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وأرسلت إسرائيل فريقاً من ستة أعضاء بقيادة املدير العام لوزارة الطاقة أودي 
 .أديري

ش ومسؤوالً ن من اجليوضم الوفد اللبناين املؤلف من أربعة أعضاء ضابطيْ
 .سياسياً وخبيراً يف قانون احلدود البحرية

من حزب الله وحركة أمل بياناً يف وقت متأخر أمس أعربا فيه عن  وأصدر كلٌّ
رفضهما وجود مدنيين يف فريق التفاوض اللبناين، وأكدا أن ذلك يضر بموقف 

شكل من  باملنطق االسرائيلي الذي يريد أي ويمثل تسليماً ،لبنان ومصلحته العليا
  أشكال التطبيع.

ويف القدس أكد وزير الطاقة يوفال شتاينيتس أن إسرائيل ستواصل التفاوض مع 
إلعطاء  ، وذلكلبنان بخصوص احلدود البحرية بينهما بعد انعقاد اجتماع أمس

  فرصة لهذه العملية. 
  

  موقعين عسكريين سوريينيعلن تدمير اجليش اإلسرائيلي [
  ]السالح الفاصلة بين البلديننزوعة امليف املنطقة 

  
 15/10/2020، 12موقع قناة التلفزة اإلسرائيلية 

https://www.n12.co.il/  
  

سمحت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية أمس (األربعاء) بنشر نبأ قيام اجليش 
تدمير موقعين عسكريين على خاللها  أقدماإلسرائيلي بمداهمة نادرة عبر احلدود 

  .املنطقة املنزوعة السالح الفاصلة بين البلدينسوريين يف 

إن  12وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة املستوى لقناة التلفزة اإلسرائيلية 
وتضمنت عبور  ،هذه املداهمة السرية جرت يف ساعات الليل األسبوع الفائت

ن وتدمير موقعي ،"ناحل" و"يهلوم" إىل األراضي السورية قوات خاصة من وحدتيْ
 .إىل إسرائيل من دون أن يتم اكتشافها ودتهاعسكريين يف هضبة اجلوالن وع



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
4 

وأضافت هذه املصادر أن املداهمة جاءت رداً على تعزيز الوجود العسكري 
سيواصل العمل ملنع اإلسرائيلي وأكدت أن اجليش ، السوري يف املنطقة العازلة

وحزب الله من تعزيز قوات الرئيس السوري بشار األسد املتحالفة مع إيران 
  .وجودها العسكري يف منطقة احلدود مع إسرائيل

وقال ضابط كبير يف وحدة "ناحل": "نحن على دراية بتعاون اجليش السوري مع 
م عسكري من طرف اجليش السوري يمكن أن يكون أي تعاظُبأن و ،حزب الله

  تعاظماً مزدوجاً. لن نسمح بأن يصبح جنوب سورية جنوب لبنان."
  

  اإلماراتية يرويز"إائرة تابعة لشركة "احتاد ط[
 حتلق يف أجواء إسرائيل ألول مرة]

  
  15/10/2020"يسرائيل هيوم"، 

  
ونتيجة التفاق  ،نه ألول مرةأقال بيان صادر عن وزارة املواصالت اإلسرائيلية 

قت يف أجواء حلّ ،ع بين إسرائيل ودولة اإلمارات العربية املتحدةالسالم املوقّ
اإلماراتية وهي   إسرائيل مساء أمس (األربعاء) طائرة تابعة لشركة "احتاد إيرويز"

 يف طريقها من ميالنو يف إيطاليا إىل أبو ظبي.

وأضاف البيان أن الطائرة تلقت إذناً باستخدام اجملالين اجلويين اإلسرائيلي 
  ة.ما مكنها من اختصار مدة الرحلة بنحو ساعة ونصف الساع، وهو واألردين

  ووصفت وزيرة املواصالت اإلسرائيلية ميري ريغف هذا احلدث بأنه تاريخي.

على اتفاق السالم مع اإلمارات اإلسرائيلي ومن املتوقع أن يصادق الكنيست 
  اليوم (اخلميس) إلعادته إىل احلكومة من أجل إقراره نهائياً.
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  [الصورة الوبائية املتعلقة بانتشار عدوى
  إسرائيل مستمرة يف التحسن]فيروس كورونا يف 

  
  15/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة اإلسرائيلية أمس (األربعاء) أن الصورة 
الوبائية املتعلقة بانتشار عدوى فيروس كورونا يف إسرائيل مستمرة يف 

  التحسن.

اعات إصابة جديدة بالفيروس خالل الس 2300وأضاف البيان أنه تم تسجيل 
 إىل املاضية، وانخفض عدد املصابين الذين توصف حالتهم بأنها خطرة 24الـ

مُصاباً  18منهم بأجهزة التنفس االصطناعي. وتويف  241تم ربط مُصاباً،  755
  حالة. 2098لترتفع حصيلة حاالت الوفاة منذ بدء تفشي الفيروس إىل 

ر لشؤون كورونا اجتماعاً ومن املقرر أن يعقد اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغ
بعد ظهر اليوم (اخلميس) ملناقشة موضوع إدخال تسهيالت على اإلغالق الصحي 

  رقام.املُشدد يف ضوء هذه األ

وقال رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه سيتم خالل اجتماع 
ن اجمللس الوزاري املصغر اعتماد آلية منفصلة خلروج املدن املصنفة حمراء م

  اإلغالق.

خرى تقرر أمس إعادة فتح مطار بن غوريون الدويل عند انتصاف من ناحية أُ
  اجلمعة املقبلة. - ليلة اخلميس
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أضرار جسيمة بحقولهم نتيجة حترك أرتال الدبابات وحامالت اجلنود 
 املدرعة التي شاركت يف املعارك.

 ي يتم كشف النقاب عنه ألول مرة هنا، ويشمل مشروع "طريق احلقول" الذ
إقامة حتصينات للقوات ومناطق لآلليات العسكرية كي تكون جاهزة 

 للعمل يف حال صدور أوامر لها بذلك. 

  ومن املتوقع أن ينتهي العمل يف هذا املشروع الذي تبلغ تكلفته مليون
 4شيكل يف غضون سنة واحدة. وتم حتى اآلن شق شوارع بطول 

من بين جمموعة شوارع سيبلغ طولها عشرات الكيلومترات.  كيلومترات
ويجري تنفيذ املشروع بالتعاون مع دائرة أراضي إسرائيل وسلطة 

 الطبيعة واحلدائق والسلطات احمللية يف مستوطنات "غالف غزة".

  وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع املستوى يف قيادة املنطقة العسكرية
اجلنوبية لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "هدف هذا املشروع هو الوصول 
إىل أقصى حد من اجلهوزية العسكرية يف مقابل قطاع غزة وزيادة قدرة 
املناورة، ومن ناحية أُخرى خفض املساس باملناطق الزراعية والطبيعية 

  منطقة احلدود مع القطاع." يف 
  

  ميخائيل ويوئيل غوزنسكي، باحثان كوبي
  يف معهد دراسات األمن القومي

  14/10/2020، 1391"مباط عال"، العدد 
  

  التحديات التي ينطوي عليها
  احتمال انضمام قطر إىل اتفاقات أبراهام

  
  عملية التطبيع بين إسرائيل واإلمارات والبحرين ليست منفصلة عن النزاع

 –بينهما وبين قطر. بذور األزمة بين قطر وبين "الرباعية العربية" 
بن زُرعت منذ استيالء حمد   -السعودية، ومصر، والبحرين، واإلمارات 

، وإنشائه بعد عام قناة 1995يف سنة  من والده خليفة على السلطة
يجاد إلاسة القطرية املستقلة. سعت قطر اجلزيرة الناطقة بلسان السي
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توازن بين اخلوف من مواجهة مع إيران وبين الرغبة يف احلد من الهيمنة 
السعودية على جملس التعاون اخلليجي. منذ ذلك احلين جرى احلديث عن 
حماوالت سعودية للقيام بانقالب يف قطر. السعوديون يشجعون علناً 
معارضة األمير احلايل الشيخ تميم. يف حزيران/يونيو املاضي اتهم وزير 
اخلارجية القطري "دول احلصار" بمحاولة إحداث انقالب يف قطر. وذكّر 

، التي حتدثت عن من ذلك بحملة األخبار امللفقة على تويتر قبل شهر
حماولة انقالب داخل العائلة املالكة القطرية. يف اتفاقات أبراهام، 
باإلضافة إىل رغبة اإلمارات يف حتسين صورتها يف الكونغرس األميركي 
والوصول إىل وسائل قتالية متقدمة، تسعى أبو ظبي لتجميع نقاط 
ملصلحتها لدى اإلدارة األميركية يف النزاع بينها وبين قطر، لتعزيز 

  مكانتها ونفوذها يف الساحتين اإلقليمية والدولية. 
 لإلمارات  اًيإضافباباً  مارات وإسرائيل يفتحتوطيد العالقات بين اإل

لزيادة تأثيرها يف املناطق الفلسطينية على حساب قطر، حتى لو مل 
يحدث هذا يف املدى القريب. يُذكر أن اإلمارات ال تملك اليوم أدوات تأثير 
يف الساحة الفلسطينية مقارنةً بقطر، ألنها تعتبر "حماس" عدواً، وحركة 

املسلمين. باإلضافة إىل ذلك، توجد قطيعة بينها وبين  تابعة لإلخوان
السلطة الفلسطينية، بسبب دعم اإلمارات حملمد دحالن، الذي يتنافس مع 
حممود عباس على رئاسة السلطة. على هذه اخللفية أيضاً شنّت وسائل 
اإلعالم يف قطر حملة منسقة ضد اتفاق التطبيع مع إسرائيل، ودانته 

ا هاجمت أيضاً احلاكم الفعلي لإلمارات حممد بن زايد، بكلمات قاسية، كم
ظت لنفسها واتهمته بالتخلي عن الفلسطينيين. لكن قطر الرسمية احتف

 خذ موقفاً علنياً ضد عملية التطبيع بحد ذاتها،بحرية املناورة، ومل تتّ 
علني خلطة السالم األميركية، على الرغم حتى إنها عبّرت مؤخراً عن تأييد 

نها أنها لن تطّبع عالقاتها مع إسرائيل إىل حين بلورة تسوية مع من إعال
  الفلسطينيين، وأنها تؤيد املبادرة العربية كأساس حلل النزاع.

  ،"بالنسبة إىل إسرائيل، قطر هي قناة لنقل الرسائل بين إسرائيل و"حماس
ما يبعد أخطار  إنسانية ضرورية إىل قطاع غزة، وهذاونقل مساعدة 

ة مواجهة أُخرى يف هذه الساحة. بناء على ذلك، إلسرائيل نشوب جول
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 ها وبينمصلحة واضحة يف أن تستمر املساعدة على الرغم من التوتر بين
الواليات املتحدة، تسوية  من ناحيةجاراتها يف اخلليج. وبين قطر و قطر

العالقات بين دول اخلليج تمنح اإلدارة األميركية ودونالد ترامب شخصياً 
اً، بمعنى حتقيق املصلحة الواضحة يف تأسيس ائتالف خليجي قوي إجناز

  ضد إيران بمشاركة إسرائيل.
  يجب التشديد على أن التوصل إىل تسوية مزدوجة بين "الرباعية" وقطر

وبين قطر وإسرائيل، ليست مهمة سهلة عموماً. يسود توتر، إن مل نقُل عداء، 
ثيرة. بناء على ذلك، إذا بين الدوحة وأبو ظبي والرياض منذ سنوات ك

أن تكون موقتة، وعلى الورق.  املمكنتوصلت هذه الدول إىل تسوية، فمن 
عقبة أُخرى هي العداء الشخصي بين الزعماء، واحلاجة إىل إقناع قطر 
بالنزول عن شجرة تأييد الفلسطينيين التي صعدت إليها من جديد مؤخراً. 

رات بين قطر وبين جاراتها وليس أكيداً على اإلطالق أن تسوية التوت
ستؤدي إىل تنازلها عن نفوذها الكبير الذي حصلت عليه، ليس فقط إزاء 

  "حماس"، بل أيضاً إزاء السلطة الفلسطينية. 
  تدخُّل قطر يف الساحة الفلسطينية هو أداة مهمة يف صندوق األدوات

حيوي. قطر هي القطري من أجل ترسيخ مكانتها كالعب إقليمي مؤثر و
تشعر بأنها مهددة من جاراتها يف اخلليج، يف  إمارة صغيرة وغنية

األساس السعودية، وتعتبر مكانتها اإلقليمية بوليصة تأمين جلوهر 
ية حيووجودها يف املنطقة. ترسيخ هذه املكانة يسمح لها بأن تبدو 

مثل إسرائيل، واألهم من ذلك،  ة يف نظر العبين إقليميين مهمّينومهم
حملافظة على تقارب ضروري مع الواليات املتحدة. إن جهودها يتيح لها ا

لترسيخ مكانتها اإلقليمية تؤدي إىل مفاقمة التوتر واملنافسة 
االستراتيجية بينها وبين السعودية واإلمارات. ويف الواقع، باإلضافة إىل 
عالقاتها مع الفلسطينيين، حترص قطر على تطوير عالقتها مع تركيا، 

تنويع أدوات من أجل العمل يف كل املالعب واملعسكرات ومع إيران، و
تأثيرها. يف الوقت عينه تدرك قطر ضرورة عالقاتها مع الواليات املتحدة 

ملفروضة ا ةاإلقليمي قاطعةوأهمية تأييدها، يف األساس يف مواجهة امل
من خالل مساعدة  قاطعةأنها جنحت يف مواجهة قيود امل مع. اهعلي
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والعودة إىل  إنهاء املقاطعةفإنه من املهم بالنسبة إليها إيرانية وتركية، 
  حضن العائلة. 

 اتضح أن الواليات املتحدة جنحت يف إقناع أبو ظبي والرياض  حتى لو
برفع احلظر عن قطر وضمان مشاركتها يف إطار اتفاق أبراهام، والحقاً 
تطبيع العالقات مع إسرائيل، من املعقول االفتراض أن التوتر سيستمر 
بين قطر واإلمارات، التي وقعت اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وهذا يمكن أن 

إسرائيل يف مواجهة حتدٍّ معقد يف كل ما له عالقة بطبيعة سلوكها يضع 
حيال كل واحدة من اإلثنتين. وسيتجلى التعقيد بصورة واضحة يف 

  األساس يف كل ما له عالقة بالساحة الفلسطينية.
  إلسرائيل مصلحة واضحة يف تسوية العالقات بين دول اخلليج، يف

األمر الذي يمكن أن  - ر وتركيااألساس ألن ذلك سيدق إسفيناً بين قط
 أيضاً تُبعد التسويةيؤدي عملياً إىل تقويض حمور اإلخوان املسلمين. 

تركيا عن ساحة اخلليج، وتضر بمكانة أنقرة اإلقليمية، وتقلص املساعدة 
حركات اإلخوان  االقتصادية التي تتدفق من قطر إىل تركيا، وإىل

لف مع تركيا، فإن املصلحة التحا هوقطر  املسلمين. ما دام اختيار
اإلسرائيلية هي يف تقليص دورها وتأثيرها يف الساحة الفلسطينية، 

لتعزيز نفوذ اإلمارات. السؤال املفتوح هو، هل  اًواضح تفضيالًتمثل و
رغبة يف استثمار وإنما أيضاً  أدوات وتأثيرليس فقط اإلمارات لديها 

  موارد كبيرة  يف قطاع غزة. 
 ن أن نفهم توجُّه قطر بطلب إىل اإلدارة األميركية من ناحية أُخرى، يمك

، كما ذُكر مؤخراً، كجزء من املنافسة بينها وبين 35-لشراء طائرات أف
اإلمارات، وأيضاً إشارة إىل اإلدارة بشأن استعدادها لتطبيع عالقاتها مع 
إسرائيل. االستجابة األميركية للطلب ستشكل تآكالً إضافياً يف التفوق 

النوعي إلسرائيل، وستسرّع سباق التسلح اإلقليمي. يتعين على العسكري 
ولو إسرائيل أن تنسق مواقفها مع اإلدارة األميركية يف هذا السياق أيضاً، 

أن معارضة بيع الطائرات إىل قطر ستضر بفرص التطبيع معها. من 
ه ما عدا ناحية اإلدارة األميركية، سيتعين عليها أن تأخذ يف حسابها أن

تعميق  وحماولةبيع الطائرات إىل قطر،  رار بالتفوق اإلسرائيلي، فإناإلض
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تعاونها األمني معها وتصنيفها كحليف أساسي غير عضو يف الناتو، 
  سيضر بعالقاتها مع اإلمارات، ومع السعودية.

  بالنسبة إىل الساحة الفلسطينية، التأثير املستمر لقطر فيها معناه تعزيز
حماس" بقيادة إسماعيل هنية وصالح العاروري، احملور الراديكايل لـ"

باإلضافة إىل احملافظة على مكانة تركيا ونفوذها. تعزيز قوة هنية 
والعاروري وتطلُّعهما إىل حتقيق سيطرة "حماس" على الساحة الفلسطينية 
كلها، سيزيد من ضائقة يحيى السنوار يف قطاع غزة، ويمكن أن يُترجم 

هايته معركة عسكرية واسعة النطاق يف بتصعيد مقصود، ستقع يف ن
قطاع غزة ، وربما سيؤدي ذلك إىل انهيار "حماس" ونشوء فراغ يف احلكم 

  بفرض سيطرة إسرائيلية يف غياب احتماالت معقولة أُخرى.
  بسب ضعف مكانة اإلمارات يف الساحة الفلسطينية، سواء بسبب عدم

لسلطة الفلسطينية شعبيتها يف قطاع غزة، أو بسبب مقت وخوف قيادة ا
و"فتح" يف الضفة الغربية منها، وأيضاً بسبب تأييدها العلني حملمد 
دحالن، اخلصم الشرس حملمود عباس، ليس يف إمكان أبو ظبي أن حتل 
حمل الدوحة يف املستقبل املنظور. يف مثل هذا الواقع، حتتاج إسرائيل إىل 

لترسيخ مكانتها خدمات الوساطة القطرية، وستواصل قطر استخدام ذلك 
  اإلقليمية.

  استمرار االعتماد اإلسرائيلي على قطر وتفضيلها كوسيط يف الساحة
إىل جانب استمرار العداء واملنافسة االستراتيجية بين قطر  ،الفلسطينية

سيضع إسرائيل يف ، واإلمارات، أيضاً يف ظروف رفع احلظر اخلليجي عنها
يل نفسها داخل الصراع بين مواجهة صعبة إزاء اإلمارات. ستجد إسرائ

الدولتين رغماً عن إرادتها بسبب الظروف يف الساحة الفلسطينية، وهو ما 
  قد يؤذي العالقات معهما. 

  السبيل الوحيد للخروج من الورطة هو خطوة إسرائيلية بغطاء إقليمي
أميركي تؤدي إىل استئناف املفاوضات والعالقات الثنائية مع السلطة 

جهة، ومن جهة ثانية إحراز تقدُّم بارز يف حتقيق التسوية الفلسطينية من 
مع "حماس" يف قطاع غزة بصورة تُمكّنها من االستغناء عن مساعي 
الوساطة القطرية. باإلضافة إىل ذلك، االستغناء عن مساعي الوساطة 
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