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 اشتداد حدة املوجة الثانیة من کورونا یقلب تقدیرات االقتصاد اإلسرائیلي لألسوأ!  

 . 2021مقربون من غانتس: نتنیاهو یسعی النتخابات جدیدة يف مارس   

 سالح الجو اإلسرائیلي یکشف عن سرب جدید للقوات الخاصة.   

 تقدیر إسرائیلي: حماس تعد ضفادعها البشریة للمواجهة بعرض البحر.  

 تحاکي تداعیات مشروع الضم.   INSS"لعبة حرب" یجریها معهد   

 مرکز أبحاث إسرائیلي یحدد مواقع إطالق صواریخ "حزب الله" االستراتیجیة.  

 تقدیر إسرائیلي: عالقتنا باإلمارات تشبه "رقصة التانغو"  

 خبیر إسرائیلي: هکذا سترد إیران یلع هجوم "نطنز"  

 حین ساهمت (إسرائیل) من حیث ال تقصد بتقارب الفلسطینیین.  

 

 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

 

 صناع الوعي""وعى 

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 

عن     من غانتس �مقربحديث    ، يتناول املرصد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية للنظام اإلرسائييل

كشف سالح الجو اإلرسائييل، عن  رصدنا  ك�  ،  2021لعقد انتخابات جديدة يف شهر مارس    نتنياهو  سعي

رسب جديد يهدف إىل دمج وحداته الخاصة تحت جهاز واحد "لتلبية االحتياجات التشغيلية والطبيعة  

 الديناميكية للتهديدات يف مختلف املسارح" 

ح�س تعد ضفادعها البرشية للمواجهة بعرض  ن  إىل أ يش�    يلإرسائي  موقف  تقديرل  ك� يتطرق املرصد

يُ ن  أ و   البحر اإلرسائييل  لغوايص ح�سالجيش  دامئة  مالحقة  عمليات  عىل  .  جري  امليزانية  مقال  ونعرج 

ديرت  أُ الحروب الداخلية يف الحكومة والشكل الذي  ن  أ ، الذي يرى  بقلم اليكس فيش�ن  والجيش اإلرسائييل

 . فيه الدولة تقضم بشدة يف الجيش ومتس مبارشة باألمن الجسدي لكل مواطن

طالق  إل   اً مواقع  28مركز أبحاث إرسائييل يحدد  تقرير    ،تناول املرصد يف محور التفاعالت اإلقليمية والدوليةيو

  إرسائييل  موقف  تقديروتابع املرصد    اصمة اللبنانية ب�وت.تقع يف الع  صواريخ "حزب الله" االسرتاتيجية

نه مل يعد رسا أن العالقة ب� إرسائيل ودول الخليج قد  وأ   "رقصة التانغو"باإلمارات تشبه    ةعالقالأن    عن

 تقدمت يف كث� من األحيان بهدوء يف السنوات األخ�ة. 

جهت  النووية الذي وُ  "نطنز" استهدف منشأة إيران عىل هجوم عن رد خب� إرسائييل تحدث به ماونرصد 

 أصابع االتهام إلرسائيل. فيه 

للدراسات االسرتاتيجيةمل  اً تحقيقونتابع   السادات  بيغن  الهندي و حول    ،ركز  ن  أ و   الهاديصعود املحيط� 

للمناورة لروسيا  الهندي �كن أن يخلق مجاًال أكرب    الهادي تحول االهت�م األمرييك نحو منطقة املحيط  

 . وإيران يف منطقته� عىل املدى الطويل

(إرسائيل) من حيث ال تقصد بتقارب  ةساهمحول مرأيه   عدنان أبو عامرد. ويف محور آراء الخرباء، يقدم 

الوقت ذاته حملت تخوفات كب�ة،    وأنها يفلقاءات حركتي فتح وح�س األخ�ة  من خالل    الفلسطيني� 

 . بزعم أنها ستمنح ح�س غطاء سياسيا وأمنيا يف الضفة الغربية

الضوء،   دائرة  كورونا  حول  تحدث  نويف  من  الثانية  املوجة  حدة  االقتصاد  اشتداد  عىل  وتأث�ها 

انك�شا    2020أعلن بنك إرسائيل املركزي أن االقتصاد اإلرسائييل سيشهد هذا العام  اإلرسائييل حيث  

 % أعلنه يف أيار املايض.4,5%، بدال من التقدير بانك�ش بنسبة 6غ� مسبوق، بنسبة 

 

https://almarsad.co.uk/
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 اإلسرائیليالبنیة الداخلیة للنظام 

 2021مقربون من غانتس: نتنیاهو یسعی النتخابات جدیدة يف مارس 

بنيام� نتنياهو، حيث اتهموه  هاجم مقربون من وزير الجيش اإلرسائييل بيني غانتس، رئيس الحكومة  

 .2021بأنه يسعى لعقد انتخابات جديدة يف شهر مارس 

للقناة   النتخابات    13ووفًقا  للذهاب  يسعى  نتنياهو  الحكومة  رئيس  بأن  غانتس  مقربو  أوضح  العربية، 

ئتالف  جديدة من خالل حرصه عىل عدم املصادقة عىل ميزانية لعام واحد، مخالًفا بذلك اتفاقيات تشكيل اال 

ليك باألموال  الحريديم  أحزاب  يدعم  نتنياهو  بأن  املقربون  أوضح  ك�  ذلك.  الحكومي،  يف  يعارضوه    ال 

   )الرابط(

 سالح الجو اإلسرائیلي یکشف عن سرب جدید للقوات الخاصة 

رسب  عن  اإلرسائييل  الجو  سالح  كشف 

دمج   إىل  يهدف  الخاصة  جديد  وحداته 

واحد جهاز  البث  ،  تحت  هيئة  وبحسب 

اإلرسائييل:   الجيش  قال  "كان"،  اإلرسائيلية 

"الجناح   تم  7إن  عليه،  يطلق  ك�   ،"

التشغيلية   االحتياجات  "لتلبية  تشكيله 

يف   للتهديدات  الديناميكية  والطبيعة 

 مختلف املسارح". 

للوح التشغيلية  الفعالية  "زيادة  الخطوة إىل  الجناح  وتهدف هذه  كعنرص مكمل    7دات، حيث سيعمل 

 وفريد ألنشطة القوات الجوية الدولية األخرى، م� يوفر عمًقا خاًصا يف العمليات الروتينية والطارئة". 

وأضاف الجيش أن "الرسب الجديد يجمع ب� وحدات مختلفة، مبا يف ذلك قوات شالداج الخاصة، الوحدة  

 وط األمامية، وهي مخصصة الذكاء".بعىل السلك، ووحدة اله  ، قوة البحث واإلنقاذ واالستخراج669

من جهته قال قائد سالح الجو اإلرسائييل امليجر أميكام نورك�: "إننا نشهد حقبة من التغي� اإلقليمي  

وتصبح ساحة املعركة أكرث تعقيًدا كل يوم.. وهذا التغي� يتطلب منا تكييف منهجيتنا حتى نتمكن  

   )الرابط( أفضل ملواجهة التحديات املستقبلية". من االستعداد بشكل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://akka.ps/post/18501
http://akka.ps/post/18501
http://akka.ps/post/18501
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=60880
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=60880
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=60880
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 د ضفادعها البشریة للمواجهة بعرض البحر ِعتقدیر إسرائیلي: حماس تُ 

 

ح�س، وهم يف  قال خب� عسكري إرسائييل إن "الجيش اإلرسائييل يجري عمليات مالحقة دامئة لغوايص  

،  2010طريقهم لتنفيذ هج�ت بحرية، ألن ح�س تسعى لشن الكث� من هذه العمليات منذ آذار/ مارس  

الشاباك يوفال ديسك� عن عودة  - ح� وضعت معلومات استخبارية عىل مكتب رئيس جهاز األمن العام

 فاق لقطاع غزة". نشطاء ح�س من دورة غوص قتالية يف إيران عرب سيناء، ومن هناك عرب األن

"عريب ترجمته  اإلخباري،  ويلال  موقع  عىل  املطول  العسكري  تحليله  يف  بوخبوط  أم�  أن  21وأضاف   ،"

"املعطيات األمنية املتوفرة يف إرسائيل تش� لزيادة سفر مقاتيل الكوماندوز الفلسطيني� للتدريب البحري 

قوية تسمى "النخبة" للجناح العسكري يف ح�س،   يف لبنان وإيران، ألنها البذور األوىل إلنشاء قوة بحرية

أنها أقوى وحدة برشية تعمل يف قطاع غزة، يف ظل الرسية التي تعمل بها عىل  يتم تعريفها اآلن عىل 

 مستوى عاٍل جًدا". 

 غواصون محرتفون 

وأكد أن "جهاز الشاباك أوىص الجيش مبالحقة هؤالء النشطاء فور انتقالهم من األرايض املرصية إىل  

الفلسطينية، وكانت الرسالة التي بعث بها كبار مسؤويل الجهاز للجيش أنه "إذا مل يتم التعامل مع  

ى، مع أن ظاهرة  هذه املشكلة الخط�ة عىل األرض، فإن البحرية ستواجهها يف البحر، وتلك قصة أخر

 الضفادع البرشية التابعة لح�س أثارت انتباه هيئة األركان العامة للجيش يف مرحلة مبكرة". 

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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وأوضح أن "قسم عمليات األركان خيش من عملية ضد غوايص ح�س، م� قد يؤدي الندالع حرب معها،  

للتصعيد يف غزة، أما قائد  لكن املستوى السيايس ذهب باتجاه استقرار املنطقة، وعدم البحث عن أسباب  

سالح البحرية األسبق إليعازر تشيني م�وم والقيادة البحرية العليا فاعتقدوا أنها خطوة رضورية لوقف  

البداية، لكنها كانت بحاجة للحصول عىل موافقة رئيس األركان األسبق غايب   قدرة الغوص الهجومية يف 

 أشكنازي". 

ة البحرية طلبًا للمساعدة يف عملية جوية ملراقبة املحور الساحيل  وأضاف أنه "يف أوقات أخرى تلقت قياد

السباحة   يف  متخصصة  لح�س  فرقة  حول  دقيقة  استخباراتية  معلومات  عقب  وغزة،  يونس  خان  ب� 

يدفع سالح   كان  األحيان، م�  تنضج" يف بعض  "مل  الهجوم  لكن ظروف  النطاق،  لهجوم واسع  استعداًدا 

 كوماندوز البحري".البحرية لتجهيز قدرات ال

وأكد أنه "رمبا يبدو األمر بسيطًا يف عرض البحر، ولكن ليس عندما يتعلق األمر باملساحة البحرية لقطاع  

غزة، التي تُعرَّف بأنها "املدينة الفلسطينية الثانية بعد غزة"، مع اآلالف من قوارب الصيد، بعضها خفيف،  

يعرف مهرة  صيادون  متنها،  وعىل  مظلم،  حركة  وبعضها  بأي  برسعة  ح�س  يبلغون  البعض،  بعضهم  ون 

 مشبوهة يف املاء باستخدام الصافرات، أو الكشافات، أو الالفتات املتفق عليها". 

 مدينة تحت البحر

 بحارة، ولدوا يف البحر، سباحون ممتازون، ويبدو  � وأوضح "املسؤولون األمنيون أن سكان غزة الحقيقي

هم، ولذلك تتم مالحقة بحاري ح�س بعد ملء الشاشات العمالقة عىل استخدام القوارب أمرا طبيعيا ل

الجدار األمامي لقسم عمليات الجيش، ومكاتب الكمبيوتر، وصور فيديو من املنطقة واالستخبارات، حيث  

تظهر أس�ء وصور غوايص ح�س عىل شاشة جانبية، ويتم تدفق املعلومات االستخباراتية والتنسيق ب� 

 دانية". الوحدات املي

ونقل عن "مسؤويل الجيش ممن حرضوا بعض مالحقات غوايص ح�س يف عرض البحر أنها تبدو مناورة 

صعبة للغاية يف املاء، هناك ظالم؛ مساحة مزدحمة يف وعاء عىل بعد عرشة أقدام من بعضها البعض؛ عوائق  

لة موقوتة، مع أن مثل هذه  يف املياه تث�ها شباك الصيد أو الفخاخ، وأنت تعلم أن كل واحد منهم قنب 

العمليات تتطلب درجة متقدمة من االحرتاف العايل يف األنشطة القريبة من الشاطئ، وإطالق النار  

إسالمية معادية عىل بعد آالف   قبالة ساحل دولة  الحركة، وجرت عملية م�ثلة قبل عقود  أثناء 

 األميال من حدود إرسائيل". 

، نجح الذراع العسكري لحركة  2014الجرف الصامد يف صيف    وقال إنه "قبل ست سنوات يف عملية 

ح�س بشن هجوم بحري عىل شاطئ زيكيم، ومتكن غواصو ح�س من مهاجمة دبابة، وكشفت 

https://almarsad.co.uk/
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دقيقة، مل يالحظ املراقبون    20نتائج تحقيق أجراه سالح البحرية والقيادة الجنوبية يف الجيش أنه ألكرث من  

 خلف مجموعة من الشج�ات قرب ساحل زيكيم". تسلل الغواص�، ألنهم اختبأوا 

وأضاف أنه "بعد التعرف عليهم، بدا صعبا نقل املعلومات لقوات الجيش، حيث أشعلت عملية شاطئ  

زيكيم العديد من األضواء الحمراء يف املؤسسة العسكرية، وأوضحت ألي ج�ال مل يستوعب حتى اآلن أن  

همية، وخصصت لها العديد من املوارد للتدريب داخل قطاع  ح�س حددت قوتها البحرية بأنها بالغة األ 

 غزة وخارجه، حتى تتمكن يف يوم القيادة من تنفيذ هج�ت أكرث خطورة".

 املعلومات االستخبارية

وأوضح أن "قادة الجيش ركزوا جهودهم عىل جمع املعلومات االستخبارية يف األنفاق والصواريخ بحلول  

�ال اسحق ترج�ن رئيسا لقسم العمليات، وحدد كمية املعلومات التي  ، ثم تم تعي� الج2016صيف  

جمعتها القوات البحرية والجهاز األمني حول أنشطة ح�س املتزايدة يف املجال البحري، وبناء عىل ذلك 

ساعد ودفع بشن هج�ت مبوافقة رئيس األركان السابق غادي إيزنكوت، عىل البنية التحتية البحرية يف  

 ة". قطاع غز 

وأكد أن "استهدافات الجيش اإلرسائييل مل تعد تركز فقط عىل املخارط، وفتحات األنفاق، ومستودعات  

الصواريخ، وإطالق الحفر، لكن االستهدافات شملت املواقع التي تساعد ح�س يف املسار البحري، وكان  

 تدريبها". للرضبات األخ�ة التي ركزت عليه دور بتأخ� وإعاقة تكثيف قواتها ونوعية 

وأضاف أنه "يف واحدة من املناقشات املتعمقة يف مكتب آيزنكوت حول القدرات البحرية لح�س، كرر  

الضباط البحريون استخالصاتهم من غارة الحركة البحرية عىل شاطئ زيكيم، وكشفوا أن مقاتليها متتعوا  

ة التنفس املغلقة تقلل إمكانية  بلياقة بدنية عالية للغاية، وقدرات غوص مع بالونات األوكسج� وأنظم

اكتشافهم، تبعا لذلك، وافق آيزنكوت عىل حملة رسية كاملة يف الساحة البحرية ضد ح�س اآلخذة يف  

 التوسع". 

 مفاجأة إرسائيل 

وأشار إىل أن "التعامل املكثف لرئيس األركان غادي آيزنكوت ألنفاق ح�س من خالل الجدار تحت األرض  

ديد، أدى لزيادة فهم ح�س بأنه يجب عليها توسيع النشاط البحري والجوي والجدار املرتفع الج 

 ملحاولة مفاجأة إرسائيل باملتزلج� والطائرات بدون طيار والغواص� والسباح�". 

وكشف النقاب أنه "قبل أسابيع اجتمع أعضاء املؤسسة العسكرية ملناقشة تكثيف تسلح املنظ�ت  

ح العسكري لح�س، التي استخدمت الهدوء النسبي لترسيع عدة العسكرية يف غزة بقيادة الجنا 

اتجاهات رئيسية: تطوير األسلحة والقدرات الجديدة، تهريب املعدات واألسلحة للقطاع، تهريب  

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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املواد الخام لإلنتاج، تحس� النظم الهجومية يف البحر والجو، اإلنتاج املستقل ألنظمة الغوص؛ السفن ذاتية  

 اء، واملركبات الجوية بدون طيار". القيادة تحت امل 

ن "اليشء اآلخر الذي ظهر يف ذلك االجت�ع، وهو ليس أقل أهمية، هو تدفق األموال  إ واستدرك بالقول  

من دول حول العامل لتقوية الذراع العسكري لح�س، وحذرت املؤسسة العسكرية أن قائد ح�س إس�عيل  

 لجمع الكث� من األموال، وينجح فيها".  هنية، املقيم خارج قطاع غزة، يرشع يف حملة

وسّ  "ح�س  أن  البحر  وأكد  يف  صواريخها  إطالق  وزادت  أسلحتها،  أنظمة  جودة  لتحس�  جهودها  عت 

لتحس� دقتها ورؤوسها القتالية، ك� بدأ محور التهريب البحري يف االستيقاظ مؤخرًا، بطريقة تزيد من  

كب�اً يف مراقبة املنطقة، وإفشال نوايا جميع الفصائل فيها، ألن   القلق، لذلك يبذل جهاز األمن العام جهداً 

 ح�س تريد أن تفاجئ إرسائيل". 

بالقول   أنها ستنجح يف مفاجأة إرسائيل عرب الساحة البحرية بشكل رئييس مع    إنوختم  "ح�س تعتقد 

باملعلومات   تطورها  التي  املتطورة  املعدات  أو  املحرتف�،  السباح�  أو  يتم  الغواص�  التي  الخام  واملواد 

تهريبها لغزة كأدوات لتعزيز الرسعة يف الغوص، ح�س تصوب عاليا، وتريد رضب منشأة حساسة يف موقع 

 )الرابط( اسرتاتيجي يف إرسائيل، وتريد هز ارسائيل لجذب انتباه الجمهور الفلسطيني". 

 اإلسرائیلي املیزانیة والجیش  

 بقلم اليكس فيش�ن –يديعوت

بشدة يف الجيش    االخ�ة تقضمالحروب الداخلية يف الحكومة والشكل الذي اديرت فيه الدولة يف االشهر  

اهت�م الجمهور يرتكز، وعن حق، عىل التقص�ات يف    ّالجسدي لكل مواطن. فجل  باألمنومتس مبارشة  

الفاشلة   دارةإال يتصور ان متس هذه ال  أحدالغذايئ واالقتصادي.    باألمندارة أزمة الكورونا التي متس جدا  إ

ن هذا جهاز قوي، غني بامليزانيات، مراتبي، يف قلب االج�ع. ولكن أزمة القيادة هذه ال  أيضا، إذ  أبالجيش  

 .هداب البزة الخايك، بل تتسبب منذ االن برضر حقيقيأتلمس فقط 

فانه ببساطة سيقف. وسبق لهذا    –نفسه بشكل مرتب ومنطقي    اذا مل يتخذ قرار يسمح للجيش بان يدير

، قبل شهر من الجرف الصامد. فعشية الحرب مل يتدرب سالح الجو عىل مدى  2014ان حصل يف  

الحرب  حقيقي أجراه الجيش بعد    يف كل تحقيقنه  بأشهر، إذ نفد املال للجيش. معقول االفرتاض  

رزت، وال سي� يف الخطوات الربية كان وليد وقف التدريبات  أن قس� من املشاكل املهنية التي ب  تب�

اقتصادية للحكومة التي عملت عىل    –والتسليحات يف اثناء تلك السنة، كنتيجة لقرارات سياسية  

 .مرهأطريقة “فك”: الجيش سيتدبر 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1285219/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://arabi21.com/story/1285219/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://arabi21.com/story/1285219/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
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ديدات  صبح شبه رياضة وطنية الوصف التهكمي ملطالب الجيش املالية كمبالغ فيها ومسنودة بتهألقد  

طويلة جرت املداوالت حول مبنى القوة العسكرية   من الصعب فحص وزنها الحقيقي. فعىل مدى سنوات 

يف امللعب الذي يدور فيه اللعب ب� وزاريت املالية والدفاع. ويف النهاية، كان هذا ينتهي دوما بعناوين يف  

ي الدولة وقررت حجم ميزانية  الصحف عن تقاعدات رجال الجيش الدائم، ويف أن الحكومة تجاوزت موظف

الدفاع. وكان موظفو املالية والدفاع يسدون انوفهم، وينفذون، بين� يكيف الجيش مخططاته مع امليزانية.  

 .هذا هو املوجود –، مل يحب أحبنعم 

السنة    هذه هيكلهم يف القارب ذاته.    – ال يوجد رصاع حقا ب� موظفي وزاريت املالية والدفاع    ،2020يف  

ثانية التي تس� فيها الدولة دون قانون ميزانية. معظم الوقت تحت حكومة انتقالية، ويف االشهر االخ�ة  ال

  1/12ساس  أ تحت حكومة متنازعة. الجيش، مثل كل الوزارات الحكومية، يدير ذاته من شهر اىل شهر عىل  

لنفقات   اإلذنة املالية يك يطلب  . ويف كل شهر يقف عىل عتبة باب وزار 2018قرت له يف  أُ التي    من امليزانية 

اىل ذلك: يف السنت� االخ�ت�، وكنتيجة لتقليصات عرضية وتجميد مليزانية الدولة، فقد   استثنائية. اضافة

خططا    اآلن كان بنى ونفذ حتى    وإذا الجيش بالتقدير الرسيع نحو ثالثة مليار شيكل من ميزانيته السنوية.  

مليار شيكل، فليس لديه   32مقرة من املشرتيات، التدريبات واالستعدادات عىل اساس ميزانية سنوية من 

مشرتيات،    أطول، تؤجل مليار شيكل يك ينفذها. ومنذ االن، متدد بعض املشاريع عىل سنوات    29ال  إ  2020يف  

وقف الجيش  أذا  إية. هكذا، مثال،  عىل ذلك تخفض تدريبات االحتياط وتترضر رشوط الخدمة النظام  وبناء

ن يدفع مئات املالي�: كتعويضات عىل خرق  أىل النقب بسبب نقص املال، فسيتع� عليه إعملية االنتقال 

 .نفس الوقت عىل ترميم املعسكرات القامئة املرشحة للنقل، والتي يف بعضها متهالكة متاما العقود ويف

راء الحكومة والكابينت، يتجادل في� بينه� رئيس الوزراء ووزير  ىل عتبة وز إوعندما يؤىت بهذا االخفاق  

واحد. هذا الجدال يجعل القرار   أم لربعالسنة  لخمسة أرباع قانون امليزانية سيكون  الدفاع يف مسألة هل 

من انعدام اليق�    وان تخرجها املنظومة العسكريةيف ميزانية الدولة عالقا وهي التي يفرتض بها أن تحرك 

للسنة الثانية عىل التوايل يعمل دون ان تكون له خطة عمل    بات الجيشنفس الوقت. وهكذا فانه    يف

الوقت   للكابينت  ليس  أن  إذ  السن�، مقرة وممولة،  ال  أجديدة متعددة  االنشغال يف هذا.  الرغبة يف  و 

التسلح مل تجتمع    ن اللجنة الوزارية لشؤونأليوقعون عقودا لرشاء طائرات جديدة يف الواليات املتحدة  

 .بعد

يراعيه، ولكن من   أنن أزمة الكورونا خلقت واقعا اقتصاديا يتع� عىل الجيش أ األمنواضح لجهاز 

بعد    األمورن تتدبر  أعىل ما يبدو انتظارا ملعجزة ب  –العاجلة    األمنهنا وحتى تجاهل احتياجات  

املسافة واسعة. تفهم قيادة الجيش بان املواطن الذي تكون ثالجته    فإن  –كل يشء من تلقاء ذاتها 

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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يشغل   ال  بجهازفارغة  الغرفة    األمن  باله  يف  سيجلس  ح�  سيقلق  و  أ  اإليرانيونو�ل    األمنيةولكنه 

   )الرابط( .لعابنا أالفلسطينيون 

 تحاکي تداعیات مشروع الضم  INSSیها معهد "لعبة حرب" یجر 

األيام   خالل  القومي  األمن  أبحاث  معهد  أجرى 

تحايك   حرب"  "لعبة  تدريبية  مناورة  املاضية 

التداعيات األمنية والسياسية التي من املمكن أن  

املحدود   النسبي  الضم  مرشوع  عن  تتمخض 

 ملناطق الضفة الغربية. 

الضباط    وقد من  العديد  الحرب  لعبة  يف  شارك 

دور   وتقمصت  لعبت  التي  الرفيعة  والشخصيات 

والرئيس   األركان  ورئيس  الحكومة  رئيس  من  كل 

 األمرييك ورئيس السلطة الفلسطينية وشخصيات أخرى خالل املناورة. 

 التسلسل الزمني لألحداث وفقا للسيناريوهات التي حاكتها لعبة الحرب كالتايل: 

%  4عن نيته لفرض السيادة اإلرسائيلية عىل  2020رئيس الحكومة بنيام� نتنياهو أواخر شهر يوليو أعلن 

 من مناطق الضفة الغربية وخصوصا عىل الكتل االستيطانية الواقعة يف غالف القدس. 

ة ودعا  يف اليوم التايل من إعالن نتنياهو، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن عن قيام دولة فلسطيني

 يف أرسع وقت ممكن.  ااملجتمع الدويل لالعرتاف به

ع عدد من األحداث يف مناطق الضفة الغربية وقطاع  قيف أعقاب اإلعالن املتبادل لكل من نتنياهو وعباس، و 

غزة، مبا يف ذلك قيام مجموعة من الشبان الفلسطيني� بنصب الخيام يف مواقع متركز مؤقتة يف جميع أنحاء  

 ة الغربية، حيث حظوا بح�ية من قبل األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. مناطق الضف

أحد   إىل  وصولها  عند  أجانب  مركبة صحفي�  عىل  النار  اإلرسائييل  الجيش  جنود  أطلق  االحداث،  خالل 

الحواجز العسكرية، بعد اشتباههم بأن املركبة متجهة نحوهم لتنفيذ عملية، األمر الذي أسفر عن  

 تل مصور صحفي أجنبي.مق

مركبة   عىل  نار  إطالق  عملية  وقوع  مع  بالتزامن  غزة  قطاع  من  الصواريخ  إطالق  بدأ  ذلك  بعد 

إرسائيلية يف الضفة الغربية أسفرت عن مقتل إرسائييل، وبالتزامن أيضا مع حدث اختفاء إرسائيلي�  

 اثن� أثناء س�هم يف مركبتهم بالضفة الغربية أيضا. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.ynetnews.com/article/SkJHqQmJw
https://www.ynetnews.com/article/SkJHqQmJw
https://www.ynetnews.com/article/SkJHqQmJw
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املرحل  هذه  مروحيته  يف  عرب  بالقدوم جوا  له  الس�ح  األردن  ملك  طلب  الحرب،  لعبة  لسيناريو  وفقا  ة 

يتواجد يف أي    أالالخاصة إىل رام الله من أجل االلتقاء مع أبو مازن، حيث سمحت له إرسائيل بذلك برشط  

 مراسيم لإلعالن عن الدولة الفلسطينية. 

يف مس�ة إىل القدس برفقة رئيس السلطة أبو مازن واألم� ىل رام الله  إبعد وصوله    هعبد اللشارك امللك  

 العام للجامعة العربية وشخصيات رفيعة أخرى.

صادقت الحكومة االرسائيلية مطلع شهر أغسطس عىل مرشوع الضم الذي أعلن عنه نتنياهو، األمر الذي  

لعمليات م� دفع الجيش  أشعل األوضاع األمنية يف الضفة الغربية وغزة والقدس، حيث وقع العديد من ا

 إىل استنفار قواته يف االحتياط.

%، ك� أعلنت انسحابها من اتفاق  20استغلت إيران الوضع وأعلنت عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إىل  

 منع انتشار األسلحة النووية الذي كانت قد وقعته مع الدول العظمى. 

د االقىص، ك� أرسلت سفنا عسكرية تركية قبالة  دخلت تركيا عىل الخط وشجعت أع�ل "العنف" يف املسج

قطاع غزة، ك� اضطر ملك األردن إىل تجميد عالقات السالم مع إرسائيل وطلب طرد السف� اإلرسائييل من  

 األردن. 

الحرب، وافقت   لعبة  إطار  القومي يف  األمن  أبحاث  الذي حاكاه معهد  للسيناريو  املرحلة وفقا  يف هذه 

د عىل  األطراف  ال جميع  رسغاي  الرويس  الخارجية  وزير  العاصمة  عوة  يف  للرباعية  اجت�ع  بعقد  فروف 

 الروسية موسكو. 

خالل النقاشات يف روسيا، تم اتخاذ قرار باستئناف العملية السياسية مع وقف خطوات وإجراءات مرشوع  

لسطيني� بدون رشوط  الضم وإلغاء اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية، والبدء مبفاوضات ب� إرسائيل والف

 مسبقة عىل أساسا مبادرة السالم العربية وخطة ترامب والقرارات الدولية املسبقة. 

قررت كل من إرسائيل والواليات املتحدة االمريكية االستجابة ملطالب الرباعية، بدون الرتاجع عن مرشوع  

 فرض السيادة اإلرسائيلية عىل املناطق املحيطة بالقدس.

 رك� يف لعبة الحرب والذين تقمصوا أدوار القيادة املحلية واإلقليمية والدولية: تعليقات املشا

أوضح الج�ال احتياط عاموس يدل� الذي تقمص دور رئيس الحكومة بنيام� نتنياهو خالل لعبة  

الحرب قائال "نحن نريد أن نوصل رسالة إىل الفلسطيني� بأنهم ال �تلكون حق الفيتو عىل العملية  

 " اسية وأن الوقت والزمن ال يلعب لصالحهم.السي

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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عضو كنيست عىل األقل لتنفيذ املرشوع،    90وأضاف "أنا كرئيس حكومة سأحرص عىل حصويل عىل تأييد  

 ك� سأواجه خطوات الفلسطيني� ضد الضم بتوسيع وزيادة املساحة التي سيشملها الضم". 

أما رئيس األركان السابق الج�ال غادي أيزنكوت الذي تقمص دور القيادة العسكرية اإلرسائيلية الرفيعة  

العمل قدر اإلمكان عىل الحيلولة دون االنجرار إىل تصعيد   قال "إن الحكمة يف حدث كهذا تتمحور يف 

االنهيا ملرحلة  الوصول  دون  والحيلولة  الفلسطينية،  الساحة  يف  النطاق  عىل  واسع  والحفاظ  االقليمي  ر 

 اتفاقيات السالم".  

فرصة   إرسائيل  منحت  ترامب  حكومة  بأن  اإلرسائييل  الجانب  دور  تقمصت  التي  الشخصيات  أوضحت 

اسرتاتيجية بفرض السيادة عىل مناطق تعترب ذات أهمية حيوية بالنسبة لها، األمر الذي رسخ انطباعا لدى  

مناطق عن  يدور  الحديث  بأن  العامل  سياسية.    جميع  تسوية  أي  مطلقا ضمن  عنها  إرسائيل  تتنازل  لن 

وأضافت املصادر بأن إرسائيل ستحرص عىل كسب التأييد اإلقليمي والدويل مع مرشوعها لفرض القوان�  

 اإلرسائيلية عىل تلك املناطق.

نه إعادة  وأضافت املصادر أن قرار انسحاب إيران من االتفاق النووي وفقا لسيناريو لعبة الحرب، من شأ 

املوضوع اإليرا� إىل مقدمة قامئة التحديات األمنية القومية إضافة إىل موضوع أزمة الكورونا، والعمل عىل 

 لفت االنتباه العاملي نحو إيران وليس نحو فرض القانون اإلرسائييل عىل مناطق الضفة الغربية. 

و  تسوريف  الدكتور كويب ميخائيل ويوحنان  أوضح كل من  الذين تقمصوا دور  ومن جانبه،  يديد  بروخ 

إىل جانب   الضم  إحباط مرشوع  الفلسطينية يف  السلطة  بأن فشل  الحرب  لعبة  الفلسطينية يف  السلطة 

التآكل املتزايد يف رشعيتها يف أعقاب حالة الجمود السيايس، سيدفع نحو إيجاد بدائل جديدة قادرة عىل  

 ذلك البديل باعرتاف دويل.  تطبيق فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة، ك� سيحظى

وفقا للسيناريو الذي تم محاكاته يف لعبة الحرب، سار رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن    وأضافوا بأنه

عىل طريق عرفات من خالل تشجيع االنتفاضة الشعبية والتقرب للفصائل الفلسطينية مثل ح�س والجهاد  

دف كسب الوقت إىل ح� موعد االنتخابات الرئاسية  اإلسالمي بدون أن يعمل عىل احتواء األحداث، به

 الجديدة يف الواليات املتحدة االمريكية عىل أمل تغ� الحكومة األمريكية برئاسة ترامب.

أوضح كل من الدكتور رونيت مرزان ويورام شفيترس الذين تقمصا دور قيادة حركة ح�س يف لعبة  

ع�ل اليومي  أل الة مخطط ترامب من جدول از إالحرب بأن هدف ح�س هو إحباط مرشوع الضم و 

الدويل، منوه� إىل أن مرشوع الضم سيمنح ح�س يف حال تطبيقه فرصة لتحس� موقفها يف الساحة  

 الفلسطينية. 

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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ال تترضر مساعي التفاه�ت    حتى وأضافوا بأن ح�س غ� معنية بالدخول يف مواجهة عسكرية جديدة،  

ا  أموال  استفادتها من  الضفة  مبا يف ذلك  العمليات يف  تنفيذ  القطرية، ولذلك ستختار ح�س  ملساعدات 

 الغربية مع الحفاظ عىل مستوى نسبي منخفض للعمليات الصادرة من قطاع غزة.

وأوضح الدكتور ع�ان لرمان الذي تقمص دور الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف لعبة الحرب بأن الحكومة  

اسية، حيث إنها تتوقع بأن فرض السيادة اإلرسائيلية عىل مناطق الضفة  األمريكية معنية باالنتخابات الرئ

 س�فع أسهم ترامب وسيزيد عدد مؤيديه يف صفوف الحركة االنجيلية. 

وأضاف الدكتور ع�ان بأن ترامب سيحرص عىل أن تبقى خطته هي األساس والقاعدة الذي ستنطلق من  

نية، ك� سيعمل عىل بلورة تحالف إقليمي مكون من دول  خاللها العملية السياسية اإلرسائيلية الفلسطي

 الخليج ومرص واألردن وإرسائيل بقيادة الواليات املتحدة األمريكية. 

املقبلة جو   الرئاسة األمريكية  انتخابات  الد�وقراطي يف  الذي تقمص دور املرشح  وأوضح دانييل شف�و 

ومة ترامب، موضحا بأن أمريكا بعد تغ� ترامب  "إن خطة ترامب لن تصمد يف حال تغ�ت حك  بايدن قائال 

 ستدعو الفلسطيني� إىل العودة للمفاوضات مع إرسائيل". 

هذا وأوضح كل من الدكتور أف� فينرت والدكتور يوئال غوزنسيك اللذان تقمصا دور الدول العربية يف لعبة  

"الدول   بأن  الرباغ�تية الحرب  ا   العربية  الخيانة  تهم  نفي  الفلسطينية،  ستعمل عىل  للقضية  لها  ملوجهة 

وذلك من خالل التربير للجمهور بأنها تخىش من الدخول يف مواجهة مبارشة مع حكومة ترامب إرسائيل،  

وتخىش من التدهور اإلقليمي إضافة لخشيتها من استغالل تركيا وإيران للموضوع من أجل تعزيز موقفها  

 اإلقليمي".  

احتياط بنينا رشبيت والسف� شمعون شتاين اللذان تقمصا دور املجتمع الدويل يف  من جهته، ذكر العقيد 

لعبة الحرب بأن املجتمع الدويل كحارس لفكرة حل الدولت� س�فض مرشوع الضم، وستكون هناك ردود  

يادة  فعل قاسية من قبل املجتمع الدويل، ك� أنه لن تعرتف أي دولة سوى الواليات املتحدة األمريكية بالس

الضم، يف املقابل ستعرتف الكث� من الدول بقيام   اإلرسائيلية عىل مناطق الضفة الغربية التي سيشملها 

   (الرابط)  الدولة الفلسطينية التي سيعلن عنها أبو مازن". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.inss.org.il/he/publication/annexation-simulation/
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 لدولیة التفاعالت االقلیمیة وا

 مرکز أبحاث إسرائیلي یحدد مواقع إطالق صواریخ "حزب الله" االستراتیجیة 

موقًعا عىل األقل    28أفادت صحيفة "ج�وساليم بوست" نقًال عن تقرير من مركز أملا لألبحاث والتعليم أن  

 إلطالق صواريخ تابعة لحزب الله تقع يف العاصمة اللبنانية ب�وت.

،  110التقرير أن املواقع مرتبطة بإطالق وتخزين وإنتاج صواريخ بالستية إيرانية من طراز فاتح  ويكشف  

 . 600أرض متوسطة املدى، وما يعادله يف سوريا، إم -وصواريخ أرض

وقال تال ب�ي رئيس قسم األبحاث يف مركز أملا، للصحيفة اإلرسائيلية الصادرة باإلنجليزية إن حزب الله  

كيلومرت، مضيًفا أن "املواقع املعنية    300يصل مداه إىل    600وإم    110روخ من طراز فاتح  صا  600�تلك  

 متاحة بالفعل وتعمل". 

ومهمة املركز بحسب ما جاء عىل موقع عرب االنرتنت "جعل املعرفة الجغرافية السياسية املتعمقة حول  

حاطات ميدانية يف مواقع مراقبة  إ إىل تقديم  الرشق األوسط يف متناول املتحدث� باللغة اإلنجليزية. باإلضافة  

 مختلفة عىل طول الحدود الش�لية إلرسائيل مع لبنان وسوريا". 

يتناول عمل املركز كذلك "املناخ الثقايف املتغ� واالتجاهات الحالية يف املجتمعات اإلسالمية يف ضوء األحداث  

ية تأث�ها جميًعا عىل التحديات األمنية للجيش  األخرى يف الدول املجاورة إلرسائيل، مع الرتكيز عىل كيف

   ) الرابط( اإلرسائييل عىل طول الحدود الش�لية املضطربة إلرسائيل".

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/middle-east/israeli-research-center-finds-28-new-hezbollah-missile-launch-sites-634911
https://www.jpost.com/middle-east/israeli-research-center-finds-28-new-hezbollah-missile-launch-sites-634911
https://www.jpost.com/middle-east/israeli-research-center-finds-28-new-hezbollah-missile-launch-sites-634911
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 نا باإلمارات تشبه "رقصة التانغو" تقدیر إسرائیلي: عالقت

"إرسائيل   إن  إرسائييل،  كاتب  قال 

املتحدة   العربية  اإلمارات  ودولة 

بشأن   التعاون  إمكانات  تختربان 

تقدم   حيث  كورونا،  وباء  مكافحة 

مجموعة   ب�  املوقعة  االتفاقية 

والرشكات   املتحدة  العربية  اإلمارات 

التعاون،  اإلرسائيلية ملحة عن إمكانات  

ألنه مل يعد رسا أن العالقة ب� إرسائيل  

 ودول الخليج قد تقدمت يف كث� من األحيان بهدوء يف السنوات األخ�ة". 

"عريب ترجمته  "املونيتور"،  موقع  عىل  مقاله  يف  زاك�  دا�  لضم  21وأضاف  إرسائيل  توجه  "مع  أنه   ،"

ا العالقة  فإن  الغربية،  الضفة  اليهودية يف  التانغو:  املستوطنات  الخليجية ظهرت وكأنها رقصة  إلرسائيلية 

التي اختربت بحذر   الخليج  املتحدة إحدى دول  العربية  اإلمارات  أن  للوراء، مع  خطوتان لألمام، خطوة 

عالقاته�  فإن  بينه�،  رسمية  دبلوماسية  عالقات  توجد  ال  أنه  رغم  إرسائيل،  مع  الرسمية  غ�  املشاركة 

 التجارية مستمرة". 

اك�، الرئيس السابق التحاد الصحفي�، أن "إرسائيل لديها ممثل رسمي لدى وكالة األمم املتحدة  وأكد ز 

للطاقة املتجددة بأبوظبي، وهذا العام متت دعوتها للمشاركة يف إكسبو     3يف ديب، وقبل    2020الدولية 

يف   مقاال  12أسابيع  العتيبة  يوسف  واشنطن  اإلمارات يف  نرش سف�  يونيو،  يديعوت    حزيران/  بصحيفة 

أحرونوت اإلرسائيلية الشه�ة، وكانت هذه خطوة غ� مسبوقة ملسؤول من اإلمارات العربية املتحدة يف  

 مثل هذا املنصب الرفيع". 

بنيام�   الوزراء  تؤكد حديث رئيس  الخطوات  أن "هذه  إىل  بأنوأشار  عالقة إرسائيل مع دول    نتنياهو، 

حزيران/ يونيو، قال نتنياهو إن وزيري    26لطياري سالح الجو يف    الخليج تقرتب بالفعل، ويف حفل تخرج

الالزمة   التقنيات  وتطوير  والتطوير  البحث  يف  تعاونه�  سيعلنان  واإلمارات  إرسائيل  يف  الصحة 

ملكافحة الف�وس التاجي، بهدف تحس� "األمن الصحي" يف املنطقة، بعد مناقشات طويلة ومكثفة  

 ملاضية". عىل مدى األشهر القليلة ا

وأوضح زاك�، وهو صحفي ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية، ويلقي محارضات بالجامعة العربية  

ومعهد هرتسيليا، أنه "بعد أن غرد نتنياهو بذلك، كررت وزارة الخارجية اإلرسائيلية النبأ، ولكن  

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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رة الخارجية اإلماراتية،  بعد ذلك بساعات قليلة، أوضحت هند العتيبة مديرة االتصاالت االسرتاتيجية بوزا

 أن التعاون سيحدث ب� الرشكات الخاصة يف إرسائيل واإلمارات، ولكن ليس ب� وزاريت صحة البلدين". 

ونقل أن "الربوفيسور هيزي ليفي مدير وزارة الصحة اإلرسائيلية، قدم توضيحا أشار إىل أن الرشكات الخاصة  

املجال الطبي ملواجهة الف�وس، زاع� أن التعاون العلمي  من اإلمارات وإرسائيل اتفقت عىل التعاون يف  

والطبي يطوي االنقسامات التاريخية والسياسية يف املنطقة، ويؤدي لتعاون البلدين، وتعزيز مرونة جميع  

 سكانها يف املنطقة يف األمور املتعلقة بالصحة". 

ا النوع من التعاون مهم وغ� وأضاف أنه "رغم انخفاض التوقعات من هذه الرشاكة، لكن اتضح أن هذ

مسبوق، ألنه أوال وقبل كل يشء تم اإلعالن عنه علنا، وعالوة عىل ذلك تضمن التعاون انخراط الرشكات  

)  IAIاإلرسائيلية التي تركز بشكل أسايس عىل األمن، وه� رشكة الصناعات الفضائية الجوية اإلرسائيلية (

 ورفائيل ألنظمة الدفاع املتقدمة". 

االنتباه إىل "أن نطاق هذا التعاون جدير باملالحظة، فوسائل إعالم اإلمارات والسعودية والكويت  ولفت  

أكدت هذه املشاركة اإلماراتية اإلرسائيلية، وبدا األمر محاولة إلضفاء الرشعية عىل الجهد املشرتك، مع أنه  

يو ب� اإلمارات وإرسائيل، وشملت  يف مؤمتر بالفيد   IAIتم توقيع االتفاقية مع قسم "ألتا" التابع لرشكة  

 مجاالت االهت�م التي متت مناقشتها الذكاء االصطناعي، واألنظمة الحسية، واستخدام الليزر". 

ورشح قائال إن "توقيع املذكرة اإلرسائيلية اإلماراتية جاء بعد مناقشات طويلة بينه� عرب منصات رقمية،  

ودية، ألن العمل مع رشكة من دولة اإلمارات العربية املتحدة  وكانت الحالة املزاجية يف هذه املحادثات  

مبنزلة بداية مشجعة للتعاون املستقبيل مع إرسائيل، ومن املتوقع أن تساهم هذه الرشاكة يف مجال خربتها  

 بالروبوتات". 

 إرسائيل ودول  وختم بالقول بأن "هذه الرشاكة اإلماراتية اإلرسائيلية تخربنا أن التعاون والعالقات األوثق ب�

الخليج لديها زخم رمبا يقلق الفلسطيني�، صحيح أنه قد ال تزدهر العالقات الشاملة ب� إرسائيل واإلمارات  

يف املستقبل القريب، لكن املقاطعة املعادية التي ميزت العالقات السابقة تبدو ميتة، ويجب أن تدرك 

هائلة، لكن الجمود السيايس مع الفلسطيني� �نعها   إرسائيل أن إمكانات التعاون والعالقات األوثق تبدو

   )الرابط( من التحقق الكامل". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/israel-united-arab-emirates-palestinians-benjamin-netanyahu.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/israel-united-arab-emirates-palestinians-benjamin-netanyahu.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/israel-united-arab-emirates-palestinians-benjamin-netanyahu.html
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 "نطنز"خبیر إسرائیلي: هکذا سترد إیران یلع هجوم 

عىل   سرتد  إيران  إن  إرسائييل،  خب�  قال 

إطار   يف  نووية،  منشأة  استهدف  هجوم 

أصابع   فيه  توجه  معقد  سيربا�  هجوم 

   االتهام إلرسائيل.

وأضاف أم� بار شالوم، يف مقاله مبوقع "زمن  

"عريب ترجمته  "إرسائيل  21إرسائيل"،  أن   ،"

يف   دامئا  الحال  هو  ك�  صامتة،  بقيت 

يرا�، رغم تأكيد وزير الحرب بيني غانتس عىل شعار (إيران النووية لن تكون)، ولكن رغم  املوضوع اإل

الصمت املدوي، فإن الفحص الدقيق لخريطة االنفجار يش� إىل معلومات استخبارية دقيقة للغاية، وقدرة  

 اخرتاق عميقة لألنظمة الرسية للنظام اإليرا�". 

تهدفت منشأة تحت األرض تحتوي عىل آالف أجهزة الطرد املركزي التي  وأشار إىل أن "التفج�ات األخ�ة اس

متتلكها إيران، وتقوم بتطويرها يف نطنز، ورمبا كانت أكرب رضبة يف سلسلة االنفجارات التي استهدفت وقف  

قوم بها جهاز  ي تطوير أجهزة الطرد املركزي. فبلغة الرياضيات، ما تفعله عرشة أجهزة طرد مركزي قد�ة،  

 حد جديد". وا

مرات م� هو معروف حاليا، واآلن    10وأضاف شالوم أنه "�كن إليران تخصيب اليورانيوم مبعدل أرسع  

أصبح من املفهوم أكرث ما يحدث لهذا املرشوع، عندما يعطل انفجار غامض يف منشأة مميزة خط اإلنتاج  

  26تي وقعت عىل األرايض اإليرانية ب�  اإليرا� أو املخترب، وينطبق هذا املنطق عىل التفج�ات األربعة ال

 متوز/ يوليو".  6حزيران/ يونيو و

اتهمت   حيث  األوىل،  املرة  ليست  وهي  املعقد،  اإللكرتو�  بهجومها  إرسائيل  تتهم  "إيران  أن  وأوضح 

أحدث سلسلة انفجارات    Stuxantبشن هجوم سيربا� متطور اسمه دودة    2010املخابرات اإلرسائيلية يف  

بأجهزة الطرد املركزي مبنشأة تحت األرض، وهجوم سيربا� عطل قبل شهرين ميناء إيران البحري املهم  

بندر عباس، انتقاما من محاولة إيرانية للسيطرة عىل إدخال الكلور مبياه الرشب بإرسائيل، وتسميم  

 اإلرسائيلي�". 

ختارت إرسائيل مهاجمة املواقع النووية، إن كانت فعال  وأضاف أن "البحث عن إجابة سؤال ملاذا ا 

بأن رسالة رضب  املسؤولون يف إرسائيل يشعرون  ما زال  أوله�،  من تقف وراءها، فهناك سببان: 

امليناء مل متر، وتتطلب "االحتفاظ بالردع" من خالل إتالف أصول أكرث حساسية للسلطة يف طهران.  

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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ملرشوع النووي اإليرا�، الذي تطلب اتخاذ إجراءات فورية إلبطاء العملية،  وثانيه�، تحقق انفراج كب� يف ا 

 دون االنجرار لرصاع عسكري".

وأكد أنه "يف كلتا الحالت�، إذا كانت إرسائيل التي تقف وراء الهج�ت، فرمبا تم إبالغ الرشكاء األمريكي�،  

هذه الدودة بأنها "منتج ال �كن تطويره   ، ح� وصف خرباء اإلنرتنت األمريكيون2010متاما ك� حدث يف 

إال مبفرده"، رغم أن الحصيلة من مهاجمة املنشآت اإليرانية أن إرسائيل عاشت مبستوى عال من االستعداد  

 تحض�ا لالنتقام اإليرا�، وتم تكريس معظم االهت�م للبعد السيربا�". 

لكنها مل تتمكن حتى اآلن من اخرتاق نظام   وختم بالقول إن "إيران حددت أهدافها عىل اإلنرتنت أيضا،

لكن   ترتفع،  أن  املتوقع  العكس، فمن  بل عىل  لن تستمر،  املحاوالت  أن  يعني  الحاسم، هذا ال  إرسائيل 

السؤال هو ما إذا كانت إيران ستستقر يف املجال السيربا�، أو ما إذا كان فشل الشبكة سيجربها عىل تنفيذ  

   (الرابط)  ت هذا مرات عديدة من قبل".هجوم ميدا�، خاصة أنها فعل

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.zman.co.il/127663/
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 الهادي صعود املحیطین الهندي و

 :  مركز بيغن السادات للدراسات االسرتاتيجية

 بقلم إميل أفداليا�  

 

الهندي.  إن تحول االهت�م األمرييك    الهادييشهد العامل صعود مفهوم جيوسيايس جديد: منطقة املحيط  

الهندي �كن أن يخلق مجاًال أكرب للمناورة لروسيا وإيران يف منطقته� عىل    الهادينحو منطقة املحيط  

 املدى الطويل. 

ظهور   قبل  موجودة  كانت  التي  العاملية  الجيوسياسية  االتجاهات  ستزداد  مستمر.   تغ�  حالة  العامل يف 

وستصبح املنافسة ب� الواليات املتحدة والص� أكرث وضوًحا عرب مساحة اليابسة    عقابها، أ الف�وس التاجي يف  

 األوروبية اآلسيوية. 

الهندي الناشئة حديثًا.  عىل الرغم من أن    الهاديسوف يستمر الرصاع الرئييس يف منطقة املحيط  

فقد ظهر من وقت    ،الهادي  هذا املفهوم الجغرايف قد حل مؤخرًا محل الرؤية القد�ة آلسيا واملحيط 

 آلخر يف كتابة وخطب املفكرين السياسي� والسياسي� السابق�. 

و  الهندي  املحيط�  منطقة  املحيط�    الهاديتش�  التقاء  يرتبطان    والهندي،   الهاديإىل  اللذين 

الهندي ألنها    الهاديببعضه� البعض يف جنوب رشق آسيا.  تعارض بك� مفهوم منطقة املحيط  

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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ه نتاج الجهود األمريكية الحتواء قدراتها االقتصادية والعسكرية الصاعدة.  يعتقد الكث�ون أن ظهور  تعترب 

 هذا املفهوم الجديد هو يف الواقع مسألة تفك� جيوسيايس بدم بارد عىل غرار الحرب الباردة. 

الهندي ليس    لهادي ا إىل منطقة املحيط    الهادي هذه قراءة خاطئة.  إن التحول من منطقة آسيا واملحيط  

إنه يعكس التحوالت الجيوسياسية التكتونية التي حدثت يف العامل عىل مدى     واقعية.مجرد مسألة سياسة  

 العقدين املاضي� أو نحو ذلك.

واليابان.    الص�  إىل  الهند  يرتاوح من  الذي  االقتصادي األيس  النمو  التغي� هو  وراء هذا  األسايس  املحرك 

  الجنوبية،والدول األكرب مثل فيتنام وكوريا    الجزرية،بأكملها للدول    الهاديأصبحت الحافة الهندية واملحيط  

ظهر العديد من  أكرب األسواق التجارية يف العامل.  تُ والع�لقة الهنود والصيني� مرتابطة اقتصاديًا ومتثل اآلن  

من الناتج املحيل اإلج�يل العاملي من قبل منطقة املحيط    %50الدراسات أنه سيتم تقاسم ما ال يقل عن 

 الهندي.   الهادي

  دوالر،تطور تكتو� آخر هو صعود الص�.  من خالل مبادرة الحزام والطريق التي تقرتب من تريليون  

عسكري) يف املحيط الهندي.  عىل الرغم من أن    يجادل،بتوسيع موطئ قدمها االقتصادي (وبعضهم  قامت  

إال أن طموحهم االقتصادي هو الذي أظهر    ،الهادياملحيط  -الصيني� قد يختلفون مع ظهور مفهوم الهند

 كيف ال �كن فصل املحيط� اقتصاديًا وعسكريًا. 

ورحلته إىل    الشه�، املسافر الفينييس    بولو،هذه النقطة.  تأمل ماركو  القليل من التاريخ يساعد عىل إثبات  

إىل   الثالث عرش.  يف طريقه  القرن  الهندي    املنزل، الص� يف  واملحيط  آسيا  بولو عرب جنوب رشق  سافر 

والخليج الفاريس.  قدم صورة تفصيلية لشبكة واسعة من العالقات التجارية التي كانت موجودة ب� موانئ  

وعىل طول الخليج الفاريس.  وصلت املنتجات    والهند،  الحديثة،ومدن الرب الرئييس الصيني يف إندونيسيا  

 أفريقيا في� يعرف اليوم بالصومال وإريرتيا باإلضافة إىل املناطق املجاورة األخرى.الصينية إىل شواطئ رشق  

تدفعها جغرافية الص� دامئًا للبحث عن منفذ للمحيط الهندي عندما ترغب يف متابعة التوسع االقتصادي  

الغرب والش�ل   الجبال والسهول والصحاري إىل  الطريق الرسيع    الغريب،والعسكري.  مع  الطبيعي  فإن 

الوحيد لتوسيع الص� هو جنوب رشق آسيا واملحيط الهندي.  كان هذا هو الحال يف زمن ماركو بولو وال 

 يزال صحيًحا اليوم. 

الذي سافر إىل املحيط الهندي يف أوائل    هي،مثال آخر يثبت هذه الفرضية هو املالح الصيني تشنغ  

 ل األمد هناك. القرن الخامس عرش يف محاولة إلقامة وجود صيني طوي

الهندي و  املحيط�  فإن  الحرب    الهاديوبالتايل  اليابان خالل  أظهر توسع  كب�.   إىل حد  مرتابطان 

 العاملية الثانية مساًرا عسكريًا نحو جنوب رشق آسيا وأكرث يف املحيط الهندي. 

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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التاريخي   السياق  عن  النظر  ظهور    والجغرافيا،وبغض  ظهور    –فإن  عودة  باألحرى  الهند  ملف  –أو  هوم 

ويساوره�   الص�،يدعمه توثيق العالقات ب� الهند واليابان اليوم.  ويجاور كال البلدين    الهاديواملحيط  

الشؤون  يف  التعاون  رضورة  يرى  كاله�  الصينية.   القوة  إليه  تصل  أن  �كن  الذي  املدى  بشأن  القلق 

أمرييك أقوى.  يظهر نوع من التنسيق    العسكرية واالقتصادية ومحاولة جذب أسرتاليا والحصول عىل دعم 

 ورمبا حتى نسخة من اسرتاتيجية طويلة املدى تجاه املنطقة وتحديداً الص�.  الرباعي،

هناك تحذير واحد يجب أخذه يف االعتبار عند تقييم هذا املفهوم الجيوسيايس الجديد.  لن يؤدي طرحها  

ال أن تكون معزولة ببساطة عن    الص�،ن تشارك  كسياسة احتواء جديدة إىل الكث� من النتائج.  يجب أ 

فإن   –أي العب عسكري قوي فقط    –املحيط الهندي.  إذا كانت الص� أشبه باالتحاد السوفيايت السابق  

االحتواء سيكون نهًجا منطقيًا.  ولكن نظرًا ألن الص� جزء ال يتجزأ من االقتصاد العاملي وحاسمة بشكل  

فمن املحتمل أن يفشل االحتواء يف تحقيق نفس النتائج التي حققتها    الهندي،  الهاديخاص ملنطقة املحيط  

 يف حقبة الحرب الباردة. 

الهند واملحيط   الصينية.  قد يكون قبول منطقة  الرؤية    الهاديقد يحدث تطور مث� لالهت�م حتى يف 

للص�    الهاديآسيا واملحيط  �كن أن يسمح التخيل عن مفهوم    الواقع،تطورًا جيوسياسيًا ال مفر منه.  يف  

 وهو ما تخشاه الهند ودول أخرى.  أفضل،بتربير مشاركتها العميقة يف املحيط الهندي بشكل 

واملحيط   الهند  منطقة  لظهور  يف    الهاديسيكون  الالحق  والنمو  العاملية  التجارة  أيًضا.   أوسع  تداعيات 

م األمرييك واألورويب بعيًدا عن أع�ق أوراسيا  الوجود العسكري للص� يف التقاء املحيط� سيحوالن االهت�

 وإمكانية مواجهة مع روسيا تجاه الص�. 

بناء منصات تعاون أعمق مع الهند   املنطقة من خالل  املتحدة إىل تعزيز وجودها يف  ستحتاج الواليات 

تحدة قادرة عىل واليابان وأسرتاليا.  وسيتطلب ذلك جذب استث�رات واسعة النطاق.  لن تكون الواليات امل

لـ   االستث�ر    الصينية،  BRIمواءمة اإلمكانات االقتصادية  لربامج  آليات  ولكن مع حلفائها �كن أن تضع 

 املفتوح التي �كن أن توفر تناقًضا مذهالً مع �اذج االستث�ر الصينية. 

ريقة التي ترصفت  يجب عىل الواليات املتحدة أن تترصف يف عامل املحيط الهندي الناشئ بشكل مشابه للط

بها اململكة املتحدة من القرن الثامن عرش حتى الحرب العاملية الثانية.  إدراكًا أن قوتها الحقيقية  

القارة.  وقد أنجز    بحرية،كانت كقوة   عمل الربيطانيون بجد ملنع ظهور قوة أوروبية مهيمنة يف 

ال فهم  ك�  العسكرية.   التحالفات  من  متنوعة  مجموعة  ببناء  مواردهم  ذلك  حدود  ربيطانيون 

م� دفعهم إىل طلب املساعدة من القوى القارية األخرى والحفاظ عىل االرتباط املستمر    البرشية،

 مع جميع الدول األوروبية. 

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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تواجه الواليات املتحدة اآلن قيوداً م�ثلة عندما يتعلق األمر بالص�.  تحتاج واشنطن إىل الهند واليابان  

لتحقيق التوازن    وإندونيسيا،وكذلك الدول األصغر مثل كوريا الجنوبية وفيتنام    يشء، بل كل  وأسرتاليا أوالً وق

 ب� الص�. 

املحيط   منطقة  إىل  الداخلية  أوراسيا  من  األمرييك  االهت�م  تحول  يف    الهاديإن  يتسارع  الهندي سوف 

حيث سيكون لها يد أكرث حرية يف التعامل مع جوارها    روسيا،عرشينيات القرن العرشين.  هذا سوف يفيد  

األمر الذي يعمل    األورويب،املبارش.  ك� ينبغي أن يؤدي إىل مزيد من التأخ� يف توسيع الناتو / االتحاد  

 لصالح موسكو. 

حيث كانت تحت ضغط أمرييك هائل    أيًضا، يجب أن يفيد إيران    الهادي إن ظهور منطقة الهند واملحيط  

منذ غزو أفغانستان والعراق يف أوائل العقد األول من القرن الحادي والعرشين.  قد يعني صعود منطقة  

 أن إيران لديها مجال أكرب للمناورة يف العراق والخليج الفاريس. الهادياملحيط   –الهند 

املحيط   الكرة    اديالهإن منطقة  يربط مساحات كب�ة من  فهو  ثابت جيوسيايس.   بالفعل  الهندي هي 

األرضية بوحدة واحدة.  املنطقة لديها أكرب وأغنى دول يف العامل وسوف تجذب الواليات املتحدة والالعب�  

   (الرابط)   العاملي� اآلخرين.  إنها يف طريقها لتصبح ساحة لعب رئيسية للتأث� الجيوسيايس

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://besacenter.org/perspectives-papers/indo-pacific/
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 راء الخبراء آ

 حین ساهمت (إسرائیل) من حیث ال تقصد بتقارب الفلسطینیین 

   بقلم: الدكتور عدنان أبو عامر

إعالمية   بتغطية  األخ�ة  فتح وح�س  لقاءات حركتي  الفتة حظيت  بصورة 

الوقت ذاته حملت تخوفات كب�ة، بزعم أنها ستمنح إرسائيلية واسعة، ويف  

العقبات   أمامها  تزيل  وقد  الغربية،  الضفة  يف  وأمنيا  سياسيا  غطاء  ح�س 

السلطة   رفعت  حال  يف  هناك،  إرسائيل  ضد  املسلحة  العمليات  الستئناف 

 الفلسطينية يدها عن مالحقتها. 

كبار مسؤويل    فقد عدت أوساط إرسائيلية أن اللقاءات األخ�ة التي جمعت

فتح وح�س عرب األق�ر الصناعية، تعطي ح�س ضوءا أخرض "لرفع رأسها"  

بالضفة، رغم أن محمود عباس ال يريد عودة املقاومة املسلحة، ولذلك فإن أساس التخوفات اإلرسائيلية  

نسبيا عىل األرض، خاصة يف الضفة الغربية،    الهادي من اللقاءات، أنها قد تسفر عن إحداث تغ� يف الوضع  

 وبالتايل فإن هذا الوضع قد يتغ� بشكل كب� عىل الساحة امليدانية. 

صحيح أن العقد املايض شهد سلسلة لقاءات ب� حركتي فتح وح�س، وحازت عىل كميات كب�ة من العناق  

الفلسطيني� يتذكرون عدد املرات التي أعلن عنها يف  واالبتسامات واملصافحات ب� قادته�، وقليل من  

غزة والقاهرة وب�وت والدوحة وموسكو، ويف محادثات أكرث رسية، حول فتح صفحة جديدة بينه�، لكن  

 املشرتك ب� كل هذه اإلعالنات أنه ال يشء خرج منها، إذن ما الذي سيتغ� هذه املرة؟ 

عىل هذه اللقاءات األخ�ة: أوله� أن أيا من القيادي�، الرجوب    رأى اإلرسائيليون أن هناك أمرين استجدا

والعاروري، مل يرصحا يف املؤمتر الصحفي بترصيحات علنية حول إنهاء االنقسام، وتشكيل حكومة وحدة،  

أو إجراء انتخابات جديدة، والثا� أن الجهة التي شجعت هذين القيادي� املخرضم� عىل دخول غرفة  

ZOOM  ائيل. هي إرس 

رغم كل ذلك، يبدي اإلرسائيليون اطمئنانا تجاه ترجيح فرضية أن عباس ال يزال يلتزم بسياسة تعارض  

الهج�ت املسلحة بشدة، ومن املفرتض أنه ال يريد حّقا رؤية أعالم خرضاء لح�س تظهر بكل زاوية  

د خطة الضم،  وشارع يف الضفة الغربية، لكن عندما يتحدث الرجوب عن قتال مشرتك مع ح�س ض

فإنه يخاطر   الغربية،  الضفة  العسكرية لح�س يف  التحتية  البنية  إنشاء  الرجل املسؤول عن  ومع 
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بركوب ظهر النمر، ألنه قد يكون لهذه الخطوة ب� فتح وح�س نتائج فورية عىل دوافع األخ�ة لتنفيذ  

 هج�ت مسلحة يف الضفة الغربية.

ة أن لقاءات قادة ح�س وفتح عرب التقنيات اإللكرتونية قد تش�  يف الوقت ذاته، تحدثت محافل إرسائيلي

لرشاكة بينه� بالضفة الغربية ضد خطة الضم، من خالل تعاون ينذر بالخطر، وفق الرؤية اإلرسائيلية، ألن  

التعاون ب� فتح وح�س، مه� كان محدودا، يعد تطورا كب�ا إلرسائيل، وبات مسل� به أن الرسعة التي  

ها التوصل لهذا االتفاق فاجأت األجهزة األمنية اإلرسائيلية، رغم أن مثل هذا االحت�ل كان عىل املحك  تم ب

   )الرابط( منذ أن بدأت إجراءات الضم.

 يف دائرة الضوء  

تقدیرات االقتصاد اشتداد حدة املوجة الثانیة من کورونا یقلب 

 اإلسرائیلي لألسوأ! 

انك�شا غ� مسبوق، بنسبة    2020أعلن بنك إرسائيل املركزي أن االقتصاد اإلرسائييل سيشهد هذا العام  

 % أعلنه يف أيار املايض. 4,5%، بدال من التقدير بانك�ش بنسبة 6

عودوا إىل العمل، بعد فتح  ألف شخص مل ي  850ويف ح� تقول تقديرات سلطة التشغيل اإلرسائيلية إن  

غالبية مرافق االقتصاد خالل األسابيع السبعة املاضية تدريجيا، فإن هذا العدد مرشح لالرتفاع هذه األيام،  

عىل ضوء القيود الجديدة عىل العديد من املرافق، التي ستّرسح ع�لها من جديد، وهذه املرّة قد يكون  

 غ� مدفوعة األجر. هناك فصل كامل من العمل، وليست إجازات 

%، وهذا  7,5بنسبة    2021ويقول البنك املركزي إن النمو االقتصادي سيشهد ارتفاعا حادا يف العام املقبل  

أعىل بقليل من تقديراته الصادرة يف شهر أيار. ولكن يف حال صدقت تقديرات البنك الجديدة، وهي مرشحة  

التطورات، فإن االقتصاد   الوقت، بحسب  الجاري واملقبل قد سجل �وا  للتعديل طيلة  العام�  يكون يف 

%، وهذا يعني أن االقتصاد سيرتاجع  4%؛ يف ح� أن التكاثر السكا� يف عام� يف حدود  1,5إج�ليا بنسبة  

. ك� يعني أن االقتصاد سيحتاج لسنوات  2019يف الحصيلة النهائية، مقارنة مع ما كان حتى نهاية  

 تى يعوض خسائره.من النمو االقتصادي العايل ح

%، وهذا تراجع  1,1كذلك خّفض البنك تقديراته للتضخم املايل، إذ قال إن التضخم سيرتاجع بنسبة  

%. وكانت تقديرات البنك السابقة قد قالت  1بنسبة    2015ذروة، وكان أكرب تراجع حصل يف العام  

.  2021ضا يف العام املقبل  %، وأنه سيبقى منخفضا أي0,8إن التضخم يف العام الجاري سيرتاجع بنسبة  
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وهذا الرتاجع يف التضخم يأيت عىل ضوء تراجع االستهالك يف الكث� من النواحي، وعىل الرغم من ارتفاع  

 أسعار املواد الغذائية األساسية يف األشهر الثالثة األخ�ة.

البنوك التجارية تقدم  %، عىل الرغم من أن  0,1وأبقى البنك الفائدة البنكية األساسية عند نسبتها الصفرية  

% لألفراد، يف ح� أن  12% إىل  7قروضا بفوائد عالية جدا، مقارنة مع الفائدة األساسية، وترتاوح ما ب�  

% وحتى  1,5الفوائد ألصحاب العمل والرشكات تكون مدعومة من الحكومة، وهي بنسب ترتاوح ما ب�  

3.% 

ألفا، وأن نسبة البطالة    720ألفا إىل    650اوح ما ب�  ويقدر بنك إرسائيل بأن عدد العاطل� عن العمل يرت 

ألف شخص. ويف تقديراته، فإن العجز يف املوازنة العامة    380%، ما يعني قرابة  9يف نهاية العام ستصل إىل  

مليار شيكل    60% من حجم الناتج العام، ألن مرصوفات الحكومة ستزداد بنحو  12سيصل هذا العام إىل  

شيكل)، غالبيتها مساعدات للعاطل� عن العمل واملصالح االقتصادية، يف ح�    3,45ليا  (الدوالر يعادل حا

 مليار شيكل أقل من املطلوب.  55أن مداخيل خزينة الرضائب ستكون بقدر 

 ولكن كل هذه األرقام من شأنها أن ترتفع يف حال استفحل انتشار الف�وس. 

نك يتوقع خطر املزيد من التدهور يف الوضع االقتصادي.  وقال محافظ البنك املركزي، أم� يارون، إن الب

وقال: "هناك اآلن تدهور يف الوضع الصحي، وخطر حدوث مزيد من التدهور يف الوضع االقتصادي آخذ  

يف االزدياد". وأضاف أن "الصورة األكرث صعوبة تظهر يف سوق العمل. فعند اندالع األزمة، خرج أكرث من  

ليست مدفوعة األجر. وتُظهر البيانات اآلن أن أكرث من نصف مليون عامل مل  مليون عامل إىل إجازات  

إىل   باإلضافة  بعد،  العمل  إىل  العامل�    150يعودوا  خمس  وحوايل  األزمة،  قبل  العمل  عن  عاطل  ألف 

 املستقل�، فقدوا معيشتهم جزئيا أو كليا". 

ح�  يف  أنه  إرسائيل،  بنك  يف  االقتصادي  للوضع  شامل  تحليل  لالنك�ش  وكشف  الرئييس  السبب  كان   

االقتصادي عند اندالع األزمة، هو االنخفاض يف العرض، فإنه الحقا تب� تراجع يف الطلب، وهذا من شأنه  

 أن يعمق األزمة إذا استمرت القيود أكرث. 

وانتقد يارون ضمنا الحكومة وقال: "بالنظر إىل حقيقة أنه قد تكون هناك حاجة إىل التوقف عن العمل  

وعمليات اإلغالق، فمن األهمية مبكان اتخاذ القرارات بشأن املساعدات يف الوقت املناسب، ومسبقا،  

واستنادا إىل معاي� معروفة، حتى يتمكن الجمهور من االستعداد. إن الوضع يف سوق العمل يسمح  

أن ك�  املطلوبة.  لألجهزة  العامل�  بتجنيد  بلو   هللحكومة  تتم  أن  القصوى  األهمية  ميزانية من  رة 

الدولة لتعرض يف أقرب وقت ممكن. ويجب دعم قدرة الحكومة عىل تطبيق اإلجراءات املطلوبة".  

وتابع أن عىل ميزانية الدولة املتوقعة أن تتضمن زيادة كب�ة يف العجز، ويف حجم الدين بالنسبة  

اءات لتجاوز األزمة  للناتج العام. ويعتقد يارون أنه طاملا أن العجز سيكون ناج�ً فقط عن اإلجر
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بفائدة   دين  بسندات  العجز  هذا  لتمويل  استعداد  عىل  ستكون  املال  أسواق  فإن  واالقتصادية،  الصحية 

 منخفضة. 

% 60يشار هنا إىل أن إرسائيل دخلت األزمة يف ظل نسبة دين من الناتج العام تعد منخفضة، يف حدود  

% من إج�يل الناتج  70يون، قد ترفع حجمها إىل من حجم الناتج العام، وحسب التوقعات، فإن زيادة الد

 العام. 

 التخوف من بطالة مزمنة 

إن أبرز القضايا الحارقة التي تقف عىل رأس جدول األع�ل يف االقتصاد اإلرسائييل، هي مسألة البطالة التي  

اإلغالق بلغ    بغالبيتها العظمى حاليا ناجمة عن إخراج عامل� إىل إجازات ليست مدفوعة األجر. ويف ذروة

ألف    200%، من بينهم كان أقل من  27مليون نسمة، وشكلوا نسبة    1,15عدد املعطّل� عن العمل قرابة  

عامل تم فصلهم كليا من العمل. ولكن بعد فتح االقتصاد تدريجيا ابتداء من منتصف أيار املايض، وحتى  

ا زالوا يف عداد العاطل� عن العمل.  ألف شخص م  860األيام األخ�ة، مبعنى أقل من شهرين بقليل، فإن  

وهذا العدد مختلف عليه، ألنه يف تقديرات بنك إرسائيل املركزي السابق ذكرها، فإن عدد املعطّل� عن  

 ألف عامل.  720ألف إىل  650العمل يرتاوح ما ب� 

ال عن  العاطل�  دقيق ألعداد  إحصاء  تستصعب طرح  باتت  الرسمية  املؤسسات  إن  تقارير  عمل،  وتقول 

بسبب أن قس� منهم ال يسجلون أنفسهم يف مكاتب التشغيل ومؤسسة الض�ن االجت�عي الحكومية،  

يف ح� تدعي السلطات  و مؤسسة التأم� الوطني، ألنهم ال يستحقون مخصصات مبوجب األنظمة القامئة. 

 . عادوا إىل أع�لهم، ولكنهم مل يبلغوا املؤسسات الرسمية قد أن قس� من العامل� 

يف   جدية  قطاعات  طالت  التي  الجديدة  القيود  ضوء  عىل  تتقلب  باتت  اآلن  التقديرات  فإن  ذلك،  إىل 

املطاعم   رواد  أعداد  عىل  قيود  وفرض  الرياضية،  واملعاهد  والقاعات  املناسبات،  قاعات  مثل  االقتصاد، 

يكملوا شه الذين مل  العامل�  أن موجة جديدة من  يعني  ما  الثقافة وغ�ها.  إىل  وصاالت  لعودتهم  رين 

 العمل سيجدون أنفسهم ضمن العاطل� عن العمل. 

ألف مصلحة  40ألف مصلحة إفالسها هذا العام، بين�  70وحسب تقديرات سابقة فمن املتوقع أن تعلن 

ألف مصلحة، بين�    30ستفتتح كمصالح جديدة، ما يعني أن عدد املصالح سيتقلص هذا العام بنحو  

 آالف مصلحة جديدة. 10سنويا فتح يف املعدل تشهد السوق 

ويف السياق ذاته، قال تقرير يف األسبوع املايض، صادر عن منظمة التعاون والتنمية للدول املتطورة 

OECD  دولة، إن البطالة الحالية يف دول املنظمة، والناجمة عن األزمة االقتصادية،    34، والتي تضم

أضعاف البطالة التي كانت يف أوج األزمة االقتصادية العاملية التي اندلعت يف العام    10تصل إىل  
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. وحسب تقرير  ، وكان مصدرها الواليات املتحدة األم�كية، بعد تفجر ما تسمى "فقاعة العقارات"2008

%، أما  1,2، شهدت أشهر األزمة االقتصادية تراجعا يف ساعات العمل بنسبة  2008املنظمة، فإنه يف العام  

عاما. ولكن هناك تفاوت كب� ب�   12، عرشة أضعاف ما كان قبل OECD 12,2%حاليا فإن املعدل يف دول 

  -%، وهي تحل ثالثة بعد إيطاليا35,3الدول، ففي إرسائيل تراجع عدد ساعات العمل يف نيسان بنسبة  

البطالة يف دول  45,5قرابة    - %، واملكسيك38,5حوايل   بلغ    OECD%. كذلك تب� أن معدل مخصصات 

%، يف ح�  73% من الراتب الذي كان يتقاضاه املعطّل عن العمل، بين� يف إرسائيل الحد األقىص بلغ  78

% من  100قى املعطّلون عن العمل فيها مخصصات تعادل  أن عددا من الدول املتطورة يف ش�ل أوروبا تل 

  . )1( )الرابط( رواتبهم.

 

 

 

 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل1(
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