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االحتالل يجري مناورات تحاكي صواريخ من غزة ولبنان وهجمات من األراضي
الفلسطينية والداخل المحتل

غزة – الضفة الغربية – �القدس العر�� ووكاالت: أعلنت إسرائيل، أمس األحد، عن فرض إغالق

شامل ع� الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءا من بعد ظهر غد الثالثاء وح� منتصف ليل الجمعة،

وسط مخاوف أمنية من تصعيد الهجمات الفلسطينية بعد انقضاء شهر رمضان�

وأعلن جيش االحتالل أن اإلجراءات تشمل فرض طوق عسكري ع� الضفة الغربية، وإغالقا شامال

للحواجز والمعابر مع قطاع غزة�

وحسب تقرير لـ “القناة 12” العبرية فإن مسؤو� األمن اإلسرائي� قلقون من التهديدات

الفلسطينية الفردية والجماعية، ويتهيأون الحتماالت شن عمليات مسلحة ضد المستوطنات أو

� تل أبيب ع� غرار عملية شارع ديزنغوف�

وذكرت تقارير أن قيادة الجيش اإلسرائي� رفعت حالة االستنفار إ� “جهوزية قصوى متعددة

الجبهات”، � القدس وقطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وهضبة الجوالن، وسوريا وإيران� وأضافت

أن الشرطة اإلسرائيلية تترقب اشتعال األوضاع خالل االحتفاالت اإلسرائيلية�

وجاء خطاب رئيس حركة حماس يحيى السنوار، أمس األول، ليعزز من مخاوف االحتالل باندالع

مواجهات، إذ حذر من استمرار االعتداءات اإلسرائيلية ع� المسجد األق�، فيما دعا فصائل



المقاومة � غزة إ� أن تكون ع� أهبة االستعداد، وقال “المعركة لم تنتِه بانتهاء شهر رمضان،

بل ستبدأ بانتهائه”�

وأشار إ� أن االحتالل يخطط القتحام المسجد األق� � ما يسمى يوم “استقالل إسرائيل”�

وتابع “لذلك يجب أن نكون ع� أهبة االستعداد”، الفتا إ� أن االحتالل يخطط أيضا لتقسيم

المسجد األق� زمانيا ومكانيا كـ “خطوة أو� لهدم المسجد األق� وبناء الهيكل، والحقائق

تشير إ� الزحف الصهيو� المتدرج نحو تغيير الوضع التاريخي � المسجد من خالل الزيادة

التدريجية القتحام المستوطنين”� وأكد أن المساس باألق� والقدس “يع� حربا إقليمية”�

ويجري جيش االحتالل، حسب تقارير عبرية، مناورات عسكرية هذا األسبوع تحا� هجمات

صاروخية ع� إسرائيل من لبنان وغزة� وتشمل المناورات التعامل مع هجمات، يعقبها تصعيد

تندلع شرارته � الضفة الغربية وتمتد إ� داخل إسرائيل، تصعيد يشارك فيه مواطنون عرب من

المدن المختلطة مثل اللد والرملة وحيفا، ومدن عربية مثل سخنين والناصرة وأم الفحم والقرى

البدوية � الجنوب�

وأوضحت التقارير أن المناورات ستشتمل، ألول مرة، ع� محاكاة إلغالق شارع 65 (الذي يقطع

وادي عارة) لتأمين مرور قوات أمن إضافية ووحدات خاصة للمساهمة � التعامل مع

المواجهات�

إ� جانب التوقعات اإلسرائيلية بانفجار الضفة، ووقوع عمليات مسلحة جديدة، تخ� دوائر

األمن من انتقال المعركة إ� غزة، ال� هددت دوما بإمكانية الدخول ع� الخط، رفضا لما يجري

من اعتداءات � القدس والضفة، وهو أمر عبرت عنه الفصائل المسلحة أكثر من مرة، من خالل

رسائل نقلها الوسطاء إ� إسرائيل أو مباشرة من خالل إطالق مقذوفات صاروخية�
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