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  إيهود باراك: "نتنياهو يريد القضاء على التظاهرات
  للسيطرة من خالل قوانين الطوارىء"

  
  29/9/2020"معاريف"، 

  
ة إذاعية أُجريت معه هذا قال رئيس احلكومة السابق إيهود باراك يف مقابل

ى ن اجلميع يعلم بأن نتنياهو يسعى إللغاء حماكمته والقضاء علإالصباح 
التظاهرات وليس حملاربة الكورونا، وهو يريد السيطرة من خالل قوانين 
الطوارىء. وسُئل باراك عن الفائدة التي حققتها هذه التظاهرات ضد نتنياهو بعد 

يف اعتقادي أن نتنياهو يدرك أن ال مرور أكثر من عشرة أسابيع عليها فقال: "
انتخابية مل ينجح يف احلصول فرصة له يف إعادة انتخابه، وخالل ثالث معارك 

على أغلبية، هو فقط جنح يف املناورة على حزب أزرق أبيض، لكنه مل يفز فعالً 
يف صناديق االقتراع." ورأى باراك أن نتنياهو يحاول السيطرة من خالل قوانين 

  الطوارىء، ويريد القضاء على التظاهرات ضده. 

مقابلة إذاعية هذا الصباح إن يف املقابل قال وزير املال يسرائيل كاتس يف 
التظاهرات مقابل مقر إقامة نتنياهو بعد إقرار التعديالت على قانون الكورونا 
ستصبح  أعمال شغب. ورفض أن يكون منع التظاهرات من أجل الدفاع عن 
مصلحة رئيس احلكومة، واعتبر استمرار التظاهرات يف فترة اإلغالق املفروضة 

على املشاركين يف هذه التظاهرات أن يتخذوا  بأنفسهم و على البلد أمراً عبثياً،
  يف هذه الفترة قرار التوقف عن التظاهر للحد من انتشار الوباء.

  
  : إسرائيل تخطت الواليات املتحدةتقرير االستخبارات العسكرية

  يف عدد الوفيات اليوم مقارنة بعدد سكانها
  

  29/9/2020"معاريف"، 
  
كشف تقرير أعدته االستخبارات العسكرية بشأن معطيات مثيرة للقلق؛ فللمرة  

األوىل يتخطى عدد الوفيات يف إسرائيل عدد الوفيات يف الواليات املتحدة 
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مقارنة بعدد السكان. ورأى التقرير أن الوتيرة السريعة لتفشي املرض تتطلب 
ملصابين باملرض إىل يوماً للتوصل إىل تقليص عدد ا 90فترة إغالق تستمر 

يف اليوم. وأشار التقرير أن من أسباب التفشي السريع للفيروس كان فتح  400
  املدارس الذي رفع معدل اإلصابات بين اجليل الشاب وبين عموم السكان. 

وكان املدير العام لوزارة الصحة قد أوضح أن الهدف من اإلغالق هو خفض 
%، وأن عملية 7% إىل ما دون 15معدل املصابين املؤكدين بالفيروس من 

  اخلروج من اإلغالق ستكون تدريجية. 
  

  االستثمارات اإلماراتية
  يمكن أن تغير قواعد اللعبة يف إسرائيل

  
  25/9/2020"هآرتس"، 

  
ى رئيس جامعة حيفا البروفيسور رون روبين الذي عرف اإلمارات جيداً من أر

أبو ظبي، أن اجلانب خالل عمله لسنوات عديدة يف جامعة نيويورك يف 
االقتصادي يف اتفاق تطبيع العالقات بين اإلمارات وإسرائيل شديد األهمية. وهو 
يتوقع أن تقوم اإلمارات، باإلضافة إىل صفقات شراء السالح، باستثمارات 

  استراتيجية يف إسرائيل يمكن أن تغير قواعد اللعبة يف االقتصاد اإلسرائيلي.

مقابلة أجراها معه امللحق االقتصادي يف "هآرتس"  روبين الذي كان يتحدث يف 
"ذي ماركر"  قال إن ما يميز اإلمارات عن غيرها من الدول اجملاورة أنها دولة 
متدينة، لكنها أكثر اعتداالً من السعودية. كما أن دولة اإلمارات تدعم 

نه الفلسطينيين، لكنها مشغولة بمشكالتها الداخلية ونموها االقتصادي. وقال إ
يعرف كيف تتصرف حكومة اإلمارات: "نحن نتحدث عن شعب لديه ذكاء جتاري 
وحس شديد يف كيفية التفاوض. هناك ثمن للتطبيع مع إسرائيل ال نعرفه سوى 

  بصورة جزئية."
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مدنية، وأغلبية اجلمهور مل تشارك فيها، بخالف  - لها، هي مل تكن شعبية
ي الذي عاجلما - . األساس الشعبي1987االنتفاضة التي اندلعت يف سنة 

حافظت عليه كان الصمود الذي أظهره اجلمهور الفلسطيني يف مواجهة 
  ات القمع واإلحباط والعقاب واالستنزاف االقتصادي.خطو

  اجليش اإلسرائيلي وحرس احلدود والشرطة قمعوا التظاهرات بوسائل
فتاكة منذ يومها األول، وجنحوا يف ردع متظاهرين حمتملين. ياسر 
عرفات ورجاله تخوفوا من تصاعد االنتقادات ضد السلطة الفلسطينية 

ألخضر لعناصر "فتح" واألجهزة األمنية وحركة "فتح"، فأعطوا الضوء ا
وا عتمرالستخدام السالح يف نقاط االحتكاك باجليش اإلسرائيلي، وهكذا ا

قبعة املقاومة وسيطروا على التظاهرات. هم أيضاً افترضوا أن العسكرة 
ستقوي املوقف الفلسطيني يف املفاوضات. وآمنوا بأن يف استطاعتهم 

  .1967مناطق جلم االستعمار اإلسرائيلي يف 
 مة جنح يف جبهة من الناطقين بلسان اجليش واحلكو زيّت جيداًاجلهاز امل

على أن معارك تدور يف املناطق بين جيشين  الدعاية وبنى كذبه
متعادلين، وأن الفلسطينيين هم الذين "بدأوا" باألعمال العدائية.  يف ذلك 

القتلى الفلسطينيين، األغلبية اإلسرائيلية مل حتصِ عدد  –الوقت مثل اليوم 
ومل ترَ يف االستيالء على أراضيهم عدواناً مؤسساتياً. يف املوازاة عدد 

مع والفلسطينيين غير املسلحين الذين قتلتهم إسرائيل أخذ يف االزدياد، 
كل تشييع ازدادت املطالبة الفلسطينية باالنتقام. مع ضوء أخضر مدعوم، 

لنار على مدنيين إسرائيليين أو من دونه، أطلق مسلحون فلسطينيون ا
  (مسلحون أيضاً مثل معظم املستوطنين) يف الضفة الغربية ويف القطاع.

  حماس" انضمت يف وقت متأخر إىل حد ما، وأظهرت أنه إذا كان النجاح"
ة أكثر من "فتح". إسرائيل حمت فعاليقاس بعدد جثث اإلسرائيليين، فإنها 

مة إسرائيليين داخل إسرائيل؟  ملاذا ال تعود إىل مهاج -اخلط األخضر
األذرع املسلحة التابعة لـ"فتح" و"حماس" تبارت فيما بينها وخسرت يف 
منافستها مع اجليش اإلسرائيلي على عدد القتلى. الهجمات االنتحارية 
  خلقت ميزان رعب مع اإلسرائيليين، لكنها مل تصد جرافات اإلدارة املدنية. 

 نتفاضة األوىل، مع املطالبة املليئة ما جرى هو أربعة إخفاقات. اال
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، فشلت. حمادثات 1967حزيران/يونيو  4باألمل بدولة ضمن حدود 
اإلسرائيلي لألرض  نهممدريد وأوسلو التي بدأت يف أعقابها مل توقف ال

الفلسطينية. فشل تكتيك الدبلوماسية وقبول حممود عباس يف األمم 
رقة، فشلت أيضاً النضاالت املتحدة. وعلى الرغم من جناحات صغيرة متف

الشعبية والقانونية ضد السيطرة على األراضي. استخدام السالح الذي 
يُعتبر قمة النضال واملقاومة يف نظر الكثير من الفلسطينيين، على الرغم 

من أن قالئل طالبوا به، مل يوقف هو أيضاً العملية. هو يعبّر عن  
  ليس له قيمة استراتيجية.نوستاجليا وغضب ورغبة يف االنتقام. لكن 

  عاماً، االنتصار اإلسرائيلي يكاد يستكمل: النهب املسلح  20بعد مرور
واملنظم ألراضي الفلسطينيين يجري يومياً من دون إزعاج؛ النموذج الذي 
أوجدته إسرائيل يف غزة يجري نقله  إىل الضفة (بما فيها القدس الشرقية) 

د، فهي ال تهم اليهود يف إسرائيل تظهر فيها  مؤشرات غضب وتمر ما ملو
  وال حاكمها األعلى. 

  
 غال بيرل فينكل، باحث يف معهد دراسات األمن القومي

 23/9/2020"مكور ريشون"، 

  
 نصر الله ينتظر الفرصة:

 يجب وضع معادلة ردع جديدة

  
 رعب اجلنوب اللبناين مؤخراً االنفجار الذي وقع بالقرب من قرية عين أ

سالح تابع حلزب الله، وارتفعت درجة التأهب يف الشمال، قانا يف خمزن 
ن لكن نظراً إىل أن التوتر بين إسرائيل وحزب الله مستمر منذ أكثر م

على  ، املتوفرة جداً،ة العسكريةشهرين، هناك حدود ملدى قدرة التشكيل
  البقاء متأهبة، من دون وقوع اشتباك جبهوي.

 بل أسبوع، كتب املراسل العسكري يف سلسلة تغريدات نشرها على تويتر ق
د. أمير بوحباط انطباعاته، بعد حديث أجراه مع وزير  يف موقع "واال"

الدفاع ورئيس األركان السابق بني غانتس. ولدى تطرُّقه إىل تهديد زعيم 
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حزب الله حسن نصر الله بقتل جندي إسرائيلي، قال وزير الدفاع إن األمر 
ش اإلسرائيلي"، لكنه اعترف بأن "نقطة لن يمر "من دون رد كبير للجي

  أمراً جيداً."  تليس مستمرة توتر
  يف مقابلة مع "يسرائيل هَيوم" يف نهاية األسبوع املاضي، قال قائد

املنطقة الشمالية أمير برعام، أنه على الرغم من أنه كان يرغب يف إعطاء 
يوجه األمر بقتل اخللية التي تسللت يف مزارع شبعا، فإن الذي كان 

القيادة العليا هو الهدف االستراتيجي بمنع التصعيد بينما شمال البلد 
مكتظ باملتنزهين واملصطافين. بعد مرور أسبوع قتلت مسيّرة تابعة 
لسالح اجلو والقوة اخلاصة ماجالن خلية حاولت التسلل وزرع عبوات 
 ناسفة بالقرب من احلدود يف هضبة اجلوالن. "هذه اخللية مل نسمح لها

ا حرية عمل يف سورية بالهروب بل أصدرت أمرًا بالقضاء عليها، ألن لدين
. يف رأيه أن نصر الله "يرفض النزول عن الشجرة" ألنه يريد أكبر بكثير"

  التلميح إىل أن على إسرائيل عدم املبالغة واحملافظة على قواعد اللعبة. 
 رقة املظليين برعام هو قائد ذو جتربة،  قاتل يف لبنان منذ جتنده يف ف

، وأصبح الحقاً قائداً 2000يف أواخر الثمانينيات وحتى االنسحاب سنة 
يف االنتفاضة الثانية، وقائداً لفرقة اجلليل. يف نظره،  890للكتيبة 

معركة، كذلك يجب بذل داخلية ودولية قبل اخلروج إىل  املطلوب شرعية
يضاً غانتس الذي يدرك برعام، وأ ،كل جهد ملنع التصعيد. لكن كما ذكرنا

كان قائده يف فرقة املظليين، أن التوتر املستمر أيضاً ليس جيداً، 
  وخصوصاً أن مَن يسيطر على دينامية هذا التصعيد هو نصر الله.

  لذلك عندما أطلق قناصة حزب الله النار يف الشهر املاضي على قوة من
يش اجليش اإلسرائيلي  على احلدود (من دون وقوع إصابات) رد اجل

بصورة حازمة أكثر من رده يف مزارع شبعا، وهاجم من اجلو مواقع 
تابعة حلزب الله قريبة من احلدود اللبنانية، الرسالة املوجهة  هي: 
"خسرت موقعين بسبب إطالق نار من دون إصابات. هذا يعلّمك كيف 

  سنرد على إطالق نار مع وقوع إصابات."
 رائيل، وخصوصاً اليوم بسبب حزب الله ال يزال يرتدع عن حرب مع إس

األزمة االقتصادية يف لبنان، ووباء الكورونا ، وجهود إعادة اإلعمار بعد 
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انفجار مرفأ بيروت. صحيح أن اجليش اإلسرائيلي مل يكن على مستوى 
توقعات اجلمهور اإلسرائيلي يف حرب لبنان الثانية [حرب تموز/يوليو 

أصابت أرصدة حزب الله يف  ]، لكن الضربة اجلوية القاسية التي2006
بيروت واملناورة البرية التي أصابت مواقعه يف اجلنوب اللبناين ومئات 
من عناصره، جسدتا الفجوات يف القوة بين حزب الله وبين إسرائيل. نصر 
الله نفسه اعترف بأنه لو علم بأن خطف اجلنديين سيؤدي إىل حرب ملا 

  ه. أقدم علي
 قيام بشيء وبين احلرب هناك نطاق واسع من لكن كما ذكرنا، بين عدم ال

نه يواصل السير من أن نصر الله ال يريد حرباً، فإالعمليات، وعلى الرغم 
النهاية، رغم علمه بأن النتيجة يمكن أن تكون تصعيداً وحتى حرباً.  حتى

  هذا هو أسلوبه يف ردع إسرائيل واحلفاظ على مكانته كدرع لبنان.
 يلعب على عامل الزمن. الزمن يعمل ضد إسرائيل  كما يف احلرب، حزب الله

التي ترغب يف العودة إىل احلياة الطبيعية يف أسرع وقت ممكن، بينما 
يعمل ملصلحة حزب الله الذي تزداد هيبته كلما صمد وقتاً أطول. والسؤال 
املطروح كيف ننهي هذه التوترات من دون أن تتحول إىل معركة، ومن 

  ط احلمراء إلسرائيل؟دون التنازل عن اخلطو
  نصر الله ال يهدد من دون أن ينّفذ، وما دام األمر منوط به هو يريد

استمرار التوترات بقدر استطاعته، ويف النهاية حتقيق معادلة الردع التي 
وضعها ومهاجمة جندي. عندما يحدث التصعيد يتعين على اجليش 

ويجب أن نقوم اإلسرائيلي استغالله. هذا سيعطي شرعية لضرب احلزب، 
بذلك بصورة ترسم معادلة جديدة تردع احلزب، وتوضح قواعد اللعبة على 

  طول احلدود. 
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