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 يف دائرة الضوء.. حکومة نتنیاهو الخامسة.. "حتی األزمة املقبلة"!  

 ض مواجهة واعیة ومخططة تخو   2020جنرال إسرائیلي: حماس بـ   

 تقدیر إسرائیلي: اتفاق اإلمارات کشف طموحات رئیس املوساد  

 إعدام الحالق: إفادات متناقضة وتوقعات بتبرئة القتلة  

 حزب الله فشل، ولکن الحساب يف الحدود الشمالیة یبقی مفتوحا  

 اإلسرائیلي یلع القاهرة – تأثیر االتفاق اإلماراتي  

 بقضیة خاشقجي ألجل التطبیع؟ هل یبتز ترامب ابن سلمان   

 یهودي باإلمارات: عاملوني کامللوك ومنحوني أسماء عائالتهم  

 مناورة روسیا وإیران للطاقة الخطرة يف القوقاز  

 

 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 

أن    ، إرسائييلج�ال    قول؛  رسائييليتناول املرصد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية للنظام اإل يتناول  

ن  أ و ح�س تصعد مرة أخرى من احتكاكها، وتوضح مدى اهتزاز مفهوم التهدئة، مع أن االستسالم أمامها  

يشكل إل   ذلك  اإلمارات    نأ يوضح    إرسائييلتقدير    ،رصدناك�    ،رسائيلنقطة ضعف  الدورياتفاق    ظهر 

 .املركزي والطموحات الشخصية لرئيس جهاز املوساد يويس كوه�

  الحالق الشاب املقديس إعدام متعلقة بإفادات متناقضة  يتحدث حول إرسائييللتقرير  املرصد ك� يتطرق 

القتلة بتربئة  إفاديت  ، حيث  وتوقعات  و الظهرت معلومات جديدة من  الحدود  ال ضابط  رشطي يف حرس 

البلدة القد�ة يف القدس املحتليذَ لل، ارسائييلاإل  ة، أنه مل تكن  ن اشرتكا يف إعدام الشاب إياد الحالق، يف 

 .هناك حاجة إلطالق النار عىل الشاب املقديس وأنه مل يشكل أي خطر عىل أي أحد 

النجاح الثا� عىل التوايل إلحباط عملية  مقال يرصد وتناول املرصد يف محور التفاعالت اإلقليمية والدولية؛ 

والحساب عىل الحدود الش�لية بقي  لحزب الله، ولكن اىل جانب ذلك كان العلم بان شيئا مل ينتِه حقا،  

 . مفتوحا

لعبدالفتاح  تحٍد  نه  أ عىل     عىل القاهرةرسائييلاإل –تأث� االتفاق اإلمارايت حول  إرسائييلرأي    وتابع املرصد

ن يس� يف طريق التطبيع التدريجي الذي يعزز مكانة ودور مرص يف املنطقة ملنفعة  أ واألمل هو    السييس

 .  إرسائيل 

متسك مبلفات �كن أن   أن إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب  إىل إرسائييلمسترشق  ليه إار ما أش ونتابع

ية  إرسائيلزمة  أل ، ونتطرق  رسائييلترسيع عجلة التطبيع مع االحتالل اإل   إىلتحركها ضد السعودية لدفعها  

سياسة من النفاق    إرسائيل روسيا متارس إزاء  ن  أ و   روسية حول دعم أذربيجان باألسلحة يف حربها ضد أرمينيا

 . بسبب سالح القوقاز

"فرتة إقامتي الطويلة يف اإلمارات مل أشعر فيها بالقلق كو� يهوديا،    ه خالل إنإرسائييل كاتب  ونرصد قول  

رات   للعالقات الرسمية الجديدة ب� اإلما�، ما يجعل اليهود يف جميع أنحاء العامل متحمسرسائيل أو مؤيدا إل 

 . إرسائيلالعربية املتحدة و 

اتفاق التطبيع اإلمارايت وتعزيز فلسفة  رأي حول أن    سلي�ن أبو إرشيدويف محور آراء الخرباء، يقدم  

قاب قوس� أو أد� من    إرسائيلبتوقيع اتفاق "السالم" مع اإلمارات، تقف  وانه    ية رسائيلالقوة اإل 

   . تحقيق رؤيتها األمنية
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ية  رسائيلأكدت أغلب التحليالت اإل التي   حكومة نتنياهو الخامسةنلقي الضوء عىل أزمة  الضوء، ويف دائرة 

تناولت   إرجاء  االتي  مؤّداها  وكان  امليزانية،  أبيض عىل خلفية  وأزرق  الليكود  ب� حزيب  االئتالفية  ألزمة 

أن هذه الصيغة ليس    ، ايلّ بذلك دون حّل الكنيست الح   ةليلو يوماً، والح  120املصادقة عىل هذه امليزانية  

 . ح� انتهاء واليتها القانونية إىل من شأنها أن تضمن استقرار حكومة بنيام� نتنياهو الخامسة 

 يسرائیلاإلالبنیة الداخلیة للنظام 

 تخوض مواجهة واعیة ومخططة   2020 ي: حماس بـ إسرائیلجنرال  

مل   إرسائيلالجرف الصامد)، لكن ( إن "ست سنوات مرت منذ انتهاء حرب غزة األخ�ة إرسائييلقال ج�ال 

تتقدم، وما زالت يف مكانها، يف ح� أن ح�س تصعد مرة أخرى من احتكاكها، وتوضح مدى اهتزاز مفهوم  

 ". رسائيلالتهدئة، مع أن االستسالم أمامها هذه املرة أيضا سوف يُنظر إليه عىل أنه نقطة ضعف إل 

"عريب ترجمته  أحرونوت،  يديعوت  بصحيفة  مقاله  ميليشتاين، يف  مايكل  "الساعات  21وأضاف  أنه يف   ،"

،  2014يون مرور ست سنوات عىل انتهاء عملية الجرف الصامد، ومقارنة بصيف  رسائيلالقادمة سيحيي اإل 

يبدو أنها تفهم اآلن بشكل أفضل م� كانت عليه يف املايض الواقع املعقد يف قطاع غزة،    إرسائيلورغم أن  

 لكنها مل تقدم خطوات دراماتيكية من أجل تغي�ه بشكل جذري، ومل تصغ اسرتاتيجية منظمة". 

العسكرية االستخبارات  بجهاز  الفلسطينية  للشعبة  السابق  الرئيس  ميلشتاين،  واملستشار    - وأشار  أمان، 

لنفس    إرسائيلأن "التوتر الحايل يف غزة سببه عودة ح�س و   إىلالسابق للشؤون الفلسطينية بوزارة الحرب،  

� الواقع املد� والوضع األمني،  نقطة البداية املحبطة، حيث تجسد االحتكاكات مرة أخرى العقدة القامئة ب

وك� عشية الجرف الصامد، تخوض ح�س مواجهة بهدف انتزاع التنازالت املدنية التي تهمها لفرض سيادتها  

 عىل غزة".

وأكد ميليشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية يف مركز ديان بجامعة تل أبيب، أن "هناك فرقا مقلقا  

قدرة   هناك  ، فهذه املرة، تخوض ح�س مواجهة واعية ومخططة، ومل يعد2014  وتوترات  2020ب� توترات  

للجوء لألوصاف املخففة كالنشاط الجامح والتدهور غ� املنضبط، وسوء التقدير، بل توجد حاليا  

قنوات مراسلة فعالة ب� األطراف، مل تكن موجودة يف املايض، ح�س تروج ملواجهة منخفضة الشدة  

، دون املخاطرة بتصعيد واسع  إرسائيلبالونات حارقة ومتفجرة، وهدفها الضغط عىل  تتمثل بإطالق  

 معها". 

أن تدرس بعمق االفرتاضات األساسية التي    إرسائيلوأوضح أن "التوتر الحايل مع ح�س يتطلب من  

، وشكلت األساس الذي قامت عليه التفاه�ت والتسوية مع ح�س، وعىل 2018تم وضعها يف  
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يتساءل ع� إذا كان من الصواب االستمرار يف وصف ح�س بأنها غ� مهتمة بالتصعيد، رغم أنها  املرء أن  

ال تسعى لحملة واسعة، لكنها ال تسعى لبدء احتكاك عنيف محدود، وما إذا كانت الحركة ناضجة لتسوية  

 طويلة األمد". 

تزاز مفهوم التسوية مع ح�س،  وأضاف أن "األهم من ذلك كله التوضيح بأن التوتر األخ� يظهر مدى اه

الحالية   القواعد  لتغي�  حاجة  هناك  بأن  الستنتاج  توصلت  عندما  مفاجئ  بشكل  الحركة  انتهكته  الذي 

لـ  للمعادلة، وتم استبدال الخطاب السيايس ونقل الرسائل التي كان من املفرتض أن تكون اللغة األساسية  

  والعقوبات املدنية". رسائييل ضال عن هج�ت الجيش اإل عرص التنظيم" بإطالق البالونات والصواريخ، ف"

وأشار إىل أنه "عىل خلفية وصول السف� القطري لقطاع غزة، ومعه األموال التي توفر هدوءا مؤقتا، يبدو  

أن الطرف� يستطيعان تلخيص االحتكاك األخ�، فلم تخرج ح�س بإنجاز كب� يف املجال املد�، وعادت  

من جانبها إصابات مستمرة، دون أن تتمكن    إرسائيل واجهت فيها التوترات، وتكبدت    للنقطة ذاتها التي

 من ردع ح�س عن مواصلة تحركات عنيفة ضدها". 

إعادة التأكيد عىل قواعد اللعبة التي يبدو أنها خففت يف    إرسائيلوأكد أنه "يف الوقت الحايل، يجب عىل  

ح لح�س أنها لن تكون قادرة عىل تكرار �وذج االحتكاك  األسبوع� املاضي�، وعىل وجه الخصوص أن توض

االمتناع عن حملة واسعة النطاق يف قطاع غزة    إرسائيلالذي بدأته من أجل انتزاع اإلنجازات، ويجب عىل  

 يف الوقت الحارض، عندما تركز عىل قضايا أخرى، مثل الكورونا، واألزمات االقتصادية والسياسية". 

يف املستقبل القريب أال تروج إل�اءات مهمة تجاه ح�س،    إرسائيل ذاته، يجب عىل    وأوضح أنه "يف الوقت

من شأنها عىل ما يبدو ض�ن الهدوء، فمثل هذه التحركات �كن أن تفرسها ح�س عىل أنها نقطة ضعف  

 تدفعها ملحاولة تكرار سابقة األسبوع� املاضي� الخط�ة".

لنظر يف إمكانية استخالص اإلنجازات االسرتاتيجية من التوتر الحايل،  وأكد أنه "عىل املدى الطويل، يجدر ا

مبا يف ذلك فتح التسوية مع ح�س، ودمج املكونات الغائبة عنها، مثل اشرتاط بعض املساعدات املدنية  

 ، واستعادة أرساه لدى ح�س".  رسائييلبالجيش اإل 

نها مطالبة بصياغة اسرتاتيجية طويلة املدى لقطاع  ، فإإرسائيلوختم بالقول إنه "بجانب القوة الكاملة لدى  

غزة، من دونها محكوم علينا أن نعيش مع هزات طويلة يائسة تتحرك يف دوائر ب� جوالت التصعيد  

  )الرابط( والرتتيبات قص�ة املدى".
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 تریده حماسما الذي 

 بقلم عاموس غلبوع :معاريف

. وذلك بعد نحو نصف سنة من الهدوء النسبي  إرسائيل منذ بداية آب رشعت ح�س يف عنف محدود تجاه  

يف    أثنائهايف   أساسا  تعب�ه  املحدود  العنف  ووجد  القطاع.  يف  الكورونا  البالونات    إطالقأوقفت ح�س 

قليلة بالنظام قرب الجدار. مل ترد    إخالل  وأع�ل  واآلخرصواريخ ب� الح�    إطالقالحارقة بشكل يومي،  

الغالف    إلطالق  األوىل  األياميف    اإلطالقعىل    إرسائيل ولسكان  تعربد  بان  للحرائق  وسمحت  البالونات 

لح�س وذلك    األرواحلحاق خسائر يف  إباالختناق بالدخان. وبالتدريج فقط بدأت ترد بشكل محدود، دون  

 البالونات. وهي مل تتوقف.  إطالقمل تتوقف ح�س عن    إذاخالف الترصيحات الحازمة عن رضبات أليمة  ب

  تحسن   يك   لح�س  خاصة  تعطي   نها أ ب  نتنياهو  حكومة  االنتخابات  قبل  أبيض  أزرق  اتهم  كيف   أتذكرون

القطاع.     إىل تأيت قطر “بالخاوة”    أن حكومة  ال  وكل  هو  تعبت�   بعين�  غانتس   بيني   ينتظر  ن واآل   السلوك؟

  أوعند التصدي لعنف ح�س ال ترتبط بهذا الحزب    إرسائيل  أمامهام� يدلنا عىل أن املشكلة التي تقف  

 القرار.  أصحاب أمامذاك بل هي مشكلة دامئة وتضع املعاضل 

واالقتصادية، مبا    اإلنسانيةاملجاالت   يف   كب�ة،  غ�  تنازالت، إرسائيل  من  تبتز   أن   ؟ اآلن  ح�س تريده  الذي  ما

يف ذلك زيادة املساعدة املالية من قطر وض�نها لزمن طويل. لهذا الغرض تجدها قبل كل يشء تتخذ ما  

البالونات. وهي مستعدة الن ترتفع درجة حيال    إطالق  - السلمية”  يسمى “املقاومة الشعبية بالوسائل  

يط نار الصواريخ دون أخذ املسؤولية، انطالقا من االفرتاض بانه من  ية “املحتملة”، وتنقرسائيلالهج�ت اإل 

مع ذلك    إرسائيلما سارت    وإذاغ� معنية به.    أيضاالذي هي    –التصعيد    إىل  إرسائيلأجل هذا لن تتوجه  

 نحوه، فان ح�س مستعدة الن تحتمل الرضر. 

موقع  مقاال  املايض   األسبوع  "واإلرهاب  االستخبارات  معلومات  مركز "  نرش نرش يف  تحليليا  لدى    األخبار 

. ولتجسيد الفكرة  إرسائيل لفهم سياسة ح�س واملعاضل التي تطرحها عىل  ين� العيونح�س. هذا مقال  

مصلحة يف جولة تصعيد شاملة،    رسائيلإل ليس    أنية) واضح  رسائيلاإل (نأيت مبقطع�: “رغم هذه التهديدات  

  أخذناذات النقطة. وذلك اذا    إىلنهم يف نهاية الجولة سيعودون  أ يفهمون ب  إرسائيلالقرار يف    أصحابالن  

  إرسائيل  وعليه فستضطرواالقتصادي،    اإلنسا�ليس للقطاع ما يخرسه بسبب وضعه    ه نأ بالحسبان ب

 تفاه�ت التهدئة.  إىلللعودة 

اقرتاب  الش�لية  الساحة  يف  اليق�  انعدام:  الحرب  إىل  إرسائيل  لجوء  لعدم   أخرى  أسباب  “توجد ؛ 

ية؛ تدهور الوضع االقتصادي واالجت�عي  رسائيلالسنة الدراسية؛ انعدام جاهزية الجبهة الداخلية اإل 

 ”.  تفيش الكورونا أعقابيف 
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  بناء  ،مقابل تجريده  القطاع  بناء  إعادة  ،"الحصار  رفع"  ينبغي  ح�س،   مع  الحديث  ينبغي ":  يقول  نهج  مثة

ل، باستثناء أنه ليس عمليا، وح�س تعود لرتفضه باحتقار. يف سلسلة  جمي  نهج  من  له   ومطار، يا   ميناء

مليار دوالر مقابل    15خطة القرن، رشحت ح�س: عرضوا علينا    أعقابيف    إعالميةمقابالت صحفية وحملة  

 . إرسائيل العسكري والرصاع ضد   هي التعاظما العليا التجريد؛ هذا لن يكون ابدا، فأولويتن

  نفس  ويف  القطاع   سكان   عىل  وفقرا   معاناة  يفرض  وهو  ، أيديولوجيتها  لباب   لح�س،  أسايس   موقف   هذا

منع وصول السالح. وعندها   إرسائيلف. وهذا موقف يستدعي من  الغال   يف  سكاننا  عىل  قاسية  حياة  الوقت

 ترصخ ح�س و “منظ�ت الحقوق”: ارفعوا الحصار! دائرة سحرية شيطانية. 

 ي: اتفاق اإلمارات کشف طموحات رئیس املوساد إسرائیلتقدیر 

كاتبة   ينشغل  إرسائيلقالت  "بين�  إنه  ية 

مع    إرسائيلالعامل ملعرفة املزيد عن اتفاق  

واالتصاالت   املتحدة  العربية  اإلمارات 

هذه   فإن  الخليج،  دول  مع  األخرى 

املركزي   الدور  تظهر  االخرتاقات 

جهاز   لرئيس  الشخصية  والطموحات 

 املوساد يويس كوه�".  

وأضافت مازال معلم الخب�ة يف الشؤون  

" أن "وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو التقى  21قالها عىل موقع املونيتور، ترجمته "عريبالحزبية يف م 

إل  الرسيعة  زيارته  خالل  كبار  مسؤول�  بأربعة  أيام  ووزير  رسائيلقبل  نتنياهو،  بنيام�  الوزراء  رئيس   :

لذي لعب الدور األهم  الخارجية غايب أشكنازي، ووزير الحرب بيني غانتس، ورئيس املوساد يويس كوه�، ا

 واإلمارات العربية املتحدة".   إرسائيل يف التطبيع التاريخي للعالقات ب� 

السالم   ملبادرة  منازع  بال  املهندس  لكن كوه� هو  الخارجية،  وزير  أنه  "أشكنازي صحيح  أن  وأوضحت 

ه يف إنجاز األمور،  اإلقليمية التي تم الكشف عنها مؤخرا، نتنياهو يتشاور معه بشكل منتظم، ويعتمد علي

القليلة املاضية، قام كوه� بزيارات رسية عديدة لدول الخليج، وعمل مع   وعىل مدى السنوات 

 نتنياهو عىل تشبيك العالقات التي تم نسجها مع الدول العربية الرباغ�تية".  

 خليجي ضد  إرسائييلوأكدت أن "كل هذا جاء جزءا من جهد أكرب بذله كوه� لتشكيل تحالف  

، وتعرض  2018إيران النووية، ولذلك فقد رافق نتنياهو يف زيارته التاريخية لسلطنة ع�ن يف نوفمرب  

النتقادات شديدة بسببها من موظفي وزارة الخارجية، الذين اشتكوا أنه يتعدى عىل صالحياتهم،  
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ف ذلك،  ومع  الوزراء،  رئيس  عن  نيابة  رسية  مبهام  يقوم  للموساد  رئيس  أول  ليس  أنه  نشاطه  رغم  إن 

 الدبلومايس الرسي والعام كان األكرث أهمية". 

أن "كوه� منفتح عىل طموحه للوصول ملكتب رئيس الوزراء بعد نتنياهو، ويخطط للقيام    إىلوأشارت  

بذلك من داخل الليكود كزعيم لليم�، حتى أن نتنياهو نفسه أول من حدده وريثاً له، وهو بذلك يشطب  

ويل الليكود، مبن فيهم العديد من الوزراء املخرضم� الذين سيتنافسون عىل سلسلة طويلة من كبار مسؤ 

 قيادة الحزب مبجرد خروج نتنياهو من منصبه". 

رئيسا للموساد، وقد تكون خلفيته الدينية وتوجهه    2015عينه نتنياهو يف    اً عام  59وأضافت أن "كوه�،  

بالثقة   باعتباره جديرا  الثقة  نتنياهو  أعطيا  مائ�  اليميني  السابقان  املوساد  رئيسا  كان  أن  بعد  ومخلصا، 

داغان وتام� باردو متناقض� للغاية معه، ويف تعاملهم مع املرشوع النووي اإليرا�، تخلفا عن ظهر نتنياهو، 

 وجاء اختياره لكوه� قصة نجاح كب�ة، فرغم صغر سنه، لكنه مسؤول عن العديد من العمليات النوعية". 

، وقد  2018يف    رسائيل ن "أهم إنجاز نفذه كوه� هو تهريب األرشيف النووي اإليرا� إل ورسدت قائلة إ 

، ثم قام بخطوة غ� معتادة بإعطاء نتنياهو الضوء األخرض  اً ُصدم العامل بجرأة العملية التي أدارها شخصي

ا بإضافة كوه�  ، م� سيجعل الليكود سعيداً لإلعالن عن ذلك، ومن حينها اتهم مبساعدته حزبياً وسياسي

لصفوفه، فإذا قرر كوه� الرتشح لرئاسة الحزب بعد عهد نتنياهو، فسوف يفاجئ الحزب، ولن يكون ألحد  

 فرصة ضده". 

ية ممتازة، حيث متنحه خلفيته الدبلوماسية واألمنية  رسائيلوأكدت عىل أن "فرص كوه� يف االنتخابات اإل 

يف بدالته املصممة، م�    اً نتنياهو املزيد من هيبته، فهو يبدو جيدميزة حقيقية، وأضاف عمله بجانب  

الجمهور، ولغته اإلنجليزية ممتازة،  أمام  التحدث  رائعة يف  أكسبه لقب "عارض األزياء"، ولديه مهارات 

املناسب�   األشخاص  اختيار  عىل  والقدرة  العاطفي،  الذكاء  من  عاٍل  ومستوى  سياسية،  مبهارات  ويتمتع 

 للموقع".

وأوضحت أن "هذه الصفات ساعدته عىل تجنيد جيل جديد من عمالء املوساد، وقبل عام ظهر يف مؤمتر  

هرتسليا إللقاء خطاب عام نادر، وكشف أنه تحت قيادته، أنشأ املوساد إدارة دبلوماسية أمنية خاصة به  

ل تعزيزها، أنشأنا  لتعزيز السالم يف الرشق األوسط، ألن للموساد دورا بتحديد فرص السالم، ومن أج 

، مع أن هذا النوع من الخطاب السيايس يتوقعه املرء من رئيس وزراء، وليس من رئيس  اً جديد  قس�ً 

 منظمة تجسس". 

  إرسائيل أن كوه� عرض رؤيته للسالم اإلقليمي بإظهار هدف املوساد الرئييس بح�ية    إىلوأشارت  

ح مشرتكة، ورصاعا ضد خصوم كإيران  من مخاطر الحرب، "ألن الرشق األوسط يشهد بروز مصال

إلنشاء   اً واملنظ�ت الجهادية، وبجانب عالقتنا الوثيقة بالبيت األبيض والكرمل�، فإننا نجتمع مع
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نافذة فريدة من الفرص، وقد حدد املوساد الفرصة األوىل يف تاريخ الرشق األوسط للوصول لنوع التفاه�ت 

 التي ستؤدي التفاق سالم شامل". 

عىل أن "ترصيحات كوه� قبل عام بدت وكأنها أضغاث أحالم، لكن األيام القليلة املاضية أظهرتها  وأكدت  

عىل وشك التوصل التفاق سالم مع    إرسائيلحقيقة دبلوماسية راسخة، فمنذ أن كشف رئيس الوزراء أن  

رسمية ألبو ظبي،    يقوم بزيارةإرسائييليف كل مكان، فقد كان أول مسؤول    اً اإلمارات، كان كوه� موجود

 والتقى مسؤوال سودانيا كب�ا".

التحالفات   تشكيل هذه  الحاسم يف  الكشف عن دور كوه�  الوقت، سيتم  "مبرور  إنه  بالقول  وختمت 

اإلقليمية التاريخية، وإذا انتهى به األمر للبحث عن موقع رئيس الوزراء، فستكون هذه الطريقة املثىل  

م نفسه: شخص  لتقديم  له  بأن  بالنسبة  نفسه، ومرشح جدير  نتنياهو  به  ويثق  السالم،  يصنع  اليم�  ن 

 )الرابط( يواصل إرثه السيايس". 

 متناقضة وتوقعات بتبرئة القتلة إعدام الحالق: إفادات 

رشطي يف الضابط و الظهرت معلومات جديدة من إفاديت  

ن اشرتكا يف إعدام الشاب يذَ ل، ال رسائييلحرس الحدود اإل 

إياد الحالق، يف البلدة القد�ة يف القدس املحتلة، أنه مل 

تكن هناك حاجة إلطالق النار عىل الشاب املقديس وأنه 

 32(أي أحد. ويذكر أن الحالق  مل يشكل أي خطر عىل  

طيف  وعىل  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  كان  عاما) 

 أيار/مايو املايض.  30مدرسته، صباح يوم   إىلالتوحد، واستشهد عندما كان متوجها 

كامل   وتحميله  الحدود  الرشطي يف حرس  اللوم عىل رشيكه  إلقاء  يحاول  أنه  الضابط  إفادة  من  ويبدو 

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس، عن الضابط قوله يف إفادته أمام محققي    مسؤولية إعدام الحالق.

ماحاش)، إن رشطيا تواجد يف منطقة باب األسباط اعترب أن  (ية  رسائيلقسم التحقيقات مع أفراد الرشطة اإل 

الحدود   الضابط ورشطي حرس  بدأ  الحالق مشبوه ورصخ "مخرب"، وبعدها  عاما) مبطاردة    21(ترصف 

 ق. الحال 

وحسب الضابط، فإنه "كنا نطارده ويف مرحلة معينة أطلقت النار باتجاه القسم السفيل من جسده.  

"غرفة النفايات" التي وصفها الضابط بأنها "طريق    إىلومل ألحظ أنه أصيب". وبعد أن دخل الحالق  

نظرت   وصلت،  "عندما  الضابط  وتابع  ورصخت  إىلمسدود".  النار  ف’توق  الشاب  إطالق  .  ‘عن 

أفراد الرشطة الذين حرضوا ولرشييك. وبعد ذلك أطلق رشييك النار    إىلوقصدت توجيه كالمي  
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أخرى مرة  النار  ف ’أوق  رصخت  إطالق  أوقف  النار،  املشتبه  ‘ إطالق  أن  ويبدو  ما  (.  بحركة  قام  الحالق) 

 جعلت رشييك يطلق النار مرة أخرى".

� ونيّف يف هذه املنطقة، وأعرف ماذا تعني قابلية االشتعال يف هذا  وأضاف الضابط أنه "تواجدت منذ سنت

املكان. وكانت لدي فجوة ب� التقرير الذي تلقيته يف البداية والذي مبوجبه أن هذا حدث تخريبي وب�  

النفايات. فهذا مكان مغلق وال توجد فيه طريق للهروب. وهو   الحالق) مل يهاجم ومل  (الوضع يف غرفة 

 ئا. ومل يكن واقفا بكل تأكيد. ومل يكن يشكل خطرا عيل يف تلك الوضعية".يفعل شي 

  إىل وعندما قال له املحققون أنه يتحمل مسؤولية كقائد القوة يف هذه املنطقة، حول الضابط املسؤولية  

ي أن  أوامري. وكان ينبغ  إىلرشطي حرس الحدود، قائال "اسألوه ملاذا أطلق النار، فقد تعّ� عليه أن ينصاع 

كلينا. ورويت ما حدث    إىلنفحص املشتبه عن بعد، واستجوابه. وبعد ذلك جاء جميع الضباط واستمعوا  

 وقلت أمامهم أنه أصدرت أمرا بوقف إطالق النار". 

وحسب التحقيق، فإن رشطي حرس الحدود كان جديدا، فقد التحق بالخدمة قبل نصف سنة وأنهى دورة 

أطلق النار بسبب التوتر يف    هابيع معدودة. وقال خالل التحقيق معه إنتأهيل قبل ارتكابه الجر�ة بأس

 البلدة القد�ة، ورصاخ رشطي بأن الحالق "مخرب". 

، وعملت  ‘إطالق النار  ف’أوق   لكن إفادته جاءت مختلفة عن إفادة الضابط املسؤول عنه، وقال إنه "مل أسمع

عليه قبل أن ندخل   النار  الضابط  الحديث يدور عن مخرب، أطلق    إىلمبوجب ما علمونا. وبالنسبة يل 

 الغرفة".

جروا  أنه عىل الرغم من أن تحقيق "ماحاش" اقرتب من نهايته، إال أن املحقق� مل يُ   إىل ولفتت الصحيفة  

إفادته�. وأ  إثر اختالف  الضابط والرشطي، خاصة  التصوير يف  مواجهة ب�  أن كام�ات  الصحيفة  ضافت 

إال أن كام�ات شبكة "مباط   اليوم،  تابعة ملقاول، مل تعمل يف ذلك  النفايات"، وهي  التي  2000"غرفة   "

 تغطي البلدة القد�ة، وثّقت ما حدث قبل ذلك. 

الذين شاهدوا مقاطع فيديو، مل تنرش عىل القانون  إنفاذ  الصحيفة عن مسؤول� يف جهاز  املأل،    ونقلت 

قولهم إن ترصف الحالق كان "مشبوها جدا" ومن شأنه أن يجعل أفراد الرشطة يعتقدون أنه "مخرب"،  

الوراء طوال    إىل بادعاء أنه كان يحمل قفازات سوداء وسار باتجاه باب األسباط في� كان يلتفت  

دخل   عندما  أنه  وأضافوا  اإلسمن  إىلالوقت.  من  عمود  خلف  اختبأ  القد�ة  ونظر  البلدة    إىل ت، 

 الرشطة يف الساحة املقابلة. 

وتب� الحقا أن ترصف الحالق ناجم من كونه من ذوي االحتياجات الخاصة وعىل طيف التوحد،  

أحد   وادعى  قفازا،  يحمل  كان  قال    أفراد وأنه  الحق،  وقت  ويف  أنه مسدس.  اشتبه  بأنه  الرشطة 
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حالق، أو مطالبته بالتوقف من أجل تشخيص  الرشطي نفسه للمحيط� به إنه أخطأ وتع� عليه تحذير ال

هويته وليس اإلعالن عنه أنه "مخرب"، وهو "األمر الذي حسم مص� الحالق"، حسب مصدر مطلع عىل 

 تفاصيل التحقيق. وقال املصدر إن مقاطع الفيديو تظهر أن أفراد رشطة طاردوا الحالق أيضا.

ا الفيديو ملطاردة  التي شاهدت مقاطع  املصادر  التي  وحسب  الحالق  فيها معلمة  فإنه ال تظهر  لحالق، 

إنها حرضت   باتجاه أفراد الرشطة أن تلميذها "معاق". وقالوا  بأنها رصخت  املكان بعد بضع   إىلأفادت 

دقائق. لكن رشطي حرس الحدود القاتل، قال خالل إفادته لدى "ماحاش" إنه خالل املطاردة سمع صوت  

 حينها أن هذه امرأة مذعورة بسبب الخوف من عملية.امرأة ترصخ بهلع. وقال إنه اعتقد  

أن الرشطي القاتل أدىل بإفادة لدى "احاش" مرة واحدة فقط ويف اليوم الذي وقعت   إىلوأشارت الصحيفة  

ويسلموا   أيام  خالل  التحقيق  املحققون  وسينهي  مرت�.  للضابط  املحققون  استمع  بين�  الجر�ة،  فيه 

عامة. ويتوقع إغالق امللف ضد الضابط، الذي ترسح من الخدمة يف هذه األثناء.  النيابة ال  إىلاستنتاجاتهم 

 كذلك يتوقع عدم محاكمة الرشطي القاتل، بزعم أن ما حدث كان خطأ يف ترجيح الرأي وليس قتال متعمدا.

 والدولیة  اإلقلیمیةالتفاعالت 

 ولکن الحساب يف الحدود الشمالیة یبقی مفتوحا  فشل،حزب الله 

 بقلم يوآف ليمور  : اليوم إرسائيل

بعد النجاح الثا� عىل التوايل    إيجابياكان    اإلحساس  أن. ومع  رسائييلالكث� من الحذر قيل يف الجيش اإل 

جانب ذلك كان العلم بان شيئا مل ينتِه حقا، والحساب عىل الحدود    إىل عملية لحزب الله، ولكن    إلحباط 

 الش�لية بقي مفتوحا. 

  أيضا  املرة   هذه   دوف،  هار   يف   املايض   الشهر  يف  مثل�  بالضبط .  الله  لحزب  فشال  نفسها   الحادثة   كانت  لقد

.  بنتائجه يتحكم أن �كنه عمل �ط اختار فقد وعليه. التصعيد شفا يكون تحت هدف  عن التنظيم بحث

  األشخاص كن معرفة كم من  �  ال  والذي  للدروع،  املضاد  الصاروخ  أو  الصاروخية  املقذوفة  العبوة،  وبخالف

زا والتأكد بان جنديا واحدا فقط سيصاب. الع� بالع�،  ن نار القناصة �كن أن يكون مركَّإسيصيب، ف

ظيمه يف غارة سالح الجو يف مطار  ن ينفذه منذ قتل نشيط تنذاك الثأر الذي يسعى حزب الله أل 

 . أسابيعدمشق قبل خمسة 

بحثا عن هدف. حتى    أسابيع  بضعة  منذ  ترتكز   كهذه  قناصة   خاليا  الحدود،  نجح    اآلنعىل طول 

عمل تحت هذا التهديد املتشدد،    أيضا يف املنع التام من توف� عمل لها. وأول أمس  رسائييلالجيش اإل 
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املنصوبة عىل الحدود،    األجهزة   أحد خلل يف    إلصالح  أرسلتوعليه فقد تقرر بالقوة من وحدة املراقبة التي  

 تعمل يف ساعات الظالم.   أن –قرب من�ة 

  أحد  من  يستوجب   كان  معينة   مرحلة   يف   ولكن   برسية،  تحركت.  بالتهديد  تعلم  وهي   القوة  عملت   لقد

  أحد   يف  ينتظر  كان  الذي  الله  حزب  قناص.  الخرب  العتاد  يبدل   يك  جسده  من  جزء  عن  الكشف  الجنود

هذه عملية  فنه مهني  أ صاصتان، ومع  الر  أخطأت.  رصاصت�  فأطلق  الحظه  الحولة، قرية  يف  املتقدمة  املنازل

ن بالنسبة لتنظيم ينتظر  لثانية فقط، ولك   إالمعقدة للغاية بالنسبة للقناص، حيث ال يرى الهدف    إطالق نار

 طويلة هذه اللحظة فان هذه نتيجة سيئة وفشل عمليايت مدٍو، ليس اقل.  أسابيعمنذ 

  ال يزالون كانوا    األوىل ا انتهى الحدث. يف اللحظات  هذ   يف   أن  يفهم   يك   وقتا  رسائييلاإل   الجيش   احتاج  لقد

املجاالت    إىليف قاطع آخر، ولهذا فقد وجه السكان للدخول    أخرىمتويها لعملية    هذا كانيعتقدون بان  

والدخان. وبعد ساعة طويلة عادت    اإلنارةالجو عرشات قذائف    إىل  وأطلقتاملحصنة. اغلق مجال الحدود  

موقعي مراقبة ملنظمة “اخرض    بإصابة رمزيا  رسائييلطبيعتها، ولكن ليس قبل أن يرد الجيش اإل   إىلالحياة  

يف املايض، منظمة تستخدم كغطاء    إرسائيلزع�، ولكن ك� كشفت    إنسانيةوهي منظمة    –بال حدود”  

 . إرسائيل لعملية جمع املعلومات لحزب الله عىل الحدود مع 

عيد، ولهذا  غ� معنية بالتص  إرسائيل ن  أ ، هي  األوىلسالة مزدوجة.  ر   الله  حزب  إىل   ينقل   أن  الرد  هذا  حاول

اللبنانية،    األرايضترد يف   إرسائيلهامشية وعد�ة املعنى بالنسبة للتنظيم. والثانية هي أن  أهدافااختارت 

بقوى متصاعدة،   –  أيضانه عىل كل رضبة مستقبلية لها سرتد  إ، ومن هنا ف2015مرة منذ كانون الثا�    ألول

 وفقا لشدة الرضبة لها. 

  أن   بعد.  دمشق  يف  نشيطة  موت  عىل  يثأر  نأل   يسعى  يزال  ال  الذي  الله   حزب  لتحذير  الرسائل  هذه  تأيت

  املرة   يف  ينجح  أن  أمل  عىل  ،أخرى  فرصة  عن  ليبحث  التنظيم  سيعود  من�ه،  يف  وفشل  دوف  هار  يف  فشل

مل يتخَل التنظيم عن الثأر حتى بعد املصيبة يف    إذا  أنه  يف   إرسائيل  يف  أحد   لدى  شك   هناك  ليس .  الثالثة

 .   اآلنيف أن يفعل هذا   فال احت�لب�وت، 

  ، أيضا  الحقا  الش�لية  الحدود  يف  عالية  تأهب  حالة  عىل  يبقي   أن  رسائييلاإل   الجيش  من  سيستوجب  هذا

الحساسة لنهاية    الفرتة  يف   املدنية   الحياة   نسيج  عىل  يحافظ   بين�  ذلك   يفعل   أن   عليه   أن   العلم  مع

بناء نفسها من أزمة الكورونا.   إعادةتجارية تحاول  وأع�ل، مع سياحة ذروة األعياد   أوائلالصيف، 

  األمل . ينبغي  األهدافيف نهاية املطاف ستطل    –هذا تحٍد عمليايت غ� بسيط، مثل� رأينا أول أمس  

 . األخ�ين، مثل� يف الحدث� رسائييلناجحة من ناحية الجيش اإل  تكون لنتيجةيف حينه أيضا  أن
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 ة ي یلع القاهر سرائیل اإل  –تأثیر االتفاق اإلماراتي 

السف� السابق يف مرص  (بقلم: اسحق ليفانون  

مؤسسات   جنيف)    األممويف  يف  -املتحدة 

 معاريف 

رحبوا   الذين  األوائل  العرب  الزع�ء  أحد 

املتحدة،   للواليات  الثاليث    إرسائيلباالتفاق 

يف    السييس  عبدالفتاحكان    اإلماراتواتحاد  

. ما أن صدرت البرشى عن االتفاق الذي  مرص

اخرتق الطريق، حتى غرد عىل التويرت ورحب  

أصوات   مرص  يف  كانت  إليه  وإضافة  حول  أخرىباإلنجاز.  األسئلة  يطرحون  ممن  وضد،  مع    اإلحساس ، 

 مع دولة عربية أخرى.   إرسائيلالحقيقي ملرص تجاه التطبيع الكامل لعالقات 

يا وباسمه عىل التطور املهم، رغم وجود العالقة الوثيقة ب� مرص واتحاد  حزب يف مرص رسم  أيب  عقّ مل يُ 

اإلمارات. فالربملان املرصي الذي درج عىل أن يعرب علنا عن تأييده ملوقف اإلمارات يف تصديها لهيمنة قطر  

الخارجية    وتركيا، اختار هذه املرة الصمت. وباستثناء تغريدة السييس مل يصدر بيانا رسميا، عىل لسان وزير

 املرصي سامح شكري أو وزارة الخارجية املرصية مثال. 

تناول صالح منترص، كاتب الرأي الشه� يف صحيفة "األهرام"، املسألة يف مقال له وشكك يف النوايا الحقيقية  

بالنسبة لعدم تنفيذ الضم. مبعنى أنه أراد القول إنه موضوع الضم مل يشطب عن جدول أع�ل   رسائيلإل 

عن ضم مناطق    إرسائيل ، رغم ترصيحات اتحاد اإلمارات بأن االتفاق مل يكن ممكنا إال بعد تخيل  يل إرسائ

الضفة. عمرو موىس الذي كان وزير الخارجية املرصي وبعد ذلك أم� عام الجامعة العربية وان كان رحب  

 الت للفلسطيني�. يك تقدم تناز  إرسائيلمواصلة الضغط عىل  أيضاباالتفاق، لكنه يف نفس الوقت طلب 

والرشق    إرسائيل، وقفت مرص يف مكانة الصدارة يف كل ما يتعلق بإرسائيل منذ التوقيع عىل اتفاق السالم مع  

اإل  للنزاع  حل  إيجاد  يف  مشاركة  فالقاهرة  تدخلت    –  رسائييلاألوسط.  مع ح�س،  تتوسط  الفلسطيني، 

واليس مع الرئيس السوري حافظ  بصمت مع تركيا ملنع أسطول مرمرة وإدارة محادثات خلف الك 

مع   اإلمارات. وهذه مجرد قامئة جزئية. مع دخول اتحاد األمام   إىل للدفع التسوية مع القدس    األسد

 ، قد تفقد مرص صدارتها. إرسائيلخط السالم مع 

، فقد تفقد مرص املزيد من قوة نفوذها.  إرسائيلوإذا انضمت دول عربية أخرى ملس�ة التطبيع مع  

فالالعبون العرب الجدد سيتنافسون في� بيتهم عىل من يساعد الفلسطيني� أكرث. وينقل الجمود  
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ذلك بغ�    إىل منطقة الخليج. وينبغي االفرتاض بان مرص تنظر    إىليف املسألة الفلسطينية بندول النفوذ  

ما هو   إىل ،  اإلماراتسيعظم نفوذ    األقىص   إىل صل� من الخليج  قليل من انعدام الراحة. ك� أن وصول امل

 أبعد بكث� من حجمها يف العامل العريب. 

أن تبقى هكذا. فالدولتان ترتبطان مبواضيع ثقيلة  إرسائيليف نظر   ، ال تزال الصدارة يف يد مرص ويجب 

واتف وح�س  غزة  مسألة  الراديكايل،  اإلسالمي  "اإلرهاب"  ضد  الحرب  الدولت�  الوزن:  ب�  الغاز  اقات 

عالقات ذات مغزى تفرس    إىل   اإلماراتما تطور االتفاق مع    إذا ومبشاركة اليونان وقربص. ويحتمل جدا أنه  

،  إرسائيل، فان هذا سيحث السييس عىل تحس� العالقات الثنائية مع  إرسائيل كتطبيع رسمي للعالقات مع  

يس� يف طريق    أنذا تحٍد للرئيس املرصي، واألمل هو  والتي توجد اليوم يف منطقة قريبة من الصفر. ه

ملنفعة   املنطقة  يف  ودور مرص  مكانة  يعزز  الذي  التدريجي  تثبيت  إرسائيلالتطبيع  املهم  من  وبالتايل   .

   )الرابط( .أعقابهاللس� يف  اآلخرينصلب وذلك لتشجيع  أساسالتطبيع مع اتحاد اإلمارات عىل 

 هل یبتز ترامب ابن سلمان بقضیة خاشقجي ألجل التطبیع؟ 

مسترشق   الرئيس    إىل  إرسائييلأشار  إدارة  أن 

أن   �كن  مبلفات  متسك  ترامب،  دونالد  األمرييك، 

لدفعها   السعودية  ضد  عجلة    إىل تحركها  ترسيع 

 .يلرسائيالتطبيع مع االحتالل اإل 

وقال "يو� بن مناحيم"، خب� الشؤون العربية، يف  

ترجمته   العربي،  ون"  "نيوز  موقع  عىل  له  مقال 

عهد  21"عريب ويل  عن  بشدة  دافع  ترامب  إن   ،"

 اململكة، محمد بن سل�ن، أمام الكونغرس بشأن اغتيال الصحفي السعودي ج�ل خاشقجي. 

مطالب   يرفض  يزال  ال  ترامب  أن  اغتيال  وأضاف  بشأن  حساسة  استخباراتية  مواد  بكشف  الكونغرس 

 خاشقجي داخل القنصلية السعودية يف إسطنبول. 

وتابع بأن التطبيع السعودي مع االحتالل �كن القيام به عرب خطوات تدريجية من جانب اململكة،  

با ابن سل�ن يك يتحرك  الدالئل بحوزة واشنطن مزيدا من روافع الضغط عىل  تجاه "وقد تشكل 

 ، بالتزامن مع زخم االتفاق ب� األخ�ة واإلمارات". إرسائيلالتطبيع مع 

ية عىل معلومات  رسائيلوقال: "هنالك الكث� م� يحدث وراء الكواليس.. حيث حصلت األوساط اإل 

من داخل العائلة املالكة أظهرت خشية ابن سل�ن حدوث اضطرابات داخلية يف اململكة إذا اتخذ  

 ". إرسائيل ألن قطر وإيران ستعمالن ضد اململكة إلحباط اتفاق التطبيع مع  هذه الخطوة،
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أن ابن سل�ن تتجاذبه حسابات تويل العرش خلفا لوالده، ب� الوضع الداخيل يف األرسة الحاكمة    إىلوأشار  

 والدعم األمرييك. 

اتفاقيات تطبيع قبل  وأكد الكاتب أن إدارة ترامب تعمل بشكل مكثف مع دول يف الرشق األوسط لتوقيع  

انتخابات ترشين الثا�/ نوفمرب املقبل، وسيؤدي "كرس" املوقف السعودي لتوقيع املزيد منها، رغم جهود  

 السلطة الفلسطينية لوقف هذا املد. 

واإلمارات والبحرين وع�ن    إرسائيل وقال: "من أجل هذا الغرض زار وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو  

وصل املستشار جاريد كوشن� وآيف ب�كوفيتش مبعوث الرشق األوسط، حيث تحاول الواليات  والسودان، ثم  

 ". إرسائيلاملتحدة تنظيم قمة يف إحدى دول الخليج للرتويج للتطبيع مع 

أن "ترصيحات ترامب وصهره ومستشاره كوشن� يف األسبوع� املاضي� بدت متفائلة    إىلوأشار "بن مناحيم"  

 ، وخلقت شعورا بأنه سيحدث قريبا".إرسائيليع السعودية قريبا عىل اتفاقية تطبيع مع حول احت�ل توق

الهدف من   التطبيع مع  (وأضاف: "قد يكون  تلك الترصيحات) أيضا دفع النظام السعودي نحو اتفاقية 

أكيده  ، رغم أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان صب ماء باردا عىل التفاؤل األمرييك، بتإرسائيل 

 ". 2002التزام اململكة مببادرة السالم العربية لعام 

وتابع بن مناحيم، وهو ضابط سابق يف االستخبارات العسكرية لالحتالل، أن "تغي� املوقف السعودي جاء  

 ". إرسائيلعقب شن السلطة الفلسطينية حملة ب� الدول العربية ملنعها من االنض�م للتطبيع مع 

، بحسبه، إصدار رئيس الوزراء املغريب سعد الدين العث��، بيانا عىل غرار الترصيح وجاء يف هذا اإلطار 

السعودي، في� أصدرت الجامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي بيانات بشأن استمرار التمسك مببادرة  

 السالم العربية، ومعارضة التطبيع مع االحتالل. 

لفرتة طويلة، لكنها تخىش إخراجها    إرسائيل ، وعالقاتها رسية مع  وأوضح أن "السعودية تقود املعسكر السني

 للعلن". 

 يفيد بأن تطبيع الرياض سيخلق "تأث� الدومينو" الكب�  رسائييل ك� شدد يف هذا اإلطار عىل أن التقدير اإل 

   )الرابط( يف الرشق األوسط، وأن الدول العربية سترسع يف االتجاه ذاته. 
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 يف حربها ضد أرمینیا  بالسالح یة روسیة حول دعم أذربیجان  إسرائیل أزمة  

كاتب   إزاء  إرسائييل قال  متارس  "روسيا  إن   

سالح    إرسائيل  بسبب  النفاق  من  سياسة 

قدمتها   التي  األسلحة  ألن    إرسائيل القوقاز، 

الذين   الروس  تحرج  أذربيجان،  لحليفتها 

يدعمون أرمينيا، العدو اللدود لألذري�، وهم  

املنطقة،    إىل ينقلون مئات األطنان من األسلحة  

وتسليح   بوقف  إقناعنا  الروس  ويحاول 

 حلفائنا". 

، عىل  اً " أنه "ملدة شهر تقريب21ن، يف مقال نرشه موقع نيوز ون، ترجمته "عريبوأضاف ألكسندر غولدشتاي 

، تصاعد الرصاع ب� دولت� صغ�ت�: أرمينيا وأذربيجان، وقد دأب ج�انان  إرسائيل بعد ألفي كيلومرت ش�ل  

منذ   متقطع  بشكل  القتال  عىل  القوقاز  ناغور اً عام  30عدوان يف جنوب  منطقة  رئييس حول  بشكل  نو  ، 

 ". إرسائيلكاراباخ"، وهي منطقة أذرية، يحتلها األرمن، وال يعرتف بها بقية العامل، وال حتى 

ية  رسائيل، وغطى لسنوات طويلة العالقات اإل izrus.co.ilوأشار غولدشتاين، رئيس التحرير السابق ملوقع  

عن نفس    اً ه املرة تجري بعيدالسوفيتية، أن "الجولة األخ�ة من القتال بدت مث�ة لالهت�م، فاملعارك هذ

املنطقة من األرض املنسية، بل بالقرب من الحدود الجورجية، وهذا سبب مث� لالهت�م، ألنه أوالً وقبل 

 جيهان، ثا� أطول خط يف العامل". - تيبلييس-كل يشء، �ر فيها خط أنابيب النفط الشه� يف إيكو

يتدفق عرب خط األنابيب   رسائيلثلث النفط الذي يأيت إل   ي� ال يعرفون ذلك، لكنرسائيلوأكد أن "معظم اإل 

  اً نقص  إرسائيل هذا، فإذا قرر األرمن تفج�ه من أجل اإلرضار باالقتصاد األذربيجا�، فمن املحتمل أن تواجه  

 يف النفط، م� يؤدي الرتفاع أسعار الوقود، املرتفعة للغاية، يف ظل أزمة كورونا التي نواجهها".  اً فوري

  إرسائيليا آخر يتعلق بأرمينيا وحليفتها االسرتاتيجية روسيا، التي تطالب  إرسائيلأن "هناك جانبا    وأوضح

بوقف بيع األسلحة املتطورة لألذري�، وهي ليست صفقات ثانوية بحسب الرئيس األذري إلهام عالييف،  

من الدوالرات من  تزودهم باملليارات من األسلحة، م� يضع مئات املالي�   إرسائيلالذي كشف أن 

 ي�". رسائيل، ويوفر فرص عمل آلالف اإل إرسائيلالرضائب يف خزائن 

، خاصة الطائرات بدون طيار، ترض باألرمن،  رسائييل وأضاف أن "مزاعم روسيا تتعلق بأن السالح اإل 

  من القوقاز، وهناك سببان   إرسائيل لكن ما ال تعلنه روسيا أنها تبيع أسلحة للطرف�، وتريد إخراج  

أنها تزود األرمن باألسلحة مجانا،   لذلك، أوله� ربح املزيد من املليارات، وهو أمر واضح، رغم 

https://almarsad.co.uk/
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،  إرسائيلمل تعد املورد الرئييس لألسلحة لهذا البلد، بل    2016لكنها تبيعها لألذري� بالسعر الكامل، ومنذ  

 أكرب وأهم مورد أسلحة ألذربيجان".

مليار دوالر لرشاء الطائرات    1.6ية أذرية بقيمة  إرسائيلتم توقيع صفقة  ،  2012وأشار أنه "يف وقت مبكر من  

بدون طيار، وأنظمة الدفاع الجوي وغ�ها، يف تلك السنوات كان من عمل عىل تقوية عالقاته� ه� وزيري  

ليربمان، ويف   أفيغدور  ثم  ب�يس  تم    2016الخارجية شمعون  نتنياهو،  بنيام�  الوزراء  زيارة رئيس  بعد 

 وقيع صفقة أخرى بخمسة مليارات دوالر". ت

، ه�ون، وطائرات  450، و 900أذربيجان طائرات ه�ميس    إرسائيل وأشار أنه "من ب� أمور أخرى، باعت  

ية، م� �نح األذري� ميزة كب�ة يف هذا  رسائيلبدون طيار، حيث يعتمد سالحها الجوي عىل الطائرات اإل 

املجال، ألن الطائرات بدون طيار األرمينية تعتمد عىل �اذج روسية قد�ة، وليست قادرة عىل منافسة  

ية: بنادق تافور، ورشاشات  رسائيل، ك� اشرتى الجيش األذري أفضل أسلحة الصناعة اإل إرسائيلاملوجودة يف 

للدبابات، ومركبات    Gilو   B-300النقب، صواريخ   السوق    إرسائيلودخلت    ،Abirو   Stormاملضادة  هذا 

 بقوة".

سلحة اإللكرتونية الروسية  ، وتكاد األ اً ية تحرج الروس ألنها أكرث تقدمرسائيلوأكد أن "األنظمة العسكرية اإل 

ية بدون طيار، وبين� ينظر املشرتون املحتملون إليها بقلق،  رسائيلأن تظهر عاجزة عن مواجهة الطائرات اإل 

 يف رسائييل يف املنطقة، مع رغبتها بتخفيض التواجد اإل رسائييلفإن الروس �وتون للتخلص من الخصم اإل 

 هذه املنطقة الحيوية". 

ية األذرية ذات طابع اسرتاتيجي، فنحن أمام دولة شيعية عىل حدود  رسائيل"العالقات اإل   وختم بالقول أن 

إيران، وقد باتا حليفان اسرتاتيجيان، ولديهم عدو مشرتك، والكث� من املصالح املشرتكة يف الزراعة والطب  

رصيد وإيران  أذربيجان  ب�  املشرتكة  الحدود  وتشكل  والغاز،  النفط  عن  لالستخبارات    ه�ً م   اً والتنقيب 

 ية، وال داعي لقول الكث� عنها". رسائيلاإل 

بالغة لو انقطعت الصلة ب� تل أبيب وباكو، ألن هذا يف   وأوضح أن "روسيا وإيران ستشعران بسعادة 

   )الرابط( ". اً حق  إرسائيلمصلحته�، وليس يف مصلحة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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https://adnanabuamer.com/post/5066
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 یهودي باإلمارات: عاملوني کامللوك ومنحوني أسماء عائالتهم

كاتب   مؤيدا  إرسائييلقال  أو  يهوديا،  كو�  بالقلق  فيها  أشعر  مل  اإلمارات  يف  الطويلة  إقامتي  "فرتة  إن   

، ما يجعل اليهود يف جميع أنحاء العامل متحمسون رسائيلإل 

تحدة للعالقات الرسمية الجديدة ب� اإلمارات العربية امل

 . إرسائيلو 

زمن   موقع  يف  باس�  مايكل  ترجمته إرسائيلوأضاف   ،

": "مبجرد إنشاء السفارات، سيتم حجز املقاعد يف  21"عريب

أحث  وأنا  العمل،  اجت�عات  وتحديد  اليومية،  الرحالت 

ي� عىل االقرتاب من الفرص التي تأيت مع رسائيلأصدقايئ اإل 

 هذا السالم بعناية". 

 اإلمارات يختلف عن أي يشء واجهه  وأردف: "املجتمع يف 

انصهار  رسائيلاإل  بوتقة  أمريكا  كانت  فإذا  املايض،  يف  يون 

لهم،  رسائيلإل  بالنسبة  بقالة  محل  هي  اإلمارات  فإن   ،

، فإن اإلمارات هي بلد  إرسائيل وبعكس الواليات املتحدة و 

اإلمارايت  الشعب  فيه  يوجد  الهرم  قمة  أن  رغم  األجانب، 

 اللحد، بطريقة ال يستطيع الغربيون تخيلها أبدا".   إىلان املايل، من املهد الذي يتمتع باألم

، ومؤلف كتاب "لست جاسوسا"، أن  رسائييلوأوضح باس�، العضو املؤسس مبجلس األع�ل الخليجي اإل 

فقط، �ثلون ثلث القوة العاملة، في� يهيمن الربيطانيون واألمريكيون    %12"اإلماراتي�، رغم أنهم يشكلون  

آسيا   الوسطى، ويعمل سكان جنوب  الطبقة  الهنود  األع�ل، و�أل عرب وبعض  واألوروبيون عىل قطاع 

العامة   واألماكن  التسوق  ومراكز  واملطاعم  املكاتب  مبا�  نشاهدهم يف  وبناء،  يدوي�  والفلبيني� ع�ال 

 ى". األخر

ي� الذين سيتدفقون هنا بح�س يف السنوات القادمة لن  رسائيلأن "السائح� ورجال األع�ل اإل   إىلوأشار  

يلتقوا باإلماراتي� ما مل يقدمهم أحد إليهم، رغم رغبة الجانب� ببناء عالقات ذات مغزى عىل األرض 

 مع رشكائنا الجدد من أجل السالم، مع أنه قد يكون أمرا صعبا". 

منذ  وت اإلمارات  يف  العيش  "بدأت  الجامعة  2006ابع:  يف  الطالب  تبادل  بربنامج  دراستي  خالل   ،

طالب    6)، يف منهج عىل الطراز اإلنجليزي واألمرييك، كنت واحدا من  AUS(األمريكية يف الشارقة  

كن حينها  وفلسطيني�،  وإيراني�  وسعودي�  إماراتي�  والباقون  الوحيد،  واليهودي  ت  أمريكي�، 

https://almarsad.co.uk/
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وج�انها، اخرتت الدراسة يف اإلمارات ألنني متنيت أن تتاح يل    إرسائيلمتحمسا جدا لتحقيق السالم ب�  

إل  الذين �كن  املعتدل�  العرب  مع  الصعوبات  لتذليل  رؤيته�    رسائيل الفرصة  تعزيز  املتحدة  والواليات 

 للسالم واالزدهار يف الرشق األوسط". 

هوديتي رسا خوفا من رد فعل أصدقايئ العرب، حيث انتهت حرب لبنان  واستطرد: "فكرت للحظة بإبقاء ي

الثانية للتو، لكن يف النهاية قررت عدم القيام بذلك، ويوما بعد يوم شكلت صداقات مع عرشات اإلماراتي�  

أخذو�   "الذهب"،  مثل  عاملو�  وعائالتهم،  أصدقائهم  مع  اتصاالت  وأقمت  الدولة،  أنحاء  جميع  من 

هم، ودعو� للسين� ووجبات الطعام، ودعو� أتنافس يف سياراتهم بالكثبان الرملية، وقيادة  للمالعب مع

 ج�لهم األليفة". 

وأكد أن "العديد من األصدقاء اإلماراتي� قدمو� ألصدقائهم عىل أنني شقيقهم، عاملو� عىل هذا النحو،  

يحات التي صادفتُها بسبب يهوديتي أو  بل إنهم أضافوا أس�ءهم األخ�ة يل، ومل يزعجني أي من الترص

إل  عن  رسائيل دعمي  يسألونني  أحيانا  يف    إرسائيل،  املالكة  العائلة  من  أصدقايئ  أحد  إن  بل  والصهيونية، 

 ، ويعزف يف سيارته أغنية "ألفا بلوندي" عن أورشليم". إرسائيلالشارقة، أعلن عن رغبته بأن يصبح سف�ا يف  

الت بالجامعة،  وأوضح أن "املواقف الودية  ي عشتها باإلمارات تناقضت بصورة صارخة مع طالب آخرين 

، ومع مرور الوقت أصبحت رسائيلممن كانوا أمريكي� يف الظاهر، لكنهم يف جوهرهم معادون للسامية وإل 

اليهود أين�    إرسائيل ية، وطاملا تم حثي عىل متثيل أمريكا و رسائيلجزءا ال يتجزأ من السياسة اإل  وجميع 

تحارب  كانوا مل  التي  اإلمارات  أنني يف  رغم  أنني جاسوس،  الكث�ون  واعتقد  ثقافة  إرسائيل ،  تشهد  ، ومل 

 معادية للسامية". 

وأضاف: "كل هذا جعلني أشعر باألمان واالسرتخاء، والرتحيب بالقرب منهم، ألن أصدقايئ اإلماراتي� عاملو�  

جي، فلديها القدرة عىل تقييد املعلومات، وإسكات  كامللوك، مع العلم أنه بفضل الرثوة والتطور التكنولو 

الحق يف الكالم، وفرض النظام بطرق ال �كن لألنظمة الديكتاتورية الفق�ة أن تحلم بها، كل من يقول كالما  

 خارجا عن النص يعرف أن فرصة تتبعه وتسجيله قامئة، وقد يفقد حقه يف اإلقامة نتيجة لخطأ بسيط". 

أن "اإلمارات مكان غريب، حيث يفضل معظم العرب فيها أن يصادقوا يهوديا    ونقل عن صديق فلسطيني 

خطوة هائلة للمنطقة بأرسها، ومن    إرسائيلعىل بعضهم البعض، ولذلك يعترب اعرتاف اإلمارات ب

يون للتمتع بث�ر رسائيلاملرجح أن يؤدي الزدهارها واستقرارها يف املستقبل، لكن بين� يسعى اإل 

ن نقدر ونفهم ماهية اإلمارات، بين� نسعى جاهدين لبناء عالقات مع الناس الذين  السالم، يجب أ 

   الرابط) (   الرابط)  ( يعيشون هناك".
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 ي: تطبیع اإلمارات إنجاز استراتیجي مقابل ثمن وهمي إسرائیلجنرال  

ج�ال   اإل إرسائييلقال  الفعل  "ردود  إن  ية  رسائيل 

اإلمارات االتفاق مع  أننا    إىل تش�    اإليجابية عىل 

مع   الرصاع  يف  تاريخية  تحول  نقطة  أمام 

عالقات   يف  اسرتاتيجي  ومنعطف  الفلسطيني�، 

 مع العامل العريب".  إرسائيل 

املعهد   عىل  مقاله  يف  كوبرفارس  يويس  وأضاف 

مع اإلمارات يختلف عن نظرائه مع مرص   إرسائيل "، أن "اتفاق  21املقديس للشؤون العامة، ترجمته "عريب

عالقات باردة، بهدف انتزاع فوائد عملية منها، ولكن    إرسائيل واألردن والفلسطيني�، حيث أقامت معهم  

خطوة كب�ة نحو أحد أهدافها االسرتاتيجية بعيدة املدى،    إرسائيل تخطو  بفضل هذه الخطوة مع اإلمارات،  

 وهو االندماج يف املنطقة". 

أنها "املرة األوىل التي    إىلأمان،  -وأشار كوبرفارس، الرئيس األسبق لشعبة األبحاث يف االستخبارات العسكرية

غ�يت، مبا يعكس الحيوية التي تعلقها  عالقات طبيعية مع دولة بارزة يف املعسكر الربا  إرسائيلتقيم فيها  

عنارص هذا املعسكر عىل العالقات معها، واألهم أن االتفاق أرض بشدة بقدرة الفلسطيني� عىل م�رسة 

 ". 67للعودة لحدود  إرسائيلالضغط عىل 

قراطي�  وأوضح كوبرفارس، املدير العام لوزارة الشؤون االسرتاتيجية، أن "اإلماراتي� يخافون من فوز الد� 

لالتكاء عىل   بحاجة  األمريكية، ولذلك فهم  االنتخابات  تتجرأ عىل    إرسائيل يف  قوية  يعتربونها دولة  التي 

العمل ضد املتطرف�، ك� أن دعم إدارة ترامب، سواء بتأجيل خطة الضم، أو بيع أسلحة متطورة لإلمارات،  

نام الفرصة إلبقاء ترامب رئيسا، وزيادة فرص  ، من أجل اغترسائييلشجع أبو ظبي عىل الس�ح باالخرتاق اإل 

 إعادة انتخابه". 

وتوقع أن "االتفاق مع اإلمارات سيؤدي إلقناع دول أخرى يف املعسكر الرباغ�يت بإقامة عالقات طبيعية 

مع   أو جزئية  الرحالت    إرسائيلكاملة  بشأن  السعودي  فاالتفاق  الحالية،  ترامب  رئاسة  فرتة  حتى خالل 

واإلمارات عىل أراضيها مثال عىل التطبيع الجزيئ للعالقات، ما يعني أن    إرسائيل رشة ب�  الجوية املبا

ب�   املعلن  التطبيع  مبنع  الرئيسية،  نفوذهم  أدوات  إحدى  فقدوا  والدول    إرسائيل الفلسطيني� 

 العربية". 

العربية    وزعم أن "اتفاق اإلمارات آكل قدرة حق النقض الفلسطيني مبنع حصول تغي�ات باملواقف 

دون موافقتهم، رغم توفر عدد من األدوات املتبقية لديهم، مثل بعض دوائر الحزب الد�قراطي  
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املعسكر   أن  إغفال حقيقة  إيران وتركيا وقطر، دون  الراديكايل يف  األورويب، واملعسكر  والدعم  األمرييك، 

عتني مبصالحه الحيوية، ويضع قضيتهم  الرباغ�يت الريب مل يعد يعترب نفسه معتمداً عىل الفلسطيني� عندما ي

 مبرتبة منخفضة". 

مع    إىلوأشار   التطبيع  من  االستفادة  سيحاولون  "الرباغ�تي�  من    إرسائيلأن  متطورة  أسلحة  لتحصيل 

بشكل مفرط عىل منعها، رغم معارضتها املعروفة ملبيعات   إرسائيلالواليات املتحدة، ويتوقعون أال تصمم 

ية الناعمة يف مسائل  رسائيلتفوقها العسكري النوعي للخطر، مع توفر املساعدة اإل   األسلحة التي قد تعرض

خصومهم   مع  املواجهة  ساحات  يف  أدائهم  لتحس�  العسكرية  والتكنولوجيا  واالستشارات  االستخبارات 

 الداخلي�". 

بعد اتفاق اإلمارات هي    إرسائيل وأكد أن "الساحة الرئيسية التي يتبنى فيها الرباغ�تيون وجهات نظر من  

  إرسائيل التعامل مع إيران، ووقف سعيها للهيمنة اإلقليمية، وامتالك أسلحة نووية، ويتوقعون أن تقنع  

 املقبلة". الواليات املتحدة مبواجهة إيران، خاصة إذا فاز بايدن يف االنتخابات 

الذي   الثمن  يربر  كان  إذا  االسرتاتيجية، وما  يتعلق مبزاياه  اإلمارات  اتفاق  "املث� لالهت�م يف  أن  وأوضح 

لتحقيقه، بتأجيل ضم الضفة الغربية وغور األردن، مع أن الخطة مل تكن لرتى النور دون    إرسائيلدفعته  

ي غانتس ووزير الخارجية غايب أشكنازي، وردود  موافقة أمريكية، وبقاء تحفظات رئيس الوزراء البديل بين

واملصالح األمريكية، وفرص إعادة انتخاب    إرسائيلالفعل السلبية من هيئات عربية ودولية، خشية اإلرضار ب

 ترامب". 

مل�رسة خطة الضم دون دعم أمرييك، وبالتايل تم    رسائيل وأضاف أنه "مل يكن هناك منطق وال إمكانية إل 

بالتخيل عنها هو الرتويج للتطبيع،    إرسائيل عمليا عن األجندة، ولعل إحدى الطرق إلقناع    تأجيلها، وسقطت

وبالتايل أصبح التخيل عنها ذريعة متكن جميع األطراف، ومنها اإلمارات، من اتخاذ خطوة التطبيع املهمة،  

 �ا مقابل مثن وهمي". حققت إنجازا اسرتاتيجيا كب   إرسائيل بتقد�ها عىل أنها إنجاز للفلسطيني�، أي أن 

وختم بالقول إنه "كان �كن أن يكون تحقيق خطة الضم إنجازا اسرتاتيجيا أكرب، لكنها تطلبت أمثانا باهظة،  

واإلمارات والواليات املتحدة،    إرسائيل وبالتايل ال �كن تحقيقها، ويف النهاية فإن املصلحة املشرتكة لنا جميعا:  

هي تحس� فرص ترامب يف إعادة انتخابه رئيسا، وتعزيز املعسكر الرباغ�يت يف املنطقة يف مواجهة  

 ابط)الر( خصومه الراديكالي�". 
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 إسرائیلیدیعوت أحرونوت: الکاظمي یرسل إشارات إیجابیة باتجاه 

"العراق يرسل   إن  قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، 

أيضا، وفقا ملا جاء عىل    رسائيلإشارات للغرب، ورمبا إل 

، الذي أعلن  لكاظمي ا   لسان رئيس حكومته مصطفى

تل  مع  العالقات  تحس�  يف  مشكلة  يواجه  لن  أنه 

 أبيب". 

ية يف الشؤون  رسائيلونرشت الصحيفة مقاال للخب�ة اإل 

"عريب ترجمته  ب�ي،  سمدار  فيه  21العربية،  قالت   ،"

ي� من منصبه السابق كرئيس  رسائيلإنه "من السهل جدا التخم� بأن الكاظمي يعرف كبار املسؤول� اإل 

التعب�  أنه سيُطلب منه  االفرتاض  اآلمن  العراقية، من  اإل للمخابرات  القضية  ية يف  رسائيل عن موقفه من 

 اجت�عاته الالحقة يف العاصمت�؛ األردنية ع�ن والسعودية الرياض".  

  رسائييل وأردفت: "رغم أنه ستكون إعالنات اقتصادية وخطط للتعاون ب� العراق وإيران، لكن امللف اإل 

ته هناك، لذلك يجب أن يكون الكاظمي  الذي يزعج اإليراني� بالفعل يقع يف مكان بارز عىل طاولة مباحثا

العراقي هشام   األمني  املسؤول  عىل  النار  اإليرا�  الثوري  الحرس  أطلق  أن  بعد  حياته،  أكرث حرصا عىل 

 الهاشمي، صديقه املقرب، أثناء مغادرته منزله يف بغداد، وكأنها إشارة واضحة من طهران بأال تكون ذكيا".  

، لكن من  إرسائيل ثاته أنه لن يواجه مشكلة بتحس� العالقات مع  وأكدت أن "الكاظمي يوضح يف محاد 

تهدئة ح�سه، فال يشء سيتحقق ب� بغداد وتل أبيب   إىل تحديدا، مطالب بأن يسعى  رسائييل الجانب اإل 

طاملا استمر الحرس الثوري يف إظهار وجود يقظ يف العراق، ويف الوقت نفسه، هناك مجال للحديث، مبجرد  

مل    إرسائيل فية بدء العامل العريب واإلسالمي يتحد يف مواجهة واقع مل نكن نعرفه، وملخصه أن  كي  إىلنظرة  

 تعد هي العدو". 

وأوضحت أن "مالحظة جدول الرحالت املزدحم لرئيس الوزراء العراقي املنتخب حديثا يف أيار/ مايو، يعطي  

قوي عيل خامنئي، ورئيس الدولة حسن  طهران، واجتمع مع الحاكم الروحي ال  إىل مؤرشات الفتة، فقد قفز  

 روحا�، الذي حذره بشدة من الرئيس دونالد ترامب والج�االت األمريكي�".  

أنه "بعد أسبوع، استقل الطائرة، وهبط يف البيت األبيض للقاء ترامب، ومدد االجت�ع    إىلوأشارت  

الك أعضاء  للقاء  لزيارته  يوم آخر  إضافة  الكاظمي  وترك  بينه�، وطُلب من  الد�قراطي�،  ونغرس 

بـ املقبل سيزور ع�ن، لحضور    انطباعا رائعا، وسارع ترامب لوصفه  الذيك"، ويف األسبوع  "الرجل 
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القمة مع امللك عبد الله والرئيس املرصي السييس، وبعد أيام قليلة سيكون أهم لقاء له يف الرياض مع 

 امللك سل�ن وابنه ويل العهد". 

ية لشخصية الكاظمي تظهر أنه شخصية غ� عادية ب� القادة العرب: فهو  رسائيلاإل وأوضحت أن "القراءة  

نفيه من بالده يف عهد صدام حس�، وأقام عالقات مع منظ�ت معارضة واملسؤول�    53ابن   عاما، تم 

للعراق  ي�، وح� عاد  إرسائيلالذي يوظف صحفي�    مونيتور"   إيستاألمريكي�، وعمل يف موقع "ميدل  

ع� رئيسا للمخابرات، وصوال لرئاسة الوزراء، ورغم أنه ال ينتمي لألحزاب، لكن املخابرات األمريكية تقف  

 وراءه". 

وأضافت أنه "اآلن وقد أكمل اجت�عه االفتتاحي يف طهران، لكنه مل يتلق من ترامب التزاما فقط باملساعدة  

، صحيح أن البيت األبيض ال يعرض عليه  إرسائيلاإلمارات و املالية، ولكن أيضا مراجعة شاملة للتحركات ب�  

الثوري   الحرس  يجد طريقة إلخراج  بأن  أوال  مطالب  العراق  ألن  التطبيعية،  املوجة  لهذه  اآلن  االنض�م 

 اإليرا�، مع العلم أن الكاظمي مؤيد بالفعل ملوقف اإلمارات، ويتوقع أن يهبط يف أبو ظبي قريبا". 

"ا أن  بالقول  يدعو  وختمت  فهو ال  للغرب،  بإشارة واضحة موجهة  يبعث  القوات    إىللكاظمي  انسحاب 

، لكن يف العراق، ك� يف العراق، رصاصة  إرسائيلاألمريكية من العراق، وال يعارض اتفاقات التطبيع مع  

   واحدة �كن أن تلغي كل الخطط".

 مناورة روسیا وإیران للطاقة الخطرة يف القوقاز 

 بقلم إيرينا تسوكرمان  : للدراسات االسرتاتيجية مركز بيغن السادات

أرمينيا   ب�  الحايل  التصعيد  أن  عىل  مؤرشات  هناك 

 ،لنزاع ناغورنو كاراباخ  اً عن كونه عرضي  اً بعيد  وأذربيجان،

ب� روسيا وإيران ضد دولة   االقتصادية  بالحرب  مدفوع 

والحاجة   أوروبا    إىلمنافسة  عىل   إىلإعادة  االعت�د 

تستفيد   األمريكية.   العقوبات  ظل  يف  الغاز  و  نفطه� 

حرب   حملة  بفضل  القتايل  النشاط  من  أرمينيا 

أذربيجان حتى اآلن.  لكن  املعلومات املعقدة يف عام انتخايب ساخن يف الواليات املتحدة مل تضاهيه 

ال يزال بإمكان باكو تغي� موقفها الضعيف من خالل اتباع سياسة حازمة وإيجابية ضد املعتدين  

 عىل الجبهات العسكرية والسياسية واإلعالمية والقانونية.

أذربيجان يف   أرمينيا عىل حدود  التي    يوليو،  12بعد هجوم  التأملية  املقاالت  ظهرت سلسلة من 

تصوير ما حدث عىل أنه إما استمرار للرصاع يف    إىلعىل معلومات مضللة واضحة تهدف  تحتوي  
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  وروسيا،أو جزء من توتر أكرب. الرصاع بالوكالة ب� تركيا    ،للتوترات األرمنية الرتكية  اً أو امتداد  ،ناغورنو كاراباخ

 انقسام الناتو.  إىل  اً املوجود يف سوريا وليبيا والذي أدى مؤخر

أدت    وىل،األ للوهلة   التي  األحداث  سلسلة  املواقع    إىل تبدو  أرمينيا  هاجمت  مبارشة.   الحايل  الرصاع 

  11م� عرض املدني� املقيم� يف منطقة توفوز للخطر.  قُتل ما ال يقل عن    إنذار،األذربيجانية دون سابق  

 من أفراد الجيش ومد� مسن واحد. 

بين� زعمت يف الوقت نفسه أنه   اإلطالق، ألول مرة عىل  ثم رشعت أرمينيا يف التفاخر بأنها طردت ج�االً

وليس عمالً من    متعمد، هجوم    إىل م� يش�    األذربيجاني�،تم استفزازه.  ك� قُتل العديد من كبار الضباط  

يث� هذا التطور التساؤل حول الرواية القائلة بأن التصعيد الحايل هو    الواقع،العفوي.  يف    فأع�ل العن

لـ   القانو�  غ�  أرمينيا  احتالل  عن  الناشئة  املناوشات  سلسلة  يف  حلقة  أحدث  أرايض    %20مجرد  من 

 . اً أذربيجان املعرتف بها دولي

لألذربيجاني� من كل من  أصبح نزاع ناغورنو كاراباخ أزمة طويلة األمد بسبب مزيج من التطه� العرقي  

وتحويل أرمينيا    اً،الجئ� ومرشدين داخلي  إىلوتحويل أكرث من مليون أذربيجا�    املحتلة،أرمينيا واألرايض  

 و تدم� الرتاث الثقايف.  اً،دولة أحادية العرق تقريب إىل

قرية جوجوك    عندما استعادت أذربيجان  ،2016حدث آخر تصعيد كب� يف نزاع ناغورنو كاراباخ يف عام  

  النار،م�كانيل االسرتاتيجية.  ك� يشهد سكان القرية املحررة وأماكن أخرى عىل طول خط وقف إطالق  

  إىل فإن االنتهاكات غ� املربرة هي جزء من الحياة اليومية.  وأدى القناصة األرمن الذين استهدفوا املدني�  

 ازلهم. جرح أو قتل الكث�ين وأجربوا الكث�ين عىل إخالء من

  وأذربيجان،بل عىل طول الحدود الدولية ب� أرمينيا    املحتلة، لكن هذا الهجوم األخ� مل ينطلق من املنطقة  

 عىل مقربة من خطوط أنابيب النفط األساسية الجيوسياسية. 

ية قد  رسائيلمن أن إمدادات النفط اإل   سلي� نوف،إل�    املتحدة، حذرت سف�ة أذربيجان لدى الواليات  

من    % 40  رسائيليوفر إل " جيهان  –تبيلييس  –تتعرض للخطر بسبب االشتباكات الحدودية.  خط أنابيب باكو

من منطقة    إرسائيل أوروبا و   إىلأن روسيا وإيران ال تستطيعان احتكار التسليم    اً لكنه يضمن أيض  ،"نفطها

التي تعد بالفعل أكرب منافس لروسيا وإيران يف إمداد أوروبا باحتياجات    أذربيجان، بحر قزوين.   

جنوب أوروبا عرب ممر الغاز    إىلللغاز    مه�ً   اً عىل وشك تجاوز أرمينيا وروسيا لتصبح مورد  الطاقة، 

 . والذي من املقرر أن يبدأ تشغيله بالكامل بحلول نهاية العام  الجنويب،

التي تقوم    واإليرانية،يقوض تنوع مصادر الغاز الطبيعي املسال يف أوروبا القوة السياسية الروسية  

عىل التهديد برتك أوروبا يف الربد.  كانت مواقفهم محفوفة باملخاطر بالفعل عندما أنهت الواليات  
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رفعت للتو التنازالت عن   املتحدة جميع إعفاءات تجارة النفط للجمهورية اإلسالمية العام املايض.  لقد

).  يعد االلتفاف  2019متت املصادقة عليه يف البداية يف ديسمرب  (  2بناء روسيا لخط أنابيب نوردسرتوم  

 عىل العقوبات األمريكية مسألة بقاء بالنسبة لهذه األنظمة.

إيران عىل وجه الخصوص دمار  اشنطن.   التي تشنها و   "الضغط األقىص "بسبب حملة    اً اقتصادي  اً واجهت 

قامت بتأج� حقول النفط يف    ،اً عام  25التي تعتمد بالفعل عىل بك� نتيجة التفاق تجاري مدته    طهران،

 الص�.  إىلاألحواز 

فإن للتصعيد الجديد تداعيات عسكرية وسياسية مواتية. أرمينيا جزء من كتلة عسكرية    ألرمينيا،بالنسبة  

  إىل ).  قد يكون الرصاع الحايل محاولة لجر أذربيجان  CSTO(تعرف باسم منظمة معاهدة األمن الج�عي  

لفريز    اً الذين تعهدوا بح�ية بعضهم البعض.  وفق   الج�عي،رصاع أكرب مع أعضاء منظمة معاهدة األمن  

جامعة    زاده،إس�عيل   رئيس  عالقات    ،ADAنائب  بسبب  تتضاءل  املناورة  هذه  نجاح  احت�لية  فإن 

 أذربيجان الجيدة مع دولت� عضوين يف منظمة معاهدة األمن الج�عي: كازاخستان وبيالروسيا. 

ها مواجهة مع  تحاول ج�عات الضغط األرمينية الحصول عىل ميزة سياسية من خالل تصوير األزمة عىل أن

عضو يف (وهو موقف متنحه تركيا مصداقية من خالل عرض تسليح أذربيجان) وكذلك مع فرنسا  (تركيا  

والتي تركز عىل إيجاد حل سلمي لنزاع ناغورنو   أوروبا،مجموعة مينسك التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف  

 كاراباخ) ومختلف أعضاء الناتو اآلخرين. 

الواليات   نفوذ    ،ANCAتقوم    املتحدة،يف  وذات  التنظيم  جيدة  أرمينية  ضغط  مجموعة    سيايس،وهي 

بتضخيم مفهوم عدم انفصال البلدين الرتكي� يف أذهان العامة واالستفادة من الجهل األمرييك العام بالواقع  

الجد  العث�نية  العث�� لرتكيا والطموحات  باملايض  أذربيجان  إنها تحاول ربط  يدة  التاريخي والسيايس.  

للحصول عىل    ANCAتالعب    ذلك،  إىلالحالية.  باإلضافة   العرقية والدينية سعياً  بالعديد من التحيزات 

 وهو مسيحي.   ديك،يف أذربيجان جورج   إرسائيل حتى هاجم سف�   السيايس،الدعم 

االستفادة سياسياً من عام انتخابات رئاسية أمريكية ساخنة. وتتوقع نظرة مستقبلية    إىل  اً أيض  ANCAيسعى  

يف   الد�قراطي�  فوز  حالة  يف  واشنطن  يف  إيجابية  املناهض    نوفمرب،أكرث  العمل  بذور  اآلن  تزرع  وهي 

ذلك البلد.     إىلمثل مرشوع قانون مقرتح من شأنه تجميد جميع املبيعات العسكرية    ألذربيجان،

يف طليعة خلق    ANCAولهذا كان    الحريب، مثل العمل    ،اً استفزاز اقرتاح مرشوع قانون كهذا يتطلب  

 التصور بأن أذربيجان هي أول من رضب. 

تقوم   واحدة.  ملرة  حدثا  ليس  الكونجرس    ANCAهذا  أعضاء  من  كل  مع  العالقات  بتنمية 

جمهورية وهمية يف    ”،آرتساخوتدفع باستمرار فكرة “  والرأي،والشخصيات يف عامل مؤسسة الفكر  

طبقات من    ANCAاألرايض املحتلة الفارغة التي ال يعرتف بها أي شخص باستثناء روسيا.  يخلق  
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التخيالت القانونية من خالل اإلجراءات األحادية املستمرة مثل الطلبات املتكررة لحزم إنسانية كب�ة من  

 دة أرمينيا بشكل صحيح. وربط هذه الطلبات ملساع املصطنع،الكونجرس للكيان 

العملية.  يف    إىلهناك إشارات حمراء تش�   االسرتاتيجية واملخططة لهذه  عند استعادة    الواقع،الطبيعة 

مثل الوجود اإليرا� املتزايد يف املنطقة املجاورة واملزيد من    تحذير، كانت هناك عالمات    املاضية، األحداث  

أعادت إيران وأرمينيا العمل    ذلك،الهجوم.  قبل أسابيع قليلة من    املساعدة املبارشة ألرمينيا ألسابيع قبل

دخلت روسيا    يونيو،.  يف  COVID-19رمبا ساهم يف سوء تعامل أرمينيا مع    التأش�ات،بنظام اإلعفاء من  

مختربات   إدارة  حول  محادثات  يف  البيولوجية    بيولوجية، وأرمينيا  األسلحة  لتقريب  مناسب  غطاء  وهي 

 وهو تطور من شأنه أن يهدد كل القوقاز ويجب أن يث� قلق الواليات املتحدة.  أذربيجان،الروسية من 

بتطوير قوات عسكرية مشرتكة.  ليست روسيا هي التي تدير العرض بالكامل    اً أرمينيا وروسيا مهتمتان أيض

بل إنها متحو بشكل متزايد أي مظهر من مظاهر استقالل أرمينيا وتؤكد وجودها العسكري يف    فحسب،

املنطقة بطريقة ال �كن وصفها إال بالتهديد.  كل هذه العوامل بشكل مستقل عن بعضها البعض كان  

املتحدة    ولكن كل هذه العوامل تحدث يف وقت واحد عندما تكافح الواليات  للقلق،ينبغي أن تكون مدعاة  

انتخايب   عام  يف  محارصة  خارجية  وسياسة  داخلية  أزمات  اإلرصار    إىليش�    ساخن،مع  سبق  مع  عملية 

 مصممة للمساعدة يف دفع عجلة سياسية. جدول أع�ل. 

ية بدون  رسائيلمثل عرضها للطائرات اإل   ،اً جزئيلقد كانت حرب املعلومات األذربيجانية ضد أرمينيا ناجحة  

كانت   السيايس، ادعاء الفضل يف إسقاطها.  عىل الصعيد    متباينة، بنتائج    أرمينيا،لتي حاولت  طيار املتطورة ا

 . ANCAحد كب� بالحملة املنظمة لـ   إىلالنتيجة حتى اآلن مدفوعة  

الرد عىل هذه الهج�ت من خالل مجموعة من األساليب.    يجب أن تسعى    أوالً،يجب عىل أذربيجان 

عن االعت�د عىل    اً من خالل تنويع اقتصادها بعيد  سنغافورة، مثل   ”،ة قطريةجاهدة لتصبح “عالمة تجاري

وبناء ثقة املستثمرين من خالل املشاريع املشرتكة والتوسع يف    للمنطقة،عايل التقنية    اً لتصبح مركز   النفط،

  ،املتحدة  ممثل املجتمع األذربيجا� يف الواليات  ،خدمات الحكومة اإللكرتونية.  اقرتح إس�عيل رستموف

 خطوات تركز عىل ثقة املستثمرين للمساعدة يف التغلب عىل تصورات مخاطر األع�ل.

واالستفادة من التدريب    املتحدة،يجب عىل أذربيجان إقامة عالقة دفاعية مشرتكة أوثق مع الواليات  

يجب حشد املزيد    ذلك،  إىلاملشرتك والرؤى من النشطاء امليداني� والضباط ذوي الخربة.  باإلضافة 

للمعركة   السيايس  املوارد لحرب املعلومات والجانب  مبا يف ذلك دعم وسائل اإلعالم    الجارية،من 

وطويلة األجل مع املسؤول� الحكومي�  وبناء عالقات شخصية    ،املهنية ملواجهة املعلومات املضللة

املستويات جميع  ذلك  ، عىل  من  الهيئات    ،واألهم  يف  والقانونية  الترشيعية  اإلغاثة  بقوة  املتابعة 

األمريكية واألوروبية والدولية.  يجب معاقبة املسؤول� األرمن املسؤول� عن انتهاكات حقوق  
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مكافحة األخبار الكاذبة مع توسيع نطاق جهود التوعية    اإلنسان.  فقط عندما تُظهر أذربيجان رغبتها يف 

فإن حلفائها سيؤيدون    – بين� تكافح بح�س وبحق الهج�ت عىل سيادتها املادية وسالمتها اإلقليمية    –

 أو إعطاء مترير لعدوان أرمينيا.  إىل صحة ادعاءاتها ويفهمون املخاطر العاملية والجيوسياسية لالنحياز    اً متام

 تسوكرمان محامية يف مجال حقوق اإلنسان واألمن القومي مركزها نيويورك.    * إيرينا

 أراء الخبراء 

    یةسرائیل اتفاق التطبیع اإلماراتي وتعزیز فلسفة القوة اإل 

 سلي�ن أبو إرشيد بقلم:

قاب قوس� أو أد�    إرسائيل بتوقيعها اتفاق "السالم" مع اإلمارات، تقف  

الحديدي"   "الجدار  نظرية  تقوم عىل  التي  األمنية  رؤيتها  تحقيق  من 

التي صاغها جابوتنسيك وتبناها بن غوريون، والتي تقول إن العرب هم 

"أمة حية" لن يتخلوا أو يتنازلوا عن حقوقهم األساسية، وأننا فقط إذا  

�ة وقوة عظمى " عىل شكل قوة عسكرية كباً حديدي  اً ما أقمنا "جدار 

 ". إرسائيلراعية، حامية ومساندة، فرمبا يرضخ هؤالء العرب ويتنازلون عندئذ عن "أرض 

عن هذه النظرية يف ما مثلته مس�ة مؤمتر مدريد التي اعتمدت عىل    اً لقد عّدل نتنياهو ما اعتربه انحراف

مقابل السالم"، الذي ينطلق من    مفهوم "األرض مقابل السالم"، وأعاد صياغتها من جديد عرب شعار "السالم 

العربية،    إرسائيل أن قوة   الدول  السالم أو "االستسالم" عىل  وسطوتها يف املنطقة هي القادرة عىل فرض 

الخليجية   الدول  الواقع والتعامل معه ملصالحها، ك� يجري مع اإلمارات وبعض  باألمر  للتسليم  ودفعها 

، دون أن ترشط ذلك بتنازلها عن أي شرب من  إرسائيل وعلنية مع  والعربية األخرى، التي تقيم عالقات رسية  

 األرض الفلسطينية والعربية التي تحتلها. 

 غ� املسبوق، والذي  رسائييلاالستقرار األمني اإل   إىليف السياق ذاته، أشار الج�ال احتياط عاموس غلعاد  

اإل   إىليستند   الجيش  اإلمارات  رسائييلقوة  مع  االتفاق  إنجاز  يف  العامة  األمنية  القوة  وصورة   

،  إرسائيل والعالقات مع سائر الدول العربية، قائال إن الدول العربية بعد أن جربت وفشلت يف إبادة  

االستنتاج بأنه ال توجد إمكانية كهذه، ومن األفضل التعاون معها يف جملة من املجاالت،    إىلتوصلت  

 مني والعسكري والسيايس.وعىل رأسها األ 
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، ُسئلت  اً وأضاف غلعاد يف مقال نرشته "هآرتس" أن "يف محادثات يل مع نظرايئ العرب، الذين احرتمهم جد

تعادل القوة بينها وب� الدول العربية؟ وملاذا تحرص عىل التفوق النوعي؟    إرسائيلغ� مرة: ملاذا تعارض  

 وقنا النوعي، يتعمق االستقرار وحصانة السالم بيننا". أنه كل� حافظنا عىل تف اً وكان الجواب دوم 

األم�كية لإلمارات،    35املوافقة عىل صفقة بيع طائرات إف    إرسائيل من هنا ال يبدو أي وجه للغرابة يف رفض  

األبعاد متنح   ومتعددة  الذكية  القتالية  املنظومات  معها، ألن هذه  والتطبيع  السالم  اتفاقية  مقابل  حتى 

يف    اً ، لن تتنازل األخ�ة عنه وتلتزم به الواليات املتحدة، ويندرج هذا االلتزام عميقاً ساحق  اً وقتف  إرسائيل 

إغفال   من  يحذر  الذي  غلعاد،  األم�يك، حسب وصف  العسكري   إرسائيلالقانون  لتفوقها  لحظة  أي  يف 

 سيجلب عليها الويالت، ألن هذا هو الحال يف الرشق األوسط، ك� يقول. 

إل  نتنياهو  مفهوم  مع  التوجه  هذا  رؤية    كـ  رسائيلوينسجم  عمق  من  ينطلق  والذي  غابة"،  يف  "فيال 

جابوتنسيك األمنية التي ذوتها منذ نعومة أظفاره، حيث يعترب والده بن تسيون نتنياهو من أكرث املقرب�  

 له لفرتة طويلة.  اً لجابوتنسيك، وعمل مساعد 

نتنياهو يف كتابه "مكان تحت إن سيطرة    يقول  املناطق    إرسائيلالشمس"  التي احتلتها عام  (عىل هذه 

اإلبقاء عىل سيطرتها عليها، واملحافظة عىل قوة   إرسائيل أمام الحرب الشاملة، لذا عىل  اً ) كانت عائق1967

تبقى قوية ومرهوبة الجانب إذا قامت بجلب يهود   إرسائيلردع ساحقة من أجل زيادة فرص السالم، وأن  

"، وأنها �كن أن تحقق االزدهار واالستقرار والسالم مع العرب من دون تقديم أي  إرسائيل"أرض  إىلالعامل 

 الضاربة.  إرسائيل تنازالت، أي السالم املبني عىل خوف العرب من قوة 

إال عرب قوة الردع املعتمدة    رسائيل ويضيف نتنياهو يف كتابه أنه يف الرشق األوسط ال �كن تحقيق األمن إل 

إال سالم مسلح وحذر بحيث يوفر القوة الكافية لها لردع العرب، وال   رسائيل قوة الحسم؛ "فال بديل إل عىل

هو القوة وليس الرغبة بالسالم من   إرسائيلشك يف أن الذي أجرب الدول العربية التي وقعت اتفاقيات مع 

هذه الحظ�ة مبزيد من القوة، ويحاول    إىلجلب باقي الدول العربية    إىلقبلهم"، أي مرص واألردن، ويسعى  

 أن يثبته من خالل االتفاق مع اإلمارات. 
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 يف دائرة الضوء  

 حکومة نتنیاهو الخامسة.. "حتی األزمة املقبلة"! 

اإل  التحليالت  أغلب  تناولت  رسائيلأكدت  التي  ية 

ب�   نشبت  التي  االئتالفية  لألزمة  التسوية  صيغة 

خل  عىل  أبيض  وأزرق  الليكود  امليزانية  حزيب  فية 

عىل  املصادقة  إرجاء  مؤّداها  وكان  للدولة،  العامة 

امليزانية   بذلك دون حّل    120هذه  يوماً، والحؤول 

والذهاب   الحاّيل  مبكرة    إىلالكنيست  انتخابات 

هذه   أن  العام،  ونصف  عام  من  أقل  خالل  رابعة 

انتهاء واليتها    إىل امسة  الصيغة ليس من شأنها بعد أن تضمن استقرار حكومة بنيام� نتنياهو الخ ح� 

ح� موعد التناوب يف رئاستها مع رئيس أزرق أبيض، بيني غانتس، يف ترشين الثا�    إىلالقانونية، بل وحتى  

2021. 

التالية "حتى   العبارة  الرئيس  لعنوانها  اختارت  نتنياهو،  بلسان  الناطقة  وحتى صحيفة "يرسائيل هيوم"، 

املقبلة"   واضح  25/8/2020(األزمة  تلميح  يف  هذه    إىل)،  والية  تعرتض  أن  املتوقع  من  التي  األزمات  أن 

الحكومة ستتواتر يف قادم األيام ألسباب شتى، يف مقدمها انشغال رئيسها بغاية البقاء يف سّدة الُحكم أكرث 

ه عىل ما حدث  من أي غايات أخرى. وليس بغ� داللة أيضاً أن املحلل الحزيب لهذه الصحيفة عنون تعليق

 اآلن بعبارة "غانتس لن يحصل عىل رئاسة الحكومة من نتنياهو"! إىل

الزيارة التي قام بها وزير الخارجية األم�يك مايك بومبيو     إىل وتزامنت تسوية هذه األزمة االئتالفية مع 

لتطبيع الذي أعلنته  ، والتي أفيد أنها جاءت إلجراء محادثات مع كبار املسؤول� فيها تتناول اتفاق اإرسائيل 

 واإلمارات العربية املتحدة وإمكان توسيع دائرته لتشمل دوالً عربية أخرى. إرسائيل 

  إىل ويف واقع األمر شّفت وقائع زيارة بومبيو هذه، ك� زيارة سابقة له أجراها قبل فرتة وجيزة، باإلضافة  

لفلسطيني املعروفة باسم "صفقة  ا  -رسائييلخطة الرئيس األم�يك دونالد ترامب لتسوية الرصاع اإل 

 في� يتعلق بهذا الرصاع، وال سي� ما اصطلحنا عىل توصيفه  رسائييلالقرن"، عن تبني املوقف اإل 

 بـ"املقاربة اإلقليمية". 

اإل  األكاد�ي�  ألحد  جديدة  دراسة  األم�كيةرسائيلوتش�  العالقات  موضوع  يف  املتخصص    - ي�، 

، والتي نقدم قراءة موسعة لها يف هذا العدد من  إرسائيلم�يك ألمن  ية، تتناول الدعم األ رسائيلاإل 
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أن هذا التبني األم�يك مل ينشأ من فراغ وإ�ا عىل ركام أعوام    إىل"، وإن من باب التلميح،  رسائييل"املشهد اإل 

الفلسطيني� وغ الكب� والواضح عىل  التفّوق  الذي ساهم يف منح دولة االحتالل  الدعم  البية  طويلة من 

الدول العربية سواء تلك القريبة أو البعيدة عن فلسط� يف املجاالت املُتعددة ويف ُمقّدمها املجاالن األمني  

 والعسكري.

ومثة أهمية خاصة لالفرتاض الذي ينطلق كاتب الدراسة منه ويثبته بالقرائن الدالّة، وفحواه أن كّالً من  

ن بعضه� البعض، من الناحيت� العسكرية واالستخباراتية، لكن  تُسه�ن يف أم  إرسائيل الواليات املُتحدة و 

أهمية وحيوية إل  أكرث  برأيه  املتحدة  الواليات  فُمساهمة  ُمتكافئ؛  من مساهمة هذه    رسائيلبشكل غ� 

األخ�ة يف أمن الواليات املُتحدة. وتربز هذه املُساهمة الكب�ة يف املجاالت ذات الصلة باألمن القومي، مبا  

لك املُساعدات العسكرية واالقتصادية، إمدادات األسلحة الحديثة، التطوير املُشرتك لألسلحة املتطورة،  يف ذ

التعاون االستخبارايت، التداب� املُضاّدة للتهديدات النووية، املساعدة الدبلوماسية يف املنظّ�ت واملؤسسات  

 والتي تتقنع بغطاء "الوساطة"،  رسائييلاإل   -الدولية بشكل رئيس، والجهود املستثمرة يف ملف الرصاع العريب

يف كل   إرسائيل إىل الواجهة االستنتاج بأن الرهان عىل إمكان عدم انحياز اإلدارات األم�كية  إىلمبا قد يعيد 

 ما يتعلق بهذا الرصاع هو رضب من األوهام. 

لة عىل نحو ُمكثّف وبّ� خالل جانب هذا كله نواصل يف العدد الحايل تقديم قراءات ترفد الجهود املبذو   إىل

  إىلارتباطاً بحارضها وانطالقاً من ماضيها ومبا يحيل    إرسائيل اآلونة األخ�ة يف كل ما يتعلق مبحاولة تعريف  

اليهودي   ك�ن كييمت (مآالت محددة يف املستقبل. ونتوقف بشكل خاص عند خطة الصندوق القومي 

وأس�ها   مؤخراً  عنها  أعلن  التي  دولة  ليرسائيل)  توط�  وتهدف  2040  إرسائيل"إعادة  ترحيل    إىل"، 

تشكل   التي  النقب،  من صحراء  البدو  دولة    60الفلسطيني�  أرايض  من  مليون  إرسائيل باملئة  وإسكان   ،

 مستوطن مكانهم، وإسكان نصف مليون مستوطن يف الجليل. 

ومبا هي عليه يف الوقت    ائيلإرس األذهان عدة حقائق ثابتة متعلقة مبرشوع إقامة    إىلوتعيد هذه الخطة  

 الحايل. 

 اثنت� منها:   إىلمه� تكن هذه الحقائق، ال بُّد من أن نش� 

االستيالء عىل   إىلدأبت، منذ أعوامها األوىل، عىل وضع وتنفيذ املخططات الرامية    إرسائيل األوىل، أن  

والبلدات   املستوطنات  إقامة  خالل  من  والنقب  الجليل  منطقتي  يف  الفلسطينية  األرايض  كامل 

اليهودية عىل األرايض العربية التي صادرتها من أصحابها الرشعي�، ولتكريس سيطرتها هذه عمدت  

نتقال والسكن يف هذه  اجتذاب أعداد كب�ة من اليهود، سواء املقيم� أو املهاجرين الجدد، لال   إىل

االقتصادية   واالمتيازات،  اإلغراءات  من  ومتنوعة  كب�ة  جملة  مبنحهم  والبلدات،  املستوطنات 

ية والوكالة اليهودية  رسائيلواالجت�عية، التي أتت أكلها طوال أعوام عديدة. ومل تدخر السلطات اإل 
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جاالت، لتحقيق نبوءة دافيد بن غوريون  وأذرعها االستيطانية أي جهد، عىل جميع املستويات ويف جميع امل

بشأن "توزيع السكان واحتالل القفر". ورصدت، لهذا الغرض، ميزانيات طائلة جداً قامت    1950من العام  

بواسطتها بتنفيذ مخططاتها هذه، تحت عناوين مختلفة كان أبرزها "تطوير النقب والجليل"، الذي كان ـ  

ية أي حرج  رسائيلقب"، وهو العنوان/ االسم الذي مل تجد السلطات اإل وال يزال ـ يعني "تهويد الجليل والن

   يف إطالقه عىل مرشوعها الكب� هذا، بصورة مبارشة ورصيحة.

املؤدلجة بالصهيونية ما زالت تسعى وراء السيطرة عىل املزيد من األرض العربية. ويف    إرسائيلالثانية، أن  

الصهيونية مع ما أسمته بـ"املشكلة العربية" والتي فجّرت سجاالت  مجرّد هذا السعي ما يذكّر مباهية عالقة  

كث�ة ب� تياراتها املختلفة تأّدى عنها درس شتى الطرق ملواجهة هذه "املشكلة"، وكذلك درس كل احت�ل  

مناطق أخرى وإقامة دولة ثنائية القومية، ك� اختربت كل احت�الت تقسيم    إىل يقع ب� ترحيل العرب  

 . )1(الرابط) ( ولكنها يف خضم ذلك كله بقيت مجمعًة عىل مبدأ أساس: أرض أكرث وعرب أقل!البلد، 

  

 

 

 

 

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