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  [غانتس يهدّد لبنان بدفع ثمن باهظ يف حال قيام

 عمل عسكري ضد إسرائيل]حزب الله بتنفيذ أي 

  
  28/12/2020"معاريف"، 

  
هدد وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس [رئيس "أزرق أبيض"] لبنان بدفع ثمن 

 باهظ يف حال قيام حزب الله بتنفيذ أي عمل عسكري ضد إسرائيل.

وقال غانتس يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم خالل قيامه بتفقد تدريب 
نطقة الشمالية أمس (الثالثاء): "أسمع أصواتاً إيجابية يف لبنان عسكري يف امل

تتحدث ربما عن السالم مع إسرائيل. يجب أن يعلم اللبنانيون أن حزب الله هو 
مشكلتهم وليس إسرائيل، وأنه يف حال حترك حزب الله ضد إسرائيل فسوف يدفع 

  يحدث ذلك."لبنان الثمن يف النهاية، نحن هنا لنكون مستعدين وآمل أال 

يوماً يف السنة يف  365وأشار وزير الدفاع إىل أن اجليش يجب أن يضمن األمان 
ون ال يف الشمال وال يف اجلنوب، أكل من اجلبهات. وأكد أن أعداء إسرائيل ال يهد

ولذلك سيواصل اجليش حماية سكان إسرائيل وردع أعدائها وسيكون مستعداً ألي 
  معركة.

عقد يف مقر قوة الطوارئ التابعة لألمم املتحدة املتوقع أن تُخرى من من ناحية أُ
اليوم (األربعاء)، اجلولة  لبناينالنوب اجل[اليونيفيل] يف منطقة الناقورة يف 

الثانية من مفاوضات ترسيم احلدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بمشاركة 
 الوسيط األميركي جون ديروشيه.

  ر الطاقة يوفال شتاينيتس.وسيترأس الوفد اإلسرائيلي وزي
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  31["السالم اآلن": السلطات العسكرية اإلسرائيلية أعطت الضوء األخضر لبناء 
  اخلليل]وسط وحدة سكنية للمستوطنين يف حي شديد احلساسية يف 

  
  Ynet ،28/10/2020موقع 

  
أعلنت حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية أمس (الثالثاء) أن السلطات العسكرية 

وحدة سكنية للمستوطنين يف حي  31اإلسرائيلية أعطت الضوء األخضر لبناء 
 مدينة اخلليل يف الضفة الغربية.وسط شديد احلساسية يف 

كمة غت احملوأضافت احلركة يف بيان صادر عنها أن السلطات اإلسرائيلية بلّ
يف غضون  31املركزية يف القدس أنها ستصدر التصاريح لبناء الوحدات الـ

وأشارت إىل أن احملكمة أوضحت للسلطات العسكرية أنه ال يمكنها  أسبوع.
التماس بهذا الشأن تقدمت بهما  املضي باملشروع قدماً حتى يتم الرد على طلبيْ 

 كانون الثاين/يناير 31وم احلركة وبلدية اخلليل، وحُددت جلسة استماع لهما ي
2021. 

وأكد بيان حركة "السالم اآلن" أن توقيت هذه املوافقات مرتبط بانتخابات 
وقال إن حماولة الضغط لبناء  الرئاسة األميركية التي ستجري األسبوع املقبل.

وحدة استيطانية قبل االنتخابات األميركية هي عمل ال أخالقي يهدد مصالح  31
  العامل اخلارجي.بإسرائيل وعالقاتها 

  
  [تعيين كبير ضباط سالح الطب يف اجليش اإلسرائيلي

  سابقاً منسقاً عاماً لشؤون مكافحة كورونا]
  

  28/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

بيان صادر عن ديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية ووزارة الصحة أمس  ذكر
(الثالثاء) أن البروفيسور نحمان أش سيخلف املنسق العام لشؤون مكافحة 
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تستفيد من هذا السالم وهي: األمن، واملتسللون، أن جتعل إسرائيل 
 والزراعة، والسياحة.

  ووفقاً للتقرير، املصلحة املركزية إلسرائيل يف السودان التي يبلغ تعداد
%، هي 60عجز مايل يصل إىل  جرّاءمليون نسمة وتعاين  42سكانها 

حيث تقع السودان على البحر األحمر وعلى طريق تهريب مركزية  ،األمن
فإن  ،على ذلك لبني البشر والسالح والبضائع من شمال أفريقيا، وبناءً 

موقعها يمكن أن يساعد يف التخفيف من خماطر تموضع جهات معادية 
املدى البعيد يمكن أن يكون هناك  يفعلى طول طريق أساسية إلسرائيل، و

  نشاط أمني مشترك بين الدولتين يف هذه املنطقة.

 سودان بعد االتفاق، ستكون قادرة على املساعدة يف وجاء يف التقرير أن ال
ومنع  ،قطاع غزة - مصر – منع تهريب أسلحة على مسار السودان

تموضع جهات معادية إلسرائيل يف أراضيها، وكذلك املساعدة يف إحباط 
على  ،مثل إيران وتركيا ،إقامة قواعد بحرية جلهات معادية إلسرائيل

تساعد إسرائيل السودان يف الدفاع عن شواطئ البحر األحمر، وكذلك س
   حدودها.

 يمكن من خالل هذا االتفاق، كما جاء يف التقرير،  ،ويف جمال الهجرة
إعادة جزء من املتسللين السودانيين الذين يعيشون حالياً يف إسرائيل بعد 

  التنكيل بهم بعد عودتهم. بعدم احلصول على ضمانات 

 ُسيسمح السودان بمرور رحالت جوية إىل  فيد يف األشهر األخيرة،ومثلما أ
إسرائيل فوق أجوائه، وهذا األمر سيساهم يف خفض فترة الرحالت إىل 

إىل دول أميركا  مثل أثيوبيا وجنوب أفريقيا، وأيضاً ،دول أفريقية
  الالتينية.

  كون السودان دولة نامية سيساعد اإلسرائيليين يف أن يقوموا بتصدير
تمكن  ذائع والتكنولوجيا واخلدمات الناقصة، إة من البضاتعددأنواع م

  اإلمكانات االقتصادية هناك. تالئمتوفيرها بصورة  مناإلسرائيليون 

 لدى هذه  ، إذويمكن أن تستفيد السودان من إسرائيل يف جمال الزراعة
األخيرة خبرة يف الزراعة يف األماكن اجلافة وحتلية املياه، وهما جماالن 
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لكنها تفتقر إىل  ،السودان التي تعتمد على الزراعةضروريان حلاجات 
   مصادر املياه.

  ويف اجملال الصحي، يمكن إلسرائيل أن تقدم إىل السودان استشارات
تعاين هذه األخيرة من جهاز صحي ضعيف وبحاجة إىل  ، إذومساعدة

إصالح. كما يمكن إلسرائيل أن تتحول إىل مركز سياحي صحي للنخبة 
   ي العالج.ستزور إسرائيل لتلقّ  السودانية التي

 أشار تقرير وزارة شؤون االستخبارات اإلسرائيلية إىل  ،ويف جمال الطاقة
% من السودانيين يعيشون يف مناطق غير مرتبطة بشبكة الكهرباء، 40أن 

وأكد أنه يمكن هنا استغالل اخلبرات اإلسرائيلية يف جمال أنظمة الطاقة 
توجد لدى  إذ، ةأساسي صورةقة الشمسية بالبديلة التي تعتمد على الطا

يف  مطلوبةكون تس اأنهيف وال شك  ،إسرائيل خبرة كبيرة يف اجملال
  السودان.

  
  باحث يف معهد دراسات األمن القومي - يوئيل غوزنسكي 

  27/10/2020، 1396"مباط عال"، العدد 
  

  السعودية ومسألة التطبيع مع إسرائيل
  

 باتفاقات سالم وتطبيع مع دول يف اخلليج  للدفع قدماًزّخْم يف إطار ال
وأفريقيا، إلسرائيل مصلحة يف الدفع قدماً باتفاق مشابه مع اململكة 
السعودية بسبب أهميتها السياسية واالقتصادية والدينية. لكن للسعودية 
قيوداً متعددة، داخلية وخارجية، كما لديها أيضاً حساسيات تميزها. ثمن 

توقع أن يكون أكبر مقارنة بباقي دول اخلليج. تطبيع العالقات من امل
الفرص والتحديات  - هذا املقال شبكة االعتبارات السعودية حلّلي

وسيتوقف أمام تداعياتها  - املرافقة لتطبيع العالقات مع إسرائيل
  .احتماالتهاو
  ًعن موقفها املعروف يف املاضي كي تؤيد بعيداً السعودية قطعت شوطا

اتفاقات أبراهام. تظهر سياسة "التأييد من اخلارج" هذه من خالل السماح 
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لشركات الطيران اإلسرائيلية بالتحليق يف أجوائها، ومن خالل التغطية 
اإلخبارية والتعليقات (اإليجابية بصورة نسبية) يف وسائل اإلعالم 

ة، ويف تصريحات كبار املسؤولين السابقين الكثيرة التي تملكها اململك
  واحلاليين.

  تطورت العالقات بين إسرائيل والسعودية طوال سنوات يف عدد من
تشكل قاعدة صلبة، ال تزال استخباراتية  –القنوات بالتوازي: قناة أمنية 

جتارية  –ولو ضيقة، لعالقات بقيت بطبيعة احلال سرية؛ قناة اقتصادية 
وات األخيرة أيضاً قناة مركزها حوار بين األديان. إىل صامتة؛ ويف السن

جانب السرية التي تميز أغلبية العالقات، تطورت مع الزمن عالقات 
من كبار  مسؤولينبين اجتماعات علنية، وهي تشمل اليوم أيضاً 

الطرفين، يف األساس مع أشخاص تولوا يف املاضي مناصب رسمية، 
يف السعودية، كبار  مسؤولينمن تكذيب نية. وعلى الرغم ونقل رسائل عل

من املعقول أن املفاوضات واالتفاقات مع اإلمارات والبحرين والسودان 
جرت بعلم وتأييد جزء على األقل من القيادة السعودية. عموماً، االتفاقات 
املوقّعة مع هذه الدول تخدم اململكة وتزودها بنوع من بارومتر يمكنها 

الفوائد واخملاطر احملتملة، وفحص رد فعل الرأي  بواسطته أن توازِن بين
  العام على اتفاق حمتمل مع إسرائيل. 

  حتديات التطبيع
  يبدو أن القيادة السعودية منقسمة حول مسألة التطبيع. بينما تسمع من

مسؤولين سعوديين كبار، سابقين وحاليين، كالماً براغماتياً فيما يتعلق 
بموقف تقليدي أكثر إزاء على ما يبدو، بإسرائيل، يتمسك امللك سلمان 

إسرائيل، وإزاء النزاع بينها وبين الفلسطينيين. يف خطابه (أيلول/سبتمبر 
) أمام اجلمعية العامة يف األمم املتحدة، ربط سلمان مرة أُخرى بين 2020

 تستند إىلالتطبيع مع إسرائيل وبين احترام هذه األخيرة سلسلة شروط  
ي تل أن االختالف يف الرسائل الالعربية. من احملتمأطر مبادرة السالم 

اهتمام سمع من القيادة السعودية يف هذه املسألة يعبّر أيضاً عن تُ
، ناورة يسمح، بحسب الظروف والشروطاحملافظة على هامش مب
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بالتراجع إىل الوراء، أو املضي قدماً نحو التطبيع. معقولية التطبيع مع 
لمان، وبالتأكيد مع ابنه حممد بن سلمان، إسرائيل سترتفع بعد موت س

ويل العهد، إذا عُيّن ملكاً. من املعقول أيضاً أن مسألة التطبيع مع إسرائيل 
تتأثر أيضاً بإدراك بن سلمان إىل أي مدى يمكن أن يزعج مثل هذه 
اخلطوة تعيينه، الذي يحتاج يف كل األحوال  إىل احلصول على شرعية 

  داخلية. 
  السياسة الداخلية، يُطرح السؤال إىل أي حد اجملتمع باإلضافة إىل

السعودي احملافظ، يف أغلبيته، منفتح الستيعاب اتفاق مع إسرائيل. حتى 
اآلن، وعلى الرغم من انتقادات معينة، استطاع اجملتمع السعودي 
استيعاب عمليات تغيير اجتماعية واقتصادية مهمة يف السنوات األخيرة. 

ن اتفاق سالم مع إسرائيل سيحظى بمثل هذا التأييد. لكن هذا ال يعني أ
يبرز بعض التغييرات الهيكيلية هناك من تطبيع خلطوة وكمساعدة 

األخيرة التي جرت يف اململكة، يف الهيكلية ويف التعيينات يف جملس 
يمكن أن تمنح العائلة املالكة قاعدة والتي الشورى وهيئة كبار العلماء، 

  التخاذ خطوات بعيدة املدى من هذا النوع.مريحة  وأكثر مرونة 
  ال تخفي العائلة املالكة رغبتها يف تغيير احلديث الداخلي، بما فيه

الديني. يلعب الدين دوراً مركزياً يف احلوار يف اململكة، ويُستخدم كأداة 
من جانب السلطات من أجل تهيئة القلوب وتعبئة التأييد الشعبي 

يواصل بن سلمان االستعانة باملؤسسة  لسياساتها. ومن املتوقع أن
خطوات  جعلالدينية املمولة من الدولة لصد املعارضات، وحماولة 

ة، بينها التطبيع مع إسرائيل. هناك املزيد من الدالئل على سياسية مقبول
تبنّي خطاب أكثر تساحماً حيال اليهود واليهودية. والهدف منه على ما 

اً  غرز رسائل التطبيع والتعايش يف يبدو فحص ردة فعل الشارع، وأيض
احلديث الداخلي. الردود السلبية على هذا اجلهد تأتي يف األساس من 
منفيين سعوديين، أغلبيتهم من معارضي النظام، وليس من املواطنين 

  الذين يتخوفون من التعبير علناً عن آرائهم املعارِضة للعائلة املالكة.
 لى مكانة السعودية يف العامل اإلسالمي. حتدٍّ آخر له عالقة باحملافظة ع

يمكن أن تتضرر من هي هذه املسألة تشكل مصلحة عليا بالنسبة إليها، و
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االنتقادات املوجهة إليها من أطراف تسعى الحتواء القضية الفلسطينية 
وإدانة السعودية بواسطتها، مثل تركيا وإيران. اململكة يف سباق على 

 مواجهة الذين يريدون حتدي مكانتها، النفوذ يف العامل العربي يف
ن واالتفاق مع إسرائيل يمكن أن يضر بهذه املنافسة. وبالنظر إىل وز

ة خاصة،  قيم لىع ينطوي معها اًتفاقا ، فإناململكة يف العامل اإلسالمي
  سيسمح إلسرائيل بتحسين عالقاتها بالعامل اإلسالمي كله. 

  التطبيع ثمار
 من عدد حتقيق يف السعودية سيساعد إسرائيل مع رسمية عالقات إقامة 

 النخبة شكلوحظ  األخيرة السنوات يف أوالً،. االستراتيجية األهداف
 عندما جانبها إىل للوقوف املتحدة الواليات استعداد يف شأن السعودية

 تتدخل أن يف واضحة مصلحة للسعودية. احليوية مصاحلها تتضرر
  وحساسية بقوة تدعم وأن األوسط، الشرق يف عميقة بصورة واشنطن
 الرياض وتعتبر بإيران، يتعلق ما كل يف األساس يف السعودية، املصالح
 من. املتحدة الواليات مع العالقات هذه لتعزيز وسيلة إسرائيل مع االتفاق
 بعد ما إىل املوضوعنظرتهم إىل ب نيحمتفظ السعوديون يكون أن احملتمل

 إىل يقدمونه ما لديهم يكون حينهاو املتحدة، الواليات يف االنتخابات
 مصلحة هو املتحدة الواليات مع العالقات تعزيز. فوزه حال يف بايدن

  .داخلياً سلمان بن وضع يف أيضاً تأثير وله عليا، سعودية
 ،ًومكانتها صورتها يحسّن أن نظرها، يف يمكن، إسرائيل مع االتفاق ثانيا 

.  بها قامت خطوات عدة بسبب األخيرة السنوات يف تضررت التي الدولية
 الكونغرس، يف األساس يف صورتها، إسرائيل مع االتفاق سيحسّن كما
 من كجزء" معتدل إسالم" لتسويق السعودية احملاولة مع ينسجم وهو

 االتفاق من حمتملة للسعودية إضافية فوائد وثمة. مستمرة حتديث عملية
 يف العلنية إظهار إىل احلاجة دون من لها معطى منها جزء إسرائيل، مع

 بسهولة الوصول مثالً عليها ستسهل العالقات يف العلنية لكن. العالقات
 األماكن يف مكانتها تعزيز وربما اإلسرائيلية، التكنولوجيا إىل أكبر

 التخوف تصاعُد أن إىل اإلشارة جتدر. إسرائيل يف اإلسالمية املقدسة
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 إسرائيل، من للتقرب حمفزاً عامالً يكون أن يمكن إيران من السعودي
 عامل أيضاً يكون أن يمكن كما معها، رسمي اتفاق لتوقيع حتديداً وليس
  .تباعُد

  إسرائيل إىل بالنسبة دالالت
 بمسألتيْ مرتبطة تبقى إسرائيل مع العالقات مسألة اململكة إىل بالنسبة 

 احلايل الوقت يف  إسرائيل مع االتفاق أن والتقدير ومكانتها، استقرارها
ه، استعداداً ل بالتحضيرات نقوم أالّ يعني ال هذا لكن. مستبعَدة  خطوة هو

 والعربي، السعودي العام الرأي بتحضير عالقة له ما كل يف وخصوصاً 
 تشعر  املالكة العائلة دامت ما. إسرائيل مع التطبيع تعارض أغلبيته الذي
 بثقة ستشعر فإنها عليه، والسيطرة العام احلديث مراقبة مقدورها يف بأن
  .إسرائيل من تقارُب بخطوات للقيام أكبر

 ومن موضوعات، جمموعة يف منخفضاً سقفاً حددت أبراهام اتفاقات 
 إذا أوالً. اإلمارات مطالب من أعلى ستكون السعودية مطالب أن املعقول

 فإن الغربية الضفة يف اإلسرائيلية الضم نية اإلمارات مع كبح االتفاق
 من سياسية مطالب من أعلى سقفاً تشمل أن يمكن السعودية مطالب

 اإلمارات تطالب ذلك، إىل باإلضافة. الفلسطينية القضية يف إسرائيل
 ،35-أف طائرات أيضاً  بينها متقدمة، أميركية قتال وسائل إىل بالوصول

 من ريبكث أعلى اإلطار هذا يف السعودية مطالب تكون أن احملتمل ومن
 من اخلليج دول موقف. النووي اجملال يف أيضاً ربما - اإلمارات مطالب

 تآكلمع  الزمن، مرور مع تغيرات بعدة مر بل ثابتاً، يكن مل إسرائيل
 تمسُّك يكون أن احملتمل من ذلك، على بناءً. العربية السالم مبادرة شروط

 ليس يخدمها، للمفاوضات كأساس العربية املبادرة بشروط السعودية
 كورقة أيضاً بل ومكانتها، استقرارها على احملافظة أجل من فقط

  .التطبيع شروط إزاء املتحدة الواليات مع للمفاوضات مقايضة
 عالقاتها تطبيعل استعداداً مدروسة بخطوات السعودية تقوم اخلالصة يف 

 والفوائد القيود بين املوازنة عند". زاحف تطبيع" من نوع إسرائيل، هي مع
 إىل لالنضمام مالئمة اململكة ظروف ستكون متى نحدد أن الصعب من
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  صدر حديثاً 

  
  : حتول شعب1987انتفاضة 

  
  

 .عالء جرادات ،روجر هيكوك تقديم وحترير:
  
  
  

 

  
  
  
  

 

عقدت مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف بيرزيت وغزة 
، 2017الثاين/نوفمبر تشرين  30إىل  24وبيروت، من 

: احلدث والذاكرة"، بمناسبة 1987مؤتمراً بعنوان: "انتفاضة 
عاماً على اندالع االنتفاضة الفلسطينية سنة  30مرور 
. ويستند هذا الكتاب إىل أوراق ومداخالت وشهادات 1987

 قُدمت يف هذا املؤتمر، وجميعها خضع للمراجعة والتحكيم.
متنوعة، ذلك بأنهم يعكس املساهمون رؤى سياسية 

منخرطون يف طيف واسع من احلقول: من التعليم إىل العلوم 
إىل التجارة إىل الفن. وشارك بعضهم يف األحداث موضوع 
النقاش، وكان البعض اآلخر يف سن صغيرة خاللها، لكنهم 
اجتمعوا ليفكروا يف أسباب وجمريات وتبعات أحداث تعود 

  إىل جيل إىل الوراء.
لها جعلت من هذا الكتاب الكتاب األول والفريد هذه األمور ك

يف نوعه الذي يقدم رؤى لالنتفاضة متعددة األبعاد ومن 
خمتلف األجيال، والذي يبحث عن مفاتيح ألبواب مستقبل 
فلسطيني غارق يف ماض مضطرب ومتناقض. وبهذا فهو 
يخدم قراء متنوعين، متخصصين وغير متخصصين، ممن 

من تاريخ فلسطين والشرق يسعون لفهم فصل أساسي 
  األوسط والعامل، بصورة أفضل.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650673

