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 طة منشآت عسكرية إيرانية في سوريةي]غانتس يكشف عن خر
 ويؤكد: طهران تبني "صناعات إرهابية" لوكالئها[

 
 31/9/2222"معاريف"، 

 
إن هناك أكثر من عشر منشآت إيرانية  قال وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس

 ظهر هذه المواقع. طة تُيإلنتاج وسائل قتالية تعمل في سورية، وعرض خر

روزاليم يوجاءت أقوال غانتس هذه في سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر لصحيفة "ج
 ثنين(، أشار فيها أيضاً إلى أن طهران بدأت مؤخراًقد في نيويورك أمس )االبوست" عُ

 اليمن.  فيكذلك و ،منشآت لتصنيع صواريخ وأسلحة متقدمة أُخرى في لبنانببناء 

كما أشار إلى أن إيران شرعت مؤخراً في نقل أجهزة الطرد المركزي التي بحيازتها 
نها تمتلك مادة وأ ،بخالف تعهداتها الدولية ،نة تحت األرضإلى مواقع محص 

حسب المعلومات المتوفرة. ، بقنابل نووية في غضون عدة أسابيع 3كافية إلنتاج 
كي  ،وشدد على ضرورة أن يشمل أي اتفاق نووي تدمير أجهزة الطرد المركزي هذه
 .ال يعود اإليرانيون إلى تخصيب اليورانيوم بعد انتهاء سريان مفعول االتفاق

وقال غانتس إن إيران تحاول في الواقع االلتفاف على الضغط الذي تمارسه 
ت شهد لثوري لمنع إدخال هذه األسلحة إلى المنطقة التيإسرائيل على الحرس ا

سبت إلى سالح الجو اإلسرائيلي الذي استهدف ، نُ غارات مكثفة في الفترة األخيرة
 .جميع أنحاء الشرق األوسط إلىبضرباته محاوالت إيران تهريب األسلحة 

 خدامهاست عبرره للشرق األوسط في العقد المقبل وعرض غانتس في المؤتمر تصوُّ
 ،قد يكون عقداً من االزدهار واالستقرار والسالم همصطلح "مفترق طرق"، وأوضح أن

بارك أر وأو عقداً من سباق التسلح وزيادة العدوان والحروب. وأضاف: "إنني أقد 
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موقف الواليات المتحدة وأوروبا المعارض لتحويل وكالة الطاقة الدولية إلى هيئة 
 سياسية وغير مهنية." 

 قال غانتس إنه يتعين ،يتعلق بالمطلب اإليراني إغالق القضايا المفتوحة وفيما
عمل على كبح العدوان اإليراني وتقديم خيار عسكري ملموس العلى دول العالم 

 .وذي صدقية في وجه طهران

ذي ال ،كما قال غانتس إن إيران كلفت قائد الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني
تحويل بعض مصانع الصناعات العسكرية السورية إلى  ،تحدةاغتالته الواليات الم

قواعد لبناء الصواريخ الدقيقة والوسائل القتالية المتقدمة المخصصة لحزب الله 
لجماعات المسلحة الموالية إليران. وأضاف: "إن المواقع التي أكشفها أمامكم في او

ا يتم فيهوالتي  ،تحت األرض في مصيافالمقامة طة، وبالتحديد المنشأة يالخر
على المنطقة وإسرائيل.  محتمالً ما يشكل خطراً، وهو إنتاج الصواريخ الدقيقة

 ،وهناك أدلة على نشاط إيران في لبنان واليمن لبناء صناعات صواريخ متقدمة
 ويتوجب علينا وقف هذا النشاط."

 
 ]لبيد للمستشار األلماني: إيران النووية ستزعزع االستقرار

 ض العالم كله للخطر[ح نووي سيعر األوسط وتتسبب بسباق تسلُّ في الشرق 
 

 31/9/2222"يديعوت أحرونوت"، 
 

ثنين( اجتماعاً مع المستشار عقد رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد أمس )اال
ف شولتس في برلين، أكد خالله أن إيران النووية ستزعزع االستقرار األلماني أوال

لخطر، لض العالم كله ح نووي سيعر وتتسبب بسباق تسلُّ ،سطفي منطقة الشرق األو
 كون خطأً توشدد على أن العودة إلى االتفاق النووي في ظل الظروف الحالية س

 فادحاً.

الذي استمر قرابة الساعة، عن أهمية مواصلة الكفاح  ،وأعرب لبيد خالل االجتماع
ضد البرنامج النووي اإليراني وأهمية تعزيز الشراكة االستراتيجية بين ألمانيا 
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وإسرائيل، ودعا ألمانيا والقوى األوروبية األُخرى التي تتفاوض مع طهران إلى 
ماء مطالباً زع ،إعادة التفكير في استراتيجيتها في مواجهة تطلعات إيران النووية

 .العالم بعدم رفع العقوبات

وقال لبيد: "إن الكالم ال يوقف الشر. يجب أن تمتلك الديمقراطيات الليبرالية اإلرادة 
يجب الدفاع عن الحرية بالقوة.  ،والقدرة على الدفاع عن نفسها. في بعض األحيان

 ن نووية."شراكتنا تتطلب أيضاً أن نتحرك معاً ضد التهديد المتزايد إليرا

 موأكد لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم في ختام االجتماع، أنه قد 
إلى المستشار األلماني معلومات حساسة وذات صلة بهذا الموضوع. وأضاف: "كما 
هي الحال دائماً في عالقاتنا الوثيقة مع ألمانيا، تلقينا االهتمام والتعاون 

 الكاملين."

لمستشار األلماني على وقوفه إلى جانب إسرائيل في محاربة ل كما قدم لبيد الشكر
وعلى جهوده للتوصل إلى اتفاق تعويض مع عائالت ضحايا  ،معاداة السامية

 .1972عملية ميونيخ المسلحة ضد الرياضيين اإلسرائيليين سنة 

 نووية.سلحة أيران من حيازة إلماني ضرورة منع المستشار األ من جانبه، أكد

 د  برام اتفاق يحإن لتس في سياق مؤتمر صحافي مشترك عقده مع لبيد، إوقال شو
 بعداست ، لكنه في الوقت عينه،نسب والصحيحمر األيران النووي هو األإمن مشروع 

  يتم توقيع اتفاق كهذا في الفترة القريبة بسبب موقف طهران. أن

للدفاع الجوي من ن بالده معنية بشراء منظومات إلى ألماني المستشار األ وأشار
 .إسرائيل

عقد صباح أمس اجتماعًا و ،وكان لبيد وصل إلى ألمانيا مساء أول أمس )األحد(
مع الرئيس األلماني فرانك فالتر شتاينماير في قصر بلفيو في برلين. وناقش 

 الطرفان االتفاق النووي اإليراني وتعزيز التعاون بين البلدين.
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 ت المحاوالت اإليرانية]رئيس الموساد: أحبطنا عشرا

 الستهداف إسرائيليين ويهود في شتى أنحاء العالم[
 

 31/9/2222 "يديعوت أحرونوت"،

 
ذكر رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي دافيد بارنياع أن الموساد أحبط في الفترة 

نحاء أ شتىاألخيرة عشرات المحاوالت اإليرانية الستهداف إسرائيليين ويهود في 
 العالم. 

 ،وقال بارنياع في أول خطاب عام له منذ توليه منصبه في حزيران/يونيو الفائت
ن(: ثنيقد في نيويورك أمس )االروزالم بوست" الذي عُيألقاه أمام مؤتمر صحيفة "ج

"قمنا بإحباط هجمات ضد رجال أعمال ودبلوماسيين وزائرين عاديين في 
 أماكن ُأخرى كثيرة."قبرص وتركيا، وأوقفنا هجمات أُخرى في كولومبيا و

كون هناك أي قيود على التطرف يلن  ،وأضاف بارنياع أنه حالما يتم توقيع اتفاق
 ومؤكداً أن الحل ،عطى إليرانمشيراً إلى المبالغ المالية الهائلة التي ستُ ،اإليراني

 سيكون قصير المدى.

ي ة الذرية فوأشار بارنياع إلى أن التحقيقات التي فتحتها الوكالة الدولية للطاق
الرغم من مطالب هذه على  ،مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران ال يمكن إغالقها

ر من أن إيران تحاول ارتكاب ألن ذلك لن يؤدي إال إلى تصعيد نووي، وحذ  ،األخيرة
هجمات عدوانية على أراضي الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، مشيراً إلى 

من القومي األميركي السابق جون بولتون ووزير محاوالت اغتيال مستشار األ
 .الخارجية األميركي السابق مايك بومبيو

لمناقشة الملف  ،وكان رئيس الموساد قام بزيارة إلى الواليات المتحدة مؤخراً
ما بين ،لن تبقى مكتوفة اليدينإسرائيل وأكد في ختام زيارته هذه أن  ،اإليراني

 تواصل إيران خداع العالم.
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 طائرات طو رنا :ائد القوة البرية التابعة للجيش اإليراني]ق

 [ممت خصيصاً لضرب تل أبيب وحيفامسي رة ذات مدى استراتيجي صُ 
 

 31/9/2222"معاريف"، 
 

أمس  أكد قائد القوة البرية التابعة للجيش اإليراني العميد كيومرث حيدري
ممت خصيصًا أن بالده طورت طائرات مسي رة ذات مدى استراتيجي صُ )اإلثنين(

لديها  ،"2"آرش  ، وهي من طرازمسي راتأن هذه الإلى  مشيراً ،لضرب تل أبيب وحيفا
 .تحديد الهدف قبل إصابته علىقدرة أيضاً ال

وكالة "مهر" شبه الرسمية لألنباء في عنه نقلت  اً لماوفق ،وأكد المسؤول اإليراني 
 مدى يصلذات أن القوة البرية تمتلك مسي رات ذات مدى استراتيجي وأُخرى  ،إيران
امتالك سالح المروحيات التابع للقوة البرية  كما أشار إلى كيلومتر. 2222إلى 

وهو كيلومتراً،  22إلى  12الذي يصل مداه من و ،ع محلياًصاروخ "شفق" المصن  
من إطالق الصاروخ ومغادرة مسرح ن الطيار تمك   وآليةد بمنظار ممتاز مزو 

 .العمليات على الفور

 شقائد الجينقل فيه عن  بث  في األيام األخيرة تقريراً ييراناإلتلفزيون ال وكان
جرت زيادة قوة التدمير لدى  قوله إنه اللواء عبد الرحيم الموسوي اإليراني

 إنتاج ى فيأن بالده أصبحت القوة األول وأضاف، المذكورة الطائرات المسي رة
نها تمتلك مجموعة متنوعة من كول في منطقة الشرق األوسط،الطائرات المسي رة 

  .الطائرات التي يمكن استخدامها في عمليات مختلفةتلك 

عن تدشين قاعدة له  أيار/مايو الماضي النقابالجيش اإليراني كشف في  يُذكر أن
 الواقعة فيقة كرمانشاه وتحديداً في منط ،تحت األرض لصنع الطائرات المسي رة

 .غرب البالد
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 محلل سياسي - روغيل ألفر
 32/9/2222، "هآرتس"

 
 ]تذكير ببعض أوامر القتل في الجيش اإلسرائيلي

 التي تُعد بمثابة جرائم حرب[
 

  إعالنه استقالته إثرفي  ،العناوينفي موناه إيبرز اسم الضابط أفينوعام 
بعد أن تبين له أنه لن يحصل على الترقية التي أرادها. يبدو  ،من الجيش
مخرج يميل إلى الرمزية  إياهكأنه منحه ]إيموناه يعني إيمان[ اسم عائلته 

[ نتنياهو ]بنيامينالفاضحة. هذا الضابط، المحبوب من أتباع بيبي 
الذي أعلن خالل عدوان "الرصاص  ، وهواإليمان، ال ينقصه والمستوطنين

أن ما يقوم به في ساحة المعركة ينجح بفضل ]على قطاع غزة[ بوب" المص
"المعجزات" التي تدلل على الرعاية الربانية. وفي ختام الحرب، حصلت 

 الكتيبة التي كان يقودها على وسام البطولة. 

  ة إلى هيئ هذا الضابط إغالق الطريق أمامسبب يشير أتباع نتنياهو إلى أن
إيمانه إلى و ،اليمينية ئهمؤامرة يسارية ضد آرالى إيعود  العامةاألركان 

هو ولتقط الصور الديني الحاد )فهو ال يحرس الحرم اإلبراهيمي فقط، بل ي
 إلىداخله أيضاً( الذي لم يخبئه يوماً. وبهدف توصيل الصورة بيصلي 

ي ضابط خسر، تم نشر فيديوهات على شبكات التواصل أللمجتمع ا
ها تم تصويره في يوم الدخول إلى غزة خالل حدأبطولته. من االجتماعي 

جنوده. ومع في موناه وهو يخطب ي"الرصاص المصبوب"، ويبدو فيه إ
ابتسامه غريبة ال تفارقه، قال لهم بما معناه أنه "لن يكون من الجيد الليلة 

التصفير والتصفيق. مؤكدًا وأن تكون عربياً"، وردوا عليه بالضحكات 
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الوقت"، كمن يطرح رؤية توراتية. وأضاف، بفخر:  وال"سترونهم يهربون ط
 قتلوهم وهم هاربون". ا"

 ُار يجب تطبيقهوامكانت أوامر. واأللقد ل بسبب الجو العام. قَهذا لم ي .
جنوده صفقوا مرة أُخرى. نعم أيها القائد، سيقتلونهم وهم يهربون. ثم 

هم "حاولوا"، انه "يجب االستمتاع بهذا". وأوصأمتابعًا  ،أمرهم "ابتسموا"
 لتأكيد، "حاولوا االستمتاع بذلك". لملوحاً بيده تجاههم 

 صحيح، القتل. يحاولون اإلسرائيلي من الممتع القتل بمالبس الجيش .
ي ه ،موناهإياالستمتاع بذلك. يقومون به بابتسامة. الحرب بالنسبة إلى 

من  ينكثيرللفرح قلب اإلنسان. عليه أن يقول هذا عملية ترفع المعنويات وتُ
الجنود الذين خرجوا من ساحة المعركة بأزمات نفسية عميقة، يعانون 

بدرجات  ،الحياة والما بعد الصدمة طآثار ويتألمون، ويحملون معهم 
مختلفة. الحرب هي جهنم. لكن أوامره تشير إلى أن الحديث يدور عن ساحة 

 ."صيد بط"

 ومن المعروف أن متعوا. موناه هو ابتسموا، اقتلوا، واستإيالدافع لدى  إن
سبة اللتزام بنإلى ااستناداً إلى قوانين الحرب الدولية التي تدعو تُدار الحرب 

ال يعود  ذلك، دونمن إلنسانية واالحترام. ووا معينة أساسية من العدل
ة أنه وفي اللحظ بوضوح، ،ويتحول إلى قتل. هذه القوانين تقر  اًالموت شرعي

مَنع وكذلك يُ ،حه جانبًا ويستسلم، قتله ممنوعالتي يضع الجندي فيها سال
التي تحدد  ،أبعد من مسافة معقولة. كل خرق لهذه القواعد به إلى لحاقال

 رأوام هي"اقتلوهم وهم يهربون" ومقولة د جرائم حرب. عَيُ ،السلوك المعقول
دون تفريق. من ن هم ن عليهم أن يقتلوا؟ العرب. بغض النظر مَقتل. مَبال

لن يكون من الجيد أن تكون عربياً"، كل عربي.  ،ما قال "من الليلةوهذا عند
الجنود اإلسرائيليين الهاربين؟ هل من المسموح أيضاً إطالق  عنوماذا 

 النار عليهم من الخلف؟ 

  ة العسكرية "معراخوت" المجلفي  2215 سنةموناه في إيفي مقالة نشرها
 ،"القائد في ساحة الحرب تحت عنوان "قيادةالتابعة للجيش اإلسرائيلي، 

"كلمات مشجعة". وماذا  " صفةاستمتعوا - اقتلوا – ابتسموا"أطلق على 
مات جنوده؟ على القائد أن يوضح لجنوده أن "هناك ما يشرعن  ذاإ دثيح
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الثمن الكبير، وسيكون ضرورياً." وأيضاً أنه "لمصلحتنا جاء الدور علينا 
نه من الممتع إيعد كافياً القول ة." لم ساميللمشاركة في هذه المهمة ال

 ،أجل أرضنامن نه يجب أن نموت إأجل أرضنا، بل يجب القول من الموت 
 هنا. ومع ابتسامة على وج

 
 32في قناة التلفزة اإلسرائيلية  عسكري محلل - نير دفوري

 N12 ،32/9/2222موقع 
 

 ها الجيش اإلسرائيليالتي يعانيالمشكلة األساسية ]
 لخوض االحتياط تشكيالت يةهوزج تكمن في

 الحرب المقبلة، وخصوصاً إذا كانت متعددة الجبهات[
 

 أمور استثنائية، من المتوقع أن يتولى الجنرال هرتسي هليفي  دثإن لم تح
ن في كانوالعامة للجيش اإلسرائيلي وظيفة القائد األعلى لهيئة األركان 

وقته لتحضير خطة  يخصص اآلن جل  هو . و/يناير المقبلالثاني
ية، نة، على صعيد بناء القدرة العمالمقبلاستراتيجية للجيش في األعوام ال

وأيضاً بناء القوة: كيف يجب توزيع الموارد الخاصة بالجيش؟ وكيف يمكن 
 الحفاظ على الذي من المتوقع أن يصل؟ 

  التعامل مع القوى البشرية.  هوأمام هليفي الماثلة أحد أهم التحديات إن
وفي أساسه لن يكون التعامل مع الوحدات النظامية وكيف سيتم الحفاظ 

تجند، إنما كيف يجب التعامل إلى الالدافع على و ا،على الجيدين فيه
 واءلكان الواالحتياط في الجيش. تشكيالت مع قوات  ةالصحيح طريقةبال

المرات إن االحتياط هو "الناتج  في إحدىن قال مَهو يسرائيل طال 
إن  لشعب اليهودي في العصر الحديث"، إال إلى اعي األهم بالنسبة الجما

 إنما تنظيمات.  اً،الجيش ال يحارب جيوشو ،رشكل الصراعات والحروب تغي 

  ،ًالتغييرات داخل الجيش في األعوام األخيرة دفعت بقوات االحتياط خارجا
 ياطالنظاميون" على القيادة، في الوقت الذي وصل االحتالجنود وسيطر "

 لتحمُّإلى الموجات "اإلرهابية" دفعت بالجيش النظامي وفقط للمساعدة. 
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زية للحرب، وبذلك وصل الجنود إلى الحرب أقل هوالعبء على حساب الج
بعد الخدمة النظامية. لذلك  ،عندما تم فرزهم على جيش االحتياط ،زيةً هوج

 - فقط %1نسبته  ما - هم أقل إلى الخدمة في االحتياطؤتم استدعا، أيضاً
بالثقة والدافع  ضر أ ماك ،التكاتف داخل الوحدةوزية هوبالج وهو ما أضر 

إن استعمال االحتياط هو الخطوة ، تفعيلهم. في التفكير العسكريفي 
 خيار آخر، ويتم التعامل معهم بحذر. هناك األخيرة، فقط عندما ال يكون 

 باألساس  ،الحتياط اليوم: يتم استدعاء اإلى ما يلي ومن المهم اإلشارة
جرون التدريبات الكبيرة التي تحاكي لعمليات األمن الجاري. يُ

فقط مرة كل ثالثة أعوام،  ،السيناريوهات التي سيتعامل معها الجيش
وبقية الوقت يتم استدعاؤهم فقط لتبديل القوات النظامية والسماح لها 

لعمليات في احضور نسبة عون في الجيش أن يد وبإجراء التدريبات. 
أوساط جيش االحتياط عالية وجيدة، لكن نسبة الحضور في التدريبات 

هو  ،بحسب مصادر في الجيش ،فقط. السبب في ذلك %72 عنداليوم تقف 
تم تقصير عدد أيام الخدمة  إذ، 2221 سنةالتغيير الجديد الذي دخل في 

 اودوعتيالجنود لم وورفع عدد االستدعاءات في السنة،  ،في كل استدعاء
 عليه بعد. 

 " ون، مع شعور باالنتماء وااللتزام"، هذا جنود االحتياط هم أناس حاد إن
بعد يوم أفيف كوخافي، الجنرال  الحالي ركانهيئة األ رئيسح به ما صر 

ون بروتين حياتهم عن وعي نشر اسم خليفته. وأضاف أنهم "يضح  من
شعرت بالفخر بوحدات االحتياط وما  ،مؤخراًوبالثمن الذي يدفعونه. 

." وخالل ’كاسر األمواج’وهو كثير من العمليات في إطار حملة  ،تقدمه
قال إن "االمتحان الحقيقي لكل إنسان  ،احتفالية خاصة بجنود االحتياط

كان يتحمل المسؤولية.  إذاو ،كان يقوم بالصواب، المهم والضروري إذاهو 
لجيش ادوركم مهم ويمنح  - ةقاطع رةصوالجواب في حالتكم هو نعم ب

 والمجتمع ككل الكثير." 

 1%  االحتياط اليوم، تشكيالت دولة إسرائيل يخدمون في سكان فقط من
كون لديها ي. على الدولة اليوم أن %22في الوقت الذي كانت نسبتهم سابقاً 

قوات كبيرة من جيش االحتياط المدرب، تكفي للتعامل مع أكثر من جبهة 
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 م إسرائيلالجيش النظامي لن يتحمل هذا وحده. إن لم تقُ ف، هالوقت ذاتفي 
بإيجاد حل مالئم، لن تكون جاهزة في حالة الحرب: لن يكفي تدريب ثالثة 
أسابيع مرة كل ثالثة أعوام لقوات االحتياط، وهذا قبل الحديث عن الشكر 

 واالمتنان المالئم. 

 فحصه: هو يعرف  [ركانأللهيئة ا] مقبلهذا هو النموذج الذي على القائد ال
يجب  ،بدورهموهم أنه بحاجة إلى منظومة احتياط، لتدريبها وتحضيرها. 

جة عالية جداً. ومنذ اآلن، قبل عليهم أن يكونوا جاهزين ومتوفرين بدر
تغييرات في النموذج القائم، ويمكن التقدير أن النية  في يبحثهو ، هتنصيب

الوحدات البرية، مع  خاصة فيوبصورة تتجه نحو المزيد من االحتياط، 
ي فأنه من الصعب تقدير نسبة النجاح  من رغمعلى ال ،التشديد على المهنية

 هذا. 

 ني، رئيس قسم التخطيط ومدير اأمير فدم العميدعرض  ،في اآلونة األخيرة
 الخارجية أمام لجنة دثةالموارد البشرية في الجيش، المعطيات المح

استعمل مصطلح "المنتخب" في عرضه المعطيات وفي الكنيست. األمن و
من مجمل المواطنين  %5هم  ،ألفاً الذين يخدمون 092الـ - االحتياط بشأن

ألفاً يخدمون  122من المجتمع في جيل الخدمة. منهم  %17في إسرائيل، و
 %1من المجتمع في جيل الخدمة و %0فعالً في جيش االحتياط، ويشكلون 

 %11في الدولة. ويظهر أيضاً من المعطيات أن  فقط من مجمل المواطنين
دون الخدمة تطوعاً، بعد أن أنهوا عمر ؤمن جيش االحتياط ال يزالون ي

اإلعفاء من الخدمة في االحتياط. هذا باإلضافة إلى أن المعطيات تفيد 
 - بارتفاع نسبة النساء الالتي ينضممن إلى خدمة النساء في االحتياط

ة نسبفي  اًنرى ارتفاع إذرات في الجيش النظامي، ن التغييماتجاه ناتج 
وفي مهن جوهرية داخل الجيش. وفي هذا  ،النساء الموجودات في الخدمة

ني إلى أنه يوجد اليوم في جيش االحتياط ما نسبته اأشار فدم ،السياق
. وأشار 2212 سنةفي  %13من النساء، في الوقت الذي كانت النسبة  17%

من  %18اليوم  نشكليأن ترتفع هذه النسبة، ألن النساء إلى أنه من المتوقع 
 المنظومة القتالية النظامية في الجيش. 
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 قال الضابط إن "االحتياط، أو بكلمات أدق منتخب  ،وفي هذا السياق
ب أساسي في قدرات االحتياط، يضاعف قوة الجيش. القوة بحد ذاتها مرك 

احد وواحدة من قوة ه وإخضاع العدو. كل وماتالجيش للوقوف على مه
ن في كل موقع داخل والجيش، وهم موجود اتاالحتياط جزء مهم في مهم

يستجيبون في كل مرة يتم استدعاؤهم إنهم  ،وعموماً ،الجيش في هذا الوقت
المدنية  مات"يحمل منتخب االحتياط على أكتافه المهوخدمة العلم." إلى 

على المنظومة األمنية والمجتمع  ،ولذلك ،االحتياط ماتالخاصة به، ومه
، زاتامتيا همبكيفية تقديم الشكر لهم ومنح اإلسرائيلي عموماً أن ينشغال

وهم يستحقونها. وإلى جانب كافة المنح والحقوق التي تمت المصادقة 
متعددة العليها، وهي فعالً بشرى سارة دفعنا بها قدماً في إطار الخطة 

زال هناك فجوات علينا إغالقها، وسنستمر ي األعوام "تعزيز االحتياط"، ال
 العمل على صعيد جنود االحتياط كي يحصلوا على ما يستحقون." في 

  اقة ط دألعمال التي يتم القيام بها بهدف استنفاإلى اق الضابط أيضًا تطر
إقامة منظومة تالئم ما بين الخدمة في  تجيش االحتياط، وشرح أنه تم

، من خالل جمع معطيات من مؤسسات أكاديمية االحتياط والمهنة المدنية
ن يخدمون. فمثاًل، تم دمج مئات المهندسين في الجبهة الداخلية لم مَ بشأن

 ن، ألنهم لم يكونوا كذلك في إطار الجيش. وأنهم مهندسبيكن يعلم الجيش 

 الفجوة بين النظامي واالحتياط 
 النظامي اليوم ]الجيش[ فإن  ،ل وحدات االحتياط "فارغة"؟ من جانبه

 ،نوعية السالح والتكنولوجيا المتطورةو من حيث نوعية األشخاص ،أذكى
جنود االحتياط يتم وق الفجوة بينه وبين االحتياط. وهو ما يعم 

 ،تدثإغالق الفجوة التي حفي هم مرة في العام، وال ينجحون ؤاستدعا
معركة في زية للهووأقل ج ،أقل مهنيةوزية للحرب، هوأقل ج نوبذلك يكونو

 ساحة المعركة المستقبلية. 

  األمن بثقل كاهل الجيش النظامي، المشغول كثيراً هذه الحقيقة تُإن
 ،الجاري، والتحضير للحرب وأمور أُخرى. هذا االتجاه يؤثر أيضاً

قدرة الجيش على القيام بمناورة برية و ،إجراء مناورة برية فيوباألساس 
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ا عندموال بد من القول إنه البر برمته. قدرة سالح  فيؤثر تواسعة وناجعة 
 مطلعكـ"حارس األسوار" و" ،" في غزةاستعراضيدير الجيش "حمالت 

 لشمال؟ في افي حرب  دثولكن ماذا سيح ،الفجر"، يمكن الصمود هكذا

  المعنى واضح: يجب تجديد رؤية األمن في إسرائيل، وكجزء منها إقرار إن
 ،ستقف نمعلى الدولة أن تقرر أمام  أي قوات احتياط يريد الجيش اليوم.

وما األهداف التي على الجيش تحقيقها في كل نوع من أنواع المعارك في 
مات يجب بناء جيش مالئم للمه ،الشمال والجنوب. وأمام هذه التفاصيل

مقابلها بناء في يجب تعريف التهديدات الممكنة، و ،. لذلكالمحدثة
 وللمدى البعيد.  ،أي مشاريع مرتفعة الثمن ،االستجابة

  يتفحصون اليوم في الجيش إن كان من الصواب استعادة مصطلحات من
الدفاع المناطقي: الدفاع عن قواعد القوات  ، مثلبن غوريونديفيد أيام 

الحديث والعام.  والوالسكان داخل الحدود، إلى جانب تدريب هذه القوات ط
 عنالدفاع  ماتطقية يتم تجنيدها سريعاً لمهقوة احتياط منا حوليدور 

ي رد بشكل أولالطبقة يمكنها مثاًل الهذه  الجنود. طق التي يسكن فيهااالمن
 على قيام حزب الله أو "حماس" باختراق الحدود. 

 سيناريو االمتحان: حرب متعددة الجبهات 
  ات القوغلبية أأن هو بين الجنود والضباط في االحتياط السائد الشعور إن

في وليست مالئمة. جزء من هذه الوحدات  ،في جيش االحتياط غير جاهزة
يو متحن في السينارمستوى مقبول. لكن إسرائيل ستُفي خر آمستوى جيد، و

 ،يمكن أن تتضمن أيضاً "جبهة داخلية"ومعركة متعددة الجبهات،  :األصعب
الجيش أن بما معناه مواجهات عنيفة وتحديات أمنية داخل الحدود. على 

أن يفهم مستوى الجاهزية ويتجهز لكيفية التجنيد في هذه الحاالت، 
جنود االحتياط سيتركون الجبهة الداخلية  ما إذا كانوأن يعرف  ،المالئم

 )العائلة( التي تتعرض للقصف ويخرجون للحرب. 

 ًإقامة  :سيتم البدء بتطبيق الفكرة التي خرجت من صفوف االحتياط ،قريبا
مهن تريد، ويستطيع جنود  وبين" تنشر فيها الوحدات أي "لوحة مطل

طلب االلتحاق بهذه الوحدة. وفي المقابل، تقديم االحتياط أصحاب الشأن 
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هيئة األركان كوخافي أنه  رئيسح وصر  ،ال يزال سؤال المقابل قائماً
ن يعطي أكثر، يأخذ أكثر. في مَ يقول إن "علينا أن نتبنى ونطبق المبدأ الذي 

رينا اشتو ،تم القيام بالكثير خالل األشهر الماضية ،التقدير والمقابل مجال
  ."وطورنا قدرات ،تزودنا بمنظومات مختلفة، وأدوات

 ُتتدرب كل عام، لكن لدى  ،أنها "رأس حربة"بعرف ألوية االحتياط التي ت
زية المطلوبة هونسبة إلى الجبال الضباط شعور بأن هذا غير كاف  

من المهم الشرح أن فإنه ذلك،  من رغمعلى الطروحة. وللسيناريوهات الم
زية هومنظومة االحتياط اليوم تتطلب جعاتق الملقاة على  ماتالمه

  بمستوى وحدات نوعية في الجيش النظامي. 

  رؤيته األمنية ويقوم بتنظيم القوات النظامية من جديد.  يحد ثالجيش
هل من  ؟قوات االحتياطاالستعانة بمتى يجب  التساؤل:طرح عمليًا، يُ

الجيش ال يستطيع  ،إلى مناطق نزاع؟ في كل األحوال االصحيح إدخاله
سيتم فإنه اآلخذة باالنخفاض،  ا، وعلى الرغم من أعدادهاالستغناء عنها

القبة ـ"مروراً ب ،من الوحدات المقاتلة ،في حاالت الطوارئ ؤهااستدعا
 وصوالً إلى الجبهة الداخلية.  "،الحديدية

 سئلة الحارقةاأل
  ب على عدة صعد االحتياط مرك تشكيالت سؤال التعامل مع جنود إن

أساسية: كيفية الحفاظ على جنود االحتياط الجيدين، وكيف يمكن 
 ،زيتهمهوتجهيزهم، من أي ميزانية سيتم ذلك، وكيف يمكن الحفاظ على ج

ة الدافعي فيوكيف يمكن الحفاظ على التكاتف داخل وحداتهم التي تؤثر 
ما هو العدد الذي يجب الحفاظ عليه و ،اللتزام بالخدمة في االحتياطإلى ا

يتم مات مه زية المطلوب منهم، وألي هووما هو مستوى الج ،من الجنود
 ؟ همتخصيص

   ر مصادر في الجيش أنه يجب بناء نموذج احتياط جديد يكون قادرًا تقد
النظامية. وفي المقابل، على االستجابة الناجعة بالضبط كما الوحدات 

بأدوات و، يجب تطوير وحدة مخازن الطوارئ بأدوات ذات مستوى عال  
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ه مقابل، تقوم بتفعيل هذالوتتلقى  ،لوجستية وموارد بشرية مالئمة، مهنية
 المخازن وتعمل على تجهيزها لحاالت الطوارئ. 

  ي فوجه المجتمع اإلسرائيلي يتغير. لكن الجيش لن يستطيع االنتصار إن
 يجب ،دون منظومة االحتياط، لذلكمن متعددة الجبهات المقبلة الالمعركة 

من جانب آخر.  هوزيتهامن جانب، ورفع ج ازيادة المساعدات الممنوحة له
ب هذا مرك  و .مضاعفة تدريب االحتياط في الجيش تتم، 2221 سنةفي 

ة زيهويشدد الجيش على الج إذمركزي في إطار خطة "تعزيز االحتياط"، 
زية الكتائب المقاتلة. هناك رضى هوزية الضباط وجهو، جةخاص صورةب

جنود االحتياط خالل حملة "كاسر  منفي الجيش في أعقاب االلتزام التام 
أنه يجب شكرهم ومنحهم باألمواج" في الضفة الغربية، لكنهم يعترفون 

ن يخدمون والضباط في أجل الحفاظ على نوعية مَاً من مالئم مقابالً
المقابل المادي لجنود االحتياط إلى خطوات كثيرة تتطرق ثمة االحتياط. 

خرجت إلى حيز التنفيذ، لكن ال يزال هناك ما يمكن ، والتي والضباط عموماً
 في أسرع وقت.  ذلك القيام به، ومن المفضل أن يتم

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ر أكبتعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان 
 ترسيم الحدوداإلسرائيلي على  -اللبناني  واهتمام خاص للنزاع

 لقاء الضوء علىوإالبحرية والصراع على الحقول الغازية البحرية، 
ه إلى ما تنشرالمواقف والتحليالت اإلسرائيلية وذلك باالستناد 

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

وللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى الملف الخاص في مدونة 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان: "الصراع بين إسرائيل 

 على الرابط التالي:ولبنان على حقول الغاز البحرية" 
 

es.org/ar/node/1652888studi-https://www.palestine 
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  صدر حديثاً 
  مفهوم التحرر في منظار الثقافة النقدية الفلسطينية

(8421-8442) 
 

رئيس وحدة األبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وباحث مشارك في  ماهر الشريف، المؤلف:
المعهد الفرنسي للشرق األدنى في بيروت؛ له عدة مساهمات في حقل تاريخ الفكر السياسي الفلسطيني 

(؛ "قرن 8001" )8001-8091من بينها: "البحث عن كيان: دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، 
(؛ "تاريخ الفلسطينيين وحركتهم 1988الصهيوني: هل هناك أفق للسالم؟" ) -على الصراع العربي 

( باالشتراك مع عصام نصار؛ "المشروع الوطني الفلسطيني: تطوره ومأزقه 1981الوطنية" )
 (.1918" )ومصائره

 
 

 

يأتي مؤلَّفي هذا استكماالً لمساهماتي البحثية السابقة في حقل 
بصورة رئيسية، على منهج وصفي؛ الدراسات الثقافية وهو مبني، 

ذلك بأنني اخترت عينة من المثقفين والمثقفات الفلسطينيين 
النقديين من مشارب متعددة، أبدعوا في ميادين الفكر والتاريخ 
واألدب، وانتموا بصورة عامة إلى مشروع منظمة التحرير الفلسطينية، 

ية واقف نقدلكنهم اتخذوا، وخصوصاً بعد التوصل إلى اتفاق أوسلو، م
من قيادتها وإزاء عملية السالم وتداعياتها. وهكذا، رجعتُ إلى 
كتاباتهم كي أعرض، استناداً إليها، مالمح خطابهم النقدي، 

 ومواقفهم من مفهوم التحرر، ومضامينه وسبل بلوغه.

وأنا إذ أنب ه إلى أن اختياري هذه العينة من المثقفين والمثقفات ال 
الثقافة النقدية الفلسطينية اقتصر عليهم. ولذا، يعني مطلقاً أن حقل 

أود أن أتوقف عند عاملين ربما يكونان حكما عملية االختيار هذه: 
أولهما، يتمث ل في أن هذا الكتاب كان في األصل ورقة قدمُتها إلى 
مؤتمر "الثقافة الفلسطينية اليوم: تعبيرات وتحديات وآفاق"، الذي 

سطينية بالتعاون مع كلية الفنون نظمته مؤسسة الدراسات الفل
تشرين  20- 22والموسيقى في جامعة بيرزيت خالل الفترة 

، ولقيت أصداء إيجابية حفزتني على العمل 2221الثاني/نوفمبر 
على توسيعها؛ ثانيهما، يتمث ل في أن الحاالت الدراسية التي اخترتها 

هوم كانت قد توسعت أكثر من غيرها، بحسب رأيي، في مقاربة مف
التحرر ومضامينه وسبل بلوغه، وكنت على معرفة جيدة بنتاجها في 

 هذا المضمار.
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