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ً
يسعى مركز رؤية للتنمية السياسية أن يكون مرجعية مختصة في قضايا التنمية السياسية وصناعة القرار، ومساهما

ويسعى املركز إلى تنمية القدرات واإلمكانيات السياسية لدى األفراد   ،قيم الديمقراطية والتعددية واالعتدال والتسامح

والجماعات واألحزاب في املنطقة، بما يخدم بناء مجتمعات ودول مدنية وديمقراطية قائمة على مبادئ حق تقرير املصير  

السيما الشعب   ،ة واملدنيةيساعد على نبذ العنف والتطرف، واملساهمة في إنجاز الشعوب لحقوقها السياسي بماو والحرية، 

 .الفلسطيني

، وتوفير الدعم  وتنميتهايهدف املركز إلى مساعدة الكفاءات العلمية والبحثية في مجال العلوم اإلنسانية في تطوير مهاراتها 

ويسعى إلى فهم قضايا   ،السياس ي واألكاديمي للفلسطينيين، ورعاية الطاقات الثقافية، وتنمية املهارات السياسية لدى الشباب

 املجتمع املدني، وتمكين املرأة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول االجتماعية واإلنسانية والسياسية. 
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 مقدمة 

مع تردد أنباء عن اتفاق تهدئة طويلة األمد   ،النتخابات ثالثة استعداد "إسرائيل"في ظل  ،2020 عامبدأ 
كما يبدأ   .ة حركة حماسوسط نفي من قياد  ،لنقاشه "بينيت ا الك" المجلس الوزاري  سيجتمع ،مع قطاع غزة
عن  ، 31/12/2019 الذي كتب في ،ليكس فيشمانإمثال أ ،في ظل حديث لمحللين كبارالعام الجديد 

بعد  ،وروباألى إمل نتنياهو بالبدء بمد خط الغاز أ وفي ظل ،يرانا  احتمال صدام بين الواليات المتحدة و 
ألول الغاز  رستصد   " سرائيل"إن أ ،ن وزير الطاقة يوفال شتاينتسوبعد أن أعل ،االتفاق مع قبرص واليونان

 .  أيضا ر لمصرستصد   ،مرة، حيث بدأت عملية التصدير لألردن بعد تشغيل حقل ليفياثان، وأنها بعد أيام

لحضور القمة الثالثية بين "إسرائيل"   ،لى اليونانإنتنياهو    توجه  ،2020  يناير  ثاني/   كانون   وفي الثاني من
وفي  .بقبرص  امرور   ، لى اليونانإ "سرائيل"إنبوب الغاز من أمد  والتوقيع على اتفاق واليونان وقبرص،

وتتواصل مع صديقتها    ،تتابع بيقظة  "سرائيل"إوأن    "، تعج بأحداث مثيرة للغاية  ةمنطق الأن    إلى  أشار  ،الطريق
في أي خطوة يقومون  ،لى جانب الواليات المتحدة والرئيس ترامب إستقف  هاأنالعظمى الواليات المتحدة، و 

على اغتيال  الشرق األوسط  استيقظ    ،2020ثاني/ يناير    الثالث من كانون   أي في  ،وبعد ذلك بساعات   .بها
عالنه تأييد ا  و  "،سرائيل"إلى إوالعودة  ،زيارتهقطع استدعى نتنياهو لمما  ،يراني قاسم سليمانيالجنرال ال 

 لعملية االغتيال.  هوارتياح ،لواليات المتحدةا

يره االستراتيجي عن  د تق ،من القوميمركز دراسات األ عرض   ،2020كانون ثاني/ يناير وفي السادس من 
، كما قال النووي والتوسعي ،يرانيبراز التهديد ال إ مع  تواجهها،وأهم التحديات التي  "،سرائيل"إوضاع أ

ذرع  أ  "سرائيل"إوتطوير قدرات من تعتبرهم    ،وسطالتمركز في عدة بقاع في الشرق األي يتمثل بالذ و   التقدير،
قليمي مضطرب، وانسداد في عملية السالم مع  إووضع  ،يران في المنطقة، في ظل منظومة دولية متغيرةإ

 .واجهة شاملة على الحدود الشماليةواحتمال متزايد لم ،الفلسطينيين

وحذرها من   ،لى تهدئة طويلة معهاإوأهمية التوصل  ،تحدث قائد المنطقة الجنوبية عن غزة ،المقابلوفي 
وتحدث   .ملف الجنود المفقودين التهدئة مع تأكيده على ضرورة أن تشمل ،رد على اغتيال سليماني أي 

سوة ألهدوء لتشجيعها على ا ،عن أهمية تحسين الظروف االقتصادية في غزة ،رئيس األركان كوخافي
حيث يعارض الشاباك تقديم  ،حول ذلك "الشاباكالمخابرات "مع خالف بين الجيش و  ،بالضفة الغربية

ة  على حساب العالقة مع السلطة الفلسطينية في الضف  ،نجاز للمقاومةإيرى بأنها و  ،تسهيالت معينة لغزة
 .الغربية
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ا،سياسية شهدت الحلبة ال ،وعلى صعيد االستعداد لالنتخابات القادمة حزاب أحيث توحدت  اصطفاف ا حاد 
ا في االنقسام بين المتدينين  ا جديد  شهدت تصعيد    كما  حزاب اليمين المتطرف.أوكذا    ،اليسار في قائمة واحدة

  ق الرئيسي الشرقي يتسحا الحاخامعندما وصف  اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، وذلكوبين  ،والعلمانيين
 . وغوييم، أي غرباءبأنهم ملحدون  ،المستوطنين من أصول شرق أوروبية ،يوسف

عالن بنود خطة ترامب  إلى واشنطن، ل نتنياهو وغانتس  كال  من  ترامب    وفي نهاية كانون ثاني/ يناير، دعا
 لمستوطنات وغور األردن.اعن الخطوات التالية لضم  اوبدأ الحديث فور  ، المسماة صفقة القرن، للتسوية

 

 يراني وشيك قبل اغتيال سليماني بأيام إمريكي أحللون يتحدثون عن صدام م

بتاريخ   ليكس فيشمان في يديعوت أحرونوت إكتب  "،والمواجهة التي على الطريق 2020" تحت عنوان 
يرانستعد الت "إسرائيل" ، أن2019/ 12/ 31 وزير  طلب  فقد  ،حتمال وقوع صدام بين الواليات المتحدة وا 

  " سرائيل"إاالستعداد لخطوة لألمام، وتصعيد عمليات  ،قيادة األركان العامة من ،الدفاع نفتالي بينيت 
تكتفي بمهاجمة   يجب أن ال "إسرائيل"أن  . وأضاف فيشمان ضد األهداف اليرانية في سوريااالستباقية 

األهداف  أن تضرب ، و تهاستراتيجياير تغأن نما يجب ا  و  ،كما تفعل عادة ،األهداف اليرانية والسورية
 ". إسرائيل"االستثمار في مواجهة    مخاطراألرواح، حتى يدرك اليرانيون  في  خسائر باهظة    وتوقع  ، اليرانية

هو عام المواجهة العسكرية بين إيران والواليات المتحدة، وأن أول  ،2020لى أن عام إوأشار فيشمان  
بين   ،د سقط بالفعل مع تبادل الضربات على األراضي العراقيةق ،من الدومينوز على طريق الصراع حجر

على لسان   ،لقيادة العراقيةل مريكي سابقأمع تهديد و  ،الجيش األمريكي والميليشيات العراقية الموالية ليران
  ، من أن قتل مواطن أمريكي على األراضي العراقية  ،2019  يونيو  /في حزيران  ،بومبيومايك  وزير الخارجية  

 وأن هذا السيناريو قد تحقق بالفعل.  ،اون خط ا أحمر سيك

هو انتهاك االتفاق النووي. حيث قام اليرانيون بخطوتهم   ،وأضاف فيشمان أن االحتمال الثاني للصدام
قد يؤدي إلى رفع كمية  ، األمر الذياالتفاقهذا لة انسحابات من عندما أعلنوا سلس ،األولى نحو االنفجار

وبالنسبة   .في االتفاق ا مسموح بهال ، حوالي عشرة أضعاف الكميةاليورانيوم التي يتم إنتاجها في نيسان
وحسب تقدير فيشمان في   .نتاج قنبلة نوويةإ يران من إن كمية تمك  الفإن هذه  "،إسرائيل" للواليات المتحدة و

سوف تقرر االنضمام إلى  ،فرنسا والمملكة المتحدة وألمانياصة خا ،فإن معظم الدول الغربية ،هذه المرحلة
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، وهو اال يوجد له حل حالي   ،وهذا السباق مع الزمن ا.العقوبات األمريكية، وبالتالي يصبح كل شيء مفتوح  
 . (2019)فيشمان،  للقيام بعمل عسكري وقائي ،والواليات المتحدة "سرائيلـ "إدعوة ل

سيكبل   ،يرانيمريكي المن أن الصدام األ ،1/1/2020، فقد حذر في المحلل العسكري أمير بوحبوط أما
  ، الصورة   في  "سرائيل"إفالواليات المتحدة ال تريد أن تظهر    .راضي العراقيةفي العمل على األ  "سرائيل"إيدي  أ

 . (2020)بوحبوط،    لى سوريا ولبنانإيراني  لمواجهة تدفق السالح ال   ؛خرى أ  للبحث عن وسائل  ستضطر  لذا

 

 ليونان واتفاق الغازإلى ا السفر

 ،لتوقيع اتفاقية مع زعيمي اليونان وقبرص   ؛2020كانون ثاني/ يناير  الثاني من    في  توجه نتنياهو إلى أثينا
 "،.مشروع خط أنبوب "إيست ميد  عبر ،الغاز الطبيعي من "إسرائيل" إلى أوروبا يضخ ،مد أنبوب بحري ل

له أهمية    ،في شرق المتوسط  : "شكلنا تحالفاقائال    ،"اادرته للمشاركة في قمة "هامة جد  وأعلن نتنياهو عن مغ 
 . "ة الستقرار المنطقةوبالنسب  ،كبرى بالنسبة لمستقبلنا في الطاقة، وتحولنا إلى دولة عظمى في مجال الطاقة

، بمشاركة  2019في أذار/ مارس  ُعقدت قمة التي لل اية اليونانية القبرصية، استمرار  جاءت القمة السرائيل
 وقد .2017التي ُوقعت عام  األولية للتفاهمات  اعتبر استمرار  مايك بومبيو. كما تُ وزير الخارجية األميركي 

، تركياتكمن في تعزيز موقف اليونان وقبرص أمام    ،لفتت وسائل العالم السرائيلية، إلى أن أهمية االتفاقية
قانوني، ولذلك غير  لى أن االتفاق بين تركيا وليبيا  ع  ،حيث شدد نتنياهو في رسالة بعثها إلى زعيمي البلدين

الرئيس التركي رجب طيب وكان  .ان وقبرص اليونو  بين "إسرائيل"توقيع اتفاق أنبوب الغاز بيجب الرد 
مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الوطني في    ، 2019نوفمبر    /تشرين ثاني  27قد وقع في    ،ردوغانأ

طرابلس فايز السراج، تقضيان بترسيم الحدود المالحية في البحر المتوسط، األمر الذي أثار غضب الحكومة  
)الميادين   دعمتها في ذلك مصر وقبرص قد ا على مياهها القليمية، و تعدي   التي اعتبرت االتفاقية ،اليونانية
 .(2020نت، 
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 من اليوناندة غتيال سليماني والعو ا

خبر  ،ستخبارية في الواشنطن بوست ويديعوت أحرونوت ؤون اال شخبير الان، رونين بريغم بعد أن أورد  
،  يبغض النظر عمن َقتل سليمانقال:  ،مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اليراني قاسم سليماني

 اآلن مستعدتان لمكانية الرد اليراني القاسي،   وهما،  "إسرائيل"فإن اليرانيين سيحاسبون الواليات المتحدة و
  الذي قال عنه ليماني ليس عماد مغنية، فس ه ليس لديها أي خوف من التصعيد.نأثبتت أطهران بالفعل و 

وعلى مقربة من القائد األعلى   ،فهو أحد كبار مسؤولي النظام ،أما سليماني .لكنه لبناني  ،صديق غال  إنه 
وأن    والواليات المتحدة األمريكية،  إيرانبدأت المواجهة المباشرة بين    ،بمقتل سليماني  وأضاف أنه  .نائييخام
، وأن غضب قيادة الجيش  لعملية االغتيال  امبرر    األمريكية في العراق،  السفارة  لى ع  هجومالمب اتخذ من  اتر 

ألي قيادي  ةأنه ال حصان  ،اعلن قبل شهر ونصف تقريب  أ عندما  ، وذلكار  كان مبرَ  ،ت يالسرائيلي على بين 
أعلنت    ،غتيالأعقاب االفي  و   .بدأ العمل على تنفيذها  ،فقد كشف حينها خطة أمريكية إسرائيلية  ،في طهران

أن  ب ،خاصة  بعد التوقعات األولية من إيران ،ا ألي رد إيراني محتملرفع حالة التأهب، تحسب   "إسرائيل"
 . (2020)حمزة،    مب ا تنفيذها بأوامر من دونالد تر قبل أن تعلن أمريك  ،في تنفيذ العملية  يد   "إسرائيلـ "يكون ل

اتفاقية لمد وق ع  قد وكان  ،بعد االغتيال "سرائيل"إوعاد إلى  ،قطع نتنياهو زيارته إلى اليونان ،من جهته
وقال   .من الحقول السرائيلية في البحر المتوسط، إلى أوروبا عبر قبرص واليونان ،أنبوب غاز طبيعي
كية، وحق الواليات المتحدة في حماية بلدها  ير تدعم بالكامل جميع الخطوات األم "نتنياهو إن "إسرائيل

بناء   و  .إجراء مقابالت مع وسائل العالم وعدم ،وأصدر تعليمات إلى وزراء حكومته بالصمت ، ومواطنيها
لى الحدود ، عموقع التزلج على الثلج في جبل الشيخ الجيش السرائيلي عدم فتحقرر على تقييم الوضع، 

  " إسرائيل"وطلب من السرائيليين عدم االقتراب من المكان، خشية تعرض  ، أمام المتنزهين"، مع سوريا
 .(2020)وكالة معا االخبارية،  واسعاا  ا إيراني  ن تشهدان نفوذ  يلتلهجمات من سوريا أو لبنان، ال

جلسة لتقييم الوضع، بمشاركة قائد هيئة أركان الجيش  فقد عقد نيت، ي السرائيلي نفتالي ب الحرب وزير  أما
ومسؤولو األمن، عن تأهب شديد في    ،السرائيلي، وقادة األجهزة األمنية. وأعلنت وزارة الخارجية السرائيلية

في بعض الممثليات في   ،الممثليات الدبلوماسية السرائيلية في العالم، كما تقرر زيادة التدابير األمنية
وقال  ". كايفليبارك هللا أمر " :دعون ساعرج الليكود وكتب عضو الكنيست من حزب  .األماكن الحساسة

يماني يقودنا إلى عالم أفضل، عالم يوجد به الكثير من الحياة". إن "اغتيال سل  ،عضو الكنيست موتي يوغيف
"تهانينا للواليات المتحدة، بالقضاء على كبير الرهابين في الشرق  ،وقالت عضو الكنيست كاتي شطريت 
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)وكالة معا  جديد" األوسط. لقد وجهت الواليات المتحدة ضربة كبيرة ليران. لقد استيقظنا على شرق أوسط
 . (2020االخبارية، 

عضو الكنيست رام بن باراك، وهو نائب رئيس  ف .باغتيال سليماني أيضا  رحبت المعارضة السرائيلية كما و 
عماد مغنية، الرجل الثاني في حزب هللا اللبناني، عام  باغتيال    اغتيال سليمانيشب ه    ،سابقاجهاز "الموساد"  

الرئيس األميركي دونالد ترامب، والشرق األوسط  ،كما وهنأ عضو الكنيست الُمعارض يائير لبيد  .2008
ونس آيرس، ومسؤول  ي من دمشق إلى ب  ، إرهابية قاتلةا إلى أنه قاد أعماال  بأسره، باغتيال سليماني، مشير  

)وكالة معا االخبارية،  على حد قوله ،عن مقتل اآلالف من األبرياء، وأنه تلقى في النهاية ما يستحق
2020). 

 ير االستراتيجي لمركز دراسات األمن القومي دالتق

، 2020لعام    ااستراتيجي    اتقدير    ،سرائيليمن القومي الدراسات األ  مركز  عرض على خلفية اغتيال سليماني،  
الذي قدمه رئيس المركز عاموس يدلين   ،واعتبر التقدير .2020رجح فيه احتمال اندالع حرب في عام 

قطاع  ت التصعيد في يد احتماال ا، مع تز هي أخطر تهديد  ،أن الحرب الشاملة في الشمال ،لرئيس الدولة
 .يرانإلمتحدة بخصوص  التنسيق مع الواليات ا زيادةلى إودعا التقدير  .غزة والضفة الغربية

مكانية التصعيد في  إوهو ما يزيد من أهمية  ،الذي سبق تقديمه بأيام ي،ير الغتيال سليماند رق التقتط
 ، المختلفةلى الحديث عن السيناريوهات  إضافة  إ  .وضرورة وجود استراتيجية واضحة في هذا الشأن   ،الشمال

سواء  "،سرائيل"إبما في ذلك مهاجمة  ،يرانيل الرد الوأشكا ،يران والواليات المتحدةإ لتطور المواجهة بين 
 أخرى لحلفائها. أهداف و  ،مريكيةأهداف أ و عمليات محدودة ضد أ ،طار مواجهة شاملةإفي 

  " سرائيل"إوهو احتمال شن    ،2020عام    "إسرائيلـ "أخطر تهديد ل  ،اعتبر التقدير الحرب الشاملة في الشمال
والميليشيات الموالية  ،والنظام السوري  ،حزب هللا في لبنانهذه الجبهة: إيران و ع القوى على ا ضد جميحرب  

مع سيناريوهات    س،رئيكسيناريو    ،لى االستعداد لحرب متعددة الجبهات إ  ،ير الجيشد دعا التق  ،ليران. وعليه
  ، لبنان الثانية والتي ستكون أكثر قوة وتدمير ا من حرب  ،مثل حرب لبنان الثالثة مع حزب هللا أخرى، فرعية

وربما في إيران وبلدان   ،قوات أخرى في سوريا والعراقو  ،حزب هللاكل من أو "الحرب الشمالية األولى" مع 
 أخرى. 
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". سرائيل"إوالذي ربما يطال    ،مكانية التصعيد نتيجة الرد اليراني بعد مقتل سليمانيإكما تحدث التقدير عن  
  ، طالق عدد من الصواريخ على الجبهة الداخليةل  "إسرائيل"أن تتعرض  التقديريتوقع  ،وفي هذه الحالة

لتقويض قدرة الجمهور    ،هجوم دعائي واسع النطاقإضافة إلى    ،محاولة إدخال قوات برية إلى أراضيها  وربما
لى نقاش معمق لفكرة  إ ،الجيَش  التقديرُ ودعا  .وضرب ثقته بالقيادة السياسية والعسكرية ،على التحمل

 .والتوقيت المناسب لهذه الضربة ،ضربة الوقائية" ضد حزب هللا"ال

لمستقبل  في اولكن إمكاناته    ،2020أقل في عام    ،هذا التهديد   التقديراعتبر    ،يران النووي إلبرنامج  وبالنسبة  
 ، المجالاقتحام هذا ى ل عألن إيران مصرة ، األصعب أن تستعد للسيناريو  "إسرائيل"يجب على  لذاو  ،علىأ 

 .لى القنبلةإنحو الوصول 

التي    ،هما: تجديد المفاوضات   ،الستعداد لسيناريوهين أكثر واقعيةل  "إسرائيل"  يدعو التقدير  ، ي هذا السياقوف
اليراني باتجاه  استمرار الزحف  وأ ،سليمانيون قد تقلصت حظوظها بسبب تصفية من المحتمل أن تك

 مع الواليات المتحدة،  ، وحتى عسكرية  ،يتطلب خطة عمل مشتركة  ،فكال هذين السيناريوهين  .العتبة النووية
 .هو مواجهة واسعة النطاق بين إيران واألمريكيين  ، إلى سيناريو آخر  يمكن أن يؤدي اغتيال سليمانيحيث  

وجهود  اسع،وعلى نطاق و  ،لى جهود حزب هللا لتحقيق قدرات هجومية دقيقةإضافة إ ،أنه التقديرورأى 
احتمال المواجهة   فإن،  "إسرائيل"ومحاولتها فرض شروطها في ترتيبات مع    ،غزةحماس لتخفيف الضغط في  

 ،مع أن احتمال هذا التهديد  .لمنح التسهيالت  "سرائيل"إرغم جهود  ،امرتفع  يبقى  ،العسكرية في الجنوب 
فيجب   ،بأنه إذا اندلعت معركة مع غزة  ،الجيش  التقديرأوصى    ،ومع ذلك  .ظل أقل بكثير منه في الشمالي

وانما وضع    ،ودون احتالل غزة  ،كتنظيم  هادون استهداف  ،العسكرية  هاعلى ذراع  تركز  أنو   ،ئ حماسأن تفاج  
 .من خالل ترتيبات سياسية قوية ،حد لقوة حماس

وفي حال   .بمواصلة المفاوضات ، كرر المعهد توصيته للحكومة  اعموم    الفلسطينيينوفيما يتعلق بالحل مع  
  ، وآمنة  ،وديمقراطية ،يهودية"كدولة  "،إسرائيل"للحفاظ على هوية  ،جراءات مستقلةإلى تنفيذ إدعا  ،الفشل

دعا   الرئيس عباس. كما مع ضرورة االستعداد لليوم الذي يلي غياب  ،يرد على حد قول التق "،وأخالقية
صفقة  "مع ضرورة نشر خطة ترامب  ،السلطة الفلسطينيةالتطوير االقتصادي المستمر في  لىالمعهد إ

تعترف بالواقع الذي تم إنشاؤه على   ،وضع معايير جديدة للترتيبات  المعهد،وفق  ،التي ستحاول "،القرن 
لنظام  لستراتيجية  زمة االأن تبعات األ  ،ظهرتُ لى أن التقديرات  إشارة  مع ال  ،مدى السنوات الخمسين الماضية
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في كل من قطاع غزة والضفة    ،، وأن احتمال التصعيد يتزايد "إسرائيل"ليست في صالح    ،الفلسطينيالسياسي  
 .الغربية

من الحكومة    "،إسرائيل"يمكن أن تنقل    ،2020عام    نهاية   القادمة في  االنتخابات األمريكية  أن  التقدير  ورأى
بأن ال تدفع  ،سرائيليةحكومة ال ال وأوصى المعهد  .شكاليةإإلى حكومة  ،الصديقة الحالية في واشنطن

  ، وحليف موثوق لواشنطن  ،ودفع الدم من أجلها، وأن تكون بمثابة رصيد استراتيجي  للقتال،الواليات المتحدة  
بين الطرفين السياسيين المتنافسين    ،لتكون محل إجماع واسع  يء،أن تفعل كل ش   "إسرائيل"يجب على   وأنه  

   .في الواليات المتحدة

لتعاون مع الدول تحقيق ابحاجة إلى إيجاد طريقة ل "إسرائيل"أكد التقدير أن  ،على صعيد العالم السني
التي ستساعد هذه  ،التكنولوجية واالقتصادية واألمنية ،سرائيليةال عبر تسويق القدرات  "،البراغماتية"السنية 

واالبتكار في التحول نحو القرن الحادي والعشرين.  ،ومواجهة تحديات االقتصاد  ،ول على محاربة إيرانالد 
مما   ،لى إحراز تقدم كبير في محاوالت تسوية القضية الفلسطينيةكما أكد التقدير على حاجة "إسرائيل" إ

لى ترميم العالقات إ التقديردعا  ،وفي هذا السياق ".إسرائيل"سيسمح لهذه الدول بتطوير العالقات مع 
  ،لقطف ثمار السالم معها ،يجب أن تكون ذات أهمية قصوى  ،المسألة أن هذهأكد و  ،األردنوتعزيزها مع 
لى تسوية سياسية مع  تشجيع التوصل إلو  ،والمشاريع المشتركة ،والغاز ،واألمن  ، المياه في مجاالت 

 ن. الفلسطيني

 ،سموه الجرأة اليرانية المتزايدةأما    مواجهةل  ،تعزيز ميزانية الدفاعب  تقديرالأوصى    ،زمة السياسيةوفي ظل األ
 ، لى الحاجة لتعزيز استعداد الجيش للقتالإضافة إ .في سوريا والعراق ولبنان ،والتموضع اليراني المستمر

ضرورة   وكذلك .والساحة الفلسطينية ،وسوريا ،وحزب هللا ،إيران :في جميع الجبهات  ،بدرجات متفاوتةو 
ووضع االستراتيجيات والخطط   ،تعزيز القدرة على ضرب إيران بقوة، وضرورة تعزيز التدريب الكامل

)بارون   التي طورتها إيران وحزب هللا وحماس  ،بة لمواجهة أحدث القدرات والوسائل والطرق المناس    ،التشغيلية
 .(2020و شابيرا،  
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 غزة  للترتيبات مع قطاع رؤية القادة العسكريين

، في منتدى "رجال الدولة"، الذي عقدته عن الترتيبات مع غزة  ،قائد المنطقة الجنوبية،  هرتسي هليفي  تحدث 
من  ف .التعامل مع الترتيبات بصوابية كبيرة قررت  الحكومة وذكر أن  يديعوت أحرونوت وموقع واي نت،

ن يكون الوضع  أل ، ومستعدون يريدون  "،إسرائيل"وهناك رسالة تفيد بأن العالم و ،هناك فرصةوجهة نظره، 
أفضل مما أسماه  امامهم خيار  أبحيث يروا  ،في  أن يؤثر ذلك على السكان هناك أمال   ،في غزة أفضل

)فوكس،    ذهاب إلى ترتيبات واسعةقبل ال  ،األسرى والمفقودينالجنود  "الرهاب". وأكد هليفي أهمية حل قضية  
2020).  

ولى في شهر  خاض معركتين مع غزة، األ  نهإ  ،فقال عنه الكاتب يوس يهوشوع  ،ركان كوخافيأما رئيس األ
مستوطنين،  ربعة أتل فيها حيث قُ  ،ولم تكن ناجحة للجيش "،الروضة المغلقة"وهي  ،2019 مايو /أيار

والتي  ،بو العطاأي تم فيها تصفية بهاء تال "،سود الحزام األ "والثانية  وخ.صار  600وأطلقت حماس خاللها 
نسانية  وضاع ال غزة، ولتحسين األنها فرصة يجب عدم تضييعها في التقدم نحو التهدئة مع  أ اعتقد كوخافي  

ألنه الحظ   ،التقدم نحو التهدئة تجاه مستعد لتحمل مخاطرات محسوبة كوخافين إ ،ل يهوشوع. وقافيه
الذي يشعر بالضغط الداخلي من سكان غزة، ويهتم   ،ا يحيى السنواروتحديد   ،في توجهات حماس تغيرات  

أنه يمكن  و  ،لهدوء في الضفة الغربيةى الإأدى  الذين االقتصاد هو أكوخافي  يعتقد و  .ابتحسين أوضاعه
)يهوشوع،   كوخافي تجاه غزة رؤيةيدعم  ،ت يوزير الدفاع بينضاف يهوشوع أن أو  .غزة أيضاأن يصلح ل

2020). 
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 ا سحاق يوسف: الروس ليسو يهود  يت الحاخام

الحاخام   وكان .للدين وثنيون كارهون ، هم "إسرائيل"لى إيوسف: المهاجرون الروس  قلحاخام يتسحا ا قال
تي  ا ، المهاجرين من االتحاد السوفيهاجم فيه بشدة  ، 2020خطابه في تجمع للحاخامات بداية    يوسف قد ألقى

،  ي وثيقة وصلت إلى يديعوت أحرونوت وف .خرى أمن ديانات ون لليهودية متحولاتهمهم بأنهم السابق، و 
الذين يصوتون لجميع األحزاب  ،الوثنيينبت من روسيا "جماهير من أن الدولة جل ،يدعي يتسحاق يوسف

دي" ياسية للجمهور األرثوذكسي الحريلضعاف القوة الس"  تهمها بالقيام بذلكوا  .المعادية لألحزاب الحريدية"
 .(2020)نحشوني،  

لذهاب في ل يستعدون إلى حاخامات فيه تحدث  ،في القدس ُعقد جاء حديث الحاخام يوسف في مؤتمر 
 "إسرائيل"جاءوا إلى    ،. وقال الحاخام: "مئات اآلالف من الوثنيينالخارجمهمة في المجتمعات اليهودية في  

ا على الطالق ،وبعضهم شيوعيون يكرهون الدين ،بسبب القانون اليهودي وادعى ، وقال إنهم ليسوا يهود 
 ، ويذهبون إلى الدير. إلى الكنيسة كل يوم أحد  أفراد منها ب يذه ،أن بعض العائالت المهاجرةأيضا، 

 ،لى اليهوديةإبعدم االنشغال بالتحول  ،الحاخامات الذين يسافرون إلى الخارج ،ونصح الحاخام في كلمته 
الذين  ودعا إلى عدم االعتراف تلقائي ا بيهودية    ،لى اليهوديةإوهاجم المتحولين    ،لتعقيدات وحساسية الموضوع 

 . (2020)نحشوني،  ملوا في المحاكتحو 
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 ثيوبيين عنصرية تجاه اليهود اإل

،  ثيوبييناليهود العن  اتقرير   ،2020في نهاية كانون الثاني/ يناير  صحيفة يديعوت أحرونوت نشرت 
كان الثيوبيون    ،ولسنوات عديدة  ،أنهيكشف مدى العنصرية التي يتعرضون لها في "إسرائيل". وذكر التقرير  

 . (2020)الون،   يسكنون فيها  ةفي كل منطق ،يشكون من الموقف المهين والعنصري تجاههم

مدى   قد أظهر "،مدغام" "إسرائيليون ضد العنصرية"، ونظمه مركزحركة  بادرت إليه  للرأي استطالع كانو 
،  ية هؤالء الثيوبيينيهود ب  ،الكثير من الناس في المجتمع السرائيلي  يشك، حيث  ة ما جاء في الصحيفةصح

 وأنه من األفضل االبتعاد عنهم قدر المكان.  ،كان خطأ "إسرائيل"عون أن نقلهم إلى د  يو 

ا أعمارهم فوق  811الذي شارك فيه ، االستطالع وقد أظهر  : عام ا، النتائج التالية 18شخص 

وال يريدون ألي شخص من   ،إثيوبي هسرائيليين ال يرغبون بالزواج من شخص أصلمن ال 33% •
 . لكأسرتهم القيام بذ 

 .مع الثيوبيين ،أو حي ،ال يريدون العيش في مبنى% 16  •
 كان خطأ. "،إسرائيل"ثيوبيين إلى ال ٪ يعتقدون أن تهجير15  •
 . ستضافة أصدقاء من أصل إثيوبيابن يقوم أطفالهم  ألليسوا مستعدين   13%  •
 .ثيوبيين في نفس الفصلال ال يفضلون الدراسة مع%  9  •
 ال يريدون زعماء من أصل إثيوبي. 10%  •
 .ثيوبي إال يريدون أن يخضعوا للعمل تحت مسؤول   7%  •
 ثيوبيين.شككون بيهودية الي 22%  •

 ،هي احترام الوالدين ،المهاجرين الثيوبيين التي تميز ،ةلى أن السمات الرئيساالستطالع إشار أ اكم
 ن.لتزام بالقانو االهي الذكاء و ف ، بالهانة بسرعة. أما السمات األقل ارتباط ا بهم رشعو الو 

 :يؤكدون نتائجه، وذلك كما يلي، أنفسهمالثيوبيين أن  االستطالعوأفاد 

 بأن المجتمع السرائيلي ينظر تجاه المهاجرين الثيوبيين بعنصرية.قالوا  ،٪ من أفراد العينة74 •
 .يتعرضون للتمييز من قبل الدولة الثيوبيين  ٪ يعتقدون أن60 •
 . ليميةيعانون من التمييز في المؤسسات التع  ،ثيوبيين في المجتمعيعتقدون أن الطالب ال% 57  •
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 ،منصب ال في هذا٪ يعتقدون أن احتمال حصول مهاجر إثيوبي على منصب إداري، وقبوله 58  •
 . (2020)الون،  مقارنة بأولئك الذين ليسوا إثيوبيين  ،منخفض هو احتمال 

 

   ستغالل جنسيا: عبودية و 2020" إسرائيل"

عن عدد كبير من النساء واألطفال    ةفضيحة جديد ، كشفت  2020في الثالث عشر من كانون ثاني/ يناير  
  عتقدوا أنهم ا و  ،تلقوا في البداية معاملة جيدة ،تم تجنيدهم في مدرسة دينية أرثوذكسية متشددة الذيناليهود، 

ا  .عثروا على منزل دافئ يدي أي هربن من  تالنساء الال  تحدثت عنه  ،ولكن بعد ذلك أصبحت حياتهم كابوس 
 ، واالستغالل الجنسي ،التي شملت العبودية ،ساءة المعاملةإوشهدن على فترة طويلة من  ،طائفةهذه ال
 لهمساعدتهن  بوتسع نساء أخريات يشتبه    ،ألقت الشرطة القبض على الحاخام الذي يرأس الطائفة.  والعنف

. 

، حيث كانت هناك طائفة  ى بخار   هم منأصلمستوطنون    وهم،  في قلب القدس  هذا في حي البخاريين حدث  
شتبه  الذين يُ  ،عشرات النساء واألطفال ت وضم ،عملت أكثر من عشر سنوات  ،رثوذكس الحريديممن األ

داهمت الشرطة  . وقد طلق عليه "إرادة المخلص"وتحت سلطة حاخام يُ  ،أنهم عانوا من ظروف قاسيةب
الشبهات  . شملت هنب زوجته وثماني نساء مشتبه و  الحاخام  اعتقلت و  الذي يعملون فيه، المجمع السكني 

 حولالشكوك  فحص إضافة إلى ذلك، تم  .شخاص ضمن شروط العبوديةأاحتجاز  ،المنسوبة للحاخام
ر )كوهين و الون،    واالستغالل الجنسي لهم  ،سنة  15و    11الذين تتراوح أعمارهم بين    ،إساءة معاملة الُقصَّ

2020). 
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     الواقع األمني في الضفة الغربية

   عميت بتاريخ  مائير  للواء واإلرهاب  لالستخبارات  المعلومات  مركزنشره  سلط تقرير استخباري 
فشل محاوالت عزل  أوضح حيث  ،الضوء على الواقع األمني السائد في الضفة الغربية، 1/2020/ 12
  خالل عام النسبي في الضفة الغربية    أن الهدوء  إلى  التقريرة. وأشار  نفذي العمليات عن حاضنتهم الشعبيم

 .وهو نتاج جهود مشتركة ألجهزة األمن السرائيلية والفلسطينية ،ااع  خد   اهدوء    ، كان2019

قل  بينما نُ  .عملية 34وهي  ،يات المنفذةا في عدد العملأن العام الماضي شهد انخفاض   ،وجاء في التقرير
عملية كبيرة خالل العام   450بأنه جرى إحباط تنفيذ  ،حتالل "الشاباك" قولهعن رئيس جهاز مخابرات اال

حركة حماس   حيث تقوم  ، نسبة كبيرة منها كانت بتوجيهات من نشطاء حماس في قطاع غزة ،الماضي
 .ضفة الغربيةى الل ، إاع غزةلنقل تجربتها العسكرية في قط ،بجهود مضنية

لفت التقرير إلى أن ذلك  ،انخفاض العمليات في العام الماضي حول األسباب األخرى التي تقف خلفو 
عدم مباالة  ى لإلقمة العيش، إضافة ب هانشغالو  ،المواطن الفلسطيني إشغال من بينها  ،يعود لعدة أسباب 
 .وغيرها ،فلسطينيةالوطنية المناسبات الفي بالمشاركة الشارع الفلسطيني 

ورفع مكانتهم داخل  ،شدد التقرير على استمرار الشارع الفلسطيني في دعم منفذي العمليات  ،ومع ذلك
ومساعدتهم في الهرب من قوات االحتالل،  ،حال تنفيذهم للعمليات في ومنحهم الغطاء واليواء  ،المجتمع

ويتحولون إلى نموذج    ، ر لدى شريحة كبيرة من المجتمع فلسطينيإعجاب كبيب  ،حيث يحظى منفذو العمليات 
)مركز المعلومات لالستخبارات واالرهاب على اسم   ويحاول آخرون استلهام تجربتهم وتقليدهم ،يحتذى به

 .( 2020اللواء مائير عميت، 

وجود تراجع في أعداد العمليات أكد التقرير  فقد    ،العام الماضيفذت في  وفيما يتعلق بطبيعة العمليات التي نُ 
عمليات    5فذت  نُ بينما  ،  2018عام  في  عملية    22، مقابل  عملية طعن  19جرى تنفيذ  . حيث  2019عام  

 .2018 عملية في عام 13 بلمقا  ،عمليات دهس  3و ،  2018عام  عملية في 13مقابل  ،إطالق نار

صابة إسرائيليين  ،"القاتلة"أما بخصوص العمليات   إسرائيليين في عام    5فقد قتل    ،وهي التي تسببت بمقتل وا 
من هذه العمليات، قد ُنفذت في   11وكانت  .آخرين 22وأصيب  ،مستوطنين وجندي واحد  4 ، هم2019

  ، في منطقة الخليلعمليات فقط  3 و  ،منطقة رام هللا عمليات في 6، و منطقة القدس المحتلة وضواحيها
ا في هذا الشأن، و   .48عمليتان داخل األراضي المحتلة عام  التي سجلت انخفاض 
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حيث نفذت غالبية   ،وجود تشابه مع السنوات السابقة أشار التقرير إلى ،وبخصوص منفذي العمليات 
وفيما يتعلق    . أو انتماء تنظيمي  ،دون سوابق  معظمهمات من العمر،  يشبان في العشرين   ييد أالعمليات على  

ة، حسب  وهي دوافع أيديولوجي ،مشابهة لدوافع العمليات في السنوات الماضية فهي أيضا ،وافع العمليات بد 
 التقرير.

، استمرار العمليات الفرديةالتقرير توقع فقد  ،في مناطق الضفة الغربية 2020عام التقديرات األمنية لأما 
مكانية   ،الوضع االقتصادي في مناطق الضفة ، منهامؤثرات ، وذلك تبع ا لعدة جزرالمد و ال وتراوحها بين وا 

 .السياسي المشهد غياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن 

حيث    ،الغربية  على مستوى العمليات في الضفة  ،لتهدئة مفترضة في قطاع غزة   كما بين التقرير وجود تأثير 
وذلك بتوجيهات    ،واصلة جهود تجنيد خاليا عسكرية في الضفةلم  ،ستسعى حركتا حماس والجهاد السالمي

أجهزة   بين على مواصلة التنسيق األمنيعلى  ،حيث سيعتمد نجاح هذه الجهود  ،من قطاع غزة وتركيا
)مركز المعلومات لالستخبارات واالرهاب على اسم اللواء مائير عميت،  الفلسطينيةالسرائيلية و من األ

2020).  
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    الجنايات الدولية محكمة سيناريوهات صعبة للغاية بشأن

المجلس   عن سيناريوهات وصفتها بالصعبة للغاية، جرى نقاشها في اجتماع ، تحدثت وسائل إعالم عبرية
فقد   .إسرائيليينمسؤولين  فتح تحقيق ضد    ،المحكمة الجنائية الدولية  تتعلق باحتمال قرار  "،الكابينت "  الوزاري 

بإمكانية   ، التي تتعلقأحد السيناريوهات الخطيرة حول ا أن هناك قلقا حقيقي   "،سرائيل هيوم"إذكرت صحيفة 
تشير تقديرات   ،حسب الصحيفةو   .ضد مشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب   ،إصدار المحكمة أوامر اعتقال سرية

)أمد،  يوم ا 90خالل  "إسرائيل"أن تفتح المحكمة الدولية تحقيق ا ضد  ،جدامرجح من الإلى أنه  ،نت يالكاب
2020). 

أن  بوتاريخها وعملياتها، وسط تقديرات    ،قدم مختصون قانونيون لمحة عن المحكمة  الكابينت،  خالل جلسةو 
يأمرون بفتح تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين، وهي خطوة سو العامة الدولية،  القضاة سيتبنون موقف المدعية  

الترويج للبناء  شارك في ،كون لها آثار خطيرة للغاية، ستطال في البداية كل مسؤول إسرائيلي بارزتس
م الذي  يا للتقي ووفقذلك.  تعرض لخطر االعتقال دون معرفةاالستيطاني في القدس والضفة الغربية، وقد ي
خاصة  وأن غالبية دول   ،جابة إسرائيلية واضحةستيحتاج ال   ،تم تقديمه في الجلسة، فإن هذا الخطر بالتحديد 

 .(2020)أمد،  غير شرعية  تعتبر المستوطنات  ،بما فيها األمم المتحدة ،العالم

في   أعضاءمن قبل دول    ،وأحد السيناريوهات التي تم مناقشتها، إمكانية تعرض بعض المسؤولين لالعتقال
مكانية ، و الجنائية الدولية المحكمة حتى دون معرفة أن هناك  ،سرائيليين إلى المحكمةين التسليم المسؤولا 

ا في شاركو  اوجنود   اكبار   امذكرة توقيف صدرت بحقهم، وقد تشمل مسؤولين سياسيين وعسكريين، وضباط  
كية، ير للمحكمة، الواليات المتحدة األم الدول المنضمة بين منة. ُيذكر أن قتل المتظاهرين على حدود غز 

)أمد،  يكا الالتينيةأمر دول و قية، فريال الدولوروبا الغربية، ومعظم وجميع دول أستراليا، أو  ،وكنداوروسيا، 
2020). 

في حال تم فتح التحقيق، حيث من   "،إسرائيل"التي ستتعرض لها  األضرار االقتصادية ذلك، لى إ ضافيُ 
لالمتناع عن العمل   ، على شركات دولية وعالمية ،المتوقع أن يضغط الفلسطينيون ومؤيدوهم حول العالم

. وفي هذا السياق، قد تتوسع المقاطعة العالمية لـ لة يشتبه في ارتكابها جرائم حرب" ألنها "دو   "؛إسرائيل"في  
، الذين امتنعوا عن  لفنانين والمثقفينآلونة األخيرة، مع العديد من ا"إسرائيل"، على غرار ما حصل في ا

منها استخدام األدوات خيارات للتعامل مع هذا التحدي،  التوجه إلى "إسرائيل". كما ناقش "الكابينت" عدة
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  يل" إسرائ"إجراء تحقيقات ضد    عدمب  ،ل مطالبة المحكمةأجمن    ،في العالم  "إسرائيل"  لحشد صداقات   ،السياسية
 .(2020)أمد، 

 ترامب  يلتقياننتنياهو وغانتس  

الحكومة السرائيلية  من رئيس    كال    الرئيس األمريكي دونالد ترامب،  التقى،  2020كانون ثاني/ يناير    27  في
عالنه أنه  إ في ظل  وذلك ،واشنطنب البيت األبيض  في، ني غانتسي ورئيس المعارضة ب ،نتنياهو بنيامين

   .المسماة صفقة القرن  ،بصدد نشر خطته للسالم

  ، ليقف إلى جانب رئيس أمريكي  ؛نه ذاهب إلى واشنطنإ  للقاء ترامب، وقالأعرب نتنياهو عن ارتياحه قد و 
 .، على حد قولهاوأنه سيلتقي ترامب ويصنعا التاريخ مع   ،"سرائيل"إيقدم خطة تعزز أهم مصالح 

لن تطرح للنقاش في الكنيست قبل الثاني   ،إن "صفقة القرن" وقالعبر عن تأييده للخطة،  فقد  ،أما غانتس
أنه يتوقع أن  ، ضاف غانتست. وأالذي ستجري فيه انتخابات الكنيس مارس المقبل، وهو اليوم من آذار/

مشير ا  واألمن،    ،والالجئين  ،والقدس  ،الحل الدائم، وهي الحدود  من قضايا  تستجيب خطة ترامب ألربع قضايا
 "، سرائيل"إأنها تؤكد الحفاظ على يهودية  و   ،مثل االستيطان  ،رض لى األن الخطة ستعترف بالحقائق عأ  إلى

 . قولهحسب  ،بالمقاييس المقبولة على أغلبية السرائيليينو وديمقراطيتها وأمنها، 

في مقال له في مدير معهد دراسات األمن القومي، اعتبر عاموس يدلين، رن، وفي التعليق على صفقة الق
ُطرحت على الطاولة من   خطة أن خطة ترامب هي أفضل  2020/ 27/1في  صحيفة يديعوت أحرونوت 

وأكد يدلين على أن خطة ترامب   سابقا. جهة دولية، مقارنة بما طرحته إدارات كلينتون وبوش وأوباما قبل
مكانية تحقيق هذا  إوبدعم عربي، مع تشكيكه ب ا،نما ستفرض على الفلسطينيين فرض  ا  و  ،ليست خطة سالم

 من األردن ومصر والسعودية. ال سيما ،الدعم

لى  إليست مصلحة إسرائيلية. ودعا  ،سطينية إلى مقدمة المسرحدلين من أن جلب القضية الفلحذر يو 
 "سرائيل"إفي ظل انشغال  ،االضفة والقطاع مع  يشمل االستعداد لرد فعل فلسطيني مختلف عن الماضي، و 

ومشروع الصواريخ    ا،التموضع اليراني في سوريو يراني،  ال   بالتهديدات المركزية ضدها، مثل البرنامج النووي 
 .األمنيةو السياسية  ،السرائيلية  واألهم في األجندة ،افي لبنان. وهذا هو الموضوع األكثر إلحاح  الدقيقة 

من دون  ،والدول العربية ذات العالقة ،ومنسقة مع الواليات المتحدة ،تنفيذ خطوة مستقلةواقترح يدلين 
يهودية،   "إسرائيل"التي تحافظ على  ،والديمغرافية واألمنيةبلورة الظروف الجغرافية كما اقترح  .الفلسطينيين
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فرصة تاريخية تشكل رافعة بالنسبة    ،عتبر يدلين خطة ترامب ا و   ، على حد قوله.وأخالقية   ،آمنةو ديمقراطية،  و 
 .(2020،  48)عرب  لقرار كيف ستبدو في المستقبل "؛إسرائيلـ "ل

 ترامب إعالن خطة 

أهم    وكانكانون ثاني/ يناير، أعلن ترامب، بحضور نتنياهو، خطته للسالم، المسماة صفقة القرن.    28في  
 : كما يلي ،صحيفة يديعوت أحرونوت ـ إيتامار إيخنار في وفقا ل ،بنودها

 .القدس يهودية موحدة •
 العاصمة الفلسطينية في أبو ديس. •
ح اسمال، بما في ذلك إليهامع حرية الوصول  األماكن المقدسة،الحفاظ على الوضع الراهن في  •

 ردن.مع بقاء الدور التقليدي لأل، لليهود بالصالة في المسجد األقصى
 . لميت سرائيلية على غور األردن وشمال البحر اإسيادة  •
تحت السيادة  ،وكل ما سيبنى حتى موافقة الفلسطينيين على الصفقة ،تبقى المستوطنات كلها •

 . من مكان سكنه  ترحيل أي مستوطن  وال يتم ،سرائيليةال
،  "سرائيل"إسرائيلي كباقي  عليها القانون الثم يسري  ،  ربع سنوات أيجمد البناء في المستوطنات مدة   •

 فيما يتعلق بالمستوطنات. 1967عام   أوينتهي الحكم العسكري الذي بد 
عدة كيلومترات غربي صحراء  فة إلى إضا ،% من الضفة الغربية80تقوم الدولة الفلسطينية على  •

 لمنطقة صناعية وأخرى زراعية، وتتصل ببعضها عبر الطرق واألنفاق والجسور،  ، تخصص النقب 
ويحصل الفلسطينيون على منحة   راضي المخصصة للدولة الفلسطينية،ويتم تجميد البناء في األ 

 مالية. 
 ."رهاب ال "يتخلى الفلسطينيون عن  •
سمح لمن يرغب  ويتم تعويضهم من خالل صندوق تبرعات، ويُ   ،الفلسطينيون عن حق العودةيتنازل   •

 . نهم بالسكن في الدولة الفلسطينيةم
سبب ب  ،مخالفتها القانون الدولي  بتهمة  "سرائيل"إفال يستطيع اتخاذ قرارات ضد    ،تحييد مجلس األمن •

 ضم أراض  فلسطينية. 
بما في ذلك المستوطنات التي لم توافق عليها حكومة   سكنه،ي مستوطن من ألن يتم ترحيل  •

 ي فلسطيني من بيته.أ يتم ترحيل  وال ،االحتالل
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  ،وكفر قاسم ،والطيرة ،م الفحم، وهي تشمل كال  من ألدولة الفلسطينيةى الإالمثلث  منطقةضم  •
 وباقة الغربية. ، وعرعرة ،وجلجوليا

 يتم نزع سالح غزة.  •
 األسرى.و  سر الشهداء والجرحىلطة الفلسطينية عن دفع مخصصات ألستتوقف ال •
 في الجنائية الدولية. اقضائي   "سرائيل"إتتوقف السلطة عن مالحقة  •
 .سرائيليةإغزة تحت سيطرة أمنية  يقام ميناء في •
 .(2020)ايخنر،   هايض ار أقامة مطار على إسمح للدولة الفلسطينية ب ال يُ  •
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 الخالصة
، ولم تكن ليست سهلةو  ، تحديات عديدة، وأحداث ا مهمة،2020واجهت "إسرائيل" خالل كانون ثاني/ يناير  

، شكل  .كلها كما ترغب  لكن اتفاق المياه االقتصادية   لـ "إسرائيل"، ااستراتيجي   انجاز  إاغتيال سليماني فمثال 
ألخذ    "إسرائيل"  ضطرت حيث س،  مع قبرص واليونان  المشروع العمالق  أمامشكل لها عقبة    ،بين تركيا وليبيا

   .موافقة تركيا
ومن احتماالت   من تداعيات اغتيال سليماني، ،التقدير االستراتيجي لمركز دراسات األمن القوميوقد حذر 

لل المركز من قبينما  و .  أي على الحدود اللبناية والسورية  ،يما في الجبهة الشماليةال س  ،اندالع حرب شاملة
أن تكون مباغتة ومدمرة، وأن تركز  ،ذا ما اندلعت حرب مع غزةاليراني، أوصى، إ أهمية الملف النووي 

ترتيبات سياسية  نما فرض  ا  و   ،سقاط سلطة حماس السياسيةإودون    ،لكن دون احتالل  على الذراع العسكري،
 عليها. 

 ، انتظار الفلسطينيينون  لكن د   ،لمفاوضات العودة ل  لىإ  السرائيليون   دعا الخبراء  ،وعلى صعيد عملية التسوية
نما و    صفقة القرن ن ع ترامب ونتنياهو  إعالنمن خالل  ،اوهو ما تم نسبي   ،لعمل األحاديى الإاالنتقال ا 

 .  من التصعيد في جبهتي غزة والضفة الخبراء رحذ  ،وفي نفس الوقت  .دون حضور الفلسطينيين
  حداث اختراق في التعاون مع األنظمة العربية، إ  وأهمية  ،كد التقدير أهمية التحالف مع الواليات المتحدةأكما  

على  في "إسرائيل"،  ن ال تؤثر األزمة السياسية ألى إكما دعا  ا.لوجيا لهو من تكن "سرائيل"إوتسويق ما لدى 
 .يرانإتعزيز القوات ضد فيما يتعلق ب ال سيما ،ميزانية الدفاع
عالم  يضا تحدث ال أ، ولكن  هناك  تحدث قائد المنطقة الجنوبية عن أهمية الترتيبات   ،جبهة غزة  وبخصوص 

 .لها الشاباك المعارض بين و  ،لبعض بنود هذه الترتيبات  المؤيد  ،عن الخالف بين الجيش
ثر هجوم إبرز ذلك  قد  ال سيما بين المتدينين والعلمانيين، و   ،مر االستقطابات تست  ،وعلى الصعيد االجتماعي

كما أكد تقرير في   .الذين وصفهم بالكفار ،على المهاجرين الروس ،حد القيادات الدينية لليهود الشرقيينأ
انفجرت فضيحة في   ، خرى أومن جهة . ثيوبيإتزايد العنصرية ضد اليهود من أصل  ،يديعوت أحرونوت 
من استعباد لعشرات   ،حد الحاخامات الكبارأقام بها  ،كشف سلسلة من االنتهاكات عد ب  ، مجتمع المتدينين

 النساء.
  ، الجنائية الدولية  المحكمة  " أمامسرائيل"إتواجه    ،رةي بينيت سيناريوهات خطاناقش الك  ،وعلى الصعيد الدولي

، وتم نقاش سيناريوهات اعتقال  "ليسرائ "إلفتح تحقيق في جرائم  ،بعد دعوة النائبة العامة في المحكمة
 لية الضغط على الجنائية الدولية. آو  مسؤولين،
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علن  أ و  ،لى البيت األبيض إدعاه  ،سابيعأليجتاز االنتخابات بعد  ،وفي مساعدة أخيرة قدمها ترامب لنتنياهو
على  سواء  ،بنجاح ذلك ي سرائيلإمع تشكيك  ،المسماة صفقة القرن  ،معه خطته لتصفية القضية الفلسطينية

على الخروج من   "سرائيل"إمساعدة على صعيد أو  في االنتخابات،مكانية فوز نتنياهو إتعزيز صعيد 
ذا ما تم اتخاذ ، إلى أن خطة ترامب إضافة إ، 2018ذي تعاني منه منذ نهاية عام ال ،االنسداد السياسي

لى  إمع المجتمع الدولي، بل قد تؤدي  لى مواجهةإ " سرائيلـ "إقد تؤدي ب طبيقها، فإنهالتحادية أخطوات 
 . تهديد اتفاق السالم مع األردنوربما  على األرض،انفجارات خطيرة 
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 المصادر

القرن": جائزة نوبل )همتراه هأميتيت شل ترامب  الهدف الحقيقي لترامب من "صفقة (. 2020,  1  27اراد نير. ) .1

-https://www.mako.co.il/news: 12. تم االسترداد من القناة  ب"عسكاة همئاه":برس نوبل(

world/2020_q1/Article-

c7770df37d5ef61026.htm?utm_source=AndroidNews12&utm_medium=Share 

. تم االسترداد من يديعوت  فهعيموت شبديرخ(2020لقادمة)والمواجهة ا 2020(.  2019,  12  31الكس فيشمان. ) .2

 https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5651726,00.htmlأحرونوت: 

. تم االسترداد  نتنياهو يتوجه لتوقيع اتفاقية مع اليونان وقبرص إلمداد أوروبا بالغاز الطبيعي(. 2020, 1  2الميادين نت. )  .3

من الميادين نت:  

http://www.almayadeen.net/news/economic/1370174/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A

%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-

%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-

%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9% 

. تم االسترداد من أمد:  سيناريوهات صعبة للغاية ناقشها الكابنيت بشأن الجنايات الدولية(.  2020, 1  12أمد. )  .4

https://www.amad.ps/ar/post/331576 

 . 5،  يديعوت(. وجه العنصرية )بني هجزعنوت(. 2020امير الون. )  .5

ها أن تحد من جهود إسرائيل للعمل في العراق  المواجهة بين الواليات المتحدة وإيران يمكن (. 2020, 1  1امير بوحبوط. ) .6

. تم االسترداد من والال:  )هعيموت بين ارتسوت هبريت فايران عسوي لهغبيل ات مأمتسي يسرئيل لفعول بعيراك(

https://news.walla.co.il/item/3332548 

حرونوت:  . تم االسترداد من يديعوت أرؤية الرئيس)حزون هنسي( (. 2020,  1 29ايتامار ايخنر. )  .7

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5668255,00.html 

)هعرخاه استراتيجيت 2020 - 2019التقدير االستراتيجي إلسرائيل (. 2020,  1  6ايتاي بارون، و ايتاي شابيرا. ) .8

. تم االسترداد من مركز دراسات األمن القومي:  (2020- 2019ليسرائيل 

https://www.inss.org.il/he/publication/strategic-survey-israel-2019-2020 / 

. تم االسترداد من ميدل ايست الصباحية:  ماذا علقت إسرائيل على مقتل قاسم سليماني(. 2020, 1  3باهر حمزة. )  .9

https://meastmorning.com/2020/01/03/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-

%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%AA-

%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-

%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86 / 

امرأة في طائفة حريدية بظروف عبودية في   50ز اشتباه:حاخام احتج(. 2020,  1  13جلعاد كوهين، و امير الون. )  .10

. تم االسترداد من يديعوت أحرونوت:  نشيم بكات حريديت بتناي عبدوت بيروشاليم( 50القدس )حشاد:راف هحزيك 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5658875,00.htm 

ور األردن يهدد اتفاق السالم مع األردن )بخيري  مسؤولو المؤسسة األمنية حذروا:ضم غ(. 20, 1  30عاموس هارئيل. )  .11

. تم االسترداد من هآرتس:  معريخت هبيتحون هزهيروا:سيبوح هبكعاه يسكين ات هسكيم هشلوم عم يردين (

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium.highlight-

1.8469626?utm_source=Web_Share&utm_medium=Whatsapp&utm_campaign=Share 

. تم االسترداد من  فلنتبنى خطة ترامب ولنستعد )ألميتس توخنيت ترامب فلهعريخ( (.  2020, 1  27عاموس ييدلين. ) .12

 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5667075,00.htmlيديعوت أحرونوت: 
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:  48. تم االسترداد من عرب"صفقة القرن": حل الدولتين بمقاييس اليمين اإلسرائيلي(.  2020,  1 27. ) 48عرب .13

https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D

9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-

%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/2020/01/2

7/-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86--

%D8%AD%D9%84-%D8 

الراف الرئيسي في هجوم حاد على المهاجرين:" جماهير كبيرة من الغوييم وكارهي  (. 2020,  1 7كوبي نحشوني. )  .14

. تم االسترداد من يديعوت أحرونوت:  الدين")هراف هراشي بمتكفاه حريفاه على هعوليم:مسوت شل غوييم سونئي دت" 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5655465,00.html 

اإلرهاب الفلسطيني ضد  (. 2020,  1 12مركز المعلومات لالستخبارات واالرهاب على اسم اللواء مائير عميت. )  .15

. تم االسترداد من  :مأفينيم ومغموت( 2019:مميزات واتجاهات)هترور هفلستيني نيجد يسرئيل بشنات  2019إسرائيل عام  

-https://www.terrorismاالرهاب على اسم اللواء مائير عميت: مركز المعلومات لالستخبارات و

info.org.il/he/%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8-

%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99-

%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-

%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2019-

%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0 / 

اإلرهاب الفلسطيني ضد  (. 2020,  1 12مركز المعلومات لالستخبارات واإلرهاب على اسم اللواء مائير عميت. )  .16

. تم االسترداد  :مافينيم ومغموت(   2019مميزات واتجاهات ) هترور هفلستيني نيغد يسرئيل بشنات 2019إسرائيل عام  

-https://www.terrorismى اسم اللواء مائير عميت: من مركز المعلومات لالستخبارات واإلرهاب عل

info.org.il/he/%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8-

%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99-

%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-

%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2019-

%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0 / 

. تم االسترداد من حضارات للدراسات السياسية واالستراتيجية:    786- وفق المصادر(.  2020, 1  29ناصر ناصر. )  .17

https://hadarat.net/post/215/%D9%88%D9%81%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-786-.-

%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF--%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-

%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1 

قرار صائب للحكومة" )الوف بيكود  - قائد المنطقة الجنوبية:"التهدئة في غزة (. 2020,  1  6نينا فوكس. )  .18

. تم االسترداد من يديعوت أحرونوت:  هحلتاه نخوناه شل هممشاله"  -هدروم:"هرغيعاه بعزا  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5655092,00.html 

. تم االسترداد  نتنياهو يقطع زيارته من اليونان بعد اغتيال سليماني تحسباً لرد إيراني(. 2020,  1 3وكالة معا االخبارية. ) .19

 https://www.maannews.net/Content.aspx?id=1004461من وكالة معا اإلخبارية: 

. تم االسترداد من يديعوت أحرونوت:  هسعراه( سنة في عين العاصفة )شناه بعين (.  2020,  1 15يوسي يهوشوع. )  .20

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5660107,00.html 

 

 


