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  من املصادر اإلسرائيلية
 أخبار وتصريحات خمتارة

  
  

  [أيزنكوت: التهديد اإليراين ليس نظرياً]
  

  walla ،17/1/2018موقع 
  

إن التهديد يش اإلسرائيلي اجلنرال غادي أيزنكوت يف اجلقال رئيس هيئة األركان العامة 
هذا التهديد ناجم عن سعي طهران المتالك سالح وأكد أن بتاتًا،  اإليراين ليس نظرياً

نووي على الرغم من االتفاق املبرم بينها وبين الدول الست العظمى [جمموعة الدول 
وسكانها بواسطة حزب الله وحركتيْ إسرائيل ] وناجم عن حماولتها التأثير يف أمن 5+1

  "حماس" واجلهاد اإلسالمي. 

لعائالت اجلنود  ة ألقاها أمام مؤتمر منظمة "ياد لبانيم"وأضاف أيزنكوت يف سياق كلم
تواجه يف اإلسرائيليين القتلى ُعقد يف إيالت [جنوب إسرائيل] الليلة املاضية، أن إسرائيل 

جبهات هي لبنان وسورية ويهودا والسامرة [الضفة  5الوقت احلايل حتدياً ثابتاً يف 
  .الغربية] وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء

تعامل خالل السنوات األخيرة مع إرهاب انطلق  ار أيزنكوت إىل أن اجليش اإلسرائيليوأش
املهاجرين غير الشرعيين التسلل إىل إسرائيل، ولفت آالف  وترافق مع حماوالتمن سيناء 

  .مل يتمكن أحد من التسلل إىل البلدالفائتة  2017إىل أنه خالل سنة 
  

  جتريف[اعتقاالت يف الضفة الغربية وأعمال 
  بمحاذاة منطقة احلدود مع قطاع غزة]

  
  walla ،17/1/2018موقع 

  
ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي أن قوات اجليش اعتقلت الليلة 

] بشبهة املشاركة يف الضفة الغربيةاً يف أنحاء يهودا والسامرة [فلسطيني 13 املاضية
  أعمال خملة باألمن العام.
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وقعت الليلة املاضية بين شبان مواجهات واسعة وعنيفة  لسطينية إنوقالت مصادر ف
يف بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية وذلك عقب فلسطينيين وقوات اجليش اإلسرائيلي 

 وقيام األهايل بالتصدي لهم.حماوالت مستوطنين اقتحام البلدة 

ملعدين وأضافت هذه املصادر أن قوات اجليش اإلسرائيلي أطلقت الرصاص احلي وا
يف صفوف الشبان عشرات اإلصابات  والقنابل املسيلة للدموع وهو ما تسبب بوقوع

 تمداخل البلدة ومنع قامت بإغالق جميع ت إىل أن هذه القواتوأشارالفلسطينيين. 
  ها.بأعداد كبيرة يف حميط توانتشرمنها واخلروج إليها الدخول 

أمس صباح توغلت ات إسرائيلية عدة جرافوذكرت مصادر فلسطينية يف قطاع غزة أن 
مسافة حمدودة شرق مدينة دير البلح وشرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة إىل  (الثالثاء)

طائرات بأعمال جتريف وسط حتليق وجنوبه، وقامت  وسط قطاع غزةيف يونس  خان
 ض.منخف علوعلى  استطالع

خرى يف أراضي ينة واألُبين الف وأشارت هذه املصادر إىل أن مثل هذه التوغالت جتري
 .الشرقية للقطاع بحجج أمنية يف منطقة احلدود السكان الفلسطينيين

   
  [إسرائيل والهند ناقشتا احتمال تقصير الرحالت
  اجلوية بين البلدين عبر الطيران فوق السعودية]

  
  17/1/2018"يديعوت أحرونوت"، 

  
فاق املتعلق بالرحالت علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه على هامش توقيع االت

عها اجلانبان خالل اجلوية بين إسرائيل والهند والذي كان بين جمموعة اتفاقيات وقّ
 تالزيارة احلالية التي يقوم بها رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو للهند، تم

 .مناقشة احتمال الطيران فوق السعودية لتقصير الرحالت بين تل أبيب ونيو دلهي
 رب اجلانب الهندي عن نيته فحص إمكان تطبيق هذا االحتمال.وأع
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شركة الطيران الهندية "إير إنديا" إنهم مستعدون للتوجه إىل  يفوقال مسؤولون 
السعوديين بطلب استعمال جمالهم اجلوي يف الرحالت إىل إسرائيل. وأضافوا أن موافقة 

 .ية تقدمها السعودية إىل الهندسن نالسعودية على هذا األمر سيندرج يف إطار لفتات حُ

وأفادت الصحيفة أنه من املتوقع أن يقصر الطيران فوق السعودية مدة الرحلة بين الهند 
وإسرائيل ساعتين، ومن شأن ذلك زيادة عدد السياح بين البلدين وخفض أسعار تذاكر 

 .السفر

 هنها أوقفتإ إالّ ،سنة 20وكانت "إير إنديا" شغلت خط رحالت جوية إىل إسرائيل قبل 
ألسباب اقتصادية. ويف الوقت احلايل فإن الشركة الوحيدة التي تشغل اخلط بين إسرائيل 
والهند هي شركة "إل عال" اإلسرائيلية التي تسافر إىل بومباي وتعتمد مساراً جوياً طويالً 

 .يتجنب التحليق فوق السعودية
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 اإلسرائيليةمن الصحافة 
  نمن حتليالت املعلقين السياسيين والعسكريي مقتطفات

   
  رئيس "معهد القدس للدراسات االستراتيجية"  - إفرايم عنبار

   MIDDLE EAST FORUMوزميل باحث يف 

  16/1/2018"مكور ريشون"، 
   

   الهندية ناجمة -  [العالقات اإلسرائيلية
  عن أجندة استراتيجية مشتركة]

  
 شر يف نهاية الزيارة التاريخية التي سرائيل الذي نُ استهل البيان املشترك للهند وإ

قام بها رئيس احلكومة الهندية ناريندرا مودي إىل إسرائيل يف تموز/ يوليو 
بالقول إن الصداقة بين الدولتين تم رفعها إىل مستوى "التعاون ، 2017

د االستراتيجي". وسارع رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو إىل رد الزيارة للهند بع
نصف سنة من وصول مودي إىل القدس بهدف تأكيد أن ثمة شيئاً حقيقياً يف هذا 

 البيان. 

  ن عقيدة تهديد عالية وأجندة استراتيجية مشتركة. عتنجم الشراكة بين الدولتين
قد قام كل من الهند وإسرائيل بحروب تقليدية كبيرة مع اجليران وجرب اإلرهاب و

ط الدولتان يف نزاعات مستمرة ذات مكونات والنزاعات بدرجة منخفضة. وتنخر
وهي غير مفهومة للجهات اخلارجية. كذلك فإن أعداء  ،عرقية ودينية معقدة

  .الدولتين بحيازتهم أسلحة إبادة شاملة

  قع معظم مراكزه يف يفضالً عن ذلك، تخاف الدولتان من اإلسالم املتطرف الذي
ح النووي لدى الباكستان يف نهاية العامل العربي. فالهند تخاف من أن يقع السال

سالميين، يف حين أن إسرائيل تعتبر إيران تهديداً وجودياً لها املطاف يف أيدي اإل
تنظيم  ناشطيبسبب الدمج بين التعصب الديني واملشروع النووي. كما أن 

"داعش" الذين يشكلون تهديداً جليوش جارات إسرائيل يشكلون يف الوقت عينه 
  .جنوب وجنوب شرق آسيامصدر قلق يف 
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  ثمة زاوية أميركية أيضاً، فالهند باتت العبة مركزية يف الساحة الدولية، وقامت
بتحسين عالقاتها مع الواليات املتحدة عما كانت عليه يف إبان احلرب الباردة. 

عتبر مصدراً يمكنه مساعدتها يف وترى نيودلهي أن عالقتها مع القدس تُ
إىل ليهودي يف الواليات املتحدة أهمية الهند بالنسبة وفهم اللوبي ا .واشنطن

إسرائيل والواليات املتحدة، وأفضلية تطوير العالقة مع اجلالية الهندية يف 
الواليات املتحدة التي تزداد قوتها السياسية يوماً بعد يوم. وتعاون اللوبي 

األميركية  وبي اجلالية الهندية من أجل احلصول على مصادقة اإلدارةلاليهودي و
على بيع أنظمة جتسس حممولة جواً من طراز "فالكون" إسرائيلية الصنع إىل الهند 

كان هذا التعاون حيوياً من أجل أن يُمرر  2008. ويف خريف 2003يف ربيع 
حت للهند إمكان أتاالكونغرس صفقة نووية بين الهند والواليات املتحدة، 

مل توقع   الرغم من أنهاعلى سلمية الوصول إىل تكنولوجيا نووية لألغراض ال
  .اتفاق منع انتشار السالح النووي

  ثمة تغييران يف النظام الدويل من شأنهما أن يعززا التعاون االستراتيجي بين
إسرائيل والهند: األول، هبوط مكانة الواليات املتحدة؛ الثاين، تصاعد قوة الصين. 

اليات املتحدة وخوفها من ويف منطقة الشرق األوسط تتسبّب عدم رغبة الو
ع إيران لتحقيق هيمنة إقليمية. وهناك تطلُّ بازدياد التدخل يف هذه املنطقة 

، وتتابع دول اًخرى من العامل أيضأُتداعيات لهذا الضعف األميركي يف أجزاء 
كذلك فإن العالقة بين الهند  .آسيا بقلق تقلص الدور العاملي للواليات املتحدة

يط الهندي خصوصاً يف ضوء احلضور املتزايد للصين. وقد وإسرائيل تمس احمل
حتوّل احمليط الهندي إىل منطقة مهمة بالنسبة إىل إسرائيل جرّاء خوفها من إيران 

 وباكستان. 

  على خماوفها من التعاون األمني مع إسرائيل، واآلن فإن  بالتدريجتغلبت الهند
رهاب التي سبقت استئناف التعاون بين الدولتين ال يتعلق فقط بمكافحة اال

، وازدادت يف إثر الهجمات 1992العالقات الدبلوماسية بين الدولتين سنة 
، إنما حتولت صفقات 2008اإلرهابية يف مومباي يف تشرين الثاين/ نوفمبر 

السالح إىل مركب مهم جداً يف هذه العالقات، إىل درجة أن إسرائيل وافقت على 
هود التي بذلتها إسرائيل اجلمتطورة إليها. ونتيجة  طلبات الهند نقل تكنولوجيا
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احلجم. كما أن قائمة طويلة فيما يتعلق ب تزود الهند بالسالحأصبحت ثالث دولة 
 .يف الهند من الوسائل القتالية اإلسرائيلية أصبحت تُنتجَ

  وتنطوي الهند العظمى على إمكانات كامنة هائلة للتصدير بالنسبة إىل االقتصاد
لهند هذا األسبوع. لئيلي الذي يرافق ممثلون عنه رئيس احلكومة يف زيارته اإلسرا

 -وهناك جمال واسع للتعاون العلمي يف الزراعة والصحة وإدارة املياه والهاي
تيك. ويمكن مالحظة أن نتنياهو يحاول كـ"مندوب مبيعات" تطوير العالقات 

تكنولوجية وعضو مهم  االقتصادية بين الدولتين وحتسين صورة إسرائيل كدولة
 .يف اجملتمع الدويل

 والهند  ةعام صورةكما يدرك نتنياهو أن التغيير يف النظام العاملي يحول آسيا ب
ا قبل، لذا تستحق هذه املنطقة اهتمام إسرائيل إىل دولة أكثر أهمية عمّ خصوصاً

ي حدث عتبر فرصة لتقدير التقدم الذبها. وال شك يف أن وجود نتنياهو يف الهند يُ
يف العالقات الثنائية، وللتغلب على العقبات الواقفة أمام إمكان توسيع التعاون 

 .وتعزيز الشراكة االقتصادية بين الدولتين

  
  رئيس "معهد أبا إيبان للدبلوماسية الدولية" يف مركز - رون بروسور

  هيرتسليا متعدد اجملاالت والسفير اإلسرائيلي السابق لدى األمم املتحدة
  15/1/2018ائيل هيوم"، "يسر

  
  [األونروا عقبة أمام السالم]

  
  معروف أن أي طبيب يبحث عن عالج للمرض مُلزم أوالً وقبل أي شيء بأن

وإحدى املصاعب املركزية يف الطريق إىل حل النزاع بيننا وبين  يُشخص السبب.
ي الفلسطينيين هي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ["األونروا"] الت

كانت أقيمت بشكل حصري للعناية بالالجئين الفلسطينيين فقط وهي ترسّخ وَهْمَ 
 العودة.

  تُعنى وكالة الالجئين العاملية يف األمم املتحدةUNHCR يف السنوات ،
اء احلروب األهلية والنزاعات الدموية مليون الجئ حقيقي جرّ  66األخيرة، بنحو 

ألونروا التي أقيمت على نحو خاص والكوارث الطبيعية. بموازاة ذلك فإن ا
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فقط تعنى اليوم يف الظاهر  700،000لالجئين الفلسطينيين حين كانوا نحو 
صلة  مليون نسمة تُعرِّفهم بأنهم الجئون لكن ليس بينهم وبين اللجوء إالّ 5،3بـ

قسم من هؤالء الالجئين غير موجود على اإلطالق. فاإلحصاء واملصادفة فقط. 
غ الوكالة عنهم هم يف لبنان وجد أن ثلثي عدد الالجئين الذين تبلّ السكاين األخير

ا يف يف تقارير الوكالة أمّ شخص غير موجودين إالّ 300،000ببساطة خمتلقون. 
واضح أن الوكالة لديها مصلحة اقتصادية يف تضخيم واختفوا.  فإنهمالواقع 

ة وكالة األمم املتحدة جئ أكبر بأربعة أضعاف من ميزانياألعداد. وميزانيتها لالّ
 .58مقابل يف دوالرا  246لالجئين: 

  لدت األونروا من طريق اخلطيئة وتعيش باخلطيئة. فهذه الوكالة ترسّخ وُلقد
مسألة الالجئين الفلسطينيين، وتمنع الوصول إىل تسوية سياسية، وتساهم يف 

األونروا طاملا بقيت و التحريض املناهض إلسرائيل، وتمس العناية بالالجئين.
موجودة، فإننا نحكم على أنفسنا ليس فقط بغياب التسوية يف احلاضر، بل أيضاً 

سنة حين يصل تالميذ األونروا احلاليين إىل  20أو سنوات  10حتى بعد  ،نضمن
يكون عندها أيضاً أي تغيير إيجابي. ولذا  سن الرشد بعد سنوات من التحريض، أالّ

إىل مصلحة كل من لك بعيدة املدى وكذاللية النظر إىل املصلحة اإلسرائي يجب
 يريد الوصول إىل تسوية سالم يف املستقبل.

  العامل يعرف هذا، وإسرائيل تعرف هذا، لكن كان مريحاً للجميع اجللوس جانباً إن
إىل أن جاءت إدارة الرئيس  ،وعدم فعل أي شيء إلصالح هذا اخللل التاريخي

إن األونروا هي جزء من املشكلة  بوضوحت األميركي احلايل دونالد ترامب وقال
 وال يمكنها أن تكون جزءاً من احلل.

  عندما أعلنت الواليات املتحدة أنها تفكر بوقف التمويل األميركي للوكالة، كان
اليدين. لكن الرد اإلسرائيلي الذي  ييتعين على إسرائيل أن تتبنى االقتراح بكلت

ر عن قصر نظر عبّ حينومتلعثماً،  عكس نهج املؤسسة األمنية كان متردداً
وتفضيل الهدوء يف املدى القصير الذي من شأننا جميعاً أن ندفع ثمنه غالياً يف 

تخشى املؤسسة األمنية من عدم االستقرار إذا ما واملديين املتوسط والبعيد. 
خرى يف األمم املتحدة تعمل منذ أُرأيي توجد منظمات يف توقف تمويل الوكالة. و

 صورة، ويمكنها بUNOPووكالة  UNDP امليدان مثل وكالة التنمية اآلن يف
نسبياً أن توفر اخلدمات اإلنسانية. وكثير من الفلسطينيين الذين يتلقون  ةسريع
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املال واخلدمات من األونروا لن يذرفوا أي دمعة إذا تلقوا هذه املساعدة من جهة 
 خرى. أُ

 ة األمنية منطقية؟ نعم. لكن هذه هل هذا سهل؟ كال. هل تبدو بعض حجج املؤسس
عندنا هنا قنبلة موقتة وإذا مل نفككها اآلن ستنفجر يف ونظرة إىل املدى القصير. 
 وجهنا يف املدى البعيد. 

  إننا نقف اآلن يف مفترق طرق تاريخي، فاإلدارة األميركية تقوم بإتباع أسلوب
هي غير مستعدة ألن تفكير جديد بالنسبة إىل األمم املتحدة والشرق األوسط، و

تموّل منظمات تعمل ضد األمن القومي األميركي. ويف حالة األونروا ال بُدّ من 
القول إنها منظمة تعمل بخالف املصلحة األمنية القومية لدولة إسرائيل، 

وبخالف مصلحة كل من يؤيد التسوية السلمية يف املنطقة. وسيكون إغالق 
.األونروا خطوة أوىل يف الطريق إىل    شفاء املريض قبل أن يصبح مرضه خبيثاً
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  صدر حديثاً 
 

  ) من جملة الدراسات الفلسطينية2018(شتاء  113العدد 
  
   

لياس خوري من "جملة الدراسات الفلسطينية" وفيه افتتاحية ا 113حديثاً العدد  صدر
املضادة"، التي تتناول خصوصاً قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب  الثورة زمن يف بعنوان: "القدس

  بشأن القدس، والبيئة احمللية واإلقليمية التي رافقت القرار.
يف باب مداخل، خص أحمد سعدات، األمين العام للجبهة و

تالل مقالة الشعبية لتحرير فلسطين، األسير يف معتقالت االح
شامل" يختمها بخارطة  وطني برنامج إطار يف بعنوان: "املصاحلة

طريق يرى أنها ضرورية إلرساء مصاحلة مستدامة. وعن املصاحلة 
 أيضاً، يكتب معين الطاهر، يف باب مداخل، حتت عنوان: "مصاحلة

"حتديات نظام عاملي متحول" يكتب  طويل"، وعن وانقسام متعثرة
 إنكار ومشهد البيئي باب دراسات، اثنتين: "لظلمناصيف حتّي، يف 

 اجلِيبات مواجهة يف الفلسطيني"، لسري مقدسي، و"حُفاة الوجود
القرى" حلسين البرغوثي، وهي نص  يف األوىل االنتفاضة :العسكرية

  باالنكليزية، ترجمه وقدم له عبد الرحيم الشيخ.
زري. يتضمن شهادتين: لكمال بُالطة ولدالل الب 113العدد 

وذلك يف باب  "وبقاء نكبة"يف العدد أيضاً رد عادل منّاع على النقد الذي وجّه بني موريس إىل كتابه 
التهويد"  ومساعي للمقاومة وموقع القدس أبواب أجمل: العمود مناقشات. وثالثة تقارير هي: "باب
 القدس"'د احلميد، وواآلفاق" ملهند عب الظروف": حماس"و" فتح" لعبد الرؤوف أرناؤوط، و"مصاحلة

اخليانة"  وسؤال عوز إسرائيل" خلليل التفكجي. وأيضاً قرائتين خاصتين: "عاموس تراها كما' الكبرى
 السنونو" لنسرين مغربي.  وجماز النعمان شقائق"لرائف زريق، و

  
  هنالالطالع على حمتويات العدد الكامل اضغط 

 

http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/issue

