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تقرير

مسلمات لقبول التصعيد والحرب!
«أدلة نتنياهو» ّ
أعجب ما في قضية
اختفاء املستوطنني
الثالثة التوظيف اإلسرائيلي
لها! بعد  10أيام من حملة
البحث املستمرة عنهم
سيقدم بنيامني نتنياهو
أدلته على مسؤولية
«حماس»
علي حيدر
ب�ع��د ع �ش��رة أي ��ام ع�ل��ى ت�ح��دي��د ت��ل أبيب
وجهة االتهام ،وإصدار الحكم وتنفيذه،
وعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني
نتنياهو ،بتقديم «أدل��ة» وصفها بأنها
«ال ل �ب ��س ف� �ي� �ه ��ا» ،وق � � ��ال خ �ل��ال ج�ل�س��ة
ال �ح �ك��وم��ة األس �ب��وع �ي��ة ،إن ه� ��ذه األدل� ��ة

«س �ت �ك��ون م �ك �ش��وف��ة أم� ��ام ال �ع��ال��م خ�لال
امل��دة القريبة» .منذ اآلن ح��دد نتنياهو،
لآلخرين ،كيفية التعامل مع هذه األدلة،
وأن عليهم التسليم بها كما أنها حقائق
مطلقة .ع�ل��ى األس ��اس نفسه رأى أن ما
سيقدمه «اختبار ملحمود عباس بشأن
استعداده لتفكيك الشراكة مع حماس».
ويكشف موقف نتنياهو أنه يريد وضع
ق�ي��ادة السلطة أم��ام خ�ي��اري��ن :إم��ا تبني
امل��وق��ف ال ��ذي ي�ح�ق��ق ال �ه��دف ال�س�ي��اس��ي
للحملة العسكرية ف��ي ال�ض�ف��ة املحتلة،
وامل�ت�م�ث��ل ف��ي ف��ك امل�ص��ال�ح��ة ب�ين «ف�ت��ح»
و«ح� � � �م � � ��اس» .ال � �خ � �ي� ��ار ال � �ث� ��ان� ��ي رف ��ض
«األدل��ة اإلسرائيلية» ،وه��و ما سيسمح
ً
مبررا
ل��ه (نتنياهو) ات�خ��اذ ه��ذا امل��وق��ف
إض ��اف � ًّ�ي ��ا الت� �ه ��ام ال �س �ل �ط��ة ب��ال �ت �ع��اط��ف
وتأييد الذين نفذوا عملية األسر.
ف � ��ي اإلط� � � � � ��ار ،ه� ��ات� ��ف رئ � �ي� ��س ال� � � � ��وزراء
اإلسرائيلي ،األمني العام لألمم املتحدة،
ب � ��ان ك� ��ي م� � ��ون ،ل �ي ��ؤك ��د ل� ��ه أن ل � ��دى ت��ل
أبيب معلومات تؤكد ضلوع «حماس»
ف ��ي أس� ��ر امل �س �ت��وط �ن�ين ال� �ث�ل�اث ��ة .ل�ج�ه��ة

الضحايا الفلسطينيني ال��ذي��ن سقطوا
ع�ل��ى أي ��دي جيشه ت�ح��ت ذري �ع��ة البحث
ع��ن امل�س�ت��وط�ن�ين ،ق ��ارب ن�ت�ن�ي��اه��و ه��ذه
األح � � ��داث ك �م��ا أن �ه��ا «أض � � ��رار ج��ان�ب�ي��ة»
يمكن أن تحدث في كل عملية عسكرية
بهذا الحجم.
ب� ��ال � �ت� ��وازي م� ��ع ذل � � ��ك ،ي ��رت� �ف ��ع م �ن �س��وب
ال �ح��دي��ث ف��ي ال �س��اح��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة عن
إمكانية اتساع نطاق الحملة العسكرية
ات � � �ج � ��اه ق � �ط � ��اع غ � � � ��زة ،وذل � � � ��ك ان� �ط�ل�اق ��ا
م ��ن أن ك�ل�ا م ��ن ال� �ط ��رف�ي�ن ،اإلس��رائ �ي �ل��ي
وال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،ل��دي��ه أس �ب��اب��ه مل��واج�ه��ة
عسكرية .أوال ،يسود نوع من التقديرات
وامل �خ��اوف إزاء إم�ك��ان�ي��ة ل�ج��وء فصائل
امل�ق��اوم��ة ف��ي غ��زة إل��ى ال��رد على الحملة
الواسعة في الضفة .في املقابل ،تتفشى
ت �ق��دي��رات أخ� ��رى ب ��أن اإلس��رائ �ي �ل��ي ب��ات
يحتاج إلى إعادة تعزيز قدرة الردع في
مقابل امل�ق��اوم��ة ،وخ��اص��ة بعد عمليات
تتساقط من حني
إطالق الصواريخ التي
ً
إل��ى آخ��ر في املستوطنات .أيضا يرجح
أن يكون منسوب املخاوف ارتفع لجهة

ت �ن �ف �ي��ذ ع �م �ل �ي��ة أس� ��ر ع �ل��ى ال � �ح� ��دود م��ع
القطاع ،وذلك بعدما ثبت لدى االحتالل
أن الفصائل تخطط لتنفيذ عملية من
هذا النوع.
ض �م��ن ه ��ذا اإلط � ��ار ،رأى امل �ع�ل��ق األم �ن��ي
ف��ي م��وق��ع «واي ن� ��ت» ،رون ب��ن ي �ش��اي،
أن ه�ن��اك ث�لاث��ة أس �ب��اب تجعل العملية
العسكرية ضد غ��زة تقترب أكثر من أي
وق ��ت م �ض��ى« .وه� ��ي إط �ل�اق ال �ص��واري��خ
ال� �ي ��وم� �ي ��ة ،وال� �ض ��ائ� �ق ��ة ال� �ت ��ي ت�ع�ي�ش�ه��ا
ح � �م ��اس ،وال� �ح ��اج ��ة اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة إل��ى
ً
أخيرا
ترميم ق��درة ال��ردع بعدما تآكلت
ف� ��ي ع �م �ل �ي��ة ع� �م ��ود ال � �س � �ح� ��اب» ،ف� ��ي م��ا
يتعلق بالسبب األخير ،ينقل بن يشاي
ع��ن ض�ب��اط ف��ي هيئة األرك ��ان قولهم إن
ال �ج �ي��ش ي�ج�ه��ز ن�ف�س��ه ل�ع�م�ل�ي��ة ق�ص�ي��رة
ً
تدميرا» .ويضيف املعلق
«لكنها األكثر
ال �ع �س �ك��ري« :ال �ج �ي��ش س �ي �ح��اول ت��دم�ي��ر
البنية التحتية للصواريخ في غزة ،كما
سيواصل ضغطه في الضفة».
وب��رغ��م األوض � ��اع ال �س��ائ��دة ف��ي املنطقة
ال�ع��رب�ي��ة ودف �ع��ت ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية

إل� ��ى ال� �ه ��ام ��ش ،ف� ��إن ب �ع��ض ال �ت �ق��دي��رات
االس �ت �خ �ب��اري��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة وال �غ��رب �ي��ة
تشير إلى وج��ود ما يبعث على الخوف
م��ن اإلق � ��دام ع�ل��ى ع�م�ل�ي��ة م�م��اث�ل��ة ،وذل��ك
على خلفية القلق م��ن ت�ح��رك الشارعني
امل �ص��ري واألردن � ��ي .وم��ن امل�ت��وق��ع أن أي
عملية ستدفع تلك األن�ظ�م��ة والشعوب
إل � ��ى إب� � � ��داء ت �ض��ام �ن �ه��ا م� ��ع غ� � ��زة ،وه ��و
م��ا س�ي�م��س ال �ت �ع��اون األم �ن��ي م��ع ع�م��ان
والقاهرة.
في السياق ،رأى معلق الشؤون العسكرية
ف ��ي ص �ح �ي �ف��ة «ي ��دي� �ع ��وت أح � ��رون � ��وت»،
أليكس فيشمان ،أن «الجيش اإلسرائيلي
يكتفي ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ب �غ��ارات ج��وي��ة،
وع�ل��ى األرج ��ح أن��ه ل��ن ي�ب��ادر إل��ى عملية
واسعة» ،لكنه عاد وشدد على أن «الكرة
موجودة بأيدي ق��ادة املنظومة األمنية،
ف�ه��م ال��ذي��ن س �ي �ق��ررون ه��ل ه�ن��اك حاجة
إلرض ��اء غ��ري��زة االن�ت�ق��ام ل��دى الجمهور
اإلسرائيلي ،ما يبرر خطوات من شأنها
أن تقود إلى التصعيد الذي تكون بدايته
معروفة ونهايته غير معروفة».

السلطة وإسرائيل :كباش االنتفاضة
عروبة عثمان
اس�ت�ش�ه��د فلسطينيان أم ��س م��ن ج��راء
ح �م �ل��ة ال �ج �ي��ش اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ال �ك �ب �ي��رة
ال�ت��ي ح�ص��دت  4ش�ه��داء وأك�ث��ر م��ن 340
أس�ي��را م��ن بينهم  50م�ح��ررا ف��ي صفقة
 ،2012وه��ي الحملة األك�ب��ر منذ عملية
ال� �س ��ور ال� ��واق� ��ي ع � ��ام  ،2002م ��ن ح�ي��ث
ات � �س� ��اع ال� �ن� �ط ��اق وأس ��ال� �ي ��ب االق �ت �ح��ام
وال�ت�ف�ت�ي��ش .وش �ي��ع الفلسطينيون كال
م��ن ال�ش��اب محمد الطريفي ( 30ع� ً
�ام��ا)،
وأحمد فحماوي (ً 27
عاما) في مدينتي
نابلس ورام ال�ل��ه ،كما سجل ف��ي اليوم
نفسه اعتقال االح�ت�لال أرب��ع ن�س��وة من
عائلة اغبارية ف��ي جنني (ش�م��ال) ،وهم
أم وابنتاها وزوجة ابنها ،فضال عن 34
مواطنا آخرين في مدن أخرى.
هذه التطورات الدراماتيكية ،وال سيما
ف� ��ي رام ال� �ل ��ه أم� � ��س ،خ �ل �ق��ت ح ��ال ��ة م��ن
االشتباك العفوي وغير املنظم بني قوات
االحتالل والشبان من جانب ،والشباب
وش��رط��ة امل��دي �ن��ة ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�س�ل�ط��ة من
ج��ان��ب آخ��ر ،وذل��ك ف��ي س��اع��ات متأخرة
من الليل .الجانب األخير من االشتباك
يكشف ع��ن وج��ه غير م��أل��وف للمدينة،
ال� �ت ��ي ت� �ع � ّ�د ع��اص �م��ة ال �ث �ق��ل ال �س �ي��اس��ي
لبرنامج رئيس السلطة محمود عباس،
ل �ك �ن��ه (االش � �ت � �ب� ��اك م� ��ع ال �س �ل �ط��ة) ل�ي��س

ّ
مؤشرا على حالة ثورية منظمة.
ّ
ال� ��رأي ن�ف�س��ه ي��ؤك��ده امل�ح�ل��ل ال�س�ي��اس��ي
عادل سمارة ،الذي قال« :الحراك الشعبي
ًّ
ً
مستقيما .فما حدث في رام
ال يتخذ خطا
ّ
وفوري من الشباب
الله اليوم رد طبيعي
ع�ل��ى ت�ق��اع��س ش��رط��ة رام ال �ل��ه ،ال �ت��ي لم
تكن تبعد بضعة أمتار عن مكان جنود
االحتالل» .أما عن احتمال اتساع دائرة
ّ
امل��واج�ه��ات ،فيؤكد س�م��ارة ل�ـ«األخ�ب��ار»
أن «ال �ت �ح� ّ�والت ال�ع��رب�ي��ة ووالدة أنظمة
معادية للقضية الفلسطينية ،تخفض
سقف الحالة الثورية».
ً
قياسا إلى ما جرى قبل السور الواقي،
أي قبل ً 12
عاما ،ف��إن ما يفعله الجيش
اإلسرائيلي هذه األي��ام يحاكي احتالله
سابقا مدن الضفة ومخيماتها كافة ،لكن
ًّ
حاليا
هذا الوضع لم يقد الفلسطينيني
إل ��ى ه�ب��ة ك �ب �ي��رة ،وه �ن��ا ي �ب��رز ال�ت�س��اؤل
ع ��ن دور ال �س �ل �ط��ة ورئ �ي �س �ه��ا ف ��ي م�ن��ع
ذل��ك .ال��واض��ح أن حالة الفتور الشعبي
جاءت نتيجة سياسة التنسيق األمني
ال�ت��ي تنتهجها رام ال�ل��ه .على املستوى
السياسي ،الحكومات املتعاقبة رهنت
استمرار روات��ب املوظفني بانتماءاتهم
ال�س�ي��اس�ي��ة ،وق��رب�ه��م م��ن ح��رك��ة «ف�ت��ح»،
ّ
وبالتحديد خ��ط الحمائم ال��ذي يرفض
استخدام السالح في وجه إسرائيل.
وت � �ش � �ي� ��ر ت� � �ق � ��اري � ��ر ح � �ق ��وق � �ي ��ة إل� � � ��ى أن

في وداع الشهيد محمد الطريفي في رام الله أمس (عصام الريماوي ـ آي بي ايه)
ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع االح � �ت �ل�ال ب �ك��ل ج��وان �ب��ه
ًّ
فلسطينيا
أودى ب�ح�ي��اة أك �ث��ر م��ن 65
م� �ن ��ذ ان � �ط�ل��اق امل � �ف� ��اوض� ��ات ف� ��ي ت �م��وز
امل��اض��ي .هنا يتوقع القيادي في حركة
ال �ج �ه��اد اإلس �ل�ام ��ي ،خ �ض��ر ح �ب �ي��ب ،أن
«االنتفاضة آتية ال محالة في ظل حياد
السلطة عن األجندة الوطنية» .وطالب
حبيب عبر «األخ�ب��ار» ،الرئيس عباس،

بمراجعة نهجه والحفاظ على اإلنسان
ً
متوقعا في
الفلسطيني ب��دال م��ن قتله،
ال��وق��ت ن�ف�س��ه ت�ص��اع��د وت �ي��رة ال �ع��دوان
اإلسرائيلي في الضفة وغزة.
أك� �ث ��ر م ��ا ف �ع �ل �ت��ه ال ��رئ ��اس ��ة م �ن��ذ م�ض��ي
 10أي��ام على الحملة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،هو
ت�ك��رار إعالنها أن م��ن مصلحتها ع��ودة
املستوطنني املفقودين ،لكنها استدركت

أم��س وص��رح��ت بأنها تجري اتصاالت
مكثفة لعقد جلسة عاجلة ملجلس األمن
ال� ��دول� ��ي ،وذل � ��ك «ل ��وض ��ع ح ��د ل �ل �ع��دوان
اإلس��رائ�ي�ل��ي وت��وف�ي��ر ال�ح�م��اي��ة للشعب
الفلسطيني».
برغم ذلك ،فكل املعطيات السابقة تشي
بأن محمود عباس حازم في قراره منع
ال �ع��ودة إل��ى «زم ��ن االن�ت�ف��اض��ة امل� ّ
�دم��ر»،
ك �م��ا ع� ّ�ب��ر ع �ن��ه ق �ب��ل أي � ��ام ،وه� ��ذا يجعل
فكرة نشوب انتفاضة جديدة في وجه
ال�ت�ن�س�ي��ق األم �ن��ي أو االح� �ت�ل�ال صعبة
ح��ال� ًّ�ي��ا ،ب��رغ��م ك��ل ال�ض�غ��ط اإلس��رائ�ي�ل��ي،
وهو ما يؤكده املحلل السياسي نشأت
األق�ط��ش ،ال��ذي ق��ال« :ن�ح��ن على مفترق
ط��رق اآلن .ف��وج��ود االح�ت�لال ف��ي الضفة
ّ
وضعية السلطة
لم يعد مقبوال ،كما أن
ب �ص �ف �ت �ه��ا دول � ��ة غ �ي��ر ع �ض��و ف ��ي األم ��م
املتحدة تسحب مبررات بقاء االحتالل».
يضيف األقطش لـ«األخبار»« :االحتالل
ح � � � ��اول اس � �ت � �ث � ��ارة ح � �م� ��اس وال� �ج� �ه ��اد
اإلس �ل��ام � ��ي ل �ت �ف �ج �ي��ر األوض � � � � � ��اع ،ل �ك��ن
ف�ص��ائ��ل امل�ق��اوم��ة ل��م تنجر إل��ى مربعه،
ل��ذا ستجد إس��رائ�ي��ل نفسها ف��ي نهاية
املطاف مضطرة إل��ى االنسحاب إل��ى ما
وراء الجدار» ،إال إن قررت خوض عملية
عسكرية كبيرة في غ��زة ،وهو ما يعني
م �ع��ادل��ة ج��دي��دة س�ت��رج��ح ك�ف�ت�ه��ا ألح��د
الطرفني.

«شهداء اإلعداد» :ضريبة حصار المقاومة
غزة ـ أحمد هادي
أث��ارت حادثة استشهاد  5مقاومني داخل
نفق في قطاع غزة يتبعون لكتائب القسام،
ال � � � ��ذراع ال �ع �س �ك��ري��ة ل �ح ��رك ��ة «ح � �م� ��اس»،
لاً
ً
واسعا عن ماهية
الخميس املاضي ،جد
األخطاء الفنية التي تودي كل شهر بعدد
من الشهداء ،وذلك في ظل ظروف غامضة
تترافق مع االستعدادات املكثفة للمقاومة
ملواجهة التهديدات اإلسرائيلية املتواصلة
بشن عدوان على قطاع ّغزة.
ع��ن االن �ف �ج��ار األخ �ي��ر مل �ح��ت م �ص��ادر في
ٌ
انفجار لعبوة
املقاومة إلى أن ما جرى هو
داخ ��ل أح ��د أن �ف��اق امل �ق��اوم��ة ال��واق �ع��ة على
الحدود الشرقية لغزة ،علما أن التحقيق
ال ي��زال ج� ً
�اري��ا كما أف ��ادت م�ص��ادر أخ��رى
م��ن «ال �ق �س��ام» ل �ـ«األخ �ب��ار» .ال �ح��ادث نتج
م�ن��ه اس�ت�ش�ه��اد خ�م�س��ة م �ق��اوم�ين إض��اف��ة
إلى أحد رجال الدفاع املدني ،الذي حاول
انتشال الجثث ،لكن املصادر الطبية ذكرت

أن رج� ��ل ال ��دف ��اع امل ��دن ��ي اس �ت �ش �ه��د ج ��راء
ً
غازا ًّ
ساما.
استنشاقه
وال يخفى على املتابعني أن امل�ق��اوم��ة في
ً
غ��زة تعاني ً
نقصا ش��دي� ً�دا وملحوظا في
اإلمكانات التي كانت تهرب عبر األنفاق
ال �ح��دودي��ة ج ��راء إغ�ل�اق ال�ج�ي��ش امل�ص��ري
م �ع �ظ��م ت �ل��ك األن � �ف� ��اق وت� �ش ��دي ��ده األم �ن��ي
ع �ل��ى ح��ري��ة ال �ح��رك��ة ف��ي س �ي �ن��اء ،م��ا ح��ذا
بالفصائل إلى العودة ،أو زي��ادة ،أساليب
التصنيع امل�ح�ل�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت ف��ات��ورت�ه��ا
عالية بسبب األخطاء الناجمة عن انقطاع
ل �س �ن��وات ع ��ن ه� ��ذه األس ��ال� �ي ��ب ،ون�ت�ي�ج��ة
االعتماد على السالح املصنع ًّ
دوليا.
في ه��ذا السياق ،راجعت «األخ�ب��ار» قائداً
م �ي��دان� ًّ�ي��ا ف ��ي ك �ت��ائ��ب ال �ق �س��ام ي��دع��ى أب��و
ح �م��زة ،ال ��ذي أك ��د أن امل �ق��اوم�ين ي�ت�خ��ذون
اح �ت �ي��اط��ات ع��ال �ي��ة خ�ل�ال ت�ص�ن�ي��ع امل ��واد
املتفجرة« ،ل�ك��ن ال أح��د يضمن أال تحدث
أعطاب أو خلل فني كانفجار الصواعق،
ما يودي بحياة القائمني على التصنيع».
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ي �ع� ّ�ب��ر أب � ��و ح � �م ��زة ،وه � ��و ص ��اح ��ب ل�ح�ي��ة
كثيفة ،ع��ن تلك اللحظات بالقول« :ن��درك
أن الخطأ األول ف��ي املتفجرات ه��و نفسه
ال �خ �ط��أ األخ � �ي ��ر» .وأض� � ��اف« :ن �ع �م��ل وف��ق
اإلمكانات املتاحة ...صحيح أننا لم نخض
م��واج �ه��ات ت�س�ت�ن��زف م�خ��زون�ن��ا ،ل�ك��ن مع
إغ�لاق األن�ف��اق يجب أن ن��واص��ل التجهيز
لاً
ًّ
محليا» ،معل « :املرحلة
حتى لو كان ذلك

امل �ق �ب �ل��ة ح��رج��ة وت �ت �ط �ل��ب م �ن��ا ك �ث �ي� ً�را من
االحتياطات العسكرية».
أم � � ��ا امل � �ت � �ح� ��دث ب� ��اس� ��م ل � �ج� ��ان امل � �ق ��اوم ��ة
ال �ش �ع �ب �ي��ة ،أب� ��و م �ج��اه��د ،ف �ش ��دد ع �ل��ى أن
امل �ق��اوم��ة ل ��م ت �ت �خ��ل ي � ً
�وم ��ا ع ��ن ال�ت�ص�ن�ي��ع
امل�ح�ل��ي ،م��ع م��ا ك��ان��ت تهربه عبر األن�ف��اق
ًّ
سلبيا على
ال�ت��ي أوض��ح أن إغ�لاق�ه��ا أث��ر
الكم والنوع .وقال لـ«األخبار»« :التصنيع
املحلي أثبت جدارته في مقارعة االحتالل
ط��وال االنتفاضة ،بل وصلت صواريخنا
املحلية ،قبل دخ��ول ال �ج��راد ،إل��ى م��دى لم
ً
يتوقعه اإلس��رائ �ي �ل��ي» ،الف��ت��ا إل��ى أن دور
هؤالء الشهداء ُ
سيريان على املدى القريب.
وجاوز عدد املقاومني الذين راحوا ضحية
أخ �ط��اء ال�ت�ص�ن�ي��ع ح ��دود  13ش �ه �ي� ً�دا من
الفصائل ك��اف��ة منذ ب��داي��ة ال�ع��ام ال�ج��اري،
ًل�اً
ف�ض� ع��ن ع �ش��رات اإلص��اب��ات .وإن ج��رى
اعتماد مصطلح «شهداء اإلعداد» وتبني
ا ًل�ف�ص��ائ��ل أول �ئ��ك امل �ق��اوم�ي�ن ،ف�ه��ي ت�ح��دث
أمل ��ا وم��أس��اة كبيرين على ح�ي��اة أس��ره��م،

ك �م��ا ت�ف�ت��ح ع �ي��ون أج �ه ��زة االس �ت �خ �ب��ارات
اإلسرائيلية على أماكن األنفاق ومتابعة
تقنيات املقاومة املحلية وغيرها.
ال �خ �ب �ي��ر ف ��ي ال� �ش ��ؤون ال �ع �س �ك��ري ،ال �ل��واء
واص��ف ع��ري�ق��ات ،ي��رى أن ان�س��داد األنفاق
ًّ
سلبيا في عمل املقاومة في غزة ،لكنه
أثر
ي�ع�ت�ق��د أن األخ� �ي ��رة ال ي �م �ك��ن أن تحصر
خياراتها ف��ي سبيل واح��د م��ن أج��ل جلب
ال �س�لاح .وق ��ال ل �ـ«األخ �ب��ار»« :ال أت��وق��ع أن
ت�ك��ون امل�لاح�ق��ة األم�ن�ي��ة ف��ي سيناء ً
سببا
ً
مباشرا وراء اتجاه الفصائل إلى التصنيع
املحلي».
يذكر أن الفصائل كانت تعتمد في بداية
االن �ت �ف��اض��ة امل�س�ل�ح��ة ع�ل��ى ش ��راء ال�س�لاح
م��ن ت�ج��ار إس��رائ�ي�ل�ي�ين ي�ه��رب��ون��ه بأسعار
كبيرة .كذلك من الالفت أن هناك انفجارات
داخ �ل �ي��ة ت�ه��ز ق �ط��اع غ ��زة ب�ي�ن ح�ي�ن وآخ ��ر،
وترجعها الجهات األمنية واإلعالمية إلى
حوادث غامضة أو أخرى تتعلق بالتدريب
امليداني والتجارب لعناصر املقاومة.

