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 (يف دائرة الضوء)   سیناریوهات ضم مناطق من الضفة يف ظل حکومة نتنیاهو الخامسة.  

 وسط خالفات.. نتنیاهو یبدأ بتوزیع الحقائب الوزاریة یلع أعضاء حزبه.  

 غوالني يف جنین. ألقي حجر کبیر یلع رأسه.. الجیش ینشر تفاصیل مقتل جندي   

 وتوصیات للحکومة الجدیدة.   2020تحدیث للتقییم االستراتیجي لعام   

 کیف یعید نتنیاهو مشروع بن غوریون بفکرة "جیب عربي يف إسرائیل"؟  

 دول خلیجیة طلبت مساعدة االحتالل بعالج کورونا.   3تقریر:   

 لم کله. ترید استغالل کورونا: إسرائیل تسعی لتوسیع صادراتها األمنیة للعا  

 وزیرًا يف حکومة نتنیاهو جانتس الجدیدة واستحداث وزارة جدیدة.   36آراء الخبراء:   

 

 فی هذا العدد:

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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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 هذا العدد

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

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

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

 واألمني "اإلرسائييل"، من خالل مراكز األبحاث والدراسات ورصد أهم مواقع اإلعالم اإلرسائيلية.

نتنياهو توزيع الحقائب بدأ يتناول املرصد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية للنظام اإلرسائييل؛ 

. سم أداء اليم� للحكومة اإلرسائيلية الجديدةمرا أرجئتخالفات التي فجرت  ،الوزارية عىل أعضاء حزبه

لكوخايف باالنحيازية لضباط املظلي� دون غ�هم الذين مل يعاقبهم بالرغم املوجهة تهامات نرصد اال ك� 

 من أخطائهم خالل شغلهم ملناصبهم

وب تفاصيل مقتل الجندي عميت بن يغئال خالل عمليات مداهمة يف بلدة يعبد جنلك� يتطرق املرصد 

، يف حال البدء بخطوات ضم الضفة، وما هيه السيناريوهات الثالثة التي يستعد لها الجيش اإلرسائييل  جن�

 هوتوصيات 2020من القومي اإلرسائييل للتقييم االسرتاتيجي لعام أعد معهد األ ونرصد التحديث الذي 

 .للحكومة الجديدة

د وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو، الذي يجدتية؛ وتناول املرصد يف محور التفاعالت اإلقليمية والدول

 تقرير، ونتابع يزور إرسائيل، تأكيده عىل أن قرار الضم وفرض السيادة يف الضفة الغربية مرتبط بإرسائيل

 دول خليجية مساعدة االحتالل بعالج كورونا 3لكاتبة إرسائيلية تتحدث عن طلب 

"، الذي يتتبع 566مسلسل "املقاتل  عنإلرسائيلية الرسمية "كان" قناة التلفزة ا هعرضتما وتابع املرصد 

 الحلقة ت، وتناول1965س�ة الجاسوس اإلرسائييل يف دمشق إليه كوه� الذي ضبط وحوكم وأعدم يف 

كيفية إعداد كوه� للتجسس واآلليات التي وظفت لتكريس "قصة التقمص" التي اخت�ت للتغطية   األوىل

 ية.عىل أنشطته التجسس

يف حكومة  الباحث سعيد بشارات تحليالً لحالة التضخم يف عدد الوزارات ويف محور آراء الخرباء، يقدم

 .نتنياهو جانتس الجديدة واستحداث وزارة جديدة

 سيناريوهات ضم مناطق من الضفة يف ظل حكومة نتنياهو الخامسةنرصد ويف دائرة الضوء، 

 يض الضفة الغربية واألغوار.نحو ضم أرا خلفية التسارع اإلرسائييلو 

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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 البنیة الداخلیة للنظام اإلسرائیلي  

خالفات ترجئ و نتنیاهو یبدأ بتوزیع الحقائب الوزاریة یلع أعضاء حزبه

 مراسم أداء الیمین للحکومة اإلسرائیلیة الجدیدة

من املتوقع أن يبدأ رئيس الحكومة 

اإلرسائيلية وزعيم "الليكود" بنيام� 

بتوزيع جميع الوزارات نتنياهو 

واملناصب عىل أعضاء حزبه، وذلك بعد 

انفجار املحادثات االئتالفية مع تحالف 

 "�ينا".

" نقًال عن مسؤول� يف 12وأفادت القناة "

الليكود، أن نتنياهو سيبدأ بالفعل 

بتوزيع جميع الوزارات واملناصب عىل 

 أعضاء الحزب.

ويويل ادلشتاين تويل منصب وزارة التعليم إن بقيت "�ينا"  وأفيد أن نتنياهو عرض عىل غلعاد أردان

باملعارضة ما زاد من صعوبة االثن� اتخاذ القرار حيال ذلك، ما حث الوزير أردان قبول تعيينه سف�ًا 

 إلرسائيل يف واشنطن واألمم املتحدة.

زيعها عىل م�ي ريغف، يويل وحاليًا، فإن وزارات املواصالت واألمن الداخيل والرتبية والتعليم سيتم تو 

ادلشتاين وأم� اوحانا، وعىل ضوء إمكانية حدوث موجة جديدة النتشار كورونا، يبدو أن نتنياهو قرر 

 االحتفاظ بوزارة الصحة التي يطالب بها بينيت يف إطار حزبه.

نا نهائًيا أن بينيت وأعلن الليكود يف بيان رسمي، مساء أمس، حول إنهاء العالقات مع �ينا: "الليلة اتضح ل

و�ينا قرروا االنسحاب من تكتل اليم�، الخطوة األوىل كانت ح� رفضوا التوصية أمام الرئيس عىل 

تكليف رئيس الحكومة نتنياهو مبهمة تشكيل الحكومة عىل عكس رغبة ناخبيهم، والخطوة الثانية 

ل عىل وزارة التعليم، وزارة كانت عندما رفض بينيت مجدًدا العرض السخي لرئيس الحكومة بالحصو 

القدس والرتاث، نائب وزير مع مهام تنفيذية تشمل املسؤولية عن وحدة االستيطان والخدمة 

 الوطنية، مناصب هامة جًدا للصهيونية الدينية".

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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اتفق كل من زعيم حزب الليكود بنيام� نتنياهو وحزب أزرق أبيض بيني غانتس عىل تأجيل مراسم ك� 

 حد املقبل، وسط خالفات يف حزب الليكود عىل الحقائب الوزارية.القسم، إىل يوم األ  أداء الحكومة

ومبوازاة ذلك سحب بيني غانتس استقالته من رئاسة الكنيست، حيث ومبوجب االتفاق ب� الحزب� يتم 

 تشكيل االئتالف الحكومي، وتسند حقيبة رئاسة الكنيست إىل عضو من الليكود، بعد استقالة غانتس.

الخالفات التي تسببت بتأجيل مراسم أداء القسم للحكومة الجديدة كشفت قناة كان العربية أنها بسبب 

 رفض كبار من حزب الليكود لبعض الحقائب الوزارية التي طرحها نتنياهو.

إحدى الشخصيات املرموقة يف الحزب والتي احتجت كان عضو الكنيست آيف ديخرت والذي أعلن رفضه 

 التنصيب، مته� نتنياهو بعدم اقرتاح عليه منصب الئق.حضور مراسم 

وعلمت قناة كان العربية أن عضو الكنيست تساحي هنغبي من الليكود هو اآلخر لن يحرض املراسم قائال 

 قال هنغبي. -إن نتنياهو مل يقرتح عليه مناصب وزارية، ويبدو أنه ليس بحاجتي

 ن دون غیرهماتهامات لکوخايف باالنحیازیة لضباط املظلیی

تطرق املراسل العسكري يف صحيفة 

يديعوت أحرنوت يويس يهوشع إىل قرار 

رئيس األركان الج�ال أفيف كوخايف بعدم 

ترقية العميد رايف ميلوء بسبب مخالفته 

للتعلي�ت والدخول يف أحد أنفاق حزب 

الله دون إذن مسبق، مته� إياه بالتمييز 

� الذين العنرصي لصالح ضباط لواء املظلي

مل يعاقبهم بالرغم من أخطائهم خالل 

 شغلهم ملناصبهم.

ووفقا لصحيفة "يديعوت"، أضاف يهوشع " رئيس األركان املظيل "ألنه كان يخدم يف لواء املظلي�" فقد 

سامح وعفا عن ضباط ارتكبوا أخطاء فادحة أسفرت عن مقتل جنود كانوا يخدمون تحت أيديهم، 

 ء املظلي�.فقط ألنهم من أبناء لوا

وقد رضب يهوشع بعض األمثلة التي أيدت اتهامه، مبا يف ذلك مقتل الجندي عييل حيوت خالل فرتة 

والية الضابط املظيل روعي تسفيغ كقائد لوحدة مغالن، ومقتل الجندي أفيتار يوسفي خالل فرتة 

 أخ� ترقياتهم العسكرية.والية قائد لواء املظلي� يايك دولف، وغ�هم الكث� ومل يتم معاقبتهم أو ت
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من جانبه، دعا ضباط كبار بالجيش رئيس األركان الج�ال أفيف كوخايف إىل الرتاجع عن قراره بحق العميد 

 رايف ميلوء للحيلولة دون استقالته من الجيش.

الجیش ینشر تفاصیل مقتل جندي غوالني رأسه.. ألقي حجر کبیر یلع 

 يف جنین

يل مقتل الجندي عميت بن يغئال خالل عمليات مداهمة يف بلدة يعبد جنوب نرش الجيش اإلرسائييل تفاص

 جن�.

ونصف فجراً أنهت القوات بقيادة قائد  4أفاد الجيش أنه عند حوايل الساعة وهآرتس  معاريفوحسب 

 لواء غوال� ونائبه اعتقاالت يف بلدة يعبد بجن�، وبدأت يف مغادرتها ويف هذا الح� ألقي حجر كب� من 

 فوق سطح املنزل األخ� الذي كان به الجنود.

ه خوذة، ئوأضاف: سقط الحجر عىل رأس الرقيب أول عميت بن يغئال وأصيب بجروح بالغة رغم ارتدا

 وأعلن األطباء وفاته بعد نقله بطائرة هليكوبرت ملستشفى رامبام بحيفا.

فلسطيني� متهم� بإلقاء الحجارة  4 وأشار الجيش إىل أن مهمته يف جن� كانت اعتيادية، وجرت العتقال

  )الرابط( عىل سيارات إرسائيلية وأع�ل أخرى يف األسابيع األخرى.

هات يف حال البدء بخطوات ضم سیناریو   3  یستعد لـ  اإلسرائیليالجیش  

 الضفة

يستعد جيش االحتالل اإلرسائييل ملواجهة عدة سيناريوهات يف حال رشعت إرسائيل بتنفيذ خطوات ضم 

 الضفة الغربية وغور األردن.

وتستعد األجهزة األمنية اإلرسائيلية للتعامل مع ثالثة سيناريوهات متوقعة، يف حال البدء بخطوات ضم 

تشكل خطوة سياسية دراماتيكية، من املتوقع أن تبدأ بتنفيذها إرسائيل يف شهر متوز/ يوليو الضفة، والتي  

 املقبل.

السيناريو األول وهو األصعب يف نظر املؤسسة األمنية اإلرسائيلية، هو: اندالع مواجهات عىل 

 الطرقات وحدوث عمليات إطالق نار وطعن وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.

ناريو الثا�، فهو: أن املواجهات ستؤثر عىل التنظي�ت الفلسطينية يف قطاع غزة، والتي أما السي

 ستجد صعوبة يف التزام الهدوء وعدم االحتجاج عىل التحركات اإلرسائيلية.
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بين� تتوقع األجهزة األمنية يف السيناريو الثالث وهو األقل خطورة، اندالع مواجهات يف نقاط محددة يف 

 فة الغربية، تكون م�ثلة للمواجهات التي تحدث بشكل أسبوعي.نحاء الضأ 

ته عىل غرار هذه السيناريوهات، وهو سيقوم بزيادة اوتقول املصادر اإلرسائيلية إن الجيش يبني استعداد

 )الرابط( عدد القوات إذا لزم األمر.

 وتوصیات للحکومة الجدیدة 2020تحدیث للتقییم االستراتیجي لعام 

وتوصيات للحكومة الجديدة  2020من القومي اإلرسائييل تحديث للتقييم االسرتاتيجي لعام أعد معهد األ 

 جاء يف ملخصه التايل:

ال تزال اآلثار العاملية واإلقليمية والداخلية لوباء كورونا غ� واضحة، لكن الحكومة اإلرسائيلية الخامسة 

االقتصاد برسعة إىل التشغيل الكامل، يف وجود  والثالث� ليس لديها مائة يوم من الرفاهية. يجب أن تعيد

الف�وس وإمكانية حدوث موجة أخرى منتفيش الف�وس. أما في� يتعلق بالبعد األمني، فإن جميع األنظمة 

يف الرشق األوسط معنية بالتعامل مع الوباء وشؤونهم الداخلية، وبالتايل سوف تسعى لتجنب التصعيد يف 

ومع ذلك، ال يزال خطر التصعيد غ� املخطط له (يف سوريا ولبنان وقطاع غزة) املواجهة مع (إرسائيل). 

 موجوًدا ويتطلب من (إرسائيل) م�رسة سلطتها التقديرية يف م�رسة سلطاتها.

ال يزال التهديد اإليرا� هو التهديد الرئييس الذي يواجه (إرسائيل)، وبالتايل يتطلب التنسيق الوثيق مع  

دة، وبناء قدرات مستقلة ومواصلة استخدام القوة ضد جهود التواجد اإليرانية يف سوريا. إن الواليات املتح

فكرة الضم من جانب واحد لألرايض يف الضفة الغربية هناك تأييد من قبل الرئيس األمرييك، ولكن من 

كن أن يكون املتوقع أن تؤدي إىل سلسلة من العواقب السلبية. لذلك، فمن املستحسن تجنب تحقيقها. �

للتنافس املتزايد ب� الواليات املتحدة والص� عواقب سلبية عىل إرسائيل. ويف الوقت نفسه، تسمح الحالة 

 )الرابط(الراهنة للحكومة باالستفادة من الفرص التي لطاملا أثرت عليها األزمة يف مختلف املجاالت. 

مقال: کیف یعید نتنیاهو مشروع بن غوریون بفکرة "جیب عربي يف 

 إسرائیل"؟

 إرسائيل اليوم -بقلم: دورون مصا 

إن تشكيل حكومة الوحدة وانطفاء أزمة كورونا يعيدان املوضوع السيايس إىل جدول األع�ل. هذا 

األسبوع سيصل إىل املنطقة وزير الخارجية األمرييك لعقد لقاءات مع موضوع خطة القرن. معقول 

حقيقة االفرتاض بأن هست�يا متعلقة بنبوءات الغضب النتفاضة ثالثة ستهب إىل جانب روح الضم. ال

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://samanews.ps/ar/post/417230/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%803-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
https://samanews.ps/ar/post/417230/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%803-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
https://samanews.ps/ar/post/417230/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%803-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
https://www.inss.org.il/he/publication/updated-strategic-survey-for-israel/?fbclid=IwAR1Tgquv576iAhTLaaSwVCk4n797wPusUWRLz2V7L_plE35XF8M6pqkKSA0
https://www.inss.org.il/he/publication/updated-strategic-survey-for-israel/?fbclid=IwAR1Tgquv576iAhTLaaSwVCk4n797wPusUWRLz2V7L_plE35XF8M6pqkKSA0
https://www.inss.org.il/he/publication/updated-strategic-survey-for-israel/?fbclid=IwAR1Tgquv576iAhTLaaSwVCk4n797wPusUWRLz2V7L_plE35XF8M6pqkKSA0
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هي أن لذلك معنى هامشياً، إىل جانب فشل الفلسطيني� يف جعل أنفسهم رشيكاً يف خطوة سياسية. أما 

 السيادة فلن تحدث بالرضورة انعطافة يف عالقاتنا مع الفلسطيني�.

إن أهمية بسط السيادة تكمن يف قدرته عىل إنقاذ إرسائيل من الفكرت� العقيمت� اللت� توجهان تفك�ها 

السيايس: فكرة التقسيم الكامنة يف فكرة "الدولت�"، وفكرة االحتواء الكامنة يف فكرة "الدولة الواحدة". 

خطوة السيادة ستضع حداً لوهم اليسار عن حل النزاع من خالل خلق متاثل ب� إرسائيل والفلسطيني�، 

حقيقة أن خطة القرن ال تتضمن   ينطوي عىل إخالء املستوطنات وتقسيم املجال إىل وحدت� قوميت�. ولكن

ض�ً كامًال للضفة الغربية، بل تتضمن أيضاً موقفاً من دولة فلسطينية مستقبلية تسحب يف نفس الوقت 

 األرضية من تحت الحلم اليميني الرصف لشطب القومية الفلسطينية واالحتواء التام ملناطق الوطن العتيق. 

سياسية الصهيونية حول �وذج التسوية الوحيد املمكن مع إن بسط السيادة سيعيد توازن البوصلة ال

الفلسطيني� الذين تبقوا يف إرسائيل  –مع العرب    1948الفلسطيني�. وضع أساساته دافيد بن غوريون يف  

ويعرفون اليوم كـ "عرب إرسائيل". وهو يقوم عىل أساس جعل الكيان العريب الفلسطيني جيباً، هو من 

جال اإلرسائييل، ومن جهة أخرى يتميز عنه ثقافياً وسياسياً وقومياً، لض�ن وجود جهة جيب يف داخل امل

الدولة كيهودية وكصهيونية. هذا هو النموذج الذي يسعى نتنياهو، الذي يتب� كمواصل درب بن غوريون 

 حتى من ناحية تفك�ه السيايس إىل تحقيقه يف الضفة. 

فلسطيني، سواء كان  –هو أيضاً عىل أساس إقامة جيب عريب مثل �وذج بن غوريون، يقوم �وذج نتنيا

هذا أوتونومياً، حك�ً ذاتياً أو "دولة ناقص". وهو يستهدف منح إرسائيل سيطرة أمنية مطلقة يف املجال 

كله الذي ب� البحر املتوسط ونهر األردن، بروح رؤيا اليم�؛ ولكن يف ظل خلق فصل بالنسبة للسكان 

 يا اليسار يف الجانب السيايس والقانو�، إىل جانب الجغرايف أيضاً.اليهود، بروح رؤ

قسم من خطوط التميز هذه صممت يف العقود األخ�ة: السيايس يف شكل إقامة السلطة الفلسطينية ذات 

الحكم الذايت والقانو� يف كل قانون القومية الذي جاء ليصد التآكل يف طبيعة إرسائيل كدولة يهودية. 

السيادة أيضاً الضلع الجغرايف، عرب وسم منفصل ملكانة منطقة االستيطان اليهودي كجزء من وستضيف 

 اليهودي، يف ظل وضع حدود بينه وب� املجال الفلسطيني.  –املجال اإلرسائييل 

إن بسط السيادة هو خطوة عىل نطاق تاريخي إلعادة تعريف مركز الثقل السيايس إلرسائيل. يوجد 

الرباغ�يت. إن  –نة لالنفصال عن الهوامش السياسية واالنطواء يف التفك� الواقعي فيه إمكانه كام

حقيقة أن املوضوع وجد مكانه يف االتفاق االئتاليف يدل أكرث من أي يشء آخر عىل الحضور الفكري 

 لذاك الوسط الذي �ثله الليكود و"أزرق أبيض" وال يقل عن ذلك أيضاً إذ يدل عىل املكان الهاميش

 )لرابط(ا الذي توجد فيه الهوامش من اليم� واليسار.

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/opinion/759125
https://www.israelhayom.co.il/opinion/759125
https://www.israelhayom.co.il/opinion/759125
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 والدولیة  اإلقلیمیةالتفاعالت 

 بومبیو یؤکد مجدًدا: قرار الضم وفرض السیادة شأن إسرائیلي

ألربعاء، تأكيده عىل "أن قرار الضم وفرض جدد وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو، الذي يزور إرسائيل ا

 السيادة يف الضفة الغربية مرتبط بإرسائيل".

وسيجتمع بومبيو يف أول زيارة خارجية له 

منذ أزمة كورونا مع رئيس الحكومة 

بنيام� نتنياهو ورئيس حزب "أزرق 

أبيض" بيني غانتس لبحث عدة مواضيع 

بينها تطبيق خطة ترامب للسالم، ملمًحا 

املقابلة مع "يرسائيل هيوم" إىل منح  يف

واشنطن الضوء أخرض إلرسائيل لفرض 

 السيادة يف الضفة الغربية.

وشدد وزير الخارجية األمرييك خالل املقابلة، عىل أن زيارته إىل إرسائيل األربعاء، هامة جًدا بالنسبة له 

 لدرجة أن يسعى إلجرائها وجًها لوجه". 

الل اللقاء مبناقشة "التهديدات اإليرانية والعمل عىل منعها وردعها من وقال للصحيفة، أنه سيقوم خ

، ومناقشة سلسلة من األمريكيةالحصول عىل سالح نووي، وحول التقدم بالسعي لتطبيق خطة السالم 

 أمرييك مشرتك للتوصل اىل عالج". -القضايا مرتبطة بأزمة كورونا، بينها عمل إرسائييل

نباء التي قالت إنه ينوي الطلب من نتنياهو وغانتس تأجيل خطوة "الضم" وهل وح� سئل بومبيو عن األ 

واشنطن أعطت الضوء األخرض إلرسائيل للقيام بالخطوة، جدد تأكيده: "أن قرار فرض السيادة مرتبط 

بإرسائيل، وسوف نعرض رأينا بأفضل صورة أمامها، نحن نريد أن نفهم كيف تتعامل الحكومة الجديدة مع 

وع، مع ذلك، بالتأكيد سنتباحث حول الطريقة األفضل لتطبيق خطة السالم التي وافق رئيس املوض

 الحكومة عليها".  

وقال إن اإلدارة األمريكية تدرك مخاوف األردن وعدد من الدول الخليج من خطوة "الضم" وأن 

 إدارته أخذت بع� الحسبان هذه املخاوف.

امللف النووي اإليرا� وعقوبات أمريكية جديدة عليها، وقال: ك� تطرق بومبيو، خالل املقابلة إىل 

"إن الرئيس األمرييك قال مرات كث�ة، أن خطواتنا ليست مرتبطة فقط بعقوبات اقتصادية إ�ا 

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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بعزل ديبلومايس وذلك حتى يترصف النظام اإليرا� مبوجب القوان� الدولية ولن نسمح لهم بالوصول اىل 

 سالح نووي". 

 دول خلیجیة طلبت مساعدة االحتالل بعالج کورونا 3تقریر: 

 قالت كاتبة إرسائيلية إن "ثالث دول خليجية تسعى إىل رشاكة مع إرسائيل ملحاربة ف�وس كورونا".

إيالن، مبقالها -، الحاصلة عىل شهادة العلوم السياسية واالتصاالت بجامعة باروذكرت الهاف هاركوف

دول خليجية تواصلت مع إرسائيل يف األسابيع األخ�ة لتلقي معلومات   3بصحيفة ج�وزاليم بوست، "، أن "

ن ومساعدة مبكافحة كورونا، وتشكل نصف الدول األعضاء مبجلس التعاون الخليجي، حيث تواصلت البحري

 ودول خليجية أخرى مع مركز شيبا الطبي يف تل هشوم�، الهت�مها بتعامله مع الوباء".

ونقلت هاركوف عن سف�ة اإلمارات العربية باألمم املتحدة أن "حكومتها مستعدة للعمل مع إرسائيل 

عاون بينهم بشأن إيجاد اللقاح املناسب، ما يعني أن قادة الخليج يرون يف مكافحة هذا الوباء فرصة للت

 وب� إرسائيل". 

أما الحاخام مارك شناير، الذي تربطه عالقات واسعة يف الخليج كرئيس ملنظمة الحوار ب� األديان مؤسسة 

التفاهم العرقي، فيقول إن "هناك فرصة لتوحيد القوى هنا، الكث� من القضايا تتجاوز السياسة يف الرشق 

 األوسط". 

، مدير الشعبة الدولية يف مركز شيبا الطبي اإلرسائييل، قال إن "البحرين ودولة خليجية يوفال هاريف�

أخرى، رفض تسميتها، اهتمتا بالتطبيب عن بعد، وابتكارات الطب عن بعد يف إرسائيل، والطرق التي 

فرق طبية استجابت بها إرسائيل لوباء الف�وس، ونحن قدمنا لهم كل مساعدة احتاجوها، مبا فيها إرسال 

 لهم لتبادل املعرفة اللوجستية، ومه� كانت املساعدة التي �كننا تقد�ها لج�اننا، فسنفعل ذلك بسعادة". 

وأضاف أن "الدولة التي مل تذكر اسمها "مركزية ومختلفة" يف الخليج، ومل نعتد أن نسمع عنها، وليس من 

تعد عن األنظار، هناك أشياء تحدث فوق السطح املعروف أن إلرسائيل عالقات معها، وهذا السبب أنها تب

وتحته، وطاملا أن الحكومات الخليجية شديدة املركزية، فهذا يعني أن االتصال باملستشفيات اإلرسائيلية 

حدث مبوافقة زع�ء الخليج مبارشة، ألنهم يؤمنون بقوة بالعالقة مع الطب اإلرسائييل وإرسائيل 

 بشكل عام". 

ستشفى اإلرسائييل شارك يف املؤمتر املدعوم من الواليات املتحدة يف البحرين وكشف هارف� أن "امل

العام املايض، الهادف لتشجيع االستث�ر يف االقتصاد الفلسطيني بهدف تنفيذ صفقة القرن، يف ذلك 

الوقت تم الربط ب� شخصيات إرسائيلية وأخرى رائدة يف الخليج، منذ ذلك الح�، وهم يخططون 

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


  

 

10 | P a g e  

 إسرائيلمرصد 
 May 2020 15 || العدد السابع 

 

 

 

 

 

 

زيارة إرسائيل، ونحن نحاول أن نرى كيفية الرتويج للطب يف دول الخليج، وكيف يكون الدواء للمجيء ل

 جرسا ب� إرسائيل والخليج". 

ونقل عن سف�ة اإلمارات باألمم املتحدة، النا نسيبة، بندوة عرب اإلنرتنت استضافتها اللجنة اليهودية 

باراك رافيد، أن "منظورنا للعلم ومعالجة الوباء ال يعرف  اإلرسائيلية 13األمريكية يف جوابها ملراسل القناة 

الحدود، أنا متأكدة أن هناك مجاال كب�ا للتعاون مع إرسائيل، وال أعتقد أننا سنعارضه، وأشارت لدور 

البحث العلمي اإلرسائييل لعالج الوباء، ألنه مث� للغاية، ألن مساحة الصحة العامة يجب أن تكون غ� 

 مسيسة". 

ا السف� األمرييك لدى إرسائيل ديفيد فريدمان، فقال إنه "متفائل للغاية بشأن العالقات القوية ب� أم

إرسائيل ودول الخليج يف السنوات القادمة، مرجحا أن تأيت بشكل ج�عي من مجموعة من الدول، بدال 

بعض؛ وهذا التطور من واحدة تخطو الخطوة األوىل، ألنه قد يكون حلفاء أمريكا حلفاء مع بعضهم ال

 الطبيعي للعالقات".

وأضاف أن "الذروة العلنية لهذه العالقات املتنامية اإلرسائيلية الخليجية حصلت يف ورشة عمل بعنوان 

، وهدفت لتشجيع االستث�رات يف االقتصاد الفلسطيني، لكن 2019"السالم لالزدهار" يف البحرين يف يونيو  

 ادة الخليج سيكونون عىل استعداد لالجت�ع مع القيادة اإلرسائيلية".تقارير أكدها شناير أفادت بأن ق

 )الرابط(

 مسلسل إسرائیلي یعرض أنشطة الجاسوس کوهین يف سوریا

 النعامي د. صالح: ترجمة

"، الذي يتتبع س�ة 566عرضت قناة التلفزة اإلرسائيلية الرسمية "كان" الحلقة األوىل من مسلسل "املقاتل 

 .1965الجاسوس اإلرسائييل يف دمشق إليه كوه� الذي ضبط وحوكم وأعدم يف 

لتقمص" التي اخت�ت وتناولت الحلقة كيفية إعداد كوه� للتجسس واآلليات التي وظفت لتكريس "قصة ا

 للتغطية عىل أنشطته التجسسية.

وحسب الوثائقي أن االختبارات التي جرت لكوه� متت يف أعقاب لقاء جمعه يف مكتب 

 االستخبارات يف شارع "هلربين"، حيث وقع كوه� عىل تعهد مبوافقته عىل العمل يف دول أخرى.

ي كانت تتوىل تجنيد الجواسيس املرشح� " الت188ويقول فيكتور كوه�، أحد الضباط يف وحدة "

للعمل يف دول عدو، إن قائد الوحدة يريف متان طلب مني إجراء مقابلة مع إييل كوه� الختبار 

 أهليته، مش�ا إىل أنه حصل عىل انطباع بأنه مناسب للمهمة، سي� وأنه بدا صادقا.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.jpost.com/israel-news/three-gulf-states-seek-partnership-with-israel-on-fighting-coronavirus-627536
https://www.jpost.com/israel-news/three-gulf-states-seek-partnership-with-israel-on-fighting-coronavirus-627536
https://www.jpost.com/israel-news/three-gulf-states-seek-partnership-with-israel-on-fighting-coronavirus-627536
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ى نتان سوملون، ضابط املوساد، واملسؤول يف ولكن هذا االنطباع تنايف مع االنطباع األويل الذي تجسد لد

"مدرسة املهام الخاصة" التابعة للجهاز والذي كلف بإعداد كوه� للمهام التجسسية، حيث قال إن كوه� 

مل يرث انطباعه وشك يف قدرته عىل العمل كجاسوس يف سوريا بسبب مظاهر الخجل التي بدت عليه يف 

 فسه له باسم "يهشوع".اللقاء األول، مش�ا إىل أنه قدم ن

" أن كوه� لديه مزايا وس�ت خاصة تؤهله للعمل كجاسوس، 188ويتضح من التقدير النهايئ لوحدة "

باستثناء مشكلة واحدة تتمثل يف عدم قدرته عىل تحديد املخاطر التي �كن أن تحيق به يف الوقت 

 املناسب.

سوملون عىل تدريب كوه� عليها هو كيفية امليش يف ن املهمة األوىل التي حرص أ ويتضح من الوثائقي 

الشوارع، بحيث يتأكد طوال الوقت أن أحدا ال يتعقبه، حيث كان يهشوع يطلب التوقف لرشب مياه 

 غازية أو مطالعة صحيفة بشكل مفاجئ للتعرف ما إذا كان أحد يرصده أم ال.

لتحقيقات، حيث طلب منه التوجه للقدس وتب� أن املوساد قام باختبار قدرة كوه� عىل الصمود يف ا

الغربية بجواز سفر فرنيس، وتقمص شخصية يهودي فرنيس والتحدث فقط بالفرنسية وأن يقيم 

عالقات مع الناس هناك عىل أن يقدم معلومات حول ذلك، وبعد ذلك قامت الرشطة بالقاء القبض 

كان مستعد للكشف عن هويته   عليه والتحقيق معه ملدة ساعت� حول هويته، يف اختبار ما إذا

تحت الضغط أم ال. ويقول سوملون إنه عىل الرغم من أن كوه� مل ينكرس خالل التحقيق إال أنه 

 تأثر كث�ا جراء ذلك.

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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ويش� سلمون إىل أنه يف إطار إعداد كوه� للمهمة الجاسوسية تم تدريبه عىل اتقان بعض العبادات 

 خالص".اإلسالمية وحفظ الفاتحة وسورة "اإل 

أشهر من اإلعداد تم اختيار قصة التقمص التي ستغطي عىل مهمته يف سوريا، حيث أرسل لألرجنت�   9وبعد  

إلعداده لتقمص شخصية املهاجر السوري الرثي كامل ثابت، حيث طلب املوساد منه االلتقاء بضابط موساد 

سبانية، تقان اإل إ رجنت� وجت�عية يف األ آخر "أبراهام"، الذي قام بتعريف عىل كيفية االندماج يف الحياة اال 

 وبعد ذلك تم تسليمه جواز سفر أرجنتيني يحمل هوية سوري اسمه كامل أم� ثابت

وبعدها طلب منه االندماج يف الجالية السورية يف بيونس أيريس، وكان الهدف هو التعرف عىل عبد 

 عالقة صداقة وثيقة.اللطيف الخشان، محرر جريدة العامل العريب، الذي ارتبط به ب

وأشار الوثائقي إىل أن كوه� تعرف برسعة عىل امللحق العسكري السوري يف بيونس إيريس أم� الحافظ 

 التي أصبح في� بعد رئيسا لسوريا

أشهر يف رشكة �لكها يهودي ال يعرف شخصيته الحقيقية وقام  8وعمل كوه� يف بيونيس ايرانس ملدة 

عمل فيها ملدة عام�. وقبل توجهه لسوريا طلب املوساد منه أن ينقل رسائل بتزييف شهادة تفيد بأنه 

من أصدقائه من أبناء الجالية السورية إليصالها إىل أقاربهم يف دمشق، ليك يكرس انطباع لدى الجهات 

 السورية أنه سوري بالفعل.

ة وللتدرب عىل استخدام وحسب الوثائقي، فأن كوه� غادر بيونس ايريس إلرسائيل لتلقي تعلي�ت جديد

جهاز إرسال الرسائل املشفرة، حيث غادر بعد غادر إىل بروكسل حيث التقى بضابط املوساد زيلنجر، الذي 

 طلب منه أن يستقل سفينة إىل اإلسكندرية ومنها إىل ب�وت. 

ريا، وأبلغ زيلنجر كوه� بأن شخصا ما سيتعرف عليه خالل هذه الرحلة ويقدم له املساعدة لدخول سو 

حيث ينقل الوثائقي عن كوه� قوله لقضاة املحكمة بأن شخصا سوريا من دمشق اسمه ماجد شيخ األرض 

تعرف عليه بالفعل خالل الرحلة، حيث تب� أن شيخ األرض كان عميال لالستخبارات املركزية األمريكية يس 

 ىل سوريا.آي إيه، حيث كان يزود واشنطن مبعلومات حول ضباط أملان نازي� لجأوا إ

العسكرية "أمان" إن اللقاء ب�  اتويقول جدعون ميتشنيك، الذي رأس وحدة التأريخ يف شعبة االستخبار 

شيخ األرض وكوه� مل يكن عفويا وأن أحدا ما قام بتنسيقه، مرجحا أن يكون األمر نتاج تعاون ب� 

 املوساد واليس آي إيه.

ة أن يكون شيخ األرض هو الذي قام بالكشف عن ويث� أبراهام شقيق كوه� شبهات حول إمكاني

شقيقه، مش�ا إىل أن قادة يف املوساد أكدوا له أن شيخ األرض عمل تحت تعلي�ت املوساد عندما 

 قام بإدخال إييل إىل سوريا لكنه املوساد مل يكن يعلم أنه عىل عالقة باليس آي إيه.

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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ن يكون اليس آي إيه كان عىل علم بوجود كوه� يف لكن رئيس املوساد السابق باردو مت� باردو ينفي أ 

دمشق وطابع مهمته هناك، مدعيا أن املوساد ال �كنه أن يستع� بخدمات عميل لليس آي إيه لتسهيل 

 عمل جاسويس إرسائييل.

برفقة شيخ األرض، أبلغه األخ� أنه سيتصل   1962وحسب الوثائقي، فأنه عندما وصل كوه� إىل ب�وت يف  

له لتسهيل مهمته إىل سوريا، حيث توجه إىل الحدود السورية اللبنانية حيث انتظره� موظف يف   بصديق

الجمرك يدعى نارص الدين الذي سمح لسيارة كوه� باملرور إىل سوريا بدون تفتيش، حيث كان عىل منت 

، وكام�ا، وقطع السيارة تجهيزات التجسس، ضمنها جهاز حالقة يستخدم كابله كإنت�، نقود، كتاب تشف�

 صابون كانت تضم مواد متفجرة.

وبناء عىل طلب املوساد حرص كوه� عىل التوجه لك�ل الخشان ولد عبد اللطيف الخشان وقام بتسليمه 

 الرسالة من والده، وبعد ذلك أصبح صديقا له وقام بتعريفه عىل أصدقائه ومعارفه داخل دمشق.

وساعد الخشان كوه� عىل استئجار شقة يف حي "أبو رمانة" الراقية يف دمشق، حيث قام برتكيب اإلنت� 

ركان الجيش السوري، وقام بنقل كل أجهزة التجسس من السيارة أعىل سطح الشقة، التي كانت قبالة هيئة  

 إىل داخل الشقة.

ت الحصول عىل معلومات مسبقة حول أي ولفت الوثائقي إىل أن املهمة الرئيسة بالنسبة لكوه� كان

 مخطط سوريا لتنفيذ هجوم مفاجئ ضد إرسائيل.

ونقل الوثائقي عن خب� فرنيس قوله إن كوه� من خالل اختياره الشقة قبالة هيئة األركان كان يعرف من 

مشق أم خالل مستوى اإلضاءة يف مقر هيئة األركان خالل الليل إن كانت أمور غ� عادية يخطط لها يف د

 نه كان يبلغ املوساد صبيحة اليوم التايل بكل حركة تتم داخل هيئة األركان السوري.إ ال، حيث 

وينقل الوثائقي عن كوه� قوله إن تعرف عىل معزة زهر الدين، ابن شقيق رئيس هيئة أركان الجيش 

، حيث طلب منه السوري عبد الكريم زهر الدين خالل حفل نظمه صديقه الجديد كامل الخشان يف بيته

 املوساد توثيق العالقة مع معزة بسبب صلته العائلية برئيس األركان.

وقام كوه� أوال بنقل معلومت� بالغتي األهمية تتمثل األوىل يف توجه النظام السوري لعقد تحالف مع 

العراق وأنه مستعد لتدش� قيادة موحدة مع الجيش العراقي وأن الجيش السوري حصل عىل 

 متطورة من االتحاد السوفيايت، وسيتم نصبها عند الحدود مع إرسائيل. مدافع

وينقل الوثائقي عن كوه� قوله لقضاة املحكمة أن معزة كان يطلعه عىل الخالفات داخل قيادة 

الجيش السوري، مثل الخالف ب� رئيس األركان ونائبه، وأن املظاهرات التي نظمت يف دمشق ضد 

  ترشيع تشدين تحالف مع العراقالوحدة مع مرص تهدف إىل

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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 ويكشف الوثائقي أن معزة أبلغ كوه� بحصول سوريا عىل طائرات ميج متطورة من االتحاد السوفيايت

عىل جورج سامل سيف، الذي كان يحتل موقعا مه�  1962وحسب الوثائقي فقد تعرف كوه� يف مارس 

مهمة، مش�ا إىل أن مشغله يف املوساد يف سلطة البث السورية، حيث كان يحصل منه عىل معلومات 

 شمعون سومر أبلغه أن سيف سيتعرف عليه يف إحدى الحفالت التي يقيمها كامل الخشان يف منزله.

فادة كوه� أمام املحكمة فأن سيف كان يطلعه عىل التقارير الرسية قبل عرضها عىل املراقبة، إوحسب 

 البيت. مش�ا إىل أن سيف كان يحرض له املستندات إىل

وينقل الوثائقي عن رجاء خوري وهو مذيع سابق يف اإلذاعة السورية أن كوه� استغل عالقته بسيف 

 سبانية.خبار باللغة اإل وبات تتم استضافته يف مبنى اإلذاعة والتلفزيون حيث كان يعلق يوميا عىل األ 

تب� أن أجهزة األمن السورية مل تتمكن ويش� الوثائقي إىل أنه باالستناد إىل إفادة كوه� أمام املحكمة فقد  

 من دفع كوه� لتقديم كل املعلومات املتعلقة بأنشطته التجسسية.

وحسب الوثائقي، فأن كوه� حاول استعطاف قضاته وتربير عمله الجاسويس بالقول إن موافقته عىل هذه 

ن يحرمون من الوظائف وفرص املهمة جاءت بسبب الغنب والتمييز الذي يتعرض له اليهود الرشقيون، والذي

العمل وأنه وافق عىل العمل كجاسوس فقط ألنه كان عاطال عن العمل يف ح� كانت زوجته الحامل تتوىل 

 تأم� متطلبات الحياة من خالل عملها كممرضة.

وعرض الوثائقي رسالة بالعربية بعث بها كوه� إىل زوجته ناديا، حيث اعتذر فيها عن عمله يف مجال 

س وأنه كان مضطرا لذلك بسبب الضائقة االقتصادية، حيث ختم الرسالة بتحذير اآلخرين من مغبة التجس

 تكرار تجربته.

وكشف الوثائقي إىل أن وحدة االتصاالت الالسليك يف االستخبارات التي كانت تتلقى االتصاالت من 

جدعون ش�ازي أن املعلومات  جواسيس إرسائيل يف الدول العربية والذي كانوا يشار إليه بأرقام. ويقول

 إييل كوه�. ه"، الذي تب� في� بعد أن566التي كان نتلقاها من دمشق كانت من "املقاتل 

 إسهام کوهین

وحول إسهام كوه� يف العمل االستخباري اإلرسائييل، يقول رئيس املوساد السابق باردو: "عندما 

ن هذا يعد أهم هدف إصنع القرار للعدو، فيتمكن جهاز استخباري من زرع جاسوس يف قلب دائرة  

�كن تحقيقه، فاملعلومات االستخبارية التي �كن الحصول عليها من املصادر البرشية أهم بكث� 

من املعلومات التي �كن الحصول عليها من وسائل التجسس اإللكرتو�". ويدعي باردو أن املوساد 

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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نه متكن من االقرتاب من النخب إ كرس "أسطورته" من خالل أفعال أشخاص عىل شاكلة كوه�، حيث 

 الحاكمة والوصول إىل دائرة صنع القرار يف سوريا

ويقر باردو بأن "املوساد" قد أخفق ألنه مل يتمكن من تحديد املخاطر التي كانت تحيق بكوه� والطلب 

 األمر متعذرا.منه الفرار من سوريا قبل أن يكون 

 مهام يف مصر

وكشف الوثائقي أن كوه� قبيل مغادرته مرص تعاون، بطلب من املخابرات اإلرسائيلية، مع جيمس 

نه كان يقوم برشاء سالح وذخ�ة وعتيدة من مخلفات إ هيلفليكس، صاحب رشكة شحن بحرية، حيث 

العلم� غرب اإلسكندرية، حيث يتم  املواجهة التي جرت ب� القوات األملانية والحلفاء يف محيط مدينة

 ) ابط الحلقة(ر  شجن السالح والعتاد إىل ب�وت ومن هناك إىل ميناء يافا.

 

 ترید استغالل کورونا: إسرائیل تسعی لتوسیع صادراتها األمنیة للعالم کله

دراتها األمنية إىل مزيد من الدول، وعمليا إىل "جميع دول العامل باستثناء الدول سعى إرسائيل إىل توسيع صا

إيران، لبنان وسورية"، حسب� ذكر عطاء طرحته وزارة األمن اإلرسائيلية  –التي يحظر املتاجرة معها 

ورونا، وطالبت فيه رشكات مدنية بتزويدها مبعلومات حول االحتياجات األمنية للدول بزعم نشوء أزمة ك

 وفقا لتقرير نرشته صحيفة "هآرتس" اليوم، الثالثاء.

ويتعلق جزء كب� من العطاء الحتياجات الدول يف مجال األمن الداخيل. ويقدر مسؤولون أمنيون أن تصدير 

الحتياجات داخلية يف الدول ستحتل قس� كب�ا من التصدير األمني اإلرسائييل يف املستقبل، ألن األزمة 

 ة الحاصلة يف دول كث� إثر انتشار الوباء قد تؤدي إىل احتجاجات تقوض استقرار أنظمة فيها.االقتصادي

وطالبت وزارة األمن الرشكات، من خالل العطاء، بتزويدها مبعلومات حول احتياجات الدول هدف التصدير 

ولوحات  إىل وسائل بيومرتية، أنظمة تعقب أشخاص وسيارات، أنظمة تعرف عىل وجوه وأصوات وصور

أرقام، وسائل لرصد هواتف خليوية، أنظمة سايرب ألغراض التجسس وكذلك برامج لسد واعرتاض 

 معلومات يف شبكة اإلنرتنت.

إىل جانب ذلك، طالبت الوزارة اإلرسائيلية الرشكات بتزويدها مبعلومات حول استخدام وحاجة 

فاع جوي، طائرات من أنواع مختلفة، الدول إىل دبابات، صواريخ مضادة للدبابات، أنظمة مدفعية ود

 مروحيات، زوارق حربية، أنظمة صاروخية، ووسائل قتال إلكرتو� لطائرات وزوارق.

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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https://www.youtube.com/watch?v=W1ck0GE7EmY
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تزويد معلومات يك تستخدمها الصناعات األمنية اإلرسائيلية يف بوطالب العطاء الرشكات املدنية اإلرسائيلية  

األمنية للدول، يتع� عىل الرشكات إعداد "ملف دولة"، ويتم تطوير التصدير. وإىل جانب االحتياجات 

تجديد املعلومات فيه عدة مرات سنويا. وينبغي أن تشمل ملفات كهذه معلومات عامة عن تلك الدول، 

عن شخصيات مركزية فيها، عن املؤسسة السياسية وعالقاتها الخارجية، استعراض تهديدات خارجية 

 تشمل ميزانياتها األمنية وسياسة املشرتيات األمنية فيها. وداخلية ومعطيات اقتصادية،

وأشارت الصحيفة إىل أن وزارة األمن اإلرسائيلية تسعى إىل توسيع صادراتها األمنية إىل دول آسيا كمجال 

التوسع املركزي للصادرات األمنية. وباستثناء حظر التصدير إىل إيران ولبنان وسورية، ال يوجد يف العطاء 

 رق إىل دول أخرى.أي تط

)، العام املايض، عىل أن إرسائيل تواصل تصدير األسلحة إىل دول وأكد تقرير ملنظمة العفو الدولية (أمنستي

تنتهك حقوق اإلنسان بشكل منهجي. وتستخدم جيوش ومنظ�ت األسلحة املصنوعة يف إرسائيل يف ارتكاب 

جرائم حرب. ويستعرض تقرير أمنستي معطيات حول مثا� دول كهذه، حصلت يف السنوات األخ�ة 

 )لرابط(ا يل.عىل عتاد عسكري من إرسائ
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https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2020/05/12/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%84%D9%87
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2020/05/12/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%84%D9%87
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 راء الخبراء آ

 وزارة جدیدة واستحداثوزیرًا يف حکومة نتنیاهو جانتس الجدیدة  36

 سعید بشاراتبقلم: 

، هو 35  ـحتالل المن أكرث األمور املستغربة الجديدة يف حكومة اال 

الوزارة املستحدثة الجديدة التي اختلقها نتنياهو عىل عجل، لعضو 

الكنيست آوريل أيب كاسيس رئيسة “جيرش” “وزيرة لتعزيز 

أكرث وزارة  12وتطوير الشؤون الج�ه�ية” والتي اعتربتها القناة 

مستغربة يف التاريخ، حيث تم خلق ووالدة هذه الوزارة فقط من 

 إىل الحكومة، وستنضم النائبة اوريل ليفي أبو كسيس من حزب جيرش اىل الحكومة.أجل ضم عضو كنيست  

 ( وزارة تعزيز وتطوير الشؤون الج�ه�ية ) .

من الداخيل يف مجاالت مكافحة املخدرات والكحول وح�ية هذه الوزارة ستنقل لها صالحيات من وزارة األ 

 مام”.ون عنف اىل األ نرتنت ودفع “مرشوع مدينة بداألطفال عىل شبكة اإل 

هذه الوزارة تشبه وزارات سابقة كانت يف حكومات الكيان بدون أن يكون لها دور مركزي تخضع له 

للوزير دان م�يدور، ووزارة   2009ستخباراتية التي استحدثها نتنياهو عام  هيئات أخرى، كوزارة الشؤون اال 

 شؤون القدس، ووزارة الشؤون اإلسرتاتيجية.

تفاق ب� جيرش والليكود كتب حول الضم “جيرش تتعهد بدعم كل موقف لرئيس الوزراء يف وثيقة اال 

سواء كان الضم بشكل مبارش أو غ�   ن يتم التنسيق مع الواليات املتحدة،أ بخصوص فرض السيادة، برشط  

ة مبا يف ذلك يف لجان الكنيست ويف الجلسة العامة للحكوم الكنيست،و / أو يف  الحكومة،مبارش يف 

 والكنيست.

هآرتس فرست هذا املقطع يف االتفاق بأن هناك ضم األمر الواقع ملناطق يس، وترك مجال للضم القانو� 

 مع الواليات املتحدة.

  واالنض�م عن حزب �ينا  باالنفصالباملقابل وافق رايف ب�تس هو اآلخر عىل قبول عرض نتنياهو 

وهي وزارة شؤون القدس،   -تشبه وزارة أيب كاسيس  -ة، مقابل الحصول عىل وزارة هامشياالئتالفاىل  

 ولكن هذه املوافقة كرهونة مبوافقة حزب البيت اليهودي بزعامته.

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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وعاد نفتايل بينت لعادته يف مهاجمة  التشكيلة،نفتايل بينت وأييلت شاكيد بقو االن وحيدين خارج هذه 

اتهمه بانه ضعيف أمام ح�س، وأمام  حيث له،نتنياهو واتهامه بالشعار التقليدي الجذاب بالنسبة 

 يقصد اليسار. -الهستدروت

حزاب القومية الدينية، مع البيت اليهودي واالتحاد ن بينت كان قد انسحب قبل عام من اتحاد األ أ يذكر 

 الوطني.

ا . الليكود، كان دامئًا يسعى تحدي �ين12جهود نتنياهو لكرس �ينا ليست مجرد نزوة عائلية قالت القناة 

ومتثيل الجمهور الصهيو� الديني القومي، ونتنياهو مصمم عىل إثبات أنه ال حاجة ملثل هذا الحزب، وقد 

 اتخذ الليلة خطوة مهمة نحو الهدف.
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 يف دائرة الضوء  

 سیناریوهات ضم مناطق من الضفة يف ظل حکومة نتنیاهو الخامسة

 

شهرا  17نتنياهو الخامسة، التي سينطلق عملها هذا األسبوع، بعد تنص اتفاقية االئتالف لحكومة بنيام� 

شهرا، عىل أنه يحق لرئيس  12من عمل الحكومة االنتقالية، بفعل حل الكنيست ثالث مرات يف غضون 

الحكومة نتنياهو أن يرشع يف إجراءات فرض ما يسمى "السيادة اإلرسائيلية" عىل املستوطنات ومناطق 

. ورغم ذلك، فإن هناك العديد 2020غربية املحتلة، ابتداء من مطلع شهر متوز املقبل شاسعة يف الضفة ال

من األسئلة املطروحة، تتعلق بعملية الضم ذاتها، من حيث توقيتها وحجمها، إذ أنه ستكون عوامل مؤثرة 

البيت   عىل كل واحد من السيناريوهات املحتملة، رغم ما يظهر من دعم مطلق لكل خطوة إرسائيلية، من

 األبيض.

يف اتفاقية االئتالف عىل أن "رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة البديل، يعمالن سوية،  28فقد نّص البند 

وبالتنسيق، من أجل الدفع باتفاقيات سالم، مع كل ج�اننا، والدفع نحو تعاون إقليمي، مبجاالت 

يس ترامب ("صفقة القرن")، فإن اقتصادية متنوعة، ومبجال كورونا. ويف كل ما يتعلق بترصيح الرئ

رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل، يعمالن بالتوافق الكامل مع الواليات املتحدة األم�كية، مبا 

واملجتمع الدويل بشأن هذا املوضوع، وكل هذا يف إطار  األمريكانيف ذلك مسألة الخرائط، أمام 

لدولة إرسائيل، مبا يف ذلك الحفاظ عىل االستقرار السعي للحفاظ عىل املصالح األمنية واالسرتاتيجية  

 اإلقليمي، والحفاظ عىل اتفاقيات السالم (القامئة) والسعي التفاقيات سالم مستقبلية".
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، وبعد أن تجري األبحاث 28، والبند 20، والبند 3أنه "عىل الرغم م� ذكر يف البند  29ونّص البند 

لحكومة البديل، حول األسس املفصلة أعاله، يستطيع رئيس واملشاورات ب� رئيس الحكومة، ورئيس ا

الحكومة أن يُحرض املصادقة التي يتم التوصل لها مع الواليات املتحدة األم�كية، حول رسيان السيادة، 

، للبحث يف الكابينيت (الطاقم الوزاري املقلص للشؤون األمنية والسياسية) 1/7/2020ابتداء من 

ليه يف الحكومة، و/ أو الكنيست". و"يف حال أراد رئيس الحكومة عرض اقرتاحه وللحكومة، للمصادقة ع

عىل الكنيست، فإنه يستطيع فعل هذا بواسطة عضو كنيست، وفقط يكون من كتلة الليكود، الذي سيلتزم 

 لدى التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، بأن يكون نص القانون مطابقا لالقرتاح الذي عرضه رئيس الحكومة

يف الكابينيت والحكومة. وبعد إقرار القانون بالقراءة التمهيدية، يتم نقل القانون إىل مسار الترشيع األرسع، 

وبشكل ال يشوش وال يعرقل املسار، من قبل رئيس لجنة الكنيست، للبحث يف القانون يف لجنة الخارجية 

 واألمن".

وحلفائه يف كتل اليم� االستيطا� املتطرف، مبن فيهم كتلتا املتدين� العامل املؤثر الفوري عىل قرار نتنياهو  

املتزمت� الحريديم، هو قرار البيت األبيض. ولهذا فإن نتنياهو يستثمر كل قدراته الشخصية، واللويب 

الصهيو� يف الواليات املتحدة، وبالذات يف داخل البيت األبيض، لجعل القرار مبا يتوافق مع تطلعات 

 نياهو.نت

ويشار إىل أنه مبوجب القانون، فإن قرار ضم أي منطقة جغرافية ملا يسمى "السيادة اإلرسائيلية"، ليس 

بحاجة لقرار من الكنيست، أو قانون، بعكس االنسحاب من منطقة واقعة تحت السيادة، الذي يلزم بقرار 

ة يتم عرض "االنسحاب" عىل  عضو كنيست، وإذا وجدت أغلبية عادي 80كنيست، يوافق عليه ال أقل من 

استفتاء عام. ولكن يف هذا القانون، متت إضافة بند بطلب من املستشارين القانوني�، للحكومة والكنيست، 

نائبا. ما يعني إذا وجدت أغلبية يف الكنيست  61لغاء القانون ممكن بأغلبية عادية من إيقيض بأن 

القانون أوال، ثم تصوت عىل االنسحاب. ولكن عىل ضوء  نائبا، فبإمكانها أن تلغي 80لالنسحاب بأقل من 

التغ�ات يف تركيبة املحكمة العليا، فإن هذا البند قد يتم تعديله الحقا، لتشديد صعوبة االنسحاب من أي 

منطقة "تحت السيادة". ولكن مسألة التوجه إىل الكنيست جاءت يف أعقاب سابقتي القدس ومرتفعات 

 ومة يف كل واحدة من الحالت� مصادقة الكنيست عليه�.الجوالن، إذ طلبت الحك

 خلفیة التسارع اإلسرائیلي

بل أن تداهم أزمة كورونا العامل، وبشكل خاص الواليات املتحدة األم�كية، كان يف حسابات نتنياهو، 

 كزعيم وقائد للتيار اليميني االستيطا�، أن مهمة الضم يجب أن تتم قبل الوصول ليوم انتخابات

الرئاسة األم�كية يف مطلع ترشين الثا� املقبل، وحتى قبل الدخول يف األجواء االنتخابية األم�كية. 

فحتى قبل اندالع أزمة كورونا، كان القلق لدى نتنياهو ومحيطه، من احت�ل خسارة دونالد 
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ارة األم�كية يف لجم ترامب والحزب الجمهوري االنتخابات أقل. أما اآلن، فإن القلق تعاظم بفعل فشل اإلد

 انتشار الف�وس، وتسجيل أعداد ضحايا مرعبة، وتواصل ارتفاعها.

يف املقابل، فإن الحزب الد�قراطي حسم أمره برتشيح نائب الرئيس األم�يك السابق، جو بادين، الذي أعرب 

 ساس حل الدولت�.عن معارضته لعملية الضم من دون إبرام اتفاق نهايئ مع الجانب الفلسطيني قائم عىل أ 

واألزمة ب� نتنياهو واليم� االستيطا� من جهة، وب� الحزب الد�قراطي األم�يك من جهة أخرى، قامئة 

، عىل ما 2016و 2012بالفعل منذ سنوات. فقد أقدم نتنياهو يف االنتخابات الرئاسية األم�كية يف العام� 

علنا لصالح أحد الحزب� األم�كي� يف االنتخابات. ففي  مل تفعله أي من الحكومات اإلرسائيلية، بالوقوف

، سعى لفوز دونالد ترامب 2016سعى نتنياهو إلسقاط الرئيس باراك أوباما وفشل. ويف العام  2012العام 

عىل منافسته من الحزب الد�قراطي هيالري كلينتون، رغم مواقفها املؤيدة إلرسائيل. ونذكر أنه من حيث 

، فقد تفوقت كلينتون عىل ترامب بأكرث من مليو� صوت، ولكنها خرست 2016 انتخابات  عدد األصوات يف

. ويتهم الحزب الد�قراطي نتنياهو 50االنتخابات بفعل توزيعة الوحدات االنتخابية عىل الواليات الـ 

ئيلي�، فإن واللويب الصهيو�، املدعوم من الطائفة األفنجيلية، بخسارة االنتخابات. وحسب محلل� إرسا

، 2018الحزب الد�قراطي يف حال فاز يف انتخابات الرئاسة، بعد أن فاز بأغلبية الكونغرس يف انتخابات 

فإنه سيصفي حساباته مع شخص نتنياهو، ولكن بالتأكيد هذا ال يعني التخيل عن إرسائيل، كحليف 

 اسرتاتيجي.

يكون قد حقق أقىص ما �كن من مرشوع الضم، ويريد نتنياهو الوصول إىل يوم االنتخابات األم�كية، و

ليسجل لنفسه إنجازا سياسيا أمام معسكره، رغم كل التحذيرات يف إرسائيل من تبعات مرشوع الضم، عىل 

مستقبل إرسائيل، التي قد تجد نفسها يف مرحلة الحقة أمام مسؤولية مبارشة من جديد عىل حوايل ثالثة 

 يتزايد الضغط يف قطاع غزة مع التزايد السكا� هناك يف ظل الحصار. مالي� فلسطيني يف الضفة، يف ح�

ومن ب� األسئلة املركزية التي تطرح نفسها ابتداء من اآلن، وحتى بدء إجراءات حكومة نتنياهو بعملية 

الضم، مدى حجم وتأث� رد الفعل الفلسطيني واإلقليمي، بالذات من األردن ومرص، ودول عربية أخرى، 

روبا واالتحاد األورويب، عدا املوقف األم�يك، الذي قد يطلب من نتنياهو عدم الذهاب يف مسار ومن أو 

 الضم الكيل، فهذا احت�ل وارد.

باعتقاد نتنياهو ومحيطه أن العامل وبالذات الدول املتطورة الكربى غارقة يف أزماتها الداخلية بفعل 

األمن الخمس ومثلها أملانيا وغ�ها. أما بشأن الساحة انتشار كورونا: دول األعضاء الدامئ� يف مجلس  

الفلسطينية واملحيط العريب، فإن نتنياهو ومعه مساعديه يف دوائر القرار، يعتقدون أن قرار الضم 

لن يقود النفجار، مستندين بذلك إىل ما كان بعد قرار االعرتاف األم�يك بالقدس "املوحدة" كعاصمة 

سفارة إىل املدينة. وأيضا بعد قانون حجب أموال الرضائب الفلسطينية إلرسائيل، ومن ثم نقل ال
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عن السلطة، وغ�ها. إذ أن الفرضية يف محيط نتنياهو، أنه سيكون عدم اعرتاف عاملي بالضم، ك� هي حال 

 القدس ومرتفعات الجوالن من قبل، ولكن هذا لن �نع الضم.

يقة، ألنه ليس هو من يحدد شكل ردود الفعل، ولذا غ� أن حسابات نتنياهو ليس مفروضا أن تكون دق

 فنحن أمام عدة سيناريوهات وهي عىل النحو التايل:

 طبیق مخطط الضم کامالت

هذا السيناريو يعني أن البيت األبيض يتفق كليا مع مخطط نتنياهو وكتل اليم� االستيطا� يف الكنيست، 

طنات، ومناطق شاسعة يف الضفة، مبا فيها منطقة ويذهب إىل فرض ما يسمى "السيادة" عىل كل املستو 

 % من مساحة الضفة.30غور األردن وش�ل البحر امليت، التي حسب تقسيم االحتالل فإن حجمها يبلغ 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا السيناريو هو ما تسميه إرسائيل "الحدود": فهل تعني خطوط 

ة، أم تشمل "مناطق النفوذ" التي حددتها سلطات االحتالل لكل البناء القامئة يف املستوطنات الحالي

مستوطنة؟ ففي كث� من األحيان، مناطق النفوذ هذه تصل إىل خطوط بناء قامئة للبلدات واملدن 

 الفلسطينية، مبعنى اإلطباق عليها ومنعها من التوسع، بقرارات من االحتالل.

االستيطا�، ب� من يريد فرض كامل عىل كل الضفة، حتى يف هذه النقطة، قد تظهر خالفات داخل اليم� 

بثمن إعادة الحكم العسكري إىل سابق عهده، وتحمل مسؤولية عن كل الفلسطيني� يف الضفة، أو "تحفيز 

الفلسطيني� عىل الهجرة"، ك� يظهر هذا يف الربنامج السيايس ألحد مركبات تحالف "�ينا" الربملا�، حزب 

ي" (التكتل القومي). وب� من يريد ضم مناطق عينية من املناطق املفتوحة يف الضفة، "هئيحود هليئوم

 لغرض تخفيف وطأة رد الفعل العاملي، حسب ما يعتقده أولئك يف اليم�.

مسألة "الحدود" قد تواجه اعرتاضات يف البيت األبيض، رغم ما يبديه ممثلوه، وأولهم السف� ديفيد 

كل مخططات اليم� االستيطا�، فهو يترصف ليس كدبلومايس، وإ�ا كعضو يف فريدمان، من دعم كامل ل

أكرث األحزاب االستيطانية تطرفا. وقد يكون الطلب األم�يك للجم ما يف مسألة الحدود، يف محاولة إلعطاء 

 "مصداقية" ما للخطة املس�ة "صفقة القرن".

سؤال التبني الكامل لخطة ترامب وفريقه. كذلك يف هذا السيناريو سيكون نتنياهو وحلفاؤه أمام 

ففي هذه الخطة ورد مصطلح "دولة فلسطينية"، وهذا ما يرفضه املستوطنون وأحزابهم 

ومؤيدوهم. فهم يرفضون "مصطلح الدولة" من حيث املبدأ، حتى لو أن الحديث يف الخطة ذاتها 

مع العامل، وال عىل األجواء،  عن كيان ممسوخ، مقطّع األوصال، ال سيطرة له عىل أي تواصل مبارش

 "دولة". وال عىل ما هو تحت األرض؛ مجرد كيان، بأقل من حكم ذايت، وتسميه الخطة
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والتقدير هو أنه عىل الرغم م� يُظهر نتنياهو من قوة وإرصار، فإن هذا السيناريو يبقى أضعف باحت�الته 

 من السيناريوهات األخرى، ولكنه يبقى فرضية قامئة.

 يضم جزئ

سيناريو الضم الجزيئ يف املرحلة األوىل، قائم يف حال واجهت إرسائيل اعرتاضات إقليمية وعاملية، وبطبيعة 

الحال يف كل األحوال االعرتاضات الفلسطينية قامئة، فإنها قد تقسم مخططها عىل مراحل. أي أنها ستضع 

 ائيلية" عىل منطقة تلو األخرى.جدوال زمنيا، فيه تباعد ما، والرشوع بفرض ما يسمى "السيادة اإلرس 

ولكن مترير هذا املخطط سيوازيه سن قانون يقيض برسيان كل القوان� اإلرسائيلية عىل املستوطن� يف 

جميع أنحاء الضفة، مبعنى أن القوان� سارية عىل األشخاص، ولكن ليس عىل األرض يف كل مكان. ومرشوع 

دول أع�ل الكنيست يف السنوات املاضية، كحل مرحيل إىل القانون هذا طرحه املستوطنون مرارا عىل ج

 ح� تحل ظروف تسمح بفرض "السيادة" عىل األرض.

وعىل أرض الواقع، فإن هذا القانون هو القائم عىل األرض، دون أن يتم اقراره يف الكنيست، فال أحد من 

 "املدنية" اإلرسائيلية تتحول يف املستوطن� يخضع ألحكام الحكم العسكري يف الضفة. وعادة، فإن القوان�

حال الرضورة ألحكام عسكرية ترسي عىل املستوطن�. ولكن غالبية القوان� تطبق عىل املستوطنات، دون 

 أن تكون قد ُحولت ألحكام عسكرية.

وفرضية الضم الجزيئ يف حالت طبقت، ستستثني يف مرحلتها األوىل منطقة غور األردن، بادعاء أن هذا 

ن حدة رد الفعل األرد� الرسمي، ويرتك مجاال للمناورة أمام دول عربية، منها ما ستجد نفسها سيقلل م

ملزمة بإصدار مواقف أكرث جدية ضد الضم. وهذا ما يدفع اإلدارة األم�كية للطلب من إرسائيل أن تأخذ 

 بع� االعتبار الظروف اإلقليمية.

 ضم رمزي

لكنه يبقى قامئا. ففي حال كان رد الفعل املحيل واإلقليمي ليس واضحا مدى جدية هذا السيناريو، و 

والعاملي أشد م� يتوقعه نتنياهو وحلفاؤه، فإنه سيتجه إىل إعالن مبديئ عن الضم، ويفرضه عىل منطقة 

واحدة أو اثنت�، مثل التكتل االستيطا� املسمى "غوش عتسيون"، الذي بات �تد من غرب بيت  

 لحم وحتى مدينة الخليل.

هذا السيناريو قد يواجه معارضة شديدة داخل أوساط املستوطن� وأحزابهم، ولكن هذا مل يعد 

يؤثر كث�ا عىل حسابات نتنياهو، الذي يقود املعسكر كله، فهو برئاسته لليكود، يتوغل يف كل أوساط 
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مزي"، سيكون بيد نتنياهو اليم� االستيطا�، مبا فيه التيار الديني الصهيو�. وهذا القرار، مبعنى "الضم الر 

 وحده.

يف كل األحوال، فإن نتنياهو يرى أن هذه هي الفرصة األمثل لتطبيق مخططه عىل األرض: مرحلة ما قبل 

االنتخابات األم�كية، وسيطلب مساعدة الطائفة األفنجيلية للضغط عىل ترامب، هذا إذا احتاج أصال لضغط 

لتي تعصف بدول العامل. لهذا فإنه سيسعى لتطبيق أقىص ما �كنه كهذا، وأيضا األزمة الصحية االقتصادية ا

 .)1( )الرابط( أن يحققه، ولن يتنازل عن تحقيق أي يشء ممكن يف األشهر املقبلة.

  

 

 

 

 

 .رصدأصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن 1(
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