرفات قبل نحو أن تفعل بإيران ما فعلته ل" فرانكوف"

  
  الفهرست

                                                 
  5/11/2009،رونين برغمانيديعوت أحرونوت،  20
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  تجميد االستيطان ليس شرطا الستئناف المفاوضات :كلينتون في إسرائيل 
وقفت وزيرة الخارجية اإلسـرائيلية، هـيالري   

من وراء المواقف اإلسرائيلية، وقالـت   كلينتون
في مؤتمر صحفي قبل لقائها بـرئيس الـوزراء   

لي بنيامين نتنياهو إن تجميد االسـتيطان  اإلسرائي
وأثنت علـى  . ليس شرطا الستئناف المفاوضات

ــب   ــرة أن مطل ــاهو، معتب ــريحات نتني تص
وأشـادت باسـتعداد   . الفلسطينيين تجميد االستيطان هو مطلب حديث العهد ولم يطرح من قبل

  ."بوقةغير مس"البناء في المستوطنات واعتبرت ذلك خطوة  "كبح جماح"نتنياهو لـ 
وقالت كلينتون إن جهود اإلدارة األمريكية تنصب في المرحلة الراهنة علـى تجديـد   

  . "المواقف التي تطرحها األطراف في بداية المفاوضات قابلة للتغيير"وقالت إن . المفاوضات
الرئيس أوباما وأنا مصممان على دفع عملية السالم من أجل ضـمان  ": وأضافت قائلة

  ."من أجل تحقيق طموحات الفلسطينيينمستقبل إسرائيل و
إسرائيل على استعداد الستئناف المفاوضـات فـورا ودون شـروط    "وقال نتنياهو إن 

وقـال إن  . متهما الفلسطينيين بأنهم يطرحون شروط مسبقة لم تطـرح فـي السـابق   . "مسبقة
بح جماح نحن مستعدون لتبني سياسة ك: " قائال وأردف. "إسرائيل لن تبني مستوطنات جديدة"

وأضـاف أن شـرط تجميـد    ". البناء في المستوطنات على أن تتيح حياة طبيعية للمستوطنين
الشـروط ال تعـود بالفائـدة علـى السـالم      "معتبـرا أن  . االستيطان لم يطرح في السـابق 

   ."والمفاوضات
. سهيل تنقل الفلسطينيينتحكومته أزالت حواجز في الضفة الغربية ل أنوزعم نتنياهو 

. نحن نريد التقدم على مسارين، في المسار الفلسطيني وفي المسار اإلقليمي: نتنياهو قائالوقال 
أوضحت في خطاب بـار  : "وأضاف. ونحن مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات فورا

وأضـاف أنـه   ". تقبل الحق الفلسطيني إذا اعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية إسرائيلإيالن بأن 
الشروط المسـبقة مـن قبـل    "واعتبر أن . "ابه صيغة حل الدولتين للشعبينقبل عمليا في خط"

الطريـق الوحيـد   "وأن . "الفلسطينيين تعتبر تغييرا في السياسات، ونأمل أن يعيدوا تغييرهـا 
  ."للتوصل إلى اتفاق هو البدء بالمفاوضات

ق ي مفاوضات ثنائية، دون أن تتطرمن جانبها شددت كلينتون على ضرورة الشروع ف
أثنـي علـى كلمتـك وعلـى     : "وقالت متوجهة لنتنياهو. لى طابعها وسقفها وما ستؤول إليهإ

نحـن  . استعدادك للتوجه فورا إلى طاولة المفاوضات من أجل إقامة دولة للشعب الفلسـطيني 
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مـا أدلـى بـه نتنيـاهو     "وأضافت أن ". فلسطينية تسهم في أمن إسرائيل ةنؤمن أن إقامة دول
كـبح  "وأثنت على استعداد نتنياهو لـ ". يكن في السابق شروط مسبقة بتاتا إذ أنه لم. صحيحا

  . "23جماح االستيطان
، ووزيـر  بـراك  إيهود دفاعمع وزير ال قبل لقاء نتنياهووكانت كلينتون قد اجتمعت 

المفاوضـات هامـة إلسـرائيل،    "خـالل اللقـاء إن    براكوقال . الخارجية، أفيغدور ليبرمان
  . "عدم وجود مفاوضات من شأنه أن يشجع حماس"واعتبر أن . "يات المتحدةللفلسطينيين وللوال

 من جانبه أبدى وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مواقف متشددة، وقـال 
واعتبـر أن  . الفلسـطينيين خالل لقائه مع كلينتون إنه ال يوجد ما تتحدث إسرائيل عنه مـع  

  .ود عباس هي شروط مسبقة غير مقبولة على إسرائيلمطالب رئيس السلطة الفلسطينية محم
إذا كـان  . ال يعقل أن يضع الفلسطينيون شروطا مسبقة للمفاوضـات ": وقال ليبرمان

مطلـب الفلسـطينيين   "وأضاف أن ". األمر على هذا النحو إسرائيل أيضا لديها شروط مسبقة 
نصـح  " اف ليبرمان أنـه  وأض. "تجميد البناء في المستوطنات يهدف إلى المس بالمفاوضات

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإرجاء المفاوضات إلـى أن يسـحب الفلسـطينيون مطـالبهم     
طالما ال يقوم الفلسطينيون بسحب الدعوى ضد إسـرائيل  : "وتابع. "المتعلقة بتقرير غولدستون

  . "معهمفي محكمة الهاي المتعلقة بتقرير غولدستون، ال جدوى، وال يوجد عما نتحدث عنه 
لم تطرح في السابق شروطا مسبقة للمفاوضات، "وقال ليبرمان إن السلطة الفلسطينية 

وال حكومة شارون وال حكومة أولمرت، وأجروا مفاوضـات فـي ظـل     براكال مع حكومة 
  ".واضح أن شروطهم المسبقة ترمي إلى إفشال المفاوضات. استمرار البناء في المستوطنات

قد صرح في وقـت سـابق إن كلينتـون     براك إيهودسرائيلي اإل دفاعوكان وزير ال
نبغي اتخاذها مـن جانـب   يالخطوات التي  ناإلسرائيلييستبحث في اجتماعاتها مع المسؤولين 

السلطة الفلسطينية والواليات المتحدة من أجل الشروع في مفاوضات خالل األسابيع وإسرائيل 
فة الجهود لتجديـد العمليـة السياسـية مـع     في بيان صحفي إلى بذل كا براكودعا . القريبة

من الضروري أن تبذل كافة األطراف الجهود من أجل الشروع فـي   "وقال إنه . الفلسطينيين
وقـال  . »فرصة استثنائية«، واعتبر أن الفرصة المتاحة الستئناف المفاوضات هي "مفاوضات

جهات المتطرفة األخرى في وى حماس والسيخدم  الطريق المسدود في العملية السياسية ال"إن 
  ."24المنطقة

المبعوث األمريكي الخاص للشرق األوسط، جورج ميتشيل، جولتـه فـي    أنهىهذا و
فيما أعـرب مسـؤولون   . الشرق األوسط بلقاء مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
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ألمريكيـة  فلسطينيون وعرب عن خيبة أملهم من المواقف التي عبرت عنها وزيرة الخارجية ا
  .ياهوتنن في المؤتمر الصحفي المشترك مع نهيالري كلينتو

ذكرت مصادر سياسية إسرائيلية أن ميتشيل غادر تل أبيب عائدا إلى واشنطن بعد فقد 
أن المشاورات بين إسرائيل والواليات المتحدة ستتواصـل علـى    وأضافت ،لقائه مع نتنياهو

 براك إيهود لدفاعووزير ا ،ياهوتنالوزراء ن ئيسوتوقعوا أن يبحث ر. مستوى كبار الموظفين
 األسـبوع أوباما في واشنطن  براكاستئناف العملية السياسية خالل لقائهما بالرئيس األمريكي 

  . حاليال
  

  الفهرست
  

    أكاديميا تصوت على قرار مقاطعة إسرائيلسنرويجية  جامعة
. إسرائيل على أبواب أزمة في العالقات مع النرويج أيضابعد السويد وتركيا يبدو أن 

أعلن مسؤول في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا في تروندهايم أن هـذه الجامعـة   فقد 
  ".إسرائيل"ستعلن قريبا عن مقاطعة أكاديمية لـ
 30تشرين الثاني رسالة مفتوحـة، وجههـا حـوالي     12وستدرس إدارة الجامعة في 

الحصول على "حتى " إسرائيل"تعليق التعاون األكاديمي والثقافي مع  إلىجامعياً يدعون  أستاذاً
  ".ضمانة بإنهاء احتالل األراضي الفلسطينية

وإذا مـا  . على إسرائيل ةأكاديميجامعة على فرض مقاطعة السيصوت مجلس أمناء و
كاديميـا بعـد أن   تخذ قرار من هذا النوع ستكون تروندهايم أول جامعة تقـاطع إسـرائيل أ  
  . اقتصرت حمالت المقاطعة في األكاديمية األوروبية على اتحادات للمحاضرين

ومن المقرر أن تستضيف جامعة العلوم والتكنولوجيا النرويجية قبل موعد التصـويت  
اسـتخدام  "سلسلة من المحاضرات حول السياسات اإلسرائيلية من بينهـا محاضـرة بعنـوان    

، يلقيها المحاضر اإلسرائيلي موشي تسوكرمان من جامعة تل "ة سياسيةإسرائيل لالسامية كأدا
  . أبيب

عمل البروفيسور مارتين ليفين، المحاضر في جامعة العلوم والتكنولوجيـا علـى   وقد 
   .تنظيم المحاضرات ، وسيستضيف أيضا، الباحث اإلسرائيلي إيالن بابي

فعل غاضـبة مـن قبـل     أثارت المحاضرات وطرح المقاطعة للتوصيت ردود هذا و
شـمعون  "وبعث مدير العالقات الخارجية لمركز . إسرائيل والمؤسسات الدولية المناصرة لها

األمريكي المناصر إلسرائيل برسالة إلى رئيس الحكومة النرويجية ينس ستلطنبرغ، " فيزنطال
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آفاق مثيرة في تحريض النرويج لكراهية اليهود، وخلق  تصعيد جديد"معتبرا أن الخطوة بمثابة 
  . "للتأليب ضد إسرائيل

ونقلت صحيفة هآرتس عن محاضر في الجامعة النرويجية قوله أن فكـرة التصـويت   
على مقاطعة إسرائيل اعتمدت على أفكار طرحت في الحملة التي تقودها األكاديمية البريطانية 

  .25سو بالكويل من كبار دعاة فرض مقاطعة أكاديمية على إسرائيل في بريطانيا
 

  
 

  الفهرست
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 :ملحق العدد الخاص 
ضرب إسرائيل للمفاعالت النووية اإليرانية سوف يقود إلـى  : دراسة إسرائيلية

  حرب طويلة األمد 
، يتحـدث  26عاموس هرئيل للكاتب مقاال 6/11/2009خ يبتارهآرتس نشرت صحيفة 

وم ضد إيران من عدمه في ظل موقف الواليـات المتحـدة   فيه عن إمكانيات شن إسرائيل هج
األمريكية التي تفضل سياسة الحوار والتفاوض، ويستشهد من جهة أخرى بدراسة جديدة أعدها 
باحث إسرائيلي تحذر من أنه إذا ما اندلعت حرب بين إسرائيل وإيران فإنها سـتكون طويلـة   

  .تبار قبل الشروع في أي هجوموستمتد لسنوات، وينصح بأخذ هذا البعد بعين االع
  :ونقدم في ملحق العدد لهذا األسبوع ترجمة لمقال هارئيل

ذروتهـا   إلـى التـي وصـلت    ،األخيـر  األسبوع حداثأتعتبر  أن إسرائيل بإمكان" 
، كما كان الوضع القديم والجيد  اإلسرائيليباستعراض قوة مثير لالنطباع على طريقة الجيش 

 بخصوص محدوديـة ، درسا )لمفاعالت النووية في العراق وسوريايا وقصف ااعملية عنتفي 
لنا رئيس الواليـات المتحـدة بـراك     ايرسمه تيحدود الال تقريباهذه . اآلنالقوة التي تمتلكها 

لحـزب اهللا،   إيرانالسالح من  إرسالياتيعترض  أن اإلسرائيليسالح البحرية  بإمكان: اوباما
 إلطـالق تكشف النقاب عن محاوالت حماس  أن "أمان"ية شعبة االستخبارات العسكر وبإمكان

 األسـرة في الزمن القريب وطالما كانت  األقلولكن على . صواريخ بعيدة المدى لقطاع غزة
، من اإليرانيالدولية تجري حوارا مع طهران من اجل بلورة اتفاق قد يوقف المشروع النووي 

  .ال تتجول كثيرا بين الكبار أن إلسرائيل األفضل
في البحر المتوسط في جـوهره كثيـرا عـن     اإليرانيةضبط سفينة السالح ال يختلف   

حجم الوسـائل   أنفي هذه السنة مرتين، رغم  األمريكي األسطولعليها  أقدمخطوات مشابهة 
العالميـة علـى    اإلعـالم وفقا لرد فعل وسائل . كبر بكثيرأية المضبوطة في هذه المرة القتال

من . البحرية كان ردا منضبطا دودأشفي قاعدة  اإلسرائيليالجيش  رهانشمعرض الغنائم التي 
 ألنفسـهم ، يقول قـادة الـدول الغربيـة    اإليرانيتكشف وتصادر السالح  إسرائيل أنالجميل 

أن يسيطر المقاتلون االسرائيليون على  بالتأكيد، ولكن هل يوجد هنا شيء لم نعرف به من قبل
  ؟السفينة 
أو جنـود الكومانـدو    اتاالستخبارسواء الذي قام به رجال فيذ التنصحيح أن عملية   
السالح لفتـرة طويلـة    إرسالياتتابع على ما يبدو  اإلسرائيليالجيش ف. كان نموذجياالبحري 

                                                 
26 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1126187.html  
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 يأتي اآلنلكن . معوقات أيةص السفينة الصحيحة وخطط للسيطرة التي نجحت من دون وشخَّ
ستخبارات نتنياهو ووزيـر الـدفاع فـي    االرجال  فقاذ سيرا. واإلعالميالسياسي  بعدالدور 

جـل  أالمطلوبة من  األدلةكل  األمريكيينزيارتهم القريبة لواشنطن حيث سيوضحون لنظرائهم 
بصورة مكثفة رغم نفيها وبصورة مناقضة تماما  اإلرهابتواصل مساعدة  إيرانن أب اإلثبات

  .المتحدة لألممالتابع  األمنلقرارات مجلس 
 –ن الحـدثين  أل ذلـك  لنفسها نقطة انتصار، إسرائيلسجلت  اإلعالميوى على المست  

ة يقد حدثتا قريبا من موعد النقاش في الجمعية العموم –ضبط السفينة وكشف صاروخ حماس 
متهمـا   اإلسـرائيلي فيه الجـيش   كانفي الوقت الذي . تقرير غولدستونحول المتحدة  لألمم

معاقبة المدنيين  إلى هدفتالعملية قد  أنغولدستون  بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وقال
ـ والمسـاعي   أخرىمرة  لألمورالخلفية الشاملة  إظهارالفلسطينيين، ليس من الضار   ةاإليراني
ضرب المدنيين  إلىفي المنطقة بالصواريخ التي تهدف  اإلرهابيةالمتواصلة لتسليح التنظيمات 

  .اإلسرائيليفي العمق 
تضايق حزب اهللا وحماس من خـالل   أن إسرائيل بإمكان. قريباولكن هذا كل شيء ت  

 إمـدادات وتشويش جزء مـن   لكنها صغيرة،المعة حربية تحركات استخبارية وشن عمليات 
تفعله  أنما ال يمكن لها  إليكمولكن سنورد . وممثليهم اإليرانيينوكشف  إليهمالسالح المرسلة 

 طبقواقادتنا ( اإليرانيةيد بمهاجمة المواقع النووية من المحظور عليها التهد: في الوقت الحاضر
الجو سالح اختفت مقابالت مع قادة قوات  األخيرة اآلونةوفي . في هذه القضية ااستثنائي اصمت

ال  أنالخطوات الرادعة في مواجهة حماس وحـزب اهللا يجـب    أنكما ). الواثقين والحازمين
يقـوم   أن، من دون األزماتما يكفيه من  بيضاأللدى البيت ف. عن حدود المعقول اآلنتخرج 

الصناعية لمخيمات الالجئين في قطاع غزة من  األقمارصور  بإخراجالخبراء هناك بالمطالبة 
  .الجوارير
ي المصيرو، مكانهالذي يراوح  ،الحسمفعدا عن . اوباما مغاير تماما إدارة أولياتسلم   

، الـرئيس مشـغول بالمشـاكل الداخليـة     أفغانستانمستقبل الحرب في  بخصوصبالنسبة له 
بعد ذلك وفي مكان مرتفع ولكن غير متميز في سلم . األمريكيوبتراجع مكانته بنظر الجمهور 

 أمامنا. تشويش مفرط إحداثهي عدم  اآلن إسرائيلمهمة . إيرانالدولي تأتي قضية  األولويات
فاوضات سـتأتي التحركـات   فشلت الم إنمن الحوار وبعدها  أخرى أسابيععلى ما يبدو عدة 

تقريبا سيكون مـن الممكـن    2010 آذارفقط في . إيراننحو فرض العقوبات على  األمريكية
نحو الذرة من دون  إيرانتقدم  إليقافتقدير تأثير مثل هذه العقوبات وان كانت هناك احتمالية 

  .استخدام الطرق العسكرية
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وما زال  إسرائيلاذ القرارات في في مركز اتخ األخيرة اآلونةكان حتى  قال مسؤول  
انه يعتقد بأنه على المستوى السياسي  األسبوعيسدي النصائح للكثيرين من القادة، قال في هذا 

على حد قوله فكرة نقـل اليورانيـوم   . اتخاذ موقف حاسم بصدد الحوار اإلمكانقدر  يحذر أن
طرحـت فـي    أيضـا  روسيا ليست سيئة بالضرورة وفكرة مشابهة إلى إيرانالمخصب من 

رئيس لجنة الطاقة النووية جـدعون فرانـك    ذاكقبل خمس سنوات حيث طرحها حين إسرائيل
المفتاح  إنقال  المسؤولهذا . الذي كان قد طرحها على رئيس الوزراء السابق اريئيل شارون

فاقـا  وقبلت ات أخيرا إيرانفاجأت  إن. في االتفاق التي يشملها يكمن في بنود الرقابة والتفتيش
  .الماضي هناك ما يمكن الحديث عنه األسبوعمشابها للمسودة المطروحة التي تهربت منها في 

في  اإليرانيةتكليفه بمهاجمة المواقع النووية  إلمكانيةيستعد  أن اإلسرائيليعلى الجيش 
 نقاش الخبراء والمحللين لهذا السيناريو عنـد  يتركزولكن عندما . ن هذا من واجبهالمستقبل أل

؟ إيرانباستخدام ممر جوي فوق  إلسرائيل ناألمريكيوهل سيسمح ( مثل تنفيذية عملياتية أسئلة
. فسيكون ذلك خطأ كبيرا) ؟إليهابالوقود التي ستكون هناك حاجة  اإلمدادوكم هو عدد طائرات 

في وجه الضربة  إسرائيلاستعداد الواليات المتحدة للدفاع عن  ما مدى السؤال الجوهري هوف
هذا ليس واردا في  أنهي  اآلن إلسرائيلاوباما  إدارةالرسالة التي تطلقها . اإليرانيةمضادة ال

  .إسرائيليوبهذه الطريقة تقل على ما يبدو احتمالية شن هجوم . الحسبان

دراسة جديدة تحاول اندلعت ؟  ذا ماإ اإليرانية – اإلسرائيليةولكن كيف ستبدو الحرب   
الباحث الدكتور موشيه فيرد إذ يقول . على هذا السؤال اإلجابة مناألأعدها مسؤول في جهاز 

للتضـحية   اإليرانياالستعداد  فان على حد رأيه. بأن مثل هذه الحرب قد تتواصل لفترة طويلة
سيملي سيناريو الحرب الطويلة التـي   إسرائيلبالكثيرين لفترة زمنية خالل معركة محتملة مع 

  .إنهاؤهاسيكون من الصعب جدا 
مختلفة فـي   ويحتل مناصبعمليات وباحث  عالم فيزياءالدكتور موشيه فيرد ويعتبر   

 إطـار فـي   األسبوع، يقوم بنشر البحث المذكور في هذا األمنالمجال التكنولوجي في جهاز 
في جامعـة بـار    اإلستراتيجية لألبحاثالسادات  –التي يقضيها في مركز بيغن  التفرغ إجازة
 أو باألسابيعسيقاس في السنوات وليس "طول مثل هذه الحرب المستقبلية على حد قوله . ايالن

من الفلسفة الشيعية الخمينية التي تنادي بوجـوب   باألساسينبع  األمرهذا " ويضيف". األشهر
هذه الفلسفة تعتبر وجـود  . "والمسلمين باإلسالمالظلم الالحق  وإزالةالتضحية من اجل العدالة 

تحقيق هذا الهدف ممكن فقـط مـن   . من اجل خالص العالم إزالتهوجب ظلما يت إسرائيلدولة 
عليهم رغـم   األمرهذه الحرب طالما اعتمد  اإليرانيونسيواصل . إسرائيلخالل القضاء على 

  ".الثمن الفادح الذي سيضطرون لدفعه خالل ذلك
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قـد   من سقوط هذا النظام هي وحدها التي اإلسالميخشية قادة النظام  أنفيرد يدعي و  
ستجد صعوبة في تهديد بقاء النظـام فـي    إسرائيل أنولكن يبدو . النار إطالق إليقافتدفعهم 

". في ظل غياب مخرج مقبول على الجانبين قد تتواصل الحرب لفترة طويلة جـدا " طهران و 
العراق في الثمانينيات من القرن الماضي تواصـلت ثمـاني    – إيرانن حرب أفيرد بيذكر و

الظلم  إزالة –الذي طالبت به  األساسيخاضت الصراع لسنوات لتحقيق الشرط  إيران. سنوات
نظام  وإزالةلمسؤولية واالعتراف العراقي بتحمل ا ألراضيهاالنابع من غزو العراق  األساسي

  .صدام حسين
 أثماناقتصادية تفوق  وإضرارنصف مليون قتيل : ثمنا ال يمكن تصوره إيراندفعت   

هـذا  . النار إطالقعلى وقف  اإليرانيةل القرن العشرين كله، قبل الموافقة خال اإليرانيالنفط 
ال يمكـن   بأنـه فيرد  ويقول  .اإليرانيخطورة حقيقية بالنظام  أحدقتجاء متأخرا فقط عندما 

حـذر  بولذلك يتوجب حسب رأيه التحقق  ،وإيران إسرائيل بيناندالع الحرب  إمكانيةاستبعاد 
دراسته ال تشخص العناصر التي يمكنها  ، لكنلية واالستعداد لهامن خصائص الحرب المستقب

على حد قوله الخوف من حرب كهـذه  . أمدها آلية ناجعة الختصار الحرب وتقصيرتبلور  أن
 وإنهائهـا  ايلزم بتحضيرات مالئمة فكريا وسياسيا وعسكريا من خالل محاولة بلورة شـروط 

وعلـى   –ؤثر على االستعداد لهذه الحرب ي أناالفتراض بأن الحرب ستطول يجب . بسرعة
  .في المستقبل اإليرانيةعدم مهاجمة المنشآت النووية  أوقرار مهاجمة 

 إيـران نه في غياب حدود مشتركة ستنحصر الحـرب بـين   أاالفتراض فيرد يستبعد   
ن يكـون طـويال أل   أنال يمكن  اإلطالقمثل هذا ف. رضأرض أصواريخ  بإطالق وإسرائيل

احتمـاال   األكثـر مـن   أنولكنه يكتب . ليست كبيرة اإليرانيةاريخ بعيدة المدى ترسانة الصو
سوريا وحزب : بمواصلة امتداداتها إسرائيلستسعى لمواصلة القتال ضد  إيراناالفتراض بان 

اتفـاق   إطـار السورية في  األراضينحو  لألماماهللا وحماس، وربما حتى ستحاول دفع قواتها 
هو ال يملي احتمالية كبيرة لسيناريو الحرب القصيرة نسبيا . دمشقدفاع مشترك بين طهران و

 إلسـرائيل  إيـران عقابية شديدة مـن   اتوضرب اإليرانيةعلى مواقع الذرة  إسرائيليهجوم (
على حد قولـه  ). الخطوة قد استنفدت أنالنار حينئذ بضغط دولي حيث يدرك الجانبان  وإيقاف

 ...".ربا طويلةستفرض ح اإليرانيالنظام  أيديولوجيا
  الفهرست

  
 


