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 لصحف الصهيونيةل يمو يلا قتطفامل

 2022   األول  كانون  9الجمعة 

 

             2022-12-9 الجمعة العدو عين على    

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

 جانب أهم اآلراء والتحليالت الصادرة.

 للشؤون اإلسرائيلية شبكة الهدهدترجمة واعداد: 

 :الشأن الفلسطيني

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

 .M-16 فلسطينيين اثنين من الضفة الغربية، وضبطت سالح

 أمس، يشتبه في قيامه بالتحريض، وكان على علم  والد منفذ العملية في عوفرا :إذاعة جيش العدو

 .بنوايا نجله حول العملية، تم تمديد اعتقاله حتى األحد

 أضرار في حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة شرق رام هللا :إنقاذ بال حدود. 

 رشق مركبات املستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة جفعات آساف وعوفرا قرب رام هللا. 

 على محمد إغبارية إلدانته بهجمات قومية في  15الحكم بالسجن الفعلي  :7اة موقع القن 
ً
عاما

الشروع في القتل وحيازة واستخدام “من التهم املوجه ضده  –الداخل فترة عملية حارس األسوار 

 .”األسلحة واالعتداء والتخريب
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 غزة يحمل تصريح  سمح بالنشر: الشاباك يكشف عن اعتقاله تاجر من قطاع :إذاعة جيش العدو

 .، كان يقوم بمهمات جمع معلومات استخبارية لصالح حماس”إسرائيل“دخول إلى 

 :الشأن اإلقليمي والدولي

 مان يسرائيل في 2)الصناعات الجوية، رفائيل، إلبيط( مسؤولة عن ” شركات إسرائيلية 3“ :موقع زْ

 – 2021مصدر لألسلحة لعام  100من إجمالي صفقات السالح في العالم، وهي ضمن قائمة أكبر  املئة

من إجمالي صفقات السالح، تليها الشركات  في املئة50مبيعات الشركات األمريكية تشكل حوالي 

، في املئة2” اإلسرائيلية”، وفي املئة4.9، والفرنسية في املئة6.8، والبريطانية في املئة18الصينية 

 .في املئة1.5، واليابانية في املئة1.6واألملانية 

 في محادثات مغلقة قالت إنها ” ياعيل جرمان“في فرنسا ” إسرائيل“سفيرة  :يديعوت أحرونوت

ألنها غير مهتمة بتمثيل حكومة يمينية ” إسرائيل“ستستقيل مع تشكيل حكومة نتنياهو وتعود إلى 

 .متطرفة، تتضمن بن غفير

 بضرورة التخلي عن ” إسرائيل“دعت الجمعية العامة لألمم املتحدة أمس األربعاء  :قناة كان العبرية

  149أسلحتها النووية، بأغلبية 
ً
 ..صوتا

 :الشأن الداخلي

 من املخدرات من مصر تقدر  22إحباط محاولة تهريب  :املتحدث باسم جيش العدو 
ً
كيلوغراما

 .ألف شيكل 900قيمتها بنحو 

 لتمديد مدة تفويض تشكيل الحكومة :يديعوت أحرونوت 
ً
 .الليكود يقدم طلبا

 تم العثور على صاروخ آخر من آخر عمليات اإلطالق األخيرة التي تم  :وت بتاخون سديحدش

تم سحب الصاروخ من منطقة زراعية،  –تنفيذها من غزة باتجاه املجلس اإلقليمي إشكول اإلقليمي 

 .ملم 155وهو من عيار 

 الجوالت امليدانية في اجتماع بين قائد منطقة يهودا وممثلي منظمات يسار للتنسيق بشأن  :معاريف

 .الخليل ومنع االحتكاكات مع الجنود

  من سكان بئر السبع، ” يتسحاك بن الياهو“عمليات بحث واسعة عن مستوطن يدعى  :7موقع القناة

 .اختفت آثاره منذ أول أمس، وشوهد آخر مرة في منطقة مستوطنة كوخاف هشاحار شرق رام هللا
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 د. سلمان زرقا يدعو الجمهور إلى ارتداء الكمامات في ” ائيلبإسر “مسؤول ملف كورونا  :موقع واال

األماكن املغلقة والتطعيم ضد كورونا، وذلك في ظل زيادة معدالت اإلصابة الخطيرة بالفيروس، حيث 

 .تنتشر إنفلونزا شديدة شبيهة بأعراض أوميكرون

  في الحرم اإلبراهيمي ” اإلسرائيليةلوحدة اإلطفاء “ألول مرة.. إجراء تمرين واسع  :العبرية 7القناة

بالخليل الليلة املاضية، للتعامل مع سيناريوهات اندالع حريق كبير أثناء وجود املستوطنين داخله، 

 .، وطقوس أخرى ”حياة سارة“والتعامل مع األحداث الطارئة التي قد تحصل أثناء أداء طقوس 

 بسبب ارتفاع 19.12ابتداًء من  املئةفي 3شتراوس ترفع أسعار بعض منتجاتها بنسبة  :معاريف ،

 .أسعار املواد الخام والعلب ونفقات الطاقة

 :عينة من اآلراء على منصات التواصل

  لقد كان من الرائع تنظيم “ :توم نيدس في رسالة إلى الحكومة املقبلة” إسرائيل“السفير األمريكي في

 مسيرة املثليين في القدس وتل أبيب العام املنصرم، ونتط
ً
 .”لع إلى مسيرة أخرى العام املقبل أيضا

 تحتاج شرطة إسرائيل إلى مفوض نزيه، وليس شخًصا آخر طويل اللسان ومحرًجا “ :زهافا جالؤون

 .”وغير محترم، ومكانته أكثر أهمية من الدولة التي أقسم على خدمتها

 ك فادح لسيادة هو انتها –القانون الذي يسعى إلى جعل بن غفير عمدة الدولة “ :بيني غانتس

 .”القانون والحكم

 من محاربة التشريع الذي طرحه بن غفير لتحويل الشرطة إلى ذراع سياس ي، “ :ميراف ميحائيلي 
ً
بدال

ويختار أن يتغيب بشكل واضح  –فإن مفوض الشرطة يمازح أولئك الذين يذلونه ويهينون الشرطة 

ا من انتقاد بن غفير، و 
ً
ثم يرقص في نفس مناسبة عائلة بن غفير، عن حفل منح الرتب للضباط خوف

 ”.تحتاج الشرطة إلى شخص يحميهم

*  *   * 

  مقاالت   

 أتعافى من فكرة أنني لن أرى السالم في زماني"“إسرائيل: تايمز أوف  

 سوف تسبق االهتمام املتجدد بالسالم” األوقات املظلمة“املبعوث األمريكي السابق إلسرائيل يتوقع أن  



 

4 
 

الدبلوماس ي املخضرم في الشرق األوسط مارتن إنديك يحذر من أن الضفة الغربية مهيأة لـ"انفجار"، 

 "لكنه يتوقع عودة األطراف نحو عملية السالم بعد أن "عانوا من العنف

 لوك تريس بقلم

قبل أن يقترب اإلسرائيليون ” أوقاتا مظلمة“قال سفير أمريكي سابق لدى إسرائيل يوم األربعاء أنه توقع 

 .والفلسطينيون من السالم مرة أخرى لكنه قال إن اللحظة ستأتي في النهاية

في “األمريكي السابق بيل كلينتون: قال مارتن إنديك، الدبلوماس ي املخضرم الذي عمل سفيرا في عهد الرئيس 

السالم إلسرائيل سيأتي بالتأكيد. ال بد أن يأتي ...نهاية رحلتي تصالحت مع فكرة أنني لن أرى السالم في زماني

نتيجة للعنف والصراع لألسف فقوس الصراع العربي اإلسرائيلي طويل، لكنني أعرف من تجربتي أنه ينحني 

 .”نحو السالم

املنتدى ومنظمة  –دى السياسة اإلسرائيلية في حدث أقيم على شرفه في مدينة نيويورك خاطب إنديك منت

جاء هذا الحدث في الوقت الذي يبدو فيه حل النزاع  .أمريكية يهودية مكرسة للعمل من أجل حل الدولتين

تدينة القادمة بعيد املنال بشكل متزايد وتصاعد العنف في الضفة الغربية، ويبدو أن الحكومة اليمينية امل

 .عازمة على عزل قطاعات من يهود أمريكا واتخاذ نهج متشدد تجاه الفلسطينيين

أقرت رئيسة مجلس إدارة منتدى السياسة اإلسرائيلية، سوزي جيلمان، بأن رؤية إسرائيل اليهودية 

يدن وقالت في الحدث الذي ضم هادي عمرو، مبعوث إدارة با .”تواجه تحديات هائلة“والديمقراطية 

 .”بدال من االستقالة أو االبتعاد عن جهودنا، يجب أن نضاعف جهودنا“للفلسطينيين: 

وتتبع إنديك  .ووصف عمرو في تقديمه للسفير السابق إنديك بأنه مرشد كان يطلب نصيحته بشكل روتيني

ليئة بالغطرسة يتذكر أن البالد كانت مو  .1973مشاركته الطويلة في الصراع حتى وصوله إلى إسرائيل في عام 

بعد نجاحها املذهل في حرب األيام الستة لكنها خضعت إلعادة تقييم بعد كارثة حرب يوم الغفران في وقت 

وخدم فترتين كسفير للواليات املتحدة في عهد الرئيس بيل كلينتون، وساعد في التوسط  .الحق من ذلك العام

ملية السالم مع أهوال االنتفاضة الثانية في أوائل في اتفاقات أوسلو حيث انهارت تلك الحقبة امليمونة لع

 .القرن الحادي والعشرين

حذر إنديك من أن الضفة الغربية تقف على حافة الهاوية مرة أخرى، وقال أنه زار إسرائيل قبل عدة أسابيع 

 ".وسمع من مسؤولين أمنيين أنهم يعتقدون أن انتفاضة أخرى في طريقها بالفعل
ً
األرض خصبة فعال

https://ar.timesofisrael.com/writers/%d9%84%d9%88%d9%83-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%b3/
https://ar.timesofisrael.com/writers/%d9%84%d9%88%d9%83-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%b3/
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، قال مستشهدا بالسلطة الفلسطينية املنهارة والشباب الفلسطيني الذين ال يتذكرون صدمة ”النفجارل

هذا املزيج يخلق حقا صندوقا من البارود، ...االنتفاضة وتوافر األسلحة في الضفة الغربية واملستوطنات

، ”طنات ويريدون نهج دفع الثمنولديهم حكومة إسرائيلية جديدة تمثل فيها األحزاب اليمينية املتطرفة املستو 

 .”هذا سيؤجج دائرة العنف“في إشارة إلى انتقام الجماعات اليهودية بعد الهجمات 

لكنه حث أنصار السالم على الحفاظ على األمل في   ”.نحن في طريقنا إلى وقت عصيب للغاية“وقال إنديك: 

أتي تماما كما تأتي في كل مرة أخرى عندما كن مستعدا عندما تأتي تلك اللحظة وست“وقال:  .التوصل إلى حل

وقال إن الواليات  ”.يعاني الناس من العنف ويجربون كل البدائل. سيعودون إلى فكرة السعي لتحقيق السالم

املتحدة لديها دور حاسم تلعبه في إعطاء األمل للجانبين ورسم حل للصراع، وأن إدارة بايدن تفضل تركيز 

 .الصين، ولكن سيتعين عليها إعادة االنخراط في الشرق األوسط إذا تأجج الصراعاالنتباه على أوكرانيا و 

لقد أرجأت الواليات املتحدة اآلن تقديم أي التزامات فيما يتعلق بالحكومة اإلسرائيلية الجديدة املتوقعة 

السياسيون في  ويمثل شركاء نتنياهو .حيث يعمل رئيس الوزراء املفترض بنيامين نتنياهو على تعزيز ائتالفه

االئتالف، وخاصة قادة اليمين املتطرف إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وآفي ماعوز، مشكلة للواليات 

املتحدة والعديد من اليهود األمريكيين بسبب أجندتهم املناهضة للتعددية، بن غفير على وجه الخصوص 

 .لديه تاريخ من العنصرية والتحريض على العنف

ير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكين إن إدارة بايدن ستحكم على الحكومة القادمة من خالل كما قال وز 

سياساتها وليس من قبل املشرعين األفراد، ورفض السفير األمريكي في إسرائيل توم نايديس اإلفصاح عما إذا 

  .كان سيلتقي بن غفير

*    *   * 

 تايمز أوف إسرائيل: بعد تحيته الحارة لبن غفير، سفير اإلمارات يلتقي بسموتريتش

يواصل محمد آل خاجة التواصل مع كبار أعضاء االئتالف اليميني املتطرف بعد أشهر من قيام وزير خارجيته 

 بتحذير نتنياهو من الشراكة مع سموتريتش وبن غفير

التقى سفير اإلمارات في إسرائيل محمد آل خاجة يوم األربعاء ببتسلئيل سموتريتش، النائب اليميني املتطرف 

 للمالية، وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع من تصويره وهو يحيي بحرارة رئيس حزب 
ً
املقرر أن يصبح وزيرا

 .يصبح وزيرا لألمن القوميوهو مشرع يميني متطرف آخر اختير ل –إيتمار بن غفير ” عوتسما يهوديت“
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، قبل انتخابات الكنيست في الشهر املاض ي ”تايمز أوف إسرائيل”حسبما قال مسؤول كبير مطلع على األمر لـ

بنيامين نتنياهو من ضم بن غفير ” الليكود“حذر وزير الخارجية اإلماراتي عبد هللا بن زايد زعيم حزب 

زيارة ل اجتماع ُعقد في أيلول/ سبتمبر عندما كان بن زايد في تم تمرير الرسالة خال .وسموتريتش إلى حكومته

حيث حذر وزير الخارجية اإلماراتي من أن ضم هؤالء النواب املتطرفين إلى حكومة نتنياهو يهدد  إلسرائيل

لكن أبو ظبي اختارت كما  .على نطاق أوسع” اتفاقات إبراهيم“بتقويض العالقات مع اإلمارات باإلضافة إلى 

التي أجريت في األول  في االنتخاباتمنذ أن فازت كتلة األحزاب اليمينية واملتدينة باألغلبية  تغيير لهجتهاو يبد

 .من تشرين الثاني/ نوفمبر ومن املقرر أن تنتهي من تشكيل حكومة في األيام املقبلة

بعاء، الذي ُعقد في مكتب في اجتماع األر ” الصهيونية املتدينة“بحسب بيان إسرائيلي فلقد ناقش زعيم حزب 

 .سموتريتش في الكنيست،العالقات اإلسرائيلية اإلماراتية وتعزيز السالم والتطبيع مع دول أخرى في املنطقة

على إسرائيل أن تعمق عالقاتها االقتصادية مع اإلمارات. إن التعاون االقتصادي “وقال سموتريتش في بيان: 

 .”الجانبين واملنطقة بأسرهابين بلدينا يوفر إمكانات هائلة لكال 

لتوحيد دولة  51في األسبوع املاض ي استضاف آل خاجة حدثا في السفارة اإلماراتية لالحتفال بالذكرى الم 

اإلمارات العربية املتحدة ودعا العديد من أعضاء الحكومة اإلسرائيلية املحتملة القادمة بما في ذلك بن غفير 

ما يبدو عليه السالم  هذا” :هو يصافح السفير اإلمارات وكتب في املنشور حيث قام األخير بتغريد صورة له و 

 .”الحقيقي

حدث اليوم يعلم أنه من املمكن تحقيق “اإلخباري عن بن غفير قوله في حفل االستقبال: ” واينت“ونقل موقع 

الذين يحبون سالم حقيقي دون التخلي عن األراض ي ودون االستسالم لإلرهاب فقط صنع السالم بين الناس 

 .”بعضهم البعض دون تقديم تنازالت

الذي تم حظر  –يصف بن غفير نفسه بأنه تلميذ للحاخام املتطرف وعضو الكنيست السابق مئير كهانا 

علن عنها” كاخ“حزبه 
ُ
حركة إرهابية في الثمانينات في كل من إسرائيل والواليات املتحدة. مثل الراحل كاهانا  وأ

تتعلق باإلرهاب رغم أنه أصر على أنه أصبح أكثر اعتداال في السنوات األخيرة وال يحمل أدين بن غفير بتهم 

 .نفس معتقدات مؤسس كاخ

تب عليها:  2007أدين بن غفير بالتحريض على العنصرية في عام 
ُ
اطردوا “بسبب حمله الفتة في مظاهرة ك

غولدشتاين على جدار منزله في الخليل  وقد احتفظ النائب اليميني املتطرف بصورة لباروخ .”العدو العربي
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فلسطينًيا خالل الصالة في الحرم اإلبراهيمي  29قبل أن يزيلها بعد أن بدأ تضر بها سياسيا. قتل غولدشتاين 

 “قال بن غفير إنه لم يعد يعتبر غولدشتاين  مؤخًرا،. 1994في الخليل في عام 
ً

 .”بطال

وكان ُينظر إليه على أنه أحد أكثر املشرعين تطرفا في  ”الصهيونية املتدينة“سموتريش هو رئيس حزب 

احتل سموتريش عناوين الصحف ألول مرة على  .إسرائيل قبل أن يدخل بن غفير السياسة العام املاض ي

لالحتجاج على تنظيم موكب الفخر للمثليين في القدس في ” موكب البهائم“صعيد البالد لتنظيمه ما يسمى 

قبل أن يخفف من حدة ” كاره فخور للمثليين“ نفسه بأنهن عقد من الزمان وصف . وبعد أكثر م2006عام 

ولسموتريتش أيضا تاريخ طويل من  .لهجته في النهاية بل ويعتذر عن البعض من تصريحاته حول املوضوع

 بالنسبة لزوجته أال” من الطبيعي“التصريحات ضد العرب اإلسرائيليين والفلسطينيين، حيث صرح مرة بأنه 

في العام املاض ي، أعرب عن أسفه ألن رئيس و .ترغب في والدة طفل في نفس جناح املستشفى مع امرأة عربية

ويقوم بطرد جميع العرب من البالد عندما تم ” ينهي املهمة“الوزراء اإلسرائيلي األول دافيد بن غوريون لم 

 .تأسيسها

*   *  * 

آفي معوز بإلغاء موكب الفخر للمثليين في القدس ويقول من تعهد ” منزعج“نايدس : تايمز أوف إسرائيل

 أنه سيشارك في املسيرة

سفير الواليات املتحدة يكرر ما قاله بلينكن بشأن الحكم على الحكومة املقبلة من خالل األفعال وليس 

من خالل الشخصيات ويقول إنه سوف "يتأكد" من أن "يدي نتنياهو ستكون موضوعتين بإحكام على 

 " القيادةعجلة 

 جاكوب ماجد بقلم

أعرب السفير األمريكي لدى إسرائيل توم نايدس عن استيائه بعد أن تعهد عضو بارز في حكومة بنيامين 

لقد شعرت “قال نايدس في مؤتمر بجامعة تل أبيب:  .بلة بإلغاء موكب الفخر للمثليين في القدسنتنياهو املق

بالصدمة حقا عندما سمعت شخصا يحتمل أن يكون في وظيفة جادة يتحدث عن إلغاء موكب فخر 

 .”للمثليين

معوز، الذي ركز حملته االنتخابية على معاداة املثليين بشدة،  وقال عضو الكنيست اليميني املتطرف آفي

األسبوع املاض ي أنه سيحرص على إلغاء موكب الفخر للمثليين في القدس، واصًفا الحدث السنوي بأنه 

https://ar.timesofisrael.com/writers/%d8%ac%d8%a7%d9%83%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%af/
https://ar.timesofisrael.com/writers/%d8%ac%d8%a7%d9%83%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%af/
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وأصدر نتنياهو بيانا بعد وقت قصير من نشر تصريحات معوز وأكد على  .”استعراض فظيع للرجس“

سيتولي  -”نوعم“زعيم حزب  –قبل أيام فقط توصل نتنياهو إلى اتفاق مع معوز و  .استمرار املسيرة السنوية

الهوية اليهودية ”بموجبه األخير منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء املسؤول عن وكالة حكومية جديدة لـ

والشراكات  وسيكون ملعوز سلطة على قسم وزارة التربية والتعليم املسؤول عن التدريس الخارجي” القومية

 .مما يمنحه السيطرة على الهيئات غير الرسمية التي سيتم تجنيدها للتدريس أو إلقاء املحاضرات في املدارس

في حين أن نايدس لم يذكر معوز باالسم، فلقد ذهب إلى أبعد من وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكين الذي 

إن إدارة بايدن ستعرب عن دعمها ملجتمع امليم في  (J Street) ”جي ستريت“قال يوم األحد في مؤتمر ملنظمة 

هم على نطاق واسع أنها كانت في سياق تعهد رئيس حزب نوعم بإلغاء مسيرة فخر للمثليين في 
ُ
تصريحات ف

 وقال نايدس يوم األربعاء إنه  .القدس

كما كرر  .العام املقبل شارك في موكبي الفخر في القدس وتل أبيب هذا العام ويخطط للقيام بذلك مرة أخرى 

 إنه 
ً
سيحكم على هؤالء “املوقف الذي طرحه بلينكين في مؤتمر جي ستريت بشأن الحكومة القادمة قائال

وأضاف أنه لن يقول إلسرائيل ما يجب أن  .”األشخاص بناًء على اإلجراءات وليس على ما نعتقد أنه قد يحدث

نتحدث ونتناقش عندما نعتقد أن قيمنا املشتركة  سوف“تفعله ألنها دولة ديمقراطية وأوضح نايدس: 

سأعمل مع رئيس الوزراء نتنياهو. فكما يقول هو، يداه “وأضاف  .”أصبحت مشوشة وهذا ما يفعله األصدقاء

سوف أتأكد من أن تمسك هاتان اليدان بإحكام بعجلة القيادة تلك “: وتابع قائال، ”تمسكان بعجلة القيادة

 .”م باألشياء التي قال إنه يريد القيام بهاوسوف أشجعه على القيا

قال إنه يريد أن يكون رئيس وزراء لكل إسرائيل وأنا اثق في كلمته ومن الواضح “وأردف السفير األمريكي قائال: 

مشيًرا كذلك إلى أن واشنطن تنظر إلى نتنياهو ” أن الواليات املتحدة ستعمل معه للتأكد من حدوث ذلك.

 .كثر اعتداال في الحكومة اإلسرائيلية املقبلة والتي وصفت بأنها األكثر يمينية في تاريخ البالدباعتباره العضو األ

وقد تهرب مسؤولون في إدارة بايدن من الرد علىاألسئلة املتكررة حول ما إذا كانوا سيتعاملون مع بعض 

قد البيت األبيض اجتماعا حول األعضاء املتشددين في الحكومة اإلسرائيلية املقبلة. في األسبوع املاض ي، ع

سنقّيم الحكومة من خالل السياسات “ –هذه املسألة ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار والجملة في خطاب بلينكن 

تايمز ”، جاءت نتيجة لهذا التردد، كما قال مسؤول مطلع على املسألة لـ”واإلجراءات وليس من خالل األفراد

إن نايدس ال يخطط حاليا للقاء إيتمار بن غفير، وهو زعيم يميني ومع ذلك قال املسؤول  .”أوف إسرائيل

  .متطرف آخر من املقرر أن يصبح وزيرا لألمن القومي
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*   *  * 

i24news: حكومة  ...البيد يهاجم: نتنياهو ضعيف ويؤسس حكومة مجنونة لن تكون قادرة على الحكم

 مجنونة لن تكون قادرة على الحكم".

أشار رئيس الوزراء يائير البيد اليوم )الجمعة( في منشور نشره على حسابه على فيسبوك إلى حكومة نتنياهو 

التي تتشكل هذه األيام ووصفها بأنها "حكومة مجنونة لن تكون قادرة على الحكم". على حد قوله، وقال 

 منه". في 
ً
الوقت نفسه احتج نشطاء "يش "نتنياهو ضعيف، يبتز من قبل شركاء أصغر منه وأكثر تصميما

 ."عتيد" تحت شعار "اوقفوا الجنون 

في بداية الحديث كتب البيد: "ما هو هدف الحكومة؟ ما هو دورها؟ الحكومة هي الهيئة التي من املفترض أن 

 وترتيب األولويات. لذلك تحتاج الحكومة إلى خلق االستقرار داخلها، لتحقيق التوازن  وترتيبها،تدير حياتنا، 

الصحة واالقتصاد، واألمن والعالقات الخارجية، على املدى القصير واملدى الطويل،  -بين القوى املختلفة 

هذه مهام كبيرة ومعقدة، والتوازن بينها أمر بالغ األهمية. النظام بطبيعته عرضة للصدمات، ودور رئيس 

واضاف البيد: ""ماذا  ."الح املواطنينللتأكد من أنه يعمل لص فيه،الوزراء والوزراء هو تحقيق االستقرار 

لكن ال توجد طريقة أخرى لوصف ما يحدث  صعب،يحدث اآلن؟ يتم تشكيل حكومة مجنونة هنا. إنه تصريح 

مبتز من قبل شركاء شباب حازمين منه. إنهم يخلقون هيكل إداري من املستحيل  ضعيف،من حولنا. نتنياهو 

وتابع البيد: " هذه الحكومة ليست حدثا عاديا. حتى أنها ال تمثل  ." لحكمحكومة لن تكون قادرة على ا إدارته،

ا صغيًرا في حكومته، نتنياهو في ذروة ضعفه، املتطرفون يدفعون  أصبحنتائج االنتخابات. الليكود 
ً
شريك

بالنظام الى اماكن وهمية. وعليه سنذهب إلى الجسور والتقاطعات والشوارع. سنحمي املحاكم والجيش 

 ." اإلسرائيلي واملدارس. نحن نقاتل من أجل بلدنا وال نعتزم االستسالم

*   *  * 

i24NEWS: خاص لـ i24NEWS/ مع انخفاض العالقات مع إيران، أذربيجان تسعى إلى توثيق العالقات مع

 إسرائيل

 .إنها الخطوة املنطقية التالية. لقرون كانت هناك عالقة بين الشعبين اليهودي واألذربيجاني
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الدولة املسلمة التالية التي ستفتح سفارة في إسرائيل ليست مرتبطة باتفاقات أبراهام التاريخية، والتي 

ستكون دولة أذربيجان الواقعة  -شهدت قيام الدولة اليهودية بتطبيع العالقات مع حفنة من الدول العربية 

 .في آسيا الوسطى

إسرائيل لديها بالفعل سفارة في العاصمة األذرية باكو، ولكن على الرغم من العالقات مع إسرائيل ملدة ثالثة 

في و  .عية تقع على الحدود مع إيران، لم ترد باملثل حتى اآلنعقود، فإن أذربيجان، وهي دولة ذات أغلبية شي

أعلنت حكومتها أنها ستفتح قريًبا سفارة في مدينة تل أبيب الساحلية اإلسرائيلية، وفي األسبوع  الشهر املاض ي،

 .املاض ي وقع رئيسها إلهام علييف أمًرا لتحقيق ذلك

 وقبل كل 
ً
إنها الخطوة املنطقية  ش يء،قال الدكتور فريد شفييف، رئيس مركز تحليل العالقات الدولية: "أوال

التالية في عالقاتنا الثنائية. لدينا عالقات اقتصادية وعسكرية واسعة جًدا، ومنذ قرون كانت هناك عالقة 

 ."هناك أجندة معينة بين البلدين" i24NEWS بين الشعبين اليهودي واألذربيجاني. واضاف الخبير األذري لـ

وفي  العام،ومكتًبا للسياحة في وقت سابق من هذا  2021يب في عام افتتحت أذربيجان مكتًبا تجارًيا في تل أب

التقى وزير األمن اإلسرائيلي املنتهية واليته بيني غانتس مع علييف في الدولة الواقعة في وسط  املاض ي،الشهر 

تابع و  .آسيا. ستكون السفارة في تل أبيب أول سفارة في إسرائيل لدولة ذات أغلبية شيعية وحكومة شيعية

شفييف: "في الوقت الحالي، علينا أن ننظر إلى الوضع الجيوسياس ي. كانت أذربيجان تفكر في فتح سفارة في 

لكنها تتعلق أيًضا بالعالقات اإلسرائيلية العربية مع تطور  الدبلوماسية،إسرائيل للرد باملثل على العالقات 

 ذلك،من تحرير أراضيها من االحتالل األرميني. قبل عامل مهم آخر هو أن أذربيجان تمكنت " .اتفاقات إبراهيم

كان من الصعب القيام بهذه الخطوة. والعالقة بين إيران وأذربيجان في أدنى مستوياتها. كل هذه العوامل 

 ." ساهمت في هذا القرار

*   *  * 

i24news: الحكومة إسرائيل: حزب الليكود قدم طلبا لرئيس الدولة لتمديد فترة التفويض لتشكيل 

 .طالب بن غفير بصياغة أكثر صرامة، بينما قام الليكود بتنقيحها قبل عرض القانون على اللجنة ملناقشته

قّدم حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو طلًبا إلى الرئيس اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لتمديد التفويض من 

ونشر  .يات لوزير األمن القومي املعين ايتمار بن غفيربين أمور أخرى، الستكمال التشريع املتعلق بمنح الصالح

موقع "واينت" كيف سيبدو مشروع القانون املصمم ملنح صالحيات لبن غفير، كجزء من االتفاقيات مع حزبه 

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1669487420-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1669487420-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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"عوتسماة يهوديت". في حين طالب بن غفير بصياغة أكثر صرامة، بينما قام الليكود بتنقيحها قبل عرض 

  .ملناقشتهالقانون على اللجنة 

ويكون املسؤول عن  -وفًقا لالقتراح، سيتم تحديد امليزانية السنوية للشرطة في قسم منفصل من امليزانية 

باإلضافة إلى ذلك، كتب أن مفوض الشرطة سيكون خاضًعا للحكومة  .قسم امليزانية هذا الوزير بن غفير

لوزير مسؤول عن الشرطة نيابة عن وخاضًعا للوزير، في حين أن الشرطة ستكون خاضعة للحكومة، وا

  .الحكومة

*   *  * 

i24news: مقابلة خاصة لـ i24NEWS:  آلن ديرشوفيتس واملقرب من نتنياهو يحذر الحكومة اإلسرائيلية

 القادمة من املساس باملحكمة العليا

وسيتم توجيه االتهام إلى إذا دخل حكم بن غفير حيز التنفيذ، فسيتم توجيه االتهام إلى إسرائيل وإدانتها، "

 "جنودها

اليوم  i24NEWS انتقد املحامي األمريكي البارز واملقرب من نتنياهو آالن ديرشوفيتس في مقابلة خاصة مع

الخميس املبادرة املثيرة للجدل من قبل النائب اإلسرائيلي اليميني املتطرف إيتامار بن غفير لتغيير قواعد 

 .ن وحذر الحكومة القادمة من املساس باملحكمة العليااالشتباك للجنود اإلسرائيليي

وزيرا لألمن القومي اإلسرائيلي بعد اتفاق تحالف حزبه مع رئيس الوزراء  بن غفير الذي من املرجح أن يصبح

، يضغط من أجل تخفيف لوائح إطالق النار للسماح لهم بإطالق النار على أي شخص املقبل بنيامين نتنياهو

 .، بما في ذلك هؤالء ممسكين بالحجارة أو زجاجات املولوتوفيمثل "تهديدا محتمال" 

وفي حديث إلذاعة الجيش األسبوع املاض ي، قال السياس ي املثير للجدل إن "كل من يلقي زجاجة مولوتوف 

إذا دخل حكم " .i24NEWS لـ ديرشوفيتز وقال .مضيًفا أن "الحجر قاتل" أيًضا "،يحتاج إلى إطالق النار عليه

بن غفير حيز التنفيذ، فسيتم توجيه االتهام إلى إسرائيل وإدانتها، وسيتم توجيه االتهام إلى جنودها وإدانتهم 

قلة قليلة من العرق. من قبل املحكمة الدولية لتطبيقهم مجموعة مختلفة من املعايير واملبادئ على أساس 

وفي املقابلة حذر  ."يد ال يمكنني الدفاع عن هذه الحجةوبالتأك الحجة،الناس يستطيعون الدفاع عن هذه 

ديرشوفيتز من أي مساس باملحكمة العليا "املنظومة القضائية اإلسرائيلية من أفضل املنظومات القضائية 

املحاوالت املتوقعة تهدف الى  الكنيست،من املهم أن تحافظ على قوتها بدون تدخل  اسية،أسفي العالم وهي 

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1670522889-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%BA-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1670522889-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%BA-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1670522889-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%BA-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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كمة العليا الى اليمين وإن خضعت لليمين لتتجاوب مع األغلبية في الكنيست سيكون هذا خطأ". إخضاع املح

  .وشدد على أن املحكمة العليا تلعب دورا مميزا في الدفاع عن إسرائيل في املحافل القضائية الدولية

*   *  * 

i24NEWS:  أعمال إسرائيلي يعلن إهداء  : رجل2022بعد اإلنجاز التاريخي للمنتخب املغربي في مونديال

 دوالر آالف10أعضاء املنتخب مبلغ 

من عمري وهذه فرصة لتقديم  14لقد خرجت من املغرب، لكن املغرب لم يخرج مني، لقد هاجرت وأنا في "

 "ش يء ما للمغرب

النهائي  بعد الفوز التاريخي الذي حققه املنتخب املغربي على نظيره اإلسباني وضمن له التأهل إلى دور ربع

آالف دوالر  10، أنه سيهدي Alden ، أعلن رجل األعمال اإلسرائيلي يوس ي دهان، صاحب نادي2022ملونديال 

آالف دوالر أخرى  10لكل أعضاء املنتخب لقاء ما أنجزوه، وتعهد في حال تقدم املنتخب إلى نصف النهائي بمنح 

وأذهلت اسود األطلس العالم  .ئي والنهائيلكل العب، ونفس الش يء بالنسبة لالنتصارات في نصف النها

 املنصرم، لتنطلقبانتصارهم على املنتخب اإلسباني الذي كان مرشحا للفوز بالكأس الغالية، الثالثاء 

 .االحتفاالت في جميع أنحاء العالم العربي، وكذلك بين الجالية املغربية في إسرائيل

بفوز املنتخب املغربي، وعبر عن سعادته  Alden ركةوتأثر بشكل خاص رجل األعمال يوس ي دهان، صاحب ش

آالف دوالر لكل العب من الفريق املغربي، ومكافأة إضافية إذا  10بهذا الفوز وسارع إلى إعالن أنه سيهدي 

، قال  N12 بالقناة املعروض ""خطة التوفيرمجبرنا معوفي مقابلة  .استمروا في الفوز في بقية أطوار البطولة

كان سيكون سعيًدا بدعم منتخب إسرائيل لو كان قد لعب في املونديال، لكن املنتخب املغربي جيد دهان إنه 

، لقد خرجت من املغرب، لكن املغرب لم يخرج مني، لقد هاجرت وأنا في الرابعة 
ً
أيضا. قال دهان: "أقول دائما

 ."عشرة من عمري وأتيحت لي الفرصة اآلن لتقديم ش يء ما للمغرب

كيف ومتى سيحول الهدية؟ قال دهان: "لم أتواصل بعد مع املنتخب املغربي. لقد تواصلت مع وعن سؤاله 

املدير التنفيذي لغرفة التجارة اإلسرائيلية املغربية يهودا النكيري، الذي أبلغ السفير، وتحدثت مع رئيس 

معة امللكية لكرة القدم مجلس اإلدارة من اتحاد كرة القدم املوجود في قطر أورين حسون، وسيبلغ رئيس الجا

 ."فوزي لقجع، وسنرى كيف سنحول األموال

*   *  * 
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i24NEWS:  شركة رافائيل اإلسرائيلية وشركة لوكهيد األمريكية تعمالن على تطوير منظومة أسلحة

 عالية الطاقة تعمل بالليزر

بيم" اجتاز سلسلة من االختبارات في العام املاض ي "أثبتت القدرة التشغيلية  أضافت الشركتان، أن "إيرون

 ."للنظام

نصت اتفاقية شراكة موقعة مؤخًرا بين شركة لوكهيد مارتن األمريكية لتصنيع السالح وشركة رافائيل 

التطوير بالفعل  اإلسرائيلية على إنشاء منظومة أسلحة عالية الطاقة تعمل بالليزر باالعتماد على تقنية قيد

وقالت الشركتان االثنين املاض ي، إن الفكرة هي إنتاج  .في إسرائيل ويمكن أن تكون جاهزة للسوق العام املقبل

نسخة يتم توجيهها نحو السوق األمريكية ومناطق أخرى من نظام الدفاع الجوي "إيرون بيم" "الشعاع 

وأضافت الشركتان، أن  .ئيل ووزارة الدفاع اإلسرائيليةالحديدي" املعتمد على الليزر والذي تطوره شركة رافا

 .""إيرون بيم" اجتاز سلسلة من االختبارات في العام املاض ي "أثبتت القدرة التشغيلية للنظام

إيفن، "من املتوقع أن يكون الليزر هو أول  -وقال الرئيس التنفيذي لشركة رافائيل اإلسرائيلية، يوآف هار

ملي على اإلطالق ضد التهديدات بما في ذلك الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات نظام دفاع جوي أرض ي ع

بدون طيار. يجب دمجها في وضع الدفاع الجوي اإلسرائيلي بهدف الدفاع عن البنية التحتية الحيوية واملواقع 

 .االستراتيجية وقوات املناورة واملراكز السكانية

ية، أنها تعتزم االستفادة من خبرتها في مجال التكنولوجيا الدفاعية بدورها أكدت شركة لوكهيد مارتن األمريك

  .التي امتدت لعقود من أجل املشاركة بكفاءة وفعالية في تطوير "هيلوس" القائم على الشعاع الحديدي

التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن األمريكية، فرانك سانت جون، "هذه القدرة الفريدة ستعزز  الرئيس وقال

ونحن نتشرف بفرصة توسيع دور لوكهيد مارتن كزميل  إلسرائيل،الدفاع الجوي والصاروخي الحيوي نظام 

 ."أمني لدولة إسرائيل

*   *  * 

i24NEWS:  املئة في 925ارتفاع حجم التبادل التجاري بين املغرب وإسرائيل خالل عشرة أشهر بنسبة 

مليون دوالر في أكتوبر/تشرين األول من العام  12.3وإسرائيل بلغ أفادت البيانات أن حجم التجارة بين املغرب 

 الجاري 
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في املئة بغضون  25مليون دوالر أمريكي، بنسبة  44,2ارتفع حجم التبادل التجاري بين املغرب وإسرائيل إلى 

عنه بيانات األشهر العشرة األولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام املنصرم، بحسب ما كشفت 

مليون  12.3وأفادت البيانات أن حجم التجارة بين املغرب وإسرائيل بلغ  .املكتب املركزي اإلسرائيلي لإلحصاء

في املئة على أساس سنوي مقارنة بنفس  925دوالر في أكتوبر/تشرين األول من العام الجاري، بزيادة قدرها 

 Le " معهد اتفاقات إبراهيم للسالم",فق ما نشر في موقع، بحسب النشرة األخيرة لـ"2021الشهر من عام 

 .اإلخباري املغربي"360

في املئة  105وأشار املصدر ذاته، على سبيل املقارنة، إلى أن التجارة بين إسرائيل واإلمارات زادت بنسبة 

رين األول من مليون دوالر في أكتوبر/تش 215.2، لتصل إلى 2021مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين األول من عام 

مليون(. أما بالنسبة  44.7في املئة، أي حجم إجمالي قدره  28.3. كما هو الحال بالنسبة لألردن )+ 2022عام 

وأكدت  .مليون دوالر 19.3بحجم إجمالي قدره  املئة،في  27ملصر فقد تراجعت التجارة مع إسرائيل بنسبة 

نوفمبر/ تشرين  17إلى  16" على أنه في الفترة املمتدة من الوثيقة الصادرة عن "معهد اتفاقات إبراهيم للسالم

 املغرب، في" هولدينغزالثاني املنصرم، نظمت "جيروساليم بوست" وشركاؤها اإلعالميون، "غلوبال ميديا 

 كما وقع املكتب الوطني للكهرباء واملاء .مراكش في العاملي االستثمار منتدى اإلمارات، في" تايمز خليج"و

"ONEE"  نوفمر/تشرين الثاني املنصرم، مذكرة تفاهم في مجاالت مياه  17وشركة املياه اإلسرائيلية، في

 .الشرب والصرف الصحي

وفي السياق يخطط املغرب وإسرائيل ملضاعفة حجم تجارتهما أربع مرات؛ إذ تطمح إسرائيل إلى زيادة هذا 

مليون دوالر أو أكثر، وقالت وزيرة االقتصاد  500مليون دوالر حالًيا إلى  130املستوى بأسرع ما يمكن من 

من الفرص للمشاركة من أجل الوصول إلى والصناعة اإلسرائيلية، أورنا باربيفاي، إن "البلدين لديهما الكثير 

 "هذا املستوى بسرعة

*   *  * 

 ضد اليمين املتطرف؟” احتجاج املليون “ستخرج إسرائيل إلى  أحرونوت: متىيديعوت 

 شافيت بقلم آريه

 صحيفة القدس العربيترجمة: 
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وبن غفير وآفي ماعوز لم  فليكن احتجاج املليون، وال بديل آخر. فليكن احتجاج املليون؛ كون سموتريتش  

يدركوا نتائج االنتخابات على نحو صحيح. فليكن احتجاج املليون؛ كون اليمين املتطرف يعتقد بالخطأ أنه 

تلقى التفويض ليفعل بالدولة والشعب كما يروقه. فليكن احتجاج املليون؛ كون اليهود الديمقراطيين لن 

فالشكل السائب الذي تقام به حكومة املتزمتين، والشكل  الديمقراطية. –يتنازلوا عن الدولة اليهودية 

 السائب الذي توشك حكومة املتزمتين على أن تعمل به، يستوجب منا أن نكافح في سبيل البيت.

بعض من قادة اليمين يدعون بأن الدعوة إلى احتجاج املليون سابقة ألوانها؛ فالحكومة لم تقم بعد، ولم 

 18منذ اللحظة تسلم حزب مؤيدي باروخ غولدشتاين السيطرة على ” ون؟يحصل ش يء بعد. هل أنتم جدي

منذ اآلن تسلم حزب مسيحانيي الحرم السيطرة العملية على اإلدارة ”. يهودا والسامرة“سرية حرس حدود في 

ة على ]الضفة الغربية[. منذ اآلن تسلم حزب كارهي البشر املعلنين الرعاي” املناطق“املدنية وتنسيق األعمال في 

ألف تلميذ في التعليم الرسمي. االلتزام بالحكم السليم والناجع  800قسم مهم من مناهج التعليم ألكثر من 

 وموضع 
ً
تحطم. أعضاء حيوية اقتلعت بوحشية من الجيش، ومن وزارة التعليم. وبينما نجد نتنياهو مهانا

 الدولة.ابتزاز، فإن عصبة هاذية تمثل نحو عشر السكان تسيطر على أجهزة 

بينهم غادي آيزنكوت “بعض من قادة اليمين يدعون بأن احتجاج املليون سيكون بمثابة تمرد، وأن مشجعيه 

يخطئون بالتحريض على التمرد. وعلى حد نهجهم، يحظر الثوران ” في مقابلة مع نداف ايال في هذه الصحيفة

؟ أليس
ً
 1973ت لكم ذاكرة أم هو الالخجل؟ في ضد سياسة حكومة حصلت على األغلبية في االنتخابات. أحقا

ولكن فور االنتخابات، انطلقت  –صوت معظم اإلسرائيليين ألحزاب عارضت إقامة املستوطنات في السامرة 

 ال يحص ى من املظاهرات. في ” غوش ايمونيم“
ً
تمتع اتفاق السالم مع  1982ملسيرة السامرة ونظمت فيها عددا

 1993كنيست والجمهور، لكن اليمين احتج بشكل حاد ضد اإلخالء. في مصر بأغلبية عظمى في الحكومة وال

أيد  2005كانت في الكنيست أغلبية واضحة التفاقات أوسلو، لكن اليمين نظم مظاهرات كبرى ضدها. في 

” الصهيونية الدينية“معظم اإلسرائيليين فك االرتباط، لكن املستوطنين قاتلوا ضده بتفان. عندما شعرت 

أقلية واضحة. اآلن جاء دور ” وال تزال“تسحق خرجت إلى الساحات مرات عدة، رغم أنها كانت  بأن قيمها

األكبر بعدة أضعاف. حكومة تحاول سحق معتقداتها وقيمها املقدسة ستكتشف  –الصهيونية غير الدينية 

 أنها ليست إمعة، فهي ستحمي كلماتها العشرة بجسدها.
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 من الصيغة الجديدة الحتجاج بلفور. على أعالمه أن تكون زرقاء لكن ال يسمح بأن يكون احتجاج املل
ً
يون نوعا

 غير مسبوق من الرسمية 
ً
بيضاء، ال سوداء. وعلى لغته أال تكون لغة ارحل، بل لغة تعالوا. عليه أن يبث نوعا

 القوية. لهذا الغرض، عليه أن يحافظ على ثالثة مبادئ أساسية.

 على الصراع ضد سموتريتش، وبن يجب أن يكون احتجاج املليون واس
ً
. يجب أن يكون مركزا

ً
 ومفتوحا

ً
عا

 للبيبية، بل العكس؛  –غفير، وماعوز 
ً
 لليمين، أو أن يكون مناهضا

ً
وليس نتنياهو. ال يجب أن يكون مناهضا

لين عليه أن يفتح أذرعه لليكوديين. فوحده التكاتف بين العلمانيين والتقليديين واملتدينين الوطنيين املعتد

 سيجعل االحتجاج الجماهيري ذا قوة.

؛ يحترم كلمة الشعب، ويقبل الليكود كحزب حاكم ونتنياهو كرئيس 
ً
احتجاج املليون يجب أن يكون ديمقراطيا

وزراء. عليه أن يمتنع عن العنف الجسدي، والعنف اللحظي والتشهير. يجب أن تكون روحه روح مارتين لوثر 

 وعلى طرقه أن تكون طرق سالم. 2011سرائيلي في كينغ واالحتجاج االجتماعي اإل 

. فحتى 
ً
 باتا

ً
، وعليه أن يرد املتطرفين من اليسار واملناهضين إلسرائيل ردا

ً
يجب أن يكون احتجاج املليون وطنيا

 
ً
، إسرائيليا

ً
. في وجه اليمين العدمي املقسم  –في األيام القاسية والظالمية، عليه أن يكون يهوديا

ً
وإيجابيا

رسمي لرجال اليمين والوسط واليسار. وعليه أن يتحدث باسم قيم  –نفر، هو ملزم بعرض حلف وطني وامل

  هيرتسل في وجه التزمت الوطني الذي يدنس إرث هيرتسل.
ً
لكن احتجاج املليون ال بد  –وهذا سيستغرق وقتا

، وسينتصر.
ً
 وصهيونيا

ً
، قويا

ً
 جماهيريا

ً
 أنه آت. سيكون احتجاجا

*    *   * 

للخلف والتكتيكي الذي استسلم ” أوسلو“نتنياهو.. بين االستراتيجي الذي أدار  :إسرائيل اليوم

 لشخصيات هامشية

 هوروفيتس ئيلبقلم أر 

 الحق مع اليسار. ماعوز ” سلطة الهوية القومية واليهودية”يجب أن نقول الحقيقة: في قضية آفي ماعوز و 

من مجموع النواب الذين يمثلون األحزاب الصهيونية. ليس هناك ما يدعو لتحصل كتلة فرد  92واحد من 

 على السيطرة فيما يتعلق بتعليم الهوية اليهودية للجمهور الصهيوني الهائل.

تي سلطة الهوية القومية واليهودية التي يفترض أن تعالج األزمة الحقيقية ال“وليس هناك ما يدعو لتكون 

املوجودة في التعليم الرسمي في كل ما يتعلق بمعرفة اليهودية، منقطعة عن وزارة التعليم. فلما كانت األزمة في 
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 في التعليم الرسمي ملاذا تعد القدس بالذات عاصمة إسرائيل وسترون 
ً
 عاديا

ً
التعليم الرسمي )اسألوا خريجا

حتى سبب في أن يكون من يدير سلطة كهذه رجل  الديني، فال يوجد –بأنفسكم( وليس في التعليم الرسمي 

، والتي هي عربات ”رفيفيم“متدين. العكس هو الصحيح، هناك ما يكفي من الخريجين العلمانيين لبرامج مثل 

 –وعن حق  –مليئة بكل خير ويمكنها أن تأخذ التحدي القيمي واملنهي املهم هذا على نفسها دون أن تثير عليها 

 نتائج أفضل من تلك التي يمكن أن يصل إليها آفي ماعوز(.كل العالم )وعليه 
ً
 فإنها ستحقق أيضا

 حول مسألة أي 
ً
 تحذيريا

ً
باستثناء اإلخفاق القيمي، فإن فشل إدارة املفاوضات االئتالفية قد يشعل ضوءا

رى بفضل االستراتيجي أم التكتيكي؟ لقد انتخبه اليمين مرة أخ –نتنياهو هو الذي سيقود الحكومة التالية 

إنجازاته كاستراتيجي ورغم قصوره كتكتيكي: نتنياهو االستراتيجي يتميز برؤية الصورة الكبرى، لكنه يفعل هذا 

غير مرة على حساب التفاصيل الصغيرة. ونحن، ما العمل، نعيش في التفاصيل الصغيرة. هكذا يقربنا نتنياهو 

النزاع اإلسرائيلي العربي، بينما نتنياهو ” ب هرمبقل“االستراتيجي من دول الخليج وينجح على حد تعبيره 

 التكتيكي يفقد السيطرة على النقب والجليل بحكم األمر الواقع.

أن يدير إلى ”( تسونامي سياس ي”لقد نجح نتنياهو االستراتيجي في ظروف دولية صعبة )من اليسار من تنبأ بـ

 على مستقبل الدولة، في الوقت الذي يفقد الوراء سفينة اتفاقات أوسلو التي يرى فيها ناخبوه تهديد
ً
 حقيقيا

ً
ا

 السيطرة على املناطق 
ً
 بسبب غياب معالجة البناء الفلسطيني غير القانوني.” ج“فيه نتنياهو التكتيكي عمليا

 على اإلهمال التكتيكي في ” اليمين بالكامل“وهكذا حتى قبل أن تقوم حكومة 
ً
 استراتيجيا

ً
يدفع اليمين اآلن ثمنا

معسكر “رة املفاوضات االئتالفية: في السنوات األخيرة لم تدع األحزاب التي قامت من اليسار نفسها اسم إدا

، كون فشل خطوة أوسلو دحرها إلى استراتيجيتين بديلتين: ”الرسمي“أو ” املعسكر الديمقراطي“بل ” السالم

ناك أصوات تسمع حتى في اليسار رفض نتنياهو، وهي التي تحطمت في االنتخابات األخيرة وبات ه -األولى

 وتدرك بأنه ال يمكن بناء معسكر سياس ي على طريق املقاطعة الشخصية.

وهي األكثر رقة، أنه يعزو الرسمية والديمقراطية لنفسه، وكان يمكن لليمين أن يحيده  –االستراتيجية الثانية 

الحزب الحاكم املتسامح واملعتدل  من خالل إقامة حكومة تعكس إرادة الناخبين؛ أي أن يكون الليكود هو

 الذي يتولى املناصب الكبرى ويحدد الخطوط األساس.

 من ذلك 
ً
 شخصية هامشية ستنبش ألبنائنا بالهوية اليهودية، ونال اليسار هدية حقيقية ” نلنا“بدال

ً
 –جميعا

 بعد انهيار مفاهيم حل الدولتين ورفض نتنياهو. يتبين أن الفش
ً
 جديدا

ً
 وجوديا

ً
ل التكتيكي يبدو وكأنه سببا

 فشل استراتيجي.

*    *   * 
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 ما احتمالية اتخاذ االتحاد األوروبي عقوبات ضد حكومة اليمين املتطرف في إسرائيل؟ :هآرتس

 ليس بقلم يونتان

حكومة رئيس الليكود، نتنياهو، لم تؤد اليمين بعد، ولكن املواجهة السياسية بينها وبين االتحاد األوروبي 

بدأت في إعطاء إشارات أولية. الجمعة املاض ي، أبلغ االتحاد السفير اإلسرائيلي فيه، حاييم ريغف، بأنه 

 لتبادل املعلومات بين شرطة إسرائي
ً
ل واليوروبول، الذي ال توجد حتى اآلن سيفتح بنود اتفاق سابق مجددا

أي خطة للعودة إلى تطبيقه. أوقف االتفاق بسبب الخالف حول االستخدام الذي يمكن إلسرائيل القيام به 

]الضفة الغربية[. وادعت مصادر إسرائيلية بأنه كان لتغيير النظام في ” املناطق“باملعلومات في نشاطاتها في 

 رار.إسرائيل تأثير على هذا الق

 يمكن أن تدخل اآلن إلى التجميد، مثل اتفاق إبداع 
ً
وثمة خطوات أخرى دفعت بها الحكومة السابقة قدما

أوروبي كان يمكن أن يضخ ميزانيات ضخمة ملؤسسات ثقافية في إسرائيل، وصادقت عليه الحكومة السابقة 

ي حينه، نفتالي بينيت. تقدر ثم جمد بعد فترة قصيرة من ذلك بسبب فيتو فرضه رئيس الحكومة البديل ف

 بسبب معارضة قوائم االئتالف اآلخذ في التبلور لبند 
ً
 أيضا

ً
إسرائيل بأن هذا االتفاق املهم لم يتم دفعه قدما

 للميزانيات في املستوطنات. في غضون ذلك، قدرت جهات سياسية بأن املشروع 
ً
في االتفاق يمنع استثمارا

ومة ووزير الخارجية يئير لبيد، استئناف الحوار السنوي بين وزير الرئيس ي الذي بادر إليه رئيس الحك

 على خلفية اختالف 
ً
الخارجية ونظرائه األوروبيين الذي توقف لسنين في عهد نتنياهو، سيتوقف اآلن مجددا

 املواقف بين الطرفين.

املصادقة عليها بعد  واليوم، تقدر إسرائيل بأن االتحاد سيحاول استخدام االتفاقات املشتركة التي لم تتم

هناك ضغوط في أوروبا كي “كأداة ضغط على الحكومة في حالة وجود خالفات حول االستيطان في الضفة. 

 مع إسرائيل اآلن عند استبدال الحكومة فيها
ً
، قال للصحيفة مصدر مطلع على العالقات ”يكونوا أقل تسامحا

 ما إذا كان لالئتالف ا
ً
، بسبب بين الطرفين. ولكن هناك شكا

ً
ملستقبلي مصلحة في تبني هذه االتفاقات أصال

 البند الذي يستبعد منها املستوطنات.

في سيناريوهات الرعب للمستوى السياس ي، فإنه في حالة تدهور في العالقات مع أوروبا، ستظهر إمكانية 

ا عن االستثمار في إجبار مستوطنين على إصدار تأشيرات دخول إليها، أو جهود إلبعاد رجال أعمال من أوروب

إسرائيل. ولكن حسب دبلوماس ي إسرائيلي، فإن احتمالية رؤية عقوبات دراماتيكية كهذه تبقى ضئيلة. 

 على تجنيد موافقة جميع األعضاء فيه على مثل هذه الخطوات. 
ً
مشكوك فيه إذا كان االتحاد األوروبي قادرا
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 حتى في حالة
ً
 خطوط  وفي األصل، هو ال يتبع خطوات متشددة جدا

ً
أزمات مهمة أكثر. نتنياهو يعرف جيدا

 أوروبا الحمراء؛ فهو زعيم حذر ومجرب، ومن املرجح أنه لن يصل إلى مواجهة بهذا الحجم.

 باليوروبول 
ً
عضوة البرملان األوروبي، افين انسير، من السويد، عبرت في هذا األسبوع عن معارضتها للدفع قدما

رائيل. فهي تعتقد أنه ُيحظر السماح للشرطة باستخدام املعلومات التي على خلفية استبدال الحكومة في إس

كاشتراكية “، عبرت عن خوف آخر: ”هآرتس“تنقل إليها من أوروبا وراء حدود الخط األخضر. في محادثة مع 

ديمقراطية، شاهدت نتائج االنتخابات وحقيقة أنه سيتم تشكيل حكومة يمينية متطرفة فيها سياسيون مثل 

 من جهاز األمن؛ أي “، قالت. ”ار بن غفيرايتم
ُ
يبدو أنه سيكون الوزير املسؤول عن الشرطة التي تعتبر جزءا

أنه ستكون لسياس ي يميني متطرف قدرة على الوصول إلى املعلومات املهمة التي تزودها اليوروبول، وهذه 

 
ً
 ”.حقيقة خطيرة جدا

وبات إذا استمرت الحكومة في بناء املستوطنات وهدم وأضافت افين بأن االتحاد يمكنه فرض الكثير من العق

بنى تحتية فلسطينية تحصل على التمويل من أوروبا، من بينها تطبيق قرار محكمة االتحاد وسم منتجات 

املستوطنات، أو إلزام إسرائيل بدفع التعويض عن كل هدم أو مصادرة ملبان فلسطينية. مع ذلك، أوضحت 

ل مثلما هو صديق فلسطين، وهو يؤيد حل الدولتين. سنستمر في عالقاتنا االتحاد صديق إسرائي“بأن 

 ”.الحميمية مع إسرائيل ومع فلسطين

 ما انتقاده الشديد لالتحاد األوروبي وسياسته ضد إسرائيل. ففي العام 
ً
، في 2017لم يخِف نتنياهو يوما

ع إسرائيل هستيري. االتحاد األوروبي هو سلوك االتحاد م“محادثة مغلقة ُبثت بالخطأ على املراسلين، قال إن 

، ”املنظمة الدولية الوحيدة التي تربط عالقتها مع إسرائيل، التي تعطيها التكنولوجيا، باالعتبارات السياسية

 قال رئيس الحكومة في حينه.

نتنياهو يتعامل مع االتحاد كعدو مهدد “مصدر مطلع على سلوك رئيس الليكود، قال للصحيفة بأن 

نتنياهو ال يحترم املجلس األوروبي وال آلياته. وال يعرف أنه “وحسب أقوال مصدر دبلوماس ي، فإن ”. ائيلإلسر 

ليس لهذه اآلليات أي دعم حقيقي من الزعامة العليا في هذه الدول. وهو يعرف أنه عند قطع العالقات مع 

لتس األملاني أو رئيس الحكومة املؤسسة في بروكسل، فإن هذا لن يمس بعالقته مع ماكرون الفرنس ي أو شو 

 في االتحاد
ً
 ”.اإليطالية. هو لم يدفع عن ذلك أي ثمن حتى اآلن في العواصم األوروبية. ولم يكن هذا يعني أحدا

 مع الحكومة الجديدة. “من االتحاد األوروبي جاء: 
ً
 وثيقا

ً
نتابع العملية الديمقراطية في إسرائيل، ونتوقع تعاونا

وروبي دعم التوجه اإليجابي في العالقات وفي الحوار بينه وبين إسرائيل بدون أي عالقة سيواصل االتحاد األ 

بهوية رئيس الحكومة واالئتالف. نحن نتقاسم مع إسرائيل قيم املجتمع املنفتح، الديمقراطي، الذي يقوم على 
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ا أمام الحكومة سلطة القانون. هذه القيم يجب أن تواصل الوقوف في أساس العالقات بيننا. في سلوكن

الجديدة، سنواصل ضمان وجود سالم قابل للبقاء، ويقوم على حل الدولتين وحث إسرائيل على العمل من 

 ”.أجل هذا الهدف

*    *   * 

 املستوطنين في الضفة الغربية” بلطجية“مثال على … محمية وادي الدلب :هآرتس

 رينات بقلم تسفرير 

السلطات املحتلة وراء الخط األخضر وحلفائهم املستوطنين، السير في أعقاب إحدى سبل معرفة توزيع أدوار 

سلك )كابل( الكهرباء. فهو الذي يمكن من النشاطات في البؤر االستيطانية واملزارع واملواقع السياحية غير 

الربط بشكل القانونية التي أقيمت في أماكن مختلفة، ومن بينها املحميات الطبيعية. الجهة التي توفر كابل 

 عام هي الدولة، أو بدعم منها. الجميع يسمحون بإجراء روتين بلطجي وسيطرة على مناطق أخرى.

الحديث يدور عن منطقة في ”. دولب“أحد األسالك )الكوابل( يمتد على األرض منذ بضعة أسابيع في محمية 

لرائعة التي تنمو في الوادي ، التي أخذت االسم من أشجار الدلب ا”دولب“غرب رام هللا وقرب مستوطنة 

القريب. السفر إلى هذا املكان يوفر معرفة قريبة لنظام الفصل املزدهر وراء الخط األخضر. على الفور، بعد 

نشاهد مزرعة، التي يعملون فيها بصورة منهجية كي يبعدوا الرعاة البدو عن املنطقة. ” مكابيم“اجتياز حاجز 

 من حقل زيتون بعد ذلك، يمكن تقصير املسافة من 
ً
خالل شارع شّقه املستوطنون وسحقوا فيه جزءا

للفلسطينيين. بعد ذلك، نصل إلى وادي الدلب، وهو منطقة تقع على أراض فلسطينية خاصة، لكنها 

 خصصت لتكون محمية طبيعية.

ون يمتد كابل الكهرباء عبر محمية وادي الدلب من موقع عسكري، ويصل إلى بضعة مبان أقامها املستوطن

، على ”متسبيه رينا“بشكل غير قانوني، وهو يوفر الكهرباء للنشاطات في املكان. املستوطنون يسمون املكان 

.
ً
 اسم رينا شنراف التي قتلت في عملية في عين بوبين قبل ثالث سنوات تقريبا

اعتبار أنها يدور الحديث عن طريقة سبق تطبيقها في مواقع زراعية وينابيع، سيطر عليها املستوطنون على 

صصت لتخليد ضحايا العمليات. حسب درور اتكيس من جمعية 
ُ
، التي تتابع سياسة ”كيرم نبوت“مواقع خ

األراض ي اإلسرائيلية خلف الخط األخضر، فإن في محمية وادي الدلب عريشة من الخشب أقامها 

اعي فلسطيني ويفعلون املستوطنون، وجزء منها مع سور. إضافة إلى ذلك، سيطر املستوطنون على مبنى زر 
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فيه ما يريدون. حسب قوله، فإن املزارعين الفلسطينيين ال يمكنهم الوصول إلى املنطقة منذ فترة طويلة 

حالة محمية وادي الدلب، بمفاهيم بلطجة األراض ي حالة خفيفة وتشكل  لفالحة أراضيهم وقطف الزيتون.

؛ لم تقم هناك مبان ثابتة حتى اآلن، والحضور إ
ً
 من السيطرة على نسبيا

ً
لى املكان جزئي. ولكنه يعّد نوعا

 األراض ي، الذي يوسع سيطرة املستوطنين على املحيط.

املوضوع املثير للغضب في هذه الحالة، أنه في الوقت الذي يعتبر فيه أحد أذرع الحكومة، اإلدارة املدنية، 

لذراع العسكرية توفر الكهرباء للمكان املباني مباني غير قانونية، بل وتم إصدار أوامر هدم ضدها، فإن ا

ن من وجود نشاطات في املنطقة. كل ذلك حدث في منطقة قد تكون محمية طبيعية. في املحمية، بدون 
ّ
وتمك

أي عالقة بامللكية على األرض، ال يوجد أي تصريح للقيام بنشاطات من النوع الذي يقيمه املستوطنون هناك. 

يبوتسات واملوشافات إلى داخل الخط األخضر كلما تاقوا ملحمية أو هذا هو سبب عدم ذهاب أعضاء الك

 حديقة وطنية قريبة من بلداتهم ويقيمون هناك أي نوع من أنواع املباني فيها.

على بعد بضعة عشرات من األمتار عن املباني التي يستخدمها املستوطنون، توجد الفتة رسمية للمحمية 

ان، مثل منع الحركة خارج الطرق واملمرات املحددة. الالفتة آيلة للسقوط، مكتوب عليها تعليمات لحماية املك

ملاذا يسمح الجيش بإجراء ”: هآرتس“لم ترد ال اإلدارة املدنية وال الجيش في البداية على سؤال  بصورة رمزية.

بل ووظيفته، النشاطات غير القانونية عن طريق تزويد الكهرباء. بعد تقديم األدلة القاطعة على وجود الكا

جاءنا رد من املتحدث بلسان الجيش بأن شكوى الصحيفة تم فحصها، وأن الكهرباء من املوقع العسكري 

 يمكن وقفها هذا األسبوع.

البناء في املكان معروف لنا، ويتم عالجه عبر قنوات الرقابة وإنفاذ القانون “جاء الرد من اإلدارة املدنية: 

تسليم األوامر ذات الصلة، وسيتم عالج الحالة حسب سلم األولويات املعروفة في القانون. وقد تم 

 ”.واالعتبارات العملياتية

محمية وادي الدلب ليست املوقع الوحيد ملحمية طبيعية الذي حوله املستوطنون إلى بؤرة استيطانية. في 

دون تصريح من ب” عوز فيغئون “أقيمت بؤرة استيطانية باسم ” غوش عصيون “محمية غابة أبو سوداء في 

في غور األردن، توجد بؤرة استيطانية ” أم زوكا“اإلدارة املدنية. وفي املنطقة التي خصصت للمحمية الطبيعية 

منذ سنوات يعيش فيها مستوطنون، لديهم قطيع أبقار، ويطردون املزارعين الفلسطينيين من املنطقة. 

تنتشر مزارع رعاة و  هذا املوقع، لكنها ما زالت قائمة.وأعلنت اإلدارة املدنية بأنها ستقوم بهدم املباني وفي 

للمستوطنين في عشرات النقاط التي لم يكن لها داخل الخط األخضر أي فرصة للحصول على املصادقة 
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القانونية. رؤية جهاز األمن داخل إسرائيل أنه يجب تجنب توزيع نقاط استيطانية معزولة، ويجب إبقاء 

ن مبان وبنى تحتية. الرؤية خلف الخط األخضر معاكسة بالطبع. املنطق تواصل ملناطق مفتوحة، بدو 

التخطيطي الوحيد هو كيف نسيطر على كل منطقة، التي يمكن فيها إقصاء الفلسطينيين وزيادة سيطرة 

 اليهود. ال حاجة لالهتمام بالكهرباء، ألن هناك من يتولى توفيرها عن طريق كابل.

*    *   * 

 انتهاء مناورة مشتركة تحاكي هجوما إلكترونيا إيرانيا: 12القناة 

 ترجمة: شبكة الهدهد للشؤون اإلسرائيلية

والواليات املتحدة األمريكية اليوم الخميس أكبر مناورة إلكترونية مشتركة تحاكي هجوما ” إسرائيل“أنهت 

املناورة التي بدأت األحد أجريت في مركز جورجيا سايبر، الواقع في أوغوستا  العبرية إن 12وقالت القناة  إيرانيا.

 جورجيا في الواليات املتحدة األمريكية، وهذه هي املرة السابعة التي تجرى فيها هذه املناورة.

واألسلحة  F35طائرات، مثل طائرات ويجدر ذكره أنه في اآلونة األخيرة، تحاول إيران زيادة إلحاق األضرار بال

وأنظمة الدفاع الجوي، والتي تعمل في الغالب عبر اإلنترنت، وللتحضير لهذا السيناريو، أجرى الطرفان مناورة 

وشارك في املناورة العشرات من قسم تكنولوجيا  تهدف إلى فهم كيفية حماية البنى التحتية االستراتيجية.

، ورئيس قسم االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والدفاع السيبراني اللواء عيران املعلومات والدفاع السيبراني

 .نيف

*    *   * 

 

 التصويت!مليون ال يملكون حّق  2.5سيطرة سموتريتش:  يديعوت: تحت

 بقلم روني فيلي

 ترجمة: صحيفة األيام الفلسطينية

قال الشعب كلمته"، بهذه الكلمات يحتفل االئتالف اليوم بالفرصة السياسية املتاحة أمامه. لكن السياسة "

ر باألساس في من ال يملك الحق 
ّ
، كما تنعكس في االتفاقيات االئتالفية املنشورة، ستؤث

ً
التي سيدفعون بها قدما

 .بقول كلمته. وستكون التداعيات في امليدان مأساوية

مليون فلسطيني تحت الحكم العسكري لالحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية، حيث  2.5ر من يعيش أكث
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 على شؤون حياتهم. فكل فلسطيني يريد السفر إلى الخارج، أو الحصول على تصريح 
ً
يسيطر الجيش تماما

 .عمل، أو زراعة أرضه هو مرهون بقرار اإلدارة املدنية

السيطرة عليهم إلى "الصهيونية الدينية"، والتي يسعى برنامجها السياس ي إلى وبحسب االتفاقيات، سيتم تمرير 

 على مناطق )ج(، باألساس من خالل تفكيك اإلدارة املدنية، وهي الهيئة التي سيتولون 
ً
فرض السيطرة عمليا

 .مسؤوليتها

 تدور على السيطرة على مناطق )ج(. فالفلسطين
ً
يون، وبحسب صرخات تقوم رواية اليمين على أن هناك حربا

اليمين، يعملون وفق خطة منظمة للسيطرة على األرض، ويجب إيقافهم باسم القانون والسيادة اإلسرائيلية. 

 إن الواقع معاكس: فمنذ سنوات، تعمل حكومات إسرائيل بشكل مستمر بهدف طرد الفلسطينيين من 
ّ

إال

ل أكثر من 
ّ
 .ة الغربيةمن مساحة الضف في املئة60مناطق )ج(، التي تشك

 عملّية تمويه الهدف منها تغيير السياسة القائمة. فعلى مدار سنوات طويلة، 
ّ

إن صرخات اليمين ليست إال

مورست ضغوط كبيرة على اإلدارة املدنية بهدف سلب املزيد واملزيد من األراض ي الفلسطينية وتحويلها إلى 

يد من التجّمعات، وتعميق السيطرة القانونية املستوطنين من خالل هدم املزيد من املنازل، وتفكيك املز 

ومنذ عشرات  .اإلسرائيلية في الضفة خارج "حدود الدولة"، إلى جانب تقليص حرية الحركة للفلسطينيين

السنين يتم إفراغ مناطق )ج( وتحويلها إلى إسرائيلية من خالل حركة املقص: ذراع واحدة تعمل لتوسيع 

ير قانونية، وتخصيص األراض ي الزراعية واملوارد الطبيعية للمستوطنات، مساحة املستوطنات، شرعنة بؤر غ

واالستيالء على أراٍض كثيرة وإعالنها أراض ي تابعة للدولة وتخصيصها للمستوطنات. أّما الذراع الثانية، فتعمل 

ن إلى على هدم منازل الفلسطينيين بشكل واسع، وتقليص مساحة الزراعة واملرعى، ومنع وصول الفلسطينيي

 .املياه بعد اإلعالن عن محميات طبيعية بهدف طردهم

، إذ إن تحويل الصالحيات من اإلدارة املدنية إلى 
ً
 جذريا

ً
وعلى الرغم من ذلك، يعكس االتفاق االئتالفي تغييرا

حزب الصهيونية الدينية سيلغي القليل من القيود التي تفرضها إسرائيل على نفسها في محاولة يائسة بهدف 

ظاهر باالمتثال ألوامر املحكمة الجنائية الدولية، وبهدف إخفاء سياسة الضم الفعلي عن العالم. هكذا الت

، سيتم نقل املستشار القانوني املختص بالجوانب املدنية لالحتالل من صالحية اإلدارة املدنية إلى مكتب 
ً
مثال

. التداعيات على 
ً
األرض ستكون في األساس: إخالء الخان الوزير في وزارة الدفاع. كل ش يء سيكون سياسيا

 .األحمر، وشرعنة بؤر استيطانية وتسجيل طابو في الضفة الغربية

وفي مقابل املحاولة املنهجية ملحو الخط األخضر وتحويل الضفة الغربية إلى محافظة إسرائيلية، يجب 

عليها القانون الدولي. التذكير بأن الحديث يدور عن منطقة واقعة تحت االحتالل العسكري، أي ينطبق 
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وتستند قوانين االحتالل إلى أساسين ينبعان من أن االحتالل هو الشر الناجم عن الحرب: األساس األول: 

وضع مؤقت، يجب عدم تحويل السيطرة على شعب من دون حقوق إلى سيطرة ثابتة، لذلك فإن القوة 

في املنطقة. األساس الثاني: الثقة. وفي أساسه  املحتلة ليست الجهة السيادية إنما تسيطر بصفتها قوة مؤقتة

االفتراض بأنه على سلطة االحتالل العمل ملصلحة السكان الذين يعيشون تحت االحتالل، وأال تقوم بأي 

 على املدى البعيد
ً
 .تغييرات ثابتة تؤثر سلبا

 أنه يجب القيام بكل ما يمكن بهدف تثبيت 
ً
السيطرة اإلسرائيلية. وإن يصرح أعضاء "الصهيونية الدينية" علنا

 تمرير صالحيات اإلدارة املدنية إليهم، فسيكون املسؤول عن إدارة حياة املجتمع تحت االحتالل هو 
ً
تم فعال

ل البنية القانونية الوحيدة لنظام االحتالل
ّ
 باألسس التي تشك

ً
 .ذاته من ال يعترف علنا

 من الفساد الحكو 
ً
مي؛ الفساد األخالقي الذي يتميز باستغالل قوة النظام املجتمع الواسع في إسرائيل قلق جدا

ملصلحة أقلية. االحتالل اإلسرائيلي الطويل ُيفسد، ونقل صالحيات إدارة املنطقة إلى جهة تصّرح بأنها ال تعترف 

 من الدرجة األو 
ً
 لقوانين االحتالل، ُيعتبر فسادا

ً
 كمنطقة محتلة، ولهذا لن يجري العمل وفقا

ً
لى. باملنطقة أصال

لقد أعطيت السيطرة اليومية على حياة الفلسطينيين، إلى أولئك الذين قامت حملتهم االنتخابية على القضاء 

 .على األمل لدى الفلسطينيين

 *    *   * 

 .. الوزير األنسبيديعوت: سموتريتش

 بقلم دانييال فايس

فإن ترجمة النجاح يجب أن تجد تعبيرها نقلت االنتخابات األخيرة صولجان الحكومة إلى اليمين. وبالتالي، 

بسياسة يمين صارخة. ألجل تنفيذ ترجمة عملية ناجعة يجب الحرص على تعيين املناصب وفقا للكفاءات 

 .وإعطاء الصالحيات التي تسمح بتنفيذ سياسة تلبي توقعات معظم الناخبين

مناطق "يهودا" و"السامرة". بتقديري  ما هي في نظري السياسة اليمينية الصارخة؟ االختبار األول هو مكانة

الطريق الصحيح للدفع قدما بمكانة هذه املناطق كجزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل هو تنفيذ خطة استيطان 

عدت خطة كهذه في العام 
ُ
 .، في عهد رئيس الوزراء إسحق شامير1990ملليوني يهودي. أ

ستوطنة وفي األحياء الشرقية للقدس. بالتوازي م 250ألف يهودي في  800خلف الخط األخضر يعيش اليوم 

مع املسيرة اإليجابية لالرتفاع في عدد املستوطنات واملستوطنين حلت مسيرة سلبية من خالل سيطرة العرب 

على مليونين من أصل ستة ماليين دونم هي أراض ي "يهودا" و"السامرة". مسيرة السيطرة والبناء غير القانوني 

 .من االتحاد األوروبيالعربي يتم بتمويل 
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سياسة التمييز لإلدارة املدنية تجاه االستيطان اليهودي أدت إلى خلق تشويه رهيب من السطو على األراض ي 

القومية، وهدم البناء اليهودي حتى في نطاق الخطوط الهيكلية للمستوطنات، وغض نظر منهاجي عن البناء 

األكثر أهمية للحكومة الجديدة التي ستقوم يجب أن تكون  العربي غير القانوني. وعليه، فإن إحدى الخطوات

نقل صالحيات اإلدارة املدنية إلى الوزير بتسلئيل سموتريتش الذي اكتسب على مدى السنين معرفة جمة في 

مجاالت االستيطان في "يهودا" و"السامرة" وقادر على أن يضع اإلصبع على نقاط الضعف التي تمنع 

 .االستيطان اليهودي

لصالحية على اإلدارة املدنية معناها أيضا تعليمات واضحة بشأن نظام انعقاد جلسات التخطيط والقرارات ا

في املخططات الهيكلية للمستوطنات. تمارس اإلدارة األميركية الضغوط على حكومة إسرائيل كي تخفف قدر 

ا من قصر قامة وطنية، بل انطالقا اإلمكان جلسات مجلس التخطيط األعلى في اإلدارة املدنية، أحيانا انطالق

من عدم معرفة سياقات التخطيط، حيث تستسلم حكومة إسرائيل إلمالءات اإلدارة األميركية. ولد بتسلئيل 

سموتريتش وترعرع في االستيطان، ويعيش بكل روحه كل السياقات التي تنمي االستيطان، ويشم من بعيد 

محاٍم محنك يعرف بتسلئيل أيضا على نحو جيد كيف يتغلب خطر التأخيرات السياسية والبيروقراطية. ك

 .على التسويف الزائد في إقرار البناء

 .صالحيات حيوية أخرى يجب أن تكون في أيدي سموتريتش هي إقامة وإدارة لجنة وزارية لشؤون االستيطان

من الحديث عن الحاجة إلى هذه الصالحية مهمة لـ "يهودا" و"السامرة"، وبقدر ال يقل للنقب والجليل. يكثرون 

 وقبل كل ش يء قول من هو رب البيت
ً
 .الحوكمة. الحوكمة هي أوال

رب البيت من حقه بل وهو ملزم بأن يقيم مستوطنات جديدة في أرجاء "يهودا"، "السامرة"، النقب والجليل. 

 .اء البالدفي السنوات األخيرة ال توجد لجنة وزارية لالستيطان، وهذا النقص نشعر به في كل أرج

إن التجربة الجمة التي اكتسبها بتسلئيل في مجال األراض ي، التخطيط، االستثمارات، واالستيطان ستسمح 

بتسريع اإلجراءات انطالقا من معرفة امليدان واألجهزة التي تعرف كيف تعمل بنجاعة. معرفتي ببتسلئيل تأتي 

 .وطنات عديدة أخرى من عمل مشترك وحثيث في بناء البالد، في كدوميم وفي مست

سرنا في طريق صعب يصعد إلى الجبل وتغلبنا على الكثير من العوائق. لم نصل إلى القمة بعد. أتمنى لشعب 

 .إسرائيل أن يكون له وزراء مثل بتسلئيل ممن يدمجون املهنية من الدرجة األولى مع محبة إسرائيل بال حدود

*   *  * 

 التقدميين الديمقراطيين بأمريكا لالحتاللاستياء إسرائيلي من تصاعد معارضة 

 21عربيـ موقع  عدنان أبو عامر ترجمة: 
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لالحتالل، وسط  الواليات املتحدة في التقدميين الديمقراطيين يسود القلق اإلسرائيلي، من تصاعد معارضة

 .املرتقبة نتنياهو دعوات متزايدة موجهة للرئيس جو بايدن التخاذ سلسلة من اإلجراءات ضد حكومة بنيامين

ن وزراء حكومة نتنياهو املرتقبة، وهما إيتمار بن وتطالب الدعوات املوجة إلى بايدن، بمقاطعة اثنين م

وبتسلئيل سموتريتش، املوصوفان باليمين املتطرف، ووصل األمر ملطالبته أيضا بإلغاء اتفاقات   غفير

وهذه الدعوات وجدت  .التطبيع إذا لم توضع القضية الفلسطينية مرة أخرى على جدول األعمال الدولي

ألنها تحمل عالنية دعوة أمريكية إلعادة الفلسطينيين إلى مركز املسرح الدولي، أصداءها املقلقة في تل أبيب 

 .بزعم أن ذلك سيقوض النظام اإلقليمي الذي يخدم املصالح األمريكية

نشره معهد القدس لالستراتيجية واألمن، أن  مقال الضابطان الكبيران غابي سيبوني وكوبي ميخائيل ذكرا في

"االتجاه التقدمي في الحزب الديمقراطي اآلخذ بالتقوي في مؤسسات القرار بواشنطن، يرفض ما يعتبره 

، ورفض نتائج االحتالل تجاهل القضية الفلسطينية، مما قد يدفعهم للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة

االنتخابات األخيرة، ويصرون على إحياء النموذج الذي سمح للفلسطينيين ألجيال عديدة بفرض حق النقض 

 ."على أي تطبيع مع العالم العربي

أن "املنطق االستراتيجي الذي يقود التقدميين الديمقراطيين اليوم هو ذاته الذي اتبعه  همالوأضافا في مقا

الرئيس السابق باراك أوباما، حين رأى إيران واإلخوان املسلمين كجزء من حل مشاكل الشرق األوسط، وهذا 

يمية جديدة بروح يعني زعزعة االستقرار والنظام اإلقليمي الجديد في الشرق األوسط الذي صمم بنية إقل

 ."اتفاقيات التطبيع، مما يجعل من حالة "الهوس" التي يصاب بها هؤالء ال يوجد لها أي عالج

واتهم الكاتبان "التقدميين الديمقراطيين بأنهم يستعجلون في دعوتهم ملقاطعة الحكومة اإلسرائيلية املقبلة، 

إسرائيل هي أهم األصول االستراتيجية للواليات وخفض املساعدات األمريكية لها، ألنهم يتجاهلون حقيقة أن 

وزعما أن "العديد من الدول العربية تدرك بقلق الضعف األمريكي تجاه إيران،  ."املتحدة في الشرق األوسط

والعمليات التي تقوم بها الواليات املتحدة في إبعاد نفسها عن حلفائها التقليديين في املنطقة، فيما شبكة 

 ."مع الدول العربية في املنطقة تتطور وتتوسع رغم استمرار القضية الفلسطينية دون حلعالقات إسرائيل 

وتعكس هذه املواقف اإلسرائيلية املتشائمة ما يمكن وصفها بـ"املسافة املتزايدة" بين التقدميين الديمقراطيين 

راتيجية، ويحّد من استفادتها في الواليات املتحدة ودولة االحتالل، وهذا الُبعد هو تهديد في خلفيتها االست

بشكل كبير من القوة السياسية التي اكتسبتها الجالية اليهودية األمريكية، على خط املواجهة في الكفاح ضد 

  .جهود املقاطعة

*   *  * 

https://arabi21.com/stories/t/214618/0/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/214618/0/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/49407/0/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://arabi21.com/stories/t/49407/0/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://arabi21.com/stories/t/49565/0/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://arabi21.com/stories/t/49565/0/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://jiss.org.il/he/siboni-michael-when-american-progressives-lose-direction/
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
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افع الضغط منذ اآلن: هآرتس  الحكومة لم تتشكل بعد، لكن في االتحاد األوروبي يعدون رو

  يونتان ليس بقلم

 مركز أطلس للدراسات اإلسرائيليةـ ترجمة: 

الحكومة الجديدة لرئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، لم تؤد اليمين بعد. ولكن املواجهة السياسية بينها وبين 

االتحاد االوروبي بدأت في اعطاء اشارات اولية. في يوم الجمعة املاض ي ابلغ االتحاد السفير االسرائيلي فيه، 

تح من جديد بنود اتفاق سابق لتبادل املعلومات بين شرطة اسرائيل واليوروبول، حاييم ريغف، بأنه سيف

الذي حتى اآلن ال توجد أي خطة للعودة الى تطبيقه. االتفاق تم وقفه بسبب الخالف حول االستخدام الذي 

ن لتغيير النظام يمكن السرائيل القيام به باملعلومات في نشاطاتها في املناطق. ومصادر اسرائيلية ادعت بأنه كا

 .في اسرائيل تأثير على هذا القرار

ايضا خطوات اخرى دفعت بها الحكومة السابقة قدما يمكن أن تدخل اآلن الى التجميد. احدى هذه 

الخطوات هو اتفاق ابداع اوروبي الذي كان يمكن أن يضخ ميزانيات ضخمة ملؤسسات ثقافية في اسرائيل، 

كومة السابقة وجمد بعد فترة قصيرة من ذلك بسبب فيتو فرضه رئيس وتمت املصادقة عليه من قبل الح

الحكومة البديل في حينه، نفتالي بينت. في القدس يقدرون بأن هذا االتفاق املهم لم يتم دفعه قدما ايضا 

في بسبب معارضة قوائم االئتالف اآلخذ في التبلور لبند في االتفاق يمنع استثمار للميزانيات في املستوطنات. 

غضون ذلك، جهات سياسية قدرت بأن املشروع الرئيس ي الذي بادر اليه رئيس الحكومة ووزير الخارجية يائير 

لبيد، استئناف الحوار السنوي بين وزير الخارجية ونظرائه االوروبيين الذي توقف لسنين في عهد نتنياهو، 

 .سيتوقف اآلن مجددا على خلفية اختالف املواقف بين الطرفين

يقدرون في اسرائيل بأنهم في االتحاد سيحاولون استخدام االتفاقات املشتركة التي لم تتم املصادقة عليها  اآلن

بعد كأداة ضغط على الحكومة في حالة وجود خالفات حول االستيطان في الضفة. "هناك ضغوط في اوروبا كي 

ل للصحيفة مصدر مطلع على العالقات يكونوا اقل تسامحا مع اسرائيل اآلن عند استبدال الحكومة فيها"، قا

بين الطرفين. ولكن، كما قيل، هناك شك إذا كان االئتالف املستقبلي ستكون له مصلحة في تبني هذه 

 .االتفاقات أصال، بسبب البند الذي يستبعد منها املستوطنات

ستظهر ايضا امكانية في سيناريوهات الرعب للمستوى السياس ي فانه في حالة تدهور في العالقات مع اوروبا 

اجبار مستوطنين على اصدار تأشيرات دخول اليها، أو جهود إلبعاد رجال اعمال من اوروبا عن االستثمار في 
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اسرائيل. ولكن حسب دبلوماس ي اسرائيلي فان احتمالية رؤية عقوبات دراماتيكية كهذه هي احتمالية ضئيلة. 

تجنيد موافقة جميع االعضاء فيه على مثل هذه الخطوات. مشكوك فيه إذا كان االتحاد االوروبي قادر على 

وفي االصل هو ال يتبع خطوات متشددة جدا حتى في حالة ازمات مهمة أكثر. نتنياهو يعرف جيدا خطوط 

 .اوروبا الحمراء. فهو زعيم حذر ومجرب ومن املرجح أنه لن يصل الى مواجهة بهذا الحجم

من السويد عبرت في هذا االسبوع عن معارضتها للدفع قدما باليوروبول عضو البرملان االوروبي، افين انسير، 

على خلفية استبدال الحكومة في اسرائيل. فهي تعتقد أنه محظور السماح للشرطة باستخدام املعلومات التي 

تنقل اليها من اوروبا وراء حدود الخط االخضر. في محادثة مع "هآرتس" عبرت عن خوف آخر: "كاشتراكية 

قراطية شاهدت نتائج االنتخابات وحقيقة أنه سيتم تشكيل حكومة يمينية متطرفة فيها سياسيين مثل ديم

ايتمار بن غفير"، قالت. "يبدو أنه سيكون الوزير املسؤول عن الشرطة التي تعتبر جزء من جهاز االمن. أي أنه 

تزودها اليوروبول، وهذه حقيقة  ستكون لسياس ي يميني متطرف قدرة على الوصول الى املعلومات الهامة التي

واضافت افين بأن االتحاد يمكنه فرض الكثير من العقوبات اذا استمرت الحكومة في بناء  ."خطيرة جدا

املستوطنات وهدم بنى تحتية فلسطينية تحصل على التمويل من اوروبا، من بينها تطبيق قرار محكمة 

يل بدفع التعويض عن كل هدم أو مصادرة ملباني االتحاد وسم منتجات املستوطنات، أو الزام اسرائ

فلسطينية. مع ذلك، اوضحت بأن "االتحاد هو صديق اسرائيل مثلما هو صديق فلسطين وهو يؤيد حل 

 ."الدولتين. نحن سنستمر في عالقاتنا الحميمية مع اسرائيل ومع فلسطين

، في 2017وسياسته ضد اسرائيل. ففي العام نتنياهو لم يخف في أي يوم انتقاده الشديد لالتحاد االوروبي 

محادثة مغلقة تم بثها بالخطأ على املراسلين، قال إن "سلوك االتحاد مع اسرائيل هو سلوك هستيري. االتحاد 

االوروبي هو املنظمة الدولية الوحيدة التي تربط عالقتها مع اسرائيل، التي تعطيها التكنولوجيا، باالعتبارات 

 .رئيس الحكومة في حينهالسياسية"، قال 

مصدر مطلع على سلوك رئيس الليكود قال للصحيفة بأن "نتنياهو يتعامل مع االتحاد كعدو مهدد 

إلسرائيل". وحسب اقوال مصدر دبلوماس ي فان "نتنياهو ال يحترم املجلس االوروبي وال آلياته. وهو ايضا 

العليا في هذه الدول. وهو يعرف أنه عند قطع يعرف أنه ال يوجد لهذه اآلليات أي دعم حقيقي من الزعامة 

العالقات مع املؤسسة في بروكسل فان هذا لن يمس بعالقته مع ميكرون الفرنس ي أو شولتس االملاني أو 

رئيس الحكومة االيطالية. هو لم يدفع عن ذلك أي ثمن حتى اآلن في العواصم االوروبية. ولم يكن هذا يعني أي 

 ."أحد في االتحاد
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االتحاد االوروبي جاء: "نحن نتابع العملية الديمقراطية في اسرائيل ونتوقع تعاون وثيق مع الحكومة من 

الجديدة في اسرائيل. االتحاد االوروبي سيواصل دعم التوجه االيجابي في العالقات وفي الحوار بينه وبين 

اسرائيل قيم املجتمع املنفتح، اسرائيل بدون أي عالقة بهوية رئيس الحكومة واالئتالف. نحن نتقاسم مع 

الديمقراطي، الذي يقوم على سلطة القانون. هذه القيم يجب أن تواصل الوقوف في اساس العالقات بيننا. في 

سلوكنا امام الحكومة الجديدة نحن سنواصل ضمان وجود سالم قابل للبقاء والذي يقوم على حل الدولتين 

  ."فوحث اسرائيل على العمل من اجل هذا الهد

*    *   * 

 من صفقات تصدير السالح في العالم في املئة2"إسرائيلية" تحتكر  شركات 3

 غزة -فلسطين اليوم ترجمة: 

من إجمالي صفقات  في املئة2قال موقع "زمان يسرايئل" اإلسرائيلي، إّن ثالث شركات "إسرائيلية" تحتكر 

 .تصدير السالح في العالم

، عن "مركز أبحاث السالم" )سيفري(، ومقره في العاصمة السويدية استوكهولم، أمس الخميس ونقل املوقع

شركة  100أّن شركات "إلبيت" و"الصناعات الجوية" و"رفائيل" اإلسرائيلية كانت ضمن قائمة تضم أكبر 

في 3بنسبة  2021منتجة ومصدرة للسالح في العالم، حيث زادت مبيعات الشركات الثالث من السالح خالل 

 .ملئةا

ت "إلبيت" في املرتبة 
ّ
ت شركة  4,75بقيمة مبيعات  28وبحسب املركز، حل

ّ
مليارات دوالر، في حين حل

مليارات دوالر، وشركة "رفائيل" في املرتبة  3.87بقيمة مبيعات  38"الصناعات الجوية اإلسرائيلية" في املرتبة 

 .مليارات دوالر 3بقيمة مبيعات  45

ير املركز ال يشمل صفقات السالح الكبيرة، التي وقعتها الشركات "اإلسرائيلية" خالل ولفت املوقع إلى أّن تقر 

وأشار إلى أّن مخاوف الدول األوروبية املجاورة ألوكرانيا ضاعفت من اعتمادها على السالح  .العام الجاري 

بحجم يفوق ما تم ، مما أسفر عن التوقيع على صفقات سالح 2022"اإلسرائيلي" ابتداء من شهر مارس/ آذار 

وتوقع املوقع أن تسهم الحرب في أوكرانيا في تعاظم أنشطة شركات السالح في العالم وضمن  .2021توقيعه في 

 ذلك الشركات "اإلسرائيلية".

*    *   * 
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 استطالعات   

التي يدرسها ” الدين والدولة“استطالع: قلة من اإلسرائيليين يدعمون تغييرات : تايمز أوف إسرائيل

 القادم االئتالف

وجد االستطالع أن أقل من الثلث يدعمون تغيير قانون العودة، الغاء االعتراف باعتناق اليهودية للتيار 

 اإلصالحي، أو السماح بالفصل بين الجنسين في املناسبات العامة

 جوداه آري غروس بقلم

في  الرئيسية لألحزاب املتوقع مشاركتها” الدين والدولة“أقل من ثلث اإلسرائيليين يؤيدون مطالب تشريعات 

شر يوم الجمعة
ُ
 .االئتالف الحكومي املقبل، وفقا ملسح ن

إسرائيليا عما إذا كانوا يؤيدون سبعة  750سأل االستطالع، الذي أجراه معهد الديمقراطية اإلسرائيلي، حوالي 

مقترحات تشريعية طرحها أعضاء في االئتالف املقبل املفترض، خمسة منها تتناول قضايا دينية، وواحدة 

دور املستشارين القانونيين الحكوميين وواحد يتناول املستوطنات. ولم يتلق أي من سبعة املقترحات  تتناول 

 .من الدعم بشكل عام، وحصل اثنان فقط على دعم األغلبية من اإلسرائيليين اليمينيين في املئة40أكثر من 

املقترحات الخمسة املتعلقة بالدين هي: إلغاء االعتراف بعمليات اعتناق اليهودية غير األرثوذكسية ألغراض 

في ” بند الحفيد”املواطنة؛ السماح بالفصل بين الجنسين في األحداث التي تلقى تمويل عام؛ إلغاء ما يسمى بـ

ألقل بالحصول على الجنسية قانون العودة، والذي يسمح ألي شخص لديه جد يهودي واحد على ا

اإلسرائيلية، بشرط أال يمارس ديانة أخرى؛ زيادة الدفعات الحكومية للرجال الذين يدرسون في املؤسسات 

وأثيرت هذه  .”الكشروت“الدينية؛ وإلغاء إصالح تم تمريره في الكنيست السابقة لخصخصة شهادات 

، ”شاس“، ”يهدوت هتوراة“ –دينية األربعة املقترحات من قبل حزب واحد على األقل من األحزاب ال

 .التي من املتوقع أن تنضم إلى الليكود في الحكومة املقبلة –” عوتسما يهوديت“، ”الصهيونية الدينية“

على  –السماح بالفصل بين الجنسين في املساحات املمولة من القطاع العام  –وحصل اقتراح واحد فقط 

٪ فقط 15إنهم يوافقون عليه. وقال  في املئة52.7ليين اليمينيين، حيث قال دعم األغلبية من اليهود اإلسرائي

في 28من اليهود اإلسرائيليين اليساريين إنهم يؤيدون ذلك. وبشكل عام، أيد  في املئة7من الوسطيين اليهود و

 .الفكرة –عرب ويهود  –من اإلسرائيليين  املئة

” بند الحفيد“تناق اليهودية غير األرثوذكسية، وحصل شطب إلغاء االعتراف بعمليات اع في املئة30.5وأيد 

 .في املئة28، وإلغاء إصالح الكشروت في املئة25، وزيادة الدفعات لطالب املدارس الدينية في املئة29على تأييد 

https://ar.timesofisrael.com/writers/%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d9%8a-%d8%ba%d8%b1%d9%88%d8%b3/
https://ar.timesofisrael.com/writers/%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d9%8a-%d8%ba%d8%b1%d9%88%d8%b3/


 

31 
 

القضايا الدينية على تأييد أكبر، لكن أقل من  نيتناوال وحصل االقتراحان التشريعيان اآلخران اللذان ال 

 .غلبيةاأل 

من املستطلعين إنهم يؤيدون السماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، مما ينهي  في املئة39وقال 

إنهم يؤيدون شرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية بأثر رجعي، وهي  في املئة36استقاللهم الحالي. وقال 

 .يمينيينبين املستطلعين ال في املئة60نسبة وصلت إلى ما يقارب من 

وعلى الرغم من أن الدعم الضئيل، حتى بين اإلسرائيليين اليمينيين، للعديد من املقترحات ال يؤثر على قدرة 

الحكومة على تمرير التشريعات، فإنه من املحتمل أن يمنح أعضاء الكنيست من الليكود وأعضاء التحالف 

 .اآلخرين أساسا للتعبير عن معارضتهم ملثل هذه الخطوات

*    *   * 

 

 تقارير   

 تساؤالت في واشنطن حول قدرة نتنياهو السيطرة على حكومتههآرتس: 

 48عرب موقع ـ بالل ضاهرترجمة: 

ليس واضحا للمراقبين في واشنطن سبب منح املكلف بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية املقبلة، بنيامين نتنياهو، 

نفوذ أمني كبير وواسع لرئيس ي حزبي الصهيونية الدينة، بتسلئيل سموتريتش، و"عوتسما يهودي"، إيتمار بن 

 .غفير، بحسب تقرير في صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة

ة أنه يتساءلون في واشنطن إذا كان السبب هو أن نتنياهو متعلق بهما من أجل اإلفالت من وأضافت الصحيف

محاكمته، أم أن هناك اعتبار آخر، يعتمد نتنياهو من خالله على نشوء حالة فوض ى في الضفة الغربية أو أنه 

ألوسط، وخاصة وأشارت الصحيفة إلى أن الشرق ا .يعتقد أنه سيتمكن من السيطرة على كافة خطواتهما

الفلسطيني، ليس في مقدمة أولويات اإلدارة األميركية، ويسبق ذلك املنافسة مع الصين  –الصراع اإلسرائيلي 

 .وأزمة املناخ وإفشال الحرب الروسية ضد أوكرانيا

ا ستريت"، هذ-وقال وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، خالل مؤتمر املنظمة اليهودية األميركية "جاي

األسبوع، إن اإلدارة األميركية ستقرر بشأن تعاملها مع حكومة نتنياهو بموجب أفعالها وسياستها وليس وفقا 

ألعضائها. كما تعالت أسئلة خالل املؤتمر حول صاحب القرار في هذه الحكومة، في تشكيك بقدرة نتنياهو 

 .على السيطرة عليها
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األميركية حول اعتبارات نتنياهو في عملية شرعنة بن غفير، ولفتت الصحيفة إلى تساؤالت تطرح في اإلدارة 

كأحد أتباع مؤسس حركة "كاخ" الفاشية، مئير كهانا، بعد أن كان يعتبر في إسرائيل ظاهرة متطرفة هامشية، 

وتوقعت الصحيفة أن حّيز التوتر املحتمل املركزي بين  .وحول قرار نتنياهو رفع مكانة بن غفير السياسية

يدن وحكومة نتنياهو سيكون األراض ي املحتلة في الضفة الغربية )وبضمنها القدس(، وخاصة على إدارة با

خلفية مطالب سموتريتش بنقل املسؤولية عن الوحدتين العسكرتين "اإلدارة املدنية" ومنسق أعمال 

 .األمنالحكومة في الضفة، من الجيش اإلسرائيلي إلى وزير من الصهيونية الدينية ُيعين في وزارة 

حدث أزمة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، مثل توسيع املستوطنات 
ُ
ويطرح سموتريتش مطالب ُيتوقع أن ت

بؤرة استيطانية عشوائية وقرار تتخذه الحكومة يمنع البناء للفلسطينيين في املناطق ج.  70وشرعنة أكثر من 

غير متوقع، وخاصة في الحلبة وبحسب الصحيفة، فإن التخوف األكبر في واشنطن هو من "تطور 

 ."الفلسطينية

وأفاد موقع "والال" اإللكتروني، أول من أمس، بأن البيت األبيض بحث في اجتماع ُعقد األسبوع املاض ي، 

السياسة التي يجب أن تنتهجها اإلدارة األميركية، إزاء الحكومة اإلسرائيلية املقبلة، بما في ذلك مسألة إجراء أو 

 السفير األميركي لدى إسرائيل، عدم إجراء محاد
ّ
ثات مع بعض وزراء اليمين املتطّرف اإلسرائيلّي، فيما حث

توماس نيديس، كبار املسؤولين في البيت األبيض، على تبني "سياسة دقيقة وحذرة، تجاه الحكومة الجديدة، 

 ."وعدم التسرُّع في اتخاذ قرارات حاسمة

ثير سؤال أثناء االجتماع، حول ما إذا كان وذكر "والال" أن مسؤولْين أميركيْين رفي
ُ
َعي املستوى، أفادا بأنه أ

ينبغي إجراء اتصاالت مع بن غفير وسموتريتش، أم ال، وأنه تّمت مناقشة جوانب متعلقة بالقضية 

الفلسطينية وحقوق اإلنسان في إسرائيل، والتي ستوضح إدارة بايدن أمام الحكومة اإلسرائيلية املقبلة، أنها 

 ."ايا حاسمة"قض

ويتوقع في إسرائيل أن تدخل حكومة نتنياهو إلى صدام مع إدارة بايدن. وقال رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

السابق، نفتالي بينيت، في تغريدة أول من أمس، إنه التقى مع مستشار األمن القومي، جيك سوليفان، في 

ولية على خلفية خالفات محتملة مع الحكومة البيت األبيض، ودعا إلى عدم املس بإسرائيل في الهيئات الد

 .املقبلة

وأضاف بينيت أن "على الدولتين الحفاظ وتقوية العالقة بينهما من دون عالقة بالتغيرات السياسية. 

وإسرائيل تواجه تحديات كبيرة وأمامنا فرص أيضا. وآمل أن يتم الحفاظ على العالقة الجيدة مع الواليات 

  ."املتحدة

*    *   * 


