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 لصحف الصهيونية ل اليومي قتطفامل

 2022    األول   كانون  7األربعاء 

 

            2022- 12-7 العدو األربعاءعين على    

اقف والتصريحات الرسمية إلى   يومية ترصدنشرة : عين على العدو شؤون العدو من خالل متابعة املو

 جانب أهم اآلراء والتحليالت الصادرة. 

 للشؤون اإلسرائيلية  شبكة الهدهدترجمة واعداد:  

 :الشأن الفلسطيني

قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خالل الليل  “ :”املتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي“ •

فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، كما تعرضت القوات إلطالق نار في نابلس، وتعرض  مطلوبين  8

 .”موقع عسكري إلطالق نار قرب قرية النبي صالح

تعرض موقع عسكري قرب عوفرا في منتصف الليل إلطالق نار من قبل مسلحين  :إنقاذ بال حدود •

 .نحو مركبة للمستوطنين قرب الخليلفلسطينيين، وذلك بعد ساعات قليلة من إطالق نار آخر  

 .إصابة مستوطن بجروح طفيفة جراء رشقه بالحجارة قرب الخليل •

 .أضرار في مركبة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب عوفرا –

 .أضرار في عدة مركبات، وحافلتين للمستوطنين بعد رشقهم بالحجارة بين عزون ومعاليه شمرون –

 .بين عزون وتقاطع معاليه شومرون 55طنين بعد رشقها على شارع أضرار في حافلة للمستو  –

لجنة الفحص التي نظرت في قضية األسير الفلسطيني نائل البرغوثي “ :املتحدث باسم جيش العدو •

باالنتماء إلى خلية تابعة لفتح وتسبب في مقتل املستوطن مردخاي يكوئيل، أمرت   1978الذي أدين في 
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  –سنة إضافية    18رار قضائه كامل مدة السجن التي تشمل املؤبد وبرفض تخفيف الحكم واستم

 .″2014يذكر أنه أفرج عنه في صفقة شاليط وأعيد اعتقاله في  

أصدرت تعليماتي للجيش باالستعداد الحتمال وقوع حدث يؤدي إلى  “ :غانتس في مقابلة مع يديعوت •

 بغزة، هذا الش يء يم
ً
 .”كن أن يحدث وربما ال تصعيد في الضفة، ويمكن أن يرتبط أيضا

 :الشأن اإلقليمي والدولي

السفير الفرنس ي في “إسرائيل” “إريك دانون” في حديث مع مسؤول كبير في وزارة   :إذاعة جيش العدو •

 في ظل حكومة نتنياهو التي سيتم تشكيلها”  
ً
  –الخارجية: “هناك احتمال أن تكون املنطقة أكثر عنفا

 على حادثة دبلوماس 
ً
ية لم ُيسمح فيها ملوظفي القنصلية بالدخول إلى “إسرائيل” عبر  قال ذلك ردا

حاجز من بيت لحم، وأضاف: “على أي حال، فإن صورة إسرائيل في فرنسا تمر اآلن بمرحلة ليست  

جيدة، ومثل هذه األحداث تجعل من الصعب على السفارة الفرنسية الدفاع عن إسرائيل ونقل  

 .”رسائل إيجابية إلى باريس

رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق نفتالي بينت يلتقي بمستشار األمن القومي األمريكي جايك  “ :معاريف •

 .”سوليفان في البيت األبيض

  -بينهم السفير اإلسرائيلي جلعاد أردان-دولة لدى األمم املتحدة  13وصل سفراء  :إذاعة جيش العدو •

 اليوم إلى دولة اإلمارات خالل جولة في املنطقة، سيزورو 
ً
 .ن خاللها “إسرائيل” أيضا

املتحدث باسم الخارجية األمريكية: الواليات املتحدة تعارض طلب قناة الجزيرة أمام   :7موقع القناة  •

 .املحكمة الدولية في الهاي للتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

العهد السعودي محمد بن  أمريكا: رفض الدعوى القضائية املرفوعة ضد ولي  :العبرية  12القناة  •

سلمان لتورطه في مقتل خاشقجي، بعدما قبل القاض ي توصية اإلدارة األمريكية بمنح الحصانة لبن  

 .سلمان

 .التحدي اإليراني برأيي سيزداد في العام أو العامين القادمين :غانتس في مقابلة مع يديعوت •

مشتبه بهم دخلوا الحدود جهة   10قوات الجيش اعتقلت قبل قليل  :املتحدث باسم جيش العدو •

 .مصر وحاولوا تهريب مخدرات، تم مصادرة املخدرات وتجري عمليات تمشيط بحثا عن آخرين
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سنوات: جرت مناورة مشتركة بين “سالح الجو اإلسرائيلي”   3ألول مرة منذ  :العبرية  12القناة  •

من   F-16 طائرات  8ك فيها والفرنس ي في سماء الكيان، املناورة بدأت أول أمس وانتهت أمس، ويشار 

 .طائرات “رافال” من سالح الجو الفرنس ي  4املتواجد في قاعدة رامون، إلى جانب  201السرب 

نشر أول: وصل املبعوث األممي للشرق األوسط “تور ونسالند” صباح أمس لحضور   :قناة كان العبرية •

” لتعريفه  اجتماع توضيحي بوزارة الخارجية بعد تغريداته عن حوارة التي أثار 
ً
 إسرائيليا

ً
ت “غضبا

 .الحادث بأنه ِعراك، وقدم تعازيه إلى عائلة الفلسطيني وطالب بمحاكمة مطلق النار

 :الشأن الداخلي

مسؤول كبير سابق في الشرطة: “يتوقع أن تحدث موجة جديدة من أحداث   :يديعوت أحرونوت •

التي حدثت خالل عملية حارس األسوار،  العنف في املدن املختلطة في الداخل، أكبر بكثير من تلك  

ستحدث مذابح خطيرة ويمكن أن تندلع في أي لحظة، ودون أي إنذار مسبق، وعلينا االستعداد ألن  

 .”الشرطة حتى اآلن غير مستعدة ملثل هذا السيناريو

اصب في وقع حزب يهدوت هتوراة والليكود على اتفاق لتوزيع الحقائب الوزارية واملن  :قناة كان العبرية •

إطار االئتالف الحكومي املتبلور، وبموجب االتفاق يحصل يهدوت هتوراة على رئاسة لجنة املالية  

البرملانية ووزارة البناء واإلسكان بما في ذلك سلطة األراض ي، وحقيبة القدس والتراث، ورئاسة لجنة  

 .الداخلية وحماية البيئة في الكنيست

ون الخارجية واألمن، برئاسة عضو الكنيست “يوآف غاالنت”  اللجنة املؤقتة لشؤ  :7موقع القناة  •

عقدت اليوم جلسة نقاش بهدف تعميق املعرفة االستخباراتية والعملياتية والسياسية حول موضوع  

 .إيران، بمشاركة ضباط كبار من الجيش واملوساد والهيئات األخرى 

مل مع أحداث أمنية  بدأت صباح أمس مناورة عسكرية تضمنت التعا  :حدشوت بتاخون سدي •

محتملة، في إحدى مستوطنات املجلس اإلقليمي شاعر هنيغف بغالف غزة، املناورة تكللت بالنجاح  

 .وانتهت الليلة املاضية

مراقب الدولة “متنياهو أنغلمان”: “هناك ثغرات واسعة في أمن نظم املعلومات   :العبرية  14القناة  •

أنظمة قادرة على توفير حماية أمنية كافية للمعلومات وقواعد  التابعة للجيش اإلسرائيلي، وال يوجد 

 .”البيانات، وعدم تنفيذ املتطلبات املنصوص علها في لوائح سياسة األمن السيبراني

هرتسوغ يدعو الجمهور إلى التحلي باملسؤولية عند إطالق التصريحات، وقال: “ينبغي تغيير  :معاريف •

 .”ثقافة الخطاب والنقاش في إسرائيل
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 :عينة من اآلراء على منصات التواصل

 على نشر قناة الجزيرة التماس للمحكمة الجنائية الدولية حول مقتل شيرين أبو  •
ً
يائير البيد ردا

لن يستجوب أحد جنود الجيش اإلسرائيلي، ولن نقبل مواعظ من أحد عن أخالقيات  “ :عاقلة

 .”القتال، وبالطبع ليس من قناة الجزيرة

قترح أن تقوم األطراف املختلفة وكذلك شبكة الجزيرة بالذهاب للتحقق مما يحدث  أ“ :بيني غانتس •

ال يوجد جيش يعمل بأخالقيات قتالية مثل الجيش اإلسرائيلي وأؤكد دعمي    –للصحفيين في إيران 

 .“الكامل ودعم النظام بأكمله للقادة والجنود

ال تغطي فقط بطريقة معادية للسامية   شبكة الجزيرة“ :وزير األمن القومي املكلف إيتمار بن غفير •

 ضد دولة إسرائيل في العالم، يجب طرد شبكة  
ً
وتشوه الحقيقة وتنشر األكاذيب، بل تعمل أيضا

 .”الدعاية هذه من البالد وعدم إعطائها الفرصة ملواصلة حملة األكاذيب املعادية إلسرائيل

 “ :وزير املالية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان •
ً
  –أن يكون للجزيرة الحق في البث في إسرائيل  ليس منطقيا

 ”أتوقع أن يقوم املكتب الصحفي الحكومي بسحب أوراق اعتماد صحفيي الجزيرة املوجودين إسرائيل

 .”إذا انهارت حكومة نتنياهو، فسيكون ذلك من داخلها وبنفسها“ :الكاتب والصحفي كوبي نيف •

حن في واقع فوضوي، رئيس الوزراء املكلف  ن“ :عضو الكنيست فالديمير بيليك من حزب البيد •

ضعيف ويعترض لالبتزاز من قبل قادة ائتالفه، ويفكك قيم الدولة اليهودية والديمقراطية،  

 .”سنستخدم جميع األدوات االحتجاجية لوقف هذه الفوض ى الجارية

من محاكمته،   نتنياهو ضعيف ويتعرض البتزاز شديد، ألنه يريد الهروب“ :وزيرة الطاقة كارين الهرار •

 .“وبالتالي كل ش يء في نظره حالل

نتنياهو يبيع البالد من أجل مصلحته بهدف الهروب من قفص  “ :وزير الجيش األسبق موشيه يعلون  •

إذا تم تنفيذ بعض قرارات بن غفير وسمويتريتش فسوف نتلقى بطاقات حمراء من اإلدارة   –االتهام  

 .”بالسالح، وهذا يضر باألمناألمريكية، على سبيل املثال عدم تزويدنا 

يمكن   – سياسات الحكومة املقبلة ستؤدي بنا إلى أماكن خطيرة للغاية “ :عضو الكنيست متان كهانا  •

 .”أن تدفعنا بسرعة كبيرة إلى صراع عسكري ال داعي له على اإلطالق

*  *   * 

 



 

5 
 

  مقاالت   

املتطرف، واشنطن تترك جميع الخيارات مطروحة مع صعود اليمين اإلسرائيلي   : تايمز أوف إسرائيل 

 على الطاولة

مع اإلقرار بأن حل الدولتين أبعد من أي وقت مض ى، بلينكن يشدد ألول مرة على املساواة في الحقوق  

 والعدالة بموجب القانون لكال الجانبين، ولكن خالفا لذلك يلتزم في الوقت الحالي بالنص املتبع 

جية األمريكي أنطوني بلينكن يوم األحد في مؤتمر “جي ستريت” السنوي استحسانا  لم يلق خطاب وزير الخار 

كبيرا لدى مندوبي اللوبي الحمائمي، الذين يتوقون إلى معاملة أكثر صرامة تجاه إسرائيل حيث تنحرف  

 .السياسة هناك أكثر وأكثر نحو اليمين

ن إلى اتباعه في سياستها إزاء الصراع  بدال من ذلك، سعى بلينكن إلى تقديم توازن حساس تسعى واشنط

اإلسرائيلي الفلسطيني. الواليات املتحدة، كما قال، ستتفاعل مع الحكومة اإلسرائيلية باالستناد  

بغض النظر   –، وليس بناء على الشخصيات التي تقوم بتنفيذ هذه السياسات  السياسات التي تطبقها على

وقال بلينكن ملنظمة “جي ستريت”، التي دعت إدارة بايدن إلى عدم التواصل على اإلطالق   .تطرفهم عن مدى 

مع إيتمار بن غفير، زعيم حزب “عوتسما يهوديت” اليميني املتطرف، والذي من املتوقع أن يتم تعيينه من قبل  

“سنقّيم الحكومة من خالل السياسات  رئيس الوزراء املفترض بنيامين نتنياهو وزيرا لألمن القومي: 

وأضاف: “سنطالب ]إسرائيل[ االلتزام باملعايير املتبادلة التي أنشأناها    .”واإلجراءات، وليس من خالل األفراد

في عالقتنا على مدى العقود السبعة املاضية، وسنتحدث بصدق واحترام مع أصدقائنا اإلسرائيليين، كما  

 .”دائما ينبغي على الشركاء أن يفعلوا

يبدو أن التصريحات مصممة لترك جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إلدارة سعت إلى تجنب الخالفات  

بسبب االعتقاد بأن مثل هذه الخالفات هي   –على الرغم من االختالفات السياسية  –العامة مع إسرائيل  

إلحراز تقدم كبير نحو حل   إهدار للرصيد السياس ي في وقت تبدو فيه الظروف على األرض غير ناضجة

لكن هذا املنطق قوبل بالرفض من قبل العديد من الحاضرين في املؤتمر الذين سمعوا   .الدولتين على أي حال

من عشرات املتحدثين اآلخرين عن تداعيات استمرار الحكم العسكري اإلسرائيلي على الفلسطينيين. حتى أنه 

شخص عندما هنأ بلينكين   1000الذين زاد عددهم عن  كان هناك تهامسا بين مجموعة من الحاضرين

 .نتنياهو بفوزه في االنتخابات األخيرة

https://ar.timesofisrael.com/%d8%a8%d9%84%d9%8a%d9%86%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ad/
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أن إسرائيل في صدد تشكيل الحكومة األكثر   أظهرت نتائج االنتخابات التي أجريت في األول من تشرين الثاني/ 

ن قوميين متطرفين ومعادين  يمينية في تاريخها على ما يبدو، حيث من املتوقع أن يقوم نتنياهو برفع مشرعي

وأملح وزير الخارجية األمريكي في    .للمثليين إلى مناصب مهمة مسؤولة عن سياسة األمن والتربية والتعليم

خطابه يوم األحد إلى أن هذا قد يؤدي إلى تعديل في السياسة وأملح أيضا إلى تغييرات طفيفة تحدث بالفعل في 

 .ار بلينكن إلى أن الواليات املتحدة ال تزال ملتزمة بالنص األصليخطاب اإلدارة. على الرغم من ذلك، أش 

 لعبة التوازن 

دقيقة املجاالت التي تواصل  25بإعادة صياغة نقاط الحديث املألوفة، أظهر خطاب الوزير الذي استمر 

 :اإلدارة محاولة تحقيق التوازن فيها في سياستها إزاء الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

o القات األمريكية اإلسرائيلية واملساعدة األمنية األمريكية إلسرائيل من جهة، تعزيز الع

وتجديد العالقات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية واملساعدات اإلنسانية  

 .للفلسطينيين من جهة أخرى 

o   البناء على “اتفاقات إبراهيم” للتطبيع بين إسرائيل وجيرانها العرب من جهة، مع توضيح أن

 .”االتفاقات “ليست بديال عن بناء السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيينهذه 

o  قبول اعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل، مع اإلصرار على أن

 .”املدينة “يجب أن تكون مدينة لجميع سكانها

o قدس الشرقية، تحذير إسرائيل من تنفيذ إجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية وال

وانتقاد السلطة الفلسطينية بسبب قيامها بدفع الرواتب لألسرى األمنيين وعائالت منفذي  

 .الهجمات والتشديد على ضرورة اإلصالح املؤسس ي في رام هللا

o  رفض “املعاملة غير العادلة” إلسرائيل في األمم املتحدة، مع التعهد بدعم حقوق املثليين في

ار نتنياهو تسليم دور تربوي رئيس ي وصالحيات أخرى إلى رئيس حزب  إسرائيل على خلفية قر 

 .“نوعم” املعادي للمثليين، آفي معوز 

o  ولكن الخروج ضد الجهود 1967دعم حل الدولتين على أساس خطوط ما قبل عام ،

 .الفلسطينية لالعتراف بهم كدولة على تلك الحدود في األمم املتحدة
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ال العنف في الضفة الغربية، مضيفا أن “الجناة يجب أن يواجهوا عدالة  كما أشار بلينكن إلى تصاعد أعم

 .”متساوية بموجب القانون 

الفقرة األخيرة كانت في الواقع مسألة لم يصرح بها بلينكن من قبل، مما يشير إلى اإلحباط املتزايد في إدارة  

ات على الفلسطينيين في الضفة  بايدن من فشل إسرائيل في محاكمة أو حتى اعتقال املشتبه بهم في الهجم

“نعتقد أنه يحق للفلسطينيين ولالسرائيليين، مثل الناس في كل مكان، أن يكون لديهم نفس   وأضاف: .الغربية

 .”الحقوق ونفس الفرص

وسيعني   .كان هذا أيضا موقفا جديدا إلدارة كانت حريصة للغاية في انتقائها لكل كلمة تنشرها بشأن الصراع

نقطة الحديث التي تعتمد عليها اإلدارة بشأن رغبتها في أن يتمتع الفلسطينيون واإلسرائيليون  ذلك أيضا أن 

وهما   – “بمقاييس متساوية من الحرية واألمن والفرص” من املرجح أن تتسع لتشمل “الحقوق” و “العدالة” 

اإليمان بأن فكرة الدولة   كلمتان أصبحتا شائعتين بشكل متزايد في الخطاب الفلسطيني مع ابتعاد رام هللا عن

 .الكاملة ممكنة

بلينكن أيضا يدرك هذا الواقع، حيث قال مازحا أن وصف آفاق حال الدولتين بأنها ضئيلة سيكون “تلطيفا  

وأضاف في وقت الحق: “إن مجرد ثني الطرفين عن اتخاذ خطوات تقوض احتماالت    .”للواقع بالنسبة للبعض

مشيرا إلى أن الواليات املتحدة تمكنت أيضا من إقناع إسرائيل بإضفاء الشرعية على  قيام دولتين غير كاف”، 

وضع اإلقامة آلالف الفلسطينيين في الضفة الغربية وإصدار عشرات اآلالف من تصاريح العمل للفلسطينيين  

زارة الدفاع، لكن في الحكومة القادمة، ستكون وحدة تنسيق أعمال الحكومة في املناطق )كوغات( بو  .في غزة

والتي سهلت الحصول على هذه املوافقات، تحت سيطرة حزب بتسلئيل سموتريتش، “الصهيونية املتدينة”  

   .املتطرف، والذي يدفع بوجهات نظر معادية بشدة للقضية الفلسطينية

مثل هذه  ولم يقل بلينكين كيف سيكون رد فعل الواليات املتحدة إذا رفضت الحكومة املقبلة املض ي قدما في  

الخطوات أو حتى قررت التراجع عنها. واستنادا إلى خطابه املصوغ بعناية أمام جي ستريت، يبدو أن اإلدارة  

   .تعتزم عبور هذا الجسر أو حرقه عند الوصول إليه فقط 

*    *   * 
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ا مع حزب “يهدوت هتوراة”، مع اقتراب   إسرائيل:تايمز أوف 
ً
ا مؤقت

ً
املوعد النهائي  الليكود يوقع اتفاق

 لتشكيل االئتالف 

ا بشأن املناصب الحكومية، بسبب حاجة رئيس الوزراء املكلف  
ً
قال حزب الحريديم إنه وقع اتفاق

 ديسمبر من الرئيس  11املرجحة إلى طلب تمديد ملدة أسبوعين بعد موعد 

ف، وقع حزبه الليكود اتفاق  مع اقتراب املوعد النهائي لتشكيل رئيس الوزراء املكلف بنيامين نتنياهو لالئتال 

 .ائتالفي مؤقت مع حزب “يهدوت هتوراة” ليلة الثالثاء

ووفًقا لحزب “يهدوت هتوراة”، وقع الحزب على وثيقة تفيد بأنه يوافق على تخصيص املناصب في الحكومة  

اعا آخر يوم وقال الحزب اليهودي املتشدد إنه سيعقد اجتم .”املقبلة، “نظًرا لحاجة طلب التمديد من الرئيس

 .األربعاء لالتفاق على “القضايا األساسية” قبل التوقيع على اتفاق ائتالف نهائي

ديسمبر، لم يتوصل حزب نتنياهو بعد إلى اتفاقات ائتالفية مع جميع األحزاب   11ومع اقتراب املوعد النهائي في  

ومن املتوقع على نطاق واسع أن يطلب   .نوفمبر 1في الكتلة الدينية اليمينية التي قادها للفوز في انتخابات  

نتنياهو من هرتسوغ تمديدا ملدة أسبوعين، لكنه سيحتاج إلى توضيح سبب عدم توصل املحادثات حتى اآلن 

 .إلى اتفاق مع حلفائه

وفي االتفاق مع “يهودت هتوراة”، من املقرر أن يتسلم الحزب السيطرة على وزارة البناء واإلسكان، التي من  

ن يقودها رئيس الحزب يتسحاق غولدكنوبف، ورئاسة لجنة املالية في الكنيست، املقرر أن يترأسها  املتوقع أ

وسيسيطر الحزب أيًضا على وزارة شؤون القدس والتراث، وسيتسلم عدة   .عضو الكنيست موشيه غافني

فقة في الوقت  وتم التوقيع على الص  .مناصب نائب وزير والسيطرة على عدد قليل من لجان الكنيست األخرى 

الذي يواجه فيه نتنياهو معضلة حول أفضل طريقة للتبرير للرئيس إسحاق هرتسوغ سبب حاجته إلى وقت  

 .إضافي لتشكيل االئتالف

، يتعين على نتنياهو االختيار بين إقناع هرتسوغ بأنه يحتاج إلى مزيد من  12ووفًقا لتقرير إخباري للقناة  

ضمام الى االئتالف، أو إبالغ الرئيس بأن األحزاب ملتزمة باالتفاق، لكنه  الوقت إلقناع جميع األحزاب باالن

وأشار التقرير إلى أنه على   .بحاجة الى التمديد من أجل تمرير التشريعات الالزمة لتوقيع االتفاقات االئتالفية

ه أسبوعين،  الرغم من أن هرتسوغ سيوافق على األرجح على منح نتنياهو التمديد، إال أنه غير ملزم بمنح

 .ويمكنه أيًضا اختيار منحه مهلة أقصر أيًضا

وأعلن حزب الليكود بزعامة نتنياهو    .وقد أظهرت أحزاب االئتالف القادمة أنه يمكنها العمل مًعا في الكنيست

  120مقعًدا في الكنيست املكون من  64التي تشغل  – يوم اإلثنين أن كتلته املكونة من األحزاب املتحالفة 
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التوقيعات الالزمة لفرض التصويت على استبدال رئيس البرملان حتى قبل أداء   61قد جمعت  –عضًوا  

الحكومة املقبلة اليمين. وقال رئيس الكنيست ميكي ليفي إنه سيعقد الجلسة الكاملة إلجراء هذا التصويت  

 .يوم اإلثنين املقبل، بعد انتهاء تفويض نتنياهو في حالة عدم حصوله على التمديد

ا أساسًيا مسبًقا لتوي االئتالف اليميني  و 
ً
يعد انتخاب رئيس جديد، من الكتلة التي يقودها نتنياهو، شرط

الديني املخطط له الحكم، نظًرا ألن العديد من التعيينات الوزارية التي يخطط لها نتنياهو والتزاماته اتجاه  

لدى رئيس الكنيست سيطرة كبيرة على  أحزاب التحالف القادم تتطلب تغييرات في التشريعات القائمة، و

وستشمل الحملة التشريعية املثيرة للجدل تمرير تعديل على قوانين  .جدول األعمال التشريعي للكنيست

األساس شبه الدستورية في إسرائيل لتمكين زعيم حزب “شاس” أرييه درعي من أداء اليمين كوزير على الرغم  

 .همة االحتيال الضريبي في وقت سابق من هذا العاممن صدور حكم مع وقف التنفيذ بحقه بت

وقال املستشار القضائي إنه على لجنة االنتخابات املركزية أن تحدد ما إذا كان القانون الحالي الغامض  

الصياغة يمنع الشخص الذي ُحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ من أن يصبح وزيرا في الحكومة، لكن  

لتجاوز القضية بالكامل من خالل تغيير القانون. ومن املقرر أن يصبح درعي، الذي قض ى نتنياهو يخطط 

عقوبة بالسجن بتهمة الرشوة في وقت سابق من حياته املهنية، وزيرا للصحة والداخلية في الحكومة املقبلة،  

 .وفقا التفاقيات االئتالف

ماح للكنيست بإلغاء قرارات محكمة العدل  وبحسب ما ورد، تشمل التغييرات املخطط لها في القانون الس 

عضوا. ويمكن لـ”بند التجاوز” للمحكمة العليا أن يستبق أي طعون قانونية لتعيين درعي في   61العليا بأغلبية 

منصب وزاري، من بين أمور أخرى. وحذر املنتقدون من أن “بند التجاوز” سيعطل بشدة الفصل بين السلطة  

 .يةالقضائية والسلطة التشريع

ودعا وزير العدل املنتهية واليته جدعون ساعر في وقت سابق الثالثاء هرتسوغ إلى رفض أي طلب لتمديد  

ل ائتالفه بالفعل، وكان يؤجل اإلعالن فقط من أجل  
ّ
التفويض لكونه “خدعة”، مدعيا أن نتنياهو قد شك

 .تمرير سلسلة من “القوانين اإلشكالية” التي يصر عليها حلفاؤه

احتمال رفض هرتسوغ للطلب، نظًرا لعدم وجود مرشح آخر لرئاسة الوزراء، وبما أنه تم منح  ويستبعد 

  28وأعطى هرتسوغ نتنياهو  .التمديدات في املاض ي من أجل وضع اللمسات األخيرة على االتفاقات االئتالفية

ا لتولي رئاسة  نوفمبر لتشكيل حكومة، بعد أن أوصت به أغلبية أعضاء الكنيست املنتخبي 13يوًما في 
ً
ن حديث

 .الوزراء

*    *   * 
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i24news   : حصريا لـi24NEWS :التطبيع مع إسرائيل ليس سوى مسألة  /مسؤولون سعوديون كبار"

 وقت"

ا أطول ويجب أال نضع  
ً
"العالقات السعودية اإلسرائيلية تتجه نحو التطبيع، لكن األمر سيستغرق وقت

 العربة أمام الحصان" 

اشترط   فيما إن "التطبيع مع إسرائيل ليس سوى مسألة وقت" i24NEWS مسؤولون سعوديون كبار لـقال  

ولي العهد األمير بن سلمان "تأكيد التحالف األمريكي السعودي، وااللتزام بمتابعة إمدادات األسلحة كما لو  

كانت السعودية دولة شبيهة بحلف شمال األطلس ي، واتفاقية ستسمح للسعوديين باستغاللها. احتياطياتهم  

 ."الهائلة من اليورانيوم من أجل برنامج نووي مدني مقيد 

ل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في لقاء عقده في األسابيع األخيرة مع أعضاء من القوات األمريكية  وقا

"العالقات السعودية اإلسرائيلية تتجه نحو التطبيع، لكن األمر سيستغرق وقًتا أطول ويجب أال نضع العربة  

    ."أمام الحصان 

في لقاء منفصل عقد الشهر املنصرم مع ولي العهد األمير  و .i24NEWS كما ورد في وثيقة رسمية حصلت عليها

محمد بن سلمان، "قدمت السعودية قائمة مطالب مقابل إحراز تقدم، وكلها موجهة إلى واشنطن. القضية  

أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التقى في   i24NEWS وعلمت "الفلسطينية لم تذكر في الحديث

لين من الجالية اليهودية األمريكية في واشنطن حيث ألقى رسائل بخصوص  األسابيع املنصرمة بمسؤو 

قال الجبير "إسرائيل ودول   i24NEWS العالقات املستقبلية مع إسرائيل. وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها

  ."الخليج األخرى بدأت في التطبيع بشكل تدريجي منذ سنوات. ويجب أن تنضج العملية 

في اللجنة اليهودية األمريكية لدبلوماس ي إسرائيلي عقب االجتماع أن "التطبيع   وفي السياق صرح مسؤول

 ."السعودي مع إسرائيل سيحدث"، مضيًفا "إنها مسألة توقيت فقط 

وتكشف الوثيقة أنه في لقاء منفصل، قال الجبير ملسؤولين يهود أمريكيين زاروا السعودية مؤخًرا إن "نجاح  

أيًضا على نجاح العناصر املعتدلة في اململكة". وبحسب الجبير ، "ال تزال هناك  التطبيع في املستقبل يعتمد 

معارضة كبيرة للتطبيع داخل السعودية، األمر الذي سيستغرق وقًتا للتغلب عليه". باإلضافة إلى ذلك، يتوقع  

ة التي تعزز السعوديون أن تدعم الواليات املتحدة والغرب النظام امللكي الذي يروج لإلصالحات الداخلي

 .االعتدال في املجتمع السعودي 

وكانت الرسائل التي تم نقلها في املحادثة موجهة إلى إدارة بايدن وتضمنت "مزاعم باملعاملة غير العادلة من  

 عن ما وصفته السعودية بالتمييز املستمر  
ً
جانب واشنطن فيما يتعلق بتخفيضات أوبك النفطية، فضال
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ين". واتهم الجبير "الواليات املتحدة بتجاهل إصالحات اجتماعية بعيدة املدى  واملؤسس ي من قبل األمريكي

 "بقيادة ولي العهد األمير محمد بن سلمان 

يمكننا أن نكشف أيًضا أنه في االجتماع األخير مع وفد أمريكي في الرياض، نظمه معهد واشنطن، ُسئل ولي  

بية السعودية تنضم إلى "اتفاقات إبراهيم" وتطبيع  العهد األمير محمد بن سلمان عما سيجعل اململكة العر 

أشارت جميعها إلى واشنطن: "تأكيد التحالف   رئيسية،العالقات مع إسرائيل. طرح بن سلمان ثالثة مطالب 

األمريكي السعودي، وااللتزام بمتابعة إمدادات األسلحة كما لو كانت السعودية دولة شبيهة بحلف شمال  

سمح للسعوديين باستغاللها. احتياطياتهم الهائلة من اليورانيوم من أجل برنامج نووي  األطلس ي، واتفاقية ست 

 ."مدني مقيد 

  .وبحسب املصدر الذي حضر االجتماع، لم يتم التطرق إلى القضية الفلسطينية في الحديث 

*    *   * 

i24news ::اإلسرائيلي كله"نا كقضاة للجمهور ؤ "وال  رئيسة املحكمة العليا اإلسرائيلية 

تأتي تصريحات حايوت ردا على مشاريع القوانين املتعلقة باملحكمة العليا التي تنوي الحكومة الجديدة  

 تشريعها 

قالت رئيسة املحكمة العليا استر حايوت الثالثاء إن "والئنا كقضاة يتم منحه للجمهور اإلسرائيلي كله، لكن  

- يمكن تحقيقها بدون الحفاظ على االستقاللية وعدم االرتباط القضائيمهمتنا كأوصياء على الجمهور كله ال 

   ."على املستوى الشخص ي وعلى املستوى املؤسساتي في آن

  2تصريحات حايوت تأتي على خلفية مشروع القانون الذي قدمه النائب يتسحاك فسرالوف الشخصية رقم 

ن للحكومة أغلبية في لجنة اختيار القضاة,  في حزب"عوتسماه يهوديت" اليميني املتشدد، بموجبها سيكو 

بموجب املشروع، الحكومة هي التي ستختار محامين في اللجنة وليس نقابة املحامين، بشكل يمنحها غالبية  

  .على باقي أعضاء اللجنة

كما تحدثت حايوت خالل كلمتها الى فترة وزير القضاء املنتهية واليته غدعون ساعر وقالت، إنها أملحت في  

تصريحاتها هذه الى التعاون املطلوب بنظرها مع الوزير بكل ما يتعلق بالقضية املشتعلة لتعيين القضاة وقالت  

  .""الحدث اليوم هو فرصة جيدة لشكر وزير القضاء املنتهية واليته على التعاون املثمر طيلة فترته
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جلسات للجنة اختيار    اربعة، أجرينا قليلة: أوال"هذا التعاون أثمر عن عمل هام سأذكر منه أمثلة وأضافت:

- قاضيا ومسجال الى مختلف املحاكم 136القضاة والتي ترأسها الوزير، والتي تم خاللها اختيار ما ال يقل عن 

ينهم أربعة قضاة للمحكمة العليا وستة قضاة جدد للقسم االقتصادي في املحكمة املركزية في تل أبيب. ايضا  ب

  ."نائب قاض ي 26مة الصلح واملحكمة املركزية وعينا سوية ستة قضاة ملحك 

 *   *  * 

i24news  :"كانييه ويست يواصل تصريحاته املعادية للسامية"يجب على اليهود مسامحة هتلر 

 كانييه ويست يجري مقابلة مع مقدم مؤسس ملنظمة يمينية متطرفة معادية للسامية

حيث قال خالل مقابلة معه إنه "يجب على اليهود   اثارة الضجة يواصل مغني الراب األمريكي كانييه ويست

   .مسامحة هتلر"، وألقى باللوم على اليهود في "سوء السمعة" الظالم النازي 

متطرفة معادية للسامة ومعترف بها  أجريت املقابلة من قبل مؤسس "الفتيان الفخورين" وهي منظمة يمينية  

مكلنس بدأ املقابلة مع ويست   .Censored.TV في كندا أنها منظمة إرهابية، جافين مكلنس، ونشرت في موقع

بالسؤال على رده بخصوص ما قاله اللكس جونز األسبوع املاض ي بأنه يحب اليهود وأيضا النازيين. وإنه يعتقد  

أحضره، على وجه الخصوص هتلر" ورفض هتلر االعتذار وعزز   بأنه "لكل شخص يوجد أمر ذي قيمة 

تصريحاته بالقول إن "اليهود يسيطرون على غالبية اإلعالم، البنوك، العقارات واملراكز التجارية، هم  

   ."يتحكومة بالرواية والتاريخ الذي يكتبه الفائزون

لويست(، بدأه في مونولوج مع كاميرا  دقيقة عنوانه "إلنقاذ ييه" )االسم الجديد   45شريط فيديو بطول 

مكلنس الذي يقول إنه سيحاول "منع ييه التحول الى معاد للسامية أو نازي". وأوضح مكلنس إن املشكلة  

برأسه هي مع "النخبة الليبرالية، بدون أي عالقة للعرق"، وأضاف بأن جزءا من املشكلة هي كاميال هاريس،  

  .باما، الرئيس األمريكي األسبقنائبة الرئيس الحالي ومع باراك او 

ووجه مكلنس سؤاال الى مغتي الراب واستعرض أمامه وضعا افتراضيا عن انتخابه رئيسا للواليات املتحدة،  

وأحد يدخل الى الغرفة ويسأله :"إذن ما الذي ستفعله بشأن اليهود؟". فأجاب ويست "يجب على اليهود أن  

وديا إن عرفت أنه ال يمكن أن يكون جاسوسا ويمكنني أن أطلع  يعملوا لصالح املسيحيين. كنت سأوظف يه

  ."على مضمون هاتفه الخليوي ومراقبة بيته ووضع كاميرا في صالونه

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/1669962160-%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81


 

13 
 

وادعى ويست خالل املقابلة أنه يوجد "مؤامرة ملحامين ومدراء يهود جلبت اإلباحية ألمريكا"، وإن االباحية هي  

نا الى أغبياء"، بمرحلة ما من املقابلة انضم منكر الهولوكوست نيك  "غرف الغاز، قاتل صامت يهدف الى تحويل

فوانتس، الذي جلس الى جانب ويست وادعى األطفال "يحبون هتلر"، وإنه يوجد أمر ما مقنع في فيديوهاته،  

  .ودعاياته ورموزه

انييه ويست، من بينها  تأتي هذه املقابلة، بعد سلسلة من التصريحات املثيرة للجدل التي أطلقها مغني الراب ك 

املقابلة التي أجراها مع املقدم األمريكي ألكس جونز، خاللها صرح من بين األمور األخرى :"في الثانوية لم  

  ."يعرفوا ما معنى معاداة السامية، حتى حولتها أنا إلى شعبية

 *   *  * 

i24news   : الغاز الطبيعي وإنتاجه في املغرب اتفاقية طالئعية: شركة إسرائيلية ستتولى البحث عن 

كيان الطاقة   NewMed Energy إعالن اليوم هو جزء من خطوة إستراتيجية واسعة من شأنها أن تجعل

 الرائد في الشرق األوسط 

ومع الوزارة الوطنية للمحروقات   "Aderco" وقعت شركة نيوميد انرجي اإلسرائيلية اتفاقيات مع شركة

ول على ترخيص للتنقيب واإلنتاج للغاز الطبيعي أو النفط من خالل رخصة  واملناجم في املغرب للحص

  .بوجدور أتالنتيك للتنقيب، الواقعة قبالة الساحل املغربي في املحيط األطلس ي، وفق النشر في موقع والال

  نسبة Adarco من حقوق رخصة االستكشاف. وتمتلك شركة  في املئة37.5وفًقا لالتفاقيات، ستمتلك نيو مد

( للوزارة الوطنية للمحروقات واملناجم  في املئة25إضافية، ويتم تخصيص النسبة املتبقية ) في املئة37.5

 .املغربية، وفًقا للقانون املحلي

في مؤتمر املستثمرين الذي عقد في شباط/ فبراير من هذا العام، كشفت الشراكة أنها في عملية متقدمة  

غرب وأنها حددت املغرب كدولة مستهدفة ذات إمكانات هائلة على للحصول على تراخيص االستكشاف في امل

تقع رخصة بوجدور أتالنتيك في املياه االقتصادية الجنوبية للمغرب وتمنح   .الصعيدين الجيولوجي والتجاري 

شهًرا من تاريخ منح الترخيص، سيتم إجراء تحليل جيولوجي   30سنوات. ووفًقا لخطة العمل، بعد  8ملدة 

ائي، وأول عملية حفر استكشافية ستتم بعد حوالي عامين ونصف العام. وتشترط االتفاقيات  وجيوفيزي

الحصول على موافقة وزارة الطاقة والتنمية املستدامة ووزارة املالية املغربية، وكذلك بموافقة الجمعية  

 .العمومية لشركة نيو ميد إنرجي
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ل: نحن نعمق أنشطتنا الدولية بشكل متتابع، ونكتسب  يوس ي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيو مد انرجي، قا

 شيئا فشيئا صفة هيئة عاملية. إعالن اليوم هو جزء من خطوة إستراتيجية واسعة من شأنها أن تجعل

NewMed Energy أدركنا   لقد .كيان الطاقة الرائد في منطقة شرق البحر األبيض املتوسط وشمال أفريقيا

 .ةمنذ فترة طويلة وجود إمكانات هائلة في املغرب للتعاون في كل من قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة املتجدد

نعمل على تعظيم قيمة أصولنا األساسية جنًبا إلى جنب مع التوسع في العمليات الحالية والدخول في عمليات  

 ." التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في بلدان إضافية وتطوير مجال الطاقات البديلة

مة بارزة ألداركو ، التي كان مديروها نشطين في سوق الطاقة  هذه عال " :Adarco هاري مورفي ، مدير شركة

 لسنوات عديدة. نحن متحمسون لدخول مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي في املغرب، بالشراكة مع

NewMed Energy  شراكة الطاقة الرائدة التي استثمرت بشكل كبير في الصناعة وشاركت في االكتشافات ،

 ." عاًما املاضية الكبرى على مدار الثالثين

 *   *  * 

 صدق حسن نصر هللا حين وصف إسرائيل بـ “بيت العنكبوت”؟    معاريف: هل

 ليفانون  بقلم إسحق

 صحيفة القدس العربيترجمة: 

 عقب انسحاب الجيش اإلسرائيلي من لبنان. قال إن إسرائيل   2000في أيار 
ً
 ملتهبا

ً
ألقى حسن نصر هللا خطابا

 ولديها طائرات ودبابات، ولكنها ضعيفة من داخلها حتى أكثر من بيت العنكبوت. بعد وإن كانت قوية 
ً
عسكريا

سنة من ذاك الخطاب، نرى أمام أعيننا ضعفنا الداخلي. فهل قرأنا نصر هللا منذ ذلك الحين على نحو   22

 سليم؟

، على أقل تقدير. فالشرخ واالستقطاب يمليان علينا ح
ً
ياتنا. أينما نلمس نتألم.  وضعنا الداخلي ليس جيدا

العنف لفظي وجسدي، ويخيل أنه تم اجتياز كل الخطوط الحمراء. الناس خائفون. أولئك الذين تضرروا  

: ال تتدخلوا، ال تبدوا أي مالحظة، ابتعدوا. الترجمة العملية لذلك هي استمرار  
ً
بالعنف يوصوننا جميعا

 من فوق جيشنا، الذي  الفوض ى. قضاتنا، رمز فخرنا، يبدون ضعفاء في أحك
ً
امهم. سحابة ثقيلة تحوم أيضا

. منتخبونا يتميزون بأسلوب حديث مترّد، وبدوس خطير بقدم فظة. العنف في 
ً
هو تاج رأسنا وحمايتنا أيضا

 ونفعل القليل.
ً
 الوسط العربي يتعاظم، فيما نتحدث كثيرا

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/1669044315-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/1669044315-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8
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وضوعية ويطرح األحداث كما هي، لكنه  اإلعالم من جهته يفترض أن يض يء لنا الطريق، أن يكون بوصلتنا امل

فشل في ذلك. واآلن، في ضوء الحكومة الجديدة، يبدو أننا نسير بعيون مفتوحة إلى فترة ستكون أصعب علينا  

 بكثير. علمونا على مدى سنوات طويلة بأن الهيكلين خربا بسبب الكراهية املجانية، والحقيقة أنهما  
ً
جميعا

 نموا في أوساطنا. خربا بسبب املتطرفين الذين 

رئيس وزرائنا القادم يؤمن بأنه سيدير الدفة، وسيتحكم باملتطرفين وسيقودنا إلى شاطئ األمان. طوبى  

للمؤمنين. فالعناصر التي تقود حياتنا أقوى من أمانيه. ثمة حاجة لخطوة شجاعة، غير شعبية بل وحتى مثيرة  

اهو إلى أن ينهي مهام منصبه السياس ي ويصبح  للخواطر؛ ألجل إصالح الوضع. يجب تأجيل محاكمة نتني

، وبعدها استئناف محاكمته. وهكذا نفلت من كل املخططات التي يحيكها معسكره كي يساعده  
ً
 عاديا

ً
مواطنا

 في محاكمته. وسيتفرغ إلدارة واستقرار الوضع.

. عل
ً
يه أن ينضم إلى حكومة  املعسكر الرسمي من جهته، يجب أن يثبت بأنه بالفعل رسمي، وأن يضع أناه جانبا

نتنياهو، أن ينضم كي يزيح املتطرفين الذين في داخلنا. هذا هو وقت ترجمة أقوال إسرائيل فوق كل ش يء إلى  

أفعال. إذا ما شمرنا عن أكمامنا سنستعيد حصانتنا القومية ونظهر لنصر هللا وللعالم كله بأن إسرائيل  

   ليست بيت العنكبوت.

*    *   * 

 سموتريتش يخطط لضم الضفة وتطبيق نظام األبرتهايد  مسؤول إسرائيلي كبير: هآرتس:

 شيزاف  بقلم هاجر 

عبرت جهات رفيعة سابقة في اإلدارة املدنية أمس عن قلقها من نقل املسؤولية عن مكتب منسق أعمال   

“الصهيونية الدينية” الذي سُيعّين في وزارة  الحكومة في “املناطق” ]الضفة الغربية[ واإلدارة املدنية إلى وزير من 

الدفاع. وقالت بأن هذا سيكون له تأثير مباشر على األمن. إضافة إلى ذلك، تحدثت هذه الجهات الرفيعة  

السابقة ورجال قانون مع “هآرتس”، وأشارت إلى أن نقل منصب املستشار القانوني للحكومة إلى وزارة الدفاع  

نيين. أطلق مجلس “يشع” للمستوطنين على االتفاق االئتالفي الذي وقع مع  قد يضر بالسكان الفلسطي

 “الصهيونية الدينية” بأنه “إنجاز غير مسبوق”.

االتفاق االئتالفي الذي وقع بين رئيس “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، ورئيس الليكود بنيامين  

 سيكون فيه قائد املنطقة الوسطى
ً
 للجيش،  نتنياهو، يخلق وضعا

ً
، املسؤول األول في الضفة الغربية، خاضعا
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 لوزير الدفاع، في حين أن اإلدارة املدنية ستخضع ملمثل “الصهيونية الدينية” الذي  
ً
وبالتالي سيكون خاضعا

 في وزارة الدفاع. هذا رغم أن اإلدارة املدنية تأخذ صالحيتها بصورة قانونية من قائد املنطقة  
ً
سيتم تعيينه وزيرا

 وسطى.ال

مسؤول كبير سابق في اإلدارة املدنية تطرق إلى تقسيم منصب وزير الدفاع في إطار االتفاق، وأوضح بأن هذا  

األمر قد يؤدي إلى عدم التنسيق بين نشاطات اإلدارة ونشاطات الجيش. “ألي عملية في الضفة الغربية تأثير  

الكبير. وقد أشار هذا املسؤول إلى اتخاذ  مباشر. وعدم التنسيق سيؤدي إلى صراع جوهري”، قال املصدر 

قرار إقامة مبنى في مغارة “املاكفيال” ]الحرم اإلبراهيمي[، الذي سيكون اآلن ضمن صالحيات “الصهيونية  

 الدينية”، سموتريتش، رغم أن له تداعيات أمنية. 

  “ال شك أن ما يهدف إليه سموتريتش هو عملية ضم”، أضاف املسؤول الكبير السابق في 
ً
اإلدارة. وقال أيضا

بأنه يعتقد أن إخضاع اإلدارة املدنية لوزير من “الصهيونية الدينية” في وزارة الدفاع، هو جزء من عملية  

شاملة لفصل اإلدارة املدنية التي يريدها سموتريتش، والتي في إطارها يبقى التنسيق األمني املتعلق  

 الجة اإلسرائيليين الذين يعيشون في الضفة.بالفلسطينيين في يد الجيش، في حين يتم تمدين مع

“صالحيات اإلدارة املدنية كلها بيد قائد املنطقة الوسطى”، قال ايالن باز، رئيس اإلدارة املدنية السابق. “إذا  

كانت املسؤولية لوزير في وزارة الدفاع، فهل سيستدعي رئيس األركان إلجراءات نقاشات معه في مكتبه؟ هل  

د املنطقة الوسطى ورئيس األركان؟ لنقل بأنه قرر هدم بناء غير قانوني، فإن لقائد املنطقة  سيأتي إليه قائ

 به. إذا فعل الوزير هذا بشكل مستقل، فسيكون وصفة للنزاع، في هذه املواضيع  
ً
الوسطى سلم أولويات خاصا

، األراض ي عندما يحدث أي خالف، ستأتي عملية بعد يومين، ألن األمر هنا يتعلق بوضع مكشوف ج
ً
دا

 واملستوطنات. 

 ويخضعونها لحزب قطاعي، الذي كل ما يهمه، هذا ما شاهدناه في  
ً
“يأخذون الوحدة العسكرية الحساسة جدا

املفاوضات االئتالفية، هو شؤون القطاع”، قال رئيس اإلدارة املدنية السابق باز. “أراد سموتريتش أن يكون  

ير املزيد من األراض ي وبناء املزيد من الوحدات السكنية لليهود، وال  وزير دفاع، ليس ملهاجمة إيران، بل لتحر 

ش يء آخر”. تعليمات قيادة الجيش اإلسرائيلي تنص على أن صالحية تعيين الضباط في رتبة عميد فما فوق، 

فاع.  مثل رئيس اإلدارة املدنية ومنسق أعمال الحكومة في “املناطق”، هي في يد رئيس األركان بمصادقة وزير الد

وتغيير هذه التعليمات، بحيث يكون الشخص الذي سيصادق على التعليمات هو الوزير من “الصهيونية  

الدينية” في وزارة الدفاع، يحتاج إلى املصادقة من رئيس األركان ووزير الدفاع والنائب العسكري األول. بعض  
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كومة في “املناطق” ومنصب رئيس  املصادر التي تحدثت مع “هآرتس” قالت بأنه في منصب منسق أعمال الح

 اإلدارة املدنية، يمكن تعيين مدنيين رغم أنه أمر غير متبع.

في موازاة ذلك، معظم الخبراء الذين تحدثت الصحيفة معهم حذروا من إلغاء استقاللية املستشار القانوني  

لإلدارة املدنية من الجسم الذي   في الضفة الغربية، التي تم التعبير عنها في االتفاق بإخراج املستشار القانوني

يسمى املستشار القانوني لـ”يهودا والسامرة”، الذي هو جزء من الجيش ويخضع للنائب العسكري، ونقله إلى  

املستشار القانوني في جهاز األمن، الذي هو جزء من وزارة الدفاع. “املستشار القانوني ليهودا والسامرة يعمل  

القانون الدولي”، قال مصدر سابق رفيع في اإلدارة. “هنا، أنت في الواقع  على حماية السكان املحميين و 

 يعمل أكثر لصالح الزبون، ويعمل أقل لصالح العدالة”.
ً
 منفصال

ً
 قانونيا

ً
 تستأجر مستشارا

عدد من رجال القانون الخبراء في القانون الدولي وقوانين االحتالل ويتابعون خطوات حل اإلدارة املدنية،  

أن االتفاق االئتالفي يدل على ضم رسمي للضفة ونية تطبيق نظام أبرتهايد فيها. “هذا هو معنى نقل قالوا ب 

الصالحيات اإلدارية والتنظيمية التي تم النص عليها في االتفاق، وهذا هو معنى تعيين املستويات العليا من  

ونية فيما يتعلق بـ”املناطق” في النيابة  قبل املستوى السياس ي، وهذا هو معنى إلغاء استقاللية االستشارة القان

العسكرية وفي النيابة العامة للدولة وإخضاعها مباشرة للمستوى السياس ي، وهذا هو معنى إقامة جهاز  

استيطاني مستقل. نؤكد أن هذا ضم وأبرتهايد، وهذا محظور حسب القانون الدولي”، كتب في البيان الذي  

ت لفين شانور، والدكتورة ياعيل باردا، والدكتورة تمار مجدو،  نشره رجال القانون: الدكتورة روني

 والبروفيسورة ايتمار مين. 

الدكتورة رونيت لفين شانور، املساعدة السابقة للمستشار القانوني ملنطقة “يهودا والسامرة” في مجال  

، املستشار القانوني  األراض ي، قالت: “اآلن، تحصل اإلدارة املدنية على االستشارة من جهة غير متحيزة سياس
ً
يا

ليهودا والسامرة، لكن االتفاق االئتالفي سيغير ذلك. املستشار القانوني ليهودا والسامرة ليس له أي صلة  

سياسية، هذا جهاز تحت سلطة النيابة العسكرية، وهو مستقل”، شرحت. “هذه هي درة تاج االستشارة  

املنفصل عن املستوى السياس ي تمكن من رؤية املستشار   القانونية في املناطق. وحقيقة أن املستوى العسكري 

القانوني الذي يمثل مصالح السكان املحتلين حسب قوانين االحتالل”. املستشار القانوني لـ”يهودا والسامرة”  

يقدم توصياته حول رخص البناء واملكانة القانونية لألراض ي والدفاع عن األراض ي الخاصة واإلعالن عن  

 وما شابه. أراض ي الدولة 
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في الوقت نفسه، نشرت جمعية حقوق املواطن ورقة موقف تشرح بعض البنود في االتفاق االئتالفي. يتعلق 

أحد بنودها بمالءمة القانون في الضفة مع القانون اإلسرائيلي. لسريان القوانين اإلسرائيلية في الضفة، يجب  

عملية. ومن أجل هذا اإلجراء، سيتم تحديد معايير  ترجمتها إلى أوامر عسكرية، وليس كل قانون يجتاز هذه ال

خاصة في قسم املستشار القانوني. وثمة قضية أخرى، وهي نقل الردود إلى املحكمة العليا حتى يصادق عليها  

الوزير الذي عينته “الصهيونية الدينية” في وزارة الدفاع. هذا األمر يذكر باملنصب الذي اقترحته في السابق  

في حينه، اييلت شكيد، مستشار خارجي إلدارة وزارة العدل في مجال “شؤون االستيطان”، الذي  وزيرة العدل 

فحص جميع ردود الدولة في االلتماسات املتعلقة باملستوطنات، وكان له تأثير حاسم على مضمونها. حسب  

 مادة.  12لها االتفاق االئتالفي، فإن جميع األمور املنصوص عليها في االتفاق تنفذها إدارة جديدة 

رئيس مجلس “يشع”، شلومو نئمان، قال أمس بأن االتفاق االئتالفي مع “الصهيونية الدينية” هو بمثابة  

“إنجاز غير مسبوق لبداية تسوية وجود إسرائيل في يهودا والسامرة”، وأنه سيتم في القريب نشر رزمة  

ا حسب قوله، ألنها تحت الحكم  تعويضات ستنقل إلى مجلس االستيطان عن األضرار التي وقعت عليه

العسكري. “بنقل صالحيات اإلدارة إلى وزير مدني في وزارة الدفاع، فذلك لخلق عملية يتم فيها نقل  

”، قال نئمان.
ً
 رويدا

ً
 الصالحيات إلى وزارات حكومية رويدا

في النقاشات الدائرة حول االتفاق االئتالفي، أجرى مجلس “يشع” اتصاالت مع أحزاب مختلفة لشمل قضايا  

للمستوطنين املهمة في االتفاق، وبلورة وثيقة تتضمنها. من بين هذه القضايا نقل معالجة املستوطنين إلى 

يشبه الوضع اآلن في وزارة التعليم ووزارة  وزارات حكومية وإقامة قسم لـ”يهودا والسامرة” في هذه الوزارات، بما 

 بقانون لتوسيع مجال الوالية القانونية للمجالس اإلقليمية في 
ً
الصحة، وتعزيز لواء االستيطان والدفع قدما

 الضفة.

*    *   * 

 : ال تستمعوا ملّدعي الديمقراطية… فاليسار هو األخطر على إسرائيل اليوم: لليمينإسرائيل  

 أشير كوهن   بقلم 

الديمقراطية بالفعل في خطر، كما نفهم من العناوين الهستيرية، لكن الخطر ليس من حكم اليمين واملتدينين  

“الفاشيين”، و”الظالميين”، و”األصوليين”. يدور الحديث هذه املرة عن خطر حقيقي على الديمقراطية، يأتي  

ر على الديمقراطية شعارهم الدائم، ولكن اليمين  من جانب أولئك الذين جعلوا التحذير من التدهور والخط

واملتدينون يصلون إلى الحكم في كل مرة. فقد اعتدنا على هذه التحذيرات على مدى السنين. غير أنها أصبحت  
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في األيام األخيرة أخطر، ودعوات تسير على الحدود الدقيقة التي بين االحتجاج املشروع والتحريض والدفع  

 نحو التمرد. 

ر تاريخي قصير قبل أن نصل إلى الهستيريا الحالية. فجوقة اليسار القديمة “الديمقراطية في تذكي

  
ً
خطر/تتدهور” ترافقنا منذ سنوات طويلة، حتى قبل قيام الدولة. فالتحريض ضد اإلصالحيين كان واضحا

حزب “حيروت”   منذ الثالثينيات. فقد كان جابوتنسكي يدعى فالديمير هتلر، وفي الخمسينيات عندما كان

 وغير مهدد، لم يكف اليسار السائد عن التحذير من الخطر الكامن في اليمين 
ً
برئاسة مناحم بيغن متوسطا

“الفاش ي”. وتواصلت التحذيرات من “الفاشية” حتى بعد أن امتنع الليكود الذي وصل إلى الحكم عن ملس  

 قابل السالم، بما في ذلك إخالء مستوطنات. اإلدارة العامة للحكم السابق ونفذ سياسة تسليم “املناطق” م 

سنة مرت منذ التحول وحكومات الليكود واملتدينين موجودة هنا،  45لقد مللنا تكرار ذلك، ولكن الحقائق أن 

 لخطاب اليسار الحماس ي  
ً
ولم يحصل ش يء، بل العكس؛ في األغلبية الحاسمة وقعت سياقات معاكسة تماما

رية خبز عيشه. خطاب التحريض ضد اليمين واملتدينين جرى بخالف تام مع  الذي أصبحت التحذيرات الهستي

 الواقع املعاكس.

خطاب “التدين” نشأ على موجات متنوعة، منها أكاديمية كما وضح البروفيسور غي بن فورات الذي يشير في 

 مسيرة علمنة  كتابه إلى تعقيدات التطورات، وانطلقت صراخات “التدين في التعليم” مرات، فيما جرت عمل
ً
يا

هائلة قلت في إطارها بشكل دراماتيكي الساعات املكرسة لتعليم التراث واليهودية. “الخوف من اإلنسان” هكذا  

واصلوا الصراخ وفضلوا النسيان تحت أي حكم بدأت تنشأ وتسير مسيرات الفخار، بما في ذلك داخل املدن  

ات ومرات، بينما تشير املقاييس الدولية في الغالب إلى  الليكودية الصرفة. “الديمقراطية في خطر” صرخوا مر 

 استقرار بل وتحسن الديمقراطية في إسرائيل. 

لم تكن حاجة لهذه الهستيريا املوسمية لو لم نر تدهورها في االتجاه الخطير لنزع الشرعية عن الحكم الذي  

تقول رئيسة العليا، وكأن هذا ليس  سيقوم على ألسنة أعلى املسؤولين. “سنقف صامدين أمام الرعد والبرق”، 

 في مسألة العالقات بين سلطات الحكم.
ً
 شرعيا

ً
 داخليا

ً
 ديمقراطيا

ً
 جداال

مليون مقترع بمثابة “برق    2.4وإذا كان ال بد منها، وهي التي يفترض أن تفهم الديمقراطية، فإن مواقف قرابة 

ية رام بن باراك: “ماذا إذا كانت انتخابات؟ فهل  ورعد”. واضح ملاذا يسأل مندوب كبير آخر ملناهضة الديمقراط 

الشارع هو الذي يقرر؟”. رئيس األركان السابق الذي دخل لتوه إلى السياسة، يهدد بإخراج مليون شخص إلى  

 الشوارع، وهو قول وإن بقي في مجال االحتجاج لكنه بحجم واضح من نزع الشرعية عن الحكم املتشكل.
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يخ قصير ولكنه غني بسوء فهم أساس للديمقراطية التي يتحدث باسمها. اآلن  لرئيس الوزراء البديل تار 

أضيف إلى السجل كتاب رسمي فيه دعوة “ملنع هدم قيم جهاز التعليم” والتشديد على أن “نحن هنا ويسرنا  

يـأتي   أن نساعد” في االمتناع عن التعاون مع الحكومة. ال غرو أنه يسمي رؤساء السلطات “حماة الحمى” إذ إنه

من املدرسة املناهضة للديمقراطية إياها، التي يكون فيها “حماة حمى” خارجيون مسؤولين عن الديمقراطية  

في كل مرة يتسلم فيها اليمين الحكم. رئيس املدينة التي ال تتوقف سبق أن قرر بأن نتنياهو يقودنا إلى دولة  

“فال مفر من العصيان املدني”. في هذا   – ما اضطروا شريعة، وبالتالي ال يجب التعاون مع الحكم الجديد. إذا 

الصراع الذي بين اليمين الديمقراطي الذي من حقه أن ينفذ سياسته، وبين اليسار املناهض للديمقراطية  

  واملحرض والذي يقترب من حافة التمرد، محظور على اليمين أن يتراجع.

*    *   * 

 رئيس االحتالل يسلم قيادة الجيش لـ”وزير الضم”.. ماذا نقول في “الهاي”؟: هآرتس 

ببطء وبتؤدة نجح بتسلئيل سموتريتش في نقل السيطرة على “املناطق” ]الضفة الغربية[ املحتلة إلى يدي   

حاك  “الصهيونية الدينية”، واكتسب لنفسه مكانة رئيس الحكم اإلسرائيلي في الضفة الغربية. لهذا الغرض، 

رئيس الوزراء املنتخب بنيامين نتنياهو إلى جانب شريكه الكبير لـ”الصهيونية الدينية” منصب وزير في وزارة  

الدفاع. ستشكل الوزارة الجديدة البنية التحتية التي تسمح لنتنياهو بمنح “الصهيونية الدينية” صالحيات  

الجسم   – ء انتخاب رئيس اإلدارة املدنية تعيين منسق أعمال الحكومة في “املناطق” واملشاركة في إجرا

  
ً
العسكري املسؤول عن كل الجوانب املدنية للحياة في الضفة. إضافة إلى ذلك، سيكون الوزير الجديد مسؤوال

 عن مديرية جديدة، مستقلة، تعنى “باالستيطان في املناطق” وتعمل على تنفيذ سياسة الحزب. وكأن هذا  
ً
أيضا

ي في االتفاق يقض ي بأن الوزير الجديد هو الذي سيقر األجوبة التي ترفع من الدولة  ال يكفي، فثمة بند إضاف

إلى محكمة العدل العليا، بالنسبة للمواضيع التي بمسؤوليته، بما في ذلك كل ما يتعلق بالبناء غير القانوني في 

خمن ما سيكون موقف  الضفة الغربي، وذلك بالتنسيق مع وزير الدفاع و رئيس الوزراء. لم يتبق سوى أن ن

 .الوزير أو الوزيرة الجديدين في هذه األمور 

حتى لو تم تعيين منسق األعمال في “املناطق” ورئيس اإلدارة املدنية بتنسيق مع رئيس األركان ووزير الدفاع  

ورئيس الوزراء، كما يفهم من االتفاق، فسيكون نتنياهو في السطر األخير هو من نقل السيطرة على  

ي أيدي وزير الدفاع ورئيس األركان  الفلسطينيين وعلى املستوطنين داخل “املناطق” إلى املستوطنين: ما كان ف

مدنيين إسرائيليين يعيشون في املناطق بخالف   –كما يفترض في األرض املحتلة، ينتقل إلى أيدي املستوطنين 

 .القانون الدولي
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ينفذ نتنياهو هنا خطوة هدامة مزدوجة: فهو يضعف قوة الجيش اإلسرائيلي ويضعها ملصلحة املستوطنين.  

 لصالحيات ومسؤوليات وزير  وكما أجاد رئيس األ 
ً
ركان السابق غادي آيزنكوت في شرح ذلك، فهذا يعد “تقويضا

الدفاع ورئيس األركان”. كما أنه يبيع “الجيش للخردليين )الحريديم القوميين(”، كما شرح رئيس الوزراء  

 .املنصرف يئير لبيد

(، وال يعتزم الدفاع عن هذه   إال إذا كان نتنياهو وحكومته الجديدة يعتزمان ضم املناطق )مناطق
ً
“ج” أوال

الخطوات أمام الواليات املتحدة واألسرة الدولية. ففي األسابيع القريبة القادمة، ستقر الجمعية العمومية  

لألمم املتحدة املبادرة الفلسطينية للتوجه إلى محكمة العدل في الهاي كي تبلور فتوى حول سلوك إسرائيل، 

. اآلن، حين تؤخذ الصالحيات والسيطرة  الكفيلة بأن تؤدي إلى ا
ً
العتراف بأن إسرائيل ضمت “املناطق” عمليا

على املناطق املحتلة من الجيش اإلسرائيلي وتنقل إلى املستوطنين، سيصعب على إسرائيل الدفاع عن نفسها  

 في وجه هذا النقد 

*    *   * 

 الدولي: التحدي اإليراني آخذ بالتزايد في ظل انشغال النظام  : معهد أبحاث األمن القومي

 سيما شاين والداد شافيت بقلم 

 ترجمة: شبكة الهدهد للشؤون اإلسرائيلية 

في الوقت الذي ينشغل فيه النظام الدولي بقيادة الواليات املتحدة بالتوترات مع الصين وحرب روسيا في 

النووي، وتساعد موسكو من خالل بيع الطائرات بدون  أوكرانيا، تتقدم إيران بخطوات تصعيدية في البرنامج 

طيار على تدمير البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، وتواصل قمع املتظاهرين ضدها، وفي ظل هذه الظروف  

فإن احتمال استمرار الحوار مع النظام اإليراني والعودة إلى االتفاق النووي ضعيف للغاية، حتى لو لم تكن 

 :لة من أمرها إلعالن انهيار العملية، والسؤال األساس ي هواألطراف في عج

 ؟هل اتخذت طهران قرارها بالتوجه إلى األسلحة النووية  •

 وهل كانت تمهد الطريق ملثل هذا القرار في املستقبل غير البعيد؟  •

ي التقدم  لذلك ال بد من تقويض أمنها وإيجاد رادع حقيقي ذو ثمن مرتفع يمكن أن ُيفرض عليها إذا استمرت ف

 .في برنامجها النووي 
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في ضوء الجمود املستمر في املحادثات النووية تواصل إيران التقدم في برنامجها النووي، وقد أعلنت إيران  

٪ في موقع بوردو تحت األرض، وهذا بالتزامن مع قرار استبدال  60ألول مرة عن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 

، والتي  IR-6في هذا املوقع بأجهزة طرد مركزي متطورة من طراز  (IR-1) لقديمأجهزة الطرد املركزي من الطراز ا

يمكنها التخصيب بسرعة أكبر وبكميات أكبر، وبذلك ال تزيد إيران فقط كميات املواد املخصبة التي 

 التخصيب بين موقعين منفصلين، ناتانز وبوردو
ً
يتم مع  كل هذا   .سُتكدسها إلى مستوى عاٍل، بل وستوزع أيضا

تقليص الرقابة بعد االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي والقرار اإليراني باالنسحاب من االمتثال  

 .للبروتوكول اإلضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

على الساحة الدولية، وقفت إيران إلى جانب روسيا في الحرب على أوكرانيا رغم أنها تواصل إعالن الحياد، 

الل توفير أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار، والتي تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية  وذلك من خ

 .في أوكرانيا

 أن هناك نية لبناء مصنع إلنتاج الطائرات بدون طيار على األراض ي الروسية، ومن الواضح  
ً
لقد أصبح معروفا

طاقات، وبهذه التحركات رسخت إيران  أن جدول األعمال يتضمن توريد صواريخ إلى روسيا من مختلف الن

على الرغم من  و  .موقعها في املحور املعادي للغرب مع تعزيز عالقاتها مع املحور الشرقي لروسيا والصين

محدودية االحتجاجات التي اندلعت منذ ما يقرب من ثالث أشهر، فهي كذلك تفتقر إلى القيادة، وتفتقر إلى  

 للنظام ال محدودة،مشاركة العديد من القطاعات وال تز 
ً
 صعبا

ً
 .إال أنها تشكل تحديا

هذه التطورات تضع اإلدارة األمريكية وحلفائها في أوروبا على مفترق طرق فيما يتعلق باستمرار السياسة تجاه  

إيران، في ظل هذه الظروف تستوعب جميع األطراف وعلى رأسها واشنطن عدم وجود فرصة الستمرار الحوار  

ي، لذلك فإن فرصة العودة إلى االتفاق النووي في الوقت الحاضر ضئيلة للغاية رغم أن  مع النظام اإليران

 .”األطراف ليست في عجلة من أمرها إلعالن “موت العملية

 وقبل كل ش يء املنافسة  
ً
 وتركز على التعامل مع سلسلة طويلة من التحديات، أوال

ً
الواليات املتحدة قلقة حقا

 إلى جنب مع سلسلة من التحديات الداخلية   مع الصين ومساعدة أوكرانيا
ً
في حربها ضد روسيا، جنبا

 االهتمام بصياغة  
ً
واالقتصادية واالجتماعية، لكن اإلدارة تدرك أن التطورات مع إيران تتطلب أيضا

ومع ذلك، فمن   .استراتيجية محدثة للتعامل معها، وعلى ما يبدو ستستند هذه إلى عناصر الردع واالحتواء

ل أن ُيلزم هذا الواقع اإلدارة بزيادة استخدام تعبيرات أو تصريحات مثل “الخيارات اإلضافية” أو إن  املحتم
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“جميع الخيارات املطروحة”، في هذه املرحلة يبدو أن هذه تهديدات بدون نوايا عملية، وبالتأكيد تشير  

 .التقديرات إلى أن إيران ليس لديها برنامج أسلحة فعال

اإلحساس املتزايد   -دون رد حازم من الواليات املتحدة وحلفائها-تكون فيه إيران هي املبادر  يعكس الواقع الذي 

 إلى التقييم بأن أجندة الواليات املتحدة وأوروبا تركز اآلن على الحرب  
ً
باألمان لدى طهران، والذي يستند جزئيا

 .ليست على رأس القائمةفي أوكرانيا إلى جانب املواجهة الرئيسية مع الصين، وأن قضية إيران 

 وكانت إيران بعيدة عن اتخاذ قرارها بالتحرك نحو  
ً
من ناحية “إسرائيل” حتى لو كان التقدير الغربي صحيحا

 في  
ً
إنتاج أسلحة نووية، فمن الضروري للغاية إيجاد رادع كاف يجعل من الصعب على إيران املض ي قدما

ت التخصيب، وبالطبع التخاذ قرار بشأن برنامج  خطوات إضافية، للتقدم في نظام التخصيب ومستويا 

ولهذه الغاية يوص ى بأن تكون “الحكومة اإلسرائيلية” الجديدة حريصة على ضمان جو خاٍل من   .أسلحة

 .الضوضاء، مع التركيز على الساحة الفلسطينية من أجل تمكين حوار سري وجاد مع واشنطن

*    *   * 

 لسموتريش في الضفة يعرض “إسرائيل” للخطر منح صالحيات موسعة : هآرتس

 عاموس هرئيل بقلم 

يثير اتفاق االئتالف مع تحركات أخرى قام بها نتنياهو منذ فوزه في االنتخابات التساؤل عما إذا كان نتنياهو  

 لشركائه، فقط من أجل تحقيق هدفه النهائي وهو إحباط إجراءات محاكمته
ً
 باهظا

ً
 .يدفع ثمنا

أخرى هل من املمكن القول إنه تجاوز بالفعل الخطوط، وانضم إلى مدرسة سموتريش وبن غفير،  ومن ناحية 

الذي يعتقد أن التوتر واإلشعال املتعمد للساحة الفلسطينية سيساعد في تأسيس املشروع االستيطاني إلى  

 األبد؟

إن التحركات األخيرة تؤكد أن  إذا كان من املمكن حتى اآلن افتراض أن التفسير األول هو التفسير الصحيح، ف 

نتنياهو املطلع واملتمرس ال يفهم بعمق ما فهمه العديد من الضباط والفقهاء ورجال القانون الذين يتعاملون  

 .مع ذلك

، على الرغم من احتاللها   55تمكنت “إسرائيل” من تجنب فرض عقوبات خارجية مشددة عليها ملدة 
ً
عاما

، وقّدمت اإلدارة املدنية التي الطويل للضفة الغربية، ألنها ت
ً
 فعاال

ً
 قانونيا

ً
مكنت من إنشاء ما يشبه نظاما

 )ومنذ فك االرتباط عن قطاع غزة عام 
ً
، الضفة الغربية فقط( كهيئة مهنية وغير  2005أدارت الضفة فعليا
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 لتوجيهات سياسية وبدا في كثير من األحيان أن
ً
كبار    سياسية تابعة للعسكريين، وتصرفت اإلدارة وفقا

مسؤوليها يخدمون عن عمد الهدف املزدوج املتمثل في توسيع املستوطنات وتكريس االحتالل، لكن أمام  

الخارج حرصت “إسرائيل” على تصوير نفسها على أنها تدير الضفة من خالل نظام إداري وقانوني فاعل يعمل 

 لقواعد القانون الدولي
ً
 .وفقا

الكثيرين، ساهمت فيها املحكمة العليا التي ال تزال تحظى باحترام  هذا االنطباع قدم صورة مضللة في نظر 

كبير في الخارج، على الرغم من أنها حكمت في االلتماسات املتعلقة باألراض ي الفلسطينية في معظم القضايا  

 .لصالح الدولة على حساب الفلسطينيين

االعتبار من حيث املبدأ القواعد   وعملت املنظومة األمنية بشكل وثيق مع النيابة العسكرية وأخذت في

واملواثيق الدولية، وزعمت “إسرائيل” أنها مسؤولة عن سالمة جميع السكان في الضفة الواقعة تحت  

 للسكان
ً
 .سيطرتها، “إسرائيليين وفلسطينيين” على حد سواء، وأنها ال تقدم نظامين قانونيين منفصلين تماما

نحن نلتزم -توصل إلى تسوية دائمة بيننا وبين الفلسطينيين، وزعمت أن هذا مجرد حل مؤقت حتى يتم ال

لذلك ليس هناك داع لتدخل املجتمع الدولي، احتج الفلسطينيون وتذمر العالم ولكن من الناحية   -بالقواعد

 .العملية نجح النظام واستمر في العمل بطريقة تخدم سياسات الحكومات املتناوبة في تل أبيب

ئتالف الجديدة بانت الحقيقة، حيث سيتولى ممثلو املستوطنين عالنية املناصب الرئيسية  اآلن، في اتفاقية اال 

 للعمل، حتى لو كان يحرص كل بضعة  
ً
 مفتوحا

ً
املتعلقة باملشروع االستيطاني وسوف يمنحهم نتنياهو شيكا

 .يةأيام على إرسال رسائل مطمئنة باللغة اإلنجليزية في مقابالت مع وسائل اإلعالم األمريك 

هناك القرار بالسماح لبتسلئيل سموتريتش وحاشيته بتعيين مستشارين قانونيين “من خاصتهم “، وعددهم  

 سيتم توظيفهم في املديرية الجدية تحت مسؤولية وزير الصهيونية الدينية في وزارة الجيش،   23
ً
 مدنيا

ً
محاميا

 على عمل الحكومة في الضفة الفلسطينية، هذا
ً
ليس تغيير تجميلي، سموتريتش وأوريت   والتي ستركز فعليا

 وإدخال  
ً
ستروك جادون، هم لم يأتوا للعب، هناك تفاصيل مخططة هنا تهدف إلى محو الخط األخضر أخيرا

 .حقيقة جديدة إلى الشرق منه

 ساحة معركة  “
ً
إسرائيل” تلعب بالنار، وتساعد السلطة الفلسطينية التي ترى في املؤسسات الدولية أيضا

ربما الساحة الوحيدة لنضالها السياس ي، فاملحكمة الجنائية الدولية بصدد دراسة مسألة ما إذا كان  واعدة، و 

 .االستيطان في األراض ي الفلسطينية يشكل جريمة بموجب القانون الدولي
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 حول مسألة ما إذا كانت  
ً
 قانونيا

ً
في وقت الحق من هذا الشهر ستتلقى الجمعية العامة لألمم املتحدة رأيا

 للقانون، حيث تم رصد أول بشائر ذلك أمس الثالثاء وهذا  “إ
ً
 خالفا

ً
سرائيل” قد ضمت الضفة الغربية فعليا

قد يشير إلى االتجاه الجديد، حيث رفعت شبكة الجزيرة التليفزيونية دعوى قضائية ضد “إسرائيل” أمام  

ي أيار من العام الجاري في محكمة الهاي إثر مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في حادثة وقعت في جنين ف

 .جنين

 لم يتم الوفاء بها بضم  
ً
نتنياهو الذي تردد منذ سنوات في إخالء قرية الخان األحمر البدوية ووزع وعودا

، والسؤال هو ما إذا كان هذا بالون اختبار يقوم بتضخيمه  
ً
املستوطنين، يتصرف اآلن بشكل مختلف تماما

الوسط )أوقفوا محاكمتي وسأزيل سموتريتش من الحكومة( أم أن  من أجل التوصل إلى اتفاق مع أحزاب 

 تصعيد الصراع  
ً
هناك عملية أعمق تجري هنا، والتي ستنهي األمر بأزمة قانونية وسياسية دولية وربما أيضا

 .الفلسطينية العسكري في األراض ي

*    *   * 

 الحكومة بعدانتهت فترة تفويض نتنياهو ولم يشكل : يديعوت أحرونوت

مساء السبت املقبل، سينتهي التفويض املمنوح لرئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة،  

 ملدة 
ً
 الستكمال تشكيل الحكومة 14وسيطلب من رئيس الكيان “يتسحاق هرتسوغ” تمديدا

ً
احتجت  و  .يوما

رض منه هو بشكل أساس ي سن قوانين املعارضة ودعت رئيس الكيان إلى عدم املوافقة على التمديد، ألن الغ

شخصية، والتي ستؤهل رئيس حزب شاس “أرييه درعي” ورئيس عوتسما يهوديت “إيتمار بن غفير” للعمل 

هرتسوغ، من جهته يدرس األمر، ويمكن لنتنياهو أن يبلغه أنه تمكن من تشكيل    .وزراًء في الحكومة املقبلة

 .رضهاحكومة، وبعد ذلك سيكون أمامه أسبوع آخر لع

، وعضو الكنيست  
ً
 مؤقتا

ً
 تعيينا

ً
الخطوة التالية هي تعيين رئيس الكنيست، الذي من املحتمل أن يكون أيضا

الذي سيشغل املنصب هو على األرجح “ياريف ليفين”، بالنسبة للتعيين الدائم لرئيس الكنيست، لم يتم  

انون سيسمح لدرعي بالعمل كوزير،  بعد استبدال رئيس الكنيست ونوابه، سيتم سن ق  .اتخاذ أي قرار بعد

على الرغم من إدانته بجرائم ضريبية تشمل تهمة العار، وكذلك تشريع الصالحيات التي ستكون لوزير األمن  

وبعد ذلك سيتمكنون من االجتماع ألداء يمين الحكومة التي يرأسها نتنياهو، والتي   .الوطني املستقبلي بن غفير

  أسبوعينمن املحتمل أن تقام في غضون 
ً
   .تقريبا

 *   *  * 
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اقع الحياة في املناطق : يديعوت  هكذا سيؤثر سموتريتش على و

 اليشع بن كيمون  بقلــم

 مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية ـ ترجمة: 

ماذا سيتبقى من وزارة األمن في حكومة نتنياهو؟ كشف أمس النقاب عن االتفاقات االئتالفية بين "الليكود"  

و"الصهيونية الدينية"، والتي ستغير كل أعمال الحكومة في املناطق وستؤثر على سير حياة الكثيرين،  

صحيح أن الحديث ال يدور إال عن اتفاق    .إسرائيليين وفلسطينيين، رغم الوضع األمني املتوتر على أي حال

عال على األرض، ولكن في قلبه  عام برؤوس اقالم، ومن السابق ألوانه أن نعرف كيف ستترجم الكلمات إلى أف

 :تنخرط تغييرات دراماتيكية بالنسبة للمستوطنات، وهاكم أساس االتفاق ومعانيه

 "السيطرة على تخطيط البناء في املستوطنات"

لجنة التخطيط العليا هي الوحدة التي تقر البناء في املناطق ج، لالسرائيليين اساسا ولكن للفلسطينيين ايضا.  

ء من االدارة املدنية التي سيكون مسؤوال عنها سموتريتش والسيطرة فيها تمثل بالنسبة له  اللجنة هي جز

وبالنسبة لحزبه ذخرا استراتيجيا وسياسيا هاما. في الواقع الحالي، كل كرفان، كوخ او حتى خيمة تقام في 

ة تتطلب ايضا إذنا  املستوطنات يجب أن يجتاز اقرار اللجنة. وتجدر االشارة الى أن كل خطة بناء مقترح

سياسيا وتمر على االمريكيين، ولكن في نهاية املطاف في اللحظة التي تنتقل فيها اللجنة الى ايدي سموتريتش  

 .فان عملية املصادقات من الجهات املختصة ستكون اقل تعقيدا بكثير

 إلغاء استقاللية املستشار القانوني 

الجيش ويتبع النيابة العسكرية العامة ونقلها الى االدارة   اخراج االستشارة القانونية من جسم هو جزء من

املدنية التي هي جزء من وزارة الدفاع هو على ما يبدو التغيير االكثر دراماتيكية في االتفاق مع سموتريتش. في  

حص ى من  هذا البند، يحيد سموتريتش عمليا تماما ايضا املستشارين القانونيين في االدارة. واملعنى: في عدد ال ي

الحاالت في املاض ي صدت مبادرات مختلفة من املستوطنين كاملخططات الهيكلية، توسيع البناء، تخطيط  

شبكات البنى التحتية وغيرها من قبل املستشار القانوني في االدارة وفر شرحا قانونيا متصلبا. في اعقاب ذلك،  

نوني في االدارة كدي تجاه رؤساء املجالس في  ادعت غير قليل من املحافل في املستوطنات بان املستشار القا

املناطق وال يرغب في أن يدفع االمور قدما حقا. اما االن فالوضع سيتغير وسيكون منصب املستشار القانوني  

 .عديم االسنان تماما
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الجل تنفيذ التغيير عمليا، سيجلب سموتريتش بطارية من املستشارين القانونيين الخاصين به وهكذا يبلور  

فتاوى تنسجم والدفع باعمال االستيطان قدما. واملعنى هو أنه سيكون ممكنا تنفيذ جملة من الخطوات التي  

هي ظاهرا "دون السقف السياس ي" مثل: استطالعات االرض والبدء باجراءات االعالن، شق طرق وتغييرات  

ة مع سبع حقائب تعمل تحت  "مدنية" اخرى. لغرض الدفع قدما بكل الشؤون املدنية وتركيزها ستقام مديري 

اضافة الى ذلك، سيعالج املستشاريون القانونيون تنفيذ وتكييف االوامر العسكرية   .الوزير في وزارة الدفاع

 .لقائد املنطقة والتي علقت في االدارة منذ سنين

 تعيين منسق االعمال ورئيس االدارة املدنية

تكن له القدرة على التعيين عمليا لهذين املنصبين. بمعنى انه لسموتريتش سيكون تأثير على التعيين، وان لم 

في هذا البند لن يكون دور الوزير في وزارة الدفاع مختلفا جدا عما كان في املاض ي. التغيير الوحيد هو سياس ي  

في اساسه، إذ انه حسب االتفاق ستسحب هذه الصالحيات من وزير الدفاع وتنقل الى الوزير الذي يمثل  

 .يتشسموتر 

يعينه رئيس االركان ووزير الدفاع. بشكل عام يعد   – ضابط برتبة لواء   – منسق اعمال الحكومة في املناطق 

هذا تعيينا يجلبه رئيس االركان ويقره وزير الدفاع. يمكنه ان يؤثر على القرار، ولكن بشكل محدود. رئيس  

ايضا تأثير وزير الدفاع محدود. لهذا يجب أن  االدارة املدنية، ضابط برتبة عميد، يعينه رئيس االركان. هنا 

 .يضاف ما اضيف الى البند الذي كتب فيه بان التعيين يتم بتنسيق وبموافقة رئيس الوزراء

 التماسات ضد املستوطنات في محكمة العدل العليا 

ولة بالنسبة  تقرر في االتفاقات بان أجوبة الدولة التي ترفع الى محكمة العدل العليا من النائب العام للد

للمستوطنات يقرها الوزير بالتنسيق مع وزير الدفاع وبموافقة رئيس الوزراء. بمعنى، سموتريتش بواسطة  

بطارية املحامين الذين سيجلبهم سيعالج كل اجوبة الدولة الى العليا باملتعلقة بااللتماسات على البناء غير  

 .القانوني

ات اليسار ملكافحة التوسع االستيطاني هو االلتماسات الى  احدى ادوات الفلسطينيين في املناطق ومنظم

املحكمة العليا. بشكل عام، في املرحلة االولى يؤدي االلتماس الى وقف اعمال البناء وبعد ذلك يبقى الوضع  

على حاله. الدولة من جانبها تبلور في كل مرة موقفا مختلفا. هكذا كان في االجوبة التي اعطيت إلخالء الخان  

حمر وباملقابل إلخالء حومش. السيطرة على اجوبة الدولة ليست ختما الجتياز العليا، ولكنها بالتأكيد  اال 
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من هذا الشهر، حين ستكون الدولة   22تسمح بمجال مناورة أكبر. االختبار التالي في املوضوع سيكون في 

 .مطالبة بان ترد في موضوع بؤرة حومش

 زارات الحكومة العادية تمدين مناصب االدارة واخضاعها للو 

هدف سموتريتش في االدارة املدنية هو واحد: نقل عموم الشؤون املدنية في املناطق الى الوزارات الحكومية.  

رغم أنه يدور الحديث عن منطقة لم تسوى مكانتها بعد )محتلة(، يحاول سموتريتش ان يخرج املعالجة 

ات الى الوزارات الحكومية، بحيث أن مقيما في املستوطنات  املدنية رويدا رويدا في عملية طويلة تستغرق سنو 

ال يحتاج الن يذهب الى االدارة املدنية قرب رام هللا كي يخرج سند طابو بل يمكنه أن يفعل ذلك على االنترنت  

  .مثل كل مواطن آخر في دولة اسرائيل

*    *   * 

 الصالحيات االستثنائية لسموتريتش في  :  N12موقع 
ً
ف إسرائيل دما

ّ
 الضفة: فوض ى ستكل

 سابير ليفكين  بقلــم

 صحيفة األيام الفلسطينية ترجمة: 

يكشف االتفاق االئتالفي ما بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" حجم الصالحيات االستثنائية التي حصل   

الحكومة السابقون في الضفة  عليها بتسلئيل سموتريتش، أو أّي من طرفه. منسقو وحدة التنسيق لعمل 

يوجهون انتقادات حادة إلى قرار نقل صالحيات واسعة من وزير الدفاع إلى سموتريتش. وقالوا بغضب خالل  

يهودية تسعى للضم باستمرار قوة استثنائية.. وكل هذا   -إنهم "يمنحون جهات قومية  :"N12" مقابلة مع 

 ."يحدث في الغرف املغلقة 

 الضفة صالحيات سموتريتش في

ينص االتفاق االئتالفي في بدايته على أن اإلجابات التي سترّد الدولة بوساطتها على املحكمة العليا، عبر النيابة  

العامة، بكل ما يخص املستوطنات، ستكون من خالل سموتريتش، بالتنسيق مع وزير الدفاع، وبموافقة  

 .رئيس الحكومة

 تعيين املنّسق ورئيس اإلدارة املدنية 

ب االتفاق، فإن سموتريتش، أو أّي وزير آخر من "الصهيونية الدينية"، سيكون للمرة األولى، املسؤول  بحس 

عن تعيين منّسق أعمال الحكومة في الضفة ورئيس اإلدارة املدنية، بشرط مصادقة الحكومة على التعيين، 
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ريتش سيحصل على املسؤولية  وهي صالحيات كانت حتى اآلن في يد وزير الدفاع. وينص االتفاق على أن سموت

 .الكاملة عن كل مناطق عمل املنّسق واإلدارة املدنية

 وزير في وزارة الدفاع مع إدارة مستقلة 

، ينص االتفاق على تغيير قانون أساس الحكومة، بهدف قوننة الترتيب الجديد 
ً
وباإلضافة إلى ما ورد سابقا

خاصة داخل وزارة الدفاع، تعمل كوحدة مستقلة على جميع  "وزير في الوزارة". وتم االتفاق على إقامة إدارة 

وظيفة، من ضمنها وظيفة رئيس   12الصعد، وتكون تحت مسؤولية سموتريتش أو وزير من طرفه، وفيها 

 .اإلدارة )مدير عام وزارة( الذي يعّينه الوزير

 كوادر في وحدة الضفة بمكتب املستشار القضائي 

ملستشارين قضائيين لوحدة الضفة داخل وزارة الدفاع، يتركز عملهم  وظائف  7ينص االتفاق على تخصيص 

 .في إدارة املستوطنات ومناطق عمل الوزير في وزارة الدفاع

 قائم بأعمال وحيد 

ينص االتفاق على أن نتنياهو سيكون رئيس اللجنة الوزارية لشؤون املستوطنات، وسيكون سموتريتش  

،  20باإلضافة إلى ذلك جرى في االتفاق تسوية املشروع الذي بدأ في الكنيست الـ .القائم الوحيد بأعماله

القاض ي بتعديل أوامر القيادة العسكرية بما يتالءم مع حاجات األمن في الضفة، على أن يكون في يد 

سموتريتش، أو وزير من طرفه. وسيتم تخصيص ثالث وظائف ملستشارين قضائيين، تستعملهم اإلدارة  

 .باالستيطان الخاصة

 "قرار سيئ له إسقاطات خِطرة"

 ومدير املعهد ألبحاث السياسات  
ً
أدان الجنرال عاموس جلعاد، منّسق أعمال الحكومة في الضفة سابقا

واإلستراتيجيا في جامعة رايخمان، قرار نقل صالحيات من وزارة الدفاع إلى سموتريتش. وقال: إنه "قرار سيئ  

 مع إسقاطات خِطرة، أل 
ً
ن منسق أعمال الحكومة في الضفة )جنرال(، ورئيس اإلدارة املدنية )جنرال برتبة  جدا

 هو واحد من أربعة  
ً
أصغر(، يخضعان في سلسلة القيادة لرئيس هيئة األركان ووزير الدفاع، ويترأسان جسما

 ."أعمدة وجودنا في الضفة الغربية

 ما إسقاطات القرار؟

" 
ً
لوا طوال حياتهم ضد هذه املنظومات املسؤولة عن مستويات عالية  عم -تتركز اإلسقاطات في أن أشخاصا

 منحوا املجتمع اليهودي املوجود    -من األمن 
ً
سيعملون اآلن لتحقيق رؤيتهم بالضم التدريجي للضفة. هم دائما

، سيؤدي هذا إلى تأزيم الصراع مع الفلسطينيين
ً
 أم آجال

ً
ان  وأضاف: إنه "إذا ك  ."في الضفة األولوية. عاجال
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 إلى طرف واحد، وسموتريتش هو املسؤول عن ردود الحكومة على املحكمة العليا، فهذا يعني 
ً
النظام أكثر ميال

وتابع: "ال يمكن   ."بوضوح أن األولوية ستكون للمجتمع اليهودي، وهو ما سيسمح بتحقيق رؤيا الضم الزاحف

مخالف للمنطق العسكري والتنظيمي. ملنظومة عسكرية واحدة أن تكون تحت مسؤولية أكثر من طرف، هذا  

 بأمن إسرائيل،  
ً
 كبيرا

ً
 من املؤسسة األمنية فهذا سيسّبب ضررا

ً
فإن لم يشكل منّسق أعمال الحكومة جزءا

، إذ سيكون من الصعب مالءمة أعمالنا للتطورات في الساحة الدولية والجدول الزمني
ً
 ."وسيخلق واقعا

 ثنائية لسموتريتش؟هل تعتقد أن الحديث يدور عن قوة است *

 للضم، بحسب رؤيتها، قوة استثنائية. الحكومة والكنيست لم   -يمنحون جهات قومية " -
ً
يهودية سعت دائما

فمن املمكن أن يؤدي في املستقبل إلى مواجهة مع   -يتخذا هذا القرار، وإذا باشرت إسرائيل هذا املسار 

ت ال يمكن العودة عنها. كل ش يء يحدث في الظل، الفلسطينيين، ويرفع من حدة العنف، ويدفع في اتجاها 

 ."من دون أي بحث جدي  -خالل مفاوضات ائتالفية معزولة عن األنظمة وعن شكل دولة إسرائيل 

 فقدان السيطرة والكثير من الدم

 وعضو حركة "ضباط ألمن إسرائيل"، أدان القرار.  
ً
يعاكوف أور، منّسق أعمال الحكومة في الضفة سابقا

 في مجال األراض ي. ضم زاحف يبدو فيه كل  وقال: إ
ً
، خصوصا

ً
نه "يمكن أن تكون هذه الخطوة منحازة جدا

. إذا تم القيام بذلك بطريقة زاحفة، فال يمكن رؤيته يحدث على الرغم من ذلك يمكنه  
ً
 وصالحا

ً
ش يء قانونيا

 ."أن يؤدي إلى حالة سيئة، وبصدق

 ة؟ ما ثمن منح سموتريتش هذه الصالحيات الواسع *

اإلدارة   -هذا يمكن أن يؤدي إلى مواجهة كبيرة بين الجهات املختلفة التي يجب أن تجلس إلى طاولة واحدة " -

املدنية، و"الشاباك"، الجيش والشرطة. وإن لم يحدث هذا، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مواجهات ثمنها الدم. 

. هذه املواجهة  عندما ينطلقون إلى األمام من دون تنسيق وفهم، فهذا يمكن أن ي
ً
ؤدي إلى أمور سيئة جدا

 ."سندفع ثمنها بالدم والعرق والدموع، ومن املؤكد أمام دول أجنبية تسعى إليذائنا 

 هل تتخوف من الفوض ى؟ *

هذا هو أساس عدم التنسيق، عندما ال تعرف اليد اليمنى ما تقوم به اليسرى. يجب أن تكون هناك  " -

 الق 
ً
كسر هذه املنظومة، لن يكون  منظومة واحدة وليس اعتباطا

ُ
ول: إن وزير الدفاع هو املسؤول. عندما ت

 َمن سيكون املسؤول 
ً
االتجاهات ستكون سياسية ومتضاربة. هذه فوض ى، وفقدان للسيطرة، وفي  -مهما

 
ً
 ."النهاية سيكون دما

 مواجهة املجتمع الدولي 
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 في الضفة، ت
ً
 إلى القرار. وقال: إن "االفتراض  الجنرال إيتان دنغوت، منّسق أعمال الحكومة سابقا

ً
طّرق أيضا

األساس ي في سياق اإلدارة املدنية خاطئ. اإلدارة املدنية جسم عسكري، وخالل عملي جرى الربط بقوة بين  

اإلدارة املدنية والجيش، خاصة قيادة املنطقة الوسطى. اإلدارة املدنية اليوم جزء ال يتجزأ من الرؤية  

ولها تبعية مباشرة لأللوية في املنطقة. تنقسم القضايا املدنية املسؤولة عنها اإلدارة    العملياتية لفرقة الضفة،

ذي القرار فهم  
ّ
إلى قسمين: باتجاه الساحة الفلسطينية واالستيطان اليهودي في الضفة ومناطق )ج(. على متخ

ذ يمكن أن تؤدي إلى  نتيجة إخراج هذه الهيئات من وزارة الدفاع بشكل أبعد من الضرر األمني العيني، إ

 
ً
وستؤدي إلى مشاكل كبيرة أمام املجتمع الدولي، وعلى رأسه الواليات   -إضعاف قدرة إسرائيل األمنية عموما

 غير ثابتة في الضفة. هذا أشبه  
ً
املتحدة واالتحاد األوروبي وكتلة الدول العربية، الذين كانت سياستهم دائما

األمواج، بسفينة أصغر تقلبها األمواج بسرعة وحّدة، فتغدو األخطار  بتغيير سفينة كبيرة ومستقرة تسير بين 

 "أكبر

*    *   * 

 الطريق إلى الضّم: سيثور املجتمع الدولي في مواجهة إسرائيل  يديعوت: في

 جلعاد  بقلم عاموس 

الحدود من وزير الدفاع  القرار املتوقع بنقل تبعية اإلدارة املدنية، ومنسق األعمال في "املناطق"، وحرس  

ورئيس األركان إلى وزيرين مختلفين، في انفصال عن جهاز األمن، هو قرار بائس يمكنه أن يصبح بكاء لألجيال.  

 ملاذا؟ 

يستند تواجد إسرائيل في "يهودا" و"السامرة" إلى أربعة أعمدة أساسية: الجيش اإلسرائيلي، "الشاباك"، 

كل هذه املنظومة التداخلية تتبع    .ل في "املناطق" واإلدارة املدنيةالشرطة/حرس الحدود، وتنسيق األعما

 قائد املنطقة الوسطى، ضابطا برتبة لواء، يتبع رئيس األركان، الذي يتبع وزير الدفاع والحكومة
ً
  .عملياتيا

كبة مع  تسهل منظومة اإلدارة املدنية ومنسق األعمال التصدي لـ "اإلرهاب"، كونها مسؤولة عن العالقات املر 

السكان الفلسطينيين واليهود، وإلى جانب ذلك مع السلطة الفلسطينية التي تملك صالحات مدنية واسعة في 

 .مجاالت الحكم املختلفة كالتعليم، الصحة وغيرها

املهمة العليا، التي تنجح حتى اآلن، هي أن الجمهور الفلسطيني والسلطة الفلسطينية ال يوجدون في صدام  

يسمح هذا لجهاز األمن بأن يركز في العثور على بؤر "اإلرهاب"  و  .ائيل وبخاصة مع قوات األمنجبهوي مع إسر 

 .وإحباطها
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من الساحة    –على أقل تقدير  -في الساحة الدولية احتالل من جانب واحد لـ "يهودا" و"السامرة" ليس مقبوال 

تنطبق هذه امليزة املهمة أيضا   .ركزي إلسرائيلالدولية كلها، بما في ذلك الواليات املتحدة، الصديق والحليف امل

 .على عالقاتنا الخاصة التي تحظى بازدهار مذهل مع معظم الدول العربية، التي هي لباب العالم العربي

، ولن يكون مقبوال بأي  
ً
من ناحية القانون الدولي تواجدنا في "يهودا" و"السامرة" ُيعتبر احتالال عسكريا مؤقتا

وبالفعل، ما الذي يمكن أن يحصل؟ الوزيران املرشحان سموتريتش وبن   .كاحتالل دائم حال من األحوال

غفير، يكرسان جل وقتهما لتحقيق حلم ضم "يهودا" و"السامرة" بقوة حق ديني إلسرائيل، بماليين 

  الفلسطينيين الذين يقيمون هناك. في قسم مهم من حياتهما كان سموتريتش وبن غفير في صدامات مع جهاز 

األمن وإنفاذ القانون، ومن شأنهما اآلن أن يصبحا ذوي التأثير املركزي، بل أن يصبحا املديرين الفعليين، 

ملستويات مركزية في تلك املنظومة. ستكون تحت تصرف الوزيرين األدوات للسيطرة املباشرة على حرس  

رغم انتمائه التنظيمي إلى الشرطة،  الحدود الذي هو عنصر ذو قوة استثنائية في "يهودا" و"السامرة"، والذي 

 .كان يخضع إلى القيادة الحصرية لقائد املنطقة الوسطى

اإلدارة املدنية، تحت قيادة سموتريتش أو عضو آخر من حزبه كـ "وزير دفاع ثاٍن" ستمنحهما القدرة على  

خدمة مصلحة   سيفضالن .تحقيق حلمهما وستشق الطريق لضم كامل لـ "يهودا" و"السامرة" إلى إسرائيل

في املئة من "يهودا" و"السامرة"،   60السكان اليهود كما يريانها وأوال وقبل كل ش يء ضم املناطق ج التي هي 

وسيتجاهالن ما وصف حتى اآلن كخروقات للقانون من أولئك السكان اليهود الذين يرتكبونها، وسيثقالن  

 .أيديهما على الفلسطينيين

 
ً
 على اإلطالق التقدير بأن السلطة الفلسطينية ستخبو بوتيرة سريعة لدرجة  في مثل هذا الواقع ليس معقدا

إمكانية انهيارها، إذ إنه ليس معقوال أن توافق على أن تكون ذراعا مساعدة ألناس ذوي أيديولوجيا على هذا  

يق  القدر من التطرف يسعى إلى ضم كامل مقابل جيش وشاباك كانوا يرونهما جهات شرعية للحوار والتنس 

 ."األمني ضد "اإلرهاب" والعناصر "املتطرفة 

ستجتذب إسرائيل أكثر فأكثر إلى واقع االحتالل املباشر، وتقدر الكلفة املقدرة النهيار السلطة الفلسطينية  

 .بمليارات الشواكل كما أنه من املعقول أن تتقلص املساعدات األوروبية الدولية

ي املستقبل. قوات الجيش، التي ستعالج هذا الواقع الصعب،  من هنا قصيرة الطريق إلى مواجهة واسعة ف

 .ضرورية في وجه التهديد املركزي اإليراني، وستتضرر كفاءاتها عقب االنجذاب الزائد إلى املوضوع الفلسطيني

ستبدأ في الساحة الدولية مسيرة خطيرة توشك فيها الجمعية العمومية لألمم املتحدة على التصويت في 

لقادمة على تحريك مسيرة من شأنها باحتمالية عالية وبخاصة في الواقع الناش ئ الحالي أن تسحب  األسابيع ا
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 ."من إسرائيل الشرعية الدولية على مواصلة التواجد في "يهودا" و"السامرة

يدور الحديث عن شرعية ضرورية ملواصلة منظومات العالقات والتعاون الدولي التي هي عمود فقري مركزي  

 .أمن إسرائيلفي 

الواليات املتحدة هي األخرى، بقدر ما يمكن أن نأخذ االنطباع من تصريحات الرئيس ومسؤولي اإلدارة،  

 أكثر على  
ً
ستتعاطى بانعدام صبر متزايد مع الواقع الناش ئ وهذا، حسب سوابق املاض ي، سيكون سلبيا

 منظومة العالقات الخاصة بين الدولتين

*    *   * 

 تقارير   

اقبي الحركة الجوية في األجواء   إسرائيل: الطيار تايمز أوف  اإلسرائيلي لطائرة هرتسوغ يحيي مر

 السعودية 

قدم الطيار تحيات حارة ملراقبي الحركة الجوية في مدينة جدة الساحلية، على متن رحلة تقل الرئيس في طريق  

 عودته إلى إسرائيل من أبو ظبي 

س اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ من أبو ظبي إلى تل أبيب يوم الثالثاء تحيات  قدم طيار الطائرة التي تقل الرئي

حارة ملراقبي الحركة الجوية السعوديين أثناء املرور فوق املجال الجوي السعودي في لحظة بثها التلفزيون  

يرة مع  مقطع فيديو قصيًرا من قمرة القيادة يظهر محادثة الطيار القص  12ونشر مراسل القناة  .اإلسرائيلي

 .وحدات التحكم األرضية في مدينة جدة الساحلية السعودية على البحر األحمر

جدة، السالم عليكم!” قال الطيار اإلسرائيلي قبل أن يعطي تفاصيل رحلة شركة “أركياع” الجوية، التي “

لثالثاء، ملتعة  ليلة ا 12كما تم بث املحادثة القصيرة على القناة   .رددها له مراقب الحركة الجوية السعودي 

 .املشاهدين اإلسرائيليين

ال توجد عالقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل واململكة العربية السعودية، لكن العالقات السرية تحسنت  

في السنوات األخيرة، حيث ورد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتبر إسرائيل شريك استراتيجي في  

وامتنعت اململكة عن التوقيع على اتفاقيات إبراهيم التي تم التوصل   .ي املنطقةالحرب ضد النفوذ اإليراني ف

، كما كانت تأمل الواليات املتحدة وإسرائيل، لكن ُيعتقد أن الرياض  2020إليها بوساطة واشنطن في عام 

ل إلى  أعطت الضوء األخضر للبحرين، حيث تحتفظ بنفوذ كبير، لالنضمام إلى اتفاقية التطبيع مع إسرائي

 .جانب اإلمارات العربية املتحدة واملغرب والسودان
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بين إسرائيل واإلمارات العربية املتحدة والبحرين   2020بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم في خريف عام 

)واملغرب(، بدأت اململكة العربية السعودية في السماح لشركات الطيران اإلسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها في  

اص للرحالت الجوية من وإلى دول الخليج. ووّسعت اململكة هذه املوفاقة خالل الصيف لتشمل  ممر جوي خ

الرحالت الجوية التجارية بين إسرائيل ووجهات مثل الهند وتايالند والصين لخفض زمن الرحلة، كجزء من  

لكة العربية  اتفاقية متعددة األطراف لنقل السيطرة على جزيرتين في البحر األحمر من مصر إلى املم

وتم التوصل إلى هذه الصفقة خالل رحلة الرئيس األمريكي جو بايدن   .السعودية، توسطت فيها إدارة بايدن

إلى الشرق األوسط، حيث قامت واشنطن والقدس بتأطير القرار السعودي بفتح مجالها الجوي لجميع  

نظر إلى أنه لم يتم منع أي دولة أخرى من  الرحالت الجوية التجارية كخطوة أولى نحو التطبيع مع إسرائيل، بال

 .استخدام املجال الجوي حتى ذلك الوقت

 .وكان هرتسوغ بطريق عودته الثالثاء من رحلة استغرقت يومين إلى الخليج للقاء قادة إماراتيين وبحرينيين

وقال الرئيس   .إبراهيموقال هرتسوغ أنه على الزعماء اإلسرائيليين مواصلة العمل لتوسيع اتفاقيات 

  .”اإلسرائيلي للصحفيين اإلسرائيليين: “كانت هذه الزيارة فرصة إلجراء تقييم بعد عامين من اتفاقات إبراهيم

لقد بدأت كاتفاقية، وتحولت إلى عالقات بين الدول، واآلن… تريد الدول رفع مستوى االتفاقيات وتعمل على  

 .”إضافة املزيد من الدول 

*    *   * 

i24NEWS :  اقب الدولة في إسرائيل يكشف عن ثغرات أمنية في الجيش اإلسرائيلي ووزارة التربية مر

 والتعليم 

 "نظم املعلومات والبيانات العسكرية ال تدار بكفاءة وليس بحسب املنهجية األمنية املطلوبة"

ثغرات أمنية في الجيش اإلسرائيلي  كشف تقرير صادر عن مراقب الدولة في إسرائيل، ماتنياهو إنغلمان، عن 

وقال التقرير، "ال توجد أنظمة إلكترونية قادرة     .ووزارة التربية والتعليم، خاصة ما يتعلق منها بنظم املعلومات

على توفير حماية أمنية كافية للمعلومات وقواعد البيانات الخاصة بالجنود اإلسرائيليين داخل الجيش"، 

ائيلي يسجل البيانات البيومترية لألشخاص املتوفين"، مردفا أن "ذلك يعرض  ومضيفا، أن "الجيش اإلسر 

 .."قواعد بيانات الجيش اإلسرائيلي إلى خطر اإلضرار بمصداقيتها ويهدد مدى توافرها وسريتها 

وشدد متنياهو أنغلمان في التقرير، على أن "اتباع أو نهج سياسة عدم تنفيذ املتطلبات املنصوص عليها في  

ح سياسة األمن السيبراني داخل الجيش اإلسرائيلي قد يعرض قواعد بيانات الجيش نفسه إلى خطر  لوائ

وأكد    ."اإلضرار بمصداقيتها فضال عن تهديده لسرية هذه البيانات الشخصية الخاصة بالجنود اإلسرائيليين

كفاءة وليس بحسب املنهجية  متنياهو أنغلمان في التقرير، أن "نظم املعلومات والبيانات العسكرية ال تدار ب
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األمنية املطلوبة"، محذرا من "وجود مخاوف من أن أنظمة تحديد الهوية الشخصية لن تكون قادرة على  

 ."تحقيق الغرض من وجودها

نسبة عالية من النساء كن ضحايا   وكان مكتب مراقب الدولة قد كشف في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، أن 

في شرطة إسرائيل أو حرس   العتداء الجنس ي خالل خدمتهن العسكرية اإلجباريةللتحرش الجنس ي أو ا

 .الحدود أو خدمات السجون 

*    *   * 

 حقوقيون: إبعاد االحتالل لحموري اختبار لعمليات ترحيل الفلسطينيين 

 21عربيـ موقع  عدنان أبو عامرترجمة: 

الذي تستعد فيه سلطات االحتالل لترحيل املحامي الحقوقي املقدس ي الفرنس ي صالح حموري في الوقت 

إلبعاده عن األراض ي الفلسطينية، فإن منظمات حقوق اإلنسان املحلية والدولية تعتبر هذه الخطوة جريمة  

موري مولود  يذكر أن ح حرب، وقد تعّرض فلسطينيان آخران من حاملي الجنسيات األجنبية لخطر الترحيل.

ألم فرنسية وأب فلسطيني، ويعمل في مؤسسة الضمير للمساعدة القانونية لألسرى، إحدى منظمات املجتمع  

، بناًء على  2021املدني الست التي أعلنها وزير الحرب بيني غانتس منظمات "إرهابية" في تشرين األول/ أكتوبر 

في مجال حقوق اإلنسان تم زرع برنامج تجسس  أدلة سرية مزعومة، وهو واحد من ستة نشطاء فلسطينيين 

"Pegasus .في هواتفهم، وفًقا لتحقيق أجرته منظمة العفو الدولية " 

" أنه "بعد إلغاء إقامته،  محادثة محليةكشف أورين زيف الناشط الحقوقي اإلسرائيلي في موقع "  

يعتزم ترحيل حموري، املحتجز إدارًيا منذ آذار/ مارس، وقد أمرت وزيرة الداخلية اليمينية   االحتالل فإن

  املنتهية واليتها أييليت شاكيد بتنفيذ إجراءات الترحيل بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ضد رفض إقامته،

دما للمحكمة العليا في القدس املحتلة"، وزعمت شاكيد أن "إبعاد حموري جاء على  
ُ
ورفض استئنافين ق

، رغم نفي محاميه لهذه  فلسطين أساس املواد السرية التي ينشط بموجبها في الجبهة الشعبية لتحرير

   االتهامات".

وأضاف في تقريره أن "اعتقال حموري اإلداري انتهى قبل أيام، وتم إرساله إلى السجن في مصلحة الهجرة، 

 وزعم بيان شاكيد  

األعمال، بما في ذلك التآمر  أن حموري رّوج منذ صغره ألعمال معادية، واستغل كونه مقيًما في إسرائيل لهذه 

لتنفيذ اعتداء على الحاخام عوفاديا يوسف الزعيم السابق لحركة شاس الدينية، مع العلم أن وزير الداخلية  

ا للثقة  
ً
 يشكل انتهاك

ً
مخّول بحرمان املقيمين الدائمين من مكانتهم في الحاالت التي يرتكبون فيها فعال

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1659892657-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1659892657-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.mekomit.co.il/%d7%a1%d7%90%d7%9c%d7%97-%d7%97%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99/
https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/stories/t/49353/0/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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بدعوى نشاطه في الجبهة   2017وأشار إلى أن "حموري موجود في االعتقال اإلداري منذ  ".االحتالل  بدولة

، وبعد الفلسطيني ات املجتمع املدنيالشعبية، التي تصنفها إسرائيل منظمة "إرهابية"، وبعد حظر منظم

حرمانه من مكانته، بدأت إجراءات االعتقال اإلداري وفًقا للقانون العسكري، كما هو معتاد  

يزعم أن   االحتالل في أراض ي الضفة الغربية، رغم أنه من سكان القدس املحتلة، لكن الفلسطينيين مع

حموري لديه معلومات عن التاريخ بخصوص "نشاط معاٍد"، رغم أنه حوكم على تخطيطه الغتيال الحاخام  

  ".2011، وُحكم عليه بالسجن سبع سنوات، وأفرج عنه بصفقة شاليط 2005في 

تزعم أن لديها هناك معلومات حديثة بشأن حموري، رغم   االحتالل هار أكد "أن أجهزة أمناملحامي داني شان

نية لترحيله تعتبر عقوبة مزدوجة وتطبيقا للقانون بأثر رجعي، أن السبب الرئيس ي هو أن قصة الحاخام، وال

  املقيمين تحت سيطرتها على قسم الوالء لها".إجبار  االحتالل  مع العلم أن القانون الدولي يحظر على دولة

يشار إلى أنه منذ اإلعالن عن قرار ترحيل حموري، فقد صدرت حملة مؤيدة له تحت وسم  

#JusticeforSalah ،   وتكتسب زخما على اإلنترنت، كما أنه عقد مؤتمر طارئ في القدس في محاولة ملنع

ترحيله، بحضور والديه ومحامين وخبراء في القانون الدولي شددوا على أن ترحيله جريمة حرب..  

والحقوقية أن تكون محاولة ترحيل حموري بمثابة دراسة حالة لدى   الفلسطينية والخشية

الذين يحملون الجنسية األجنبية في املستقبل على أساس   الفلسطينيين لترحيل املزيد من االحتالل سلطات

 "عدم الوالء للدولة". 

عبر وزارتي الداخلية   االحتالل حموري تهدد جميع املقدسيين الذين يزعمفي الوقت ذاته، فإن قضية   

حول نية ترحيله، دعت عدد من املنظمات   والقضاء أن عليهم إظهار الوالء للدولة. ومنذ نشر األخبار

الحقوقية، بما فيها "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون إلى منع ترحيله، فيما أشارت  

املحامية الحقوقية اإلسرائيلية ليئا تسيمل أنها ال تتكهن كيف سيتصرف حموري عندما يحاولون وضعه على  

كان   2016 العام  ومنذ  ولية تمنع نقل شخص إلى دولة أخرى ضد إرادته.متن طائرة، لكن القوانين الد

االحتالل قد منع زوجة حموري الفرنسية وأوالده من دخول األراض ي املحتلة، وتم ترحيلهم إلى فرنسا من مطار  

كثب  بن غوريون، ما تسبب في تشتيت األسرة. وهذا األسبوع أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تراقب عن 

وضع حموري على أعلى مستوى، وتحدث رئيس الجمهورية هاتفيا عن املوضوع مع رئيس الوزراء يائير البيد، 

 كما دعت املعارضة الفرنسية إللغاء ترحيله. 

*    *   * 

 

 

https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/stories/t/49353/0/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/49353/0/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/stories/t/49353/0/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/stories/t/49353/0/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
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 رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي املقبل في واشنطن لبث "رسائل طمأنة" 

   48 عربـ موقع  محمود مجادلة :ترجمة

تقرير صحافي، مساء الثالثاء، أن الرئيس املقبل ألركان الجيش اإلسرائيلي، هيرتس ي هليفي، يقوم بزيارة  كشف 

إلى واشنطن تستغرق أربعة أيام، في محاولة لبث رسائل طمأنة لواشنطن حيال العالقات الثنائية، والتشديد  

 ."كومة اإلسرائيلية املقبلةعلى أن التعاون األمني والعسكري بين الجانبين "لن يتأثر بهوية الح

يأتي ذلك في ظل املخاوف التي تشكلت لدى واشنطن من طبيعة الحكومة اإلسرائيلية املقبلة التي يعمل زعيم  

   حزب "الليكود"

بنيامين نتنياهو، على تأليفها، مع شركائه من الحريديين وتيار "الصهيونية الدينية"، وتضم شخصيات يمينية  

 .عنصرية معادية للعرب والفلسطينيين ورافضة لحقوق املثليينمتطرفة ذات توجهات 

اإلسرائيلية، إلى أن الرسالة املركزية التي يعمل الرئيس املقبل ألركان   12وأشار التقرير الذي أوردته القناة 

ن  الجيش اإلسرائيلي، والذي يتولى مهام منصبه رسميا في كانون الثاني/ يناير املقبل، على نقلها للمسؤولي

وذكر التقرير   ."األميركيين، هي أن "العالقة األمنية بين إسرائيل والواليات املتحدة ستتواصل على نحو مستقر 

أن هليفي يجتمع خالل زيارته مع كبار القادة األمنيين والسياسيين في اإلدارة األميركية، ويسعى للتأكيد خالل  

لتي قد تتشكل على املستوى السياس ي بين الجانبين، إال هذه الجلسات أنه "بالرغم من الخالفات أو التوترات ا

 ."أن التعاون على املستوى األمني لن يتأثر

ولم يذكر التقرير هوية املسؤولين الذين يجتمع بهم هليفي خالل زيارته إلى واشنطن، غير أنه شدد على أنهم  

وأشار    ."معهم في السنوات املقبلة "األشخاص الذين سيتعين عليه وعلى املؤسسة األمنية اإلسرائيلية العمل

التقرير إلى أن "واشنطن تعمل على اتخاذ مجموعة من القرارات اإلستراتيجية املهمة بشأن عدد من القضايا  

املهمة والحساسة، من بينها امللف اإليراني والحرب في أوكرانيا". وشدد على أن لهذه القرارات "تاثير مباشر على  

 ."إسرائيل

ن قد أكدت، يوم األحد املاض ي، عبر وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، أن اإلدارة األميركية  وكانت واشنط

ستواصل معارضة االستيطان أو مساعي الحكومة اإلسرائيلية بضم أراض ي في الضفة الغربية املحتلة، وكذلك  

 ."دعم "حل الدولتين

سب أعمالها وليس حسب الشخصيات التي في املقابل، شدد بلينكن على أنه سيحكم على حكومة نتنياهو، بح 

تشارك فيها من اليمين املتطرف، وأكد أن اإلدارة األميركية تعتزم العمل عن كثب مع الحكومة اإلسرائيلية  

، ومنظمة يهودية تعمل كمجموعة ضغط (J Street) "وقال بلينكن في مؤتمر نظمته "جاي ستريت .الجديدة
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مليارات    3اعدات األمنية إلسرائيل مصونة ومكفولة" ، مشيرا إلى أكثر من أميركية مساندة إلسرائيل، إن "املس 

 .دوالر تقدمها الواليات املتحدة إلسرائيل في شكل تمويل عسكري خارجي

واعتبر محللون أن بلينكن في املؤتمر السنوي ملنظمة "جي ستريت" اليهودية في واشنطن، ضّيع فرصة لتوجيه  

انت اإلدارة جادة في تحذيرها املبطن له منذ املجيء بحكومة تضم قيادات  رسالة رادعة لنتنياهو، لو ك 

ورأى املحللون أن اللحظة كانت مؤاتية كون املنبر مناسب   .استيطانية عنصرية كاهانية مثل إيتمار بن غفير

كصوت   2007للحديث بلغة الردع لنتنياهو. فمنظمة "جي ستريت" هي لوبي إسرائيلي جديد طرح نفسه منذ 

يهودي أميركي ضد االستيطان ومؤيد لحل الدولتين وكبديل عن اللوبي اإلسرائيلي التقليدي الواسع النفوذ  

 .خاصة في الكونغرس، والذي يعمل كحارس صارم ملصالح إسرائيل في واشنطن

*  *   * 

 


