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 يف دائرة الضوء   القسام تهدد: ضم الضفة إعالن حرب ستعض إسرائیل أصابع الندم علیه  

 تقاریر إسرائیلیة: "ضم صغیر" ال یشمل غور األردن.  

   "لم یجِر مثلها يف تاریخ الجیش" مناورة "ضخمة" تحاکي هجوما بصواریخ دقیقة  

 شيء إال کورونا. حکومة کل   
 مقال: بین طريف السالم واالحتالل: هکذا تقف إسرائیل عاجزة أمام ما تریده من غزة.  

 إسرائیلیتین واإلمارات. توقیع اتفاقیتي تعاون بین شرکتین   

 مقال: هل یمکن أن یشکل سالح الجو اإلیراني تهدیًدا إلسرائیل أو أوروبا؟  

 اوف األردن دبلوماسیة: جهاز املوساد ینشط لتهدئة مخ  
 

 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

بنيام� ن إ ية تقول إرسائيلتقارير ؛ رسائييليتناول املرصد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية للنظام اإل 

نتنياهو، مّرر رسالة للسلطة الفلسطينّية مفادها أن الضّم لن يشمل غور األردن، و"سيقترص الضّم" وفق 

 .طانيّةأو ثالث كتل استي الرسالة عىل كتلت�

 "أن األول من متوز ليس تاريخا مقدسا للضمالتي قال فيها " عىل ترصيحات غانتس نتنياهو ردرصدنا ك� 

لكشف عن قاذف ، لك� يتطرق املرصد كاحول الفان‘".’قال نتنياهو "إن الضم غ� مرتبط مبوقف حيث 

 وحدة طائرات رسائييلالجيش اإل وإطالق ، الدبابات�كنه إطالق عدة صواريخ من طراز سبايك ضد 

 مسؤولة عن جمع معلومات استخبارية عالية الدقة. استخبارية متطورة

ية ملواجهة حالة رسائيل، الذي يتناول تشكيل الحكومة اإل حكومة كل يشء إال كوروناونعرج عىل تقرير 

 . لحياة الطبيعيةمن العودة بشكل مرتب اىل ا إرسائيلمل تفعل شيئا يك تتمكن نها أ الطوارئ للكورونا إال 

يت� إرسائيلتوقيع اتفاقيتي تعاون ب� رشكت� وتناول املرصد يف محور التفاعالت اإلقليمية والدولية؛ 

نواب يف الربملانات األوروبية عريضة ضد خطة الضم، توقيع  وتابع املرصد    ملواجهة جائحة كورونا.  واإلمارات

 إذا ضمت فعال أجزاًء من الضفة الغربية ائيلرس إتدعو بلدانهم اىل اتخاذ رد مالئم ومتناسب ضد 

هل �كن أن يشكل سالح الجو اإليرا� تهديًدا  يةرسائيلصحيفة "ج�وزاليم بوست" اإل ما كتبته ونرصد 

بأنه وصفه التحقيق  "إرسائيلتحقيق عربي عن ابن زايد ورؤيته للعالقة مع "ونتابع  أو أوروبا؟ رسائيلإل 

هجوما باالبتسامات، يف ح� يدير عالقته بالسعودي� من وراء  إرسائيلعىل "أم� الظالل"، فهو يشن 

حة الكواليس، ويواجه اإليراني� من خالل مشرتيات أمنية ضخمة، أما يف مرص فقد عمل من أجل اإلطا

 .مبريس واستبدال النظام هناك

ال يوجد يف وأنه  لضم الشاملالضم الزاحف كابأن رأيه  مصطفى الربغويثد. ويف محور آراء الخرباء، يقدم 

ية ما يش� إىل أي نية للرتاجع عن مخطط الضم اإلجرامي الذي صممه رسائيلترصيحات وسلوك الحكومة اإل 

 نتنياهو وروجت له "صفقة القرن".

بأن قرارها بضم الضفة  إرسائيل فيههددت حول خطاب القسام الذي تحدث نائرة الضوء، ويف د

يصالها إرادت املقاومة أ، وما هي الرسائل التي ب عىل الشعب الفلسطينيالغربية مبثابة إعالن حر 

 لالحتالل.

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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 ي  سرائیلالبنیة الداخلیة للنظام اإل

 األردنیة: "ضم صغیر" ال یشمل غور إسرائیلتقاریر 

ّية، بنيام� نتنياهو، مّرر رسالة للسلطة الفلسطينّية رسائيلقال مسؤول فلسطينّي إن رئيس الحكومة اإل 

يّة، ووفًقا للقناة، فإّن الرسالة رسائيلاإل  12ادها أن الضّم لن يشمل غور األردن، بحسب ما ذكرت القناة مف

 التقى امللك األرد� عبد الله الثا� يف عّ�ن مؤخرًا.  يّة نُقلت عرب رئيس املوساد يويس كوه�، الذيرسائيلاإل 

استيطانيّة، ما تزال غ� معروفة، رّجحت القناة أن و"سيقترص الضّم" وفق الرسالة عىل كتلت� أو ثالث كتل  

 ن منها "غوش عتصيون" و"معاليه أدوميم".تكو 

لن تقدم عىل ضّم األغوار، بحسب ما  إرسائيل، غايب أشكنازي، أن رسائييلقّدر وزير الخارجية اإل و  ،هذا

 نقلت عنه هيئة البث الرسميّة.

ونقلت القناة عن مصدر  يفهم ذلك"، بحسب القناة.وأضاف أشكنازي، يف جلسات مغلقة، أّن "الجميع 

 مطّلع عىل تفاصيل مخطّط الضّم أن الخطّة الحالّية "مقلّصة أكرث بكث� من رغبة اليم�".

ي مع ما نقلته "رويرتز"، عن مصدر أم�يك مطلع عىل مداوالت اإلدارة األم�كية وتتقاطع ترصيحات أشكناز 

"سيادتها مبدئيا" عىل  إرسائيلتوقع بحثها، عملية تدريجية تعلن مبوجبها أن من ب� الخيارات الرئيسية امل

يس % من الضفة الغربية الواردة يف خطة رئ30عدة مستوطنات قريبة من القدس املحتلة، بدال من 

 ية، بنيام� نتنياهو، األصلية.رسائيلالحكومة اإل 

بالتحرك   رسائيل، لكنها تخىش من أن الس�ح إل وأضاف املصدر األم�يك "مل تغلق الباب أمام عملية ضم أكرب

برسعة كب�ة قد يبدد أي آمال يف أن يأيت الفلسطينيون يف نهاية املطاف إىل الطاولة ملناقشة خطة ترامب 

 )الرابط(روفة باسم "صفقة القرن".للسالم املع

 نتنیاهو: "الضم غیر مرتبط بموقف "کاحول الفان"

 ، بيني غانتس،رسائييلقال وزير األمن اإل 

يف تعليقه عىل مخطط  29/06/2020 بتاريخ

 - يف الضفة الغربية املحتلة رسائييلالضم اإل 

دون أن يذكره رصاحة، إن "األمور التي ال 

تتعلق بف�وس كورونا املستجد، عليها 

 إىل ما بعد انتهاء الجائحة". االنتظار

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%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2020/06/26/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2020/06/26/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2020/06/26/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B1
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رصيحات غانتس خالل جلسة ية، بنيام� نتنياهو، بالرد عىل ترسائيليف املقابل، سارع رئيس الحكومة اإل 

 مغلقة لكتلة الليكود الربملانية، وقال نتنياهو "إن الضم غ� مرتبط مبوقف ‘كاحول الفان‘".

إدارة الرئيس األم�يك، دونالد ترامب، تسعى إىل  وجاءت هذه الترصيحات يف ظل التقارير التي تؤكد أن

يون رسائيلع املباحثات التي يجريها املسؤولون اإل  حول مسألة الضم، وبالتزامن مإرسائييلالتوصل إىل إج�ع  

 مع وفد أم�يك برئاسة مبعوث اإلدارة األم�كية إىل املنطقة، آيف ب�كوفيتش.

اجهة جائحة كورونا، شدد غانتس عىل أن "الحكومة تشكلت ملو  وخالل اجت�عه بكتلة حزبه الربملانية،

ضاف "األمور التي ال تتعلق بف�وس كورونا.. فلتنتظر". ، وأ رسائييلالذي ألحق رضرا جسي� باالقتصاد اإل 

وأكد غانتس بذلك عىل موقفه الذي عّرب عنه خالل اجت�عه مع ب�كوفيتش، يف وقت سابق اليوم، والذي 

 ية عىل موعد وحجم الضم.رسائيلين املواقف داخل الحكومة اإل يش� إىل تبا

يف افتتاح جلسة كتلة الليكود الربملانية، غ� أنه من جانبه، تجنب نتنياهو الحديث حول مخطط الضم 

ّرصح خلف األبواب املغلقة، خالل اجت�ع الكتلة، بأنه "نحن عىل اتصال مع الوفد األم�يك املوجود هنا يف 

كاحول الفان‘. إنهم ليسوا مصدر هذا القرار ’ نحن نفعل ذلك برسية تامة. املوضوع ال يتعلق بـ. إرسائيل

  أو ذاك".

ية عن مصادر يف حزب "كاحول الفان"، قولها إن "غانتس كان واضحا خالل إرسائيلونقلت وسائل إعالم 

إن اليشء املقدس يف هذه  اللقاء مببعوث ترامب وأبلغه أن األول من متوز ليس تاريخا مقدسا للضم، بل

 املرحلة عودة املواطن� لسوق العمل ومعالجة أزمة كورونا".

ـ"صفقة القرن" األم�كية، وقال إن "خطة السالم األم�كية مبثابة خطوة تاريخية تشكل وكرر غانتس دعمه ل

 اإلطار الصحيح واألفضل لتعزيز عملية السالم يف الرشق األوسط".

ن وصفهم بـ"الرشكاء اإلسرتاتيجي�" يف املنطقة وأيضا مع ويج لخطة ترامب مع مودعا غانتس إىل الرت 

 (الرابط). يتسنى الوصول إىل "مخطط مفيد لجميع األطراف"، عىل حد تعب�هالفلسطيني�، حتى 

 ترتقب قرار محکمة الهاي حول خطة الضم إسرائیل 

الهاي من إصدار قرارها حول خطة الضم  الدولية يفموقف املحكمة الجنائية  إرسائيلترتقب 

 املقررة الشهر املقبل ألجزاء من الضفة الغربية وغور األردن.

الدولية يف الهاي قريبا بشأن   لقناة كان: نتوقع قرارا من املحكمة الجنائيةإرسائييلوقال مسؤول 

حكمة لكنها اختارت للرد عىل امل رسائيلوأوضح املسؤول أنه كان يوم أمس املوعد النهايئ إل ، الضم

 عدم الرد.

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%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2020/06/29/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
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 إرسائيلولفتت القناة أن هناك اعتقاد يف  تستعد إلعالن قرار املحكمة يف األيام املقبلة. إرسائيلونوه أن 

 لدولية يف هذه املسألة.من مشاركة املحكمة الجنائية ابأن الضم �كن أن يكون أرسع 

م� يعني  -عادة القرار إىل املدعي العام لها وأوضحت أن أحد االحت�الت هو أن محكمة الهاي قررت إ 

 (الرابط) أنه لن يتخذ قراًرا بشأن هذه املسألة حاليا.

 عدة صواریخ من طراز سبایك ضد الدبابات  إطالقنه  الکشف عن قاذف یمک

كشفت الرشكة لتطوير وسائل قتالية، رفائيل، عن 

عدة صواريخ من طراز  إطالققاذف خاص �كنه 

سبايك ضد الدبابات. وتم تطويره مع نظ�تها من 

بولندا. ويبلغ مدى الصواريخ ثالث� كيلومرتا ولها 

لهدف يف كل لكرتونية تستطيع القفل عىل اإرؤوس 

 عية.عت�د عىل أق�ر صناحالة جوية دون اال 

 (الرابط)

 ي یطلق وحدة طائرات استخباریة متطورةسرائیلالجیش اإل

أطلقت وحدة االستخبارات العسكرية يف الجيش 

بدون    األسبوع املايض وحدة طائرات مس�ةرسائييلاإل 

معلومات ن جمع طيار جديدة من نوعها مسؤولة ع

 استخبارية عالية الدقة.

وذكرت صحيفة "يرسائيل هيوم" أنه مل يتم اإلفصاح 

التابعة لقسم   9900عن اسم الوحدة وستكون تحت مظلة الذراع االستخباري، حيث سيتم توظيف الوحدة  

لجيش ية متطورة وتوظف طرقًا تختلف عن استخدام ااالستخبارات، بنرش الطائرات بدون طيار املجهزة بتقن

 التقليدي لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

طائرات بدون طيار كب�ة  10وأوضحت أنه يف املرحلة القادمة، ستحتوي الوحدة عىل أكرث من 

 متعددة األدوار والعديد من الطائرات الصغ�ة األصغر من أنواع مختلفة.

تم تصنيع البعض اآلخر يف ، يف ح� إرسائييلع ائرات بدون طيار من صنوأشارت إىل أن بعض الط

 الواليات املتحدة وأماكن أخرى. 

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/18285
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=60607
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"مخصصة لكل ما يتعلق بالجغرافيا، مبا يف ذلك رسم الخرائط  9900ونوهت الصحيفة إىل أن الوحدة 

 وتفس� الصور الجوية واألق�ر الصناعية وأبحاث الفضاء.

ئرات املس�ة سيعمل عىل مضاعفة قدرة يف بيان له "إن هذا النوع الجديد من الطا  رسائييلوقال الجيش اإل 

 عىل توف� معلومات جغرافية برصية". 9900وحدة 

هو أنه ضمن صفوفها وحدة صغ�ة من الجنود الذين يتم   9900أن الجانب الفريد اآلخر للوحدة    وأضاف

 تشخيصهم عىل أنهم مصابون بالتوحد.

لية رائعة، و�كنهم اكتشاف حتى أصغر يتمتعون بقدرات برصية وتحليهؤالء الجنود  وادعى الجيش أن

 (الرابط) التفاصيل، التي ال �كن اكتشافها ملعظم الناس.

 

 مناورة "ضخمة" تحاکي هجوما بصواریخ دقیقة  "لم یجِر مثلها يف تاریخ الجیش"

نقاذ يف الجبهة الداخلية اإلخالء واإل  قال قائد لواء

املنتهية واليته العقيد "يويس بينتو"، أجرينا مؤخرا 

 تاريخ الجيشمناورة كب�ة مل يجِر مثلها يف 

 ".رسائييلاإل 

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن العقيد بينتو 

مقاتل من وحدات اإلخالء  500قوله "تم استدعاء 

 وطائرات النقلخالل مروحيات واإلنقاذ من 

العسكرية من طراز ه�كوليس ملحاكاة التعامل مع 

 ع�رت� سكنيت� يف تل أبيب أصيبتا إصابة مبارشة من صواريـخ دقيـقة".

وأوضح أن املناورة حاكت حدوث دمار مضاعف وشديد وخراب مل نشهد مثله منذ سن� طويلة، يتخلل 

ـخ دقيقـة تحمل رأس حربـي لك بفعل صواريبينهم قتىل وذذلك عرشات املحارصين تحت الركام 

 (الرابط)  يزن مئات الكيلو غرامات من املـواد النـاسفة موجود مثلها حاليا يف قطـاع غـزة ويف لبنان.

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/18281
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5754688,00.html?utm_source=Taboola_internal&utm_medium=organic


  

 

7 | P a g e  

 مرصد إسرائيل
 June 2020 30 ||العدد العاشر  

 

 

 

 

 

 

 کل شيء إال کورونامة حکو

لقد شكلت حالة الطوارئ للكورونا ذريعة لرئييس 

املعسكرين الخصم� لتشكيل حكومة وحدة. غ� أنه 

عضائها من حيث املال واملكانة، فان أ باستثناء ض�ن 

من   إرسائيلحكومة الطوارئ مل تفعل شيئا يك تتمكن  

العودة بشكل مرتب اىل الحياة الطبيعية واالستعداد 

� ينبغي الحت�ل املوجة الثانية؛ فالعودة اىل الحياة ك

هاز التعليم، حيث لطبيعية تتعرث، ال توجد سياسة مرتبة يف أي مجال، بين� ذروة الحرج سجلت يف جا

 هايل هناك اىل العمل وفقا لتفكرهم الوبايئ.اضطر األ 

يم يف محاوالتها متديد السنة رغم األسلوب العسكري لوزير التعليم، يوآف غالنت، فشلت وزارة التعل

هايل الشبان لن يتمكنوا ستعداد والتخطيط. والنتيجة هي أن األ الدراسية، وكشفت عن نقص أسايس يف اال 

الف مكانا يعودون ي حال ليس ملئات اآل أ عودة اىل العمل، وستواصل سوق العمل التعرث بين� عىل من ال

ة، ويبدو أن هدفها ضها السلطات عىل السكان والتجار عاليضافة اىل ذلك، فان الغرامات التي تفر إ ليه. إ

 الحقيقي هو استك�ل املداخيل للسلطات.

سياسة كابينت الكورونا تبدو كسلسلة من االرتجاالت، تتلخص التعلي�ت مشوشة ومتضاربة، وبشكل عام  

فتح االقتصاد"، برش رئيس يف االستسالم ملراكز القوى وعدم املراعاة الحتياجات الجمهور. "نحن انتهينا من  

صابة، ن يخفض منحنى اإل أ الوزراء بنيام� نتنياهو يوم الخميس، وعىل الفور سارع فأضاف بان يف نيته 

ن الجمهور قلق أكرث أ جراءات "أكرث تشددا". غ� إ فرض "اغالقات متنفسة" ورمبا الحقا حتى حتى بثمن 

منه هم املستقلون ونحو مليون عاطل عن العمل   يونساسمن التهديد االقتصادي، الذي كان املترضرون األ 

 يحتاجون حاجة ماسة للمساعدة الحكومية يك يعودوا لنيل الرزق.

م املضخمة هي مثابة إصبع يف ع� الجمهور، تبدي عمى لالزمات الحقيقية هذه الحكومة، ذات الحجو 

بناء أ عضاء الحكومة، النواب و أ ئات من التشغييل واالقتصادي الذي يتمتع به مملواطنيها. فليس لهؤالء األ 

، فان القيود عىل االقتصاد تسد الطريق أمام تزويدهم إرسائيلعائالتهم. بالنسبة ملعظم الجمهور يف  

باألكسج� االقتصادي وتهدد حياتهم. عىل خلفية الفوىض االقتصادية، فان التحذير الذي نرشه أمس 

تدخل يف موجة ثانية وانه بدون اتخاذ  إرسائيلن مركز املعلومات القومي ملكافحة الكورونا، فا

يؤكد فقط قصورات   -تسهيالت فان عدد املوىت قد يصل اىل املئات  عادة النظر يف الإ خطوات فورية و

 القيادة.

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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نها مل إ عادة االقتصاد اىل الحياة الطبيعية بل إ وال يتمثل األمر فقط يف أن حكومة الكورونا ال تنجح يف 

ضد هكذا هو الحال عندما يكون رئيس الوزراء مشغول بالتحريض ملنع املوجة الثانية.  تستعد ك� ينبغي

ن يكرسا أ جهاز القضاء، مشادات داخلية يف االئتالف وهذيانات عن الضم. عىل نتنياهو وبيني غانتس 

 (الرابط)  خرى دون أن ينهار االقتصاد.أ جهوده� لحل األزمة االقتصادية يك يكون ممكنا االستعداد ملوجة 

 عاجزة أمام ما تریده من غزة  إسرائیلواالحتالل: هکذا تقف  بین طريف السالم

 اليوم  إرسائيل -بقلم: يوآف ليمور 

سنة األخ�ة حول ما إذا ساهم فك االرتباط عن غزة ملصلحة  15يف الـ  إرسائيلإن الجدال الذي يجري يف 

أم مس بها، هو جدال داخيل يف أساسه. فيكاد كل من شارك فيه يحتفظ باملوقف ذاته الذي كان  لائيإرس 

 من القطاع، ويجري النقاش يف ظل غمز رصيح ملا يجري يف رسائييلمن قبل أن يبدأ إخالء قوات الجيش اإل 

 الضفة الغربية.

تستسلم   إرسائيللجانب علمنا بأن  دي ا: إن اإلخالء أحاإرسائيلفمعارضو االنسحاب مقتنعون بأنه أضعف  

للضغط واإلرهاب. ومبزيد من هذا قليًال، فإذا بها تستسلم يف جبهات أخرى أيضاً. أما مؤيدو االنسحاب 

: فبدالً من استث�ر قوات زائدة يف مهام عد�ة االحت�ل، تقاتل عىل ما إرسائيلفمقتنعون بأنه عزز قوات 

 هو حيوي.

ون. وك� أسلفنا، كل يشء هنا سيايس داخيل. من يؤمن بأن عىل اليهود أن مخطئهؤالء وأولئك محقون و 

لن يفهم املنطق الذي يف فك االرتباط. ومن رأى يف القطاع عبئاً سياسياً  إرسائيليستوطنوا يف كل نقطة يف 

 ن فلسطيني.مليو   2 أن يبحثوا عنه يف أوساط نحو  إرسائييلآالف    10وأمنياً لن يفهم أبداً ماذا �كن ألقل من  

 االنسحاب اعتبر هروبًا

إن محاولة النظر إىل األمور بشكل موضوعي، قدر اإلمكان، تقدم الصورة التالية: دون التطرق إىل القرار 

نفسه، الذي كان سياسياً داخليا، فقد نفذ فك االرتباط بشكل إشكايل. وال يقترص األمر عىل تلك الخطوة 

 وعىل املعالجة الفاشلة ملن أخلوا، بل رسائييلم عىل يد قوات الجيش اإل يوتهالعملية إلخالء املدني� من ب

عىل القرار نفسه بانسحاب من طرف واحد. بالضبط مثل� حصل قبل خمس سنوات من ذلك يف 

لبنان، اعترب االنسحاب هروباً: واألسوأ من ذلك، بدالً من تعزيز حلفائها يف السلطة الفلسطينية من 

األرض مجاناً، حينئذ مل تحصل عىل يشء،   إرسائيلطرح مطالب باملقابل، سلمت  يض و خالل نقل األرا

بل حصلت باملقابل عىل ح�س. صحيح أن ح�س استغلت الحرية التي أعطيت لها لتعاظم متسارع 

للقوى، ولكن مل يكن فك االرتباط هو املذنب الوحيد يف ذلك. فالصواريخ األوىل أطلقت من القطاع 

؛ واالخرتاق يف إنتاجها أتيح عىل خلفية الضخ شبه الحر للخرباء والوسائل القتالية 2001منذ بداية  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.haaretz.co.il/
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من سيناء إىل القطاع، والذي جرى حتى عندما كان الجيش يسيطر يف محور فيالدلفيا (الذي كان أيضاً 

 ألحوال.كل ا، ولكن يحتمل أنه تواصل يف  رسائييلمنبت األنفاق). صحيح أنه تسارع بعد انسحاب الجيش اإل 

ولكن تعّزز قوة ح�س العسكرية هو جانب واحد من املوضوع. بالتوازي، فقد أصبحت ح�س صاحبة 

السيادة يف غزة ومسؤولة عن الحياة اليومية وعن رفاه السكان. ومع الصالحيات تأيت املسؤوليات: عن 

يعّد هذا  –كرث اكتظاظاً يف العاملاأل  املنطقة–املياه، والكهرباء، واملجاري، والصحة، والتشغيل. يف واقع غزة 

عبئاً ثقيالً، تحول بالنسبة إىل ح�س من ذخر إىل عبء. إذا كان قادة ح�س اعتقدوا يف املايض بأن قوتهم 

العسكرية ستحمي القطاع، فمن شأنها يف املستقبل أن تجلب عليه الخراب. وهذا أيضاً هو السبب الذي 

 ف الصامد" من الخروج إىل معركة أخرى.الجر جعل ح�س تخىش منذ نهاية حملة "

ليست معفية من اإلخفاقات يف عرص ما بعد فك االرتباط. فااللتزام الفوري بأن كل خرق  إرسائيلولكن 

للسيادة من غزة سيصطدم برد قاس، رسعان ما تب� ككل�ت فارغة؛ وحتى اختطاف جلعاد شاليط انتهى 

شجعت مزيداً من االختطاف. حرية العمل العسكري  الف،بثمن صفقة أرسى موضع خ –بعد سنوات  –

إىل خط الحدود الدولية، استغل  إرسائيلالقانو� التي وفرها فك االرتباط مبجرد انسحاب  –السيايس  –

 لتحقيق ردع جزيئ فقط.

تريده لنفسها أبداً بشكل رسمي ما الذي  إرسائيلية منذئذ. وعملياً، مل تحدد رسائيلمل تتحسن السياسة اإل 

السالم والتعايش (املثايل) من جهة واالحتالل من الجهة األخرى، كل جواب   من غزة. عىل الطيف الذي ب�

يفوز. فالحلول التي أعطيناها كانت دوماً موضعية وتكتيكية؛ مل تجر قط محاولة حقيقية لتحديد املصالح 

 ىل تحقيقها.ية يف غزة والتطلع إرسائيلاإل 

ساهمت يف إبعاد السلطة  إرسائيلتيجة عملياً هي أن  ولسكان الغالف. النوسام بطولة للمستوطن�

الفلسطينية عن غزة، وضمنياً يف تعزيز قوة ح�س، ومل تتطلع أيضاً للوصول إىل تسوية أو حسم حيال 

وحامضة؛ فبغياب السياسة، ال ح�س. وحتى عندما عملت قيدت نفسها أكرث، وكانت النتيجة دوماً جزئية  

  ستقبيل سينتهي بشكل مختلف.ما يدعو إىل االفرتاض بأنها عمل ميوجد 

إذا كان هناك بصيصا نور ساطعان، فه� عىل املستوى املد�. األول يف جمهور املستوطن� الذين أخلوا 

اتهم. والثا� هو القطاع وترصفوا رغم الرشخ بحكمة ومنطق، وامتنعوا عن العنف وأعادوا بناء حي

أصبح الغالف خط الجبهة، وسكانه هم فبغياب املستوطنات داخل القطاع،  بلدات غالف غزة؛

سنة بأن فك االرتباط مل يبدأ يف جدار القطاع بل انتهى فيه.  15الحائط الحديدي الذي يثبت منذ 

         (الرابط)

 

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/18305


  

 

10 | P a g e  

 مرصد إسرائيل
 June 2020 30 ||العدد العاشر  

 

 

 

 

 

 

 قلیمیة والدولیة التفاعالت اإل

 یتین واإلماراتإسرائیلشرکتین  تي تعاون بینتوقیع اتفاقی

ن رشكت� خاصت� محليت� وقعتا اتفاق تعاون أ   2020حزيران   26  بتاريخ  أعلنت وزارة الخارجية اإلماراتية

علميا وتكنولوجيا مع رشكت� 

 يت� ملواجهة جائحة الكورونا.إرسائيل

نباء اإلماراتية وبالتوازي نرشت وكالة األ 

ن هذه الرشاكة أ جاء فيه  الرسمية بيانا

الطبية تأيت لتتجاوز التحديات السياسية 

بناء التاريخية يف املنطقة ضمن تعاون 

كد البيان أيهدف إىل التصدي لوباء. و 

نه يف ظل الظروف التي تفرضها هذه أ 

 األزمة عىل جميع دول العامل أن تضافر الجهود لصالح اإلنسانية.

مارات العربية املتحدة ستعلنان عن ودولة اإل   إرسائيل� نتنياهو بان  يامبن  االحتالل  وقد كشف رئيس وزراء

وكشف النقاب عن أن هذا التعاون سيتم يف مجاالت البحث والتطوير   ،اء كوروناتعاون بينه� يف مكافحة وب

 ن هذه مثرة اتصاالت مستمرة ومكثفةأ ىل إمن الصحي يف املنطقة بأرسها. ولفت والتكنولوجية لخدمة األ 

 (الرابط)خالل األشهر األخ�ة. 

 اب يف البرملانات األوروبیة یوقعون عریضة ضد خطة الضمنو 

من ألف نائب يف بعض الربملانات األوروبية عريضة ضد الخطة، تدعو بلدانهم اىل اتخاذ رد مالئم   أكرثوقع  

ن نحو ربع من هؤالء النواب من أ ضمت فعال أجزاًء من الضفة الغربية. وعلم  إذا لائيإرس ومتناسب ضد 

أبرزهم رئيس الكنيست ية إرسائيلالربملان الربيطا�. وبادر اىل تعميم هذه العريضة أربع شخصيات عامة 

  (الرابط) يف السابق افراهام بورغ.

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=60631
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=60603
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 أو أوروبا؟  سرائیل مقال: هل یمکن أن یشکل سالح الجو اإلیراني تهدیًدا إل

اإليرا�، وقالت إنه وخالل سعي إيران ية، مقاًال عن سالح الجو  رسائيلكتبت صحيفة "ج�وزاليم بوست" اإل 

حلية الصنع من الالمتناهي إلثبات أن جيشها يجعلها قوة عاملية عظيمة، أظهرت ثالث طائرات مقاتلة م

طراز "كوثر" هذا األسبوع. وقد سلمهم وزير 

الدفاع الج�ال أم� حامتي إىل القوات 

ها تبني طائرات املسلحة. وقالت إيران إن

 .2018منذ عام  "محلية الصنع"

وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو سعى 

إىل تسليط الضوء عىل سالح الجو اإليرا�، 

هاء حظر األسلحة، فإن زاعً� أنه إذا تم إن

املقاتالت النفاثة املوسعة يف إيران �كن أن 

اء أنه تشكل تهديًدا. كتب بومبيو يوم األربع

ألمم املتحدة سينتهي يف أكتوبر، فإن إيران "ستكون قادرة عىل إذا كان حظر األسلحة املفروض من قبل ا

ول الواليات املتحدة إن هذه ة". وتقالصيني J-10الروسية و  SU-30رشاء طائرات مقاتلة جديدة مثل 

 .إرسائيلالطائرات الفتاكة �كن أن تهدد أوروبا وآسيا. من الناحية النظرية، �كنهم أيًضا تهديد 

كم.  1،648�كنها القيام برحلة ملسافة  J-10و لتهديدات الطائرات اإليرانية أن طائرة تظهر خريطة بومبي

ودة إىل إيران، وتلك ستكون نهاية سالح الجو اإليرا� القدرة عىل الع. ولكن مع عدم إرسائيلوالوصول إىل 

 اتجاه واحد. إىل إيطاليا يف مهمة ذات SU-30إذا رشعت يف هذه املواجهة. كذلك من املمكن أن تصل 

يكشف نقاش أكرث منطقية حول القوة الجوية اإليرانية أن إنجازاتها العظيمة تكمن يف تكنولوجيا الطائرات 

، الرشكة التي تصنع بعض الطائرات اإليرانية، مبنية عىل مصنع  HESAطيار، وليس الطائرات.  بدون

ألساس جيدة وتصنع نسًخا من السبعينيات تكسرتون األمرييك الذي صنع مروحيات بيل يف إيران. إنها يف ا

، التي تم American Northrop F-5" هي نسخة من Kowsarمن املعدات األمريكية. عىل سبيل املثال، "

أيًضا من نسخ طائرة  HESAبناؤها ألول مرة يف الخمسينيات. متكن الفريق الهنديس الكب� يف 

 .Shahed 274وإعادة تسميتها إىل  Bell 206هليكوبرت 

أكرث ابتكارًا يف صنع الطائرات بدون طيار، مثل أبابيل. رضبت طائرات بدون  HESAكذلك كانت 

ربية السعودية وأعطيت للمتمردين الحوثي� يف اليمن وحزب الله. إنها طيار إيرانية اململكة الع

 F-14 Tomcatsاإليرا� ليس كذلك. ال تزال طهران متلك طائرات  تهديد خط� للمنطقة. سالح الجو  

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


  

 

12 | P a g e  

 مرصد إسرائيل
 June 2020 30 ||العدد العاشر  

 

 

 

 

 

 

. وبعض هذه الطائرات هي طائرات 1990التي استحوذت عليها يف عام    MiG-29ة وبعض طائرات  األمريكي

ران . ك� متتلك إي1991ول عليها عندما أرسلت بغداد قوتها الجوية إىل إيران يف عام عراقية تم الحص

 ثانية. 22-األمريكية والعديد من طائرات سو  F-5sو F-4طائرات 

جوي بشكل مقتصد. عىل النقيض من ذلك، فإن الحرس الثوري اإليرا� ومهنديس استخدمت إيران سالحها ال

اده" كانوا يف الواقع رواد التوجيه الدقيق للصواريخ والطائرات بدون طيار. الفضاء بقيادة "أم� حاجي ز 

التي كان الذي سعت فيه إيران إىل القيام بحرب غ� متكافئة، وبناء القدرات وهو امل -هذا تهديد كب� 

 �كن أن تدور حول أعدائها.

ت األمريكية يف العراق يف يناير. عىل سبيل املثال، استخدمت إيران الصواريخ الباليستية ملهاجمة القوا

كراد. قامت طهران بنقل صواريخ باليستية إىل العراق وذخائر موجهة وأيضاً هاجمت داعش واملعارض� األ 

يا القامئة عىل الحرس الثوري اإليرا� تتفوق الجمهورية اإلسالمية. بدقة إىل حزب الله. يف هذه التكنولوج

 �نح إيران إمكانية الوصول إىل أسلحة أكرث تعقيًدا. إن إنهاء حظر األسلحة من شأنه أن

عىل الجانب اآلخر، الج�ان املبارشون إليران هم فوضويون و�كنها استغالل ضعف العراق وأفغانستان 

جوي. إن سالح الجو الرتيك يقصف العراق بالفعل، مدعيًا أنه يحارب اإلرهابي�. لكن الستخدام سالحها ال

ليج لديهم إمكانية الوصول إىل أحدث تقنيات الدفاع الجوي األمريكية. بشكل عام، خصوم إيران يف الخ

ر بطائراتها ى عندما يتعلق األمر بقواتها الجوية النظامية. ولكن عندما يتعلق األمإيران بلد دون املستو 

 (الرابط) ب�ًا.وبالتأكيد تهديًدا ك -بدون طيار وصواريخها، فقد تكون واحدة من القوى الكربى يف العامل 

 دبلوماسیة: جهاز املوساد ینشط لتهدئة مخاوف األردن

ألرد� عبد الله الثا�، إلرسال العاهل ا التقى  رسائييلية إن "رئيس جهاز املوساد اإل إرسائيلقالت دبلوماسية  

ية رسائيلرسالة من رئيس الحكومة اإل 

بنيام� نتنياهو، يف محاولة السرتضائه 

الضفة بشأن خطة الضم ألجزاء واسعة من  

الغربية وغور األردن، دون أن يتم كشف 

مضمون الرسالة يف وسائل اإلعالم، 

لكن �كن للمرء أن يفرتض أن 

�نة امللك الذي نتنياهو يحاول ط

شارك يف األسابيع األخ�ة يف حملة 

 شاملة ضد الضم".

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/iran-news/could-irans-air-force-ever-be-a-threat-to-israel-or-europe-632739
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 يف رسائييلسف� اإل ية، ومساعدة الرسائيلوأضافت رينا باسيست، املوظفة السابقة بوزارة الخارجية اإل 

هو  " أن "املنشورات األخ�ة تش� إىل أن نتنيا21كولومبيا، يف مقالها عىل موقع "املونيتور"، ترجمته "عريب

قد ال يُدرج غور األردن يف املرحلة األوىل من خطته للضم، ومن املتوقع أن يقترص التصويت يف األول من 

طانية بالقرب من القدس، مع العلم أن األردن ضاعف من ز/ يوليو عىل ضم رمزي لبعض الكتل االستيمتو 

 جهوده يف الساحة الدبلوماسية ضد خطة الضم".

املخطط له سيهدد االستقرار يف الرشق األوسط، وأكد   إرسائيلالله حذر أن ضم    وأشارت إىل أن "امللك عبد

 أحادي الجانب لن يكون مقبوال، إرسائييليف مؤمتر عرب الفيديو مع أعضاء الكونغرس األمرييك، أن أي إجراء  

رد� أ�ن وسيقوض فرص تحقيق السالم واالستقرار يف املنطقة، وبعد ذلك بيوم�، قام وزير الخارجية األ 

 الصفدي بزيارة غ� متوقعة لرام الله، حيث التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس".

� باريس وبروكسل ونيو أورلينز وبريتوريا، ية، وتتنقل برسائيلوأوضحت باسيست، الصحفية باإلذاعة اإل 

األرايض الفلسطينية حذر وتعمل بوكالة األنباء األمريكية وج�وزاليم بوست، أن "الصفدي خالل زيارته إىل  

ستشكل "خطرا غ� مسبوق"، وستكون لها عواقب أوسع عىل السالم يف املنطقة، مع  إرسائيلأن خطة 

 ".إرسائيلألطول واألكرث هدوءا التي متتلكها العلم أن الحدود مع األردن هي ا

املجموعات واملؤسسات وأكدت أنه "برصف النظر عن التعاون األمني الفعال ب� عّ�ن وتل أبيب، تشارك 

ية واألردنية يف أشكال مختلفة من التعاون، خاصة في� يتعلق بالحفاظ عىل بيئة التنوع البيولوجي رسائيلاإل 

 ملياه".لنهر األردن وإدارة ا

ونقلت عن معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أن "خطة الضم �كن أن ترض بعالقات 

يف ذلك تقليص أو تجميد التعاون األمني الثنايئ، الذي من شأنه أن يهدد السلمية مع األردن، مبا  إرسائيل

بالعمق   إرسائيلاألردنية الهاشمية متد  ، ويقوض استقرار املنطقة، ك� أن اململكة  إرسائيلأمن أطول حدود  

 االسرتاتيجي للرشق".

ام بضم غور األردن لتهدئة ع�ن، ومع ذلك، واستنادا وأضافت أن "نتنياهو قد يختار عدم تضم� خطته القي

إىل الترصيحات األردنية يف األسابيع األخ�ة، فإن اململكة ال تفصل يف اعرتاضها ب� ضم غور األردن وضم 

 وطنات يف الضفة الغربية".املست

برئيس را كوه� التقى أيضا مؤخ رئيس املوساد" كان، أن-يةرسائيلونقلت عن هيئة البث العام اإل 

وأن االثن� اتفقا عىل أن مرص واألردن ستنرشان بيانا قاسيا بعد عباس كامل،  املخابرات املرصية

، ومل ترد تل أبيب عىل أي من ملموسة مث�ةالتصويت عىل الضم، لكنه� لن تتخذا أي خطوات 

 )الرابط( التقارير األخ�ة".

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/1281624/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://arabi21.com/story/1281624/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://arabi21.com/story/1281624/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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 "إسرائیل تحقیق عبري عن ابن زاید ورؤیته للعالقة مع "

 

 محمد بن زايد ويل عهد إمارة أبو ظبي بأنه "أم� الظالل"، فهو يشن عىل إرسائييلصف تحقيق صحفي و 

من وراء الكواليس، ويواجه اإليراني� من هجوما باالبتسامات، يف ح� يدير عالقته بالسعودي�  إرسائيل

 خالل مشرتيات أمنية ضخمة، أما يف مرص فقد عمل من أجل اإلطاحة مبريس واستبدال النظام هناك.

" أن "ابن 21ف دورون باسك� خب� الشؤون العربية، يف تحقيق ملجلة كالكاليست، ترجمته "عريبوأضا

ويستغل عاصمته بشكل حازم ليصبح الزعيم األكرث نفوذا يف زايد، يحكم سيطرته الكاملة عىل اإلمارات، 

، وآخرها إرسائيل الرشق األوسط، ويكلف وزيره للشؤون الخارجية أنور قرقاش لبث رسائله اإليجابية نحو

يف القضايا السياسية، لكنها تتعاون معها يف  إرسائيلقوله إن اإلمارات العربية املتحدة قد تختلف مع 

 التكنولوجيا".جائحة كورونا و 

 تعلیم التلمود

وأكد أنه "إذا مل يكن ذلك كافيا، فيمكن اإلشارة إىل أن قرقاش، مبعوث ابن زيد، تحدث هذا العام 

، ما جعله أكرب عضو عريب يتحدث إىل جمهور AJCلسنوي للّجنة اليهودية األمريكية يف املؤمتر ا

، إرسائيلبة تقوم بها اإلمارات تجاه يهودي، وكان هذا الخطاب تتويجا لشن حملة إعالمية محسو

ثم تبعه نرش مقال يف صحيفة يديعوت أحرونوت للسف� اإلمارايت لدى واشنطن يوسف العتيبة، 

 يق العالقات ب� الدولت�".دعا فيه لتوث

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 باسك�، مدير رشكة كونكورد لدراسات الرشق األوسط، أنه "قبل ذلك ببضعة أيام، هبطت طائرة 

، وافتتح معهد لدراسة التلمود والتوراة لألطفال اليهود يف اإلمارات، ومثل هذه التطورات إرسائيليف  إماراتية  

املتحدة، ألنها جميعا تؤدي لشخص واحد، هو محمد بن زايد آل ال تحدث مبفردها يف اإلمارات العربية 

 للقوات املسلحة اإلماراتية". عاما، ويل عهد أبوظبي، أكرب إمارات البالد، ونائب القائد العام 59نهيان، 

وأشار أن "هذه التوصيفات ال تعكس حًقا تأث� ابن زايد، فهو من الناحية الرسمية، رئيس الدولة الفعيل، 

ه غ� الشقيق الشيخ خليفة، أصيب قبل ست سنوات خليفة بجلطة دماغية، ومنذ ذلك الح� بات فأخو 

لديه رغبة باستخدام جميع الوسائل املتاحة تحت ترصفه، ابن زايد زعيم الدولة، �تلك رؤية مت�سكة، و 

ة نفوذاً يف الرشق وقبل كل يشء رأس املال الالمتناهي لتحقيق ذلك، وهذا االستعداد جعله أحد أكرث القاد

 األوسط".

تأيت نتيجة نظرته هذه نحو العامل، صحيح أن اإلمارات منذ  رسائيلوأكد أن "حملة ابن زايد املؤيدة إل 

، لعبت دوًرا محايًدا يف الرشق األوسط، وامتنعت عن التدخل يف نزاعات املنطقة، 1971ها عام تأسيس

الربيع العريب جذب ابن زايد، كونه صاحب  هالذي أحدثوركزت عىل بناء اقتصادها، لكن الفراغ القيادي 

 قليمية".طموحات شخصية، يك يستغل هذا النجاح االقتصادي ليصبح العبا رئيسيا يف السياسة اإل 

 التعاون األمني

وأضاف أن "ابن زايد �يل ليكون أكرث رسية، فهو يفضل تجنب األضواء قدر اإلمكان، ويبتعد عن املقابالت، 

الصحفيون صعوبة بالعثور عىل ترصيحات رسمية له، لكنه من خالل هذه الرسية نسج مسلسل ويجد 

بعناد النفوذ اإليرا� واإلسالم السيايس، ولهذا الغرض   ، وه� دولتان تقاومانإرسائيلالعالقات ب� اإلمارات و

 تعززان تعاونه� األمني".

لوفد من يهود الواليات املتحدة الذين زاروا أبو ظبي ونقل عن "ابن زايد يف أحد ترصيحاته النادرة، قوله 

 واإلمارات تقاتالن جنبًا إىل جنب". إرسائيلأنه "يف الحرب ضد إيران، فإن 

، عندما أرسله والده الشيخ زايد خارج البالد عقابًا 14تجربة ابن زايد التكوينية بدأت يف سن الـوأوضح أن "

مارات من سعيه الدائم للتقرب من بناتها بالقوة، فأرسله والده له بعد أن اشتكت عائالت محرتمة يف اإل 

بذلك، وواجه هناك  للدراسة يف املغرب بهوية مزورة، كمواطن مغريب، دون إبالغ السلطات املحلية

 صعوبات الحياة؛ فبجانب دراسته، عمل نادال، وعاش حياة سيئة".

، وبدأ اأسكوتلندة جوردونستون الثانوية يف  وأشار أنه "بعد عودة ابن زايد من املغرب، أرسل ملدرس

، أكمل دراسته يف سانده�ست، األكاد�ية العسكرية الربيطانية، 1979تدريبه مبنصب رفيع، ويف 

ند عودته لإلمارات، بدأ صقله الفكري عىل يد مستشار والده الثقايف عز الدين إبراهيم، وع
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ة بج�عة اإلخوان املسلم�، وأسس فرعها الليبي، لكن ورغم أنه شخصية بارز  ؛املستثمر املرصي بأبو ظبي

 الشيخ زايد مل يعتربه تهديًدا لتعليم ابنه".

اكسة ملعلمه اإلسالمي، فبدأ تحوله الداخيل بعد هج�ت أيلول/ وأكد أن "ابن زيد اتخذ وجهة النظر املع

كل أزمة مع الواليات املتحدة، ، وتورط إماراتي� فيها، وكان حينها رئيس أركان الجيش، ما ش2001سبتمرب 

وأدت الهج�ت لرد فعل فوري باإلمارات، شملت موجة اعتقاالت واسعة أللفي مواطن ومقيم يشتبه 

كات اإلسالمية، وإخراج العرشات من الجنود والضباط املتعاطف� مع اإلخوان املسلم� من بارتباطهم بالحر 

 الجيش".

 االنقالب یلع مرسي

، مع ظهور 2010ألسايس البن زايد ضد اإلسالم السيايس بات أكرث وضوًحا أواخر عام وأضاف أن "املوقف ا

سيناريو كابوًسا، ما الهذا له ونس ومرص، وشكل "الربيع العريب"، وصعود القوى اإلسالمية إىل السلطة يف ت

 ".2011دفعه العتقال العرشات من نشطاء اإلخوان املسلم� يف اإلمارات خالل 

يف انتخابات   رئيسا ملرص  أن "ابن زايد اعترب أن انتخاب محمد مريس، رجل اإلخوان املسلم�  وكشف النقاب

فقد ترصف لثني مريس عن سياسته، وتعزيز بديل ، مصدر قلق رئيسيا له، ولذلك 2012د�قراطية يف 

 لحكمه، وضخ مالي� الدوالرات للمعارضة املرصية، وشن حملة إعالمية تهدف لتقويض رشعية مريس".

، كانت أبوظبي أول عاصمة ، عندما متت اإلطاحة مبريس عىل يد عبد الفتاح السييس2013وأشار أنه "يف 

مليار دوالر   23رشة، أعلنت بجانب السعودية والكويت عن تحويل  بعد ذلك مبا؛ و عربية ترحب باالنقالب

ويف السنوات السبع األخ�ة، ضخت أبو ظبي عرشات مليارات الدوالرات يف  ؛كمساعدة لنظام السييس

 خزائن مرص لدعم السييس".

، لكنه عسكر اإلسالمي بقيادة تركيا وقطر، لن يغفروا له هذه الخطيئةوأكد أن "خصوم ابن زايد يف امل

يعتقد أن الدول العربية ليست جاهزة النتخابات د�قراطية كالغرب، فهذه االنتخابات ستساعد اإلسالمي� 

بالوصول للحكم يف الدول العربية، ولذلك ليس من املستغرب أن يكون من أوائل القادة العرب الذين 

 العالقات بنظام بشار األسد". جددوا

 کراهیة حماس

د ال يخفي كراهيته ملن ينتمون لج�عات اإلسالم السيايس، ممن يحظون برعاية وأوضح أن "ابن زاي

وقطر وتركيا، ومن ضمنها حركات ح�س والجهاد اإلسالمي، ومل يرتدد يف زيادة التدخل العسكري 
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 ي أبو ظبالقوى اإلسالمية، سواء يف اليمن أو ليبيا، حيث تدعم  لبالده يف نقاط االحتكاك اإلقليمية ملواجهة

 الج�ال خليفة حفرت".

وكشف النقاب عن أن "ابن زايد أبلغ وفداً أمريكياً بأنه "يرى حزب الله أخطر من تنظيم القاعدة"، وأعرب 

ل للمنظ�ت عن قلقه من حيازة إيران للسالح النووي ألنه سيمهد الطريق لوصول أسلحة الدمار الشام

صة منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب، وعزز قدراته اإلسالمية، وشدد عالقاته مع الواليات املتحدة، خا

 العسكرية".

، احتلت اإلمارات املرتبة الثامنة يف العامل يف املشرتيات العسكرية، ومثلت 2019-2015وأوضح أنه "ب� 

% من نفقاتها مخصصة للمشرتيات من الواليات 70ن % من جميع املشرتيات العسكرية يف العامل، أل 3.5

 % منهم من املهاجرين والع�ل األجانب".90مليون نسمة،  10أن عدد سكانها أقل من املتحدة، مع 

ولفت الكاتب إىل أنه "بجانب إيران، فإن السعودية مصدر قلق ابن زايد األكرب، وحذر يف محادثات مغلقة 

أكرب من وجود ة الثالثة، أن "سقوط اململكة من قبل اإلسالمي� سيكون خطرًا  يف وقت مبكر من بداية األلفي

األسلحة النووية اإليرانية"، وبالنظر لضعف القيادة السعودية املسنة، �كن للمسؤول� املحافظ� والجيش 

 السيطرة عىل الدولة، وتحويلها مملكة تنرش الفكر اإلسالمي".

 تحریك ابن سلمان

ديدة يف القيادة إلبعاد زايد أدرك أن السعودية بحاجة إلصالحات واسعة النطاق، ودماء جوأشار أن "ابن 

شبابها عن التيارات اإلسالمية، وعندما ظهر أم� شاب يدعى محمد بن سل�ن يف السياسة السعودية، أدرك 

يد عىل ابن سل�ن ابن زايد قدراته، قبل أن يصبح الرجل القوي يف اململكة بوقت طويل، وبات تأث� ابن زا

حات كالس�ح للنساء بقيادة السيارات، وفتح املسارح، هائال، ودفعه للقيام بسلسلة واسعة من اإلصال 

 واالستث�ر الضخم يف املشاريع الرتفيهية".

للقيام بحملة اعتقاالت واسعة النطاق وغ� مسبوقة   2017وأشار أن "ابن زايد وجه ابن سل�ن أواخر عام  

قامئة طويلة من القضايا، مبا يف مراء ورجال األع�ل السعودي�، ويبدو أن االثن� متفقان عىل ضد كبار األ 

ذلك الحاجة لتقييد خطوات إيران، وكرهه� للحركات اإلسالمية، ويف السنوات األخ�ة، رشعا يف مغامرات 

 ضد الحوثي�". 2015، وحرب اليمن يف 2017مشرتكة، مثل مقاطعة قطر 

ى بتحريك امللفات خلف "يف جميع الحاالت، وضع ابن زايد ابن سل�ن يف املقدمة، واكتفوأوضح أنه  

الكواليس، وقد غطت رشاكة املصالح عىل اختالف أسلوبه� بإدارة السياسة الداخلية والخارجية، 

محمد بن سل�ن مولع باألضواء، ما يجعله عرضة لقرارات متهورة، كاغتيال الصحفي ج�ل 
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ل الهدوء، رغم أنه ال يبدي ابن زايد فأكرث تعقيدا وخربة، وهذا الصرب ال يعكس الرتدد، ب خاشقجي، أما

 هوادة ح� يتعلق األمر مبصالح عائلته ونظامه".

وأكد أن "ابن زايد مل يرتدد يف إدارة ظهره لحرب اليمن، بعد أن وصلت لطريق مسدود، وقدرت تكلفتها 

 قواته باالنسحاب من هناك، ترك السعودية وحدها يف الحملة".مبليار دوالر شهريًا، وبعد أن أمر 

 ه مع ابن راشدصراع

ويسلط الكاتب الضوء عىل "السياسة الداخلية البن زايد، حيث يظهر ناقده األسايس الشيخ محمد بن 

 راشد آل مكتوم، حاكم ديب، ورئيس وزراء اإلمارات، فهناك منافسة كامنة ب� اإلمارت�، حيث طغى نجاح

تجارة والتمويل والسياحة الدولية، ديب عىل مدى العقود املاضية عىل أبوظبي، ووضعت نفسها كمركز لل

، عندما تعرضت ألزمة ديون ضخمة، ويرجع ذلك لسوء إدارة املشاريع 2010لكن الصورة تغ�ت يف 

 الباهظة".

ه املساعدة رافقها قليل مليار دوالر فيها، لكن هذ 20وأوضح أن "من أنقذ ديب هي أبوظبي التي ضخت 

دة تسمية "برج ديب" األطول يف العامل، ليصبح "برج خليفة" تقديراً من اإلذالل عندما أرص ابن زايد عىل إعا

 لحاكم أبو ظبي".

، عقدت أبو ظبي مناقشة مغلقة حول أزمة اليمن، وشهدت 2019وكشف النقاب أنه "يف حزيران/ يونيو 

دم التدخل جمه ابن راشد قائالً: علينا إعادة النظر بسياستنا الخارجية، وعتوجيه انتقادات البن زايد، وها

بالشؤون العربية، ألنها تكلفنا مئات املالي� من الدوالرات يوميًا، محذرًا أن املواجهة مع إيران سوف 

 تتسبب بانهيار اقتصاد اإلمارات".

ل�، حيث رشع ابن راشد عىل تويرت ، أصبح الرصاع علنيًا ب� الرج2019وأوضح أنه "يف آب/ أغسطس 

ياسة ابن زايد، ما دفع منارصي األخ� لتمجيد إنجازاته، ومهاجمة بكتابة تغريدات واضحة تنتقد س

خصومه، دون أن يرد ابن زايد علنًا عىل ذلك، في� تحدثت أوساط أخرى أنه انتقم من ابن راشد بطريقته 

خ�، األم�ة هيا شقيقة ملك األردن عبد الله الثا�، بالهروب الخاصة من وراء الكواليس، ح� ساعد زوجة األ 

 من اإلمارات".

وأكد أن "انتقاما جديدا نفذه ابن زايد ضد ابن راشد ح� أجريت مقابلة صحفية مع طليقة األخ� 

األوىل، وهي سيدة لبنانية، ذكرت أنه بعد ترحيلها من ديب يف السبعينيات، مل تر ابنتها منذ ذلك 

 ، وتذكر أوساط حاكم ديب أن املقابلة نظمت بتنسيق ابن زايد".الح�
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، فقد اختار ابن زايد شن هجوم عليها باالبتسامات يف بادرة غ� مسبوقة رسائيلختم بالقول إنه "بالنسبة إل و 

ي� رسائيل وقادته، ولذلك �كن لإل رسائييللزعيم ليس له عالقات رسمية معها، واختار مناشدة الجمهور اإل 

 (الرابط) ا".االفرتاض أنهم سيستمرون يف س�ع هذه املخاطبات اإلماراتية قريب

 أراء الخبراء 

 الزاحف کالضم الشاملالضم 

 بقلم: د. مصطفى الربغويث

ية ما يش� إىل أي نية للرتاجع رسائيلال يوجد يف ترصيحات وسلوك الحكومة اإل 

 عن مخطط الضم اإلجرامي الذي صممه نتنياهو وروجت له "صفقة القرن".

وقد تلجأ هذه الحكومة، بإرشاد أم�يك، إىل محاولة امتصاص النقمة الفلسطينية 

قليمية والدولية الشاملة، عرب تجزئة الضم إىل مراحل تبدأ بفرض القانون واإل 

(أي الضم الفعيل) لكتل استيطانية ثم تتواىل حتى تصل إىل هدفها  رسائييلاإل 

% من مساحة الضفة الغربية مع 62الحقيقي الذي لن يقل، برأيي، عن ضم 

 إطار نظام أبرتهايد عنرصي. تحويل ما سيتبقى إىل جيتوستانات فلسطينية متثل معازل يف

عة واحدة، فالضم الزاحف هو متاما كالضم الشامل، ولذلك ال يجوز الرتاخي أو االسرتخاء إن مل يتم الضم دف

 وقد بدأ بضم القدس وبعدها الجوالن.

والضم بحد ذاته ليس سوى املحطة الحالية يف مس�ة صهيونية اعتمدت أسلوب الخداع السيايس مع 

 طلقة يف فرض الوقائع عىل األرض.الرشاسة امل

، وتواصلت 1967عت باحتالل الضفة والقطاع يف عام  ، وأُتب1948الضم هو محطة يف مس�ة بدأت بنكبة عام  

يون بعناد وقفه عندما وقعوا اتفاق أوسلو، والذي رسائيليف البناء االستيطا� االستع�ري، الذي رفض اإل 

اص نتائج انتفاضتهم وإثارة االنقسامات يف صفوفهم، وتجسدت يف اتضح أنه فخ نُصب للفلسطيني� المتص

 "قانون القومية"، الذي يحرص حق تقرير املص� يف فلسط� باليهود فقط، ييلرسائإقرار الكنيست اإل 

ويف منظومة األبرتهايد العنرصية بكل مكوناتها، التي أصبحت العنوان الحقيقي للسياسة الصهيونية، 

 ستك�ل طرد من بقي من الفلسطيني� من أرض وطنهم.بعد أن فشلت يف ا
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يكون بأي  ر�ة الضم ومع االحتالل ومنظومة األبرتهايد، يجب أن الولذلك فإن التعامل الفلسطيني مع ج

حال تكتيكيا، أو جزئيا، أو أن يسمح لنفسه بالتعلق بأوهام إمكانية التفاوض، أو الحل الوسط، مع منظومة 

 غانتس وحزب العمل. -عنرصية متطرفة كالتي �ثلها تحالف نتنياهو

ول الواسع راك واٍع، بأننا دخلنا منذ قدوم نتنياهو للسلطة، والتحالتعامل الفلسطيني يجب أن يستند إىل إد

 نحو التطرف العنرصي، وخصوصا بعد إعالن "صفقة القرن"، يف مرحلة رسائييليف أوساط الجمهور اإل 

مواجهة جديدة مع الحركة الصهيونية، ال �كن أن تنتهي بدون إسقاط منظومة األبرتهايد العنرصية وبدون 

 إسرتاتيجي يف ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني. إحداث تغي�

لة الضم، التي يحاولون متويهها اآلن، فتحت أمامنا كفلسطيني� فرصة ال تعوض لحشد املجتمع الدويل مسأ

ية، وذلك بحكم فداحة خرق الضم لكل القوان� الدولية، والنظام رسائيلوشعوب الدنيا، ضد العنرصية اإل 

 الدويل.

تبني املقاطعة الشاملة ة يجب أن تتجسد باستنهاض الشعوب العربية للضغط من أجل وهذه الفرص

، ولوأد نشاطات التطبيع املخزية معها، وكذلك الستنهاض أوسع حملة عاملية لفرض العقوبات رسائيلإل 

. ويساعدنا عىل ذلك النهوض العاملي الجاري ضد رسائييلواملقاطعة عىل نظام التمييز العنرصي اإل 

 عنرصية.ال

نهاء االنقسام الداخيل الفلسطيني وتشكيل قيادة جر�ة الضم، ورضورة مواجهته، فتحت كذلك أفقا إل 

وطنية موحدة تتبنى إسرتاتيجية كفاحية، (وليس تكتيكا) تركز عىل تصعيد املقاومة الشعبية، واملقاطعة، 

 وتعزيز صمود الفلسطيني� عىل أرض وطنهم.

بتحويل الضم الشامل  ه وحليفه ترامب يف أزمة وعزلة دولية، ملا حاول اإلفالتلو مل يكن نتنياهو وحكومت

 إىل ضم زاحف، وال يحق ألحد أن يسمح له، بعد اليوم، باإلفالت من املص� املحتوم لكل نظام عنرصي.
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 يف دائرة الضوء  

 أصابع الندم علیه إسرائیل القسام تهدد: ضم الضفة إعالن حرب ستعض  

 

بأن قرارها بضم الضفة الغربية مبثابة إعالن حرب   إرسائيلالقسام الذراع العسكري لح�س  هددت كتائب  

 عىل الشعب الفلسطيني.

وك� أورد موقع "واال" العربي، قال املتحدث باسم القسام، اليوم الخميس، إن الكتائب ستدافع عن شعبها 

 م عليه.تعض أصابع الند إرسائيلأمام ذلك القرار، وستجعل 

اف أن إبرام صفقة تبادل لإلفراج عن األرسى عىل رأس أولويات الكتائب وأن لديها خيارات عديدة وأض

 غ� مسبوقا يف تاريخ املواجهة معها. إرسائيلدفعه تلفرض إرادتها بحيث يكون الثمن الذي س

  (الرابط)

الرسمية والشعبية إزاء تهديدات الناطق العسكري باسم كتائب  يةرسائيلاإل تباينت ردود األفعال 

 " تهديداتها بضم املستوطنات.إرسائيلالقسام "أبو عبيدة" إذا ما نفذت "

فقد عقب وزير جيش االحتالل بيني غانتس عىل خطاب أبو عبيدة قائالً إنه ينصح قادة ح�س بأن 

 هجوم.يتذكروا بأنهم أول من سيدفع مثن أي 
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 تغريدة لغانتس عىل تويرت "أنصح قادة ح�س بأن يتذكروا أنهم أول من سيدفع مثن أي هجوم، وجاء يف

 ولن نسمح بتهديد حدود الدولة، ومثن أي محاولة للمس مبواطنيناً سيكون مؤملاً وعنيفاً".

ال القادمة،  هدوء لألجيبدوره، دعا الج�ال احتياط "عوز ديان" إىل املجازفة عىل املدى القص� للحصول عىل

 وذلك يف إشارة إىل دعمه توجيه رضبة عسكرية لغزة.

 ية، فقد نرشت النبأ عىل صدر صفحاتها اإلخبارية.رسائيلأما عىل صعيد وسائل اإلعالم اإل 

وتباينت التعليقات عىل الخطاب ما ب� الداعي للقضاء عىل حركة ح�س مرة واحدة واىل األبد وب� من 

  محمل الجد.التحذيرات عىليدعو ألخذ 

يون عىل ترصيحات غانتس الهجومية قائًال إنه يتوجب عليه أن يتذكر فشله يف الحرب إرسائيلبين� عقب 

يوًما وخطاب "شقائق النع�ن" الذي أطلقه غانتس من حقول غالف غزة  51التي طال أمدها واستمرت 

 ل من جديد بعد ساعاتلبثت أن اشتعقبل انتهاء الحرب عندما أكد انتهاء الحرب ولكنها ما 

يف السياق ذاته قال املختص يف الشأن العسكري رامي أبو زبيدة إن االحتالل سيحاول قراءة خطاب القسام 

جيداً يف املرحلة الحالية خصوصاً أنه كان مقتضباً وحمل رسائل واضحة مبا يف ذلك الخلفية التي كانت 

 خلف الناطق العسكري.

 تتمثل بأنه سيندم عىل قرار رسائييلل إيصال رسائل واضحة لصانع القرار اإل "القسام حاو   وأضاف أبو زبيدة

عركة سيغ� شكل املشهد"، منوهاً إىل أن القسام يدرك خطورة ضم الضفة الضم مع دخوله عىل خط امل

 واألغوار وهو ما يستوجب فعال وطنيا كب�ا.

تحريك امللف خصوصاً تلك املتعلقة  ى وقدرته عىلوب� أن القسام أرسل رسائل متعلقة بصفقة األرس 

 باألرسى الذين يرفض االحتالل اإلفراج عنهم وعدم التنازل يف هذا امللف.

عمليات إطالق صواريخ  5ية عن تنفيذ الذراع العسكري لح�س إرسائيلأفادت مصادر عربية وكانت 

 خطاب القسام.تجريبية تجاه البحر منذ 

ن من نوعيات قدراتها الصاروخية يف إطار استعدادها ألي مواجهة وقالت املصادر إن ح�س ما زالت تحس

 .إرسائيلمع 

والذي توعد حكومة   رسائيلإل عمليات اإلطالق جاءت بعد تهديدات الناطق باسم القسام أبو عبيدة  

نتنياهو بعض أصابع الندم إن طبقت قرار الضم ألراٍض بالضفة الغربية، معتربا هذا القرار مبثابة 

 ب.إعالن حر 
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وبعد انتهاء مؤمتر أبو عبيدة أطلق عنارص من الذراع العسكري لح�س صواريخ تجاه البحر، وأفاد مراقبون 

وأطراف أخرى، بأنه إذا ما تم االعتداء عىل  إرسائيلي إال رسائل ضد بأن عمليات اإلطالق التجريبية ما ه

قد يتغ� من البحر إىل املدن  الفلسطيني� وحقوقهم، وارتكاب ح�قات بحقهم، فإن مسار الصواريخ

 ية.رسائيلاإل 

 األذرع العسکریة للفصائل يف غزة تستعد للرد یلع مخطط الضم

ذرع العسكرية للفصائل يف غزة بدأت باتخاذ إجراءات ميدانية ن األ إ أفادت صحيفة القدس الفلسطينية 

ت مصادر يف الفصائل للصحيفة وقال  الضم.ية فعلية يف تنفيذ مخطط  إرسائيلاستعداًدا للرد عىل أي خطوة  

جنحة العسكرية باالستعداد للرد وقلب الطاولة يف وجه إن أوامر عليا صدرت عن قيادتها ملسؤويل األ 

يف حال أعلن فعليًا عن تطبيق الضم.  وكان الناطق بلسان كتائب القسام الجناح العسكري لح�س   إرسائيل

 لتنفيذ الضم ستكون مبثابة إعالن حرب.قد قال قبل يوم� يف كلمة متلفزة إن أي خطوة 

  .)1((الرابط)

 

 

 

 

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