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 ]مصادر في قيادة الجيش اإلسرائيلي: هناك احتمال أن يستغل نصر هللا

 حزب هللا وهيمنة إيران[الفوضى في لبنان لتعزيز نفوذ 
 

 18/7/2021"يسرائيل هيوم"، 
 

 حتمالعلمت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن قلقًا يسود في أروقة قيادة الجيش اإلسرائيلي من ا
ز نفوذ وقوة األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا في ظل األزمة السيا سية تعزُّ

 واالقتصادية التي يعيشها لبنان هذه األيام. 

اللبنانية  -وأعرب عن هذا القلق العميد شلومي بيندر المسؤول عن حماية الحدود اإلسرائيلية
رصة " الذي قال: "هناك احتمال أن يستغل نصر هللا الفوضى في لبنان كف91وقائد "الفرقة 

 له من أجل العمل على زيادة هيمنته وهيمنة إيران على الدولة." 

 150واحدة من أخطر ثالث أزمات في العالم خالل آخر وُتعد األزمة الحالية في لبنان 
ت سنة، وفقًا للبنك الدولي. وحيال ذلك يدرس الجيش اإلسرائيلي سلسلة من السيناريوها
ية لمستقبل البلد، والتي قد تؤثر أيضًا في إسرائيل، حيث تستعد قيادة المنطقة العسكر 

اولة إلى الحدود اإلسرائيلية في محالشمالية الحتمال أن يحاول آالف اللبنانيين الوصول 
 إليجاد مستقبل أفضل هنا. وبموجب هذا السيناريو، ستحاول قوارب تحمل الجئين الوصول

 إلى شواطئ إسرائيل كما يحدث فعاًل على شواطئ قبرص.

ر وثمة جانب آخر مقلق هو وضع الجيش اللبناني. فهذا الجيش الذي ُيعتَبر عامل استقرا
 ك إالار، وهناك تقارير عن وجود انشقاقات في صفوفه، وعلى الرغم من ذلالبلد آخذ باالنهي

ة إن الكثيرين استمروا في الجيش، لكنهم من الناحية العملية يشاركون في وظائف ثانوي
 توفر لهم رواتب فقط.

وقّدر ضابط لبناني كبير في حديث لوسائل إعالم لبنانية أن ينهار الجيش في أيلول/سبتمبر 
وفي حال حدوث ذلك فإن الوسائل القتالية المتطورة، مثل الدبابات، ستجد نفسها المقبل. 
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بال مالك. ومع ذلك تؤكد مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أنه من غير المؤكد أن 
يحاول حزب هللا االستيالء على المعدات العسكرية المتروكة ألنه يمكن أن ُينَظر إليها بأنها 

 على البلد.محاولة للسيطرة 
 

 ]مئات المستوطنين يقتحمون الحرم القدسي الشريف
 والحكومة اإلسرائيلية تطالب بالحفاظ على حرية عبادة اليهود فيه[

 
 19/7/2021"معاريف"، 

 
هود دان حزب راعم اإلسالمي ]القائمة العربية الموحدة[ دخول المئات من المستوطنين الي

ب يوم الصوم اليهودي "تيشعا بآف" ]التاسع من آ إلى الحرم القدسي الشريف خالل إحياء
 العبري، ذكرى خراب الهيكل[ أمس )األحد(. 

لجناح الجنوبي، إن ا - وقال راعم في بيان مشترك مع المنظمة األم الحركة اإلسالمية
دونمًا هو حق خالص للمسلمين وليس  144المسجد األقصى المبارك بكل مساحته البالغة 

 .فيه ألحد غيرهم أي حق

مستوطن، بمن فيهم عضو الكنيست عميحاي شيكلي من "يمينا"،  1600وكان أكثر من 
ئيلي إلسرااقتحموا الحرم القدسي أمس إلحياء يوم "تيشعا بآف" وقاموا بإنشاد النشيد الوطني ا

ها على وأظهرت مقاطع فيديو تم تداول ."هتيكفا" بينما كانوا واقفين أمام مسجد قبة الصخرة
م ية لهلتواصل االجتماعي أن قوات كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية قامت بتوفير الحمامواقع ا

 وحاولت إخالء السكان الفلسطينيين من المنطقة. 

رطة وأعلنت الحكومة بقيادة رئيسها نفتالي بينت في بيان صادر عنها، دعمها القتحام الش
وقع على إدارة األحداث في المالمكان ودخول المستوطنين إلى الموقع. وشكر بينت الشرطة 

 بمسؤولية واهتمام مع الحفاظ على حرية عبادة اليهود في الحرم. 

مكان وأثار هذا البيان تساؤالت عّما إذا كانت الحكومة تسعى لتغيير الوضع القائم في ال
 الذي ال يسمح لليهود بالصالة فيه.
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ين عيد متجدد بين اإلسرائيليوقال بيان راعم إن مثل هذه األعمال يمكن أن يؤدي إلى تص
والفلسطينيين، وأن يؤجج الوضع في القدس والمنطقة بأكملها، وهو ما يؤدي إلى حرب 

 .شاملةدينية 

كما أثارت أحداث أمس احتجاجات من طرف حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية. 
 وزارة وأصدرت عدة دول إدانات لها، بما في ذلك مصر وتركيا، وكذلك األردن الذي تقوم

 .1994أوقافه اإلسالمية بإدارة الموقع بموجب معاهدة السالم الموّقعة بين الدولتين سنة 

حق لية بوقال الناطق بلسان وزارة الخارجية األردنية ضيف هللا الفايز إن السياسة اإلسرائي
ون انللقو الحرم القدسي مرفوضة وُمدانة، وتمثل انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم، 

 .الدولي والتزامات إسرائيل كقوة قائمة باالحتالل في القدس الشرقية
 

 ]لبيد سيقوم بزيارة قريبة إلى المغرب لمناقشة تطوير
 العالقات بين البلدين إلى مستوى سفارات[

 
 Ynet ،19/7/2021موقع 

 
لشهر من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية اإلسرائيلي ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد ا
ة في المقبل بزيارة إلى المغرب من أجل تدشين الممثلية الدبلوماسية اإلسرائيلية الجديد

 العاصمة الرباط، ولمناقشة تطوير العالقات بين البلدين إلى مستوى سفارات. 

  .2003األولى لوزير خارجية إسرائيلي منذ سنة  وستكون هذه الزيارة هي

ضي الما وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن لبيد تحادث هاتفيًا يوم الجمعة
قة مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة بشأن هذه الزيارة المخطَّط لها، وأكد أن العال

مل عليا، وأن إسرائيل ستستمر في الع المباشرة بين الدول والشعوب هي مصلحة إسرائيلية
  .سياحيعلى تقوية العالقات بين الدول وبناء التعاون االقتصادي والتكنولوجي والثقافي وال

وكان المغرب أعلن في كانون األول/ديسمبر الفائت تطبيع العالقات مع إسرائيل واستئناف 
التوصل إلى اتفاق تطبيع  . وتم2000فتح مكتب االتصاالت بين البلدين الذي أُغلق سنة 

العالقات بوساطة إدارة الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب كجزء مما بات ُيعرف باسم 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر
 
5 

"اتفاقيات أبراهام" التي قامت إسرائيل في إطارها بتطبيع عالقاتها أيضًا مع اإلمارات العربية 
اعترفت الواليات المتحدة المتحدة والبحرين والسودان. وفي مقابل اتفاق التطبيع مع المغرب 

 بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
 

 ]بينت يوعز بتشديد إجراءات فرض
 القيود الصحية لمنع تفّشي فيروس كورونا[

 
 19/7/2021"يديعوت أحرونوت"، 

 
يد أوعز رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينت أمس )األحد( إلى الجهات المعنية بتشد

 لقيود الصحية لمنع تفّشي فيروس كورونا. إجراءات فرض ا

 وجاء ذلك في إثر جلسة خاصة ُعقدت لمناقشة تشديد القيود على خلفية تصاُعد المنحنى
الوبائي. وشارك في الجلسة أيضًا كل من وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، ووزير األمن 

كومة ار القانوني للحالداخلي عومر بار ليف، والقائد العام للشرطة كوبي شبتاي، والمستش
 أفيحاي مندلبليت، ومسؤولون آخرون.

وفي ظل هذا التصاُعد قامت وزارة األمن الداخلي بعرض برنامج وطني شامل من أجل 
مكافحة انتشار الفيروس يشمل استخدام وسائل تكنولوجية رقمية باإلضافة إلى ضمان 

ومفتشين في أماكن  تطبيق األنظمة الصحية في الميدان من خالل نشر قوات شرطية
 مختلفة.

ام ول أموقرر رئيس الحكومة تقديم لوائح اتهام جنائية بحق َمن يخرق األنظمة وإلزامه بالمث
القضاء في حال خرق الحجر الصحي. كما تقرر أيضًا فرض قيود مشددة في األعراس 

 والمناسبات.

يوم أمس بلغ وذكرت معطيات صادرة عن وزارة الصحة أن عدد حاالت كورونا النشطة 
حالة منها بأجهزة تنفس  14حالة ُوصفت بأنها خطرة، وتم ربط  62، بينها 829

 . 6447اصطناعي. ووصل إجمالي حاالت الوفاة منذ تفّشي الفيروس إلى 
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 ]غانتس وساعر يتفقان على الشروع في مناقشة اقتراح إقامة
 لجنة تحقيق رسمية لتقّصي وقائع قضية الغواصات[

 
 18/7/2021"معاريف"، 

 

قاش اتفق وزيرا الدفاع والعدل اإلسرائيليان بني غانتس وجدعون ساعر على الشروع في الن
والبدء بعمل طواقم من وزارتيهما لفحص اقتراح غانتس بشأن إقامة لجنة تحقيق رسمية 

ة لحكوملتقّصي وقائع ما ُيعرف بقضية الغواصات والقطع البحرية، والتي اتُّهم فيها رئيس ا
رائيل ومقربون منه بالحصول على مبالغ مالية كبيرة في أثناء قيام إس ابق بنيامين نتنياهوالس

بشراء غواصات عسكرية وسفن حربية من تصميم الشركة األلمانية "تيسنكروب" بقيمة 
 ملياري دوالر، لغاية الدفاع عن حقول الغاز الواقعة قبالة إسرائيل

نهما، أن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي وأعلن الوزيران في بيان مشترك صادر ع
ذا همندلبليت سيشارك في هذا اإلجراء مع األخذ بعين االعتبار أن هناك قضية جنائية في 

 الملف.

ع وكان الوزيران أجريا محادثة شخصية في نهاية حزيران/يونيو الفائت وقال وزير الدفا
رد و لجنة تحقيق في قضية الغواصات،  لوزير العدل إنه معني جدًا بأن يدفع قدمًا بإقامة

تم يساعر بأنه يجب بدء العمل على هذه القضية خلف أبواب مغلقة وليس علنًا، واقترح أن 
 قالواو ذلك بالتعاون مع المستشار القانوني للحكومة. وانتقد مقربون من غانتس وزير العدل 

امة ا كانوا يرغبون في إقإنه آن األوان ألن يقول رؤساء االئتالف الحكومي بوضوح ما إذ
 لجنة تحقيق أو ال يرغبون.
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 ]"نيويورك تايمز": إسرائيل سمحت لمجموعة
 من شركات المراقبة اإللكترونية بالعمل سرًا لمصلحة الحكومة السعودية[

 
 18/7/2021"يديعوت أحرونوت"، 

 
مسؤولين حكوميين كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" األميركية أمس )السبت(، نقاًل عن 

يل وآخرين مّطلعين على العقود الموقعة بين الشركات اإلسرائيلية والسعودية، أن إسرائ
 سمحت لمجموعة من شركات المراقبة اإللكترونية بالعمل سرًا لمصلحة حكومة المملكة.

قيام وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من المخاوف الدولية المتعلقة ب
ارج، لسعودية باستخدام برامج التجسس اإلسرائيلية للقضاء على المعارضة في الداخل والخا

 وخصوصًا بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

اإلسرائيلية ألغت عقودها مع السعودية بعد مقتل  NSOوأضافت الصحيفة أن مجموعة 
سرائيلية في القنصلية السعودية في إسطنبول، لكن الحكومة اإل 2018خاشقجي سنة 

شجعتها هي وشركتين أخريين على مواصلة العمل مع المملكة. كما منحت الحكومة 
خاوف اإلسرائيلية ترخيصًا جديدًا لشركة رابعة من أجل العمل مع السعودية، متجاوزًة الم

 المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، بحسب ما أكد مسؤول إسرائيلي كبير وثالثة أشخاص
 شركات تحدثوا إلى الصحيفة.مرتبطون بتلك ال

إحدى أشهر الشركات اإلسرائيلية، وهي المسؤولة عن تطوير برنامج  NSOوُتعتبر شركة 
"بغاسوس" للتجسس الذي استخدمه العديد من الحكومات للتجسس على ناشطي حقوق 

، وقامت 2017اإلنسان واعتقالهم. وباعت الشركة برنامج "بغاسوس" للسعودية في سنة 
 بدورها باستخدامه في حملة قاسية لسحق المعارضين في الداخل ومطاردة أولئك المملكة

 الذين يعيشون خارج البلد.

مج ونوهت الصحيفة األميركية بأنه من غير المعروف ما إذا كانت السعودية استخدمت برنا
"بغاسوس" أو غيره من برامج التجسس اإلسرائيلية الصنع في عملية مقتل خاشقجي، 

 نفت أن تكون برمجياتها اسُتخدمت في العملية. NSOأن مجموعة مضيفًة 
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عمل وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع اإلسرائيلية سمحت لشركة ُأخرى تدعى "كانديرو" بال
نامج مع السعودية، وكانت شركة "مايكروسوفت" اتهمت "كانديرو" األسبوع الفائت بتطوير بر 

صحافي وسياسي  100على أكثر من معلوماتي استخدمته عدة حكومات للتجسس 
 ومعارض ومدافع عن حقوق اإلنسان حول العالم.

للعمل مع  Quadreamو Verintومنحت إسرائيل كذلك تفويضًا لكل من شركتي 
 السعودية بعد مقتل خاشقجي. ولفتت "نيويورك تايمز" إلى شركة إسرائيلية خامسة تدعى

Cellebrite  تجسس على الهواتف المحمولة، لكن من تعمل مع السعودية لبيع برمجيات
 دون موافقة رسمية من الحكومة اإلسرائيلية.

ت وأكدت وزارة الدفاع اإلسرائيلية للصحيفة األميركية أنها ستلغي ترخيص أي شركة يثب
 استخدام برامجها في عمليات تنتهك حقوق اإلنسان.

 األمير محمد بن سلمان هذا ولفتت "نيويورك تايمز" أيضًا إلى أن ولي العهد السعودي
ولو ى مسؤ التقى عدة مرات رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو سرًا. كما التق

االستخبارات من البلدين على نحو منتظم. وأكدت الصحيفة أن صدور التراخيص لهذه 
 الشركات تّم بفضل هذه العالقات المباشرة بين السعودية وإسرائيل.
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 محلل عسكري  -أمير أفيفي 

 19/7/2021"يسرائيل َهيوم" 
 

 عامًا على حرب لبنان الثانية: اإلخفاقات والدروس 15
 

  ي لنشوب حرب لبنان الثانية. من المهم اليوم أن نبد 15مؤخرًا حّلت الذكرى الـ
انفتاحًا واستعدادًا كي ندرس بعمق إخفاقات هذه الحرب واستخالص الدروس 

 نهاية األمر هذه الحرب كانت فاشلة. للمستقبل. في
  عندما اجتاز الجيش الحدود في أعقاب خطف الجنديين لم يفكر أي شخص في

حرب ولم يخطط  أحد للمبادرة إليها، حتى رئيس الحكومة ووزير الدفاع. بدأت 
لاًل خإسرائيل العملية العسكرية من دون التخطيط لكيفية انتهائها. هذا الواقع خلق 

ى وبعيد األمد وأدى إلى نشوء شرخ عميق في الثقة بين مختلف الدرجات علمستمرًا 
 األرض وبين قيادة األركان العامة، وتسبب الحقًا باستقالة رئيس األركان داني

 حالوتس ورئيس الحكومة باإلضافة إلى لوائح االتهام المقدمة ضده.
  وأرسلت بداية الحرب بدت مشجعة. إسرائيل ردت بعنف على حادثة الخطف

طائرات سالح الجو اإلسرائيلي لتدمير معقل حزب هللا في المربع األمني في 
هذه الضاحية الجنوبية. الرد فاجأ نصر هللا الذي لم يتوقع قط ردًا بهذا الحجم وب

 القوة.
  بعد بضعة أيام على بداية هجمات سالح الجو على بيروت، وبصفتي طالبًا في

ل الحكومة إيهود أولمرت. وعندما ُسئل أولمرت ه كلية األمن القومي التقيت رئيس
" يجري التخطيط لعملية برية فوجىء وأجاب: "لماذا فجأة؟ لم يقترح علي أحد ذلك.

خرجت من هذا اللقاء بشعور قوي بأننا خضنا هذه العملية من دون أن نضع لها 
 تيجية واضحة وأننا نتصرف بحسب تطوراسترا - أهدافًا واضحة وغاية سياسية

 الوضع.
  عندما أنهيت الدورة في الكلية وجدت نفسي نائبًا للضابط األول  في شعبة الهندسة

في الشمال. أذكر جيدًا الكتيبة التي ُقدتها في الماضي وقامت مع الذي حّل محلي 
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م  بمهمة فتح محور. المهمة ُنّفذت بصورة نموذجية. العدو كان يتراجع مع تقدُّ
يبة إلى هدفها تلقت األمر بالتراجع إلى أراضينا. بعد الكتيبة. وعندما وصلت الكت

. هذه المرة كان حزب هللا 9مرور أيام تلقت الكتيبة أمرًا بالدخول مجددًا مع الكتيبة 
 مستعدًا وكانت النتيجة أننا دفعنا ثمنًا دمويًا.

  كان أمام إسرائيل خياران حقيقيان لهدف سياسي واضح. األول، القيام بهجوم
بيروت يتم بعده التوصل إلى وقف إطالق النار واالنتقال إلى  كثيف على

 المفاوضات. 
 ر الخيار الثاني، استغالل الفرصة إلحداث تغيير جذري في الجنوب اللبناني وتدمي

قع البنية التحتية لحزب هللا في هذه المنطقة، والطلب من المجتمع الدولي خلق وا
كان يجب استخدام ثالث كتائب وإعطاء جديد. لو اختارت إسرائيل الخيار الثاني 

 األمر بتخّطي نهر الليطاني وتطهير كل القرى في الجنوب والمناطق المفتوحة من
لك وجود حزب هللا، وتدمير بنيته التحتية. وكان في إمكان القوات البرية تنفيذ ذ

 بصورة جيدة.
 حظة ها. منذ اللالقوات البرية ليست طائرة. ويجب التفكير مسبقًا في كيفية استخدام

مكن التي تتحرك فيها هذه اآللة الضخمة إلى األمام تصبح لها حياتها الخاصة وال ي
 تحريك لواء من هنا إلى هناك كما لو كان  طائرة حربية.

  عمليًا لم يكن هناك هدف واضح لذلك، كانت هذه الحرب بمثابة تضييع لفرصة
 ة الداخلية لم تعبأ. العمليةكبيرة. من دون هدف واضح حتى منظومة قيادة الجبه

مدنيًا وأحدثت شرخًا كبيرًا في  44جنديًا و 121تحولت إلى حرب انتهت بمقتل 
 داخل الجيش اإلسرائيلي.

 ستراتيجي واضح، ا - لهذه الحرب دروس مركزية أولها الحاجة إلى هدف سياسي
ري. من الجاالثاني من الناحية العسكرية عدم االنجرار إلى أساليب ُتستخدم  في األ

باإلضافة إلى ذلك تدريب منهجي للجيش النظامي واالحتياطيين على حروب 
 كبيرة. لقد دخل سالح البر هذه الحرب وهو غير مستعد لها، ومع نواقص كبيرة في

سالح البحرية. الوحدات حاولت سد هذه الفجوات بسرعة، لكن لم يكن في إمكانها 
توى العسكري الرفيع وعلى المستوى سد الفجوات بسبب عدم الوضوح على المس

 السياسي.
  ،اليوم نعطي نتائج الحرب أهمية أكبر مما لها. صحيح أن الهدوء يسود الشمال

لكن ثمة شك فيما إذا كان هذا بفضل الحرب. من المعقول االفتراض أن غرق 
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حزب هللا في الوحل السوري منذ نشوب الحرب األهلية مع الواقع اللبناني كانا من 
ال يمكن أن نتّوج أنفسنا، وبالتأكيد ليس على  كوابح الكبيرة  في العقد األخير.ال

 الطريقة التي خضنا فيها الحرب.
 

 باحثة في معهد األمن القومي - سارة فوير
 15/7/2021"مباط عال"، 

 
 هل هناك زخم للتطبيع بين إسرائيل والمغرب؟

 
  ألون أوشباز إلى العاصمة  تموز/يوليو وصل نائب المدير العام للخارجية 6في

ية المغربية الرباط بهدف االجتماع بنظيره المغربي كجزء مما وصفته وزارة الخارج
سي بلومااإلسرائيلية بأنه "حوار سياسي" بين الدولتين. زيارة أوشباز هي أول زيارة لد

إسرائيلي رفيع المستوى إلى المغرب منذ إعالن الدولتين استئناف العالقات 
. االتفاق الذي جرى التوصل 2020ديسمبر  اسية بينهما في كانون األول/الدبلوم

إليه بوساطة من إدارة ترامب السابقة اقترن بقرار واشنطن موضع الخالف، 
ضية لق بقتعالمالقرار شّكل االعتراف رسميًا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. 

ت ميركية استمرت عقودًا ودعمتغييرًا في توجهات سياسة أتشغل الرباط منذ أعوام 
إبقاء المسألة خاضعة للمفاوضات بقيادة األمم المتحدة بين المغرب وبين 

دية (. ثمن اله1975البوليساريو )حركة تؤيدها الجزائر تطالب باالستقالل منذ سنة 
لى عالتي قدمتها واشنطن للرباط كان إقامة "عالقات كاملة" مع إسرائيل بعد عقدين 

 ة عالقاتها الرسمية بإسرائيل على خلفية االنتفاضة الثانية.قطع المملك
  وفي محاولة للتهرب من مصطلح "التطبيع" جرى تقديم االتفاق من طرف جهات

، حين 2000رسمية مغربية كعودة إلى الوضع الذي كانت فيه العالقات في سنة 
رائيليون على كان لكل منهما ممثلية رسمية لها لدى الدولة الثانية، ودأب سياح إس

زيارة المغرب باستمرار. قرار المغرب االمتناع من إعالن التطبيع الكامل كشف من 
جهة حاجة المغرب إلى الدفاع عن نفسه إزاء احتمال عدم تنفيذ إدارة بايدن القرار 
المتعلق بالصحراء الغربية، ومن جهة ثانية رغبة الملك محمد السادس، الذي يترأس 

حيات الدينية األولى في المملكة، في المحافظة على صدقيته الدولة ولديه الصال
إزاء القضية الفلسطينية، وفي األساس في موضوع مكانة القدس. )يترأس محمد 
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السادس لجنة القدس في منظمة التعاون اإلسالمي وهي هيئة ذات أهمية رمزية 
لنت فقط وليس لديها نشاط عملي(. خالل شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل اع

واشنطن أن إدارة بايدن ستحترم القرار المتعلق بالصحراء الغربية، وفي المقابل 
 ستدفع نحو استئناف المحادثات إليجاد حل سياسي للنزاع.

 قات في ضوء االستمرارية المحتملة المتوقعة لسياسة الواليات المتحدة، بدأت العال
عالقات بين علنية من تطور الاإلسرائيلية بالتطور ولو بطريقة أقل  -المغربية 

 إسرائيل واإلمارات.
  مع نشوب جولة القتال بين "حماس" وإسرائيل في أيار/مايو، واجه التطبيع بين

 شبيه إسرائيل والمغرب، والذي كان يتقدم  بوتيرة بطيئة، أول اختبار حقيقي. اختبار
 بين إسرائيل 2020باالختبار الذي واجهته اتفاقات التطبيع التي ُوّقعت في سنة 

 بدايةواإلمارات والبحرين والسودان. ومثل الدول العربية اأُلخرى دان المغرب في ال
أعمال إسرائيل في القدس، لكن عندما انتقل مركز النزاع إلى غزة اتخذ موقفًا 

بعكس ردود المنطقة على جوالت القتال السابقة في القطاع. مع ذلك  –غامضًا 
 منظومة العالقات الثنائية خالل عملية حارس األسوار،تباطأ الزخم الذي شهدته 

وفي األسابيع التي تلت بعثت المملكة بتلميحات بشأن موقفها من الدفع قدمًا 
بالتطبيع. في أعقاب وقف إطالق النار أرسل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين 

عيم العثماني، الذي يترأس أكبر حزب إسالمي في االئتالف، رسالة إلى الز 
السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية هنأه فيها على "انتصار" الحركة على إسرائيل 

ية في جولة القتال األخيرة. في حزيران/يونيو وصل هنية إلى المغرب في زيارة رسم
التقى خاللها شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة وخارجها، وبحسب التقارير، 

 على شرفه. كان ضيفًا على عشاء ملكي أقامه الملك
  ،"ال إهذه التطورات على الرغم من أنها مقلقة بسبب الشرعية التي تمنحها لـ"حماس

إنها تكشف عن دينامية سياسية مغربية محلية أكثر مما تكشف عن رغبة المملكة  
رب في التنكر اللتزامها  ترميم العالقات مع إسرائيل. السياسة الخارجية في المغ

 لعسكرية والسيطرة على المجال الديني( هي تحت السيطرة)باإلضافة إلى الشؤون ا
 تى لوحالكاملة للقصر، والتوقع العام من الوزراء المنتَخبين هو تنفيذ سياسة الملك 

ي كانت تتعارض مع توجهاتهم األيديولوجية. في المقابل النائب المنتَخب يتوجه ف
 ة. األساس  نحو االهتمام بمسائل داخلية اقتصادية واجتماعي

  من المتوقع أن تجري في أيلول/سبتمبر انتخابات برلمانية في المغرب، وحزب
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العدالة والتنمية الذي يترأسه العثماني )حزب له جذور في حركة اإلخوان المسلمين 
يسيطر على مجلس النواب منذ الربيع العربي الذي شهدته المغرب بصيغته المحلية 

ق نجاحًا كبيرًا. مدُّ يد رئيس الحكومة ( ليس من المتوقع أن يحق2011في سنة 
إلى هنية هدفه على ما يبدو اإلضاءة على الجانب اآلخر للحزب بعد المغربية 

أشهر من مواجهة االنتقادات الداخلية الستئناف العالقات مع إسرائيل. الملك من 
جهته ال يستطيع أن يسمح لنفسه داخليًا بترك معالجة المسألة الفلسطينية لحزب 

لعدالة والتنمية، األمر الذي يفسر االعتراف الملكي الذي حظيت به زيارة هنية. ا
القصر مهتم أيضًا بأن يؤكد لواشنطن أن الرباط تستطيع أن تؤدي دور الوسيط 

في إشارة إضافية إلى إدارة بايدن كي  - بين إسرائيل والفلسطينيين عند الحاجة
 تحترم االعتراف بالصحراء الغربية.

 رغم من التقارب الدبلوماسي بين المغرب و"حماس" في األشهر األخيرة، إالعلى ال 
لذي اإن المملكة بّلغت نيتها االستمرار في تطوير العالقات مع إسرائيل. في اليوم 

ف حط فيه هنية في الرباط هنأ الملك رئيس الحكومة نفتالي بينت بحرارة على تألي
لتحضير لرفع مستوى ممثليته في تل حكومته. وبحسب التقارير، بدأ المغرب با

تموز/يوليو حطت طائرة من سالح الجو المغربي  4أبيب إلى مستوى سفارة، وفي 
في قاعدة سالح الجو في حتسور للمشاركة في تدريب عسكري مع الجيش 
 اإلسرائيلي. على خلفية هذه األمور، زيارة أوشباز مع الحديث الذي أجراه وزير

مع نظيره المغربي هما بمثابة اندفاعة إضافية الستئناف الخارجية يائير لبيد 
سة العالقات الثنائية وفرصة للبدء بترجمة ما جاء على الورق في االتفاق إلى سيا

 عملية في الممارسة الفعلية.
 ن في االتجاه الذي ستتقدم فيه عملية التطبيع من اآلن فصاعدًا مرتبط بالطرفين، لك

ور إلى خطوات تستفيد من زيارة أوشباز والبدء بزرع بذاستطاعة إسرائيل المبادرة 
ية، عالقة ثنائية عميقة وقابلة للحياة يمكنها أن تصمد في وجه االضطرابات الخارج

 ولتانمثل التصعيد األخير في غزة. باالستناد إلى التقارير، من المقرر أن تبدأ الد
ع السياحة المتبادلة برحالت مباشرة وهذه بداية جيدة، لكن باإلضافة إلى تشجي

صول والتشديد عمومًا على العالقات الثقافية بين المملكة وبين اإلسرائيليين من أ
مغربية، إسرائيل ستتصرف بحكمة إذا نجحت في التركيز على تطوير العالقات مع 

 مجتمع رجال األعمال في المغرب، وإذا فعلت ذلك بهدوء ومنهجية.
 ع إسرائيل، ينقسم الجمهور في المغرب إلى ثالث بشأن كل ما له عالقة بالتطبيع م
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هم اإلسالميون وأوساط يسارية  فئات: المعارضون بشدة لالتفاق )األشد معارضة
ة(، والفئة التي جعلها تأييدها للفلسطينيين تشكك في االتفاق، لكنها مستعدة نيمع

 إلعطائه فرصة، ومجموعة متحمسة لكن صامتة تريد رؤية ازدهار العالقات.
عملية "حارس األسوار" كان لها تأثير كبير في المجموعتين الثانية والثالثة ألن 

ية إلسرائيل من والدعاية المعادق رأوا في العملية اإلسرائيلية )المشككين في االتفا
الفلسطيني عمومًا، أّما مؤيدو  - النزاع اإلسرائيلي منهم موقفحولها( تأكيدًا ل

لعملية صعوبة كبيرة في الدفاع عن حسنات توثيق التطبيع فواجهوا في أعقاب ا
العالقات مع إسرائيل. في ضوء هذا، إن توجهًا صامتًا وغير علني وحازم نحو 

 - الذي يحظى بتمثيل كبير في هاتين الفئتين - مجتمع رجال األعمال في المغرب
 يستطيع أن يساعد كثيرًا في عودة ثقة الجمهور باالتفاق.

  ًمهتم كثيرًا بالحصول على تكنولوجيا واستثمارات إسرائيلية، المغرب  بداية
وخصوصًا تلك المتعلقة بالزراعة التي ال تزال القطاع المسيطر على االقتصاد 

-15ح أعمارهم بين و االمغربي. كذلك في المملكة التي يشكل فيها الشباب الذين تتر 
نسمة، ويريدون مليون  36ثلث السكان في الدولة التي يبلغ عدد سكانها  25

لك االندماج في االقتصاد العالمي، ينمو قطاع التكنولوجيا صغيرًا لكنه واعد. لذ
 حسنًا تفعل القدس إذا طورت مشروعًا يثبت لجيل الشباب في المغرب أن االرتباط

بنظام الهاي تك في إسرائيل يمكن أن يقدم له نقطة دخل مطلوبة. تقديم حوافز 
ه، تستثمر في المغرب، أو لها عالقة بمشاريع تجارية في ضريبية لشركات إسرائيلية

ستشكل تلميحًا إلى الرباط بأن القدس تتعامل بجدية مع المشاريع التجارية مع 
المملكة. في نهاية األمر، كما في كل اتفاقات التطبيع، المطلوب إثنان لرقصة 

يحقق بيع بينهما سالتانغو،  ولدى إسرائيل والمغرب دافع  قوي للتشديد على أن التط
ية فوائد اقتصادية واضحة لسكان كل دولة. مثل هذه الخطوة سيعمق العالقات الثنائ

ويخلق تأثيرًا إيجابيًا إزاء دول عربية ُأخرى في المنطقة تفكر في االنفتاح 
 الدبلوماسي على إسرائيل.

____________ 
 مالحظة: 

بمناسبة عيد األضحى  تحتجب النشرة عن الصدور يومي الثالثاء واألربعاء
 المبارك.
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 "فلسطين تنتفض"
 

(، 127يصدر األسبوع المقبل عدد "مجلة الدراسات الفلسطينية" )
مايو، التي شملت كل هّبة شهر أيار/ متضمنًا ملفًا خاصًا عن

. وقد كتاب افتتاحية العدد وليد 1936فلسطين، للمرة األولى منذ ثورة 
 70الخالدي، بعنوان "تأمالت وخواطر"، مر بها على ما يربو على 

عامًا من النضال الفلسطيني. واقتصر باب مداخل، على نص الياس 
بة خوري عن "الكالم والكالم المكسور: الثقافة في مواجهة النك

 المستمرة واالنحطاط اإلخالقي". 
نظمي الجعبة "حي الشيخ جّراح  ملف "فلسطين تنتفض" شارك فيه: 

كميل منصور "دالالت هّبة القدس وحرب غزة  ومعركة البقاء؛
ودروسهما"؛ عبد الرازق فّراج "كي ال تتبدد تضحيات ومنجزات أيار 

رب على الفلسطيني"؛ رندة حيدر "العملية العسكرية ضد غزة: ح
: 48الوعي وصراع على السردية"؛ أنطوان شلحت "هبة فلسطينيي 

هدف مزدوج"؛ معين الطاهر "ما بعد القدس وسيفها"؛ سعاد قطناني 
"شوك الصّبار"، أحمد عز الدين أسعد "محو المحو: تأمالت في هّبة 
القدس وَمداراتها"؛ مهند عبد الحميد "مقومات إعادة البناء والتحرر"؛ 

بو عامر "معركة غزة األخيرة وآفاقها المستقبلية"؛ عبد الجواد عدنان أ
عمر "التقاء أزمتين: قراءة في الهّبة الكبرى". ثالثة تحقيقات: عبد 

؛ أمجاد سعيد 48الرؤوف أرناؤوط من القدس؛ حسن مواسي من الـ 
 شبات من غزة.

، حوارًا مع وليد الخالدي عن كتاب 127كما تضمن العدد 
أي المسألة الصهيونية: أول دراسة علمية بالعربية عن "السيونيزم، 

الصهيونية"؛ دراسة بعنوان "إذن بالرواية" إلدوارد سعيد، ترجمها وقدم 
لها عبد الرحيم الشيخ. ومقاالت لكل من: جانكيز تشاندار "روسيا 
اللعز: ليست امبراطورية، وإنما دولة إمبريالية دائمًا"؛ ميشال نوفل 

اإليراني"؛ عمر تشبينار "رؤية بايدن إلى  –ميركي "صور التفاهم األ
سياسة أميركا العالمية والشرق أوسطية"؛ داود تلحمي "إدارة بايدن 
الشأن الفلسطيني: إنفراجات محدودة وحلول مؤجلة". وأخيرًا، قراءة في 
كتاب غسان أبو ستة وميشال نوفل "سردية الجرح الفلسطيني: تحليل 

 ئيل".السياسة الحيوية إلسرا
 


