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ّوتداعياتّدالالتعلىّالوابء:ّنّاسرائيليّ اإلّعسكريّ واّلّاألمنّ ّالردّ 

ّ؟ّنّاالحتاللنّيربحّمّ مّ 

  ، بل هو رد  اعبث    يكن  ملوهذا    عناه.وهو ما توق    ،لوابءجتاه ا  سرائيلي  اإل  يف الرد    ةر  ك  س  ت الع  ، جتل  2020عام  آذار  ي الوابء خالل  حني بدأ تفش  
  ،على شعب كامل  ز السيطرةيضمن ويعز  كي    عسكري  الجهازه  تطوير  على    -السنني  على مر  -عمل    استيطان   _  استعماري  ع لكيان  متوق  

يف املنطقة: االستيطان   رهو  ي وحتافظ على د  اليت تغذ  ة  ر  ك  س  على الع    -ما يرتكز  أساسيف  -هذا الكيان يرتكز  .  املستمر    نضالهيقضي على  و 
 ع. والتوس  

والشركات والشرطة    اجليش  إىلضافة  ة، ابإلسرائيلي  من اإلذ كانت وزارة األإ  الكوروان،  أزمةجتل يات كثرية خالل    عسكري  ال  إسرائيلكان لطابع  
ة ؤس سامل  ن  أعلى    جسام يدل  ل هذه األيه. تدخ  يف طليعة مواجهة الوابء مع بدء تفش    ات الرقابةوملعد    سلحةعة لألاملصن     اص ةة واخلكومي  احل
فضال  ، ه ة لساسي  الركيزة األ  كوهنا  ةسرائيلي  ة "انجعة" لدى املنظومة اإلؤس سكثر مأة، هي ة واالقتصادي  ة، بعناصرها السياسي  سرائيلي  ة اإلعسكري  ال

 . سرائيلإيف  عسكري  واجلهاز ال ز املدن  بني احلي   بريالك ابكشعلى الت يدل   عن أن ه

دوان أمل يف هذه التجلي ات،    إىلة  ق يف هذه الورقة البحثي  سنتطر   ن تستخدم أ  إسرائيلعلى الطرق اليت استطاعت هبا  ط الضوء  نسل  ن  أ  َي 
ال معرفتها   مع  تني  عسكري  وخربهتا  الواقع  دالالت  إىل  كذلك  قنتطر  . سة ي  صح    أزمةللتعامل  خاضع    فلسطين  علينا كشعب    سقاطاتهإو   هذا 
 ا.  ز من موقفها وموضعها عاملي  كي تعز    إسرائيلاليت استخدمتها  ط الضوء على السبلسنسل   ،عالوة على هذا. إسرائيللسيطرة 

لت ل سيعرض الطرق املباشرة اليت تدخ  و  القسم األ:  نيأساسي  ة من خالل قسمني  سرائيلي  ة اإلعسكري  ة الؤس سفت هبا املض الطرق اليت توظ  ر  ع  ست   
لت باشرة اليت تدخ  املسيعرض الطرق غري  ف  ،القسم الثانأم ا  واجليش.    (الشاابك)  جهاز املخابرات  من خالل  ابألساسو   ،ةعسكري  ة الؤس س هبا امل
واليت    ،الرقابة  وألجهزة  سلحةعة لأل ة املصن   سرائيلي  اإل  ةكومي  واحل  ةالرحبي  الشركات  و   اخلاص    ق طاعال  ة من خاللسرائيلي  ة اإلعسكري  ة ال ؤس سهبا امل
اقتصادي    ج ن ت   اخلتام  .الصح ي ة  زمةخالل األ  ة جديدةة ورمزي  منافع  اليت حتاول هبا    إىلق  ، سنتطر  يف  الواقع   تغل  ن تسأ  إسرائيلالطرق  هذا 

 ا. مصاحلها عاملي  لتحقيق 

ّّةعسكريّ املباشرّللمنظومةّاّللّالتدخّ ّ-ّلوّ القسمّاأل

ّأجهزةّالرقابةّ: •

ال  إسرائيلذ  ت  ت خ   عند  الرقابة  ا استخد  ي ةكيفإىل  ق  تطر  مثال   احلكومات  انتشار  تتب    أجلمن    ة  مي  الرق    م   Privacy)  ريوسڤالع 
International, 2020 May 1 عرض   ن  أمن اجلدير ابلذكر   ابمتياز.عسكري  ا و مني  أا على الوابء رد   هبا الرد   الطرق اليت كان  إىل(، و

ا    وتكنولوجياهتا  إسرائيل  إىلق  ، ودون التطر  كنظام استعماري    سرائيلي  اإل  طبيعة النظام  إىلق  دث دون التطر  َي     ل واملركزي  و  املثال األ على أهن 
ة استمراري  كثرية من    ةدولي  ة  ات حقوقي  ؤس سم  حتذ ر  يف حني  .فلسطين  الشعب ال أال وهو    ،من هذه التكنولوجيا  واألساسي    لو  ف األاملستهد  

ا  جي    ونعي  حنن نعلم  .الصح ي ة  زمةط ألجهزة الرقابة بعد انتهاء األر  ستخدام املف  الا ئ ت  أ نش  ا  هن  ة لن ختتفي، ألسرائيلي  اإل  مني ةاأل  جهزةاأل  أن  د 
علينا كشعب    اكبري    اسيشك ل خطر  ب على انتشار الوابء  حتت غطاء التغل  ة  جهزة لقضاي مدني  عنة استخدام هذه األر  ش  .  أخرى  ألهدافأصال   

  من منظور أمن . ال تنظر إلينا إال  ة املنظومة الصهيوني   ما أن  ال سي  و قابع حتت االستعمار، 

خرى،  من الدول األ  العديد  من  عكسالعلى  ،  غالقفرتات اإلات خالل  /ع املواطنني لتتب    رقابة  وأجهزةات  تطوير معد    إىلحباجة    إسرائيلمل تكن  
يف -  متلكها واليت ت ستخدمو   تصنعها  ات الرقابة اليتمعد    وظيفنها من تطبيق الرقابة، بل ما فعلته هو تمتك  ات  آلي  اخرتاع    إىلومل تكن حباجة  

ال   -املعتاد املدن  احلي    يف"  مني ة"األ  ة و  عسكري  حلاجاهتا  الرد    التكون جزء    واستخدامها،  ز  املشد  ة.  ي  صح    أزمةعلى    من  الرقابة  على دة  كانت 
لكت تمااليت    إسرائيلة كانت أسهل على دولة كهذه املهم    إال  أن  وحدها،    إسرائيلمل يقتصر على  نظمة حول العامل، و األ  ةغالبي    فعل  رد  املواطنني  

ا ت صن ع أهن    ؛عاملي ة أخرى  عن أنظمة  إسرائيل  هذا ما ميي ز.  فلسطين  الشعب الأجساد وأرواح    على عشرات السنوات  خربة استعماهلا على مدار  
املالئمة  ات  ه دول أخرى لعدم امتالكها املعد  فيوهو ما مل تنجح    ،عةكان من السهل عليها فرض الرقابة املتنو  ولذا    ،اتوت صد ر هذه املعد  

  تطو ر أن  حاولت    -على سبيل املثال-فشل فشال  ذريع ا. فربيطانيا  من  ومنها  ة،  عات ومناطق مكتظ  تها يف فرض الرقابة على جتم  وعدم أهلي  
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لتتب  تطبيق ا هاتفي   الكوروان، لكن  ا  اللحظة األ  ابءت ابلفشل  اولةاحملع مرضى   التطبيق حول    احلكومةجاء على لسان  ما    خبالف-وىل  منذ 
(Murphy, Sabbagh & Hern, 2020, June 18)  . 

 :"The Tool"قاعدة البياانت  - ات الشاابكمعد  

لدولة    ات هتديد  رب  ات اعت  السنني ملالحقة واستهداف شخصي    مت على مر  خد  فقد است    ؛قدرات الشاابك على الرقابة تسبق الكوروان بعقود
ي  خضاعه وترويعه. مع تفش  إ  ابتغاء  ا،  فلسطيني  ماكن تواجده فقط لكونه  أيف مجيع    فلسطين  إسرائيل إىل جانب مالحقة واستهداف الشعب ال

على احلكومة   د ة مع قاعدة بياانت ضخمة حتتوي على تفاصيل املواطنني، فكان من السهلع  ة م  سرائيلي  ات األمن اإلؤس سالوابء، كانت م
هذه القاعدة   ن  إ، إذ  ةعلني    صورةلفرض الرقابة على مجيع املواطنني ب   "The Tool"ة أن تتيح للشاابك استخدام قاعدة البياانت  سرائيلي  اإل
ل (، وهذا ما سه  Who Profits (a), 2020, Mayشخص )  أي   وجود عن زمان ومكان  فوريةنهم من احلصول على معلومات متك  

وال إىل   ،ةمن َييط هبم ملنع انتشار العدوى. مل يكن الشاابك حباجة إىل تطوير تطبيقات هاتفي    بة مرضى الكوروان وكل  ملراق  طرحها كوسيلة  
ف عنها خالل  ي  أ ن يستخدم قاعدة بياانت حاضرة متتلك معلومات عن اجلميع يف  أة، بل استطاع  اقتحام اهلواتف اخلليوي   ة حلظة كانت ك ش 

 آذار(.  25، 2020، وشبريتستورخ  مانچبر أزمة الكوروان )

ذت احلكومة اإلسرائيلي ة  اخت    ،15/3/2020تها. ففي  ن  فق قوانني س  فق قرارات احلكومة اإلسرائيلي ة وو  و    ،خالل فرتة األزمة  ،لقد عمل الشاابك 
(. وبسبب  2020" )مراقب الدولة،  لتقليص انتشار وابء كوروان املستجد    م يف اجملهود الوطن  اهس"تفعيل الشاابك لل   بشأن   4897قرار  ال

ة الشاابك  مت تقني  ل الشاابك بناء  على قوانني الطوارئ. ا ستخد  ذ القرار بشأن تدخ  احلكومة، ا خت     بسبب حل    ،القوانني  ن  سريورة س    دعدم استنفا
 يومنا حت    1/7/2020  مند انتشار الوابء ابتداء   ة الثانية بعد جتد  ، واملر  8/6/2020  حت    20/3/2020وىل من  ة األتني: املر  "األداة" مر  

الهتم  عدد املرضى الذين فحص الشاابك تنق    بلغ، و 62,219  عدد املرضى الذين ن قلت معلوماهتم من وزارة الصح ة إىل الشاابك  بلغهذا.  
ملكتب مراقب الدولة حول   . ن شرت هذه املعلومات يف تقرير نصف سنوي  ( )املصدر السابق(2020ل   شهر تشرين األو  )حت    43,250

  ابتغاء  نة من التقرير  ح ذ فت مقاطع معي    -على حنو  ما يليق بدولة أمني ة وعسكري ة-ومن اجلدير ابلذكر أن ه    .عمل الشاابك خالل فرتة األزمة
  "احلفاظ على أمن الدولة" )املصدر السابق(.

الق الرغم من  استعرضتها  على  اليت  الو   ،إسرائيلو ة  الرقابي  افتخارها مبعد    من  رغمعلى  ب  ةاهتا  الشاابك  " اليت وصفها رئيس  )كهاان،    سوخ"امل   
البياانت   تذ كانإ  ؛ ة ثالي  امل  عن  بعد ما تكون أ ا  هن  أ ات  هذه املعد  ثبتت  أ،  اته عاملي  تلق  الذي  املديح  عالوة على    ،ل(كانون األو    24،  2020

عمل الشاابك خالل    بشأن تقرير ملراقب الدولة    فق ما جاء يفوو    .يف كثري من األحيان   خلطأ التام  ابو   ،ةسم بعدم الدق  مجعتها "األداة" تت  اليت  
عالوة   .(2020)مراقب الدولة،  "لهأوكلت ة اليت املركزي   املهام  تنفيذ لله دوات اليت استخدمها الشاابك كانت حمدودة ومل تؤه  "األ ،زمةفرتة األ

وجاء من شخص مصاب. على مقربة  غري مصابني ومل يكونوا أفراد ملراقبة  "داةاأل"  الشاابك فيها استخدمحاالت  إىلالتقرير أشار ، على هذا
 القانون. ينص  كما   ايوم   14بعد  الشخصي ة املعلومات الشاابك مل َيذف يف التقرير أن  

زيق،  -)ابر  فقط%  6     رت نسبة جناحها بة فقد  م ا سلطة اخلصوصي  أ %،  13.5كانت فقط    "األداة"  نسبة جناح  ،الصح ة فق تقديرات وزارة  و  و 
  %2  إىلالنسبة اخنفضت    ن  أر  ذ ك  ،  2020ل عام  و  م خالل كانون األخري الذي ق د   تماس السلطة األال  يف    .ل(تشرين األو    25،  2020

يف   .استخدامها   فوعلى الرغم من فشلها، مل يتوق    .(20/6732الكنيست وآخرين، قرار احملكمة العليا    مجعي ة حقوق املواطن وآخرون ضد  )
يقضأصدرت  ،  1/3/2021 العليا قرار ا  األ  ياحملكمة  استخدام هذه  العليا  ؛ وعوض  داةبتقليص  احملكمة  استخدامها طالبت  إيقاف  ا عن 

ريوس ڤرت متديد فرتة الرقابة، واشرتط قرار احملكمة استخدام "األداة" يف حال رفض املصاب ب قر    إن احلكومة بتحديد معايري استخدام "األداة"  
  .آذار( 1، 2021)كبري،  همط  ن خال  ف تفاصيل م  مع السلطات وكش   كوروان التعاون  

 : بذكاء"" فلسطين  خضاع الشعب الإ - قتطبيق املنس  

تراقب وت    آلي  ص  خ    فلسطين  فلل  ،املواطنني يف إسرائيل  ع  ب  ت   ت   إذا كانت "األداة"  الشعب   ع كان هدفها األساسي  ب  ت   ات مراقبة وت   صت  إخضاع 
 ة الوابء. ة حبج  غربي  ال الضف ة يف نيفلسطيني  ما الال سي  و   ،وفرض مزيد من الرقابة عليه فلسطين  ال
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يف األراضي   سرائيلي  الذراع اإلداري ة للجيش اإل)مع بدء إغالق مكاتب اإلدارة املدني ة اإلسرائيلي ة  ريوس، و ڤة كبح انتشار السرتاتيجي  إطار  إيف  
خروج من   تصاريح م للحصول علىيف التقد    ات/ن و الراغب  ات/ن و الفلسطيني    و ج هة،  األراضي الفلسطيني ة احملتل    يف أرجاء  (ةالفلسطيني ة احملتل  

تقدمی طلبات يف    ات/ن و والراغباألمني ة"    ن  /حالتهم"يف فحص    ات/ن و ، وأولئك الراغبن  /ة التصاريح اليت حبوزهتمأو فحص صالحي    ةغربي  ال   الضف ة
هوا  ،  ن  /املفروض عليهم  إزالة حظر السفر األمن    على اهلاتف  ، حزيران(2020)من يربح من االحتالل،    ق" املنس  تطبيق "  استعمال  إىل و ج  

التطبيق    .الذكي   املدني ة اإلسرائيلي ة يف    وأطلقتهاإلسرائيلي ة،  األمن  وزارة    رتهطو  الذي  هذا  )شيزاف،   2019  عام  شباطالسابع من  اإلدارة 
ر(  14،  2020 من خالله،   نة عليه واملنقولةمجيع البياانت املخز    إىل موقع اهلاتف احملمول و   إىلالدخول    إمكاني ة    سرائيلي  اإل  لجيشل  حتيي  ،أي 

 سرائيلي  مني ختويل اجليش اإلاملستخد    ، يفرض التطبيق علىعالوة على هذابه.    اص ةميكروفون اجلهاز والكامريا اخل   إىلجانب ضمان الولوج    إىل
ة بناء  على اعتبارات اجليش  عسكري  البياانت ال  لعسكري ة" وختزينها يف قاعدةا  مبا يف ذلك األغراض  غرض،  "ألي    عتمج   ابستخدام البياانت اليت  

الذي تصوغه اإلدارة املدني ة اإلسرائيلي ة،    العرب    مي  احملتوى الرق    قدمی لت   ةكمنص    ايعمل التطبيق أيض    .(Hasson, 2020, April 8)  اص ةاخل
 .يديو(ڤتشرين الثان،  4، 2019ق، )املنس    اإلسرائيلي ةاط اإلدارة املدني ة ني وضب  ويوف ر خدمات الرتاسل املباشر بني الفلسطيني  

النظام الوحيد الذي   إىلل  و  حت     هوذلك ألن    ؛اإلغالق  اتأثناء فرت   إجباري    إىل ل  و  ، حت  إجباري    استخدام هذا التطبيق ليس  أن  من  رغم  على الو 
 لزام إبتعليماهتا ألرابب العمل اإلسرائيلي ني    وزارة الزراعةأصدرت  من خالله.    ن  /الهتمموا تنق  ن ينظ  أة  غربي  ال  الضف ةات من  /نيفلسطيني  ميكن لل

  حت  ،  ةإعالمي  وحبسب تقارير  ا ابخلضوع هلا(، من خالل التطبيق.  ط  مشرت  يكون العمل    ي ة )حبيثخلضوع لفحوص صح  ابني  ال الفلسطيني  العم  
رشهر    .(2020)شيزاف،  طالقهإ التطبيق منذ حتميلىل إ فلسطين  لف أ 50كثر من  أ ر  اضط  ، 2020 عام أي 

  ني للفلسطيني    النتهاكه الصريح حلقوق اخلصوصي ة  ،ق"تطبيق "املنس    مت به جمموعات حقوقي ة ونقابي ة إسرائيلي ة ضد  تقد    وبعد اعرتاض قانون  
خفض مستويت   بغيةبعض شروط االستخدام    ست عد لا  أعلنت اإلدارة املدني ة اإلسرائيلي ة أهن    ،وز(مت    14،  2020)مجعي ة حقوق املواطن،  

  ، اجليش نفسه  أقامهتطبيق    فهو  ،العسكري ة  مدى استخدامات هذا التطبيق ا  ن نعرف حق  أال ميكننا    ،ذلكوعلى الرغم من    الرقابة يف التطبيق.
  . أ جر يت  حق ا قد التعديالت ن  أة اخلرب د من صح  ك  أن نتأوابلتايل ال ميكننا 

 

ّمنّ ق:ّتوسيعّوتطبيعّالضبطّاألتداعياتّاستخدامّتطبيقّاملنسّ 

ة  سرائيلي  اخلاضع لالعتبارات اإل  سرائيلي  اإل  حالتصاري  ممن نظا  اضافي  إ  م دماك اوسع، ويشك ل  أهذا التطبيق هو جزء من منظومة ضبط وسيطرة  
السيطرة    وهو  ،مني ةاأل   يزيد من  الفلسطيني ة ويوس  عما  التنق الت  املراقبة اإلسرائيلي ة، وانتهاك حقوق  لى   ني األساسي ة يف الفلسطيني  ع قدرات 

  .ي ة احلركةاخلصوصي ة وحر  

ولئك الذين أما ال سي  و للرقابة،  ضناعر  سهولة ت   إمكاني ات ضاعفت هذه األزمة ن  أال  إلكوروان، ا وجود عن النظر بصرف  ،مهذا هو واقعنا اليو 
مثل تطبيقات ك  ن  إ سرة.  مشل األ  ومل    الصح ي ةات الرعاية  /ال وطاليبللعيش، كالعم    إمكاني اتتوفري    نوا منيتمك  هذه التصاريح كي    إىلَيتاجون  

  كذلك تسعى  ،  فلسطين  حكام القبضة على الشعب الة إلسرائيلي  ة اإلعسكري  عديدة تستخدمها املنظومة الخرى  أات  لي  آ  إىلضافة  ق"، ابإل"املنس  
ني والتخفيف من االكتظاظ  فلسطيني  هدفها "تسهيل" احلياة على ال  ن  أ عاءد  ابكثر،  أمباشرة   إىلن حتو هلا  أو   راملستعم  ن تطب ع العالقة مع أ  إىل

ال لي  مثل هذه اآلتتعامل  ،  األمر  . لكن يف واقعني ةاملددارة  ويف مكاتب اإل  يف احلواجز " مستهلك  ه "زبون ن  أ على    فلسطين  ات مع الشعب 
من يف احلواجز وبني البلدات املختلفة  فراد جهاز األأل  ذكى لفرض الرقابة تكون مدموجة مع الوجود الفعلي  أ  ابينما تفرض طرق    ،لالحتالل
 يض ا. أوداخلها 

 : ز املدن  ات اجليش يف احلي  رض: نشر قو  اط على األضب  

، 2021يتش،  ڤ)أبرامو   الكوروان"حماربة    إىلمن  دخلت جهاز األأن  ان م  أ: "قال  ،سرائيلي  من اإلوزير األ  انتس،چ بين  أ جريت مع  يف مقابلة  
وبتنا   ،الصح ي ة  زمةدارة األإيف    ر مركزي  و  د    -تحديدعلى وجه ال  واجليش-من  هاز األجل  وما زال  ذ كان إ  ؛اوهو ما حدث فعلي    ،شباط(  19

فعلى   ؛ة منذ البدايةعسكري  ملعارك الابابحلرب و   من انتشار الوابء  اجلهود يف احلد    ش ب هتلقد  عموم ا.    ز املدن  ته داخل بلداتنا ويف احلي  نرى دوري  
ا حالة حرب  [  ...]  اة شبيهان ابحلرب متام  هزي  ا: "التعامل واجل9900قائد الوحدة التكنولوجي ة يف جمموعة اجليش    صر ح  سبيل املثال على إهن 

https://13news.co.il/item/news/politics/security/coronavirus-idf-1041077/
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ته يف التاسع والعشرين من  أعد    ة يف ملف  سرائيلي  األمن اإل  وزارة    األمر    توصفو   ؛(Who Profits (a), 2020, May)"  قاطع  حنو  
 .(Ibid) احلرب"مع  "اندماج الطب   ن هأب ة للتعامل مع الكوروانة وطني  خط   آذار مشل  

ها  بين  ، منكثرية  جليش مهام  ا  عطي  أ  ذار، فآخالل شهر ل  و  غالق األ مع بداية فرض اإلقوال  هذه األ  قتط ب  ذ  إ،  شهدانه وعشناه فعال  وهذا ما  
توزيع مساعدات   ، حنو:ات خمتلفةم  ه  يت م  عط  أ  فقد    ،ةاجلبهة الداخلي  م ا  أة.  ي  جهزة طب   أس وتطوير  تنف  وأجهزة  فحص    مواد  ي ة و ات طب   معد  نقل  

ال عدد من العم    ق طاعيف ظل  ان  وال سي ما  ،الزراعي ة احملاصيل  وقطف    التحقيق الوابئي  يف  ، وتعقيم منشآت، واملساعدة  للمحتاجني وكبار السن  
  إىل جندي  لالنضمام  700 حنو   توجيه   ف  إىل هذا أض  . ([ د.ت ]للدميقراطي ة،  سرائيلي  )املعهد اإل ةسرائيلي  إني عن عملهم يف مزارع فلسطيني  ال

   .ةسرائيلي  ي  يف الفنادق اإلر الصح  ج  لفرض التقييدات على احلركة وإغالق البلدات، واإلشراف على مراكز احل   ة يف مهام  سرائيلي  الشرطة اإل

على   القمع والرقابة واالغتياالتمبمارسة  املعروفة  )  8200وحدة  الستخباراتي ة اتبعة جليش االحتالل، كا"املعركة" وحدات    إىلت  انضم    ذلكك
ي ة  جراء أحباث طب   إ شاركتا يف  ني، اللت(1948ي ة أ قيمت عام  وهي وحدة سر  )  81وحدة  ال، و ( ني، وبتخريج آالف اخلرباء األمني  السنوات  مر  

ات للعملي  ات  آلي    إلعدادصة  املخص  ة  هي الوحدة التكنولوجي    81وحدة  ال  .(Who Profits (a), 2020, May)  ريوسڤابلقة  متعل  
ا". بعد  كثر التحد  أ، وهدفها هو التعامل مع "اص ةة اخلعسكري  ال الوحدة خالل فرتة  هذه  ته، اشتهرت   بغالبي  ي  ن كان عملها سر  أيت تعقيد 

ات فاصلة  سعاف كمعد  ارات اإلوأجهزة محاية سي  س،  ة كأجهزة التنف  ي  " الطب   إسرائيلجياد حلول "حديثة" ملعد ات "إسهمت يف  أن  أالوابء بعد  
،  سرائيلي  )هيئة موقع اجليش اإل  الطوارئ ل لغرف  واص  نظمة ت  أدارة املخزون يف املستشفيات، وبناء  إبني السائق واملرضى، وتطبيق ميك ن من  

وحدات الشرطة على   سائرو يض ا قو ات حرس احلدود اليت ساعدت اجليش  أ ت  وحدات اجليش، انضم    إىلضافة  وابإل.  حزيران(  11،  2020
 غالق. جراءات اإلإل بني البلدات لفرض التنق  

عى وحدة د  ت    وحدة جديدة  ، وهذه املر ة من خالل أتسيسزمةل يف مواجهة األالتدخ  يف  اجليش    استمر  فقد  ،  2020  عام  م ا خالل شهر آب أ
  27، 2021، سرائيلي  )هيئة موقع اجليش اإل ةساسي  أمراكز ربعة  أواليت ت فع ل  دارة هذه املواجهة،إام يف ه سلليص ا قيمت خص  أ، اليت "ألون"
 : نيسان(

 الفحوص وتوزيع العي نات بني املختربات  "زيدة جناعة" سريورة  بغية، وذلك  ري  ط  دارة املختربات على الصعيد الق  إي  أ  -مركز املختربات.  1
 . املختلفة

املختربات.   إىلنات، ويقوم بنقل العي نات  خذ العي  أعلى    الصح ةقدرات وزارة    ة وتعزيزبزيداملركز    هذا  يقوم  -نات. مركز النقل وأخذ العي  2
 بلدة يركا. ( لفحص الكوروان يف عسكري  " ن  إ   ڤ  راي  د  )" عسكري  ع ل جمم  و  أقيم أاملركز،  اهذطار إحتت 

دث ذلك من خالل تعيني . َي   الصح ةة اليت تقوم هبا وزارة التحقيقات الوابئي  اإلسهام يف هو هذا هدف املركز  -ة. مركز التحقيقات الوابئي  3
ن أمقابل  التعليم  هناء  إما بعد    إىلجتنيده    الذي يؤج ل بكالوري  الطالب  مساق خمص ص لساق "العتودا" )من اجلنود التابعني مل  جندي    300

 . ل ي ةن اجملالس احملعلني كما يعطي املركز تدريبات ملمث  (،  لزامي ةالثالث اإلالسنوات  إىلضافة تني يف اجليش ابإلضافي  إيعمل لسنتني 

 والتعايف. ر ج  دارة فنادق احل  إو  استمرار ضمان  هذا املركز مسؤول عن -. مركز احلجورات4

 من ووزارة األ  الصح ةيف وزارة    املسؤولون   لتوص  ن  أأتسيس هذه الوحدة بعد    جاء  ،ة سرائيلي  اإلعالم  اإلوسائل  بعض    كما يظهر من تقارير يف
األساسي     الوحدة. هدف هذه  من انتشاره   ة اليت تفتخر إسرائيل بتصنيعها ملواجهة الوابء واحلد  ات التكنولوجي  ستخدم التقني  ن ت  أبقناعة    إىل

 وحدة    النظام    رتطو    .)املصدر السابق(   فرةااملتو ة  التكنولوجي  ب جديد بناء  على قدرات اجليش  س  و  نظام حم     ء  ناوب  ،سلسلة العدوى  طع  هو ق  
ة  وهي وحدة خنبة تكنولوجي  -وحدة "لوتيم"  ة  حتت مظل  هذه الوحدة  تعمل  ة للجيش.  ة احلربي  مي  سؤولة عن تطوير اجملاالت الرق  املين"   پ "ماتس

 .)املصدر السابق(  ةمي  الرق  تعمل على تعزيز قدرات اجليش من خالل تطوير قدراته 

مام وزارة  أ  بهوصت  أما    ووه  ،عطاء التطعيماتإة   مسؤولي  ن تتوىل  أ  تهاني    الوحدةأبدت  ،  هلذه الوحدةوكلت  أ  اليت    هذه املهام    عالوة على
اد  مستخد  ،  الصح ة هذه    بشأن عاءات  مة  وجناعة  األو    6،  2020)أشكنازي،    الوحدةجناح  االستحواذ  ل(كانون  مرادها  وابلتايل كان   ،

 .فةر  ص   الة ي  دوار الطب   حد األأ واالستيالء على
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ّلّهذاّاجلهاز؟ماذاّيعنّتدخّ 

 رص و   ، بل  ان  و مستهج  أ  اعجيب    امر  أ  سرائيلي  أبكملها، ابلنسبة للمجتمع اإلة  عسكري  و املنظومة الأ،  طر  ل الشرطة املف  وتدخ    ل اجليشمل يكن تدخ  
اجملتمعي  ن  أعلى   للتضامن  مثال  التدخ  ه  هذا  م ستهج  .  ليس  وذلكيض ا أ  ان  ل  "املدن    تتالشى  ةستعماري  الادولة  اليف    هأن    ،  بني  و  احلدود   "  

 . فيتداخالن " عسكري  "ال

ا  48ة عام  راضي احملتل  يف األ  فلسطين  ال  واقع الشعبعلى  ل  هذا التدخ    كيف ينعكس خاطر  م   على الط الضوء  نسل  ن  أمن اجلدير  هنا،  ؟  حتديد 
 الناس    بة  مطال    نابلدات شوارع  ت اجليش جتوب  رأينا دوري  إذ    ة، سرائيلي  الشرطة اإل  إىل جانب  ،زان املدن  يف حي    سرائيلي  ل اجليش اإلمن وراء تدخ  

قد يعمل على تطبيع هذا الوجود،  ل  هذا التدخ    .نيسان(  15،  2020)حليل،    سدودير األر، كما حصل يف شفاعمرو  ج  ابلتزام تعليمات احل  
لجيش ا لتعالت أصوات بعض الناس متجيد  ذ  إ  ؛ات الدولةؤس سمب  فلسطين  جهزة، وتسهيل اندماج اجملتمع الة هبذه األق والتبعي  تكريس التعل  و 

  أعلى.وبفرض رقابة  ،حزم ا ل أشد  بة بتدخ  هبم األمر املطال   بلغو ، الصح ي ة زمةخالل فرتة األعملهما  ن  وهناك من ث   ،والشرطة

  خالل ، ورأينا ذلك من فلسطين  اجملتمع ال ة حبق  يعن فرض املزيد من االنتهاكات العنصري  ابلضرورة  مني ة ة األؤس سل املتدخ  ذلك،  عالوة على 
فخالل    .فلسطين  ب العدوى كانت منخفضة يف اجملتمع الس  ن    أن  على الرغم من  ،  نيسرائيلي  إلمقارنة ابني  فلسطيني  للرت  ح ر   عدد املخالفات اليت  

ابملقابل،  شخص.  آالف  عشرة    كل  خمالفة ل  80أي  ،  فلسطين  خمالفة يف اجملتمع ال   10,692ة  سرائيلي  فرضت الشرطة اإل  ،غالق الثالثاإل
نسبة   أن  شخص على الرغم من  آالف  عشرة    خمالفة لكل    26أي  "(،  نين )"احلريدي  املتدي    خمالفة يف اجملتمع اليهودي    1,682فرضت فقط  

 . كانون الثان(  19، 2021ي، ڤ)لي أعلى كانت   ى هذا اجملتمعلدالعدوى 

مل ي شغله عن ممارسة   سرائيلي  اإل  عسكري  اجلديد للجهاز ال  االستدعاء الطيب     ذكره أن  القسم الثان من الورقة، من اجلدير    إىلأن ننتقل  وقبل  
ف  ات مل يتوق  /نيفلسطيني  لل  القمع اليومي   ن  إإذ  ؛فلسطين  الة على الشعب عسكري  ي استمرار السيطرة ال أ، هأجلقيم من أالذي  ساسي  ره األو  د  

  سرائيلي  د اجليش اإلز و   ،  سرائيلي  ت التابعة للجيش اإلحدى اجملال  فق تقرير إلهدم البيوت واالعتقاالت والقتل. و  مبا يف ذلك  زمة،  خالل األ
 )ب رئيل، ي  صح  ض خلطر  رة دون التعر  ة احملاص  ومراقبة اجلدار حول غز    الضف ةهدم البيوت يف  يف    ن يستمر  أكي يستطيع    خاص ةة  ات وقائي  عد  مب
ة والقدس مع الوابء، حتت ظروف  غربي  ال  الضف ةيف  أهالينا  صارع  توبينما    .آذار(  22،  2020، ونويشطاين،  نيكوه-چرينربچ،  زايد ن -ان ڤ

املمتد ة  ات هدم البيوت خالل الفرتة  ة، ازدادت عملي  سببه سنوات االحتالل املستمر    فقار تنموي  إوحتت    ،ة قاهرةة واجتماعي  ة وسياسي  اقتصادي  
 أشخاص وإبقائهم   305تشريد    إىلى  أد  ا  ، مم  Cنطقة  امليف    365ضمنها  ة، من  غربي  ال   الضف ةمبىن يف    370  مد  ه  ذ  إ يلول،  أإىل  آذار    من

  ة جزئي  ات هدم  ض لعملي  التعر  مبا يف ذلك  ،  ىخر أ  صورةب  اشخص    1,923     حلاق الضرر بعن إ  فضال  طفال،  أويهم، بينهم  ؤ دون سقف ي  
خرى أة، و للمياه وللصح    حتتي ة  بىن    بعض هاخرى  أ  مبان  هدمت قو ات االحتالل  هدم البيوت،  جانب    إىل.  ل(تشرين األو    5،  2020)بشارة،  

يف فرتة  ما  ال سي  و   ،ةاحلصول على خدمات ضروري    إمكاني ةو   ،نات عيش عديدةك  احلصول على مم     إمكاني ة من    ا حد  مت للزراعة، مم  خد  است  
)املصدر   ااستضعاف  كثر الفئات  حلاق الضرر أبإ  إىلى  د  أا  ، مم  ةإنساني  ني كمساعدة  فلسطيني  للم نحت  مبىن    50م  د  ه    كذلك.  الصح ي ةزمة  األ

 . السابق(

 

 ّةعسكريّ ةّاّلؤس سباشرّللّمامللّغريّالتدخّ ّ-القسمّالثاّن

 ة كومي  واحل  اص ةخرى للشركات اخلأدوار  أكانت هنالك  ،  زمةخالل األ  سرائيلي  اإل  عسكري  الطرق املباشرة اليت عمل فيها اجلهاز ال  إىلضافة  ابإل
ما   :نتساءلرابح وتطوير قدراهتا. قد  جن األبغية    اجديدة الستغالهل   ات طرق  ي، ولقالصح ي ةزمة  خالل األ  رو  د  ، وكان هلا  يف هذه "املواجهة"
ابجلهاز   اص ةاخل  ةسرائيلي  ح الطريقة اليت ترتبط هبا الشركات اإلنوض  يف هذا القسم أن  سنحاول    ؟ةعسكري  ة ال ؤس سابمل  اص ةعالقة الشركات اخل

 . ا عنهجة عوض  املنت  يض ا أوهي  دةاملزو   فهي  ؛ا منهساسي  أت شك ل جزء ا  اص ةات اخل ق طاع من ال عديدال ن  ، ألعسكري  ال

ّ"ّ"املدنّ ّـ "ّبعسكريّ الشركات:ّالتقاءّ"ال
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  أساسي  ب  ، بل هي مرك  فحس ب  ال ت عترب مسألة سالح  ة  ر  ك  س  الع    سرائيلي  يف السياق اإل  هن  أ  ،وقت مضى  أي  من  أكثر    ،الكوروان   أزمةثبتت  أ
ة من ثقافة وذهني    ا ل جزء  ت شك    يوه  ات،ق طاعال  معظم غلغل يف  ت  واسع  على نطاق  سرائيلي  االقتصاد اإل  فهي عماد   ؛يف دولة إسرائيل  وبنيوي  

   وىل منها.يف الفرتات األ  خاص ة، الصح ي ة  زمةوسنشرح كيف جتل ى ذلك خالل األ كاملتني،

النمط  :  زمةيات خالل األجتل    ث ة  كانت  لكليهما و ،  ة"ابملدني  "وارتباطها    ةعسكري  ق ابملعرفة الما يتعل    يفن  اأساسي  ن  اطمن  ث ة،  على وجه العموم
خرى  أحقول    إىلالسنني    بة على مر  ة املكتس  عسكري  وهو نقل املعرفة ال  ة،عسكري  ة الؤس س ابمل  اخلاص    ق طاعوالذي يشري على ارتباط ال  ل،و  األ
ة عسكري  جيي وحدات  من خر    مبن    سرائيلي  اهلايتك اإل  ق طاععلى سبيل املثال. ف  ة(تطو ر )التكنولوجيا امل "  اهلايتك"  ق طاع، ك خاص ةات  ق طاع  إىلو 

  خرىأمور عديدة  وأل  ،ة قد ت ستخدم للرقابةات تكنولوجي  بة ليقوموا بتصنيع معد  ة وينقلون املعرفة املكتس  عسكري  نهون اخلدمة الة ي  استخباراتي  
(Gordon, 2009, April).  خدمتهم  متام  إفعند    ؛ال اهلايتكلعم  واسعة  ر ساحة تدريب  ة توف  سرائيلي  ة اإلكومي  ة احلعسكري  الصناعات ال
ولئك  أ  ، وحت  اهلايتك  ق طاع   إىلة  عسكري  نقل املعرفة اليف  ويسهمون    ،اط اثبتنيضب  و  أ  ودكجنيف اجليش    عملهم يف    ون يستمر    ة،رمسي  الة  عسكري  ال

م،  رمسي  ون بشكل  يستمر  الذين ال    ق طاع يف  ة  رفيعيشغلون مناصب  ، و ز اخلاص  ة يف احلي  عسكري  ال   فةاملعر كة  من خالل مشار    ايكونون جزء    فإهن 
 ة. عسكري  ل خالل خدمتهم ال ة اليت تتشك  رمسي  الة والشبكات غري عسكري  ة ال، حمم لني معهم املعرفة التقني  اهلايتك اخلاص  

 
 ق طاع هو    سرائيلي  اهلايتك اإل  ق طاعاالستثمار اهلائل الذي يذهب لدعم هذه الشركات.    م  ن نرى ك  أ، يكفي  ق طاعهذا ال ة  نفهم مركزي  كي  و 

ن َيصل  أ سرائيلي  اهلايتك اإل ق طاع، استطاع 2019ني. خالل عام تثمرين العاملي  اب للمسجذ   ق طاع، وهو ابلغ على حنو  التصدير  إىله موج  
غالبي    8.3على   التمويل.  من  دوالر  االستثمار  مليارد  معد    است خد مة  تصنيع  شركات  الذكاء  لدعم   & Al'sanah)  االصطناعي  ات 

Ziadah, 2020, July 7).     السايرب معد  ت صد بعض هذه   .(Ibid)  سنوي    مليار دوالر  6.5قيمتها    بلغت ات وخدمات  ر شركات 
 ني. ملالحقة انشطني حقوقي   ت ستخد مو   ،نظمة قامعةأيدي أ إىلذهب تات املعد  

 
ا  سلحةشركات تصنيع األ  استخدامهو  ف  ،النمط الثانأم ا   على سبيل  -  الصح ةات الزراعة و ق طاع)  ةخرى مدني  أات  ق طاععرفتها يف  مل  حتديد 

كرب ثالث  أ  ن  أ"  من االحتالل  "من يربح    حباث سابقة لأ  رصدت  ،لمفص    على حنو    سنتناوله الحق ا  الذي  ،ي  الصح    ق طاعال  جانب  إىل.  (املثال
 ي  سرائيلة اإلالصناعات الزراعي    ق طاعلتطوير    تنيعسكري  تستخدم قدراهتا ومعرفتها ال  سرائيلي  دة للجيش اإلمزو   و   سلحةعة لألة مصن   سرائيلي  إشركات  

(Who Profits, 2020, January).    اجلو  "حو لت  فقد اإلي  الصناعات   Israel Aerospace Industries]  "ةسرائيلي  ة 
(IAI)  ]  ست"   پ  ر  "إم    شركة  بينما طو رت؛  ة لالحتياجات الزراعي    لت ستخدمقدرات الطائرات بدون طي ار  [mPrest  ]رفائيل"شركة  التابعة ل "  

[Rafael]  شركة أم ا  ا.رقمي   ري   جهاز   ة"(ة احلديدي  واشتهرت كثري ا لتصنيعها "القب   ،ةات احلربي  واملعد   سلحةة لتصنيع األحكومي  )وهي شركة
أكرب وهي    ،ةربي  احلات  عد  املو   سلحةاألع  ة اليت ت صن  والعاملي    اص ةة اخل سرائيلي  الشركات اإل)من كربيت    [ Systems  Elbit]  "زت م  س  س    ت  إل ب  "

، تنتفع هذه الشركات العموم وجه علىة. تشخيص تكنولوجيا زراعي   يفيتمحور عمله  حبثي    حتالف  عضو يف فهي  ،(سرائيلي  د للجيش اإلمزو   
حنو  مباشر ومن خالل "شركات   علىة،  نشاطات رحبي ة يف ق طاعات مدني    امن أسواق األمن والعسكر، لكن لثالثته  -تنتفع  ايف أساس م-

 ، 2018فعلى سبيل املثال، خالل عام  .(Who Profits (a), 2020, May) الكربى(للشركات اتبعة  صغرية شركاتأي " )فرعي ة
  [RDC]% من شركة 49.9فهي متتلك  ،أم ا "رفائيل" %.28ة من األسواق املدني   (IAI)بلغت أرابح "الصناعات اجلوي ة اإلسرائيلي ة" 

 ات وحلوال  معد  ز"  ت م  س  س    ت  بينما توف ر شركة "إل ب    ،اص ةات اخلق طاع استخدامها يف الجيري  و   نتجتها شركة "رفائيل"أ ة  عسكري  ات  معد    رطو   ت  اليت  
 .الصح ة ها بين ، مناص ةلبعض اجملاالت اخل

 

، حيث استعماري    سياق  نتجت يفأ ا  ال  ألهن  أو  ،  يف العامل  على غريهاة  أنواعها أفضلي    خمتلف  ة علىسرائيلي  بسبب هذا الواقع، متلك الشركات اإل
 منظومة االستعمار تتوىل    ،نتاج هذه الشركات اإلفبينما تتوىل    .يهوتغذ    نتاجاإل  ى على هذاتتغذ  كاملة    سيطرة  منظومة  ث ة بل    ،رقابةأو  ال حدود  

عها  ات. فاملعد ات اليت ت صن  ابستخدام هذه التقني  ني يرغبون  جتتذب زابئن عاملي  تسو قها و وابلتايل    ،األعزل  فلسطين  جتربته الفعلي ة على الشعب ال
ة إضافي  جتربة    سلحةعة لأل . اثني ا، تكتسب الشركات املصن   أخرى  شعواب  ال تبقى مكاهنا، بل تنتشر حول العامل لتقمع    فلسطين  لقمع ال   إسرائيل

 ة. عسكري  ز صناعتها الا يعز  خرى، مم  احلقول األ إىلحني حتو ل معرفتها 
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 ا آفاق    ولشركاهتا الفرعي ة  ة هلذه الشركاتسرائيلي  ة اإلعسكري  ة الواملظل    زمةرت األوف  فقد  على وجه التحديد،    الصح ي ة  زمةق ابألما يتعل    يفأم ا  
 أاتحت ،يف مجيع مناحيها  الصح ي ةللتعامل مع األزمة  ،رها هذه الشركاتات اليت توف  املعد  يف التنويع  إمكاني ة ة.ة والرمزي  جديدة للمنفعة الرحبي  

   .إىل جانب تعزيز صورهتا وحتسينها يف أحناء العامل ،هلا جن املزيد من األرابح

 بل ة، وال وزارة العلوم والتكنولوجيا،  سرائيلي  ن هيئة االبتكار اإلتكللتعامل مع الوابء مل    وىلاأل  ةالتكنولوجي    اجلهود    ت ن قادم    ومن الالفت أن  
)مديري   والاألأحباث  ة  "مافات"  األت  اليت  (التكنولوجي    تطو ر من  وزارة  اإلشمل  اإلسرائيلي  من  واجليش  املديري    .سرائيلي  ة  هذه  على   ة تشرف 

هذه رئيس    .(Ibid)  سرائيلي  اإلة للجيش  التكنولوجي    تحتي ةوالبىن ال  سلحة عن تطوير األ  ةاملسؤولوهي )املديري ة(    ،ةة ومدني  عسكري    ات  شخصي  
 (تن  نفتايل ب  )آنذاك  من  ، الذي وصفه وزير األ"اربة الكورواناجلديد حمل  الوطن    ي  جاملركز التكنولو "  ا ل   ع ني  رئيس    ولد،چ  ن، اجلنرال دااملديري ة

" الذي يشمل وزارات "فريق الطوارئ الوطن    ةاملديري  ست  أس    .(Ibid)  الكوروانملواجهة  تكنولوجيا    تطوير"وحدة كوماندو" تعمل على  ن ه  أب
 األكادميي ة ات  ؤس س، واملستشفيات واملاص ة اخل  ة، وشركات اهلايتكعسكري  اجليش، والصناعات ال  إىل جانب  -ةواملالي    الصح ةمن و كاأل-ة  حكومي  

(Ibid). 

اإل املر ة يف  ةرحبي    رتطو    إمكاني ات  سرائيلي  اإل  عسكري  ال  ق طاعلل  طاروف ر هذا  الشركات الصح ةو   الطب  سوق    هذه  هيئة  قال رئيس  . وكما 
لقتل الناس،  أدوات    رطو   ت  الصناعات اليت    ؛رابح الكبرية: "هنالك نوعان من الصناعات اليت جتلب األ"لوبس چ"ة لصحيفة  سرائيلي  ة اإلكومي  احل

اليت   أ طل ق  منذ    .(Barkat, 2020, April 1)  نقاذها" أدوات إل  رطو   ت  والصناعات  استطعنا  أن  املركز،   اسريع    اانتشار  نرى  أن  هذا 
 واملستشفيات.  ،ةكادميي  حباث األاأل وأجسام  ، اخلاص   ق طاع  ، وال ة  حكومي   ق ابلكوروان تشمل هيئات  ات ومشاريع تتعل  ملقرتحات ومعد  

ّالطبّ ّإىلمنّالعسكرّ
 

.  على وجه التحديدي  الصح    ق طاعال  منهاة، و الصناعات املدني    لصاحلة  عسكري  ة لتحويل معرفتها العسكري  ة للصناعات الريوس مظل  ڤي الوف ر تفش  
تتب   للرد  خالل  تور    التكنولوجي    سرائيلي  اإل  عنا  برز  الكوروان،  وابء  الأط  على  يف  العبني  ثالثة   ؛ " "رفائيل  :سرائيلي  اإل  عسكري  ال  ق طاعكرب 

أجهزة  يشمل تصنيع  مبا  قة ابلكوروان،  رأينا تداخل هذه الشركات يف بعض املبادرات املتعل  ز".  م  ت  س  س    ت  "إل ب    ؛ة"سرائيلي  ي ة اإل"الصناعات اجلو  
 ة. ي  االحتياجات الطب   الستيفاء  عدع عن ب  التتب  معد ات س وحتويل تنف  
 

 س تنف  أجهزة ال
 
قدرات هذه الصناعات    ة  م، مستخد  ري ةسكالع ة ابلصناعات  سرائيلي  س اإلالتنف  أجهزة  كانت ربط تصنيع    "مافات"ا  هتذاملبادرات اليت اخت    وىلأ  

من ات كبرية  ي  لتصنيع كم    هائلةة متلك قدرات  عسكري  ة: "صناعاتنا السرائيلي  للصحافة اإل  "مافات"  تح صر    ذلككزيدة املنتوجات.    يف سبيل
  6،  2020)عتسيون،    اخلارج"اليت أتتينا من    سترياداتالل ة  وبسرعة كبرية، وتقليص التبعي    -سجهزة تنف  أو  أ  أسلحة-ات كانت  معد    أي  

  .نيسان(
 
دعى س ت  جهزة تنف  أ  صن عت ،سرائيلي  واجليش اإل خاص ةة سرائيلي  إابلتعاون مع شركة  ،اهن  أ [ IAI]، صر حت 2020 عام آذارمن  31 ال  يف

"Ventway Sparrow"  التابع ل  الذي صن ع هذه األجهزة  القسم  "،ك ل ك ل س ت  "  املوقع اإلخباري    فق . و      [IAI ]  الذي   نفسه  القسم  هو
 ,Who Profits (a), 2020)  نيعاملي  زابئن    إىل جانب،  ةسرائيلي  من اإلة للرقابة واليت تستخدمها وزارة األد  ع  م   ة القمار الصناعي  يصن ع األ
May).  مهندسون من  اشرتك    ذلكك [IAI]    لتحويل   ،خرىأ  اجسام  أو   "إسرائيلميكروسوفت  "شركة  ة و ي  ات اجلو  يف حتالفات تشمل القو

"  إسرائيلات التطبيع اجلارية بني "فاقي  ابت    امرتبط  ا  ضافي  إا  ، ما يضيف بعد ا سياسي  هذاعالوة على    ة.وتوماتيكي  أجهزة  أ  إىلة  س اليدوي  جهزة التنف  أ
 ريوسڤالقة مبحاربة  ة متعل  ي  ات طب   ك ملعد  على تطوير مشرت    ة تنص  ماراتي  اإل  [ Group42]ة مع شركة  فاقي  على ات    وق عت  الشركة  أن    ةودول عربي  

(Globes, 2020, July 3).   ة  سرائيلي  بني احلكومتني اإل  رمسي  عالن التطبيع ال إقبل    جاءة  فاقي  عالن عن هذه االت  اإل  ن  أ  همن اجلدير ذكر و
ق  فر   "ال ي  :  (مدير الشركة)رمجان  ت    ڤيوآفاق. وكما صر ح  قبل توقيع االت    الدولتنيبني    جار    على وجود تعاون اقتصادي    يدل    وهو ماة،  ماراتي  واإل

  [IAI] سخر ت شركةخرية، شهر األحلول انجعة. خالل األ إىل ف ضيي   تعاون قد  ي  أات، والناس، والديانت. حنن نث من ريوس بني القار  ڤال
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ن  أة و ماراتي  اإل  [Group42]  شركة  ن نتعاون معأ. ويسعدان اآلن  ي  وجهازها الصح    إسرائيلمساعدة    يف سبيلة وقدراهتا  معرفتها التكنولوجي  
نشطة يف   -تنيابلتعاون مع شركتني خاص  -فهي كذلك  "رفائيل"    م اأ  .(Ibid)  يف املستقبل"خنطو خطوة حنو بناء عمل مشرتك بني الدولتني  

 صعبة املنال.   -يف املعتاد-هي قامت الشركة ابملساعدة يف توفري عناصر ومعد ات  ذإ ؛س على نطاق واسعجهزة التنف  أجمال تصنيع 
 

 LifeCan]س من نوع  التنف  أجهزة  ات كبرية من  ي  لتصنيع كم    الصح ةمن ووزارة  بل وزارة األمن ق    ز"م  ت  س  س    ت  على "إل ب    ختياراال  وقع  ،وأخري ا
One]    ة  سرائيلي  الشركة اإل  طو رهتااليت تعتمد على تكنولوجيا[LifeCan Medical]  (Who Profits (a), 2020, May) . 

يف الواليت    املتمركزةالتابعة هلا و   [KMC]شركة  صن عت  خمتلفة حول العامل،  أماكن  يف  أذرع  ة ذات  شركة عاملي  "  ت  "إل ب    ن  أل، و هذا  عالوة على 
،  [The Vulcan-5 Ventilators]عى د  س هذه، اليت ت  جهزة التنف  أة. مريكي  ة األعسكري  ات الس ابلتعاون مع القو  تنف   جهزة  أحدة املت  

  ر حلوال  الذي يوف    [ Vulcan]استخدام برانمج    عرب  حدة،  التابع للواليت املت    اص ةات اخلمركز قيادة العملي    رف عليهي ش  عبارة عن مشروع  
    .(Elbit Systems, 2020, August 20) القومي  من مبتكرة جلهاز األ

 
 عد ع عن ب  التتب  

 
مة التكنولوجيا اإلسرائيلي ة ء  ة ملالس، رأينا سلسلة من املشاريع التكنولوجي ة األخرى اليت تربز فيها املساعي املستمر  إىل جانب تصنيع أجهزة التنف  

 عد. ع عن ب  ما حدث مع أجهزة التتب  على حنو  ي ة، االستعمار اإلسرائيلي  لالستخدامات الطب   عة يف سياق واملصن  
 

[ لتطوير IAIي ة اإلسرائيلي ة" ][ التابعة لشركة "الصناعات اجلو  Elta" وشركة "إل تا" ]ت  كة بني شركة "إل ب  مبادرة مشرت    ث ة  ،ضمن هذه املشاريع
ت اليت تصنعها  . تعتمد هذه األجهزة على أنظمة الرادار والبصري  (Who Profits (a), 2020, May)عد  ع للمرضى عن ب  أجهزة تتب  

اسي ة إبمكانه أن يقيس نبض املريض، عايل احلس  الرهتا ثالث شركات إسرائيلي ة خاص ة. هذا الرادار هذه الشركات، ابإلضافة إىل تكنولوجيا طو  
ل املعطيات ه يف مراحل الحقة ابإلمكان إدخال عنصر من عناصر الذكاء االصطناعي  ليحل  وصر حت الشركتان أن  وتقيس الكامريا درجة حرارته.  

(Ibid.) 
 

شركة   هاة صنعتكامريات حراري    مة  مستخد  ،  طو رهتا شركة "رفائيل"  عام ةماكن اليف األأانس حممومني  صة لتشخيص  ات مشاهبة خمص  معد  ث ة  
[Opgal]    ن تقيس أ  هاستخدم يف الصواريخ اليت نصنعها واليت ميكنا وت  اسة جد  حت به الشركة، "هذه الكامريات حس  فق ما صر  التابعة هلا. و

 يان بعد أن جر هبا مستشف    وسعأعلى نطاق    انتشر استخدامها  .(Rafael, 2020, April 15)   بعيدة"احلرارة من مسافات  درجات  
 ة والدكاكني. عات التجاري  كاجملم  -خرى أماكن أهذه الكامريات يف استخدام  مكان ويف املستقبل ابإل ،اثنان 

 
  الطيب     ق طاعال  إىلة عسكري  املعرفة الهبا    تلق  خرى ن  أ  نا رأينا قنوات أن  انتشار ا، إال    ألكثر  وا  وسع  األ  ي  ع د    الثالث  نشاط هذه الشركاتصحيح أن   

ة ساحة لتشكيل عم ال يف عسكري  ة ال ة واهلندسي  بعض الوحدات االستخباراتي    ل  ت شك   كما ذكران سابق ا،  .  الصح ي ة  زمةخالل فرتة األ  اخلاص  
ة ي  )الوحدة السر    81وحدة  الجيي  تها على خر  اليت حتتوي بغالبي    [Sensible Medical]  ذلك شركة    من أمثلة.  اص ةصناعات اهلايتك اخل

مرضى الكوروان يف    ترائع  تتب    ب  غ ية  ة  ات رقابي  الشركة معد  جر بت  ة،  صحفي  التقارير  ال  بعض   فق املذكورة يف القسم السابق من هذه الورقة(. و  
  أن    ،روننيأمري    ،حدة. صر ح مدير الشركة يطاليا والواليت املت  إجهزة كانت قيد االستخدام يف  هذه األ  .ةسرائيلي  عدد من املستشفيات اإل

ن د ة للرؤية من خالل اجلدران  ع  ة م  عسكري  ة هلذا اجلهاز هي تكنولوجيا  ساسي  التكنولوجيا األ   نقاض انجني حتت األ  عن  لبحثلأو    ،احلروب  إاب 
 . نيسان( 30، 2020، ني)كوه

 
ة اهتا الرقابي  معد    مت ستخد  اليت    [AnyVision Interactive Technologies]شركة    هيهذا اجملال    إىلت  انضم  أخرى  شركة  ث ة  
ة د  ع  م   ة والغربي  ال  الضف ة داخل    املنتشرة  CCTV1ستخدم هذه التكنولوجيا على احلواجز ويف شبكات  ت  ة.  ة والقدس احملتل  غربي  ال   الضف ةيف  

 
 د. موقع حمد  شارات إىل ستخدم للرقابة وتعمل على حتويل اإليديو اليت ت  ڤنواع كامريات الأنوع من  1
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مع بداية   .(Who Profits, 2019, July 17)  شوارع القدسة يف  سرائيلي  الشرطة اإل  ذلك تستخدمهاكو ،  فلسطين  ملراقبة الشعب ال
قيس  تن  أ  ا مكاهنبيب إبأتل    مدينة  ياتمستشف  أحد  ة يفالشركة ستقوم بنشر كامريات حراري    ن  أ  "ك ل ك ل س ت  "  ح موقع ، صر  2020  عام  نيسان 

 اتبع مشري او   .(Kabir, 2020, April 7 )جمهود جسدي    نتاج    م  أ  مرض    ج  ا كانت احلرارة املرتفعة نت  إذاما  د  د  حتن  أو   ،درجة حرارة اجلسم
 . (Ibid) بدون طي ار اليت ة والطائراتعسكري  ساس للحروب الهذه التكنولوجيا ص نع ت ابأل أن  
 

وهي شركة   أالني،  ني وصحفي  ة عديدة ملالحقة انشطني سياسي  قمعي  نظمة  أ   هااهتا اليت استخدمتهو الشركة اليت اشتهرت مبعد  أخري  مثال  وث ة  
[NSO]  ، عام  آذارخالل    .(8200وحدة  الاألساس  )يف  ة  سرائيلي  إة  جيي وحدات استخباراتي  تها من خر  نة بغالبي  شركة مكو    كذلكهي  و  

كات ع حتر  ات كبرية من املعلومات كي يتتب  ي  كم    لن َيل  أميكنه    اجديد    اج  منت    طو رتقد    [NSO]شركة    ن  أ  چبلومرب، نشر موقع  2020
كات الناس، ولقاءاهتم مع ع حتر  ب  ت   ت     منلني  عرض املعطيات على واجهة مت ك ن احملل   ي  الذي  جعمل املنت    طريقة    ف  الناس. ويف تقرير آخر وص  

ن  أب اجملهول و املرك    منها  ن ت زيلأمواطن ميكن للحكومة    ة لكل  عشوائي  ت  وي  رقام ه  أج  املنت    ص خيص  .  ومكان مكوثهمة  ة الزمني  خرين، واملد  اآل
ر تذكمل    اأهن    د  ي  ب     ج قيد التجريب يف بعض الدول، املنت    نذاك أن  آالتقارير    بعض صر حت  ة.  ة العشوائي  وي  من وراء اهل    نسان احلقيقي  ت شخ ص اإل
مع   تعاوان    تضم نتة حملاربة الكوروان  ة وطني  خط    (تن  نفتايل ب  )ك  انذآمن  ، نشر وزير األ2020  عام  آذار من    26  ال    يف  دول.ال  أمساء تلك

 ,Who Profits (b), 2020)  [NSO]ا  هن  أضح الحق ا  اليت ات    اص ةحدى الشركات اخلإ  طو رته  ع  ب  ت   ت     نظام    إىل  ق  وتطر    ،اخلاص    ق طاعال
May) . 

 
قبل  أي  -  حزيران خالل شهر  أعلنت  اليت    [Pangea]  ات الرقابة شركة  ة بتقني  سرائيلي  الشركات اإلضلوع  ثبت  ت    ومن األمثلة األخرى اليت

التطعيماتاتو  تقني    -فر  العامل من  عن  احلكومات حول  اليت متك ن  اجلديدة  أوراق  تها  الدخول    فراد  األ  ن  ة متك   ذكي  إصدار  املطارات   إىلمن 
 ,Press, 2020)  الصح ي ةميكن ربطها بقاعدة البياانت    الصح ي ةحالته    بشأن ارات. تشمل الورقة صورة الشخص وتوقيعه ومعلومات  والطي  

June 16).   
 

؛  معان هذا الواقعن نفهم  أعموم ا، و   سرائيلي  يف االقتصاد اإلأساسي ا    اة عمود  ر  ك  س  الع    ل  نفهم كيف ت شك   أن  هو  أعاله  فعال  من الوصف    ما يهم  
ال   و  أوطأهتا علينا هتا و قو  ماكن كثرية، وابلتايل زيدة أل يف ن تتوغ  أو  تطو رن تأة من سرائيلي  مناط هي طرق مت ك ن الصناعات اإلهذه األوذلك أن  

يض ا  أولذا    ،إسرائيلومن قو ة    اي  رابح هذه الشركات وتصديراهتا عاملأا وتزيد من  عاملي    إسرائيلا تفيد  هن  أكشعب قابع حتت االحتالل، كما  
هذا الواقع على الطرق اليت قد تسلكها   يدل  ،  ذلكعالوة على    .( عرضه يف القسم التايلسنوهو ما  )يات خالل فرتة الكوروان  جتل    ث ة  كانت

 .ني  ط  ر  من مف  أة و ر  ك  س  على ع   ة  مبني   ات  ق طاعرور الوقت مبة قد تصبح طاعات مدني  ق  
 

ّللتصديّرّالصح ي ةّزمةاستغاللّاأل
 

 ، ةسرائيلي  ة واسعة للشركات اإلمظل   إسرائيلرت ي ، رأينا كيف وف  ة يف ل ب   مواجهة  وابء  صح  سرائيلي  زة شبكة العسكر واألمن اإلك  ر  من خالل م  
وىل من تفش ي العامل، وخالل الفرتة األ  يف أحناء  إسرائيليض ا يف تعزيز مسعة  أ  ار  و  د    ؤد ي ترابح، بل  جلن األ  حمر كات/  ليست فقط ماكينات  هالكن  

ا "األفضل يف إجياد احللول  إسرائيلالوابء عملت   . الصح ي ة و   مني ةواأل  ةالقتصادي  ا  ؛شكاهلاأ  خمتلف  زمات على" لألعلى تعزيز مسعتها على أهن 
أن   هذا  اإل  معىن  واسع. فحني  سياسي  _ اجليو  إسرائيلمصاحل    نشرر يف  و  د  ب  قوم تة  سرائيلي  الشركات  نطاق  على  معد اهتا    تصد رة  الشركات 

ا  إسرائيلا رواية، وهي رواية ض  يأة، بل ت صد ر ي  ال ت صد ر فقط املعد ات املاد  هي املختلفة،   رة للحلول. وف  املاملنقذة و على أهن 
ضع  و  ن مت   أ  إسرائيلين حتاول  أن نرى  أ، ميكننا  2020  عام  ذارآ ة خالل شهر  سرائيلي  " اإلالعاملي    من  ة التعاون األيف مناقصة نشرهتا "مديري  

 Kubovich, 2020, May) الكوروان لفرتة ما بعد حت   واالقتصادي   للربح السياسي   إمكاني اتد جتن أوكيف ميكنها  ،انفسها عاملي  
ا  تعي جي    إسرائيل  ن  أيبدو  يف هذه املناقصة،    .(13 سيجعل   ،بسبب الكوروان  سيستمر  الذي  و   ،الذي نتج  العاملي    االهنيار االقتصادي    ن  أد 
لني  ن جتد زابئن حمتم  أ  يف  ةة. يف هذه املناقصة، ترغب املديري  نها من قمع الشعوب احملتج  ات وخدمات متك  معد    عن  بحثنظمة املختلفة ت األ

العامل ما عدا    يف أرجاءحكومة    ي  أهو  الزابئن    ؤالءه  أي  من أن يكون   مكان يف اإلة، و سرائيلي  من اإلوشركات األ  سرائيلي  اإل  عسكري  للجهاز ال
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ة،  لتصدير تكنولوجيا جلمع املعلومات البيومرتي    إمكاني ات  نع  - ما تبحثساس  أيف  -  إسرائيلسوري(. تبحث    ؛لبنان   ؛يران إ" )"دول العدو  
 ة. وهاتفي   حاسوبي ة( ة )إلكرتوني ةسيرباني   ارات، ورقابة  سي  ع لتتب   جهزة  أو صوات، أتشخيص وجوه و  جهزة  أو ع، تتب   جهزة  أو 

 
ه ز ملف   ةاملديري  يف هذه املناقصة، تطلب  جلميع الدول  مني ةاالحتياجات األبشأن املعلومات  مجيع َيتوي على ا شامال  من الشركة الراحبة أن جت 

يات القيادي ة فيها، وجهازها السياسي  وعالقاهتا اخلارجي ة، دولة، والشخص  كل     بشأن ا معلومات   على الشركة الراحبة أن تقد م أيض  مل.  يف العا
د  د  أمن واستقرار الدولة، ومعلومات  حول للم   اومسح    دولة. كل    اتاقتصاد وميزاني  خاطر اخلارجي ة والداخلي ة اليت هت 

 
هنالك   -لنا التاريخأثبت  كما  -ة، لكن  سرائيلي  وما هي احلكومات اليت ستستفيد من اخلربات اإل  ،  اآلن من هي الشركة الراحبةال نعلم حت  

زمات  خالل فرتات األ  ماال سي  و   ،تقمع مواطنيهااليت  املنتشرة يف العامل و ري ة  سكوالعة  نظمة العنصري  األ  وتلك هين لدولة االحتالل،  و زابئن كثري 
املنظومات   لنهوض والنضال ضد  إىل ا وهذا ما قد يدفعهم  فقار،  وللمزيد من اإل  طر  م ف     يصبح فيها الكثريون عرضة الستغالل  يتال   الصح ي ة

 القامعة والعنيفة. 
 

ّخامتة
ّ

ا    ن  ألشعب كامل. هذا يعن    قي  ر  على تطهري ع    قائمنظام    يه  .د يف املنطقةر حمد  و  له د    استيطان    هي نظام استعماري    إسرائيل هذا النظام دائم 
ح ن نوض  أة. كما حاولنا  ة واالجتماعي  املناحي االقتصادي    مجيعة يف  عسكري  ة الؤس سكزة املر  م    إىلي  د  ؤ ا ي، مم  سلحةنتاج األإة و ر  ك  س  يف حالة من الع  

كثرية، منها فرض املزيد من الرقابة على الناس، وتعزيز ن   معا   َيمل  خالل فرتة الكوروان. هذا الواقع  اقد ظهر ذلك جلي  فمن خالل هذه الورقة،  
، كما رأينا يف  سرائيلي  ة، ولالقتصاد اإلسرائيلي  للسياسات اإل  اساسي  أ  اة عمود  ر  ك  س  ل الع  حيث ت شك   ا،  سرائيلي  إة  ر  ك  س  هبا الع  قوم  دوار اليت تلأل

عةز من مسعرابحها ولتعز  ألتزيد من  زمةحاالت األ ن تستغل  أحالة الشركات اليت استطاعت   . حول العامل إسرائيل تها ومس 
 

ل  و  أ  كون حيث سن  ة،  عسكري  ة الؤس سوىل للمساحة التجريب األأي  ،  فلسطين  تكمن اخلطورة هنا يف تداعيات هذه احلقيقة علينا كشعب  
ة بيننا ويف ؤس سيض ا يف تطبيع وجود هذه املأتكمن اخلطورة    ،عالوة على هذادائم.    على حنو    تطو رة اليت ت عسكري  ة النتاجي  فني من اإلاملستهد  
ة هو جزء من سياسات صهيوني    ذاك  هذا الواقع، بل  إىلد ى  أالكوروان هي ما    ن  إليس اهلدف هنا القول  ر للحلول.  ورؤيتها كموف    ،بلداتنا

زمات الناس  أا "املخل ص" ملشاكل و هن  أها على  ض  ، وعر  مني ةجهزة الدولة األ أو   فلسطين  العالقة بني اجملتمع ال  ها تعزيز  جارية منذ سنوات، هدف  
  من النسيج االجتماعي    اجزء    لدى اجملتمع االستيطان    مني ةة األؤس سل املفبينما تشك    ؛تحديد تكمن اخلطورةعلى وجه الة. وهنا  االجتماعي  
عالقت    واالقتصادي    والسياسي   األ/نيفلسطيني  نا كللمجتمع،  هبذه  أبجهزة  ات  مقموع  شعب  عالقة  هي  بل  ليست كذلك،   ص ن عت جهزة 

 . ة كجزء من النسيج اجملتمعي  ؤس س هذه املتبن   إىلع جمتمعنا ف  د  ي  ن أ، ومن اخلطري على وجه التحديد حكام القبضة عليهخضاعه وإلإل
 

من خالل   كذلكخرى وتطبيع وجودها يف العامل،  أماكن أ إىل مناط عملهاأو  اهتاووصول معد   إسرائيلع اخلطورة تكمن يف توس   ن  إا، فعاملي  أم ا 
ا بوصفهاتعزيز صورهتا   . يومنا هذا حت   األكثر رواج ا صورةالوهي - زماتالتعامل مع األ "الناجعة" يف أهن 

 
 
 

 قائمة املصادر 
 

  ّ.احلكومة البديل هبذه الصورة بعديتش، مل تسمعوا رئيس  ڤانتس أمام أبرامو چ مقابلة الصراخ:  شباط(.    19،  2021يتش، أمنون. )ڤأبرامو 
N12 .[ابلعربي ة] .  :مستقاة من 
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https://www.mako.co.il/news-israel-elections/2021_q1/Article-
b27bb15d42bb771026.htm&utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share   

 
( األو    6،  2020أشكنازي، شان.  اإلأ:  "ألون "وحدة  ل(.  كانون  اجليش  عاتق  على  املواطنني ضد  م  ه  م    سرائيلي  لقوا  تطعيم  الكوروان.    ة 

   https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001351938. مستقاة من: [ابلعربي ة]. لوبسچ
 

. هآرتسالشاابك ال تكفي احلكومة: ما هي الوسائل اليت يريدون استخدامها ضدان؟.    "ل(. "أداةتشرين األو    25،  2020زيق، ران. )-ابر
  https://www.haaretz.co.il/captain/tutorial/.premium-1.9260472مستقاة من:  [ابلعربي ة]

 

آذار(. كيف حنافظ على القدرة التشغيلي ة  22، 2020؛ ونويشطاين، ليئور. )ڤعينا، نيكوه-چرينربچ زايد ن، ابتيا؛ -ان ڤ؛ ڤمريائيل، ب  ر  
  https://www.idf.ilمستقاة من: . [ابلعربي ة]. سرائيليّ اجليشّاإل. ؟وابء الكوروان يف ظل  

 

مواطن دولة  كل     معطيات عن جتمع    ي ة،السر    قاعدة بياانت الشاابك:  "آذار(. "األداة  25،  2020برچ مان، رونني؛ وشبريتستورخ، عيدو. ) 
 مستقاة من: .. ]ابلعربي ة[ واينتثتم، ومت. إسرائيل وتعرف: أين كنتم، مع من حتد  

 https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5701611,00.html   
 

 . حيفا: عدالة عدالّةة.  غربي  ال   الضف ةل(. رسالة مستعجلة: جتميد هدم البيوت يف  تشرين األو    5،  2020بشارة، سهاد )مندوبة عن عدالة(. )
 ي ة العربي ة يف إسرائيل. مستقاة من:  حلقوق األقل   املركز القانون   -

https://www.adalah.org/uploads/uploads/West_Bank_home_demolitions_letter_051020
20.pdf  

 
املواطن يف إسرائيل. ) المت    14،  2020مجعي ة حقوق  الكوروان.  فلسطيني  وز(. حقوق  يعملون يف إسرائيل يف زمن  الذين  مجعي ةّحقوقّني 

   https://www.acri.org.il/post/__419. مستقاة من: [ابلعربي ة]. املواطنّيفّإسرائيل
 

الكنيست، احلكومة، الشاابك وسلطة احلفاظ على اخلصوصي ة،    اء حلقوق اإلنسان، وخصوصي ة إسرائيل ضد  مجعي ة حقوق املواطن، عدالة، أطب  
 مستقاة من:  . [ابلعربي ة]. 20/6732قرار احملكمة العليا 

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts\20\320
\067\v19&fileName=20067320.V19&type=2  

 
ريوس ڤلل  2ي تفش  ان بلدات عربي ة البقاء مبنازهلم: مع احلديث عن  إسرائيل تطلب من سك    .."نيسان(. "كوروان  15،  2020حليل، زين. )

   https://www.aa.com.tr/arمستقاة من:  وكالةّاألانضول.. "يف بلدات عربي ة مشال إسرائيل
 

ر(. الدولة: لن نطلب من ال  14،  2020ار. ) چشيزاف، ه   . هآرتسإسرائيل الولوج ملعطيات اهلاتف اجلو ال.  إىل  ني الداخلني  فلسطيني  أي 
  https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8844564مستقاة من: . [ابلعربي ة]

 
.  –كذا يف األصل  2  والصواب: ت  ف ش  

https://www.mako.co.il/news-israel-elections/2021_q1/Article-b27bb15d42bb771026.htm&utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share
https://www.mako.co.il/news-israel-elections/2021_q1/Article-b27bb15d42bb771026.htm&utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001351938
https://www.haaretz.co.il/captain/tutorial/.premium-1.9260472
https://www.idf.il/
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5701611,00.html
https://www.adalah.org/uploads/uploads/West_Bank_home_demolitions_letter_05102020.pdf
https://www.adalah.org/uploads/uploads/West_Bank_home_demolitions_letter_05102020.pdf
https://www.acri.org.il/post/__419
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/20/320/067/v19&fileName=20067320.V19&type=2
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/20/320/067/v19&fileName=20067320.V19&type=2
https://www.aa.com.tr/ar
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8844564
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النف    6،  2020عتسيون، أودي. ) التنف    س: حملة خلط  نيسان(. يعطون  مستقاة من:  .  [ابلعربي ة].  ك ْلك ل ْستّْس يف إسرائيل.  إنتاج أجهزة 
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