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 لصحف الصهيونيةل يمو يلا قتطفملا

 2022الثاني  تشرين 21االثنين 

 عناوين الصحفأبرز   

 :هآرتس

 تجنيد الحرديم في الجيش منخفض جدا وبعد تشكيل الحكومة ربما سينتهي تجنيدهم -

   حزب بن غفير أوقف املفاوضات مع الليكود لتراجعهم منحه وزارة الجليل والنقب -

 في إجازة اعتدى بالضرب على ضابطة بحرس الحدود النها أخلت يهودا من منزل فلسطينيجندي  -

 الفلسطينيون يتعرضون كل عام لالعتداء عليهم في "عيد ساره" لكن هذه املرة كان األعنف -

   الحرديم" و"الصهيونية الدينية" يطالبان بإقرار قانون فصل الرجال عن النساء في األماكن العامة" -

 ف:عاريم

   سموتريش ضد الليكود ويهاجم حزب نتنياهو: نتحول إلى أعداء اذا ما طالبنا بحقوقنا االئتالفية - 

   تأجيل املفاوضات مع أحزاب الحرديم بسبب عدم وجود ميزانيات ملطالبهم -

 املستشارة القانونية الحكومية: درعي ال يستطيع أن يكون وزيرا بسبب العار -

 الدينية ينفصل إلى ثالث كتل بالكنيست حزب الصهيونية -

 الجندية التي ضربت من قبل مستوطن تقدم ضده شكوى للشرطة -
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 :يديعوت احرونوت

 سموتريش يصر على الحصول على وزارة األمن -

 الليكود: سموتريتش يعاني من جنون العظمة -

 والنقبأزمة بين بن غفير ونتنياهو لتراجع األخير عن منحه حقيبة الجليل  -

بعد يوم من أعمال العنف في الخليل: أصحاب املحالت التجارية استيقظوا على خراب وتدمير محالتهم  -

 التجارية وتكسير شبابيك املساجد

  لبيد في الجلسة األخيرة للحكومة: سنعود قريبا للسلطة -

 :تايمز أوف اسرائيل

 تصميم شركائه من اليمين املتطرف على مطالبهممشاكل الليكود في تشكيل الحكومة تزداد مع  ـ  

 مفتي القدس يحذر من حرب دينية إقليمية بعد اضطرابات الخليلـ 

 رئيس الشاباك يحذر نتنياهو من أن السلطة الفلسطينية قد تنهار مما سيؤدي إلى تدهور الوضع األمنيـ 

 املقبلالرئيس هرتسوغ سيقوم بأول زيارة رسمية إلى البحرين الشهر ـ 

*  *   * 

        2022-11-21 اإلثنين العدو عين على    

شؤون العدو من خالل متابعة املواقف والتصريحات الرسمية إلى  يومية ترصدنشرة : عين على العدو

 جانب أهم اآلراء والتحليالت الصادرة.

 للشؤون اإلسرائيلية  شبكة الهدهدترجمة واعداد: 

 :الشأن الفلسطيني

  9قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خالل الليل  :باسم جيش العدواملتحدث 

 .مطلوبين فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية

  يدعى  :العبرية 12القناة 
ً
 فلسطينيا

ً
راتب “اعتقلت قوة من الجيش في جنين صباح اليوم مطلوبا

النار خالل عملية االعتقال، دون لالشتباه بضلوعه في نشاطات مسلحة، وجرى تبادل إلطالق ” البالي

 .وقوع إصابات في صفوف القوة
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 زجاجات حارقة نحو مركبات للمستوطنين عند مفرق حوسان 4إلقاء  :إنقاذ بال حدود. 

  الخليل قرب -أضرار في حافلة ومركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة على طريق غوش عتصيون

 .العروب

 جات حارقة نحو مركبات للمستوطنين في منطقة البوابة فلسطينيون من بيت فجار ألقوا زجا

 .الجنوبية لكيبوتس ميغدال عوز 

 حول احتراق املركبة الفلسطينية الليلة قرب موقع عسكري عند ميفو دوتان  :قناة كان العبرية

شمال الضفة|| في املنظومة األمنية يفحصون احتمالية أن تكون السيارة قد تم تفخيخها بهدف 

 .د القوات بطريقة لم نشهدها في السنوات األخيرةتفعيلها ض

 دخل مستوطن يوم أمس قرية املزرعة الشرقية شمال رام هللا بسيارته، وتجمع  :قناة كان العبرية

ركت سيارته في  –أهالي القرية حول سيارته وهددوه، وتمكنت قوات األمن الفلسطينية من إنقاذه 
ُ
ت

 .القرية

  ون يستقلون دراجات نارية، ألقوا عبوة متفجرة نحو قوة من الجيش فلسطيني :العبرية 14القناة

 .عند حاجز الجلمة دون وقوع إصابات

 بأن عناصر الوحدة سيطلقون  :قناة كان العبرية 
ً
قادة في وحدة خاصة تابعة للواء غوالني نشروا بيانا

 .النار على من ُيْقدم على اجتياز السياج الفاصل في منطقة جنين

  من الخليل، كان بحوزته ” الجيش اإلسرائيلي“اعتقل  :هاليل روزين-14القناة 
ً
 فلسطينيا

ً
مسلحا

، تم تنفيذ االعتقال يوم األربعاء املاض ي قبل وقت قصير من التخطيط M 16 قطعة سالح من نوع

 .وانطالقه لتنفيذ العملية

 :الشأن اإلقليمي والدولي

 برئاسة مستشار األمن القومي الدكتور إيال حولتا مقر ” وفد إسرائيلي“زار  :قناة كان العبرية

 األمريكية اإلدارة في الكبيراألسطول األمريكي الخامس في البحرين، وانضم إلى الزيارة املسؤول األمني 

 .املنطقة في والتعاون  البحري  األمن على املباحثات وركزت – ماكغورك بريت

  مراسلنا أوهاد حيمو في قطر حاول إجراء مقابلة مع مشجعين من لبنان، لكن  :العبرية 12القناة

أنا من “قال لهم ” ما الذي تفعله هنا؟“، قالوا للمراسل ”القناة إسرائيلية“بمجرد معرفتهم أن 
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ثم ” ال يوجد ش يء اسمه إسرائيل، إسرائيل غير موجودة، إنها فلسطين” ، فردوا عليه ”إسرائيل

 .ويواصلون تكرار عدم وجودها” إسرائيل“ان وهم يهتفون بشعارات ضد ابتعدوا عن املك

 أقلعت أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى الدوحة في قطر صباح اليوم على متنها  :يديعوت أحرونوت

 .من مشجعي كرة القدم الذين اشتروا تذاكر مباريات كأس العالم التي ستبدأ الليلة 180

  بأنها قلقة على مصير السلطة ” إسرائيل“الواليات املتحدة نقلت رسالة إلى  :العبرية 13القناة

املزيد من الخطوات لصالح السلطة ” إسرائيل“الفلسطينية، وأوضحت أنها تتوقع أن تتخذ 

 .الفلسطينية

 وصل رئيس هيئة األركان، اللواء أفيف كوخافي، إلى الواليات املتحدة في  :املتحدث باسم جيش العدو

 .أيام 5رسمية ستستغرق حوالي  زيارة

  تقارير أمريكية: إيران وروسيا اتفقتا على فتح خط إنتاج في روسيا، لتصنيع  :العبرية 12القناة

 .طائرات مسيرة هجومية

  على استخدام األخيرة مسيرات هجومية ” إسرائيل“قدمت  :العبرية 13القناة 
ً
إلى روسيا احتجاجا

  –رانيا إيرانية الصنع في حربها على أوك
ً
” السفير اإلسرائيلي“جاء ذلك جاء خالل مكاملة أجراها مؤخرا

 .في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروس ي ميخائيل بوغدانوف

 :الشأن الداخلي

 أوقفنا املحادثات مع الليكود -حزب بن غفير-مسؤولون في حزب عوتسما يهوديت  :إذاعة الجيش :

 .ائنا وزارة النقب والجليلبعد أن تراجعوا عن موافقتهم على إعط

  قضت محكمة الصلح في تل أبيب صباح اليوم بقبول دعوى التشهير التي رفعها  :موقع واال العبري

رئيس الوزراء املكلف بنيامين نتنياهو وعائلته ضد رئيس الوزراء السابق إيهود أوملرت، وعليه سيدفع 

 لعائلة نتنياهو مقدراه 
ً
دما وصفهم باملجانين، وأنهم بحاجة إلى عالج شيكل بع 62,500أوملرت تعويضا

 .نفس ي

 في إطار مفاوضات االئتالف لتشكيل الحكومة، وضع حزب الصهيونية الدينة على طاولة  :معاريف

املفاوضات مطالبته من رئيس الليكود ورئيس وزراء العدو املكلف بنيامين نتنياهو بااللتزام بخطوات 

 .غربيةالضم وتطبيق السيادة على الضفة ال
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 نشرت وزارة الرعاية والضمان االجتماعي في كيان العدو اليوم االثنين بيانات تشير إلى  :موقع واال

 .٪ في عدد الحاالت امللتحقة بمراكز العالج من العنف األسري 11.14زيادة بنسبة 

 على مجندة من الجيش خالل ” إسرائيلي“البيد وغانتس يشجبان بشدة حادث اعتداء  :معاريف

 .جهات عنيفة في الخليلموا

 عامل عند مدخل املنطقة  100أيام من عملية أرئيل || تجمع حوالي  4بعد  :إذاعة جيش العدو

 .الصناعية احتجاجا على تشديد إجراءات التفتيش، قامت قوات االحتالل بتفريقهم

  103إذاعةfm:  :ونحن ال نخجل  –األزمة التي يواجهها الليكود حقيقية “حزب عوتسما يهوديت يهدد

 .”من الجلوس في صف املعارضة

  فقدان السيطرة في الجنوب || بعد العديد من أحداث خرق الحدود والسرقة  :العبرية 14القناة– 

 ” كاديش بارنيع“أقام سكان مستوطنة 
ً
 مستقال

ً
 أمنيا

ً
 .بالقرب من الحدود املصرية نظاما

 الحكومة األسبوعية يلخص إنجازات حكومتهرئيس الحكومة املنتهية البيد في جلسة  :مكتب البيد: 

خالل عملية بزوغ الفجر وجهنا ضربة قوية للجهاد اإلسالمي في غزة وقمنا بتصفية قادته دون أن يصاب  –

 .واحد” إسرائيلي“

فككنا من خالل عملية كاسر األمواج البنية التحتية التابعة ملجموعة عرين األسود وأحبطنا املئات من  –

 .العمليات

عملنا ضد البنى التحتية اإليرانية في كل مكان، ومن خالل العمل الدقيق مع اإلدارة األمريكية لم يتم تنفيذ -

 .االتفاق النووي مع إيران

 .افتتحنا السفارات واملمثليات في اإلمارات واملغرب والبحرين، وأنشأنا منتدى النقب –

 مع لبنان بشأن استأنفنا العالقات مع تركيا ورممنا العالقات مع  –
ً
 تاريخيا

ً
مصر واألردن، وأبرمنا اتفاقا

 .الحدود البحرية

خالل زيارة الرئيس األمريكي بايدن أبرمنا إعالن القدس والذي نص على التزام الواليات املتحدة بسالمة -

 .وبأمنها وازدهارها” إسرائيل“

 :عينة من اآلراء على منصات التواصل

 الفلسطينيون ال يريدون السالم، وال يريدون دولة إلى جانب إسرائيل، هم يريدون “ :بنيامين نتنياهو

 من إسرائيل
ً
 .”دولة بدال
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 ترتيبات الحكم الجديدة لنتنياهو || في األيام األخيرة أتيحت لي الفرصة للتحدث مع  :أفيغدور ليبرمان

الصورة التي تظهر هي  عدد من كبار مسؤولي الليكود ومساعدي نتنياهو والتعرف على مخططاته،

 :أكثر من مجرد مقلقة

نتنياهو يعمل على شغل منصب وزير االتصاالت ألحد أقرب الناس منه واملوالين له بهدف السيطرة على  –

 .والسيطرة على كل وسيلة إعالمية ممكنة” قناة كان“شركة 

 .يسعى نتنياهو الستبدال املستشارة القانونية للحكومة بأسرع وقت ممكن –

، على أساس أنه ال يتعاون مع خططه بشأن ”هرتس ي هاليفي“إقالة واستبدال رئيس األركان املنتخب، اللواء  –

 .إيران

 .مقاعد 5-4أي ” حجمه الطبيعي“خطة منهجية لهزيمة بن غفير وإعادته، كما قال نتنياهو، إلى  –

 .خطة منهجية للتخلص سياسيا من سموتريتش –

مع السعودية من أجل استخدام اإلنجاز املذكور لتغيير االئتالف أو إلجراء إقامة عالقات دبلوماسية  –

 .انتخابات مبكرة بمبادرة من نتنياهو

  أن يجبوزارة الدفاع “ :في رسالة إلى سموتريتش” بوعز بيسموط“عضو الكنيست من الليكود 

 .”الليكود يد في تبقى

 :مقاالت رأي مختارة

 سنة كان فيها قادة جهاز األمن، بمن فيهم كل رؤساء  40بعد  :يعوتيد-رونين بيرغمان وايتي ايلناي

حذرين من أن يلمسوا أحد األحداث القاسية في تاريخ الدولة، رغم جملة ” الشاباك“جهاز األمن العام 

 الشهادات التي نشرت من على هذه الصفحات بأن استنتاجات التحقيق الذي

” الشاباك“لم يكن أخطر من ذلك، قرر رونين بار، رئيس أجري في الزمن الحقيقي كانت مغلوطة، أن 

الحالي، بموافقة رئيس األركان واملفتش العام، في نهاية األسبوع، تشكيل فريق فحص خاص يحقق في 

في السنة املاضية، كان وزير الحرب بيني غانتس، املسؤول األخير الذي رفض  –أسباب مصيبة صور 

 .يبةبكل حزم إعادة فحص املأساة الره

 املرة األولى التي يعترف فيها جهاز األمن بشكل رسمي بأنه يحتمل أن يكون الحدث، ” بار“قرار 
ً
هو عمليا

في  –، وليس حادثة داخلية ”إرهابية“في واقع األمر نتيجة عملية ” مصيبة صور األولى“الذي سمي 

انتبه الكثير من أبناء في العقدين األخيرين، ” يديعوت أحرونوت“أعقاب سلسلة تحقيقات نشرت في 

 عما حدث ألعزائهم أم أن الحقيقة 
ً
 صادقا

ً
العائالت الثكلى باملصيبة وبدؤوا يتساءلون هل تلقوا تقريرا
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، ممن أصيبوا في املصيبة أو رفاق أولئك الذين ” الشاباك“أخفيت عنهم؟ إلى جانبهم فإن رجال 
ً
أيضا

 .قتلوا، بدؤوا يطرحون األسئلة على مسؤوليهم

سنة  40في األسابيع األخيرة ملناسبة مرور  –بدأ يتهم صراحة جهاز األمن باإلخفاء والطمس  بعضهم

الكثيرين من الناجين، أبناء العائالت الثكلى وكبار رجاالت ” الشاباك“على املصيبة، التقى رئيس 

 .الجهاز من تلك الفترة ممن ال يزالون على قيد الحياة

على مدى ” الشاباك“والتي نفى ” يديعوت أحرونوت“ت إليها تحقيقات كما أنه قرأ الوثائق التي استند

، فبادر ” بار“السنين مجرد وجودها. في نهاية العملية، قرر 
ً
 مهما

ً
بأن ما سمعه وقرأه بالفعل يثير شكا

انهار مبنى الحكم العسكري في صور حيث أقيمت  1982تشرين الثاني  11في  –إلى تشكيل الفريق 

 .”الشاباك”دود، الشرطة العسكرية، وقيادات حرس الح

تل 
ُ
 في االنهيار، ومعهم  76ق

ً
 كانوا في املبنى. بعد الحدث، عين رئيس األركان  15إسرائيليا

ً
 لبنانيا

ً
معتقال

 .لجنة للتحقيق في مالبسات املصيبة” رفائيل ايتان“في حينه 

مريح للجميع: االنفجار  ترأس اللجنة مئير زوريع، الذي توصل في غضون أسبوع فقط إلى استنتاج

الذي أحدث انهيار املبنى نبع من خلل في أسطوانات غاز الطبخ في املطبخ. كما أن تحقيق الشرطة 

العسكرية لم يستبعد استنتاجات لجنة زوريع فيما أسقط من التقرير النهائي له شهادات واضحة 

كشفت سلسلة التحقيقات جملة  –على أن االنفجار نبع من سيارة مفخخة اندفعت إلى داخل املبنى 

 .من اإلخفاقات في التحقيق في مصيبة صور، إلى جانب أعمال استهدفت إخفاء مالبساتها

 تلقى شخص، كان يعمل في وقت املصيبة ضابط ارتباط 
ً
مع منظمات ” للجيش اإلسرائيلي“هكذا مثال

 من رجال 
ً
 .ا من سرقة إحدى سياراتهماشتكو ” أونروا“دولة في لبنان، قبل بضعة أيام من الحدث طلبا

بعد أن سمع بأنه يحتمل أن يكون االنفجار نبع نتيجة لسيارة مفخخة، امتثل الضابط ذاته أمام 

 بالعار“لجنة زوريع وروى يقول: 
ً
 .حين رويت لزوريع عن السيارة املسروقة ألقوا بي من مكتبه مكلال

 أن محققي الشرطة  –” إذا قال لي )أنا أعرف أن هذا حدث غاز، شهادتك انتهت(
ً
كما انكشف أيضا

تندفع نحو  504العسكرية جبوا شهادات للبنانيين اثنين رويا بأنه في يوم املصيبة رأيا سيارة بيجو 

 .املبنى وتتفجر

بل عثر على بقايا السيارة في ساحة االنفجار إلى جانب بقايا جثة لم تكن تعود ألي من رجال املبنى. 

” الشاباك“قرير التحقيق النهائي. وفقط نحمان طال، نائب رئيس أسقطت هذه التفاصيل من ت

فريق فحص، في إطار قسم التاريخ في  2013األسبق، الذي اطلع على مواد التحقيق، أقام في 

 .، توصل إلى االستنتاج بأن الحادثة، باحتمال عال، عملية”الشاباك“

 –لك ولم يكونا مستعدين لفحص األمر غير أن الجهاز ورئيسه في حينه، يورام كوهن، تحفظا على ذ

” الشاباك“شهد سلسلة من كبار املسؤولين السابقين في ” يديعوت أحرونوت“في أعقاب ما نشر في 
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بأنه في جهاز األمن كان معروفا منذ زمن بعيد أن مصيبة صور هي بالفعل عملية، ” املوساد”و” أمان”و

 .”حزب هللا”لـ األهم األولى” اإلرهاب“وعمليا كانت هذه عملية 

من وقف خلف العملية كان عماد مغنية، القائد العسكري للتنظيم الذي حسب منشورات أجنبية 

. وحسب بعض أولئك املسؤولين، فضل 2008اغتالته إسرائيل والواليات املتحدة في دمشق في 

 الجيش اإلسرائيلي وصف املصيبة كحادثة انفجار أسطوانات غاز الطبخ وإال فإن هذا سيك
ً
ون إهماال

 في حراسة املبنى في وجه تهديدات 
ً
أن تعريف الحدث كعملية كان أيضا سيلقي ”. اإلرهاب“واسعا

 –، الذي كان يفترض أن يعرف ما الذي يخطط له مغنية ويحبط العملية ”الشاباك“بالذنب على 

صيب والدها، الراحل ”اوداليا البو شفايتسر“، تقول ”انتصرنا“
ُ
، ”وف شفايتسرإسرائيل د“، التي أ

إصابة شديدة في املصيبة، والتي كانت الروح الحية من خلف كفاح العائالت لالعتراف بمصيبة صور 

نست  40رغم مرور “كعملية. 
ُ
سنة نعرف جميعنا أن املصيبة كانت عملية وليست حادثة، وقد ك

ن الوقت لتخرج القضية من تحت البساط في ظل املس الخطير بذكرى الشهداء والعائالت الثكلى. حا

 بالوصول إلى هذه 
َ
العدالة إلى النور. من املحزن لي أن أبي الذي توفي قبل أقل من سنة لم يحظ

 .”اللحظة

 التصدير األمني اإلسرائيلي“السنة التي سّجل فيها  2021كانت  :هآرتس-عوديد يارون ” ،
ً
 قياسيا

ً
رقما

% في حجم الصفقات الجديدة  30فاع في وزارة الحرب عن ارت” سيفت“في نيسان املاض ي نشر قسم 

 .التي وقعت في السنة املاضية مع زبائن في أرجاء العالم

، 2020مليار دوالر في  8.6مليار دوالر مقابل  11.3باإلجمال سجلت الصناعات األمنية صفقات بمبلغ 

من لم تنتِه السنة الحالية بعد، لكن يبدو أنها ستنتهي بأرقام عالية بشكل خاص بفضل عدد 

الصفقات الضخمة، رغم أن املعطيات التي وصلت للصحيفة تظهر أن عدد الصفقات التي صادق 

 مقارنة مع السنوات السابقة، حسب 
ً
عليها قسم الرقابة على التصدير في هذه السنة قليل نسبيا

آالف صفقة،  4املعطيات التي عرضها القسم حتى أيلول، تمت املصادقة على عدد أقل بقليل من 

بالتصدير “، هناك عوامل رئيسة تدفع إلى األعلى 2021في  5400، و2020آالف صفقة في  6بل مقا

اتفاقات التطبيع التي وقعت عليها  –اتفاقات إبراهيم والحرب في أوكرانيا ”: األمني اإلسرائيلي

 مع اتحاد اإلمارات والبحرين واملغرب رفعت التصدير األمني إل” إسرائيل“
ً
ى دول قبل عامين تقريبا

، بلغت 
ً
 قياسيا

ً
املنطقة، وفي السنة املاضية، التي كانت كما قلنا سجل فيها التصدير األمني رقما

” إسرائيل“في األشهر األخيرة تم الكشف بأن  –% من إجمالي الصفقات  7املبيعات لدول الخليج نحو 

دها صواريخ ومسيرات باعت منظومات دفاع متطورة من نوع براك وسبايدر لدولة اإلمارات، التي تهد

 .إيران
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ليران “أيضا وقعت املغرب في هذه السنة على صفقة للتزود بصواريخ براك، حسب أقوال الدكتورة 

مجال الدفاع الجوي “، الباحثة في معهد بحوث األمن القومي في جامعة تل أبيب، فإن ”عنتيبي

لم، ضمن أمور أخرى، في سيواصل احتالل مكان متصاعد على ضوء تغير التهديد الجوي في العا

أعقاب نشر متزايد لوسائل بسيطة ورخيصة وفي متناول اليد مثل املسيرات االنتحارية والحوامات، 

، تنتج إيران مسيرات هجومية بكميات كبيرة، وهذه يتم إطالقها في ”إلى جانب التهديدات الكالسيكية

 .نفط ومطارات وسفن صليات من العراق ومن اليمن على أهداف في الخليج مثل منشآت

 ،
ً
ألف دوالر لكل واحدة، والضرر الذي تتسبب به كبير، كما حدث في  20تكلفتها منخفضة جدا

في السعودية، والدمار الكبير الذي ألحقته روسيا في أوكرانيا عندما بدأت ” ارامكو“منشآت نفط 

لحرب بني غانتس بأنه في تستخدم املسيرات اإليرانية في تشرين األول، قبل بضعة أشهر كشف وزير ا

مليارات دوالر مع  3على صفقات تصدير بمبلغ ” إسرائيل“السنتين التاليتين التفاقات إبراهيم وقعت 

 بالنسبة 
ً
في الشهر  –” إلسرائيل“دول املنطقة، وهذا ارتفاع كبير لسوق كانت حتى اآلن مغلقة جدا

بطارية صواريخ من نوع براك من أجل املاض ي كشفت صور أقمار صناعية بأن دولة اإلمارات نشرت 

مع ذلك، في ظل  –الحماية من الصواريخ البالستية وصواريخ الكروز والطائرات بدون طيار إيرانية 

فإن دولة اإلمارات أو الصناعات الجوية من غير الواضح حتى اآلن ” إسرائيل“غياب بيان رسمي من 

 مبلغ صفقة البيع غير عن أي نموذج من منظومة براك يدور الحديث، وعن عد
ً
د البطاريات، أيضا

صفقة أخرى تم الكشف عنها في هذه السنة لبيع منظومات دفاع جوي من نوع سبايدر  –معروف 

منظومة سبايدر يمكنها اعتراض طائرات  –لدولة اإلمارات ” رفائيل اإلسرائيلية“من إنتاج شركة 

 .كم 100ومروحيات وصواريخ كروز ومسيرات في مدى يصل حتى 

جو من نوع بيتون، التي تالحق األهداف بواسطة  –منظومة سبايدر هي نسخة مطورة لصواريخ جو 

التملص من الرادار، أيضا في هذه الحالة لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى مثل النوع الدقيق وعدد 

 .البطاريات أو مبلغ الصفقة

مليون دوالر،  630ر بلغ حجم الصفقة عندما اشترت التشيك في السنة املاضية اربع بطاريات سبايد

في شباط املاض ي، بعد زيارة غانتس للرباط، نشر أن الصناعات الجوية ستزود املغرب بمنظومة دفاع 

مليون  600جوي من نوع براك إم.اكس، التي تدمج عدة نماذج من صواريخ براك في صفقة بمبلغ 

غزو روسيا ألوكرانيا، أملانيا وفي  دوالر، صفقة ضخمة أخرى حصلت على دفعة كبيرة في أعقاب

حماية “، انضمت إلى مبادرة ”الناتو“دولة من دول الناتو وفنلندا التي ليست عضوا في  13أعقابها 

 .لبناء غالف دفاع جوي مشترك” سماء أوروبا

 2في البداية نشر عن صفقة بمبلغ  –” 3حيتس “في إطار هذه املبادرة قررت أملانيا التسلح بمنظومة 

مليارات دوالر، فرع آخر  3ليار دوالر، لكن بعد انضمام الدول األخرى فإن مبلغ الصفقة يقدر بنحو م
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للتصدير ازدهر في السنوات األخيرة هو فرع املسيرات، املسيرات مع امللحقات املختلفة مثل التسليح، 

ورة عنتيبي، رغم ، أوضحت الدكت”التصدير األمني اإلسرائيلي“ال تزال أحد املجاالت الرئيسة في 

املنافسة املتصاعدة من قبل دول جديدة دخلت إلى السوق في العقد األخير مثل تركيا والصين، في 

للمنظومات بأنها وقعت على صفقة لتزويد مسيرات من نوع هيرمز ” البيت“هذا األسبوع أعلنت شركة 

 .ن دوالرمليو  70بمبلغ ” زبون عاملي“)التي تسمى كوخاف في سالح الجو( لـ  900

ساعة، واألنواع التي بيعت في الصفقة ستستخدم  30هذه املسيرات يمكنها السير في الهواء أكثر من 

يمكنها حمل ذخيرة في غرفة  900هيرمز  –لجمع املعلومات االستخبارية، البصرية واإللكترونية 

حة، حتى تموز داخلية وحمل قنابل وصواريخ مثل سبايك لشركة رفائيل، في نقاط حمل على األجن

للمسيرات املسلحة منذ بضعة ” إسرائيل“املاض ي منعت الرقابة العسكرية أي نشر عن استخدام 

مليون دوالر لبيع  120بأنها وقعت على صفقة أخرى بمبلغ ” البيت“في أيلول املاض ي أعلنت  –عقود 

 –شواطئ واإلنقاذ ألسطول تايالند من أجل استخدامها في مهمات استخبارية ومراقبة ال 900هيرمز 

عن صفقة بمبلغ نصف مليار دوالر لتزويد بنى تحتية لالتصاالت والسيطرة ” البيت“في حزيران أعلنت 

 .لدولة في آسيا

يدور الحديث عن تزويد عدد من املنظومات املدمجة لالتصال بين أذرع الجيش املختلفة وتطبيقات 

 .للسيطرة والرقابة الجوية ومنظومات اتصال

   *  ** 

  مقاالت   

 مفتي القدس يحذر من حرب دينية إقليمية بعد اضطرابات الخليل إسرائيل:تايمز أوف 

رجل الدين السني ينتقد "الهجمات املتصاعدة" من قبل إسرائيل واملستوطنين على األماكن املقدسة 

يرفض التحذير  اإلسالمية في أعقاب أعمال العنف في نهاية األسبوع؛ املتحدث باسم مستوطنين الخليل

 ""السخيف

 جاك موكاند بقلم

الهجمات “أعرب مفتي القدس، رجل الدين السني املسؤول عن املسجد األقص ى، عن قلقه يوم األحد بأن 

قد تجر املنطقة برمتها إلى “من قبل إسرائيل واملستوطنين اليهود على األماكن املقدسة اإلسالمية ” ملتصاعدةا

 .”حرب دينية

https://ar.timesofisrael.com/writers/%d8%ac%d8%a7%d9%83-%d9%85%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%af/
https://ar.timesofisrael.com/writers/%d8%ac%d8%a7%d9%83-%d9%85%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%af/
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جاء تصريح الشيخ محمد أحمد حسين، الذي شغل منصب مفتي القدس ي منذ تعيينه من قبل السلطة 

ل شهدت قيام عدد غير محدد من اليهود ، في أعقاب نهاية أسبوع مضطربة في الخلي2006الفلسطينية في عام 

 .بمهاجمة أفراد الجيش اإلسرائيلي وإثارة مواجهات مع الفلسطينيين املحليين

في الخليل خالل نهاية األسبوع على يد ” الصديق”و” باب الزاوية“وأشار حسين إلى تحطيم نوافذ مسجدي 

يش اإلسرائيلي كان على علم تام بالهجمات ، بحسب املفتي. وزعم أن الج”ميليشيات املستوطنين املتطرفين“

الشرائع السماوية والقوانين واألعراف “وقال حسين إن التخريب في املسجدين ينتهك  .ولم يفعل شيًئا لوقفها

 .”الدولية، التي حفظت حرية األديان والعبادة

تحقيق بهدف تعقب فور تلقي الشكوى ]حول النوافذ املحطمة[ تم فتح “وقالت الشرطة اإلسرائيلية إنه 

إسرائيليين بزعم ارتكابهم أعمال  6واعتقلت الشرطة خالل نهاية األسبوع  .”املشتبه في ضلوعهم في الجريمة

عنف ضد الجيش اإلسرائيلي واملدنيين الفلسطينيين في الخليل. وأطلق سراح الستة يوم األحد ولم يتضح ما 

سرائيلية بشكوى بعد أن هاجمهت رجل إسرائيلي أثناء قيامها وتقدمت جندية إ .إذا كانوا ال يزالون مشتبها بهم

بواجباتها في املدينة. وقالت الجندية التي تسكن في الخليل للمحققين إن املهاجم نطحها في رأسها قبل أن 

وأثارت لقطات  .يضربها بعصا ثم يهرب. ووصفت الجندية مظهر الرجل للشرطة لكن لم يتم القبض عليه بعد

 –بما في ذلك مقطع فيديو يظهر رجل يرتدي زي ديني يهودي يضرب فلسطينيا  –هاية األسبوع من أحداث ن

 .وكذلك تقارير عن مضايقات ضد جنود إسرائيليين غضبا في إسرائيل

وشّبه جيورا إيالند، وهو جنرال متقاعد ومستشار سابق لألمن القومي للحكومة، هجمات اإلسرائيليين على 

تهم، وقوات الجيش اإلسرائيلي بليلة البلور، املذابح التي قادها النازيون ضد اليهود في الفلسطينيين، ممتلكا

قام العشرات بشن هجمات على املحالت التجارية الفلسطينية، : “12وقال إيالند للقناة  .1938أملانيا في عام 

فلسطينيين. هذه مشاهد متسببين بأضرار، وأطلقوا أعمال شغب دون أي استفزاز، وألحقوا األذى أيًضا بال

وأعرب  .”، غير أننا كنا بالطبع في الجانب اآلخر1938نوفمبر  10مروعة يمكن أن تعيدنا إلى ليلة البلور في 

، مشيًرا على ما يبدو إلى الوضع الذي يتم فيه إدانة ”املعايير املزدوجة“إيالند عن أسفه ملا أسماه اتساع 

رب اإلسرائيليون ضد اليهود اإلسرائيليين والتعامل معها، بينما ال يتم الهجمات التي يشنها الفلسطينيون والع

 .التعامل مع الهجمات اليهودية على العرب

وُيعد الحرم اإلبراهيمي نقطة توترت في الصراع اليهودي اإلسالمي ومكان مقدس لكال الديانتين، ويخضع 

 .قسيم املجمع إلى مساحات يهودية ومسلمةاملوقع لترتيبات خاصة مصممة لتهدئة التوترات، والتي تشمل ت

أيام مقدسة ذات أهمية خاصة في السنة  10وكجزء من هذه الترتيبات، يمكن لليهود واملسلمين اختيار 
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ً
يتمتعون خاللها بحقوق استخدام حصرية في املجمع، وبالتالي يمكنهم الدخول إلى املناطق املخصصة عادة

 .ألعضاء الديانات األخرى 

من التوراة، ” حياة سارة“ة األسبوع املاض ي، كان لليهود حقوق حصرية في املجمع، لالحتفال بقراءة وفي نهاي

وفي الشهر املاض ي، عندما كان لليهود  .الذي يروي قصة استحواذ إبراهيم على املوقع ودفن زوجته سارة فيه

رت مقاطع الفيديو ليهود وهم حق الوصول الكامل إلى املوقع املقدس خالل األعياد اليهودية الكبرى، أثا

يرقصون في أجزاء املجمع املخصصة للمسلمين غضب العديد من الفلسطينيين، كما يتضح من موجة 

 .املنشورات على وسائل التواصل االجتماعي

 2006وأعطى حسين مباركته في عام  .وأدان حسين إسرائيل إلغالقها املوقع أمام املصلين املسلمين حينها

كون قمة جبل الهيكل / مجمع املسجد  2015ونفى في عام ” مقاومة“تفجيرات االنتحارية كأسلوب الستخدام ال

 .األقص ى موقع املعابد اليهودية التوراتية القديمة

وعزا ييشاي فاليشر، املتحدث باسم املستوطنين اليهود في الخليل، االضطرابات األسبوع املاض ي في الخليل إلى 

أن يدعي حسين أنها يمكن ان تؤدي الى حرب دينية، ” السخيف“لسيئين وقال إنه من عدد قليل من الفاعلين ا

الغالبية “وقال فاليشر إن  .خاصة إذا كانت األحداث في الخليل األسبوع املاض ي تشكل أساس هذه التوقعات

 40 العظمى من يوم السبت مر دون وقوع حوادث. تم اعتقال أربعة يهود بسبب سلوك غير منضبط من بين

ألف زائر، وكانوا ثملين. كان سلوكهم إجرامًيا سيًئا وغير الئق. لم يكن أي منهم من الخليل وال حتى من 

وقال فاليشر إن معظم الناس احتفلوا بالسبت في الخليل بروح من التعايش واحترام زمالئهم  .”املستوطنين

عيل بدفن والدهما املشترك إبراهيم مًعا. نهاية قراءة التوراة نسمع عن كيف قام إسحاق وإسما يف .املوحدين

 .”هذا جوهر يوم السبت: ثقافة الطريق اإلبراهيمي املشترك للمسلمين واليهود واملسيحيين

*   *  * 

مشاكل الليكود في تشكيل الحكومة تزداد مع تصميم شركائه من اليمين املتطرف  إسرائيل:تايمز أوف 

 على مطالبهم

املفاوضات بسبب الخالف على وزارة إضافية؛ رئيس الصهيونية املتدينة حزب عوتسما يهوديت يوقف 

 سموتريتش يرفض التنازل عن مطلبه بالحصول على وزارة الدفاع ويطالب نتنياهو بااللتزام بالضم

” الليكود“مع إحراز تقدم طفيف في املحادثات االئتالفية لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية املقبلة، واجه حزب 

رئيس الوزراء املنتخب بنيامين نتنياهو املزيد من املشاكل يوم األحد عندما أعلن شريكه الرئيس ي، برئاسة 
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، عن قطع املفاوضات بشأن خالف حاد حول املناصب الوزارية ”عوتسما يهوديت“حزب اليمين املتطرف 

 .املقترحة

حزب اليمين املتطرف في منصب وقال عوتسما يهوديت إن الليكود يحاول التراجع عن اتفاق لتعيين عضو في 

الوزير املقبل في وزارة تطوير النقب والجليل. زعيم عوتسما يهوديت إيتمار بن غفير رشح نفسه بالفعل لوزارة 

األمن العام، ولكن مع حصول حزبه على ستة مقاعد في الكنيست، فإنه يأمل في الحصول على حقيبة وزارية 

 .أخرى على األقل

خالفا التفاق سابق، تراجع حزب الليكود ويرفض “ب لم يذكر اسمه لوسائل اإلعالم: وقال مسؤول في الحز 

تعزيز “وقال املسؤول  .”لعوتسما يهوديت –النقب والجليل ومناطق الهامش  –اآلن إعطاء الوزارة اإلضافية 

 .”باتالنقب والجليل ومناطق الهامش هو وعدنا االنتخابي، وقد تم انتخابنا للوفاء بوعود االنتخا

كانت هذه آخر عقبة يضعها شركاء نتنياهو املحتملين في االئتالف بينما يحاول التفاوض على اتفاقات بين 

 1كتلة من األحزاب اليمينية واملتدينة بقيادة الليكود لتشكيل حكومة بعد فوزها في انتخابات أجريت في 

 .تشرين الثاني/ نوفمبر

عة إلى اتفاقات ائتالفية وتشكيل حكومة، وصل بالفعل إلى طريق نتنياهو، الذي كان يأمل في التوصل بسر 

بتسلئيل سموتريتش  –، الذي يطالب زعيمه ”الصهيونية املتدينة“مسدود مع حزب يميني متطرف آخر وهو 

عارض نتنياهو منح سموتريش حقيبة و  .بعناد بمنصب وزير الدفاع أو وزير املالية في اإلئتالف املحتمل –

افتقاره إلى الخبرة في الجيش، وخطط محتملة مثيرة للجدل، ورد الفعل الدولي املتوقع، الدفاع بسبب 

 .ومخاوف أخرى. ولقد تعرض تعيينه املحتمل في املنصب النتقادات شديدة

ال يعارض سموتريتش إقامة دولة فلسطينية فحسب، بل يؤيد ضم الضفة الغربية وحل اإلدارة املدنية 

املسؤولة عن السياسة املدنية في املنطقة. كما تحرم رؤيته الفلسطينيين في الضفة التابعة لوزارة الدفاع 

الغربية من حقوق متساوية مع املستوطنين اإلسرائيليين. كما يعارض سموتريتش الجهود الجارية إلدماج 

ء على وزارة وأفادت تقارير أن نتنياهو يسعى إلى اإلبقا .املزيد من النساء في الوحدات القتالية العسكرية

 .الدفاع في حزبه الليكود، ربما من خالل منحها لعضو الكنيست يوآف غاالنت

إصرار سموتريتش على منصب وزير الدفاع أثار حفيظة الكثيرين في حزب الليكود، الذين يرون أنه يعيق 

يوم األحد، نشر سموتريتش منشورا من أحد مؤيدي الليكود، الذي شبه زعيم ف .تشكيل الحكومة

 .يحيى السنوار، ووجه انتقادا للحزب” حماس“بزعيم حركة ” الصهيونية املتدينة“
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من غير املعقول أنه في كل مرة ال نقف منتصبين أمام مطالب الليكود، سيكون “وكتب سموتريتس في تغريدة 

شريك كامل “وقال سموتريتش إن حزبه  ”هناك من سيحولنا إلى إعداء ويحرض ضدنا ويحط من قدرنا

عسكر الوطني والليكود. سوف نلتزم بمطالبنا من أجل ضمان إقامة حكومة جيدة ومستقرة في أقرب وقت للم

وكتب بن غفير، الذي لم يكن حزبه بعد قد أعلن  .”الدفع بسياسات يمينية حقيقية… ممكن، والتي من شأنها 

ني، تعالوا وتحملوا املسؤولية. أصدقائي في املعسكر الوط“عن توقف املحادثات بعد ظهر األحد، ردا على ذلك: 

دعونا نوقف االقتتال الذي ال داعي له. حان الوقت لتشكيل حكومة يمينية حقيقية. الجمهور الذي انتخبنا 

 .”ينتظر

املعادي للمثليين، والتي ” نوعم”و” عوتسما يهوديت”و” الصهيونية املتدينة“يوم األحد انقسمت أحزاب 

ة، إلى ثالثة أحزاب منفصلة، لتلغي بذلك تحالف تقني تم إنشاؤه لغرض خاضت االنتخابات في قائمة واحد

مقعدا في االنتخابات التي أجريت في األول من تشرين الثاني/  14في حين أن التحالف فاز بـ  .االنتخابات

مقاعد، ولحزب  6” عوتسما يهوديت“مقاعد، ولحزب بن غفير  7” الصهيونية املتدينة“نوفمبر، فإن لحزب 

قد يقلل االنقسام من تأثير سموتريتش في املفاوضات مع نتنياهو، على الرغم من تعهد  .مقعد واحد” عمنو “

ونفى مسؤولو الحزبين األحد أن يكون لتوقيت ”. الصهيونية املتدينة“عوتسما يهوديت بإظهار التضامن مع 

أفادته تقارير بشأن مطالبة ومما زاد من تعقيد املفاوضات االئتالفية هو ما  .االنقسام أهمية سياسية

 .نتنياهو بااللتزام بضم أجزاء من الضفة الغربية كجزء من االتفاقيات االئتالفية” الصهيونية املتدينة“

سيكون الضم خطوة رئيسية من شأنها أن تشعل التوترات مع الفلسطينيين وتثير حنق املجتمع الدولي، بما في 

وتطبيع ” اتفاقيات إبراهيم“أهداف نتنياهو املعلنة املتمثلة في توسيع  ذلك الواليات املتحدة. كما أنه سيعّقد

يوم األحد أن حزب نتنياهو رفض التوصل إلى أي  13أفاد تقرير للقناة  .العالقات مع املزيد من الدول العربية

اتفاقيات نعمل على “في بيان له ” الصهيونية املتدينة“وقال  .اتفاقات بشأن الضم وال تزال القضية معلقة

مفصلة حول مواضيع تتعلق باملعسكر الوطني بما في ذلك قضية السيادة. سنترك التفاصيل خلف األبواب 

  .”املغلقة

كما  .أرييه درعي التراجع عن مطالبته بوزارة املالية” شاس“عقبة رئيسية أخرى تمثلت في رفض رئيس حزب 

وزارة املالية، حسبما أفادت هيئة البث  رفض سموتريتش طلب الليكود بمقابلة درعي ملناقشة منصب

وقالت مصادر مقربة من سموتريتش ردا على ذلك إنه يطالب بوزارة الدفاع وأن ”. كان“اإلسرائيلية 

يهدوت “ولقد بدأ عضو الكنيست املخضرم موشيه غافني من حزب  .”املفاوضات بشأن وزارة املالية وراءنا“

 .”كان“نتنياهو في محاولة للتوصل إلى اتفاق، بحسب ما أوردته التوسط بين سموتريتش ودرعي و ” هتوراة
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ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان درعي شغل منصب في مجلس الوزراء على اإلطالق بسبب إدانته الجنائية 

األخيرة. درعي، الذي أدين مرتين بجرائم مالية ويقض ي حاليا عقوبة مع وقف التنفيذ، ممنوع من تولي منصب 

وله أن يقدم التماسا للجنة االنتخابات املركزية للموافقة على تعيينه رغم ذلك، أو قد يحاول االئتالف  وزاري.

 .الجديد تمرير تعديل على القانون الحالي للسماح له بتولي منصب وزاري 

املركزية  يوم األحد، نشرت النائبة العامة غالي برهاف ميارا رسالة قالت فيها إنه سيكون على لجنة االنتخابات

ان تقرر ما إذا كان هناك فساد أخالقي في إدانة زعيم حزب شاس قبل أن يتولى منصبا وزاريا، مما يلقي بعقبة 

 .أخرى على املفاوضات التي يجريها نتنياهو

ن 
ّ
أحد مجاالت اإلجماع النسبي في املفاوضات مثير للجدل إلى حد كبير، وهو تشريع مقترح من شأنه أن يمك

إبطال األحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا )املعروف أيضا باسم بند التجاوز(. ُينظر إلى  الكنيست من

، والكثيرين في الليكود، ”يهدوت هتوراة”و” الصهيونية املتدينة“التشريع على أنه أولوية قصوى بالنسبة لحزبي 

وأفاد تقرير في القناة  .فساد وقد يكون مفيدا لنتنياهو في تخليص نفسه من محاكمة جارية ضده بشأن تهم

٪ من لجنة 80يوم األحد، لم تشر القناة إلى مصدره، أن بند التجاوز املزمع تمريره وغير املكتمل سيتطلب  12

سن  قاضيا إللغاء قانون في املقام األول؛ عندها سيكون بإمكان الكنيست 12أو  10قضاة موسعة تضم 

عضو كنيست. وقال التقرير إن الجزء األول من اإلصالح ُيعتبر  61التشريع مجددا بدعم أغلبية ضئيلة من 

 .أولوية قصوى بالنسبة لحزب الليكود

يوم األحد أيضا، أصدرت األحزاب الحريدية مطلبا جديدا لنتنياهو يسعى إلى تمرير تشريع يسمح بالفصل بين 

 .الجنسين في األحداث املمولة في القطاع العام

ة بين الذكور واإلناث في املناسبات واألماكن العامة يتعارض مع القوانين وجود ترتيبات جلوس منفصل

املناهضة للتمييز. ومع ذلك، يؤكد بعض املتدينين اإلسرائيليين أن حظر الفصل بين الجنسين، الذي يرون 

 .عامةأنه وصية دينية، هو تمييز ضدهم ألنه يعني أنهم غير قادرين على املشاركة بشكل كامل في األحداث ال

ينضم هذا االقتراح إلى العديد من املطالب املثيرة للجدل املتعلقة بالدين والدولة والتي تم تقديمها خالل 

املفاوضات االئتالفية حتى اآلن، مثل تقييد سياسات الهجرة اإلسرائيلية بشكل كبير بما في ذلك من خالل 

ولة بالتحول إلى اليهودية عبر التيارات غير في قانون العودة ، وإلغاء اعتراف الد” بند الحفيد“إلغاء 

 .أدخلت على سلطات الكشروت اإلسرائيلية –جزئيا على األقل  –األرثوذكسية، وإلغاء إصالحات 

تشرين الثاني/ نوفمبر، تفويضا  1مقعدا في الكنيست في  120من أصل  64تلقى نتنياهو، الذي فازت كتلته 

يوما لتشكيل ائتالف أغلبية. إذا احتاج إلى مزيد من  28املاض ي، مما منحه رسميا لتشكيل حكومة يوم األحد 

 .يوما من رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ 14الوقت، يمكنه السعي للحصول على تمديد ملدة 
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*   *  * 

رئيس الشاباك يحذر نتنياهو من أن السلطة الفلسطينية قد تنهار مما سيؤدي إلى  إسرائيل:تايمز أوف 

 الوضع األمنيتدهور 

في اإلحاطة األولى منذ االنتخابات، ورد أن رونين بار أطلع رئيس الوزراء املكلف على مجموعة من القضايا 

 األمنية، بما في ذلك الوضع في الضفة الغربية وغزة، والتهديد من إيران

قام رئيس الشاباك رونين بار بإطالع رئيس الوزراء املكلف بنيامين نتنياهو األسبوع املاض ي على خطر انهيار 

 .األسبوع نهاية في صدر لتقرير وفقا ذلك، نتيجة املتوقعالسلطة الفلسطينية والتدهور األمني 

الرئيسان التقيا في بداية األسبوع اإلخباري، نقال عن مصدرين على دراية باملسألة، إن ” والال“وأفاد موقع 

 الغربية الضفة فياملاض ي بناء على طلب بار، وأطلع رئيس جهاز األمن الداخلي نتنياهو على الوضع األمني 

 .أخرى  وقضايا إيران من التهديدات وغزة،

الطرفين منذ أن وكان هذا أول اجتماع بين  .ورفض الشاباك التعليق على التقرير، ولم يرد مكتب نتنياهو بعد

نوفمبر. ويوم األحد، أعطى  1في الكنيست في  120مقعدا من أصل  64فازت األحزاب املوالية لنتنياهو بـ 

وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون في  .الرئيس إسحاق هرتسوغ نتنياهو رسمًيا التفويض لتشكيل ائتالف

ها حركة فتح، تفقد السيطرة على شمال الضفة األشهر األخيرة من أن السلطة الفلسطينية، التي تسيطر علي

وسيؤدي االنهيار الكامل أو التفكيك الكامل للسلطة الفلسطينية  .الغربية، وخاصة في مدينتي نابلس وجنين

إلى تثقيل املطالب على إسرائيل، وقد يجبرها على تولي املسؤولية عن الشؤون األمنية واملدنية في املناطق التي 

 .لياتسيطر عليها حا

” الصهيونية الدينية“ويدعم شركاء نتنياهو املتوقعون في االئتالف اليميني املتطرف، بتسلئيل سموتريتش من 

، تنفيذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، حيث صرح األخير علًنا ”عوتسما يهوديت“وإيتمار بن غفير من 

 .أنه سيدعم تفكيكها بالكامل

ية، استهدف مسلحون فلسطينيون بشكل متكرر القوات العاملة في ووسط تدهور سيطرة السلطة الفلسطين

 واملستوطنات فيالضفة الغربية، وكذلك املواقع العسكرية والقوات العاملة على طول الجدار األمني 

 .الطرق  على واملدنيين اإلسرائيلية

ع االقتصادية، وعلى الرغم من عدم تورط معظم السكان الفلسطينيين في العنف، بفضل تحسن األوضا

تخش ى املؤسسة األمنية اإلسرائيلية من أن تؤدي االضطرابات إلى تصعيد إضافي لم تشهد إسرائيل مثله منذ 

، الذي ”عرين األسود“ويشعر املسؤولون األمنيون بقلق خاص إزاء فصيل  .”واال“عقدين من الزمن، بحسب 
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مسؤوليته عن معظم عمليات إطالق النار  شكله أعضاء في حركات مسلحة مختلفة في أغسطس، والذي أعلن

العمليات االنتحارية  –األخيرة ويتألف من أعضاء ال يذكروا، لصغر سنهم، العواقب املدمرة لالنتفاضة الثانية 

وأطلق  .2005إلى عام  2000الفلسطينية وغيرها من الهجمات حملة القمع اإلسرائيلية الناتجة من عام 

ر األخيرة حملة عسكرية كبيرة تركزت في الغالب على شمال الضفة الغربية، ردا الجيش اإلسرائيلي في األشه

وأسفرت العملية  .قتيال في إسرائيل والضفة الغربية منذ بداية العام 29على سلسلة من الهجمات التي خلفت 

سطينيا، قتيال فل 130شخص في مداهمات شبه ليلية، لكنها خلفت أيًضا أكثر من  2000عن اعتقال أكثر من 

تلوا أثناء تنفيذ هجمات أو أثناء اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية
ُ
 .العديد منهم ق

أن رئيس الشاباك تباحث الترتيبات األمنية الخاصة لنتنياهو وعائلته، الذين سيعيشون في ” واال“وذكر موقع 

 .امر الشاباكمنزلهم الخاص في القدس بينما يستمر ترميم مقر رئيس الوزراء الرسمي بحسب أو 

*   *  * 

 الرئيس هرتسوغ سيقوم بأول زيارة رسمية إلى البحرين الشهر املقبل إسرائيل:تايمز أوف 

الرئيس اإلسرائيلي سيلتقي مع مسؤولين حكوميين كبار وقادة أعمال والجالية اليهودية املحلية؛ هرتسوغ 

 نهيانسيقوم أيضا بزيارة اإلمارات، حيث سيلتقي بمحمد بن زايد آل 

 الزار بيرمان بقلم

رات سيتوجه رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ إلى الخليج العربي في الشهر املقبل للقاء قادة البحرين واإلما

 4ومن املقرر أن يبدأ رئيس الدولة زيارة رسمية إلى البحرين في  .العربية املتحدة، حسبما أعلن مكتبه األربعاء

وسيكون أول رئيس إسرائيلي يقوم بزيارة البحرين. في  .ديسمبر، بدعوة من امللك حمد بن عيس ى آل خليفة

 .اإلمارات في رحلة ستستمر ليومينشهر يناير، سيقوم هرتسوغ بزيارة أبو ظبي ودبي في 

خالل زيارته إلى البحرين سيلتقي هرتسوغ بأفراد من الجالية اليهودية املحلية ومسؤولين حكوميين كبار، 

في اليوم التالي، و .وسيقود مجموعة من رجال األعمال في لقاء مع مجلس التنمية االقتصادية في البحرين

نظيره اإلماراتي محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. وسيكون هذا سيتوجه هرتسوغ إلى اإلمارات للقاء 

بحسب مكتب هرتسوغ، و  .”حوار أبو ظبي للفضاء“كما سيحضر هرتسوغ  .اللقاء الرابع الذي يجمع الرئيسين

 .”اإلماراتية، وأهمية السالم، وتوسيع التعاون الثنائي-تعزيز العالقات اإلسرائيلية“سيناقش الزعيمان 

وقت سابق من هذا األسبوع، أجرى رئيس الوزراء املفترض بنيامين نتنياهو مكاملة هاتفية مع ولي عهد في 

وأعرب الزعيمان عن رغبتهما املشتركة في مواصلة تعميق  .البحرين ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة

 .العالقات بين البلدين، ودعا نتنياهو آل خليفة لزيارة إسرائيل

https://ar.timesofisrael.com/writers/%d9%84%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://ar.timesofisrael.com/writers/%d9%84%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/
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، في ظل حكومة نتنياهو السابقة، كجزء من 2020ائيل والبحرين بتطبيع العالقات في عام قامت إسر 

التي توسطت فيها الواليات املتحدة، والتي نجم عنها أيضا إقامة عالقات دبلوماسية بين ” اتفاقات إبراهيم“

 .اسرائيل واإلمارات. ومهد االتفاق الطريق للتطبيع مع املغرب بعد أشهر

ابات العامة اإلسرائيلية التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر، قالت البحرين إنها ستواصل عقب االنتخ

الدفع بتنمية العالقات مع إسرائيل، في الوقت الذي يبدو فيه أن اسرائيل في صدد تشكيل الحكومة األكثر 

الشهر املاض ي، أجرى وفد في و .يمينية على اإلطالق، والتي من املتوقع أن تشمل عناصر من اليمين املتطرف

من املظليين اإلسرائيليين قفزة مشتركة فوق البحرين، إلى جانب جنود من الدولة الخليجية واإلمارات 

 .”اتفاقات إبراهيم“والواليات املتحدة لالحتفال بذكرى مرور عامين على توقيع 

*   *  * 

i24news : على خلفية حقيبة النقب والجليل الوزاريةتوقف املفاوضات االئتالفية بين الليكود وبن غفير 

تعزيز النقب والجليل والضواحي كانت على رأس تعهداتنا االنتخابية، وقد تم انتخابنا لرعاية سكان بئر السبع 

رشحت أنباء الليلة املاضية )األحد( عن انسحاب فريق عوتسما يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير من و  ونتيفوت

د على وقع تراجع بنيامين نتنياهو عن اتفاقات مبكرة منحت بن غفير حقيبة النقب املفاوضات مع الليكو 

والجليل التي اعتبرها راية حملته االنتخابية إلى جانب وزارة األمن الداخلي ملا تنطوي عليه الحقيبتان من 

بالقول  وبحسب النشر في واينت فقد علقت أطراف ضمن الوفد املفاوض التابع لبن غفير .عالقة ممتدة

"تعزيز النقب والجليل والضواحي كانت على رأس تعهداتنا االنتخابية، وقد تم انتخابنا لرعاية سكان بئر 

وفي وقت سابق   ."السبع ونتيفوت وأشكلون )عسقالن( وسديروت، وكذلك الضواحي في الجليل )شمالي البالد(

سموتريتش، من تعرضه وحزبه ملحاوالت  تذّمر رئيس الحزب الديني الصهيوني هتصيونوت هداتيت بتسالئيل

 بقوته السياسية. وقال 
ً
التآمر واالفتراء عليه على وسائل التواصل االجتماعي بدعوى أن مطالبه مفرطة قياسا

سموتريتش: "سنصر على مطالبنا لضمان إقامة حكومة جيدة ومستقرة بأسرع ما يمكن، وقادرة على األداء 

 ."قيةالجيد وقيادة سياسة يمينية حقي

وهو ما يتناسب مع توقعات الجمهور  الليكود بإقرار مخططات الضمسموتريتش طالب حزب  يشار إلى أن

املطلب  اليميني الذي انتخب بوضوح حكومة يمين وفق زعمه، دون أن يوضح الليكود موقفه بعد من ذلك

   .الذي تعارضه بوضوح اإلدارة األمريكية برئاسة جو بايدن

*    *   * 

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1668979441-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/1668081817-%D9%86%D9%8A%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/1668081817-%D9%86%D9%8A%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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i24news : مساعدة مع الديموقراطييين بموضوع ايران"البيد:"عرضت على الحكومة الجديدة 

قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية املنتهية واليته يائير البيد خالل اجتماع مغلق مع أصدقاء من منظمة غير 

ربحية في ديوانه بمدينه القدس بأنه عرض على الحكومة القادمة التي من املتوقع أن يرأسها نتنياهو تقديم 

وقال البيد :"توجد لدينا عالقات   .رة األمريكية الديموقراطية بكل ما يتعلق بايرانمساعدة سياسية مع االدا

   ."جيدة مع الديموقراطيين أكثر من نتنياهو وعرضت على الحكومة الجديدة مساعدة باملوضوع االيراني

ظمة بما ونقل "واينت" عن مسؤولين اطلعوا على أقواله، أنه أدلى بتصريحات بعد أن سئل من جانب املن

يرغب أن يقوم به بعد أن ينهي واليته، حيث أجاب "ما أريد القيام به هو العمل على التوصل على اتفاق طويل 

وأضاف البيد:"لقد تحدثت عن هذا مطوال مع الرئيس األمريكي جو بايدن، لقد أبلغني   ."األمد وقوي مع ايران

   ."أن االتفاق مع ايران لن يحدث قريبا

*    *   * 

 سيارة مفخخة اقتحمت املبنى وليس انفجار أسطوانات غاز: يديعوت

 !
ً
 تدمير املبنى العسكري اإلسرائيلي في صور: هكذا أخفت املؤسسة األمنية "الحقيقة" أربعين عاما

 في االنهيار و 76 -
ً
 إسرائيليا

ً
.. شهادات: رأينا السيارة تقتحم املبنى وتنفجر .. 15قتيال

ً
 لبنانيا

ً
 معتقال

 بقلم رونين بيرغمان وايتي ايلناي

 ترجمة: صحيفة األيام الفلسطينية

سنة كان فيها قادة جهاز األمن، بمن فيهم كل رؤساء جهاز األمن العام "الشاباك" حذرين من أن  40بعد 

يلمسوا احد األحداث القاسية في تاريخ الدولة، رغم جملة الشهادات التي نشرت من على هذه الصفحات بأن 

تاجات التحقيق الذي اجري في الزمن الحقيقي كانت مغلوطة، أن لم يكن أخطر من ذلك، قرر رونين استن

بار، رئيس "الشاباك" الحالي، بموافقة رئيس األركان واملفتش العام، في نهاية األسبوع، تشكيل فريق فحص 

 .خاص يحقق في أسباب مصيبة صور 

تس، املسؤول األخير الذي رفض بكل حزم إعادة فحص املأساة في السنة املاضية، كان وزير الدفاع، بيني غان

الرهيبة. قرار بار هو عمليا املرة األولى التي يعترف فيها جهاز األمن بشكل رسمي بأنه يحتمل أن يكون الحدث، 

 .الذي سمي "مصيبة صور األولى" في واقع األمر نتيجة عملية "إرهابية"، وليس حادثة داخلية

تحقيقات نشرت في "يديعوت أحرونوت" في العقدين األخيرين، انتبه الكثير من أبناء في أعقاب سلسلة 
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العائالت الثكلى باملصيبة وبدؤوا يتساءلون هل تلقوا تقريرا صادقا عما حدث ألعزائهم أم أن الحقيقة أخفيت 

، ممن أصيبوا في املصيبة أو رفاق أولئك ا
ً
لذين قتلوا، بدؤوا عنهم؟ إلى جانبهم فإن رجال "الشاباك" أيضا

 .يطرحون األسئلة على مسؤوليهم. بعضهم بدأ يتهم صراحة جهاز األمن باإلخفاء والطمس

سنة على املصيبة، التقى رئيس "الشاباك" الكثيرين من الناجين، أبناء  40في األسابيع األخيرة ملناسبة مرور 

الون على قيد الحياة. كما انه قرأ الوثائق التي العائالت الثكلى وكبار رجاالت الجهاز من تلك الفترة ممن ال يز 

استندت إليها تحقيقات "يديعوت أحرونوت" والتي نفى "الشاباك" على مدى السنين مجرد وجودها. في نهاية 

 .العملية، قرر بار بأن ما سمعه وقرأه بالفعل يثير شكا مهما، فبادر إلى تشكيل الفريق

انهار مبنى الحكم العسكري في صور حيث أقيمت قيادات حرس الحدود، الشرطة  1982تشرين الثاني  11في 

تل 
ُ
 كانوا في املبنى. بعد الحدث،  15إسرائيليا في االنهيار، ومعهم  76العسكرية، و"الشاباك". ق

ً
معتقال لبنانيا

بسات املصيبة. ترأس اللجنة مئير زوريع، الذي عين رئيس األركان في حينه، رفائيل ايتان، لجنة للتحقيق في مال

توصل في غضون أسبوع فقط إلى استنتاج مريح للجميع: االنفجار الذي احدث انهيار املبنى نبع من خلل في 

أسطوانات غاز الطبخ في املطبخ. كما أن تحقيق الشرطة العسكرية لم يستبعد استنتاجات لجنة زوريع فيما 

ي له شهادات واضحة على أن االنفجار نبع من سيارة مفخخة اندفعت إلى داخل أسقط من التقرير النهائ

 .املبنى

كشفت سلسلة التحقيقات جملة من اإلخفاقات في التحقيق في مصيبة صور، إلى جانب أعمال استهدفت 

 إخفاء مالبساتها. هكذا مثال تلقى شخص، كان يعمل في وقت املصيبة ضابط ارتباط للجيش اإلسرائيلي مع

منظمات دولة في لبنان، قبل بضعة أيام من الحدث طلبا من رجال "أونروا" اشتكوا من سرقة إحدى 

سياراتهم. بعد أن سمع بأنه يحتمل أن يكون االنفجار نبع نتيجة لسيارة مفخخة، امتثل الضابط ذاته أمام 

 بالعار. إذا قال لي لجنة زوريع وروى يقول: "حين رويت لزوريع عن السيارة املسروقة ألقوا بي من م
ً
كتبه مكلال

 .")أنا اعرف أن هذا حدث غاز، شهادتك انتهت(

كما انكشف أيضا أن محققي الشرطة العسكرية جبوا شهادات للبنانيين اثنين رويا بأنه في يوم املصيبة رأيا 

جانب بقايا جثة  تندفع نحو املبنى وتتفجر. بل عثر على بقايا السيارة في ساحة االنفجار إلى 504سيارة بيجو 

لم تكن تعود ألي من رجال املبنى. أسقطت هذه التفاصيل من تقرير التحقيق النهائي. وفقط نحمان طال، 

فريق فحص، في إطار قسم  2013نائب رئيس "الشاباك" األسبق، الذي اطلع على مواد التحقيق، أقام في 

حتمال عال، عملية. غير أن الجهاز ورئيسه في التاريخ في "الشاباك"، توصل إلى االستنتاج بأن الحادثة، با

 .حينه، يورام كوهن، تحفظا على ذلك ولم يكونا مستعدين لفحص األمر
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في أعقاب ما نشر في "يديعوت أحرونوت" شهد سلسلة من كبار املسؤولين السابقين في "الشاباك" و"أمان" 

صيبة صور هي بالفعل عملية، وعمليا كانت و"املوساد" بأنه في جهاز األمن كان معروفا منذ زمن بعيد أن م

هذه عملية "اإلرهاب" األهم األولى لـ"حزب هللا". من وقف خلف العملية كان عماد مغنية، القائد العسكري 

. وحسب بعض 2008للتنظيم الذي حسب منشورات أجنبية اغتالته إسرائيل والواليات املتحدة في دمشق في 

سرائيلي وصف املصيبة كحادثة انفجار أسطوانات غاز الطبخ وإال فإن أولئك املسؤولين، فضل الجيش اإل 

 في حراسة املبنى في وجه تهديدات "اإلرهاب". أن تعريف الحدث كعملية كان أيضا 
ً
 واسعا

ً
هذا سيكون إهماال

 .سيلقي بالذنب على "الشاباك"، الذي كان يفترض أن يعرف ما الذي يخطط له مغنية ويحبط العملية

صيب أبوها، الراحل إسرائيل دوف شفايتسر، اصابة شديدة انتصرن"
ُ
ا"، تقول اوداليا البو شفايتسر، التي أ

 40في املصيبة، والتي كانت الروح الحية من خلف كفاح العائالت لالعتراف بمصيبة صور كعملية. "رغم مرور 

نست القضية من
ُ
تحت البساط في ظل  سنة نعرف جميعنا ان املصيبة كانت عملية وليست حادثة، وقد ك

املس الخطير بذكرى الشهداء والعائالت الثكلى. حان الوقت لتخرج العدالة إلى النور. من املحزن لي أن أبي 

 بالوصول إلى هذه اللحظة
َ
  ."الذي توفي قبل أقل من سنة لم يحظ

*    *   * 

 تفكيك االحتالل اإلسرائيلي على طريقة فرنسيسكا البانزا هآرتس:

 ايتي ماكبقلم 

تشرين الثاني الجاري نشرت مبعوثة األمم املتحدة لألراض ي الفلسطينية املحتلة، فرنسيسكا البانزا،  13في 

تغريدة في تويتر تتعلق بسفير إسرائيل في االمم املتحدة، جلعاد اردان، ردا على خطاب آخر من خطابات 

وال السفير اردان. لن تكون االمم املتحدة الغضب املحرجة له وكتبت: "أنا قلقة جدا من لهجة ومضمون أق

 للتخويف وللتهديد باعمال انتقام". في حسابها على تويتر اعتادت البانزا أن تشارك بين حين وآخر 
ً
بيتا

تغريدات ومقاالت انتقادية ضد إسرائيل وتصريحات شديدة تجاهها. ولكن من قراءة التقرير األول الذي 

نيسان املاض ي يتبين أنها، شبيهة بأردان، هي ايضا باألساس تعمل على الحفاظ اصدرته منذ تسلمها منصبها في 

 ."على "الوضع الراهن

 
ً
تقريرها مصوغ كمقال رأي عن الصهيونية وعن الكولونيالية وعن طرق مكافحتها. حسب رأي البانزا فانه بدال

لية. وقد شرحت أن التركيز على من التركيز على جريمة االبرتهايد يجب التركيز في الخطاب على الكولونيا

االبرتهايد هو أمر إشكالي، ضمن امور اخرى، ألنه اذا تم حل مشكلة التمييز العنصري، طاملا أن إسرائيل 

تحتفظ باالراض ي وراء الخط االخضر، سيكون هذا جريمة "اعتداء" وسيستمر مشروعها الكولونيالي هناك. 
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ة االبرتهايد، رغم أنه بالتحديد في السنتين االخيرتين بدأ هذا املفهوم اقتراحها هو التنازل عن التركيز على جريم

يتجذر ويؤثر على مواقف الجمهور في دول كثيرة بعد أن حصل على اعتراف من قبل منظمات حقوق انسان 

إسرائيلية ودولية وعلى يد سلفها في هذا املنصب، مايكل لينك، يذكر كيف أن كل وزير للمواصالت في 

 .معني بـالقاء اصالحات سلفه في القمامة لصالح اصالح جديد يكون مسجال على اسمه إسرائيل

معنى االقتراح هو إفراغ النضاالت القانونية والعامة من املضمون، تلك التي اديرت في العقود االخيرة لوقف 

ين أن معظم دول الحصانة الساحقة التي تعطى إلسرائيل وجهات إسرائيلية رفيعة في الساحة الدولية. في ح

العالم ملتزمة بمواثيق دولية ملساعدة انفاذ القانون مع منفذي جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية، مثل 

االبرتهايد واالعدام بدون محاكمة وعدم التمييز بين املدنيين واالهداف العسكرية الشرعية وحرمان جماعي 

الت االملان واليابانيين في نهاية الحرب العاملية الثانية لم من الحقوق والتعذيب. منذ محاكمة الزعماء والجنرا

يتم عقد أي محاكمات جنائية دولية بسبب جريمة االعتداء، خاصة بعد غزو العراق وافغانستان، حيث ال 

يوجد لدول الغرب أي مصلحة في عقد مثل هذه املحاكمات. لذلك، من غير املفاجئ أنه بدال من االشارة في 

ى اسماء شخصيات إسرائيلية رفيعة محددة هي مسؤولة عن جرائم محددة، فان البانزا اختارت رفع التقرير ال

 .العتب، ودعت فقط بشكل عام الى اجراء تحقيق دولي وتقديم املسؤولين عن الجرائم للمحاكمة

ملستوطنات استغرقت االمم املتحدة حوالي ثالث سنوات ونصف العداد قائمة بأسماء الشركات التي تعمل في ا

. بدون تبرير اوصت البانزا 2016في الضفة الغربية، بعد قرار مجلس االمن الذي أمر بذلك في كانون االول 

بتحديث القائمة، وهي خطوة يتوقع أن تمتد بضع سنوات، بدال من توجيه اصبع االتهام لدول محددة 

أن تكتشف بأن صندوق التقاعد  تتجاهل القائمة املوجودة. بوساطة بحث بسيط في "غوغل" كان يمكنها

الحكومي للنرويج يستثمر مليارات الدوالرات في شركات إسرائيلية، بما في ذلك التي تعمل في املستوطنات والتي 

 .تظهر في قائمة األمم املتحدة

رغم أن تقريرها يركز على مسألة الكولونيالية وعلى حق تقرير املصير إال أن البانزا نفسها لديها موقف 

ولونيالي. حسب اقوالها فانه بسبب عدم التماثل بين الطرفين فان الفلسطينيين وقيادتهم ال يمكنهم إجراء ك

مفاوضات نزيهة مع إسرائيل، ويجب تحويل قضية تفكيك االحتالل في الضفة وفي قطاع غزة الى الجمعية 

الشعب الفلسطيني، الذي يتمتع العمومية لألمم املتحدة. يصعب فهم االساس القانوني الدعاء البانزا بأن 

 .بحق تقرير املصير، لن يكون مخوال بأن يجري بنفسه النقاشات حول مصيره

 55طوبى ملن يؤمن بأن الدول املؤيدة إلسرائيل أو الدول التي تشتري منها منظومات السالح والرقابة وخالل 

لفلسطينيين. هذا االمر صحيح باالحرى سنة لم تترجم تصريحاتها االنتقادية الى اعمال، ستتوقف عن خيانة ا
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بعد اتفاقات ابراهيم. تركيز البانزا على الجانب الكولونيالي موجود على طول تقريرها: القيادة الفلسطينية 

بنجاحاتها واتفاقاتها تقريبا ال توجد فيه. والفلسطينيون يتم وصفهم كموضوعات وليس كذوات في املشروع 

 .شروع البانزا لتحريرهمالكولونيالي إلسرائيل وفي م

وبدأت عملية  1492شبيها بقصة البعثة االسبانية برئاسة كريستوفر كولومبوس التي وصلت الى أميركا في 

االستعمار دون أن يكون للمستوطنين االوروبيين أي عالقة تاريخية سابقة باراض ي السكان االصليين، هكذا، 

اوروبا" الى فلسطين في اعقاب قرار التقسيم لالمم  حسب البانزا، وصل "مستوطنون يهود والجئون من

، رغم أنه "كان يعيش في هذه البالد خالل الف سنة سكان عرب". فسرت البانزا ذلك بتعزز 1947املتحدة في 

الدعم الدولي لتحقيق اقامة "دولة لليهود" في فلسطين في اعقاب الذروة العنيفة للكارثة بعد مئات السنين من 

 .اضطهاد اليهودالالسامية و 

، ال يناقض فقط التوثيق التاريخي 1947إن محو أي عالقة تاريخية ودينية لليهود بـ "أرض إسرائيل" قبل 

واالثري، بل هو ايضا يذكر باالدعاء الالسامي بشأن مؤامرة عاملية لالجئين يهود لطرد السكان الفلسطينيين 

ان االدعاءات اآلن في اوساط اليمين املتطرف في اوروبا االصليين مع استخدام الكارثة كذريعة لذلك؛ هكذا ف

بشأن مؤامرة اسالمية لينفذ هناك بوساطة الالجئين استعمار على حساب السكان املسيحيين االصليين. أي 

أنه بعد أن اجتازت معسكري تجميع وتجارب طبية واعمال قسرية ومسيرة موت، بقيت جدتي بدون معظم 

لوا، بدون اسنان وشعر واعضاء داخلية تعمل كاملعتاد، لكن كان لها هاتف باالقمار ابناء عائلتها الذين قت

الصناعية بوساطته نسقت مشروعا كولونياليا. الحقيقة هي أنه لم يكن لديها أي معلومات عن الفلسطينيين 

 .وهي ببساطة جاءت الى املكان الوحيد في العالم الذي استقبلها

د بدأوا في الوصول بجموعهم الى فلسطين فقط ألن شعوب العالم أشفقت عليهم إن ادعاء البانزا بأن اليهو 

بعد الكارثة، هو ادعاء غير صحيح من ناحية الواقع. فالحديث ال يدور عن الشفقة، بل عن املصالح. الدول 

"خطة التي لم تكن مرتبطة بالكارثة كانت لها مصالح سياسية متنوعة في تصويتها في االمم املتحدة لصالح 

التقسيم". ايضا بعد الحرب العاملية الثانية فان اقامة دولة لليهود في فلسطين كانت حال مريحا بالنسبة 

للدول االوروبية التي لم ترغب في أن تستقبل مرة اخرى الالجئين اليهود، الذين في معظمهم اصبحوا بدون 

ضع صحي شديد، وفضلت اختفاء وثائق رسمية تشخصهم وممتلكاتهم تمت مصادرتها وبعضهم كان في و 

 .اليهود في فلسطين أو في الواليات املتحدة

يقلل هذا االدعاء ايضا من خطورة الالسامية ويتجاهل حقيقة أنه رغم أنه كان هناك يهود هاجروا الى 

فلسطين بارادتهم إال أن املوجة الكبيرة من هجرة اليهود الى فلسطين قبل الكارثة جاءت نتيجة املذابح 
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لالسامية والقوانين الالسامية، ومن التأثير الدراماتيكي الذي كان لسن قيود على الهجرة الى الواليات وا

. أي أن الحديث ال يدور عن ذريعة ال اساس لها استهدفت فقط تبرير الكولونيالية، بل بدافع 1924املتحدة في 

جر الى فلسطين بعد سلسلة من املذابح في حقيقي لليهود للهجرة الى فلسطين. مثال، جدي مثل يهود آخرين، ها

 .ألف يهودي في اوكرانيا( 200غرب اوكرانيا )حسب التقديرات بين الحربين العامليتين قتل نحو 

عبرت البانزا في التقرير عن تأييدها للنضال الفلسطيني املسلح كجزء من النضال املشروع ضد الكولونيالية. 

الت التحرر في الربع االخير للقرن العشرين تضاءل الدعم الدولي لشرعية منذ انتهاء الحرب الباردة فان نضا

وقانونية الكفاح املسلح لحركات التحرر واملجموعات االنفصالية. في السياق الفلسطيني فان معظم 

التنظيمات الفلسطينية املسلحة الرئيسية اعلن عنها تنظيمات "ارهابية" من قبل معظم الدول االوروبية 

 .واليابان واستراليا والواليات املتحدة. تتجاهل البانزا هذه االعالناتوكندا 

إسرائيليين.  –اضافة الى ذلك، يتضمن النضال الفلسطيني املسلح بين حين وآخر مسا متعمدا بمدنيين يهود 

نه من مقاربة الالساميين املتذاكين هي تأييد النضال املسلح الفلسطيني دون اضافة جملة اخرى "صغيرة"، بأ

املحظور املس باملدنيين على انواعهم. تعرف تقريبا البانزا أنه من بين املبادئ االساسية للقانون الدولي فان 

يوجد حظر للمس املتعمد باملدنيين وواجب التمييز بين املدنيين واالهداف العسكرية. لذلك، ايضا في تقرير 

االبرتهايد ال يمكن أن تشرعن تنفيذ جرائم حسب  لجنة التحقيق بشأن جنوب افريقيا تقرر أن جرائم نظام

القانون الدولي من قبل مجموعات مسلحة لحركات التحرر. بشكل مشابه، أي جريمة ترتكبها دولة إسرائيل 

 .إسرائيليين –وقوات االمن فيها ال يمكن أن تشرعن املس املتعمد بمدنيين يهود 

صدره في القانون الدولي، يقول بأنه بسبب أن إسرائيل هي اضافت البانزا الى ذلك ادعاء، من غير الواضح م

محتلة كولونيالية فقد فقدت الحق في الدفاع عن النفس والنشاطات الوقائية. أي أنه اذا كانت هناك 

معلومات بأن هناك فلسطينيا ينوي الوصول الى ملهى في تل ابيب واطالق النار هناك كما حدث في ملهى "الكا 

ب في ايار املاض ي، أو أن هناك نية لتفجير حافلة في القدس، فليس لدى إسرائيل امكانية قانونية بار" في تل ابي

لحماية مواطنيها. تعرف البانزا نفسها أن هذا موقف غير مقبول. وفي تغريدة لها في تويتر كتبت بأنها تأمل في أن 

قواعد القانون الدولي العرفي االنساني،  تتبنى اللجنة الدولية للصليب االحمر، التي هي من الجهات التي تضع

 .موقفها

في عهد الشبكات االجتماعية ال يجب بذل جهد خاص لكسب التعاطف بوساطة انتقاد إسرائيل. يكفي ترديد 

صدى مزاعم تآمرية معادية للسامية من اجل تشويه قواعد القانون الدولي وااليحاء بدعم املس باملدنيين. اذا 

بانزا ورفضت مقابلتها فان مكانتها في اوساط معينة ستتعزز، وسيتم اعتبارها مستضعفة. انتقدت إسرائيل ال
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من جهة اخرى، دعوتها الى قطيعة حقيقية مع الوضع الراهن قد تضطرها الى دفع ثمن شخص ي: اذا ارادت أن 

في االمم املتحدة أو  يوافق الدبلوماسيون الغربيون على مقابلتها، واذا ارادت االستمرار في تولي مناصب رفيعة

املؤسسات الدولي االخرى املمولة بشكل اساس ي من الدول الغربية، ال يمكنها املجازفة بتوجيه اصبع االتهام الى 

الواليات املتحدة ودول اوروبية معينة، بسبب مساعدتها املباشرة وغير املباشرة لسياسة الفصل العنصري في 

قانونية والدبلوماسية التي تعطيها اياها هذه الدول، أو أن تطالب بصورة إسرائيل. ال يمكنها تحدي الحصانة ال

 .صريحة الواليات املتحدة بوقف أو تغيير املساعدات العسكرية إلسرائيل

ربما يكفي تقريرها متابعيها في تويتر، لكن الالجئين الفلسطينيين في ارجاء العالم والفلسطيين على جانبي 

 .ر من ذلكالخط االخضر يستحقون اكث

*    *   * 

رفض املطالبات بعملية واسعة النطاق: فهل سيتمسك بموقفه بعد ” الجيش اإلسرائيلي“ هآرتس:

 تشكيل الحكومة؟

 هرئيل بقلم عاموس

 شبكة الهدهد للشؤون اإلسرائيلية

شخصها  إن العملية القاسية قرب أريئيل يوم الثالثاء املاض ي وقعت بالتحديد بخالف تام للتوجهات التي

تشرين األول،  25في الضفة الغربية في األسابيع األخيرة، فمنذ عملية الجيش في نابلس في ” الجيش اإلسرائيلي“

 في قوة أحداث العنف 
ً
التي قتل فيها نشطاء من تنظيم عرين األسود في املدينة ُسجل انخفاض كبير جدا

 خالل في املنظومة األمنية اعتقدوا أنهم نجحوا في إبعو .وعددها
ً
 شديدا

ً
اد املجموعة التي سببت لهم صداعا

لكن العملية األخيرة التي نفذها مهاجم منفرد، أوضحت مرة أخرى إلى  .أشهر الصيف والخريف، عن طريقهم

أي درجة يصعب على املنظومة األمنية أن تفرض احصائياتها وتفسيراتها على األرض، فاألرض مهيأة لالشتعال 

 وفي أي وقت، ي
ً
من أجل ” قوات األمن اإلسرائيلية“كفي نجاح ولو بالصدفة ملهاجم أو خلل معين لدى مجددا

خالل و  …التسبب بحادثة مدوية، والتي بدورها ستنتج في أعقابها محاوالت ملقلدين مرة أخرى وهكذا دواليك

والتي منها  .لساألشهر األخيرة تركزت األحداث في الضفة في مكانين، مخيم جنين لالجئين وحي القصبة في ناب

، حيث يتكون 
ً
امتد العنف إلى الخارج، في املدينتين وفي الشوارع املحيطة بها، وفي جنين فالتنظيم ضعيف جدا

، وهم نشطاء مسلحون من فتح وحماس والجهاد اإلسالمي، الذين تركوا ”أبناء املخيم“ممن وصفوا أنفسهم بـ 
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ً
 اإلطار التنظيمي امللزم لهم ونسقوا معا

ً
إطالق النار على قوات الجيش وحرس الحدود أثناء عمليات  فعليا

 .االعتقال التي يقوم بها القوات في املخيم

ثالثة “، من بينها قتل ”حدود إسرائيل“إن قتل شباب في هذه األحداث سرع جزًء من عمليات االنتقام داخل 

في نابلس تم تأسيس مجموعة ف .في شارع ديزنغوف في تل أبيب في شهر نيسان املاض ي” مواطنين إسرائيليين

 ومصنفة أكثر تسمى 
ً
، انتماؤها األيديولوجي كان ضعيف، لكن في املقابل برز لديها ”عرين األسود“أكثر تنظيما

في ” تك توك“فأعضاء عرين األسود تحولوا إلى أبطال  .فهم جيد لقوانين التسويق في الشبكات االجتماعية

ألف متابع، وتوثيق إطالق النار  160من املتابعين في االنستغرام، نحو  األراض ي الفلسطينية وجمعوا الكثير

 أكثر أهمية من الفعل نفسه
ً
 .من خالل فيديوهات تم نشرها على الشبكات االجتماعية، وكانت أحيانا

” إسرائيل“في الوقت الذي تخش ى فيه السلطة الفلسطينية املواجهة مع حكام حي القصبة الجدد دخلت 

ت اآلن سلسلة من املواجهات والصدامات التي ذروتها كانت الحادثة في نهاية تشرين االول إلى وقف للعمل، وأد

 .”عرين االسود“نشاطات أعضاء 

 من النشطاء الذين بقوا أحياء أنفسهم ألجهزة األمن  26حتى منتصف هذا األسبوع سلم 
َ
شخصا

: حيث 2007والسلطة الذي وقع في ” سرائيلإ“الفلسطينية، هذه تبدو نسخة جديدة التفاق املطلوبين بين 

يقوم املسلحون بتسليم أسلحتهم وفي املقابل السلطة تمنحهم الحماية )في بعض الحاالت ربما يتم اعتقالهم 

 .كحماية لهم(

ال تتدخل رغم أنه من املرجح أنها لم تِعد بتجاهل الحسابات التي بقيت مفتوحة مع هؤالء، مثلما ” إسرائيل“

، في الشهر املاض ي قرب مستوطنة شفيه ”عيدو باروخ“سلحين الذين قتلوا جندي جفعاتي، حدث مع امل

خمسة مطلوبين آخرين، في عدة فرص كان يبدو أنهم ” الجيش اإلسرائيلي“شومرون، في نفس الوقت اعتقل 

 .يفضلون تسليم أنفسهم بدون قتال

 انخفاض في  بعد العملية في نابلس، وعدد من النشاطات الواسعة واملليئة
ً
باالحتكاك في جنين، ظهر مؤخرا

إلى املنطقة في املدن التي تقع في ” الجيش اإلسرائيلي“عدد األحداث، وحتى ضعف في قوة املقاومة عند دخول 

ما لم يخفت، كما يتضح هو حجم نشاطات الذئاب املنفرد، في نهاية تشرين األول، في الخليل  .شمال الضفة

 “ملدينة بالرصاص قتل فلسطيني من سكان ا
ً
 إسرائيليا

ً
 من املواطنين اآلخرين، وفي ” مستوطنا

ً
وأصاب عددا

 فقط، ولكن بشكل ما نجح في 
ً
األسبوع املاض ي خرج املهاجم املنفرد من قرية قرب أريئيل وهو يحمل سكينا

 
ً
 .قتل ثالثة مواطنين في نهاية حملة قتل استمرت ربع ساعة تقريبا
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، والتي هي ليست غريبة في عمليات من هذا النوع، فاملهاجم من املهاجمان يشتركان بخلفية 
ً
متشابهة جدا

 بالسرطان وقد أبلغه طبيبه بأنه ينوي وقف العالج ألنه لم يعد يستجيب له، 
ً
الخليل كما تبين، كان مريضا

 وهكذا قتل في تبادل إلطالق النار مع قوات األمن
ً
  .هذا الشخص فضل أن يموت شهيدا

عام فقد والده الذي توفي بالسرطان قبل نحو ثالث سنوات، درس الدين  18سبوع ابن الـ مهاجم هذا األ 

، لكنه وصف من قبل من يعرفونه بأنه يعاني من اليأس والشعور بالضياع
ً
املهاجم الذي كان  .اإلسالمي مؤخرا

 نقطة ضعف في منظومة 
ً
الحماية هناك، يعمل كعامل نظافة في املنطقة الصناعية في أريئيل استغل جيدا

فاملجالس االستيطانية والشركات تشغل في بعض األماكن رجال حماية لهم مستوى تأهيل وكفاءة متدنية 

 من أجل التوفير في التكلفة ومن أجل ذلك تدفع لهم رواتب متدنية )حراس مع خلفية عسكرية يمكن 
ً
نسبيا

الحراس، فيما اكتفى الحارس الثاني  فاملهاجم طعن وأصاب أحد .أن يحصلوا على راتب أعلى من الضعف(

حملة الطعن وبعد ذلك ” محمد صوف“بإطالق النار في الهواء ولم يقم بعملية مطاردة، وواصل املهاجم 

 .واحدة تلو األخرى قبل أن ُيقتل بنار الجنود” سيارات إسرائيلية“واصل الدهس واالستيالء على 

 سيطرة نسبية

 التي ح
ً
، إال أن قيادة املنطقة الوسطى لم تطلب في هذه رغم العملية األكثر قتال

ً
دثت قبل نصف عام تقريبا

املرة من هيئة األركان تعزيز آخر للقوات، بعد العمليات في نابلس وجنين ما زال هناك شعور من السيطرة 

مليات هذا تقدير سيتم اختباره في األيام القادمة عندما سيتبين هل ستتطور ظاهرة الع .النسبية على الوضع

الفردية من خالل عمليات اإللهام، في الخلفية تستمر األحداث املتواترة، والعنيفة، بين املستوطنات والقرى 

 بعد كل عملية يقتل فيها يهود تسجل أعمال انتقام
ً
  .الفلسطينية املجاورة، وباألساس في نابلس، تقريبا

 رئيس املجلس يرفضون بشدة طلبات اليمين، التي ” الجيش اإلسرائيلي“في 
ً
طالب بها األسبوع املاض ي، أيضا

بعد العملية في مستوطنة أريئيل، طلب شن عملية عسكرية واسعة إلى ” يوس ي دغان“االستيطاني شومرون، 

هذا يعتبر في الجيش طلب غير منطقي، يستهدف تحقيق هدف غير  .أن يتم وقف أعمال املقاومة بشكل نهائي

هل املوقف املنهي الحازم هذا سيبقى على حاله حتى بعد تشكيل  ؤيةذي صلة، ولكن يجب االنتظار ور 

 الحكومة اليمينية أم سيتغير؟

بنفس الروح ولنفس املبررات في جميع األجهزة األمنية يعارضون فكرة تقويض السلطة الفلسطينية، التي 

عباس ما زال يعتبر  يصفها املستوطنون ومن يؤيدونهم كسلطة إرهابية، فالتنسيق مع رئيس السلطة محمود

 يساعد في كبح العنف في املناطق
ً
 أمنيا

ً
 .ذخرا
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في مساء يوم الثالثاء املاض ي وقع حدث استثنائي في ساحة أخرى، مهاجمة املسيرة اإليرانية لناقلة نفط تملكها 

لربط بذلوا الجهود ” إسرائيل“عيدان عوفر، أمام شواطيء سلطنة عمان، في ” اإلسرائيلي“شركة امللياردير 

هجوم إيران بمحاولة تقويض االستقرار في املنطقة قبل افتتاح مباريات كأس العالم في كرة القدم في قطر في 

 .يوم األحد القادم

علم “عملية ” إسرائيلية“إيران التي نفت أي عالقة لها بالحادث، قالت بأن األمر يتعلق بشكل عام بخدعة 

 .ن والجيران في قطر، استهدفت تعقيد العالقات بين طهرا”كاذب

 يبدو أن ادعاءات 
ً
)وأمريكا( بشأن مسؤولية إيران عن الحادث هي ادعاءات موثوقة، ” إسرائيل“عمليا

 .فالعملية اإليرانية هي جزء من نقل رسائل عنيفة بين الطرفين، لكنها غير مرتبطة بافتتاح املونديال في قطر

 في سلسلة ” إسرائيل“
ً
 كبيرا

ً
 في سوريا، إيران تعطي إشارات ألحقت بإيران ضررا

ً
هجمات جوية نسبت لها مؤخرا

 
ً
 قبل سنة تقريبا

ً
 .بأنها تستطيع العودة وتوسيع ساحة املواجهة إلى البحر وهي جبهة تركها الطرفان تماما

 إصبع في العين

يتش، خالل األسبوع استمر تبادل الرسائل غير العنيفة، حتى في قناة بنيامين نتنياهو، وبتسلئيل سموتر 

 
ً
ر باملوافقة على طلب رئيس حزب الصهيونية الدينية األسبوع املاض ي وتعيينه وزيرا

ّ
فرئيس الليكود الذي فك

ليس من  .تعيينه عدم كفه رجح للجيش في حكومته صمم على موقفه، ولكن الضغط األمريكي هو الذي

نا ايتمار بن غبير في منصب وزير السهل على إدارة بايدن التعامل مع فكرة تعيين أحد تالميذ الحاخام كها

 لجيش سيتم 
ً
األمن الداخلي، ولكن تعيين محتمل لسموتريتش، الذي هو متعصب أيديولوجي بحد ذاته وزيرا

في العين، ويبدو أنه أصبح بالنسبة لإلدارة األمريكية خط ” إصبع إسرائيلية“تفسيره في واشنطن مثل وضع 

 .أحمر

ع قوة التحفظ األمريكية، يريد اآلن التحرر من هذا األمر، وفي هذه األثناء نتنياهو، الذي كما يبدو لم يتوق

سموتريتش يصمم على حقيبة وزارة املالية أو حقيبة الدفاع، لكن كلما اقترب املوعد األخير لتشكيل الحكومة 

ن في العودة إلى فإن الضغط داخل الكتلة يتركز عليه، على اعتبار أنه العقبة األخيرة أمام تحقيق أحالم اليمي

 .الحكم
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فمن يؤيدون هذه الفكرة .هذه هي خلفية االقتراح االستثنائي بشأن تعيين آريه درعي )شاس( في هذا املنصب

أشاروا إلى التجربة الكبيرة التي راكمها درعي أثناء وجوده في الكابينت، وهي ثالثين سنة وأكثر، ولكن توجد هنا 

 :عقبات أخرى من الصعب تجاهلها

  هي أن اإلدانة الثانية لدرعي تلقي بظل أخالقي على تعيينه، رغم أن الطرفين املشاركين في ذلك  :ولىاأل

يظهران التجاهل الكامل لهذه القضية ويقدران بأنهما سيتجاوزانها عند الضرورة بواسطة تعديل 

 .قانوني )حتى لو أعطيت له في النهاية حقيبة وزارية أخرى(

 كما يبدو، هي حقيقة أن درعي وأبناء عائلته وشخصيات رفيعة في حزبه امتنعوا  العقبة األكبر :الثانية

عن أداء أي خدمة عسكرية أو اكتفوا بخدمة قصيرة، األمر الذي يلقي بظل ثقيل على وضع قرارات 

 
ً
 وحكيما

ً
 .تتعلق بالحياة واملوت في يده، مهما كان متزنا

ين فستعود الحقيبة لليكود، وفي هذه الحالة فإن املرشح الرائد إذا نجح نتنياهو في تلبية طلبات الشركاء اآلخر 

ثار أي أسئلة حول طول وجودة خدمته ”يوآف غاالنت“سيكون اللواء احتياط 
ُ
، في حالة غاالنت لن ت

فالعقبة الرئيسية التي ينطوي عليها تعيينه تتعلق  .العسكرية وتجربته األمنية أو مواقفه األيديولوجية

، في الواقع فإن القيادة 2011اضطر فيها إلى التنازل عن منصب رئيس األركان في العام بالظروف التي 

 منذ ذلك الحين، لكن يبدو أن العداء بين غاالنت ووزارة الجيش ما زال بدرجة 
ً
العسكرية العليا تغيرت تماما

 على حاله
ً
ركان القادم هارتس ي هذه ليست نقطة انطالق واعدة بشكل خاص من ناحية رئيس األ و  .معينة ثابتا

هليفي، الذي سيتولى املنصب في منتصف شهر كانون الثاني القادم، وفي الليكود لم يحبوا أبدا قرار وزير 

 ال يمكن  .الحرب السابق بني غانتس، استكمال تعيين هاليفي قبل االنتخابات
ً
مع ذلك غانتس خلق بهذا واقعا

 في قلب اإلجماع التراجع عنه، والذي لن يحاول نتنياهو االحتج
ً
اج عليه، فمنصب رئيس األركان يتواجد عميقا

 .العام، بدرجة ال يمكن لليكود أن يحاول اآلن التدخل

غاالنت يمكن أن يعين في منصب مدير عام وزارة الجيش كمرشح مفاجئ، بجانب العميد احتياط عميت ادري 

 كمدير عام في وزارة التعليمالضابط اللوجستي الذي خدم تحت إمرة غاالنت في الجيش وخدم لد
ً
 .يه أيضا

مرشح آخر تم ذكر اسمه الجنرال إحتياط ايال زمير الذي سيفضل كما يبدو منصب رئيس مجلس األمن و 

القومي، وهناك عدد من األشخاص الذين شغلوا مناصب كبيرة في حاشية نتنياهو في واليات سابقة، زمير 

السياس ي السابق رون ديرمر، ورئيس املوساد السابق يوس ي كوهين، الذي كان سكرتيره العسكري، املستشار 

 في هذه املرة
ً
 .يتم ذكرهم كمرشحين للعودة إلى وظائف رئيسية أيضا
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، فربما سيحتاج إلى فترة تسلم وتسليم 
ً
إذا تم تعيين ادري، الذي يحمل تجربة ذات صلة محدودة نسبيا

الجنرال إحتياط امير ايشل، سبق وأعلن عن نيته االنسحاب  وظيفة أطول من املعتاد، واملدير العام السابق

لكنه سيبقى عند الحاجة لفترة معينة من أجل املساعدة في ضمان معالجة املسائل الحساسة، مثل تمرير 

 .”للجيش اإلسرائيلي“ميزانية الدفاع وبلورة خطة العمل متعددة السنوات القادمة 

جيش فقط شخصية رفيعة واحدة اعتبرت في السابق مقربة من غاالنت، من بين القيادة العليا الحالية في ال

وهي قائد املنطقة الوسطى يهودا فوكس، الذي كان ضابط شعبة االستخبارات لدى غاالنت عندما تولى األخير 

منصب قائد املنطقة الجنوبية، بعد ذلك فوكس كان يمكن أن يكون مساعد لرئيس األركان غاالنت إلى أن تم 

    .التعيين وافترقت طريقهما إلغاء

*    *   * 

 حكمة بعد فوات األوان: هذه هي الدروس التي يحتاج الجيش إلى تعلمها بعد عملية أرئيل معاريف:

 تال ليف رام بقلم

الهجوم الخطير في آرييل، الذي قتل فيه ثالثة مستوطنين، كان يجب أن ينتهي بأول لقاء للمهاجم مع حراس 

بعد طعن حارس األمن األول. ومع ذلك فإن املنظومة االمنية مطلوب منها استخالص الدروس  األمن املدنيين

دقيقة وحملة القتل في ثالث ساحات مختلفة، واستطاعة منفذ  16بسرعة، سواء من استمرار الهجوم ملدة 

 .الهجوم السيطرة على سيارات املارة مرتين

صديقه النار في الهواء حتى مقتل منفذ الهجوم على  دقيقة من لحظة طعن حارس األمن وإطالق 16مرت 

لو كان املهاجم يحمل أيًضا سالًحا نارًيا أو بندقية أو مسدًسا، لكانت نتائج الهجوم ”. عابر السامرة“طريق 

أكثر خطورة. لم يمض سوى نصف عام على مقتل حارس األمن فياتشيسالف )دانيال( غوليف على يد 

عند مدخل آرييل. وقبل أقل من شهر قتل عدي التميمي برصاص حراس مدنيين مهاجمين من مسافة قريبة 

عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم، بعد عشرة أيام من الهجوم على حاجز شعفاط الذي قتل فيه املجندة 

 .نوعا الزار

بوابات الدخول ونقاط التفتيش العديدة في الضفة الغربية توصف على أنها نقاط ضعف وهدف جذاب 

ملنفذي العمليات االستشهاديين. في حين أن املعابر ونقاط التفتيش تقع تحت املسؤولية املباشرة للمنظومة 

األمنية أو الجيش اإلسرائيلي أو حرس الحدود، بسبب ضرورة الواقع األمني وتعدد املهام، أول دائرة أمنية عند 

ما يحرسها حراس أمن مدنيون يعينهم ضابط مدخل املستوطنات في الضفة الغربية واملناطق الصناعية عادة 
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أمن املجلس االستيطاني. صحيح أنهم ليسوا تحت القيادة املباشرة للجيش اإلسرائيلي كما هو معتاد مع 

 .منسقي األمن، لكنهم في النهاية جزء ال يتجزأ من أنظمة األمن األساسية ودورهم مهم في إحباط الهجمات

مستوى كفاءتهم وتدريبهم وأداء التدريبات والرقابة  –األمن املدنيين يجب أن تكون مسألة تدريب حراس 

جزًءا من مفهوم أمني واسع يتم تطبيقه في امليدان كل يوم وإال ستكون نقطة ضعف  –والتفتيشات املنتظمة 

 .التي سيسعى منفذو العمليات إلى استغاللها

ي يحتفظ بها حراس األمن املدني هي جزء ال يتجزأ تعتبر نقاط الدخول إلى املستوطنات واملناطق الصناعية الت

من سلسلة األمن والدفاع في املستوطنات في الضفة الغربية. وعلى هذا النحو فإنها غالًبا ما تكون الحلقة 

الضعيفة عند التخطيط للهجوم من قبل املنظمات اإلرهابية أو منفذ العملية الوحيد الذي يختارها كهدف، 

غير قادرة على تحمل املسؤولية الكاملة على بوابات الدخول إلى املستوطنات، لكن يجب  واملنظومة األمنية

املعالجة العميقة ملسألة املعيار املطلوب ومستوى التدريب والكفاءة وكذلك زيادة الرقابة حول هذه النقاط 

 .التي غالبا ما تصبح أهدافا للهجمات

يجب أال يكون محور التحقيق فقط اللقاء األول مع حراس في مفهوم الهجوم هي أبدية، لذلك  دقيقة-16

األمن املدنيين، ولكن أيًضا وربما بشكل أساس ي حول الوقت الطويل الذي مض ى حتى القضاء على املهاجم، 

واالرتباك الكبير حتى تم تحديد موقعه فقط بعد خروجه من السيارة على طريق مرور رئيس ي مثل طريق عابر 

 .السامرة

لسبب الرئيس ي للفجوة الزمنية قبل كل ش يء بفهم صورة الوضع. لم يتم فهم وصول املهاجم الى يرتبط ا

الطريق الرئيس ي عابر السامرة، بعد استيالئه على سيارة في محطة الوقود التي ركض إليها بعد الهجوم عند 

 .وبالتالي لم يتم فرض أي إغالق على طول الطريق –املدخل في الوقت الفعلي 

ء صورة الوضع لعدة دقائق اعتقد الجيش اإلسرائيلي أن هذين هجومين مختلفين، عندما كانت في ضو

نفسه تدور حول حادث سيارة وليس عن نقطة أخرى  5التقارير في البداية حول ما كان يحدث على الطريق 

الوقود مع  على طريق املهاجم. فقط بعد مقارنة صور املهاجم التي تم تصويرها أثناء الهجوم على محطة

بطاقة الهوية التي سقطت منه في وقت سابق واتضح أنه مهاجم واحد. وحتى املقارنة النهائية لم تستبعد فرقة 

 .الضفة الغربية احتمال ان مهاجمين اثنين في ساحتين مختلفتين هم من نفذوا العمليات وهرب أحدهم

وانطلق لتنفيذ  5خطط لطريق هروبه إلى شارع تعتقد املنظومة األمنية أن املهاجم الذي نفذ العملية لم يو 

 .عملية استشهادية على الحاجز
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بعد الواقعة يعتقد الجيش أنه كان يجب إغالق الطريق لكن لم ُيعرف في تلك املرحلة أن املهاجم هرب بسيارة 

ة أرييل استولى عليها. نسبًيا جاء إبالغ الجيش عن الهجوم األول على مدخل املنطقة الصناعية في مستوطن

 .سريًعا بعد أن أبلغ منسق أمن كان في املنطقة أحد قادة السرايا في املنطقة مباشرة

التحقيق نفسه ال يجب أن يتعامل فقط مع عمل حراس األمن املدنيين، ولكن أيضا مع تشكيل وفهم صورة 

. والقضايا التي تستحق الوضع واإلجراءات التي تم اتخاذها في امليدان بعد أن تبين أنه هجوم وهروب املهاجم

حراس األمن املدني،  –الدراسة بعمق هي من بين أمور أخرى، قضايا الحوار في شبكة اتصاالت مشتركة 

وضابط أمن املجلس االستيطاني، ومنسقي األمن وبالطبع الشرطة والجيش. موضوع أخر وهو تنفيذ تدريب 

عيل قوات االحتياط للجيش اإلسرائيلي. أو مشترك للجيش والشرطة، وإغالق الطرق، وعزل املنطقة، وتف

الشرطة، التي تفتقر على سبيل املثال إلى وحدة راكبي الدراجات النارية في هذه املنطقة، والتي يمكنها التحرك 

 .بسرعة في مواجهة من مثل هذه الحاالت

زة ومدني آخر هم جندي في لواء جوالني كان في دورية روتينية مشتركة مع الشرطة، وجندي مدرعات في إجا

الذين أنهوا الحادث في النهاية بسبب قربهم صدفة من مكان الحادث. تدحرج الحادث إلى طريق سريع ومركزي 

كشف عن ثغرات كبيرة في قدرات القوات لعزل الساحة وإغالق ” عبر السامرة ” حوتسيه شومرون “مثل 

 .الدائرة بسرعة على املهاجم

 مشاب
ً
 وقع في منطقة أقل مركزية بالقرب من طريق روتيني في الضفة الغربية كان من املحتمل أن لو هجوما

ً
ها

من شأنه أن يسلط الضوء على املزايا التكنولوجية للجيش اإلسرائيلي مع وجود شبكة كاميرات في كل مكان 

ي ولكانت سّهلت على الشرطة سرعة نصب حواجز على الطرق، ولكان من شأنها عزل مكان الهجوم وإيقافه ف

 .مرحلة مبكرة

من املحتمل أن بعض األشياء املكتوبة هنا تعتبر حكمة بعد فوات األوان ألن الهجوم حدث بشكل غير متوقع، 

والذي بدا تقريًبا وكأنه سيناريو خيالي. وبقدر كبير من االحتمال قدر املهاجم الذي نفذ الهجوم أنه سيحصل 

ين، ومن املشكوك فيه بشدة أنه قدر أنه سينجح في على مكانة شهيد في لقائه مع حراس األمن املسلح

االستيالء على سيارتين والتقدم على طول طريق عابر السامرة وينفذ هجوًما في ثالث ساحات مختلفة قبل أن 

تمكنوا من القضاء عليه. لدى العديد من األشخاص الكثير لتعلمه من التحقيق الذي سيجري في املستقبل 

 . يتوقف التحقيق عند حارس البوابة في منطقة مستوطنة آرييل الصناعيةالقريب، ومن املهم أال
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على الرغم من الهجوم األخير ونتائجه القاتلة، إلى جانب الهجومين في كريات أربع وحاجز شعفاط، يالحظ 

 الجيش اإلسرائيلي انخفاًضا في عدد عمليات إطالق النار وعدد اإلنذارات لدى املنظومة االمنية. ويعتقد

 .الجيش اإلسرائيلي أن نشاط األشهر القليلة املاضية في مخيمي نابلس وجنين أدى إلى نتائج

مؤخرا عمليات اعتقال املطلوبين في قلب مخيمات الالجئين والتي اتسمت لفترة طويلة بمعارك حقيقية تنتهي 

، يسمي البعض ”تسليماليوم بشكل واضح باعتقال املطلوب الذي يسلم نفسه دون قتال. من التضحية إلى ال

ما يرون أنه تغيير في الجيش سببه النشاط القوي والعدواني للوحدات الخاصة في الجيش اإلسرائيلي وحرس 

الحدود في قلب املخيمات. وترى املنظومة األمنية أن األضرار التي لحقت بتنظيم عرين األسود واالغتياالت 

 .صف تشرين األول )أكتوبر(واالعتقاالت أدت إلى تغيير في االتجاه منذ منت

على الرغم من هذه االتجاهات مهما كانت مهمة، فمن السابق ألوانه اعتبارها نذير بداية لالعتدال في الوضع 

 األمني في الضفة 

الغربية، حيث تم تنفيذ الهجمات الخطيرة الثالث على مدخل أرييل في شعفاط وقرب كريات أربع من قبل 

الذين انطلقوا في طريقهم على افتراض أنه كان هجوًما انتحارًيا أضف لذلك  مهاجمين وحيدين أو فرادى

 .حادثي الدهس األخيرين

، تتم معظم الهجمات بالدهس أو الطعن بالسكين، ولكن 2015كما هو الحال في موجة العمليات في عام 

تي عرفها أو وصفها الجيش فإن استخدام األسلحة النارية أكثر شيوًعا حتى في الهجمات ال 2015مقارنة بعام 

 .اإلسرائيلي على أن من نفذها مهاجم واحد ليس بدعم من منظمة تقف ورائه وتساعده

عشرات عمليات إطالق النار نفذتها عناصر عرين األسود وحظيت بتغطية إعالمية مفرطة، لكن قلة قليلة 

عمليات املنفذ الوحيد. كانت وال يزال من الحوادث انتهت بإصابات في الجانب اإلسرائيلي. إلى حد كبير ظاهرة 

التعامل معها من قبل املنظومة األمنية أكثر تعقيًدا من التعامل مع منظمة إرهابية منتظمة، أو منظمة تحاول 

 .أن تريد غرس أول جذورها في خريطة اإلرهاب الفلسطيني مثل عرين األسود وظواهر مماثلة في جنين أيًضا

ني في الضفة الغربية منذ حوالي ثمانية أشهر منذ موجة الهجمات في الربيع املاض ي يستمر عدم االستقرار األم

وإطالق عملية كاسر األمواج لتعزيز الدفاع على طول خط التماس، وتنفيذ العديد من العمليات في مخيمات 

ن كما ذكرنا، الالجئين والعمل املستهدف والفعال ضد عرين األسود، كل ذلك أدى إلى نتائج على األرض , ولك
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فإن كل ذلك ال يبشر بتحسين الوضع األمني وتحقيق االستقرار النسبي، حيث يبدو أن الشهر املاض ي اتسم 

 .بهجمات خطيرة خطط لها مهاجمون فرادى

على الرغم من اختبار النتيجة الصعبة، إال أن نطاق األحداث ال يزال أقل بكثير مقارنة بأشهر التصعيد في 

، حيث قتل 2016وانتهت في نهاية عام  2015عن وعمليات الدهس التي بدأت في نهاية عام موجة عمليات الط

واملنظومة األمنية ضعف السلطة الفلسطينية. كما أن تعزز قوة ” الجيش اإلسرائيلي“يدرك ”. إسرائيليا“ 47

سلطة حماس بعد عملية حرس األسوار في الضفة الغربية واليأس في الشارع الفلسطيني من حكم ال

 .الفلسطينية التي ُينظر إليها على أنها فاسدة، يزيدان من عدم االستقرار

على الرغم من ذلك، تقدر األجهزة األمنية أنه من املمكن تهدئة الوضع األمني في الضفة الغربية وتخفيف 

الحفاظ على  أنه يجب” الجيش اإلسرائيلي“الزيادة في عدد هجمات العام األخير. في الطريق إلى هناك يعتقد 

حرية العمل حيثما كانت هناك حاجة عملياتية، بما في ذلك في قلب مخيمي جنين ونابلس لالجئين خاصة في 

ظل ضعف األجهزة األمنية الفلسطينية في هذه املناطق. لكن التنسيق األمني مع الفلسطينيين والتمييز بين 

 .وغير املشاركين يجب أن يستمر” اإلرهاب“املشاركين في 

 ألمريكيون يتابعون األمرا

أو قطع العالقات مع السلطة الفلسطينية، لكنه  2يعارض الجيش بحزم الحاجة العملياتية لعملية سور واٍق 

يدرك أيًضا التغييرات الدقيقة بين الحكومتين املنتهية واليتها والقادمة. في الجيش اإلسرائيلي كما هو الحال في 

ا من عندما كان رئيس الوزرا 2015عام 
ً
ء بنيامين نتنياهو، يقولون إن أساس توصياتهم منهي بحت وانطالق

مصلحة أمنية واضحة. وفي هذا الواقع يعتقد الجيش اإلسرائيلي أن العناوين الحماسية والشعبوية ليست 

 عن اتباع سياسة متوازنة 
ً
استخدام القوة من جهة والتسهيالت املدنية والتنسيق مع السلطة  –بديال

 .نية من جهة أخرى الفلسطي

في الجيش ال يرون بديال مناسبا للتنسيق والتعاون مع األجهزة األمنية الفلسطينية، من منطلق مصلحة أمنية 

باستمرار ” الجيش اإلسرائيلي“، بينما يعمل 2واضحة إلسرائيل. أولئك الذين يطالبون بعملية الجدار الواقي 

العالقات مع السلطة الفلسطينية والتنسيق األمني معها  في قلب املدن الفلسطينية والذين يريدون وقف

عليهم أيًضا أن يضعوا بدائل وأن يتذكروا أن املعنى العملي لـ مطلبهم هو أن ينشغل الجيش بشكل شبه 

حصري فقط ال غير مع األنشطة املستمرة في الضفة الغربية وأقل من ذلك بكثير في التدريب وبناء الكفاءة 



 

35 
 

ة التحديات الحقيقية للقتال ضد إيران ووكالئها. وبالتالي دون أن يالحظ أن الجيش البري املطلوبة ملواجه

 .النظامي منشغال في العام املاض ي بشكل رئيس ي في العمليات في الساحة الفلسطينية

هذه بالضبط هي املعضلة التي تواجه نتنياهو اآلن كرئيس وزراء مكلف. معارضته في هذه املرحلة لتعيين 

لئيل سموتريتش وزيرا للجيش ليست فقط في سياق شخص ي أو كجزء من معركة سياسية حول تقسيم بتس

الغنائم بين األحزاب بعد االنتخابات. عند اختيار وزير جيش نتنياهو يعلن بذلك عن الطريقة والنهج اللذين 

ير، حتى أنهم يشيرون إلى باإلضافة إلى ذلك، يتابع األمريكيون باهتمام كب .سيتصرف بهما تجاه الفلسطينيين

 للجيش. نتنياهو، حتى لو ادعى خالف ذلك أبعد 
ً
نتنياهو بأنهم لن ينظروا بإيجابية إلى تعيين سموتريتش وزيرا

من أن يتجاهل اإلشارات األمريكية، لكنه في ورطة سياسية ليس من السهل حلها. إن فترة املجد واالزدهار 

لم تكن خالل الحكومة السابقة أيًضا. تعمل الحكومات اإلسرائيلية السياس ي ليست مرئية في األفق، لكنها 

، كما يطلق عليه هنا، إلى أن يذكرنا الصراع ”إدارة الصراع“انطالقا من مفهوم الحفاظ على الوضع الراهن، 

 .بأن لديه خططه الخاصة به

عركة ضد التمويل املالي ومن املتوقع أن يتصرف نتنياهو بخطاب أكثر عدوانية تجاه أبو مازن، وتشديد امل

لعائالت منفذي الهجمات وفي املزيد من املواجهات العلنية. لكن خلف الكواليس، من املرجح أن نتنياهو يدرك 

جيًدا أن املزيد من التصعيد في العالقات مع السلطة الفلسطينية بعيد كل البعد عن خدمة مصالح 

في تحويل االنتباه عن املعركة املهمة حًقا ضد إيران النووية ، سواء في العالقات مع األمريكيين أو ”إسرائيل“

 .واالستعداد للمواجهة مع حزب هللا

نتنياهو، إذا حصلنا على انطباع من واليته السابقة، كان مستعدا إلضافة زيادات سخية إلى ميزانية األمن. كان 

املفهوم. االنخراط في الساحة تعزيز أنظمة الدفاع وبناء القدرات الهجومية ضد إيران في صميم هذا 

الفلسطينية واستثمار املوارد هناك توجد في مرتبة أقل بكثير من األولويات، ومن هنا جاءت رغبة نتنياهو في 

تعيين شخصية في املنصب ُينظر إليها على أنها براغماتية ومعتدلة، وليس فقط بسبب األمريكيين حيث يبدو 

  .أسهل مؤخرا أسهل للتوضيح

*    *   * 
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N13 :املعركة على الحقائب: درعي يعمل على تغيير النظام األساس ي للحكومة 

 رافيف دراكربقلم 

يرغب رئيس الوزراء املكلف بنيامين نتنياهو بالفعل في تشكيل حكومة في هذه املرحلة، لكن تبادل االتهامات 

من مصافحة تفاوضية إلى  تحول أمس األحد” بتسلئيل سموتريتش“بينه وبين رئيس الصهيونية الدينية 

معركة عامة حقيقية، بعد أن قام نشطاء الليكود بالتشبيه بينه وبين زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، 

ليس من املمكن أنه في كل مرة ال نقف فيها مكتوفي “كتب سموتريتش: فقد  .وهاجمهم سموتريش بمنشور حاد

، وكل هذا يحدث بالضبط في وقت يجري ”نا إلى أعداءاأليدي أمام مطالب الليكود، سيكون هناك من يحول

أما فيما يتعلق بالتورط القانوني لرئيس حزب  .فيه بعض التقدم، بما يخص الحقائب الوزارية في الحكومة

 .أرييه درعي، يبدو أنه ينأى بنفسه عن حقيبة املالية، األمر الذي يترك هذه الوزارة املهمة لسموتريتش” شاس“

نتنياهو في نهاية األسبوع أنه يجب عليه االتصال ” ميارا –غالي بيهاريف “ارة القانونية للحكومة أبلغت املستش

، ”يتسحاق عميت“برئيس لجنة االنتخابات، القاض ي 
ً
، من أجل تحديد ما إذا كان من املمكن تعيين درعي وزيرا

 .الذي سيسمح بتعيينه كوزيرشخص ي آخر، و ” قانون درعي“لكن درعي ال ينوي القيام بذلك، ويخطط إلنشاء 

يريد درعي بالفعل تغيير قانون الحكومة األساس ي في أسرع وقت ممكن، والسماح حتى ملن ُحكم عليهم بالسجن 

أي أن درعي سيعمل على تغيير القانون بحيث يمنع أي شخص من العمل  مع وقف التنفيذ بالعمل كوزير

  كوزير فقط إذا كان قد قض ى بالفعل عقوبة بالسجن
ً
الفعلي، ومن خالل تغيير القانون سيكون مؤهال

خطوة “بأنها  13وتطرق املسؤولون القانونيون إلى القضية وأخبروا قناة األخبار  .لتكليفه بمنصب الوزير

 .”أنه من املشكوك فيه أن يكون من املمكن وقفها“، لكنهم زعموا ”فاسدة

القضاء إلى النظر فيما إذا كان بإمكان املحكمة العليا  بعد تمرير الكنيست للتغيير في القانون، ستضطر وزارة

التدخل في تغيير القانون األساس ي، إال إذا احتجت املستشارة القانونية، حينها يمكن أن تتدخل املحكمة 

 الستكمال الخطوة، ألن درعي يريد استكمال القانون قبل أن تؤدي و  .العليا
ً
يعمل حزب عمل شاس جاهدا

إذا أدت الحكومة اليمين الدستورية دون تسوية هذه القصة ستكون هناك عالمة استفهام و  .الحكومة اليمين

 
ً
 رئيسا

ً
تحيط بتعيينه، لذا فهو يريد القيام بذلك بسرعة، سيحدث هذا األمر بسرعة إذا كان درعي شخصيا

 للكنيست، وبالتالي هناك ضغط كبير من شاس على الليكود لدفع هذا األمر
ً
 .مؤقتا

الليكود القضية، ونتنياهو مستعد للتشريع الشخص ي، لكن سموتريتش يعارض تعيين رئيس للكنيست يدرس 

ال يوجد حتى اآلن ضغط من الليكود على  .طاملا لم يتم حل الخالفات حول الحقائب الوزارية التي يطالب بها
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ذلك هو أن الليكود سموتريتش إلرفاق توقيعه بطلب استبدال رئيس الكنيست، وأحد األسباب املحتملة ل

يقول إنه تم تأجيل هذا األمر حتى يتخلى درعي عن حقيبة املالية بالكامل، في مسعى للخروج من املأزق، 

 للكنيست
ً
 مؤقتا

ً
فيما يتعلق باالتفاقات مع و  .وتمكين النهوض بالتشريعات التي تخصه خالل انتخابه رئيسا

لى وشك االنتهاء، فمن بين االتفاقات التي تم التوصل إليها األحزاب الحريدية املتطرفة، يبدو أن املفاوضات ع

سيتم تمرير بند التغلب، وإقرار قانون التجنيد باإلجماع بين جميع أحزاب التحالف، وإلغاء إصالح الهاتف  –

ماتان “، وإصالح الكوشر لوزير األديان السابق ”يوعاز هاندل“لوزير االتصاالت ” الحالل” الخلوي الكوشر

 .، وسيتم إلغاء بناء املدينة الحريدية املتشددة بالقرب من كريات جات”اكاهان

مساء اليوم أن املفاوضات بين الحزب والليكود قد توقفت، ألن الليكود بحسبها سحب ” عوتسما يهوديت“ذكر 

سؤولون وقال م .موافقته عن وزارة تم االتفاق عليها وهي حقيبة النقب والجليل واألقاليم من عوتسما يهوديت

 لالتفاق السابق، تراجع الليكود ويرفض اآلن إعطائهم الحقيبة الوزارية “بارزون في عوتسما يهوديت 
ً
خالفا

 .اإلضافية النقب والجليل واألقاليم

أعلن الليلة املاضية بأن حزب الصهيونية الدينية وضع على طاولة املفاوضات مطالبته نتنياهو بااللتزام 

في الليكود، ال يوافقون على التزام أو إصدار بيان واضح و .سيادة في الضفة الغربيةبخطوات الضم وتطبيق ال

 
ً
حول هذه القضية، وال توجد اتفاقيات حول الصيغة املطروحة وليس من الواضح ما إذا كانت ستكون جزءا

 .االئتالفية من االتفاقات

*    *   * 

 ارتفاع حاالت العنف األسري في كيان العدو: واال

٪ في 11.14نشرت وزارة الرعاية والضمان االجتماعي في كيان العدو اليوم اإلثنين بيانات تشير إلى زيادة بنسبة 

 للبيانات املنشورة، في عام و  .عدد الحاالت امللتحقة بمراكز العالج من العنف األسري 
ً
، كانت هناك 2022وفقا

في ف .املساعدة من العنف األسري في كيان العدو ٪ في عدد اإلحاالت التي انضمت إلى مركز3.6زيادة بنسبة 

 بشأن العنف املنزلي على الخط  5712، تم تلقي ما يقرب من 2022إلى أكتوبر  2022الفترة من يناير 
ً
استفسارا

الذي تديره وزارة الرعاية والضمان االجتماعي في كيان العدو، ومن إجمالي االستفسارات، كان  118الساخن 

 بخصوص العنف ضد املرأة من قبل زوجها، و است 3432حوالي 
ً
 بخصوص العنف ضد  184فسارا

ً
استفسارا

 بشأن العنف ضد األطفال داخل األسرة 1266الرجل من قبل زوجته، و
ً
، تلقت 2021في عام و .استفسارا

  21491مراكز عالج ومنع العنف األسري حوالي 
ً
 ،2020٪ عن عام 11.14وتعد هذه زيادة بنسبة  .استفسارا
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 لتلقي العالج في املراكز 19337حيث جاء حوالي 
ً
وحتى اليوم، وصلت  2022منذ كانون الثاني )يناير( و  .شخصا

ومنذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، وصل  امرأة إلى مالجئ النساء مع أطفالهن كضحايا العنف، 679حوالي 

 إلى املالجئ 1056ما يقرب من 
ً
  .طفال

*    *   * 

 نتنياهو:  اليوم:إسرائيل 
ً
 ”يعمل حساًبا للواليات املتحدة أكثر من الالزم“سموتريتش ُمهاجما

منذ ما يقرب من ثالثة أسابيع على االنتخابات، لم يتم بعد التوقيع على اتفاق ائتالفي لتشكيل الحكومة، فيما 

لب رئيس الصهيونية في قلب الخالفات ال يزال طو .تصاعدت التوترات بين الليكود والصهيونية الدينية

لحقيبة وزارة املالية أو حقيبة وزارة الجيش، لكن هذه ليست معركة على ” بتسلئيل سموتريتش“الدينية 

الوزارات، بل أيديولوجية أعمق بين تصور سموتريتش الذي يسعى إلى التمسك بها وتنفيذ أجندات اليمين، 

 .ونتنياهو الذي يسعى إلى مراعاة االعتبارات األمريكية

في املحادثات بين نتنياهو وسموتريتش طلب األخير إدراج بنود تتعلق بالتطوير والبناء في املستوطنات في و 

ورد نتنياهو أنه خالل العامين املقبلين على األقل سيتعين عليهم التصرف بطريقة منضبطة  اتفاق االئتالف

 وادعى أن عمل فيما يتعلق باالستيطان حتى حدوث تغييرات في اإلدارة األمريكية
ً
، وكان سموتريتش غاضبا

، وأنه يجب الوقوف بحزم على 
ً
، وقال إن ”املصالح اإلسرائيلية“حساب لألمريكيين يجب أن يكون محدودا

 .جمهور الناخبين اليمينيين لن يقبل باالستسالم لألمريكيين

 يتواصلون عبر تويتر

قبل أنصار الليكود، غرد سموتريتش أمس  عقب دعوات على وسائل التواصل االجتماعي ضد سموتريتش من

من املستحيل أنه في كل مرة ال نقبل بمطالب الليكود يكون هناك من يحولنا إلى أعداء، ويحرضون “وكتب: 

الصهيونية الدينية شريك كامل للمعسكر الوطني والليكود، سُنلبي مطالبنا بضمان .. علينا ويشوهون سمعتنا

 .”شأنها أن تفعل الخير وتقود سياسة يمينية حقيقية في أسرع وقت ممكن إقامة حكومة جيدة ومستقرة من

*    *   * 
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 ”إسرائيل”و املتحدة الواليات بينحان الوقت ملراجعة التفاهم األمني : جيروساليم بوست 

 ميل ليفين -أودي عيران بقلم

قبل عدة أيام على األولويات العاملية تؤكد استراتيجية األمن القومي الجديدة التي أصدرتها اإلدارة األمريكية 

طويلة املدى للواليات املتحدة، والتي يقودها التنافس بوضوح مع الصين، وهو يشكل املشهد العاملي للعقد 

 .القادم من حيث الصراع بين معسكر النظام العاملي الديمقراطي الحالي واملعسكر املتحدي لهذا النظام

الي في السباق على التفوق التكنولوجي وموارد الطاقة واألسواق والنشر ويتركز هذا التنافس بالوقت الح

االستراتيجي في املناطق الجيوسياسية الرئيسية ولكن يمكن أن يتوسع ليشمل املواجهات العسكرية املحلية 

 .واإلقليمية

وجيين، أحدهما ، فإن الواقع العاملي الجديد املتمثل في مبارزة بين معسكرين أيديول”إلسرائيل“بالنسبة 

بقيادة الواليات املتحدة وأوروبا ومعظم االقتصادات الكبرى في املحيطين الهندي والهادئ، واآلخر هو التعاون 

املتجدد بين الصين وروسيا، فاملنطقة التي يمكن أن تشق طريقها بين الحفاظ على عالقات سياسية 

باملزايا االقتصادية للتعاون مع االقتصاد الصيني، ال واقتصادية وأمنية قوية مع الواليات املتحدة مع التمتع 

 .تزال قائمة

 التكنولوجيا هي املستقبل

إن أفضل مثال على التكنولوجيا لكونها في قلب املراحل الحالية واملستقبلية للسباق العاملي هو ضخ عشرات 

األمريكية، وتحويل ” املوصالتأشباه “املليارات من الدوالرات في الواليات املتحدة في إعادة إحياء صناعة 

مكتب البيت األبيض للعلوم والتكنولوجيا إلى وكالة على مستوى مجلس الوزراء، وعضو في مجلس األمن 

القومي، وتعمل هذه التطورات بشكل أفضل على توضيح التحديات والفرص املحتملة التي تواجهها 

 .”إسرائيل“

 ما يتم االستشهاد بها هي الذكاء إن املجاالت الرئيسية في مواجهة القوى العظ
ً
مى للعلوم والتكنولوجيا غالبا

حيث يعتبر بمثابة ” أشباه املوصالت”االصطناعي وأجيال االتصاالت السادسة والسابعة والحساب الكمي، و

حرب فعلية بين الواليات املتحدة والصين، والتي يمكن أن تجسد بشكل أفضل التحديات والفرص 

 ” إسرائيل“بينما تعد  .الم الدولي الجديد الذي يتم تشكيلهفي الع” إلسرائيل“
ً
 عامليا

ً
 صغيرا

ً
ألشباه “منتجا

وأحد أكبر أرباب العمل ” ألشباه املوصالت” “منتج في إسرائيل“هي أكبر ” انتل إسرائيل“، فإن شركة ”املوصالت
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ح أن هذه قضية حساسة ، وتنتهي معظم صادراتها في الصين، ومن الواض”إسرائيل“في القطاع الخاص في 

 .”إسرائيل”للغاية يجب التعامل معها من قبل أعلى املستويات السياسية واألمنية في الواليات املتحدة و

على ” يائير البيد“في يوليو من هذا العام، وقع هو ورئيس الوزراء ” إلسرائيل” “جو بايدن“خالل زيارة الرئيس 

 بشأن ما وصفوه بأحدث تقنيات الدفاع الذي وضعوا فيه حجر األسا” إعالن القدس“
ً
س لتعاون أوسع نطاقا

والعلوم ” تشيبس“هذا باإلضافة إلى قانون  .مثل الليزر عالي الطاقة ألنظمة األسلحة السيبرانية وتغير املناخ

ار الجديد ومذكرة التفاهم )املساعدة العسكرية بين إسرائيل والواليات املتحدة( هي إط NSSاألمريكية األخير، 

 .عمل اقتراحنا

، ونقترح استبدالها بمذكرة 2028في عام ” إسرائيل”ستنتهي مذكرة التفاهم الحالية بين الواليات املتحدة و

 من املساعدة العسكرية مخصص ملنصات واسعة مثل
ً
 كبيرا

ً
، وبالنظر إلى أن جزءا

ً
، فإن F-35 منظمة حديثا

م إضافة جزء جديد عند االتفاق على تمويل التعاون هذا الجزء سيبقى في مذكرة التفاهم املنقحة، وسيت

 .الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا من قبل الحكومتين على أساس صيغة متفق عليها

الكاملة في برامج االتحاد األوروبي الدورية للبحث ” إسرائيل“عند اقتراح ذلك، نلفت االنتباه إلى مشاركة 

 
ً
 في االتحاد األوروبي، فإنها تدفع ” إسرائيل“ألن والتطوير ملدة سبع سنوات، نظرا

ً
” رسوم“ليست عضوا

وسلطات االتحاد األوروبي والتي تستردها ” حكومة إسرائيل“عضوية سنوية بناًء على صيغة وافقت عليها 

 في املنح التي فازت بها للمشاريع املشتركة التي تقدمها مع الشركاء” مؤسسات البحث والتطوير اإلسرائيلية“

األوروبيين، ويمكن تطبيق هذه الطريقة على مرحلة البحث والتطوير في تطوير األنظمة املرتبطة بالتقنيات 

 .”إعالنات القدس“املذكورة في 

 لها، و” إسرائيل“يمكن تعديل هذا النموذج للسماح، للشركات األمريكية التي تتخذ من 
ً
 الشركات”مقرا

التي لها استثمارات أمريكية أو عالقات تجارية مع السوق األمريكية باالستفادة من األموال ” اإلسرائيلية

، ”إسرائيلي –تعاون أمريكي “وقانون العلوم من خالل تخصيص صندوق ” تشيبس“املخصصة في قانون 

 من 
ً
 .”إسرائيل“سيأتي التمويل جزئيا

 لترجمة )التزام الواليات املتحدة الدائم والثابت، سوف تقطع مذكرة التفاهم الجديدة واملع
ً
 طويال

ً
دلة شوطا

على ” ألمن إسرائيل“على أرض الواقع، فإيران هي التهديد الرئيس ي ” أمن إسرائيل“والحزبي املقدس( خطة 

مصالحها وأمنها مهددين من قبل ” إسرائيل“املدى الطويل ولكن هناك حقائق جديدة ناشئة أخرى، ولم تعتبر 
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وكذلك العدوان الروس ي ” حرب أشباه املوصالت“الصين وروسيا، لكنها قد تتأثر مع ذلك من تداعيات تطور 

 .على أوكرانيا

يمكن أن توفر مذكرة التفاهم املعدلة إجابة ملخاوف الواليات املتحدة بشأن الحفاظ على التعاون مع الحلفاء 

ولكن مشاركة القيم السياسية ” بأمن إسرائيل“والشركاء وستعكس ليس فقط التزام الواليات املتحدة 

 .واملصالح العاملية واإلقليمية واستعدادهم للتعاون في سعيهم

*    *   * 

 ”وإندونيسيا والنمو االقتصادي” إسرائيل“التطبيع بين : جيروساليم بوست 

 كليف بن دور  بقلم

، وال تزال العالقات  وإندونيسيا أنها” إسرائيل“لقد أثبتت العالقات الدبلوماسية بين 
ً
مضطربة تاريخيا

 
ً
 .الدبلوماسية الرسمية بين البلدين غير موجودة أساسا

 ألي عالقات اقتصادية أو 
ً
 كبيرا

ً
ر مجاال

ّ
، لم يترك املوقف اإلندونيس ي املؤيد للفلسطينيين غير املعذ

ً
تاريخيا

 لهذه السياسة الخارجية طويلة األمد ف”إسرائيل“سياسية مع 
ً
يما يتعلق بالصراع في الشرق ، وتكريما

  .األوسط، يواصل املسؤولون في الحكومة اإلندونيسية إنكار الشائعات حول رجوع العالقات بين البلدين

وية اإلسالمية، مثل ماليزيا وإندونيسيا، إلى جانب الدول اآلسي الدول  قبل من التاريخيعلى الرغم من النبذ 

 فيما يتعلق بإمكاناتها العربية والشرق أوسطية، فقد 
ً
استيقظت بعض الدول في جميع أنحاء املنطقة مؤخرا

وبعض ” إسرائيل“، التي وقعتها 2020، وشهدت اتفاقيات أبراهام لعام ”إسرائيل“االقتصادية لعالقاتها مع 

، التي لم يكن 
ً
لها عالقات الدول العربية، وكانت البحرين واإلمارات واملغرب وحتى السودان املعادية تاريخيا

 مع 
ً
، وتحولت سياساتها الخارجية نحو موقف أكثر مالءمة لتسهيل العالقات ”إسرائيل“رسمية أبدا

انتباهها إلى آسيا، ” الحكومة اإلسرائيلية“وحولت  .”الدولة اليهودية“الدبلوماسية واالقتصادية والتجارية مع 

مثل باكستان، كما أثبتت إندونيسيا أنها تعتبر  وهي تحاول تحسين العالقات مع الدول ذات األغلبية املسلمة

 .لالنتماء الدولي في آسيا” إسرائيل“مهمة في مساعدة 

عندما تم ” االتفاقات التطبيعية“على الرغم من تقديم إدارة ترامب حوافز اقتصادية كبيرة لالنضمام إلى 

ية وسياسية كبيرة ألكبر دولة التوسط فيها قبل عامين، وتم رفض التعاون، مع ذلك فهناك فوائد اقتصاد
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مسلمة إذا اختاروا السير على خطى املوقعين على اتفاقيات أبراهام والدخول في عالقات دبلوماسية مع 

 .”إسرائيل“

، يتطور االقتصاد 2022باعتباره السوق األعلى أداًء في منطقة آسيا واملحيط الهادئ حتى اآلن في عام 

، وعلى الرغم من هذا  اإلندونيس ي بمعدل سريع، هذا على
ً
الرغم من العقبات االقتصادية جراء كورونا عامليا

التطور، فإن القدرة الحالية القتصادهم على التحول الرقمي والتكنولوجي والتنمية قد أعيقت بسبب هيمنة 

 من الصناعات عالية التقنية والرقمية
ً
 .الصناعات التقليدية، بدال

 قوة عالية التقنية

” إسرائيل“على نطاق واسع قوة تكنولوجية عاملية، حيث تشمل القطاعات الرئيسية في ” يلإسرائ“تعتبر 

من خالل تطبيع ” إسرائيل“التكنولوجيا املتقدمة واألمن السيبراني وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتأمل 

، ما يعزز القدرات ”الخبرات اإلسرائيلية”العالقات االقتصادية الرسمية إلى تدفق هائل للتكنولوجيا و

التكنولوجية إلندونيسيا في مجاالت الطاقة املتجددة والزراعة والري والصحة واملياه، واملكونات الحيوية ألمن 

 .الغذاء والطاقة

إلى جانب فوائد املشاركة االقتصادية املباشرة، إذا انضمت إندونيسيا إلى الدول اإلسالمية الشقيقة في تطبيع 

، فمن املحتمل أن تكون الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هي املتلقية ملليارات ”ائيلإسر “العالقات مع 

االقتصادي هذا أن يساهم في تنويع املحفظة ” عائد التطبيع“الدوالرات من الحوافز األمريكية، فمن شأن 

تصادية املستمرة في اإلندونيسية الحالية لالستثمارات األجنبية املباشرة، مما يزيد من تسهيل التنمية االق

 .البالد

 اتفاقيات أبراهم والفائدة االقتصادية

إن الفوائد املحتملة لالنضمام إلى اتفاقيات أبراهام تتجاوز النمو االقتصادي، كما أنه سيضع إندونيسيا 

، وهذا هو االحتمال الذي أشاد به نائب الرئيس ”الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني“كوسيط محتمل رئيس ي في 

 للحكومة لفتح عالقات دبلوماسية مع ” يوسف كاال“ندونيس ي السابق اإل 
ً
 رئيسيا

ً
في  .”إسرائيل“باعتباره حافزا

يفيد االقتصاد، بينما يسهل ” إسرائيل“نهاية املطاف، فإن الدخول في عالقات اقتصادية ودبلوماسية مع 

 .مهمة تعزيز حل الدولتين، كهدف رئيس ي للسياسة الخارجية للحكومة
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ن املوقف الرسمي من القضية الفلسطينية من العقبات األساسية التي تحول دون تطبيع العالقات كا

فال يجب أن تمنع هذه العقبة تيسير التجارة واملشاركة السياسية  .”إسرائيل“الدبلوماسية واالقتصادية مع 

 ” إسرائيل“مع 
ً
أبراهام، الذي أوضح أن  ويمكن إلندونيسيا أن تأخذ ورقة من كتاب اتفاقيات .للمض ي قدما

 .ودعم القضية الفلسطينية ال يستبعد أحدهما اآلخر” إسرائيل“تطبيع العالقات مع 

 من 
ً
على هذا النحو، لن تكون الحكومة اإلندونيسية مطالبة بالتراجع عن دعمها للقضية الفلسطينية بدال

كما أشار نائب الرئيس السابق إلندونيسيا، فإن  .”إسرائيل“إقامة عالقات اقتصادية ودبلوماسية مع 

، في مواجهة ”السالم“املشاركة السياسية املباشرة يمكن أن تضع إندونيسيا في وضع أكثر مالءمة للتوسط في 

 عن املوقف الدبلوماس ي اإليجابي 
ً
الفرص االقتصادية الهائلة التي ستصاحب إقامة العالقات الثنائية، فضال

 لبدء التطبيع بين إندونيسيا الذي يمكن أن يوف
ً
ره هذا للحكومة، فلم يكن هناك وقت أكثر نضجا

 .”إسرائيل”و

*    *   * 

 ”تانتخابا خمسإسرائيل اليوم هي ليست نفس الدولة التي كانت قبل : معاريف

 ميخائيل ميلشتاين بقلم

الحالتين تم انتخاب قيادة بأغلبية ، في كلتا 1977هناك تشابه كبير بين االنتخابات األخيرة واالنقالب في عام 

على مسار استراتيجي جديد تم تقديمه على أنه ” إسرائيل“واضحة من بين املعسكر اليميني الذي أراد أن يضع 

 عن حكم النظام السابق: حكم ماباي طويل األمد وحكومة التغيير قصيرة العمر
ً
في كلتا و .مختلف تماما

س ي كانت هناك مشاعر اإلحباط والعزلة لقطاعات اجتماعية واسعة والتي الحالتين في خلفية االنقالب السيا

 .والصهيونية الدينية اليوم 1977زاد نفوذها في البالد بعد االنتخابات: ذوي األصول الشرقية عام 

على الرغم من تغيير النظام الحاكم يبدو أن االنتخابات األخيرة تجسد استمرارية اللعبة السياسية القديمة 

، ومع ذلك ُيظهر تحليل متعمق أنه من خلف النتائج تنعكس التغييرات األساسية في الصورة ”إسرائيل“ في

، والتي توضح الفرق بين اللعبة السياسية كما عرفناها في املاض ي واللعبة الحالية، ”إلسرائيل“االجتماعية 

منذ قيام الدولة إال أنها عكست ” السياسة اإلسرائيلية“وعلى الرغم من األحداث الدراماتكية التي رافقت 

 .بشكل عام االستمرارية أكثر من الثورات
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رافقه بالفعل ظهور قيادة ذات وجهة نظر سياسية  1977على الرغم من أن االنقالب أو التغيير الكبير في عام 

الء إلى ومفاهيم مختلفة عن تلك التي حكمت البالد من قبل، ولكن من وجهة نظر ثقافية واجتماعية كان هؤ 

حد كبير ممثلو النخب املماثلة مع قاسم مشترك كبير، خاصة في كل ما يتعلق بتعريف املصالح األساسية 

 .والعالقة بين األوساط االجتماعية فيها وبين السلطات القانونية املختلفة” لدولة إسرائيل“

والذي يهتم بإحداث تغييرات  في االنتخابات األخيرة، اكتسب عامل تغيير كبير في شكل الصهيونية الدينية

السيادية، ومكانة الدين في حياة السكان والعالقة بين ” صورة إسرائيل“جوهرية في الداخل والخارج قوة: 

بينما هناك عدم وضوح في السياسة املوص ى بها تجاه  .السلطات، مع التركيز على الحد من تأثير القضاء

، وعالمات استفهام حول درجة األهمية التي يوليها قادة ذلك ”إسرائيل“املواطنين العرب الفلسطينيين في 

ومع ذلك فهذا ائتالف حاكم ربعه على األقل مهتم بتغيير جذري  .”إلسرائيل“املعسكر للعالقات الخارجية 

للواقع وليس بالحفاظ على الوضع الراهن، حتى قبل أداء اليمين يرافق الحكومة القادمة بالفعل مخاوف من 

 .لخارج، بعضها مصطنع ومغرض، لكن بعضها أصيل ومتعلق بمسائل الهوية والقيم والرؤيةالداخل وا

 حساسية ومراعاة من جانب النظام الحاكم القادم، ألن هذا قد يؤدي إلى نمو 
ً
لذلك فإن هذا يتطلب أيضا

املختلفة، بين بؤر التوتر واالحتكاك في املستقبل داخل املجتمع اليهودي، بين نظام الحكم وأنظمة الدولة 

 .الدولة ومواطنيها العرب، وكذلك بينها وبين جيرانها في الساحتين اإلقليمية والدولية

في النظام السياس ي نفسه، ينعكس تغيير واسع آخر، فما يقرب من نصف أعضاء الكنيست املنتخبين 

 
ً
 في حياة تلك الهيئات ينتمون إلى أحزاب ال تجري انتخابات داخلية، مما يعني مشاركة عامة محدودة نسبيا

 من أحزاب
ً
 )خاصة في  .السياسية، ولذلك فمن املناسب تسميتها قوائم بدال

ً
هذه ظاهرة كانت موجودة دائما

األحزاب الحريدية، ولكن ليس فيها فقط(، لكن أبعادها ازدادت وأصبحت ملحوظة بشكل خاص في معسكر 

 .الوسط: يش عتيد، ومعسكر الدولة وإسرائيل بيتنو

 احتل مكانة مركزية في الحياة العامة  إذا
ً
 حيويا

ً
في األيام التي كانت فيها  –كانت فروع الحزب في املاض ي موقعا

للهيئات السياسية عقيدة أيديولوجية عميقة وواضحة ودور مهم في تشكيل الهوية الشخصية والجماعية 

 ما تمثل أسل –للمواطنين 
ً
 فاليوم يتعلق األمر بالقوائم التي غالبا

ً
 بدال

ً
 عاما

ً
 ثقافيا

ً
وب حياة أو نظام قيم ولونا

 ما تكون القوائم نفسها تتواجد في فضاء اإلنترنت، أو في التجمعات العامة أو في  .من رؤية مستقبلية
ً
غالبا

الدوائر املنزلية )يزداد تواجدها قبل االنتخابات( أكثر مما هو في مباني دائمة وفي أماكن عامة وحتى انها تصبح 

 
ً
 .رموزا
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حزب الليكود وإلى جانبه حزب حداش وراعم والعمل هم األحزاب الوحيدة املستمرة في التقليد القديم، الذي 

 .يجمع بين دعوة الجمهور للمشاركة في اللعبة السياسية وتفعيل فروع الحزب كمراكز للعمل في املجال العام

 2022، فانتخابات ”إسرائيل“اليهودية العربية في هناك اتجاه عميق آخر انعكس في االنتخابات يتعلق بالقصة 

 )
ً
التي تركزت على دمج حزب عربي في االئتالف الحاكم في ” التجربة“لم تظهر فقط فشل )ربما مؤقتا

 عمق الصدع بين الطائفتين في طريقة تصويت ناخبيهم”إسرائيل“
ً
حيث لعب الخوف من  .، بل أظهرت أيضا

 بالخوف م
ً
)حارس األسوار( وفقدان الحوكمة والنظام على  2021ن تكرار أحداث مايو استيالء عربي مقرونا

 في تصويت الجمهور اليهودي، وأجواء 
ً
 مهما

ً
نطاق واسع في مختلف مراكز البالد )خاصة في النقب(، دورا

 .مماثلة أدت إلى تصويت واسع لحزب بلد، الذي كاد يجتاز نسبة الحسم

لقد بدأت هذه  .بات األخيرة ترمز إلى حد كبير إلى نهاية السياسة القديمةداخل املجتمع العربي، كانت االنتخا

السياسة في التصدع عندما اتجهت جماعة راعم إلى املسار الثوري بالتخلي عن الجلوس على الحياد 

واالنضمام إلى ائتالف حاكم كسابقة، ووجهت لها انتقادات عميقة مع التفكك النهائي للقائمة املشتركة عشية 

تاعل وراعم نفسيهما  –حداش  –ووجد الحزبان املتنافسان  .االنتخابات وتعيش حالية فقدان طريق بعدها

 في معارضة غير فعالة ال تأثير لها، بينما ظل حزب بلد خارج النظام البرملاني وقد يعمل على تطوير كبديل 
ً
معا

ط التي تسود في الجمهور العربي بعد متحدي للسياسة الرسمية، بينما حشد مشاعر النفور والخوف واإلحبا

 .االنتخابات

 عن التغيرات في وجهات النظر أو املفاهيم أو الحالة املزاجية لقطاعات 
ً
االنتخابات األخيرة ليست فقط تعبيرا

 للتوازن الديموغرافي داخلها”إسرائيل“اجتماعية في 
ً
 .، ولكن إلى حد كبير أيضا

عمق التوتر اليهودي العربي في البالد، أو موجات اإلرهاب أو التحوالت إن تعزز قوة اليمين ليس فقط نتيجة ت

 لكون الوزن الديموغرافي للقطاعات االجتماعية املؤيدة لتلك النظرة أو 
ً
في الساحة اإلقليمية، ولكن أيضا

ملنخفض املفاهيم آخذ في االزدياد، وفي الجمهور العربي لم يالحظ اتجاه مماثل، سواء بسبب معدل املشاركة ا

 )اليوم معدل املواليد من النساء 
ً
 في االنتخابات، أو بسبب معدل املواليد الذي يتناقص تدريجيا

ً
نسبيا

 .اليهوديات في إسرائيل أعلى من معدل املواليد من النساء املسلمات(

بعده بقليل،  أو 2000املولود قبل عام  Z في البعد الثقافي عبرت االنتخابات األخيرة بشكل كبير عن ثقل الجيل

وبعضه قد خاض عدة حمالت انتخابية في السنوات األخيرة، تغلغلت الخصائص العاملية األساسية لهذا 

 إلى حد كبير على نتائج االنتخابات: مركزية الشبكات كوسيلة 
ً
الجيل في عمق اللغة السياسية وأثرت أيضا
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ى السطحي وشعارات يدخل فيها قدر كبير من لنقل الرسائل واملعلومات وتشكيل املفهوم، وامليل إلى املحتو 

األخبار املزيفة، وصعوبة التعامل مع التعقيد، وتفضيل إجابة واضحة ومطلقة وسريعة ملشاكل الساعة أمام 

أولئك الذين يحاولون شرح العمليات أو الخطوات وتوضيح أن الحلول السحرية ليست بمتناول اليد )إنها 

بعد ثالث سنوات ونصف من االضطراب و  .في املاض ي وانقرضت بالفعل(ساللة من القادة كانت موجودة 

مسارها االستراتيجي، لكن يبدو أنها لم تعد الدولة نفسها ” إسرائيل“السياس ي واالجتماعي املستمر، حسمت 

 .2018التي كانت موجودة في نهاية عام 

 اختفى؛ وتعرضت القصة اليهودية العربية
ً
لصدمة عميقة وبقيت قصة  معسكر اليسار تقلص وتقريبا

 من األحزاب ذات 
ً
 ال يوجد سوى معسكر سياس ي عام واحد يقف أمامه تجمعا

ً
مفتوحة قد تنفجر، وعمليا

 “التناقضات الداخلية الكثيرة التي ال يمكن تسميتها 
ً
، كما أنه يواجه صعوبة وال يزال يواجه صعوبة ”معسكرا

 .دفي العمل بطريقة منسقة، ناهيك عن انه غير موح

دول أخرى حول العالم كانت ستنهار في ظل الفراغ السياس ي واالستقطاب االجتماعي بنفس الشدة التي كانت 

على النجاة في تلك الفترة الصعبة هي ” إسرائيل“عليه هنا في السنوات األخيرة، فاملعجزات التي ساعدت 

 عن مجتمع مدني قوي، واقتصاد قوي، وأنظمة أمنية وبيروقراطية مستقرة عل
ً
ى مستوى الدولة، فضال

وعلى رأسهم إيران يعانون من ضعف شديد من الداخل ومنشغلين ” أعداء إسرائيل“حقيقة أن معظم 

 من أن يستغلوا الحساسية الداخلية املستمرة لتقويض الوضع الداخلي في 
ً
 .”إسرائيل“بتحديات أخرى بدال

، قد تتفاقم التوترات الداخلية في بعد االنتخابات هادئة أو متماسكة، ع” إسرائيل“لم تعد 
ً
لى العكس تماما

ظل املخاوف املتداخلة بين القطاعات املختلفة من تغيير دراماتيكي وسريع للواقع، فالنقاش السائد واملسبب 

ومنع النقاش في  –” نعم أو ال لبيبي“ –في السنوات األخيرة ” الوجود اإلسرائيلي“للشلل الذي كان في قلب 

 .ستراتيجية بدأ يتالش ى ولكنه يفسح املجال أمام صراع مباشر ومشحون حول القضايا الجوهريةالقضايا اال 

ستكون الحكومة املقبلة حكيمة إذا فهمت عمق التوترات الحقيقية التي نشأت، وعلى الرغم من التوق إلى 

ستفضل على األقل في التغيير الذي يسود بين الكثيرين فيها ووالئهم لتحقيق رؤيتهم األيديولوجية، فإنها 

املستقبل املنظور االستمرارية على الثورات، التي قد تعمق االنقسامات في مجتمع يعاني من صراعات داخلية 

 .مطولة والتوق إلى االستقرار واملصالحة

 –عالوة على ذلك من الضروري أن تتقدم الحكومة املقبلة في تحركاتها من خالل مناقشة داخلية واقعية 

 من محاولة  –عامة سياسية و 
ً
بشأن املسار االستراتيجي والقرارات الالزمة بشأن القضايا الجوهرية، بدال
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فرض رؤيتها بالقوة، فالفائزون في االنتخابات فازوا بالحكومة دون شك، لكن بدون حساسية وفهم للواقع 

 .املعقد قد يرثون عواصف شديدة تلحق الضرر بجميع مواطني الدولة

*    *   * 

 املظلم معاريف: العقد

  غانور  بقلم أفرايم

 مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية ترجمة: 

سيعد العقد االخير كإحدى الفترات االكثر ظالمية واالصعب في سجل التاريخ السياس ي واالجتماعي لدولة 

هذا العقد منصب اسرائيل والذي برزت فيه أزمة الزعامة. تولى بنيامين نتنياهو على نحو متواصل على مدى 

. ازمة الزعامة، التي كانت من مميزات العقد، نبعت ليس فقط 2021وحتى حزيران  2009رئيس الوزراء من 

من سبع حمالت انتخابية للكنيست التي كانت في هذا العقد بل وايضا من أنه ألول مرة منذ قيام الدولة أدين 

ة، الغش وخيانة االمانة. وكل ذلك بعد أن أدين رئيس وزراء، اهود اوملرت بتلقي الرشوة في ظروف خطير 

 .الرئيس الثامن لدولة اسرائيل، موشيه قصاب بجرائم االغتصاب، االفعال الشائنة والتحرش الجنس ي

ما اضاف الى هذه الظلمة كانت الجرائم الثالثة في الئحة االتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو بينما يتولى 

ش على شعلة الكراهية التي نشبت هنا بين املعسكرين. هزات االنتخابات التي ال منصبه، وكانت كالزيت الذي ر 

تتوقف في نهاية العقد ساهمت جدا في الشرخ االجتماعي الذي تعمق من حملة انتخابية الى اخرى. هذا الشرخ 

اء شق الشعب، دهور الكنيست الى درك أسفل لم يشهد له مثيل وخلق هنا اجواء عشية حرب اهلية واجو 

 .دولة تعد نهايتها تنازليا

بان خطر الجائحة سيوحد الشعب. ومن ساهم في هذا االحساس  2020خلق نشوب جائحة الكورونا في اذار 

كان بيني غانتس وحزب العمل اللذان انضما الى حكومة الطوارئ لنتنياهو، غير أن هذه لم تصمد لوقت 

الى انهاء الوالية الطويلة لنتنياهو في اعقاب انضمام  24طويل. فقد ادت حملة االنتخابات في الكنيست الـ 

يمينا برئاسة نفتالي بينت الى كتلة التغيير. وخلق ارتباط بينت بلبيد، غانتس، العمل، ميرتس واساسا املوحدة 

 .بعدا آخر ومختلفا في السياسة االسرائيلية –

تفجرا. الحكومة الجديدة التي قامت  جعلت حملة حارس االسوار منظومة العالقات مع عرب اسرائيل أكثر

اليسار والعرب، اثارت الخواطر. في  –هنا بمساعدة املوحدة، ورغم وعد "يمينا" اال ينضم الى كتلة الوسط 
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 25خلفية كل هذا تجري محاكمة نتنياهو، الذي رغم كل هذا انتخب مرة اخرى في االنتخابات للكنيست الـ 

يعمل بكل القوة إلقامة حكومة يمينية صرفة كفيلة بان يتولى فيها آريه  لرئاسة الوزراء، وفي هذه الساعات

درعي منصب وزير املالية، بتسلئيل سموتريتش منصب وزير الدفاع وايتمار بن غفير منصب وزير االمن 

 .الداخلي

وا ذودا بأس ى يمكن ان نقول هنا أن بهذا باتت صورة العقد تسود أكثر وتقلق اساسا. الكثيرون جدا ممن قاتل

عن الوطن في حروب اسرائيل وقدموا الخدمة العسكرية الكاملة بنية ان يكونوا مواطنين مخلصين لدولة 

 .ال بد سيفهمون ملاذا هو هذا العقد هو االكثر ظلمة -اليهود التي يتحمل فيها الجميع العبء بشكل متساوٍ 

*    *   * 

 ”ملكة التصدير األمني“والحرب تتوجان إسرائيل ” اإلبراهيميات“بمليارات الدوالرات..  هآرتس: صفقات

 عوديد يارون بقلم

 ترجمة: القدس العربي

السنة التي ُسجل فيها رقم قياس ي في التصدير األمني إلسرائيل. في نيسان املاض ي، نشر قسم  2021كانت 

في حجم الصفقات الجديدة التي وقعت في السنة املاضية مع  في املئة 30في وزارة الدفاع عن ارتفاع ” سيفت“

مليار  8.6مليار دوالر مقابل  11.3زبائن في أرجاء العالم. باإلجمال، سجلت الصناعات األمنية صفقات بمبلغ 

 .2020دوالر في 

. هذا رغم السنة الحالية لم تنته بعد، لكن يبدو أنها ستنتهي بأرقام عالية بفضل عدد من الصفقات الضخمة

أن املعطيات التي وصلت للصحيفة تظهر أن عدد الصفقات التي صادق عليها قسم الرقابة على التصدير في 

 مقارنة مع السنوات السابقة. حسب املعطيات التي عرضها القسم حتى أيلول، تمت 
ً
هذه السنة، قليل نسبيا

 .2021في  5400، و2020قة في آالف صف 6آالف صفقة، مقابل  4املصادقة على عدد أقل بقليل من 

هناك عوامل رئيسية تدفع بالتصدير األمني اإلسرائيلي إلى األعلى: اتفاقات إبراهيم والحرب في أوكرانيا. 

 مع اإلمارات والبحرين واملغرب، رفعت التصدير 
ً
اتفاقات التطبيع التي وقعت عليها إسرائيل قبل سنتين تقريبا

سنة املاضية التي كانت كما قلنا سنة سجل فيها رقم قياس ي في التصدير األمني، األمني إلى دول املنطقة، وفي ال

شف بأن إسرائيل باعت  7بلغت املبيعات لدول الخليج نحو 
ُ
في املئة من إجمالي الصفقات. في األشهر األخيرة ك
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إيران. ووقع منظومات دفاع متطورة من نوع براك وسبايدر لدولة اإلمارات، التي تهددها صواريخ ومسيرات 

 على صفقة للتزود بصواريخ براك.
ً
 املغرب في هذه السنة أيضا

إن ازدياد تهديد املسيرات اإليرانية بساحة الحرب في أوكرانيا وهجمات جوية واسعة من روسيا، زادت شهرة 

. وتقف على األجندة اآلن صفقة ضخمة لبيع منظو 
ً
مة منظومات الدفاع الجوي اإلسرائيلية في أوروبا أيضا

 ألملانيا.” حيتس“

هناك إدراك يقول بأن موضوع الدفاع الجوي موضوع رئيس ي، يتكون من عدة طبقات، الدفاع أمام صواريخ “

إذا كانت “، وتابع بوعز ليفي، املدير العام للصناعات الجوية: ”وطائرات، والدفاع أمام املروحيات واملسيرات

الم يتفرج عليها، فثمة عدد أكبر من الدول التي أصبحت إسرائيل قد تعرضت ذات يوم للصواريخ، وكان الع

 ”.تدرك فجأة وبشكل أعمق ما يعني التعرض لهجوم بالصواريخ

مجال “حسب أقوال الدكتورة ليران عنتيبي، الباحثة في معهد بحوث األمن القومي في جامعة تل أبيب، فإن 

يد الجوي في العالم، عقب نشر متزايد الدفاع الجوي سيواصل احتالل مكان متصاعد في ضوء تغير التهد

لوسائل بسيطة ورخيصة وفي متناول اليد، مثل املسيرات االنتحارية والحوامات، إلى جانب التهديدات 

 ”.الكالسيكية

تنتج إيران مسيرات هجومية بكميات كبيرة، يتم إطالقها في صليات من العراق واليمن على أهداف في الخليج 

، مثل منشآت نفط ومطارا
ً
ألف دوالر للواحدة، وضررها كبير، كما حدث  20ت وسفن. تكلفتها منخفضة جدا

بالسعودية، والدمار الكبير الذي ألحقته روسيا في أوكرانيا عندما بدأت تستخدم ” أرامكو“في منشآت نفط 

 املسيرات اإليرانية في تشرين األول.

ط بملكية رجل األعمال اإلسرائيلي عيدان األربعاء املاض ي، نشر عن هجوم آخر للمسيرات ضد ناقلة نف

قتل اثنان من ” ميرسر ستريت“على ناقلة  2021عوفر، أمام شواطئ سلطنة عمان. وفي هجوم سابق في آب 

في اتفاقات إبراهيم إمكانية كامنة، فقد دخلت دول من املنطقة في تعاون مع إسرائيل، وهذا يعتبر “طاقمها. 

 لكل األطراف
ً
هذه املرة األولى التي نأتي فيها إلى هنا، إلى “في مكاملة هاتفية من البحرين.  ، قال ليفي”ربحا

املعرض الجوي في البحرين، بصورة رسمية، في الجناح اإلسرائيلي، تحت علم إسرائيل وتحت علم الصناعات 

 ”.الجوية
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ن التفاقات إبراهيم، قبل بضعة أشهر، كشف وزير الدفاع بني غانتس بأن إسرائيل وقعت في السنتين التاليتي

مليارات دوالر مع دول املنطقة، وهذا ارتفاع كبير لسوق كانت حتى اآلن  3على صفقات تصدير أمني بمبلغ 

 أمام إسرائيل. في الشهر املاض ي، كشفت صور أقمار اصطناعية بأن اإلمارات نشرت بطارية 
ً
مغلقة جدا

صواريخ الكروز والطائرات بدون طيار اإليرانية. مع صواريخ من نوع براك للحماية من الصواريخ البالستية و 

ذلك، وفي ظل غياب بيان رسمي من إسرائيل، فإن اإلمارات أو الصناعات الجوية من غير الواضح حتى اآلن 

 عن أي نموذج من منظومة براك يدور الحديث، وعن عدد البطاريات، حتى إن مبلغ صفقة البيع غير معروف.

شف ع
ُ
نها في هذه السنة لبيع منظومات دفاع جوي من نوع سبايدر من إنتاج رفائيل وثمة صفقة أخرى ك

اإلسرائيلية لدولة اإلمارات. منظومة سبايدر يمكنها اعتراض طائرات ومروحيات وصواريخ كروز ومسيرات في 

جو من نوع بيتون، التي تالحق  –كم. منظومة سبايدر هي نسخة مطورة لصواريخ جو  100مدى يصل حتى 

هداف بالتملص من الرادار. لكن لم ُيكشف عن تفاصيل أخرى، مثل النوع الدقيق وعدد البطاريات أو األ 

مليون  630مبلغ الصفقة. عندما اشترت التشيك أربع بطاريات سبايدر في السنة املاضية، بلغ حجم الصفقة 

 دوالر.

تزود املغرب بمنظومة دفاع جوي في شباط املاض ي، بعد زيارة غانتس للرباط، نشر أن الصناعات الجوية س

وهناك  مليون دوالر. 600من نوع براك إم.اكس، التي تدمج عدة نماذج من صواريخ براك في صفقة بمبلغ 

دولة من دول  13صفقة ضخمة أخرى حصلت على دفعة كبيرة عقب غزو روسيا ألوكرانيا. أملانيا وفي أعقابها 

لبناء غالف دفاع جوي ” حماية سماء أوروبا“الناتو، انضمت إلى مبادرة الناتو، وفنلندا التي ليست عضوة في 

 2في البداية نشر عن صفقة بمبلغ ”. 3حيتس “مشترك. في إطار هذه املبادرة، قررت أملانيا التسلح بمنظومة 

 مليارات دوالر. 3مليار دوالر، لكن بعد انضمام الدول األخر، يقدر مبلغ الصفقة بنحو 

ع على هذه الصفقة فلن تكون صفقة السنة فحسب، بل صفقة التصدير األمني األكبر إذا تم التوقي

للصناعات الجوية طوال تاريخها. التوقيع ينتظر مصادقة الواليات املتحدة التي تملك حق الفيتو بفضل 

ية ال تنوي التمويل الذي قدمه البنتاغون للتطوير والتسلح بهذه املنظومة. مع ذلك، يبدو أن اإلدارة األمريك

، فإن اإلدارة تطلب أن يتم إنتاج نصف صواريخ االعتراض ”القناة الثانية“الوقوف في طريقها. وحسب تقرير 

 التي سيتم بيعها في مصانع أمريكية.

 كرد تطويره تم إلسرائيل، الجوي  الدفاع مغلف في األعلى الدفاع طبقة يستخدم الذي ،″3حيتس “صاروخ 

وثمة فرع آخر للتصدير ازدهر في  .الجوي  الغالف خارج اعتراضها بهدف املدى دةبعي بالستية صواريخ على
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السنوات األخيرة، وهو فرع املسيرات. املسيرات مع امللحقات املختلفة مثل التسليح، ما تزال أحد املجاالت 

من قبل دول الرئيسية في التصدير األمني اإلسرائيلي، أوضحت الدكتورة عنتيبي، رغم املنافسة املتصاعدة 

 جديدة دخلت إلى السوق في العقد األخير مثل تركيا والصين.

 900للمنظومات بأنها وقعت على صفقة لتزويد مسيرات من نوع هيرمز ” البيت“في هذا األسبوع، أعلنت شركة 

ف في مليون دوالر. هذه املسيرات يمكنها الوقو  70بمبلغ ” زبون عاملي“)التي تسمى كوخاف في سالح الجو( لـ 

ساعة، واألنواع التي بيعت في الصفقة ستستخدم لجمع املعلومات االستخبارية، والبصرية  30الهواء أكثر من 

يمكنها حمل ذخيرة في غرفة داخلية وحمل قنابل وصواريخ مثل سبايك لشركة  900واإللكترونية. هيرمز 

العسكرية أي نشر عن استخدام رفائيل. في نقاط حمل على األجنحة. حتى تموز املاض ي منعت الرقابة 

 إسرائيل للمسيرات املسلحة منذ بضعة عقود.

 900مليون دوالر لبيع هيرمز  120بأنها وقعت على صفقة أخرى بمبلغ ” البيت“في أيلول املاض ي، أعلنت 

في حزيران، أعلنت و ألسطول تايالند من أجل استخدامها في مهمات استخبارية ومراقبة الشواطئ واإلنقاذ.

عن صفقة بمبلغ نصف مليار دوالر لتزويد بنى تحتية لالتصاالت والسيطرة لدولة في آسيا. يدور ” البيت“

الحديث عن تزويد عدد من املنظومات املدمجة لالتصال بين أذرع الجيش املختلفة وتطبيقات للسيطرة 

 والرقابة الجوية ومنظومات اتصال.

*    *   * 

 ”اإلرهاب الدائم“نستعيد بالدنا إسرائيل من أيدي  اليوم: هكذاإسرائيل 

 أيال زيسربقلم 

]الضفة الغربية[. قوات األمن تنجح في إحباط كثير من محاوالت العمليات، ” املناطق“عملية تتلوها عملية في 

أجواء إعطاء  –وينتهي كثير منها دون إصابات. ولكن في أجواء اإلرهاب السامة السائدة في املجتمع الفلسطيني 

األسبوع املاض ي، حين قتل ” أرئيل“فإن العملية التالية مسألة وقت، مثلما تبين في  –اإلسناد والدعم لإلرهاب 

قسم كبير من هذه األحداث ال يصل إلى العناوين الرئيسة، لكن  مخرب ثالثة إسرائيليين وأصاب ثالثة آخرين.

 على اإلسرائيليي” املناطق“فيها ما يجعل 
ً
 ن الذين يعيشون فيها.خطرا
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 من العنف، وإن بلهيب متدٍن، يشكل دفيئة تشجع بل وتنتج املخربين التالين، كما تمس 
ً
 متواصال

ً
إن واقعا

 لالنضمام إلى 
ً
 بأولئك الفلسطينيين الذين يسعون ليعيشوا حياة اعتيادية عديمة العنف وتدفعهم أيضا

ً
أيضا

 دائرة اإلرهاب.

وات للقبضة الحديدية أو حتى لحملة عسكرية شاملة تحاول تغيير الواقع على في مثل هذا الواقع نفهم دع

 ،
ً
 موضعيا

ً
األرض من األساس. لكن مثل هذه الدعوات التي تعبر عن اإلحباط بل والتعب، تطلب جوابا

 في الغالب، للتحدي الذي يتعلق بمعنى وجوهر وجودنا وحياتنا هنا في هذه البالد، التحدي الذي 
ً
عملياتيا

 يرافق القصة الصهيونية من بدايتها.

بالفعل، ينبغي مقاتلة اإلرهاب، ويمكن قمع موجات اإلرهاب. لكن يجب االعتراف بأن اإلرهاب العربي وجد هنا 

 ،
ً
 دمويا

ً
كي يبقى. فالتمسك اليهودي بالبالد واالستيطان فيها ترافق من بدايته، حتى قبل قيام الدولة، وصراعا

 بوجود دولة يهودية على أرض بالد في أساسه مقاومة للوج
ً
 أيضا

ً
ود اليهودي وعدم التسليم به، والحقا

 إسرائيل.

قبضة حديدية تترافق وخطوات عسكرية حازمة أو محاولة شراء قلب السكان املحليين بامتيازات اقتصادية 

 لزمن ما، لكن 
ً
د اإلرهاب ليرفع سيعو  -مثلما يفيد التاريخ-وغيرها، ربما تقمع موجات العنف وتضمن هدوءا

 رأسه.

أي واقع تكون فيه السياسة الرسمية واملعلنة لدولة  –الحقيقة أن الوضع الراهن في املناطق ما دام على حاله 

لن تكون إمكانية حقيقية لتغيير الواقع على األرض من األساس، ومعنى األمر استمرار  –إسرائيل غامضة 

 .موجات اإلرهاب، حتى وإن كانت بقوى متغيرة

دون الصدام ” املناطق“للوضع الراهن فضائل مهمة؛ إذ إنه يسمح باستمرار زخم االستيطان اليهودي في 

باألسرة الدولية وعلى رأسها الواليات املتحدة، وكذا دون إثارة جدال داخلي في إسرائيل. في مثل هذا الواقع، 

 بمهمة تهدئة الوضع. يمكن مواصلة االستعانة بالسلطة الفلسطينية، رغم ضعفها وتكليفها

 للوضع الراهن، يجد تعبيره بصعوبة التصدي ملوجات العنف واإلرهاب التي تغذي األمل 
ً
لكن هناك ثمنا

.” املناطق“لطردنا من 
ً
 في نهاية األمر، مثلما حصل في غزة مثال

 بضم املنطقة لدولة إسرائيل. ينبغي االفتراض بأن أغلبية 
ً
الفلسطينيين يمكن تغيير الوضع الراهن، مثال

التعليم العالي، الصحة، الرفاه،  –سيحتجون، لكن سرعان ما يندمجون في منظومات الحياة في إسرائيل 
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 على تغيير الوضع من أساسه،  والعمل.
ً
لكن وعلى فرض واقعي بأن إسرائيل غير معنية، وربما غير قادرة أيضا

 إثر  فكل ما يتبقى لنا مثلما في سنوات ما قبل قيام الدولة، هو
ً
 إثر بيت ودونما

ً
مواصلة البناء والعمل، بيتا

دونم، على دفع الثمن الذي يتطلبه منا االحتفاظ بالبالد. وفي نهاية املطاف، وبمرور السنين، فإن الوقائع التي 

.
ً
 جديدا

ً
 على األرض ستخلق واقعا

 يخرب املجتمع بعد كل ش يء، اإلرهاب ال يبني بل يخرب. هو يسعى ليخرب املشروع الصهيوني، لكن
ً
ه أيضا

ال توجد اختصارات طريق  الفلسطيني من الداخل، ونسيج الحياة، واالقتصاد وبالطبع يسمم نفوس شبابه.

 في الصراع ضد اإلرهاب، الذي هو ليس سوى مدماك في الصراع على البالد، واملهم أننا املنتصرون فيه.

*    *   * 

 رغم وثيقة رسمية تثبت ملكيتهم لألرض عائلة مقدسية 30هآرتس: إسرائيل تقرر طرد 

 فريدسون  بقلم ياعيل

عائلة فلسطينية خطر اإلخالء من بيوتها في شرقي القدس، املوجودة في منطقة تعيش فيها  30تواجه حوالي 

أرسل القيم العام بالغات اإلخالء لسكان حي عرب ”. كيدمات تسيون “منذ ستين سنة، قرب مستوطنة 

 للمنطقة، رغم أنه لم ُيعثر  السواحرة بعد إجراء
ً
 إداريا

ً
سري في نهايته منحته محكمة الصلح في القدس أمرا

فإن معظم العائالت تعيش خارج املنطقة ” عير عاميم“على أصحاب األراض ي القانونيين. حسب ادعاء جمعية 

رائيل التي صدرت مدار الحديث، ورغم ذلك تلقت أوامر إخالء. إضافة إلى ذلك، فإن وثيقة إلدارة أراض ي إس

في الثمانينيات تدل على أنه تم من قبل إجراء فحص للتحقق من ملكية األراض ي، الذي تبين فيه أن 

 فلسطينيين اشتروا األراض ي.

  12في تموز املاض ي، تلقت العائالت التي تنتمي لعائالت القنبر وتعيش في منطقة مفتوحة مساحتها نحو 
ً
دونما

، بالغ إخالء من الوحدة االقتصادية للقيم العام. وكتب في البالغ أن ”كيدمات تسيون “قرب مستوطنة 

 للقيم العام في حزيران 
ً
بوجوب العثور على أصحاب األراض ي. أمر القيم العام  2021املحكمة صدرت أمرا

 العائالت بإخالء البيوت، التي عمر بعضها عشرات السنين، واملخازن والحقول القريبة منها. بناء على طلب

 من عملية تسوية األراض ي 
ً
القيم العام، فإن عملية العثور على أصحاب األراض ي كانت سرية، واعتبرت جزءا

في شرقي القدس، التي استخدمت باألساس لتسجيل األراض ي بأسماء يهود أو كأمالك غائبين. وعلى الرغم من 

الء للبيوت في موازاة البحث عن أنه لم يتم العثور على أصحاب األراض ي، فإن القيم العام أصدر طلب إخ

 الورثة.
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سنة(، الذي هو من أبناء الجيل الثالث، قال  68في املجمع خمسة بيوت ألبناء عائلة القنبر. نايف قنبر )

”. أقمنا هذا البيت 1968يعيشون هنا منذ ستين سنة. كانت لنا أغنام وخيمة. في “للصحيفة بأن أبناء عائلته 

، كان ستة منهم  12القنبر هو الذي اشترى قطعة األرض. كان للقنبر حسب أقواله فإن جده حسن 
ً
ولدا

يعيشون في بيته. في ضوء ضائقة السكن الصعبة في شرقي القدس، وعندما تزوج ابنه، فصل بيته ليقدم 

، كما تفعل عائالت أخرى تعيش في املكان.
ً
 للزوج الشاب بيتا

عائلة. وحسب أقوال جمعية  13نه تم إرسال بالغات تحذير لـ هذا الوضع قد يوضح ملاذا يدعي القيم العام بأ

. حسب أقوال القنبر، فإن  150عائلة فيها  30، فإن هذه العائالت تعيش في منطقة نحو ”عير عاميم“
ً
شخصا

عائالت فلسطينية كثيرة كانت تعيش في البقعة وفي أحياء أخرى كانت لها أراض زراعية في أبوديس وفي عرب 

مع كوخ صغير للنوم فيه عند الحاجة. في حرب االستقالل، هربت هذه العائالت إلى الجانب السواحرة، 

 األردني، وتحولت األكواخ إلى بيوت.

وللوصول إلى بيت القنبر يجب العبور في شوارع الطور املكتظة ومواصلة السير على طول جدار الفصل إلى 

بوديس. بين التالل وجدار الفصل منطقة مفتوحة تلتف حين الوصول إلى تلة تطل على سلوان وجبل املكبر وأ

عير “تبين من الفحص الذي أجرته ”. كيدمات تسيون “في نهاية الجدار حول البيوت املعزولة في مستوطنة 

أن معظم البيوت التي حصلت على أمر إخالء من القيم العام غير موجودة في القسيمة مدار ” عاميم

 للمحكمة من أجل محاربة أمر اإلخالء. الحديث، وينوي السكان التوجه

ال مكان آخر لنا. نحن هنا منذ سنوات ”. “كيدمات تسيون “، أشار القنبر نحو البيوت في ”نحن هنا قبلهم“

في العام “ندفع األرنونا، لكننا عّبدنا الشارع إلى البيت بأنفسنا. وأضاف القنبر بأنه ”. كثيرة وكل ش يء مهمل

 كثيرة، ولكننا لم نوافق. وحاولوا ذلك أرادت جمعية مستوط 2000
ً
نين شراء البيوت. وقد عرضوا علينا أمواال

 ”.2010مرة أخرى في 

في أبوديس في ” جمعية املستأجرين“جذر الخالف هو مناطق اشتراها يهود تجمعوا في تعاونية باسم 

 بهدف إقام 453اشترت ” مئه شعاريم“عشرينيات القرن املاض ي. مجموعة من 
ً
ت لليهود، مثل دونما

ّ
ة حي فيال

ت في 
ّ

، وبيعها بأسعار مخفضة. معظم هذه األراض ي موجودة ”تلبيوت”و” بيت هكيرم”و” رحافيا“أحياء الفيال

اآلن في الجانب الفلسطيني من جدار الفصل، وهي غير مشمولة داخل حدود بلدية القدس. خالل السنوات 

، اشترى بعض هذه األراض ي امللياردير ”ة املستأجرينجمعي“املاضية عثر القيم العام على عدد من ورثة 

 في بداية سنوات األلفين.” كيدمات تسيون “اليهودي ارفين ماسكوفيتش، األمر الذي أدى إلى إقامة مستوطنة 
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في آب، وصف الجهود الذي بذلها القيم العام إلثبات ملكية اليهود على ” إسرائيل اليوم“مقابل نشر في 

من خالل استخدام محققين خاصين. تسجيل األرض على اسم القيم العام عرض فيها  F املنطقة التي تسمى

 كعدالة تاريخية.

تدل على أن السلطات اإلسرائيلية فحصت في ” عير عاميم“عثرت عليها جمعية  1982ثمة وثيقة من العام 

. عل”املستأجرين“السابق ما إذا كانت األراض ي تعود لجمعية 
ً
ى طلب ملوظف في بلدية ، كان الجواب سلبيا

 “القدس، أجاب املسؤول اللوائي عن رسم الخرائط واملساحة في دائرة أراض ي إسرائيل، أ. بنزي: 
ً
لم أجد إثباتا

يمكن املعرفة بأنه لم يتم العثور على أي تسجيل تركي أو انتدابي ”… املستأجرين“مللكية باسم جمعية 

 1965العدو لم يتدخل في إجراءات التسجيل األولى. في بداية بخصوص هذه املنطقة. القيم العام على أمالك 

 ”.سجلت املنطقة بأسماء عرب مختلفين

حسب وثيقة إدارة أراض ي إسرائيل، التي لم تقدم للمحكمة حسب علم السكان، لم يكن هناك أي إجراء 

قد اشتراها لتسجيل األراض ي، ولم يعتبر القيم العام األردني األرض أمالك عدو، وأن األرض بحق 

الفلسطينيون في الستينيات. تسجيل األراض ي قرب أبوديس يضاف إلى توجه لتسوية األراض ي في أماكن 

في إطار خطة خمسية لتطوير  2018استراتيجية في شرقي القدس وتسجيلها باسم اليهود. بدأت العملية في 

جتماعية من خالل ميزانية غير اال  –شرقي القدس، التي شملت عدة مشاريع لتقليص الفجوة االقتصادية 

مليون شيكل. أحد بنود الخطة هو تخطيط وتسجيل أراض في الطابو للمرة األولى منذ العام  2مسبوقة بمبلغ 

. ولكن العملية التي كان يتوقع أن تسهل على الفلسطينيين استصدار رخص بناء قانونية، تحولت في 1967

 بمصالح جهات يمينية.السنوات األخيرة إلى طريقة للسلطات من أج
ً
 ل الدفع قدما

معظم القسائم التي بدأت فيها إجراءات تسجيل األراض ي هي بملكية يهود أو بملكية القيم على أمالك 

 ببناء أحياء لليهود، مثل حي 
ً
قرب بيت صفافا. ” جفعات هشكيد“الغائبين، يقوم القيم في بعضها بالدفع قدما

بتسجيل ملكية الحديقة األثرية املوجودة في املنطقة القريبة من املسجد في حزيران بدأت وزارة العدل 

 سجلت بأسماء يهود.
ً
 األقص ى في الجنوب. في حي الشيخ جراح انتهى إجراء التسوية، وجميع األراض ي تقريبا

ضد إسرائيل تكثر من االدعاء بأن طلبات اإلخالء “، قال إن ”عير عاميم“افيف تتيرسكي، الباحث في جمعية 

 في الشيخ جراح وسلوان، ليست أكثر من نزاعات عقارية بين جمعيات املستوطنين 
ً
الفلسطينيين، مثال

 في ذلك الكثير من 
ً
والعائالت الفلسطينية. هذه الحالة تظهر أن األمر يتعلق بمبادرة للدولة، التي تستثمر أيضا

تسجيل املنطقة املفتوحة باسم القيم العام. الجهود. املادة املكشوفة تظهر أنه ال حجة إلخالء العائالت أو 
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واملادة التي كما يبدو تبرر ادعاءات ملكية اليهود أنها مادة سرية بشكل متعمد والدولة تخفيها على نحو متعمد. 

 من البيوت التي يعيشون فيها منذ ستين سنة 150كل ذلك تفعله الحكومة لطرد 
ً
 ”.شخصا

 لتعليمات القضاء. تم إرسال رسائل إنذار لـ إجراء س“من القيم العام جاء الرد: 
ً
عائلة، التي غزت  13ري طبقا

األرض التي يديرها القيم العام. يدور الحديث عن كتلة منظمة وحدود واضحة للقسائم. ال يعرف القيم العام 

ود بأن األرض سجلت على اسم أصحاب آخرين. كما قلنا، الحديث يدور عن أرض منظمة تم فيها تسوية الحد

 ”.وامللكية

*    *   * 

 إسرائيل اليوم: كل ما تريد معرفته عن هرتس ي هاليفي رئيس األركان الثالث والعشرين

  بقلم يوآف ليمور 

 واألبحاثمركز الناطور للدراسات ترجمة:  

• وله رأس كبير  ومبدع،ومقاتل شجاع  شائبة،أكمل بنجاح الدورة العسكرية بأكملها ويعتبر قائًدا ال تشوبه 

من بين املهام التي تنتظره على مكتب رئيس األركان: انخفاض ثقة الجمهور في جيش الدفاع اإلسرائيلي والدافع 

مشكلة • القتال على القيم وطبيعة الجيش  دائم،صعوبة في االحتفاظ بالكوادر الجيدة بشكل  للخدمة،

يقول صديق مقرب: إنه • حتى أن رئيس الوزراء املنتخب خاض تعيينه.  تختاره،أخرى: عائلة نتنياهو لم 

• صديق آخر يقول: ال يستمتع بالقتال لكنه ال يخش ى القتال • مع الحكومة  والصدامات متوقعة عنيد،

  السؤال الكبير: ماذا ستكون مطالب وزير الدفاع الجديد؟

خافي فترة واليته البالغة أربع سنوات كرئيس لألركان ويتقاعد من سينهي أفيف كو  (،كانون الثاني )يناير 17في 

الذي  هاليفي،هيرتس ي )هرتزل(  له،الجيش اإلسرائيلي. يمنح رئيس الوزراء ووزير الدفاع رتبتي لواء خلفا 

 .سيتولى أحد أكثر املناصب تعقيدا في إسرائيل: قيادة الجيش اإلسرائيلي

الخدمة  (،من خالل دورية عامة )ومرة أخرى في املظليين املظليين،امه في الطريق الذي سلكه هاليفي من أي

العسكرية والخدمة في األوامر الثالثة أعدته لهذا املنصب. لقد وصل ناضًجا وعلى دراية جيدة بالتهديدات 

عملية  والتحديات التي تواجه جيش الدفاع اإلسرائيلي ودولة إسرائيل. ورغم أنه كان هناك من حاول تخريب

ويمتلك كل املهارات  بالعيوب،غير ملوث  وقائد،إال أن هاليفي في قلب اإلجماع: رجل نظيف  وانتقاده،تعيينه 

 .الالزمة للنجاح
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في الطابق الرابع عشر من برج كيريا في تل  األركان،سيمأل هاليفي الشهرين املتبقيين حتى يدخل مكتب رئيس 

إال أنه يريد أن يتعلم  جيًدا،وعلى الرغم من معرفته بالجيش والساحة باالجتماعات التحضيرية.  أبيب،

ومقابلة األشخاص الذين يفكرون بشكل مختلف عنه. لديه أيًضا بعض الشكوك: فيما يتعلق  ويسمع،

وكذلك فيما يتعلق بالعمليات واألشخاص. قال شخص يعرفه جيًدا هذا  والهيكلية،باملسائل التشغيلية 

فهو ليس رجل  اآلخرين،على عكس “ال ينصح بتوقع ثورات من ليفي في أول يوم له في منصبه.  األسبوع أنه

لكنه سيذهب إلى املكتب ويفعل  فعله،تصريحات بل رجل أعمال. لن يذهب إلى املكتب ويتحدث عما ينوي 

 .“ لكن التغييرات ستظهر أشهر،ذلك فقط. سيستغرق األمر بضعة 

والقدرة  السليم،والحس  والعدوانية،يد من الصفات في منصبه التالي: الحزم سيحتاج هاليفي إلى العد

 عن النعومة واملتانة في نفس  والتفاوض،ومهارات املاكرة  والسياسية،الدبلوماسية 
ً
حتى يتمكن  وقت،الفضال

ن الفوض ى من إدارة منظمة معقدة بنجاح مثل جيش الدفاع اإلسرائيلي ويتمكن من تحقيق نجاح ال يقل ع

والصفات األخرى التي سُيطلب منه أن ينموها أو  فيه،السياسية اإلسرائيلية. معظم هذه الصفات موجودة 

إنه يحتاج فقط إلى أال يخاف من أي ”. “لديه كل املهارات للنجاح“يصقلها. يقول أحد أسالفه في هذا املنصب: 

 ”.الشخصيةويتبع بوصلته  –ويؤمن بطريقته الخاصة  شخص،ش يء أو أي 

 الطفولة في القدس في بيت تقليدي

وسيكون  ،1967ديسمبر  17سيحتفل هرتس ي هاليفي بعيد ميالده الخامس والخمسين الشهر املقبل )ولد في 

 الستة،وسمي على اسم عمه هرتزل الذي سقط في حرب األيام  (،أول رئيس أركان يولد بعد حرب األيام الستة

وهو رجل  القدس،كان والده شلومو صاحب مكتب استشارات وريادة أعمال في  نشأ في منزل ديني تقليدي.

عن عمر  عاما، 22سنوات في مجلس املدينة خالل عهد تيدي كوليك. السرطان قبل  10يميني خدم ملدة 

من الجيل  تسيال،والدته  بالعاصمة،ويقام في شارع سمي باسمه في حي هار هوتسافيم  عاما، 59يناهز 

سليل عائالت السرخس واملزراحي. عملت كمعلمة تربية بدنية في املدرسة  القدس،مس عشر من سكان الخا

 من الرياضيات البارزات. تعيش اليوم في تل 
ً
بالقرب من ابنها  أبيب،الثانوية املجاورة للجامعة وعلمت أجياال

رة التربية والتعليم. السياحة )تم الذي شغل حتى العام املاض ي منصب الرئيس التنفيذي لوزا أمير،األكبر 

عادة في نهاية يوم عمله  متكرر،تعيينه لهذا املنصب من قبل ياريف ليفين(. يحرص هاليفي على زيارتها بشكل 

 .في هيئة األركان العامة
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 عمره،عاش هاليفي في سنواته األولى في املناطق السكنية في حي املستعمرة األملانية. عندما كان في الرابعة من 

والذي تم بناؤه بعد حرب األيام الستة.  القدس،انتقلت العائلة إلى شارع رمات الجوالن في حي رمات اشكول في 

والحًقا في مدرسة هيملفارب الثانوية. كان مركز حياته وحياة أخيه  الحكومية،درس في مدرسة برديس الدينية 

 .حيث كان والداه أيًضا الدينيين،الذي يكبره بعامين، في مشوع املراقبين  أمير،

. ولهما أربعة  ومحبوبان،هاليفي متزوج من شارون. يصفهم أصدقاؤهم بأنهم زوجان دافئان 
ً
يستضيفان قليال

التي تخرجت من تدريب ما  ليا،وهو سباح رائع في الشوط الطويل وفي املياه املفتوحة.  األكبر،أطفال: خليل 

ال يزاالن  ويواف،إيتاي  وولدان، أمان؛رات وتعمل حالًيا كضابط عسكري في قبل الخدمة العسكرية في عين بي

غالًبا  ،وهكذايحرص على حضور أنشطة أطفاله.  للغاية،في املدرسة. يصف معارفه هاليفي بأنه أب متورط 

طر إلى دون أن يض مهمة،في معهد وينجيت لكي يكون بجانب ابنه في مسحة ” يقيم يوم السبت“ما وجد نفسه 

سيكون أول رئيس ديني لألركان: على الرغم من أنه ال يرتدي الكيباه )يعّرف  الواقع،تدنيس يوم السبت. في 

كما يشارك هاليفي  .إال أنه يراقب يوم السبت ويصوم يوم كيبور  ،(”الكبة الشفافة“نفسه على أنه يمتلك 

يرسل سائقه إلى نقطة على الطريق وينضم  نفسه بشكل مكثف في الرياضة. يسبح ويركض ويركض في الغالب:

بغض النظر عن مكان وجوده في العالم. حتى  الرياضة،إليه في سباق. يبدأ كل صباح بالنسبة له بممارسة 

كقائد للقيادة الجنوبية )وهي رحلة انضم فيها إلى رئيس املوساد في ذلك  سنوات،عندما زار قطر قبل بضع 

حيث يحاول  اإلمارات،عاصمة  الدوحة،هناك من رآه يجري على طول شاطئ كان  (،يوس ي كوهين الوقت،

 .حراس األمن اللحاق به

وبعضهم  املنطقة،يسكن في قرية كفر أورانيم قرب موديعين. يعيش العديد من أفراد األمن اآلخرين في هذه 

معظمهم من بين  –ماعية واسعة من بين دائرة األصدقاء القادمة لرئيس األركان. ولدى ليفي بالفعل دائرة اجت

ولكن فقط قليلون يكتسبون ثقته املطلقة. أحدهم هو جابي  –زمالئه السابقين في دورية رئيس األركان 

، واآلن رئيس املقر الوطني  AMAN بورتنوي ، صديقه منذ أيام الوحدة ، ثم رئيس قسم العمليات في

 .السيبراني

 إذا كان سيقبل منصب قائد العمليات. هذا هو تقاطع مركزي فيكان بورتنوي يناقش ما  الوقت،في ذلك 

IMAN  والذي تم إنشاؤه كدرس من حرب لبنان الثانية من أجل تحسين اتجاه جمع املعلومات االستخبارية ،

كان نيتسان  .AMN وخاصة العمل داخل (، الشاباك واملوساد IMAN) والتآزر بين إسرائيل. وكاالت املخابرات

جاء  املنصب،وليفي الثاني. عندما عرض رئيس األركان آيزنكوت على بورتنوي  األول،العمليات  ألون رئيس
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قال بورتنوي إنه أعجب كيف جلس هاليفي  الحق،في وقت  .AMN الذي كان حينها رئيس هاليفي،للتشاور مع 

في أذنيه بإسهاب مزايا املنصب ولم يشرح  عات،لسامعه  –الذي أحبه كثيًرا  املعين،صديقه املقرب والقائد  –

حتى لو لم يخدم ذلك  دائًما،سيقول العداء الحقيقة “بل عيوبه أيًضايقول صديق مقرب له:  فحسب،

ثم يعيد تجميعها في الصورة العامة. هناك عدد قليل جًدا من  تفاصيل،سوف يقسم الصورة إلى ”. “مصلحته

والحًقا  AMN الذي عمل ليفي كرئيس لـ آيزنكوت،يقول ” ه.األشخاص الذين يعرفون كيفية القيام بذلك مثل

لطاملا “أن هاليفي هو أحد أفضل املراجعين الذين التقى بهم.  األركان،كقائد للقيادة الجنوبية أثناء رئيس 

 ”.من حقيقة أنه ال يفعل الهراء التركيز،من  العملية،أعجب األمريكيون به كثيًرا. من الناحية 

 املسار بأكمله ضابط اجتاز

في سالح ناحال وتطوع في املظليين. خدم في املظليين وخاض الدورة العادية: مقاتل  1985التحق هاليفي في عام 

ا عسكرًيا وقائد كتيبة 
ً
قبل أن يتم  101في الكتيبة  وقائد سريةودورة ضابط عسكري ودورة ضباط. كان ضابط

وكانت سرية هاليفي تتخذ  لبنان،تعيينه قائدا للسرية املضادة للدبابات )كرو( التابعة للواء. كانت هذه فترة 

ا أمامًيا في بؤرة الريحان االستيطانية في القطاع الشرقي في جنوب لبنان
ً
 .خط

 لفصيلة  العامة،قل إلى دورية هيئة األركان انت ،أوريفعندما أنهى منصبه كنائب  ،1993في عام 
ً
وعين قائدا

من املقبول في الوحدة أن يأتي “الذي قاد الوحدة قبل هاليفي:  ألون،التدريب التابعة للوحدة. يقول نيتسان 

وبهذه الطريقة تتلقى نقل الدم.  فقط،لواء التدريب من الخارج. ليس من الجيد أن تنمو الوحدة داخل نفسها 

فعل عدد قليل “الذين يمكنهم أيًضا العمل كقائد احتياطي في املستقبل.  الخارج،الضباط الجيدين من  من

 .بمن فيهم بوجي يعلون وليئور كارميلي هيلفي،جًدا من الضباط الش يء نفسه قبل 

لم “ول: كان يوفال راميليفيتش نائب قائد دورية عامة )دورون أفيتال( عندما وصل هاليفي إلى الوحدة. يق

كان األول  عملياتي،أدرجته أيًضا في نشاط  الحًقا،”. . لكن كان من الواضح على الفور أنه ضابط جودة أختره،

 .“ له داخل الوحدة

بعد “تم تعيين ألون نائبا له. ذهب هاليفي إلى املدرسة.  ،1996قيادة الوحدة في عام  Rahmilevich عندما تولى

لكنه في  إلقناعه،به وطلبت منه التوقف عن دراسته ليصبح مالزم ثاني. عملت بجد اتصلت  الجامعة،عام في 

 .”النهاية وافق وجاء
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بما في ذلك عملية معقدة بشكل خاص في القطاع  بنفسه،قاد هاليفي بالفعل العمليات  الفترة،خالل هذه 

تعرفت عليه خاللها عن كثب. إنه أحد أكثر  للغاية،كانت ثالث سنوات من النشاط املكثف “الشمالي. 

في قدرته على القيادة وفهم ما  املنهي،وأحد أكثر الضباط تميًزا في الجانب  قابلتهم،الضباط املوهوبين الذين 

 ما نفحص القادة من حيث القيادة 
ً
ولكن هناك أيًضا ذكاء عاٍل  والقيادة،يجب القيام به وكيف ومتى. عادة

حيث ُيطلب منك تسخير كل ش يء  والصعبة،ه باتخاذ القرارات الصحيحة في املواقف املعقدة للغاية يسمح ل

ا جًدا 
ً
 عندما واجه تحديات لم يتعامل معها أحد من قبل  فيه،خبرتك وفكرك. كان هذا ملحوظ

ً
وهو  –خاصة

 .“ جوهر العمل التشغيلي للوحدة

وواجه االقتحام  واكسمان،في عملية إلنقاذ ناتشون فشلت دورية لهيئة األركان املشتركة  ،1994في عام 

قائد الفريق في الوحدة. ووصف  فريز،قتل خاللها اإلرهابيون واكسمان ونير  لها،صعوبات غير مخطط 

 ضعيفة،فإن فرص النجاح  النوع،هاليفي العملية فيما بعد بالفشل. لكنه قال إنه حتى في عمليات من هذا 

 .الظروف املناسبة كجزء من الحرب على اإلرهابويجب تنفيذها في ظل 

لقد تطور بشكل مثير لإلعجاب وسريع في جانب “في الظهور في وقت قصير. يقول ألون:  Levi بدأ الوحدة،في 

 ”. “القيادة العملياتية
ً
،لقد كان قائدا

ً
 في كل ش يء. يمكنك مناقشة أي قضية معه  عظيما

ً
مدى  –وشارك دائما

خاصة في  للغاية،واألفكار الجديدة. القائد دائًما ما يكون وحيًدا  التشغيلية،واملخاطر  القوات،استعداد 

وهي كذلك. من املهم بالنسبة له أن يكون لديه شخص يتحدث إليه. لقد قمت في كثير من  هذه،وحدات مثل 

 .“ ألصغر في امليدانحتى يعمل كقائد كبير إلى جانب القائد ا العمليات،األحيان بإشراك العدائين في 

 قرارات في حالة إرهاق األعصاب

والتي يجب إكمالها في  العملية،نشأت معضلة غير متوقعة حول إحدى املهام في  العمليات،في إحدى هذه 

وكان البد من  لها،بطريقة غير مخطط  املنطقة،تم القبض على جندي أجنبي في  فجأة،إطار زمني للتنفيذ. 

نوع املوقف “و  ،”لقد كان موقًفا مزعًجا لألعصاب“. يصف أحد الضباط الذين كانوا هناك: اتخاذ القرارات

وحتى قرار عدم التنفيذ له عواقب. عملية  برمتها،الذي يمكن أن يؤدي فيه قرار خاطئ إلى إفساد العملية 

لى االنفصال للحظة عن واتخذ القرار الصحيح. كان من املدهش رؤية قدرته ع للغاية،تفكير سريعة ومنطقية 

 .“ املوقف والتصرف بهدوء وهدوء رغم الضيق في امليدان

ركض هاليفي للمنصب. واجه شخصين نشأ في الوحدة: أوديد  العامة،بعد أن أكمل ألون قيادة دورية األركان 

يفي هزم الطرف ( ويورام يافي. هال2014راور )الذي قادها من بعده وتوفي بشكل غير متوقع بنوبة قلبية في عام 
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 وجوده،وتولى املنصب ملدة ثالث سنوات. وخالل فترة  ،2001الخارجي كالهما. وتسلم قيادة الوحدة في عام 

على عكس الوحدات الخاصة  لكونها،لكنها تعرضت النتقادات  جديدة،” مظاريف عمل“فتحت الوحدة عدة 

اٍف ملحاربة اإلرهاب في إطار االنتفاضة الثانية لم يتم حشدها بشكل ك  (،بشكل رئيس ي 13األخرى )الشعيطات 

 .”حماية الجدار“وعملية 

 املتحدة،حصل هاليفي على رتبة مقدم وغادر ملدة عام من الدراسة في الواليات  الوحدة،في نهاية منصبه في 

دراسته(. حيث أكمل درجة املاجستير في إدارة املوارد الوطنية في جامعة األمن القومي في واشنطن )أكمل 

 لواء  (. عندإجازة في الفلسفة وإدارة األعمال من الجامعة العبرية في القدس
ً
عودته إلى إسرائيل عين قائدا

 .وبعد ذلك بعامين قائد لواء املظليين. في عملية الرصاص املصبوب في شمال قطاع غزة (،نين 3منشيه )

الذي حل  برعام،الرئيس الحالي لعمان. أمير  حليفه،الشخص الذي حل محله في كتيبة املظليين هو أهارون 

كانت له عالقات في السنوات األخيرة  األول،محله قبل حوالي أسبوعين كنائب لرئيس األركان وسيكون نائبه 

لم يكن برعام أيًضا الخيار املفضل لهليفي للمنصب  معروف،سيكون مفيًدا لـ. بقدر ما هو ” زمن“بأن تعريف 

الذي طلب البقاء في منصبه كقائد للجيش البري. اآلن سيتعين على هاليفي وبرعام  اي،يدفقد فضل تامر  –

 .في وقت معقد من وجهة نظر أمنية وسياسية سوًيا،العمل 

خالف شخص ي مهم آخر خاضه ليفي عندما كان رئيًسا لقسم األبحاث كان مع إيلي بن مئير ، الذي كان رئيس 

ول كبير كان مطلًعا على األمر. الصالحين في هذه القصة. لم ير هاليفي ، كما يقول مسؤ “قسم األبحاث. 

واستقال. في  –اتخذ بن مئير خطوة غير مسبوقة  ”.ورفض بن مئير قبول أوامر قائده طريقه،طريًقا آخر غير 

ن بدأ هاليفي املنصب بعدد غير قليل م له،قال آيزنكوت إنه اتخذ القرار الصحيح. ووفقا  الحق،وقت 

 .لكنه نضج داخله وأصبح رئيًسا ممتاًزا لوكالة األمن القومي البوابات،

، هذا ما قاله أحد أصدقائه املقربين ، والذي خدم ” العداء ال يستمتع بالقتال ، لكنه ال يخش ى القتال أيًضا“

أنه شجاع جًدا في  يذهب معه حتى النهاية. ال شك ما،عندما يؤمن بش يء “إلى جانبه في املاض ي في مناصب عليا. 

لكن أولئك الذين عملوا معه يعرفون أنه أيًضا شجاع جًدا في التحدث برأيه بصدق إلى  املعركة،ساحة 

وهو متأكد تماًما من الصواب على طريقته.  آرائه،حتى لو كان مخالًفا لرأيهم. إنه شخص جامد في  رؤسائه،

 خالفات بالنسبة له في  املاض ي،لقد خلق عدًدا ال بأس به من الخالفات في 
ً
وأخش ى أنه سيخلق عدًدا قليال

وبالتأكيد في حكومة حيث من املتوقع أن تكون أجزاء منها معارضة جًدا للجيش اإلسرائيلي  أيًضا،املستقبل 

 .“ وله شخصًيا
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 تعارف طويل مع بيني غانتس

 91والحًقا كقائد للفرقة  عمليات،عمل هاليفي كقائد  الدولية،حتى قبل مجيئه إلى الحركة العسكرية 

نشرت  ،2013في تشرين الثاني )نوفمبر(  الفرقة،املسؤولة عن الحدود مع لبنان. قرب نهاية منصبه في 

 عن امللف ” نيويورك تايمز“
ً
 شامال

ً
توج فيه هاليفي كرئيس أركان للجيش اإلسرائيلي في  الشخص ي،مقاال

وبالتالي تقرر أيًضا  حوله،اليفي في ذلك الوقت مقارنة بالقادة من املستقبل. لم يكن رهاًنا غير حكيم: برز ه

، والتي تعطى  AMN إلى منصب رئيس حساس من –بعد فترة قصيرة كقائد لكلية القيادة واألركان  –ترقيته 

 .عادة للجنراالت ذوي الخبرة وليس كمركز أول 

، دعاه لجولة صباحية في مداخل  AMN ا لـعندما قرر بيني غانتس ، رئيس األركان آنذاك ، تعيينه رئيًس 

وأبلغه غانتس بقراره. لقد عرف االثنان بعضهما البعض لسنوات عديدة:  تحدثوا، الجري،اليركون. أثناء 

 وقال. العامة األركان لهيئة دورية يقود كان عندما أخرى ومرة  املظليين،التقيا مرة أخرى في أيام هاليفي في 

  تطلبت عملية ذلك بعد قاد هاليفي إن غانتس
ً
 على.صعبة طوبوغرافية بيئة في الهدف، إلى سريًعا وصوال

 إلى الوجهةامل من أكبر كان أنه من الرغم
ً
 .قاتلين بعشرين عاًما ، وصل هاليفي أوال

حشد االجتماعات مع األكاديميين  املتحدة،، حرص على الدراسة. خالل رحالته إلى الواليات  AMN كرئيس لـ

من الطاقة والديموغرافيا إلى مختلف  –من أجل التعمق في مختلف القضايا  املزدحم،جدول أعماله  في

فقد حرص على الضغط في جدول اجتماعاته مع طالب املدارس  إسرائيل،العمليات االقتصادية والعاملية. في 

 .بهدف إقناعهم بالتجنيد للخدمة القتالية الثانوية،

والتحركات  اإليراني،ة عمله في شعبة املخابرات أربعة تحديات رئيسية. األول النووي واجه هاليفي خالل فتر 

 اإلسالمية،ومحاربة تنظيم الدولة  سوريا،التي أدت إلى توقيع االتفاق النووي. والثاني: الحرب األهلية في 

سواء إرهاب  الفلسطيني،محاربة اإلرهاب  والثالث، .MBM والنشاط املكثف الذي تقوم به إسرائيل في إطار

 أمن،أفراد ياش وحماس في غزة. كان التحدي الرابع هو في الواقع داخل الجيش. خالل الفترة التي قضاها في 

وإزالة التعامل مع امليدان من الوحدة  اإلسرائيلي،تم فحص إمكانية إنشاء جناح إلكتروني في جيش الدفاع 

 .روانتص –. ذهب هاليفي إلى املعركة 8200

والشين بيت  AMN بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين بيت،للتعاون مع املوساد والشين  AMN قاد هاليفي

التي أنهت نزاًعا طويل األمد بين املنظمتين حول تبادل املعلومات االستخباراتية وتخصيص املوارد. فعل هذا 

الذي كان رئيس الشاباك  كوهين،ت مع يورام كان لديه بعض الخالفا“مع إصراره على ما يؤمن به. يقول ألون: 
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سيكون أكثر راحة: لقد عرفوا بعضهم البعض  بيت،أعتقد أنه مع رونان بار كرئيس للشين ”. في ذلك الوقت

 .“ أعضاء من نفس الجيل عديدة،لسنوات 

بما في  –ألمن القومي الذي كان رئيس املوساد خالل الفترة التي كان فيها هاليفي رئيًسا لوكالة ا كوهين،يوس ي 

يقول إنه كان من الصعب العمل معه.  –ذلك أثناء العملية التي أحضر فيها املوساد األرشيف النووي اإليراني 

يعرف كيف يقرأ التحديات ويحللها بشكل صحيح.  جًدا،ذكي  املناسبة،يتمتع باملرونة  جًدا،إنه شخص جيد 

بما في ذلك في الرحالت  عديدة،األركان. لقد عملنا سوًيا لسنوات  أرحب ترحيبا حارا بتعيينه في منصب رئيس

كان من املمكن  معه،ووجدته دائًما أذًنا مستمعة واستعداًدا للتعاون. حتى في حالة وجود خالفات  املشتركة،

 .“ لوضعها على الطاولة ومناقشتها

  ونصف،تولى هليفي رئاسة عمان ملدة ثالث سنوات 
ً
وهو املنصب الذي شغله  الجنوبية،للقيادة  ثم عّين قائدا

وكان أبرزها اغتيال القيادي  غزة،وكانت فترة هدوء نسبي على حدود  ،2021حتى آذار  ونصف،ملدة عامين 

التي أدت إلى معارك عدة أيام ضد ” الحزام األسود“البارز في الجهاد اإلسالمي بهاء أبو العطا في عملية 

في سياسة التمايز مع بهدف إبعاد حماس عن الحملة. نجحت إسرائيل في الصيف ثم قاد هالي التنظيم،

التي تم فيها القضاء ” الفجر“بعد أن تم إقصاء حماس من القتال في عملية  السياسة،املاض ي في إعادة هذه 

 .)مرة أخرى( على رأس الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة

 على السياج بجانب املقاتلين

في غزة. اعتاد هاليفي أن  حماس،بقيادة  الجمعة،تطورت احتجاجات  الجنوب،تي قضاها في خالل الفترة ال

حرص على معاملة “يأتي إلى السياج ويكون بجانب القادة واملقاتلين. وقال مصدر عمل معه في ذلك الوقت 

نزل إلى أدق  أخرى،من ناحية ”. “الفرقة وقائد الفرقة باحترام. عدم الجلوس على كرسيهم وعدم نزع سلطتهم

ومزامنة  أصابها،التفاصيل. كان يتفقد بالضبط عدد الرصاصات التي أطلقها كل قناص وعدد اإلصابات التي 

ذلك مع املعلومات التي جاءت من وسائل اإلعالم في غزة والتحقيق من أجل الحصول على أعلى مستوى 

 .“ لكنه كان مثابًرا جًدا على ذلك امليدانية،اليقين ممكن. لقد كان بالفعل عبًئا على الرتب 

كان هاليفي يبحث عن حلول لغزة ال تؤدي بالضرورة إلى القتال. لهذا السبب رافق كوهين إلى الدوحة للتحدث 

وللسبب نفسه عزز العالقات  للقطاع،مع ممثلي الحكومة القطرية الذين سيزيدون املساعدات التي يقدمونها 

مشدًدا ليس فقط على الجانب  غزة،األمنية مع مصر. كما ركز على الخطط العملياتية للقيادة للحملة في 

ا أهميتها للحملة. خالل هذه  الدولي، –االقتصادي  –العسكري ولكن أيًضا على الجانب السياس ي 
ً
مدرك



 

64 
 

على الرغم من أنه اعتاد على إحاطة الصحفيين حتى من قبل  اإلعالم؛استثمر أيًضا أكثر في وسائل  الفترة،

إال أنه كان يعتقد في القيادة الجنوبية أن شرح  (،)يتعاون بشكل أقل مع التسريبات واملحادثات غير املصرح بها

مشهد غزة للجمهور اإلسرائيلي والدولي أمر بالغ األهمية لتعزيز الحلول ومنع االحتكاك. لقد أخذ هذه 

وأمض ى ساعات قليلة في محاولة إقناع املراسلين  األركان،لسياسة معه إلى منصبه التالي كنائب لرئيس هيئة ا

خاطئة بشكل  –ومعاملة املوظفين الدائمين  –املاليين بأن سياسة وزارة الخزانة فيما يتعلق بميزانية الدفاع 

 .أساس ي وإشكالية

في في القيادة الجنوبية. األولى بعد الحادث الذي قتل فيه الشاب احتل حدثان عناوين األخبار خالل فترة هالي

كانت هناك  الحادث،برصاصة أطلقها ضابط شرطة. في أعقاب  األثيوبية،من أبناء الجالية  تيكي،سالومون 

زاعمين املبالغة في ممارسة الشرطة ضدهم. وقد شغلت هذه القضية  املجتمع،احتجاجات من قبل أفراد 

ا من أن تؤثر على جنود من املجتمع. اقترب العقيد آفي يتسحاق ،  اإلسرائيلي،يش الدفاع أيًضا ج
ً
خوف

ا طبًيا في 
ً
الضابط األقدم من املجتمع اإلثيوبي في جيش الدفاع اإلسرائيلي والذي كان في ذلك الوقت ضابط

ة إلى جميع القادة في القيادة القيادة الجنوبية ، من هليفي و ناقش األمر معه ، وبعد ذلك بعث هليفي برسال

أكتب إليكم في موضوع ليس عمليا وال مهنيا ولكنه في قلوبنا. منذ عدة أيام نشهد احتجاًجا ألفراد من الجالية “

هناك إحباط مبرر هنا  –األثيوبية عقب وفاة سالومون تيكي املأساوية. ليس هناك صواب أو خطأ هنا 

 .وقضية كان من األفضل أال تحدث

 اإلسرائيلي،نا القدرة على التغيير. جيش الدفاع اإلسرائيلي هو فرصة للعمل من أجل تماسك املجتمع لدي“

على الرغم من أننا أيًضا ال نخلو من األخطاء في قضايا املساواة ومعاملة أفراد املجتمع اإلثيوبي. أريد أن 

افعلها  حساسة،نا ووحدتنا. هذه أيام يجتمع كل منا إلجراء محادثة مع أفراد الجالية األثيوبية في كتيبت

 .بالحساسية املناسبة

قيل لهم إننا نعتقد أنه ما كان يجب الوصول إلى مثل هذه النتيجة. دعهم يعرفون أننا نعتقد أننا سنكون 

أفضل في الترحيب بهم معنا في املستقبل. نحن نؤمن وسنعمل على تحقيق ذلك. معا نقوم بتنفيذ املهام 

النظر عن اللون أو أي عالمة أخرى. مًعا نخاطر بحياتنا بسعر الدم األحمر ومتساٍو في اللون لنا  بغض الهامة،

القادة عيون الجنود  أنتموسنحاول مًعا املساعدة في الخروج من األوقات الصعبة بشكل أفضل.  جميًعا،

 .“ عليكم. تحدث إليهم واستمع إليهم واحتضنهم
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سالة كان هناك أيًضا خوف من أن يكون هناك جنود من املجتمع يرفضون يقول املصدر إنه في خلفية الر 

وكان من الواضح أيًضا أنه أخذ حادثة تيكا على  ذلك،كان العداء منزعًجا جًدا من احتمال حدوث “األمر. 

 .”محمل الجد ورأى أنها فرصة لتحسين املوقف تجاه أعضاء املصلين

يفي إلى قاعدة القوات الجوية في هاتزيري ليطير إلى تدريب فوج الحدث الثاني كان أقل نجاًحا. وصل هال

في  Shag جفعاتاي في مرتفعات الجوالن. وكان برفقته سكرتيرته التي تركت شهادة حزامها عند القيادة. رفض

 ، لحل املشكلة ، نزل  Manny Liberati العام،وبعد أن فشلت جهود القائد  بالدخول،القاعدة السماح لها 

Halevi من سيارته وأمر Shag  بالسماح له ومعاونيه بالدخول. The Shag  قالت إن التعليمات منعتها من

 من ذلك طورت حكًما دقيًقا ، حيث تم استدعاء القائد املناوب أيًضا. وصلت القضية 
ً
القيام بذلك ، وبدال

ا تسبب في إلحاق الضرر بصورة بسرعة إلى قائد القوات الجوية عميكام نوركين ، وكذلك وسائل اإلعالم ، مم

لكن هذا الحديث تم تسريبه  القضية،ليفي. بعد أيام وصل إلى القاعدة بمبادرة منه للتحدث مع الجنود عن 

 .أيًضا

 الواقع،تصرف هارتزي ببراءته البريئة. في “، كما يقول مصدر تابع القضية عن كثب ، ” لم تكن قصة جيدة“

،كان على حق: بصفته 
ً

 ShG ُيسمح له بإحضار من كان معه إلى قواعد الجيش اإلسرائيلي. يقرر. لدى جنراال

لم يكن على  أخرى،وهذا عار. من ناحية  أذكياء،لكن الجنرال أكبر منها. لقد أصبحت هي وقائدها  تعليمات،

ا له. الكل كان من املمكن حل هذه امل
ً
سألة بمكاملة هاليفي أن يواجههم بهذه الطريقة. لم يكن األمر متروك

 .“ هاتفية قصيرة واحدة ملكتب قائد القوات الجوية والتخلي عن كل الفوض ى التي تسببت في ذلك

 على الطاولة: أزمات في الجيش اإلسرائيلي

وكانت  األفراد،تعامل هاليفي بشكل أساس ي مع امليزانية وبناء القوة وقضايا  األركان،بصفته نائب رئيس 

وادعى البعض أن رئيس األركان املنتهية واليته لم يوص ي بهليفي كبديل له. ونفى  معقولة،عالقته بكوخافي 

على  بأخرى،وقال لعدة مصادر أن ليفي كان مرشحه املفضل لهذا املنصب. بطريقة أو  املزاعم،كوتشفي هذه 

إال أن اختياره كان طبيعًيا وشبه بديهي.  متقارًبا،الرغم من أن السباق بينه وبين البطل إيال زامير كان 

لكن في  متساٍو،أنه سيتم تعريفه على أنه مرشح  –قدر زامير أيًضا أن هذا سيكون هو الحال  باملناسبة،

 .النهاية فرصه في أن يتم انتخابه ضئيلة للغاية

وخبرة عسكرية  واسع،وفهم استراتيجي  هادئة،هاليفي موهوب بقيادة “ضح غانتس اختياره هذا األسبوع: أو 

أنا متأكد من أنه سيعرف كيف يحمي جيش الدفاع اإلسرائيلي ”. “متنوعة والقدرة على قيادة عمليات متعمقة



 

66 
 

اإلسرائيلي بأسره وقيمه.  وهو جيش له مهمة عملياتية وهو أيضا مهم للمجتمع الشعب،باعتباره جيش 

الذين سيستمرون في تطوير جيش الدفاع  القادة،سيعرف العداء أيًضا كيفية بناء الجيل القادم من 

 املعركة،وإرث  األشخاص، –ولكن يتذكر أيًضا األساس الذي يعيش عليه  قدراته،اإلسرائيلي وتجديد 

 .“ ا من وجودهاعاًم  70والقدرات التي تم بناؤها خالل منذ أكثر من 

من املفترض أن تساعد كل هذه األمور ليفي في مواجهة مجموعة معقدة من التحديات. من بينها على وجه 

التحديد تلك التي يرى الجمهور أنها األكثر إثارة للقلق: ساحات العمليات. يعرف هاليفي جيًدا جميع الساحات 

فرقة في الشمال ، وقائًدا في الجنوب ، وقائًدا للجيش يرى  ، وقد خدم فيها جميًعا. كان عميًدا في يوش ، وقائد

الصورة الكبيرة. سيكون له بالطبع تأثير على التحركات املختلفة ، لكنه أيًضا يعلم أن التأثير سيكون محدوًدا 

السياسية والدولية واإلقليمية واالقتصادية وبالطبع السياسية ،  –فقط ويعتمد على العديد من املتغيرات 

على خلفية الحكومة الجديدة التي سيتم إنشاؤها وإمكانية أن السياسات التي ستقودها ستؤدي أيًضا تؤثر 

يتعلق بالساحة الفلسطينية التي ظلت تضطرب منذ  فيما أساس ي بشكل تقال فاألشياء ،على الوضع األمني 

 .عدة أشهر وقد تنفجر ، كما حذرت اإليمان والشاباك منذ فترة

ع أن تعلق التحديات األكثر تعقيًدا على الساحة الداخلية على وجه التحديد. يتعامل جيش الدفاع من املتوق

اإلسرائيلي مع سلسلة من األزمات ، كل واحدة منها أكثر تعقيًدا وإثارة للقلق من األخرى. بدًءا من تراجع ثقة 

خالل صعوبة الحفاظ على الجمهور وتحفيزهم للخدمة بشكل عام والخدمة في رتبتي بشكل خاص ، من 

على خلفية أزمة الرواتب والتعويضات ، وانتهاًء بالصراع  –خاصة في الرتب الوسطى  –الجودة. بشكل دائم 

املستمر على القيم والشخصية الجيش: من هيكله كجيش شعبي ، من خالل دمج النساء في جيش الدفاع 

السياسية ، واأليديولوجية ،  –اوالت األطراف الخارجية اإلسرائيلي )مع التركيز على األدوار القتالية( ، ملح

 .للتأثير على ما يجري في الجيش –والدينية 

إذا حكمنا من خالل ماضيه ، فإن هاليفي سُيظهر القليل جًدا من التسامح مع هذا السلوك. على الرغم من 

في أي مكان حيث يكون ذلك  أنه متدين )خفيف( ، إال أنه يرى أهمية كبيرة في دمج النساء ويدعم دمجهن

ممكًنا من حيث االحتياجات والقدرة. وعلى الرغم من أنه يعتبر يمينًيا )على األقل وفًقا للمنزل الذي نشأ فيه( 

 .، فإنه لن يسمح لألحزاب السياسية بتحقيق أجنداتها على رأس الدولة وقيم الجيش اإلسرائيلي

ية ، لكنه عرف كيف يدمجها جيًدا. في نظري ، هو نموذج جاء العداء من خلفية دين“يقول راميليفيتش: 

لم أشعر قط بوجود حاجز معه ، فقط موصل. أنا متأكد من أن هذا سينعكس أيًضا على دوره ”. “االندماج
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كرئيس لألركان. إنه شخص وقائد ممتاز. إذا لم يتم تعيينه رئيسا لالركان اآلن ، فسيكون ذلك بمثابة خطأ 

 .“ تاريخي

سيتعين “، يالحظ ألون. ” شخص عنيد متمسك برأيه. ولن يجعل الحياة سهلة للطبقة السياسيةحرزي “

عليه التعامل مع بيئة سياسية لن تساعده بالضبط ، لكنه ليس من ينسحب. إنه يقاوم النقد. إنه حساس 

اته ، حتى ال يجد ويأخذ في االعتبار ، لكن هذا سيجعله أقوى فقط. ما هو أكثر من ذلك. عليه أن يختار تحدي

 .“ نفسه في كل مرة في الحروب

الشعب.  –املجتمع  –يوافق آيزنكوت على أن التحدي األكثر تعقيًدا الذي ينتظر ليفي يكمن في مثلث الجيش 

في املائة فقط ،  48سيتعين عليه أن يسأل نفسه عن نوع الجيش الذي نريده. في واقع حيث يتم تجنيد “

ل الوقت ، قد يواجه مشكلة كبيرة حتى داخل الجيش. ولحسن الحظ بالنسبة والجيش يتعرض للقصف طوا

 .“ له ولنا الحظ ، لديه عمود فقري من الفوالذ ال يعرف كيف ينحني وال يعرف كيف يدور حول الزوايا

ة ، إلى جانب التحديات املستمرة التي تواجه إيران ، التي تتقدم نحو السالح النووي وتدعم اإلرهاب في املنطق

في مواجهة الساحة الفلسطينية والساحة الشمالية ، سُيطلب من هاليفي اتخاذ قرارات بعيدة املدى فيما 

وفي غياب حرب كبرى في  –يتعلق بالجيش البري. يعتقد البعض أنه على خلفية التباينات الكبيرة على األرض 

ميع. لهذا سيحتاج إلى دعم الحكومة ، فقد حان الوقت لقيادة مسار شجاع من التفكيك وإعادة التج –األفق 

وخاصة من األحزاب الثالثة املهيمنة فيها من وجهة نظر الجيش اإلسرائيلي: رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع 

 .واملالية

 موعد لم يتم بسالسة

إال أن العملية لم تتم بسالسة ، فقد  على الرغم من أن تعيين هاليفي كرئيس لألركان كان يعتبر أمًرا طبيعًيا ،

اختاره وزير الدفاع غانتس بعد سقوط الحكومة وإعالن االنتخابات ، ولم يكن واضًحا على اإلطالق ما إذا كان 

التعيين ممكًنا. تمت املوافقة عليه فقط بعد أن اقتنع املستشار القانوني للحكومة بأنه تعيين أساس ي ، وأن 

 –ضر بأمن البالد. وفي وقت الحق ، انعقدت اللجنة االستشارية لتعيين كبار املسؤولين تجنبه في هذا الوقت ي

وليس قبل حدث آخر خالل الذي عينه ماني معزوز لرئاسة اللجنة من قبل الحكومة املنتهية واليته ، لكن 

 .سنوات( أبطل من قبل املحكمة العليا 8تعيينه )ملدة 
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لياكيم روبنشتاين على رئاسة اللجنة لغرض املوافقة على تعيين هاليفي ، بعد ذلك ، وافق القاض ي املتقاعد ا

وتمت املوافقة بالفعل على التعيين ، بعد عدم تقديم أي تحفظات أمام اللجنة. ومع ذلك ، اعترض أحد 

 .باتأعضاء اللجنة ، البروفيسور تاليا إينهورن ، على أساس أنه ال ينبغي إجراء التعيينات خالل فترة االنتخا

كان ليفي في السابق يتمتع بعالقة عمل جيدة للغاية مع بنيامين نتنياهو. حتى أن نتنياهو أراده كسكرتير 

عسكري له ، لكنه فضل البقاء في مسار القيادة املركزية. لم يتم اختيار هاليفي من قبل عائلة نتنياهو لهذا 

هو أن التعيين تم على عجل ، وكان هناك من دعا املنصب ، وعندما تم تعيينه ، ادعى العديد من أعضاء نتنيا

لكن يجب أن نأمل أنه سيجد طريقة لتقديم الدعم الكامل  –إلى إلغائه. لم ُيسمع صوت نتنياهو نفسه 

لرئيس األركان ، ألن هذا الدعم شرط ضروري لقدرته على قيادة الجيش اإلسرائيلي بنجاح في مواجهة املهام 

 .املتعددة املتوقع منه

نطبق الش يء نفسه بالطبع على وزير الدفاع. في وقت كتابة هذا التقرير ، لم يتم توضيح من سيتم تعيينه في وي

هذا املنصب ، ولكن يبدو أنه على أي حال ، من املتوقع أن يقود ليفي وهيئة األركان العامة مواجهة صعبة ، 

باه إلى هيئة األركان العامة أو وقف ربما حتى في مواجهة مطالب مختلفة مثل كإضافة ضباط يرتدون الكي

عمليات مختلفة في جيش الدفاع اإلسرائيلي ، ولم يجرؤ على أن يكلف نفسه عناء مثل هذه األشياء. رئيس 

إذا رمش هاليفي يومض أمام وزير “، يحذر مسؤول كبير. “االركان طليق يده ، ولن يكون هذا هو الحال اآلن 

ن بطة أعرج طوال فترة واليته. يجب أن يقف على موقفه ، ويتذكر أن رئيس الدفاع في بداية واليته ، فسيكو 

 .”األركان هو الرجل األكثر شعبية في إسرائيل

 .هذا تصريح خطير ورئيس االركان ليس سياسيا وال يترشح لالنتخابات

أهمية في  هذا صحيح ، لكن شعبيته وشعبية الجيش اإلسرائيلي مهمة ، ألن دعم الشعب هو العنصر األكثر“

 .”قدرته على أداء دوره بنجاح

 الهدف: دماء جديدة لهيئة األركان العامة

سُيطلب من هاليفي إجراء عدد غير قليل من التغييرات ، وليس فقط في الذراع الجافة. يعتقد البعض أنه 

نراالت الشباب يجب عليه إعادة بناء هيئة األركان العامة: إرسال العديد من األبطال إلى الوطن وترقية الج

رئيس األركان اليوم ضعيف ، عقائدي ، يفكر “واملوهوبين لضخ دماء جديدة في النظام. يقول مصدر آخر: 

ويتحدث بصوت واحد. يبدو أن هذا أمر جيد لرئيس األركان ، لكنه خطأ كبير ألنه وصفة لكارثة. يجب أن 
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ارضون. يجب أن يحيط نفسه بأشخاص يضمن أن لديه رئيس أركان تعددًيا ، بما في ذلك الضباط املع

 .“ يشرحون له كل صباح أنه مخطئ. ستعمل لصالحه

تم اتخاذ الخطوة األولى من هذا النوع من قبل هاليفي عندما عين مساعده املعين العقيد هـ ، وهو ضابط عالي 

ين إليهم في هذا عادة ما يقوم رؤساء األركان بتعيين أقرب املقرب“لم يعمل معه من قبل.  AMAN الجودة من

 .“ املنصب. فعل هاليفي العكس: عين الرجل األنسب. هذا يعني انه ليس خائفا

ومع ذلك ، سُيطلب من هاليفي االنفتاح أكثر مما اعتاد عليه. إنه يشارك كقائد ، ولكن كشخص يكون 

ما يقدم إحاطات ، ولكن انطوائًيا جًدا. سيتعين عليه أيًضا تعلم العمل مع وسائل اإلعالم. كما ذكرنا ، عادة 

في منصبه التالي سُيطلب منه أيًضا تعلم كيفية إجراء املقابلة ، والقيام بذلك بلغة جسد أقل توتًرا. في الوقت 

 مما كان عليه حتى اآلن. رئيس األركان هو الطرف األعلى في 
ً
نفسه ، سُيطلب منه أيًضا أن يكون أسوأ قليال

تصل إليه رفع القرار ، لكن في النهاية يتوقف األمر معه. في كثير من األمور السلسلة: يمكن لجميع الرتب التي 

سيضطر إلى القطع  –من اإلقاالت إلى الثالثينيات ، ومن تصريحات القيم إلى السياسة املواجهات  –

 .وامتصاص النار

ذكي للغاية ، عنيد ، مبدع  إنه”. “يمتلك هيرس ي كل املهارات الالزمة ليكون ناجًحا في هذا الدور “يقول آيزنكوت: 

، هادئ العقل. يعرف كيف يخاطر ويتخذ القرارات ، بما في ذلك القرارات التي ال تحظى بشعبية. إنه عامل 

مجتهد ، ويطلب الكثير من نفسه قبل أن يطلب من اآلخرين. ليس لدي شك أنه سيتحدى من حوله بمن فيهم 

 .“ رؤسائه

هاليفي هو استعادة نظام العمليات الخاصة. إنه يعرف هذا العالم عن التحدي الكبير اآلخر الذي يواجهه 

كثب منذ أيامه في دورية هيئة األركان املشتركة ، في لواء العمليات ، وكقائد للقوات األمنية ، وهو على دراية 

تل العقي
ُ
د محمود خير بالركود الذي أصابه منذ العملية الفاشلة في خان يونس التي تعرض فيها املالزم أول. ق

يمتلك الهرس ي كل املهارات للقيام بالتغييرات املطلوبة ، ويقود هذا العالم إلى “الدين ، نتيجة لتغيرات مختلفة. 

يجب أال يخاف من املجازفة. “، كما يقول أحد كبار املسؤولين الذين عملوا معه في املاض ي. ” املستوى التالي

 .“ عى لتحقيق ذلك. قلعته الحمراء ليست للزينة: إنها تربطهيجب أن يفكر بطريقة هجومية وعملية ، ويس

، إن قيادته سيتم  AMN خدم تحت قيادة هاليفي كرئيس لـ 8200يقول إيهود شنيرسون ، الذي كان قائًدا لـ 

إنه شخص معقد ، لكن لديه واحدة من “اختبارها في أقص ى الحدود ، وخاصة في القضايا ذات القيمة. 

التقيت من أي وقت مض ى. إنه أحد األشخاص الذين تريد أن يكونوا هناك ، ويتخذون أفضل القيم لقد 
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إن فهمه للمواقف املتطرفة ، وقدرته على الدخول في معركة والفوز بها  .PAK القرارات في ساحة املعركة أو في

 ظره كرئيس لالركان، ميزة كبيرة في نظري ، وستكون كذلك ويقفه ايضا في املعارك السياسية الصعبة التي تنت

“. 

*    *   * 

 تقديرات إسرائيلّية: طهران ستزّود روسيا بصواريخ بالستّية... تل أبيب تحتّج لدى موسكو

 48عرب موقع ـ  باسل مغربي: ترجمة

أعربت إسرائيل عن احتجاجها لروسيا، بزعم استخدام األخيرة، طائرات ُمسّيرة إيرانية الصنع، اشترتها من 

 .شباط/ فبراير املاض ي، بحسب تقرير صحافّي إسرائيليّ  24حربها مع أوكرانيا، والتي بدأت منذ  طهران في ظّل 

"(، مساء األحد، نقال عن مصدر قالت إنه 11جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث اإلسرائيلية العامة )"كان 

جريت خالل "األيام األخيرة بين السفير اإلسر 
ُ
لع على تفاصيل محادثة"، أ

ّ
ائيلي )لدى روسيا( ونائب وزير "مط

 ."الخارجية الروس ي )ميخائيل( بوغدانوف

مسيرات انتحارية  6تشرين األول/ أكتوبر املاض ي، أعلنت القوات الجوية األوكرانية، في بيان، إسقاط  5وفي 

األمن " أطلقتها روسيا جنوبي البالد. وفي تموز/ يوليو املاض ي، اتهم مستشار 136إيرانية من طراز "شاهد 

القومي األميركي، جيك سوليفان، إيران بتزويد روسيا بـ"مئات" الطائرات املسيرة، الستخدامها في حربها ضد 

أوكرانيا. ونفت طهران مرارا صحة ادعاءات استخدام روسيا مسيرات انتحارية إيرانية الصنع في أوكرانيا، 

خصوص، غير أنها أقّرت في مطلع تشرين وأبدت استعدادها للحوار مع كييف لتبديد االتهامات بهذا ال

كما  الثاني/نوفمبر، بتزويدها روسيا مسّيرات، مشددة على أن هذه العملية تّمت قبل حرب موسكو مع كييف،

أرض إيرانية إلى موسكو. ونفت طهران هذه -تحّدثت تقارير عن عمليات تسليم محتملة لصواريخ أرض

، حسين أمير عبد اللهيان، حينها، إن "عددا محدودا" من املسيرات املعلومات. وقال وزير الخارجية اإليراني

 .جرى إرسالها إلى روسيا في األشهر السابقة للحرب األوكرانية، في إطار اتفاق تعاون دفاعّي بين البلدين

وذكرت القناة أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن "إيران على وشك تسليم صواريخ باليستية إلى روسيا 

 ." التي بيعت لروسيا سابقا136 -يًضا"، وذلك عدا عن طائرات "شاهد أ

وفي الثالث من الشهر الجاري، قال األمين العام لحلف شمال األطلس ي )ناتو(، ينس ستولتنبرغ، إن إيران 

سّيرة التي سلمتها 
ُ
طهران تدرس تزويد روسيا بصواريخ باليستية لحربها في أوكرانيا، باإلضافة إلى الطائرات امل

ر من هذه الخطوة، وقال  .ملوسكو
ّ
ولفتت القناة إلى أن مستشار األمن القومي اإلسرائيلي، إيال حوالتا، "حذ

 ."إنه إذا لم يتم كبح جهود إيران، فقد تقوم كذلك، بوضع صواريخ دقيقة في أوكرانيا
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وفي سياق آخر، ذكر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، املنتهية واليته، يائير لبيد، في لقاء مغلق مع أعضاء منظمة 

في مكتبه في القدس املحتلة، أنه عرض على الحكومة املقبلة، التي ُيرّجح أن يترأسها زعيم املعارضة بنيامين 

 .ية في الواليات املتحدة، في ما يتعلق بإيراننتنياهو، املساعدة السياسية في مواجهة اإلدارة الديمقراط

وقال لبيد: "لدي عالقة أفضل مع الديمقراطيين من نتنياهو، وقد عرضت على الحكومة الجديدة املساعدة 

في الشأن اإليراني"، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها اإللكتروني )"واينت"(، 

وأضاف لبيد: "ما أحاول القيام به هو العمل لتحقيق اتفاق أطول  .أقوال لبيدنقال عن مصادر اطلعت على 

وأقوى مع إيران. لقد تحدثت عن هذا األمر بإسهاب مع الرئيس )األميركي، جو( بايدن. وقال إن االتفاق مع 

 ."إيران لن يتم قريًبا

اعها األخير. وقال لبيد، لدى افتتاحه وفي وقت سابق األحد، عقدت الحكومة اإلسرائيلية املنتهية واليتها اجتم

االجتماع إنه "سنعود إلى هذه الغرفة بشكل أسرع مما تعتقدون"، مضيفا: "هذا االجتماع األخير للحكومة 

. وشهدت هذه الحكومة عواصف سياسية ليست قليلة، لكن أكثر من أي ش يء آخر، هذه كانت حكومة 36الـ

وادعى لبيد أنه "بعمل دقيق وحكيم مقابل اإلدارة  ."ني إسرائيلعملت جاهدة من أجل دولة إسرائيل ومواط

الديمقراطية )األميركية(، منعنا استئناف االتفاق النووي مع إيران. وعملنا ضد قواعد اإلرهاب اإليرانية في كل 

  ."مكان، وبضمنها البعيدة جدا عن حدود إسرائيل

*    *   * 

 تقارير   

ستفتتح سفارة لها في إسرائيل لتكون أول دولة شيعية مسلمة تقدم على  أذربجيان :تايمز أوف إسرائيل

 مثل هذه الخطوة

القرار التاريخي سيجعل من و  .صادق البرملان األذربيجاني يوم الجمعة على اقتراح الفتتاح سفارة في إسرائيل

الوزراء يائير لبيد بهذه ورحب رئيس  .أذربيجان أول دولة شيعية مسلمة تفتتح سفارة لها في الدولة اليهودية

أذربيجان شريك مهم إلسرائيل وموطن لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم “الخطوة، قائال: 

قرار افتتاح السفارة يعكس عمق العالقة بين بلدينا. هذه الخطوة هي نتيجة جهود “وقال إن  .”اإلسالمي

… الشعب األذربيجاني“وأضاف أن  .”مع العالم اإلسالميالحكومة اإلسرائيلية لبناء جسور دبلوماسية قوية 

 .”سيتم تمثيله ألول مرة في دولة إسرائيل
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ال سيما  –يعكس قرار أذربيجان عالقاتها الوثيقة مع إسرائيل و  .1992يوجد إلسرائيل سفارة في باكو منذ عام 

في وقت سابق من هذا األسبوع، أعلنت و .وعالقاتها املتوترة بشكل متزايد مع إيران –في مجالي األمن والتجارة 

أذربيجان عن اعتقال خمسة من مواطنيها بتهمة التجسس لصالح إيران بعد تصاعد التوتر بين البلدين 

ولطاملا اتهمت  .الجارين. وجاءت االعتقاالت بعد أسبوع من تبادل االتهامات بين باكو وطهران بخطاب عدائي

 .جارتها الشمالية األصغر حجما بتأجيج املشاعر االنفصالية على أراضيها إيران، وهي موطن ملاليين األذريين،

في الشهر املاض ي، قام وزير الدفاع بيني غانتس بزيارة رسمية إلى أذربيجان، حيث التقى بنظيره األذري، ذاكر 

هدف تعزيز وركزت الزيارة على القضايا املتعلقة باألمن والسياسات، ب .حسنوف، ورئيس البالد إلهام علييف

وجاءت الزيارة في أعقاب تصعيد القتال مؤخرا بين أذربيجان وجارتها  .التعاون الدفاعي بين القدس وباكو

 .أرمينيا حول منطقة ناغورنو كاراباخ املتنازع عليها

جندي  6000، خاض البلدان الجاران حربا استمرت ستة أسابيع وحصدت حياة أكثر من 2020في عام 

لدى و  .استيالء أذربيجان على األراض ي املتنازع عليها، قبل التوصل إلى هدنة بوساطة روسيةوأسفرت عن 

، قال 2016في عام و .إسرائيل صفقات أسلحة كبيرة مع أذربيجان، لكنها ال تكشف عن تفاصيل االتفاقات

إسرائيل لم تؤكد  مليار دوالر من الدولة اليهودية، لكن 4.85علييف إن بالده اشترت معدات دفاعية بقيمة 

 .هذا الرقم قط

*    *   * 

i24news  :الصهيونية الدينية تطالب بإدخال بنود حول الضم باالتفاق االئتالفي 

 الصهيونية عقبت انها طالبت بهذا البند لكنها لم تقدم اية تفاصيل

على الطاولة  "كتلة "الصهيونية الدينية في إطار املفاوضات االئتالفية إلقامة حكومة إسرائيلية، وضعت

طلباتها من رئيس حزب الليكود ورئيس الحكومة املرتقب بنيامين نتنياهو، بااللتزام بخطوات للضم وفرض 

" فإن حزب الليكود يتحفظ من التزام أو تصريح واضح بهذا 13وبحسب القناة "   .السيادة في الضفة الغربية

حتى مساء اليوم ال يوجد موافقة على النص وليس من الواضح إن كان سيكون هذا من االتفاقيات املوضوع، و 

   .االئتالفية. مسؤول مطلع على املفاوضات قال إن الليكود يرفض التعمق بهذه األمور أو اإلدالء ببيان واضح

تى أن قبل عامين ونصف حدد ويشار الى أن نتنياهو كان التزم باملاض ي أكثر من مرة بتنفيذ خطوات ضم، وح

موعدا رسميا لهذه الخطوة. لكنه بالنهاية، وبدعم اإلدارة األمريكية بالتوقيع على اتفاقيات ابراهيم مع دول 

ولم يصدر حتى اآلن من الليكود تعقيب على هذا،   .الخليج على حساب دفع هذه الخطوة والتي تراجع عنها

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/1668967981-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%83%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/1668967981-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%83%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
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إننا نعمل على اتفاقيات مفصلة في عدد من القضايا املتعلقة مسؤولون في الصهيونية الدينية عقبوا:"

ويتبين أن هناك موضوعا   "باملعسكر الوطني من بينها موضوع السيادة، التفاصيل نبقيها في الغرف املغلقة

آخر عليه موافقة، حيث تطالب الصهيونية الدينية ويهدوت هتوراة التحديد في القانون بأن الفصل بين 

  .ساء في املناسبات ال يمكن اعتباره تمييزا خصوصا في املناسبات الثقافية لدى مجتمع املتدينينالرجال والن

*    *   * 

 كوخافي بآخر زيارة لواشنطن قبل انتهاء واليته.. ملف إيران يتصدر

 21عربيموقع ـ  عدنان أبو عامر: ترجمة

القومي األمريكي جيك سوليفان، ورئيس وكالة يلتقي أفيف كوخافي قائد جيش االحتالل مع مستشار األمن 

املخابرات املركزية وليام بيرنز، ورئيس هيئة األركان األمريكية املشتركة الجنرال مارك ميلي، خالل زيارة 

وتأتي الزيارة الختامية لكوخافي قبل  تستغرق خمسة أيام للواليات املتحدة، وتركز على ملف "التهديد اإليراني".

ة من انتهاء واليته قائدا لجيش االحتالل، وعلى خلفية تخوف إسرائيل من استئناف املحادثات أسابيع قليل

 النووية مع إيران بعد انتخابات الكونغرس النصفية.

أن "كوخافي سيغادر السبت دولة االحتالل ، نوتيديعوت أحرو  لصحيفةذكر يوآف زيتون املراسل العسكري 

في زيارة رسمية للواليات املتحدة، ستكون األخيرة له في هذا املنصب، وخاللها سيلتقي مع كبار املسؤولين 

األمنيين والعسكريين األمريكيين، كما يخطط خالل الزيارة إلثارة التحديات األمنية في الشرق األوسط، وعلى 

إليراني، والتعاون مع الجيش األمريكي، ومن املتوقع أن يبقى في الواليات املتحدة خمسة أيام، رأسها التهديد ا

 يلتقي خاللها بالسفير اإلسرائيلي مايك هرتسوغ".

وأضاف في تقريره أن "كوخافي خالل زيارته الختامية، وإضافة الجتماعاته العسكرية واألمنية في واشنطن، 

األمريكية في تامبا بوالية فلوريدا، حيث سيلتقي مع قائد القيادة الجنرال مايكل  سيزور مقر القيادة املركزية

كوريال، وستتم الزيارة على خلفية تغيير الحكومة في إسرائيل، حيث يسعى الجانبان إلظهار استمرار العالقات 

الطائرات بدون طيار  األمنية بينهما، وعلى جدول األعمال هناك العديد من القضايا امللتهبة، أبرزها تهديد

اإليرانية الذي يقلق الجانبين، ال سيما الهجوم األخير من األراض ي اإليرانية على الناقلة اململوكة جزئًيا 

 إلسرائيل".

وأوضح أن "هذه هي الزيارة األخيرة التي سيقوم بها كوخافي إلى الواليات املتحدة بصفته قائدا لجيش االحتالل، 

كانون الثاني/ يناير املقبل لخليفته الجديد هآرتس ي هاليفي، مما يجعل من اجتماعاته حيث سيسلم مهامه في 

املتوقعة مع سوليفان وبيرنز كفيلة بمعرفة مآالت السياسة األمريكية بعد انتخابات التجديد النصفي، 

https://www.ynet.co.il/news/article/hj69zkbio
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إلى أن "لقاءات وأشار زيتون  وإمكانية عودة الواليات املتحدة للمحادثات مع إيران بشأن االتفاق النووي".

كوخافي املرتقبة مع النخبة األمريكية األمنية والعسكرية تأتي عقب إعالن أمريكي بأنه في ضوء إمداد إيران 

لروسيا بطائرات بدون طيار في الحرب في أوكرانيا، فال يوجد أحد للتحدث معه في طهران، بل إن الواليات 

اني تجاه املدنيين، في االحتجاجات التي تجتاحها في األيام املتحدة أدانت ما وصفته بالسلوك العدواني اإلير 

األخيرة، لذلك فإنها ليست مهتمة، على األقل اآلن، بالعودة لالتفاق النووي، لكن التقدير في إسرائيل أن 

."
ً
قل، وأن األمريكيين سيواصلون دراسة هذا الخيار، حتى وإن كان سرا

ُ
 الكلمة األخيرة في هذا الشأن لم ت

*    *   * 

 االحتالل يشكل جهازا جديدا ملواجهة تهديدات داخلية وخارجية

 21عربيموقع ـ  عدنان أبو عامر : ترجمة

ال تخفي دولة االحتالل أنها تواجه جملة تحديات تجعل عملياتها العسكرية أكثر تعقيًدا، سواء ما يتعلق 

ديزنغوف وشعفاط، أو مواجهة مجموعات بمطاردة منفذي العمليات في قلب فلسطين املحتلة، مثل عمليتي 

ولعل إطالق حزب هللا لطائراته  "عرين األسود"، واعتراض مسّيرات حزب هللا، واغتيال املطلوبين في قلب غزة.

املسيرة بدون طيار قبل أشهر باتجاه حقل كاريش البحري شكل ذروة هذه العمليات، التي أظهرت أمام سالح 

التعامل معها، وإسقاطها، خاصة وأن كل طائرة منها حلقت على ارتفاع وسرعة الجو تحديا حقيقيا في كيفية 

مختلفين في محاولة للتغلب على األنظمة التكنولوجية اإلسرائيلية، ورغم إحباط هذه العملية، لكن التخوف 

 في إمكانية أن يرد الحزب بتسلل بري لقوة "الرضوان" الخاصة، أو إطالق وا
ً
بل صاروخي اإلسرائيلي بقي كامنا

 على العمق اإلسرائيلي.

عن ضباط كبار في جيش االحتالل، قولهم، إن "تواصل ، ويال نقل أمير بوخبوط املراسل العسكري ملوقع

األركان يأمر قسم العمليات التهديدات األمنية والعسكرية من مختلف الجبهات املحيطة بنا جعلت رئيس 

العامة باالستعداد إلجراء مناقشات متواصلة ملعرفة كيفية التعامل مع تلك التهديدات، بما فيها اعتراض 

التهديدات من الجو والبحر والبر، وهذه استعدادات مدتها عدة أشهر، يتم فيها ترتيب األنظمة، واالستعانة 

 بالخرائط".

، نشأت الحاجة إلى تشكيل 2014بعد حرب غزة ذات الخمسين يوما في صيف وأضاف في تقرير مطول أنه "

قوة خاصة في جناح العمليات لدمج قدرات الجيش، وعدم استنزافها، وبعد أربع سنوات، خالل عملية حد 

، وكشف عناصر حماس لقوة أمنية خاصة، ومقتل ضابطها املسؤول في 2018السيف في قلب خان يونس 

ك من الجيش ما أسماه مزامنة املتطلبات امليدانية، التي تفيد بإنشاء قوات عسكرية املعركة، تطلب ذل

https://news.walla.co.il/item/3541203
https://news.walla.co.il/item/3541203
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متكاملة، للرد على حنكة األعداء املحيطين بنا في املديات البعيدة والقصيرة، والتغلب على البيروقراطية 

 السائدة داخل الجيش".

لجنرال عوديد باسيوك، املكلفة بجمع وكشف بوخبوط عن إطالق "جهاز القوات العسكرية املشتركة بقيادة ا

معلومات استخبارية حساسة، وتتفاعل بسرعة مع األحداث في الشرق األوسط، بالتزامن مع نقلها لقيادة 

الجيش والشاباك واملوساد، ومن خاللها يمكن اتخاذ تدابير مضادة في غزة، وتوغل قوات الجيش اإلسرائيلي 

سرية شديدة الخطورة في جنين، وفي مختلف هذه العمليات يتم تحديد في حي القصبة بنابلس، وتنفيذ عملية 

وأشار إلى أن "الجهاز  استخدام مروحية هجومية أو مسّيرة، بما يؤثر على إجراءات التخطيط للمعركة".

الجديد تتسع صالحياته لتشمل إيران، وأمن املعابر الحدودية، واالعتقاالت في الضفة الغربية، والنشاطات 

ية، ألنها أصبحت أكثر تعقيًدا، بجانب تفعيل القبة الحديدية، وخوض استراتيجية املعركة بين الحروب البحر 

 في سوريا ولبنان".

ويشير تشكيل هذا الجهاز العسكري الجديد في جيش االحتالل إلى خطورة ما يواجهه من تحديات ميدانية 

بهات املجاورة: شماال وشرقا، مما دفعه إلقامة هذا جدية، سواء داخل األراض ي الفلسطينية املحتلة، أو في الج

التشكيل الجديد، دون أن يكون ضامنا بالضرورة للتغلب على هذه التهديدات املتزايدة من جهة، ومن جهة 

أخرى فإن هذا التشكيل قد يظهر تباينات وتضاربا في الصالحيات بين باقي األجهزة األمنية والعسكرية في جيش 

 االحتالل ذاته.

*    *   * 

 إصدار أول جواز سفر إسرائيلي ملولود يهودي في اإلمارات

 21عربيموقع ـ  عدنان أبو عامر : ترجمة

أصدرت سفارة االحتالل في أبو ظبي، الخميس، أول جواز سفر إسرائيلي ملولود يهودي ألم إسرائيلية تعيش في 

يديعوت  وذكر املراسل السياس ي لصحيفة إماراتي.اإلمارات العربية املتحدة مع زوجها املسؤول بناد رياض ي 

إيتمار آيخنر، أن "السفارة اإلسرائيلية في أبو ظبي أصدرت أول جواز سفر لطفل إسرائيلي مولود في ، أحرونوت

أيار/مايو املاض ي، ألم يهودية تدعى دانيال  13وأوضح أن "ماتيو ديفيد ُولد في  دولة اإلمارات العربية املتحدة".

وأضاف  تلوي، وزوجها البلجيكي ميتز بيكوفينز، الذي يعمل في نادي الجزيرة لكرة القدم، ووكيل العب دولي".

م جواز ال
ّ
سفر لوالدي الطفل، في تقريره  أن "السفير اإلسرائيلي في اإلمارات العربية املتحدة أمير حايك سل

 وقال إن هذه "لحظة مثيرة" بالنسبة له".

https://www.ynet.co.il/news/article/hk6ngaxio
https://www.ynet.co.il/news/article/hk6ngaxio
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ونقل مراسل الصحيفة العبرية عن أم املولود اليهودية قولها إنها "شعرت أن هذه لحظة تاريخية في العالقات  

بين الدولتين: إسرائيل واإلمارات"، مضيفة: "ألنني صهيونية، فقد أخبرت زوجي أنني سأصدر جواز السفر 

، يليه البلجيكي".اإلسرا
ً
وأشارت إلى أنها تعيش مع زوجها في أبو ظبي منذ العام املاض ي، وعن الحياة  ئيلي أوال

فيها تقول إنها مكان مناسب للعائلة للغاية، وهادئة وآمنة، الناس هنا طيبون للغاية، ومحترمون، وهناك 

ل إنني إسرائيلية، يشرفني أن أكون هنا، تقدير كبير إلسرائيل في اإلمارات العربية املتحدة، يشرفني أن أقو 

 وأقول ذلك بينهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "رغم أن هذه الوالدة ليست األولى في اإلمارات العربية املتحدة، لكنها املرة األولى التي 

ُولد أول طفل  2021وأوضحت: "في آب/ أغسطس  يتم فيها إصدار جواز سفر إسرائيلي لطفل يهودي رضيع".

رائيلي على أرض دولة اإلمارات إليالن ستوملان، القنصل العام إلسرائيل في دبي، وتم منح الطفل شهادة إس

 عبور مؤقتة ألنه لم يكن من املمكن تقنًيا إصدار جوازات سفر في السفارة في ذلك الوقت".

لى أراضيها، بعيدا وتكشف هذه السابقة التاريخية عن حجم الترحيب اإلماراتي الرسمي باليهود الصهاينة ع

عن العالقات السياسية واألمنية والعسكرية، فقد ُسمح للحاخامات اليهود بالعمل فيها، وتقديم طعام 

كما سمحت اإلمارات بإقامة الصالة اليهودية في كنيس صغير،  الكوشر الحالل وفق الشريعة اليهودية عالنية.

وتفيلين" زي الصالة اليهودي، وتلك كانت إشارة  حيث انتشرت حول العالم صورهم وهم يرقصون مع "تاليت

 واضحة، بأن اليهود اإلسرائيليين في اإلمارات، ضيوف مرحب بهم.

*    *   * 

 االحتالل يرفض التوقيع على اتفاق دولي ملنع ضرب املناطق السكنية

 21عربيموقع ـ  عدنان أبو عامر : ترجمة

دولة على االتفاقية التي  80الهجمات الجوية الروسية، وقعت عقب الدمار الكبير الذي حل بأوكرانيا بسبب 

تشكل "عالمة فارقة" ملنع التفجيرات التي تودي بحياة املدنيين، لكن دولة االحتالل، وكما هو متوقع، لم 

 تنضم لالتفاقية، وهي التي دأبت على مهاجمة مناطق فلسطينية ولبنانية وسورية مأهولة مرات عدة.

دولة بقيادة الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا، قادت التوقيع في  80أن "  يديعوت أحرونوت كشفت صحيفة

العاصمة اإليرلندية دبلن على اتفاقية دولية لتجنب قصف املناطق الحضرية، وهذه االتفاقية الدولية هي 

مفاوضات استمرت أكثر من ثالث سنوات، لكن بعض القوى العسكرية الكبرى في العالم، بما في ذلك  نتاج

 إسرائيل وروسيا والصين والهند، وحتى أوكرانيا، لم توقع عليها".

https://www.ynet.co.il/news/article/r1slnxrlj
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أن "التوقيع على االتفاقية ُيلزم املوقعين على ضمان أن جيوشهم ستحّد من استخدام  اوأضافت في تقريره

املناطق املأهولة بالسكان، أو تتجنبها، في حين أن استخدامها قد يتسبب أو يحتمل أن يلحق  املتفجرات في

الضرر باملدنيين واألعيان املدنية، وتسمح الصياغة للبلدان ببعض السلطة التقديرية، لذا فهي ليست حظًرا 

ورائها يشكالن عالمة فارقة  تاًما، أو معاهدة ملزمة، ومع ذلك فإن مجرد التوقيع على االتفاقية، والنية من

ونقلت عن نشطاء حقوقيين حول العالم قولهم، إنها "املرة األولى التي  مهمة، رغم استمرار الكثير من العمل".

تتوصل فيها دول في العالم إلى اتفاق من هذا النوع، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تغيير قواعد السلوك في زمن 

ع عليها ثلثا أ
َّ
عضاء حلف الناتو، مما يجعل قصف املناطق الحضرية من املحرمات مثل الحرب، وقد وق

استخدام األسلحة الكيميائية أو القنابل العنقودية، ألنها السبب الرئيس ي لوفاة املدنيين في نزاعات العصر 

 الحديث، والقائمة تطول وال حصر لها من املوصل إلى طرابلس ومقديشو وخاركيف واألراض ي الفلسطينية".

٪ من القتلى والجرحى من جراء التفجيرات في 91أن " CIVICكر مركز حماية املدنيين في أوقات الحروب ذ

٪ بعد الحرب في أوكرانيا، 98املناطق املأهولة بالسكان في العقد املاض ي كانوا من املدنيين، وهو رقم ارتفع إلى 

وقيع االتفاقية ظهرت ألول مرة في أعقاب وإن التكلفة اإلنسانية ال يمكن تصورها"، مشددا على أن "فكرة ت

الحرب األهلية في سوريا، والعدوانات اإلسرائيلية في غزة، والحروب في اليمن وأماكن أخرى، لكنها تلقت مزيًدا 

من الزخم في أعقاب الحرب في أوكرانيا، حيث قصفت روسيا بشكل متكرر مناطق حضرية بشكل شبه 

 من املدنيين". عشوائي، مما أسفر عن مقتل العديد

تجدر اإلشارة إلى أنه تم إقناع الواليات املتحدة بالتوقيع على االتفاقية، مما مهد الطريق ألعضاء الناتو 

اآلخرين للقيام بذلك، من بينها تركيا وأملانيا أيًضا، لكن الجهة املسؤولة الرئيسية عن هذه الجهود هي أيرلندا 

ات من املفهوم سبب امتناع دولة االحتالل على االتفاقية، ألن جيشها التي دفعت إلى توقيع االتفاقية، وقد ب

.
ً
واتهمت منظمات حقوقية دولية جيش االحتالل  يهاجم بشكل متكرر مناطق مدنية في قطاع غزة ولبنان أيضا

قي بارتكاب مجازر دامية في األراض ي الفلسطينية املحتلة، سواء في الضفة الغربية حين نفذ عملية السور الوا

، حيث شرع بتنفيذ عدوانات عسكرية من حين إلى آخر، 2005، أو في قطاع غزة منذ انسحابه في 2002في 

ألف جريح بسبب القصف العشوائي للمناطق املدنية وإزالة  25شهيد، وإصابة قرابة  4500خلفت قرابة 

دعاوى قانونية دولية ضد األبراج السكنية مما شكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وبسببها تم تقديم 

 كبار قادة االحتالل.

*    *   * 
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 الكشف عن شبكة املصالح اإلسرائيلية من العالقة مع أذربيجان

 21عربيموقع ـ  عدنان أبو عامر : ترجمة

كشف خبير إسرائيلي، عن شبكة مصالح االحتالل، من عالقتها املتنامية مع أذربيجان، عقب الزيارة األخيرة 

  وزير الحرب بيني غانتس إلى باكو، وإعالن األخيرة فتح سفارة لها في تل أبيب. التي قام بها

أن "التوترات العسكرية بين  كشف عامي روخاكس دومبا الخبير العسكري في مجلة يسرائيل ديفينس

إن إسرائيل وإيران تضع أذربيجان في مكانة خاصة، وبينما تتمتع تل أبيب وباكو بعالقات وثيقة منذ عقود، ف

كيلومتر، ورغم أن أذربيجان بلد مسلم شيعي، فإن عدد  800األخيرة تشترك في حدود مع طهران تصل إلى 

األذريين في إيران أكثر من أذربيجان، وهذه مالحظة الفتة، ولها تبعات ديموغرافية وأمنية وسياسية ال تخطئها 

ه عن رومان غورفيتش، السفير الفخري للوكالة اليهودية في أذربيجان، ورئيس الفرع تقرير  ونقل في العين".

اإلسرائيلي التحاد الكتاب األذربيجانيين، أن "عالقات تل أبيب وباكو ال تقوم فقط على األسلحة أو النفط، 

جان جالية يهودية من أربعين ألفا، وليس فيها معاداة لكن الدولتين لهما تاريخ مشترك، حيث يوجد في أذربي

عندما حررت أذربيجان  2020للسامية، وهناك عالقات متينة، ففي حرب إقليم ناغورنو كاراباخ الثانية في 

  أراضيها من االحتالل األرمني، قاتل العشرات من اليهود في الجيش".

ل عدة أسابيع، فقد ناقش مع نظرائه تحسين العالقات مع وأضاف أنه "خالل زيارة غانتس األخيرة إلى باكو قب

تركيا التي تحتفظ بعالقات تاريخية مع أذربيجان، ولذلك فإنه حين زارها غانتس، وقع على الفور اتفاقيات 

أمنية، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية وتزعزع العالقات، لكن عالقة تل أبيب الدافئة مع باكو، 

الوسطى، سمحت لها باستخدام دبلوماسيتها بفعالية، ولذلك فهي تعمل اليوم على تحسين  املهيمنة في آسيا

  عالقات أذربيجان مع اليونان وقبرص، اللتين لديهما تاريخ إشكالي مع تركيا".

وأشار إلى أن "عالقات باكو القوية مع أنقرة تعتبر ورقة لصالح تل أبيب في هذه املعادلة، فاألتراك 

يون قريبون جدا، بما في ذلك الثقافة واالقتصاد والسالح، والوساطة األذرية مع األتراك فعالة واألذربيجان

لحل مختلف القضايا الساخنة في املنطقة، وفي املقابل فإن العالقات الجيدة بين تل أبيب وباكو تزعج 

تدريبات عسكرية إيرانية طهران، ويبدو أنها أضرت بالعالقات بين باكو وطهران، وبلغت التوترات ذروتها في 

قرب حدودها، ما أثار استياءها، كما تدخلت طهران في نزاع ناغورنو كاراباخ لصالح أرمينيا، فيما اكتشف 

  األذريون في األيام األخيرة شبكة تجسس إيرانية".

ومنذ وقت وتشير هذه القراءة اإلسرائيلية إلى أن أذربيجان تقع في منطقة ليست بسيطة تضم إيران وروسيا، 

ليس ببعيد، أعلن اإليرانيون أنهم رأوا جنوًدا إسرائيليين على حدودها، ما حدا بالرئيس األذربيجاني إلى توزيع 

في الوقت ذاته، ورغم  صورة لطائرة انتحارية إسرائيلية بدون طيار، كنوع من التحدي إليران التي تدعم األرمن.

https://www.israeldefense.co.il/node/56371
https://www.israeldefense.co.il/node/56371
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قوية بين أذربيجان واالحتالل، فإن هناك من اإلسرائيليين من االنزعاج اإليراني من العالقات والصداقة ال

يضع سيناريو متفائال حول إمكانية توسط باكو بين تل أبيب وطهران، ما يطرح السؤال عن سبب عدم وجود 

سفارة أذربيجانية في تل أبيب، ولعل الجواب يكمن في طهران، ألن باكو، وفق التقدير اإلسرائيلي، ال ترغب في 

طهران كثيرا، لكن املناورات العسكرية االيرانية األخيرة على الحدود ربما عجلت بالقرار األذري،  إغضاب

وهناك تقارير تفيد بوجود نية لفتح سفارة أذربيجان في تل أبيب قريبا، مع تقديرات بزيارة قريبة لرئيسها إلى 

 دولة االحتالل.

 

  

  

 


