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 مع]السفارة الروسية: التنسيق األمني 
 كالمعتاد[ إسرائيل في سورية سيستمر

 
 Ynet ،82/8/8288موقع 

 
نشرت السفارة الروسية في إسرائيل الليلة الماضية بيانًا يرد على االنتقادات 
الموجهة إلى موسكو في إسرائيل وحول العالم تطرقت فيه إلى القلق اإلسرائيلي من 

سرائيلي والجيش الروسي في كل ما يتعلق اإل الجيش بينوقف التنسيق األمني 
 .وسيستمر العمل بهابسورية فأكدت أن هذه اآللية أثبتت فعاليتها 

وجاء في البيان: "إننا نأخذ في االعتبار مخاوف إسرائيل المشروعة ونقيم عالقات 
وثيقة مع نظرائنا اإلسرائيليين. وال نريد ألي طرف أن يستخدم األراضي السورية 

 خرى".إسرائيل أو أي دولة أُ للعمل ضد

وأعرب البيان عن أمل روسيا في أن تتخذ إسرائيل نهجا ذكياً ودبلوماسياً وأن 
تتعامل بتفهم مع األسباب التي دفعت القيادة الروسية إلى اتخاذ قرار بشن العملية 

 العسكرية في أوكرانيا.

مقرها في تل أبيب أمام أقيمت بعد تظاهرات هذا وأصدرت السفارة الروسية بيانها 
 مساء أول أمس )السبت( احتجاجاً على الحرب في أوكرانيا. 

 
 ]بينت عرض على بوتين أن تقوم إسرائيل

 بجهود وساطة من أجل وقف الحرب في أوكرانيا[
 

 82/8/8288"معاريف"، 
 

أجرى رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينت أمس )األحد( مكالمة هاتفية مع 
فالديمير بوتين تناولت الحرب الدائرة في أوكرانيا بعد العملية  الرئيس الروسي

 العسكرية الروسية. 
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وقال بيان صادر عن الكرملين في موسكو إن بينت اقترح خالل هذه المكالمة أن 
 .تقوم إسرائيل ببذل جهود وساطة من أجل وقف الحرب

 هعن قلق ن بينت أعربأمصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى  من جهته، ذكر
الوضع في أوكرانيا ومن إمكان أن يتصاعد القتال ويؤدي إلى أضرار  بشأن

 إنسانية بالغة.

 أعربوعندها  ،وأضاف المصدر نفسه أن بوتين أبدى استعداده إلجراء مفاوضات
للمساعدة إذا طولبت بذلك وفي أي وقت من  عن استعداد إسرائيلرئيس الحكومة 

أجل تسوية األزمة وإحداث تقارب بين الجانبين، وذلك في ضوء مكانتها الخاصة 
 .التي تسمح لها بالحصول على أذن صاغية من الجميع

 التواصل فيما بينهما. مواصلةلمسؤول أن الزعيمين اتفقا على وأكد هذا ا

جية اإلسرائيلي يائير لبيد خالل اجتماع الحكومة خرى قال وزير الخارمن ناحية أُ
اإلسرائيلية أمس، إن إسرائيل ستؤيد التنديد بروسيا خالل التصويت الذي سيجري 
في الجمعية العامة لألمم المتحدة هذا األسبوع. وفي الوقت عينه أشار لبيد إلى أن 

 .كيةخرى يدركها العالم واإلدارة األميرلدى إسرائيل مصالح أمنية وأُ

في سياق متصل قال نائب المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية للشؤون 
غاري كورن إن إسرائيل ال تطلق تصريحات متشددة ضد  اآلسيوية –األوروبية 

روسيا في إثر قيامها بشن عملية عسكرية في أوكرانيا ألنها تريد أن تبقي لنفسها 
 .الدولتين في محاولة لوقف الحرب إمكانية للتوسط لدى المستويات العليا في

وأضاف كورن، في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة "كان" ]تابعة لهيئة البث 
اإلسرائيلية الرسمية الجديدة[ أمس، أن إسرائيل جاهزة لتقديم أي مساعدات حالما 

 .يطلب منها ذلك

 ئيسوأشارت اإلذاعة إلى أن الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من ر
الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينت خالل مكالمة هاتفية، التوّسط لدى روسيا 

 للتوصّل إلى وقف إلطالق النار.
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 ]آخر معطيات وزارة الصحة تشير إلى
 تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل[

 
 82/8/8288"يديعوت أحرونوت"، 

 
ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة اإلسرائيلية أمس )األحد( أن الصورة الوبائية 

الوزارة تشير إلى هبوط  لدىفي البلد مستمرة في التحسن وأن آخر المعطيات 
 .حالة 28فيروس كورونا إلى باء اإلصابة المعدل اليومي لعدد حاالت الوفاة جرّ

 لفي إسرائي منذ ظهور الفيروس لوفاةلحاالت ا عدد اإلجماليالبلغ  ووفقاً للبيان،
 ،حالة 771502شطة إلى اكما انخفض عدد حاالت اإلصابة الن حالة. 251221

الماضية نحو  24تسجيلها خالل الساعات الـتم وبلغ عدد حاالت اإلصابة التي 
منها بأجهزة تنفس اصطناعي،  232حالة خطرة تم ربط  141حالة، بينها  1555

 .%27ت اإليجابية نحو نسبة الفحوصا توبلغ

وقال البيان إن عدد الذين تلقوا جرعة اللقاح األولى ضد الفيروس في إسرائيل  
، وعدد الذين 112251293شخصاً، وعدد الذين تلقوا الجرعة الثانية  111981932

 7211502، وعدد الذين تلقوا الجرعة الرابعة 414131423تلقوا الجرعة الثالثة 
 شخصاً.

 
 ة كبير المفاوضين اإليرانيين إلى فيينا مع بلوغ]تقرير: عود

 المفاوضات مع الدول العظمى الستئناف االتفاق النووي مرحلة الحسم[
 

 82/8/8288"معاريف"، 
 

باقري إلى العاصمة النمساوية فيينا مساء  يعاد كبير المفاوضين اإليرانيين عل
المفاوضات مع الدول  مع بلوغوذلك أمس )األحد( بعد إجراء مشاورات في طهران، 

 .العظمى إلحياء االتفاق بشأن البرنامج النووي اإليراني مرحلة حاسمة



ذكر المصدرعند االقتباس يرجى   

 
5 

وتهدف هذه المفاوضات التي تشارك فيها الواليات المتحدة بشكل غير مباشر إلى 
إعادة واشنطن إلى االتفاق بموازاة رفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران 

كل أحادي الجانب في إبان والية الرئيس السابق بعد انسحابها من االتفاق بش
غلبيتها أدونالد ترامب، وعودة إيران إلى احترام كامل التزاماتها التي تراجعت عن 

 في إثر االنسحاب األميركي من االتفاق.

وقالت مصادر غربية مطلعة إن المفاوضات في فيينا بلغت مرحلة الحسم مع بقاء 
إيران  جانب األساس منفي رات سياسية عدة نقاط خالف تحتاج إلى قرا

 .والواليات المتحدة

في وقت سابق أمس، أن باقري  "إرنا"وأفادت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية 
 سيعود إلى فيينا مع تعليمات واضحة تقضي باستكمال المفاوضات بهدف حلّ 

 .الوصول إلى توافق في المفاوضات العالقة بهدف تالمشكال

ائر بينما بقي س ،عاد إلى العاصمة اإليرانية األسبوع الفائت للتشاوروكان باقري 
 .أعضاء الوفد اإليراني التفاوضي في النمسا

وقال المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف إن الوفود المشاركة في مفاوضات 
من دون الوفد اإليراني وبحضور الوفد األميركي،  اجتماعاً فيينا عقدت أمس

نتظر عودة كبير المفاوضين اإليرانيين بغية إنجاز االتفاق بشأن وأضاف: "إننا ن
 إحياء االتفاق النووي".

وتأتي عودة باقري الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية اإليراني للشؤون 
بين وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد هاتفي جرى السياسية، غداة اتصال 

وبي جوزيف بوريل، الذي يتولى تنسيق اللهيان ووزير خارجية االتحاد األور
 .المفاوضات

وأكد عبد اللهيان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم الليلة قبل الماضية، 
مسودة االتفاق. وأضاف: "تم توضيح خطوطنا الحمر  اًيأن طهران تُراِجع جدّ

مستعدون إلنجاز اتفاق جيد بشكل فوري في حال أظهر  نحن. ةألطراف الغربيل
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إننا نبحث عن اتفاق جيد لكن في إطار مصالحنا  .باقي األطراف إرادة فعلية
 الوطنية ومع احترام خطوطنا الحمر في المفاوضات".

كما أكد الناطق بلسان وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة في مقابلة 
زة اإليرانية الرسمية أمس، أن مفاوضات فيينا بلغت نقطة أجرتها معه قناة التلف

الواليات المتحدة واألطراف جانب تتطلب قرارات سياسية جديدة وال سيما من 
 الغربية.

ة بغييبقى مفتوحاً  وأضاف خطيب زادة أن هذا الملف ]النووي[ يجب أن يقفل وأالّ
 قبل.ممارسة أي ضغوط سياسية على بلده في المست احتمال تجنب

وبدأت المفاوضات في فيينا في نيسان/أبريل الماضي وتم استئنافها في أواخر 
إلى استئناف أساساً أشهر. وهي تهدف  0تشرين الثاني/نوفمبر بعد تعليقها لنحو 

كانت مفروضة عن إيران وأتاح رفع عقوبات  2520سنة في  أُبرماالتفاق الذي 
 .ة وضمان سلمية برنامجهافي مقابل خفض نشاطاتها النوويوذلك  عليها

د إيران في المفاوضات على أولوية رفع العقوبات التي فرضت عليها بعد وتشدّ 
 اً االنسحاب األميركي أحادي الجانب من االتفاق والتحقق من هذا الرفع عملي

في  .والحصول على ضمانات بعدم تكرار الواليات المتحدة انسحابها من االتفاق
المتحدة واألطراف األوروبية على ضرورة عودة إيران إلى  المقابل تركز الواليات

 .احترام كامل التزاماتها في االتفاق
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 أستاذ العالقات الدولية في جامعة تل أبيب - شاوول مشعل

 82/8/8288"هآرتس"، 
 

 الحرب في أوكرانيا: إسرائيل
 التعلم من أخطاء الماضي ترفض

 
  للتفكير في التداعيات االستراتيجية للغزو الروسي لسنا على استعداد بعد

علينا وعلى الشرق األوسط بصورة عامة. هل سيحاول الروس ترجمة الزخم 
في أوكرانيا إلى مبادرة لتعزيز مكانتهم وتدخلهم في إيران وسورية؟ 
وكيف سترد الواليات المتحدة؟ هل هناك احتمال أن تستغل االتفاق في 

يران من أجل تعميق العالقات معها إلى حد بناء الموضوع النووي مع إ
مثلث قوة يجمعها مع إيران والسعودية؟ طبعًا، في األوضاع الراهنة يبدو 
هذا تطوراً خيالياً وال فرصة لنجاحه، لكن في عالمنا الذي يفتقر إلى 
االستقرار، وبما أن ما يبدو اليوم مستحيالً يمكن أن يتحول في الغد إلى أمر 

 عد، ال يمكن أالّ نأخذ في االعتبار تطوراً من هذا النوع.غير مستب
  ،لقد تضاءل اهتمام الواليات المتحدة بالشرق األوسط بصورة عامة

الفلسطيني بصورة خاصة، فهي توجه أنظارها  -وبالنزاع اإلسرائيلي 
حالياً نحو الصين وشرق آسيا إذ تعتبر أن المستقبل هناك، باإلضافة إلى 

ق أوسطي خسر من أهميته في نظرها ولم تعد بحاجة إليه. أن النفط الشر
وتتميز عالقات الواليات المتحدة بالدول السنية الموالية للغرب وعلى 
رأسها السعودية ومصر واإلمارات ودول الخليج باالختالف في اآلراء، 
وأحياناً تمر بأزمات وتشهد صعوداً وهبوطاً. والسؤال هنا: هل حقيقة أن 

لق كل آمالها على المحور السني للسعودية واإلمارات في إسرائيل تع
مواجهة إيران، مفترضة أن الخصم اإليراني والمشترك إلسرائيل والدول 
السنية في الخليج، يمكن أن يجعل إيران عدواً استراتيجياً للمعسكر السني 
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تها إلسرائيل؟ وهل االفتراض األساسي اإلسرائيلي بأن وابنفس قوة عد
المتحدة تفضل أن تكون حليفة حصرية لمصر والسعودية  الواليات

واألنظمة السنية في الخليج العربي بينما تواصل التعامل مع إيران كعدوة 
تنتمي إلى المعسكر الروسي الصيني المعادي ألميركا هو افتراض صائب؟ 
وهل من المحتمل أن يغير حليف اليوم جلده تحت تأثير أوضاع متغيرة 

 ة؟ومصالح دينامي
  يبدو أن إسرائيل ترفض التعلم من أخطاء الماضي. إن قناعتنا الداخلية بأن

التحالف االستراتيجي بيننا وبين المعسكر السني من شأنه أن يساهم في 
صمود إسرائيل في مواجهة إيران، يشبه اعتمادنا على الموارنة الذين 

ولى نان األأقاموا معنا حلفاً استراتيجياً ضد الفلسطينيين عشية حرب لب
. لذلك يتعين علينا أن نتبع نهجًا يقوم على الشك حيال 2982في سنة 

عالقتنا بالكتلة السنية التي تستند إلى السعودية والخليج، وكذلك إلى حد 
ما فيما يتعلق بالموقف األميركي حيالنا. وهذا يعني أالّ نستبعد أن تتكرر 

مثلما حدث في عالقتنا مع تجربتنا مع الموارنة مع السعودية واإلمارات، 
[ حين 2917الفرنسيين في حرب األيام الستة ]حرب حزيران/يونيو 
 تحولنا بين ليلة وضحاها من أصدقاء مقربين إلى منبوذين.

  الدروس التي يجب أن نستخلصها من هذه التطورات هي: أوالً، أن ندرك أن
تي ن العقيدة الحليف اليوم يمكن أن يصبح عدواً في الغد. ثانيًا، التخلص م

سيطرت علينا ومفادها أن الصديق لن يدير ظهره وأن العدو لن يغير جلده. 
ثالثُا، التوقف عن الميل إلى تصوير العالم القريب والبعيد باللونين األبيض 
واألسود، وأن نكون مستعدين لمواجهة واقع يفرض فيه العبون جمعتهم 

والت مفاجئة تبدو الضرورة ومزيج من المصالح االستراتيجية تح
 مستبعدة ألول وهلة وتطورات استراتيجية غير متوقعة.
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 محلل عسكري - عاموس هرئيل
 82/8/8288"هآرتس"، 

 
 الدولي لكييف يمكن أن يدفع بوتينالتأييد 

 إلى تصعيد المواجهة وإسرائيل تواصل المراوغة
 

  حصلت إسرائيل على تحذير قبل أسبوعين بشأن غزو روسي قريب
ألوكرانيا. وبينما شكك وزراء ومحللون وحتى أحياناً رجال استخبارات 
في جدية نيات الرئيس الروسي فالديمير بوتين في تنفيذ تهديداته، كان 
محاورونا األميركيون متأكدين. وفي لقاءات مع نظرائهم في إسرائيل 
وفي مكتب رئيس الحكومة وفي مجلس األمن القومي، لم يكن لدى 

 المتحدة أدنى شك من أن التصعيد سينتهي بغزو.الواليات 
  اإلدارة األميركية التي على ما يبدو استندت إلى معلومات موثوقة كانت

واثقة من استنتاجاتها. وقد قيل كالم مشابه بالتدريج أيضاَ في 
التصريحات العلنية للرئيس جو بادين. وأعدت أذرع االستخبارات 

شباط/فبراير بدأ  22أكدت الغزو. في  األميركية قائمة بالمؤشرات التي
تحضير الخطط في إسرائيل التي جرى بواسطتها في األسبوعين األخيرين 
إجالء آالف المواطنين اإلسرائيليين من أوكرانيا. وأولئك الذي لم ينجحوا 
في الخروج في الوقت المالئم أو تجاهلوا تحذيرات وزارة الخارجية يقفون 

 دود مع بولندا طالبين إنقاذهم. اليوم بالقرب من الح
  في كل ما يتعلق بالحرب بحد ذاتها، تواصل إسرائيل التمسك بسياسة السير

بين النقط. فرئيس الحكومة تحدث في األمس هاتفياً مع الرئيس بوتين، 
ولم يكشف مكتبه تفاصيل مضمون الحديث. وقبل ذلك في نهاية األسبوع 

كراني زيلينسكي. كما أعلنت إسرائيل تحدث رئيس الحكومة مع الرئيس األو
إرسال مساعدة إنسانية إلى أوكرانيا، بينما أصدر وزير الخارجية يائير 
لبيد بياناً في األسبوع الماضي دان فيه الخطوات الروسية، وهو ما تسبب 
بتوبيخ السفير اإلسرائيلي في موسكو. لكن هذا كل شيء حتى اآلن. 

 رائيل خطاً متحفظاً للغاية. وبالمقارنة مع أوروبا تنتهج إس
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  تدّعي أوساط بينت أن واشنطن تدرك تماماً القيود اإلسرائيلية، وعلى رأسها
الوجود الجوي الروسي في سورية، لذا ال يوجد اليوم أي ضغط على إسرائيل 
من جهة إدارة بايدن إلعطاء تصريحات أو القيام بأعمال أكثر تشدداً. لكن 

تيجي واالعتبارات السياسية، فإن المطروح أيضَا إلى جانب الواقع االسترا
مسألة أخالقية. إن المراوغة اإلسرائيلية في مواجهة الغزو الروسي العنيف 

ليست مدعاة وسيا ر على أراضي دولة لم تقف موقفاً عدائياً مهمًا ضد
 للفخر.

  على األقل بينت يتطرق إلى الحدث، بعكس من سبقه نتنياهو الذي التزم
يام. الشخص الذي رفع يافطات ضخمة عليها صورته مع بالصمت قبل أ

بوتين ومكتوب تحتها "صداقة مختلفة" قبل عامين فقط يلتزم الصمت هذه 
المرة. ويتأرجح أنصاره في وسائل التواصل االجتماعي بين تصريحات 
مؤيدة للديكتاتور الروسي وبين الحنين إلى والد األمة الذي كان وحده فقط 

 ل السالم بين أصدقائنا في أوروبا الشرقية...قادراً على إحال

 التخوف من مواجهة أكثر فتكاً 
  ردة الفعل السائدة على المستوى السياسي وفي المؤسسة األمنية في

إسرائيل فيما يتعلق بتطور المعارك على األرض األوكرانية تشير إلى أنه 
في أيامها "ما يزال من السابق ألوانه" معرفة ما يجري. فالحرب ما تزال 

األولى. ومع ذلك فوجىء الجيش اإلسرائيلي من النتائج المحدودة التي 
حققها الروس حتى اآلن على مستويين من المفترض أن يكونا في رأس 
اهتمامهم: تحقيق تفوق جوي مباشر، واستخدام معركة معقدة من الحرب 

 النفسية واإلعالمية.
 لمنظومات المضادات الجوية.  في األيام األولى برز االستخدام األوكراني

بينما تمكن الرئيس األوكراني البارع جداً في الساحة اإلعالمية من 
االحتفاظ بقنوات بث مفتوحة والحصول على تأييد دولي واسع النطاق. 
المسألة الثانية قد ال تشكل إنجازاً مهماً بالنظر إلى صورة الخصم، 

يا الحزب الشيوعي في وباستثناء رئيس سورية بشار األسد وبعض بقا
 إسرائيل، لم يحظ بوتين بمظاهر التأييد.
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  وتتحدث وزارة الخارجية البريطانية، المراقب الحذر والدقيق، مؤخراً عن
في أراضي أوكرانيا وعن مشكالت في لتقدم صعوبات روسية في ا

المنظومة اللوجستية، التي يقال دائماً أن نجاحها هو الذي يتيح االنتصار 
روب. التردد الروسي على األرض، إذا كان فعالً يحدث يثير في الح

االستغراب في إسرائيل. ففي السنوات األخيرة تحدث ضباط في الجيش 
اإلسرائيلي بإعجاب مبالغ فيه عن االختراعات المهنية التي حملها الروس 

 معهم إلى ساحة المعركة الحديثة. 
 خوض حرب كهذه ثمة عات محفوظة، لكن يبدو عند اأهمية هذه االختر

حاجة أيضاَ إلى إعداد القوات والتأكد من أن لديهم الحافز للقتال ويعرفون 
ماذا يفعلون هناك. أحد األسرى الروس الذين ظهروا في فيديوهات عرضها 
األوكرانيون على اإلنترنت قال إنه كان يعتقد أنه يشارك في تدريب ولم 

 يعرف أبداً أن ما يجري هو غزو حقيقي.
 ن من السابق ألوانه نعي القوة العسكرية الروسية. في ساحة القتال يسود لك

ضباب المعركة وهناك الكثير من المعلومات المغلوطة عن قصد. حتى اآلن 
الروس موجودون فقط عند أبواب المدن الكبرى في شمال أوكرانيا، وتشهد 

مدرعة الشوارع قتاالً تظهر فيه قوات كوماندوس روسية إلى جانب آليات 
 قليلة جداً.

  القتال في أماكن مأهولة يمكن أن يستمر أشهراً طويلة كما يعرف ذلك
الجيش العراقي الذي استنجد بقوات غربية في القتال ضد داعش في مدينة 
الموصل فقط قبل سنوات معدودة. وثمة احتمال معقول أن يقرر بوتين في 

ألوكرانيا أن يزيد من ضوء المقاومة على األرض والتأييد الدولي الواسع 
القوة التي تستخدمها روسيا بهدف كسر روح المقاومة المحلية. وهذا يمكن 
أن يؤدي إلى سفك كبير للدماء من الطرفين. وستكون المواجهة وحشية 
وفتاكة ويمكن أن تتطور الحقاً إلى حرب عصابات داخل المدن، وتنزلق 

 إلى حرب استنزاف.
 ارنة التي نسمعها في األيام األخيرة بين الغزو نقطة أخيرة في الختام: المق

الروسي ألوكرانيا وبين الحروب األخيرة التي خاضتها إسرائيل في لبنان 
وفي قطاع غزة ال أساس لها من الصحة وغبية. أوالً، الغزو الروسي لم 
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يسبقه إطالق صواريخ من أوكرانيا في اتجاه السكان المدنيين. ثانياً، ليس 
بين خطورة العنف الذي استخدمته إسرائيل في حروبها هناك أي شبه 

وحتى إلحاق األذى بالمدنيين وبين القوة الوحشية التي تستخدمها روسيا. 
من يشكك بذلك هو مدعو إلى مراجعة التقارير والتحقيقات الصحافية 
بشأن الدمار الذي تركته القوات الجوية لبوتين في قصفها المدمر خالل 

 ي سورية. الحرب األهلية ف
 

 محلل اقتصادي - زاكي هينيسي
 82/8/8288"الجيروزالم بوست"، 

 
 أوروبا بالغاز؟مزوّدة هل بإمكان إسرائيل أن تصبح 

 
 مناقشاتالتي أدت إلى ووكرانية بينما تتصاعد التوترات بشأن الحرب األ 

كي تطرح خطوات ب القياممكان إسرائيل في إ ،بدائل الغاز الروسيبشأن 
 وعلى الرغم من أن إسرائيل ط.للغاز في الشرق األوس مركزير مصدّ ك نفسها
ا أحسنت إذ تستطيع، هافإن ،األردنمصر وإلى ير الغاز تصدب فعالًتقوم 

 لقاو .أوروبا أيضاًللغاز في  تصبح مصدراًأوراقها السياسية أن  استخدام
 نّ إ كلية اإلدارة في جامعة تل أبيبعضو في ال ،كومانألكسندر دكتور ال

 :، وتابعاآلن في أيدي بوتين"مصيرها  ألن أصيبت بالهستيريا"أوروبا 
أن  ،متى شاء ،بإمكانهويده على الصنبور واآلن يجلس تين "فكرة أن بو

 ".مهإليبالنسبة  رهيبإلى أوروبا هو سيناريو الغاز  مداداتإيفتح أو يغلق 
 الحاليأوروبا، في وضعها فأمام إسرائيل:  رائعةفرصة فهي  مع ذلكو، 

يشرح كومان . ودالوقواجاتها من د مصادر بديلة لحاجإي ستحاول جاهدة
ما الكهرباء أو رب -الغاز  ربديل يجهي إنشاء خط أنابيب الطرق  ىحدإأن "

بر ع كة العربية السعودية إلى أوروباالممل من ]ربما[من مصر وإسرائيل و -
 له مخططهو مشروع و (EastMed)خط أنابيب إلى  ، في إشارةقبرص"

 البحر األبيض المتوسط  في شرق  ة الطبيعيةموارد الطاق يربط مباشرة
وضع يكان من المقرر أن و 2523 سنة في ترسيمهقد تم . وكبرىأوروبا الب
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 .2525في  ئيل على الخطةبعد موافقة إسرا 2520 سنة قيد االستخدامفي 
 فيلمشروع ابايدن عن دعم  إدارةبعد أن تخّلت  توقفالخطة  تنفيذلكن 

 الشهر الماضي.
 وس بيليراكيس )جمهوري من فلوريدا( غكيان رياألم نائبانالقد انتقد و

هذا التغيير بشدة في  من نيويورك( ةونيكول ماليوتاكيس )جمهوري
وبا على صادرات الغاز زاد من اعتماد أور نه، واعتبرا أاألميركية السياسة

: "إعالن قال النائبان إن كيريفي رسالة إلى وزير الخارجية األموالروسية. 
مايو الماضي تعليق العقوبات على خط األنابيب الروسي أيار/ بايدن في

روسيا على ل اًواضح تفضيالً انعقوبات يظهرواستمرار حربه ضد ال
 حلفائنا". 

 قد تكون هناك فرصة إلعادة النظر في في ضوء الغزو الروسي ألوكرانيا ،
يتوقف على يمكن أن  هذا الرغم من أن، على إيست ميدخط أنابيب  فرص

تقدم أوروبا  وعلى مدى ،ات المتحدة للتراجع عن انسحابهاالوالي استعداد
 في مجال الطاقة المتجددة.

  ،ن حزب الليكود، يوفال شتاينتسمالكنيست  حث عضووفي تغريدة له، 
"في هذا الوقت الذي يشهد  وقال: ،كومة على تعزيز بناء خط األنابيبالح

في  اًحاد اً نقصعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، وفي أس اًكبير اً ارتفاع
قدرة إسرائيل على تصدير  أن نعزّز من المهم جداً، الغاز الطبيعي في أوروبا

 عبر البحر المتوسط".ي ذيط األنابيب اللى أوروبا عبر خالغاز مباشرة إ
  ،خطوات ، ا، وهي أكبر مستورد للغاز الروسيمانيأعلنت ألمن ناحيتها

ز الطبيعي بما في ذلك بناء محطتين للغا لتقليل اعتمادها على روسيا
على بحر  2مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم  اًالسائل. كما أوقفت أيض

، والذي من شأنه أن يضاعف مليار دوالر 22الذي تبلغ تكلفته البلطيق 
قال وبشكل فعال قدرة روسيا التصديرية بفضل خط أنابيب نورد ستريم. 

"يجب علينا تغيير المسار  :ف شولتز يوم األحدالمستشار األلماني أول
 للتغلب على اعتمادنا على الواردات من موردي الطاقة األفراد".

  وام األععلى مدار  حد كبيرإلى  تطورتقد  عالقة إسرائيل بالغاز الطبيعيإن
غازها  تستورد إسرائيلكان ، 2522سنة حتى فالماضية:  الخمسة عشرة



ذكر المصدرعند االقتباس يرجى   

 
14 

، لكن االكتشافات التدريجية الحتياطيات أكبر من الغاز الطبيعي من مصر
غاز لل اًذاتي الد إلى وضعها الحالي كمنتج مكتففي مياه إسرائيل قادت الب

 .له رمصدّ كو

 ًالغاز اإلسرائيلية بشكل أساسي من حقلين أساسيين ، تأتي إمدادات حاليا
، الذي يحتوي على الساحل الغربي للبالد: حقل تمار للغاز الطبيعي قبالة

، الذي ثان، وحقل ليفيعب من الغاز الطبيعيتريليون قدم مك 2518 نحو
البالد على مستواها  بقاءفي وهو يك -تريليون قدم مكعب  22يحتوي على 

 اق على الغاز لعقود.الحالي من اإلنف
 الفرصة لبدء تصدير الغاز إلى الدول المجاورة مثل األردن  فتح هذا الفائض

بعد  2527سنة ل توريد الغاز الطبيعي إلى األردن في بدأت إسرائيف ،ومصر
على مدة لصفقة توريد مليار  رمليارات دوال 25بقيمة  اًعقد توقيع األردن

، ومن المتوقع أن 2521 سنةتصدير الغاز إلى مصر منذ  وبدأت ،اًعام 20
 .2522 سنةتزيد كمية الصادرات بشكل كبير في 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



ذكر المصدرعند االقتباس يرجى   

 
15 

 صدر حديثاً 
 

 القضية الفلسطينية: آفاق المستقبل

 المياه الفلسطينية: من السيطرة إلى الضم
 

 
 عبد الرحمن التميمي المؤلف:

دكتوراه في هندسة المياه، وماجستير في الدراسات حائز درجة  عبد الرحمن سليم التميمي،
الدولية. يشغل منصب مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين، وهو محاضر غير متفرغ 

 .في كل من جامعة القدس والجامعة العربية األميركية، وله العديد من الدراسات المنشورة
 

 

 

 

ذا الكتاب هو محاولة لربط البعد المائي الفني بالبعد السياسي ه

الجيوستراتيجي من خالل تحليل الرؤية الصهيونية ألهمية المياه في 

المشروع الصهيوني، إذ تم الربط بين المشروع الصهيوني 

والسيطرة على األرض والمياه معا1ً وقد تضمن الكتاب تسعة فصول 

لمحة تاريخية عن إدارة المياه عبر  تناولت الموضوعات التالية:

التاريخ من الحقبة العثمانية حتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية؛ 

مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية في فلسطين؛ المرجعيات 

السياسية والقانونية والمؤسساتية لقطاع المياه الفلسطيني؛ المياه في 

ية وتجربة المفاوضات؛ نماذج القانون الدولي؛ السياسة اإلسرائيل

المشاريع اإلقليمية وخدمتها للرؤية اإلسرائيلية؛ اآلثار المترتبة على 

بناء جدار الفصل العنصري؛ خطة الضم للسيطرة على المياه 

الفلسطينية بالكامل؛ استشراف المستقبل من خالل الماضي 

 .والحاضر
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