
 

  
 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  أخبار وتصريحات 

 مشاوع قانون  11هيئته  كاملإجماع بيقاّ بالقااءة التمهيدية و يرساايي الكنيست اإل
 2  .................................................................................... لح ّه والذهاب نحو انتخابات مبكاة   

 ارستغالل  ةفي غزة من مغبة محاولالف سطينية وباقي المنظمات  "حماس" يحذّربينت 
 3.  ......................................... جل ارستهدافهاأالسيارسي في إرسااييل من عدم االرستقاار وضع    

 في  أمتار 9رتفاعه إلى اويصل  كي ومتااً 54جدار أمني بطول  إرسااييل تبدأ في إقامة
 5..  .......................................................................................................... الضفة الغابية مالـش   

 بين إرسااييل العالقات لتطبيع  طايق ايطةع ى ب ورة خيعمل البيت األبيض تقايا: 
 4.  .............. طـاألمياكي إلى الشاق األورسزيارة الاييس لوالسعودية كجزء من التحضياات    

...  ........ مـمن المخزون اإلجمالي في العال ٪5أن يشكل  الغاز في شاق البحا المتورسط يمكن
7 
 

  مقاالت وتحليالت

 8  ..................................................................................................... ال لحكومة بدي ةافتتاحية: 
 9.  ...................................................... الورسط الارسمي - ليميناتجنيد  لىدعوة إليمور لفنات: 

 إرسااييل والواليات المتحدة أجاتا تدريباً ع ى مواجهة تصعيد عاموس هاييل: 
 11 .... ..................................................................................................... ع ى الحدود الشمالية   
 

 

 

2222-6-32 ،5283العدد   

 

 األمس في الكنيست قاعة من خارجاً  غانتس بني الدفاع وزيا

 "هآرتس"( عن )نقالً 

 



 عند االقتباس ياجى ذكا المصدر

 
2 

 
 

 
 

 كاملإجماع بيقاّ بالقااءة التمهيدية و يرساايي ]الكنيست اإل
 مشاوع قانون لح ّه والذهاب نحو انتخابات مبكاة[ 11هيئته 

 
 32/6/3233"يديعوت أحاونوت"، 

 
الكنيست اإلرساايي ي بالقااءة التمهيدية وبإجماع كامل هيئته بعد ظها أمس  أقاّ

 والذهاب نحو انتخابات مبكاة. مشاوع قانون لح ّه 11)األربعاء( 

غ رييس لجنة الكنيست عضو الكنيست نيا أورباخ من "يمينا" االيتالف وب ّ
اريع ع قدماً بمشالحكومي بأنه ال ينوي عقد ج سة ل جنة في الساعات المقب ة ل دف

وذلك من أجل إفساح المجال أمام احتمال نجاح المساعي التي تقوم  ،القوانين هذه
بها المعارضة بقيادة حزب ال يكود ورييسه بنيامين نتنياهو ]رييس الحكومة 
اإلرساايي ية السابق[ والهادفة إلى إقامة حكومة يمين بدي ة لتفادي خوض 

 أعوام. 3امسة خالل خاى رستكون الخانتخابات مبكاة أُ

وكانت مصادر مسؤولة في ال يكود أع نت قبل ذلك أن رييس الحزب وزعيم 
و أ ،الكنيست حتى نهاية األرسبوع المقبل المعارضة نتنياهو يسعى لتأجيل حلّ

 خاى.وذلك من أجل ارستنفاد الجهود لتأليف حكومة أُ  ،مط ع األرسبوع الذي ي يه

االيتالف الحكومي أنها تعمل من أجل تمايا في المقابل أكدت مصادر مسؤولة في 
الكنيست بالقااءتين الثانية والثالثة األرسبوع المقبل. ويهدف  القانون الخاص بحلّ

االيتالف من خالل ذلك إلى إجهاض أي محاولة إلقامة حكومة بدي ة بايارسة 
 ال يكود في الكنيست الحالي.

 ع ى ارستغالل هذا الوقت لتماياكما أكدت هذه المصادر نفسها أن االيتالف رسيعمل 
دمت في "مشاوع قانون المتهم" الذي يمنع أي شخص قُ ما بات يُعاف إعالمياً بـ

 المؤرسسة: ع ى موقع اةمتوف
https://digitalprojects.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view 
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حقه اليحة اتهام بأن يتم تعيينه رييسًا ل حكومة، في حين أع ن رييس الحكومة 
وأنه رسيتيح ألعضاء الكنيست من  ،نفتالي بينت أنه يعارض مشاوع القانون هذا

 التصويت ع يه."يمينا" حاية 

عضو  ،خاى قال رييس قايمة حزب راعام ]القايمة العابية الموحدة[من ناحية أُ
في تصايحات أدلى بها إلى ورسايل إعالم أمس، إنه غيا  ،الكنيست منصور عباس

غاضب ع ى عضو الكنيست من قايمته مازن غنايم الذي تماد ع ى قاارات الحزب. 
 ان من الممكن أن تستما الحكومة في واليتها.وأكد أنه كان رسيغضب ع يه لو أنه ك

بدأ مع عضو الكنيست الحالي وأضاف عباس: "إن تفكك االيتالف الحكومي 
وبعده مع عضوي الكنيست عيديت رسي مان ونيا ʿ يميناʾعميحاي شيك ي من حزب 

ك أورباخ ال رجوع عنه. ، ومنذ البداية عافت أن تحاʿّيميناʾأورباخ وكالهما من 
االيتالف الحكومي ليس أعضاء الكنيست  تسبب بتفكيكاألما فإن من  في نهاية

 ".من راعم العاب

 
 ةفي غزة من مغبة محاولالف سطينية وباقي المنظمات  "حماس" يحذّربينت ]

 [جل ارستهدافهاأالسيارسي في إرسااييل من عدم االرستقاار ارستغالل وضع 
 

 32/6/3233"معاريف"، 
 

نفتالي بينت حاكة "حماس" وباقي المنظمات اإلرساايي ية حذّر رييس الحكومة 
الف سطينية في قطاع غزة من مغبة محاولة ارستغالل وضع عدم االرستقاار 

 جل ارستهدافها. أالسيارسي في إرسااييل من 

وجاء تحذيا بينت هذا في رسياق تصايحات أدلى بها إلى ورسايل إعالم خالل قيامه 
اقة غزة التابعة ل جيش اإلرساايي ي في المنطقة أمس )األربعاء( بزيارة إلى مقا ف
لوضع األمني مع قايد المنطقة خا مستجدات االجنوبية أجاى خاللها تقييمًا آل

 قايد فاقة غزة.والعسكاية الجنوبية 
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 وأن رسنة ،وأكد بينت أيضاً أن منطقة جنوب إرسااييل تنعم منذ عام بهدوء نسبي
رسنة ويجب الحفاظ ع ى  14لمنطقة منذ في ا اًالحالية كانت األكثا هدوء 2222

 ذلك ومنح رسكان المنطقة الفاصة ل عيش في أمن وأمان.

 ،وأشار رييس الحكومة إلى أن إرسااييل تواجه فتاة تتسم بعدم ارستقاار رسيارسي
 الحفاظ ع ى االرستقاار األمني. وشدد ع ى أنه بالاغم من ذلك يجب

 
 كي ومتااً  54جدار أمني بطول  ]إرسااييل تبدأ في إقامة

 [الضفة الغابية شمالفي  أمتار 9رتفاعه إلى اويصل 

 
 32/6/3233"هآرتس"، 

 
في بيان صادر عنها أمس )األربعاء( أن إرسااييل  اإلرساايي ية الدفاعأع نت وزارة 

 شمالفي  أمتار 9رتفاعه إلى اويصل  كي ومتااً 54جدار أمني بطول  بدأت في إقامة
 [.الضفة الغابيةيهودا والساماة ]

جدار خارساني ضخم البيان أن أعمال إقامة هذا الجدار رستشمل بناء  وأضاف
أشار إلى أنه خاى لمنع عم يات التس ل، وومعدات حماية وورسايل تكنولوجية أُ

عاماً بالقاب من قاية رسالم  22محل السياج األمني الذي تم بناؤه قبل  رسيحلّ
 .بيةشمال الضفة الغا

إننا نواصل تعزيز قوله: " اإلرساايي ي بني غانتس ونقل البيان عن وزيا الدفاع
من خالل تعزيز الحاجز األمني الضفة الغابية لشمال  الب دات المحاذية حماية

ية، نالعمال نشاطاتناوتوفيا حل ل جبهة الداخ ية اإلرساايي ية كجزء ال يتجزأ من 
 كانساجهة أي تهديد من أجل توفيا األمن لفي الوقت نفسه رسنواصل العمل في موو

 ".إرسااييل

والقيادة الماكزية ل جيش  الدفاعوزارة في قسم الهندرسة والبناء  وأوضح البيان أن
ية في شمال الضفة الغابيبدأ الجدار  وأنبتنسيق جهود البناء، يقومان اإلرساايي ي 

 ]المحاذية لمدينة طولكام[. ت حيفاباوينتهي في منطقة 
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 طايق ايطةع ى ب ورة خيعمل البيت األبيض ]تقايا: 

 بين إرسااييل والسعودية كجزء من التحضياات العالقات لتطبيع 

 األمياكي إلى الشاق األورسط[زيارة الاييس ل
 

 32/6/3233"معاريف"، 
 

أكد مسؤولون أمياكيون رفيعو المستوى لموقع "والال" اإلخباري في األيام الق ي ة 
تطبيع طايق ل ايطةاألخياة ع ى ب ورة خ اآلونةفي يعمل بيت األبيض الالفايتة أن 
زيارة  السعودية كجزء من التحضياات لالعابية بين إرسااييل والمم كة العالقات 

ي فإلى منطقة الشاق األورسط القيام بها جو بايدن األمياكي الاييس التي يزمع 
 /يوليو المقبل.منتصف تموز

طايق ل تطبيع" األرسبوع  ايطةتم طاح مصط ح "خوفقاً لهؤالء المسؤولين، و
دعي إليه خبااء والماضي خالل اجتماع حضاه مسؤولون كبار في البيت األبيض 

 معاهد أبحاث في واشنطن. عدة من 

يارة خالل ز شأنوأوضح مسؤولو البيت األبيض أنه لن يتم توقيع اتفاقية بهذا ال
هذا  فيقالوا إنهم مستماون في العمل في الوقت عينه لكنهم  ،لمنطقةإلى ابايدن 

التي  محادثاتالأن الاييس بايدن ينوي طاح الموضوع خالل أكدوا االتجاه، و
 .إرسااييل والسعودية كبار المسؤولين في مع رسيجايها

الطايق الخاصة بالتطبيع بين السعودية وإرسااييل  ايطةوياى البيت األبيض أن خ
 كيياطويل األمد. وأفاد مصدر أم جدول زمنيمن  ورستكون جزءاً، تاًرستستغاق وق

لى مبدأ التقدم التدريجي خطوة إمط ع بأن ارستااتيجية البيت األبيض تستند 
البيت األبيض إن الواليات في مج س األمن القومي  ب سانفخطوة. وقال متحدث 

 .عابيةالمتحدة تؤيد تورسيع وتعميق العالقات بين إرسااييل والدول ال

بيع نحو التط اًكبيا اًومن الجانب اإلرساايي ي قال مسؤول كبيا إنه ال يتوقع انفااج
مع السعودية خالل زيارة بايدن، لكنه شدد ع ى أنه من الماجح أن يتم التوصل 
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لشاكات الطياان اإلرساايي ية بالتح يق  مع السعودية يسمحإلى اتفاق خالل الزيارة 
 .إلى الهند وتايالند والصين المتجهة احالتالعبا األجواء السعودية ع ى متن 

" أتالنتيك"مج ة  تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه في رسياق مقاب ة أجاتها
مارس آذار/ولي العهد السعودي األميا محمد بن رس مان في  األمياكية مع

ا هديح يف محتمل لك وإنمال إن بالده ال تاى إرسااييل كدولة معادية الماضي، قا
"لكن هناك بعض القضايا التي  :العديد من المصالح المشتاكة. وأضاف بن رس مان

ي النزاع اإلرساايي حتى نتمكن من الوصول إلى ذلك" في ت ميح إلى  يجب ح ها أوالً
 الف سطيني. -

توالت التقاريا اإلعالمية اإلرساايي ية واألجنبية التي تؤكد أن  ع ى صعيد آخا
 ،لشاق األورسط لتحقيق جم ة من المكارسبالقايبة إلى اخالل زيارته  رسيسعى بايدن

أبازها البحث في مسألة تكامل أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع البحاي بين 
 .يةالواليات المتحدة وإرسااييل والدول العابية وبينها السعود

 صاّح، خالل مشاركته في اجتماع لجنةبني غانتس  الدفاع اإلرساايي يوزيا  كانو
أن الواليات المتحدة وإرسااييل  في الكنيست يوم االثنين الماضي، الخارجية واألمن

وأشار إلى أن بايدن  .تعمالن ع ى مبادرة تسمى الدفاع الجوي في الشاق األورسط
هذه لهذه المبادرة. وأوضح غانتس أن م إلى األمارسيعطي خالل زيارته دفعة 

كية ودول ياالمبادرة تاكز ع ى التعاون بين القيادة الماكزية العسكاية األم
المنطقة ضد ضابات الطاياات بدون طيار وصواريخ كاوز وصواريخ إياان 

 .المدعومة منها "اإلرهابية"والمنظمات 

ل أنظمة الدفاع تكام أنالبيت األبيض  بحسب بعض ت ك التقاريا يعتباو
 اللكنه  ،بعيدة المدى في هذه الماح ة هو بمثابة مسألة ارستااتيجيةالصاروخي 

 أرسابيع. 3الماتقبة إلى المنطقة بعد نحو بايدن نها خالل زيارة ينوي اإلعالن ع
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 الغاز في شاق البحا المتورسط يمكن

 من المخزون اإلجمالي في العالم ٪5أن يشكل 

 
 22/6/2222ل شؤون العامة والسيارسة"، "ماكز القدس 

 
يوجد في الشاق األورسط، وضمنه إرسااييل، مخزون ضخم من الغاز الطبيعي يصل 

من مخزون الغاز الطبيعي  ٪5تاليون متا مكعب، أي  8.01بحسب التقدياات إلى 
عاماً من ارستهالك الغاز في االتحاد  67في العالم. هذه الكمية تكفي لمدة 

 األوروبي.

تب غ حصة إرسااييل من الغاز الطبيعي في شاق البحا المتورسط ضمن حقول مؤكدة 
 م يار متا مكعب. ...0م يار متا مكعب، ولديها إمكان الوصول إلى  ..0

يقول رييس ماكز القدس ل شؤون العامة والسيارسة د. دوري غولد إن االقتصاد 
ة التي هي بحاجة إلى اإلرساايي ي يتحول إلى رصيد بالنسبة إلى الدول األوروبي

الطاقة من أجل خفض اعتمادها ع ى رورسيا. وبحسب كالمه من المهم المحافظة 
ع ى العالقات مع مورسكو، لكن هناك فاصة لتنويع العالقات الدولية لدولة إرسااييل 

 وإثبات قيمتها كشايكة دب ومارسية في عدد من الساحات. 

لتفاهم بين إرسااييل ومصا واالتحاد ويشيا غولد إلى الفايدة السيارسية من مذكاة ا
األوروبي. فمكانة إرسااييل كمزودة ل غاز مهمة بالنسبة إلى أوروبا، وتمنحها رافعة 
دب ومارسية أكثا أهمية من ت ك التي كانت لها، وتسمح لها من جهة بمواجهة 

 الضغوط، ومن جهة ُأخاى بمماررسة ضغوط ع ى الدول األوروبية.
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 افتتاحية
 32/6/3233"هآرتس"، 

 
 ال لحكومة بدي ة 

 
 منذ إعالن رييس الحكومة نفتالي بينت ورييس الحكومة المناوب ياييا 

لبيد نيتهما حل الكنيست وتقديم موعد االنتخابات، يحاول بنيامين 
نتنياهو ورفاقه في الكت ة منع االنتخابات وإقامة حكومة بدي ة بايارسة 
نتنياهو، وفي هذا اإلطار يحاولون إغااء وزيا الدفاع بني غانتس بالعودة 

 .2222إلى الفخ الذي أوقعوه فيه بعد انتخابات آذار/مارس 
 تى اآلن أن غانتس تع م من التجابة، وهو يافض هذا االقتااح رفضًا يبدو ح

قاطعاً. وقال في اجتماع كت ة حزب أزرق أبيض: "لألرسف ارستنفد نتنياهو 
الثقة السيارسية التي يمكن أن تُعطى له، لذلك فإن األمور ليست ذات داللة". 

أن يكون رد غانتس مشجع، ونأمل، في األيام المقب ة، أاّل ينسيه إغااء 
 رييساً ل حكومة مع َمنْ يتعامل.

  ونتنياهو ليس مشتبهاً به بتهم جنايية كادت تدما أجهزة الدولة ل تهاب
من القانون والبقاء في الحكم فحسب، بل هو خدع غانتس أيضاً من خالل 

ا األم –عدم إقاار الميزانية  -توقيعه اتفاق شااكة زرع فيه لغماً قانونياً 
متناع من نقل الس طة إلى غانتس. ولم يتادد نتنياهو في الذي رسمح له باال

 ارستخدام ال غم في ذروة وباء عالمي.
  إن انتخابات خامسة خالل فتاة زمنية ال تتعدى الثالث رسنوات هي خبا

رسيئ ع ى صعيد االرستقاار السيارسي، وأيضًا االقتصادي. ومن المخجل 
افتااءات وتحايض من  أيضاً أن االنتخابات في إرسااييل تنطوي ع ى حم ة

إنتاج نتنياهو ورفاقه في اليمين المتطاف العنصاي، األما الذي يعزز 
 اإلحجام عن إجاايها.
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  ،ع ى الاغم من ذلك فإن حكومة بايارسة نتنياهو، أو تنطوي ع ى مشاركته
هي أكثا خطااً ع ى إرسااييل ومؤرسساتها، وع ى النسيج االجتماعي والافاه 

 أ الخيارات.فيها. نتنياهو هو أرسو
 ة، فثمة ئيبدو أن المعارضة ليست الوحيدة التي تدفع قدماً بهذه الفكاة السي

، بينهم وزياة الداخ ية أيي يت شاكيد، تفعل ذلك. أطااف في االيتالف أيضاً
فقد صاحت شاكيد أمس أنها مستعدة ل ج وس في حكومة بدي ة يتاأرسها 

 نتنياهو.
  يجب منع هذا السيناريو بأي ثمن، وع ى أعضاء االيتالف تسايع الخطوات

القانونية التي تؤدي إلى حل الكنيست في أبكا وقت ممكن. كما نأمل من 
شايك شاكيد في الحزب، عضو الكنيست نيا أورباخ، الذي يتولى ريارسة 

قيام بلجنة الكنيست، أالّ يعاقل الدفع قدماً باقتااح حل الكنيست كي يسمح 
 مثل هذه الحكومة البدي ة.

  فالحكومة البدي ة رستكون خطوة غيا عادلة، ورستشكل إهانة لحكومة
 التغييا. 

 
 وزياة رسابقة ومنشقة عن حزب "ال يكود" - ليمور لفنات

"Ynet ،"33/6/3233 
 

 الورسط الارسمي - ليميناتجنيد لى إدعوة 
 

 ًموضوع ، لكن بقيثنينقبل اإلعالن يوم اال الحكومة انتهت أن بدا واضحا 
واحد لم يتضح بعد: كيف رسيتصاف رييس الحكومة )حتى اآلن( نفتالي 

المعاكة الخفية بينه وبين ياييا لبيد ع ى من رسيتولى ريارسة كن ل ت. ينب
 الذيق نشالم التي اعتمدت ع ى مسألة من أين رسيأتي، والحكومة الموقتة

في، اليتالاالتفاق افي كما كتب  ،رسيسقط الحكومة، من اليمين أم من اليسار
. حكومة ل الاييس السابقرسيصبح  بعد بضعة أيام بينت الذيكل هذا أوقفه 

دون بكاء من مسؤولية، والمن موقع ، و"ضابط وجنت مان"أثبت بينت أنه 
ك  م يتمسف ،، أع ن أنه رسينقل القيادة إلى شايكه وزمي ه لبيدتمييز أو
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ا كان يعبا عن صداقة البيان المشتاك الذي ألقاه كالهمكما أن  .بالكارسي
ع ى كهذه، بل  أموراًال نتذكا في أيامنا  إذ نادرة في الحياة السيارسية،

العكس، نحن نتذكا معارك طاحنة بين السيارسيين، وهؤالء الذين تمسكوا 
بالكارسي بأي ثمن. تحدثنا عن هذا طي ة فتاة تمسك نتنياهو بالحكم 

ت انتخابية أرغمنا أربع جوالخالل الكارسي في حكومات انتقالية، وبو
 ندما لم ينفذ وعدهع يها فقط بسبب عدم حصوله ع ى األغ بية، وبعدها ع

 ني غانتس "بدون أالعيب". بالتناوب مع ب
  2222يوليو تموز/صاخنا عندما ذهب إيهود بااك إلى كامب ديفيد في 

خالل واليته الفاش ة كاييس حكومة إلدارة مفاوضات مع يارسا عافات 
يتاأس حكومة أق ية مفككة  إذ كانبهدف منحه أقسام من أرض الوطن، 

كل ما ق ناه حينها عن دوس الديمقااطية بهدف وبعد تصويت نزع الثقة. 
ل ك ى عأيضاً  ينطبقول صااحة فإن هذا  .الحفاظ ع ى الحكم كان صحيحاً

 بينت.  - ما يتع ق بحكومة لبيد
  ما قاما به كان جيداً: حكومة، أي حكومة، ال تتمتع بأغ بية، ع ى األقل ال

أن تفهم أنه ممنوع ع يها  يجبعضواً من أعضاء الكنيست  62يدعمها 
هذه لقد قامت وع يها العودة إلى الناخب.  ،ال عب بقواعد الديمقااطية

 ،التي حص ت ،محاوالتالمنع  ، ومن أجلالحكومة بارسم الديمقااطية
 ازالوما و ،ولمنع هؤالء الذين هددوا بأع ى صوت ،ل دوس ع ى الديمقااطية

لى إ عودة لحص وا ع ى فاصة  همبتدميا المنظومة القضايية، إن  يهددون،
 لحكم. ا
  إنسان آخا عاقل، أنه من الممكن أن نكون  بالنسبة إلي وإلى أيمن الواضح

وفيها اثنان من  ،بات المقب ة أمام حكومة بايارسة نتنياهوفي االنتخا
الوزراء الافيعين جداً رسيكون ارستقاار الحكومة مع قاً بهما: إيتمار بن غفيا، 

قال عنه  الذيت ميذ كهانا الم تزم، الذي لم يخدم نهايياً في الجيش، و
الحاخام الاييسي بتسحاق يورسف إنه "يؤجج األجواء ويخالف كل تعاليم 

وبتس ئيل رسموتاتش، بطل العنصاية، الذي لم يك ف نفسه  ،كبار إرسااييل"
خدمة محدودة كموظف بعد أن خدم  بلالقيام بالخدمة العسكاية الكام ة، 

 أنهى شهادته الجامعية في الحقوق. 
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 ُالماضي بسبب هذا التحالف مع بن العام "ال يكود" في شباط/فباايا  تاكت
ته يوماً بعد يوم في االرستطالعات، وأنا طبعًا غفيا بالذات، الذي تاتفع قو

هناك مهاب  فإنه ليسكل هذا، من اغم وع ى الال أريد حكومة كهذه. لكن 
 خطا تشويه قواعد الديمقااطية أكبا بكثيا.  ، ألنمن االنتخابات

 الورسط الارسمي، بالضبط كما تع منا  - اآلن يجب تجميع جميع قوى اليمين
 نياوبيغن. كث ميورييس الحكومة السابق مناح من أرستاذنا جابوتنسكي

يؤمنون اليوم بهذه المبادئ، وال يايدون الهجوم ع ى رس طة القانون، 
فيد اش ومو كاعي ود كما يهدد ،والمحاكم، ومؤرسسات تطبيق القانون

 في ال يكود، الذين لم يتباأ نتنياهو يوماً من أقوالهم.  اهمؤأمسالم وأصدقا
 معاكة حياته، ويحمل في  ة بتاتاً: نتنياهو يحارب لن تكون المعاكة رسه

ع ى ظهاه لوايح اتهام يتم ارستيضاحها في المحكمة اآلن. وهو ال يحارب 
 بل ،التغايدات ال التي رستحددها المحكمةفحسب، وثبات بااءته إمن أجل 

شاعية النظام القضايي بامته. يعاف كيف يقوم بهذا، في من أجل التشكيك 
، يجب أن نشما عن اة نشاطه خالل فتاة االنتخابات. ولذورسيكون في ذرو

رسواعدنا وأن نخوض المعاكة المضادة: معاكة الحفاظ ع ى الديمقااطية 
 وع ى الدولة.

 

 ماارسل عسكاي -عاموس هاييل 
 33/6/3233"هآرتس"، 

 

 إرسااييل والواليات المتحدة أجاتا تدريباً 
 ع ى مواجهة تصعيد ع ى الحدود الشمالية 

 

  أجات إرسااييل والواليات المتحدة في األيام األخياة تدريبًا مشتاكًا جاى
خالله فحص الجهوزية المشتاكة ل دولتين لمواجهة تحديات أمنية، ع ى 
رأرسها تصعيد عسكاي في الجبهة الشمالية إلرسااييل. كما جاى البحث في 

ى والسيناريوهات في اجتماع جاى في إرسااييل جمع ضباطاً رفيعي المست
 في القيادة الماكزية ل جيش األمياكي وكبار ضباط الجيش اإلرساايي ي.
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  ،لقد نسق األمياكيون واإلرساايي يون خطة ل تعاون في مجال الدفاع الجوي
واالرستخبارات، والمساعدة ال وجستية. في المقابل لم يجا البحث في 
احتماالت تدخل أمياكي فاعل في هجمات إرساايي ية ضد حزب ال ه في 
لبنان، ع ى الاغم من أن الواليات المتحدة تعتبا حزب ال ه تنظيمًا 

 "إرهابياً"، ولها دور فاعل في حاب إرسااييل ضده.
  في أي ول/رسبتمبا من العام الماضي انتق ت مسؤولية العالقة العسكاية مع

إرسااييل من القيادة العسكاية ل جيش األمياكي في أوروبا إلى القيادة 
ذلك الحين توطدت جداً العالقات بين الجيشين ألن رساحات الماكزية. ومنذ 

 نشاط "الستاتكوم" في الشاق األورسط قايبة جغاافياً من إرسااييل.
  .وقبل قاابة الشها زار إرسااييل قايد القيادة الماكزية في الجيش األمياكي

ضابطاً، بينهم ضباط  32وهذا األرسبوع وصل إلى الب د وفد ضم أكثا من 
ااالت وأدميااالت، وكان ع ى رأرسه نايب قايد القيادة الماكزية من رتبة جن

جايمس مالوي، وارستضاف الوفد رييس الشعبة االرستااتيجية في هيئة 
 األركان العام ال واء طال ك مان.

  لم يسبق أن تدرب الجيش اإلرساايي ي في السنوات األخياة ع ى خطة
 أوروبا، بل جاى التاكيزمشابهة مع القيادة العسكاية ل جيش األمياكي في 

ع ى التنسيق في المنظومات الدفاعية فقط. والسيناريو الماكزي الذي جاى 
بحثه هذا األرسبوع عالج التصعيد في الشمال والتداعيات اإلق يمية، وبينها 
تدخل إيااني إلى جانب حزب ال ه في لبنان، وقدم كل طاف وجهة نظاه 

رسنواجهها. وإلى جانب التعاون  من األحداث المحتم ة، والمعضالت التي
في أوقات الطوارىء في حال حدوث تصعيد، جاى البحث في التعاون 
خالل األيام العادية. ويم ك الجيش األمياكي مستودعات ل طوارىء كبياة 
في الب د، ويسمح إلرسااييل بارستخدام عتاد منها بموافقة أمياكية خالل 

 الحاب.
 هذا األرسبوع في الكنيست إن الواليات  وقال وزيا الدفاع بني غانتس

المتحدة رساّعت عم ية وضع خطة دفاع جوي إق يمي تشمل إلى جانب 
إرسااييل دوالً عابية صديقة. ومن المحتمل أن تقار اإلدارة األمياكية 
اإلعالن عن خطواتها هذه خالل زيارة الاييس بايدن إلرسااييل والسعودية 
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ت المشتاكة ُطاحت أيضاَ مسألة الدفاع أوارسط الشها المقبل. وفي النقاشا
 اإلق يمي بالتنسيق مع عدد من الدول العابية.

  عاماً ع ى  52وهذا المساء تطاق بني غانتس، خالل إحياء ذكاى ماور
حاب لبنان األولى، إلى الخالف بين إرسااييل ولبنان بشأن حقل الغاز 

في قنوات  كاريش فقال: "ال نايد حاباً ونحن مستعدون ل ذهاب بعيداً
السالم وقنوات التسوية بشأن الحدود البحاية بيننا وبين لبنان، والتي 

"بالنسبة إلى  يجب التوصل إلى اتفاق بشأنها في أرساع ما يمكن". وأوضح:
اقتصاد لبنان الذي يُحتضا رسيكون التوصل إلى اتفاق بمثابة نسمة هواء 

 اإلق يمي". نقية، كما رسيكون أيضاَ خطوة مهمة لتارسيخ االرستقاار
  وأضاف غانتس: "كما ناى في العالم ك ه، وع ى الاغم من األحالم

المتفاي ة بالسالم فإن الحاوب ال تزال تحدث"، وتطاق إلى احتمال نشوب 
حاب جديدة في لبنان، فقال: "ع ى عكس أعداينا الذين بالنسبة إليهم ال 

واطنين وجود ل قانون الدولي، وهم يوجهون ع ناً نياانهم نحو الم
اإلرساايي يين، فإننا رسنتجنب المس بالمواطنين ال بنانيين ورسنسمح لهم 
بالمغادرة"، وأضاف: "من ال حظة التي يط قون النار ع ينا رسنستخدم كل 
قوة الجيش اإلرساايي ي في المناطق المبنية والمفتوحة". وقال غانتس إنه 

لبنان  مقاتل من جيش 522رسيجعل الحكومة تتخذ قااراً يعتاف بحق 
الجنوبي بالحصول ع ى منحة رسكنية تقدر بنصف م يون شيكل. وتابع: 
"الجنود الذين قات وا عقدوا معنا اتفاقاً؛ هم قات وا من أجل الدولة، ويتعين 
ع ى الدولة أن تقف إلى جانبهم. عندما خاجنا من لبنان ارستوعبنا جزءاَ 

 منهم، لكن لم نفعل ما فيه الكفاية من أج هم".
  رييس أركان الجيش ال واء أفيف كوخافي خطاباً بالمنارسبة قال فيه وألقى

إنهم يعم ون ع ى ارستعادة المفقودين في هذه الحاب، وأضاف: "قبل ثالث 
رسنوات وبعد جهود كثياة نجحنا في ارستعادة زكايا باومل، ورسنواصل 
مساعينا الرستعادة المفقودين في هذه الحاب، الاقيب تسبيكا فيدلمان 

 يهودا كاتس، هذا واجبنا والتزامنا". والاقيب
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تعتزم نشاة مختارات من الصحف العباية تخصيص مكان أكبا 
 تارسيم الحدوداإلرساايي ي ع ى  -ال بناني  واهتمام خاص ل نزاع

 لقاء الضوء ع ىوإالبحاية والصااع ع ى الحقول الغازية البحاية، 
ه إلى ما تنشاالمواقف والتح يالت اإلرساايي ية وذلك باالرستناد 

ومااكز األبحاث والدرارسات اإلرساايي ية عن  الصحف اإلرساايي ية 
 الموضوع.  

ول مزيد من المع ومات يمكن العودة إلى الم ف الخاص في مدونة 
مؤرسسة الدرارسات الف سطينية بعنوان: "الصااع بين إرسااييل 

 ع ى الاابط التالي:ولبنان ع ى حقول الغاز البحاية" 
 

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

 
 

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

 
 قطع الطايق ع ى ف سطين: تاريخ رسيارسي،

 من كامب ديفيد إلى أورس و
 

 رسِث أنزيسكا: تأليف
 يف بولونسكي –يشغل منصب أرستاذ مشارك في كارسي محمد س. فارس  رسِث أنزيسكا،المؤلف: 
 وركنيوي" صحيفة في كتاباته نُشات. الجامعية لندن ك ية في اإلرسالمية – اليهودية العالقات

 ."بوكس أوف ريفيو نيويورك" دورية وفي ،"تايمز
 
 
 

 

 

 الداخ ية لإلرهاصات توثيقٍ ع ى … حص نا أن يسبق لم … "
 تالسيارسا …ب ورة رسياق في واإلرساايي ية األمياكية ل حكومات

 بل شع الوطنية التط عات تحقّق أمام الطايق رسدّ إلى هدفت التي
 رشيد ."الفاصة هذه لنا يوفّا المهم الكتاب وهذا. الف سطيني

 الخالدي

منذ أكثا من أربعين رسنة، عقدت إرسااييل معاهدة رسالم مع مصا، 
يُنظا إليها ع ى نطاق وارسع، كانتصار ل دب ومارسية األمياكية في 

 نالشاق األورسط. لكن يبقى الف سطينيون بال دولة حتى يومنا هذا. إ
كيفية ارستماار حالة انعدام الدولة ل ف سطينيين والسبب الكامن 
وراءه هما جوها أرسئ ة كتاب رسيث أنزيسكا الاايد، الذي يستكشف 
 فيه اإلرث المعقد لالتفاقية التي تورسط فيها الاييس جيمي كارتا.

وبناء ع ى مصادر دولية رُفعت عنها الساية حديثاً، ومن خالل 
لسيارسي المخضام، والبحث األص ي المورسع، الجمع بين التح يل ا

ومقابالت مع دب ومارسيين وقدامى المحاربين العسكايين، والقادة 
الشعبيين، يارسم "قطع الطايق ع ى ف سطين" ظهور ما يسمى "عم ية 
السالم" في الشاق األورسط، بما في ذلك إنشاء مسار منفصل 

صااع وجايئاً ل ل تعامل مع قضية ف سطين، كما يقدم تفسيااً جديداً
 مشحون جداً من أجل تقايا المصيا.
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