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 لصحف الصهيونيةل اليومي قتطفملا

 2022  الثاني  تشرين 18الجمعة 

 عناوين الصحفأبرز   

 :هآرتس

  العنصري باروخ مرزل يحاضر اما كتيبة من االحتياط - 

  في الليكود: إمكانية تشكيل حكومة األسبوع القادم ضئيلة جدا -

 لحكومتككرولينا لندسمان: نتنياهو ضم منصور عباس  -

 ف:معاري

  تسخين العالقات مع تركيا: اردوغان يتحدث مع نتنياهو واتفق معه على عهد جديد في العالقات - 

  الرئيس اإلسرائيلي سيزور البحرين -

  أزمة تشكيل الحكومة: سموتريش فجر املفاوضات مع الليكود -

  اركان الجيش سابقاوزارة االمن لليكود واملرشح للمنصب يوأب جالنت نائب رئيس  -

  التحقيق األميركي في قتل شيرين أبو عاقلة وابعاد ذلك على إسرائيل -

 :يديعوت احرونوت 

  األزمة تستفحل بين نتنياهو وسموتريش وتأجيل تشكيل الحكومة -
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سموتريش ونتنياهو يقتربان من درجة الغليان، األول يصر على وزارة األمن، وهدد بعدم دعم تشكيل  -

  الحكومة

  قادة الصهيونية الدينية رفضوا التفاوض على الحقائب الوزارية مع الليكود -

  قتيال على األقل في حريق بجباليا من بيتهم أطفال، والرئيس عباس يعلن عن يوم حداد 21كارثة في غزة:  -

  : نتنياهو واردوغان في مكاملة: صفحة جديدة في العالقات2013للمرة األولى منذ  -

  أيام قليلة على انطالق املونديال في قطر -

من الجنود وعمالء الشباك، هل كان عملية مدبرة  91وقتل  1982انهيار مبنى الحكم العسكري في صور عام  -

أم نتيجة انفجار الغاز؟ تشكيل لجنة خاصة لفحص املوضوع من جديد بعد أن تبين ان الشاباك والقيادة 

 .العملية التي خطط لهاالعسكرية أخفوا معلومات عن 

  ألف شيقل لصحافي بعد التشهير به 250املحكمة تلزم )يئير( نجل بنيامين نتنياهو بدفع   -

 :تايمز أوف اسرائيل

 في العالقات” حقبة جديدة“، نتنياهو وإردوغان يتعهدان ببناء 2013في أول مكاملة هاتفية منذ      ـ  

*  *   * 

       2022-11-18 العدو الجمعةعين على    

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

 جانب أهم اآلراء والتحليالت الصادرة.

 للشؤون اإلسرائيلية  شبكة الهدهدترجمة واعداد: 

 :الشأن الفلسطيني

 3الحدود اعتقلت خالل الليل قوات الجيش والشاباك وحرس  :املتحدث باسم جيش العدو 

عند مدخل  104مطلوبين فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، وضبطت أسلحة، كما تعؤض معبر 

 .طولكرم إلطالق نار دون وقوع إصابات
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 أفراد شرطة لواء القدس يضبطون مسدسين إلطالق الغاز وذخيرة لسالح من طراز :شرطة العدو 

M16 ي مخيم شعفاط شرقي املدينة، ويلقون القبض على مشتبه تمت اخفاءهم على سطح منزل ف

 .بحيازتهم بشكل غير قانوني

 املعبر  –أمس أطلقت أعيرة نارية على معبر جلبوع قرب جنين، ولم تقع إصابات  :وزارة جيش العدو

 .مغلق والقوات تقوم بتمشيط املنطقة

 ارة جنوب نابلسأضرار في مركبة للمستوطنين، بعد رشقها بالحج :إنقاذ بال حدود. 

 أضرار في زجاج مركبات للمستوطنين، بعد رشقها بالحجارة على طريق تقوع هار حوما. 

 أضرار في مركبة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة في منطقة عقربا قرب نابلس. 

 0404  إصابة مستوطن بجروح بعد رشق مركبته بالحجارة في مدينة القدس، قامت الفرق  :العبري

 .له إلى مستشفى شعاري تسيديكالطبية بنق

  عاما لالشتباه في قيامه بإلقاء  17اعتقل أمس شاب من بلدة الطور يبلغ من العمر  :العبرية 12القناة

 .حجارة على مركبات للمستوطنين، ونتيجة لذلك أصيب مستوطنان بجروح، ولحقت أضرار بمركبتين

  مستوطنة حينانيت غرب جنين، لم تقع إصاباتأنباء عن إطالق نار على مبنى في  :العبرية 14القناة. 

 اعتقلت قوات الجيش الليلة فلسطينيا في كريات أربع حيث عثر على سكين  :إذاعة جيش العدو

 .بحوزته، تم تحويله للتحقيق

 :الشأن اإلقليمي والدولي

 تصدره السفارة إماراتي || أول جواز سفر إسرائيلي -والدة أول طفل إسرائيلي“ :الخارجية اإلسرائيلية

 .”اإلسرائيلية في أبو ظبي لطفل إسرائيلي ولد في اإلمارات بعد عامين من اتفاق التطبيع

 على الرغم من تصريحات سابقة له بأنه ال ينوي زيارة املستوطنات: زار السفير  :يديعوت أحرونوت

راحل تمير األمريكي توم نيدس برفقة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوس ي دغان، منزل ال

 .أفيحاي أحد قتلى عملية أرئيل

 بزيارة إلى 2022ديسمبر  4زيارة تاريخية: سيقوم الرئيس هرتسوغ، يوم األحد  :صحيفة معاريف ،

يقوم بزيارة ” أول رئيس إسرائيلي“البحرين، بدعوة من امللك حمد بن عيس ى آل خليفة، ليكون بذلك 

ئيس إلى اإلمارات، حيث سيشارك في مؤتمر الفضاء الذي وفي اليوم التالي سيتوجه الر  –رسمية للبالد 

 .سيعقد في أبو ظبي، وسيلتقي برئيس اإلمارات، محمد بن زايد آل نهيان
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 غانتس في حديث مع وزير الدفاع األمريكي أوستن:  –استهدف الناقلة في الخليج  :إذاعة جيش العدو

 وقبل كل “
ً
ش يء تهديًدا استراتيجًيا للعالم واملنطقة، تثبت تصرفات إيران مرة أخرى أنها تشكل أوال

 .”هناك حاجة إلى تعزيز التعاون ضدها اآلن أكثر من أي وقت مض ى

  ألول مرة منذ سنوات: تحدث نتنياهو اليوم الخميس مع الرئيس التركي أردوغان،  :العبرية 13القناة

ملساعدة في محاربة وأعرب عن تعازيه ملقتل أتراك في الهجوم باسطنبول هذا األسبوع وعرض ا

 .اإلرهاب، كما شكر الرئيس أردوغان نتنياهو، وأعرب عن تعازيه ملقتل اإلسرائيليين في عملية أرئيل

 بماليين ” مواد استراتيجية“مؤخرا تحت ضغط أمريكي على تمويل شراء ” إسرائيل“وافقت  :هأرتس

قالت مصادر  –” هأرتس“هذا ما علمته صحيفة  –الدوالرات من أجل املجهود الحربي األوكراني 

 بايدن إدارة مطالبة بعد جاء أبيب تل في الرفيعدبلوماسية غربية إن اتفاق املستوى السياس ي واألمني 

بتوسيع املساعدات التي تقدمها إلى كييف وعدم االكتفاء باملساعدات اإلنسانية وحدها ” إسرائيل“

” هأرتس“كما علمت  –تم نقل املواد عبر دولة من دول الناتو، تزود أوكرانيا بالسالح وأمور أخرى  –

بريطانيا على سبيل املثال  وافقت في األشهر األخيرة على السماح لدول الناتو مثل” إسرائيل“أيًضا أن 

بنقل أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا تشمل املعدات الكهروضوئية وأنظمة مكافحة الحرائق التي تنتجها 

تساعد أوكرانيا سرا في مجال ” إسرائيل“وبحسب مصادر أمريكية، فإن  –الشركات اإلسرائيلية 

ولم يتم الرد على  –بقاء قراراتها سرية االستخبارات، وطلبت الحكومة اإلسرائيلية من الدول املعنية إ

 .للتعليق على املوضوع من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع” هأرتس“طلبات 

 املنتدى الرفيع املستوى لسياسة “قادت وزارة الجيش اإلسرائيلية ووزارة الجيش األمريكية “ :معاريف

ن املاضيين، وتناول االجتماع التحديات في اليومي” الدفاع املشتركة بين الواليات املتحدة وإسرائيل

األمنية العاملية واإلقليمية وركز على التهديد اإليراني املتزايد والحاجة إلى زيادة تعزيز القدرات 

 .”اإلسرائيلية وبناء قوة الجيش اإلسرائيلي

 ى من اليوم مذكرة تفاهم هي األول” ميكوروت” “شركة املياه الوطنية اإلسرائيلية“وقعت  :معاريف

تهدف إلى خلق إجراءات عمل وتعاون بين  ONEE نوعها مع الشركة الوطنية املغربية للمياه والكهرباء

تم التوقيع في مراكش كجزء من منتدى االستثمار العاملي الذي عقد  –الطرفين في مجاالت املياه 

 .هناك

 “واألردن على إعالن ” سرائيلإ“ألول مّرة منذ اتفاقية التطبيع، وقعت  :”وزارة البيئة اإلسرائيلية

وفقا لإلعالن املشترك تهتم الدولتان باملشاريع املشتركة إلعادة ترميم نهر األردن  –التعاون البيئي 

 .وتنظيف مصادر التلويث وتحويل النهر إلى مركز للسياحة مع التركيز على التراث والتاريخ
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 :الشأن الداخلي

  ن سكان بيت شيمش في الثالثينيات من عمره، اعتقل لالشتباه الياهو يسرائيلي، م :العبرية 12القناة

 .”إسرائيل“في ارتكابه جرائم جنسية ضد قاصرين قبل عدة سنوات خارج 

 رئيس حزب الصهيونية املتدينة يرفض اقتراح نتنياهو حول التنازل عن تولي وزارة املالية :معاريف. 

  لع على مفاوضات االئتالف: رئيس مجلس مستوطنات بنيامين يسرائ :7موقع القناة
ّ
يل غانتس املط

املطالب واضحة، تطبيق السيادة، وحل اإلدارة املدنية، وتسوية في االستيطان، وإحداث تحول عميق 

 .في حالة طرق مستوطنات الضفة

 املتحدث باسم جيش العدو:  
ً
سمح بنشر اسم الرقيب الراحل دانتي روبرتس، الذي توفي متأثرا

 .بجروح خطيرة في حادث مركبة عسكرية وقع يوم أمس في الجنوب بجراحه بعد إصابته

  شيكل على شركة هوت لالتصاالت والبث واالنترنت لفرضها  2,093,877فرض غرامة  :7موقع القناة

رسوًما على املئات من املشتركين دون علمهم بخدمات االتصال، أو إصدارها رسوما لخدمات طلبوا 

 .إلغائها

  لن ندخل الحكومة : “0404لـ ” حزب بن غفير“مسؤولون في عوتسما يهوديت  :العبري  0404موقع

 .”بدون الصهيونية الدينية

 أصدرت وزارة الصحة أرقاًما إحصائية عن التطعيم مع اقتراب موسم الشتاء ويتضح منها  :معاريف

وسمية. كما % من مجموع مشتركي صناديق املرض ي قد تلقوا لقاًحا ضد اإلنفلوانزا امل11أن أكثر من 

 .% ممن هم فوق سن الخامسة والستين تلقوا تطعيًما ضد الفيروس46يتبين أن أكثر من 

  النائب أملوغ كوهين من عوتسما يهوديت يرجح أن تؤدي الحكومة تصريح الوالء  :العبرية 13القناة

 .األسبوع املقبل، ويستبعد انضمام حزبه إلى الحكومة بدون سموتريتش

 شواهد قبور، يعود  10برة اليهودية القديمة في تلة رام قرب الكنيست تم تخريب نحو في املق :معاريف

 .. وتحقق الشرطة في الحادث1948تأريخ بعضها الى العام 

 :عينة من اآلراء على منصات التواصل

 واملؤسسة األمنية عن حزنهما على الكارثة الفادحة في غزة، املنسق ” إسرائيل“تعرب  :بيني غانتس

 .عرضا للمساعدة في إخالء الجرحى إلى املستشفيات، من أجل إنقاذ األرواح البشريةقدم 
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 التقيت أمس برئيسة املجر كاتلين نوفاك، ناقشنا التاريخ املشترك إلسرائيل واملجر  :يائير البيد

ر لقد شكرت الرئيسة نوفاك على دعم املج –والتعاون بين البلدين في مجاالت األمن والطاقة واملياه 

 .”إلسرائيل“الثابت 

 التقيت أمس بوزير الدفاع املجري كرزيستوف ساالي بوفرويتسكي، وناقشنا التحديات  :بيني غانتس

املشتركة والتطورات العاملية، وفي مقدمتها آثار الحرب في أوكرانيا، كما ناقشنا ضرورة توسيع الحوار 

 .بين األجهزة وتعزيز التعاون األمني

  دعونا ال ننس ى من هو أكبر حزب في الكتلة :دانون عضو الكنيست داني. 

 :مقاالت رأي مختارة

 سنة، الركوب على الدراجة. كان يعمل  26أحب علي عنتر، وهو شاب أعزب ابن  :هأرتس-عميره هاس

 حمدي شرف، األب لولدين وابن 
ً
 لكسب الرزق. أيضا

ً
َحين  35حالقا

َّ
. لم يكونا مسل

ً
سنة، كان حالقا

في مكانين مختلفين. خطأهما كان ” الجيش اإلسرائيلي“كالهما قتلهما ”. عرين األسود“أو مرتبطين بـ 

الجيش “تشرين األول عندما اقتحمت قوة مشتركة من  25 – 24كانا في الشارع في ليلة  أنهما

نابلس، وانتشرت حول البلدة القديمة وداخلها. في بيان ” الشاباك”ووحدة اليمام و” اإلسرائيلي

عن االقتحام ذكر اسم شخص واحد باعتباره الهدف الرئيس ي ” الجيش اإلسرائيلي“املتحدث بلسان 

تل عندما كان مع عدد من أصدقائه في مبنى حجري  31لهجوم وهو وديع الحَوح )لهذا ا
ُ
سنة(، والذي ق

كتب أنه إضافة إليه فقد قتل في ” إسرائيل“في البلدة القديمة. في جزء من التقارير الصحافية في 

ونا في تبادل إلطالق النار أربعة فلسطينيين آخرين. ولكن حسب شهود العيان فان عنتر وشرف لم يك

منذ تلك الليلة مرت  –مكان إطالق النار املتباَدل عندما أطلق رجال القناصة النار عليهما وقتلوهما 

 بمفاهيم 
ً
 منسيا

ً
 تاريخا

ً
 .”وسائل اإلعالم اإلسرائيلية“ثالثة أسابيع. وقد أصبحا تقريبا

 من روتين حياة
ً
 كهذا يترك بصمات عميقة، ويبقى جزءا

ً
 عسكريا

ً
الفلسطينيين، الذي  ولكّن اقتحاما

من الجدير الكتابة عنه. من البيان القصير للمتحدث بلسان الجيش والشرطة والتسريبات، التي 

رواية من يعرف ” “إسرائيل“ليست لالقتباس، التي نشرت بعد فترة قصيرة من االقتحام، تترسخ في 

دائما يفوز. من يريدون ” رائيليالجيش اإلس“في املنافسة مع الرواية الفورية واملقتضبة فان ”. كل ش يء

 في موقف متدن. لم يبق لهم سوى ضم شهادات شهود عيان 
ً
إعطاء صورة كاملة أكثر يوجدون مسبقا

فان ” الجيش اإلسرائيلي“ووضع عالمات استفهام مثل: الشقة السرية، حسب املتحدث بلسان 

لسري له. الشقة التي قتل فيها حددت مكان الحَوح وهاجمت ما يسمى بالبيت ا” القوات اإلسرائيلية“

تعود لعائلة الحَوح، التي توجد داخل حوش العطعوط، وهو ساحة فيها عدد من البيوت الحجرية 
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 .سنة 100ذات األقواس والتي يزيد عمرها على 

يعرف الجميع أن الشقة تعود لهذه العائلة، وهناك من يعرفون بأنه قد تم ترميمها قبل فترة قصيرة 

يتزوج فيها وديع قريبا. في الطابق الذي يوجد تحت هذه الشقة توجد غرفة االجتماعات على أمل أن 

)الديوان( لعائلة العطعوط، حيث تقام فيها املناسبات العائلية واالجتماعية. بالنسبة للتفاصيل في 

الى املتحدث بلسان الشرطة. لم تجب الشرطة ” هآرتس“املقال، فان املتحدث بلسان الجيش وجه 

الجيش “جنود اليمام وجنود “ى سؤال ملاذا تم عرض الشقة كمخبأ. من قبلها ورد فقط أن عل

والشاباك وقوات أخزى من حرس الحدود عملوا على إحباط بنية تحتية إرهابية عنيفة في ” اإلسرائيلي

نابلس. نفذ جهاز األمن التنسيق املطلوب للعملية، وطبقا لذلك أطلقت النار على مسلحين عرضوا 

” الشقة السرية“، مختبر للعبوات الناسفة. املتحدث بلسان الجيش قال إن ”قواتنا للخطر

 إلعداد العبوات الناسفة، و
ً
 30في الشقة كما ظهرت في ”. قامت قواتنا بتفجيرها”استخدمت مختبرا

تشرين األول كانت هناك وبحق دالئل واضحة على هجوم من الخارج بعدد من صواريخ ماتدور، كما 

ر. نوافذ محطمة وأثاث، مفصليات معدنية مقتلعة وشاشات تلفاز وأجهزة حاسوب محطمة، نش

أثاث ممزق، آثار للرصاص على الحيطان وبقايا طائرة بدون طيار ومحركات حاسوب يتيمة. يمكن 

االفتراض بأن عبوات تم تفجيرها كانت ستتسبب بضرر أكبر بكثير، ان لم يكن في الحيطان السميكة 

في داخل الشقة، وربما ستترك عالمات حروق لم يتم تحديد موقعها. في الحوش نفسه وفي للبيت ف

جميع املباني الحجرية التي توجد فيها الشقة لم تتم مشاهدة أي أضرار تدل على تفجير عبوات. هل 

 للمواد املتفجرة، التي تم تفجيرها، وأن االستخبارات ال 
ً
كانت هناك شقة أخرى استخدمت مختبرا

دخول الجنود. حسب  –عرف عنها؟ هذا السؤال الذي تم توجيهه للشرطة ولم تتم اإلجابة عليه ت

، وليس حسب بيان املتحدث بلسان الجيش، فان قوات من املشاة ”وسائل اإلعالم اإلسرائيلية“

حسب ”. املختبر“، وبعد ذلك تم تفجير العبوات الناسفة التي توجد في ”دخلت الى الشقة السرية“

لم يدخلوا أبدا الى الشقة. املتحدث بلسان ” اليمام“ال الفلسطينيين في الحي فان الجنود ورجال أقو 

شقة أخرى. حسب أقوال  –الشرطة لم يصادق ولم ينكر وجود الجنود وجنود اليمام في الشقة 

ة، في الجيران فان قوات من املشاة اقتحمت وسيطرت في الليلة ذاتها على شقة أخرى في البلدة القديم

 .شارع النصر، شمال شقة عائلة الحَوح

حسب أحد التقارير فإن هذه الشقة ال يوجد فيها سكان. هذه الشقة هي إضافة للبناء، أي أنها 

جديدة واقل صمودا من البيوت الحجرية القديمة، وال تظهر فيها أي عالمات خارجية على التفجير. 

لم يكن فيها. الجيران تولد لديهم االنطباع بأنه هناك  ”مختبر العبوات الناسفة“هكذا، من املرجح أن 

حول السؤال عن هذه الشقة لم يرد املتحدث ”. غرفة عمليات“أقامت قوات الجيش ورجال الشرطة 

الجيش “فإن ” وسائل اإلعالم اإلسرائيلية“إطالق النار على رجال الشرطة. حسب  –بلسان الشرطة 
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ولكن ”. عند بداية العملية“سطينية عن اقتحام قوات الجيش ابلغ أجهزة األمن الفل” اإلسرائيلي

 من قوات األمن الفلسطينية، الذين 
ً
: القوة الخاصة أطلقت النار وأصابت رجاال

ً
البيان كان زائدا

صيب 
ُ
 في ميدان الشهداء أمام املدخل الشمالي للبلدة القديمة. أ

ً
كانوا يوجدون كما هي الحال دائما

خمسة على األفل، اثنان من جهاز األمن الوطني واثنان من املخابرات ” ةالنار اإلسرائيلي“من 

 .العسكرية وشخص جاء إلنقاذهم )شرطي لم يكن في وظيفته عندما وجد في املكان(

كانت هذه النار كافية كي تعرف أجهزة األمن الفلسطينية بأنه يجب عليها التراجع بسرعة واالنسحاب 

على ” إطالق النار اإلسرائيلية“ –طة في املدينة كي ال يصيبهم أي سوء إلى مقراتهم والى مراكز الشر 

يخالف ترتيبات التنسيق ” للجيش اإلسرائيلي“رجال أمن فلسطينيين وفي أماكن معروفة بالنسبة 

قرروا مسبقا تعريض حياة رجال األمن ” الشاباك”األمني بين الطرفين. فهل الجيش والشرطة و

واعد األساسية إلبالغ الفلسطينيين قبل الدخول إلى املناطق ج، أو أن الفلسطينيين للخطر؟ الق

املستعربين الذين أطلقوا النار عليهم لم يكونوا يعرفون أنه محظور إطالق النار على قوات األمن 

 في تلك النقطة. أيضأ هذا السؤال تم 
ً
الفلسطينية أو أنهم لم يكونوا يعرفون أنهم يوجدون دائما

خمس ساحات. تركت القوة  –دث بلسان الشرطة حول هذا األمر ولم تتم اإلجابة عليه توجيهه للمتح

 وخلفت وراءها 
ً
 أصيبوا  30قتلى و 5التي قامت باقتحام نابلس املدينة بعد أربع ساعات تقريبا

ً
مصابا

في ساحات مختلفة. كل ساحة كان فيها شهود عيان، بعضهم لم يتم العثور عليهم وهناك من تم 

ر عليهم وتحدثوا، وبعضهم تحدث بالتفصيل وبعضهم كما يبدو يخلطون في شهاداتهم تفاصيل العثو 

سمعوها من آخرين أو يكملون ما نسوه بتقديرات وتحليالت. هذه هي الصورة التي حصلنا عليها من 

، واملستعربون في الشرطة، والجنود على ”القوات اإلسرائيلية“قبل منتصف الليل كانت  –شهاداتهم 

)جبل عيبال(. أحد السكان، أ. عاد إلى ” الجبل الشمالي“أسطح بنايتين، بناية الريف وبناية بيروت في 

وجهوا علّي الليزر “البيت قبل منتصف الليل بخمس دقائق. قال للصحيفة بأنه عندما أوقف سيارته 

ء جنود. ولكني لم )إشارة لليزر املركب على البندقية(، وأطلقوا نحوي مروحية صغيرة. عرفت أن هؤال

حلقت املروحية الصغيرة بين املبنى أيضأ والبلدة القديمة، قال. أ. وعرف ”. اعرف بعد أين يوجدون 

توجد فوق سطح املبنى خاصتهم واملبنى املجاور فقط عندما ” القوات اإلسرائيلية”السكان اآلخرون أن

وارع املحيطة بها. املسافة بين البلدة أطلق رجال الشرطة والجنود النار نحو البلدة القديمة ونحو الش

القديمة وبين سطح بيته هي تقريبا كيلومتر ونصف في خط جوي. في نابلس تحدثوا عن عدة مباٍن 

أخرى تسلل إليها املستعربون، والتي تحولت إلى مواقع إلطالق النار. أحد املباني هو مجمع تجاري كبير 

تقع في محيط ميدان الشهداء، كانت بعض املحالت التجارية في املباني التي  –يوجد في شارع الشهداء 

، يسهرون 30 – 18شاب في أعمار  100واملطاعم مفتوحة رغم الوقت املتأخر من الليل. ح. كان مع 

أو يعملون، كانوا يستمتعون باألحاديث وتدخين النرجيلة، وبعضهم كانوا يتناولون وجبات ليلية 
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 ليوم العمل في الغد. في امليدان، تحت شجرة خفيفة أو كانوا يرتبون املكان 
ً
أو ينظفونه استعدادا

 .نخيل، وقف عدد من رجال األمن الفلسطيني مع أسلحتهم

هم يوجدون هناك بشكل دائم في الليل وفي النهار. عندما ال يكونون هناك يستنتجون في نابلس أن 

حام متوقع وأنه يجب عليهم التواجد في قد أبلغ أجهزة األمن الفلسطينية عن اقت” الجيش اإلسرائيلي“

 البداية في“ ،”هآرتس“ مع محادثة في. ح قال ،″12:30أو  12:15كانت الساعة تقريبا “ –املقرات 

  انفجار صوت سمعنا
ً
 رجال أن وشاهدت النافذة من نظرت. النار إطالق سمعنا ذلك وبعد شديدا

طلقت توجيه بدون  الهواء في النار يطلقون  الفلسطيني األمن
ُ
ه إلى مكان معين ألنهم ال يعرفون من أين أ

 .”بالنار اإلسرائيلية“ح. الحظ أن بعض األشخاص أصيبوا ”. النار

هرب أحدهم إلى املحل الذي كان يوجد فيه ح. في ذلك الوقت، وقد قام بمساعدة زوجته في الوصول 

الشرطة اإلسرائيليين أطلقوا  إلى سيارة اإلسعاف التي نجحت في االقتراب. ح. قدر أن الجنود ورجال

ف. متطوع في طواقم اإلسعاف الطبي الفلسطينية التي عملت في تلك  –النار من املجمع التجاري 

 .الليلة، وشقيقه هو واحد من رجال األمن الفلسطيني األربعة الذين أصيبوا

ارة مدنية استنادا الى ما سمعه من شقيقه الذي أصيب إصابة طفيفة، قال ف. للصحيفة بأن سي

تتجول ” قوات خاصة إسرائيلية“فلسطينية اقتربت من قوات األمن الفلسطينية لتحذيرها بأن هناك 

أطلق رجال “، قال ف. ”لم يتمكن السائق من إكمال كالمه، عندها أطلقت النار عليه“في املنطقة. 

يتم إطالق النار عليهم. بعد  األمن الفلسطيني النار في الهواء. في تلك األثناء لم يكونوا يعرفون من أين

حسب أقوال ف. فإن إطالق النار جاء من املجمع التجاري ومن املواقع املرتجلة ”. ذلك قاموا بالهرب

ف. قال إن االنفجار األول الشديد الذي سمعه والذي  –التي توجد فوق املباني في الجبل الشمالي. 

العين في جنوب البلدة القديمة. تبين أنه حدث تسبب في استدعائه هو والطواقم الطبية كان في رأس 

عرين “وعضو في ” حماس“انفجار في سيارة حمدي قيم، الذي ذكر بعد ذلك بأنه أحد أعضاء 

رجال إسعاف ابلغوا بأنهم أنقذوا جثته املحترقة من السيارة. هل كان في الطريق الى البلدة ”. األسود

لسيارة من تلقاء نفسها أم من إطالق النار على السيارة؟ القديمة؟ هل انفجرت العبوة التي كانت في ا

هذا غير واضح. تقريبا في الوقت ذاته سمع صوت انفجارات داخل البلدة القديمة. هناك من قالوا 

أيضا في أحياء  –بأن االنفجار األول كان بالتحديد بسبب الصاروخ الذي أطلق على شقة الحَوح 

نفجار األول وعلى صوت االنفجارات التي حدثت بعده، ومنهم من بعيدة استيقظ الناس على صوت اال 

جاء بعده أو أنهم لم يتمكنوا من النوم، بسبب ازدياد إطالق النار وصوت سيارات اإلسعاف الذي 

خالل اربع ساعات شعرنا بأن هذه “ازداد، وتراكمت املعلومات وازدادت الشائعات وازداد الخوف. 

، قالت للصحيفة إحدى سكان الحي في ”عدنا إلى أيام االنتفاضة الثانية حرب واصبنا بالخوف، وكأننا
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غرب البلدة القديمة. إضافة إلى ذلك، في جزء من املدينة كان هناك انقطاع للكهرباء. تقريبا في 

بدأت عشرات السيارات العسكرية تتدفق نحو البلدة القديمة، التي دخلت من  12:40الساعة 

 .ةمداخل املدينة األربع

من خالل االقتراب من البلدة القديمة للتشويش ” عرين األسود“الشباب استجابوا لنداءات أعضاء 

 أصيب بنار الجنود وما 
ً
على االقتحام عن طريق رشق الحجارة وإشعال اإلطارات. ال نعرف كم شخصا

 أطلقوا النار وتبادلوا إطالق النار
ً
القوات “مع  هو عدد الجرحى الذين كانوا مسلحين، الذين حقا

ال يوجد مكان آمن. بعد مرور أربعة أيام على الجنازات الحاشدة للقتلى الخمسة، بدأ  –” اإلسرائيلية

أبناء عائلة الحَوح يتحدثون مع وسائل اإلعالم. وقد قالوا بأنهم تحدثوا مع أصدقاء وديع الذين 

ا عملية الهجوم التي قتل فيها. تواجدوا معه في الشقة في تلك الليلة. وحسب هذه املحادثات استعادو 

ليس كل ش يء واضحا في هذه االستعادة التي اعتمدت على اآلخرين. ما يتبين منها ومن شهادات أخرى 

هو أنه لم تكن هناك أي محاولة العتقال الحَوح وأصدقاءه. جاءت القوات بصورة مسبقة لقتلهم. 

 .القها إلى داخل الشقةحسب أقوال أصدقاءه فان عددا من حوامات املتابعة تم إط

األولي، التي اقتحمت النافذة في الجهة الشمالية في الوقت الذي كان فيه الحَوح وبعض أصدقائه 

يجلسون على األريكة التي توجد قبالته، فاجأتهم. بعض أبناء العائلة قالوا بأنه قيل لهم بأن الحَوح 

ماتدور إلى داخل الشقة من الجنوب،  في الوقت ذاته أطلقت صواريخ –أطلق النار على الحوامات 

واستخدمت طائرة بدون طيار، وأطلقت الغاز املسيل للدموع. وقال أعضاء طاقم طبي فلسطيني إن 

طلقت من موقع خارج الشقة. وقال 
ُ
تل بخمس رصاصات أصابت بطنه وصدره، كما يبدو أ

ُ
الحَوح ق

أصيبوا باالنسحاب من الشقة وانقاد أبناء عائلة الحَوح بأنه صمم على أن يقوم أصدقاؤه الذين 

 .حياتهم

أحدهم، مشعل البغدادي، أصيب إصابة بالغة وتوفي وهو في الطريق إلى املستشفى. ف، الذي سبق 

ف.  –ووصل مع الطاقم الطبي إلى امليدان قرب مسجد النصر قال بأنه سمع صوت ستة انفجارات 

سعاف خاصته عندما أراد االقتراب من بعض اطلقوا النار على سيارة اإل ” اإلسرائيليين“قال إن 

، قال. أيضأ أبلغت ”أنا والسائق اضطررنا للهرب من سيارة اإلسعاف واختبأنا كي ال نصاب“املصابين. 

نحوهم، الذي اجبرهم على السير في طرق التفافية، ” إطالق النار اإلسرائيلية“طواقم طبية أخرى عن 

 .ترد الشرطة على هذا اإلعداءاألمر الذي أخر إنقاذ املصابين. لم 

، كان في ذلك الوقت في بيت عائلة زوجته هو وأوالده. يوجد البيت 35حمدي شرف، الحالق ابن الـ  –

في البلدة القديمة قرب محل حلويات األقص ى، وهو محل معروف لبيع الكنافة في شارع النصر. 

احد أقاربه استيضاح ما يحدث، لكن ، أراد شرف و ”يوجد جيش في املدينة“عندما وصلت شائعة بأنه 

العائلة أقنعتهم بعدم فعل ذلك. بعد ذلك ُسمع صوت انفجار وعندها صمم على الخروج. تجول 
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 وخرجا من منطقة البلدة القديمة ولم يشاهدا مسلحين أو مستعربين فقررا العودة 
ً
 –االثنان قليال

حين، ولم يكونا في مكان تبادل إطالق النار؛ أطلقت النار عليهما قرب بيت عائلة زوجته. لم يكونا مسل

 .”القوة اإلسرائيلية“ألنه ال أحد في األصل كان يعرف أين اختبأت 

حسب الشهادات التي وصلت للصحيفة فان إطالق النار نفذ مع كاتم للصوت. بعد الساعة الواحدة 

الق علي عنتر كان يجلس ليال أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاته. في منتصف تلك الليلة الح

مع أصدقائه في مقهى زعبوب في حي البساتين املوجود خارج البلدة القديمة، على بعد عدد من 

الشوارع غرب ميدان الشهداء. في املساء عندما امتأل املقهى بالزبائن اخرجوا الكراس ي على الرصيف 

ندما تم سماع صوت االنفجار. املقابل قرب محل مغلق لبيع املالبس. هناك جلس عنتر وأصدقاؤه ع

جميعهم قرروا التفرق. عنتر، كما ظهر في فيلم فيديو كاميرا الحماية في املقهى، دفع الحساب. بعد 

أنا اسكن على بعد “عن تسلسل األمور. ” هآرتس“ثالثة أيام على االقتحام أفضل أصدقائه ر. حدث 

ذي يمتد من غرب البلدة القديمة(. بعد بضع مئات من األمتار عن املقهى، في شارع الفاطمية )ال

سماع صوت االنفجار قررنا أن األكثر أمنا هو أن يأتي األصدقاء الذين يعيشون في األحياء البعيدة إلى 

 آخر ركبا على دراجة وسافر هو في سيارة صديق  –، قال ”عندي
ً
حسب أقوال ر. فإن عنتر وصديقا

طالق النار. لم نعرف إذا كانت هذه نار الجيش أو نار توقفنا قرب البيت وفجأة سمعنا صوت إ“آخر. 

 .السلطة الفلسطينية. أنا وصديقي اختبأنا وراء السيارة مع حني الظهر. في حين استمر إطالق النار

فكرت بيني وبين نفس ي: من غير املعقول أن تكون السلطة. في هذه املرحلة لم أكن أعرف بعد بأن هذا 

على السيارة من الخلف. لم نعرف ما هذا وهربنا إلى بيت عائلتي كان الجيش. فجأة شخص ضرب 

بدون النظر إلى الخلف. رأيت القتلى أمامي. من شدة الخوف زحفت على الرصيف وأنا ارتجف. كنت 

ر. أشار الى أن صديقه الذي كان  –” منهار األعصاب. وفي اليوم التالي للجنازة ذهبت إلى املستشفى

الليلة موجود في صدمة نفسية صعبة. وال يستطيع التكلم. تبين أن ما ضرب على يقود السيارة في تلك 

السيارة كان دراجة علي بعد إطالق النار عليه. الصديق الذي كان يركب على الدراجة أصيب هو 

 ولكنه نجح في االختباء. 
ً
أحد في الجانب اآلخر للشارع شاهدهم وهم منبطحون على األرض: بدأ “أيضا

أراد هذا الشخص قطع الشارع “، واصل ر. ”نفسه، وبعد ذلك أطلقت النار عليه مرة أخرى علي يرفع 

وإنقاذ علي، لكن اإلسرائيليين أطلقوا النار عليه أيضأ. هم أطلقوا النار على كل ش يء يتحرك. كل ما 

 .”أردته هو الوصول إلى مكان آمن. ولكن تبين لي أنه ال يوجد أي مكان آمن

*   *  * 
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  مقاالت   

i24news :الرئيس اإلسرائيلي يزور البحرين الشهر الوشيك في سابقة تاريخية 

سيلتقي بامللك واملسؤولين الحكوميين باإلضافة إلى قادة الجالية اليهودية. كما سيزور مجلس التنمية 

 االقتصادية

هرتسوغ سيصبح أول رئيس أعلن مكتب الرئيس اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، أن "يتسحاق 

ديسمبر/كانون األول الوشيك، حيث  4، وسيغادر هرتسوغ متوجها إلى املنامة في البحرين إسرائيلي يزور

بامللك واملسؤولين الحكوميين باإلضافة إلى قادة الجالية اليهودية. كما سيزور مجلس التنمية سيلتقي 

وتأتي زيارة يتسجاق هرتسوغ بدعوة من امللك حمد بن  .االقتصادية البحريني مع ممثلي األعمال اإلسرائيلية

"اتفاقات إبراهيم" التي عيس ى آل خليفة، بعد أكثر من عامين من تطبيع العالقات بين البلدين في إطار 

 إلى اإلمارات حيث  5وفي  .توسطت فيها الواليات املتحدة
ً
ديسمبر /كانون األول، يغادر الرئيس البحرين متوجها

االجتماع الرابع  -سيحضر "مناظرة أبوظبي للفضاء" ويلتقي برئيس اإلمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

س "خالل الزيارة، سيناقش القادة تعزيز العالقات اإلسرائيلية وقال بيان مكتب الرئي .بين الزعيمين

 ."وتوسيع التعاون الثنائي السالم،وأهمية  اإلماراتية،

وكانت اإلمارات والبحرين أول من وقع االتفاقية  إلسرائيل، "اتفاقيات إبراهيم" وتعتبر اإلمارات شريك في

ومنذ توقيع" اتفاقيات إبراهيم"،  .، وبعدهما املغرب والسودان 2020التاريخية في سبتمبر/أيلول من عام 

ازدهرت العالقات مع تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية. بدأت إسرائيل والبحرين مؤخًرا محادثات 

  التي يأمالن في اختتامها بحلول نهاية العام اتفاقية التجارة الحرة

*    *   * 

i24news :السفير األوكراني لدى إسرائيل يفغين كورنيتشوك لـi24news نتوقع تعزيز العالقات :

 العسكرية مع اسرائيل

 بوتينالسفير األوكراني: على نتنياهو ان يثبت نفسه اآلن وأن يوازن موقفه كغيره من القادة الغربيين تجاه 

مساء الخميس، إن  i24news قال السفير األوكراني لدى إسرائيل يفغين كورنيتشوك في مقابلة له مع قناة

"اوكرانيا تتوقع تعزيز العالقات العسكرية مع اسرائيل وخاصة بكل ما يتعلق بمضادات الصواريخ واملسّيرات، 

https://backend.i24news.tv/ar/articles/1668372482-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1668372482-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1668166959-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1668166959-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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متحالفة مع روسيا  إيراندخلت الى الصورة والى الحرب، لهذا يجب على اسرائيل تغيير مواقفها ألن  إيرانألن 

 "وسوريا وبالروسيا

وأكد يفغين على أن "هذا األمر عليه ان يدفع الحكومة االسرائيلّية باختيار الخيار الصحيح وتزويد أوكرانيا 

وقال السفير "انا اعتقد ان نتنياهو سياس ي  "ال والنساءبمضادات دفاعية تسمح لنا بحماية املدنيين واالطف

 ان يوازن موقفه 
ً

محّنك وعليه ان يثبت نفسه االن بانه قائد، ورغم عالقته ببوتين في السابق، عليه االن اوال

يقف الى جانب أوكرانيا، وان يختار الخيار الصحيح وهذا  وأن الروس يّ كغيره من القادة الغربيين تجاه الرئيس 

وأضاف كورنيتشوك "نحن نعتقد ان لدينا شركاء اقوياء واستراتيجيين كالواليات املتحدة،  ."ما نأمله به

وبالنسبة للمساعدة اإلسرائيلية عليه ان يكون بقرار اسرائيلي بذلك وأن يتم هذا القرار بدون أي ضغط 

ن نطالب بسالح دفاعي بخصوص الدعم العسكري، نح واضًحا نتنياهوامريكي، وأن يكون موقف حكومة 

 ."فقط

وتطّرق السفير األوكرانّي رًدا على النصر األوكراني في خيرسون، انه "يفضل ان يكون حذًرا في استخدام كلمة 

نصر، ألن روسيا ستبقى موجودة وستبقى جارتنا وعلينا ان نكون مستعدون لكل التحديات. اّما اآلن نحن 

لدول ما زالت تعاني من رفع اسعار األغذية، كذلك األمر في اسرائيل التي ندفع ثمًنا باهًضا لنصرنا، ألن جميع ا

% من القمح من اوكرانيا وكذلك األمر في كل اوروبا بالنسبة لغالء الكهرباء والغاز. وبعد نجاحنا في 70تستورد 

ة األوكرانيين خيرسون نعتقد اننا نستطيع تحرير كل املدن األوكرانية ألن الروس ال يطمحون اال لتحويل حيا

 ."الى سواد ألنهم ال يحترمون قواعد الحرب

*    *   * 

  عقبات أمام ميالد حكومة الظالم

 شبكة الهدهد للشؤون اإلسرائيلية

كان نتنياهو على استعداد ألن يكون كريًما من أجل تشكيل حكومة، لكنه أدى بطريقة ما إلى معركة غرور 

جموًدا سياسًيا، هكذا كتبت سيما كادمون في يديعوت أحرونوت وعناد بين درعي وسموتريتش التي خلقت 

 :اليوم، وأضافت

كان من املتوقع أن يؤدي نتنياهو اليمين لحكومته هذا األسبوع، في اليوم الذي أدى فيه الكنيست اليمين، ما “

متعطشة للعودة إلى تفويًضا حديدًيا معه، وكتلة يمينية  64الذي يمكن أن يقف في طريقه عندما يكون هناك 
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السلطة، ورئيس وزراء على استعداد ألن يكون كريًما بشكل خاص ملجرد الحصول على ما يريده ولتمرير 

 .”القوانين بسرعة لتنقذه من محاكمته

قد يكون كل هذا صحيًحا عندما ال يكون لديك شريك في الحكومة مثل سموتريتش، الذي “وتضيف كادمون: 

ي نسف في االنتخابات السابقة تشكيل حكومة نتنياهو، كان هذا األخير يعرف من يعتبر عناده فنه، والذ

يتعامل معه؛ لهذا السبب لم يرغب في إعطاء سموتريش املالية أو األمن، سموتريش مستقل للغاية وعنيد 

املاضية، جدا؛ ونتنياهو ال يحب مثل هؤالء في أهم الوزارات حيث يريد السيطرة، وهكذا، اعتباًرا من الليلة 

 .”كانت املفاوضات عالقة، األنابيب مغلقة، وهناك ازدحام مروري من الفشل طاملا لم يتم فتح املكبس

 هل خلقت أزمة سياسية بعد االنتصار

 :مع مرور األيام، يبدو أن مهمة تشكيل الحكومة أصبحت أكثر تعقيدا مما توقع نتنياهو

ف، وقد وضع سموتريتش أمس عقبة أخرى عندما قال إنه لم يحدث حتى اآلن انفراج في مفاوضات االئتال  •

وتلقى تعزيزات ملوقفه من شريكه بن غفير الذي أعلن أنه لن يدخل  –سيعارض حكومة أقلية بدون حزبه 

 .الحكومة بدون سموترتش

وفي الواليات املتحدة يواصلون اإلعراب عن قلقهم بشأن احتمال أن يتقلد االثنان مناصب مهمة، في  •

ح أنه بال شك ” إسرائيل“ادثات السفير األمريكي في مح
ّ
توم نيدس مع نتنياهو، لم يذكر أسماءهم، لكنه مل

 .”يعتبران الفيالن املوجودان في الغرفة“

حول ” إسرائيل اليوم“الحاخام حاييم دروكمان كبير الحاخامات في الصهيونية الدينية، في مقابلة مع صحيفة 

ال مشكلة مع دولة الشريعة “اح اليوم عاصفة أخرى بعد تصريحاته التي قال فيها: نتائج االنتخابات أثار صب

  .”الهاالخا -اليهودية

*    *   * 

 تفضح فشل التقديرات األمنية لدى العدو” عملية أرئيل

العملية التي وقعت بالقرب من أريئيل، يوم “كتب عاموس هارئيل في صحيفة هآرتس صباح اليوم الجمعة أن 

الثالثاء من هذا األسبوع، حدث على وجه التحديد فيه تناقض حاد مع االتجاهات التي حددها الجيش 

في جهاز األمن العام اإلسرائيلي، “وأضاف هارئيل أنهم  .”اإلسرائيلي في الضفة الغربية في األسابيع األخيرة

د في الجيش اإلسرائيلي والشاباك اعتقدوا أنهم تمكنوا من االبتعاد عن املجموعة التي تسببت في صداع شدي

طوال أشهر الصيف والخريف؛ لكن عملية هذا األسبوع التي نفذها منفذ واحد وهو محمد صوف، أوضحت 
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مرة أخرى مدى صعوبة فرض تفسيرات إحصائية علمية على املنطقة؛ فاألرض مهيأة إلعادة إحياء العمل 

 .”النضالي في أي وقت

التي عبر عنها أيضا هذا األسبوع رئيس مجلس  –دة املطالب اليمينية بش” الجيش اإلسرائيلي“ويرفض 

بشن عملية عسكرية واسعة النطاق، حتى وقف  –الشمرون، يوس ي دغان، بعد العملية بالقرب من أريئيل 

تام لألعمال النضالية، وينظر إلى هذا في الجيش على أنه مطلب غير واقعي، ويتمسك بحل غير هذا، وال ُيعلم 

وبنفس الروح ولألسباب  .يبقى موقف الجيش على حاله حتى بعد تشكيل حكومة يمينية أم سيتغيرهل س

نفسها، تعارض جميع الفروع األمنية فكرة حل السلطة الفلسطينية التي يصفها املستوطنون وأنصارهم بأنها 

على أنه رصيد أمني  في املقابل ما زال ينظر إلى التنسيق مع رئيس السلطة محمود عباس”. سلطة إرهابية“

  .يساعد على كبح النضال في الضفة

*    *   * 

 هل املستوطنون يريدون فرض نظام الحكم؟ يا لها من مزحة: هآرتس

 جدعون ليفي بقلم 

إليكم أعلى درجات الوقاحة على مستوى البالد: فإن أحد األعالم الرئيسية التي يرفعها اليمين، وخاصة 

تل مرتفع هو علم الحاكمية )وهي تدعيم مراقبة نشاط املؤسسة الحاكمة ومتابعة املستوطنين، اآلن فوق كل 

اليمين يريد الحاكمية، كم هو جميل، كوص ي متميز على القانون والنظام، حيث  .مستوى أداء القائمين عليها(

ضع األمني يصاب اليمين بالصدمة من الفوض ى السائدة في شمال البالد والجنوب، وال حساب وال عدالة، والو 

 .للمواطنين س يء

ال يوجد سياس ي يميني ال يتحدث عن ذلك، وال يوجد زعيم مستوطن ال يتظاهر بالصدمة من املوقف، 

انتظروا الحكومة الجديدة، وسوف تظهر للعرب بالفعل ما هي  .لألسف فقدنا السيطرة على الحكم

ولكن  .الذي يؤيد الفوض ى؟ ال أحد ؟ ومن-فرض نظام الحكم –من هو ضد الحاكمية  .الحاكمية، انتظروا

عندما يتحدث عن األمر أولئك الذين ينفثون بكلماتهم العنصرية والقومية املقنعة، وعندما يكون أعظم 

هم الذين يبشرون به اآلن، فمن املستحيل أال تضحك أو ” إسرائيل“منتهكي القانون واملنتقدين للحكم في 

 .تبكي

تبدو عادلة على محمل الجد، فمن املستحيل اإليمان بنقاء نواياهم وتجاهل ال يمكن أخذ ادعاءاتهم التي 

اليمين ف هل يعرف أحد نكتة أفضل؟ –تصويتهم، فاملستوطنين يوعظون بفرض نظام الحكم والنظام 
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واملستوطنون ال يبشرون بفرض نظام الحكم، إنهم يبشرون بالطغيان اليهودي على العرب، هذا هو الش يء 

 .يهتمون به الوحيد الذي

إذا كانت مزارع الدواجن واملنشآت الصناعية التي أضرمت فيها النيران في الجليل قد تعرضت البتزاز الحماية 

لكن عندما يتعلق األمر  .من قبل املنظمات اإلجرامية اليهودية، فلن يبدأ املستوطنون حتى في االهتمام بها

هي الحاكيمة في نظر اليمين وهي الش يء الوحيد الذي  بالعرب، عليك أن تبين لهم من صاحب السيادة، هذه

 .يهمهم

إن الفوض ى في النقب والجليل خطيرة بالفعل، وتتطلب العمل ضدها، ومن املشكوك فيه أن تكون فرض 

مع كل  .نظام الحكم بالقوة والتي يطالب بها اليمين هي الحل، لكنها بالتأكيد ليست ما يمكن أن يعظه اليمين

 في القلق بشأن م
ً
 .”إسرائيل“حنة سكان النقب والجليل، فإنهم ليسوا أكثر املناطق اختالال

قبل الحديث عن استعادة الحكم هناك، نحتاج للحديث عن إقامة حكم في املستوطنات، والذي لم يكن 

 هناك من قبل، وليس لديهم أي نية لوجوده
ً
إذا كانت هناك مؤشرات على تطبيق القانون في النقب  .موجودا

 إلى جنب مع مخالفي و 
ً
الجليل، مهما كانت متساهلة، فإن منفذي القانون في الضفة الغربية يعملون جنبا

هذه هي أخطر حالة من الفوض ى والتي يمكن تخيلها، فلم تعد هذه هي قاعدة عائالت الجريمة، هذه  .القانون 

عن فرض نظام الحكم وهم كيف يجرؤ املستوطنون في اليمين في الحديث  .جريمة منظمة مع كل خطورتها

أكبر من يخترق القانون؟ كيف يجرؤ املستوطنون على الحديث عن حكم القانون والنظام وهم أكبر منتهكي 

  القانون والنظام؟

معظم الجرائم و  .تخرق العديد من القوانين في حياتها اليومية مثل املستوطنين” عائلة إسرائيلية“ال توجد 

من االختالس والسرقة والغش إلى االبتزاز بالتهديد والجروح العمدية والقتل العمد الواردة في كتاب القانون، 

 القتل، ال تنطبق إال على املستوطنين
ً
إن أمن السكان وممتلكاتهم في منطقة الشويخ بالقرب من  .وأحيانا

هناك ” لهب“لكن بينما في  .الخليل في وضع أكثر صعوبة بكثير من أمن السكان وممتلكاتهم في منطقة لهب

املستوطنون ف .جهد لحماية السكان من املشاغبين، في الشويخ الدولة متواطئة مع املجرمين )املستوطنين(

يفعلون ما يريدون، وهم يسيؤون للناس وممتلكاتهم بشكل يومي، وفي اآلونة األخيرة أكثر من ذلك، وال أحد 

يجب أال ينضم يسار الوسط  .وال خيار للعربيفكر في قيادة فرض نظام الحكم هناك، فالحكم لليهود فقط 

إلى الدعوة امللوثة لفرض نظام الحكم التي يطلقها اليمين، أي دعوة لفرض الحكم تثير الريبة في الفاشية، 

 .لكن فرض نظام الحكم اليميني ليس سوى ممارسة املزيد من السلطة ضد العرب
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قانون والنظام، إنهما تريدان ممارسة املزيد من القوة ال يريدان ال” بتسلئيل سموتريتش“و ” ريجافيم“جمعية 

 .ضد العرب

 كما أن الجريمة في املجتمع العربي ليست في الحقيقة ذات أهمية لليمين، باستثناء تشويه وجوه العرب 
ً
تماما

فرض لذا فإن النضال من أجل  –انظر إلى هذه الحيوانات البشرية التي نتعامل معها  –الحتياجاتهم الدعائية 

نظام الحكم ليس سوى صراع من أجل املزيد من االستعالء والتفوق اليهودي، ولدينا منها منذ فترة 

   .والكثير الكثير طويلة

*    *   * 

 حتى سموتريتش وبن غفير سيفتقدان أبو مازن : يديعوت أحرنوت

 آفي يسخاروفبقلم 

تل 
ُ
، احتفل رئيس السلطة ”ثالثة إسرائيليين“فيه أول أمس، في يوم الهجوم على مدخل مدينة أرييل، والذي ق

 ذكرى  .عن طريق الصدفة 87الفلسطينية أبو مازن بعيد ميالده 
ً
وليس من قبيل املصادفة أنه كان أيضا

، عندما أعلن سلفه ياسر عرفات في الجزائر العاصمة إقامة 1988إعالن االستقالل الفلسطيني منذ عام 

على الرغم من عدم قيام الدولة الفلسطينية بعد، إال أن محمود عباس و  .دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

  17ما زال يشغل منصب رئيس السلطة الفلسطينية منذ 
ً
بنيامين نتنياهو، الذي يعود اآلن إلى منصب  .عاما

 رئيس الوزراء، يقترب بسرعة من األقدمية وسيتفوق عليه إذا تمكن من إنهاء واليته التي ستدوم أربع سنوات

 .حال لو تقاعد عباس بسبب تقدمه في السن أو ألنه ال يستطيع االستمرار

، الرجل العجوز ”الختيار“ومن املفارقات، أن الكثير من فرص نجاح نتنياهو وحكومته يعتمد على حسن نية 

، في هذا املنصب كرئيس للسلطة الفلسطينية محمود عباس،
ً
 .وقدرته على االستمرار في الخدمة، حتى جسديا

في ” إرهابي خطير“صحيح أن هذا رئيس فلسطيني ضعيف يفتقر إلى الشرعية العامة وينظر إليه على أنه 

 .أوساط اليمين املتطرف، وما زال

إذا انتهت والية أبو مازن لسبب صحي أو آلخر، أو إذا قرر حل السلطة الفلسطينية في ضوء الوضع مع 

نتنياهو وشركاؤه املتطرفون في الحكومة سيكون أصعب بكثير ، فإن الواقع األمني الذي سيواجهه ”إسرائيل“

صحيح أننا في أيام التصعيد وعدد القتلى والهجمات في ازدياد، لكن أبو مازن هو من نواح  .من الوضع الحالي
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كثيرة الفتى الذي يوقف التسرب من السد بإصبعه )يمنع تطور الحالة إلى انتفاضة شاملة(، من خالل األجهزة 

 .ية الفلسطينيةاألمن

إن الوضع األمني على األرض في الوقت الحالي هو عرض تقديمي للفيضان الذي سنراه هنا، لثوران أكبر مما 

” وشهدناه حتى اآلن، والسلطة الفلسطينية ورئيسها هم من يوقفون االنجراف الكبير، إلى جانب الشاباك 

 بأنهم أعدا –” اإلسرائيلي شالجي
ً
 .ء للصهيونية الدينيةالذين تم وصفهم مؤخرا

يمكن لنتنياهو وسموتريتش وبن غفير وآخرين أن يصرخوا بصوت عاٍل بأن أبو مازن هو العدو اللدود، وأنه 

هما العامالن العازالن بين الحفاظ على ” اإلسرائيلي شالجي” ويجب القيام بعمل لتدميره، لكن )أبو مازن( 

 .بير وهجماتها الشديدة، وانتشار االنتفاضة على نطاق واسعالوضع الراهن في الضفة الغربية، بتعقيدها الك

على العودة إلى مراكز املدن الفلسطينية ومخيمات الالجئين وليس لفترة ” الجيش اإلسرائيلي“وهو أمر سيجبر 

 .قصيرة

إلى إدارة شبكات ” إسرائيل“في حالة اندالع انتفاضة شعبية كبيرة بدون السلطة الفلسطينية، ستضطر 

ف الصحي واملياه والكهرباء لسكان الضفة الغربية، وهو سيناريو حتى نتنياهو، وربما بن غفير الصر 

 في األرواح( التي ستترتب على 
ً
وسموتريتش، يريدون تجنبها في هذه املرحلة، بالتأكيد إذا فكروا في التكلفة )أيضا

 .داخل مدن الضفة الغربية” حرب إسرائيلية“ذلك نتيجة 

في غزة لن ترغب في رؤية  حماس التخمين أنه في حالة حدوث تصعيد كبير في الضفة الغربية، فإنمن السهل 

 
ً
اليمين املتطرف،  .فتح والضفة الغربية يسرقان العرض، وسنشهد إطالق الصواريخ من قطاع غزة أيضا

والسالم، ومن أجل ، فعليه تحقيق الهدوء ”إسرائيل“لألسف، إذا أراد تثبيت الوضع األمني وتعزيز حكمه في 

في الوقت الحالي  .يتمتع بالسلطة والقدرات” رئيس“ذلك سيحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية ومستقرة، ذات 

 .وعلى الرغم من الضعف الكبير لعباس وتقدم سنه، إال أنه تمكن من إظهار سيطرة معينة على الوضع

ة )بمساعدة إسرائيلية( في إقناع املطلوبين والدليل على ذلك هو الوضع في نابلس ونجاح السلطة الفلسطيني

  .أسلحتهم وتسليم بتسليم أنفسهم

*    *   * 
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 ”األسود نعري” لـواستهداف إسرائيل ” ليلة الشهداء“الجيش اإلسرائيلي.. تفاصيل  هآرتس: أخفاها

 هاس عميره بقلــم

 ترجمة: القدس العربي

 لكسب الرزق، ومثله حمدي شرف، األب سنة، أحب ركوب الدراجة.  26علي عنتر، عزب ابن 
ً
كان يعمل حالقا

. لم يكونا مسلحين أو مرتبطين بعرين األسود، قتلهما جنود من الجيش  35لولدين وابن 
ً
سنة، كان حالقا

تشرين األول حين اقتحمت نابلس  25 – 24اإلسرائيلي في مكانين مختلفين، وخطأهما أنهما كانا في الشارع ليلة 

ن الجيش اإلسرائيلي ووحدة اليمام والشاباك، وانتشرت حول البلدة القديمة وداخلها. في بيان قوة مشتركة م

املتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي عن االقتحام، ذكر اسم شخص واحد باعتباره الهدف الرئيس ي لهذا 

جري في البلدة سنة(، الذي قتل عندما كان مع عدد من أصدقائه في مبنى ح 31الهجوم، وهو وديع الَحَوح )

القديمة. في جزء من تقارير صحافية إسرائيلية كتب أنه قتل في تبادل إلطالق النار، إضافة إليه ]الحوح[، 

لم يكونا في مكان إطالق النار املتبادل  -حسب شهود العيان-أربعة فلسطينيين آخرين. ولكن عنتر وشرف 

 عندما أطلق رجال القناصة النار عليهما وقتلوهما.

 بمفاهيم وسائل اإلعالم اإلسرائيلية. ولكن  مرت
ً
 منسيا

ً
ثالثة أسابيع منذ تلك الليلة. وقد أصبحا تاريخا

 من روتين حياة الفلسطينيين، الذي من الجدير 
ً
 كهذا يترك بصمات عميقة ويبقى جزءا

ً
 عسكريا

ً
اقتحاما

يس لالقتباس، التي نشرت بعد الكتابة عنه. البيان القصير للمتحدث بلسان الجيش والشرطة والتسريبات، ل

في املنافسة مع الرواية ”. رواية من يعرف كل ش يء“فترة قصيرة من االقتحام، يترسخ في إسرائيل على اعتباره 

. من يريدون إعطاء صورة كاملة أكثر هم في موقف متدن 
ً
الفورية واملقتضبة، الجيش اإلسرائيلي يفوز دائما

. لم يبق لهم سوى ضم شهادات
ً
 شهود عيان ووضع عالمات استفهام مثل: مسبقا

الشقة السرية. حسب املتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي، حددت القوات اإلسرائيلية مكان الحوح وهاجمت 

ما يسمى بالبيت السري. تعود الشقة التي قتل فيها لعائلة الحوح، داخل حوش العطعوط، وهو ساحة فيها 

سنة. يعرف الجميع أن الشقة تعود لهذه  100التي يزيد عمرها عن عدد من البيوت الحجرية ذات األقواس و 

. في الطابق الذي 
ً
العائلة، وهناك من يعرفون أن الشقة ُرممت قبل فترة قصيرة على أمل أن يتزوج وديع قريبا

تحت هذه الشقة غرفة اجتماعات عائلة العطعوط )الديوان(، تقام فيه املناسبات العائلية واالجتماعية. 

إلى املتحدث بلسان الشرطة، لكن ” هآرتس“نسبة لتفاصيل املقال، فإن املتحدث بلسان الجيش وجه بال

وجنود الجيش ” اليمام“جنود “الشرطة لم تجب عن سؤال ملاذا تم عرض الشقة كمخبأ. ورد من قبلها بأن 
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ة في نابلس. جهاز وقوات أخرى من حرس الحدود، أحبطوا بنية تحتية إرهابية عنيف” كالشبا” واإلسرائيلي 

 لذلك أطلقوا النار على مسلحين عرضوا قواتنا للخطر
ً
 ”.األمن نفذ التنسيق املطلوب للعملية، وطبقا

التي استخدمت كمختبر إلعداد ” الشقة السرية“مختبر للعبوات الناسفة. قال املتحدث بلسان الجيش إن 

تشرين األول، كانت هناك وبحق دالئل واضحة  30في الشقة كما ظهرت في ”. فجرتها قواتنا“العبوات الناسفة، 

، كما نشر. نوافذ وأثاث محطمة، مفصالت معدنية ”ماتادور “على هجوم من الخارج بعدد من صواريخ 

وحديدية مقتلعة، وشاشات تلفاز وأجهزة حاسوب محطمة، أثاث ممزق، آثار للرصاص على الحيطان وبقايا 

. يمكن االفتراض بأن عبوات تم تفجيرها ستتسبب بضرر أكبر طائرة بدون طيار ومحركات حاسوب يتيمة

بكثير للشقة إذا لم يكن في حيطان البيت السميكة، وربما ستترك عالمات حروق لم ُيحدد موقعها. لم تتم 

مشاهدة أي أضرار تدل على تفجير عبوات في الحوش نفسه واملبني الحجري الذي فيه الشقة. هل كانت هناك 

دمت كمختبر للمواد املتفجرة، التي تم تفجيرها، ولم تعرف االستخبارات عنها؟ هذا السؤال شقة أخرى استخ

 الذي ُوجه للشرطة ولم تجب عليه.

دخول الجنود. حسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وليس حسب بيان املتحدث بلسان الجيش، فإن قوات من 

حسب أقوال ”. املختبر“لعبوات الناسفة املوجودة في ، وبعد ذلك تم تفجير ا”دخلت إلى الشقة السرية“املشاة 

لم يدخلوا إلى الشقة. املتحدث بلسان الشرطة لم يصادق ” اليمام“الفلسطينيين في الحي، فإن الجنود ورجال 

 في الشقة.” اليمام“ولم ينكر وجود الجنود وجنود 

الليلة نفسها على شقة أخرى  شقة أخرى. حسب أقوال الجيران، فإن قوات من املشاة اقتحمت وسيطرت في

في البلدة القديمة، في شارع النصر، شمال شقة عائلة الحوح. حسب أحد التقارير، ال يوجد في هذه الشقة 

سكان. هي شقة مضافة إلى البناء، أي أنها جديدة ولكنها أضعف من البيوت الحجرية القديمة، وال تظهر فيها 

لم يكن داخلها. تولد لدى الجيران ” مختبر العبوات الناسفة“أن أي عالمات خارجية للتفجير. من املرجح 

لم يرّد املتحدث بلسان الشرطة على ”. غرفة عمليات“انطباع بأن قوات الجيش ورجال الشرطة أقاموا فيها 

 سؤال عن هذه الشقة.

جهزة األمن إطالق النار على رجال الشرطة. حسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أبلغ الجيش اإلسرائيلي أ

: القوة الخاصة أطلقت ”. وقت بدء العملية“الفلسطينية عن اقتحام قوات الجيش 
ً
ولكن البيان كان زائدا

 من قوات األمن الفلسطينية، الذين كانوا 
ً
 -النار وأصابت رجاال

ً
في ميدان الشهداء أمام  -كما هي الحال دائما

ئيلي خمسة على األقل، اثنان من جهاز األمن الوطني، املدخل الشمالي للبلدة القديمة. أصاب الرصاص اإلسرا

وآخران من املخابرات العسكرية، وشخص أتى إلنقاذهم )وهو شرطي لم يكن في وظيفته عندما وجد في 
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املكان(. هذه النار كانت كافية كي تعرف أجهزة األمن الفلسطينية بأن عليها التراجع بسرعة واالنسحاب إلى 

 لشرطة في املدينة كي ال يصيبهم سوء.مقراتهم وإلى مراكز ا

إطالق النار اإلسرائيلي على رجال أمن فلسطينيين وفي أماكن يعرفها الجيش اإلسرائيلي، يخالف ترتيبات 

 تعريض حياة رجال األمن ” كالشابا” والتنسيق األمني بين الطرفين. فهل قرر الجيش والشرطة 
ً
مسبقا

، أو أن ”ج“ة إلبالغ الفلسطينيين قبل الدخول إلى املناطق الفلسطينيين للخطر؟ )والقواعد األساسي

املستعربين الذين أطلقوا النار عليهم لم يكونوا يعرفون حظر إطالق النار على قوات األمن الفلسطينية، أو 

 في تلك النقطة. وهو سؤال ُوجه للمتحدث بلسان الشرطة، ولكن ال 
ً
أنهم لم يعرفوا أنهم موجودون دائما

 إجابة.

 وخلفت وراءها خ
ً
 30قتلى و 5مس ساحات. القوة التي اقتحمت نابلس تركت املدينة بعد أربع ساعات تقريبا

 في ساحات مختلفة. وفي كل ساحة شهود عيان، لم ُيعثر على بعضهم، وهناك ُوجدوا وتحدثوا، بعضهم 
ً
مصابا

ون ما نسوه بتقديرات تحدث بإسهاب وبعضهم خلطوا في شهاداتهم تفاصيل سمعوها من آخرين أو يكمل

 وتحليالت. هذه صورة حصلنا عليها من شهاداتهم.

والشرطة والجنود، على أسطح بنايتين، بناية ” املستعربون “قبل منتصف الليل كانت القوات اإلسرائيلية، 

)جبل عيبال(. أحد السكان، أ. عاد إلى البيت قبل منتصف الليل ” الجبل الشمالي“الريف وبناية بيروت في 

عندما أوقفت السيارة وجهوا إلّي الليزر )الضوء املركب على البندقية(، “خمس دقائق. قال للصحيفة: ب

املروحية الصغيرة حلقت بين ”. وأطلقوا نحوي مروحية صغيرة. عرفت أنهم جنود. ولكني لم أعرف مكانهم

ائيلية فوق سطح املبنى خاصتهم املبنى والبلدة القديمة، قال. ولم يعرف أ. والسكان اآلخرون أن القوات اإلسر 

واملبنى املجاور إال عندما أطلق رجال الشرطة والجنود النار نحو البلدة القديمة ونحو الشوارع املحيطة بها. 

. في نابلس تحدثوا عن عدة مبان أخرى تسلل 
ً
املسافة بين البلدة القديمة وسطح بيته كيلومتر ونصف جوا

 اقع إلطالق النار. أحد املباني مجمع تجاري كبير في شارع الشهداء.إليها املستعربون، وتحولت إلى مو 

في املباني الواقعة في محيط ميدان الشهداء، بعض املحالت التجارية واملطاعم كانت مفتوحة رغم الليل 

، يسهرون أو يعملون، كانوا يستمتعون باألحاديث وتدخين 30 – 18شاب في أعمار  100املتأخر. ح. كان مع 

 ليوم عمل في الغد. النر 
ً
جيلة، وبعضهم يتناولون وجبات ليلية خفيفة أو يرتبون املكان أو ينظفونه استعدادا

 
ً
في امليدان، تحت شجرة نخيل، وقف عدد من رجال األمن الفلسطيني مع أسلحتهم. هم هناك بشكل دائم ليال

. وعندما يغيبون يستنتج أهل نابلس بأن الجيش اإلسرائيلي قد أ
ً
بلغ أجهزة األمن الفلسطينية عن ونهارا

 اقتحام متوقع، وأن عليهم التزام املقرات.
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، ،″12:30أو  12:15كانت “
ً
 شديد، انفجار صوت سمعنا البداية في“ ،”هآرتس“ مع محادثة في. ح قال تقريبا

 إلى توجيهه بدون  الهواء في النار يطلقون  الفلسطيني األمن رجال وشاهدت النافذة من نظرت. نار إطالق تاله

ح الحظ أن بعض األشخاص أصيبوا بالنار اإلسرائيلية. واحد ”. ألنهم ال يعرفون مصدر النار معين، مكان

منهم هرب إلى املحل الذي كان فيه ح. في ذلك الوقت، ساعد زوجته للوصول إلى سيارة اإلسعاف التي نجحت 

 أطلقوا النار من املجمع التجاري.في االقتراب. قدر ح. أن الجنود ورجال الشرطة اإلسرائيليين 

ف. متطوع في طواقم اإلسعاف الطبي الفلسطينية التي عملت في تلك الليلة، وشقيقه واحد من رجال األمن 

 إلى ما سمعه من شقيقه الذي أصيب إصابة طفيفة، قال ف. 
ً
الفلسطيني األربعة الذين أصيبوا. استنادا

ت من قوات األمن الفلسطينية لتحذيرها بوجود قوات خاصة للصحيفة بأن سيارة مدنية فلسطينية اقترب

رجال “، قال ف. ”لم يتمكن السائق من إكمال كالمه، عندها أطلقت النار عليه“إسرائيلية تتجول في املنطقة. 

األمن الفلسطيني أطلقوا النار في الهواء. في تلك األثناء، لم يكونوا يعرفون مصدر إطالق النار عليهم. بعد 

حسب أقوال ف. جاء إطالق النار من املجمع التجاري ومن مواقع مرتجلة فوق املباني في الجبل ”. هربوا ذلك،

 الشمالي.

قال ف. إن االنفجار األول الشديد الذي سمعه والذي تسبب في استدعائه هو والطواقم الطبية كان في رأس 

مدي قيم، الذي ذكر بعد ذلك كأحد أعضاء العين جنوبي البلدة القديمة. تبين أنه حدث انفجار في سيارة ح

رجال إسعاف أبلغوا بأنهم قد أنقذوا جثته املحترقة من السيارة. هل كان ”. عرين األسود“حماس والعضو في 

 إطالق 
ً
في الطريق إلى البلدة القديمة؟ هل انفجرت العبوة التي كانت في السيارة من تلقاء نفسها أم أن أحدا

ا غير واضح. في الوقت نفسه، سمع صوت انفجارات من داخل البلدة القديمة. هناك النار على السيارة؟ هذ

 من قالوا بأن االنفجار األول كان بسبب الصاروخ الذي أطلق على شقة الحوح.

استيقظ الناس في أحياء بعيدة على صوت االنفجار األول وعلى صوت االنفجارات التي تلته، ومنهم من جاء 

من النوم، بسبب ازدياد إطالق النار وصوت سيارات اإلسعاف، وتراكمت املعلومات  بعده أو لم يتمكنوا

خالل أربع ساعات شعرنا بحرب وأصبنا بالخوف، وكأننا عدنا إلى أيام “وازدادت الشائعات وكبر الخوف. 

دينة ، قالت للصحيفة إحدى سكان الحي في غرب البلدة القديمة. وحدث في جزء من امل”االنتفاضة الثانية

بدأت عشرات السيارات العسكرية تتدفق نحو البلدة القديمة، التي دخلت  12:40توقف للكهرباء. في الساعة 

من مداخل املدينة األربعة، ومن قرى تل والطور وحوارة وعصيرة الشمالية؛ استجاب الشباب والشجعان 

على االقتحام عن طريق رشق ، واقتربوا من البلدة القديمة للتشويش ”عرين األسود“لنداءات أعضاء 

الحجارة وإشعال اإلطارات. ال نعرف كم أصيب منهم بنار الجنود وما هو عدد الجرحى الذين كانوا مسلحين، 
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 الذين أطلقوا النار وتبادلوا إطالق النار مع القوات اإلسرائيلية.

أ أبناء عائلة الحوح يتحدثون ال يوجد مكان آمن. بعد مرور أربعة أيام على جنازات حاشدة للقتلى الخمسة، بد

مع وسائل اإلعالم. قالوا بأنهم تحدثوا مع أصدقاء وديع الذين تواجدوا معه في الشقة في تلك الليلة. وحسب 

هذه املحادثات، استعادوا عملية الهجوم التي قتل فيها. ليس كل ش يء واضح في هذه االستعادة التي اعتمدت 

هادات أخرى هو أنه لم تكن هناك أي محاولة العتقال الحوح وأصدقائه. على اآلخرين. ما يتبين منها ومن ش

فالقوات جاءت وليس في نيتها سوى قتلهم. حسب أقوال أصدقائه، تم إطالق عدد من حوامات املتابعة إلى 

داخل الشقة. األولى، التي اقتحمت النافذة في الجهة الشمالية في الوقت الذي كان فيه الحوح وبعض 

يجلسون على األريكة قبالته، فاجأتهم. بعض أبناء العائلة قالوا بأنه سمعوا أن الحوح أطلق النار أصدقائه 

في الوقت نفسه، جرى إطالق صواريخ ماتادور إلى داخل الشقة من الجنوب، واستخدمت و على الحوامات.

الحوح قتل بخمس  طائرة بدون طيار، أطلقت الغاز املسيل للدموع. أعضاء طاقم طبي فلسطيني قالوا إن

رصاصات أصابت بطنه وصدره، يبدو أنها أطلقت من موقع خارج الشقة. وقال أبناء عائلة الحوح بأنه صمم 

على أن ينسحب وأصدقاءه الذين أصيبوا، من الشقة وإنقاذ حياتهم. أحدهم، مشعل البغدادي، أصيب 

ع الطاقم الطبي إلى امليدان قرب مسجد إصابة بالغة وتوفي في الطريق إلى املستشفى. ف، الذي سبق ووصل م

 النصر، قال بأنه سمع صوت ستة انفجارات.

قال ف. إن اإلسرائيليين أطلقوا النار على سيارة اإلسعاف خاصته عندما أراد االقتراب من بعض املصابين. 

أخرى عن ، قال. وأبلغت طواقم طبية ”اضطررُت والسائق للهرب من سيارة اإلسعاف واختبأنا كي ال نصاب“

ر إنقاذ املصابين. لم 
ّ
إطالق النار اإلسرائيلية نحوهم، ما أجبرهم على السير في طرق التفافية، األمر الذي أخ

 ترد الشرطة على هذا االدعاء.

، كان حينذاك في بيت عائلة زوجته هو وأوالده. البيت في البلدة القديمة قرب 35حمدي شرف، الحالق ابن الـ 

وجود جيش “وهو محل معروف لبيع الكنافة في شارع النصر. عندما وصلت شائعة بـ  محل حلويات األقص ى،

، أراد شرف وأحد أقاربه استيضاح األمر، لكن العائلة أقنعتهما بالعدول عن ذلك. بعد ذلك، سمع ”في املدينة

 وخرجا من منطقة البلدة القديم
ً
ة ولم يشاهدا صوت انفجار، وعندها صمما على الخروج. تجول االثنان قليال

 مسلحين أو مستعربين، فقررا العودة.

جرى إطالق النار عليهما قرب بيت عائلة زوجته. لم يكونا مسلحين، وليسا في مكان تبادل إطالق النار، ألنه ال 

أحد في األصل كان يعرف أين اختبأت القوة اإلسرائيلية. حسب الشهادات التي وصلت للصحيفة، فإن إطالق 

، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاته. في النار نفذ مع 
ً
كاتم للصوت. بعد الساعة الواحدة ليال
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 مع أصدقائه في مقهى زعبوب في حي البساتين املوجود خارج 
ً
منتصف تلك الليلة، كان الحالق علي عنتر جالسا

أل املقهى الزبائن، البلدة القديمة، على بعد عدد من الشوارع غرب ميدان الشهداء. في املساء، عندما امت

أخرجوا الكراس ي إلى الرصيف املقابل قرب محل مغلق لبيع املالبس. وهناك جلس عنتر وأصدقاؤه عندما تم 

سماع صوت االنفجار. جميعهم قرروا التفرق. عنتر، كما ظهر في فيلم فيديو كاميرا الحماية في املقهى، دفع 

أسكن على “عن تسلسل األمور. ” هآرتس“قاءه ر. حّدث الحساب. بعد ثالثة أيام على االقتحام، أفضل أصد

بعد بضع مئات من األمتار عن املقهى، في شارع الفاطمية )الذي يمتد من غرب البلدة القديمة(. بعد سماع 

 هو أن يأتي األصدقاء الذين يعيشون في األحياء البعيدة إلى عندي
ً
 ، قال.”صوت االنفجار، قررنا أن األكثر أمنا

 آخر ركبا على دراجة، وهو سافر في سيارة صديق آخر. حسب أقوا
ً
توقفنا قرب “ل ر. فإن عنتر وصديقا

البيت، وفجأة سمعنا صوت إطالق النار. لم نعرف إذا كانت هذه نار الجيش أم نار السلطة الفلسطينية. أنا 

وبين نفس ي: من غير  وصديقي اختبأنا وراء السيارة مع حني الظهر. في حين استمر إطالق النار. فكرت بيني

املعقول أن السلطة تريد قتلي. في هذه املرحلة، لم أكن أعرف بعد بأن وراء األمر الجيش اإلسرائيلي. فجأة، 

شخص ضرب السيارة من الخلف. لم نعرف ما هذا، هربنا إلى بيت عائلتي من دون النظر إلى الخلف. رأيت 

أنا أرتجف. كنت منهار األعصاب. وفي اليوم التالي القتلى أمامي. من شدة الخوف، زحفت على الرصيف و 

 ”.للجنازة، ذهبت إلى املستشفى

أشار ر. إلى أن صديقه الذي كان يقود السيارة في تلك الليلة يعيش صدمة نفسية صعبة. ال يستطيع التكلم. 

راجة أصيب هو تبين أن ما ضرب السيارة هي دراجة علّي بعد إطالق النار عليه. الصديق الذي كان يركب الد

 ولكنه نجح في االختباء. 
ً
أحد في الجانب اآلخر للشارع شاهدهم منبطحين على األرض: بدأ علّي يرفع “أيضا

طلق عليه النار مرة أخرى 
ُ
هذا الشخص أراد قطع الشارع وإنقاذ علّي، لكن “، واصل ر: ”نفسه، وبعد ذلك أ

. أطلقوا النار 
ً
على كل ش يء يتحرك. كل ما أردته هو الوصول إلى مكان اإلسرائيليين أطلقوا النار عليه أيضا

 ”.آمن. ولكن تبين لي أنه ليس هناك مكان أمن

*    *   * 

.. اطلبي من محمود عباس تزويدك بالسالح ضد بوتين!
ً
 معاريف:  إسرائيل ألوكرانيا: إذا

 إسحق ليفانون بقلم 

 
ً
 مناهضا

ً
 99إلسرائيل بوضوح. فقد انضمت أوكرانيا إلى الـ ينبغي الرد بتصميم وبقوة على تأييد كييف قرارا

دولة التي أيدت قرار اللجنة الخاصة لألمم املتحدة، والذي يخول املحكمة الدولية في الهاي البحث والتقرير 
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.” املناطق“بأن وجود إسرائيل في 
ً
 مستمرا

ً
 ]الضفة الغربية[ يعّد احتالال

ائيل أن الوجود اليهودي داخل الحرم في نظر الفلسطينيين ُيعد أحد التفسيرات العبثية للقرار املناهض إلسر 

 في 
ً
. وكأنه ال صلة بين اليهود والقدس على اإلطالق. فكييف تعرف ما هو االحتالل. هي تعاني منه يوميا

ً
احتالال

األشهر األخيرة. املقلق أكثر هو املفارقة في موقف كييف بالنسبة لنا؛ فمن جهة، تستجدي أن نساعدها 

 ب
ً
 مؤيدا

ً
السالح في حربها ضد روسيا، ومن جهة أخرى تؤيد أعداءنا. يبدو أنها نسيت أن إسرائيل اتخذت موقفا

 ألوكرانيا في الحرب مع روسيا، في الوقت الذي تعارض ذلك أصوات داخل إسرائيل.

بية لقد أخذت إسرائيل على نفسها مخاطرة، وإن كانت محسوبة، تجاه موسكو وانضمت إلى الدول الغر 

 من االنضمام إلى مؤيدي إسرائيل ضد 
ً
املؤيدة ألوكرانيا. لم نفعل كل هذا كي نتلقى صفعة من كييف. بدال

. فهل تأمل أن يمنح 
ً
القرار املناهض إلسرائيل، مثل الواليات املتحدة، اختارت كييف السير معها دائما

عل السلطة الفلسطينية ستساعدها الفلسطينيون أوكرانيا التأييد السياس ي الدولي الذي تحتاجه؟ أم ل

 من إسرائيل؟
ً
 بالسالح في وجه بوتين بدال

 علينا، ينبغي 
ً
لقد أخطأت كييف، لكن علينا أال نخطئ. سفيرها في البالد الذي يطلق بين الحين واآلخر انتقادا

سياستنا تجاه أن يسمع انتقادنا على قرار بالده. لعل الحكومة الجديدة املقبلة تجري عصف أدمغة كي توازن 

 في رأس اهتمامنا. ستسمع كييف أنهم ال يخيبون فقط 
ً
الصراع بين موسكو وكييف. ستكون مصلحتنا دوما

 في املستقبل، بل إن قرارها البائس هذا ال يسهم في 
ً
أملنا بتأييدهم لقرار مناهض إلسرائيل قد يحمل آثارا

 تعزيز العالقات بين الدولتين.

 أن تمتنع. أما اآلن، حين اختارت معسكرها املناهض يمكن لكييف أن تتغيب عن ا
ً
لتصويت. كان يمكنها أيضا

: إما أن تواصل تأييد القرار املناهض إلسرائيل الذي 
ً
إلسرائيل، فينبغي أن نفحص كيف ستتصرف الحقا

وباقي  سيطرح على الجمعية العمومية بكامل هيئتها إلقراره، أم ستغير تصويتها فتنضم إلى الواليات املتحدة

 الدول املؤيدة إلسرائيل.

*    *   * 

 الهجمات في سورية دفعت إيران للعودة إلى الساحة البحرية: هآرتس

 عاموس هرئيلبقلم 

 ترجمة: صحيفة األيام الفلسطينية

ضرُب ناقلة النفط في الخليج الفارس ي، الثالثاء املاض ي، حادثة استثنائية من حيث نوعها خالل الفترة األخيرة. 

توجيه أصابع االتهام مباشرة نحو إيران، وذلك بسبب موقع الحادثة، والهدف )ناقلة بملكية جزئية لشركة  تم
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إسرائيلية(، والتوقيت، والعالقة. يبدو أنها كانت محاولة انتقام إيرانية لهجوم ُينسب إلى إسرائيل، استهدف 

املاض ي. وصفت املؤسسة األمنية الهجوم في  السورية، األسبوع -قافلة أسلحة من إيران على الحدود العراقية 

الخليج الفارس ي بأنه "خطأ استراتيجي" إيراني، وتحاول استخدامه ضد النظام، وفي الخلفية افتتاح أكثر 

 إعالمية في العالم األسبوع املقبل 
ً
تدحرجت املعركة بين الحروب،  .املونديال في الجارة قطر -املهرجانات تغطية

ديرها 
ُ
 في صيف التي ت

ً
إسرائيل ضد إيران و"أذرعها"، إلى البحر على مدار عامين ونصف، لكنها توقفت عمليا

. في الفترة نفسها، انتشرت أخبار دولية عن عشرات الضربات اإلسرائيلية التي ُوجهت ضد السفن 2021

فط للسوريين، ويخرقون اإليرانية، أغلبيتها ناقالت نفط إلى سورية. تّدعي إسرائيل أن اإليرانيين يبيعون الن

العقوبات الدولية، وأنهم يستعملون األرباح لتزويد "حزب هللا" في لبنان بالسالح واألموال. من جانبهم، رد 

اإليرانيون بسلسلة ضربات ضد سفن وناقالت نفط بملكية إسرائيلية جزئية، داخل الخليج وبالقرب منه. 

 .2021"مارسر ستريت" خالل تموز  كان األصعب بينها مقتل عضوين من طاقم السفينة

خرى. 
ُ
منذ ذلك الوقت، تراجع عدد الحوادث في البحر، وكان يبدو أن الطرفين يفضالن التناوش في جبهات أ

لكن هذا األسبوع، تلقى اإليرانيون عدة ضربات غير مستحبة، تم نسبها إلى إسرائيل. في الثامن من تشرين 

صفت قافلة إيرانية قامت ب
ُ
تهريب السالح بالقرب من معبر البوكمال الحدودي في شرق سورية. وقبل الثاني، ق

خرى ملطار قريب من مدينة حلب في وسط سورية. وباألمس، 
ُ
أيام قليلة، جرى الحديث عن ضربة جوية أ

سبت إلى الحرس الثوري اإليراني، بهدف خطف رجل أعمال 
ُ
انتشر خبر يفيد بأنه تم إحباط محاولة اغتيال ن

 .في جورجيا إسرائيلي

هذه األحداث جميعها جرت على خلفية مشهد دولي يبرز فيه تطوران دوليان. النظام في إيران يواجه موجة 

احتجاجات واسعة تستمر منذ عدة أشهر، بدأت بتظاهرات نسائية تطالب بحق النساء في خلع الحجاب. 

ية تخدمها في الحرب األوكرانية. هذه وإيران عززت عالقاتها مع روسيا، عبر تزويد األخيرة بمسّيرات هجوم

التوجهات لم تحّسن صورة إيران في الغرب، وفي هذه املرحلة، من غير الواضح ما إذا كانت إدارة الرئيس 

 في االنتخابات النصفية، ستستأنف املحادثات النووية مع 
ً
بايدن، وبعد النتائج االنتخابية الجيدة نسبيا

 .اإليرانيين

 شركة تابعة لرجل األعمال اإلسرائيلي عيدان اإليرانيون استخدم
ً
وا في الهجوم على الناقلة، التي تملكها جزئيا

عوفر، مسّيرة هجومية من النموذج نفسه الذي يستخدمه الروس في أوكرانيا. في إسرائيل، يصفون األضرار 

، ولم تتم اإلشارة إلى وجود إصابات، ويبدو 
ً
أنه لم يكن هناك مواطنون التي لحقت بالسفينة بأنها طفيفة جدا

 .إسرائيليون على الناقلة
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تحاول إسرائيل اآلن تعبئة املجتمع الدولي، وبصورة خاصة الواليات املتحدة، لخطوات أكثر هجومية ضد 

إيران. فأميركا، وبمساعدة االئتالف الدولي الذي تقف على رأسه، هي املسؤولة عن أمن املالحة في الخليج 

صعب أن تخرج واشنطن في الوقت القريب أو البعيد لتنفيذ خطوة عسكرية ضد إيران. الفارس ي. لكن من ال

 املونديال. في إسرائيل، هناك من اّدعى أن إيران تحاول تخريب افتتاح املونديال في قطر، 
ً
وفي الخلفية أيضا

 مع إيران
ً
بة ومتوترة أحيانا

ّ
 .الدولة الجارة التي تربطها عالقات مرك

 مع احتجاجات يستصعب قمعها. أشك في أن يكون 
ً
هذا هو التفسير الصحيح. فالنظام في إيران يتعامل أصال

جزء من العبي املنتخب اإليراني، الذي سيشارك في املونديال، عّبروا حتى عن دعمهم العلني للمتظاهرين. أّما 

جاجات خالل املؤتمر املدرب البرتغالي للمنتخب كارلوس كيروش، فتم إغراقه باألسئلة عن موقفه من االحت

 للمباراة االفتتاحية التي ستلعبها إيران ضد بريطانيا
ً
 .الصحافي، تحضيرا

 على النظام، وتسلط الضوء على مشاكله 
ً
كل محاولة إيرانية للتشويش على مباريات املونديال سترتد سلبا

و على األقل تمرير رسالة الداخلية. من املرّجح أن يكون ما حدث في الخليج محاولة انتقام من إسرائيل، أ

تحذير لها، بسبب الضربات السابقة في سورية. عندما يدور الحديث عن اإليرانيين فإنه ال يجب القول 

"مستحيل"، لكن اآلن يبدو أن القصة رسالة تهديد محدودة موجهة إلى إسرائيل والغرب، غير املعني بإشعال 

 .املنطقة، وبصورة خاصة اآلن

*    *   * 

 من جامعات إسرائيل 48يميني على إقصاء فلسطيني تحريض 

 21عربي ـ موقع عدنان أبو عامر ترجمة: 

في كل مناسبة، سواء النشطاء السياسيون، أو أعضاء  48تواصل دولة االحتالل تحريضها على فلسطينيي 

العمليات الفدائية الكنيست، وآخرهم الطالب الفلسطينيون في الجامعات اإلسرائيلية، بزعم أنهم يدعمون 

العداء، وتطالب إدارة  48وفق ادعاءات أجهزة أمن االحتالل، والحركات اليمينية التي تناصب فلسطينيي 

 الجامعات اإلسرائيلية بالضغط عليهم وتقييد حركتهم.

شاي روزنغارتن، رئيس الجناح الطالبي الناشطين في حركة "إن أردتم" اليمينية بجامعة تل أبيب، وجه ما 

قال؛ إنها "رسالة مفتوحة إلى رؤساء الجامعات والكليات اإلسرائيلية، جاء فيها أن ما تشهده الضفة الغربية 

من هجمات مسلحة تستهدف الجنود واملستوطنين، تجد لها ساحة خلفية خفية وأكثر هدوءا، تتمثل 

االجتماعي، وفي جهاز  وأوضح أن "هذه الساحة تتصاعد باستمرار على شبكات التواصل بالتحريض عليها".



 

28 
 

التعليم الفلسطيني، ووسائل اإلعالم العربية، ولكن بشكل مرعب تتصاعد في قلب الحرم األكاديمي 

 ."اإلسرائيلي، مما يتطلب من إدارة هذه الجامعات والكليات األكاديمية وضع حّد لها

املاضية  ، أنها "ليست املرة األولى، ولن تكون األخيرة؛ ألننا في األسابيع القليلةموقع ميدا وأضاف في مقال نشره

تلقينا بعض األمثلة الصادمة لكيفية تصرف الطالب الفلسطينيين، الذين يدرسون في املؤسسات األكاديمية 

وزعم أن "شعارات الطالب الفلسطينيين في  ."اإلسرائيلية خالل تعقيبهم على املوجة األخيرة من الهجمات

، و"منكم جاء قرار االنتفاضة والنصر"، مدخل جامعة تل أبيب، تركزت على مفردات "افرحي يا أم الشهيد"

وفي هذين الحدثين األخيرين املذكورين، كما في العديد من األحداث األخرى التي تم الكشف عنها في األشهر 

املاضية، لم تتخذ أي إجراءات تأديبية بحق أي من الطالب املشاركين، مما يعني أن إدارات هذه الجامعات 

 ."ن هذه الفعالياتاإلسرائيلية تتغاض ى عمدا ع

وأشار إلى أن "تقارير األمن اإلسرائيلي، كشفت أن العديد من منفذي العمليات في السنوات األخيرة، كانوا من 

الشباب والشابات الذين استقطبوا التشجيع واإللهام من خالل التحريض على املحتوى على الشبكات 

مما يستدعي من الجامعات اإلسرائيلية، املمولة من أموال  االجتماعية، أو في الدوائر األخرى التي تعرضوا لها،

دافعي الضرائب، أال يتخذوا موقفا محايدا من التحريض الذي يحدث في حرمها الداخلي؛ ألنه يعني تشجيعا 

 عمليا على مزيد من الهجمات املسلحة ضد اإلسرائيليين".

عموما، وطالبهم  48نصرية ضد فلسطينيي يكشف هذا التحريض اليميني اإلسرائيلي عن حجم التوجهات الع

في الجامعات اإلسرائيلية خصوصا، مما قد يحمل مع تولي الحكومة الجديدة إجراءات وردود فعل عنيفة 

ضدهم، بما في ذلك مطالبة إدارة املؤسسات األكاديمية اتخاذ مزيد من التدابير القمعية ضد هؤالء الطالب، 

يقاف عن الدراسة، وحتى الطرد الدائم، بزعم تحويل الحرم الجامعي إلى بما في ذلك فرض العقوبات، مثل اإل 

 بيئة آمنة خالية من التحريض على املقاومة.

أكثر من ذلك، فإن اليمين املتطرف الذي يضيق ذرعا بوجود طالب فلسطينيين في الجامعات اإلسرائيلية، 

للفلسطينيين؛ كي يتصرف بقمعية  سيستغل وجود حكومة فاشية متطرفة، وتعيين وزير تعليم معاديا

وإقصاء معهم، في جميع الظواهر املذكورة أعاله؛ بزعم أن دولة االحتالل محاطة باألعداء من الخارج، وليس 

  لديها ترف السماح بوجود املزيد من مؤيدي املقاومة داخل جامعاتها ومؤسساتها األكاديمية.

*    *   * 

 

https://mida.org.il/2022/11/16/%d7%93%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d/
https://mida.org.il/2022/11/16/%d7%93%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d/
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 القبة الحديدية لحماية منصات الغاز في املتوسطإسرائيل تختبر نسخة بحرية من 

 لإلعالم أمدترجمة: موقع 

، االنتهاء من تجارب النسخة البحرية من أمس الخميسأعلنت وزارة الجيش اإلسرائيلي وشركة "رافائيل"  

نظام دفاع "القبة الحديدية" لالستخدام العملي من قبل الجيش اإلسرائيلي، لحماية منصات الغاز 

  .رائيليةاإلس

وبحسب ما ذكرت صحيفة " كالكاليست" العبرية، فإن اختبار النظام الذي تم تركيبه على متن السفينة 

وقالت: "نشأت  ."البحرية "أوز"، وهي إحدى السفن الحربية األربع التي اشترتها إسرائيل من أملانيا، "تم بنجاح

الطبيعي في البحر األبيض املتوسط، والحاجة إلى حماية الحاجة إلى شراء هذه السفن مع تطور إنتاج الغاز 

 ."منصات الغاز من مجموعة متنوعة من التهديدات، التي تركز على الصواريخ الدقيقة والطائرات بدون طيار

وأضافت: "خالل االختبار الذي أجري عليها تمكنت من كشف واعتراض التهديدات التي تم تحديدها لها، 

 ."اريوهات التي يستعد لها الجيش اإلسرائيليبطريقة تحاكي السين

عش ي عوز هي السفينة الثانية التي تم تركيب نظام القبة الحديدية البحرية عليها، وخالل االختبار الذي أجري 

عليها تمكنت من كشف واعتراض التهديدات التي تم تحديدها لها، بطريقة تحاكي السيناريوهات التي يستعد 

 .ليلها الجيش اإلسرائي

بالفعل في النشاط  Ahi Magen والسفينة األولى من هذه السلسلة، تم وضع Saar-6 هذه سفينة من سلسلة

 .التشغيلي األولي وقد شرعت في عدد من املهام الدفاعية في املياه االقتصادية إلسرائيل

الدفاعية للقوات  وقالت وزارة الجيش اإلسرائيلي، إن "القبة الحديدية البحرية هي تحسين إضافي للقدرة

البحرية في مهامها الحالية، والتي تشمل حماية األصول االستراتيجية في املياه االقتصادية إلسرائيل والحفاظ 

 .على تفوقها البحري في املنطقة

وأوضحت: "تنضم النسخة البحرية من القبة الحديدية إلى نظام الدفاع متعدد الطبقات الذي يعتمد بالفعل 

 ."Arrow – 3 و Arrow - 2 و Magic Wand و Iron Dome تشغيلية تشملأنظمة  4على 

*    *   * 
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 الصمت اليهودي األمريكي على اليمين املتطرف في إسرائيل ينبعث من اإلفالس األخالقي

 لإلعالم أمدترجمة: موقع 

صحيفة  جيل جاكوبس فيـ  وهي منظمة حاخامية لحقوق اإلنسان ـ  كتبت الرئيس التنفيذي لتوراه

غير مسبوق من املقاعد لحزب متطرف تستعد  أنه نظًرا ألن حكومة يمينية تعتمد على عدد العبرية ""هآرتس

لتولي السلطة في إسرائيل، فقد التزم الكثير من قادة املنظمات اليهودية األمريكية الرئيسية الصمت بشكل 

 .ملحوظ بشأن الخطر الحقيقي والقائم على الديمقراطية اإلسرائيلية، وحياة كل من اليهود والفلسطينيين

اليهودية في أمريكا الشمالية بياًنا أعلنت فيه أنها "تحترم وتحيي العملية  وقالت:" أصدرت الفدراليات

الديمقراطية النابضة بالحياة في إسرائيل" و "تتطلع إلى العمل مع الحكومة. . . لدعم اليهود في جميع أنحاء 

نا ". قال وليام العالم وتقوية العالقات بين إسرائيل والجالية اليهودية في أمريكا الشمالية وقادة حكومت

داروف، الرئيس التنفيذي ملؤتمر رؤساء املنظمات اليهودية الكبرى، ملراسل تلفزيوني إنه يحتفل بالديمقراطية 

وباملثل أشادت اللجنة اليهودية األمريكية بـ "الديمقراطية النابضة بالحياة" في إسرائيل، على الرغم .اإلسرائيلية

سابقة لبعض األعضاء املحتملين في االئتالف الحاكم تثير مخاوف جدية من الوصف املبهم أن "التصريحات ال

 ."بشأن القضايا التي نعطيها األولوية

كانت هناك بعض بصيص األمل وسط عدم االستجابة. نادت حركة اإلصالح املتطرفين باالسم في بيان أعربت 

كة املحافظين االلتزام بالعمل مع عن قلقها العميق من احتمال انضمامهم إلى االئتالف الحاكم. رفضت حر 

هذه الحكومة املستقبلية. وأعضاء شبكة إسرائيل التقدمية )التي تعتبر املنظمة التي أديرها عضًوا فيها(، بما 

، كانوا American for Peace Now و Reconstructing Judaism و New Israel Fund و J Street في ذلك

املنظمات الرئيسية لم تذهب بعيًدا بما يكفي إلدانة القيم املناهضة لكن غالبية  .أقوياء في شجبهم

للديمقراطية لالئتالف الحاكم الجديد، وااللتزام باالحتالل الدائم، واحتضانه للعنصرية، وكراهية املثليين، 

 .والعنف

ا، السلف يقف هذا الصمت في تناقض حاد مع رد فعل القادة اليهود األمريكيين على انتخاب مئير كاهان

منظمة يهودية أمريكية رئيسية،  12، ثم أعلنت 1984األيديولوجي ملتطرفي اليوم، لعضوية الكنيست عام 

يجب على . "نحن نرفض هذه اإلهانة لتاريخنا"، وتقاليدنا ومعتقداتنا والتزامنا الراسخ بالسالم واألخوة

املحتملة في إسرائيل كاملعتاد. هذه ليست مجرد املنظمات اليهودية األمريكية أال تتعامل مع الحكومة الجديدة 

 من ذلك، نشهد صعود حزب فاش ي دعا علًنا إلى 
ً
مسألة خالفات سياسية، أو حكومة يمينية عادية. بدال

ترحيل املواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والذي يروج للتعصب ضد أفراد مجتمع امليم، ويدعو إلى العنف 

 .اإلسرائيليين ضد الفلسطينيين واليساريين

https://www.haaretz.com/us-news/2022-11-15/ty-article-opinion/.premium/the-u-s-jewish-silence-on-israels-far-right-stinks-of-moral-bankruptcy/00000184-7a8e-de86-a7ed-7eee8f610000
https://www.haaretz.com/us-news/2022-11-15/ty-article-opinion/.premium/the-u-s-jewish-silence-on-israels-far-right-stinks-of-moral-bankruptcy/00000184-7a8e-de86-a7ed-7eee8f610000
https://www.haaretz.com/us-news/2022-11-15/ty-article-opinion/.premium/the-u-s-jewish-silence-on-israels-far-right-stinks-of-moral-bankruptcy/00000184-7a8e-de86-a7ed-7eee8f610000
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 فوز نتنياهو في االنتخابات وجه ضربة قاسية لليهودية

دعا بيتساليل سموتريتش، الذي اندمج حزبه مع حزب بن غفير قبل هذه االنتخابات، إلى عدم بيع املنازل 

للمواطنين الفلسطينيين، ويعارض توجيه االتهام إلى اإلسرائيليين الذين ينفذون هجمات عنيفة "دفع الثمن" 

رثوذكس . يجب أن يثير قلق أولئك ضد الفلسطينيين، ويشوهون سمعة املثليين بشكل منتظم واليهود غير األ 

الذين يحتفلون بـ "الديمقراطية النابضة بالحياة" في إسرائيل أن سموتريتش قد اقترح تشريعات من شأنها أن 

هذه ليست  .تضعف بشكل كبير القضاء اإلسرائيلي، وتنهي فعلًيا أي نظام من الضوابط والتوازنات

 .مظهر من مظاهر الديمقراطيةديمقراطية نابضة بالحياة. إنه تهديد ألي 

وبطبيعة الحال، ال يمكن للمرء أن يتحدث عن الديمقراطية اإلسرائيلية دون اإلشارة إلى أن ماليين 

الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة ال يمكنهم التصويت للحكومة التي لها 

ه، املنظمة الحاخامية لحقوق اإلنسان التي أترأسها، ناقوس منذ سنوات، دق تورا .أكبر سيطرة على حياتهم

الخطر على إيتمار بن غفير، وحزبه "القوة اليهودية"، وكوكبة املنظمات العنيفة املحيطة بهم. بعد أن 

اكتشفت محطة تلفزيونية إسرائيلية أن منظمة هونينو، التي عمل فيها محامًيا لفترة طويلة، لها تاريخ في 

بما في ذلك إيغال عمير ،  -عات نقدية مباشرة لليهود اإلسرائيليين املتهمين واملدانين باإلرهاب تقديم مدفو 

سألنا مصلحة الضرائب للتحقيق في الصندوق املركزي اإلسرائيلي ،  -الذي اغتال رئيس الوزراء اسحق رابين 

ا، على إعالن إنهاء مثل هذا ، على األقل علنً Honenu الذي يحول األموال إلى هونينو. أجبرت هذه الجهود

 .االستخدام للتبرعات األمريكية

 :يجادل البعض بأن على اليهود األمريكيين التزام الصمت بشأن السياسة في إسرائيل. هذا غير منطقي

، الفرضية الكاملة للقانون الدولي هي أن حقوق اإلنسان في أي بلد تهمنا جميًعا. تتحدث املنظمات 
ً
أوال

 .انتهاكات حقوق اإلنسان في روسيا والصين وسوريا والسودان والعديد من البلدان األخرى  اليهودية عن

، مثل هذا النقد الذي يوجهه اليمين اليهودي ضد اليسار هو نفاق. صعود اليمين اإلسرائيلي، وانتشار 
ً
ثانيا

 ملالي
ً
ين الدوالرات التي استثمرها األيديولوجية اليمينية في إسرائيل، والتوسع االستيطاني جاء نتيجة جزئيا

 .اليهود األمريكيون اليمينيون في بناء املستوطنات، ودفع السياسات اليمينية في إسرائيل

ا، أولئك الذين يهتمون حًقا بسالمة وأمن وحقوق اإلنسان ألولئك الذين يعيشون في إسرائيل واألراض ي 
ً
ثالث

، ملزمون بمعارضة الحكومة التي تقوم باستفزازاتها الفلسطينية املحتلة، واليهود في جميع أنحاء العالم

اليهود  -وتفكيك الديمقراطية والتحريض عليها، والسياسات من املرجح أن تعرض ماليين األشخاص 

 .للخطر -والفلسطينيين 



 

32 
 

كبداية، يجب على كل منظمة يهودية تدعو بانتظام القادة السياسيين اإلسرائيليين للتحدث في مؤتمراتهم 

اثهم، أو التي تجتمع مع املسؤولين اإلسرائيليين املنتخبين خالل الوفود، أن تلتزم أبًدا بعدم دعوة بن وأحد

غفير أو بيتساليل سموتريتش أو أعضاء آخرين من حزبهم إلى مخاطبة الجمهور اليهودي في الواليات املتحدة. 

ة، يجب أن يكون أيًضا شخًصا غير نتنياهو، بسجله في التحريض وخططه لتدمير الديمقراطية اإلسرائيلي

اليهودية األمريكية في الوقت الحالي  .مرغوب فيه في األماكن اليهودية امللتزمة بالديمقراطية والعدالة واإلنصاف

 ."ليس أقل من إفالس أخالقي

*    *   * 

 أزمة نتنياهو بدأت بتشكيل الحكومة وستستمر خالل واليتها

 48عرب موقع ـ  : بالل ضاهر ترجمة

يواجه رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، مأزقا في هذه األثناء بما يتعلق بتشكيل الحكومة، لكن االنطباع 

العام في الحلبة السياسية، وخاصة داخل كتلة اليمين التي ستتألف منها الحكومة الجديدة، هو أن هذا املأزق 

يوم، الجمعة، عن مصادر ضالعة باملفاوضات ونقلت صحيفة "هآرتس" ال .سيتبدد خالل األسابيع املقبلة

االئتالفية وعلى اتصال مع نتنياهو قولها إن رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، لن يعين 

وزيرا لألمن، وأنه سيضطر إلى التنازل بالحصول على حقيبة املالية، التي يطالب بها رئيس حزب شاس، أرييه 

ي عن حقيبة املالية، فإنه سيحصل على حقيبة الداخلية موسعة، بحيث تضاف وفي حال تنازل درع .درعي

إليها حقيبة األديان. وهناك اقتراحات أخرى، مثل تعيين درعي، إضافة إلى حقيبة الداخلية املوسعة، في 

قائم منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة. إال أن تعيينا كهذا يحتاج إلى تعديل القانون، ألنه يسمح بتعيين 

بأعمال رئيس الحكومة من الحزب الحاكم فقط، أي من الليكود. وفي حال كان الحل بهذا الشكل، فإن 

  .نتنياهو سيسعى إلى تعديل القانون 

وأفادت الصحيفة بأن اهتمام وزراء األمن السابقين كان منصب باألساس على القضايا اإلستراتيجية، مثل 

للحرب، إيران، لبنان، حزب هللا، غزة والضفة". وسموتريتش ال يركز  "الدفاع عن أمن الدولة، تجهيز الجيش

 .اهتمامه على قضايا كهذه، وإنما على توسيع االستيطان باألساس

في هذه األثناء، إصرار سموتريتش على تولي حقيبة األمن مدعوم من حاخامات الصهيونية الدينية، وفي 

فة، فإنه لدى انتهاء مهلة نتنياهو لتشكيل حكومة، بعد مقدمتهم الحاخام حاييم دروكمان. وبحسب الصحي

يوما من تكليفه، لن يستمر الحاخامات في دعم إصرار سموتريتش "ولن يسمحوا بتوجه إسرائيل إلى  28

 ."انتخابات أخرى 
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وتجدر اإلشارة إلى أن جميع أحزاب كتلة اليمين يريدون تشكيل الحكومة. ونتنياهو يسعى لتشكيلها معهم 

ألن هذه األحزاب وافقت وتعهدت بتنفيذ تعديالت قانونية بهدف منع استمرار محاكمته بتهم فساد فقط، 

وإلى حين تشكيل الحكومة، يسعى نتنياهو إلى تليين موقف سموتريتش  .يمكن أن تؤدي في النهاية إلى سجنه

نه لن يمنحه حقيبة األمن من خالل التشكيك بشخصية األخير. فقد أوضح نتنياهو له، يوم الثالثاء املاض ي، أ

بسبب موقف اإلدارة األميركية وتهديدها بأنها لن تتعامل مع سموتريتش كوزير لألمن، ما يعني إلحاق ضرر 

إال أن نتنياهو اتفق مع رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، في  .األميركية –بالعالقات اإلسرائيلية 

يوما بعد تشكيل الحكومة، وتضمين هذه التفاهمات في  60تيطانية خالل اليوم التالي على شرعنة البؤر االس

 .االتفاقيات االئتالفية

واعتبر موقع "والال" اإللكتروني أن هذه التفاهمات كانت "هدفا تكتيكيا من أجل ممارسة ضغوط على 

رغم أن تثير  سموتريتش وتصويره كمن ينشغل بالتكريمات واملناصب وليس بمواضيع أيديولوجية جوهرية"،

 .هذه التفاهمات غضبا في واشنطن

وأشار "والال" إلى إمكانية ال تبدو أنها واردة حاليا، وهي انضمام حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، أو حزب 

"املعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، اللذين يوصفان بـ"اليسار"، إلى حكومة نتنياهو. وال يبدو أن إمكانية 

 .تتحقق بسبب االتهامات بمخالفات جنائية ضد نتنياهوكهذه س

واعتاد نتنياهو على ضم أحزاب "يسار" إلى حكوماته السابقة، لصد ضغوط متوقعة من جانب واشنطن 

وعواصم غربية أخرى، وكذلك من أجل لجم خطط استيطانية كبيرة، ومخططات ضم مناطق من الضفة، 

قسم من قيادة الليكود. ولذلك يتوقع أن يواجه نتنياهو أزمات داخل كالتي يسعى إليها سموتريتش وبن غفير و 

 .حكومته بعد تشكيلها أيضا

وبحسب "والال"، فإنه في حال وجود احتمال ملعاهدة سالم جديدة مع إسرائيل، أو في حال نشوب حرب، 

 ."ستتزايد الضغوط على لبيد وغانتس من أجل االنضمام إلى الحكومة لتصبح "حكومة وحدة

وينثر نتنياهو وعودا حول سالم مع السعودية "كغاية إستراتيجية مركزية" خالل والية حكومته الجديدة. 

"لكن خالفا التفاقيات أبراهام، فإن الطريق نحو تطبيع مع السعودية ال تزال مقرونة بتنازالت للفلسطينيين، 

أزمات نتنياهو بدأت بتشكيل الحكومة لن يوافق عليها سموتريتش وبن غفير"، بحسب "والال". ويعني ذلك أن 

 .داخل معسكره، وستستمر بين إسرائيل والعالم خالل واليتها
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 تقارير   

في ” حقبة جديدة“، نتنياهو وإردوغان يتعهدان ببناء 2013في أول مكاملة هاتفية منذ  :تايمز أوف إسرائيل

 العالقات

سنوات. وعينت إسرائيل مبعوثها  أربععينت تركيا يوم السبت سفيرا لدى اسرائيل بعد انقطاع دام 

 .الجديد في سبتمبر

  بيرمان الزار  بقلم

تحدث رئيس الوزراء املفترض بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف يوم الخميس، 

في العالقات بين البلدين، والتي شهدت تحسنا ثابتا خالل ” حقبة جديدة“واتفقا على العمل معا لتحقيق 

ئيل املشتركة الحفاظ على العالقات من خالل قال الرئيس أردوغان أنه من مصلحة تركيا وإسرا .العام املاض ي

 .، وفقا لبيان تركي للمكاملة”احترام الحساسيات على أساس املصالح املشتركة، وتعزيزها على أساس مستدام

 .”مهمة للعالم“وأضاف مكتب إردوغان أن نتنياهو أشار إلى أن جهود الوساطة التركية بين أوكرانيا وروسيا 

في اسطنبول خلف ستة قتلى وعشرات الجرحى. كما  لتفجير وقع في شارع شعبي زيهوأعرب نتنياهو عن تعا

وشكر إردوغان نتنياهو، وقدم تعازيه لهجوم يوم الثالثاء في  .عرض مساعدة إسرائيل في محاربة اإلرهاب

ي االنتخابات، دقيقة بعد أسبوع من تهنئة الزعيم التركي نتنياهو بفوزه ف 12وتأتي املحادثة التي استمرت  .أرئيل

 إلى واالستقرار السالم ستجلب بطريقة“ سيستمرقائال أنه يعتقد أن التعاون بين قوى شرق البحر املتوسط 

 .”منطقتنا

. وسحبت 2018في أغسطس، أعلن البلدان أنهما سيعيدان العالقات الدبلوماسية الكاملة بعد تعليقها في 

اإلسرائيلي بعد اشتباكات دامية على الحدود اإلسرائيلية مع قطاع غزة. أنقرة سفيرها حينها وطردت املبعوث 

وتحدثا  .وكانت العالقات بين الزعيمين معروفة أيضا بالتوتر على مدار العقد املاض ي .وردت اسرائيل باملثل

يها ، عندما رتب الرئيس األمريكي آنذاك باراك أوباما محادثة اعتذر ف2013آخر مرة عبر الهاتف في عام 

وكانت تلك املكاملة بحد ذاتها املرة األولى  .2010نتنياهو عن مقتل مواطنين أتراك في حادثة مافي مرمرة عام 

كما ظهر التنسيق املتجدد بين إسرائيل وتركيا بعد أن عملت قوات األمن  .التي يتحدثا فيها منذ أربع سنوات

وتوترت  .ألراض ي التركية في شهر يوليو من العام الجاري من كال البلدين معا ملنع مؤامرة اغتيال إيرانية على ا

https://ar.timesofisrael.com/writers/%d9%84%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://ar.timesofisrael.com/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%ac%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%a3%d8%b9%d8%ac%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d8%b5%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://ar.timesofisrael.com/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%ac%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%a3%d8%b9%d8%ac%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d8%b5%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
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العالقات بين البلدين بعد انتقادات إردوغان للسياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين في ظل حكومات 

 .نتنياهو السابقة. كما أعربت إسرائيل عن غضبها من دعم أنقرة لحركة حماس الفلسطينية التي تحكم غزة

دوغان بشكل علني عدة مرات، وقاما في كثير من األحيان بتوجيه هجمات علنية غاضبة وتشاحن نتنياهو وأر 

وبدأت العالقات بين إسرائيل وتركيا في التحسن  .ضد بعضهما البعض، بما في ذلك اتهامات باإلبادة الجماعية

لسلة من ببطء في العام املاض ي، حيث تبادل إردوغان والرئيس إسحاق هرتسوغ رسائل شخصية، تلتها س

االتصاالت الدبلوماسية املتصاعدة حول مجموعة متنوعة من القضايا مع حكومة مكونة من خصوم 

 .نتنياهو، والتي تنتهي واليتها اآلن

وفي الشهر املاض ي، عقد وزير  .زار هرتسوغ أنقرة في مارس، في خطوة مهمة نحو إحياء العالقات بين البلدين

دوغان في مقر الرئاسة في أنقرة، في أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي إلى الدفاع بيني غانتس اجتماعا مع إر 

وفي سبتمبر، التقى رئيس الوزراء يائير لبيد مع إردوغان على هامش اإلجتماع السنوي  .تركيا منذ أكثر من عقد

وزعيم تركي منذ أن  للجمعية العامة لألمم املتحدة. وكان هذا أول اجتماع من نوعه بين رئيس وزراء إسرائيلي

  .2008التقى إيهود أوملرت بإردوغان في تركيا عام 

*    *   * 

 


