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 ج 
 دراست جرصد جداعياث فشل بن سلمان على مصالح ئسرائيل

 5112\1\52  العربي الجديد   صالح النعامي
رصد "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيمي، "مؤشرات" فشل وليي الهديد السيهودي، محميد بين سيممان، فيي 

خدديييدات الكبيييرة الخييي سييخخهرض إدارة الشيي ن الييداومي و عييزو  يين مواعدييت الخدديييدات الوارعيييت، محييذرًا ميين ال
 لدا مصالح إسرائيل نخيعت لذلك.

وخوقع المركز البحثي، في دراست صادرة  نه ونشرها موقهه، اليوم الوميس، أن يخداوى اسخقرار نظيام الحكيم 
"، ولهيدم خمكنيه 2030في الرياض عراء فشل بين سيممان فيي خطبيين برنامعيه ادقخصيادي ادعخميا ي "رؤييت 

مكانيييت أن خنييدلع هبييت عماهيريييت ميين احخييواء  مفا يييل الب ييخ داوييل الهائمييت المالكييت  مييأل إعراءاخييه األويييرة، وا 
 مدنيت، احخعاعًا  مأل خدهور األو اع ادقخصاديت في المممكت. 

وأشارت الدراسيت، الخيي أ يدها كيل مين ميدير المركيز، واليرئيس األسيبن لعدياز ادسيخوبارات الهسيكريت "أميان" 
مدير وحدة دراسات الوميي  فيي المركيز، يوئييل عوزينسيكي، إليأل أن ميا يهيزز فيرص الميس  اموس يادلين، و 

باسييخقرار نظييام الحكييم فييي الرييياض، يخمثييل فييي حقيقييت أن مظيياهر فشييل بيين سييممان  مييأل الصييهيد الييداومي، 
خخييزامن مييع  عييزو  يين مواعدييت الخوسييع اإليرانييي، و ييدم قدرخييه  مييأل حسييم الحييرخ المخواصييمت فييي اليييمن، الخييي 

 اخت خددد الهمن السهودي، ناهيك  ن المس بمكانت السهوديت، عراء فشل الحممت  مأل قطر.ب
 انقالخ "صامت"

ورسمت الدراست سيناريوهات قاخمت لمسخقبل نظام الحكم فيي الريياض، مشييرًة إليأل أنيه يمكين أن يخمثيل خدياوي 
الهائمييت المالكييت، أو انقييالخ اسييخقرار نظييام الحكييم فييي حييدوث انقييالخ "صييامت"، يقييوم بييه أحييد األعنحييت فييي 

 سييكري يمكيين أن يندييي حكييم الهائمييت، أو هبييت عماهيريييت  ارمييت، خقمييص ميين قييدرة الحكييم فييي الرييياض  مييأل 
 السيطرة  مأل العبرافيا السهوديت.

وبحسييييخ الدراسييييت، فييييرنئ مصييييالح إسييييرائيل ادسييييخراخيعيت سخخ ييييرر بشييييكل كبييييير عييييراء خحقيييين أي ميييين هييييذو 
أن النخيعت المباشرة لديذو الخحيودت خخمثيل فيي وسيارة خيل أبييخ الهوائيد الخيي خعنيديا السيناريوهات، محذرًة من 

 من شراكت السهوديت كقائد المحور الهربي "السني" في المواعدت  د إيران.
كمييا ا خبييرت الدراسييت أن المييس باسييخقرار نظييام الحكييم فييي الرييياض، يهنييي إسييدال السييخار  مييأل رؤيييت "الحييل 

 فمسطيني اإلسرائيمي، والذي خراهن  ميه خل أبيخ في خحقين مصالحدا.اإلقميمي" لمصراع ال
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ولفخت إلأل أن أكثر الخدا يات وطورة لخداوي اسخقرار نظام الحكم فيي الريياض، خخمثيل فيي أن هيذا السييناريو 
يمكييين أن يف يييي إليييأل وقيييوع السيييهوديت خحيييت نظيييام حكيييم مهييياد، بشيييكل يسيييمح باسيييخودام منظوميييات السيييالح 

 خي خممكدا الرياض  د إسرائيل. المخقدمت ال
ووفقيييًا لمدراسيييت، فيييرن خدييياوي اسيييخقرار نظيييام الحكيييم فيييي الريييياض، يمكييين أن يخرافييين ميييع "خسيييرخ" سيييالح نيييو ي 
لعدات مهاديت، كما يمكن أن يبري إيران بالهمل  مأل مسا دة "الشيهت" فيي شيرن السيهوديت  ميأل ادنفصيال 

 مأل خولي الحكم. ن المممكت، ومسا دة "الشيهت" في البحرين  
إلأل ذلك، حذرت الدراست مين أنيه حخيأل ليو ظميت نيواة لنظيام الحكيم فيي الريياض، فرنديا قيد خ يطر لالسيخهانت 
بالحركات اإلسالميت "السنيت" من موخمف الخوعدات لمواعدت الخحدي اإليراني، وهيو ميا يهيزز مين مكانيت هيذو 

 الحركات، ويزيد من فرص وصولدا لمسالح السهودي المخطور.
ميين عدييت ثانييييت، كشييفت الدراسيييت النقيياخ  يين أن الودييييات المخحييدة قيييد و ييهت وطييت إل يييادة السيييطرة  ميييأل 
منظومات السالح المخقدمت عدًا، الخيي زودخديا لمسيهوديت، فيي حيال خهيرض اسيخقرار نظيام الحكيم فيي الريياض 

 إلأل مواطر كبيرة.
إل يييداد موطيييط لخكثييييف  ممييييات عميييع ود يييت الدراسيييت صيييناع القيييرار فيييي خيييل أبييييخ، إليييأل إصيييدار خهميميييات 

المهمومات ادسخوباريت  ن السهوديت، وخحديدًا لمهرفت األشيواص اليذين يمكين أن يخسيمموا إليأل السيهوديت، أو 
 يورعوا مندا في حال خقمصت قدرة الحكم في الرياض  مأل  بط الحدود.

 احخكار القرار بالمممكت
رار الحكييم فييي الرييياض حقيقييت أن  مميييت صيينع القييرار فييي وحسييخ الدراسييت أي ييًا، فييرن مييا يهييزز خديياوي اسييخق

السيهوديت خحخكير ألول ميرة فيي  ديد بين سيممان مين قبيل شيوص واحيد، مشييرة إليأل أن الخقمييد السيهودي كيان 
يقييوم  مييأل الخوافيين  مييأل القييرارات المدمييت والمصيييريت. وشييدئدت  مييأل أن كييل مييا يهنييي بيين سييممان هييو خهزيييز 

 ا يعهمه يقدم  مأل قرارات خف ي إلأل المس بوحدة الهائمت المالكت.مكانخه الداوميت فقط، وهو م
وأشارت إلأل أن إحدى أهم  مانات اسيخقرار نظيام الحكيم فيي السيهوديت، خخمثيل فيي خمخيع الميواطن السيهودي 

 بمسخوى حياة عيد، مبينت أن السهوديين باخوا يوسرون هذو الميزة بسبخ "إصالحات" بن سممان. 
لسيييان، إلييأل خراعييع رواخييخ المييوظفين وارخفيياع األسييهار وخقمييص الييد م الحكييومي لموييدمات ولفخييت، فييي هييذا ا

والسمع األساسيت إلأل عانخ خفاقم أزمت السكن وارخفياع مهيددت الفقير، مو يحًت أن الموياوف مين أن خف يي 
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رار اإلصييالحات إلييأل المييس باسييخقرار نظييام الحكييم دفهييت "صييندون النقييد الييدولي" إلييأل د ييوة دوائيير صيينع القيي
 لمخريث في خطبيقدا.

وبيئنييت الدراسييت أن فييرص نعيياح "اإلصييالحات" الخييي يخبناهييا بيين سييممان مخدنيييت عييدًا، وذلييك ألندييا خفييرض ميين 
أ ميييأل إليييأل أسيييفل، إليييأل عانيييخ خوميييي بييين سيييممان  ييين الشيييفافيت. وأشيييارت إليييأل أن هنييياك ردة فهيييل عماهيرييييت 

بيين سييممان نفسييه، مسييخذكرة حقيقييت أنييه دفييع  غا ييبت داوييل السييهوديت  مييأل مظيياهر الفسيياد الخييي يخييورط فيدييا
 مميون دودر لشراء يوت وقصر ولوحت فنيت. 300مميارا و

وأو حت أن هناك ما يدلل  مأل أن الحممت الخي شندا بن سممان  مأل الفسياد عياءت لمخبطييت  ميأل مظياهر 
 الفساد الخي خورط فيدا، إلأل عانخ خوظيفدا في خهزيز مكانخه.

وباريت  الميت قد  برت  ن مواوفدا من خدا يات خداوي اسخقرار الحكم في السيهوديت وكشفت أن أعدزة اسخ
عراء فشل سياسات بن سممان، مشييرة إليأل أن السيهوديت يمكين أن خنخديي إليأل "دوليت فاشيمت" أو أن خقيع خحيت 

 نظام حكم مهاد إلسرائيل والبرخ.
خمثميييت حالييييًا فيييي ا يييطرار بييين سيييممان " 2030وأ يييادت الدراسيييت لحذهيييان حقيقيييت أن مؤشيييرات فشيييل "رؤييييت 

 إلدوال خبييرات  مأل بنود فيدا، وقرارو خ عيل خطبين بنود أورى.
 الحممت  مأل قطر

 مأل صهيد آور، اسخنخعت الدراست أن "الحممت  مأل قطر قد أف ت إليأل الميس بشيكل كبيير بخراعيع المكانيت 
فييي المنطقييت، بهييدما خبييين أندييا  يياعزة  يين اإلقميميييت لمسييهوديت، ناهيييك  يين أندييا مسييت بسييمهخدا كقييوة كبيييرة 

 إو اع دولت صبيرة مثل قطر".
كما أظدرت أن الحرخ  مأل اليمن خحولت إلأل  خء ثقيل  مأل وزانت الدولت، مشيرة إلأل أنه  مأل الرغم مين 

سيينوات  مييأل حييرخ الييييمن دون أن  3أن السييهوديت رابييع دولييت ميين حيييث اإلنفييان الهسييكري، إد أنييه م ييت 
 ض من وقف الدعمات الحوثيت  مأل  مقدا الداومي.خخمكن الريا

وومصيييت الدراسيييت إليييأل أن الموييياطر الكبييييرة الناعميييت  ييين فشيييل بييين سيييممان  ميييأل األمييين القيييومي اإلسيييرائيمي 
ومصيييالح البيييرخ، يفيييرض  ميييأل خيييل أبييييخ والحكوميييات البربييييت الخحيييرك بشيييكل  اعيييل مييين أعيييل منيييع الميييس 

اسيييت، فرنييه يخوعيييخ  مييأل خيييل أبيييخ والهواصيييم البربيييت خقيييديم باسييخقرار نظييام الحكيييم فييي الريييياض. وحسييخ الدر 
 مشورات لبن سممان، حول سبل الخهاطي مع اإلصالحات ادقخصاديت وادعخما يت.
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 يديعوث جكشف: بن سلمان وسفير إلاماراث مستشاران لـ"صفقت القرن"

 5112\1\52  صفا –السبيل 
كشييفت صييحيفت "يييديهوت أحرونييوت" النقيياخ  يين المسخشييارين الييذين يهممييون مييع الفرييين السياسييي األمريكييي 

 رئيس األمريكي دونالد خرمخ والخي يطمن  ميدا اسم "صفقت القرن".الذي يقوم باإل داد لصفقت ال
وأو ح المحمل السياسي والهسيكري الشيدير لمصيحيفت ألييكس فيشيمان، أن ثالثيت مين ويارج اإلدارة األمريكييت 
يهمميييون مسخشيييارين لمفريييين السياسيييي األميركيييي، هيييم وليييي الهديييد السيييهودي محميييد بييين سيييممان، وسيييفير دوليييت 

ربيت المخحدة لدى الوديات المخحدة يوسف الهخيبت، والسفير اإلسرائيمي في الودييات المخحيدة رون اإلمارات اله
 درمر.

ونبيييه فيشيييمان فيييي مقيييال ليييه بهنيييوان "صيييفقت القيييرن: مييياذا يطيييبل خرميييخ لمشيييرن األوسيييط" إليييأل أنيييه ليييذلك "مييين 
 ما يطبوه خرمخ وفريقه. المنطقي ادفخراض أن نخنياهو يهرف ما يعري وراء الكواليس"، في إشارة إلأل

وذكير أن "خرميخ لين يهطيي أي شيوص خحيذيًرا مسيبًقا، سييقف بكيل بسياطت إللقياء وطياخ احخفيالي، ويهييرض 
والله )الصيفقت الكبييرةل لمشيرن األوسيط، ولين يكيون هنياك حيوار مطيول ميع الطيرفين، ولين يهقيد أي ميؤخمر، 

ع فييي مواعدييت الحقيقييت هييذو هييي الصييفقت، إذا كمييا فهييل رؤسيياء الوديييات المخحييدة، فبكييل بسيياطت سي ييع العمييي
 شئخم اشخروها".

ونقييل فيشييمان  يين مسييؤول أمريكييي قولييه قبيييل مبييادرة نائييخ الييرئيس األمريكييي مايييك بييينس الكيييان اإلسييرائيمي 
 ، ويعخ أن يسخهد الطرفان".2018والل زيارخه قبل أيام إن "الوطت سخهرض  مأل األرعح هذا الهام 

طينيت ورئييس فريين المفاو يات فيديا صيائخ  ريقيات بعميع مهموميات "به يدا شيائهات" واخدم السيمطت الفمسي
حول الصفقت ما أف أل إلأل "خزايد الهصبيت" لدى قيادة السمطت، م يفا أنه "ليس من قبيل الصدن أن يطمين 
محمييود  بييياس النيييار فيييي كيييل ادخعاهيييات، ويشيييخم خراميييخ، ويحيياول بكيييل ميييا لدييييه مييين قيييوة خعنييييد األوروبييييين 

 لمخ ثير  مأل فحوى اإل الن المخوقع".
وأشيييار فيشيييمان إليييأل الخقريييير اليييذي قدميييه  ريقيييات لهبييياس حيييول "صيييفقت القيييرن" واليييذي نشيييرخه وسيييائل إ يييالم 

 موخمفت، مخدما  ريقات بخقديم وثيقت "مخشائمت" خقدر ما سخخ منه وطت خرمخ.
حييييوهم، ود يسييييخطيهون وقفييييه أو خبيييييير وأردف أنييييه "بالنسييييبت لمفمسييييطينيين، فييييرن هييييذا قطييييار يخسييييارع بالفهييييل ن

 مسارو".
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 الوبراء
وأ يياف اإلسييرائيمي أنييه "د يمكيين لمفمسييطينيين أن يعييدوا الهييزاء فييي الشييائهات بيي ن خرمييخ ليييس لديييه وطييت 
حقيقيت، ألن معمو ت من الوبراء مين معميس األمين القيومي فيي البييت األبييض واليذين وصيفدم اإلسيرائيميون 

 م من المدنيين الممخازين  مموا طوال أشدر  مأل الوطت".الذين الخقوا بدم ب ند
وذكيير أن هييؤدء المسخشييارين "يحولييون ثمييار  ممدييم إلييأل القيييادة السياسيييت إلييأل مبهييوثي خرمييخ الييذين يقييودون 
 الهمميت وهم صدر الرئيس كوشنر، والسفير األميركي لدى إسرائيل فريدمان، والمبهوث الواص غرينبالت".

لييأل أنييه "ليييس هنيياك بال ييرورة ارخبيياط بييين خوصيييات المدنيييين والوطييوات الخييي يقودهييا الفرييين إد أنييه أشييار إ
 السياسي".

وأردف فيشيييمان أنيييه " ميييأل سيييبيل المثيييال فقيييد ا خيييرض الفريييين المدنيييي  ميييأل خوقييييت إ يييالن القيييدس  اصيييمت 
ن السياسييي قييد د إلسييرائيل، فييي حييين قييرر الفرييين السياسييي وييالف ذلييك، حخييأل أن الوثيقييت المقدمييت إلييأل الفرييي

 خكون بال رورة مطابقت لموثيقت الخي قدمدا خرمخ".
وخيابع "بالمناسيبت هنياك ثالثيت رعيال آويرون مين ويارج اإلدارة يهمميون مسخشيارين لمفريين السياسيي األميركيي: 

ير ولييي  دييد المممكييت الهربيييت السييهوديت، سييفير دولييت اإلمييارات الهربيييت المخحييدة لييدى الوديييات المخحييدة، والسييف
 اإلسرائيمي في الوديات المخحدة، لذلك من المنطقي ادفخراض أن نخنياهو يهرف ما يعري وراء الكواليس".

٪ مين ال يفت البربييت 10ولفت فيشمان إلأل ما ورد فيي خقريير  ريقيات ب نيه "سييطمخ مين الفمسيطينيين خسيميم 
، بينمييا فييي اخفاقيييات عنيييف ٪6إلييأل إسييرائيل، فيمييا وطييت أولمييرت وفييي وطييوط كمينخييون عييرى الحييديث  يين 

فمسيطيني بشي ن -٪، وفي العودت السابقت من المفاو ات كان هنياك خفياهم إسيرائيمي4.5عرى الحديث  ن 
 ٪".10مقاي ت األرا ي بحعم مخساٍو 
 خبادل األرا ي و اصمت فمسطين

را يييي، ألن ووفييين المحميييل السياسيييي اإلسيييرائيمي فيييرن هيييذا يهنيييي أنيييه "لييين خكيييون هنييياك مقاي يييت مخسييياويت لح
٪ خهيد 10إسرائيل د خممك القيدرة  ميأل خسيميم أراض بديذا الحعيم لمفمسيطينيين، و يالوة  ميأل ذليك، فيرن نسيبت 

 ب ن خكون المنطقت الفمسطينيت ممزقت بالطول والهرض، وهنا يمكن حدوث أزمت حقيقيت".
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ألن وطييت خرمييخ كمييا  يوميين الفمسييطينيون "أزمييت مصييطنهت" -والحييديث لفيشييمان -ولكيين فيمييا يخهميين بالقييدس
نميا  ين "أحيياء فيي  -ويمكن بيالطبع أن خخبيير  –هي اليوم  د خخحيدث  ين أبيو دييس كهاصيمت فمسيطينيت، وا 

 القدس" أو " واحي القدس"، والخي يمكن أن خدول في خهريف "القدس الشرقيت" كهاصمت.
اإلدارة األمريكييت لين خخيدول وأشار إلأل خصريحات بينس والل وطابه في الكنيست اإلسيرائيمي قبيل أييام بي ن 

 في حدود الهاصمت اإلسرائيميت وخحديد الحدود بين العانبين.
 خومي  ن حن الهودة

وحسخ فيشمان فرن "الوطت الحاليت لخرمخ د خشمل مطالبت الفمسطينيين بياد خراف برسيرائيل كدوليت يدودييت، 
 لكن  ميدم أن يخوموا  ن حن الهودة".

 يت القت  منيت مع السهود
وذكر أنه "في الوطت، كما هي  مييه الييوم يعيري الحيديث  ين اخفيان سييخم خنفييذو خيدريعيا، بميا فيي ذليك نقيل 
المسؤوليت  ن األمن إلأل الفمسطينيين، وسيكون كيل خقيدم مشيروطا بخنفييذ المرحميت السيابقت، فيي حيين سيخهمل 

 الوديات المخحدة كمحكم".
سييرائيل" مكافيي ة  ييومت فييي شييكل  القييت  منيييت مييع المممكييت سييوف خخمقييأل "إ -بحسييخ فيشييمان-ووفقييا لموطييت

 الهربيت السهوديت.
ووييخم المحمييل السياسييي اإلسييرائيمي الشييدير مقالييه بييالقول إنييه "ميين المهقييول عييًدا ادفخييراض ب نييه ليين يوييرج أي 
شييييء مييين هيييذو الصيييفقت الكبييييرة، ولكنديييا يمكييين أن خشيييكل حيييافزا لالنخوابيييات فيييي إسيييرائيل، واصيييت أنيييه فيييي 

ار/ميييارس المقبيييل خقريبيييا قيييد خبيييرز الخوصييييات بشييي ن ليييوائح ادخديييام  يييد رئييييس اليييوزراء اإلسيييرائيمي بنييييامين آذ
 نخنياهو.

  



 

 9صهيوهيتشــــإون 
 

 ئسرائيل أمام مجلس ألامن: الهالل الشيعي وصل أعتابنا ويتأهب لضربنا

 5112\1\52االناضول   –االيام 
قيال منيدوخ إسييرائيل اليدائم ليدى األمييم المخحيدة، السيفير دانييي دانيون، الومييس، أن "الدييالل الشييهي" أ ييحأل 

" بشيي ن خمييدد الخواعييد اإليرانييي  مييأل أ خيياخ بييالدو ويخ هييخ ل ييربدا، دفخييا إلييأل امييخالك بييالدو "مهمومييات سييريت
 بسوريا واليمن ولبنان وقطاع غزة.

عاء ذلك في العمست الدوريت لمعمس األمن الدولي، المنهقدة حاليا حول الو ع في الشرن األوسيط، بميا فيي 
 ذلك الق يت الفمسطينيت.

ألييف مقاخييل  82ديدا واخدييم دانييون إيييران بالسييهي لخحويييل سييوريا إلييأل أكبيير قا ييدة  سييكريت فييي الهييالم، وبيي ن ليي
آدف مقاخيييل مييين الوكييييل اإليرانيييي حيييزخ ا ،  9آدف ينخميييون لمحيييرس الثيييوري اإليرانيييي، و" 3هنييياك، بييييندم 

آدف أ  يييياء بميميشيييييات شيييييهيت قييييدموا ميييين موخمييييف أنحيييياء الشييييرن األوسييييط، بمييييا فييييي ذلييييك الهييييران  10و
 وأفبانسخان وباكسخان".

 ألف مقاخل سوري. 60ر، ليكما اخدم طدران أي ا بقيادخدا، بشكل مباش
وخيابع مخسيائال: "لمياذا خحيرض إييران  ميأل خعنييد هيؤدء المخطيرفين فيي سياحات القخيال فيي سيوريا  لمياذا خقييوم 
إيييران ببنيياء قوا ييد إليييواء هييؤدء القخمييت  مييأل المييدى الطويييل "، قبييل أن يييردئ: "العييواخ وا ييح  زيييادة ز ز ييت 

 رائيل، وزيادة خرهيخ الهالم الحر ب سرو".اسخقرار سوريا ومنطقخنا ومواصمت خدديد إس
)المخهمين بادخفيان النيووي اإليرانييل، والخ كيد مين  2231ود ا دانون معمس األمين إليأل الخنفييذ الكاميل لمقيرار 

 .أن المعخمع الدولي لن "يسمح إليران بمواصمت خمويل اإلرهاخ في عميع أنحاء الهالم"، وفن خهبيرو
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 سحاخام ساعد بكتابت خطاب بن

 5112\1\52االيام  وكاالت:  -لندن 
سيييا د حاويييام بريطانييييا األكبييير السيييابن، عوناثيييان سييياكس، نائيييخ اليييرئيس األميركيييي، ماييييك بييينس، فيييي كخابيييت 

 الوطاخ الذي ألقاو أمام الكنيست اإلسرائيمي يوم اإلثنين الما ي.
الشييرن األوسييط، واعخمهييا وبحسييخ صييحيفت "ذي غارديييان" البريطانيييت، الخقييأل بيينس بسيياكس قبييل مبادرخييه إلييأل 

مهًا مدة سا ت ونصف السا ت، واسخهان نائخ الرئيس األميركي بالحاوام لكخابت "األعزاء الخيي خيربط الشيهخ 
 اليدودي ب رض إسرائيل"، واإلشارات لذلك في الخوراة.

ل: إن وأكيييد المخحيييدث باسيييم سييياكس، دان سييياكر، أن ادثنيييين الخقييييا، ووصيييف المقييياء باإليعيييابي والمثمييير، وقيييا
المقاء خمحور حول كيفيت "خ طير  القيت الشيهخ اليديودي الخاريوييت والخوراخييت بي رض إسيرائيل، والرواييات  ين 

 الشهخ األميركي والشهخ اليدودي".
وأشييار سيياكر إلييأل أن "الحاوييام سييا د فييي هييذو الموا يييع وفقييط فييي هييذو الموا يييع"، وأنييه "رأى بطمييخ نائييخ 

در يدييودي لخمقييي النصيييحت فييي مثييل هييذو الموا يييع إنعييازًا مدمييًا لمشييهخ الييرئيس األميركييي ادسييخهانت بمصيي
 اليدودي".

وبهد إلقاء الوطاخ، وصف مهمقون إسرائيميون وطاخ بيينس ب نيه الوطياخ األكثير صيديونيت اليذي ألقيي فيي 
 الكنيست من سياسي أعنبي حخأل اآلن، حيث خبنأل الرواييت الصيديونيت دون خحفيظ، إليأل عانيخ اقخراحيه د مياً 

 أميركيًا غير مشروط ألي قرار خخوذو إسرائيل.
وا خبرت الصحافيت نو ا لنداو، كممت بينس، أقرخ إلأل وطبت دينيت حماسييت منديا إليأل وطياخ سياسيي ليز يم 

 .يخووأل  رض برنام  سياسي لمسالم في الشرن األوسط
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 فالجيش الاحتالل وظاهرة ألاط

 5112\1\52  االتحاد  أسعد عبد الرحمن
اإلسيييرائيمي عيوشيييًا  ربييييت. وميييع « اليييدفاع»، حيييارخ عييييش 1948منيييذ خ سييييس الكييييان الصيييديوني فيييي  يييام 
، أصبحت الحروخ اإلسرائيميت  د شيهخ أ يزل هنيا، وشيهخ 2000انسحاخ ذلك الكيان من لبنان في  ام 

د  سيييكري مديييول، ليييم يهيييد يواعيييه عنيييديًا آوييير  والعييييش أ يييزل هنييياك. فالعنيييدي اإلسيييرائيمي المحصييين بهخيييا
بات اليوم يحارخ أطفال فمسطين ولين يكيون آوير  يحاياهم أولئيك اليذين ارخقيأل « د يقدر»الصديوني الذي 

إثيير إ ييالن الييرئيس األميركييي  يين ا خرافييه بزهييرة « مهركييت الهاصييمت القييدس»مييندم شييدداء وأسيير آوييرون فييي 
 المدائن  اصمت إلسرائيل 

و يييت مييين الشيييباخ والشيييابات اإلسيييرائيميين لوصيييوا سيييبخ رف يييدم القييييام بالودميييت الهسيييكريت اإللزامييييت فيييي معم
)أفيبدور ليبرمانل ووزيير الخهمييم « الدفاع»رسالت وعدوها مؤورًا إلأل رئيس الحكومت )بنيامين نخنياهول ووزير 
بات والشييبان، نكخييخ هييذو الرسييالت نحيين الشييا»)نفخييالي بينييتل ورئيييس األركييان )غييادي أيزنكييوتل، قييالوا فيدييا: 

لييينهمن رف ييينا القييييام بالودميييت الهسيييكريت فيييي العييييش اليييذي يميييارس  ممييييًا سياسيييت رسيييميت  نصيييريت د خحخيييرم 
حقيييون اإلنسيييان األساسيييييت، ويطبييين قانونييييًا مهينيييًا  مييييأل اإلسيييرائيميين وقانونييييًا آوييير  مييييأل الفمسيييطينيين الييييذين 

نشارك فيي ادحيخالل وفيي قميع الشيهخ الفمسيطيني، هيذا ادحيخالل يهيشون  مأل األرض  يندا. لذا قررنا أدئ 
 «.الذي يفرئن البشر إلأل مهسكرين مخواصمين

لييييأل نفييييس القيييييادات، وعييييه  ييييدد ميييين ال ييييباط وعنييييود ادحخييييياط فييييي الوحييييدة  وبهييييد خمييييك الرسييييالت ب سييييبوع، وا 
 ممييييييات  يييييد  رف يييييدم المشييييياركت فيييييي»)سيييييالح ادسيييييخوباراتل رسيييييالت أ منيييييوا فيديييييا  8200ادسيييييخوباريت 

لسينا قيادرين »وأ يافوا: «. الفمسطينيين، ولدذا لن يح روا في المسخقبل لمودمت ادحخياطيت فيي هيذا المييدان
 «.من عدت ال مير  مأل ادسخمرار  مأل ودمت هذا العداز والمس بحقون ماليين البشر

ت وشيبان إسيرائيميين خعياو ربما خكون هاخان الرسالخان من أقوى وأحدث األدلت  مأل ما يموج فيي أ ميان شيابا
خشييييران إليييأل مسييي لت وطييييرة عيييدًا.  -بالخ كييييد–النز يييت الهسيييكريت المخعيييذرة فيييي المعخميييع اإلسيييرائيمي، لكندميييا 

أودد »فالرسييالت األولييأل ركييزت  مييأل مييا خقييوم بييه الدولييت الصييديونيت ميين دور فييي و يييدم الفكييري  بيير إ ييداد 
ا عيشييدم اإلسييرائيمي يحييارخ أطفييال فمسييطين  أمييا الرسييالت ، فيميي«إسييرائيل ليكونييوا عنييودا فييي الحييرخ المقبمييت

اليئيور »الثانيت فخركز  مأل القصف الهشوائي الذي يسقط عراءو  حايا أبرياء بيندم أطفال، خماميا كميا كخيخ 
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إن سياسييت الخصييفيات خخبييوأ مكانييا »الييذي أعييرى مقييابالت مييع  ييدد ميين كيياخبي الرسييالت، فكخييخ يقييول: « ليفييي
 مائر الموقهين بسبخ حقيقت أنه خيخم ميرارا أوطياء خيودي بحيياة أبريياء، بيل أودد صيبار مركزيا في  ذابات 

أحيانييًا.. نحيين ن ديييل المهمومييات ادسييخوباريت لمهمميييت، ونقييوم بخسييميت وخحديييد الشييوص وننقييل المهمومييت إلييأل 
أنييه هييدفنا. وقييع سييالح العييو. ذات مييرة دحظنييا أمييرًا م ريبييًا بييالقرخ ميين موييزن وسييائل قخاليييت فييي غييزة وظننييا 

ادنفعار وانقشع الدوان وعرت أميه نحيوو واسيخطهنا أن نيرى آنيذاك أنيه وليد صيبير، إذ كانيت العثيت صيبيرة، 
 «.وأدركنا أننا فشمنا

أحيييد مؤس سيييي مركيييز بيرييييز لمسيييالم ورئييييس طييياقم « أوري سيييفير»، كخيييخ «واسييير مسيييبقا»فيييي مقيييال بهنيييوان 
فيي الهيالم كميه د يمكين لعييش ميا أن ينخصير »مي األسيبن، يقيول: المفاو ات دخفان أوسمو والوزير اإلسرائي

ويخنيياول «.  مييأل أطفييال، د فييي الواقييع ود ميين حيييث الييو ي. هييذو مهركييت واسييرة مسييبقا يعييخ ادمخنيياع  ندييا
)المركيييز اإلسيييرائيمي لممهموميييات  ييين حقيييون « بخسييييمم»رئييييس الديئيييت اإلدارييييت فيييي مركيييز « ديفييييد زونشييياين»

مييدععون » ييي المحخمييتل فييي مقييال قصييت  دييد الخميمييي كمثييال ألطفييال فمسييطين، ويقييول: اإلنسييان فييي األرا
ب ف ل السالح من رؤوسدم حخأل أومص أقدامدم ومسخهدون دائمًا لمدعيوم، هكيذا وقيف العنيود اإلسيرائيميون 

ت فيييي قرييييت )النبيييي صيييالحل فيييي مواعدخديييا. إنديييا المواعديييت بيييين روحييييت البطوليييت اإلسيييرائيميت وبيييين شيييابت ليسييي
وسيارة هيذو »وي ييف: «. مواطنت ود مقاخمت، ابنت شهخ د يممك عيشًا، خواعيه بعسيدها فقيط مين دون سيالح

الروحيت في هذو المواعدت خشكل وطرًا  مأل اسخهداد العنود لمخعنئد دفا ًا  ن نظيام الفصيل الهنصيري، حخيأل 
لهميين وراء وعيود  ديد الخميميي لو كانت هيذو الوسيارة وهمييت مثيل روحييت البطوليت نفسيدا. وهيذا هيو السيبخ ا

إن شيدوة ادنخقيام المعنونيت  يد الخميميي لديا أسيباخ »وفي السيان، كخيخ عيد ون ليفيي يقيول: «. في السعن
أورى. الفخاة من )النبي صالحل قاميت بخحطييم  يدة أسياطير إلسيرائيل. واألوطير مين ذليك أنديا خعيرأت  ميأل 

أن العنييدي البطييل الييذي يقييوم بحمايخنييا صييبح مسيياء بعييرأة  المييس ب سييطورة البطولييت اإلسييرائيميت. فعيي ة يخبييين
وشييعا ت، يقييف أمييام فخيياة ليييس فييي يييديدا شيييء. وميياذا بالنسييبت لمماسوشيييت الخييي حطمخدييا الخميمييي بسييدولت، 

الخميميييي بطميييت فمسيييطينيت، نعحيييت فيييي إصيييابت اليييرأي الهيييام »وي ييييف: «. ومييياذا بالنسيييبت لدرميييون اليييذكورة 
أن هنييياك  دييييدين مثمديييا. ربميييا خييينعح فخييييات مثمديييا فيييي إيقييياظ اإلسيييرائيميين. ربميييا اإلسيييرائيمي بيييالعنون. لييييت 

 «.انخفا ت الصفهات سخنعح في المكان الذي فشمت فيه كل وسائل المقاومت األورى، الهنيفت وغير الهنيفت
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هيئيييت شيييؤون »إن ظييياهرة إ يييدام وا خقيييال األطفيييال سياسيييت إسيييرائيميت ممندعيييت مخصيييا دة. وقيييد كشيييف رئييييس 
طفييييال فمسييييطينيًا الهييييام  1467ا خقييييال نحييييو »رصييييدت « الديئييييت») يسييييأل قراقييييعل أن « ألسييييرى والمحييييررينا

 اميا،  12طفيال دون  54طفل، وشمل ا خقيال  800الما ي وأن نصيخ مدينت القدس المحخمت كان حوالي 
 7سينوات مين حيي سيموان، وآوير مين حيي شيهفاط بالقيدس و ميرو  6حيث كان أصبر المهخقمين طفيل  ميرو 

 يييدم »إليييأل « بيخيييي مكوليييوم»وفيييي هيييذا النطيييان، عييياءت د يييوة   يييو معميييس النيييواخ األميركيييي «. سييينوات
اسيييييخودام أميييييوال دافهيييييي ال يييييرائخ فيييييي الودييييييات المخحيييييدة ليييييد م القيييييوات اإلسيييييرائيميت الخيييييي خهخقيييييل األطفيييييال 

ل كثييييرا مييين وبالمقابيييل، فيييرن ظييياهرة األطفيييال اليييذين يخقيييدمون مواعديييت عنيييود ادحيييخالل خحمييي«. الفمسيييطينيين
خظدر لكل مين ليه بصييرة قيوة  -ثانياً –خكشف وعه ادحخالل الذي يقاخل األطفال، وهي  -أود-الرمزيت: فدي 

 منطن الحن في مواعدت الظمم وف حه أمام الهالم.
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 ما هي الرؤيت العسكريت لرئيس أركان الاحتالل؟

 5112\1\52  -ترجمة صفا -القدس المحتمة
الهسيكريت ليدى قائيد -سمط خقرير أمني إسرائيمي نشر اليوم العمهت ال وء  ميأل بهيض ركيائز النظرييت األمنييت

 .أركان عيش ادحخالل غادي أيزنكوت لمواعدت األوطار المحيطت
وذكر الخقريير اليذي نشيرو موقيع "واد" الهبيري أن المسيخوى الهسيكري بقييادة آيزنكيوت يمينح المسيخوى السياسيي 

 الوطوط الهري ت لالسخراخيعيت األمنيت والخي خنص  مأل  دة أسس.
وميين بييين خمييك األسييس  ييمان اسييخمرار وعييود "إسييرائيل"، ووميين حالييت ميين الييردع الفهييال، وخقميييص الخدديييدات 

در الحاعت أي أنه باإلمكان الهيش مع بهض الخددييدات و يدم ا خبارهيا سيببًا لويوض الحيرخ، وكيذلك  مأل ق
 خ عيل المواعدت.

 كما خشمل ادسخراخيعيت الهسكريت أي ًا محاولت فرض األعندة اإلسرائيميت  مأل الوصم.
ادسيخنزاف حييث يسيهأل في حين يرى آيزنكوت أن الحروخ الطويميت خرهين العبديت الداومييت وخومين حاليت مين 

في حال حيدوث مواعديت مسيخقبميت إليأل خوعييه  يربات  نيفيت عيدًا لموصيم سيواء فيي غيزة أو لبنيان وذليك فيي 
 محاولت لمخهعيل في إنداء الحرخ قدر اإلمكان.

وسيسهأل العيش بحسخ الخقرير إلأل محاولت إمالء شروط وقف إطيالن النيار  ميأل الوصيم، ميد يا أنيه نعيح 
ن حييزخ ا  المبنيياني وحركييت "حميياس" فييي المواعدييات السييابقت فييي رف ييدم لوقييف إطييالن فييي ذلييك مييع كييل ميي

 النار.
كميييا ييييرى الخقريييير أن حمييياس وحيييزخ ا  قيييد يكونيييوا قيييادرين مسيييخقباًل  ميييأل خحقيييين انخصيييارات مو يييهيت  بييير 

 ص.احخالل بمدة أو كيبوخس هنا أو هناك، إد أن هكذا سيناريو د يقمن آيزنكوت  مأل وعه الوصو 
وييييد ي أنيييه يعيييخ قيييياس الحيييروخ بندايخديييا وأنيييه د يخوعيييخ الخركييييز فقيييط  ميييأل عديييود اليييدفاع  ييين البميييدات 
الحدوديت ما يهني إ هاف الدعوم، مشيرًا إلأل أن إنعازات الحرخ سخقاس في نداييت المهركيت وبهيد أن يطيرد 

 العيش "البزاة"  مأل حد خهبير الخقرير.
 د لسيناريوهات "مخطرفت" ومن بيندا مواعدات في ال فت وغزة.وينظر الخقرير إلأل أن العيش يسخه
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وييييد أل الخقريييير أن غيييزة وال يييفت كييييانين منفصيييمين سياسييييًا وأييييديولوعيا وخهيييادي به يييدا وخحيييارخ "إسيييرائيل" 
دفا ًا  ن الدويت الوطنيت وأن المواعدت القادمت بين الكيانين أو بيندا وبين "إسرائيل" قد خكون مع نداييت  ديد 

 رئيس محمود  باس أو حصول خبيير في هرم القيادة الفمسطينيت.ال
فييي حييين يسييهأل العيييش دسييخوالص الهبيير ميين حييروخ غييزة ولبنييان  بيير الخركيييز  مييأل أهميييت ادسييخوبارات 
ليس فقط  لالسخهداد الهممياخي والردع قبل المواعدت ولكن من اعيل خشيويص سيريع لموطيوات القادميت ويالل 

 المواعدت.
لعيييش مييؤورًا ب نييه فشييل فييي قييراءة مييا يييدور فييي رأس حركييت حميياس فييي قطيياع غييزة وييالل الهييدوان وا خييرف ا

 وبالخالي فقد طال أمد الهدوان ليخحول إلأل واحدة من الحروخ الطويمت. 2014األوير صيف  ام 
لموصييم وينصييح الخقرييير بخقميييص الدعمييات البييير فهالييت والخركيييز  مييأل النقيياط المدمييت والمواقييع ادسييخراخيعيت 

بيدًد ميين خبدييد الييذوائر الصياروويت  مييأل أهيداف فارغييت ميا يوميين نقصيًا كبيييرًا فيي الييذوائر كميا حصييل ندايييت 
 الهدوان األوير.

كميا يييرى الخقرييير بيي ن العيييش سيصييل فييي مرحمييت مين المراحييل إلييأل إوييالء بمييدات ب كممدييا  مييأل الحييدود والخييي 
 خشكل نقاط  هف بالنسبت لمعيش.

اف العيش في المواعدت القادمت ييرى آيزنكيوت ب نيه يخوعيخ خحقيين النصير السيريع والحاسيم وفيما يخهمن ب هد
 بر اسخودام قوة ناريت كبيرة خددف لخدمير القدرات الهسكريت لموصم مع  دم إو ا ه بشكل ندائي إد انيه 

ولييس كميا  يخوعخ  مأل خمك المواعديت أن خكيون عمييت المنخصير، بمهنيأل ان يكيون انخصيار "إسيرائيل" وا يحاً 
 الحروخ السابقت.
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 عربيت للتحالف معنا
ا

 هتنياهو: العداء إليران دفع دوًل

 5112\1\52  صفا –برن 
قييال رئيييس حكومييت ادحييخالل اإلسييرائيمي بنيييامين نخنييياهو يييوم العمهييت إن  ييداء إيييران شييعع دوًد  ربيييت  مييأل 

 سخراخيعيت مع الكيان اإلسرائيمي.إقامت خحالفات ا
ووصييف نخنييياهو فييي كممييت بمنخييدى دافييوس بسويسييرا خحالفييات "إسييرائيل" مييع دول  ربيييت ب ندييا "اسييخثنائيت لييم 

 يخويل يوًما أن باإلمكان حدوثدا".
وأ يياف أن "ثمييت  ييدًوا آويير مشييخرًكا بييين إسييرائيل وهييذو الييدول الهربيييت ممييثاًل باإلسييالم المخطييرف واإلرهيياخ 

 السني والشيهي".
 وذكر نخنياهو أن خل أبيخ "خممس بدايت خبيير في مواقف بهض الشهوخ الهربيت أيً ا خعاو إسرائيل".

بميييا سيييماو "الخهييياون المثمييير" بيييين "إسيييرائيل" ودول  2017وكيييان رئييييس اليييوزراء اإلسيييرائيمي أشييياد فيييي نيييوفمبر 
  ربيت.

بشكل  ام أمر سري، إد أنني واثن مين أن الهالقيات مهديم وقال نخنياهو "خهاوننا المثمر مع دول  ربيت هو 
 سخسخمر في الن وج حيث سيسمح لنا ذلك بخوسيع دائرة السالم".

وشدد  مأل أن السالم بين "إسرائيل" والدول الهربيت "سيحصل في الندايت، ألن هناك الكثير مين األميور الخيي 
 خعري طوال الوقت ومف الواعدت".

اإلسيييرائيمي يوفيييال شيييخاينخس كشيييف أن خيييل أبييييخ خقييييم  القيييات ميييع دول  ربييييت إسيييالميت وكيييان وزيييير الطاقيييت 
 خسا د "إسرائيل"  مأل كبح عماح إيران والخمدد الشيهي في المنطقت. -بما فيدا السهوديت -"مهخدلت"

فيي حيديث إلذا يت عييش ادحيخالل إن إسيرائيل د  -وهيو   يو بيالمعمس اليوزاري المصيبر -وقال شيخاينخس
سييالميت، لكيين الطييرف اآلويير هييو الييذي يوعييل ميين خوعيي ل ميين الكشييف  يين هييذو الهالقييات مييع دول  ربيييت وا 

ن "إسرائيل" خحخرم رغبت هذو الدول في إبقاء الهالقات سريت.  ذلك، وا 
وبشيييي ن الصييييراع الفمسييييطيني اإلسييييرائيمي، قييييال رئيييييس الييييوزراء اإلسييييرائيمي اليييييوم فييييي المنخييييدى إنييييه ميييين حيييين 

 ميييأل كافيييت الصيييالحيات إلدارة شيييؤوندم ب نفسيييدم  ميييأل أد خكيييون صيييالحيات لخددييييد الفمسيييطينيين الحصيييول 
 "إسرائيل".
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وأ اف أن "إسرائيل" سخحافظ  مأل الو ع القائم في المسعد األقصأل ببض النظر  ن ادخفاقييات الخيي قيد 
 خبرم.
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 قاموس الصهاينت وقاموسنا

 5112\1\52  الغد االردنية   برهوم جرايسي
مصطمحات الوطاخ السياسي هي انهكاس أساسي لعوهر الموقف، وهذا ما يحرص  ميه الهيدو الصيديوني 

ت اإل يييالم الرسيييمي الهيييام لدييييه. وهيييذا ميييا يطبيييأل خقريبيييا كمييييا  ميييأل وسيييائل فيييي وطابيييه الرسيييمي، وفيييي صيييياغ
اإل الم الواصت والحزبيت، بينما ادسخثناءات  ندهم قميمت عدا وهامشيت. وفي المقابيل، فيرن إ المنيا الهربيي، 
وحخيييأل فيييي نيييواٍح ليسيييت قميميييت فيييي الوطييياخ السياسيييي، هنييياك إهميييال شيييديد فيييي الحيييرص  ميييأل المصيييطمحات 

ت، في ما يخهمن بالكيان اإلسرائيمي وسياساخه. وخعد في محيطنيا خردييدا لميا خسيوقه الصيديونيت مين والصياغا
 مصطمحات لخشويه الحقيقت. 

 اميييا، مييين الخيييداول  40فهميييأل سيييبيل المثيييال، منهيييت السيييمطات اإلسيييرائيميت اإل يييالم الرسيييمي منيييذ ميييا يقيييارخ 
نميييا "يديييودا والسيييامرة". وفيييي لبيييت القيييانون اإلسيييرائيميت خسيييمأل "المنطقيييت"، وفيييي  بمصيييطمح "ال يييفت البربييييت"، وا 

"أحسييين األحيييوال"، يسيييميدا بهيييض اإلسيييرائيميين "المنييياطن". كيييذلك فيييي كيييل اإل يييالم اإلسيييرائيمي، كيييل مقييياوم 
فمسطيني، من مخظياهر أ يزل كمييا، ميرورا ب يارخ حعير، وحخيأل منفيذ  ممييت، هيو "مويرخ"، وهيو "ارهيابي". 

 وادسخثناءات لديدم هامشيت. 
ل أكثيير ميين ومييس سيينوات، ظديير وزييير المواصييالت يسييرائيل كيياخس فييي مبييادرة، لشييطخ كييل الخسييميات وقبيي

الهربيييت لممييدن والبمييدات الفمسييطينيت، فييي دفخييات الشييوارع. وكخابخدييا بموعييخ الخسييميت الهبريييت، بيي حرف  ربيييت، 
أو "لييود" وليييس المييد، وهييذا المشييروع فشييل، ولكننييا حخييأل اآلن نييرى دفخييات بالهربيييت، خقييول " كييو" وليييس  كييا، 

و"نخسيييرات" ولييييس الناصيييرة. أميييا نحييين فمييييس ليييدينا ميييا نزيئفيييه، أو نوخمييين ليييه خسيييميت وهوييييت أويييرى، بيييل هيييذو 
 فمسطين، الخي لدا أسماؤها وخهريفاخدا األصيمت، ولن خقوى  ميدا كل الخشويدات الصديونيت. 

بقصييد "الشييهخ اليدييودي فييي الهييالم"،  وفييي مييا يمييي  ينييات ممييا يعييري خداولييه فييي بيئخنييا: "الشييهخ اليدييودي"،
وهييذو بد ييت اوخمقخدييا الصييديونيت فييي القييرن الخاسييع  شيير، لخبييرر وعودهييا، وخبييرر موططدييا ادسييخهماري فييي 
فمسطين. وما يسمأل "قانون القوميت" الذي دول مسار الخشريع في الكنيست في األشدر األويرة، ب يبط مين 

خاريوييت، هيي "وطين الشيهخ اليديودي فيي الهيالم"، لخثبييت هيذو شوص بنييامين نخنيياهو، ييدئ ي أن فمسيطين ال
 البد ت. 
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وميين المثييير عييدا، أنييه فييي حييين أن عدييات يدوديييت، وواصييت دينيييت مخزمخييت، وعدييات يسيياريت خقدميييت مناه ييت 
نمييا ديانييت  لمصييديونيت، خييرفض هييذو المقولييت، كييل لخفسيييراخدا، وخؤكييد أن د وعييود "لشييهخ يدييودي فييي الهييالم، وا 

فرننيييا نعيييد فيييي البيئيييت الهربييييت الواسيييهت مييين ييييردد "شيييهخ يديييودي"، وبيييذلك يكيييون قيييد ابخميييع الورافيييت  يدودييييت،
 الصديونيت، وبد خدا،  مأل حساخ الموقف من فمسطين.

كييذلك، "مسييخوطنات غييير قانونيييت"، إذ خسييمع هييذا المصييطمح يييخم خرديييدو فييي اإل ييالم الهربييي. والقصييد هنييا، 
 صييييابات المسييييخوطنين. وعيييياءت خسييييميت "غييييير قانونيييييت"، ميييين حكومييييات  البييييؤر ادسييييخيطانيت، الخييييي أقامخدييييا

ادحييخالل، لخقييول لمهييالم، إن المسييخوطنات األوييرى الخييي أقامخدييا بقييرارات حكوميييت "هييي قانونيييت"، ولييذلك فدييي 
"شييير يت". ليييذا فيييرن مصيييطمح "مسيييخوطنات غيييير قانونييييت"، يخهيييارض ميييع الموقيييف السياسيييي واليييوطني، بييي ن د 

 وكل اسخيطانه. شر يت لالحخالل
ومصيييطمح آوييير، منخشييير باليييذات فيييي وسيييائل اإل يييالم الفمسيييطينيت، وهيييو خسيييميت عنيييود ادحيييخالل فيييي القيييدس 
المحخمت،  مأل أندم "شرطت"، وفي أحسن األحوال "شيرطت احيخالل". ففيي اليدول الطبيهييت، فيرن مدميت الشيرطت 

ابع مين قيانون ال يم، ولديذا فيال مكيان مدنيت كمييا، وحينميا يخحيدث ادحيخالل  ين "شيرطت" فيي القيدس، فديذا ني
لخسميت  ناصر ادحخالل في القدس، ود في أي مكان آور في ال فت،  مأل أندم "شرطت"، بل كيل  ناصير 

 ادحخالل هم عيش.
وواحدة من مآسي الخسميات، "وزيير اليدفاع اإلسيرائيمي". بداييت، فرنيه حسيخ الخسيميت اإلسيرائيميت الرسيميت، فيال 

"، بيييل "وزيييير أمييين". أميييا مييين ناحيخنيييا، فيييرن هيييذا اليييوزير مكميييف بخطبيييين سياسيييات الحيييرخ يوعيييد وزيييير "دفييياع
وادحيييخالل وادسيييخيطان، ليييذا فيييرن خسيييميخه الوحييييدة "وزيييير حيييرخ". وفيييي هيييذا ادطيييار، نمميييس وبثيييا شيييديدا فيييي 

سييال ف ييائيات كبيييرة، بخعنبدييا لييذكر "عيييش ادحييخالل"، وخكخفييي بييذكر "العيييش اإلسييرائيمي". وسيي لت يومييا مرا
  ن سبخ هذو الخسميت، ف عابني: "نحن صحافت مو و يت"، ولم يكن ردي لطيفا.

وفي نفس السيان، "وزير الهدل"، وأي ا حسخ الخسميت اإلسرائيميت الرسميت، د يوعد وزير " دل"، بيل "وزيير 
بيح شيهخ ق اء". ف ي " دل" مين الممكين أن يكيون ليدى وزيير، مين مدماخيه قوننيت ادحيخالل وعيرائم القخيل وذ

 ب كممه. 
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فممياذا يخطييوع به يينا لخعميييل خسيميات حكومييت ادعييرام اإلسييرائيمي . لقيد آن األوان لو ييع حييد لدييذو الفو ييأل 
الوطيرة في اإل الم الهربي، واي ا فيي الوطياخ السياسيي، كيي خكيون الخسيميات والمصيطمحات بميا يخطيابن 

 مع الموقف.
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 أصداء زيارة هتنياهو للهند

 5112\1\52  االتحاد  الرحمند.ِذْكُر 
سرائيل نموًا مطردًا في معالي الدفاع وادسخوبارات منذ إقامت  القيات دبموماسييت  خشدد الهالقات بين الدند وا 

لحسيمحت اإلسيرائيميت، حييث  ٍ. وقد برزت الدند ببطء با خبارهيا أكبير مشيخر1992رسميت بين البمدين في  ام 
الدنييييد. بيييييد أن خصييييدير األسييييمحت  لييييألميت الخييييي يييييخم خصييييديرها لموييييارج إ% ميييين األسييييمحت اإلسييييرائي41خييييذهخ 

اإلسرائيميت لمدند ليست سياست عديدة. فقد كانت إسرائيل خميد الدنيد بحمياس باألسيمحت واليذويرة ويالل الحيرخ 
وميييرة أويييرى فيييي  يييام  1971، والحيييرخ بيييين الدنيييد وباكسيييخان فيييي  يييام 1962بيييين الدنيييد والصيييين فيييي  يييام 

1996. 
أو ائيييخالف مييين أحيييزاخ إقميمييييت « الميييؤخمر»الحكوميييات الدندييييت السيييابقت، سيييواء كانيييت بقييييادة حيييزخ  وكانيييت

صيييبيرة، خخعنييييخ خسييييميط ال ييييوء  ميييأل هييييذا الخهيييياون الييييدفا ي مييييع إسيييرائيل، ليييييس فقييييط بسييييبخ الحساسيييييات 
لحكوميييت أن ا دالعيوسياسيييت اإلقميميييت بيييل أي ييًا بسيييبخ موقييف اليييبالد المبييدئي بشييي ن الق يييت الفمسيييطينيت، بييي

ب صييييوله اليمينيييييت « بداراخيييييا عاناخيييا»، اليييذي يخييييز م حيييزخ «نارينيييدرا مييييودي»الحالييييت بز امييييت رئييييس الييييوزراء 
الدندوسيت القوميت، قد أحاطت هيذو الهالقيات بالسيريت. فديو لييس فقيط أول رئييس وزراء هنيدي ييزور إسيرائيل 

 يقت العذور وطويمت األعل بين البمدين. م عيتالهام الما ي، بل أي ًا يهمل من أعل إقامت شراكت اسخراخي
، قييام رئيييس وزراء إسييرائيل بزيييارة اسييخبرقت سييخت أيييام لمدنييد بدييدف اسييخهادة شييهبيخه «مييودي» مييأل زيييارة  ورداً 

المخ ييائمت بسييبخ اد يياءات الفسيياد وأي ييًا لخهزيييز الييروابط بييين مؤيديييه اليمينييين المخطييرفين و ناصيير اليمييين 
فيييي كيييال البميييدين لنشييير السيييرد  رفيييتاييييد فيييي محييياودت الهناصييير اليمينييييت المخطالمخطيييرف فيييي الدنيييد. وهنييياك خز 

المخهمن بالقمن المشيخرك بشي ن األمين والمشياركت الهاميت فيي ندعيه. ولكين الحقيقيت هيي أن اليديناميات األمنييت 
وقيف لمبمدين موخمفت خمامًا. فرسرائيل هيي قيوة احيخالل، وفيي حيرخ مين عانيخ واحيد ميع الفمسيطينيين وليديدا م

مواوفدييا األمنيييت الواصييت بدييا فييي كشييمير، وفييي أعييزاء ميين شييمالدا  ديدا ييديم الرحمييت خعيياهدم. أمييا الدنييد، فميي
 الشرقي، ولكن هذو خخهمن بالمواطنين الدنود والمحاودت الدنديت دسخهادخدم دسخوريًا.

األمنييت المشيخركت. الهناصر اليمينيت فيي كيال العيانبين ميا زاليت خصير  ميأل الهصيف بمفديوم الموياوف  ولكن
فدي خسيل لهابدا من فكرة ادعخماع مهًا، وهيو لييس سيوى إطيارا شيهبيًا. فالهناصير الدندوسييت المخطرفيت خيرى 

اسيخهمار واغخصياخ أرض،  تإسيرائيل كدوليت خسيحن المسيممين كميا ليو كانيت الق ييت الفمسيطينيت ليسيت ق يي
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م  ييين األفيين. وميين ناحيييت أوييرى، فييرن ولكيين ق يييت إسييالميت، وهييي ليسييت كييذلك.. هييذا مفدييومدم وسييرده
الهناصيييير اليمينيييييت اإلسييييرائيميت المخطرفييييت خبييييذي وطابييييًا فييييي الهقييييل الدندوسييييي مفييييادو أن هيييياخين الح ييييارخين 

يمكييندم أن يفهمييوا الكثييير  يين طرييين  خيياليالقييديمخين محاطخييان ب  ييداء مسييممين فييي غييرخ وعنييوخ آسيييا، وبال
 ن غالبيت الناس في كمخا الدولخين غير مقخنهين بدذا السرد.الخقارخ مع به دم البهض. ولحسن الحظ، فر

حين أن كال من نخنياهو ومودي أكدا بشكل كبيير  ميأل الصيداقت الخيي خعميع بيين البميدين ويالل الزييارة،  وفي
نخنيياهو « ميودي»لم يخم الكشف  ن أي شيء ممموس. ووسط ال عي  اإل المي وبرا ت األداء، اصطحخ 

فيييه لبييزل  يعمييسأحمييد آبيياد حيييث عمييس نخنييياهو فييي المكييان الييذي ا خيياد غانييدي أن  إلييأل منييزل غانييدي فييي
القطن  مأل  عميت يدوييت. ودبيد أن روح غانيدي كانيت خيدور فيي أليم فيي قبيرو، وهيي خنظير إليأل مرخكيخ عيرائم 

 الحرخ، وهو يعمس في مكانه، ويمسك بهعت البزل الواصت برسول الال  نف.
وافقخا  مأل الخهاون فيي الهدييد مين المعيادت العدييدة بميا فيديا اإلنخياج المشيخرك الرغم من أن الدولخين  و مأل

لحفالم، واسخكشياف حقيول الينفط والبياز،  يالوة  ميأل الخكنولوعييا المبخكيرة، إد أنيه مين غيير الوا يح ميا هيو 
األسييمحت اإلسييرائيمي و ييم صييناع  وزراءشييكل هييذا الخهيياون. لكيين الوفييد الخعيياري الكبييير الييذي رافيين رئيييس اليي

وفيي أبرييل «. صينع فيي الدنيد»ومقاولين دبد وأن يكيون قيد ويرج بيبهض الفيرص الممموسيت فيي إطيار مبيادرة 
ممييار دودر، شيممت شيراء صياروخ  2من الهام الما ي، وقهت الدولخان اخفاقًا لشراء مهدات  سيكريت بقيميت 

، خيم اإل يالن  ين إلبياء الصيفقت ألن دودر. وقبل  يدة أسيابيع يونمم 500الم اد لمدبابات بقيمت « سبايك»
ولكين قبيل أييام «. اصنع في الدنيد»الدند قررت إنخاج صواريودا المحميت الم ادة لمدبابات في إطار برنام  

 قميمت من زيارة نخنياهو قيل إن ادخفان  اد إلأل مسارو.
نسييانيت وطييالخ شييددت الدنييد الهديييد ميين الخعمهييات ادحخعاعيييت ميين قبييل منظمييات سياسيييت واعخما وقييد  يييت وا 

العامهات  يد زييارة نخنيياهو فيي  يدد مين الميدن بميا فيديا دلديي ومومبياي. ورأت أحيزاخ المهار يت أنيه مين 
. وخييم خنظيييم لفمسييطينخهطييي الشير يت دسييخمرار احييخالل إسييرائيل « مييودي»ويالل د ييوة نخنييياهو، فييرن حكومييت 

نخعييين السييينمائيين لخصييوير أفييالم هنديييت فييي حييدث دعخميياع نخنييياهو مييع صيينا ت السييينما الدنديييت لعييذخ الم
مواقيييع إسيييرائيميت بديييدف الخيييروي  إلسيييرائيل كوعديييت سيييياحيت. وباسيييخثناء بهيييض النعيييوم السيييينمائيين السيييابقين، 

ناع السينما ادعخ مهه. وميع ذليك، فيرن فهالييات زييارة نخنيياهو لمدنيد  ماعخعنبت البالبيت الهظمأل من كبار ص 
العماهير المحميت في إسرائيل. فقد حاول نخنيياهو، اليذي يواعيه انخقيادات بسيبخ خديم كانت أساسًا موعدت إلأل 
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خخهمن بالفساد، أن يهزز موقفه من والل إوبار الشهخ اإلسرائيمي  ميأل أنيه حصيل  ميأل صيداقت الدنيد الخيي 
 في الهالم. طيتخهد أكبر ديمقرا

 

 جم بحمد هللا


