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 كلمة العدد  

 " قمة القاهرة الثالثية دعما للنضال الفلسطيني"

الثاني والرئيس    عبد هللاالملك    ضمت جاللةالتي  و،  2/9القمة الثالثية التي عقدت في القاهرة يوم  ت  جاء
الفتا المصري   محمود    حعبد  الفلسطيني  والرئيس  القضية    عباس،السيسي  جوهرية  على    الفلسطينية،لتؤكد 

 .وتوفير كل سبل الدعم لألشقاء في فلسطين ومواصلة الجهود لتفعيل عملية السالم

غم التحديات المتعددة  الثاني بن الحسين، في كلمة له خالل القمة، أنه ر   عبد هللا د جاللة الملك  أكحيث  
الوضع الراهن ال يمكن له    المركزية وأنالتي تشهدها المنطقة، إال أن القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية  

أن يستمر وال يمكن للمنطقة أن تنعم باألمن واالستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس  
ال  الدولة  قيام  يضمن  الذي  الدولتين،  عام  حل  حزيران  من  الرابع  خطوط  على  المستقلة   1967فلسطينية 

 .وعاصمتها القدس الشرقية

وشدد جاللته على أهمية وقف االعتداءات واإلجراءات أحادية الجانب خصوصا في القدس والمسجد 
ر األقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وضرورة العمل مع جميع األطراف لتفادي أي تصعيد ألن ذلك سيؤث

 .سلبا على جهود تحقيق السالم

وجدد جاللة الملك التأكيد على أن األردن سيستمر في بذل كل الجهود للحفاظ على الوضع القانوني  
الهاشمية   الوصاية  بموجب  فيها  والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات  ورعاية  وحماية  بالقدس،  القائم  والتاريخي 

ثيق مع أشقائنا في مصر وفلسطين في سبيل ما هو خير لشعوبنا  عليها، مؤكدا جاللته على تواصل التنسيق الو 
 وقضايا أمتنا. 

السيسي   ورحب الفتاح  عبد  المصري  والرئيس    ،الرئيس  الملك  بجاللة  القمة،  خالل  له  كلمة  في 
 .الفلسطيني، مؤكداً تقدير مصر البالغ للعالقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي مع األردن وفلسطين

أهمية العمل على تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة  على  السيسي  الرئيس،  كد  أكما  
وآماله وطموحاته، مستعرضاً رؤية مصر لكيفية إحياء عملية السالم، وتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وإعادة  

المستقلة لن يتأتى إال من خالل توحيد  إعمار القطاع، مشددا على أن تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الدولة  
 .الصف وإنهاء االنقسام، الذي طال أمده بين الضفة الغربية وقطاع غزة

من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السياسات والممارسات اإلسرائيلية خلقت واقعاً  
"بأننا ال زلنا نمد أيدينا للسالم العادل    يفتح األبواب أمام خيارات ال تحمد عقباها، وجدد في الوقت ذاته التأكيد

والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية"، وأنه على استعداد للعمل في هذه  
األراضي   في  الشاملة  التهدئة  تحقيق  تشمل  ثقة  بناء  خطوات  تطبيق  خالل  من  األجواء  تهيئة  على  المرحلة 

فت الرئيس الفلسطيني إلى الجهود المبذولة من األردن ومصر في سبيل إنهاء االحتالل  الفلسطينية كاملة، ول 
 .اإلسرائيلي لفلسطين، مشدداً على أن هذا هو السبيل الوحيد إلنقاذ المنطقة من الدمار والفوضى
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 موجز تنفيذي: 

حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا    األردن بقيادة  تأكيد،  2021تناول التقرير لشهر آب  
على جميع المستويات اإلقليمية والدولية لدعم  والجهود  كامل    بذل  هللا" ورعاه، على    الحسين "حفظهالثاني ابن  

عبر   الوطنية  تطلعاتهم  لتحقيق  والمشروع  العادل  نضالهم  في  الفلسطينيين  االشقاء  االحتالل  إ ومساندة  نهاء 
سها حق تقرير المصير، والتأكيد  أنسانية وعلى رعراف اإلقهم التي كفلتها القوانين الدولية واألواالعتراف بحقو

لى تسوية سلمية وفق المرجعيات المعتمدة  إ همية التوصل  أردنيا وعربيا، و أعلى مركزية القضية الفلسطينية  
وعاصمتها  1967ابع من حزيران عام  لى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرإوصوال  

 القدس الشرقية . 

وكذلك تأكيد جاللته مواصلة األردن تأدية دوره التاريخي حيال القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية،  
انطالقا من الوصاية الهاشمية الحريصة على الحفاظ على هوية المدينة عربيا وإسالميا، وتشديد جاللته على  

لمقدسة ورفض أية محاوالت لتغيير الوضع القانوني للقدس الشرقية والهوية التاريخية للمدينة  احترام األماكن ا 
 المقدسة. 

انتهاكاته المعهودة    ،2021سرائيلي خالل آب  االحتالل اإل  ةواصلماستعرض التقرير  السياق،    ذاتوفي  
في األرضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحٍد لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات  

 : وكان أبرز هذه االنتهاكات  ،الدولية

( من  2و)  من الضفة الغربية(  7فلسطينيين )(  9باستشهاد )سرائيلي العدوانية  االحتالل اإل ممارسات  تسببت   -
في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم أطفال وصحفيون    ( فلسطينيا244، إضافة إلى إصابة )قطاع غزة 

االحتالل  فلسطينيةو قوات  مع  والمواجهات  االقتحام  الخاصة، خالل عمليات  االحتياجات  ،  وآخر من ذوي 
بين   اإلصابات  و  49توزعت  الحي،  بالرصاص  المعدني   28إصابة  بالرصاص  بالمطاط،    إصابة  المغلف 

واألخرى إصابات برضوض، وحاالت اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خالل المواجهات مع  
 .جيش االحتالل

( منهم في الضفة  372( فلسطينيا؛ )380، )2021اعتقلت قوات االحتالل خالل الفترة موضع التقرير، آب   -
(  97وأشارت المعطيات إلى تصدر القدس عمليات االعتقال بواقع )فلسطيني في قطاع غزة،  (  8)الغربية و

 بالترافق مع جملة من االنتهاكات المعتادة لحقوقهم.اعتقال    ةعملي

مع ما يرافقها    اقتحاما،  (318)والتي ناهزت  واصلت قوات االحتالل اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية   -
،  متعمد للممتلكات الخاصة والعامة على حٍد سواء  وتخريبوكالعادة، من تنكيل للمواطنين وانتهاك لحرماتهم  

 مع ما يرافقها وكالعادة من تنكيل للمواطنين وانتهاك لحرماتهم وتخريب متعمد للممتلكات الخاصة والعامة. 

قوات   - )أقامت  حاجزاً 321االحتالل  ً مفاجئعسكريا    (  المحتلة،  ا األراضي  خاللها  ت أعاق  في  حركة    من 
 . المواطنين والبضائع والمنتجات الزراعية

سالمية والمسيحية في  انتهاكاته الممنهجة ضد المقدسات اإلاإلسرائيلي في ممارسة    لكما استمر االحتال -
 المبارك/ الحرم األقصى مقدمتها وفي، الصلة القرارات الدولية ذات غير آبه باألراضي الفلسطينية المحتلة  

 أكدت على إسالمية وعروبة التي الصلة، ذات الدولية   القرارات من لجملة صارخ تحدٍ  في الشريف؛ القدسي
ونفت الموقع مزعومة أية  الشريف  يهودية  الدينية   عالقة  والشؤون  األوقاف  وزارة  تقرير  وحسب  به، 

الفلسطينية،  اقتحمت مجموعات من قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين المتطرفين األقصى الشريف  
( مرة خالل شهر آب، بقيادة عضو الكنيست السابق موشيه فيغلين الذي نظم جوالت استفزازية،  23أكثر من )

لجزء الشرقي من األقصى وقبالة قبة الصخر، حيث  دعا فيغلن خالل جوالته لتأدية طقوس تلمودية في ا
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اليهود لتكثيف االقتحامات لساحات الحرم، وقدم شرحا عن "الهيكل" المزعوم ومراحل بناء "الهيكل" في  
 .صحن قبة الصخرة، وكذلك المرافق المزعومة للهيكل والمذبح والمعابد في جميع ساحات الحرم

من  سلطات  واصلت   - الكثير  وإخطار  أراضيهم  ومصادرة  الفلسطينيين،  ضد  العنصرية  سياساتها  االحتالل 
من بينها حاالت  بيتاً ومنشأة في الضفة الغربية والقدس،   (37حيث شهد شهر أيلول هدم ) المنشآت بالهدم

 هدم ذاتية نفذها الفلسطينيون أنفسهم تفاديا لدفع غرامات مالية باهظة. 

رائيلية عددا من المشاريع االستيطانية التي تهدف الى تكثيف االستيطان وترسيخ الوجود  إقرار السلطات االس -
سلطات االحتالل بإجراء حفريات سرية جديدة    تشرع اليهودي في عدد من المدن وفي طليعتها القدس، إذ  

تي تشكل جزًءا  أسفل الجهة الغربية لساحة البراق المؤدية لحارتي الشرف والمغاربة في القدس القديمة، وال
مطالبة   تمت  حيث  المغاربة  باب  جسر  لبناء  سرية  مناقصة  طرح  وكذلك  األقصى،  المسجد  من  يتجزأ  ال 
المقاولين الذين تقدموا لمناقصة بناء الجسر الواصل بين باحة حائط البراق إلى الحرم القدسي الشريف  

األقصى وقبة الصخرة، بالتوقيع  والمخصص القتحام قوات شرطة االحتالل والمستوطنين لباحات المسجد  
ص أكثر  يخص، هذا الى جانب العديد من المشاريع االستيطاني كتعلى بند سري بخصوص أعمال بناء الجسر

دونم لست مزارع وبؤر استيطانية في الضفة الغربية لغرض الرعي والزراعة، رغم أن البؤر    8500من  
 قيمت بدون تراخيص بناء. أاالستيطانية التي اعطيت اذن باستخدام االرض 

تقرير صادر  ومنها ، عدد من القضايا على الساحة اإلسرائيلية   تم استعراض وعلى صعيد الشأن اإلسرائيلي -
مليون هذا العام،    9.3أن عدد سكان إسرائيل تجاوز    اإلسرائيلية يشير إلى  دائرة اإلحصاء المركزية عن  

، كما يتناول التقرير تراجع عدد المتفائلين  .%1.6ألف شخص عن العام السابق بارتفاع بنسبة    146بزيادة  
استطالع   وهومؤشر الصوت اإلسرائيلي"  في مستقبل األمن القومي في إسرائيل باالستناد الى ما يعرف بـ"

العام   للرأي  يجريهشهرّي  إسرائيل،  في  اإلسرائيلي   مركز" والسياسات  لـ"المعهد  التابع  غوطمان" 
اول التقرير القلق اإلسرائيلي الناتج من االنسحاب األمريكي من أفغانستان  من خالل  ، كما يتن للديمقراطية" 

اتخاذ  قراءة   أروقة مراكز  تتفاعل وراء كواليس  الرسمية والتي  للمؤسسة اإلسرائيلية  الصامتة  المواقف 
تقديرات مراكز  القرار، إذ تتناغم وجهات النظر للباحثين والمحللين المقربين من الحكومة اإلسرائيلية مع  

األبحاث األمنية والعسكرية واإلستراتيجية، التي تعزز نظرية ضرورة عدم االعتماد على الواليات المتحدة  
 في ضوء مثل هذه التطورات.  األميركية في مواجهة القضايا الملحة والملفات الساخنة
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 أوال: تطورات عملية السالم 

 -األردني: املوقف   -أ 

 
يواصل األردن بقيادة جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين، بذل الجهود على جميع المستويات اإلقليمية  

نهاء  إوالدولية لدعم ومساندة االشقاء الفلسطينيين في نضالهم العادل والمشروع لتحقيق تطلعاتهم الوطنية عبر  
سها حق تقرير المصير،  أنسانية وعلى ر عراف اإلالدولية واألاالحتالل واالعتراف بحقوقهم التي كفلتها القوانين  

لى تسوية سلمية وفق المرجعيات  إ ردنيا وعربيا ، واهمية التوصل  أوالتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية  
عام   حزيران  من  الرابع  خطوط  على  للحياة  القابلة  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  إقامة  الى  وصوال  المعتمدة 

 اصمتها القدس الشرقية .وع1967

، ممثلين  4/8  في قصر الحسينية يوم األربعاء   ، خالل لقائه  جاللة الملك عبدهللا الثانيكد  أ  في هذا السياق
أن اإلدارة األمريكية مدركة ألهمية العمل مع الفلسطينيين  بفي األردن، الالجئين الفلسطينيين  عن أبناء مخيمات 

،  لة الحوار، الفتا جاللته إلى أن الرئيس األمريكي جو بايدن ملتزم بحل الدولتينواإلسرائيليين إلعادتهم إلى طاو
إلى واشنطن تضمنت الحديث عن تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وكذلك التحديات   زيارته ن جاللته أنوبي  

بل إعادة المساعدات  ش س  التي تواجه األونروا، مشيرا إلى مؤتمر السويد الذي سيعقد خالل الفترة المقبلة، وسيناق
 .للوكالة 

وجدد جاللة الملك التأكيد على الدعم المطلق من المملكة األردنية الهاشمية وجميع مؤسساتها للقدس  
ا مع عدد من الدول العربية للحفاظ على  ا وتنسيقً بينا أن هناك تعاونً والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها، م  

وأكد  ، ئم في المدينة المقدسة، وهناك تقدير منهم لموقف األردن بهذا الخصوصالوضع التاريخي والقانوني القا
 .جاللته أن العالم يقدر الشعب الفلسطيني، ودور األردن بالوقوف إلى جانبه في نيل حقوقه المشروعة

من جهتهم، ثمن الحضور مواقف جاللة الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وجهوده في الدفاع عن  
أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في المدينة المقدسة،  مؤكدين  ،  القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية 

 .التي تحمل صفة الثبات والدوام واالستمرارية، وهي حق ثابت وتاريخي وقانوني

في عمان   ،عباسالرئيس الفلسطيني محمود    ئهخالل لقا كد جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين أكما 
  اشدد م،  على موقف األردن الداعم والمساند لحقوق األشقاء الفلسطينيين العادلة والمشروعة  ،15/8األحد    يوم

مكن األشقاء الفلسطينيين من  ما ي  على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السالم العادل والشامل، بجاللته  
الرابع من حزيران عام   المستقلة، على خطوط  القدس  1967قيام دولتهم  كما وبحث    ، الشرقية، وعاصمتها 

المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة للدفع بعملية السالم  آخر المستجدات  جاللته مع الرئيس عباس 
تأدية دورها التاريخي والديني في حماية المقدسات اإلسالمية    ردنالتأكيد على مواصلة األ  مجددا جاللته،  قدما

ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني  ووالمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات،  
 .اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية فيها كافة  والتاريخي القائم في القدس ووقف

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ    نائب،  16/8ما أكد جاللته خالل لقائه االثنين  ك
العمل من أجل تحقيق السالم العادل    الفلسطينية وأهميةمركزية القضية    ثاني على آل    ن عبد الرحممحمد بن  

فضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران  والشامل على أساس حل الدولتين، بما ي  
 .، وعاصمتها القدس الشرقية1967عام 

  أكد  ،23/8في العاصمة الروسية موسكو االثنين    الروسي فالديمير بوتينوخالل لقاء جاللته بالرئيس  
التاريخي في عملية السالم في الشرق  جاللته   امله بمشاركة مع    األوسط،على أهمية دور روسيا  معربا عن 

  واإلسرائيليين، والعمل على تحسين ظروف حياة الشعب الفلسطيني.  ن الفلسطينييروسيا بإطالق الحوار بين  
 .على أساس حل الدولتين  ضرورة التوصل إلى السالم العادل والشاملعلى  حيث أكد جاللة الملك  
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التأكيد    17/8الثالثاء    ، يوما أوغلووزير الخارجية التركي مولود جاويش  وجدد جاللته خالل استقباله  
شيدا بالموقف  لى تسوية سلمية للصراع الفلسطيني االسرائيلي على أساس حل الدولتين، م  إ على أهمية التوصل  

األردن تأدية دوره التاريخي والديني في حماية  التركي الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا جاللته على مواصلة  
 .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات

خالل لقائه    ،المغتربين أيمن الصفدينائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون  جدد    ، من جانبهو
جاويش    ووزير مولود  التركية،  الجمهورية  الثالثاء  ا أوغلوخارجية  القضية  ،  17/8،  أهمية  على  التأكيد 

جادة   مفاوضات  الى  العودة  وضرورة  الدولة  الفلسطينية  يجسد  الذي  والشامل  العادل  السالم  لتحقيق  وفاعلة 
وفق القانون الدولي    1967المحتلة على خطوط الرابع من حزيران    الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس

 ووفق قرارات الشرعية الدولية سبيال لتحقيق السالم العادل الذي نريده جميعا خيارا استراتيجيا لنا 

  موتيغي، في الجولة وزير خارجية اليابان توشيميتسو  حواره مع  خالل    الصفدي    ثمن وفي سياق متصل  
واليابان الذي انطلق في العام    ردنية الهاشمية األ  بين المملكة  ،  19/8المنعقد يوم    الثانية للحوار االستراتيجي 

أفق سياسي  مؤكدا أهمية دعمها للجهود الدولية المستهدفة إليجاد  ،  موقف اليابان المتمسك بحل الدولتين ،  2018
السالم الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفق    لتحقيق  حقيقي، يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة

وشّدد الصفدي على ضرورة وقف كل النشاطات االستيطانية، ومصادرة األراضي، وهدم المنازل،    القانون الدولي،
وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، واحترام حق  

ال بيوتهم.أهالي  في  جّراح  وشيخ  جهته  ،  اإلسالمية    ا أوغلوثمن  من  المقدسات  على  الهاشمية  الوصاية  دور 
شكال الدعم كافة  كافة  والمسيحية في القدس، مبينا أن لها "قيمة كبيرة بالنسبة لتركيا"، وقال "إن بالده ستقدم أ

 .".للوصاية الهاشمية"، مجددا التأكيد على دعم تركيا لحل الدولتين

رئيس مجلس الوزراء وزير    لقائه نائب  الصفدي، خاللا أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن  كم
مستمر مع  ال  ، على ضرورة التنسيق16/8يوم    الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

ستهدفة إيجاد أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينية  الجهود الم  وبذل  قطر لمساعدة األشقاء الفلسطينيين،    دولة
المستمر الذي تقدمه  عربا عن شكره  ، م    على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي ومبادرة السالم العربية

 (.  لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروادولة قطر 

مع المبعوث الخاص لالتحاد األوروبي لعملية السالم في الشرق  وخالل لقاء وزير الخارجية الصفدي  
أهمية الدور األوروبي في جهود إيجاد آفاق سياسية حقيقية لتحقيق    على  ، شدد 9/8كوبمانز، يوم  األوسط سفين  

الفلسطيني وبذل الجهود للحفاظ على التهدئة في األراضي الفلسطينية المحتلة وتحقيق  السالم ودعم االقتصاد  
كما ثمن الصفدي    حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السالم العربيةلسالم العادل والشامل على أساس  ا

 (.وا رنووتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األ الدعم المبذول لدعم وكالة األمم المتحدة إلغاثة

الوزير   بحث  سيالكوفيتش،  كما  نيكوال  صربيا  جمهورية  خارجية  ووزير    ،25/8يوم  الصفدي، 
مقدم وفي  اإلقليمية،  والجهود  تالمستجدات  الفلسطينية،  بالقضية  المرتبطة  تلك  المفاوضات  ها  لعودة  المبذولة 

أهمية  خالل القاء    وأكد الصفدي  ،  لتحقيق السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي 
حل  تقّوض  التي  اإلسرائيلية  اإلجراءات  جميع  ووقف  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  التهدئة  على  الحفاظ 

هللا الثاني    ثّمن وزير الخارجية الصربي الدور األردني والجهود التي يقودها جاللة الملك عبدمن جانبه  ،  الدولتين
 .ترام اآلخر لتحقيق السالم العادل والشامل، وتكريس األمن واالستقرار في المنطقةلتعزيز ثقافة الحوار واح 

والمفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  وزير الخارجية  بحث   كما
أهمية المؤتمر    األونروا وأكدالتحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لدعم    ،26/8  يوم  )األونروا(، فيليب الزاريني،

الدولي في اعتماد استراتيجيات وخطط فاعلة ومستدامة لضمان استمرار دعم الوكالة وحشد الدعم السياسي  
ماليين الجئ فلسطيني في المجاالت الصحية    5والمالي الالزم لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية ألكثر من  

أكثر من   إلى  والتعليمية، باإلضافة  وطالبة في مدارس األونروا في مناطق عملها  أل  560واإلغاثية  ف طالباً 
الزاريني الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتوفير الدعم المالي والسياسي الدولي  شكر  بدوره،  ،  الخمس 
 .للوكالة 
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   -الفلسطيني: املوقف    -ب

 
الثاني بن الحسين في عمان يوم    عبد هللاخالل لقائه جاللة الملك    ،الفلسطيني محمود عباس  أكد الرئيس

استمرار التنسيق األخوي بين فلسطين والمملكة، بما يخدم مصالح األمة وقضاياها المشتركة، وفي  "،  15/8
رة  وثّمن الرئيس عباس مواقف الملك الداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية زيا،  "مقدمتها القضية الفلسطينية 

جاللته األخيرة إلى واشنطن، والتي ركزت على مركزية القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه تحقيق السالم العادل  
 .أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس  ، مؤكداً والشامل

، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، رئيس جهاز المخابرات  18/8  عباس يوماستقبل الرئيس محمود  و
األراضي   في  المستجدات  آخر  استعراض  اللقاء  خالل  وجرى  كامل،  عباس  اللواء  الوزير  المصرية،  العامة 

الرئيس محمود عباس،    المنطقة وثمنالفلسطينية، وسبل تعزيز العالقات الثنائية وتحقيق االستقرار والسالم في  
د ومبادرة الشقيقة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته  مواقف وجهو

 .العادلة
السيسي إلى الرئيس عباس، وتأكيده حرص   الرئيس عبد الفتاح  الوزير عباس كامل، تحيات  من جانبه، نقل 

ت والمبادرات، لما فيه خير  جمهورية مصر العربية على التنسيق والعمل مع دولة فلسطين في جميع الخطوا
 .الشعبين والبلدين ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقالله

،  17/8يوم    وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجيخالل لقائه    ،شدد الرئيس محمود عباسكما  
تها القدس الشرقية،  على أهمية العودة لعملية سياسية تنهي االحتالل اإلسرائيلي ألراضي دولة فلسطين وعاصم

الدولية  الشرعية  قرارات  الدولية ووفق  الرباعية  اللجنة  الرئيس،  برعاية  السياسية    ،عباس  وأشاد  بالمواقف 
رحبا بدور ياباني فاعل في اللجنة الرباعية الدولية، يتناسب والدور  اليابانية لدعم تحقيق السالم واالستقرار، م  

بدوره، أكد وزير الخارجية الياباني،  ، ولسالم وتحقيقه في المنطقة والعالم الكبير الذي تقوم به اليابان لدعم ا 
التزام بالده بمواصلة دعم تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة، وفق حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في  

اليابان بدعم    تقرير مصيره في دولته المستقلة، مشيرا إلى أن الهدف األساس لزيارته هو التأكيد على التزام
 .جهود تحقيق السالم، وتعزيز العالقات الثنائية المميزة بين اليابان وفلسطين

، أن الرئيس محمود عباس، سيطرح أمام  8/ 7يوم    صدرالفلسطينية في بيان لها    أعلنت الرئاسةكما  
أيلول مبادرة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل  شهر  الجمعية العامة لألمم المتحدة، في 

وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في تصريح نقلته إذاعة "صوت فلسطين"،  ،  بوقف انتهاكاتها ضده
"سيعلن في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، الشهر المقبل، مبادرة تدعو المجتمع  ي  الفلسطين   إن الرئيس 

وأضاف أبو ردينة إن على  للشعب الفلسطيني" الدولي إللزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، وتوفير الحماية الدولية 
ء االحتالل، وإقامة الدولة الفلسطينية  وإنها  الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي العمل على توفير الحماية ألبناء  

 ."1967المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 

، موقف الخارجية األميركية التي دعت  نبيل ابو ردينة  وفي سياق متصل، ثمن المتحدث باسم الرئاسة
أهمية موقف واشنطن  مؤكدا  ،  فيه إسرائيل إلى االمتناع عن ترحيل العائالت من الشيخ جراح في القدس المحتلة

المطالب بعدم اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تؤجج التوترات وتقوض الجهود الرامية لتفعيل حل الدولتين،  
 .طالباً اإلدارة األميركية في هذا السياق باتخاذ خطوات عملية وملموسة على األرض في هذا الشأن م  

جانبه  الوزراء  ،من  رئيس  لألمم  محمد  الفلسطيني    طالب  الخاص  المنسق  مع  اجتماعه  اشتية، خالل 
السالم في الشرق األوسط تور وينسالند،   لعملية  الحكومة اإلسرائيلية  االمتحدة  بالضغط على  الدولي  لمجتمع 

التوسع  بتعزيز  المتمثلة  سياستها  ووقف  معها،  الموقعة  واالتفاقيات  الدولية،  والشرعية  بالقانون  لاللتزام 
وتثبيت   واستمرار عزل  االستيطاني  قطاع غزة،  الغربية عن  الضفة  الواقع، وفصل  أكثر على أرض  االحتالل 
على أهمية ضغط المجتمع الدولي    اشتيه التأكيد،  وجدد  ،  مر الذي يهدد حل الدولتين بالتالشيوتهويد القدس، األ

 . على إسرائيل للسماح بعقد االنتخابات في القدس كسائر األراضي الفلسطينية
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رحبتمن   والمغتربين  جانبها  الخارجية  االستيطان  الفلسطينية    وزارة  تدين  التي  الدولية  بالمواقف 
ما صدر عن الخارجية  ، وبشكل خاص  بأشكاله كافة وترفض إجراءات االحتالل القمعية وعمليات هدم المنازل

لمستوى جريمة االستيطان    تلك المواقف غير كافية وال ترتقي  اعتبرتنها  أال  إاألمريكية واالتحاد األوروبي،  
 وجريمة التطهير العرقي كجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يحاسب عليها القانون الدولي. 

تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية إلنهاء االحتالل واالستيطان من    ودعت الى 
، وترجمة المواقف والبيانات الدولية  2334  أرض دولة فلسطين، والقرارات الدولية ذات الصلة خاصة القرار

اإلنساني   والقانون  الدولي  بالقانون  وااللتزام  االنصياع  على  االحتالل  دولة  بإجبار  كفيلة  عملية  خطوات  إلى 
  ، ودعتوالوفاء بالتزاماتها كقوة احتالل تجاه المواطنين المدنيين العزل   ،واتفاقيات جنيف واالتفاقات الموقعة

الدو والمستوطنين  الجنائية  االحتالل  وجرائم  انتهاكات  في  بالتحقيق  البدء  اإلنسان سرعة  حقوق  ومجلس  لية 
إلفالت إسرائيل وقادتها من العقاب وتمردها    اوصوال لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، بما يضع حدً 

 .على القانون الدولي

إّن مشاريع التوسع االستيطاني في الضفة    ، 12/8  ، الخميسفي بيان لها  قالت الرئاسة الفلسطينيّةو
الذي عبّر عنه   الواضح،  األميركي  "الموقف  تخالف  عليها  المصادقة  اإلسرائيلي  االحتالل  ينوي  التي  الغربية 
الرئيس جو بايدن، خالل اتصاله مع الرئيس محمود عباس، والذي أكد فيه رفض الجانب األميركي لالستيطان  

وعبّرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدين لمشاريع التوسع ، كما  "ولإلجراءات أحادية الجانب
وحدة استيطانية في مدينة القدس    2200االستيطاني الجديدة في األراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء  

على عدم    احةً عتبرة إياها مخالفة صريحة التفاق أوسلو "الذي ينص صرالمحتلة وباقي األراضي الفلسطينية، م  
اتخاذ أيّة إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف، إضافة إلى أنها مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وفي  

، الذي يؤكد على عدم شرعية االستيطان في األراضي الفلسطينية  2334مقدمتها قرار مجلس األمن الدولي رقم  
 ."كافة

   -العربي: املوقف   -ت 

 
تواصل جمهورية مصر العربية جهودها لتحقيق االمن واالستقرار وتثبيت الهدنة بين اسرائيل وقطاع  

قام  غزة،  السياق  هذا  كامل  وفي  عباس  المصرية  العامة  المخابرات  شملت  بزيارة    ، رئيس  إسرائيل  للمنطقة 
الفلسطينية، يوم  و القضايابعقد جولة من    ، وذلك23/8االثنين  االراضي  بين    المفاوضات حول مجموعة من 

سرى اإلسرائيليين بالتهدئة طويله األمد  ترفض حماس ربط ملف األ  واسرائيل، حيث فصائل المقاومة في غزة  
وبإعمار غزه ووصول المساعدات القطرية وفصله بملف خاص. إال أن مصر تسعى لتقديم تصّور يطرح الصفقة  

 .احله ضمن اتفاق واسع للتهدئةكبند مستقل بذاته، على أن تكون مر

في إعادة إعمار غزة، إلى جانب دفع ثالثة    بتأدية دور مركزيتقوم  مصر  إلى أن   ة باإلشارومن الجدير  
مواضيع مركزية، هي ترميم فوري للبنية التحتية التي دمرها قصف االحتالل اإلسرائيلي، نقل المال إلى غزة  

 .المدى، تشمل تبادل أسرىبموجب مطالب حماس، وتهدئة طويلة 

جانب  و حذرتآمن  العربية    خر  الدول  لجامعة  العامة  الثانية    األمانة  الذكرى  بمناسبة  لها  بيان  في 
من خطورة استمرار سلطات  ،  21/8/1968قصى المبارك  التي وقعت في  حراق المسجد األإوالخمسين لجريمة  

بارك والمساس بالوضع على مدي  واعتداءاتهااالحتالل االسرائيلي في عدوانها   نة القدس والمسجد األقصى الم 
الشعب   مع  الكامل  التضامن  على  تؤكد  فإنها  الدوليين،  والسلم  األمن  ي هدد  بما  للمدينة  والتاريخي  القانوني 
مارسات العدوان االسرائيلي   حتلة بمواجهة سياسات وم  الفلسطيني والدعم القوي لصموده في مدينة القدس الم 

منهج ال  ذي يستهدف تهويدها وتشويه هويتها العربية وتهجير أهلها الفلسطينيين العرب، وت طالب المجتمع  الم 
بمسؤولياته إزاء مدينة القدس المحتلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام    باالضطالعالدولي  

إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( بوقف هذه الجرائم واالعتداءات وإلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير  
الذي    2016لسنة    2334رار رقم  وضع القدس القانوني والتاريخي، وااللتزام بقرارات مجلس األمن خاصةً الق
حتلة منذ عام   بما فيها القدس الشرقية،    1967أكد على عدم شرعية االستيطان في األراضي الفلسطينية الم 
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بأي الرابع من حزيران عام    ةوعدم االعتراف  القائمة باالحتالل( على خطوط  )القوة  تغييرات تجريها إسرائيل 
1967 . 

البيان  أو     الجرأ ضاف  هذه  النكراء  ن  منهجة  يمة  الم  االحتالل  وم خططات  سياسة  سياق  في  تأتي 
قّدسة المسيحية واإلسالمية، كما تستهدف هوية   والمتواصلة التي تستهدف الحرم القدسي الشريف واألماكن الم 
واالنتهاكات   والممارسات  العدوانية  المخططات  هذه  وتهويداً،  واستيطاناً  وتزويراً  طمساً  وعروبتها  القدس 

لجسيمة التي تتواصل، بل اتّسع نطاقها وتصاعدت حّدتها باضطراد ضد القدس عامةً والحرم القدسي الشريف  ا
خاصة، وذلك من خالل تنفيذ م خططات التطهير العرقي ضد أهل القدس وأحياءها في الشيخ جّراح وبطن الهوى 

نّظم ة بحراسة من جيش االحتالل االسرائيلي،  والبستان، واستمرار الحفريات وتكريس االغالقات واالقتحامات الم 
تدنيساً   الروحية،  القيادات  واستهداف  الم صلّين  زمانياً    لألقصىوقمع  تقسيمه  وفرض  بنيانه  لتدمير  ومحاولةً 

ومكانياً في إطار العدوان اإلسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وجوداً وارضاً وحقوقاً، في انتهاٍك سافر  
لقوانين وقرارات الشرعية الدولية دون رادع يضع حداً لهذا العدوان وهذه الممارسات وفق ما  لكافة المواثيق وا

 .تقتضيه المسؤولية الدولية وت رتبه قوانين وقرارات الشرعية الدولية

على جدول زمني إلدخال التفاق  ،  19/8  الخميس  قطر واألمم المتحدة، يوم  توصلت  ،خرآوفي سياق  
ووقّع رئيس اللجنة، محمد  ،  قطاع غّزة، بحسب ما أعلنت اللجنة القطرية إلعادة إعمار غّزة المنحة المالية إلى  

وأكد  ،  العمادي، مذكرة تفاهم مع منّسق األمم المتحدة الخاّص لعملية السالم في الشرق األوسط، تور ونسالند 
لنقدية المقدمة من قطر ألسٍر العمادي، في بيان رسمي، أن مذكرة التفاهم تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات ا

 .في قطاع غزة

وأوضح العمادي أن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خالل األمم المتحدة وعبر برنامج  
ألف أسرة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا،    100الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو  

 .ماليين دوالر شهريًا 10، أي بما مجمله دوالر لكل أسرة نقدا 100بواقع 

 -  املوقف الدويل: -ث

 
  رفضها تهجير االحتالل "اإلسرائيلي" الفلسطينيين من منازلهم في،  2/8جددت األمم المتحدة، االثنين 

المحتلة دوجاريك ،األراضي  ستيفان  تعليق  في  ذلك  للمنظمة، خالل  جاء  العام  األمين  باسم  المتحدث  مؤتمر  ، 
، على إرجاء المحكمة العليا اإلسرائيلية قرارها بشأن التماس قدمته عائالت فلسطينية، ضد قرار تهجيرها  يصحف

وقال دوجاريك: "نحن ننتظر قرار المحكمة الذي   ة،من منازلها في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتل 
وقت الحق ، لكن موقفنا واضح القانون الدولي ال يجيز االستيطان، وال يجيز إجالء الفلسطينيين من  سيصدر في  
 بيوتهم". 

شاديو القدس  في  األوروبي  االتحاد  في  مسؤول  الشعب    ،7/8يوم    عثمان  اعتبر  إسرائيل ضد  إجراءات  أن 
ليات القتل للفلسطينيين ومواصلة  إن "عم   ضاف أ ، والفلسطيني "ال تساهم" في خلق مناخ إيجابي بين الجانبين 

البناء االستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية ال تساهم في خلق مناخ إيجابي وال وضع أي رؤية سياسية  
إلى "تغيير النهج الذي كان سائداً    ، ودعا عثمان، الحكومة اإلسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت،  "إلنهاء الصراع

 .ع الملف الفلسطيني بطريقة مختلفة عبر المفاوضات وصوالً لحل الصراع بين الجانبين لفترة طويلة والتعاطي م

( دويكات  عماد  الفلسطيني  مقتل  على  تعليقاً  عثمان  تصريحات  مع   38وجاءت  مواجهات  في  عاماً( 
ها  ساعة على زيارة قام ب  24الجيش اإلسرائيلي في قرية بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد  

،  رؤساء البعثات الدبلوماسية في األراضي الفلسطينية للقرية لالطالع على تزايد عنف المستوطنين اإلسرائيليين 
وقال عثمان إن الزيارة تمت ضمن العمل الذي يقوم به االتحاد األوروبي ودوله األعضاء فيما يتعلق "بانتهاكات"  

 .لسطينية خاصة المصنفة )ج(المستوطنين والممارسات اإلسرائيلية في األراضي الف 
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وأكد عثمان رفض االتحاد األوروبي بشكل مطلق االستيطان اإلسرائيلي سواء في المناطق المصنفة  
)ج( من الضفة الغربية أو القدس الشرقية، مشدداً على مواصلة دعم الوجود الفلسطيني في هذه المناطق من  

 .الفلسطينيةخالل مشاريع ومساهمات أوروبية للحفاظ على الهوية 

   - اإلسرائيلي: املوقف   -ج 

طار مقاربة " تقليص الصراع  إسرائيلية تتعاطى مع الملف الفلسطيني في  ن الحكومة اإلأ يبدو واضحا  
بين   تفكيكه(، وتقليل االحتكاك ما  قدر اإلمكان من كل مظاهر االحتالل )دون  التقليل  بتقليص الصراع  ويقصد 

والجيش   وتقديم  الفلسطينيين  أراضي "ج"(،  اإلسرائيلية على  السيادة  إنهاء  )دون  والمستوطنين  اإلسرائيلي 
سيتعامل مع الملف الفلسطيني بطريقتين متوازيتين:  ن بينت  أ " وهذا يعني    تسهيالت حياتية واقتصادية ملموسة

ال يستثني بتاتا إمكانية التعامل والتفاوض مع القيادة الفلسطينية    رفض اقامة الدولة الفلسطينية وهذا    :أوال  -
شريطة أن ال ينطوي هذا التفاوض على قضايا سياسية. فمثال، ال يمانع بينيت من دعم االقتصاد الفلسطيني، أو  

تقلل من  للسلطة الفلسطينية، أو حتى حل العديد من القضايا الحياتية التي من شأنها أن    إنقاذيهتقديم قروض  
 احتقان الشارع الفلسطيني.  

الثنائية،  يتربع    - :ثانيا - االئتالفية  االتفاقيات  في  عليه  منصوص  هو  وكما  الحكومي،  االئتالف  أجندة  على 
مشروع التوسع االستيطاني. هذا يشمل مد شبكات طرق جديدة، وتطوير البنية التحتية للمشروع االستيطاني،  

الضفة الغربية وإعالن أقسام جديدة منها على أنها "أراضي دولة" باإلضافة  والمضي قدما في فرز أراضي  
 "  ج  "غير الشرعي" في مناطق الذي تعتبره اسرائيل   إلى محاربة البناء الفلسطيني

بعاد تصريحات رئيس الحكومة االسرائيلية خالل زيارته الى واشنطن ولقائه  أفي هذا االطار يمكن فهم  
مفاوضات مع السلطة    ة جري أي، إنه لن ي  تي بينرئيس الحكومة نفتالي    كد  أالرئيس االمريكي جو بايدن، حيث  

م   فلسطينية،  دولة  إقامة  يعارض  أنه  كما  بالمشروع  الفلسطينية،  التوسع  ستواصل  حكومته  أن  على  شددا 
لدى وصوله الواليات المتحدة  بينيت في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"،    ، وقالاالستيطاني بالضفة الغربية 

إنه سيعمل على توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، رغم معارضة بايدن الجزئية لها، كما  االمريكية  
يركية للفلسطينيين في القدس المحتلة، واستبعد التوصل  أحجم عن تأييد الخطط األميركية إلعادة فتح القنصلية األم

قيادته تحت  الفلسطينيين  مع  سالم  اتفاق  أيضا    إلى  لتوسيع  وأكد  األمد  طويلة  السياسة  ستمدد  حكومته  أن 
المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة كما أكد أنه سيكون مستعدا "لخوض حرب أخرى مع حماس" 

الوصول   كذلك  واستبعد بينيت ،  عم نواب القائمة الموحدة"، الالزم لبقائه في رئاسة الحكومةحتى لو كلفه ذلك "د
إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين، وهو في منصبه برئاسة الحكومة، وال حتى في المستقبل المنظور، مبررا ذلك  
بمعارضته "ألي سيادة فلسطينية انقسام وضياع القيادة الفلسطينية"، معتبرا أنه "يمكن معالجة معظم المشكالت،  

 . "ادبما في ذلك الصراع مع الفلسطينيين من خالل االقتص 

مع الرئيس الفلسطيني     ،ت للواليات المتحدة التقى وزير الجيش اإلسرائيلي بيني غانس يوعقب زيارة بين
وقال  ،محمود عباس رام هللا،  تصريحات صحفية  غانتس  في  محمود ،  في  الفلسطيني،  الرئيس  مع  اتفق  إنه 

قتصادية التي تعاني منها السلطة  عباس، خالل ، على سلسلة من اإلجراءات تهدف إلى تخفيف من حدة األزمة اال
تسوية وضع آالف األشخاص الذين يعيشون    ضافة الى  إ،  بينها وبين إسرائيلالفلسطينية، وتعزيز التنسيق األمني  

في الضفة الغربية المحتلة دون صفة أو مكانة قانونية، وعلى قرض بقيمة نصف مليار شيكل ستمنحه إسرائيل  
باإلضافة    ،  2022الحقا عبر اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة، بدءا من حزيران  للسلطة الفلسطينية وتجبيه  

القائمة" في   الفلسطينية  القرى والتجمعات  للفلسطينيين "في  بناء محدودة  المصادقة على خطة  إلى اعتزامه 
 "ج". المناطق

ء الثقة بين  وشدد غانتس على أن الغرض من االجتماع مع عباس لم يكن دفع عملية سياسية ولكن بنا
: "كلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى، كانت حماس  ، قائالإسرائيل والسلطة الفلسطينية وتعزيز العالقات بينهما

 ". أضعف، وكلما زاد تماسك حكم السلطة، سيكون هناك مزيد من األمن وسيتعين علينا أن نعمل بشكل أقل
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لسطيني إضافي بالعمل في إسرائيل، وتحويل  ألف عامل ف  15كما اتفق غانتس مع عباس على السماح لـ
بطريقة تضمن عائدات ضريبية    -الشركات الفلسطينية التي تعمل مع جهات إسرائيلية إلى نظام محاسبة رقمي  

 .ماليين شيكل سنويًا 10للسلطة تصل إلى 

إنه ال توجد عملية  جاء فيها "     عالمية،إالحكومة االسرائيلية على هذا االجتماع  في تصريحات  علقت و
قّرب من رئيس الحكومة 11سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون"، ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية )"كان   "(، عن م 

ت سّمه قوله "تمت الموافقة مسبقا على االجتماع من قبل رئيس الحكومة، وقد تناول القضايا   اإلسرائيلي، لم 
 .ن"طة الفلسطينية"؛ وأضاف "ال توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكوالراهنة لجهاز الدفاع مع السل 

إّن  على  ، "12للقناة االسرائيلية  "يضا في تصريحات أ  ،وزير الخارجية اإلسرائيلي، يائير لبيد فيما أكد 
اختراقًا سياسيًا    أّن الحكومة الحالية لن تشهدو    من العالقات مع السلطة الفلسطينية تتعلّق بالتنسيق األمني  90%

 .مع الفلسطينيين

من جهته، قال بينيت، خالل لقاء مع قادة جمعيات يهودية في الواليات المتحدة رغم أنه لن يكون اختراق  
سياسي مع الفلسطينيين مع واليته، إال أنه ينوي اتخاذ خطوات تقلّص الصراع مع الفلسطينيين وتخفّف من حّدة  

 . التوتر

بإسقاط الحكومة في حال   28/8هددت وزيرة الداخلية اإلسرائيلية، أييليت شاكيد، األحد،  من جانبها  
الحكومة البديل، يائير لبيد، دفع مفاوضات مع الفلسطينيين باتجاه حل الدولتين بعد   ورئيسقرر وزير الخارجية  

لحكومة التي نحن أعضاء فيها.  لن تقوم دولة فلسطينية خالل والية ا نه  أ  ، قائلة:"التناوب على رئاسة الحكومة
الحكومة ال   أنه في هذه  اليسار. وكان واضح  )أحزاب(  الحكومة من  للبيد واألعضاء في  وهذا األمر معروف 

 . نتعامل مع مواضيع يوجد اختالف حولها

الحالية  تو الحكومة  فلسطينية خالل والية  دولة  قيام  تشمل  لتسوية سياسية  إمكانية  أي  رفض شاكيد 
إذا حدث هذا، فلن  "  إنه    "كان "، نفتالي بينيت. وقالت لإلذاعة العامة اإلسرائيلية  " يمينا" س حزبها  برئاسة رئي

إنه ال يوجد "    ، التي قال فيهاأدلى بها لبيدالتي  تصريحات  ال وتأتي أقوال شاكيد ردا على  "،  تكون هناك حكومة
لرغم من أنه يؤيد حل الدولتين، إال أن هذا  وأضاف أنه با  ،توافق في الحكومة الحالية حيال القضية الفلسطينية 

رده على سؤال حول ما إذا كان هذا الوضع سيتغير عندما يصبح   معرض  وفي"، لن يحدث في الحكومة الحالية 
الجائز"  إنه "من  لبيد  قال  للحكومة،  الحكومة خالل    ،رئيسا  رئاسة  لبيد سيتولى  فإن  التناوب،  اتفاق  وحسب 

 .النصف الثاني من واليتها، أي بعد سنتين من تشكيل الحكومة

مشروع    ،17/8الثالثاء  يوم    "الليكود" ماي غوالن من كتلة الكنيست قّدمت عضوةوفي سياق آخر  
قانون يدعو لشمل المسجد األقصى المبارك والحرم االبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلّة، وأيًضا ما  

الغربي" "الحائط  "لألماكن    -ي سّمى  اإلسرائيلي  قانون  ضمن  المبارك،  األقصى  المسجد  في  البراق  حائط 
سيادة أو    ةأيهناك  مشروع القانون هذا ضمن قوانين الضم الزاحف، والقصد منه منع أن تكون    يأتي"المقدسة

 .وصاية في المسجد األقصى والحرم االبراهيمي لغير الحكومة اإلسرائيلية

قانون طرحه عضو    ، ومن جانب آخر تأخير مشروع  قد عملت على  الحكومي  كانت أحزاب االئتالف 
الليكود نير ب القدس لخدمة أي كيان    (، ركات)الليكودالكنيست عن  والذي يمنع فتح أي قنصلية ألي دولة في 

خالل زيارته    قد أعلن وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكين  نوكا  ،الفلسطينيينسياسي أجنبي، باإلشارة إلى  
إلسرائيل قبل نحو شهرين أن الواليات المتحدة تعتزم إعادة فتح القنصلية االمريكية في القدس التي أغلقتها  

 .إدارة ترامب

 

 

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1798-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF
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 -  األمريكي:املوقف   -ح 

 
خالل لقائهما ) يوم االحد،  ،  طلب الرئيس األميركي جو بايدن من رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت 

"االمتناع عن األعمال التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات وتساهم  (، حسب بيان صادر عن البيت االبيض  29/8
على أن "حل الدولتين المتفاوض    بايدن وأكد  ،  "في الشعور بالظلم وتقوض جهود بناء الثقة مع الفلسطينيين 

القابل للتطبيق   السبيل الوحيد  وامتنع بينيت  "،  للتوصل إلى حل دائم للصراع اإلسرائيلي الفلسطينيعليه هو 
خالل كلمته بالبيت األبيض عن اإلشارة إلى الملف الفلسطيني، فيما حاول أفراد طاقمه تجاهل الموضوع، إال أن  

 .نه كان حاضراً خالل لقاء بينيت مع الرئيس األميركيأالبيت األبيض أكد على  

بايدن وبينيت "تبادال وجهات النظر حول الجهود المبذولة لدفع السالم واألمن  وقال البيت األبيض إن  
وأضاف: "شدد الرئيس بايدن على أهمية اتخاذ خطوات لتحسين  ،  "واالزدهار لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين 

لتي قد تؤدي إلى  حياة الفلسطينيين ودعم فرص اقتصادية أكبر لهم، كما أشار إلى أهمية االمتناع عن األعمال ا
التأكيد على وجهة    وأعاد الرئيس بايدن ،  "تفاقم التوترات وتساهم في الشعور بالظلم وتقوض جهود بناء الثقة

نظره بأن حل الدولتين المتفاوض عليه هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق للتوصل إلى حل دائم للصراع اإلسرائيلي  
 الفلسطيني 

، إلى وقف ترحيل عائالت حي "الشيخ جراح"  5/8  دعت وزارة الخارجية األميركية، الخميس من جانبها  
متحدث    تأكيد   نقلت قناة "الحرة" األميركيةحيث  "،  ،  تعيق حل الدولتين في القدس المحتلة، وعدم اتخاذ خطوات  

الخارجية نيد برايس، في مؤتمر صحافي، أن بالده "تدعو إلى وقف إخالء عائالت حي الشيخ جراح بالقدس  
 .من منازلهم، وعدم اتخاذ خطوات تؤجج العنف وتعيق حل الدولتين

ينيين من منازلهم باألراضي المحتلة، مؤكدة أنها تنتظر كما جددت األمم المتحدة رفض إجالء الفلسط
حل  "بايدن أكد لبينيت:  والذي أشار إلى أن  ذلك في تعليق ستيفان دوجاريك،    ءجا  ،العائالت قرارا قضائيا بشأن  

 ". الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دائم للصراع

من جانبها أكدت نائبة الرئيس األميركي، كاماال هاريس، مجددا دعم واشنطن الكامل إلسرائيل وحقها 
بالدفاع عن نفسها، وأكدت كذلك التزام البيت األبيض بمواصلة الدعم العسكري وضمان أمن إسرائيل، وأكدت  

 .ينيأيضا التزام الواليات المتحدة بحل الدولتين في الصراع اإلسرائيلي الفلسط

وجاء هذا الموقف خالل اتصال هاتفي أجرته نائبة الرئيس األميركي مع الرئيس اإلسرائيلي، يتسحاق  
البيت    ،11/8اإلثنين  يوم  هرتسوغ،   بيان صادر عن  مهام منصبه، بحسب  تسلمه  بمناسبة  التهاني  له  لتقدم 
راع اإلسرائيلي الفلسطيني، وتعزيز  كما أكدت هاريس على "التزام الواليات المتحدة بحل الدولتين للص، األبيض 

 ."الحرية واألمن والكرامة وإتاحة الفرصة للناس من كال الجانبين 

لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بشأن قضية قطاع    ، وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكينأوضح  فيما  
اإلنسانية األساسية لغزة، مثل  غزة بأن عودة الجنود األسرى والمفقودين من قطاع غزة يجب أال ترتبط بالقضايا  

التزام واشنطن بأمن إسرائيل وإنها ستواصل العمل عن كثب معها لدفع السالم    نوالوقود، وجدد بللنك الكهرباء  
 في المنطقة. 

خالل زيارته    بيرنز التقى ، وليام  (CIA) "مدير وكالة االستخبارات األميركية المركزية "سي آي إيه 
فلسطينيين، وتتكتم المستويات الرسمية السياسية واألمنية الفلسطينية    سرائيل مسؤولين إو راضي الفلسطينية  األ

على زيارة بيرنز وبرنامجها، وترفض التصريح حولها، وهي الزيارة التي تعتبر األولى التي يجريها بيرنز إلى  
مركزية األميركية، في إدارة الرئيس األميركي جو  الضفة الغربية بعد توليه منصبه رئيًسا لوكالة االستخبارات ال

 .بايدن
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بالرئيس عباس وقادة األجهزة األمنية سيتركز على ثالثة  أوذكرت   بيرنز  نباء صحفية "، أن "لقاء 
، والتنسيق  " مكافحة اإلرهاب"محاور؛ التنسيق األمني بين الفلسطينيين والواليات المتحدة فيما يتعلق بما يسمى  

 ."األمنية الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي، أما المحور الثالث فحول الوضع األمني في اإلقليمبين األجهزة 

وفي هذا السياق، حذّر مسؤولون أميركيون من أن "السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وسياسي  
والسياسي لحكومة رام  صعب وخطير"، وطالبت واشنطن من إسرائيل اتخاذ خطوات لتعزيز الوضع االقتصادي  

 .هللا

مع مسؤولين   لقاء جمعه  قد شدد خالل  هادي عمرو،  األميركي،  الخارجية  وزير  نائب مساعد  وكان 
سياسيين وأمنيين إسرائيليين، على أن "األزمة االقتصادية في السلطة الفلسطينية واألزمة السياسية الداخلية  

في محادثاته من أنه "إذا  ، محذرا  "ضعا خطيرا وغير مستقروغياب الشرعية العامة للسلطة الفلسطينية يخلق و 
كما    ،لم يكن لدى السلطة المال الالزم لدفع الرواتب، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور في نهاية المطاف" 

"طرح عمرو سلسلة إجراءات اقتصادية يمكن إلسرائيل اتخاذها لتحسين الوضع االقتصادي للسلطة الفلسطينية  
 . يع نسبيا"بشكل سر
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 ثانيا: انتهاكات االحتالل االسرائيلي يف األراضي الفلسطينية احملتلة 

سلطات آب  اإل   االحتالل  واصلت  شهر  خالل  األراضي  2021سرائيلية،  في  المعهودة  انتهاكاتها   ،
لى االنتهاكات بحق األسرى والمعتقلين  إلى استشهاد وجرح العديد منهم، إضافة  إالفلسطينية المحتلة، والتي أدت  

يستعرض التقرير أدناه  ،  القدسمدينة  المتواصلة تجاه المقدسات في    اواعتداءاتهوبناء المزيد من المستوطنات  
 تهاكات خالل الشهر موضوع البحث:رصدًا ألبرز تلك االن 

 - وجرحى:   شهداء   أ:

لتقديرات "دائرة   التقرير، وفقا  الفترة موضع  العدوانية، خالل  اإلسرائيلي  االحتالل  تسببت ممارسات 
( من محافظات الضفة  7)}  فلسطينيين ( 9شؤون المفاوضات" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى استشهاد )

 قطاع غزة. ( من 2الغربية و)

 -:االحتالل لدى المحتجزة  الشهداء جثامين  بإعادة للمطالبة حملة -

والحاسم   الجاد  التحرك  بضرورة  تطالب  الشهداء  جثامين  السترداد  حملة  فلسطينيون  ناشطون  دشن 
للمواثيق  للضغط على االحتالل والجهات المعنية لإلفراج عن الجثامين التي يحتجزها منذ سنوات في مخالفة  

 .والقوانين الدولية

احتجاز جثامين الشهداء هي سياسة إسرائيل المستمرة لقهر العائالت الفلسطينية إذ تسحب  يشار إلى أن  
قوات االحتالل جثث الشهداء الذين تقتلهم بالمناطق الفلسطينية أو الذين يستشهدون داخل المعتقالت وتحتفظ  

قابر األرقام(، وترفض تسليمهم لذويهم لتشييعهم ودفنهم، ومن ثم تستغل  بهم داخل الثالجات أو فيما يعرف بـ )م
 .األمر للضغط على األهالي والمساومة على الجنود المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية

عاما في مقابر األرقام   (50)جثمانا بعضها محتجز منذ ( 334)ويبلغ عدد الجثامين لدى إسرائيل نحو 
، تخوض جهات فلسطينية متعددة نضاال الستردادها ولتدويل القضية التي  2015جات منذ عام  وأخرى في الثال

 .تعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي

 - :بصمت  ي قابلو  بارد  بدم يتم إسرائيل في  الفلسطينيين قتل هآرتس: -

انتقد المحرر بصحيفة هآرتس اإلسرائيلية جدعون ليفي قتل الفلسطينيين في إسرائيل بدم بارد وقال إنه  
أن عشرات الفلسطينيين   (Middle East Eye) "ي قابل بصمت. وذكر في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي

قتلوا منذ نهاية الهجوم اإلسرائيلي في أيار الماضي. ومع ذلك أصبح هذا األمر طبيعيا جدا    -بينهم أطفال-العزل  
 .اآلن ولم تذكره وسائل اإلعالم والجيش اإلسرائيليان

ا  األيام في األراضي  نسبيا هذه  أن األمور ظاهريا هادئة  إلى  ليفي  توجد إصابات  وأشار  لمحتلة، وال 
بصفوف اإلسرائيليين، وتقريبا ال توجد هجمات في الضفة الغربية، وبالتأكيد ليس داخل إسرائيل. ويسود الهدوء  

 ."غزة منذ نهاية الهجوم اإلسرائيلي األخير هناك فيما عرف بعملية "حارس الجدران 

أس خالل ما يسمى بفترة الهدوء، وهي  وفي الضفة الغربية يستمر روتين الحياة اليومية المسبب للي 
بالتحديد المفارقة التي تستدعي المالحظة في هذه اإلحصائية المرعبة، أال وهي أنه منذ أيار الماضي ق تل أكثر  

 .فلسطينيا في الضفة الغربية 40من 

  فلسطينيين،  4ولفت ليفي إلى أنه في أسبوع واحد في نهاية تموز الماضي قتل الجيش اإلسرائيلي  
كانوا متظاهرين عزل    5من سكانها بينهم    6من قرية بيتا التي فقدت مؤخرا    2عاما و  12أحدهم طفل عمره  

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-cold-blooded-killing-Palestinians-met-silence
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والسادس كان سباكا استدعي إلصالح صنبور في مكان ما. ولم يشكل أي من القتلى األربعة في أواخر تموز أي  
ظر الستخدام الذخيرة الحية ضد أي من  وألمح إلى أنه كان هناك ح،  تهديد لحياة أي جندي أو مستوطن إسرائيلي

 .هؤالء األربعة ناهيك عن استهداف القتل، كما فعل الجنود اإلسرائيليون الذين أطلقوا النار عليهم

أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية غطت بالكاد عمليات القتل هذه. ولم تذكر أي   -مستنكرا-وأضاف المحرر 
ربيعا في بيت أمر، بين بيت لحم والخليل، ولم تهتم    12تل الصبي ابن الـمن الصحيفتين الرائدتين في إسرائيل مق 

 .أي من أهم محطتي تلفاز تجاريتين في إسرائيل بنشر الواقعة

وفي ظل حماية وسائل اإلعالم الصامتة نجا اإلسرائيليون من هذه الصورة القبيحة لجيشهم وطريقة 
واإلنكار والقمع لم ي جبر السياسيون اإلسرائيليون والجنراالت على تفسير  عمله الوحشية. وفي ظل هذا الصمت 

أو معالجة حقيقة أن نادرا ما يمر أسبوع في األراضي المحتلة دون وقوع إصابات بين الفلسطينيين، حتى خالل  
 .هذه الفترة الهادئة نسبيا

المشهد   المحرر  والولخص  الفلسطينيين  لحياة  ازدراء  هذا  كل  وراء  حياة  بأن  من  قيمة  أقل  شيء   
الفلسطيني، وبدأ ذلك من سقوط عمال البناء إلى حتفهم كالذباب في مواقع البناء اإلسرائيلية دون أن يهتم أحد،  
وصوال إلى المتظاهرين العزل في األراضي المحتلة برصاص الجنود الذين أطلقوا النار عليهم، بينما لم يحرك  

ثير من هذه الوفيات التي حقق فيها ووثقها وكتب عنها في الصحيفة لم تثر أي  أحد ساكنا. واختتم مقاله بأن الك

 .اهتمام خاص 

 - واملعتقلون:   األسرى  ب: 

وبالترافق، واصل االحتالل اإلسرائيلي ممارساته المعهودة لجملة من االنتهاكات للحقوق األساسية التي  
لألسرى والمعتقلين، سواء أثناء عمليات االعتقال أو التحقيق أو  عاهدات الدولية مكفلتها القوانين والمواثيق وال 

غلظة التي ي نزلها االحتالل بحق أسرى فلسطينيين حتى ألبسط األسباب   قضاء المحكومية؛ دعك من األحكام الم 
التساهل الواضح لو اتصل األمر بمستوطن يهودي ارتكب جريمة بحق مواطنين فلسطينيين أي    مقارنة بذلك 

لتقديرات "دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية"، ادرجة بشاعتها  كانت   خالل  عتقلت قوات االحتالل  ، فطبقاً 
كان نصيب القدس هو  ( من محافظات الضفة الغربية  372)، بينهم  فلسطينيا  (380) الفترة موضع التقرير،  

جغرافيا    توزعت االعتقاالتفيما    {  حالة اعتقال  (8)  قطاع غزةوشهد  ،  حادثة اعتقال     (97األكبر بينها بواقع )
  ( 17)   طولكرم،  (18)   طوباس،  (15)جنين،    (27) رام هللا،    (34)    - على النحو التالي :  في الضفة الغربية 

،  خانيونس   ( 6)شمال غزة،    ( 2)الخليل.    (51)بيت لحم،    (45)اريحا،    ( 7)سلفيت،    (25)نابلس،    (36)قلقيلية،  
 العسكريين. من بين   8 طالب،، إناث 6جريح، من األطفال بينهم طفل  25من بينهم: 

 -  والقدس: األقصى   المسجد  عن  اإلبعادات -

عن واصلت الفلسطينيين  إبعاد  في  الممنهجة  سياستها  التقرير،  فترة  خالل  االحتالل،  المسجد  قوات 
 العبادة أماكن عن أي شخص إبعاد ي تيح قانوني سند تعسفية دون أي بصورة فيه الصالة من ومنعهم األقصى
الدينية، وهو   الشعائر وممارسة العبادة وحرية والحركة  التنقل في حرية اإلنساني الحق  الطريقة، متجاوزةً  بهذه

من   رمتها  ح  على  عتدين  والم  العبادة  أماكن  لمقتحمي  المشددة  االسرائيلية  الحراسات  تكفله  ما  المقابل،  في 
عن المسجد األقصى،  ( قرار إبعاد  20)    "مركز معلومات وادي حلوة  تقرير"  رصدإذ    المستوطنين اليهود،  

 أسبوع وحتى ستة أشهر.   تراوحت مدتها الزمنية من وقرار إبعاد عن الضفة الغربية

 -سكنية:  لتجمعات  اقتحامات   ت:

التقرير   لتقديرات  وطبقا  الفلسطينية،  والبلدات  والقرى  للمدن  اقتحاماتها  االحتالل  سلطات  واصلت 
والتي  لتجمعات سكنية فلسطينية   ها، اقتحام2021الشهري "لدائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية"، خالل آب 

عملية اقتحام من قبل جيش االحتالل لتجمعات سكنية فلسطينية، تركزت االقتحامات    (318)وشهد هذا الشهر  
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اقتحاماً، فيما توزعت    (45)اقتحاماً، ثم نابلس بــ    (47)اقتحاماً، تليها بيت لحم بــ    (56)في محافظة جنين بواقع  
طولكرم،    19سلفيت،    21القدس،    22الخليل،    34،  رام هللا   35االقتحامات المتبقية على المحافظات كالتالي:  

تنكيل  مع  ،  غزة   1الوسطى،    2خانيونس،    3أريحا،    8طوباس،    10قلقيلية،    15 يرافقها وكالعادة، من  ما 
 للمواطنين وانتهاك لحرماتهم و تخريب متعمد للممتلكات الخاصة والعامة على حٍد سواء. 

 -وحصار:  قيود  ث: 

واصلت قوات االحتالل تضييقاتها المعهودة على التنقل الحر واآلمن للمواطنين الفلسطينيين، ومن وإلى  
لى سلوك طرق التفافية وبديلة، والتي عادةً ما تكون طويلة أو غير آمنة، وذلك  إوطنهم المحتل، ما يضطرهم  

فق ذلك من صعوبات وضياع للوقت  ، ما يرااليومية  في سعيهم للوصول الى أماكن عملهم أو قضاء حاجياتهم 
اإلغالق مشدداً على مدينة القدس لمنع الصالة بالمسجد    ، ومما ال شك فيه، استمر  وزيادة في الجهد والعناء
 .األقصى وخاصة أيام الجمع

حاجزاً مفاجئاً في عموم الضفة الغربية، تركزت في محافظة   (321)أقام جيش االحتالل خالل الشهر   
حاجزاً، فيما توزعت الحواجز    43حاجزاً، وفي رام هللا    57حاجزاً عسكرياً، وفي سلفيت    92بيت لحم بواقع  

 .األخرى على بقية محافظات الضفة الغربية

حالة في الضفة    100ينها  حالة، ب  147وأطلق جيش االحتالل النار على المواطنين الفلسطينيين في  
  64حالة في قطاع غزة، حيث أطلق جنود االحتالل المتواجدون على الحواجز العسكرية النار في    47الغربية و

حالة من قبل مواقع عسكرية    18حالة إطالق نار خالل عمليات اقتحام، و  36حالة من مجمل الحاالت المذكورة، و

 .حاالت قصف جوي لمواقع في القطاع 14حربية، باإلضافة لـــ حاالت من قبل زوارق  15لجيش االحتالل و

 - املقدسات: ضد   انتهاكاتجـ:  

 المقدسات ضد  الممنهجة  انتهاكاته ،2021  آب   التقرير، موضع الفترة خالل  اإلسرائيلي االحتالل واصل
 لجملة  صارخ تحدٍ  في  ،الشريف  القدسي الحرم / المبارك األقصى مقدمتها وفي  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في
عالقة يهودية   أية الشريف ونفت الموقع أكدت على إسالمية وعروبة التي  الصلة،  ذات الدولية   القرارات من

قوات االحتالل اقتحمت مجموعات من    وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية،  تقرير  به، وحسب   مزعومة
عضو الكنيست  خالل شهر آب، بقيادة    مرة  (23)أكثر من    األقصى الشريف  المتطرفيناإلسرائيلي والمستوطنين  

طقوس تلمودية في الجزء الشرقي من األقصى وقبالة  لتأدية  جوالت استفزازية،  الذي نظم    السابق موشيه فيغلين
حا عن "الهيكل"  دعا فيغلن خالل جوالته اليهود لتكثيف االقتحامات لساحات الحرم، وقدم شر، حيث   قبة الصخر

المزعوم ومراحل بناء "الهيكل" في صحن قبة الصخرة، وكذلك المرافق المزعومة للهيكل والمذبح والمعابد في  
 .جميع ساحات الحرم

األقصى  للمسجد  االقتحامات  تكثيف  إلى  يهودية  جماعات  دعوات  مع  بالتزامن  فيغلن،  دعوات  وتأتي 
وذلك بمناسبة األعياد اليهودية، حيث سيكون أولها رأس   أيلول،شهر  وبأعداد كبيرة، في األسبوع المقبل بداية 

، هذا إلى  السنة العبرية، بحيث يرافق هذه االقتحامات مسيرات واحتفاالت لليهود بالقدس القديمة وساحة البراق
 - ونستعرض منها:جانب العديد من االنتهاكات التي استهدفت األقصى المبارك ومحيطه 

 -:جديدة أسفل الجهة الغربية لساحة البراق حفريات إسرائيلية •

م تتوقف سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن حفرياتها الواسعة والضخمة في محيط وأسفل المسجد األقصى  ل
المبارك، وساحة البراق، تمهيًدا لتنفيذ مشاريعها التهويدية، ما يهدد أساسات وجدران المسجد، ويشكل خطورة  

 .كبيرة على وجوده
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جديمؤخرا سرية  حفريات  بإجراء  االحتالل  سلطات  شرعت  البراق  ،  لساحة  الغربية  الجهة  أسفل  دة 
 .المؤدية لحارتي الشرف والمغاربة في القدس القديمة، والتي تشكل جزًءا ال يتجزأ من المسجد األقصى

وما يدلل على إجراء تلك الحفريات بشكل سري، وجود عمال ومعدات وآليات خاصة بأعمال الحفر في  
وأتربة من أسفل المنطقة، ووضع بعضها في أكياس ونقلها إلى  المنطقة، باإلضافة إلى استخراج بقايا صخور  

أن أعمال الحفريات تجري على  موضحا:"  أماكن مجهولة. كما يقول الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب
قدم وساق في المنطقة المالصقة لساحة البراق غربي األقصى، تحت حراسة أمنية مشددة، بحيث ال يسمح ألي  

 ". لمنطقةأحد بالدخول ل

متًرا، يصل    159ويضيف أن االحتالل يهدف من خالل هذه الحفريات إقامة طريق أرضي "نفق" بطول  
بين منطقة "حارة الشرف"، التي است بدل اسمها بـ"حارة اليهود"، إلى بداية جسر باب المغاربة المؤدي إلى  

 .حاماتداخل المسجد األقصى، وتستخدمه قوات االحتالل والمستوطنين في االقت

دونًما، وهي مالصقة لحارة    133و"حارة الشرف" هي حي إسالمي في القدس القديمة، تبلغ مساحتها  
آالف   3من مساحتها وصادر معظم مبانيها المتبقية، وطرد    %70، حوالي  1967المغاربة، هدم االحتالل عام  

 ."فلسطيني من سكانها، وحول اسمها إلى "حارة اليهود

 - :محاصرة األقصى -

أعمدة ضخمة فوق الطريق األرضي، الموصل    10إقامة    -وفقًا ألبو دياب- وسيتخلل األعمال اإلسرائيلية
لبداية جسر المغاربة، ما ي هدد المسجد األقصى، والحضارة العربية التي تدلل على رمزية المكان، كما سيتم وضع  

 .""معالم يهودية فوق األرض ترمز للديانة اليهودية والتوراة 

على الحفريات التي تجري في السور الغربي لساحة البراق، ما يسمى "صندوق تراث حائط    ويشرف
 .المبكى"، بالتعاون مع بلدية االحتالل، و"سلطة اآلثار" اإلسرائيلية

المنطقة   من  واألتربة  الصخور  من  كبيرة  كميات  استخراج  يتخللها  الحفر  عمليات  أن  إلى  ويشير 
 .رمزية المكان وحضارته العربية اإلسالمية كونها تضم آثاًرا عربية وإسالمية كثيرةالمستهدفة، والتي تدلل على  

وأنفاق   وإقامة مسارات  المنطقة،  في  اإلسالمية  واآلثار  المعالم  يعمل على طمس  االحتالل  أن  ويبين 
وكذلك  جديدة تحت األرض، وصواًل للمسجد األقصى لمحاصرته وعزله وإحكام مزيد من السيطرة على مداخله،  

 .العمل على توسعة ساحة البراق لصالح المستوطنين

ووفقًا ألبو دياب، فإن سلطات االحتالل تسعى إلعادة صياغة وتهويد المنطقة المستهدفة بشكل كبير  
جًدا، بما يتالءم مع الروايات اليهودية، وطمس الحقائق العربية واإلسالمية، وتشويه الطراز المعماري العربي  

 .بدالها بمعالم يهودية جديدةالقديم، واست

 - :مناقصة سرية لبناء جسر باب المغاربة •

طولب مقاولون تقدموا لمناقصة بناء جسر باب المغاربة، الموصل بين باحة حائط البراق إلى الحرم  
القدسي الشريف ويستخدم القتحام قوات شرطة االحتالل والمستوطنين لباحات المسجد األقصى وقبة الصخرة،  

 .بالتوقيع على بند سري بخصوص أعمال بناء الجسر

جاء في البند السري "أتعهد بهذا بالحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات السرية وكل ما يتعلق  
أو ينبع منها، وعدم نشر وعدم كشف بأي طريقة كانت أمام أي شخص أو هيئة وكل ذلك لفترة غير محدودة"،  

 .12/8/2021" حرونوتحسبما كشفت صحيفة "يديعوت أ
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المسؤول عن حائط البراق من قبل مكتب رئيس   المبكى"،  المناقصة "صندوق تراث الحائط  وأصدر 
 .الحكومة اإلسرائيلية. ونص الملحق "ح" في المناقصة على االلتزام بالحفاظ على سرية المناقصة كلها

للسقوط وآيل  خطير  حاليا  الموجود  الجسر  أن  عن  الماضي  الشهر  الحرم وك شف  اقتحم  ذلك،  وبعد   .
القدسي وباحات المسجد األقصى من خالل الجسر آالف المستوطنين. ويقع الجسر فوق موقع في باحة البراق  
مخصص لصالة النساء اليهوديات. وحسب الصحيفة، يتوقع أن يصل مليون شخص إلى باحة البراق خالل "شهر 

 .آب 9الغفران" اليهودي، الذي بدأ في 

، أنه باإلمكان استخدام جسر يأيار الماض "صندوق تراث الحائط المبكى" قد قرر، في    وكان مهندس
 .باب المغاربة الخشبي واآليل للسقوط ألربعة أشهر أخرى

وقدمت نساء يهوديات يصلين في باحة البراق التماسا إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية، طالبن فيه بإصدار  
، ويمنع تنفيذ أعمال فيه إلى  2004ام الجسر الخشبي، الذي ب ني في العام  أمر احترازي يمنع استمرار استخد

حين حسم المحكمة في التماس سابق قدمته مجموعة النساء ذاتها، في حزيران الماضي. ورفضت المحكمة طلب  
 .إصدار أمر احترازي بالتوقف عن استخدام الجسر

ل فيه إن التصريح ببناء الجسر صدر بصورة  ، قا2007وكان مراقب بلدية القدس قد نشر تقريرا، عام  
غير قانونية وبوجود شبهات باالحتيال. والمناقصة الحالية التي أصدرها "صندوق تراث الحائط المبكى" تقضي  
باستبدال األعمدة الخشبية المؤقتة فيه. ون ظمت الشهر الماضي جولة للمقاولين في المكان. وجاء في المناقصة  

 ه.  تهي بعد شهرين من بدئأن العمل يجب أن ين

 - : اإلبراهيميمشروع تهويدي بمحيط المسجد  •

شرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بتنفيذ مشروع تهويدي يشمل ممرات وساحات ومصعد لتسهيل  
متر مربع    300يهدف االحتالل إلى االستيالء على ما يقرب  ، اقتحام المستوطنين للمسجد اإلبراهيمي في الخليل 
 .مليون شيكل حتى اآلن لتمويل المشروع التهويدي 2من ساحات المسجد ومرافقه، وقد تم تخصيص 

وينفذ المشروع التهويدي قسم الهندسة واإلنشاءات بوزارة األمن اإلسرائيلية وتحت إشراف ما تسمى  
ويشمل المشروع التهويدي  ،  لالحتالل، ومن المتوقع أن يستمر حوالي ستة أشهربـ"اإلدارة المدنية" التابعة  

إلى جانب   إقامة ممر وطريق لتسهيل وصول المستوطنين مشاة وبسياراتهم إلى المسجد اإلبراهيمي، إضافة 
 .إقامة مصعد لذات الغرض

هربائي في المسجد ورفضت محكمة االحتالل في نيسان الماضي، طلبا فلسطينيا بتجميد بناء مصعد ك
 .اإلبراهيمي

وسبق أن حصل المخطط على مصادقة السلطات القضائية، ورئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق بنيامين  
المسجد ،  نتنياهو قرب  تاريخية  مرافق  على  اإلسرائيلي،  االحتالل  يد  بوضع  االستيطاني  المشروع  ويهدد 

التابعة   المدنية"  بـ"اإلدارة  لما تسمى  الخليل ومنحها  بلدية  والتخطيط من  البناء  اإلبراهيمي وسحب صالحية 
 . لالحتالل

منع  ب  اإلسرائيلي  الفلسطينية، إن االحتاللوزارة األوقاف والشؤون الدينية  وفي سياق متصل وثقت   
 شهر آب. وقتا 51رفع األذان في الحرم )المسجد( اإلبراهيمي 

بالمائة للمسلمين، عقب    37بالمائة لليهود، و  63، قسمت إسرائيل المسجد بواقع  1994ومنذ عام  
بالمسلمين، في الجزء  وتقع غرفة "األذان" الخاصة  ،مصليا  29مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد  

 .المخصص لليهود من المسجد، ويتطلب رفعه مالزمة جنود من جيش االحتالل للمؤذن وقت األذان
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   - السكنية:  واملنشآت   منازل   هدم  حـ:

صع   منوكعادته،  اإلسرائيلي  االحتالل  فلسطينية،    اعتداءاته  د  سكنية  ومنشآت  منازل  بهدم  الخاصة 
" من الضفة الغربية المحتلة، الخاضعة لسيطرة احتاللية  جوبخاصة في القدس المحتلة، والمنطقة المصنفة " 

وسلو؛ تحت ذريعة البناء دون ترخيص، رغم ما هو معروف عنه من تشدده  أات  ي دارية بموجب اتفاقإأمنية و
 ن منحهم تراخيص بناء في مدينتهم، درجة أن يكون المنع هو الرد السائد والمعهود.  فيما يتصل بطلبات المواطني 

  ىمبن (37)هدم  "دائرة شؤون المفاوضات" أقدمت سلطات االحتالل هذا الشهر على    وحسب تقرير
في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص، وتوزعت عمليات الهدم بين محافظات الخليل، القدس،    فلسطيني  سكني

أصحاب  ر االحتالل  سلطات  وأجبرت  ونابلس،  الشمالية  واألغوار  لدفع  (  8)ام هللا،  تفادياً  هدمها  على  منازل 
 .غرامات باهظة في حال قيام سلطات االحتالل بعملية الهدم، وهدمت األخرى من قبل آليات االحتالل

منشأة اقتصادية فلسطينية في الضفة الغربية، شملت غرف زراعة،    (56)كما هدمت قوات االحتالل  
 .وحظائر أغنام، وبيوتاً متنقلة، ومغسلة، مركبات، وحضانة أطفال

وشرعت آليات االحتالل في مطلع آب بعمليات تجريف واسعة على أراضي قرية الساوية، قضاء نابلس  
دونماً من األراضي الفلسطينية التابعة  (  56.8)  شمال الضفة الغربية، ضمن مخطط استيطاني يقضي بمصادرة

 .لقرى اسكاكا والساوية واللبن الشرقية في نابلس

دونمات، في واد السمن جنوبي الخليل،  (  8) وجّرفت قوات االحتالل أربع أراض، منها أرض بمساحة  
 ً كم في بلدة بتير    1 طوله  ودونم آخر في بلدة حلحول شمالي المحافظة، كما جّرفت آليات االحتالل طريقاً زراعيا

وقامت آليات االحتالل بتجريف طريق استيطاني  ،  كم في قرية عاطوف بطوباس  3ببيت لحم، وطريقاً آخر بطول  
الذي يربط المستوطنات من  (55)في بلدة بيتا بنابلس، كما صادقت على مخطط لتوسع الشارع االستيطاني  ،

 .وسط الضفة الغربية إلى شمالها

 -:  واخلاصة   العامة   املمتلكات  على  واالعتداء   تدمي   مصادرة/   خـ:

واصل االحتالل االسرائيلي مصادرته، تدميره، واعتدائه على ممتلكات عامة وخاصة في أنحاء متفرقة  
( حادثة اعتداء  82راضي الفلسطينية المحتلة، وطبقا لتقديرات دائرة شؤون المفاوضات فقد تم تسجيل )من األ

وتدمير شملت الحاق أضرار بأثاث منازل، وبسيارات المواطنين، واقتالع أشجار زيتون، وهدم  على ممتلكات  
شملت: سيارات مدنين، كاميرات تسجيل، ممتلكات  ؛  ( حادثة مصادرة ممتلكات41تسجيل )حيث تم    .بركسات

واالستيالء عليها كنهج  ، عالوة على مصادرة األراضي  شخصية، أجهزة حاسوب، مبالغ نقدية، معدات وغيرها
 اسرائيلي لتوطيد االحتالل ودعم سياسة االستيطان لطمس الهوية التاريخية وسلب الحقوق الفلسطينية. 

 -:  وتهويدية   استيطانية  أنشطة   د:

تواصلت خالل الفترة، موضع التقرير، أنشطة االحتالل االسرائيلي االستيطانية والتهويدية في األراضي  
نستعرض  ،  دائرة شؤون المفاوضات"   أوردها تقرير "وفق ما  الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في القدس المحتلة،  

 -منها:

أ  16/8/2021يوم   - من  واسعة  مساحات  بتجريف  االحتالل  آليات  لمدينة  بدأت  التابعة  المواطنين  راضي 
استيطاني   مخطط  لتنفيذ  تمهيداً  إلياس،  النبي  وقرية  عزون  وبلدة  الشارع   قلقيلية  توسيع  إلى  يهدف 

 .55االستيطاني رقم 
قوات االحتالل حديقة على قطعة أرض تمت مصادرتها سابقاً، تعود ملكيتها لمفتي   بنت  20/8/2021يوم  -

 القدس السابق الحاج أمين الحسيني 
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جرفت قوات االحتالل أراضي المواطنين في قرية كيسان بهدف القيام بأعمال بنية تحتية   25/8/2021يوم   -
 .وشق طريق استيطاني، لصالح بؤرة “إيبي هناحل” االستيطانية، المقامة على أراضي القرية

نصبت قوات االحتالل بيوتاً متنقلة في بلدة برطعة الواقعة خلف جدار العازل، تمهيداً    29/8/2021يوم   -
   .إلقامة بؤرة استيطانية

 
 . ميزان هجرة سلبي في مستوطنات الضفة :1967ألول مرة منذ  -

  
كشف جنرال إسرائيلي عن زيادة معدل الهجرة العسكرية اإلسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية  

 . 1948المحتلة إلى المناطق الفلسطينية المحتلة عام 

البروفيسورة فيرد نوعم، الحاصلة على "جائزة إسرائيل في أبحاث التلمود":  ، كتبت  1992في عام   
"هذا الواقع واضح منذ سنوات حتى لمن يؤيدون المستوطنات، منذ فترة بعيدة جدا يعرف معظم اليمين السياسي  

 ل الممكن". أنه ال يمكن مواصلة التحدث عن الضم وسريان القانون، وفي الوضع القائم، هذا الطموح ليس في مجا
يهددون    العرب  أن  نوعم  قدرت  بـ"هآرتس"،  مقاله  اريئيلي في  اإلسرائيلي شاؤول  الجنرال  نقل  ما  وبحسب 

  "الهوية اليهودية إلسرائيل". 

وضع رئيس الحكومة في حينه مناحيم بيغن، مخطط الحكم   1978وقال الجنرال: "بناء على ذلك، في   
بينيت وإييلت شاكيد واصال هذا   نفتالي  الفلسطينيين،  بدون  المناطق  ليحصل على "المهر"؛ أي معظم  الذاتي 

وفي   فيها  2012الخط،  يعيش  التي  "ج"  مناطق  ضم  تضمنت  التي  "التهدئة"  خطة  من    أطلقا  كبير  عدد 
،  2020الفلسطينيين، أما بنيامين نتنياهو الذي قام بهندسة "حلم السالم" للرئيس دونالد ترامب، الذي أطلقه في  

 فحاول مرة أخرى إقامة حكم ذاتي فلسطيني محدود". 

وأكد أن "حقيقة، عدم القدرة على ضم الضفة الغربية ما زالت صحيحة وبشكل أكبر حتى اآلن"، معتبرا   
، وضمن أمور أخرى منها  2012"االعتراف الدولي الكاسح بفلسطين كدولة مراقبة في األمم المتحدة في    أن 

 موقف إدارة جو بايدن، لن يسمح بذلك". 

وأوضح أنه "يقف أمام إسرائيل مرة أخرى احتماالن للحفاظ على الهيمنة اليهودية هما؛ السيطرة على  
المناطق وإقامة نظام أبرتهايد، أو التخلي عنها لصالح حل الدولتين"، منوها إلى أن "الجمهور في إسرائيل،  

بإ يؤمن  يعد  لم  تقريبا  عقد  منذ  ولكن  الدولتين،  حل  ضئيلة  بأغلبية  منها؛  يؤيد  عقبات  لوجود  تطبيقه  مكانية 
  ."المستوطنات اآلخذة في التوسع، والتي غيرت الوضع في الضفة بصورة ال يمكن التراجع عنها 

االستيطاني، وهو     اليمين  من  كاذبة  بأخبار  كثيرة  منذ سنوات  تلقيمه  يتم  الجمهور،  أن "هذا  وذكر 
لمركزي، ففي هذا الشهر نشرت البيانات الديمغرافية  يتجاهل المعطيات التي ينشرها كل سنة مكتب اإلحصاء ا

، وهذه البيانات تفجر مرة أخرى فقاعة الواقع الوهمي، الذي يزعم أن االستيطان  2020للمنطقة حتى نهاية  
وأضاف: "رؤساء المستوطنين أنفسهم واليمين السياسي، لم يعودوا يؤمنون بالفقاعة، لكنهم  ،  "مشروع ناجح 

ب صيانتها  الفلسطينيين  يواصلون  ضد  العنف  على  والصمت  الديمقراطي،  غير  التشريع  من  يائسة  خطوات 
  ."ومحاوالت فاشلة لملء المستوطنات المعزولة والتي ليس لها أي تأثير ديمغرافي ومناطقي

وذكر أريئيلي، أن مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، كشف أيضا في هذه المرة، "استمرار توجهات   
نشاهد ميزان هجرة عاما سلبيا في    1967مستوطنة كبيرة في الضفة؛ للمرة األولى منذ    46في    العقد األخير

  ."هذه المستوطنات

 1040أكثر بـ    2020وأفاد أن "عدد المستوطنين اإلسرائيليين الذين غادروا هذه المستوطنات في   
في المئة    44األربع التي يعيش فيها  مستوطن مقارنة مع عدد الذين انتقلوا إليها، وفي المستوطنات اليهودية  

  ."من السكان اليهود في الضفة الغربية، يوجد ميزان هجرة سلبي 
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" مستوطنا، وفي "بيتار عيليت" المستوطنة  815-ففي مستوطنة "موديعين عيليت"، وهي األكبر " 
"، وفي  853-صل ""، أما في "معاليه أدوميم" وهي الثالثة في حجمها و442-الثانية من حيث حجمها بلغ " 

  ."327-"أريئيل" بلغ "

 568نسمة، مع هجرة من الخارج تبلغ    10546ونوه أن "الزيادة الطبيعية في الضفة الغربية تبلغ   
نسمة، ولكن هذه زيادة    10074نسمة، وهي تعوض ميزان الهجرة السلبي، وتجعل الزيادة السنوية تصل إلى  

، ومصدرها، للمرة األولى، التكاثر  1967دنى منذ بداية االستيطان في  في المئة فقط، وهي الزيادة األ  2.46تبلغ  
  ."الطبيعي

من إجمالي الزيادة الطبيعية في    %53ونبه الجنرال، أن "مصادر الزيادة الطبيعية تعزز صورة الفشل،   
واصلة التمتع مستوطنة كانت في المدينتين األصوليتين، األمر الذي يمكنها من خصم الهجرة السلبية وم 46الـ 

  ."بزيادة سنوية عالية

وبين أن "المستوطنات الكبيرة، ليست الوحيدة في قائمة المستوطنات التي فيها ميزان هجرة سلبي،   
في المئة من المستوطنات الكبيرة في الضفة،    54مستوطنة تتميز بميزان هجرة سلبي، أي أن    21ما ال يقل عن  

تعاني من زيادة سنوية صفر في المئة، وفي مستوطنات "اليعيزر" و"كفار    مثل "نفيه دانييل" و"متسبيه يريحو"
  ."أورانيم" و"بيت ايل" و"ألون شفوت" هناك انخفاض في عدد المستوطنين 

  46ورأى أن "المعطيات الكاملة عن جميع المستوطنات، ال تغير هذ الصورة المحزنة؛ ألنه في الـ   
حوالي   يعيش  كبيرة  الـ  في    88مستوطنة  وفي  المستوطنين،  من  الصغيرة    82المئة  األخرى؛  مستوطنة 

  ."في المئة من المستوطنين 12 يوالمعزولة، يعيش حوال 

ولفت أريئيلي، أنه "من الواجب على الحكومة االستيعاب، أنه بعد عقد على حكومات يمينية ودعم إدارة  
عشرات المليارات التي يحتاج إليها الجمهور ترامب، المعطيات تدل على أن كل محاوالت إحياء المستوطنات ب

  ."اإلسرائيلي داخل الخط األخضر، محكوم عليها بالفشل؛ المناطقي والسياسي

وخلص إلى أن "المستوطنات ال تهدد ديمغرافيا أو مناطقيا هيمنة الفلسطينيين، وهي ال تهدد أيضا حل  
ال إلسرائيل،  الخلفية"  "الساحة  إلى  تحولت  هي  الفقراء  الدولتين؛  إليها،  األصوليين  السكان  توجيه  يتم  تي 

المسيحانية، وهؤالء هم عبء أمني واقتصادي وسياسي على    – والمدعومين، والمجموعة السكانية االستيطانية  
بأن تحتفظ تحت   إسرائيل، وبدون أي فائدة مستقبلية، باستثناء، أنه في إطار اتفاق دائم يمكن فيه إلسرائيل 

  ."مستوطناتسيادتها بمعظم ال

 

 

 - :تحريض إسرائيلي لمنع البناء الفلسطيني في مناطق "ج" بالضفة  -

المحتلة،   الغربية  بالضفة  الفلسطيني في مناطق "ج"  البناء  حرض مسؤول إسرائيلي، من أجل منع 
مؤكدا أن موافقة حكومة االحتالل برئاسة نفتالي بينيت على البناء في تلك المناطق للفلسطينيين، دليل ضعف  

  .ويفتح الباب أمام ضغوط خارجية وداخلية

"أم عام  مدير  نحومسون،  أليكس  الشرق  وأوضح  منتدى  وعضو  الوطني  القادة  منتدى  إسرائيل؛  ن 
الغربية   بالضفة  الحالية في مناطق "ج"  الحكومة اإلسرائيلية  قبل  الفلسطيني من  البناء  األوسط"، أن "قرار 

  ."المحتلة، هو "نتيجة ثالثة ضغوط سياسية على األقل
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وينبغي    ،األول من البيت األبيض  الضغط السياسيولفت في مقاله بصحيفة "معاريف" العبرية، إلى أن "
األمل، أنه كان هناك مقابل كبير لقاء هذه الخطوة، ولكن حتى لو كان، فهذه سابقة خطيرة تربط البناء اإلسرائيلي  

  ."بالبناء الفلسطيني، في منطقة هي تحت السيطرة اإلسرائيلية حتى اتفاقات أوسلو 

على ما يبدو فهو "الرغبة في تعزيز السلطة الفلسطينية في مقابل حركة   ،أما الضغط السياسي الثاني
حماس، وهذا أيضا يبدو أنه يحصل تحت ضغط أمريكي. وفي هذه الحالة، فإن الثمن عال جدا، ويجدر بالذكر،  

نها  أن الواليات المتحدة بالتوازي تفتح قنصلية في القدس، وهذه هدية أخرى هامة جدا للسلطة الفلسطينية، أل
  ."تشكل سابقة لتقسيم القدس عمليا إلى منطقتي خدمة لفئتين من السكان؛ عربية ويهودية 

بحسب نحومسون، هو "الضغط في داخل الحكومة، انطالقا من ضرورة التوازن    الضغط السياسي الثالث
جة إلقرار الميزانية،  بين اليمين واليسار في داخلها، والحرص على استمرارها بكل ثمن، وال سيما في األيام الحر

  ."ويبدو أن هذا هو الضغط األكثر حسما

وأعرب عن أمله في أن "يكون المقابل إلسرائيل كبيرا؛ في مجال الصراع مع إيران أو حزب هللا، ومع 
بناء   الحكومة  إقرار  حول  األمريكية،  الخارجية  وزارة  في  الكبير  المسؤول  بيان  فإن  وحدة   2000ذلك، 

سكني يتعارض  )استيطانية(  للشعبين،  الدولتين  حل  الصعب  من  سيجعل  الغربية،  الضفة  مستوطنات  في  ة 
والفرضية، أنه توجد صفقة مجدية من خلف الكواليس تمنح إسرائيل مقابال هاما لقاء البادرة باهظة الثمن التي  

  ."تقدمها، وإال فلماذا تعرب الخارجية األمريكية عن عدم الرضا؟ 

لبيت األبيض، من خالل وزارة الخارجية، يدفع ضريبة لفظية لمعارضي هذه  وقال: "يحتمل أن يكون ا
الصفقة، وإذا كان نعم، فهذه أنباء سيئة، وذلك ألن هذا يشير إلى أن البيت األبيض غير قادر أو غير معني بإسناد  

  علني لالتفاقات مع إسرائيل، دون خوف من ردود الفعل ودفع المقابل".

الثا نية فهي أسوأ من ذلك، أن تكون الصفقة لم تعقد على اإلطالق، وال تزال تجري وأما "اإلمكانية 
مفاوضات بين إسرائيل والبيت األبيض، الذي لم يرض  بعد ويضغط للمزيد، حتى بعد هذه البادرة غير المسبوقة  

  من جانب إسرائيل".

تكون   أن  ثالثة؛  إلى وجود "إمكانية  اإلسرائيلي،  المسؤول  بالبادرة من  ولفت  قامت  إسرائيل  حكومة 
  طرف واحد، بدون اتفاق، واآلن تكتشف أن هذه لم ترض البيت األبيض".

وقال: "على أي حال، فإن الضرر وقع منذ اآلن وهو كبير جدا، وفي حال فهم كل من يريد أن يضغط  
اصلة الضغط بكل سبيل  على إسرائيل بأن الضغط ينجح، فإنه يمكن الوصول إلى نتائج غير مسبوقة، ويجب مو 

عسكري أيضا"، مؤكدا أن "هذا حصل كثيرا في الماضي، وال يوجد ما يدعونا    -يحتمل في المستقبل-دبلوماسي و
  ألن نصدق أنه لن يحصل في المستقبل".

اإلسرائيلية   السياسية  الصراعات  في  الفشل  هذا  أسباب  عن  البحث  "ينبغي  أنه  نحومسون،  ورأى 
ن بيني غانتس )وزير األمن( صادق على هذا القرار بدون مصادقة رئيس الوزراء نفتالي  الداخلية؛ إما أن يكو 

بينيت، كي يقود سياسة منفردة ويضعف رئيس الوزراء؛ أو يكون بينيت وافق على أن يصادق غانتس على  
)ز نتنياهو  بنيامين  مع  مستقبلية  مفاوضات  كل  في  يضعفه  وهكذا  لالستيطان،  عدوا  يجعله  كي  عيم  البناء 

  المعارضة( إلقامة حكومة بديلة".

وبحسب هذا الواقع الذي تعيشه حكومة بينيت، فإن "حكومة إسرائيل في هذه اللحظة أضعف وقابلة  

  للضغط أكثر، من الداخل ومن الخارج"، بحسب المسؤول اإلسرائيلي.

ة غير قانونية  الدولة تعترف بأنها خصصت آالف الدونمات من أراضي الرعي لبؤر استيطاني:  هآرتس -
 في الضفة 
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دونم لست مزارع وبؤر استيطانية في الضفة الغربية لغرض الرعي    8500لدولة خصصت أكثر من  ا
والزراعة، رغم أن البؤر االستيطانية التي اعطيت اذن باستخدام االرض اقيمت بدون تراخيص بناء. هذا ما  

"السالم اآلن" فيما يتعلق بتمويل جمعيات تعمل    يتبين من اجابة وزارة الزراعة على الطلب الذي قدمته حركة
 .في حماية البؤر االستيطانية والتطوع فيها

حسب اجابة وزارة الزراعة فان الوزارة تمول ثالث جمعيات توفر متطوعين في اعمال الزراعة في  
بيت   العسكرية  التمهيدية  والمدرسة  وكديما  والسامرة  يهودا  حارس  االستيطانية،  الجمعيات  البؤر  هذه  يتير. 

مليون شيكل من وزارة الزراعة مقابل العمل في المزارع الستة هذه،    3.8على مبلغ    2020حصلت في العام  
 .2019مليون شيكل في العام   3.6و

بؤرة منها اقامتها حركة "امانة"    30في الضفة الغربية توجد اآلن عشرات البؤر للرعي، على االقل  
هذه   االخيرة.  السنة  قليل بسبب  في  فيها  يعيشون  الذين  السكان  كثيرة وعدد  اراضي  تحتل  االستيطانية  البؤر 

مساحة الرعي الواسعة فيها. خالل السنين حاولت منظمات يسارية ونشطاء من اليسار فحص هل تم تخصيص  
ؤولة في  اراضي رعي لهذه البؤر من قبل السلطات، رغم أن معظم هذه المزارع تعتبر غير قانونية. الجهة المس

اسرائيل عن اعطاء تصاريح الرعي هي سلطة الرعي. وحسب وزارة الزراعة فانه في الضفة تعتبر هذه الجهة  
هي فقط جهة تقدم التوصية في مسألة المصادقة على الرعي، وعمليا اذن الرعي يعطى من قبل اصحاب االراضي.  

دولة تم تخصيصها للواء االستيطان أو عن    االراضي مدار الحديث، يقولون في الوزارة، هي كما يبدو اراضي
اراضي تديرها سلطة اراضي اسرائيل. مع ذلك، في االدارة المدنية يقولون إن المسؤول عن اعطاء االذن ألراضي  

 .الرعي في الضفة هي وزارة الزراعة

دعم تجريه  وزارة الزراعة تعطي الدعم للجمعيات التي تعمل في بؤر الرعي االستيطانية في إطار اختبار  
الوزارة لمتطوعين في الزراعة في المستوطنات القروية. ومن اجل الحصول على الدعم يجب على الجمعيات أن  
تعلن من هم المزارعون الذين تعمل من اجلهم والوزارة تقوم بفحص إذا كانت توجد لهم حقا حقوق في ملكية  

الزراعة اكتفوا في وزارة  البداية  الرعي. في  لواء االستيطان. ولكن    االراضي لغرض  الذي اعطاه  بالتصريح 
بسبب مشاكل حدثت في السابق في صفقات لواء االستيطان، قررت وزارة الزراعة تغيير االسلوب. اآلن تعليمات  
المستشارة القانونية في الوزارة هي أنه يجب الحصول على مصادقة االدارة المدنية فقط بشأن ملكية االراضي  

 .بصورة قانونية

بين مزارع البؤر االستيطانية التي تمتلك تصريح للرعي، حسب رد وزارة الزراعة، يمكن ايجاد    من
مزرعة يهوشفاط تور في حفات معون في جنوب جبل الخليل، التي اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة. مزرعة  

ر هدم للمباني  اخرى هي مزرعة شبتاي كوشلفسكي، وهي ايضا توجد في جنوب جبل الخليل، وقد صدرت أوام
فيها. كوشلفسكي نفسه مخول بالتوقيع من قبل جمعية حارس الضفة الغربية، التي حصلت على التمويل من اجل  
حراسة مزرعته؛ مزارع اخرى مثل مزرعة شكديم لناتي شوالف في الون موريه، اقيمت على اراضي دولة  

تمتد داخل اراضي خاصة. ومزرعة جبل سيناء في جنوب جبل  لتعليمات مخطط   ولكنها  الخليل، اقيمت خالفا 
البناء الرئيسي لمستوطنة سوسيا ومزرعة ميريا بن فيزي في شرق رام هللا، التي اقيمت على طرف اراضي  
الرئيسي لمستوطنة روتم في غور   المخطط  اراضي  اقيمت على  تينة خضراء  السادسة وهي  المزرعة  دولة. 

 .تسوية مكانتهااالردن، الذي حدد بعد اقامتها وبذلك تمت  

الجمعيات التي حصلت على دعم وزارة الزراعة تعمل في عدد كبير من البؤر االستيطانية غير القانونية،  
منها ايضا بؤر استيطانية ليس لديها تصاريح رعي أو زراعة حسب رأي الوزارة نفسها. مع ذلك، دعم وزارة  

ت بؤر استيطانية فقط، التي يوجد لديها اذونات  الزراعة حصلت عليه الجمعيات الثالثة مقابل نشاطات في س
ملكية على االرض. رغم نشاطها الكبير في البؤر االستيطانية غير القانونية إال أن جمعية حارس الضفة حصلت  

العام   مليون شيكل من    1.2مثال حصلت على    2019خالل السنين على دعم كبير من وزارة الزراعة. ففي 
 .اجمالي ميزانية الجمعية. وذلك مقابل نشاطات في ثالث بؤر استيطانية فقط  في المئة من 60الوزارة، 

اعفت الوزارة الجمعيات من الحاجة الى اثبات عالقتها    2020في اختبارات الدعم التي نشرت في العام  
م  باألرض بسبب كورونا. ميزانية الدعم تشمل المشاركة في االجر ونفقات المتطوعين، ومنها سكنهم. ولم يت
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البؤر   في  يوجد  ال  المتطوعين  أن سكن  يتأكدون من  الوزارة  في  كانوا  إذا  الزراعة  وزارة  قبل  التوضيح من 
 .االستيطانية غير القانونية 

غير   االستيطانية  والبؤر  للمزارع  الدعم  تقديم  وقف  الحكومة  من  طلبوا  اآلن"  "السالم  حركة  في 
القانونية. "يصعب فهم لماذا تسمح وزارة حكومية لنفسها بالحصول على ماليين الشواقل من اموال الجمهور  

وزارة الزراعة كان "خالفا    واعطاءها لجمعية ترتبط بشكل وثيق بنشاطات غير قانونية"، قالوا في الحركة. ورد 
لما قيل، وزارة الزراعة تعطي الدعم ألراضي منظمة من قبل االدارة المدنية فقط، طبقا إلجراءات العمل التي  
تمت بلورتها في الوزارة في موضوع اثبات الملكية على االرض بصورة قانونية في اراضي الضفة الغربية.  

تم اجراء فحص آخر للتأكد من أن المزارع المدعومة هي حقا في  وفي موضوع جمعية حارس يهودا والسامرة  
إطار دعم الوزارة لـ "جمعيات متطوعين"، وأنه توجد لديها مصادقات طبقا لإلجراءات. من الفحص تبين أن  

 ."الجمعية اجتازت اختبارات الدعم

 -:   املستوطنني  اعتداءات ذ:  

( اعتداء بحق  35" خالل شهر، تنفيذ عصابات المستوطنين )  " دائرة شؤون المفاوضاترصد تقرير
وقطع  ومنازلهم،  سياراتهم  حجارة على  ورشق  مواطنين،  دهس  وكذلك  وممتلكاتهم،  الفلسطينيين  المواطنين 

 .أشجارهم، وحرق أراضيهم الزراعية، واقتحام للبلدات، واالعتداء الجسدي على المواطنين
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 اإلسرائيلية   الشؤون   ثالثا: 

سلطة الضوء سرائيلي، م  أبرز القضايا محط االهتمام اإل  اإلسرائيلية في هذا التقريرتستعرض الشؤون  
اإلسرائيلية    دائرة اإلحصاء المركزيةتقرير صادر عن    على مختلف القضايا الداخلية والخارجية، وكان أبرزها

ألف شخص عن العام السابق بارتفاع    146مليون هذا العام، بزيادة    9.3أن عدد سكان إسرائيل تجاوز    يشير إلى
، كما يتناول التقرير تراجع عدد المتفائلين في مستقبل األمن القومي في إسرائيل باالستناد الى  .%1.6بنسبة  

بـ" العام  زمؤشر الصوت اإلسرائيلي"  ما يعرف   والسياسات في إسرائيل، يجريههو استطالع شهرّي للرأي 
لـ"المعهد اإلسرائيلي   مركز" التابع  الناتج من  للديمقراطية"غوطمان"  اإلسرائيلي  القلق  التقرير  يتناول  ، كما 

قراءة   من خالل  أفغانستان   من  األمريكي  والتي  االنسحاب  الرسمية  اإلسرائيلية  للمؤسسة  الصامتة  المواقف 
من   المقربين  والمحللين  للباحثين  النظر  وجهات  تتناغم  إذ  القرار،  اتخاذ  مراكز  أروقة  كواليس  وراء  تتفاعل 

حكومة اإلسرائيلية مع تقديرات مراكز األبحاث األمنية والعسكرية واإلستراتيجية، التي تعزز نظرية ضرورة  ال
في ضوء مثل هذه   عدم االعتماد على الواليات المتحدة األميركية في مواجهة القضايا الملحة والملفات الساخنة

 -أدناه:  نستعرضها التطورات، 

 -:العربية   السنة  رأس  عشية   نسمة  مليون   9.3  يتجاوز  إسرائيل  سكان  عدد   -أ

  9.3عشية رأس السنة العبرية الجديدة، أفادت دائرة اإلحصاء المركزية أن عدد سكان إسرائيل تجاوز  
 .%1.6ألف شخص عن العام السابق بارتفاع بنسبة  146مليون هذا العام، بزيادة 

دائرة اإلحصاء المنشورة عشية رأس السنة  شخص في اسرائيل، وفقا ألرقام    9,391,000يعيش اآلن  
 .2024ماليين بنهاية عام  10العبرية الذي يبدأ مساء االثنين. ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 

مليون عربي، الذين يشكلون    1.98؛ أكثر من  % 74مليون يهودي، أو    6.94يتألف السكان من أكثر من  
 .من اجمالي عدد السكان %5يشكلون من فئات عرقية أخرى، وهم  466,000؛ و%21نسبة 

بما في ذلك حوالي    –ألف حالة وفاة    48ألف طفل ولدوا وأن هناك    172تشير اإلحصائيات إلى أن  
 .شهرا )بحسب التقويم الميالدي( منذ رأس السنة الماضية 11.5في  –وفاة جراء فيروس كورونا  5800

إسرائيل   في  العمر  متوسط  و  80.7 وبلغ  للرجال  اإلحصاء    84.8سنة  دائرة  بحسب  للنساء،  سنة 
 .المركزية

وكان لوباء كورونا المستمر والقيود الهائلة المفروضة على السفر الدولي تأثير كبير على الهجرة.  
عندما    2019عن عام   %40.8، بانخفاض كبير بنسبة 2020مهاجرا إلى إسرائيل خالل عام  19,676وصل 

 .وافد جديد  33,000كان هناك أكثر من 

الدولي   السفر  المفروضة على  إدارية والقيود  أكثر صعوبة بسبب مسائل  إلى إسرائيل  االنتقال  صبح 
 .في العالم، وفقا لدائرة اإلحصاء 19-الناجمة عن أزمة كوفيد

( كانوا من االتحاد السوفيتي سابقا، معظمهم من أوكرانيا وروسيا.  %56أكثر من نصف الذين وصلوا )
 .%11.7ومن الواليات المتحدة  %12.2ا شكلت الهجرة من فرنس 

عام   من  األول  النصف  أن  بدا  ذلك،  هاجر    2021ومع  ويوليو،  يناير  بين  التعافي.  من  شيئا  أظهر 
 .2020عن نفس الفترة من عام  %30شخص، بزيادة قدرها  13,000

 

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/976-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/976-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/976-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
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 .مليون مهاجر إلى البالد 3.3، انتقل نحو 1948منذ قيام إسرائيل عام  -

المعتقد الديني بين السكان اليهود جانبا آخر من جوانب الدولة التي تم تقييمها في بيانات دائرة  كان  
أنفسهم بأنهم محافظون لكن   %20.5أنفسهم بأنهم علمانيون. وعّرف   %44.8اإلحصاء المركزية، حيث عّرف 

  % 10إنهم متدينون و  % 11.7قال  أنفسهم متدينين محافظين. فيما يتعلق بالبقية،    %12.5ليسوا متدينين، واعتبر  
 .قالوا إنهم أرثوذكس متشددون

جاءت أرقام دائرة اإلحصاء المركزية في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة اليهودية أن عدد اليهود في  
 .عن العام السابق 100,000مليون، بزيادة قدرها  15.2العالم بلغ هذا العام 

هودي يعيشون خارج إسرائيل، مع وجود أكبر عدد منهم في  مليون ي  8.2وقالت الوكالة اليهودية إن  
مليون يهودي، الذين يمثلون    6.93ماليين يهودي. ويعيش في إسرائيل    6الواليات المتحدة، والتي تضم حوالي  

من يهود العالم، بحسب البحث، الذي أجراه بروفسور سيرجيو ديال برغوال من الجامعة العبرية في    45.3%
 .القدس

(، كندا  446,000التي تضم أكبر عدد من اليهود بعد إسرائيل والواليات المتحدة هي فرنسا )الدول  
(،  118,000(، ألمانيا )150,000(، روسيا )175,000(، األرجنتين )292,000(، بريطانيا )393,500)

 .(118,000) وأستراليا

 14,500وإسالمية، منهم  ألف يهودي يعيشون في دول عربية    27وقالت الوكالة اليهودية إن هناك  
 .في تونس 1000في المغرب، و 2000في إيران،   9500في تركيا، 

تستند اإلحصاءات إلى التعريف الذاتي للهوية اليهودية وليس كأي ديانة أخرى. وقالت الوكالة اليهودية  
اإلسرائيلي، الذي    "العودةقانون  "أنه عند النظر في أولئك المؤهلين للحصول على الجنسية اإلسرائيلية بموجب  

 .مليون يهودي في جميع أنحاء العالم 25.3يتطلب أن يكون أحد األجداد يهوديا على األقل، فإن هناك 

 - :من سكان البلدة القديمة بالقدس مسلمون %77قرير إسرائيلي: ت -

بالمئة من سكان    77قال كاتب إسرائيلي إن "الواقع اإلحصائي لمدينة القدس يظهر أن  وعلى صلة،  
 بالمئة فقط من اليهود".  10البلدة القديمة مسلمون، و

بالمئة من أراضي البلدة القديمة في القدس مملوكة لألوقاف اإلسالمية، بما    24ولفت الكاتب إلى أن   
 دونما.  144دونمات، بما في ذلك المسجد األقصى بمساحة  210يعادل 

بالمئة أخرى   29، أن "ون السياسية والعامةمعهد القدس للشؤ وأضاف نداف شرغاي في مقاله على موقع
بالمئة من أراضيها مملوكة ملكية    27دونما، و  255مملوكة للكنائس والمؤسسات الدينية المسيحية، بما يعادل  

 . دونما" 170فقط مملوكة إلسرائيل، بما يعادل  %20دونما، و 235خاصة للعرب، بما يعادل 

دونما في البلدة    870ونقل عن الباحث اإلسرائيلي في شؤون القدس يسرائيل كمحي، أنه "من أصل  
دونما للمؤسسات الدينية والتعليمية، رغم أنها ليست    270دونما مستخدمة للسكن، و  450القديمة، فإن هناك  

في الحي    1,295سالمي، ومنها في الحي اإل  3,622شقة في البلدة القديمة، و  6,187قيد االستخدام، وهناك  
 في الحي اليهودي". 493في الحي األرمني، و 677المسيحي، و

وأوضح أن "المنطقة األكثر كثافة سكانية في المدينة هي الحي اإلسالمي، حيث تصل الكثافة السكانية  
ي األرمني  نسمة لكل دونم، وفي الح  85نسمة لكل دونم، وفي الحي المسيحي    158في المناطق السكنية فقط إلى  

 نسمة لكل دونم".  80نسمة للدونم، وعند اليهود  60

https://jcpa.org.il/article/77-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%a7-10-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93/
https://jcpa.org.il/article/77-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%a7-10-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93/
https://jcpa.org.il/article/77-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%a7-10-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93/
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وأكد أنه "عندما تضاف عوامل خارجية من الفيضانات والصرف الصحي وتسرب المياه، فإنه يزداد  
تقويض أساسات المنازل، التي تعاني معظمها من اإلهمال في الصيانة، ما ينعكس في تغلغل الرطوبة خالل موسم  

خ الجدران وانهيارها واستمرار الرطوبة في الشقق، ما يضر بصحة السكان، فضال عن األنابيب  األمطار، وانتفا 
المعيبة التي تلحق الضرر بمظهر الفضاء العام، وكل ذلك مصحوب بمشكلة النظافة في األماكن العامة، ما يضر  

 بسكان المكان وكثرة السائحين". 

ك حاجة للكثير من العمل، وفي ما يتعلق بتوزيع وأوضح أنه "رغم محاوالت تحسين الوضع، فإن هنا 
حتى اليوم، بل إنه    1967المساكن بين األحياء، فإن عدد السكان المسلمين يشهد تزايدا بشكل مطرد منذ عام  

تضاعف عددهم، لسببين أساسيين: األول تطلع فلسطيني للحفاظ على الطابع العربي واإلسالمي للمدينة القديمة،  
 كن في مواجهة سياسات التخطيط والبناء التي أعاقت البناء الجديد للعرب في شرق القدس". والثاني أزمة س

،  1967وأضاف أنه "في ما يتعلق بالسكان اليهود، الذين لم يكونوا موجودين في البلدة القديمة عام  
اليوم   عددهم  يبلغ  ويشكلون  3500فإنه  عام    10%،  ومنذ  القديمة.  المدينة  سكان  نمت1995من  بنسبة    ، 

فقط، فيما انخفض عدد السكان المسيحيين بشكل طفيف، وانخفض وزنهم النسبي مقارنة بأتباع الديانات    1.5%
األخرى، مع وجود انخفاض دائم في عدد المسيحيين الذين يعيشون في الحي اإلسالمي، وتحولهم تدريجياً إلى  

  الحي المسيحي".

، فيما يمتاز  1967إلى الحي المسيحي تضاعف منذ عام    وأشار إلى أن "عدد المسلمين الذين انتقلوا
الحي األرمني باتجاه واضح إلى انخفاض عدد السكان، وبعض الزيادة في عدد المسلمين، خاصة خالل العقد  
 الماضي، مع العلم أن معظم منطقة اإلحصاء األرمنية مأهولة فعليًا بعائالت يهودية تنتمي إلى الحي اليهودي". 

، كان  2019عقاًرا يعيش فيها اليهود. واعتباًرا من عام  75وجد في الحي اإلسالمي حاليًا وأكد أنه "ي
مجمعًا سكنيًا يهوديًا في الحي اليهودي، أما األحياء اإلسالمية والمسيحية في البلدة القديمة، فيعيش    46هناك  

الد  600فيها حوالي   الطالب والمدارس  ذلك ال يشمل اجتماعات  تعيش في هذه  يهودي، رغم أن  التي  اخلية 
 ".1400المناطق من البلدة القديمة، وبجانبهم يبلغ عدد اليهود الذين يعيشون خارج الحي اليهودي 

   تراجع   األخي:   اإلسرائيل  الصوت  مؤشر  -ب
 
  األمن   بـ"مستقبل  املتفائلني  اإلسرائيليني   نسبة   يف  حاد

 -:القومي 

استطالع  " هو  اإلسرائيلي"  الصوت  يجريه مؤشر  إسرائيل،  في  والسياسات  العام  للرأي   شهرّي 
، بعد التوقف عن إجراء  2019يمقراطية" ابتداء من نيسان  غوطمان" التابع لـ"المعهد اإلسرائيلي للد  مركز"

ونشر استطالع شهرّي آخر هو "مؤشر السالم"، الذي كان مشروعاً مشتركاً لـ "المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية"  
، ليأتي "مؤشر الصوت اإلسرائيلي" مكانه وبديالً  2019وجامعة تل أبيب ون شر األخير منه في كانون الثاني  

آب األخير وشمل عينة مستطل عين    26و    23غير أن "مؤشر الصوت اإلسرائيلي" األخير، الذي أجري بين  عنه.  
سنة وما فوق(، والذي   18من العرب، الذكور واإلناث في سن    155منهم من اليهود و  602شخصاً )  757من  

أيلول الح نتائجه ومعطياته في مطلع شهر  للديمقراطية"  اإلسرائيلي  الذي يمكن  نشر "المعهد  الي، هو األول 
الساحقة، في مواقف    القول عنه، بكل تأكيد، إنه يعكس هّوة بين "الرأي العام اإلسرائيلي" المتحّصن، بأغلبيته

يمينية متعصبة وبين الحكومة اإلسرائيلية التي يعتبرها )هذا "الرأي العام"( حكومة "يسارـ وسط" رغم كل ما 
اإلسرائيلي عموماً، ومن جناحه المتعصب والمتشدد خصوصاً. وفي هذا،    ومن فيها من أقطاب ورموز اليمين

تعكس نتائج استطالع "مؤشر الصوت اإلسرائيلي" في آب األخير، بصورة واضحة تماماً ال يمكن تأويلها، مدى  
ف الشريكة  غير  اإلسرائيلي  اليمين  وأوساط  أحزاب  تشنها  التي  والمنهجية  المنظمة  الدعائية  الحملة  ي  تأثير 

التشكيلة الحكومية الحالية، وخاصة حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، في إطار الحرب  
الشرسة التي تخوضها ضد الحكومة الحالية وأحزابها وقياداتها، سواء على المستوى السياسي أو المستوى  

نيت، الذي يتهمه نتنياهو والليكود وحلفاؤهما  الشخصي، وفي مقدمتهم بالطبع رئيس الحكومة الحالي، نفتالي بي
بأنه "خان اليمين" و"نكث بجميع التعهدات التي قطعها على نفسه أمام مصوتي اليمين الذين خدعهم وسرق  

 !"أصواتهم ووضعها في خدمة اليسار

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/976-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2


28   
 

ية، التي  حزيران الماضي ثقته للحكومة اإلسرائيلية الحال   13للتذكير، فقد منح الكنيست اإلسرائيلي يوم  
تسّمى أيضاً "حكومة بينيت ـ لبيد"، ألنها تشكلت من تحالف رئيس بين حزبّي "نحو اليمين" )يمينا( اليميني  
بقيادة نفتالي بينيت وشركائه اآلخرين من اليمين )"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان؛ "أمل جديد" بقيادة  

وب حزب "وسط"، بقيادة يائير لبيد، وشركائه اآلخرين  جدعون ساعر(، و"يوجد مستقبل" )يش عتيد( المحس
من "الوسط" و"اليسار" )"أزرق أبيض" بقيادة بنيامين غانتس، العمل بقيادة ميراف ميخائيلي وميرتس بقيادة  
نيتسان هوروفيتس( وبدعم كتلة "القائمة العربية الموحدة" من الخارج. وقد جاء ذلك عقب االنتخابات التي  

ـ الحزبية المستمرة في    24ذار الماضي للكنيست الـ  آ  23جرت يوم   وكرست نتائجها واقع األزمة السياسية 
 .إسرائيل والتي تجسدت في أربع انتخابات نيابية عامة جرت في غضون سنتين

أكثر ما يعكس حقيقة معارضة، بل عداء، الجمهور اإلسرائيلي اليهودي عموماً للحكومة الحالية وقادتها،  
بتأثير مباشر من حملة الليكود ونتنياهو وحلفائهما من اليمين ضدها، يتمثل في ثالٍث من بين أبرز نتائج استطالع  
"مؤشر الصوت اإلسرائيلي" لشهر آب األخير وهي: األولى ـ التراجع الحاد في نسبة اإلسرائيليين المتفائلين  

لك للمرة األولى منذ البدء بإجراء هذا االستطالع، في  إزاء األمن القومي اإلسرائيلي في المستقبل المنظور، وذ
كما ذكرنا أعاله. هنا تبين النتائج أن التراجع األبرز كان "في معسكر اليمين، بشكل أساس"، كما    2019نيسان  

مزاج سيء   هو  العام  القومي  "المزاج  أن  ترى  اإلسرائيلي  الجمهور  أغلبية  ـ  الثانية  االستطالع؛  معدو  يؤكد 
"، مع االنتباه إلى أن "معسكر اليمين يرى أكثر أن المزاج القومي العام هو سلبي ومتشائم، بينما يرى ومتشائم

معسكر اليسار أن المزاج القومي العام جيد ومتفائل"، كما يوضح معدو االستطالع؛ والثالثة ـ التقييم العام الذي  
ف وأدائها  الحالية  للحكومة  عموماً  اإلسرائيلي  الجمهور  كورونا  يضعه  جائحة  من  الجديدة  الموجة  معالجة  ي 

"، مع االنتباه إلى أن "اليهود، إجماالً، أقّل إطراء للحكومة من العرب" و"عالمات   "يتراوح بين متوسط ـ متدّنٍ
   .!"التقييم التي يمنحها اليمين للحكومة أدنى بكثير من تلك التي يمنحها إياها اليسار

 - :تشاؤم مستقبليّ   –مقراطي" و"األمن القومي" النظام الدي -

مدى تفاؤل اإلسرائيليين إزاء مستقبل "النظام الديمقراطي" ومستقبل "األمن القومي" هو سؤال دائم،  
متكرر، في جميع استطالعات "مؤشر الصوت اإلسرائيلي" منذ ب دئ بإجرائه. وما حملته نتائج االستطالع األخير  

منح هو  الموضوع  هذا  نسبة في  في  حاد  تراجع  ـ  قبل  من  االستطالعات  هذه  في  يظهر  لم  مسبوق  غير  ى 
(، للمرة األولى منذ بدء إجراء هذا االستطالع، قابله  %44.5اإلسرائيليين المتفائلين بمستقبل "األمن القومي" )

النتائج أن التراجع  (. وتؤكد  %47ارتفاع ملحوظ في نسبة اإلسرائيليين المتفائلين بمستقبل "النظام الديمقراطي" )
األكبر في نسبة المتفائلين بشأن مستقبل األمن القومي س جل بين اليهود من أنصار معسكر اليمين اإلسرائيلي.  

، انخفضت نسبتهم  2021من هؤالء متفائلين بالنسبة لألمن القومي في استطالع شهر آذار    %75فبينما كان  
الفتراض بأن األمر مرتبط بتغيير الحكومة ورئيسها"، كما ينوه  في االستطالع األخير "ومن المنطقي ا  %39إلى  

معدو التقرير. كما طرأ انخفاض أيضاً في نسبة اليهود أنصار معسكر اليمين المتفائلين بمستقبل "الديمقراطية  
 .في االستطالع األخير %40في استطالع آذار الماضي إلى  %52اإلسرائيلية"، لكن بدرجة أقل من الحدة: من 

في المقابل، حصل خالل الفترة ذاتها ارتفاع في نسبة اليهود أنصار معسكري "الوسط" و"اليسار"  
في    %65في آذار إلى    %16المتفائلين بمستقبل "النظام الديمقراطي" في إسرائيل: في معسكر "اليسار" ـ من  

سبة المتفائلين بمستقبل  في آب. وكان االنخفاض في ن   %63في آذار إلى    %29آب؛ وفي معسكر "الوسط" ـ من  
األمن القومي اإلسرائيلي بين اليهود أنصار هذين المعسكرين أكثر اعتداالً بكثير عما كان عليه بين أنصار اليمين:  

من   ـ  "الوسط"  من    %57إلى    %62في  ـ  "اليسار"   .%57إلى    %58وفي 
من اليهود قالوا    %48.1عة القومية:  من المثير االلتفات هنا إلى نتائج االستطالع في هذا المجال حسب التوزي

من العرب؛ أي أن الفارق بين الطرفين    %42.2إنهم متفائلون بمستقبل النظام الديمقراطي في إسرائيل، مقابل  
من    % 45.9في هذا المجال ليس كبيراً. أما المتشائمون حيال مستقبل النظام الديمقراطي في إسرائيل فكانوا:  

  %9.5من اليهود إن ال رأي لهم في هذا السؤال، قال ذلك    %6.6عرب. وبينما قال  من ال  %48.4اليهود مقابل  
 .من العرب

من العرب عن تفاؤلهم حيال مستقبل األمن القومي، بينما أعرب    %40.4من اليهود و  %45.5وعبّر  
 .من العرب عن تشاؤمهم % 55.4من اليهود و 50.5%
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الجديدة )التي يحتفل اليه العبرية  السنة  أيلول(، وفي محاولة  عشية  ود بحلولها يوم غٍد، السابع من 
الستيضاح النتائج غير المسبوقة التي أظهرها االستطالع في السؤالين السابقين، حول مستقبل النظام الديمقراطي  
واألمن القومي، أضاف معدو االستطالع في آب األخير السؤال التالي: "كيف ترى حال المزاج القومي العام هذه  

النتائج لتؤكد الميل التشاؤمّي الذي ظهر في نتائج السؤالين السابقين، وإن بدرجة أقل  األي ام؟". وهنا جاءت 
من العرب!(، بينما    %46.1من اليهود عن تشاؤمهم حيال "المزاج القومي العام" )مقابل    %63حّدة. فقد أعرب  

 .القومي العام في إسرائيل  من العرب( عن تفاؤلهم بشأن المزاج %40.5من اليهود )و %32.3أعرب 

النتيجة السلبية بشأن المزاج القومي   ويبدو أن نسبة العرب في هذا الشّق هي التي عّدلت قليالً من 
متشائمون؛    % 65متفائلون مقابل    % 29العام، إذ كانت النتائج بين اليهود على النحو التالي: معسكر اليمين ـ  

ـ   "الوسط"  مقابل    %36معسكر  ـ    %59متفائلون  "اليسار"  ومعسكر  و  %84متشائمون؛   %16متفائلون 
متشائمون. وهنا، يبدو من الواضح تماماً أن الموقف حيال المزاج القومي العام مشتق من الموقف السياسي ـ  
الحزبي، إذ تعبر نسبة مرتفعة جداً من أنصار الحكومة الحالية عن التفاؤل، بينما تعبر نسبة مرتفعة جداً من  

 .ن التشاؤممناهضيها ع

في اإلجابات على سؤال "كيف ستكون السنة العبرية الجديدة على الدولة؟"، أظهرت النتائج أن العرب  
أقل تفاؤالً من اليهود بوجه عام، لكنهم ـ مع ذلك ـ ال يتوقعون حصول تدهور حاد وخطير في وضع الدولة، كما  

ي تفاؤالً أكبر بمستقبل الدولة مما يبديه معسكرا  أظهرت أيضاً أن معسكر "اليسار" اإلسرائيلي، اليهودي، يبد
"الوسط" واليمين، بفارق كبير يضع اليمين في أدنى درجات التفاؤل. وهذه النتائج، أيضاً، ت عزى إلى الموقف  

قالوا إن وضع الدولة سيكون في السنة العبرية   %26من الحكومة الحالية ومن رئيسها، شخصياً: بين العرب ـ  
قالوا إن    %57قالوا إن وضعها سيصبح أسوأ و  %19ل من وضعها في السنة العبرية المنتهية،  الجديدة أفض

قالوا إنه سيكون    %27قالوا إن الوضع سيكون أفضل،    %36وضع الدولة سيبقى على حاله. أما بين اليهود ـ  
معسكر "اليسار" ـ    قالوا إنه لن يتغير. وفي التوزيعة على المعسكرات السياسية ـ الحزبية: في  %27أسوأ و
قالوا إن الوضع سيبقى على    %24قالوا إن الوضع سيكون أسوأ و  %31قالوا إن الوضع سيكون أفضل،    62%

قالوا    %31قالوا إنه سيكون أسوأ و  %15قالوا إن الوضع سيكون أفضل،    %49حاله. وفي معسكر "الوسط" ـ  
قالوا إن الوضع سيكون    %36ضع سيكون أفضل،  قالوا إن الو  %26إن الوضع لن يتغير. وفي معسكر اليمين ـ  

و تغيير  %27أسوأ  دون  حاله  على  سيبقى  الوضع  إن   .قالوا 
الحالية   الحكومة  الحزبي عموماً، وحيال  ـ  السياسي  الموقف  تعكس  أيضاً  هنا  النتائج  أن  طبعاً،  الواضح،  من 

 ً  .وتركيبتها ورئيسها خصوصا

 - :كورونا، أداء الحكومة وأفغانستان -

وجه معّدو االستطالع للمشاركين فيه سؤاالً عن درجة التقييم التي يمنحها كل منهم للحكومة الجديدة،  
)سيء جداً( حتى    1الحالية، في كل ما يتعلق بمعالجة الموجة الجديدة من جائحة كورونا، وذلك على سلم من  

المتوسطة التي حصلت عليها الحكومة من جميع المشاركين في االستطالع  )ممتاز(. وكانت درجة التقييم    10
من المشاركين في االستطالع درجة "سيء جداً   %39(، بينما منحها  5ـ أي، أقل من الوسط )درجة  4.53هي 

فقط منحوها درجة "جيد جداً". وبيّنت النتائج أن متوسط درجات تقييم    %16(، مقابل  3إلى    1حتى سيء" )
) الجم كورونا  جائحة  من  الجديدة  الموجة  معالجة  في  وأدائها  للحكومة  اليهودي  من  4.33هور  بكثير  أدنى   )

(. أما حسب التوزيعة السياسية ـ الحزبية )بين اليهود(، فقد  5.54متوسط درجات التقييم بين الجمهور العربي )
منهم إن أداء    %70"اليسار" الذين قال    بين أنصار معسكر  6.4نالت الحكومة تقييماً إيجابياً جداً بلغ متوسطه  

منهم   %60بين أنصار معسكر "الوسط" الذي قال    5.64الحكومة "جيد أو جيد جداً"، وتقييماً إيجابياً متوسطه  
  %79بين أنصار معسكر اليمين، الذي قال    3.4إن أداء الحكومة "جيد أو جيد جداً"، مقابل تقييم سلبي متوسطه  

 .""سيء أو سيء جداً   منهم إن أداء الحكومة

التقييدات التي    %49في موضوع جائحة كورونا أيضاً، قال   من مجمل المشاركين في االستطالع إن 
  % 32من اليهود مقابل    %53تفرضها الحكومة على من ال يتلقون التطعيمات هي "خفيفة جداً"؛ وهو ما قاله  

من العرب أن تعليمات الحكومة في    %44ويعتقد    يرون أن هذه التقييدات "مشددة جداً".  %15من العرب؛ مقابل  
 !فقط من اليهود %24موضوع الجائحة "مناسبة ومفهومة"، بينما ال يعتقد ذلك سوى 
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إن السبب    %29وفي سؤال لألشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا عن سبب ذلك، قال  
 % 42السبب المركزي لرفض تلقي التطعيمات لدى    هو "إيمانهم بأن التطعيمات تسبب أضراراً صحية". وهذا هو

من العرب حتى    %24سنة وما فوق، مقابل    35من اليهود في سن    %19سنة و  34من اليهود في سن حتى  
 .سنة وما فوق  35من العرب في سن  %34سنة و 34سن 

ر أدق، إال أنه أثار  بالرغم من أن االنسحاب األميركي من أفغانستان كان متوقعاً، أو معروفاً مسبقاً بتعبي
المتحدة بشأن مدى االلتزام األميركي تجاه هؤالء، وفي مقدمتهم إسرائيل   الواليات  بعض األسئلة لدى حلفاء 
بالتأكيد. وعلى هذه الخلفية، سأل معدو االستطالع المشاركين فيه في آب األخير عما إذا يتعين على إسرائيل أن  

كانت، من   هذه الخطوة األميركية الهامة. وقد بينت النتائج أن نسبة مرتفعة من  تستخلص استنتاجات ما، أياً 
( عن  %49اليهود  المتحدة  الواليات  ع  تراج  احتمال  اآلن  الحسبان  في  تأخذ  أن  إسرائيل  على  بأن  يعتقدون   )

ما  التزاماتها وتعهداتها السابقة تجاه إسرائيل، وخصوصاً التزامها "بضمان أمن إسرائيل وتفوقها العسكري" و
يترتب عليه في مجال الشراكة االستراتيجية، المعونات والِهبات الماليةـ  العسكرية المختلفة التي تقدمها الواليات  

ً  %36المتحدة إلسرائيل، مقابل   .منهم يعتقدون بأن ال تخوف كهذا، إطالقا

بينهم بعدم وجود أما بين المشاركين العرب في االستطالع، فقد بينت النتائج أن نسبة من يعتقدون من  
( قالت  %37(، مقابل نسبة مرتفعة منهم )%25( تفوق نسبة الذين يرون مثل هذا التخوف )%38تخوف كهذا )

 .إنها "ال تعرف" و"ال رأي لها" في هذا الموضوع 

في التوزيعة حسب االنتماء السياسي ـ الحزبي، ال تزال نسبة مرتفعة من أنصار معسكري "الوسط"  
هذا األخير، النسبة أعلى( الذين يعتقدون بأن الواليات المتحدة هي "صديقة وفية" إلسرائيل،  و"اليسار" )وفي 

ولذا فليس ثمة مكان ألي تخوف من تكرار ما حصل في أفغانستان هنا أيضاً، بينما ترى نسبة مرتفعة من أنصار  
األخذ في الحسبان إمكانية تراجع اليمين أنه "ال يمكن الوثوق بالواليات المتحدة"، ولذا فال بد إلسرائيل من  

 .الواليات المتحدة عن دعمها وتأييدها لها

على خلفية التطورات األخيرة في أفغانستان، أيضاً، ومحاولة أعداد كبيرة من األفغان الهرب من البالد،  
األفغان.  تعالت في إسرائيل مؤخراً أصوات تدعو الحكومة اإلسرائيلية إلى استيعاب عدد محدود من الالجئين  

وحيال ذلك، وجه معدو االستطالع األخير للمشاركين فيه سؤاالً عما إذا كان ينبغي على دولة إسرائيل استقبال  
( من الالجئين األفغان الذين أصبحت حيواتهم عرضة لخطر حقيقي في أعقاب سيطرة  1.000عدد محدود )حتى  

  %65ذا السؤال، جاءت النتائج على النحو التالي:  حركة "طالبان" على مقاليد الحكم هناك. في اإلجابة على ه
من المشاركين في االستطالع قالوا إنه ال ينبغي إلسرائيل أن تستقبل الجئين من أفغانستان؛ وهو ما قاله أيضاً:  

من اليهود أنصار معسكر    %60من اليهود أنصار معسكر "اليسار"،    %40  -من اليهود  %70من العرب،    41%
من اليهود    %85اليهود أنصار معسكر اليمين. وهو الموقف نفسه الذي عبّر عنه، أيضاً:    من  %79"الوسط" و
 .من اليهود العلمانيين %64من اليهود المتدينين و %86الحريديم، 

 منها؟   األميكي  واالنسحاب  ألفغانستان   طالبان   عودة من   بالقلق   إسرائيل  تشعر  ملاذا   -ج

االنسحاب األميركي من أفغانستان مؤشر على أن القوات األميركية قد  حذر باحثون إسرائيليون من أن  
 .تنسحب من العراق وهذا يضع إسرائيل في مقدمة المواجهة مع إيران

وعودة   أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب  حيال  الصمت  الرسمية  إسرائيل  فيه  التزمت  الذي  بالوقت 
الباحثين والمحللين وتقديرات الموقف  حركة طالبان للمشهد السياسي والحكم بالعاصمة كا بل؛ تعالت أصوات 

لمراكز األبحاث اإلستراتيجية في تل أبيب التي تحذر من تداعيات ومخاطر ما قامت به واشنطن على الشرق  
 .األوسط وإسرائيل

وتعكس هذه التحليالت المواقف الصامتة للمؤسسة اإلسرائيلية الرسمية والتي تتفاعل وراء كواليس  
ة مراكز اتخاذ القرار، إذ تتناغم وجهات النظر للباحثين والمحللين المقربين من الحكومة اإلسرائيلية مع أروق
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تقديرات مراكز األبحاث األمنية والعسكرية واإلستراتيجية، التي تعزز نظرية ضرورة عدم االعتماد على الواليات  
 .اخنةالمتحدة األميركية في مواجهة القضايا الملحة والملفات الس 

وعلى الرغم من البعد الجغرافي بين أفغانستان وإسرائيل، بيد أن مراكز األبحاث اإلستراتيجية جنحت  
للتهويل من الهواجس والمخاطر التي يمكن أن تشكلها حركة طالبان على تل أبيب، وثمة من ذهب من المحللين  

س األميركي جو بايدن يعتمد نهجا يشير  للطرح الذي تروج له بعض األوساط السياسية اإلسرائيلية بأن الرئي 
ماذا بعد    .لتخلي واشنطن عن الشرق األوسط، وهو ما سيعزز النفوذ اإليراني في المنطقة، على حد تقديرها

 أفغانستان؟

في   المتقاعد  الجنرال  اإلستراتيجية"  للدراسات  القدس  "معهد  في  الباحث  تساءل  موقف  تقدير  وفي 
رور، قائال "ماذا بعد االنسحاب األميركي من أفغانستان؟"، مشيرا إلى أن هذه  الجيش اإلسرائيلي يعقوب عميد

 .السؤال المتداول على أجندة المؤسسة اإلسرائيلية يحمل في طياته الكثير من المعاني والدالالت

وعلى الرغم من أن أفغانستان بعيدة جغرافيا عن إسرائيل وأن طالبان لم تكن من ضمن "أعداء إسرائيل"  
ساحات الحروب، لكن الباحث يقول إن "هذا مؤشر بأن القوات األميركية قد تنسحب من العراق وهذا يضع    في

 ."إسرائيل في مقدمة المواجهة مع إيران

  -الذي شغل مستشار األمن القومي اإلسرائيلي لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو-ويعتقد عميدرور  
ال يقتصر على إسرائيل، والسؤال هو كيف سيؤثر القرار األميركي بتقليص    أن هذا السؤال وما يحويه من مخاوف

النظام الدولي واإلقليمي   التدخل العسكري األميركي في الشرق األوسط والنتيجة الوخيمة في أفغانستان على 
ئرة الشرق  دوائر يجب لفت االنتباه إليها؛ "الدائرة العالمية ودا   3الذي تعمل وتنشط فيه، لذلك، يقول "هناك  

 ."األوسط ووجهة نظر إسرائيل 

 - :احتدام الصراعات -

وأوضح الباحث اإلسرائيلي أن "انسحاب القوات األميركية من أفغانستان يعكس إخفاق واشنطن بتأسيس  
المؤسسات األمنية والعسكرية التي أسستها على مدار     20دولة علمانية وديمقراطية في كابل وانهيار نفوذ 

األمر الذي سينعكس سلبا على مكانة أميركا عالميا في مواجهة الدول العظمى وتحديدا الصين وروسيا،  عاما،  
وبالمقابل، هو مؤشر لتعزيز نفوذ التيارات والحركات اإلسالمية في الشرق األوسط التي تم محاربتها بعد ما  

 ."يسمى الربيع العربي

عكس سلبا على كافة منطقة الشرق األوسط وحلفاء ويعتقد أن االنسحاب األميركي من أفغانستان سين
واشنطن في المنطقة التي ستشهد احتداما للصراعات الداخلية للدول واألنظمة، وكذلك سيشهد تصاعدا للتوترات  
اإلقليمية وإفرازات للمشروع النووي اإليراني مع تعزيز نفوذ طهران اإلقليمي، على حساب تراجع مكانة حلفاء  

 .سيواجهون متغيرات أمنية وعسكرية تهدد االستقرار والوجود لبعض األنظمةواشنطن الذين 

ومن وجهة النظر اإلسرائيلية يعتقد عميدرور أن "االنسحاب األميركي من أفغانستان وانهيار سياسات  
مل  واشنطن وتفكك االلتزام والتدخل األميركي اإلقليمي يمثل إشكالية ومعضلة، ألن إسرائيل ست ترك وحدها لتح

عبء التعامل مع الدول التي تهددها وتهدد المنطقة بأسرها، ولكن هذه فرصة حقيقية أيضا لتقود إسرائيل حلفا  
 ."إقليميا لمواجهة إيران وللدفاع عن نفسها وعن الدول العربية المعتدلة

األوسط  وأوضح المحلل العسكري أن الرسالة التي تنقل من مشاهد األحداث في أفغانستان لمنطقة الشرق  
وجه  على  إلسرائيل  يعني  ما  تروج،  كما  تنسحب  ولم  أفغانستان  من  هربت  بكابل  النظام  حليف  "أميركا  أن 

 ."الخصوص أنه ال يمكن االعتماد بعد اآلن على واشنطن 
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 - :أمن إسرائيل -

المحلل  وليس من المستبعد أن تكون لذلك تداعيات فورية وسلبية على أمن إسرائيل، وفقا لوجهة نظر 
إيراني من مهاجمة أهداف   بدعم  التي تعمل  المسلحة  المليشيات  يعتقد أن ذلك "سيعزز جرأة  الذي  العسكري 
إسرائيلية، وهو ما يلزم إسرائيل لجهوزية عليا بالدفاع وعدم الرهان على التسويات واالتفاقيات لضمان األمن  

 ."واالستقرار سواء مع غزة أو حزب هللا أو النووي اإليراني 

وفي ظل هذه المعادلة والتطورات ال يستبعد ليمور أن تستغل إيران الظروف وتوظف المليشيات في  
القرار   لحسم  بايدن  إدارة  على  الضغوطات  ممارسة  وبالتالي  األميركية،  القوات  على  هجمات  لشن  العراق 

الالجئين من   إيران ورغم هواجس من موجة  أن  يعني  ما  العراق،  أنها  واالنسحاب سريعا من  إال  أفغانستان 
 ."ستكون رابحة وفقا لنظرية أن "الدولة العظمى األقوى بإمكانها أن تنسحب وتهرب 

اإلدارة الجديدة في البيت األبيض أظهرت أنها ال تسارع في   ويعتقد المحلل العسكري اإلسرائيلي أن 
بادين يوحي أن إداراته ال تولي  استعمال القوة واختيار المسار العسكري خلفا لإلدارات السابقة، كما أن نهج  

 االهتمام لما يحدث بالشرق األوسط، ولديها أولويات وأجندة مغايرة عما كان لواشنطن بالسابق 

 - :تهديد وجودي -

أن   - مدير "مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي" التابع لجامعة تل أبيب-  من جهته، يرى أودي ديكل
التفكك السريع لقوات األمن األفغانية واالستيالء المفاجئ لحركة طالبان على العاصمة كابل يعكس عيبا أساسيا  

 دو وثغرات في جهود الواليات المتحدة والتحالف في بناء جيش وطني لدولة غير موجودة على ما يب

من   "يتطلب  وللحكم  السياسي  للمشهد  طالبان  وعودة  أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب  أن  ويعتقد 
إسرائيل أن تراقب بيقظة استقرار وصالحية األنظمة في الشرق األوسط، وما يحدث لدى دول الطوق والنفوذ  

على ذاتها أكثر في مواجهة كافة  اإليراني، وخاصة بسوريا ولبنان واليمين والعراق، ما يلزم إسرائيل االعتماد  
 ."التحديات اإلقليمية

وأوضح ديكل أن إخفاق الواليات المتحدة خالل عقدين من التورط والحرب في أفغانستان يستلزم إعادة  
تقييم من جديد لحدود القوة العسكرية، وفي الوقت نفسه، يقول مدير مركز أبحاث األمن القومي "يطرح السؤال  

فاء الواليات المتحدة في المنطقة وبضمنها إسرائيل، هل يمكن االعتماد على واشنطن في حالة  مرة أخرى بين حل
 ."وجود تهديد وجودي؟ 

 


