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 هذا العدد 

 �  إرسائيلي �باحث تقرير ليتناول املرصد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية للنظام اإلرسائييل؛  

االحتالل  فيه  يحددان دولة  ضعف  سياسة وطنية   وإنها  نقاط  ذات  تكن  مل  عديدة  لسنوات 

 واسرتاتيجية واضحة وطويلة األجل. 

والتي  يف الساحة الصهيونية،    املشهد الحايل ما بعد االنتخابات والسيناريوهات املُحتملةونرصد  

انتخاباتيف  إّما  ترتكز   إىل  الذهاب  أو  ائتالفية بسيناريوه�  أيلول   تشكيل حكومة  خامسة يف 

 . املقبل

املرصد املتهم تحذير    وتابع  الحكومة  رئيس  إليه  وصل  الذي  الوضع  من  إرسائيلية،  صحيفة 

السيايس والشخيص الذي يدرك خطورة وضعه  نتنياهو،  بالجنون وانه    بالفساد بنيام�  أصيب 

 . وفقد الكابح األخ�

سكان يف األرايض املحتلة، ثالثة أرباع إحصائية إرسائيلية تكشف أحدث إحصائية ألعداد الونتابع  

 هؤالء من اليهود، في� يتوزع الربع األخ� عىل عرقيات وأطياف أخرى، بينهم العرب. 

الهجوم بعد  ج�االت باالحتالل  اعرتاف    وتناول املرصد يف محور التفاعالت اإلقليمية والدولية؛

 بالفعل عىل إلحاق رضر كب� بنا". "قادرة  إيرانعىل منشأة "نطنز" النووية، من أن  الذي شن 

العربيةتغطية  ونرصد   الصحافة  العريب" يف  بدء حيث    "الربيع  مرور عرش سنوات عىل  حظي 

املقاالت  يف  وجودها  لتفرض  إيران  وتعود  العربية،  الصحافة  يف  بتغطية  العريب"،  "الربيع 

 والتحليالت الصحافية، ك� يالحظ.

مل تحليال  مع   قال،  إرسائييلسترشق  ونتابع  العالقة  مقابل  يشء  دفع  عدم  أبيب  تل  عىل  إن 

 السعودية، ألن األخ�ة يف وضع عسكري واقتصادي هش، وهي بحاجة إرسائيل، وليس العكس.

عىل إرسائيل، رضورة التعامل بحذر مع تركيا، يف ظل    أن  من  صحيفة عربيةونرصد تنبيه  

 الحديث عن تقارب واحت�لية تبادل سفراء. 

هل باتت صفقة التبادل أقرب من كتب مهران ثابت مقاالً بعنوان     محور آراء الخرباء،ويف

من املبكر الحديث عن اقرتاب إبرام صفقة تبادل أرسى    إىل أنه،  ص فيهخل،  أي وقت مىض؟

نظراً لعدم وجود حكومة مستقرة يف إرسائيل يكون مبقدورها اتخاذ خطوة كهذه، ك�  
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 في� يصدر بشكل رسمي عن الجهات الضالعة يف هذا امللف يف قطاع  أن األمر مرتبط بشكل أكرب

 غزة.

الضوء دائرة  األردنيةنناقش    ويف  التوتر!  - العالقات  من  قرن  ربع  انتشار ، يف ظل  اإلرسائيلية.. 

يف   التدخل  يف  تحديدا،  وإرسائيلية  أجنبية،  عن ضلوع شخصيات  أردنية  تلميحات وترسيبات 

م اإلرسائييل مبا يجري يف األردن، وبطريقة تختلط فيها مشاعر الش�تة اإلعال   واهت�ماألحداث،  

والتشفي مبا جرى، بتحليالت ال تنظر لألردن إال كدولة ضعيفة بحاجة إىل مساعدة اآلخرين، 

 وبالتحديد إىل مساعدة دول الخليج العربية ماليا واقتصاديا، ومساعدة إرسائيل أمنيا وعسكريا. 

 اإلسرائیليظام البنیة الداخلیة للن

 باحثان إسرائیلیان یحددان نقاط ضعف دولة االحتالل 

 

سياسة وطنية   ذات  االحتالل  دولة  تكن  مل  عديدة  لسنوات  إنه  إرسائيليان  باحثان  قال 

 واسرتاتيجية واضحة وطويلة األجل. 

وأوضحا أن هذا األمر يتطلب تكريسها يف ترشيع قانو� مصادق عليه من قبل النواب، 

، وهي ما زالت يف طور التعايف من وباء  73الـ  "إرسائيل تحيي ذكرى تأسيسها    خاصة أن

 كورونا، رغم أن ذلك كشف عن العديد من نقاط ضعفها". 
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وأضاف رون تسور الرئيس التنفيذي ملنتدى القيادة اإلرسائييل، والربوفيسور نيسيم كوه� رئيس 

العامة بجامعة حيفا، مبقاله�   املشرتك يف صحيفة يديعوت أحرونوت،  مركز اإلدارة والسياسة 

" أن "أهم نقاط الضعف اإلرسائيلية بعد هذه العقود من تأسيسها تتمثل يف 21وترجمته "عريب

املركزية مبواجهة   الحكومة  املفرطة، السي�  الحكومة؛ واملركزية  السيايس داخل  عدم االستقرار 

واملهن املنتخب�  ب�  الثقة  وانعدام  املحلية،  الوزارات الحكومة  ب�  املريض  غ�  والتعاون  ي�، 

 الحكومية". 

وأوضح أن "هناك املزيد من نقاط الضعف اإلرسائيلية وترتكز يف نظام تعليمي مركزي ومرهق 

يجد صعوبة يف تخطيط وتنفيذ التغي� املطلوب؛ يف ح� أن نظام التنمية لتدريب رأس املال 

ية، فضال عن فجوات عميقة يف البنية التحتية يف البرشي مل يتم تطويره وكفاءته مبا فيه الكفا

النقل واالتصاالت واإلسكان وغ� ذلك، وهذه معظم نقاط ضعفنا يف الواقع قبل فرتة طويلة من 

 كورونا، وليست مرتبطة بهذه األزمة". 

  2019ورصد الكاتبان "جملة من األمثلة عىل نقاط الضعف اإلرسائيلية، ومنها أنه اعتباراً من  

متوسط 35  كانت بلغ  في�  باإلنرتنت،  متصلة  اإلرسائيلية  الحكومية  الخدمات  من  فقط   %

االقتصادي والتنمية   التعاون  املرتبة  71استخدامات دول منظمة  ب�   59%؛ واحتلت إرسائيل 

 الدول التي شملها االستطالع من حيث عبء التنظيم الحكومي الثقيل وغ� الرضوري". 

الكفاءة الحكومية اإلرسائيلية من البنك الدويل حسب الحاجة للتحس�، وأشارا إىل أنه "تم تقييم  

بـ  % من أملانيا، وإنتاجية العمل اإلرسائيلية أقل  16بـ  % من بريطانيا، وأقل  8بـ  ووجد أنها أقل  

% من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛ ومقابل النمو السكا� املرتفع يف إرسائيل، 24

املتقدمة   بالدول  مقارنة  منخفض  للفرد  اإلج�يل  املحيل  الناتج  �و  معدل  مقارنة 1.3فإن   %

 %".5بـ % يف دول املنظمة، وعجز هيكيل إرسائييل 2.2مبتوسط 

ناك حاجة إرسائيلية إىل سياسة وطنية واسرتاتيجية وأوضحا أنه "يف مواجهة هذا كله، ه

وواضحة وطويلة األمد، لكن هذا مل يكن موجوداً منذ سنوات عديدة، حتى خالل مرحلتي  

التأسيس واملأسسة للدولة، وكذلك يف العقود التالية، رغم أن ديفيد بن غوريون أول رئيس 

الرئيسي االسرتاتيجية  الجهود  أن  أكد  إرسائيلية  األمن حكومة  "تعزيز  تشمل  للدولة  ة 

 والهجرة واالستيطان".  
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تأسيس إرسائيل   أنه "يف ذكرى  الدولة فقد حان 73الـ  وأضافا  بناء  لعملية  مبارشاً  ، واستمراراً 

الخمس  السنوات  مرغوباً وملموساً، خاصة يف  أفقاً وظيفياً  الوقت لوضع خطة وطنية تعكس 

ألهداف املتعلقة بالفجوات املذكورة سابقاً، واملتعلقة املقبلة، وهذه الخطة مطلوبة للتعب� عن ا

برفع اإلنتاجية يف االقتصاد، ورفع جودة الخدمات العامة، وتسهيل بيئة األع�ل وتحسينها، ورفع 

 مستوى املعيشة، مع النمو الشامل واملزيد".

ترش  يف  راسخة  لتكون  مطلوبة  ستكون  لكنها  كافية،  تكون  لن  الخطة  "صياغة  أن  يع وأكدا 

الكنيست، من خالل سن "قانون األهداف الوطنية"، الذي يشمل عرشة أهداف شاملة ومؤرشات 

وطنية يف مجاالت االقتصاد واملجتمع يف إرسائيل، وسيتم تحديثه مع تشكيل حكومة جديدة يف 

إرسائيل، وسيكون مبثابة قانون إطاري يضع أسس امليزانية السنوية القانون، بجانب الرتتيبات 

 رارات الحكومية وخطط العمل".والق

 السیناریوهات اُملحتملة و املشهد الحالي ما بعد االنتخابات

االنتقام رمبا هي الكلمة األكرث تعب�اً عن  

املشهد الحايل، ففي الوقت الذي مل يحسم 

أّي من الطرف� نتائج االنتخابات بوضوح 

عن   يزيد  ما  وجود  رغم    75لصالحه، 

ست الحايل، نجد أّن مقعداً لليم� يف الكني

املوقف يف  االنتقام هو سيد  البحث عن 

ليربمان   يُحاول  إذ  الصهيونية،  الساحة 

وساعر ولبيد االنتقام بأّي مثن من نتانياهو، حتى لو كلّفهم األمر متليك زعيم حزب “�ينا” نفتايل  

ن عدد مقاعد، أي دعمه ليكون هو رئيس الوزراء بالرغم م  7بنت والذي مل يحصل سوى عىل  

 مقاعده املحدود. 

الفوىض والجمود وعدم القدرة عىل خلق مساحة ُ�كن من خاللها حّل األزمات، ذلك كلّه  

يضفي بظالله عىل املشهد، وإن كان أمل املجتمع اإلرسائييل بأن تكون االنتخابات األخ�ة  

مة أم حاسمة يف اتجاه التخلص من املأزق السيايس، سواء بتشكيل نتنياهو وحلفه الحكو 
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الطرف اآلخر، فإّن النتائج جاءت لتبعث اليأس وتُرسخ الشغور بالعجز، ليس للمستوى السيايس  

 فحسب، بل أيضاً لدى الرشيحة األكرب من الجمهور الصهيو�. 

ويف هذا السياق �كن فهم ترصيحات الرئيس اإلرسائييل رؤوبن ريبل� يف هذا االتجاه، فقد أشار 

أنّه قادر عىل ذلك، ويف هذا رسالة إىل إىل أنّه لن �نح مهمة   تشكيل الحكومة إّال ملن يشعر 

نتنياهو بأّن حصولك عىل العدد األكرب من املوص� بك لتشكيل الحكومة ليس رشطاً لتكليفك  

مقاعد، أنّه بإمكانكم    7بها، ويف هذا رسالة أيضاً إىل األحزاب الصغ�ة التي رمبا مل تحصل عىل  

 ائتالف حكومي، وعدم االنصياع لرغبات نتنياهو.  العمل من أجل تشكيل

النتائج، أعطت كّل طرف املُربر للتمسك مبواقفه، حيث   االنتخابات التي أوجدت تقريباً ذات 

التصلّب يف رفض اآلخر، ورغم ما سبق االنتخابات من رائحة داخلية كريهة، فإّن الج�ه� بقيت 

من األحزاب املزيد من الشعور برضورة التمسك بتلك  عىل مواقفها، األمر الذي يُعطي السياسي�  

املواقف، حرصاً عىل عدم خسارة الرشائح الداعمة لهم، ويف الوقت الذي تال االنتخابات الثالث 

دفعت   سلبية  مؤرشات  تُعطي  االنتخابات  فإّن هذه  الحكومة،  لتشكيل  حراك رسيع  السابقة 

 ستحالة إمتام املهمة.رؤساء األحزاب إىل الجمود والرتقب، والشعور با 

أعضاء   االصطياد والضغط عىل  تفعيل مكنة  السياسية، هو  الصهيونية  الساحة  اآلن يف  العمل 

مع  الثالثة  االنتخابات  خالل  تفجرت  التي  الظاهرة  هذه  أحزابهم،  من  لالنسحاب  كنيست 

ة م�تس”، أدخلت الشكوك إىل كّل األحزاب حول احت�لي-انسحاب ابكسيس من تكتل “العمل 

وجود شخصيات قد تنسحب وتنقلب عىل أحزابها، من هنا فإّن الرتقب اآلن من الشخص الذي  

سيغدر بحزبه، يف منحنى رفع نسبة عدم الثقة داخل كّل األحزاب، تحديداً تلك الصغ�ة منها، 

 والتي يسعى بعض أعضائها ليصبحوا يف مناصب مهمة.

إىل الطاولة،  تحت  من  بهدوء  ويعمل  يرتقب  اتجاه نتنياهو  أّي  يف  الرجل  نوايا  تتب�  مل  اآلن   

سيتحرك، في� خصومه منشغلون يف املعركة الداخلية بينهم، من منهم سيكون الرأس الذي  

الحكومة، هل صاحب عدد املقاعد األكرب ك� جرت   التكليف بتشكيل  يتلقى  يجب أن 

حضن نتنياهو  العادة، أم التنازل لشخصية مثل نفتايل بنت من أجل منعه من العودة ل

يف   الفرقاء  ب�  املوقف  سيد  االنتقام  ليبقى  عليه،  القضاء  أجل  من  األمل  إبقاء  وبالتايل 

 الساحة الصهيونية.
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 السیناریوھات الُمحتملة 
يف الساحة الصهيونية نحن أمام سيناريوهات متعددة، إّما تشكيل حكومة ائتالفية بسيناريوه� 

 أو الذهاب إىل انتخابات خامسة يف أيلول املقبل، وهنا الثالثة سيناريوهات األبرز:

 الذھاب إلى انتخابات خامسةالسیناریو األول: 
املُعس من  أيٍّ  من  خالصة  حكومة  تشكيل  استحالة  ظل  القوائم يف  عىل  االعت�د  دون  كرين 

العربية، لو عىل األقل من خالل التغيب عن التصويت، ُ�كن القول إّن االنتخابات الخامسة هي  

، فإّن  59مقعداً، واحت�لية انض�م نفتايل بنت له ليصبح الرقم    52األقرب، فرغم امتالك نتنياهو  

ب قامئة عربية (منصور عباس) عن التصويت الصهيونية الدينية ال زالت ترفض االعت�د عىل تغيّ 

 لتمرير الحكومة.

مقعداً،   57وعىل الجهة األخرة فإّن تكتل ال لنتنياهو غ� متفق داخليّاً، فرغم امتالكه عىل الورق  

للعرب، فالتناقض الداخيل كب�، األمر الذي يُصّعب من احت�لية تشكيل حكومة   6فإّن من بينها  

سينار ليبقى  قبلهم،  عن من  بعيدة  ليست  بنسبة  ترجيحاً،  األكرث  هو  الخامسة  االنتخابات  يو 

 السيناريو الثا�. 

 تشكیل حكومة ائتالفیة بزعامة نتنیاھو.السیناریو الثاني: 
السيناريو الثا� والذي يحوز عىل نسبة جيدة، هو أن يستطيع نتنياهو تشكيل حكومة ائتالفية 

نت، مع إقناعه حلفاءه يف الصهيونية الدينية برضورة  من اليم� التقليدي مع نفتايل ب  59تضم  

املوافقة عىل االعت�د عىل القامئة العربية املوحدة بزعامة منصور عباس، التي يكفي أن تتغيب  

 معارضاً.  57مقابل   59عن التصويت لتمرير الحكومة 

نسحاب واالنض�م  بعض الشخصيات املوجودة يف قوائم اليم� باال   إقناعأو رمبا ينجح نتنياهو يف  

له، أو عودة الليكودي املُنشق جدعون ساعر إىل ُمعسكر اليم� مقابل امتيازات كب�ة خاصة أّن 

حزبه مل يُحقق سوى ستة مقاعد يف انتكاسة كب�ة له، وُ�كن لهذه العودة أن مُتكن ساعر  

ل محتمالً  ليكون وريثاً  الليكود  لصفوف  مستقبالً  أبرز، والعودة  دور  لعب  نتنياهو،  من 

 ” يف الحزب بعد نتنياهو. 2خاصة أنّه كان الشخصية رقم “

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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أّن  خاصة  االنتخابات،  من  ساعر  وجدعون  بنت  نفتايل  تخوف  له  يدفع  قد  السيناريو  هذا 

التجاذبات القادمة إذا أعيدت االنتخابات رمبا ستقيض عىل ساعر نهائيّاً، وستُقلل من حظوظ 

 بنت من الحصول عىل سبعة مقاعد.

إىل جانب ذلك فبإمكان نتنياهو العمل عىل تغي� تحالفاته كلّها، عىل سبيل املثال أن يستغني  

عن الحريديم، مقابل ضم ساعر، لبيد ونفتايل بنت، وهو خيار ترى فيه رشيحة واسعة مخرجاً 

م عىل لألزمات الداخلية التي عىل رأسها التقوقع والترشذم، واالبتزاز الدائم الذي ُ�ارسه الحريدي

 أي حكومة يُعتربون فيها بيضة القبان.

 تشكیل حكومة من معسكر “ال لنتنیاھو”السیناریو الثالث: 
يأيت يف املرتبة الثالثة من ب� السيناريوهات، ولكن بنسبة بعيدة عن السيناريوهات أعاله، أن 

الف مع يستطيع معسكر ال نريد نتنياهو أن يُشكل حكومة، ومن املُمكن ذلك من خالل التح

مقعداً، وأن تتغيب القامئة العربية املشرتكة عن التصويت،    58نفتايل بنت وبهذا يجمع املعرس  

حينها متر هذه الحكومة التي ستكون انتقالية لفرتة وجيزة، ُ�كن بعدها تشكيل حكومة مستقرة 

 بعيداً عن نتنياهو ومن املُمكن أن تضم حزب الليكود أيضاً بعد توسيعها.

بهذا السيناريو قد يدفع حلفاء نتنياهو الحريديم للتخيل عنه، فهم ال يستطيعون العيش التلويح  

خارج الحكومة، يف ظّل احتياجاتهم املرتبطة باملُخصصات املرتفعة، والتي تأيت عىل خلفية نسبة 

الجيش  التجنيد يف  أو  العمل  بدل  التوراة  لتعلّم  يتفرغون  الذين  العالية لدى شبابهم  البطالة 

تدفعهم ال قد  عنهم،  بعيدة  حكومة  وجود  بإمكانية  الحريديم  شعور  فإّن  هنا  من  صهيو�. 

 للذهاب باتجاهات أخرى، خاصة أنّه بإمكانهم التعايش مع اليم� واملركز واليسار. 

نفتايل زعيم “�ينا” والذي �تلك فقط   يُحفز  الذي  السيناريو هو  للعمل بجد    7هذا  مقاعد، 

 الخيوط، وعىل عالقات مع كال املعسكرين وهذا ما يتضح خالل األيام واجتهاد للحفاظ عىل كّل 

األخ�ة، فبسبع مقاعد ُ�كن أن تكون رئيساً للوزراء، فرصة رمبا لن تتكرر بالنسبة لنفتايل  

بنت الذي سيس� بحذر شديد من أجل تحقيق هذا الهدف، وليصبح رئيساً للوزراء حتى  

  الرابط  ولو ألشهر قليلة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alqudscenter.info/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1/
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 صحیفة إسرائیلیة: نتنیاهو أصیب بالجنون وفقد الکابح األخیر 

حذرت صحيفة إرسائيلية، من الوضع الذي  

بالفساد   املتهم  الحكومة  رئيس  إليه  وصل 

بنيام� نتنياهو، الذي يدرك خطورة وضعه 

 السيايس والشخيص.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العربية يف مقال 

رئيس  اعترب  "نتنياهو  أن  ف�تر،  يويس  كتبه 

حكومة ال يكون سعيدا بالذهاب إىل الحرب، وهو من حذر من استخدام القوة، وعندما تفرض 

توسيعها، وهكذا ترصف يف   إنهائها بدون  إىل  سنة من سنوات   12الـ  املواجهة يسعى برسعة 

 مه املتواصلة".حك

وتابعت: "اآلن ويف هذه اللحظة األكرث حس� بالنسبة ملستقبله السيايس والشخيص، ترتاكم دالئل  

األمن  رجال  إرسائييل، وكبار  أي  تقلق  أن  يجب  الدالئل  أعاله، هذه  املذكورة  النظرية  تقوض 

 يدركون جيدا ما يحدث، ويجدون صعوبة يف النوم". 

يفهم جيدا أكرث من نتنياهو خطورة وضعه، فاأليام األربعة األوىل   ولفتت إىل أنه "ال يوجد من

،  4000من شهادة "إيالن يشوعا "رسخت االتهامات ضد من أعطى الرشوة املزعومة يف ملف  

يف   الفسيفساء  لوحة  سيستكملون  فلرب،  حيفتس وشلومو  ن�  امللك  ألوفيتش، وشهود  شاؤول 

م فإن الصورة ستزداد وضوحا، ومن املشكوك فيه أن األشهر القادمة، وبعد أن يقولوا ما لديه

 تصفو الس�ء فوق املتهم رقم واحد (نتنياهو)". 

وذكرت الصحيفة أنه "يف حال مل يقم يف األيام العرشين القادمة بتجسيد التفويض الذي تسلمه  

من الرئيس، فإن إخالء مقر إقامته يف بلفور �كن أن يكون قاب قوس� أو أد�، ولكن  

وجود اآلن عىل املحك بالنسبة له هو أثقل وأشد بكث� من طرده إىل الفيال التي تبتلع  امل

 ميزانيات الحكومة يف قيصاريا، ألن املوجود عىل املحك يف هذه املرة هو مص�ه وحريته". 

ونوهت إىل أن "تسلسل األحداث األمنية أمام إيران والترسيبات التي ال ترتك مجاال للشك 

املنفذين، تث� الشعور بأن صاحب البيت أصيب بالجنون، واألكرث دقة أنه بخصوص هوية  

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


  

 

10 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 April 2021 15 ||028العدد 

 

 

 

 

 

 

حوار  اآلن  يجري  السيايس واألمني،  النظام  لديه، ويف  يعمل  زال  ما  الذي  األخ�  الكابح  فقد 

 مكشوف؛ هل نتنياهو يريد إشعال حرب مع إيران أو مع حزب الله يك يشكل حكومة طوارئ؟". 

 د السکان.. ثالثة أرباعهم من الیهود إحصائیة إسرائیلیة تکشف عد

السكان يف   التابع لالحتالل اإلرسائييل، أحدث إحصائية ألعداد  املركزي  كشف مكتب اإلحصاء 

األرايض املحتلة، مؤكدا أن ثالثة أرباع هؤالء من اليهود، في� يتوزع الربع األخ� عىل عرقيات 

 وأطياف أخرى، بينهم العرب.

"إرسائيل تقريرا   وأوردت صحيفة  اليوم" 

يسمى   ما  مبناسبة  يوم “بـ  للمركز 

" قال فيه، إنه وبحسب 73الـ  االستقالل  

السكان يف إرسائيل   املعطيات، فإن عدد 

منهم    9.327يبلغ   نسمة    6.894مالي� 

يف املئة من السكان، في� يشكل العرب مليون عريب بنسبة بلغت    74مالي� يهودي يشكلون  

 يف املئة من السكان.  5ألفا يعتربون كـ "آخرين" ويشكلون  467ويف املئة  21نحو 

يف    1.5ألف نسمة مبعدل    137وشدد املركز عىل أنه منذ العام املايض ارتفع عدد السكان بـ  

ألف   50ألف مهاجر، وتويف نحو    16.3ألف طفل، وجاء نحو    167املئة، ويف هذه الفرتة ولد نحو  

 نسمة.

، حيث كانت نسبة اليهود 48آالف نسمة، منذ نكبة عام    806السكان كان نحو  يشار إىل أن عدد  

 يف املئة. 17.9يف املئة ونسبة العرب  82.1

وتظهر املعطيات بأنه يف غضون ثالث سنوات فقط تقلص معدل اليهود ب� السكان بأكرث من 

يف املئة يف هذه    73.9إىل    2018يف املئة يف العام    74.5يف املئة) من    0.6نصف يف املئة (

 السنة. وبتعاب� د�غرافية يعد هذا تغي�ا كب�ا.

ونقلت الصحيفة عن مدير مركز سياسة الهجرة اإلرسائيلية، املحامي يونتان يعقوبوفيتش  

قوله، "هذه السنة يواصل معدل السكان اليهود يف إرسائيل التقلص بوت�ة رسيعة وذلك  

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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 لجمهور عىل غ� وعي بالتغي�ات الد�غرافية العميقة". بقدر كب� بفضل الهجرة، ولكن معظم ا

وشدد عىل أن "معطيات مكتب اإلحصاء املركزي تشدد عىل األهمية االسرتاتيجية لسياسة هجرة  

  الرابط   مسؤولة تحافظ عىل مصالح إرسائيل كدولة يهودية".

 تقریر إسرائیلي: الجیش لم یطبق دروس حرب لبنان الثانیة 

قال كاتب إرسائييل إن "كتبا كاملة كتبت  

اإلرسائييل يف حرب   الجيش  إخفاقات  عن 

، وكانت كث�ة جداً عىل 2006لبنان الثانية  

ييك، وظهر أن املستوي� االسرتاتيجي والتكت

بدا   الحرب  يف  القتالية  القيادة  مستوى 

ضعيفاً لدرجة أنه دفع العديد من الجنود  

بسبب   االحتياط  يف  الخدمة  عن  للتوقف 

صدمات القيادة التي تعرضوا لها أثناء القتال مع حزب الله، وهي ظاهرة وصلت إىل مستويات 

 أد� بكث� يف جميع الحروب اإلرسائيلية األخرى".

"، أن "هناك الكث� من األمثلة 21أوري كالين يف مقاله عىل موقع ميدا، وترجمته "عريب  وأضاف 

التي �كن العثور من خاللها عىل إخفاقات الجيش اإلرسائييل التكتيكية والعملياتية يف الحرب، 

من سالح املدرعات،   401السي� خالل املعركة األكرب فيها، مبشاركة مقاتل� من ألوية ناحال و

وأدت اإلخفاقات غ� الرضورية يف هذه املعركة إىل مقتل سبعة جنود وإصابة العرشات بجروح  

 متفاوتة".

وأشار إىل أنه "من ب� نواقص مرحلتي التخطيط والتنفيذ تأجيل بدء الحركة الربية مرت�، رغم 

 جاهزية القوات عىل األرض، واإلعالن عن األوامر عرب هواتف خلوية مشفرة، وليس عىل 

القوات س�عها لعدم معرفة  قادة  أنه ال �كن لجميع  ما يعني  اتصال السلكية،  أجهزة 

الجنود باملهام العسكرية، ألنهم مل يعرفوا أن مهمتهم هي تأم� تحركات القوات املدرعة، 

 ما أدى إىل عدم تلقي الدبابات غطاء ناريا، بل إنها تلقت صواريخ مبارشة".

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/1351160/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF#section_314
https://arabi21.com/story/1351160/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF#section_314
https://arabi21.com/story/1351160/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF#section_314
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غاية حصل بعد تحرك الدبابات، خاصة يف املسار الذي تحركت فيه وأكد أن "ارتباكا خط�ا لل

بدون غطاء مختلف ع� كان متوقعاً يف لواء ناحال الذي عرّض الدبابات مرة أخرى لن�ان حزب  

 الله".

بعد مرور عام عىل الحرب، رفعت لجنة الشؤون الخارجية    2007وكشف النقاب عن أنه "يف متوز  

برئاس الكنيست  يف  آيف  واألمن  الكنيست والج�ال  عضو  تقريرهاة  بشكل    إيتام،  تعامل  الذي 

مكثف مع املجال التكتييك، وسجل العديد من إخفاقات الحرب، ألن التكتيكات القتالية تعلقت 

 بالعديد من إشكاليات طرق القيادة".

جنديا،   119وأوضح أن "إرسائيل يف حرب لبنان الثانية، دفعت مثنا أكرث كلفة وإيالما، وسقط فيها  

وأربعون مستوطناً جراء صواريخ حزب الله، وخلَّفت شعوراً باليأس واإلحباط وخيبة األمل يف 

أوساط اإلرسائيلي�، وعربت عرشات اإلفادات التي أدىل بها الضباط والجنود وعنارص االحتياط،  

امتة، التي  ممن تّم استدعاؤهم من قبل اللجنة الستخالص الدروس والعرب؛ عن هذه املشاعر الق

 أثرت عىل أدائهم القتايل يف ميدان املعركة". 

وأشار إىل أن "القناعة التي سادت الجيش اإلرسائييل أن جنود االحتياط أصيبوا بصدمة نفسية 

عميقة لن تزول آثارها قريباً، بسبب إحساسهم بالفشل الذريع يف املواجهة، التي شهدت إمطار 

الجبه من  مختلفة  ملناطق  الله  الصواريخ حزب  من  هائلة  بكميات  اإلرسائيلية  الداخلية  ة 

والقذائف، ومل يكن ذلك مفاجئاً، فقد كانت عملية تقوية الحزب، ودورات التأهيل التي خضع 

 لها مقاتلوه أموراً معلومة منذ سنوات".

وأكد أنه "في� قررت إرسائيل وضع حدٍّ لسياسة ضبط النفس إزاء الحزب، وارتأت أن الرّد عليه  

�تاز بالحدة والحسم يف آن واحد، فقد كان املستويان؛ السيايس والعسكري، عىل دراية بأن أحد 

النتائج املتوقعة لهذا الرّد، أن تخوض الدولة حرباً طويلة األمد معه، ومعارك قد تطول مدتها 

بدا وكأن   املعارك،  اندلعت  التقديرات، فح�  أهدافها، وعىل عكس هذه  دائرة  وتتوسع 

  الرابط    الجيش انحرصت يف إحباط قدرة الحزب عىل إطالق الصواريخ". مهمة 

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/1351076/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#section_314
https://arabi21.com/story/1351076/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#section_314
https://arabi21.com/story/1351076/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#section_314
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 التفاعالت اإلقلیمیة والدولیة

 قادرة یلع إلحاق ضرر کبیر بنا جنراالت باالحتالل یعترفون: إیران  

 

االحتالل عىل  الذي شنه  الهجوم  إعالم عربية عن  تحدث عدة ج�االت إرسائيلي� عرب وسائل 

منشأة "نطنز" النووية يف إيران، محذرين من أن األخ�ة "قادرة بالفعل عىل إلحاق رضر كب� 

 بنا". 

ش� إىل أن مهاجمة منشأة نطنز قد وقال خب� عسكري إرسائييل إن "التقديرات االستخبارية ت

استغرق التخطيط لها عدة أشهر، وتم تصميمها بحيث �كن تنفيذها مبجرد أن يقرر املوساد أن 

التوقيت مناسب، دون املبالغة يف الرضر الناجم عن االنفجار، رغم أنه سيتطلب من اإليراني�  

 التفتيش عن سبب تعرضهم لألذى". 

التصميم املفرتض للهج وم، بحسب "رون بن يشاي"، يش� إىل أن طهران ستتغلب لكن 

 عىل تبعاته "يف غضون أشهر قليلة". 

وأضاف "بن يشاي" يف مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "الضجيج اإلعالمي املحيط 

بهجوم املوساد مبالغ فيه، رغم مربراته، لكن الجديد يف الهجوم هو كرس غموض إرسائيل،  

مسؤولية العمليات الرسية املنسوبة إليها، رغم أن الغموض وعدم    واستعدادها لتحمل 

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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تحمل املسؤولية عن عمليات الجيش اإلرسائييل واملوساد سياسة تهدف لعدم املساس بكرامة 

 أعدائنا، واستفزازهم للرد، خشية التحول إىل حرب كربى".  

تخريبية، وإحباط، وتعطيل    وأكد أن "املوساد والجيش والشاباك يقومون يف أحيان كث�ة بأع�ل

يعلنون   من  هم  إيران وسوريا وح�س  أن  ح�  يف  الهدوء،  أوقات  يف  حتى  أعدائنا،  لقدرات 

الهجوم، لكن التكتم اإلرسائييل يهدف يف بعض األحيان إىل إخفاء مصادر املخابرات، ومنع اإلدانة 

إجراءا األخرى، وهذه  الدول  مع  السياسية  العالقات  أمن الدولية، وتعطيل  لتعزيز  تهدف  ت 

 إرسائيل، وإضعاف األعداء، أو تعطيل نواياهم".

فإن  الغموض،  تغي�ا جوهريا يف سياسة  قررا  الحكومة واملوساد  رئييس  أن  "يف ح�  أنه  وأكد 

يتعلق بعملياته يف سوريا، األمر الذي   في� الجيش ما زال صارما للغاية بشأن الغموض والرسية  

ساسية، حول ما إذا قررت إرسائيل أخ�ا التخيل عن سياسة الغموض يطرح جملة من األسئلة األ 

 التي استغرقت منها عقودا طويلة، وهل هناك مربر أمني مادي لتغي� هذه السياسة".

وختم بالقول: "نحن أمام سياسة خط�ة، ألن كرس الغموض اإلرسائييل مل يحدث بعد مناقشات 

السي الوزراء  العسكرية ومجلس  املؤسسة  رجل يف  لقرارات ونزوات  ايس واألمني، ولكن وفقا 

كوه�، وكرس   يويس  املوساد  رئيس  ذلك  يف  مبا  مقربيه،  وبعض  نتنياهو،  بنيام�  هو  واحد، 

الغموض هذا يعطي رائحة كريهة، ألن تحمله املسؤولية غ� املبارشة عن انفجار نطنز يعرض 

 الحرب والخارجية".  نتنياهو عىل أنه وزير حرب، ما يحمل إضعافا لصورة وزيري

وأكد أن "هذا التحول يف السياسة اإلرسائيلية املتمثل يف كرس الغموض، يعني فتح الباب واسعا 

أمام رصاعات رهيبة غ� رضورية ب� الجيش اإلرسائييل واملوساد وجهاز االستخبارات العسكرية، 

 وكل هذا ال يضيف جديدا إىل األمن اإلرسائييل، بل يضعفه". 

مجلس األمن القومي" لدى االحتالل  “لـ  ويف السياق ذاته، قال يعقوب عميدرور، الرئيس السابق  

اإلرسائييل: "ال أستطيع أن أرى ما سيكسبه بنيام� نتنياهو من التباهي بالهج�ت األخ�ة  

ضد إيران، السي� أن لديها القدرة عىل إحداث رضر كب� إلرسائيل، ومن ذلك أن اإليراني�  

كنهم اختطاف إرسائيلي�، ولن تكون املرة األوىل، بل �كنهم إيذاء املؤسسات اليهودية  �

يف الخارج، وهذه أيضا لن تكون املرة األوىل، فقط يكفي أن نفهم تفاصيل ما يحاولون 

 فعله بالسفن اململوكة إلرسائيل". 

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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إرسائيل، بحيث  وأضاف، يف حوار مع صحيفة "معاريف"، إيران قد ترفع مستوى ردودها عىل  

 تصل إىل أعىل مستوى، من خالل إطالق الصواريخ عىل إرسائيل". 

وأشار النائب السابق لرئيس جهاز املوساد، رام بن باراك، إىل أن "الهجوم اإلرسائييل عىل السفينة  

اإليرانية ينبغي أن يبقى عملية رسية، دون داع لتحمل أي مسؤولية عنها، ولكن إذا رسب أحد  

الهجوم، فهذا خط� جدا، إنه خطأ فادح، ألن جزء كب�ا من نجاحاتنا هو القيام بحملة ما أخبار 

 رسية، حتى قصف املفاعل النووي يف سوريا مل نتحمل املسؤولية عنه إال بعد عرش سنوات".

"تطور املعركة البحرية ب� إرسائيل    أيضا، أنوأضاف بن باراك يف حوار مع صحيفة "معاريف"  

يف أنهم إذا بدأوا برضب سفننا، فيجب أن نرسل لهم إشارة بأنه �كننا فعل اليشء    وإيران تتمثل

نفسه، حتى يتوقفوا عن هج�تهم، لكن من الخطأ البدء يف الحديث عنها، ألنه ال يخدم الغرض 

 األسايس من هج�تنا".  

يلية األخ�ة عىل ويف السياق ذاته، أكد خب� إرسائييل يف الشؤون اإليرانية أن "الهج�ت اإلرسائ

منشآت إيرانية ليست الطريقة املناسبة التي سنؤثر بها عىل االتفاق النووي، ألن إرسائيل ال متلك 

 الكث� من النفوذ عىل اإلدارة األمريكية برئاسة جو بايدن، الساعية إلنجاز االتفاق".

تسيمت "راز  مقاله وأضاف  يف  أبيب،  تل  بجامعة  القومي  األمن  دراسات  معهد  يف  الباحث   "

بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "تصاعد املعركة البحرية ب� إيران وإرسائيل يجعلها مرتبطة 

بالرضورة باملحادثات النووية يف فيينا، ومن املرجح أن يتم تعزيز هذا التقييم بعد استهداف  

  الرابط،  الرابط  منشأة نطنز النووية".

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-833492
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-833492
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-833492
https://www.ynet.co.il/news/article/BkDMjp118O#autoplay
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 "الربیع العربي" يف الصحافة العبریة 

 

حافة العربية، وتعود إيران حظي مرور عرش سنوات عىل بدء "الربيع العريب"، بتغطية يف الص

 لتفرض وجودها يف املقاالت والتحليالت الصحافية، ك� يالحظ.

صحيفة "يرسائيل هيوم" ركزت عىل الثمن الدامي للحرب األهلية يف سورية. ويستعرض دانيال  

يواصل  الفظيع  الثمن  سورية:  يف  الدم والدمار  من  "عقد  عنوان  تحت  بار،  ونيطع  س�يويت 

ا التي  االرتفاع"،  العفوية  االحتجاجات  عىل  سنوات  عرش  بعد  حاليا،  السوري  اإلنسا�  لوضع 

انطلقت يف درعا، ودفع نصف مليون شخص حياته يف األحداث التي تلتها، في� تحول املالي� 

 الجئ� داخل سورية أو خارجها. إىل 

ا التظاهرات  تحولت  سنوي، وكيف  أساس  عىل  لألحداث  زمنيا  خطا  الكاتبان  ملطالبة  ويقدم 

ألف شخص قتلوا   600ألفا إىل    350بالد�قراطية إىل حرب شاملة يقدر خرباء أجانب أن ما ب�  

خاللها، وهاجر من سورية أكرث من خمسة مالي� شخص، في� هجر داخليا أكرث من سبعة 

 مالي� آخرين، ليصبح أكرث من نصف سكان الدولة الجئ� عمليا. 

سد عىل كريس الحكم رغم املجازر التي ارتكبها نظامه، مبا  ومع هذا الثمن الدامي، بقي األ 

إيرا�،   -فيها استخدام السالح الكيميايئ. في� تحولت سورية إىل دولة تحت احتالل رويس 

 يتحرك فيها مقاتلو حزب الله بحرية.

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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 ويف "مكور ريشون" يتناول مردخاي كيدار األثر الذي تركه تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" عىل 

 صورة اإلسالم يف نظر املسلم� أنفسهم بسبب م�رساته يف سورية والعراق.

وتحت عنوان "عقد عىل الربيع العريب: كيف فكك داعش صورة اإلسالم؟"، يتناول كيدار عدة 

جوانب، منها سبب بقاء األسد يف الحكم، رغم سقوط رئيس� ه� التونيس زين العابدين بن  

 خالل فرتة قص�ة جدا، في� بقي األسد يف الحكم. عيل، واملرصي حسني مبارك،

طائفي�،   مجتمع�  ليسا  التونيس واملرصي  املجتمع�  أن  هو  الرئيس  السبب  أن  كيدار  يرى 

باملقابل فإن سورية دولة طائفية، واألسد مدعوم من قبل طائفته (العلوية) سواء كان مصيبا أم 

 مخطئا، وسواء كانت الدولة فاعلة أم مشلولة.

وبعد استعراض تحول االحتجاجات إىل حرب، يش� كيدار إىل دخول تنظيم داعش إىل الساحة 

 السورية، وكيف ساهم ذلك يف دخول روسيا وإيران وكذلك تركيا فعليا إىل املعركة.

لكن كيدار يرتك التفاصيل ويش� إىل الرضر الكب� الذي تسبب به تنظيم داعش للعامل اإلسالمي،  

حسب    -مليات اإلعدام البشعة بطرق بشعة للرهائن واألرسى لديه. هذه الفظائع  عرب بثه صور ع

دفعت الكث�ين من الجيل الشاب يف العامل اإلسالمي إىل هجر اإلسالم نفسه، ألنه   -ظن كيدار

باتوا يرون أن عدوهم يتكلم العربية والفارسية وليس العربية، وهذا قد يكون سببا يف إقدام  

 عىل تطبيع عالقاتها مع إرسائيل، كنتيجة لهذا التغ� العميق. دول عربية مؤخرا

ويف النتيجة يرى كيدار أن السنوات العرش للربيع العريب أدت إىل القضاء عىل التهديد السوري  

إلرسائيل، وجعلت سورية ساحة مستباحة لعدة دول، وتسببت لإلسالم برضر ال �كن وصفه 

 ضحاياها من املسلم�. بسبب م�رسات داعش التي كان معظم 

بالنسبة   الحل  إن  فيقول  غرانوت  عوديد  العربية  الشؤون  محلل  أيضاً  يكتب  االتجاه  هذا  يف 

لسورية يكمن يف "شفاء األسد من الطفرة اإليرانية" حسب تعب�ه. فبعد عرش سنوات من الرصاع،  

يس نفوذها  بقي األسد يف الحكم، لكنه خرس سورية لصالح إيران التي تواصل جهدها لتكر

هناك من دون إظهار أي إشارة لالنسحاب، باملقابل تغلغل عنارص حزب الله يف صفوف  

الجيش السوري بصفتهم مستشارين، في� يواصل الجيش السوري تقديم الدعم العسكري  

لحزب الله مقابل النفط اإليرا�. وإن عملية التخلص من النفوذ اإليرا� يف سورية وقطع  

ان ودمشق ستكون صعبة، يقول غرانوت، لكنها غ� مستحيلة عندما العالقة ب� طهر 

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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يتعلق األمر بالوسائل العسكرية فقط، ك� أن الروس ليسوا متحمس� للنفوذ اإليرا�، وكذلك  

 النظام السوري املدين لطهران بنجاته ليس سعيدا بتحوله إىل رهينة لدى خامنئي. 

اإلغرا يكون عرب  قد  لغرانوت  بالنسبة  الحرب الحل  من  تتعاف  مل  التي  االقتصادي، فسورية  ء 

األهلية بحاجة إىل املليارات من أجل إعادة بنائها، وفقط استعداد الدول الغربية لتوف� هذه  

األموال لها مقابل ابتعادها عن إيران مع استمرار فرض العقوبات الدولية عىل النظام اإليرا�، 

 يرانية"، عىل حّد تعب�ه. قد يساهم يف "شفاء األسد من الطفرة اإل

 مستشرق إسرائیلي: یجب أّال نعطي شیئا مقابل تطبیع مع الریاض 

قال أكاد�ي ومسترشق إرسائييل، إن عىل تل أبيب عدم دفع يشء مقابل العالقة مع السعودية، 

 ألن األخ�ة يف وضع عسكري واقتصادي هش، وهي بحاجة إرسائيل، وليس العكس.

رئيس  نتنياهو،  "بنيام�  أن  ريشون،  مكور  بصحيفة  مقاله  يف  كيدار،  مردخاي  وأضاف 

الذي يدير اململكة  السعودي محمد بن سل�ن  العهد  التقى بويل  الحكومة اإلرسائيلية، 

بالفعل، يف نوفمرب املايض مبدينة نيوم الساحلية، ويحتمل أن تكون مسألة االعرتاف املتبادل  

ع، لكن نتنياهو أصيب بخيبة أمل كب�ة؛ ألن ذلك مل يتحقق، والسبب  قد أث�ت يف االجت� 

 الرئييس هو تهرب السعودية وخوفها".
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وأشار كيدار، املحارض بقسم اللغة العربية بجامعة بار إيالن، ومعلق شؤون الرشق األوسط، إىل  

ريا واقتصاديا،  أنه "رغم أن السعودية تتمتع مبوقع ريادي يف الساحة العربية، لكنها ضعفت عسك

من  القائم  الحقيقي  خوفها  لكن  استقرارها،  تهدد  اضطرابات  األخ�ة  السنوات  يف  وشهدت 

أيلول/    14، ألن اململكة تتذكر جيدا ليلة  إيرانالتطبيع العلني مع إرسائيل يرتبط بخوفها من  

صف  ، عندما هاجمت إيران منشآتها النفطية الضخمة برشكة أرامكو، وأغلقت ن2019سبتمرب  

 صادرات النفط السعودية لعدة أشهر".

عالقتها  يف  استخالصها  إرسائيل  عىل  يجب  التي  االستنتاجات  من  جملة  "هناك  أن  وأوضح 

املستقبلية مع السعودية، أهمها أننا أمام دولة تعا� بنيتها التحتية االقتصادية من ضعف واضح، 

تها الدولية سيئة للغاية، والعالقات وأعداؤها يحارصونها، ويهاجمونها من جميع الجهات، ومكان

 مع إرسائيل أوال وقبل كل يشء مصلحة سعودية، وبالتايل يجب عىل إرسائيل أال تدفع لهم شيئا". 

وأكد أنه "�كن إلرسائيل، بل ويجب عليها، وضع رشوط واضحة للعالقات مع اململكة العربية  

الفلسطينية، وإقامة السفارة السعودية يف السعودية، أولها قطع عالقاتها اإليجابية تجاه القضية  

املؤسسات  يف  إرسائيل  بدعم  وااللتزام  اليهودي،  للشعب  كدولة  بإرسائيل  القدس، واالعرتاف 

 الدولية". 

وأضاف أن "األوساط األمنية اإلرسائيلية تراقب عن كثب تنفيذ مزيد من الهج�ت عىل منشآت 

تنورة، ما يعني أن السعودية تخاف من إيران، لذلك نفطية سعودية، مبا فيها قبل شهر يف رأس  

التي  الفاشلة  الحرب  بسبب  منهك  السعودي  الجيش  أن  ح�  يف  هج�تها،  عىل  ترد  ال  فهي 

يخوضها منذ ست سنوات ضد الحوثي� يف اليمن، الذين يرضبون باستمرار أهدافا اسرتاتيجية 

 يف السعودية، خاصة املطارات واملنشآت النفطية".

أن "ما يتوفر من معلومات إرسائيلية عن الوضع االقتصادي للسعودية ليست جيدة، رغم  وأكد

النفط، نظرا النخفاض سعره نسبيا عن املايض، واستقالل الواليات املتحدة يف مجال الطاقة،  

واملنافسة الدولية الشديدة ب� منتجي النفط والغاز، وانتقال الدول إىل الطاقة املنتجة  

يفة مثل الرياح واملياه، ويف ضوء االنخفاض الحاد يف استهالك النفط، وتوقف من مصادر نظ

 الرابط    ، فقد ترضر اقتصاد اململكة".2020الط�ان املد� خالل 

https://almarsad.co.uk/
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 إسرائیلیة للعمل األمني املشترك يف مجال السایبر -دعوة إماراتیة  

واالستخبارية أب األمنية  األوساط  دت 

مبشاركة  الفتا  اهت�ما  اإلرسائيلية 

املؤسسات اإلرسائيلية يف مؤمتر ديب "سايرب  

  7و  5تك غلوبال"، الذي عقد ب� يومي  

 نيسان/ أبريل الجاري. 

للعلوم  وقالت مجلة "يرسائيل ديفينس" 

"املشاركة  إن  تقرير  يف  العسكرية 

يخ مانع بن محمد بن راشد آل مكتوم ب� مدرجات املؤمتر، وحديثه اإلرسائيلية تخللها تنقل الش

، ويغآل  IAIمع كبار املسؤول� اإلرسائيلي�، مبا فيهم إستي بيش� مدير املصنع اإللكرتو� لرشكة  

 أونا مدير الشبكة اإللكرتونية اإلرسائيلية، ومسؤولون كبار آخرون".

عرض خالل أيامه الثالثة تقديم الكث� من الحلول وأضاف التقرير أن "مؤمتر ديب سايربتيك است

من عرشات  الخليجية واإلرسائيلية واألفراد  الرشكات  ب�  العمل  اجت�عات  اإللكرتونية، وعقد 

إرسائيل   من  املسؤول�  كبار  من  اآلالف  عرشات  املؤمتر  استقطب  حيث  املشاركة،  البلدان 

امل لجميع  التقاء  نقطة  أخرى، وكان  الح�ية واإلمارات ودول  تبسيط  كيفية  شارك� يف مسألة 

 اإللكرتونية للمنظ�ت والدول".

وأوضح أن "ضيفي املؤمتر كانا الشيخ مانع بن محمد بن راشد آل مكتوم، ابن شقيق حاكم ديب، 

 وابن عم ويل العهد، بعد زيارة ويل العهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم". 

إرسائيل واإلمارات العربية املتحدة يف مجال األمن السيربا� بدأ يف آب/  وكشف أن "التعاون ب�  

وإقامة عالقات رسمية ب�  2020أغسطس   ، مع توقيع االتفاقيات اإلبراهيمية للتطبيع، 

البلدين، لكن رسعان ما أصبح وثيقاً بشكل خاص، وأكد املؤمتر تخطيط اإلمارات وإرسائيل  

 كة".إلجراء تدريبات إلكرتونية مشرت 

ميندي كوغوسوفسيك مراسل املجلة اإلرسائيلية نقل عن محمد الكويتي، رئيس الشبكة  

اإللكرتونية اإلماراتية، "دعوته إلجراء مناورات مشرتكة مع إرسائيل لتطوير األمن السيربا�  
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لديه�، عىل غرار ما تجريه الواليات املتحدة من مترين سايرب ستورم مع حلف ش�ل األطليس، 

 د يحفز إجراء مناورة مشابهة ب� إرسائيل واإلمارات العربية املتحدة".ما ق

وأضاف أن "املناورات املشرتكة ب� اإلمارات وإرسائيل تواجه تهديدات جديدة، وأفكاراً محدثة 

أصغر  إن  حتى  السيربا�،  األمن  يف  التناسق  عدم  من  الكث�  هناك  ألن  إصالحها،  كيفية  حول 

كن أن يرضوا بدولة أو قوة عظمى، واإلمارات وإرسائيل متشابهتان يف هذا املتسلل� القراصنة �

الصدد، فه� دولتان صغ�تان، ال �كنه� الوثوق باآلخرين، وتحتاجان للوثوق ببعضه� للدفاع  

 عن نفسه�".

 وأشار إىل أنه "بسبب النطاق الجغرايف الصغ� لإلمارات وإرسائيل، فه� تحتاجان لتعزيزه بوسائل 

أخرى، مثل رؤية الحياة الرقمية، وكيفية ح�يتها، وكال البلدين �كن أن �هدا الطريق للتدريبات 

التمويل والطاقة والصحة، ويفسح املجال أمامه� ملناقشة  الرئيسية مثل  القطاعات  يف جميع 

جه التحديات التي يواجهانها، ألنه مع صعود املعلومات الرقمية، فسيكون هناك الكث� من أو

 ". ي وأبو ظبالتعاون املشرتكة ب� تل أبيب  

وأكد أن "اإلمارات وإرسائيل تحتاجان إلنشاء إطار عمل مرن، والعمل معاً لبناء تلك املرونة، ما 

وراء  تختبئ  معادية  عديدة  جهات  ألن  آمنة،  بيئة  نحو  االقرتاب، والعمل  عىل  سيساعده� 

اإلمارايت   املعادية، وكمن  اإللكرتونيةالحواسيب والحمالت   الثنايئ  التعاون  يف  ملواجهتها  الحل 

اإلرسائييل، ألن الردع يجب أن يكون نهجاً شامالً لديه�، وإحدى الخطوات الرئيسية هو ما نقوم  

 به اآلن".

وختم بالقول إنه "إذا هاجمت دولة ما إرسائيل أو اإلمارات العربية املتحدة عرب اإلنرتنت، فإن 

أخرى مثل الهند وأسرتاليا، لذلك فإنه عندما يعمل البلدان معاً عىل هذا الهجوم �ر عرب دول  

الصعيد الثنايئ فإن أعداءه� املشرتك� يبقون دون قدرة عىل الخروج والهجوم، ما يتطلب زيادة 

يزال   ال  السيربا�  الوباء  لكن  كورونا،  مع  تعاملنا  أننا  صحيح  بينه�،  املعلومات  تبادل 

 � املعلومات، ومشاركتها".موجوداً، ما يستدعي تحض
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 صحیفة عبریة: ترکیا ترید عزلنا وعلینا الحذر يف التعامل معها 

قالت صحيفة "ج�وزاليم بوست" العربية، إن عىل إرسائيل، رضورة التعامل بحذر مع تركيا، يف 

 ظل الحديث عن تقارب واحت�لية تبادل سفراء.

اإلرسائيلية قال يوم الثالثاء املايض، إن تركيا مل  وأوضحت الصحيفة، أن ممثال عن وزارة الخارجية  

 تطلب من إرسائيل املوافقة عىل تبادل السفراء.

وقالت إنها ليست املرة األوىل التي تفعل فيها تركيا ذلك يف ظل حكم حزب العدالة والتنمية 

 والرئيس رجب طيب أردوغان.

صالحة، يف الوقت الذي كانت فيه كل  ، قالت تركيا إنها تريد امل2020وذكرت أنه "يف ربيع عام  

البحر  رشق  يف  الرتكية  التهديدات  تدين  واإلمارات  وقربص  ومرص  واليونان  فرنسا  من 

 املتوسط". 

وأشارت إىل أن ذلك كان "محاولة من تركيا للدفع باتجاه املصالحة ومحاولة ملنع صفقة  

من االنض�م إىل منتدى    إرسائيلية يونانية قربصية بشأن خط أنابيب للغاز، ومنع إرسائيل

 الغاز يف رشق البحر املتوسط".
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وأوضحت الصحيفة أن "تركيا زعمت مرة أخرى أنها تريد املصالحة بعد أن خرس الرئيس األمرييك  

 السابق دونالد ترامب انتخابات العام املايض".

التقا من  دامئا  حذرة  تكون  أن  إرسائيل  عىل  يجب  فإنه  السبب  "لهذا  الصحيفة:  رير وقالت 

 الصحفية التي ترسل عادة إىل وسائل اإلعالم من أعىل املستويات يف أنقرة حول املصالحة". 

 وأضافت أن "الهدف الوحيد لرتكيا تحت حكم أردوغان خالل العقد املايض هو عزل إرسائيل". 

ويف سياق ذلك قالت الصحيفة إنه "حتى مع قيام دول خليجية بتعديل العالقات مع إرسائيل  

 ها، فقد أصبحت تركيا إىل جانب إيران رائدة يف الدعاية املعادية إلرسائيل". وتحسين

 وذكرت أن الرئيس الرتيك "قارن إرسائيل بأملانيا النازية يف مناسبات عديدة". 

وقالت الصحيفة إن عىل الرئيس الرتيك للتقارب مع إرسائيل "أن يعدل عن وصف إرسائيل بأنها  

ب عىل أنقرة طرد أعضاء ح�س ووقف املغازلة مع الج�عات  دولة نازية"، وأضافت أنه "يج

 املعادية إلرسائيل، سواء كانت هذه الج�عات يف إيران أو غزة".

إيران  نحو  تركيا  "انجراف  أن  إىل  اإلرسائيلية  الصحيفة  أشارت  الرباغ�تية،  للعالقات  وكنموذج 

ريا بدال من الواليات املتحدة. مقلق للمنطقة. وتفضل العمل مع إيران وروسيا ملناقشة ملف سو 

هذا عىل الرغم من ادعاء وسائل اإلعالم يف أنقرة أحيانا أن تركيا قد تكون مستعدة للعمل مع 

 إرسائيل ضد إيران".

ويف إشارة لنوايا أنقرة، قالت الصحيفة إنه "تم تحديد أجندة النظام الرتيك الحقيقية يف مقال 

رتكية الحكومية، ونفى كاتب املقال أن تكون القدس عاصمة نرشته مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون ال

إلرسائيل، وأن إرسائيل بحاجة لرتكيا، وأن عىل إرسائيل اللجوء إىل التسوية، وال يتع� عىل تركيا 

 أبدا تقديم التنازالت".

الحقيقية،  للتحالفات  رمزا  �ثلون  الخليج  يف  أصدقاء  "إلرسائيل  إن  الصحيفة  وقالت 

تتعلم تركيا منهم" وفق   أن  األديان. �كن  التسامح واحرتام  السفراء ويعلمون  ويعينون 

 وصفها. 
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 أراء الخبراء 

 هل باتت صفقة التبادل أقرب من أي وقت مضی؟

 بقلم: مهران ثابت 

من   غزة  قطاع  يف  املقاومة  قبضة  يف  الذين  الجنود  إعادة  قضية  تعد 

الحساسية والتي تشغل   الكيان وشعبه عىل القضايا ذات  بال حكومة 

 حد سواء. 

فقد بدأ الحديث فعلياً عن نية إرسائيل إجراء مفاوضات إلعادة جنودها 

، يف تقرير نرشته صحيفة يديعوت أحرنوت، وقد جاء فيه  2016يف عام  

وصف املصادر األمنية اإلرسائيلية لهذه املفاوضات بأنها "استكشاف تحت سطح املاء" كناية عن 

 عرفة مدى الفرص الستعادة الجنود. محاولة م

بعد ذلك توالت التقارير التي ينرشها اإلعالم اإلرسائييل عن وجود تقدمات يف مفاوضات غ� 

مبارشة مع ح�س إلبرام صفقة تبادل أرسى، ولكن يف كل مرة كانت ح�س تنفي هذه التقارير 

فاوضات بعدم قبولها الرشوط  وتصفها باملضللة، مؤكدة أن إرسائيل هي من تضع العراقيل يف امل 

 التي تفرضها املقاومة. 

امللفت للنظر أن هذه التقارير واملقاالت والتحليالت اإلرسائيلية كانت تتناول قضية إعادة الجنود 

يف كل مرة من زاوية مختلفة، فتارة تتحدث عن وجود مفاوضات يف الخفاء وتارة أخرى عن  

مسألة التسوية السياسية مع القطاع بإطالق رساح   وجود تقدم يف الصفقة ومن ثم بدأت تربط

الجنود وبعد ذلك وضعت مسألة تخفيف الوضع اإلنسا� يف القطاع والتسهيالت كرشط أمام 

إطالق رساح جنودها وليس عرب صفقة تبادل أرسى، ويف فرتة الكورونا أصبحت التقارير تتناول 

رساح الجنود مقابل إدخال اللقاحات    القضية كنوع من االبتزاز اإلنسا� بحيث يتم إطالق

 واملعدات الطبية فقط. 

) نرش اإلعالمي يف معاريف "تال ليف رام" تقريراً يتحدث 3.4.2021وأمس، (يوم السبت  

اإلنسانية وحدها لن   القضايا  الرتكيز عىل  أن  األمنية اإلرسائيلية تعتقد  املنظومة  أن  عن 

 إرسائيل أن تدفع مثناً ما، أي يتم إبرام وأن عىل   القطاع،يؤدي إىل حل يف التسوية مع  
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أن املنظومة األمنية  صفقة تبادل أرسى إىل جانب تخفيف الوضع اإلنسا� يف القطاع، مضيفاً 

 تعتقد أن الصفقة لن تكون مشابهة لصفقة جلعاد شاليط. 

قتنعة الجديد واملختلف يف هذا التقرير عن باقي التقارير السابقة هي أن إرسائيل هذه املرة م

أن إطالق رساح جنودها لن يتم إال عرب صفقة تبادل أرسى وليس مقابل تسهيالت ومساعدات 

 للقطاع. 

الفضاء اإلعالمي بخصوص مسألة الجنود هو يف حقيقة األمر ترسيبات  ما يتم نرشه يف  طبعاً 

 ممنهجة ومقصودة من قبل الحكومة وأذرعها. 

الفرتة واألخرى رغم أن ح�س تنفي وتؤكد يف كل  السؤال هنا، ملاذا تخرج هذه الترسيبات ب�  

 مرة عدم وجود أي تقدمات يف الصفقة؟ 

يف اعتقادي أن هذه الترسيبات لها ثالثة أسباب، السبب األول: تخدير أهايل الجنود املأسورين 

أجل   من  باحتجاجات وحمالت  يقومون  الذين  غزة  بأي    إقناعيف  أبنائهم  باستعادة  الحكومة 

 طريقة.

الداخلية إلرسائيل   السبب الجبهة  االختبار من أجل جس نبض  بالونات  أنواع  الثا�: نوع من 

أرسى   رساح  إطالق  فيها  يتم  غزة  يف  املقاومة  مع  أرسى  تبادل  لصفقة  تقبلها  مدى  ومعرفة 

، ال سي� أنه كانت تخرج يف اإلرسائيلي�فلسطيني� نفذوا عمليات بطولية سقط فيها كث� من  

ظاهرات ألهايل وذوي من هلك يف هذه العمليات يطالبون الحكومة بعدم إبرام بعض األحيان م

 صفقة. 

الترسيبات استفزاز  الثالث ذو بعد أمني باهت، حيث تحاول إرسائيل عبثاً يف هذه  والسبب 

الطرف اآلخر يف القطاع لعلها تحصل عىل معلومة هنا أو هناك، رغم معرفتها أن األمر يف غاية 

 إال أنه يعتربها محاولة من محاوالتها ملعرفة مص� الجنود. الصعوبة، اللهم

خالصة القول، يف اعتقادي أنه من املبكر الحديث عن اقرتاب إبرام صفقة تبادل أرسى  

نظراً لعدم وجود حكومة مستقرة يف إرسائيل يكون مبقدورها اتخاذ خطوة كهذه، ك� أن  

الجهات الضالعة يف هذا امللف يف   األمر مرتبط بشكل أكرب في� يصدر بشكل رسمي عن 

 قطاع غزة. 
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 يف دائرة الضوء 

 اإلسرائیلیة.. ربع قرن من التوتر! - العالقات األردنیة 

 مركز مدار |ش |نهاد أبوغو 

 

قضية “بـ  التزمت إرسائيل الرسمية الحذر تجاه أحداث األسبوع املايض يف األردن، أي ما عرف  

بات   إذ  االنتخابات،  بعد  الجديد  موقعه  غانتس، ومن  بيني  الدفاع  لكن وزير  حمزة"،  األم� 

محسوبا عىل صفوف معاريض بنيام� نتنياهو، وبعد أن كرر العبارات الدبلوماسية املعهودة أن 

جري يف األردن هو شأن داخيل، وجدها فرصة للغمز من قناة رئيس الحكومة بالقول إن من ما ي

 واجب رئاسة الحكومة تقديم املساعدات لهذا البلد الذي �ر بأزمات صحية واقتصادية.

انتشار تلميحات وترسيبات أردنية عن ضلوع شخصيات أجنبية، وإرسائيلية تحديدا، يف  ومع 

اهتم اإلعالم اإلرسائييل مبا يجري يف األردن، وبطريقة تختلط فيها  التدخل يف األحداث،  

مشاعر الش�تة والتشفي مبا جرى، بتحليالت ال تنظر لألردن إال كدولة ضعيفة بحاجة إىل  

مساعدة اآلخرين، وبالتحديد إىل مساعدة دول الخليج العربية ماليا واقتصاديا، ومساعدة  

 إرسائيل أمنيا وعسكريا.
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األردنية ذكرت أن عنارص محيطة باألم� كانت عىل اتصال بجهات أمنية خارجية، وهو  املصادر  

األم�  بزوجة  املوساد،  جهاز  يف  سابق  ضابط  باتصال  الحقا  أردنية  مصادر صحافية  فرسته  ما 

وعرضه عليها طائرة لنقلها إىل أي مكان تريده. املصادر اإلرسائيلية أعادت نرش الخرب ك� ورد 

فبادر الشخص املذكور واسمه روعي شبوشنيك، إىل اإليضاح بأنه رجل أع�ل ومل   من األردن،

يكن يوما ضابطا يف املوساد، يف ح� ذكر موقع "والال" العربي بأن املذكور كان مستشارا لرئيس 

موقع  بحسب  شبوشنيك  أقر  وقد  والجليل،  النقب  لشؤون  أوملرت  إيهود  السابق  الحكومة 

i24news   م� حمزة وحديث األخ� ع� يتعرض له، ويك يزيد هذا اإلرسائييل الط� بصداقته مع األ

 بلة، أضاف يف استخفاف بطبيعة الدولة األردنية، أنه فعال عرض طائرة لنقل زوجة األم�! 

 املطلوب أردن ضعیف وهش

التي   األردنية  الرواية  بين�  االنقالب،  الحديث عن محاولة  يكررون  اإلرسائيليون وحدهم  ظل 

الربوتوكول   نطاق  خارج  اتصاالت  مجرد  إىل  تش�  معارضة،  أردنية  روايات شخصيات  تدعمها 

النائب والوزير  (شهادة  األردنية  الرسمية  لالحتفاالت  األم�  امللكية، ومقاطعة  األرسة  وأعراف 

للقناة  األرد اإلرسائييل  فاملعلق  األردن)،  تنوير  موقع  حدادين عىل  بسام  السابق  إيهود   12� 

بأنه محاولة  يعري، املعروف بقربه من األجهزة األمنية اإلرسائيلية، وصف ما جرى يف األردن 

نقلته صحيفة "معاريف" إن "التوتر يف العائلة   FM  103انقالب فاشلة، وقال يف حديث إلذاعة

األردنية ليس جديدا، ألن امللك عبد الله عزل أخاه حمزة عن والية العهد، ويحظى األم�   املالكة

حمزة بشعبية كب�ة لدى الجمهور والجيش، وعىل النقيض منه ال يحظى ويل العهد األم� حس� 

 بأية شعبية".

من التفك�   يعكس حديث يعري وبعض املحلل� اإلرسائيلي� عن األوضاع الداخلية األردنية، نوعا

إىل الدرجة التي    وهشاً   ضعيفاً   الرغبي لدى اإلرسائيلي� والذي ال يريد أن يرى األردن إال بلداً 

تبقيه يف حاجة دامئة إىل الدعم اإلرسائييل، وهو تفك� ال يبتعد السياسيون اإلرسائيليون 

ورة، يف الوقت  اإلرسائيلية أن تبقى متينة ومتط-كث�ا عنه ح� يريدون للعالقات األردنية

الفلسطينية   األرايض  يف  اإلرسائيلية  السياسات  نتائج  يتحمل  أن  لألردن  يريدون  الذي 

الفلسطيني�   يتسبب مبوجات من هجرة  أن  الذي �كن  الضم  املحتلة، وخاصة مخطط 

 لألردن وأن تعصف هذه املوجات بالرتكيبة السكانية لألردن.
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عوديد عّ�ن  السابق يف  اإلرسائييل  األمن   السف�  دراسات  معهد  اآلن يف  الباحث  ع�ان، وهو 

القومي، يبدو أكرث تحفظا من يعري يف أحكامه، لكنه ال يختلف معه كث�ا من حيث الجوهر، 

فيتحدث عن محاولة انقالب، وبأن لألم� عالقات قوية بالعشائر، وال يستبعد أن امللك يبذل 

 حيد يف األردن.محاوالت يائسة حسب قوله، إلثبات مكانته كحاكم و

 أصابع إسرائیلیة تعبث

إنها  “ لـ  تقول سمدار ب�ي يف تقريرها   الجاري،  الرابع من نيسان  بتاريخ  يديعوت أحرونوت" 

تلقت معلومات خاصة عن ضلوع السعودية وإمارة خليجية مبحاولة االنقالب الفاشلة، وهي  

ل "يتب� اآلن أيضا مبا ال يرتقي تعزز ما ترسب يف ع�ن عن "أصابع إرسائيلية" يف املوضوع، فتقو 

إليه الشك بأن نتنياهو كان يعرف غ� قليل ع� يشغل بال امللك عبد الله يف األسابيع األخ�ة 

وملاذا كان مه� له أن �نع رحلة رئيس حكومة إرسائيل الجوية إىل الخليج". وتضيف أن األردن 

الله، وأن يرى مكانه حاك� أردنيا    "يشتبه بنتنياهو الذي كان يرسه جدا أن يتخلص من عبد

 آخر".

الذين اعتمدوا سياسات تحاول اإلذالل املتعمد للفلسطيني� الخاضع�   ويبدو أن اإلرسائيلي� 

لالحتالل يف كافة تفاصيل حياتهم، افرتضوا أن مثل هذه السياسات والذرائع املرافقة لها �كن 

ية عىل زيارة موكب ويل العهد األرد� األم� تطبيقها عىل أي مسؤول عريب، فوضعوا قيودا أمن

اإلرسائيلية،  األمنية  الحراسة  بفرض  األقىص،  للمسجد  مقررة  كانت  التي  الله  عبد  بن  الحس� 

وباملحصلة ألغى األم� زيارته عىل الفور. وقد فهم اإلرسائيليون الرسالة األردنية بوضوح، فقد 

السيايس ملوقع املراسل  آيخ�،  إيت�ر  التقديرات اإلرسائيلية   أورد  بأن  الحادثة،  "واينت"، غداة 

تش� إىل أن األردن اعترب رشوط إرسائيل، والرتتيبات األمنية لزيارة ويل العهد للقدس واملسجد 

األقىص، مساسا صارخا مبكانة املسجد، وإخالال مبعاهدة وادي عربة التي تقر بالوصاية األردنية 

 عىل املقدسات.

 ا األردن یرد سریع

املتحدة،  العربية  اإلمارات  نتنياهو لدولة  بنيام�  زيارة  بتعطيل  األرد� رسيعا  الرد  جاء 

خاصة   إماراتية  طائرة  عادت  وقد  األردنية،  األجواء  عرب  باملرور  لطائرته  الس�ح  وعدم 
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الزائر املهم الذي كان يعّول عىل زيارته هذه يف أن تسجل له  أدراجها إىل اإلمارات من دون 

من اإلنجازات، وأن تكسبه مزيدا من الشعبية قبل أيام قليلة وحاسمة من االنتخابات مزيدا  

آذار يفيد بأن نتنياهو يبحث    11العامة، فموقع "والال" العربي وضع عنوانا عريضا لنرشته يوم  

يف اإلمارات العربية املتحدة. ونرشت صحيفة "يرسائيل هيوم" مقاال ألريئيل كهانا    61عن املقعد  

وان "عهد جديد يف الخليج" تحدث فيه عن آفاق التعاون الشامل يف املجاالت كافة الذي  بعن

 سينتعش بعد هذه الزيارة املهمة جدا.

املساس  السنوات األخ�ة إىل  أدى سلوكه يف  الذي  نتنياهو  انتقاد  بيني غانتس  الوزير  وواصل 

ا واقتصاديا وأمنيا كب�ا بحسب  بالعالقات مع األردن، البلد الذي يشكل السالم معه ذخرا سياسي

العهد،  زيارة ويل  إلغاء  الصفدي إىل سبب  األرد� أ�ن  الوزراء  نائب رئيس  أملح  غانتس. وقد 

مظهرا أن األمر ال يقترص عىل ترتيبات عابرة، بل يتعداها إىل "أع�ل وم�رسات متس بالسالم، 

ا املقدسة يف  باملواقع  املّس  أو  بناء مستوطنات جديدة  تبعد مثل  لقدس. وكل هذه خطوات 

 السالم".

ما أحاط بزيارة ويل العهد    3/2021/ 12وربط نداف رشغاي يف مقاله يف "يرسائيل هيوم" بتاريخ  

األرد� امللغاة للحرم، بالتنافس ب� السعودية واألردن يف الوصاية عىل املسجد األقىص، وكذلك 

قىص، وهو يدرك األهمية التي يكتسبها هذا بسعي إرسائيل للحد من النفوذ الرتيك يف املسجد األ 

املسؤولية   هذه  عىل  رشعيته  فيها  الهاشمي  الحكم  يؤسس  األردن،  مثل  لدولة  بالنسبة  األمر 

الدينية، ليخلص إىل أن األردن ما زال هو الرشيك املفضل لدى إرسائيل، إىل أن تربز معطيات 

املعلق� اإلرسائيلي�   يراه غ�ه من  ما  أكرث م� جديدة، ويكرر  األردن يحتاج إىل إرسائيل  بأن 

 تحتاج إرسائيل إليه. 

التوترات  من  طويل  مسلسل  يف  جزئية  تفاصيل  إال  األخ�ين  الشهرين  أحداث  تكن  ومل 

واالنتقادات واملواجهات السياسية يف املحافل الدولية، ولكن ما �يز هذه األحداث أنها  

امللك،   األردنية وهو  السيادة  رموز  أهم  الديني والرمزي  مّست  البعد  طاولت  أنها  ك� 

 لوصاية األردن عىل املقدسات. 
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 ربع قرن من التوتر 

اإلرسائيلية مشحونة بالتوترات والقالقل عىل امتداد أكرث من ربع قرن،   - ظلت العالقات األردنية

ين  ترش 26اإلرسائيلية املعروفة مبعاهدة وادي عربة يف   -أي منذ توقيع معاهدة السالم األردنية

. و�كن وصف هذه العالقات بأنها أقرب إىل فصل طويل من السالم البارد والجمود  1994األول  

مع  السفراء  سحب  درجة  وإىل  الحضيض،  إىل  مناسبات  عدة  يف  الرسمي والشعبي، ووصلت 

 االكتفاء بالحد األد� من االتصاالت السياسية واألمنية.

ضة عن مثار السالم الوف�ة التي �كن أن تفيض فبعد أن أطلقت اتفاقية وادي عربة آماال عري

إيجاد  به يف  أرد� مقّر ومرّحب  املجاالت، ودور  التعاون املشرتك يف شتى  االتفاقية، وعن  لها 

تسوية سلمية مقبولة للقضية الفلسطينية، فإن هذه اآلمال رسعان ما انتكست بفعل الخروقات  

مع األردن، أو لجهة انتهاك سيادته غ� مرة، وكان  اإلرسائيلية املتكررة، سواء لجهة نكث العهود

أبرزها محاولة جهاز املوساد اإلرسائييل اغتيال القيادي يف حركة ح�س خالد مشعل يف العام 

الشخيص  1997 التدخل  ثم  منفّذيها،  ذريع وبالقبض عىل  بفشل  انتهت  التي  املحاولة  ، وهي 

عن   لإلفراج  حس�  امللك  الراحل  األرد�  ياس� للعاهل  أحمد  الشيخ  ح�س  حركة  مؤسس 

 ومبادلته بعمييل املوساد.

املوقف الشعبي األرد� مل يكن متحمسا للسالم مع إرسائيل، فقد ظل موقف النقابات املهنية 

والع�لية والهيئات الشعبية األردنية مجمعا عىل رفض التطبيع مع إرسائيل، ووصلت تأث�ات 

ذي اتخذ أكرث من مرة مواقف تدعو الحكومة إىل قطع العالقات هذا املوقف إىل الربملان نفسه ال

مع إرسائيل، ك� برز يف السنوات األخ�ة يف موقف الربملان من اتفاقية الغاز. وباستثناء حادثة 

وحيدة أطلق فيها الجندي األرد� الغاضب أحمد الدقامسة النار عىل فتيات إرسائيليات فقتل 

منطقة الباقورة ش�ل نهر األردن، بسبب استهزائهن به يف أثناء يف    1997سبعة منهن يف آذار  

املعاكس، أي من إرسائيل   االتجاه  السالم من  الرئيسة ملعاهدة  الخروقات  صالته، ظلت 

، أو حادثة 2009تجاه األردن، ك� يف واقعة تزويد إرسائيل لألردن مبياه ملوثة يف العام  

العا يف  زعيرت  رائد  األرد�  القايض  التنكيل    2014م  قتل  إجراءات  احتجاجه عىل  بسبب 

والتفتيش عىل الجرس، وكذلك يف حادثة قيام موظف أمني يف السفارة اإلرسائيلية يف ع�ن  

، وهو الحادث الذي تبعه توتر شديد 2017بإطالق النار عىل أردني� وقتله� يف متوز  

https://almarsad.co.uk/
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ثم التزام بدفع تعويضات إىل  أدى إىل سحب موظفي السفارة، وأدى إىل اعتذار إرسائييل الحق  

 أرسيت القتيل�.

 خیبة أمل امللك حسین 

بشكل   تعود  مبكرا، وهي  اإلرسائيلية ظهرت  التوترات واالستفزازات  إن مؤرشات  القول  �كن 

املحتلة مبا يف ذلك  الفلسطينية  األرايض  العنيفة والقمعية يف  اإلرسائيلية  السياسات  إىل  خاص 

محاوالت تغي� الوضع القائم يف القدس، وأع�ل االستيطان وم�رسات القمع، وقد أدرك العاهل 

) هذه النتيجة مبكرا، فقد عرب عن خيبة أمله 1999الراحل امللك حس� (تويف يف شباط    رد�األ 

املؤرخ   مع  املستفيض  حديثه  يف  وذلك  نتنياهو،  بنيام�  من  وخاصة  وزع�ئها،  إرسائيل  من 

الربيطا� اإلرسائييل آيف شاليم الذي وثقها يف كتابه "أسد األردن" عن س�ة حياة امللك (صدر يف 

يف    2007لعام  ا أحرونوت"  "يديعوت  يف  لها  تقرير  يف  ب�ي  بنجوين). وتنقل سمدار  دار  عن 

رسالة شخصية مريرة وجهها امللك حس� إىل نتنياهو بواسطة رئيس الديوان املليك   2009/ 10/ 23

األرد� عيل شكري، وقد أوردها شاليم يف كتابه، وفيها يعاتب امللك رئيس الحكومة اإلرسائيلية 

، ويحمله مسؤولية تدهور جهود السالم وانتكاسها، ويقول مخاطبا نتنياهو يف الرسالة: "أنا  بشدة

لحكومة  كرئيس  إليها  بادرت  التي  املأساوية،  األع�ل  تراكم  من  عميقة وصادقة  بصورة  قلق 

إرسائيل، فصنع السالم وهو الهدف األسمى يف حيايت يبدو كأضغاث أحالم مراوغة، وأنا ال أستطيع 

الرضورات  قبو  بسبب  تفعل  ك�  الترصف  عىل  مجرب  تسوقها وكأنك  التي  املتكررة  الذرائع  ل 

 والضغوط". 

 التوتر هو العنوان

يغلب مصطلح "التوتر" والعبارات التي تش� إىل تدهور العالقات وترديها عىل معظم التقارير  

العالقات إىل  فيها  وتطرق  مدار،  مركز  أصدرها  التي  السنوية    -األردنية  االسرتاتيجية 

اإلرسائيلية، مش�اً إىل "الفتور" الذي شاب هذه العالقات عىل امتداد ربع القرن املايض،  

وهو يعزوه إىل محاوالت إرسائيل تغي� الوضع القائم يف املسجد األقىص، وفرض التقسيم  

ىل الزما� واملكا�، باإلضافة إىل الترصيحات اإلرسائيلية املستمرة عن مخططات السيطرة ع

 معظم مساحات األرايض الفلسطينية املصنفة (ج).
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عن مشهد العالقات الخارجية، وهو من إعداد خالد عنبتاوي،    2020ووصف تقرير مدار للعام  

األردنية للسبب�    -العالقات  وذلك  مسبوقة"  غ�  انحدار  "نقطة  إىل  وصلت  بأنها  اإلرسائيلية 

و الضم،  خطة  وه�  آنفا،  له�  املشار  القدس الرئيسي�  يف  القائم  الوضع  تغي�  محاوالت 

واملقدسات. ويش� التقرير عينه إىل أن التبادل التجاري وصل إىل مستويات دنيا ب� البلدين، 

حيث شكل نحو ثلث الواحد باملئة فقط من مجمل التبادل التجاري اإلرسائييل، ويقتبس التقرير 

إن العالقات ب� األردن وإرسائيل وصلت إىل   ترصيحا منسوبا إىل امللك عبد الله الثا� يقول فيه

 أد� مستوياتها.

  2010ويتكرر الوصف عينه يف معظم التقارير السنوية الصادرة عن مركز مدار. فتقرير العام  

يصف العالقات بأنها متوترة، مش�ا إىل أن بعض أطراف الحكومة اإلرسائيلية ما زال يؤمن بتهج� 

و ما يذكر بخطط حزب الليكود القد�ة عن الوطن البديل، واالدعاء  الفلسطيني� إىل األردن، وه

أن األردن هو دولة الفلسطيني�، ويورد التقرير مقتطفات من مقابلة امللك عبد الله الثا� مع 

عاما عىل توقيع اتفاقية السالم، والتي يش� العاهل األرد�    15صحيفة "هآرتس" ملناسبة مرور  

ب� البلدين باردة جدا بعد الحرب عىل غزة وبسبب عدم تقدم العملية   فيها إىل أن العالقات

السلمية، وعدم تطبيق كث� من البنود واالتفاقيات الفرعية، ووصف التقرير العالقات بأنها متر  

 بحالة قطيعة.

العام   تقرير  يف    2014ويلحظ  اإلقليمية وخاصة  التطورات  بسبب  العالقات  يف  طفيفا  تحسنا 

الفلسطينية، لكن   -هود األم�كية، مبساعدة األردن، الستئناف املفاوضات اإلرسائيليةسورية، والج

 .)1((الرابط)  ذلك مل ينف استمرار حالة الربود واالنتقادات األردنية املتكررة للسياسات اإلرسائيلية

  

 

 

 

 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل1(
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