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 ع مذكرة]غانتس يوقّ

 تفاهم أمنية مع البحرين[

 
 4/2/2222"معااريف"، 

 
أمس )الخميس( مذكرة تفاهم مع وزير  ع وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتسوقّ

الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي تهدف إلى إيفاء طابع ارسمي على 
تطبيع  علىبعد عام ونصف العام  ،العالقات األمنية بين إسرائيل والبحرين

التقى وزير الدفاع ولي العهد البحريني  ،العالقات بينهما. وفي إثر مراسم التوقيع
 .وارئيس الوزاراء سلمان بن حمد آل خليفة، ثم التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة

وحضرها  ،وأقيمت مراسم التوقيع في مقر وزاارة الدفاع البحرينية في المنامة
 القائد العام لقوة الدفاع عن البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة.

عن وزاارة الدفاع اإلسرائيلية إن مذكرة التفاهم ستساعد في  وقال بيان صادار
وستكون إطااراً للتداريبات والتعاون بين الصناعات  ،تعزيز التعاون االستخبااراتي

الدفاعية في البلدين. وأشاار البيان إلى أن هذا التوقيع يأتي وسط تهديدات متزايدة 
 .من طرف إيران يد إسرائيل ودول الخليج

أن توقيع مذكرة التفاهم  ،في سياق كلمة ألقاها في مراسم التوقيع ،وأكد غانتس
نمية وإلى ت ،يؤدي إلى ارفع التعاون االستراتيجي بين الدولتين إلى مستوى جديد

 العالقات القائمة بين الدولتين والشعبين.

وقام غانتس في وقت سابق أمس بزياارة إلى قاعدة األسطول األميركي الخامس 
بعد  ،أشاد بالعالقات المتنامية بينه وبين سالح البحر اإلسرائيليو ،في البحرين

 .كي العام المايييرانتقال إسرائيل إلى القيادة المركزية للجيش األم
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المشااركة في بتجدار اإلشاارة إلى أن سالح البحر اإلسرائيلي بدأ هذا األسبوع 
 ،ول الخامسالذي يقوده األسط، والتمرين البحري الدولي الضخم "آي إم إكس"

لة واستخدام الذكاء االصطناعي. وهذه هي هويركز على األنظمة البحرية غير اآل
المرة األولى التي تشاارك فيها إسرائيل في مناوارات بحرية تشاارك فيها أيضاً دول 

 .بما في ذلك السعودية واليمن وباكستان ،ال تربطها بها عالقات ارسمية

 
 أكثر بعد ]بينت: العالم سيصبح مكاناً آمناً 

 سوارية[الارايي األتصفية زعيم "داعش" في 
 

 4/2/2222"يديعوت أحرونوت"، 
 

تها ذأشاد ارئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينت بالعملية الناجحة التي نفّ
الواليات المتحدة صباح أمس )الخميس( وأدت إلى تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو 

سوارية، وأكد أن الارايي األخالل عملية عسكرية في  ،إبراهيم الهاشمي القرشي
 العالم أصبح مكاناً آمناً أكثر اآلن بعد هذه العملية.

ية: في إثر العمل ،وقال بينت في بيان نشره في حسابه الخاص على موقع "تويتر"
"أهنئ حليفتنا الواليات المتحدة والجنود األميركيين الشجعان على إنجاز هذه 

ئة. يتعين علينا مواصلة الحرب العالمية التي نخويها يد اإلارهاب العملية الجري
 بمنتهى القوة والعزيمة".

وكان الرئيس األميركي جو بايدن قال في بيان صادار عنه أمس إن القوات 
األميركية نجحت في قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي في عملية 

اف أن هذه العملية تمت من أجل لمكافحة اإلارهاب في شمال غرب سوارية. وأي
جعل العالم أكثر أمناً. وأكد أن جميع القوات التي وحماية الشعب األميركي وحلفائه 

 شااركت في العملية عادت إلى قواعدها سالمة.
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 تجسس على هاتفالالشرطة اإلسرائيلية ب ]محامو نتنياهو: قيام
 [يت إسرائيليةغفضيحة ووتر هو بمثابة "4222في "الملف ملك الشاهد 

 
 4/2/2222"معااريف"، 

 
قال محامو الدفاع عن ارئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق وزعيم المعاارية 
الحالي في الكنيست وارئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو في بيان صادار عنهم 
أمس )الخميس(، إن قيام الشرطة اإلسرائيلية بالتجسس على هاتف شاهد الملك 

لبوا وطا ،يت إسرائيليةغبمثابة فضيحة ووتر وشلومو فيلبر ه "0444في "الملف 
جهت إلى نتنياهو الشرطة بإيضاحات قبل استئناف المحاكمة يد نتنياهو ]وُ 

"، وذلك على خلفية قيامه بالدفع قدمًا 0444ي الرشوة في "الملف تهمة تلقّ
يزك" "ب بمصالح ارجل األعمال اإلسرائيلي شاؤول ألوفيتش المالك الرئيسي لشركة

في  ةإيجابي صوارةلالتصاالت، في مقابل تغطية أخباار ارئيس الحكومة وعائلته ب
وة ي الرشالموقع اإلخبااري "والال" الذي يمتلكه ألوفيتش. كما تم توجيه تهمة تلقّ

 إلى ألوفيتش وزوجته[.

 عن تسجيل ،الليلة قبل المايية ،كشفت النقاب 22وكانت قناة التلفزة اإلسرائيلية 
صوتي لمحادثة جرت بين محققي الشرطة في اللحظات التي سبقت دخول المدير 

ق ، ويوثّ 2422العام السابق لوزاارة االتصال شلومو فيلبر إلى غرفة التحقيق سنة 
 التسجيل حديثاً داار بين المحققين بخصوص التنصت على هاتف شاهد الملك.

دام فقال إن استخ ،على المويوع ،ودمن الليك ،ق عضو الكنيست تساحي هنغبيوعلّ
برامج التجسس الختراق هواتف موظفين عاملين في سلك الدولة وغير مشتبه بهم 

بغرض انتزاع المعلومات  ،دون أمر من القاييمن باارتكاب جريمة خطرة و
ويلوث اإلجراءات القانونية  ،نة األساسيةيشكل انتهاكًا لحقوق المواطَ ،والتنصت

 صالحه. بشكل ال يمكن إ

كما طالب محامو الزوجين ألوفيتش بعقد جلسة عاجلة بخصوص اختراق الهواتف 
 وقف المحاكمة. بأو  ،المحمولة
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 لواء في االحتياط -أليعيزار مروم 
 4/2/2222"يسرائيل هَيوم"، 

 
 الزياارة إلى البحرين: فرصة

 لتعزيز العالقات واردع زعماء إيران
 

  زياارة وزير الدفاع بني غانتس إلى البحرين برفقة قائد سالح البحر اللواء
ديفيد سلمه، هي زياارة تااريخية وإحدى نتائج اتفاقات أبراهام اآلخذة في 

 االزدياد مع مروار الزمن.
  تقع البحرين، هذه الجزيرة الصغيرة، بين السعودية وإيران، وهي مقر

قبل عامين، كان يبدو من المستحيل لقيادة األسطول الخامس األميركي. 
أن تقيم البحرين عالقات مع إسرائيل وتدعو وزير دفاعها إلى زياارة ارسمية 

 للحديث عن التعاون األمني بينهما.
  204بالنسبة إلى إسرائيل، التعاون األمني مع البحرين التي تبعد مسافة 

. صحيح أنه ميالً عن إيران، يمكن أن يكون مفيداً على عدد من المستويات
من الصعب أن تسمح البحرين للسفن اإلسرائيلية بالعمل انطالقاً من 
أاراييها في وقت قريب، لكن توقيع اتفاق سري، وإمكان جمع معلومات 
استخبااراتية هو أمر مؤكد. في المقابل، ستحصل البحرين على قدارات 
 تكنولوجية عسكرية لم تعرفها من قبل، وعلى مظلة دفاعية في مواجهة

 التهديد اإليراني.
  في الشرق األوسط، حيث يمكن أن يؤثر وقوع ايطرابات في الحرم القدسي

فيما يجري في طهران، سيكون لهذه الزياارة أصداء. إيران كدولة تنتمي إلى 
الدائرة الثالثة، بالنسبة إلى إسرائيل، تتطلع إلى فرض نفوذها، وأحياناً، 

ولى المحاذية إلسرائيل. فجأة، قواتها في دول تنتمي إلى الدائرة األ
اإلسرائيليون يتصرفون بالطريقة عينها، ويقفون بالقرب من بوابة إيران 
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في الخليج. في هذه الحالة يمكن أن يشمل اردّ طهران تحذيرات وتهديدات 
 موجهة إلى دول المنطقة، مع احتمال القيام بعملية فعلية.

  تركت إداارة بايدن، عسكرياً، الواليات المتحدة تقف واراء هذه الخطوة. لقد
الجزء األكبر من المنطقة، وكانت الذاروة في الهروب من أفغانستان. لكن 
األميركيين ينشطون على المستوى الدبلوماسي في كل الجبهات، سواء 
الفلسطينية أو اإلقليمية. تريد إداارة بايدن تحقيق إنجازات قبيل االنتخابات 

، من أجل المحافظة على أكثرية النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر
والعامان األخيران من والية بايدن سيكونان  -ديمقراطية في المجلسين 

 صعبين.
  إنجاز مهم يمكن أن يتحقق مع إبرام اتفاق نووي مع اإليرانيين. وليس

صدفة تنظيم الواليات المتحدة مناوارة بحرية واسعة النطاق، تشاارك فيها 
س، وسينضم إليها سالح البحر اإلسرائيلي سفينة من األسطول الخام 64

قريباً، واإلعالن بشأنها خالل زياارة غانتس. المقصود أداة يغط على 
إيران، ومن المحتمل أن اإلحساس بالعزلة اإليرانية سيدفعها إلى توقيع 
االتفاق، وهو ما يشكل مصلحة أميركية وايحة. على أي حال، زياارة 

يدة الستمراار التعاون مع البحرين، ومع غانتس إلى المنامة تخلق منصة ج
األسطول الخامس، ولهذه العالقة أهمية كبرى بالنسبة إلى أمن إسرائيل، 

 ويمكن أن تسبب صداعاً كبيراً للزعامة في طهران.
 

 محلل عسكري -عاموس هرئيل 
 4/2/2222"هآارتس"، 

 
 على اإلماارات خالل زياارة هرتسوغ الهجوم

 الرسائل حالياً هو فقط نموذج لتمرير 
 

  في غضون أسبوعين ونصف األسبوع، ُأطلقت مسيّرات وصوااريخ من اليمن
في اتجاه اإلماارات ما ال يقل عن أاربع مرات. في إحدى المرات قُتل مدنيون 
وتضرارت شاحنات نفط. المتمردون الحوثيون الذين يعملون بالوكالة عن 
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إيران، وبتوجيه منها، وقّتوا هذا األسبوع هجمتهم مع الزياارة األولى 
 للرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى اإلماارات.

  أيضاً الرسائل الشفهية من إيران والحوثيين كانت وايحة جداً. لقد حّسن
اإلمااراتيون عالقاتهم قليالً مع طهران، وانسحبوا من التدخل العلني في 

)إلى جانب السعودية والحكومة األصلية هناك(،  الحرب األهلية في اليمن
السعودية، في أيلول/سبتمبر  بعد الهجوم اإليراني على منشآت نفطية في

لكنهم في األشهر األخيرة يساعدون كتيبتين تعمالن إلى جانب  ،2429
الحكومة اليمنية. أيضاً إسرائيل متهمة بتزويد السعودية والمؤيدين لها في 

هذه هي خلفية الهجمات األخيرة على اإلماارات الحرب بالسالح. 
والتهديدات العلنية بأن المسيّرات والصوااريخ ستصل إلى إسرائيل في 

 المستقبل.
  عندما يفتح الجيش اإلسرائيلي الخرائط، يبدو وايحاً أن إسرائيل تقع في

مرمى هجوم مشابه من طرف الميليشيات الموالية إليران، والموجودة في 
ة مع هذه ارية، وأيضًا في اليمن. هذا هو سبب التعامل بجديالعراق وسو

كدليل على خطة عمل مستقبلية من جهة إيران. في هذه األثناء،  التهديدات
وبعد القصف الذي استقبل به الحوثيون هرتسوغ، تحدثت تقاارير سوارية 
عن هجوم إسرائيلي استهدف منطقة دمشق، والذي أتى بعد فترة تهدئة 

الشهر، جرى خاللها تعداد عشر طائرات شحن وصلت من  استمرت قرابة
طهران إلى العاصمة السوارية. وتركز الهجوم على المنطقة التي تحتفظ فيها 

 لم يُهرَّب بعد إلى لبنان. وحزب الله بمخازن سالحإيران 
  التحدي اإليراني في أثناء زياارة هرتسوغ لم يعرقل استمراار الحملة ...

لية في الخليج. فأول أمس وصل وزير الدفاع بني الدبلوماسية اإلسرائي
 برام اتفاقاتغانتس إلى البحرين في زياارة ارسمية، بعد أكثر من عام على إ

جاء غانتس إلى البحرين لتوقيع مذكرة تعاون أمني. وتقول  أبراهام.
األموار التي عادة ما  لى العلنإظهر أوساط وزير الدفاع إن هذا االتفاق سيُ 

ا في المايي من تحت الطاولة. ومن المحتمل كانت الدولتان تقومان به
أن تبيع إسرائيل البحرين سالحاً في المستقبل. واالنطباع في المؤسسة 
األمنية أن البحرين تعمل بمبااركة جاارتها السعودية. التقاطع بين الزياارات 
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العلنية وبين الهجمات المتوالية من إيران، بواسطة اليمن، يزيد في حدة ما 
اإلماارات اآلن من إسرائيل، وبصوارة أقل البحرين: مساعدة تحتاج إليه 

دفاعية واسعة النطاق يد المسيّرات والصوااريخ. وسبق أن تحدث قائد 
عن سالح الجو اللواء عميكام نواركين في كانون األول/ديسمبر المايي 

 مثل هذه الصفقة المحتملة.
 آساف أواريون  الباحث في معهد داراسات األمن القومي اللواء في االحتياط

قال لـ"هآارتس" إن في إمكان إسرائيل أن تبيع لشركائها الجدد مجموعة 
كاملة من الوسائل، من الراداارات إلى بطااريات الصوااريخ االعترايية من 
طراز القبة الحديدية، والتي تشكل معاً الرد اإلسرائيلي على الصوااريخ. كما 

األميركية، لكن أداء تستعين السعودية واإلماارات بصوااريخ باتريوت 
المنظومات اإلسرائيلية يبدو أفضل بكثير. وستكون عمليات البيع مشروطة 
بآلية تضمن عدم وقوع هذه المنظومات اإلسرائيلية في أيدٍ غير صحيحة. 
يعتقد أواريون أن هناك فرصة ممتازة لتعزيز العالقات االستراتيجية بين 

 بحاجة إلى مساعدة.إسرائيل ودول الخليج، بينما هذه األخيرة 
  يجري تبادُل الرسائل في الخليج على وقع المفاويات الدائرة في فيينا ...

بين إيران والدول الكبرى. وفي تقدير الموفد األميركي للمفاويات اروبرت 
مالي )الذي ال يشاارك فيها شخصياً(، أن المفاويات دخلت في مرحلة 

لى االتفاق النووي األصلي "اللحظة األخيرة"، فبعدها لن تكون العودة إ
مطروحة، في يوء التقدم الذي سجله اإليرانيون في برنامجهم النووي. 
 ويدّعي مالي أنه بقيت أسابيع قبل استنفاد المفاويات بصيغتها الحالية.
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 ئيس طاقم الداراسات الفلسطينيةار - ميخائيل ميلشتاين

 في مركز موشيه دايان في جامعة تل أبيب
 4/2/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
 العاصفة الجديدة بشأن مذبحة الطنطوارة تثبت أن الجانب]

  أدوات الفلسطيني ما زال غاارقاً في هدف إيجاد
 إسرائيل[ب من أجل المساسستخدم تُ جديدة سياسية  مناكفة

 
 ًفيلم في إثرقضية الطنطوارة، وذلك  بشأنعاصفة ، ثاارت مرة أُخرى مؤخرا 

وثائقي جديد تضمن اعترافات لجنود الجيش اإلسرائيلي بأنهم شااركوا في 
 وهكذا يثبت من جديد أن. 2902 سنةكبت بحق سكان القرية مذبحة اارتُ

، وأنها ما زالت تصوغ حياة الشعبين اإلسرائيلي قط لم تنتهِ "2902قصة "
فين والفلسطيني، لكنها مرفقة بمقااربة ثابتة يقوم فيها أحد الطر

]اإلسرائيلي[ بجلد ذاته، في حين أن الطرف الثاني ]الفلسطيني[ يرفض أن 
 يقوم بأي نقد ذاتي.

  التي  ،المحكمةوكانت من جديد.  أثيرَال شيء جديداً في هذا النقاش الذي
هذا البحث التي كتبها تيدي كاتس في  أطروحة عاماً في 24بحثت قبل 

شر نب بشبهة قيامهلكسنداروني دعوى يده أ، بعد أن ارفع جنود لواء الشأن
وال سيما الفاارق الشاسع  ،بالتزوير ممتلئاًأثبتت أن البحث كان قد كاذب، 

ه هذ تبت وتلك التي قيلت على لسان شهود عرب، لكنبين األموار التي كُ
 .عدم وقوع مذبحة بتاتاًلم تقرار  المحكمة

  جري في إسرائيل النقاش الحالي هو حلقة إيافية في الخطاب الذي يإن
منذ منتصف الثمانينيات، حين بدأ يتطوار تياار المؤارخين الجدد الذي 

غير أن ما ينبغي اريخ إسرائيل. ات بشأنخطاب نقدي اتباع يجري في إطااره 
محافل سياسية تتسلح منذ التي تقوم بها  ،الهجمة الفواريةقوله هو أن 

التااريخية، تحبط البداية بأدلة عن الطابع السلبي إلسرائيل وجرائمها 
مطالبة كما أن . 2902ذاكرة  بشأن يمويوع أي نقاشمسبقاً 

من  تأعضاء كنيسالقضية ودعوة هذه الفلسطينيين بفتح تحقيق دولي في 
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 هتماملال اًغيابأن هناك على  انتخليد الحدث تشهدإلى القائمة المشتركة 
مناكفة أداة  وأن الهدف هو إيجادالمايي،  بشأنبالحقيقة المتوازنة 

ية بالسردوالتشكيك إسرائيل ب من أجل المساسستخدم تُجديدة سياسية 
 .الجانب اليهودي التااريخية السائدة لدى

 وال سيما في  ،يبرز في أوساط الفلسطينيين أنه األهم من كل هذالعل و
ك برواية أحادية تمسُّ ،الجمهوار العربي في إسرائيل منأوساط الكثيرين 

طرفاً واحداً مطالباً باالعتراف بجرائمه  تحدّد األعوامالبعد مديدة 
مراجعة نقدية أي ب بمطالَ  غيربينما اآلخر نظيف منها و ،التااريخية

 2902 سنة إلعالنات زعمائه فيو األعوام،للمذابح التي اارتكبها على مدى 
هود وعي الي فير بالطبع اليهودي، األمر الذي أثّ الييشوفبأنهم سيبيدون 

 تم اتخاذها على غراارارافضة وإجراءات عدائية ك مراجعة ، وكذلوأفعالهم
تنطوي على مسؤولية  ، وهي إجراءات2907 سنة ارفض مشروع التقسيم في

ما زال الفلسطينيون يعانون  الصدمة التااريخية التي وقوعجسيمة عن 
 جرّاء تداعياتها حتى يومنا هذا.

   ،بالفعل مذبحة في ما إذا وقعت  ليس الذي يجب أن يُطرحالسؤال في ارأيي
الطنطوارة، ووايح أنه من الحيوي أن تنبش إسرائيل في جراح ماييها 

ًا جهد ، إنما السؤال هو كيف أنحتى لو لم يكن الفلسطينيون يفعلون هذا
إيجابياً يصبح في أساسه حملة أحادية البعد تتحرك بقوة فكر وأهداف 

شفون للمظالم كا"عون أنهم يبرز في هذا السياق باحثون يدّ وسياسية. 
ن ملكنهم يستندون عملياً إلى قوة استنتاجات تبلوارت مسبقاً  "،التااريخية
الغوص  وهو ما يستلزم منهمبلوارة صوارة متوازنة، إلى هدف ع دون تطلُّ

 اللغة وبالطبع إتقان ،(المفتوح منها قليلأيضاً في أارشيفات عربية )
فترض ما يُ  لمساار هو أنإن ما يحدث عملياً في ظل غياب مثل هذا االعربية. 

به أن يكون بحثاً تااريخياً مهنياً يصبح دعاية تشبه محاولة وصف الحرب 
ان ها سكان اليابعايشتام على المعاناة التي التركيز المع  ،العالمية الثانية

 .وألمانيا

 الفلسطينيين ما زالوا يحايا الصراع، ثمة َمن يتمسك بادعاءات فحواها أن 
غير أن مثل هذه من غير الممكن مطالبتهم بنقد ذاتي، وبناءً على ذلك، 
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تصعّب إنها بل  ،حواار االدعاءات يصبح مسوغات ليس من شأنها إيجاد
 واربما حان الوقتالتصدي ألخطائهم التااريخية. إمكان على الفلسطينيين 

الخطاب العقيم المتحجر  يتكفلون بتحرير "مؤارخين جدد"نشوء  من أجل
ع قدماً بكل ما من شأنه المساهمة في بحث مستقبل وبالدف ،بين الشعبين

 الفلسطينيين الذي ما زال غائباً في هذه اللحظة.
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 صدار حديثاً 
 

 القضية الفلسطينية: آفاق المستقبل

 الضمالمياه الفلسطينية: من السيطرة إلى 
 

 
 عبد الرحمن التميمي المؤلف:

حائز دارجة دكتواراه في هندسة المياه، وماجستير في الداراسات  عبد الرحمن سليم التميمي،
الدولية. يشغل منصب مدير عام جمعية الهيدارولوجيين الفلسطينيين، وهو محاير غير متفرغ 

 .العديد من الداراسات المنشوارةفي كل من جامعة القدس والجامعة العربية األميركية، وله 
 

 

 

 

ذا الكتاب هو محاولة لربط البعد المائي الفني بالبعد السياسي ه

من خالل تحليل الرؤية الصهيونية ألهمية المياه في  الجيوستراتيجي

المشروع الصهيوني، إذ تم الربط بين المشروع الصهيوني 

والسيطرة على األرض والمياه معاً. وقد تضمن الكتاب تسعة فصول 

تناولت الموضوعات التالية: لمحة تاريخية عن إدارة المياه عبر 

نية؛ لسلطة الوطنية الفلسطيالتاريخ من الحقبة العثمانية حتى قيام ا

مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية في فلسطين؛ المرجعيات 

السياسية والقانونية والمؤسساتية لقطاع المياه الفلسطيني؛ المياه في 

القانون الدولي؛ السياسة اإلسرائيلية وتجربة المفاوضات؛ نماذج 

بة على ؛ اآلثار المترتالمشاريع اإلقليمية وخدمتها للرؤية اإلسرائيلية

بناء جدار الفصل العنصري؛ خطة الضم للسيطرة على المياه 

الفلسطينية بالكامل؛ استشراف المستقبل من خالل الماضي 

 .والحاضر
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