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 مقال العتیبة يف "یدیعوت": اإلمارات تستجدي التطبیع مع إسرائیل وتتنکر لفلسطین.   

 مسؤول سابق بالشاباك: السنوار حقق إنجازات غیر مسبوقة لحماس.  

 نتنیاهو: لم نحصل یلع الضوء األخضر من واشنطن للبدء بخطة الضم.   

 تقدیرات إسرائیلیة عن قرب اندالع تصعید مع حماس بغزة.  

 تقریر: األردن یبحث إلغاء اتفاق السالم إذا بدأت إسرائیل بالضم.  

 أذهل اإلسرائیلیین.   1967الکشف عن هجوم انتحاري لطائرة عراقیة بحرب   

 سیسي املعسکر األمریکي ویحاول تحسین صورة إسرائیل يف مصر. لهذا.. یختار ال  

 حکومة حفتر تدعو إسرائیل "للتعاون ملواجهة ترکیا".  

 آراء الخبراء.. مسوغات القلق اإلسرائیلي من انتصارات "الوفاق".  

 

 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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 مرصد إسرائيل  

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

اإلسرائیلي عبر وسائل اإلعالم 

 ومراکز البحث اإلسرائیلیة

 رامي أبو زبیدة إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

وتحلیل الرصد والتوثیق  اتخدم

ومتابعة مراکز البحث  املضمون

  استطالعات الرأيو

 المرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 المرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 
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 هذا العدد

يتناول املرصد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية للنظام اإلرسائييل؛ حديث النائب السابق لرئيس 

احتالل غزة، وإن يحيى السنوار حقق لح�س إنجازات غ� "الشاباك"، إسحاق إيالن، "إنه يجب علينا 

مسبوقة باستخدام أدوات من العرص الحجري، إنه مذهل..." ك� رصدنا تقرير لشاهد عيان: أكد أن أفراد 

رشطة إرسائيلي� أطلقوا النار عىل الشاب الفلسطيني إياد الحالق بين� كان ملقى عىل األرض وبعد أن 

 .قيل لهم أنه "معاق"

ك� يتطرق املرصد لترصيح نتنياهو، الذي قال فيه مل نحصل عىل الضوء األخرض من واشنطن للبدء بخطة 

الضم، ونتابع يف املرصد توقع ج�ال إرسائييل أن ينتج عن خطوة الضم الوشيكة للضفة الغربية وغور 

استطالع للرأي العام األردن "واقع أليم من العنف"، مع زيادة الحوادث املسلحة، ونسلط الضوء عىل 

 اإلرسائييل، يُظهر قدرة الليكود عىل إحراز فوز ساحق بزعامة بنيام� نتنياهو

وتناول املرصد يف محور التفاعالت اإلقليمية والدولية؛ تقرير يتحدث أن األردن يبحث إلغاء اتفاق السالم 

، وتابع املرصد ما كشفه تقرير إذا بدأت إرسائيل بالضم، وانه سوف يستدعي سف�ه إىل ع�ن كخطوة أوىل

، حيث استطاعت بنجاح 1967إرسائييل عن "هجوم نفذته طائرة عراقية ملدينة نتانيا يف حرب األيام الستة  

 االستدارة يف األجواء اإلرسائيلية، وقتلت عددا من الجنود واملستوطن� يف هجوم انتحاري".

ه أن السييس يعمل عىل تغي� الصورة السلبية ونرصد مقاال بقلم اسحق ليفانون يف معاريف يقول في

إلرسائيل، ك� نرصد دعوة نائب رئيس حكومة خليفة حفرت، عبد السالم البدري، إرسائيل إىل التعاون 

 ملواجهة تركيا.

ويف محور آراء الخرباء، يقدم الكاتب د. صالح النعامي رأيه حول مسوغات القلق اإلرسائييل من انتصارات 

الوفاق الليبية املتتالية واملتواصلة ومتكنها من بسط سيطرتها عىل مناطق الغرب وتداعيات هذه حكومة 

 االنتصارات التي قد تؤثر بشكل سلبي وكاريث عىل البيئة اإلقليمية للكيان الصهيو� وأمنه.

مع إرسائيل   ويف دائرة الضوء، نتحدث حول مقال يوسف العتيبة يف "يديعوت"، واستجداء اإلمارات التطبيع

وتنكرها لفلسط�، واضعا عدد من االعتبارات الواهية يصعب االقتناع بها لتربير توجه كهذا، ليصل 

 إىل تلويح ضعيف بأنه "إما الضم أو التطبيع".
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 البنیة الداخلیة للنظام اإلسرائیلي

 مسؤول سابق بالشاباك: السنوار حقق إنجازات غیر مسبوقة لحماس

"جورجي"،  السابق لرئيس جهاز األمن العام اإلرسائييل "الشاباك"، إسحاق إيالن املعروف بالـقال النائب 

 إنه يجب علينا احتالل غزة، ك� فعلنا يف الضفة وال توجد طريقة أخرى.

ن يحيى السنوار حقق لح�س إنجازات غ� مسبوقة "إ وأضاف إيالن يف حوار مع صحيفة "معاريف"، 

 ."لعرص الحجري، إنه مذهلباستخدام أدوات من ا

وتابع: "أعرف السنوار جيدا والتقيت به يف السجن وسألني بأي لغة تريد أن تتحدث وقلت له العربية 

 نه عدو مر وذيك وحكيم".أ ونقلت له بعض الرسائل 

وأشار إيالن إىل أنه منذ أن أصبح السنوار قائدا لح�س بغزة رشع يف املس�ات عند السياج الحدودي 

 ق البالونات والطائرات الورقية ووحدات اإلرباك اللييل.وإطال 

وأردف قائالً: السنوار يعرفنا جيدا، يقرأ صحف يديعوت ومعاريف، وهو عىل دراية جيدة باملجتمع 

 اإلرسائييل.

 شاهد عیان: أطلقوا النار یلع الحالق وهو ملقی یلع األرض

أن أفراد رشطة إرسائيلي�  عيان أكد شاهد

لنار عىل الشاب الفلسطيني إياد أطلقوا ا

الحالق بين� كان ملقى عىل األرض وبعد أن 

نه "معاق". وتتطابق أقوال الشاهد إ قيل لهم 

ر." مع أقوال مرشدة الحالق، وردة أبو  "ع.

حديد، التي أفادت بأنها رصخت باتجاه أفراد 

الرشطة باللغة العربية بأنه "معاق"، في� رصخ 

 الحالق "أنا معها".

" لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة، يف اليوم بتسيلمأضاف الشاهد، يف إفادة قدمها إىل منظمة "و 

ساحة صغ�ة عن نفسه الذي استشهد فيه الحالق، أنه كان يجلس يف "غرفة النفايات"، وهي عبارة 

ندما لجأ يستخدمها ع�ل النظافة يف منطقة باب األسباط يف البلدة القد�ة يف القدس املحتلة، ع

https://almarsad.co.uk/
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"رأيت شابا يجري بطريقة غريبة، كأنه ال يعرف امليش العادي أو أنه معاق.  ،إليها الحالق. وقال الشاهد

 ني".موجاء باتجاهي وسقط عىل ظهره، عىل بُعد عدة أمتار 

وتابع الشاهد يف إفادته، التي نرشتها صحيفة "هآرتس" أن "عددا من أفراد رشطة حرس الحدود كانوا 

رتدى بنطاال أسودا وقميصا أبيضا، ومل كان يفه وتوقفوا عىل بعد عدة أمتار من الشاب، الذي يجرون خل

املسدس؟’، لكن كان من الواضح   ن، ’أي�سك أي يشء بيده. وسمعت ضابط الرشطة يسأل الشاب بالعربية

 أن الشاب ال يعرف التكلم، ألنه مل يكن قادرا عىل الرد".

ويف هذه املرحلة دخلت أبو حديد إىل "غرفة النفايات". ووفقا إلفادتها، فإنها سارعت إىل املكان لالختباء 

 هرأة محجبة ورصخت باتجاثناء وصلت امبعد س�عها الطلقات النارية األوىل. وقال الشاهد إنه "يف هذه األ 

’ بالعربية. وأنا تجمدت يف مكا� ومل أتحرك من ق’معا  معاق’، ثم كررت كلمة  ا، ’هذأفراد الرشطة بالعربية

شدة الخوف. فهذه املرة األوىل التي أشاهد فيها مطاردة كهذه. ونظرت باألساس إىل الشاب، الذي كان عىل 

 وهربت".  ،خرى. ورصخ أحد أفراد الرشطة عّيل بأن أغادراألرض ويرتجف، وبعدها سمعت طلقات نارية أ 

"بتسيلم"، إن الحالق جاء إىل "غرفة النفايات" في� هو مصاب وانهار أمامها. لـ  وقالت أبو حديد يف إفادتها  

ر."، الذي قال إن الحالق دخل إىل "غرفة  "ع. وأشارت الصحيفة إىل وجود اختالف ب� إفاديت أبو حديد و

فراد الرشطة "أنا معها"، لكنهم استمروا أ قبل أبو حديد. وقالت أبو حديد أن الحالق رصخ باتجاه    النفايات"

 بالرصاخ نحوه "أين البندقية؟" ثم أطلقوا عدة رصاصات قاتلة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن التاجر عمر عجلو�، الذي كان متجها إىل حانوته يف ذلك الوقت، قوله إنه سمع 

م طلقات أخرى. وبحسب زعم أفراد الرشطة أمام قسم التحقيقات مع أفراد ثوالرصاخ الطلقات األوىل 

الرشطة (ماحاش)، فإنهم تلقوا بالغا من أفراد رشطة آخرين بأن "مخربا يحمل سالحا ناريا يف طريقه إىل 

م أطلق باب األسباط"، وأنه يلبس قفازات، وأنهم أطلقوا النار باتجاه القسم السفيل من جسد الحالق، ث

عليه أحد أفراد الرشطة النار يف "غرفة النفايات" بزعم أنه "قام بحركة بدت أنها استعداد الستالل 

 (مسدس)".

وقدمت عائلة الحالق دعوى إىل محكمة الصلح يف القدس، طالبت فيها بأن يستعرض ماحاش أمامها أرشطة 

 إعرابهمعن مقرب� من العائلة  كام�ات الحراسة التي وثقت جر�ة الرشطة، في� نقلت الصحيفة

عن تخوفهم من أن تدعي الرشطة فقدان هذه األرشطة. وقد عارض ماحاش طلب العائلة بشدة، 

بزعم أن هذه مواد التحقيق ومن شأن كشفها أن يشوش مجرى التحقيق. وأصدر القايض قرارا يلزم 

 )الرابط( ها.الرشطة وبلدية القدس باالحتفاظ باملواد املصورة وعدم الس�ح بنرش 
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 نتنیاهو: لم نحصل یلع الضوء األخضر من واشنطن للبدء بخطة الضم

بنيام� نتنياهو، إن اإلدارة األمريكية مل متنح إرسائيل حتى اآلن الضوء  قال رئيس الحكومة اإلرسائييل،

 األخرض للبدء بتطبيق سيادتها عىل مناطق من الضفة الغربية مبا فيها منطقة "غور األردن". 

، "هناك خالفات يف الرأي مع 2020يونيو    8بتاريخ    وأضاف نتنياهو، خالل اجت�عه مع رؤساء املستوطنات

 ي� حول مساحة األرايض التي سيتم ضمها والتي تحيط باملستوطنات املعزولة".األمريك

وأوضح أنه املطلب األمرييك الوحيد من إرسائيل مبوجب خطة الرئيس دونالد ترامب هو اتفاق مبديئ عىل 

 خوض مفاوضات مع الفلسطيني�.

الفلسطينية "ونحن ال نسميها بهذه  وأشار إىل أن الواليات املتحدة تسمي ما يراد التحاور عليه بالدولة 

 التسمية".

م الخرائط، يرشاك رؤساء املستوطنات يف الضفة الغربية يف ترسإأنه ينوي    اإلرسائيلية  وذكر رئيس الحكومة

  مؤكًدا أن إرسائيل ستحتفظ بالسيطرة األمنية وحرية التنقل ك� هو الحال اآلن.

 االنتفاضات الفلسطینیة وطنیةجنرال إسرائیلي یعارض الضم: دوافع 

توقع ج�ال إرسائييل أن ينتج عن خطوة الضم الوشيكة للضفة الغربية وغور األردن "واقع أليم من العنف"، 

مع زيادة الحوادث املسلحة، والتي قد تتطور إىل انتفاضة، منوها إىل أن االنتفاضات الفلسطينية اندلعت 

 بدوافع وطنية وليست اقتصادية. 

عامي أيالون، الرئيس األسبق لجهاز األمن اإلرسائييل العام "الشاباك"، يف حوار مطول مع صحيفة وقال 

"ليس واضحا يل بالضبط ما الذي سيحدث عىل األرض، سواء كانت انتفاضة أو هج�ت فردية  معاريف،

 متنامية، لكننا نتجه نحو واقع أليم ومتوتر".

ن سيؤدي بنا هذا املرشوع؟"، ويقول: "ال أحد منا �كن أن يتنبأ، واعترب أن خطة الضم تدفع لسؤال "إىل أي

لكن سيتع� عىل الجيش اإلرسائييل الرد عىل هذه الهج�ت، ويف هذه الحالة سوف يتسبب الرد يف املزيد 

 من الهج�ت الفلسطينية".

تنصح بها،  وأكد أن "السلطة الفلسطينية قد ال تستطيع منع تنفيذ العمليات املسلحة، حتى لو مل

أو تدعمها، لكن الوضع الذي قد يسفر عنه انهيار السلطة فعليا عىل أرض الواقع، هو سيناريو 

محتمل، كل ذلك يؤكد أنه من غ� الواضح ما الذي سيحدث عىل األرض، لكننا عىل كل األحوال 

 نذهب إىل واقع عنيف".

https://almarsad.co.uk/
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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لتنفيذ خطة الضم، أنها تحدث يف الوقت الذي تتفاخر فيه وأشار إىل أن "الالفت يف املسارعة اإلرسائيلية 

بعالقاتها مع الدول العربية واإلسالمية يف الرشق األوسط وقادتها، لكنها ال تفهم أن هذه الخطة قد تؤثر 

حقا عىل قياس عالقتها مع تلك الدول، فضال عن فحص تأث�ها السلبي عىل العالقات مع شعوبها، خاصة 

 يها هم فلسطينيون".أن غالبية مواطن

وأوضح أن "السؤال املطروح ع� إذا كانت اتفاقيات السالم مع الفلسطيني� والعرب ستستمر أم ال بعد 

تنفيذ خطة الضم، ال أحد من اإلرسائيلي� يعرف كيف يجيب، وبالتايل فهل نحن نهّدد أنفسنا، ورغم ما 

كية للقدس، لكني أميز بوضوح ب� انتقال السفارة الس�ء مل تسقط ح� انتقلت السفارة األمري  إنيقولونه  

 ؟ آنذاك، ولكن هل وضعنا اليوم أفضل بعد نقلها  تسقطوخطة الضم يف الوقت الحايل، صحيح أن الس�ء مل  

 الجواب هو ال".

يتعلق مبصطلح الضم الجديد من جانب واحد، مع أن أسوأ  في�وأضاف أن "هناك قدرا كب�ا من التفاؤل 

ضع الحايل لضم التجمعات االستيطانية، ألنه يتطلب منا االستعداد للحرب، فالسلطة وضع هو الو 

 الفلسطينية تضعف، ما يتطلب معرفة مصلحة إرسائيل مبثل هذا التطور الخط�".

وأشار إىل أن "الفلسطيني� قلقون بشأن ما يجري، فالوضع الحايل ال يطاق، وباتوا يعتقدون أن الطريقة 

االحتالل هي يف انتفاضة مسلحة، ونتيجة لذلك، إذا حصلت انتخابات اليوم فلن يحصل أبو   الوحيدة إلنهاء

باملئة من األصوات، وال يهم من سيفوز بها، ألن الوضع الحايل يعمل عىل تنامي  25مازن عىل أكرث من 

دأ بالهج�ت طاقة الدعم ألي نشاط مسلح معاد لنا، ولن يكون بالرضورة شيئا مخططا، فمن املحتمل أن يب

 الصغ�ة".

وأوضح أن "املهم كيفية استجابة الجيش اإلرسائييل لسلوك الفلسطيني� تجاه خطة الضم، ألن ذلك سيسفر 

 عنه تحول عمليات الطعن بالسكاك� بشوارع القدس لتصبح أكرث خطورة".

و تراجعها، هذا أمر وأكد أن "ذريعة تراجع الوضع االقتصادي للفلسطيني� قد ترتبط بزيادة املواجهات أ 

، مل تندلعا بسبب ضائقة اقتصادية بينهم، فقد 2000والثانية   1987ال جدال حوله، لكن االنتفاضت� األوىل  

كانت أوضاعهم االقتصادية أفضل م� كانت عليه يف األوقات األخرى، لكننا نحن اإلرسائيلي� نرفض أن 

ملركزية للهج�ت الفلسطينية التي تحدث عىل نفهم أن أساس اندالع هذه االنتفاضات هو الطاقة ا

 خلفية وطنية".

وختم بالقول إن "كل ذلك يدفعني ألن أحذر رئيس الحكومة بنيام� نتنياهو من خطة الضم 

املرتقبة، مع أنني أعتقد أنه عىل دراية مبخاطرها، لكنه إذا سألني فسأقول له "ابحث عن سلم 

  )الرابط( للنزول عنها".

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-769352
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-769352
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-769352


  

 

7 | P a g e  

 مرصد إسرائيل
 June 2020 15 ||العدد التاسع 

 

 

 

 

 

 

 تقدیرات إسرائیلیة عن قرب اندالع تصعید مع حماس بغزة

قال خب� عسكري إرسائييل إن "الجيش اإلرسائييل يستعد لتصعيد محتمل يف قطاع غزة، عىل ضوء تحس� 

الضفة الغربية التي ستضع حدا لعملية حركة ح�س لقدراتها العسكرية والعملياتية، وخطة الضم يف 

 التسوية مع الفلسطيني�".

أن  وأضاف أم� بوخبوط يف تقريره عىل موقع ويلال

"كبار ضباط الجيش حذروا من أن ضم أراض من 

الضفة الغربية سينهي ترتيب صفقة تبادل أرسى مع 

ح�س، وتصعيد الواقع األمني يف غزة، رغم أن الحالة 

القطاع، العالقة منذ عدة أشهر، سوف القامئة يف 

تسهم يف م�رسة املزيد من الضغط عىل قيادة ح�س 

يف غزة، التي تأملت يف التحول االقتصادي مع كبح 

 األنشطة املسلحة، واملظاهرات الحدودية، وتفج�ات القنابل".

التفاوض مع تل أبيب  وأكد أن "املؤسسة األمنية والعسكرية اإلرسائيلية تقدر أن ح�س ستجد صعوبة يف

حول صفقة تبادل يف ظل عملية الضم، يف ح� ستقود الحكومة عملية فرض سيادة عىل مناطق يف الضفة 

 الغربية ابتداء من متوز/ يوليو".

وأوضح أن "كبار ج�االت الجيش اإلرسائييل أبلغوا وزير الحرب بيني غانتس بأن الوضع يف قطاع غزة واسع 

الوضع قد يؤدي لتصعيد إطالق الصواريخ، وعودة املظاهرات بالقرب من السياج النطاق للغاية، وأن 

 الحدودي".

وزعم التقرير أن "مسؤويل جهاز األمن أعربوا عن قلقهم بشأن سلوك الجهاد اإلسالمي، فرغم أن املنظمة 

عطا يف ترشين كانت مقيدة للغاية منذ القضاء عىل قائد اللواء الش�يل يف جناحها العسكري بهاء أبو ال

الثا�/ نوفمرب املايض، والهج�ت عىل كبار مسؤوليها يف دمشق، لكن نشطاء التنظيم سيقودون األنشطة 

 املسلحة ضد إرسائيل رداً عىل الضم، حتى بدون موافقة القيادة يف دمشق".

سابيع مع أ   3وأشار إىل أنه "يف غضون ذلك، أجرت املؤسسة األمنية اإلرسائيلية مناقشة متعمقة قبل  

الشاباك، حول حركة  -كبار مسؤويل الجيش، بحضور قيادة املنطقة الجنوبية، وجهاز األمن العام

التسلح املتمركزة يف ح�س، وحالة التمك� يف السنوات األخ�ة، وهو نشاط حصل عىل دعم قوي 

 من اإليراني�".

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 ت خدمغزة، فإن ح�س استوأضاف أنه "بين� تتمتع إرسائيل بسالم نسبي عىل طول الحدود مع 

لتدريب قواتها، وتحس� ترسانتها، واستعرض مسؤولو املخابرات جهود الحركة لتطوير وصنع  الوقت

الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار، مبا يف ذلك إجراء تجارب عىل مستوى سطح البحر لتحس� 

 مدى وحجم الرأس الحريب والدقة".

، تحاول املنظمة تهريب األسلحة والذخ�ة القياسية عرب الحدود ب� غزة ومرص، وأكد أنه "يف الوقت نفسه

وتطوير شبكات األنفاق الدفاعية املصممة لخدمة الذراع العسكرية لح�س ملواجهة سيناريو املناورة 

 اإلرسائيلية يف أع�ق األرايض الفلسطينية".

استمرار تسلل عنارص ح�س العسكري� من غزة  وزعم أن "مسؤول� أمني� عربوا عن قلقهم البالغ إزاء

 إىل مرص، ومن هناك إىل إيران، التي تواصل تحويل مالي� الدوالرات إىل غزة".

وختم بالقول إن "قائد القيادة الجنوبية يف الجيش اإلرسائييل الج�ال هآرتيس هاليفي، روج يف األشهر 

والتدريب واإلعداد ملساحة الحدود، وبنك األهداف  األخ�ة عن سلسلة من التحركات، مبا يف ذلك الخطط

وتعزيز التعاون ب� الجيش اإلرسائييل والشاباك بهدف إعداد القيادة وقسم غزة للتصعيد والتدهور 

 )الرابط( املتوقع�".

 حکومة یمینیة استطالع: انتخابات جدیدة قد تضمن لنتنیاهو تشکیل 

قدرة الليكود عىل إحراز فوز ساحق بزعامة   ،7/06/2020  بتاريخ  أظهر استطالع للرأي العام اإلرسائييل، نرش

بنيام� نتنياهو، بانتخابات تجري اليوم، يف ظل غياب املنافسة إثر انحسار قوة "كاحول الفان" بزعامة بيني 

 غانتس.

مقعًدا يف الكنيست  40لليكود يحصل يف انتخابات تجري اليوم عىل فإن ا 12ووفًقا لنتائج استطالع للقناة 

 15، يف ح� تحل القامئة املشرتكة يف املركز الثا�، حيث تحافظ عىل قوتها وتحصل عىل 120من أصل 

 مقعًدا.

 مقعًدا، متقدما عىل "كاحول 14وبّ� االستطالع أن "ييش عتيد" برئاسة يائ� لبيد يحل ثالثا بحصوله عىل 

 مقعًدا فقط. 12الفان"، الذي يرتاجع للمركز الرابع ويحصل عىل 

لـ مقاعد  9مقعدا برملانيًا بواقع  16وتحافظ األحزاب الحريدية عىل قوتها الحالية وتحصل عىل 

 "يهدوت هتوراه" برئاسة يعكوف ليتس�ن. مقاعد لـ 7"شاس" برئاسة أرييه درعي، و

برئاسة  مقاعد، يف ح� يحصل "�ينا" 9فيغدور ليربمان عىل ك� يحصل "يرسائيل بيتينو" برئاسة أ 

 مقاعد، ويتذيل القامئة. 6مقاعد، بين� يحصل "م�تس" عىل  8نفتايل بينيت عىل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://news.walla.com/item/3366419
https://news.walla.com/item/3366419
https://news.walla.com/item/3366419
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%)، 3.25(الحسم ووفًقا لالستطالع، يفشل حزب العمل برئاسة وزير االقتصاد، عم� ب�تس، بتجاوز نسبة 

ك� يحصل حزب "غيرش" برئاسة أوريل ليفي أبيكاسيس عىل  % من أصوات الناخب�،1.9ويحصل عىل 

 % من أصوات الناخب�.0.5

ك� يفشل حزب "ديريخ آريتس" برئاسة عضوي الكنيست، يوعاز هندل وتسفي هاوزر، بتجاوز نسبة 

% من أصوات الناخب�، النسبة ذاتها التي حصل عليها حزب "البيت اليهودي" 0.4الحسم، ويحصل عىل 

 رايف ب�تس.برئاسة 

ووفًقا لنتائج االستطالع، فإنه سيكون بإمكان نتنياهو من تشكيل حكومة �ينية حتى دون إرشاك ليربمان 

 64عىل  2019إذ تحصل كتلة اليم� التي كان قد شكلها عقب االنتخابات التي أجريت يف نيسان/ أبريل 

 مقعًدا.

 ما موقف الجمهور اإلسرائیلي من الضم؟

االستطالع موقف املستطلعة آراؤهم من الضم، وطرح عليهم السؤال التايل: "يف األول من متوز/ وفحص 

% من مساحة الضفة الغربية، ومبوجب خطة ترامب، 30يوليو املقبل، تعتزم إرسائيل فرض سيادتها عىل 

 ستوافق عىل التفاوض إلقامة دولة فلسطينية، هل أنت مؤيد أم معارض؟".

% إنهم يعارضونها، يف ح� 46مجمل املستطلع� عن تأييدهم لهذه اإلجراءات، في� قال % من 34وعّرب 

 % إنهم ال يعرفون اإلجابة عن هذا السؤال.20قال 

% 39% من أنصار اليم� اإلرسائيلية، خطوات الحكومة اإلرسائيلية يف هذا الخصوص، بين� عارض  41وأيد  

 ولة فلسطينية.منهم إجراءات الضم واملفاوضات إلقامة د

% إنهم يؤيدون الخطوات املرتقبة للحكومة اإلرسائيلية يف هذا السياق، 24وب� أنصار يسار الوسط، قال 

 % عن رفضهم.56في� عّرب 

أشخاص بنسبة خطأ تصل   509وأجري بواسطة معهد "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع، وشمل عينة مكونة من  

 )الرابط( %. 4.4إىل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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%B1/2020/06/08/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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%B1/2020/06/08/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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%B1/2020/06/08/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 قلیمیة والدولیة التفاعالت اإل

 إسرائیل بالضم تقریر: األردن یبحث إلغاء اتفاق السالم إذا بدأت

حذرت مصادر فلسطينية من أنه إذا مضت 

إرسائيل قدما يف خطة لضم أجزاء من الضفة 

الغربية، فإن األردن س�اجع اتفاق السالم مع 

 إرسائيل و�كن أن يقرر إلغاءه.

العربية،  13وبحسب تقرير صدر عن القناة 

ن فإن األردن سوف يستدعي سف�ه إىل عّ� 

امليض يف الضم، ومساعدة  كخطوة أوىل إذا تم

 الفلسطيني� عىل العمل ضد إرسائيل عىل الساحة الدولية.

ونقل التقرير لصحيفة "تا�ز أوف إرسائيل" عن مصادر خاصة قولها إن األردن ال يريد اتخاذ خطوات 

ن امللك ملموسة ما مل أو حتى يتم اإلعالن عن الضم رسميا، لكنهم قالوا إن اململكة أبلغت الفلسطيني� أ 

وذكرت املصادر أن من ب� الخطوات املحتملة التي قد   عبد الله الثا� "لن �ر بصمت خالل عملية الضم".

  )الرابط( تتخذها اململكة، إلغاء معاهدة السالم

 رئیس املوساد یسعی إلقناع دول عربیة بالضم وبصدد جولة باملنطقة

كرت هيئة البث اإلرسائيلية ("كان")، مساء ذ 

اليوم، األحد، أن رئيس املوساد، يويس كوه�، 

يستعد إلجراء مباحثات مع زع�ء ورؤساء 

دول عربية، يف محاولة للرتويج ملخطط الضم 

الذي تعتزم الحكومة اإلرسائيلية تنفيذه يف 

 الضفة الغربية املحتلة.

وبحسب مراسل الشؤون العسكرية 

اة، روعي شارون، فإن رئيس املوساد سيجري محادثات مع رؤساء وزع�ء دول عربية يف املنطقة، للقن

 من بينها األردن ومرص، خالل األسابيع املقبلة.

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/18030
https://akka.ps/post/18030
https://akka.ps/post/18030
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أضاف أن ذلك يأيت بهدف است�ع رئيس الجهاز اإلرسائييل لالستخبارات واملهام الخاصة، إىل موقف هذه 

ات التي أعدتها للرد عىل املخطط اإلرسائييل ومحاولة تخفيف حدة الدول من الضم واالطالع عىل املخطط

 ودها املرتقبة.در 

وأشار إىل أنه إذا ما تطلب األمر، فإن كوه� سيجري جولة خارجية يف املناطقة، يزور خاللها دوال عربية 

 الفرتة املقبلة.لالجت�ع بقادتها، وذلك وفًقا ملخرجات سلسلة املحادثات التي يعتزم إجراؤها خالل 

وذكرت القناة الرسمية اإلرسائيلية أنه خالل املداوالت األمنية مع املسؤول� يف الحكومة اإلرسائيلية، عّرب 

كل من رئيس جهاز األمن اإلرسائييل العام (الشاباك)، نداف أرغ�ن، ورئيس أركان الجيش اإلرسائييل، أفيف 

  )الرابط( دي الضم إىل تصعيد أمني يف املنطقة.كوخايف، عن "تقديرات متشامئة" ورجحا أن يؤ 

 

 أذهل اإلسرائیلیین 1967الکشف عن هجوم انتحاري لطائرة عراقیة بحرب 

 

، 1967كشف تقرير إرسائييل عن "هجوم نفذته طائرة عراقية ملدينة نتانيا يف حرب األيام الستة 

وبين� كانت إرسائيل تهزم الدول العربية، وتحتل أراضيها، فوجئ الجيش اإلرسائييل مبهاجمة طائرة 

عراقية، استطاعت بنجاح االستدارة يف األجواء اإلرسائيلية، وقتلت عددا من الجنود واملستوطن� يف 

 هجوم انتحاري".

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=60423
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=60423
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=60423
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شكلت واحدة  1967نه "رغم أن حرب وأضاف نيتسان سدان، يف تقريره عىل صحيفة "كالكاليست"، " أ 

من أكرث الومضات بتاريخ الط�ان اإلرسائييل، ألنها نجمت عن تصميم قوي، وتنفيذ دقيق قىض عىل القوات 

الجوية للدول العربية مبفاجأة كب�ة، لكنها شهدت عملية بؤرية، فوجئت بها إرسائيل بشن طائرة جوية 

 من قصف واحدة من أهم مدنها، وقتل الكث�ين فيها".أخرى هجوما عميقا عىل أراضيها، ومتكنت 

حزيران/ يونيو، اليوم الثا� للحرب، ح� وصلت طائرة معادية تعانق  6وأوضح سدان أن "الهجوم وقع يف 

جبال األردن، وتتقدم غربا نحو جبال الضفة الغربية، عند السادسة صباحا، وسمع سكان طولكرم أصوات 

افة طائرة كب�ة وغريبة تتحرك داخل األجواء، وكانت قاذفة قنابل ثقيلة من قرقعة محركها، وشهد الكش

نصف طن لكل  FAB500، وصلت من العراق، وتحمل شحنة قاتلة عبارة عن ست قنابل 16طوبوالب 

 منها".

ورشح قائال؛ إن "الطائرة واصلت س�ها دون انقطاع إىل السهل الساحيل، وألقت بظاللها عىل نتانيا، غطت 

قنابل كب�ة يف املدينة، وأصابت مبا� يف منطقة شوارع هرتزل ورازيل، وألحقت دمارا. صحيح أن معجزة   3

حصلت منعت انفجار القنبلة، لكن أرضارا مادية جسيمة كانت كافية لتدم� فرع مرصيف جديد تم فتحه 

 عند زاوية شارع هرتزل، م� أدى إلصابة العديد من اإلرسائيلي�".

أنه "من نتانيا، اتجهت الطائرة ش�ال ورشقا، ووصلت "مغدال هعيمق"، وهاجمت مركزها وأشار إىل 

التجاري، وحينها أطلقت البطاريات املضادة للطائرات قذائفها، لكن الطائرة العراقية ردت بإطالق النار، 

قاعدة م�اج، وأطلقت صاروخا جويا، لكن القاذف تحطم غرب العفولة قرب  117ثم جاءت دورية رسب 

من جنود وضباط الجيش، وقتل اثنان آخران يف وقت الحق من انفجار   14وقتل    مزدحم،عسكرية مبعسكر  

 متأخر إلحدى القنابل".

وتساءل الكاتب: "كيف متكنت طائرة عراقية ثقيلة متفجرة من الوصول واخرتاق الدفاعات اإلرسائيلية 

حت بتوجيه الصواريخ الهجومية عىل عدة أهداف بشكل مثايل خالل الحرب، وذروة التوتر والتأهب، ونج

 بحرية؟".

لو متت هذه الرضبة الجوية يف اليوم األول   وأضاف أن "فشل الجيش اإلرسائييل يكمن يف أنه مل يكن ليفاجأ

من الحرب، فقد هاجمت طائرتان أردنيتان من طراز "هنرت" قاعدة س�ك�، ودمرتا طائرات نورد 

وبايرب، ثم أطلقتا صواريخ عىل مصنع "أفيك" يف نتانيا، بين� دمر سالح الجو اإلرسائييل الطائرات 

 املزيد من األعداء سيحاولون غزو الس�ء".األردنية عىل األرض، وكان من الواضح أن 

وأشار إىل أن "الطائرة العراقية بهذه املواصفات عرفتها القوات الجوية اإلرسائيلية جيدا، ففي تلك 

األيام، كانت واحدة من أكرث القاذفات املتقدمة يف الساحة، طورها االتحاد السوفييتي لحمل قنبلة 

ابل كروز، والبقاء عىل قيد الحياة يف بيئة عالية التهديد، نووية، وقادرة عىل حمل صواريخ وقن

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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وكان املفجر يحمل أسلحة إلكرتونية وأنظمة خداع، وال �كن إال ألفضل الطائرات املقاتلة يف ذلك الوقت 

 الوصول إىل ارتفاعها ورسعتها".

حمل األبراج، وتغطي مم ت 23مدافع  6وأكد أنه "حتى ذلك الح�، كان عىل الطائرة العراقية أن تتجنب 

مل يكن صعبا إسقاط صاروخ واحد يحمل صاروخا ضعف رسعة الصوت، رغم  1967كل زاوية، مع أنه يف 

أن الطائرة العراقية مبواصفاتها املعروفة شكلت تهديدا خط�ا للغاية من قبل الدول العربية، ويبقى 

 "؟السؤال: كيف نجحت يف اخرتاق إرسائيل

حزيران/ يونيو، شاهد الرادار اإلرسائييل طائرة كب�ة واحدة تتحرك فوق األردن يف  6وأوضح أنه "يف صباح 

طريقها إلرسائيل، يف ذلك الوقت، مل تسمح تقنيات الرادار بالحصول عىل معلومات دقيقة عن أبعاد الطائرة، 

من معلومة فقط لرتى أنها أكرب من طائرة مقاتلة وتحلق منخفضة، خارج أي حركة مرورية، دون التأكد 

 أننا نتحدث عن طائرة متفجرة".

وكشف النقاب أنه "يف تلك األيام، طافت كث� من الطائرات ب� إرسائيل والدول العربية، فهل هي طائرة 

صديقة عائدة، أم إنها هجومية عدوة، ورمبا دار الحديث حينها عن إعادة طائرة مقاتلة بعيدة املدى تم 

لبعيد عن إرسائيل، ومع ذلك، عندما وردت تقارير من نتانيا حول مرور إرسالها لقصف هدف يف العراق ا

 طائرة كب�ة وإلقاء قنابل، أدرك الجيش أن شيئا ما حدث هنا بشكل خاطئ".

وأكد أن "سقوط طائرة يف معسكر عسكري مزدحم هو مأساة، ولكن ال �كن توقعه؛ وحينها سيحاول أحد 

والرتاجع، وإذا كانت اإلصابة شديدة سيحاول القيام بهبوط اضطراري   أفراد الطاقم الجوي املصاب االستقرار

أو التخيل، لكن الطيار الذي يحطم طائرته يف قاعدة العدو هو كاميكازي انتحاري، وهو أمر ال �كنك 

 االستعداد له".

وقيمة أن تكون ن "حادثة الطائرة العراقية االنتحارية تذكرنا مبدى فوىض الحرب، وأهمية إ وختم بالقول 

يف املكان املناسب والوقت املناسب، ومستعدا للوضع، ألنه لو كان لدى الطيارين العراقي� معلومات 

استخباراتية أفضل، لكان بإمكانهم إلحاق رضر كب� بالجهد الحريب اإلرسائييل، وحينها رمبا كانت تلك الحرب 

  )الرابط( ستحصل عىل اسم آخر غ� "األيام الستة".

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3830512,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3830512,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3830512,00.html
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لهذا.. یختار السیسي املعسکر األمریکي ویحاول تحسین صورة إسرائیل 

 يف مصر

 معاريف  -بقلم: اسحق ليفانون 

يف عمل عبثي ولكنه مثابر، يعمل الرئيس 

لسلبية املرصي السييس عىل تغي� الصورة ا

إلرسائيل يف مرص. فقد اختار السييس عىل ما 

يبدو معسكراً يف ضوء الظروف الجغرافية 

السياسية يف الرشق األوسط. فسعي 

أردوغان الرتيك إىل الهيمنة، الذي سار حتى 

ليبيا إضافة إىل سوريا، يك يحقق أحالمه 

العث�نية، والتهديد اإليرا� امللموس، القتال 

ب مرص، والتوتر مع ح�س، والتورط يف ليبيا املجاورة.. مل ترتك للسييس إال احتساب الذي ال يزال يرض 

 املسار واختيار املعسكر األمرييك، الذي يضم إرسائيل أيضاً.

يف السنوات األخ�ة، تفيد أقوال السييس وأفعاله، وبجهد منه، تقليص العداء ضد إرسائيل وإبراز الفضائل 

إنه "لن نسمح أن تشكل  2016بة معها. وقال الرئيس املرصي يف أحد ترصيحاته الكامنة يف العالقات الطي

األرايض املرصية منطلقاً ملهاجمة إرسائيل". إضافة إىل ذلك، توجه السييس بضع مرات إىل الفلسطيني� من 

أيضاً عىل منصة األمم املتحدة وطلب منهم التعلم من السالم مع إرسائيل الذي أحسن ملرص يك يس�وا هم  

 يف الطريق ذاته. يعرف الرئيس بأن املوضوع الفلسطيني مهم للجمهور املرصي؛ ففي مقابلة مع شبكة يس.

دقيقة) اعرتف الرئيس املرصي بوجود تنسيق كامل مع إرسائيل وأن مرص   60األمريكية يف برنامج (  .سإ   يب.

لقدس. ك� غ� السييس املنهاج يف كتب تعرب غ� مرة إىل الجانب اإلرسائييل يف حربها، وكل ذلك مبوافقة ا

التعليم املدرسية، فلم تعد هناك إرسائيل املجرمة، ومثة مدائح للسالم معها، ال ذكر لصالح الدين، محرر 

القدس. ك� أن وصف الحروب ضد إرسائيل تقلص إىل الحد األد�. ويف النهاية، تقلص دور الرئيس مبارك 

 يف الحروب ضد إرسائيل.

الجهود وهذه العالقة املتواصلة ب� القدس والقاهرة، يبدو أن تغي� نهج السييس ال رغم هذه 

يتسلل عميقاً يف هذه األثناء؛ فقد بقيت االتحادات املهنية معادية إلرسائيل. أما اإلعالم، وإن كان 

القاهرة أقل بقليل م� كان من قبل، فيواصل التشه�. ال تزال املسألة الفلسطينية عىل رأس اهت�م  

وفوق كل ذلك، مل تعد العالقات الثنائية بعد إىل ما كانت عليه قبل الهجوم عىل السفارة 

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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ومغادرة طاقم السفارة مرص. ال يوجد مبنى للسفارة، وال توجد زيارات متبادلة، وال  2011اإلرسائيلية يف 

قرار تعي� السف�ة اورون، بعد نشاطات ثقافية واقتصادية أو غ�ها، والعالقات الثنائية تراوح املكان. وإ

تأخ� طويل، سيساعد يف تحس� الصورة والتقدم أيضاً يف املواضيع املهمة للطرف�. وينسجم هذا مع جهود 

 السييس.

من شأن الوضع الحساس يف الرشق األوسط أن يتفاقم مع الضم أحادي الجانب، ومن شأنه أن يضع السييس 

ي� االتجاه. ومع ذلك، فإن مجال مناورته واسع كونه �كنه أن يدعي أمام معضلة قد تؤخر محاوالته لتغ

بسهولة بأن ليس يف أفعاله تطبيع بل ترجمة للواقع عىل األرض. وعليه، فمعقول أال يحطم األوا� مع 

 إرسائيل يف حالة الضم.

بغي مواصلة تشجيع يف إطار التنسيقات القامئة بيننا وب� مرص، وإذ صار لنا اآلن سف�ة يف القاهرة، ين

مساعي الرئيس املرصي لتحس� صورة إرسائيل يف أوساط الجمهور املرصي. وهذا النجاح سيسمح لها يف 

املستقبل بالتقدم باتجاه التطبيع. أما وسائل الوصول إىل هذا فهي الدبلوماسية الهادئة التي تتفوق فيها 

  )الرابط( وزارة الخارجية.

 حکومة حفتر تدعو إسرائیل "للتعاون ملواجهة ترکیا"

التابعة للواء املتقاعد خليفة حفرت، عبد السالم البدري، و "  ا"غ� املعرتف بهدعا نائب رئيس الحكومة الليبيّة  

 إرسائيل إىل التعاون ملواجهة تركيا.

ولبنان وقربص ومرص واليونان وحكومة حفرت يف ليبيا اتفاقًا بحريًا ملواجهة واقرتح البدري أن توقع إرسائيل  

 االتفاق الرتيك مع حكومة الوفاق املعرتف بها دوليًا.

وجاءت ترصيحات البدري يف لقاء مع 

وهي  صحيفة "ماكور ريشون" اإلرسائيلّية،

أّول مقابلة من نوعها ملسؤول ليبي مع 

التي �ثّلها والحكومة  صحيفة إرسائيليّة.

البدري وحفرت (مقرّها بنغازي) 

مدعومة من اإلمارات ومرص، يف 

مقابل الحكومة املعرتف بها دوليًا 

(مقرّها العاصمة طرابلس) وتدعمها 

 تركيا.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-769999
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-769999
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-769999


  

 

16 | P a g e  

 مرصد إسرائيل
 June 2020 15 ||العدد التاسع 

 

 

 

 

 

 

وقال البدري يف اللقاء "لن ندع املجنون من إسطنبول يسحق كنوز ليبيا الطبيعيّة"، وأضاف "إردوغان ليس 

هو حليف أم� قطر" الذي حرّض عليه اإلرسائيلي� بالقول إنه يسعى للسيطرة عىل  مجنونًا فقط.. إ�ا

 مقّدرات ليبيا النفطية عرب "استئجار" مقاتل� سوري�.

وتركت ترصيحات البدري ذهوال حتى عند املراسلة اإلرسائيلّية التي أجرت اللقاء، واصفة ترصيحاته بأنه 

 ربة"."غ� عاديّة.. لكّن الظروف متيل الن

وأقّر البدري أن الحصار الذي فرضته قّوات حفرت عىل طرابلس "خطأ"، ك� أقّر بالتقهقر العسكري لقواته 

خالل األسابيع األخ�ة، وعزا ذلك إىل أن "األتراك عندما وصلوا مع طائراتهم املسّ�ة، كنا غ� جاهزين"، 

 تطيعون العودة واملواجهة".وزعم أنهم إن حصلوا عىل معدات عسكريّة حديثة ومالمئة "سيس

وزعم البدري أنه "عىل مدار التاريخ، كنا ملجأ لكل الديانات. لنا تاريخ طويل من العالقات مع إرسائيل 

واملجتمع اليهودي. نريد خريطة جديدة، تأخذ بالحسبان مصالح ليبيا إىل جانب دول املنطقة وإخراج كل 

أو الروس، الذين يساعدوننا عسكريًا، إدارتنا كدولة وفق األجانب من ليبيا" وأضاف "لن نرتك لألتراك 

 معتقداته�".

 ودعا الرشكات األم�كيّة إىل العودة إىل ليبيا، قائال إنها "هي من أنشأ صناعة النفط هناك".

وخاطب البدري رئيس الحكومة اإلرسائيلّية، بنيام� نتنياهو، بالقول "مل نكن، ولن نكون أبًدا أعداء. ونحن 

مل يف دعمكم لنا، الظروف هي من فصل بيننا حتى اآلن. نحن ندعم مببدأ الدولت�. وحاليًا لدينا عدو نأ 

 مشرتك. إردوغان هو إرهايب، نحن وأنتم يف الجانب ذاته. سيكون غباًء من تجاهنا لو تجاهلنا ذلك".
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 راء الخبراء آ

 "مسوغات القلق اإلسرائیلي من انتصارات "الوفاق

  النعامي حد. صال

انتصارات حكومة الوفاق الليبية املتتالية واملتواصلة ومتكنها من بسط سيطرتها 

بسبب  عىل مناطق الغرب بوت�ة عالية تث� القلق الصهيو� بشكل كب�

سرتاتيجية املحتملة؛ والتي قد اتداعيات هذه االنتصارات الجيوسياسية والجيو 

 البيئة اإلقليمية للكيان الصهيو� وأمنه.تؤثر بشكل سلبي وكاريث عىل 

فتحول مسار املعركة بشكل واضح وجيل لصالح الحكومة الرشعية يف طرابلس 

قد �ثل، يف نظر الصهاينة، بداية النهاية للواقع اإلقليمي الذي تكرس بعد الثورات املضادة وخدم مصالحهم 

ديات، دون أن يستثمروا يف سبيل ذلك الكث� بشكل مثايل وعزز من قدرتهم عىل مواجهة الكث� من التح

 من مواردهم الذاتية.

فقد سبق أن حذر مركز أبحاث األمن القومي الصهيو� من أن تغي� الواقع يف ليبيا لصالح حكومة الوفاق 

قد يؤثر عىل الواقع يف مرص تحديدا، وقد ينذر بإحداث تحول عىل بيئة النظام السيايس بشكل يفاقم 

 تي يتعرض لها نظام السييس املرتبط برشاكة إسرتاتيجية مع الكيان الصهيو�.املخاطر ال

وتنطلق محافل التقدير اإلسرتاتيجي يف تل أبيب من افرتاض مفاده أن حدوث أي تحول عىل الواقع السيايس 

يئة يف مرص قد يفيض إىل انفراط عقد البيئة اإلقليمية التي تكرست بعد صعود الثورة املضادة، وهي الب

 التي خدمت الكيان الصهيو�.

يف الوقت ذاته، فأن انتصارات حكومة الوفاق يف حال تالها تحول عىل البيئة السياسية يف مرص سيولد 

تحديا إسرتاتيجيا هائال للكيان الصهيو�، عىل اعتبار أن هذه التحوالت متثل وصفة لتعزيز مكانة املقاومة 

 ة الرصاع مع هذا الكيان.الفلسطينية، تحديدا يف غزة يف معادل

فقد سبق للمخابرات الصهيونية أن زعمت أن الكث� من السالح الذي حازت عليه املقاومة بعد 

اندالع ثورات الربيع العريب مصدره ليبيا. إىل جانب أن حدوث انقالب عىل الواقع اإلقليمي يعني 

ي تستند إليه ويسمح لها بهامش تحس� املكانة السيايس للمقاومة ويقوي من الفضاء اإلقليمي الذ

 مناورة كب�، بحيث ال تكون مرتبطة فقط باملحور الذي تقوده إيران.
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لكن أكرب خطر يواجه إرسائيل يف أعقاب انتصارات حكومة الوفاق يتمثل يف أنها تفتح الطريق أمام تطبيق 

نح تركيا الفرصة للسيطرة عىل اتفاق ترسيم املياه االقتصادية مع تركيا، عىل اعتبار أن هذا االتفاق سيم

املياه االقتصادية التي يفرتض أن �ر فيها األنبوب الذي سينقل الغاز الذي ينهبه الصهاينة إىل أوروبا، م� 

 ة متاما لإلرادة الرتكية.عيعني أن قدرة إرسائيل عىل تسويق هذا الغاز ستكون خاض

لقدرة عىل م�رسة الضغوط عىل الكيان الصهيو�، وهذا يعني توسيع هامش املناورة أمام أنقرة و�نحها ا

بحيث �كن أن تربط ب� الس�ح بتصدير الغاز مبلفات حساسة أخرى، سي� تلك املتعلقة بالقضية 

 الفلسطينية.

من هنا مل يكن مفاجئا أن تتعاىل األصوات يف إرسائيل إلسقاط الحكومة الوفاق بعد أن وقعت تركيا وليبيا 

املياه االقتصادية عىل اعتبار أن سقوطها يعني سقوط االتفاق الذي يضع تصدير الغاز  عىل اتفاق ترسيم

 الذي ينهبه الصهاينة تحت رحمة األتراك.

ومل يكن من سبيل املصادفة أن تكشف صحيفة "معاريف" عن أن جهاز املوساد قد دشن قناة اتصال مع 

 املس بحكومة الوفاق.خليفة حفرت، أي أن إرسائيل عمدت باألفعال إىل محاولة 
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 يف دائرة الضوء  

مقال العتیبة يف "یدیعوت": اإلمارات تستجدي التطبیع مع إسرائیل 

 وتتنکر لفلسطین

 

جاهر الوزير اإلمارايت وسف� بالده يف واشنطن، يوسف العتيبة، يف مقال نرشه يف صحيفة "يديعوت 

ل، واضعا عدد من االعتبارات الواهية التي يصعب أحرونوت"، برغبة اإلمارات بتطبيع عالقاتها مع إرسائي

 ليصل إىل تلويح ضعيف بأنه "إما الضم أو التطبيع". ،االقتناع بها لتربير توجه كهذا

ويبدو أن وزارة الخارجية اإلرسائيلية، التي يتوالها رئيس حزب "كاحول الفان" بيني غانتس، أرادت الرتويج 

من خالل استخدام مقال العتيبة يف الصحيفة اإلرسائيلية، وادعت يف   لخطة "صفقة القرن" املرفوضة عربيا،

 تعقيبها عىل هذا املقال أن "خطة السالم األم�كية، هي نقطة بداية للسالم".

األم�يك، حاييم صبان، قدم نصائح   –التلفزيونية اإلرسائيلية عن أن امللياردير اإلرسائييل    13وكشفت القناة  

املنشور يف "يديعوت أحرونوت". وحسب القناة، فإن العتيبة توجه إىل صبان للعتيبة بشأن مقاله 

قبل عرشة أيام من أجل التشاور معه حول "كيفية توجيه رسالة إىل الرأي العام اإلرسائييل ضد 

 الضم". وكان العتيبة قد شارك عدة مرات يف ندوات "منتدى صبان" يف واشنطن.

وأضافت القناة اإلرسائيلية أنه "يف البداية، درسوا يف اإلمارات نرش املقال يف صحيفة نيويورك تا�ز 

أو واشنطن بوسط، لكن صبان شدد أمام سف� اإلمارات عىل أن رسالة إىل الجمهور اإلرسائييل يجب 

إلمارات تصوير املقال أن متر باللغة العربية ومن خالل وسيلة إعالم إرسائيلية كربى". وفي� تحاول ا
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أنه رسالة إلرسائيل ضد الضم، إال أن رسالة كهذه، يف املقال، جاءت ضعيفة، وعربت عن رغبة اإلمارات 

 بالتطبيع مع إرسائيل أكرث م� عربت عن معارضة الضم.

خضع ويدل عىل ذلك أنه "خالل األسبوع األخ� تم تعديل صيغة املقال عدة مرات، ثم تُرجم إىل العربية، و 

 .13لتنسيق أخ� مقابل العتيبة" حسب� ذكرت القناة 

ومل يأت العتيبة بأي جديد بقوله إن مخطط الضم اإلرسائييل "ليس قانونيا" وأنه مخالف لإلج�ع العريب 

والدويل. لكنه اعترب أن الضم "سيشعل العنف ويحرك املتطرف�"، أي أنه يعترب أن من يعارض الضم ويقاومه 

"متطرف"، وكأن اإلرسائيلي� يتخوفون من "العنف" و"املتطرف�". وباإلمكان القول هنا، عىل األقل، أن هو 

العتيبة إما يجهل أو يتجاهل سياسة إرسائيل، التي سعت مبنهجية، عىل سبيل املثال، إىل تصعيد انتفاضة 

طينية خفض لهيبها والتوصل ، كل� حاولت قيادة السلطة الفلس2000القدس واألقىص، التي اندلعت عام 

 إىل وقف إطالق نار مع االحتالل.

وادعى العتيبة أيضا، أن اإلمارات دعمت السالم يف الرشق األوسط بقوة، وأنها تدخلت من أجل "تقليص 

وركزنا اهت�منا عىل أمور بإمكانها أن تعود   –الجزر بدال من العيص    –نزاعات، وساعدنا يف إنشاء محفزات  

تنظي� "ىل الجانب�. وعارضنا بشكل مثابر ونشط العنف من كافة األطراف: وصفنا حزب الله بالفائدة ع

 ، استنكرنا تحريض ح�س ونددنا باالستفزازات اإلرسائيلية"."إرهابيا

لكن الواقع يقول أمورا أخرى ومختلفة عن هذا الكالم. فخالل العقدين املاضي�، وبشكل أشد يف السنوات 

ائيل حروبا ضد الفلسطيني� واللبناني�، وارتكبت جرائم بشعة، وقتلت اآلالف، وخاصة األخ�، شنت إرس 

من املدني�، يف موازاة استفحال االستيطان واالعتداءات عىل املقدسات العربية، يف القدس خصوصا، 

ناء واستمرت بنهب املوارد الفلسطينية، حتى املاء، وتنكرت لكافة حقوق الفلسطيني�، رمبا باستث

استنشاقهم للهواء، وانتهكت حرمات البيوت، بحمالت االعتقاالت الليلية غ� املتوقفة، بين� يصف هذا 

 الوزير/السف� كل هذه العدوانية الوحشية بأنها "استفزازات إرسائيلية".

لرئيس وتباهى العتيبة بأنه "كنت أحد ثالثة سفراء عرب يف الغرفة الرشقية يف البيت األبيض عندما كشف ا

ترامب عن خطته للسالم يف كانون الثا�/يناير املايض" يف إشارة إىل "صفقة القرن"، التي تتجاهل حقوق 

الفلسطيني� وتنسجم مع مخططات اليم� اإلرسائييل. وأضاف أنه "عملت عن كثب مع إدارة أوباما 

عىل شكل   –ة إلرسائيل  أيضا، مبا يشمل خطة الخطوات لبناء الثقة، التي كانت ستمنح أفضليات كب� 

 عالقات محسنة مع الدول العربية"، وقال إن ذلك كان "مقابل حكم ذايت أكرب واستث�ر يف فلسط�".

وبرز يف مقال العتيبة يف الصحيفة اإلرسائيلية أنه مل يذكر كلمة "دولة" للفلسطيني�، وإ�ا هو 

 تطلعاتهم، بأن "إرسائيل واإلمارات ه� يتحدث عن "حكم ذايت أكرب". ويف املقابل، شارك اإلرسائيلي�
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دولتان لديه� الجيشان األكرث كفاءة يف املنطقة، وتتشاركان القلق حيال اإلرهاب والعدوانية، وعالقات 

 طويلة وعميقة مع الواليات املتحدة"، ليؤكد بذلك لإلرسائيلي� أنه� يف خندق واحد.

ت النظر العربية حيال إرسائيل، يف الوقت الذي فتحت وأضاف العتيبة أن "الضم سيؤدي إىل تشدد وجها

فيه مبادرات إماراتية فرصة لتبادل ثقايف وفهم أوسع إلرسائيل"، وكأن إرسائيل هي لغز يصعب فك رموزه، 

وتجاهل أن إرسائيل بحاجة ماسة لـ"العدو" العريب ليشكل صمغا يكتل املجتمع اإلرسائييل الذي يعا� من 

 للغاية. رشوخ داخلية كب�ة

وتابع العتيبة، يستجدي التطبيع مع إرسائيل، أن اإلمارات تقدم "الجزر، املحفزات، وهذه هي الجوانب 

اإليجابية بالنسبة إلرسائيل. أمن أكرث. عالقات مبارشة. تقبل متزايد لها. هذا هو التطبيع. لكن التطبيع ليس 

اإلمارات، ويف قسم كب� من العامل العريب، أن ض�. والضم هو استفزاز خاطئ بحجم آخر... وكنا نريد يف 

نؤمن بأن إرسائيل هي فرصة، وليست عدو. فنحن أمام مخاطر مشرتكة كث�ة ونرى اإلمكانية الهائلة 

بعالقات أكرث دفئا. وقرار إرسائيل بالضم سيكون مؤرشا ال �كن اإلخطاء حياله إزاء السؤال ما إذا كانت 

 مارات.ترى األمور بشكل مشابه" لإل 

وما ال يدركه العتيبة، إن مل يكن يتجاهله، هو أن إرسائيل تريد عالقات مع اإلمارات وغ�ها من الدول 

العربية من أجل تحقيق مصالحها، االقتصادية واألمنية، لكنها ترفض الرتاجع عن سياساتها مبا يتعلق 

األهم من ذلك، أنه طوال السنوات باالحتالل واالستيطان والعدوان املتواصل ضد الفلسطيني� خصوصا. و 

 )الرابط(املاضية، مل نشهد مواقف إماراتية، من أي نوع، ضد امل�رسات العدوانية اإلرسائيلية. 

 رصد إسرائیلي لردود الفعل العربیة 

ي نرشه السف� اإلمارايت يف الواليات املتحدة يوسف العتيبة يف الصحافة قال كاتب إرسائييل؛ إن "املقال الذ

اإلرسائيلية، ترك ردود فعل عربية واسعة النطاق، تندد به، وتعتربه "تسوال لتطبيع العالقات مع إرسائيل"، 

 و�وذجا عن "الصهيونية العربية".

ن "الهجوم البارز جاء متوقعا من وأضاف دانيال سالمي يف تقريره عىل صحيفة "يديعوت أحرونوت" أ 

وسائل اإلعالم املدعومة من قطر، وترك العديد من املوجات يف العامل العريب، يف ح� أن القنوات 

ووسائل اإلعالم السعودية مل تعالج قضية املقال عىل اإلطالق، في� قررت وسائل اإلعالم املعارضة 

 وضوحا مع إرسائيل، اغتنام الفرصة للهجوم عليها". لدولة اإلمارات والدول التي لديها عالقات أكرث

وأوضح أن "أسباب الهجوم العريب عىل املقال اإلمارايت عديدة، لكن أهمها أنه مل يأت عىل ذكر عبارة 

"دولة فلسطينية"، بل وصف حزب الله بأنه منظمة "إرهابية"، حتى إن الطائرت� اإلماراتيت� اللت� 
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لشهر املايض، بزعم أنه� تحمالن معدات إنسانية مخصصة للفلسطيني� مجرد هبطتا مبطار بن غوريون ا

 عذر، دون تنايس أن السعودية تعمل هي األخرى عىل تعزيز وتطبيع العالقات مع إرسائيل".

وأكد أن "عربا آخرين تحدثوا باللغة العربية قبل السف� العتيبة، وقد أرادوا مخاطبة الجمهور اإلرسائييل 

قناعهم بصنع السالم، لكن هذه املحاوالت فشلت ألن إرسائيل لن تتخىل عن سيطرتها عىل األرض، مبارشة إل 

 إال عندما تدفع مثن االحتالل".

وأشار إىل أن "مقال العتيبة ليس األول من نوعه بالتقارب مع إرسائيل، ألنه كان حارضا يف ذات الغرفة مع 

ء اإلرسائييل بنيام� نتنياهو ح� أعلنا عن صفقة القرن، ك� الرئيس األمرييك دونالد ترامب ورئيس الوزرا

 أن هبوط الطائرات اإلماراتية داخل إرسائيل جزء من النهج اإلمارايت".

وأضاف أنه "بجانب اإلشارة املوسعة من وسائل اإلعالم املعارضة من السعودي� ودول الخليج للمقال، فقد 

كن اآلراء ال تزال منقسمة، وبعض األوصاف القاسية أطلقت ساهم نشطاء شبكات التواصل مبهاجمته، ل

عىل العتيبة، كونه �ثل أد� شكل من "الصهيونية العربية"، ألنه تحدث برصاحة للصحيفة اإلرسائيلية، 

وافتخر بدعمه التطبيع معها، و"النوم بفراش الخيانة"، وبيع األرايض للمحتل، ويتفاخر بحضور صفقة القرن 

 بواشنطن".

شار إىل أن "املقال اإلمارايت يعترب محاولة لالقرتاب من إرسائيل، رغم أنه حذر أنه يف حال ضمت إرسائيل وأ 

أجزاء من الضفة الغربية، فسيؤثر ذلك سلبا عىل تطبيع العالقات ب� تل أبيب والعرب، وألن خطة الضم 

سطينية، ألنه يتحدى اإلج�ع العريب هذه أحادية الجانب، فإنها تشكل استيالء غ� قانو� عىل األرايض الفل

 والدويل، وحق الفلسطيني� يف تقرير املص�".

وأضاف أن "إعالن الضم سيشعل العنف، ويوقظ الراديكالي�، وس�سل موجات سلبية عرب املنطقة، وسيؤثر 

 ظل أن بشكل رئييس عىل األردن، الذي يعترب استقراره مفيدا للمنطقة بأكملها، وإرسائيل بشكل خاص، يف

جميع التطلعات اإلرسائيلية يف قطاعات األمن واالقتصاد والثقافة، تبدو معززة بالتقارب مع العامل العريب 

  ).1( )الرابط( واإلمارات العربية املتحدة."

 

 

 

 

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