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 قة تبادل األسرى بین حماس وإسرائیل. يف دائرة الضوء.. حراك یتزاید يف صف  

 الجیش اإلسرائیلي یقدر أن أزمة کورونا ستستمر مدة عام.  

 قد تزداد الفجوة يف القدرات األمنیة بین إسرائیل وأعدائها بعد کورونا.  

 القتصاد اإلسرائیلي سیحتاج سنوات لیتجاوز خسائر الکورونا. ا  

 تاج قنبلة نوویة. مخاوف إسرائیلیة من استغالل إیران کورونا إلن  

 الخارجیة االسرائیلیة: أنظمة عربیة ستنهار بعد کورونا.  

 مستشرق یهودي: املناهج املصریة تقدم خطابا تصالحیا تجاه إسرائیل.  

 آراء الخبراء: حکومة نتنیاهو الجدیدة ضم الضفة يف ظل کورونا.  

 

 هذا العدد: فی
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 هذا العدد

يرصد ويكشف صورة "إرسائيل" عن نفسها، ويوضح للمختص� واملهتم� من النخب  االرسائييلاملرصد 

العربية واإلسالمية كيف ترانا "إرسائيل" وكيف تعّد آلياتها للتعامل معنا، نرصد كل ما يتعلق بالتطورات 

طة النظام السيايس كرياً، ثقافياً، واقتصادياً) ونرصد خار عس، ، أمنياً الداخلية والخارجية "إلرسائيل" (سياسياً 

اإلعالم  منصاتورصد أهم  ،مراكز األبحاث والدراساتانتاج  متابعة واألمني "اإلرسائييل"، من خالل

 اإلرسائيلية.

ألزمة  اإىل  ينظر  الجيش اإلرسائييليف محور البنية الداخلية للنظام اإلرسائييل؛   ،يتناول املرصد يف هذا العدد

معدل حاالت العنف  رصدنا ارتفاعك�  .فصل الشتاءمن زاوية أنها ستستغرق سنة و�كن أن تتجدد يف 

 بشكل ملحوظ داخل إرسائيل، يف ظل انتشار ف�وس كورونا. تازدادوأنها األرسي 

بأنه حتى يف كث� من املحلل� العتقاد لدى لتطورات تشكيل الحكومة االرسائيلية، واال ك� يتطرق املرصد 

 ، ونرصد تحليل يتحدث عن ازديادالخامسة فإنها لن تدوم وقتاً طويالًقامة حكومة بنيام� نتنياهو حال إ

أن   يف الجانب االقتصادي نرصد تقارير تؤكدو   .الفجوة يف القدرات األمنية ب� إرسائيل وأعدائها بعد كورونا

 خسائر ف�وس كورونا  االقتصاد اإلرسائييل سيحتاج إىل عدة سنوات ليتجاوز

خاوف إرسائيلية من استغالل إيران كورونا إلنتاج امل ،التفاعالت اإلقليمية والدوليةيف محور   ،وتناول املرصد

صحيفة “نيويورك تا�ز” أن “املوساد” ونتابع ما كشفته . الضائقة التي تعيشها إيرانيف ظل  قنبلة نووية

 ملكافحة ف�وس كورونا.الطبية واملعرفة التي تحتاجها إرسائيل لعب دورا كب�ا يف الحصول عىل املعدات 

"مناهج التعليم املرصية الحديثة باتت تنظر إىل إرسائيل عىل  بأنمسترشق يهودي،  حديثوتابع املرصد 

 .أنها حقيقة واقعة، ومل تعد تسميها دولة عدوة

عىل الرغم من حجم التحديات التي  نهرأي حول االنعامي  حد. صالويف محور آراء الخرباء، يقدم الكاتب 

يف أعقاب انتشار وباء "كورونا" والذي شل الحياة االقتصادية وأرهق موازنة الكيان بشكل   ارسائيلجهها  وات

غور األردن ومناطق واسعة يف ضم  غ� مسبوق، إال أن هذا ال يعد كافيا لدفع بنيام� نتنياهو للرتاجع عن  

 الغربية.الضفة 

أعقاب   يف  يف صفقة تبادل األرسى ب� ح�س وإرسائيل  املتزايد  حراكعن التحدث  نضوء،  ويف دائرة ال

 مبادرة السنوار.
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 البنیة الداخلیة للنظام االسرائیلي  

 الجیش اإلسرائیلي یقدر أن أزمة کورونا ستستمر مدة عام

بصورة داخلية وأنه   هتاستعداداذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العربية، أن الجيش اإلرسائييل أجرى  

بدأ فعليا بعملية الخروج من أزمة الحياة املدنية التي طرأت جراء انتشار ف�وس كورونا، مع ترسيح انتقايئ 

 وتحت مراقبة آالف الجنود لعطلة ما يسمى بـ"عيد الفصح" اليهودي.

لخروج من السفن أوضحت الصحيفة، أن الجيش سمح اليوم صباحا ملئات املقاتل� من سالح البحرية او 

لتي مكثوا فيها عىل مدار أسابيع، ومل الحربية التي كانت راسية يف قاعدة عسكرية بأحد سواحل حيفا وا

الذين رسحوا يسمح ألي شخص اعتالء هذه السفن خشية نقل العدوى، وسينضمون إىل اآلالف الجنود 

 لعطلة العيد، مع الحرص عىل التزامهم بتعلي�ت وزارة الصحة. 

الجيش اإلرسائييل إىل األزمة من زاوية أنها ستستغرق سنة و�كن أن تتجدد يف فصل الشتاء، وعىل ظر وين

 .2021ضوء ذلك قام بتأجيل أحد تدريباته السنوية املهمة حتى منتصف العام 

ت مقارنتها مع �اذج خروج النمسا وأملانيا، يقدر الجيش أن إرسائيل موجودة وعىل ضوء أبحاث دولية مت

مرحلة السيطرة عىل املرض، املرحلة الثانية وهي األصعب:   -   نهاية املرحلة األوىل من اسرتاتيجية الخروجيف

رحلة العيش مع الف�وس عىل مدار أشهر مع نظام طوارئ والتي سيحدث بها انتشار مبناطق معينة، امل

 اح للف�وس.الثالثة، هي التعايف واالنتعاش والتي ستأيت بعد التوصل إىل عالج أو لق

وتدرس املؤسسة األمنية حاليا مع وزارة الصحة كيفية مواجهة تحديات الف�وس، لتعلم كيفية السيطرة يف 

لة الثالثة بعد إيجاد حال تجدد انتشار املرض، والذي �كن أن يحدث بعد رفع القيود عن االقتصاد. واملرح

 ن ناحية امليزانية املتعلقة به.الدواء، سيكون األمر مرتبطا بالجيش بصورة غ� مبارشة م
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 کورونا.. ازدیاد معدل العنف األسري داخل املجتمع اإلسرائیلي مع

إرسائيل، يف ذكر موقع "يديعوت أحرونوت"، أن معدل حاالت العنف األرسي ازداد بشكل ملحوظ داخل 

 ظل انتشار ف�وس كورونا.

يف جرائم العنف األرسي املنزيل، خالل فرتة كورونا، %  16وأشار املوقع إىل أن املعطيات تش� لزيادة بنسبة  

 ارنًة مبا قبلها يف ظل توجه اإلرسائيلي� ألع�لهم.مق

 %.19للجر�ة بنسبة وبذات السياق، أشارت اإلحصائيات إىل انخفاض يف املعدل العام 

 

 !وقتًا طویًالتدوم    نلف  بین اللیکود و"أزرق أبیض"يف حال إقامة حکومة  

 تحليالت

اك شبه اعتقاد لدى كث� من املحلل� بأنه حتى يف حال إقامة حكومة بنيام� نتنياهو الخامسة ب� نه

ويالً، وهناك من يشكك يف أن يأيت الوقت الذي سيتاح حزيب الليكود و"أزرق أبيض" فإنها لن تدوم وقتاً ط

لعام من اآلن. وتقف يف صلب فيه لرئيس الحزب الثا� بيني غانتس تويل رئاسة الحكومة، بعد عام ونصف ا

خلفية هذا فرضية خداع نتنياهو. ولكن األزمات ستنشب حتى ولو كان يف نية نتنياهو تطبيق كامل 

 حصانة يف وجه املحاكمة، حتى حين� ينهي فرتة تناوبه عىل رئاسة الحكومة.  فاق، بعد أن يضمن لنفسهاالت

اس ستكون يف الجانب السيايس، ويف الجانب وهذه األزمات ستنشب يف عدة اتجاهات، ولكن يف األس

أو فنتنياهو يقود أحزاب اليم� االستيطا�، مبا فيها أحزاب املتدين� املتزمت�. وحتى لو أن كتلة  القضايئ.

 أكرث بقيت خارج االئتالف املتبلور، فإن نتنياهو سيحافظ عىل مصالح تحالفه مع هذه األحزاب.

ة اإلرسائيلية" عىل كامل املستوطنات أكربان: فرض ما يسمى "السياد ولدى اليم� االستيطا� هدفان

مة العليا، ومناطق أخرى يف الضفة، وهو ما ورد أيضا ضمن "صفقة القرن"، وتقويض صالحيات املحك

يف املحكمة العليا، لتكون غالبيتهم   15واستمرار السعي إلحداث انقالب حاسم يف تركيبة القضاة الـ  

 اليم� االستيطا�. الساحقة من ذات

ويُشار هنا إىل أن أحزاب اليم� االستيطا� تسارع وتضغط لتطبيق "السيادة" عىل املستوطنات، 

ة، التي من املفروض، حتى اآلن، أن تجري يف مطلع ترشين الثا� قبل االنتخابات الرئاسية األم�كي

ز دونالد ترامب بوالية ثانية شبه املقبل. فإذا حتى اندالع األزمة الصحية العاملية كان يبدو فو 

 مضمون، فإن كل هذه الحسابات قد تنقلب رأسا عىل عقب، إذا توالت الكوارث أكرث عىل الواليات
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األزمة، أسبابها فشل إدارة املتحدة، وتب� أن من 

ويُلقى الفشل عىل عاتق ترامب وفريقه. وهذا 

ترامب اإلرسائييل ليس واثقا من أن منافس اليم� 

فق عىل قرار إرسائييل كهذا. ك� أنه يريد سيوا

الدول الكربى بكوارثها ليمرر القرار، استغالل انشغال  

قدر الكايف ملا سيكون، من دون أن تلتفت أي جهة بال

 اتخاذ إجراءات افرتاضية ضد القرار اإلرسائييل.وبالتايل عدم 

التعهدات االنتخابية، بحجة األزمة  وهنا بالذات، عىل الرغم من أن بيني غانتس وحزبه انقلبا عىل كل

قمة، وعىل الرغم من أن غانتس يعرف مبوجب ما قاله لزمالئه يف الحزب أن الصحية واالقتصادية املتفا

عني نهاية حياته السياسية، فإنه يبقى قائد الجيش األسبق، وهذا يجعله ينصت أكرث من هذه الخطوة ست

ؤسستان العسكرية واالستخباراتية، اللتان يبدو أنه� ليستا معنيت� نتنياهو وتحالفه الحزيب إىل ما تقوله امل

واحدة من محطات هذا الرأي يظهر يف كل  بخطوات وإجراءات تؤدي إىل تدهور األوضاع األمنية، ومثل

 التصادم مع الساحة الفلسطينية وغ�ها.

مناعة إلرسائيل"، وحتى إذا ما تم ولهذا فإن مسألة الضم كانت نقطة خالفية يف املفاوضات ب� الليكود و"

ما بعد انتهاء األزمة الصحية املتفشية، ليتسنى إقامة حكومة تعنى االتفاق عىل تأجيل هذا امللف، إىل 

ية واالقتصادية الناشئة، واعت�دا عىل ما ذكر هنا، فإن دحرجة األزمة لن تطول كث�اً حتى باألزمة الصح

 تعود لتطفو عىل السطح من جديد.

 هنا إىل أنه يف الكنيست ستكون أغلبية للضم، حتى لو اعرتض غانتس وحزبه عىل القرار، ألنه يف ش�ون

يل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليربمان شبكة أمان، إال إذا قرر القرارات اليمينية االستيطانية، ستكون كتلة "إرسائ

فإن قرار الضم بحاجة لقرار حكومي،  ليربمان يف تلك الساعة اتخاذ موقف آخر. عل� أنه مبوجب القانون،

 وليس بحاجة لقرار كنيست، ولكن قراري ضم القدس ومرتفعات الجوالن جرى عرضه� عىل الكنيست 

 ئة العامة باألغلبية.ا يف الهيقّر أيضا، وأُ 

وعىل صعيد الجهاز القضايئ، فإن غانتس حتى اآلن ضمن لحزبه وزارة العدل والوزير هو رئيس 

ت الحكومية، ولكنه يف ذات الوقت سيكون يف رأي األقلية، يف حال اعرتض عىل لجنة الترشيعا

يكون مطروحا هو ى داعمة لالحتالل واالستيطان. والسؤال الذي سمشاريع قوان� عنرصية، وأخر 

ألي درجة كل نواب حزب "مناعة إلرسائيل" سيقبلون بانتحار سيايس ج�عي مع غانتس، خاصة 

من أجهزة أمنية وعسكرية، ويريد هؤالء الحفاظ عىل شخصية سياسية  وأن بعضهم جاء هو أيضا

 واجت�عية لكل واحد منهم.
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كومة، والعودة إىل مسار عمل حكومي والجانب الثالث، الذي ستسلط عليه األضواء بعد تشكيل الح

نية إجهاض وقضايئ عادي، هو محاكمة نتنياهو بقضايا الفساد الثالث. وبعض املحلل� باتوا يطرحون إمكا

املحاكمة، عىل ضوء تجربة األزمة الصحية اإلنسانية القاسية. ولكن ال �كن الحكم عىل مجريات األمور 

ما يعني أن فرضية س� طبيعي ملحاكمة نتنياهو، وتكشف أمور محرجة ستنادا للواقع الحايل، املستقبلية، ا

 األمور مفتوحة لكافة االتجاهات. جدا للسياسي� يف "مناعة إلرسائيل"، أمر وارد، وحينها تكون

 الکتل البرملانیة الجدیدة

أبيض" وسمحت لحزيب يف هذه األثناء صادقت اللجنة املنظمة للكنيست مؤخراً عىل تفكيك تحالف "أزرق  

"يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائ� لبيد و"تلم" برئاسة عضو الكنيست موشيه يعلون باالنشقاق 

ت ألعضاء كنيست من أحزاب التحالف بتغي� والءاتهم قبل اتفاق حكومة الوحدة عن التحالف، وسمح

 الوشيك الذي يجري العمل عليه يف الحلبة السياسية.

نة املنظمة من خالل الس�ح بتفكيك "أزرق أبيض" عىل عدد من الطلبات هي: انفصال وصادقت اللج

الكنيست من "تلم" تسفي هاوزر ويوعز "يوجد مستقبل" و"تلم" عن "أزرق أبيض"، والس�ح لعضوي 

هندل باالنشقاق عن هذا الحزب وتشكيل حزب خاص به� سيُطلق عليه اسم "ديرخ إيرتس" ("السلوك 

سيعمل كحزب مستقل داخل "أزرق أبيض"، والس�ح لعضو الكنيست غدير مريح برتك "أزرق ") و الالئق

شاتا من "يوجد مستقبل" باالنض�م  -نينا تامانوأبيض" واالنض�م إىل "يوجد مستقبل" ولعضو الكنيست ب

 إىل "أزرق أبيض".

 -"يوجد مستقبل  ، ولـعضو كنيست  17ويف أعقاب هذه الخطوات سيكون لـ"أزرق أبيض" و"ديرخ إيرتس"  

 عضواً. وحصل حزب "مناعة إلرسائيل" برئاسة غانتس عىل موافقة باستخدام اسم "أزرق أبيض". 16تلم" 

إنها ستخدم اإلرسائيلي� من املعارضة، وستواصل كفاحها من أجل ح�ية تلم"    -د مستقبلوقالت كتلة "يوج

ي أزمة ف�وس كورونا، وأكدت أن األزمة ال تُدار الد�قراطية. وأشارت إىل أنها ستساعد الجمهور يف تخط

 بشكل جيد وأن االقتصاد ينهار وال يتم تنفيذ قرارات.

من أجل مالي� اإلرسائيلي� الذين  ا: "سنكون صوتاً واضحاً وعالياً وأضافت الكتلة يف بيان صادر عنه

حكومة وننشئ يحبون هذا البلد ولكنهم يخشون عىل مستقبله. س�اقب عن كثب عمل هذه ال

بديالً حقيقياً من أجل دولة إرسائيل. سنحارب املنحدر الزلق الذي تقودنا إليه حكومة فاسدة تدوس 

 عىل الد�قراطية".

ذه التطورات بعد أن تم انتخاب رئيس "أزرق أبيض" غانتس رئيساً للكنيست يف خطوة كل ه  وتأيت

مع نتنياهو وأدى إىل تفكك تحالف  مفاجئة، ما فتح الطريق أمام الدخول إىل ائتالف حكومي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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م "أزرق أبيض"، الذي شدد يف حمالته االنتخابية عىل مدار ثالث جوالت يف العام األخ� عىل عدم االنض� 

 إىل حكومة برئاسة نتنياهو بسبب لوائح االتهام ضده يف قضايا فساد.

ئاسة لبيد ويعلون طلباً رسمياً ويف إثر هذه الخطوة من جانب غانتس قدم حزبا "يوجد مستقبل" و"تلم" بر 

لالنفصال عن "أزرق أبيض". ورفض كاله� بشكل قاطع االنض�م إىل حكومة وحدة مع الليكود بقيادة 

 )الرابط( ، وانتقدا بشدة غانتس بسبب انشقاقه عن التحالف.نتنياهو

 األمنیة بین إسرائیل وأعدائها بعد کورونا.قد تزداد الفجوة يف القدرات 

 تل ليف رام / معاريف 

وح�س  األزمة،بعد والنظام يف إيران يف حالة من الفوىض التامة  الله،توقفت شحنات األسلحة لحزب 

ال يوجد جانب إيجايب  إنهلذا من قال  -والتعاون مع السلطة الفلسطينية يف ذروتها  إرسائيل،بحاجة إىل 

 العاملي؟للوباء 

سوف  الشوارع،يف اليوم الذي �ر فيه العامل بأعىل نقطة يف التعامل مع ف�وس كورونا ويعود الناس إىل 

الذين يفكرون بالفعل  اإلرسائيلية،ات ة عىل العامل. ويتوقع مسؤولو املخابر نفهم التأث� االسرتاتيجي لألزم

الكيانات العمالقة االقتصادية أقوى والدول التي  أن يظهر نظام عاملي جديد حيث ستنمو التايل،يف اليوم 

 اعتربت قوية وضعيفة مع انهيار األزمة. 

فإن تفيش الف�وس  الطوارئ،التفاوتات يف إدارة إىل جانب املشاكل التي برزت معنا من حيث االستعداد و 

طناعي والن�ذج خاصة يف مجاالت التحكم يف املعلومات والذكاء االص إرسائيل،يعكس أيًضا نقاط قوة 

التنبؤية والرصد اإللكرتو�. متت ترجمة نقاط القوة العسكرية االستخباراتية برسعة إىل املساعدة يف التأقلم 

يبدو أن نظام الطوارئ الوطني قد استقر  الرسيع،رتجال العالية والتكيف درات اال وبفضل ق كورونا،مع 

 هذا األسبوع ويعمل اآلن بكفاءة أكرب.

خبارات اإلرسائيلية أن اآلثار طويلة املدى لألزمة �كن أن تكون دراماتيكية يف الرشق األوسط. تقدر االست

واجتاح وباء كورونا العديد من  اضطراب،حالة  كانت املنطقة يف املاضية،عىل مدى السنوات التسع 

يها. فشلت بين� تجري االحتجاجات االجت�عية يف أراض اقتصادية،الواليات ألنها تواجه صعوبات 

العديد من األنظمة يف إدارة حياتهم اليومية يف بالدهم وغ� قادرة عىل التعامل مع األزمة الحالية. 

 ستواجه صدمات أكرب.  الشوارع، إىل يبدو أنه بحلول يوم عودة الج�ه�

 املعلن،فإن حصيلة القتىل يف إيران أعىل بثالث أو أربع مرات من العدد    استخبارية،وبحسب مصادر  

ويبدو أن الجمهور اإليرا� يعرف أن النظام يخفي الصورة الكاملة له. بعد اإلطاحة بالطائرة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://f24.link/scl7k
https://f24.link/scl7k
https://f24.link/scl7k
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ني� واألكاذيب التي قيل لها يف طهران بعد قيام األمريكي� األوكرانية عن غ� قصد والتجربة البيضاء لإليرا

 تتزايد االنتقادات العلنية لنظام إخفاء النظام.  سلي��،بإزالة قائد قوة القدس قاسم 

يتم تحذير إرسائيل من أن أزمة كورونا والوضع االقتصادي الصعب سيعرضان للخطر استقرار جمهورية 

القيود يف وقت  ومن املتوقع إزالة -واطن� بالعودة إىل الشوارع الس�ح للم ولكن مبجرد اإلسالمية،إيران 

من املتوقع أن يكون التحدي الذي يواجه نظام آية الله مرتفًعا بشكل خاص.  -مبكر من األسبوع املقبل 

قد تكون هناك احتجاجات ضخمة تتطور يف  والسيايس،بين� يدرك املواطنون خطورة الوضع االقتصادي 

 ميع أنحاء البالد. ج

قتصادي لتخفيف العقوبات مل تؤت مثارها يف هذه املرحلة. عىل إن محاولة النظام االستفادة من الوضع اال 

ال يعرتف اإليرانيون مبحاوالت استغالل األزمة العاملية للتحرك نحو القنبلة   إرسائيل،الرغم من وجودهم يف  

 يف الشهر  املنخفض،مرار تراكم اليورانيوم املخصب عند مستواه  النووية. يف ح� يستمر االتجاه املقلق الست

 املايض يبدو أنه ال يوجد تغي� يف النطاق.

الذي أعلن قبل شهر فقط اإلعسار.  املثال،عىل سبيل  لبنان،من املحتمل أن تتأثر دول أخرى بالكورونا. 

فإن البلدان  األزمة،لة األرز. مع وهي أحد أعمدة اقتصاد دو  السياحة،ك� يؤثر اسم األزمة عىل صناعة 

مع وجود تحديات اقتصادية تكمن يف  مفتوحة،التي تساعد لبنان اقتصاديًا لن تقف يف صف محافظ 

 وطنها.

لوحظت األسبوع  إرسائيل،الوضع يف لبنان له انعكاسات عىل مكانة حزب الله ووضعه االقتصادي. يف 

وإطالق  األمة،لخطب املوجهة إىل ار يف وضعه من خالل ااملايض محاولة حسن نرص الله لتحقيق االستقر 

خطة اقتصادية وبدء جهود املساعدة املدنية. يبدو أنه يحاول إنشاء صورة للشخص البالغ املسؤول يف 

البالد. لكن وضع التنظيم اإلرهايب صعب. ليس فقط حالتها املالية. ترى إرسائيل انخفاضا كب�ا يف نقل 

ا أيضا أحد التفس�ات النخفاض حجم نشاط القوات الجوية ران إىل حزب الله. هذشحنات األسلحة من إي

يف املنطقة خالل الشهر املايض. وتقدر مؤسسة الدفاع أنه يف هذه املرحلة مل تحصل املنظمة عىل الرشعية 

 من لبنان لالستفزازات ضد إرسائيل. 

�يل  الشدائد، يف أوقات الفورية،ات ضع يف اعتبارك أنه حتى لو تضاءلت التهديد نفسه،يف الوقت 

األعداء اإلرسائيليون إىل سحب ص�مات الضغط الخاصة بهم من الداخل إىل الخارج. مثل هذا 

 درجة ح�سولكنه قد يحدث يف قطاع غزة. �نح النظام األمني  لبنان،السيناريو غ� محتمل يف 

 انتشار هناك. القطاع يف املرىض عدد معرفة ن�ك ال أنه ويقدر. غزة يف كورونا أزمة إدارة يف جيدة

 األمنية منظ�تنا تستعد. السيطرة فقدان تخىش التي املقلقة، إرسائيل يف للف�وس مث�

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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وإطالق الصواريخ كوسيلة  السياج،مبا يف ذلك محاوالت الج�ه� للوصول إىل  مختلفة، لسيناريوهات

 أكرث تعقيًدا. وخيارات أخرى قد تجعل الصورة  الضغط،مل�رسة 

عىل الرغم من التهديد  يريد التصعيد، السنوار،يف غزة يحيى  ح�س،ال يبدو أن زعيم  الحارض،يف الوقت 

فلن تتنفس إرسائيل وتنزل إىل املالجئ". وقد فهمت املنظ�ت  غزة،الرصيح من جانبه: "إذا مل يتنفسوا يف 

من أجل املساعدة   ل وسائل اإلعالم ووسيلة للضغطعىل أنها وسيلة للتفاوض من خال  األمنية هذه املحاكمة

وهو ما يفرس انخفاض مستوى  ح�س،والتمويل ووسائل ملكافحة الف�وس. الجهاد اإلسالمي متحالف مع  

 إطالق الصواريخ من قطاع غزة مؤخراً. 

معها وليس سطي الغريب تحتاج إىل إرسائيل  فإن ح�س يف واقعنا الرشق أو   رصاحة،حتى لو مل يقولوا ذلك  

 العربية،وفًقا ملنشورات يف وسائل اإلعالم  حاليًا،ملصادفة أن كال الجانب� يحاوالن ضدها. ليس من قبيل ا

الرتويج لربنامج يرعاه كورونا سيؤدي إىل تقدم كب� يف قضية االرسى واملفقودين. هكذا يتم تحديد الفرص 

فإن فرص التقدم ليست عالية   إرسائيل،ال كب�ة ويف  عىل الرغم من أن الفجوات ال تز إىل جانب التهديدات.  

 للغاية. 

الذي   التنظيم،بل االستمرار يف ترتيب    إرسائيل،تفضل ح�س عدم الدخول يف مواجهة مع    املرحلة،يف هذه  

أو  غزة،لف�وس يف قطاع يخدمها أيًضا يف التعامل مع كورونا. ستتغ� الصورة إذا كان هناك انتشار كب� ل

حتى يف محاولة لفرض مساعدات أكرث أهمية. إرسائيل ال تحتاج  إرسائيل،ل النار عىل ن ح�س تحو يبدو أ 

 وهنا نفهم رضورة التعاون يف مكافحة الف�وس حتى بدون إرهاب. التذك�،إىل مثل هذا 

ل ة بكفاءة ودقة وبالتنسيق الكامك� يالحظ دور السلطة الفلسطينية يف انتشار الف�وس. تعمل السلط

 ومتكن من فرض الحجر الصحي واالنضباط ب� الجمهور.  واملدنية،األمنية  مع إرسائيل يف كل من الجوانب

وتفهم السلطة الفلسطينية العواقب املحتملة لحكمها إذا خرج الحدث عن السيطرة. يتم أيًضا تسخ� 

ألنه ال  بابنا،فع الف�وس إىل الوظيفي للسلطة الفلسطينية سيدإرسائيل للمساعدة ألننا نفهم أن االنهيار 

يتوقف عند جدار الفصل. مثل هذا االنهيار �كن أن يزيد من التحديات األمنية والتهديدات اإلرهابية. 

من مصلحة جميع األطراف أن تواصل السلطة الفلسطينية إدارة األمور عىل أراضيها مبساعدة ودعم   لذلك،

ة لتحس� العالقات ب� إرسائيل ا هي فرصة ووسيلفإن أزمة كورون نفسه،يف الوقت إرسائيل. و 

 والسلطة الفلسطينية. 

قام  األوىل،أعىل درجة يف التعامل مع األحداث معطاة يف إرسائيل لجار من الرشق. منذ املراحل 

حيث يزود الناس   مؤخرًا،األردن بأخطر اإلجراءات وأكرثها تطرفًا: فقد اكتمل اإلغالق وحظر التجوال  

ملنازل مبارشًة. يفهم األردن أنه إذا انترش الف�وس عىل نطاق ن الطعام والرضوريات إىل اباملزيد م

 تخذ هذه الخطوات. وبالتايل فهو ي وحكوميًا،فسيكون من الصعب التعامل معه مدنيًا  واسع،

https://almarsad.co.uk/
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عىل البلدان املتأثرة   فمن السابق ألوانه أن نفهم متاما آثاره الهائلة  بأزمة،يف األيام التي �ر فيها العامل بأرسه  

وخاصة تلك التي كانت تعا� من مشاكل داخلية خط�ة من قبل. ولكن إىل جانب الجوانب السلبية  به،

 يف تعاون نادر ويف تبادل املعرفة.  إلرسائيل، يوفر وباء كورونا أيًضا فرًصا العديدة،

ورمبا بشكل أكرث  املقبلة،يف األشهر ومن املحتمل أن يظهر بعضها  األمنية،مل تختف التهديدات  ذلك،ومع 

 ذلك،كثافة. لكن الفجوة يف القدرات األمنية ب� إرسائيل وأعدائها قد تتفاقم بعد كل يشء. وليك يحدث 

 دولة كيفية إنشاء آلية خروج لألزمة متنع االنهيار االقتصادي يف ارسائيل.من املهم أن تعرف ال

 العنصریة يف زمن الکورونا

 مدير عام مؤسسة "بتسيلم": عادحجاي إلبقلم 

) توجه رئيس الحكومة بنيام� نتنياهو بصورة أممية تقريبا 14.3يف أحد خطاباته املوجهة اىل األمة (يوم 

الذين تسيطر حكومته عىل حياتهم. غ� أن هذا الكالم والتصور الذي يُعرب عنه بعيد عن اىل جميع الناس 

يف هذه الفرتة الصعبة كانت شفاهه تنبس مبا ييل: "�كننا عمل هذا نتنياهو كالبعد ب� املرشق واملغرب. 

عمل طبقا لهذه سكان، كل من يسمعني اآلن، نجميع املواطن�، جميع ال  –بقوى مشرتكة. القوى املشرتكة  

التعلي�ت وسوف نحقق الهدف". بالطبع لو كان جميع الناس الذين يعيشون يف املناطق التي تسيطر 

يتساوون يف املكانة والحقوق ملا كان ينبغي عىل نتنياهو تقسيمهم إىل ثالث مجموعات غ�  عليها إرسائيل

يستند تحديدا إىل هذا التقسيم ب� البرش وهو  –إنسانيا وليس أمميا  ليس –أن تكتيك النظام اإلرسائييل 

 ها.ذوي املستويات املختلفة من الحقوق والحريات. كل واحد طبقا للفئة التي يندرج تحت

عندما يقول نتنياهو "جميع املواطن�" يبدو أنه يحاول التأكيد هذه املرة من باب التغي� أنه يتوجه أيضا 

داخل الخط األخرض وليس املواطن� اليهود فقط. وعندما يقول  إىل املواطن� الفلسطيني� الذين يعيشون

مواطن� بل السكان الذين يعيشون يف ألف فلسطيني ليسوا    300"جميع السكان" فهو يتوجه إىل أكرث من  

يف الضفة  رشقي القدس التي تم ضمها. وعندما يقول "كل من يسمعني اآلن" رمبا نفهم أن الفلسطيني�

 ة يتسللون إىل وعيه.الغربية وقطاع غز 

مليون  14جميع بني البرش؟ ب� األردن والبحر يوجد مواطنون ويوجد سكان ويوجد رعايا. يوجد 

 ساوون يف الحقوق.برشي ال يت

يف األيام العادية نتنياهو ال يحتسب الرعايا أو السكان. بهذا الشكل فهو يقفز عن نحو خمسة مالي� 

طبقا ملا يراه نتنياهو هي االنصياع ملا تحدده إرسائيل لهم  شخص كلهم من الفلسطيني� وظيفتهم

ياهو يطمح أيضا إىل عدم احتساب دون أن تسألهم إرسائيل عن رأيهم. ويف األيام العادية فإن نتن

املواطنون  –ُخمس مواطني الدولة الذين ينعتهم بصورة ثابتة بأنهم "داعمو اإلرهاب" 
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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إن نتنياهو يحتسب فقط نصف البرش الذين يعيشون ب� األردن والبحر: نيون. ويف األيام العادية فالفلسطي

 املواطن� اليهود.

إرسائيل. هذا الخطر ال يسأل عن وال ينصاع الخطر الداهم ملا تحدده    غ� أن هذه األيام ليست أياما عادية

ب� السكان وب� الرعايا ال يفرق ب� املواطن� و   –رأينا وهو خطر يتغلغل يف أسس تكتيك النظام اإلرسائييل  

يصطدم برئيس حكومة يعتنق فكرا ضيقا  –"الذين يستمعون". هذا خطر يتهدد بني البرش جميعا 

 ا عرقيا وعنرصيا.استعالئي

نتنياهو يعي بالطبع عددا من الحقائق األساسية إزاء خطر ف�وس الكورونا. بدون النظرة األممية فهو 

الرسائييل يف نقل مئات آالف املستوطن� إىل الضفة وتوزيعهم وسط بالطبع يعي أنه عىل ضوء النجاح ا

إنه ال جدوى من مكافحة الخطر إال من خالل ف  –مستوطنة    250حوايل ثالثة مالي� فلسطيني عرب أكرث من  

ين يعيشون يف منطقة التصور األممي. وإال فإنه يف ظل غياب القدرة الحقيقية عىل الفصل ب� البرش الذ

 فإن الف�وس سيعود ويسبب العدوى إىل ما ال نهاية. –رغم التباين األسايس يف حقوقهم  –واحدة 

مخيفة. القدرة اإلرسائيلية  عزول يستويف رشوط تفيش الوباء بصورةنتنياهو يعي بالطبع أن قطاع غزة امل

سنة. لكن ما الذي   12وهو ما تقوم به إرسائيل فعليا منذ أكرث من    –عىل عزل غزة عن العامل بعيدة املدى  

يفعله رئيس حكومة عنرصي إزاء آالف املوىت يف غزة؟ إن العزل عن العامل عبارة عن حقيقة معيشية 

فرضها إرسائيل من الخارج بين� العزل االجت�عي والتباعد ما ب� هذا وذاك يف مكان من أكرث متواصلة ت

قل تقدير. إذا تعرض نصف سكان القطاع التطبيق للغاية وذلك عىل أ  بقاع األرض اكتظاظا سيكون صعب

ويف ظل  للعدوى بالف�وس فكم منهم سيلقون حتفهم؟ يف ش�يل إيطاليا التي تحظى بجهاز طبي غريب

. بين� يف قطاع غزة فإّن جهاز الصحة قد انهار قبل 10الواقع املنهار فقد وصلت نسبة الوفيات اىل %

من نصف عدد السكان يف القطاع هم عبارة  10ئيلية. إن %األول نتيجة السياسة اإلرسامريض الكورونا 

 ألف إنسان. 100عن 

ليس شأنا خطابيا وحسب: يوجد لها بالطبع مدلوالت إن التصور الخاص برئيس الحكومة واللغة العنرصية  

عىل مستوى السياسية والحياة ذاتها. إذ أن نتنياهو مستمر يف هذه األيام بالتحريض ضد الفلسطيني� 

فلسطيني يف األحياء الواقعة وراء جدار  140.000ن الدولة وزعزعة متثيلهم السيايس. حوايل سكا

وينتابهم الرعب من فصلهم التام عن مدينتهم وجهاز  الفصل يف القدس يستيقظون كل صباح

ستمرون يف قمع الصحة الوحيد الذي يُفرتض أن يكون مسؤوال عنهم وعن عائالتهم. الجنود م

يف الضفة وبعضهم يضع الك�مات والواقيات الطبية. ويف حاجز مكابيم قام رجال الفلسطيني� 

الكورونا إىل جانب الطريق من باب أن الرشطة بإلقاء عامل فلسطيني ظهرت عليه أعراض 

 الفلسطيني أدى ما يتوجب عليه و�كنه االنرصاف اآلن.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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ومقتنع بأن دالالت الف�وس "الذي ال يفرّق   هذا ما كان ينبغي لنتنياهو قوله لكل من يسمعه: انه واٍع بل

ال يف جزء آخر من أقواله) أنه ب� الناس ال ب� السعداء وال املحزون� وال ب� اليهود وغ� اليهود" (ك� ق

هذا بدءا من يف إزاء التحدي األممي هناك حاجة إىل سياسة أممية تقوم عىل تصور "ال يفرّق ب� الناس". ول

متييز ب� املواطن� والسكان والرعايا. أّن هناك برشا ينبغي االهت�م بهم وأنه يعي بأن هذه تلك اللحظة ال  

 من معنى. هي مسؤوليته بكل ما يحمل هذا

لكن نتنياهو مل يقل هذا ألنه غ� مؤمن به. هو غ� قادر عىل هذا ألن نتنياهو عنرصي. العنرصية تُفسد 

 مثنها حياة البرش وهذا أحد هذه األحيان.النفس دامئا. يف بعض األحيان يكون 

 االقتصاد اإلسرائیلي سیحتاج سنوات لیتجاوز خسائر الکورونا

ائيل املركزي يستدل من تقرير لبنك إرس 

األسبوع وتقارير اقتصادية،  صادر هذا

منها تقارير صادرة عن مكتب اإلحصاء 

الحكومي، أن االقتصاد اإلرسائييل سيشهد 

غ� مسبوق منذ  هذا العام انك�شا

%، وأن النمو 5.3عرشات السن�، بنسبة 

املتوقع للعام املقبل سيعيد إرسائيل 

 .2019ملستوى نهاية 

تصاد اإلرسائييل سيحتاج إىل عدة سنوات ليتجاوز خسائر ف�وس كورونا، ك� قارير أن االقوتؤكد هذه الت

واحت�ل عودة النشاط االقتصادي التدريجي،   تؤكد أنه بعد عيد الفصح العربي الذي ينتهي األسبوع املقبل،

لعامل�، لتتضاعف فإن الكث� من الرشكات واملصالح مرشحة إلغالق أبوابها، ما يعني فصل عرشات آالف ا

 نسبة البطالة الرسمية أكرث فأكرث.

كون %، وهذا لن ي0.1% إىل 0.25وأعلن بنك إرسائيل، هذا األسبوع، عن خفض نسبة الفائدة البنكية من 

ملموسا لدى الجمهور، إال لدى من حصل عىل قروض قبل اندالع األزمة االقتصادية يف أعقاب انتشار ف�وس 

 سيكون طفيفا. يف ح� أن خفض الفائدة األساسية القت من ناحية أخرى ارتفاعا كورونا، وهذا التأث�

الحديث عن قروض تصل هور والرشكات. ويجري حادا يف فوائد البنوك التجارية عىل القروض للجم

% سنويا وأكرث، بشكل عام، وهناك استثناءات لتقديم قروض 10نسبة الفائدة السنوية عليها إىل 

ذرع البنوك في� يتعلق بالفائدة العالية، بأنها تريد ض�نات، يف ضوء تردي األوضاع بنسب أقل. وتت

 د.االقتصادية، وارتفاع احت�الت عدم التسدي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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لفائدة البنكية األساسية كان متوقعا، دون أي عالقة باألزمة االقتصادية الناشئة، وهذا يشار إىل أن خفض ا

عىل ضوء االنخفاض الحاد يف وت�ة التضخم املايل يف األشهر األخ�ة. وكانت الفائدة البنكية قد هبطت إىل 

أن رفعها البنك شهرا، إىل  45ة طوال ، واستمرت هذه النسب2015% يف شهر شباط 0.1أد� مستوى لها 

، وتلكأ البنك يف خفضها مجددا يف هذا الشهر تحت ضغط األزمة 2018املركزي يف شهر ترشين الثا� 

 االقتصادية.

%، عىل ضوء الرتاجع الحاد يف 0.8ويتوقع بنك إرسائيل أن يسجل التضخم هذا العام تراجعا بنسبة 

جع النشاط االقتصادي يف مختلف مرافق الحياة. االستهالك العام، واقتصاره عىل االستهالك األساس، وترا

%، ولكن هذه النسبة أيضا هي 0.9ارتفاعا بنسبة  2021ويتوقع البنك أن يسجل التضخم يف العام املقبل 

 %، الذي وضعه بنك إرسائيل املركزي.3% إىل 1أقل من الحد األد� املطلوب، من 

%، وهذه نسبة 5.3انك�شا بنسبة    2020العام الجاري  وأعلن بنك إرسائيل أن االقتصاد اإلرسائييل سيشهد  

غ� مسبوقة يف عقود االزدهار االقتصادي الثالثة األخ�ة، فأعىل نسبة انك�ش شهدها االقتصاد اإلرسائييل 

%. ويقول البنك إن تقديراته ترتكز عىل الوضع الحايل، من حيث 2، وهي حوايل 2002كانت يف العام 

لحركة التجارية. أما إذا استمرت هذه القيود واشتدت حتى شهر متوز املقبل، فإن محدودية القيود عىل ا

%. وهذه نسبة تعد كارثية أكرث لالقتصاد، وسيكون من الصعب تخيل حجم 8.8االنك�ش س�تفع إىل 

 حاالت اإلفالس يف القطاع االقتصادي.

سيشهد �وا  2021، فإن العام املقبل % يف هذا العام5.3ويضيف البنك أنه يف ح� يتوقع انك�شا بنسبة 

، 2021%. ولكن هذه النسبة التي تبدو عالية جدا ستعيد االقتصاد اإلرسائييل يف نهاية  8.7اقتصاديا بنسبة  

. يف ح� أن نسبة التكاثر الطبيعي يف العام� 2019إىل ما كان عليه الناتج العام يف نهاية العام املايض 

%، ما يعني أن النمو العايل املفرتض يف العام املقبل لن يكون كافيا لتعويض 4ود  الجاري واملقبل معا يف حد

% عىل األقل 4االقتصاد اإلرسائييل عن خسائره، بل سيحتاج لبضع سنوات أخرى، مبعدل �و يتجاوز نسبة 

 سنويا.

% إىل 5دي مبا ب� بانك�ش اقتصاويقول البنك املركزي إن من ب� ما استند عليه يف تقديراته هو التقدير 

% يف الدول املتطورة، وخاصة الدول األوروبية والواليات املتحدة األم�كية، املركز األساس لحوايل 6

 % من الصادرات اإلرسائيلية.70% إىل 60

وتش� التقارير االقتصادية إىل أن البورصة اإلرسائيلية خرست يف األسبوع� األخ�ين من شهر آذار 

% من قيمة األسهم فيها، وهذه الرتاجعات مستمرة أيضا يف الشهر الجاري. وهذا 27ايض بنسبة امل

انعكس سلبا أكرث عىل رشكات ضخمة، من بينها قطاع الغاز. ولكن من تلقى رضبة قاسية جدا هم 

يف البورصة، ما يعني  2003العاملون الذين يتم تعويم صناديق التقاعد الخاصة بهم منذ العام 
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وخسائر فادحة. وحسب تقرير يف صحيفة "كلكاليست" صدر هذا األسبوع، فإن صناديق   نها تلقت رضبةأ 

% من قيمتها، ك� أن صناديق توف� خاصة بالعامل� يف القطاع العام 15التقاعد خرست يف شهر آذار 

 اء بأن �تنع% من قيمتها. ونصح الخرب 12والرشكات الكربى، وتسمى "صناديق استك�ل"، خرست هي أيضا  

العاملون الذين بلغوا سن التقاعد اآلن، أو بات يحق لهم فتح صناديق توف� االستك�ل، عن أخذ 

 مستحقاتهم بل تركها ألشهر طويلة حتى تسرتد خسائرها يف البورصة.

%  3.4% بدال من 8وقال تقرير بنك إرسائيل املركزي السابق ذكره، إن البطالة هذا العام ستقفز إىل نسبة 

، 2021عاما. وفقط يف نهاية العام املقبل  64إىل  25لعام املايض، لدى جيل العمل الفعيل ما ب� يف نهاية ا

 .2019من املحتمل أن تعود البطالة إىل ما كانت عليه يف نهاية العام 

% من إج�يل 26وتقول التقارير االقتصادية من جهتها إن البطالة الطارئة سجلت حتى اآلن نسبة 

 % منهم فُرضت عليهم إجازة غ� مدفوعة األجر.90وق العمل، إال أن ملنخرط� يف سا

ولكن التقارير االقتصادية تتنبأ مبا هو أسوأ لالقتصاد اإلرسائييل، وقد يكون يف خلفية هذه التقارير ضغط 

 عىل الحكومة الستئناف الحركة التجارية واإلنتاج.

مليون سائح، والتوقعات   4.55لسياح، وبلغ عددهم  ذروة يف عدد اوكانت إرسائيل سجلت يف العام املايض 

%، وغالبية السياح القادم� هم إما لزيارات عائلية أو 60هي أن يهبط عددهم هذا العام بأكرث من نسبة  

 )الرابط( لغرض األع�ل.

 االستخبارات اإلسرائیلیة يف مکافحة کورونا تعرف یلع دور

قال الخب� العسكري يف صحيفة إرسائيل اليوم يوآف ليمور إن الخطوة التي متت قيادتها من قِبل لواء 

أعدت من أجل استغالل قوة شعبة االستخبارات العسكرية وقدراتها الخاصة بهدف   8200األبحاث ووحدة  

اء الكورونا يف البالد والعامل، بواسطة الذكاء االصطناعي والتعليم اآليل، املعلومات التي تراكمت عن وبجمع  

وذلك من أجل الس�ح لوزارة الصحة وقيادة الجبهة الداخلية يف اتخاذ القرارات الجيدة أكرث يف الوقت 

 املناسب.

سط رسائيل ومن مناطق الرشق األو وكشف الخب� العسكري أن التقارير التي جمعتها الوحدة يف إ

والعامل، تب� أن مراكز اإلصابة الرئيسية هي الُكنُس، ويف أعقاب ذلك صدر قرار اإلغالق ووقف 

 الصلوات.
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وب� "يآف ليمور" أن الوحدة التكنولوجية يف (أمان/ االستخبارات العسكرية) أقامت شبكة معلومات من 

 ناجعٍ أكرث.ة يف الفحوصات بشكٍل جيٍد و املفرتض أن تسمح لوزارة الصحة باإلدار 

واتضح حتى اآلن أن إدارة املعلومات والتخزين متت بطرق مختلفة من قِبل الجهات املختلفة: 

املستشفيات، واملختربات، ونجمة داود الحمراء، واملستشفيات ووزارة الصحة. هذا األمر أوجد صعوبًة أمام 

 قال ليمور. -اراتتلقي صورة وضع كاملة، وأمام اتخاذ القر 

ب� ليمور أن الشبكة التي تم تطويرها يف شعبة االستخبارات تتضمن كل معلومة موجودة يف وأوضح الخ

إرسائيل، من املصاب الوحيد وحتى التعداد السكا�، فالحديث يدور عن تطوير لنظام يحايك ذلك الذي 

لتأكد من جمعها، والذي أُعد من أجل اتستخدمه "الشعبة" من أجل املعلومات االستخبارية التي تقوم ب

 كل معلومة يتم جمعها وتحليلها، وأال يتم فقدان أي معلومة مص�ية.

وأشار الخب� العسكري يف "إرسائيل اليوم" إىل أن قاعدة البيانات التي جهزتها االستخبارات من املفرتض أن 

ير ويف مقابل ذلك تم أيضاً تطوألف عملية فحص يومية،  15تسمح لوزارة الصحة بالوصول إىل هدف 

 تطبيق من املفرتض أن يسمح لسالح الطب يف الجيش اإلرسائييل بإدارة منظومة فحوص بشكٍل ناجع.

ويف قسم االستخبارات العسكرية يعملون حاليا يف عدة مشاريع أخرى بقيادة لواء العمليات الخاصة، من 

ادم ستجرى يف مستشفى لية، ويف بداية األسبوع القبينها تحويل أجهزة تنفس أساسية إىل أجهزة إنعاش آ 

تل هشوم� التجربة األوىل للمنظومة التي تم تطويرها، حيث أن نجاحها سيسمح باملساعدة بآالف 

 أجهزة التنفس املوجودة يف إرسائيل.

مرشوع آخر أُعد من أجل تحويل اإلسعافات ملركبات مالمئة إلخالء مرىض كورونا دون خطٍر عىل 

ن خالل تحص� خاص لشكل املركبة، وعملية التحص� بدأت، ويف ئق، حيث أن هذا األمر يتم مالسا

إسعاف، ومركبات يف قيادة الجبهة الداخلية. وخطوة أخرى أعدت  25املرحلة األوىل سيتم تحص� 

  )الرابط( لتحويل سيارات تجارية إىل مركبات لجميع �اذج الفحص.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akka.ps/post/17139
https://akka.ps/post/17139
https://akka.ps/post/17139
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 قلیمیة والدولیة ت اإلالتفاعال

 خاوف إسرائیلیة من استغالل إیران کورونا إلنتاج قنبلة نوویةم

أعربت جهات استخبارية عن مخاوفها من أن الضائقة التي تعيشها السلطات يف إيران والتي هي األشد 

قفه وأن هذه األزمة قد تقود النظام إىل البحث عن طريق لتحص� مو  1979منذ ثورة "الخميني" عام 

وع النووي مع استغالله داخل الجمهورية اإليرانية وأمام العامل، وأحد املسارات التي قد يختارها هي املرش 

 انشغال العامل يف أزمة الكورونا.

وقد كانت يف األصل إيران قد أعلنت مؤخراً أنها ترى يف أنها حل من االتفاق النووي بعد انسحاب الواليات 

ات اقتصادية واسعة النطاق عليها، وكجزء من ذلك عادت إيران إىل تخصيب املتحدة منه وفرضها عقوب

وراكمت مئات الكيلو غرامات من املواد املخصبة عىل مستوى متد�، ولو أنها تحرص عىل اليورانيوم، بل 

 ينظرون إليها كمن يحطم كافة األدوات. لكيالالتقدم ببطء 

ة إرسائيل اليوم، فإنه يف قسم االستخبارات قدروا يف بداية وبحسب الكاتب اإلرسائييل يوأب ليمور يف صحيف

من اليورانيوم املخصب  يكفيبهذه الوت�ة ستمتلك طهران خالل أشهر قليلة ما العام أنها إذا ما استمرت 

إلنتاج قنبلة نووية أوىل، وأنه إذا مل يتم إيقافها ستكون لديها القدرة عىل إك�ل أو إمتام العملية وإنتاج 

 .2021بلة يف أواخر عام قن

ذه الخطوات، ويف ظل أزمة الكورونا ويرى الكاتب أن املخاوف اآلن هي أن تقوم إيران بالتعجيل يف ه

�تنع مراقبو أو منتسبو لجنة الطاقة النووية الدولية تقريباً عن القيام بأي نشاطات رقابة عىل منشآت 

ريباً خوفاً من الكورونا، وهذا سيرتك املنشآت اإليرانية إيران النووية، ويحتمل أن يقرروا مغادرة طهران ق

 جال أمام إيران للتقدم يف القنبلة النووية.النووية بدون رقابة ويفتح امل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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خطوة أخرى قد تقوم بها إيران وهي إنشاء مجموعة عمل رسية، تتقدم يف املرشوع النووي بعيداً عن 

ية، وقد أنشأت إيران مثل هذه املجموعة سابقاً حتى عام أع� املفتش� وأع� أجهزة االستخبارات العامل

للعمل رساً لالستفادة من الفوىض يف العامل وأن تصل يف نهايته وتكون واآلن يخشون من أن تعود  2003

 قريبة جداً من القدرة النووية.

ية، ويحتمل أن هذه املخاوف أجربت أو دفعت بإرسائيل إىل مضاعفة تعقبها االستخباري للنشاطات اإليران

 لعاملي يف القضية.هناك تعاون ب� إرسائيل مع جهات استخبارية غربية للحفاظ عىل التنسيق ا

 عمالء املوساد یجوبون العالم من أجل إسناد الجهاز الصحي يف إسرائیل 

عىل   كشفت صحيفة “نيويورك تا�ز” أن جهاز املخابرات اإلرسائيلية “املوساد” لعب دورا كب�ا يف الحصول

املعدات الطبية واملعرفة التي تحتاجها إرسائيل 

 كورونا.ملكافحة ف�وس 

ويف التقرير الذي أعده رون� ب�غ�ن، قال فيه: 

“عندما وجد وزير الصحة اإلرسائييل أنه مصاب 

بف�وس كورونا بداية هذا الشهر تم وضع كل 

املسؤول� البارزين الذين كانوا عىل اتصال معه 

لصحي، مبن فيهم واحد مهم وهو تحت الحجر ا

 مدير املخابرات”.

ط االستخبارات عادة ما يرتبطون بالعمليات الرسية يف الخارج، فالجهاز الذي يحمي وقال ب�غ�ن إن ضبا

إرسائيل ال عالقة له بالصحة العامة. ولهذا السبب أثار مرض مدير املوساد يويس كوه� التساؤالت 

 جلس يف نفس الغرفة مع وزير الصحة يعقوب ليتس�ن؟واالستغراب. ما الذي جعله ي

 ة: أنظمة عربیة ستنهار بعد کوروناالخارجیة الصهیونی

توقع تقرير رسي صادر عن الخارجية اإلرسائيلية يتوقع أن يفيض كورونا إىل انهيار أنظمة يف الرشق األوسط، 

ألردن جراء الوباء، وه� اويشدد عىل أن مخاوف كب�ة تحدق باستقرار نظامي الحكم يف مرص و 

 إسرتاتيجي مع تل أبيبالنظامان املرتبطان بتعاون 

أن التقرير يتوقع أن تشهد مرحلة   13/4بتاريخ  وذكرت صحيفة "يرسائيل هيوم" يف عددها الصادر  

ما بعد كورونا تعاظم مكانة الص� ويسترشف خطر مواجهة أمريكية صينية.... ويحذر من استغالل 

 يف انتاج السالح النوويإيران الوباء 

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


  

 

18 | P a g e  

 مرصد إسرائيل
 April 2020 15 || العدد الخامس 

 

 

 

 

 

 

التجارة الحرة وتوجه الدول نحول االنغالق عىل ذاتها، بحيث تركز كل دولة عىل التقرير يتوقع انتهاء عهد 

محاولة انتاج بقدراتها الذاتية كل ما له عالقة بأمنها القومي بغض النظر عن كلفة ذاك املادية، بحيث 

 تفرض قيودا كب�ا عىل التصدير واالست�اد

دول ذات القدرات يف املجال التقني والسايرب عىل ويتوقع أن تشهد مرحلة ما بعد كورنا ارتفاع أسهم ال

اعتبار أن حاجة العامل للتقنيات التي متكن العمل عن بعد ستتعاظم، وهو يعترب ذلك مؤرش تفاؤل للكيان 

 )الرابط(. نطقة املتحالفة معهمع التأكيد عىل ما �كن أن يخرسه يف حال سقطت األنظمة يف امل الصهيو�

 مستشرق یهودي: املناهج املصریة تقدم خطابا تصالحیا تجاه إسرائیل

قال مسترشق يهودي، إن "مناهج التعليم املرصية الحديثة باتت تنظر إىل إرسائيل عىل أنها حقيقة واقعة، 

الجغرافية يتم ذكر مدن برئ السبع وتل أبيب تسميها دولة عدوة، وح� يتم عرض الخرائط  ومل تعد

 بأس�ئها العربانية، بجانب أورشليم وحيفا وغزة وعكا".

وأضاف جايك خوجي الخب� اإلرسائييل يف الشؤون العربية يف مقاله بصحيفة معاريف، ترجمته 

ون التطرق دولة إرسائيل باسمها الحايل "إرسائيل"، د " أن "الكتب املدرسية املرصية تذكر21"عريب

ملفردة فلسط�، وعدم التشكيك باسمها، ك� أن ترديد عبارة الصهيونية تراجع كث�ا، عىل اعتبار أن 

 إرسائيل باتت دولة، وليس حركة".

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.israelhayom.co.il/article/751105
https://www.israelhayom.co.il/article/751105
https://www.israelhayom.co.il/article/751105
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"، وهو صادر وأشار إىل أن "الكتاب جاء تحت عنوان "الدراسات االجت�عية: جغرافيا وتاريخ مرص الحديثة

صفحة، تتناول الجوانب  150، ويشمل أربع وحدات موزعة عىل 2018م عن وزارة التعليم املرصية لعا

 االقتصادية املرصية، والسياسية املرصية، والرصاع العريب اإلرسائييل، واملجتمع املد� املرصي".

تابعة للجيش اإلرسائييل، أن وأكد خوجي، محرر الشؤون العربية والفلسطينية يف اإلذاعة العسكرية ال

، وصوال 1979، واتفاق السالم املرصي اإلرسائييل 48ديثه باالنتداب الربيطا�، مرورا بحرب "الكتاب بدأ ح

، مبا يف ذلك النظرة املرصية للقضية الفلسطينية وحرب أكتوبر 1993إىل اتفاق أوسلو مع الفلسطيني� 

1973." 

حقيقة قامئة، ورغم أن  ملرصي املشار إليه تخرج مفردات أن إرسائيلوأوضح أنه "من ب� سطور الكتاب ا

معاناة الفلسطيني� أخذت حيزا واضحا يف الكتاب املرصي، فإن الجهد املرصي ملساعدة الفلسطيني�، دون 

اإلشارة إىل تحميل إرسائيل املسؤولية الكاملة عن معاناتهم وظروفهم الصعبة، عىل اعتبار أنه ليس هناك 

 رصية".جهة واحدة مسؤولة عن هذه املعاناة بصورة حمن 

وأضاف أن "لسان حال الكتاب يغلب عليه الطابع العل��، يف ح� أن اللهجة الدينية غائبة، والالفت أنه 

ال يوجد تعظيم كب� للقادة املرصي� أمثال ج�ل عبد النارص وأنور السادات وحسني مبارك، بل تم التطرق 

أنه وزير الدفاع اإلرسائييل، وليس وزير اضعة، حتى إن موشيه ديان يوصف يف الكتاب بإليهم بصورة متو 

 الحرب ك� كان سائدا يف السابق، ويوصف كذلك يف كتب أخرى".

وأشار إىل أن "صفحات الكتاب املرصي دأبت عىل ترديد عبارات ثقافة السالم واملفاوضات وحل النزاعات 

دمرت أسطورة  1973وحقوق اإلنسان، ورغم أن تغطية حرب أكتوبر بطرق السالم ومفاهيم املواطنة 

 الجيش اإلرسائييل الذي ال يقهر، لكنه يذكر أن منطق القوة مل يعد مناسبا لحل الرصاعات، وجلب السالم".

يختتم الكاتب مقاله بالحديث أن "الكتاب املرصي يتطرق إىل مراحل املواجهات املرصية اإلرسائيلية يف 

، التي وضعت حدا لحالة 1979كامب ديفيد ، وصوال إىل اتفاقية 1973و 1967و 1956و 1948أعوام 

الحروب ب� الجانب�، وحل النزاعات بطرق السالم، ويش� إىل أن اتفاق السالم الثنايئ أسفر عن نيل الزعيم� 

   (الرابط) اإلرسائييل مناحيم بيغن واملرصي أنور السادات عىل جائزة نوبل للسالم"
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https://arabi21.com/story/1260288/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 راء الخبراء آ

 حکومة نتنیاهو الجدیدة: ضم الضفة يف ظل کورونا

   صالح النعامي د.

عىل الرغم من حجم التحديات التي يواجهها الكيان الصهيو� يف  

الحياة االقتصادية ومرافق  قاب انتشار وباء "كورونا" والذي شل أع

اإلنتاج وأرهق موازنة الكيان بشكل غ� مسبوق، إال أن هذا ال يعد  

كافيا لدفع رئيس الحكومة الصهيونية بنيام� نتنياهو للرتاجع عن  

تنفيذ تعهده االنتخايب بضم غور األردن ومناطق واسعة يف الضفة  

 الصهيو�.الغربية للكيان 

من تطويع بني غانز، زعيم تحالف "أزرق  وقد متكن نتنياهو بالفعل 

أبيض" الذي سيشارك يف الحكومة الصهيونية الجديدة كمركب رئيس إىل جانب الليكود ونجح  

يف تحييد معارضته لخطوة الضم؛ بحيث أن ما يعيق اإلعالن عن تشكيل الحكومة حتى اآلن  

 ضم. ضايئ وال ترتبط باملوقف من تطبيق الهي خالفات تتعلق بالجهاز الق

ويربر نتنياهو إرصاره عىل إمضاء خطوة الضم وعدم االنتظار إىل ما بعد انتهاء أزمة "كورونا"  

بحجة أنه ال يثق بفوز الرئيس دونالد ترامب يف االنتخابات الرئاسية القادمة، عىل اعتبار أن  

رن" منحت حكومة نتنياهو الحق يف ضم  الواليات املتحدة من خالل إعالن خطة "صفقة الق

 مناطق واسعة من الضفة الغربية. 

ويقول نتنياهو أنه يخىش من أن يفيض صعود رئيس د�وقراطي إىل سدة الحكم يف البيت  

األبيض إىل تراجع الواليات املتحدة عن دعم خطوة الضم؛ حيث أن جون بايدن املرشح  

 مب ال �كنه دعم خطة الضم. الد�وقراطي األكرث حظا للتنافس أمام ترا

ضح أن غانز الذي بات يوافق عىل الضم الفوري قد تراجع عن موقفه السابق  ومن الوا

الداعي لتجنيد دعم دويل وإقليمي لخطوة الضم أوال قبل تطبيق األمر عمليا. فبعد أن  

متكن نتنياهو من تفكيك تحالف "أزرق أبيض" وانسحاب حزبا "ييش عتيد" بقيادة يئ�  
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، فأنه مل يعد أمام غانز من مخرج إال قبول إمالءات  بيد و"تيلم" بقيادة موشيه يعلون منهل

 نتنياهو والتوافق مع سقوفه السياسية واأليدلوجية.

لكن نتنياهو ال يستمد التشجيع من موقف غانز فقط، بل أيضا من توجهات محمود عباس  

ما أن السلطة ليس فقط لن تقدم عىل  وسلطته. فنتنياهو يبدو مصم� عىل الضم ألنه يعي متا

ية خطوة ملواجهة الضم، بل أنها عازمة عىل مواصلة التعاون األمني مع الكيان الصهيو� بهدف  أ 

 إحباط أي تحرك فلسطيني شعبي أو تنظيمي لالحتجاج عىل هذه الجر�ة.

ىل �ط  فعباس الذي كان يدعي االعرتاض عىل "صفقة القرن" غ� مستعد إلحداث أي تغي� ع

قة تنفيذ الخطة؛ والنتيجة أن نتنياهو يعي أن الظروف مواتية  عالقته بالصهاينة من أجل إعا

 لتطبيق الخطة. 

لالفت أن االطمئنان إىل ردة فعل عباس دفعت قيادة الجيش الصهيو� إىل تقليص تحفظاتها  

قد حذرت من  ن املستويات العسكرية واالستخبارية الصهيونية كانت  إ عىل مسألة الضم؛ حيث  

أن الضم �كن أن يسهم يف إشعال الضفة الغربية بشكل غ� مسبوق، وهو ما �ثل تحديا غ�  

 الصهيو�. مسبوق للكيان 

الالفت أن الكيان الصهيو� يف ظل مواجهته وباء "كورونا" واضطرار الجيش واملؤسسات  

اط احتجاج نضالية فلسطينية  االستخبارية لالنغ�س يف هذه املهمة غ� قادر عىل التصدي ألية أ�

تقاوم مخطط الضم، وهذا �ثل نقطة ضعف كب�ة للكيان؛ كان يفرتض بقيادة السلطة أن  

 ستغلها، بدال من الخضوع التام للصهاينة عىل هذا النحو. ت
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 يف دائرة الضوء  

 حراك یتزاید يف صفقة تبادل األسرى بین حماس وإسرائیل

قالت صحيفة يديعوت احرنوت ان 

ارسائيل رفضت مقرتحا تقدمت به 

اس�ا  250عن  لإلفراجحركة ح�س 

كمرحلة اوىل لقاء معلومات تقدمها 

 الحركة عن الجنود االرسى لديها.

وجاء الرفض ردا عىل تقرير نقلته 

صحيفة االخبار اللبنانية بان قيادة 

 أولية،إلفراج عنهم كمرحلة أس�ًا فلسطينيًا سيتم ا 250ح�س يف السجن اإلرسائييل أصدرت قامئة تضم 

  األرسى اإلرسائيلي� األربعة الذين تحتجزهم ح�س.مقابل معلومات عن مص�

ومقابل إطالق األرسى الفلسطيني� من األطفال والنساء وكبار السّن، دخل وسطاء جدد يف املباحثات أمًال 

. وافادت صحيفة األخبار اللبنانية أن يف تحقيق إنجاز مبني عىل مبادرة قائد الحركة يف غزة، يحيى السنوار

اتصاالت خالل األيام األخ�ة من وسيط أملا� سابق كان له دور يف «صفقة شاليط» عام  ح�س تلّقت

 ، وهو ما تعاطت معه بجدية كاملة، وفق مصادر، مع انتظار رد حكومة ارسائيل.2011

 250ما قبل الصفقة التي تشمل من جهتها وألول مرة، أبلغت الحركة بجهوزيتها الكاملة لتنفيذ مرحلة 

 ئات املذكورة مقابل معلومات حول مص� الجنود األربعة.اس�ً للف

واضافت الصحيفة نقال تن مصادر ان املطروح مع الوسطاء هو الحديث عن مص� الجنود وتقديم دالئل 

فقة قبل إنهاء ملف حولهم، مع التمّسك بأنه لن يكون هناك حديث عن إك�ل مرحلة متقدمة من الص

». كذلك، كانت صحيفة «هآرتس» قد نقلت أن 55قة شاليط وعددهم األرسى املعاد اعتقالهم من صف

مداوالت التبادل «اإلنسا�» تدور حول إطالق أرسى فلسطيني� من كبار السّن والنساء واألطفال مقابل 

 فه� إرسائيل أنه� «مدنيان»معلومات عن األرسى اإلرسائيلي� وأيضاً إطالق اثن� منهم تصنّ 

يف املقابل، تّرص املقاومة عىل التعامل مع الجنود كملف واحد يضم أربعة جنود بغّض النظر عن 

أصولهم، سواء غربية أو إثيوبية أو عربية، وعن اّدعاء االحتالل أنهم مدنيّون، إذ متلك ما يثبت أن 

راً كامالً» نود لديها واحد، بل متلك «تصو ولذلك تشدد عىل أن مثن الج مجّندون،جميع من لديها 

 عن الثمن الذي يجب عىل االحتالل دفعه واملتمثل يف اإلفراج عن آالف األرسى.
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وكشفت الصحيفة أن قيادة ح�س يف السجون انتهت قبل مدة من إعداد وتسليم قامئة لقيادة غزة بأس�ء 

 علومات عن مص� الجنود.األطفال والنساء وكبار السن الذين يجب إطالقهم مقابل م

ازي، تتواصل االتصاالت التي تقودها املخابرات املرصية، بل زادت خالل اليوم� املاضي�، لكن «الردود بالتو 

اإلرسائيلية ال تزال باردة، وال تعطي إجابات واضحة حتى اللحظة، يف تكتيك سبق استع�له». توضح املصادر 

اإلرسائيلي�، يارون بلوم، إضافة إىل نّسق شؤون األرسى واملفقودين أن االتصاالت تركّزت ب� الوسطاء وم

رئيس «مجلس األمن القومي»، يويس كوه�، وكاله� يرأس هيئت� تابعت� لرئيس الوزراء بنيام� نتنياهو 

ك� مبارشة. هذا يعني، وفق املصادر نفسها، أنه ال تقدم كب�اً حالياً، وإ�ا املستجد «تدخل وسطاء جدد».  

مسؤول ملف األرسى يف «ح�س»، موىس دودين، ما ورد عن قرب إنجاز نفى عضو املكتب السيايس، 

التبادل، مؤكداً أن مبادرة السنوار «جاّدة»، لكن «قادة االحتالل يرفضون التقاطها وهو ما يؤكد زيف 

 أحاديثهم مع عائالت الجنود املفقودين، عن بذلهم الجهود الستعادتهم».

ير والترصيحات الصحفية قد أثارتها مبادرة ح�س التي أعلن عنها ح ان موجة من األخبار والتقارمن الواض

 .السنوار بخصوص إطالق رساح أرسى كبار ومرىض ونساء مقابل تنازل جزيئ تقدمه ح�س

 جنود إرسائيلي� أرسى لديها، دون 4أعلنت "كتائب القسام" ألول مرة عن وجود  2016ويف أبريل/نيسان 

  عن هوياتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول.أن تكشف عن حالتهم الصحية وال

 8وكانت الحكومة اإلرسائيلية أعلنت عن فقدان جثتي جندي� يف قطاع غزة خالل العدوان الذي بدأ يف 

أغسطس/آب من العام ذاته، ه� آرون شاؤول، وهدار غولدن، لكن  26واستمر لغاية  2014يوليو/متوز 

 "مفقودين وأس�ين". 2016ته� يف يونيو/حزيران األمن اإلرسائيلية عادت وصنف وزارة

أحده� من أصل إثيويب واآلخر من -وإضافة إىل الجندي�، تحدثت إرسائيل عن فقدان إرسائيلي� اثن� 

 .)1() الرابط(. 2015و 2014دخال غزة بصورة غ� قانونية خالل عامي  - أصل عريب
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