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  ضوء تجربة أزمة کورونا: دور الجیش يف معالجة أزمات مدنیة الحدود يف   

 املعاییر واملحاذیر و 

 د التظاهرات ضد نتنیاهو بدعوى کورونا مشروع قانون إسرائیلي لتقیی  

 نشر "مذکرات" ضابط سابق باملوساد وخطته الغتیال عرفات  

 " لإلمارات 35قراءة إسرائیلیة يف فرص ومخاطر بیع طائرات "أف   

 ستبداد باملنطقة دراسة إسرائیلیة: تطبیع أبو ظبي یعزز أنظمة اال  

 تقدیر إسرائیلي: هکذا وّثق "الغاز" عالقتنا مع نظام السیسي  

 شي دیان سرق آثارًا من سیناء صحیفة إسرائیلیة: مو  

 رأس ابن سلمان يف سحب السالم، قدماه عالقتان يف الوحل الیمني  

 

 العدد: فی هذا 

https://almarsad.co.uk/
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 مرصد إسرائيل  

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

ر وسائل اإلعالم اإلسرائیلي عب

 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 

  إرسائييل مرشوع قانون  الرشوع يف  ؛  رسائييليتناول املرصد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية للنظام اإل 

لفرض قيود تحد من قدرة معاريض نتنياهو،  حيث يؤدي    كورونالتقييد التظاهرات ضد نتنياهو بدعوى  

باملوساد وخطته الغتيال عرفاتت" ضابط سانرش "مذكرا   ،رصدناك�  ،  عىل تنظيم مظاهرات ضده ،  بق 

 . وتعطيل أنظمة الصواريخ يف مرص، وما حدث وراء الكواليس يف قضية جوناثان بوالرد

ية يف فرص ومخاطر بيع طائرات "أف  إرسائيلقراءة  ية والدولية؛  قليماإل وتناول املرصد يف محور التفاعالت  

لإلمارات العربية املتحدة،    35األرضار من بيع طائرة أف  هناك احت�ال لحدوث بعض    وإن  " لإلمارات35

بالقوة العسكرية الحالية إل  في� يتعلق بخيارات التعويض    ، أورسائيللكنها منخفضة، سواء في� يتعلق 

 يكية.األمر دارةمن قبل اإل  إرسائيلالتي قد تكون لصالح 

حراك الساع� للد�قراطية باملنطقة،  وض  يق  اإلماراتية: أوضحت أن تطبيع  إرسائيل دراسة    وتابع املرصد 

معتربة أن الثاليث "دونالد ترامب وبنيام� نتنياهو ومحمد بن زايد" لديهم تخوف من الحركات الشعبية  

 ية". اإلسالماملتطرفة، أو اليسارية، أو “ بـ باملنطقة التي يصفونها 

يعترب مناسبة للتعرف عىل هذه وانه    راتاإلما ية تستعرض أهم تحديات تنفيذ اتفاق  إرسائيلدراسة  ونرصد  

، رغم أنه يتجاهل التجربة املريرة ملرص واألردن،  إرسائيلالدولة، وما الذي ستكسبه من هذا االتفاق مع  

السياحة   عىل  قائم  اقتصاد  إىل  نفطي  اقتصاد  من  انتقالها  يف  لإلمارات  االتفاقية  هذه  تسببه  ع�  فضال 

 والتجارة.

إن  ، و حدث عن العالقات الوثيقة ب� تل أبيب ونظام عبد الفتاح السييس يف مرصت  :يلإرسائيتقدير  وتابعنا  

وصلت إىل تحقيق رؤيتها يف التحول إىل قوة طاقة، وتصدر الغاز إىل األردن ومرص بعرشات مليارات    إرسائيل

 الدوالرات، وحتى سنوات قليلة مضت، بدت هذه األشياء مستحيلة. 

  1967يف الفرتة املمتدة ب� حريب    مويش ديان رسق آثاراً من سيناءن  أ ية:  إرسائيلصحيفة  ونرصد كشف  

كان يرشف عىل أع�ل الحفر التي تستهدف الكشف عن اآلثار ثم يقوم بجلبها إىل بيته يف  ، وانه  1973و

 تل أبيب.

يقدم   الخرباء،  آراء  محور  حول  ويف  رايه  الهادي  عبد  نائل  اإل الباحث  تجاه  رسائيلالسياسيات  ية 

هي انعكاسات توقيع هذه االتفاقيات عىل السياسات  ، وما  د التطبيع مع العربلسطيني� بعالف

اإل  بالضفة،  رسائيلالخارجية  السلطة  مع  املفاوضات  مص�  هو  وما  الفلسطينية،  امللفات  تجاه  ية، 

  إرسائيل ب� والتفاه�ت مع ح�س بغزة، وهل ستشهد األيام او األشهر القادمة حالة من املواجهة 

 والفلسطيني�؟ 
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الضوء دائرة  ال  ويف  كورونعىل  ضوء  ناقي  أزمة  و تجربة  الحدودا  مدنية  أزمات  معالجة  الجيش يف    ، دور 

الجيش واملجتمع    واملحاذير ما ب�  املتبادلة  العالقة  الجيش يف مه�ت مدنية وحول  إقحام  حول حدود 

 . املد� يف ظل أزمة كورونا

 يسرائیلاإلالبنیة الداخلیة للنظام 

 ي لتقیید التظاهرات ضد نتنیاهو بدعوى کورونا إسرائیلمشروع قانون  

ية تحاول استغالل إجراءات مواجهة تفيش  رسائيلقالت قناة التلفزة العربية الرسمية "كان" إن الحكومة اإل 

بنيام� نتنياهو، عىل تنظيم مظاهرات ضده،  وباء كورونا لفرض قيود تحد من قدرة معاريض رئيس الوزراء،  

اإلصابات  و  عدد  تجاوز  الذي  الوقت  يف  ذلك 

 حالة.  8000مية بالف�وس اليو 

وكشفت القناة الليلة املاضية أن وزير الصحة  

ينوي   إدلشطاين،  يويل  "الليكود"،  حزب  عن 

مساء اليوم السبت عرض مرشوع قانون لتقييد  

مترير   أن  إىل  مش�ة  القانون املظاهرات،  هذا 

وزارة الصحة  يتطلب رأيا مهنيا من مدير عام  

 يسوغ فرض هذه القيود. 

" أن حزب "�ينا" اليميني املعارض، الذي يقوده وزير الحرب السابق نفتايل  13من جهتها، ذكرت قناة "

بينيت يدعم فرض قيود عىل التظاهرات ضد نتنياهو، يف ح� يعارضها حزب "كحول لفان"، املشارك يف  

 االئتالف الحاكم. 

األولية التقديرات  إ   وبخالف  أن  عن  تحدثت  كانت  ملدة  التي  سيستمر  والخاصة  العامة  املرافق  غالق 

 أسبوع�، فقد أكد إدلشطاين أن اإلغالق سيستغرق عدة أسابيع لض�ن وقف انتشار الوباء. 

إصابة يف آخر    8178غ  ية أن عدد اإلصابات بكورونا بلرسائيلمن ناحية ثانية ذكرت وزارة الصحة اإل 

امل  24 عدد  ليصل  إىل  ساعة،  اإلج�يل  إج�  217889صاب�  بلغ  الخطرة يف ح�  اإلصابات  عدد  يل 

حالة، وبلغ عدد الوفيات    178وعدد الحاالت التي تحتاج إىل أجهزة تنفس صناعي    708بالف�وس  

1412. 
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عرضا لإلصابة بالف�وس، مش�ة إىل    كرثأل وذكرت قناة "كان" الرسمية أن أتباع التيار الديني الحريدي هم ا

 م. نصف املصاب� يف القدس هم من الحريدي أن

ويف محاولة إلقناع مرجعيات التيار الديني الحريدي باملساعدة يف الجهود الهادفة ملحارصة الوباء، أجرى  

تباعه باحرتام إجراءات  نتنياهو اتصاال هاتفيا مع قائد ج�عة "بعلز" الحريدية الحسيدية، وطالبه بأن يلزم أ 

 مواجهة الف�وس. 

األ كر  ويذ  هم  "بعلز"  أتباع  نسق   كرثأن  مواصلة  عىل  يرصون  كورونا، حيث  مواجهة  إلجراءات  مقاومة 

 حياتهم اليومي بدون االلتفات إىل هذه اإلجراءات. 

ت شيكل (حوايل  مليارا  4أن يتكبد القطاع الصناعي خسائر بقيمة    إرسائيلإىل ذلك قدر اتحاد الصناعي� يف  

 املرافق االقتصادية.  مليار دوالر) جراء إغالق 1.2

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مدير عام اتحاد الصناعي�، رون تومر، قوله إن بعض األرضار التي ستلحق  

بالقطاع الصناعي ستتعذر معالجتها، مش�ا إىل أنه سيكون من الصعوبة مبكان ض�ن إعادة فتح مصنع  

 راء تبعات تفيش الوباء. سيتم إغالقه ج

 تسخة مالبس نتنیاهو املُ 

جداً   كب�ة  كاملان    أثارها ضجة  مقال 

الصحافة   حول  معاريف  يف  ليبسكيند 

هذا   نرش  بعد  أكرب  وتبعها ضجة  اليمينية، 

نفس   حول  اليوم  هآرتس  يف  الكاريكات� 

 املوضوع… 

قال كاملان يف مقاله الذي نرش يوم الجمعة  

نشأ   السنوات    اإلعالماملايض:  يف  اليميني 

وكث�اً ما    بالحقيقة،ي�” لكنهم غ� مهتم�  شخاص يّدعون انهم “صحفأ من    ة مع عدد ال بأس به األخ� 

 يتبعون تيار سيايس �يني مع� يهتفون باسم زعيمه 
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 یة بحالة ذعر وتدیر أزمة کورونا بقرارات متطرفة" سرائیل"املؤسسة اإل

ية، املسؤولة عن الحيز  رسائيل انتقد مسؤولون سابقون يف سلطة الطوارئ القومية التابعة لوزارة األمن اإل 

مكافحة ف�وس كورونا، وشددوا عىل انعدام    إدارةاملد� أثناء حاالت الطوارئ، أداء الحكومة والجيش يف  

الثقة ب� الجمهور والحكومة، وأن القرارات التي يتم اتخاذها غ� تناسبية وأن إعالم كورونا ليس موجودا  

 مكافحة كورونا.  إدارةسلطات املحلية، وليس الجيش، ببأيدي الجهات الصحيحة، ودعوا إىل تكليف ال

ونقل موقع "والال" اإللكرتو� اليوم، الثالثاء، عن الرئيس السابق لسلطة الطوارئ، بتسلئيل ترايرب، قوله إنه  

يجب إنشاء �وذج للخروج من اإلغالق، وأن "يتم ذلك بشكل تدريجي وبطيء، ولكن هذا لن ينجح من  

 األكرب بعد انتشار الف�وس هي (انعدام) الثقة ويجب إعادة بنائها من جديد".  دون ثقة. واملشكلة

وأضاف ترايرب أنه "يف الوضع املتأزم الذي يثق فيه الجمهور بالقيادة، فإنه سينصاع لرؤساء السلطات املحلية.  

محيل أدوات  ولذلك يجب نقل الصالحيات واألدوات إىل السلطات املحلية، ومنح أي رئيس بلدية أو مجلس  

، فهو بإمكانه املساعدة فقط. وانظروا إىل ما يحدث  رسائييلعملية. ويحظر منح هذه امله�ت للجيش اإل 

واتخاذ قرارات،    إدارةيف الجيش مع عدد املرىض والذين يف الحجر". وأشار إىل أنه "توجد حاجة إىل هيئة  

 وليس تقديم تقارير فقط". 

ي�، وقال إنه  رسائيلرام، الحكومة والجيش اإل   –سبق، زئيف تسوك  كذلك انتقد رئيس سلطة الطوارئ األ 

"ألسفي تقرر فرض إغالق شامل ألن املؤسسة دخلت يف حالة ذعر. وهي ال تدير الحدث، وإ�ا هي تُدار،  

ويف هكذا وضع يتم اتخاذ قرارات متطرفة. والجميع �تدحون اإلغالق األول، لكنهم نسوا أن الجمهور كان  

 وعدد الفحوصات كان قليال، ولذلك بدا كأنه مل يكن هناك مرىض تقريبا".هلعا جدا 

رام، الذي ترأس سلطة الطوارئ يف العام� املاضي�، إىل فرض إغالق انتقايئ ووفقا للتطورات.    –ودعا تسوك  

"وينبغي فرض إغالق كامل عىل املناطق التي يوجد فيها انتشار شامل فقط. وينبغي القول للجمهور أن  

يخرج إىل العمل، واملكان الذي ال يستويف الرشوط والتعلي�ت ويجدون فيه مصاب� بالعدوى، يُغلق فورا.  

 بدون غرامات، وإ�ا إغالق املكان. هذا هو الرد املطلوب".

وبحسبه، فإن "املدارس يجب أن تكون مغلقة من الصف الخامس ف� فوق، ويجب إبقاء روضات  

مج مبساعدة  مفتوحة  تخضعن األطفال  أن  الروضات  معل�ت  عىل  كذلك،  للمعل�ت.  ندات 

 لفحوصات لكورونا مرت� أسبوعيا". 

الربوفيسور رو�   –وانتقد تسوك   الصحة ومنسق كورونا،  تتقاسمه وزارة  الذي  رام إعالم كورونا، 

اإل  والجيش  إعالم  رسائييلغمزو،  وليس  ومهني،  وصادق  حقيقي  بإعالم  القيام  "ينبغي  إنه  وقال   ،

  (الرابط)    سي� وإ�ا من جانب أشخاص مهني�".سيا
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 نشر "مذکرات" ضابط سابق باملوساد وخطته الغتیال عرفات

كاتبة   إن  إرسائيلقالت  مكتبة  " ية  يف  محفوظة  إيتان  لرايف  الكاملة  الذاتية  الس�ة  من  الوحيدة  النسخة 

املوساد، وهي مخصصة لحراس الظل فقط، دون نرش للرأي العام، لكن زوجته م�يام تعرف كل يشء عنه،  

عن دوره يف اختطاف أيخ�ن يف األرجنت�،  

وخطته الغتيال عرفات يف أوروبا، وتعطيل  

، وما حدث وراء  رصأنظمة الصواريخ يف م

 الكواليس يف قضية جوناثان بوالرد". 

املطول   مقالها  يف  بوالك  مايا  وأضافت 

" 21بصحيفة مكور ريشون، ترجمته "عريب

أنه "بعد عام ونصف من وفاة إيتان، روى 

رئيس مكتب   املنزل، ح� شغل منصب  عن  دامئا  غاب  كرجل مخابرات  الذاتية  عائلته عن س�ته  أفراد 

مية، وهي وحدة رسية يف وزارة الحرب تحصل بالعادة عىل معلومات استخباراتية وتقنيات  لعالعالقات ال

 ". إرسائيلأسلحة متطورة، مبا يف ذلك التجسس يف دول صديقة، لنقل املعلومات والوثائق إىل 

ة،  و قوأشارت إىل أن "قراءة بعض فقرات كتابه املتداول بعنوان "الرجل الرسي" تدفع القارئ لقضم شفتيه ب

 السابق، واملسؤول الكب� السابق يف املوساد، يف مارس  رسائييلويلتزم الصمت، إىل أن تويف إيتان، الوزير اإل 

 عاما".  92 ابن، وهو 2019

 تجنید الجواسیس 

وأوضحت أنه "خالل مس�ته املهنية الطويلة يف الظل، كان إيتان مسؤوالً عن صياغة عقيدة الحرب ألجهزة  

ية، والعمالء النشط� يف الدول العربية، ومهندس التعاون االستخبارايت مع إيران وتركيا  يلئارس املخابرات اإل 

واملغرب، وبدأ محاولة إلجراء اتصاالت غ� رسمية مع مرص يف الستينيات، وقاد عملية القبض عىل أدولف  

 أيخ�ن، وخطط وشارك بعمليات اغتيال". 

البا  الدولة، شارك يف عمليات شّل منشآت   إقامةاخ قبل  ملوأشارت إىل أن "إيتان خالل خدمته يف 

الرادار الربيطانية، ويف معارك خربة محاز وبيت حانون، ويف اخرتاق النقب، ويف احتالل برئ السبع،  

 وتخطيط مدينة إيالت، ثم التحق بجهاز األمن العام، برئاسة إيسار هارئيل". 

ني يف املوساد، ومنصب رئيس قسم العمليات  طو ، ترأس إيتان املقر ال1964-1959وأوضحت أنه "ب�  

-يف الجهاز، حيث تحول تركيز املوساد إىل العل�ء األملان الذين ساعدوا مرص بإنتاج صواريخ أرض

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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أرض، حيث نشأ خالف حول هذه القضية ب� هارئيل وشمعون ب�يس، نائب وزير الحرب آنذاك، الذي مل  

 تقد أنه �كن حل األمور بالوسائل الدبلوماسية". عا، و رسائيل ير املرشوع تهديًدا كب�ًا إل 

وأكدت أن "هارئيل رئيس املوساد ركز جهوده إلحباط التسلح املرصي بطرق أخرى، بتوظيف العرشات من  

ية، وإرسال املظاريف املتفجرة للعل�ء األملان، ووضع اليد عىل الشخص الذي قاد  رسائيلرجال املخابرات اإل 

وأن عضوا بارزا آخر يف املرشوع األملا� املرصي، مهندس إلكرتونيات هانز كالينويشرت،   ،التعاون مع املرصي�

 كان مسؤوالً عن إنتاج نظام توجيه الصواريخ، تم تحديده كهدف لإلزالة". 

 إذابة جثة بن برکة 

لثا�،  وكشفت النقاب أن "إيتان تواجد بالفعل يف املغرب يف ذلك الوقت، وأقام عالقات مع امللك الحسن ا

واسع النطاق،    الذي طلب من املوساد املساعدة يف بناء نظام لتأم� الشخصيات، واقرتح إيتان بناء تعاون

ر أعضاء املوساد وأحمد الدليمي  عالقة وثيقة ب� كبا  إقامةشمل تدريب أفراد األمن من البلدين، ومتت  

 رئيس أجهزة املخابرات املغربية". 

املغريب أدت يف النهاية لتورط املوساد يف قضية  الدافئة ب� املوساد واألمن  وأشارت إىل أن "هذه العالقة  

قُتل،   ، اختفى بن بركة يف باريس، وتب� الحًقا أنه 1965اغتيال املهدي بن بركة، زعيم املعارضة املغريب، يف 

قاء مغاربة،  ووجهت الصحافة الفرنسية أصابع االتهام للموساد التي يُزعم أنها قامت بالعمل لصالح أصد

 ". إرسائيلوتسببت عملية االغتيال يف باريس بسلسلة من الصدمات يف 

وأكدت أن "هارئيل الذي عمل مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون املخابرات، استخدم الحدث كذريعة إلزاحة  

ت ، لكن صحيفة "بول" نرش إرسائيلائ� عميت من قيادة املوساد، وُمنعت تفاصيل القضية من النرش يف  م

املوس "مشاركة  ووضع  عنوان  الصحف،  أكشاك  من  النسخ  بجمع  املوساد  وقام  بركة"،  بن  اغتيال  يف  اد 

هم، كاملعتاد  محرروها رهن االعتقال الرسي، ويف الوقت نفسه أمر رؤساء التحرير مبواصلة نرش صحيفت

 حتى ال يث� الشك". 

ل بن بركة، ويؤكد إيتان يف كتابه أن  وأوضحت أن "املوساد نفى عىل مدى سنوات مزاعم تورطه يف اغتيا 

ساد املساعدة مبراقبته، واعرتف أنه نصح املخابرات املغربية بصب الج� عىل الجسم  املغاربة طلبوا من املو 

للحفاظ عىل االتصال مع املغاربة، وهو أمر مهم ألمن    حتى �كن تحلله برسعة، وقد فعل ذلك

 ". إرسائيل

https://almarsad.co.uk/
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 اغتیال عرفات 

 إيتان يف مهمة تجنيد عمالء يف الدول العربية عرب أوروبا، وبعد تأسيس  ، ُع�ِّ 1964 ربيع  ولفتت إىل أنه "يف 

فيهم يارس عرفات، عىل  منظمة التحرير الفلسطينية، اقرتح إيتان القضاء عىل جميع قادة فتح الكبار، مبن 

قة عىل العملية، وبعد  أن يتم ذلك يف مؤمتر للمنظمة عىل األرايض األوروبية، لكنه مل يحصل عىل املواف

 ، أوىص إيتان برضب رؤوس فتح، ورد بالنفي مرة أخرى".1967حرب 

ء يف التعامل  يتضمن كتاب إيتان "العديد من االنتقادات لعدد من العمليات الفاشلة لجهاز املوساد، سوا

مغريب عن طريق مع تبعات عملية ميونيخ ضد الرياضي� األملان، إىل عملية ليلهامر التي قُتل فيها نادل  

، ويف  1973الخطأ بدالً من عيل حسن سالمة من منظمة أيلول األسود، إىل إخفاقات املخابرات يف حرب  

رفات، الذي كان يف ب�وت، ومرة أخرى مل يحصل  أوائل الث�نينيات، حاول للمرة الثالثة الرشوع يف اغتيال ع

 عىل ترصيح".

التي تضفي يف طريقته الرشعية    إرسائيلحداث يف تاريخ  هناك فصل يف الكتاب "يش� إىل سلسلة من األ 

عىل التجسس عىل الدول الصديقة، ونقطة التحول يف االنتداب الربيطا� رغم وعد بلفور، وعالقات فرنسا 

، وصوال إىل عقد التسعينيات، إبان توقيع اتفاقيات أوسلو التي مل تغ� إرسائيل يات مع  الخاصة يف الستين 

 فات".نظرة إيتان لعر

،  إرسائيلسعى إيتان يف رؤيته السياسية إىل "االنفصال عن الفلسطيني� يف عمل أحادي الجانب بادرت به 

األرايض يف  يهودية  جيوبًا  ترتك  ألنها  الفسيفساء"  "فصل  خطته  صحيح". يسمي  والعكس  الفلسطينية،       

   )بطراال(

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://www.makorrishon.co.il/magazine/262065/
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 والدولیة  اإلقلیمیةالتفاعالت 

 " لإلمارات 35ف إ یة يف فرص ومخاطر بیع طائرات "إسرائیل قراءة 

عسكري   خب�  فرص  إرسائييلاستعرض   

يكية  األمرومخاطر بيع الواليات املتحدة 

" العربية  35ف  إطائرات  لإلمارات   "

 املتحدة. 

يف   الخب�  دوسرتوي  عومر  وقال 

ال  واألمن  مقاله  االسرتاتيجية  يف  قومي 

عىل معهد القدس لالسرتاتيجية واألمن،  

"عريب طائرة  21ترجمته  بيع  من  األرضار  بعض  لحدوث  احت�ال  "هناك  إن  العربية    35ف  إ "،  لإلمارات 

الحالية إل  العسكرية  بالقوة  يتعلق  في�  منخفضة، سواء  لكنها  بخيارات  رسائيلاملتحدة،  يتعلق  في�  أو   ،

 يكية". األمر دارةمن قبل اإل  إرسائيلالح التعويض التي قد تكون لص

اعرتافا متبادال والبحرين تشمل    اإلماراتو   إرسائيلوأضاف أن "اتفاقيات أبراهام" املوقعة يف واشنطن ب�  

والدولت� العربيت�، وتعاونا يف مجاالت األمن واالقتصاد والتكنولوجيا والسياحة والبحوث، وال    إرسائيلب�  

 ، وهي بالفعل "سالم مقابل سالم". إرسائيلتتضمن تنازالت من 

ية عىل األرايض  يلرسائترامب بشكل ال لبس فيه، جمدت، وإن مل تلغ، تطبيق السيادة اإل   إدارةوأشار إىل أن "

بيع طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز    دارةيف الضفة الغربية، ويف ظل هذه الظروف، تعتزم اإل 

أعطتها موافقة غ� رسمية عىل االتفاقات السياسية يف أع�    إرسائيل الدعاء بأن  لإلمارات، وقد خيم ا  35أف  

 الكث�ين". 

 التفوق النوعي 

وأوضح أن "معاريض إمكانية بيع هذه الطائرات لإلمارات يعتربون أن مثل هذه الخطوة قد ترض 

بها   تتمتع  التي  النوعية  العسكرية  األوسط، وهذ  إرسائيلبامليزة  الرشق  الذي  عىل دول  املفهوم  ا 

، 2008ييك رونالد ريغان تم تكريسه يف ترشيعات الكونغرس منذ  األمرفعل الرئيس  استخدمه بال

) االسرتاتيجية  الرشاكة  قانون  يف  وتوسيعه  تأسيسه  لعام  SPAوتم  اإل 2014)  من  ويتطلب    دارة ، 

 تضمينه يف أي صفقة أسلحة مع كل دول املنطقة". 

https://almarsad.co.uk/
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أم ال، فمن   إرسائيلموافقة    اإلمارات عايل الجودة، سواء نال االتفاق مع  رسائييلوأكد أن "بقاء الجيش اإل 

صممة عىل اإلبقاء عليها، وعرضها عىل الكونغرس، ويف الظروف التي يكون  يكية ماألمر  دارةالواضح أن اإل 

فيها إحباط الصفقة عرب الكونغرس غ� ممكن، أو حتى مرغوب فيه، فيجب فحص كيفية تقليل الرضر  

 ". رسائيلويض الذي يتم الحصول عليه من الواليات املتحدة، وسيحافظ عىل امليزة العسكرية النوعية إل والتع

لإلمارات، فلن    35أن "تحليل جميع العوامل حتى هذه اللحظة، أنه حتى إذا تم بيع طائرة أف  وأضاف  

إل  النوعية  العسكرية  امليزة  بع   رسائيل تترضر  لديها  الطائرة  أن  رغم  كب�،  القدرات  بشكل  أفضل  ض من 

ا الدول األخرى التي لديها  تتمتع مبزايا فريدة ال متتلكه   إرسائيللة التي �كن تخيلها، إال أن  االبتكارية والقات 

 قدرة متقدمة عىل التهرب". 

أن   "رغم  أنه  إىل  متطلباتها    إرسائيل وأشار  عىل  وافقت  واشنطن  أن  إال  الطائرات،  بإنتاج  ليست رشيكا 

ية داخلها، وتشمل أنظمة الحرب اإللكرتونية والتحكم واالتصاالت، ومتنح  رسائيلب األنظمة اإل املتعلقة برتكي

 استقاللية شبه كاملة بتشغيل الطائرة، وهناك احت�ل أن توافق واشنطن عىل خفض  رسائييلسالح الجو اإل 

بالرادار اإل  الطائرات املقاتلة املباعة لإلمارات في� يتعلق  ، إما بتغي� أنظمة  يلائيرس مستوى التهرب من 

 ".إرسائيلالطائرات، أو تحديث أنظمة الرادار تحتجزها 

 یکي األمرالتعویض 

ية يف الطائرات "الجبارة"، وإمكانية تقليص س�ت املراوغة رسائيلوأوضح أنه "إىل جانب تفرد األنظمة اإل 

من  ث �كن لها أن تطلب  من هذه الخطوة، بحي  إرسائيلللطائرات التي ستباع لإلمارات، فقد تستفيد  

ارها "رشيكا اسرتاتيجيا"، وهنا  يكية تلبية مطالبها املطروحة عىل الطاولة لبعض الوقت، باعتباألمر  دارةاإل 

 يكية". األمر دارةأن تحظى بأذن متعاطفة يف اإل  إرسائيليجب عىل 

، وهو يف األساس  لائيرس وأضاف أنه "�كن التعب� عن التعويض برشاء أسلحة امتنعت واشنطن عن نقلها إل 

خدامها ضد إيران، وخيار  ، خشية است رسائيلاملخرتقة للتحصينات التي رفض أوباما بيعها إل  GBU-57قنابل 

يكية أن �وذجها األويل  األمرآخر اتفاقية لرشاء طائرة مقاتلة من الجيل السادس، كشفت القوات الجوية  

ألرقام القياسية، وهو بيان فاجأ الكث�ين يف أمريكا  تم بناؤه بالفعل، وتم نقله برحلة تجريبية حطمت ا 

 وحول العامل". 

، F-15EXلتعويضات السابقة يتمثل باملطالبة بتخفيض بيع رسب  وأكد أن "تعويضا آخر أقل من ا

مبا فيها طائرات النقل، والتزود بالوقود كجزء من صفقة واسعة النطاق يهتم بها سالح الجو بشدة،  

نفسه، حت الوقت  كان طلب  ويف  لو  أن يؤخذ يف    إرسائيلى  "بالتعويض" مربرا من جانبها، يجب 
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 ال ينبغي إدراجها ضمن التهديدات".  إرسائيلة ستجادل بأن دولة يف سالم مع يكياألمر دارةاالعتبار أن اإل 

 عىل دول املنطقة، ليس  رسائييل وأشار أنه "بدون تعويض أمرييك، سيتم الحفاظ عىل التفوق العسكري اإل 

، ولكن مجموعة  اإلماراتمقارنة ب  إرسائيل األسلحة والتكنولوجيا التي متتلكها  قط مع األخذ يف االعتبار  ف

متنوعة من العنارص القوية، وأظهرت القضايا السابقة، مبا فيها معارضة مجلس الشيوخ الفاشلة لصفقة  

بكبح    رأي رئيس أمرييك ال تساعد ة بيع األسلحة املخالفة لمعارض  ن ، أ 2019يكية السعودية يف  األمراألسلحة  

 الصفقات". 

أن تكشف عن ضعف    اإلماراتية للصفقة ب� الواليات املتحدة و رسائيلوأضاف أنه "�كن للمعارضة اإل 

اإل  املساومة  قوة  وتقوض  شاركت  رسائيلسيايس،  عاملية،  قوة  أصبحت  أن  فمنذ  واشنطن،  مواجهة  يف  ية 

ول العامل، مبا فيه الرشق األوسط،  قدم، للعديد من البلدان حلحة، بعضها اسرتاتيجي ومتواشنطن ببيع أس

ب�   السالم  اتفاقات  بعد  فيها  1979ومرص    إرسائيل وحتى  مبا  أمريكية،  أسلحة  املرصي  الجيش  اشرتى   ،

رصية  ، وطائرات عمودية أباتيش، إضافة لتطوير مشرتك عىل األرايض امل16طائرات مقاتلة من طراز أف  

 لدبابات "أبرامز". 

 الشریك االستراتیجي 

سابقا عىل أن تبيع الواليات املتحدة طائرة مقاتلة من طراز    إرسائيلوأشار إىل أنه "عالوة عىل ذلك، وافقت  

، بل باعت مروحيات هجومية قد�ة للمملكة، وإضافة  1994بعد توقيع اتفاقية السالم مع األردن    16أف  

عاما، رغم استمرار العالقات الدبلوماسية، مل تحصل    15منذ    رسائيللكل هذا، فإن تركيا، الدولة املعادية إل 

 طائرات مقاتلة، بل كانت جزءا من مرشوع تصنيع الطائرات حتى وقت قريب". فقط عىل

وأكد أن "الصفقة ال تشكل تجاوزا للخطوط الحمراء، رغم أنها غ� مسبوقة، وأقل إشكالية مقارنة باتفاقيات  

ن أن  يجب  النهاية،  ويف  إل سابقة،  أن  النفو   اإلمارات و   رسائيل تذكر  محاربة  مشرتكة، وهي  عليا  ذ  مصلحة 

 35اإليرا�، وتطوير نواتها العسكرية، واتفاقية سياسية بينه�، وحدوث بعض األرضار من بيع طائرة أف  

، أو خيارات التعويض التي قد تستفيد  رسائيللإلمارات، لكنها منخفضة، في� يتعلق بالقوة العسكرية إل 

 من واشنطن". إرسائيلا منه

للصورة ننظر  أن  إنه "من املهم  بالقول  ة، حيث يعد االتفاق  األخ� الكب�ة خالل األحداث    وختم 

، ويبدو أن صفقة أف  رسائيل اسرتاتيجيا مه� للغاية إل -إنجازا جيو  اإلماراتالسيايس التاريخي مع  

من    35 يتطلب  ما  واقع،  أمر  األرجح  عىل  هذا إدرا  إرسائيل لإلمارات  معه،    ك  والتعامل  الواقع، 

   (الرابط)  واالستفادة منه إىل أقىص حد".

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://jiss.org.il/he/dostri-selling-f35-to-uae/
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 یة بمالیین الدوالرات إسرائیلالتشیك تنوي شراء أنظمة دفاعیة جویة  

وزارة الجيش    األسبوعأبلغت وزارة الدفاع التشيكية نهاية  

جوية ئيلارس اإل  دفاعية  بأنظمة  جيشها  تجهيز  قرارها  ية 

ية، ومن املتوقع رسائيلطورتها رشكة "رفائيل" العسكرية اإل 

 أن تصل تكلفة الصفقة مئات مالي� الدوالرات. 

اإل  الجيش  وزير  "نشكر  رسائييلوقال  غانتس:  بيني   ،

باستخدام  القرار  الرشاكة وعىل  التشيكية عىل    الحكومة 

ية لح�ية أجواء البالد. هذه خطوة هامة  لرسائياألجهزة اإل 

 نحو تقوية العالقات ب� البلدين". 

ية يف إطار االتفاق ب�  إرسائيلبطاريات "سبايدر"    5وسمحت الحكومة التشيكية بإجراء مفاوضات لرشاء  

 الوزارت�. 

 یعزز أنظمة االستبداد باملنطقة  يأبو ظبیة: تطبیع إسرائیل دراسة 

دراسة   تطبيع  لإرسائي أوضحت  أن    اإلمارات ية 

باملنطقة،   للد�قراطية  الساع�  حراك  يقوض 

وبنيام�   ترامب  "دونالد  الثاليث  أن  معتربة 

من   تخوف  لديهم  زايد"  بن  ومحمد  نتنياهو 

يصفونها   التي  باملنطقة  الشعبية  بـ  الحركات 

 ية". اإلسالماملتطرفة، أو اليسارية، أو  “

قب، واملتخصصة يف شؤون دول الخليج، يف  ة بن غوريون يف الن غر، الباحثة بجامعوأضافت كيتي فاكسب� 

"، أن "هذا االتفاق ال يبرش بالخ� فقط  21ي، وترجمتها "عريباألقل �دراستها التي نرشها منتدى التفك�  

  أيضا لكنه يعزز  ،  رسائييلللفلسطيني� الذين ما زالوا يعتمدون عىل دعم الدول العربية إلنهاء االحتالل اإل 

 ألنظمة االستبدادية يف الرشق األوسط". ة اقو 

أثبتتا أن بإمكانه� تطبيع عالقاته� دون اتفاق مع الفلسطيني�،    اإلمارات و   إرسائيلوأوضحت أن "

أو تنسيق مع قيادتهم، وهذا يضعف قوة السلطة الفلسطينية الضئيلة باألساس، ويزيد من عجزها  

 من جميع مناحي الحياة، فهذه  غضب ب� الفلسطيني�ويث� اإلحباط وال  ي، األقل �عىل املستوى  

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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العرب، حتى يف ظل استمرار    إقامة   إرسائيلاالتفاقيات تعني أن بإمكان   عالقات دبلوماسية مع ج�انها 

 االحتالل". 

أبدا إىل  واستدركت بالقول إن "االتفاقيات الحالية تختلف عن سابقاتها مع مرص واألردن، التي مل تتطور  

كام مع  تطبيع  وضع  إرسائيلل  أمام  اليوم  لكننا  الطرف�،  ب�  الحرب  إنهاء  منها  األسايس  الهدف  وكان   ،

، فالبلدان مل يتقاتال قط، والتطبيع الكامل املخطط بينه� يسقط من أيدي  اإلماراتمختلف متاما يف حالة  

 . مبادرة السالم العربية"الفلسطيني� واحدة من أقوى أوراق املساومة، ك� ورد يف 

أتت يف وقت يعا� فيه نتنياهو وترامب من تراجع    اإلماراتية مع  رسائيلوأكدت عىل أن "اتفاقات السالم اإل 

يف التأييد الشعبي لحكمه�، بعد سوء تعامله� مع أزمة كورونا، فالصفقة مهمة بشكل خاص لنتنياهو،  

اإل  الحاكم  أنه  تقدمه عىل  الوحرسائييلألنها  ات  إبرام  القادر عىل  ايد  ما  فاقيات سياسية مع دول  لخليج، 

 يرصف االنتباه عن االحتجاج الشعبي املتزايد ضد فساده الحكومي وإرضاره املستمر بالد�قراطية". 

وأضافت أن "ترامب من جهته فاز بنقاط ب� الوسط السيايس يف الواليات املتحدة، ورمبا ب� اليهود الصهاينة  

الوس الخطوة ستعممن يسار  ب�    أيضا  ل  ط، ألن هذه  العالقات  اليهودي    اإلماراتعىل تحس�  واللويب 

 مالءمة للسياسي� من الحزب الد�قراطي".   أكرث يف الواليات املتحدة، و�كنها اآلن تقديم خيارات  رسائييلاإل 

تحدة، بالعمل ضد  وأشارت إىل أن "هذه االتفاقيات تسمح بالتعاون الرسمي، وبالتنسيق مع الواليات امل

  إرسائيل بالذات، حيث حظيت مبساعدة    اإلماراتبالحكم االستبدادي يف    ات الشعبية التي قد ترضالحرك

منذ فرتة طويلة يف استخدام تكنولوجيا املراقبة للتجسس عىل املواطن�، وإسكات النقد الداخيل ونشطاء  

 ة".ران وداعميها يف املنطقتهم املشرتكة بتحييد إيحقوق اإلنسان، وقمع املعارض� السياسي�، إضافة إىل رغب

ية يف  األقل �تشعر بالضعف، وبحاجة للح�ية، عقب انخراطها املتزايد بالرصاعات    اإلماراتوأوضحت أن "

ة، ودعمها للحكام الذين يعملون للحفاظ عىل الوضع الراهن كاليمن وليبيا ولبنان ومرص،  األخ� السنوات  

معها    اإلماراتويعترب الرصاع ب� مرص و   سية واألمنية لإلمارات، كيا تهدد املصالح السيالهذا السبب، فإن تر

 ، ودعم مرص الفوري له". إرسائيليف ليبيا، واملناورات الرتكية يف قربص، أحد األسباب الرئيسية للتطبيع مع 

ا معها علنا، إىل حد  منذ عقود بتحديث عالقاته  إرسائيلولفتت إىل أنه "عندما تقوم دولة عربية قاطعت  

ل رؤية ذلك عىل أنه خطوة تاريخية، وحتى مث�ة، ومع ذلك فال تشرتك  تطبيع الكامل، فمن السه ال

البعيدة يف    اإلماراتو   إرسائيل السعودية  أبدا، حتى عندما شاركت  تتقاتال  يف حدود مشرتكة، ومل 

 عكس السعودية وقطر".أبدا حليفا للفلسطيني�،  اإلمارات، ومل تُعترب إرسائيلحروب ضد 

إنصافا للصفقة هو إظهار القوة تجاه إيران وأصدقائها، وتعزيز صورة   كرثفت أن "التفس� األ ضاوأ 

نتنياهو وترامب يف بلديه�، رغم أنها خطوة ستدفن لألبد تطلعات الفلسطيني�، وال عالقة لهذه 

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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م، بل يجب أن  ن نتنياهو ليس صانع سال ية، أل األقل �الصفقة بكلمة "سالم"، وال بتخفيف حدة النزاعات  

دراية بالرضر املحتمل للتعاون ب� هؤالء القادة الذين يحبطون أي تغي� أسايس يف وعي سكان  نكون عىل  

   )لرابط(ا الرشق األوسط وسياساتهم".

 مارات إلا یة تستعرض أهم تحدیات تنفیذ اتفاق إسرائیل دراسة 

العربية املتحدة يعترب مناسبة للتعرف   اإلمارات مع    األخ� ؛ إن "توقيع اتفاق التطبيع  إرسائييلقال باحث  

، رغم أنه يتجاهل التجربة املريرة ملرص  إرسائيل به من هذا االتفاق مع  عىل هذه الدولة، وما الذي ستكس

انتقا يف  لإلمارات  االتفاقية  هذه  تسببه  ع�  فضال  عىل  واألردن،  قائم  اقتصاد  إىل  نفطي  اقتصاد  من  لها 

 السياحة والتجارة". 

األقل  نتدى التفك�  وأضاف شاؤول يناي املحارض بجامعتي حيفا وتل أبيب، يف ورقته البحثية التي نرشها م

 مع اتحاد عريب مكون من سبع إمارات قبلية، يعني اتفاقا  رسائييل" أن "التطبيع اإل 21ي، وترجمته "عريب�

عامل أجنبي يعيشون هناك، ويقدر  مليونا، وتسعة مالي�   1.4لة من أغنى دول العامل، عدد سكانها  مع دو 

 ألف دوالر للفرد".  43ج املحيل اإلج�يل مليار دوالر، والنات 414ناتجها املحيل اإلج�يل 

ية يف السنوات  �األقل  من أهم القوى السياسية يف الرشق األوسط بعد االضطرابات    اإلماراتوأشار إىل أن "

ة، وهي متورطة يف رصاعات يف سوريا واليمن وليبيا، والحصار املستمر لقطر، وعالقاتها مع إيران  األخ� 

ية، لكن من ناحية  قليماإل ثنائية، فمن ناحية تعمل بالتنسيق مع السعودية لكبح تطلعات إيران للهيمنة  

ة موالية إليران لكبح  ل وحدات عسكريريب ومتوييقوم بتد  اإلماراتأخرى هناك تقارير متزايدة تفيد بأن  

طموحات تركيا يف سوريا وليبيا، وتقيم حوارا سياسيا مستمرا مع إيران، فضال عن العالقات التجارية التي  

 تصل إىل ملياري دوالر سنويا". 

وسط  وأوضح يناي، املتخصص بتاريخ امللكيات القبلية يف الخليج، وباحث بحروب العصابات يف الرشق األ 

ية، حيث تنضم لسلسلة طويلة  األقل �  اإلماراتال ينفصل عن سياسة    إرسائيليع مع  الحديث، أن "التطب

والسلطة الفلسطينية    إرسائيلمن دول الرشق األوسط وحول العامل، التي تعتقد أن لديها القدرة عىل إقناع  

ع، وه� مرص  ا ة ألهم دولت� يف الرص زايد املس�ة الطويل   ابنإلنجاز حل سيايس، وبذلك يتجاهل أو يختار  

 واألردن". 

يف وقت �ر فيه    رسائيلزايد يعتقد أنه يستطيع تقديم إغراءات اقتصادية كب�ة إل   ابنوأكد أن "

، فإن لالتفاقية مع  اإلمارات  يف أعمق أزمة بتاريخه، مع العلم أنه من وجهة نظر  رسائييلاالقتصاد اإل 

اقتصاد نفطي إىل اقتصاد قائم عىل النقل  حيث يتغ� اقتصادها من  فوائد اقتصادية عديدة،    إرسائيل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 ية الجوية والبحرية أحد األصول االسرتاتيجية". رسائيلوالتجارة والسياحة، و�كن أن تكون املوانئ اإل 

ي� بشكل  رسائيلوأكد أنه "�كن لإلمارات منافسة رشكات الط�ان من حول العامل بنقل مالي� السياح اإل 

األقىص،   رئييس العامل    للرشق  من  السياح  من  اآلالف  مئات  وجلب  إليه،  فقط  للمسجد  اإلسالم وليس  ي 

ية لعرشات الدول  رسائيلاألقىص، و�كن لرشكاتها التجارية أن تربح رؤوس أموال ضخمة ببيع التقنيات اإل 

رة يف  بالستيك املتطو لخام لصناعة ال، ك� �كن بيع املواد اإرسائيل التي ليس لديها عالقات اقتصادية مع  

 وغ�ها".  إرسائيل 

ب�   العسكري  االسرتاتيجي  التحالف  "فوائد  أن  قوتها    إرسائيلو   اإلماراتوأضاف  تنبع  فيها، حيث  مبالغ 

يكية يف  األمرالرادعة ضد أعداء محتمل� مثل إيران أساسا من الوجود العسكري الهائل للبحرية والجوية  

،  اإلماراتييك عن األمر، حتى لو أرادت، أن تكون بديال جزئيا عن الدفاع ل رسائي �كن إل الخليج العريب، وال

 يكية والربيطانية". األمرحيث تعتمد قوتها العسكرية لإلمارات بشكل أسايس عىل أنظمة األسلحة  

ستواجه حواجز كب�ة، مع استثناء محتمل ألنظمة   اإلماراتية يف  رسائيلوأكد أن "التقنيات العسكرية اإل 

مرتددة للغاية يف بيع أنظمة الدولة العربية،    إرسائيل ع الصاروخي كالقبة الحديدية والسهم، وستكون  الدفا 

 طبقات دفاعها فعالية ضد الصواريخ".  أكرثالتي تعد واحدة من 

لعقبات يف طريق تحقيق التطبيع، حيث  وأشار إىل أنه "بجانب هذه الفوائد، هناك عدد غ� قليل من ا

نتنيا بستجد حكومة  بالتزام  تنتهي  بخارطة طريق  االلتزام  يف  التزاما    إقامةهو صعوبة  فلسطينية،  دولة 

الكربى"   إرسائيل، ويف الوقت ذاته البقاء سياسيا دون سقوط، وقد يؤدي انض�م مؤيدي "اإلماراتباتفاق  

 فاق التطبيع".وية موقفه يف املفاوضات لصياغة النتيجة النهائية الت لالحتجاجات املستمرة ضد نتنياهو لتق

وأوضح أن "هناك عائقا آخر هو قوة الرد اإليرا�، فقد سبق لها أن هددت بأنها لن توافق عىل وجود  

، ومهاجمة املنشآت النفطية،  اإلمارات يف الخليج العريب، ولديها القدرة عىل تعطيل أسطول ناقالت  إرسائييل

لإلمارات، وتستخدم منظ�تها املسلحة املنترشة  هاجمت منشآت السعودية، واإلرضار باملصالح الحيوية  ك�

 يا وغزة، دون ترجيح أن تستخدم هذه القدرات بشكل علني يف هذا السياق". يف سور

عىل    خيانة للقضية الفلسطينية، وهم   اإلمارات  مع  رسائييلوأضاف أن "الفلسطيني� يعتربون االتفاق اإل 

ل تسعى  صفقة،  طريق،  خارطة  سالم،  أي خطة  ألن  وقيادتهم  حق،  بتجاهلهم  مستقبلهم  تحديد 

يكية والعربية  األمرل، وأظهر املايض القريب والبعيد أن املقرتحات االقتصادية  محكوم عليها بالفش 

منطقة رسائيلواإل  عىل  ممتد  ذايت  حكم  عىل  موافقتهم  لرشاء  مصممة  الثالثة،  من  مزيج  أو    ية، 

 . "اإلماراتينطبق عىل اتفاق  األمرمحدودة، مل تنجح، و 
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، قال حاييم أرلوزوروف رئيس الدائرة السياسية يف الوكالة اليهودية؛ إنه  1931وختم بالقول بأنه "يف عام  

في� يتعلق بالعالقات اليهودية العربية، ال يزال الجو مليئا باملتفجرات، التي قد تشتعل يف أي لحظة، ورغم  

    العربية املتحدة".   اإلمارات و   إرسائيلالم ب�  التفاقية الس   أيضا  تسع� عاما، إال أن كل�ته جميلة  مرور  

 (الرابط)  

 عالقتنا مع نظام السیسي ي: هکذا وّثق "الغاز" إسرائیلتقدیر 

ة   عن العالقات الوثيقإرسائييلحدث كاتب  ت

ونظام   أبيب  تل  السييس يف  ب�  الفتاح  عبد 

 مرص.

"ميدا"،   موقع  عىل  مبقاله  ليفي  أم�  وقال 

"، إن االحتالل خاض بالعقد  21ترجمته "عريب

"رصاعا بالنضاالت والحروب ضد القوى    األخ�

ا من  إمكانياتها  لتحصيل  لغاز  العظمى 

إىل تحقيق    إرسائيلالطريق، حتى وصلت    الطبيعي، مبا يف ذلك التغلب عىل العديد من املطبات عىل طول

رؤيتها يف التحول إىل قوة طاقة، وتصدر الغاز إىل األردن ومرص بعرشات مليارات الدوالرات، وحتى سنوات  

 قليلة مضت، بدت هذه األشياء مستحيلة. 

القتصادية  وزير الطاقة، قوله إنه "إىل جانب الرصاعات السياسية واملصالح ا  ونقل ليفي عن يوفال شتاينيتس

سياسية كب�ة، واكتسبت وزناً أكرب مع  -ية املختلفة، فقد كان للرصاع عىل الغاز آثار جيورسائيللألحزاب اإل 

ة للتغي� يف الرشق األوسط، ومن ب� أمور أخرى، هناك التحالف الثاليث مع قربص واليونان،  األخ� االتجاهات  

 ".  أيضا روبا ع أو يا مإقليموهو مهم للغاية بالنسبة لنا ويساعدنا 

أن "هذا التحالف نشأ بعد أن أصبحنا نصدر الغاز، وبدأنا الحديث عن خط أنابيب غاز ألوروبا،   وأشار إىل

ووضع األساس لتحالف سيايس وأمني وطاقي، م� ترك آثاره عىل العالقات مع أوروبا، يف ظل قدر كب� من  

نعكس يف اتفاقية املبادئ  ء، وهو ما ا كا نشطا يف كل يش، التي تحولت رشي رسائيل مشاركة االتحاد االورويب إل 

 التي وقعناها ملد محور الغاز التي استثمرت حتى اآلن مائة مليون يورو". 

اشتكت لسنوات عديدة من مواقف االتحاد األورويب تجاهها لجميع األسباب،    إرسائيلوأوضح أن "

حونا، م� يعني  حاد األورويب يتحرك كث�ًا نواآلن نرى أن لدينا مصالح مشرتكة يف مجال الغاز، واالت

سياسية هائلة، وإضافة للدول األوروبية القريبة والبعيدة، هناك الدول العربية  -أن له أهمية جيو

 املجاورة التي اقرتبت جًدا منا بفضل التعاون النشط". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1302984/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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الذي شاركت   املتوسط،  غاز  "منتدى  أن  بات مظل  إرسائيلوأكد  تأسيسه مع مرص،  الغاز  يف  ة لصادرات 

إىل األردن ومرص، لدينا عقود تقرتب قيمتها من ثالث� مليار دوالر، ونحن يف بداية الطريق، ناقال    يةرسائيلاإل 

عن وزير الطاقة املرصي طارق املال، أنه ألول مرة منذ اتفاق السالم يف كامب ديفيد، هناك اتفاق اقتصادي  

 ية". إقليملفعل منظمة  جاد وهام ب� البلدين، وأصبح املنتدى با

السييس، ويف مؤمترات يف  وأضاف   الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  مع  عقدها شتاينيتس  التي  "اللقاءات  أن 

 عالنية مثل أعالم باقي البالد، وكل يشء مشهور يف صحافة القاهرة، ويف  رسائييلالقاهرة، بات يرفع العلم اإل 

، وعندما وصلنا إىل  عالم  اإل قة املرصي مع عرشات وسائل  أحد اللقاءات عقدنا مؤمترا صحفيا مع وزير الطا

 ". رسائيلاملطار يف املساء، رأينا صورنا تُنرش عىل جميع القنوات، مثل هذه األشياء تقدم خدمة رائعة إل 

ية ساهمت من ب� عوامل رئيسية أخرى دفعت مؤخرًا عمالق الطاقة "شيفرون"  قليماإل وأكد أن "التطورات  

عىل "نوبل إن�جي"، ألنه حتى يومنا هذا، امتنع ع�لقة    ية من خالل االستحواذ رسائيللدخول السوق اإل 

ي، لذلك  اإلسالم ، ألن معظمهم قاموا بأع�ل كث�ة يف العامل العريب و رسائيلالطاقة الدوليون عن القدوم إل 

 غ� مسبوق".  فإن وصول رشكة شيفرون املصنفة عىل أنها ثالث أكرب رشكة طاقة يف العامل يعد أمراً 

ي، وبفضل انتصاراتنا يف املعارك السابقة  األقل �حدث برأيي إىل حد كب� بفضل التعاون وأوضح أن "هذا 

ضد الخصوم، مع العلم أنه لسوء الحظ هناك عوامل قامئة لدوافع سياسية، تساهم يف انهيار اقتصاد الطاقة  

للقيام بذلك يف رصاع  وتحويلنا إىل كارثة، وخرجوا  ، من بعض الداع� لتأميم احتياطيات الغاز،  إرسائيليف  

 (الرابط)      فوضوي ومقلق، بزعم حدوث التلوث".

 یة: موشي دیان سرق آثارًا من سیناء إسرائیلصحیفة  

"م صحيفة  رئيذكرت  أن  أركان  عاريف"  س 

 األسبق مويش  رسائييلالجيش ووزير الحرب اإل 

ر املرصية يف سيناء  ديان حرص عىل رسقة اآلثا 

 .1973و 1967يف الفرتة املمتدة ب� حريب  

قال   الصحيفة،  موقع  نرشه  تقرير  ويف 

الصحايف عيدو ديسنتيك إن والده آريي،  

"معاريف"   لصحيفة  محرراً  كان  الذي 

ضبط، أثناء خدمته يف قوات االحتياط، ديان متلبساً برسقة اآلثار يف سيناء، مش�اً إىل أن ديان كان  

 ها إىل بيته يف تل أبيب.يرشف عىل أع�ل الحفر التي تستهدف الكشف عن اآلثار ثم يقوم بجلب

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1302957/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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وكان مويش ديان يقوم، بحسب الصحايف نفسه، بالحفر بحثاً عن اآلثار يف منطقة "رسابيط الخادم" األثرية،  

اً إىل أن ديان كان يحط  كيلومرتا عن مدينة "أبو زنيمة"، الفت  80التي تقع جنوب غرب سيناء، وتبعد بنحو 

 و اآلثار يف أكياس متهيداً لنقلها يف املروحية إىل بيته. مبروحيته يف املناطق األثرية، ويقوم بحش

وعن سكوت والده عىل هذه الرسقات، قال ديسنتيك إن والده أخربه بأنه مل يقم بنرش مواد حول رسقة  

أن   بحجة  سيناء  من  لآلثار  "وأنه    إرسائيلديان  أن  تحتاجه  إىل  منبهاً  وصفه،  حد  عىل  وأملنا"،  سندنا 

 ، بعد اعتزاله العمل السيايس. 1981رسقات ديان إال يف  "معاريف" مل تكتب عن

برسقة اآلثار من "رسابيط    1956عند احتاللها سيناء للمرة األوىل عام    إرسائيلوحسب الصحيفة، فقد قامت  

 حتلة.الخادم"، إذ تم شحنها إىل قسم اآلثار يف القدس امل

 یمني سلمان يف سحب السالم، قدماه عالقتان يف الوحل ال  ابنرأس 

 25/9/2020 –برئيل  بقلم تسفي –هآرتس 

نفاس للتوقيع عىل اتفاق  االنتظار مع حبس األ 

التأخ�   قليال.  سيطول  السعودية،  مع  التطبيع 

ووسائل   محللون  ينسبه  عربية  إ الحايل  عالم 

سل�ن  أ و  امللك  ب�  للخالف  ويل    ه ابنو جنبية 

اإل  النزاع  مسألة  يف  محمد    –  رسائييلالعهد 

يف ح� أن امللك سل�ن يف خطابه    الفلسطيني.

هذا   يف  السعودية  بأ   أعلن  األسبوعالنادر  ن 

تتضمن   التي  العربية  باملبادرة    إقامة تتمسك 

سل�ن يدفع نحو ترسيع هذه   ابن كامل كرشط للتطبيع، فان  إرسائييلدولة فلسطينية مستقلة وانسحاب  

 االقتصادي.  وباألساسالعملية كجزء من حلمه االسرتاتيجي، 

  إليران  باألساسيف الجمعية العمومية. ويف خطابه تطرق    يخطب  الذي  الثا�  السعودي   امللك  هو  سل�ن

التي اعتربها املسؤولة عن عدم االستقرار يف املنطقة، والتي تظهر عدم االهت�م املطلق باالستقرار  

لوصف السعودية كمملكة    أيضاالدولية. وتطرق    لألسواقاالقتصادي يف العامل أو استقرار توف� النفط  

املقدسة للمسلم� ولدعم السعودية للعملية السلمية.    األماكنهي مسؤولة عن  و   اإلسالمولد فيها  

والبحرين مل يتطرق اليها مطلقا وكأنها غ� موجودة أو أنها    اإلماراتو   إرسائيل اتفاقات السالم ب�  

 مرت قربه مثل عاصفة غبار.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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ه  بنملكة وأنه مع كل االحرتام ال امل س� عىل ويرشف  الحاكم،  هو زال   ما بأنه ثباتاإل  سل�ن  امللك  أراد هل

ب�   هو خالف  هذا  يحددها؟ هل  الذي  هو  الخارجية  السياسة  اال أجيالفان  ب� “مرشوع”  مقابل    بن، 

جند  القومية العربية التي ترى يف املشكلة الفلسطينية مركز التاأليديولوجيا  املقاربة التقليدية لألب؟ ب�  

سل�ن التي تقول إن كل دولة ستعمل حسب مصالحها دون    بنال   والهوية العربية وب� الرؤية الخاصة 

الفلسطينية كخطيئة   التي يف قلبها مغروسة املسألة  العربية  القومية  أو  العربية  باملصالح  وىل  أ االهت�م 

يكية من  األمرائج االنتخابات  يجب تطه�ها أوال؟ ورمبا بشكل عام، يدور الحديث عن انتظار تكتييك لنت

 جلها. أ فاز بـ “الهدية السعودية” وممن �كن الحصول عىل مقابل أكرب من  اجل فحص من

  في�  غامضة  دولة  هي  السعودية.  سل�ن   امللك   خطاب  اآلن  أملت   الجهت�   من  جهة  أي  تقدير  يصعب

  الداخلية  السياسة  وباعتبارات  ملالكةا   العائلة  اءأبن  ب�  وبالعالقات  فيها،   القرارات  اتخاذ  بعملية  يتعلق

بضعة  والخ قبل  فقط  فيها.  اإل أ ارجية  عىل  قص�ة  فرتة  بعد  مع  سابيع،  التطبيع  عن  تنبأ  اإلماراتعالن   ،

مستشار وصهر ترامب، جارد كوش�، بأن السعودية ستكون الدولة القادمة التي ستوقع عىل اتفاق سالم  

بالفعل يف و إرسائيلمع   الشخص  ، وأن هذا سيحدث  سل�ن يف    ابنقربا من    كرث األ قت قريب. كوش�، 

سل�ن. ولكن حتى هو مل يتوقع ك�    ابنأن يعرف ما يدور يف رأس    األقل  واشنطن، كان يجب عليه عىل  

طينية أو عىل  يبدو هذا التأخ�. ك� أنه من غ� الواضح متاما أن التأخ� مبديئ، أي اىل ح� تقوم دولة فلس

والفلسطيني�، مثل� أوضح األب، أو أنه تأخ� مؤقت اىل    إرسائيلم استئناف املفاوضات ب�  ىل أنيتإ  األقل 

 . إقناعهيف  بنح� نجاح اال 

  املكرمات  من   وابل  مطرتأ   السعودية.  آخر  استغراب  يث�  سل�ن   ابن  وموقف  امللك   موقف   ب�  التناقض 

  عىل  والبحرين  اإلمارات  عىل   أثنت  بل   تها،دانإ   عن  امتنعت  أنها  فقط  ليس  ة،األخ�   السالم  اتفاقات  عىل

  إرسائيلفتحت س�ءها أمام الرحالت الجوية من    أيضا  سل�ن.    ابنخطواته� التي متت بتنسيق ودعم من  

السديس،   الرحمن  عبد  الهام�،  الفقهاء  وأحد  عال إواليها.  فيها  ألقى خطبة شجع  امليك،  الحرم  قات مام 

ال مع  الحوار حتى  طريق  عن  يف  خارجية  يستند  وهو  الطائفة  إ قواله  أ يهود.  مع  محمد  النبي  عالقة  ىل 

التي   الخطوة  هذه  العربية.  الجزيرة  شبه  يف  اإل أ اليهودية  من  كب�ة  عاصفة  الشبكات  ثارت  يف  دانات 

قبل    ي اإلسالماالجت�عية فرست كخطوة مخطط لها استهدفت تهيئة الرأي العام يف السعودية ويف العامل  

 امللك؟ . هل كل ذلك تم خالفا ملوقف إرسائيليخية مع االنعطافة التار

 املتحدة  الوالیات: الهدف

  مع   صفقة   من  كجزء  أو  قبل  واشنطن  مع  سالم”  “عقد  اىل  السعودية  اضطرار  هو  وضوحا  كرثاأل   األمر

  يف   ملك  سل�ن  تعي�  عند  بدأت  التي  اليمن  يف  الحرب  هو  بينه�   الرئييس  الخالف  وسبب.  إرسائيل 

و ا  الوحشية  درجة  تبينت  الحرب  هذه  يف.  2015 السعودية  جيوش  مارستها  ضد    اإلماراتلتي 

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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خص قتلوا حتى اآلن يف الحرب، منهم  ألف ش  125من    أكرثييك.  األمرالسكان املدني� مستخدمة السالح  

مدنية. الضغط الج�ه�ي والدويل جعل الرئيس    ألهداف ألف شخص قتلوا يف هجوم موجه    14حوايل  

تجميد صفقة سالح للسعودية من اجل الضغط عليها لتغي� تكتيك هجومها    2016ما يقرر يف  وبا أ راك  اب

الرئيس دونالد ترامب هذا القرار وفتح سد التسلح السعودي بالسالح والقنابل   ألغىيف اليمن. وبعد سنة 

العام  األمر يف  يف  أ   2018يكية.  االنتقاد  هدف  مرمى  يف  السعودية  الصحأ صبحت  قتل  ج�ل    ايف عقاب 

سل�ن من زيارة واشنطن: لقد    ابن. ومنذ ذلك الح� تم منع  إسطنبولخاشقجي يف السفارة السعودية يف 

من املشكوك فيه أن يكون هناك من يرغب   األبيضقيل له بأنه شخص غ� مرغوب فيه، وأنه خارج البيت  

 يف االلتقاء معه. 

كتبه مراقب   رسي تقرير عقابأ  يف ع�لاأل   لجدو  عىل السعودية وسلوك اليمن يف الحرب طرح تم  مؤخرا

جزاء العلنية يف التقرير الذي نرش يف وزارة الخارجية حول مشاركة الواليات املتحدة يف الحرب يف اليمن. اإل 

واملرتزقة    اإلماراتيكية، تدل عىل حجم جرائم الحرب لتي ارتكبتها السعودية ودولة  األمر  اإلعالم  وسائل  

اىل درجة أن هناك خوف حقيقي من أن الواليات املتحدة من شأنها أن يتم تقديم  الحرب،  طوال سنوات  

دعوى ضدها يف محكمة الجنايات الدولية. يف مقابلة يف “نيويورك تا�ز” قالت اونا اتايف، مستشارة قانونية  

نت سأكون  رجية لكسابقة يف وزارة الدفاع واآلن هي محارضة يف جامعة ييل، “لو كنت اآلن يف وزارة الخا

كتايف… وكل املشارك� يف هذه الخطة (التورط يف  أ زاء التهمة التي كان �كن أن أحملها عىل  إمذعورة  

 الحرب يف اليمن) يجب أن يبحثوا عن محام�”. 

  ولكن.  بومبيو  ومايك   تلرسون  ريكس   خارجيته،   وزراء  وأذن   ترامب  أذن   يف   موظفون  قالها   مشابهة   تحذيرات 

) أي يشء سوى املال، وال يشء سوى املال  اإلماراتو   السعودية(  لديه�  “ليس:  تايلال  الجواب  قدم  ترامب

خرى”. بالنسبة لقتل مواطن� يف اليمن قال “هم  أ مور  أ النقدي. وهم يدفعون لنا مقابل خدمات وح�ية و 

 (السعوديون) ال يعرفون كيفية استخدام السالح”. 

  ييك األمرالتدخل    إلنهاءزب�  الح   فيه   شارك  قرار  اتخذ  2019  نيسان   ويف.  ترامب  تفس�ات  تقنعه   مل   الكونغرس

مع ايران،    طوارئوضع    بإعالن يف اليمن. ترامب وضع فيتو عىل القرار وتجاوز منع بيع السالح للسعودية  

مليون دوالر    750يكية خصصت حوايل  األمر  دارةالذي مكنه من مواصلة االستجابة لطلبات السعودية. اإل 

قاتل� وطيارين سعودي� للحرب يف مناطق مأهولة بالسكان بهدف منع املس  من اجل تدريب م

لـ   قامئة  السعودية  ولكن  33باملدني�، وعرضت عىل  بها.  املس  عدم  أن    ألف هدف يجب  يبدو 

السعودي� مل يتأثروا بشكل خاص من هذا الربنامج والخروقات تستمر حتى اآلن. باملناسبة، أحد  

لذين شاركوا يف برنامج التدريب هذا، وهو املالزم محمد الشمرا�، قتل يف  املتدرب� السعودي� ا

األ  كانون  ثالثة جنود  شهر  و أ ول  يف  أ مريكي�  درايس  فصل  مثانية جنود يف  قاعدة جوية يف  صاب 
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فلوريدا. وقد تب� أن الشمرا� كان مؤيد للقاعدة وأن مشاركته يف الدورة تدل عىل أن املصفاة    بنسكوال يف

 يلول هي مصفاة مليئة بالثقوب.أ يدة التي استخدمتها الواليات املتحدة بعد عمليات الحادي عرش من  الشد

  وقررت  اليمن   حرب   يف   تورطها  يف  لها  يكمن  الذي  الخطر  فهمت   بالذات  اإلمارات   اتحاد   السعودية،   مقابل 

  العائق   عىل .  خرىأ   سالح  وصفقات  35  فإ  طائرات  بيع  منع  إلغاء    يف  نجحت  أيضا    بهذا.  قواتها  سحب

سل�ن الذي بادر هو ووالده اىل شن الحرب يف اليمن،    ابنتغلبت عن طريق اتفاق السالم معها.    رسائييلاإل 

خفاقاته املدوية  إ ضافة اىل  إ الواليات املتحدة. هذا    عالقته معمن الذي يزيد تعقيد  ما زال غارق يف وحل الي

ر   إدارةيف   استقالة  فرض  مثل  الخارجية  قطر،  السياسة  والحصار عىل  الحريري  لبنان سعد  ئيس حكومة 

 سعار النفط، وتخليه عن القضية الفلسطينية. أ ىل انخفاض إ وحرب النفط الفاشلة مع روسيا التي أدت 

  خرتعها   الذي  2030  حلم.  استثنائية  نجازاتإ   عرض  يف  صعوبة  يجد  سل�ن  ابن  الداخلية  الساحة  يف  أيضا  

يع الضخمة مثل “مدينة املستقبل”، التي �كن  املشار  تطبيق   يف   صعوبة  تجد  اململكة  خزينة .  متعرثا  زال   ما

ردن، وتنوع مصادر الدخل وتقليل االعت�د عىل النفط،  أن متتد عرب ثالث دول هي السعودية ومرص واأل 

بقيت عىل الورق. يف محاربة الفساد عرض حقا مشهد مؤثر عندما قام باعتقال عرشات املليارديرات يف  

ولكن  فندق   جيوبهم.  وافرغ  عىل    أكرث“ريتس”  ضغط  الفساد  اجتثاث  يف  نجاحه  التنفس  أ من  نبوب 

لداخلية مل تنته بعد. ففي شهر آب قام بعزل الج�ال فهد بن تريك  لخصومه السياسي�. رصاعات القوى ا

نائب حاكم   م� عبد العزيز الذي كان آل سعود، الذي كان قائد قوات التحالف العريب يف اليمن، ونجله األ 

منطقة الجوف، بتهمة التورط يف عمليات فساد. السبب الحقيقي للعزل هو أنه� يحسبان عىل الجناح 

زاحة سلسلة طويلة من الخصوم السياسي�،  إسل�ن، الذي شق طريقه عن طريق    ابنخصم، و العائيل ال

طور كل� اقرتب موعد  يخىش ك� يبدو من انقالب عسكري أو سيايس ضده، الذي �كن حسب رأيه أن يت

 تغي� السلطة. 

  يف   نجح  الذي  ،راتاإلما  التحاد   الفعيل  والحاكم  العهد  ويل  زايد،  بن  محمد  يحسد  أن  �كنه  سل�ن  ابن

  ، إرسائيل  مع  السالم  اتفاق  بسبب  فقط  وليس  واشنطن  محبوب  يكون   وأن  اليمن،  يف  الحرب  من  الخروج

سل�ن، حسب مصادر    ابن  الوقت   نفس   يف .  معادية  عائلية   بفقاعة  محاط   غ�  أنه   بسبب  باألساس   بل

بعادها عن والده خشية أن تعمل ضده،  إ الجربية و   قامةمريكية مل يرتدد يف وضع والدته يف اإل أ استخبارية  

االمتثال لوالديه ليس جزء من الرتبية التي تبناها. امللك سل�ن �كنه رمبا أن    ابن�كن أن يتب� أنه  

ه هو وزير الدفاع ويف يديه القوة للقيام بانقالب  ابنشعب الفلسطيني، لكن يلقي خطابات تأييد لل 

سالم مع   أيضا الخطوة ستخدمه أو ستخدم أجندته التي تتضمن رمبا  ضد والده اذا اعتقد أن هذه

 . إرسائيل 
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 أراء الخبراء 

 یة تجاه الفلسطینیین بعد التطبیع مع العرب سرائیلالسیاسیات اإل

    عبد الهادي : نائلبقلم مقال تحلييل 

يف   الكورونا  تفيش  ب� إرسائيل رغم  التطبيع،  اتفاقيات  توقيع  مشاهد  خطفت   ،

والبحرين، يف البيت األبيض، األضواء وتصدرت العناوين   اإلماراتوكل من    إرسائيل

 العربية والعاملية.  اإلعالمالرئيسية يف وسائل 

املشاهد خالل   تتكرر هذه  أن  املتوقع  الحديث عن ا   األسبوع ومن  لقادم، يف ظل 

يكية، وكل من السودان وع�ن،  األمر� الواليات املتحدة  تقدم كب� يف املباحثات ب

 . إرسائيلللتطبيع مع 

ية، تجاه امللفات الفلسطينية،  رسائيلف� هي انعكاسات توقيع هذه االتفاقيات عىل السياسات الخارجية اإل 

و األشهر  أ والتفاه�ت مع ح�س بغزة، وهل ستشهد األيام   وما هو مص� املفاوضات مع السلطة بالضفة،

 والفلسطيني�؟  إرسائيل القادمة حالة من املواجهة ب� 

 تطبیع يف زمن الکورونا:

رغم انشغالها باألزمة االقتصادية الداخلية، الناجمة عن تفيش الكورونا، ورغم االرتفاع الكب� لعدد املصاب�  

لتوقيع   إرسائيلإلعالن عن فرض اإلغالق الشامل للحد من تفيس الوباء، تسارع  والوفيات بالفايروس، ورغم ا

والبحرين، هناك السودان    اإلماراتية، فبعد  املزيد من اتفاقيات السالم وتطبيع العالقات مع الدول العرب

ف  فكيف ستترص   والكويت،ضافة اىل التقارير التي تتحدث عن السعودية  إ وع�ن عىل مقربة من التوقيع،  

 مع السلطة، بعد ذلك؟ إرسائيل 

 تمریر صفقة القرن:

مع    إرسائيلتسعى   التطبيع  اتفاقيات  من  املزيد  توقيع  خالل  عىلإرسائيلمن  لاللتفاف  كافة    ، 

والفلسطيني�، مثل قرار حل    إرسائيلاملبادرات والقرارات واملشاريع املتعلقة بتحقيق السالم ب�  

 ، واتفاق أوسلو، وغ�ها.الدولت�، ومبادرة السالم العربية
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القرن    إرسائيلوتهدف   أساسا عىل صفقة  وافقت  التي  العربية،  الدول  دعم  تجنيد  اىل  يكية،  األمرحاليا 

 لسلطة بقبول الصفقة، ومتريرها يف غزة والضفة.  للضغط عىل ا

 مبارکة الحرب یلع غزة ونزع سالحها:   

التهديدات  إرسائيلارع التطبيع مع  لتنفيذه من خالل تس  إرسائيلالهدف اآلخر الذي تسعى   ، هو انهاء 

 األمنية التي تتعرض لها من قطاع غزة.  

الفلسطينية، تسعى  إ فبعد   القيادة  القرن عىل  الفلسطيني، وفرض صفقة  القومي  املرشوع    إرسائيلنهاء 

ومنزوعة ودويلة صغ�ة  دولية،  مشاريع  مقابل  غزة،  نزع سالح  القرن، وهي  بنود صفقة  أحد    لتطبيق 

 السالح. 

ل العربية بشكل  عالمي ومعنوي من الدو إ تنفيذه بدون دعم مايل وعسكري و   رسائيلهذا الهدف ال �كن إل 

لتجنيد الصمت   إرسائيلبشكل خاص، وبعد ض�ن صمت سوريا، ومرص واألردن، تعمل    األقل يمعام، ودول  

 . الخليجي، واألموال والجيوش الخليجية، لترسيع تطبيع بند نزع سالح غزة

،  بتشكيل تحالف عسكري مع الدول العربية، لشن حرب عىل غزة  إرسائيل قد يستبعد البعض أن تقوم  

والعرب، ضد إيران وحزب   إرسائيللكن ما يحصل باليمن ليس عنا ببعيد. وما يحصل من تحالفات ب�  

 يكون �وذجا للتطبيق قريبا ضد غزة.   الله، قد

 بدائل عباس وقیادة املقاطعة: 

، باستبدال رئيس السلطة عباس،  إرسائيل ع الدول العربية، خصوصا دول الخليج، يصب يف مصلحة  التطبيع م

 ترسيع يف تحقيق وتطبيق صفقة القرن، بالضفة وقطاع غزة. لل

التي رفضت كل تنازالت السلطة، تحاول أن تجعل من أبو مازن، يارس عرفات جديد، وأنه رافض   إرسائيلف

يا وأمريكا هو صفقة  إرسائيلله، وبالتايل فإن مرشوع السالم املطروح اآلن  ملرشوع السالم، ويجب استبدا

ح  وليس  فقط،  الالجئ�،  القرن  عودة  من  بدال  بغزة،  اقتصادية  ومشاريع  عباس،  يريد  ك�  الدولت�  ل 

 .إقلي�وكانتونات منفصلة بالضفة، بدال من دولة مرتابطة 

كافة جوا  إرسائيلوهنا عىل   املوقف من  تحتوي  انهاء  أن  فيه عىل  تعمل  الذي  الوقت  ففي  نبه، 

القرن   للتسوية، وهو صفقة  لتطبيق مرشوع ترامب  العرب، تسعى  الفلسطينية يف عيون  القضية 

الذي يهددها من   الخطر األمني  القضاء عىل  بالتوازي مع  فقط، ومن خالل أي زعيم فلسطيني، 

 قطاع غزة. 
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 وشماعة التبریر:  إیران جسر العبور

، مترير ما يريد والتوصل اىل تطبيع مع معظم الدول العربية، بدون أن  رسائييلان املوساد اإل مل يكن بإمك

يضخم من صورة الوحش الشيعي اإليرا�، صاحب القوة النووية، الذي يهدد عروش دول الخليج بشكل  

 خاص، والدول السنية بشكل عام. 

،  إرسائيلية وداعمة بعض املنظ�ت التي تحارب  ، لكنها راع رسائيلبالنسبة إل   فإيران تعترب تهديدا ثانويا

األمنية، مع   إرسائيلمن عقدين من الزمن، وبالتايل تقاطعت مصالح    أكرثوتسعى المتالك سالح نووي منذ  

عة  من إيران ش�  إرسائيل مصالح دول الخليج، والدول العربية السنية التي توصف باملعتدلة، لذلك جعلت  

والعرب، لكن الهدف األسايس هو ليس أمن دول الخليج،    إرسائيللعالقات ب�  لتربير التحالفات وتطبيع ا 

 بالعامل، وهو القضية الفلسطينية.  رسائيلزعاجا إل إ كرثاأل  األمرنهاء إ وال ح�ية حكامه، بقدر ما هو 
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 يف دائرة الضوء  

  معالجة أزمات مدنیة الحدود دور الجیش يف    يف ضوء تجربة أزمة کورونا:

 واملحاذیر  املعاییرو

 

والحديث عن بلوغ املستشفيات فيها درجة االختناق وعدم    إرسائيلعىل خلفية تفاقم أزمة وباء كورونا يف  

، بنيام� (بيني) غانتس،  رسائييل القدرة عىل استيعاب ومعالجة مرىض آخرين إضافي�، أصدر وزير الدفاع اإل 

ال إىل  اإل تعلي�ته  لتجهيز و رسائييلجيش  باالستعداد  احتياجات    مع  يتناسب  مبا  ميدا�  افتتاح مستشفى 

وتبعاتها.   األزمة  هذه  من حدة  التخفيف  يف  ويساهم  ويخدمها  البالد  يف  الصحي  والجهاز  املستشفيات 

التقارير،   أفادت  حسب�  امليدا�،  املستشفى  هذا  ممرضات   200وسيضم  (أطباء،  طبية  وطواقم  رسير 

. ك� أصدر غانتس تعلي�ته إىل الجيش ببدء العمل عىل  ئييلرساسعفون) من تلك التابعة للجيش اإل وم

واالستعداد لتعزيز قوات الرشطة يف حال استمرار    إرسائيل وضع "اسرتاتيجية خروج من اإلغالق التام" يف  

 اإلغالق أو تشديده. 

يف،  ، الج�ال أفيف كوخا رسائييللجيش اإل يف املقابل، صادق غانتس ورئيس هيئة األركان العامة يف ا

الوبائية   للفحوصات  خاصة  وحدة  إنشاء  عىل  العمل  يف  الداخلية"  الجبهة  "قيادة  انطالق  عىل 

إليها   يُحوَّل  الجنود النظامي�، إضافة إىل عرشات الجنود من    600(سيطلق عليها اسم "آال")  من 

تشغيلهم املزمع  من  الذين  الباحث�  ومئات  األس  االحتياط  خالل  املحلية  السلطات  إطار  ابيع  يف 

 القريبة. وستكون مهمة هذه الوحدة توسيع منظومة الفحوصات الوبائية. 
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تث� هاتان الخطوتان جملة من األسئلة الجوهرية الهامة جداً حول حدود إقحام الجيش يف مه�ت مدنية  

لة  أزمة كورونا، وهو موضوع تتفرع منه أسئوحول العالقة املتبادلة ما ب� الجيش واملجتمع املد� يف ظل 

 عىل وجه  رسائييلعديدة تالمس مختلف جوانب الحياة يف أي مجتمع برشي بوجه عام، ويف املجتمع اإل 

اإل  "املعهد  من  باحث�  أربعة  شمل  مشرتك  خاص  طاقم  عكف  الذي  املوضوع  وهو    رسائييلالخصوص. 

وىل" من انتشار  دراسته مؤخراً، يف أعقاب "املوجة األ   للد�قراطية" و"معهد دراسات األمن القومي"، عىل

 ، وخلص يف نهايتها إىل وضع "ورقة موقف" خاصة بهذا الشأن. إرسائيلوباء كورونا يف 

 األزمة  إدارةبین تقدیم املساعدة و

ـ  من خالل "قيادة الجبهة الداخلية"  رسائييل املوقف األساس الذي تعرضه هذه الورقة هو أن عىل الجيش اإل 

هم ضد وباء كورونا، بكل ما أويت من قدرات وإمكانيات متنوعة،  ـ أن يساعد الدولة ومواطنيها يف حرب

هذا   من  بالرغم  ولكن،  األخرى.  املدنية  والعنارص  الجهات  ملختلف  ومكملة  داعمة  قوة  يكون  بحيث 

األزمة بصورة  إدارةغبة االنجرار إىل وضع يتوىل فيه الجيش االستنتاج املركزي، تحذر "ورقة املوقف" من م

ت وجوانب محددة منها فقط، سواء كانت اقتصادية أو اجت�عية، تتعدى مجاالت صالحياته،  كلية، أو مجاال 

، أو تجاوزها والدوس عليها حتى؛  إرسائيلوذلك لتجنب الصدام مع مبادئ النظام الد�قراطي املعتمد يف  

ث� من  الكوارث الج�ه�ية إىل الجيش ينبغي أن يخضع للفحص ولك  إدارةملسؤولية عن  ذلك أن نقل ا 

االعتبارات واملعاي� واملحاذير وأن يتم مبنتهى الحرص والعناية وقد يكون ممكناً يف حاالت استثنائية جداً  

عاجزة متاماً عن    فقط، كأن تكون كارثة وطنية شاملة مثالً، تنهار فيها منظومات الدولة املدنية وتصبح

ن االنتقال تحت مسؤولية املستوى السيايس  ينبغي أن يكو   أيضا  تأدية مه�تها، ولكن حتى يف مثل هذه  

 وتحت مراقبة برملانية وقضائية مشددة. 

تش� "ورقة املوقف"، متهيداً، إىل أن أزمة كورونا تهدد بزعزعة مفاهيم ومصطلحات أساسية يف مجاالت  

وأن   ومختلفة  الج�ه�ي، يفعديدة  والسجال  العام  الخطاب  عىل  يسيطران  واالضطراب  اليق�    انعدام 

ك� يف الغالبية الساحقة من دول العامل التي اضطرت إىل خوض حرب ال هوادة فيها ضد وباء   إرسائيل

تقديم   ب�  ما  التمييز  يف  والبلبلة  الوضوح  انعدام  سبب  يكون  أن  احت�ل  الباحثون  يورد  وهنا  كورونا. 

ف ب� الوزارات الحكومية  األزمة الطارئة عائداً إىل الخال   إدارةملساعدة للمواطن� وب� االضطالع با

األزمة، وهو ما يلقي بإسقاطاته السلبية    إدارةاملختلفة، ك� ب� القيادات السياسية الرسمية، املكلفة ب

 . أيضاعىل أشكال وطرق ونتائج الحرب ضد وباء كورونا 

ال هذه  تسجل  عىل  ثم  متتد  التي  آفاق   147ورقة،  "اقرتاح  هو  منها  األساس  الهدف  أن  صفحة، 

اإل   في�يدات  وتقي الجيش  دمج  الكوارث رسائييل يخص  حاالت  ملواجهة  املبذولة  الجهود  يف   

(أو ما تسمى يف اللغة القانونية: حاالت الطوارئ املدنية)، وذلك بالبناء    إرسائيلالج�ه�ية يف  
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  إرسائيلعىل الدروس املستفادة من معالجة أزمة كورونا حتى اآلن". وتنوه الورقة إىل أنه "بالفعل عالجت  

التخلص  ظاهرياً يف    إرسائيلانتشار الوباء يف الجولة األوىل بنجاح نسبي ملحوظ، ويف موازاة ذلك، نجحت  

من أزمة حزبية ـ سياسية ودستورية متواصلة ومعقدة، وذلك بتشكيل حكومة "وحدة وطنية" يف شهر أيار  

 ئها مت�سكة". ، لكن مثة شكوك حول مدى استقرار هذه الحكومة وحول فرص بقا األخ�

حزبيةـ  السياسية،  غ� أن املسألة األهم يف سياق املوضوع الذي تبحث فيه الورقة هي أن الربط ب� األزمة ال

عديدة وهامة يف   مواطن ضعف  التي كشفت عن  كورونا  أزمة  مواجهة ومعالجة  من جهة، وب� سبل 

تحدياً بالغ األهمية والخطورة   أيضا  منظومات الدولة املدنية من جهة أخرى، من شأنه (الربط) أن يشكل 

  رسائييل من هذا التحدي يف دمج الجيش اإل   إثارة للقلق  كرث. ويتمثل أحد الجوانب األ إرسائيلللد�قراطية يف  

 يف الجهود واإلجراءات املبذولة ملقاومة أزمة كورونا ومعالجتها. 

باحثون بما  ینطلق البحث يف هذا املوضوع من الفرضیات األساس التي یصوغها ال

 یلي:

ض�ن وجودها  ،  إرسائيل األساسية، والتي أقيم من أجلها، هي ح�ية دولة  رسائييل. مهمة الجيش اإل 1 

وبقائها وانتصارها يف الحروب؛ وهي املهمة التي حددتها وثيقة الجيش التأسيسية بالكل�ت التالية: "هدف 

 استقاللها وعن أمن مواطنيها وسكانها"؛  ، عنإرسائيل هو الدفاع عن وجود دولة رسائييلالجيش اإل 

ب وهو ما ينبغي الحفاظ عليه بحرص  . يخضع الجيش، بصورة تامة ومطلقة، للمستوى السيايس املنتخَ 2 

 هو جيش الدولة"  رسائييلبالقول: "جيش الدفاع اإل   1976شديد، وهو ما يحدده قانون أساس: الجيش للعام  

 و"الجيش خاضع ملسؤولية الحكومة"؛  

. استخدام/ تفعيل الجيش يف الحيز املد� ينبغي أن يجري مبوجب تخويل قانو� رصيح. مثة تخويل كهذا  3

عليه "قانون الدفاع املد�" ولكن لقوات الدفاع املد� ("الجبهة الداخلية"، اليوم) فقط، إذ يخولها    ينص

اطر األمنية. كذلك، مثة يف "أمر الرشطة"  القانون صالحية إنقاذ أرواح البرش، حتى يف حاالت ال عالقة لها باملخ

ة يف األزمات التي تشكل كوارث ج�ه�ية.   عموماً بتقديم املساعدرسائييلتخويل قانو� لقوات الجيش اإل 

أزمة معينة   إدارةويف حاالت استثنائية، يخّول القانون رئيس الحكومة صالحية نقل الصالحيات عن 

ن حدث ما باعتباره "حالة طوارئ مدنية" لفرتة تزيد عن سبعة  إىل أيدي الجيش. إال أن اإلعالن ع

عل تصادق  خاصاً  حكومياً  قراراً  يتطلب  التابعة  أيضا  يه،  أيام  واألمنية  الخارجية  الشؤون  لجنة   ،

 للكنيست. لكن أزمة كورونا مل تُعلَن كحالة طوارئ مدنية، حتى اآلن؛ 

يف مجاالت مختلفة، أبرزها يف الصحة   إرسائيل  . خلق وباء كورونا، حتى اآلن، أزمة حادة جداً يف4 

فاقم كث�اً. ومع ذلك، مل يبلغ الوضع حتى  واالقتصاد واملجتمع، قد متتد لفرتة زمنية طويلة وقد تت 
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اآلن درجة "الكارثة الج�ه�ية" التي لها مميزات أخرى. ك� أن استخدام مصطلح "الحرب" يف هذا السياق  

 بشكل عام، بغالبية فئاته  رسائييل. أظهر الجمهور اإل 5م الحدث وطرق إدارته؛  ال يفيد وال يساعد عىل فه

عا درجة  وأطيافه،  الحكومة  ورشائحه  عن  التي صدرت  املتغ�ة  للتعلي�ت  واالستجابة  االنضباط  لية من 

 خالل "املوجة األوىل". غ� أن هذه امليزة قد تبدلت، بصورة جلية، خالل "املوجة الثانية". 

وجة األوىل"، برز تدخل الجيش يف معالجة وباء كورونا يف مجاالت محددة شملت تجنده الرسيع  خالل "امل

توف� االحتياجات األساسية املختلفة للمواطن�، والتي عجزت السلطات املدنية عن توف�ها، أو  والواسع يف  

جداً واملتزايد باستمرار،    وجدت صعوبات بالغة يف ذلك، جراء عدم االستعداد املسبق أو جراء الطلب الكث�

العون   الجيش يف تقديم  الضعيفة. وعليه، تركز تدخل  الفئات  املبارش والواسع إىل  وخصوصاً من جانب 

بالف�وس. وقد توىل   املناطق التي شهدت معدالت مرتفعة من اإلصابة  املواطن� املحتاج� واملسن� يف 

احب الخربة يف تقديم املساعدات للسكان يف حاالت  هذه املهمة، باألساس، جهاز "الجبهة الداخلية"، ص

ات املحلية، من خالل استخدام شبكة "وحدة االتصال  الطوارئ، إضافة إىل التواجد الواسع والدائم يف السلط

شؤون البلدات التي سجلت معدالت    إدارةمع السلطات املحلية". كذلك، انخرط ضباط كبار سابقون يف  

األزمات". وإىل جانب ذلك، ُجنّد    إدارةوس، مستغل� لذلك خربتهم الواسعة يف "مرتفعة من اإلصابة بالف� 

جنود الجيش ملساعدة قوات الرشطة يف فرض اإلغالق، يف تسي� الدوريات، يف عزل بعض املناطق وح�يتها  

له،  ويف إغالق محاور مختلفة، يف الشوارع الخارجية ويف داخل البلدات، حسب الحاجة. إضافة إىل هذا ك

، هو وضع قدرات أيضا  عىل إبرازه    اإلعالم  ص الجيش ووسائل  مثة مجال هام آخر برز يف تدخل الجيش، حر

الجيش يف مجال التكنولوجيا واالتصاالت ومعالجة املعطيات واالرتجال، وخصوصاً قدرات وحدات شعبة  

 املعركة ضد الوباء وانتشاره.  االستخبارات، جنباً إىل جنب مع جهازي "الشاباك" و"املوساد"، يف خدمة هذه

 سؤولیات وصدى الحروب العسکریة الصالحیات، امل 

أن يكون حضوره ومشاركته يف   الفرتة، عىل  الجيش كان حريصاً، طول تلك  أن  تش� "ورقة املوقف" إىل 

ع مه�ت الفرض وإنفاذ التعلي�ت أقل بروزاً / ظهوراً، فضالً عن تجنب االحتكاك املبارش غ� املرغوب م

التأكيد، أن ا التزام حدود تدخله يف الحيز  املواطن�. وتسجل، عىل سبيل  لجيش قد نجح، حتى اآلن، يف 

الباحثون عىل ذلك مبا قاله قائد   املد�، وخصوصاً يف الحرب الراهنة ضد وباء كورونا. ويستشهد 

ن أكرب من صالحياتنا؛  "مسؤوليتنا  بأن  يدعي،  الج�ال مت�  الداخلية"،  أي طلب  "الجبهة  نلبي  حن 

مفهوم املسؤولية املوسعة التي يدأب الجيش عىل نرشها وتكريسها  للمساعدة"، معتربينها "زبدة  

ب� الجمهور"، ثم مبا قاله رئيس أركان الجيش، كوخايف، تأكيداً لهذا التوجه عن أن "كورونا تشكل  

للج  تتيح  وهي  وطنية...  مهمة  إنها  جسيمة...  مخاطر  عىل  ينطوي  املسؤولية  تهديداً  حمل  يش 

 ش أن يكون يف الواجهة... تحت مسؤولية الحكومة ووفقاً لتعلي�تها". وتجسيد قدراته... عىل الجي 
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الحديث عن   اإليجابية، يجدر وضع بضع الفتات تحذير، سواء يف سياق  الجوانب  موازاة هذه  لكن، يف 

ـ أن استخدام وحدات عسكرية من    "املوجة الثانية" من تفيش وباء كورونا أو يف سياقات أخرى. األوىل

" غ�  الجارية،  الجيش،  اليومية  وحياتهم  املدني�  باملواطن�  تتعلق  مه�ت  لتنفيذ  الداخلية"،  الجبهة 

وخصوصاً تلك التي تحمل طابع الفرض واإلنفاذ، حتى لو كانت إىل جانب الرشطة ويف إطار مساعدتها،  

ية ـ عىل الجيش  نتباه إليها جيداً والحرص عىل تجنبها؛ الثانينطوي عىل احت�الت إشكالية جدية وينبغي اال 

والجهاز السيايس اعت�د الحذر الشديد لدى االنتقال من التدخل املحصور يف مساعدة املواطن� إىل التدخل  

املهمة؛ والثالثة ـ يتع� عىل الجيش أن يكون حريصاً متاماً عىل اعت�د الحذر الشديد يف    إدارةالذي يشمل  

، وتلك التي تتميز بحساسية خاصة يف املجتمع� الحريدي  ل ما يقوم به داخل التجمعات السكانية عموماً ك

 (اليهودي املتشّدد) والعريب خصوصاً. 

  إرسائيليتطرق الباحثون، يف ورقة املوقف هذه، إىل النداءات املتكررة التي صدرت عن بعض األوساط يف  

األشهر   "إعااألخ� خالل  إىل  ودعت  مبهمة  ة  الجيش  وتكليف  الوراء  إىل  العجلة  كورونا"    ارةإددة  أزمة 

فيعتربونها صدًى لنداءات "دعوا الجيش يحقق االنتصار" التي كانت تصدر عادة إبان الحروب العسكرية  

الجيش مكبّلة" وبأن "املستوى السيايس ال يسمح للجيش    إرسائيلالتي خاضتها   والتي تزعم بأن "أيدي 

ون هذا النداء مبثابة "اشرتاط بافلويف" لدى  راته وإمكانياته لحسم الحرب"! ويعترب الباحثباستخدام كل قد

، قد يتعزز ويكتسب زخ�ً أقوى يف ظل ظروف حادة من التدهور  رسائييلأوساط مختلفة يف املجتمع اإل 

نا، أو يف  نحو كارثة ج�ه�ية عىل نطاق دولتّي، وخصوصاً إذا ما حصل تدهور حاد يف تفيش وباء كورو 

ها هزة أرضية عنيفة ترضب البالد مثالً. لكن األخطر يف املوضوع هو  حاالت أخرى مشابهة قد يكون من بين 

"! ذلك أن الجيش  رسائييلحقيقة أن هذا النداء ـ ك� تشدد "ورقة املوقف" ـ "ليس مقطوعاً عن الواقع اإل 

أدوات    أيضا  هائلة فحسب، بل اكتسب     مل يكتسب، عىل مر السنوات املاضية، قوة عسكريةرسائييلاإل 

. وهذا، إضافة إىل الثقة  أيضا نظومية تتيح له العمل يف مواضيع ومجاالت معينة يف الحيز املد�  وخربات م

، مقابل مؤهالت أقل بكث� وثقة  رسائييلالعالية التي يتمتع بها ب� أوساط ورشائح واسعة يف الجمهور اإل 

الوزارات واألذرع الحكومية. يف مثل  مة املهنية املدنية يف الغالبية الساحقة من أد� بكث� تتمتع بها املنظو 

هذه الرشوط، مبثل هذا امليزان، يصبح تفضيل الجيش واألجهزة العسكرية عىل املجاالت املدنية املختلفة  

 طياته  نتيجة حتمية ال �كن تالفيها. غ� أن هذه النتيجة تشكل إجراء استثنائياً ومتطرفاً يحمل يف

الد�  النظام  عىل  جداً  جسيمة  يف  أخطاراً  الصالحيات  إرسائيلقراطي  وضع  بالطبع  مقدمتها  يف   ،

 من  رسائييل ، ب� يدي العسكر، وهو سيناريو ال يدعمه القانون اإل األقل  السلطوية، أو بعضها عىل  

املفاهيم   عن  و"غريب  إرث  جهة  عىل  أساساً  واملستندة  وقادته،  الجيش  لدى  د�قراطي  األساس 

املنطقي   "ومن  وتضيف:  املوقف  ورقة  تنوه  ك�  املد�"،  السيايس  للمستوى  الخضوع  يف  يتلخص 

كارثة    إدارة، بأن القيادة العسكرية العليا سرتى يف تحمل املسؤولية الشاملة عن  أيضا  االعتقاد،  
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أنه يف معطيات الحاالت  � الئقة بالجيش ذاته، مبا يف ذلك بسبب إدراك حقيقة  مدنية ظاهرة غ� جديرة وغ

االستثنائية بالذات ليس يف مقدور الجيش مواجهة ومعالجة االنهيار املد�، الصحي، االقتصادي واالجت�عي  

ا حاول أحد  يف الوقت نفسه الذي يتع� عليه القيام بواجباته ومه�ته عىل الصعيد األمني، ال سي� إذا م

 ظل، أو يف ذروة، أزمة مدنية حادة"! األطراف املعادية تحدي الدولة عسكرياً يف

   لكن هذا السيناريو، ورغم كل ما ذُكر، ليس احت�الً مستحيل التحقق يف رشوط عينية وظروف محددة. 

 .)1((الرابط) 

  

 

 

 

 

 . رصدعن املأصحابها وال تعرب بالرضورة ) اآلراء الواردة تعرب عن 1(
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