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 جرائم إسرائیل املتکتم علیها إبان النکبة: مجازر الرینة والبرج والجرمق  

 رئیس الشاباك متخوف من انهیار السلطة الفلسطینیة  

 % یرون أن إسرائیل لم تنتصر بالعدوان األخیر یلع غزة 59دراسة:   

 إسرائیلي: إحباط بینیت الداخلي قد یدفعه ملغامرة خارجیة تقدیر   

 تقریر: "إسرائیل تشجع بسیاستها وإخفاقاتها التجارة بالبشر والعبودیة"  

 تحلیالت إسرائیلیة: توقیت کشف مهاجمة منشآت سوریة رسالة إلیران  

 قلق إسرائیلي من املواقف املرتقبة للحکومة األملانیة الجدیدة  

 يف زیارة بینیت إلی اإلمارات ولقائه ابن زاید   قراءة إسرائیلیة  

 دراسة إسرائیلیة ترصد دوافع وکوابح تطویر العالقات مع ترکیا  

 

 فی هذا العدد: 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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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 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

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 هذا العدد 

للنظام   الداخلية  البنية  العدد، يف محور  املرصد يف هذا  يتناول 

بين� تتواصل الهج�ت الفلسطينية الفدائية، ال ترتدد    اإلرسائييل؛ 

والعسكرية اإلرسائيلية يف االعرتاف بأنها تواجه  األوساط األمنية  

 .  "التهديد األمني الفلسطيني"  صعوبة يف التعامل مع ما تصفه بـ

أوساط األمن اإلرسائييل من ظاهرة "املحاكاة"   هتبدي  قلقا  ونرصد

لهذه العمليات، ومنفذيها، باعتبارهم �وذجا قابال للتقليد، من  

يذ هج�تهم من "وصايا" تدفع خالل ما يكتبه املنفذون قبل تنف

 شبانا فلسطيني� آخرين النتهاج النهج ذاته. 

تقوية    وةدعونتابع   إىل  بار،  رون�  اإلرسائييل،  الشاباك  رئيس 

أزمات   وسط  االنهيار،  من  وح�يتها  الفلسطينية  السلطة 

 اقتصادية وتحديات أمنية تعا� منها. 

الجمهور يف إرسائي  ونرصد دراسة تقول إن بنسبة  أغلبية  %، أن إرسائيل مل تنترص خالل عدوانها  59ل، 

 مايو املايض /أيار"، يف األسواراألخ� عىل غزة، الذي أطلقت عليه تسمية "حارس 

إمكانية أن يذهب رئيس الحكومة نفتايل بينيت التخاذ توجهات خط�ة،  ا يرى  إرسائيلي  اتقديرونرصد  

 خصومه يف ساحة االحتالل الداخلية. ومكلفة، إلظهار أنه قوي، وليس ضعيفا، ك� يصفه 

والدولية؛ اإلقليمية  التفاعالت  محور  يف  املرصد  إرسائيليون،    وتناول  عسكريون  أن  يعتربون  محللون 

انطوى عىل   املايض  كيميائية، يف حزيران/يونيو  أسلحة  لصنع  منشآت سورية  لثالث  إرسائيل  استهداف 

بتطوير أسلحة دمار شامل، وهي رسالة موجهة إىل    رسالة مفادها أنها لن تسمح ألي دولة يف املنطقة

 إيران خصوصا. 

طبيعة األداء الذي سيحكم  و   قلق إرسائييل من املواقف املرتقبة للحكومة األملانية الجديدةونرصد  

برل� يف الفرتة املقبلة تجاه تل أبيب، عقب مغادرة املستشارة األملانية أنغيال م�كل، واستالم أوالف  

 املستشار الجديد. شولتس منصب 

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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كشف   يف  أن    كتابونتابع  اإلمارات،  مع  العالقات  تطبيع  اتفاق  من  االنسحاب  حاول   12نتنياهو 

 . ، وقبل يوم واحد من إعالن مرتقب عنه للرئيس األم�يك السابق، دونالد ترامب2020آب/أغسطس العام  

العالقات مع  ونرصد   ترصد دوافع وكوابح تطوير  اثن� من   تركيادراسة إرسائيلية  تركيا عن  إفراج  بعد 

 .اإلرسائيلي� تم اعتقاله� بتهمة التجسس الشهر املايض

الخرباء،  آراء  مقال    ويف محور  عام  أنطوان شلحت: نعرض  ميزان نصف  بينيت..  أن  حكومة  فيه  يرى   ،

غلت كث� من  الحكومة اإلرسائيلية الحالية برئاسة نفتايل بينيت، زعيم حزب "�ينا" (نحو اليم�)، انش

موازين التحليالت يف دولة االحتالل بتقويم أفعالها عىل الصعيدين، الداخيل والخارجي. وكان من الطبيعي  

أن تحتكم تلك املوازين، يف شبه إج�ع، إىل مبلغ استمرار سياستها العامة يف انتهاج سياسة الحكومات  

 نحو جوهرّي.  السابقة برئاسة بنيام� نتنياهو، أو افرتاقها عنها عىل 

الضوء دائرة  والجرمق نرصد    ويف  والربج  الرينة  النكبة: مجازر  إبان  عليها  املتكتم  ، وقد  جرائم إرسائيل 

تُنرش   مل  ومذكرات  جنود  كتبها  رسائل  يف  اإلرسائيلية  القوات  ارتكبتها  التي  والجرائم  املجازر  ُوثقت 

املؤرخ يف معهد "عكيفوت"، آدم راز،    يهإل   أشاروهو ما    وبروتوكوالت مداوالت األحزاب ومصادر أخرى.

إىل مجازر بحق الفلسطيني� مل يتم تناولها سابقا.    اإللكرتو�،يف تقرير نرشه موقع صحيفة "هآرتس"  

 وإحدى هذه املجازر وقعت يف قرية الرينة قرب النارصة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  

 

4 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 December 2021 17 ||044العدد 

 

 

 

 

 

 

 اإلسرائیليالبنیة الداخلیة للنظام 

 الهجمات الفلسطینیة بالضفة والقدسخبیر إسرائیلي: یستحیل منع 

 

بين� تتواصل الهج�ت الفلسطينية الفدائية يف الضفة الغربية والقدس املحتلت�، ال ترتدد األوساط األمنية  

بـ تصفه  ما  مع  التعامل  يف  صعوبة  تواجه  بأنها  االعرتاف  يف  اإلرسائيلية  األمني    والعسكرية  "التهديد 

وبة تعطي الهج�ت مزيدا من األجواء املناسبة لها، ويف الوقت ذاته  الفلسطيني"، رغم أن هذه الصع

تعمل عىل تقويض التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية، م� يعني أن التكيف اإلرسائييل مع الوضع  

 الراهن قد يتحول مع مرور الوقت إىل حفاظ عىل الوضع الراهن املوصوف بـ"الهش". 

م تجاه الهج�ت الفدائية الفلسطينية مغايرا للتصور اإلرسائييل لألمن، الذي  ويبدو السلوك اإلرسائييل اليو 

يعود أليام دافيد بن غوريون، أول رئيس وزراء، وتركز أوالً وقبل كل يشء يف الرد عىل التهديدات 

هددت   التي  النظامية  العربية  بالجيوش  املايض  يف  متثلت  التي  إرسائيل،  تواجه  التي  الوجودية 

دودها، بين� تتشكل اليوم من خالل التهديد النووي اإليرا�، الذي تستثمر فيه جهوداً  باجتياح ح

 متعددة، وبجانبها املقاومة الفلسطينية. 

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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الربوفيسور آيال زيرس أستاذ دراسات الرشق األوسط كتب مقاال بصحيفة إرسائيل اليوم، جاء فيه أن 

ح أنها ال متثل تهديداً وجودياً، ألنها ال �كن أن  "ترسانة الصواريخ التي �لكها حزب الله وح�س صحي

تعرض وجود إرسائيل للخطر، لكنها قد تسبب خسائر يف األرواح وأرضاراً مادية، وتعطيل حياة اإلرسائيلي�،  

للتحدي   أنها تنظر  املفارقة اإلرسائيلية  الحيوية والحاسمة، لكن  الدولة لألمور  أداء مؤسسات  وتعطيل 

 الهج�ت الفلسطينية بأنه ثانوي من حيث األهمية".  األمني الحايل يف 

الفلسطينية يف مرحلة تالية من حيث خطورتها يأيت رغم أن   وأضاف أن "الرتتيب اإلرسائييل للهج�ت 

هذه العمليات تتصدر عناوين الصحف عندما يكون هناك هجوم طعن أو دعس، بزعم أنه يتبعها هدوء 

ة حول املكانة التي تحظى بها هذه الهج�ت، وما تشكله من تحد  أمني "وهمي"، م� يث� شكوكا كب� 

 أمني حقيقي وخط�، كونها حولت حياة اإلرسائيلي� إىل جحيم ال يطاق". 

أمنيا   تحديا  متثل  باتت  كونها  من  يأيت  الفلسطينية  الهج�ت  إزاء  "الفاتر"  للتعامل  اإلرسائييل  االنتقاد 

عىل الترصف والرد، لكن الخوف من انهيار اإلرسائيلي�، وإمكانية    مستمرا، بل وجوديا، م� يجرب الحكومة

توجيه رضبة قاتلة لروت� حياتهم، يدفع ذات الحكومة للتباطؤ، وعدم املبادرة، وإزاء هذه الخلفية يطرح  

الغربية، وهي   السؤال حول كيفية تعامل إرسائيل مع التهديدات التي تواجهها يف الضفة  اإلرسائيليون 

 يقوم بها أفراد وحيدون، ويصعب التنبؤ بها، أو توقعها، ويستحيل منعها أيضاً. هج�ت 

الفلسطينية يف   عاماً    20إىل أذهان اإلرسائيلي� ما شهدته انتفاضة األقىص قبل    2021وتعيد الهج�ت 

الحياة يف  فقط، ح� اندلعت تفج�ات كب�ة يف املدن، أسفرت عن مقتل املئات من اإلرسائيلي� وشل  

الشوارع اإلرسائيلية، رغم ما بذلته األجهزة األمنية وجيش االحتالل يف حينه من قدرة عملياتية وجهود  

كب�ة، لكن النجاح يف املهمة مل يكن بديهيا، ال سي� بالتزامن مع انهيار أجهزة أمن السلطة الفلسطينية  

 إبان تنفيذ عملية السور الواقي.

ئم يف الضفة الغربية يزداد رغم أن لها سيطرة كاملة عليها، وقد يكون محكوما  التحدي اإلرسائييل القا

عليها مبواصلة مواجهة واقع "ال تبتلعه وال تتقيأه" يف هذا الفضاء املعقد، رغم مساعدة السلطة  

كب�،   تصعيد  من  بل تخىش  العمليات،  يوقف  عمليا  تجد حالً  إرسائيل ال  لكن  لها،  الفلسطينية 

الكب�ة، أو انطالق موجة واسعة من أع�ل العنف واسعة النطاق، خاصة مع ظهور بالتفج�ات  

لبنان عىل مرسح املواجهة بقيادة ح�س، التي قد تتسلح برتسانة صواريخ تغطي كامل تل أبيب،  

 ) الرابط(  وفق التقدير اإلرسائييل.

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/1404152/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3#section_314
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 کاتب إسرائیلي یرصد تأثیر "وصایا" منفذي العملیات 

 

مع تواصل الهج�ت الفلسطينية األخ�ة ضد جنود االحتالل واملستوطن�، تبدي أوساط األمن اإلرسائييل  

م �وذجا قابال للتقليد، من خالل ما يكتبه  قلقا من ظاهرة "املحاكاة" لهذه العمليات، ومنفذيها، باعتباره

 املنفذون قبل تنفيذ هج�تهم من "وصايا" تدفع شبانا فلسطيني� آخرين النتهاج النهج ذاته. 

يف الوقت ذاته، ال تزال الرشطة وجهاز األمن العام اإلرسائيلي� يظهرون حذرا من إطالق مصطلح "موجة  

غم أننا أمام مثا� هج�ت بالسكاك� وإطالق النار يف القدس  منظمة" عىل سلسلة العمليات األخ�ة، ر 

املحتلة، وعرشات الهج�ت، ومحاوالت أخرى يف جميع أنحاء البالد يف األسابيع العرشة املاضية، وسط 

 فشل أمني وعسكري يف وقفها، وكبح ج�حها. 

ترجمت  الذي  مقاله  يف  ذكر  اليوم"،  "إرسائيل  صحيفة  الكاتب يف  "عريبنداف رشغاي،  "تكاثر  21ه  أن   "

والصحافة   التواصل  "الشهيد" وصفاته يف شبكات  تكثيف مصطلح  يزيد من  الفدائية  العمليات 

الفلسطينية، وبات هذا املوضوع يحتل حج� أكرب بعدة مرات من أحداث سابقة، فضال عن تكرار 

"الوصايا" التي يكتبها  إيراد اآليات القرآنية ذات الصلة بالشهداء واملجاهدين، في� تزايدت ظاهرة  

 املنفذون قبيل لحظات من خروجهم للتنفيذ". 

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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وأضاف أن "قراءة "وصايا" منفذي الهج�ت الفلسطينية املسلحة تخرج أجهزة األمن اإلرسائيلية بانطباع  

مفاده أنهم يعتربون أنفسهم "شهداء عىل قامئة االنتظار"، وأنه مل يعد أمامهم من خيار سوى تنفيذ هذه  

ت ملواجهة االحتالل، والتأكيد عىل مركزية "مسجدنا األقىص"، وحث رفاقهم عىل إعداد أنفسهم الهج�

ألفعال م�ثلة يف املستقبل، وبالتايل فإن مراجعة عرشات الوصايا ال تظهر دوافع املنفذين فحسب، بل  

 هم".تظهر أيضاً حاجتهم ملشاركة "إرثهم" مع عامة الفلسطيني�، واكتساب الرشعية ألفعال

يبدو الفتا توقف األمن اإلرسائييل عند مسألة "وصايا" منفذي الهج�ت الفلسطينية، بالتزامن مع مزاعمه  

عن إحباط املئات من الهج�ت األخرى من خالل املراقبة والتعقب، خاصة يف أيام التوتر حول املسجد  

 األقىص، رغم آالف املنشورات التي تدعو لشن هج�ت مسلحة. 

يف املائة من    50اته، فإن املعطيات التي تنرشها املحافل األمنية اإلرسائيلية تتحدث عن أن  يف الوقت ذ

من  نوعا  وراءهم  تركوا  األخ�ة،  السنوات  يف  مسلحة  عمليات  تنفيذ  حاولوا  أو  نفذوا  الذين  املنفذين 

ي�، ويحظون اإلرادة، وباتوا يعتربون من نخبة املجتمع الفلسطيني، وأصبحوا مشهورين ب� الفلسطين

مبكانة مرشفة يف صفوفه، ويتولد لدى باقي الفلسطيني� استعداد لالنض�م إليهم، وامليض يف طريقهم،  

 والسعي ملنع االقتحامات اليهودية للمسجد األقىص. 

تعرتف املحافل اإلرسائيلية أن تداول "وصايا" منفذي الهج�ت ضد الجنود واملستوطن� تزيد من صعوبة  

لردع اإلرسائييل، ألن املجتمع الفلسطيني يحتضن الشهداء، بل و�جدهم، ويف مثل هذا  الحديث عن ا

الواقع، ينصب معظم اهت�م القوى األمنية اإلرسائيلية عىل منع الهج�ت املسلحة، وإحباطها، من خالل  

ال العالية  اليقظة  التواصل، ومن خالل  البرشية واملراقبة اإللكرتونية وشبكات  تي يظهرها  االستخبارات 

   الجنود عىل األرض، لكنها ال تنجح يف كل مرة يف إحباط الهجمة القادمة. 

 رئیس الشاباك متخوف من انهیار السلطة الفلسطینیة

دعا رئيس الشاباك اإلرسائييل، رون� بار، إىل تقوية السلطة  

الفلسطينية وح�يتها من االنهيار، وسط أزمات اقتصادية 

 نها. وتحديات أمنية تعا� م

وال يخفي االحتالل اإلرسائييل يف مناسبات متكررة،  

الفلسطينية،   السلطة  "استقرار  عىل  املعلن  حرصه 

ودعمها"، وإبداء رغبته باملحافظة عليها، متحدثا عن حسابات أمنية، يف ضوء التنسيق األمني مع  

 أجهزتها األمنية. 

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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ي للشاباك أمام مجلس الوزراء السيايس  وأضاف أن "حديث بار جاء يف عرض التقييم االستخباري السنو 

اقتصادي وحكومي صعب، وهناك مخاوف   الفلسطينية متر يف وضع  "السلطة  أن  إىل  واألمني"، مش�ا 

إرسائيلية من انهيارها، ويجب اتخاذ إجراءات لتقويتها، خاصة أن غانتس يقود خطاً يف الحكومة لتعزيزها،  

د وزير التنمية اإلقليمية عيساوي فريج من حزب م�تس لقاء وقد التقى مع أبو مازن مؤخرا، يف ح� عق

 آخر مع عباس للغرض ذاته، وأعرب عالنية عن تخوفه من انهيار السلطة الفلسطينية".  

وليست املرة األوىل التي تعرب فيها أوساط االحتالل عن مخاوفها، م� تعتربه "املستقبل الغامض املحيط  

 الفلسطينية"، سواء يف ضوء أزمتها املالية املستفحلة، أو تراجع قبضتها األمنية يف الضفة الغربية. بالسلطة  

ورصح غانتس أنه يعتزم االجت�ع مرة أخرى قريبا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وسيكون  

 هذا ثا� لقاء ب� الطرف� منذ تشكيل الحكومة الجديدة.

ل السياسية واألمنية، أن الوضع يف السلطة الفلسطينية عىل وشك االنهيار؛ ألنها  وتعتقد أوساط االحتال 

تسيطر عىل األرض فقط بسبب الرواتب املقدمة ألفراد أجهزتها األمنية، وليس لديها اآلن القدرة عىل 

 تسليم رواتب الشهر، ومن ثم ال سيطرة لها عىل الشارع الفلسطيني، مبا يف ذلك رشق مدينة القدس. 

وال يقترص القلق عىل مستقبل السلطة الفلسطينية عىل الحكومة اإلرسائيلية وأجهزتها األمنية ودوائرها  

العسكرية فقط، بل ألنه بالتزامن مع ترصيحات بار وغانتس وفريج، صدرت معطيات إرسائيلية خاصة  

الوضع االقتصادي   قدمتها تل أبيب ملجموعة من كبار املسؤول� األمريكي�، تضمنت بيانات قاسية عن

للسلطة الفلسطينية، وتقويض سيطرتها عىل مدن يف الضفة الغربية، ما قد يفسح املجال أمام ح�س  

 ) الرابط(   وباقي املنظ�ت للحلول محلها، أو عىل األقل الستغالل هذه الفوىض لتنفيذ هج�ت مسلحة.

 

 % یرون أن إسرائیل لم تنتصر بالعدوان األخیر یلع غزة 59ة: دراس

%، أن إرسائيل مل تنترص خالل عدوانها األخ� عىل غزة، الذي  59رأت أغلبية الجمهور يف إرسائيل، بنسبة  

% من املشارك� يف استطالع أن  44مايو املايض. فقد قال  /أيار"، يف  األسوارأطلقت عليه تسمية "حارس  

%  1انترصت و  % إن ح�س8% أن كال الطرف� خرسا. ك� قال  15أي طرف مل ينترص، ويعتقد  

 % أن إرسائيل انترصت. 32اعتربوا أن كال الجانب� انترصا، بين� اعترب 

جاء ذلك يف دراسة للرأي العام يف إرسائيل، وشملت استطالعا أجراه "معهد أبحاث األمن القومي"  

إرسائيل   يف  السكان  متثل  عينة  مبشاركة  املايض،  األول/أكتوبر  ترشين  خالل  أبيب  تل  جامعة  يف 

 شخص.  800 شملت

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/3476050
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وتناولت الدراسة قضية الرصاع عىل الوعي يف العرص الرقمي، خالل التصعيد يف أيار/مايو وخاصة أثناء 

 العدوان عىل غزة، وما إذا كان مصطلح االنتصار بات إدراكيا.

وأشارت الدراسة إىل أن مشاعر مشابهة تعالت يف إرسائيل حيال حرب لبنان الثانية والعدوان عىل غزة  

، سواء يف نهاية هات� الحرب� أو بعد مرور سنوات. وفي� يتعلق بالعدوان األخ� عىل غزة،  2014  عام

را، قياسا بالحرب�  % من اليهود أن هذا العدوان كان مربَّ 90% من مجمل الجمهور يف إرسائيل و80اعترب 

 السابق�.

 

ي يجريها "معهد أبحاث األمن القومي"،  العام الت  الرأيوأضافت الدراسة أنه يتعاىل �ط ثابت من أبحاث  

يتمثل بأنه تكون قناعة لدى اإلرسائيلي� باالنتصار قبل الحرب، بين� ينشأ لديهم شعور باإلخفاق وعدم  

الرضا بعد انتهائها، وذلك نتيجة لتوقعات ال تتحقق. كذلك يتب� من الدراسة أن االنتصار العسكري بنظر  

يتمثل مبصطلحات   العامل األهم هو  اإلرسائيلي�  أن  "هدوء نسبي". فقد أشار املستطلعون إىل 

%)، ثم تأييد  19%)، يليه بفارق كب� عدد قليل من القتىل والجرحى (39تهدئة أمنية متواصلة (

بإرسائيل ( الدويل  العام واإلعالم  الحياة  11الرأي  بروت�  بالحد األقىص  استهداف  ذلك  %)، وييل 

)10 .(% 

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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انا مركزيا يف مسألة االنتصار، األمر الذي يزيد من أهمية وسائل اإلعالم والشبكات  ويحتل عنرص الوعي مك

% استمرار  45% من املستطلع� استخدام الرقابة العسكرية. ك� أيد  80االجت�عية يف هذا السياق. وأيد  

لسياسة  % وقالوا إن وقف هذه ا32سياسة إرسائيل بالتعتيم عىل عملياتها العسكرية، في� عارض ذلك  

 واالعرتاف بهذه العمليات يعزز أمن إرسائيل. 

مواقف   عىل  تؤثر  وسيلة  أكرث  هي  "فيسبوك"  وخاصة  االجت�عية،  الشبكات  أن  الدراسة  من  وتب� 

%)، ثم اإلذاعة  19%)، ثم املواقع اإلخبارية يف اإلنرتنت (26%)، تليها قنوات التلفزيون (27اإلرسائيلي� (

 %). 4%) والصحف (5(

%  13  وأضاف% إن قدرتهم عىل فهم الواقع ترضرت،  36لت الدراسة مسألة األخبار الكاذبة، وقال  وتناو 

% إن قدرتهم عىل فهم الواقع ترضرت بقدر ضئيل بسبب األخبار  35إنها ترضرت جدا. يف املقابل، قال  

 % إنها مل تترضر أبدا.16الكاذبة، في� قال 

يثق بها املستطل  النتائج  وفي� يتعلق بالجهة التي  عون مبا يتعلق باملواضيع األمنية والعسكرية، كانت 

%؛ مسؤولون أمنيون  20%؛ خرباء مهنيون  30كالتايل: الناطق العسكري واملسؤولون األمنيون الرسميون  

%؛ 6%؛ أصدقاء وأقارب 7%؛ وسائل اإلعالم اإلرسائيلية 8%؛ معاهد أبحاث وجهات أكاد�ية 11سابقون 

 %. 1%؛ سياسيون 4%؛ ناشطون اجت�عيون 6وسائل إعالم أجنبية  %؛6شبكات اجت�عية 

% إنهم مستعدون لتأييد إرسائيل بقدر كب� يف الشبكات االجت�عية خالل مواجهة عسكرية،  61وقال  

 )   الرابط(   % إنهم مستعدون لتأييد كهذا بقدر ضئيل أو أنهم غ� مستعدين لتأييد كهذا.39في� قال 

 : إحباط بینیت الداخلي قد یدفعه ملغامرة خارجیة ليتقدیر إسرائی

دولة   يف  السلبية  السياسية  األوضاع  تلقي 

االحتالل بتأث�اتها عىل القرارات الخارجية، ال  

للتحدي بالنظر  والتهديدات  سي�  األمنية  ات 

يدفع  ما  املختلفة،  الجبهات  من  العسكرية 

كث�ا من األوساط الحزبية اإلرسائيلية  

من   قلقها  عن  لإلعراب  والداخلية 

الحكومة   رئيس  يذهب  أن  إمكانية 

نفتايل بينيت التخاذ توجهات خط�ة،  

 ل الداخلية. ومكلفة، إلظهار أنه قوي، وليس ضعيفا، ك� يصفه خصومه يف ساحة االحتال

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.inss.org.il/he/publication/survey-guardian-of-the-walls/
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وتصل التقديرات اإلرسائيلية يف توقعاتها إىل أن يفكر بينيت بجدية يف انتهاج خيار أمني للتعامل مع  

التحديات الخارجية، لكن املشكلة تكمن يف أن رئيس وزراء االحتالل ليس لديه دعم شعبي التخاذ قرار  

 خط�.

" أن "بينيت،  21مقاله الذي ترجمته "عريب  يعكوف باردوغو الكاتب يف صحيفة "إرسائيل اليوم" ذكر يف 

ذو املقاعد الستة يف الكنيست، يخىش منذ وقت من "انهيار" الدعم املقدم له، لصالح ارتفاع تأييد معسكر  

اليمينية   القاعدة  وعودة  بالحصول عىل رشعية عامة واسعة،  تراجع حلمه  يعني  ما  له،  املناوئ  اليم� 

ن يبقى رئيسا للوزراء بعد ذلك الوقت، بانتظار أن تنتقل السلطة إىل يائ�  الحتضانه، ورمبا بدأ يدرك أنه ل

 البيد ومعسكر اليسار، دون ترك بصمة قيادية له". 

وأضاف أن "ذلك يعني خسارة بينيت لناخبي اليم�، وتخليهم عنه، ما يعني إمكانية أن يفقد حقه مرة  

عفه هذا عىل أداء املؤسسة العسكرية، واألسوأ من  واحدة، وإىل األبد، لكن القلق اإلرسائييل أن يرتك ض

ذلك كله أن ساعة بينيت الرملية بدأت تدق، من خالل إمكانية الدخول يف عملية سياسية، لكنه يخىش  

أن يحصد شخص آخر مثارها، ويف هذه الحالة قد تدخل دولة عربية أخرى يف اتفاقيات التطبيع، ما يعني  

 هو، ورمبا يائ� البيد، وليس بينيت"، عىل حد قوله. أن يعود الفضل لبنيام� نتنيا

من الواضح أن بينيت يدخل يف ما يسميه اإلرسائيليون "حذاء" شمعون ب�يس، وسيُذكر بأنه مترين كريه 

رقم   سيكون  األكرث  عىل  وهو  التحركات  2الرائحة،  من  نوع  التخاذ  يذهب  قد  الحالة  هذه  يف  لكنه   ،

ذات األبعاد التوراتية، التي من شأنها أن تضعه يف مجموعة القادة العظ�ء، االسرتاتيجية واسعة النطاق،  

من خالل اتخاذ قرارات أكرث جرأة من الهجوم عىل املفاعل النووي يف العراق، ويف هذه الحالة يريد بينيت 

 أن يقود خطوة أمنية اسرتاتيجية تغ� إرسائيل بصورة كلية. 

يراقبون أداء رئيس حكومتهم أن مشكلته الوحيدة أنه يفعل ذلك دون وتعتقد املحافل اإلرسائيلية الذين  

العسكرية، لكنه يطمح، ك�   الذي سيتلقاه من املؤسسة  العنيف  الفعل  دعم عام، وال يقدر حجم رد 

اإلرسائيلي�   لكن  إرسائيل،  والسياسية يف  واإلعالمية  األمنية  لألجندة  الحرصي  املؤلف  يكون  ألن  يبدو، 

يت سيذهب باتجاه إشعال عاصفة يف جميع أنحاء الرشق األوسط، حتى لو كان يفتقر يقدرون أن بين

 للدعم الج�ه�ي، والقاعدة املستقرة والرشعية، ألنه ال �لك رؤية سياسية اسرتاتيجية. 

السياسية   الساحة  يف  بصمة  أي  ترك  دون  اليأس  من  حالة  يف  يعيش  الذي  بينيت  أن  الخالصة 

يرى عىل التلفزيون كيف أن رئيس الوزراء القادم يائ� البيد، وهو يحظى  الخارجية، لن يحتمل أن  

بدعم شعبي واسع، سيصنع التاريخ، ويف هذه الحالة سيتم دفع بينيت إىل الزاوية، ويف هذه الحالة 

سيتخلص من حالة الالمباالة، ويدخل مرحلة "جنون التضخيم"، وإدراك أنه عىل وشك أن يتبخر  

https://almarsad.co.uk/
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دون أي إرث كب�، لكن تقارير االستخبارات تتخوف م� قد يفعله بينيت مع  يف غضون عام ونصف  

 )  الرابط(    القادة اآلخرين يف املنطقة. 

 تقریر: "إسرائیل تشجع بسیاستها وإخفاقاتها التجارة بالبشر والعبودیة" 

مكافحة  مت عن  اإلرسائيلية  السلطات  تنع 

ال   والرشطة  فيها،  العمل  مبهاجري  التجارة 

كهؤالء،  ضحايا  عىل  العثور  تقريبا  تحاول 

تم   الذين  جدا  القالئل  األجانب  والع�ل 

االعرتاف بأنهم ضحايا التجارة بالبرش وحصلوا 

منظ�ت   عليهم  عرثت  مساعدات،  عىل 

 حقوقية وليس سلطات الدولة. 

ير صادر عن "املركز لالجئ� واملهاجرين" حول ظاهرة استغالل الع�ل األجانب يف إرسائيل يف  وأكد تقر

، أن الدولة تواصل االمتناع عن مكافحة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها، بحيث  2021  –  2001السنوات  

تكن  مل  معارصة  عبودية  عىل  أخرى  ومؤرشات  حرية  سلب  سفر،  جوازات  مصادرة  حول  "شكاوى    أن 

وفقا   بالشكاوى"،  اعتنوا  الذين  الرشطة  محققي  لدى  حمراء  أضواء  أي  تشعل  ومل  للسلطات  معروفة 

 . األربعاءللتقرير الذي نرشته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، 

قبل أربع سنوات، عرث فريق من "املركز لالجئ� واملهاجرين" عىل عاميل بناء من تركيا في� كانا يعانيان 

ونفسية صعبة جدا. وقاال إنه "طوال الوقت يطالبوننا بالعمل أرسع. ومدير العمل    من حالة جسدية

لتدخ� سيجارة ونحن    اسرتاحة يقول إنه يجب أن نرسع، وأن نعمل دون توقف. وأنه ممنوع أن نأخذ  

 جالسون، وإ�ا واقف� فقط، ولدقيقت� فقط. ومن ال يعمل برسعة، يعيدونه إىل تركيا".

وأفاد التقرير بأن قس� من الع�ل تحدثوا عن أصدقاء لهم لقوا مرصعهم يف ورشات بناء بسبب عيوب  

مل، فإنهم مل يحصلوا عىل عالج أو  يف األمان من مواد البناء. وقال آخرون إنه حتى بعد إصابتهم أثناء الع

إجازة مرض. ويف بعض الحاالت جرى خصم راتبهم، ويف حاالت أخرى صودرت جوازات سفرهم. وشدد  

 التقرير عىل أنه تم تشغيلهم يف "ظروف عبودية". 

إال أن "خلية املتاجرة"، وهي وحدة يف الرشطة مسؤولة عن رصد ضحايا املتاجرة مبهاجري العمل 

بهم، تجاهلت ظروف تشغيلهم، التي كانت غ� إنسانية أحيانا، وبدال من ذلك ركزت  واالعتناء  

الوحدة عىل تهديد وعنف املسؤول� يف مكان العمل، الذي هرب منه الع�ل يف نهاية املطاف. ومل  

 يُعرتف بالع�ل بأنهم ضحايا تجارة بالبرش وطُردوا من البالد بعد وقت قص�. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/6197948
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ناجيا   3736اعرتفت السلطات اإلرسائيلية بـ  2001ردها التقرير، فإنه منذ العام  ووفقا للمعطيات التي يو 

منهم "املركز لالجئ� واملهاجرين". وخالل العقدين املاضي�   3100وناجية من التجارة بالبرش، وعرث عىل 

بشبهة    مهاجر عمل فقط عىل مساعدات من املكتب القانون التابع لوزارة القضاء اإلرسائيلية  1454حصل  

ناجيا وناجية من السجن املرصي أو أرسى لدى عصابات يف   755أنهم كانوا ضحايا التجارة بالبرش. بينهم 

 ناجية من التجارة بالبرش لغرض الزنا. 236مهاجر عمل، و 463سيناء تجبي فدية، و

ه الظاهرة، إال  ورغم ادعاء إرسائيل أنها صادقت، قبل سنت�، للمرة الثانية، عىل خطة قومية ملكافحة هذ

الخارجية األم�كية الذي يتابع   أن مرتبة إرسائيل تراجعت، ألول مرة منذ عرش سن�، يف تدريج وزارة 

بالبرش يف   التجارة  الدول يف محاربة  الرتاجع هو وضع مهاجري  أراضيهاجهود  لهذا  والسبب األسايس   .

 العمل يف إرسائيل. 

تهمل فيه إرسائيل ظروف تشغيل ومعاملة مهاجري العمل، فإنها  وأشار التقرير إىل أنه يف الوقت الذي  

بذلت جهدا يف إنفاذ القانون ضد تجار النساء لغرض الزنا، ومنحت مكانة مبوجب القانون لضحايا هذه 

. 2006  –  2002تحقيقات جنائية يف ملفات التجارة لغرض الزنا، يف السنوات    1808الظاهرة. وتم فتح  

، بادعاء تشديد إنفاذ القانون واجتثاث التجارة  2007كومي وتعديل قانو�، عام  لكن يف أعقاب قرار ح

الـ يف  تراجع  إرسائيل،  يف  الزنا  عرشات    15لغرض  عدة  وأحيان  والتحقيقات،  امللفات  عدد  التالية  سنة 

 تحقيقا جنائيا فقط. 1376التحقيقات يف السنة، وبلغ عددها طوال هذه الفرتة 

ضحية تجارة لغرض الزنا   3039عىل    2010  –  2001قرير، تم العثور يف السنوات  ونتيجة لذلك، وفقا للت

 ضحية.  158% ووصل إىل 95أرغمن عىل هذا العمل، ويف العقد األخ� انخفض هذا املعطى بـ

تحقيقا جنائيا بشبهة التجارة لغرض الزنا، خالل العقدين األخ�ين، إال أنه    3184ورغم ذلك، فإنه من ب�  

إدانات فقط. وأحد األمثلة عىل تقاعس السلطات يف مكافحة التجارة بالنساء حدث يف    304ك  كانت هنا

، عندما تم العثور عىل ثالث نساء، بينهم قارصتان، أحرضتهم شبكة تجارة بالبرش لغرض الزنا  2019العام  

ر دبلوماسية.  وتم تهريبهم إىل إرسائيل عن طريق مطار بن غوريون بواسطة جوازات سف  أفريقيةمن دولة  

ورغم أن "املركز لالجئ� واملهاجرين" سلّم املعلومات التي جمعها عنهن إىل سلطات الرفاه والهجرة وإىل  

 "خلية املتاجرة" يف الرشطة، إال أنه مل يعرتف بهن كضحايا.

ال  "إرسائيل تشجع، بسياستها وإخفاقاتها، التجارة بالبرش والعبودية يف سياق    أنوأشار التقرير إىل  

 )  الرابط(   يشمل مكافحة التجارة بالنساء، وتستبيح الضحايا أل�اط التجارة هذه".

 

 

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%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2021/12/08/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1--%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-


  

 

14 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 December 2021 17 ||044العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلقلیمیة والدولیة التفاعالت 

 تحلیالت إسرائیلیة:

 توقیت کشف مهاجمة منشآت کیمیائیة سوریة رسالة إلیران 

أن   إرسائيليون،  عسكريون  محللون  اعترب 

إرسا سورية استهداف  منشآت  لثالث  ئيل 

حزيران/يونيو  يف  كيميائية،  أسلحة  لصنع 

صحيفة   نرشته  تقرير  بحسب  املايض 

"واشنطن بوست"، انطوى عىل رسالة مفادها 

بتطوير  أنها لن تسمح ألي دولة يف املنطقة 

إىل   رسالة موجهة  دمار شامل، وهي  أسلحة 

 إيران خصوصا. 

هيوم"، يوآف ليمور، فإنه كانت لهذا الهجوم "غاية مؤلفة  وبحسب املحلل العسكري يف صحيفة "يرسائيل  

من ثالثة عنارص: األول، منع حيازة سورية عىل قدرات غ� تقليدية، حتى لو كانت يف مراحلها األوىل.  

والثا�، التوضيح لألسد أن إرسائيل لن تسمح لسورية بالعودة إىل تهديدها بسالح دمار شامل. والثالث،  

دول أخرى، ويف مقدمتها إيران، بأن إرسائيل ستعمل بالطريقة نفسها ضد أي جهة تطور    إرسال رسالة إىل 

 سالحا يهدد وجودها". 

،  هوأضاف ليمور أن "األسد، رغم تعهده، استمر يف استخدام أنواع أخرى من السالح الكيميايئ ضد معارضي

القيام بذلك سيؤدي، عاجال أم  وبالكلور باألساس. ويف إرسائيل حذروا من حقيقة أن العامل يسمح له ب

 آجال، إىل عودة سورية إىل إنتاج سالح كيميايئ أكرث تطورا، مثل� حدث فعال". 

وتابع أنه "خالفا لل�يض، قررت إرسائيل عدم االنتظار إىل ح� تتسلح سورية بكمية كب�ة من  

أن س لكن حقيقة  األوىل.  وإ�ا تدم�ه يف مراحل تطويره  الكيميايئ،  ورية واصلت جهود  السالح 

الذي يحاول   الناعم  الوجه  أنه إىل جانب  أنها هوجمت يف املرة األوىل، تدل عىل  التطوير، رغم 

 محاولة التسلح بقدرات دمار شامل". أيضااألسد إظهاره للعامل، فإنه يواصل اليوم 

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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ير "واشنطن بوست"،  وأشار ليمور إىل أن موقف الواليات املتحدة من الهج�ت اإلرسائيلية مل يتضح يف تقر

وخاصة "ملاذا مل تشن الواليات املتحدة الهجوم بنفسها، بعد أن تعهدت بشكل واضح يف املايض بأنها لن  

نوع"، يف أعقاب التسوية التي توصلت إليها إدارة    أي تسمح لسورية بالعودة إىل حيازة سالح كيميايئ من  

% من مخزون السالح  95، بعد التوصل إىل صفقة بإخالء  2013الرئيس األم�يك األسبق، باراك أوباما، عام  

األسد هذا  نظام  استخدام  بعد  وذلك  أم�كية شديدة،  توجيه رضبة  مقابل عدم  الكيميايئ من سورية 

 ة قرب دمشق. السالح ضد املعارضة يف الغوط

وتابع ليمور أنه "بامتناعهم عن شن هجوم، أهدر األم�كيون مرة أخرى فرصة لنقل رسالة إىل الرشق  

األوسط والعامل كله. وإرسائيل، يف املقابل، أرصّت عىل مبادئها وحتى أنها وّسعت "عقيدة بيغن’، التي  

كيميائية أيضا. ويبدو أن هذا كان الدافع مبوجبها لن تسمح ألي دولة يف املنطقة بحيازة قدرات نووية وال  

لتوقيت النرش، أمس". يشار إىل أن "عقيدة بيغن" تنسب لرئيس الحكومة اإلرسائيلية األسبق، مناحيم  

 .1981بيغن، يف أعقاب تدم� إرسائيل للمفاعل النووي العراقي، يف متوز/يوليو العام 

ا  لتقرير ليست منسوبة ملسؤول� إرسائيلي� بشكل  وأضاف أنه "بالرغم من أن املعلومات املذكورة يف 

مبارش، لكن شكله وتوقيته يدالن عىل أن مثة من لديه مصلحة يف الكشف عن هذه الهج�ت اآلن بالذات،  

الغربية   العواصم  نحو  دويّها سورية، وخاصة  يتجاوز  ذروتها، يك  إيران يف  النووية مع  املحادثات  في� 

 وطهران".

 وى لصالح إسرائیل الحفاظ على توازن ق
بحسب املراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يويس يهوشواع، فإن "هذا الهجوم ليس عاديا  

ب� حرب�’ يف سورية. فقد كان هذا    ة’ املعرك  وليس مشابها للهج�ت األخرى التي تشنها إرسائيل يف إطار

املرة مل تكن إيران أو حزب الله، وإ�ا نظام    الهجوم (ضد املنشآت الكيميائية) بعيدا، عميقا، والغاية هذه

 األسد".

أنه   يهوشواع  وكتب  املايض.  العام  مشابها  هجوما  شنت  إرسائيل  أن  إىل  األم�كية  الصحيفة  وأشارت 

"باإلمكان التقدير أن الطائرات (اإلرسائيلية) استخدمت مسارا هجوميا آخر ومفاجئا، وعىل األرجح أن 

 ت قنابل خاصة تخرتق غىل عمق كب� من أجل إمتام املهمة". الطائرات الحربية استخدم 

وأضاف أن مثة "عنرصين مث�ين يف هذا الهجوم: األول هو توقيت الترسيب للصحيفة األم�كية،  

لجميع   التلميح  وكذلك  مبارشة؛  املتحدة  للواليات  غانتس،  بيني  األمن،  وزير  زيارة  انتهاء  بعد 

، بأن نوايا إرسائيل جدية بالعمل ضد تطوير أسلحة غ� تقليدية  الجهات، إيران والواليات املتحدة

 بحوزة أعدائها".

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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وتابع يهوشواع أن "الهجوم يف سورية ليس مشابها ملهاجمة املنشآت النووية اإليرانية... لكن الذي رسّب  

 إرسائيل  للصحيفة حاول إظهار مقارنة معينة. واألمر الثا� املث� هو وصف التنسيق األمني الوثيق ب�

 والواليات املتحدة". 

من جانبه، رجح املحلل العسكري يف صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن دافع إرسائيل ملهاجمة السالح  

الكيميايئ السوري "مل ينبع من القلق من استخدام غاز األعصاب ضد املعارضة يف سورية، وإ�ا من سعي  

 ومن أجل الحفاظ عىل الستاتيكو القديم". إرسائيل إىل الحفاظ عىل توازن قوى لصالحها، 

وأشار هرئيل إىل أنه "يوجد استنتاجان من عودة النظام إىل إنتاج غاز أعصاب: األول، أنه عندما تسنح  

له الفرصة، يعود األسد أفعاله السيئة، وجميع تحذيرات املجتمع الدويل لن تفيد. والثا� هو أن النظام  

 سيخ سيطرته يف أنحاء الدولة".موجود يف ذروة خطوة واسعة لرت

، فإن هذه تبقى ’سورية الصغرى’، أي  إرسائيل وأضاف هرئيل أن "وفق تقديرات أجهزة االستخبارات يف  

أن األسد يركز عىل السيطرة عىل املدن الكربى والربط بينها وب� تجمعات الطائفة العلوية يف ش�ل غرب  

د تكون غ� ملحوظة وتسيطر فيها منظ�ت متمردين محلية،  الدولة. وسيطرة النظام يف باقي املناطق تكا

 )  الرابط(   يف الرشق، واألكراد يف الش�ل الرشقي، وتركيا يف املنطقة التي ضمتها فعليا يف ش�ل سورية".

 

 األملانیة الجدیدة قلق إسرائیلي من املواقف املرتقبة للحکومة 

ترتقب األوساط السياسية والدبلوماسية اإلرسائيلية  

املقبلة   الفرتة  برل� يف  الذي سيحكم  األداء  طبيعة 

األملانية   املستشارة  مغادرة  عقب  أبيب،  تل  تجاه 

منصب   شولتس  أوالف  واستالم  م�كل،  أنغيال 

 املستشار الجديد.

ت  أن  املحافل اإلرسائيلية من فرضية  تحرر  وتتخوف 

توصف   م�  الجديدة  األملانية  اإلدارة 

استنزفت   التي  وهي  النازية،  املحرقة  أحداث  بسبب  اليهود  تجاه  التاريخية  الذنب"  بـ"عقدة 

الخزينة األملانية عىل مدار العقود املاضية، إىل جانب تسليطها كسيف عىل رقاب الساسة األملان،  

مواقف منحازة لالحتالل عىل حساب الفلسطيني�،  ما دفعتهم للتقارب الدائم مع تل أبيب، واتخاذ  

 بل شهدت أملانيا يف السنوات األخ�ة تزايدا يف تأث� ونفوذ اللويب املؤيد لالحتالل.

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%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/2021/12/14/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86


  

 

17 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 December 2021 17 ||044العدد 

 

 

 

 

 

 

إلداد باك الكاتب يف صحيفة "إرسائيل اليوم"، ومؤلف عدة كتب عن عالقات أملانيا وإرسائيل، ذكر يف 

ف ب� األحزاب األملانية الثالثة التي تشكل الحكومة الجديدة  " أن "اتفاقية االئتال 21مقال ترجمته "عريب

صفحة، وعىل عكس حكومة م�كل السابقة، فإن الحكومة الحالية يف برل� ال تش� إىل    177جاءت يف  

الطابع اليهودي إلرسائيل، ورمبا تبدي نوعا من التحرر من املسألة اليهودية، وفي� يتعلق إيران، يبدو أنها  

 لها لصالح االقتصاد األملا�".ستنحني 

منذ   أملانيا  يف  وسط  يسار  أول حكومة  اليوم  تواجه  "إرسائيل  أن  املجال    16وأضاف  يفسح  م�  عاما، 

اليهودي   للطابع  تش�  ال  االئتالفية  اتفاقيتها  أن  مالحظة  و�كن  منها،  املتوقعة  مواقفها  عىل  للتعرف 

بش القومية"  "قانون  معارضة  عن  فضال  حل  إلرسائيل،  أساس  عىل  التفاوض  مس�ة  يف  واستمرارها  دة، 

الدولت�، والتشديد عىل أن بعض اإلجراءات التي اتخذتها إرسائيل تجعل جهود السالم صعبة، ولذلك  

 يجب تجنبها، خاصة بناء املستوطنات، باعتبارها مخالفة للقانون الدويل". 

"مشكلة" يف اعتبار الحكومة األملانية لبناء املستوطنات  الغريب أن األوساط السياسية والدبلوماسية ترى  

اليهودية، أمرا غ� قانو�، يف استعادة واضحة ال تخطئها الع� لذات اللغة األملانية املستخدمة يف دعم  

 التجمعات الفلسطينية، التي يراها االحتالل غ� رشعية مثل حي الخان األحمر. 

يلية قلقها من تعهد الحكومة األملانية الجديدة مبواصلة متويل وكالة  أكرث من ذلك، تبدي املحافل اإلرسائ

األونروا، بزعم أن هذا التعهد يجب أن يسبقه عملية رقابة مستقلة عىل عملياتها، ودعم ما تراه دولة  

الالجئ�   إىل  إشارة  أي  دون  بسيطة،  اجت�عية  رعاية  لوكالة  وتحويلها  لها،  كامال  إصالحا  االحتالل 

ني�، وهي القضية السياسية باألساس، قبل أن تكون قضية إنسانية فقط، ك� تريد دولة االحتالل الفلسطي

 وبعض داعميها الساع� لطي صفحة األونروا، مرة واحدة وإىل األبد. 

عىل الصعيد اإلقليمي، توقفت دوائر صنع القرار يف تل أبيب عند موقف الحكومة األملانية الجديدة من 

وي اإليرا�، حيث تنص وثيقة ائتالف الحكومة الجديدة عىل إنهاء املفاوضات بشأن إحياء  الربنامج النو 

التهديد  أن  بزعم  الدويل،  املجتمع  تجاه  الكاملة  إيران برسعة، وعودتها اللتزاماتها  النووي مع  االتفاق 

 خطر. إلرسائيل والربنامج الصاروخي والسياسة اإلقليمية ودعم العنف يعرض السالم واألمن لل

لكن اإلرسائيلي� يسألون أنفسهم بصوت عال: هل الحكومة األملانية الجديدة مستعدة للتضحية  

باملنافع االقتصادية التي ستجنيها من التطبيع مع إيران من أجل الحفاظ عىل أمن إرسائيل، مع  

لتلبية   اإليراني�  أمام  األملان "س�كعون"  أن  اعتبار  ذلك، عىل  كب�ة يف  احتياجات  وجود شكوك 

 )  الرابط(   االقتصاد األملا�.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.israelhayom.co.il/news/world-ne
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 قراءة إسرائیلیة يف زیارة بینیت إلی اإلمارات ولقائه ابن زاید 

 

إىل   بينيت  نفتايل  اإلرسائييل  االحتالل  وزراء  رئيس  زيارة  عىل  الضوء  اليوم"  "إرسائيل  صحيفة  سلطت 

 ارات االثن�، ولقائه األول منذ اتفاق التطبيع مع ويل العهد محمد بن زايد. اإلم

ووصفت الصحيفة يف خربها الرئيس الذي كتبه أرئيل كهانا، زيارة بينيت ألبو ظبي بـ"التاريخية"، منوهة  

السالم يف  إىل أن "هذه هي املرة األوىل التي تلتقط فيها صور للزعيم اإلمارايت، الذي مل يصل إىل احتفال  

 البيت األبيض مع زعيم إرسائييل". 

التكنولوجية   االقتصادية،  املدنية،  العالقات  تعزيز  عىل  اللقاء  "ركز  املشرتك  الرسمي  البيان  وبحسب 

 والصحية ب� الطرف�". 

ونبهت الصحيفة أن "املسائل السياسية، وعىل رأسها إيران أو الفلسطينيون، مل تذكر يف البيان الرسمي"،  

ة أن "لقاء ابن زايد مع بينيت الذي جرى يف قرص ويل العهد، استمر نحو أربع ساعات، أكرث  موضح

 من نصفها كان اللقاء ثنائيا".

وخالل اللقاء دعا رئيس وزراء االحتالل مضيفه ابن زايد لزيارة األرايض الفلسطينية املحتلة، ك�  

 جرى بحث اتفاق تجارة حرة ب� الطرف�.

 أن بينيت وجه تعلي�ته ملدير عام ديوانه يك يرسع بشكل دراماتييك التقدم ولفتت الصحيفة إىل 

 .2022باالتفاق، إىل جانب وزارة االقتصاد، بحيث يوقع يف الربع األول 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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بانفتاح   وزعمت أن "الزيارة عنيت أساسا ببناء العالقة والتعارف الشخيص ب� الزعيم�، حيث تحدثا 

ز السالم (التطبيع) ب� الطرف� وبناء عالقات اقتصادية"، موضحة أن بينيت  وشددا عىل رغبته� يف تعزي

خالل زيارته "اتفق عىل التعاون يف مجال الطاقة املتجددة، لتحقيق هدف مشرتك، مبوجبه تكون اإلمارات  

 وإرسائيل يف غضون خمس سنوات رائدت� يف مجال الطاقة املتجددة".

ال لألرايض  عودته  قبل  بينيت  هدفنا  وعلق  جدا،  هامة  "الزيارة  بقوله:  الزيارة  عىل  املحتلة  فلسطينية 

توسيع العالقة بحيث ال يكون سالما (تطبيع) فقط ب� الزع�ء"، مضيفا: "أخرج من هنا بتفاؤل كب� يف  

 أن يشكل هذا النموذج للعالقة، حجر أساس ملنظومة عالقات متفرعة يف كل املنطقة". 

"زيارة بينيت لإلمارات جرت يف ظل قلق شديد يف الساحة السياسية من    ونبهت "إرسائيل اليوم"، أن

 التقارب ب� اإلمارات وإيران".

القطري"،   الدور  لعب  إىل  الطريق  يف  "اإلمارات  للصحيفة:  السياسية  الساحة  يف  كب�  مسؤول  وقال 

فيه الواليات املتحدة،    واملقصود هنا بحسب "إرسائيل اليوم"، "هو العالقات القطرية الطيبة مع الغرب مبا

 ويف نفس الوقت عالقاتها املمتازة مع إيران، وج�عة اإلخوان املسلم� ومحافل إسالمية أخرى". 

وأرجع املسؤول اإلرسائييل التقارب الحاصل ب� طهران وأبو ظبي إىل "الضعف األمرييك"، منوها إىل أن  

ة بأنها قوية و�كن االعت�د عليها، وعندما ال  "اتفاقات التطبيع ولدت ألن الواليات املتحدة بثت رسال

 يكون هذا الوضع، فإن األطراف تستخلص النتائج". 

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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 کتاب: نتنیاهو حاول االنسحاب من االتفاق مع اإلمارات قبل إعالنه بیوم

 

مع   العالقات  تطبيع  اتفاق  من  االنسحاب  نتنياهو،  بنيام�  السابق،  اإلرسائيلية  الحكومة  رئيس  حاول 

يف  اإلما العام    12رات،  األم�يك  2020آب/أغسطس  للرئيس  عنه  مرتقب  إعالن  من  واحد  يوم  وقبل   ،

ترامب:   "سالم  بعنوان  رافيد،  باراك  اإلرسائييل،  الصحايف  كتاب  كشف  حسب�  ترامب،  دونالد  السابق، 

 اتفاقيات أبراهام واالنقالب يف الرشق األوسط" الصادر مؤخرا عن دار النرش "يديعوت الكتب". 

وقال مسؤولون سابقون يف البيت األبيض وكانوا مطلع� عىل األحداث، إن اعتبارات سياسية كانت يف  

خلفية محاولة نتنياهو االنسحاب من االتفاق، إثر تقديره أن الحكومة توشك عىل التفكك خالل أيام 

 وأنه ستجري انتخابات مبكرة.

البيت   فإن  الكتاب،  منشغال    األبيضوبحسب  ترامب  كان  فقد  الضم،  متحمسا ملخطط  يكن  مل 

املرشح   أمام  االستطالعات  يف  تراجعه  من  حينها  قلقا  ترامب  وكان  له.  بالنسبة  أهم  مبواضيع 

الد�قراطي، جو بايدن، ك� أن املظاهرات ضده عىل خلفية انتشار ف�وس كورونا جعلت الوضع  

 يف واشنطن متوترا جدا. 

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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ردن أن تنفيذ مخطط الضم سيقوض اتفاقية السالم مع إرسائيل. ويف موازاة ذلك،  ويف حينه، أعلنت األ

نرش سف� اإلمارات يف واشنطن، يوسف العتيبة، مقاال يف صحيفة "يديعوت أحرونوت"، شدد فيه عىل أن  

إرسائيل ال �كنها تنفيذ الضم ويف الوقت نفسه تطبيع عالقات مع دول عربية. وكان نتنياهو يروج أن  

 لعامل العريب ال يعارض مخطط الضم.ا

رون ديرمر،    ووفقا للكتاب، فإن نتنياهو غضب جدا من مقال العتيبة، والسف� اإلرسائييل يف واشنطن، 

 هاتف العتيبة "ورصخ عليه وهدد بأنه ال مفر أمام نتنياهو اآلن سوى أن يضم".

، 2019وصهره، جاريد كوشن�، يف آذار/مارس العام  وكان العتيبة قد حرض إىل منزل كب� مستشاري ترامب  

وقبل أسبوع من االنتخابات للكنيست. وأبلغ العتيبة كوشن� بأن ويل عهد أبو ظبي، محمد بن زايد،  

"مستعد للتقدم نحو تطبيع عالقات مع إرسائيل"، وفقا للكتاب، عىل أن يتم ذلك بعد تشكيل حكومة  

إال أن نتائج هذه االنتخابات، وكذلك االنتخابات التي تلتها، مل متكن  إرسائيلية جديدة بعد االنتخابات.  

 نتنياهو من تشكيل حكومة. 

وفي� يتعلق مبخطط الضم، أشار الكتاب إىل أن السف� األم�يك يف إرسائيل، ديفيد فريدمان، كان الوحيد 

نتن ب�  التوسط  فريدمان  الضم. ك� حاول  تأييد  إىل  األبيض  البيت  دفع  أجل  الذي  وغانتس من  ياهو 

 التوصل إىل تسوية. 

وقال مسؤول سابق يف البيت األبيض، اقتبسه الكتاب، إن كوشن� طلب من فريدمان تخفيف الضغوط  

بُعد   "أنت موجود عىل  وأبلغه  الضم،  تدرك ماذا يحدث يف    10يف موضوع  كيلومرت من هنا وال  آالف 

 ة األم�كية). والضم ليس األفضلية األوىل للرئيس اآلن". واشنطن. لدينا كورونا. وهناك االنتخابات الرئاسي 

حزيران/يونيو، أي    24غ� أن فريدمان استمر بدفع الضم وطلب لقاء مع ترامب لبحث املوضوع. ويف  

من موعد إعالن نتنياهو عن الضم، التقى فريدمان مع ترامب، الذي كان مزاجه يسء. وأشار    أسبوع قبل  

من خطاب ألقاه نتنياهو يف البيت األبيض، قبل ذلك بنحو ستة أشهر، وحّول    الكتاب إىل أن ترامب غضب

 مراسم استعراض خطة "صفقة القرن" إىل دعاية انتخابية لصالحه. 

وعندما بدأ فريدمان التحدث لصالح مخطط الضم، قاطعه ترامب قائال "ديفيد، ملاذا نتحدث عن ذلك  

ا موضوع هام. وقال ترامب للسف� إنه فعل من ؟". كذلك قاطعه ترامب عندما ادعى أن هذأصال

الجوالن والقدس   أجل إرسائيل أكرث من أي رئيس آخر، يف إشارة إىل اعرتافه بسيادة إرسائيل يف 

الحكومة   داخل  خالف  بوجود  فريدمان  اعرتف  والحقا،  إليها.  األم�كية  السفارة  ونقل  املحتلة 

 اإلرسائيلية حول مخطط الضم.

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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قال ترامب إن ال مشكلة لديه بدفع مخطط الضم، وطالب وزير الخارجية، مايك بومبيو،    ويف نهاية اللقاء

بأن يتخذ القرار، لكنه أردف أن "عليكم أن تعلموا أمرا واحدا.. إذا حدث أمر ما يسء نتيجة لذلك فأنتم  

، إىل إرسائيل،  تتحملون املسؤولية". وتم االتفاق عىل سفر فريدمان ومبعوث البيت األبيض، أيف ب�كوفيتش

من أجل لقاء نتنياهو وغانتس ومحاولة التوصل إىل تفاه�ت حول مخطط ضم متفق عليه، أو إزالة  

املوضوع عن األجندة غىل ما بعد االنتخابات األم�كية. وأبلغ كوشن� ب�كوفيتش أن أي قرار بشأن الضم 

للفلسطيني�. تعويضا  يشمل  وأن  أم�كية  يحصل عىل مصادقة  أن  أنه    يجب  كوشن�  الكتاب  ويقتبس 

 "قلت لنتنياهو أن الهدف هو تطبيق خطة ترامب وليس تنفيذ خطوة ضم أحادية الجانب". 

وبحسب الكتاب، فإن نتنياهو بصورة غ� دبلوماسية، عندما طالب ب�كوفيتش بأن "توقف عن الترسيب  

لكتاب. واقتبس الكتاب مسؤوال سابقا  لباراك رافيد"، املحلل السيايس يف موقع "والال" اإللكرتو� ومؤلف ا

 يف البيت األبيض قوله إنه "مل نكن نريد أن يبدو ذلك (الضم) كنهب أرايض أحادي الجانب". 

ثانية،   ترتفع  بدأت  الصوت  ونربات  ب�وكوفيتش).  (من  سمعه  ما  يحب  مل  "نتنياهو  أن  الكتاب  وتابع 

بالتقدم يف خطوة الضم يف الضفة الغربية   .  أيضاوبدون ضوء أخرض من البيت األبيض  ونتنياهو هدد 

وقال لب�كوفيتش ’أنتم ال تفون مبا تعهدتم به يل’. وحذر املبعوث األم�يك نتنياهو من أن خطوة كهذه 

 ستجعل الرئيس يغرد ضده يف تويرت". 

غىل    ورد نتنياهو باالدعاء أنه "يف فرتة قريبة جدا من االنتخابات سيهاجم الرئيس خطوة داعمة إلرسائيل

، ك� لدى جاريد (كوشن�) األيامهذه الدرجة؟". وأجاب ب�كوفيتش أن "الرئيس ال يحبك كث�ا يف هذه  

مشاعر ليست جيدة تجاهك. وأنت تأخذ أهم صديق لك يف العامل وتحوله إىل عدو. ومل يعد بإمكان  

 ذلك".ديفيد مساعدتك. وال �كنني أن أقول لك ماذا تفعل، لكن أنصحك بصدق أال تفعل 

وقال مسؤول سابق يف مكتب نتنياهو إنه إثر املوقف األم�يك، درس نتنياهو بجدية يف تلك األيام دفع  

مخطط الضم من دون مصادقة ترامب أيضا. "لقد تعامل بيبي مع ذلك بشكل صعب، وهذا املزاج مل  

يل ونشأت لديه مشكلة  يفارقه. ورأى بذلك تراجعا أم�كيا. لقد صعد عىل أشجار أمام الجمهور اإلرسائي 

 كب�ة" حسب� نقل الكتاب عن أحد مستشاري نتنياهو.

 تطبیع عالقات بدل الضم
% من مساحة 13خالل لقاء آخر ُعقد بعد يوم�، قال نتنياهو لفريدمان وب�كوفيتش إنه يريد ضم  

  الضفة الغربية، بحيث تشمل املستوطنات، ورفض منح الفلسطيني� أي يشء. وبحسب الكتاب، 

فإن كوشن� وب�كوفيتش كانا محبط� وقرار طرح اقرتاح عىل نتنياهو يتمثل بقرار اإلمارات تطبيع  

 العالقات مع إرسائيل. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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، أي قبل يوم واحد من املوعد الذي حدده نتنياهو لإلعالن  2020حزيران/يونيو    30ويف اليوم التايل، يف  

سأله إذا كان سيوافق عىل الرتاجع عن الضم مقابل  عن الضم، عاد ب�كوفيتش إىل لقائه للمرة الثالثة، و

نتنياهو  وكان  اإلمارات.  مع  عالقات  استمرار    تطبيع  موازاة  يف  ذلك  بحث  عىل  وافق  لكنه  متشككا، 

 املفاوضات حول الضم. 

ويف األول من متوز/يوليو عاد ب�كوفيتش إىل واشنطن، وتلقى اتصاال من العتيبة. "لقد طرح إمكانية أال  

املحادثة، تنفذ إرس  ب�كوفيش كوشن� عىل هذه  تطبيع عالقات مع إرسائيل". وأطلع  الضم مقابل  ائيل 

وقال األخ� "دعنا نفعل ذلك". كذلك أبلغ ب�كوفيتش فريدمان، الذي سارع بدوره إىل إبالغ نتنياهو،  

 "الذي كان ال يزال متشككا لكنه وافق عىل الدخول يف مفاوضات". 

بع الجانب  أيامد عدة  وبدأت مفاوضات كهذه  اإلمارايت وديرمر عن  الجانب  العتيبة عن  كان  بحيث   ،

اإلرسائييل، وكان كوشن� وب�كوفيتش الوسيطان اللذان نقال الرسائل ب� الجانب�. وبحسب الكتاب، فإن  

املفاوضات مل تكن مبارشة ألن اإلمارات أرادت أن يتعهد نتنياهو لرتامب، وليس لها فقط، بوقف مخطط 

 ضم.ال

العام لالتفاق تطبيع عالقات كامل  2020وجرت املفاوضات خالل شهر متوز/يوليو   املبدأ  ، بحيث كان 

مقابل وقف مخطط الضم. وطلب العتيبة خالل املفاوضات أن تتعهد إرسائيل بأال تنفذ إرسائيل مخطط  

، معتربا أنه  الضم أبدا، لكن ديرمر رفضت. وبعد ذلك طلب العتيبة تجميد مخطط الضم لخمس سنوات 

 بذلك لن يخرج إىل حيز حتى لو فاز ترامب بوالية ثانية. 

وتم االتفاق، بوساطة كوشن� وب�كوفيتش، عىل تأجيل الضم لثالث سنوات. واقتبس الكتاب عن مسؤول  

سابق يف البيت األبيض قوله إنه "كان واضحا للجميع أن ثالث سنوات هي وقت طويل وإما أن الضم لن  

 ألن ترامب لن يكون رئيسا أو حتى ذلك الح� لن يكون الضم خطوة إشكالية".  يبقى واقعيا

وخالل املفاوضات، اتصل ديرمر بب�كوفيتش وأبلغه أن نتنياهو يريد تغي� رشوط الصفقة، وأنه سيوقف  

مخطط الضم فقط يف حال وافقت ثالث دول عربية عىل تطبيع العالقات مع إرسائيل وليس اإلمارات  

وإال فإن هذا ليس مجديا لنا". وأثار الرد اإلرسائييل غضب كوشن�، بحسب الكتاب، الذي قال وحدها، "

لب�كوفيتش "ُقل لرون إن دولة واحدة هي كل ما سيحصل عليه وإذا كان ال يريد ذلك فليذهب  

 إىل الجحيم". وقال ب�كوفيتش لديرمر إنه "أقول لك بنعومة، ُخذ ما يطرحونه عليك". 

امل يف  وانتهت  باتفاق،  من    26فاوضات  األبيض  البيت  يف  فوجئوا  أسبوع،  بعد  لكن  متوز/يوليو. 

عن   الضم  مخطط  إزالة  تتم  مل  بأنه  الكنيست  يف  الليكود  لكتلة  اجت�ع  خالل  نتنياهو  ترصيح 

األجندة. وقال أحد مستشاري نتنياهو إن األخ� تردد يف تلك األيام حول ما إذا كان االنسحاب من  

 تطبيع عالقات هو قرار صحيح، حسب� جاء يف الكتاب.  الضم مقابل
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آب/أغسطس، وإصدار بيان بشأنها.    13فونية ب� ترامب ونتنياهو وبن زايد، يف  يوتقرر إجراء محادثة تل

ويكشف الكتاب عن أن نتنياهو تراجع قبل ذلك بيوم واحد. فقد اتصل ديرمر مع ب�كوفيتش وأبلغه بأن  

رئيس الحكومة رمبا سيتوجه إىل انتخابات، وال أعرف إذا كنا سنتمكن من صنع  كل يشء التغى. وقال إن "

هذا االتفاق". وأوضح ديرمر أنه نشأت أزمة ائتالفية حول موعد املصادقة عىل امليزانية، وأن الحكومة  

 ستسقط عىل ما يبدو، ولذلك نتنياهو يعتقد أن الوقت ليس مناسبا لتوقيع اتفاق مع اإلمارات. 

شن� بغضب شديد لطاقمه: "قولوا لإلرسائيلي� إنه ال يوجد أي وضع �كن أن نلغي. وسننفذ  وقال كو

ذلك، وسوف يشكروننا الحقا". وهاتف فريدمان من واشنطن مكت نتنياهو ورصخ عىل مستشاريه، ثم  

هاتف ديرمر وأبلغه: "رون، هذا سيحدث غدا. وال خيار أمامكم". وحسب الكتاب فإن نتنياهو فهم  

 )  الرابط(   رسالة، وبعد ساعات استأنفت األطراف التحرك مبوجب الخطة. ال
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 دراسة إسرائیلیة ترصد دوافع وکوابح تطویر العالقات مع ترکیا 

 

بعد إفراج تركيا عن اثن� من اإلرسائيلي� تم اعتقاله� بتهمة التجسس الشهر املايض، بدأت تحركات تل  

أبيب وأنقرة إلذابة الجليد يف عالقاته�، رغم استمرار ترصيحات قادته� العدائية يف نفس الوقت. ويف  

ن أد� مستوى لها، من خالل  الوقت ذاته تسعى دوائر صنع القرار فيه� إىل محاولة إخراج العالقة م

العمل عىل تكثيف عمل وسائله� اإلعالمية، والتعامل مع عدة قنوات سياسية، مبا يف ذلك التدخل املبارش  

 لوزير الخارجية يائ� البيد ورئيس الوزراء نفتايل بينيت. 

�كن مالحظة أنه�    بالعودة لألداء السيايس لتل أبيب وأنقرة يف مرحلة ما بعد اإلفراج عن اإلرسائيلي�، 

ترصفتا يف عدة اتجاهات ب� جهاز املوساد ونظ�ه الرتيك، ومن خالل وزارة الخارجية والبعثة الدبلوماسية  

 اإلرسائيلية يف تركيا تجاه املسؤول� فيها. 

غاليا ليندنشرتاوس ورامي دانيال، الباحثان يف معهد دراسات األمن القومي بجامعة تل أبيب، ذكرا  

بحثية، أن "أنقرة ترى يف هرتسوغ شخصية قد تتعاون معها، وقد أقام عالقات شخصية   يف ورقة

، هنأ أردوغان هرتسوغ عىل توليه منصبه،  2021جيدة مع دوائر القرار الرتيك؛ ففي حزيران/ يونيو  

استمرت   واستقرار    40يف مكاملة  الرتكية اإلرسائيلية مهمة ألمن  "العالقات  أن  إىل  وأشار  دقيقة، 

رشق األوسط"، وأنه "�كن تقليص الخالفات إذا كان هناك تفاهم متبادل حول القضايا الثنائية  ال
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و اإلرسائيلي�    واإلقليمية"،  ب�  جديد  من  السالم  عملية  تبدأ  أن  يجب  أنقرة،  أولويات  حيث  "من 

 والفلسطيني�". 

بسبب القرار الرتيك، رداً عىل    مل يكن هناك متثيل دبلومايس كب� يف البلدين  2018وأضافا أنه "منذ عام  

الحدودي،   السياج  االحتالل عىل  للقدس املحتلة، واالشتباكات ب� غزة وقوات  السفارة األمريكية  نقل 

لذلك مل تعد أنقرة سف�ها إلرسائيل، في� أمرت السف� اإلرسائييل يف أنقرة بالعودة إلرسائيل للتشاور، ويف  

أعلن أردوغان أنه مهتم بتحس� العالقات مع إرسائيل، لكنه أكد أن  ، 2020أواخر كانون األول/ ديسمرب 

 القضية الفلسطينية خط أحمر بالنسبة لرتكيا". 

يف الوقت ذاته، وح� بدأت إجراءات إعادة السفراء ب� أنقرة وتل أبيب، فقد اندلع العدوان عىل غزة يف  

، جرت 2021د أسابيع، يف حزيران/ يونيو  مايو، وأطلق أردوغان جملة رسائل معادية إلرسائيل، ولكن بع

ثقافياً ألول مرة منذ عقد، وردت   أول محادثة ب� أردوغان وهرتسوغ، وأرسلت تركيا إلرسائيل ملحقاً 

األخ�ة برتدد عىل هذه اإلشارات، ألنه مل يكن واضحاً ألي مدى كانت الرغبة الرتكية الضمنية بفتح صفحة  

 ت مجرد محاولة لتخريب العالقة الوثيقة ب� إرسائيل واليونان وقربص. جديدة يف العالقات، وما إذا كان

ومع ذلك، �كن النظر إىل جهود تذويب الجليد ب� إرسائيل وتركيا يف السياق األوسع لجهود األخ�ة يف  

إذابة الجليد يف العالقات مع الالعب� اآلخرين يف الرشق األوسط، وهكذا جرت جولتان من املفاوضات  

تركيا ومرص يف مايو وسبتمرب، بهدف تهيئة الظروف لعودة السفراء إىل أنقرة والقاهرة، مع تطور مث�  ب�  

لالهت�م يف تطبيع العالقات ب� تركيا واإلمارات، رغم أن أنقرة رأت يف أبو ظبي أحد العوامل وراء محاولة  

 .2016االنقالب الفاشلة يف 

لية الرتكية، فقد تنامت تجارته� املتبادلة يف السنوات األخ�ة،  ورغم تدهور العالقات السياسية اإلرسائي

زارها نصف مليون  2019ومتيزت بفائض تريك، وتم تصدير ثلثي التجارة املتبادلة من تركيا إلرسائيل، ويف 

، وخالل فرتة األزمة  2010سائح إرسائييل، وهو رقم مشابه للرقم املسجل قبل أحداث سفينة مرمرة يف  

دية يف تركيا، ازدادت أهمية وقيمة العالقات اإلرسائيلية بنظر األتراك، ويعترب اإلرسائيليون أنه �كن  االقتصا

اعتبار العالقات التجارية ب� أنقرة وتل أبيب مكوناً مه�ً يف عالقاته�، ما حال دون انقطاع تام بينه�  

 طوال سنوات أزمته�، وقد تكون مبثابة أساس لتحس� عالقاته�.

ويسمي   ألنقرة،  األقرب  الرشيك  بأذربيجان،  تركيا  عالقات  اإلرسائيليون  يتابع  ذاته،  الوقت  يف 

الشعبان نفسيه� "أمة واحدة، دولتان"، وبقدر ما يتعلق األمر بإرسائيل، فإن أذربيجان حليفها  

و من  االسرتاتيجي يف الحرب ضد إيران، ومورد مهم للطاقة، وبناًء عىل هذه املصالح، متكنت باك

، عندما استخدمت أذربيجان األسلحة  2020تطوير عالقات ممتازة مع أنقرة وتل أبيب، ويف خريف  

 اإلرسائيلية والرتكية لهز�ة أرمينيا، أصبحت مكانا تتعاون فيه إرسائيل وتركيا بشكل غ� مبارش. 
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ب العديد من نقاط االحتكاك  � أنقرة وتل أبيب،  بجانب الجوانب اإليجابية، ترصد املحافل اإلرسائيلية 

ومنها الدعم الرتيك لإلخوان املسلم�، خاصة ح�س، مبا يزعج إرسائيل، حيث تستضيف تركيا أرسى ح�س  

املحررين يف أراضيها، وأصبحت إسطنبول أحد أهم املراكز اإلقليمية لدى ح�س، وتتهم إرسائيل أردوغان 

 ل� يف بالده. بالس�ح بحرية عمل أكرث من الالزم ألعضاء ح�س العام

هناك نقطة خالف أخرى ب� إرسائيل وتركيا، تتمثل بنشاط األخ�ة يف رشقي القدس، من حيث ترميم  

املواقع التاريخية، وفتح املؤسسات الثقافية، واملزيد من النشاط السيايس، كجزء من محاولة أوسع للتأث�  

ونان وقربص يزعج تركيا، التي ترى يف رشق البحر  عىل الرأي العام العريب. ويف املقابل، فإن دعم إرسائيل للي

 املتوسط وقربص قضايا أمنية حاسمة، ما يضع املزيد من العقبات أمام تحسن حقيقي يف عالقاته�. 

، تذك�ا بهشاشة االنفتاح  2021شكلت املواقف الرتكية املنددة بالعدوان اإلرسائييل ضد غزة يف أيار/ مايو  

يف كل فرصة ممكنة يكرر أردوغان أهمية القضية الفلسطينية، لذلك فإن أي   الرتيك عىل إرسائيل، ألنه

أبيب، فضال عن كون  أنقرة وتل  ب�  االتصاالت  تقدم  قد يقيض عىل  الفلسطينية  الساحة  تصعيد عىل 

الساحة السياسية الرتكية تشهد اتفاقا واسع النطاق ضد إرسائيل، رمبا عىل خلفية إضعاف مكانة الجيش،  

 ل يف السابق عامالً هاماً مؤيداً إلرسائيل. الذي شك

للتوجه إىل أنقرة، رمبا يك ال تعرض العالقات التي طورتها مع   صحيح أن تل أبيب تبدو أقل استعداداً 

الدول األخرى للخطر، ومع ذلك توجد أصوات إرسائيلية تطالب حكومتها مبحاولة االستفادة من الوضع 

كية األخرى، مبا يف ذلك التقارب مع اإلمارات العربية املتحدة، لتحس�  الجديد الذي نشأ، والتداب� الرت 

 )  الرابط(   العالقات التي وصلت ألد� مستوياتها منذ أكرث من عام�.
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 الخبراء  أراء

 میزان نصف عامحکومة بینیت.. 

 أنطوان شلحت بقلم: 

برئاسة   الحالية  اإلرسائيلية  الحكومة  تأليف  عىل  عام  نصف  مرور  مناسبة  يف 

رحم   من  املولود  اليميني  اليم�)،  (نحو  "�ينا"  حزب  زعيم  بينيت،  نفتايل 

االحتالل   دولة  يف  التحليالت  موازين  من  كث�  انشغلت  الدينية،  الصهيونية 

عىل   أفعالها  أن  بتقويم  الطبيعي  من  وكان  والخارجي.  الداخيل  الصعيدين، 

تحتكم تلك املوازين، يف شبه إج�ع، إىل مبلغ استمرار سياستها العامة يف انتهاج  

سياسة الحكومات السابقة برئاسة بنيام� نتنياهو، أو افرتاقها عنها عىل نحو  

لتي صدرت  جوهرّي. ويهمني هنا أن أضع القارئ باألساس يف ماهية التقو�ات ا

 عن الطيف اليميني اإلرسائييل، والذي ينتمي بينيت إليه. 

أول ما يسرتعى االنتباه يف هذا الشأن اندفاع أحد األساتذة الجامعي� يف جامعة أريئيل، يف مستوطنة  

، إىل تأكيد 13/12/2021أريئيل بالقرب من نابلس، يف سياق مقاٍل ظهر يف صحيفة "يرسائيل هيوم" يوم  

بينيت أثبتت، خالل الفرتة القص�ة التي مضت منذ تأليفها، أنها عملت أكرث من أي يشء آخر    أن حكومة

، 2009عىل الدفع بسياسة اليم� اإلرسائييل بصورة عملية نافذة، بخالف كل حكومات نتنياهو منذ عام  

يقصد استخدام  والتي كان شغلها الشاغل خوض رصاعٍ من أجل أيديولوجيا الهوية، عىل حّد تعب�ه. وهو  

وتحقيق مكاسب   السيايس،  النفوذ  وزيادة  والتعبئة،  الحشد  أجل  نحو هويس، من  الهوية عىل  مسألة 

انتخابية، وأكرث من أي أمر آخر من أجل الحفاظ عىل متاسك القاعدة االجت�عية الداعمة للحزب الحاكم  

 واليم� بشكل عام. 

حد قادة املستوطن�، اختار أن يورد سجّل التفاصيل  غ� أن الصحايف وأستاذ التاريخ حجاي هوبرمان، أ 

التي تربهن عىل ما سلف ذكره من وضع السياسة اليمينية اإلرسائيلية موضع التنفيذ من خالل األفعال،  

 وليس األقوال فقط.

يؤكد هوبرمان، الذي يتوىل رئاسة تحرير صحيفة أسبوعية دينية تابعة للتيار الصهيو� الديني، أن  

نتقادات التي تُّوجه من اليم� إىل حكومة بينيت تركّز، ال عىل سياستها املُطبقة فعالً، وإ�ا  جّل اال 

عىل مخاوف م� �كن أن تقدم عليه يف ملفات عينية، اتسمت سياسة الحكومات السابقة حيالها  

بينيت  بالرصامة الشديدة، وبعدم تقديم تنازالت. فمثالً، عىل ما يش�، لدى قيام رئيس الحكومة  
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بأول زيارة له إىل الواليات املتحدة للقاء الرئيس األم�يك جو بايدن، متثّل نقد اليم� له بأنه سيخضع  

لـ"إمالءات" اإلدارة الجديدة يف واشنطن يف ما يتعلق باملوضوع النووي اإليرا�، وسيرتاجع عن معارضته  

الخدم تقّدم  الرشقية  القدس  أم�كية يف  قنصلية  افتتاح  املحتلة منذ  إعادة  األرايض  للفلسطيني� يف  ات 

1967 . 

وها قد مر نصف عام ومل تتم إعادة فتح القنصلية. كذلك يف كل ما يختص باملوضوع النووي اإليرا�،  

تدأب الحكومة عىل إشهار مواقفها املعارضة ملوقف اإلدارة األم�كية، ولكن املشكلة تظل كامنة يف هوية  

 هذه اإلدارة. 

لصحايفّ اليميني نفسه، ال ينبغي التأثر كث�اً من زيارة مندويب حزب م�تس، اليساري الصهيو�  وفقاً لهذا ا

يف الحكومة، إىل رام الله، وعقد لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مبا قد يوحي تظاهراً 

الفلسطينية أن الحكومة    أن هناك "قناة مفاوضات رسية" ب� الجانب�، فاألمر املهم برأيه إزاء املسألة 

اتخذت قراراً ينص عىل إقامة ثالثة آالف وحدة سكنية جديدة يف مستوطنات الضفة الغربية، وهي تعمل  

بكّل جديٍة عىل إخراج خطة بناء حي استيطا� يف مطار عطاروت، ش�يل القدس الرشقية، إىل حيّز التنفيذ،  

ك� قّررت الحكومة تعزيز االستيطان اإلرسائييل القائم  والتي تحاشت حكومات نتنياهو دفعها إىل األمام.  

 يف هضبة الجوالن السوريّة املحتلة وإقامة مستوطنات جديدة.

إج�الً، �كن القول إنه، بحسب ميزان أول نصف عام من عمر حكومة بينيت، يبدو سقف عملها ليس  

الحكومة   السابقة، ولكنه أعىل بكث� من سقف حزب رئيس  الحكومات  انخفاضاً من سقف عمل  أقل 

تدّل  نفسه الصغ�. ك� أن حقيقة أن بينيت تحالف مع الوسط ومع اليسار الصهيو� ومع حزب عريب ال  

 عىل أنه أصبح معتدالً سياسياً، وهو القادم من صلب اليم� القوموي اإلثنوقراطي.
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 يف دائرة الضوء

 جرائم إسرائیل املتکتم علیها إبان النکبة: مجازر الرینة والبرج والجرمق 

 

البالد    ، عملية "يوآف" يف جنويب1948شنّت إرسائيل عمليت� عسكريت�، يف ترشين األول/ أكتوبر العام  

وعملية "ح�ام" الحتالل الجليل، الذي كان ضمن الدولة العربية بحسب قرار تقسيم فلسط�. واحتل  

 الجيش اإلرسائييل الجليل خالل ثالثة أيام وتوغلت قواته يف قرى يف جنوب لبنان. 

كانوا يف  واحتل الجيش اإلرسائييل عرشات القرى العربية يف الجليل، وتسبب بتهج� نصف السكان الذين 

ألفا منهم. ودارت املعارك ب� الجيش اإلرسائييل    120هذه املنطقة عشية قرار تقسيم فلسط�، وبقي  

الجليل تحت   الفلسطينيون يف  وجيش اإلنقاذ املؤلف من متطوع� من دول عربية. وإثر ذلك، أصبح 

 سيطرة القوات اإلرسائيلية. 

اإلرسائيلية يف رسائل كتبها جنود ومذكرات مل تُنرش    وُوثقت املجازر والجرائم التي ارتكبتها القوات 

 وبروتوكوالت مداوالت األحزاب ومصادر أخرى. 

وأشار املؤرخ يف معهد "عكيفوت"، آدم راز، يف تقرير نرشه موقع صحيفة "هآرتس" اإللكرتو�، إىل  

لرينة قرب  مجازر بحق الفلسطيني� مل يتم تناولها سابقا. وإحدى هذه املجازر وقعت يف قرية ا

 النارصة. 
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 مجزرة يف الرینة 
. وبعد عدة أشهر، توجه املسؤول عن  1948واحتل الجيش اإلرسائييل قرية الرينة يف شهر متوز/ يوليو عام  

الدائرة العربية يف الهستدروت، أهرون حاييم كوه�، إىل مندوب الدائرة العربية يف حزب "مبام"، وطالبه  

القرية، يف بداية أيلول/ سبتمرب، وبينهم امرأة بدوية وعضو يف ’اتحاد  عربيا يف 14باستيضاح "سبب قتل 

ع�ل أرض إرسائيل’، يوسف الرتيك. ألقوا القبض عليهم قرب القرية بتهمة أنهم مهربون، وأحرضوهم إىل  

 القرية وقتلوهم". 

املجزرة يف الرينة  وأشار راز إىل أقوال الشيخ طاهر الطربي، من قادة الفلسطيني� يف ش�يل البالد، أن  

"ليست الوحيدة"، وأن هذه املجازر "تنفذ من أجل السطو". وقالت عائالت الضحايا إنه كان بحوزتهم  

 مئات الل�ات. 

بعد   "موديع�")  (مستوطنة  الربج  قرية  بقي يف  أنه  يعري"  "يد  أرشيف  يف  عليها  ُعرث  وثيقة  وجاء يف 

أربعة مسن�، هم "الحاج إبراهيم، الذي ساعد بإطالق النار العسكري ،  1948احتاللها، يف متوز/ يوليو عام  

(اإلرسائييل)، ومسنة واحدة مريضة، ومسن ومسنة آخران". وبعد مثانية أيام من احتالل القرية، طلب  

الجنود اإلرسائيليون من إبراهيم جمع خرضاوات بهدف إبعاده ع� سيحدث. "وتم إحضار الثالثة اآلخرين 

وبعد ذلك أطلقوا قذيفة مضادة للدبابات. وعندما أخطأت القذيفة الهدف، القوا ست قنابل  إىل بيت.  

يدوية إىل داخل البيت. وقتلت مسن ومسنة، وأماتوا املسنة بالسالح. ثم أرضموا النار بالبيت وأحرقوا  

شفى يف رام الله.  الجثث الثالث. وعندما عاد إبراهيم مع حارسه قالوا له إنه تم إرسال الثالثة إىل املست

 ويبدو أنه مل يصدق هذه القصة، وبعد عدة ساعات قتلوه بأربع رصاصات". 

بإرسال   الرقابة  عىل  ميكونيس،  شموئيل  الشيوعي،  الحزب  عن  املؤقت  الدولة  مجلس  عضو  والتف 

استجواب إىل رئيس الحكومة، دافيد بن غوريون، حول مجزرة ارتكبتها عصابة "إيتسل" يف منطقة جبل  

عربيا سلموا أنفسهم مع راية بيضاء بأيديهم   35رمق. وجاء يف االستجواب "أوال: أبادوا بآلة إطالق نار  الج

لهذه الرسية. ثانيا: أرست سكان آمن�، بينهم نساء وأطفال، وأمروهم بحفر برئ، ودفعوهم إىل داخله  

البائس� حتى قتلوهم جميع  ا. ومل تنقص امرأة مع  بواسطة ِحراب فرنسية طويلة وأطلقوا عىل هؤالء 

عاما كانوا يلعبون بالرمان وأطلقت النار عليهم    14  –  13طفل بأذرعها. ثالثا: فتية عرب يف سن  

عاما اغتصبها أفراد ’ألتلينا’ (رسية يف "إيتسل")، وبعد ذلك    20  –  19جميعا. رابعا: شابة عمرها  

 طعنوها بحربة وأدخلوا عصا إىل جسدها".

ستجواب نفسه بتفصيل بالغ إىل مجزرة يف قرية الحولة اللبنانية، وتب� الحقا  وأشار ميكونيس يف اال 

 33يف الجيش اإلرسائييل    2يف املحكمة أن مصادره موثوقة، وفقا لراز. وقتلت رسية تابعة للواء  
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شخصا من القرية للقوات اإلرسائيلية دون أي   60شخصا من الحولة خالل يوم� متتالي�، بعدما استسلم  

ومة. والوحيد الذي حوكم حول مسؤوليته يف جميع مجازر عملية "ح�ام"، هو قائد الرسية، شموئيل  مقا

لهيس. لكن متت تربئته من املسؤولية حيال املجزرة يف اليوم األول وإدانته باملسؤولية عن املجزرة يف  

 اليوم الثا�. 

عربيا إىل    15انة لهيس. "أمر بنقل  إد  أبيب ووثق قرار حكم موجود يف األرشيف القانو� يف جامعة تل  

بيت قريب من املقربة اإلسالمية يف القرية. وأمر بإدخال العرب إىل إحدى الغرف وهناك أمرهم بالوقوف  

يف صف واحد وفي� وجوههم نحو الحائط... وعندها أطلق لهيس النار بواسطة ست� (بندقية) بيده عىل  

قط األشخاص، فحص لهيس الجثث وفحص إذا كان هناك  العرب وأفرغ فيهم صليتي رصاص. وبعد أن س

أحياء بينهم. وظهرت عىل بعضهم مؤرشات حياة وعندها أطلق لهيس النار عليهم مرة أخرى". وُحكم  

عىل لهيس بالسجن لسبع سنوات، وتم تخفيف الحكم الحقا إىل سنة واحدة، وقىض عقوبته يف ظروف  

 مريحة يف قاعدة عسكرية. 

 ة والصفصاف والدوایمة مجازر يف الصالحی
"ح�ام"، أبرزها تلك التي ارتكبت يف    وارتكبت القوات اإلرسائيلية مجازر عديدة يف عمليتي "يوآف" و

 80  –  60، ما ب�  7قرى الصالحية والصفصاف والدوا�ة. وُقتل يف مجزرة الصالحية، التي ارتكبها اللواء  

عربيا، بعد تقييدهم سوية    61مجزرة الصفصاف    عربيا بواسطة تجميعهم يف مبنى وتفج�ه. وُقتل يف 

 عربيا يف الدوا�ة.  120قرابة  8وحفر برئ ثم أطلقوا النار عليهم. وقتل عنارص اللواء 

، عندما تراجعت ضغوط  1948ولفت راز إىل أنه يف شهري ترشين الثا�/ نوفمرب وكانون األول/ ديسمرب  

 التقارير حول املجازر، ويتب� من محارض املداوالت "مبا  الحرب، تفرغت الحكومة اإلرسائيلية للتداول يف

  ال يرتك مكانا للشك أن القيادة السياسية علمت باملجازر التي رافقت احتالل القرى العربية أثناء ارتكابها".

 .)1( ) الرابط( 

  

 

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