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 هآرتس:

نتنياهو تراجع حتت ضغط العليا، غانتس يعني وزيرا للعدل؛ ريفلني: نعيش فرتة طويلة يف  -
 وهم اداء دستوري.

 وراعم حول تشكيل احلكومة. بينيت وعباس يلتقيان ويبحثان يف مواقف ميينا -

محاس: اذا اجلت االنتخاابت للربملان الفلسطيين، فسنرى يف اسرائيل املسؤولية عن  -
 ذلك.

 مسوتريتش ال يعتذر ويضع بنية اساس لليمني االسرائيلي اجلديد. -

 نتنياهو فضل الرتكيز على احباط ائتالف ا لتغيري. -

 يديعوت احرونوت:

 احلديدية: مرضنا ابلسرطان. شهادات مقاتلي القبة -

 نتنياهو يرتاجع. -

 جهود لعقد لقاء بني لبيد وبينيت قريبا "لتحديد مبادىء االتفاق". -

 محاس هتدد: اسرائيل تتحمل املسؤولية عن الغاء االنتخاابت. -

 أزمات السري تقتل. -

 السعودية تغري االجتاه. -



 معاريف/االسبوع:

 البحث عن خمرج. -

 السياسية يعقبون على تراجع نتنياهو: "قريب من العجز". يف الساحة -

 خسر العدلية. -

 التقدم لغرض التغيري: بينيت يلتقي عباس يف الكنيست. -

 انئب وزير الصحة: يف غضون ثالثة اسابيع سرتفع كل القيود متاما. -

 استمرار النار من غزة. –رغم اهلدوء يف العاصمة  -

 اسرائيل اليوم:

 : االندماج بني ميينا وامل جديد.االحتمال -

 االمل اجلديد ليمينا. -

 التفافة حدوة احلصان. -

 محاس: اذا أتجلت االنتخاابت اسرائيل تتحمل املسؤولية. -

 اسناد من الوالايت املتحدة: "مسموح السرائيل ان تدافع عن نفسها من ايران". -

*    *   * 
   

                                     

 من اليئور ليفي: –يديعوت  – لسلطة الفلسطينية/حماسا – الخبر الرئيس

 حماس تهدد: اسرائيل تتحمل المسؤولية عن الغاء االنتخابات../



مسألة الغاء االنتخاابت للربملان الفلسطيين تصل اىل حلظات احلسم. فرئيس السلطة 
اعضاء فيها يف رام هللا ليضعهم يف الفلسطينية ابو مازن يعقد قيادة م.ت.ف وفصائل اخرى ليست 

 صورة مستقبل االنتخاابت بسبب اخلالف حول اجرائها يف شرقي القدس.

وحسب التقديرات يف رام هللا وكذا يف اوساط حمافل دبلوماسية أجنبية، من املتوقع البو 
يف أهنا مازن ان يعلن أتجيل االنتخاابت اىل اشعار آخر. وسيلقي ابو مازن ابلذنب على اسرائيل 

متنع اجراء االنتخاابت يف شرقي القدس. ومع ذلك ليس واضحا اذا كان االعالن الرمسي عن ذلك 
سيكون هذا املساء يف اثناء اجتماع القيادة ام يف سياق هناية االسبوع. وحسب اجلدول الزمين، 

تتنافس على يفرتض أن تدخل االنتخاابت اىل املرحلة اهلامة لبدء احلملة الدعائية للكتل اليت 
 الربملان.

يف اوساط كتلة الفصائل اليت تعارض ابو مازن، يعتقدون أن التأجيل بسبب رفض اسرائيل 
اجراء االنتخاابت يف شرقي القدس هو جمرد ذريعة مرحية لفتح اللغاء االنتخاابت وذلك خوفا من 

فتح اليت تتنافس يف ثالث   أن تنتصر محاس املوحدة يف االنتخاابت وتفوز ابالغلبية يف الربملان مقابل
 كتل منفصلة ومتخاصمة.

يف حميط ابو مازن يردون هذه االدعاءات ويقولون ان املوافقة على اجراء االنتخاابت بدون 
شرقي القدس هي قبول حبكم االمر الواقع بصفقة ترامب وابلتايل حمظور املوافقة على هذه السابقة. 

س مبمثل االحتاد االورويب يف السلطة الفلسطينية وطلب قبل يوم من االجتماع التقى أبو مازن أم
 منه مواصلة الضغط على اسرائيل كي تسمح ابجراء االنتخاابت يف شرقي القدس.

ويف هذه االثناء تشتد النربة ضد أتجيل االنتخاابت. يف محاس عادوا واعربوا عن 
ائل قرارا مشرتكا جيرب اسرائيل معارضتهم التامة لتأجيل االنتخاابت. واقرتحوا ان تتخذ عموم الفص

على املوافقة على اجرائها يف القدس ايضا، ولكن يف املنظمة امتنعوا عن أن يقولوا ما هو احلل 
 املقرتح.

اما يف اجلهاد االسالمي فاعلنوا من جهتهم ابهنم لن يشاركوا يف اجتماع القيادة احتجاجا 
على ان يعرضوا امس يف احدى اليافطات  على النية لتأجيل االنتخاابت. وحرصوا يف املنظمة

املركزية يف قطاع غزة ايفطة كربى ملسؤول الذراع العسكري هباء ابو العطا الذي صفته اسرائيل، 
)مساء( اليت اصبحت الساعة اليت تطلق فيها املنظمة  09:00ومن خلفه صواريخ وكذا الساعة 

 الصواريخ على اسرائيل.



شعبية ايضا نشروا يف اليوم االخري رسائل هتديد ابطالق ويف الذراع العسكري للجبهة ال
الصواريخ على اسرائيل. ومن املتوقع لعموم املنظمات ان يلقوا ابلذنب يف الغاء االنتخاابت بسبب 

 عدم اجرائها يف القدس على السلطة الفلسطينية وعلى اسرائيل على حد سواء.

جة عارضت فيه أتجيل االنتخاابت واىل ذلك، نشرت منظمة محاس أمس بياان شديد الله
للربملان الفلسطيين بسبب الرفض االسرائيلي الجرائها يف القدس. وجاء يف البيان ان االنتخاابت يف 
القدس هي خط أمحر، وانه ال ميكن الي فلسطيين ان يوافق على اجراء االنتخاابت بدون القدس. 

شتبك فيه الفلسطينيون مع اسرائيل كي يفرضوا وتقرتح املنظمة اعتبار يوم االنتخاابت يوما وطنيا ي
عليها ارادهتم وجيروا االنتخاابت هناك. وشددت املنظمة على اهنا لن تكون جزءا من أتجيل او 
الغاء االنتخاابت ودعت الفصائل االخرى ايضا اىل عمل ذلك. واعلنت املنظمة ابهنا لن تعفي 

اهنا هي املسؤولة عن حرمان الفلسطينيني من اسرائيل من املسؤولية عن الغاء االنتخاابت إذ 
 حقوقهم.

 اما اسرائيل الرمسية فلم تتطرق أمس اىل التهديدات اليت جاءت من قطاع غزة.

*    *   * 

 

 29/4/2021 -افتتاحية  –هآرتس 

 حكومة تغيير االن

 أسرة التحرير :بقلم

ودولة اسرائيل انتهت ابستسالم  "اجلولة القتالية" االخرية بني رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو
نتنياهو. أمس، قبل ثالث ساعات من حبث العليا يف التعيني كل القانوين الوفري اكونيس يف منصب 
وزير العدل، قرر نتنياهو تعيني رئيس أزرق أبيض بيين غانتس وزيرا للعدل يف احلكومة االنتقالية. 

ة اىل ذلك، اعلن املتهم ابجلنائي ابن يف نيته ان التعيني الذي اقر على الفور يف جولة هاتفية. اضاف
 يطرح على احلكومة يوم االحد التعيينات للوزراء الناقصني.



ال ميكن االستخفاف خبطورة احلدث. فنتنياهو كعادته انطلق اىل محلة غسيل دماغ مجاعي 
نوين، االعوج هو يسعى فيها الن يشوه وجه االمور ويدفع اجلمهور لالعتقاد ابن غري القانوين هو قا

مستقيم، واملخادع هو الضحية. رئيس الوزراء تقدم برد مفصل اىل احملكمة العليا يرفض متاما 
االدعاء ابن البحث الذي جرى يف احلكومة أمس كان يتعارض مع القانون"، هكذا ورد يف بيان 

مة واملستشار رئيس الوزراء. واضاف نتنياهو ابن من صالحياته أن يعني وزير العدل وان احملك
 القانوين "ليسا حكومة عليا".

لقد كان هذا هو النهج دوما: ليس هو الذي خرق على رؤوس االشهاد القانون االساس 
الذي شرعه هو نفسه بل مرة اخرى هذه هي عصبة املتآمرين برائسة املستشار القانوين للحكومة 

يت وزوجة زئيف الكني، الذين احاكوا أفيحاي مندلبليت، النيابة العامة، جدعون ساعر، نفتايل بين
 له امللفات ويقودون انقالاب سلطواي كي يتوجوا "اليسار" وابتسام مراعنة.

غري أن احلقيقة بسيطة ال مثيل هلا. وكما شرح مندلبليت: "حسب قانون حكومة التناوب 
حلها قبل حلظة قانون اساس، والذي اعده نتنياهو نفسه يف اطار املؤامرة القامة حكومة تناوب و  –

حمظور اجراء تصويتات دون موافقة الكتلتني؛ ورئيس كتلة  –من حلول ساعة التبديل يف احلكم 
 غانتس مل يوافق على تعيني اكونيس. نقطة.

رغم تراجع نتنياهو فان مسألة وقت فقط هي حىت االنفجار التايل. ونتنياهو ال يرتدد يف 
مدعوم من عصبة طائعني عمياء، بدال من أن يلجموه استخدام الوسائل كي يبقى يف احلكم، وهو 

استسلموا المرته متاما. سلسلة من الوزراء والنواب فضلوا اخجال مناصبهم وأنفسهم على أن 
يغضب عليهم الزعيم. الضرر الكبري الذي احلقه نتنياهو ابلدميقراطية، ابلقانون وابالدارة مسجل 

 على أمسائهم ايضا.

التغيري الذين شاهدوا ما جيري بذهول، ملزمون ابن يدعوا جانبا قادة كتلة           
اخلالفات األيديولوجية بينهم، مهما كانت قاسية ومريرة، وان يشكلوا حكومة، تضع هناية للحكم 
السام للرجل الذي يعرض مستقبل إسرائيل للخطر. من اجل خوض الكفاح األيديولوجي بني 

 نضمن ابن تقف الدميقراطية اإلسرائيلية على قدميها. اليمني واليسار جيب قبل كل شيء ان

 *   *   * 
 
 



 29/4/2021 -مقال افتتاحي  –يديعوت

 تحطم الحائط الزجاجي

 مرياف بطيطو :بقلم

نتائج االتصال املرتدد الذي بدأ بني بينيت وعباس اقل امهية. البشرى هي  :)المضمون           
 المصدر(. - يف جمرد عقد اللقاء

مها عضوان يف النادي ذاته، يتناوالن الطعام يف الكافترياي ذاهتا، يصواتن على مشاريع           
القوانني ذاهتا، ويلعبان منذ سنتني ونصف وفقا لقواعد برملانية. واحد مستحدث يف التكنولوجيا 

منصب انئب  من املغار يتبوأ 47من رعناان، والثاين طبيب اسنان ابن  49العليا يعتمر كيبا ابن 
كالمها انئبان يرتأسان قائمتني تتماثالن على حنو صريح   –رئيس اجلناح اجلنويب للحركة االسالمية 

مع احد االطراف القصوى يف اخلريطة السياسية. وخييل انه حىت لقائهما امس فعال كل شيء كي ال 
 جيلسا ال مسح هللا يف غرفة واحدة.

اسية نزل الرئيسان، نفتايل بينيت ومنصور عباس من عرض الول مرة يف حياهتما السي          
االيديولوجيا وحطما احلائط الزجاجي املقاوم للرصاص الذي بناه رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو يف 

 السنوات العشرة االخرية بني اليهود والعرب.

وة أيسهما االئتاليف من السابق الوانه أن نقرر ماذا سيكون مصري الرجلني، اللذين يف ذر           
حياوالن السري معا اىل حيثما مل يقصدا، ولكن ميكن القول بثقة ابن شيئا ما حسم يف اسرائيل. مبعىن 
أنه ال يهم ماذا ستكون نتائج االتصال االول واملرتدد الذي مت بني ممثل مييين كبري وبني عضو رفيع 

 ري الواقع.املستوى يف اليسار العريب، فان حدث احلوار بينهما يغ

واالن، بينما متأل انشغاالت نتنياهو الشخصية والعامة جدول اعماله، فانه غري متفرغ الن           
حيمي سور االغرتاب الشفاف الذي نصبه بني السكان اليهود والعرب. خطوات خمادعة خارج 

يف البطانية الصندوق، مثلما حاولوا تنفيذه مع تعيني اكونيس وزير العدل، فتحت ثغرة عميقة 
االئتالفية اليت حاول حبكها، ويف االايم الستة القريبة سيبذل معظم وقته يف ركض جمنون ضد 

 الساعة الرملية اليت اخذت ذراهتا تقل ابستمرار.



عن حق سيقول املشككني ابن االمر اخلاص الذي يتشارك فيه هذا الرجالن هو حرصهما           
بط بني السياسي اليهودي والعريب. كما أنه مسموح التشكيك على الكرسي. وهو وحده الذي ير 

مبعىن البيان املشرتك الذي صدر عن بينيت وعباس يف ختام لقائهما او اعتباره تصرحيا يعوزه كل 
فالكل يعرف ابنه مع "روح اجيابية" ومع "الطرفان معنيان هبذه احلكومة" ال  –وعد ابجناز حقيقي 

من البقالة. اذا اضفت اىل ذلك الريح اليت هتب من انفذة رجال يزال ال ميكن شراء ائتالف 
الصهيونية الدينية، محلة "عباس ومحاس" اليت من املخطط ان تنطلق اليوم يف اليافطات الكربى 
والشبكات االجتماعية وغرس احساس اخلطر يف اجلمهور من مثل هذا االرتباط وكذا النغمات 

فسه يبدو أن ابنتظار املتنزهني طريقا متعرجة القدمية اليت يوقع عليها بينيت ن
يف اثنائها ال بد سيلتقيان ايضا بعقبات قدمية خلفها عباس، حني                              قاسية.

 ايد يف املاضي متويل عالجات التحول اجلنسي من الدولة ويف الرتتيب القانوين لتعدد االزواج.

بدأت امس، مهما كانت اهدافها، ليست يف اقامة حكومة وال حىت ان امهية الرحلة اليت           
 بل يف جمرد االنطالق حنوها ويف االستعداد للوقوف امام حتدايهتا. –يف اهناء حكم نتنياهو 

 *   *   * 

    
  

 29/4/2021 -مقال  –اسرائيل اليوم 

  

 االنتخابات التي لن تحصل

  

 هدف يسجله ابو مازن في شباكه

  

 اايل زيسر :بقلم



  

ينبغي االفرتاض ابنه اذا ما وقعت اسرائيل على الرأس ومسحت لسكان  :)المضمون 
 المصدر(. -شرقي القدس ابلتصويت، سيجد ابو مازن ذريعة اخرى

  

يف شهر كانون الثاين من هذا العام، فاجأ رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن حني أعلن 
الفلسطيين وملنصب رئيس السلطة الذي حيتله بال انتخاابت منذ حنو عن اجراء انتخاابت للربملان 

عقدين من الزمان. ومل متر اال ثالثة اشهر واذا اببو مازن بدأ يبحث عن سلم للنزول عن شجرة 
 االنتخاابت العالية اليت تسلق عليها، وهو يوشك اغلب الظن على الغائها.

  

عالن عن اجراء االنتخاابت، وميكن منذ البداية ابلنسبة البو مازن فان املهم كان جمرد اال
اال يكون قصد على االطالق اجراءها عمليا بل كل ما سعى اليه كان ان يعرض نفسه امام االدارة 
االمريكية اجلديدة، ادارة جو ابيدن كدميقراطي، وكذا حلشر اسرائيل يف الزاوية وعرضها كرافضة 

   انتخاابت دميقراطية.دائمة خترب مساعي الفلسطينيني الجراء 

  

غري أنه مل متر سوى بضعة اايم واذا اببو مازن يكتشف ابنه فتح صندوق مفاسد إذ ان 
خطوة االنتخاابت سارع اعداؤه يف داخل م.ت.ف وخارجها الن يستغلوها. وهكذا فان خطوة 

فاىل جانب  هدفها تعزيز ابو مازن واملس ابسرائيل اصبحت خطوة من شأهنا أن توقع عليه هنايته.
العدو القدمي، حركة محاس، سارع الن يعرض ترشيحهم يف االنتخاابت خصوم من الداخل ايضا 
وعلى رأسهم مروان الربغوثي الذي ميكث يف السجن االسرائيلي وحممد دحالن الذي ميكث يف 

 القفص الذهيب يف احتاد االمارات.

  

االنتخاابت اليت تسلقها. اما  ال غرو أن ابو مازن بدأ يبحث عن سلم للنزول عن شجرة
الذنب فسيلقيه على عادته على اسرائيل. وابلفعل، يعلن ابو مازن يف االايم االخرية ابنه اذا مل 
تسمح اسرائيل ابجراء انتخاابت يف شرقي القدس فانه سيأمر ابلغائها. ينبغي االفرتاض ابنه اذا ما 

ابلتصويت، سيجد ابو مازن ذريعة وقعت اسرائيل على الرأس ومسحت لسكان شرقي القدس 
 اخرى.

  



ليس واضحا ما الذي كسبه ابو مازن من مناورة االنتخاابت اليت ابدر اليها. ولكن ابلنسبة 
الذي يعد مستقبله السياسي ابالشهر وليس ابلسنني، فان ربح بضعة  85للزعيم الفلسطيين ابن الـ 

أن قصة االنتخاابت سجلت اخلطوط االساس اايم او اسابيع هو ايضا هواء للتنفس. والواضح هو 
معركة جبابرة داخل م.ت.ف بل وحىت  –ملعركة القيادة اليت ستنشب حني أتيت هناية ابو مازن 

داخل فتح ستمزق هذه احلركة إراب. يف الوقت الذي ال يتبقى فيه حلماس غري أن تشاهد من 

     اجلانب ما يفعله آخرون بدال منها.

  

 *   *   * 
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 يمكن مواصلة خداع أنفسنا، لكننا تجاوزنا المنسوب لحكم ابرتهايد

  

 جدعون ليفي :بقلم

  

إن "بتسيلم" و"هيومن رايتس ووتش" هي طائر السنونو الذي بشر بقدوم  :)المضمون           
تل ابيب أبننا نعيش يف دولة اخلريف، أو كما يقال بقدوم الربيع الذي سيأيت فقط عندما يعرفون يف 

 المصدر(. - ابرهتايد ويف واشنطن يستخلصون العرب اليت جيب استخالصها

  

يف هذه االثناء يف العامل: هيومن رايتس ووتش، احدى منظمات حقوق االنسان املهمة،           
ابلطبع أن قررت أن اسرائيل قد جتاوزت املنسوب: جرائم ضد االنسانية ونظام ابرهتايد. ميكن 

نواصل املناكفة اىل ما ال هناية حول بنيامني نتنياهو، وحنذر بشفقة من املس الفظيع ابلدميقراطية 
االسرائيلية املعروفة وسلطة قانوهنا؛ ميكن أن نواصل خداع انفسنا والتسلي والكذب بقدر ما 



سرائيلية، واآلن "هيومن نستطيع. ولكن عندما ترتاكم التقارير، يف كانون الثاين كانت "بتسيلم" اال
رايتس ووتش" االمريكية، ال يعود ابالمكان االدعاء أبن البصقة على وجهنا هي مطر. البصقة هي 
بصقة، وهي مسيكة جدا. هي تلزم االسرائيليني اصحاب الضمري ابلتفكري حول الدولة اليت يعيشون 

 هو نظامها.فيها، وتلزم احلكومات بسؤال نفسها هل ستواصل احتضان دولة هذا 

  

وزارة اخلارجية االسرائيلية ميكن أن حتتج على التقرير الذي نشر أول أمس بقدر ما تريد،           
وأن تقول أبهنا منظمة مناوئة السرائيل والسامية وأن هذه اكاذيب؛ وأن تسأل: ماذا بشأن سوراي، 

االسرائيلية ميكنها مواصلة  وتنسى أن سوراي ال يتم التعامل معها مثل اسرائيل. وسائل االعالم
التقليل من امهية التقرير وجتاهل وجوده، كل ذلك من اجل أن تريح مستهلكيها. ولكن يف هناية 
املطاف هناك شيء معني جيري أمام عيوننا املغمضة. ووهم أن االحتالل هو مؤقت تبدد، ومعه 

 سيتحطم السحر املزيف السرائيل كدولة دميقراطية.

  

تعد هناك أي طريقة ملناقضة التشخيص: ابرهتايد. فقط رجال دعاية الكذب ميكنهم  مل          
القول أبن اسرائيل هي دولة دميقراطية يف الوقت الذي يعيش فيها ماليني االشخاص منذ عشرات 
السنني حتت واحد من االنظمة العسكرية املستبدة يف العامل. ايضا ال توجد أي طريقة اللغاء حقيقة 

كوانت الثالثة لالبرهتايد حسب ميثاق روما واملذكورة يف التقرير توجد يف اسرائيل: احلفاظ أن امل
على سيطرة جمموعة عرقية واحدة على جمموعة اخرى، قمع منهجي هلذه اجملموعة واعمال غري 

 انسانية.

  

د قمع ما الذي ابلضبط ال يوجد يف نظام التفوق اليهودي يف ارض اسرائيل؟ أال يوج          
منهجي؟ أال يوجد حفاظ على السيطرة؟ أال يوجد اعمال غري انسانية؟ يف كل ليلة، حىت لو مل يكن 
هناك من يبلغ عن ذلك، وحىت لو مل يكن هناك من يرغب يف أن يعرف، كل ليلة يتم ارتكاب 

هنايته اعمال غري انسانية. ومن ميكنه االدعاء بعد اآلن أبن االحتالل استهدف فقط الدفاع، وأن 
تلوح يف االفق، دون االنفجار من الضحك؟ اذا كان هذا هو أمر غري مؤقت وغري مساوايت، فماذا 

 هو اذا مل يكن ابرهتايد؟ حنن لسنا حباجة اىل بتسيلم أو هيومن رايتس ووتش كي نعرف.

  



من منطقة العامل حباجة اليهم. شخص معني مضطر اىل ايقاظه من سباته االخالقي وانقاذه           
الراحة اليت فيها اسرائيل هي العزيزة اليت ال ميسها أحد بسوء أبدا، حيث أهنا هي احلصن املتقدم 

 للغرب امام الربابرة املسلمني.

  

امريكا جو ابيدن بدأت يف اظهار عالمات ابتعاد عن اسرائيل، لكن هذا ميكن أن يتبني           
عندما يذهب الشيطان فان امريكا ستعود اىل احتضان أنه ابتعاد عن بنيامني نتنياهو فقط. و 

اسرائيل وقيادهتا اىل "عملية سلمية" اخرى عدمية اجلدوى. اورواب الغربية، اليت حكوماهتا تستنجد 
 –طالبة ضوء اخضر من امريكا من اجل تطبيق ما تطالب به اجزاء كبرية من الرأي العام لديها 

هي اآلن ما زالت أسرية مشاعر الذنب وخاضعة  –من خيرقونه  احلفاظ على القانون الدويل ومعاقبة
للتعريف الدويل اجلديد لالسامية مثلما عرفها اللويب الصهيوين الذي يقوم بتجرمي أي انتقاد 

 لالحتالل.

  

لكن عندما تقرر منظمات دولية مهمة ما هو معروف منذ زمن، أن هذا ابرهتايد، فاهنم يف           
وابريس ولندن ال ميكنهم مواصلة اغماض العيون. شخص ما سيضطر اىل أن يسأل  واشنطن وبرلني

ايضا هناك: هل مسموح التعامل مع دولة االبرهتايد الثانية بنفس الوسائل مثلما تعاملنا مع 
سابقتها؟ ملاذا يف احلقيقة ال؟ هل ألن البيض هنا هم يهود؟ هل ألهنا هي الدولة الدميقراطية الوحيدة 

رق االوسط؟ هل ألنه كانت هناك كارثة؟ أم ألن االسرائيليني حياربون اآلن من اجل الدفاع يف الش
 عن "الدميقراطية لليهود" اخلاصة هبم؟ ما هي العالقة.

  

بتسيلم وهيومن ووتش هم طائر السنونو الذي يبشر بقدوم اخلريف، أو مثلما يقال بقدوم           
يف تل ابيب أبننا نعيش يف دولة ابرهتايد، ويف واشنطن  الربيع. هذا سيأيت عندما سيعرفون

 يستخلصون العرب احلتمية اليت ال ميكن االمتناع عن استخالصها.

  

 *   *   * 
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 نتنياهو، استمر في الخداع فهذا مهم

  

 سامي بريتس :بقلم

  

املخادعة هو أمر مطلوب من اجل فحص  استمرار نتنياهو يف طرح عروضه :)المضمون           

 المصدر(. - قدرة كتلة التغيري على الصمود وعدم التفكك

  

االقرتاحات، طاملا وجدت امور كهذه، لفرتة سنة اوىل ملن يوافق على تشكيل ائتالف مع           
ن بنيامني نتنياهو، تضمن فقط شيء واحد وهو استمرار الفوضى السياسية وشلل احلكومة. وم

يستجيب هلذه اخلدعة يتم اغراءه بوظيفة جوفاء وحيرق سنة اخرى للدولة. بند ينص على "رئيس 
" يف السرية الذاتية، ال ميثل القيام بعمل من أي نوع. هذا االمر 2022 – 2021حكومة من 

فقط يضمن صفة "رئيس احلكومة الزائد يف اتريخ الدولة"، وهذا يسري على أي مرشح يتم اغراءه 
 بول ابلصفقة املذكورة اعاله من نتنياهو.للق

  

يوجد فقط سؤال واحد مهم يف هذه القصة وهو هل سينجح هذا االقرتاح يف تفكيك كتلة           
التغيري، وأن يزرع فيها الشكوك اليت ستؤدي اىل تفكيكها. هذه احتمالية واقعية. فقد سبق ورأينا  

عشية وضحاها عندما قرر بين غانتس االنضمام  كيف أن حزب البديل ازرق ابيض قد تفكك بني
اىل احلكومة اجلميلة واحلصول على صفة رئيس احلكومة البديل. من اجليد أن نتنياهو حياول تفكيك 
هذه الكتلة، أو منع حتوهلا اىل كتلة. ألن هذا اختبار أول ملسألة هل مكوانهتا قادرة على أن تعمل 

قادرة على عدم السماح ابلوقوع يف األالعيب وعدم معا، وقادرة على رؤية هدف مشرتك، و 
 السماح لالنتقاد احلاد أبن حيرفهم عن اهلدف.

  

من يظهر هنا سخاء ومتسك ابهلدف هو رئيس يوجد مستقبل، يئري لبيد. هو يعرف جيدا           
لة االوىل. الوضع، ومن الواضح له أن الطريق الستبدال نتنياهو متر من اليمني على االقل يف املرح

وقد تناول هذا االمر من خالل االسباب الصحيحة: رئيس حكومة مع لوائح اهتام، هذا يعين 
 مشكلة قيمية وعملية، اليت جتعل دولة اسرائيل عالقة وهتدد مؤسساهتا.

  



خبصوص جدعون ساعر ونفتايل بينيت من غري الواضح ما الذي حيركهما. فكالمها تضرر           
ومها سيفرحان بنزوله عن املنصة. ولكن يف نفس الوقت يظهر أهنما مضغوطان منه ومن من نتنياهو. 

مبعوثيه الذين يقومون بقصفهما بتهديدات وحتذيرات أبن هذه ستكون هنايتهما السياسية. بينيت 
يظهر أكثر خوفا. هو الذي كتب  –الذي ميكن أن يكون رئيس احلكومة االول يف التناوب مع لبيد 

يف منشور أتييد لنتنياهو: "اذا جنح جهاز القضاء يف اسقاط نتنياهو بسبب السيجار  2019يف 
ومقاالت يف "والاله" فهذه ستكون ضربة قاسية لكل املعسكر الوطين. زعيم اليمني الذي سيأيت 
بعده سيكون خمصي وخائف من وسائل االعالم وجهاز القضاء". هل هذا ما خييفه؟ وسائل االعالم 

اء؟ أم جيش بييب الذي يهينه وحيقره يف الشبكات االجتماعية؟ يوجد لبينيت وساعر وجهاز القض
 ساعات كثرية قاما بقضائها مع نتنياهو. ومها

  

يعرفان جيدا االعيبه وخدعه ورسائله وأدواته. من الواضح هلما هدفه احلايل، وهو تفكيك كتلة 
االنتقالية. ومن الواضح هلما ايضا أبن  التغيري وكسب املزيد من الوقت يف بلفور كرئيس للحكومة

نتنياهو سيعدمها أبمور كثرية عندما سيكون حباجة اليهما. ولكنه لن يرتدد يف رميهم يف أول فرصة 
مثلما فعل عندما شكل احلكومة اجلميلة مع غانتس. ملاذا اذا مها مرتددان؟ هل هذا فقط من اجل 

تراجعا بسبب الضغوط والتهديد من اليمني؟ نتنياهو  رفع أمهيتهما يف التفاوض مع لبيد، أم أهنما
يساعدمها قليال يف التفاوض مع لبيد عندما يعرض حكومة التغيري على أهنا حكومة يسار. هذا 

 ميكنهما من سحب عجلة االئتالف هذه قليال حنو اليمني.

  

التغيري، هي مربرة. خماوف ساعر وبينيت، وعمليا خماوف كل من ينوي املشاركة يف حكومة           
حكومة هبذا القدر من التنوع ويشارك فيها احزاب صغرية ومتوسطة كثرية، هي حماولة حتتاج اىل 
الكثري من العوامل كي تنجح: الثقة، اتفاق على عدة اهداف اساسية، جتميد مباديء مجيع 

ع سنوات. ولكن االحزاب املشاركة واالدراك أبن اسرائيل حباجة اىل حكومة تستطيع العمل الرب
قبل ذلك، هم حباجة اىل جتاوز التهديدات والضغوط واملناورات يف االايم اليت بقيت لنتنياهو من 
اجل تشكيل احلكومة. نتنياهو مطلوب منه مواصلة مناوراته املخادعة، هذه هي الطريق لفحص اذا  

 كانت كتلة التغيري هي يف االصل كتلة.

  

 *   *   * 
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 نتنياهو وحلقة الجبناء المفرغة

  

 اوري مسغاف :بقلم

  

جيب التوقف عن اخلوف من نتنياهو ألن استمراره هو أمر غري ضروري.  :)المضمون           

- وأول من جيب عليهم أن ال يكونوا جبناء هم جدعون ساعر وبين غانتس ونفتايل بينيت
 المصدر(. 

  

االمر. مل يعد هناك ما نتحدث به عن بنيامني نتنياهو، جيب احلديث عن كفى، انتهى           
جبناء نتنياهو. احليوان اجلريح هو دائما خطري، لكن احليوان اجلريح الذي علق يف املصيدة وصل 
اىل هناية طريقه. هو ميكنه فقط أن يرفرف، يتشنج ويركل ويصرخ. هذا ميكن أن يكون قبيح، 

 عندما يدور احلديث عن كائن حي. وابلتأكيد يثري الشفقة

  

نتنياهو وابناء بيته يثريون االمشئزاز، فقط الذي كسبه ابستقامة، لكن االستمرار ابخلوف           
منهم اآلن هذا ليس فقط ضعف مزمن ومرضي، بل هو يف االساس غري ضروري. مهزلة ايكونيس، 

فقط توضح ما هو واضح لكل من له  –التعيني، التصميم، استخدام اجلوقة الصارخة، الرتاجع 
عينني يف رأسه: جيب وميكن اهناء عرض هذا الكابوس املتواصل، وهو االنقالب الذي كان بطيء 
ووصل يف هذا االسبوع اىل حضيض جديد. هذا ابلطبع حضيض مؤقت. بعده سيأيت املزيد من 

 .اللحظات إال اذا استجمع اجلبناء انفسهم وانقذوا الدولة من آالمها

  

"هم خائفون"، صرخ نتنياهو ذات مرة وكأنه تنبأ ابملستقبل. منذ سنة على االقل وهؤالء           
اجلبناء يقفون يف طابور طويل. نفتايل بينيت اعلن بعد صراخ احلكومة أبن "اسرائيل تقرتب من شفا 



اسرائيل من جرف الفوضى". لقد ولد عندان حملل. يوسي فريتر سيكون بعدك. ومن ابلضبط يقرب 
الفوضى؟ وماذا ينوي بينيت أن يفعل ملنع هذه الفوضى؟ يف هذه االثناء هو يقوم ابحلج اىل بلفور 

 ويردد تفضيله أبنه يريد أن يشكل "حكومة ميني" مع نتنياهو.

  

جدعون ساعر صمت يف هذا االسبوع ردا على اقرتاح أن يشارك يف حكومة تناوب مع           
س، الذي تلقى اقرتاح مشابه رد أبنه ال يستبعد، "لكنين ال أرى هذا يلتئم". اىل أين املتهم. بين غانت

ابلضبط هذا جيب أن يصل، اي غانتس؟ ملاذا تصمت اي ساعر؟ االجابة الوحيدة جيب أن تكون 
"سنريك". ما الذي يفكر فيه هؤالء االشخاص، احدهم هو رئيس االركان والثاين هو مشروع 

ته يف دورية هيئة االركان والثالث هو سياسي المع مع مسعة قاتل. من ماذا وممن جديد يتفاخر خبدم
 خيافون اىل هذه الدرجة.

  

هذا هو نفس رعب نتنياهو املشهور، خوف بدائي ومبالغ فيه من القاعدة ومن النشطاء           
 دخيرت ورئيس ومن اسراب املغردين واالبواق. هو رعب يشل ابلطبع رئيس جهاز االمن العام آيف

االركان املرشح للتعيني يوآف غالنت وامللياردير نري بركات والطيار املقاتل يوآف كيش. ولكن 
أرانب الليكود حنن تعودان عليهم، خسارة أن نضيع الكلمات عليهم. االكثر خطورة وضررا هو 

 تسرب هذا الرعب اىل حراس العتبة واجلهاز القضائي.

  

رؤوبني ريفلني كافح وتردد من اجل أن يعود ومينح التفويض لنتنياهو مرة رئيس الدولة           
اخرى. املستشار القانوين للحكومة، افيحاي مندلبليت، الذي مت استدعاءه بسبب تعيني اوفري 
ايكونيس قرر فقط قبل يومني من ذلك أبنه ال توجد أي ذريعة لعدم االهلية. قضاة احملكمة العليا 

اجلدل هبدوء بعد أن قاموا بشرعنة، أبيديهم وابالمجاع، تويل املتهم لواليته. يواصلون التحدث و 
ومنذ ذلك احلني رفضوا مجيع االلتماسات بشأنه، وهم ال يستطيعون املطالبة حىت بكرامتهم ازاء 
نفس "اتفاق تضارب املصاحل" الذي عمل منه نتنياهو مهزلة متواصلة. بعد سنة على ذلك قالت 

أي حصن"، ومن احملزن االعرتاف أبن رئيسة احملكمة العليا، اسرت حيوت، كانت  بغضب "لن يسقط
حمقة. مل يسقط أي حصن ألنه ال يوجد أي حصن. قضاة احملكمة املركزية من انحيتهم فهموا الروح 
وصادقوا للمتهم على الغياب عن حماكمته )هل ايضا كانوا سيصادقون لبوزغلو على ذلك؟(، االمر 

لطبع مندلبليت من االدعاء أبنه يف احلقيقة ال توجد حاجة لعدم االهلية. ابلضبط، الذي مكن اب
 حلقة مفرغة من اجلنب.



  

ولكن يف احلقيقة نتنياهو ضعيف أكثر من أي وقت مضى. وأمس مت االثبات مرة اخرى           
ال. جيب أبنه يفهم فقط لغة القوة. لذلك، جيب مساعدة هؤالء االشخاص مثلما هنديء االطف

وضع اليد عليهم والطلب منهم أن يستنشقوا اهلواء والقول هلم: اصغوا، هذا جيب أن يتوقف، 
اجلميع يريدون هذا. يوجد لنا عمل مع رئيس حكومة سينزل عن السكة. اخرجوه اىل أي نوع من 

توجد وسرتون أن االمور ستسري بصورة جيدة. ال  –السياسية، القانونية، الصحية  –عدم االهلية 
له ألوية يف الشوارع، كتائب ران كرمي لن تصعد اىل أي كابيتول، بردوغو وريكلني وسيغل 
سيصرخون قليال، اوريل ليف ورامي زركا سيشتمون قليال، افيشاي بن حاييم سيخربش قليال، وبعد 

 ذلك ستؤدي اليمني حكومة عادية وكل شيء سينتهي.

  

 *   *   * 
 
 

 29/4/2021 -مقال  –معاريف 

  

 حقائب ايديولوجية

  

 اوريت لفي نسيئيل :بقلم

  

الول مرة يف اسرائيل، كفيل حزب صغري أن يدير الدولة. هذا ليس البديل  :)المضمون           
االسوأ يف ضوء الظروف ولكن الشكل الذي يدير فيه الثنائي بينيت وشكيد املفاوضات االئتالفية 

 المصدر(. - ينم عن رائحة انتهازية

  

تعبري "حقائب ايديولوجية" عند البحث عنه يف غوغل يعطيك صورا حلقائب بتصميمات           
للحقائب املصنوعة من    مشوقة ومتنوعة. اال اذا اخذان ابحلسبان املعارضة، العتبارات نباتية،

 اجللد.



  

الغنيمة السلطوية. واذا مل تعبري جديد آخر يضاف اىل القاموس السياسي يف اطار توزيع           
يكن بكاف الصراع على رائسة الوزراء والعقدة السياسية اليت يف هذه املرحلة بعيدة عن الدخول اىل 
االئتالف، ضاق على حزب ميينا الطريق فاحتاج الن حيدد حدودا اقليمية قبل أن يتفق على 

فمنذ االزل دارت مساومة اخلطوط االساس مع الشركاء يف معسكر التغيري. هذا ليس جديدا. 
حول اشغال الوزارات احلكومية الغنية ابلوظائف وابلنفوذ السياسي. ويف هذا السياق سجلت بضعة 

يهدوت هتوراة حتتل منذ سنني جلنة املالية، وشاس  –احزاب على امسها يف الطابو مناصب منشودة 
عليم، وخلفاؤه يتطلعون للعودة اىل استقر يف وزارة الداخلية. املفدال القدمي استوطن يف وزارة الت

 هناك واحتالل اهداف اخرى مثل وزارة العدل، الذي كان معقال مرغواب فيه ابلنسبة الييلت شكيد.

  

ليس واضحا اي ائتالف سيقوم، اذا ما قام، ولكن ميكن االفرتاض بقدر كبري من اليقني           
ا مثلما تقرر يف القانون االساس للحكومة قبل وزير  19ابن احلكومة القادمة ايضا ستعد اكثر من 

والدة حكومة التناوب. فمن اجل ارضاء كل اعضائه، خلقت الساللة التكافؤية من العدم وزارات 
زائدة ال داٍع هلا. وهكذا قامت وزارة التقدم والتعزيز االجتماعي، وزارة مقدرات املياه، وزارة التعليم 

يتال الوطين بل وحىت عني وزير يف وزارة الدفاع ملواضيع مدنية العايل واالستكمايل، وزارة الدجي
واجتماعية. وابملناسبة مل تنشأ ملواطين اسرائيل اي منفعة من الوزارات اجلديدة، بل ومل تشكل 

 بل العكس. –ضمانة ملدى حياة احلكومة 

  

ولوجية" اليت تضم واالن، اضيف للمعادلة املعقدة ايضا مطلب اشغال "احلقائب االيدي          
على االقل وزارات الداخلية، التعليم والعدل. واليت اشتقت التعبري كانت شكيد. فاضافة اىل 
املناورة اليت ستنزل ابملظلة نفتايل بينيت اىل رائسة الوزراء تسعى الن تبقي يف يد ميينا حقائب 

عن حقيبة الصحة، االقتصاد،  تنفيذية، كثرية امليزانيات والقوة وذات صورة مجاهريية عالية. ماذا
الرفاه، واحلاجة العاجلة ملعاجلة العنف يف اجملتمع العريب؟ وماذا ابلنسبة المهية حقيبة املواصالت 
ووزارة الطاقة؟ افليست هذه كلها حقائب ايديولوجية؟ مهما يكن من أمر، فان شعار "ال الكوروان 

 بية الفارغة من املضمون.ال يهم" القي به اىل سلة مهمالت الوعود االنتخا –

  

ما الذي يوجد يف احلقائب االيديولوجية؟ وابلفعل، تعيني وزير العدل يوجد يف           
الصراع السياسي احملتدم الذين تدحرج أول امس اىل عتبة حمكمة العدل العليا، وال حاجة        لب



الداخلية تسيطر على احلكم احمللي. لالستطراد يف الكالم عن االسباب اليت ادت اىل ذلك. وزارة 
على سلطة اهلجرة والسكان وعلى جلان التخطيط اليت تقرر سياسة البناء والتنمية. وزارة التعليم 
تسيطر على املناهج التعليمية ومسؤولة عن ماليني التالميذ، الطالب واملعلمني. ابلفعل، مرجل 

 مناسبا. واسع للتأثري االيديولوجي. السؤال هو اذا كان هذا

  

الول مرة يف اسرائيل جند أن حزاب صغريا سيكون هو الذي يدير الدولة. هذا ليس البديل           
شكيد( املفاوضات ينم عن  –االسوأ حبكم الظروف، ولكن الشكل الذي يدير فيه الثنائي )بينيت 

بني نتنياهو ولبيد، رائحة انتهازية. ميينا برائسة بينيت وشكيد يشكالن "حمفل تسوق" يقومان به 
واملطالب املبالغ هبا يف ظل استغالل مكانتهما كـ "لسان امليزان" ميكن ان تعترب دهاًء سياسيا يستغل 
ابحلد االقصى القوة االنتخابية اليت لديهما. من اجلانب االخر، فان اصرارمها على حيازة نصيب  

على اقل من ذلك بكثري اهتم  كبري من كعكة السلطة من شأنه أن يعد خنزيرية سياسية حقا.
 احلريدمي يف املاضي ابالبتزاز السياسي.

  

ال جدال يف ان اليمني يف اسرائيل فاز ابغلبية واضحة يف الكنيست. ولكن يف الواقع           
السياسي الذي ال ميكن له فيه أن يشكل حكومة ميني على املليء، فان بينيت وشكيد ملزمان ابن 

ن حيرتما شركائهما من اليسار الذين ميثلون مجهورا متساواي او اكرب حىت من يتصرفا بتواضع وا
مجهور انخيب ميينا. لقد وقعت يف ايديهما فرصة استثنائية، رمبا ملرة واحدة. وبدال من ان خيصصا 

القول الشهري عن عامل املسرح الذي                لنفسيهما حقائب ايديولوجية جيدر هبما ان يتذكرا
طبق على السياسة ايضا. "ال توجد ادوار صغرية، يوجد فقط ممثلون ين

                           صغار".

  

 *   *   * 
  

 29/4/2021 -مقال  –هآرتس 

  



 حماس تحمل اسرائيل المسؤولية عن تأجيل االنتخابات

  

 جاكي خوري :بقلم

  

شرقي القدس بدون التنسيق مع محاس دعت اىل اجراء االنتخاابت يف  :)المضمون           
اسرائيل. ورئيس السلطة حممود عباس يربر نيته أتجيل االنتخاابت مبعارضة اسرائيل، لكن مصادر 
يف السلطة قالت إنه خياف من عدم فوز حركة فتح فيها. ومصدر يف محاس قال للصحيفة "حنن لن 

 المصدر(. - حنطم االدوات"

  

م االربعاء أبنه اذا مت أتجيل االنتخاابت للربملان الفلسطيين فاهنا محاس أعلنت يف مساء يو           
سرتى يف اسرائيل املسؤولة عن ذلك. يف البيان الذي نشرته محاس كتب: "االنتخاابت هي حق 
اساسي للشعب الفلسطيين، الذي مت أتجيل جتسيده مرات كثرية. جيب عدم املس هبذا احلق الوطين 

 صورة من الصور". أبي شكل من االشكال وأبي

  

مصدر سياسي يف محاس قال يف حمادثة مع "هآرتس" إنه رغم التهديدات إال أهنم يف محاس           
يدركون أن قرار التأجيل مت اختاذه وأن هذا املوضوع مت طرحه اليوم يف حماداثت قيادة محاس مع 

وار كان واضح، ال توجد مرشحني يف القوائم املتماهية مع محاس يف القطاع ويف الضفة. "احل
انتخاابت وأبو مازن سبق واختذ القرار"، قال. مع ذلك، أوضح أبنه ال توجد أي نية لـ "حتطيم 

 االدوات" مع اسرائيل.

  

يف القطاع نشروا مساء أمس عن عودة نشاط وحدات اطالق البالوانت قرب اجلدار.           
ويف االايم القريبة القادمة احتجاجا على التأجيل  وهذه من شأهنا أن تعود للنشاط من هذه الليلة

الذي يلوح يف االفق وايضا على قرار اغالق جمال الصيد الذي اعلنت عنه اسرائيل يف بداية هذا 
االربعاء اعلن اجليش االسرائيلي أنه مت تشخيص اطالق صاروخني  –االسبوع. ويف ليلة الثالاثء 

 قطاع.فاشلني على اسرائيل، حيث سقطا يف ال

  



املتحدث بلسان حممود عباس، نبيل أبو ردينة، قال أمس أبن السلطة تواصل استخدام           
الضغط على اسرائيل من اجل السماح ابجراء االنتخاابت للربملان الفلسطيين يف شرقي القدس 

وحممود  ايضا. اسرائيل مل تبلغ بعد رمسيا اذا كانت ستسمح بوضع صناديق اقرتاع يف شرقي القدس.
عباس كرر يف هذا االسبوع يف جلسة اللجنة املركزية يف فتح تصرحيه أبنه لن يتم اجراء انتخاابت 

 للربملان الفلسطيين بدون ضمان اجرائها يف شرقي القدس.

  

يف االسابيع االخرية يقوم معارضو عباس حبملة مكثفة ضد أتجيل االنتخاابت بذريعة أن           
ستسالم ملوقف اسرائيل وحماولة التملص من رأي الشعب الفلسطيين. "اذا كانت االمر يتعلق ابال

اسرائيل تعارض فانه جيب اجراء االنتخاابت يف فروع الربيد يف القدس"، قال هاين املصري، املرشح 
من قبل قائمة "احلرية" التابعة ملروان الربغوثي وانصر القدوة. "ميكن اجياد حلول. من انحيتنا جيب 

صناديق يف املساجد ويف الكنائس. وسنرى قوات الشرطة االسرائيلية تدخل ومتنع التصويت  وضع
أمام انظار االعالم الدويل". وحسب اقوال نشطاء يف عدد من االحزاب اليت سجلت لالنتخاابت،  
كان ميكن وضع صناديق يف املسجد االقصى ويف كنيسة القيامة ويف مؤسسات االونروا ويف 

 لسماح بتصويت الكرتوين ووضع املزيد من الصناديق خارج املدينة.املدارس، وا

  

رئيس السلطة الفلسطينية، حممود عباس، التقى أمس يف رام هللا مع ممثل االحتاد االورويب           
بورغسيدورف، حول موضوع االنتخاابت ومسألة التصويت يف  –يف السلطة، سيفان قوهن فون 

الذي نشره مكتب عباس ورد أنه يوجد لالحتاد االورويب دور مهم يف  شرقي القدس. ويف البيان
 الضغط على اسرائيل من اجل السماح ابجراء االنتخاابت يف شرقي القدس.

  

قائمة وحزب اليت ستتنافس يف االنتخاابت طلبت من قيادة السلطة عدم اخلضوع  23الـ           
ي مثن. القوائم، مبا فيها القوائم املتماهية مع محاس لـ "امالءات اسرائيل" واجراء االنتخاابت أب

ومروان الربغوثي وغريهم، دعت اىل اخلروج للتظاهر واالعتصام هبدف استخدام الضغط على حركة 
 فتح وعلى حممود عباس من اجل عدم أتجيل االنتخاابت.

  

النتخاابت، اليت  أمس قالت مصادر فلسطينية للصحيفة أبن قيادة فتح قررت أتجيل ا          
أاير. املربر الرمسي للقرار هو معارضة اسرائيل الجراء االنتخاابت يف شرقي  22كانت ستجرى يف 

القدس. ولكن حسب مصادر سياسية فلسطينية فان عباس معين بتأجيل االنتخاابت خوفا من عدم 



املوافقة على اجراء فوز فتح فيها. يف بيان عباس ورد يف هذا السياق أبن "أي فلسطيين ال ميكنه 
انتخاابت بدون القدس، عاصمتنا األبدية". احلل الذي اقرتحته محاس هو اجراء انتخاابت يف 

 املدينة بدون تنسيق االمر مع اسرائيل.

  

"حنن ال نعفي االحتالل من املسؤولية عن قرار أتجيل االنتخاابت"، جاء يف البيان. "ولكن           
الدولية اليت متجد احلرية والدميقراطية، ويف نفس الوقت تؤيد افعال تناقض يوجد ايضا للجهات 

 ذلك، مسؤولية عن جرائم االحتالل ضد شعبنا وضد حريته السياسية".

  

االنتخاابت للمجلس التشريعي الفلسطيين مت االعالن عنها يف كانون الثاين املاضي، سوية           
متوز القادم، اليت ستكون االنتخاابت االوىل اليت  31ديدها يف مع االنتخاابت للرائسة اليت مت حت

 .2006جيريها الفلسطينيون منذ العام 

  

من املرشحني يف االنتخاابت يوجد مروان الربغوثي الذي يقضي عقوبة ابلسجن مدهتا           
نشطاء احلركة،  مخسة مؤبدات. الربغوثي، عضو اللجنة املركزية يف فتح، حيظى بتأييد الكثريين من

من بينهم خمضرمني فيها، وهذه اخلطوة تعترب مثابة حتد حملمود عباس. املقربون من الربغوثي قالوا 
للصحيفة إن قرار التنافس يف الربملان هو متهيد لالرض قبيل اعالن التنافس على منصب الرئيس 

م. وحسب تقرير لقناة "كان الفلسطيين يف االنتخاابت اليت من املخطط اجراءها يف شهر متوز القاد
"، يف بداية آذار جاء رئيس الشباك، نداف ارغمان، اىل منزل حممود عباس وطلب منه الغاء 11

االنتخاابت خشية صعود محاس اىل السلطة. وحسب التقرير، عباس رفض طلب ارغمان وقال له: 
 "أان ال أعمل عندك".

  

 *   *   * 
 
 

 29/4/2021 -مقال  –معاريف 

  

 مشاكل اساسية



  

 : رون تريابقلم

  

حىت لو انتهت والية نتنياهو قريبا فهذا لن حيل السرائيل التحدايت اهلائلة  :)المضمون           
 المصدر(. - اليت تقف امامها واوهلا هو اعادة بناء اسرائيل واعادة الرمسية

  

هو كفيلة ابن تنهي هجمة احلكومة على امكانية اال يكون رئيس الوزراء التايل بنيامني نتنيا          
املؤسسات الرمسية: على الشرطة، النيابة العامة، احملاكم ومحاة احلمى. ولكنها ابلتأكيد لن حتل 
التحدايت اهلائلة اليت تقف يف طريق اسرائيل. فنتنياهو هو عرض من أعراض املشكلة االساس 

 ولكنه ليس هو املشكلة االساس.

  

االساس هي حنو مليون مواطن ممن اعتقدوا ان من الشرعي والواجب التصويت  املشكلة          
ملتهم ابجلنائي، الذي يعمل على تفكيك منظومات احلكم الرمسية يف صاحل استمرار واليته غري 
احملدودة. املشكلة االساس هي احللف الذي عقده نتنياهو مع احلريدمي وخلق دولة يف داخل دولة. 

لذين يشكل ابناؤهم منذ االن حنو ربع تالميذ الصف االول، ال يعملون وال معظم احلريدمي ا
يتجندون. املشكلة االساس هي ايضا احللف الذي عقده نتنياهو مع املسيحانيني والعنصريني. 
املشكلة االساس هي هجر حلم أتون الصهر والرمسية لنب غوريون واستبداله بعصبة القبائل 

 واهلوايت.

  

هناية عصر نتنياهو، اذا ما جاءت، تضع أربعة حتدايت اساسية. االول هو اعادة بناء           
اسرائيل. اعادة بناء سلطة القانون، الرمسية، والعودة اىل اهلوية التأسيسية للدولة. هذه هي املهمة 

اح لنفتايل بينيت االهم حلكومة الوحدة، اذا ما قامت. الرايضيات السياسية ال ترتك خيارا غري السم
ابن يكون على رأس اهلرم، ولكن ال ينبغي نسيان ميول التدين اليت ميزت واليته يف وزارة التعليم 
ووالية آييلت شكيد يف وزارة العدل. وعليه، فان على يئري لبيد أن يصر على أن تبقى "احلقائب 

ة. لبيد ال ميكنه أن يعود ملصوتيه العلمانية" وعلى رأسها العدل والتعليم، يف ايدي االحزاب العلماني
 يف االنتخاابت القادمة اذا كانت احلكومة املتعلقة ابصواته ستواصل تنفيذ التدين.

  



التحدي الثاين يف امهيته هو خلق االنسجام بني مضامني جهاز التعليم وبني احتياجات           
يف مستواه، وبوصلته اصبحت  االقتصاد واجليش. حتت احلكومات االخرى، تدهور جهاز التعليم

دينية. مراكز قوة اسرائيل حتتاج اىل مطورين، مربجمني، خرباء سايرب وخرباء يف ادارة املعلومات. 
جهاز  –مراكز القوة حتتاج اىل اانس يسعون اىل التميز، االبداع، احلداثة والتطويرات للعامل. كل هذا 

تفوق النسيب، فان جهاز التعليم ملزم ابن يكون التعليم ينتجه مبا يكفي. من أجل احلفاظ على ال
 متجها حنو اكساب الكفاءات الالزمة للعاملني وللمقاتلني يف العقد القادم.

  

جهاز التعليم احلريدي هو نقطة انطالق للفخ احلريدي إذ انه خيلق خرجيني عدميي كفاءة            
خصصات السياسية، وهلذا فاهنم ملزمون كسب الرزق يف العامل احلديث، متعلقني بعيشهم بدفع امل

ابن يصوتوا لالحزاب احلريدية. من اجل اعادة بناء جهاز التعليم، والبدء ابلتصدي السابق للتحدي 
احلريدي، فان لبيد ملزم ابن يصر على ان يبقى احلريدمي خارج االئتالف التايل، حىت لو وافقوا على 

 الدخول اليه.

  

هو النووي االيراين. مع ان نتنياهو يدعي ابنه "درع اسرائيل" اال انه فشل  التحدي الثالث          
يف ادارة املوضوع. نتنياهو مل يهاجم ايران، تنازع مع الدميقراطيني ومل يؤثر على االتفاق الذي وقعه 
اوابما، وأضاع أربع سنوات ترامب يف البيت االبيض. اما اليوم فيسعى ابيدن اىل اتفاق سيء، 

لنتنياهو اسرتاتيجية فاعلة. يتعني على احلكومة اجلديدة ان تعيد على عجل بناء احلوار مع وليس 
 االدارة الدميقراطية ومع حكومات اخرى ذات صلة، وان تعد البديل العسكري ايضا.

  

التحدي الرابع واالخري هو السالح الدقيق حلزب هللا. مع ان نتنياهو صرح ابنه سيمنع           
الدقيق عن حزب هللا اال ان املنظمة عمليا حتوز منذ االن مبئات االسلحة الدقيقة، ونتنياهو السالح 

ال يطرح اسرتاتيجية توقف املنظمة قبل أن تصل بعد االسلحة الدقيقة اىل االالف. هذا السالح 
يدا من قادر على ان يضرب بدقة بىن حتتية وطنية اسرائيلية، اقتصادية وعسكرية وهلذا فهو خيلق هتد

نوع جديد ال يطاق. يتعني على حكومة الوحدة، اذا ما قامت ان تعرض اسرتاتيجية تكبح مشروع 
 الدقة حلزب هللا حىت بثمن املواجهة العسكرية.

  

 *   *   * 
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 دستوري، –نتنياهو حاول تنفيذ انقالب سياسي 

  

 العار كله يقع عليه

  

 فريتريوسي  :بقلم

  

درجة يف مسألة تعيني وزير العدل، يدل  180تغيري رئيس احلكومة ملوقفه  :)المضمون           
عباس جعله يدرك أن رئيس راعم ال يوجد يف  –على حجم ذعره. يف هذه االثناء، لقاء بينيت 

 المصدر(. - جيبه

  

ريات السياسية )حماولته اعادة التفسريات لتغيري موقف بنيامني نتنياهو متتد بني التفس          
الشعور ابلعقالنية للنظام، وتقليص االضرار يف جبهة املفاوضات مع نفتايل بينيت(؛ التفسريات 
القانونية )فهمه وخوفه من أن احملكمة العليا تنوي ليس فقط الغاء تعيني اوفري ايكونس وزيرا 

اهليته(؛ والتفسريات النفسية، كونه خاضع للعدل، بل ايضا متزيقه إراب ورمبا حىت االشارة اىل عدم 
لوضع نفسي صعب على شفا اهلوس واالكتئاب، عشية انتهاء التفويض وعقد االجيار ابلشروط 

 احلاملة يف بلفور.

  

رمبا يوجد شيء معني يف كل تفسري. حىت اآلن التناقض بني السلوك املشوش للحكومة           
ر بشكل وقح التصويت غري الدستوري( وبني تغيري املوقف، )والرد اخلطي للصحيفة الذي فيه بر 

 هو تناقض كبري اىل درجة أنه جيب أن يثري القلق لدى كل اسرائيلي.

  



يف حاالت سابقة تراجع فيها عن قرارات خاطئة، كان املربر يف الغالب: "رئيس احلكومة           
. على هذا النحو، بينما كان مراسلو هو شخص يصغي للجمهور". يف هذه املرة حىت هذا مل نسمعه

احملكمة يقتبسون رسالته اىل احملكمة العليا، اقتحم املراسلون السياسيون البث وقرأوا بيان صحايف. 
درجة من قبل املتحدث السياسي. صورة رائعة للدغة االسطورية الريك شارون.  180انقالب بـ 

 ى"."ال أعرف أي بييب أصدق، يده اليمىن أو يده اليسر 

  

ليس هناك أي داع لسؤال من يقدم له االستشارة يف هذه االايم. هو حماط مبجموعة أتباع           
اغبياء ومن يقولون نعم. من سكرتري احلكومة املخجل جدا وحىت املتحدثني على انواعهم الذين 

لبكر لعائلة يعملون مثل سابقيهم، ابالساس الرضاء السيدة. "االسرتاتيجي" الرئيسي هو االبن ا
نتنياهو الذي اظهر االتزان والنضج العقلي يف شهادته يف احملكمة يف هذا االسبوع. للمصيبة، 
نتنياهو يستشري ابالساس هذين الشخصني. رئيس احلكومة اراد منع تعيني غانتس وزيرا للعدل 

الوزارات املهمة يف السباب تتعلق مبحاكمته؛ ابلنسبة له مل يكن يهمه مواصلة ابقاء وزارة رئيسية من 
احلكومة بدون وزير. اعتبار آخر هو االنتخاابت اخلامسة اليت يسعى أن جير اليها الدولة. مل يرق له 

 ابقاء غانتس عالق يف هذه الوزارة احلساسة حىت تشرين االول على االقل.

  

بيغن، حسب  العار كله يقع عليه. ضحية بيئية هي ايكونيس، الشخص الذي هو من اتباع          
تعريفه غري املعروف؛ ابلون منتفخ حتمس لالسهام جبسده ومسعته الطيبة يف حماولة االنقالب 

 الدستوري اليت نفذها رجل فوضوي عدمي اخلجل والكوابح. –السياسي 

  

أمس، وهو يف حالة مهينة )اهانة من عدة اهاانت عاىن منها لسنوات وهو يف خدمة           
لتصويت من خالل اهلاتف على غانتس. ما هي الصالحية االخالقية هلذا التعيني نتنياهو( قاطع ا

 بدون اصبع ايكونيس؟.

  

االمر مل ينته بعد. احلدث املهم الذي حدث أمس هو اللقاء بني بينيت ورئيس راعم،           
املتطرفة لـ  منصور عباس. أخريا بينيت قام خبطوة قيادية، تعترب "شجاعة". متحرر من رعب اهلوامش

 100"القاعدة" جترأ على فعل ما مل يفعله الزعيم االكرب. حىت اآلن، نتنياهو كان على قناعة تقريبا 
يف املئة أبن عباس واصدقاءه الثالثة يف القائمة لن يسمحوا بتشكيل حكومة تغيري، ولن يؤيدوا ولن 

 ميتنعوا عن التصويت. وسيصوتون ضد.



  

حسب تعريف مكتب رئيس حزب ميينا أوضح له أبن منصور عباس غري  اللقاء "اجليد"          
موجود يف جيبه. هذا السياسي الفريد عند كلمته، هو يدير عطاء بشأن دعمه، معسكر التغيري قام 

 أمس خبطوة مهمة اخرى يف الطريق اىل احلكومة. االايم القادمة ستكون حامسة.

  

 *   *   * 
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 سموتريتش ال يعتذر ويضع بنية اساس لليمين االسرائيلي الجديد

  

 انشل اببر :بقلم

  

رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل مسوتريتش، هو الزعيم الوحيد  :)المضمون           
الذي ال خيجل من أن يطرح على اليمني ابلضبط ما يعتمل يف اعماق قلبه وهو طرد العدو العريب 

يسار من  –والقانوين. واذا انضم شريكه السابق وعدوه احلايل، نفتايل بينيت، اىل احزاب الوسط 
 المصدر(. - اجل اهناء حكم نتنياهو فهو يفتح امام مسوتريتش فضاء جديد

  

يف ذروة ازمة تعيني وزير العدل يف يوم الثالاثء غرد رئيس حزب "الصهيونية الدينية"،           
وتريتش، أبنه اذا قرر املستشار القانوين للحكومة، افيحاي مندلبليت، أبن بنيامني بتسلئيل مس

نتنياهو يف وضع عدم أهلية وال ميكنه مواصلة شغل منصبه كرئيس للحكومة، فان االمر سيكون 
متعلق بـ "انقالب يف احلكم" وبـ"القوة". هذه اخلطوة، حسب قوله، "ستالقي قوة مضادة للشعب 

من اجل استقالله وسيادته". عصيان مدين؟ استفزاز؟ هل يوجد لسموتريتش يف  الذي سيحارب
االصل جنود من اجل ذلك؟ ليس يف هذه االثناء، لكن ابلتأكيد هو يبين نفسه استعدادا هلذه 

 اللحظة.



  

إن دعوة مسوتريتش للشعب ابخلروج اىل نضال ابلقوة ضد سلطات العدل هي فقط           
يف سلسلة تصرحياته اليت وضعته بوضوح على رأس اليمني احلريب. قبل بضعة الدعوة االخرية 

اسابيع، عشية يوم الكارثة، هب للدفاع عن احلاخام العنصري يف صفد، مشوئيل الياهو، ضد امحد 
الطييب، وحذره من أن املسلم احلقيقي جيب عليه أن يعرف أبن ارض اسرائيل هي لشعب اسرائيل. 

 وعشرات مشوئيل احلاخام هنا. يبقوا لن ،مثلك، الذين ال يعرتفون بذلكوطوال الوقت العرب 
 بذلك. سنهتم بينهم، من وحنن تالميذه من اآلالف

  

 االسبوع هذا يف العرقي. للتطهري االخرية الفرتة يف لسموتريتش االخرية املغازلة تكن مل هذه          
 االقل. على االثناء هذه يف اسرائيل، يف طنونموا هم "العرب – قائمته جلسة يف مشاهبة اقوال قال

 جديدة افكار ليست ابلطبع هذه االقل. على االثناء هذه يف كنيست، اعضاء ممثلون هلم يوجد
 من النظام تفكيك من يتمكن أن اجل من القانون درس أنه ابخفاء يوم أي يف يقم مل هو له. ابلنسبة

 "هجرة متويل عن حتدث احلسم"، "برانمج 2017 يف عرضه الذي السياسي والربانمج الداخل،
 اسرائيل. مواطين من العرب ليشمل ذلك بتوسيع يقوم أنه يبدو اآلن الضفة. لعرب طوعية"

  

 ومع السياسية، حياته طوال أيدها اقوال فهذه لسموتريتش. فكري تغيري أي هنا يوجد ال          
 ستة من يتكون حزب يرتأس عندما االقل، على فظيال اآلن، اعتداله وأملوا توقعوا من هناك كان ذلك

 احلكومة اىل ينضم أبن االخرية، الفرتة حىت االقل على عليه، اآلمال ببناء قام نتنياهو كنيست، اعضاء
 اعتبارها أو تطرفها ليس االخرية مسوتريتش تصرحيات يف املسلي االمر راعم. حزب من ايضا املدعومة
 والعرب. لليسار املوجه االستفزاز عن تقل ال بصورة نتنياهو جتاه فزازابست قيلت ألهنا بل جتديد،

  

 ملزم بل شخصيا، له ملزم غري أبنين أكدت الطريق وطوال معروف، أي معي يصنع مل "بييب          
 زوهر ميكي الليكود قائمة رئيس على ردا مسوتريتش غرد خاصيت"، الدينية والصهيونية اليمني بقيم

 اعطاك الليكود ألن احلسم نسبة اجتزت "لقد املقابل يف وقال اجلميل"، "نكران بـ االخري اهتمه عندما
 مقاعد". ثالثة

  

 وهو به، خاصة كبرية قوة قاعدة له توجد االوىل للمرة لسموتريتش. اجلميلة االايم هي هذه          
 صحيح املعارضة. مقاعد عن ويتنازل احلكومة تشكيل يف سيفشل نتنياهو أبن التفكري من قلقا يعد مل



 أثبت هو هنينيم اقوال وحسب للمواصالت، وزيرا فيها كان اليت 11 الـ ابالشهر جدا استمتع أنه
 أكثر. طموحة برامج له توجد ولكن الوزارة. لشؤون وخملص فعال وزير كان أبنه

  

 اجل من يسار – الوسط احزاب اىل بينيت، نفتايل احلايل، وعدوه السابق شريكه انضم اذا          
 العرب مع ونالتعا يغريه مل الذي الوحيد اليمني زعيم – لسموتريتش سيكون فانه نتنياهو حكم اهناء

 اجلديد. االسرائيلي لليمني حتتية بنية اآلن يضع هو جديد. فضاء – اسرائيل" "اعداء

  

 الدينية" "الصهيونية ليست البيتية االيديولوجية الداخلية جبهته أن جيدا يعرف مسوتريتش          
 احلسم. نسبة ازالجتي كافيا يكن مل متطرف، قومي اصويل صغري، قسم بل بتمثيلها، يتفاخر اليت

 وملصوتني حيتقرهم، هو اعماقه يف الذين غبري، بن اليتمار التابعني كهاان رجال اىل احتاج لذلك،
 العام التيار حنو يندفع أن ايضا ميكنه هو للكهانيني خالفا أبنه يؤمن مسوتريتش شباب. متدينني
 يف نتنياهو هبا يتسبب ليتا الفوضى استغالل خالل من بل الرسالة تلطيف مبساعدة ليس اليميين،
 السياسي. بقائه اجل من البائس صراعه

  

 مسرية قاد عندما اليمني، يف ايضا العام، الرأي يف املاضي يف وانطبع سبق الذي مسوتريتش          
 متطورة عالقات بفضل قليلة غري بدرجة االخرية، السنوات يف كثريا حسن الفخار، مسرية ضد البهائم

 يعتقده "ما وجذابة قصرية جبمل ليقول الوقت حان واآلن ابلتوقيت. االحساس عالم،اال وسائل مع
 يف وهم "معتدل"، ميني انفسهم اعتبار يريدون الذين االشخاص ايضا قلوهبم". يف الناس من الكثري
 عنصريني". "غري أبننا يؤمنون احلقيقة

  

 له توجد لكن االعتذار"، عن "توقفنا ارشع رفع الذي االول كانت بينيت نفتايل أن صحيح          
 ال احلقيقة يف مسوتريتش االعتذار. عن يتوقف ال وهو اجلميع قبل من حمبوب يكون كي انسانية حاجة
 الدينية، الصهيونية يقود أن اىل فقط يسعى ال هو نتنياهو. مؤيدي أمام حىت وال أحد، أي امام يعتذر

 اسرائيل. يف اليمني كل يقود أن بل

  

 االحتجاج ويتذكر سياسية كأداة العنصري التحريض يستخدم فقط الذي لنتنياهو، خالفا          
 الزعيم هو بذلك. يؤمن احلقيقة يف مسوتريتش للمحاكمة، يقدمه عندما فقط القضاء جهاز على



 العدو، طرد وهو قلبه، اعماق يف يريده ما ابلضبط اليمني على يعرض أن من خيجل ال الذي الوحيد
 والقانوين. العريب

  

   إنتهت النشرة   * 

 


