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 لصحف الصهيونيةل اليومي قتطفامل

 2022   األول  كانون  8الخميس 

 

             2022-12-8الخميس  العدو عين 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

 15قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خالل الليل “ :املتحدث باسم جيش العدو 

 من أنحاء الضفة الغربية، بينهم 
ً
 فلسطينيا

ً
ضالعين في عمليات مسلحة، وصادرت أسلحة،  3مطلوبا

 .كما تعرضت القوات إلطالق نار في جنين

  ألحداث جنين اليوم :بوخبوطأمير 
ً
 .تأهب في فرقة الضفة، خشية عمليات مسلحة، انتقاما

 قوات الجيش اعتقلت والد وشقيق منفذ عملية إطالق النار بالقرب من عوفرا،  :إذاعة جيش العدو

 .والذي اغتيل أمس

  ين فلسطينيين خالل تبادل إطالق نار بين قوات الجيش ومسلح 3تصفية  :العبرية 12القناة

 .فلسطينيين في جنين

 أضرار في حافالت للمستوطنين بعد إلقاء زجاجات حارقة نحوها قرب الخليل :إنقاذ بال حدود. 

 .أضرار في مركبة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة في حوار قرب نابلس –
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 مسلحون فلسطينيون فتحوا النار قبل قليل على موقع عسكري قرب عوفرا دون  :يديعوت أحرونوت

 .قوع إصاباتو 

 تم تصفية الفلسطيني الذي نفذ عملية إطالق النار قرب عوفرا بعد مطاردته :إذاعة جيش العدو. 

 الحكم على أحد سكان شرق القدس بالسجن أربع سنوات وأربعة أشهر ملهاجمته  :قناة كان العبرية

في الشيخ جراح، كما  نهاية أبريل من العام املاض ي، عندما كان يسير مع كلبه” إيلي روزن “املستوطن 

 .حكم على آخر شارك في الهجوم بالسجن ثالث سنوات

 الجيش يفحص تقارير تزعم سقوط خرائط عسكرية حساسة كانت بحوزة الجنود  :قناة كان العبرية

 .بجنين

 :الشأن اإلقليمي والدولي

 رفيع املستوى األسبوع املاض ي ملناقشة الس :موقع واال 
ً
ياسة األمريكية عقد البيت األبيض اجتماعا

، وخاصة مسألة عدم إجراء محادثات مع بعض الوزراء من ”إسرائيل“تجاه الحكومة الجديدة في 

 .اليمين

  التقى زعيم الصهيونية الدينية الكنيست بتسلئيل سموتريتش بمكتبه في اجتماع  :7موقع القناة

وناقش االثنان تعزيز العالقات، محمد الخاجة، ” إسرائيل“استمر قرابة ساعة مع سفير اإلمارات في 

 .وتعزيز فرص التطبيع مع الدول العربية األخرى 

  6أحبطت محاولة تهريب مخدرات تقدر قيمتها بــ ” الجيش اإلسرائيلي“قوات  :العبرية 13القناة 

 .ماليين شيكل على الحدود املصرية

 :الشأن الداخلي

 على  تظاهر مئات الحريديين :يديعوت أحرونوت 
ً
الليلة املاضية في شارع بار إيالن في القدس احتجاجا

 .انشاء مشروع سكك حديد القطار الخفيف

  أن رئيس الوزراء املكلف بنيامين نتنياهو يريد أن يبقي املجلس  13علمت القناة  :العبرية 13القناة

 ” الكابينت“الوزاري للشؤون السياسية واألمنية 
ً
  صغيرا

ً
  11 من ومكون  نسبيا

ً
 من سيكون  فقط، عضوا

 بن املكلف القومي األمن ووزير سموتريتش، الدينية الصهيونية ورئيس درعي، شاس رئيس بينهم

 .ليفين املكلف القضاء ووزير غالنت، املكلف الدفاع ووزير غفير،
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 وقع وزير األمن الداخلي عومر بارليف على تعيينات وترقيات أمس لكبار ضباط  :يديعوت أحرونوت

الشرطة، على الرغم من أن وزير األمن القومي املكلف إيتمار بن غفير طلب من مفوض الشرطة وقف 

 .التعيينات حتى توليه منصبه

  78قسطرة انتهت بمأساة: توفي مريض يبلغ من العمر  :العبرية 12القناة ،
ً
اليوم، في مستشفى  عاما

بيلينسون في بتاح تكفا، خالل عملية قسطرة قلب معقدة بعدما توقف نظام األشعة عن العمل أثناء 

العملية بسبب ماس كهربائي، وتوفي املريض، أمرت وزارة الصحة املستشفى بوقف عمليات القسطرة 

 .لفحصه” فيليبس“غير العاجلة، واستدعت ممثلي الشركة املصنعة للجهاز 

  إصابة مستوطن جراء انفجار سيارة في نهاريا، يجري التحقيق في مالبسات  :العبرية 12القناة

 .الحادث

 املصاب في انفجار السيارة بنهاريا عضو في عصابات الجريمة، يبدو أنها محاولة  :قناة كان العبرية

 .الغتياله في إطار التصفيات بين املافيا

 :عينة من اآلراء على منصات التواصل

 من املرجح أن تؤدي سياسات بن غفير النتفاضة ثالثة“ :وزير األمن الداخلي عومر بارليف”. 

 خدع، سنعرف ما هي سياسة “ :منصور عباس حول إمكانية انضمامه إلى حكومة نتنياهو
ُ
أنا ال أ

 .”الحكومة وبعد ذلك سنقرر 

 يال الفلسطينيين الثالثة تحية لجنود الجيش األبطال على العمل الدقيق واغت“ :إيتمار بن غفير

 .”الليلة في جنين

 لكم على “ :سفير االمارات في تل أبيب 
ً
التقيت اليوم بأعضاء الكنيست سموتيرتش ومارغي، شكرا

الترحيب الحار واملحادثات الصادقة، سعدت بلقائكما وأنا أتطلع إلى العمل عن كثب مع جميع 

 .”ت الثنائيةأعضاء الكنيست املحترمين ومواصلة تعزيز العالقا

 نتنياهو ضعيف، وشركاؤه يستغلون الوضع لتفكيك أهم الوزارات الحكومية “ :كارين الهرار

 ”الضرورية للمواطنين إلى شظايا، هل هذه هي الطريقة التي تتعامل بها مع املشاكل؟

 زرت سفير اإلمارات محمد الخاجة في مقر إقامته في هرتسليا، وهنأته والشعب “ :منصور عباس

اإلماراتي بمناسبة اليوم الوطني، أجرينا محادثة شيقة ومتعمقة وناقشنا سبل التعاون في مختلف 

 .”القضايا
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*  *   * 

  مقاالت   

في مظاهرات ” القتال من أجل الدولة“يحث املتظاهرين على ’ يش عتيد’ : حزبإسرائيلتايمز أوف  

عندما يضرون بجنودنا وبأبنائنا"، تجتمع أحزاب  لبيد يقول "لن نصمت.... مخطط لها في نهاية األسبوع

اقف الحكومة املقبلة  املعارضة لتشكيل "جبهة موحدة" ضد مو

يوم الثالثاء دعوة للناشطين للخروج إلى الشوارع هذا األسبوع لالحتجاج على الحكومة ” يش عتيد“وجه حزب 

” القتال من أجل البالد”و” وقف الجنون “لى ودعا الحزب أنصاره إ .القادمة املتوقعة بقيادة بنيامين نتنياهو

تأتي الدعوة و  .”في الشوارع وعلى الجسور “من خالل املشاركة في املظاهرات صباح الجمعة وبعد ظهر السبت 

، بيني غانتس، عن ”الوحدة الوطنية“إلى التظاهر بعد أيام من إعالن وزير الدفاع املنتهية واليته ورئيس حزب 

، في الوقت الذي تتنافس فيه أحزاب املعارضة ”النظام من أجل طابع الدولة“عليه اسم تشكيل منتدى أطلق 

  .على قيادة املعركة ضد االئتالف الحكومي القادم حتى قبل تشكيله

لقد انتهينا من الشعور بالضيق “وقال رئيس الوزراء املنتهية واليته يائير لبيد، الذي يقود حزب يش عتيد: 

 ة واالنزعاج من نتيج

االنتخابات. سنحارب من أجل بلدنا، من أجل تعليم أطفالنا، من أجل جيش الدفاع وقيمه، ومن أجل 

أضعف من أي وقت “واتهم البيد، الذي من املتوقع أن يصبح زعيما للمعارضة، نتنياهو بأنه  .”الديمقراطية

تطرفا وجموحا في املجتمع  كل ما هو مقدس وعزيز على مواطني إسرائيل ألكثر الفئات“وبالتخلي عن ” مض ى

لسنا هنا فقط لدفع الضرائب وإرسال أوالدنا إلى الجيش. سنقاتل من أجل بلدنا “وقال في بيان:  .”اإلسرائيلي

 .”لن يحدث هذا في يوم واحد، لكننا لن نخاف أحدا، ولن نصمت عندما يضرون بجنودنا وبأوالدنا –

لة من الخطوات التي من املقرر أن تنظمها أحزاب املعارضة الدعوة التي وجهها يش عتيد هي األخيرة في سلس

مساء الثالثاء، التقت مجموعة ف .ضد حكومة األحزاب اليمينية واملتدينة املستقبلية املتوقعة بقيادة نتنياهو

الذي ” الكفاح من أجل طابع الدولة“من شخصيات املعارضة ملناقشة وتنسيق األنشطة تحت مظلة منتدى 

الوحدة ”و” يش عتيد“اجتمع مشرعون من أحزاب فقد  .، غانتس”الوحدة الوطنية“حزب أنشأه رئيس 

جبهة “وتعهدوا بتشكيل  – 25الذي فشل في دخول الكنيست الـ  –” ميرتس“وحزب ” العمل”و” الوطنية

 وقالت .”موحدة ضد الهجمات على نظام العدل، ونظام التربية والتعليم، وجيش الدفاع، والديمقراطية ككل

” يسرائيل بيتنو“األحزاب أنه تم توجيه الدعوة لفصائل أخرى من املتوقع أن تكون في املعارضة، وهي 
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، للمنتدى إال أنها لم تتمكن من الحضور، لكنها ”العربية للتغيير-الجبهة”و” القائمة العربية املوحدة”و

 .ستشارك في االجتماعات املستقبلية

من املهم إنشاء منتدى عمل “قت سابق من هذا األسبوع، قال غانتس إنه عند اإلعالن عن إنشاء املنتدى في و 

التي ” اإلضرار بالقيم الديمقراطية“ضد ” يبدأ في التفكير في التحركات البرملانية والعامة واإلعالمية املشتركة

عها نتنياهو حتى اآلن
ّ
رب معا من لن نصمت. سنحا“وأضاف غانتس:  .يراها في االتفاقات االئتالفية التي وق

 .”أجل طابع الدولة، في التربية والتعليم وفي النظام القضائي وفي جيش الدفاع

جلسة “في وقت سابق الثالثاء، ترأس لبيد مؤتمرا في الكنيست نظمته الحكومة املنتهية واليتها تحت عنوان 

ة التربية التعليم على لتوزيع أجزاء من وزار ” الليكود“لالحتجاج على الخطة املزعومة من قبل حزب ” طوارئ 

 .أطراف مختلفة

عدم االهتمام لدرجة أنهم حولوا تعليم أطفالنا إلى مشهد مخجل ”خالل االجتماع، اتهم لبيد اإلئتالف القادم بـ

 الليكود،من املرجح أن يكون وزير التربية والتعليم عضو الكنيست من حزب و  .”آخر لتقسيم الغنائم بجنون 

 .دت تقارير متعددة عن تقسيم فروع مختلفة في الوزارة إلى أحزاب أخرى لكن األيام األخيرة شه

بعد األنباء التي أفادت بأن السيطرة على البرامج الخارجية في املدارس ستكون تحت سلطة عضو الكنيست 

االنتخابات باالعتماد على برنامج معاد للمثليين ” نوعم“اليميني املتطرف آفي معوز، الذي خاض حزبه 

سلم لعضو الكنيست أوريت ستروك من حزب وللت
ُ
عددية، تبين أن إدارة الثقافة اليهودية في الوزارة ست

، ولقد وافق الليكود أيضا على تسليم السيطرة على املراكز الجماهيرية في جميع أنحاء ”الصهيونية املتدينة“

 .الحريدي” شاس“البالد إلى حزب 

ملعوز ” املحتوى املتطرف والخطير“لياء األمور الذين يعارضون يوم السبت، أعلن لبيد إطالق خط ساخن ألو 

املتخلفة “بدال من عقيدة نوعم ” املحتوى الليبرالي“لالتصال بالسلطات واملدارس املحلية لضمان تدريس 

” الوحدة الوطنية“وفي نهاية األسبوع، دعا عضو الكنيست عن حزب  .”واملعادية للمثليين والقومية والعنيفة

األركان السابق للجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوت إلى احتجاجات حاشدة ضد نتنياهو إذا قام األخير  ورئيس

إذا مس نتنياهو باملصالح الوطنية لدولة “وقال آيزنكوت:  .باعتماد خطط االئتالف املتوقعة املثيرة للجدل

في الدولة، وبمكانة جيش الدفاع إسرائيل، إذا مس بالديمقراطية اإلسرائيلية، وبنظام التربية والتعليم 

 .”فإن طريقة التعامل مع ذلك هي إخراج مليون شخص إلى الشوارع –كجيش وطني 
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*    *   * 

i24news: مع اقتراب املوعد النهائي لتشكيل حكومة: الليكود يوقع اتفاقا مع شاس 

التي تترأسها كتلة شاس حتى سيتم التفاوض بالنسبة لسائر الصالحيات األخرى التي تقع ضمن الوزارات 

 التوقيع على اتفاق

ئيس شاس الحاخام أرييه درعي بحسبه، أعلن الليكود أنه توصل إلى اتفاق بشأن املفاوضات مع شاس، يتولى ر 

فيما ينتقل في النصف الثاني منها  صحة خالل النصف األول من والية الحكومة،منصب وزير الداخلية وال

باإلضافة إلى ذلك، تحصل شاس على وزارة الخدمات الدينية ووزارة الرفاه والضمان  .الستالم وزارة املالية

االجتماعي. وباإلضافة سيعمل وزير من طرف شاس في وزارة التربية، على ما ينطوي ذلك من تضييق 

لصالحيات وزير التربية والتعليم، ووزير آخر في وزارة الداخلية. فيما سيشغل درعي منصب نائب رئيس الوزراء 

وسيتم التفاوض بالنسبة لسائر الصالحيات األخرى التي تقع ضمن الوزارات التي تترأسها  .طوال فترة الحكومة

  .كتلة شاس حتى التوقيع على اتفاق االئتالف الكامل

جانبه، شكر رئيس الوزراء املكلف بنيامين نتنياهو من وصفه بالشريك: "أشكر شريكي الحاخام أرييه من 

درعي على عقد االتفاقات. لقد أكملنا الليلة خطوة أخرى على طريق تشكيل حكومة يمينية تعمل لصالح 

تفاوض للتوصل إلى بدوره شكر رئيس حركة شاس نتنياهو وفرق الو  ."ورفاهية جميع مواطني دولة إسرائيل

اتفاق حول املواقف. "هذه هي الخطوة األولى على الطريق نحو اتفاق ائتالفي شامل وبإذن هللا، سنقوم 

بتشكيل حكومة يمينية". وتابع "حركة شاس كحزب اجتماعي في الكنيست التزمت بالتعهدات االنتخابية 

بين أمور أخرى، وزارات الداخلية والضواحي،  وستخدم الجمهور في البرملان. معظم الوزارات االجتماعية، من

والصحة والرفاهية من أجل تحقيق السياسة االجتماعية لحركة شاس من أجل مواطني إسرائيل.اليوم 

واصل فريق شاس املفاوض نقاشاته مع فريق الليكود املفاوض حول األمور األيديولوجية. وقيم القضايا 

ومع ذلك، فإن  ."، وتقوية التقاليد ومراعاة يوم السبت في املجال العاماملتعلقة بالتعليم، والهوية اليهودية

التعيين ليس نهائيا، إذ يواجه رئيس حزب شاس حاجزا قانونيا يحول دون تعيينه وزيرا بسبب سجله الجنائي 

سرائيل، ال من القانون األساس إل  6وغالبا هو بحاجة إلى إقرار تغيير بالقانون األساس للحكومة. ووفًقا للمادة 

استقال درعي من البرملان األخير في وقد   .يمكن لألفراد املحكوم عليهم بالسجن العمل كوزراء ملدة سبع سنوات

ودفع غرامة مقابل عقوبة  صفقة اإلقرار بالذنب التي اعترف فيها بارتكاب مخالفات ضريبية بسيطة إطار

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%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%A9/1669232682-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%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%A9/1669232682-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%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%A9/1669232682-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/israel/1643715056-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-180-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%84
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تمرير تشريع يسمح بمنح بالسجن ملدة عام مع وقف التنفيذ. لذلك، سيتعين على الحكومة الجديدة 

 .املشرعين أحكاًما ليصبحوا وزراء، وهو ما ينوي نتنياهو القيام به

*   *  * 

i24news:  طيار إسرائيلي شارك في تمرين جوي مشترك بين إسرائيل وفرنسا لـi24NEWS فوجئنا":

 بكوننا قادرين على التحدث بنفس اللغة"

 "اإلسرائيليين على التكيف هي بال شك إحدى خصائص سالح الجو اإلسرائيلي"قدرة الطيارين  طيار إسرائيلي:

املناورات الفرنسية  من نوع "صوفا" والذي شارك في F16I قال الكابتن األول، طيار مقاتل إسرائيلي من طراز

"كان من املثير جًدا أن : فوجئنا بكوننا قادرين على التحدث بنفس اللغة"، وتابع" I24NEWS لـ اإلسرائيلية

وأكد الطيار   ."تكون قادًرا على املشاركة والتحدث مع بعضنا البعض وتوطيد العالقات بين الطيارين

شتركة أكثر من إصرارنا على سيناريوهات الهجوم الدقيقة املتعلقة "لقد أصررنا على تجاربنا امل: اإلسرائيلي

مشيرا إلى أن " الطيارون الفرنسيون يعملون وفًقا لخبرة الناتو. وهذا ؛ باملناطق أو األهداف املحددة مسبًقا"

 ".عييعني أن كل طائرة وجهاز يعرف مسبًقا ما يجب عليه فعله أثناء الطيران وأن األسراب تعمل بشكل جما

اعتدت على إلغاء إحاطة ما قبل الرحلة، مما يجبرك على  كطيار،منذ تدريبي "i24NEWS وتابع الطيار لـ

 ما أفضل من 
ً
لكنه يسمح لك  اآلخر،التكيف مع مخطط التشغيل حتى أثناء الرحلة. ال يعني ذلك أن تكتيكا

 ." بمشاركة خبرتك والتعلم من بعضكما البعض

لطيار اإلسرائيلي أن الفارق األساس ي بين "النسيم الشرقي" والتدريبات الدولية األخرى أوضح ا أخرى،من جهة 

والتي شملت قوات من الهند وأملانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا واليونان والواليات  -مثل "العلم األزرق" 

يكون  دول،ب مع عدة املتحدة" وتابع "الوقت املخصص للمناقشات والرحالت الجوية املشتركة. عندما نتدر 

وقال "إن قدرة الطيارين اإلسرائيليين على التكيف هي بال شك إحدى خصائص سالح  ."التوقيت أكثر إحكاًما

وغالًبا ما يحدث أن تتغير خطط الطيران بمجرد أن يكون الطيارون بالفعل في قمرة القيادة  اإلسرائيلي،الجو 

لتي تم بثها خالل العمليات األخيرة في غزة ضد حماس أو جماعات كما يتضح من العديد من مقاطع الفيديو ا -

 "الجهاد اإلسالمي الفلسطينية املتطرفة

يشتهر الطيارون اإلسرائيليون بالطيران على ارتفاع منخفض ليكونوا " i24NEWS ووفًقا للكابت في تصريح لـ

ما هو سيناريو الرحلة الشائعة  ذلك،مع  معرفة،أكثر كفاءة، مما يعرضهم لخطر واقعي. من املستحيل 

 . "للطيارين الفرنسيين

https://backend.i24news.tv/ar/articles/1670355274-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1670355274-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1670355274-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
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 Eastern" اختتام املناورات الدولية ، قد أعلن، الثالثاء املنصرم، عناملتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي وكانت

breeze”  روح شرقية(، والذي تدرب خاللها سالحي الجو اإلسرائيلي والفرنس ي على التعاون الجوي في سماء(

أربعة مقاتالت من طراز "رفائيل" تابعة لسالح الجو الفرنس ي بالتعاون مع وشارك في التدريب  .إسرائيل

  .(201) "من السرب "األول  (F16i) "مقاتالت من طراز "سوفا

في إطار التدريب، وصلت حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" وهي تحمل أربعة مقاتالت 

جنب" مع الطواقم الفرنسية وتدربت سوية على "رفائيل".الطواقم الجوية اإلسرائيلية حلقت "جنبا الى 

الدولي بين -مواجهة مشتركة ضد التهديدات الجوية ومهاجمة أهداف بهدف التعلم، التعاون االستراتيجي

وبحسب بيان رسمي صادر عن املتحدث   .الجيش االسرائيلي والجيش الفرنس ي وساهم في جاهزية القوات

ات كانت تدور حول الطيران من "جناح إلى آخر" أثناء القيام بضربات باسم الجيش اإلسرائيلي، فإن املناور 

 مع تبادل املعرفة. حلق الطياران الفرنس ي واإلسرائيلي فوق البحر 
ً
مشتركة والتصدي للتهديدات املحمولة جوا

فوهة ميتسبي رامون في منطقة النقب جنوب إسرائيل، وعلى طول جزء من ساحل البحر األبيض  امليت،

 .وسطاملت

*   *  * 

صالحيات “بشأن إيران.. وخالفات حول ” ثالثة بواحدة“ونتنياهو: اتفاق على  اليوم: أمريكاإسرائيل 

 في الضفة” سموتريتش

 كهانا بقلم أرئيل

 صحيفة القدس العربيترجمة: 

 للسياسة التي“
ً
ستتخذها  نحترم خيار الشعب اإلسرائيلي الديمقراطي وننهئ نتنياهو. سنقيس الحكومة وفقا

 ألناس أفراد
ً
 الحكومة الـ ”وليس وفقا

ً
 36، هكذا صرح األحد وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن مستقبال

.
ً
 من تلقاء ذاته. فقد كان  إلسرائيل التي ستنطلق قريبا

ً
هذا النهج املتصالح من جانب بلينكن ليس مفهوما

 أن يطرح مسألة القنصلية للفلسطينيين م
ً
 يمكنه مثال

ً
كما تنبأ بعض  –ن جديد، كما كان يمكنه أيضا

بأن يبعث وجود وزراء بمواقف غير ليبرالية في الحكومة على مصاعب في العالقة بين الدولتين أو  –املحللين 

 من ذلك، فضل نبرة إيجابية. ال صدفة هنا. باستثناء 
ً
أن يختار أي صيغة أخرى تلمح بالخالفات املتوقعة. بدال

 للحكومة الجديدة، فإن إدارة بايدن ال جهود السفير ا
ً
ألمريكي توم نايدز لتهدئة الخواطر في واشنطن تمهيدا

مع أن كثيرين من مسؤولي اإلدارة   تبحث عن الخصام مع إسرائيل، فلديها ما يكفي من املشاكل على الرأس.

https://backend.i24news.tv/ar/articles/1670355274-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1670355274-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1670355274-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1670355274-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1670355274-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
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انت في حينه بين الدولتين، الحالية هم من خريجي عهد أوباما، فليس لهم أشواق للمواجهات املتواترة التي ك 

 منها.
ً
 لن يخرج أحد رابحا

 إدارة النزاع

في مجلس األمن والذي مس بإسرائيل، ولكنه وصم  2334في عهد أوباما، تعرض نتنياهو لضربة تمثلت بقرار  

في حينه واملستقبلي نتنياهو، فرض على أوباما معركة في  ورئيس الوزراء إرث الرئيس كمناهض إلسرائيل.

 من األمريكيين. باختصار، 
ً
مجلس الشيوخ على االتفاق النووي مع إيران. ومع أن االتفاق أقر، لكنه جبى أثمانا

لكن في حينه كانت هناك خصومات على األمور الكبيرة. أما اليوم فهي  ليست بالفترة التي يشتاق املرء إليها.

 على التفاصيل الصغيرة، تلك التي يوجد الشيطان فيها. إذ إ
ً
ن بايدن بنفسه صرح في زيارته إلى البالد بأن اتفاقا

 في هذه اللحظة.
ً
 بين إسرائيل والفلسطينيين ليس واقعيا

ً
 بأن هدف  دائما

ً
وأضاف موظف أمريكي كبير مؤخرا

وهما الكلمتان الدقيقتان اللتان تستخدمهما إسرائيل منذ سنوات. بمعنى؛  –” إدارة النزاع“اإلدارة اآلن هو 

 مسيرة كبرى.أنه ال ي
ً
 عتزم أي أمريكي أن يفرض غدا

، وعلى وضع الفلسطينيين االقتصادي، وعلى ”املناطق“ما سيكون بالفعل هو جداالت على حجم البناء في 

ومع أن األجواء  حقوقهم املختلفة، وربما على اإلصالحات التي يخطط لها سموتريتش في اإلدارة املدنية.

بلينكن، بشكل رمزي وعظيم املعنى، فضل إلقاء  م نفسه بعدم وجود فجوات.االفتتاحية لطيفة، فال أحد يوه

التي تقاطعه دولة إسرائيل بسبب مواقفه اإلشكالية. وستكون الخصومات على ” جي. ستريت“كلمته أمام لوبي 

 غير قابل للتحقق. -برأي الجميع-التفاصيل، وليس الهدف الكبير الذي 

 ”ثالثة بضربة واحدة“

شابه يسود حيال إيران. ففي هذه الجبهة، اضطرت اإلدارة األمريكية منذ زمن ألن تسلم بحكم ثمة وضع م 

إن السؤال الذي سيطرحه  األمر الواقع مع الخط اإلسرائيلي الذي يرفض العودة إلى االتفاق النووي.

االتفاق؟ وهنا  األمريكيون على نتنياهو حين يلتقونه بعد بضعة أسابيع سيكون: ما العمل مع إيران بغياب

 لخطة التوأم الفكري لنتنياهو واملقرب رقم واحد رون 
ً
سيصطدمون بمذهب مرتب. إذا ما حاكمنا األمور وفقا

عندما سيلتقيان، سيقول  ”.ثالثة بضربة واحدة“ديرمر، فهما يعتزمان عرض صفقة على بايدن، نسميها 

 على عقب، وإعادة العقوبات األوروبية.رئيس الوزراء للرئيس إنه يجب قلب السياسة تجاه إيران 
ً
 رأسا
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الخطوة الثانية هي عناق علني للمتظاهرين اإليرانيين في خطاب تاريخي. والخطوة الثالثة وقفة أمريكية إلى 

 يمين السعودية وباقي الحلفاء التاريخيين ألمريكا في الخليج العربي.

 بين نتيجة هذه الخطوات الثالث، كما يقدر ديرمر، ستكون ان
ً
 في أسعار الطاقة في العالم، وسالما

ً
خفاضا

 ألجيال الشرق األوسط.
ً
 السعودية وإسرائيل، وجائزة سالم للرئيس األمريكي، واستقرارا

يمكن عمل هذا في املستقبل القريب، في واليته الحالية. قد يتلقى بايدن جائزة نوبل للسالم إذا ما اتخذ “

غير أنه من ناحية بايدن ورجاله، فإن تبني  ”.غير دبلوماسية“ع بصورة ، قال هذا األسبو ”الخطوات الصحيحة

. فإيران، كما يقتنع املوظفون، يجب مصالحتها. والسعودية شوكة في حق 
ً
املبادرة آنفة الذكر لن يكون سهال

 من 
ً
اإلدارة بسبب قضية خاشقجي. والسالم بين الرياض والقدس وبدون الفلسطينيين ال يحمس بعضا

 بجرأة عظيمة وجهد كبير كي يفرض انعطافة على هذا القدر من الدراماتيكية في  الناس.
ً
سيكون بايدن مطالبا

  سياسته الخارجية.

*    *   * 

 ما معنى إخضاع الجيش العامل في الضفة الغربية إلمرة بن غفير؟ هآرتس:

 زنغر بقلم يوئيل

ينص، ضمن أمور أخرى، ” قوة يهودية”االتفاق الذي تم التوقيع عليه األسبوع املاض ي بين قوائم الليكود و

 عن شرطة إسرائيل، 
ً
 أيضا

ً
على أن تعيين إيتمار بن غفير في منصب وزير األمن القومي، الذي سيكون مسؤوال

نشر بأن الليكود يستعد لشرعنة سيخضع لشرطة إسرائيل. و ” يهودا والسامرة“وأن حرس الحدود في مناطق 

 آخر في االتفاق مع 
ً
، الذي بحسبه سيتم إخضاع الشرطة )وحرس ”قوة يهودية“خاطفة لقانون ينفذ بندا

 الحدود في يهودا والسامرة( مباشرة لسياسة بن غفير )وليس لسياسة املفتش العام للشرطة(.

 فصل 
ً
عن خضوعه ” يهودا والسامرة“حرس الحدود في إذا تم تطبيق هذه التفاهمات فستكون النتيجة الحقا

لقائد املنطقة )قائد املنطقة الوسطى(، وإخضاعه مباشرة لوزارة مدنية، وزارة األمن القومي، وسيعمل حسب 

 ،
ً
 جديدا

ً
السياسة التي سيضعها بن غفير، وليس وزارة الدفاع والجيش اإلسرائيلي. وهو تغير قد يخلق واقعا

 ، وكارثي.غير قانوني وغير منطقي

حرس الحدود هو وحدة لها عالمات ونشاطات مختلطة، نصف شرطية ونصف عسكرية. بناء على ذلك، فإنه 

 أخرى للشرطة، حسب الظروف املتغيرة. هذا داخل إسرائيل. في 
ً
 للجيش وأحيانا

ً
منذ إقامته كان يخضع أحيانا
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عة للجيش اإلسرائيلي. في إسرائيل نفسها، خاض 1967منذ العام ” يهودا والسامرة“املقابل، كانت نشاطاته في 

 واصل كونه يخضع للشرطة.

إسرائيل قررت العمل حسب هذه القوانين في  –حسب قواعد القانون الدولي التي تسري على املناطق املحتلة 

. فإن صالحيات الحكم كلها معطاة للقائد العسكري في املنطقة )اآلن قائد املنطقة الوسطى( –يهودا والسامرة 

وإذا قام القائد بتشغيل املدنيين إلى جانب العسكريين في املناطق املحتلة، الذين تم استئجارهم للمساعدة في 

 على األرض بخضوع كامل لقائد املنطقة. هذا 
ً
تشغيل الحكم العسكري )اإلدارة املدنية(، فسيعملون أيضا

سرائيل. إذا كان إخضاع اإلدارة املدنية لقائد رغم أنهم يحصلون على التعليمات املهنية من الوزارة األم في إ

املنطقة قد ألغي وأخضع لسموتريتش كما طلب األخير في املفاوضات االئتالفية، فسيطرح االدعاء بأن 

من كونها تحت سيطرة عسكرية إلى منطقة مدنية إسرائيلية، وبذلك ”: املناطق“إسرائيل تقوم بتغيير مكانة 

 إذا تم إلغاء خضوع حرس الحدود في فإن هذا يخرق القانون الدو 
ً
لقائد ” يهودا والسامرة“لي. هذا يسري أيضا

ضافة إلى ذلك، كل باإل  ”.قوة يهودية”املنطقة الوسطى وتم إخضاعه لبن غفير، حسب االتفاق بين الليكود و

. ومن غير املع” يهودا والسامرة“نشاطات حرس الحدود في 
ً
قول أن يتم لها طابع عسكري أكثر من كونه شرطيا

، ال ”يهودا والسامرة“تشغيل عدد من القوات العسكرية أو شبه العسكرية في وحدة ميدانية واحدة مثل 

لكونها غير خاضعة لقائد واحد فحسب، بل وخاضعة لوزارتين مختلفتين، من الواضح أنهما سترغبان في 

  1967تنفيذ سياسة مختلفة. لذلك، منذ العام 
ً
تحت إمرة قائد املنطقة ” املناطق“في  عملت قوات األمن دائما

ومن خاللهما لوزارة الدفاع. هذا رغم االنتماء املنهي لوزارات حكومية أخرى، بما في ذلك  –والجيش اإلسرائيلي 

الذي ينتمي ملكتب رئيس الحكومة، وحرس الحدود والشرطة الزرقاء ومصلحة السجون التي تنتمي ” الشاباك“

 ي القريب وزارة األمن القومي(.لوزارة األمن الداخلي )ف

حتى في اتفاقات أوسلو، عندما قرر إسحق رابين وشمعون بيرس، ألسباب سياسية واضحة، السماح للشرطة 

إلى جانب قوات األمن اإلسرائيلية، ظهرت حاجة إلى تقسيم املنطقة ” يهودا والسامرة“الفلسطينية بالعمل في 

، وقوات األمن ”أ“تعمل الشرطة الفلسطينية فقط في مناطق  إلى وحدات ميدانية منفصلة ومحددة، حيث

 قوات حرس الحدود( في مناطق 
ً
وعندها كانت النتيجة معروفة؛ فاالحتكاكات ال ”. ج”و” ب“اإلسرائيلية )أيضا

يمكن تجنبها حتى اآلن. أما اآلن، إزاء نية فصل حرس حدود الضفة الغربية عن قائد املنطقة والجيش 

فير فهل ثمة حاجة لتحديد وحدات جغرافية جديدة ومنفصلة عن التي يعمل فيها الجيش وإخضاعه لبن غ

، لصالح قوات األمن الخاصة لبن غفير، أي حرس الحدود؟ ” د“، ومنطقة ”يهودا والسامرة“اإلسرائيلي في 
ً
مثال

 نسمع عن احتكاكات وأحداث بين قوات الجيش اإلسرائيلي وشرطة حرس الحدو 
ً
يهودا “د في هل سنبدأ قريبا
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 اعتقال ” يهودا والسامرة“حسب أي قانون سيعمل حرس حدود و  ؟”والسامرة
ً
في أداء مهماته إذا أراد مثال

مشبوهين أو إغالق منطقة أو اإلعالن عن حظر التجول؟ هل سيتصرف حسب األوامر والتعليمات لقائد 

قائد املنطقة( أم أن املفتش العام املنطقة )في منطقة صالحيات الحكم والتشريع واإلدارة فيها معطاة ل

أن يقدم ” يهودا والسامرة“للشرطة أو بن غفير سينشران أوامر خاصة بهما؟ وإذا أراد حرس الحدود في 

مشبوهين تم اعتقالهم في املنطقة للمحاكمة، فأمام أي محكمة سيتم تطبيق اإلجراءات القانونية، هل 

وما زالت تعمل حتى اآلن، أم أن هناك محاكم جديدة  1967في  املحكمة العسكرية التي شكلها قائد املنطقة

؟ اإلجابة على هذه األسئلة واضحة. فحرس الحدود في ”يهودا والسامرة“ستشكلها الشرطة أو بن غفير في 

يعمل ويجب عليه مواصلة العمل، كجزء ال يتجزأ من الحكم العسكري في املنطقة، وأن ” يهودا والسامرة“

 لق
ً
 ائد املنطقة.يكون خاضعا

)كجزء من الشرطة( لسياسة بن ” يهودا والسامرة“البند الثاني في االتفاق االئتالفي، إخضاع حرس الحدود في  

 من السياسة املهنية وغير الحزبية للمفتش العام للشرطة من جهة، وسياسة وزارة ”قوة يهودية”غفير و
ً
، بدال

 آخ
ً
، حيث يشتبك فلسطينيون ”يهودا والسامرة“ر. األجواء في الدفاع والجيش من الجهة األخرى، يثير خوفا

مع يهود، وزيادة طوال الوقت في وقود اإلشعال، وكل شرارة صغيرة قد تؤدي إلى اشعال. كما نذكر، االنتفاضة 

نتيجة حادث طرق بسيط بين سيارة إسرائيلية وفلسطينيين من غزة. واالنتفاضة  1987األولى اندلعت في 

 دلع في أي لحظة نتيجة حادثة عابرة مشابهة.الثالثة قد تن

، بما في ذلك حرس الحدود، تحت ”يهودا والسامرة“في هذه الظروف، يجب أن تعمل جميع قوات األمن في 

، أن الجيش اإلسرائيلي، على أساس سياسة 
ً
قيادة واحدة، بل وتحت سياسة موحدة. من غير املعقول، مثال

 إرسال ” يهودا والسامرة“في مهنية، قرر تخفيف الضغط العسكري 
ً
في رمضان، في حين يقرر بن غفير مثال

 على تعليمات أوامر فتح النار 
ً
جنود حرس الحدود إلى جميع املساجد للبحث عن مطلوبين. هذا ينطبق أيضا

 ”.يهودا والسامرة“وقواعد سلوك السكان الفلسطينيين وكل جوانب السياسة األخرى في 

 إشكالية استمرار النشاطات املنفصلة للمنظمات السرية رئيس الحكومة األول داف
ً
يد بن غوريون أدرك جيدا

املختلفة، التي كانت تخضع ألحزاب مختلفة: الهاغاناة تابعة ملباي، البلماخ تابعة ألحزاب اليسار، االيتسل 

لى إقامة الدولة، وفي وليحي تابعة ألحزاب اليمين. لذلك، كان أحد األعمال األولى لبن غوريون بعد بضعة أيام ع

ذروة حرب االستقالل، هو حل جميع التنظيمات السرية ونقل جميع املقاتلين فيها إلى إطار رسمي واحد: جيش 

الدفاع اإلسرائيلي. هل تنوي الحكومة الجديدة أن تقوم اآلن بانعطافة كاملة والبدء بعملية تفريق قوات األمن 
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اج املرغوب فيه بسيط: يمكن إعطاء بن غفير كوزير لألمن الداخلي مع إخضاعها لألحزاب املختلفة؟ االستنت

، ”يهودا والسامرة“واملسؤول عن الشرطة، بما في ذلك حرس الحدود، مسؤولية مهنية على حرس الحدود في 

بما في ذلك املسؤولية عن تجنيد رجال الشرطة وإعدادهم ودفع رواتبهم وما شابه )باملناسبة، هذه املسؤولية 

عن خضوعه لقائد ” يهودا والسامرة“د الشرطة بين حين وآخر(، ولكن ال يمكن فصل حرس الحدود في في ي

يهودا “املنطقة، ومن املحظور السماح بإخراج املسؤولية عن وضع سياسة تشغيل حرس الحدود في 

  من يد الجيش اإلسرائيلي ونقلها إلى بن غفير.” والسامرة

*    *   * 

 في املرتبة األولى في مؤشر الفساد العاملي” إسرائيل“يجب وضع : هآرتس

 ترجمة: شبكة الهدهد للشؤون اإلسرائيلية

أرييه درعي غير مؤهل لتولي منصب وزير في الحكومة، ألنه مجرم أدين مراًرا بجرائم الفساد، ولذلك ال يصلح 

 .للخدمة في منصب عام رفيع

ه في املحكمة العليا حتى اآلن يعكسان جيدا هذا النهج القانون األساس للحكومة، والتفسير الذي قدم ل

قضت املحكمة العليا بوجوب إقالة الوزير أرييه درعي )شاس(، بعد توجيه الئحة  1993الصحي، ففي عام 

ومنذ ذلك الحين أدين  .اتهام خطيرة ضده، ولم يفكر إسحق رابين حينها في تغيير قانون األساس إللغاء الحكم

 ”شخص ي“حاكمات جنائية: في قضية فساد درعي في ثالث م
ً
، حيث تبين أنه تلقى رشاوى عندما كان وزيرا

بتهمة خيانة األمانة، بعد أن تبين أنه أمر بتحويل أموال إلى جمعية يرأسها ” عامة“للداخلية، وفي قضية فساد 

ليه بالسجن ينص قانون أساس الحكومة على أن أي شخص أدين بجريمة فيها وصمة عار وحكم عو  .شقيقه

 ملدة سبع سنوات من تاريخ انتهاء مدة عقوبته، لكن درعي عاد إلى طاولة الحكومة بموافقة 
ً
ال يجوز تعيينه وزيرا

 .املحكمة العليا، واتضح أنه لم يعد إلى الطريق السوي أي لم يتب

تح تحقيق جنائي ضده في مخالفات ضريبية، وبسبب التأخير في إدارة القض
ُ
ية وافق قبل ست سنوات ف

وفًقا لهذا االتفاق و  .املستشار القانوني في ذلك الوقت أفيحاي ماندلبليت على توقيع اتفاق صفقة ادعاء معه

ألف شيكل، بعد أن اعترف بتقديمه  180ُحكم على درعي بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 

 .تقرير مضلل وجزئي للسلطات الضريبية
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تساهلة، وافق درعي على التقاعد بشكل دائم من الكنيست ومن الحياة العامة من أجل قبول التسوية امل

بشكل عام، ومن هذا املنطلق قرر مكتب املستشار القانوني عدم مطالبة املحكمة بتحديد ما إذا كانت أفعاله 

 .تحمل تهمة العار

بالبت بموضوع وصمة تخطط شاس اآلن لتجاوز وجوب التوجه لرئيس لجنة االنتخابات الذي هو املخول 

 لقانون أساس شخص ي أي 
ً
العار لدرعي، بتغيير القانون األساس للحكومة، مثل هذا التعديل سيكون تعديال

ولكن حتى إذا تم قبول هذا التغيير واملوافقة عليه، فال يزال يجب عدم تعيين  .لشخص واحد وهذا باطل

، فتعهده باالنسحاب من الساحة العامة يقتض 
ً
ي إقالته من أي منصب وزاري، إذا وافقت املحكمة درعي وزيرا

  .في املرتبة األولى في مؤشر الفساد العاملي” إسرائيل“العليا على مثل هذا التعيين فسيكون من املمكن وضع 

*    *   * 

إلى محكمة العدل الدولية .. ” االحتالل اإلسرائيلي“إحالة قضية : معهد القدس لإلستراتيجية واألمن

اقب املحتملة؟معنى   اإلجراء والعو

 املحامية يفعا سيغال/ خبيرة في القانون الدولي والعالقات الدوليةبقلم  

اتخذت األمم املتحدة مؤخًرا قراًرا بمطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء وجهة نظر قانونية حول الجوانب 

ل هو شرح معنى اإلجراء في محكمة العدل ؛ لذلك فإن الغرض من هذا املقا”االحتالل اإلسرائيلي“املتعلقة بـ 

 .الدولية وعواقبه املحتملة

تشرين الثاني )نوفمبر(، اتخذت اللجنة الخاصة املعنية بالسياسة وإنهاء االستعمار التابعة لألمم املتحدة  6في 

، ”اإلسرائيلياالحتالل “قراًرا بتسليم محكمة العدل الدولية طلب وجهة نظر قانونية حول الجوانب املتعلقة بـ 

 .دولة عن التصويت( 52دولة معارضة )امتنعت  17دولة موافقة مقابل  98وتم تمرير القرار بأغلبية كبيرة، 

لن يدخل قرار اللجنة حيز التنفيذ إال إذا تم تمريره من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة، ووفًقا للتجربة و 

ويتم توجيه طلب الرأي إلى  .ة نظر محكمة العدل الدوليةالسابقة، هناك احتمال كبير بأن يتم تمرير وجه

محكمة العدل الدولية، املتخصصة بمناقشة النزاعات بين الدول بعد موافقتها، )يجب تمييز محكمة العدل 

الدولية عن املحكمة الجنائية الدولية التي يتمثل دورها في مناقشة جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية( 

ستخدم محكمة العدل الدولية لتقديم اآلراء بشأن املسائل القانونية املحالة إليها من  باإلضافة إلى
ُ
ذلك، ت

 .الجمعية العامة لألمم املتحدة
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لب من املحكمة 2004وجهة نظر محكمة العدل الدولية في عام ” إسرائيل“لقد سبق وأن واجهت 
ُ
، حيث ط

في أعقاب موجة عمليات ” إسرائيل“لذي أقامته إبداء رأيها في موضوع جدار الفصل العنصري األمني ا

 .عدم التعاون مع املحكمة” إسرائيل“االنتفاضة الثانية حول قرى الضفة الغربية ومدنها، حينها اختارت 

في الضفة الغربية بمثابة ضم لألراض ي وغير قانوني، ” إسرائيل“وقضت املحكمة بأن جدار الفصل الذي تبنيه 

مطالبة بالوقف الفوري ألعمال بناء الجدار في األراض ي الفلسطينية املحتلة، ” لإسرائي“ورأى القضاة أن 

ا 
ً
 .من هذه القضية” للموقف اإلسرائيلي“وكذلك في منطقة القدس، وتعويض جميع املتضررين، خالف

” إسرائيل“الصيغة كما قدمها الفلسطينيون: ما التبعات القانونية الناشئة عن االنتهاك املستمر من جانب 

لحق الشعب الفلسطيني في تقرير املصير، ومن احتاللها الطويل األمد واستيطانها وضمها لألراض ي 

، بما في ذلك اإلجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية؟ وشكل 1967الفلسطينية املحتلة منذ عام 

 ت الصلة؟ومكانة املدينة املقدسة، ومن اعتمادها للتشريعات واإلجراءات التمييزية ذا

وتسحب البساط من تحت ” إسرائيل“ليست هذه هي املرة األولى التي تتبنى فيها محكمة دولية موقًفا ضد 

، مثل الرأي في الجدار، أو قرار محكمة الجنايات بأن لها سلطة ”اإلسرائيلية“الشرعية القانونية للمواقف 

أنه على عكس اإلجراءات في محكمة الجنايات،  وتجدر اإلشارة إلى  .في السياق الفلسطيني” إسرائيل“محاكمة 

ولكن على الرغم  .فإن إجراء محكمة العدل هذا ليس ملزًما قانوًنا، والحكم يحمل صفة إبداء رأي أو توصية

من الوضع غير امللزم لوجهة نظر محكمة العدل الدولية، إال أنه يمكن استخدامها في مؤسسات أخرى 

 ى سبيل املثال، يمكن لوجهة النظر أن تؤثر على قرار املحكمة الجنائية الدولية، عل”إسرائيل”إللحاق األذى بـ

(ICC) ما قد يؤدي إلى إصدار أوامر اعتقال وعقوبات دولية” اإلسرائيليين“، والتي قد تفتح تحقيًقا ضد القادة. 

كمة العدل من الصعب في هذه املرحلة تقدير الضرر الذي قد ينشأ عن القرار الجديد ووجهة نظر محو 

السيئ واإلشكالي في املؤسسات ” إسرائيل“ومع ذلك، وعلى الرغم من وضع   الدولية التي ستتبعه على األرجح.

جديدة ” اتفاقيات سالم“تحسين عالقاتها مع العديد من الدول: فهي توقع ” إسرائيل“الدولية، تواصل 

لى جانب ذلك، من املهم االعتراف بمخاطر وتواصل ترسيخ نفسها كقوة تكنولوجية واستخباراتية وعسكرية، إ

 .”إسرائيل“النشاط القانوني ضد 

 *    *   * 
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 ”سموترتيش”يحذر من االصطدام بالقانون الدولي جراء الصالحيات املمنوحة لـ” خبير قانوني إسرائيلي“

من االصطدام بالقانون الدولي بسبب  اإلخباري يوفال يوعاز” زمان يسرائيل“حذر الخبير القانوني في موقع 

الصالحيات املمنوحة لبتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية في وزارة الجيش حسب االتفاق مع 

 .نتنياهو؛ إذ لن تتمكن حكومة األخير املقبلة من تبرير ضم الضفة الغربية أمام الهيئات الدولية إذا ما حصل

يضع االتفاق االئتالفي بين حزب الليكود، الذي سيشكل رئيسه بنيامين “في مقال له:  وكتب يوفال يوعاز

نتنياهو الحكومة املقبلة، وحزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، إشكاالت قانونية 

االئتالفي هي  ودستورية قد يتمكن االئتالف الجديد من تجاوزها، لكن اإلشكالية األكبر واألهم في هذا االتفاق

 .”أنه يخلق واقع ضم فعلي ملعظم الضفة الغربية إلى إسرائيل

أن اإلشكالية األساسية في االتفاق االئتالفي هي سيطرة وزير من الصهيونية ” اإلسرائيلي“ويرى الخبير القانوني 

زير الجيش، على صالحيات حساسة من و  –قد يكون سموتريتش نفسه الذي سيتولى حقيبة املالية  –الدينية 

ونوه يوعاز  .لسلطته” اإلدارة املدنية”منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية و“تمكنه من إخضاع وحدتي 

إخراج هاتين الوحدتين من السلسلة القيادية العسكرية كي تكونا تحت إمرة وزير آخر، تعني أن ” إلى أن:

هيئات مدنية تتبع الحكومة اإلسرائيلية،  الضفة الغربية لم تعد منطقة محتلة يسيطر عليها الجيش، بل

وخطوة كهذه ستؤدي إلى إشكاليات واسعة في مجال القانون الدولي؛ فإذا أصبحت هاتين الوحدتين خارج 

الجيش اإلسرائيلي، فإن إسرائيل لن تتمكن بعد اآلن من القول إنها تدير مناطق الضفة الغربية ألسباب 

 .”أمنية

*   *  * 

 االئتالفي يرفع القناع.. الضفة الغربية من الحكم العسكري إلى قانون التفوق اليهوديهآرتس: االتفاق 

     كرمنتسر مردخاي بقلم

 اإلخبارية الفلسطينية سماترجمة: وكالة 

ليس ”. ضحايا النهب االئتالفي –جمعية الوزراء “يجب إقامة منظمة عمال جديدة برعاية الهستدروت، هي 

 فيها، بل سيرافقه وزير الدفاع، الذي يعّد حتى اآلن هو من يتولى  وزير التعليم وحده من
ً
 مهما

ً
سيكون عضوا

الصهيونية “الوزارة األهم في الحكومة بعد رئيس الحكومة. حسب االتفاق، فإن الوزير املعين من قبل 

حقيبة يد(،  ، في وزارة الدفاع والذي سيتم على شرفه سن قانون األساس: )الحكومة، كما لو أنها”الدينية
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واإلدارة املدنية. نشاط ” املناطق“سيحصل على مسؤولية كاملة عن مناطق عمل منسق أعمال الحكومة في 

 ملصادقة رئيس الحكومة. وما سيبقى لوزير الدفاع تنظيف 
ً
الوزير الجديد سيكون بالتنسيق وخاضعا

 .تداعيات أعمال الوزير الجديد

” املناطق“إسرائيل منذ سنين على املجتمع الدولي حول ما يحدث في  في إطار الخداع املنهجي الذي تستخدمه

)الضفة الغربية( وبمصيرها، يتم اآلن رفع قناع آخر. إذا كان يمكن التظاهر بأن االعتبارات األمنية هي 

هو  االعتبارات الرئيسية في إدارة املناطق، كما يقتض ي ذلك القانون الدولي، فمن الواضح أن االعتبار األساس ي

مع طرد السكان الفلسطينيين والقضاء على احتمالية إقامة الدولة ” املناطق“السيطرة اليهودية على 

 .الفلسطينية

يرافقه وجود استشارة قانونية للقائد العسكري واستشارة ” املناطق“إذا أمكن االدعاء بأن سلوك إسرائيل في 

لكن لها خط حدود في النهاية مثل معارضة قانون  قانونية للحكومة )استشارة ضعيفة تذهب إلرضاء النظام،

فاالتفاق االئتالفي يضمن استشارة قانونية من قبل شخص مخلص أكثر من اللزوم للنظام، ولن  –التسوية( 

يزعج الحكومة، التي تنفي أن األمر يتعلق بمناطق محتلة، وأنها تفعل فيها ما تشاء. سيستخدم القانون 

( للقضاء على كل حشرة ستتس
ً
لل إلى املحيط. وفي حالة بقي ش يء من غطاء القانونية )بقي منه القليل جدا

. ستحل محل قوانين االحتالل قوانين التفوق اليهودي: ستتم املصادقة على بناء يهودي 
ً
فهو اآلن ُيرفع تماما

بناء غير غير قانوني، وستتم شرعنته، وسيصبح أكثر ما يسعدنا، وسيتم استخدام القبضة الحديدية ضد ال

. املوقعون على االتفاق 
ً
القانوني للفلسطينيين، في واقع يكون فيه البناء القانوني الفلسطيني غير محتمل تماما

 أن 
ً
يفترضون أن الفلسطينيين سيبتلعون كل ش يء وسيضبطون أنفسهم إزاء من يرتكب ضدهم. ليس مؤكدا

 .يصمد هذا االفتراض أمام اختبار الواقع

وسيكون هذا القائد العسكري الذي سيوقع على األوامر التي ستطبق القانون اإلسرائيلي سيستمر التظاهر، 

منا وزراء  –
ّ
الشخص ي على املستوطنين، وكأنهم يعيشون في أراض سيادية للدولة. ففي نهاية املطاف، عل

 لقائ” أريئيل“التعليم ساعر وشاشا بيتون بأن 
ً
د عسكري هو موجودة في إسرائيل، ولكن هذا سيكون توقيعا

مجرد ممسحة تحت أرجل الوزير. ثمة فجوة كبيرة في املكانة القانونية والفعلية بين سادة األرض املستوطنين 

وبين الفلسطينيين، الذين ليست لهم حقوق مدنية وسياسية، والذين سيتم سحق حقوقهم كبشر باعتبارهم 

 محميين -حسب القانون الدولي-
ً
 .سكانا

عدالة التي في القانون الدولي على الدولة املحتلة بتوطين مواطنيها في املناطق املحتلة. سيتعزز الدليل بشأن 

سيتحول أولئلك إلى سادة األرض، في حين كان يجب أن يخرجوا منها. من سيحتاج إلى الضم حين تكون هناك 
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 سيادة كاملة؟

 في تحلي
ً
له لعالقة املحتل والواقع تحت تظهر كم كان عالم االجتماع التونس ي اليهودي البر مامي محقا

االحتالل، التي تعّد طبيعة األمور في هذه الديناميكية، أن املحتل يعتبر الواقع تحت االحتالل أدنى منه، بل 

 .عدوه في الوقت نفسه

. من يصممون على إنكار الواقع ينجحون في ذلك اآلن. يصعب 
ً
 ليكون مضلال

ً
أظهر املجتمع الدولي استعدادا

مر واحد: من ناحية هيئة املحكمة الدولية )محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية( يعد الشك في أ

 إلسرائيل. كلما أضرت الحكومة الجديدة باستقاللية القضاء سيتآكل 
ً
 شديدا

ً
هذا االتفاق االئتالفي ضررا

 .لدولي والرأي العام الدولي، من ناحية القانون ا”املناطق“الدرع الذي وضعه النقد القضائي للسيطرة على 

يقترحون علينا الهدوء وتجنب إطالق تنبؤات سوداوية. عالج التهدئة هو بنيامين نتنياهو الذي قد يتمسك 

لنجاته ” الصهيونية الدينية“بأهداب عباءة الوزير وكبحه. يصعب االقتناع. نتنياهو الذي يحتاج إلى 

ليس هو  –حق بوعودهم لناخبيهم وأليديولوجيتهم املتعصبة الشخصية، والذي لم يجد بعد شركاء يلتزمون وب

 .صاحب البيت. هو أسير، وال يسري ميثاق جنيف على أسره

*   *  * 

 نتنياهو في دور منسق منظمات الجريمة: هآرتس

 تسيفي برئيل بقلــم

 مركز أطلس للدراسات اإلسرائيليةـ ترجمة: 

، املسيح الفاش ي سيحصل على صالحيات تعيين منسق ما هذا الذعر الذي دب هنا. بتسلئيل سموتريتش

 اعمال الحكومة في 

املناطق. الحديث ال يدور فقط عن مس شديد بصالحيات صاحب السيادة على املناطق، الذي هو رئيس 

يمكنه أن يبني مستوطنات جديدة وأن  االركان، وتقويض نظام القضاء والتشريع في املناطق. اآلن سموتريتش

يشرعن بؤر استيطانية وأن يهدم بالجملة منازل الفلسطينيين وأن يوقف امليزانيات لإلدارة املدنية ويحطم 

 .التنسيق االمني مع الفلسطينيين. هكذا سيحول اسرائيل الى دولة منبوذة في نظر العالم

هذه. صالحيات صاحب السيادة، الذي هو رئيس عدد غير قليل من الخدع يوجد في تصريحات الرعب 

االركان، لم تمنحه في أي يوم استقاللية مطلقة للتقرير هل ومتى وكم من املستوطنات ستقام. وهو حتى 
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ليست له الصالحيات الحصرية لتعيين منسق اعمال الحكومة في املناطق، الذي تعيينه يتم بالتنسيق مع وزير 

موافقتهما. قرارات بناء املستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية غير قانونية وربطها الدفاع ورئيس الحكومة، أي ب

بشبكة الكهرباء أو تفكيكها، دائما كانت من صالحية الحكومة، وهي التي أمرت الجيش كيف سيعمل. منسق 

نازل اعمال الحكومة في املناطق نفذ، لكنه ليس هو الذي قرر طرد السكان من مسافر يطا وهدم مغارات وم

 .في خربة املركز وفي املفقرة في جنوب جبل الخليل. هو كان خاتم مطاط على القرارات التي جاءت من القدس

نائبة املستشار القانوني، كرميت يوليس، لم يكن عليها انتظار سموتريتش أو موقف منسق اعمال الحكومة 

ية حقيقي" في مناطق ج بشبكة الكهرباء. كي تكتب في نيسان رأي يسمح بربط بؤر غير قانونية "لها طابع تسو 

 10بؤرة استيطانية كهذه تلبي املعايير. وزير الدفاع بني غانتس صادق، وفقط ربط ذلك بشرط أن  30ألن 

بلدات فلسطينية اخرى سيتم ربطها. والصراخ حول تحطيم منظومة االستشارة القانونية في املناطق يثير 

ولة عن جميع املظالم القانونية، ومن بينها مخالفات للقانون الدولي الضحك. ألن هذه املنظومة هي املسؤ 

 .وتمييز ضد الفلسطينيين وتبييض االسود

ليس منسق اعمال الحكومة في املناطق هو الذي وضع سياسة الحصار على قطاع غزة، هو ايضا الشخص 

ول عليها، وأي نوع من املواد الذي قام بإحصاء كم عدد السعرات الحرارية التي يستطيع سكان القطاع الحص

الغذائية ستكون ممنوعة عليهم. تعيين موظف برتبة جنرال ملبعوث سموتريتش لن يغير بشكل جوهري 

الوضع القائم. ربما هو يستطيع أن يزيل كابح كان يمكن أن يؤثر على سياسة الحكومة، لكن ال أن يغيرها أو 

 .يحددها

الجهة التي في يدها القوة االكثر اهمية لوضع حد للتطاول املتوقع لسموتريتش هو الشباك، الذي ما زال 

يحظى بثقة نتنياهو. يمكن أن يتبين بأن هذا الجهاز هو العائق االهم امام اندفاع سموتريتش، حارس العتبة 

ة، بعد أن تسيطر مليشيات بن غفير العقالني الوحيد، على االقل في مجال العالقات مع السلطة الفلسطيني

على املناطق. ولكن هنا يكمن خطر آخر. فالشباك سيضطر الى السير على حبل دقيق جدا كي ال يدوس على 

اقدام قوة يهودية والصهيونية الدينية ويعتبر جهاز سياس ي، يساري ومناهض للصهيونية. حيث أنه حسب 

حق رابين وينقب عن يهود ويحقق معهم بالصورة التي يتم فيها رأيهم فان هذا الجهاز هو املسؤول عن قتل اس

التحقيق مع الفلسطينيين. من غير الواضح ملاذا نس ي سموتريتش وبن غفير صالحية تعيين رئيس الشباك. 

ربما سيأتي هذا الطلب الحقا. هل عندها يستطيع الشباك أن يقف على ارجله الخلفية بعد أن تحولت 

 ش الى من يحمون املنظمات العرقية املسيحانية؟الشرطة وجزء من الجي
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إن تعيين منسق اعمال الحكومة في املناطق الذي سيكون "رجل سموتريتش" هو املشكلة الصغيرة، في الواقع 

هي مشكلة مقلقة وصاخبة، لكن بالنسبة ملعظم االسرائيليين ال توجد فيها مصلحة حقيقية. وشرعنة البؤر 

تخرج املواطنين الى الشوارع، وال حتى هدم بيوت الفلسطينيين وطردهم. الضجة  االستيطانية لم تخرج ولن

حول التعيين فقط تطمس الجريمة االساسية التي بدأت بضم بن غفير وسموتريتش للحكومة، ومسؤولية 

 .نتنياهو الكاملة في أنه عين نفسه كمنسق ملنظمات الجريمة

*    *   * 

 تقارير   

 يتصدر الخالفات بين البيت األبيض وحكومة نتنياهوالنووي اإليراني 

  21موقع عربي ـ صقرأحمد ترجمة: 

تناولت قناة عبرية أهم وأكبر الخالفات املتوقعة بين واشنطن وتل أبيب في ظل الحكومة اإلسرائيلية اليمينية 

اهدا من أجل تشكيل ويعمل رئيس وزراء االحتالل املكلف نتنياهو، ج .املقبلة بزعامة بنيامين نتنياهو

بالتعاون بين "الليكود" واألحزاب اليمينية اإلسرائيلية األكثر تطرفا من  36الحكومة اإلسرائيلية الجديدة رقم 

مثل؛ "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريش وحزب "قوة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير وغيرهما 

وقال وزير الخارجية األمريكي، أنتوني بلينكين: "سنحكم على الحكومة من خالل  .من األحزاب الدينية املتطرفة

 السياسات التي ستتخذها وليس من قبل األفراد".

دن "ما يكفي من املتاعب، العبرية في تقرير لها، أن لدى إدارة الرئيس األمريكي جو باي القناة السابعة وذكرت

لذا فهي ال تبحث عن خالفات مع إسرائيل، لكن هناك عدد من القضايا التي يكون الصراع فيها أمرا ال مفر 

منه"، مشيرة إلى أن السفير األمريكي لدى االحتالل، توم نيدس "يجتهد من أجل تهدئة واشنطن تجاه الحكومة 

"العديد من كبار أعضاء اإلدارة الحالية هم من خريجي عهد الرئيس وذكرت القناة أن  .اإلسرائيلية الجديدة"

األسبق باراك أوباما، لكنهم ال يشعرون بالحنين إلى الصراعات املتكررة بين تل أبيب وواشنطن"، الفتة إلى أنه 

عتباره " الذي "أضر بإسرائيل، وشوه إرث الرئيس با2334في نهاية والية أوباما، صدر قرار مجلس األمن رقم "

وحث القرار على وضع نهاية للمستوطنات اإلسرائيلية في األراض ي الفلسطينية املحتلة،  مناهضا إلسرائيل".

ونص على مطالبة االحتالل بوقف االستيطان في الضفة الغربية و"شرقي القدس"، مع تأكيده على عدم 

  .1967شرعية إقامة مستوطنات إسرائيلية في األرض املحتلة عام 

ما كان نتنياهو رئيسا للوزراء، "أجبر أوباما على خوض معركة في مجلس الشيوخ حول االتفاق النووي مع وحين

إيران، ومع ذات األهمية، كانت هناك معارك حول األشياء الكبيرة، واليوم حول التفاصيل الصغيرة، حتى أن 

https://www.inn.co.il/news/585174
https://www.inn.co.il/news/585174
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فلسطينيين ليس واقعيا في الوقت بايدن صرح خالل زيارته إلسرائيل، أن االتفاق الدائم بين إسرائيل وال

وأشار مسؤول أمريكي رفيع املستوى، إلى أن هدف اإلدارة اآلن هو "إدارة الصراع" بين االحتالل  الحالي".

والفلسطينيين، وهي "الكلمات الدقيقة التي تستخدمها إسرائيل منذ سنوات عديدة، بعبارة أخرى؛ ال يوجد 

  .أمريكي ينوي فرض عملية ضخمة غدا"

 صفقة ثالثية

وأوضح تقرير القناة أنه "ستكون هناك نقاشات حول حجم البناء )االستيطاني( في الضفة الغربية، الوضع 

االقتصادي للفلسطينيين وحقوقهم املختلفة، وربما أيضا حول اإلصالحات التي خطط لها سموتريش في 

بين واشنطن وتل أبيب خالل حكم نتنياهو،  ومن بين القضايا التي يتوقع أن تثير الخالفات اإلدارة املدنية".

هو املشروع النووي اإليراني، والسؤال األمريكي املتوقع لنتنياهو عندما يجتمعون معه في غضون أسابيع قليلة 

 هو؛ "ماذا ستعملون مع إيران في غياب االتفاق؟".

ئيل" لدى الواليات املتحدة، ورأت أنه مع وجود "التوأم والصديق" لنتنياهو، وهو رون ديرمر، سفير "إسرا 

بوجوب عكس  بايدن الرئيس نتنياهو تشمل إخبار بايدن يمكن عرض صفقة "ثالثية في ضربة واحدة على

جميع العقوبات األوروبية، والخطوة الثانية؛ احتضان علني ، ومن بين أمور أخرى، إعادة إيران السياسة تجاه

في خطاب تاريخي، الثالثة؛ االنحياز األمريكي إلى السعودية والحلفاء اآلخرين  اإليرانيين ومكثف للمتظاهرين

 ج العربي".لواشنطن في الخلي

وحسب تقديرات ديرمر، تتمثل نتيجة هذه الخطوات الثالث في "انخفاض أسعار الطاقة في العالم، والتطبيع  

بين السعودية وإسرائيل، وجائزة نوبل للرئيس األمريكي، فضال عن استقرار ألجيال قادمة في الشرق 

 .األوسط"

بذلك في املستقبل القريب، وال يزال في واليته الحالية، وبطريقة "غير دبلوماسية" قال السفير: "يمكن القيام  

 ."قد يحصل بايدن على جائزة نوبل للسالم إذا اتخذ الخطوات الصحيحة

 ونبهت القناة السابعة العبرية إلى أن تبني املبادرة السابقة بالنسبة لبايدن والشعب األمريكي "لن يكون سهال". 

وقدرت القناة، أن "األمر سيتطلب شجاعة كبيرة وجهدا عظيما من بايدن لفرض مثل هذا التحول 

الدراماتيكي في سياسته الخارجية، لذا، حتى لو لم تبحث تل أبيب وواشنطن عن احتكاك في البداية، لكن 

 ذلك يعتبر حتميا".

*    *   * 

 

https://arabi21.com/stories/t/52780/0/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/52780/0/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
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://arabi21.com/stories/t/52780/0/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/52780/0/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/49208/0/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/49208/0/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/49208/0/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/49208/0/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 مبادئ توجيهية للتعاُمل مع الحكومة اإلسرائيليةمطالبة بـ"عدم التسّرع": واشنطن تبحث إمكانية وضع 

 48عرب ـ موقع  باسل مغربيترجمة: 

بحث البيت األبيض في اجتماع ُعقد األسبوع املاض ي، السياسة التي يجب أن تنتهجها اإلدارة األميركية، إزاء 

الحكومة اإلسرائيلية املقبلة، بما في ذلك مسألة إجراء أو عدم إجراء محادثات مع بعض وزراء اليمين املتطّرف 

 السفير األميركي لدى إسرائيل، توم
ّ
اس نيديس، كبار املسؤولين في البيت األبيض، على اإلسرائيلّي، فيما حث

 ."تبني "سياسة دقيقة وحذرة، تجاه الحكومة الجديدة، وعدم التسرُّع في اتخاذ قرارات حاسمة

جاء ذلك بحسب ما أورد موقع "والال" اإلسرائيلّي في تقرير نشره مساء األربعاء، وذكر خالله أن مسؤولْين 

ثير سؤال أثناء االجتماع، حول ما إذا كان ينبغي إجراء اتصاالت مع كل أميركيْين رفيَعي املستوى، أ
ُ
فادا بأنه أ

من رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاش ي إيتمار بن غفير، املرشح لتولي منصب وزير األمن القومي، ورئيس 

متعلقة  وذكر التقرير أنه تّمت مناقشة جوانب .حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، أم ال

بالقضية الفلسطينية وحقوق اإلنسان في إسرائيل، والتي ستوضح إدارة الرئيس جو بايدن أمام الحكومة 

 ."اإلسرائيلية املقبلة، أنها "قضايا حاسمة

وفي حين أشار التقرير إلى أنه "لم يتم اتخاذ قرارات فى االجتماع"، شّدد على أن أهمية االجتماع تنبع من أنه 

ول من نوعه في البيت األبيض منذ االنتخابات اإلسرائيلية في األول من تشرين الثاني )نوفمبر("، "االجتماع األ 

مضيفا أن االجتماع "كان شديد الحساسية بسبب حقيقة أن إسرائيل من أقرب حلفاء الواليات املتحدة 

ي البيت األبيض، والتي تضّم ولفت التقرير إلى أن "لجنة النواب" التابعة ملجلس األمن القومي ف ."حول العالم

مسؤولين رفيعي املستوى من وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، واملخابرات، هي التي عقدت االجتماع، ونقل 

"والال" عن مسؤولين في اإلدارة األميركية، ذكر أنهم شاركوا في االجتماع بدون أن يسّمهم، أنهم "ناقشوا إمكانية 

ق )مبادئ توج’ خطوط إرشاد’وضع 
ّ
يهية للتعامل( مع الحكومة )اإلسرائيلية( الجديدة، وال سيما في ما يتعل

كما ناقش  .بالعمل مع وزراء من اليمين املتطرف، مثل بن غفير وسموتريتش"، بحسب ما أورد التقرير

ومة املشاركون في االجتماع في البيت األبيض، "تعزيز املصالح األميركية، ومطالب الواليات املتحدة من الحك

ق بالشأن الفلسطينّي، وقضية حقوق اإلنسان والحفاظ على سيادة القانون 
ّ
 ."اإلسرائيلية املقبلة في ما يتعل

وكان وزير الخارجية األميركّي، أنتوتي بلينكن قد أكد، األحد املاض ي، على أن اإلدارة األميركية ستواصل 

في الضفة الغربية املحتلة، فيما شدد على  معارضة االستيطان أو مساعي الحكومة اإلسرائيلية بضم أراض ي

أنه سيحكم على حكومة رئيس الحكومة اإلسرائيلية املكلف، بنيامين نتنياهو، بحسب أعمالها، وليس حسب 

، (J Street) "وقال بلينكن في مؤتمر نظمته "جاي ستريت .الشخصيات التي تشارك فيها من اليمين املتطرف

ة إلسرائيل، إنه "سنواصل أيضا معارضة ال لبس فيها ألي أعمال تقوض وهي مجموعة ضغط أميركية مساند
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آفاق حل الدولتين بما يشمل، على سبيل املثال ال الحصر، توسيع املستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم 

أراض في الضفة الغربية أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع املقدسة وعمليات الهدم واإلخالء 

 ."ض على العنفوالتحري

يأتي ذلك فيما رأى الخبير القانوني اإلسرائيلي، بروفيسور مردخاي كرمنيتسر، وفق ما أوردته صحيفة 

"هآرتس" في وقت سابق اليوم، أنه "في إطار االحتيال املنهجي الذي تمارسه إسرائيل منذ سنوات على املجتمع 

الة قناع آخر. فإذا كان باإلمكان التظاهر بأن االعتبار الدولي حيال ما يحدث في املناطق ومصيرها، تتم اآلن إز 

األمني هو االعتبار املركزي في إدارة املناطق، مثلما يلزم بذلك القانون الدولي، أصبح واضحا اآلن ملن ال يصّر 

على إغالق عينيه، أن االعتبار األساس ي هو سيطرة يهودية على املناطق واستبعاد السكان الفلسطينيين منها 

ستبدل بقوانين التفوق  ."والقضاء على احتمال إقامة دولة فلسطينية
ُ
وأضاف أن "قوانين االحتالل ست

اليهودي: سيصادق على البناء اليهودي غير القانوني )أي البؤر االستيطانية العشوائية(، وسيشرعن، 

انوني فلسطيني مستحيل. وستمارس يد حديدية ضد بناء غير قانوني فلسطيني، في واقع يكاد يكون فيه بناء ق

واملوقعون على االتفاق يفترضون على ما يبدو أن الفلسطينيين سيوافقون مضطرين على التنكيل بهم. وليس 

 ."مؤكدا أن هذا االفتراض سيصمد أمام اختبار الواقع

 سفيرا البلدين طالبا واشنطن بـ"عدم التسّرع" في اتخاذ قرارات حاسمة

واشنطن، بـ"عدم التسّرع" في اتخاذ قرارات  -كّل على حدة-فيري البلدين، طالبا وأفاد تقرير "والال" بأن س

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين رفيعي املستوى قولهم، إن  .حاسمة، إزاء الحكومة اإلسرائيلية املقبلة

 كبار املسؤولين في البيت األبيض، ووزارة 
ّ
الخارجية في السفير األميركي لدى إسرائيل، توم نيديس، "حث

واشنطن، على تبني سياسة دقيقة ومركبة )حذرة( تجاه الحكومة الجديدة، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات 

كما أفاد بأن السفير اإلسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، "أجرى  ."حاسمة، أو انتقاد الحكومة عالنية

ة األميركية في األسبوعين املاضيين، وطلب منهم محادثات مع كبار املسؤولين في البيت األبيض ووزارة الخارجي

 ."عّدم التسرع في وضع سياسة بشأن الحكومة الجديدة، وعدم اتخاذ موقف متشدد تجاهها

قد قال في لقاء مع طالب يهود في واشنطن، األسبوع املاض ي، إنه ال ينبغي لإلدارة األميركية، أن  وكان هرتسوغ

 .تحدد موقفها من الحكومة الجديدة وفق العناصر األكثر تطرفا من أعضائها، بحسب التقرير

رحت(
ُ
مرة أخرى في األسابيع  وأفاد املسؤولون األميركيون ذاتهم، بأنه من املتوقع أن تتم مناقشة )األمور التي ط

ونقل املوقع رّد  ."املقبلة، في اجتماع ملجلس األمن القومي على املستوى الوزاري، سيحضره الرئيس بايدن أيًضا

ق على املناقشات الداخلّية. نحيلكم إلى خطاب 
ّ
البيت األبيض، تعقيبا على ذلك، والذي جاء فيه: "نحن ال نعل

 ."(J Street) ""جاي ستريت وزير الخارجية، بلينكن، في مؤتمر
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*    *   * 

اقبة سري في إسرائيل   الحكومة الصينية تدير مركز مر

 لإلعالم أمد موقع :ترجمة

كشف تقرير خاص صادر عن منظمة حماية املدافعين عن حقوق اإلنسان اإلسبانية، أن الحكومة الصينية  

شر عن ظاهرة عاملية واسعة النطاق، فإن املحطة 
ُ
تدير مركز شرطة سرًيا في إسرائيل، ووفًقا لتقرير خاص ن

ب األمن العام ملدينة نانتونغ، في إسرائيل، التي لم يتم الكشف عن مكان وجودها، يتم تشغيلها من قبل مكت

 .12القناة العبرية  وردت وزارة الخارجية: "ال نعرف القضية". وفق ما نشرت

األنباء في األيام األخيرة أن السلطات الصينية قامت بتشغيل عشرات من مراكز وأضاف التقرير، أفادت 

الشرطة السرية، معظمها دون علم الحكومات "املضيفة"، في العديد من البلدان حول العالم، تم فتح 

رومانيا التحقيقات الرسمية في العديد من البلدان مثل إسبانيا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا وكرواتيا وصربيا و 

 .وغيرها

وحسب التقرير، تعمل تلك املحطات في الغالب تحت غطاء املكاتب الرسمية، مما يساعد املواطنين الصينيين 

على القيام بعمليات بيروقراطية من الخارج، مثل تجديد رخصة ووثائق رسمية أخرى، والتفسير الرسمي أن 

ن املواطنون الصينيون "عالقون" في الخارج وال عمليات املكاتب بدأت خالل فترة كورونا، حيث تعددت كا

 .يمكنهم العودة إلى بالدهم

وُيزعم أن برنامج املحطة السرية، الذي أطلق عليه اسم "املتابعة واإلقناع"، تعامل مع محاولة اضطهاد 

ء معارض ي النظام الصيني الذين يعيشون في مختلف دول الغرب، وفي حاالت مختلفة تمكنوا من إجبار هؤال

 .املواطنين على العودة إلى الصين والقبض عليهم هناك

 على أسئلة شبكة
ً
بشأن االتهامات في هذا الشأن، ردت وزارة الخارجية الصينية بأن جميع العاملين  CNN وردا

  135في تلك املحطات الصينية بالخارج يعملون طواعية، وعلى الرغم من ذلك، يكشف فحص األمر أن 
ً
عامال

، وتم الكشف عن عقد عمل موظف في مكتب "شرطة" صيني في ستوكهولم  21عملون في على األقل ي
ً
عامال

 .يعمل ملدة ثالث سنوات

حتى اآلن، تم بالفعل إغالق مركز الشرطة الذي يعمل في إيرلندا، في الوقت نفسه، يجرى حالًيا تحقيق في 

، Safeguard Defenders مبر، فيهولندا بشأن أنشطة املحطات، بعد أن تم الكشف عنها خالل شهر سبت

يقولون عن القضية إن "الصين ال تخفي ما تفعله، يقولون وإنهم سوف يوسعون عملياتهم، لذا يجب أن 

 ."نأخذهم على محمل الجد

http://https/www.mako.co.il/news-world/2022_q4/Article-925646892bce481027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802

