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 ائیل يف دوامتها السیاسیة! انتخابات رابعة تبقي إسر  

 مستقبل الحکومة اإلسرائیلیة متوقف یلع هؤالء األربعة  

 خطوات لکبح تقارب فتح وحماس   5دراسة إسرائیلیة تضع   

 تحوالت داخل جیش االحتالل اإلسرائیلي ملواجهة التهدیدات  

 تقدیرات إسرائیلیة: التعاون الصیني اإلیراني خطر استراتیجي  

 هو عن رفضه طلب األردن للتزود باملیاه توقعات بتراجع نتنیا  

 دبلوماسي إسرائیلي یحذر من خسارة التحالف مع أمریکا  

 الخطوط اإلسرائیلیة الحمراء تجاه سوریا خالل السنوات العشر املاضیة  

 تفاصیل إسرائیلیة جدیدة عن الحرب السریة مع إیران يف البحار  

 فی هذا العدد:

https://almarsad.co.uk/
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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  يف  العدد،  هذا  يف  املرصد  الحكومة ؛  رسائييليتناول  مستقبل 

املقبلة  وية  رسائيلاإل  الحكومة  ترؤس  عىل  األربعة  املتنافس�   إرسائيل تجنب  تس وكيف  حكاية 

 صناديق االقرتاع مرة أخرى قبل نهاية هذا العام.

وعىل عكس املحاوالت ، ألنه خطوات لكبح تقارب فتح وح�س 5ية تضع إرسائيلدراسة  ونرصد

عالقات لتحس�  حقيقية  إمكانية  هناك  أن  املرة  يبدو هذه  أن السابقة،  يبدو  ذلك،  ه�، ورغم 

 . بهذا التقارب اً كب�  اً والواليات املتحدة ال تبديان اهت�م إرسائيل

"مركز بيغن فبحسب    التهديدات ملواجهة  رسائييلتحوالت داخل جيش االحتالل اإل ال  وتابع املرصد

تنظيمية" عىل السادات للدراسات االسرتاتيجية"، إّن جيش االحتالل �ّر حالياً مبا سّ�ه "ثورة  

 .مختلف الصعد بهدف تحس� قدرته عىل مواجهة التهديدات املتعاظمة

حذرت من التداعيات    ية إرسائيلتقديرات    وتناول املرصد يف محور التفاعالت اإلقليمية والدولية؛

أبيب   تل  مصالح  عىل  والص�،  إيران  عليها،  وقعت  التي  الشامل  التعاون  لوثيقة  الخط�ة 

 االسرتاتيجية.

يتزامن مع توترات ، ألنه  توقعات برتاجع نتنياهو عن رفضه طلب األردن للتزود باملياهنرصد  و

اإل  الداخلية  السياسية  الخالفات  التي يشهدها رسائيلالجانب�، سواء بسبب  االستفزازات  أو  ية، 

 الحرم القديس الرشيف.

تحذير  أمريكا  اي إرسائيل  ادبلوماسي   اونتابع  مع  التحالف  لدى ألن    من خسارة  السائد  االنطباع 

مصدر إزعاج لها، وتتحدث فقط عن مشاكلها، وأن   إرسائيلالواليات املتحدة األمريكية هو أن  

 حركة رائدة ب� يهود أمريكا. اً الحركة الصهيونية رغم كل ما قامت به، فإنها مل تكن أبد

قد تخرج  وأنها    الرسية مع إيران يف البحار  ية جديدة عن الحربإرسائيل تفاصيل  ونرصد  

 .عن السيطرة، بعد أن تعرضت سفينتان إيرانيتان للقصف مؤخرا

  ؟ إرسائيل هل مثّة إعالم بديل يف  مقاالً بعنوان    أنطوان شلحت  كتب  ويف محور آراء الخرباء،

النقاشأ يقول فيه   املتعاقبة يف    ن  االنتخابات  منذ عام�، وبشأن   إرسائيل بشأن جوالت 

أزمة جائحة كورونا، لينسحب عىل وسائل اإلعالم. ويف غمرة ذلك، يتسع يك يشمل دور 

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 31 ||  027العدد 

 

 

 

 

 

 

اإلعالم املستقل، وأكرث فأكرث، دور اإلعالم البديل ملا هو سائد ومهيمن، ويساهم، إىل حد بعيد، 

 عام.  يف صوغ الخطاب واملوقف عىل نحو 

يف دوامتها السياسية!، بحيث مل   إرسائيلالرابعة نتخابات  كيف أبقت اال  نناقش  ويف دائرة الضوء

وإ�ا عىل   املطلقة،  األغلبية  الفوريون عىل  الليكود وحلفاؤه    120مقعدا من أصل    59يحصل 

كتل    مقعدا، وهذا ال يعني أنها  61مقعدا، في� حصلت باقي الكتل، عىل مختلف توجهاتها، عىل  

الحديث عن  السابق ألوانه  لذا من  نتنياهو،  بنيام�  ُحكم  استمرار  املوقف ضد  مت�سكة يف 

 انتخابات خامسة تجري يف الصيف املقبل، عىل الرغم من أنها احت�ل قائم حتى اآلن.

 يسرائیلاإلالبنیة الداخلیة للنظام 

 یة متوقف یلع هؤالء األربعة سرائیل مستقبل الحکومة اإل

 

 إن "أصداء االنتخابات الرابعة والعرشين ما زالت ترتدد، وباتت حكاية إرسائييلقال كاتب  

غّ�  وإذا  أي وقت مىض،  أكرث صلة من  املقبلة  الحكومة  ترؤس  األربعة عىل  املتنافس� 

 أحدهم موقفه سنتجنب زيارة صناديق االقرتاع مرة أخرى قبل نهاية هذا العام".

https://almarsad.co.uk/
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 يجري  رسائييل"، أن "التشابك السيايس اإل 12أبراهام، يف مقاله عىل موقع "القناة  وأضاف يارون  

عىل قدم وساق، ويبدو أنه ال مفر من التوجه إىل انتخابات خامسة مبكرة، إال إذا قرر املرشحون 

 األربعة الجلوس معا، وإيجاد حل لهذه املعضلة القامئة". 

به من املالحظات التي �كن استنتاجها من الوضع    وأشار إىل أنه "يبدو أن هناك عددا ال بأس

أننا نعيش أجواء أربع حمالت   إرسائيلالذي تجد   نفسها فيه يف نهاية فرز األصوات، ال سي� 

انتخابية مبكرة متتالية خالل عام� فقط، ومع ذلك فيبدو أن أربعة مرشح� لحل هذه املعضلة 

حيث يصف كل منهم نفسه بشكل مختلف متاما ما زالوا عالق� يف هذه الجولة من السباق،  

اللجوء  من  جميعا  سيمنعنا  منهم  أي  فقط يف شخصية  تغي�ا جوهريا  أن  لدرجة  اآلخر،  عن 

 لصناديق االقرتاع". 

وأوضح أن "املرشح األول بنيام� نتنياهو رئيس الوزراء، الذي يحاول ويحاول، ولكن دون أن  

ي� صوتوا له بشكل مبارش، لكن هذا ال يزال غ� لإرسائيينجح، رغم أن واحدا من كل أربعة  

مل   التطبيع  كورونا واتفاقيات  لقاحات  أن  الحكومة، حتى  تشكيل  تفويض  لحصوله عىل  كاف 

  من الوحل الذي وقع فيه".رسائييلتساعده، وال الوعود بإخراج االقتصاد اإل 

الفه املوعود ال يستطيع الذين يحتاجهم نتنياهو لتشكيل ائت   61وأكد أن "أعضاء الكنيست الـ  

الحصول عليه، حتى اآلن عىل األقل، ما مل يصل أحد املنشق� بشكل مفاجئ، ولنفرتض أن اثن� 

 ية، لكنها لن تكون مستقرة". إرسائيلمن هؤالء أتوا، فقد تكون هناك حكومة 

  ئيل رساوأضاف أن "نفتايل بينيت زعيم حزب �ينا وعد معسكر اليم� بفعل ما هو جيد فقط إل 

بالقوة التي تتمتع بها، لكن يبدو أنه أيضا ليس لديه إجابات دقيقة بالنظر إىل النتائج املربكة 

أن  يقسم  أنه  االنتخايب، صحيح  حت� وعده  سينقض  أنه  يواجهها  التي  لالنتخابات، واملشكلة 

ر  لن تذهب إىل انتخابات خامسة، لكنه أيضا لن يجلس تحت صالة االنتظار حتى إشعا   إرسائيل

 آخر، ولن يحظى بدعم القامئة العربية". 

أكرب  رأس  عىل  يكون  قد  الذي  مستقبل"،  يوجد  حزب  زعيم  البيد  "يائ�  أن  إىل  وأشار 

األحزاب يف كتلة التغي� املناهضة لنتنياهو، أكد أن إخراج األخ� من مقر رئاسة الحكومة 

تقديم تنازالت، لكن  أهم لديه من أن يكون رئيسا للوزراء، بعبارة أخرى فهو مستعد ل

 يبقى أن نرى إىل أي مدى سيميض يف ذلك". 

https://almarsad.co.uk/
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وختم بالقول إن "منصور عباس زعيم القامئة العربية املوحدة، وصل يف يوم صاف، وأصبح ملك 

ية، ال يعتذر وال يخجل، ومقاعده األربعة يف الكنيست الجديدة أكرث رسائيلامللوك يف السياسة اإل 

سياسية شخصية  مجرد  من  عليها،  بكث�  العثور  يف  حقا  س�غب  ملن  مهمة  مسألة  وتبدو   ،

 الرابط  واالحتفاظ بها".

 خطوات لکبح تقارب فتح وحماس  5یة تضع إسرائیلدراسة 

 

يان إنه "يف موضوع تقارب حركتي فتح وح�س من بعضه� البعض، وعىل إرسائيلقال باحثان  

عكس املحاوالت السابقة، يبدو هذه املرة أن هناك إمكانية حقيقية لتحس� عالقاته�، ورغم 

أن   يبدو  اهت�م  إرسائيلذلك،  تبديان  املتحدة ال  أمر قد   اً كب�   اً والواليات  التقارب، وهو  بهذا 

 ل خاص يف ضوء االنتخابات الفلسطينية املقبلة". بشك   اً يكون دراماتيكي

وأضاف يوحنان تسوريف وعوديد ع�ان يف ورقته� البحثية التي نرشها معهد دراسات األمن 

األجندة   خارج  الفلسطينية  القضية  دفع  خلفية  "عىل  أنه   " أبيب،  تل  بجامعة  القومي 

فتح وح�س، وتسارعت برسائيلاإل  التقارب ب�  تربز جهود  للرئيس ية،  القرن  عد صفقة 

،  إرسائيل للضفة الغربية، والتطبيع ب� دول الخليج ورسائييلدونالد ترامب، ونوايا الضم اإل 

 وهناك آراء قوية مفادها أن هذه محاولة أكرث جدية من سابقاتها" 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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ترأس فريق التفاوض مع الذي   سابق، ورسائييلمعدا الدراسة ه� عوديد ع�ان، الدبلومايس اإل 

يف  الفل سف�ا  2000- 1999سطيني�  وعمل  الرئيس إرسائيل،  تسوريف،  ويوحنان  األردن؛  يف  يا 

األسبق للشعبة الفلسطينية العربية يف جهاز االستخبارات العسكرية، ومستشار الشؤون العربية 

 يف اإلدارة املدنية بقطاع غزة.

  إرسائيل بهذا التطور حتى اآلن، وهل    اً كب�   اً والواليات املتحدة اهت�م  إرسائيلوأكدا أنه "مل تظهر  

مستعدة الحت�ل أن نتائج االنتخابات الفلسطينية قد تعطي ح�س موطئ قدم، ورمبا قيادة  

انتخابات   يف  الفلسطينية ك� حصل  الحاجة  2006الساحة  يتطلب  ما  انترصت ح�س،  ، ح� 

ات املتحدة والدول األوروبية والعربية، ملعالجة املخاوف بشأن والوالي إرسائيللعمل منسق ب�  

 وضع فتح، ورضورة إعادة تأهيلها". 

مطالبة بأن تصدر اللجنة الرباعية أمام الحكومة الفلسطينية الجديدة بيانا   إرسائيلوأوضحا أن "

قيات املوقعة واالتفا  إرسائيليتضمن أنه ال تغي� يف مطالبها، وسيُطلب من كل حكومة االعرتاف ب

يف   املركزية  مكانتها  طويلة  فرتة  منذ  فقدت  الفلسطينية  القضية  أن  رغم  العنف،  معها ونبذ 

ية، لكن ذلك ال يلغي فرضية أن االنتخابات الفلسطينية قد تستغل رسائيلاألجندة السياسية اإل 

 يف الضفة الغربية".  إرسائيل لتحريك ساحة املواجهة مع 

تح ح�س  "قيادة  أن  ضد  وأضافا  النضال  أساليب  تنويع  االحتجاج إرسائيلاول  تفضيل  مع   ،

الشعبي عىل النزاع املسلح، ويصاحبه التفك� يف تحديث األهداف والغايات، مع الحفاظ عىل 

طابعها "املقاوم"، ك� أدى أساس التقدير أن أيا من فتح أو ح�س كال عىل حدة لن تكون قادرة  

ملأزق الذي تجد نفسها فيه، ومن الرتاجع يف وضعها، ولذلك  عىل إنقاذ القضية الفلسطينية من ا 

 جاء سعيه� لتحقيق املصالحة الوطنية". 

ية متتنع حاليا عن التعامل بشكل مكثف مع موضوع االنتخابات رسائيلوأشارا إىل أن "الحكومة اإل 

اء   حمالت اعتقاالت ضد نشطرسائييلالفلسطينية املقبلة، ويف الوقت نفسه، شن الجيش اإل 

ح�س وشخصيات فلسطينية معارضة لتحذيرهم من الرتشح لالنتخابات الترشيعية، وقد  

تجعل هذه االعتقاالت إجراء االنتخابات أمرا صعبا، لكنها قد ترسع يف الوقت ذاته عملية  

 التقارب ب� املنظ�ت". 

https://almarsad.co.uk/
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نية، أولها تنسيق مطالبة بالقيام بجملة سياسات تجاه االنتخابات الفلسطي  إرسائيلوأشارا إىل أن "

املواقف مع الواليات املتحدة والجهات الدولية األخرى، وثانيها التوضيح لعباس أنه لن يطرأ أي  

تغي� عىل موقف الرباعية تجاه ح�س، ما مل تستجيب للمطالب امللقاة عليها، وثالثها أن تغ� 

ب لعباس عن القلق املشرتك واالتفاقيات املوقعة معها، ورابعها اإلعرا  إرسائيلموقفها وتعرتف ب

ب� جميع األطراف املعنية، مبا فيها دول الرشق األوسط، بشأن االنقسام الداخيل العميق الذي 

 متر به فتح، والحاجة امللحة إلعادة تنظيم صفوفها قبل إجراء االنتخابات"

الفلسطيني�، ية الخامسة تتمثل بالرشوع يف عملية حوار متجددة مع  رسائيلوأكدا أن "الخطوة اإل 

مع وجود تنسيق أمرييك ودويل وعريب يتعامل مع إعادة العالقات، وبناء الثقة، واالتفاق عىل 

الفلسطينية  االحتجاجات  فيه  تتطور  لواقع  السياسية، والتحض�  العملية  لتجديد  مخطط عام 

الساحة ، ويف نقاط االحتكاك يف الضفة الغربية وقطاع غزة وعىل  إرسائيلعىل طول الحدود مع  

 الدولية". 

وخت� بالقول إنه "يف هذه املرحلة، من املبكر تحديد ما إذا كان تقارب فتح وح�س يعكس 

انعكاسات  له  تاريخي  تغي�  بداية  هذه  ولعل  قبله�،  من  اسرتاتيجية  أو  تكتيكية  تحركات 

من شأنها منع باالمتناع عن األع�ل التي    إرسائيل ، وعىل أي حال، تُنصح  إرسائيل اسرتاتيجية عىل  

اإل  األمنية  املصالح  عىل  اإلرصار  أخرى  ناحية  من  التقارب، ولكن  مطالبة  رسائيلعملية  مع  ية، 

  الرابط  املجتمع الدويل بااللتزام باملعاي� املحددة للتفاوض مع ح�س".

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.inss.org.il/he/publication/fatah-hamas/
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 ي ملواجهة التهدیدات سرائیلاالحتالل اإل تحوالت داخل جیش 

 

كربى  ثانية  إيالن"،  "بار  لجامعة  التابع  االسرتاتيجية"،  للدراسات  السادات  بيغن  "مركز  قال 

ية، إّن جيش االحتالل �ّر حالياً مبا سّ�ه "ثورة تنظيمية" عىل مختلف الصعد رسائيلالجامعات اإل 

ملتعاظمة، مش�اً إىل أنها تتجسد يف إحداث تحول بهدف تحس� قدرته عىل مواجهة التهديدات ا 

 عىل صعيد عقيدته االسرتاتيجية والعسكرية، وبنائه التنظيمي وأ�اط السلوك القيادي. 

ويف تقرير أعده أخ�اً املحارض يف الفكر السيايس والعسكري يف "بار إيالن"، حنا شاي، لفت املركز  

ناها جيش االحتالل، بناًء عىل توجيهات رئيس أركانه،  إىل أّن "العقيدة العسكرية" التي بات يتب

أفيف كوخايف، تقوم عىل تصميم الجهد الحريب بحيث يضمن كسب املعركة عرب تدم� قدرات 

يحدث يف   كان  العدو"، ك�  قدرات  "فقط شل  منهجي ودقيق وكامل"، وليس  "بشكل  العدو 

 املايض.

ال  أّن  إىل  املركز  يلفت  اسرتاتيجية،  ناحية  اإل ومن  الجيش  بها  التي �ّر  "تفرض  رسائييلتحوالت   

 القيام بكل الخطوات واألنشطة التي تضمن تحقيق النرص بشكل متزامن".

وأوضح شاي أّن "الثورة التنظيمية التي أحدثها كوخايف طاولت بشكل أساس بناء منظومة 

لجيش القوة داخل الجيش والوسائل التي تضمن نرش القوات برسعة، بحيث لن يواصل ا

اعت�د آلية االنتشار الهرمي لض�ن التعاون ب� كتائبه والتكامل ب� أفرعه، بل تبني آلية  

 تقوم عىل دمج جميع العنارص العسكرية التي تضمن تحقيق النرص". 

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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فإّن   وفي�  العسكرية،  واملواجهات  الحروب  خالل  العسكري  القيادي  النسق  بطابع  يتعلق 

القيادة غ� املركزية،   التي أدخلها كوخايف، ك� يش� املركز، تفرض وضع حد لنظام  التغي�ات 

ه بتعلي�ت عسكرية واضحة.  واعت�د نظام قيادة مركزي يُوجَّ

ضاً عىل تعزيز العنارص التقليدية املعتمدة لدى إدارة وبحسب املركز، فإّن "ثورة" كاخويف تقوم أي

الحرب بعنارص أخرى، مثل: "محو األمية الرقمية واألمية املعلوماتية وتأم� القدرة عىل الحصول 

عىل املعلومات االستخبارية برسعة من قواعد البيانات العسكرية"، إىل جانب اإلحاطة األساسية 

 ل يسمح للقيادة بتحقيق "االستفادة املثىل من مزاياها". بـ "القدرات التكنولوجية"، بشك

يواجه   كوخايف  يريده  ما  تطبيق  أّن  إىل  باإلشارة  املركز  هي:   أربعواستدرك  رئيسة،  معّوقات 

تحقق  قبل  بتطبيقها  يسمح  كاٍف  عدم وجود وقت  إىل  وباإلضافة  األمن،  موازنة  "محدودية 

حوالت االجت�عية، عىل اعتبار أّن هذه التحوالت  التهديدات، فضالً عن التحديات املدنية والت

  ال يفضل الخدمة العسكرية والخدمة ضمن قوات االحتياط". رسائييلجعلت صفوة الشباب اإل 

يَُعّد أمراً حيوياً ك� كان يف   العسكرية  أّن تأم� قوة برشية نوعية للخدمة  وشدد املركز عىل 

ّن قرار املحكمة الجنائية الدولية التحقيق يف اتهامات املايض. وأعاد التقرير إىل األذهان حقيقة أ 

جرائم حرب يف الضفة الغربية وقطاع غزة سيلقي بظالله عىل تطبيق ما يسعى   إرسائيلبارتكاب  

 إليه كوخايف. 

وضمن التهديدات التي يرى املركز أّن مخططات كوخايف يجب التعاطي معها، تطور الرتسانات 

  إرسائيل ، حيث نقل عن ضابط عسكري كب� يف االحتياط قوله إّن  إرسائيلالصاروخية لدى أعداء  

   الرابط �كن أن تفاجأ بهج�ت صاروخية تفيض إىل تدم� مرافق اسرتاتيجية وحيوية فيها. 

 یة من تزاید تفشي الجریمة املنظمة إسرائیلمخاوف 

كاتب   مخاوف إرسائييلقال  هناك  إن   

حقيقية من تزايد ظاهرة الجر�ة املنظمة يف 

 مناطق االحتالل.

منظمة   رئيس  زيلربمان،  "الحارس  يوئيل 

" مقال بصحيفة  ذكر يف    إرسائيلالجديد"، 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://besacenter.org/perspectives-papers/the-revolution-within-the-idf/
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وحتى اآلن، استثمرت جهودها يف تأم� الحدود    1948منذ تأسيسها عام    إرسائيلاليوم"، أن "

التي   التقنيات والقدرات  لتطوير  لها  حرص  ال  جهودا  وبذلت  املعادية،  الدول  ضد  الخارجية 

عي يف مواجهة التهديدات التي تظهر  حافظت يف جميع األوقات عىل التفوق العسكري والدفا

 ومساًء". اً عليها صباح 

ي� رسائيل"، أن "الدولة فشلت فشال ذريعا يف توف� أمن اإل 21"عريب   هوأضاف بحسب ما ترجمت

 مصدر إزعاج وجودي".   اً الداخيل، حتى أصبحت حالة العنف يف جميع أماكن معيشتهم تقريب

يوم هو آالف من الجرائم التي يرتكبها املجرمون؛ وحوادث ية الرسائيلوأوضح أن "روت� الحياة اإل 

اآلالف من  مئات  إىل  يصل  الذي  القانو�  النساء؛ والبناء غ�  قتل  تشمل  التي  اليومية،  القتل 

املبا�؛ وكميات ال �كن تصورها من األسلحة غ� املرشوعة؛ استيالء القراصنة عىل مئات اآلالف  

ة بكميات ضخمة، يحصل كل ذلك يف العديد من املناطق التي ال  من األفدنة؛ والرسقات الزراعي

 ية".رسائيليوجد فيها وجود للرشطة اإل 

 عمليات عسكرية معقدة رسائييلوأكد أن "السخافة األمنية تتمثل يف أنه بين� يقود الجيش اإل 

ن�انه، يف مكان ما، فإنه يف الوقت ذاته يفقد السيطرة عىل عدة مئات من الدو�ات يف مناطق  

وتتم رسقة األسلحة والذخ�ة منه، التي �كن أن تزود كتائب كاملة، وهذا الوضع ال �كن تصوره،  

إىل حدوث كارثة، ولذلك يجب أن يكون مفهوماً أن التحديات األمنية املحلية   إرسائيلويؤدي ب 

 متثل أولوية للدولة لعرش سنوات قادمة".

ة يف عدد ضباط الرشطة الذين يعملون يف حالة استنزاف مطالبة بزيادة كب�   إرسائيلوأوضح أن "

، فإنه من املحتمل اً مجنون مع نقص هائل يف القوى العاملة. ومبا أن هذا غ� ممكن اقتصادي

، يصل إىل  70  -38خالل فرتة كورونا، إنشاء نظام تطوعي احتياطي ملن هم يف الفرتة العمرية  

 ، عىل غرار النموذج العسكري". اً يوم  18و 12أيام من النشاط السنوي ترتاوح ب� 

أنحاء   الرشطة يف جميع  مراكز  إنشاء  يتم  أن  "يجب  أنه  إىل  ، ويف جميع  إرسائيلوأشار 

تم  وإذا  الرشطة،  إىل  القانونية  غ�  لألسلحة  الطوعية  بالعودة  اليوم، والس�ح  ساعات 

ىل الفور، ك� غ� قانو�، فيجب أن يذهب إىل السجن ع  اً القبض عىل شخص يحمل سالح

ية تحتاج إىل إجراء مراجعة خاصة بها، وأن تفهم مرة واحدة وإىل األبد  رسائيلأن املحاكم اإل 

 أن "من يرحم القايس سينتهي به األمر، ألن يكون قاسياً عىل الرحيم". 

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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ي� بالجرائم، وأنه لن يتم اإلفراج رسائيلوختم بالقول إنه "يجب التأكد من معاقبة املتورط� اإل 

ساعة يف أحسن األحوال، ألن حوادث اغتصاب الفتيات القارصات تتزايد عىل   24عنهم يف غضون  

أيدي مجموعة من اللصوص، وكل ذلك يتطلب أن تزال الكث� من الحواجز، والتحيل مع ذلك  

ي� يف رسائيلبالكث� من الجرأة يف التعامل مع ظاهرة الجر�ة املنظمة، وإال فإن األسوأ ينتظر اإل 

  الرابط  ملستقبل". ا

 التفاعالت اإلقلیمیة والدولیة

 یة: التعاون الصیني اإلیراني خطر استراتیجيإسرائیلتقدیرات  

 

التي وقعت عليها  إرسائيلحذرت تقديرات   الشامل  التعاون  الخط�ة لوثيقة  التداعيات  ية من 

 إيران والص� عىل مصالح تل أبيب االسرتاتيجية. 

 إىل أن هذه الوثيقة "ستعزز من قدرة طهران عىل املساومة، إرسائييلولفت باحث ومعلق  

 عند التفاوض عىل أي اتفاق نووي جديد مع الواليات املتحدة".

التابع لجامعة حيفا، االتفاق واعترب دان ش فطان، رئيس "مركز دراسات األمن القومي"، 

 الصيني اإليرا� "تهديدا اسرتاتيجيا �كن أن يتطور إىل تهديد وجودي". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.israelhayom.co.il/opinion/861063
https://www.israelhayom.co.il/opinion/861063
https://www.israelhayom.co.il/opinion/861063
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ويف تحليل نرشته صحيفة "يرسائيل هيوم" اليوم اإلثن�، أوضح شفطان أنه يف حال استنفدت  

اتفاق   يف  الكامنة  الطاقة  كل  وإيران  الرشق الص�  يحول  أن  �كن  التطور  هذا  فإن  التعاون، 

 ". إرسائيلاألوسط إىل "ساحة حرب باردة ب� القوى العظمى بشكل �ثل تهديدا عىل 

ه شفطان تداعيات التحالف الصيني اإليرا� املحتملة بتداعيات التحالف ب� مرص يف عهد وشبّ 

ايت، يف ستينيات القرن املايض، وهو الرئيس املرصي الراحل ج�ل عبد النارص، واالتحاد السوفي

 لعقد من الزمان.  إرسائيلالتحول الذي أدى إىل تقييد حركة 

ولفت إىل أن ما يفاقم األمور خطورة حقيقة أن وثيقة التعاون الصينية اإليرانية ترتافق مع اتجاه 

ن لفرض إدارة الرئيس األم�يك جو بايدن للتصالح مع طهران، وهو ما سيعزز من دافعية إيرا

من قبل منذ   إرسائيلهيمنتها عىل املنطقة "بشكل سيمثل تحديا اسرتاتيجيا بشكل مل تعرفه  

 "، عىل حد تعب�ه. 1973حرب 

وأوضح أن اتفاق الرشاكة الصيني اإليرا� يحيد عمليا تأث� اسرتاتيجية العقوبات القصوى التي 

عىل إيران، ألنه �نح طهران آفاقا اقتصادية فرضتها إدارة الرئيس األم�يك السابق دونالد ترامب  

املتحدة  بينها والواليات  املباحثات  يف  الرشوع  عند  التفاوضية  مكانتها  من  واسعة، وسيحسن 

 للعودة إىل االتفاق النووي.

والدول العربية   إرسائيل واستدرك بأن التعاون الصيني اإليرا� يعزز من فرص تطوير التحالف ب�  

واجهة كل من إيران وتركيا، عىل اعتبار أن هذه الدول "أقل ثقة واعت�دا" عىل يف املنطقة يف م

 إدارة بايدن. 

اإل  الباحث  تنطلق من رسائييلوزعم  تهديدا ملصالحها،  إيران  ترى يف  التي  العربية،  الدول  أن   

وحدها التي بإمكانها التصدي إليران، والعمل عىل إحباط مخططاتها  إرسائيلافرتاض مفاده أن 

تشنها   التي  الغارات  من  الكب�  العدد  أن  إىل  مش�ا  املنطقة؛  هيمنتها عىل  يف    إرسائيللفرض 

سورية وغرب العراق، بهدف رضب قدرة طهران عىل التمركز عسكريا يف هذه املناطق،  

 لدى هذه الدول. إرسائيليضفي صدقية عىل مكانة 

االتفاق الصيني اإليرا� يدل عىل   من ناحيته، رأى جاي إيلسرت، املعلق يف موقع "ولاله"، أن

فشل اسرتاتيجية "الضغوط القصوى" التي اعتمدتها إدارة ترامب ضد إيران، عىل اعتبار 

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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تأث�ات  تجاوز  من  ستمكنها  التي  االقتصادية  اآلفاق  من  الكث�  طهران  منح  االتفاق  هذا  أن 

 العقوبات األم�كية. 

اسرت  أن  إيلسرت  املوقع، الحظ  تقرير نرشه  إيران من تصدير ويف  بتمك�  انتهت  ترامب  اتيجية 

 نفطها إىل الص� مقابل استث�رات صينية وتعاون أمني، ك� تنص وثيقة التعاون. 

ولفت إيلسرت إىل أن االتفاق ب� طهران وبك� يقلص من قدرة إدارة بايدن عىل عزل إيران، التي  

الفتا إىل أن الواليات املتحدة ملّحت يف  تبدو يف غ� عجلة من أمرها للعودة إىل االتفاق النووي،  

نهاية األسبوع إىل استعدادها لتقديم مواقف مرنة إزاء ظروف العودة لالتفاق، من خالل ترصيح 

يف وقت  الثقة  لبناء  بـ"خطوات  القيام  �كنه�  بأن واشنطن وطهران  اإلدارة  يف  كب�  مسؤول 

 ألم�كية املفروضة عليها. متزامن"؛ يف ح� ترص إيران عىل رفع تام للعقوبات ا

للقلق أكرث من االتفاق الصيني اإليرا� حقيقة أنه ينص عىل   إرسائيل وشدد عىل أن ما يدفع  

تعاون الجانب� يف مجاالت عسكرية واسرتاتيجية، ضمنها تدريبات ومناورات مشرتكة، وأبحاث 

   الرابط  وتطوير وسائل قتالية، وتبادل معلومات استخبارية وغ�ها.

 توقعات بتراجع نتنیاهو عن رفضه طلب األردن للتزود باملیاه 

ضابط   االستخبارات إرسائييلقال  جهاز  يف   

العسكرية "أمان"؛ إن "رفض رئيس الوزراء بنيام� 

نتنياهو للطلب األرد� ملزيد من املياه، يتزامن مع 

توترات الجانب�، سواء بسبب الخالفات السياسية 

ية، أو االستفزازات التي يشهدها رسائيلالداخلية اإل 

 الحرم القديس الرشيف".

ية، يف مقاله عىل  إرسائيل وأضاف يو� بن مناحيم، محرر الشؤون العربية يف وسائل إعالم  

واألردن استؤنفت مجددا   إرسائيل" أن "التوترات ب�  21ون"، ترجمته "عريب   موقع "نيوز 

 طلبا أردنيا قدمه إىل لجنة املياه املشرتكة يف الطرف�، للحصول عىل  رسائييلبعد الرفض اإل 

، بسبب نقص مياه الرشب الذي  إرسائيلمثانية مالي� مرت مكعب إضافية من املياه من  

 بب انخفاض هطول األمطار السنوي". شهده األردن هذا العام بس

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
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، يحق لألردن طلب مياه إضافية من 1994وأوضح أنه "وفقا التفاقية السالم بينه� وادي عربة  

ببح�ة طربيا خالل فصل    35قدرها    إرسائيل املخزنة  للمياه  إضافة  مليون مرت مكعب سنويا، 

مالي� مرت   10ن األردن سيشرتي  اتفقا عىل أ   2010ليست ملزمة بذلك، ويف    إرسائيلالشتاء، لكن  

من   املياه  من  إضافية  تزودها إرسائيلمكعب  التي  املياه  من  السنوية  الكمية  تصل  وبذلك   ،

 مليون مرت مكعب سنويا".  45لألردن إىل   إرسائيل

أمنيون  املياه، وأوىص مسؤولون  العام بضائقة شديدة بسبب نقص  وأكد أن "األردن �ر هذا 

باملوافإرسائيل رفض  يون  الوزراء  رئيس  لكن  إضافية،  مياه  عىل  للحصول  األردن  طلب  عىل  قة 

 الطلب األرد� بسبب توتر األحداث األخ�ة بينه�".

وأشار إىل أنه "بعد إلغاء زيارة ويل العهد األرد� األم� حس� بن عبد الله للحرم القديس، أغلق 

ق لنقل نتنياهو يف أول زيارة له لإلمارات، األردن مجاله الجوي، ومل يسمح لطائرة إماراتية بالتحلي

 أمام الرحالت الجوية األردنية ملدة ساعت�، صحيح أن رسائييلثم أمر بإغالق املجال الجوي اإل 

حدة التوترات بينه� خفت يف النهاية، لكن النظام املليك األرد� شن هجوما دبلوماسيا وإعالميا 

 ". إرسائيلحادا عىل 

يخفى عىل أحد أن استياء شخصيا عميقا يطغى عىل عالقة عبد الله ونتنياهو،  وأوضح أنه "ال  

قبل االنتخابات، باستضافة وزير الحرب   رسائيلوقد أثار األردن خالفات يف السياسة الداخلية إل 

بيني غانتس يف زيارة رسية، ك� أن زيارة ويل العهد األرد� للحرم القديس مل تكن "دينية"، رغم  

هو الويص عىل املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس وفق اتفاقية السالم، لكن   أن األردن

 هي املسؤولة عن الرتتيبات األمنية فيها". إرسائيل

من جهتها ارتكبت أخطاء يف تعاملها مع األردن، خاصة الصورة املشرتكة    إرسائيلوأوضح أن "

، الذي قتل اثن� من األردني� يف مجمع ييلرسائمع حارس األمن اإل   2017بنتنياهو يف متوز/يوليو  

ية يف ع�ن، ولذلك حصل صعود وهبوط يف عالقاته�، لكن امللك عبد  رسائيلالسفارة اإل 

الله مل يعد يخفي موقفه الشخيص العدايئ تجاه نتنياهو، ومن املرجح يف النهاية أن يل� 

 موقفه، ويرد عىل طلب األردن للحصول عىل مياه إضافية". 

اتفاقية السالم مع األردن، فثمة    إرسائيل كد أن "وأ لديها مصلحة واضحة بالحفاظ عىل 

حدود طويلة بينه�، واألردنيون يحفظونها جيدا عىل الجانب الرشقي من نهر األردن، 

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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و�نعون التسلالت املعادية، وتهريب األسلحة، وكذلك فإن الحفاظ عىل اتفاق السالم هو مصلحة 

التصعيد بينه� غ� رضوري، ويرض باتفاقية السالم، ومن مصلحته� الحفاظ أردنية، لذلك فإن  

 الرابط   عليها، م� يتطلب بذل جهد مشرتك إلعادة عالقاته�".

 ي یحذر من خسارة التحالف مع أمریکا إسرائیلدبلوماسي 

دبلومايس   السائد إرسائييلقال  االنطباع  إن  بارز   

أن   هو  األمريكية  املتحدة  الواليات    إرسائيل لدى 

مصدر إزعاج لها، وتتحدث فقط عن مشاكلها، وأن 

مل   فإنها  به،  قامت  ما  كل  رغم  الصهيونية  الحركة 

 حركة رائدة ب� يهود أمريكا. اً تكن أبد

املخرضم،  الدبلومايس  أهارو�،  عيدو   وأضاف 

محارض   اً والقنصل السابق يف نيويورك، وخب� العالقات الدولية والتسويق السيايس، وهو حالي 

بأن    إرسائيلبجامعة نيويورك، يف مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "اعتقاد الكث�ين يف  

عىل اإلطالق، يشبه السؤال عن أفضل العب    رسائيلدونالد ترامب كان أفضل رئيس بالنسبة إل 

 ة سلة عىل اإلطالق، فكل شخص لديه ما يفضله".كر 

أشياء مل يفعلها رئيس من قبله، وفعل ذلك عىل األرجح انطالقا    رسائيلوأضاف أن "ترامب فعل إل 

من مصدر اضطراب بطبيعته، وليس لدوافع سياسية بحتة، ويعترب أول رئيس يف العرص الحديث  

الفلسطيني، ما أعجب كث�ا من -رسائييليب اإل يكرس فكرة التوازن األمرييك باتجاه الرصاع العر 

مل تستغل العالقة الحميمة مع إدارة ترامب إلزالة بعض   إرسائيل ي�.. ومع ذلك، فإن  رسائيلاإل 

 النقاط التي بقيت غامضة، رغم فتح السفارة يف القدس". 

إدارة الرئيس ي� عن عالقة بنيام� نتنياهو مع  رسائيلوأوضح أن "استفسار الكث� من اإل 

، فإدارة بايدن لديها مشاكل  اً جو بايدن حتى اآلن، ال تعطي انطباعا بأنهم مهتمون بها كث� 

  اً أكرب من الرشق األوسط، حتى يف الواليات املتحدة نفسها، حيث حصل عىل بلد يعا� كث� 

بعد مثا� سنوات من حكم أوباما،    اً من اإله�ل، ليس فقط من عهد ترامب، ولكن أيض

 وقبله عهد بوش االبن". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.news1.co.il/Archive/0026-D-147184-00.html
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الداخلية، ووباء كورونا، وقضية  التوترات االجت�عية  التعامل مع  وأكد أن "بايدن يتع� عليه 

املناخ، وكل هذه القضايا تتطلب دبلوماسية دولية معقدة ال مثيل لها، سوف تستنزف الكث�  

بالنسبة    اً كب�   اً  نث� اهت�ممن طاقته، وبالتايل فإن هذه املنطقة ليس لها أولوية كب�ة، ألننا ال 

 يف الواليات املتحدة اليوم، ومدى معدالت دعمها".  إرسائيلله، ما يطرح أسئلة حول تصنيف 

اإل  األمريكية  العالقات  قلب  �س  السؤال  "هذا  أن  إىل  دع�  رسائيلوأشار  ليست  ية، والقصة 

% من  56سياسيا، بل إن األسباب يف الغالب دينية، فالواليات املتحدة دولة بروتستانتية بنسبة  

الديني  الدعم  يكمن  الكاثولييك، وهنا  املوقف  اليهودية مختلف عن  تجاه  سكانها، وموقفهم 

 ب� الجمهور املسيحي".   إرسائيلالهائل الذي تتمتع به 

مل تستغل جيدا عالقاتها مع الواليات املتحدة، بعيدا عن جني ربع تريليون   إرسائيلوأكد أن "

مليون طالب، مليون    23جامعة أمريكية، تضم    5500من االستث�ر األجنبي، هناك    اً دوالر سنوي

، كيف مل يصبح إحضار رسائيلفقط يأتون إل   3000يسافرون كل عام للدراسة يف الخارج، أقل من  

 ".رسائيل ام هدفاً اسرتاتيجياً إل طالب هنا كل ع  100

" أن  إىل  الشباب   إرسائيل وأشار  مع  الحوار  بغياب  تتمثل  املتحدة  الواليات  يف  مشكلة  تواجه 

من  للغاية  عميقة  بعمليات  متر  املتحدة  الواليات  أن  رغم  الد�قراطي،  الحزب  يف  التقدمي 

م خطابهم وأجندتهم الخاصة، ي�، فلهرسائيلالعلمنة، وخطاب العدل والحقوق ليس عىل رادار اإل 

 وطاملا أنها ال تتواصل مع الج�ه� الشابة يف الواليات املتحدة فلن تنجح".

"التخوف اإل  الليربالي� لتقوية حركة رسائييلوأوضح أن  انتصار بايدن وصعود   بشأن أن يؤدي 

"،  إرسائيلاطعي  املقاطعة يف الواليات املتحدة، ليس وجيها بالرضورة، مع أنني أسمي هؤالء بـ"مق

السؤال مرشوعا حول مدى  الهامش، ويبقى  تأث� حقيقي، بل يعملون عىل  لكن ليس لديهم 

، رغم أنه ال يسمح لنا مببارشة أي  BDS  إرسائيلمشاركة املنظ�ت اليهودية يف حركة مقاطعة  

 نشاط سيايس يف الحرم الجامعي، ألنه مخالف للقانون". 

مع نشطاء املقاطعة يف الواليات املتحدة تبدأ   إرسائيلوكشف أن "املشكلة التي تواجهها  

أوالً يف النصوص األكاد�ية، وبالتايل فإن عليها رسم خريطة مستهدفة للتخصصات ذات 

الصلة، العلوم اإلنسانية وعلم االجت�ع.. ليست لدينا مشكلة يف إدارة األع�ل والقانون 

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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،  إرسائيلاألكاد�ي� الساع� لتشويه صورة  والعلوم الدقيقة.. نحن بحاجة بشكل منهجي لفضح  

 ية".رسائيلوهذه واحدة من مشاكل الدبلوماسية اإل 

ية يف أمريكا الش�لية، ألنه ال يكفي، والسبب  رسائيلوانتقد "ما اعتربه انخفاض عدد القنصليات اإل 

إن أوروبا مركز ية ال تزال أوروبية للغاية، ألنه من وجهة نظرها، فرسائيلأن السياسة الخارجية اإل 

تأسست   فإنها رشيك  إرسائيلالعامل، وعندما  يومنا هذا  األقرب، وحتى  الوجهة  أوروبا  كانت   ،

الجيو التوجه  املتحدة، وكان  الواليات  من  أكرث  رئييس  للدولة -تجاري  األوىل  األيام  يف  سيايس 

 . 1967، خاصة االرتباط الخاص بالفرنسي� حتى اً أوروبي

ية، ويف الواليات املتحدة تسعة فقط، ما إرسائيلبعثة دبلوماسية    23هناك  وأوضح أنه "يف أوروبا  

ية يف أوروبا، مقابل فتح املزيد يف أمريكا  رسائيلقد يطرح فرضية أن يتم إغالق بعض املمثليات اإل 

الش�لية، ألنه ال معنى للحديث عن تدهور مكانة الواليات املتحدة، وصعود الصيني�، فال تزال 

الواليات املتحدة أكرب منتج للمعرفة يف العامل، وبهامش ضخم، وال توجد دولة تقرتب من الرقم 

  الرابط بعدها". 2

 یة الحمراء تجاه سوریا خالل السنوات العشر املاضیة سرائیل الخطوط اإل

خب�   االسرتاتيجية إ   إرسائييلعسكري  قال  ن 

ية املعتمدة تجاه األزمة السورية متثلت رسائيلاإل 

كعنرص   أعلنتها  التي  الحمراء  الخطوط  فرض  يف 

أسايس ألمنها القومي، وبنفس القدر من األهمية، 

بفاعلية،  الهجومية  النشاطات  تنفيذ  اعتمدت 

 للحرب يف سوريا أو لبنان.   إرسائيلدون جر 

أحرونوت،   يديعوت  مقاله بصحيفة  يشاي، يف  بن  رون  اإل   نأ وأضاف  ية رسائيلالخطوط 

الحمراء تجاه سوريا تغ�ت بشكل طفيف يف السنوات العرش املاضية؛ متاشيا مع التطورات  

الحربية والسياسية، لكن نسختها األخ�ة متثلت بأن أول خط أحمر هو الرد عىل أي انتهاك  

ومنع نقلها  ، وثانيا منع استخدام سوريا لألسلحة غ� التقليدية الكيميائية،  إرسائيلألمن  

 إىل لبنان. 
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ن الخط األحمر الثالث يتمثل مبنع أو تعطيل قوة نقل األسلحة عالية الجودة، الكارسة  أ  وأوضح

الجودة من  األسلحة عالية  إيران إىل سوريا ولبنان، فضال عن منع وتعطيل نقل  للتوازن، من 

قدرات حزب الله، الجيش السوري وصناعته العسكرية إىل لبنان، من أجل منع تعزيز وتحس�  

املدنية والعسكرية يف   الداخلية  للجبهة  املدمرة  اإليراني� اآلخرين، ومنع األرضار  املندوب�  أو 

 . إرسائيل

الرابع يتعلق مبنع أو تعطيل نقل األسلحة، وبشكل أسايس صواريخ   أن  وأضاف  الخط األحمر 

يف   إرسائيل ا وتحّد من حرية  جو املتطورة من إيران إىل لبنان وسوريا، التي قد متثل خطر   -أرض

جبهة  إقامة  منع  فهو  الخامس،  الخط  أما  الش�لية،  الساحة  يف  الجوي واالستخبارايت  التفوق 

 يف سوريا عىل غرار الجبهة التي أقامها حزب الله يف لبنان مبساعدة إيرانية. إرسائيلإيرانية ضد  

إنشاء جيوش معادية إل أ وأشار   السادس هو منع  الخط  جهادي� سنة وشيعة قرب   ،رسائيلن 

مع   غرة، والخط   إرسائيل الحدود  الحدود عىل ح�  عرب  عمليات  بتنفيذ  لهم  تسمح  بطريقة 

 السابع منع وتعطيل إنشاء واستخدام املمر الربي من إيران عرب العراق وسوريا إىل لبنان. 

ورسا أحيانا،  يتم تنفيذ هذه الخطوط الحمراء بوسائل حركية وناعمة،    أنه  وأضاف رون بن يشاي

 املسؤولية عن بعضها إذا  رسائييلويف كث� من األحيان دون تحمل املسؤولية، ويتحمل الجيش اإل 

 رأى أنها تخدم الحرب اإلعالمية عىل التوسع اإليرا� يف املنطقة. 

قررت العمل عىل خلق قنوات تعاون مع معاريض النظام يف سوريا، السي� يف   إرسائيل  أنوأشار،  

القريبة من حدودها، لتحقيق هدف� رئيسي�: األول منع تدفق السوري� والفلسطيني�  املناطق  

الذين سيصطفون عىل حدود الجوالن، ورمبا يف لبنان، وهذا مشابه ملا حدث يف تركيا واألردن 

ولبنان التي اجتاحتها مالي� السوري� الذين فروا من بالدهم، وخلقت أزمة اقتصادية وصحية 

 ن التي منحتهم اللجوء.يف البلدا

 الثا� تعطيل إنشاء جبهة إيرانية أخرى يف سوريا، وإحباط أي هجوم رسائييلالهدف اإل 

حدودي، سواء من جانب مجموعات اإلسالم الجهادي السني، كتنظيم الدولة والقاعدة  

 وجبهة النرصة، أو من جانب حزب الله واملليشيات الشيعية العاملة يف خدمة إيران.

ية يف سوريا خالل السنوات املاضية تركزت يف املجال األمني،  رسائيلاالسرتاتيجية اإل   أنكد  أو

بعد سنوات،   رسائيلفالجيش السوري اليوم ضعيف ومنهك، ولن يشكل تهديدا خط�ا إل 
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رغم أنه اكتسب خربة قتالية، وحصل عىل معدات حديثة من روسيا، ك� تعمق اقتحام املخابرات 

ية لسوريا، وباتت تتمتع حاليا بتفوق استخبارايت يف أرايض سوريا والدول املجاورة، ما رسائيلاإل 

 يرسع التحذير من النوايا العدائية واألنشطة الرسية إليران.

 عطل بشكل كب� وأبطأ استخدام األسلحة عالية الجودة من سوريا  رسائييلش اإل الجي  أنوأوضح  

وحزب الله، ك� أن إقامة جبهة إيرانية إضافية عىل األرايض السورية تس� بوت�ة أبطأ بكث� م� 

خطط قاسم سلي�� قبل القضاء عليه، لكن اإليراني� مل يردعوا، بل يواصلون جهودهم لتحس� 

 ريخ الباليستية، فضال عن معدات حزب الله يف الطائرات دون طيار وصواريخ كروز.دقة الصوا

حالة من التعايش الوظيفي؛ ملنع االحتكاك مع القوة   إرسائيلوختم، يف املجال السيايس، أقامت  

الروسية الحامية لنظام األسد، رغم أن الوجود الرويس يف سوريا يقيد بشكل كب� حرية العمل 

 الرابط ة هناك.يرسائيلاإل 

 یة جدیدة عن الحرب السریة مع إیران يف البحارإسرائیلتفاصیل 

 

وإيران قد تخرج   إرسائيل أن "الحرب البحرية الهادئة ب�  إرسائييلكشف محلل استخباري  

عن السيطرة، بعد أن تعرضت سفينتان إيرانيتان للقصف مؤخرا، مقابل هجوم لألخ�ة  

  أودي أنغل". رسائييلعىل سفينة حاويات مملوكة لرجل األع�ل اإل 
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وأضاف رون� ب�غ�ن يف تقرير نرشته صحيفة يديعوت أحرونوت، " أن ما يحصل ب� طهران 
بـ"حرب الظالل" الجارية يف عرض البحار، "تجد طريقها يف سلسلة وتل أبيب جزء م� يوصف  

 من االنفجارات التي استهدفت السفن اإليرانية يف أثناء إبحارها يف طريقها إىل سوريا".

ية، أنه منذ عام  رسائيلوأوضح ب�غ�ن، مؤلف عدة كتب عن العمليات األمنية واالستخبارية اإل 
ية، ما ال يقل عن "عرش سفن تجارية رسائيللتابع للبحرية اإل " ا13، هاجمت قوات "الرسب  2019

البحرين   السفن يف رشق  الهج�ت عىل  ويتم شن  النفط واألسلحة،  معظمها  إيرانية، حملت 
يجعل  م�  األوسط،  الرشق  يف  اإليرا�  النفوذ  من  للحد  محاولة  من  كجزء  املتوسط واألحمر 

 ة".الجانب� يف دائرة تصعيد قد يخرج عن السيطر 

وال إيران تريدان تحمل املسؤولية علنا عن هذه الهج�ت؛ ألنها ستعني    إرسائيلوأكد أنه "ال  
اندالع حرب لها تداعيات عسكرية، لكن الهج�ت عىل السفن عىل هذا املستوى مل تكن لتحدث 

ج�ت لوال وجود دول وراءها، م� يؤكد أنه� يف حالة حرب، لكن األنوار مطفأة، مع العلم أن اله
 ، ال تهدف حاليا إىل إغراق السفن، بل إرسال رسائل متبادلة".إرسائيلاملنسوبة إليران و

اإل  املوساد  جهاز  يف  السابقة  املسؤولة  شاين  "سي�  عن  ب�غ�ن  الهج�ت رسائييلونقل  أن   
لكن    ية وسيلة ملنع إيران من التمركز يف سوريا، وتحويل األسلحة إىل حزب الله يف لبنان،رسائيلاإل 

ية ضد السفن اإليرانية لها غرضان، أوله� منع إيران من إرسال معدات إىل رسائيلاإلجراءات اإل 
لبنان ملرشوع الصواريخ الدقيقة لحزب الله، ألن اثنت� من السفن اإليرانية التي تعرضت للهجوم،  

 حملتا مثل هذه املعدات للحزب الله".

" حملت  اإليرانية  السفن  "إحدى  أن  مع  وأوضحت  الوقود  لخلط  يستخدم  كوكبيا"  خالطا 
ية يف آب/ أغسطس قبل عام�، إرسائيلالصواريخ، وتم تدم� هذا العنرص املهم يف غارة جوية  

أما الغرض الثا� فهو تجفيف مصدر مهم للتمويل إليران، وهو النفط الذي تصدره مبوجب نظام 
 العقوبات". 

دام ألغام، ويف بعض األحيان اللجوء إىل نسفها، وأشار إىل أن "العمليات الهجومية تتم باستخ
 وعادة ما تكون مصممة لرضب املراوح واملحركات، ولكن ليس إلغراق السفينة". 

 شاؤول حوريف من جامعة حيفا، نائب قائد البحرية السابق، وقائد  رسائييلالج�ال اإل 
حرين املتوسط أسطول الغواصات، قال إن "آثار الهج�ت البحرية باتت محسوسة يف الب

واألحمر، لكنه أقل فعالية يف املياه القريبة من إيران، حيث متر السفن التجارية اململوكة  
  الرابط ية ال متلك القدرة عىل الدفاع عن هذه املصالح".رسائيل، في� البحرية اإل رسائيلإل 
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 أراء الخبراء 

 ؟ إسرائیلهل ثّمة إعالم بدیل يف 

 أنطوان شلحت قلم: ب

النقاش بشأن جوالت االنتخابات املتعاقبة يف   منذ عام�،   إرسائيل �تد 

وبشأن أزمة جائحة كورونا، لينسحب عىل وسائل اإلعالم. ويف غمرة ذلك،  

يتسع يك يشمل دور اإلعالم املستقل، وأكرث فأكرث، دور اإلعالم البديل ملا  

هو سائد ومهيمن، ويساهم، إىل حد بعيد، يف صوغ الخطاب واملوقف 

 عىل نحو عام.

، �كن أن نصادف، بادئ ذي بدء،  إرسائيلإعالم بديل يف  ولدى متابعة النقاش في� إذا كان مثّة  

، مبا يف اً عدة استنتاجات فكريّة، تبدو حاّدة للغاية. وباألساس، حيال أداء اإلعالم األكرث استهالك

ذلك املريّئ واملسموع واملكتوب، وكذلك إزاء ما يرتبط مبا عىل اإلعالم البديل القيام به، يك يستحق 

وال بُّد من القول إن هذه الحّدة ليست منفصلًة عن تجربٍة راكمها هذا   هذه الصفة بجدارة.

وإْن ال تزال، من ناحية ص�ورتها، متواضعًة،  البديل، وانطلقت منذ أعوام قليلة، حتى  اإلعالم 

 مبنًى ومعنًى. 

إلكرتو�   موقع  يعقد  أعوام،  ثالثة  (الع� إرسائييلومنذ  ونقده  اإلعالم  متابعة  يف  متخّصص   

حول اإلعالم املستقل. و�كن العثور ضمن حيثياته عىل هواجس تفّرس   اً سنوي  اً ابعة) مؤمتر الس

مآل الرتاكم الذي نعنيه، سي� من حيث التطلع إىل أن يكون استقالل كهذا لإلعالم غ� مرتبط 

  للسائد، بكل ما يعنيه   بسياسة مت�يزة تؤهله ألن يكون بديالً  اً بتمويٍل مستقل فقط، إ�ا أيض

 . إرسائيلذلك من معنًى يف الواقع اإلعالمي يف 

وألن تلك الهواجس مبنيٌة عىل ما يف هذا الواقع من �اذج عينية، فإن أصحابها يش�ون، 

اإل مثالً اليومية  الصحف  خريطة  ضمن  أنه  إىل  إطار رسائيل،  ويف  الحايل.  الوقت  يف  ية 

ن مبنزلة إعالم بديل. غ� أنه عىل اتجاهاتها العامة، �كن اعتبار "هآرتس" أقرب إىل أن تكو 

ألحدث املعطيات، فهبطت    اً صعيد االنتشار انخفضت أعداد قرّائها، خالل عام كورونا، وفق

%، يف ح� انخفضت نسبة استهالك القراء للصحيفت� األوسع  3.9% إىل  5.1النسبة من 
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%  22.6% إىل  27.2% ومن  25.1% إىل  30.6، يرسائيل هيوم ويديعوت أحرونوت من  اً انتشار 

 عىل التوايل. 

، يعترب بعض الهاجس� برضورة اإلعالم البديل أن الحاجة إىل إعالم كهذا نشأت إىل درجة اً عموم

اإل  التي تطغى عىل وسائل اإلعالم  العامة  امليول  املركزية، وال �كن إسقاط  رسائيلكب�ة من  ية 

، ك� يكتب أحدهم، ال تكاد تعرث فيها  مع هذه امليول  اً القصدية مسبقة االختيار عنها. وتساوق

ليسوا أكرث من أبواق للمؤسسة األمنية، وهو   اً عىل مراسل� عسكري� مستقل�، بل هؤالء جميع

 ما ينسحب كذلك عىل املحلل� األمني�. 

ولدى اجتهاده لتبيان أسباب هذه البوقيّة، أشار صاحب هذا الرأي إىل حقيقة أن قيادة املؤسسة 

تع فضالًاألمنية  شتى،  بطرق  إليها  انتقاداٍت  يوجهون  الذين  الصحافي�  الجيش   اقب  أن  عن 

ويعمد  االحتالل.  دولة  يف  للمجتمع  بالنسبة  األقداس  قدس  مبثابة  زاال  ما  األمنية  واملؤسسة 

الجيش، ب� الفينة واألخرى، إىل توجيه أداء اإلعالم، حيث ورد، يف وثيقة نظرية حول موضوع 

اع محدود، صادرة عن الجيش منذ فرتة طويلة أن "وسائل اإلعالم أضحت  القتال يف نطاق رص 

نوع أو  سيكولوجية،  رصاصات  تطلق  بندقية  بفوهة  أو   اً أشبه  فللكلمة  القتالية،  الوسائل  من 

 من اإلصابة الناجمة عن طلقة معدنية"! اً الصورة وقع سيئ، بل وأسوأ أحيان

ية كل ما يجري يف األرايض رسائيلئل اإلعالم اإل تنبغي اإلشارة كذلك إىل أن طريقة تغطية وسا

الثانية 1967الفلسطينية املحتلة منذ   ، وبالذات عىل مدار الفرتة التي انقضت منذ االنتفاضة 

 للتي تصل إىل أماكن أخرى يف العامل.  اً للوضع، مغايرة متام اً )، تعكس صورًة جزئيًة جد2000(

ختتم هذه الوقفة الرسيعة باإلشارة إىل أن الجدل وإشعال  ويستلزم الكالم عن اإلعالم البديل أن تُ 

ية تّم عرب وسائل إعالم بديلة، منذ نحو رسائيلاألسئلة بشأن تجارة األسلحة والحرب السيربانية اإل 

 اً عقد فقط، يف ح� أن هذا املوضوع برمته �كن العثور عليه يف وسائل اإلعالم األكرث استهالك

ف التعامل معه موضوعا اقتصاديا رصفا، ورصف النظر عن ضمن مالحق االقتصاد، بهد

 جانبه األخالقي. 
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 يف دائرة الضوء 

 يف دوامتها السیاسیة! إسرائیلانتخابات رابعة تبقي 

 

يف دوامتها السياسية،   إرسائيل آذار الجاري    23أبقت االنتخابات الربملانية الرابعة التي جرت يوم  

شهرا، بحيث مل يحصل الليكود وحلفاؤه الفوريون عىل األغلبية املطلقة، وإ�ا   23القامئة منذ  

  61مقعدا، في� حصلت باقي الكتل، عىل مختلف توجهاتها، عىل  120مقعدا من أصل  59عىل 

مقعدا، وهذا ال يعني أنها كتل مت�سكة يف املوقف ضد استمرار ُحكم بنيام� نتنياهو، لذا من 

السابق ألوانه الحديث عن انتخابات خامسة تجري يف الصيف املقبل، عىل الرغم من أنها احت�ل 

 قائم حتى اآلن.

ت  - جرت االنتخابات يف ظروف صحية واقتصادية   العامل اجت�عية صعبة، لكنها مل  كن 

%، ألن الغالبية  67.4، إىل  2020% يف آذار  71.52األساس يف تراجع نسبة التصويت من  

الساحقة من هذا الرتاجع سببها تراجع نسبة التصويت ب� العرب، وهو ما سنأيت عليه  

 الحقا. 
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العام   الرأي  استطالعات  ضعف  املقاعد  لتوزيع  النهائية  النتائج  أظهرت  أخرى،  ناحية  من 

الحملة ئيلرسااإل  أشهر  مدى  عىل  التي ظهرت  العريب،  بالجمهور  املتخصصة  العربية  ية، وأيضا 

 . 2021آذار   23االنتخابية، وحتى قبل أيام من يوم االنتخابات، يف 

مقاعد   6مقعدا، مرتاجعا بـ    30فقد حصل الليكود وفق ما كان يف التقديرات القصوى له، عىل  

مقعدا، مبوجب التقديرات   17ب "يوجد مستقبل" عىل  عن انتخابات ما قبل العام. وحصل حز 

 الدنيا له، وعمليا أضاف لقوته مقعدين، عن حصته يف التحالف السابق لـ "ازرق أبيض".

قوته  عىل  حافظ  الرشقي�،  الحريديم  املتزمت�  املتدين�  لليهود  شاس  أن حزب  رأينا  يف ح� 

  3عات التي توقعت تراجعه مبقعد واحد وحتى  مقاعد، خالفا للكث� من االستطال   9الربملانية مع  

 مقاعد. 

التي    8وفاجأ حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، بحصوله عىل   مقاعد، ضعفي املقاعد 

 توقعتها له كل استطالعات الرأي، وأعلنت أنه يف محيط نسبة الحسم مع احت�ل عدم تجاوزها. 

قاعد، خرج من مسار االنقراض كحزب، م  7ك� أن حزب العمل الذي حصل وفق التوقعات عىل  

 وعاد بحضور يُعد الفتا، ويبقى السؤال إذا ما كان سيستغل هذه القفزة لتحقيق أكرب منها الحقا. 

بيتنا" عىل قوته الربملانية، وأيضا مبوجب ما تنبأت له استطالعات الرأي،   إرسائيل وحافظ حزب "

عىل   املتزمت�   7بحصوله  للمتدين�  هتوراة  يهدوت  قامئة  عىل  ترسي  ذاتها  والحال  مقاعد، 

 مقاعد.  7الحريديم األشكناز التي حصلت عىل 

قيل إنها ترتاوح ما ب�  أما حزب "�ينا" فقد فشلت كل استطالعات الرأي يف تقدير قوته، التي  

مقاعد. ك� أن القامئة األخرى لليم� االستيطا� املتطرف،   7مقعدا، بين� حصل عىل   13إىل    10

مقاعد يف الغالبية    5إىل    4مقاعد، بدال من    6"الصهيونية الدينية"، فاجأت بقوتها، بحصولها عىل  

 الساحقة من االستطالعات.

تقدير الرأي يف  استطالعات  إل   وفشلت  "أمل جديد  برئاسة جدعون ساعر، رسائيلقوة   "

مقاعد، مقابل حتى    10إىل    9الذي منحته استطالعات الرأي األخ�ة قبل االنتخابات من  

 مقاعد فقط. 6أشهر من االنتخابات، ويف نهاية املطاف حصل عىل   3مقعدا، قبل  17
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العام يف الشهر األخ� قبل   واملفاجأة أيضا جاءت من حزب م�تس، الذي قالت استطالعات الرأي

%، وحصل يف نهاية املطاف 3.25  -االنتخابات، إنه يف دائرة عدم احت�ل اجتياز نسبة الحسم 

مقاعد، وهذه نتيجة الحملة الواسعة إلنقاذ م�تس، حتى أعادت الحملة الحزب إىل قوة    6عىل  

 مل يعرفها منذ سنوات عديدة.

املشرتكة التي قالت غالبية استطالعات الرأي إنها ستحصل   الفشل كان أيضا يف تقدير قوة القامئة

مقاعد، في� اجتازت القامئة العربية   6مقاعد، وحصلت يف نهاية املطاف عىل    9إىل    8عىل ما ب�  

 مقاعد.  4  -املوحدة نسبة الحسم، وفق التقديرات األخ�ة لها، وحصلت عىل متثيل الحد األد�

 نسبة التصویت 

% يف انتخابات آذار 67.4، إىل  2020% يف انتخابات آذار  71.52صويت من  تراجعت نسبة الت

الجاري، إال أن الغالبية الساحقة من هذا الرتاجع كانت بفعل الرتاجع الحاد يف نسبة التصويت  

% يف هذه االنتخابات، وهذا أدى إىل تراجع نسبة 44، إىل  2020% يف آذار  66ب� العرب، من  

 %. 4.1%، من أصل تراجع عام بنسبة 3.52ة التصويت القطرية، بنسب

هذا يعني أن نسبة التصويت ب� اليهود وحدهم تراجعت هي األخرى بنسبة ضئيلة، تقل عن 

 2020%، وهذا الرتاجع الثا� عىل التوايل، إذ تراجعت نسبة التصويت يف آذار  0.7%، وهي  1

 كان ارتفاعها ب� العرب. بنحو نصف باملئة، ويومها فإن ما رفع نسبة التصويت العامة، 

نسبة  أن  إىل  نش�  فإننا  اليهود،  ب�  نسبيا  طفيف  تراجع  عن  الحديث  أن  من  الرغم  وعىل 

املهاجرين واملقيم� يف الخارج، املشمول� يف سجل الناخب�، تراجعت أيضا يف هذه االنتخابات،  

ات الشهر الجاري، ما  % يف انتخاب8.5، إىل  2020% يف آذار  9، إىل  2015% يف انتخابات  11من  

% يف كل واحدة من جولتي االنتخابات األخ�ت�، 1يعني أن تراجع نسبة املصوت� فعليا تالمس  

امللل من تكرار  أيضا  العامة، ولكن  الصحية واالقتصادية  ولرمبا أن ما ساهم يف هذا، األوضاع 

العام   القامئة منذ نهاية  الكنيست ، حين�2018االنتخابات، والدوامة السياسية   تم حل 

 . 20الـ
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 العرب ونسبة التصویت واألحزاب الصهیونیة 

وحتى    1949سجل العرب يف هذه االنتخابات أد� مشاركة يف التصويت للكنيست منذ العام  

، التي بلغت  2021%، فنسبة التصويت يف انتخابات رئاسة الحكومة يف شباط  44اليوم، وبلغت  

الربمل25 لالنتخابات  مقياسا  ليست  أولها وأكربها  %  كث�ة،  عوامل  الحاد  االنخفاض  انية. ولهذا 

العامل السيايس، بعد حملة انتخابات غ� مسبوقة يف حجم التوت� وطبيعة الجدل فيها، ما دفع  

، 21، للكنيست الـ  2019الناس للبقاء يف البيت، بنسبة أكرب م� كانت عليه يف انتخابات نيسان  

 %. 51ة وبلغت نسبة التصويت حينها حين� تم شق القامئة املشرتك

العامل اآلخر، هو امللل من تكرار االنتخابات، وأيضا يف ظل أوضاع اقتصادية سيئة، تبعث عىل 

االنتخابات  كل  رافق  الذي  السيايس  الخطاب  تراجع  عامل  يدخل  وهنا  باليأس،  أشبه  أجواء 

، والوعود باإلنجازات، عىل الرغم الربملانية عىل مدى سبعة عقود، ليرتكز أكرث يف خطاب الخدماتية

من أنها وعود جّربها املواطن العريب، ومل يلمس أي تغي� جوهري يف حياته اليومية، ويف ظروف  

 ومستوى معيشته، تقريبا يف كل النواحي. 

من ناحية أخرى، وعىل الرغم من هذا الرتاجع الحاد يف نسبة التصويت، الذي �كن اعتباره أيضا 

لة تركيبة القامئة املشرتكة، فإن األحزاب الصهيونية مل تتغلغل أكرث من االنتخابات  عقابا عىل خلخ

السابقة، ما نقض كل استطالعات الرأي التي زعمت أنه سيكون هناك ارتفاع حاد يف التصويت 

%، نجد أن األحزاب الصهيونية مجتمعة حصلت  98لألحزاب الصهيونية. ففي بحث دقيق بنسبة  

وهو عدد مشابه لألصوات التي حصلت عليها هذه األحزاب يف انتخابات   ألف صوت،  80عىل  

% ع� كان 45، وأقل بنسبة  2019% ع� كان يف انتخابات أيلول  15، وهو أقل بنسبة  2020آذار  

 .2019يف انتخابات نيسان  

 لكن ما جرى يف هذه االنتخابات، هو إعادة توزيع األصوات ب� األحزاب الصهيونية، مع ارتفاع 

ملحوظ لحزيب الليكود وم�تس، عىل حساب أصوات التحالف السابق لـ "أزرق أبيض"،  

ألف صوت، وهذا يشكل    22ألف صوت إىل    11فقد ارتفع عدد أصوات الليكود من قرابة  

% من املقعد الربملا�، بين� كانت االستطالعات تزعم أن الليكود سيحصل عىل ما ب�  61

  10. ك� أن م�تس ارتفع يف هذه االنتخابات من حوايل  ألف صوت عريب  85ألفا إىل    52
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% من املقعد الواحد، بين� ادعت استطالعات  39ألف صوت، وهذا يشكل  16آالف صوت، إىل  

 رأي أن م�تس سيحظى بأكرث من مقعد برملا� من العرب.

مختلف كث�اً عن  وتشمل كل هذه املعطيات القرى العربية الدرزية، التي فيها �ط التصويت  

ألف صوت، من أصل    38باقي البلدات العربية، إذ كان عدد أصوات األحزاب الصهيونية نحو  

 % من إج�يل الناخب� العرب. 9ألف صوت. وكانت نسبة املصوت� العرب الدروز أكرث من   80

 ، فإن نسبة عدد 2020% ع� كان عليه يف آذار  33ولكن بسبب انخفاض نسبة التصويت بنحو  

% يف هذه االنتخابات، وب� 19.6% قبل عام، إىل  11.5أصوات األحزاب الصهيونية ارتفعت من  

%. يعود هذا إىل أن من يقرر التصويت لألحزاب الصهيونية 11.5العرب من دون العرب الدروز  

%، بعكس من ال يقاطع االنتخابات، ولكنه مل 90فإن جاهزيته مل�رسة التصويت تفوق نسبة  

 جولة انتخابات معينة، فلو خرج للتصويت لكان صوته للقوائم التي متثله مبارشة.  يشارك يف

 تشکیل الحکومة 

الجاري، وسيتم   اليوم األخ� من شهر آذار  الرسمية يف  النهائية  النتائج  من املفرتض أن تصدر 

رؤوف�  افتتاح الوالية الربملانية الجديدة يوم السادس من نيسان املقبل. وسيبدأ رئيس الدولة  

الخامس من نيسان  الحكومة يوم  الربملانية بشأن تكليف تشكيل  الكتل  ريفل� مشاوراته مع 

املقبل، عىل أن ينرش قراره النهايئ بعد يوم�، وقد أعلن ريفل� مسبقا أنه خالفا ملا فعله بعد  

ىل مكلف االنتخابات السابقة، فإنه سيصدر قراره فورا، ولن يجري مفاوضات يف محاولة للتوصل إ

 توافقي لرئاسة الحكومة.

يوما   14يوما حتى تشكيل الحكومة، يتبعها    28، فإن للمكلف بداية  رسائييلوحسب القانون اإل 

إذا ما طلب التمديد، ما يعني أن املوعد النهايئ للمكلف بتشكيل الحكومة، لعرض حكومته، 

فاوضات بدأت بخصوص التوصية  أيار املقبل، وهذه فرتة تعد طويلة منذ اآلن، ألن امل  19هو يوم  

 أمام رئيس الدولة. 

مقعدا لكتلة    30نائبا، وهم:    59ويف الوضع القائم، فإن الليكود يحظى بدعم فوري من  

لشاس،    9الليكود،   هتوراة،    7مقاعد  ليهدوت  لـ"�ينا"،    7مقاعد  مقاعد    6مقاعد 

 لـ"الصهيونية الدينية". 
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لدينية"، وهذه الثانية تضم أتباع حركة "كاخ" اإلرهابية وقد أعلنت كتلتا "�ينا" و"الصهيونية ا

املحظورة، أنه� ترفضان املشاركة يف حكومة تدعمها قامئة عربية من الخارج. والحديث هو عن  

القامئة العربية املوحدة برئاسة عضو الكنيست منصور عباس، الذي أعلن عن "النهج الجديد" 

الب مدنية. في� مل يعلن عباس رفضه لدعم حكومة وأنه ال يرفض أي طرف، مقابل تحقيق مط

 كهذه، ولكنه أعلن أنه سيجري مشاورات مع رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائ� لبيد.

" مثل  االستيطا�،  اليم�  أقىص  الكتل، من  اآلخر، خليط من  الطرف  بزعامة   إرسائيل يف  بيتنا" 

التي  " بزعامة جدعون سارسائيلأفيغدور ليربمان، و"أمل جديد إل  القامئة املشرتكة،  عر، وحتى 

 متثل معظم أحزاب الج�ه� العربية في� القامئة العربية الثانية ذكرنا موقفها غ� الحاسم. 

وبالنسبة للحزب� بزعامة كل من ليربمان وساعر، ليست لديه� أي مشكلة سياسية مع الليكود 

الليكود،   املطلقة عىل  يواصل سيطرته  الذي  نتنياهو،  املشكلة هي مع شخص  وإ�ا  وحلفائه، 

مبعنى أنه إذا تخىل نتنياهو عن رئاسة حزبه، فإن الليكود سيحظى مبارشة بحكومة ذات أغلبية 

 نائبا. ولكن مسألة إزاحة أو تنحي نتنياهو ليست قامئة. 72من 

االحت�ل شبه الوحيد أمام نتنياهو لتحقيق األغلبية املطلقة، هو كرس الحلقة األضعف من ب� 

" ورئيسه جدعون رسائيلالكتل الصهيونية املعارضة الستمرار حكمه، وهو حزب "أمل جديد إل 

ث عن ضغوط متارس أو ست�رس عىل حزب ساعر، ساعر. فغداة يوم االنتخابات بدأت أحادي

كونه من عقر اليم� االستيطا� املتشدد، يك ينضم لحكومة نتنياهو، وإذا مل ينضم ككتلة، فإن 

احت�ل شق الكتلة قائم، عىل األقل بنائب� فقط. وقد دلت التجربة عىل أن نتنياهو "يتقن" مثل  

 ة من أجل ض�ن استمرار حكمه. هذه األمور، ونجح يف شق قوائم وكتل برملاني

من ناحية أخرى، وك� يبدو فإن املناورات الربملانية الفاشلة التي شهدناها بعد انتخابات آذار  

عضو 2020 �نع  الكنيست  يف  قانون  سن  كب�ة. وأولها،  آماالً  لها  أن  يبدو  نفسها، وال  تكرر   ،

ح بتشكيل  تكليفه  من  املحكمة،  يف  اتهام  لوائح  يواجه  يكون  كنيست  يك  كومة، وهذا 

القانون متهيدا النتخابات خامسة، ويف حال أقر فإن نتنياهو لن يكون باستطاعته رئاسة 

 حزب الليكود.

وحسب موازين القوى يف الكنيست، فال توجد أغلبية لهذا القانون، إذ حسب ما ينرش  

ه ملجال املناورة،  فإن القامئة العربية املوحدة أعلنت أنها لن تؤيد القانون، أو أنها سترتك 
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ك� أنه ليس بالرضورة أن كل الكتل األخرى التي خارج ائتالف نتنياهو الفوري، ستؤيد قانونا  

نائبا كأغلبية عددية، كحد أد�،   61كهذا يحتاج لوقت كب� حتى اقراره، إذ إنه يحتاج دستوريا لـ  

  ألنه تعديل لقانون أساس.

ك رئيس  النتخاب  محاولة  هناك  ستكون  ليس ك�  أيضا  الليكود، وهذا  حزب  غ�  من  نيست 

 . )1( الرابط مضمونا، وهو ما سيتضح الحقا.
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