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 صاعد مرکز إسرائیلي: خالفاتنا تهدد خطط الجیش، والتحدیات تت  

 أوملرت یتحدث عن الفشل السیاسي واألمني األکبر "إلسرائیل"  

 الجیش اإلسرائیلي یستحدث وحدة استخبارات خاصة بقطاع غزة  

 تجمعا استیطانیا يف الضفة خالل حکم ترامب   41االحتالل أنشأ  

 سعودي یلع الوصایة بالقدس - صحیفة إسرائیلیة: صراع أردني  

 قلق إسرائیلي من سیاسة واشنطن "التصالحیة" مع إیران  

 إسرائیلي؟ - هل یمهد التطبیع مع االحتالل لتشکیل حلف ناتو عربي  

األمیرکي  - ما هي أبرز مخاوف إسرائیل بعد عودة الحوار والتنسیق األوروبي  

 يف عهد بایدن؟ 

  

 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

 رئيس التحرير

 خالد عاشــور

 المرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 المرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 
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 هذا العدد 

اإل  للنظام  الداخلية  البنية  محور  العدد، يف  املرصد يف هذا  بحثي    تقدير؛  رسائييليتناول  مركز 

، والتي تتحكم يف كيفية  رسائييل، عن التحديات املتصاعدة التي تواجه جيش االحتالل اإل إرسائييل

حيز التنفيذ، مع عدم وجود    إىلإخراج خطة الجيش املعروفة باسم "تنوفاه" متعددة السنوات  

 .اتفاق عىل ميزانية الخطة

فشل رئيس الحكومة الحايل    حول   رئيس حكومة االحتالل األسبق إيهود أوملرت، حديث    ونرصد 

لقوة نووية، معتربا أن هذا "هو الفشل السيايس    بنيام� نتنياهو يف التعامل مع خطر تحول إيران 

 . رسائييلواألمني األكرب" يف تاريخ الكيان اإل 

وحدة استخبارات خاصة بقطاع غزة؛ سعياً للحصول  عن  رسائييلالجيش اإل كشف   وتابع املرصد

االستيطا� يف  ن التوسع  أ ونرصد تقريرا صحفياً تحدث    عىل املزيد من املعلومات من قطاع غزة.

الضفة الغربية املحتلة زادت وت�ته بشكل كب� يف عهد الرئيس األمرييك، دونالد ترامب، خاصة  

 يف مناطق "ج". 

ية، عن "رصاع خفي  إرسائيلصحيفة  حديث    وتناول املرصد يف محور التفاعالت اإلقليمية والدولية؛

 ية حول الوصاية عىل األماكن اإلسالمية مبدينة القدس واملسجد األقىص". ب� األردن والسعود

إيران   اً يإرسائيل  اً قلقونرصد   مع  "التصالحية"  واشنطن  سياسة  تغ�  ن  أ و   من  املتحدة  الواليات 

يضع   ما  وإيران،  األوسط  الرشق  مأزق حقيقي.  إرسائيلاتجاهها يف  مسؤول    وةدعونتابع    يف 

، معتربا أن هذا هو الوقت املناسب ملثل هذا  إرسائييل إقامة حلف ناتو عريب  إىلأمرييك يهودي 

 الحلف االسرتاتيجي، الذي �كن أن "يلجم" التطلعات الرتكية ويعمل ضد إيران. 

الخرباء،  آراء  محور  نارص   كتب  ويف  بعنوان    نارص  غزةمقاالً  و�وذج  السنوار  وكيف  ُمفاجأة   ،

من الصعوبات التي واجهت انتخاب السنوار برئاسة    ية رسائيلاألجهزة األمنية اإل   تفاجأت

املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية ح�س يف قطاع غزة، حيث أنها مل تتوقع حاجة  

ما هو أعمق وأكرث    إىليحيى السنوار ألربع جوالت مث�ة لنيل ثقة حركته فقد يش� هذا  

اإل  االستخبارات  أجهزة  قدرة  عدم  وهو  (الشيفرة  رسائيلإثارة،  تفكيك  عىل  والدولية  ية 

 . الوراثية لح�س)

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


  

 

3 | P a g e  

 مرصد إسرائيل
 March 2021 15 ||026العدد 

 

 

 

 

 

 

األم�يك يف  -بعد عودة الحوار والتنسيق األورويب  إرسائيلأبرز مخاوف    نناقش   ،ويف دائرة الضوء

م�كية وخسارة دونالد ترامب، بادرت  بمجرّد إعالن النتائج النهائية لالنتخابات األ ، فعهد بايدن

ية، وكذلك املراكز البحثية املهتمة بالشأن السيايس واألمني، للحديث عن  رسائيل وسائل اإلعالم اإل 

طبيعة التغّ�ات التي ستشهدها الفرتة املقبلة كنتاج لتغّ� اإلدارة األم�كية السابقة، ال سي� ملف  

تفاق النووي مع إيران؛ باعتباره� امللف� األكرث تأثراً بسياسة  ، واال رسائييلاإل   - الرصاع الفلسطيني

وباملعنى   واإليراني�،  للفلسطيني�  السلبي  باملعنى  األخ�؛  حكم  سنوات  خالل  ترامب  إدارة 

 . رسائيلاإليجايب إل 

 يسرائیلاإلالبنیة الداخلیة للنظام 

 والتحدیات تتصاعد ،ي: خالفاتنا تهدد خطط الجیش إسرائیل مرکز 

 

،  رسائييل ، عن التحديات املتصاعدة التي تواجه جيش االحتالل اإل إرسائييلتحدث مركز بحثي  

  إىل والتي تتحكم يف كيفية إخراج خطة الجيش املعروفة باسم "تنوفاه" متعددة السنوات  

 حيز التنفيذ، مع عدم وجود اتفاق عىل ميزانية الخطة.  

ونوه "مركز بحوث األمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العربية، يف تقديره االسرتاتيجي  

أن "ميزانية الدفاع،    إىل يان شموئيل إيفن وساسون حداد،  رسائيلالذي أعده الباحثان اإل 

https://almarsad.co.uk/
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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، وهي جزء من خطة عمل  رسائييلالسنوية للجيش اإل   �كن أن تكون التعب� املايل لخطة العمل

 متعددة السنوات".  

 الذي رافق رفض مرشوع حول اعت�د امليزانية الرسمية لالحتالل،  رسائييلالجدل اإل   إىلوتطرق  

شيكل)، هي "ميزانية    3.3مليار شيكل (دوالر=  419واملقدرة بـ    2021أن ميزانية عام    إىلوخلص  

"، معتربا أن "هذه امليزانية خاضعة للقواعد التي ترسي عىل امليزانية  2020استمرارية مليزانية  

 االستمرارية، وهي ال ترتكز عىل رؤية شاملة وتخطيط لجميع الوزارات الحكومية".  

مليار شيكل، وهي    72.9، وقد بلغت  2019وأوضح أن "ميزانية األمن املنظمة األخ�ة حددت يف  

ة لخطة "جدعون" التي تم تقص�ها لسنة من قبل رئيس األركان  ميزانية السنة الرابعة واألخ� 

، ولكن "تنوفاه" تدار بدون ملخص  2020أفيف كوخايف، من أجل البدء بخطة "تنوفاه" بداية  

الناتج عن   السيايس  الكابينت، بسبب عدم االستقرار  السنوات وبدون موافقة  ميزانيه متعدد 

 ية".  رسائيلالخالفات ب� األحزاب اإل 

، وهناك تهديدات  إرسائيلأن "أزمة كورونا مل تقلص التهديدات العسكرية عىل    إىلولفت املركز  

متزايدة عىل رأسها التهديد اإليرا�"، بحسب ما ذكره كوخايف الذي كشف عن طلبه من الجيش  

الخطط   يتجاوز  مبا  اإليرا�)  التهديد  (ملواجهة  العملياتية  الربامج  من  عدد  بـ"إعداد  يقوم  أن 

 القامئة، ومن سيقرر حول تفعيلها هو املستوى السيايس".

ية، أن "القدرة عىل العمل عسكريا ضد منشآت إيران النووية تحتاج  رسائيل وذكرت الدراسة اإل 

كشف رئيس وزراء االحتالل األسبق،    2013أموال باهظة"، موضحة أنه "يف كانون الثا�/ يناير    إىل

بنيام�   حكومة  أن  أوملرت،  يف  إيهود  أنفقت  عىل    11،  2012و  2011نتنياهو  شيكل  مليار 

 اإلعدادات لهجوم عىل إيران، ومل ينفذ".  

تحل عىل الجيش يف فرتة انعدام استقرار اقتصادي بسبب كورونا،    2021بأن "ميزانية    ونبه املركز،

وواقع جيوسيايس متغ�، مبا يف ذلك عودة االتفاق النووي    إرسائيلوعدم استقرار سيايس يف  

جدول األع�ل"، موضحا أن "الحديث ال يدور عن زيادة مهمة مليزانية وزارة األمن أو    إىل

 إطار امليزانية".   عن تقليص مهم يف

أن "طلب اإلضافات مليزانية وزارة األمن، يف الوقت الذي فيه تستمر أزمة كورونا،    إىلولفت  

، األمر الذي يطرح سؤال: من هو املسؤول عن زيادة  رسائييلأثارت انتقادات للجيش اإل 

https://almarsad.co.uk/
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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يعرض رئيس  حجم ميزانية الدفاع؟ عل� بأن الطريقة الصحيحة لتحديد ميزانية الدفاع، هي أن  

األركان عىل املستوى السيايس التهديدات األمنية وقدرة الجيش عىل إعطاء رد مناسب وتكلفتها،  

ت يف التفضيل ب� التهديدات املختلفة وبينها وب� االحتياجات املدنية املختلفة  يودور الكابين

 يس األركان".  ، واملصادقة عىل أو رفض اقرتاحات مختلفة يقرتحها وزير األمني ورئرسائيلإل 

وتابع: "بعد املصادقة عىل امليزانية، مهمة رئيس األركان، أن يطبق بنجاعة امله�ت واألهداف  

التي ألقاها عليه املستوى السيايس؛ أي أن يستغل امليزانية لتحقيق أكرب قدر من األمن، وكل�  

ليه املصادقة لرئيس أراد املستوى السيايس خفض امليزانية أو إضافة مه�ت جديدة، فإنه يجب ع

منوها   األولويات"،  أخرى حسب سلم  مه�ت  التنازل عن  يف    إىلاألركان، عىل  "التغي�ات  أن 

 امليزانية، تتقرر اليوم يف مثلث رئيس األركان ووزير األمن ورئيس الحكومة".  

خطة   يف  كان  مثل�  األمن،  ميزانية  حول  السنوات  متعدد  اتفاق  "غياب  أن  الدراسة،  وأكدت 

حيز التنفيذ خططا متعددة السنوات للرشاء    إىل "جدعون" يرض بقدرة الجيش عىل أن يخرج  

وإجراء   مزودين،  مع  متعددة  لسنوات  صفقات  عىل  التوقيع  عىل  القدرة  وكذلك  والتسلح، 

 النجاعة".   إصالحات متكن من زيادة

ستقتيض ضمن أمور أخرى، استمرار التعامل مع قضايا القوة البرشية    2021وبينت أن "ميزانية  

املعقدة، منها قانون التجنيد الذي مل يتم تعديله بعد، حسب طلب محكمة العدل العليا، والذي  

د إلغاءه،  والجيش يري  2020، وتقص� مدة الخدمة الذي فرض يف متوز/ يوليو  2018أدى لحل يف  

الثا�/   امليزانية من ترشين  اتفاق  النص عليه يف  تم  الذي  والتقاعد  النظامية  الخدمة  و�وذج 

يف الخطة متعددة السنوات "جدعون"، ومل يتم نرشه بعد يف قانون التعديالت،    2015نوفمرب  

املحكمة  وفحص الرسيان القانو� لإلضافات عىل مخصصات التقاعد، التي تتم مناقشتها حاليا يف  

 العليا".  

وبحسب املركز البحثي، فإن "االنطباع، أنه يف مثلث (رئيس األركان ووزير األمن ورئيس  

والرد املناسب عليها،    إرسائيل الحكومة) هناك اتفاق حول التحديات األمنية التي تواجهها  

األزمة    األمر الذي يساعد رئيس األركان يف الحفاظ عىل ميزانية دفاع واقعية حتى يف فرتة

االقتصادية، وعىل الحكومة املقبلة أن تصادق عىل خطة "تنوفاه" وميزانية أمن منظمة،  

"تنوفاه"، من خالل   السنوات حتى نهاية خطة  واملصادقة عىل ملخص ميزانية متعددة 
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االهت�م بالتحديات األمنية من جهة، ومعوقات االقتصاد واحتياجات املجتمع املد� من جهة  

   الرابط أخرى".

 " سرائیلأوملرت یتحدث عن الفشل السیاسي واألمني األکبر "إل 

أكد رئيس حكومة االحتالل األسبق إيهود أوملرت، 

يف  نتنياهو  بنيام�  الحايل  الحكومة  رئيس  فشل 

لقوة نووية، معتربا التعامل مع خطر تحول إيران  

األكرب" يف   واألمني  السيايس  الفشل  "هو  أن هذا 

 .  رسائييلتاريخ الكيان اإل 

وأوضح يف مقال نرش بصحيفة "معاريف" العربية، 

، قرر بنيام� نتنياهو يف مرحلة مبكرة من واليته الثانية، أن يضع  2009أنه "يف أعقاب انتخابات  

 ضد تحول إيران لقوة نووية عظمى". عىل رأس سلم أولويات حكومته الرصاع 

ولألرسة الدولية كلها، ولكن    رسائيل وأضاف: "اعتقد نتنياهو أن عليه أن يحدد أهداف الرصاع إل 

السيايس   "الفشل  أن هذا هو  معتربا  تام"،  لفشل  أدت  إيالما    –خطواته  واألكرث  األكرب  األمني 

 منذ قيامها".   رسائيل إل 

والعامل، أن    إرسائيلات غ� قليلة، تعرف محافل االستخبارات يف  أنه "منذ سنو   إىلونوه أوملرت  

لها   تسمح  صواريخ  بتطوير  بدأت  بل  ذرية،  قنبلة  وإنتاج  نووية  قدرة  لتحصيل  نوايا  إليران 

، وكانت السياسة  إرسائيلبالوصول ألماكن بعيدة، مبا يف ذلك كل األهداف االسرتاتيجية املمكنة يف  

 لرصاع تقوم عىل أساس هذه الفرضية ومبوجبها". ية واستعدادها لرسائيلاإل 

ضد إيران يف أرجاء العامل بقيادة املوساد، وبتعاون كل   إرسائيلوذكر أنه "يف تلك السن� عملت 

محافل األمن، ولكن عن حجم هذا النشاط ونتائجه مل يعرف يشء"، مضيفا: "شارون وأنا  

يف ظل أخذ مخاطر عديدة، ولكن    بعده، اعتقدنا أنه ينبغي العمل يف جبهات مختلفة،

 دون الكشف عن هذه األع�ل".  

وتابع: "اعتقدنا أنه ال يوجد ما يدعونا ألخذ مخاطر زائدة، وأن االحت�ل الوحيد للنجاح  

يف هذا الجهد الدويل املركب، هو الحفاظ عىل ضبط النفس ألقىص حد، ومواصلة قيادة  

https://almarsad.co.uk/
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https://www.inss.org.il/he/publication/2021-defense-budget/
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ستعمل بكل القدرات والقوى   إرسائيل شدد عىل أن " ، 2007الواليات املتحدة له"، منوها أنه يف  

تقوده   أن  يجب  الدويل  املستوى  عىل  الرصاع  ولكن  اإليرا�،  النووي  التحول  ضد  لديها  التي 

 الواليات املتحدة".  

وكشف أنه يف تلك الفرتة، تشكلت "قيادة خاصة يف واشنطن عملت بالتعاون مع جسم خاص  

مل االقتصادي إليران وتجارتها الدولية، واتخاذ مجلس األمن  ، للمس بحرية العإرسائيلأقيم يف  

أن جاء    إىل قرارين حول العقوبات ضدها، وكانت الساحة الدولية ملتزمة بالعمل عىل صدها،  

 وقرر أن يحطم كل األوا�، بإمالء �وذج جديد للرصاع، وكان يفرتض بذروته  إرسائييلرئيس وزراء  

 اعد يف إيران التي اشتبه بكونها نووية".أن تكون تصفية عسكرية لكل القو 

أن "قرار نتنياهو مل يبَق رسا ومل يبحث يف الغرف املغلقة فقط؛ فإمكانية الهجوم عىل    إىلولفت 

طهران أصبحت موضوعا علنيا مكشوفا واستفزازيا، وال يزال الجميع يذكر العرض الساخر من  

تعان نتنياهو بالرسومات عن توسع القدرة  عىل منصة الجمعية العمومية لألمم املتحدة، ح� اس 

النووية لطهران، يف ظل تحديد الخط األحمر الذي ال يكون عنده مفر، غ� العمل العسكري  

أصدقاء   لهز    إرسائيلضده، وخيش  مستقلة،  لخطوة عسكرية  تبادر  أن  إمكانية  من  العامل  يف 

 الرشق األوسط كله".  

ال  الرئيس األمرييك األسبق بوش  أن  إيهود  وذكر  الحرب يف حينه  أبيب، أكد لوزير  ذي زار تل 

إل  يسمح  "لن  أنه  وبحضوري  عبور   رسائيل باراك  ستمنع  وواشنطن  إيران،  مهاجمة  حال  بأي 

ية فوق العراق، وتعهد بوش بأن يعمل بكل قوته ضد التحول النووي اإليرا�،  رسائيلالطائرات اإل 

محاولة   بأن  اعتقد  محاولة  األم  إىل القفز    إرسائيل ولكنه  الدولية، هي  الساحة  كل  لتقوض  ام 

 مغلوطة، خط�ة وهدامة". 

أن الرئيس األمرييك األسبق باراك أوباما "أدار سياسة مشابهة، وكان ملتزما مبنع أي    إىلوأشار  

أوقفت إيران    2003محاولة إيرانية للتسلح النووي، وتب� يف تلك السن� متاما، أنه منذ  

برنامج السالح النووي لديها، وإن واصلت تطوير قدرة إلطالق الصواريخ الباليستية بعيدة  

 رة عىل أن تحمل سالحا نوويا".  املدى، القاد 

"حكومة   أن  لعملية    إرسائيلوأكد  تؤدي  تعمل كل يشء يك  أن  قررت  نتنياهو،  برئاسة 

عسكرية ضد إيران، تهديدات ال تتوقف وظهور نتنياهو املتواتر من فوق كل منصة يف  

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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ملتحدة وأوروبا  والعامل ساهمت يف نهاية املطاف، يف بدء املفاوضات الرسية ب� الواليات ا  إرسائيل

  إرسائيل دون أن تكون    2015وكذلك روسيا، مع إيران، وهكذا ولد االتفاق النووي الذي وقع يف  

 رشيكة يف الخطوات والتأث� عليها".  

وأفاد رئيس وزراء االحتالل األسبق، أنه "مل يكن االتفاق النووي ألوباما ليوقع، لو مل يخلق نتنياهو  

تستعد لعملية عسكرية شاملة، وإذا كان االتفاق النووي سيئا مثل�    إرسائيلخوفا حقيقيا يف أن  

يزعم نتنياهو، فقد كانت له مساهمة حاسمة يف توقيعه"، مؤكدا أن "االتفاق النووي رغم علله،  

 لكنه أفضل من انعدام االتفاق".

ا، والتهديد  السياسية يف أمريك  إرسائيلونبه أن "نتنياهو وبخالف رأي كث�ين، قرر تفعيل كل قوة  

إلغاء االتفاق"، منوها أنه "بعد انتخاب دونالد    إىلبكل إمكانياتنا العسكرية الكامنة يك يؤدي  

  إرسائيل ترامب، وبعد وقت غ� بعيد انسحبت واشنطن من االتفاق، ويف أثناء تلك الفرتة نفذت  

 بضع حمالت، ودرة التاج فيها كانت اقتحام األرشيف النووي اإليرا�".  

ية، كشفت أن إيران أوفت بالتعهدات التي أخذتها عىل عاتقها يف  رسائيلأن "الحمالت اإل   وب�

تحسن دراماتييك يف النشاط النووي    إىل االتفاق، وأدى انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق،  

 اإليرا�، وتقدمها الكب� نحو إمكانية إنتاج القنبلة". 

ية  رسائيل ساد"، الذي "وقف عىل رأس تخطيط العمليات اإل ونقل أوملرت، حديثا لنائب رئيس "املو 

ضد إيران"، أكد فيه "بشكل رصيح، أن خطوات نتنياهو أدت لفشل اسرتاتيجي، وكانت إدارة  

املعركة السياسية فاشلة أيضا بشكل مطلق"، منوها أنه رشح األمر بكل�ت بسيطة "انترصنا يف  

 املعركة وخرسنا الحرب". 

"ملاذا يزيد كل يوم آخر يتوىل فيه نتنياهو رئاسة الوزراء املخاطر عىل أمننا؟"، مضيفا:  وتساءل:  

"النتيجة هي فشل اسرتاتيجي، وهنا السؤال؛ ما الذي نحتاجه أكرث يك نبعد هذا الرجل الهست�ي  

 .  الرابط عن بلفور (مقر إقامة رئيس وزراء االحتالل يف القدس املحتلة)؟" 

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/1344052/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84#section_314
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 ي یستحدث وحدة استخبارات خاصة بقطاع غزة سرائیل الجیش اإل 

 

كشفت القناة السابعة العربية النقاب عن نقل الوحدات االستخبارية التابعة لجيش االحتالل  

 قدراتها االستخبارية لفرقة غزة؛ سعياً للحصول عىل املزيد من املعلومات من قطاع  رسائييل اإل 

 غزة.

تجمع   مبنطقة  غزة  فرقة  مقر  يف  تدشينها  جرى  جديدة  استخبارية  هيئة  أن  القناة  وذكرت 

 االستخبارية. 9900و 8200مستوطنات "أشكول" أمس، والتي تضم خ�ة قدرات وحدات  

قطاع غزة من خالل جمع  بتعزيز قدرات فرقة غزة أمام املقاومة الفلسطينية    إىل وتهدف الخطة  

أوسع وأشمل للمعلومات باإلضافة لتحليلها بشكل أدق، حيث ستعمل يف الهيئة فرق استخبارية 

 السلكية، وفاحصو بيانات، وباحثون وغ�ه.

ز األمن يف "الغالف" وبينت القناة أن القدرات االستخبارية للوحدات املذكورة ساهمت يف تعزي

مظلة   خلق  سيتم  خاصة  عسكرية  هيئة  تحت  القدرات  نقل  ومع  املاضي�،  العام�  خالل 

 استخبارية واسعة أمام قطاع غزة. 

قوله: إن الوحدة ساهمت خالل السنة األخ�ة    8200ونقلت عن قائد وحدة االستخبارات  

قدرات يف هيئة واحدة سيساهم  يف تعزيز القدرات االستخبارية يف فرقة غزة، وإن تجميع ال

 يف نجاعة أكرب أمام التحديات الجّمة يف اللواء الجنويب، حسب وصفه. 

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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قوله: إن الرشاكة العميقة يف تحليل املعلومات    9900يف ح� نقلت عن قائد وحدة االستخبارات  

 فر. معلومات دقيقة ساعة الص  إىلاالستخبارية يف اإلطار العمليايت تساهم كث�اً بالوصول 

ويُحتاج   العدو،  فيه  يختفي  "نعيش يف زمن  للوصول    إىل وأضاف:  متقدمة  تكنولوجية  وسائل 

 إليه".

 تجمعا استیطانیا يف الضفة خالل حکم ترامب  41االحتالل أنشأ 

اإل  بوست"  "ج�وزاليم  صحيفة  ية، رسائيلنرشت 

تقريرا قالت فيه، إن التوسع االستيطا� يف الضفة  

املحتلة، زادت وت�ته بشكل كب� يف عهد  الغربية  

الرئيس األمرييك، دونالد ترامب، خاصة يف مناطق  

 "ج".

  رسائييل ية غ� حكومية، أوردته الصحيفة، فإن اليم� اإل إرسائيلووفًقا لتقرير صادر عن منظ�ت  

إنشاء   من خالل  الغربية  بالضفة  "يس"  املنطقة  عىل  قبضته  استيطانية خالل   41أحكم    بؤرة 

 السنوات األربع التي قضاها ترامب يف البيت األبيض.

% من أرايض الضفة الغربية، والسلطة  61" وفق اتفاقية أوسلو الثانية تشكل حوايل  ومنطقة "ج 

ولكن   املنطقة،  للفلسطيني� يف  والتعليمية  الطبية  الخدمات  تقديم  الفلسطينية مسؤولة عن 

 واإلدارية عليها.  له السيطرة األمنية رسائييل االحتالل اإل 

ونقل التقرير عن الباحث ك�م إتكيس قوله، إن باإلمكان رؤية أنه يف السنوات األربع املاضية،  

أصبح هذا االتجاه هو االتجاه الرئييس لالستيالء عىل األرايض يف الضفة الغربية حيث تم إنشاء  

 ة إدارة ترامب. معظم البؤر االستيطانية للرعي يف السنوات األربع املاضية خالل فرت 

وأوضحت املنظ�ت غ� الحكومية أن املستوطن� يضعون منازل متنقلة غ� قانونية يف  

املذكورة، ثم رسعان ما يعمدون   البؤر   إىل املناطق  استخدام مناطق شاسعة حول هذه 

 للرعي أو الزراعة. 

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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لشاملة بعنوان  ية ارسائيلوقالت املنظ�ت غ� الحكومية يف تقريرها عن سياسة االستيطان اإل 

وهذا، أيًضا"، إن التوسع االستيطا� الجديد كان جزًءا من دفعة أكرب يف العقد املايض    -"هذا لنا

 بشكل غ� قانو� يف املنطقة ج من الضفة الغربية. إرسائيللتوسيع سيطرة 

بؤرة استيطانية غ� قانونية تم بناؤها يف العقد املايض يف عهد رئيس    65وكشف "إتكس" عن  

تم تشييدها يف السنوات    41ُصممت إلنشاء مجتمعات جديدة و  24الوزراء بنيام� نتنياهو، منها  

 األربع املاضية. 

وذكر التقرير أن    وقال إن ذلك سمح للمستوطن� باالستيالء عىل آالف الدو�ات برسعة كب�ة.

الرعاة واملزارع� الفلسطيني�  "العديد من املستوطن� يف هذه البؤر االستيطانية �نعون بعنف 

 من رعي قطعانهم أو زراعة أراضيهم أو التنقل فيها".

وشددت املنظ�ت عىل أنه يف أعقاب حملة الضم الفاشلة، ركز قادة املستوطن� والسياسيون  

 اليمينيون بشدة عىل قضية البؤر االستيطانية غ� املرصح بها. 

  1991بؤرة استيطانية غ� مرخصة تم بناؤها ب� عامي    100وكان الخالف يف البداية عىل حوايل  

. ويف كث� من الحاالت، تم متويل املستوطنات العشوائية من قبل الوزارات الحكومية، إذ  2005و

، أنشأ نتنياهو لجنة للتخطيط إلضفاء الرشعية عىل البؤر االستيطانية يف الضفة  2017إنه يف عام  

   الرابط .الغربية، لكن عملها مل يكتمل

 أین؟ إلیحزب العمل 

اإل  العمل  موضوع عودة حزب  زال  منذ  رسائييلما   ،

الكنيست م�اف ميخائييل رئيسة له،  انتخاب عضو 

الستطالعات   إىل وفقاً  ستنجح  التي  األحزاب  الئحة 

الرأي العام، يف تجاوز نسبة الحسم، يحتل حيّزاً  

اإل  اإلعالم  وسائل  تغطية  يف  ية  رسائيل بارزاً 

يوم   التي ستجري  العامة  آذار    23لالنتخابات 

 الحايل. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.jpost.com/israel-news/settlement-activity-found-to-rise-again-661369
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 من أي يشء آخر يف جانب� يبدو أنه� ترتبا عىل ما يوصف بأنه  وتنشغل هذه التغطية أكرث

استفاقة حزب العمل من موت كان شبه محقق: األول، نجاح الحزب يف أن يستقطب مصوت�  

اليسار، والثا�، ما قد يؤدي إليه هذا االستقطاب من إضعاف    -من معسكر ما يسمى الوسط

 تياز نسبة الحسم، وه� "أزرق أبيض" وم�تس. لحظوظ حزب� آخرين من املعسكر نفسه يف اج

كونه، يف الُعمق، مبثابة برهان عىل فقدان حزب    إىل ومثة يف هذا االنشغال ما يستدعي اإلشارة  

اإل  الحلبة  يف  متقدمة  مكانة  أي  املؤّسس  رسائيلالعمل  للحزب  االستمرار  كونه  من  بالرغم  ية، 

يم� وسياسته العامة عىل هذه الحلبة حتى إشعار  هيمنة ال  إىل، فضالً عن كونه مؤرشاً  رسائيلإل 

 آخر.

وقد أرشنا يف سياق ورقة تقدير موقف صدرت مؤخراً عن مركز مدار ("تقدير موقف: انتخاب  

)  14/2/2021"، مركز مدار،  رسائييلم�اف ميخائييل ومكانة حزب العمل يف املشهد السيايس اإل 

ي تآكل فيها حزب العمل وفقد مكانته كحزب سلطة،  أن العقدين املاضي� شّكال املرحلة الت  إىل

  إىل وتوقفنا عند جملة من األسباب الخارجية (املوضوعية؟) التي تسببت برتاجع مكانته هذه  

عوامل كث�ة    إىلأن ذلك يعود    إىلاختفائه من الحلبة السياسية. ولفتنا    إىلدرجة كادت تؤدي  

الث الفلسطينية  االنتفاضة  تداعيات  أهمها  اإل لعل  املجتمع  عىل  خيار  رسائييلانية  وفشل   ،

جانب حدوث تغّ�ات د�غرافية، وتحّوالت يف البيئت� اإلقليمية والدولية، وارتفاع    إىل املفاوضات،  

اليمينية،   النيوليربالية  االقتصادية  السياسات  نتيجة  األخ�  العقد  االقتصادي يف  الحياة  مستوى 

اتيجي النسبي يف تلك الفرتة، ما جعل منظومة اليم� مبثابة  وكذلك حالة االستقرار األمني واالسرت 

 . رسائييلاملجتمع اإل  إىلالخيار األفضل بالنسبة 

يف الوقت عينه ال يجوز إغفال أن هناك أسباباً ذاتية تقف وراء هذه الس�ورة، ويف مقدمها أداء  

جديد   جيل  ودخول  والخارجية،  الداخلية  السياست�  صعيد  عىل  أن  ا  إىلالحزب  اعترب  لحزب 

االقتصادي أن �يزه عن    - املرشوع  ما �كن  للحزب وهو  األهم  االجت�عي هو املرشوع 

حزب الليكود، وال سي� بعد فشل املفاوضات مع الجانب الفلسطيني بجريرة أحد رؤساء  

 العمل والحكومة السابق� (إيهود باراك). 

إسحاق    إىلابها أنها "رابينية (نسبة  أن ميخائييل تكّرر منذ انتخ  إىلوينبغي أن نش� كذلك  

دولة   عىل  نحافظ  أن  أردنا  "إذا  وأنه  السياسية"،  توجهاتها  يف  (يهودية    إرسائيلراب�) 

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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تكون دولة   أن  الفلسطيني� وال �كن  بيننا وب�  أن تكون هناك حدود  يتوجب  ود�قراطية) 

ا حل  بـ"أن  اعتقادها  عن  تعرب  ك�  أديان"،  ولثالثة  لشعب�  دولت�  واحدة  خالل  من  لرصاع 

ية محضة، وحتى لو مل تكن هناك دولتان فوراً، عىل األقل نبدأ  إرسائيللشعب� يعترب أوالً مصلحة  

باالعرتاف بأنه ال �كن ضم الفلسطيني� الذين يعيشون يف األرض وأيضاً ال �كن ضم املناطق  

 (املحتلة)". 

يل يف الشؤون األمنية مبا يؤهلها ملواجهة  جانب هذا كله تؤكد ميخائييل أنها ذات باع طو  إىل و 

أمام   املاثلة  األمنية  الذي يحاول رئيس    إىل ، وعندما تتطرّق  إرسائيلالتحديات  التحّدي األمني 

الحكومة بنيام� نتنياهو جعله األبرز واملرتبط بالخطر النووي اإليرا�، تؤكد "أن راب� كان أول  

توفّر   أن  وشّدد عىل وجوب  نتنياهو،  قبل  املقبل  الخطر  تكون  تتجه ألن  إيران  أن  أدرك  من 

 "! لنفسها ظروفاً أفضل من أجل مواجهة هذا التحدي إرسائيل

بعيد البوريم (عيد املساخر)، كتبت ميخائييل يف    إرسائيل ويف األيام األخ�ة، ويف مناسبة احتفال  

تغريدة نرشتها يف حسابها الخاص عىل موقع التواصل االجت�عي "تويرت"، أن امللكة إست� تعترب  

 الد الُفرس"! "الرهان عىل أن يف وسع النساء أيضاً االنتصار عىل التهديدات القادمة من جهة ب

وللعلم فإن سفر إست� من كتاب العهد القديـم، الذي يعود إليه مصدر االحتفال بعيد املساخر،  

عنارص   تنادي  التي  األسفار  أحد  الشعب  إرسائيلهو  حيال  وسياستها  للصهيونية  مناهضة  ية 

ددها  الفلسطيني وحقوقه بعدم إدراجه يف عداد النصوص التوراتية املرجعية التي يوجد يف ص

نظراً   يهودي"،  قومي  فارس    إىل"إج�ع  مملكة  يف  اليهود  ارتكبها  فظائع  من  عليه  اشتمل  ما 

القد�ة ضد من جرى وصفهم بأنهم "أعداء"، شأنه شأن سفر يهوشع الذي أورد وقائع االحتالل  

   الرابط اآلثم ملا يُسمى بـ"أرض امليعاد".

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9/8815-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86%D8%9F


  

 

14 | P a g e  

 مرصد إسرائيل
 March 2021 15 ||026العدد 

 

 

 

 

 

 

 التفاعالت اإلقلیمیة والدولیة 

 سعودي یلع الوصایة بالقدس -یة: صراع أردنيإسرائیلصحیفة  

 

عن "رصاع خفي ب� األردن والسعودية حول الوصاية عىل األماكن    ية،إرسائيل تحدثت صحيفة  

 اإلسالمية مبدينة القدس واملسجد األقىص". 

" أبيب تجد    إرسائيلوأضافت صحيفة  اليوم" يف مقال نرشته للصحفي نداف رشغاي، أن "تل 

إرادتها، ب� هذا الرصاع األرد� العهد األرد�    إىل السعودي"، الفتة  -نفسها تراوح بغ�  أن ويل 

الحس� بن عبد الله كان يوشك أن يدخل بوابات األقىص األربعاء املايض، يك يؤكد أمام العامل 

 املكانة الرسمية التاريخية لألردن، كويص حايل عىل املقدسات اإلسالمية بالقدس.

حول ترتيبات  أنه يف اللحظة األخ�ة، ألغيت الزيارة بذريعة وجود جدل    إىل وأشارت الصحيفة  

الحراسة، مؤكدة أن التحرك األرد� كان رضوريا عىل عجل، بسبب مفاوضات يجريها ويل العهد  

  بنيام� نتنياهو بهذا الخصوص. رسائييلالسعودي محمد بن سل�ن مع رئيس الوزراء اإل 

أن يكون لها موطئ قدم عىل املسجد األقىص، كقوة    إىلوأوضحت أن السعودية تسعى  

ية تسيطر عىل مكة واملدينة، مبينة أنها تسعى إلقامة وضع جديد يف القدس،  عظمى إسالم

لتحقيق ذلك،   مببالغ طائلة  لالستث�ر  تل    إىل وهي مستعدة  مع  تطبيع عالقاتها  جانب 

 أبيب.

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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جانبه؛    إىل وتابعت الصحيفة: "تطالب السعودية بإدارة فعلية للمسجد األقىص بدال من األردن أو  

لها  ذلك سيجلب  اإلسالمية    ألن  املقدسة  األماكن  السيطرة عىل  من خالل  قوية،  دينية  مكانة 

 الثالثة".

الهاشمية خرست   الساللة  الفكرة؛ ألن  "األردن من جهته غاضب عىل مجرد طرح  أن  وذكرت 

للسعودي� منصب حامي األماكن اإلسالمية املقدسة يف مكة واملدينة املنورة، بعد الحرب العاملية  

 عب�ها. األوىل"، وفق ت

إمكانية   حول  السعودية،  مع  محادثات  يف  يشاركون  ورجاله  "نتنياهو  بأن  الصحيفة  وأفادت 

إدراجها كصاحب مكانة دينية يف القدس، وقد بدا هذا يف الفرتة األخ�ة، وتحديدا منذ إعداد  

 "رشطي مرور" يف القدس.  إىل خطة صفقة القرن األمريكية"، واصفة أن تل أبيب تحولت 

أنه بالنسبة لألردن، فإن املسجد األقىص ليس فقط رمزا تاريخيا، بل "مرىس" وض�نة    إىلوأشارت  

تجد نفسها قدما باألردن وقدما بالسعودية،    إرسائيل الستقرار الحكم يف اململكة، مضيفة أن "

 . بالقدس" رسائيلوتراوح يف هذا الرصاع بينه� (..)، لكن األردن ال يزال الرشيك املفضل إل 

 ي من سیاسة واشنطن "التصالحیة" مع إیرانإسرائیل قلق 

 إن "الواليات املتحدة  إرسائييلقال كاتب  

تغ� اتجاهها يف الرشق األوسط وإيران،  

 يف مأزق حقيقي".  إرسائيل ما يضع 

وأضاف بن درور �يني يف مقاله بصحيفة  

األيام   أن  "صحيح  أحرونوت:  يديعوت 

أمريكية   قاذفة  تحليق  شهدت  األخ�ة 

، لكن الفرح بهذا املشهد ما زال  15ية إف  إرسائيلرفقة طائرة    إرسائيلفوق س�ء    52يب

  مبكرا، ألنه عندما حلقت هذه الطائرات معا، قصف اإليرانيون حقل رأس تنورة النفطي 

 يف رشق السعودية، باستخدام الحوثي� الذين يسيطرون عىل معظم اليمن".

طائرة مس�ة    15وتابع: "قبل ذلك بقليل تعرضت الرياض لسلسلة انفجارات نتيجة إطالق  

محملة بالقنابل وصاروخ باليستي واحد، وقبله هاجم الحوثيون مطار أبها الدويل يف  

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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ية يف خليج ع�ن، والقاسم املشرتك ب� كل  ائيلإرس الجنوب، ويف نفس الوقت قصفت سفينة  

 هذه الحوادث مجتمعة أن الواليات املتحدة تغ� اتجاهها". 

الضباط    إىلوأشار   كبار  تورط  عن  إدارتها  كشفت  الجديدة،  األمريكية  السياسة  ظل  "يف  أنه 

  السعودي� عموما، وويل العهد خصوصا محمد بن سل�ن، باغتيال الصحفي ج�ل خاشقجي، 

السنوات األخ�ة، األول يشمل معظم   انقالبا عىل ما تم تشكيله من محورين يف  وهذا يعني 

، والثا� يشمل إيران التي  إرسائيلالدول العربية املعتدلة، وعىل رأسها السعودية وبالتعاون مع 

 تسيطر وتحرك أذرعها يف اليمن والعراق وسوريا ولبنان".  

يف وضع صعب، ما يؤكد ما ذكره نائب    إرسائيلة تعني أن  وأوضح أن "هذه التطورات املتالحق

رئيس املوساد املتقاعد بأنه رغم كل اإلجراءات الناجحة ضد إيران عىل املستوى التكتييك، لكن  

عىل املستوى االسرتاتيجي فشلت بصورة ذريعة، وهذه القناعة أكرث أهمية من تحليق    إرسائيل

 ".إرسائيل يف س�ء   52البي

من السياسة األمريكية عدم وجود توجه لديها لإلطاحة بالنظام    إرسائيلصدر قلق  وأكد أن "م

عا� انخفاضا يزيد    2018اإليرا�، رغم أن العقوبات التي فرضها دونالد ترامب أرضت به، ففي 

٪، ويف الوقت  7تراجعت بنسبة تقرتب من    2019٪ يف الناتج املحيل اإلج�يل، ويف  6قليال عن  

 االتفاق النووي، من غ� املرجح أن يجمد برنامجها، لكنه لن يوقف التكثيف  ذاته فإن تحس�

 العسكري والنفوذ اإلقليمي، وسيجعل إيران أكرث خطورة".  

يف وضع صعب، ألن إيران تحتل مكانة الصدارة يف عيون بنيام� نتنياهو،    إرسائيلأن "  إىلوأشار  

، وال يساومون، وبعد كل يشء، لديهم دامئا  رئيس الحكومة، واإليرانيون يترصفون ك� يعرفون

وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي سيطلق هجوما من االبتسامات، ولديه قدرة عىل إقناع  

قلق   الفور، وهناك  اإلقناع  إرسائييلاألوروبي� عىل  عملية  األمريكي� منخرطون كذلك يف  أن   

 أيضا".

" إن  بالقول  اإليرانية، وضخامة    إرسائيلوختم  باملشكلة  أمرييك  اعرتاف  لتحصيل  تسعى 

ية التي سيتم  رسائيل، ما سيجعلها من أهم مهام الحكومة اإل إرسائيلالخطر التي متثله عىل  

 .   الرابط تشكيلها بعد االنتخابات املقبلة بعد أيام قليلة، ورمبا أهمها عىل اإلطالق". 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.ynet.co.il/news/article/Bkn1JaEQO
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 ي؟ إسرائیل -هل یمهد التطبیع مع االحتالل لتشکیل حلف ناتو عربي 

إقامة حلف    إىلدعا مسؤول أمرييك يهودي،  

عريب   هو  إرسائييلناتو  هذا  أن  معتربا   ،

الحلف   هذا  ملثل  املناسب  الوقت 

"يلجم"   أن  �كن  الذي  االسرتاتيجي، 

 إيران. التطلعات الرتكية ويعمل ضد 

وأوضح رئيس الكونغرس اليهودي العاملي،  

أنه   أحرونوت"،  "يديعوت  بصحيفة  نرش  مقال  يف  الودر"،  "رونالد س.  األمرييك  األع�ل  رجل 

"أجريت يف األسابيع األخ�ة محادثات عديدة مع أصحاب قرار يف الرشق األوسط، بعد القلق  

 ملدى، صواريخ جوالة ودقيقة". من الجهود اإليرانية املركزة لتطوير صواريخ بعيدة ا

يف املئة) يف    20وأضاف: "هم يشاهدون، بخوف، إيران وهي تجدد تخصيب اليورانيوم (حتى  

ظل خرق االتفاق، وتقيد وصول مراقبي الوكالة الدولة للطاقة الذرية ملنشآتها النووية، وينظرون  

 . بدهشة لعدم قدرة الغرب عىل وقف هذه التطورات القتالية الخط�ة"

الثقة بالواليات املتحدة وأوروبا، ومثة من يفكر بالتوجه لروسيا   وأكد الودر أن "الكث� فقدوا 

  إىل والص�، والكل عالق يف وضع مقلق، معرتف� أنهم بذلك وصلوا ملفرتق طرق مهم"، منوها  

أن "كل العرب الذين تحدثت معهم، يقولون إن الحليف الوحيد ضد إيران الذي يثقون به هو  

اإل رسائيلإ يكون كل  الوحيد ضد  رسائيل، ويكاد  الحليف  إن  الذين تحدثت معهم، يقولون  ي� 

 إيران الذي يثقون به بال تحفظ، هو العامل العريب"، بحسب زعمه. 

،  1994، وبعده االتفاق مع األردن يف  1979بدأ املس�ة يف    إرسائيلوذكر أن "االتفاق ب� مرص و 

، أدت لثورة  2020ارات، والبحرين، والسودان واملغرب يف  ولكن اتفاقات التطبيع مع اإلم

 إقليمية حقيقية، وهناك دول عربية مل تطبع بعد تطور بهدوء العالقات مع تل أبيب".

وقال: "كل� تعاظمت املخاوف من إيران وتعمقت الشكوك تجاه الغرب، يقرتب العرب  

الث من القرن الواحد والعرشين،  يون أكرث من أي وقت مىض، ويف بداية العقد الثرسائيل واإل 

  للعمل ضد إيران". إرسائييلبالتأكيد حان الوقت إلقامة ناتو عريب 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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أن "األعضاء املؤسس� لهذا الحلف الجديد؛ منظمة الدفاع عن الرشق األوسط    إىل ونوه الودر  

"MEDO  عالقات لها  توجد  التي  أفريقيا  وش�ل  األوسط  الرشق  يف  الدول  تكون  أن  �كن   ،"

مثل؛ مرص، األردن، اإلمارات، البحرين، السودان، املغرب"، معربا عن تفاؤله من "قرب"    ائيلإرس 

 تطبيع دول عربية جديدة.

ورأى أن الحلف املقرتح "�كن أن يقيم عالقات مع اليونان، وقربص وبضع دول أفريقية، بهدف  

ح�ية استقرارها وتشجيع التنمية االقتصادية الرسيعة"، زاع� أنه عرب هذا املقرتح "�كن خلق  

وتطوير  التطرف  ملقاتلة  الرتكية،  اإلمربيالية  التطلعات  ولجم  إيران،  ضد  هائلة  دفاع    بطارية 

ب�   وتدريجية  حذرة  التاريخي    إرسائيل مصالحة  االخرتاق  استغالل  �كن  ك�  والفلسطيني�، 

 (التطبيع مع الدول العربية) لخلق رشق أوسط جديد". 

أحد   تهدأ  الدولية، بحيث  الغرب واألرسة  "الحلف سيخدم بشكل غ� مبارش مصالح  وأكد أن 

جنود األمم املتحدة، ودون    إىلي أمرييك أو  املناطق الخط�ة يف العامل دون االستناد ألي جند

 طلب الصدقات من القوى العظمى األخرى يف العامل". 

" التي تعتمد سياسة "الغموض النووي"، هي القوة  إرسائيلوبحسب العديد من املصادر، تعّد "

ة  معاهد  إىل النووية الخامسة يف العامل، ولديها رؤوس وقنابل نووية، وما زالت ترفض االنض�م  

 الحد من انتشار األسلحة النووية. 

https://almarsad.co.uk/
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 الوالیات املتحدة والسعودیة تعیدان احتساب املسار 

 

INSS– شافيت ويوئيل جوجانسيك   بقلم الداد 

االستخبارات    ألرسةر غ� مصنف  يجو بايدن وعده االنتخايب ونرش تقر  األمرييكحقق الرئيس  

، والذي يقدر بان ويل العهد السعودي محمد بن سل�ن مسؤول بحكم منصبه ومكانته  األمريكية

السعودي خاشقجي يف   ).  2018  األولالسعودية يف تركيا (ترشين    القنصليةعن قتل الصحايف 

التقويم” للعالقات    إعادة“  –الجديدة منذ قيامها    األمريكية  اإلدارةويأيت النرش يف سياق تنفذه  

معاأل  الدولت� يف    مريكية  ب�  العالقات  أن شهدت  بعد  وذلك  الرئيس    أثناءالسعودية.  والية 

دونالد ترامب ازدهارا ومنظومة عالقات حميمية. سبق نرش التقرير مكاملة مع امللك السعودي  

العالقات ب�    تكون   أنخرى، عىل نيته يف أن يضمن  أ مور  أ ، ضمن  أثنائهاشدد الرئيس بايدن يف  

 وشفافة”.قوية الدولت� “

  نية   جهة،  من  التقرير،  نرش  منذ   نرشت  والتي   ، اإلدارة  بلسان  الكبار  الناطق�  رسائل  تربز

  ستكون   كمسألة  أخرى  أمور  ضمن  –  اإلنسان  حقوق  عىل  فصاعدا  اآلن   من  للحرص  أمريكية

  الواليات   فرضت  الخلفية   هذه  عىل.  والرياض  واشنطن   ب�  العالقات  عىل  تداعيات  لها

ارك� يف االغتيال وهي تبقي لنفسها الحق يف اتخاذ مزيد من  املش  عىل   عقوبات  املتحدة 

، تشدد الرسائل عىل أن السعودية هي رشيك اسرتاتيجي وان  أخرى. ومن جهة اإلجراءات

https://almarsad.co.uk/
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املصالح   تحقيق  يف  أهمية  معها  الوثيقة  و األمريكيةللعالقة  العقوبات    إىل.  فرض  جانب 

السابقة تشدد    اإلدارةت السالح التي اتفق عليها يف عهد  واملنشورات بانه يدرس تنفيذ صفقا

الالزمة ضد    اإلدارة الح�ية  منحها  وانها ستواصل  السعودية  مع  بالرشخ  معنية  أنها غ�  عىل 

بان   هنا  نشدد  الخارجية.  مرشع�    اإلدارة التهديدات  جانب  من  شديدة  لضغوطات  تتعرض 

عودي�، مبا يف ذلك طلب فرض عقوبات عىل  ضد الس  اإلجراءاتتشديد    إىل د�قراطي� يدعون  

 ويل العهد ووقف تام لصفقات السالح مع اململكة.   

  الواليات   دعم  وقف  الجديدة  اإلدارة  قرار  أيضا  يوجد  السعودي  مع  العالقات  فحص  خلفية  ويف

  ، اإلرهاب  قائم  عن   الحوثي�  وإزالة  اليمن   يف   الحرب   يف  اململكة  تقوده  الذي  للتحالف  املتحدة 

 لليمن.  اإلنسانيةالقتال والرتكيز عىل املساعدة  أنهاء إىل طلع الت إطار يف وذلك

  الجديدة  الروح  يتجاهلون  ال   ولكنهم استنتاجاته،  وشجبوا   التقرير  جهتهم   من  السعوديون  رفض

  الرياض   بدأت  التقرير  نرش  قبل  وحتى .  سياستهم  يف   توافقات   ويجرون   واشنطن  من   تأيت  التي

الجديدة يف    لإلدارةة يف ضوء التشديدات التي من املتوقع  الداخلي  السياسة  يف  تغي�ات  تجري

هذه   وضمن  تتبناها.  أن  نرش  اإلجراءاتواشنطن  من    ي دستور   إصالح:  عدد  وتحرير  شامل 

  اإلدارة السجناء وعىل رأسهم نشيطة حقوق نساء رائدة (خطوة نالت بالفعل الثناء من جانب  

 ). األمريكية

املتحدة  الوق  يف  يحيط  الذي   اليق�  عدم  رغم الواليات  ب�  العالقات  مستقبل  الحايل  ت 

فالتقدير هو أن ترصيح   اململكة ال    إدارةوالسعودية،  بانها “تعيد تقويم” عالقاتها مع  بادين 

القيادة   مع  العالقات  تصميم  يف  رغبة  ناحيتها  من  يعكس  بل  العالقات  تدهور  يستهدف 

يتن بشكل  نظر  السعودية  يف  الدولت�.  ب�  االسرتاتيجية  الرشاكة  مبواصلة  ويسمح  معها  اسب 

، فان نهجا موضوعيا من الطرف�، يأخذ بالحسبان مصالح كل منه�، هو الذي سيسمح  اإلدارة

بان للعالقات مع السعودي�    أيضا  لإلدارةبالحفاظ عىل منظومة العالقات املتبادلة. واضح  

، مبا فيها قدرة  األوسطيف الرشق    اإلدارة  أهدافلتحقيق    ألمريكيةا تأث�ا مبارشا عىل القدرة  

للنشاط   املنطقةالعدايئ    اإليرا� التصدي  الدفع  يف  نهاء  إ و   ماإبراهباتفاقات    األمام  إىل، 

 الحرب يف اليمن. 
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  نه� إف  املشرتكة،   املصالح  أساس  عىل   تقوم   وواشنطن   الرياض  ب�  العالقات  نأل   بانه  التقدير  �كن 

ن الرئيس بايدن  إ ه�، مثل� يف املايض. فضال عن ذلك، فبين  الخالفات  عىل  ن تتغلبا  كيف   ستعرفان 

جانب املطالبة املشددة    إىلن كان  إ و   –ومن املتوقع له أن يتخذ نهجا عمليا    األوسطيعرف الرشق  

 قيمها  يجاد التوازن الدقيق ب� حرصها عىل إ   إىل  اإلدارة. ستتطلع  اإلنسانيف الحفاظ عىل حقوق  

وب� تفهمها الحتياجات اململكة. والقرار بعدم فرض عقوبات مبارشة عىل ويل العهد بل فقط  

الواليات املتحدة ال تفرض عقوبات عىل    أنيف قتل خاشقجي، بدعوى    اآلخرينعىل املشارك�  

ن بن سل�ن يوجد هناك يك يبقى،  أ زع�ء دول توجد لها معها عالقات دبلوماسية، يعكس فه� ب

حاليا يف   من املعقول أنه حتى لو كان ابن سل�ن مقصياً   أنغلب الظن لزمن طويل آخر. ك� أ و 

، عقب دوره املركزي واملؤثر يف  أيضاه  الحوار مع   إلجراء واشنطن، فستجد االدارة الحقا السبل  

 القيادة السعودية. 

  من  الصواب  من   يكون  لن  نهأ ب  التقدير   أيضا  يعكس   القطرات   ب�  للس�  مرييكاأل   الجهد  إن

حادة جدا ضد الرياض   إجراءات ن  م� ينبغي، وذلك أل   أكرثالزاوية   إىل السعودي�   دحر   ناحيتها

السعودي    األمن، فان مفهوم  إرسائيل. ومثل  األمريكيةم� تنفع للمصالح    أكرثترض    أنمن شأنها  

الفهم يف    أخرى  أموريعتمد ضمن   ب  أوساط عىل  الدعم  أ خصومها  املتحدة متنحها  الواليات  ن 

، ويوجد  أيضادي�  . وحفظ تعزيز العالقات مع الواليات املتحدة هو مصلحة عليا للسعو واإلسناد

متطرف، فان تطورا سلبيا يف عالقات   يف سيناريوملكانة ابن سل�ن يف الداخل.  أيضا لذلك معنى 

�س باالستقرار الداخيل يف اململكة (مثال، دحر ويل    أناململكة مع الواليات املتحدة من شأنه  

أن يشجع معارضيه عىل محاولة    إىلالعهد   املوقع    إبعادهالزاوية، عزله ومقاطعته �كن  عن 

السعودية وتقويض العالقات    إضعافواعون بان    األمريكي�  أنبل واستبداله). معقول    األساس

للمس باململكة. فضال عن ذلك، من املتوقع    اإليرا�بينها وب� الواليات املتحدة ستعمق الدافع  

 يقرب ب� الرياض وب� بيج� وموسكو.   أنواقع  ملثل هذا ال

  أن   شأنها  من   السعودية،  مع   اآلن   حتى   االدارة  اتخذتها  التي  الخطوات  فان  ذلك،  إىل  إضافة

  “بث   يجري   نظرها  يف   أن  املستبعد   غ�   من :  الخليج  دول  باقي  نظر  يف   سلبية   صورة   تتخذ 

نه ال �كن  أ ثارت االنطباع بأ   والتي  ،األوسط  الرشق  يف  أوباما  إدارة  اتخذتها   معاد” إلجراءات

. ومع أن  األزمةجانب حلفائها يف املنطقة عند    إىلاالعت�د عىل الواليات املتحدة يك تقف  

  أيضا ولكن    إرسائيلمع    األمنية ن تشجعها عىل توثيق عالقاتها  أ كفيلة ب  اإلمكانيةهذه  
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  إقليميا ، يف مثل هذه الحالة، من املتوقع تشديدا  األحوال. يف كل  إيرانعىل تقارب مدروس مع  

 . إيرانقل من جانبها، انطواء ملعالجة شؤونها الداخلية بل وحوارا مع أ 

  عىل   وأساسا   إرسائيل  عىل  أيضا  تأث�   سيكون  والسعودية   املتحدة  الواليات  ب�  العالقات  لتطور

الخليج    يف   دول   وب�  بينها  القامئة  االتفاقات  تعميق  –   اإلقليمي  التطبيع  ميل  مبواصلة  اهت�مها

دول   توجد    أخرىوضم  ك�  السعودية.  رأسها  وعىل  الجبهة    أهمية للمس�ة  لح�ية  كب�ة 

  رسائيل إل ن  إ والتي هي السعودية جزء هام فيها. من هنا ف  إيران  أمام  اإلقليمية  واألمنيةالسياسية  

ت ب� واشنطن والرياض طفيفا وقابال للرتاجع  للعالقا  األمرييكمصلحة واضحة يف أن يكون الرضر  

فان عىل  اإلمكانقدر   وبالتايل  االدارة    إرسائيل .  تعرض عىل  املحتملة    األمريكيةأن  التداعيات 

يا  إرسائيل متاثال    أن للضغوط عىل السعودي� ولكن أن تدافع عن السعودي� بحذر ورسية، إذ  

سي�    حاد والانتقاد    إىل الذي يتعرض اليوم  ظاهرا مع اململكة بعامة ومع ابن سل�ن بخاصة،  

 �س بالحوار ب� القدس وواشنطن.   أنالحزب الد�قراطي، من شأنه   أوساطيف 

  حقوق  سياقات  يف   سلوكها  من  واشنطن  يف  الكب�  االستياء   رغم   السعودية،:  األخ�  السطر  يف

  العب   هي   اليمن،  يف  تخوضها   التي  الضحايا  كث�ة  املستمرة،  الحرب  خلفية  عىل   وكذا   ،اإلنسان

دون    مركزي  إقليمي تجاهله  الصعب  مصالح    أنمن  فوزنها   أمريكيةتترضر  املنطقة.  يف 

تسعى الن تكبح ايران وتقلص    أمريكية  إدارةاالقتصادي، الديني والسيايس هو ذخر هام لكل  

لواليات . ك� أنه مطلوب للسعودية الرشاكة مع ااألوسطالتدخل الصيني والرويس يف الرشق  

املتحدة، التي هي يف الوقت الحايل القوة العظمى العاملية الوحيدة القادرة عىل أن تقدم لها  

اللقاء يف املصالح سيسمح    أكرثجملة قدرات اسرتاتيجية وسياسية،   بكث� من منافساتها. هذا 

بينه�   الخالفات  عىل  بالتغلب  والرياض  التي   واإلبقاءلواشنطن  الوثيقة  العالقة  ميزت    عىل 

دارة الحالية مختلفة ع� اعتادت عليه  حتى لو كانت سياسة اإل  – األخ�ةعالقاته� يف السنوات 

   الرابط دارة السابقة.اململكة يف عهد اإل 
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 راء الخبراء آ

 ُمفاجأة السنوار ونموذج غزة 

 نارص نارص بقلم: 

اإل  األمنية  التي  رسائيل األجهزة  الصعوبات  تفاجأت من  ية 

انتخاب السنوار برئاسة املكتب السيايس لحركة   واجهت 

نقلته   ما  هذا  غزة،  قطاع  يف  ح�س  اإلسالمية  املقاومة 

عن مصادر    12/03/2021صحيفة هآرتس اليوم الجمعة  

أن تفاجأت، حيث  ملاذا  أن تش�  ها مل  أمنية مطلعة دون 

تتوقع حاجة يحيى السنوار ألربع جوالت مث�ة لنيل ثقة  

هو أعمق وأكرث إثارة، وهو عدم    حركته به كرئيس املكتب السيايس للقطاع فقد يش� هذا إيل ما

اإل  االستخبارات  أجهزة  والتي  رسائيلقدرة  لح�س)  الوراثية  (الشيفرة  تفكيك  عىل  والدولية  ية 

العالقات الداخلية فيها بشكل عام والتي أنتجت �وذجاً جديداً ومتميزاً يف    ةبديناميكيتتحكم  

السياسية    إبداعاتالعديد من    إىلغزة، يضاف   النواحي  املقاومة عىل كل تداعيات األمر من 

 واألمنية. 

هو شكل    إرسائيل ومن بعدها املستوى السيايس واألجهزة األمنية يف    8200قد يكون أن ما فاجأ  

وقد ال تالحظ    ، طار التنظيميالتعددية الفريد داخل ح�س والتي تتميز بأنها تبقى داخل اإل 

،  االحتاللوتُحكم بشورى حقيقية بنسبة عالية، وقد ال يقّدرها حتى أذيك العقول األمنية يف دولة  

واستئناس بعض األعراض الجانبية السلبية املرافقة للد�قراطية وهي    عىل تقبل   اعتادتالتي  

ذروته (بسلوك ترامبي)   إىلالتعددية املتوحشة التي تجعل من التنافس رصاع حقيقي قد يصل 

مثال، األهم من معلومات هآرتس بأن (األجهزة    لالكابيتو غريب تجاه بايدن الفائز وساحة  

ائدياً عنيداً ولكنه تبني يف الفرتة األخ�ة خطاً براغ�تياً واقعياً  األمنية ترى بالسنوار عدواً عق

نه يدرك متاماً معا�  أ نسبياً) هو ما أكده أبو إبراهيم السنوار بنفسه يف خطابه األخ� ب

نه سيعمل وبصورة أكرب من أجل تحقيق مصالح الشعب  أ ودروس االنتخابات األخ�ة وب

الفلسطيني يف غزة وخاصة أولئك املستضعف� الذين يعانون يومياً من صعوبة العيش  
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ومن حقوق    اسمها يف ظلم حصار واحتالل غاشم ومجرم ال يعرف من الد�قراطية إال  يسالقا

ا بل أقول بأنها هي إحدى  اإلنسان إال رسمها. ليست نقطة ضعف ك� أحبت هآرتس أن تصفه

(ذروات غزة األخالقية والوطنية) والتي �ثلها وبوضوح قائدها املنتخب يحيى السنوار، وهي  

  ى إرصار ح�س عىل أن يكون مثن ما متتلك من أوراق يف ملف الجنود املحتجزين يف غزة هو أرس 

الصهيو�، حتي القهر  السن� يف سجون    إىل لو أدى ذلك    ومناضل� فلسطيني� قضوا عرشات 

دولة   القطاع، حيث ترص  يف  الفلسطيني  الشعب  معاناة  من  تقدم    االحتاللاملزيد  عىل ربط 

بأن   مفادها  له  ترسل رسالة  أن  اآلن  وتحاول  الجنود،  موضوع  التقدم يف  الكربى يف  املشاريع 

أدى   الجنود  ما سبقت    إىل إرصارك يف موضوع  تؤكد  داخل غزة، وهي رسالة  تراجع شعبيتك 

ية مل تنجح حتى اآلن ىف (فك الشيفرة الوراثية  رسائيلإلشارة له أعاله من أن العقلية األمنية اإل ا

 لح�س) بل ولشعبنا الفلسطيني املقاوم وللبسالة يف قطاعنا األصيل. 
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 يف دائرة الضوء  

مخاوف   أبرز  هي  األوروبي  إسرائیل ما  والتنسیق  الحوار  عودة    -بعد 

 األمیرکي يف عهد بایدن؟

 

مبجرّد إعالن النتائج النهائية لالنتخابات األم�كية وخسارة دونالد ترامب، بادرت وسائل اإلعالم  

طبيعة  رسائيلاإل  عن  للحديث  واألمني،  السيايس  بالشأن  املهتمة  البحثية  املراكز  وكذلك  ية، 

ذ تسلّم الرئيس  التغّ�ات التي ستشهدها الفرتة املقبلة كنتاج لتغّ� اإلدارة األم�كية السابقة. ومن

من   إدارته  ستنتهجها  التي  السياسة  عن  التوقعات  كرثت  للسلطة  بايدن  جو  الجديد  األم�يك 

الفلسطيني الرصاع  ملف  سي�  ال  املختلفة،  إيران؛  رسائييلاإل   -امللفات  مع  النووي  واالتفاق   ،

باملعنى السلبي    باعتباره� امللف� األكرث تأثراً بسياسة إدارة ترامب خالل سنوات حكم األخ�؛

 .رسائيلللفلسطيني� واإليراني�، وباملعنى اإليجايب إل 

وعىل الرغم من تأكيد الرئيس األم�يك الجديد، جو بايدن، أن واليته لن تكون استمراراً  

اإل  التوقعات  فإن  أوباما،  باراك  السابق،  الد�قراطي  الرئيس  اإلدارة  رسائيللواليتي  ية من 

النهائية لالنتخابات األم�كية وخسارة  األم�كية الجديدة قد   النتائج  تغّ�ت مبجرّد إعالن 

وسياساتها، وتبنّيا، شبه مطلق    إرسائيلترامب الذي أبدت إدارته متاهيا شبه مطلق مع  
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أيضاً، ملوقف األخ�ة من مختلف القضايا؛ امللف النووي اإليرا�؛ القضية الفلسطينية؛ العالقة  

 املختلفة.  مع مؤسسات النظام الدويل

ية من اإلدارة األم�كية الجديدة بات ُمختلفا عن السابق، وهذا ما  رسائيلإن سقف التوقعات اإل 

، اإلعالمي والسيايس، الذي انتقل من خانة  رسائييلُ�كن استنتاجه، عىل األقل، من الخطاب اإل 

ىل األقل في� يتعلّق  خانة الدفاع والتهديد برفض الخيار األم�يك، ع   إىلالهجوم والثقة بالنفس،  

إيران وإن كان برشوط جديدة. ف النووي مع  لالتفاق  األم�كية  العودة  ، وعىل  إرسائيلمبسألة 

مدار سنوات، سعت ومل تزل، إلبقاء إيران يف خانة "الشيطان" اإلقليمي والدويل، الذي يجب عىل  

بعضا من قوتها من    كل العامل "الحر" كبح ج�حه ومحارصته، وال ترغب يف أن تستعيد إيران

الذي كانت ترى فيه   االتفاق  إليران سيُمّكنها يف نهاية املطاف من    إرسائيل خالل  تنازًال دولياً 

تهديداً خط�اً لها عىل    إرسائيل القنبلة النووية املنشودة وهو األمر الذي ترى فيه    إىل الوصول  

 املستويات كافة. 

  إىل ية من اإلدارة األم�كية الجديدة،  رسائيلعات اإل يف هذه املقالة، سنحاول التطرّق ألبرز التوق

جانب بعض املقرتحات، من خالل استعراض أهم ما ورد يف ورقة صادرة عن "معهد أبحاث األمن  

اإل  وأعّدها كل من شمعون شتاين وعوديد  INSS" (رسائييلالقومي  الحايل،  الشهر  ) يف مطلع 

يف االتحاد األورويب   رسائيل، والثا� كسف� إل 2007-2001ب�    رسائيلع�ان (عمل األول كسف� إل 

مع  2007-2002ب�   والخالف  الجدل  نقاط  أهم  األطليس:  عرب  التعاون  ضوء  "يف  بعنوان   (

 ". جدير بالذكر أن األفكار الواردة أدناه تُعّرب عن رأي كاتبي الدراسة فقط. إرسائيل

تُسلّط الورقة الضوء عىل استئناف إدارة بايدن للحوار مع أوروبا بعد فرتة قطيعة، نسبياً، شهدتها  

بالواليات املتحدة األم�كية واالتحاد األورويب    إرسائيلفرتة والية ترامب، وتأث� ذلك عىل عالقات  

  إرسائيل ة ستنشأ ب�  واحت�لية اندالع املواجهة بينه�، ويُجادل الكاتبان أن مثة خالفات مؤكّد 

القريب، طاملا  واإلدارة األم�كية الجديدة واالتحاد األورويب عىل حٍد سواء، يف املستقبل 

بانتهاج سياستها التي كانت سائدة يف عهد إداريت ترامب وأوباما. ويستند    إرسائيلاستمرت  

نها إدارة بايدن  الكاتب� يف هذا الطرح عىل أن السياسة الخارجية األم�كية التي أعلنت ع

وهو التعاون الذي غاب نسبياً يف عهد إدارة   -ستخلق نوعاً من التعاون ب� أم�كا وأوروبا

سيتمّخض عنه عودة الواليات املتحدة كالعب رئيس يف مختلف القضايا يف الرشق    -ترامب

أورويب  وتعاون  سيؤثّر  -األوسط،  الذي  األمر  املشرتكة"،  "التحديات  مواجهة  يف    أم�يك 
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(امللف النووي اإليرا� والقضية الفلسطينية)، وهي   إرسائيل بالرضورة عىل القضايا املشرتكة مع  

) كموقف ُمهيمن، وناظم  رسائييلالقضايا التي تريد األخ�ة أن تُبقي عىل موقفها منها (املوقف اإل 

حاد األورويب  يف الوقت نفسه، للموقف الدويل ويف مقّدمته موقف كل من اإلدارة األم�كية واالت

ك� كان قامئاً بالفعل يف عهد إدارة ترامب، عىل األقل بالنسبة لإلدارة األم�كية من هذه امللفات،  

يراها    رسائيلبشكل يضمن إل  وليس ك�  تراها هي،  أوالً وأخ�اً، ومصالحها هنا ك�  مصالحها 

 غ�ها.

األقل بالنسبة ملُعّدي هذه الورقة،  إن املالمح العامة لسياسة إدارة بايدن الخارجية اتّضحت، عىل  

من خالل موقف هذه اإلدارة املُعلن يف املؤمتر األمني السنوي الذي ُعقد يف ميونيخ؛ حيث تُش�  

تغي� عميق يتّضح يف نيّة إدارته العودة للعمل الدويل واستعادة أم�كا لدورها    إىل هذه املالمح  

ت ملوقف  القضايا خالفاً  رئيس يف مختلف  للعودة  كالعب  النية  تجلّياتها:  أبرز    إىلرامب، ومن 

اتفاقية باريس بشأن تغ� املناخ؛ املوقف من منظمة الصحة العاملية ومجلس حقوق اإلنسان؛  

الرغبة بتعزيز الحقوق والحريات العاملية؛ تقوية التحالفات الدولية ملواجهة التحديات العاملية  

التعاون مع    إىلنفسه، ينظر االتحاد األورويب  املشرتكة (الص� وروسيا مثالً). يف الوقت   تعزيز 

امللف النووي اإليرا�    - الواليات املتحدة األم�كية يف قضايا إشكالية أخرى، ُجلّها يف الرشق األوسط 

الفلسطيني والذي  رسائييلاإل   - والرصاع  املوقف،  يف  "التنسيق"  من  نوعاً  سيخلق  الذي  األمر   ،

عملية بالرضورة، تجاه هذين امللف� عىل وجه التحديد. من هنا  سيقود للتنسيق يف الخطوات ال

أن تشعر بالقلق من عملية "إحياء" الرشاكة ب� اإلدارة األم�كية    إرسائيلترى الدراسة أن عىل  

ي�، لذلك  رسائيل واالتحاد األورويب، خاصة يف ملفي إيران والعملية السياسية ب� الفلسطيني� واإل 

 اسة مختلفة عن تلك السائدة يف عهد اإلدارة األم�كية السابقة.عليها أن تنتهج سي

 بالنسبة إلیران 
العام   النووي املوقّع مع إيران  الدراسة أن نيّة إدارة بايدن بالعودة لالتفاق    2015ترى 

باتت واضحة، من خالل الطلب األم�يك املُقّدم للرشكاء األوروبي� الثالثة يف االتفاق بتهيئة  

جانب محاوالت    إىل قد اجت�ع تشارك فيه إيران والواليات املتحدة األم�كية،  الظروف لع

الوساطة الصينية يف هذا امللف. وعىل الرغم من أن الرشوط املحيطة باالتفاق ومضامينه  

قد تكون مختلفة هذه املرة؛ إال أن هذه القضية ستكون مصدراً مفتوحاً لالختالف والجدل  

األوروبية    - وإدارة بايدن تبعاً ملا ستتمّخض عنه الجهود األم�كية  ية رسائيل ب� الحكومة اإل 
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ليس آخرها املواقف املُعلنة ألفيف كوخايف    -يةرسائيليف هذا الشأن، ال سيّ� وأن الترصيحات اإل 

رافضة بشّدة ملسألة العودة لالتفاق النووي مع إيران وداعية لزيادة الضغط    - وبنيام� نتنياهو

، وكذلك بعض  إرسائيلدالً من تخفيفه. بناًء عليه، سيضع هذا املوقف بكل تأكيد الدويل عليها ب

الدول الخليجية، يف موقف ضعيف، لكنه مواِجه، لقرار اإلدارة األم�كية يف حال تّم االتفاق من  

  إرسائيل جديد مع طهران حول نشاطاتها النووية واألسلحة والصواريخ التي ترى فيها كل من  

 ول خطراً حقيقياً عىل أمنها واستقرارها، بل ووجودها أيضاً.وبعض هذه الد 

األم�كية  إرسائيللذلك؛   اإلدارة  مع  للمواجهة  العودة  له�:  ثالث  ال  خيارين  تكون    - أمام  قد 

أو انتهاج سياسة   - عواقب هذه املواجهة أشّد من تلك التي خاضتها مع إدارة أوباما يف السابق

الجميع،   مع  املستمّر  لتبنّي  الحوار  لدفعهم  األورويب  واالتحاد  األم�كية  اإلدارة  مقّدمتهم  ويف 

 ومصالحها يف هذا الشأن.  إرسائيل مطالب 

 إسرائیلبالنسبة للعملیة السیاسیة بین الفلسطینیین و
القرن" كمرجعية لتسوية الرصاع،   بات واضحاً وجود نيّة أم�كية للتخّيل/ الرتاجع عن "صفقة 

اإلدارة األم�كية السابقة (إدارة ترامب)، وتتجه لدعم حل الدولت�، جغرافياً عىل  مثل� فعلت  

، وهو األمر الذي حِظي برتحيب من قبل  رسائيلاألقل، مع االستمرار باعتبار القدس عاصمة إل 

األم�كية  األجندة  أن  من  الرغم  وعىل  فيه.  الفاعلة  الدول  األقل،  عىل  أو  األورويب،  االتحاد 

 وتسويته؛ إال أن أي  رسائييلاإل   -ية تحتوي عىل قضايا أكرث أهمية من الرصاع الفلسطيني واألوروب

الرشقية،  إرسائيلحكومة   القدس  يف  خاّصة  االستيطان،  لتكثيف  فرصة  أنه  عىل  ذلك  تُفّرس  ية 

ستكون مخطئة، حيث من املتوقع أن يستمّر االتحاد األورويب والواليات املتحدة األم�كية مبراقبة  

مجلس    إىل يف القدس والضفة الغربية، ولن يكون ُمستبعداً البتّة خيار التوجه  رسائييلنشاط اإل ال

يف هذا الجانب عىل غرار ما حدث يف نهاية والية الرئيس    إرسائيل األمن هذه املرة لكبح ج�ح  

 باراك أوباما.

ات الفلسطينية،  عىل منع إجراء االنتخاب  إرسائيليف هذا السياق أيضاً، تربز مخاطر إقدام  

حال حصلت، يف القدس الرشقية ك� هو ُمتفق عليه يف اتفاقات أوسلو، ويف حال حدوث  

ذلك، ستكون له بكل تأكيد آثار سلبية عىل عالقتها مع االتحاد األورويب واإلدارة األم�كية  

تفاقم  الجديدة اللت� تُبديان رغبة شديدة بالحفاظ عىل هذه االتفاقات بالحّد األد� ومنع  
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، برأي الكاتب�، أن تُبادر لجملة  إرسائيلاألوضاع من خالل الخطوات أحادية الجانب. لذلك عىل  

من الخطوات التي من شأنها إنعاش االقتصاد الفلسطيني، مبا يف ذلك يف املناطق املُصنّفة (ج)،  

مظهرًة  والقيام بتسهيالت لقطاع غزة، وإفراج جزيئ ومرشوط عن بعض األرسى الفلسطيني�،  

بذلك حسن نية وتعاوناً مع اإلدارة األم�كية الجديدة طاملا أن الظروف الحالية، ويف املستقبل  

القريب كذلك، لن يتمّخض عنها حل شامل مع الفلسطيني�. هذه الخطوات ستُعّزز من التعاون  

بوصف    -األم�يك   -رسائييل اإل  تُعّر   إرسائيل األورويب  الغريب، وك�  العامل  من  نفسها  جزءاً  ف عن 

كذلك عىل الدوام، األمر الذي يفرض عليها أن تُبدي ارتياحاً، حتى وإن كان ظاهرياً، من مواقف  

اإلدارة األم�كية واالتحاد األورويب الساعية لتقوية املعسكر الغريب ضّد الخصم� "املستبّدين"  

اإل  املوقف  هذا  وروسيا.  املعضالت  رسائييلالص�  من  يخّفف  أن  شأنه  من  تواجهها    قد  التي 

األم�كية    إرسائيل اإلدارة  مع  الخالفات  حّدة  معها  وزادت  العاملية،  التوترات  زادت  حال  يف 

 الجديدة واالتحاد األورويب يف القضايا املطروحة أعاله.

  - إرسائيل  ُمختلف، ورمّبا ليس سائداً وال يلقى رواجاً كب�اً يف  إرسائييلتُعالج الورقة، من منظور  

ية عىل مستوى الخطاب وكذلك  رسائيلل عىل ذلك عىل األقل من التوّجهات الرسمية اإل ك� نستدّ 

األوروبية املتوقعة يف عهد اإلدارة األم�كية    -األم�كية  - يةرسائيلمسألة طبيعة العالقة اإل   -الفعل

ملا  الجديدة، من خالل تسليط الضوء عىل أهم النقاط التي قد تبدو خالفية ب� األطراف، خالفاً 

توّجهات   مع  مطلق  شبه  متاهيا  أبدى  الذي  ترامب  عهد  يف  قامئاً  يف    إرسائيلكان  وسياساتها 

 املنطقة، وال سيّ� حيال ملف الرصاع مع الفلسطيني� وامللف النووي اإليرا�.

اإل  الرغبة  مبنطق  محكوم  الورقة  هذه  طرح  إن  العالقات  رسائيلإج�الً؛  إلعادة  الساعية  ية 

الحزب الد�قراطي األم�يك لوضعها الطبيعي بعد أن شهدت نهاية فرتة حكمه    ية مع رسائيلاإل 

األخ�ة (نهاية والية أوباما) مواجهة ب� نتنياهو وإدارة أوباما، والتي شغل فيها بايدن منصب  

 إلبقاء العالقات قوية ومتينة مع الحزب� وعدم حرصها  رسائييل نائب الرئيس، يف إطار املسعى اإل 

الحزب  مع    يف  مطلقاً  ومتاهياً  تأييداً  أبدى  أنه  السنوات    إرسائيل الجمهوري، رغم  خالل 

التخوفات   معظم  فإن  هنا،  نظرنا  وجهة  من  لكن  ترامب).  والية  (فرتة  السابقة  األربع 

ية، عىل األقل املطروحة يف هذه الورقة، تنطوي رمبا عىل قدر من املبالغة، نظراً  رسائيلاإل 

ا األم�كية  اإلدارة  من  ألن  السابقة  اإلدارة  موقف  يف  جوهرياً  تغي�اً  تُحدث  لن  لجديدة 

، بل وستسعى أيضاً إلعادة نفسها، بوصفها ممثّالً للحزب  رسائييلاإل -الرصاع الفلسطيني 

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


  

 

30 | P a g e  

 مرصد إسرائيل
 March 2021 15 ||026العدد 

 

 

 

 

 

 

اإل  للمصالح  حقيقي  كداعم  الذي  رسائيلالد�قراطي،  "االحتكار"  وكرس  واألمنية  السياسية  ية 

ومصالحها كسباً لدعم    إرسائيل للحزب الجمهوري، يف رعاية  أظهرته إدارة ترامب، بوصفها ممثالً  

 .)1(  الرابط يهود أم�كا. وإن فرتة والية أوباما كانت الشاهد األكرب عىل ذلك. 

  

 

 

 

 

 . رصدبالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب 1(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/8820-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%9F
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