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 وزراء االتحاد األوروبي قرروا استئناف االجتماعات الدورية

 أعوام 01بعد توقفها  مع إسرائيل
 

 01/7/2122"هآرتس"، 
 

ثنين( استئناف الحوار اإلسرائيلي روبي اليوم )االقرر وزراء خارجية االتحاد األو
أعوام. والمقصود  01األوروبي ضمن إطار "مجلس الشراكة"، بعد توقف دام  –

اجتماعات رفيعة المستوى ودائمة بين إسرائيل واالتحاد كانت تُعقد سنويًا 
بسبب التوترات السياسية بين الطرفين، على خلفية  2103وتوقفت في سنة 

اع الذي يد موعد لالجتمالقضية الفلسطينية. وبعد اتخاذ القرار، تنتظر إسرائيل تحد
 يمكن أن يجري قبل االنتخابات.

يشكل هذا القرار تقدماً مهماً في إعادة الحرارة إلى العالقات بين إسرائيل واالتحاد 
األوروبي، وهو يشكل إنجازاً شخصياً لرئيس الحكومة يائير لبيد الذي عمل خالل 

الملبدة مع االتحاد السنة الماضية من أجل استئناف النقاشات بشأن العالقات 
خالل فترة حكومة بنيامين نتنياهو. قبل عام تحديداً، ومع تولّي يائير لبيد وزارة 

وزيرًا  26الخارجية، ُدعيَ لبيد إلى حضور اجتماع وزراء الخارجية الذي شارك فيه 
للخارجية في االتحاد األوروبي، وخالل االجتماع، دعا لبيد نظراءه األوروبيين 

 الحوار المباشر مع إسرائيل. إلى استئناف

معركة انتخابية في إسرائيل،  في ذروةقرار وزراء الخارجية في االتحاد  توقيت 
لبيد وحزبه "يوجد مستقبل"، االنتخابية التي يقوم بها  من شأنه أن يساعد الحملة

وأن يعزز صورته كسياسي حقق إنجازات، هذا باإلضافة إلى زيارة بايدن في 
ي. في المقابل، في تقدير أطراف إسرائيلية أن االتحاد األوروبي األسبوع الماض

سيبقى على موقفه المتشدد إزاء إسرائيل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 
 وسيوضح معارضته لتوظيف استثمارات أوروبية خارج الخط األخضر.
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ي ه 0991اتفاقات الشراكة التي وّقعتها إسرائيل مع االتحاد األوروبي في سنة 
، وقد شملت اجتماعات سنوية لوزراء م العالقات بين الطرفيناتفاقات إطار تنظّ 

خارجية الدول األعضاء في االتحاد مع نظرائهم اإلسرائيليين من أجل الدفع قدمًا 
بالشراكة بين إسرائيل واالتحاد في موضوعات التجارة والسياسة الخارجية. 

عده ألغت إسرائيل االجتماع المقرر في ، ب2102اللقاء األخير جرى في تموز/يوليو 
، بعد أن قرر االتحاد األوروبي التمييز بين إسرائيل وبين المستوطنات 2103سنة 

اليهودية في الضفة الغربية، وقراره عدم تطبيق االتفاقات بين االتحاد األوروبي 
 وبين إسرائيل على المستوطنات الواقعة خارج الخط األخضر.

 

 يُسقط حوامة الجيش اإلسرائيلي

 تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان
 

 01/7/2122"معاريف"، 
 

ثنين( أن الجيش أسقط حوامة لسان الجيش اإلسرائيلي اليوم )االأعلن الناطق ب
هي تابعة لحزب الله وتخطت األراضي اللبنانية في اتجاه األراضي اإلسرائيلية، 

 على األرجح.

، وكانت 311على الحوامة في منطقة عمل اللواء وذكر الناطق أنه جرى العثور 
أن الجيش سيبذل كل  الناطق وحدة الرقابة الجوية تالحقها منذ إطالقها، وأضاف

 ما في وسعه لمنع أي انتهاك للسيادة اإلسرائيلية.
 

 انتخاب ميراف ميخائيلي رئيسة لحزب العمل
 

 01/7/2122"هآر تس"، 
 

رئيسة لحزب العمل لوالية جديدة، بعد فوزها على  انتُخبت ميراف ميخائيلي
من  %82.48األمين العام للحزب عيران حرموني. وحصلت ميخائيلي على 
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من األصوات. شارك في االنتخابات  %06.06األصوات، بينما حصل حرموني على 
ألف عضو في الحزب، وجرت عملية االقتراع من خالل اإلنترنت، إلى  01قرابة 
 يق لالقتراع الحضوري.صناد 4جانب 

يؤشر فوز ميخائيلي بالرئاسة إلى تغيير في التوجه، مقارنة باالنتخابات الداخلية 
للحزب في األعوام األخيرة، إذ إن الرؤساء الحاليين للحزب، في أغلبيتهم، لم يُعَد 
انتخابهم، أو استقالوا قبل االنتخابات. كما أن الدعم الكبير لميخائيلي له تأثير 

في قرارها االمتناع من التوحد مع حزب ميرتس في المرحلة الحالية. ورأوا  أيضاً
 في الحزب أن التأييد الذي حصلت عليه ميخائيلي هو بمثابة دعم لهذا القرار. 

 

 ،: صادرات السالح اإلسرائيلي إلى المغربتقرير]

 من بيغاسوس إلى المسيّرات االنتحارية[
 

 01/7/2122"هآرتس"، 
 

ثنين إلى المغرب في زيارة هي أفيف كوخافي يوم اال األركان اللواءوصل رئيس 
األولى لرئيس أركان إسرائيلي إلى هذه الدولة منذ تطبيع العالقات بينهما في سنة 

2121. 

طوال عشرات األعوام، كان هناك عالقات أمنية سرية بين الدولتين، وكان في 
ية. توطدت العالقات بعد اتفاقات إمكان السياح اإلسرائيليين زيارة المغرب بحُر

أوسلو، وانقطعت مع نشوب االنتفاضة الثانية، وعادت واستؤنفت في نهاية سنة 
، عندما كان المغرب الدولة الرابعة التي انضمت إلى اتفاقات أبراهام. منذ 2121

ذلك الحين، افتُتحت رحالت مباشرة بين الدولتين، وقام وزير الخارجية آنذاك 
 ووزير الدفاع بزيارة المغرب. يائير لبيد

إلسرائيل والمغرب تاريخ طويل من التعاون األمني واالستخباراتي. إذ شغّل 
(، إسرائيل باعت 0967الموساد مكتباً له في الرباط، وبعد حرب األيام الستة )

المغرب فائض السالح الذي كان لدى الجيش من إنتاج فرنسي، في األساس 
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ومدافع، وزار مستشارون عسكريون المغرب لمساعدته ضد "جبهة دبابات 
 البوليساريو" التي كانت تحارب من أجل استقالل الصحراء الغربية.

وفيما يلي بعض أنواع السالح الذي باعته إسرائيل للمغرب في األعوام األخيرة، 
 باإلضافة إلى المسيّرات واألسلحة السيبرانية الهجومية.

طائرات من دون طيار من طراز هارون، ومن  3شترى المغرب ، ا2104في سنة 
مليون دوالر. وهذه الطائرة من دون طيار  11إنتاج الصناعة الجوية، بقيمة 

ادرة على البقاء في الجو ، وهي ق2111وُضعت في السوق للمرة األولى في سنة 
 ألف قدم.  31، والتحليق على علو ساعة 41

، تحدث حاييم لفينسون عن بيع الصناعة الجوية 2120/نوفمبر في تشرين الثاني
مسيّرات من طراز "هاروب" للمغرب. وبعكس المسيّرات غير المزودة بالسالح، 
المُعدة لجمع المعلومات االستخباراتية والرصد أو الهجوم، ثم العودة إلى قواعدها، 

مسيّرة  (، أوLoitering munitionمتجوالً" ) "سالحاًتُعتبر  رة هاروبفإن مسيّ
انتحارية. ونجاح المسيّرة في مهمتها معناه تدمير الهدف وتدميرها هي أيضاً. 

 وإذا لم يحدث ذلك، فتعود إلى قواعدها. 

في شباط/فبراير هذه السنة، ذكرت الصناعة الجوية أنها ستزود المغرب بمنظومة 
، وهي منظومة مضادات جوية ضد أنواع مختلفة من التهديدات MX–باراك 

وية، من طوافات وطائرات، مروراً بالمسيّرات، ووصوالً إلى صواريخ كروز. وقد الج
عن اهتمامها بالحصول على هذه المنظومة ضمن إطار حلف  دول الخليجأعربت 

 الدفاع الجوي مع إسرائيل.

هذه المنظومة جرى تطويرها في األساس كي تُركَّب على السفن، واستُخدمت في 
ه التي أُطلقت في اتجاه منصة كاريش قبل أسبوعين، اعتراض مسيّرات حزب الل

لكنها مالئمة أيضاً لالستخدام األرضي. والصفقة التي تبلغ قيمتها مئات ماليين 
الدوالرات جرى التوصل إليها خالل زيارة وزير الدفاع بني غانتس إلى المغرب، 

اعية ضد حيث جرى االتفاق أيضًا على بيع المغرب رادارات "ألتا" ومنظومات دف
لوك. باإلضافة إلى ذلك، جرت بلورة مشروع لتحسين  - الحوامات من إنتاج سكاي

 القديمة التابعة لسالح الجو المغربي. 1طائرات أف 
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 بيغاسوس
اإلسرائيلية تحول إلى رمز  NSO Groupبرنامج التجسس الذي طورته شركة 

اع فقط تجسس التي تبية. برامج الإشكالي للصناعة السيبرانية الهجومية اإلسرائيل
إلى األجهزة األمنية واالستخباراتية الرسمية، بموافقة شعبة الرقابة على 
الصادرات األمنية في وزارة الدفاع، تسمح بالجمع عن بُعد لكل المعلومات 
الموجودة في الهاتف الخليوي للضحية، بما في ذلك الصور والمراسالت واستخدام 

 د، من دون معرفة الضحية، والتجسس عليه. الكاميرا والمايكروفون عن بُع

على الئحة الشركات "التي تهدد  NSOوكانت الواليات المتحدة وضعت شركة 
المصالح األميركية"، بعد أن اكتشفت شركة آبل في العام الماضي أن هواتف 
خليوية لموظفين في الخارجية األميركية في أفريقيا تعرضت للتجسس بواسطة 

 بيغاسوس.

بيغاسوس التجسسي للمغرب بمشكلة دبلوماسية مع فرنسا، بعد برنامج بيع تسبب 
أن اتضح أن من بين أهداف الهجوم وزراء في حكومة إيمانويل ماكرون. وكشفت 
تقارير سابقة أن بيغاسوس استُخدم ضد صحافيين وناشطين في الدفاع عن 

 حقوق اإلنسان في المغرب.
 
 

      
 

 سابق سفير -يتسحاق لفانون 
 01/7/2122"معاريف"، 

 
 من أجل التوصل إلى تسوية بحرية

 يجب تحذير لبنان من مغبة خطوات نصر الله
 

  في األيام األخيرة، رفع حسن نصر الله لهجته بشأن ترسيم الحدود البحرية
بين لبنان وإسرائيل. والظاهر أنه يعرقل، عن قصد، كل عملية للتوصل إلى 
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: إما أن يحصل لبنان على كل حقوقه في الغاز حل، وأطلق تهديداً واضحاً
والنفط، وإما أن تنشب حرب. يجب على إسرائيل أن ترد عليه باللغة التي 

 يفهمها، وبأسلوبه.
  بالنسبة إلى نصر الله، "الحقوق الكاملة للبنان" معناها انتقال كل حقل

قانا إلى لبنان، وعدم حصول إسرائيل على مقابل لتنازُلها عن الجزء 
الصغير من الحقل الواقع ضمن مياهها. وممنوع على إسرائيل استخراج 
الغاز من حقل كاريش في أيلول/سبتمبر المقبل، قبل أن يجري االتفاق على 
حل لقضايا الحدود بصورة كاملة. إذا لم يحدث ذلك، يطرح نصر الله خيار 

 الحرب.
 جهته حكومة يسمح نصر الله لنفسه بإطالق التهديدات علناً، ألن في موا

لبنانية ضعيفة، وألن إسرائيل والواليات المتحدة لم تضعا مسألة ترسيم 
الحدود بين أولويات جدول أعمالهما. وبمعقولية كبيرة، يمكن القول إن 
الصوت هو صوت نصر الله، لكن التهديدات هي تهديدات إيران. فالمرشد 

مسألة ترسيم الحدود األعلى للثورة اإليرانية خامنئي بدأ يُبدي اهتماماً ب
البحرية. ويدرك نصر الله أنه ال يستطيع المبادرة إلى شن حرب من دون 
موافقة طهران. وإيران تستغل الوضع للضغط على الواليات المتحدة، من 

 خالل نصر الله، في المسألة النووية.
  في المرحلة الراهنة، للواليات المتحدة دور حاسم: يجب أن توضح لكل ...

يد أن يسمع في لبنان، وعلى رأسهم نصر الله، أن عليهم التوصل مَن ير
سريعاً إلى تسوية مع إسرائيل، وأنه يوجد حل مقبول من الدولتين. إذا اختار 
نصر الله الحرب، فيجب عليه أن يعرف أنها ستكون حرب إبادة. بالنسبة 

، إلى إسرائيل، في إمكانها سحب البساط من تحت أقدام نصر الله وإيران
واإلعالن أنها تقبل الصيغة التي يكون فيها حقل كاريش كله إلسرائيل 
وقانا كله للبنان، من دون تعويضات، ومن دون تبادُل أراضٍ مقابل الجزء 
الذي سيحصل عليه لبنان. التنازل اإلسرائيلي عن الجزء الصغير من حقل 

الباهظ  نقانا هو ضئيل. المزج بين الدبلوماسية النشطة وبين توضيح الثم
الذي سيدفعه لبنان وحزب الله، إذا شنّ نصر الله الحرب، يمكنه أن يقّربنا 

 من التسوية. 
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 مراسلة الشؤون العربية -سمدار بيري 

 01/7/2122"يديعوت أحرونوت"، 
 

 قمة المصالح في طهران
 

  قبيل انعقاد القمة المفاجئة اليوم في طهران بين الرئيس الروسي فالديمير
بوتين والزعيمين اإليراني والتركي، أعلن زعيم القوات الكردية في سورية 
بصورة قاطعة: "طلبنا تدخالً أميركيًا لمنع العملية التركية المخطط لها." 

يباً جداً سننّفذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوضح منذ أسابيع "قر
عملية واسعة ضد القوات الكردية في سورية." ووفقاً لكالمه، هذه المرة 
"العملية الكبيرة" لن تشمل فقط قوات برية، بل في األساس طائرات ستنّفذ 

 هجمات من الجو. 
 ّجزء مكون من دمشق وضواحيها، يكون مة: يحلم أردوغان بسورية مقس

د. وجزء آخر، في األساس الموانىء البحرية، تابعاً لسلطة الرئيس بشار األس
للروس، والقوات اإليرانية التي تخطط لزيادة وجودها باالتفاق مع الروس 
وتحسين مواقعها للقيام بعمليات ضد إسرائيل. بحسب أردوغان، الجزء 

الشرقي من سورية ينتقل إلى السيطرة التركية، بعد طرد القوات  -الشمالي 
حزب الديمقراطي الكردي من هناك. هل هذا مجرد حلم؟ الكردية التابعة لل

طبعاً، يمكن أن يكون كذلك. لكن مَن يعرف أردوغان جيداً يدرك حجم 
تصميمه وعدم القدرة على التنبؤ بردات فعله. هو يصل إلى إيران في وقت 
واحد مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين للبحث مع مضيفهما اإليراني في 

 رية.بداخل سو الوضع
   .في هذه القمة ال توجد ذرة من اإلجماع في اآلراء بين المشاركين فيها

إيران للقاء إبراهيم  بوتين الذي يزعج نفسه للمرة األولى ويذهب إلى
ليوم واحد الحرب ضد أوكرانيا، يريد الحصول على مئات  رئيسي، ويترك

المسيّرات اإليرانية من أجل توسيع ساحات القتال. وتختلف اآلراء بين مَن 
يقول، كما يدّعي األميركيون، أنه حصل على هذه المسيّرات، وبين مَن يقول 
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إنها ستصل قريباً إلى روسيا. وإيران التي تعاني جرّاء وضع اقتصادي 
جداً تسعى للحصول في المقابل على مساعدة اقتصادية من روسيا،  سيئ

 وأيضاً تركيا، يسرّها االنضمام إلى اتفاقات اقتصادية.
  هناك موضوع آخر سُيطرح في االجتماعات الثنائية بين أردوغان

هو القرار التركي بشأن  - كلٌّ على انفراد - والرئيسين اإليراني والروسي
ري إلى سورية. َمن سيهتم بهم؟ هل يخطط النظام إعادة مليون نازح سو

 في سورية لالنتقام من مواطنيه الذين فروا؟ هذا األمر ال يهم أردوغان.
  تدور قمة طهران وراء أبواب مغلقة، وبعيداً عن وسائل اإلعالم، وستُستخدم

الكاميرات للحظات قليلة. طبعاً، سيجري البحث في زيارة جو بايدن إلى 
ت لحم، وفي األساس إلى السعودية. يجب أالّ ننسى أن هناك إسرائيل وبي

تفاهمًا بين روسيا وإسرائيل، بحيث كل طرف "يعرف كيف يقرأ الطرف 
الثاني"، وهناك اتفاقات واضحة تتعلق بحجم نشاط طائرات سالح الجو 

 اإلسرائيلي في سورية، وبعدم المسّ بالقوات الروسية.
 جديد  - شار األسد، لديها اتفاق سالم قديمتركيا العدوة الصريحة للرئيس ب

إبراهيم مع  حدثتسيأردوغان كان ذا إ ليس من الواضح ما -مع إسرائيل 
عن إرسال عمالء إيرانيين إلى تركيا بهدف خطف إسرائيليين، أو  رئيسي

 اغتيالهم.
  يمكن االفتراض أننا لن نحصل على كلمة علنية واحدة عن إسرائيل. هم

في القاعة المغلقة بين الزعماء الثالثة من دون أن يتفقوا. سيتحدثون عنها 
ع مسبقًا، وهو يتحدث عن ويمكننا التخمين أن البيان المشترك قد وُض

وفي الواقع، أردوغان وبوتين ورئيسي ال يبحثون عن تجسير  اتفاقات.
المواقف المتعارضة بينهم. والتزود بالمسيّرات جرى االتفاق عليه في 

ية، مسيّرات "تجسُّس" ومسيّرات "انتحارية" متطورة تصدّر محادثات سر
إلى حزب الله، وإلى روسيا. الناطقون بلسان الكرملين يكتفون بـ"عدم الرد". 
وزير الخارجية اإليرانية يصر على أنها "إشاعات أميركية ال أساس لها، 

 ن هو كذب مطلق." وكل ما تنقله إسرائيل في هذا الشأ
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 معهد دراسات األمن القومي مدير  - تامير هايمن
 مسؤولة وحدة أبحاث إيران في المعهد - سيما شاينو

 01/7/2122، 0220"مباط عال"، العدد 
 

 خطوات لجمطهران تعزز الضغط بهدف 
 منظومة دفاع إقليمي لبلورة

 
  ترتيبات إقليمية دفاعية مقابل  عنتسارع الحديث في األسابيع األخيرة

خاصة في أعقاب وبصورة رات التابعة إليران وأذرعها، الصواريخ والمسيّ
إسرائيل والسعودية. الموضوع الذي  إلىكي بايدن يرزيارة الرئيس األم

شيئاً. ف ش منذ أشهر طويلة في لقاءات سرية، بدأ يخرج إلى العلن شيئاًيناقَ 
مارس /قد في مصر في آذارفي هذا اإلطار، تم الكشف عن لقاء فريد عُ

ن رؤساء هيئات أركان دول عربية )بينهم السعودية( وإسرائيل، بي ،األخير
كي جوهان كيربي، قبل يروأكد المتحدث باسم مجلس األمن القومي األم

 بشأنمع جهات في اإلقليم  اًكية تدير حواريرزيارة بايدن، أن اإلدارة األم
مقابل التهديدات القادمة من  ،ن وطيد أكثر في مجال الدفاع الجويتعاوُ

حوارات  أجرىبني غانتس قال إنه  دفاعرف إيران. وحتى أن وزير الط
كية، بهدف تقوية التعاون بين إسرائيل يركثيرة مع البنتاغون واإلدارة األم

ذلك، ذكر وزير لأن هذه الخطط بدأت بالعمل. ومثاالً ب ودول المنطقة، وأقرّ
ين فوق رتين إيرانيتإسقاط مسيّ - في بداية العاموقع  اًحدث عافدال

  .إلى إسرائيل اطريقهمفي  تاكان ،كيةيراألراضي العراقية على يد قوات أم
  الضربات الجوية من إيران برزت بقوة في أعقاب  في مواجهةقضية الدفاع

ذت ضد أهداف عسكرية فّ التي نُورات، عشرات الهجمات، بالصواريخ والمسيّ
 عواموأذرعها خالل األوبنى استراتيجية حيوية في المنطقة، بيد إيران 

، والتي استهدفت 2109في أيلول/سبتمبر  دثتألبرز حالهجمة ااألخيرة. 
تابعة لشركة النفط "أرامكو" في السعودية. وتم القيام بهجوم  منشآت

رة، على مواقع نفطية سعودية، بيد الحوثيين مسيّ بواسطةإضافي هذا العام 
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يمن ضد مطار أبو ظبي، ى جانب هجوم إضافي من اللفي اليمن. هذا، إ
وعشرات الهجمات على مواقع التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة في 

 العراق. 
  الموضوع، ازداد التهديد  بشأنهذه التطورات والحوارات  ضوءوفي

اإليراني من جانب جهات عسكرية وجهات مقربة من المرشد األعلى 
ية لخارجل اًي كان وزيري. فمستشاره السياسي علي أكبر واليتي، الذنئماخ

"كلما تقربت دول  هنإ من خالل قوله ةمعادلة واضح وضعويلة، أعواماً ط
" أما المتحدث باسم الجيش .عن إيران تإسرائيل، كلما ابتعدمن الخليج أكثر 

ر الواليات المتحدة وإسرائيل، موضحاً أنهما تعرفان ثمن اإليراني، فحذّ
قه إلى زيارة بايدن، أوضح خالل تطرُّ استعمال كلمة "قوة" ضد إيران؛ ومن

هدف واشنطن  دامما  زارة الخارجية اإليرانية أنهالمتحدث باسم و
األساسي هو تقوية أمن وتفوق الـ"الدولة المزيفة" المسماة إسرائيل، فإن 

 شعوب ودول المنطقة لن تنعم باالستقرار. 
  في العام األخير أيضاً، برزت قضية تهريب السالح في البحر وحرية

 متعددةالعمليات الالمالحة. فأعلنت واشنطن في اآلونة األخيرة إقامة قوة 
ن ماخليج عُوباب المندب في البحر األحمر  مضيق ستركز علىالتي  ،013

عترفت ازيارة بايدن،  في ختاموشمال بحر العرب. وفي تصريح مشترك 
سيتم  013أن التعاون ما بين األسطول السعودي وقوة العمليات ب اشنطنو

من خالل مركز التعاون اإلقليمي في قيادة األسطول الخامس المتمركز في 
 البحرين. 

  ّر قائد سالح البحرية التابع للحرس الثوري اإليراني وفي هذا السياق، حذ
 هذه الخطوة ستضرّ دول الخليج من إقامة عالقات مع إسرائيل، وأوضح أن 

باألمن في المنطقة كلها. وفي المقابل، أعلن الجيش اإليراني في األيام 
رات جديدة في المحيط الهندي. ولم يتم إعالن األخيرة إقامة وحدة مسيّ

 دد السفن في هذه القوة، باستثناء اإلعالن أن كل سفينةتتعلق بعتفاصيل 
وآخر  ،االستخباراتية لجمع المعلومات ارة، جزء منهمسيّ 11 ستحمل

 للهجوم. 
  جزء من الردود اإليرانية شدد على أن تعزيز التفوق العسكري اإلسرائيلي
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من الممكن أن يكون موجهاً ضد جهات عربية وإسالمية، ليست إيرانية. 
بذلك، تحرج إيران أنظمة في المنطقة من خالل التوجه إلى الجمهور في 

من هذا الجمهور ال ترى التقرب  ةسعدولهم واستغالل حقيقة أن أجزاء وا
 التي تنظر األنظمة إليها.  ذاتها الطريقةبمن إسرائيل 

  في أيلول - سنتكوم – كيةيراألم يةقيادة المركزالانضمام إسرائيل إلى /
 بوساطة ،المنطقةفي ل مهمة في دمج إسرائيل نقطة تحوُّ  شكلسبتمبر، 

التدريبات البحرية المشتركة كية. ومنذ هذا اإلعالن، تم إجراء بعض يرأم
غانتس قائد  دفاعالواسعة التي شاركت فيها إسرائيل، كما التقى وزير ال

لبحرين. هذه الخطوات المهمة، تفسح إلى ااألسطول الخامس خالل زيارته 
 أن مسؤوليةبالمجال لالستمرار في التعاون اإلقليمي. ومن المهم التذكير 

اإلرهاب.  محاربةألساس، وأيضاً سنتكوم هي الدفاع عن جنوده في ا
الدفاع هذه التابعة لسنتكوم تعمل منذ اآلن، والحديث المبالغ  ومكونات

 رية عمل هذه القوة. فيه بشأن التعاون مع إسرائيل من شأنه أن يضر بحُ
 جميع األطراف، في هذه  وقدرة هذا باإلضافة إلى أنه يجب الشك في نية

بين األطراف التي  مة دفاع مشترك تربطقامة منظوبإالمرحلة على األقل، 
المعلومات االستخباراتية من الرادارات واألقمار  تقوم باالعتراض وتنقل

ضاف االختالف في المنظومات . ولهذا، يُالوقت الحقيقيالصناعية في 
 ةسحريال العصاة، ويقبة حديد - ذاتها: إسرائيل تستعمل منظومات دفاع

ل . هذا مقابل دول المنطقة التي تفعّيمن انتاج محل -خرىأُ اًوأمور
كية وروسية وصينية. هذا يرمنها منظومات أم ،منظومات متعددة

ية ؛ فبناها التحتاًإيراني مباشراً اًباإلضافة إلى أن دول الخليج تعيش تهديد
النفطية مكشوفة أمام التهديد اإليراني، ومسارات المالحة تسيطر عليها 

 خاطر بعالقات علنية مع إسرائيل. تلن  اإيران، ومن الواضح أنه
 َها عن منظومة دفاع إقليمي فيغ لذلك، وبعد موجة الحديث العلني المبال

الواليات المتحدة ودول المنطقة، جاء الرد خالل و مشتركة بين إسرائيل
 شاقرقزيارة بايدن في الخليج: المستشار السياسي لرئيس اإلمارات أنور 

ه ضد دولة في اإلقليم، أعلن أن دولته ال تدعم أي حلف إقليمي موجّ
 نتعييوحتى  ،أكيد ليس ضد إيران التي تعمل على بناء جسور معهابالتو
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أنه خالل بح وزير الخارجية السعودي سفير إماراتي في طهران. كما صرّ
ي رطرح أي إمكانية لتعاون عسككي، لم تُيرالقمة المشتركة مع الرئيس األم

 أو تقني مع إسرائيل. 
 إيران في  حيال عقدهذه التطورات والتصريحات تعكس جيداً الوضع الم

ن جاهزية إالمنطقة: فمن جهة، هناك شعور بالتهديد من إيران وأذرعها. إذ 
رات أثبتت نجاعتها وقدرتها على الردع، إيران لتفعيل الصواريخ والمسيّ

لدول الخليجية كانت إلى االموجهة تحذيرات المسؤولين اإليرانيين أن كما 
حتى عندما تعرضت هذه الدول إلى  خرى،واضحة وصارخة. ومن جهة أُ

باألساس على  لتي دلت، ااتباالحتجاج تن الرد واكتفم تامتنعالهجوم 
اإلحباط والغضب من عدم رد واشنطن. لذلك، جاء قرار إيران منح األولوية 

سلسلة لقاءات على  فجرتخصبة. لترميم العالقات مع جيرانها على أرض 
 1 رتجاتيين، كما اربين مسؤولين إيرانيين وإم رفيعة المستوىمستويات 

جوالت من الحوار بين إيران والسعودية. ومن الواضح لجميع األطراف أن 
 لفضتالمصالح متضاربة، ولن تتغير، لكن إيران ودول الخليج سوياً 

 تصعيد. الهات والوصول إلى تفاهمات على استمرار المواج
  ّجاراتها في الخليج كانت واضحة إلى رتها إيران الرسالة المركزية التي مر

تبين أن التعاون العسكري مع  ذابالرد إ اًواضح اً وحادة، وتضمنت تهديد
إسرائيل يتقدم. الضغط العسكري اإليراني، المباشر وغير المباشر، يستند 

الدقيقة التي قامت إيران  لى منظومة الصواريخ الباليستيةإباألساس 
رات. األخيرة، باإلضافة إلى منظومات المسيّ ةببنائها في األعوام العشر

اإلمكانات المطروحة للرد على إيران من خالل خطوات إقليمية مشتركة 
كية في يرللتعامل مع تفوق إيران على جيرانها وأمام المنظومة األم

دوانية. لذلك، يجب األخذ بعين لرد بتهديدات عإلى االمنطقة، دفعت إيران 
 توضح ملموسة االعتبار، أن يكون هناك تحضيرات إيرانية خفية لخطوات

 ها. تجدية نيا
 زيارة الرئيس بايدن في المنطقة: هل تم تعزيز الردع اإلسرائيلي  نهايةفي و

موجة الحديث عن منظومة إقليمية، كان هناك وهل ضد إيران أم إضعافه؟ 
 ،الفكرةب على الدفع قدماًتماالت إقامتها اليوم، ساعدت اح فيشكوك أصالً 
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فضل العودة إلى طرق العمل القديمة التي تركزت أم أبعدتها؟ يبدو أنه من األ
تطوير المصالح األمنية المشتركة ما بين إسرائيل ودول المنطقة، تحت على 

 الرادار. 
 ة طرح القضي فإن الحديث في إسرائيل، الذي يتم من خالله - وعلى الهامش

جل تؤبالتالي لم تعد والفلسطينية على أنها لم تعد مهمة لدول المنطقة، 
الخيانة" التي  سرديةالتطبيع بين إسرائيل والدول العربية، يقوي من "

دول "اتفاقيات أبراهام". هذه  وتنتقد بهاتنشرها السلطة الفلسطينية 
د أنها ال تساهم تنتشر بين الجماهير في دول المنطقة، ومن المؤك سرديةال

خلق األجواء التي تسمح بنقل العالقات مع إسرائيل إلى المستوى في 
 العلني. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان أكبر 
 ترسيم الحدوداإلسرائيلي على  -اللبناني  واهتمام خاص للنزاع

 لقاء الضوء علىوإالبحرية والصراع على الحقول الغازية البحرية، 
ه إلى ما تنشرالمواقف والتحليالت اإلسرائيلية وذلك باالستناد 

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

وللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى الملف الخاص في مدونة 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان: "الصراع بين إسرائيل 

 على الرابط التالي:ولبنان على حقول الغاز البحرية" 
 

studies.org/ar/node/1652888-https://www.palestine 

 
 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652888
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