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 ]غانتس: المهمة التي يقوم بها حزب الله نيابة
 اللبنانيين[عن إيران من شأنها إلحاق إضرار بمصالح المواطنين 

 
 8/7/2222"معاريف"، 

 
رة التي أطلقها حزب قال وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس إن الطائرات المسيّ

الله اللبناني صوب حقل الغاز "كاريش" في البحر األبيض المتوسط األسبوع 
 المنصرم من إنتاج إيران.

ج ضباط جدد في الجيش وأضاف غانتس في سياق كلمة ألقاها تخالل حفل تخرُّ
اإلسرائيلي أمس )الخميس(، أنه يجب أن يقال إن حزب الله يعمل نيابة عن إيران 

 وتسليحه يتم من جانب إيران. 

رة في ر غانتس لبنان من استمرار محاوالت حزب الله إطالق طائرات مسيّوحذّ
ان وأكد أن دولة لبنان مسؤولة عن وضع حد للعدو "،كاريش"اتجاه حقل الغاز 

 اإليراني بقيادة حزب الله من أراضيها.

وقال غانتس: "إن إسرائيل تعرف كيف تحمي أصولها بشكل جيد، وعلى حزب الله 
أن يفهم أن المهمة التي يقوم بها نيابة عن إيران يمكن أن تصبح مهمة قاتلة من 

 شأنها إلحاق إضرار بمصالح المواطنين اللبنانيين قبل أي شيء". 

رائيل فقال إن إس ،ل نفسه رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيدوتكلم في الحف
أقوى من كل أعدائها ولن تتردد في استخدام القوة من أجل الحفاظ على السالم 

تطوراً وأشدّ  ويجب أن يعرف أعداؤها أنها في جميع األوقات أقوى وأكثر ،لسكانها
 قسوة منهم.
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آتخر وهو أننا سنقف في وجههم معاً، وأضاف لبيد: "يجب أن يعرف أعداؤنا شيئاً 
وأن قوة هذا المجتمع تكمن في  ،وأن المجتمع اإلسرائيلي أقوى من أي تخالفات

 وحدته". 

وأكد لبيد أن أبرز المهمات الماثلة أمام المجتمع اإلسرائيلي اآلن هي استعادة الثقة 
ن ذلك الجيش اإلسرائيلي والشرطة والمحاكم، واألهم مبو، ديمقراطية الدولةب

 استعادة الثقة بين السكان أنفسهم.

 
 ]عباس يلتقي غانتس على

 أعتاب زيارة بايدن[
 

 8/7/2222"يسرائيل هيوم"، 
 

محمود عباس مساء أمس )الخميس( اجتماعاً مع  عقد رئيس السلطة الفلسطينية
 وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله.

ووفقاً لوكالة األنباء الفلسطينية "وفا"، أكد عباس لغانتس أهمية إيجاد أفق 
سياسي واحترام االتفاقيات الموقعة ووقف اإلجراءات والممارسات التي تؤدي إلى 

 يسالرئ تدهور األوضاع، وشّدد على ضرورة تهيئة األجواء بين الطرفين قبل زيارة
 إلى المنطقة. بايدن جو األميركي

وغانتس  عباس مصادر إسرائيلية أشارت إلى أن لقاءً مرتقباً سيجمعوكانت 
 .قريباً 

كما أكد وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي عيساوي فريج في مقابلة أجرتها معه 
صحيفة "يسرائيل هيوم" ونشرت مقتطفات منها في عددها الصادر أمس، أنه 

يد جية اإلسرائيلي يائير لبغانتس، سيلتقي وزير الخاروباإلضافة إلى لقاء عباس 
رياض المالكي، باإلضافة إلى لقاء سيجمع فريج  وزير الخارجية الفلسطيني

 .وزير االقتصاد في السلطة الفلسطينية تخالد العسيليب
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وكان عباس التقى غانتس في كانون األول/ديسمبر الماضي في منزل األتخير في 
تخالل اللقاء إجراءات اقتصادية بلدة "روش هعاين" بالقرب من القدس، وناقشا 

ومدنية وتعزيز التنسيق األمني، كما ناقشا إمكانية إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى 
 تسوية سياسية.

 
 ]توقيع اتفاق طيران جديد

 بين إسرائيل وتركيا[
 

 8/7/2222"معاريف"، 
 

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية أنه عقب اتفاق تم التوصل إليه 
 ،بين رئيس الحكومة يائير لبيد ووزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو

ي بين إسرائيل وتركيا، تمهيدًا جرى أمس )الخميس( توقيع اتفاق طيران جديد أولّ
ركات الطيران اإلسرائيلية إمكان لتوقيع اتفاق كامل من المتوقع أن يتيح لش

 استئناف رحالتها إلى شتى أنحاء تركيا. 

بين  ةاءتيح في إثر مفاوضات مفتوحة وبنّوأضاف البيان أن هذا التوقيع أ  
عتبر مؤشراً بارزاً إلى تعزيز العالقات بين الجانبين في األسابيع األتخيرة ت 

 الدولتين.

هذا االتفاق بنية تحتية تسمح بعودة رحالت د وأكد البيان أنه من المتوقع أن يوجِ
باإلضافة إلى  ،الشركات اإلسرائيلية إلى عدد متنوع من الوجهات في تركيا

 رحالت الشركات التركية إلى إسرائيل.

المواصالت اإلسرائيلية ميراف ميخائيلي في بيان صادر عنها،  ةوأشارت وزير
، وسيتيح تطوير 0550نوعه منذ سنة  فيإلى أن الحديث يدور حول أول اتفاق 

 عالقات طيران ورحالت إسرائيلية إلى تركيا. 

ميخائيلي: "إن عالقات الطيران بيننا وبين دول الشرق األوسط هي أداة  توأضاف
 استراتيجية لتطوير اقتصاد إسرائيل والحفاظ على صمود إسرائيل في المنطقة".
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 "أبراهام"اتفاقيات  توسيع دائرةعلى اتفقا بن زايد و]لبيد 

 المزيد من دول الجوار إليها[ وضمّ
 

 Walla ،8/7/2222موقع 
 

قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية إن رئيس الحكومة يائير 
رئيس دولة اإلمارات العربية بلبيد أجرى مساء أمس )الخميس( اتصاالً هاتفياً 

أشاد تخالله بالعالقات القوية بين إسرائيل المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
عتبر نموذجًا وت  ،واإلمارات، مؤكداً أنها تشكل أساساً ثابتاً للعالقات الممتازة

 ورمزاً. 

 أوبدوره بن زايد هنّ ،أ بن زايد بعيد األضحى المباركوأضاف البيان أن لبيد هنّ
 الجديد. وتمنى له النجاح في منصبه يه منصب رئيس الحكومةلبيد بتولّ

وقال البيان إن الزعيمين بحثا أهمية تعزيز العالقات القائمة بين الدولتين، وأعربا 
لعالقات السياحية واالقتصادية الناشئة. وأضاف: "إن الثقة لعن ارتياحهما 

الشخصية بين الزعيمين، والتزام إسرائيل باتفاقيات أبراهام، واستمرار منتدى 
تشكل أساساً ثابتاً للعالقات الممتازة  إطار دائم،النقب وتطويره ليصبح بمثابة 

 التي ت عتبر نموذجاً ورمزاً".وولتعزيز االزدهار والتعاون بين الدولتين، 

مزيد ال توسيع دائرة "اتفاقيات أبراهام" وضمّوأكد البيان أن الزعيمين اتفقا على 
 .من دول الجوار إليها

وزراء تخارجية إسرائيل والواليات المتحدة ومصر والمغرب والبحرين  ذكر أني 
واإلمارات العربية المتحدة كانوا عقدوا في آذار/مارس الفائت قمة في النقب 

ها أن هذه القمة ستصبح منتدى دائمًا يسمى ام[ وأعلنوا في تختإسرائيل]جنوب 
ة بحث قضايا إقليميوسيقوم بعقد لقاءات دورية بين حين وآتخر ل ،"منتدى النقب"

 أمنية وسياسية واقتصادية.
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 انطالقمنذ  لمراسلي الشؤون العسكرية:غانتس  ]تقرير:

 صفقات تصديروقّعت إسرائيل  ""اتفاقيات أبراهام
 [مليارات دوالر 3بـأسلحة مع دول عربية ال تشمل مصر واألردن 

 
 8/7/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
ي ف ""اتفاقيات أبراهام انطالقمنذ  هقال وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس إن

صفقات تصدير أسلحة مع دول عربية ال ، وقّعت إسرائيل 2121أيلول/سبتمبر 
  .مليارات دوالر 3تشمل مصر واألردن بمبلغ 

هذه في سياق تصريحات أدلى بها تخالل اجتماع عقده مع  وجاءت أقوال غانتس
مراسلي الشؤون العسكرية في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس )الخميس(، وذلك 
على أعتاب الزيارة التي من المتوقع أن يقوم بها الرئيس األميركي جو بايدن إلى 

نه ا أيضاً أوكشف فيه تموز/يوليو الحالي، 03منطقة الشرق األوسط ابتداءً من 
لقاء بين مسؤولين أمنيين وضباط في  051 تمّ عقد نحو العامين الماضيينتخالل 

 .مصر واألردن، باستثناء الجيش اإلسرائيلي وبين نظرائهم في دول عربية

في وزارة الدفاع وضباط في  وقال غانتس إنه سيستعرض مع مسؤولين آتخرين
إلسرائيلية الجديدة العتراض سالح الجو اإلسرائيلي أمام بايدن المنظومة ا

التقديرات  وأشار إلى أن .القذائف الصاروتخية والصواريخ بواسطة أشعة الليزر
  ستصبح جاهزة لالستخدام في غضون عامين.منظومة السائدة تؤكد أن هذه ال

مساعدات مالية لتمويل صنع من الواليات المتحدة أن تطلب إسرائيل  ومن المتوقع
وأشارت تقارير في وسائل إعالم إسرائيلية إلى أنه د بها. وّ ومة والتزظهذه المن

ة األزمة السياسي ال تتيحمن أ ة تخوفاتاإلسرائيلي المؤسسة األمنية تسود أروقة
 وأن يؤدي ذلك إلى ،المصادقة على ميزانية الدولة للعام المقبل إمكانفي إسرائيل 

 وتسويقها. تأتخير في صنع منظومة االعتراض بالليزر
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زانية ميالعتزم طلب إضافة أكثر من نصف مليار شيكل إلى ينه لى أغانتس إ ارأشو
  .من أجل مواصلة المشروعاألمنية 

 رة الثالث التي أطلقها حزبوقال غانتس للمراسلين العسكريين إن الطائرات المسيّ
السبت الماضي كانت ذات مواصفات  يوم اتجاه حقل الغاز "كاريش"في الله 

 .ومن صنع إيران ،عسكرية

في المنطقة وتحسين االتفاق النووي وتأثيرها غانتس أن تقليص قوة إيران  كدوأ
 هأثناء زيارتفي بين الدول العظمى وإيران، سيكون في مركز المحادثات مع بايدن 

ممارسة ضغوط على الدول العظمى وإقناع  كما أكد أن إسرائيل تعتزم .إسرائيل إلى
ل منع تحوُّ ومن شأنه أن يضمنتوصل إلى اتفاق طويل األمد الواليات المتحدة بال

 اً.إيران إلى دولة نووية عسكري

على  نإ وتطّرق غانتس إلى العالقة بالفلسطينيين في المناطق ]المحتلة[، فقال
 طالبن. وأضاف: "إننا بناء الثقةمن أجل القيام بخطوات  السلطة الفلسطينية أيضاً

مة التوجه إلى المحك موضوع كبحو، ألمنية في مناطق أا نشاطاتهابتوسيع  السلطة
ام عينبغي أن نتذكر أين كنا قبل . لكن في الوقت عينه الجنائية الدولية في الهاي

لوضع ا نقوم بتحسين إذ إننا، وأين نحن اآلن مقابل الفلسطينيين ونصف عام في
زيادة عدد تصاريح  ى وشك. كما أننا علبشكل مباشر االقتصادي لسكان قطاع غزة

 عامل". 210111كي يصل إلى  لسكان القطاعالعمل 
 
 

      
 

 محلل عسكري -عاموس هرئيل 
 8/7/2222"هآرتس"، 

 
 حزب الله استهدف الغاز وقدّم لمحة عن حرب لبنان المقبلة
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  اعتراض المسيّرات الثالث التي أطلقها حزب الله في سماء البحر المتوسط
الغاز اإلسرائيلية "كاريش" يوم السبت الماضي، ع رض  في اتجاه منصة

كإنجاز للمؤسسة األمنية. أول أمس كشف الجيش اإلسرائيلي، بعد تأتخير 
أسبوع، أن هذه الحادثة سبقتها عملية اعتراض أ تخرى لمسيّرة لحزب الله 

أيام. العمل المشترك بين سالح البحر والجو وشعبة  3فوق البحر حدثت قبل 
رات أدى إلى ضرب المسيّرات. هذه المسيّرات لم تكن تحمل عبوات االستخبا

 ناسفة، لكن الجيش أبعد تخطرها عن منشأة ذات أهمية اقتصادية كبيرة.
  في المدى البعيد، ما حدث هنا تطوُّر مثير للقلق. للمرة األولى، حدد حزب

يًا الله، باألفعال والمكان والكلمات، حقول الغاز اإلسرائيلية هدفاً شرع
للهجوم بالنسبة إليه. يبدو أننا حصلنا هنا على لمحة عن الطريقة التي 

 يمكن أن تنشب فيها حرب لبنان الثالثة. 
  الحادث األمني يوم السبت كان أول حادث تخالل تولّي يائير لبيد رئاسة

الحكومة. رئيس الحكومة الجديد الذي يقف على أبواب معركة انتخابية رد 
زائدة مقارنةً بتصريحاته السابقة في ظروف مشابهة، بعنف، وربما بحدة 

وحذّر: "إذا لم يكبح لبنان حزب الله فنحن سنفعل ذلك".. أيضاً هناك تخبراء 
 أمنيون يرون أن ما جرى انعطافة تتطلب تعامالً مختلفاً. 

  الجيش يرفض التأثر بالتهديدات الجديدة، وهو يعتبر الخالف على ...
ي لحكومة فبين لبنان وإسرائيل موضوعاً تضخّمه اترسيم الحدود البحرية 

لقد سبق أن وافق اللبنانيون على اقتراح الوسيط  بيروت تخدمةً لمصالحها.
األميركي، الذي رسم تخط الحدود جنوبي موقع التطوير اإلسرائيلي؛ لكنهم 
تراجعوا عن موقفهم. التقدير هو أنه سيجري التوصل إلى تسوية في 

ال، من الواضح ألي مراقب تخارجي أن حقل كاريش النهاية. وعلى أي ح
يقع جنوبي الخط األقصى الذي يطالب به اللبنانيون، وال يسرق أي مورد 

 من جيراننا.
  انطالقاً من هذه النظرة، فإن العدائية اللبنانية إلسرائيل، والتي بلغت

ذروتها في تحرُّك حزب الله، تعبّر قبل كل شيء عن إحباط كبير. فالدولة 
دهورت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب األهلية في منتصف السبعينيات. ت

التزود بالماء والكهرباء هو لساعات محدودة في اليوم، وأقل بكثير مما هو 
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 الوضع عليه في غزة مثاًل. الشلل السياسي والفساد يسيران جنباً إلى جنب. 
  ي اتصاالت وت جر -وبينما تدفع إسرائيل قدماً بمشروع الغاز البحري

لتصدير الغاز إلى أوروبا، على تخلفية أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب 
فإن لبنان لم يبدأ بعد بالتنقيب. والمفاوضات الطويلة  -في أوكرانيا

والمرهقة بشأن ترسيم الحدود البحرية تعرقل التحرك اللبناني. لكن إذا 
د في القيام جرى التوصل إلى تسوية، فإن الشركات األجنبية ستترد

 بصفقات مع الحكومة المتداعية في بيروت. 
  ،طوال أعوام، يناور حزب الله بين الحاجة إلى مواصلة صراعه ضد إسرائيل

وبين التخوف من اتهامه بأنه سبب التدهور االقتصادي والسياسي في 
لبنان. إطالق المسيّرات هو بمثابة إشارة علنية موجهة إلى إسرائيل، وإلى 

اللبنانية أيضًا؛ ونوع من التذكير بالقوة المدمرة التي يملكها الحكومة 
الحزب. وربما كان هناك نية أيضاً لتسريع المفاوضات. أيضاً الحكومة 
اللبنانية ليست بريئة. فحزب الله هو شريك في االئتالف الحكومي، بواسطة 
سياسيين من الشيعة. والحزب، مثله مثل كل المعسكرات السياسية 

فة، يشارك في لعبة الخداع، حيث الدولة مشلولة، لكن المسؤولين المتطر
الرفيعي المستوى الذين ينتمون إلى النخبة االقتصادية لحق بهم ضرر 

 محدود بسبب األزمة.
  هذا األسبوع التقى لبيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فأجرى معه

امين، وفي محادثات تخصص الجزء األكبر منها إليران ولبنان. قبل ع
أعقاب االنفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، سارع ماكرون إلى 

 زيارة بيروت تضامنًا، ومن أجل المساعدة. 
  التفكير اليوم في أن حزب الله يهدد وال ينفّذ ال يعفي الجيش اإلسرائيلي من

االستعداد للجولة المقبلة. في الشمال، يجري اليوم توظيف أموال طائلة من 
تحسين تخط الحدود. وهذا األمر ال ي ستقبل دائماً بتفهُّم من جانب  أجل

السكان. عندما قام قائد المنطقة الشمالية اللواء أمير برعام بزيارة إلى 
المطلة، واجهته شكاوى من السكان، منها أن الجدار الواقي الذي يبنيه 

من الجيش حول المستوطنة القديمة، التي معظم أراضيها مكشوف ومهدد 
األراضي اللبنانية، يحجب المنظر؛ وأن اللبنانيين يرمون نفايات، عن قصد، 
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بالقرب من الحدود، وهو ما يؤدي إلى تكاثر الذباب؛ كما ت سمع أصوات 
 موسيقى صاتخبة دائماً من الجانب اللبناني تمنع سكان المطلة من النوم.

  وام ونصف أع 3كل شيء نسبي، وتخصوصاً إذا تذكّرنا أن الجيش كشف قبل
العام نفقاً حفره حزب الله من تحت الحدود على مداتخل المطلة، وأغلقه، 
وكان من المفترض أن يعبر بواسطته مئات المقاتلين تخالل الحرب... 
الوضع حالياً هادىء نسبيًا ألن الجيش إجماالً يتصرف كما يجب، وأيضًا 

 ألن للخصوم مشكالت أ تخرى. 
 

 محلل عسكري -يوني بن مناحيم 
 7/7/2222"مركز القدس للشؤون العامة والسياسة"، 
 

 الجهاد اإلسالمي يزداد قوة،
 ليس في جنين فقط، بل في شمال الضفة كلها

 
 في تقدير جهات استخباراتية في الجيش والشاباك أنه قبيل زيارة بايدن 

إلى المنطقة في منتصف هذا الشهر، وبسبب فترة االنتخابات في إسرائيل، 
سيبدأ تصعيد أمني في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. ويبدو أن تنظيم 
الجهاد اإلسالمي، وتخصوصاً الجناح الذي يطلق على نفسه اسم "كتائب 

ى إلجنين"، يزداد قوة في شمال الضفة، وتتمدد عملياته من مدينة جنين 
مدينة نابلس التي ت عتبر عاصمة حركة "فتح" في الضفة. وكانت "كتائب 
جنين" أعلنت مسؤوليتها عن عملية إطالق النار في قبر يوسف األسبوع 

 إسرائيليين. 3الماضي، والتي أدت إلى جرح 
  25قوة الجيش اإلسرائيلي التي تحركت في منطقة جنين في 

ن وقتلت أحدهما، وهو الناشط في حزيران/يونيو اصطدمت بمطلوبين اثني
الجهاد اإلسالمي محمد مرعي، وبذلك يصل عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة 

 27عمليات الجيش اإلسرائيلي في منطقة جنين منذ بداية العام إلى 
التي ضربت مدناً مركزية في  "اإلرهابية"شخصاً. ومنذ موجة العمليات 

في شمال الضفة ضد الشبكات  إسرائيل، كثّف الجيش عمليات "قص العشب"
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. في المقابل، أغلق الجيش الفجوات في جدار الفصل التي تسلل "اإلرهابية"
منها مسلحون للقيام بعمليات داتخل األراضي اإلسرائيلية، وشدد عمليات 

 الحراسة، وكثّف دورياته على طول الحدود.
  وعلى الرغم من توصيات ضباط رفيعي المستوى في الجيش ورئيس

اك السابق يوفال ديسكين بشنّ عملية عسكرية واسعة مثل عملية الشاب
ن ، فإ"اإلرهابية""حارس األسوار" ضد شمال الضفة لتنظيفها من الشبكات 

المستوى السياسي فضّل األتخذ بتوصية وزير الدفاع بني غانتس واالمتناع 
من القيام بعملية واسعة، وزيادة وتيرة العمليات الصغيرة والدقيقة للبحث 

 عن مطلوبين وسالح.
  مؤتخراً، طلبت اإلدارة األميركية من إسرائيل االمتناع من التصعيد في

المناطق قبل زيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل وإلى السلطة الفلسطينية؛ 
لذا، تخفف الجيش اإلسرائيلي من عملياته، وهو يبادر إلى شنّ عمليات في 

 تخباراتية دقيقة.شمال الضفة فقط، باالستناد إلى معلومات اس
  والسؤال المطروح: ماذا سيحدث على األرض بعد زيارة بايدن إلى الشرق

تموز/يوليو؟ وهل سياسة الجيش اإلسرائيلي هذه  04-03األوسط في 
 ستستمر؟

  تشير الدالئل إلى أن هذه السياسة ستستمر لعدة أسباب: موجة الهجمات في
ناك أي ضغط من الجمهور المدن المركزية في إسرائيل تالشت ولم يعد ه

في شمال الضفة. وتدّعي  "اإلرهاب"اإلسرائيلي على الحكومة القتالع 
أطراف في الجيش تؤيد سياسة وزير الدفاع بني غانتس أنه ال توجد حاليًا 

ومعامل متفجرات للتحضير لعمليات انتحارية في شمال  "إرهابية"شبكة 
؛ لذلك، ما من حاجة لشّن الضفة، كما كان موجوداً تخالل االنتفاضة الثانية

 عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة.
  في هذه األثناء، تخسرت السلطة الفلسطينية على األرض كل سيطرة لها على

شمال الضفة، والتنظيمات المسلحة تزداد يوماً بعد يوم مع مئات 
المسلحين المزودين بآالف قطع السالح. ومن أهم التنظيمات في المنطقة 

 الجهاد اإلسالمي التي أقامت "سرايا جنين".حركة 
  الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة وحركة "حماس" كرّسا معادلة جديدة ...
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غزة"، وهما يهددان بإطالق الصواريخ على إسرائيل في كل مرة  -"جنين 
يقتل الجيش اإلسرائيلي فلسطينياً في منطقة جنين، أو في حال احتل 

 مخيم الالجئين في جنين. الجيش اإلسرائيلي، موقتاً،
  في رأي الجهاد اإلسالمي، أن ردع الجيش اإلسرائيلي تآكل، وأن "كتائب

جنين" بدأت توسع نشاطها إلى مدينتي نابلس وطولكرم.  ويسعى التنظيم 
لخلق معادلة جديدة من تواز ن ردع بين الجيش اإلسرائيلي وبين مسلحي 

 اإلسرائيلي في المنطقة. "كتائب جنين"، من أجل تقليص عمليات الجيش
  حان الوقت كي يغيّر الجيش اإلسرائيلي سياسته فور انتهاء زيارة بايدن

في  "اإلرهابية"إلى المنطقة، وأن يشنّ عملية عسكرية واسعة ضد الشبكات 
 "وحش اإلرهاب"شمال الضفة، وآن األوان كي نقضي بصورة قاطعة على 

 الذي ينمو ويكبر يوماً بعد يوم. 

 

 الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون  - يل فونتيليسجوزيف بور
 الخارجية والسياسة األمنية، ونائب رئيسة المفوضية األوروبية

 7/7/2222 ،"معاريف"
 

 العقوبات على روسيا تدفع بوتين
 تختيار بين الزبدة والمدافعإلى اال

 
  هل العقوبات على روسيا ناجعة؟ نعم. فمنذ اآلن، هي تلحق أضراراً كبيرة

مرور الوقت. منذ اجتياح بسيزداد  ابفالديمير بوتين وشركائه، وتأثيره
 ةحزم من العقوبات الموجه 6ى االتحاد األوروبي روسيا ألوكرانيا، تبنّ

كياناً في روسيا، وكذلك ضد أجزاء كبيرة من  58شخص و 0211اآلن ضد 
، G7االقتصاد الروسي. وتم فرض هذه العقوبات بالتنسيق مع أعضاء في

 تخطوات مشابهة.  تأو اتخذ اهتدولة إضافية تبنّ  41وأكثر من 
  سيقلص االتحاد األوروبي استيراد الوقود من 2122 سنةحتى نهاية ،

يقلل بسرعة استيراد الغاز منها. وعلى الرغم من الصعوبات ، و%51روسيا بـ
هذا هو الثمن الذي علينا  فإنالتي تفرضها عملية الفطام من الغاز الروسي، 



يرجى ذكر المصدرعند االقتباس   

 
13 

أن ندفعه جميعاً، بهدف الدفاع عن الديمقراطيات والقانون الدولي، ونحن 
 . بتضامن كاملنتخذ هذه الخطوات المطلوبة 

 َفي االقتصاد  ن يسأل: هل لهذه العقوبات فعالً تأثيرسيكون هناك م
جات مهمة ال والروسي؟ الجواب هو نعم. على روسيا أن تستورد منت

بالتكنولوجيا المتقدمة مثاًل، فإنها تعتمد كثيراً على  تصنعها. وفيما يتعلق
في التعلق الضئيل بالصين. أما بأوروبا والواليات المتحدة، مقارنة 
من قدرة روسيا على إنتاج صواريخ  المجال العسكري، فإن العقوبات تحدّ

دقيقة. جميع الشركات المصنعة للسيارات قررت مغادرة روسيا، 
دون بالونات هواء حامية من باع عة روسياً ست  والسيارات القليلة المصنّ 

 اتيكية. مدون صندوق غيارات أوتومن من الصدمات، و
 صعوبات في الوصول  جرّاءتعاني  اية الروسية، فإنهأما الصناعات النفط

كالحفريات األفقية. فالقدرة الصناعية الروسية  ،إلى التكنولوجيا المتطورة
على الوصول إلى آبار جديدة من تخالل الضغط تبدو محدودة. ومن أجل 

غلبية الطائرات من إتخراج أصيانة النقل الجوي، سيكون على روسيا 
 تخرى يمكنها الطيران. بهدف استعمال قطع غيار منها لطائرات أ  ،الخدمة

  وباإلضافة إلى هذا كله، تخسرت روسيا القدرة على الوصول إلى األسواق
بية شبكات البحث الدولي الكبيرة، وهناك أغلالمالية، وأصبحت معزولة عن 

منها. أما البديل الذي تطرحه الصين لالقتصاد الروسي  ةهجرة عقول كبير
كل ما يخص التكنولوجيا الدقيقة. فحتى في تخاصة وبصورة فهو محدود، 

م دول المتطورة، لإلى الاليوم، الحكومة الصينية، المتعلقة جداً بالتصدير 
ذه تقود هااللتفاف على العقوبات الدولية. والسؤال، هل سفي تساعد الروس 

الجواب  بدو أنإلى تغيير حساباته االستراتيجية؟ ي التأثيرات الجدية بوتين
المدى اآلني: يبدو أن تخطواته ال تنبع من منطق اقتصادي. لكن حقيقة  فيال 

أن العقوبات تفرض عليه االتختيار ما بين الزبدة والمدافع، فهذه مصيدة 
 . كماشةتضعه بين فكي 

 الدول  وتخصوصاًدول طرف ثالث،  فيما يخص تأثير العقوبات فيو
سي والحبوب األوكرانية، المسؤولية األفريقية المتعلقة بالقمح الرو

ضد تصدير  ،وال بأي شكل من األشكال ،واضحة. عقوباتنا ليست موجهة
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القمح أو الحبوب من روسيا، وأوكرانيا ممنوعة من تصدير القمح بسبب 
الحصار المفروض على البحر األسود والدمار الذي فرضه العدوان الروسي. 

ة بعقوباتنا، فسنكون على استعداد وفي حال تبين أن هذه المشاكل مرتبط
شركاءنا في أفريقيا  . لقد أتخبرتالتفعيل اآلليات المالئمة للتعامل معه

 بذلك وطلبت منهم عدم تصديق التضليل الذي تبثه السلطات الروسية. 
 على الصعوبات التي تواجه سوق الطاقة والغذاء هو وقف  الرد الحقيقي

رانيا. احترام السيادة ووحدة الحرب من تخالل انسحاب روسي من أوك
األراضي للدول، وعدم استعمال القوة، وهذه ليست مبادئ غربية أو 
أوروبية، بل هي أساس القانون الدولي، وروسيا تدوس عليه. الموافقة على 
هذا االنتهاك ستكون بمثابة فتح أبواب قانون الغاب على مستوى عالمي. 

ينا، تستطيع أوروبا الرد. ما يتم تحدّفبعد اجتياح أوكرانيا، أثبتنا أنه عند
وألننا غير معنيين بالحرب مع روسيا، فإن العقوبات االقتصادية هي 

التأثير، وفي األشهر القادمة ستؤثر باألساس في ردنا. بدأت هذه العقوبات 
 أكثر.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 مالحظة:

تحتجب النشرة عن الصدور يومي االثنين والثالثاء بمناسبة عيد األضحى 
 المبارك.
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تعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان أكبر 
 ترسيم الحدوداإلسرائيلي على  -اللبناني  واهتمام تخاص 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.  

العودة إلى الملف الخاص في مدونة وللمزيد من المعلومات يمكن 
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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 131العدد  - مجلة الدراسات الفلسطينية
 (2022 صيف)

 

 
 
 
 
 

 

 

 قائمة المحتويات

 افتتاحية

 الياس تخوري .............................................................................. جرح القدس
 مدتخل

 الّسعيد أبو مع...........  اغتيال شيرين أبو عاقلة: محاسبة القتلة على المحك
 مقاالت

 وليد نويهض................. ...................... حرب أوكرانيا وتداعياتها األوراسية
ميشال ... ............. عالم ما وراء النزاع األوكراني: عودة روسيا الكبرى

 نوفل
 السلطة الفلسطينية وهوبيتوس القبيلة: استيحاء السلطة

أحمد ....... ............................من الرمز االجتماعي .......................   
 ويالحربا

بواكير الموسيقى الفلسطينية بين الفالهاال والسفارديم ..... مراد 
 البسطامي

 تخَلَص، دقّينا اإليقاع: فدائيون وشباب يتحدثون من 
 غوستافو باربوزا......... .....................................................تخالل الموسيقى    

 دراسات
 إسرائيل والسودان: رهانات التطبيع ومقاربة دعم

 سامي صبري عبد القوي. المكون العسكري ................................................   
 سنية الحسيني......... ........................................... تشكُّل الكيانية الفلسطينية

 مقابلة
 المحامي صالح حموري المناضل الحقوقي واألسير 

 صالح حمّوري..... الدائم .............................................................................   
 فسحة

 الياس تخوري............. ........................................................... أيقونات جنين

 تحقيق
 لفردي واألسطورة والفصائلمخيم جنين: البطل ا

 عبد الباسط تخلف ........................................................ و"قواعد االشتباك"   
 تقارير

 عليان الهندي.......... ............................. العمليات الفردية: الدوافع والنتائج
 فيروز سالمة................ ........................................................ الشهداء األسرى
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