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 تراجع ثقة الجمهور اإلسرائیلي بالجیش وقیادته يف مجاالت أساسیة  

 1973استعراض إسرائیلي لنتائج التحقیق يف فشل حرب   

 مستشار نتنیاهو یشهد ضده: إفادة تشمل جمیع امللفات  

 لالتفاق مع املغرب ضابط إسرائیلي یشرح األبعاد األمنیة   

 هآرتس: قمع السیسي "الوحشي" سیستمر رغم إلغاء الطوارئ  

دراسة إسرائیلیة تطالب بإلغاء صفقة نقل النفط اإلماراتیة.. “تنطوي   

 یلع تهدید استراتیجي ألمن تل أبیب” 

بین إسرائیل واألردن    أکبر صفقة تعاون إقلیمي "  املاء مقابل الکهرباء "  

 واإلمارات 
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 هذا العدد 

للنظام اإلرسائييل؛ كيف يتم بناء امليزانية العامة  يتناول املرصد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية  

 وكيف تتم صياغة ميزانية الدولة، وما هي التجاذبات التي ترافق األمر.، إلرسائيل

عاما عىل اندالع    48يتناول املرصد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية للنظام اإلرسائييل؛ بعد مرور  

، وما أسفرت عنه من هز�ة نكراء أمام الجيش� املرصي والسوري، يبحث اإلرسائيليون  1973حرب أكتوبر  

ا من توصيات باتت محل تطبيق  يف هذه األيام نتائج لجنة التحقيق "لجنة أغرانات"، وما أصدرته حينه

 لدى الجيش مبختلف مكوناته العسكرية. 

: إن لغة الجسد للمتحدث  التي قالتاملراسلة السياسية لصحيفة "هآرتس" نوعى الندو،    هكتبتما    ونرصد

باسم الجيش اإلرسائييل، لها مترين قديم يف كتاب لقبه: "دفن القصة يف قصة أخرى". وهي تس� عىل هذا  

 . النحو

كشف النقاب، عن أن محكمة عسكرية أدانت ضابطا إرسائيليا يف "اإلدارة املدنية" باغتصاب سيدة نتابع  و 

وارتكب   الغربية،  الضفة  يف  وفلسطينيات  بفلسطيني�  جنيس  تحرش  جنسية،  رشوة  تلقي  فلسطينية، 

 .2014 – 2013الضابط يف جيش االحتالل هذه الجرائم يف السنت� 

رشح دا� سيرتينوفيتس، رئيس شعبة إيران السابق    ر التفاعالت اإلقليمية والدولية؛ وتناول املرصد يف محو 

األبعاد األمنية لالتفاق    أمان، والباحث مبعهد السياسة واالسرتاتيجية  -يف جهاز االستخبارات العسكرية

نطقة من  إن "االتفاق مع املغرب �نح إرسائيل مصلحة يف توسيع تعاونها يف هذه املوقوله    مع املغرب

الجانب األمني، ما سيسمح بتقوية رشاكاتها اإلقليمية ضمن االتفاقات اإلبراهيمية، وتعمل عىل تعزيز  

 ارتباطها يف املنطقة، وبناء عالقة طويلة األمد معها، ستكون حجر الزاوية ألمن إرسائيل". 

غزة املدمر بفعل الحروب  "احتكار" النظام املرصي لعملية إع�ر قطاع  يرى أن    تقرير إرسائييلونتابع  

 اإلرسائيلية، يتساوق بشكل جيد مع سياسة االحتالل اإلرسائييل. 

الذي يقود مرص حاليا، يف  يرجت  رصدون "الوحيش"  السييس  الفتاح  ح صحيفة عربية استمرار نظام عبد 

 انتهاك حقوق اإلنسان رغم إعالنه إلغاء حالة الطوارئ.

" ب� إرسائيل واألردن واإلمارات لبناء محطة ضخمة للطاقة  أكرب صفقة تعاون إقليميونتابع توقيع  

الشمسية يف الصحراء األردنية لتوليد الكهرباء لصالح إرسائيل؛ يف املقابل، سيتم إنشاء محطة تحلية  

 مياه مخصصة لألردن عىل ساحل البحر األبيض املتوسط.
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فحصها بسبب أخطار عىل أمن  وإعادة دراسة إرسائيلية تطالب بإلغاء صفقة نقل النفط اإلمارايتونرصد 

 مواطني إرسائيل.  

يرى فيه أن ترصيحات نفتايل   تهديدات إرسائيلية وهمية :نعرض مقال نضال وتد ويف محور آراء الخرباء،

أنها  بينيت   إال  سياقات مختلفة،  بها يف  اإلدالء  نتنياهو  اعتاد  عمليًا عن ترصيحات مشابهة  تختلف  ال 

أزمة رئيس الحكومة الحايل، بينيت، الذي تتقلص باستمرار شعبيته وشعبية حزبه،  تكشف أيًضا عمق  

 في� يواصل نتنياهو حصد أكرب تأييد يف االستطالعات اإلرسائيلية. 

الضوء بالجيش وقيادته يف مجاالت أساسيةنرصد    ويف دائرة  الجمهور اإلرسائييل  وكان من  ،  تراجع ثقة 

اليهودي) "يبدي قلقاً حيال اإلدارة االقتصادية يف الجيش وحيال املعاملة  أبرزها أن الجمهور اإلرسائييل (

التي يحظى بها الجنود الذين يؤدون الخدمة اإللزامية". وبين� ال تزال أغلبية كب�ة من الجمهور اإلرسائييل  

األخالقي خالل  أدائه  وعن  والحربية  العسكرية  الجيش  قدرات  عن  الرىض  من  عالية  درجة  عن   "تعرب 

 القتال"، إال أن "األغلبية قلقة من ترصف الجيش يف مجال امليزانية ويف التعامل مع الجنود".  
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 اإلسرائیليالبنیة الداخلیة للنظام 

 1973استعراض إسرائیلي لنتائج التحقیق يف فشل حرب 

 

، وما أسفرت عنه من هز�ة نكراء أمام الجيش� املرصي  1973عاما عىل اندالع حرب أكتوبر    48بعد مرور  

والسوري، يبحث اإلرسائيليون يف هذه األيام نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة اإلرسائيلية يف  

باتت محل تطبيق لدى    حينه، وعرفت يف حينه باسم "لجنة أغرانات"، وما أصدرته حينها من توصيات

 الجيش مبختلف مكوناته العسكرية. 

قبل   األسبوع  مثل هذا  وتحديدا يف    48ويف  بسبب  1973نوفمرب    21عاًما،  أغرانات؛  لجنة  إنشاء  تم   ،

الضغط الشعبي املتزايد الذي شهدته دولة االحتالل، حيث قررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية  

االستعدادات واملراحل   اللجنة  لدراسة  الغفران"، وقد ترأس  باسم "حرب  باتت تعرف  األوىل ملا 

شمعون أغرانات، رئيس املحكمة العليا، ورافقه القايض موشيه النداو، ومراقب الدولة يتسحاق  

 نيفينزال، ورئيسا األركان السابق� يغئال يادين وحاييم السكو. 

اقترصت "اللجنة  أن  "معاريف"،  كتب يف صحيفة  ميتشنيك  التي    غدعون  األيام  تحقيقاتها عىل 

ترشين األول/ أكتوبر، حيث بدأت    8- 6سبقت الحرب، واأليام الثالثة األوىل منها، وتحديدا ب� أيام  
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شاهداً بشهاداتهم أمام اللجنة    90نوفمرب خالل أربعة أيام، وأدىل    25اللجنة عملها برسعة قياسية، ويف  

رى من مختلف املوظف�، خاصة يف الجيش، من قبل  شهادة أخ  188جلسة، وتم جمع    150يف أكرث من  

 فريق كب� من ضباط االحتياط". 

 1974" أنه "تم جمع مئات الوثائق للجنة، ويف األول من نيسان عام  21وأضاف يف مقال ترجمته "عريب

قدمت اللجنة تقريرا مؤقتا، تضّمن توصيات شخصية لضباط شعبة املخابرات، وعىل رأسها إقالة رئيس  

املخابرات إييل زع�ا، الذي أنهى واليته يف اليوم الذي نُرش فيه التقرير، وحل محله شلومو غازيت،    شعبة

الذي شغل منصب منسق العمليات الحكومية يف املناطق الفلسطينية، وكان سابًقا رئيًسا لقسم األبحاث،  

 لكنه وضع يده عىل تصدع كب� يف دائرة املخابرات". 

رئ أن  اللجنة  قررت  العملياتية  ك�  اإلخفاقات  عن  مسؤوال  كان  أليعازر  دافيد  الجيش  أركان  يس 

واالستخبارية حتى اندالع الحرب، ما أدى إىل عواقبها "الوخيمة"، من وجهة النظر اإلرسائيلية، وبعد نرش  

  التقرير، أعلن رئيس األركان استقالته، وطرده من الخدمة الفعلية يف الجيش اإلرسائييل، لكن اللجنة مل

 تجد أي خطأ يف سلوك وزير الحرب آنذاك موشيه ديان، وأثنى عىل سلوك رئيسة الوزراء غولدا مائ�. 

أكتوبر، وليس    8وتم انتقاد اللجنة بشكل رئييس يف نقطت�، أواله� قرار التحقيق الذي اقترص حتى يوم  

وتجاهل اللجنة ملا حدث من  أكتوبر، وثانيه� تركيز اللوم عىل رئيس األركان،   24حتى نهاية الحرب يوم 

 مسؤولية عىل املستوى السيايس، وعىل وجه الخصوص وزير الحرب موشيه ديان. 

بجانب عرض حاالت الفشل، تم تقديم جملة من التوصيات، مبا فيها تعي� مستشار استخبارايت لرئيس  

تقييم مستقلة، وتشكيل  الوزراء، عىل أال يكون بالرضورة عسكريا نظاميا، والس�ح لرئيس الوزراء بقدرة  

الخارجية، وتنظيمه كإطار عمل   القومي يف وقت الحق، وتعزيز قسم األبحاث يف وزارة  مجلس األمن 

مستقل يكون مسؤوالً عن البحث السيايس، فضال عن تغي�ات يف هيكلية شعبة املخابرات، بحيث تكون  

 معظم األبحاث والتقيي�ت يف األمور العسكرية. 

يف الوقت ذاته، قررت اللجنة إنشاء وحدة داخلية لتقويم املواد التي يجمعها جهاز املوساد، وتشكيل  

لجنة وزارية صغ�ة لألمور األمنية، وهي توصية مطبقة حتى يومنا هذا مثل مجلس الوزراء السيايس  

ئيفي مستشاًرا  األمني، مع العلم أن رئيس الوزراء السابق، إسحاق راب�، عّ� يف حينه رحبعام ز 

أي   يعينون  بعده  من  الوزراء  رؤساء  يعد  ومل  هركايب،  يهوشافات  تاله  االستخباراتية،  للشؤون 

 مستشارين يف شؤون املخابرات. 

نتائج حرب   االحتالل، بسبب    1973وتركت  لدى دولة  والعسكرية  األمنية  املنظومة  آثارها عىل 

 1967رضية طوت صورة ما عرف عقب حرب  إخفاقها العمليايت والقتايل، وما أحدثته من هزة أ

 )  الرابط(   بـ"الجيش الذي ال يقهر".
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 ه؟ؤماذا یرید املتحدث باسم الجیش اإلسرائیلي وبینیت إخفا

ة الجسد للمتحدث باسم الجيش  كتبت املراسلة السياسية لصحيفة "هآرتس" نوعى الندو، تقول: إن لغ

اإلرسائييل، لها مترين قديم يف كتاب لقبه: "دفن القصة يف قصة أخرى". وهي تس� عىل هذا النحو: أعِط  

تلفت   أن  تريدها  ال  بحيث  بالصدفة،  الحقيقية  القصة  فيه  و"أدفن"  جديدا،  موضوعا  املراسل�  بعض 

أحدث  عليه  بدت  ما  بالضبط  هو  هذا  االنتباه. 

الجيش  التقار يف  النار  فتح  تعلي�ت  تغي�  عن  ير، 

 اإلرسائييل. 

" كان  قناة  يف  الرئيسية  النرشة  (تم 11يف  ورد   ،"

يف   النار  فتح  "إجراءات  أن  األحد،  مساء  الكشف) 

دراماتيكية"،   بخطوة  تغ�ت  قد  اإلرسائييل،  الجيش 

لحة، وذخائر من قواعد الجيش  وأن "التغي� األكرث دراماتيكية"، هو "اإلذن بـ"إطالق النار عىل لصوص أس 

اإلرسائييل، ومناطق إطالق النار ". أوالً، حتى شخص لديه تدريب عسكري محرج، مثيل يعرف أنه من  

الناحية العملية، يُسمح دامئًا بإطالق النار عىل مقتحمي القواعد العسكرية، سواء كانوا لصوًصا أو أي  

قت وقوع الحادث. عالوة عىل ذلك، يف وقت مبكر  يشء آخر، ألنه مل يكلف أحد عناء اكتشاف، ذلك و 

، أفادت التقارير أن الجيش اإلرسائييل، يسمح للجنود بإطالق النار يف القواعد عىل املشتبه  2017من عام  

 بهم بالرسقة. 

ترشين الثا�)، أن الجنود أصبحوا    15التغي� الحقيقي هو، حسب ما أورده يانيف كوبوفيتش، (هآرتس،  

م أكرث  مناطق اآلن  يف  أيضا  مشبوه،  اعتقال  إجراء  وبحسب  اللصوص،  عىل  الحية  الذخ�ة  إلطالق  يًال 

التدريب املفتوحة، "يف املناطق التي يوجد فيها تواجد عسكري"، وتجاه املهرب� املشتبه بهم عىل الحدود 

ع املوافقة  متت  التوجيهية  املبادئ  هذه  أن  اإلرسائييل،  الجيش  وأوضح  املرصية.  قبل  األردنية  من  ليها 

املجرم� يف   إىل  األسلحة،  تهريب  كجزء من مكافحة  أخرى،  أمور  ب�  للحكومة، من  القانو�  املستشار 

 املجتمع العريب. 

مبعنى آخر: ألن الجيش اإلرسائييل، غ� قادر عىل االحتفاظ بأسلحته، التي تتدفق بكميات كب�ة  

لتي تشنها املنظ�ت اليمينية حول "انعدام  عىل العنارص اإلجرامية، ويف ظل الحمالت العدوانية ا

السيطرة"، ك� تقرر فرض عقوبة اإلعدام بالذخ�ة الحية، يف حالة الرسقة يف األماكن املكشوفة.  

ألن هذا هو معنى إطالق النار الحي، عىل املشتبه بهم: إذا مل يستجيبوا للنداء للتوقف والتعريف  

الناحية العملية، الجندي ال ينتظر أبًدا بارتياح جميع    بأنفسهم، أطلقوا النار فقط. وبالطبع من

إلخ. يف   الهواء،  النار يف  العربية، إطالق  باللغة  الهمهمة  به،  لتوقيف املشتبه  الرسمية  املراحل 
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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الواقع اإلرسائييل، يعني "إجراء اعتقال مشبوه"، إطالق نار حي عىل شخصية مشبوهة. لذلك، من الناحية  

اإلرسائييل، واملستشار القانو� للحكومة الضوء األخرض، إلمكانية إعدام اللصوص   العملية، أعطى الجيش

دون محاكمة، وأيًضا ألخطاء تحديد الهوية يف مناطق التدريب، حيث يتجول األبرياء يف كث� من األحيان.  

 هذا استمرار مبارش لحكم آريه شيف املحرج وقضية القانون الجنويب.

القرار الخط� يف مظاهر شعبوية مذهلة، وغرد: "أنه يهنئ  ورحب رئيس الحكومة نفتا يل بينيت بهذا 

الجيش اإلرسائييل، عىل تغي� مهم يف إجراءات إطالق النار". "يجب أن يكون جنود الجيش اإلرسائييل  

قادرين عىل الدفاع عن أنفسهم، وعننا. نحن نواصل محاربة الجر�ة واستعادة األمن". انضمت إىل هذه  

 ات، وهذا يشهد بالفعل عىل كل يشء، حركات "ريغافيم" و"إذا أردتم".التحي

لكن عىل هامش ذلك التقرير يف قناة كان، تم إخفاء القصة الحقيقية يف هذه القصة، تلك التي حاول  

الجيش اإلرسائييل وبنيت، جاهًدا إخفاءها: "الثغرات التي نشأت يف "املناطق الرمادية" يف إجراءات إطالق  

، وأوضح أن الجيش اإلرسائييل، قرر إعادة كتابة األوامر بحيث تكون أكرث وضوًحا. والخلفية هي، من  النار

 ب� أمور أخرى، سلوك الجنود خالل املواجهات مع الفلسطيني�، م� أدى إىل إلحاق األذى بأناس أبرياء". 

والج بينيت،  يحتفل  بين�  املنطوقة:  العربية  إىل  للحظة  هذا  نرتجم  بتخفيف  دعونا  اليمينية  معيات 

الغربية،   الضفة  الجيش اإلرسائييل يف  النار، حتى �كن إعدام لصوص األسلحة، يقوم  م�رسات إطالق 

بتشديد اإلجراءات من أجل "إيذاء األبرياء". وحيث� خففت بحكم القانون، وبحكم األمر الواقع تعلي�ت  

الفلسطيني� األبرياء، سينتهي االحتفال بإطالق النار    إطالق النار، فإن الضحايا، أي القتىل، األبرياء، أي

 )  الرابط(  الحي، عىل اللصوص بنفس الطريقة.

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.akka.ps/post/25174


  

 

8 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 November 2021 30 || 043العدد 

 

 

 

 

 

 

 إدانة ضابط إسرائیلي باغتصاب فلسطینیتین والتحرش الجنسي بآخرین 

 

ضابطا   أدانت  عسكرية  محكمة  أن  عن  النقاب،  سيدة كُشف  باغتصاب  املدنية"  "اإلدارة  يف  إرسائيليا 

االحتيال،   الغربية،  الضفة  بفلسطيني� وفلسطينيات يف  تلقي رشوة جنسية، تحرش جنيس  فلسطينية، 

الضابط يف جيش   وارتكب  إرسائيل.  أمن  تشكيل خطر عىل  درجة  إىل  وتجاوز صالحيات  األمانة  خيانة 

 . 2014 – 2013االحتالل هذه الجرائم يف السنت� 

اإللكرتو�،   "واينت"  لكن موقع  الجمهور، طوال خمس سنوات.  القضية عن  تفاصيل هذه  إخفاء  وتم 

التابع ملجموعة "يديعوت أحرونوت"، قدم طلبا ملحكمة االستئناف العسكرية يف مقر وزارة األمن يف تل  

ن ال يزال هناك  ، واستجاب رئيس املحكمة، دورون فايلس، للطلب وسمح بنرش تفاصيل منها، لكأبيب

 أمر منع نرش اسم وصور الضابط رغم إدانته.

عاما، وإخراجه من صفوف الجيش.   11وفرضت املحكمة العسكرية عىل الضابط عقوبة بالسجن الفعيل 

الضابط املدان عىل العقوبة املفروضة عليه، ووافقت محكمة االستئنافات العسكرية، بهيئة   واستأنف 

ة فايلس، إلغاء طرده من صفوف الجيش، واستبدال ذلك بخفض رتبته  مؤلفة من ثالثة قضاة برئاس

 إىل نفر. 

واتهم وأدين الضابط بارتكاب جر�تي اغتصاب يف حالت� منفصلت� بحق سيدة فلسطينية طلبت  

كث�ة   بالسيدة مرات  الضابط  واتصل  العمل.  بهدف  إرسائيل  إىل  الدخول  أجل  منه ترصيحا من 

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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جنسية" بـ"لقاءات  عن    وطالبها  تحدثت  إذا  لها  أصدرها  التي  التصاريح  منها  بأنه سيسحب  وهددها 

 جرامئه. وحاول الضابط نفي ذلك، لكن املحكمة قررت أن إفاداته تتغ� وليست ذات مصداقية. 

كذلك أدين الضابط بثالث حاالت أقام فيها عالقات جنسية مع سيدة فلسطينية أخرى، وبتلقي رشوة  

 ل إىل إرسائيل. جنسية مقابل تصاريح للدخو 

ك� أدين الضابط نفسه بالتحرش جنسيا برجل فلسطيني، بعد أن طالبه الضابط أكرث من مرة بلقائه  

وإقامة عالقة جنسية. وأدين أيضا بسلوك مشابه تجاه سيدة يعرفها الرجل الفلسطيني الذي تحرش به  

 الضابط. 

خد أثناء  أدائه  إىل  تطرقت  أخرى،  قضية  يف  نفسه  الضابط  معلومات  وأدين  بتسليم  العسكرية،  مته 

 استخباراتية رسية حصل عليها من الشاباك إىل سيدت� فلسطينيت� اعتنى بطلبه� للحصول عىل تصاريح. 

"واينت" إىل أن الجيش اإلرسائييل رفض بشدة النرش عن أن ضابطا ارتكب مخلفات جنسية بحق    وأشار

بتصعيد أمني ويشكل خطرا عىل النساء يف حال   نساء فلسطينيات بادعاء أن من شأن النرش أن يتسبب

 )  الرابط(   كشف القضية يف البلدات التي تسكن فيها. 

 مستشار نتنیاهو یشهد ضده: إفادة تشمل جمیع امللفات

الحكومة اإلرسائيلية السابق، بنيام� نتنياهو، املتهم    بدأ ن� حيفتس، "شاهد امللك" يف محاكمة رئيس 

بقضايا فساد خط�ة، باإلدالء بشهادته أمام املحكمة املركزية يف القدس، بعد تأجيلها قبل أسبوع. ويذكر 

 أن نتنياهو متهم بارتكاب مخالفات الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة. 

 تعلیمات نتنیاهو لحیفتس: دفع مصالح الوفیتش 
حيفتس اإلعالم   وقال  قضية  مع  تعامل  "نتنياهو  إن 

واالتصاالت وكأنها قضية أمنية، حيث أعطا� تعلي�ت 

لالتصاالت  بيزك  رشكة  بصاحب  واالتصال  بالتواصل 

من   إليه  رسائل  وبنقل  ألوفيتش،  شاؤول 

 نتنياهو حول قضايا إعالمية". 

وزير  تعي�  مسألة  اىل  حيفتس  وتطرق 

نتنياهو، حيث   أحد  االتصاالت يف حكومة  إليه يف  نقل  قد  كان  ألوفيتش  أن  النقاب عن  كشف 

، األفضلاللقاءات قامئة شملت أس�ء املرشح� املفضل� لتويل املنصب، وهم: نتنياهو كاملرشح  

 تساجي هنيغبي ثم يوفال شطاينيتس". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/2021/10/20/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86
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ك"  وأضاف يف شهادته أن اللقاءات التي عقدت يف منزل ألوفيتش تناولت أيضا الصفقة لدمج رشكتي "بيز 

و"يس"، ودفع مصالح ألوفيتش يف وزارة االتصاالت مقابل حصوله عىل تغطية إعالمية داعمة يف موقع  

 "والال" الذي كان مبلكية ألوفيتش. 

 شهادة حیفتس تمتد ألسابیع
وسيشهد حيفتس، الذي كان متحدثا ومستشارا إعالميا لنتنياهو، حول ضلوع األخ� يف امللفات الثالثة  

املتعلق مبحادثات ب�    2000والال، وامللف    – ويعرف بقضية بيزك    4000فيها نتنياهو، وهي امللف  املتهم  

الذي يتهم فيه نتنياهو بالحصول عىل منافع    1000نتنياهو ونارش صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وامللف  

 شخصية من رجال أع�ل. 

أهمية هذه وتنبع  أن متتد شهادة حيفتس ألسابيع طويلة.  أنها    ويتوقع  للنيابة من  بالنسبة  الشهادة 

"والال"  وموقع  "بيزك"  رشكة  مالك  التزامات  معنى  يدرك  كان  نتنياهو  بأن  النيابة  ادعاءات  ستدعم 

اإللكرتو� نحوه وعالقات الرشوة بينه�، من خالل دفع نتنياهو مصالح ألوفيتش يف وزارة االتصاالت  

 ال". مقابل حصوله عىل تغطية إعالمية داعمة يف "وال

 وحرض نتنياهو إىل قاعة املحكمة، صباح اليوم، ليستمع إىل شهادة حيفتس. 

وذكرت وسائل إعالم إرسائيلية أنه جرت مظاهرة خارج املحكمة، شارك فيها عدد قليل جدا من مؤيدي 

نتنياهو، لكن هتافات من خالل س�عات وصلت إىل قاعة املحكمة. وكُتب عىل الفتة رفع املتظاهرون  

 حكم القانون دعوا نتنياهو وشانه، واعتنوا باملشاغب�". "عصابة

وبدأ حيفتس شهادته قائال إنه عمل كمحرر يف "يديعوت أحرونوت" لسنوات طويلة إىل ح� بدأ يعمل 

العام   يف  لنتنياهو،  إعالمي  يف  2009كمستشار  املنصب  إىل  ليعود  واحدة،  بسنة  ذلك  بعد  واستقالته   ،

 ، يف إطار التحقيقات ضد نتنياهو. 2018، وحتى اعتقاله يف العام 2014النصف الثا� من العام 

ويف إجابته عىل سؤال حول األمور التي كان ضالعا فيها مبا يتعلق بالقضايا ضد نتنياهو، قال حيفتس إنه  

تناول "كل يشء من كل يشء. كل ما يصل إىل رئيس الحكومة وأفراد عائلته، مواضيع شخصية اقتصادية،  

 وكان هذا منذ البداية جزءا من املنصب، االعتناء بشؤون عائلته أيضا".كل يشء. 

وأشار املدعي، أم� تبانك�، إىل أن حيفتس يديل بشهادته بصفته شاهد ملك، "وأذكّر بوجود أمر 

حظر نرش بشأن قسم من شهادته، وكذلك مبا يتعلق بتفاصيل اتفاق شاهد ملك وعمليات قادت  

ىل عمليات تحقيق وتشخيص لشخص جرى التحقيق معه" يف إشارة إىل  إىل ذلك وأمر حظر نرش ع 

 )  الرابط(   التحقيق مع حيفتس. أثناءالخدع التي استخدمها املحققون 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/2021/11/22/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B6%D8%AF%D9%87-%D8%A5%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA


  

 

11 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 November 2021 30 || 043العدد 

 

 

 

 

 

 

 التفاعالت اإلقلیمیة والدولیة 

 ضابط إسرائیلي یشرح األبعاد األمنیة لالتفاق مع املغرب 

 

مل تتوقف األوساط السياسية واألمنية والعسكرية اإلرسائيلية عن الرتحيب باالتفاق املوقع مع املغرب،  

مع أي دولة عربية، وتحديدا يف املسائل التسلحية والعملياتية، ملا لها من دور   ليشمل قضايا غ� مسبوقة

 كب� يف عثور االحتالل عىل موطئ قدم يف هذه املنطقة الحساسة من ش�ل أفريقيا. 

وإضافة ملا أعلنه وزير الحرب بيني غانتس خالل زيارته للرباط عن تأث� هذا االتفاق عىل صعيد تعاون 

مجاالت التدريب العسكري، ومحاربة األعداء "املشرتك�" عىل عدة جبهات، ودوره يف إيجاد الجانب� يف  

النتائج   وإحدى  مسبوق،  غ�  حدث  أمام  أنهم  آخرون  متحدثون  أكد  فقد  بينه�،  اسرتاتيجي  تحالف 

دى عىل الطبيعية التفاقات التطبيع اإلبراهيمية، بزعم أن إرسائيل أمام حدث مث� له تداعيات طويلة امل

 مصالحها يف املنطقة. 

أمان، والباحث مبعهد    -دا� سيرتينوفيتس، رئيس شعبة إيران السابق يف جهاز االستخبارات العسكرية 

السياسة واالسرتاتيجية، قال يف حوار مع صحيفة معاريف إن "االتفاق مع املغرب �نح إرسائيل  

األم الجانب  من  املنطقة  هذه  يف  تعاونها  توسيع  يف  رشاكاتها  مصلحة  بتقوية  سيسمح  ما  ني، 

اإلقليمية ضمن االتفاقات اإلبراهيمية، وتعمل عىل تعزيز ارتباطها يف املنطقة، وبناء عالقة طويلة 

 األمد معها، ستكون حجر الزاوية ألمن إرسائيل". 

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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، لكن  "، أن "إرسائيل ال تبني أمنها باالعت�د عىل أي دولة أخرى21وأضاف يف الحوار الذي ترجمته "عريب

أي تحالف يساعدها يف تبادل املعرفة والقدرات، وبناء عالقاتنا يف املنطقة، وطاملا أن عالقاتنا واملغرب مع 

الواليات املتحدة قوية، فهذا يساهم يف حفظ أمن الدولت�، خاصة بالنظر للتهديد اإليرا�، حتى لو مل  

الوفد اإلرسائييل يف الرباط، واالحتفاالت    يكن يف قلب املحادثات، لكن الرتحيب الحار الذي استقبل به

 واإل�اءات الرمزية تخرب الكث� عن عالقاتنا الثنائية". 

إيران بصورة   الذي متثله  التحدي  العسكري األمني مع املغرب وب�  اتفاقهم  مل يربط اإلرسائيليون ب� 

ق الرصاع، بعضها يف املناطق  عشوائية، بزعم أنها تعمل عىل إرسال املزيد واملزيد من األسلحة إىل مناط

قد يعطي مرشوعية   ما  باملغرب،  املحيطة  املناطق  بإرسائيل بصورة مبارشة، وبعضها اآلخر يف  املحيطة 

 لتشكيل املزيد واملزيد من التحالفات اإلرسائيلية يف العامل العريب، ملواجهة عدو مشرتك متمثل بإيران. 

تضع العالقات مع املغرب يف مكانة أعىل من دول الخليج،    أكرث من ذلك، فإن بعض القراءات اإلرسائيلية

رغم اتفاقيات التعاون واالقتصاد معها، رمبا ألن املغرب اختار يف خطوة غ� مسبوقة وضع العالقات مع  

إرسائيل يف املقدمة، والتلويح بها أمام الخصوم واألعداء، مقارنة بسنوات طويلة من العالقات الرسية،  

 يعيش يف وضع معقد للغاية من الناحية السياسية واألمنية.  عىل اعتبار أنه

جبهة   وتدعم  الجزائر،  مع  قوية  بعالقات  ترتبط  التي  إيران،  من  املغرب  استياء  فإن  ذاته،  الوقت  يف 

إرسائيل   تراقب  مشرتكة، حيث  أمنية  مصالح  واملغرب  يوفر إلرسائيل  الغربية،  الصحراء  يف  البوليساريو 

ران يف القارة األفريقية، وهذا مجال اهت�م املؤسسة العسكرية، التي تزعم أن  عمليات حزب الله وإي

القاعدة   نوع من  املعارضة إليران، وخلق  الدول  املغرب يف معسكر  تأم�  إلرسائيل مصلحة واضحة يف 

 األمامية يف أفريقيا ضد الوجود اإليرا� يف الجزائر. 

القاته معها، أمنيا وعسكريا، عىل أنها ملواجهة تحدياته  ضمن تفس�ات إرسائيل ملسارعة املغرب لتطبيع ع

التي   البوليساريو  وجبهة  الجزائر،  مع  املتدهورة  العالقات  السي�  األخ�ة،  األسابيع  يف  الكب�ة  األمنية 

تدعمها، ما قد يؤدي لحرب حقيقية بينه�، وبالتايل �كن إلرسائيل تقديم املساعدة العسكرية للرباط  

قية األمنية املشرتكة، مبا فيها الدعم االستخبارايت واألمني لتحس� قدراته العسكرية مبواجهة  مبوجب االتفا

 التهديدات، وتضييق نفوذ إيران يف أفريقيا وأماكن أخرى.

يستخلص اإلرسائيليون أن االتفاق مع املغرب أكرث بكث� من مجرد فتح باب للصناعات العسكرية  

املمتازة مع  اإلرسائيلية، وإذا أضيف لذلك   الخليج، والعالقات األمنية  العالقات مع دول  توطيد 

الذي   اإلقليمي  التحالف شبه  قليال إليران من  ليس  انزعاجا  قد يسبب  فإن ذلك  واألردن،  مرص 

يتشكل أمامها يف الرشق األوسط ومناطق أخرى يف أفريقيا، ويرتك تحالفاته عىل املستوي� السيايس  

 ) الرابط(   أث�ها يف املجال األمني داخل تلك املناطق النائية. والدبلومايس، وإمكانية ت

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-880133
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 هآرتس: الدور املصري بغزة یتساوق مع سیاسة إسرائیل

إع�ر قطاع غزة املدمر  أشارت صحيفة "هآرتس" العربية، إىل ما أسمته "احتكار" النظام املرصي لعملية 

بفعل الحروب اإلرسائيلية، منوهة إىل أن توسيع تحكم مرص بغزة يتساوق بشكل جيد مع سياسة االحتالل  

 اإلرسائييل. 

وأوضحت الصحيفة يف مقال نرشته للكاتب تسفي برئيل، أنه بعد العدوان اإلرسائييل األخ� عىل قطاع  

يوما، أرسلت مرص لغزة "عرشات الجرافات    11واستمر    2021و  أيار/ ماي  10غزة املحارص، والذي بدأ يوم  

مهندسا وعامال، بهدف البدء يف اإلع�ر، وعملوا يف البداية عىل إزالة بعض ركام املنازل    80يرافقها نحو  

مليون    500املدمرة وتعبيد شارع� مدمرين، عل� بأن هذه األع�ل هي جزء من املساعدة البالغة قيمتها  

 ادة إع�ر غزة". دوالر إلع

 استبدال قطر  
وأكدت أن "الرابح األسايس من برنامج إعادة اإلع�ر هو رشكة "أبناء سيناء" التي �لكها رجل  

األع�ل البدوي إبراهيم العرجا�، الذي يرتأس قبيلة الرتاب� واتحاد رؤساء القبائل يف ش�ل سيناء،  

منوهة   املرصية"،  املخابرات  يتعاونون مع  املخابرات  الذين  توجيهات  وفق  يعمل  "العرجا�  أن 

 املرصية، التي تحصل بدورها عىل نصيب كب� من املساعدة املرصية للقطاع ومن نقل البضائع".

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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وقالت "هآرتس": "ليس فقط يف أع�ل إعادة اإلع�ر يف غزة يوجد ملرص احتكار، فبالتشاور مع إرسائيل  

إىل املوافقة عىل ترتيب جديد لنقل أموال املساعدة الخاصة    والواليات املتحدة واإلمارات، اضطرت قطر

 مبوظفي غزة، عرب دفع قطر ملرص مثن وجود ينقل لغزة، ومن ثم يتم بيعه لرصف رواتب املوظف�". 

وذكرت أن هذا "االتفاق املتعرج، جاء بسبب معارضة إرسائيل لقيام قطر بتحويل أموال نقدية لح�س،  

أرادت اإلث أبيب  الجنود اإلرسائيلي�  ألن تل  أنها ترفض إطالق رساح  بأنها ال تساعد ح�س، طاملا  بات 

األرسى لديها، وذلك تحقيقا لتعهد وزير األمن بيني غانتس، بأنه ال إع�ر لغزة دون إطالق رساح الجنود،  

 لكنه أدركك أن رشطه غ� وقعي".

مليون دوالر   30القطرية التي تبلغ    وكشفت أن "مرص عرضت أن تكون الوسيط غ� املبارش لرصف املنحة

بنود؛ مساعدة األرس املستورة، رشاء الوقود ملحطة الكهرباء (من   3يف الشهر لغزة، وسبق أن وزعت عىل 

يف املئة (تساهم يف رفع    60االحتالل) والثالث مشاريع إليجاد فرص عمل لتخفيف البطالة التي وصلت  

 .  نسبة الراتب الخاصة باملوظف� يف غزة)"

ونبهت بأن "إرسائيل حاولت أن تجند اإلمارات لتكون عرابة املساعدة بدال من قطر، لكنها تلقت إجابة  

سلبية، وأبو ظبي أوضحت بأنها كانت مستعدة للمساعدة يف اإلع�ر فقط إذا كانت مرص هي صاحبة  

ر/مايو املايض، عندما البيت، وهذا موقف تم االتفاق عليه ب� اإلمارات واألردن والسعودية يف شهر أيا

 التقى ويل عهد اإلمارات محمد بن زايد لبضع ساعات مع امللك عبد الله يف املطار يف ع�ن". 

وأشارت الصحيفة إىل أن "مرص إىل جانب أع�ل إعادة اإلع�ر، هي املزود ملواد البناء واملواد االستهالكية  

يف املئة من البضائع التي    17له يتم است�اد  التي تصل إىل غزة يف معرب "صالح الدين"، الذي من خال

مليون دوالر شهريا"، منوهة إىل أنه "كل� زاد حجم  55تدخل إىل القطاع، وتصل حجم التجارة هذه إىل 

االست�اد من مرص، تفقد السلطة الفلسطينية املزيد من املدخوالت عرب الرضائب التي تحصلها إرسائيل  

 خيل السلطة التي تقف عىل شفا االنهيار االقتصادي".لها، وهذا يساهم يف قضم مدا

 سیطرة واحتکار  
طول   جنودها عىل  عدد  زادت  القطاع،  مع  التجارة  عىل  السيطرة  مقابل  "مرص  أن  إىل  ونوهت 

إع�ر   إعادة  ستواصل  ومرص  غزة،  إىل  ستدخل  قطر  أموال  أن  مؤكدة  غزة"،  قطاع  مع  الحدود 

 القطاع، "مع صفقة تبادل أو بدونها".

ويف سياق متصل، أكدت مصادر دبلوماسية، أن "الواليات املتحدة مستعدة للتربع بسخاء إلعادة  

إع�ر غزة، مقابل اتفاق طويل لوقف إطالق النار، ترافقه ض�نات بأن ال يقوم أي طرف بأي عمل 

 �كن أن �س بنتائج إعادة اإلع�ر".

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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تح، مرص تحاول إقناع ح�س بالس�ح بوجود،  وبينت "هآرتس"، أنه "حتى تتم املصالحة ب� ح�س وف

حتى لو كان بشكل رمزي، ممثل للسلطة يف غزة، من أجل اإلظهار بأن أع�ل إعادة اإلع�ر ال تتم فقط 

أمام ح�س، وأنها تعمل حسب االتفاقات السابقة التي تطالب بأن يكون يف املعابر مع مرص موظفو  

 ج�رك تابعون للسلطة". 

تحرص عىل أن تتم كل أع�ل إعادة األع�ر بواسطة رشكة "أبناء سيناء"، وليس بصورة   وأفادت أن "مرص

مبارشة بواسطة الجيش املرصي، رغم أنه فعليا هو الذي يرشف عىل األع�ل، من أجل أن يكون باإلمكان 

ادي التوقيع عىل اتفاقات عمل مع مقاول� من غزة دون أن يلتصق بالحكومة املرصية التعاون االقتص

اللت� ال تريدان   املبارش مع ح�س، وهكذا تستطيع مرص االستعانة بتمويل من السعودية واإلمارات، 

الحفاظ عىل   إقامة عالقات مبارشة مع ح�س يف هذه األثناء، لكنه� عىل استعداد ملساعدة مرص يف 

 احتكار سيطرتها عىل القطاع". 

د مع سياسة إرسائيل التي تعترب غزة كيانا منفصال،  وأكدت أن "توسيع تحكم مرص بغزة يتساوق بشكل جي 

وبذلك هي تضمن عدم إمكانية تحقق اتفاق سيايس حتى يف الطرف الفلسطيني"، مضيفة: "ظاهريا هذا  

املوقف مناقض ملقاربة مرص التي تحاول الدفع قدما باملصالحة ب� فتح وح�س، ولكن إرسائيل تعلمت، 

عباس بأن يقوم بوظيفة حارس العتبة من أجلها، بعد أن سبق وألغى    أنه �كنها االعت�د عىل محمود

 االنتخابات التي كانت ستجرى يف شهر أيار/مايو املايض، وهو أيضا مل يحدد موعدا جديدا". 

االنتخابات،   هذه  رشعية  تنزع  وبهذا  القدس،  يف  انتخابات  إجراء  منع  دامئا  �كنها  "إرسائيل  وتابعت: 

نقسام ب� ح�س وفتح"، مؤكدة أن "اعتبارات تل أبيب غ� خفية عن القاهرة،  وباألساس يخدمها اال 

 وهي مل تعد تصدر أي دعوات لحل شامل للنزاع". 

وأشارت الصحيفة، إىل أن "هدف مرص املتواضع، ترسيخ وقف طويل إلطالق النار يشمل؛ مسؤولية كاملة  

ذي تقوم بتخزينه واستخدامه تنظي�ت أخرى،  لح�س عن كل السالح الذي يوجد يف القطاع، مبا يف ذلك ال

 والتوقف عن أع�ل املقاومة العسكرية يف الضفة والقدس، لض�ن إع�ر القطاع".  

مثل   اقتصادية  مثارا  �نحها  إرسائيل،  أمام  تستخدمه  الذي  الردع  بأن  قناعة،  عىل  "ح�س  أن  وقدرت 

 أن يخدمها يف تنفيذ إع�ر القطاع".املساعدات التي تحصل عليها من مرص وقطر، وفقط هذا �كن  

 )  الرابط( 

  

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/1400532/%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84#section_314
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 هآرتس: قمع السیسي "الوحشي" سیستمر رغم إلغاء الطوارئ 

 

رجحت صحيفة عربية استمرار نظام عبد الفتاح السييس "الوحيش" الذي يقود مرص حاليا، يف انتهاك  

 حقوق اإلنسان رغم إعالنه إلغاء حالة الطوارئ.  

التي  الطوارئ  إلغاء حالة  أنه "مع  برئيل،  للكاتب تسفي  وأوضحت صحيفة "هآرتس" يف مقال نرشته 

الحاكم صالحيات واسعة لقمع حقوق اإلنسان، واالعتقال دون  عاما، ومنحت النظام    40استمرت أكرث من  

متييز، ومحاكمة مواطن� يف محاكم عسكرية ومنع املظاهرات وإغالق املؤسسات، فيبدو أن مرص �كن  

 أن تعود إىل الوضع العادي الخاضع للقانون والدستور، إذ يبرش إعالن السييس بعهد جديد". 

وأضافت: "قبل أسبوع من إلغاء حالة الطوارئ، تعرف الشعب املرصي عىل مرفق السجون الجديد، الذي  

 أقيم يف وادي النطرون، وهو السجن األكرب يف مرص".  

 خطوة إعالنیة  
وضغط  عام  بشكل  الدويل  الضغط  إىل  ينسب  مرص،  يف  الخ�  هذا  "كل  أن  الصحيفة،  وزعمت 

  130أجل تحس� وضع حقوق اإلنسان هناك، وبفضل تجميد    الواليات املتحدة بشكل خاص من

مليون دوالر من املساعدات الخارجية املقدمة من الواليات املتحدة، وللحظة يبدو أن هناك يف  

 الخارج من يسمع ويستجيب لرصخات القمع التي تسمع من مرص".  

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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ناحية إعالنية، فإن السلطات    وتابعت: "ولكن فقط للحظة واحدة، ألن وضع الطوارئ يف الواقع ألغي من

 الوحشية للنظام ليست كذلك".  

وأكدت أن "معظم القيود واملمنوعات التي تكمن داخل قوان� ال تعد وال تحىص، يف بنود ضبابية يف  

الدستور ويف املكانة الخاصة لقوات األمن، وعىل سبيل املثال، حسب القانون؛ �كن أن يقدم ملحاكمة 

وا مبنشآت مرتبطة بأمن الدولة، وذلك يشمل معسكرات الجيش ومراكز الرشطة،  عسكرية مواطنون أرض 

لكن ليست هذه فقط، بل أيضا البنوك ومحطات الوقود واملستشفيات، وفعليا أي موقع ومرفق عام  

 مبلكية الحكومة".  

طار حالة  ونبهت "هآرتس"، إىل أن "القوان� املقيدة لنشاطات منظ�ت حقوق اإلنسان تم سنها ليس يف إ

الطوارئ، وهذه ستواصل خدمة النظام اآلن أيضا؛ فأي جمعية أو رابطة ما زالت مضطرة لطلب مصادقة  

أن   قبل  حياتها  األخرى، وهذه ستنغص  الب�وقراطية  الداخلية ومحطات  ووزارة  العامة  املخابرات  من 

 يسمح لها بالعمل".  

لعمل بعد إلغاء الطوارئ، لكن الرقابة الذاتية التي  ولفتت إىل أن "الرقابة الرسمية �كنها أن تتعطل عن ا 

تم فرضها من قبل النظام بدون أوامر أو قوان�، ستواصل وجودها، وهذه قوانينها أشد بكث� من قوان�  

الرقابة الرسمية، وهي ليس لها حدود وال تحدد قيودها، ك� أنها ترتبط بنزوات الوزراء والشخصيات  

 خرقها غ� مكتوبة يف أي قانون".  الكب�ة، والعقوبة عىل 

 سجن جدید أکبر   
يلتزموا   مل  ينتظرهم يف حال  ماذا  يعرفون جيدا  إعالم،  وسائل  وأصحاب  "محررون وصحفيون  وقالت: 

بطلب يحصلون عليه من خالل مكاملة هاتفية ودية"، منوهة إىل أن ما قام به نظام السييس من تشييد  

 وفة".  "سجن جديد ومتطور، تكلفته غ� معر

ونقلت الصحيفة العربية عن الصحفي عطا الله سليم قوله: "بدال من تغي� القوان� والسياسة التي تجعل  

 الناس يصبحون مجرم� فقد قامت السلطات بفتح سجن جديد وعرصي".

وذكرت أنه "رمبا يف هذه املناسبة، ستوافق الحكومة عىل نرش عدد السجناء السياسي� يف السجون  

 ألف مرصي".   60"، والتي بحسب منظ�ت حقوق اإلنسان وصل عددهم إىل أكرث من املرصية

هناك   سيكون  للتشاؤم،  مكان  أي  هناك  "ليس  قالت:  السييس"،  "إصالحات  من  ساخرة  وبلغة 

للسييس فرص كث�ة لتحس� وضع حقوق اإلنسان وتوسيع حرية التعب�، والربملان املرصي يف هذه  

جديدة عىل الدستور، ستتضمن أيضا رفع القيود عن عدد الواليات للرئيس،  األثناء يناقش تعديالت  

وصودق  2022ويف املرة السابقة التي تم فيها تعديل الدستور، فقد مددت والية السييس حتى  

https://almarsad.co.uk/
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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وقد قىض   75، التي فيها سيحتفل بعيد ميالده الـ 2030سنوات حتى   8له عىل التنافس لفرتة ثالثة تبلغ 

 رئاسة". عاما يف ال 17

ورأت "هآرتس"، أنه "يف السنوات القادمة ستتكرر طقوس الضغط لتنظيم حقوق اإلنسان يف مرص، وقبيل  

مليون نسمة، والسجن الجديد يف وادي النطرون،    150فإنه يتوقع أن يصل عدد السكان يف مرص إىل    2030

 )  الرابط(  لن يستوعب السجناء، ولكن �كن بناء سجن جديد أكرب".

الکهرباء   إقلیمي" بین إسرائیل واألردن املاء مقابل  "أکبر صفقة تعاون 

 واإلمارات 

كشف تقرير إرسائييل عن اتفاق ثاليث تربمه إرسائيل مع األردن واإلمارات لبناء محطة ضخمة للطاقة  

لتوليد الكهرباء لصالح إرسائيل؛ يف املقابل، سيتم إنشاء محطة تحلية مياه  الشمسية يف الصحراء األردنية 

 مخصصة لألردن عىل ساحل البحر األبيض املتوسط. 

جاء ذلك بحسب ما أورد املراسل السيايس ملوقع "والال" اإلرسائييل، باراك رافيد، نقال عن خمسة  

اإلماراتية (مل يسمهم)؛    -األردنية    -ية  مسؤول� إرسائيلي� مطلع� عىل تفاصيل الصفقة اإلرسائيل

 مش�ا إىل أنه سيتم توقيع االتفاق يوم اإلثن� املقبل، يف مدينة ديب باإلمارات. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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وبحسب التقرير، فإن االتفاق سيوقع بواسطة وزيرة الطاقة يف الحكومة اإلرسائيلية، كارين إلهرار، وعن  

واملوفد اإلمارايت لقضايا املناخ، سلطان الجابر، بحضور   الطرف األرد� وزير املياه والري، محمد النجار،

 املبعوث األم�يك للمناخ، جون ك�ي. 

وجاءت االتفاقية نتيجة محادثات رسية ب� الحكومات الثالث يف أعقاب توقيع االتفاق الرسمي لتطبيع  

ت حول املرشوع يف أيلول/  العالقات ب� اإلمارات وإرسائيل املعروف بـ"اتفاقية أبراهام"، وتكثفت املداوال 

 سبتمرب املايض ونضجت إىل مسودة اتفاق يف نهاية ترشين األول/ أكتوبر، بحسب التقرير. 

وذكر التقرير أن هذا املرشوع يعترب من أكرب مشاريع التعاون اإلقليمي ب� إرسائيل واألردن، منذ توقيع  

  األرايض األردنية. اتفاقية السالم بينه�، خصوصا أن غالبية املرشوع ستقام عىل

وأشار التقرير إىل أنه "كان من املقرر يف البداية توقيع االتفاق قبل أسبوع�، خالل مؤمتر املناخ مبدينة  

غالسكو األسكتلندية". ونقل عن مسؤول� إرسائيلي�، مل يسمهم، قولهم إن "امللك عبد الله كان مستعدا  

س الحكومة اإلرسائيلية، نفتايل بينيت، طلب تأجيل التوقيع  للتوقيع عىل االتفاق يف ذلك الح�، لكن رئي

خوفا من أن يؤدي ذلك إىل انتقادات سياسية من املعارضة، قبل أيام من التصويت عىل املوازنة اإلرسائيلية  

 العامة". 

وبعد طلب بينيت تأجيل التوقيع عىل الصفقة، وجهت وزيرة الطاقة اإلرسائيلية، إلهرار، ومستشار األمن  

القومي اإلرسائييل، إيال حوالتا وكبار املسؤول� يف وزارة الخارجية، رسائل ط�نة لألردن واإلمارات وإدارة  

الرئيس األم�يك، جو بايدن، مفادها أن إرسائيل مهتمة باالتفاق وأنه التأجيل ملدة قص�ة حتى يتم إقرار  

 امليزانية. 

ا، األسبوع املايض، للوقوف عىل التفاصيل النهائية  وتجددت املفاوضات التي لعب فيها ك�ي دورا بارز 

لالتفاقية، وأعلن الجانب األرد�، بحسب "والال"، ظهر أمس، الثالثاء استعدادهم للميض قدما يف التوقيع.  

الخارجية   ووزير  األرد�  امللك  مع  اإلطار  هذا  يف  محادثات  عدة  أجرى  ك�ي  أن  إىل  التقرير  ولفت 

 . اإلرسائييل، يائ� لبيد

تنص الخطة، بحسب املوقع، عىل "متويل اإلمارات ملحطة الطاقة الشمسية لتوف� الطاقة بشكل أسايس  

 ". لألردن  املياه  لتوف�إلرسائيل، بين� األخ�ة ستبني محطة لتحلية املياه عىل ساحل البحر املتوسط  

األردنية،    -اإلسرتاتيجية للعالقة اإلرسائيلية  واعترب التقرير أن الصفقة ستؤدي إىل زيادة األهمية  

للحكومة   كرئيس  نتنياهو  بنيام�  محل  بينيت  نفتايل  حل  أن  منذ  كب�  بشكل  تحسنت  التي 

 اإلرسائيلية، ك� ينبغي أن تخفف من أزمة املياه يف األردن.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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لكنها تفتقر إىل األرض إل  التقرير إىل أن "إرسائيل بحاجة إىل طاقة متجددة  الطاقة وأشار  نشاء حقول 

الشمسية الضخمة، التي �تلكها األردن". وتابع: "يف غضون ذلك، يحتاج األردن إىل املياه ولكن �كنه  

فقط بناء محطات تحلية يف الجزء الجنويب النايئ من البالد، يف ح� أن الساحل اإلرسائييل أقرب إىل املراكز  

 السكانية الكب�ة يف األردن".

أنه   الشمسية من قبل رشكة "مصدر"، وهي رشكة طاقة بديلة مملوكة  وذكر  الطاقة  بناء حقل  "سيتم 

 للحكومة اإلماراتية". 

الطاقة الشمسية بحلول عام   الطاقة  2وإنتاج    2026وينص املرشوع عىل "تشغيل حقل  % من مجمل 

لتقسيمها ب� الحكومة    مليون دوالر سنويا   180، مع دفع إرسائيل  2030الكهربائية اإلرسائيلية بحلول عام  

 األردنية والرشكة اإلماراتية".

% من الطاقة البديلة (املتجددة)  8-7سيوفر حقل الطاقة الشمسية    2030ولفت التقرير إىل أنه بحلول  

التي ستستخدمها إرسائيل؛ ومبوجب الصفقة سيتم توصيل املنشأة بشبكة الكهرباء اإلرسائيلية، بحيث  

دة مبارشة إىل إرسائيل ويخزن النصف اآلخر لبضع ساعات يف األردن عىل أن  تنقل نصف الكهرباء املول

 ينقل إىل إرسائيل ليًال. 

ورشاء الكهرباء من قبل إرسائيل سوف يدر عىل األردن أرباح تقدر بنصف مليار شيكل يف السنة، وسيتم  

 تقسيمها ب� الحكومة األردنية والرشكة اإلماراتية املشغلة للمرشوع. 

مس حوايل  وأكد  إنتاج  عىل  قادًرا  سيكون  األردن  يف  الشمسية  الطاقة  حقل  أن  إرسائيليون    1.2ؤولون 

جيجاوات من الكهرباء وسيتم تخصيصه لبيع الكهرباء إلرسائيل، وينص االتفاق ب� الطرف� أن الدول 

جيجاوات    5تهدف إىل زيادة إنتاج حقل الطاقة الشمسية يف املستقبل حتى تتمكن من إنتاج ما يصل إىل  

 من الكهرباء من الطاقة الشمسية. 

وبحسب التقرير فقد ترددت إرسائيل يف امليض قدما نحو توقيع االتفاقية بسبب الربط ب� رشاء الكهرباء  

البند، لكن   الطرف اإلرسائييل حذف هذا  للمياه من إرسائيل. وقد حاول  من األردن وب� رشاء األردن 

 ) الرابط(   حدة الصياغة. األردن أرص عىل إبقائه مع تخفيف
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تطالب   إسرائیلیة  دراسة 

النفط   نقل  صفقة  بإلغاء 

یلع   “تنطوي  اإلماراتیة.. 

ألمن   استراتیجي  تهدید 

 تل أبیب” 

 

عسقالن    –  إيالترسمية بأنه يجب تأجيل تحقيق صفقة خط    القومي يف وثيقة  األمنمعهد بحوث  قال  

فحصها بسبب أخطار عىل أمن مواطني إرسائيل. الوثيقة التي    وإعادة،  اإلماراتلنقل النفط من اتحاد  

القومي    األمنيف صباح يوم أمس اىل رئيس الحكومة نفتايل بينيت وهيئة    إرسالهاوصلت للصحيفة تم  

 ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية. 

برئاسة الربوفيسور مناويل    أبيب املعهد الذي يعمل يف جامعة تل    ألعضاءالوثيقة متثل املوقف الرسمي  

التي   النقاشات  الوثيقة شارك مدير املعهد  أدتتراختنربغ. يف  بلورة  العميد احتياط  اىل  ديكل،    أودي، 

السابق غادي آيزنكوت، والدكتورة ش�ا عفرون وجهات رسمية يف وزارة الخارجية وغ�هم.    األركانورئيس  

املعهد اىل سلسلة من الخرباء ومنظ�ت بيئية وعدد من الوزراء الذين سبق وعربوا    أعضاءبهذا ينضم  

 عن معارضة االتفاق. 

رات لتجميد االتفاق، منها الخوف من الحاق الرضر من جانب ايران أو غزة  وثيقة املعهد تطرح عدة مرب

بدون ح�ية، والخطر عىل منشآت تحلية املياه    األحمربناقالت النفط التي سرتسو بشكل دائم يف البحر  

حكومي سليم قبل املصادقة عىل    إداري  إجراءمياه الرشب يف إرسائيل، وعدم وجود    تضمن توف�التي  

عسقالن    –   إيالتاملس بالعالقات الخارجية إلرسائيل مع مرص. “إن الفائدة من صفقة خط    وأيضا  االتفاق 

االسرتاتيجية والبيئية التي تلحقها”، كتب يف الوثيقة. وقد تساءلوا يف املعهد هل    األخطار اقل كث�ا من  

 للخطر؟من الصحيح أن النفط الذي ال يستخدمه اإلرسائيليون يعرضهم 

الذي يجب استخالصه هو أنه عىل الحكومة الجديدة أن تؤجل تنفيذ االتفاق اىل أن    “االستنتاج

املعهد. ويف املعهد    أعضاء”، كتب  األمنية  األخطاريتم فحص كل تداعياته بشكل معمق، مبا يف ذلك  

  إجراء ، “دون أن يتم  األخ�ة، يف فرتة والية نتنياهو  2020أن االتفاق وقع يف نهاية    أيضايطرحون  

عسقالن مل تجر    –   إيالتاىل صفقة خط    أدتمل طاقم شامل لفحص تداعياته… العملية التي  ع
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السليمة من جهة اتخاذ القرارات. لذلك، من غ� املعقول أن تعطي حكومة    لإلدارة  أساسيةحسب قواعد  

 إرسائيل الجديدة بأثر رجعي مصادقتها عىل هذه العملية”.  

ورشكة ميد ريد الند بريدج، ومل يتم   أوروبا  –ب� رشكة خط آسيا    االتفاق الذي يدور الحديث عنه وقع

اىل    اإلماراتبعد عرضه عىل الجمهور. هدفه هو تحويل إرسائيل اىل جرس بري يضخ النفط من اتحاد  

يف كل سنة سيزداد بشكل كب�، من بضع    إيالت. املعنى هو أن عدد ناقالت النفط التي ستصل اىل  أوروبا

يتوقع أن   أيضاألف طن من النفط.    270الناقالت التي �كن أن تحمل كل واحدة منها  سفن اىل عرشات  

عسقالن يف عسقالن، اىل أن يتم نقل   –   إيالتتزداد كمية النفط التي سيتم تجميعها يف منشآت خط  

 عن طريق خطوط املالحة يف البحر املتوسط.  أوروباالنفط اىل الناقالت التي ستبحر اىل 

كتبوا بأن “حركة نشطة لناقالت نفط    إليران. بالنسبة  أيضا  األخطارملعهد يفصلون يف الوثيقة  يف ا  األعضاء

أن البحر    أمنية   أخطارتكتنفها    األحمرتشق طريقها نحو إرسائيل يف البحر   تحول    األحمركب�ة، حيث 

مؤخرا اىل ساحة متفجرة حدث فيها عدة هج�ت للسفن. النظام يف ايران الضليع يف تشغيل امتداداته  

 يف املنطقة يقوم بالتمويل والتشغيل لوحدات من الحوثي� لرضب السفن يف املنطقة”.

سياق  خطر آخر كتب عنه يف الوثيقة هو مهاجمة صواريخ من قطاع غزة عىل ناقالت النفط. يف هذا ال

يف غزة جسدت هذا الخطر عندما    األخ�ة املعهد مثال عىل ذلك وهو أن “جولة القتال    أعضاءيطرح  

مبارشة بصاروخ من غزة.    أصيب اشتعل صهريج للبنزين تابع لرشكة “تيشن” ملدة عرشين ساعة بعد أن  

ومضاعفا  اإلصابةهذه    أعقابيف   التنفس  يف  صعوبة  من  اشتكوا  (عسقالن)  املنطقة  صحية  سكان  ت 

 أخرى”. 

قطاع   طول  توجد عىل  التي  املياه  تحلية  منشآت  تهديد  وهو  املعهد  يف  ثالث طرحوه  .  الشاطئخطر 

، وبالتايل بتزويد املياه  إيالتسيرض بقدرة التحلية للمنشأة التي توجد يف    األحمر“تلويث نفطي يف البحر  

إرسائيل �كن أن    شواطئير النفط من  زيادة تصد   أيضاللمدينة وكذلك بالزراعة املتطورة يف املنطقة.  

  إحاطة أنه �كن    إثباتتحميل الناقالت يف البحر املتوسط. مل يتم    أثناءتزيد احت�لية حدوث مشكالت  

منشآت تحلية املياه يف إرسائيل،    أع�لكمية كب�ة من النفط املنسكبة عىل شواطئنا، وهذا �كن أن يشل  

 عسقالن”. – إيالتقرب منشآت رشكة خط  دوأسدو ال سي� التي توجد يف عسقالن 

السابق، آيزنكوت، يف النقاشات الداخلية حول    األركانرئيس    أقوالوقد وصل اىل الصحيفة مضمون  

إرسائيل ال تؤمن خطوط املالحة إال    أمنيةبلورة الوثيقة. آيزنكوت برر معارضته وقال: “من ناحية  

سخنت    األحمرساحة البحر    األخ�ة يف السنوات  حرب خط�ة مثل حرب لبنان الثانية.    أوضاع يف  

لها عالقة بإرسائيل زاد.    إيرا�وخطر رضب   التي  يف عسقالن يوجد خطر كب� يف   أيضاللناقالت 

زيادة حجم نقل النفط بسبب حالة التفجر يف املنطقة الجنوبية مثل� حدث يف عملية حارس  

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


  

 

23 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 November 2021 30 || 043العدد 

 

 

 

 

 

 

جة اىل فحص الجدوى من هذا االتفاق عىل خلفية  . يبدو أن املنطق السليم يقول بأن هناك حااألسوار

 الخطر املنبثق عنه. يبدو من كل القصة أنه ال توجد جهة موجهة وهناك حاجة اىل رؤية شاملة”. 

كب�ة    أخطارلقد أيدوا يف املعهد موقف وزارة ح�ية البيئة برئاسة الوزيرة متار زيندبرغ التي حذرت من  

ية. االتفاق سيزيد بصورة كب�ة احت�لية حدوث خلل يف نقل النفط  والشعب املرجان  إيالتعىل مدينة  

. يف السيناريو إليالت، و�كن أن يعرض للخطر الشديد الشعب املرجانية الفريدة  إيالتيف ميناء    وإنزاله

خطورة لرضب متعمد من قبل جهات معادية لناقلة ترسو يف امليناء، ألنه اذا تم تطبيق االتفاق    األكرث

من    األطنانيف أي لحظة معطاة، �كن أن يؤدي اىل سكب مئات أالف    إيالتالناقالت يف ميناء    فسرتسو

النفط الخام يف البحر وسترض بالبيئة بصورة ال �كن تقديرها، وهذا الرضر ال �كن تقدير مثنه. وزارة  

عسقالن بذريعة أنه ال    –  إيالتالذي وصل من رشكة خط    األخطارح�ية البيئة رفضت تقرير تقدير  

 يلبي طلبات الوزارة.  

اىل أنه من ناحية دولية فان الصفقة تضع إرسائيل كدولة تشجع عىل استخدام الوقود    أشاروايف املعهد  

ام  عسقالن ال تتساوق مع التز   –  إيالتاملناخ. “صفقة خط    أزمةاملتحجر، خالفا للتوجه العاملي ملحاربة  

إرسائيل للمجتمع الدويل ومع املصالح االقتصادية والعاملية طويلة املدى إلرسائيل لالندماج يف خطاب  

 املناخ الذي يشكل بطاقة دخول اىل العامل الجديد”، كتب يف الوثيقة.  

بأنه يوجد لهذه الصفقة تداعيات عىل عالقات إرسائيل الخارجية. حتى مؤخرا ظهر تخوف    أيضاوكتب  

. مع ذلك، جهات  واإلماراتبالعالقات التي نسجت ب� إرسائيل    اإلرضارالصفقة سيؤدي اىل    إلغاءمن أن  

اتحاد   يف  أن    أوضحت  اإلمارات رسمية  علني  وزارة   إلغاءبشكل  وحتى  بالعالقات.  يرض  لن  الصفقة 

قية الدولة،  الخارجية اإلرسائيلية التي يف وقت متأخر كان لها موقف يقول بأن إلغاء الصفقة سيرض مبصدا

تراجعت عن ذلك مؤخرا. يف املعهد يعتقدون أن رضر محتمل لعالقات إرسائيل الخارجية سيأيت بالتحديد 

اىل البحر    األحمرتنقل النفط من البحر  أخرى عسقالن يشكل منافس لقناة  –  إيالتمن مرص ألن “خط 

 )  الرابط(  سنة”. � أربع“اس.يو.مد” املرصي الذي يوجد منذ اكرث من  أنبوب املتوسط، وهو 
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 الخبراء  أراء

 تهدیدات إسرائیلیة وهمیة 
 بقلم: نضال وتد  

رئيس   ترصيحات  هرتسليا،  جاءت  مؤمتر  يف  بينيت،  نفتايل  اإلرسائييل،  الحكومة 
الثالثاء املايض، بأنه يف حال التوصل إىل اتفاق جديد مع إيران فلن يكون ملزًما  
إلرسائيل، وأن إرسائيل قد تخوض يف خالفات مع أكرث الدول الصديقة لها، مفاجئة  

رئيس األم�يك جو بايدن لإلدارة األم�كية الحالية، خصوًصا بعد أن كان بينيت وال
قد اتفقا يف لقائها يف آب/ أغسطس املايض، بعدم مفاجأة أحده� اآلخر. لكن ترصيحات بينت، إذا ُوضعت 
يف سياقها الصحيح، فلن تتعدى كونها حربًا استباقية ليس ضد إيران أو حتى الواليات املتحدة، بقدر ما  

السابق، بنيام� نتنياهو، ال سي� يف ظل تراجع أسهم   هي موّجهة باألساس لخصمه اللدود، رئيس الحكومة
 بينيت وحزبه "�ينا" لدرجة توقع استطالعات إرسائيلية أال يجتاز نسبة الحسم. 

والواقع أن هذه الترصيحات ال تختلف عمليًا عن ترصيحات مشابهة اعتاد نتنياهو اإلدالء بها يف سياقات  
رئيس الحكومة الحايل، بينيت، الذي تتقلص باستمرار شعبيته  مختلفة، إال أنها تكشف أيًضا عمق أزمة  

 وشعبية حزبه، في� يواصل نتنياهو حصد أكرب تأييد يف االستطالعات اإلرسائيلية. 

ولعل ما يؤكد أن "الخالف" املفتعل من قِبل بينيت، لدرجة خرقه تعهدات إلدارة بايدن، حظي بسببها  
الشأن الفلسطيني، ليس حقيقيًا، هو أن ترصيحاته هذه مل تلَق  بتأييد أم�يك لكل موبقات حكومته يف  

دعً� مباًرشا من أركان حكومته، فقد أرص وزير األمن اإلرسائييل، بيني غانتس، أثناء تواجده يف املغرب،  
 عىل تأكيد رضورة التعاون مع الواليات املتحدة يف كل ما يتعلق بامللف اإليرا�. 

د أجمع ثالثة من الصحافي� واملحلل� املخرضم� يف الصحافة اإلرسائيلية: ناحوم  وإذا كان هذا غ� كاٍف، فق
برنياع يف "يديعوت أحرونوت"، وعاموس هرئيل يف "هآرتس"، وطال ليف رام يف "معاريف"، عىل أن الخيار  
من عام  األقل  عىل  ويلزمه  بعد  جاهزًا  ليس  بينيت،  تهديدات  من  الرغم  وعىل  اإلرسائييل،    العسكري 
التدريبات، وفق طال ليف رام، ولن يكون وارًدا فعليًا بسبب تفادي أزمة مع الواليات املتحدة، وفق برنيع 

 وهرئيل.

وما يعزز كون الخيار العسكري اإلرسائييل، بالونًا منفوًخا، غ� حقيقي، عىل األقل حاليًا، هو أيًضا ما رصح  
تسليا، بأن قدرات الجيش اإلرسائييل ممتازة و�كنه  به رئيس املوساد األسبق، مت� باردو، يف مؤمتر هر

توجيه رضبات يف سورية، لكن إيران هي دولة "من أوب�ا" مغايرة، فهي دولة يف الحلقة الثالثة، وإذا  
مل يكن استخدام الخيار العسكري مضمون النتائج لجهة إغالق امللف النووي اإليرا�، فيستحسن  

 التفك� باألمر مرت�. 
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 رة الضوءيف دائ

 تراجع ثقة الجمهور اإلسرائیلي بالجیش وقیادته يف مجاالت أساسیة 

 

"هذه النتائج يجب أن تشكل عالمة تحذيرية خط�ة أمام الجيش عموماً وأمام الواقف يف قيادته، رئيس  

هذا ما أكده عاموس هرئيل، محلل الشؤون العسكرية يف صحيفة    –هيئة األركان أفيف كوخايف شخصياً"  

اإلرسائييل  "ه املعهد  أجراه  الذي  العام  الرأي  استطالع  إليها  التي خلص  النتائج  تعليقه عىل  آرتس"، يف 

للد�قراطية حول "صورة الجيش اإلرسائييل يف نظر الرأي العام اإلرسائييل"، وكان من أبرزها أن الجمهور 

الجيش   يف  االقتصادية  اإلدارة  حيال  قلقاً  "يبدي  (اليهودي)  بها اإلرسائييل  يحظى  التي  املعاملة  وحيال 

الجنود الذين يؤدون الخدمة اإللزامية". وبين� ال تزال أغلبية كب�ة من الجمهور اإلرسائييل "تعرب عن 

درجة عالية من الرىض عن قدرات الجيش العسكرية والحربية وعن أدائه األخالقي خالل القتال"، إال أن  

امليزانية ويف التعامل مع الجنود". ويلفت هرئيل إىل أنه "من  "األغلبية قلقة من ترصف الجيش يف مجال 

الرضوري أن يصّدق املواطنون قادة الجيش ويثقوا بهم يك يواصلوا إرسال أبنائهم إليه"، ناهيك  

تغي� عميق   إىل  يؤدي  أن  الرأي من شأنه  استطالع  نتائج  تعكسه  الذي  التشكيك  "هذا  أن  عن 

تب� النتائج أن "أقل من نصف اإلرسائيلي� (اليهود) فقط   وجوهري يف �وذج جيش الشعب"، إذ

 يواصلون تأييد التجنيد اإللزامي". 
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أما رئيس "املعهد اإلرسائييل للد�قراطية"، يوحنان بلس�، فرأى أن نتائج هذا االستطالع الخاص "تكشف  

ئييل الراهن"، حيث  إىل أي مدى أصبح �وذج "جيش الشعب" التاريخي مصطلحاً هشاً يف الواقع اإلرسا

باملئة) من    50تبلغ نسبة أبناء وبنات الثامنة عرشة الذين ال يتجندون يف صفوف الجيش نحو النصف (

مجمل أبناء الثامنة عرشة يف إرسائيل، مبن فيهم من املجتمع العريب. ومثة مشكلة كب�ة تتمثل يف حقيقة  

ء التجنيد اإللزامي وإعادة بناء الجيش اإلرسائييل  باملئة من الجمهور اليهودي يعتقدون برضورة إلغا  47أن  

عىل قاعدة كونه "جيشاً مهنياً احرتافياً"، إذ "من شأن هذه الحقيقة أن تخلق أزمة أمنية ومهنية حقيقية  

وامتيازات   يحتّم منحهم حقوقاً  املهني االحرتايف سوف  للجيش  أبنائنا  أفضل  "تجنيد  أن  وجدية". ذلك 

ن أن هؤالء أنفسهم لن يجلبوا إىل الجيش كامل القوة النوعية املطلوبة له، وهو ما  بعيدة األثر، ناهيك ع

قد يوصلنا إىل وضع تخدم فيه يف الجيش قلة من املثالي� وإىل جانبهم أشخاص اختاروا التجند يف صفوف  

التأكيد  الجيش باعتباره الخيار العميل األفضل لهم من ناحية تشغيلية ـ اقتصادية". وخلص بلس� إىل  

عىل أن "خيار الجيش املهني االحرتايف ينبغي أن يُشطب من جدول األع�ل، فوراً. من املهم أن يفهم  

 الجميع أنه بدون جيش الشعب، ال �كن ض�ن أمن إرسائيل". 

 ثقة متدنیة يف "الجوانب املدنیة" 
ع خاص أجراه "مركز األمن  استطالع "صورة الجيش اإلرسائييل يف نظر الرأي العام اإلرسائييل" هو استطال 

لـ "املعهد اإلرسائييل   التابعان  العام والسياسات"  الرأي  القومي والد�قراطية" و"مركز فيرتيب لدراسات 

ترشين األول. وقد نرشت نتائج االستطالع عشية املؤمتر    4أيلول و  30للد�قراطية" وذلك يف الفرتة ما ب�  

ترشين   24و  23والد�قراطية"، والذي ُعقد هذا العام يومي    السنوي الذي يعقده "مركز األمن القومي

من العرب،    199منهم من اليهود و  804أشخاص،    1003الثا�/ نوفمرب الجاري. وشملت عينة االستطالع  

البالغ� يف إرسائيل يف سن   السكان  عينة متثل  وما فوق. وقد أرشف عىل جمع    18يشكلون معاً  عاماً 

ها مجموعة من خرباء "املعهد" شملت: الربوفسور متار ه�مان، د. عيديت شفران النتائج، فرزها وتحليل

 جيتل�ن، د. أور عنايب والربوفسور عميحاي كوه�.

تكشف إحدى أبرز نتائج هذا االستطالع أنه بين� تعتقد أغلبية الجمهور اإلرسائييل بأن الجيش مستعد  

امل األمنية  والتهديدات  التحديات  ملواجهة  العمليات  وجاهز  خالل  الجيش  سلوك  وبأن  ختلفة 

القتالية هو "سلوك أخالقي"، إال أن الجمهور نفسه يعرب عن درجة متدنية جداً من الثقة يف كل  

قال   فقد  الجيش.  أداء  املدنية" يف  بـ"الجوانب  يتعلق  إنهم    80ما  اليهود  املستطلَع�  باملئة من 

باملئة فقط    43عىل قدراته العمالنية، بين� قال    �نحون الجيش درجتي التقدير "جيد" أو "ممتاز"

إنهم �نحون الجيش هات� الدرجت� عىل "تحقيق املساواة ب� الذكور واإلناث يف الجيش"، في�  

باملئة فقط إنهم �نحون الجيش هات� الدرجت� عىل أدائه يف كل ما يتعلق بامليزانية    31قال  
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وقال   االقتصادية  الجيش    باملئة  25والجوانب  تعامل  عىل  الدرجت�  هات�  الجيش  �نحون  إنهم  فقط 

وقادته مع الجنود يف الخدمة اإللزامية وعىل كيفية معالجة مشاكلهم. يف هذا البند تحديداً (التعامل مع  

 24  –  18باملئة) من ب� الشبان اليهود أبناء    18الجنود يف الخدمة اإللزامية)، قالت أقلية ضئيلة فقط (

 الجيش يستحق درجة تقدير "جيد" أو "ممتاز". عاماً إن

باملئة فقط من    18تب� النتائج أن مثة فوارق واضحة ب� املجموعات املختلفة من الجمهور اليهودي:  

إدارة األمور االقتصادية،  أو "ممتاز" يف  الجيش درجة تقدير "جيد"  اليسار" �نحون  مؤيدي "معسكر 

 باملئة من مؤيدي "معسكر اليم�". 34الوسط" وباملئة من مؤيدي "معسكر  28مقابل 

باملئة من النساء اليهوديات �نحن الجيش درجة تقدير "جيد"    37أما يف التوزيعة الجندرية فيتضح أن  

الجيش، مقابل نحو   الذكور واإلناث يف  الجيش، ب�  الجندرية يف داخل  أو ""ممتاز" يف مجال املساواة 

 نصف الرجال اليهود. 

باملئة من العل�ني� اليهود أن   39مثة فرق ب� املتدين� والعل�ني� يف هذا السياق: فبين� يعتقد كذلك 

الجيش يستحق درجة "جيد" أو "ممتاز" يف مجال املساواة الجندرية ب� صفوفه، ترتفع هذه النسبة ب�  

 باملئة).  48املتدين� اليهود إىل نحو النصف (

املستطلَع� العرب يف هذا االستطالع، وخصوصاً يف مجايل اإلدارة االقتصادية   من املث� جداً تأمل موقف

باملئة من    38واملستوى األخالقي اللذين �نح فيه� هؤالء الجيش اإلرسائييل درجتي تقدير مرتفعت�:  

 31مقابل  املستطلَع� العرب يعتقدون بأن اإلدارة االقتصادية يف الجيش اإلرسائييل "جيدة" أو "ممتازة"،  

اليهود؛   باملئة من املستطلَع� العرب يعتقدون بأن سلوك الجيش اإلرسائييل    35باملئة من املستطلَع� 

 باملئة من الجمهور اليهودي. 77خالل العمليات القتالية هو "سلوك أخالقي"، مقابل  

وعىل تطبيقه تقيّد    باملئة من الجمهور اليهودي بأن "محافظة النيابة العسكرية عىل القانون  72يعتقد  

الجيش وتصّعب عليه تأدية مه�ته العسكرية". ويف هذا، تبدو الفوارق كب�ة وواضحة متاماً ب� مؤيدي  

باملئة من مصويت اليم� هذا االدعاء، مقابل نحو الثُلث فقط   81املعسكرات السياسية املختلفة، إذ يؤيد  

 36سكر "الوسط". واستمراراً لهذا التوجه، يعتقد  باملئة من مصويت مع   69من مصويت معسكر "اليسار" و

باملئة فقط من الجمهور اليهودي بأنه "ينبغي املحافظة عىل أحكام القانون الدويل وعىل تطبيقها،  

باملئة من الجمهور اليهودي    54حتى لو ترتب عىل ذلك مسٌّ ما بجودة التنفيذ العمال�"، بين� قال  

كام القانون الدويل وعىل تطبيقها. ويف التوزيعة حسب املعسكرات  إنه ال ينبغي املحافظة عىل أح

  29باملئة من مصويت "اليسار" يؤيدون هذا الرأي، مقابل    70السياسية ـ الحزبية، تب� النتائج أن  

 باملئة من مصويت الوسط. 44باملئة من مصويت اليم� و
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 من "جیش الشعب" إلی االحتراف
بقياس نسبة املؤيدين إللغاء التجنيد   2017د اإلرسائييل للد�قراطية" يف العام  للمرة األوىل منذ بدأ "املعه 

اإللزامي يف الجيش والذي يجعله "جيش الشعب"، وإعادة بنائه عىل قاعدة املهنية االحرتافية، سجلت  

غاء "جيش نتائج االستطالع األخ� تحوالً الفتاً يف موقف الجمهور اليهودي يتمثل يف أن نسبة املؤيدين إلل

باملئة). وك� كان متوقعاً، فقد   42باملئة) فاقت، هذه املرة وللمرة األوىل، نسبة املعارض� (  47الشعب" (

باملئة منهم)، بين� كان املتدينون القوميون األقل تأييداً    80كان اليهود الحريديم األكرث تأييداً لهذا الرأي (

 باملئة منهم هذا االنتقال.  47ين يؤيد باملئة) ويف الوسط كان العل�نيون الذ 32(

يف تحليل النتائج يف هذا املجال، أشار طاقم "املعهد اإلرسائييل للد�قراطية" إىل القرار الذي أعلنه وزيرا 

  50املالية، أفيغدور ليربمان، والدفاع، بيني غانتس، األسبوع قبل املايض، بشأن رفع رواتب الجنود بنسبة  

ر كانون الثا� القريب، معتربين أن هذا القرار "أعاد إىل جدول األع�ل الجدل ما ب�  باملئة ابتداء من شه

"جيش الشعب" و"الجيش املهني"، غ� أن للواقع إيقاعه الخاص الذي ال يتوقف عند االنخفاض املتواصل  

شأنها أن  يف معدالت املتجندين الجدد لصفوف الجيش اإلرسائييل". ك� يلفتون إىل "ظاهرة مث�ة، من  

املؤيدين   ب�  الواضحة  العمرية  "التوزيعة  وهي  املجال"  هذا  يف  املستقبلية  الوجهات  عىل  تؤرش 

عاماً االنتقال من "الجيش    44باملئة) من اليهود حتى سن    57واملعارض�": فبين� تؤيد أغلبية كب�ة نسبياً (

حرتايف"، يتضح أن نسبة هؤالء املؤيدين اإللزامي/ جيش الشعب" إىل "الجيش االختياري/ الجيش املهني اال 

 باملئة فقط. 32عاماً وما فوق تنخفض إىل  55من ب� اليهود يف سن 

يف اإلج�ل، تشهد نسبة املعارض� لهذا االنتقال يف مبنى الجيش اإلرسائييل، تنظيمياً ـ مهنياً ومفهومياً،  

باملئة    48،  2018باملئة يف العام    49،  2017لعام  باملئة يف ا  59انخفاضاً مستمراً خالل السنوات األخ�ة: من  

يُقابلها ارتفاع متواصل أيضاً يف نسبة مؤيدي هذا  2021باملئة يف العام    47، إىل  2019يف العام   ؛ بين� 

باملئة    42، إىل  2019باملئة يف العام    41،  2018باملئة يف العام    39،  2017باملئة يف العام    38االنتقال: من  

 .2021يف العام 

في� يتعلق بتوف�ات صناديق التقاعد للجنود والضباط النظامي� يف الجيش اإلرسائييل (وهو موضوع أثار  

وال يزال يث� نقاشاً واسعاً وانتقادات حادة، نظراً للرشوط واالمتيازات العالية جداً التي يحظى بها  

املس اليهود  أكرث من نصف  قال  الصناديق)،  والضباط يف هذه  (الجنوط  إنهم    56تطلَع�  باملئة) 

والضباط  بالجنود  الخاصة  والتقاعد  الرواتب  رشوط  يف  تقليص  حصل  ما  "إذا  بأنه  يعتقدون 

سيعود   م�  الجيش،  صفوف  يف  يبقوا  لن  الجيدون  فاألشخاص  اإلرسائييل،  الجيش  يف  النظامي� 

 45ذا االعتقاد. قال  باملئة من الجمهور اليهودي ه  32بالرضر عىل األمن". يف املقابل، عارض نحو  
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باملئة إنهم يؤيدون متك� الجنود والضباط النظامي� من الخروج إىل التقاعد من الجيش يف سن مبكرة  

 باملئة هذا الرأي.  43أكرث من تلك املعمول بها يف القطاع العام، بين� عارض 

دة العليا يف الجيش قريبة  رداً عىل سؤال آخر يف االستطالع حول ما إذا كانت "منظومة القيم لدى القيا

باملئة إنها "قريبة    56من، أو بعيدة عن منظومة القيم السائدة لدى الجمهور الواسع يف إرسائيل"، قال  

 باملئة إنها "بعيدة أو بعيدة جداً". 24أو قريبة جداً"، بين� قال 

ذا االستطالع وسلسلة  يرى هرئيل أن مثة عالقة واضحة ب� هذه الوجهات السلبية التي تعكسها نتائج ه

الفرتة األخ�ة. فقبل نحو شهر   أفيف كوخايف، خالل  الجيش،  أركان  اتخذها رئيس هيئة  التي  القرارات 

واحد، ثارت عاصفة إعالمية واسعة حول نية كوخايف إصدار كتاب عن أفكاره وآرائه يف القيادة العسكرية  

الفكرة والتخيل عن هذه النية. لكن كوخايف  وهو ما زال يشغل منصبه هذا، م� اضطره إىل إلغاء هذه  

ال يتوقف عن إصدار القرارات التي تث� جدالً واسعاً حد التشكيك يف اعتباراته ومدى مهنيتها، من جهة،  

ومدى خدمتها للجيش ومستقبله، من جهة أخرى. من هذه القرارات، عىل سبيل املثال، ما نرشت عنه  

الرتقيات التي أقرها كوخايف يف  صحيفة "يرسائيل هيوم" يف منتصف األ سبوع األخ� بشأن سلسلة من 

هرمية الجيش وكان للمقرب� منه حصة األسد فيها. وإضافة إىل ما يف بعض هذه الرتقيات من انتهاك  

ألصول "القيادة واإلدارة السليمت�"، إذ إن كوخايف يتعمد ـ ك� يقول هرئيل ـ إحداث تغي�ات بنيوية  

منح مقربيه رتباً عسكرية رفيعة، فإن مثة لها نتائج واستحقاقات مالية واقتصادية  جوهرية من خالل  

بعيدة األثر "دون أي التفات العتبارات امليزانية وضوابطها، إذ أن كل ترقية وكل رتبة جديدة تنعكس يف  

". ويث�  استحداث مالكات جديدة مبا ينطوي عليه ذلك من زيادات يف الرواتب والرشوط اإلضافية األخرى

هذا كله تساؤالت جدية حول "التناقض غ� املحتمل ب� السهولة املربكة التي يهدر فيها الجيش األموال  

يف األمور "الكب�ة" (التي تُشتق منها أيضاً رشوط الرواتب والتقاعد الخاصة بالضباط النظامي�، والكبار  

ا ومشكالت الجنود البسطاء"؛ وهي املشكالت  منهم بشكل خاص) وب� الالمباالة املريبة يف معالجة قضاي

كافياً من املباالة  التي تفاقمت بصورة حادة خالل السنوات األخ�ة دون أن تبدي قيادة الجيش قدراً 

 واالهت�م وأن تبادر إىل حل هذه املشكالت، بأرسع ما �كن. 

لرؤساء أركان سابق� كث�ين، "نأى  إىل جانب ذلك، يلفت هرئيل االنتباه إىل حقيقة أن كوخايف، خالفاً  

بنفسه عن أي ترصيح جدي يف أي موضوع قيمّي. فقد التزم الصمت التام واملتواصل يف الخالفات  

والتجاهل   التأجيل  يواصل  يزال  وال  الفلسطينية  املناطق  يف  النار  إطالق  وتعلي�ت  نُظم  حول 

 صب قيادية". املقصودين يف تطبيق قرارات تخص دمج النساء يف مواقع ومنا

ينرشه  الذي  العام  الرأي  استطالع  يف  أو  الصحافة  يف  سواء  املرآة،  تعكسه  ما  مناقشة  من  وبدالً 

"املعهد اإلرسائييل للد�قراطية" اآلن، كان من األفضل لو أن الجيش وقادته تطرقوا إىل املعطيات  

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


  

 

30 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 November 2021 30 || 043العدد 

 

 

 

 

 

 

قد أصبح يف خطر اآلن"، ألن   بدرجة كافية من الجدية. ذلك أن "امليثاق القديم ب� املواطن� والجيش

"التحديات واملخاطر األمنية ال تزال جدية وخط�ة يف نظر األغلبية الساحقة من الجمهور اليهودي يف  

إرسائيل. لكن، يك يستمر هؤالء يف إرسال أبنائهم وبناتهم إىل الجيش ويك يرضوا باملبالغ الباهظة التي  

األمن، ميزانية  لتغطية  الرضائب  من  الصحة    تُقتَطع  جهازي  تنهك  التي  الخط�ة  املشاكل  لحل  وليس 

 والتعليم، فمن الواجب والرضوري أن يكونوا عىل ثقة بقيادة الجيش، باعتباراتها وقراراتها". 

ليس هذا هو الوضع القائم اليوم، ك� يقول هرئيل، ويضيف:   هلكن نتائج االستطالع األخ� تدل عىل أن

أما الثا� فقد يسقط الشهر املقبل لدى نرش "مؤرش الثقة" السنوي    هذا هو الحذاء األول الذي سقط. 

الذي يعده "املعهد اإلرسائييل للد�قراطية". ففي السنة املاضية، تب� من هذا املؤرش أن ثقة الجمهور 

باملئة، وهو ما عزاه قادة الجيش إىل أزمة جائحة    81باملئة إىل    90بالجيش قد شهدت انخفاضاً حاداً، من  

ورونا وآثارها. لكن، إذا مل يتغ� منحى االنخفاض والرتاجع يف هذه السنة، فسيكون األمر مبثابة عالمة  ك

 واضحة عىل أن الجيش موجود يف ضائقة جدية. 

 . )1(مركز مداراملصدر: 

  

 

 . رصدأصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن 1(
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