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 يف دائرة الضوء.. يف داللة انفراد نتنیاهو بقرار اتفاق التطبیع مع اإلمارات  
 جیش االحتالل ُیشکل فریًقا لصیاغة قائمة الطلبات التي سُتقدم إلی الوالیات املتحدة   

 التنبؤات السوداء لوزارة املالیة “اإلسرائیلیة” حول الوضع االقتصادي يف “إسرائیل”  

 تقریر إسرائیلي یتحدث عن الرعب من "العملیات االستشهادیة"  

 ل تراها مستحیلة حماس ترید صفقة تبادل کصفقة شالیط وإسرائی  

 االحتالل قلق من تحول لبنان لبؤرة روسیة متقدمة باملتوسط  

 قراءات إسرائیلیة يف تطبیع العالقات مع کوسوفو وصربیا  

 تقدیر إسرائیلي: أسئلة عدیدة وراء إشادة مصر بتطبیع اإلمارات  

 مستشرق إسرائیلي: هذا ما ینتظره ابن سلمان قبل املضي بالتطبیع  

 

 العدد: فی هذا 
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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 

الجيش اإلرسائييل فريًقا  تشكيل  للنظام اإلرسائييل؛  يتناول املرصد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية  

لصياغة قامئة الطلبات التي ستقدمها “إرسائيل” إىل الواليات املتحدة لحفاظ عىل “التفوق األمني”، يف ضوء 

ك�  .  وغ�ها من املعدات األمنية املتقدمة لإلمارات  F-35قرار اإلدارة األمريكية باملوافقة عىل بيع طائرات  

 التنبؤات السوداء لوزارة املالية “اإلرسائيلية” حول الوضع االقتصادي يف “إرسائيل”  رصدنا،

تلفزيو� إرسائييل أس�ها يوميات االنتفاضة الثانية التي عاشها اإلرسائيليون،  ، لتقرير  ك� يتطرق املرصد

زمام القيادة    هاتلو عشية تنفيذ العمليات االستشهادية من طرف مختلف الفصائل الفلسطينية، ح� قاد مقا

ا  بالفعل. ملقال  يشايونش�  بن  رون  تريدها    ملحلل  التي  التبادل  صفقة    ارسائيل  تراهاو ح�س  حول 

 . مستحيلة

من تحول لبنان لبؤرة روسية متقدمة  قلق االحتالل وتناول املرصد يف محور التفاعالت اإلقليمية والدولية؛ 

انخراطا متزايدا يف لبنان، معتربة أن من شأن اتخاذه بعدا    ن متابعة التحركات الروسية تظهر، وأ باملتوسط

 عسكريا أن يخلق صعوبات أمام االحتالل. 

إنجاز يحسب للحكومة،  تعتربه    قراءات إرسائيلية يف تطبيع العالقات مع كوسوفو ورصبيا  وتابع املرصد

ألن القاهرة،  ،  بيع اإلماراتإشادة مرص بتط حول  تقدير إرسائييل  ونتابع. لكنه مبالغ فيه وفق كل املقاييس 

املقاطعة تجاه اإلرسائيلي�، م� يجعل   وبعد أربع� عاما عىل اتفاق كامب ديفيد معها، ما زالت بطلة 

 تهنئتها ألبو ظبي عىل تحركها، تقف خلفه مصلحة مرصية بالدرجة األوىل. 

قول   إرسائييلونرصد  ع  مسترشق  ينتظر  بن سل�ن،  محمد  السعودية،  عهد  ويل  السلطة  إن  رئيس  ودة 

 الفلسطينية، محمود عباس، إىل مسار التفاوض، قبل امليض نحو التطبيع مع االحتالل اإلرسائييل. 

تفاصيل مث�ة مبا يخص  والكشف عن  “أيام بنيام�”   رأي حولويف محور آراء الخرباء، يقدم سعيد بشارات  

 بنتنياهو. اد املرتبطة سلوك الرشطة والنيابة العامة يف طريقة التحقيق يف ملفات الفس

بالتنسيق مع    داللة انفراد نتنياهو بقرار اتفاق التطبيع مع اإلماراتنلقي الضوء حول    ويف دائرة الضوء،

تُث� الشكوك حول حقيقة كون هذا االتفاق    م�اإلدارة األم�كية مع تغييب رشكائه يف الحكومة،  

ياً ومصلحة إرسائيلية، وتطرح السؤال في� إذا هو خيار اإلمارايت خياراً اسرتاتيجياً إرسائيل  -اإلرسائييل

أم�يك ينطوي عىل مصلحة للواليات املتحدة أو مصلحة للرئيس دونالد ترامب وإدارته عىل وجه  

 الدقة. 
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 اإلسرائیليالبنیة الداخلیة للنظام 

 أمریکاجیش االحتالل ُیشکل فریًقا لصیاغة قائمة طلبات ُتقدم إلی 

الجيش اإلرسائييل يشكل فريًقا لصياغة قامئة الطلبات التي ستقدمها “إرسائيل” إىل الواليات    يرسائيل هيوم: 

 بيع  املتحدة من أجل الحفاظ عىل “التفوق األمني”، يف ضوء قرار اإلدارة األمريكية املتوقع باملوافقة عىل

األمنية    F-35طائرات   املعدات  من  وغ�ها 

لإلمارات   من    –املتقدمة  الخوف  ينبع  ال 

حقيقة أن اإلمارات ستستعمل هذه الطائرات  

وغ�ها من املعدات ضد “إرسائيل” ولكن من  

حكومة   تغّ�  إمكانية  هو  أسباب  عدة  ب� 

أي حدث   كب�:    –اإلمارات يف  يقول مسؤول 

لسالم، لكننا نعيش يف  نحن اآلن نتمتع برياح ا

منطقة غ� مستقرة حيث قد يتغ� اتجاه الرياح برسعة، ولهذا السبب يجب أن نكون متقدم� بخطوة 

 واحدة عىل األقل عن أي دولة أخرى يف املنطقة. 

يف    االقتصاديالتنبؤات السوداء لوزارة املالیة “اإلسرائیلیة” حول الوضع  

 “إسرائیل” 

ماركر"    أشارت "ذي  العربيةصحيفة  أن  االقتصادية   ،

يعمل   كوه�  نايت  السابق  االعالم  وزارة  عام  مدير 

من   ومقاولون  رشكات  ب�  عالقات  لتشبيك  حاليا 

وذلك   “إرسائيل”،  من  ومقاولون  املتحدة  اإلمارات 

االستث�ر   جمعية  املجموعة    املس�ة”لصالح 

االرسائيلية   وهو   لالستث�رات”،االماراتية 

 والسايرب.الم  يعمل كرئيس قسم االع

السوداء وكشفت  وأوضحت أن   الليل تنبؤاتها  وزارة املالية ويف جلسة خاصة لها نرشت يف ظلمة 

لها   التي سيتعرض  املالية  ال  الجمهور، وأن األرضار  عىل األمن والدفاع والخدمات    لإلنفاق توقعات 

 الدوالرات. تقلصت مبليارات  2023-2021االجت�عية ما ب� األعوام 
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الوزارة تعارض اإلغالق العام ملواجهة الكورونا، وتحذر من أن العملية تكلف الناتج  الصحيفة أن  وأضافت  

مديرة وزارة املالية  إضايف، وان  ألف عامل   800مليار شيكل، وسيؤدي لترضر أع�ل  18-14القومي ما ب� 

مليار شيكل، وسيمس    18ألنه سيكلف “الدولة” حوايل    التام،  لإلغالقك�ين ت�نر أعربت عن معارضتها  

 عامل. ألف  800بأع�ل 

 القادمة: املالية قدمت سيناريوه� بالنسبة لوت�ة النمو يف السنوات  وقالت الصحيفة أن 

عام  و   %-5.1  2020والذي يتوقع ان تكون نسبة النمو يف العام    املتدرج،سيناريو التعايف    السيناريو األول:  –

 %3.6 2023عام و  %4.6 2022عام و  5.4% 2021

السيناريو    – العام    الثا�: وهوأما  عام و   %2.3  2021عام  و   %-7.2  2020األصعب ويتوقع نسبة �و يف 

 %4.1 2023عام و  3.5% 2022

عام  و % 13.4اىل  2020تدرج ان تصل نسبة العجز يف العام بالنسبة للعجز فيتضمن سيناريو التعايف املاما 

 %5.3 2023عام و  %5.7 2022عام و  9.5% 2021

 %2.1 2016عام و  %1.9 2017عام و  %2.9 2018عام و  %3.7 2019*هذا مقارنة بعجز عام 

 تقریر إسرائیلي یتحدث عن الرعب من "العملیات االستشهادیة" 

ع� إرسائييل  تلفزيو�  تقرير   كشف 

التي   الثانية  االنتفاضة  "يوميات  أس�ها 

تنفيذ   عشية  السي�  اإلرسائيليون،  عاشها 

العمليات االستشهادية من طرف مختلف 

قاد   ح�  املسلحة،  الفلسطينية  الفصائل 

زمام   اإلسالمي  والجهاد  ح�س  مقاتلو 

 القيادة بالفعل". 

"ح الوثائقي  فيلمه  ضمن  ب�غر،  غال  اإلرسائييل  املراسل  التلفزيون  وأضاف  أنتجه  لشعب�"،  واحدة  رب 

اإلرسائييل "كان"، " أنها "كانت أياما إرسائيلية سوداء، ورمبا كانت أكرث فرتات جييل سوادا وفظاعة  

عىل الصعيد الشخيص، ح� بدأت الحافالت باالنفجار يف داخل إرسائيل، وكذلك الحافالت واملطاعم  

 عىل أعتابها، بل دخلت إىل املنزل، وقلبت كل يشء". واملقاهي، ومل تعد الحرب داخل الحدود، أو 

بالسيارة   املرور  والرعب من  الحافلة،  اللعنة، والخوف من ركوب  أياما من  "كانت  أنها  إىل  وأشار 

بجانبها، أو الوقوف عند إشارة املرور خلفها، واستغرق األمر سنوات حتى يتخلص اإلرسائيليون  
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من الواضح كيف سمح لنا أهالينا مبواصلة ركوب الحافالت، بسبب  من هذا الخوف، وحتى يومنا هذا، ليس  

مشاهد االنتحاري� واملفجرين يف الحافالت واملطاعم واملقاهي والفنادق والحانات والنوادي، وماتت الحياة  

 الطبيعية، وترافق الخوف يف كل مكان"، وفق قوله. 

 مقارنة ب� االنتفاضت� 

شهرين من فشل مؤمتر كامب ديفيد، وانتهى دون اتفاق، ويف الواقع،    وأوضح أن "االنتفاضة اندلعت بعد

فقد انتهى بانفجار حقيقي، حتى يومنا هذا، وهناك جدل يف إرسائيل حول ما إذا كانت االنتفاضة اندلعت 

بعفوية، من األسفل كتعب� عن غضب شعبي حقيقي، يف ح� ركب يارس عرفات موجتها فقط عندما اعرتف 

أنه  أم  أي    بها،  هناك  كان  إن  التعلي�ت،  أعطى  من  أي  األوىل،  اللحظة  منذ  وقادها  فوق،  من  وجهها 

 تعلي�ت".

األوىل   االنتفاضة  تشبه  هل  املأمولة:  االنتفاضة  طبيعة  حول  فلسطيني  جدل  يزال  "ال  أنه  ،  1987وأكد 

التفج� والعمليات  النارية  األسلحة  استخدام  س�تها  أبرز  تكون  أو  الحجارة،  تبلورت  انتفاضة  ك�  ية، 

االنتفاضة الثانية، وخاضتها جميع التنظي�ت املسلحة، مبا فيها ح�س والجهاد وفتح، وكلها ألقت نفسها  

الغربية، والتسلل للمستوطنات، ويف وقت الحق   الضفة  نار يف  يف قلب املعركة، وشنت هج�ت إطالق 

 إرسال املفجرين االنتحاري� إىل الخط األخرض". 

"هناك نقاطا خالل االنتفاضة الثانية أدرك فيها عرفات أنه ارتكب خطأ عندما عاد بكامل قوته  وزعم أن  

لطريق العمل املسلح، هذا أمر غ� معروف، ليس لدينا معلومات مؤكدة عنه، رمبا أدرك يف مرحلة ما أن  

ن صورتها ترضرت العمل خرج عن السيطرة، وأن االنتفاضة أرضت بالسلطة الفلسطينية أكرث من نفعها، وأ 

، التي ربطت يف الوعي الدويل التفج�ات االنتحارية للقاعدة  2001سبتمرب    11بشدة، خاصة عقب هج�ت  

 والجهاد العاملي بالتفج�ات الفلسطينية". 

 انتصار ح�س

رض،  وأشار إىل أن "فتح انضمت يف مرحلة ما من االنتفاضة الثانية لدائرة التفج�ات االنتحارية يف الخط األخ

حيث   من  أشد  كانت  والجهاد،  ح�س  اإلسالمية،  التنظي�ت  صفوف  عن  انبثقت  التي  الهج�ت  لكن 

ح�س   استغلت  فقد  الداخلية،  الفلسطينية  النظر  وجهة  ومن  اإلرسائييل،  الجانب  يف  الخسائر 

ة  االنتفاضة الثانية ليس فقط لزرع املوت يف شوارع إرسائيل، ولكن أيًضا لتضع نفسها كقوة مساوي 

 للسلطة الفلسطينية". 

وأوضح أن "عرفات مل يفهم ذلك جيدا، ومل يدرك أنه عندما يطلق الهج�ت من الزجاجة، قد تعرف 

كيف تبدأ، ولكن ال تعرف كيف تنتهي أبدا، لقد خاطر بفقدان السيطرة عىل عجلة القيادة، ألنه  
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العميقة خالل االنتفاضة   السلطة الفلسطينية يف الفوىض  الثانية، وأعادتها إرسائيل للعرص  عندما غرقت 

 الحجري، ودمرت مقار قوات األمن الفلسطينية بصواريخ أباتيش أو دبابات الجيش، كان األوان قد فات". 

السلطة   تعود  أن  دون  الثانية،  االنتفاضة  من  عينها  أمام  واحدا  رئيسيا  أمرا  رأت  "ح�س  أن  إىل  وأشار 

فعل ك�  استغاللها  عىل  قادرة  األيام،  الفلسطينية  لتلك  تعود  أال  عىل  مصممة  وهي  التسعينيات،  يف  ت 

  2000وستفعل أي يشء لتغي� امليزان، وهكذا خرجت ح�س أقوى من االنتفاضة التي استمرت ب� نهاية  

، ويف صيف هذا العام، انسحبت إرسائيل من غزة، وأخلت املستوطنات، واعتربتها ح�س  2005إىل بداية  

 انتصارا واضحا لها". 

أكد أن "ح�س رأت يف االنسحاب اإلرسائييل من غزة أنها نجحت حيث فشلت السلطة طوال سنوات  و 

تكمل هدفها   لكنها مل  املسلحة،  الهج�ت  الهروب من غزة عىل وقع  املفاوضات، وأجربت إرسائيل عىل 

يزال   وال  كان  الحقيقي  "الكرز"  لكن  عقد،  من  أكرث  منذ  غزة  عىل  استولت  أنها  الضفة  الشامل، صحيح 

الغربية، رغم أنه بعد أقل من ستة أشهر، حصدت ح�س فوائد هذه الرسالة، وهزمت فتح يف االنتخابات 

 الربملانية". 

 توقف الهج�ت 

يتعلق باستخدام    في�وأضاف أنه "بعد وفاة عرفات، وانتخاب أبو مازن محله، قاد األخ� سياسة عكسية  

عاما، أما بالنسبة لح�س فلم يتم اتخاذ أي قرار لوقف    15األسلحة النارية والقنابل البرشية، وعارضها منذ  

ى، وال يُعرف نقاش يف قيادة ح�س  التفج�ات االنتحارية، ومل تصدر فتوى من رجال الدين أو مجلس الشور 

صدر فيه أمر بوقفها، ومع ذلك، فقد تضاءلت التفج�ات تدريجيا، وتوقفت بشكل شبه كامل عىل مر  

 السن�". 

لحقت   التي  واألرضار  الح�،  ذلك  منذ  تغّ�  الذي  "العامل  بينها  من  متنّوعة،  أسبابا  لذلك  الكاتب  ورسد 

اال  التفج�ات  الغربية،  بالفلسطيني� من صور  الضفة  أقامته إرسائيل يف  الذي  الفاصل  والجدار  نتحارية، 

برفع   مل يسمح لح�س  الجيش اإلرسائييل  أن  اجتيازه، ك�  االنتحاري�  املفجرين  الصعب عىل  جعل من 

 ". 2007رأسها بالضفة الغربية، وقام بقص البنية التحتية للحركة منذ أن استولت عىل قطاع غزة صيف 

عض قد يقول إن ح�س حققت الهدف السيايس الشامل الذي سعت لتحقيقه يف  وأوضح أن "الب

لهذه   بحاجة  تعد  مل  وبالتايل  الفلسطينية،  للسلطة  مساوية  قوة  تصبح  بأن  الثانية،  االنتفاضة 

الضفة   من  لتنفيذ هج�ت  محاوالتها  هذا  يومنا  حتى  واصلت  الحركة  أن  العلم  مع  التفج�ات، 

اإلرسائيلي�،  يكتمل هدفها    الغربية ضد  مل  نظرها،  من وجهة  ألنه  الدامية،  الهج�ت  ذلك  مبا يف 

   ) الرابط( السيايس بعد"، بحسب زعمه.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=77223
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=77223
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 حماس ترید صفقة تبادل کصفقة شالیط وإسرائیل تراها مستحیلة 

 من مقال للمحلل يف صحيفة يديعوت رون بن يشاي 

مرص   بدأت  الجنوب:  من  مشجعة  أنباء  تأيت 

اإلرسائيلي�   الجنود  بشأن  ح�س  مع  مفاوضات 

 األرسى يف قطاع غزة.

مسؤول إرسائييل كب� مطلع عىل قضية املفاوضات  

التي يرشف عليها منسق ملف األرسى واملفقودين  

الجيش   بلوم ومئ� بن شبات وبالتعاون مع  يارون 

قا بيت،  والش�  الفرصة  اإلرسائييل  "نافذة  إن  ل: 

م� يعني أن التقدم مل يحدث، وال يزال الطرف� منشغل� مبواقفه� األساسية بشكل أو    "،قص�ة وضيقة

 بآخر. 

األخ�ة واالنتخابات   األسابيع  املفاوضات، تفيش كورونا يف قطاع غزة يف  إىل تحول يف  أدت  ثالثة عوامل 

 لوسطاء املرصي� للمفاوضات مع إرسائيل.  الداخلية لقيادة ح�س الشهر املقبل وعودة ا

وفد الوساطة املرصي غادر قطاع غزة بعد جولة من املحادثات وجولة جديدة من الوساطة ب� ح�س  

 وإرسائيل قد بدأت بالفعل. 

كانت جولة الوساطة السابقة يف أبريل من هذا العام وكانت إرسائيل تأمل يف أن يؤدي تهديد كورونا الذي  

النتشار يف ذلك الوقت إىل جعل ح�س مرنة، بحيث إذا كان هناك تفىش كب� يف قطاع غزة، فإن  بدأ يف ا

 إرسائيل ستساعد يف مواجهته.  

تقدمت ح�س مبطالب وتلقت مساعدات صحية من إرسائيل يف نفس الوقت، وكان هناك استعداد لدى 

 مرص ودول أخرى توسط مبعوثوها يف  الجانب� للتوصل إىل اتفاق، ولكن بعد ذلك تفىش الف�وس بقوة يف

 املفاوضات، مثل أملانيا وسويرسا، وتوقفت الحركة الجوية.  

لقد كان هناك تحول يف األسبوع� املاضي�، ويبدو أن ح�س قلقة من تفيش ف�وس كورونا يف قطاع  

تفع عدد  ك� ار   1000غزة إذ ارتفع عدد املرىض النشط� دفعة واحدة من بضع عرشات إىل أكرث من  

 الوفيات.  

املرشح� إس�عيل   السيايس لح�س وأبرز  لرئاسة املكتب  انتخابات  باإلضافة إىل ذلك هناك اآلن 

 هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري. 

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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بأمرين ال    وتطالباملشكلة أن ح�س مل تغ� مواقفها يف املفاوضات وتتوقع من إرسائيل تلي� مواقفها،  

النساء   بإطالق رساح  السنوار إرسائيل  أوالً صفقة من مرحلت�، حيث يطالب  تستطيع إرسائيل قبوله�: 

   واألطفال وكبار السن واملرىض من األرسى مقابل معلومات عن الجنود األرسى.

 أما الرشط الثا� الذي وضعه هو إطالق رساح العديد من األرسى القادة يف صفقة عىل غرار صفقة شاليط. 

وتزعم إرسائيل أنها ال تحتاج إىل املعلومات التي ترغب ح�س يف اإلفصاح عنها لها ألنها تعرف ما حدث  

عىل قيد الحياة، وهي تعرف أيًضا   للمالزم أول هدار غولدين والرقيب األول أورون شاؤول اللذين مل يكونا

 ما حدث للجندي� أف�ا منغستو وهشام السيد لدى ح�س.

 ك� أوضحت إرسائيل لح�س أنها لن توافق عىل إطالق رساح القتلة اإلرسائيلي�. 

منسق شؤون األرسى واملفقودين (الذي كان أيًضا من    بلوم، ويقدر فريق التفاوض اإلرسائييل بقيادة يارون  

 الوسطاء يف صفقة شاليط)، مع مجلس األمن القومي (بقيادة مئ� بن شبات) وممثيل الجيش اإلرسائييل  ب�

 وجهاز الشاباك، أن ح�س ليس لديها التغي� يف املواقف.

  1000مبادئ إرسائيل منذ اإلفراج عن جلعاد شاليط: االنتقاد العلني للحكومة بسبب إطالق رساح أكرث من  

و  فلسطيني،  األرسى  أس�  تحرير  بشأن  للتفاوض  مبادئ  وضعت  التي  شمغار  لجنة  استنتاجات  كذلك 

 واملفقودين، فالحكومة مه� كانت هويتها السياسية لن تربم صفقة أخرى بالطراز القديم. 

قالت مصادر يف إرسائيل إن إرسائيل مستعدة لتقديم املساعدة بأي شكل من األشكال لتخفيف الضائقة  

ة لسكان قطاع غزة وحتى الذهاب إىل أبعد من ذلك إذا تراجعت ح�س عن إرصارها الصحية واالقتصادي

 بالتوصل إىل صفقة مشابهة لصفقة شاليط. 

وإال فإن ذلك سيعيد نجاحها ويعطي ح�س ويحيى السنوار هيبة، لكنها تدرك أن إرسائيل مصممة عىل  

 تحول.   مواقفها بين� هناك فرصة أن تؤدي جولة املحادثات الحالية إىل 

طاملا أن قضية الجنود األرسى ال تُسوَّى وفق معاي� منطقية وليس وفًقا ملطالب ح�س الشديدة، فال فرصة  

   ) الرابط(  لصفقة كربى.

 سرائیل بحاجة إلی وکالة ملکافحة الدعایةا

 قلم الدكتور مانفريد غ�ستينفيلدب –مركز بيغن السادات للدراسات االسرتاتيجية 

تحاول وزارة الشؤون اإلسرتاتيجية والدبلوماسية العامة اإلرسائيلية مكافحة    سنوات،عىل مدار خمس  

العدد الكب� من حمالت نزع الرشعية الدولية واملقاطعة ضد الدولة اليهودية.  خياراتها ملكافحة  

فيه ما إذا كانت قد أعطت األولوية املناسبة  ومن املشكوك    محدودة،معاداة السامية الدولية  

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/19414
https://akka.ps/post/19414
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وهو أمر كان ينبغي    الدعاية،للقضايا املطروحة.  تحتاج إرسائيل بشكل عاجل إىل وكالة منفصلة ملكافحة  

 أن تويص به وزارة الشؤون االسرتاتيجية منذ فرتة طويلة.

  والدبلوماسية  االسرتاتيجية  الشؤون  وزارة  اإلرسائييلكلف مجلس الوزراء السيايس واألمني    ،2015يف أكتوبر  

التي تم تنظيمها ضد دولة إرسائيل.     واملقاطعة   الرشعية  نزع  حمالت   من  العديد  محاربة  مبسؤولية  العامة

 كان هذا تحديثًا ملعركة الحكومة اإلرسائيلية ضد حمالت الكراهية. 

يعرف أي اسرتاتيجي أنه يتع� عىل املرء أوالً تحديد القضايا الرئيسية املطروحة ومن ثم تحديد أولوياتها.   

كشفت الدراسات أن العديد من املواطن� البالغ� يف دول االتحاد األورويب يعتقدون أن “إرسائيل تنوي 

زي�”.  �كن استقراء من دراسة أجرتها  “إرسائيل تترصف مثل النا   ذلك،بدالً من    أو، إبادة الفلسطيني�”  

مليون بالغ قبل خروج بريطانيا من    400مليونًا من ب�    150أن ما يقرب من    2011جامعة بيليفيلد عام  

 االتحاد األورويب لديهم مثل هذه اآلراء. 

الشؤون   وزارة  أي  اإلرسائيلية.   للحكومة  بالنسبة  املنطقي  من  كان  اتصلت  قد    اإلسرتاتيجية،وبالتايل 

هذه   تطور  كيفية  يف  التحقيق  منهم  يطلب  أن  ينبغي  كان  القضية.   هذه  بشأن  األوروبية  بالحكومات 

التصورات املتطرفة املعادية للسامية وكيف �كن تقليلها.  كان ينبغي أن يكون هذا أولوية مطلقة.  مل يتم  

 لذلك ال يبدو أنها حدثت.  القبيل، اإلبالغ عن أي مبادرة من هذا 

ينبغي أن تكون األولوية الرئيسية األخرى للوزارة هي أن توضح للعامل أن معاداة السامية كانت جزًءا  كان  

ال يتجزأ من الثقافة الغربية منذ زمن بعيد وال تزال كذلك حتى اليوم.  ال يزال هذا الواقع يتجىل يف نواحٍ  

اإلرسائييل ال يبدو أنه يدرك هذه   سواء يف الغرب أو يف املنظ�ت فوق الوطنية.  حتى الجمهور  عديدة،

 الحقيقة متاًما. 

ازداد الوعي بشكل كب� بأن التمييز والعنرصية ضد األقليات    األخ�ة،هذه القضية تزداد إلحاًحا.  يف األشهر  

التي كانت موجودة قبل العنرصية بوقت   السامية،العرقية منترشة يف املجتمعات الغربية.  وكذلك معاداة  

 هذا الوعي غ� موجود.  طويل.  لكن

نحن نعيش يف أوقات يسودها عدم اليق�.  يجب عىل وزارة الشؤون اإلسرتاتيجية أن تدرس اآلثار املحتملة  

 لوباء الف�وس التاجي عىل املجتمعات الغربية وتحلل عواقب هذه اآلثار عىل إرسائيل. 

لفعل مع معاداة إرسائيل عىل وسائل  �كن للوزارة أن تفعل أشياء أخرى كث�ة أيًضا.  إنه يتعامل با

.  �كنه إنشاء شبكة  Instagramو  Twitterو  Facebookالتواصل االجت�عي من خالل اإلبالغ عنها إىل  

  الجهود،من جهات االتصال املتعاطفة و�كن أن يوفر معلومات عن معاداة السامية.  لكن كل هذه  

 لألولويات املذكورة أعاله. تأيت يف مرتبة ثانوية بالنسبة  مجدية،مه� كانت 

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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واتُخذت خطوات ضدها يف بعض البلدان.  هل    املقاطعة،لفتت الوزارة االنتباه إىل الطابع الال سامي لحركة  

 أوقف ذلك العديد من أنصار حركة املقاطعة؟  عىل االغلب ال.

الحال.    السائدة تلحق األذى بإرسائيل بطبيعة  الغربية واليسارية  اإلعالم  ينتقدون إرسائيل  وسائل  إنهم 

بشدة ويرصفون أعينهم عن إجرام الفلسطيني� غ� العادي وثقافة املوت املنترشة.  إنهم يتجاهلون ترويج  

ح�س لإلبادة الج�عية ومكافأة قتلة اإلرسائيلي� من قبل السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح.   

 لشعب الفلسطيني من قبل قادته. ك� مل يول أي اهت�م للقمع العنيف أحيانًا ل

ما هي اإلجراءات الفعالة التي �كن أن تتخذها وزارة الشؤون اإلسرتاتيجية ضد هذه الوسائط املتحيزة؟   

م� يعني أنها مجرد حل جزيئ    فقط، فإن لدى الوزارة خيارات محدودة    حاالتها،حتى عند أدائها يف أفضل  

 ملشكلة معاداة إرسائيل ومعاداة السامية. 

أخربت وزيرة الشؤون االسرتاتيجية أوريت فركاش هكوه� مؤخرًا صحيفة ج�وزاليم بوست أنها خالل عام  

تم تكليف الفصل بخطاب معاد    لصدمتها،أخذت درًسا يف التفاوض مع أستاذ شعبي.   هارفارد، يف جامعة 

 لكن قل� يتم االعرتاف مبخاوفها.  والفصل،ئيل ومعاد للسامية.  أثارت اعرتاضاتها عىل كل من األستاذ إلرسا

ما الذي �كن أن تفعله فركاش هكوه� حيال هذه املشكلة بصفتها وزيرة الشؤون اإلسرتاتيجية؟  أكتب  

 ن وجد. خطاب شكوى لرئيس جامعة هارفارد؟  من املحتمل أن يكون لذلك تأث� محدود إ 

ما الذي �كن أن تفعله وكالة مكافحة دعاية إرسائيلية؟  �كن أن يتأكد من أن أستاذ    أخرى،من ناحية  

جامعة هارفارد الال سامي ينكشف عىل أنه حليف لعبادة املوت الفلسطينية.  يسمح العديد من األساتذة  

القيام بذلك ال   أنشطة معادية إلرسائيل ألن  باملشاركة يف  ينطوي عىل مخاطر: فهو يأيت بدون  ألنفسهم 

سيبدأ اآلخرون يف التفك� مرت� قبل الرتويج ملعاداة    األساتذة، تكلفة.  مع تعرض املزيد واملزيد من هؤالء  

 السامية. 

هناك سوء فهم خط� يف املجتمع اإلرسائييل بأن وزارة الشؤون اإلسرتاتيجية متثل حالً كامالً ملشكلة معاداة  

وتحتاج إرسائيل إىل    واسعة،ة السامية.  لكن املعركة ضد حمالت الكراهية تغطي جبهة  إرسائيل ومعادا

 املزيد من األدوات إذا أرادت محاربتها بفعالية. 

إىل   ومعاداة    الوزارة،باإلضافة  إرسائيل  معاداة  ملكافحة  للدعاية  مناهضة  وكالة  إىل  حاجة  هناك 

األدوات الحتواء أعداء إرسائيل والشعب اليهودي  السامية بشكل فعال.  �كنه استخدام العديد من  

 أدوات غ� متوفرة لوزارة الشؤون اإلسرتاتيجية.  –

هناك العديد من الطرق التي �كن من خاللها لوكالة مكافحة الدعاية الكشف عن مروجي املقاطعة  

ص مع  تحديد حرم جامعي معادي بشكل خا  املثال،عىل سبيل    �كنها،يف الجامعات األجنبية.   

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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االستعانة   خالل  من  الحسنة.   األكاد�ية  نواياهم  متابعة  ذلك  بعد  �كن  املدرب�.   هؤالء  من  العديد 

�كنه فحص عمل هؤالء املعلم� بحثًا عن االنتحال واالقتباسات الخاطئة    الصديقة،مبساعدة املنظ�ت  

تائج يف جميع أنحاء العامل.  إذا  والحوايش السفلية غ� الصحيحة.  ستقوم الوكالة بعد ذلك بنرش هذه الن

فقد يجد األكاد�يون املعنيون مناصبهم التدريسية يف    الكفاية، كانت املخالفات املكشوفة شديدة مبا فيه  

 خطر. 

 –مثل معظم رشائح املجتمع  –لن تضطر الوكالة إىل البحث يف عمل كل هؤالء األساتذة.  العامل األكاد�ي 

فإن العديد من    املتشددين،اء.  باستثناء العدد املحدود من كارهي إرسائيل  يحتوي عىل العديد من الجبن

املوقع� عىل ترصيحات املقاطعة يفعلون ذلك لكسب تأييد سيايس.  مبجرد أن يحدد وضع أس�ئهم يف  

 فقد يبدأون يف التساؤل ع� إذا كان األمر يستحق ذلك. سعرًا، مثل هذه املستندات 

يف ظروف ال عالقة لها بإرسائيل عىل   أخرى،ج.  لقد تم تطبيقه بشكل فعال يف أماكن أنا مل أخرتع هذا النه

عام   كارل    ،2011اإلطالق.  يف  آنذاك  األملا�  الدفاع  وزير  الدكتوراه من  درجة  بايرويت  سحبت جامعة 

  ستاغ، البوند وأخىل مقعده يف    كوزير،تيودور زو غوتنربغ.  أعلن جوتنربج بعد ذلك استقالته من منصبه  

 وترك السياسة متاًما. 

ألغت جامعة هاي�يش هاينه يف دوسلدورف درجة الدكتوراه من وزيرة التعليم األملانية    ،2013يف عام  

 أنيت شافان عىل أساس “االنتحال املنظم واملتعمد” يف أطروحتها.  هي أيضا استقالت.

أ  املذكور  هارفارد  جامعة  أستاذ  جعل  الصعب  من  يكون  أن  ينبغي  مهمته  ال  بشأن  عرقا  يتصبب  عاله 

املناهضة إلرسائيل.  وال ينبغي أن يكون كشفه هو واآلخرين من أمثاله مكلًفا.  ويقدر الخرباء أن وكالة  

 وهو أمر ال يحظر دولة إرسائيل.  دوالر، مليون    250مكافحة الدعاية تتطلب ميزانية سنوية يف حدود 

يف بدء هذه العملية ورمبا توجيهها.  حتى لو تم الكشف عن   يتمثل دور وكالة مكافحة الدعاية اإلرسائيلية

فلن يكون هناك رضر جسيم.  إذا حاولت وزارة الشؤون اإلسرتاتيجية مثل    اإلعالم،دورها من قبل وسائل  

 �كن أن يحدث رضر كب�.  دورها،هذه العملية (التي رمبا ال تستطيع القيام بها) وتم الكشف عن 

كافحة الدعاية إىل إسكات منتقدي إرسائيل.  يجب أن تسعى بدالً من ذلك إىل يجب أال تهدف وكالة م

  أنفسهم، هناك عدد من املثقف� الذين ليسوا معادي� للسامية    املثال، عىل سبيل    أملانيا، فضحهم.  يف  

ومهاجمة   إلرسائيل،وتقليل الترصيحات املعادية   التبييض،ولكنهم حلفاء ملعاداة السامية من خالل 

ومحاولة تقويض تعريف التحالف الدويل إلحياء ذكرى السامية    السامية،فوض الوطني ملعاداة  امل

ك�   طرق،وما إىل ذلك.  هؤالء الحلفاء املعادون للسامية �كن أن ينكشفوا بعدة    السامية،ملعاداة  

ليس عىل    �كن أن ينكشف رجال اإلعالم الذين يهاجمون إرسائيل وال يذكرون الجرائم 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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الوكالة أن تالحقهم جميًعا.  سيكون للرتكيز عىل عدد قليل من األهداف لكل بلد ومجال النشاط تأث�.   

   (الرابط)     �كن فعل اليشء نفسه مع السياسي� املناهض� إلرسائيل.  الس�ء هي الحدود 

 اإلسالم يف خدمة السالم: املستویات الدینیة التفاق إبراهیم 

 ويوآل غوجنسيك ينرتڤكتبه: أوف� 

 1397يف دورية "نظرة متبرصة"، العدد  نُرش

 رسائييل دراسات األمن القومي اإل   معهد

عىل   حاز إرسائيل  مع  تطبيع  التفاقية  اإلمارات  توجه 

لكنه واجه  مباركة مرص، وُع�ن، والبحرين وموريتانيا، 

العريب   الصف  باالنحراف عن  اتهمتها  التي  الفلسطينية  والسلطة  اإلسالمية  القوى  انتقادات شديدة من 

الخطاب يف إرسائيل منشغل يف املصالح   واالقتصادية الكامنة يف    واألمنية السياسية  واإلسالمي. بين� ُجّل 

االتفاقية الجريئة، ويتم إيالء اهت�م أقل للتحدي املعياري الديني لرشعنتها. الجدل الذي نشب ب� اتحاد  

اإلمارات وخصومها حول الرشعية الدينية لالتفاق مع إرسائيل يدل عىل مرونة الرشيعة اإلسالمية وقدرتها  

الشعبي الواسع للسالم وللتطبيع يف الرأي العام العريب واإلسالمي.    عم حشد الدعىل لعب دور إيجايب يف

بع�   القدس  القرار يف  يأخذها صانعو  أن  لالتفاقية يجب  أبو ظبي  رؤية  الدينية يف  املستويات  مركزية 

 االعتبار. 

  -رش عقيدة دينيةاإلمارات العربية املتحدة منذ سنوات، بل وأكرث من ذلك يف العقد املايض، عىل ن  تعمل

مفاهيمي   كبديل  هذه،  الوطنية.  لهويتها  أساسيًّا  مكونًا  وتعتربه  إسالمية  قيمة  السالم  تعترب  سياسية 

الجهادية يف املنطقة. تساعد    لفيةوأيديولوجي للمفاهيم الراديكالية لإلسالم السيايس اإلسالمي والقوات الس

م الرؤية املعادية لإلسالمي� التي تسعى للرتويج لها  هذه الجهود عىل ترسيخ الروح الوطنية للدولة، وتخد

 يف الرشق األوسط وتساهم يف بناء صورتها الدولية كمعقل للحرية الدينية والتعددية، والتعددية الثقافية.

"عاًما للتسامح"    2019، أنشأ االتحاد الخليجي وزارة حكومية لتعزيز التسامح وأعلن عن العام  2016عام    يف

استضاف خالله لقاء قمة ب� قداسة البابا وشيخ األزهر املرجع الديني األعىل يف مرص والعامل السني.  

لها هو تعزيز السالم العاملي    لنشارك الزعي�ن الدينيان يف بلورة وثيقة اإلخوة البرشية، الغرض املع

حتى من املتوقع أن يُفتتح يف أبو ظبي مجمع   2022والتعايش ب� أعضاء جميع األديان. يف عام  

"بيت العائلة اإلبراهيمية " الذي سيضم مسجداً وكنيسة وكنيساً، ويهدف إىل تعزيز القيم املشرتكة  

 وقبول اآلخر ب� جميع املؤمن�. دلللديانات التوحيدية الثالثة وتشجيع التفاهم املتبا

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/israel-anti-propaganda-agency/
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التطبيع التي تجري برعاية أمريكية ب� إرسائيل واإلمارات العربية املتحدة تشكلت بهذه الروح    وعملية

واليهود   املسلم�  ب�  متجدد  ديني  تقارب  أنها  عىل  أخرى  أمور  ب�  من  تسويقها  ويتم  التصالحية، 

 واملسيحي�. 

أطلق عليه واضعوه "اتفاقية إبراهيم"، التي سميت باسم والد الديانات التوحيدية الثالث. تضمن    وقد

إعالن االتفاقية بنداً (يُفرتض أن يُعرب عنه أيضاً يف االتفاقية نفسها)، ينص عىل أن "جميع املسلم� األكرث 

األخرى يف القدس ستظل مفتوحة    سةقدسلً� لهم أن يزوروا املسجد األقىص والصالة فيه، وأن األماكن امل 

أمام املؤمن� املحب� للسالم من جميع األديان". إضافة إىل ذلك، املؤسسات الدينية الرسمية والحاخامات  

 يف اتحاد اإلمارات منحت دع�ً رشعياً لهذه الخطوة. 

ىل فتوًى رشعية  أن اتفاقيات السالم التي وقعتها إرسائيل مع مرص واألردن يف ذلك الوقت، حصلت ع  ك�

السيايس   للتحول  الرشعية  إضفاء  عىل  أنظمتهم  ملساعدة  سعوا  والذين  للمؤسسة،  مؤيدين  قضاة  من 

السادات وامللك حس� لهج الرئيس  االنتقادات اإلسالمية. ك� تعرض  من جانب   �تالدراماتيكية وصد 

يل، وهكذا هاجم املحور اإلسالمي  اإلخوان املسلم� يف بلدانهم، الذين ما زالوا يرفضون االعرتاف بإرسائ

املعارص ويل العهد محمد بن زايد. هدد الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان بإغالق سفارة بالده يف أبو  

بـ "السك� يف ظهر كل املس "، في� ح�س تعتربه خيانة لنضال  لم�ظبي بسبب االتفاق، إيران وصفته 

مؤس  الريسو�  أحمد  الداعية  الفلسطيني.  ومقره  الشعب  املسلم�  لعل�ء  العاملي  االتحاد  ورئيس  س 

بالدوحة واملمول من قطر بأن "تحريم التطبيع يف الحقيقة ليس سوى تحريم للظلم واالغتصاب واالحتالل  

 ودولتهم منذ مثان� سنة ".  لصهاينةوشتى أنواع الجرائم التي قام ويقوم بها ا

نظام    -بعضهم منفي وعىل صلة بقطر    -نشطاء املعارضة  في� يتعلق بالنقد يف اإلمارات، فقد اتهم    أما

من الدستور التي تُلزم بالتضامن العريب واإلسالمي. سارع هؤالء بتشكيل جمعية    12الحكم بانتهاك املادة  

األسايس للجمعية باآلية    يانمن أجل مكافحة التطبيع الذي اتخذ شعار قبة الصخرة يف القدس. ُختم الب

  إىل وتهدف)  2 اآلية املائدة  سورة) (َوالُْعْدَوانِ  اْإلِثْمِ  َعَىل  تََعاَونُوا َوَال  ۖ◌ َونُوا َعَىل الِْربِّ َوالتَّْقَوٰى القرآنية (َوتََعا

  مئزازلالش  املث�ة  النجسة  والعالقات  الفلسطينية   للقضية  الواجب  الدعم  ب�  -  نظرهم  يف   -   التناقض  إبراز

 مع إرسائيل. 

املتحدة للجدل الرشعي حول رشعية االتفاقية. الحجة الرئيسية جاءت يف  تنَصع اإلمارات العربية   مل

بيان صادر عن مجلس اإلمارات لإلفتاء الرشعي، املرجعية الدينية العليا يف االتحاد، هي أن االتفاق  

املصلحة يتيح    ةمع إرسائيل هو مصلحة، تخدم األهداف الشاملة للرشيعة اإلسالمية. استخدام آلي

بي االدعاء بأن اإلنجازات السياسية الكامنة يف االتفاقية مع إرسائيل تحمل يف طياتها  لنظام أبو ظ

الشيخ   املجلس  رئيس  وأوضح  دينية.  قيمة  اللأيًضا  من    هعبد  هي  االتفاقية  إبرام  أن  بيه  بن 

https://almarsad.co.uk/
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يف  صالحياته الحرصية السيادية للحاكم بعد أن خلص إىل أنها تؤدي إىل إلغاء فرض السيادة اإلرسائيلية  

وتفيد   واألوبئة  الحروب  شبح  وتُبعد  السالم،  وتشجع  الفلسطينية،  القضية  حل  وتخدم  الغربية،  الضفة 

 اإلنسانية.

  628إىل ذلك، بررت اإلمارات تحركاتها بسوابق إسالمية من املايض، مبا يف ذلك ُصلح الحديبية عام    باإلضافة

الذي أبرمه النبي محمد صىل الله عليه وسلم مع الوثني� يف مكة. كتب بن بيه أنه "يف الرشيعة هناك  

السالم التي تتطلبها الظروف  و   صالحةالعديد من الن�ذج واألسس الرشعية الناظمة ملثل هذه القضايا من امل

باآليات   أنصارها  بآيات قرآنية، استند  االتفاقية  ". ومثل� استدل معارضو  الجمهور املسلم بأرسه  وصالح 

لِْم فَاْجنَْح لََها َوتََوكَّْل َعَىل اللَِّه   املضادة التي تش� إىل تفضيل اإلسالم لطريق السالم، مثل "َوإِن َجنَُحوا لِلسَّ

ِميُع الَْعلِيُم"(سورة األنفال اآلية    إِنَّهُ   ۚ◌  ). وقال رئيس اللجنة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 61ُهَو السَّ

مطر سامل الكعبي: إن االتفاق مع إرسائيل يت�ىش مع املبادئ اإلسالمية التي تدعو    د د. محميف اإلمارات،  

األ  وثيقـة  الديانات ومع  كافة  أتباع  ب�  التعاون  لعام    خــوةإىل  االتفاقية  2019اإلنســانية  أن  وأضاف   .

 تساهم يف تعزيز الصورة الدولية لدولة اإلمارات العربية املتحدة كدولة تقود اتجاهات السالم والتسامح. 

جانب الهج�ت اإلسالمية، تواجه اإلمارات احتجاجات من السلطة الفلسطينية. ورأت رام الله يف تعليق    إىل

ٍف النحراف أبو ظبي عن مبادرة السالم العربية، التي اشرتطت التطبيع مع إرسائيل  الضم اعتبارًا غ� كا

. حتى أن محمد حس� مفتي القدس أفتى مبنع اإلماراتي�  1967باتفاق مع الفلسطيني� عىل أساس خطوط  

من الصالة يف املسجد األقىص. وأضاف محمود الهباش قايض قضاة فلسط� الرشعي� ومستشار الرئيس  

للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية بأن كل مسلم غ� فلسطيني سيأيت للصالة يف املسجد األقىص عىل  

مرغوب فيه". الخوف الفلسطيني هو أنه بفضل هذه    أساس اتفاقية التطبيع ب� إرسائيل واإلمارات "غ�

األماكن املقدسة. إن    الزيارات سرتسخ إرسائيل صورتها كدولة تسمح بحرية العبادة وتقوي قبضتها عىل

وقوف السلطة الفلسطينية إىل جانب املحور اإلسالمي وضد دول املحور الرباغ�يت القريب منها، يوضح  

 العزلة اإلقليمية التي وقعت فيها رام الله بسبب االتفاق، ومفرتق الحسم الصعب الذي تجد نفسها فيه. 

دولة اإلمارات العربية املتحدة ملساعدتها. د. عباس  عىل االنتقادات الفلسطينية، تطوعت مرص حليفة    ورًدا

شومان، عضو هيئة كبار العل�ء باألزهر الرشيف، رفض فتوى منع املواطن� اإلماراتي� من زيارة  

أو   السلف  تاريخنا اإلسالمي عن  فتوى متنع    الخلفاألقىص، بقوله: "يف حدود علمي مل يصدر يف 

يف مسجد من مساجد املسلم� اعت�دا عىل موقف سيايس  شخصا أو ج�عة أو شعبًا من الصالة  

اتخذته دولته". حتى أن شومان تساءل ملاذا ال �نع الفلسطينيون املواطن� األتراك والقطري� من  

الصالة يف املسجد األقىص، عىل الرغم من أن دولهم تحافظ عىل تطبيع طويل األمد مع إرسائيل يف  

 ي.املجال االقتصادي وحتى العسكر
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ال تت�ىش   –التي تتمتع ببعض االستقاللية    -اإلشارة إىل أنه يف حالة ُع�ن، فإن أعىل هيئة دينية    وتجدر

بشكل كامل مع تلك السياسة، فمن املمكن بهدف تقويض إمكانية التقارب ب� ُع�ن وإرسائيل. وعىل 

العربية   اإلمارات  دولة  لخطوة  ُع�ن  لسلطنة  العلني  التأييد  السلطنة،    تحدة، املالرغم من  مفتي  أصدر 

الشيخ أحمد الخلييل، فتوى تعارض بشدة االتفاق الناشئ، وحدد زيارة األقىص يف إطار التطبيع غ� رشعية  

 وذكر أن "تحرير األقىص وتحرير األرض التي حول املسجد ه� واجب مقدس عىل األمة اإلسالمية كلها". 

 مدلوالت 

ا يف الخطاب السيايس يف الساحة العربية، من ب� أمور أخرى، كوسيلة  الدين اإلسالمي دورًا مركزيً   يلعب

االجت�عي للنظام  الشعبي  الدعم  القلوب وحشد  لرتويض  النظام.  -للسلطات  وسياسات  القائم  السيايس 

ورشعنة تحركات    إلسالميةيستع� قادة عرب باملؤسسات الدينية املمولة بأموال الدولة لدرء املعارضات ا 

�ة للجدل يف الداخل والخارج. تلقي مسألة العالقات مع إرسائيل مزيًدا من الضوء عىل مكانة  سياسية مث

فإنها   والسياسة. عالوة عىل ذلك،  الدين  ب�  القامئة  العالقة  بلد وعىل طبيعة  الدينية يف كل  املؤسسات 

يت املتمركز حول مرص  املعارص ب� املحور الرباغ�  سالميتكشف عمق الصدع الذي يقسم العامل العريب واإل 

 واإلمارات والسعودية، واملحاور املتطرفة بقيادة تركيا وإيران. 

الجدل ب� الطرف� أن اإلسالم كدين ليس له موقف متفق عليه في� يتعلق بالسالم والتطبيع مع    يظهر

مواقف مختلفة    إرسائيل. عىل العكس من ذلك، فإن الالعب� املتنافس� يف العامل العريب واإلسالمي لديهم

تفس  احتكار  إىل  يدعون  أيًضا  وهؤالء  متناقضة،  حتى  وأحيانًا  املوضوع،  وفًقا    �من  الديني  القانون 

الحتياجاتهم ومفاهيمهم السياسية. تنبع أهمية الجدل الرشعي يف رشعنة العالقات مع إرسائيل من الثقل  

ذات الطبيعة التقليدية. باإلضافة إىل أن    الكب� لإلسالم كمصدر لتعبئة الرشعية السياسية يف املجتمعات

املربرات اإلسالمية من أجل السالم تهدف إىل تخفيف التنافر املعريف الذي ينطوي عليه االنتقال من رصاع  

 إىل عالقات علنية.  -يرافقه توتر ديني  -طويل األمد مع إرسائيل  

التسامح مقابل التعصب،   -وقيمية مختلفة  املحاور اإلقليمية املتنافسة �اذج سياسية وأيديولوجية    تُقدم

القومية مقابل منهج عرب الحدودية، القدرة عىل التكيف مقابل الثورة. إرسائيل من جهتها لها مصلحة يف  

ال األفكار  وإضعاف  والتطبيع  للسالم  الداعم  الرباغ�يت  املحور  تم    راديكاليةتشجيع  له�.  الرافضة 

ان التي طال  االتفاقية  بأنها "مصلحة"  تعريف مثار  املتحدة  العربية  تظارها ب� إرسائيل واإلمارات 

سياسية واقتصادية وغ�ها. بقدر    -وحصلت عىل مظلة ترشيعية، لكنها تعكس تطلعات ملموسة  

السياسية والدينية للسالم    لرشعيةتحُقق هذه الث�ر فعال واستفادة دول وشعوب املنطقة، تزداد ا

 ادة. مع إرسائيل وتضعف الحجج املض

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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عىل خلفية االتفاقية، �كن مالحظة الفجوة ب� مركزية املستويات الدينية يف الخطاب املنبثق من    أخ�ًا،

اإلمارات مقارنة بهامشيتهم يف الخطاب اإلرسائييل. يجب أن تعمل الجهات الحكومية واملدنية والدينية يف  

البعد الديني للعالقة. الحوض املقدس   منة يفإرسائيل عىل ملء الفراغ واستخالص اإلمكانات اإليجابية الكا 

يف القدس متت اإلشارة إليه رصاحة يف االتفاقية، ويجب بلورة رؤية شاملة حوله، بالتعاون مع دول السالم.  

   (الرابط)    (مع الرتكيز عىل األردن) وبقدر اإلمكان مع السلطة الفلسطينية. 

 التفاعالت االقلیمیة والدولیة 

 االحتالل قلق من تحول لبنان لبؤرة روسیة متقدمة باملتوسط 

متابعة   إن  إرسائيلية  عسكرية  خب�ة  قالت 

يف   متزايدا  انخراطا  تظهر  الروسية  التحركات 

لبنان، معتربة أن من شأن اتخاذه بعدا عسكريا  

 صعوبات أمام االحتالل. أن يخلق 

مبجلة   مقالها  يف  أهرونسون  مييك  وأضافت 

أنه   العسكرية،  للعلوم  ديفينس"  "يرسائيل 

كب�ة   أجزاء  دمر  الذي  القوي  االنفجار  "بعد 

من ب�وت، كانت روسيا من أوائل من ساعد لبنان يف نقل املعدات والطواقم الطبية، ويعكس هذا الرد  

 بنان، مبا يُظهر املصالح والطرق التي تعمل موسكو من خاللها لتعزيزها". التدخل الرويس املتزايد يف ل 

وأشارت أهرونوسون، رئيس قسم السياسة الخارجية السابقة يف مجلس األمن القومي اإلرسائييل، وتعمل  

ن  )، إىل أن "اهت�م روسيا بلبناJISSحاليا باحثة أساسية يف معهد القدس (املحتلة) لالسرتاتيجية واألمن (

املتوسط، وترى فيه موسكو امتدادا للبحر األسود، وهذا هو  ينبع أساسا من موقعه عىل شواطئ البحر 

 طريقها البحري عىل مدار السنة إىل مساحتها االسرتاتيجية يف الرشق األوسط وجنوب أوروبا". 

نان مه� يف  ك� أن الجوار مع سوريا، وفق الكاتبة، حيث تستثمر روسيا املوارد والجهود، "يجعل لب

 نظر موسكو". 

النفوذ األمرييك   بالتوازي مع إضعاف  لبنان،  الرويس يف  التدخل  "بالنسبة إلرسائيل، فإن  وأضافت: 

 فيه، قد يقوي حزب الله، كحليف لها يف القتال بسوريا"

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/israel-uae-deal-and-islam/
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عىل   االعت�د  يف  معضلة  موسكو  ستواجه  الله،  إرسائيل وحزب  ب�  الرصاع  اشتعال  حالة  "ويف  وتابعت: 

 توى انخراطها يف لبنان في� يتعلق بالرد عىل األحداث، مبا يتجاوز اإلدانة الدبلوماسية". مس

وأكدت أنه "يف الوقت ذاته، ويف حال اعتربت روسيا نفسها منافسا لحزب الله يف لبنان، فإن املصلحة بأن  

سبا إلرسائيل بأن  لروسية لن تتداخل بالرضورة مع مصلحة حزب الله وإيران، وبالتايل قد يكون هذا مك

 تستفيد من شخص بالغ مسؤول، مثل روسيا، لتتحاور معه".  

وأوضحت أنه "من ناحية أخرى، من املتوقع أن يكون الوجود العسكري الرويس يف لبنان عامال مقيدا يتع�  

يف سوريا  عىل حزب الله أخذه بع� االعتبار"، لكنه يقيد االحتالل اإلرسائييل يف الوقت ذاته، ك� هو الحال  

 حاليا، بحسبها. 

وأضافت أنه "من املهم دمج امللف اللبنا� يف الحوار ب� إرسائيل وروسيا، ويف نفس الوقت تعميق التنسيق  

مع الواليات املتحدة حول هذا املوضوع، وحتى مع عواصم مثل باريس ولندن، فإرسائيل معنية بالتدخل  

فاشلة، و  ألنها دولة  لبنان،  يتطلب مساعدة قوى خارجية  الغريب يف مساعدة  الذي دمر ب�وت  االنفجار 

هذه   مع  واالقتصادية  األمنية  مصالحها  تعزيز  عىل  وتعمل  بل  تضمن  أن  إرسائيل  وعىل  تأهيله،  إلعادة 

    )الرابط( القوى".

 العالقات مع کوسوفو وصربیا قراءات إسرائیلیة يف تطبیع  

قلل موقع عربي من شأن إعالن الرئيس األمرييك دونالد ترامب عن تطبيع كوسوفو ورصبيا لعالقاته� مع  

 االحتالل، وفتح سفارتيه� يف القدس املحتلة. 

مبوقع  مقاله  يف  أهارون  رفائيل  وأضاف 

"عريب ترجمته  إرسائيل"،  ": 21"زمن 

حكومة،  "صحيح أن هذا إنجاز يحسب لل

مع   املقاييس،  كل  وفق  فيه  مبالغ  لكنه 

العلم أنه يف حال نفذت هاتان الدولتان  

يف   سفارتيه�  بفتح  تعهداته� 

عدد   يتضاعف  فسوف  القدس، 

من   الخطوة،  اتخذت  التي  الدول 

 دولت� إىل أربعة".

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.israeldefense.co.il/he/node/45156
https://www.israeldefense.co.il/he/node/45156
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، وهي إنجازات  وتابع بأن "ترصيحات بلغراد وبريشتينا، أتت عىل ما يبدو بعد كث� من الضغط األمرييك

دبلوماسية أخرى لرئيس الوزراء بنيام� نتنياهو، رغم أنها ليست دراماتيكية ك� يدعي، هو وسف�ه يف  

 األمم املتحدة غلعاد أردان، ومستشار األمن القومي األمرييك روبرت أوبراين". 

قبل إعالن استقاللها  وأوضح أن "الفلسطيني� ليسوا سعداء بقرار كوسوفو، مع أنها تتودد إلرسائيل حتى  

، ومل تعرتف حتى اآلن بإرسائيل ليس ألن أغلبيتها املسلمة تعارضها، ولكن ألن إرسائيل  2008عن رصبيا يف 

 مل تعرتف بها بعد أيضا". 

وأضاف: "من املفارقات أن إرسائيل رفضت االعرتاف بكوسوفو؛ ألنها مل ترغب بدعم إعالن االستقالل من  

 ل سابقة خط�ة يحاكيها الفلسطينيون". جانب واحد، خشية أن يشك

، عندما  2008وأشار الكاتب إىل أن "الفلسطيني� اتبعوا خطوة كوسوفو يف ذلك الوقت، ومنذ شباط/ فرباير  

أعلنت الحكومة األلبانية ذات األغلبية املسلمة يف كوسوفو االستقالل من جانب واحد، وفك االرتباط عن  

أورويب، أشار الفلسطينيون مرارا وتكرارا إىل كوسوفو كنموذج إلقامة دولة  رصبيا املسيحية، بدعم أمرييك و 

 فلسطينية". 

واستدرك بالقول: "لكن موقف إرسائيل من كوسوفو ليس فريدا، فهناك خمس دول أوروبية مل تعرتف بها  

 ألسباب م�ثلة". 

أنها دعمت رصبيا دامئا، صوتت  وتابع: "لفرتة طويلة حاولت إرسائيل االبتعاد عن أزمات البلقان، ورغم  

لصالح دولة فلسطينية يف الجمعية العامة لألمم املتحدة، وأعربت بريشتينا آنذاك عن    2012بلغراد يف عام  

يحدث، ومع ذلك، ظلت كوسوفو  لكن هذا مل  بكوسوفو،  أكرث ميال لالعرتاف  أبيب  تل  بأن تكون  أملها 

 ان ممثل� رسمي� إليها لتعزيز العالقات الوثيقة". إيجابية تجاه إرسائيل، بل أرسلت يف بعض األحي

وأوضح أن "الذي حدث اآلن، وأدى لنضوج الصفقة، قد يكون مرتبطا بضغط من اإلدارة األمريكية، التي  

اعرتافه   إظهار  ترامب  ويحب  نوفمرب،  الثا�/  ترشين  انتخابات  قبل  نقاط  عىل  الحصول  جاهدة  تحاول 

�كن لنتنياهو أن يرفض عندما يطلب منه ترامب االعرتاف بكوسوفو، بالقدس عاصمة إلرسائيل، وكيف  

 بعد أن رتب له سفارة أخرى يف القدس؟". 

وبدوره، أشار "عم� ربابورت" الخب� العسكري يف مجلة "يرسائيل ديفينس" إىل أن "هنالك عالقة  

رصب وأن  خاصة  اإلرسائيلية،  العسكرية  والصناعات  وكوسوفو  رصبيا  اتفاقية  قرارا  ب�  اتخذت  يا 

بتعميق العالقات االسرتاتيجية مع إرسائيل متهيدا لفك االرتباط عن أحضان الدب الرويس، الذي أعاد  

 أذرعه الطويلة إىل الوراء زمن أيام الكتلة الشيوعية ألوروبا الرشقية".  

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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لديها العديد  وأضاف أن "الرصب يريدون القفز مبارشة إىل الحضن الدافئ للواليات املتحدة، وقد يكون  

من األع�ل التجارية مع اإلمارات، ونية لرشاء حزمة أسلحة كب�ة بالرشوط األوروبية من الواليات املتحدة،  

 وهي تعتزم رشاء أنظمة مهمة، مبا فيها الحلول اإللكرتونية، من حليفهم يف الرشق األوسط، وهي إرسائيل".  

العالقا مستوى  اإلرسائييل عىل  "القرار  أن  العملياتية عىل صعيد  وأوضح  آثاره  يرتك  قد  كوسوفو،  مع  ت 

   (الرابط)  الصناعات العسكرية اإلرسائيلية، وتسويقها يف دول البلقان، وهو ما تأمله إرسائيل قريبا"

 تقدیر إسرائیلي: أسئلة عدیدة وراء إشادة مصر بتطبیع اإلمارات 

ب إرسائييل إن أحاديث داخلية تدور  قال كات

مع  اإلمارات  تطبيع  من  مرص  موقف  حول 

 االحتالل. 

وقال جايك خوجي محرر الشؤون العربية يف 

صحيفة   يف  مبقاله  االحتالل  جيش  إذاعة 

اإلمارات   باتفاق  "إشادة مرص  "معاريف"، إن 

مدعاة لطرح العديد من األسئلة، ألن القاهرة،  

ات  عىل  عاما  أربع�  ديفيد  وبعد  كامب  فاق 

املقاطعة تجاه اإلرسائيلي�، م� يجعل تهنئتها ألبو ظبي عىل تحركها، تقف خلفه   زالت بطلة  ما  معها، 

 مصلحة مرصية بالدرجة األوىل". 

" أن "محاورينا الجدد من العرب ال يخفون عالقاتهم  21وأضاف جايك خوجي يف مقاله الذي ترجمته "عريب

بها، بعكس ما هو الحال عليه يف السالم مع مرص واألردن، ألن مقاطعة    مع إرسائيل فحسب، بل فخورون

 التطبيع أفرغت السالم من محتوياته، وحولته لتحالف عسكري ودبلومايس فقط". 

وأشار إىل أن "املقاطعة العربية متت بحذر شديد انطالقا من قرار اسرتاتيجي ملنع اخرتاق إرسائيل الثقايف  

ول أخرى حذوها، نحن لسنا أمام املقاطعة العربية للتجارة معنا التي أعلنتها جامعة  للعامل العريب، وحذت د

، بل هذه مقاطعة مرصية للتواصل الثقايف مع إرسائيل، وأي تطور  1967الدول العربية بعد حرب  

 للعالقات معها، باستثناء املستوي� الدبلومايس واألمني".

الصحفيون تعرض  املقاطعة،  "بسبب  أنه  للمالحقة،    وأكد  بإرسائيلي�  االتصال  عىل  تجرأوا  الذين 

وصدرت تعلي�ت للرياضي� مبقاطعة منافسيهم اإلرسائيلي� يف املسابقات، ومل يُسمح لألكاد�ي�  

بزيارة واستضافة زمالئهم اإلرسائيلي�، ومل يتم عرض األع�ل الفنية اإلرسائيلية يف القاهرة، ومل تتم  

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/145855/
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و منها، وأي صحفي ينحرف عن هذا الخط تصبح عضويته يف النقابة التي ينتمي  ترجمة الكتب للعربية أ 

 إليها يف خطر". 

املرصية   السياسة  يف  واضح  تحول  حصل  اإلرسائييل  اإلمارايت  السالم  اتفاق  إعالن  "بعد  أنه  إىل  وأشار 

رات، واتخاذها  "املقاطعة"، فقد خرج ضيوف مرصيون عىل شاشات التلفزة العربية، أثنوا عىل شجاعة اإلما

قراراً يجد اآلخرون صعوبة، أو يخشون قبوله، مؤكدين أنه ال حل عسكرياً للرصاع مع االحتالل، بل �كننا  

 تطوير املنطقة برمتها لصالح األجيال القادمة، من خالل التعاون مع إرسائيل وحل املشكلة الفلسطينية". 

م املرصية تعلي�ت بعدم نرش أي خرب أو بيان ينتقد  وزعم أن "مصدرا أمنيا يف القاهرة أرسل لوسائل اإلعال 

االتفاق ب� إرسائيل واإلمارات، صحيح أن مرص كانت أول من طبعت عالقاتها مع إرسائيل، لكنه بعد فرتة  

 وجيزة من التوقيع، تحولت القاهرة إلفراغ االتفاقية من محتوياتها". 

لف وبائس يف اإلمارات، ألنها صديقتها املقربة يف  وأكد أنه "ال �كن ملرص أن تعرب عن نفسها بشكل مخت

املنطقة، ورمبا يف العامل كله، إنها رشيكها األمني، وأكرث من ذلك، فهي الداعم األسايس القتصادها، لكن مرص  

يف الوقت ذاته ال تستطيع أن تتخىل عن مقاطعة إرسائيل، ألنها سترسع من تغلغلها املتسارع يف قلب  

ل العريب،  املطرقة  العامل  ب�  نفسها  لكنها وجدت  للقاهرة،  كابوسا  انهيار مقاطعة إرسائيل  يعترب  قد  ذلك 

 والسندان". 

وختم بالقول واصفا ما قامت به مرص: "ذات صباح استيقظت، ورأت أن دولة عربية قررت الدخول يف  

ابتالع الضفدع،  سالم دافئ مع إرسائيل، فركت عينيها، واكتشفت أن تهنئتها هي أفضل سلوك لها، فقررت  

واالنض�م للمحتفل�، لكنها بعد أن يتبدد الدخان، وبهدوء، سوف تتقيؤه مرة أخرى، ألنه من املشكوك  

الحميمة مع   العالقات  إقامة  الترصف مثل اإلمارات، من خالل  فيه أن مرص كانت تنوي للحظة واحدة 

 (الرابط)    إرسائيل".

 مستشرق إسرائیلي: هذا ما ینتظره ابن سلمان قبل املضي بالتطبیع  

قال مسترشق إرسائييل إن ويل عهد السعودية، محمد 

السلطة   رئيس  عودة  ينتظر  سل�ن،  بن 

الفلسطينية، محمود عباس، إىل مسار التفاوض،  

 بل امليض نحو التطبيع مع االحتالل اإلرسائييل. ق

وأوضح "إيهود يعاري"، وثيق الصلة بأجهزة أمن  

القناة   عىل  مقاله  يف  اإلرسائييل،    12االحتالل 

العربية، أن "ابن سل�ن يطلب من األمريكي�  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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لال  ليس من فرصة  بأنه  إدراكه  الفلسطينية اإلرسائيلية، رغم  املفاوضات  استئناف  لكنه  التأكد من  تفاق، 

 يسعى إلظهار شكل من الحوار، ليواصل امليض قدما باتجاه إرسائيل". 

": "ولذلك طلب (ابن سل�ن) من السلطة الفلسطينية  21وأضاف "يعاري"، يف مقاله الذي ترجمته "عريب

عدم التمرتس خلف عزل اإلمارات، وحدث انخفاض واضح لحدة الترصيحات يف األيام األخ�ة، فالتهديد  

 سعودي الصامت يعني أن استمرار رفض أبو مازن (محمود عباس) سيفرض حظرا غ� معلن عليه". ال

واعترب الكاتب أن ابن سل�ن، رغم عدم إدانته مليض اإلمارات نحو التطبيع، وس�حه لط�ان االحتالل بعبور  

 أجواء اململكة، غ� سعيد متاما بخطوة "منافسيه" يف أبو ظبي.

الربهان   الفتاح)  (عبد  الج�االن  أتباعه،  الجميع، مبن يف ذلك  يهدئ  أن  اآلن  "قرر  ابن سل�ن  بأن  وتابع 

و(محمد حمدان) حميديت يف السودان.. وكذلك ملك البحرين (حمد آل خليفة).. كل هؤالء سوف ينتظرون  

 ". MBSأوامر  

الفل السلطة  لرئيس  قدمه  الطاولة  عىل  املطروح  "االقرتاح  ومرص،  وقال:  األردن  خارجية  وزيرا  سطينية 

والنقطة الرئيسية هي العودة للمفاوضات تحت رعاية الرباعية اإلضافية، أي الواليات املتحدة واالتحاد  

األورويب واألمم املتحدة وروسيا، بجانب عدة دول عربية وسعودية يف القلب منها، مثل هذه اآللية متنح  

 مقاطعته إلدارة ترامب دون قبول صفقة القرن كأساس للمناقشات". أبو مازن فرصة لالنسحاب بأناقة من  

واستدرك بالقول إن "مصادره يف رام الله تؤكد أن أبو مازن كان قد قرر، بالفعل، بعد إلغاء الضم، استئناف  

التنسيق األمني مع إرسائيل، ومنظومة العالقات املدنية معها، إذ إنه يحتاج للس�ح بتدفق األموال من  

ائيل لخزائنه الفارغة، لكن االتفاق مع اإلمارات دفعه لتأجيل تنفيذ القرار، ألنه ال يريد الظهور منض�  إرس 

 الحتفال التطبيع، ويقول مساعدوه إنه قد ينتظر نتائج االنتخابات األمريكية". 

التي    2002  وأشار يعاري إىل أن "عباس لديه وعد سعودي يف جيبه بااللتزام مببادرة السالم العربية لعام 

تطالب بدولة فلسطينية قبل التطبيع، لكن الفلسطيني� ليسوا ساذج� لدرجة االعتقاد بأنه التزام ملموس،  

الصحافة   يف  ينرش  ما  وفق  الفلسطينية،  القيادة  تجاه  السعودي  العهد  ويل  به  يفكر  ما  فهم  ألنه �كن 

قرتاح للتسوية، وتحصد مبالغ ضخمة من  الرسمية باململكة، من توجيه اتهامات للسلطة بأنها ترفض أي ا

 املساعدات العربية واألوروبية".

وتابع بأن ابن سل�ن، إىل ح� تحقق ما ينتظره من جانب الفلسطيني� واألمريكي�، يستغل الوقت  

االتفاقية ب� اإلمارات   أن يقرر كيفية متثيل السعودية يف حفل توقيع  ملعالجة قضايا أخرى، قبل 

   ) الرابط(   سي� أزمته يف اليمن.واالحتالل، ال

 أراء الخرباء
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 أیام بنیامین 

         سعيد بشاراتبقلم: 

  نتنياهو،كشف الصحفي اإلرسائييل اليميني عميت سيجال، وصديق  

بالنسبة لنتنياهو   وثوريةلسلة “أيام بنيام�” تفاصيل مث�ة  وصاحب س

مبا يخص سلوك الرشطة والنيابة العامة يف طريقة التحقيق يف ملفات  

إدانة  يحتوي  الذي  املركزي  امللف  يف  وخاصة  به،  املرتبطة  الفساد 

 ) …2000واضحة لنتنياهو وهو امللف املعروف ب (

بطريقة ال عودة فيها اىل الوراء، عرب الكشف عن الفساد    2000مللف  نتنياهو بهذا الكشف أراد أن يدفن ا 

النيابة   التهم    الرشطة،ومؤسسة    العامة، العظيم يف مؤسسة  له  لفقوا  بأنهم  نتنياهو وسارة  يتهمها  التي 

 املعروفة، وأن التحقيق كان ألغراض سياسية تهدف لإلرضار به… 

وليك تكون الرضبة قاضية ومنهية للنيابة العامة والرشطة، كشف سيجال من ضمن الوثائق عن األسلوب  

الرشطة يف التسرت عىل حقيقة ما حدث يف ام الح�ان إلثبات أن    وقائد اإلجرامي الذي اتبعه االدعاء العام  

للطرف�،  وهو ترصف عكس م  الرشطة،ابو القيعان كان (ارهايب) وحاول تنفيذ عملية ضد   ا كان معروفاً 

 وكل ذلك من أجل ان يغطي الطرفان عىل تورطه� يف قتل ابو القيعان دون سبب… 

، وبه مسح به�  -النيابة والرشطة  –نتنياهو استغل حدث القيعان بالغ الوضوح لرضب مصداقية الطرف�  

عد ساعات اعلنت النيابة العامة  اليوم اعتذاره لعائلة القيعان وفضح سلوك الرشطة والنيابة، ب  فأعلناألرض،  

 عن اعتذارها لعائلة القيعان…

دفن ملفات التحقيق الخاصة به    بإجراءاتوىل خطواته الحقيقية؛ أوالً للبدئ  أ بهذا يكون نتنياهو قد بدأ  

فهو يريد االن التحقيق مع هؤالء لتلفيقهم تهم ضده، وثانياً    مبحاكمته،  ء، وقبل البد2000وخاصة امللف  

واألهم من ذلك القضاء    الجمهور،عىل قدرة النيابة العامة والرشطة والقضاء واسقاطها من عيون    القضاء

 يبدأ. السيايس قبل ان    -مفوض الرشطة السابق-عىل مستقبل رو� الشيخ

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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 يف دائرة الضوء  

 يف داللة انفراد نتنیاهو بقرار اتفاق التطبیع مع اإلمارات

 

اإلرسا الحكومة  رئيس  انفراد  اإلمارات  يكشف  مع  العالقات  تطبيع  قرار  اتخاذ  يف  نتنياهو  بنيام�  ئيلية 

بالتنسيق مع اإلدارة األم�كية مع تغييب رشكائه يف الحكومة، عن دالالت خفية تُث� الشكوك حول حقيقة  

ل في�  اإلمارايت خياراً اسرتاتيجياً إرسائيلياً ومصلحة إرسائيلية، وتطرح السؤا  -كون هذا االتفاق اإلرسائييل

إذا هو خيار أم�يك ينطوي عىل مصلحة للواليات املتحدة أو مصلحة للرئيس دونالد ترامب وإدارته عىل  

 وجه الدقة. 

اإلرسائييل التطبيع  إبرام    - فاتفاق  يف  ُمتّبعة  جديدة  إرسائيلية  آلية  عن  األوىل  للوهلة  يكشف  اإلمارايت 

 سيّ� تلك املُصنّفة إرسائيلياً عىل أنها دول "ُمعادية"،  املُعاهدات واتفاقيات "السالم" مع الدول األخرى، ال

حيُث ُ�كن رصد هذا التغي� من خالل تتبُّع اآللية التي اتّبعها بنيام� نتنياهو يف اتخاذ قرار تطبيع العالقة  

ية  مع دولة اإلمارات، وما ترتّب عىل هذا القرار من نقاشات إرسائيلية دارت يف ُمعظمها حول قضايا "أمن

وسيادية"، ك� عّرب عن ذلك رشكاء نتنياهو وُمعارضوه عىل حٍد سواء. وقد تركّزت أبرز ردود الفعل  

يف موجة الغضب التي انهالت عىل نتنياهو من ُمعسكر اليم� نفسه، ليس رفضاً لالتفاق بحّد ذاته؛  

املحموم  وسعيها  مصالحها  يُصّب يف  كونه  إرسائيلية  إج�ع  يُشّكل حالة  "دولة    فاملبدأ  تُصبح  ألن 

طبيعية" يف الرشق األوسط برصف النظر عن التوّصل لحّل عادل للقضية الفلسطينية، بل رفضاً ملنح  

أي دولة، سواًء كانت اإلمارات أو غ�ها، إمكانية الحصول عىل أسلحة أو معّدات جديدة من شأنها  

جال سالح الجو، وهو املبدأ الذي  املساس مببدأ التفّوق اإلرسائييل وال سيّ� التفّوق النوعي يف م
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حافظت إرسائيل مبساعدة حليفتها االسرتاتيجية الواليات املُتحدة تاريخياً عليه، عرب توف� الدعم الحرصي 

 لها يف هذا املجال، ك� يف العديد من املجاالت األخرى.

األمنية املُحيطة باالتفاق، أو  ولعّل أبرز املسائل التي أثارت حفيظة املستوى األمني اإلرسائييل هي القضايا 

تلك التي متّت ُمناقشتها يف أثناء املُفاوضات التي سبقته. فقد عّرب رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع  

" التي اتّبعها نتنياهو  والخفيةبيني غانتس، وقيادة سالح الجو كذلك، عن استيائه� من الطريقة "امللتوية"  

كتبه مئ� بن شبات يف املسائل األمنية املُحيطة باالتفاق والتي مل يتّم  ورئيس مجلس األمن القومي يف م

إعالمه� بها قبل اإلعالن عنه. في� عّرب آخرون من كتلة اليم� عن استيائهم وغضبهم من محاولة نتنياهو 

ه، أي  الحصول عىل رصيد سيايس انتخايب عىل حساب "قضايا قومية" عىل حّد تعب�هم، ويف ُمقّدمتها تراجع

نتنياهو، عن "تطبيق السيادة اإلرسائيلية" عىل الضفة الغربية ُمقابل توقيع االتفاق مع اإلمارات، في� اعتربه  

آخرون مبثابة محاولة من نتنياهو لحرف األنظار والهروب من أزماته الداخلية التي يُعا� منها ويف ُمقّدمتها  

 بة باستقالته ب� الفينة واألخرى.قضايا الفساد التي تُالحقه واملظاهرات املُطال

وبرصف النظر عن مدى صّحة االفرتاضات السابقة من عدمها، كونها افرتاضات إرسائيلية تُعّرب عن مصالح  

بعد   أُث�ت  التي  األقل  أو عىل  االتفاق،  تضّمنها  التي  األمنية  القضايا  زالت  ال  وُمعارضيه،  نتنياهو  رشكاء 

اإلرس  النقاشات  تتصّدر  عىل  توقيعه،  اإلمارات  حصول  إمكانية  ولعّل  اللحظة،  هذه  حتى  الدائرة  ائيلية 

) من الواليات املُتحدة األم�كية أبرز هذه القضايا. لكن السؤال املطروح  F-35ُمقاتالت الشبح املعروفة بـ (

�  ُهنا هو: ملاذا مل يُطلع نتنياهو رشكاءه من حزب "أزرق أبيض" عىل مضمون االتفاق؟ وكيف ُ�كن تفس

 ذلك؟ وهل يُحاول نتنياهو وترامب تحقيق إنجازات فردية من خالل هذا االتفاق؟ 

 انفراد نتنیاهو بالقرار وتغییب شرکائه يف االئتالف الحکومي 

سارع رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع بيني غانتس إىل ُمباركة االتفاق مع اإلمارات فور اإلعالن عنه،  

سه استياءه وغضبه من استثناء نتنياهو له وعدم ُمشاورته أو إعالمه بتفاصيل  لكنّه مل يُخِف يف الوقت نف 

االتفاق قبل اإلعالن عنه، بصفته رشيكاً سياسياً وبديله املُستقبيل لرئاسة الحكومة يف حال استمرّت. ففي  

كنازي ) اإلخباري قال غانتس "إن ما حدث ليس باألمر الصحيح، أنا وغايب أشI24ترصيحات نقلها موقع (

وزير الخارجية مل يتم إبالغنا باالتفاق، وال باملفاوضات التي سبقت اإلعالن عنه، مل أقم بأي ترسيبات 

كّل حيايت، الترسيبات هي لعبة أشخاص آخرين". وكان نتنياهو يف وقٍت سابق قد كشف لصحيفة  

خشيته من أن يقود  "يرسائيل هيوم" أن عدم ُمشاركته زع�ء حزب "أزرق أبيض" باالتفاقية يعود "ل

ترسيب املوضوع لهم إىل نسف االتفاق، فالهدف كان الحفاظ عىل رسيّة االتفاق من أجل عدم  

وأشكنازي   غانتس  منذ سنوات؛  عليها  يعمل  التي  الخطوة  بنسف هذه  واآلخرين  إليران  الس�ح 
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مع زمالئهم    موجودان ُهنا فقط منذ شهرين، وأعضاء أزرق أبيض �كنهم التحّدث بال حسيب أو رقيب

 وسيقود ذلك يف نهاية املطاف إىل ظهور املوضوع للعلن".

املُستمرة  الحكومي  االئتالف  بأزمة  عالقة  لها  سياسية  دالالت  عىل  السابقة  نتنياهو  ترصيحات  تنطوي 

والخالف الدائر ب� حزيب الليكود و "أزرق أبيض" حول العديد من القضايا أكرث م� تنطوي عىل دالالت  

جية تُنذر باحت�لية حدوث تغي� حقيقي يف آليات وقواعد اتخاذ القرار اإلرسائييل خاّصة يف مثل  اسرتاتي

هذه املسائل، ال سيّ� وأن تقارير عديدة أشارت إىل ضلوع رئيس جهاز املوساد يويس كوه� بشكل كب�  

ألمني، وهنا جهاز املوساد  يف املفاوضات التي جرَت قبل اإلعالن عن االتفاق، وهذا يدّل عىل أن املستوى ا

عىل األقل، كان عىل علم باملفاوضات الجارية ومل يُكن خارج الصورة بشكل كّيل، حتى وإن تّم تجاوز بعض  

اإلعالن عن   التي سبقت  باملُفاوضات  إعالمه�  الجو وعدم  الدفاع وقائد سالح  وزير  فيه مثل  املسؤول� 

 االتفاق. 

سبقت االتفاق، أو عىل األقل تفرّده باختيار الطاقم املُفاوض، واحتكاره    إن تفرّد نتنياهو باملُفاوضات التي 

للحصول عىل زخم   لرمّبا  نتنياهو  أبيض"، مرّده سعي  "أزرق  استبعاد رشكائه من حزب  امللف مع  لهذا 

سيايس، من شأنه حرف األنظار عن األزمات الداخلية التي تواجهه بدءاً مبلفات الفساد واملُحاكمة، مروراً  

باملُظاهرات املُطالبة باستقالته، وصوالً لرتاجعه، السابق لالتفاق، عن فرض "السيادة اإلرسائيلية" عىل الضفة  

الغربية وما يرتتّب عىل هذا الرتاجع من خسارة لعدد ال بأس به من جمهور املستوطن� بشكل خاص،  

و الوصول إليها يف الوقت الذي يراه  وجمهور اليم� بشكل عام يف االنتخابات القادمة التي يُحاول نتنياه

 ُمناسباً لقطع الطريق أمام تسلّم غانتس رئاسة الحكومة، ك� ينّص عىل ذلك اتفاق االئتالف الحكومي. 

 صفقات األسلحة والطائرات املتطّورة تکشف عن خبایا االتفاق

اإلمارايت حول تطبيع العالقات   -اإلرسائييلسارعت وسائل اإلعالم العربية والعاملية فور اإلعالن عن االتفاق 

في� بينه� إىل الحديث عن القضايا واملسائل األمنية املُحيطة باالتفاق، وهي املسائل التي مل ينّص عليها  

االتفاق رصاحًة؛ بل متّت ُمناقشتها خالل املفاوضات الجارية ب� الطرف� برعاية الواليات املُتحدة األم�كية  

 تلك الوسائل. ك� أوضحت 

  F-35ولعّل أبرز هذه القضايا هي إمكانية حصول اإلمارات عىل ُمقاتالت الشبح األم�كية املتطّورة  

بعد توقيع االتفاق، األمر الذي ترى إرسائيل يف تحّققه مساساً مببدأ التفوق العسكري الذي تسعى  

حفاظ عليه باعتباره أحد أهم أُسس  دوماً، ومبُساعدة ودعم حليفتها الواليات املُتحدة األم�كية، لل

اليوم   أحرونوت" يف  "يديعوت  تقرير لصحيفة  تأسيسها. ففي  منذ  العسكرية اإلرسائيلية  العقيدة 

أسلحة   بيع  عن  الحظر  برفع  ترامب  إدارة  تعّهد  أن  التقرير  أوضح  االتفاق،  عن  لإلعالن  التايل 
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ا تطبيع  عىل  باملوافقة  ظبي  أبو  قادة  أقنع  الذي  هو  االتفاق  متطورة  هذا  وأن  علني،  بشكل  لعالقات 

سيُمّكنها، أي اإلمارات، من الحصول عىل هذه املُقاتالت باإلضافة إىل طائرات ُمسّ�ة ومعّدات تكنولوجية  

 حديثة. 

قِبَل وسائل إعالم عديدة،   املُشابهة التي نُرشت من  التقارير  التقرير السابق، إىل جانب العديد من  أثار 

إرسائيلية داخلية، تجلّت يف رفض نتنياهو العلني ملا ورد يف هذه التقارير واعتبارها عارية  موجة غضب  

عن الصحة؛ وقد سارع مكتب رئيس الحكومة اإلرسائيلية يف بيان صدر عنه عقب التقرير الذي أوردته  

يشمل أي    صحيفة "يديعوت أحرونوت" بهذا الخصوص إىل القول بأن "االتفاق التاريخي مع اإلمارات ال

موافقة إرسائيلية عىل صفقة بيع أسلحة ب� الواليات املُتحدة واإلمارات، وأن األخبار التي يتم تداولها بهذا  

الشأن غ� صحيحة وتنطوي عىل ُمناكفة سياسية". في� اعترب وزير الدفاع غانتس بأنه ال ُ�كن املُخاطرة  

ه عىل رضورة الحفاظ عىل املصالح األمنية اإلرسائيلية ومبدأ  أمنياً يف مثل هذا املوضوع، مؤكّداً يف الوقت ذات

 ) اإلخبارية. I24التفّوق العسكري" بحسب ما نقلته وكالة (

وبحسب تقرير صادر عن صحيفة "نيويورك تا�ز"، فإن الصفقة ب� الواليات واإلمارات ال تقترص عىل بيع 

املتطورة والتي تتميّز بقدرتها    F-18 Grollerئرات  ، بل تشمل أيضاً بيع طاF-35ُمقاتالت الشبح املتطّورة  

يف   شاركت  مصادر  عىل  بناًء  إرسائيل  متتلكها  ال  والتي  املُعادية  للدول  الجوية  الدفاعات  تعطيل  عىل 

املفاوضات مع اإلمارات. وأثار التقرير ردود أفعال غاضبة ال تقّل حدًة عن سابقاتها، حيث أشار نتنياهو 

عاءات الكاذبة بهذا الخصوص ال يحولها لحقائق"، نافياً أن يكون قد أبدى أي موافقة يف  إىل أن "تكرار االدّ 

أي محطّة من محطّات املفاوضات التي سبقت االتفاق عىل بيع مثل هذه الطائرات لإلمارات. وهو األمر  

املُقاتالت إىل    الذي نفته صحيفة "نيويورك تا�ز" التي أشارت إىل أن نتنياهو قد وافق ّرساً عىل بيع هذه

اإلمارات، عىل الرغم من ُمعارضته العلنية لهذه الخطة، ُمش�ًة إىل أن نتنياهو يتّبع سياسة الكذب يف هذا  

 املوضوع. 

واألم�يك   اإلرسائييل  املستوي�  وترصيحات  الحرص،  ال  املثال  سبيل  السابقة عىل  اإلخبارية  التقارير  تُش� 

اإلمارايت    - ، إىل وجود قضايا ُمبهمة ورسيّة تضّمنها االتفاق اإلرسائييلالرسمي� بشكل ال يدُع مجاًل للشّك 

اإلماراتية املُرتقبة، وهذا األمر    - برعاية أم�كية، ويف ُمقّدمتها صفقات األسلحة والطائرات املُتطورة األم�كية

ة عىل الرغم من  اإلماراتي  -يفتح الباب أمام افرتاضات قائلة بأن اتفاق تطبيع العالقات اإلرسائيلية 

كونه خيارا اسرتاتيجيا إرسائيليا ينطوي عىل مصالح إرسائيلية سياسية واقتصادية وأمنية وجيوسياسية  

يف املنطقة، فإنه يُعّرب أيضاً عن الرغبة األم�كية يف تحقيق بعض املصالح املُرتبطة برتامب وإدارته  

 مع اقرتاب موعد االنتخابات األم�كية. 
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تلف ُمقابلة  بأن  ويف  ّرصح  "كان"  قناة  عىل  كوه�  إييل  اإلرسائييل  االستخبارات  وزير  مع  أُجريت  زيونية 

"نتنياهو مل يوافق عىل حصول اإلمارات عىل املُقاتالت األم�كية املتطّورة عىل اإلطالق، وأن ما ورد يف التقارير  

هام املُذيع لنتنياهو بأنه غ� والترسيبات ُمجرّد إشاعات ال أساس لها من الصّحة". ويف سياق رّده عىل اتّ 

صادق يف موقفه من ُمعارضة حصول اإلمارات عىل املُقاتالت األم�كية، وأن مصداقية نتنياهو تظهر فقط  

يف حال تم تفعيل وسائل الضغط التي متتلكها إرسائيل عىل إدارة ترامب والكونغرس، وتفعيل ضغط اللويب  

املُتحدة األم�ك الواليات  نتنياهو ستفعل كل ما بوسعها  الصهيو� يف  بقيادة  بأن إرسائيل  ية، قال كوه� 

التفوق   مببدأ  متّس  والتي  املُتطّورة،  األم�كية  والطائرات  األسلحة  عىل  اإلمارات  حصول  دون  للحيلولة 

 العسكري اإلرسائييل. 

 ترامب ونتنیاهو والرغبة بالحصول یلع زخم سیاسي 

ر نتنياهو عىل وصف االتفاق مع اإلمارات بأنه "تاريخي" عىل الرغم  تُش� العديد من التقارير إىل أن إرصا 

من تضّمنه، رساً عىل األقل، بنوداً من شأنها املساس مببدأ التفوق العسكري اإلرسائييل ك� أشارت لذلك 

ت الترسيبات حول القضايا األمنية املُحيطة باالتفاق، إىل جانب تفضيله، أي نتنياهو، لخطوة تطبيع العالقا 

مع الدول العربية عىل تنفيذ خطّة الضم اإلرسائيلية يف الوقت الحايل، مرّده� رغبته يف حرف األنظار عن 

الفينة   ب�  باستقالته  املُطالبة  واملُظاهرات  الفساد  ملفات  ُمقّدمتها  ويف  تُالحقه؛  التي  الداخلية  أزماته 

السابق لال  للتغطية عىل فشله،  ُمحاولة منه  تلبية مطالب واألُخرى، وأيضاً  املُرتتّب عليه، يف  تفاق وليس 

جمهور املستوطن� الحامل� بفرض السيادة اإلرسائيلية عىل أرايض الضفة الغربية عىل الرغم من تأكيده 

 املُتكّرر عىل عدم الرتاجع يف مسألة الضم، وأن ذلك سيحصل مبوافقة أم�كية يف القريب العاجل. 

ة من الليكود، فإن تراجع نتنياهو، حتى وإن كان بشكل مؤقّت، عن تطبيق  فوفقاً ملصادر إرسائيلية ُمقّرب

"السيادة اإلرسائيلية" عىل الضفة يُعترب تخلياً واضحاً منه عن فكرة "أرض إرسائيل الكاملة". وهذا الرتاجع  

رضة حزب "أزرق  جاء نتيجة املُعارضة األم�كية لهذه الخطوة، عىل األقل يف الفرتة الحالية، باإلضافة إىل ُمعا

الجديدة القد�ة، والتي يسعى من   أبيض" لخطّة الضم، وهو األمر الذي دفعه للُمّيض قُدماً يف عقيدته 

خاللها لتصفية القضية الفلسطينية وعزل الفلسطيني� عن ُعمقهم العريب من خالل تحقيق "السالم" مع  

بإدا للقضية، مع االستمرار  التوّصل لحّل  العربية دون  الفلسطيني� ومُراكمة  الدول  رة الرصاع مع 

عليه من   االستدالل  ُ�كن  النهج  األرض، وهذا  الوقائع عىل  اإلنجازات اإلرسائيلية من خالل فرض 

العربية مببدأ   السالم  ُمبادرة  عليه  نّصت  السالم" ك�  ُمقابل  "األرض  نتنياهو ملبدأ  استبدال  خالل 

اإلمارايت مراراً وتكراراً، بخالف كّل االتفاقيات    -رسائييل"السالم ُمقابل السالم" ك� وصف االتفاق اإل 

حّد   عىل  واألردن،  مع مرص  ك� حدث  األرض  عىل  تنازالت  ُمقابل  إرسائيل  عقدتها  التي  السابقة 

 تعب�ه.
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إن هروب نتنياهو من أزماته الداخلية، ورغبته يف تحقيق مكاسب سياسية ورصيد انتخايب ُمستقبيل من  

ت "سالم" مع الدول العربية، مع استمرار متّسكه بخطّة الضم بشكل علني إلرضاء جمهور  خالل عقد اتفاقا

املستوطن� الغاضب� من تراجعه عن فرض "السيادة اإلرسائيلية" عىل الضفة الغربية، ال يختلُف كث�اً عن 

التغطية عىل فشل  رغبة ترامب يف الحصول عىل زخم سيايس قُبيل االنتخابات األم�كية يُساعده أيضاً يف  

إدارته وطاقمه يف فرض صفقته املعروفة بـ "صفقة القرن" عىل الفلسطيني� عىل األقل ُهنا، واالستعاضة  

عن ذلك بعقد مجموعة من اتفاقيات االستسالم مع بعض الدول العربية التي مل تُكن يف حالة حرب أو  

. باإلضافة إىل أن ترامب يسعى من خالل  ِعداء مع إرسائيل وتربطها بها عالقات رسيّة منذ وقٍت طويل

اإلماراتية   املليارات  عىل  للحصول  الساعية  األم�كية  األسلحة  رشكات  بعض  إرضاء  إىل  االتفاقيات  هذه 

والخليجية ُمقابل األسلحة والطائرات املُتطّورة، وهو األمر الذي ال ُ�كن تحقيقه بدون موافقة إرسائيلية  

التاريخي بالحفاظ عىل "أمن إرسائيل" وض�ن تفّوقها العسكري النوعي يف الرشق   استناداً لاللتزام األم�يك

 األوسط. 

 ُخالصة

بنيام�   تفرُّد  عليها  ينطوي  التي  الدالالت  إىل  للشّك  مجاالً  يَدع  ال  بشكل  أعاله  الواردة  املُعطيات  تُش� 

مارايت برعاية الواليات املُتحدة. فرغبة  اإل   -نتنياهو يف املُفاوضات التي سبقت اإلعالن عن االتفاق اإلرسائييل

نتنياهو يف الحصول عىل زخم سيايس تتّضح، لغاية اللحظة عىل األقل، من خالل عدم تحرّكه بشكل جّدي  

للضغط عىل اإلدارة األم�كية وتفعيل وسائل الضغط عىل الكونغرس ك� فعل قُبيل توقيع االتفاق النووي 

 وباما قبل عّدة سنوات.مع إيران يف عهد الرئيس باراك أ 

يرّوج لذلك هو وطاقم   التي ستليها ك�  نتنياهو يف وصف االتفاق مع اإلمارات واالتفاقات  ان استمرار 

املصادر   بحسب  االتفاق  يتضمنها  التي  األمنية"  "الثغرات  بعض  من  الرغم  عىل  "تاريخية"  بأنها  ترامب 

ك به للتعويض عن خسارته املُتوقعة بسبب تخلّيه  والتحليالت اإلرسائيلية، يُشّكل طوق نجاة ُ�كن التم سُّ

لالتفاق   -املؤقّت لتقديم    -السابق  منه  وُمحاولة  الغربية،  الضفة  عىل  اإلرسائيلية"  "السيادة  تطبيق  عن 

  -تنازالت شخصية إلدارة ترامب التي أبَدْت متاهياً غ� مسبوق مع توّجهاته ال سيّ� يف ملف الرصاع العريب

 امللف النووي اإليرا�، منُذ وصول هذه اإلدارة للبيت األبيض. اإلرسائييل، و 

ويف الوقت نفسه، ال ُ�كن رصف النظر عن املصالح األم�كية التي يتضّمنها االتفاق، فإىل جانب كونه  

املُتطورة   األسلحة  من  مجموعة  إليران  املُناهض  املحور  دول  بعض  منح  يف  يتمثّل  سياسياً  إنجازاً 

إرسائيل مع دول املنطقة وااللتفاف عىل حقوق الفلسطيني� عرب إقامة اتفاقات  وتطبيع عالقات  

ثُنائية ب� إرسائيل وبعض الدول العربية تنفيذاً لصفقته املعرفة بـ "صفقة القرن" التي مل يقبل بها  

رغبة  الفلسطينيون؛ فهو أيضاً، أي االتفاق، يحّقق مصالح أم�كية اقتصادية، تتمثّل يف تلبية ترامب ل
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رشكات األسلحة األم�كية يف الحصول عىل املليارات اإلماراتية يف ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي متّر  

بها ُمختلف القطاعات األم�كية بالتزامن مع االنتشار الكب� لجائحة كورونا، وقد جاء هذا االتفاق إلكساب  

لواليات املُتحدة بالحفاظ عىل "أمن إرسائيل" وض�ن  هذه الخطوة رشعية إرسائيلية استناداً ملبدأ التزام ا 

تفّوقها العسكري يف املنطقة. وأيضاً يُعّرب عن رغبة إدارة ترامب يف التغطية عىل فشلها يف فرض صفقتها  

املعروفة بـ "صفقة القرن"، عىل الفلسطيني� عىل األقل، وبالتايل ُمحاولة منها للحصول عىل زخم سيايس  

 ق إنجازات تصبُّ يف صالح االقتصاد األم�يك قُبيل االنتخابات املُرتقبة. والتظاهر بتحقي

غ� أن كّل ما تقّدم ال يلغي حقيقة أن هذا االتفاق يُعزز من السطوة األمنية اإلرسائيلية يف املنطقة، وال 

ذا االتفاق وغ�ه يُقلّل من أهميته السياسية واالقتصادية والجيوسياسية إلرسائيل بوصفها الرابح األكرب من ه

يف حال استمرّت موجة االنحدار العريب نحو التطبيع املّجا� مع إرسائيل يف ظّل عدم التوّصل لحّل عادل  

وشامل للقضية الفلسطينية التي تُعترب الخارس من مثل هذه االتفاقيات التي تُضعف املوقف الفلسطيني  

عتبار حصول اإلمارات عىل املُقاتالت واألسلحة األم�كية  وتُجرّده من عمقه العريب، ويف نفس الوقت ال ُ�كن ا

املتطورة مبثابة إنجاز وانتصار لإلمارات التي تعتقد بأنه من املُمكن بناء عالقات "رشاكة" و"تعاون" اقتصادي  

وأمني وسيايس مع إرسائيل التي ال ترى نفسها يف الحارض واملُستقبل سوى كمركز اقتصادي وأمني وعسكري 

لتحويل الدول العربية ودول املنطقة املُجاورة إىل أطراف تعتمد عليه وتُساهم يف زيادة تطّوره عىل    يحتاج

 . )1( (الرابط)   كافّة الُصعد. 

  

 

 

 

 

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

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/8638-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA


  

 

30 | P a g e  

 مرصد إسرائيل
 September 2020 17 || 014العدد 

 

 

 

 

 

 

Contents 

 2 ................................................................................................................................... هذا العدد 

 3 ............................................................................................... البنية الداخلية للنظام اإلرسائييل

 3 .................................................. جيش االحتالل يُشكل فريًقا لصياغة قامئة طلبات تُقدم إىل أمريكا 

 3 ........................... االقتصادي يف “إرسائيل”التنبؤات السوداء لوزارة املالية “اإلرسائيلية” حول الوضع 

 4 ..................................................... تقرير إرسائييل يتحدث عن الرعب من "العمليات االستشهادية" 

 7 ................................................. ح�س تريد صفقة تبادل كصفقة شاليط وإرسائيل تراها مستحيلة 

 8 ...................................................................................... ارسائيل بحاجة إىل وكالة ملكافحة الدعاية 

 12.......................................................... اإلسالم يف خدمة السالم: املستويات الدينية التفاق إبراهيم

 16 ................................................................................................... التفاعالت االقليمية والدولية

 16....................................................... االحتالل قلق من تحول لبنان لبؤرة روسية متقدمة باملتوسط 

 17............................................................. كوسوفو ورصبياقراءات إرسائيلية يف تطبيع العالقات مع 

 19................................................... تقدير إرسائييل: أسئلة عديدة وراء إشادة مرص بتطبيع اإلمارات

 20................................................ مسترشق إرسائييل: هذا ما ينتظره ابن سل�ن قبل امليض بالتطبيع

 22................................................................................................................................ أيام بنيام� 

 23 ...................................................................................................................... يف دائرة الضوء

 23.............................................................. يف داللة انفراد نتنياهو بقرار اتفاق التطبيع مع اإلمارات

 24......................................................... انفراد نتنياهو بالقرار وتغييب رشكائه يف االئتالف الحكومي 

 25.................................................... خبايا االتفاق صفقات األسلحة والطائرات املتطّورة تكشف عن 

 27................................................................ ترامب ونتنياهو والرغبة بالحصول عىل زخم سيايس 

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


 

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 
 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم

ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

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

	هذا العدد
	البنية الداخلية للنظام الإسرائيلي
	جيش الاحتلال يُشكل فريقًا لصياغة قائمة طلبات تُقدم إلى أمريكا
	التنبؤات السوداء لوزارة المالية “الإسرائيلية” حول الوضع الاقتصادي في “إسرائيل”
	تقرير إسرائيلي يتحدث عن الرعب من "العمليات الاستشهادية"
	حماس تريد صفقة تبادل كصفقة شاليط وإسرائيل تراها مستحيلة
	اسرائيل بحاجة إلى وكالة لمكافحة الدعاية
	الإسلام في خدمة السلام: المستويات الدينية لاتفاق إبراهيم

	التفاعلات الاقليمية والدولية
	الاحتلال قلق من تحول لبنان لبؤرة روسية متقدمة بالمتوسط
	قراءات إسرائيلية في تطبيع العلاقات مع كوسوفو وصربيا
	تقدير إسرائيلي: أسئلة عديدة وراء إشادة مصر بتطبيع الإمارات
	مستشرق إسرائيلي: هذا ما ينتظره ابن سلمان قبل المضي بالتطبيع
	أيام بنيامين

	في دائرة الضوء
	في دلالة انفراد نتنياهو بقرار اتفاق التطبيع مع الإمارات
	انفراد نتنياهو بالقرار وتغييب شركائه في الائتلاف الحكومي
	صفقات الأسلحة والطائرات المتطوّرة تكشف عن خبايا الاتفاق
	ترامب ونتنياهو والرغبة بالحصول على زخم سياسي


