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 من الون حكمون: –معاريف  – الشرطة– الخبر الرئيس

  

 ما الذي يمنع الماكثين غير القانونيين من تنفيذ عمليات../

التعليمات اجلديدة للشرطة بشأن تقليص واجب ابراز بطاقة اهلوية للشرطي تثري املخاوف من  
جنائية وحماولة ضمن امور اخرى بسبب املصاعب يف منع خمالفات امنية او  –املس أبمن املواطنني 

من افراد الشرطة أنفسهم من االمتناع عن االنتهاك الظاهر حلقوق املشبوهني ابخلصوصية استنادا 
الذي يسمح حبماية  –اىل تفكرهم وحدهم. ومع ذلك، يف الشرطة ال يسارعون اىل تنظيم االجراء 

 جلمهور املواطنني. أفضل

العدل العليا قضت احملكمة يف بداية السنة ابن كما يذكر، يف اعقاب التماسات رفعت اىل حمكمة  
اجراء ابراز بطاقة اهلوية وواجب التعريف عن الذات امام الشرطي ملغي، وان على الشرطة ان 

الذي قضى ابن طلب التعريف على النفس ال ميكن  –تبلور اجراءًا جديدا، يتطابق وقرار احملكمة 
حفظ نظام اخرى مثل استيضاح معلومات يف احملطة  له ان يكون تعسفيا وانه ال جيب تنفيذ اعمال

الشرطية. وهكذا، وفقا للتعليمات اجلديدة، حمظور على الشرطي ان يلزم شخصا ابلتعريف عن 
 نفسه، اال اذا كان هناك اشتباه ابرتكاب جرمية او شك يف هويته.

يهم ان أيخذوا واالن فان اساس العبء هو على افراد الشرطة يف امليدان، الذين يتعني عل 
ابحلسبان ابن اللقاء سينتهي بدعاوى مدنية او بشكوى اىل دائرة التحقيقات مع الشرطة. اذا كان 
من شأن هذه احلاالت ان تستغلها حمافل ترغب يف تنفيذ عمليات، ماكثون غري قانونيني وكذا ذوو 

ن على الكفاح يف ممن ال يصرو  –سوابق، ومثة من يرون يف ذلك نقطة ضعف من الشرطة وقادهتا 
 سبيل أمن اجلمهور.

لقد أاثر نشر التعليمات اجلديدة الغضب يف اوساط الكثري من السكان يف املناطق اليت توجد فيها  
 مواقع بناء عديدة وتلك اجملاورة للمناطق اليت يتسلل منها ماكثون غري قانونيني.

تم ظاهرا حبقوق االنسان وابملقابل كشفوان "يبدو وكأهنم حاولوا ارضاء اجلمعيات واالحتادات اليت هت 
مجيعا امام اخلطر"، تدعي ام لطفلة تسكن يف كفار سااب. "من انحييت هذا كانقاذ عني وفقدان 
اثنتني. يف اللحظة اليت ال يطلب فيها الشرطي من شخص ما التعريف بنفسه، حنن ندخل يف متاهة 

 خطرية ويكون ختوف من التسيب".



فيدعون ابن أفرادهم يف امليدان ميارسون التفكر قبل ان يطلبوا من شخص ما اما يف الشرطة  
التعريف بنفسه ولكن يصعب عليهم ان يتعاطوا مع الشكاوى. "حسب االجراء مسموح للشرطي 
ان يطلب اهلوية حىت بدون وجود اشتباه معقول عندما يكون مربر معقول يف واحد من االوضاع 

اء. واحد من هذه هو اذا كان وفقا للمالبسات مطلوب االستيضاح اذا  اخلمسة اليت تظهر يف االجر 
كان حامل اهلوية هو مواطن او مقيم يف اسرائيل. كما ان قرار العليا يتعلق ابلتعريف ابلذات بقوة 
قانون بطاقة اهلوية، ولكن توجد قوانني اخرى فيها صالحيات لطلب التعريف ابلذات، وبينها قانون 

 ائيل".الدخول اىل اسر 

  

 *   *   * 
 

 

 16/7/2021 -افتتاحية  –هآرتس 

 مياه إنسانية

 أسرة التحرير :بقلم

املياه اليت تورد يف الشهرين االخريين ملليوين انسان يف قطاع غزة، أتيت بكميات اقل من تلك اليت قبل 
يضطرون الن يشربوا اقل احلرب يف ااير. وهي ماحلة وملوثة اكثر من املعتاد. الصيف يف ذروته، والناس 

وان يتخلوا عن االستحمام. كما ان خطر انتقال العدوى ابمراض تلوثية يرتفع. اغلبيتهم الساحقة ال 
 ميكنهم ان يشرتوا املياه املعدنية.

سبب هذا الوضع املصائيب ظاهر للعيان: السلطات يف القطاع ال ميكنها ان تصلح االضرار اليت احلقتها 
ات املياه واجملاري، الن وزارة الدفاع ومن يقف على رأسها بيين غانتس منعا ادخال اعمال القصف لشبك

قطع الغيار ومواد البناء الضرورية لتلك التصليحات. "املستوى االنساين" الذي قررته اسرائيل يتضمن 
غالق ابالساس منتجات غذائية وادوية. اما االانبيب، املضخات، السدادات، لوحات الرقابة، مواد اال

فيه مصلحة  لالانبيب واالف القطع االخرى ال تستويف شروطه. هذا هو السبب الذي ال تستطيع
خدمات املياه يف مدن الشاطيء يف قطاع غزة القيام ابعمال الصيانة اجلارية والضرورية لشبكات املياه. 



يف عدد سكانه. اكثر  منذ عشرات السنني يوجد ضخ زائد يف مقطع اخلزان اجلويف للقطاع، بسبب االرتفاع
يف املئة من املياه فيه ليست صاحلة للشرب. واحلل املنطقي الزمة املياه الدائمة يف القطاع كانت  95من 

يف املئة من الكمية  10ان تضخ اسرائيل كميات اكرب بكثري من تلك اليت تبيعها اليوم اىل غزة )حنو 
لها من احلفرايت يف اراضي الضفة واليت معظمها تورد املوردة(، وان كان بتعويض جزئي عن املياه اليت أهن

ملواطنني اسرائيليني بينما يعاين الفلسطينيون هناك من ازمة مياه دائمة. هذا ليس على جدول االعمال. 
تستثمر يف اقامة منشآت تطوير للمياه  -مبساعدة االسرة الدولية  –وهلذا فان السلطات الفلسطينية 

بحر. ولكن هذه ايضا تضررت بشدة بسبب النقص يف قطع الغيار املواد اخلاص، ومنشآت حتلية مياه ال
 واعمال رفع املستوى والتوسيع فيها توقفت.

لقد أعلنت وزارة الدفاع هذا االسبوع عن تسهيالت يف ادخال منتجات خمتلفة اىل القطاع ، ولكن هذه 
لالدخال السريع للعناصر الضرورية لرتميم عملية بريوقراطية طويلة. على الوزارة ان تعطي اولوية عليا 

شبكة املياه واجملاري وصيانتها. وكما قال لـ "هآرتس" انئب مدير عام دائرة خدمات املياه يف القطاع ماهر 
 النجار: "ليس هناك من انساين اكثر من توريد منتظم للمياه الصاحلة للشرب".

*    *   * 

    
  

 16/7/2021 -مقال  –هآرتس 

 سنوات من التحريض تحول نتنياهو الى المشرعن القوميبعد 

 كارولينا ليندمسان :بقلم

نتنياهو بعد سنوات من التحريض ضد العرب اصبح املشرعن القومي. فبعد أن قام  :)المضمون 

- بشرعنة التعاون مع راعم اآلن يقوم بشرعنة القائمة املشرتكة من خالل التصويت اىل جانبها
 المصدر(. 



اسرائيل خرجت من الطريق السياسي املسدود، لكنها سقطت يف داخل دوامة سياسية. إن مفاهيم 
"ميني" و"يسار" مل تعد ختدم من يريد أن يقرأ اخلارطة السياسية بصورة صحيحة. قل يل هل أنت يف 

 ر فيه يف كل شيء.اليمني أو يف اليسار وأان سأقول لك أبنه ال توجد يل أي فكرة عما تفك

مطلوب خدمات حتليل فورية من اجل أن تفهم ما الذي حدث يف الكنيست يف يوم االربعاء. 
القائمة املشرتكة اقرتحت مشروع قانون هدفه تشكيل جلنة حتقيق برملانية للتحقيق يف "اخفاقات 

هذا املشروع، رئيس القائمة الشرطة امام منظمات اجلرمية يف اجملتمع العريب". وقد حاول من قدم 
املشرتكة عضو الكنيست امين عودة، بصورة طبيعية جتنيد أتييد اعضاء اليسار يف االئتالف، لكن 
هؤالء فضلوا التمسك ابالتفاقات االئتالفية. هكذا حدث االمر الذي ال يصدق: بنيامني نتنياهو 

ف، راعم واعضاء مريتس، عارضوه. والليكود صوتوا مع مشروع القانون واالعضاء العرب يف االئتال
 مع. 45ضد مقابل  57يف اعقاب تصويتهم سقط مشروع القانون ابغلبية 

يف راعم ومريتس فضلوا االنضباط االئتاليف على االنضباط االيديولوجي. اعضاء حىت أن اعضاء 
لقومي. هذا يعترب راعم اثبتوا االخالص للمنتخب "املهين" الذي يلعبون فيه وليس ملنتخبهم ا

استمرار مباشر للتصويت الغريب على متديد تعليمات الطواريء بدال من تعديل قانون املواطنة يف 
االسبوع املاضي. ايضا يف حينه الليكود واالصوليني انضموا للقائمة املشرتكة وافشلوا مشروع قانون 

تطرف. يف حني سعى اعضاء راعم منع مل مشل العائالت. الروح "غري الدستورية" لليمني القومي امل
 ومريتس اىل متديد صيغة حمسنة له.

هذا غريب جدا لكنه ثوري. فبعد سنوات من التحريض ونزع الشرعية للصوت والتمثيل العريب يف 
الكنيست، فان نتنياهو والليكود اوجدوا متييز بني راعم واجزاء القائمة املشرتكة االخرى. االوائل 

واآلخرون حرام. هذه الرسالة اليت تقول إن كل ما قيل عن العرب وعن دعمهم لالرهابيني حالل 
 وما شابه، هو ساري املفعول. ولكن راعم خمتلفة حيث ميكن عقد الصفقات معها.

ولكن شهادة احلالل اليت منحها نتنياهو لراعم مكنتها من دخول حكومة نفتايل بينيت. واآلن حيث 
ياهو والليكود واالصوليون والعرب من املشرتكة انفسهم يف نفس القارب املعارض فانه وجد نتن

حتدث عملية هامة ال مثيل هلا. رغم انفه وليس حسب ما يريد، يواصل نتنياهو مهمته التارخيية وهي 
استكمال عملية شرعنة التمثيل السياسي العريب، وشرعنة التعاون السياسي حىت مع القائمة 

كة، نعم، احملرض القومي لـ "العرب يتدفقون". ابلتحديد هو. هذا كما يبدو نوع من الكوميداي املشرت 
 االهلية.



صحيح أن قوة العرب السياسية ازدادت. اذا كان منصور عباس هو "رئيس احلكومة الفعلي"، كما 
الفعلي. على سبيل  ينتقد نتنياهو بينيت، فيمكن القول ايضا إن امين عودة هو رئيس املعارضة

املثال، عند افشال تعديل قانون املواطنة، الذي من انحية احلياة نفسها امهيته ال تقل عن قانون 
القومية، عودة ميكنه أن يسجل لنفسه االجناز االهم يف السنوات االخرية لصاحل االقلية العربية 

 وتعزيز الدميقراطية يف اسرائيل.

أن مستقبل اسرائيل يرتبط بقدرة اليهود والعرب على العثور على طريق للعيش من يدرك يف اعماقه 
بسالم وبتعاون حقيقي، ميكنه أن جيد األمل يف هذه العمليات السياسية الغربية. صحيح أن االمر 
يدور حول امر اضطراري وليس حول ايديولوجيا، ولو كان الليكود واالصوليون يف السلطة لكانوا 

 متديد تعليمات الطواريء وضد جلنة التحقيق. ولكن ماذا يهم ذلك. لقد وجدوا سيصوتون لصاحل
انفسهم يف نفس القارب، وتوجد هلم مصاحل مشرتكة للعمل معا. رمبا هذا هو الالوعي السياسي 

 مبا الضرورة التارخيية. من يعرف؟.ورمبا املصري ور 

عة يف جلسات الكنيست بكامل هيئتها والقمع وليايل على املدى البعيد، جمرد العمل املشرتك واملت 
التعطيل وعمليات الشرعنة والتطبيع العلنية، هي اكثر امهية من اهلدف الذي يعملون معا من اجله. 
عضالت التعاون تتقوى بني اليهود والعرب امام انظرينا. وهذا أمر مرحب به. الشرعية هي عملية 

 وليست جمرد كلمة.

 *   *   * 
 16/7/2021 -مقال  – يفمعار 

 حرب لبنان الثالثة

 : تل ليف رامبقلم

االزمة احلادة يف لبنان وان كانت تبعد نزاعا فوراي مع حزب هللا اال اهنا تزيد احتمال  :)المضمون 
 المصدر(. - السيطرة الشيعية على مراكز قوى اخرى واىل مواجهة كبرية يف املدى املتوسط

سنة منذ حرب لبنان الثانية، والدولة اليت عاصمتها بريوت ومسيت يف املاضي ابريس  15مرت 
الشرق االوسط تعيش يف حالة اهنيار اتم. يف جهاز االمن ال يرون يف الوضع احلايل عامال يزيد يف 
هذه املرحلة احتمال احلرب مع حزب هللا ولكنهم قلقون جدا من تفكك حمتمل للجيش اللبناين 



ومن سيطرة ايران وحزب هللا على مراكز قوة اضافية يف بريوت ويف احلكم اللبناين. االزمة الشاملة 
اليت تتعلق بكل جماالت احلياة يف االقتصاد، يف السياسة ويف اجملتمع اللبناين، يف نسيج العالقات 

ن الشمال، ويف احلساس بني الطوائف املختلفة ويف اجليش، من شأهنا أن تؤدي اىل تفكك اجلارة م
 اسرائيل قلقون من التداعيات.

تبدي االسرة الدولية يف هذه املرحلة عدم اكرتاث الهنيار لبنان وميكن اليران ان تستغل الوضع يف 
صاحلها. تعمل اسرائيل يف القنوات السياسية القناع الوالايت املتحدة ودول اخرى يف الغرب للعمل 

ادي يف لبنان، يف ضوء التداعيات بعيدة املدى اليت ميكن أن وللمساعدة يف استقرار الوضع االقتص
تكون الهنيار الدولة على استقرار املنطقة، واالرتفاع املرتقب يف قوة احملور الشيعي بني ايران وحزب 
هللا. من انحية اسرائيل، فان من شأن ميول الفوضى السلطوية والوظيفية اليت تلوح يف لبنان ان تؤثر 

ستقرار االمين على طول احلدود حىت يف الفرتة القريبة، ولكن اخطر من ذلك، يف سلبا على اال
 اسرائيل قلقون من امليول بعيدة املدى.

مع أن جهاز االمن يعتقد ان مصلحة حزب هللا اال يتفكك احلكم يف لبنان متاما ومريح له الوضع 
ن، ولكن ال يتحمل مسؤوليات الذي يتلقى فيه االموال من احلكومة، يسيطر متاما يف جنوب لبنا

سلطوية لالهتمام برفاه السكان. حزب هللا، مبساعدة ايران، ميول منذ االن شبكة حمالت لبيع 
املنتجات الغذائية االساسية للسكان الشيعة فقط، ولدى ايران مثلما لدى ايران ال توجد وجبات 

السقوط االقتصادي غري املسبوق  ابجملان. حزب هللا هو االخر يدخل اىل الفراغ اهلائل يف اعقاب
ومعين جبين املرابح السياسية من خالل املساعدة لعموم الطوائف يف لبنان ما من شأنه ان يعزز 

 مكانته أكثر فأكثر. هذا ميل يقلق جدا جهاز االم عندان.

كم هو خطري وضع اجليش اللبناين ميكن ان نتعرف عليه من املعطى املذهل التايل: قائد اجليش 
دوالر يف الشهر فقط، بينما راتب نشيط صغري يف حزب هللا  677للبناين، جوزيف عون، يكسب ا

دوالر. قبل االزمة االقتصادية كان اجلنراالت الكبار يف اجليش اللبناين يف رتب  500هو اكثر من 
لك االف دوالر مقابل ُعشر ذ 6االف و  4موازية لعميد ولواء يكسبون كل شهر راتبا يرتاوح بني 

 اليوم.

الوضع يف اوساط اجلنود اخطر بكثري. اجليش اللبناين جائع للقمة اخلبز واستمرار ادائه يف هذه 
املرحلة يكاد يكون معجزة. ليس بني اجليش االسرائيلي واجليش اللبناين ابلطبع عالقات سالم، ويف 

الذي بناء على   اسرائيل ال يوجد اي توقع من اجليش اللبناين ابن يعمل ضد مصلحة حزب هللا
كلمته تتقرر االمور يف جنوب الدولة، وال تزال توجد تنسيقات ضرورية على طول احلدود. وابلتايل 



فان تفكك اجليش اللبناين بكل نقاط ضعفه ال يبشر ابخلري السرائيل. يف كل مكان ينشأ فيه فراغ 
لالمم املتحدة بعد  1701ار يزداد تواجد حزب هللا ومقاتليه ويسحق متاما ما ال يزال ابقيا من قر 

 حرب لبنان الثانية واملتعلق ابنتشار اجليش اللبناين يف جنوب الدولة على طول احلدود مع اسرائيل.

 تغيير على طول الحدود

جيسد التعمق يف معطيات االقتصاد اللبناين عمق االهنيار الذي وصلت اليه الدولة. ففي السنة 
يف املئة، ويبلغ التضخم املايل السنوي  92رية اللبنانية بنحو والنصف االخريتني آتكلت قيمة الل

يف املئة يف العام  28يف املئة من  55يف املئة، ومعدل السكان دون خط الفقر ارتفع اىل حنو  119
يف املئة. ويؤثر الوضع  25. وهبط الناتج احمللي اخلام يف غضون سنة مبا ال يقل عن 2019

سجل ارتفاع  2021 – 2020ضى يف الشوارع ايضا. ففي العامني االقتصادي اخلطري على الفو 
سجل ارتفاع  2021يف املئة يف احداث القتل يف الدولة، ويف االشهر االوىل من العام  93مبعدل 
 يف املئة. 162مبعدل 

يف جهاز االمن يستعدون الن تصل موجات صدى الفوضى يف لبنان اىل منطقة احلدود ايضا، ويف 
قة الشمالية صادقوا مؤخرا على خطط لسيناريو يف إطاره يصل اىل اجلدار احلدودي قيادة املنط

االف الالجئني اللبنانيني. ويف االشهر االخرية ابت ملموسا تغيري على طول احلدود، ولكنه حىت 
 االن هامشي نسبيا وجيد تعبريه اساسا ابالرتفاع يف التهريبات اجلنائية للمخدرات والوسائل القتالية،

ويف بعض االحداث يشخص اجليش االسرائيلي دورا حملافل يف حزب هللا ومسؤول املنظمة السابق 
 احلاج خليل حرب.

يف اجليش االسرائيلي ال يستبعدون ايضا العالقة اليت بني حماولة حزب هللا الدفع مبواد العمليات 
اراضي اسرائيل واحبط املضادة اىل االراضي االسرائيلية مثلما حصل يف هتريب املسدسات اىل 

مؤخرا. ومع ذلك يف اجليش يرون يف هذا تعبريا آخر على مساعي منظمة االرهاب للحصول على 
 مصادر متويل اخرى واالعمال انطالقا من مصاحل اقتصادية شخصية لنشطاء حزب هللا.

حتمال يف جهاز االمن يعتقدون ابن الوضع الصعب يف لبنان ال يزيد يف املدى الزمين الفوري ال
احلرب مع حزب هللا. ومع ذلك، يف نظرة بعيدة املدى، فان التوتر االمين واحتماالت احلرب مع 
حزب هللا يف السنوات القادمة سرتتفع وهي متعلقة ايضا بقدر غري قليل ابعمال اسرائيل جتاه 

حلرب التالية الفرضية االساس يف اجليش االسرائيلي هي ان ا   مشروع الصواريخ الدقيقة حلزب هللا.



مع حزب هللا ستجري يف ساحة الشمال كلها، مبا يف ذلك يف احلدود مع سوراي، مع احتمال عال 
 يف ان تضم محاس يف غزة اليها.

 أهلية منظومة االحتياط

يف مقال مشرتك لقائد املنطقة الشمالية اللواء امري برعم وغل بريل فينكل من مركز تدو كتب ان 
جلبهة الداخلية يف الساحة الشمالية، حجمه وامكانية الضرر ابلبلدات الكثرية التهديد اخلطري على ا

اجملاورة للجدار تستدعي اىل جانب النار الشديدة، تنفيذ حركة برية عنيفة يف االراضي اللبنانية 
 لغرض ازالة التهديد.

عدو، يف قيادة خبالف محلة "حارس االسوار" واليت مل يدخل فيها اجليش االسرائيلي اىل اراضي ال
اجليش يعتقدون ابن الصورة يف الشمال ختتلف متاما، ويف تصعيد خطري، الجل منع التسلل اىل 
اراضي اسرائيل لقوات رضوان من حزب هللا وتقليص الضرر يف اجلبهة الداخلية سيتعني على اجليش 

 االسرائيلي ان ينفذ حركة برية سريعة يف االراضي اللبنانية.

ة خطط ونفذ يف السنتني االخريتني فحص مستوى يف قيادة املنطقة الشمالية على هذه اخللفي
للكتائب النظامية يف اجليش االسرائيلي، لغرض تدريبها ابلشكل االقرب اىل احلرب مع حزب هللا. 
هذا الفحص، فضال عن التدريب نفسه وهدفه لتعزيز وحتسني جاهزية القوات الربية للمناورة الربية 

 يف قوهتم على تنفيذها بنجاح يشكل عمليا املواصفات ملدى اهلية القوات للحرب. ولغرس الثقة

ومع ذلك، فان أهلية اجليش حلرب واسعة النطاق، حني ستشارك قوات كثرية يف حرب متعددة 
اجلبهات مع حتدايت كبرية يف االمن الداخلي يف اراضي اسرائيل ايضا ستكون متعلقة اوال وقبل كل 

ظومة االحتياط، اليت آتكلت جدا يف السنوات االخرية. ملعركة كبرية يف لبنان شيء ابهلية من
وابلتوازي حرب ايضا يف ساحات اخرى حيتاج اجليش االسرائيلي اىل جيش احتياط قوي وكبري يف 

ويف هذه املسألة حيذر رجال احتياط كبار كثريون من أن وضع أهلية منظومة  –حجمه مبا يكفي 
 ن النقص.االحتياط تعاين م

 *   *   * 
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 ليفي، هل أنت متأكد من أنني لم أحرك أي ساكن؟



 عومر ابرليف :بقلم

لقد فعلت كل ما يف استطاعيت وفحصت، لكنين وجدت أن صالحييت كوزير لالمن  :)المضمون 
سراح خالدة جرار للمشاركة الداخلي ال تسمح يل ابصدار اوامر ملصلحة السجون من اجل اطالق 

 المصدر(. - يف جنازة ابنتها

(، الذي فيه كتب 15/7قرأت بتمحص مقال جدعون ليفي يف "هآرتس" )"لتكونوا ملعونني"، 
"ليلعن وزير االمن الداخلي، عومر ابر ليف، اجلبان ومغلق القلب، الذي مل حيرك أي ساكن من 

تساءلت بيين وبني نفسي، من أين السيد ليفي هو متأكد جدا من اجل تغيري هذا القرار الشرير". و 
 أنين مل أحرك أي ساكن؟.

عضوة الكنيست عايدة توما سليمان )القائمة املشرتكة( كانت االوىل اليت لفتت انتباهي اىل أن ابنة 
بسبب حبس األم عضوة الربملان الفلسطيين، خالدة جرار، اليت هي سجينة امنية، قد توفيت، وأنه 

فهي ال تستطيع املشاركة يف جنازهتا. أجبت عضوة الكنيست توما سليمان أبنين سأفحص االمر. 
 ح مبشاركة األم يف جنازة ابنتها.واذا كان االمر من صالحييت فانين سأمس

يف اعقاب ذلك توجهت اىل مفتشة مصلحة السجون، املفتش العام كايت بريي، لفحص هل من  
 حية املفتشة السماح لألم الثكلى املشاركة يف جنازة ابنتها.صال

اجابة املفتشة يف مصلحة السجون، اليت اعطيت يل خطيا، وحىت مت نشرها من قبل املراسل جاكي 
خوري على صفحات هذه الصحيفة، هو أنه ازاء املخالفات اليت تقضي بسببها السجينة االمنية 

 يليب ادىن الشروط اليت تسمح بفحص هذا الطلب، هذا حسب قوانني اعتقاهلا فان طلبها ال
 مصلحة السجون.

أان مل أكتف بذلك وتوجهت اىل املستشار القانوين يف وزارة االمن الداخلي من اجل فحص هل 
ورغم تعليمات القانون هل من صالحييت كوزير لالمن الداخلي السماح لسجينة أمنية ابخلروج 

 كة يف جنازة ابنتها.للمشار 

االجابة العملية اليت حصلت عليها كانت سلبية. من اجل تغيري تعليمات القانون توجد حاجة اىل 
 تغيري تشريعات معقدة، اليت ابلتأكيد ال ميكن القيام هبا يف الفرتة القصرية املتاحة لنا.



أمر املفتشة أبمر كهذا. من جهة اخرى، من جهة، خاب املي عندما اكتشفت أنه ال ميكنين 
أسعدين أن اعرف أبن وزير االمن الداخلي ال ميلك السلطة لتغيري أو حىت انتهاك احكام القانون يف 

 دولة اسرائل جبرة قلم.

اآلن أان اطلب من القاريء جدعون ليفي اجراء مترين ذهين. يف نفس املنتدى ابلضبط الذي مسعت 
الوىل عن حادثة خالدة جرار، مسعت للمرة االوىل ايضا من مالك حسونة من اللد، فيه للمرة ا

الذي حتدث والدموع يف عينيه، عن ابنه موسى الذي مت اطالق النار عليه وقتل يف احداث عملية 
"حارس االسوار" يف مدينة اللد على أيدي يهود، يف حادثة ما زالت ظروفها حىت اآلن قيد 

 الفحص.

كيف، حسب رأيك،كان سيتصرف من سبقين يف منصب وزير االمن الداخلي أو أسالفه يف هذا 
املنصب، اذا كانت صالحية اصدار أمر ابطالق سراح املعتقلني والسجناء توجد يف ايديهم يف هذه 

احلالة؟ وبدال من ذلك، كيف كان سيتصرف اذا كانت له السلطة القانونية الصدار اوامر بشأن 
 لشرطة مع املتظاهرين يف ميدان ابريس؟.سلوك ا

أان مسرور، وأستطيع التقدير أبن جدعون ليفي وايضا اغلبية قراء "هآرتس" سعداء ألنه يف دولة 
اسرائيل ال يوجد لوزير االمن الداخلي، ابرليف، أو كل من سبقه وكل من سيأيت بعده، صالحية أن 

السجون العمل ضد القانون، حىت لو كان القانون ال  يفرض على شرطة اسرائيل أو على مصلحة
 يروق له كوزير.

 *   *   * 
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 نقليات للكارثة

 يوسي يهوشع :بقلم

: عدم امتثال السائقني العرب للمركبات العسكرية الثقيلة يف حارس االسوار، اشعل )المضمون 
 المصدر(. -يتكرر هذا يف حرب شاملة متعددة اجلبهات ضوء امحر لدى اجليش كي ال 



أدت محلة "حارس االسوار" اىل انتفاضة عرب اسرائيل وخلقت مشكلة جسيمة جدا وخطرية  
للجيش االسرائيلي يف جمال التسفري والنقل لالليات الثقيلة مبا فيها الدابابت، اجملنزرات والباصات 

 لنقل اجلنود يف الطوارىء.

السبب: قسم كبري من السائقني يف شركات التسفري ومشغلي العتاد االيل الثقيل ضمن مرافق 
 فقط. 40سائق وصل  500الطواريء، هم عرب اسرائيليون ممن مل ميتثلوا اىل املهام. من اصل 

هلذا السبب فعل اجليش االسرائيلي خطة طواريء يف اطارها جند سائقون من وحدات اخرى يف 
 احل املهام احلرجة مثل نقل الدابابت واجملنزرات من اجلوالن اىل قطاع غزة.ص

من السهل ان خنمن ماذا كان سيحصل لو نشبت حرب يف اجلبهة الشمالية وكان اجليش حباجة اىل 
 مئات عديدة اخرى من السائقني يف الطوارىء.

رمجان سيعرض التحقيق يف علمت "يديعوت احرونوت" ابن رئيس شعبة النقليات اللواء ايتسيك ت
هذا املوضوع على رئيس االركان أفيف كوخايف بعد اسبوعني، وسيتعني على اجليش االسرائيلي أن 
جيد لذلك حال. لقد شوش النقص يف السائقني محلة برية كان يفرتض أن تكون محلة خداع يقوم هبا 

االنفاق وعندها القصف من  اجليش االسرائيلي. وكان هدفها ادخال مئات املخربني من محاس اىل
اجلو. هذه احلملة، اليت كانت سالحا اسرتاتيجيا وسراي، مل تنجح الن اجليش االسرائيلي هاجم من 
اجلو قبل ذلك للوسيط التحت أرضي. اضافة اىل ذلك، مل تنجح مناورة اخلداع النه مل يتم ادخال 

ئيلي وسيعرض على كوخايف. يف احتاد قوات برية اىل القطاع. هذا املوضوع حيقق فيه اجليش االسرا
شركات النقل حيذرون منذ سنني عديدة من النقص الكبري يف سائقي املركبات الثقيلة يف االايم 
العادية وال سيما يف اوقات الطواريء للحمالت العسكرية. يف كتاب بعث به رئيس االحتاد غايب بن 

اء احتياط اسحق بريك ورد ضمن امور هاروش قبل حنو سنتني اىل مأمور شكاوى اجلمهور اللو 
اخرى: النقص يف القوى البشرية يف اجليش وجد تعبريه ايضا يف النقص اخلطري يف سائقي املركبات 
الثقيلة، وليس للمرافق املدنية القدرة على تلبية كل مطالب اجليش االسرائيلي عند الطواريء. 

دمة املرافق املدنية وما ينشأ عن ذلك سائق مركبة ثقيلة خل 2000وحسب التقديرات ينقص حنو 
 هو نقص يف سائقي املركبات الثقيلة للجيش االسرائيلي يف اوقات الطواريء".

وقال بن هاروش: "عندما ال يكون لنا يف املرافق املدنية سائقون بعامة وسائقون يهود خباصة فاننا 
م. لو فتحت حرب يف لبنان ندفع الثمن لقاء ذلك يف احلملة العسكرية. الوضع آخذ يف التفاق

 لدفعنا على ذلك الثمن حبياة الكثري من الناس، يف توريد الذخرية ابلدابابت ويف تسفري اجلنود".



حسب ما قاله املفتش العام للشرطة كويب شبتاي يف "يديعوت احرونوت" امس ابلنسبة النتفاضة و 
رائيل مل تستعد كما ينبغي للتصدي العرب االسرائيليني يف املدن املختلطة، واضح جدا أن دولة اس

هلذا السيناريو وهو يستوجب تدخل الكابينت االمين ليشتمل نشاط اجليش والشرطة يف الطواريء 
 يف سيناريو اخطر حلرب متعددة اجلبهات تضم حزب هللا.

وكان رئيس شعبة العمليات املنصرف اهرون حليوة اوصى ابقامة حرس وطين مبين على اطر 
ة تكون اتبعة اللوية الشرطة وتساعد يف الطواريء يف فتح حماور السري، يف النقب او يف احتياط كبري 

مشال البالد. وقال مسؤول كبري يف اجليش االسرائيلي ان محلة "حارس االسوار" هي نداء استيقاظ 
للجيش، للشرطة والقيادة السياسية لالستعداد لسيناريو مواجهة متعددة اجلبهات خطري قد ينشب 

 اجلولة التالية. ال ميكن للجيش االسرائيلي أن يبقى بدون سائقي نقل للدابابت او الباصات بل يف
وملزم ابن تكون حماور السري اىل الشمال واىل اجلنوب مفتوحة يف احلرب واال فان القوات الربية لن 

 تصل اىل اهدافها والقيام مبهامها.

 *   *   * 
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 –خراب البيت الثالث 

 الهم االسرائيلي

 : غرشون هكوهنبقلم

للتهديد الداخلي يف دولة اسرائيل توجد خصوصية. فهو مشحون بكل حجومه، يف  :)المضمون 
ابلقصة اخلصوصية النبعاث الدولة. هذا ما جيعل خطر خراب  –ظل ما يتعلق بعرب اسرائيل ايضا 

 المصدر(. - اصا، يرتكز منذ بدايته يف مسألة هوية وغاية الدولة كيهوديةالبيت الثالث مها خ

صوم التاسع من آب الذي يبدأ يف منتهى السبت ال يتعلق حقا جبدول االعمال االسرائيلي، ولكن 
 هم خراب البيت الثالث اصبح هذه االايم مشرتكا للكثريين.



العقد الثامن. كانت مملكة داود وشلومو هي اليت وصلت اىل  بعض من املفكرين حذروا من خطر
هنايتها كمملكة موحدة يف العقد الثامن، وهكذا حصل ايضا مع مملكة احلشموانئيني. آريه شافيت، 

يف كتابه اجلديد "البيت الثالث" حيلل كيف اصبح االسرائيليون العدو االكرب النفسهم: "مع 
(. 192.. ولكن ال ميكن التغلب على تفكك اهلوية"، )صفحة التحدايت االمنية ميكن التصدي.

رسالة مشاهبة نقلها يف ااير السينمائي جيدي دار يف البث االول لفيلمه املميز "اسطورة اخلراب" 
( انه خيشى من خراب قد يقع. ليس كل مواطين اسرائيل 8/7حني قال يف مقابلة )"يف السابعة"، 

الشحنة تثقل اساسا على اليهود. يف دولة اسرائيل الكثري من حيملون معهم هم اخلراب. كهذه 
املواطنني ليسوا يهودا، وهم ابلطبع يستحقون املساواة املدنية الكاملة، ولكن هم مستقبل الدولة 

هو أوال وقبل كل شيء يهودي. ليس بوسعنا أن نتصور املصري الرهيب املتوقع ليهود اسرائيليني يف 
ا. صحيح أن سكان ام الفحم او الطيبة سيفقدون هم ايضا يف مثل هذا سيناريو رعب وجودي كهذ

الوضع الغالف الداعم لدولة اسرائيل، ولكن استمرار وجودهم يف اماكن سكنهم، يف حضن 
 العشرية املوسعة، ليست خاضعة اغلب الظن للتهديد.

كامل املعىن الروحي خلراب فضال عن كل ما تنطوي عليه شروط الوجود املادية، ينبغي ان نضع  
البيت الثالث للشعب اليهودي. فاحلديث يدور عن مصيبة شاملة مشكوك أن يكون بوسع الشعب 

اليهودي ان ينتعش منها. يف هذا اجلانب، فان اهلم من خراب الدولة هو يهودي خاص ذو معىن  
لة اسرائيل كدولة كوين بكل ابعاده. هذا اهلم ينطوي على عنصر اساس يف جذور هوية وغاية دو 

يهودية. هبذه الروح عاد بن غوريون وشدد على ان دولة اسرائيل ليست هدفا حبد ذاهتا، وهي 
مطالبة ابكثر بكثري من ادارة انجعة للجنة عمارة مشرتكة. هي وسيلة للغاية اخلالدة: "خالص 

 اسرائيل، مجع املنايف، انبعاث قومي".

يوسف عن حرود حتدث بن غوريون عن عمق املعىن العملي جلمع  يف عيد الفصح يف اجتماع تل
املنايف: "ال االمن وال تنمية البالد هي اساس الدولة. هذه ليست سوى شروط حيوية الزمة لالمر 

االساس. إذ ليس ككل الدولة هي دولة اسرائيل. فال يوجد مثال يف التاريخ على انبعاث دولة 
رة خصوصية غايتها... الشعب كله محل مدى اخلالص يف قلبه، اسرائيل: خصوصية انبعاثها هي مث

والدولة ليست سوى بداية مقدمة املدى. ومجع املنايف هو هدف وغاية ورسالة دولة اسرائيل. بدون 
هذه الغاية تفرغ من حمتواها التارخيي وتتنكر للشعب اليهودي يف عصران، يف االجيال اليت سبقتنا 

 ويف االجيال اليت ستأيت.



ان وعي هذه الغاية كان مشرتكا يف تلك االايم مع الغالبية الساحقة ليهود البالد. بيد فنان يصف 
آري شافيت يف كتابه ميول التغيري، اليت احدثها منذ عهد بن غوريون جمتمع اسرائيلي آخر متاما. 

ضعضع االستقرار الداخلي التغيريات اليت وقعت تتأثر ايضا مبيول عاملية. فليس فقط يف اسرائيل ت
 للدولة. يف الوالايت املتحدة ويف دول االحتاد االورويب ايضا تعاظمت حجوم التهديد الداخلي.

ومع ذلك، فان للتهديد الداخلي يف دولة اسرائيل توجد خصوصية. فهو مشحون بكل حجومه، يف 
ث الدولة. هذا ما جيعل خطر خراب ابلقصة اخلصوصية النبعا –ظل ما يتعلق بعرب اسرائيل ايضا 

البيت الثالث مها خاصا، يرتكز منذ بدايته يف مسألة هوية وغاية الدولة كيهودية. ليست رحلة 
ديين القامة قصة يهودية اسرائيلية  –اجلذور اىل املاضي اليهودي مطلوبة هنا، بل جهد ثقايف 

ذه املسائل اىل زعامة سياسية تتجاوز  جديدة تتناسب وحتدايت املستقبل. شعب اسرائيل حباجة يف ه
 كفاءات االدارة، ملتزمة بقامة روحية عليا.

 *   *   * 
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 خراب بيت

 جدعون ليفي واليكس ليبيك :بقلم

: اجليش االسرائيلي قام يف االسبوع املاضي بتفجري بيت عائلة منتصر شليب، املتهم بقتل )المضمون 
يهودا غويتا يف مفرتق زعرتة. احملكمة العليا رفضت التماس قدم ضد هدم البيت، الذي جاء فيه أن 

شليب يعيش يف الوالايت املتحدة. وزير اخلارجية االمريكي والسفارة االمريكية حاولوا منع اهلدم، لكن 
 المصدر(. -عبثا 

س عليها بقوة، بكامل ثقله، وسحقها املشهد مدهش وحمبط: كعكة حجرية مدهشة، شخص ما جل
ابلكامل. الكعكة انكمشت على نفسها. ومن كل طبقاهتا بقيت فقط طبقة واحدة، منكمشة 

ومسحوقة. رمبا أن فخامة هذا البيت، اليت ذكرت ابلكعكة املرزابنية، ورمبا ابراج القرميد االمحر له، 
اميت االسرائيلي ودمره متاما، فان انقاض ورمبا لكونه مزخرف جدا: حىت اآلن، وبعد أن حتدث الدين

اخلراب بقيت ايضا مزخرفة. هنا يوجد قرميد امحر وهناك توجد زخارف اجلبص على بقااي السقف اليت 



تربز من بني االنقاض. حىت قضبان احلديد املتشابكة واليت متتد اىل السماء بني القوالب االمسنتية وكأهنا 
 رهتا اسرائيل يف االراضي احملتلة.، رمبا من اروع البيوت اليت دمتطلب املساعدة. بيت مهيب ومدمر

هل من االصعب رؤية فيال فخمة مت تدمريها مقارنة بكوخ الجئني ابئس مت تدمريه؟ تصعب االجابة.  
ولكن البيت الذي دمر كعقاب مجاعي هو جرمية حرب حبد ذاهتا، وسكانه، مبن فيهم االوالد الذين 

ه، الذين هم ابرايء مل يرتكبوا أي جرمية والذين بقوا بدون بيت، كان جيب أن يستدعي يعيشون في
 النقاش العام يف اسرائيل.

ولكن اسرائيل انمت نومتها االخالقية الطويلة، برعاية وتشجيع حمكمة "العدل" العليا اليت تصادق 
جة أن هدم بيوت عائالت املخربني بشكل تلقائي على كل خطوة عسكرية جليش االحتالل، اىل در 

يعترب قدر من السماء، واحياان حىت سببا لالحتفال. وتقريبا ال أحد حيتج. أو حىت عندما يكون من 
الواضح أن االمر يتعلق بعقاب ابرهتايد: مل يولد بعد املخرب اليهودي الذي هدم بيت عائلته. بيوت 

ها بيت عامي بوبر وبيت حاجي سيغل وامثاهلم، ما قتلة عائلة دوابشة والفىت حممد أبو خضري، ومثل
زالت قائمة. أما بيت عائلة شليب يف ترمس عيا فقد هدم يف االسبوع املاضي. ال يوجد قانون واحد 

 للجميع.

 –املواطن االمريكي  –كان هذا هو بيت سناء شليب، الزوجة املنفصلة ملنتصر شليب، الفلسطيين 
مفرتق زعرتة وقتل طالب املدرسة الدينية، يهودا غويتا، واصاب شخصني آخرين.  الذي اطلق النار يف

سنة(  15سنوات( وحممد ) 9هنا كانت تعيش سناء شليب مع اوالدها الثالثة من بني السبعة، سارة )
 سنة(، الذي هو ايضا كان معتقل ملدة اسبوعني يف حماولة للضغط على والده. 18وامحد )

يف هذا البيت قبل ثالثة اسابيع على هدمه. وقد كان بيت فاخر من اخلارج ومن الداخل.  لقد كنا
جدرانه اخلارجية بنيت من احلجر واالرضية من الرخام واالاثث كان يدل على الفخامة والثروة. على 

ع هذا ايضا نو  –جدرانه ظهرت الثقوب اليت حفرها اجلنود من اجل وضع اشارات ملن سيقومون هبدمه 
وكل شيء كان جاهز لعرض االلعاب النارية العظيم جليش  –من اخلدمة العسكرية، هدم البيوت 

 الدفاع االسرائيلي، اجليش االكثر اخالقية.

االنقاض كانت حقا عرض العاب انرية مدهش، الذي مل يكن خيجل أي فيلم حريب: الواحدة تلو 
نود عن بعد، مثلما يف لعبة فيديو. شرر ورعد انتقلت من االخرى تفجرت غرف البيت، اليت فجرها اجل

غرفة اىل غرفة ومن ارضية اىل ارضية حىت اكتملت املهمة خالل ثوان واهنار البيت على نفسه، مما أدى 
اىل ارتفاع سحابة كثيفة من الغبار اىل السماء. شخص ما صرخ عبثا: "هللا اكرب"، لكن هنا يف ترمس 

 رب، بل جيش الدفاع االسرائيلي.عيا ليس هللا هو االك



وزير اخلارجية االمريكي، انطوين بلينكن، نشر بيان ضد هدم البيت. "الوزير وكبار املوظفني يف وزارته 
عربوا عن خماوفهم بصورة مباشرة امام شخصيات رفيعة اسرائيلية، وسنواصل فعل ذلك كلما استمرت 

بلسان وزارة اخلارجية، نيد برايس. السفارة االمريكية يف القدس  هذه املمارسة"، قيل يف بيان املتحدث
نشرت ايضا: "كما اعلنا يف السابق أبنه ال جيب هدم بيت عائلة كاملة بسبب نشاط قام به شخص 

واحد"، للحظة كان يبدو أن هدم البيت سيتم الغاءه، لكن فقط للحظة. عندما بزغ الفجر، غداة نشر 
ت مل يعد موجودا. كل حساسية الوالايت املتحدة جتاه احلفاظ على حقوق البيان االمريكي، البي

كل ابناء عائلة شليب حيملون اجلوازات )امريكيني االنسان، ابالساس عندما يدور احلديث عن مواطنني 
االمريكية(، مل تساعد. هل كان التدخل االمريكي فقط جمرد ضريبة كالمية فارغة من اجل ارضاء 

يف احلزب الدميقراطي؟ يبدو أنه نعم. ويف الواقع اسرائيل ببساطة جتاهلت بياانهتا،  اجلناح اليساري
 ورئيس احلكومة نفتايل بينيت قال إن االمر يتعلق مبصلحة امنية اسرائيلية.

سنة. منذ  17اخلطر االمين الذي كان يرتبص ابسرائيل هو مبىن يتكون من طابقني وسطح بين قبل 
ني، بقيت سناء للعيش فيه مع اوالدها الثالثة. منتصر، الذي غادر اىل امريكا تزوج من انفصل الزوج

ثالث نساء اخرايت. انغريد من الدوميكان واليت يعيش معها يف سانتا بيه، وريكسوان من امريكا 
وارسيلي من املكسيك. فقط يف االعياد الوطنية، مثال يف العيد االخري كان منتصر يوجد يف هذا 

بيت. عن كل ذلك اخربتنا زوجته سناء قبل حنو شهر. وقد عرفتنا على "غرفة النوم الرئيسية"، غرفة ال
 الزوجني اخلالية من أي ااثث.

اآلن سناء تعيش يف بيت اقارب هلا يف ترمس عيا. ال أحد شك أبهنا متورطة بعملية ختريبية أو أهنا 
ق عميت والقاضي دافيد مينتس والقاضي عوفر عرفت أي شيء عن زوجها. ولكن القاضي اسح

غروسكوفيف مل جيدوا أي مانع هلدم البيت. هذا رغم أهنم اعرتفوا أبن زوجها السابق يعيش يف البيت 
فقط شهرين يف السنة عندما أييت لزايرة العائلة. القضاة ايضا استبعدوا احتمالية أنه مريض نفسيا، 

على أي حال، سناء فهمت أن مصري بيتها قد حسم. وحمامية وليس من الواضح استنادا اىل ماذا. 
"موكيد" للدفاع عن الفرد، اندية دقة، اليت قدمت التماس ابمسها، اتصلت معها ونصحتها ابلبدء يف 

اخالء البيت. سناء مل ترتك أي شيء يف البيت، ونقلت مجيع االاثث واملمتلكات اىل بيت عائلتها 
متوز، أان أعيش يف انتظار أنه يف كل حلظة ميكن أن أيتوا هلدم البيت. ألن  1القريب. "منذ ذلك اليوم، 

اجليش مل يعطنا أي موعد حمدد للهدم"، قالت واضافت "بعد اسبوع جاء اجليش هلدم البيت. جاءت 
"بني الساعة العاشرة والنصف مساء والساعة السادسة قوات ومعدات ثقيلة، واحاطت ببيت عائليت.

حا استمر اهلدم. االنفجار االول مل ينجح يف هدم البيت، ويف اعقاب ذلك نشر اجليش مواد صبا
متفجرة اقوى وهدموا البيت يف املرة الثانية. مل أتوقع انفجار وهدم كهذا... لقد أخذوا منا كل 



نا الذكرايت اجلميلة من البيت الذي عشنا فيه من يومه االول مع االوالد منذ مغادرة زوجي وبقي
وحدان. االوالد حزنوا كثريا. كل ذكرايهتم واحلفالت اليت اقامها االوالد يف البيت وحفالت الزفاف اليت  
كانت فيه، كل ذلك اختفى. هدم البيت أثر عليهم جدا من انحية نفسية. اآلن أان احاول أن اعطيهم 

أننا مجيعا خبري وكل شيء معىن للحياة. اقول هلم أبنه إن شاء هللا سنتعود على بيت جديد، االساس 
 جيد. هذا هو االمر املهم".

جيسيكا مونتل، املديرة العامة ملوكيد، اليت رافقت العائلة خالل االجراءات القانونية قالت يف هذا 
االسبوع: "إن هدم البيوت كعقاب هو من بقااي فرتة االنتداب الربيطاين. من املخجل أنه يف العام 

كمة العليا يف اسرائيل املصادقة على عقاب مجاعي لعائلة كاملة دون أي ذنب تواصل احمل 2021
اقرتفته بسبب اعمال قام هبا شخص منفرد. هذه سياسة مرفوضة، كان جيب أن ختتفي من العامل منذ 

 زمن طويل".

ن الزوج البيت مدمر، صور منتصر شليب ترفرف على االنقاض اىل جانب اعالم فلسطني ومحاس. اآل
املنفصل اصبح بطل حملي. بني حني وآخر أتيت سيارة الشخاص فضوليني من اجل رؤية ما فعله 

اجليش، وجعل اوالدهم يرون ذلك. اسالك شائكة مرجتلة تغلق املدخل، كرسي من اخليزران جبانبها، 
ت اثناء السري بني االنقاض هو خطري، عدد من نوافذ بيت اجلريان مهشمة واحلجارة اليت تناثر 

االنفجارات تكومت يف ساحته. املهنيون جاءوا الصالح االضرار يف بيت اجلريان. محام عائلة شليب هو 
الشيء الوحيد الذي بقي ابلكامل، يقف أعلى تلة الرتاب. شباب ينظرون من بيت اجلريان ونظراهتم 

، االرجوانية املغربة والذابلة متشككة جدا. يف زاوية ساحة البيت الذي مل يعد موجودا، نبتة البوغنبيليا
 واحملتضرة، تبدو خجولة.

 *   *   * 
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 ايران تتفاخر بثمار االتفاق السابق وتظهر كم هو قريب االتفاق القادم

 تسفي برئيل :بقلم

ابلتفصيل يف التقرير الذي عرضه وزير اخلارجية االيراين، جواد ظريف، وصف  :)المضمون  
املفاوضات حول االتفاق النووي االصلي والنقاشات اليت مت استئنافها هذا العام. واشار اىل جناح 

 .المصدر( - اسرائيل النسيب، وال يوفر سهام نقده اليت وجهها ملنتقديه



"يف شهر آذار كانت لدينا فرصة لرفع العقوابت، لكنها ضاعت رغم جهود احلكومة ووزارة 
ارجية. ولو أنه مل تسحب منا هذه الفرصة لكان ميكن أن يكون الوضع اآلن خمتلف كليا"، هذا اخل

 ما قاله يف هذا االسبوع الرئيس االيراين التارك، حسن روحاين، وهو يظهر األسف.

إن أسف روحاين مل يوجه للوالايت املتحدة أو الدول اليت اجرت مع طهران ست جوالت من 
ات من اجل احياء االتفاق النووي؛ وحىت لو مل يذكر ابمسه، إال أن هذه الشكوى وجهت املباحث

مباشرة للزعيم االعلى، علي خامنئي، الذي فضل أن مينح الرئيس املنتخب، ابراهيم رئيسي، مثار 
 اجلهود اليت بذهلا روحاين.

كان هو الرئيس الذي تسلم من روحاين يوجد اآلن يف وضع مشابه، فقط من الطرف اآلخر: لقد  
مصادقة على ادارة املفاوضات حول االتفاق النووي االصلي والتوقيع عليه،  2013خامنئي يف 

رغم أن االتصاالت بدأت يف فرتة والية حممود امحدي جناد. املواجهة العلنية بني خامنئي وامحدي 
لوزراء، حكمت على االتفاق جناد، الذي قاطع جلسات احلكومة بسبب تدخل خامنئي يف تعيني ا

آب القادم. والتقدير  3ابالنتظار اىل أن مت انتخاب روحاين للرائسة. رئيسي سيتسلم منصبه يف 
السائد هو أنه هو الذي سيوقع على االتفاق. ظاهراي، حسب التقارير اليت أتيت من ممثلي الدول 

تحدة سبق واعلنت هذا االسبوع العظمى ومن ايران نفسها، كل شيء جاهز للتوقيع. الوالايت امل
أبهنا مستعدة لبدء اجلولة السابعة من احملاداثت واستكمال النقاش يف النقاط اليت بقيت خمتلف 

 عليها يف اللحظة اليت ستقرر فيها ايران أبهنا مستعدة لالستمرار يف املفاوضات.

ية مع دول ومع هيئات بعد أن بدأت ايران ابالستعداد لرفع العقوابت ووقعت على اتفاقات جتار 
دولية، وحىت زادت استخراج النفط بنية االنطالق بقوة حنو السوق اليت ستفتح امامها، بقي فقط 

 احصاء االايم حىت دخول رئيسي اىل منصبه.

يف هذا الوقت قرر وزير اخلارجية االيراين، جواد ظريف، يف هذا االسبوع أن يعرض على الربملان 
 213وامللخص، قبل أن يرتك منصبه. هذا تقرير طويل ويفتح العيون ويشمل التقرير الربعي االخري 

صفحة، اليت فيها فصل ظريف اخلطأ الذي ارتكبته ايران يف املفاوضات، وقام ايضا ابنتقاد شديد 
ملعارضي االتفاق االصلي. التقرير مشل وصف اترخيي مفصل للمفاوضات اليت جرت قبل االتفاق 

 بدأت يف شهر نيسان املاضي، وقائمة الرسائل اليت مت تبادهلا بني ايران االصلي والنقاشات اليت
والدول العظمى والبياانت التقنية واستعراض الوضع االقتصادي والسياسي يف ايران يف اعقاب 

. ال خيلو التقرير ايضا من انتقاد 2018انسحاب الوالايت املتحدة من االتفاق النووي يف أاير 
يعارضون االتفاق. "رغم االنتقاد على أن االتفاق النووي سيقيد القدرات شديد خلصومه ومن 



العسكرية اليران ونشاطاهتا يف املنطقة، إال أن هذه األسس مت دحضها"، كتب. قدرة ايران على 
يف املئة، واستمرار نشاطاهتا يف  90يف املئة وحىت  60يف املئة و 20ختصيب اليورانيوم مبستوى 

بتت أنه ال يوجد أي اساس هلذه االدعاءات، قال يف هذا االسبوع روحاين كاستمرار دول املنطقة، أث
 لتقرير ظريف.

احد االدعاءات اليت امسعها املنتقدون هو أن االتفاق النووي سيقيد ايدي ايران يف موضوع 
الصواريخ البالستية، حيث أنه حسب قوهلم "هناك كما يبدو تفاهم غري مكتوب حبسبه االتفاق 

نووي يشمل ايضا قيود على تطوير برانمج الصواريخ". هذا ادعاء كاذب، أوضح. مكانة ايران يف ال
اعقاب االتفاق فقط تعززت. ايران حصلت على مكانة دولية وتعاون دويل، ضمن امور اخرى، 

" من روسيا. "برانمج 300بسبب مشاركتها يف احلرب ضد داعش. بل واشرتت صواريخ "اس 
نية تطور كثرية يف السنوات اليت اعقبت التوقيع على االتفاق النووي. واغلبية الصواريخ االيرا

التجارب العلنية اليت أجريت على هذه الصواريخ جرت على الفور بعد التوقيع على االتفاق"،  
كتب يف التقرير. "حنن مل نتجاوز اخلطوط احلمراء )اليت امالها الزعيم االعلى(، وجنحنا يف ابعاد 

ربط بني االتفاق النووي وبرانمج تطوير الصواريخ... العامل تنازل عن طلبه للمرة االوىل الضغط لل
لفحص ومراقبة برانمج الصواريخ لدينا. التهديد ابلعمل ضد ايران ابلقوة اذا قامت بشراء مواد بناء 

واملنع . املراقبة 2231حتول اىل قرار غري ملزم بقرار  1929وتكنولوجيا للصواريخ، حسب القرار 
تسري فقط على الصواريخ املخصصة حلمل رؤوس نووية، االمر الذي ال يتعلق ابيران حسب فتوى 

 الزعيم االعلى".

خالل ذلك، اوضح ظريف، ايران حققت اجناز كبري آخر: "رغم جهود اللويب الصهيوين، "االيباك"، 
ع الكونغرس ابالنسحاب من االتفاق، إال مليون دوالر يف حماوالته القنا  90ورغم أنه استثمر حوايل 

 أنه مل ينجح يف ذلك. هذا احد االخفاقات النادرة للويب الصهيوين يف مواضيع الشرق االوسط".

ظريف يويل امهية كبرية هلذا النجاح ألنه يعتربه عنصر رئيسي يف النضال من اجل مكانة ايران 
ضدها. هذا النجاح مهم ابلنسبة لظريف، ايضا من اجل  الدولية ضد جهود اسرائيل لتجنيد العامل

موازنة ما يعرتف به كنجاح اسرائيلي يف التسبب بتعويق بدء املفاوضات مع ادارة ابيدن. "العملية 
االرهابية للنظام الصهيوين اليت فيها متت تصفية الدكتور حمسن فخري زادة، بعد ثالثة اسابيع فقط 

ماهريي على التصفية. وابالساس العملية االسرائيلية ضد املنشأة على انتخاب ابيدن، والرد اجل
هذه عمليات غري مسبوقة  –النووية يف نتناز يف نيسان، بعد فرتة قصرية على بدء احملاداثت يف فيينا 

كانت جناحا نسبيا. لقد اوقفت العودة السريعة   –يف كل ما يتعلق ابلتوقيت اثناء تطور املفاوضات 



حملاداثت النووية، مثلما أن جتميد بروتوكول الرقابة على املنشآت النووية والبدء يف لبايدن اىل ا
 ، حول عودة ابيدن اىل االتفاق النووي اىل أمر معقد أكثر".60ختصيب اليورانيوم مبستوى 

هذا اكتشاف مثري لالهتمام بشكل خاص ألنه يدلل ليس فقط على أتثري التصفية واالضرار اليت 
نسبت السرائيل على مسار املفاوضات اىل حد التأخري. ظريف ينسب أتثري مشابه ايضا لقرار ايران 
جتميد الرقابة الدولية وتوسيع ختصيب اليورانيوم. من هنا ميكن االستنتاج ايضا حول االختالفات 

. 2019اليت كانت داخل النظام يف ايران خبصوص خطوات اخلرق اليت اختذهتا ايران منذ العام 
صحيح أن روحاين انضم بشكل علين ملن يؤيدون جتميد الرقابة وخرق قيود التخصيب، لكن النغمة 

 يف اقوال ظريف ميكن أن تدل على أن هذا كان دعم مفروض.

بشكل عام، التقرير يشري اىل رؤية ظريف وحكومة روحاين اليت ال تقتصر على موضوع العقوابت 
تتعلق ابالسلوب الذي جنحت فيه ايران يف ترسيخ نفسها كعنصر هام يف واملشروع النووي، بل 

الشرق االوسط ويف كل العامل، كدولة عظمى "جتري مفاوضات مع الدول العظمى يف العامل على 
اساس متساو"، كما كتب. وانقاذ ايران من الزاوية اليت اعتربت فيها دولة ارهابية سيئة السمعة 

 التفاصيل اليت قدمها حول سري املفاوضات احلالية.وخطرية، ينعكس ايضا يف 

هكذا، اجلزء املهم واالكثر تفصيال يف التقرير يشمل سلسلة االجنازات اليت جنح طاقم املفاوضات 
االيراين يف حتقيقها يف املفاوضات اليت تنتظر التوقيع على االتفاق. "اذا عادت الوالايت املتحدة اىل 

يع العقوابت اليت فرضت من قبلها كجزء من قرارات جملس االمن، سيتم رفعها. االتفاق فان مج
وكل العقوابت االخرى اليت فرضتها الوالايت املتحدة بعد انسحاهبا من االتفاق، سيتم رفعها هي 
ايضا... وهي تشمل عقوابت على تصدير النفط وعلى فرع البنوك وعلى النقل البحري والتأمني 

السفن وعلى استرياد الذهب واملعادن الثمينة واسترياد السيارات وقطع الغيار  وعلى احواض بناء
والتكنولوجيا لتجميع السيارات واالنتاج الصناعي واملناجم والتنقيب وبيع الطائرات وقطع الغيار 
للطائرات والتكنولوجيا املرتبطة هبذا الفرع. االدارة االمريكية ملتزمة ابلغاء أو تعديل سلسلة من 

، قانون تقليص 2012القوانني مثل قانون العقوابت على ايران، قانون الرتخيص االمين من العام 
التهديد االيراين، القانون الذي يقيد اعطاء أتشريات دخول كجزء من حماربة االرهاب، بقدر ما 

يف طريق يتعلق االمر ابيران". وبشكل عام "الوالايت املتحدة تلتزم أبن أي قانون امريكي لن يقف 
 التزاماهتا حسب االتفاق النووي".

ظريف أوضح أن رفع العقوابت يشمل ايضا العقوابت اليت فرضت على شخصيات وعلى  
مؤسسات بصورة "ميكن أن حترم ايران من التمتع ابلثمار االقتصادية اليت وعد هبا االتفاق النووي". 



م رفعها من قائمة الدول املؤيدة لالرهاب، وكذلك التفسري الواسع ميكن أن يكون هو أن ايران سيت
 .ئيسي، سيتم اعفاءمها من العقوابتأن الزعيم االعلى والرئيس اجلديد، ر 

حسب ظريف وروحاين، ايران حصلت ابلفعل على كل ما طلبته، حىت قبل انتهاء اجلولة السادسة 
ن اآلن التوقيع على االتفاق، وهذا سيقود اىل من احملاداثت، صرحا مها واملتحدثون ابمسهما أنه "ميك

رفع العقوابت". ولكن روحاين يعرف جيدا أن تفاصيل االتفاق مهما كانت جيدة اليران، إال أهنا 
شرط ضروري لكنه غري كاف من اجل أن يكون ابالمكان التوقيع عليه. قبل شهر تقريبا قال إنه 

ية. يف ذلك الوقت كان يدرك أن اجلائزة الكربى لن أيمل أبن ال يتعرض التوقيع اىل أتخريات سياس
تكون من نصيبه. وهذا هو السبب الذي جعل ظريف يسعى اىل أن يشرح يف التقرير العضاء 
الربملان، ليس فقط االجنازات، بل ايضا الصعوابت واملنطق الذي يقف من وراء املفاوضات. ومقابل 

نفيذ االتفاق عند التوقيع عليه، فقد اوضح أبن مطالبة اعدائه لطرح ضماانت امريكية من اجل ت
"أي اتفاق غري قائم على الثقة، ابلعكس، هو يستند اىل عدم الثقة. وهذا هو السبب أن االتفاق 

صفحة. ويف نفس الوقت "أي اتفاق غري كامل ابلنسبة ألي  150النووي االصلي حيتوي على 
. هذه هي طبيعة أي اتفاق. لذلك، من طرف. كل طرف غري راض عن اجزاء خمتلفة يف االتفاق

املهم التوصل اىل اتفاق من اجل فهم حقيقة أنه بدون االهتمام مبستوى احلد االدىن من الطلبات 
واملخاوف لكل طرف من الطرفني، لن يكون هناك أي احتمالية للتوصل اىل مصاحلة. طلبات احلد 

ليس لعبة جمموعها صفر، بل لعبة جمموعها  االقصى ستؤدي اىل آتكل واىل مفاوضات ال هناية هلا...
 اجيايب، ميكن أن تؤدي اىل النتائج املرجوة"، أوضح.

ظريف يعد نفسه لالنتقاد الذي يتوقع أن يتعرض له هو والرئيس روحاين عندما سيتوىل رئيسي 
ان"، اليت منصبه، حيث اهلجمات بسبب "اخلضوع للوالايت املتحدة" و"االضرار أبمن وسيادة اير 

احدثتها احلكومة التاركة ميكن أن تتحول اىل لوائح اهتام، كما سبق وهدد عدد من اعضاء الربملان. 
ظريف يعرض يف التقرير نوع من الئحة الدفاع العامة، وحىت القانونية، عندما يكتب: "التوصل اىل 

وتفضيل املصلحة  اتفاق يقتضي الشجاعة والتضحية الشخصية واالستعداد لدفع مثن من السمعة
القومية على املصلحة الشخصية... السياسة اخلارجية ال جيب أن تظهر كساحة حرب ملصاحل 
سياسية وحزبية". وهو يوجه اقواله خلصومه الذين يطلقون عليه سهامهم. تقريره هذا وصف بـ 

 "قائمة اجنازات مفربكة" و"تشويه للتاريخ".

 *   *   * 
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 ارتفاع اسعار السكن

 غاد ليئور :بقلم

العرض وامهال بعيد املدى من  نشاط املستثمرين، الفائدة املتدنية، الطلب االكرب من :)المضمون 
يف املئة يف اسعار الشقق يف السنة  7.2احلكومة السابقة كل هذا ادى اىل ارتفاع غري مسبوق 

 المصدر(. - املاضية

هل ختططون لشراء شقة؟ املعطيات اليت نشرها امس مكتب االحصاء املركزي ابلتأكيد لن 
يف املئة. ووترية االرتفاع احلالية  7.2ار الشقق بـ تشجعكم. ففي السنة االخرية ارتفعت اسع

قبل  –ستستوجب من احلكومة ان تقرر يف اقرب وقت ممكن خططا بعيدة املدى يف جمال السكن 
 أن يكون صعبا جدا العودة اىل وقف ارتفاع االسعار او ختفيضها.

يف املئة والذي سجل مع دخول  8و االرتفاع احلايل واملقلق يقرتب جدا من االرتفاع السنوي بنح
وزير املالية االسبق موشيه كحلون الوزارة قبل ست سنوات. يف حينه قرر كحلون خطط الثمن 

وارتفاع اسعار الشقق  –للساكن ورفع ضريبة الشراء لتقليص نشاط املستثمرين يف سوق السكن 
ين اسرائيل كاتس يف املالية توقف متاما يف غضون ثالث سنوات. غري أنه يف سنوات والية الوزير 

وأتيت النتيجة االن  –ويعقوب ليتسمان يف وزارة االسكان مل تتخذ اي اجراءات ملنع غالء الشقق 
مع اسعار  2021ااير  –ابنفجار هائل ومقلق. ومن مقارنة اسعار الصفقات يف شهري نيسان 

يف املئة. وهكذا  0.7بـ  يتبني أن اسعار الشقق ارتفعت 2021نيسان  –الصفقات يف شهري اذار 
ااير  –يف املئة مقارنة ابلفرتة املوازية من العام املاضي )نيسان  7.2استكملت ارتفاعا مبعدل 

2020.) 



يف حتليل التغيريات يف اسعار الشقق حسب االلوية سجل ارتفاع اسعار يف كل االلوية: الشمال 
يف  6.1يف املئة، حيفا  6.8يف املئة، القدس  6.9 يف املئة، تل ابيب 7.3يف املئة، الوسط  8.8

 يف املئة. 6املئة، اجلنوب 

مقارنة  2021ااير  –يف جدول اسعار الشقق اجلديدة تبني أن اسعارها ارتفعت يف شهري نيسان  
يف املئة مقارنة  3.7يف املئة، وهكذا استكملت ارتفاعات مبعدل  2.9بـ  2021نيسان  -ابذار 

(. نسبة الصفقات اليت نفذت بدعم 2020ااير  –رتة املوازية من العام املاضي )نيسان ابلف
يف املئة يف الفرتة السابقة  27.5يف املئة مقارنة بـ  25.6حكومي وشاركت يف احلساب تشكل 

 (.2021نيسان  –)اذار 

رتفع يف شهر حزيران بـ اىل جانب جدول اسعار الشقق نشر امس جدول مواد البناء للسكن الذي ا
املئة. يتناول هذا اجلدول االرتفاعات الالزمة لبناء الشقة،  3.4يف املئة ومن بداية السنة بـ  0.6

مثل اسعار مواد البناء وكلفة العمل، وبعض من االرتفاع املنسوب لالرتفاع يف اسعار احلديد، الذي 
 يف املئة. 30ارتفع يف السنة االخرية بـ 

فقط حتدث وزير املالية افيغدور ليربمان عن االرتفاع يف اسعار الشقق يقلقه جدا وقال  هذا االسبوع
انه جيب العمل فورا على وقف ارتفاع االسعار وانه التقى بوزير االسكان زئيف الكني للبحث يف 

 هذا املوضوع االساس يف االقتصاد اسرائيلي. واالن سيقف الوزيران امام اختبار النتيجة.

 0.1وليس فقط اسعار الشقق يف ارتفاع، فجدول االسعار للمستهلك والذي نشر امس ارتفاع بـ 
يف املئة  1.4يف املئة يف شهر حزيران. ارتفاعات اسعار ابرزة سجلت يف بنود اخلضار الطازجة 

ة يف املئ 8.2يف املئة. اخنفاضات اسعار ابرزة سجلت يف بنود الفاكهة الطازجة  6.8والغذاء 
 يف املئة. 3واملالبس واالحذية 

يف املئة، ويف السنة املاضية ارتفع جدول  1.6منذ بداية السنة ارتفع جدول االسعار للمستهلك بـ 
 يف املئة. 1.7االسعار للمستهلك بـ 

 *  النشرة إنتهت   * 
 


