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 املواجهة مع حماس: مطلوب تغییر املسار االستراتیجي  

 جولة مواجهة أخرى وفهم إسرائیلي ُمسبق البرمجة!  

 حماس انتصرت يف القدس وحققت انتصارًا استراتیجیًا عظیمًا وعامًا  

 مقال: عملیة "حارس األسوار".. تداعیات مصیریة تهدد وجود إسرائیل  

 "کتلة التغییر" مفاوضات مکثفة يف ظل خالفات بین أحزاب   

 خبراء إسرائیلیون یرصدون أبرز مهام رئیس املوساد الجدید  

 معهد إسرائیلي یحّرض یلع املناهج الدراسیة يف قطر  

 دعوات امریکیة لوقف املساعدات العسکریة عن إسرائیل  

 رط الحفاظ یلع ثالثة مبادئ واضحة املبادرة املصریة جیدة “إلسرائیل” بش  

 "کان": اإلمارات ترید املساهمة بإعمار غزة دون تدخل حماس  

 

 فی هذا العدد: 

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

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

اإلسرائیلي عبر وسائل اإلعالم 

 ومراکز البحث اإلسرائیلیة

 رامي أبو زبیدة إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

وتحلیل الرصد والتوثیق  اتخدم

ومتابعة مراکز البحث  املضمون

  استطالعات الرأيو

 رئيس التحرير

 خالد عاشــور

 المرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 المرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 هذا العدد 

املفوض السابق لشكاوي مقال  يتناول املرصد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية للنظام اإلرسائييل؛  

انهيار كامل للمفهوم الذي يقول إنه �كن ك الذي تحدث فيه عن  ود الجيش اإلرسائييل يتسحاك بريجن

 .تداعيات عملية حارس األسوار هي مص�يةوان  االنتصار يف حروب بوساطة سالح الجو

وان ارسائيل    ققت انتصاراً اسرتاتيجياً عظي�ً ح�س انترصت يف القدس وحإن  قال  خب� إرسائييل    رأي  ونرصد

 مل تحدد أبًدا أهداًفا أيديولوجية واسرتاتيجية. لقد اكتفت مرة أخرى بـ “استعادة الهدوء”. 

إىل أن نتائج تلك الجولة من ناحية إرسائيل،  لدى املحلل� واملتابع� االرسائيلي�  شبه إج�ع    وتابع املرصد

 . الوصول إليه حتى عىل الصعيد العسكري، مل تكن يف املستوى الذي أرادته وعملت من أجل  

تعي� ديفيد بارنيع رئيسا جديدا  ، وان  خرباء إرسائيليون يرصدون أبرز مهام رئيس املوساد الجديدونتابع  

لجهاز املوساد يعني أن أحد التحديات املاثلة أمامه هي الحفاظ عىل شبكة الجهاز يف الرشق األوسط،  

 . طبيع التي شكلت األساس لتوقيع اتفاقيات الت

"ييش عتيد"، "�ينا"، "تيكفا حداشا" و"كاحول    –يف أحزاب "كتلة التغي�"  التي تجري  ضات  املفاو ونرصد  

حول تشكيل حكومة إرسائيلية جديدة، وكان رئيس حزب "�ينا"، نفتايل بينيت، قد أعلن، أنه  –الفان"  

 لبيد، وباقي األحزاب يف "كتلة التغي�".  سيسعى إىل تشكيل حكومة مع رئيس حزب "ييش عتيد"، يائ�

بدور مرص برشط الحفاظ  ضابط إرسائييل  ترحيب    وتناول املرصد يف محور التفاعالت اإلقليمية والدولية؛ 

نتقال لرتتيبات طويلة  واال   عدم منح ح�س أي موطئ قدم يف قضايا القدس منها    عىل ثالثة مبادئ واضحة 

 عاجالً لقضية األرسى واملفقودين.األمد مع غزة يجب أن يتضمن حالً 

كشفت هيئة البث "كان" الرسمية اإلرسائيلية، عن أن اإلمارات تشرتط من أجل املشاركة يف إع�ر ونرصد  

 قطاع غزة الذي دمره االحتالل اإلرسائييل عدم تدخل حركة "ح�س".

ائيل خالل الحرب األخ�ة عىل  تزايد االنتقادات األمريكية املوجهة إلرس   يتحدث عنتقرير إرسائييل  ونتابع  

ر يف املساعدات املقدمة  غزة متثلت يف تنامي األصوات داخل الحزب الد�قراطي، التي تدعو إلعادة النظ

 . إلرسائيل

ع،  معهد دراسات إرسائييل عىل املناهج الدراسية يف قطر، قائال إنها تحارب التطبي  ريضحونرصد ت

رغم أن قطر تقيم عالقات دبلوماسية مع الغرب، مبا يف ذلك  بال  وتحث عىل رضورة قتال االحتالل

عىل   ح�س  صواريخ  بإطالق  تشيد  تزال  ال  املدرسية  كتبها  لكن  وإرسائيل،  املتحدة  الواليات 

 . اإلرسائيلي�، وإزالة إرسائيل من الخرائط

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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�كية يف ضوء هبّة  األم  -العالقات اإلرسائيلية  مقاالً يناقش    أنطوان شلحتكتب    ويف محور آراء الخرباء،

من  ، حيث  القدس التحّسب  بعض  عن  تعرب  األم�كية  الشؤون  يف  متخصصة  إرسائيلية  أصواٌت  بدأت 

احت�ل أن يطرأ تغي� عىل مواقف اإلدارة األم�كية الحالية، برئاسة جو بايدن، حيال قضية فلسط�، يف  

تدحرجة، ويف عملية "سيف القدس" التي  ضوء وقائع املواجهة التي تجسّدت، أخ�ا، يف الهبّة الشعبية امل

 خاضتها املقاومة الفلسطينية بقدر كب� من الكفاءة. 

الضوء دائرة  مل  ويف  تقرير  (نرصد  السياسات واالسرتاتيجيات  وانه    املواجهة مع ح�سحول    )،IPSعهد 

اوز  كحدث تكويني له تداعيات اسرتاتيجية عىل ساحات وقضايا متعددة تتج برزت خالل الحملة يف غزة 

أن “إرسائيل” ال تستطيع االلتفات  اوضحت  األحداث يف القدس وغزة  ، وان  التوازن العسكري ب� الطرف�

 التي �كن أن تتحول إىل ن�ان متعددة الساحات.  –إىل الفضاء العريب وتجاهل املشكلة الفلسطينية 

 اإلسرائیليالداخلیة للنظام  البنیة

 مقال: عملیة "حارس األسوار".. تداعیات مصیریة تهدد وجود إسرائیل

 

 بقلم: املفوض السابق لشكاوي جنود الجيش اإلرسائييل يتسحاك بريك:  -صحيفة "هآرتس" العربية  

للمفهوم الذي يقول  شاهد اإلرسائيليون يف هذا الشهر تحقق سيناريو يزرع الرعب: انهيار كامل  

إنه �كن االنتصار يف حروب بوساطة سالح الجو، هذه الرؤية حاول إحياءها يف عملية "حارس  

األسوار" ضد غزة، يف عملية مبشاركة معظم طائرات سالح الجو تم قصف بنى تحتية لـ ح�س  

قيقة التي  والجهاد يف غزة ليل نهار، مئات الطلعات ومئات الطائرات ألقت آالف القنابل الد

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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بلغت تكلفتها مليارات الشواكل، عىل منطقة محدودة، ورغم كل هذا مل ينجحوا يف وقف إطالق الصواريخ 

والقذائف إىل أن دخل وقف إطالق النار حيز التنفيذ، ح�س والجهـاد استمروا يف إطالق الصواريخ وكأنه  

 فرتة طويلة. مل يحدث أي يشء بالنسبة لهم، ويبدو أنه كان �كنهم مواصلة ذلك

أثبتت ح�س خالل عملية "حارس األسوار" صمودها، وواصلت إطالق الصواريخ حتى تحت الهجوم غ�  

املسبوق لسالح الجو واملس الشديد بالبنى التحتية يف غزة وبجزء من قياداتها وبيوتهم، مل ترتدع ح�س  

طوا "الدولة"  معظم  بشلل  تسببت  وقد  اإللهام،  تعطيها  بأرضار  وااليديولوجيا  وتسببت  املعركة،  ل 

اقتصادية تبلغ مليارات الدوالرات، يف أعقاب شل جزء كب� من اقتصاد اإلنتاج، غ� أن تكلفة آالف القنابل  

 الدقيقة التي ألقتها طائراتنا عىل أهداف يف غزة، باهظة جًدا. 

يف ذلك نحو غوش  ح�س والجهاد جعلونا مهزلة عندما استمروا يف إطالق الصواريخ بدون توقف، مبا  

دان، يف الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة ووزير الجيش ورئيس األركان بأنه سيكون من الصعب  

يف ح�س والجهاد قرروا متى يبدأ اإلطالق ومتى يتوقف،    - عليهم النهوض من الدمار الذي ألحقناه بهم  

 الق الصواريخ من غزة. لذلك، فشل سالح الجو فشًال ذريًعا يف مهمته الرئيسية وهي وقف إط

تداعيات عملية حارس األسوار هي مص�ية، فخالًفا لغزة التي هي منطقة محدودة وصغ�ة ومكتظة،  

فإنه يف حرب متعددة الجبهات سيتم إطالق آالف الصواريخ والقذائف عىل إرسائيل من مناطق واسعة  

�كنه القيام بهجوم يف الوقت ذاته عىل مناطق  ومن مسافات تبعد مئات الكيلومرتات، وإن سالح الجو لن  

واسعة كهذه، وحتى يف األماكن التي سيهاجمها لن يستطيع وقف استمرار إطالق الصواريخ والقذائف، 

 مثل� مل ينجح يف ذلك يف العملية األخ�ة بغزة. 

الداخلية سيستمر دون توقف من جميع االتجاهات، من   الجبهة  الصواريخ عىل  الش�ل  لذلك إطالق 

ومن الجنوب ومن الرشق، ويف كل يوم سيتم إطالق آالف الصواريخ والقذائف عىل مراكز السكان وبنى  

أكرب بعرشات األضعاف من صواريخ ح�س وسيتم   قوة تدم�ها  اسرتاتيجية، صواريخ  تحتية وأهداف 

الكيلومرتات   مئات  ملسافة  متفجرة  رؤوًسا  تحمل  دقيقة  وابًال   -إطالق صواريخ  الصواريخ تخيلوا  من   

الدقيقة والطائرات املس�ة االنتحارية وصواريخ كروز، التي يحمل جزء منها رؤوًسا متفجرة بوزن مئات  

الكيلوغرامات والتي ستسقط عىل رؤوسنا بال توقف، سيكون الدمار غ� محتمل، وهذا سيكلفنا  

 آالف القتىل واملصاب�. 

ا بسبب اإلصابة الدقيقة ملدرجات اإلقالع وأبراج  إطالق الصواريخ الدقيقة سيشل ويعيق طائراتن

املراقبة، يف موازاة ذلك سيكون هناك رضب ملحطات الكهرباء التي ستتوقف، ومنشآت تحلية املياه  

وخزانات الوقود والغاز، والبنى التحتية االقتصادية ومراكز التجمعات السكانية، �كن ألعدائنا أن  

بسبب مخزون السالح الضخم الذي يوجد بحوزتهم، والذي    يحاربوا مدة أسابيع، وحتى أشهر،

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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ألف صاروخ وقذيفة، وإذا مل يتمكن سالح الجو من منع إطالق ح�س للصواريخ فمن    250يشمل حوايل  

 باب أوىل أنه لن يستطيع وقف إطالق الصواريخ يف حرب متعددة الجبهات يف مساحات أوسع. 

السياسية واألمنية يجب عليه� الكف عن التباهي أمام الجمهور بعد الجولة األخ�ة ضد غزة فإن القيادة  

اإلرسائييل بصورة انتصار زائف ال عالقة مع الواقع البائس الذي نقف أمامه، يجب عىل زع�ئنا االستيقاظ  

الساحات   متعددة  لحرب  الجيش  إعداد  أجل  من  قرارات  واتخاذ  طوارئ  محادثات  إىل  فوًرا  والدخول 

ية محّدثة، وإذا مل يتم عمل ذلك فيتوقع حدوث كارثة ستسجل عىل مر األجيال، حرب  وبلورة نظرية أمن

   ) الرابط (  ستؤدي إىل تهديد وجودنا وحياتنا.

 حماس انتصرت يف القدس وحققت انتصارًا استراتیجیًا عظیمًا وعامًا

 إرسائيل هاريل/ هآرتس 

يف حمالتها ضد ح�س ، مل تحدد إرسائيل أبًدا أهداًفا أيديولوجية واسرتاتيجية. لقد اكتفت مرة أخرى بـ  

“استعادة الهدوء”. وهكذا ، عىل الرغم من الرضب املربح ، سيكون األمر نفسه هذه املرة. والعار هو 

عرب الذين جعلوه يخصهم) انه، تم إغالق الحرم القديس يف وجه اليهود (ولكن ليس أمام املحتج� ال

منذ يوم القدس. األمر نفسه ينطبق عىل منع السكن اليهودي يف حي الشيخ جراح. تزعم ح�س ، وبحق  

، أنها حققت هدفها: الحفاظ عىل السيادة العربية عىل الحرم القديس والقدس. هو وليس كل حراس  

وامل والسعودية  واألردن  الفلسطينية  السلطة  “الرسمي�”:  اسرتاتيجي  القدس  انجاز  هناك  هل  غرب. 

 وسيايس وعقيل أعظم من هذا؟

أنحاء   جميع  يف  الفلسطيني  الجمهور  غضب  أثار  لقد  االنتصارات.  من  املزيد  بحق  تدعي ح�س  ك� 

، إىل الخروج ومحاربة معاناة شعبهم    1949فلسط� (والعامل) ، م� دفعهم ، ك� مل نتذكره منذ عام  

ل الصهيو� وجد نفسه عاجزًا أمام أبطال عكا واللد والرملة والنقب والجليل ووادي  املظلوم. النتيجة: املحت

الـ   املاضية ، أنها عمقت الشقاق ب� اليهود ،    73عارة. رشارته متنِّى الفلسطينيون عىل مدى السنوات 

السياس يف  نفوذ  مناصب  يشغلون  الذين   ، اليهود  من  بالعديد  ودفعت   ، السياسية  األزمة  ة  وفاقمت 

  ، اإلعالم  وخاصة  املدنية  والخدمة  واألمن  واالقتصاد 

 للتعاطف معهم. 

ح�س   بفضل  العربية    –فقط  الدول  وعار 

اشتعلت فلسط� بالنار.    –والسلطة الفلسطينية  

اإلنجاز    ، معهم  كالعادة   ، محرجون  واليهود 

من   ليس  العربية.  للمقاومة  التاريخي 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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لذعر �سك بهم. يف الرملة واللد يزيلون املازوزا من مداخل  املستغرب أن يلوم البعض أنفسهم. الخوف وا

  ، السالح  الرسمي وحمل  الزي  ارتداء  من  الجبهة  املوجودين عىل  الجنود غ�  الجيش  و�نع   ، شققهم 

، والبدو �نعون السيارات    443وبعض اآلليات العسكرية ممنوعة من السفر يف وادي عارة والطريق  

 . ومنع الطيارين مؤقتًا من دخول قاعدة نباطييم . الصهيونية يف جنوب فلسط�

 سوف يستمر الشعور باملوجات الصدمية ألحداث العنف التي وقعت األسبوع املايض لفرتة طويلة قادمة

وليس    –ح�س خاضت الحرب بهدف تحرير “أولياء اإلسالم” من املحتل اليهودي. ويف هذه األماكن  

 – وتشكيل صورة النرص. فقط إبعادهم بالكامل    - ضد ح�س  -ال بد من العمل ضدهم  –فقط يف غزة  

من األماكن املقدسة، يجب عىل الدولة اليهودية التأكيد عىل    – ومعهم أي عامل آخر يسعى إىل السيادة  

أنها ستحافظ عىل حرية عبادة لليهود واملسلم� واملسيحي� يف االقىص ويف كل مكان يف أرض فلسط� .  

 ستعيد سيادتها يف قلب “القدس”.بهذه الطريقة فقط ست

ك� ُذكر ، مل تحدد إرسائيل (بسبب نقص الفهم والوعي) أهداًفا إسرتاتيجية للحملة. لذلك ، فإن الواجب  

األول عىل املستوى السيايس هو إزالة جميع القيود املفروضة عىل اليهود يف القدس. وهذا يعني: الس�ح  

القديس الحرم  لليهود يف  العبادة  ،  بحرية  وكذلك   ، االسوار  ب�  الواقعة  األحياء  التواجد يف   ، الرشيف   

وخاصة ، يف األحياء املوجودة خارجها ، مثل جفعات هاماتوس. وهار حوما ومن يف حكمهم. عندما يتضح  

السيطرة عىل األماكن    –لح�س أن األغا� الصاروخية وهياج عرب إرسائيل يبعدونها عن هدفها املركزي 

ف يتعلمون الدرس. إذا مل نفعل ذلك ، فسوف تستمر ح�س يف التشبث بقلب القدس ،  سو   – املقدسة  

وستستمر أحداث مثل اللد وعكا يف جميع أنحاء البالد. حتى لو وضع الجيش اإلرسائييل يديه عىل محمد 

   )الرابط(   ضيف ويحيى السنوار ، فسيكون ذلك وعياً زائفاً بالنرص.

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://hodhodpal.com/post/23863/
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 جولة مواجهة أخرى وفهم إسرائیلي ُمسبق البرمجة! 

 

ذلك  ع مبا يف  اإلرسائيلية،  التحليالت  الكث� من  تطالعك  إرسائيل  مع  األخ�ة  املواجهة  تلخيص جولة  ند 

املحيطة،   الرسمية  البيئة  مع  تت�هى  ال  األمنية،  الشؤون  يف  متخصص�  ألشخاص  السياسية  تحليالت 

 واألمنية، وترى إىل الواقع بعٍ� ثاقبٍة وتسعى ألن تنزع عنه أوراق التوت بغية كشف علله. 

ونقصد بهذا الكالم سيالً من التحليالت خلص يف شبه إج�ع إىل أن نتائج تلك الجولة من ناحية إرسائيل،  

الوصول إليه. وزاد الصورة    حتى عىل الصعيد العسكري، مل تكن يف املستوى الذي أرادته وعملت من أجل 

العامة لتلك النتائج كآبة، ك� أش� يف أكرث من تحليل، أن الجمهور العريض يف إرسائيل بقي ُمحبطاً من  

استمرار املقاومة يف قطاع غزة يف إطالق الصواريخ، ومن عجز الجيش اإلرسائييل عن منع ذلك، ومن عدم 

واضح   إرسائييل  انتصار  بأنه  يوصف  ما  االستديوهات  تحقيق  ففي  التحليالت،  أحد  ومبوجب  وقاطع. 

املفتوحة يف قنوات التلفزة املتعددة اعتُرب كل إطالق جديد لصواريخ املقاومة عالمة عىل إخفاق الجيش  

 اإلرسائييل يف رضب الفصائل الفلسطينية. 

ثالث يشكل حصيلة  عام  بشكل  اإلحباط  فإن  القومي"،  األمن  أبحاث  "معهد  ألدبيات  مفاجآت    ووفقاً 

حارس   "عملية  اسم  عليها  أطلق  التي  املواجهة  أيام  خالل  اإلرسائييل  الجمهور  شهدها  رئيسة 

األسوار"، إىل جانب مفاجآت أخرى وصفتها تلك األدبيات بأنها صغ�ة ولها عالقة بعمليات املقاومة  

يف اتجاه    (عىل غرار البدء بالعملية بحد ذاته، وإطالق الصواريخ عىل القدس، والقصف الكثيف

اكتشاف   أوالً،  نفسها:  هي  تزال  ال  الرئيسة  الثالث  املفاجآت  لكن  اإلرسائيلية).  الوسط  منطقة 

كون  ثانياً،  إخضاعها؛  من  بدالً  ردع حركة ح�س  ُمجدداً  تختار  أن حكومته  اإلرسائييل  الجمهور 

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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لرغم من قوتها الهائلة  العمليات الهجومية للجيش اإلرسائييل غ� قادرة عىل وقف إطالق الصواريخ عىل ا

واألرضار الكب�ة التي تتسبّب بها برشياً ومادياً؛ ثالثاً، الصعوبة التي يواجهها الجيش اإلرسائييل يف تفس�  

وتجسيد اإلنجازات الحقيقية التي حققها خالل أيام العملية. وتنوه األدبيات نفسها بأنه إىل جانب هذا  

اإلرس  الجمهور  به  يتميز  الذي  إخفاء  اإلحباط  سياسة  وليدة  هي  املفاجآت  هذه  فإن  العادة،  يف  ائييل 

متعمدة تُطبَّق منذ أعوام طويلة، مقرونة بفشل مستمر للقيادت� السياسية والعسكرية يف تقديم رشح  

هذا  من  وبالرغم  العسكرية.  للمواجهات  الحالية  والخصائص  اإلرسائيلية  االسرتاتيجيا  بشأن  للجمهور 

ائيليون قدرة عىل تبّرص بعض األمور عند بدء املواجهة، ويف مقدمها أن مثة تفضيالً  اإلخفاء امتلك اإلرس 

واضحاً من جانب القيادت� املذكورت� لعمليات ردع تعتمد يف األساس عىل سالح الجو، إىل جانب نفوره�  

ليالت  من "عمليات حسم" تفرض استخدام القوات الربية يف حرب داخل أرض الخصم. واستذكر أحد التح

يف   جرت  التي  العسكرية  والعمليات  الحروب  منذ  األقل  عىل  التفضيل  هذا  مثل  رؤية  اإلمكان  يف  أن 

 -2008) ويف سلسلة الحروب يف غزة (2006تسعينيات القرن الفائت، واستمر أيضاً يف حرب لبنان الثانية (

ع"، األمر الذي يؤثر يف  )، وأن الهدف املطلوب تحقيقه من ورائها هو "تعزيز الرد 2014،  2012،  2009

طبيعة العملية ونتائجها بصورة أساسية، إىل ناحية عدم تحقيق حسم واضح وقاطع، يف ح� أن الخطابات  

لغرض يف نفس  و"االنتصار"  "الحسم"  تتحدث عن  زالت  ما  القيادت�  التي تصدر عن مسؤويل  الرنانة 

 يعقوب! 

ري واألمني بشكل عام، والذي ال تنفك إرسائيل  واضح أن التقييم السالف يتعلق أكرث بالجانب العسك

متتلك تفوقاً واضحاً فيه، غ� أنه يف الوقت عينه مل يعد يسعفها يف فرض واقع مريح لها فقط، ولحاجاتها 

ومصالحها، ومع ذلك فهي ترفض أن تفهم ذلك، وتتمسك بفهم مسبق الربمجة يقف حائًال أمام تبني  

 مبوجب ما يؤكد الكاتب دافيد غروس�ن.  مقاربة تكون مغايرة لهذا النهج،

أما الجانب السيايس فال شك يف أن قراءته تحتاج إىل عودة أخرى، وخصوصاً بعد أن ترتاكم مزيد من  

املؤرشات التي بوسعها أن تنبئ مبا أفضت إليه هذه الجولة من مستجدات ذات قيمة ُمضافة مل تكن  

ومن جهة أخرى �كنها أن توضح جوهر التداعيات التي    قامئة قبلها، و�كن التعويل عليها، من جهة.

ترتبت عليها داخل الحلبة السياسية اإلرسائيلية الداخلية وكيفية تأث�ها يف أزمة إرسائيل الداخلية الناشبة  

ب� قواها العديدة، وكذلك تأث�ها يف سياق عالقة الدولة مع املواطن� الفلسطيني� الذين كانوا 

 ) الرابط(    ة الشعبية توكيداً لكونهم جزءاً أصيالً من الوطنية الفلسطينية. رشكاء يف الهبّ 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9/8920-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9/8920-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
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 الجدیدخبراء إسرائیلیون یرصدون أبرز مهام رئیس املوساد 

نتنياهو   بنيام�  "إعالن  إن  إرسائيليون  خرباء  قال 

رئيسا جديدا   رئيس الحكومة عن تعي� ديفيد بارنيع

لجهاز املوساد يعني أن أحد التحديات املاثلة أمامه  

األوسط،   الرشق  يف  الجهاز  شبكة  الحفاظ عىل  هي 

التي شكلت األساس لتوقيع اتفاقيات التطبيع، ألن  

وقد   هشة،  زالت  ما  اإلرسائيلية  العربية  العالقات 

تكون يف خطر كب� بسبب اندالع مواجهة عسكرية  

 ورمبا لسبب أقل من ذلك". مع الفلسطيني�، 

وقال رون� ب�غ�ن يف مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "التحدي الذي سيواجه بارنيع يف رئاسته  

لجهاز املوساد أن الرشق األوسط مكان دينامييك يخرس فيه من يدير اسرتاتيجية قد�ة، غ� محدثة، ما  

دول بأن شيئًا مل يتغ�، ناهيك عن محاولة إضافة املزيد  يعني أن لديه الكث� من العمل ليقوم به إلقناع ال

 من الدول إىل اتفاقيات التطبيع". 

وأشار ب�غ�ن إىل أن "بارنيع الذي خدم يف فوج استطالع األركان العامة، تخصص يف قسم تجنيد العمالء 

ل منصب نائب رئيس  وتنشيطهم، وتعلم كيفية تحديد البيئة املتغ�ة، وإجراء التعديالت الالزمة، ثم شغ

قسم "كيشت" الذي يتعامل مع املراقبة والعمليات يف البلدان التي تربطها بإرسائيل عالقات دبلوماسية، 

 ما سمح له بالتعامل مع أنواع أخرى من العمليات، وهو أمر مهم جًدا للموساد".

ويبدو أنه حصل عىل   وأكد أن "بارنيع خالل عمله نائبا ليويس كوه� انخرط يف مسار مزدحم للغاية،

صفقة نووية من خالل رسقة األرشيف النووي اإليرا�، ما يتطلب منه يف عهده الجديد تخصيص موارد 

هائلة للموساد داخل إيران، بحيث يكون الجميع يف حالة تأهب قصوى، ويرون أن هناك عميًال للموساد  

األزرار+ التي تسفر عن عمليات لها  تحت كل رسير مسؤول إيرا�، ويف كل زاوية، تحض�ا الستخدام +

 نهاية مدوية". 

رون بن يشاي الخب� العسكري رسد ما أس�ها "واجبات رئيس املوساد الجديد"، وأهمها تزامن  

تعيينه مع اقرتاب إيران من أن تصبح "دولة نووية"، ما يع� عليه "بناء الثقة، وتقوية العالقات 

باي إدارة  تحجم  بين�  األمريكي�،  جمع  مع  لتكثيف  وسيضطر  نتنياهو،  مع  التعاون  عن  دن 

 املعلومات االستخباراتية ملنع تصعيد ح�س بعد الحرب األخ�ة عىل غزة". 

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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وأضاف بن يشاي يف مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "سيتع� عىل بارنيع، إيجاد طرق ووسائل  

اإليرانية، أل  والصاروخية  النووية  القضية  للتعامل مع  األمني هناك  جديدة  بنى عمله  ن يويس كوه� 

مستندا عىل بنية تحتية من القدرات التي وضعها أسالفه مائ� دغان وتام� باردو، لكنه حّسن من هذه  

 القدرات بشكل كب�، وكان جريئًا بشكل خاص يف تشغيل املوساد، سواء من حيث الذكاء أو الهجوم". 

 الساحة اإليرانية، كان بارنيع جزًءا منها، وآخرها تفج�ات  وأوضح أن "كوه� الذي حقق إنجازات الفتة يف

محطة ناطنز للطرد املركزي، مع ترجيح أن يحد األمريكيون من نشاط املوساد يف إيران لتنفيذ أع�ل 

تخريبية مثل تفج� املنشآت واغتيال العل�ء ملنع خلق توترات يف منطقة الخليج، وإجبارهم عىل التدخل،  

 مشاكل داخلية، بجانب الص� وروسيا".   وهم يواجهون

مجتمع   مع  العالقات  وتعزيز  وتطوير  الثقة،  بناء  إىل  سيحتاج  األوىل  مهمته  يف  "بارنيع  أن  وأكد 

االستخبارات األمريكية، وكبار املسؤول� يف إدارة بايدن بشكل منفصل، وهذه أهم مهمة، مع أنه لن  

وه� مبعوثًا خاًصا له إليران، ألن إدارة بايدن ليست سعيدة  يكون األمر سهالً إذا قام نتنياهو بتعي� ك

بالتعاون مع نتنياهو، وكوه� يعترب ظالً لنتنياهو، ويف حال عاد مجددا رئيًسا للوزراء، فسيدخل كوه�  

 )  الرابط( )  الرابط(   عىل خط صالحيات بارنيع".

 "کتلة التغییر" مفاوضات مکثفة يف ظل خالفات بین أحزاب 

"كتلة   أحزاب  يف  املفاوضات  طواقم  عقدت 

"ييش عتيد"، "�ينا"، "تيكفا حداشا"    –التغي�"  

جولة مفاوضات حول تشكيل    –و"كاحول الفان"  

حزب   رئيس  وكان  جديدة،  إرسائيلية  حكومة 

"�ينا"، نفتايل بينيت، قد أعلن، أنه سيسعى إىل  

عتيد" "ييش  حزب  رئيس  مع  حكومة  ، تشكيل 

 يائ� لبيد، وباقي األحزاب يف "كتلة التغي�". 

  قبلوذكر موقع "يديعوت أحرونوت" اإللكرتو� أن هذه األحزاب تتطلع إىل التوصل إىل اتفاقات بينها  

لتشكيل   للبيد  ريفل�،  رؤوف�  اإلرسائييل،  الرئيس  منحه  الذي  التفويض  به  ينتهي  الذي  اليوم 

 . حكومة 

إرسائيلية إىل أنه ما زالت هناك خالفات ب� أحزاب "كتلة التغي�"، بينها  وأشارت وسائل إعالم  

الكنيست   يتوالها عضو  الثقافة،  أو  الزراعة  مطالبة حزب "تيكفا حداشا" بحقيبة وزارية أخرى، 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.ynet.co.il/news/article/rkVuZdYtO#autoplay
https://www.ynet.co.il/news/article/rkVuZdYtO#autoplay
https://www.ynet.co.il/news/article/rkVuZdYtO#autoplay
https://arabi21.com/story/1360958/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF#section_314
https://arabi21.com/story/1360958/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF#section_314
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تسفي هندل. يف أعقاب ذلك، هدد حزب "كاحول الفان"، برئاسة بيني غانتس، بتفج� املفاوضات إذا تم  

 ات� الحقيبت� منه. أخذ إحدى ه

ويتمحور خالف آخر حول متثيل األحزاب يف لجنة تعي� القضاة. ويطالب "�ينا" بأغلبية يف اللجنة، لكن  

بعد االتفاق ب� لبيد ورئيس حزب العمل، م�اف ميخائييل، عىل أن تكون األخ�ة عضو يف اللجنة، وألنه  

ب أحزاب اليم� يف "كتلة التغي�" بأنه يف حال  ينبغي انتخاب ممثلْ� عن الكنيست بشكل رسي، تطال

يسار" لعضوية اللجنة يتع� عىل ميخائييل التنازل عن عضويتها   –انتخاب عضوي كنيست من "الوسط  

 يف لجنة تعي� القضاة. 

وهناك خالف حول عضو الكنيست الذي سيتوىل وزارة "الشتات". ك� تطالب عضو الكنيست عن "�ينا"،  

أييليت شاكيد، بضم حقيبة النقب والجليل إىل وزارة الداخلية التي ستتوالها. لكن هذه الحقيبة سيحصل 

 عليها حزب "يرسائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليربمان.

م من التفاه�ت، إال أن "ييش عتيد" و"�ينا" مل يوقعا عىل اتفاق ائتاليف حتى  يشار إىل أنه عىل الرغ

اآلن. ورغم أن ستة أعضاء الكنيست من "�ينا"، من أصل سبعة إثر معارضة عضو الكنيست عاميحاي  

شيكيل لحكومة مع "كتلة التغي�"، أعلنوا تأييدهم لبينيت، إال أنه ما زالت هناك تخوفات من مترد آخر  

 يف هذا الحزب. 

بعدم   "�ينا"  من  الكنيست  أعضاء  عىل  ضغوط  وجود  أن  إىل  أحرونوت"  "يديعوت  صحيفة  واشارت 

االنض�م إىل حكومة كهذه. وتتمثل هذه الضغوط بتظاهرات مقابل منزيل بينيت وشاكيد، تحت شعار  

ت من "�ينا"  "ال لحكومة يسار". كذلك يُجري سياسيون وحاخامون مؤثرون اتصاالت مع أعضاء كنيس

يف محاولة إلقناعهم بعد تأييد "حكومة التغي�". وقال عضو الكنيست عن هذا الحزب، ن� أورباخ، الذي  

 هوجم يف مجموعات "واتسآب"، إنه "لن أصوت ضد. وإمكانية االستقالة واردة".

كنيست من   أعضاء  4عضو كنيست من داخل االئتالف، إضافة إىل    57ويتوقع أن يدعم "حكومة التغي�"  

الحكومة من خارجها.   يدعموا  أن  يتوقع  برئاسة منصور عباس،  الجنوبية)،  (اإلسالمية  املوحدة  القامئة 

عضو كنيست، لكن تسود تخوفات يف "كتلة التغي�" من    61وبذلك ستكون هذه الحكومة مدعومة من  

دعومة من أغلبية  احت�ل أن �تنع عضو كنيست واحد عن دعم الحكومة، ما يعني أنها لن تكون م

 يف الكنيست. 

وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن التقديرات يف "ييش عتيد" و"�ينا" تش� إىل أن القامئة املوحدة 

ستدعم تشكيل حكومة كهذه يتناوب عىل رئاستها بينيت، اليميني املتطرف، ولبيد، وذلك بالرغم 

  الرابط    الحكومة. من أن عباس مل يتعهد للبيد، خالل محادثات عديدة بينه�، بدعم

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/05/31/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/05/31/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/05/31/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-
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 التفاعالت اإلقلیمیة والدولیة 

 املبادرة املصریة جیدة “إلسرائیل” بشرط الحفاظ یلع ثالثة مبادئ واضحة

 

تم كرس الجليد ب� اإلدارة األمريكية ومرص، ومببادرة من الرئيس  ،  12يف موقع القناة    ل�مانع�ان    كتب

 بايدن، أصبح السييس العامل الرئييس الذي أدى إىل وقف إطالق النار ب� إرسائيل وح�س.

، استغرقت مرص سبعة أسابيع طويلة وصعبة للتوصل إىل اتفاق يسمح بوقف إطالق  2014حرب  خالل  

، رأت إرسائيل يف القاهرة العنوان السيايس    ذلك  حدث ار. هذه املرة مرت أقل من أسبوع�. حتى  الن

وصدت (رصاحة أحيانًا) محاوالت وزير الخارجية األمرييك جون ك�ي للرتويج للوساطة الرتكية   -الوحيد 

التي سادت عام والقطرية التي كان من املمكن أن تدفع مرص جانبًا. ومع ذلك ، فإن عمق الكراهية  

السلطة يف  بب� ح�س (كذراع لإلخوان املسلم�) ونظام عبد الفتاح السييس ، الذي أطاح    2014

ساحة العدوية بعد شهر ، كانت عقبة كب�ة يف طريق وقف إطالق ووذبحهم يف رابعة    2013يوليو  

عىل االستياء    النار. الضغط العسكري اإلرسائييل املكثف فقط هو الذي أجرب ح�س عىل التغلب

 والوصول إىل القاهرة. 

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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إعادة العالقات ب� القاهرة وواشنطن. يف  منها  لدى إرسائيل أسباب وجيهة للرتحيب بالخطوة املرصية،  

السنوات األخ�ة، أقيمت عالقات أمنية واستخباراتية مهمة ب� إرسائيل ومرص، وكاله� مهم. يجب أن  

) وكذلك  EMGF(لرشاكة يف إنشاء منتدى غاز رشق املتوسط  وا  -نضيف إىل ذلك الصفقات االقتصادية  

يف   وفرنسا،  املتحدة  العربية  واإلمارات  وقربص  اليونان  من  لكل  املتزايد  االسرتاتيجي  السيايس  االنت�ء 

 مواجهة طموح أردوغان. والسياسات الخط�ة. 

 مبادئ:  يف الوقت نفسه، من املهم أن تتمسك إرسائيل يف اتصاالتها مع مرص بثالثة

، والعديد من الدول األخرى يف املنطقة ، مصلحة ذاتية يف عدم منح    -مرص “وإرسائيل”  –لكال الطرف�    -1

ألسبابها الخاصة وبعيًدا    –ح�س أي موطئ قدم يف قضايا القدس. �كن “إلرسائيل” ورمبا ينبغي عليها  

ولكن ال تعطي مصداقية الدعاء ح�س بأن  أن تحافظ عىل الوضع الراهن ،    – عن العالقات مع األردن  

 إطالق الصواريخ هو ما حقق نتائج سياسية للشعب الفلسطيني واملسلم� أين� كانوا..

 أي انتقال لرتتيبات طويلة األمد مع غزة يجب أن يتضمن حالً عاجالً لقضية األرسى واملفقودين. -2

حوار السيايس االسرتاتيجي مع “إرسائيل”  يجب أن تخلص مرص نفسها من عادة الظهور بوجه�؛ ال  -3

من جهة ، والتحريض السام يف إعالم الدولة من جهة أخرى. مبرور الوقت ، ال ترض هذه السياسة ذات  

 )الرابط(     الشق� إال باملصلحة املرصية وحرية النظام يف املناورة.

 "کان": اإلمارات ترید املساهمة بإعمار غزة دون تدخل حماس 

، عن أن البث "كان" الرسمية اإلرسائيليةكشفت هيئة  

اإلمارات تشرتط من أجل املشاركة يف إع�ر قطاع غزة 

حركة   تدخل  عدم  اإلرسائييل  االحتالل  دمره  الذي 

 "ح�س". 

وأفادت "كان"، بأن "مسؤول� أمريكي� توجهوا خالل 

األيام األخ�ة إىل اإلمارات، يك تنضم إىل جهود إعادة 

كا، مفادها أن أبو ظبي مستعدة لتوف� الدعم إع�ر غزة، لكن اإلمارات نقلت رسالة واضحة ألمري

 اإلنسا� املبارش لغزة، لكنها لن متول أية آلية من هذا القبيل يكون لح�س دور فيها".  

 ونوهت القناة، إىل أن "اإلمارات أوضحت أن مرص بالنسبة لهم هي التي سرتكز الجهود".  

" اإلرسائييل، فإنها "تبذل واشنطن جهودا إلقامة اآللية بالتعاون مع  i24وبحسب ما نقله موقع "

السلطة الفلسطينية، وكجزء من هذه الجهود زار وزير الخارجية األمريكية أنتو� بلينكن أمس  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q2/Article-21de5820da7b971027.htm?Partner=searchResults
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q2/Article-21de5820da7b971027.htm?Partner=searchResults
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واألردن ملناقشة املوضوع"، منوها إىل أن "الواليات املتحدة أوضحت بالفعل لح�س أنها لن تشارك    مرص

 يف هذه اآللية".  

يف   مباحثات  إىل  وإرسائيل،  والسلطة  ح�س،  بدعوة  قامت  "مرص  أن  اإلرسائيلية،  البث  هيئة  وذكرت 

املباحثات هو مناقشة إمكانية تهدئة    القاهرة استمرارا لوقف إطالق النار ب� الطرف�"، زاعمة أن "هدف

 )  الرابط(   طويلة األمد وقضية الجنود اإلرسائيلي� األرسى لدى حركة ح�س". 

 دعوات امریکیة لوقف املساعدات العسکریة عن إسرائیل

 

االنتقادات األمريكية املوجهة إلرسائيل خالل الحرب األخ�ة عىل غزة متثلت  قال تقرير إرسائييل إن "تزايد  

 يف تنامي األصوات داخل الحزب الد�قراطي، التي تدعو إلعادة النظر يف املساعدات املقدمة إلرسائيل". 

 40، أن "العقد املقبل سيشهد تلقي إرسائيل من الواليات املتحدة  12وأضاف تقرير نرشه موقع القناة  

مليار دوالر، ما يفسح املجال أمام األمريكي� لطرح تساؤالت من قبيل: كيف تستخدم إرسائيل أموال  

مساعداتنا؟ وما املبلغ الذي تلقته يف املايض؟ وما هي أهداف الواليات املتحدة من استمرار هذه  

األ  يتعلق  عندما  داخلية  انتقادات  اآلن  يواجه  الذي  بايدن،  جو  عهد  يف  بالدعم  املساعدات  مر 

 األمرييك إلرسائيل؟". 

وأكد أن "األصوات املناهضة إلرسائيل يف حزب بايدن الد�قراطي تصاعدت يف السنوات األخ�ة،  

مليار دوالر كمساعدات، كجزء من    3.8زودت الواليات املتحدة إرسائيل بـ  2020خاصة أنه يف عام  

ما، وكانت جميع األموال التي ُقدمت  التزام طويل األجل تم التعهد به خالل إدارة باراك أوبا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=106465
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=106465
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=106465
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بقيمة   2028-2016مخصصة للمساعدة العسكرية، في� وقع أوباما اتفاقية الستمرار هذه املساعدات ب�  

 مليار دوالر".  38

وأشار إىل أن "املساعدات العسكرية التي وقعها أوباما شهدت زيادة مقارنة باالتفاقية التي وقعها الرئيس  

- 1999مليار دوالر يف غضون عقد، ويف العقد الذي سبقه ب�    30ت مساعدات بـجورج بوش، وتضمن

عىل  2008 قليال  تزيد  مبساعدات  إرسائيل  املتحدة  الواليات  زودت  دوالر،    20،  تضاعفت  مليار  ثم 

 مليارا".   40، ستتلقى إرسائيل ما يقرب من  2028-2019املساعدات منذ ذلك الح�، ويف العقد الحايل، ب�  

أن "األموال األمريكية ساعدت إرسائيل بتطوير أحد الجيوش املتقدمة يف العامل، واشرتت معدات  وأكد  

مليون دوالر لكل    100بتكلفة    35طائرة من طراز إف  50عسكرية متطورة من الواليات املتحدة، مثل  

،  2020ائيل يف مليار تم منحها إلرس  3.8طائرات للتزود بالوقود، ومن  8، اشرتت إرسائيل 2020منها، ويف 

الحديدية وأنظمة اعرتاض  القبة  الصواريخ، كاالستث�ر يف نظام  تم استخدام نصف مليار للح�ية من 

 الصواريخ األخرى".

مليار دوالر يف نظام القبة الحديدية، وأنفقت    1.6استثمرت الواليات املتحدة    2011وكشف أنه "منذ  

ملتحدة يف تطوير التكنولوجيا العسكرية، مثل نظام الكشف  إرسائيل املالي� عىل التعاون مع الواليات ا

عن األنفاق، وتستثمر إرسائيل بكثافة يف املعدات العسكرية والتدريب، وتستخدم املساعدات لتعويض  

 أن إرسائيل قوة أصغر من العديد من القوى اإلقليمية األخرى".  

 2019رب مساعدة من الواليات املتحدة، ففي  وأضاف أنه "منذ الحرب العاملية الثانية، تلقت إرسائيل أك

حصلت عىل ثا� أعىل مساعدة بعد أفغانستان، وتم تخصيص مبلغ كب� من األموال املحولة ألفغانستان 

للجهود العسكرية األمريكية لتحقيق االستقرار فيها، التي عاشت حالة حرب منذ الغزو األمرييك لها يف  

لعدة مئات من    2021دة ألفغانستان، يتوقع انخفاض املساعدات يف  ، ومع مغادرة الواليات املتح2001

 املالي�".

وختم بالقول إن "هذا سيجعل من إرسائيل الدولة التي تتلقى أكرب قدر من املساعدات األمريكية يف  

الرشق األوسط بهامش كب�، رغم أن مرص واألردن تتلقيان أيضا مساعدات أمريكية، تصل قيمة كل منه�  

   الرابط       ، ثم يأيت بعد ذلك العراق مبساعدات تبلغ مليار دوالر".2019مليار، اعتبارا من    1.5إىل  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mako.co.il/news-military/2021_q2/Article-067d0978acd9971026.htm
https://www.mako.co.il/news-military/2021_q2/Article-067d0978acd9971026.htm
https://www.mako.co.il/news-military/2021_q2/Article-067d0978acd9971026.htm
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 معهد إسرائیلي یحّرض یلع املناهج الدراسیة يف قطر

دراسات   عىل  حرّض معهد  وتحث  التطبيع،  تحارب  إنها  قائال  قطر،  الدراسية يف  املناهج  إرسائييل عىل 

 رضورة قتال االحتالل. 

تقيم   قطر  أن  "رغم  إنه  إرسائييل  كاتب  وقال 

ذلك   يف  مبا  الغرب،  مع  دبلوماسية  عالقات 

الواليات املتحدة وإرسائيل، لكن كتبها املدرسية  

عىل   ح�س  صواريخ  بإطالق  تشيد  تزال  ال 

ويف  اإل  الخرائط،  من  إرسائيل  وإزالة  رسائيلي�، 

رأيهم   إبداء  الطالب  من  يُطلب  الكتب،  أحد 

بشأن التطبيع مع إرسائيل، وتقرتح طرقا لفضح 

والقدس   فلسط�  عن  والدفاع  األرض،  تهويد 

 واملسجد األقىص". 

بصحيفة   مقال  يف  أوسمو،  ليعاد  وأضاف 

"عريب ترجمته  أحرونوت،  أن  21يديعوت   ،"

ج الدراسية القطرية متدح إطالق صواريخ "املناه

الخرائط،   من  إرسائيل  محو  إىل  وتدعو  ح�س، 

أن   ورغم  األقىص"،  ضد  "مؤامرة  عن  وتتحدث 

هذه  فإن  اعتدال،  بعملية  متر  املناهج  هذه 

العملية ما زالت يف مهدها بعد عقود من تدريس محتوى متطرف، وكاره لليهود، ومناهض لهم بصورة 

 امية موضوعات رئيسية يف الكتب املدرسية". شديدة، وتظل الس

يش� إىل أن املناهج الدراسية يف قطر  IMPACT-SEوأوضح أن "تقريرا إرسائيليا حديثا صادرا عن معهد 

ال تفي باملعاي� التعليمية لألمم املتحدة، يف ما يتعلق بقضايا قبول اآلخر، والسالم، والتسامح، وقد أجرى  

بالت اإلرسائييل  تتضمن  املعهد  الربيطا� ه�ي جاكسون، مهمة مسحية  األبحاث  معهد  عاون مع 

لـ بالسنوات    314تحليًال  مقارنة  قطر  املاضية يف  األربع  السنوات  دراستها يف  كتابًا مدرسيًا متت 

 السابقة".  

وأشار إىل أن "مراجعة املعهد ملحتويات الكتب املدرسية القطرية للصف� األول والثا� يف جميع  

د، أظهرت أن اليهود يتحملون مسؤولية تطور الحزب النازي يف أملانيا، والتالعب باالقتصاد املوا

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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العاملي، وخدمة مصالحهم، ويُصوَّر عىل أنهم خائنون بطبيعتهم، ويسعون إلنهاء اإلسالم، واإل�ان بالنبي  

 محمد عليه السالم". 

الكتب املدرسية القطرية بإطالق الصواريخ   وأضاف أنه "عند تطرقها للرصاع الفلسطيني اإلرسائييل، تشيد

من قبل املنظ�ت املسلحة يف قطاع غزة عىل اإلرسائيلي�، بحيث تجرب "الصهاينة" عىل دخول املالجئ، 

وتعطيل مطار بن غوريون، وهي سلوكيات "شجاعة ومث�ة لإلعجاب"، وتوصف الهج�ت املسلحة بأنها  

 ". 1948اختفت إرسائيل من الخرائط، واحتُلت كامل أراضيها منذ    رد مرشوع عىل القمع اإلرسائييل، بين�

وأشار إىل أن "املناهج القطرية تتحدث عن أنه منذ أول يوم لتأسيسها، تعمل إرسائيل عىل القضاء عىل 

الفلسطيني   الشعب  لكن  فلسطينية،  مؤسسة  أي  والقضاء عىل  فلسط�،  وتهويد  الفلسطيني،  الشعب 

، وترشح الكتب املدرسية الحاجة لح�ية فلسط�،  1987نفذ انتفاضته الكربى يف البطل مل يقبل بذلك، و 

ومساعدة نضالها كواجب ديني عىل جميع املسلم�، وتفصل يف الحديث عن املؤامرات اإلرسائيلية التي  

 تستهدف املسجد األقىص". 

رية يف املناهج القطرية،  ديفيد روبرتس من جامعة كينغز يف لندن قال إن "التقرير يعرض املشاكل الجذ

براغ�تية وجيو الخارجية  كانت سياسة قطر  لو  تعلم هذه  -حتى  أجياًال من  فإن  بطبيعتها،  سرتاتيجية 

املشاعر ال بد أنها ستؤثر يف عملية صنع القرار يف مكان ما، خاصة يف ظل محور سيايس ضد إيران، والتهديد  

 وهي القناة اململوكة من قبل العائلة املالكة القطرية. الذي تشكله شبكة الجزيرة عىل األنظمة األخرى، 

وأضاف أن "أحد الكتب املدرسية أفردت فصالً جديداً طُلب فيه من الطالب التعب� عن بعض األفكار 

للدفاع عن فلسط� والقدس واملسجد األقىص بالوسائل التالية: اعرتاض خطوات إرسائيل لتهويد األرض  

القيادات اإلرسائيلية، والتعب� عن موقف معارض من  واألماكن   قانونية ضد  إجراءات  املقدسة، وفرض 

 التطبيع". 

ادعى أنه "رغم إجراء بعض التغي�ات عىل الكتب املدرسية،    IMPACT-SEماركوس شيف مدير معهد  

لعامل من خالل فقد واصلت قطر الرتويج للقيم الجهادية املتطرفة، ويتم تشجيع الطالب عىل النظر إىل ا

 عدسة ج�عة اإلخوان املسلم�، وتظل معاداة السامية عنرصًا أساسيًا يف تعليمها".

وختم بالقول إن "املناهج الدراسية القطرية تسوق هذه املفاهيم يف وقت تحاول فيه قطر االقرتاب  

ة القطرية  من الواليات املتحدة والغرب، يك تصبح قوة مركزية يف املنطقة، لكن الكتب املدرسي

تروج لأليديولوجية اإلسالمية الراديكالية املعارضة ملصالح إرسائيل والغرب التي تعزز قوة ح�س 

  الرابط    الرابط   وتركيا وإيران".

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/1360706/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1#section_314
https://arabi21.com/story/1360706/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1#section_314
https://arabi21.com/story/1360706/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1#section_314
https://www.ynet.co.il/news/article/rJ7h1kYYd#autoplay
https://www.ynet.co.il/news/article/rJ7h1kYYd#autoplay
https://www.ynet.co.il/news/article/rJ7h1kYYd#autoplay
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  الخبراء  أراء

 األمیرکیة يف ضوء هّبة القدس  -العالقات اإلسرائیلیة 

 أنطوان شلحت 

بعض   عن  تعرب  األم�كية  الشؤون  يف  متخصصة  إرسائيلية  أصواٌت  بدأت 

التحّسب من احت�ل أن يطرأ تغي� عىل مواقف اإلدارة األم�كية الحالية، برئاسة  

جو بايدن، حيال قضية فلسط�، يف ضوء وقائع املواجهة التي تجسّدت، أخ�ا،  

" التي خاضتها املقاومة  يف الهبّة الشعبية املتدحرجة، ويف عملية "سيف القدس

 الفلسطينية بقدر كب� من الكفاءة.

  -ووفًقا لهذه األصوات، العالمة املرئيّة الواضحة لهذه املواجهة يف ما يتعلق مبجال العالقات اإلرسائيلية  

األم�كية أنها تسببت بإعادة قضية فلسط� إىل موقع بارز يف أجندة إدارة بايدن، بعد أن دأبت هذه  

 عىل خيار اإلبقاء عليها يف موقع متأخر.  األخ�ة

الراديكالية يف   األوساط  بعض  متارسها  التي  الضغوط  رئيسية:  أسباب  بثالثة  ذلك مدفوعًة  فعلت  وقد 

الحزب الد�قراطي عىل هذه اإلدارة، لتغي� مقاربتها حيال تلك القضية، إىل ناحية التخفيف من غلواء  

شل الذي ُمنيت به جهود إدارة الرئيس باراك أوباما، وكان بايدن يف االنحياز إىل إرسائيل وسياستها. الف

عداد قيادتها األوىل، يف التوصل إىل تسوية للقضية، ويُشار بشكل خاص إىل جهود وزير الخارجية جون  

 ك�ي. إيثار إدارة بايدن بأن تبذل جّل الجهود اإلسرتاتيجية يف حقل سياستها الخارجية يف مقابل الص�. 

ل بعض هذه األصوات أن تربط ب� آخر املستجّدات وما تسميها "الذاكرة الجمعية" اإلرسائيلية بشأن  تحاو 

اإلرسائييل. ويف هذا الصدد يتم   -مواقف الواليات املتحدة يف السنوات األخ�ة حيال الرصاع الفلسطيني  

)، اتسمت مواقف البيت  2021  -2017إيراد ما ييل: باستثناء أعوام والية الرئيس دونالد ترامب األربعة (

؛ 1967األبيض عىل نحو ثابت مبطالبة إرسائيل باالنسحاب من معظم األرايض الفلسطينية املحتلة منذ  

 تأييد حل الدولت� للرصاع مع الفلسطيني�؛ معارضة أع�ل البناء االستيطانية خارج الخط األخرض. 

عىل رئيس الحكومة اإلرسائيلية، بنيام�  وتطرّق بعض آخر إىل ما ُوصف بأنه ضغط مارسه بايدن  

نتنياهو، لوقف إطالق النار، فأشار جزء منه إىل أن هذا األخ� ما كان يف وسعه أن يقول ال، كون 

إرسائيل، عىل الرغم من جربوتها الظاهر، ما زالت دولة صغ�ة وهّشة، وتابعة للواليات املتحدة  

 أنه ليس من شأن ذلك الضغط أن يظلّل املواقف  بصورة مطلقة، في� رأى جزء آخر التشديد عىل

التي تبناها الرئيس األم�يك خالل أيام املواجهة العسكرية، وشملت من ب� أمور أخرى: دعم 

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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حق إرسائيل يف الدفاع عن نفسها، ومنع صدور أي قرار يدين إرسائيل يف مجلس األمن مبا يف ذلك مببادرة 

ات التي تشجب إرسائيل داخل الحزب الد�قراطي، وبضمنها التي  فرنسا، والوقوف يف وجه كل املبادر 

 تدعو إىل تقليص حجم املساعدات العسكرية األم�كية إىل دولة االحتالل. 

يُضاف إىل هذا كله، ك� يؤكد السف� اإلرسائييل السابق يف الواليات املتحدة، زملان شوفال، أن إرسائيل  

ن يكون سالم يف املنطقة (الرشق األوسط) إال ح� تؤكد بصورة  استمّدت التشجيع من ترصيح بايدن: "ل 

 غ� قابلة للتأويل أنها تعرتف بحق إرسائيل يف الوجود دولة يهودية مستقلة". 

للتهرب من   أوًال ودامئًا،  ادعاءات إرسائيل  ما ينطوي عىل متاٍه مع  الترصيح  وبرأي شوفال، مثّة يف هذا 

 السالم والتسويات. 

األم�كية أن تكون ذات صفة لها نَفس    -ن التفاصيل املرتبطة بُعمق العالقات اإلرسائيلية  واضح أن من شأ 

مرجعي يف تأويل أي مظاهر قد تكون ذات قيمة عابرة أو رمبا زائلة، غ� أنها، يف الوقت عينه، تخضع  

 للتغي� أيًضا وتفتح املجال أمام التأويل. 

ترتب عىل الهبّة الفلسطينية أخ�ا، وذلك بجوار مرتتبات أخرى،  وليس مبالغًة رؤية أن هذا األمر قد يكون  

ال بُّد من اإلشارة من بينها مثًال إىل موقع إرسائيل يف ميدان الرصاع اآلخذ يف االحتدام ب� الواليات املتحدة  

د  والص�، وهو ما برز أيًضا يف حلبة مجلس األمن، يف ضوء أن بك� هي الرئيسة الدورية له. وهو ما ق

 يحتاج إىل تفصيل أكرب. 

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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 يف دائرة الضوء  

 املواجهة مع حماس: مطلوب تغییر املسار االستراتیجي

 

(  قال واالسرتاتيجيات  السياسات  غزة خالل  ،  ) IPSمعهد  يف  تداعيات    تربز  الحملة  له  تكويني  كحدث 

 اسرتاتيجية عىل ساحات وقضايا متعددة تتجاوز التوازن العسكري ب� الطرف�. 

 في� ييل عرش رؤى حول املواجهة مع ح�س. 

 منطق ح�س وإرسائيل ال يلتقيان -1

كأساس   والردع  االع�ر  إعادة  من  مزيج  عىل  ح�س  تجاه  سياستها  “إرسائيل”  أسست  لالستقرار  بين� 

والرتتيبات يف غزة ، أصبح من الواضح أنه يف لحظة االختبار ، تفوقت أجندة املنظمة األيديولوجية والدينية  

، الذي ادعى أن طعم السلطة جعله أكرث مسؤولية  . زعيم ح�س يف غزة يحيى السنوارعىل اعتباراتها األخرى

املقاومة ولديه رؤيته للسيطرة عىل الساحة الفلسطينية عرب طريق  وضبطًا ، اتضح أنه زعيم فكرته مبنية يف  

 تسيل يف عروقه وتنبض.  – “التحرير”. “كل فلسط� 

 فشل االسرتاتيجية “اإلرسائيلية”  -2

إن الفكرة القائلة بأن االعرتاف بحكم ح�س يف غزة وتحس� األوضاع املدنية يف قطاع غزة من جهة  

شأنه أن �نع عملية سياسية تقوم عىل حل الدولت� مع    من  –وإضعاف السلطة من جهة أخرى  

 الحفاظ عىل التوازن األمني قد انهارت.

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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 إنجازات ح�س وإمكانية القيام بحملة متعددة الجبهات -3

تستطيع ح�س أن تنسب إليها سلسلة من اإلنجازات. لقد أثبتت ح�س أنها الالعب الرئييس املؤثر عىل  

ية ، ونصبت نفسها ، مؤقتًا عىل األقل ، عىل أنها “املدافع عن القدس”. أثارت  األحداث يف الساحة الفلسطين

حملة ح�س فورة عنيفة يف املجتمع العريب يف “إرسائيل” ، وزعزعت االستقرار يف  الضفة الغربية وحتى  

 عىل الحدود الش�لية ، وعرقلت التطورات يف الساحة السياسية الداخلية اإلرسائيلية.

 ملتحدة األمريكية ، ال يوجد شيك مفتوحالواليات ا -4

النفس   الدفاع عن  أيدت حق “إرسائيل” يف   ، الفلسطينية  الساحة  األول عىل  ، يف اختبارها  بايدن  إدارة 

وقدمت لها الدعم يف مجلس األمن. إال أن التصعيد كشف عن تزايد ثقل الخط الناقد تجاه “إرسائيل” يف  

 الواقع ، الرضر الجسيم الذي لحق بأحد أهم أصول “إرسائيل” يف  صفوف الحزب الد�قراطي وناخبيه. ويف

 مكانتها كإج�ع ب� األحزاب.  –الواليات املتحدة 

أظهرت الحرب يف غزة حاجة “إرسائيل” العميقة للدعم األمرييك وأقىص قدر من التنسيق مع اإلدارة يف  

لظروف ، فإن املواجهة مع بايدن حول  مواجهة كل التحديات االسرتاتيجية التي تواجهها. يف ظل هذه ا

مساعيه للعودة إىل االتفاق النووي مع إيران ليست مجدية فقط ألنها تتعارض مع األجندة االسرتاتيجية  

العاملية للواليات املتحدة ، ولكنها قد تقوض القدرة عىل تلقي املساعدة والدعم والض�نات من الواليات  

الدعم والض�نات املطلو تأث� سلبي  املتحدة.  بة “إلرسائيل” يف مختلف املجاالت. �كن أن يكون هناك 

م�ثل عىل فشل “إرسائيل” يف الوقوف بشكل كامل مع الواليات املتحدة يف الرصاع من أجل النظام العاملي  

 يف مواجهة الص�. 

 امليزان العسكري  -5

وألحق أرضارًا جسيمة بنظام قيادة  متكن “الجيش اإلرسائييل” من تحييد أسلحة األنفاق الهجومية مقدًما ،  

 العمليات والبنية التحتية لإلنتاج لح�س والجهاد اإلسالمي فوق األرض وتحتها. 

يف مجال الدفاع ، أحبط “الجيش اإلرسائييل” العمليات العملياتية التي كان العدو يحاول تنفيذها ، ونجح  

أرضار مادية جسيمة باملمتلكات والحياة ،  يف تشغيل نظام “القبة الحديدية” بطريقة حالت دون إلحاق  

 يف الجبهة الداخلية ، والتي أظهرت مرونة مذهلة. 

 من ناحية أخرى فاجأت ح�س “إرسائيل” ببدء الحملة بإطالق ن�ان بعيدة املدى عىل القدس. 

إيران) إلطالق   املساعدة واملعرفة من  ، عىل  أخرى  أمور  ب�  ، من  (تعتمد  يف قدرة غ� مسبوقة 

؛  رض الدفاع  أقلية منها نظام  التي اخرتقت   ، البالد  ، مبا يف ذلك وسط  بات واسعة ودقيقة نسبيًا 
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تعطيل مسار الحياة يف أجزاء كب�ة من “إرسائيل” ، مع إظهار قلة صرب ؛ ويف شن حملة واعية ضد الجمهور  

 يف “ارسائيل”. 

 نسيج الحياة يف “إرسائيل” -6

هو قطيعة يف العالقات العربية اليهودية ، وتعب� عن فشل إرسائيل   العنف الذي اندلع يف املجتمع العريب

طويل األمد يف مجال االندماج والحكم والتنفيذ ، مع تصاعد الجر�ة والعنف. تتجىل مشكلة الحكم بوضوح  

  يف مواجهة املتطرف� اليهود الذين أخذوا القانون بأيديهم. وتعد أحداث “يوم الغفران” للقيادة العربية ،

 إال يف حاالت منعزلة ، بدالً من إظهار القيادة والدعوة إىل الهدوء بعد الشارع. 

 السلطة الفلسطينية  -7

تم التأكيد عىل القيمة األمنية التي توفرها السلطة الفلسطينية وقيادة أبو مازن وأهميتها يف الحفاظ عىل  

ترتاجع السلطة الفلسطينية عن التنسيق  االستقرار يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك يف الظروف القاسية. ومل  

  سيادة  عن  كتعب�  األحداث  أثناء  ذلك  مازن  أبو  باسم  املتحدث  وبرر  بل  ،  اإلرسائييل”  “الجيش  معاألمني  

 . الفلسطيني  الشعب وح�ية

 الدول العربية والتطبيع  -8

الفلسطينية قد تراجعت ، وأن ح�س ،  وأوضح التصعيد أن عتبة الحساسية يف العامل العريب تجاه القضية  

 حركة اإلخوان املسلم� التي تعد أحد أعداء األنظمة املعتدلة املهمة يف الخليج ومرص ، معزولة نسبيًا. 

العريب تشكل عقبة حقيقية يف طريق   النزاعات يف غزة والقدس واألحداث يف املجتمع  ، فإن  ومع ذلك 

 مرص واألردن.   –قي بظاللها عىل عالقات “إرسائيل” مع دولتي السالم  توسيع اتفاقيات التطبيع ، ك� أنها تل

إن استقرار اململكة الهاشمية وتعاونها مع “إرسائيل” ، التي صمدت أمام اختبار الزمن يف ظل التصعيد ،  

حاجة اسرتاتيجية أساسية “إلرسائيل”. مرص من جانبها “عودة كب�ة” إىل موقع قيادي إقليمي. يبدو أن  

يعزز وجهة نظر بايدن بأن    – والذي وصفته اإلدارة األمريكية بأنه “حاسم”    –ر الذي لعبته القاهرة  الدو 

السياسة الواقعية ، التي ال تضع الد�قراطية وحقوق اإلنسان فوق كل يشء آخر ، هي الطريقة الصحيحة  

 للتعامل مع حلفاء الواليات املتحدة يف الواليات املتحدة يف الرشق األوسط. 

 يران واملحور الراديكايل إ  -9

األحداث يف غزة �كن أن تعزز ثقة إيران يف توسيع جهودها لبناء الصواريخ ، وتكثيف “أنشطتها  

اإلرهابية” ضد “إرسائيل” ، ك� فعلت عندما أطلقت طائرة بدون طيار عىل الكيان أثناء التصعيد.  

الله الجرأة ، التي عىل الرغم من إحجامها  يف واقع الصورة اإلقليمية اإليرانية املتنامية ، فإن لحزب  
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الواضح عن شن حرب مع “إرسائيل” ، وكانت مستعدة أيًضا للمخاطرة وغض الطرف عن عدد من عمليات  

 إطالق الصواريخ من لبنان. 

  جاهزية الجبهة الداخلية ونظام املعلومات -10

الصواريخ عن اختالفات يف السلوك والجاهزية  كشفت املعارك يف غزة وقدرات ح�س املحّسنة يف مجال  

الفجوات حاسمة يف   بارز). قد تكون هذه  كمثال  الداخلية (عسقالن  الجبهة  التحتية يف  البنية  وضعف 

أزمة   برزت خالل  التي   ، العامة  والعالقات  اإلعالم  املشاكل يف مجال  الله. ك� تكررت  الحرب مع حزب 

 لحوار مع الجمهور وأمام الساحة اإلقليمية والدولية. كورونا ، خالل التصعيد ، داخليًا با

 أين نذهب من هنا؟

وتجاهل   العريب  الفضاء  إىل  االلتفات  تستطيع  ال  “إرسائيل”  أن  وغزة  القدس  يف  األحداث  أوضحت  لقد 

 التي �كن أن تتحول إىل ن�ان متعددة الساحات.  –املشكلة الفلسطينية 

األولوية لسياستها تجاه النظام الفلسطيني. عليها أن تعمل عىل إضعاف ح�س يجب عىل “إرسائيل” إعطاء  

واحتوائها ، دون املساومة عىل تحس� األوضاع اإلنسانية يف قطاع غزة ، وهو ما يصب يف مصلحة إرسائيل.  

يايس  يف الوقت نفسه ، يجب أن تغ� بشكل جذري املوقف تجاه السلطة الفلسطينية ، التي متثل البديل الس

لحل النزاع ، والتي يجب تعزيزها بكل الطرق. يف الوقت نفسه ، من الرضوري يف القدس تعزيز دور األردن  

 يف الحفاظ عىل الوضع الراهن وتعميقه. 

يف مواجهة الواليات املتحدة ، يجب عىل “إرسائيل” أن تنتقل من الدبلوماسية الرصيحة واملواجهة مع إدارة  

إىل حوار هادئ وحميم ، عىل أساس اتفاق مشرتك    – لعالقات مع الواليات املتحدة  التي تنكر كل ا   – بايدن  

 . والتشغييللحرمان إيران من األسلحة النووية ، وعىل أساس استخبارايت ، وقنوات التعاون األمني 

بالتنسيق الوثيق مع الحكومة   الدولت�  وكجزء من ذلك ، يجب عىل “إرسائيل” العودة إىل خطاب حل 

دول العربية ، ووقف “الضم “. هذا ، من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية كنظام حكم. عالوة عىل ذلك  وال

، يجب عىل “إرسائيل” أن تسعى جاهدة لبناء السلطة الفلسطينية كبديل لحكم ح�س يف غزة عىل املدى 

 الطويل ، وإال فإن البديل الوحيد يف قطاع غزة سيبقى دامئًا إرسائيليًا. 

األحداث يف غزة أن االعت�د عىل األموال القطرية ليس حالً مستقرًا ، وأنه من األفضل السعي  أظهرت  

وراء “الرعاة” الذين يعرفون كيفية استخدام املساعدات لكبح ح�س وتقوية السلطة الفلسطينية.  

، والتي  عىل أي حال ، ستكون هناك حاجة إىل آلية إرشاف أكرث إحكاًما (مبشاركة إقليمية ودولية)  

ستضمن عدم تحويل املساعدة للمشاريع واملواد ذات االستخدام املزدوج التي تدخل غزة إىل بناء  

 سلطة ح�س. 
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داخل “إرسائيل” ، تشكل مشاكل املجتمع العريب املتفاقمة تحديًا اسرتاتيجيًا وقنبلة موقوتة وتهديًدا لوجود  

ت تنفيذ  الحكومة  عىل  يجب  سليمة.  قانون  كدولة  ،  الدولة  (املخابرات  النظام  الستعادة  صارم  طبيق 

واالعتقاالت ، والحكم ، والعقوبة الرادعة) ويف نفس الوقت التنفيذ الفوري وتوسيع الربامج وامليزانيات  

الوطنية لرعاية املجتمع العريب. يف قلب الجهود املبذولة هو الحاجة إىل القضاء عىل الجر�ة ، وتشجيع  

  ، املحلية  القيادات  الدولة.ودعم  اليهودي ومؤسسات  املجتمع  مع  االندماج  عمليات       فضال عن ترسيع 

 .)1(  الرابط

  

 

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