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 هذا العدد

ـاع املرتدية  ــد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية للنظام اإلرسائييل؛ تحذير إرسائييل من تردي األوضـ يتناول املرص

   االحتالل، يف ظل تنامي التهديدات عىل العديد من الجبهات.التي وصل إليها جيش 

ـاع    ن مرور مائة، وأ إرسائييل للفيدرالية مع الفلســطيني� بعد فشــل حل الدولت�كاتب دعوة ونرصــد  عام من الرصـ

تتطلب من اليهود والفلســطيني� االعرتاف بفشــل خيار الفصــل بينه�، وبالتايل فإن الهيكل الفيدرايل ســوف يحرر 

 اليهود من هوس النقاء العرقي.

ــ"هجوم محتمل يف إيران"مطالبات    وتابع املرصـد رئيس الحكومة  وان  الجيش اإلرسائييل زيادة موازنته اسـتعدادا لـــ

 .نيام� نتنياهو، مل �نح الجيش إمكانيات لوضع خطة عمل ضد إيران يف حال فشل املفاوضات النوويةالسابق، ب

ـهيونية يف الجامعات اإلرسائيليةونتابع  ـات األكاد�ية اإلرسائيلية باتت ، وان قلق إرسائييل من معاداة الصــ ــســ املؤسـ

ـألة روتينية، وعند ما يتم الربط ب� الحاالت املتناثرة، نكتشـف  تدوس عىل كل رمز قومي يهودي، حتى بات ذلك مس

ــة   ـهيونية من جذورها، وباتت تحتوي بداخلها عىل عنارص مناهض حملة خط�ة هدفها واحد، وهو اقتالع الفكرة الصـ

 .BDSللصهيونية تدعم حركة املقاطعة العاملية إلرسائيل 

دبلومايس إرسائييل الضــوء عىل األزمة املتصــاعدة ب� ط  يســلت  وتناول املرصــد يف محور التفاعالت اإلقليمية والدولية؛

ـافة بعيدة من هذا الخالف الذي   ـ وإثيوبيا بسـبب سـد النهضـة، مشـددا عىل رضورة أن تبقى "إرسائيل" عىل مس مرص

 قد يتطور إىل حرب ب� األطراف املتنازعة.

ساعات يف األردن أكرث من  أمىض، وأنه العالقة مع األردن رصيد اسرتاتيجيان  حول رئيس املوساد السابقرأي  ونرصد

ــل مع  ــتخدام خدمايت الجيدة كحلقة وص ــؤول� اإلرسائيلي� اآلخرين، وقد دعيت أكرث من مرة إىل اس العديد من املس

 امللك حس� لتصحيح األخطاء الجسيمة التي ارتكبها إرسائيليون يف العالقات مع األردن.

ـعونتابع رأيا إرسائيليا يف  التطبيع بينها وب�   أجواءتسـتغل  أنعىل إرسائيل وأن  ودي مع النظام السـوري التقارب الس

 ن تتخذ سياسة نشطة مع دول الخليج يك تعقد معها جبهة متبلورة تتحدى التآمر االيرا�. أ الدول يف املنطقة و 

، يناقش  يف فهم التفكيك ئواتخطال مقاالً بعنوان   يارس مناع الكاتب بالشــأن “اإلرسائييل”كتب    ويف محور آراء الخرباء،

ــيف القدس ووميض  تداعيات تفكيك بؤرة أفيتار، وانه   ـار يف معركة سـ بين� كان العامل يتابع عن كثب وقائع االنتصــ

الصــواريخ يف ســ�ء تل الربيع كان مســتوطنو بؤرة أفيتار يحاولون من جديد إيجاد موطئ قدم من عىل قمة جبل  

داية هذه املحاوالت مل يرـسخ يف أذهان املـستوطن� ومن خلفهم املؤـسسة  ـصبيح جنوب قرية بيتا، لكن منذ ب

 التقييم لكينونة القرية وقوة صمود أهلها. بخطأرسها أنهم وقعوا  أاإلرسائيلية ب

،  عالقات إرسائيل والواليات املتحدة يف ظل الحكومة الجديدة.. ب� التحوّالت والرغبات نرصد  ويف دائرة الضوء

ج الذي خلص إليه لبيد في� يتعلق مبسـؤولية نتنياهو عن دهورة العالقات ب� إرسائيل والحزب  االسـتنتا وأن 

ـانب�،   ة ب� الج ـالـي ة الح ة العالـق ـاهـي ـأط� م د�قراطي، ال يكفي لوحـده من أجـل ت ملوقف األم�يك إزاء وان ااـل

بكيفية ما إىل عدة عوامل، الهبة الفلـسطينية الشـعبية األخ�ة وخـصوصـاً حيال الحرب عىل غزة. موقف خضـع  
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ـاط الراديكالية يف الحزب الد�قراطي عىل اإلدارة األم�كية الحالية لتغي�   ـها بعض األوسـ ـغوط متارسـ من ضــمنها ضـ

 مقاربتها حيال القضية الفلسطينية إىل ناحية التخفيف من غلواء االنحياز إىل إرسائيل وسياستها.

 اإلسرائیليالبنیة الداخلیة للنظام 

 ر إسرائیلي من تردي وضع الجیش.. جنرال: وصلنا للحد األدنیتحذی

 

يف ظل تنامي التهديدات عىل حذّ  ر قائد عســكري إرسائييل بارز، من األوضــاع املرتدية التي وصــل إليها جيش االحتالل، 

رئيس أركان جيش االحتالل الســــابق إييل زم�، وتعي� الج�ال هرتســــيل   العديد من الجبهات. ويف حفل وداع نائب 

لصحيفة "يديعوت أحرنوت".  هاليفي محله، "أشعل الج�ال زم� ضوء تحذير"، بحسب تقرير 

الجيش اإلرسائييل إىل كتلة حرجة من النوعية والك  مية".وقال زم�: "يف مواجهة حملة متعددة الجبهات، يحتاج 

أن "الجيش اإلرسائييل عىل الحـاـفة من حـيث الحجم، وـعدد القوات يف الـحد األد� أمـام  د  د الج�ال املتقـاـع وأـك

 تهديدات أكرث تعقيدا من تلك التي شهدناها يف السنوات األخ�ة".

ــحوبة بتحديات وجها لوجه وخطوط عميقة  وأضــاف: "قد نواجه حملة ثقيلة وطويلة ومتعددة الجبهات، مص

قوي"، مشـــددا عىل أن "إرسائيل  متتالية، ولهذا فإننا نحتاج إىل الحســـم ومســـاحة للتنفس واحتياطّي  وخلفية 

 بحاجة إىل قدرات تكنولوجية متقدمة".
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رئيس الوزراء  أن يســأل املســتوى الســيايس،  أن ترصــيح الج�ال زم�، "مزعج، ويجب عىل كل إرسائييل  ــع،  وذكر يهوش

ووزير األمن أن العملية األخ�ة   نفتايل بينيت  ع� يفعلونه لتحس� الوضع وبرسعة، ألنه من الواضح متاماً  بيني غانتس، 

 يف غزة، علمت األعداء أن يترصفوا يف وقت واحد".

القوات، لكن  الذي سمح بتقليص  من رئيس الوزراء السابق بنيام� نتنياهو،  وقال: "صحيح، هذا هو اإلرث الذي تلقوه 

هو تحـدي رئي ـا عىل دورهم،  ـان ة، وأحي ـالـي ـا يف الوحـدات القت ذي يقـدس التكنولوجي س األركـان الحـايل أفيف كوخـايف اـل

 حساب الكتلة التي هي دورة حاسمة لحرب متعددة الساحات".

أن التقســـيم بالوســـائل   ــدد، ويعتقد  أقل قلقاً بشـــأن نائبه املنتهية واليته يف هذا الصـ ولفت الكاتب، إىل أن "كوخايف 

وصــــلنا إىل الخط  التكنولوجية � أننا  أكرث بكث� من ذي قبل، ومع ذلك، فإن كث�ين يف الجيش يعتقدون  كن أن يفعل 

 األحمر".

ـيلح عىل ويف افتتاحية "يديعوت"، علّ لبناء القوة يف لجنة الخارجية واألمن عوفر شــ ـابق للجنة الفرعية  ق الرئيس الســ

زم�، وأكد أن "نائب رئيس األركان املنرصــــف،   هو من أكرث ج�االت الجيش جدية وتفكرا"، منوها إىل أن ترصــــيحات 

"تستوجب فحصا نقديا". زم� يف االحتفال   ترصيحات 

ـيلح، وهو اليوم باحث يف "معهد بحوث األمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العربية، إىل أن "نائب رئيس  ولفت ش

ــؤول األســـاس عن مبنى القوة يف الجيش، وه لنا: ’ليس للجيش ما يكفي من الوســـائل  األركان، هو املسـ و اليوم يقول 

عىل الجبهة الداخلية،  نار ثقيلة  ــ�ل،  حرب يف الجنوب والش متعدد الجبهات؛  ـيناريو  ــمود يف سـ ألجل الص ــخاص  واألش

موازٍ يف الضفة الغربية، ورمبا الحاجة إىل املساعدة يف الحفاظ عىل األمن الداخيل"".  اشتعال 

إنجازاته الهزيلة"، وفق ما نقله شيلح الذي شدد عىل أن واتهم مسؤولون كبار   لدى االحتالل، "الجيش بالتقص� بسبب 

تستوجب فحصا مهنيا".  "طريقة التفعيل واإلنجازات للجيش يف املعارك األخ�ة، 

الهزيلة، هي "مل تكن بســبب نقص يف الوســائل، بل لغياب املفهوم والرتدد يف تونبّ  فعيل القوة  ه إىل أن هذه اإلنجازات 

الجيش  أنه "ال ينقص  الربية وأهداف متلعثمة وليـست عـسكرية، كانت مقررة أكرث من عدد الجنود والدبابات"، مضـيفا 

ــح� لخدمة األمن هو األكرب من أي وقت مىضـــ، وســـيزداد بوت�ة رسيعة يف الســـنوات  اإلرسائييل جنود، فعدد املرشـ

 ية يف إرسائيل".القريبة القادمة، بسبب معدالت الوالدة العال

ـائل، وما كان يكفي أمام جيوش نظامية كب�ة ليس العائق الكمي يف املواجهة مع  الوســ ـنا  ـاف: "ال ينقض جيشــ وأضــ

أو  دهم أي دبابة  وليس عـن األعداء الحـالي�؛ فجيوش من رجال املنظ�ت مصــــممون ولكنهم مـحدودون بوســــائلهم، 

ـات األكرث تقدما يف  ــكرية العامة لحزب طائرة، توجد أرساب طائرات وفرق مزودة باملنصـ العامل، وامليزانية العس

ميزانية اإلرسائييل  يف املائة من ميزانية الجيش 15الله وح�س ال تـصل إىل  أقل من نـصف  ؛ التي هي بحد ذاتها 

 األمن اإلرسائيلية".

أهداف مفهوم أمني يقرر  ـه�  الجيش اإلرسائييل وإرسائيل؟"، مجيبا: "ينقصـ ـاءل الباحث: "ما الذي ينقص  ا، وتسـ

ذات مغزى يف مبنى  التزام بتغي�ات  أيضــــا  ك األهـداف، ينقص  تـل كيف تتحقق  ل للجيش يقرر  ومفهوم تفعـي

وقرارات شــــجاعة من القيادة الســــياســــية   بحث حقيقي  يف الزمن الحقيقي، وينقص  القوة وتنفيذ املفاهيم 

 س حال؟".والعسكرية؛ ما الذي بالضبط نفعله مع الجيش الكب�، الذي يصبح حجمه مشكلة ولي
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ـن�، مل  ـن� كاملة ومقرة، ليس له ميزانية متعددة السـ أنه "ال توجد للجيش اإلرسائييل خطة متعددة السـ ـيلح،  وأكد شـ

ــمة ملزمة، وهذا الواقع الذي يعمل  أي قرارات حاس ـابق أو الجديد أي بحث عميق، ومل تتخذ  يكن يف "الكابينت" السـ

أ أن يقلقنا   ) الرابط(   كرث بكث� من كمية الجنود والدبابات".فيه رئيس األركان ونائبه، يجب 

 دعوة إسرائیلیة للفیدرالیة مع الفلسطینیین بعد فشل حل الدولتین

 

إرسائييل إن "مرور مائة عام من الرصـــاع تتطلب من اليهود والفلســـط يني� االعرتاف بفشـــل خيار الفصـــل قال كاتب 

وبالتايل فإن الهيكل الفيدرايل سوف يحرر اليهود من هوس النقاء العرقي".  بينه�، 

ــحيفة   ــط يف منظمة "جذور"، يف مقاله بص بجامعة أريئيل وبار إيالن، وناش ـاف غدعون إليعازار عامل أنرثوبولوجيا  وأضـ

أن "عرشين عاما مرت عىل االنت أوسلو، ومنذ ذلك الح�، تم يديعوت أحرونوت،  التفاق  واالنهيار العنيف  فاضة الثانية، 

انتهاك روت� الهدوء النســبي ب� البحر املتوســط ونهر األردن كل بضــع ســنوات يف ثورات قصــ�ة، آخرها حدث داخل 

 الخط األخرض خالل حرب غزة األخ�ة".

إليعازار ــح  ــكلها القديم ال �كن   وأوض األوىل أن فكرة الدولت� يف ش أســاســيت�:  ــ� إىل حقيقت�  أن "هذه األحداث تش

أن الرصــــاع ب� املجموعات  ظاهرة، والثانية  وســــيايس باهظ ألي حكومة إرسائيلية  دون دفع مثن اجت�عي  تحقيقها 

ويبدأ حتى بعد أكرث من  غ� مرئية للعيان". 100الوطنية ب� البحر واألردن ما زال حياً،   عام من بدايته، ونهايته 

العرب  ــطيني�  أن الفلسـ وأشـــار إىل أن "جذور هذا التوتر املســـتمر تكمن يف الترصـــيح البيولوجي يف حقيقة 

حكومتها، وال يزالون يشــعرون بعدم رشعيتها،   يجدون صــعوبة يف االرتباط بإرسائيل، بل إنهم يواصــلون احتقار 

ة اليهودـية وينظرون إليهـا عىل أنهـ  أن القومـي ة تبقى  ة، لكن املشــــكـل دينـي ة لطمس هويتهم القومـية واـل ا محـاوـل

ة   ال تتطـلب خضــــوـعه الكـاـمل للروح الصــــهيونـي عىل احتواء اآلخر العريب بطريـقة  درة حقيقـية  ـق ديهـا  ـل ليس 

 ورموزها".  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.ynet.co.il/news/article/hjfgvit6o#autoplay
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أنه "من أجل القيام بذلك، من الرضـــوري التخيل عن �وذج الفصـــل، والتحرك نحو ح ل فيدرايل، حيث تتخذ وأوضـــح 

أنظمة فدرالية ذات واليات وحكومة مركزية قوية م�ثلة للواليات املتحدة  الفدرالية أشـــكاالً عديدة ومتنوعة، فهناك 

عىل  مثل االتحاد األورويب، والواليات مقسـمة إىل كانتونات  واتحادات دول مسـتقلة ومنظمة مظلة فضـفاضـة  أو أملانيا، 

 لحكم الذايت". أساس وطني مثل سويرسا وا

ليسـت جديدة، فهناك العديد   فإن فكرة الحل الفيدرايل إلرسائيل مع الفلسـطيني�  أنه "يف ضـوء هذه الن�ذج،  وأضـاف 

من الحلول الفيدرالية للرصــــاع بينه�، ولذلك ال بد أن يتم وضــــع هذه األفكار عىل الطاولة عندما بدا أننا نتجه نحو 

دولت�، وحـان الوـقت لل ــل حـل اـل إىل  فشــ أن ننظر  ـالواقع، ويكفي  كث�ة ب درايل امللتزم من نواح  ـار الفـي عودة إىل الخي

أن أي حل سيجربنا عىل بناء العديد من اآلليات املشرتكة واملعقدة".  خريطة صفقة القرن يك نفهم 

أنه  ـاء هيكل فيدرايل، رغم  يتطلب إنشــ واإلرسائيلي�  ــطيني�  ـاع املمتد ب� الفلسـ ـار إىل أن "الرصــ عملية طويلة وأشــ

ـتواجه العديد من املزالق، لكن امليزة الكربى للفكرة الفيدرالية أنها عىل  ــك ســ وبال شـ ـيل،  ومعقدة ومتعددة التفاصــ

وقد   ـبياً،  ـتكون ناعمة نسـ ـارم الذي �يز حل الدولت�، فإن الحدود داخل النظام الفيدرايل سـ النقيض من الفصــل الصـ

 ء مختلفة منه، لكن هناك حاجة لرتحيل املواطن�".يكون من الرضوري تقييد الهجرة ب� أجزا

ويسـمح  ـاحات د�وغرافية نقية إثنياً،  ـاء مس أن "الهيكل الفيدرايل سـوف يحرر اليهود من الحاجة امللحة إلنش وأوضـح 

بطريقة ال تزال تحافظ عليه عىل أنه وحدة واحدة، ويف نفس   ـاء  ـيم الفضــ ـاء حدود أكرث مرونة ورمزية، وتقســ بإنشــ

فهذا النظام له مثن، وســيجربنا اإلرسائيلي� عىل الرتاجع عن اإلدمان عىل فكرة الســيادة املطلقة للدولة القومية  الوقت،

 )  الرابط(  يف النموذج األورويب".

 

 محتمل يف إیران" الجیش اإلسرائیلي یطلب زیادة موازنته استعدادا لـ"هجوم  

هاجم مســؤولون يف أجهزة األمن اإلرسائيلية، رئيس  

الحكومة الســـابق، بنيام� نتنياهو، معتربين أنه مل 

د إيران   �نح الجيش إمكانيات لوـضع خطة عمل ـض

ــات النووية؛ يف ح� طالب  ــل املفاوضـ يف حال فشـ

ــة   امليزاني ــدة يف  ــدي ج ــادة  اإلرسائييل، بزي الجيش 

ــ"هجوم م حتمل يف إيران" تصل  املخصصة لــ

قيمتـها إىل ملـيارات اـلدوالرات، بحســــب ما  

 .")11كشفت القناة العامة اإلرسائيلية ("كان  

وطرح الجيش اإلرسائييل زـيادة املوازـنة خالل املـناقشــــات األولـية التي انطلـقت ب� قـيادة الجيش  

عليها  التصــويتوالتي ســيتم    واملســؤول� يف وزارة املالية، متهيدا لوضــع املوازنة اإلرسائيلية العامة

 أشهر. 4بعد نحو 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://www.ynet.co.il/news/article/r1xanryp00
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"، وتأيت يف إطار  الشواكل" أن "الزيادة عىل املوازنة التي يطالب بها الجيش تقدر مبليارات  11وذكرت "كان 

 "تعزيز والحفاظ عىل القدرات الهجومية يف إيران".

أيت يف ـظل االســـتـعدادات  وأشــــارت القـناة إىل أن الزـيادة املحتمـلة مبوازـنات األجهزة األمنـية اإلرس  ائيلـية ـت

اتفاق نووي جديد مع طهران يف املـستقبل  اإلرسائيلية الحت�ل عدم متكن القوى العظمى من التوـصل إىل 

 القريب.

ووفـقا للتـقديرات اإلرسائيلـية، ـفإن إيران عىل بـعد أـقل من ـعام عىل امتالك ـقدرات تتيح تطوير أســـلـحة 

القناة أن إرسائيل تر   صد تسارع الجهود اإليرانية يف مجال التخصيب النووي.نووية. وذكرت 

وشـددت القناة عىل أنه خالل املحادثات األخ�ة التي أجرتها القيادة السـياسـية يف إرسائيل مع املسـؤول�  

يف واشنطن، مبا يف ذلك مباحثات رئيس الحكومة نفتايل بينيت، مع الرئيس األم�يك، جو بايدن، ومباحثات  

يني غانتس، مع املســؤول� األمني� يف واشــنطن، تم التشــديد عىل مبدأ "حرية إرسائيل يف  وزير األمن، ب

 العمل ضد إيران"، مبعزل عن جهود واشنطن للعودة إىل االتفاق النووي.

اإلرسائيلية، أن املســؤول� يف أجهزة األمن اإلرسائيلية، يوجهون أصــابع   12ويف هذا الســياق، ذكرت القناة  

ــات مع إيران الرامية إىل االتهام إىل   ــل املفاوضـ ــع خطة بديلة لفشـ نتنياهو، معتربين أنه "امتنع عن وضـ

 منعها من امتالك أسلحة نووية".

نقال عن مـصادر أمنية أن الجيش اإلرسائييل يطالب بوـضع خطط لرد إرسائييل يف أرسع  12وأـشارت القناة  

ات  وقت ممكن"، مشـددة عىل أن "نتنياهو مل يصـادق عىل خطة خال ل فرتة واليته يف حالة فشـل املفاوـض

 ومل يخصص حتى ميزانيات تسمح ببناء مثل هذه الخطة".

، فإن  12وبحســب املصــادر األمنية فإن "هذه خطة تتطلب الكث� من اإلعداد واملوارد". وبحســب القناة  

 بدون رصاص"."أي تأخ� إضايف يف بناء هذه الخطة قد يقود إرسائيل إىل وضع كالذي يلوح مبسدس  

ــابق، األربعاء، رئيس  ــدر يف مكتب رئيس الحكومة اإلرسائيلية، بينيت، يف وقت س ــلة، هاجم مص وعىل ص

املـعارضــــة، بنـيام� نتنـياهو، واتهـمه ـبالتســــبب بتـقدم الربـنامج النووي اإليرا� نحو حـيازة طهران قنبـلة 

 نووية.

وجاء ذلك ردا عىل مقال نرشــه نتنياهو يف صــحيفة "يرســائيل هيوم"، اليوم، واعترب فيه أن صــوت  

 بينيت وحكومته ليس مرتفعا بالشكل الكايف يف معارضة االتفاق النووي.

وقال املصــدر يف مكتب بينيت إن "أقوال رئيس املعارضــة نتنياهو يف املوضــوع النووي اإليرا� ال  

عاما، وإه�له هو الذي ســمح  12ي�ه هو. فقد كان رئيســا للحكومة طوال  تصــدق، وال حتى مبعا

https://almarsad.co.uk/
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، هذا فشل خط�. وهو يدرك ذلك، ةويا للنتيجإليران بالوصول إىل أكرث نقطة متقدمة يف الربنامج النووي.  

 ويحاول تحميل املسؤولية إىل آخرين.

اعدة أوراق بري ل إلقاء خطابات مبـس در أن "نتنياهو فـضّ اف املـص تول والقيام بعروض عالقات عامة وأـض ـس

بدال من دفع أع�ل حيوية. وُوجهت خطاباته باألـساس إىل الجمهور اإلرسائييل كدعاية انتخابية، وتـسببت  

 فقط بخلق أعداء وإبعاد داعم�".

وتابع املصـــدر نفســـه أن "الفجوة ب� الخطاب واألفعال مل تكن أكرب من ذلك أبدا. وهذا هو اإلرث الذي 

 يه بينيت، ومن هنا هو سيقود ويصحح بكافة األدوات التي بحوزته".حصل عل

نطن، مباحثات   اركة غ� مبارشة لواـش ان/ أبريل املايض، تخوض إيران والقوى الكربى، مبـش ومنذ مطلع نيـس

، 2018، والذي انســـحبت منه الواليات املتحدة أحاديا عام 2015يف فيينا هدفها إحياء االتفاق املربم عام 

 ت فرض عقوبات اقتصادية قاسية عىل الجمهورية اإلسالمية.وأعاد

حزيران/ يونيو املايض   20وأجرى أطراف االتفاق ســـت جوالت من املباحثات يف فيينا، اختتمت آخرها يف  

 دون تحديد موعد لجولة جديدة. وأكد املشاركون يف املباحثات، حصول تقدم مع تبقي "خالفات جدية".

االتـفاق، بين�    إلحـياءدة وفرنســــا إيران بـعد تـلك الجولة، من أن الوقت بدأ ينـفذ وحّذرت الواليات املتـح

 ردت طهران بدعوة اآلخرين التخاذ "قرارات نهائية".

وقالت وزارة الخارجية األم�كية إن إيران هي وحدها التي �كنها أن تحدد موعد استئناف مباحثات فيينا 

 أن واشنطن مستعدة للجولة السابعة من هذه املفاوضات.  إلحياء االتفاق النووي اإليرا�، مضيفة

وذكر املتحدث باســـم الخارجية األم�كية، نيد برايس، أول أمس، اإلثن�، أن بالده لن تفرض مهلة نهائية  

بشأن جولة سابعة من املحادثات مع إيران، لكن طهران وحدها هي التي �كنها أن تحدد موعد استئناف  

 املحادثات.

ملتحدث "نعي أن ما تحرزه إيران من تقدم نووي مبرور الوقت ـسيكون له تأث� عىل وجهة نظرنا وأـضاف ا

 بشأن العودة إىل خطة العمل الشاملة املشرتكة (االتفاق النووي) يف نهاية املطاف".

واتخذت طهران يف األشــهر املاضــية خطوات إضــافية ضــمن ما تســميه "إجراءات تعويضــية" بعد  

نسـبة تخصـيب االنسـحاب األم� يك، اذ قيّدت عمل مفتيشـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفعت 

 .3.67%، عل� بأن االتفاق حدد سقف التخصيب عند 60اليورانيوم اىل 

العقوبات، عودة إيران إىل احرتام التزاماتها. من   وتشرتط الواليات املتحدة للعودة إىل االتفاق ورفع 

دها لالمتثال ملوجباته برشــط رفع واشــنطن كل العقوبات التي أعاد جهتها، تؤكد األخ�ة اســتعدا

 ) الرابط(  ترامب فرضها.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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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%B1/2021/07/14/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
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 الجامعات اإلسرائیلیة  قلق إسرائیلي من معاداة الصهیونیة يف

 

ــات األكاد�ية اإلرسائيلية باتت تدوس عىل كل رمز قومي يهودي،  ــس قال كاتب �يني إرسائييل إن "املؤس

ــف حملة خط�ة هدفها  ــألة روتينية، وعندما يتم الربط ب� الحاالت املتناثرة، نكتشـ حتى بات ذلك مسـ

الـصهيونية من جذورها، وباتت تحتوي بداخلها عىل عنارص  مناهـضة للـصهيونية  واحد، وهو اقتالع الفكرة 

 ".BDSتدعم حركة املقاطعة العاملية إلرسائيل  

ه "عريب دا، ترجمـت ه عىل موقع مـي اـل ة يف مـق ة "إن شـــئتم" اليمينـي ان بيليغ زعيم حرـك اـت ـم ل  " عن 21ونـق

"الربوفيســـور آســــاف ميالخ، اـلذي يعترب حجر الزاوـية للفكر املـناهض للصـــهيونـية، ويكـتب رصاـحة يف  

 ل هي اإلنكار النهايئ لجوهر اليهودية، ومص�ها يف املنفى.معاداتها أن إرسائي

ــحة بحرمان  ــالة واضـ ــاط األكاد�ية يف إرسائيل تظهر أن لديها رسـ ــار إىل أن "نظرة عامة عىل األوسـ وأشـ

ــل  80-50املجتمع اإلرسائييل من دعمه لوجوده ذاته، حيث يوجد   % لديهم 10، أي 880محارضاً من أصـ

اليســــاريون املتطرفون، اـلذين "يرهبون" الطالب، مـثل ـهذا التوـجه، مبن ف يهم مـحارضو الـجامـعة 

 خاصة يف جامعة تل أبيب، وأصبحت منصة املحارضات أداة خادمة للدعاية املعادية إلرسائيل".  

وأكد أن "واحدا من كل عرشـة محارضين إرسائيلي�، لديهم آراء معادية للصـهيونية، ويروجون لها 

الحرم الجامعي بطري الرتبية والتعليم الســـابق يف الربوفيســـور أمنون يف  قة توضـــيحية، وكان وزير 

روبنشـتاين، عضـو حزب م�تس، أكرث رصاحة عندما أشـار لجامعة تل أبيب بوصـفها منربا معاديا  
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إلرسائيل، وكذلك الربوفيسـور أمنون سـوف� بجامعة حيفا، ح� وصـف هذه الظاهرة بأنها نشـاط خبيث، 

 ية إلرسائيل".تقوم به ج�عة معاد

وأوضـح أن "األموال التي تأيت بشـكل أسـايس من مؤسـسـات إرسائيلية وأوروبية مختلفة مرتبطة باليسـار 

ــة إرسائيل   ــس املتطرف، ومنها "برنامج زمالة إيربت للعدالة االجت�عية"، الذي يديره الفرع التنفيذي ملؤس

ســاعات  4التدريب، ودورة نظرية تقدم   الجديدة، ك� يقدم برنامج "شــاتيل" للطالب مســاراً يجمع ب�

شـيكل، إذا تطوعوا بإحدى املنظ�ت اليسـارية املتطرفة "هموكيد،   9000معتمدة، ومنحة دراسـية بقيمة 

 مبكوم، جمعية الحقوق املدنية، كاف الوفيد، شومري مشبات، حاخامات من أجل حقوق اإلنسان".  

ويق الربنامج بكلية أورانيم و  ار أنه "يتم تـس اب� وكلية اإلدارة وجامعة تل وأـش جامعة بن غوريون وكلية ـس

الـجامـعة العربـية ويســـمى "زمالء   أبـيب والـجامـعة العربـية، ويعـمل برـنامج م�ـثل آخر بكلـية الحقوق يف 

حقوق اإلنـسان" مبركز مين�فا"، وهذه ليـست الربامج الوحيدة التي توفر حاـضنة مناهـضة للـصهيونية، ألن 

 للصهيونية بعيدون عن االكتفاء بالرتويج ألفكارهم".    املحارضين املناهض�

وأوضـح أنه "ال يوجد عام ال يتحد فيه أعضـاء هيئة التدريس والباحثون واألكاد�يون يف ظل االلت�سـات 

اريع، حيث  تنكارها ملختلف املـش الدولية التي تطالب مبقاطعة إرسائيل، وتدعو لـضغوط دولية عليها، واـس

أكاد�ياً إرسائيلياً ويهودياً عىل رسـالة تدعو  240، وقع  2019ي تعاون معها، ويف يونيو يقاطع األوروبيون أ

 معادية للسامية". BDSالحكومة األملانية لالنسحاب من مرشوع قانون ينص عىل أن حركة املقاطعة 

مرب   اف أنه "يف ديـس هدف منع اتخاذ أكاد�ياً إرسائيلياً ويهودياً الربملان الفرنيسـ، ب 127، خاطب 2019وأـض

قرار يعترب النشاط املحيل املناهض للصهيونية معادياً للسامية، وكذلك سن مرشوع قانون يحظر أي تجارة  

محارضاً إرسائيلياً  135وقع   2021ب� الـرشكات األيرلندية واإلرسائيلية العاملة يف الـضفة الغربية، ويف يناير 

ــيوخ التابع لألكاد�ية ال ــة ملجلس الش ــطة معادية  عىل عريض ــطة املقاطعة أنش ربيطانية، يك ال تعترب أنش

 للسامية".

اليم� اإلرسائييل يرتددون يف إبداء الرأي يف قضــية ســياســية أمام  51.9وأشــار إىل أن " يف املائة من طالب 

ــهيونية والفكرة الوطنية من املناهج،   ــتبعاد الصـ ــر درجاتهم العلمية، مع اسـ املحارض خوفا من أن تترضـ

 واء معادية للصهيونية يف قاعات الدراسة وأروقة الحرم الجامعي".  وخلق أج

لصـالح مجلة الطالب  2019يف نيسـان   طالبيا أجراه شـموئيل مونيتز ااسـتطالعك� أنه لفت إىل أن 

الجامعة العربية، كـشف عن اختفاء محتوى مؤيد إلرسائيل من املناهج الدراـسية، أو   "يب هاتون" يف 

االزدراء اـلذي يظهر فـيه أثـناء عرضــــها، وـكل ذـلك بغرض خلق جـيل ـجدـيد من املعلم� واملحام� 

الوجود، م� يشـــكل واألكاد�ي� واإلرسائيلي� الذين هم عىل قناعة بأن  إرسائيل ليس لها حق يف 

 )الرابط (  خطرا عىل مستقبلها".

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mida.org.il/2021/07/10/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA/?__cf_chl_managed_tk__=67f6133ecdb81615abf2028c6c2b9c71bcb2f69d-1626356112-0-AQkX_jC13a8C3gB9nSF5DJPVxtPCdT5xQq7ANfb5HHt44AQ40CwAjOfC20YqogbJd207atk2ppn1FHFKCiX2zvp_GSPmfoLFBYNk6OhyO6UOhvg6bg88VNqmcQKqXEqWTEsz0jkFOD_P3zispoAD_hl--SZpJgdfEmshgdRCR2dnCcmOkRTgYScc2aNkS6ZNQAclJzwKSKgVazgVgE61mCBPrlmsqvNieVT-aFxEQ9wuTummiR2JvHoa5B1-m-8eUXDN7qHpvXXhA1_fl-YJVJ7rI930ZvWibbo5DvfcuLJdn1T__kHW51r7qIn1oRdaHSQNaPECDETIZu9oJe7VH2x2cBgaCuAWOWnJPng0t8NtIUPKIw4se5Xt43kwjxG8dAJgaN1WcWzo5msaIQiTbSIVBC-OWET5lQ8MVx9OfdscB8RDQ8g7VNy8K_8tUQ01O_j0iso8G8Uwimf-hv_GKcOeVgsOHOEBZenk44rniAe2eaQ5zqmj98lfYiCBbK2SLB58pFTKKUXXhZQv-SROt0I7LhhcEW6uOxC3eJgL-GDs1gOEYWzjnHR06mOtd3z5P-D8nTbAKBtCM9diBJ-upF3EiVLjV6Cu_7M79zb4NMPea7oKXyI8HBDgpBMt4Ys8ZhkBhFrKEhrdEGb6UJCztvENfTl4nOaemzpn0RfwgJGDABSFMvcIp0qryLbAR43gv6I6ttIWfKHANdBT7se1T5Bzwf_xnJsjpIlebzzZAcmzVhSRcso7QfoK4APSq9rprELSODc3LUnaDFF0e4KDQtRt9AH8H-udC1abYLu_m5YGzm5AOjvBWhnwfIyGT7ZLm__30JxHktO32x6JoNxpgGE4KLge251SbPPNFFHME257PhVPHHUPtcl_TUjNKODOIg
https://mida.org.il/2021/07/10/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA/?__cf_chl_managed_tk__=67f6133ecdb81615abf2028c6c2b9c71bcb2f69d-1626356112-0-AQkX_jC13a8C3gB9nSF5DJPVxtPCdT5xQq7ANfb5HHt44AQ40CwAjOfC20YqogbJd207atk2ppn1FHFKCiX2zvp_GSPmfoLFBYNk6OhyO6UOhvg6bg88VNqmcQKqXEqWTEsz0jkFOD_P3zispoAD_hl--SZpJgdfEmshgdRCR2dnCcmOkRTgYScc2aNkS6ZNQAclJzwKSKgVazgVgE61mCBPrlmsqvNieVT-aFxEQ9wuTummiR2JvHoa5B1-m-8eUXDN7qHpvXXhA1_fl-YJVJ7rI930ZvWibbo5DvfcuLJdn1T__kHW51r7qIn1oRdaHSQNaPECDETIZu9oJe7VH2x2cBgaCuAWOWnJPng0t8NtIUPKIw4se5Xt43kwjxG8dAJgaN1WcWzo5msaIQiTbSIVBC-OWET5lQ8MVx9OfdscB8RDQ8g7VNy8K_8tUQ01O_j0iso8G8Uwimf-hv_GKcOeVgsOHOEBZenk44rniAe2eaQ5zqmj98lfYiCBbK2SLB58pFTKKUXXhZQv-SROt0I7LhhcEW6uOxC3eJgL-GDs1gOEYWzjnHR06mOtd3z5P-D8nTbAKBtCM9diBJ-upF3EiVLjV6Cu_7M79zb4NMPea7oKXyI8HBDgpBMt4Ys8ZhkBhFrKEhrdEGb6UJCztvENfTl4nOaemzpn0RfwgJGDABSFMvcIp0qryLbAR43gv6I6ttIWfKHANdBT7se1T5Bzwf_xnJsjpIlebzzZAcmzVhSRcso7QfoK4APSq9rprELSODc3LUnaDFF0e4KDQtRt9AH8H-udC1abYLu_m5YGzm5AOjvBWhnwfIyGT7ZLm__30JxHktO32x6JoNxpgGE4KLge251SbPPNFFHME257PhVPHHUPtcl_TUjNKODOIg
https://mida.org.il/2021/07/10/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA/?__cf_chl_managed_tk__=67f6133ecdb81615abf2028c6c2b9c71bcb2f69d-1626356112-0-AQkX_jC13a8C3gB9nSF5DJPVxtPCdT5xQq7ANfb5HHt44AQ40CwAjOfC20YqogbJd207atk2ppn1FHFKCiX2zvp_GSPmfoLFBYNk6OhyO6UOhvg6bg88VNqmcQKqXEqWTEsz0jkFOD_P3zispoAD_hl--SZpJgdfEmshgdRCR2dnCcmOkRTgYScc2aNkS6ZNQAclJzwKSKgVazgVgE61mCBPrlmsqvNieVT-aFxEQ9wuTummiR2JvHoa5B1-m-8eUXDN7qHpvXXhA1_fl-YJVJ7rI930ZvWibbo5DvfcuLJdn1T__kHW51r7qIn1oRdaHSQNaPECDETIZu9oJe7VH2x2cBgaCuAWOWnJPng0t8NtIUPKIw4se5Xt43kwjxG8dAJgaN1WcWzo5msaIQiTbSIVBC-OWET5lQ8MVx9OfdscB8RDQ8g7VNy8K_8tUQ01O_j0iso8G8Uwimf-hv_GKcOeVgsOHOEBZenk44rniAe2eaQ5zqmj98lfYiCBbK2SLB58pFTKKUXXhZQv-SROt0I7LhhcEW6uOxC3eJgL-GDs1gOEYWzjnHR06mOtd3z5P-D8nTbAKBtCM9diBJ-upF3EiVLjV6Cu_7M79zb4NMPea7oKXyI8HBDgpBMt4Ys8ZhkBhFrKEhrdEGb6UJCztvENfTl4nOaemzpn0RfwgJGDABSFMvcIp0qryLbAR43gv6I6ttIWfKHANdBT7se1T5Bzwf_xnJsjpIlebzzZAcmzVhSRcso7QfoK4APSq9rprELSODc3LUnaDFF0e4KDQtRt9AH8H-udC1abYLu_m5YGzm5AOjvBWhnwfIyGT7ZLm__30JxHktO32x6JoNxpgGE4KLge251SbPPNFFHME257PhVPHHUPtcl_TUjNKODOIg
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 التفاعالت اإلقلیمیة والدولیة

 دبلوماسي إسرائیلي: حرب سد النهضة تقترب وعلینا االبتعاد

 

وإثيوبيا بـسبب ـسد النهـضة، مـشددا عىل  ط دبلومايس إرسائييل الـضوء عىل األزمة املتـصاعدة ب� مـرص ـسلّ

رضورة أن تبقى "إرسائـيل" عىل مســــاـفة بعـيدة من ـهذا الخالف اـلذي ـقد يتطور إىل حرب ب� األطراف  

 املتنازعة.

ابق لدى مرصـ، إـسحاق ليفانون، إىل أن "طبول الحرب تقرع يف هذا األيام، ب� ونبّ  ه الـسف� اإلرسائييل الـس

 ل سد النهضة".مرص والسودان وإثيوبيا حو 

وية عىل توزيع مياه النيل ب� الدول الثالثة،   وات الحرب بعد فـشل الجهود للتوـصل لتـس وقال: "تطلق أـص

ومنذ األزل، معروف مدى حيوية النيل ملرصــ؛ هو رشيان حياة أســاس ووحيد يف دولة صــحراوية وجافة،  

 فمرص هي هبة النيل".

يوبيا، وهي دولة اجتازت �وا مبهرا يف العقد األخ�،  وأوضـــح ليفانون، أنه "يف أعىل النهر توجد إث

ــيها من أجل إنتاج الطاقة الهيدرو ــد عىل النيل األزرق الذي �ر يف أراضـ كهربائية   وبدأت ببناء سـ

، والتي خلعت الرئيس  2011عىل نطاقات واـسعة، وبدأت ببناء الـسد مع بداية الثورة املـرصية عام 

 الراحل محمد حسني مبارك".

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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أن إطالق إثيوبيا اســم "النهضــة" عىل هذا الســد، "يشــهد عىل تطلعات النمو لدى إثيوبيا، ورغم  ورأى

الثورة التي عصفت مبرص يف تلك األيام، فقد رأت القاهرة يف السد تهديدا وجوديا عليها، وهددت مرص يف  

 حينه بالحرب".

الـسف� اإلرسائييل، أن حارـسه الـشخـيص املـرصي قال له يف حينه : "إذا مل توقف إثيوبيا بناء الـسد، فإن وذكر 

مرصـ سـتطلق أربع طائرات قتالية وتدمر السـد"، معلقا بقوله: "ليسـت هذه أقواال هامة بالطبع، بل هي  

 األجواء الكفاحية التي سادت يف تلك األيام يف مرص".

مرشــوعها،    ورأى أن "التطورات ســارت يف اتجاهات مختلفة؛ فقد تجاهلت إثيوبيا التهديدات وواصــلت

ودان عىل جرائم الحرب، ومع  اعب الثورة الـشعبية، في� الحقت املحكمة الدولية الـس وواجهت مرصـ مـص

وصــول (اســتيالء) عبد الفتاح الســييســ إىل الحكم يف مرصــ، اختار النهج الدبلومايس وحاول الوصــول إىل 

 تسوية".

اقرتاحات مضادة لتسوية توزيع املياه فعت اقرتاحات و قدت عرشات اللقاءات واملفاوضات، وُر وأضاف: "عُ 

ب� الدول الثالث، وفشـلت الجهود، وبقيت إثيوبيا عىل موقفها وشـغلت السـد، بين� مرصـ أوضـحت أنها 

 لن تسلم باملس بأمنها القومي من خالل املس بحقها يف املياه".

ث يحظى النيل يف  وذكر ليفانون، أنه "حتى بناء الســد كانت مرصــ تتلقى نصــيب األســد من املياه، حي

إثيوبيا بكمية أمطار محرتمة جدا، وهذا يتيح التدفق باتجاه مرصــ ومنطقة الدلتا والبحر املتوســط، بين� 

 ليس لدى مرص مياه أمطار".

ه إىل أنه "يف ضــوء فشــل االتصــاالت ب� مرصــ والســودان وإثيوبيا، فقد طرحت املســألة عىل طاولة ونّو 

 ، مؤكدا أن "فشل املجلس، أدى إىل إطالق قرع طبول الحرب".مجلس األمن يك يجد حال مقبوال"

ولفت السـف�، إىل أنه "يف هذه األيام تتعاون السـودان ومرصـ ضـد إثيوبيا، وباتت السـودان تتحدث عن 

تجنيد القوات، ومرصــ تتحدث عن اســتخدام القوات، وإذا مل تتدخل الدول العظمى وتحقق اتفاقا يريض 

 شأن الحرب أن تنشب يف الرشق األوسط".الدول الثالث، فإن من  

الدول الثالثة، و�كنها أن تؤدي دورا بناء، ويحتمل أن  وأشـــار إىل أن "للواليات املتحدة عالقات طيبة مع 

يكون تعي� مبعوث خاص للموـضوع، يف ظل م�رـسة الـضغط عىل إثيوبيا للكف عن ملء خزانات  

يجاد حل، ويف كل األحوال عىل إرسائيل أن تبقى عىل املياه واملس بالتوزيع، هو الطريق الصحيح إل

 ) الرابط(    مسافة بعيدة عن هذا الخالف".

 

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/1372267/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF#section_314
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 تراتیجيرئیس املوساد السابق: العالقة مع األردن رصید اس

قال مســـؤول أمني إرسائييل كب� ســـابق إنه بعد أقل 

ــكيل الحكومة الجديدة، رأى اثنان   ــهر من تشـ من شـ

من كبار أعضــائها، رئيســها ووزير خارجيتها، أن هناك 

حاجة ماســـة إىل اتخاذ خطوات إيجابية مهمة تجاه 

 األردن، جارتنا من الرشق.

رئيس جهاز املوســاد األســبق   وأضــاف أفرايم هاليفي

حوار مع  األســـبق، يف  مجلس األمن القومي  ورئيس 

"أمضــيت ســاعات يف األردن أكرث من العديد من املســؤول�    العســكرية،مجلة يرســائيل ديفينس للعلوم 

اـستخدام خدمايت الجيدة كحلقة وـصل مع امللك حس�   اإلرسائيلي� اآلخرين، وقد دعيت أكرث من مرة إىل 

 األخطاء الجسيمة التي ارتكبها إرسائيليون يف العالقات مع األردن". لتصحيح

الجيدة واإليجابية   وقال: "إنني عىل مدى ثالث ـسنوات رئيـساً للموـساد، أرـسيت األـسس الـستمرار العالقات 

، حيث نشأت عالقات وثيقة جداً بيني وبينه،  2003و  1999مع امللك الجديد عبد الله الثا�، وتحديدا ب�  

 ك� أ� كنت رشيكاً نشطاً يف صياغة اتفاقية السالم مع األردن، وأقمت عالقات خاصة مع امللك حس�".

وأكد أن "الحكومة اإلرسائيلية الســـابقة تســـببت يف أرضار جســـيمة للعالقات مع األردن، مع أنه رصـــيد 

ه الخطوات، قبل  اســـرتاتيجي من الدرجة األوىل إلرسائيل، ويســـعد� أن الحكومة الجديدة اتخذت هذ

ــ  الثـنائـية ب� ع�ن وـتل أبـيب، وترضـ ـحدوث أرضار اســـرتاتيجـية حقيقـية، بحـيث ـقد تـتدهور العالـقات 

مبصــالح أمنية حيوية، وقد تكونان ترضــرتا من خالل الحدود املشــرتكة بينه�، وهي الحدود األطول ب� 

 دول الجوار".

ريت� يف البلدين مهمة جدا لح�ية مصالحه�، ومن  وأشار إىل أن "العالقات الخاصة ب� املؤسست� العسك

هنا جاءت أهمية زيارة رئيس الوزراء نفتايل بينيت لع�ن، وهناك خطوات اتخذتها وزارة الخارجية سابقا 

ــبابية يف العالقات بينه�، وقد   ــكنازي، الذي متكن من إيقاف موجة ضـ ــابق غايب أشـ الوزير السـ من قبل 

مليون مرت مكـعب ـكل ـعام ـملدة  50 طـلب األردن بتزوـيدـها بـــــــ  وافـقت الحكوـمة الـجدـيدة عىل

 خمس سنوات يف ظل نقص مياهه".

وطالب هاليفي "إرسائيل بأن نتذكر ما حدث يف األردن نتيجة حروب الرشـــق األوســـط، حيث إنه 

اســـتوعب الجئ� قدموا من العراق بعد الحرب هناك، وبعد الحرب يف ســـوريا انتقل مليونا الجئ 

املاضية، مع أنه ال �لك موارد   15ردن، وتضاعف عدد سكانه إىل الضعف يف السنوات الـــــإىل األ

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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ــعب   ــب واملياه ألغراض أخرى، وصـ ــناعة متطورة، لكنه يعا� من نقص كب� يف مياه الرشـ طبيعية أو صـ

 تطوير مناطق زراعة الغذاء يف األردن".

ئيل، فاإلدارة األمريكية السـابقة برئاسـة دونالد  وأكد أن "توتر العالقة مع األردن مل يقترصـ فقط عىل إرسا

ــف�اً يف عّ�  ــيكون أول زعيم رشق أوســـطي ترامب مل تع� سـ ن، لكن املفارقة اليوم أن العاهل األرد� سـ

الجديد للواليات املتحدة".  يلتقي الرئيس 

الالجئ� الفلسطيني�، وبات  ، استوعب األردن الكث� من  1967وأشار إىل أنه "نتيجة لحرب األيام الستة يف  

ــفة   ــطيني�، حتى إن زوجة امللك عبد الله من مواطني الض ــكان اململكة من الفلس اليوم جزء كب� من س

الغربية، لذلك فإن هناك قدرا كب�ا من الحسـاسـية تجاه العالقة مع إرسائيل، لكن امللك عبد الله يوجهها 

 ) الرابط(    اإلرسائييل ظهره له، فهذا ال يساعده".  بحذر وحساسية، ولكن عندما يدير رئيس الوزراء

 التقارب السعودي مع النظام السوري قد یخدم إیران

 

يف آذار املايض مرت الذكرى العارشة عىل الحرب يف ســوريا. ورغم النرصــ الظاهر لبشــار االســد يف الحرب  

املائة فقط   60وروسـيا، فان سـوريا هي دولة مفككة.  يسـيطر االسـد عىل نحو   إيرانة  ملسـاعد يف 

زمة االقتصادية التي تعصف بها تتعمق وال يوجد افق لتسوية سياسية يف املستقبل  راضيها، األأمن  

 املنظور.  

مبفاهيم عديدة، االزمة يف ســوريا هي “نزاع مجمد”. يف االشــهر االخ�ة كان �كن تشــخيص تغي�  

نية مع سـوريا. ففي بداية أيار علم عن وفد سـعودي برئاسـ الدول العربية السـُ ة بالنسـبة لعالقات 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.israeldefense.co.il/node/50816
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 – رئيس املخابرات خالد حميدان زار دمشق والتقى االسد ورئيس املخابرات السورية الج�ال عيل مملوك  

 لقاء اول من نوعه.  

عىل فتح الســفارة الســعودية يف دمشــق كخطوة اوىل يف تطبيع العالقات، بعدها   التقرير اتفقوحســب  

هر ايار وصــل اىل الســعودية وفد ســوري يف  يطرح اقرتاح لضــم ســوريا اىل الجامعة العربية. يف نهاية الشــ

 ، برئاسة وزير السياحة السوري محمد مرتيني. 2011زيارة علنية اوىل منذ  

عىل مدى ســنوات الحرب يف ســوريا رغبت الكث� من دول الخليج يف ســقوط نظام االســد بل ان بعضــها  

ملنظ�ت الثوار. عمليا، حتى عملت بنشاط لهذا الغرض، وال سي� من خالل الدعم العسكري واالقتصادي  

 معسكرات مركزية.    ثالثوقت اخ� مىض كان �كن تقسيم دول الخليج وفقا لنهجها من سوريا اىل  

الطالئع ب� الدول العربية الـستئناف عالقاتها مع نظام االـسد كانت اتحاد   –الدول التي تـسلم بنظام االـسد

الدولة. فتحت اتحاد  لألسدضة  االمارات والبحرين. وذلك رغم انهم أيدوا املعار  يف بداية الحرب االهلية يف 

 إلعادة بل انها تـساعد النظام اقتـصاديا وتعمل مع مـرص  2018االمارات ـسفارتها يف دمـشق يف كانون االول  

 اعادت عُ�ن ايضا سف�ها اىل دمشق.    2020سوريا االسد من الجامعة العربية. يف ترشين االول  

رية املريحة يف اتحاد االمارات (ديب) مصــدر جذب لرجال اع�ل ســوري� عىل مدى وبقيت االجواء التجا

الحرب وهي ترى يف اع�ر ســوريا فرصــا اقتصــادية واضــحة لها. لهذا الســبب وقفت بحزم ضــد “قانون 

 ألبو   قيـرص” االمرييك الذي يـصعب عىل رجال االع�ل االماراتي� العمل يف ـسوريا. ووفرت جائحة الكورونا

ــوريا اكرث من  2012الذي منذ    –  ظبي ــانية    ألغراضمليون دوالر   530حولت اىل س ــة لتعميق   –انس فرص

محمد بن زايد   ويل العهدالغذاء، العتاد الطبي والتطعي�ت للف�وس. وتحدث   ونقل ارسـالياتاملسـاعدة  

 حدهم”.  بان “سوريا وشعبها لن يبقوا و   وأعلنمع االسد وتعهد باملساعدة يف مكافحة الكورونا  

من ب� الدول العربية، قطر، التي أيدت يف بداية الحرب االهلية الثوار   –الدول املعارضـــة لنظام االســـد

االســـالمي� املتطرف�، بقـيت، لفظـيا عىل االـقل، صـــقرـية تـجاه االســــد، ترفض الحوار معـها وـتدعي ـبان 

ال تزال   2011ن الجامعة العربية يف القانونية اسـاسـا التي طردت سـوريا بسـببها م –االعتبارات االخالقية  

 سارية املفعول.  

باقي الدول العربية، وبينها الـسعودية والكويت ترددت حتى االن    –الدول التي تجلس عىل الجدار

الجدار ومتابعة التطورات.    يف تطبيع عالقاتها مع نظام االسد وفضلت الجلوس عىل 

ملجلس  2254يايس يف الدولة عىل اسـاس قرار اشـرتطت تحسـ� عالقاتها مع النظام يف تقدم حل سـ

 .  االمن

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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وريا. ورغم عالمات  الـسعودية تجاه ـس ح تغي� محتمل يف موقف  ومع انه ال يتوقع تغي� يف الكويت، واـض

االســـتفـهام عىل ـجدوى ـهذه الخطوة اـلدراـماتيكـية، ـفان تطبيع العالـقات ب� اـلدولت� يف التوقـيت الـحايل 

 طرف�.  كفيل بان يخدم مصالح ال

االســـد ازمة اقتصـــادية غ� مســـبوقة ويفتقد اىل القدرة عىل اع�ر الدولة من خرائبها. من انقذوا    هيواج

يا وايران    –  هنظام اعدوا يف امليزانيات الالزمة    –روـس ادي؛ الواليات املتحدة    لإلع�رال �كنهم ان يـس االقتـص

الالزمة    ةيمل تتحقق االصـالحات السـياسـية واالجت�عوالدول االوروبية ال تعتزم املسـاعدة يف االع�ر طاملا 

 ). 3354(بروح قرار 

.  لإلع�ر لتخفيف االزمة االقتصـادية وضـخ االموال    أكرثوبالتايل فقد اصـبحت دول الخليج مصـدرا حارضا  

وريا اىل الجامعة العريب وتعزيز مكانته يف العامل العريب، اط عىل اعادة ـس د بنـش ال عن ذلك، يعمل االـس   فـض

وال سـي� بعد فوزه يف االنتخابات للرئاسـة (ذات املصـداقية املهزوزة يف ايار)، ولهذا فهو بحاجة اىل رشعية  

عربية لحكمه. وهو يســعى ايضــا اىل تحســ� قدرة املناورة لديه تجاه ايران وروســيا وتعزيز عالقاته مع 

 هذه الحاجة.االعرتاف من جانب السعودية يفرتض ان يخدم  وباألساسالدول العربية  

وال يزال، تبقى مسـألة رشعية نظام االسـد حرجة من ناحية دول الخليج بخاصـة والدول العربية بعامة إذ 

انها ال تريد ان تتخذ ـصورة من يـسوغ حكمه. ولكن يبدو انه بالتدريج يتـسلل لديها الفهم بان يف وـسعها  

التدخل االيرا� يف الدولة، ولهذا فان عليها توازن   أن  وباألســاسان تؤثر وان قليال عىل ما يجري يف ســوريا 

 أن تتبنى سياسة نشطة.  

يف العراق إذ تركت الســـاحة لتدخل   2003تســـعى الدول العربية لالمتناع عن االخطاء التي ارتكبتها يف  

ايران وتقلص تأث�ها  النظام، ان توازن قوة  ة  ياـس وريا تـسعى الن تكتـسب تأث�ا عىل ـس ايرا� متزايد. يف ـس

 التايل تقييد النفوذ الرتيك القطري يف الدولة.  وب

ومن شــأن وجود ادارة جديدة يف الواليات املتحدة ان يدخل تغي�ا يف ميزان القوى االقليمي عقب تعزيز  

مكانة ايران إثر املفاوضـــات النووية. لدول الخليج مصـــلحة واضـــحة يف تقليص التوتر االقليمي واالرضار  

 مبا يف ذلك يف سوريا.  –ممكنا   وتثبيت النفوذ حيث� كان

 املعاني إلسرائیل
التحســن يف    ايران هذاليس ســرتى    ليس واضــحاال يزال الحوار ب� الســعودية وســوريا يف بدايته.  

التقارب بينه� وكم هم السـعوديون مسـتعدون   العالقات ب� الدولت�، وهل توجد لها مصـلحة يف 

  أجواءتسـتغل  أنعىل إرسائيل    األحوالن يسـتثمروا سـياسـيا واقتصـاديا يف سـوريا. غ� أنه يف كل  أل

 تعقد معها التطبيع بينها وب� الدول يف املنطقة وان تتخذ ســياســة نشــطة مع دول الخليج يك

https://almarsad.co.uk/
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جبهة متبلورة تتحدى التآمر االيرا�. وذلك بالتوازي مع مواصلة التجسد لقوة الرضر العسكري التي �كن 

الرتكيبة االقليمي   ان تفرضـــها يف ســـوريا يك ال تبقى خارج اللعبة يف حالة تغي� اشـــكايل من ناحيتها يف 

 ).الرابط(

 "کوهین" من املوساد إلی شرکة تدعمها السعودیة

االقتصــادية اإلرسائيلية بأن   أفادت صــحيفة "غلوبس" 

االحتالل  ــتخبارات  ــابق الس يويس كوه�، الرئيس الس

"املوسـاد"، يرتك ذلك املنصـب لينتقل إىل إدارة مكتب 

 لرشكة عمالقة تدعمها السعودية.

وبحســب مصــادر الصــحيفة، فإن مجموعة "ســوفت  

ــايويش  ــتثمر اليابا�، ماس ــة، بقيادة املس بنك" القابض

تفتح مكتبا لها   ـسها ومديرها التنفيذي؛ ـس ون، مؤـس ـس

إدارتـه. يتوىل كوه�  االحتالل، عىل أن  ولفـت   لـدى 

تث�رات ـضخمة يف رشكات مث يات متتلك اـس ل "أوبر" و"عيل بابا" تقرير "غلوبس"، أن املجموعة املتعددة الجنـس

وأضـــاف التقرير أن من أســـباب اختيار كوه� كونه "شـــخصـــية معروفة وشـــعبية يف  و"تيك توك" و"ديدي".

 إرسائيل، عىل الرغم من عدم امتالكه خلفية يف االستث�ر".

لهم يف وأضــافت: "يتمتع كوه� بالقدرة عىل التواصــل مع رواد األع�ل والتكنولوجيا  اإلرسائيلي� وفتح األبواب 

 أي رشكة أو حكومة أو سلطة عامة يف أي منطقة".

يذكر أن كوه� لعب دورا محوريا يف التوصــل لعقد اتفاقات تطبيع مع دول عربية مؤخرا، وصــوال إىل الحديث 

 عن إمكانية التحاق السعودية بهذا الركب.

عودي من أهم رشك يادي الـس ندوق الرثوة الـس وفت بنك ويعد ـص ندوق "ـس وفت بنك"، حيث أطلقا معا ـص اء "ـس

 مليار دوالر.  93فيجن"، وهو أكرب صندوق أسهم خاصة يف العامل برأس�ل  

اء   ا اـلذـك ــي� يف قـطاع تكنولوجـي ــوـفت بـنك" إدـخال مالي� اـلدوالرات ـلدعم رشـكات إرسائيلـية وال سـ ويعتزم "سـ

 االصطناعي.

الصــحيفة عن يا� بيبليس، الرشــيك ا إلداري لســوفت بنك يف أوروبا والرشــق األوســط وأفريقيا،  ونقلت 

تعريفها بـشبكة ـسوفت بنك التي تـضم أكرث من  رشكة،   200قوله: "عندما نـستثمر يف رشكة ما، نـسعى إىل 

 ومساعدتها عىل التوسع يف مناطق جغرافية جديدة، مثل آسيا واليابان والرشق األوسط".

 )   الرابط(   كوه� يف التعامل دوليا هي أحد األصول الضخمة".وأضاف بيبليس: "خربة السيد 

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/saudi-arabia-and-syria-he/
https://arabi21.com/story/1371054/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9#section_314
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  الخبراء  أراء

 يف فهم التفکیك   تخطئواال 

 ”اإلرسائييل“ بالشأنيارس مناع الكاتب  

عن كثب  بين�   ـيف القدس    وقائعكان العامل يتابع  ـار يف معركة س الصـواريخ    ووميضاالنتص

ــ�ء تل الربيع كان   يحاولون من جديد   مســـتوطنويف سـ قدم من   موطئ  إيجادبؤرة أفيتار 

لكن منذ بداية هذه املحاوالت مل يرســـخ يف  جنوب قرية بيتا،  املســـتوطن� ومن خلفهم   أذهانعىل قمة جبل صـــبيح 

لكينونة القرية وقوة صمود أهلها. بخطأبارسها أنهم وقعوا   اإلرسائيلية املؤسسة  التقييم 

ك� الدماء يف ما جرى،   ـالت أحباٌر كث�ة  ـامن    بان أوكدمقايل هذا أن   أ� وددت يف  إالبالطبع سـ ــكانها ومن تضـ بيتا وس

، وعىل الرغم من محاوالت الحصــــار واالغالق التي إمكاناتمعها وحمل همها طيلة هذه الفرتة ومبا هو متاح لها من 

الحقيقي الذي يحمل يف   ووسـائل  أسـاليبتعرـضت لها، يوجد هنالك قدرة رهيبة عىل تطوير   املقاومة الشـعبية مبعناها 

 العدو واستنزافه خالل فرتة زمنية غ� محددة، وهو ما يشهد به العدو قبل الصديق.  إرهاقته  جعب

ــكل غياب اللون  يف اســتحضــار التضــامن املحيل والعاملي، ك� ان  األولاملحدد يف هذا املقام الســبب   الفصــائيلك� ش

ـامن� ال يقل  ـاهد تكاتف اهل القرية من جود وكرم للمتضـ عىل املدى   األهدافح الخطوات وتحقيق  يف نجا تأث�اًمشـ

 القص�.

أفيتار”     أطفال عىل بيوت ورياض    الحتوائها –لكن هل �كننا القول بأن خطوة تفكيك بؤرة بل مســــتوطنة “جفعات 

إىل مواجهة  يوديالهـشة الذي من املمكن أن   اإلرسائيليةمناورة لـسحب فتيل التوتر املزعج للحكومة    –وـسوبر ماركت 

ـعبية ــوبة، ك�    شـ ــورة “ تأىتغ� محس ــ� ص ــ�ة تحس ــمت  إرسائيلخطوة يف مس ـتوى الدويل بعد أن تهش ” عىل املسـ

منظمة   وتـشوهت يف الجولة االخ�ة من جهة، وفرض سـياـسة اسـتع�رية عىل أرض الواقع بالتوافق مع حركة اسـتيطانية 

 ىضمن مخططات معدة مسبقاً بشكل واقعي بعيداً عن العاطفة من جهة اخر 

حج�ً وضـعف إمكاناتها مقارنة بدولة كولونيالية   يف   األملأنها تعطي   إالرغم روعة املشـهد وعىل الرغم صـغر قرية بيتا 

” ليس قدرا وليســت العدو الذي ال يقهر، ومن الصــحيح أنها ال توجد الرضــبة القاضــية يف الحالة الشــعب إرسائيلأن “

االسـرتاتيجي التام وعدم وجود ٔاي متاثل يف الفلسـطيني إال أن تسـجل النقاط وتراكمه ـ التفوق  ا أمر البد منه، ك� أفىض

 القوة اىل استحالة الحاق الهز�ة التامة باملرشوع والبقاء الفلسطيني.

د بت�مهـا عىل املنطـقة  االنســــحـابلكن يـجب االنتبـاه إىل أن  مقلقـاً يتمـثل بوضــــع الـي الظـاهري يعكس جانبـا 

ــواء، مع املقامة عليها الب ـابهة او مختلفة عىل حد سـ ــورة متشــ ـهد قابل أن يتكرر بصـ ؤرة م� يعني أن املشــ

ـتوطن� أو  ـتيطا� أشـمل من رٔوية ارتجالية للمس التشـديد عىل أن ما حصـل يف موضـوع هذه التلة والبناء االس

 ها.في مؤثرةالسياسية وقوى   باملؤسسةممثل   أطرافهج�عة منهم وإ�ا عمل مٔوسس أحد 

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  

 عالقات إسرائیل والوالیات املتحدة يف ظل الحکومة الجدیدة.. تحّوالت ورغبات

 

 انطوان شلحت -مركز مدار 

ائ� د ـي دـي ة اإلرسائييل الـج ارجـي الـخ ا وزير  ان من أول الوعود التي أطلقـه ــاً رئيس   ـك ذي هو أيضــ د، اـل لبـي

ــ� العالقات ب� إرسائيل والحزب� الد�قراطي والجمهوري يف الواليات  الحكومة البديل، هو الوعد بتحسـ

حزيران الفائت   27املتحدة يف ظل الحكومة الجديدة. وجاء هذا الوعد خالل اللقاء الذي عقده لبيد يوم 

الخارجية األم�يك أنتو� بلينكن يف   العاصمة اإليطالية روما. مع وزير 

وقال لبيد يف ترصـيحات لوسـائل اإلعالم: "يف األعوام األخ�ة ارتُكبت أخطاء كث�ة وترضـرت مكانة إرسائيل  

وية. ال توجد عالقة إلرسائيل أهم من عالقتها   لح هذا ـس وف نـص ب� الحزب� يف الواليات املتحدة، ونحن ـس

لصــــة للوالـيات املتـحدة أكرث من إرسائـيل. إن وزير الـخارجية  ـبالوالـيات املتـحدة، وال توـجد صــــديـقة مخ

األم�يك وأنا �ثل حكومت� جديدت�، لكن هناك تقاليد طويلة املدى من الصــداقة الوثيقة والتعاون، ويف  

األـيام األخ�ة تـحدـثت مع مجموـعة من الـقادة اـلد�قراطي� والجمهوري� وذكرت لهم أن إرسائـيل 

 يم األم�كية األساسية: الحرية والد�قراطية والسعي املستمر لتحقيق السالم."تشرتك معهم يف الق

ــؤولية    ــابق بنيام� نتنياهو مسـ ــح أن وزير الخارجية يحّمل رئيس الحكومة اإلرسائيلية السـ واضـ

اـلد�قراطي األم�يك ألســــباب كث�ة، ـقد يكون أهمـها قـلب ظهر املجن  مع الحزب  تراجع العالـقة 

ائييل التقليدي الذي حافظ عىل املسافة نفسها من الحزب�، من خالل تأجيج موقف للموقف اإلرس 

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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الســـابق باراك أوباما، تطوّر في� بعد إىل موقف   معاٍد للحزب الد�قراطي وال ســـي� إبان والية الرئيس 

السابق دونالد ترامب.  منحاز إىل الحزب الجمهوري خالل والية الرئيس 

ــان نتنياهو وحكمه فتحوا النار عىل فرتة حكم أوباما فور انتهائها ثم وما زلنا نذكر كيف أن ال ناطق� بلس

 عند مقارنتها بفرتة حكم ترامب.

 وبرأي هؤالء متيزت وجهة نظر أوباما، ك� برز يف كتاباتهم، باملبادئ العرشة التالية:

األخالقية، العسكرية والردعية،  .1  األم�يك.انتهاء عرص التفرد واالستثنائية 

االنخراط يف أطر دولية. .2 أم�كية من جانب واحد وتفضيل   اإلحجام عن إطالق عملية سياسية أو عسكرية 

األمم املتحدة جس�ً رائدًا يف بلورة وتصميم الساحة الدولية. .3  اعتبار 

 ى.االعرتاف بأوروبا املتصالحة واملبتعدة عن املواجهات وعن استخدام الخيار العسكري كنموذج يُحتذ .4

عادة، عن الواقع املركّب يف الرشق األوسط وعن املزاج الوطني  .5 تبني منظور مؤسسة وزارة الخارجية املنفصل، 

 السائد يف الشارع والكونغرس األم�كي� واألقرب إىل املزاج الكو� السائد يف وزارة الخارجية الربيطانية.

الصلح واالحتواء وليس الصدام واإلخضاع، كوسائل .6 أساسية رائدة يف العالقات مع أنظمة خارجة عن   التفاوض، 

النووي مع إيران).  القانون (ك� يف حالة االتفاق 

اإلسالم واملنظ�ت اإلسالمية حلفاء محتمل� وليس خصوماً وأعداء قتلة. .7  اعتبار 

 حظر استخدام تعب� "إرهاب إسالمي". .8

جذر الرصاع العريب ـ اإل  .9 رسائييل، وبؤرة الهزات يف الرشق األوسط، وبؤبؤ  النظر إىل القضية الفلسطينية بوصفها 

 الع� العربية.

الهزات يف  .10 ل لتقليص  الفرضـية القائلة بأن التسـوية أو الحل وليس إدارة الرصـاعات هو املسـار الواقعي واملفضـّ

 الرشق األوسط.

ـار غ� أنه خالفاً لوجهة نظر أوباما هذه، يهتدي ترامب بجملة مختلفة متاماً من املبادئ ه ي، ك� ورد يف كتابات أنصـ

 :ك� ييلنتنياهو،  

التطلع إىل "إعادة الواليات املتحدة إىل سابق عظمتها ومجدها" عن طريق تحس� وضع االقتصاد، الدفع نحو  .1

النفطي وزيادة ميزانية األمن.  االستقالل 

وإجراءات متعددة القوميات. استقالل السياسة الخارجية، األمنية والتجارية األم�كية، وعدم  .2  االرتباط بقرارات 

 االعرتاف بعدائية األمم املتحدة تجاه الواليات املتحدة وبالتأث� املحدود لهذه املنظمة عىل الحلبة الدولية. .3

األمني والتجاري األورويب  .4 عىل األداء السـيايس،  التحفظ العميق والغاـضب 

يف مقابل توثي ق التعاون مع الدول الحليفة للواليات املتحدة، ويف مقدمها (ومن جانب حلف "ناتو" أيضــــاً)، 

 إرسائيل.

حاد عن وجهة نظر مؤسـسـة وزارة الخارجية وتبني املزاج الوطني  .5 انزياح 

 السائد لدى غالبية الجمهور األم�يك، وخاصة لدى سكان املدن الصغ�ة.
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أنظمة خارجة عن القانون، ك� .6  يتجسد هذا يف االنسحاب والتنصل من الصدام والردع وعدم القبول يف مقابل 

 االتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات غ� مسبوقة يف حدتها عىل نظام املاليل.

إســالموية   .7 الوعي مبكانة الواليات املتحدة وصــورتها بوصــفها "الشــيطان األكرب" يف نظر املاليل يف إيران وجهات 

 أخرى.

 وفورياً عىل الواليات املتحدة وحلفائها.يشكل خطراً جلياً    "اإلرهاب"االعرتاف بأن  .8

ــــ اإلرسائييل، وليسـت عامالً مركزياً يف تصـميم  .9 القول إن القضـية الفلسـطينية ال تشـكل أسـاس الرصـاع العريبـ 

 الرشق األوسط وال هي بؤبؤ الع� العربية.

ــطي الراهن ليس حل الرصــاعات وإ�ا   .10 إدارتها، من خالل اإلقرار الهدف القابل للتحقيق يف الواقع الرشــق أوس

وهو املنطقة الحيوية جداً للدفع قدماً مبصـــالح   غ� املتســـامح والعنيف،  ــط املتقلب،  ــق األوسـ بطابع الرشـ

  الواليات املتحدة.

عن دهورة العالقات ب� إرسائيل والحزب  إليه لبيد في� يتعلق مبسـؤولية نتنياهو  الذي خلص  ومع ذلك فإن االسـتنتاج 

ال يكفي لوحده من أجل تأط� ماهية العالقة الحالية ب� الجانب�، والتي تشـهد تحوالت شـّفت عنها عدة الد�قراطي، 

إليه الكث� من التحليالت اإلرسائيلية، ومن آخرها تلك  أكرث من مرة. وهذا ما أشــارت  ســبق أن توقفنا عندها  صــيحات 

الحرب عىل غزة. وهو التي قدمت قراءة للموقف األم�يك إزاء الهبة الفلســطينية ال ـاً حيال  ـعبية األخ�ة وخصــوصـ شـ

ما إىل عدة عوامل، من ضـمنها ضـغوط متارسـها بعض األوسـاط الراديكالية يف الحزب الد�قراطي  موقف خضـع بكيفية 

من غلواء االنحيـاز إىل   ة التخفيف  ة الفلســــطينـية إىل ناحـي ة لتغي� مقـاربتهـا حيـال القضـــــي ة الحـالـي عىل اإلدارة األم�كـي

 رسائيل وسياستها.إ

مل تظهر مؤرشاته الكاملة بعد يف هذه األيام. وقد   وال ـشك يف أن هذه التحوالت سـتنطوي عىل تأث� يف العالقات الثنائية 

الذي آثر أن يرجع سبب  أيضاً عىل الرغبات يف إرسائيل مبوجب ما عرب عنها وزير خارجيتها  تكون لهذا التأث� انعكاسات 

متجاهالً عوامل أخرى تحدث يف العمق وتحت السطح، ما لحق يف العالقات   مع الد�قراطي� إىل ما أقدم عليه نتنياهو 

ـيخ  ـببت برتســ ــورة عامة تغاير تلك التي تســ ـتقراء الواقع األم�يك، ويف تقديم صـ ورمبا تكون هي األكرث أهمية يف اســ

 .)1()  الرابط(   معتقدات ال تعكس بالرضورة واقع الحال.

  

 

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