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 ]لبيد بحث مع ماكرون الملف النووي اإليراني وقدّم مواد استخباراتية
 خطراً على سالمة لبنان واستقراره[جديدة تثبت أن حزب الله يشكل 

 
 6/7/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
بحث رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في العاصمة الفرنسية باريس الملف النووي اإليراني ونفوذ طهران في الشرق 

ترسيم الحدود البحرية مع  بشأناألوسط وآخر مستجدات المفاوضات مع لبنان 
إسرائيل، وذلك في مستهل أول زيارة له إلى الخارج منذ توليه مهمات رئيس 

 أمس )الثالثاء(. قام بها إلى فرنسا الحكومة اإلسرائيلية

وقال لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم في ختام هذه المباحثات، إن 
، فيما 2215نية لالتفاق النووي المبرم سنة على العالم الرد على االنتهاكات اإليرا

إعادة إحياء االتفاق النووي  بشـأند ماكرون على ضرورة نجاح المفاوضات شدّ
بين إيران والقوى العظمى، مشدّداً على ضرورة مراعاة مصالح شركاء هذه القوى 

 في منطقة الشرق األوسط مثل إسرائيل.

بشأن إبرام  2218ح الذي قدمه سنة لبيد ماكرون على العودة إلى المقتر وحثّ
 اتفاق نووي جديد مع إيران. 

وقال لبيد مخاطباً الرئيس الفرنسي: "كنت على حق في ذلك الوقت، وأنت اآلن على 
حق بدرجة أكبر. ال يمكن أن يستمر الوضع الراهن على ما هو عليه. إنه سيفضي 

ن يهدّد السالم إلى سباق تسلح نووي في الشرق األوسط، وهو ما من شأنه أ
العودة إلى االتفاق لكننا متفقان على  بشـأنالعالمي. قد تكون هناك خالفات بيننا 

ب اليورانيوم بما يتجاوز الحد المسموح به وأزالت أن إيران تنتهك االتفاق وتخصّ
 الكاميرات من المنشآت النووية وعلى العالم أن يرد على ذلك".
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معكم على أن هذا االتفاق لن يكون كافيًا  من جانبه قال ماكرون: "إنني أتفق
الحتواء نشاطات إيران التي من شأنها أن تزعزع االستقرار، لكنني ما زلت أشد 
قناعة من أي وقت مضى بأنه في حال وصول إيران إلى دولة عتبة نووية فقد تنفذ 

 نشاطاتها بشكل أكثر خطورة".

 .على أمن إسرائيلوشدّد الرئيس الفرنسي على التزام فرنسا الحفاظ 

عتبر زيارة لبيد إلى فرنسا أولى رحالته الخارجية منذ توليه منصب رئيس وتُ
الحكومة االنتقالية األسبوع الماضي. وأفادت مصادر سياسية رفيعة المستوى في 
القدس بأن زيارة لبيد تهدف إلى الضغط على الرئيس الفرنسي التخاذ موقف أكثر 

المفاوضات مع إيران، وللتحذير من نشاطات حزب صرامة ومحدّد زمنياً بشأن 
 الله.

وكان لبيد قال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم قبيل إقالع طائرته من 
غوريون الدولي متوجهة إلى باريس أمس، إن على الحكومة اللبنانية  - مطار بن

رة لمسيّلجم حزب الله في مقابل أي هجمات يقوم بها على غرار إطالق الطائرات ا
فإن إسرائيل ستضطر  حقل الغاز "كاريش" يوم السبت الماضي وإالّ باتجاهالثالث 

 إلى القيام بذلك بنفسها.

وذكرت مصادر مقربة من لبيد أن األخير سيؤكد لماكرون أن حزب الله يلعب بالنار 
وأنه يشكل خطراً على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان 

يركية. وسيطلب منه أن يستخدم عالقاته مع لبنان من أجل استكمال بوساطة أم
المفاوضات مع إسرائيل. وسيقدم كذلك مواد استخباراتية جديدة تثبت أن حزب 

 الله يشكل خطراً على سالمة لبنان واستقراره.
 

 تموضعها العسكري في البحر األحمر تز]غانتس: إيران عزّ 
 إلى زعزعة االستقرار في المنطقة[وتصرفات حزب الله يمكن أن تؤدي 

 
 6/7/2222"معاريف"، 

 
مؤخراً تموضعها  عزّزتقال وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس إن إيران 

وأشار إلى أن أربع سفن من أسطولها الحربي تقوم  ،العسكري في البحر األحمر
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ع ضبطريقة غير اعتيادية منذ عدة أشهر ووصف هذا التمو في المنطقةبدوريات 
 بأنه األوسع منذ عقد. 

وجاءت أقوال غانتس هذه في سياق كلمة ألقاها أمس )الثالثاء( أمام مؤتمر 
عرض فيها أيضاً صوراً لهذه السفن  اقتصادي منعقد في العاصمة اليونانية أثينا

 التقطها قمر اصطناعي. 

ي وف ةعام صورةوقال غانتس: "إن إيران توسع عملياتها العدوانية في المنطقة ب
في البحر األحمر. ويمكننا أن  وتتمركز عسكرياً ة،خاص صورةالمجال البحري ب

نؤكد أن إيران ترسخ وجودها بشكل ممنهج في البحر األحمر مع قيام السفن 
دنا أهم وجود الحربية بدوريات في المنطقة الجنوبية. وفي األشهر الماضية حدّ

عسكري إيراني في المنطقة خالل العقد الماضي كله. وبرأينا فإن الوجود العسكري 
اإليراني في البحر األحمر يشكل تهديداً مباشراً للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة 
واالقتصاد العالمي، كما أنه يمثل تهديداً مباشراً للسالم واالستقرار في الساحة 

 ".وراءه وماالبحر المتوسط  فيقد يؤثر ما وهو البحرية 

كما لفت وزير الدفاع إلى قيام طهران مؤخراً بإجراء تجربة على إطالق صاروخ 
ما قد يساعدها في تطوير صواريخ وهو قادر على حمل قمر اصطناعي إلى الفضاء 

 باليستية تهدّد منطقة الشرق األوسط والعالم أجمع.

حزب الله مساء السبت الماضي باستهداف حقل وتطّرق غانتس إلى حادثة قيام 
"كاريش" للغاز الطبيعي في عرض البحر المتوسط بثالث طائرات مسيّرة، فقال إن 
الهجوم مُوّجه أوالً وقبل أي شيء ضد المواطنين اللبنانيين الذين يعانون تحت 
وطأة الصعوبات االقتصادية، معتبراً أن تصرفات حزب الله يمكن أن تؤدي إلى 

 .عزعة االستقرار في المنطقةز

وأضاف غانتس أن ممارسات حزب الله تظهر أنه ال يرى الواقع في المنطقة بشكل 
صحيح. وأشار إلى أن إسرائيل تراقب كل ما يحدث في محيطها اإلقليمي وسترد 

 بقوة على كل من يحاول اإلضرار بسكانها وبنيتها التحتية.
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 ية المحتلة]رئيس "الشاباك": المناطق الفلسطين
 يان في الوقت الحالي[لتعيش حالة من الغ

 
 6/7/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
العام ]"الشاباك"[ رونين بار إنه منذ بداية سنة اإلسرائيلي قال رئيس جهاز األمن 

الحالية أحبطت القوات األمنية اإلسرائيلية في مناطق يهودا والسامرة  2222
بواسطة إطالق نار ومحاوالت تنفيذ هجمات اعتداء  172]الضفة الغربية[ 

 انتحارية، وخالل ذلك قامت بضبط كميات كبيرة من العبوات الناسفة.

ق على عناصر من وأضاف بار خالل كلمة ألقاها في مراسم توزيع أوسمة تفوّ
قيمت في ديوان رئاسة الدولة اإلسرائيلية في القدس أمس جهاز "الشاباك" أُ

 اعتداءات مؤلمة.  7وقعت فقد لرغم من ذلك اعلى )الثالثاء(، أنه 

وأشار رئيس "الشاباك" إلى أنه من ناحية ميدانية تعيش المناطق ]المحتلة[ حاليًا 
وشّدد على أن حركة "حماس" لن تهدأ حتى تشعل يهودا  ،حالة من الغليان

 يين.والسامرة، كما أن إيران تسعى لشن هجوم دموي ضد إسرائيل
 

 خالل يعلن عدم ترشحهاإلسرائيلي التعاون اإلقليمي وزير ]
 بتقديم استقالته[ ميرتسرئيس حزبه المقبلة ويطالب االنتخابات 

 
 6/7/2222"هآرتس"، 

 
ن أنه ل من حزب ميرتساإلسرائيلي عيساوي فريج التعاون اإلقليمي أعلن وزير 

 ،ئيس حزبهرطالب  المقبلة، وفي الوقت نفسه العامة يترشح خالل االنتخابات
 من رئاسة الحزب.  بتقديم استقالته س،نيتسان هوروفيت وزير الصحة

قال فريج في بيان نشره في صفحته على موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك" و
بعد تفكير عميق واستشارة أبناء عائلتي وشركاء الطريق مساء أمس )الثالثاء(: "

. ال يعني هذا أنني الجماهيري قررت أخذ فترة راحة من الكنيست وليس من العمل
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ة إنما التجند بكل قوتي من أجل الفوز مقبلالراحة خالل األشهر الأنوي 
ون دمن سأعمل في المجتمع العربي حتى أقنعهم بأهمية التصويت  .باالنتخابات

 ".أن تكون لي مصلحة شخصية في ذلك

لت الحكومة، عمالكنيست وفي بالطريق التي سلكتها  أنا فخور جداًوأضاف فريج: "
اليهود والعرب السكان قدر المستطاع من أجل دعم الشراكة وتقوية العالقات بين 

فخور إنني بين دولة إسرائيل ومواطني المنطقة.  اتفي إسرائيل وبناء عالق
في حكومة تغيير حقيقي، حكومة غرست األمل وهي الحكومة، في بمشاركتي 

 تواصل بأنور كثيرة ويجب أن نضمن نفوس الجماهير الكبيرة، حكومة قامت بأم
 ".هذا مستقبالً

  
 مر الوكالة اليهودية بوقفيأالكرملين ]

 [روسياعملياتها ونشاطاتها في جميع 

 
 6/7/2222"معاريف"، 

 
أن الكرملين أمر  (الثالثاءأمس )اإلسرائيلية  "جيروزاليم بوست"أفادت صحيفة 

 عملياتها ونشاطاتها داخل البلد.روسيا بوقف جميع في الوكالة اليهودية 

من  في وقت سابق للصحيفة أنهم تسلموافي الوكالة اليهودية كبار وأكد مسؤولون 
ة على قرار الحكوم رفضوا اإلدالء بأي تعليق، لكنهم رسالة بهذا الشأن هذا األسبوع

 هذا. الروسية

الوكالة للصحيفة: "كجزء من عمل بعثة الوكالة اليهودية في  الناطق بلسانوقال 
اف وأض". روسيا يُطلب منا أحياناً إجراء بعض التعديالت وفقاً لما تطلبه السلطات

أن االتصاالت مع السلطات الروسية تجري بشكل مستمر بهدف  الناطق نفسه
وحتى في  وفق القواعد التي تضعها الجهات المختصة الوكالة تاطامواصلة نش

 .يتم مثل هذا الحوار األيام الحالية

مصادر رفيعة المستوى في الجالية اليهودية في روسيا  ذكرت وفي سياق متصل
شعرت مجموعة من الجالية اليهودية  " األميركية إنواشنطن بوست"لصحيفة 
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يتمكنوا من  أالّويخشى أعضاؤها  ا في اآلونة األخيرةستار حديدي عليه بوضع
إن السلطات  قالوامن اليهود  المصادر فإن عدداًهذه . وبحسب أحد لبلدمغادرة ا

 .أنهم يخشون على حياتهمأكدوا الروسية تحاول اعتقالهم و

تمتلكها إسرائيل، تعمل في وهي منظمة غير ربحية  ،الوكالة اليهودية يُذكر أن
تم وته الحفاظ على العالقات بين الجاليات اليهودية في مختلف دول العالم مجال

ومند سقوط جدار برلين  على نحو خاص بتسهيل إجراءات الهجرة إلى إسرائيل.
الوكالة اليهودية في تعمل ، 1991 سنةتي اوانهيار االتحاد السوفي 1989 سنة

ويمثل األمر الجديد  .إلى إسرائيل اليهود في الهجرةوروبا الشرقية على مساعدة أ
 تقومتي التي ااالتحاد السوفي انهيارالذي فُرض هذا األسبوع المرة األولى منذ 

جهودها لمساعدة اليهود الروس على  في روسيا بتقليص السلطات المحلية فيها
 .الهجرة إلى إسرائيل

 
 

      
 
 افتتاحية 

 6/7/2222"هآرتس"، 
 

 موت شيرين أبو عاقلة

 للشرطة العسكريةيتطلب تحقيقاً 

 
  في ختام الفحص الباليستي للرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية

شيرين أبو عاقلة في جنين، أعلنت وزارة الخارجية األميركية في األول من 
لكنها باإلضافة إلى ذلك  - أمس أنه من الصعب التحديد بدقة من قتلها

من مواقع للجيش قالت إنه من المعقول االفتراض أن النار أُطلقت 
 اإلسرائيلي.

  وعلى الرغم من توضيح األميركيين بأنه "ال يوجد سبب لالعتقاد بأن
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إطالق النار كان مقصوداً بل نتيجة ظروف مأساوية"، إالّ إن المسؤولين في 
الجيش اإلسرائيلي لم يستسيغوا االستنتاج الذي ينسب إطالق النار )احتمال 

 لوا؟ حذفوا الجزء غير المقبول.كبير( إلى قواته. لذلك ماذا فع
  وعليه، لم يتضمن بيان الرد على ما نُشر أي ذكر لالستنتاج األميركي الذي

يفترض أن قوات الجيش اإلسرائيلي هي التي أطلقت الرصاصة. وقال 
الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي إنه ال يمكن تحديد السالح الذي انطلقت 

ت التي أصابت الرصاصة ونوعية منه الرصاصة بدقة، بسبب التشوّها
 العالمات التي عليها. 

  وذهب وزير الدفاع بني غانتس أبعد من ذلك، إذ رأى أن من يتحمل
المسؤولية الحقيقية عن موت أبو عاقلة: "هم في األساس اإلرهابيون الذين 
يتحركون وسط السكان المدنيين". ال جديد تحت السماء اإلسرائيلية: 

 ن النار على أنفسهم.الفلسطينيون يطلقو
  ال تستطيع إسرائيل أن تتجاهل هذه الخالصة: فوفقاً للفحوصات "هناك

احتمال كبير" بأن يكون الجيش هو المسؤول عن إطالق الرصاصة. لم يكن 
األميركيون وحدهم من توصل إلى هذا االستنتاج، ففي األسبوع الماضي 

تحقيق أجرته أن أبو أعلنت مفوضية حقوق اإلنسان في األمم المتحدة في 
التي قامت   CNNعاقلة ُقتلت بنيران الجيش اإلسرائيلي، كما أن شبكة الـ

 بتحقيق خاص وصلت إلى استنتاج مماثل.
  وفقاً لنتائج التحقيق أوعز رئيس أيضاًوصدر عن الجيش اإلسرائيلي" :

باالستمرار بالعمل والتوضيح والتحقيق بالحادث  األركان أفيف كوخافي
من خالل استخدام كل الوسائل المتاحة بشفافية من أجل الكشف عن 
الحقيقة". لكن باستثناء هذا الكالم الجميل لم يذكر الجيش من يوضح ومن 

 يحقق وبأي أدوات ووسائل.
  الجيش اإلسرائيلي ملزم بتقديم إجابات حقيقية توضّح ظروف مقتل

صحافية التي كانت رمزاً فلسطينياً في حياتها وفي موتها، وال سيما بعد ال
أن دنّست إسرائيل نعشها في أثناء تشييعها وهو األمر الذي ال يُنسى. وبداًل 
من إغداق وعود فارغة وحملة دعائية ال تنتهي، المطلوب أن تفتح الشرطة 

 العسكرية فوراً تحقيقاً جنائياً.
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 هذا يميل إلى أن يكون "الجيش يحقق مع نفسه"، وحتى لو كان تحقيق ك
فإنه يبقى أفضل من عشرات أنواع التكذيبات اإلسرائيلية لحقيقة بسيطة: 

ة توجهت نحو جنود وحدة إن أصابع جميع الذين حققوا في الحادث
 . الدوفدفان

 
 رئيس معهد السياسة  -عاموس جلعاد 

 التابع لجامعة رايخمان واالستراتيجيا
 6/7/2222أحرونوت"، "يديعوت 

 

 الفوضى السياسية مضرة بالحرب في مواجهة إيران
 

  ال يشكل الكشف في األمس )الثالثاء( عن أربع سفن إيرانية تبحر في البحر
 -ألن هذا األمر يجري منذ عدة أشهر  -األحمر الخطر الحالي على إسرائيل 

ضد دولة بل هي المعركة الشاملة في مواجهة مسارات النشاط اإليراني 
دة جدي إسرائيل. وحقيقة الكشف عن هذه السفن في خضم مرحلة انتخابية

 من أسباب قلق الجانب اإلسرائيلي.  هو أيضاً
  هذه السفن هي جزء من صورة التهديد اإليراني المتعاظم، الذي يعتمد على

رؤيا جعلها نظام الماللي شعاراً له منذ عشرات السنين وهي القضاء على 
يل. ويشكك كثيرون في جدية النوايا اإليرانية في تحقيق هذه دولة إسرائ

الرؤيا، لكن يمكن أن ننسب الفضل إلى أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية 
رسم خريطة نوايا النظام في  - باالستناد إلى معطيات -ألنها استطاعت 

طهران وإصراره على توظيف موارد ضخمة في بناء قدرات لتحقيق هذه 
 ي المقابل بناء مكانة إيران كإمبراطورية إقليمية.الرؤيا، وف

  نجحت إيران في بناء منظومة متعددة األذرع شديدة الخطورة على األمن
القومي اإلسرائيلي وعلى العالم العربي السني، على الرغم من مصاعب 
اقتصادية اجتماعية متزايدة االتساع داخل الجمهورية اإلسالمية، والتي 

صادياً ونقصاً في المياه وفي البنى التحتية وفساداً عميقًا تشمل هبوطاً اقت
باإلضافة إلى المواجهة مع العقوبات الصارمة للغرب. وعلى الرغم من 
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ضعف المناعة الوطنية إليران فهي ما تزال تتباهى بإنجازاتها في تطوير 
منظومات سالح تساهم في نظرها في الدفع قدماً بطموحاتها البعيدة 

 المدى.
 ما يتعلق بإسرائيل، هناك ثالثة مسارات رئيسية حققت فيها إيران، وفق في

: أي حزام النار المحتمل هو المسار الباليستياألول، زعمها، تقدماً باهراً. 
ضد إسرائيل من إيران نفسها ومن القواعد التي أقامتها في الدول الفاشلة 
التي تتنازل عن سيادتها وتسمح لها بالتمركز في أراضيها مثل لبنان، 
وسورية، واليمن، وإلى حد ما العراق. والمقصود هو وجود كميات ضخمة 

الغرض منها  - نان وحدهفي لب صاروخلف أ 152قرابة  -من الصواريخ 
 إعطاء إيران قوة هائلة.

  ،أي  - هو المسار النووي: تُعتبر إيران دولة على عتبة الدول النوويةالثاني
قادرة على تطوير أو تخصيب يورانيوم على مستوى عسكري بعد اتخاذ قرار 
فقط. وكما هو معروف ال تملك إيران حتى اآلن سالحاً نووياً، أي قنبلة 

 الثالثكبة على رأس صاروخ عمالني يمكنه أن يطلقها. المسار نووية مر
هو اإلرهاب والهجمات السيبرانية: تستخدم إيران من وقت إلى آخر قوتها 
من خالل أعمال إرهابية، وهجمات بالمسيرات ضد السعودية ودول 

 الخليج، كما تطور قدرة عسكرية على الصعيد السيبراني الهجومي.
 سرائيل؟ قبل كل شيء عليها أن تبني بسرعة قوتها ماذا يجب أن تفعل إ

العسكرية، على الرغم من التأخيرات التي حدثت بسبب التأجيل غير المفهوم 
القيام بذلك بصورة تسمح في استغالل أموال المساعدة األميركية. وعليها 

لها بمنع إيران من الحصول على سالح نووي، وحتى اآلن نجحت إسرائيل 
اك من يقلل من قيمة هذا اإلنجاز، لكن وجود سالح نووي في في ذلك. هن

 ول إلى خطر وجودي، وأن يثير أيضاً يمكن أن يتح "قاتل وعنيف"يد نظام 
 سباقاً على التسلح النووي يمكن أن يقوّض صورة الردع إلسرائيل.

  باإلضافة إلى ذلك يتعين على إسرائيل الدفع قدماً ببناء منظومة دفاع
ت المتحدة، وهذا يمكن أن يتعزز بعد زيارة الرئيس جو بايدن بقيادة الواليا

إلى المنطقة. إن التنسيق مع الواليات المتحدة حيوي وحتمي. وحتى لو 
كان لدى الجيش اإلسرائيلي قدرات هجومية مستقلة في مواجهة إيران، 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
11 

التفكير في استخدامها من دون تنسيق استراتيجي مع  يمكنفإنه ال 
 التداعيات التي ستكون لهذه العملية.بسبب  - واشنطن

 تلك  - ويفرض اختبار النتيجة فحصاً يومياً للعمليات اإلسرائيلية الشاملة
التي تتحمل إسرائيل مسؤوليتها، وتلك التي تُنسب إليها. وهذا االختبار 
بسيط: إلى أي مدى نحن نقترب من إضعاف التهديد اإليراني. إن انجرار 

خابية إضافية في ظل فوضى سياسية يتناقض مع إسرائيل إلى معركة انت
 – الحاجة إلى حكومة قوية تعمل من دون توقف على بناء رد مشترك

استخباراتي على التهديد اإليراني. ال يمكن  - أمني – سياسي - عسكري
التفكير بأن النظام مستقر في إيران سياسياً، وفي إسرائيل هناك مشاجرات 

 القيادة التي هي في أمس الحاجة إليها.ال داعي لها تستهلك طاقة 
  ،والمعيب بصورة خاصة الوقاحة في المماطلة في تعيين رئيس األركان

قائد جيش الدفاع اإلسرائيلي، والطريقة البشعة التي يجري فيها تشويه 
عملية االختيار. الجيش اإلسرائيلي بحاجة إلى قيادة مستقرة تعمل لياًل 

 ستمرار في عمليات عسكرية متنوعة...نهاراً على بناء القوة واال
  إن التصريحات التي ال ضابط لها بشأن المرشحين لمنصب رئيس األركان

وتشويه العملية برمتها بالتصريحات المقززة تضعف بالتأكيد إسرائيل. 
من واجبنا إعادة االستقرار من أجل إتاحة الفرصة أمام بناء القوة من 

لمتمثلة في نشوء حلف تاريخي مع الدول خالل استغالل الفرصة النادرة ا
 العربية بقيادة الواليات المتحدة. 

 
 معهد أبحاث األمن القوميباحث في  - مئير إلران

 3/7/2222، 6661العدد  ل"،مباط عا"
 

 إسرائيلي؟ وطنيحرس 
 

  ،والمفوض العام للشرطة وزير األمن الداخلي وأعلن كل من رئيس الحكومة
، إطالق "الحرس اإلسرائيلي"، المسمّى 2222يونيو حزيران/ 21بتاريخ 

ذراع  -"، الذي سيعمل تحت مظلة "حرس الحدود" وطنيالـ"حرس ال أيضاً



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
12 

في أيار/مايو  جرتفي شرطة إسرائيل. ويعود القرار إلى المواجهات التي 
بالنظام" ومواجهات عنيفة بين العرب  شهدت هذه الفترة "إخالالً إذ، 2221

في "المدن المختلطة" والطرق الرئيسية في  ةخاص صورةبوواليهود 
 إلى جانب التغطية اإلعالمية الواسعة - مناطق البدو بالنقب. هذه األحداث

عزّزت من الشعور بانعدام األمان والسيطرة في الحيّز  - واكبتها التي
المدني اإلسرائيلي، ومن هنا جاء البحث عن رد مالئم لتطبيق القانون في 

 من الرئيسيةالخالصة وكانت سيناريو اإلخالل باألمن العام. رار تكحال 
لرد السريع على ا لتكون قادرةالحاجة إلى تقوية الشرطة  - أحداث أيار

والعملي في حال اندالع مواجهات متطرّفة في أكثر من جبهة، مع التشديد 
 اليهودي.  - على االحتكاك العنيف في الحيّز العربي

 سيعتمد على عملية في "حرس الحدود" الوطني  لحرسالمخطط التنظيمي ل
 : وتتضمنعامين ستستمر 

قيادة عمليات قوية، تركّز على المهمات المطلوبة لبناء القوّة الالزمة  -
 .وتفعيلها في إطار األمن الداخلي

في  موجودلتدّخل التكتيكي الا نظامية للواءإضافة فرقة جديدة إلى القوّة ال -
المدرّبة بهدف التدّخل  للسرايابالجاهزية العالية حرس الحدود، تتميّز 

 السريع والتعامل مع اإلخالل بالنظام. 
 إضافي لحاالت الطوارئ.  لواءقوّة االحتياط التابعة لحرس الحدود ب تعزيز -
تعزيز قوة المتطوعين التابعة لحرس الحدود )الدائم(، التي يخدم فيها اليوم  -

التطوّع الفردي )وليس من خالل قائمة على تكون عنصر،  8222 نحو
ن في إطار المناطق ومؤسسات المجتمع المدني(. ويعمل المتطوّع

جزء من وسيتم دمج الجغرافية التي يسيطر عليها حرس الحدود. 
 سراياوحدات النخبة القتالية، في " من خريجيالمتطوّعين اإلضافيين، 

 علىالمهم التشديد خاصة"، ستُقام كقوة مجهّزة ومدربة للرد السريع. ومن 
 التي تشملأن تفعيل قوّة المتطّوعين في حاالت الطوارئ المتطرّفة، 

إجراءات صارمة وإشرافاً مهنيًا  ويتطلب، اًشّكل تحديي قدالمواطنين العرب، 
 دقيقًا.

 من ايعزز أن المفترض من إضافيين، مسارين على العمل يتم المقابل، وفي 
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 : في النظام فرض قدرة
رفع أعداد المتطّوعين في الشرطة الزرقاء، الذي يعملون في إطار الحرس  -

الشرطة القائمة باألساس بهدف تعزيز الشعور باألمان  محطاتالمدني في 
في الحياة اليومية. هذا باإلضافة إلى تعزيز قوّات الشرطة المخصصة 

 في المجتمع العربي. والجريمة التعامل مع العنف  اتلمهم
على العمل  يتم، 2221الدروس المستفادة من أحداث أيار/مايو بناء على  -

داخلي، المن األمهمّات  طارتستخدم في إفي الجيش  سرايا احتياط نشاءإ
في إطار قيادة الجبهة الداخلية. هذا باإلضافة إلى أربع  يعمل أفرادها

 ستكونوالجنوبية  يةمنطقة الشمالال تيقياداحتياط تنضم إلى  سرايا
 نيتمكالرئيسية، ل على الطرقمن األهذه القوات ضمان ل الرئيسيةالمهمة 
 دون إزعاج. من تحريك القوّات  من الجيش

  بغض النظر عن ربطهقرار تقوية حرس الحدود هو قرار صائب ومهم، إن 
 يةسرائيلاإلشرطة ال، ألن خطوة مهمة جداً  وهيمواجهات العام الماضي. ب

للتعامل مع التهديدات  ،ونوعاً برمّتها ليست قوية بالشكل الكافي، كماً
ا أن كماالستثنائية التي يفرضها المجتمع والواقع اإلسرائيلي.  اتوالمهم
حرس الحدود، إلى جانب تقوية الشرطة الزرقاء، هو مصلحة  تعزيز

، إنما يق باألمن الداخلرجة األولى، ليس فقط ألسباب تتعلإسرائيلية من الد
االستقرار والحصانة االجتماعية للدولة. ومن وبهدف الحفاظ على السيادة 

كان على  حتى لوالمهم أن يكون هذا الموضوع على رأس سلم األولويات، 
حساب الموارد المخصصة لمنظومة األمن التي تتحمّل مسؤولية الحماية 

 من األخطار الخارجية. 
 مهمة على  انعكاساتوية حرس الحدود في الحقيقة، إن للقرار الحالي بتق

 االستعداديومي والعمل المعزّزة، السيادة الفعّال، الرد العدة صعد: الردع، 
على  اً( سيوفّر ردع1: تحديداً. وبشكل أكثر المحتملة للتعامل مع الكوارث

 اً ردسيوفر ( 2؛ العناصر المخلة بالنظام في مواجهة الوطني المستوى
؛ يوالحيّز المدن العامة تواجه النظام ددتعلتهديدات م اًني" وآاً و"متزن اًمهني

( 4الشعور باألمان؛  غير المستقرة ويعزز( سيعزز السيادة في المناطق 3
بداًل ، اليوميةاألساسية التقليدية  اتسيسمح للشرطة بالتركيز على المهم



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
14 

من و( 5أحداث "إخالل بالنظام" وحاالت طوارئ؛  في اًدوري من استنزافها
 ةجاهزة للتعامل مع كوارث كبيراحتياط قوّة  الممكن أن يشكّل مستقبالً

 ها. تمن الشرطة، كجزء من مهم اًواسع تدخالًتتطلب 
 ًيجب أن يكون هناك تقوية إلى جانب تعزيز قوّة حرس الحدود عدديا ،

في ن االحتكاك المتوقّع بين أفراد شرطة حرس الحدود إذ إ ،نوعية أيضاً
 العربي، يتطلّب حساسية خاصة وتفعيالً  بما فيه المجتمع المدني، المجال

والتركيز على "المخلين بالنظام"، وتجنب  أساسه ضبط النفس للقوة اً ذكي
، يجب التأكيد على تحسين القدرات . وعملياً بغير المتورطين ذىإلحاق األ

االستخباراتية، وتزويد حرس الحدود بأدوات تكنولوجية متطوّرة. هذا 
مسارات في العمق، يكون الهدف منها تحسين ب إلى الدفع قدماًة باإلضاف

لقوات خالل عملها في مرافقة ا بما في ذلك، اختيار األفراد وتدريبهمعملية 
حرس الحدود في الضفة الغربية  اتمهم حالياً تتركز معظمالحيّز المدني. 

وشرق القدس، في سياق التعامل مع المواجهات الصعبة التي عادة ما 
المدني  المجالعمليات. هذا على عكس العمل في  وقوعيرافقها خطر 

تتطلّب الليونة الالزمة فهي ، إذ تختلف طبيعة المهمات كلياًاإلسرائيلي، 
مع في التعامل الحذر والتوازن وخرى، أُالنتقال السريع من مهمة إلى ل

 مواطني الدولة العاديين وغير العاديين. 
 اآلن على قيادة حرس الحدود التي عليها أن تقوم ببناء  مطروح كله هذا

االنتقال السريع من و ساحات العمل، مختلفتكون فعّالة في بحكمة لالقوة 
. حسب الظرفبيتطلّب تفعيل القوة  الذي إلى آخر، خرى ومن تحدٍساحة إلى أُ

التوقعات  التعامل معبهذه الطريقة فقط تستطيع شرطة حرس الحدود 
  الخطوة الحالية.التي تصاحب العالية 

  هذا مهم لكنه غير كاف. التركيز على تقوية حرس الحدود للتعامل مع
رس بـ"الح تهتسميالمدني في إسرائيل ال يُبرّر  في اإلطار"اإلخالل بالنظام" 

 رطشكفرصة مهمة لبناء رؤية جديدة وواسعة  لقد ضاعت، ". عملياًوطنيال
المواجهات  سلسلة من، الهدف منه التعامل مع لتأسيس نظام قادر

كانت من صنع الطبيعة أو  سواءالمتوقعة في الحيّز المدني اإلسرائيلي، 
لك إسرائيل منظومة قوية للتعامل مع التهديدات تتم حيناإلنسان. ففي 
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منظومة موازية للتعامل مع  لكنها تفتقر إلىالخارجية والحروب، 
تحديات تزداد وهي  ،ة المتوقعة في إطار األمن الداخليعديدات الالتحدي

. والمحاولة لعرض خطوة تقوية حرس الحدود وتعظيم متكامالً اًوتتطلّب رد
 بمثابة خلق للوهم. هوقدراته وكأنه هو الرد الكامل على هذه التحديات، 

 ،بداية تشكل يمكن أنالخطوة الحالية مع حرس الحدود  فإن بناء على ذلك 
ي ف الوطنيإقامة منظومة على نمط الحرس إلى هدف ت ةاستراتيجي عملية

خرى. خطوة كهذه من شأنها أن تكون في دول أُالدرك  الواليات المتحدة، أو
ارك ويش ،الرد المالئم على التحديات في الحيّز المدني اإلسرائيليبمثابة 

ن منظومة حاالت م جميع األطراف التي تشكل جزءاً بصورة تكاملية فيها
بما خاللها وبعدها، وة: بالتجهيز المسبق قبل المواجهات وطنيالطوارئ ال

عادة البناء المنهجية واالنتعاش االقتصادي. المرحلة الصعبة إل في ذلك
 التالية:  كوناتهذه الخطوة الضرورية أن تستند إلى الم يجب علىو

مل المالئم مع غ رؤية قومية متفق عليها، متعددة األذرع، للتعاوص -
 من تهديدات الكوارث الكبيرة والمواجهات من صنع اإلنسان والطبيعة، بدءاً

إلى هزّات  بمواجهات مدنية، وصوالً متزايدة بحرب في الحيّز المدني، مروراً
 خرى. وكوارث أُ قويةأرضية 

قوننة المسؤولية السياسية والمهنية لقيادة وإدارة جيدة للمنظومة  -
 المجالس وعلى مستوىحكومي، المستوى العلى  مكوناتهاالمستقبلية و

، ومن ضمنه التنسيق بين الجهات واالقتصاد المحلية، والمجتمع المدني
 الشرطية والعسكرية. والمدنية 

جهات ال مختلف المشاركة والدمج الوثيق بينوالتأكد من التنسيق األفضل  -
يئة قومية مهنية قوية، الكوارث الكبيرة، يستند إلى ه إدارةمراحل  جميعفي 

ومراقبة الجهات  تشغيلعلى ادرة وق محددة قانوناًصالحيات تتمتع ب
 المهنية. 

، بشكل يسمح لها يةسرائيلاإلشرطة الالقائمة، وعلى رأسها  ألجهزةتقوية ا -
 بناء علىالسيناريوهات في حالة الطوارئ، مختلف بالتعامل بنجاعة مع 

 . ممّولة ومراقبةوة منظمخطة سنوية 
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رئيسي ساعد ، كمقصوىوضع خطة الستعمال موارد الجيش في حاالت  -
 الفاعلة.  منظوماتلل

 التعبير الكامل  سيجري، مفر منههذا اإلطار المستقبلي الذي ال  في مثل
اته سيكون جزء من مهم حيثب"، وطنيالوالمالئم لما يُطلق عليه "الحرس 
 الحدود.طار تقوية حرس هي تلك التي تقررت األن ضمن إ

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان أكبر 
 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" 
 

studies.org/ar/node/1652888-https://www.palestine 

 
 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652888
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 صدر حديثاً 
 

 131العدد  - الفلسطينيةمجلة الدراسات 
 (2022 صيف)
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