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 انهیار الدولة اللبنانیة  من   انعکاسات استراتیجیة سلبیة إلسرائیل  

 تقریر: مؤشرات یلع تراجع ثقة املجتمع اإلسرائیلي بالجیش  

 شکلت اختبارا لتأثیر الردع النووي اإلسرائیلي   1973دراسة: حرب   
 الخریطة االستراتیجیة: انجازات مقابل تحدیات متعاظمة   – واالستراتیجیة  معهد السیاسة   

 قراءة إسرائیلیة ملا بعد میرکل: علینا االستعداد للقادم  

 ضغوط أمریکیة لوقف التمدد االقتصادي الصیني يف "إسرائیل"  

 قراءة إسرائیلیة يف التوتر املتصاعد بین إیران وأذربیجان  

 تمال زعزعة النظام األردني تقریر: قلق إسرائیلي من اح  
 

 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 

https://almarsad.co.uk/
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
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

2 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 October 2021 15  ||040العدد 

 

 

 

 

 

 

 هذا العدد 

رتاجع ثقة  إشارة تقرير ارسائييل ليتناول املرصد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية للنظام اإلرسائييل؛  

شأنها أن تنعكس بشكل سلبي عىل العالقات ب� الجيش واملجتمع  من  والتي    املجتمع اإلرسائييل بالجيش 

 . يف إرسائيل

األول لتأث� الردع    كانت االختبار  1973أن حرب ترشين أول/أكتوبر العام  ونرصد دراسة ارسائيلية اعتربت  

فاجئ من  ورأى الباحث، د. دان ساغ�، أن الهجوم امل  ،اإلرسائييل  –النووي اإلرسائييل عىل الرصاع العريب  

 جانب مرص وسورية كان، قبل أي يشء آخر، فشال للردع اإلرسائييل التقليدي.  

أعلنت حكومة االحتالل اإلرسائييل،  الجديد حيث    "الشاباك" اإلرسائييلونتعرف عرب املرصد عىل رئيس جهاز  

غ�ن الذي يشغل  أن الرئيس الجديد لجهاز املخابرات الداخلية "الشاباك"، هو رون� بار، وسيخلف نداف أر 

 .2016املنصب منذ 

  الخريطة االسرتاتيجية: انجازات مقابل تحديات متعاظمة حول  عهد السياسة واالسرتاتيجية ونتابع تقدير مل

امام تحديات آخذة يف االتساع يف املجال االقليمي وال سي� من حيث تعاظم وبناء  قال ان ارسائيل تقف  

ضلة هل تخاطر باملبادرة اىل رضبة مانعة وحرب شاملة اىل جانب القوة لدى الخصوم م� يضعها امام مع

 بلورة اسرتاتيجية شاملة تحدد اهداف املعركة وشكل تحقيقها لتوف� االمن عىل املدى البعيد. 

رضورة  شددت عىل    قراءة إرسائيلية ملا بعد م�كل  وتناول املرصد يف محور التفاعالت اإلقليمية والدولية؛ 

أن يكون االئتالف    ةيل" للعهد الجديد، ما بعد املستشارة األملانية أنغيال م�كل، مرجحأن تستعد "إرسائ

 األملا� القادم "أقل ودا إلرسائيل" من الحكومات التي قادتها املستشارة.

كدت أوساط عسكرية  حيث أ   مريكية لوقف التمدد االقتصادي الصيني يف "إرسائيل"األ ضغوط  ال  ونرصد

إرسائيلية أن اإلدارة األمريكية أرسلت يف األيام األخ�ة جملة رسائل إىل الحكومة اإلرسائيلية مفادها  وأمنية  

التوقف عن إفساح املجال أمام مزيد من االستث�رات الصينية يف البنية التحتية الكب�ة والتكنولوجيا الفائقة  

 يف إرسائيل. 

ائيلية التوترات املتصاعدة ب� إيران وأذربيجان، ألن  املحافل األمنية والعسكرية اإلرس   ونتابع مراقبة

األيام األخ�ة تدريبات عسكرية مكثفة عىل   إيران يف  تأث�ا مبارشا عىل إرسائيل، حيث تجري  لها 

 حدودها الطويلة مع أذربيجان، م� يزيد من حدة التوتر ب� البلدين.

محيطه القريب تطرح عالمات استفهام  أن أحداثا وتطورات يف األردن و   قلق إرسائييل من  رصدون

هذه املؤرشات تتعاىل يف أعقاب    وان حول استقرار النظام الهاشمي، وهو ما يث� قلقا يف إرسائيل.  

األزمة االقتصادية، رد فعل القبائل عىل إصالحات يعتزم امللك عبد الله الثا� تطبيقها يف طريقة  
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كل مبارش للعائلة املالكة، وكذلك تحوالت يف السياسة األردنية  االنتخابات الربملانية، تحدي جهات أردنية بش

 اإلقليمية، وبشكل خاص مقابل سورية 

ملاذا تنتقل بقايا األبرتهايد من جنوب أفريقيا    مقاالً بعنوان:  سلي�ن أبو ارشيدكتب    ويف محور آراء الخرباء،

ى اآلن، ولكن يبدو أنّها مرّشحة إىل التزايد  هي ظاهرة تقترص عىل املئات حت   األبرتهايدجاء فيه    إىل إرسائيل؟

بحكم األرضية املشرتكة الواسعة التي تستند إليها، والتي ربطت مصلحيا وأيديولوجيا ب� املستوطن� يف  

 . جنوب أفريقيا وب� املستوطن� يف فلسط�

كث�ة محتملة، سلبية   انهيار الدولة اللبنانية ينطوي عىل انعكاسات اسرتاتيجيةنرصد هل   ويف دائرة الضوء

تث� األزمة السياسية واالقتصادية الحادة التي تعصف بالدولة اللبنانية  ، حيث  باألساس، بالنسبة إلرسائيل!

هذه األيام والتي تشهد تفاق�ً مستمراً منذ فرتة طويلة دون أن تلوح يف األفق أية فرص جدية أو بوادر  

إرسائيل تعكسه، أكرث يشء، التقارير اإلعالمية والبحثية التي تُنرش    للحل، اهت�ماً وقلقاً واسع� وعميق� يف

 . بوت�ة عالية، إذ تركّز هذه التقارير عىل ما تسميه "تفكك الدولة اللبنانية وتأث�ات ذلك عىل إرسائيل" 

 اإلسرائیليالبنیة الداخلیة للنظام 
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أشار تقرير إىل أنه تجمعت مؤخرا تطورات من شأنها أن تنعكس بشكل سلبي عىل العالقات ب� الجيش  

الذي   الوقت  بالجيش. ويأيت ذلك يف  املجتمع  ثقة  تبعات عىل  لها  بحيث ستكون  واملجتمع يف إرسائيل، 

سب استطالع أجراه "معهد أبحاث يف املئة من املجتمع اإلرسائييل، بح  84يحظى فيه الجيش اإلرسائييل بثقة  

 األمن القومي" يف جامعة تل أبيب، األمر الذي سمح له بحشد دعم ج�ه�ي وموارد وتجنيد قوى برشية.

ووفقا لنتائج االستطالع الذي أجري مطلع العام الجاري، تراجعت نسبة ثقة املجتمع بالجيش اإلرسائييل  

أن نسبة ثقة املجتمع اإلرسائييل بالجيش،    2019أجري عام  يف املئة، إذ أظهرت نتائج استطالع    10بنحو  

عىل النسبة ذاتها التي حصل عليها    -يف االستطالع األخ�    -يف املئة. يف املقابل، حصل املوساد    93بلغت  

يف    43يف املئة، واملحكمة العليا عىل    78%)، يف ح� حصل الشاباك عىل  84الجيش اإلرسائييل من الثقة (

 يف املئة.   25يف املئة، والحكومة عىل  34رشطة عىل املئة، وال

والتطور األخ� الذي أحدث هزة ب� الجيش واملجتمع يف إرسائيل متثل بانتقادات وجهتها أجزاء واسعة يف  

إطالق   إثر  املايض،  آب/أغسطس  يف  شموئييل،  حداريا  برئيل  القناص  مقتل  أعقاب  يف  للجيش  املجتمع 

 الجدار األمني املحيط بقطاع غزة. فلسطيني النار من فتحة يف 

وذكر التقرير، الصادر عن "معهد أبحاث األمن القومي" يف جامعة تل أبيب، أن هذه االنتقادات متيزت، 

بالجيش   ثقة  عدم  عن  ذلك  خالل  من  والتعب�  للجيش،  شديدة  "اتهامات  بتوجيه  األوىل،  للمرة  وليس 

استغلت هذه الحادثة من أجل مناكفة الجيش. وواجهت  وضباطه. وحتى أن جهات يف املعارضة (اليمينية)  

القيادة العليا للجيش صعوبة يف توف� رد مقنع، وانجرت خلف األحداث اإلعالمية والعاصفة يف الشبكات  

 االجت�عية". 

انتقادات شديدة للجيش اإلرسائييل، يف أعقاب تقارير نُرشت يف وسائل اإلعالم والشبكات   وسبقت ذلك 

حول طلب الجيش ميزانيات إضافية مبليارات الشواقل من أجل منح امتيازات مالية لضباطه،  االجت�عية  

يف الوقت الذي تفوق فيه مخصصات وميزات التقاعد للضباط يف الجيش مثيلتها يف املؤسسات املدنية،  

 بأضعاف. وال تزال املحكمة العليا تنظر يف مدى قانونية هذه امليزانيات. 

إىل التقرير  اعتربها    وأشار  غانتس،  بيني  األمن  وزير  دعمها  والتي  امليزانيات،  بهذه  الجيش  مطالب  أن 

الجمهور أنه مبالغ فيه ومن شأنها أن تدل عىل "انعدام حساسية تجاه أوضاع فئات اجت�عية أخرى  

 وخاصة تلك التي ترضرت من جراء أزمة كورونا". 

يف هذه الفرتة االقتصادية الحساسة، ويف موازاة  وأضاف التقرير أن "الزيادة الكب�ة مليزانية األمن  

تقليص ميزانيات الوزارات، أثارت تساؤالت وتحفظات". ولفت التقرير يف هذا السياق إىل أن مسحا  

% من الجمهور يفضل استث�ر املوارد  59للرأي العام أجراه "معهد أبحاث األمن القومي" أظهر أن  

 ىل حساب ميزانية األمن. اقتصادية ع –يف توف� حلول اجت�عية 
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كذلك أثار إلغاء تقص� فرتة الخدمة اإللزامية انتقادات، وذلك "بسبب التبذير املرتبط بخدمة عسكرية  

طويلة لجنود أقل حيوية وكذلك يف أعقاب التجاهل الظاهر من جانب الجيش اإلرسائييل لقانون سنّته  

ان مبوجبه،  العمل  من  وبدال  أعوام،  خمسة  قبل  إلغائه"  الكنيست  أجل  من  سياسية  فرصة  الجيش  تظر 

 واستمرار الخدمة العسكرية اإللزامية لفرتة طويلة. 

 فجوة عمیقة
واعترب التقرير أن التطور األهم "مرتبط بالفجوة العميقة ب� تسويق عملية ’حارس األسوار’ العسكرية  

امل بأنها ناجحة، وب� نتيجتها  أيار/مايو املايض)  حدودة جدا عىل املستوى العميل  (العدوان عىل غزة يف 

واإلسرتاتيجي. وتنعكس هذه الفجوة أيضا يف االستطالعات املختلفة التي جرت يف أعقاب العملية العسكرية  

% أن إرسائيل انترصت. وبرزت صورة مشابهة يف االستطالعات التي جرت بعد  28 – 22مبارشة. فقد اعترب 

 ".2006) وحرب لبنان الثانية يف العام 2014الصامد’ العسكرية (عدوان  ف’ الجر عملية

ولفت التقرير إىل وجود قاسم مشرتك ب� هذه األحداث، وهو أن "أي واحد منها وجميها معا من شأنها  

أو   نظرة  وب�  اإلرسائييل،  الجيش  حيال  الجمهور  لدى  الحاصلة  األجواء  ب�  مرتاكمة  فجوات  تعكس  أن 

لجيش اإلرسائيل لنفسه. بل أن من شأن هذه األحداث أن تث� شكوكا حيال وعي ومدى إدراك  استعراض ا

قادة الجيش اإلرسائييل لألهمية والحساسية الكامنة يف العالقات ب� الجيش اإلرسائييل واملجتمع اإلرسائييل  

 بعنارصها املختلفة". 

اإلرسائييل كـ’جيش الشعب’، رغم أن نسبة  وشدد التقرير عىل أن "الحفاظ عىل املكانة الرمزية للجيش  

املجندين لصفوفه من ب� مجمل الجمهور اإلرسائييل آخذة بالرتاجع، هي القاعدة األساسية لرشعيته يف  

 املجتمع". 

وحسب التقرير، فإن ثقة الجمهور بالجيش هي عنرص أسايس يف قوة الجيش، ألنها تسمح له بإظهار دعم  

تجنيد أفضل الشبان لصفوفه واستخدامهم يف مهام �كن أن تشكل خطرا عىل الجمهور لزيادة ميزانيته و 

 حياتهم. 

املجموعات  ب�  الوظيفي  التقسيم  إثر  بالتطور  اآلخذة  الظاهرة  أهمية  "تزايد  إىل  التقرير  وأشار 

املختلفة للجنود، الذي يعيد نسخ التوزيع الطبقي املتزايد يف الدولة مع مرور الوقت. وتسهم هذه  

فيها  الظا يوجد  أحداث  حول  وخاصة  امليدانية،  الوحدات  يف  الجنود  ب�  باإلحباط  بالشعور  هرة 

احتكاك عنيف مع السكان الفلسطيني�، كالتي قُتل خاللها شموئييل. وهذا اإلحباط �كن أن يقود  

 إىل غليان اجت�عي، يُعرّض الجيش اإلرسائييل النتقادات مدنية ذات طابع سيايس مشحون". 
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التقرير أن مستوى الثقة الذي يحظى به الجيش اإلرسائييل ب� السكان اليهود "نابع باألساس من    واعترب

العالقة اإلدراكية السائدة لدى الجمهور ب� الخوف األسايس عىل مجرد الوجود، بسبب املخاطر األمنية،  

ل، الشعب اليهودي واملواطن�  وب� اعتبار الجيش اإلرسائييل عىل أنه املدافع األسايس عن وجود دولة إرسائي

 يف البالد". 

أن   إذ  املستقبل،  يف  ليس مضمونا  بالجيش  الجمهور  لثقة  املرتفع  "املستوى  أن  إىل  أشار  التقرير  أن  إال 

االستطالعات األخ�ة يف سياق أزمة كورونا، دلت عىل أهمية أكرب يوليها الجمهور للمخاطر املدنية مقابل  

 األمن القومي، الذي صدر يف حزيران/يونيو املايض، أن معظم الجمهور كان  تلك األمنية. وتب� من مؤرش

% فقط أفادوا بأنهم قلقون  5األمنية. و  –قلقا بشكل كب� من التهديدات الداخلية قياسا بتلك الخارجية  

 أكرث من التهديدات األمنية".

، فإن "األهم من ذلك هي املؤرشات  ولفت التقرير إىل أنه في� يجري قياس األمور وفقا الستطالعات الرأي

التي �كن أن تدل عىل تراجع أو التشكيك يف مصداقية ضباط الجيش اإلرسائييل لدى جنوده، وخاصة يف  

أوساط القيادة الدنيا وجنود االحتياط، وكذلك لدى املرشح� للتجنيد. ويبدو أن قس� آخذ باالزدياد من  

النفيس’    د ’ البن  بواسطة إعفاء عىل خلفية   –  د التجنيتناع عن  هذه املجموعات يبحث عن طرق من أجل االم

ويحصل عىل دعم من محيطه االجت�عي"؛ ويتيح هذا البند التهرب من التجنيد اإللزامي للجيش بذريعة    –

 ) الرابط (  عدم األهلية النفسية للخدمة فيه. 

  

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/idf-civil-relations/
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 شکلت اختبارا لتأثیر الردع النووي اإلسرائیلي   1973دراسة: حرب 

ترشين   حرب  أن  إرسائييل  باحث  اعترب 

العام   االختبار    1973أول/أكتوبر  كانت 

اإلرسائييل عىل  األول لتأث� الردع النووي  

اإلرسائييل. ورأى الباحث،    –الرصاع العريب  

من   املفاجئ  الهجوم  أن  ساغ�،  دان  د. 

أي يشء  قبل  كان،  وسورية  جانب مرص 

التقليدي.   اإلرسائييل  للردع  فشال  آخر، 

كتابه  و  قريبا  سيصدر  الذي  ساغ�،  أشار 

بعنوان "د�ونا: الردع النووي اإلرسائييل"، إىل وجود خالف ب� الباحث� حيال "مدى تاث� القدرات النووية  

املنسوبة إلرسائيل عىل أهداف الحرب واإلسرتاتيجية التي تبنتها مرص وسورية يف الحرب، وكذلك عىل االدعاء 

 س فشل ردعها النووي".أن مهاجمة إرسائيل تعك

ورأى ساغ�، وهو باحث يف الردع النووي اإلرسائييل وباحث زميل يف "معهد ديفيس" للعالقات الدولية يف  

التقدير مبستوى مرتفع من   الجامعة العربية يف القدس، يف مقال نرشته صحيفة "هآرتس" أنه "باإلمكان 

الغفران، كان قادة مرص وس أنه عشية حرب يوم  التهديد  اليق�  املاثل وراء  يدركون جيدا املفهوم  ورية 

 وأهداف الردع النووي اإلرسائييل". 

وبحسبه، فإن األدبيات الكث�ة التي نُرشت حول هذه الحرب، "باإلمكان االستنتاج أن هدف قادة مرص  

يتب�  . و1967وسورية من هذه الحرب كان استعادة سيادته� عىل األرايض التي فقدوها يف (حرب العام)  

 من األبحاث التاريخية أن أيا منهم مل يتعمد أو يطمح إىل محاولة القضاء عىل إرسائيل". 

وتابع ساغ� أن الرئيس املرصي، أنور السادات، والرئيس السوري، حافظ األسد، "عل� جيدا أنه من حيث  

من سيناء وهضبة الجوالن    توازن القوى التقليدية بينه� وب� إرسائيل، فإن أي هدف آخر عدا احتالل أجزاء

إنه� أدركا جيدا أيضا أنه يف حال التخوف عىل مجرد وجودها، قد تطلق إرسائيل   يتجاوز قدرته�. بل 

 تهديد ردع نووي".

وأشار ساغ� إىل عدة مصادر، استنتج منها أن إرصار السادات عىل خطوة عسكرية محدودة، "مرتبط  

تستخدم سالحا نوويا مقابلها". واقتبس ساغ� من أقوال    ب� أسباب أخرى بتقديره أن إرسائيل لن

يف   إلرسائيل،  السادات  زيارة  بعد  ب�س،  شمعون  بها  الثا�/نوفمرب    19أدىل  الذي 1977ترشين   ،

استقبله يف املطار نائب رئيس الحكومة اإلرسائيلية، يغآل يادين. وبحسب ب�س، فإن يادين سأل  

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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ىل القدس، ملاذا مل تتقدم القوات املرصية خالل الحرب أكرث من معربي  السادات خالل سفره� من املطار إ

 املتلة والجدي، وأن السادات أجاب: "لديكم سالح نووي. أمل تسمع بذلك؟". 

ووفقا لساغ�، فإنه ال يوجد دليل عىل التخوف من أن النووي اإلرسائييل هو الذي قيّد أهداف سورية من  

�، أدركوا متاما حدودهم يف القتال مقابل الجيش اإلرسائييل، وبنوا خطط  الحرب. "السوريون، مثل املرصي

الحرب مبا يتالءم مع ذلك. ومل يكن هناك أي منطق عسكري بالنسبة لهم مبواصلة إرسال قوات إىل داخل  

.  مناطق الجليل األعىل، خاصة عىل إثر توا� القوى املتوقع لدى وصول قوات االحتياط يف الجيش اإلرسائييل

وكان النظام يف دمشق يعي القيود عىل إرسائيل الستخدام سالح نووي عند الحدود الش�لية، كونه سيشكل  

 خطرا عىل تجمعات سكانية إرسائيلية". 

دليل عىل فشل الردع النووي اإلرسائييل، وذلك ألن "الردع    1973واعترب ساغ� أن ال أساس ملقولة إن حرب  

يف أهدافه، مل يتم تحديه أبدا يف هذه الحرب ولذلك فإنه مل يفشل". وأضاف  النووي اإلرسائييل، وفقا لتعر

أن "ردعا نوويا ليس بإمكانه وليست غايته الردع من أي هجوم أو حرب تقليدية، وإ�ا من تهديد مصالح  

 حيوية/ وجودية". 

حرب   أن  إرسائيل  يف  القرار  صناع  اإلرس   1973ورأى  اإلسرتاتيجية  املصالح  عىل  تهديد  مبعنى  هي  ائيلية، 

"الحفاظ عىل الستاتيكو (االحتالل) إىل ح� التوصل إىل حل سيايس برشوط حددتها إرسائيل، ومل تعترب  

الحيوية   التي    –كتهديد عىل مصالحها  أراضيها. والعمق اإلسرتاتيجي  الدولة وسالمتها  الدفاع عن وجود 

 لدولة"، وفقا لساغ�.تحقق يف حرب األيام الستة أبعد املخاطر عىل وجود وسالمة ا

للحرب،   الثا�  اليوم  يف  جرت  مداوالت  إىل  ساغ�  األول/أكتوبر    7وأشار  رئيسة  1973ترشين  مبشاركة   ،

 الحكومة اإلرسائيلية، غولدا مئ�، ووزير األمن، موشيه ديّان، والوزيرين: يرسائيل غالييل ويغآل ألون. 

وأملح ديان الذي تخوف من خسارة الحرب، إىل التهديد بالنووي، في� عارض ذلك غالييل والون وقال ملئ�  

 إن "هذا جنون، ويحظر القيام بذلك، وسننترص مع ما بحوزتنا". 

يف السياق النووي "نابعة من الحقيقة أن القرارات التي    1973وأضاف ساغ� أن األهمية األساسية لحرب  

طراف يف املواجهة بلورت بقدر كب� مكانة الردع النووي اإلرسائييل يف الرصاع اإلقليمي"، وأن  اتخذها األ 

قرار الرئيس� املرصي والسوري شن الحرب رغم القدرات النووية اإلرسائيلية، "يدل عىل أنه يف هذه 

وسورية لحرب  املرحلة املبكرة جدا ميّزا ب� نوع� من الردع اإلرسائييل وأهدافه�. فخطط مرص  

محدودة، حتى لو نجحت كلها، مل تشكل تهديدا وجوديا عىل إرسائيل. ويف املقابل، عىل الرغم من  

الظروف الصعبة التي بدأت فيها الحرب بالنسبة إلرسائيل، فإنها امتنعت عن التخيل عن التعتيم 

 )  الرابط(  واالنتقال إىل ردع نووي علني".

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%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2021/10/01/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-1973-%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
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 تعیین رئیس جدید لجهاز "الشاباك" اإلسرائیلي.. تعرف إلیه 

الرئيس    أعلنت أن  اإلرسائييل،  االحتالل  حكومة 

"الشاباك"،   الداخلية  املخابرات  لجهاز  الجديد 

الذي   أرغ�ن  نداف  وسيخلف  بار،  رون�  هو 

 .2016يشغل املنصب منذ 

الحكومة   موافقة  األخ�ة  الساعات  وشهدت 

اإلرسائيلية عىل تعي� نائب أرغ�ن ليحل محله،  

وسيتوىل    وقد سمح بنرش اسمه، وهو رون� بار، 

 مهامه بعد أيام قليلة. 

  1993، ويف  1987و  1983وكان بار جنديا سابقا يف رسية هيئة األركان املعروفة باسم "سي�ت متكال" ب�  

التحق بالشاباك، خاصة يف وحدة العمليات، وتقلد عدًدا من املناصب اإلدارية والقيادية، كقائد العمليات  

 . 2011ات الخاصة، ثم رئيسها، ومدرًسا بكلية األمن، حتى امليدانية، ونائب رئيس وحدة العملي

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت يف تقرير مفصل عن بار، إنه ثالث أكرب مسؤول يف الشاباك، ومسؤول  

عن مبنى الطاقة، ويدير عمليات تشغيلية، وهو منخرط يف الساحة الفلسطينية، حتى إنه �لك مواقف  

 املناطق الفلسطينية". متشددة، ولديه إملام كب� ب

أمر باغتيال رئيس    2012وأضافت الصحيفة أن "بار شارك يف العمليات األمنية خالل االنتفاضة الثانية، ويف  

أركان ح�س، أحمد الجعربي، ويحمل شهادة املاجست� يف اإلدارة العامة من جامعة هارفارد، وخاض دروًسا  

هناك مزايا ملن يتحدثون العربية، ويعرف غزة والضفة الغربية خاصة لتحس� مهاراته اللغوية العربية، ألن  

 من خالل عمله يف قسم العمليات، وقام مبعظم أع�له يف الوسط الفلسطيني". 

ولفتت الصحيفة إىل أن نفتايل بينيت رئيس الحكومة واجهته مهمة صعبة متثلت يف اختيار واحد من اثن�  

تقاري عقب  الشاباك،  لرتؤس  املرشح�  التعيينات  من  لجنة  لكن  بار،  إىل  وجهت  كيدية  بأنها  وصفت  ر 

 تجاوزت عنها، وأقرت موافقتها عىل تعيينه. 

وقالت اإلذاعة اإلرسائيلية، إن بار كان رشيكا يف "مقهى بغداد" يف شارع بن يهودا يف تل أبيب، عقب  

 إنهائه الخدمة العسكرية يف مثانينيات القرن املايض. 

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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طينية، أن كشفت هوية بار قبل نحو أسبوع�، من اإلعالن عنه، وقدمت معلومات  وسبق لوسائل إعالم فلس

تفصيلية عن اسمه وموقع سكنه وعنوانه الدقيق، مش�ة إىل أن املعلومات حصلت عليها من مصادر يف  

 املقاومة الفلسطينية. 

لعسكرية واملهام  ، شهدت تنفيذ العديد من العمليات ا2016وقد استمرت والية أرغ�ن خمس سنوات منذ  

 األمنية الخاصة يف األرايض الفلسطينية املحتلة، السي� يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

، فإن جهاز الشاباك يناصبهم العداء، ويعتربهم امتدادا لحركات  48أما عىل صعيد العالقة مع فلسطينيي

حتجاجات الشعبية الكب�ة التي  املقاومة الفلسطينية، السي� بعد الحرب األخ�ة عىل غزة والقدس، واال 

اندلعت يف مدن اللد والرملة، وكشفت عن تهديد حقيقي يف قلب االحتالل، ال يقل خطورة عن صواريخ  

 )  الرابط (  غزة وعمليات الضفة الغربية والقدس املحتلة.

  

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1390649/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87#section_314
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 انجازات مقابل تحدیات متعاظمة االستراتیجیة:الخریطة 

 معهد السياسة واالسرتاتيجية  

بقلم   فريق املعهد برئاسة اللواء احتياط عاموس  

 جلعاد   

يف  ” تقف ارسائيل امام تحديات آخذة يف االتساع  

من حيث تعاظم وبناء    وال سي� االقليمي    املجال

  عضلة هل مالقوة لدى الخصوم م� يضعها امام  

تخاطر باملبادرة اىل رضبة مانعة وحرب شاملة اىل  

 جانب بلورة اسرتاتيجية شاملة تحدد اهداف املعركة وشكل تحقيقها لتوف� االمن عىل املدى البعيد “. 

تشهد دولة ارسائيل واقعا أمنيا مريحا ولكن تحديات االمن القومي تتعاظم. خصوم ارسائيل يركزون عىل  

اقل عىل استخدامها و�تنعون عن التصعيد يف ضوء االمثان الباهظة واملشاكل الداخلية    بناء القوة وبقدر 

القاسية التي تستوجب الرد. ومع ذلك فان التهديد االسرتاتيجي عىل أمن ارسائيل يف ضوء سياقات تعاظم  

 وبناء القوة.  

ب ونجاح قوات االمن يف الحفاظ  ان احباط بنية ح�س التحتية يف يهودا والسامرة أبرز خطورة تهديد االرها

عىل االستقرار االمني. ومثل حدث فرار نشطاء الجهاد االسالمي من سجن جلبوع فان قدرة قوات االمن  

الدائرة برسعة ومنع   اغالق  الحدثعىل  نجاحا    تحول  تشكل  اسرتاتيجية،  معان  اىل حدث ذي  التكتييك 

 اىل تصعيد شامل رسيع.   واحت�ل التدهوراالمني عملياتيا مبهرا، ولكن بالتوازي تربز هشاشة الهدوء  

للهدوء االمني، بشكل �نع تجند ج�ه�ي   الواقع املد� كأساس  الضفة، تعمل ارسائيل عىل تحس�  يف 

املجتمع  يف  مكانتها  وتثبيت  املعادلة  هذه  تحدي  تحاول  باملقابل  ح�س  ارسائيل.  ضد  للرصاع  واسع 

التايل البو مازن. شبكة ح�س التي  موقع انطالق سيطر عىل  الفلسطيني يف اليوم  السياسية يف   الساحة 

،  2014انكشفت يف النشاط االخ� الذي قام به الجيش االرسائييل هي االكرب واالهم التي انكشفت منذ  

وتعكس جهدا متواصال من ح�س لرتميم قوتها يف الضفة. يف قطاع غزة تتقدم مساعي التسوية  

ملرحلة مصلحة الطرف� هي االحتواء وليس الس� نحو دولة قتالية اخرى. بوساطة مرصية ويف هذه ا

ومع ذلك، فان جهود ح�س املتواصلة لالبقاء عىل االحتكاكات يف مستوى دون املعركة الجل انتزاع  

 تؤدي اىل معركة اخرى يف وقت قريب.   شأنها أنمن  أكربانجازات مدنية 

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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وزر  رئيس  خطاب  جسد  السياسية،  الساحة  السلطة  يف  رئيس  وخطاب  املتحدة  االمم  يف  ارسائيل  اء 

الفلسطينية باملقابل الفجوة العميقة التي تفصل ب� الطرف�، وحقيقة انه ال يوجد اي العب يف الساحة  

 الدولية مستعد الن �ارس الضغط الجل تحريك مس�ة سياسية.   

ا الداخلية، يتطور ما يجري يف املجتمع  لعريب اىل تحد اسرتاتيجي اول يف مستواه.  يف الساحة االرسائيلية 

فالجر�ة الواسعة، انتشار الوسائل القتالية، فقدان الردع من جانب محافل انفاذ القانون وفقدان قدرة 

مد�    – الحكم يف قسم واسع من املجتمع العريب (وال سي� يف الجنوب) يستوجب جوابا متعدد االبعاد  

وطنية تجسدت يف حملة حارس    –تقل الجر�ة الجنائية اىل جر�ة امنية  . االمكانية الكامنة الن تنوأمني

 االسوار وتعاظم االلحاح لتطوير رد عىل املستوى الوطني.  

يف ايران، املفاوضات الستئناف االتفاق النووي مل تتحرك بعد، وطهران توسع املرشوع النووي وتسعى اىل  

أنف االتصاالت تبقى يف ايديها التكنولوجيات والعلوم  تثبيت مكانة “دولة حافة”، بحيث انه عندما تست

ملواصلة املرشوع مبجرد اصدار القرار لعمل ذلك. يف هذا الوضع، فانه حتى يف اتفاق يلزم بنزع احتياطات  

اليورانيوم املخصب، ستتمكن ايران من استك�ل ما ينقص من خالل منظومات التخصيب املتطورة التي  

 � نسبيا.طورتها يف غضون وقت قص 

تواصل   تهديدا    إيران وبالتوازي  االقليمي، وتثبيت قدرات متطورة تشكل  نفوذها  تعميق  بهدف  العمل 

شامال عىل ارسائيل. بامللموس، العراق واليمن تصبحان ساحت� تتحديان ارسائيل بسيناريوهات التصعيد.  

خدمتها. ومؤخرا كشف وزير الدفاع  مساعدتها لبناء قوة الفرع الذي يعمل يف    إيرانويف هذا السياق توسع  

االرسائييل بان ايران تؤهل نشطاء ارهاب لتفعيل طائرات مس�ة متطورة يف قاعدة كاشان، التي تشكل  

 قاعدة مركزية لتأهيل نشطاء االرهاب عىل تفعيل آليات جوية. 

املصداقية   عىل  وتؤثر  تتواصل،  افغانستان  من  املتحدة  للواليات  الفوضوي  لالنسحاب  الصدى  امواج 

االمرييك يف   العسكري  التواجد  استمرار  االستفهام عىل  االقليمي�. عالمات  اوساط حلفائها  االمريكية يف 

ر العقوبات عىل نظام  العراق ويف سوريا، سعي واشنطن لتجديد االتفاق النووي مع ايران، الشقوق يف سو 

 االسد، وغياب اسرتاتيجية امريكية واضحة، كل هذا يؤدي اىل نشاط اقليمي يتجاوز املعسكرات والتحالفات.  

يف سوريا، سمحت الواليات املتحدة ملرص واالردن بان متد انبوب الغاز اىل لبنان عرب سوريا، ولكنها  

حوار االسرتاتيجي ب� روسيا والواليات املتحدة  غ� مستعدة الن تقلص العقوبات ضد نظام االسد. ال

ال يتقدم، فواشنطن ال تزال ال تعرض اسرتاتيجية متبلورة بالنسبة لسوريا. يف هذه املرحلة من غ� 

املتوقع انسحاب القوات االمريكية من رشقي سوريا والتي تصد مساعي التوسع االيرانية والخطوات  

ا االنسحاب من  املجال.  “الفشل  الرتكية يف  االمريكية  االركان  الذي وصفه رئيس هيئة  فغانستان، 

االسرتاتيجي”، يشكل مانعا النسحاب آخر من سوريا او من العراق. يف هذه املرحلة عىل االقل،  
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الجزرات” االقتصادية  تستخدم “االردن، مرص ودول الخليج وان كانت حذرة من تسويغ نظام االسد ولكنها  

نفوذ امللك  والسياسية يك تثبت  الدولة. حديث  اللها يف  (   هعبد  ترشين االول) والذي   3مع بشار االسد 

فيه امللك عن تأييده لسوريا موحدة، سيادية ومستقرة تشكل خطوة هامة يف التقارب ب� الدولت�   أعرب

ت  وباالعرتاف برشعية النظام. الواليات املتحدة ال تفرض العقوبات وبعدم ردها تسمح باستمرار االتصاال 

 والخطوات ب� الدولت�.  

الساحة   املتحدة الستقرار  والواليات  فرنسا  بقيادة  االخ�ة  االسابيع  الدولية يف  الجهود  تتعاظم  لبنان،  يف 

ولكنها   استمرارالسياسية،  وحزببناء    تتجاهل  اللبنانية    إيران  الحكومة  يف  الحزب  وتواجد  للقوة  الله 

  لحكومة نجيب ياسية والعسكرية يف لبنان دون عراقيل، وليس  الجديدة. حزب الله يواصل ترسيخ قوته الس

نيقاطي، صديق بشار االسد ال الرغبة وال القدرة للتضييق عىل خطوات املنظمة.  مشكلة تعاظم حزب الله  

 دقيقة وقدرات متطورة اخرى.    املنظمة بصواريختتفاقم مع تواصل تزود 

 إلسرائیل املعاني 
يف صالح التقديرات وبناء القوة لغرض التصدي    الهدوء االمنيتغل فرتة  بان تس  ارسائيل مطالبة حكومة  

 املستقبيل للتحديات املتشكلة 

أوال وقبل كل يشء التحدي النووي االيرا� يستوجب تنسيقا كامال مع واشنطن اىل جانب تطوير   •

ي جواب عسكري مصداق لغرض تعزيز الردع والتأث� عىل صيغة االتفاق املستقبيل بحيث يعط

جوابا ملطالب ارسائيل االمنية. عىل القدس ان تقود معركة دبلوماسية عنيفة يف الساحة الدولية  

نووية عىل امن املنطقة والعامل وان توضح اىل جانب ذلك بان    إيرانتربز االثار واسعة النطاق يف  

 “كل الخيارات عىل الطاولة”. 

تحس� نسيج الحياة املدنية وتعزيز التنسيق    الحالية يف   تواصل سياستهايف الضفة عىل ارسائيل ان   •

واسعا يف    –االمني   تصعيدا  متنع  أن  االسرتاتيجية  لهذه  الفلسطينية. �كن  السلطة  مع  السيايس 

الضفة، ولكنها ليست بديال عن تسوية دامئة سياسية. غياب التسوية التي تقوم عىل اساس مفهوم  

   الفصل سيؤدي بشكل محتم اىل واقع دولة واحدة.

قرار الفريق الوزاري ملكافحة العنف يف املجتمع العريب ان يساعد الشباك والجيش الرشطة  •

ملعالجة الوسائل القتالية غ� القانونية يف البلدات العربية تشكل خطوة هامة يف معالجة الجر�ة  

ذلك    يف الوسط العريب، واعرتافا بان هذا جهد وطني يستوجب التعاون ب� كل هيئات االمن. ومع

القاسية والدفع اىل االمام    االزمات املدنية مطلوب استك�ل الجهد االمني لتطوير جواب شامل عىل  
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االرسائييل   باملجتمع  العريب  املواطن  وصلة  الشاب،  العريب  الجيل  وضع  تحس�  غايتها  مبشاريع 

 وبالدولة.   

للتسوية تتواصل بوساطة مرصية، ويبدو ان يف هذه   • املصلحةيف قطاع غزة، االتصاالت    املرحلة 

املشرتكة لكل الالعب� هي االمتناع عن التصعيد. ومع ذلك فان االسرتاتيجية الثابتة لح�س بقيادة  

هامة  مدنية  انجازات  انتزاع  بهدف  املعركة  مستوى  دون  متواصل  احتكاك  نحو  للس�    السنوار 

تستوجب من ارسائيل االستعداد لسيناريو تصعيد متجدد. العامل العريب يؤهل ببطء نظام االسد  

دون معارضة واشنطن. وغياب اسرتاتيجية امريكية تؤدي اىل قضم نظام العقوبات وتغي� مكانة  

لسوريا  النظام السوري يف املجال االقليمي والدويل. ارسائيل مطالبة بان تبلور اسرتاتيجية بالنسبة  

الساحة بشكل يتعاطى مع   التأث� عىل تصميم  واملبادرة اىل حوار مع موسكو وواشنطن بهدف 

 مصالح االمن القومي االرسائييل طاملا كانت نافذة الفرص للتأث� ذات صلة.  

حزب الله برعاية الحكومة اللبنانية وبدفع ايرا� يشكل تهديدا اسرتاتيجيا اول   لبنان تعاظمحيال   •

واه. بقدر ما تفشل االدوات الدبلوماسية وخطوات منع نقل الوسائل القتالية من سوريا اىل  يف مست

لبنان، يتطلب من ارسائيل أن تتخذ قرارا اسرتاتيجيا هل تبادر اىل رضبة مانعة واملخاطرة بالتدهور  

 اىل حرب ام تسلم بقدرات نار دقيقة يف لبنان تحوزها منظمة ارهابية توجهها طهران. 

لسطر االخ�، االع�ل االرسائيلية التي ب� الحروب تركز عىل جوانب استخدام القوة، ولكنها متتنع عن يف ا

عملية ضد بناء القوة التي تتواصل تقريبا دون عراقيل يف كل الساحات، خوفا من التدهور اىل حرب شاملة.  

داد لبناء قوة ومفهوم استخدام  هذا الوضع يشدد املعضلة التي تعيشها ارسائيل ويؤكد الحاجة يف االستع

مناسب اىل جانب بلورة اسرتاتيجية شاملة تحدد هدف املعركة والشكل الذي �كن فيه تحقيقها بصورة  

 توفر االمن للمدى البعيد.  

ك� أن الوضع االمني اليوم يسمح بالرتكيز عىل تهديدات تعاظم وبناء القوة حتى يف ضوء تكتل مصالح  

، فان تحدي الدولة االسالمية،  اإلطارقليمي والتي تشجع التعاون االسرتاتيجي. يف هذا  مشرتكة يف املحيط اال 

توسع النفوذ االيرا� يف املنطقة واالزمات االقتصادية يف ضوء الرشط االساس لدول املنطقة ووباء الكورونا  

وسيعها، وبلورة تعزز الذخائر االرسائيلية وتشكل امكانية كامنة لتثبيت “اتفاقات ابراهيم” بل وت

 . إيراناسرتاتيجية اقليمية لصد 
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 % فقط 3بنك إسرائیل: نسبة العرب بین مجمل العاملین يف الهایتك 

 

دلّت معطيات استعرضها تحليل صادر عن دائرة األبحاث يف بنك إرسائيل، أن نسبة العامل� العرب يف  

وكذلك قياسا بنسبة العرب يف قوة العمل. ودعا  قطاع الهايتك منخفض، قياسا بالنسبة السكانية للعرب  

التحليل إىل مواصلة عملية دمج عرب يف قطاع الهايتك، من أجل تحس� أوضاعهم االقتصادية، وكذلك من  

 أجل "متك� الهايتك اإلرسائييل من تحقيق كامل قدرة رأس املال البرشي املحيل". 

ركزي، فإن نسبة العامل� يف الهايتك ب� مجمل األج�ين  ووفقا للمعطيات الواردة يف تحليل بنك إرسائيل امل 

% من مجمل  10.7، في� نسبة اليهود هي  2019% يف العام  1.2يف املجتمع العريب ضئيلة للغاية وال تتجاوز  

 األج�ين اليهود. 

اليهود والعرب "نابعة من فجوات يف دراسة مواضيع ذات   الفجوة ب�  واعترب التحليل أن معظم 

% ب� مجمل الطالب يف املؤسسات األكاد�ية، وهذه نسبة أقل من  17". فالعرب يشكلون  عالقة

 %. 25نسبة الشبان العرب يف سن العمل، وهي 
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%  8و  2018% يف العام  12إىل جانب ذلك، فإن نسبة الطالب العرب الذي يدرسون مواضيع الهايتك كانت  

% فقط يف  4 ألقاب أكاد�ية يف مواضيع الهايتك هو  . إال ان نسبة العرب ب� الحاصل� عىل2012يف العام  

 %. 3، ونسبة العرب ب� مجمل العامل� الشبان يف الهايتك هي 2018العام 

ورغم نجاح قسم صغ� من العرب يف االندماج يف قطاع الهايتك، إال أنه تظهر فجوات بينهم وب� اليهود.  

الهايتك عملوا يف الفروع  % فقط من العر59، عمل  2017  –  2012وخالل األعوام   ب العامل� يف فروع 

 % من اليهود. 71األساسية، كمربمج� ومهندس� وهندسي�، مقابل 

أن   العامل� يف  54ويتب�  لليهود  الهايتك عملوا يف فروع صناعية، خالفا  فرع  العامل� يف  العرب  % من 

 �و أعىل.الهايتك، الذين يعمل غالبيتهم يف فروع الخدمات التي تدر دخال و 

وتابع التحليل أن "الفروق ب� العرب واليهود يف نوعية العمل يف الهايتك تنبع جزئيا من متغ�ات متوقعة،  

مثل مستوى التعليم، مكان السكن والسن، وبجزئها اآلخر تنبع من متغ�ات غ� متوقعة مثل الكفاءات  

 وإتقان اللغت� العربية واالنجليزية". 

نه خالل أزمة كورونا، كان العاملون العرب يف قطاع الهايتك األقل ترضرا من العامل�  وأشار التحليل إىل أ 

% فقط، خالل األشهر  5العرب يف قطاعات اقتصادية أخرى. فقد تقلص العاملون العرب يف الهايتك بنسبة 

، بين�  2019و  2018كانون األول/ديسمرب من العام املايض، قياسا بالفرتة نفسها من العام�    –آذار/مارس  

 %. وهذا الفارق يفوق الفارق ب� اليهود. 21سجل العاملون العرب يف باقي القطاعات تراجعا بنسبة 

ولفت التحليل إىل أنه "بنظرة إىل األمام، فإن أزمة كورونا أدت إىل تأقلم رسيع لدى العامل� يف الهايتك مع  

الهايتك يف املناطق الواقعة خارج وسط البالد،  العمل عن بعد، وتكمن يف ذلك قدرة إلتاحة عمل نوعي يف  

 التي يسكنها معظم السكن العرب".

وخلص التحليل إىل أن "استمرار اندماج العامل� من املجتمع العريب يف فروع الهيتك بوظائف تكنولوجية  

جل  نوعية هو تحول هام يجب دفعه قدما من أجل ترسيع اندماجهم يف االقتصاد واملجتمع، وكذلك من أ 

 )  الرابط(  متك� الهايتك اإلرسائييل يف تحقيق كامل القدرة الكامنة يف راس املال البرشي املحيل".
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 التفاعالت اإلقلیمیة والدولیة 

 قراءة إسرائیلیة ملا بعد میرکل: علینا االستعداد للقادم

 

أنغيال   األملانية  املستشارة  بعد  ما  الجديد،  للعهد  "إرسائيل"  تستعد  أن  إرسائييل عىل رضورة  شدد خب� 

 م�كل، مرجحا أن يكون االئتالف األملا� القادم "أقل ودا إلرسائيل" من الحكومات التي قادتها املستشارة. 

"�كن   أنه  اإلرسائييل،  واألمن"  لالسرتاتيجية  القدس  معهد  يف  كب�  "زميل  وهو  نافون،  ع�نويل  وأوضح 

إلرسائيل أن تشكر املستشارة األملانية أنغيال م�كل عىل دعمها لها يف الساحة الدولية، ولكن يجب عليها  

 أن تستعد ملا بعد عهدها". 

 أن "زيارة م�كل إىل تل أبيب، متت بعد االنتخابات  ولفت يف مقال بصحيفة "معاريف" العربية، إىل

 عاما".  16األملانية، التي وضعت حدا لحكمها الطويل الذي امتد طيلة 

عاما، االقتصاد الرابع يف العامل بهدوء وباستعداد للمساومة،    16وأشار إىل أن "م�كل أدارت عىل مدى  

ت القسم الرشقي والشيوعي من  كامرأة علوم، عرفت كيف تحسب وتدير، وكابنة لقس،  ربت يف 

 أملانيا، كانت ملتزمة بالقيم الليربالية وأبدت حساسية تجاه الضعفاء". 

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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 خطوات دراماتیکیة
وقال نافون: "صحيح أنها مل تقد خطوات تاريخية دراماتيكية، لكنها تصدت لألزمات برباطة جأش، وانطالقا  

نجده يف قرارها إنقاذ اقتصاد اليونان وإبقائها يف كتلة اليورو    بااللتزام باالتحاد األورويب، وتعب� عن ذلك،

 عىل برنامج اقتصادي سخي لالتحاد األورويب، يك يتصدى ألزمة كورونا".  2021وموافقتها يف 

حمالت انتخابية، ضمن أمور أخرى، بفضل شخصيتها الهادئة وسجلها اإلداري،    4ورأى أن "م�كل انترصت يف  

بديلها يف امل الكاريزما،  أما  الد�قراطي"، أرم� الشت، فهو شخص عديم  املسيحي  "الحزب  نصب، رئيس 

 وبقيادته حقق حزبه النتيجة األسوأ له منذ تأسيسه". 

وأضاف: "صحيح أن املرشح ملنصب اليسار، ال حاجة ألن يرتأس الحزب األكرب يك يقيم حكومة، ولكن تفوق  

أ رشعية  �نحه  الد�قراطي  االشرتايك  كرشيك�  الحزب  يلوحان  اللذين  الحزب�  مع  ائتالفا  يقيم  ألن  كرب 

 مميزين وه�؛ حزب الخرض والحزب الليربايل". 

وقدر الخب�، أنه "بسبب اإلنجاز املبهر لحزب الخرض، فإنه سيكون يف كل ائتالف ينشأ، لقد ضاعف الخرض  

أنه ال �كن تجاهله، واالئتالف    قوتهم وأصبحوا الحزب الثالث يف الحجم، وأطلق الناخب األملا� رسالة،

 الذي يلوح يف األفق يف هذه املرحلة، ب� االشرتاكي� الد�قراطي� وب� الخرض والليربالي�". 

يف املئة يف "البوندستاغ" (هو أعىل    56.6أحزاب تعززت يف االنتخابات وتوجد لها أغلبية    3وتابع: "هذه  

أملانيا)، واالئ السوق  هيئة دستورية يف جمهورية  يؤيد  الليربايل  الحزب  لن يكون منسج�؛  املتوقع  تالف 

املشرتكة؛ وعليه، هناك خالف جوهري   األوروبية  املالية  السياسة  الرضائب ويتحفظ من  الحرة، تخفيض 

سواء مع االشرتاكي� الد�قراطي� أو مع الخرض، عل� بأن سيناريو ائتالف كهذا هو األكرث معقولية يف هذه  

 املرحلة". 

 شریك کبیر 
ولفت نافون إىل أن "حكومة بقيادة االشرتاكي� الد�قراطي� مع رشيك كب� مثل الخرض، من شأنه  

الص�   لخلق جبهة غربية حيال  بايدن،  األمرييك جو  الرئيس  إدارة  أمام جهود  أن يجعل صعوبة 

، بادروا إىل سياسة  وروسيا"، مضيفا: "عندما صعد الحزب االشرتايك الد�قراطي للحكم يف املرة األوىل

نظيفة مع االتحاد السوفيايت رغم استياء األمريكي�، اليوم أيضا، يعترب ذات الحزب أكرث إنصاتا لروسيا  

 من املحافظ�". 

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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وأما بالنسبة للص�، شكك أن "تتمكن أملانيا من أن تسمح لنفسها بالس� عىل الخط مع الواليات املتحدة  

 ، الص� هي الرشيك التجاري األول ألملانيا". 2016ملانية؛ منذ يف ضوء املصالح االقتصادية األ 

وأكد الخب� اإلرسائييل، أن "الحكومة املتوقعة ستكون أقل ودا إلرسائيل من تلك التي كانت بقيادة م�كل"،  

منوها أنه "مع أن حزب اليسار املتطرف مل يجتز نسبة الحسم ولن يكون يف االئتالف، لكن يوجد للحزب 

 رتايك الد�قراطي جناح راديكايل ال �كن تجاهله". االش

وقدر أن هناك "فرصة إلرسائيل لتسويق تفوقها التكنولوجي يف مجال الطاقة املتجددة لحكومة تعمل عىل  

 )  الرابط (  أجندة انتقال للطاقة يف حزب الخرض".

 ضغوط أمریکیة لوقف التمدد االقتصادي الصیني يف "إسرائیل" 

 

كدت أوساط عسكرية وأمنية إرسائيلية أن اإلدارة األمريكية أرسلت يف األيام األخ�ة جملة رسائل  

  إىل الحكومة اإلرسائيلية مفادها التوقف عن إفساح املجال أمام مزيد من االستث�رات الصينية يف 

 البنية التحتية الكب�ة والتكنولوجيا الفائقة يف إرسائيل. 

الرسائل األمريكية التي وصلت االحتالل جاءت من خالل مسؤول� كبار يف إدارة الرئيس جو بايدن،  

وعىل رأسهم مستشار األمن القومي جيك سوليفان، بواسطة رئيس مجلس األمن القومي اإلرسائييل  

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/1390763/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85#section_314
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واشن زار  الذي  خولتا،  تشكلها  آيال  التي  التهديدات  يعتربونه  ملا  األمريكي�  من  واستمع  مؤخرا،  طن 

 االستث�رات الصينية يف إرسائيل. 

جاء فيه أن "املسؤول� يف إدارة بايدن بحثوا مع خولتا    ،يعكوب كاتس كتب يف صحيفة معاريف، مقاال

والتكنولوجيا الفائقة يف إرسائيل، ما   التهديدات التي تشكلها االستث�رات الصينية يف البنية التحتية الكب�ة

حدا برئيس الحكومة نفتايل بينيت لتشكيل لجنة جديدة لإلرشاف عىل االستث�ر األجنبي يف إرسائيل، يف 

 ضوء مقرتحات الص� العديدة للبنية التحتية والتكنولوجيا اإلرسائيلية". 

رار الحكومة اإلرسائيلية يف تأخ� اإلعالن  وأضاف أن "القرار الذي تم اتخاذه بهذا الشأن يتزامن مع استم

ب�  ومن  أبيب،  تل  يف  الخفيفة  الحديدية  للسكك  جديدة  خطوط  لبناء  الخاصة  باملناقصة  الفائز  عن 

املسؤول� الذين أوصوا بتأسيس اللجنة الجديدة ضباط كبار يف الجيش اإلرسائييل وجهاز األمن العام، الذين  

 لنتائج املحتملة لتواصل النفوذ االقتصادي الصيني يف إرسائيل". عربوا عن قلقهم بشأن جملة من ا

فضال عن املخاوف األمريكية، فإن هناك أوساطا ليست قليلة يف "إرسائيل" تعرب عن قلقها من استمرار  

التحتية، ألن ذلك   البنية  وبناء  باملناقصات  الفوز  إمكانية  أهمها  االقتصاد اإلرسائييل،  الصيني يف  التدخل 

 سيسفر عن تقويض عالقات تل أبيب مع واشنطن، وسيؤدي إىل توترات مع أهم حليف�. 

جانب آخر من القلق األمرييك من االستث�رات الصينية يف "إرسائيل" يتعلق بأن الص� قد تستخدم البنية  

الحديدية  التحتية اإلرسائيلية ألنشطة التجسس.. وبعد أن كان مقررا اإلعالن عن الفائز مبناقصة السكك  

مبليارات   الفوز  عىل  تتنافس  املرشحة  املجموعات  معظم  فإن  يونيو،  حزيران/  يف  أبيب  تل  يف  الخفيفة 

 الدوالرات، وهو الحجم اإلج�يل لقيمة الصفقات مع الرشكات الصينية. 

ورغم أن الحكومة اإلرسائيلية تقول رسميا إنها مل تفتح املظاريف لفحص العروض، فإن إحدى الرشكات  

تابعة لها، وهي رشكة الهندسة املدنية، قد تفوز بهذا العطاء، وهي التي حفرت أنفاق غيلون يف الش�ل  ال

الكرمل مقابل    200بتكلفة    2014عام   الباطن يف مرشوع نفق    150مليون دوالر، وعملت كمقاول من 

 مليون دوالر. 

 500، عملت الرشكة الصينية عىل خط القطار الخفيف يف تل أبيب مببلغ  2010أكرث من ذلك، أنه منذ عام 

مليون دوالر، لكن يف حال مل تفز الص� بالعطاء الجديد تحت الضغوط األمريكية عىل "إرسائيل"،  

قاتها االقتصادية  فإن ذلك قد يؤدي إىل أزمة إرسائيلية كب�ة معها، وهناك تخوف أن تقطع الص� عال 

 مع إرسائيل.  

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 الوقت ذاته، إذا فازت الص� بالعطاء املذكور، فقد يؤدي ذلك إىل توت� العالقات اإلرسائيلية مع إدارة  

بايدن، وقد يزداد توترها يف األشهر املقبلة وسط استمرار املحادثات بشأن االتفاق النووي مع إيران، ونوايا  

 ) الرابط(  قنصلية للفلسطيني� يف رشق القدس.  البيت األبيض املعلنة لفتح

 قراءة إسرائیلیة يف التوتر املتصاعد بین إیران وأذربیجان

 

ن لها تأث�ا مبارشا  تراقب املحافل األمنية والعسكرية اإلرسائيلية التوترات املتصاعدة ب� إيران وأذربيجان، أل 

مع   الطويلة  مكثفة عىل حدودها  عسكرية  تدريبات  األخ�ة  األيام  يف  إيران  تجري  حيث  إرسائيل،  عىل 

 أذربيجان، م� يزيد من حدة التوتر ب� البلدين. 

يأيت ذلك أيضا يف الوقت الذي أعربت فيه إيران، عن "مخاوف جدية" حيال "التواجد" اإلرسائييل يف القوقاز،  

 ظل ارتفاع مستوى التوتر ب� إيران وأذربيجان.  يف

وأفاد وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبد اللهيان الصحافي� يف موسكو "لن نتسامح بكل تأكيد  

مع أي تغي� جيوسيايس ويف خارطة القوقاز، ولدينا مخاوف جدية حيال تواجد اإلرهابي� والصهاينة  

 يف هذه املنطقة". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-869307
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نتباه اإلرسائيلي� بصورة الفتة التسمية التي أطلقتها طهران عىل مناوراتها العسكرية عىل ولعل ما لفت ا

حدود باكو باسم "فتح خيرب"، باعتبار أنها "لن تسمح للعدو الصهيو� بالوصول إىل حدودها"، م� يعني  

ار، ال سي� بعد اغتيال رئيس  أن املخابرات اإليرانية وعملياتها امليدانية تأخذ السياق اإلرسائييل بع� االعتب

الربنامج النووي محسن فخري زاده، وإحضار األرشيف النووي اإليرا� إلرسائيل من قلب طهران، وسلسلة  

 التفج�ات يف مراكز تطوير املرشوع النووي. 

"عريب ترجمته  إرسائيل"،  "زمن  تقريره مبوقع  اإلرسائييل ذكر يف  العسكري  الخب�  بار شالوم  أن 21أم�   "  

كيلومرت، وقد تكون شكوك طهران لها أساس واقعي،    900"الحدود الطويلة ب� إيران وأذربيجان تصل إىل  

اإليراني� للقيام بنشاط مكثف عىل  فهي غالبا ما كانت تقع شكوكها عىل عاتق باكو، م� يسمح برأي 

 حدود البلدين". 

طيار افتتحت مصنعا ضخ� عىل أرايض    وأضاف أن "ما زاد من شكوك إيران أن رشكة صناعة طائرات بدون 

أذربيجان، وهي أصال تصنع يف إرسائيل من قبل رشكة "ألبيت". ورغم أن وراء هذه التدريبات العسكرية  

يكمن دافع آخر ذو طابع اقتصادي، وهو أمر مؤمل للغاية إليران، فقد تم تخفيض شحنات النفط املستمرة  

 إيران، بدأت السلطات األذربيجانية يف اآلونة األخ�ة بفرض رضائب  إىل أرمينيا، وبحسب التقارير الواردة يف

 باهظة عىل هذه الناقالت، بل أعادت بعضها لألرايض اإليرانية".

بجانب هذا التفس� اإلرسائييل، �كن القول إن إيران لها حدود مبارشة مع أرمينيا، التي غرّدت مرارًا وتكرارًا  

، وسمحت بعالقات تجارية مع طهران، ويف الوقت ذاته فإن ثلث سكان  خارج سياسة العقوبات العاملية

إيران من األذري�، رغم أن سكان إيران يتكونون يف الغالب من الفرس، باستثناء املرشد خامنئي فهو ذو  

 أصول أذرية، ك� يذكر خصومه املحليون.  

، خشية أن تستجمع األقلية األذرية،  يشكل هذا، وفقا لذات القراءة اإلرسائيلية، مصدر قلق كب�ا لطهران

وتسعى إلعادة االتصال بأذربيجان، أو بدال من ذلك تطالب باالستقالل، ال سي� وأن بدايات هذا التحرك  

شوهدت خالل الحرب األخ�ة يف إقليم ناغورنور قره باغ، ح� خرجت مظاهرات ترفع عناوين يف املدن  

 ذات األغلبية األذرية. 

الفور احتجاجا رسميا للسلطات األذرية، مع العلم أن هناك مستوى آخر يف هذا   وقدمت إيران عىل

 الرصاع مع تركيا.  

ويف هذا التشابك اإلقليمي، تجد تركيا نفسها جزءا من ذات النزاع القائم، بعد أن عرضت مؤخرا  

ها للحدود مع  عضالتها أمام الواليات املتحدة وحلف ش�ل األطليس، وتقدمت يف األيام األخ�ة بقوات

إيران، وجاءت هذه الرسالة واضحة، متاما مثل دعمها للحرب األذرية يف ناغورنو قره باغ، ويف هذه  

https://almarsad.co.uk/
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الحالة، وعند نشوب أي مواجهة مستقبلية ب� أذربيجان وإيران، رمبا لن ترتدد تركيا يف دعم الرئيس إلهام  

 علييف مرة أخرى. 

تى هذه املرحلة من التوتر، عىل مسافة آمنة، لكنها بالتأكيد  إرسائيل من جهتها، بحسب الكاتب، تحافظ ح

تتابع التحركات اإليرانية، لكن الواقع القائم يش� إىل التعاون ب� إرسائيل وأذربيجان والواليات املتحدة، يف  

 ) الرابط  (   ح� أن السفارة اإلرسائيلية يف باكو عىل دراية جيدة مبا يحدث يف إيران.

 تقریر: قلق إسرائیلي من احتمال زعزعة النظام األردني 

 

اعترب تقرير إرسائييل أن أحداثا وتطورات يف األردن ومحيطه القريب تطرح عالمات استفهام حول استقرار  

ن "معهد أبحاث األمن القومي"  النظام الهاشمي، وهو ما يث� قلقا يف إرسائيل. وحسب التقرير، الصادر ع

يف جامعة تل أبيب اليوم، الخميس، فإن هذه املؤرشات تتعاىل يف أعقاب األزمة االقتصادية، رد فعل القبائل  

عىل إصالحات يعتزم امللك عبد الله الثا� تطبيقها يف طريقة االنتخابات الربملانية، تحدي جهات أردنية  

ك تحوالت يف السياسة األردنية اإلقليمية، وبشكل خاص مقابل  بشكل مبارش للعائلة املالكة، وكذل

 سورية. 

الذي أعده رئيس املعهد السابق والسف� اإلرسائييل السابق يف األردن، د. عوديد    -وأشار التقرير  

الغالف األمني اإلرسائييل    - ع�ان   الهاشمي كان وما زال حجرا أساسيا يف  النظام  "استقرار  أن  إىل 

https://almarsad.co.uk/
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األمني األرد� أو تقوض نظامها ستكون له انعكاسات عىل    –ي تغي� هام يف التوجه السيايس  الخارجي. وأ 

 امليزان اإلسرتاتيجي اإلرسائييل".

الوضع   أن  إىل  لفت  قد  الجاري،  األول/أكتوبر  ترشين  من  السابع  يف  صدر  الدويل،  للبنك  تقرير  وكان 

� يف مدخوالت الدولة من السياحة والرضائب عىل االقتصادي يف األردن قد ساء، يف أعقاب االنخفاض الكب 

والنقدية   امللية  الخطوات  ومن  الطاقة  أسعار  يف  الكب�  واالرتفاع  املالية  التحويالت  وتراجع  االست�اد 

 للحكومة. 

وأضاف التقرير، في� يتعلق مبدى استقرار النظام األرد�، أن كشف النظام األرد�، يف آذار/مارس املايض،  

رة حاكها األم� حمزة بن الحس� ضد أخيه امللك، سوية مع املسؤول السابق يف القرص املليك،  عن مؤام

باسم عوض الله، دّل عىل وجود قالقل داخل العائلة املالكة وأن "هناك من يشكك بحق ومالءمة امللك  

 للمنصب السامي". 

وتغذي االعتقاد بشأن القلق اإلرسائييل حيال استقرار العرش األرد�، سلسلة أحداث مثل تهديد النائب يف  

الربملان أسامة العجارمة بقتل امللك، واحتالل نائب آخر ملقعد رئيس الحكومة يف الربملان ورفضه مغادرته.  

طة رشكات تعمل يف دول مالذ من الرضائب،  إضافة إىل التقارير حول استث�رات عبد الله الثا� الرسية بواس

والتي نرشت يف الصحافة العاملية، بداية الشهر الحايل. وحسب التقرير، فإن هذه التقارير مل تفاجئ الشعب 

مليون دوالر، وأن "هناك من يتساءل حول كيفية    100األرد�، وإ�ا املفاجأة هي أن قيمة أمالك امللك  

م الحجم  هذا  إىل  امللك  االقتصادية  وصول  الضائقة  أعباء  تحت  يرزحون  اململكة  مواطني  في�  الرثاء  ن 

 املتواصلة". 

وتابع التقرير أن اإلصالحات التي يسعى امللك إىل تنفيذها يف طريقة االنتخابات الربملانية، "وإجراء إصالح 

. وأوصت لجنة عينها  يف بنية وأداء األحزاب بهدف تقليصها وجعلها رسمية أكرث" تث� توترا آخر يف األردن

امللك بهذا الخصوص بتعزيز القوائم الُقطرية قياسا بتلك التي تركز عىل شؤون منطقة انتخابية واحدة،  

مقعدا يف الربملان    41هي األردن كله، ويخصص لها    19محافظة، في� املحافظة الـ  18وتقسيم األردن إىل  

 نائبا.  138من أصل 

الل أن تشكيل  إىل  التقرير  قلقا يف  وأشار  أثار  الرفاعي،  السابق سم�  الحكومة  برئاسة رئيس  جنة، 

أوساط القبائل البدوية، التي تعترب قاعدة التأييد األساسية للنظام األرد�. وهم يخشون أن هذه  

اإلصالحات ستضعف قوتهم الربملانية، وزيادة تأث� النواب من املدن الكربى، التي معظم سكانها من  

 أصل فلسطيني. 

https://almarsad.co.uk/
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 تطورات خارجیة 
تطرق التقرير إىل العالقات املتوترة ب� امللك عبد الله الثا� إدارة الرئيس األم�يك السابق، دونالد ترامب،  

عىل خلفية طرح األخ� لخطة "صفقة القرن" وضم مناطق يف الضفة الغربية إىل إرسائيل. كذلك يرجح أن  

يات املتحدة، منذ والية الرئيس األسبق باراك أوباما، برتكيز  عبد الله الثالث قرأ التغ�ات التي تنفذها الوال 

 االقتصادي يف الرشق االقىص، "وبدأ بإنشاء بدائل ولو جزئية".  –األمني   –جهدها السيايس 

يف موازاة ذلك، اندلعت أزمة ب� عبد الله الثا� ورئيس الحكومة اإلرسائيلية السابق، بنيام� نتنياهو، حول  

منعت امللك من التفك� يف تحالفات إقليمية تشارك فيها األردن وإرسائيل. ومن الجهة األخرى،  عدة قضايا، "

التغ�ات يف العراق مؤخرا، بانتخاب حكومة مستقلة عن إيران، والحدود املشرتكة بينه�، شكلت أساسا  

ار اقتصادية كب�ة  عراقية، رمبا من الصعب أن تكون لها مث  –أردنية    –لرشاكة سياسية/اقتصادية مرصية  

 لكنها متنح االردن مكانة العب إقليمي". 

واعترب التقرير أنه "عىل هذا النحو ينبغي اختبار التعاون الجاري نسجه حاليا ب� مرص واألردن وسورية  

ولبنان، ويف مركزه تزويد الكهرباء والغاز الطبيعي لسورية ولبنان. والشهر الحايل، جرى فتح املعرب الحدودي  

االردن وسورية وجرت لقاءات اقتصادية ب� الدولت�، يف املستوى الحكومي وكذلك يف القطاع الخاص.    ب�

ك� جرت محادثة هاتفية ب� امللك األرد� والرئيس السوري، بشار االسد، يف أعقاب محادثات مشابهة ب�  

لنظام يف دمشق. كذلك جرى اتصال  القايادت األمنية يف الجانب�. وأملح ذلك إىل تحول يف توجه امللك إىل ا

هاتفي ب� وزيري خارجية األردن وإيران بعد سنوات من القطيعة، وجسدت التحول املتبلور يف سياسة  

 َع�ن اإلقليمية". واعترب التقرير أن "كال املحادثت� الهاتفيت� ينبغي إن تث�ا قلقا يف إرسائيل. 

طلع اإلدارة األم�كية عىل الخطوات املتوقعة ومل يصطدم برد  ورجح التقرير أن "يكون النظام األرد� قد أ 

 فعل سلبي. ويبدو أنه ال سبب لدى إرسائيل ايضا يك تنظر بشكل سلبي إىل هذه الخطوات". 

وخلص التقرير إىل أن "مثة مكانا للقلق يف إرسائيل م� يحدث يف االردن، ولكن من دون هلع. والظاهر  

نه قد يكون لتقوض هاميش يف استقرار اململكة تبعات عىل امليزان اليومي  الحاصلة يف األردن مقلقة أل 

للعالقات ب� الدولت� وعىل هذا امليزان يف األمد األبعد. وينبغي مواصلة االعتناء بالحوار يف املستوى الرفيع  

ون  ب� إرسائيل واألردن، الذي استؤنف بعد تشكيل الحكومة برئاسة نفتايل بينيت، من أجل أن يك

أمنية ثالثية    –باإلمكان البحث يف قضايا حساسة بانفتاح كب�. ويقرتح دراسة تشكيل هيئة سياسية  

 )  الرابط(   إرسائيلية". –أردنية  –مرصية 

https://almarsad.co.uk/
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 الخبراء  أراء

 قیا إلی إسرائیل؟ ملاذا تنتقل بقایا األبرتهاید من جنوب أفری

 سلي�ن أبو ارشيد بقلم: 

إىل   مرّشحة  أنّها  يبدو  ولكن  اآلن،  حتى  املئات  عىل  تقترص  ظاهرة  هي 

إليها، والتي ربطت   التي تستند  الواسعة  األرضية املشرتكة  التزايد بحكم 

مصلحيا وأيديولوجيا ب� املستوطن� يف جنوب أفريقيا وب� املستوطن� يف  

التأسيس عام  فلسط�، والذين مل الذي ولد    1948 يجمعهم فقط تاريخ 

فيه نظام األبرتهايد يف جنوب أفريقيا وإقامة دولة االستع�ر االستيطا� الصهيونية عىل أرض فلسط�، بل  

أن الحالت�، أيًضا، الحزب الوطني "األبيض" يف جنوب أفريقيا والحركة الصهيونية يف فلسط�، اعتقدتا أنّه�  

األرض" أو "شعب الله املختار" ووظفتا املفاهيم اإلنجيلية والتوراتية لخدمة أط�عهم يف  "صفوة شعوب  

 األرض، حيث آمنتا بأن األرض كانت لهم، وأنها اآلن "أرض بال شعب لشعٍب بال أرض".

قيا  من هنا، مل يكن أّي وجه غرابة يف العالقات املميزة التي جمعت إرسائيل ونظام األبرتهايد يف جنوب أفري

يف حينه، لكن الغرابة أن تنترش ظاهرة هجرة املواطن� البيض الجنوب أفريقي� إىل إرسائيل، بعد انهيار  

التهود عىل   اليهوديّة، واألغرب أّن هؤالء يؤثرون  هذا النظام، وأن يغّ�وا ديانتهم املسيحية والتحول إىل 

صالحية، وأن ينتقلوا للسكن يف مستوطنات  الطريقة األرثوذكسية، رغم أنّها أكرث صعوبة من الطريقة اإل 

 الضفة الغربية. 

إىل   يتحولون  إرسائيل  إىل  وهجرتهم  تهودهم  مبجرد  هؤالء  أّن  يكشف  "هآرتس"  نرشته  الذي  التقرير 

مستوطن�   اعتداءات  إىل  السياق،  يف  التقرير،  ويش�  دينيا.  متزمت�  ويهوٍد  سياسيًا  متطرف�  مستوطن� 

يف مستوطنة "سوسيا" الكائنة يف قضاء الخليل عىل السكان الفلسطيني�، مستذكرا   جنوب افريقي� سابقا، 

 ترصيًحا ألحدهم، أعرب فيه عن حبه لنظام األبرتهايد واعتربه أحسن نظام يف العامل.

والغريب، أيًضا، أّن التهويد ال يحدث ألسباب اجت�عية أو ملقتضيات الزواج ك� يحدث بالعادة، بل ألسباب  

ولوجية/ سياسية وبهدف الهجرة إىل إرسائيل والتحول إىل مستوطن� وهو يشمل عائالت كاملة،  أيدي

 ورمبا بالرغبة يف مواصلة م�رسة حياة نظام األبرتهايد يف مكان آخر من العامل. 

ويبدو أّن االستيطان اإلرسائييل يف الضفة الغربية يشّكل مصدر جذب لليهود وغ� اليهود الذين باتوا  

ّودون لهذه الغاية، حيث كشفت دراسة أجرتها باحثة من جامعة أكسفورد، صدرت يف وقت  يته

% من املستوطن� يف الضفة الغربية هم مواطنون أم�كيّون. والغريب أنه بعكس  15سابق، أّن  
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كسي� االعتقاد السائد، الذي ينطبق عىل األم�كيّ� الذين هاجروا يف الستينيات والسبعينيات، وكانوا أرثوذ 

متشددين ودعموا قضايا الجناح السيايس اليميني يف أم�كا، فان املهاجرين الجدد كانوا نشيط� سياسيا يف  

لصالح   بالتصويت  وقاموا  والسبع�  الست�  سنوات  املتحدة يف  الواليات  اليسارية يف  اإلشرتاكية  الحركات 

 الحزب الد�قراطي قبل هجرتهم إىل إرسائيل. 

الباحثة إّن بحثها يكشف عن صورة "ألم�كيّ� ليربالي� شباب، مثالي�، أذكياء ومحنّك�    ويف السياق، تقول

كانوا نشطاء صهيوني�، وأرادوا توظيف قيمهم وخرباتهم لصالح حركة االستيطان اإلرسائيلية"، "تحركهم  

يف  للعيش  املقدس  الكتاب  حتميات  ببعض  يؤمنون  مّمن  فقط  األرايض  وليس  اإلرسائيلية’،    ’  املقدسة 

وبناء   رائدة  جديدة  مجتمعات  ملدنية  أم�كيّة  رؤية  أصحاب  أيًضا،  ولكن،  املسيح.  مجيء  ويعجلون 

الطوباوية يف األرايض املحتلة، إنهم يعتمدون عىل خلفيتهم األم�كيّة ونقل اللغة املريحة لهم حول حقوق  

ي يقومون به، وهم يستخدمون القيم واللغة اليسارية  اإلنسان والحريات املدنية التي تربر نوع العمل الذ

 لتربير مشاريع اليم�". 

هذا وتستقطب الجوالت السياحية التي يجري تنظيمها يف املستوطنات العديد من الشباب اليهود وغ� 

جع اليهود، خاصة يف ظل املد اليميني الذي يكتنف العامل ويشهد انقالب الكث� من املفاهيم، ويف وقت ترتا 

الفدايئ الذي فرض نفسه عىل العامل، تسعى إرسائيل من خالل مسلسالت    -فيه صورة البطل الفلسطيني

 عىل غرار "فوىض" وغ�ها تحويل جرائم املستعرب� واملستوطن� إىل بطوالت. 
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 يف دائرة الضوء  

 انعکاسات استراتیجیة سلبیة إلسرائیل من انهیار الدولة اللبنانیة  

 

تث� األزمة السياسية واالقتصادية الحادة التي تعصف بالدولة اللبنانية هذه األيام والتي تشهد    مدار:مركز  

تفاق�ً مستمراً منذ فرتة طويلة دون أن تلوح يف األفق أية فرص جدية أو بوادر للحل، اهت�ماً وقلقاً واسع�  

لبحثية التي تُنرش بوت�ة عالية، سواء يف وسائل  وعميق� يف إرسائيل تعكسه، أكرث يشء، التقارير اإلعالمية وا

واألمنية   االسرتاتيجية  الشؤون  يف  املتخصصة  األبحاث  معاهد  إصدارات  ضمن  أو  اإلرسائيلية  اإلعالم 

والسياسية اإلقليمية بصورة أساسية، إذ تركّز هذه التقارير عىل ما تسميه "تفكك الدولة اللبنانية وتأث�ات  

بال  ذلك عىل إرسائيل"، ح اللبنانية تشغل  بأن األزمة  بالتأكيد  سب� ورد يف عنوان أحدها، وهو ما ييش 

املؤسسة اإلرسائيلية الرسمية، السياسية والعسكرية وتث� قلقاً بالغاً لديها. ونعرض هنا الثن� من أبرز هذه  

 التقارير التي نُرشت يف إرسائيل مؤخراً عن اثن� من أبرز معاهد األبحاث املتخصصة.

 عىل شفا اإلفالس االقتصادي التام 

األمن   دراسات  "معهد  يف  الكب�ة  الباحثة  مزراحي،  أورنا  الباحثة  أعدته  الذي  هو  األول  التقرير 

من   األول  األسبوع  يف  ونُرش  اإلرسائييل  القومي"  األمن  "مجلس  لرئيس  السابقة  والنائبة  القومي" 

نان ـ من دون بُرشى" وخلصت فيه إىل أن  ترشين األول الجاري تحت عنوان "حكومة جديدة يف لب

"الحكومة التي نجح امللياردير نجيب ميقايت (الذي تقدر مجلة "فوربس" رأس�له بأكرث من ثالثة  

مليارات دوالر) يف إقامتها بعد سنة كاملة من الجمود السيايس وعىل خلفية األزمة األكرث حدة التي  
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حدة الضائقة الخانقة واملتعددة املجاالت واملستويات التي  شهدتها بالد األرز لن تستطيع التخفيف من  

 يصارعها املواطنون اللبنانيون، ولذا فليس مثة يف األفق مخرج لوضعهم التعيس". 

ترى مزراحي أن حكومة نجيب ميقايت الجديدة لن تفلح يف لجم ومنع انهيار الدولة اللبنانية، التي تعيش  

ذا أحسنت تنفيذ اإلصالحات التي يطالب املجتمع الدويل بها رشطاً لتقديم  األزمة األخطر يف تاريخها، "إال إ 

التربعات التي يحتاج إليها لبنان، بقيمة مليارات الدوالرات". لكنها تؤكد أن "هذا االحت�ل ضعيف جداً"  

فتاح  نظراً لرتكيبة هذه الحكومة التي "ال تبرش بالخ�" ألنها تشكلت حسب النهج القديم القائم عىل امل 

الطائفي، األمر الذي أفىض إىل تعي� وزراء "تفتقر غالبيتهم الساحقة إىل أية تجربة يف املجال الذي أوكلت  

إليهم معالجته، جرى اختيارهم من جانب رؤساء األحزاب ويعملون بالنيابة عنهم، ناهيك عن أن حزب 

رئيس الحكومة الجديد ال يرتدد، حتى  الله احتفظ بقوته وقدرته عىل التأث� عىل صنع القرارات، رغم أن  

اآلن، يف توجيه النقد لهذا التنظيم (ك� حصل يف قضية جلب الوقود من إيران)، لكن املرجح أن يكون من  

إرسائيل،   مع  الرصاع  سياق  يف  سي�  ال  وتقليصه،  التنظيم  هذا  تأث�  مساحة  تضييق  عليه  جداً  الصعب 

 تحديداً"!

من األكرب  الجزء  مزراحي  الجديدة    تخصص  اللبنانية  الحكومة  تشكيلة  عن  التفصييل  للحديث  تقريرها 

هذه   بأن  تجزم  لكنها  السياسية،  أبعادها  ثم  الطائفية  وتوازناتها  خلفياتها  الوزارية،  حقائبها  وتوزيعة 

تفشت يف جميع مناحي   التي  الخانقة  أزمته  لبنان من  إخراج  قادرة عىل  تكون  "لن  الجديدة  الحكومة 

بعد  أعقابه    الحياة"،  واالجت�عي يف  االقتصادي  الوضع  بلغ  الذي  والرسيع،  املتواصل  االنهيار  سنت� من 

الحضيض حيث أصبح ما يزيد عن ثلث السكان دون "خط الفقر" يعيشون يف أوضاع حياتية ال تطاق حيال  

األساسية، حتى "أصبح  النقص املزمن يف الكهرباء، الغذاء، الوقود، األدوية والعالج الطبي واملواد االستهالكية  

 لبنان عىل شفا اإلفالس االقتصادي التام"، ك� تقول. 

إىل   مزراحي  تذهب  إرسائيل،  عىل  الجديدة  اللبنانية  الحكومة  لتشكيل  املحتملة  التأث�ات  يخص  في� 

التشديد عىل "حقيقة أن هذه الحكومة الجديدة حافظت عىل قدرة حزب الله ومعسكره عىل التأث� عىل  

صنع القرار؛ ما يعني أن حزب الله سيكون قادراً، ك� يبدو، عىل مواصلة نشاطه يف دفع أجندته    عمليات

وإيران   لبنان  ب�  العالقة  وتعزيز  إرسائيل  الرصاع ضد  مواصلة  عائق، وخصوصاً  أي  دون  إرسائيل  حيال 

العالقات مع إرسائيل   اللبنا� يف مسألة  الشيعي، إضافة إىل تشديد املوقف  ترسيم  واملحور  حول 

 الحدود البحرية، يف حال استئنافها". 
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 تحدیات خطیرة وفرص
(مسارات)،   "ِمتفيم"  معهد  الباحث يف  أفنطال،  أودي  (احتياط)  الج�ال  أعده  الذي  الثا�،  التقرير  يرى 

ن  "املعهد اإلرسائييل للسياسات الخارجية اإلقليمية" وصدر عن هذا املعهد يف نهاية أيلول األخ� تحت العنوا

اتخاذ   الرشوع يف  "محاولة  الجديدة هي  اللبنانية  بالحكومة  املناطة  املركزية  املهمة  أن  آنفاً،  إليه  املشار 

إجراءات من شأنها لجم س�ورة انهيار الدولة، التي تتسارع بوتائر مذهلة"، ك� يقول، لكنه يصل هو اآلخر  

مام الحكومة الجديدة يف ب�وت فرص ضئيلة  إىل الخالصة ذاتها التي توصل إليها تقرير مزراحي أعاله: "أ 

 جداً النتشال الدولة من البرئ التي سقطت فيها"! 

يعرض التقرير، بصورة تفصيلية، لخلفيات األزمة اللبنانية، السياسية واالقتصادية، أسبابها ومراحل تطورها،  

ينتقل للبحث يف "تفكك لبنان  منذ بداياتها األوىل حتى تفاقمها الخط� بدءاً من قبل سنت� حتى اآلن، ثم 

والتأث�ات املحتملة لذلك عىل إرسائيل"، مؤكداً أن النهيار الدولة اللبنانية يف املنظور اإلرسائييل "انعكاسات  

اسرتاتيجية كث�ة محتملة، سلبية باألساس"؛ إذ يضع إرسائيل أمام جملة من التحديات الخط�ة "وخاصة  

يدي الذي �ثله لبنان ـ وهو األشد واألخطر الذي تواجهه إرسائيل ـ يف  عىل خلفية اندماج التهديد التقل

 واقع الدولة املمزقة عىل الصعيد الداخيل، التي قد تنضم إىل سورية كدولة ضعيفة عند حدودنا الش�لية".

لقها  لكن التقرير ينوه هنا إىل أنه من الناحية األمنية، باإلمكان الحديث عن بعض الفرص الكب�ة التي يخ 

الوضع املستجد، إىل جانب السلسلة الطويلة من املخاطر، إذ أن حزب الله "سوف يكون مضطراً إىل تركيز  

جهوده وقدراته عىل مواجهة التحديات الداخلية، ك� سيكون عرضة لضغوط متزايدة من الداخل"، م�  

حصول احتكاك أو تصعيد  قد يؤدي إىل الحد من قدرته عىل تحدي إرسائيل وكبح رغبته يف التدخل لدى  

ب� إرسائيل و"ح�س" يف قطاع غزة أو ب� إرسائيل وإيران، ناهيك بالطبع عن الدخول يف مواجهة مبارشة  

وشاملة مع إرسائيل. ويعرب التقرير عن قناعة بأن هذه الضغوط الداخلية سوف تتسع وتشتد، عل األرجح،  

ه: أ ـ أحد املركّبات املركزية يف القيادة السياسية والطائفية  بالبناء عىل أن "كث�ين يف لبنان يعتربون حزب الل

التي تتشبث بالسلطة وترفض التخيل عن امتيازاتها، بالرغم من تفكك الدولة؛ ب ـ أحد األسباب األساسية  

التي تحرم لبنان من املساعدات الدولية الرضورية، عىل ضوء قدراته العسكرية الخارجة عن سيطرة الدولة؛  

حد الجهات املركزية املتهمة باملسؤولية عن انفجار حاويات األمونيا املدمر يف مرفأ ب�وت؛ ث  ت ـ أ 

ـ تنظي�ً فاسداً متورطاً يف عمليات تهريب الوقود عىل حساب املواطن�؛ ج ـ الطرف الذي قد يجر  

 الدولة بأرسها إىل حرب مدمرة خدمًة للمصالح اإليرانية".

ورغ�ً عنه، تزداد احت�الت التصعيد واالنفجار العسكري� ـ ك� يرى التقرير  يف موازاة ذلك كله، بل  

ـ ألن حزب الله يربط ربطاً وثيقاً ب� الضغوط امل�رسة ضده وعليه يف داخل لبنان وب� سلوكه  

تجاه إرسائيل. وهو يقيم هذا الربط مدفوعاً بتخوفه من "الدائرة املفرغة" التالية: إرسائيل تستغل  
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ه الداخيل يف لبنان لرضب مكانته السياسية وقدراته العسكرية. هذا الرضر الذي تسببه له إرسائيل  وضع

يُفرسَّ يف لبنان بأنه ضعف لديه يستدعي تكثيف وتشديد الضغوط الداخلية عليه، وهكذا دواليك. استناداً  

رسائيلية (رداً عىل القذائف التي  إىل هذا املنطق، اعترب حزب الله الغارات التي شنتها الطائرات الحربية اإل 

نحو  الصواريخ  بإطالق دفعة من  فرّد  الداخلية  تنظي�ت فلسطينية) محاولًة الستغالل ضائقته  أطلقتها 

 آب األخ�، بغية تجنب االنزالق يف املنحدر الزلق والعودة إىل "الوضع القائم".  6إرسائيل، يوم 

ك أو يف الفهم والتفس� والتي من شأنها جّر إرسائيل  إىل جانب إمكانية حصول بعض األخطاء يف السلو 

وحزب الله إىل صدام عسكري ال يرغب أي منه� فيه، يف هذه املرحلة عىل األقل، قد يحصل التصعيد يف  

ظروف أخرى وألسباب أخرى، "منها عىل سبيل املثال"، ك� يش� التقرير، "شعور حزب الله بأنه يُحَرش يف  

الداخلية، م� قد يدفعه إىل توت� األوضاع عند الحدود مع إرسائيل يف محاولة من جانبه  الزاوية يف الساحة  

النقد   التوتر مع إرسائيل، فيصّد بذلك  لحرف األنظار ع� يجري يف الداخل وتحويله إىل الخارج، أي إىل 

 الداخيل ضده، وسط ترسيخ رشعية سالح املقاومة". 

عوبة متزايدة يف تحديد العنوان اللبنا� السيادي الذي �كنها إجراء  يش� التقرير إىل أن إرسائيل ستجد ص

االتصال والحوار معه يف كل ما يتعلق مبسألة الردع، كل� تقدمت الدولة اللبنانية يف مسار تفاقم أزمتها  

ع  الشاملة نحو التفكك واالنهيار. وفوق ذلك، يتع� عىل إرسائيل األخذ يف الحسبان حقيقة أن عامل الرد 

أنها رمبا تفقد   التآكل باستمرار، ما يعني  اللبنانية آخذ يف  البنى التحتية األساسية  املتشكل نتيجة رضب 

قدرتها عىل الردع متاماً يف حال تفكك الدولة اللبنانية وانهيارها. هذا، باإلضافة إىل أن املجتمع الدويل سوف 

ات عسكرية إرسائيلية تخلف أرضاراً تدم�ية يف  يبدي، عىل األرجح، قدراً أقل بكث� من التسامح مع عملي

 البنى التحتية واملنشآت األساسية يف لبنان اآليل لالنهيار.

فوق هذا كله، يحذر التقرير من أنه يف حال تفكك الدولة اللبنانية وانهيارها، سوف يتع� عىل إرسائيل  

ون حدودها الش�لية، إىل جانب عمليات  االستعداد لتوافد موجات من الالجئ� واملهاجرين الذين قد يُغرق

محاولة   عىل  لبنان  يف  الفلسطينية  التنظي�ت  إقدام  "واحت�ل  العسكرية  والعمليات  الجنائية  التهريب 

استغالل تفكك الدولة وغياب الحضور السلطوي امليدا� لتصعيد عملياتها العسكرية ضد إرسائيل، وخاصة  

 إطالق القذائف عىل بلدات الش�ل". 

من شك يف أن تفكك أية دولة وتدهور األوضاع الداخلية فيها نحو االنهيار الشامل يشكل بوابة    ما

واسعة وفرصة ذهبية للتدخالت األجنبية املتعددة األطراف واألوجه واألشكال. وأول ما يقض مضجع  

يف لبنان.    إرسائيل يف سياق األزمة اللبنانية، بالطبع، هو احت�ل تكثيف إيران من حضورها وتدخلها 

ويف هذا، يرجح التقرير "أن تسبق إيران املجتمع الدويل يف مجال تقديم املساعدات، بين� ال يزال 

األخ� يرتدد ويحاذر يف ذلك طاملا أن الدولة اللبنانية ال تنفذ إصالحات شاملة وجذرية". وإذا ما  
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لداخلية يف موازاة تراخي وتفكك  نجحت إيران فعالً يف تعزيز حضورها وتكثيف تدخلها يف شؤون لبنان ا 

منظومات الرقابة الرسمية، فسيؤدي األمر إىل توف� بيئة مريحة جداً لحزب الله وسيمنحه حرية فائقة يف  

الحركة والترصف، مبا سيتيح له أساساً مواصلة بناء قوته العسكرية وتعزيزها، بدعم إيرا�. معنى هذا أن  

�اً، العمل يف مشاريعه العسكرية املختلفة، وسط تركيز خاص عىل  حزب الله سيواصل، بل رمبا يّرسع كث

إنتاج الصواريخ القادرة عىل رضب إرسائيل وتحقيق إصابات دقيقة، إضافة إىل تحس� وتطوير قدراته يف  

 مجال الدفاعات الجوية. 

فرصة للربط ب�  ، انتهزت إرسائيل ال2019عىل خلفية املظاهرات الضخمة التي عّمت لبنان يف أواخر العام  

أية مساعدات دولية للحكومة اللبنانية ورضورة لجم تعاظم حزب الله العسكري. وعىل ضوء ذلك، طالبت 

بإخراج   للبنان  مالية  مساعدات  أية  تقديم  باشرتاط  وغ�ه�  وفرنسا  املتحدة  الواليات  من  كالً  إرسائيل 

 نية. الصواريخ الدقيقة التي �تلكها حزب الله من األرايض اللبنا

يقول التقرير إنه يف ظل الظروف املستجدة، يبدو أن هذه السياسة مل تعد تخدم املصلحة اإلرسائيلية، إذ  

أن تأخ� املساعدات الدولية للبنان سيفتح األبواب عىل مصاريعها أمام إيران وسيخيل لها الساحة اللبنانية  

له. وعليه، يويص التقرير بامتناع إرسائيل  متاماً لتعزيز وجودها، تكثيف تدخلها وتعميق دعمها لحزب ال

العسكري) واالستعاضة عن ذلك   الله  للبنان وتعاظم حزب  الدولية  (املساعدات  األمرين  الربط ب�  عن 

مبطالبة الدول العظمى باملراقبة والتأكد من أن املساعدات "ال تنزلق" إىل حزب الله أو غ�ه من الهيئات  

أما في� يتعلق بالجيش اللبنا�، فإن التقرير يويص بأن تعرتف إرسائيل    املنضوية تحت كنفه أو رعايته.

بدوره كعامل استقرار يف لبنان، لكن العمل ـ مبوازاة ذلك ـ عىل الصعيد الدويل لض�ن رصد املساعدات  

الدولية لتغطية تكاليف قواته يف مه�تها الداخلية، أي حفظ األمن الداخيل، الذي يكتسب أهمية قصوى، 

وليس المتالك أسلحة هجومية متطورة "قد تنزلق" إىل األيدي غ� الصحيحة، وخاصة يف ظل تفكك الدولة  

ومؤسساتها. ويويص التقرير بإطالق إرسائيل حملة سياسية دولية واسعة النطاق ضد تعاظم قوة حزب 

 الله العسكرية، مبا يف ذلك املطالبة بفرض عقوبات اقتصادية عىل قادته السياسي�.

يف كفة الفرص، يش� التقرير أخ�اً، إىل مسألة الحدود البحرية واملفاوضات اإلرسائيلية ـ اللبنانية بشأنها،  

التقرير أن   استئنافها قريباً. يف هذا املوضوع، يرى  إمكانية  األفق ما يدل عىل  التي توقفت وال يبدو يف 

املفاوضا هذه  الستئناف  فرصة  يشكل  لبنان  يف  املتفاقم  ومُرٍض  الوضع  رسيع  باتفاق  وإنهائها  ت 

الحدود   اللبنانية تعمق حاجتها إىل حل بشأن  بالدولة  التي تعصف  الخانقة  لها. فاألزمة  بالنسبة 

البحرية مع إرسائيل �ّكن الرشكات الدولية من الرشوع يف استخراج الغاز من آبارها، مبا يعود بفائدة 

التقري يويص  وهنا  عليها.  جداً  كب�ة  املفاوضات  اقتصادية  استئناف  أمام  مفتوحاً  الباب  بإبقاء  ر 

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


  

 

33 | P a g e  

 مرصد إسرائيل 
 October 2021 15  ||040العدد 

 

 

 

 

 

 

األول   بدأت يف ترشين  التي  إىل طاولة  2020التمهيدية،  الجديدة  اللبنانية  الحكومة  ، يف محاولة إلعادة 

 املفاوضات.

أخ�اً، يويص التقرير بأن "تعرب إرسائيل عن تعاطفها وتضامنها مع الشعب اللبنا� يف محنته واالستمرار يف  

املساعدات اإلنسانية أو إتاحة نقل مساعدات إقليمية ودولية عرب الحدود املشرتكة. وحتى لو قوبلت عرض  

هذه العروض بالرفض التام من جانب قادة لبنان، إال أن هذا ما يتع� عىل دولة د�قراطية ليربالية أن  

 للبنا� ويف الساحة الدولية"!!تفعله، عالوة عىل أنها تزيّك إرسائيل بنقاط إيجابية لدى أوساط من الشعب ا

 .)1( ) الرابط( 

  

 

 . رصدأصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن 1(
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