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 کیف بدأت الجریمة املنظّمة يف إسرائیل؟  

 أحزاب الیمین اإلسرائیلي باتت أکبر تهدید انتخابي یلع نتنیاهو  

 مسؤول أمني لصحیفة عبریة: إسرائیل لن تبقی للجیل املقبل  
 اإلسرائیلیة حول االنتخابات الفلسطینیة تقدیرات الجیش واملنظومة األمنیة   

 الکشف عن لقاء سري بین العاهل األردني و"بیني غانتس"  

 قب بقلق التوتر الترکي الیوناني شرق املتوسط ا االحتالل یر  

 مستشرق إسرائیلي: إعالم مصر تجاهل حفاوتنا الحارة بوزیر الطاقة  

 الوالیات املتحدة من الریاض تقریر خاشقجي یؤشر یلع تغییر يف موقف   

 مفاوضات لتشکیل تحالف أمني بین االحتالل ودول خلیجیة  

  

 فی هذا العدد: 
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 مرصد إسرائيل  

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

اإلسرائیلي عبر وسائل اإلعالم 

 ومراکز البحث اإلسرائیلیة

 رامي أبو زبیدة إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

وتحلیل الرصد والتوثیق  اتخدم

ومتابعة مراکز البحث  املضمون

  استطالعات الرأيو

 رئيس التحرير

 خالد عاشــور

 المرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 المرصد منصات
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 هذا العدد 

نرشته    اإرسائيلي  يتناول املرصد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية للنظام اإلرسائييل؛ تحليال

العربية،   أحرونوت"  "يديعوت  بنيام�  يرى  صحيفة  الحكومة  االنتخايب عىل رئيس  التهديد  أن 

نتنياهو انعكس متاما عن االنتخابات املاضية، وباتت أحزاب اليم� أكرب مهدد، بعدما تالشت  

 .حظوظ الج�االت العسكرية

بقى للجيل القادم"، موضحا  إن "إرسائيل لن ت قال  مسؤول أمني إرسائييل كب�؛  ونرصد حديث  

داخلية ومؤثرات  ألسباب  الزوال  من  تخوفه  ومبديا  تقديره،  وفق  ذلك  منها    أسباب  أن  التي 

% فقط من اإلرسائيلي�،  30"معظم العبء االقتصادي والعسكري يف إرسائيل سيتحمله قريبا  

 وبهذه الطريقة لن ينجو املجتمع اإلرسائييل م� ينتظره من مشاكل". 

التي    تقديرات الجيش واملنظومة األمنية اإلرسائيلية حول االنتخابات الفلسطينية  ملرصد وتابع ا

الربغويث يرص عىل الرتشح لالنتخابات لرئاسة السلطة، وهذا يخلق انقساما داخل حركة  ترى ان  

 . فتح، ويخدم حركة ح�س يف جهودها للسيطرة عىل الضفة

اإلقليمي التفاعالت  محور  يف  املرصد  والدولية؛وتناول  "يديعوت    ة  صحيفة  كشفت  ونرصد 

أحرونوت" العربية، النقاب عن لقاء رسي جرى مؤخرا، جمع ب� وزير الجيش اإلرسائييل بيني  

 غانتس، وملك األردن عبد الله الثا�. 

خب� عسكري إرسائييل؛ إن إرسائيل ترقب عن كثب التوتر القائم ب� تركيا واليونان  ونتابع قول  

الغاز  وقربص، خشية   أن يؤثر عىل فرص حصول إرسائيل عىل امتيازات تسعى إليها يف حقول 

 .القربصية، خاصة خزان غاز أفروديت

وان   الحارة بوزير الطاقة الحفاوة إعالم مرص حول تجاهل مسترشق إرسائييلونرصد رأي 

املو  الرسمية  اإلعالنات  وباستثناء  زيارته،  تغطية  القاهرة ترصفت إلخفاء  يف  جزة  الرقابة 

 . للغاية، مل تنرش صحف القاهرة أي يشء إضايف
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املرصد   اإلرسائييل  وتابع  االحتالل  من  كل  ب�  جارية  مفاوضات  عن  إرسائيلية،  قناة  كشفت 

واإلمارات،   والبحرين  رباعي" لوالسعودية  دفاعي  أمني  "تحالف  مع    بناء  التعامل  أجل  من 

 . "التهديدات اإليرانية"

أن تكون إرسائيلياً يف زنزانة األسد فأنت  مقاال بعنوان:  نزار السهيلكتب  الخرباء،ويف محور آراء 

مجموعة أسئلة متعلقة بسعي موسكو تثبيت دعائم األسد، وملاذا تبدي هذا الحرص  ، يناقش  رحُ 

جديدة،   مرّة  ال�موك  مخيم  مقربة  بنبش  إرسائيلي�  لجنود  رفات  عن  تحرص  وملاذا  بالبحث 

ة مستوطنة إرسائيلية بكامل صحتها، قيل إنها دخلت "بالخطأ" من القنيطرة  موسكو عىل إعاد

 . لألرايض السورية

الضوء دائرة  إرسائيل؟نناقش    ويف  يف  املنظّمة  الجر�ة  بدأت  دراسة    كيف  خالل  التطّور  من 

إرسائيل   يف  املنظّمة  للجر�ِة  و ال  دهاأبعابالتاريخّي  و األ سياسيّة  األ اال منيّة  هذِه  بعاد  قتصاديّة، 

املتشابكة بَ� التحّوالت االقتصاديّة واألمنيّة التي واجهتها الدولة االستع�ريّة الناشئة حديثاً يف  

، حّفزت نواًة للجر�ِة املنظّمة منُذ أعوامها األوىل، مبا يفيد أن تأسيس هذِه الدولة  1948العام  

أ  الفلسطيني�  إزاء  والعنرصيّة  والسلب  العنف  أساس  عىل  خصبة  تحديداً  تربًة  يشكل  ساساً، 

 . لنشوء الفعل اإلجرامّي املتعلّق بالسوق السوداء والقتل والعنف

  

https://almarsad.co.uk/
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 اإلسرائیليالبنیة الداخلیة للنظام 

 باتت أکبر تهدید انتخابي یلع نتنیاهو اإلسرائیلي  أحزاب الیمین

 

لنتائج   املحتملة  السيناريوهات  طرح  اإلرسائيلية،  اإلعالم  وسائل  الرابعة  واصلت  االنتخابات 

 آذار/ مارس املقبل.  23بغضون عام�، وذلك قبل أسابيع قليلة من إجرائها يف 

االنتخايب عىل   التهديد  أن  العربية،  أحرونوت"  "يديعوت  تحليل إرسائييل نرشته صحيفة  ورأى 

أكرب  رئيس الحكومة بنيام� نتنياهو انعكس متاما عن االنتخابات املاضية، وباتت أحزاب اليم� 

 مهدد، بعدما تالشت حظوظ الج�االت العسكرية.

أبيض"، رسالة قبل أيام، من   -وتلقى وزير جيش االحتالل بيني غانتس، الذي يتزعم حزب "أزرق

ج�اال، بينهم وزير الجيش السابق إيهود باراك وقائد جهاز األمن العام كرمي غيلون، ورئيس    130

آر  وعوزي  ياتوم،  دا�  األسبق  بعدم  املوساد  تطالبه  السابق�،  املوساد  مسؤويل  أحد  اد، 

 الرتشح لالنتخابات املقبلة.

وجاء يف الرسالة أنه "حان الوقت التخاذ قرار قيادي أخ� من غانتس، والتقاعد من هذا  

السباق الخط� الذي سينتهي دون اجتياز نسبة الحسم، ويرتكه خارج الكنيست، لذلك  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

5 | P a g e  

 مرصد إسرائيل
 February 2021 28 || 025العدد 

 

 

 

 

 

 

صوات من أجل معسكر التغي�، ألن إرسائيل مجروحة، وتغرق،  يجب عليه أّال يتسبب بإضاعة األ 

 ويجب عليه أن يضع إرسائيل أوال يف حساباته السياسية". 

ويقول تحليل "يديعوت" إن اإلرسائيلي� يجدون أنفسهم يف موسم انتخايب آخر، هذه املرة خالل  

قبل، قد تؤدي إىل مأزق  جائحة صحية، وتش� الدالئل املبكرة إىل أن انتخابات آذار/ مارس امل

 آخر، يقود إىل صفقات رسية لتشكيل ائتالف حكومي. 

  28ويش� إىل أنه آخر استطالعات الرأي، تؤكد أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل عىل (

مقعدا)، و"أمل جديد" برئاسة جدعون    18مقعدا)، و"يوجد مستقبل" بقيادة يائ� البيد عىل (

 مقعدا).  11ب "�ينا" بزعامة نفتايل بينيت (مقعدا)، وحز   13ساعر (

وأوضح أن قاعدة ناخبي الليكود تتداخل مع حزيب بينيت وساعر، الفتة إىل أن األخ� يقدم نفسه  

 كبديل �يني ووسطي عن نتنياهو.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر يف حزب ساعر قوله؛ إنه لن يتم الجلوس يف  

مشددا عىل أنه لن يكون هناك حاجة النتخابات إضافية، ألن ساعر    حكومة يقودها نتنياهو، 

 قادر عىل تشكيل ائتالف حكومي، سيعيد االستقرار االقتصادي والسيايس واالجت�عي. 

وذكرت الصحيفة أنه "من خالل استبعاد الجلوس يف حكومة مع نتنياهو، �كن أن �نع ساعر  

 يستطيع ساعر والبيد تشكيل ائتالف دون الليكود؟    الليكود من تشكيل الحكومة"، متسائلة: "هل 

ولفتت إىل أن هناك تكهنات بأن بينيت قد ينحاز إىل الكتلة املناهضة لنتنياهو، إىل جانب ساعر  

بينيت لن   التصويت لصالح  أن  وأحزاب يسارية أخرى، رغم وجود شكوك حول ذلك، معتربة 

 ة نتنياهو. يؤدي إال إىل زيادة احت�لية تشكيل حكومة بقياد

وأكدت الصحيفة أن االختيار واضح للغاية يف هذه االنتخابات، إما أن ينجح االئتالف الهادف  

إلبقاء نتنياهو مبساعدة بينيت، أو أن ينحاز األخ� تجاه تحالف "مستقر" بقيادة جدعون  

 ساعر.

تاوبر، أن "ساع الليكود املحامي دانيال  املركزية بحزب  اللجنة  ر ليس  بدوره، رأى عضو 

لديه أي إنجازات كب�ة، برصف النظر عن تحديه لنتنياهو"، مبينا أنه "مل يكن ناشطا يف  

 السياسة يف السنوات القليلة املاضية". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

6 | P a g e  

 مرصد إسرائيل
 February 2021 28 || 025العدد 

 

 

 

 

 

 

وبحسب تاوبر، فإن ساعر ال �تلك شخصية متكنه من رئاسة الحكومة، ومن ثم فإنه مع مرور  

مؤكد باالنخفاض،  االستطالعات  يف  مقاعده  أسايس عىل  الوقت، ستستمر  بشكل  يتنافس  أنه  ا 

 أصوات كتلة اليسار والوسط، التي خرسها "أزرق أبيض".

ووفق التحليل اإلرسائييل، فإن نتنياهو قد يواجه أكرب تحد له، بحال رفض ساعر وبينيت االنض�م  

املناهضة   األحزاب  تواجه  التي  الرئيسية  املشكلة  أن  إىل  مش�ا  اللكيود،  يقودها  حكومة  إىل 

 اهو، هي أنها متنوعة إيديولوجيا، ومن ثم سيكون من الصعب عليها أن تتحد. لنتني

واستدرك قائال: "لكن الرغبة املتزايدة يف إزاحة نتنياهو، هي ما يوحدهم، وقد تكون كافية هذه  

   الرابط  املرة".

 لصحیفة عبریة: إسرائیل لن تبقی للجیل املقبلمسؤول أمني 

إن   كب�؛  إرسائييل  أمني  مسؤول  قال 

القادم"،   للجيل  تبقى  لن  "إرسائيل 

تقديره،   وفق  ذلك  أسباب  موضحا 

ألسباب   الزوال  من  تخوفه  ومبديا 

 ومؤثرات داخلية. 

قريبا   االقتصادي والعسكري يف إرسائيل سيتحمله  العبء  أن "معظم  من  % فقط  30وأضاف 

 اإلرسائيلي�، وبهذه الطريقة لن ينجو املجتمع اإلرسائييل م� ينتظره من مشاكل". 

العام السابق لجهاز األمن  الرئيس  الشاباك، مبقاله يف صحيفة "يديعوت  -وأكد يوفال ديسك� 

أحرونوت"، أن هناك "سؤاال وجوديا اسرتاتيجيا أوضحت أزمة كورونا مدى خطورته: هل تتمتع  

بال سيضمن  إرسائيل  التي  واألمنية  العسكرية  والقوة  االقتصادية  واملرونة  االجت�عي  ت�سك 

 وجودها الجيل القادم؟". 

وقال: "أتحدث عن االتجاهات الد�وغرافية واالجت�عية واالقتصادية التي تغ� بالفعل  

يزداد   حيث  واحد،  جيل  خالل  للخطر  وجودها  تعرض  أن  لها  ويقدر  إرسائيل،  جوهر 

 اإلرسائيلي� عمقا، وأصبح االنقسام ب� اليم� واليسار مهيمنا أكرث بكث� من  االنقسام ب�

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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الخالف ب� اليهود والعرب، ك� أن انعدام الثقة يف أنظمة الحكم آخذ يف االزدياد، والفساد ينترش  

 يف الحكومة، والتضامن االجت�عي ضعيف". 

قادرة عىل السيطرة عىل العديد من املناطق"،  وأشار إىل أن "القوة اإلقليمية املس�ة إرسائيل غ�  

عاما، سيكون    40موضحا أنه "وفقا ألرقام الجهاز املركزي لإلحصاء، فإننا سنكتشف قريبا أنه بعد  

نصف سكان إرسائيل من املتدين� والعرب، ومن املهم أن نفهم القاسم املشرتك بينه� اليوم،  

 عاما".   40إىل    30ثر عىل قدرتها عىل الوجود خالل  وملاذا سيشكل مستقبله� صورة إرسائيل، ويؤ 

املعادية   االتجاهات  يف  منترشين  باتوا  من  "منهم  وأن  عبئا"،  باتوا  "الحريديم  أن  وأوضح 

 للصهيونية، وبالنسبة لهم، فإن إرسائيل يف طريقها للخسارة". 

مة من شأنها تغي�  وأكد أنه "إذا مل تتخذ الحكومات اإلرسائيلية التالية عىل الفور إجراءات مه

 السلوك تجاه هؤالء الحريديم، فإن عواقبها ستكون مدمرة". 

وأشار إىل أنه "بجانب الحريديم، هناك قبائل متعددة الهوية: عل�نية تقليدية، قومية دينية،  

ممن   واملهمشون،  واملحرومون  واألثرياء  الوسطى  والطبقة  وأشكنازيم،  مزراحيم  متشددة، 

ا بتحمل  صعوبة  واملجتمع  يجدون  االقتصاد  يف  األرثوذكس  مشاركة  عدم  نتيجة  الزائد  لعبء 

 اإلرسائييل، والخدمة العسكرية، واالقتصاد".

وقال: "ال يحتاج املرء أن يكون خب�ا ليفهم أن إرسائيل لن تقدر عىل البقاء اقتصاديا واجت�عيا  

 وأمنيا يف هذا الوضع".  

يهود يفضلون العيش يف مكان آخر من العامل، بديال  وأوضح أن "األسوأ من ذلك، أن الكث� من ال

تقاسم األعباء بشكل غ� متكافئ بالفعل اليوم، والنتيجة    ه عن إرسائيل، بدال من بلد يحصل في

    الرابط أن إرسائيل لن تصمد أمام التهديدات املختلفة يف املنطقة الصعبة التي تعيش فيها". 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.ynet.co.il/news/article/ByVnqeTWO
https://www.ynet.co.il/news/article/ByVnqeTWO
https://www.ynet.co.il/news/article/ByVnqeTWO


  

 

8 | P a g e  

 مرصد إسرائيل
 February 2021 28 || 025العدد 

 

 

 

 

 

 

 دراسة إسرائیلیة تکشف نتائج فاعلیة لقاح کورونا

كشفت نتائج بحث واسع وشامل  

اإلرسائييل   املرىض  أجراه صندوق 

لقاح   فاعلية  حول  "كالليت" 

من   األوىل  الجرعة  بأن  كورونا، 

بنسبة   فعالة  ملنع  57اللقاح   %

العدوى   ومتنع  الف�وس  انتشار 

خط�ة بنسبة  وتخفض الحاالت ال

62.% 

من تلقي الجرعة األوىل من اللقاح،    يوماً   27حتى    21ووفقاً للمعطيات فإنه بعد مرور ما ب�  

% بالحاالت الخط�ة،  80% من معدالت اإلصابة، انخفاض بنسبة  66كان هناك انخفاض بنسبة  

 % بحاالت الوفيات. 84وانخفاض بنسبة 

 كاملة قبل عرشة أيام، فإنه بعد أسبوع من إعطاء  ووفقاً ملعطيات البحث التي نرشت بصورة غ�

% ومعدل اإلصابات الخط�ة  94الجرعة الثانية من اللقاح، فإن معدل اإلصابات انخفض بنسبة  

 %.  94بنسبة 

البحث الذي أعده معهد "كالليت لالبحاث" مبشاركة باحث� من جامعة "هارفارد"، نرش اليوم  

"، وتُعد هذه الدراسة هي  New England Journal of Medicineبشكل كامل يف املجلة الطبية "

األوىل من نوعها التي تنرش يف األدبيات العلمية العاملية، ومتت مراجعة البحث من قبل عل�ء  

 رائدين يف العامل يف هذا املجال. 

البحث   التطعيم مقابل    600وشارك يف  ألف آخرين مل    600ألف شخص إرسائييل تلقوا 

 التطعيم. يتلقوا 

بالنسبة للفئات العمرية املختلفة، فإن فاعلية اللقاح بقيت متشابهة باستثناء الذين تزيد  

. ب� مجموعة املتطعم� الذين يعانون من ثالثة أمراض وأكرث يتضح  70الـ  أع�رهم عن  

 % بعموم باقي السكان. 94بـ % مقارنة 89أن التطعيم يُخفض معدل اإلصابة بنسبة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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: إن "هذا البحث يظهر بشكل  لألبحاثسور رون بليترس، مدير معهد "كالليت"  ويقول بروفي

قاطع أن اللقاح فعال جداً ملنع املرض والحاالت الخط�ة بسبب الف�وس بعد أسبوع من الجرعة  

 الثانية، و�نح ح�ية جزئية فقط يف األسابيع األوىل بعد التطعيم". 

واضحة، للبحث  العملية  "األهمية  أن  األخ�ة    وأضاف  االتجاهات  مع  جيداً  تتطابق  والنتائج 

انخفاض مستمر منذ شهر مبعدل تلقي العالج يف املستشفيات  -مبعدالت العدوى يف إرسائيل  

 ومعدل اإلصابات الخط�ة ب� الفئات العمرية األكرب سنا". 

   الرابط  . %"100وأشار بليترس إىل أنه مع ذلك "الح�ية من الف�وس غ� تامة وليست قريبة من  

 

 تقدیرات الجیش واملنظومة األمنیة اإلسرائیلیة حول االنتخابات الفلسطینیة 

 موقع "واال" العربي –بقلم املحلل العسكري أم� بوخبوط 

الربغويث يرص عىل الرتشح لالنتخابات  

لرئاسة السلطة، وهذا يخلق انقساما  

ف حركة  حركة  داخل  ويخدم  تح، 

عىل   للسيطرة  جهودها  يف  ح�س 

يراقب   اإلرسائييل  والجيش  الضفة، 

الوضع.   لهذا  ويستعد  بتأهب 

االنتخابات بالنسبة للجيش مبثابة إشارة من أبو مازن إلدارة بايدن وهناك شكوك كب�ة لدى  

 الجيش يف أن يتم تطبيقها.

ور الحديث عن عرض من أبو مازن، وأنه لن  مصادر باملنظومة األمنية اإلرسائيلية، تعتقد أنه يد

يتم عقد االنتخابات الفلسطينية، وذلك خوفا من فوز حركة ح�س، وسوف يفرحون كث�ا  

 بالجيش اإلرسائييل، لو تم إنهاء هذا العرض برسعة.  

والسؤال هو ملاذا أعلن أبو مازن عن إجراء االنتخابات؟ تقدر املصادر األمنية اإلرسائيلية،  

أنه أراد إرسال إشارة إىل إدارة بايدن، وأن هذه الخطوة قد تشق الطريق إىل عودة الحوار  

 مع الواليات املتحدة األمريكية، التي توقفت خالل فرتة ترامب. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akka.ps/post/21456
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مازن غ� معني باالنتخابات، ولقد أعلن    أبواألمنية اإلرسائيلية، أن  وتش� تقديرات كبار املنظومة  

لبعض   األمرييك  والتمويل  الغريب،  املايل  والدعم  التمويل  تجديد  أجل  من  الخطوة  هذه  عن 

 املشاريع التي توقفت خالل فرتة ترامب. 

مل يكن، وأن كل يشء    وكذلك تقدر املنظومة األمنية اإلرسائيلية، أن االلتزام إلجراء االنتخابات كأن 

قد يتوقف يف لحظات، ألن أبو مازن غ� شعبي وغ� محبوب بالشارع الفلسطيني، ويعتربون  

 حاشيته فاسدة. 

بالنسبة ألبو مازن،   بالخطأ  الوقوع  إنه يجب عدم  الوسط،  وقال ضابط كب� يف قيادة منطقة 

النزول عن الشجرة باللحظة  فرغم سنه الكب� هو "ثعلب سيايس"، وهو يستطيع إيجاد املربرات و 

 املناسبة والرتاجع عن عقد االنتخابات.

وبحسب التقديرات اإلرسائيلية، تتخوف قيادة السلطة من مكانة الربغويث وإرصاره عىل الرتشح،  

وأن يسبب ذلك يف انقسام بحركة فتح، واإلسهام بفوز ح�س. وهناك تخوفات لدى املنظومة  

غل ح�س هذه االنقسام بفتح، حتى تسيطر عىل مؤسسات السلطة  األمنية اإلرسائيلية، بأن تست

بالضفة، األمر الذي يعترب خطوة خط�ة من الناحية األمنية النسبة إلرسائيل. وبحسب مصادر 

الجميع   يقود  وهذا  نفسه،  ترشيح  للتنازل عن  مازن  أبو  الربغويث رفض طلب  بالجيش  رفيعة 

 للتقدير بأنه سيتم إلغاء االنتخابات.

س تعترب االنتخابات فرصة لزيادة السيطرة عىل مؤسسات السلطة، وبالجيش يقولون إن  ح�

سياسة الفصل ب� الضفة وغزة، تسمح بالسيطرة عىل امليدان، ومتنع ح�س من تنفيذ العمليات  

ألن ح�س   للخطر،  إرسائيل  وجنود  مواطني  يعرض  املعادلة سوف  هذه  لتغي�  محاولة  وأي 

 ات. تسعى لتنفيذ العملي

عىل   السيطرة  ويفقد  تدريجي  بشكل  يضعف  مازن  أبو  إن  قالت  اإلرسائيلية  األمنية  املصادر 

الضفة، وهناك توتر كب� ب� قيادات السطلة يف إطار الرصاع عىل الكريس بعده، وهذا قد  

 يدفع التنظيم (فتح) املسلح بالضفة للتدخل. 

قادة السلطة من نتائج االنتخابات، وأنها  ويف املنظومة األمنية يتحدثون عن توقعات كبار  

إذا مل تكن لصالحهم فإن ذلك قد يؤدي إىل حالة فوىض ومحاوالت للمساس بالسلطة،  

 وتنفيذ عمليات ضد املستوطن�، ولذلك يعتربون االنتخابات الفلسطينية شأنا إرسائيليا. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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رر خالله هل ستستمر  من مارس القادم، وسوف يتق  21التاريخ املحدد الجت�ع الفصائل وهو  

األمور ك� هو مخطط لها، أم أنه سيتم تفج� املباحثات ويتم إلغاء االنتخابات، وبعدها سيكون  

من املهم رؤية موقف إرسائيل، وهل ستوافق عىل الس�ح بعقد هذه االنتخابات، التي سوف  

   الرابط تسمح لح�س بالدخول إىل الضفة الغربية من الباب الخلفي. 

 التفاعالت اإلقلیمیة والدولیة 
 الكشف عن لقاء رسي ب� العاهل األرد� و"بيني غانتس" 

 

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العربية، النقاب عن لقاء رسي جرى مؤخرا، جمع ب� وزير  

 له الثا�. الجيش اإلرسائييل بيني غانتس، وملك األردن عبد ال

وقالت الصحيفة العربية، إن بيني غانتس، اجتمع مؤخرا بشكل رسي بامللك عبد الله الثا�، يف  

 العاصمة األردنية ع�ن. 

وأضافت الصحيفة، أن غانتس أملح خالل جلسة لكتلة "كحول لفان" الربملانية، إىل وجود عالقات  

 واتصاالت متواصلة، بينه وب� العاهل األرد�. 

الصحيفة عن غانتس قوله: "لدي اتصاالت مستمرة مع العاهل األرد� ومسؤول�  ونقلت  

أردني� آخرين، وأعتقد أنه �كننا التوصل للعمل والتعاون يف عرشات املشاريع املدنية  

 التي من شأنها أن تعزز العالقات بشكل كب�". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://news.walla.co.il/item/3418923
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قال: “العالقات مع  ورحب غانتس مبقال األم� حسن الذي نرش يف صحيفة يديعوت أحرونوت و 

مرة.  هائل،األردن رصيد   ألف  أفضل  العالقات  تكون  أن  املمكن  لسوء    وكان من    الحظ، لكن 

 نتنياهو شخصية غ� مرغوب فيها يف األردن ووجوده يتعارض مع تقدم العالقات.

يديعوت   ومسؤول�    أضاف،وبحسب  األرد�  العاهل  مع  ومتواصلة  مستمرة  اتصاالت  “لدي 

وأعتقد أنه �كن الوصول إىل عرشات التعاونات املدنية واملشاريع التي من شأنها    ،آخرينأردني�  

 أن تعزز العالقة بشكل كب�”.

التقى وزير الخارجية غايب أشكنازي مرت� يف األشهر األخ�ة بوزير الخارجية األرد� أ�ن   ك� 

 .الصفدي وبحث معه مشاريع مختلفة

 التوتر الترکي الیوناني شرق املتوسط قب بقلق ااالحتالل یر

"إرسائيل   إن  إرسائييل؛  عسكري  خب�  قال 

تركيا  اتر  ب�  القائم  التوتر  كثب  عن  قب 

واليونان وقربص، خشية أن يؤثر عىل فرص  

إليها   امتيازات تسعى  حصول إرسائيل عىل 

الغاز القربصية، خاصة خزان غاز   يف حقول 

إلرسائيل   مشرتك  حقل  وهو  أفروديت، 

كم ش�ل غرب خزان ليفياثان للغاز،    30كم جنوب لي�سول، و  160ربص، ويقع عىل بعد  وق

 وعىل الت�س املبارش يف املياه االقتصادية للبلدين".

وأضاف أم� بار شالوم يف تقريره عىل موقع "زمن إرسائيل"، أن "خزان أفروديت هو الوحيد  

%، ألن معظمه يقع يف  10بلغ حصة إرسائيل  املكتشف حتى اآلن يف املياه االقتصادية لقربص، وت

مبنطقة   البحث  مبعدات  الرضر  بإلحاق  تركية  تهديدات  مع  بالتزامن  القربصية،  املياه 

أفروديت، بدعوى أنها أصول تركية، م� �ثل تهديدا غ� مبارش إلرسائيل، التي تبدي تدخال  

 منخفضا، وترتك العمل لالتحاد األورويب". 

فروديت ليس سوى مكون واحد يف نسيج الغاز اإلقليمي، بجانب  وأشار إىل أن "حقل أ 

عته إرسائيل وقربص واليونان  "، الذي وقّ EastMedمرشوع خط أنابيب الغاز "إيست ميد  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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لنقل الغاز من رشق البحر املتوسط عرب جزيرة كريت واليونان وإيطاليا إىل القارة األوروبية، ثم  

 كاناته االقتصادية".تقرر توسيع املنتدى من أجل زيادة إم

وأكد أن "األعضاء الحالي� للمنتدى هم: إرسائيل واليونان وقربص ومرص، وال يزال وضع السلطة  

الفلسطينية واألردن غ� واضح، رغم مشاركة ممثليه� يف املناقشات، لكن هذا املنتدى يشكل  

اللجنة الرباعية للغاز ب�    تهديدا كب�ا لرتكيا، التي تظل خارج لعبة الغاز اإلقليمية، وتجعل من

إرسائيل ومرص وقربص واليونان مركزا مه� للطاقة لالقتصاد األورويب، وأعربت الواليات املتحدة  

 زمن ترامب عن دعمها لهذا املرشوع، وفرنسا". 

وأشار إىل أن "القراءة اإلرسائيلية ملوقف تركيا املعادي للمنتدى، يعود ألنها تجد صعوبة بالغة  

استيعابه، بسبب أدوارها السياسية والعسكرية يف ليبيا، ولكن من الناحية العملية، ف� يحاول  يف  

هو إعادة رسم املياه االقتصادية للبلدين؛ ألن االتفاق    2019أردوغان فعله باالتفاقية املوقعة يف  

االتفاقات   الرتيك الليبي يقضم يف الواقع الجزء اليونا� جنوب جزيرة كريت، ويتعارض فعليا مع

 الحكومية التي أبرمتها الحكومات املنخرطة يف ذلك املنتدى". 

 مستشرق إسرائیلي: إعالم مصر تجاهل حفاوتنا الحارة بوزیر الطاقة

احتفى   "بين�  إنه  إرسائييل  مسترشق  قال 

واملوارد   الطاقة  بوزير  اإلرسائيليون  القادة 

زارهم   الذي  املال  طارق  املرصي  الطبيعية 

خالل العناقات والكل�ت الدافئة،    مؤخرا، من

فقد ترصفت الرقابة يف القاهرة إلخفاء تغطية  

زيارته، وباستثناء اإلعالنات الرسمية املوجزة للغاية، مل تنرش صحف القاهرة أي يشء إضايف، رغم  

إبعاد   األفضل  كان من  رمبا  لذلك  للعالقة،  اعتربت تسخيناً  الجانب�  ب�  الساخنة  اللقاءات  أن 

 هور املرصي عنها". الجم

وأضاف جايك خوجي يف مقاله بصحيفة معاريف،" أن "املال التقى خالل يومي زيارته بكبار  

القادة السياسي� واألمني� يف إرسائيل، ورغم أنه يعترب يف مرص مسؤوال متواضعا، فقد تم  

خمس  منذ  األوىل  زيارته  وجاءت  الدول،  برؤساء  تليق  بصورة  إرسائيل  يف  به    الرتحيب 

 سنوات لوزير مرصي إىل إرسائيل".

https://almarsad.co.uk/
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كبار   استقبل  "املال  أن  اإلرسائييل،  الجيش  إذاعة  يف  العربية  الشؤون  محرر  خوجي،  وأوضح 

املسؤول� اإلرسائيلي� واحداً تلو اآلخر، كل منهم يف مكتبه الخاص، وتنافسوا في� بينهم عىل من  

عمل عىل إخفاء "مهرجان السالم" الذي  سيكون أكرث إرضاًء له، لكن الرقيب املرصي يف القاهرة  

 أقيم يف القدس املحتلة، وتقليص الصور واألصوات التي خرجت منه". 

وأشار إىل أن "زيارة املال شملت العديد من الكل�ت الدافئة، ومنها ترحيب رئيس الوزراء بنيام�  

ارجية غايب أشكنازي  نتنياهو بالوزير بقوله "تحية حارة لصديقي الرئيس السييس"، وقال وزير الخ

لتقوية   الوقت  "حان  أنه  ريفل�  رؤوف�  الرئيس  وأكد  اسرتاتيجي إلرسائيل"،  "مرص رشيك  إن 

"متحمس الستضافة   أنه  إىل  شتاينتس  يوفال  الطاقة  وزير  أشار  بين�  الدولت�"،  ب�  العالقات 

 صديقي املرصي العزيز".

بالوزي اإلرسائيلية  الحفاوة  هذه  كل  "رغم  أنه  والقنوات  وأوضح  الصحف  لكن  املرصي،  ر 

التلفزيونية املرصية تلقت تعلي�ت من وزارة اإلعالم بعدم االستفاضة يف نرش أخبار الزيارة، لكن  

من الواضح أن عبد الفتاح السييس يخىش الضغط الج�ه�ي، واالتهامات بالتعاون مع إرسائيل، 

رى أن النظام املرصي ضعيف، وغ� قادر  وبالتايل فهو يخفي عمق عالقاته معها، وهذا االفرتاض ي

 عىل مواجهة هذه الضغوط".

وأشار إىل أن "النظام املرصي كان بإمكانه أن �رر زيارة وزيره إىل إرسائيل بسهولة، لكن قراره  

كان التكتم عىل الزيارة، وكأنها عملية رسية، ويف الوقت نفسه، فقد يُنظر للرتحيب الحار الذي  

إرسائيل بأنه تغي� يف السياسة تجاه مرص، وترسيخ عالقة دافئة معها، ورغم  تلقاه من املال يف  

ذلك فإن النظام املرصي ال يريد االتصال عالنية بإرسائيل، ويف الوقت ذاته فال بأس من إجراء أي  

 اتصال خلف الكواليس، مه� كان ساخناً". 

دية يف التواصل مع إرسائيل،  وأضاف أنه "من الناحية الظاهرية، يرى السييس أهمية إظهار الج

وهذه السياسة هي إرث مبارك، وتم الحفاظ عليها جيداً حتى يف أيام السييس، بالتزامن  

املرتبطة   املؤسسات  أن  الخليج، ورغم  السياسية مع دول  لعالقاتها  تكثيف إرسائيل  مع 

نظر   يف  كعدو  إرسائيل  صورة  عىل  للحفاظ  مفهوم  غ�  بشكل  تعمل  املرصي  بالنظام 

 جمهور، لكن هذه الرصامة هي وسيلته لتوحيد املرصي� حول عدو خارجي".ال

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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وأكد أن "هذا السلوك "العلني" من السييس تجاه إرسائيل والفلسطيني�، يرتك له فتحة هروب  

لليوم الذي تتدهور فيه العالقات الثنائية، وسيكون دامئاً قادراً عىل االدعاء بأنه مل ير إرسائيل  

يقي، وقد تم الحفاظ عىل هذه السياسة ملدة أربعة عقود، وبحرص شديد، ألن  أبداً كصديق حق

"تهرب   وقد  الرأس،  يتلقى رضبة مطرقة يف  اإلرسائيلي�  لدفء عالقاته مع  يسعى  كل مرصي 

 الخيول من اإلسطبل". 

وأشار إىل أنه "رغم كل ما سبق، فإن إرسائيل ترى أنه يُسمح للنظام املرصي بالترصف عىل النحو  

أو  ا هادئة،  نار  عىل  تسخينها  أو  "الظاهرية"،  العالقة  تسخ�  عدم  حقه  من  اآلن،  عليه  لذي 

من   املرصي�  األع�ل  رجال  ومنع  والعودة،  القدس  إىل  الطريق  طوال  جمهوره  عىل  الضحك 

   الرابط التجارة مع إرسائيل، وزيارة تل أبيب، واالستمتاع عىل شواطئها". 

 مفاوضات لتشکیل تحالف أمني بین االحتالل ودول خلیجیة 

والسعودية   اإلرسائييل  االحتالل  من  كل  ب�  جارية  مفاوضات  عن  إرسائيلية،  قناة  كشفت 

 واإلمارات، من أن أجل بناء "تحالف أمني دفاعي رباعي".والبحرين 

" اإلرسائيلية،  I24NEWSوذكرت قناة "

أن بناء هذا التحالف الرباعي، يأيت من  

"التهديدات   مع  التعامل  أجل 

مصادر    " أن  إىل  منوهة  اإليرانية"، 

 إرسائيلية مل تؤكد أو تنفي هذا النبأ". 

ونقال عن "مصادر خاصة من الخليج"  

الخميس،  تسمِّ مل   القناة  أكدت  ها، 

العربية   العربية السعودية والبحرين واإلمارات  "وجود مفاوضات ب� إرسائيل واململكة 

الناتو، للتعامل مع   املتحدة، منذ عدة أشهر لبناء تحالف أمني دفاعي عىل غرار حلف 

 "التهديد اإليرا� املتزايد" يف املنطقة". 

أيت ردا عىل التهديد اإليرا� املتزايد يف املنطقة، وللخروج  وأشارت إىل أن هذه "املفاوضات ت

مبوقف مشرتك لألطراف األربعة ملحاولة إيران صنع قنبلة نووية، وعرقلة برنامجها النووي  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1339060/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9#section_314
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الذي �ثل تهديدا حقيقيا للمنطقة، باإلضافة إىل نفوذها ومتوضعها املتزايد يف منطقة الرشق  

 ن والعراق". األوسط، ال سي� يف سوريا ولبنا

ونبهت القناة أن "العديد من دول الخليج، تقيم منذ سنوات عالقات رسية مع إرسائيل، وذلك  

عىل أساس املخاوف املشرتكة تجاه إيران بشكل خاص، بين� تشّجع الواليات املتحدة الجانب�  

 عىل تطبيع العالقات". 

ايض عندما أعلنت اإلمارات، وخرجت هذه الدبلوماسية الرسية إىل العلن يف آب/ أغسطس امل

 حليف السعودية، عن تطبيع العالقات مع االحتالل. 

"، إىل أن "السعودية ال ترتبط بعالقات دبلوماسية مع إرسائيل، لكن إقامة  I24NEWSونوهت "

عالقات مع السعودية؛ القوة السياسية اإلقليمية وصاحبة أكرب اقتصاد عريب، ستكون حت� مبنزلة  

عاما"، عىل أرض فلسط�    73اث الدبلوماسية يف تاريخ إرسائيل منذ قيامها قبل  أحد أهم األحد

وبحسب القناة، فإن تطبيع البحرين مل يكن ليتحقق دون ضوء أخرض من الجارة الكربى    املحتلة

   الرابط  السعودية.

 تقریر خاشقجي یؤشر یلع تغییر يف موقف الوالیات املتحدة من الریاض 

 بنكاس بقلم ألون –هآرتس 

العناوين التي نرشت يف نهاية األسبوع  

يف وسائل اإلعالم يف العامل حول عالقة  

والسعودية،   املتحدة  الواليات 

االدعاء   تم  جهة،  فمن  متناقضة. 

الواليات   أن  دراماتيكية  بصورة 

املتحدة تعترب ويل العهد السعودي، محمد بن سل�ن، املسؤول املبارش عن قتل الصحايف  

 ج�ل خاشقجي. من جهة أخرى، نرشت عناوين مخيبة لآلمال، “تقرير مل يأت بجديد”. 

نه ال يوجد حقا أي تناقض  أ   يفرتضون   والتحليالت؟  العناوين   ب�  اقض التن  حل   �كن   كيف

دالئل   إىل  تستند  اتهام  الئحة  أنه  عىل  التقرير  إىل  ينظر  من  صحيحت�.  الزاويت�  وأن 

إىل الرئيس األمرييك بايدن كعضو يف هيئة محلف�،    قتل، وينظروشهادات يف محاكمة  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1614264380-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80i24NEWS-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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توازن ب� الجر�ة والعقاب. ومن ينظر إىل الوثيقة  خاب أمله، رمبا بحق، من غياب التوافق وال

عىل أنها بيان جيوسيايس وتحذير للسعودية عىل صعيد العالقات ب� الدولت� ورضبة للسعودية  

 ية كب�ة. همعىل الصعيد اإلقليمي، �كن أن يستنتج بأنه يوجد لهذا التقرير وزن وأ 

�م  انض  وإعادة  إيران  مع  النووي   االتفاق  فالستئنا  السعودية   املعارضة  يف   غموض  توقع  �كننا 

الواليات املتحدة إىل االتفاق برشوط معينة. العالقات ب� الواليات املتحدة والسعودية غ� قوية  

مثل� كانت. صحيح أن السعودية تعترب حليفة مهمة يف الرشق األوسط، وبالتأكيد يف السياق  

بندر    األم� األب وبوش االبن، الذي كان فيه    اإليرا�، لكن زمن سطوع السعودية يف عهد بوش

 بن سعود يدخل إىل البيت األبيض ويخرج منه ك� يريد، انقىض. 

  وقد .  إيجابية”  أهمية  أي   لها  ليس   منبوذة،  “دولة  السعودية   اعترب   االنتخابية  حملته  يف   بايدن

  املوجهة   التهديدات  وأيضا  خاشقجي،  قتل   وعملية  فيها  واملواطن  اإلنسان  حقوق  سجل   يقصد   كان

أغدقت عليها صفقات  واألمازون   بيزوس  لجيف ترامب. ففي عهده  إدارة  الوسط كانت  ”. يف 

الولد املحبب   السالح. ومحمد بن سل�ن وصف، مبساعدة حلفاء يف وسائل اإلعالم، بأوصاف 

و  لنكولن:  إ لتوماس جيفرسون  بعامل عريب جديد، شجاع إ براهام  ليربايل، يبرش    صالحي، مجدد، 

 وجريء.

، لكنه ال يرتدد يف نرش، حتى لو مل يكن  األدواتآلن. هو ال يحطم  ا  تغي�ه  بايدن   يريد  ما   هذا

بيان قاطع من البيت األبيض    األخ�نات. رمبا ال يوجد يف اليوم  اهناك تحديث دراماتييك يف البي

عىل فرض عقوبة شخصية وعقوبات أمريكية عىل محمد بن سل�ن، لكن يوجد هنا دالئل تش�  

 إىل بدء ما اعتربه بايدن “إعادة معايرة” للعالقات.

  أمر   السعودي العهد ويل بأن الوطنية املخابرات رئيسة مكتب   يف  قالوا صفحات األربع  تقرير يف

  املخابرات   مصدرها  معروفة  حقائق  هذه   ولكن.  خاشقجي  الصحايف   قتل  عن   فيعر   وكان  وصادق

قبل الرئيس    من  والسعودية  سل�ن  ابن  ضد  علنية  اتهام  الئحة  إىل   تحولت  وقد.  الرتكية

 . أردوغانالرتيك 

  ابن   بأن  القول  بالبينات  يدعم   وال   مدخن”  “مسدس  يطرح  ال  التقرير   ذلك،  إىل   إضافة

  سّهل   البينات   هذه  وغياب .  خاشقجي  جثة  وتقطيع  القتل  نية  عن  مسبقا   عرف  حقا   سل�ن

  الهشة   العالقات  يهز  وأن  العهد  ويل  ضد  متشددة  شخصية  خطوة  اتخاذ  عدم  بايدن  عىل
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مواطن سعودي وعىل “قوة التدخل    76 الدولت�. أيضا العقوبات التي فرضتها أمريكا عىل الـ  ب�

املسؤولة من قبل ابن سل�ن عن التعامل مع معاريض النظام، هذه  الرسيع” و “وحدة النخبة”،  

 العقوبات تم فرضها يف فرتة والية ترامب، قبل نرش التقرير.

السعودية يف مكانها يفو   بايدن  فإن  التحليل  هذا   حسب تثبيت  بأمرين:  القيام  ت هنا فرصة 

الضغط عىل السعودية من    األمريكية ومعاقبة ابن سل�ن واستخدام  األولوياتالجديد يف سلم  

جل تخفيف قمع حقوق اإلنسان يف اململكة. أي رضر يف العالقات مل يكن ليحدث أصال. حسب  أ 

حقيقة بسيطة وهي أن    ينىس  إيرانهذا املنطق، االدعاء بأن السعودية حيوية كوزن مضاد ضد  

كن أن يكون  السعودية هي التي تحتاج الواليات املتحدة وليس العكس. لذلك، بايدن كان �

تشددا ضد شخص أمر بقتل صحايف سعودي عمل يف “واشنطن بوست”، وبعد ذلك هدد    أكرث

التي تشغل اكرث من مليون    أمازونبيزوس، صاحب الصحيفة الذي دعم بايدن، وهدد رشكة  

 موظف يف الواليات املتحدة.

.  املنطقة عىل  وتأث�ها السعودية مع  املتحدة الواليات عالقات بُعدين، يف   تتمثل التقرير قوة إن

  سل�ن  بن  محمد. الدولت� ب� بالعالقة  يتعلق  ما  كل  يف  التقرير  خطورة  من  التقليل  عدم  يجب 

  حيوي   هو  ما  حول  معه  ستتحدث  املتحدة  الواليات.  األبيض  البيت   يف  فيه  مرغوب  غ�  ضيف  هو

إىل جانب   عزله،  لكن  داخليةأوروباوملح،  معارضة  يث�  أن  أن  ، �كن  املرجح  ليس من غ�   .

مكانته ستترضر ولفرتة طويلة، أو رمبا أنه سيعدل نفسه مع الواليات املتحدة بصورة كاملة يف  

 القادمة.  األربعالسنوات 

السعودية  بأ   أوضحت  املتحدة  الواليات  أوال،.  هنا  املهم  هو  الجيوسيايس  البعد عن  الدفاع  ن 

يخضع من اآلن إىل شبكة اعتبارات أمريكية. يف هذا السياق فان ترصيح بايدن يف خطابه الذي  

الذي  أ  أسبوع� هو ترصيح مهم،  قبل  توقفت عن دعم    أعلنلقاه  املتحدة  الواليات  بأن  فيه 

العدو  أيضا دعم مع� لرتكيا،  ثانيا، يوجد يف هذا  اليمن.  السعودية يف  الكب�ة  الحرب  ة 

 ، يف طريق تحس� العالقة ب� واشنطن وأنقرة. األخ�ةللسعودية يف السنوات 

  االتفاق  إىل   املتحدة   الواليات  عودة   مسار  بعد   الواضح   من   ليس .  إيران  هو  األهم   الجزء   ثالثا،

  تخفيف   استهدف   التقرير  نرش  ولكن.  فيه  سيتم  الذي   الزمني  والجدول  ورشوطه   النووي

يف    وإيجاددية  السعو   انتقادات لويب  وعمل  عامة  عالقات  حملة  لتمويل  سلبي  محفز 
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وا الواليات  الكونغرس ضد عودة أمريكا إىل االتفاق. التقرير يوضح أيضا للسعودي�: أنتم لن تجرّ 

 خالفا لرغبتها، أو ضد مصالحها أو جدولها الزمني. إيراناملتحدة إىل حرب ضد 

الدبلوماسية لزيارة الواليات املتحدة. ورمبا أن التقرير ال    سل�ن   بن   ش�ةتأ   مصادرة   تتم   لن   رمبا

 يشكل الئحة اتهام قاتلة من ناحيته، لكن من املشكوك فيه أن يكون قد استخف به. 
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 أراء الخبراء 

 ر أن تکون إسرائیلیًا يف زنزانة األسد فأنت حُ 

 نزار السهيل بقلم: 

بعد عرشة أعوام من القتل والسحل واالنتهاك، الذين �ارسهم نظام  

االحتالل   متكن  من  أعوام  ستة  وبعد  السوري،  املجتمع  عىل  األسد 

أمام   أنفسنا  نجد  الدموية،  بالسيطرة  منظومته  تثبيت  من  الرويس 

األسد، وملاذا   تثبيت دعائم  أسئلة متعلقة بسعي موسكو  مجموعة 

عن رفات لجنود إرسائيلي� بنبش مقربة  تبدي هذا الحرص بالبحث  

اإلرسائييل   الجندي  رفات  تسليم  بعد  جديدة،  مرّة  ال�موك  مخيم 

زخاريا باوميل قبل عام�، ونقلها من دمشق بطائرة روسية، وكذلك تسليم ساعة الجاسوس إييل  

نان عام  كوه�، وإهداء نتنياهو دبابة إرسائيلية كان قد غنمها الجيش السوري خالل اجتياح لب

نة إرسائيلية بكامل صحتها، قيل إنها دخلت  . واليوم تحرص موسكو عىل إعادة مستوطِ 1982

اليوم�   يف  إال  بها  يُسمع  مل  رسمية  رواية  حسب  السورية،  لألرايض  القنيطرة  من  "بالخطأ" 

 األخ�ين. 

"أمن    قبل البحث عن إجابات وبديهيات، سنعود لبعض املستجدات من املواقف املرتبطة بشعار 

  2011إرسائيل من أمن النظام"، الذي دفع به ابن خال رئيس النظام، رامي مخلوف، يف العام  

بحديثه لصحيفة "وول سرتيت جورنال" األم�كية، وتجّسد يف م�رسات النظام عىل األرض  

 وتحقيق ما عجزت عنه إرسائيل عىل األرض، بفضل الدعم الرويس املستمر.

البد التي تشبه بديهيات الوجود محل تساؤل؟ أظن أن  فهل نحن بحاجة لوضع  يهيات 

هذا األمر يجد إجابته يف السحق اليومي للسوري� وللشعب الفلسطيني، والنفي الكامل  
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للحرية املُطالب بها من هو تحت حكم االستبداد واالحتالل، الرويس من حيث هو قوة احتالل  

لعدوانية يف األجواء وعىل األرض السورية.  مساندة لطاغية، ومحتل صهيو� تنسق معه عملياته ا

لكن ال تكفي النظرة للدور الرويس يف سورية وحرصه مبساندة النظام، عىل ما تكشفه الوقائع  

الحثيثة بجهد موسكو تقديم الض�نات إلرسائيل، كعربون وفاء من األسد وعنه، بكشف رفات  

ف شهداء  مقابر  نبش  األمر  كلف  لو  حتى  إرسائيلي�،  "فرع  جنود  حراسة  تحت  كلها  لسط� 

فلسط�" يف مخيم ال�موك، والعبث بعظام الشهداء ككل، إىل اإلقرار بقدرة النظام ح�ية الحدود  

الش�لية للمحتل من جهة القنيطرة، مل نلمس أي تنسيق وجهد مواٍز متعلق بحق أرسى فلسط�،  

لتبادل األخ�ة من ساعة كوه� ال من موسكو وال من نظام امل�نعة يف دمشق، حتى يف عمليات ا

 إىل رفاة باومل، وصوالً للمستوطنة الصهيونية املزمع اإلفراج عنها بوساطة روسية. 

مرتفع   لكنه  مبا يخص    في�الثمن بخس جداً...  النظام، وبتعهد رويس  تثبيت  بوظيفة  يتعلق 

التي تطلقها "نخب" األسد   الرسائل املشفرة  الفنية واإلعالمية  التطبيع معه مستقبالً ك� تدل 

واألمنية واالقتصادية ب� الح� واآلخر، ك� يقول فنان النظام دريد لحام "ال مشكلة لدي مع  

التطبيع فهو آٍت آت". إذاً التطبيع ليس خطراً بحسبه، والتهوين من شأنه وعدم االنشغال به  

ازية وفاشية، ك�  ومواجهته، وتقليصه ملجرد فلسفة مواجهة "إرهاب" الشعب السوري بأفعال ن

يدل سلوك األسد وحليفه الرويس عىل األرض؛ لكن االنشغال الرويس املستمر بتحقيق توافق مع  

تل أبيب يف سورية، يفوق ما تبديه من عالقة مع نظام األسد، الذي تتعامل معه موسكو كتابع  

الروسية   العالقة  بين�  املحافظ عىل  -ذييل،  التحالف  تأخذ طابع   مصالح إرسائيل  اإلرسائيلية، 

عامة، وهي تخوض حرباً ألجل تأم� حدود إرسائيل بجنود األسد، وألجل حرية أرساها  

يف   والفلسطيني�  السوري�  املعتقل�  آلالف  نظرنا  ما  وإذا  جنودها.  جثام�  وتحرير 

معتقالت وزنازين األسد، تلجأ موسكو لتربير جرائم قتل عرشات آالف املعتقل� وتتبنى  

إلنجاز  الرواية   إرسائيلياً  ارتياحاً  السورية، والذي خلق  األرض  الصهيونيّ�، عىل  والسلوك 
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موسكو ونظام األسد، لجهة تحطيم اإلنسان السوري ومقدراته وحوارضه بسالح رويس، وذخ�ة  

 وطائرات روسية، لن تستخدم أبداً ضد املُحتل لفلسط� والجوالن. 

السورية ويف زنازينها. "أن يكون املعتقل    - نعة الروسية  قيمة اإلنسان رخيصة جداً يف قاموس امل�

إرسائيلياً" يف زنزانة أسدية يعني وقوف دولة مثل روسيا أو أم�كا من أجل تحريره، فتلك مفارقة  

مخزية، ومعنى أن يلتفت النظام لتحرير أس�ين "رفض أحده� العودة لحضن النظام"، فهذا  

واطن يف أدبيات وشعارات فارغة، الهدف منها تلميع  يكشف زيف البحث عن حرية الوطن وامل

صورة نظام مجرم بحق عرشات آالف املعتقل� يف زنازينه، ومحتل رويس وصهيو� يثنيان عىل 

بعضه�، وعىل عمل خف� الزنازين السورية، بأن ال يخرج املعتقل سوى إىل املقربة أو لفرن رويس  

 مستورد لحرق الجثث. 

ال الرواية  يتطلب  أخ�اً،  للقنيطرة،  الخطأ  بطريق  إرسائيلية  شابة  بدخول  األسد،  لنظام  رسمية 

تدخل موسكو لإلفراج عنها، وتطلّب تنسيقا عالياً ب� بوت� ونتنياهو، ورواية الشعب السوري  

والشعب الفلسطيني عن اعتقال عشوايئ ملئات اآلالف بتهمة معاداة النظام، تتطلب من األسد  

أخبارهم عن ذويه  املرجع كتم  اإلعالم، حتى يصبح تهريب صور جثث فرع فلسط�  م وعن 

التعذيب   بفعل  تغيب  فارقة  عالمات  من  األحبة  ملعرفة  الوجوه  يف  للتدقيق  لألهل،  الوحيد 

الوحيش. وإذا كان يحلو للبعض الهروب من قضايا املعتقل� يف سجون االحتالل وزنازين امل�نعة  

ف� عليه سوى العودة ملراقبة حميمية موسكو نحو تل    يف فرع فلسط�، ليتغطى بشعاراتها، 

أبيب وتقديم الغنائم لها، وحرص األسد عىل ح�ية األرواح والجثث الصهيونية، ليدرك مرة أخرى  

أين يقبع خندق امل�نعة يف سورية الذي ينبش قبور شهداء فلسط� يف املخي�ت، ومعنى  

لحريص عىل دفن الئق بهم وعودة األرسى  أن تكون رفات الصهاينة هاجس ليل امل�نعة ا

 سامل�.
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 يف دائرة الضوء  

 کیف بدأت الجریمة املنظّمة يف إسرائیل؟  

 

يحمُل التطّور التاريخّي للجر�ِة املنظّمة يف إرسائيل أبعاداً سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة، قد تعيننا  

األخرض. هذِه األبعاد املتشابكة بَ�  لفهِم ما يجري راهناً يف املجتمع الفلسطينّي داخل الخّط  

،  1948التحّوالت االقتصاديّة واألمنيّة التي واجهتها الدولة االستع�ريّة الناشئة حديثاً يف العام  

حّفزت نواًة للجر�ِة املنظّمة منُذ أعوامها األوىل، مبا يفيد أن تأسيس هذِه الدولة تحديداً عىل  

إزا  العنف والسلب والعنرصيّة  الفعل  أساس  لنشوء  تربًة خصبة  أساساً، يشكل  الفلسطيني�  ء 

اإلجرامّي املتعلّق بالسوق السوداء والقتل والعنف وغ� ذلك، يف إثر الخدمات املتبادلة لكّل من  

 الجانب� يف سياقات ومجاالت سنأيت عىل ذكرها.

ن منظور  سأحاول من خالل هذِه املقالة مراجعة تاريخ الجر�ة املنظّمة يف إرسائيل، م

األدبيّات اإلرسائيليّة، وأهمها كتابات الدكتور بنحاس يحزقييل، وهو مستشار اسرتاتيجّي يف  

شؤون األمن وضابط رشطة سابق. وخالل ذلك، سأطرح مراحل تطّور الجر�ة املنظّمة؛  

األعوام   ب�  التقّشف  األعوام  1967  -1948مرحلة  ب�  التالية  واملرحلة   ،1967-  1976  

  - 1976ن الدولة توسعت أبوابها، وفتحت إمكانيّات جديدة للجر�ة، ومرحلة  باعتبار أ 
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مطالبة حثيثة لعضوي الكنيست إيهود أوملرت    1976وهذِه الفرتة تخلّلت بدايًة يف العام    2003

، حين� وافق الكنيست عىل  2003ويويس رسيد مبالحقة الجر�ة املنظّمة يف إرسائيل، حتى العام  

ا "محاربة  للجر�ة  قانون  اإلرسائيليّة  املؤسسة  محاربة  الفرتة  هذِه  وشملت  املنظّمة"،  لجرائم 

 املنظّمة. 

 : سیاسة التقّشف ونواة الجریمة 1967 -1948املرحلة األولی 

، يف مقالتِه البحثيّة بعنوان "تاريخ الجر�ة املنظّمة يف إرسائيل"، املنشورة  أشاَر بنحاس يحزقييل

املجاالت   شتى  يف  القانون  عن  [الخارج  اإلجرامّي  الفعل  بدايات  أن  إىل  الخاّص،  موقعِه  عىل 

والطرق بغرِض تراكم الربح، وبتنظيٍم ه�اريكّ، وباستخداِم القّوة]، ارتبطت يف السياق االقتصادّي  

سنوات  وخصو  استمرّت عرش  التي  التقّشف"  فرتة  أو  "سياسة  إرسائيل  يف  حينها  سمّي  ما  صاً 

ضّد   شنتها  التي  الحرب  من  وجيزة  فرتٍة  بعَد  تقّشف،  سياسة  الدولة  واعتمدت  إج�الً. 

الفلسطيني�، وما تال ذلك من مقاومٍة فلسطينيّة وعربيّة، وضعت إرسائيل تحت أوضاٍع سيئة،  

عدد املهاجرين، واالفتقار إىل الغذاء والعمالت األجنبيّة. بالتايل، انعكست  خصوصاً مع ازدياد  

هذه السياسة يف تقييد رشاء املواد الغذائية والسلع االستهالكية من خالل تحديد منتجات غذائية  

 أساسية ببدل ثابت مقابل نقاط مخصصة له يف دفرت شخيص لهذا الغرض.

ع والتقييدات التي أحاطت منتجات غذائيّة يف الرشاء والبيع،  يف إثر ذلك، يبّ� يحزقييل أن املن 

دفعت بنقٍص يف العرض، والطلب يف ازدياد، موضحاً أن هذِه الظروف هي األكرث خصوبًة لنشوء  

م�رسات جنائيّة، توفّر هذِه املنتجات، السلع غ� املتوفّرة، يف أسعاٍر عالية بشكٍل غ� قانوّ�،  

 أساس السوق السوداء.  باعتبارها هذا التداول

شّكلت سياسة التقّشف بدورها حافزاً يف إرسائيل، لتشكيل تحركّات إجرامية من شأنها أن تكون  

التي تبعتها. يف أعقاب ذلك، تكّونت بنية تحتية إجرامية   األساس للجر�ة املنظمة يف العقود 

ن. ويصف آيف  مرتبطة بنشوء "سوق سوداء" للطلب عىل املنتجات، بخالف قسائم التموي

فالنت�، املراسل الجنايئ املخرضم، هذه العملية؛ مساهمة السياسات التقشفية يف تشكيل  

تركت   بأنها  العربيّة)،  (باللغِة  الضائعة"  "الحقيقة  بعنوان  أديّب  نّص  يف  املنظمة  الجر�ة 

مسارات    "جيشا إجراميا" منظّ� بال عمل، و�لك الكث� من األموال السوداء، التي تحتاج إىل

استث�ر جديدة، ويبّ� الكاتب أن قراراً اتخذ يف ذلك الوقت وهو عدم تفكيك الشبكة  
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الق�ر،   الربح؛  لتحقيق  الدائم عن مجاٍل جديد  والبحث  التقّشف،  نتجت عقب  التي  والبنية 

 والدعارة، واملمتلكات املرسوقة، واملخدرات، الحشيش أوالً ثم اله�وين. 

أن   إىل  فالنت�  آنذاك وعدم  ولفَت  املنظّمة  الجر�ة  تثبيت  أساس يف  الرشطة ساهمت بشكٍل 

القضاء عليها يف طور نضوجها؛ قائالً إن الحصانة التي حصلت عليها هذِه النواة اإلجراميّة من  

املخابرات والرشطة كانت مقابل "معلومات استخبارية"، موضحاً أن الجر�ة من املمكن رؤيتها  

" وهنالك "جذور"، وقطع األغصان لن يّرض بالشجرة، وهكذا تعاملت  كـ"شجرة"، هنالك "أغصان

 أجهزة الدولة مع الجر�ة املنظّمة. 

 : توّسع الجریمة وبدایة "االستقصاء الصحايّف" 1976 -1967املرحلة الثانیة  

، شّكل بدورِه نقلة نوعيّة  1967حدث الحرب والتوّسع اإلرسائيّيل [االستع�رّي] يف املنطقة العام  

يف فعل الجر�ة والسوق السوداء، حيُث أنه قبل ذلك كانت الحدود من الصعب اخرتاقها بسبب  

التواجد العسكرّي املكثّف واملحاوالت الحثيثة للفلسطيني� للعودِة إىل فلسط� من الحدود من  

ر  جهٍة، وعمليّات مسلّحة من جهٍة أخرى، م� جعَل الفعل اإلجرامّي منغلقاً وغ� قابل للتطوّ 

واالنفتاح. وعّقب يحزقييل عىل ذلك "ولكن نتائج الحرب خلقت للمرة األوىل إمكانيات إجرامية  

جديدة؛ تهريب املخدرات (القنب أوالً ثم اله�وين) وعالقة ب� املجرم� اليهود والعرب. وتقاطع  

إلغالق  هذِه العالقات مع اهت�م الجيش واالستخبارات، وشّكلت الحاجة إىل املعلومات ذريعة  

العيون، يف مجاالت التهريب اإلجرامي يف أحسن األحوال؛ وللحصول عىل نصيب من املرسوقات  

 يف أسوأ األحوال". 

بالتايل، الجرائم املنظّمة التي تشّكلت يف إرسائيل، استفادت من زاويِة االنفتاح عىل مساحات  

ولة من طبيعتها غ� القانونيّة،  أكرب ونشاٍط أوسع وتراكم األرباح. باملوازاة، استفادت أجهزة الد

لتكون إسنادا لها يف مرشوعها االستع�رّي ورضب قوى املقاومة املتعددة، بسبِب انتشارها يف  

 بعِض األوساط العربيّة سواء يف الضّفة الغربيّة وغزّة والجوالن وسيناء لفرتٍة قص�ة نسبياً. 

ومات استخبارية؛ وترصفت  ومنحت مخابرات الرشطة حصانة لبعض املجرم� مقابل معل

كذلك املخابرات العسكرية مقابل الحصول عىل معلومات. وأمثر هذا عن عالقات واسعة  

، تم بيع اله�وين بالفعل  1972ب� كبار الضباط العسكري� وكبار املجرم�. بحلول العام 

ا  ألي شخص طلب رشاءِه وللمدمن�، وهكذا مرت الجر�ة يف إرسائيل من مرحلة طفولته
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ونضوجها، إىل مرحلٍة أكرث منظّمة وأكرث سعًة جغرافياً واقتصادياً. وبدأت الصحافة واملراسلون  

 الجنائيون يشعرون بهذا التغي�. 

، بعنوان  1993كتب آيف دافيدوفيتش بحثاً يف إطاِر الدراسات العليا لـ"علم اإلجرام"، يف العام  

ريات والواقع"، وأوضَح أن الجدل املحّيل بدأ يف  النظ  - "الجر�ة املنظمة يف إرسائيل وحول العامل

التي كتبها ران كيسليف، والتي نُرشت    13إرسائيل، بعدما نرشت "هآرتس" سلسلة املقاالت الـ

 ، تحت العنوان: "الجر�ة املنظمة يف إرسائيل". 1971حزيران  4نيسان و 15ب� 

ّم، ويف تل أبيب بشكٍل خاّص، والتي  تصف املقاالت ظاهرة الجر�ة املنظمة يف إرسائيل بشكٍل عا

واسعة   لهم صالت  أشخاص  "يرتأسها  الجر�ة  إن  قائالً  اإلجرامية مبجملها،  األنشطة  ب�  تجمع 

(البلدية،   الحكومية  السلطات  الليكود) ومختلف  الحاكم (مباي والحقاً  الحزب  بشخصيات يف 

لة تشمل رجال الرشطة والضباط  الرشطة، إلخ...)، ويف مواجهة كل هذا، هناك قوة رشطة غ� فعا

الفاسدين". منطلق دافيدوفيتش إذن هو النظر إىل دور الدولة وأجهزتها ومؤسساتها يف فهِم  

 تشّكل الجر�ة، ومكامن قّوتها. 

نفت الرشطة يف إثر ذلك االدعاءات بوجود جر�ة منظّمة يف البالد، ألن وجود جر�ة منظّمة  

طة أو ينطوي تحت االعرتاف بفشل الرشطة يف التعامل مع  يلزم تعاونا وإسنادا من جهاز الرش 

 املشكلة، ويدّل عىل ذلك أن هذِه الحقائق مل تكشفها الرشطة، بل الصحافة.

وبرَز جدل واسع حول الظاهرة ودور الرشطة، وخصوصاً أن مقاالت كيسليف تقول برصاحٍة إن  

ذلك يدّل عىل قصور وتشابك الرشطة    هناك جر�ة منظمة يف البالد، وبالتايل موافقة الرشطة عىل 

إزاء الجر�ة والفساد الذي انترش يف الدولة. إىل جانب إنكار الرشطة الحاسم، بعدم وجود جر�ة  

منظمة يف البالد، رشعت الرشطة يف الدفاع عن الجهاز بثالث طرق رئيسة، من املهّم االنتباه إليها  

للب الراهن، وفقاً  الوقت  تعيد نفسها يف  دافيدوفيتش:  ألنها  النفس"، هذا  1احث  "دفاع عن   (

األسلوب يش� إىل أن الرشطة ال تستطيع مكافحة الجر�ة، بإمكانيّاتها الحالية، وتعّدد تبعاً  

) "املديح الذايت"، تكتيك إعالمّي، لتحويل  2لذلك، ما ينقصها من قوى عاملة، وغ� ذلك.  

طة، إىل مديح ذايتّ، ومحاولة نقض هذِه  اتهامات التقص� املوّجهة لقيادات وضبّاط يف الرش 

) "النقد الذايت"، االعرتاف بوجود نواقص وتصحيحها،  3االدعاءات، يليها مديح لألشخاص.  

وربطها باملجتمع عموماً الذي تتكثّف فيه الجر�ة. عىل سبيل املثال، وزير الرشطة السابق،  
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ال تصاعد  مناقشة حول  أثناء  الكنيست  يف  لفت  هيلل،  الجر�ة  شلومو  تصاعد  أن  إىل  جر�ة، 

 مرتبط بتدهور الخدمات الصحيّة والتعليم واالقتصاد.

ما زالت هذِه األساليب تُستخدم إىل اليوم، ولكن مبضام� مختلفة، وبالطبع مضام� عنرصيّة،  

ال سيّ� أن املجتمع العريّب يتعرّض لرضباِت املجرم�، وليس املجتمع اليهودّي. عىل الرغم من  

الرشطة لوجود جر�ة منظمة يف إرسائيل، أصدر وزير العدل آنذاك تعلي�ت للمدعي العام،  نفي  

وقدم   كيسليف،  نرشها  التي  املقاالت  سلسلة  يف  أث�ت  التي  االدعاءات  بفحص  شمغار،  مئ� 

شمغار نتائجه إىل وزير العدل، وورد فيها أنه ال يوجد دليل عىل وجود جر�ة منظمة يف إرسائيل.  

تهامات ضد الرشطة ال أساس لها، ولكن مل تكن هذِه نهاية املسألة، ومع اشتداد الجر�ة،  وأن اال 

 برزت محاوالت حثيثة لالعرتاف بوجود جر�ة منظمة يف إرسائيل. 

 : لجان حکومّیة ووحدات خاّصة 2003 -1976املرحلة الثالثة  

الثامن، ع  الكنيست  إيهود أوملرت ويويس رسيد يف  الكنيست  الجانب اآلخر من  برز عضوا  ىل 

الخريطة السياسية، مبحاولٍة حثيثة لنزع اعرتاف رسمّي وسياّيس بوجود الجر�ة املنظمة داخل  

إرسائيل. واكتسبت هذِه املحاولة رشعيّة إعالميّة وشعبيّة يف إثر املستوى السيئ للحكومة بعد  

لتايل وفرت لهم وسائل  ، التي شارفت فيها إرسائيل عىل االنهيار. با1973حرب ترشين/أكتوبر  

من   اعرتاٍف  نزع  يف  املحاولة  ونجحت  سياّيس،  ودعٍم  عديدة  ومكاسب  واسعة  تغطية  اإلعالم 

 السلطة الترشيعيّة. 

باملقابل، استمّر اإلنكار يف جهاز الرشطة، ولكن مل �نع ذلك تغطية إعالميّة واسعة للمجموعات  

يش� يحزقييل إىل أنه: "بحلول سبعينيات القرن  اإلجراميّة بأس�ئها وعالقاتها يف السبعينيّات، و

املايض، مارست املنظّ�ت اإلجراميّة يف إرسائيل جميع خصائص الجر�ة املنظّمة؛ الهيمنة عىل  

األع�ل اإلجرامية مثل املخدرات واالحتيال واالبتزاز عن طريق التهديد، تبييض أموال، وتجنيد  

 ن االتصاالت مع املسؤول� الحكومي�"."أفراد" يتقاضون رواتب ثابتة والعديد م 

، سلسلة بعنوان "الجر�ة املنظمة:  1977ونرش آيف فالنت� يف صحيفة "هآرتس"، يف آب  

شخصيّة رئيسة يف "الجر�ة املنظمة"، ووصَف    11الوضع اآلن"، وتناولت السلسلة قامئة  

ت اإلجراميّة، وانتقَد  مختلف وتعّدد األنشطة اإلجرامية الخط�ة التي تُنّفذ ضمن املنظّ� 

الرشطة لعدِم جديّتها يف التعاطي مع "الجر�ة املنظّمة". يف أعقاب ذلك، أنشأت الرشطة  
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التي توفّرها السلسلة، ونرشت نتائجها بعد نرش   "لجنة بوخ�" إلجراء فحص حول املعلومات 

سيطر وتحتكر أع�ال  سلسلة املقاالت، التي أوضحت فيها أنه ال توجد جر�ة منظّمة ه�اركيّة، ت

 إجراميّة كالتي ذكرناها أعاله.

أقرت لجنة تحقيق حكومية، "لجنة شومرون"، أن هناك جر�ة    1978وذكَر يحزقييل أنه يف العام  

العاّم   أثّرت عىل االعرتاف  فالنت�،  اللجنة إىل أن مقاالت  منظمة يف إرسائيل. وأشار خرباء من 

ر�ة املنظّمة اإلرسائيليّة، لديها خصائصها ومختلفة عن النمط  بوجود الجر�ة املنظمة. إال أن الج

هذِه   أن  إىل  االنتباه  املهّم  ومن  آنذاك.  اإلعالم  وسائل  استخدمتُه  مقارن  كنموذج  األم�يكّ 

االعرتافات من السلطة الترشيعيّة والسياسيّة ثّم إقامة لجان تحقيق حكوميّة، مل تشّكل دافعاً  

ة بعد. وأوضح أن الظاهرة ازدادت تعقيداً بعد الهجراِت الروسيّة [أثناء  وحافزاً ملحاربِة الجر�

إجراميّة وتشّكل مجموعات تحت مسمى   السوفييتي]، وبدأت نشاطات  االتحاّد  انهيار  وبعد 

الهجرات جلبت معها عصابات إجرامية من روسيا وأوكرانيا ودول   الروسية" حيُث أن  "املافيا 

) مساحًة مشابهة لروسيا، بسبب العدد املتزايد من املتحدث�  1بارها  القوقاز إىل إرسائيل، باعت 

نظراً  2بالروسية.   البلدان،  ب�  التنقل  يف  اإلرسائييل  السفر  جواز  استخدام  �كن  أنه  أدركوا   (

 ملحدوديّة جواز السفر الرويس.

 ختامًا: األلفّیة الجدیدة وقانون محاربة الجریمة

عىل "قانون ملكافحِة املنظ�ت اإلجرامية"، بهدف معالجة    2003صادق الكنيست يف حزيران  

ظاهرة الجر�ة املنظمة وهيكليّة التنظي�ت. ويُالحق القانون جميع م�رسات الجر�ة املتعلقة  

باملنظ�ت اإلجرامية ومساعدتها، ويجمع بَ� املنظ�ت التي تهدف إىل تحقيق ربح اقتصادي،  

لتي ترتكب جرائم لدواٍع أيديولوجية. ويحمُل القانون آليات  واملنظ�ت اإلرهابية واملنظ�ت ا

 ملصادرة ممتلكات املنظّ�ت الناتجة عن النشاط اإلجرامّي. 

بعَد مصادقِة الكنيست مل يكن هنالَك بعد من ينكر وجود الجر�ة املنظمة، إال أن األجهزة  

، حين� استيقظت  2003كانون األول    11مل تتعاط معها بجديّة وحزم كاٍف إليقافها، حتى  

أحداثا   إرسائيلية،  إعالم  وسائل  وصف  حّد  عىل  تشبه،  إجراميّة  حادثٍة  عىل  أبيب  تل 

وعمليّات من طرف فصائل املقاومة الفلسطينية بهولها وآثارها؛ يف محاولِة اغتيال زئيف  

روزنشتاين، تاجر املخّدرات، قرب شارع اللنبي يف تل أبيب، حيث قُتل ثالثة أشخاص  
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آخرون بطريقٍة صعبة، جميعهم ال عالقة لهم بروزنشتاين، ناهيَك عن إلحاق أرضار    19ب  وأصي

 جسيمة باملبا� املجاورة، وانهيار رشفات، وتحطم نوافذ، ك� يروي يحزقييل.

مل تحدث هذِه الحادثة بهولها مبارشًة تغي�اً يف تعامل الرشطة مع الجر�ة املنظّمة، ومع حلول  

درٍة من وزير األمن الداخّيل، آيف ديخرت، واملفّوض العام للرشطة دودي كوه�، ، مببا2008العام  

إنشاء "الهف   تم  دانينو،  يوحنان  التحقيقات  " وهي قسم خاّص يف شعبة  433ورئيس قسم 

استخبارات الرشطة، نتَج عنه عّدة وحدات ملحاربِة املنظّ�ت، وسجِن املسؤول�؛ "وحدة وطنيّة  

ل"، "الوحدة الوطنية للتحقيق يف الجرائم الخط�ة والدولية"، "وحدة السايرب  للتحقيق يف االحتيا

 الوطنيّة" وغ�ها.

ويبّ� يحزقييل أن هذا االستث�ر من قبل الرشطة واستطاعتها بناء قدرة حقيقيّة أسفرا عن نجاح،  

أن موضحاً  الخارج،  يف  بقيت  األموال  ولكن  اإلجراميّة،  املنظّ�ت  معظم  انهارت  هناك    فقد 

 .)1(  الرابط رصاعات ب� املجرم� الصغار ما زالت جارية، وخصوصاً يف املناطق العربيّة.
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