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وزير األمن اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان يزور المنطقة الحدودية قرب السياج الفاصل مع قطاع
غزة ،للوقوف على تحضيرات واستعدادات الجيش اإلسرائيلي لمواجهة وقمع مسيرة العودة يأتي
هذا في الوقت الذي طالب فيه مجلس الوزراء الفلسطيني بفتح تحقيق دولي و"محاسبة إسرائيل
على جريمتها ،كما وجدد ليبرمان تهديده للمتظاهرين السلميين بإطالق النار على كل من يقترب
من السياج الفاصل ،في الوقت الذي عقبت فيه منظمة "بتسليم" اإلسرائيلية بأن هذه الدعوة هي
بمثابة "جريمة حرب".
وفي الوقت نفسه ،يعتقد الجيش اإلسرائيلي أن يوم الجمعة سيشهد تجدد المواجهات وعلى نطاق
واسع أكثر من الجمعة الماضية بكثير ،مؤكدا استعداد الجنود لكل السيناريوهات.
وحذر ليبرمان حركة حماس من تكرار االعمال االستف اززية على حدود قطاع غزة ،كما جرى يوم
الجمعة الماضي ،مؤكدا أن أي شخص يقترب من السياج األمني ُيعرض حياته للخطر.
واعتبر ليبرمان انه على سكان قطاع غزة ان يقوموا باستبدال قيادتهم بدال من االحتجاجات
العبثية ،إذ ان قيادة حماس انفقت حوالي  280مليون دوالر على تطوير البنى التحتية االرهابية
وحفر االنفاق وانتاج الصواريخ" على حد تعبيره ،الفتا إلى أنه "إذا تخلى سكان القطاع وقيادتهم
عن فكرة ابادة دولة اسرائيل والتركيز على التطوير والنمو االقتصادي فانهم سيجدون في اسرائيل
شريكا مجديا ومفيدا".
إن "المعادلة المطروحة حاليا على بساط البحث تقضي بإعادة االعمار مقابل نزع
وأضاف قائال ّ
إن "ما جرى يوم الجمعة الماضية كان
السالح" ،وردا على سؤال قال وزير األمن اإلسرائيلي ّ
أن "إسرائيل ال
استف از از مدب ار ومحاولة للمساس بالسيادة االسرائيلية واالخالل بالنظام" مشي ار إلى ّ
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تبادر إلى أي تصعيد بل انها تدافع عن مواطنيها وسيادتها" ،حسب قوله.
هذا وقد تواصلت التحليالت اإلسرائيلية بشأن التطورات المتوقعة من مسيرات العودة ،والحديث
اإلسرائيلي عن خطط عمليتيه لمواجهتها في حال استمرت هذه المسيرات.
فقد ذكر يوحاي عوفر الخبير العسكري بصحيفة مكور ريشون أن أعداد المشاركين في مسيرات
العودة تعتبر نجاحا من قبل الفلسطينيين ،وأن منظمي المسيرات نجحوا جزئيا في فعالياتهم هذه،
مما يعني أننا أمام شهر ونصف من توتر قد يبلغ ذروته في األسابيع القادمة.
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ويرى أن المنظمات الفلسطينية قد تسعى لدفع األمور نحو مزيد من التصعيد حتى أواسط مايو
القادم ،وبذلك فقد نكون على مشارف مرحلة جديدة من التوتر األمني ،وربما نجد أنفسنا في
مواجهة حقبة من أيام القتال الطويلة في مناطق القطاع.
يوسي ميلمان الخبير األمني كتب في معاريف أن الجيش اإلسرائيلي قد ال يستطيع التكيف مع
حالة االستنزاف الدموي على حدود قطاع غزة حتى إشعار آخر ،وربما يسعى التباع إجراءات
المزيد من ضبط النفس ،في مواجهة استمرار المسيرات الشعبية الفلسطينية التي قد تحاول اقتحام
خط الهدنة ،وهو سيناريو مرعب لم تعهده إسرائيل منذ سنوات طويلة ،لكنه قد يتحول أم ار واقعا
مع مرور الوقت.
واضافة أن قيادة الجيش ال تفضل أن تقيس األمور الميدانية مع الفلسطينيين بموازين الدماء،
لكنها قد تضطر لذلك ،إن أصرت على عدم السماح للفلسطينيين باالقتراب من خط الهدنة ،أو
المس بالبنى التحتية األمنية ،وتخريب المعدات الهندسية ،واإلضرار بمواقع الجيش الحدودية،
واألهم من كل ذلك محاولة التسلل داخل إسرائيل.
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آلون بن دافيد الخبير العسكري في القناة اإلسرائيلية العاشرة قال في صحيفة معاريف ،إن البداية
األولى من المسيرات الفلسطينية كانت محاولة لجس النبض بين الجانبين ،وكل طرف فحص
مدى جاهزية الطرف اآلخر ،واطلع على نقط ضعفه وقوته.
وأضاف أن منظمي المسيرات يسعون ألن تتصدر غزة اهتمامات األسرة الدولية ،وفي حين منع
الجيش وصول المتظاهرين لخط الهدنة ،فقد أثبت الفلسطينيون قدرتهم على حشد عشرات اآلالف
من المشاركين.
وعلى حد قولة انه ورغم مرور األيام األخيرة بهدوء على اإلسرائيليين في غالف غزة ،لكن
الخشية من سقوط صواريخ وتدهور أمني قد يرافقنا خالل األسابيع الستة القادمة ،ومع ذلك يجب
التذكر جيدا أن أمامنا سبعة أيام جمعة ،وذكرى النكبة الفلسطينية ،ونقل السفارة األمريكية للقدس.
يوآف ليمور الخبير العسكري بصحيفة "إسرائيل اليوم" قال إن الجيش بات مطالبا بتحضير خطة
عمل ميدانية لمواجهة استمرار هذه المسي ارت الفلسطينية ،ألننا أمام ظاهرة متواصلة ،وقد ترافقنا
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شهو ار قادمة ،بالتزامن مع صدور مواقف دولية على مدار الساعة كلما كان الحدث الميداني
مشتعال في غزة ،مما يعني أن أحداث يوم الجمعة سوف تتكرر قريبا.
وهذا يتطلب من الجيش أن يكون في حالة جاهزية وتأهب مستمر على مدار الساعة على طول
حدود غزة ،ألن استمرار االحتكاك بين الجانبين سيؤدي بالضرورة لزيادة الحدة في الفعل ورد
الفعل ،مما قد يؤثر سلبا على صعيد الحياة اليومية لإلسرائيليين في الجنوب ،ويضع أمام الجيش
تحديا من نوع جديد ،مزدوج هذه المرة :سياسي وعسكري.
على الصعيد العسكري ،فإن القوات العسكرية ستكون مطالبة باالستعداد لمزيد من العمليات
الميدانية ،وتعزيز حدود القطاع بالمزيد من األسلحة والمعدات واالستخبارات.
أما على الصعيد السياسي ،فإن إسرائيل مضطرة للتعامل مع أزمة معقدة ،وتشرح للعالم أن
الفلسطينيين هم الجانب السيئ في هذا المشهد ،وهذا صعب ألن العالم ينظر للصورة بصيغة
أبيض وأسود ،وفق مؤشرات اإلحصائيات التي تعد أعداد القتلى الفلسطينيين برصاص الجنود
اإلسرائيليين .واعتبر ان كل ذلك يتطلب من إسرائيل التجهيز لخطة ذات بعد استراتيجي تستبق
أي توجه دولي يفرض عليها حلوال للوضع في غزة.
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هذا وتستعد فرقة "غزة" العسكرية في جيش االحتالل اإلسرائيلي ،بقيادة يهودا فوكس ،للمظاهرات
الفلسطينية ومسيرات العودة المرتقبة على حدود قطاع غزة وفي هذا اإلطار تنفذ الفرقة العسكرية
أعماال هندسية لتحسين جاهزيتها الميدانية للمظاهرة الحاشدة ،وذلك بهدف صد المتظاهرين
ومنعهم من عبور السياج الحدودي.
وشملت االستعدادات حفر قنوات واقامة سواتر ترابية ووضع أسالك شائكة لعرقلة من يتمكن من
المتظاهرين من عبور الخط الحدودي.
ونقل عن مصادر في جيش االحتالل إن قوات الفرقة العسكرية تتركز في تحديد مواقع حركة
حماس ،بادعاء الخشية من محاولة استهداف الجنود ،سواء خالل المظاهرات أم خالل األعمال
التي يقوم بها جيش االحتالل في إقامة الجدار تحت األرض على حدود قطاع غزة ،بداعي
مواجهة خطر األنفاق الهجومية.
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وادعت مصادر االحتالل األمنية أن حركة حماس أقامت مواقع أخرى في المنطقة الحدودية،
وذلك بهدف "تصعيب عمليات االحتالل في جمع المعلومات عن أهداف كثيرة ،كما يصعب الرد
في حال تنفيذ عمليات ضد االحتالل".
وأضاف أن جيش االحتالل أحبط عمليتين ،حاولت تنفيذها حركة حماس على األقل.
كما ان تقديرات الجيش تشير إلى أنه "سيشارك مسلحون في مسيرة العودة المرتقبة ،وأنه سيتم
استهداف كل مسلح يتجاوز مسافة  300متر عن السياج الحدودي ،بينما سيتم استهداف غير
المسلح من مسافة  100متر عن السياج".
كما ويواصل جيش االحتالل ،وبناء على تعليمات رئيس أركان الجيش ،غادي آيزنكوت ،عملية
بناء الجدار تحت األرض ،باعتبار أنه يقع على رأس سلم أولويات فرقة "عزة" التي تقوم بتعزيز
الحراسة حول اآلليات الهندسية العاملة.
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يوآف بولي مردخاي منسق أنشطة الحكومة اإلسرائيلية في مناطق السلطة بعث رسالة مناشدة
عاجلة إلى رئيس منظمة الصحة العالمية طالبها فيها بالتدخل الفوري لوقف مخططات متظاهرين
مسيرة العودة لحرق  10آالف إطار مطاطي بالقرب من السياج الفاصل يوم الجمعة المقبلة.
ونقلت القناة السابعة العبرية عن مردخاي قوله" :هذا حدث بيئي خطير سيضر بصحة السكان
ويتسبب في تلوث لم يسبق له مثيل وناشد التدخل لوقف هذا األمر".
صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قالت إن حدود قطاع غزة تبدو كورشة "سيارات عمالقة" فقد
جمع الفلسطينيون عددا ال يحصى من اإلطارات إلخراجها في المظاهرات هذا سيؤدي بالفعل إلى
تشويش عمل قناصة الجيش" ،محذرة من خطر الدخان الذي سيتصاعد.
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