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 لصحف الصهيونيةامقتطف 

 2023   الثاني كانون  23االثنين  

      2023-1-23اإلثنين عين على العدو    

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

 جانب أهم اآلراء والتحليالت الصادرة.

 ةللشؤون اإلسرائيليترجمة واعداد: شبكة الهدهد 

 الشأن الفلسطيني

 14قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خالل الليل  :املتحدث باسم جيش العدو 

 من أنحاء الضفة الغربية، وصادرت أسلحة وذخيرة، كما تعرضت القوات إلطالق 
ً
 فلسطينيا

ً
مطلوبا

 .نار في جنين ونابلس وطولكرم دون وقوع إصابات

  أعلن الليكود أنه سيطالب بإخالء قرية خان األحمر، ومن املتوقع أن يقوم عضوا  :العبري موقع واال

 .بجولة في املكان اليوم” داني دانون ويولي إدلشتاين“الكنيست 

  سجين يهودي يقض ي عقوبة في سجن الدامون، تعرض للعض من قبل سجين  :7موقع القناة

 .، ونتيجة للعضة نقل اليهودي لتلقي العالج الطبي”أكبرهللا “فلسطيني قبل أيام، هاجمه وهو يردد 

  أعلن الصندوق القومي اليهودي أنهم يعتزمون القيام بأعمال تشجير في منطقة  :العبرية 12القناة

 .قرب حورة في النقب” ناحال يتير“

 إطالق نار نحو حي غال، في كريات أربع دون وقوع إصابات، وهناك أضرار :إنقاذ بال حدود. 

 لسطينيون رشقوا مركبات املستوطنين بالحجارة قرب قرية املغير شمال شرق رام هللاف. 
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 تل برصاص جيش االحتالل  45قائد الكتيبة يقرر: الفلسطيني أحمد كحلة ) :قناة كان
ُ
( والذي ق

ً
عاما

 .، ولم يكن من املفترض أن تنتهي الحادثة بقتيل”مخرب“لم يكن  –قبل أسبوع 

 وليالشأن اإلقليمي والد

  حذر مسؤول كبير في أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم :العبرية 13القناة S&P Global Ratings 

من أن التصنيف االئتماني لكيان العدو قد يتضرر إذا تم تنفيذ ما يطلق عليه اإلصالحات القضائية 

 .لحكومة نتنياهو

 0404  إيلي كوهين“يناشد وزير الخارجية من حزب الليكود ” إلياهو رافيفو“عضو الكنيست  :العبري ”

استدعاء سفير كوريا الجنوبية لتوبيخه، بسبب لقاء بين ممثلي السلطة الفلسطينية وممثلي حكومة 

 .”التاريخ اليهودي“كوريا الجنوبية في سبسطية بهدف محو 

 تيل ألف ق 180املخابرات األمريكية تزعم أن الجيش الروس ي خسر في حربه مع أوكرانيا  :معاريف

 .ألف جريح مع خسارة أكثر من ألفي دبابة 100وأكثر من 

  للواليات املتحدة لشراء ” إسرائيل“في ظل التخوفات من إيران: قدمت  :العبرية 12القناة 
ً
 رسميا

ً
طلبا

 .املطورة F15 طائرة من طراز 25

 الشأن الداخلي

 مسؤولين في وزارة القضاء  مع” غالي بهاراف ميارا“ستبدأ املستشارة القضائية للحكومة  :هأرتس

والنيابة العامة مشاورات خالل األيام املقبلة، لبحث إمكانية إلزام نتنياهو بالتنحي عن منصبه من 

 .خالل اإلعالن عن عدم تمكنه من القيام بمهامه بسبب تضارب املصالح

 ة، أجد نفس ي بحزن شديد، وببالغ األس ى، وبشعور بالغ الصعوب :نتنياهو لـ درعي في كتاب اإلقالة

 إلقالتك من منصبك كوزير في الحكومة، وأنوي البحث عن أي طريقة قانونية إلعادتك
ً
 .مضطرا

  بعد الخالفات داخل الحكومة حول إخالئها || مجموعة من املستوطنين عادوا  :العبرية 13القناة

ونصبوا فيها خيام ، ”غاالنت“التي أخليت الجمعة املاضية بقرار ” أور حاييم“ظهر أمس ملنطقة بؤرة 

قالت  –مستوطنين  7تم استدعاء الشرطة للمكان وهدم الخيام والكرفنات وتم اعتقال  –وكرفنات 

لألسف، اختار غاالنت االستمرار في تبني سياسة الحكومة اليسارية، “ :مجموعة نشطاء أور حاييم

 .”اندتناكل شعب إسرائيل للحضور ومس ذمرة، ندعو  100بؤرة حتى لو أخليت سنعود لل
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  شمال الضفة ” أور حاييم االستيطانية“أخلت قوات الشرطة وحرس الحدود بؤرة  :7موقع القناة

للمرة الثانية أمس، يدعي املستوطنون في املكان أن القوات تستخدم العنف الشديد ضدهم حيث 

 .أصيب أحد املستوطنين

  منصب مدير عام وزارة الجيش،  في” ايال زمير“صادقت الحكومة على تعيين الجنرال  :مكور ريشون

 .”أمير ايشيل“ومن املقرر أن يتولى منصبه هذا مطلع الشهر املقبل ويخلف الجنرال احتياط 

  من سريتين مختلفتين في قاعدة تدريب لواء  75أبلغ  :موقع واال العبري 
ً
عن حمى ” ناحال“جنديا

الذي نشأ هو أن الجنود تناولوا  وإسهال وقيء ودوار، وطلبوا مراجعة الطبيب، وكان الشك الرئيس ي

 
ً
 فاسدا

ً
 .طعاما

 البيت األبيض “نشر أول: مكتب رئيس الوزراء يرغب في تسريع خطط إقامة  :قناة كان العبرية

وهو مشروع تم  –مقر إقامة رئيس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء في مجمع واحد  –” اإلسرائيلي

 .تجميده لسنوات عديدة ويتم إعادة تفعيله اآلن

 بسبب نشاط للمنظومة األمنية، سيتم إغالق عدد من الطرق في “ :املتحدث باسم جيش العدو

يناير خاصة بالقرب  24يناير إلى الثالثاء  23الجنوب أمام حركة املرور في أوقات مختلفة، بين االثنين 

 .“من مطار رامون 

  ال يتصرف كأنه من فتية بتسلئيل سموتريتش اليز “مسؤول في حزب الليكود:  :العبرية 14القناة

 .”التالل املتطرفة

 حزب الليكود: اإلعالنات عن أن نتنياهو توجه إلى غانتس أو البيد لالنضمام إلى  :قناة كان العبرية

 ولن يكون 
ً
نتنياهو أسس حكومة يمينية ملدة أربع سنوات  –الحكومة هي اختراع لم يكن موجودا

 .وستكون كذلك

 التواصلعينة من اآلراء على منصات 

 عرضت في اجتماع الحكومة، سلسلة من املباني الفلسطينية غير القانونية التي “ :إيتمار بن غفير

 .“بنيت منذ الشهر املاض ي، وطالبت بتنفيذ فوري لهدمها

 هناك “ :حول إخالء بؤرة أور حاييم || عضو الكنيست من الصهيونية الدينية سمحا روتمان

االتفاقات  –املسؤولية في هذا الشأن يجب أن تكون بيد سموتريتش اتفاقيات ائتالفية تنص على أن 

 .”االئتالفية هي أساس الحكومة، وإذا انُتِهكت فسيكون هناك عواقب
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  اليوم هو يوم ممتاز إلخالء الخان األحمر“ :عضو الكنيست من الليكود داني دانون”. 

 قضائي من تمثيل من انتخبونيسأستمر في قيادة حزب شاس، ولن يمنعني أي قرار “ :أرييه درعي”. 

 لم نشكل الحكومة على أساس أن الليكود سوف “ :الوزيرة أوريت ستروك من الصهيونية الدينية

 .“نحن نطالب بتنفيذ ما وقعناه في االتفاق االئتالفي –يدمر البؤر االستيطانية 

 ة على كل من الدولة التي يسيطر فيها رئيس السلطة التنفيذي“ :عضو الكنيست عوديد فورير

السلطتين التشريعية والقضائية، ليست دولة ديمقراطية، حكومة نتنياهو تهدف لتدمير سلطة 

 .”القانون 

  رئيس األركان ووزير الجيش األسبق موشيه بوجي يعالون: “ ،
ً
 قانونيا

ً
ما يفعله نتنياهو ليس إصالحا

 .”ولكنه انقالب، إن نتنياهو يريد السيطرة على الهيئة القضائية

 أهنئ الشرطة على هذا االعتقال املهم “ :يتمار بن غفير حول احتجاز ماهر يونس والتحقيق معهإ– 

في نهاية األسبوع قدت سياسة الحرب على دعم اإلرهاب من خالل نشاط الشرطة الفعال، وألول مرة 

يتي لن خالل فترة وال  –منذ سنوات عديدة منعنا االحتفاالت بالتحريض على اإلرهاب والتعاطف معه 

يسعدني أن األمور تم تنفيذها في وادي  –أسمح بنصب الخيام ورفع األعالم واالحتفاالت اإلرهابية 

 .”عارة نهاية األسبوع وأتمنى أن يستمر ذلك

*  *   * 

  مقاالت   

i24news : شركات التكنولوجيا اإلسرائيلية تعلن إضراًبا تحذيرًيا ضد اإلصالحات القضائية   

من األضرار االقتصادية، فإننا نتخذ هذه الخطوة كخطوة أولى لنقول بصوت عال وواضح وعلى الرغم 

 .للحكومة اإلسرائيلية أن االنقالب لن يمر

العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل تستعد لتنظيم إضراب تحذيري يستمر عدة ساعات يوم 

 .في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إصالحات النظام القضائي التي اقترحها وزير الثالثاء احتجاًجا على

وتتضمن عالمات تجارية  كياًنا 130وتضم قائمة الشركات التي تخطط لالنضمام إلى الئحة املحتجين أكثر من 

والشهر  .وغيرها الكثير Luminescent و Natural Intelligence و Cheq و INX و Wiz مشهورة عاملًيا مثل

قائلين إن "االتحاد مع  ل رسالة مفتوحة إلى نتنياهو،جه ممثلو قطاع التكنولوجيا املزدهر في إسرائياملاض ي، و 

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1672860224-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1672860224-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1671280526-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-400-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7
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متطرفين حول هدف مشترك" مثل إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يمكن أن يعيق بشدة مكانة 

 .إسرائيل كمركز تكنولوجي

يأتي هذا األمر على خلفية إعالن وزير القضاء في إسرائيل ياريف ليفين في وقت سابق من هذا الشهر، عن 

ويقول منتقدون  .ة ملنح املزيد من الصالحيات للمشرعين في تعيين القضاة وتجاوز قرارات املحكمة العلياخط

من بين إن إصالحات ليفين ستضرب استقالل القضاء وحقوق األقليات وتهدد مصداقية نظام املحاكم. و 

ا يقول منتقدو املحكمة العليا إنها تجاوزت والنائب العام للبالد، بينم املعارضين رئيسة املحكمة العليا

 .حدودها وال تمثل الناخبين

وقالت الحركة من أجل نزاهة الحكم في إسرائيل، وهي منظمة غير ربحية تساعد في تنسيق االحتجاج الشعبي 

ضد ما يطلق عليه اإلصالحات القضائية، في بيان "االنقالب الديكتاتوري سيضر بشدة بالحقوق املدنية 

يتحتم علينا اتخاذ إجراءات جذرية. وعلى الرغم من  لذلك، ."القتصاد اإلسرائيلي وجميع سبل الحياةوا

فإننا نتخذ هذه الخطوة كخطوة أولى لنقول بصوت عال وواضح للحكومة اإلسرائيلية  االقتصادية،األضرار 

ا واحًدا بدون الشرايين املركزية أن االنقالب لن يمر. دولة إسرائيل لن تصبح ديكتاتورية ألنها لن تعمل يوًم 

 ."لالقتصاد واملجتمع اإلسرائيلي

آالف إسرائيلي في مظاهرات مزدوجة في تل أبيب لالحتجاج على اإلصالح  110خرج ما يقدر بنحو  يوم السبت،

، وهو ثالث حدث من نوعه في املدينة الساحلية خالل عدة أسابيع. وباإلضافة، املقترح للنظام القضائي

 .تظاهر اآلالف في حيفا والقدس وبئر السبع

*    *   * 

i24news: النائب العربي في الكنيست أيمن عودة في لقاء خاص لـ I24news: " هناك فرصة تاريخية

 "للتعاون العربي اليهودي شرط أن يضع معسكر اليسار قضيتي السالم واملساواة في صلب أجندته

 15يوما ما القائمة املوحدة برئاسة منصور عباس ارتكبت جريمة كبرى بشق القائمة املشتركة التي حققت 

 "مقعدا. تلك جريمة تاريخية بحق شعبنا. وأضاف "هذا عمل مشين معيب

باللغة العربية حوارا مع النائب العربي في الكنيست أيمن عودة الذي شغل قبل تفكيكها  i24news أجرت قناة

هة والقائمة عشية االنتخابات األخيرة، رئاسة القائمة املوحدة. هذه القائمة التي ضمت يوما ما حزب الجب

العربية للتغيير وحزب التجمع الذي خاض االنتخابات بمفرده وأقصته عن الكنيست مقصلة نسبة الحسم. 

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674192731-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674192731-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674192731-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674325495-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-100-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674325495-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-100-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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يتطرق الزميل الصحافي أدهم حبيب هللا في حواره مع ضيفه السياس ي املخضرم إلى عدة محاور بدءا 

زاب العربية ومراجعة الخطاب باملظاهرات التي تجتاح الشوارع واملدن اإلسرائيلية مرورا بموقف األح

السياس ي العربي من عدمه وانتهاء بموقف عودة من خطوة زميله املنشق الدكتور منصور عباس والتي وصفها 

 .بأنها جريمة كبرى وعمل مشين

  :فيما يلي مقتطفات من املقابلة

ما هو موقف  -نتنياهو هناك حالة احتجاج شعبية تغمر إسرائيل ضد التغييرات السياسية التي يقودها 

 األحزاب العربية من هذه االحتجاجات والتظاهرات؟

ال أستطيع أن أعبر عن موقف كل املواطنين العرب ألنه ال يوجد إجماع حول هذا املوضوع ولكن يجب 

التعامل مع هذه املوضوع بشقين. في الشق األول يجب بناء أوسع وحدة ضد هذه الحكومة. في الشق الثاني 

صراع أيضا مع املعارضة في املضامين. املعارضة املمثلة بيائير البيد تريد املحافظة على املحكمة العليا لدينا 

على النيابة، على الشرطة، وكلها أطر ساهمت بقمع املواطنين. وأنا أتساءل أين قضية السالم. أين قضية 

وتابع: إسرائيل منذ العام   آخر؟؟املساواة. هل ممكن إلسرائيل أن تكون ديمقراطية ما دامت تحتل شعبا 

كل عمرها تعيش بحكم عسكري ضد الفلسطينيين، ضدنا بالجليل واملثلث والنقب  2023حتى العام  1948

في الضفة والقطاع حتى اليوم. هذه هي اإلشكالية الكبرى  67واعتبارا من عام  66لغاية الـ  48والساحل من الـ 

مع ذلك إلى جانب األزمة هناك فرصة   .ال يريد التحدث عن هذا املوضوع في مسألة الديمقراطية. يائير البيد

تاريخية. املركز اليسار ال يستطيع أن ينتصر على اليمين دون املواطنين العرب واملواطنون العرب ال يمكن ان 

مهور اليميني هناك انزياح للج .ينضموا إلى املعسكر إال إذا كانت قضيتا السالم واملساواة في صلب هذا التغير

نحو اليمين. السبب األساس ي انعدام وجود برنامج للمركز يسار وال يحاول ان يطرح نفسه كبديل حقيقي 

لليمين وأن يقنع الناس بهذا البديل. تلك هي املشكلة األساسية. أنا أحمل املركز يسار كل املسؤولية على 

ملوحدة برئاسة منصور عباس ارتكبت جريمة كبرى والقائمة ا  .تدهور األوضاع واالنزياح الحاد نحو اليمين

مقعدا. تلك جريمة تاريخية بحق شعبنا. وأضاف "هذا عمل  15بشق القائمة املشتركة التي حققت يوما ما 

  ."مشين معيب .. ضرب أهم وحدة لشعبنا

 ذاك؟ ألم يحن الوقت ملراجعة الخطاب العربي السياس ي في إسرائيل بمعنى التعاون في إطار كهذا أو 

على ماذا التعاون تساءل عودة. التعاون يجب أن يكون باالتجاه السليم نحو إنهاء االحتالل على غرار ما كان في 

  .فترة الرئيس األسبق رابين
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 هل النائب أيمن عودة قادر أن يقود معسكر السالم بدل ميرتس وبدل أحزاب أخرى؟

نه بدون العرب ال يستطيع ومن أجل ان يكون العرب نحن أمام فرصة تاريخية. جمهور املركز يسار يعرف أ

معه مطلوب أن يضع موضوع السالم واملساواة في املركز. هذا هو الثمن. ما نطرحه ليس تعجيزيا ولكن بدونه 

ال يمكن أن نجلس في حكومة تقتل أبناء شعبنا الفلسطيني. وتابع "حكومة بينيت والبيد قتلت من أبناء الضفة 

ن أي حكومة أخرى في سنة واحدة خالل العشرين سنة األخيرة. كيف تريدني أن أكون جزءا من الغربية أكثر م

  هذا؟

*    *   *  

النيران في  تاشتعل’ األمريكي: نتنياهو لديه خطط كبيرة لكنها لن تحدث إذا إسرائيل: السفير تايمز أوف 

 ’ فنائه الخلفي

وإلى تعاون أقرب مع الواليات املتحدة في الشأن اإليراني،  يتطلع رئيس الوزراء إلى التطبيع مع السعودية،

لكن توم نايدس يقول أنه سيكون من الصعب تحقيق هذه األهداف إذا أغلقت إسرائيل الباب أمام حل 

 الدولتين إلى األبد

 جيكوب ماغيد بقلم

إلجراء مقابلة بعد وقت قصير من وصوله ” تايمز أوف إسرائيل“عندما جلس السفير األمريكي توم نايدس مع 

التي تخاطر بقلب ” املنغصات“في مواجهة ” الحفاظ على الهدوء“أوضح أن دوره سيكون  إلى القدس قبل عام،

 .اإلسرائيلية-العالقات األمريكية

، بدا أن نايدس نجح في هذه املهمة. شكل ذلك العام الجزء األكبر من فترة والية حكومة 2022طوال عام 

لبيد، والتي استمرت خاللها العالقات بين اسرائيل  الوحدة الوطنية قصيرة العمر برئاسة نفتالي بينيت ويائير

وواشنطن في االزدهار، على الرغم من عدم حدوث انفراج على الجبهة الفلسطينية. أصدرت الواليات املتحدة 

عدة توبيخات شديدة اللهجة ردا على إعالنات إسرائيلية تتعلق بالبناء االستيطاني في الضفة الغربية، لكن لم 

واسعة النطاق مثل تلك التي أدت إلى توتر في العالقات بين البلدين في املرة األخيرة التي كان  تحدث صدامات

فيها رئيس ديمقراطي في البيت األبيض. حتى أن واشنطن وجدت في الحكومة اإلسرائيلية األكثر اعتداال شريكا 

يين في الضفة الغربية وقطاع للدفع بالعديد من اإلجراءات غير املسبوقة نسبيا لتحسين معيشة الفلسطين

 .غزة

https://ar.timesofisrael.com/writers/%d8%ac%d9%8a%d9%83%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%ba%d9%8a%d8%af/
https://ar.timesofisrael.com/writers/%d8%ac%d9%8a%d9%83%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%ba%d9%8a%d8%af/
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لتعزيز التعاون بين الحلفاء ” منتدى النقب“في الربيع املاض ي، ساعدت الواليات املتحدة إسرائيل على إطالق 

القدامى والجدد إلسرائيل في العالم العربي. بعد عدة أشهر، قام جو بايدن بأول زيارة له كرئيس إلى إسرائيل، 

ات ثنائية جديدة في مجاالت األمن والتكنولوجيا. ثم سافر إلى اململكة العربية حيث تم اإلعالن عن شراك 

ألول مرة، في ما وصفته  بالتحليق في أجوائها السعودية، التي نجح في إقناعها بالسماح للطائرات اإلسرائيلية

 .واشنطن بأنه خطوة أولى نحو التطبيع مع الرياض

نوي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إبرام تلك الصفقة صعبة املنال. بعد عودته إلى السلطة الشهر املاض ي، ي

لكن يبدو أن مثل هذا االتفاق أصبح أكثر بعدا، نظرا لتقاسم األحزاب املتشددة طاولة الحكومة مع نتنياهو 

 .في فترة واليته السادسة

هو املسيطر، لكن من املرجح سارع مسؤولو إدارة بايدن إلى تسليط الضوء على إصرار زعيم الليكود على أنه 

أن يحاول شركاؤه في اإلئتالف توجيه إسرائيل نحو خطوات من شأنها إثارة استعداء الفلسطينيين وربما 

العالم العربي األوسع. وتعّبر الخطوط العريضة للحكومة عن نية لتوسيع الوجود اإلسرائيلي بشكل كبير في 

حقا حصريا وغير قابل للتصرف في جميع أجزاء أرض “الضفة الغربية واإلعالن أن للشعب اليهودي 

 .، بعيدا وراء الخط األخضر”إسرائيل

متحدثا لتايمز أوف إسرائيل يوم الجمعة، بدا أن نايدس يدرك التحديات التي تفرضها الحكومة الجديدة، 

ومع ذلك، أوضح بينما أصر على أنه ال يزال من املمكن تعزيز العالقات بين إسرائيل والواليات املتحدة. 

أبلغنا رئيس “وقال نايدس:  .السفير أن التقدم سيكون مرهونا بالهدوء الذي يسعى للحفاظ عليه منذ وصوله

الوزراء أنه يريد القيام بأشياء كبيرة، ونحن أيضا نريد القيام بأشياء كبيرة. ولكن إذا أردنا تحقيق هذه 

شتعلة في الفناء الخلفي لدى أحدهم. لذلك سيتعين عليه األشياء، فال يمكننا االستيقاظ لنجد أن النيران م

 .، مشددا على التزام اإلدارة األمريكية بالحفاظ على آفاق حل الدولتين”بشكل فعال… إدارة األمور التي تهمنا

 توترات في الضفة الغربية

ُينظر إليها على  في غضون ذلك، يبدو أن إدارة بايدن مصممة على الحفاظ على العمل كاملعتاد، حتى مع ما

أرسل الرئيس األمريكي مستشار األمن القومي  .نطاق واسع على أنها أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل

جيك سوليفان لعقد اجتماعات ماراثونية مع القيادة اإلسرائيلية األسبوع املاض ي ومن املتوقع أن يقوم وزير 

 .االخارجية أنتوني بلينكن بزيارة مماثلة قريب

https://ar.timesofisrael.com/%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/
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وردا على سؤال عما إذا كانت اإلدارة تشعر بتحسن بشأن الحكومة الجديدة بعد زيارة سوليفان، قال نايدس 

سنحكم على ذلك من خالل اإلجراءات وليس فقط من خالل “وقال:  .إن من السابق ألوانه تحديد ذلك

لى عجلة القيادة، لذلك يحتاج االتفاقات االئتالفية أو التصريحات في الصحافة. نتنياهو أخبرنا أن يديه ع

 .”اآلن إلى قيادة تلك السيارة. لديه الكثير من األشياء التي ينبغي عليه ادراتها لتحقيق األمور التي يريد إنجازها

التي استبعدتها الرياض مرة أخرى في ظل الظروف الحالية  –باإلضافة إلى اتفاقية التطبيع مع السعودية 

يتطلع نتنياهو إلى تعزيز التعاون مع الواليات املتحدة في مواجهة إيران، والدفع بنهج أكثر  –األسبوع املاض ي 

 .عدوانية ملنع الجمهورية اإلسالمية من الحصول على سالح نووي

وأوضح نايدس أن إدارة بايدن لن تشترط جهودها في الشأن اإليراني باستعداد إسرائيل للتعاون في القضية 

سنعمل بشأن إيران ألنه في النهاية هذه قضية تهم الرئيس بايدن بشدة، من أجل أمن إسرائيل “الفلسطينية. 

ية لو لم يكن علينا التعامل كل يوم مع لكن لدينا وقت محدود، لذلك سيكون من املفيد للغا“.”ومن أجل أمننا

، وأضاف أن ”أمور نعارضها بشكل جوهري، ألن هذا سيصرف نظرنا عن القضايا األكبر التي نحاول تحقيقها

ال يمكننا تعليم هذا “أفضل من أي شخص آخر. ” تواجد في هذا الوضع عدة مرات ويدرك ذلك“نتنياهو 

حفاظ على حل الدولتين، هو يدرك أن الضم، أو حتى الضم الزائف من جدا ال . يهمنا”الرجل األمور التي تهمنا

 .”خالل رصف البؤر االستيطانية، ]هذه األمور[ ال تنجح معنا

في الواقع، قبل ساعات من املقابلة، أعرب نتنياهو علنا عن دعمه لوزير الدفاع يوآف غاالنت، الذي أمر 

مما شكل اختبارا مبكرا  –عشية وضحاها في الضفة الغربية بتفكيك بؤرة استيطانية غير قانونية أقيمت بين 

 .للحكومة الوليدة، حيث يشغل أنصار مثل هذا البناء العشوائي االستيطاني مناصب بارزة

وأعرب السفير األمريكي عن ثقته في أن الحكومة الجديدة ستكون على استعداد أيضا ملواكبة اإلجراءات التي 

األخيرة لتعزيز االقتصاد الفلسطيني، مثل توسيع خدمة الجيل الرابع الخلوية روج لها بايدن مع الحكومة 

للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. أعلن الرئيس األمريكي عن املبادرة األخيرة خالل رحلته إلى 

مسؤولو املنطقة في يوليو، لكن لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم فيما يتعلق بتنفيذها منذ ذلك الحين، وأعرب 

ومع ذلك، قال  .السلطة الفلسطينية عن شكوكهم بشأن احتمال أن تعطي إسرائيل الضوء األخضر للمشروع

على تراجع الحكومة الجديدة عن االلتزامات التي تعهدت بها الحكومة السابقة ” مؤشرات“نايدس إنه ال يرى 

فتيش، وأنا أعتقد أنه يؤمن باقتصاد قوي قال لنا أنه أزال الكثير من نقاط الت“بشأن هذه القضية. نتنياهو 

أنا متأكد من أن هناك أشخاصا آخرين في حكومته لديهم … سنرى ما يعنيه ذلك عمليا“وتابع:  .”للفلسطينيين
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إلسرائيل في الضفة الغربية، شدد ” الفناء الخلفي“باإلضافة إلى خفض ألسنة اللهب في  .”شعور مختلف

 .ء في الحرم القدس ي يمثل أولوية قصوى لإلدارة األمريكيةنايدس على أن القيام بنفس الش ي

حتى اآلن لم تحقق تلك الجبهة نجاحا باهرا، بعد أن دخل وزير األمن القومي اليميني املتطرف إيتمار بن غفير 

الحرم القدس ي في بداية الشهر، مما أثار ضجة دولية ضخمة وأدى حتى إلى عقد اجتماع طارئ ملجلس األمن 

السفير نايدس كان واضحا “وأصدرت السفارة األمريكية في إسرائيل بيانا في ذلك الوقت، قالت فيه إن  .الدولي

للغاية في محادثاته مع الحكومة اإلسرائيلية حول مسألة الحفاظ على الوضع الراهن في األماكن املقدسة في 

 .”القدس. اإلجراءات التي تمنع ذلك غير مقبولة

ما إذا كان يعتبر جولة بن غفير انتهاكا للوضع الراهن، رفض نايدس الرد على  بعد الضغط عليه لتحديد

لست هنا لتحديد ما إذا كان مجرد الصعود ]إلى جبل الهيكل[ )التسمية اليهودية للحرم “السؤال وقال: 

حي ذلك القدس ي( والنزول منه يمثل ]انتهاكا[ للوضع الراهن أم ال. هدفي هنا هو الحفاظ على الهدوء. قد يو 

لم نؤيد تلك الزيارة في ضوء “وأضاف:  .”للناس بأنني ال أؤيد محاولة القيام بأمور إلثارة غضب الناس

، مشيرا إلى أن بن غفير سبق له أن قام بحملة لعكس الوضع الراهن في الحرم القدس ي للسماح ”السياق

هد منذ توليه منصبه، رغم أنه استنكر لليهود بالصالة هناك. ولم يطالب وزير األمن القومي بمتابعة هذا الج

وقال نايدس إنه تلقى تأكيدات بأن نتنياهو سيحافظ  .التي تحكم املوقع” العنصرية“ما يصفها بالسياسات 

على الوضع الراهن في الحرم القدس ي، لكن السفير أقر بأن هذه التأكيدات لم تتضمن التزاما بتوقف زيارات 

 .مثل تلك التي يقوم بها بن غفير

 انتقادات خافتة لإلصالح القضائي

في حين أن مسؤولي إدارة بايدن ربما أردوا أن تقتصر محادثاتهم مع حكومة نتنياهو على قضايا السياسة 

سوليفان أثار خالل اجتماعه مع  .الخارجية األكبر، يبدو أن دورة األخبار في إسرائيل لديها خطط أخرى 

وقبل  .ثيرة للجدل للحد بشكل كبير من صالحيات السلطة القضائيةنتنياهو أيضا خطة االئتالف الجديد امل

” كان“أسبوع، أشار نايدس إلى أن الواليات املتحدة لن تتدخل في املسألة، حيث قال لهيئة البث اإلسرائيلية 

مهمتنا هي عدم فرض إرادتنا على كل قرار تتخذه هذه … الشعب اإلسرائيلي ال يريد عظات من أمريكا “إن 

وأوضح السفير خالل املقابلة أن املسؤولين األمريكيين سيظلون  .“اإلصالح القضائي حكومة إزاء قضايا مثلال

وقال إن  .”القيم املشتركة وأهمية املؤسسات الديمقراطية القوية“يتحدثون مع نظرائهم اإلسرائيليين حول 

، مسلطا الضوء على ”في األمم املتحدةتمنحنا القدرة على الدفاع عن إسرائيل “ديمقراطية إسرائيلية قوية 

https://ar.timesofisrael.com/%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%ad%d8%b6%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%b1/
https://ar.timesofisrael.com/%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%ad%d8%b6%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%b1/
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نقطة يستخدمها منتقدو اإلصالح القضائي للحكومة، الذين يحذرون من أن استهداف محكمة العدل العليا 

بالتأكيد  –ما لن نفعله رغم ذلك “وأضاف:  .سيعيق قدرة اسرائيل على الدفاع عن نفسها في املحاكم الدولية

 .”بكيفية بناء نظامهم القضائي هو إخبارهم –ليس في هذه املرحلة 

 املعاملة باملثل أو ال ش يء

تحدث نايدس إلى تايمز أوف إسرائيل قبل أيام من املوعد املقرر لوزارة الخارجية األمريكية إلصدار أرقام 

توضح معدالت رفض طلبات تأشيرة الدخول إلى الواليات املتحدة في الدول في جميع أنحاء العالم. إذا انخفض 

، فستتأهل ألول مرة للدخول في برنامج اإلعفاء من تأشيرات الدخول في املئة3دل في إسرائيل إلى أقل من املع

 .إلى الواليات املتحدة

ستظل إسرائيل بحاجة إلى تمرير ثالثة تشريعات ضرورية في فترة زمنية قصيرة، لكن من املرجح أن تكون 

للدعم الواسع النطاق الذي تحظى به مسألة السفر بدون حكومة نتنياهو مصممة على العمل بسرعة نظرا 

 .تأشيرة دخول إلى الواليات املتحدة

تأمين موعد في السفارة األمريكية لم يصبح أكثر سهولة، على الرغم من تضاؤل عدد الطلبات املتراكمة الناجم 

قات االنتظار لتعيين موعد عن جائحة كورونا، ولجأ بعض اإلسرائيليين إلى الدفع للوسطاء من أجل تقصير أو 

ولم يتمكن نايدس من التعليق على هذه الظاهرة، لكنه قال إنها سبب آخر يدفعه  .لحضور مقابلة في السفارة

ومع ذلك، كما  .في برنامج اإلعفاء من تأشيرة الدخول  41إلى العمل من أجل أن تصبح إسرائيل الدولة رقم 

لألمريكيين الفلسطينيين، الذين يواجهون حاليا ” عاملة باملثلامل“قال، سيتعين على إسرائيل أيضا ضمان 

العديد من العقبات في السفر عبر مطار بن غوريون ويضطروا إلى حد كبير إلى استخدام معبر اللنبي )امللك 

املعاملة باملثل تعني أن املواطن “وأوضح قائال:  .حسين( بين الضفة الغربية واألردن قبل السفر من عمان

سطيني األمريكي املقيم في ديترويت سيتمكن من السفر إلى بن غوريون والذهاب إلى رام هللا. وإذا كنت في الفل

إذا أراد  .”رام هللا وكنت فلسطينيا أمريكيا، فيمكنك الذهاب من رام هللا إلى بن غوريون والسفر إلى ديترويت

، سيكون عليهم االلتزام ]باملعاملة باملثل[. هذا هو اإلسرائيليون أن يكونوا في برنامج اإلعفاء من تأشيرة الدخول 

 ”الش يء الصحيح الذي يجب القيام به وينبغي القيام به وإال فإن برنامج اإلعفاء من تأشيرة الدخول لن يحدث

*    *   * 

تنادي لفرض ضوابط على املحكمة العليا، وتقول قرار ” وول ستريت جورنال“  تايمز أوف إسرائيل : 

 استبعاد درعي يتعارض مع رغبة الناخبين
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يدعي محررو الصحيفة اليومية بأن املحكمة العليا في إسرائيل تخضع لقيود أخف من نظيرتها األمريكية، أن 

وا على زعيم "شاس" على الرغم من ماضيه اإلصالحات ليست "معادية للديمقراطية"، وأن الناخبون وافق

 اإلجرامي

مقاال تحريريا يدافع عن اإلصالح القضائي املخطط للحكومة ” وول ستريت جورنال“نشرت صحيفة 

أرييه درعي من تولي منصب ” شاس“اإلسرائيلية، منتقدة قرار املحكمة العليا األسبوع املاض ي بمنع زعيم حزب 

يوم الجمعة أن املحكمة العليا أكثر قوة وتخضع ” وول ستريت جورنال“تحرير  وادعت هيئة .وزير في الحكومة

، في إشارة إلى ”تلغي القوانين التي تجدها مجرد غير معقولة”لضوابط أقل من املحكمة العليا األمريكية، و

وكتبت  .ةالعتماد أو إلغاء القرارات والتشريعات الحكومي” املعقولية“قدرة املحكمة على استخدام اختبار 

املحكمة اإلسرائيلية لديها حق النقض بشأن تعيين قضاة جدد، على عكس “أن ” وول ستريت جورنال“

، في إشارة إلى لجنة االختيار ”الواليات املتحدة حيث يتشارك الرئيس ومجلس الشيوخ في سلطة التعيين

زراء واملشرعين والقضاة، وتتكون اللجنة من حصة متساوية من الو  .القضائية املكونة من تسعة أعضاء

وتتطلب تصويتا من سبعة أشخاص للموافقة على القضاة الجدد، مما يؤدي عموًما إلى توافق في اآلراء بشأن 

واقترح وزير العدل ياريف ليفين إضعاف املحكمة العليا حتى ال تتمكن من استخدام حق  .التعيينات الجديدة

غير دستورية، ويرغب أيًضا في منح الحكومة السيطرة على  النقض ضد التشريعات والسياسات التي تعتبر

اللجنة التي تختار القضاة. ويقول النقاد أنه إلى جانب التشريعات األخرى املخطط لها، فإن اإلصالح الشامل 

سيؤثر على الطابع الديمقراطي إلسرائيل من خالل زعزعة نظام الضوابط، ومنح السلطة التنفيذية سلطة 

 .مما يترك األقليات دون حمايةشبه مطلقة، 

ألف متظاهر لالحتجاج على التعديالت املقترحة في تل أبيب ليلة السبت، وتظاهر آالف  100واحتشد أكثر من 

 .آخرون في بلدات في جميع أنحاء البالد، بما في ذلك القدس وحيفا وبئر السبع وهرتسليا وموديعين

ألكثر من عقد من الزمان، حيث شعر الكثير من اليمينيين إصالح املحكمة كان هدفا رئيسيا للمحافظين 

واليهود املتشددين باإلحباط بسبب ما يرون أنها نحكمة ناشطة تتكون من التقدميين الذين يقوضون األغلبية 

االعتقاد بأن املحكمة العليا في إسرائيل بحاجة إلى ضوابط ديمقراطية على سلطتها معاديا  .اليمينية في البالد

يمقراطية. الخطر يكمن في أن تقوم املحكمة برفض أي إصالحات للمحكمة نفسها كغير معقولة بعد للد

 .، ورد في املقال التحريري ”ذلك
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قد يبتهج رفيعي املقام في الغرب بمثل هذه الخطوة حتى الوصول إلى أزمة دستورية. من األفضل لهم االعتراف “

على الصمود، غالًبا في ظل أصعب الظروف. إذا تجاوزت حكومة  بأن الديمقراطية اإلسرائيلية أثبتت قدرتها

وانتقدت الصحيفة  .”]رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو[ حدودها، فإن الناخبين سيقولون كلمتهم مرة أخرى 

غير “الصادر عن املحكمة العليا يوم األربعاء والذي قرر أن تعيين درعي كوزير للصحة والداخلية  1-10الحكم 

واتخذت املحكمة قرارها بسبب الجرائم  .، مشيرة اليه كمثال رئيس ي للتجاوز القضائي”إلى أقص ى حد معقولة

املالية األخيرة والسابقة التي ارتكبها درعي، وأيًضا لتضليله محكمة الصلح عبر اعطائها االنطباع أنه سيتقاعد 

فساد “حتيال الضريبي تنطوي على من الحياة السياسية من أجل تجنب االعتبار أن إدانته األخيرة باال 

 .، وهو قرار كان من شأنه أن يمنعه تلقائًيا من تولي املنصب ملدة سبع سنوات”أخالقي

ال يمكن للمحكمة أن تشير إلى أي قانون ُيبقي السيد درعي خارج الحكومة، لكنها قررت إلغاء العملية “

، ”جعلت من إصالح املحكمة قضية انتخابية الديمقراطية، وقطع رأس الحكومة االئتالفية الجديدة التي

 االدعاءات الصادرة عن نتنياهو وحلفائه بأنهم حصلوا على تفويض من قبل 
ً
كتبت هيئة التحرير، مرددة

قد تكون املحكمة تصدر حكما أصح حول الشخصية، لكن في “وأضافت:  .الناخبين في انتخابات نوفمبر

 .”والسياسيين الذين ينتخبونهم الديمقراطية، هذا القرار يعود للناخبين

إدعى القضاة أيًضا بأن تصريحات السيد درعي السابقة أمام املحكمة والتي تشير إلى أنه سيتقاعد من “

السياسة ربما تكون قد أثرت على الحكم الصادر بحقه. السياسيون يكذبون، والتقاعد السياس ي لم يكن 

ا لصفقة اإلقرار بالذنب. إذا كان األمر 
ً
 .”كذلك، كان يمكن أن يكون هناك حال جنائيا، وليس سياسياشرط

*    *   * 

 مؤرخ إسرائيلي: "إسرائيل" دولة غير ديمقراطية والفلسطينيون هم أول املتضررين

 ترجمة: وكالة سما االخبارية

يؤكد املؤرخ اإلسرائيلي البارز بروفيسور شلومو زاند أن إسرائيل دولة غير ديمقراطية، رغم وجود مساحات  

 من أن الفلسطينيين على طرفي الخط األخضر هم أول املتضررين من حكومة 
ً
من الليبرالية فيها، محذرا

عة تل أبيب، لعدد متزايد من نتنياهو وشركائه الغيبيين املتشددين. وبذلك ينضم زاند، املحاضر في جام

سياسيين ومثقفين إسرائيليين يحذرون من أن حملة حكومة نتنياهو على الجهاز القضائي ستعمق عدم كونها 

 .ديمقراطية، ويكشفها على تهديدات وجودية
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، يطعن زاند بثقافة ومعرفة رئيس حكومة االحتالل. يستذكر زند أن ”هآرتس“في مقال نشرته صحيفة 

يناير/ كانون الثاني الجاري،  11أعلن، خالل املؤتمر الصحافي الذي عرض فيه خطته االقتصادية في نتنياهو 

هذا ما قاله جون لوك “أن الديمقراطية وسلطة القانون تتعلق بالتوازن بين السلطات الثالث. ويتابع: 

 .”ومونتسكيه، أكبر فالسفة الديمقراطية الحديثة

قراءة املصادر لكان عرف أنه باإلمكان تمييز هذين املفكرين من القرن السابع  لو أن نتنياهو كلف نفسه عناء 

عشر والثامن عشر بعدد غير قليل من التعريفات السياسية. ولكن بالتأكيد ال يمكن القول إنهما كانا 

 ديمقراطيين. لو أن رئيس الحكومة اطلع على نصوصهما لوجد بأنهما لم يفكرا لحظة بأن جمهور الرعايا

البسطاء، الذين ال يملكون أي ش يء، األغلبية الحاسمة في املجتمعات في تلك الفترة، يوجد لهم الحق في 

تحديد من سيكون سيدهم. كان يجب انتظار جان جاك روسو وراديكاليين بعده في الثورة الفرنسية من أجل 

 .”أن يبدأ هذا املبدأ الديمقراطي بالعمل، وضعضعة وهز التاريخ الحديث

ويقول زند إنه لم يكن ليتوقف عند جهل نتنياهو التاريخي لو أن قضية الديمقراطية كانت واضحة لكل من  

 على رؤوس األشهاد بأنهم ديمقراطيون مخلصون. ويضيف زند: 
ً
 وتكرارا

ً
، ويقسمون مرارا

ً
يحملون اسمها علنا

، سواء لوك أو مونتسكيه كالهما حظي في األدبيات البحثية بلقب “
ً
وبحق. كالهما، بهذا ” الليبراليين“أوال

 لصعود نخب اقتصادية 
ً
 أصيال

ً
 نظريا

ً
اجتماعية جديدة، عملت وحاربت من أجل  –القدر أو ذاك، قدم تعبيرا

تقليص املكانة املطلقة للملكية وإقصاء الهيمنة الكاملة للنبالء. في الواقع، يمكن أن نرى في الثورة املباركة في 

 .”ا بداية ظهور الليبرالية السياسية )وليس الديمقراطية( بالفعل، هذا تجديد في التاريخفي إنجلتر  1688العام 

، عندما وصل للمرة األولى 1893ويرى املؤرخ اإلسرائيلي زاند أنه، على هذا، يجب اإلضافة أنه في العام 

)حتى ” صوت واحدرجل واحد، “ديمقراطيون إلى مراكز السلطة الفرنسية، أي الذين طالبوا بتطبيق مبدأ 

 في مزاجهم. وينبه إلى أن فصل ”( امرأة واحدة، صوت واحد“ذلك الوقت لم يكن 
ً
لم يكونوا ليبراليين تماما

، مرت مئة 
ً
السلطات، تقييد صالحيات السيد، أو مبدأ التعددية السياسية، كانت بعيدة عن قلوبهم. فعليا

التي تخلط األنظمة فيها الليبرالية مع الديمقراطية  سنة أخرى إلى أن تبلورت في الدول الغربية الصناعية،

)بالطبع للرجال فقط(، ضمن أمور أخرى في أعقاب ضغطها وزيادة األصوات االنتخابية لحركات طبقة العمال 

 .الجديدة

 القرن العشرون

 نفسها ديمقراطية، حي
ً
ث إنه في في القرن العشرين، مرحلة بعد أخرى، اعتبرت جميع النخب السياسية تقريبا

نهاية املطاف كل النخب موجودة، ولكن فقط لخدمة من تمثلهم بإخالص. ويشير إلى أن البالشفة اعتبروا 

أنفسهم ديمقراطيين أصيلين؛ ألنهم طبقوا مبدأ حق االنتخابات العامة واملباشرة للسوفييت. وعن ذلك 
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 د“يضيف املؤرخ اإلسرائيلي: 
ً
 أكثر من األنظمة البرملانية؛ ألنه اعتبر بنيتو موسوليني الفاشية نظاما

ً
يموقراطيا

 دول أوروبا الشرقية الشيوعية بعد الحرب 
ً
 أكثر للجمهور في الشوارع. أيضا

ً
 ومباشرا

ً
 أصيال

ً
أعطى تعبيرا

كما يشير زاند إلى أن الثورات في الصين ”. العاملية الثانية اعُتبرت، كما هو معروف، ديمقراطيات شعبية

 .الدول في العالم ما بعد الكولونيالي، اعتبرت نفسها ديموقراطيات أصيلة وفيتنام، وفي معظم

 تناقض واضح بين يهودية وديمقراطية

ويتساءل املؤرخ اإلسرائيلي موشيه زاند؛ هل صحيح أنه يوجد في إسرائيل ديموقراطية ليبرالية؟ عن ذلك يقول 

” شعب عبري “، رغم أن مفهوم ”يهودية“اعتبرت الدولة  1948في العام ” وثيقة االستقالل“إنه في ما يعرف بـ 

الشعب “يظهر فيها وهي تسمى إسرائيل. زاند، الذي صدرت له سلسلة كتب أكد فيها أن الصهيونية اخترعت 

ألن تعريف “، يتابع في نفيه ملزاعم إسرائيل بالديموقراطية القول: ”أرض إسرائيل الكاملة“واخترعت ” اليهودي

 يمكن أن يشمل ”إسرائيلية“أو ” عبرية“ليس مثل  ، الذي”يهودية“
ً
 ومرنا

ً
 مفتوحا

ً
 شامال

ً
 ثقافيا

ً
، ال يعتبر تعريفا

، بل هو تحديد انتماء اثني
ً
 مواطنين ال يعتبرون يهودا

ً
ديني متصلب وإقصائي، فإن التمييز مبني  –داخله أيضا

 .”اضحهو تناقض و ” ديموقراطية يهودية“في تعريف إسرائيل الذاتي، ومصطلح 

 إن الواليات املتحدة لم تكن تعتبر 
ً
وللتدليل على نفيه صفة الديموقراطية عن إسرائيل يقول زاند أيضا

ديموقراطية لو أنها رأت نفسها دولة ألبناء األصل البروتستانتي. كذلك يقول إنه لم نكن لنعتبر بريطانيا دولة 

الت إنها تنتمي للشعب اإلنكليزي فقط. ويمض ي في وق واألسكتلنديينديموقراطية لو أنها تجاهلت الويلزيين 

 –نعم، لم نكن لنعتبر فرنسا جمهورية لو أنها اعتبرت نفسها دولة الشعب ذي األصل الغالي “أمثلة عاملية: 

 .”الكاثوليكي

 ديمقراطية هي دولة كل مواطنيها

ويؤكد الباحث اإلسرائيلي أن الديموقراطية من مجرد التعريف تعني أن تكون دولة كل مواطنيها، ال تأخذ في 

 بهذا القدر أو ذاك، وبالطبع ترى هدفها النهائي أن تخدم 
ً
االعتبار مبدأ تعدد األصل اإلثني، مهما كان متخيال

ويذوتون ويحترمون عن طيب خاطر، وليس  بمساواة كاملة جميع الخاضعين لها، من أجل أن يتماهوا معها

فقط باإلكراه، قوانينها. هذه هي الطريقة التي يتم بها تحقيق الحكم غير املتضارب في الدول الديمقراطية 

 ألن إسرائيل أعلنت “ويتابع زاند في نقده إسرائيل: ”. الليبرالية
ً
فيجب أال نستغرب ” ديموقراطية يهودية“نظرا

لة على إعالن االستقالل فرض على مواطنيها العرب حكم عسكري، ما قيد بصورة من أنه بعد أشهر قلي

شديدة حرية حركتهم وحقوق مواطنتهم. هذا الحكم املناوئ للديمقراطية واملناوئ لليبرالية استمر حتى 

إلى  أيضا رئيس الحكومة األول هو الذي قاد،”. مباي“، أي طوال فترة وجود دافيد بن غوريون في رئاسة 1966

 ملوقفه القاطع من خصمه مناحيم بيغن، املعارضة املتشددة لوضع دستور في 
ً
جانب القوائم الدينية، وخالفا
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ديمقراطية مهزوزة لدولة لم تكن لجميع مواطنيها، بل ليهودييها ويهود العالم، الذين يرفضون  .إسرائيل

 .بمعظمهم، بعناد غريب، الهجرة إليها والعيش فيها

 سرائيل أكثر من ترومانستالين أيد إ

ويقول إن بن غوريون، كمؤسس للدولة العبرية، لم يأخذ في االعتبار بشكل خاص الليبرالية السياسية، ولو 

كان يستطيع، فإنه كان قد أخرج إلى خارج القانون حركة حيروت والحزب الشيوعي اإلسرائيلي، لكنه فهم 

، ليس مثل موشيه سنيه ومئير يعار 
ً
، أنه رغم أن جوزيف ستالين هو الذي أيد أكثر بشكل مبكر جدا

ً
ي مثال

 
ً
بكثير من الرئيس األمريكي هاري ترومان إقامة دولة يهودية وتسليحها، فإن مستقبل الدولة سيكون متعلقا

 بالنظرة املستقبلية لليهودية الليبرالية األمريكية تجاهها. ويقول زاند إنه من هنا، ضمن أمور 
ً
بدرجة كبيرة جدا

 جاءت املؤسسة ”. إسرائيلية“أو ” عبرية“وليس ” يهودية“ى، جاء اختيار تعريفها أخر 
ً
ومن هنا أيضا

، بل ليهودييها ويهود العالم  75الديموقراطية املهزوزة لدولة لم تكن وبحق لجميع مواطنيها خالل 
ً
سنة تقريبا

 .)الذين يرفضون بمعظمهم، بعناد غريب، الهجرة إليها والعيش فيها(

 إثنية ليبراليةدولة 

ويرى املؤرخ اإلسرائيلي أنه حتى لو لم تكن في إسرائيل ديموقراطية حقيقية في أي يوم من األيام، وقانون 

عاد وأكد على ذلك بصورة صريحة، ورغم أن الدين لم يتم فصله في أي يوم فيها عن  2018القومية من العام 

اليهودية، رغم كل ذلك يمكن اعتبارها بعد ترددات كثيرة الدولة، واليهودي ال يمكنه أن يتزوج فيها من غير 

 بدأت، بعد فترة معينة من ذهاب بن غوريون، في تطوير “وعن ذلك يضيف: ”. دولة إثنية ليبرالية“
ً
هي حقا

)الضفة الغربية ” املناطق“وترسيخ ليبرالية حذرة، لكنها ثابتة. فإنه منذ نهاية السبعينيات، ورغم احتالل 

تشكل فضاء سيطرة غير ديموقراطي جديد، ال سيما في التسعينيات، باألساس بسبب تبدل الحكم، املحتلة( و 

تقدمت مبادئ الليبرالية مثل فصل السلطات، والتعددية السياسية )في الستينيات كانوا يحظرون على حركة 

في إسرائيل قبيل نهاية التنافس في االنتخابات( وما شابه. كما يرى أن السلطة القضائية قد تعززت ” األرض“

القرن السابق، ورسخ عدد من قوانين األساس بصورة أشد حقوق املواطن األساسية، وهذه شملت بدرجة 

 الجمهور العربي في إسرائيل
ً
 .معينة أيضا

 حكومة فاسدة

 ، يمين غارق في تحالف مع نخبة2022ويوضح أن صعود يمين ديني قومي متطرف ومستبد إلى الحكم، في نهاية 

 من 
ً
 كبيرا

ً
 عددا

ً
سياسية عدد غير قليل من أعضائها مهدد بسبب مخالفة رشوة وتحايل جر خلفه فورا

االقتراحات واإلجراءات غير الليبرالية بشكل واضح. وينبه إلى أن معسكري الوسط واليسار في إسرائيل ال 

”. الديموقراطية اليهودية“يدققان عندما يدعيان بأن الحكومة الجديدة لنتنياهو تنوي إلغاء أو تقليص 

 على حد سواء، ما زالوا يتمسكون بها بحزم أعمى. ولكن إذا ساهم اليمين “ويتابع: 
ً
 ويمينا

ً
جميعهم، يسارا
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املتماثل مع تيار مناحم بيغن الليبرالي بقدر ال بأس به في تعزيز الليبرالية اإلسرائيلية، فإن تحالف اليمين 

حة ينوي بخطواته األولى تقليص االستقاللية النسبية ملنظومة القضاء في التابع لتيار نتنياهو بصورة صري

إسرائيل. ويقول إن الحكومة الجديدة بدأت عملها باالنقضاض الشامل على فصل السلطات، وهو املبدأ 

الليبرالي املهم، والذي، كما هو معروف، تم تمجيده من قبل مونتسكيه عن طريق إخضاع مطلق للمحكمة 

في دولة ال يوجد فيها دستور مثل إسرائيل فإن “نزوات منظومة القوة السياسية املنتخبة. ويتابع: العليا ل

الحديث يدور عن مدخل للتدهور، من شأنه أن يحولها إلى ما أعده فيكتور أوربان لهنغاريا، قبل عشر 

 .”في إلكمالهسنوات، وما بدأ جايير بوليسنارو في تطبيقه في البرازيل، ولم يكن له الوقت الكا

ويخلص املؤرخ اإلسرائيلي بروفيسور موشيه زاند للقول إنه من املشكوك فيه إذا كان النظام الشعبوي 

 تصلب 
ً
الجديد في إسرائيل سيكتفي بذلك. وينوه أنه بعد تقليص الليبرالية القانونية، كما يبدو، سيأتي أيضا

 التشديد
ً
عدد “في قمع السكان في الضفة الغربية. ويضيف:  شديد أمام الجمهور العربي في إسرائيل، وأيضا

 يعيشون خارج حدود إسرائيل، سواء في الخليل أو في كدوميم أو في ريمونيم. 
ً
من وزراء الحكومة الجديدة أيضا

 إلى إسرائيل، حيث إن العالم قد ينذهل، ال سمح هللا، 
ً
 لضم الضفة الغربية أخيرا

ً
 كافيا

ً
بالطبع ليس هذا سببا

برتهايد الواضح، لكن بالتأكيد توجد هنا فرصة جيدة لضم إسرائيل إليها، وبذلك تتقلص أكثر بسبب األ 

 .”الليبرالية اإلسرائيلية اآلخذة في التضاؤل 

*    *   * 

 معاريف :  رسالة لوزير الجيش ورئيس أركانه ملواجهة األزمات النفسية للجنود

 ترجمة: شبكة الهدهد للشؤون اإلسرائيلية

نائبة وزير املالية للشؤون االجتماعية في كيان العدو  خلفية انتحار جندي األسبوع املاض ي، وجهتعلى 

يوآف غاالنت تفيد بأن  إلى رئيس األركان هيرتس ي هاليفي ووزير الجيش ميشال فالديجر اليوم األحد رسالة

عن حزب الصهيونية  وطلبت عضو الكنيست أهمية قصوى. الجيش يجب أن يولي الحصانة النفسية لجنوده

الدينية من كبير مسؤولي الصحة النفسية في جيش االحتالل االجتماع من أجل فحص عالج األزمات النفسية 

يعمل في قاعدة  اوقد كان جنديً  .في الجيش، داعية رئيس األركان إلى جعل هذه القضية قضية ذات أهمية عليا

منه لالنتحار بعد أن سرق سالح، رغم علم قادته أنه  تدريب لواء كفير، أطلق النار على نفسه في محاولة

 من اضطراب نفس ي، وكان من املفترض أن يكون تحت إشرافهم الدقيق. يعاني كان

في  وزير املالية للشؤون رسالة عاجلة إلى كبير مسؤولي الصحة النفسية نائبة بعد نشر القضية، أرسلت

ور من أجل املناقشة ووضع على جدول األعمال إجراءات الجيش، طلبت منه في الرسالة أن يجتمع على الف



 

18 
 

جندًيا أنهوا  14التعامل مع االنتحار في الجيش وكيفية التعامل مع األزمات النفسية. وتفيد آخر البيانات بأن 

 ، وهو أعلى رقم في السنوات الخمس املاضية. 2021جندًيا في عام  11مقارنة بـ  2022حياتهم في عام 

*    *   * 

 نواجه أزمة دستورية قد تؤدي إلى حرب أهلية”: مؤرخ إسرائيلي

نفسها داخلها ” إسرائيل“الكبير يوس ي مليمان من خطر حرب أهلية قد تجد ” اإلسرائيلي“حذر الكاتب واملؤرخ  

ات وقال مليمان في تعليقه على املظاهر  .جراء األزمة الدستورية التي تواجهها منذ قدوم حكومة بنيامين نتنياهو

التي خرجت لألسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على إجراءات الحكومة القانونية وما تسميها اإلصالحات 

آالف في تل  110ألف متظاهر خرجوا الليلة ضد حكومة نتنياهو في جميع املدن، منهم  125“القضائية إن: 

  .”ن األعداء سعداءأبيب، إسرائيل تواجه أزمة دستورية قد تؤدي إلى حرب أهلية، ال بد أ

*    *   * 

 نتنياهو يقيل درعي … بعد إلغاء املحكمة تعيينه وزيرا

أريه درعي من  اليوم األحد بعد قرار محكمة العدو العليا بإلغاء تعيينه، أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

 منصبي الداخلية والصحة خالل اجتماع الحكومة وفقا ملوقع واال العبري.

لسوء الحظ، اتخذت املحكمة قرارا مؤسفا يتجاهل “نتنياهو عن أسفه الضطراره إقالة درعي قائال: وعّبر 

وأضاف أنه ينوي البحث عن أي طريقة قانونية يمكن من خاللها املساهمة في عودة درعي ”. إرادة الشعب

 للحكومة.

راما، لعقد اجتماعهم األسبوعي، في غضون ذلك، اجتمع وزراء حكومة نتنياهو، في أجواء مشحونة ومليئة بالد

 حيث تغيب درعي عن افتتاح الجلسة ولم يدخل إال بعد أن غادر املصورون املكان.

خالل االجتماع، وافقت الحكومة على اقتراح درعي، األول واألخير كوزير للصحة، لتحديث سلة األدوية، وبعد 

ساعة. وبالتزامن مع  48ذلك سلمه نتنياهو رسمًيا خطاب اإلقالة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 

الدينية عن االجتماع الحكومي  إقالة درعي، ستتجسد األزمة الثانية لالئتالف في تغيب وزراء الصهيونية

التي أقيمت في الضفة الغربية نهاية هذا ” أور حاييم“األسبوعي؛ احتجاًجا على إخالء البؤرة االستيطانية 

 األسبوع، والتي أدت إلى أول صراع على السلطة بين وزير جيش العدو غاالنت وسموتريتش. 

*    *   * 
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 تنياهوالخطوة التالية لدرعي للعودة لحكومة ن 

لخطوة قانونية جديدة من أجل العودة إلى مقعده كوزير في حكومة ” آرييه درعي“يخطط رئيس حزب شاس 

العبرية فإن درعي الذي أقيل أمس األحد في جلسة حكومة العدو، يسعى إلى  13وبحسب القناة الـ  .نتنياهو

تقديم استئناف على صفقة اإلقرار بالذنب التي وافق فيها على اعتزال الحياة السياسية العام املاض ي، إال أن 

  21مستبعد النتهاء فترة الـ هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة املستشارة القضائية للحكومة، وهذا األمر 
ً
يوما

وفي هذه املرحلة، سقط خيار تعيينه كرئيس وزراء مناوب،  .لتقديم طعون أو االستئناف على قرار الحكم

 منه في وزارتي الصحة والداخلية ملدة 
ً
وأحد الخيارات املطروحة  .أشهر 3وسيتم تعيين وزيرين من شاس بدال

 .الوزراء تعيين ل منع محكمة العدو العليا من التدخل فيهو سن قانون جديد يسمح بعودته، مث

*    *   * 

 إصالحات نتنياهو القضائية ستضر باقتصاد الكيان 

، مساء أمس األحد في “-S&P- Global Ratings“ حذر مسؤول كبير في أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم

االئتماني لكيان العدو قد يتضرر إذا تم تنفيذ ما يطلق عليه العبرية من أن التصنيف  13ـمقابلة مع القناة ال

من واقع لن يتمكن فيه ” مكسيم ريبنيكوف“وحذر املسؤول الكبير  .اإلصالحات القضائية لحكومة نتنياهو

آمنة ألنه لن يكون هناك جهة من ” إسرائيل“املستثمرون من معرفة ما إذا كانت األموال التي يوجهونها إلى 

 .ييد وتنظيم سلوك حكومة نتنياهوشأنها تق

 ”S&P“ وأي قرار يتخذه هو أو شركة” كيان العدو“عن تحليل اقتصاد  ”S&P“ مسؤول في شركة” ريبنيكوف“

قد يكون له تأثير عميق على اقتصاد الكيان، وقد يؤدي قرار من شركة بهذا الحجم على الفور إلى نقل األموال 

ر األسهم وكذلك زيادة مدفوعات الفائدة الحكومية على ديونها، ورحيل من مكان إلى آخر، وإلى انخفاض أسعا

وإذا غادر املستثمرون األجانب كيان العدو، فإن املعنى املباشر هو  .كبار أرباب العمل األجانب من الكيان

د عدد أقل من الوظائف وتسريح العمال وإذا ارتفعت الفائدة على السندات التي ترفعها حكومة نتنياهو بع

  .هذا التحذيرـ فهذا يعني أنه سيتم توجيه جزء أكبر من ميزانية الكيان لسداد الديون 

*    *   * 
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     هكذا وصل وضع إسرائيل اإلقليمي أوجه اليوم:إسرائيل  

 زيسر بقلم أيال

 ترجمة: صحيفة القدس العربي

الطبيعي هو عدم االرتياح، بل التخوف. ، فإن رد الفعل ”وضعنا لم يسبق له أن كان أفضل“عندما يقال إن 

، الذي بث ”املعراخ“وإلى الشعار االنتخابي لحكومة  1973قول كهذا يعيدنا خمسين سنة إلى الوراء، إلى صيف 

 عن الواقع. كل هذه تحطمت في الوجوه حين سمعت صافرة اإلنذار التي بشرت 
ً
 بل وانقطاعا

ً
 وتعاليا

ً
غرورا

ن التواضع بل والخوف مما سيأتي، كما تفترض التجربة وذاكرة املاض ي، مثلما بنشوب حرب يوم الغفران، لك

يفترض املحيط االستراتيجي الذي نعيش فيه، ال يبرر التمترس في مواقف ومفاهيم قديمة تتجاهل التغيرات 

 االعتراف بعد مقدمة كهذه
ً
قة أن لكن الحقي… التي حلت على وضعنا في العقود األخيرة. بالفعل، ليس لطيفا

الوضع اإلقليمي والدولي إلسرائيل جيد ويمنحها نقطة بداية ممتازة نحو املستقبل، وبخاصة القدرة على أن 

 في املسائل األساس التي نقف أمامها.
ً
 تقرر مصيرها بيديها خصوصا

طاها عليها. 
ُ
فالواليات ال توجد في الساحة الدولية اليوم جهة تسعى لتتحدى إسرائيل أو قدرتها على أن تولي خ

 عن باقي مشاكل العالم، والتركيز على 
ً
املتحدة تسعى منذ زمن لفك ارتباطها عن الشرق األوسط، وعمليا

مشاكلها الداخلية. فالتوتر املتصاعد مع الصين في الشرق األقص ى، واآلن الحرب في أوكرانيا، يستدعيانها 

ألوسط الذي تسير فيه على أطراف أصابعها لالهتمام بمسائل خارجية، لكن هذا بالطبع ال يتضمن الشرق ا

 حيال إيران، بل وحيال التطورات في املسألة الفلسطينية.

ليس للواليات املتحدة، إذن، رغبة أو قوة ألن تملي على إسرائيل ما عليها أن تفعله. بالنسبة لروسيا، عقب 

تحدة كالقوة العظمى الرائدة في تدخلها في الحرب في سوريا، زعم أنها كفيلة بأن ترث مكان الواليات امل

منطقتنا. غير أن روسيا غرقت في الوحل األوكراني مما أثبت ليس قدرتها فحسب بل وقيود قوتها. لهذا يوجد 

، حتى الصين غارقة إلى  –تضغط، تهدد أو تردع  –أثر بالطبع على قدرتها على أن تعمل 
ً
في منطقتنا. وأخيرا

. وحتى أوروبا يلوح فيها تغيير مفاجئ في موقفها من إسرائيل. كي نفهم هذا، ال الرقبة في أزمة كورونا املتواصلة

 في كل حملة تنديد  40أو  30حاجة إال ألن نتذكر كيف تعاملت معنا أوروبا قبل 
ً
 يمينيا

ً
سنة، حين شكلت رمزا

ي وبحاجة ونقد ضد إسرائيل. غير أن أوروبا توجد اليوم في ضائقة، وهي جاهزة ملواجهة التحدي الروس 

إلسرائيل لتلقي تكنولوجيا عسكرية وتوريد غاز. ومن هنا، ثمة أقوال لطيفة اليوم تسمع من مسؤولين في 

 في كل ما يتعلق باألجزاء 
ً
أوروبا بل والوقوف شبه التلقائي إلى جانب إسرائيل في الساحات الدولية. هكذا أيضا
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تهاء بجنوب أمريكا، ممن يعترفون بمكانتنا ومستعدون ألن األخرى من العالم، ابتداء من الهند، عبر إفريقيا وان

 ملواقفنا.
ً
 يبدوا تفهما

 عن مكانة تركيا وإيران املتصاعدة كقوة 
ً
في الشرق األوسط نفسه جرى الحديث في السنوات األخيرة كثيرا

ي وقت مض ى عظمى إقليمية تبنى من ضعف العالم العربي. غير أن هاتين االثنتين واعيتان اليوم أكثر من أ

بقيود قوتهما. وجهة تركيا هي للمصالحة مع دول املنطقة التي تناكفت معها في السنوات األخيرة، وعلى رأسها 

في الحرس ” فيلق القدس“بالطبع إسرائيل. ومع أن إيران ملجومة أكثر عقب تصفية قاسم سليماني، قائد 

ليمية، فإن طهران اليوم ال تسير إلى أي مكان، الثوري، مما كبح خطواتها دفعة واحدة لتحقيق الهيمنة اإلق

وستبقى جهة تآمرية ومهددة، لكن حتى تجاربنا معها في سوريا وفي كل ما يتعلق باملسألة النووية، تشهد على 

حذر واعتراف بقيود القوة. أما بالنسبة للدول العربية، فهذه تقف في الطابور لتحسين وتطوير العالقات مع 

 إسرائيل.

بالطبع الفلسطينيون، وهذا هو املوضوع بالضبط، فهي مسألة تقف على عتبة إسرائيل وبين أيديها. يتبقى 

 في املاض ي. وال 
ً
وعليه، بكل الحذر الالزم، يمكن القول إن وضعنا جيد ويمنحنا حرية عمل لم نشهد لها مثيال

 بمصالح إسرائيل ونثبت يتبقى اآلن إال التأكد من أن نتمكن من استغالل واقع يبش الوجه كي ندفع 
ً
قدما

 مكانتها اإلقليمية والدولية.

*    *   * 

 “منذ متى كان االحتجاج هآرتس: 
ً
 للمساواة في دولة أبرتهايد؟” ثوريا

ً
     وطلبا

 ليفي بقلم جدعون 

لم أذهب أمس إلى امليدان أو إلى شارع كابالن للمشاركة في املظاهرات، ولم تحملني رجالي إلى هناك، ومنعني 

قلبي من املشاركة في االحتجاج الذي هو محق في أساسه، لكنه ليس احتجاجي أنا. املظاهرة النقية القومية، 

 في دولة ثنائية القومية، ال يمكن أن تكون مظاه
ً
رة شخص يبحث عن الحرية أو العدالة، وهي يهودية تماما

ملنظمي ” الحرية واملساواة وجودة الحكم“كلمات املفتاح لهذا االحتجاج، لكنها كلمات جوفاء. يعّد الحديث عن 

 أجوف، واألجوف من ذلك هو الحديث عن 
ً
في ” نحن نحارب من أجل الديمقراطية“املظاهرة الواحدة حديثا

نحن نحارب ”في دولة أبرتهايد و” حرية وعدالة وجودة حكم“وال يمكن أن تكون  مقر النضال اآلخر. ال توجد

إذا كانوا يغضون النظر عن األبرتهايد. بعض اليهود في هذه البالد يغضبون اآلن بسبب ” من أجل الديمقراطية

لكن حتى بعد  الخطر الحقيقي الذي يهدد بحقوقهم وحريتهم. من الجيد أنهم عادوا إلى الحياة والعمل املدني،
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قمع حقوقهم وحريتهم، فهي من نصيب ذوي االمتيازات في التفوق اليهودي املتأصل. الذين يوافقون على ذلك 

، والذين يصمتون على ذلك إنما يسكتون عن األبرتهايد. 
ً
باألقوال أو بالصمت يحملون اسم الديمقراطية عبثا

 مستحيل املشاركة في هذه املظاهرات املنافقة.

أبيض ليس إال خطوة اعتذارية وشعور بالذنب أمام اليمين الذي شكك في إخالص ووطنية هذا  –زرق بحر األ 

املعسكر. نحن صهاينة، ولذلك نحن مخلصون، هكذا يحاول املتظاهرون. يمكن للفلسطينيين وعرب 

ن. مرة أخرى إسرائيل االنتظار إلى حين إنهاء األمور فيما بيننا. محظور الخلط وكأن عدم الخلط أمر ممك

يسقط الوسط واليسار كضحية أمام اتهامات اليمين. مرة أخرى، يقوم هذا املعسكر بإبعاد الفلسطينيين 

وعلمهم بدرجة ال تقل عن اليمين. كيف يمكن املشاركة في مثل هذه املظاهرة؟ ال يمكن أن تكون هناك 

الحكم، بتركيبة أبرتهايد في دولة مظاهرة من أجل الديمقراطية واملساواة والحرية، حتى من أجل جودة 

؛ ألن هذا االحتجاج صهيوني. ولكن ال يمكن أن تكون هناك مظاهرة 
ً
إبرتهايد. وتم اختيار العلم ليكون رمزا

تفوق شعب على “صهيونية من أجل الديمقراطية ثم تكون مظاهرة عادلة. األيديولوجيا التي نقشت على رايتها 

لة إلى أن تغير أساسها األيديولوجي. نجمة داود تغرق وبحق، كما أدهشنا لن تقدم مواعظ بالعدا” شعب آخر

فيما عرضه أول أمس على الغالف، لكن هذا الغرق ال يمكن منعه ما دام العلم ليس سوى ” هآرتس“ملحق 

 علم أحد الشعبين.

: حاول معلم الدماء الفلسطينية تسفك في الفترة األخيرة مثل املياه. ال يمر يوم إال ويقتل فيه فلس
ً
طيني عبثا

، كل ذلك في 14رياضة إنقاذ مصاب في ساحة بيته؛ وحاول والدان الدفاع عن أوالدهما، وفتى فلسطيني ابن 

أسبوع واحد. كيف يمكن الحتجاج أن يتجاهل ذلك وكأنه لم يحدث، وكأن هذه الدماء مياه، واملياه أمطار 

خيلوا عمليات يومية ضد اليهود، هل كان االحتجاج بركة، وكأنه ليس لذلك أي عالقة بصورة النظام. ت

سيتجاهل ذلك؟ االحتالل بعيد عن االنتهاء؛ فقد تحول إلى ذبابة مزعجة يجب إسكاتها. ومن يذكرونه يتم 

 اعتبارهم مزعجين. يجب إبعاد هؤالء، وحتى اليسار الصهيوني سئم منهم.

نه مأخوذ من الثورة الفرنسية. ولكن لن تكون أي إعالن مثير للشفقة، وكأ” سنوقف الثورة النظامية“شعار 

ثورة في إسرائيل إذا استمرت في كونها دولة أبرتهايد. وحتى لو تحققت طلبات املتظاهرين وتم حمل املحكمة 

 من قبل الشعب وتم ضبط السلطة التنفيذية 
ً
العليا على األكتاف وأصبح املستشار القانوني للحكومة مبجال

عندنا دولة أبرتهايد. إذا كان األمر هكذا فمن أجل ماذا االحتجاج؟ من أجل االستمتاع كما ينبغي، ستبقى 

  مرة أخرى.” الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط“والتسلي بمقولة 
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*    *   * 

افق العامة؟ أحرونوت: بعديديعوت        التظاهرات.. هل ينتقل االحتجاج اإلسرائيلي إلى إضراب في املر

 برنياع بقلم ناحوم

استعارة لجملة قالها تشرتشل ذات مرة، فهذه ليست نهاية الكفاح بل نهاية البداية؛ فقد لبى املتظاهرون 

، وعرض مسار ”هبيما“التوقعات: سير على طول مسار املظاهرات في تل أبيب، من مفترق عزرئيلي حتى ميدان 

،  80عليها الخطابات. ولئن كان في السبت املاض ي  يعج بالناس، ازدحام، ونصبت في كل شارع شاشة وبثت
ً
الفا

كاد العدد يتضاعف هذه املرة، في تل أبيب ومراكز تظاهرة أخرى في أرجاء البالد. من الصعب أن نرى كيف 

 أكبر أو خطابات مبهرة أكثر إلى مظاهرة أخرى. فقد تحدث الكاتب 
ً
ستنجح حركة االحتجاج جذب جمهورا

 للفترة الحالية. وتحدث بوغي يعلون عن جيش في ” الزمن األسود“دافيد غروسمان عن 
ً
وهو تعريف قاس جدا

لقد ”. وستفهمون كيف يبدو جيش الدكتاتورية“، قال، ”انظروا إلى جيش بوتين الفاشل“عهد دكتاتورية. 

ل أثبتت املظاهرتان الكبريان وجود جمهور كبير في إسرائيل مستعد للخروج من البيت ويتظاهر من أج

 الديمقراطية، جمهور كبير يعرف كيف يوجه غضبه إلى قنوات منضبطة، قانونية وديمقراطية.

 في أوساط نسبة معينة من الجمهور ممن صوتوا لصالح كتلة 
ً
في الجانب التربوي، زرعت املظاهرات شكا

ي مركز الكفاح في نتنياهو ولعلهم ساهموا بش يء ما في تصميم استر حايوت وغالي بهرب ميارا، اللتين تقفان ف

هذه اللحظة. من جهة أخرى، فإنها لم تبطئ عملية التشريع في الكنيست ولم تردع الحكومة. القطار الذي 

 يقودنا إلى بولندا وهنغاريا يواصل سفره، بأقص ى سرعة. 

كان اإلحساس من خلف منصة الخطباء أمس أن مرحلة املظاهرات قد استنفدت؛ ال مفر من السير إلى 

أرنون بردود، غير ” الهستدروت“ة التالية: تعطيل أجزاء في املرافق االقتصادية. والفرضية أن رئيس املرحل

معني باالنضمام إلى االحتجاج، ليس في هذه املرحلة. فهو يسعى إلى صفقة مع وزير املالية سموتريتش. فإذا ما 

اء. وإذا حدثت إضرابات عطل االقتصاد، فسيفعل ذلك ألسباب أخرى، وليس بسبب املس بجهاز القض

فستركز على عمال صناعة التكنولوجيا العليا، واملحامين، واألطباء، والطالب، وتالميذ الثانوية. كل أولئك ال 

ثمة اتجاه محتمل آخر، هو العودة إلى صيغة االحتجاج من عهد بلفور: ”. الهستدروت“يحتاجون إلذن من 

وعلى الجسور، فيما تعمل مجموعات كفاحية في الهوامش مظاهرة صغيرة كل سبت، أمام وزارات حكومية 

تسد الطرق وتصطدم بالشرطة. املثابرة هي األخرى قوة. يسعى االحتجاج إلى هدفين مختلفين: األول، ممارسة 

الضغط على االئتالف كي يلطف الحدة أو حتى يلغي سلسلة القوانين من مصنع لفين وروتمان. الثاني، 
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 وبسرعة، قبل أن تقر القوانين وتنفذ. أما الثاني فيتطلب  إسقاط الحكومة. الهدف
ً
األول يتطلب العمل فورا

.
ً
 طويال

ً
 نفسا

محاوالت مؤيديه ”. الكالب تنبح والقافلة تسير“ال يجند اليمين ناخبيه في هذه األثناء؛ ومن ناحية نتنياهو  

 بأن وجهته هي لتصفية الديمقراطية 
ً
 عن بضعة املس باملتظاهرين ستعزز إحساسا

ً
وستشدد االحتجاج. فضال

 وهتفوا 
ً
، لم أَر في بؤر املظاهرات في تل أبيب ال بيبيين وال ”بيبي“فتيان سافروا على دراجات تسير وقوفا

حريديم وال مستوطنين. يدور الكفاح مثلما في قول شهير لشايكا أوفير: املناجاة شخص واحد يتحدث إلى 

 ان إلى نفسيهما. املتظاهرون والحكومة يعملون في كونين متوازيين.نفسه؛ أما الحوار فهو شخصان يتحدث

*    *   * 

 ملاذا لم يفعل لبيد وغانتس ما فعله بهما نتنياهو وهو في املعارضة؟  ”.. حكومة الرعب“ هآرتس: رغم

 بقلم ايريس ليعال  

التخريبية لتفكيك الديمقراطية في هذه األثناء، حيث القوة موجهة للنضال ضد خطة نتنياهو وياريف لفين 

الليبرالية، من غير السهل النظر إلى املعارضة وقادتها بعين نقدية. وثمة ادعاء ينتشر بأنه معسكر يأكل قادته، 

 عن 
ً
 باهظا

ً
وأن الثقة التي يعطيها مصوتو نتنياهو له ثقة غير نهائية. في حين يدفع قادة املعسكر املقابل ثمنا

ى ذلك، فإن من يقولون ذلك يشيرون إلى رحابة الصدر التي أظهرها مصوتو نتنياهو إزاء كل تعثر. للتدليل عل

إجازته الطويلة إلى هاواي بعد تشكيل حكومة التغيير. وبشكل مناقض، كما يقولون، حصل لبيد على حمام 

 بارد، قضاء العطلة في باريس.

معاملة مختلفة في أوساط قاعدة كل منهما، الحقيقة أن هذا خطأ جلي؛ نتنياهو ولبيد ال يحصالن على 

تحب ” الصهيونية الدينية“والعالقة بين األحزاب داخل الكتل يتم تنسيقها حسب الحاجة. من اعتقد بأن 

 لتوجيهه إلى تسجيالت 
ً
لصاحبها بتسلئيل سموتريتش، وذلك في كل ” كذاب ابن كذاب“نتنياهو سأكون مسرورا

 من ثقة أنه ست
ً
تم إدانته وحتى تخيل موته القريب. مع ذلك، تعالوا نعترف، نتنياهو يوفر ش يء هناك، بدءا

 
ً
البضاعة املطلوبة. بعد استراحته في هاواي، عاد إلى الكنيست ونغص حياة رئيس الحكومة، وأرسل زعرانا

مليار شيكل للسلطة  53للتظاهر أمام منازل الحلقات الضعيفة، وقام بحملة ناجعة وكاذبة حول تحويل 

 فلسطينية، وفي نهاية املطاف فكك صورة الحكومة.ال
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 التي  24املشكلة لدى رؤساء املعسكر اآلخر أنهم ببساطة ال يوفرون البضاعة. إذا تساءلتم كم هي الـ 
ً
مقعدا

، هي تعبير لالعتراف عن تشكيل حكومة التغيير، فعليكم أن تفحصوا مع أصدقائكم ”يوجد مستقبل“لحزب 

 إلى درجة تآكل أطرافهم، مثلما يشهد اليساريين الحساسين. 
ً
يعرفون كيف يكونون كريمين في الكتلة، وأحيانا

حزبا العمل وميرتس على ذلك، ويعرفون أن يبلعوا كما يشهد على ذلك نفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان. ولكن 

ظاهرات األولى صب لبيد في هذه املرة فشل بصورة مهينة، فشل انتهى بحكومة الرعب الحالية. غيابه عن امل

 
ً
الزيت على النار. وهكذا هناك توقع، وحتى مطالبة، بأن يفعل بنتنياهو ما فعله نتنياهو بحكومته. ولكن بدال

من القيادة، تضرر كل من بني غانتس ولبيد من اختبار والء واحد وضعه اليمين أمامهما. هما اللذان شاركا في 

ني، وقدما بعضها على أنها وكر للخونة، حتى اآلن لم يفهموا بعد أن احتفاالت االضطهاد لجمعيات املجتمع املد

 التذلل لليمين ال ينفع، بل ويصفونهم اآلن أنهم يريدون إشعال حرب بين األخوة.

فقط قبل أسبوع أرسال أعضاء حزبيهما من أجل التصويت لصالح قانون سحب املواطنة من املخربين. أتذكر 

نتنياهو قانون امليترو الحيوي، بل ورفضت قوانين املصادقة على اإلعفاء من كيف أفشلت املعارضة في عهد 

قررنا أننا معارضة محاربة، وأننا نريد إسقاط هذه “التأشيرة للمسافرين إلى أمريكا. ماذا قالت ميري ريغف، 

نساء الحكومة، عندها لن نشعر بآالم في البطن، وال وجع بطن في حاالت االغتصاب، وال وجع بطن لدى 

 ”.معنفات، وال للجنود

لكن لبيد وغانتس كان من امللح لهما إثبات أنهما وطنيين في االختيار بين الدفاع عن حقوق اإلنسان والفاشية، 

صوتا مع ايتمار بن غفير على قانون إجرامي وغير ديمقراطي، سحب املواطنة من العرب، ويشعرون باإلطراء 

للتظاهر من أجل الديمقراطية، ويصلون كي ال يكون هناك علم من رئيس الكنيست، وبعد ذلك يخرجان 

 فلسطيني.

 24القاعدة املخلصة للبيد تميل إلى عبادة الشخصية مثل القاعدة املخلصة لنتنياهو، لكن ليس كل الـ 

 مخلصة للبيد. كما قلنا، جاء عدد غير قليل منها من مصوتي اليسار بسلفة قصيرة املدى، ولو أنه 
ً
مقعدا

 على غانتس مع املعسكر الذي يمثلونه. إذا كانت زعامته ستتقوى بهذه النار فهذا سيكو 
ً
ن من الصعب جدا

 جيد. وإذا لم يساعد ذلك فال ش يء سيساعد. 

*    *   * 
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بعد البؤرة االستيطانية الجديدة.. إسرائيل: كيف نواجه العالم ونقيم عالقات علنية : إسرائيل اليوم 

  مع السعودية؟ 

 يوآف ليمور بقلم 

أور “إن رد الفعل التلقائي الذي اتبعه وزيرا اليمين في الحكومة على إخالء البؤرة االستيطانية غير القانونية  

ليل الخميس، دل على أنهما لم يتكيفا بعد مع مكانتهما، لم يعودا فوضويين يعمالن على إصالح ” حاييم

 العالم، بل هما القانون.

مستوطنات. وهو يمر في مسيرة مرتبة من املداوالت واملصادقات. من يسعى إللغاء  في إسرائيل سبيل إلقامة

الخط األخضر ويطبق سيادة إسرائيلية في جانبه الشرقي، ملزم بأن يتصرف مثلما تفترض املسيرة في الجانب 

 فيقرر إقامة بؤرة استيطانية لذكرى أحد ما في ال
ً
نقب أو السهل الغربي. بالضبط ومثلما ال ينهض أحد صباحا

، وبالتأكيد ليس تحت هذه ” املناطق“الساحلي أو الجليل، فهذا األمر نفسه الذي يجب حصوله في 
ً
أيضا

 الحكومة.

ألون ”مشكوك أن يكون مشروع استيطان قد وصل إلى حيث وصل دون نشاطه غير القانوني. من سبسطية و

ونصف. أساسه: ثمة أعمال في امليدان  ، يمر خط رابط، تفصله أربعة عقود”أور حاييم“وحتى ” موريه

 بخالف موقف الحكومة أو بغض نظرها.
ً
 أصبحت حقائق ناجزة، وأحيانا

. على قوات األمن 
ً
وزراء ونواب من اليمين شاركوا في ذلك، وبينهم من اصطدموا بالسلطات. يعرفون هذا جيدا

ذا لم يحصل في أيار العام املاض ي في إخالء بؤرة استيطانية قبل أن تتقرر حقائق على األرض. وحقيقة أن ه

: إي ” أفيتار“
ً
خلقت أزمة سياسية وقانونية، لم تحل حتى اليوم. الدرس الذي تعلمه جهاز األمن كان واضحا

 بؤرة استيطانية تقام يجب أن تحصل على رد فوري.

رفان بأن هذا سيثبت أدار وزيرا اليمين عيونهما بمطالبتهما تأجيل اإلخالء عدة أيام للبحث فيه، وكانا يع

 منهما أن يغضبا 
ً
الوضع على األرض. وخيارهما التذمر ممن أخلوها وليس ممن استوطنوها وقح؛ كان متوقعا

على من أقام البؤرة، وهم لحم من لحمهما عملوا دون تنسيق وورطوا إسرائيل في الساحة السياسية حيال 

 الواليات املتحدة، في أثناء زيارة حساسة ملستشار األ 
ً
 على أن أعماال

ً
من القومي األمريكي للبالد. كان هذا تذكيرا

تكتيكية في امليدان تكون لها إمكانية تأثير استراتيجي، وعلى العالقة غير القابلة لالنفصام بين األحالم بعالقات 

 ”.املناطق“علنية مع السعودية والواقع اليومي في 
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مان هذا، وعمال بموجب ذلك. وكان االمتناع عن ذلك سيخلق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالنت يفه

 إلشعال عنف في املنطقة. من املقلق أن نكتشف بأن 
ً
أزمة مع الواليات املتحدة وأوروبا، وكان له إمكانية أيضا

 من ذلك، تجدهم 
ً
شركاءهما في الحكومة ال يفهمون هذا املنطق ويترجمونه إلى املسؤولية الواجبة. بدال

 ”(.فليمَح اسمهم“ن بتغريدات عنيفة على التويتر )عن النائبة التي شتمت قوات اإلخالء يتنافسو 

تعكس القضية مشكلة في إخراج صالحيات من جهاز األمن في االتفاقات االئتالفية. فالوزير سموتريتش قد 

 فصاح” املناطق“منسق أعمال الحكومة في ” أمر“يعلن بأنه 
ً
ب السيادة في املنطقة بأال يخلي البؤرة. أما عمليا

 في القانون 
ً
هو قائد املنطقة، الذي يتبع رئيس األركان ووزير الدفاع. قد يتغير هذا، ولكنه يستوجب تغييرا

الذي يعني ضم املنطقة بكل ما ينطوي عليه ذلك من معنى. وعلى الطريق، قد تقر إقامة كل بؤرة استيطانية، 

 وليس بأعمال فوضوية. لكن الطريق إلى هناك تمر بقرارات مرتبة،

إن الطريق لتخليد الحاخام روتمان ال يجب أن تمر في مسار غير قانوني بل بالطريق السليم: بقرار حكومي. 

عمل تالميذه يمس بذكراه ويرسم صورة ملمثليه في الحكومة كمن جاءوا ليختطفوا قدر اإلمكان، حتى وإن 

 تعارض األمر والقانون. لقد أثبتوا فجاجة خطيرة 
ً
تفترض متابعة ألعمالهم، للتأكد من أنهم يعملون وفقا

 للقانون واملصلحة القومية.

*    *   *  

ذخيرتنا ضد ” العليا“بعد شرعنتها احتالل الفلسطينيين.. اإلسرائيليون في حفل األقنعة: هآرتس:   

       ”! الهاي“

 بقلم حجاي العاد

إسرائيل بعملية مسرعة من إزالة األقنعة، وقد وصلت إلى الذروة تشرين الثاني، تمر  1منذ االنتخابات في  

الرسمية عند نشر االتفاقات االئتالفية. البشرى اإلعالنية لقانون األساس: تم تفصيل القومية من العام 

في هذه االتفاقات إلى كثير من عروض التفوق اليهودي في كل مكان تحكم فيه إسرائيل بين البحر والنهر.  2018

الشعب اليهودي له حق حصري ال “ال تنقصنا أمثلة على ذلك. في بداية الخطوط األساسية للحكومة كتب و 

، ويضاف إلى هذا اإلعالن خطوات لشرعنة بؤر استيطانية في ”جدال فيه على كل أرجاء أرض إسرائيل

لى فرض قانون لجان القبول في النقب والجليل، والتطلع إ” امليزان الديمغرافي“الضفة، واملعالجة املتوقعة بـ 

 على بلدات فيها 
ً
، كما نص ”قيمة قومية” “االستيطان اليهودي“عائلة وأكثر. في الدولة التي يعّد فيها  600أيضا
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، بلطفها، 37قانون األساس الذي لم يتم إلغاؤه في املحكمة العليا، يعّد تفوق اليهود هو البوصلة. الحكومة الـ 

 ك.تحرص على التلويح بكل ذل

لكن إلى جانب عملية إزالة األقنعة يتم توظيف عمل كثير في تسويق أقنعة أخرى. القصة التي بحسبها 

تقترح علينا االستناد إلى إسرائيل متنورة، التي سيتم بعد لحظة احتاللها على ” املناطق تسيطر على إسرائيل“

قانون، في حين يتعمق األبرتهايد في ، حيث ديمقراطية ومساواة وسيادة لل”املناطق“يد الشرق الجامح في 

 ”.هنا“قد يصل إلى ” هناك“، التي يحاولون فيها القول لنا بأن ما يحدث ”املناطق“

؛ ألن إسرائيل لم تحتل 
ً
فحسب، بل وطبقت ” املناطق“كل ذلك منزوع، سواء من التاريخ أو من الواقع أيضا

. هذه املمارسات تشمل فرض الحكم 1948م منذ العا” هنا“ممارسات كانت طبقتها في السابق ” هناك“

، الذي يعني سيطرة اليهود على أراض ي الفلسطينيين وإعادة هندسة ”االستيطان اليهودي“العسكري واملض ي بـ 

 منذ العام 
ً
القوة السياسية للجغرافيا والديمغرافيا في الفضاء: كل ش يء بدأ هنا، وهو يطبق هناك أيضا

 ”.في كل أرجاء أرض إسرائيل“السياسة  . نفس األيديولوجيا ونفس1967

االتكاء على األقنعة القائمة يسبب أداء بشعا وبحق إذا فحصنا الردود على التغييرات التي تعهدت الحكومة 

الجديدة بتطبيقها فيما يتعلق بالطبيعة التي تدير فيها إسرائيل جوانب معينة من مشروع السلب والطرد في 

من الجيش إلى جسم ” نقل صالحيات“ل هذه التغييرات باحتجاجات شديدة على الضفة الغربية. وتم استقبا

، وعلى عدم قانونية ”مناطق يهودا والسامرة“املستشار القانوني للحكومة في ” باستقاللية“مدني، وعلى املس 

في الضفة؟ ” منفصل“هذه الخطوات حسب القانون الدولي. ولكن مم الخوف؟ هل الخوف من وجود حاكم 

تطبق اإلدارة املدنية سياسة الحكومة، وليس سياسة مستقلة، منفصلة، التي يضعها قائد املنطقة  حيث

 الوسطى بسبب التزامه العميق بالقانون الدولي وبالجمهور الفلسطيني؟

 على توفير شرعية قانونية لسرقة األراض ي ” مناطق يهودا والسامرة“املستشار القانوني في 
ً
عمل دائما

”. اليمينية الخالصة“وهكذا سيكون في الحكومة ” اليسار“لى يد إسرائيل. هكذا كان في حكومات الفلسطيني ع

]الضفة الغربية[ ليست إدارة ” املناطق“، التي كانت كاآلتي: سياسة إسرائيل في ”املناطق“سياسة إسرائيل في 

اليمين “ي وزارة الدفاع، رجل منفصلة أو نظاما منفصال، ولم ينتظر أحد تعيين وزير مسؤول عن هذه األمور ف

وزراء ومشرعون، مدعون عامون وضباط، أشخاص رسميون وعقالنيون، هم الذين وضعوا البنية ”. املتطرف

 التحتية السياسية واإلدارية والقانونية التي تستخدمها إسرائيل من أجل تطبيق هذه السياسة.
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واملحكمة العليا نفذت دورها بإخالص. إسرائيل الليبرالية تردد صبح مساء شعار وجوب الدفاع عن املحكمة 

العليا من مخربي الديمقراطية ومن الذين يريدون إسقاط سلطة القانون. ما الذي يحاولون إخفاءه هنا؟ 

يين والدفاع عن املجرمين باألساس الدور الذي لعبته املحكمة العليا في شرعنة مشروع نهب الفلسطين

املسؤولين عن كل ذلك من املساءلة. مثلما بادر اليكيم روبنشتاين، املستشار القانوني السابق للحكومة 

ما هو الدرع الذي يحمينا ضد الهاي؟ باألساس “وقاض ي املحكمة العليا، أن يفسر هنا في الشهر املاض ي: 

أي أنه ال توجد هنا محكمة تدافع عن ”. افنا أمام الهايإن إضعاف هذه املحكمة هو إضع… املحكمة العليا

حقوق اإلنسان، بل محكمة تدافع عن إسرائيليين من املساءلة عن املس بحقوق اإلنسان للفلسطينيين. ومن 

املحكمة. هذه ” استقاللية“أجل أن نتمكن من مواصلة ذلك بدون أن يتدخل العالم، يجب الحفاظ على 

بشكل مستقل، إطالق النار وقتل املتظاهرين الفلسطينيين، وسرقة أراض ي  املحكمة ستواصل شرعنة،

الفلسطينيين، وهدم بيوت الفلسطينيين، ومواصلة اعتقال مضربين عن الطعام فلسطينيين يحتضرون، 

 بحقوقنا الحصرية.
ً
 وكل ش يء يحتاجه نظام التفوق اليهودي من أجل الدفع قدما

*    *   *  

 جيش من التوريطات السياسية لحكومة نتنياهو؟ نخرج ال يديعوت: كيف

   يوس ي يهوشعبقلم 

 األيام الفلسطينية ترجمة: صحيفة 

أشارت الحالة التي تفجرت أمام القيادة السياسية مع إخالء البؤرة غير القانونية أور حاييم إلى اإلخفاق  

األساس في التجربة السياسية لتعيين قائدين للجيش اإلسرائيلي. لكل العاملين في املهنة كان واضحا أن 

 يمكنه أن ينفذ وللجيش اإلسرائيلي توجد االتفاقات االئتالفية التي تتضمن توزيعا لصالحيات وزارة الدفاع ال

 .سلسلة قيادية واحدة على رأسها يقف رئيس األركان وفوقه وزير الدفاع

 .كان الوزيران بتسلئيل سموتريتش وكذلك ايتمار بن غفير يعرفان مسبقا خطة إقامة البؤرة غير القانونية

لدفاع غالنت أن يؤخر اإلخالء إلى األحد لكنه من ناحيتهما كانت هذه محاولة لفحص الحدود. وطلبا من وزير ا

 .أصر على تنفيذه بشكل فوري ونال اإلسناد من جانب رئيس الوزراء

كالهما التقى بمستشار األمن القومي، جيك سوليفان، قبل يوم من اإلخالء، وسمعا منه أن الواليات املتحدة 

 في ساحة "املناطق" بهدف تخفيض مستوى اللهيب أل 
ً
جل السماح بتنسيق االستعدادات حيال تريد هدوءا

 .إيران

توجد "املناطق" في حالة "استيالء حربي": مناطق ج حيث يسكن مئات آالف اإلسرائيليين والفلسطينيين توجد 
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الجيش اإلسرائيلي. وانطالقا من ذلك فإن منسق أعمال الحكومة في  –تحت صاحب السيادة العسكري 

تابعة له( يستمدان قسما مهما من صالحياتهما من صاحب السيادة العسكري "املناطق" )واإلدارة املدنية ال

صاحب السيادة العسكري في "املناطق" ليس مسؤوال فقط عن إحباط "اإلرهاب"، بل أيضا و  .ومن جهاز األمن

وزير، هو ليس وزير ال .عن القانون والنظام في املنطقة، وذلك من خالل عموم قوات األمن املرابطة فيها

 .لدفاع، ال يمكنه، حسب القانون أن يوجه أو يقود الجيشا

القرار بإخالء بؤرة استيطانية غير قانونية هو لصاحب السيادة العسكري، وليس ألي جهة أخرى. وعليه فإن 

الكتاب الذي بعث به بتسلئيل سموتريتش ملنسق األعمال في "املناطق" لوقف إخالء البؤرة وصل إلى العنوان 

 .ألن صالحيات وقف إخالء كهذا هي لصاحب السيادة العسكري وليس ملنسق األعمال وحده غير الصحيح؛

للجيش يوجد قائد واحد، رئيس األركان، يوجد له أيضا قائد واحد هو وزير الدفاع. وعليه، فإن كل محاولة 

تفشل في سياسية لنقل صالحيات منسق األعمال أو أي وحدة عسكرية أخرى لوزير ليس هو وزير الدفاع س

اختبار الواقع األمني في "املناطق". فقوات األمن مطالبة بأن تحرس كل مكان في "املناطق"، حيث يوجد 

 .مواطنون إسرائيليون 

إن إقامة بؤر استيطانية دون إقرار القيادة السياسية ليست قانونية، وتعرقل النظام العام، وتتحدى مهمة 

 فعل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي ساند  .إلسرائيليالدفاع والحماية التي يقوم بها الجيش ا
ً
خيرا

 عن غالنت، نتنياهو هو اآلخر كسب النقاط، هذه املرة في الساحة 
ً
الجيش ووزير الدفاع بشكل علني. فضال

السؤال الذي يجب أن ُيسأل بصوت عال وليس فقط في أروقة "الكريا" في تل أبيب هو كيف نخرج و  .الدولية

وجهاز األمن من التورطات السياسية لحكومة نتنياهو والسماح للجيش بالعودة لالهتمام باملهام  الجيش

 األمنية وتحدياتها

*    *   * 

ى زمان فرض الرعب على اليمين اإلسرائيلي: معاريف
ّ
   ول

 د. حاييم مسغاف بقلم 

سمعت يهودا فينشتاين، املستشار القانوني السابق للحكومة، يتوج اإلصالح املتبلور في جهاز القضاء بكلمة  

"جريمة اعتداء"، ويبدو لي هذا تعبيرا بائسا آخر في الخطاب الجماهيري. تذكرت جريمة االعتداء التي تعرض 

بيالك القصيدة التي تقشعر لها األبدان  ، وفي أعقابها كتب حاييم نحمان1903لها يهود كيشينيف في العام 

ال توجد هوة أعمق منه. وأسأل نفس ي هل كل تعبير هو  –"عن الذبح". فعرض مشاريع قوانين كجريمة اعتداء 

 شرعي في الكفاح البرملاني، حتى ذاك الذي له تداعيات أليمة بهذا القدر؟

ستشارة القانونية للحكومة وفهمت بوضوح بأن بين هذا وذاك، سمعت أيضا تعابير رئيسة املحكمة العليا وامل

 .هذا الجهاز، عديم اللجام، يعشق السلطة املطلقة، ويجب أن يعاد إلى املكان املناسب له في املجتمع الحر
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ال أريد أن أتطرق صراحة إلى القرار في قضية آرييه درعي، لكن فيه ما يؤكد لي ضرورة التغييرات الالزمة في 

بكل فروعها، منذ سنين. فأنا أتابع على مدى زمن طويل األدوات القضائية التي تخرج،  السلطة القضائية،

صباح مساء، من مصنع أولئك الذين يتشبثون بعقيدة أهرون باراك، وأسأل نفس ي إلى أين يمكن لهم أن 

كي يعطوا يقتادونا. فالقانون، بتقديري، أصبح في ايديهم بمثابة نقطة انطالق. منها يندفعون في طريقهم 

مفعوال ملذاهب لم تذكر في القانون الذي يسعون لينفذوه. كما أتذكر فترات أخرى سعت فيها املحاكم 

للوقوف عند نية املشرع. ليس اآلن. فاملداوالت التي تجرى في الهيئة العامة للكنيست وفي لجانها، قبل سن 

ه يوجد مشرع، ذاك الذي تكبد عناء التشريع، القانون، ال تعني القضاة. فقد سبق لباراك أن قال في حينه، إن

ويوجد مشرع معقول أال وهو القاض ي. كلمات القانون ليس قالعا يجب احتاللها، كما ادعى، بالغرور الذي 

، ضمن أمور أخرى، بأنه توجد ديمقراطية، ببساطة، مفهومة للجميع 
ً
 –يتميز به. إلى جانب ذلك قض ى أيضا

ها تلك التي يجدها باراك في أعلى السطح عندما يصعد املعسكر الذي ال وتوجد ديمقراطية جوهرية؛ لعل

يستطيبه إلى الحكم. تولدت أعراف غريبة هنا من العدم. مهما يكن من أمر، أصبحت املحكمة العليا ناديا 

 مغلقا. ال يمكن الدخول إليه إال بموافقة القضاة الثالثة الذين يجلسون في لجنة انتخاب القضاة. كل ش يء

يتم حسب قولهم؛ وان كان ينبغي االعتراف بأنه في املاض ي كان أيضا هناك ميل في بعض التنوع. افترض أن 

 مثل بنيامين هليفي، ذاك الذي حسم في محاكمة إسرائيل كاسنر، حين كان في املحكمة املركزية ما كان 
ً
قاضيا

عن شذوذه يمكن أيضا أن نتعرف من خالل ليصل إلى الهيئة العليا دون تلك الرغبة في خلق مظهر من التنوع. 

حقيقة أنه الحقا اعتزل كرس ي القضاء وانتخب نائبا عن "الليكود". خطوة ما كان يمكنها أن تحصل إال في 

 .مجتمع يحترم اآلخر

ما يعيدني إلى أيامنا هذه. حتى ألف تظاهرة يجب أال تردع معسكر اليمين. فاأليام التي كان يمكن فيها فرض 

لى منتخبيه انقضت دون رجعة؛ لقد أجاد ياريف لفين في التعبير عن ذلك من على منصة الكنيست. الرعب ع

وعلى حد قوله، فإن التالعب القضائي الذي تم على ظهر بنيامين نتنياهو فتح عيون الكثيرين؛ وهؤالء وقفوا 

 وزيرا كبيرا بجموعهم في صناديق االقتراع، بما في ذلك انطالقا من الرغبة في أن يروا درعي

*    *   * 

   التظاهر استنفد فائدته: حان الوقت إلعالن اإلضراب العام: يديعوت

  ناحوم برنياع بقلم 

باستعارة لجملة قالها ذات مرة تشرتشل، فإن هذه ليست نهاية الكفاح، بل هي نهاية البداية. فقد لبى 

املتظاهرون التوقعات: السير على طول مسار التظاهرات في تل أبيب، من مفترق عزرئيلي حتى ميدان هبيما، 

ها بثت الخطابات. ولئن كان وعرض مسار يعج بالناس، تحّول حشرا في كل مقطع شارع نصبت فيه شاشة وعلي

ألفا، كاد العدد هذه املرة يتضاعف، في تل أبيب وفي مراكز التظاهرة األخرى في أرجاء  80في السبت املاض ي 
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البالد. من الصعب أن نرى كيف ستنجح حركة االحتجاج في أن تجتذب إلى تظاهرة أخرى جمهورا اكبر أو 

غروسمان عن "الزمن األسود"، وهو تعريف قاس جدا للفترة  خطابات مبهرة اكثر. فقد تحدث الكاتب دافيد

الحالية. تحدث بوغي يعلون عن جيش في عهد دكتاتورية. "انظروا إلى جيش بوتين الفاشل"، قال، "وستفهمون 

 ."كيف يبدو جيش الدكتاتورية

ويتظاهر من اجل  أثبتت التظاهرتان الكبريان انه يوجد جمهور كبير في إسرائيل مستعد ألن يخرج من البيت

 .الديمقراطية، جمهور كبير يعرف كيف يوجه غضبه إلى قنوات منضبطة، قانونية، وديمقراطية

في الجانب التربوي، زرعت التظاهرات شكا في أوساط نسبة معينة من الجمهور ممن صوتوا لصالح كتلة 

يارا، اللتين تقفان في هذه نتنياهو، ولعلهم أيضا ساهموا بش يء ما في تصميم استر حايوت وغالي بهرب م

اللحظة في مركز الكفاح. من جهة أخرى، فإنها لم تبطئ عملية التشريع في الكنيست، ولم تردع الحكومة. 

 .القطار الذي يقودنا إلى بولندا وهنغاريا يواصل سفره، بأقص ى سرعة

ال مفر من السير اإلحساس من خلف منصة الخطباء، أول من أمس، كان أن مرحلة التظاهرات استنفدت. 

تعطيل أجزاء من املرافق االقتصادية. والفرضية هي أن رئيس الهستدروت، ارنون بردود،  –إلى املرحلة التالية 

غير معنّي باالنضمام إلى االحتجاج، خاصة في هذه املرحلة. فهو يسعى إلى صفقة مع وزير املالية سموتريتش. 

اب أخرى، وليس بسبب املس بجهاز القضاء. وإذا كانت هناك فإذا ما عطل االقتصاد فإنه سيفعل ذلك ألسب

 .إضرابات فإنها ستركز على عمال صناعة التكنولوجيا العليا، املحامين، األطباء، الطالب، وتالميذ الثانوية

يسعى االحتجاج إلى هدفين مختلفين. األول، ممارسة الضغط على االئتالف كي يلطف الحدة أو حتى يلغي و 

انين من مصنع لفين وروتمان. الثاني، إسقاط الحكومة. الهدف األول يتطلب العمل فورا سلسلة القو 

 .وبسرعة، قبل أن تقر القوانين وتنفذ. أما الهدف الثاني فيتطلب نفسا طويال

في هذه األثناء، ال يجند اليمين ناخبيه. من ناحية نتنياهو، الكالب تنبح، والقافلة تسير. محاوالت مؤيديه 

املتظاهرين ستعزز فقط اإلحساس بأن وجهته هي لتصفية الديمقراطية، وستشدد االحتجاج. فضال املس ب

عن بضعة فتيان سافروا على دراجات تسير وقوفا وهتفوا "بيبي" لم أَر في بؤر التظاهرات في تل أبيب ال 

 .بيبيين، وال حريديم، وال مستوطنين

فير: املناجاة هي شخص واحد يتحدث إلى نفسه؛ أما الحوار فهو يدور الكفاح مثلما في القول الشهير لشايكا او 

 شخصان يتحدثان إلى نفسيهما. املتظاهرون والحكومة يعملون في كونين متوازيين 

*    *   * 

 

 



 

33 
 

 الدبلوماسيين األجانب إلى الحرم: الرسالة والعاصفة  اليوم: زيارةإسرائيل 

 أرئيل كهانا بقلم 

وجهت إسرائيل انتقادا حادا ضد االتحاد األوروبي ودول غربية أخرى بسبب جولة أجراها عشرات  

جرت الجولة، األربعاء املاض ي، في أرجاء الحرم دون تنسيق مع إسرائيل،  .الدبلوماسيين األوروبيين في الحرم

 ألعضاء  30فيها نحو  وفي ظل تجاهل السيطرة اإلسرائيلية في الحرم بخاصة وفي القدس بعامة. وشارك
ً
مندوبا

بادر إلى الزيارة  .االتحاد األوروبي وكندا وأستراليا واألرجنتين. وقد التقوا بإدارة األوقاف، فيما تجاهلوا إسرائيل

رئيس مفوضية االتحاد األوروبي في رام هللا، لكنه امتنع عن اإلعالن عنها. باملقابل نشر املشاركون الزيارة في 

ماعية. وهكذا مثال كتبت القنصلية البريطانية في حسابها في التويتر: "شاركنا في جولة في الشبكات االجت

 للوصاية األردنية على مواقع مقدسة 
ً
املسجد األقص ى مع دبلوماسيين يتفقون مع رأينا كي نظهر دعما

ل األديان مسيحية وإسالمية في القدس. نواصل تأييد ترتيبات الوضع الراهن التاريخي، التي تسمح لك

 ."اإلبراهيمية الثالثة بالعمل في البلدة القديمة

في إسرائيل غاضبون من الجولة في املكان الحساس. وأفاد الناطق بلسان وزارة الخارجية "إسرائيل اليوم" بأن 

هذه الزيارة غير مسؤولة ومن شأنها أن تؤدي إلى استفزاز وتحريض. وعملت وزارة الخارجية وتواصل العمل في 

نوات دبلوماسية كي تمنع خطوات تؤدي إلى التصعيد، وأوضحت لالتحاد األوروبي الخطورة التي تنظر فيها ق

 ."إلى األمور 

جاءت الزيارة الشاذة والكبيرة للدبلوماسيين في الحرم بعد يوم من منع إسرائيل السفير األردني في البالد زيارة 

القصيرة التي أجراها وزير األمن القومي، إيتمار بن غفير،  الحرم بشكل غير منسق، وبعد أسبوعين من الزيارة

 .فيه

يبدو أن هدف الدبلوماسيين كان نقل الرسالة بأن األردن في نظرهم هو املسؤول عن الترتيبات في الحرم، 

 .وأنهم يرفضون الخطوات اإلسرائيلية، التي تعزز في نظرهم السيطرة اإلسرائيلية في املكان

سرائيل السابق في كازاخستان، الذي شغل منصب مستشار سياس ي في وزارة الخارجية، ران يشاي، سفير إ

قال معقبا: "إن هذا السلوك غير املسؤول للسفير األردني الذي حاول الحجيج إلى الحرم دون تنسيق مع 

ملندوبين الشرطة كما يلزم، ومثلما درج عموم الزوار السياسيين إلى الحرم، أدى إلى الصور املحرجة لوفد ا

 ملركز سياسة منظمة "إن نسيتك" قال إن "إسرائيل هي صاحبة 
ً
األوروبيين". يشاي، الذي يعمل اليوم رئيسا

 .السيادة في الحرم وهكذا سيبقى

الوضع الذي يتعاطى فيه مندوبو دول من أوروبا مع القدس ومحيطها كملعب دولي يجب أن يتوقف. إلسرائيل 

 "نثق بالحكومة بأنها تعرف كيف تفعل ذلك األدوات للتأكد من ذلك، ونحن

*    *   * 
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 الحرب في أوكرانيا صورة ملا ينتظر إسرائيل  هآرتس:

 عاموس هرئيل بقلم 

ل الحرب املقبلة؛ إنها هنا أمامنا»  في «ال نحتاج إلى تخيُّ
ً
، هذا ما يشير إليه مستند داخلي تم توزيعه مؤخرا

 الحرب في أوكرانيا قيادة هيئة األركان العليا، واملقصود
ً
 .طبعا

فاجأ األوكرانيون العالم، وحتى أنفسهم، عندما نجحوا في وقف االجتياح الروس ي ألراضيهم خالل الشتاء 

 
ً
 إن الحرب األكثر إجراما

ّ
املاض ي، ومنعوا الرئيس الروس ي فالديمير بوتين من تنصيب حكومة دمى في كييف. إال

 .ي، ال تزال مستمرة بعنف، وتحصد الضحاياالتي شهدتها أوروبا خالل القرن الحال

خرى إخضاع أوكرانيا، التي تأمل 
ُ
واألسوأ من ذلك، يبدو أن بوتين يخطط لهجوم في الربيع، وسيحاول مرة أ

بمساعدتها بوساطة جسر جوي كبير من الغرب، يتضمن للمرة األولى مئات الدبابات، بهدف التصدي 

هذا األسبوع أن الواليات املتحدة ستحّول « نيويورك تايمز»ت، نشرت للمحاولة املقبلة. وكجزء من املساعدا

الكثير من األسلحة املوجودة في مخازن املساعدات في إسرائيل، إلى هناك، وأرسلت إلى أوكرانيا عشرات اآلالف 

 .من قذائف الدبابات

االستراتيجي في الساحة الدولية الحرب في أوكرانيا مهمة بالنسبة إلى إسرائيل على صعيدين: األول، هو التغيير 

 ضد التوسع 
ً
والشرق األوسط. فالحرب أرغمت الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي على تبّني سياسة أكثر حزما

الروس ي، وركزت اهتمام الغرب في شرق أوروبا )باإلضافة إلى الصين( على حساب الشرق األوسط، كما أدت إلى 

اعدة اإليرانية في الجهد الحربي الروس ي استفزت الغرب، ويبدو أنها قضت حلف ما بين موسكو وطهران. املس

 .على احتماالت العودة إلى االتفاق النووي

، فأغلبية جيوش العالم تتابع ما يجري فيه، بهدف معرفة 
ً
، تحولت أوكرانيا إلى مختبر قتال كبير جدا

ً
ثانيا

عدة ظواهر مركزية من املؤكد أنها ستكون  االتجاهات املستقبلية. املستند العسكري الداخلي يلخص

 في حروب إسرائيل، إذا اندلعت
ً
 .محسوسة أيضا

إذ يحدد، وبلغة عسكرية واضحة، بعض االتجاهات التي شهدت تطورات كثيرة: الدقة )بما معناه إنتاج أكبر 

ي إغراق السماء لقذائف ومسّيرات يمكن توجيهها إلى األهداف بدقة(؛ كثافة الطبقة القريبة من األرض )أ

بالكثير من املسّيرات على علّو منخفض(؛ الحرب اإللكترونية؛ الحمالت على الوعي؛ استعمال الذكاء 

 .االصطناعي والحاجة إلى الدفاع عن القوات العسكرية

أي أنها تتوسع على  -« من ساحة املعركة إلى منطقة املعركة»بحسب كتاب املستند، فإن الحرب تنتقل 

أي أنها  -« متعددة األبعاد واألذرع»، وضمنها مناطق مدنية آهلة كثيفة البناء. كما أنها تتحول إلى مساحة أكبر

تحدث تحت األرض وفي السماء، وتندمج فيها عدة أشكال من القتال. هذا كله سيكون له أهمية في خطط بناء 

 .صبه، األسبوع املاض يقوة الجيش، بقيادة قائد هيئة األركان الجديد هرتس ي هليفي الذي تولى من
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رئيس هيئة األركان املنتهية واليته أفيف كوخافي، بدأ واليته قبل أربعة أعوام بسلسلة طويلة من الورشات في 

بحسب رؤية كوخافي، «. تنوفا»األذرع املختلفة والهيئات، وفي ختامها، صاغ خطته الطموحة املتعددة األعوام 

ت، والتكنولوجيا املتطورة والنيران الدقيقة، باإلضافة إلى نجاعة الجيش استند إلى دمج قاتل لالستخبارا

 .تجميع األهداف والهجوم

. وهنا، يوجد خالف ما بين كوخافي، الذي يعتقد أنه قام بثورة 
ً
وكعامل مساعد، تمت تقوية املناورة البرية قليال

، بسبب
ً
ضعف بعض وحدات االحتياط،  في هذا املجال، وبين منتقديه الذين يّدعون أن البنية مفككة جدا

وهو ما سيمنع تحقيق األهداف في حالة الحرب. السؤال اإلضافي في حالة الحرب يتعلق بموقف الحكومة 

واملجتمع من الحرب الشاملة. هل ستؤدي األضرار على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية إلى دعم، وحتى مطالبة 

 م من الخسائر الناجمة عنها؟بخطوة هجومية واسعة يقوم بها الجيش، على الرغ

 من وظيفته سينصب على جعل بعض أفكار كوخافي 
ً
والية هليفي ستكون استمرارية. فهو يعلم بأن جزءا

الطموحة، التي لم يتم تطبيقها بالكامل وبقيت داخل وحدات النخبة، أكثر واقعية ومنتشرة في الوحدات 

ين بانتظاره ومرتبطان ببعضهما بشكل أو بآخر: البرية الكبيرة. في األشهر األولى، سيكون عليه ال
ّ
هروب من فخ

األول، هو األزمة السياسية الحادة، بسبب نيات الحكومة ضد النظام القضائي؛ أما الثاني، فيتعلق باحتمال 

التصعيد في الضفة الغربية، كنتيجة للتوتر مع الفلسطينيين، والذي يمكن أن يتصاعد بسبب الخطوات التي 

داخلي بسبب  -اليمين املتطرف في الحكومة. يمكن إلسرائيل أن تجد نفسها في ظل تصعيد مضاعف يدفع بها 

الوضع السياس ي، وعسكري مقابل الفلسطينيين. وفي هذه الظروف، يمكن لهذا املزيج أن يؤثر في الدافع إلى 

 .الخدمة العسكرية، وبصورة خاصة في وحدات االحتياط

ة ثالثة العام املاض ي. لم تحدث، لكن الضفة تعيش حالة ثابتة من املواجهة كان كوخافي على أعتاب انتفاض

، وخالل نهاية والية 2018على درجة متوسطة، تتطلب من الجيش التركيز وتحويل املوارد أكثر فأكثر. في سنة 

 متساوية 17:17غادي أيزنكوت كرئيس لهيئة األركان، تفاخر الجيش بعودته إلى نموذج 
ً
من ، أي أوقاتا

 .التدريب والعمليات في الوحدات البرية والدبابات

 .في العام املاض ي، انخفضت وتيرة التدريبات بالتدريج، بسبب التصعيد في الضفة الغربية

معطى  -أسبوع تدريب في الوحدات القتالية  12هيئة األركان تأمل هذا العام، وفي أفضل األحوال، الوصول إلى 

. هليفي الذي يمي
ً
 بكل ما يخص بناء القوة، سيكون عليه االنشغال بالفيل داخل قليل جدا

ً
ل إلى كونه محافظا

 ملتطلبات الجيش، ويعاني جّراء مشاكل على طول الطريق 
ً
 -الغرفة: نموذج التجنيد الحالي الذي لم يعد مالئما

 .التجنيد، والتوقيع على خدمة ثابتة، ومنظومة االحتياط

، ندوة تحت عنوان « منالقدس لالستراتيجيا واأل »مركز 
ً
أزمة منظومة االحتياط: هل نحن »عقد، مؤخرا

آراء الكثير من املشاركين، من جنراالت سابقين وقادة وحدات في جيش االحتياط، « مستعدون للحرب املقبلة؟

كانت متشائمة بشكل ملحوظ. املتحدث الرسمي الوحيد من طرف الجيش الجنرال ساعر تسور، لم ينضم إلى 
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يعي الجيش حجم الضغط على عدد قليل و  .ر بأن الحديث يدور عن أزمة، إنما اعترف بوجود صعوباتاإلقرا

فقط من املواطنين يخدمون في جيش االحتياط بصورة فعلية، أي تمت دعوتهم  في املئة1 -من جنود االحتياط 

 للخدمة، خالل األعوام الثالثة املاضية )سقف منخفض 20ألكثر من 
ً
 متراكما

ً
(. باإلضافة إلى أنه من  يوما

ً
جدا

 .املتوقع أن يزداد التصعيد األمني في الضفة، وهو ما سيزيد في الضغط على وحدات االحتياط في العام املقبل

: الجيش يولي أهمية عالية لوحدات االحتياط، والحاجة و 
ً
الرسالة املركزية لتسور، بالتنسيق مع هليفي مسبقا

 ليص إضافي في املنظومة خالل األعوام املقبلةإليها ستستمر، وال يخطط ألي تق

 

*    *   * 

 تحذير إسرائيلي من تفجر األوضاع بمصر.. ما عالقة سياسات نتنياهو؟ 

 21عربيـ موقع  صقر  أحمد :ترجمة

اليمينية الجديدة بزعامة  اإلسرائيلي رجحت صحيفة عبرية، أن تتسبب سياسات حكومة االحتالل

بزعامة عبد  املصري  سطيني، بالتزامن مع سياسات النظامضد الشعب الفل نتنياهو بنيامين

ي مصر، في إثارة الشعب املصري ودفعه لتنظيم احتجاجات التي تسبب بأزمات اقتصادية ف السيس ي الفتاح

العبرية في مقال نشرته للكاتب تسفي  "هآرتس" وأوضحت .والخروج إلى الشوارع بشكل ال يمكن السيطرة عليه

برئيل، أن رئيس مجلس الوزراء املصري الحالي مصطفى مدبولي، عمل خالل األيام املاضية من أجل "التمهيد 

لرفع سعر الخبز والوقود والسلع الحيوية"، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها مصر، ألن "رفع أسعار هذه 

الدولة، والسيس ي، توقع حدوث ارتفاع أكبر في األسعار، يمكن أن يؤدي إلى  السلع أدى ملظاهرات حاشدة في

ونبهت أن "مصر بحاجة إلى العملة األجنبية   ."احتجاج جماهيري واسع النطاق يهدد استقرار مصر النسبي

أن مليار دوالر ديون خارجية"، موضحا  155مليار دوالر، منها نحو  220بشكل ملح، حيث بلغ الدين الوطني 

مليارات دوالر التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي، تمثل خطورة كبيرة، ألن القرض جاء  3"مبلغ 

مع سلسلة من الشروط التي تعهدت بها مصر والتي تشمل، ضمن أمور أخرى، تقليصا شديدا للدعم 

الجنيه املصري وخصخصة شركات حكومية وتقليص دور الجيش في االقتصاد املصري املدني وجعل سعر 

غير ثابت مقابل الدوالر، وهذا الثمن الباهظ للقرض أصبح ملموسا ومخيفا، علما بأن الجنيه املصري مر 

وقالت: "الشعب املصري لم   ."جنيها للدوالر الواحد 32بتغيرات دراماتيكية، حيث قفز مؤخرا لسعر خيالي؛ 

في املئة من قوته الشرائية"، منوهة  30هم نحو يعد يعرف األسعار تنتظرهم في كل صباح، حيث فقدت رواتب

  ."أن "السيس ي يفهم بأنه ال يمكنه مواصلة التبذير بدون حساب وأن يشد الحزام على املواطنين

واستبعدت الصحيفة، نجاح رئيس الحكومة املصري في العثور على "خطة اقتصادية منظمة تفصل الطريقة 

https://arabi21.com/stories/t/49293/0/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://arabi21.com/stories/t/49293/0/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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/49232/0/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/stories/t/49232/0/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/stories/t/49272/0/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/stories/t/49272/0/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/2023-01-20/ty-article/.premium/00000185-cbbb-d99f-abb5-cbff11660000
https://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/2023-01-20/ty-article/.premium/00000185-cbbb-d99f-abb5-cbff11660000
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في املئة وخفض األسعار"، مضيفة: "مشكوك أن يكون باإلمكان  20 التي يقلص بها العجز التضخم الذي بلغ

ورأت أن ما أعلن عنه   ."العثور في كتب االقتصاد على خطة كاملة كهذه، لكن يمكن تشخيص محاوالت أولية

من إجراءات تتعلق بـ"حظر إقامة مشاريع جديدة تحتاج استثمارات بالدوالر، وتقليص السفر إلى الخارج 

دولة، وإجبار وزراء على الحصول على مصادقة شخصية من رئيس الحكومة على كل سفرة، هي ملوظفي ال

  ."ليست أكثر من ذر للرماد في العيون، ألن السيس ي يواصل االستثمار في بناء العاصمة اإلدارية الجديدة

ة رسمية فخمة وأملحت "هآرتس"، أن "إدراك السيس ي لغضب املصريين، جعله يلغي في األسبوع املاض ي زيار 

للعاصمة اإلدارية لتدشين خط املترو الذي سيربطها مع القاهرة، كما أنه مشكوك أن يعقد مؤتمر الشباب في 

شرم الشيخ في شباط/فبراير املقبل، بسبب التكلفة الباهظة، رغم أهمية هذا املؤتمر للسيس ي، كجزء من 

  ."عمل استعراض ي

ليل نسبيا مقارنة مع احتياجات مصر الكبيرة، لكن تقليص وأشارت إلى أن "الحديث يدور عن توفير ق

النفقات االستعراضية يؤكد على الحساسية الكبيرة التي يوليها السيس ي لخطر اندالع احتجاج يلزمه بمواجهة 

املواطنين في مصر، وإزاء ذلك، يمكن فهم حساسية السيس ي للتطورات في الساحة الفلسطينية واإلسرائيلية، 

وبينت أن عقد السيس ي قمة مصغرة بمشاركة ملك   ."حسب رأيه أن تشعل الشارع في مصرالتي يمكن 

األردن، عبد هللا الثاني، ورئيس السلطة محمود عباس في مصر، وفي اليوم التالي املشاركة في قمة نظمها رئيس 

  .دولة اإلمارات محمد بن زايد مع زعماء دول الخليج

قمة مصغرة بمشاركة ملك األردن، عبد هللا الثاني، ورئيس السلطة وبحسب مصادر مصرية، عقد السيس ي 

محمود عباس في مصر، وفي اليوم التالي املشاركة في قمة نظمها رئيس دولة اإلمارات محمد بن زايد مع زعماء 

وأكدت أن "مصر   ."دول الخليج، استهدف "مناقشة طرق محتملة للعمل إزاء الحكومة الجديدة في إسرائيل

يس ي( تخش ى من أن اقتحام آخر لوزير إسرائيلي في للمسجد األقص ى، أو توسيع استعراض ي للبناء في )الس

املستوطنات، يمكن أن تحدث انتفاضة عنيفة في املناطق، وأن يجر ذلك أيضا قطاع غزة وبعد ذلك تطوير 

ومية وقال صحفي مصري يعمل لدى وسائل إعالم حك  ."احتجاج غير مسيطر عليه في شوارع مصر

لـ"هآرتس": "عندما يخرج الشعب املصري للتظاهر ضد سياسة إسرائيل، هو يحصل على شرعية عامة 

والنظام سيجد صعوبة في وقفه، وفي اللحظة التي يمكن لهذه املظاهرات أن تتحول إلى احتجاج ضد النظام 

العبرية، أن "مصر تبذل  وأفادت الصحيفة  ."والفقر والتبذير، ستكون لنا مواجهة مباشرة نتائجها قاتلة

جهودا كبيرة لتهدئة حماس، وفي املقابل تجري محادثات كثيفة مع شخصيات رفيعة في إسرائيل، وحسب أحد 

التقديرات، نشر الفيلم الذي يظهر فيه كما يبدو األسير اإلسرائيلي أبراهام منغستو، ولد هو أيضا من داخل 

ورأت   ."أن تزيد التسهيالت بالنسبة للحصار على قطاع غزةجهود مصرية لتسريع صفقة التبادل التي يمكن 

أن "تدخل مصر القوي في ملف التبادل، يظهر كما هي القاهرة مضغوطة بدرجة ال تقل عن ذلك من أجل 
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انهاء الصفقة، من أجل لتعزيز التعاون مع حكومة نتنياهو وإظهار أهميتها الحقا، كي تستطيع استخدام 

   ."ازيا لطموحات حكومة إسرائيل الجديدةنفوذها لتشكل وزنا مو 

*    *   * 

 فريدمان: على العليا التدخل بقضايا حقوق اإلنسان وليس بالتعيينات السياسية

 48ـ موقع عرب ضاهر بالل :ترجمة

عّبر وزير القضاء اإلسرائيلي األسبق، بروفيسور دانيال فريدمان، عن تأييده إلجراء "إصالحات" في جهاز 

كالتي تطرحها حكومة بنيامين نتنياهو حاليا، لكنه تحفظ منها في الوقت نفسه، قائال إنها يجب أن  القضاء،

ووجه وزراء سابقون انتقادات لخطة الحكومة  ."تكون "أقل شدة ولجم ذاتي أكبر من جانب الكنيست أيضا

ى خالل واليته كوزير الحالية، لكن أهمية أقوال فريدمان أنها تأتي من جانب خبير قانوني يميني، وسع

للقضاء، في حكومة إيهود أوملرت، إلى تقييد قوة املحكمة العليا واقترح فصل منصب املستشار القضائي 

وأشار فريدمان إلى أنه  .للحكومة وانتقد النيابة العامة بشدة، ما جعله يوصف حينها كعدو جهاز القضاء

قوانين أساس وفقا ملصالح آنية للحكومات التي "نشهد تغييرات دائمة في بنية الحكم، بواسطة تعديل 

تتشكل، سواء بسن قانون رئيس الحكومة البديل، القانون النرويجي، بنية الوزارات التي يتعاملون معها كأنها 

معجونة، من خالل تفكيكها وإعادة تركيبها. وينبغي التفكير في لجم وإصالحات في الكنيست وفي طريقة اتخاذه 

إصالحات في جهاز القضاء فقط"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم،  القرارات، وليس

 .اإلثنين

وانتقد فريدمان طرح وزير القضاء، ياريف ليفين، لخطة إضعاف جهاز القضاء، من دون التشاور مع كبار 

كانت التغييرات أكبر، فإنه املسؤولين في وزارته. "التحاور أفضل. وثمة أهمية للتحاور مع املعارضة أيضا. وكلما 

واعتبر فريدمان أن الحاجة إلى إصالحات قضائية ينبع من أن "جهاز  ."ثمة أهمية ألن يكون التأييد لها أوسع

القضاء، إثر قرار املحكمة العليا، منح نفسه صالحيات واسعة جدا، وبضمنها التدخل في قرارات الحكومة 

ضائي للحكومة بشكل كبير جدا. فقد قررت املحكمة العليا، ليس والكنيست، وتوسيع صالحيات املستشار الق

فقط أن موقف املستشار القضائي ملزم للحكومة في أي موضوع، وإنما أيضا ال حق لرئيس الحكومة 

والحكومة بتقديم ادعاء أمام املحكمة، وأنهم يحتاجون إلى مصادقة املستشار. وهذه ظاهرة غير موجودة في 

وال يقبلها العقل. وأضيف إلى ذلك إمكانية التدخل في شؤون الحكومة والكنيست ألسباب  أي دولة في العالم

تتعلق بانعدام املعقولية، وهي ذريعة تسمح بالتدخل في أي قرار. وبذلك حّولت املحكمة نفسها إلى شريكة 

 ."كاملة في إدارة شؤون الدولة، وقوضت فكرة الفصل بين السلطات
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استخدام املحكمة العليا لـ"ذريعة عدم املعقولية" بكل ما يتعلق بقرارات الحكومة في واقترح فريدمان إلغاء 

شؤون الدولة أو التعيينات في الجهازين السياس ي والحكومي. "فتعيين شخص سياس ي )مثل رئيس حزب شاس 

بإدارة الدولة وال أرييه درعي، الذي قررت املحكمة العليا إلغاء تعيينه وزيرا( ال يتعلق بحقوق اإلنسان وإنما 

وأضاف أنه "في املقابل، أقترح باإلبقاء على إمكانية إلغاء قرارات بسبب  ."ينبغي أن تتطرق املحكمة إلى ذلك

عدم معقوليتها عندما يتعلق األمر بحقوق املواطن وحقوق اإلنسان. أي أن تبقى بالكامل صالحية املحكمة 

 ."بالدفاع عن الفرد أمام تعسف السلطة

غيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، قال فريدمان إنه "ينبغي الفصل بين تعيين قضاة املحاكم املركزية وحول ت

والصلح، حيث ال مكان إلجراء تغييرات هامة. وال يوجد أي سبب لتدخل السياسيين في ذلك. وبالنسبة لتعيين 

يد إمكانية توسيع لجنة تعيين قضاة العليا، فإني أعارض أن تسيطر الحكومة باملطلق على التعيينات. وأؤ 

وعارض فريدمان  ."القضاة بواسطة ضم شخصيات عامة إليها، وال تعينهم الحكومة، وإنما رئيس الدولة

تعيين رئيس املحكمة العليا وفقا لألقدمية، كما هو متبع حاليا. "وباإلمكان دراسة إمكانية تعيين رئيس 

 ."املحكمة بواسطة لجنة يعينها رئيس الدولة

حول التغييرات التي تطرحها خطة الحكومة في مكانة املستشارين القانونيين للوزارات، بحيث ال يتم إلزام و 

الوزير بموقف املستشار القانوني، قال فريدمان "إني أعارض أن يتولى املستشارون القانونيون وظائف ثقة. 

 ."يقة تعيين مهنيين في وظائف حكوميةوأخش ى من تعيينات سياسية في هذه املناصب. وينبغي االستمرار في طر 

*    *   * 

 االحتالل يخطط لجعل ثلث قدراته الجوية تعتمد على "املسيرات" 

 21موقع عربي عامر ـعدنان أبو ترجمة: 

تحدثت قناة عبرية، عن الخطط املستقبلية لسالح الجو اإلسرائيلي، والذي قد يعتمد بشكل متزايد على 

العبرية"  12"  القناة وأشارت .االحتالل في األنشطة العملياتية لجيش  لها من دور مؤثرالطائرات املسيرة، ملا 

واملراقبة والهجوم، وتغلق دوائر النار، تقوم بمهام جمع املعلومات االستخبارية  الطائرات بدون طيار" إلى أن

وفي اآلونة األخيرة تم اإلعالن عن القدرات الهجومية لهذه الطائرات، واستخدامها للقضاء على العناصر 

املسلحة املطلوبة، في ضوء حيازتها على عدد من املزايا، أهمها الدقة، وما تتطلبه من قوة بشرية أقل، كما 

 
ً
باملئة من مجموع ساعات الطيران  80وتابعت بأن " ." من الطائرات املأهولةيصعب كشفها، وهي أقل عبئا

طلعة جوية،  120نفذت  2022األخيرة أب/ أغسطس  غزة للطائرات بدون طيار، وفي حرب سالح الجو في

 ."هجوما، ومن املتوقع أن يزداد االتجاه فقط في غضون سنوات قليلة 60ساعة طيران، وتنفيذ  2500بـ

، لتحديد طائرات سالح الجو في املستقبل ستكون من املسيرات التي تشارك في كل نشاط ثلث ”أنوأوضحت 

https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.mako.co.il/news-military/2023_q1/Article-ab56a294124c581027.htm?partner=lobby
https://www.mako.co.il/news-military/2023_q1/Article-ab56a294124c581027.htm?partner=lobby
https://arabi21.com/stories/t/52320/0/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://arabi21.com/stories/t/52320/0/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://arabi21.com/stories/t/54677/0/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88
https://arabi21.com/stories/t/54677/0/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88
https://arabi21.com/stories/t/49452/0/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://arabi21.com/stories/t/49452/0/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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موقع شخص، أو قاذفة واحدة، وتحييدها دون التسبب في اإلضرار بالبيئة املحيطة، وتتميز بقدرات املسح، 

 ."وجمع املعلومات االستخبارية، وتنفيذ عمليات عدوانية بكمية كبيرة من املتفجرات

من تشغيلها هو مرافقة وجزء مهم  عاما، 14ودخلت الطائرات املسيرة تشكيالت سالح الجو اإلسرائييلي منذ 

 .القوات امليدانية، وهذه مهمة تحدث دائًما على أساس مستمر، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة

تراقب هذه املسّيرات العمليات الخاصة بقوات االحتالل الجوية والبرية، وتسمح بتحديد األهداف بسرعة، 

وتساعد القوات البرية في غزة ولبنان، فضال عن ومهاجمتها أسرع، وهناك املئات منها تعمل في كل ساحة، 

كونها كانت جزًءا من سلسلة من هجمات الجيش اإلسرائيلي في األشهر األخيرة ضد قوافل أسلحة على الحدود 

وتعتقد األوساط العسكرية اإلسرائيلية أن االستخدام املتزايد للمسّيرات قد يؤثر على  .السورية العراقية

في السنوات القادمة، مما سيقلل عدد الطيارين املدّربين كل عام، وتزيد من الحاجة  صورة القوات الجوية

ملشغليها، بحيث قد تصبح ساحة املعركة بال طيار، وروبوتات على األرض فقط، وسفن غير مأهولة في البحر، 

قيق أمنه وبالطبع في الجو على ارتفاع منخفض أو مرتفع، دون أن يضمن ذلك قدرة من االحتالل على تح

  .املفقود، ألن القوى املعادية له تزيد من ابتكاراتها املضادة، في محاولة للتصدي ملسّيراته

*    *   * 

 جوفاء هآرتس: شعارات

  بقلــم جدعون ليفي

 مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية ترجمة: 

املظاهرات. أرجلي لم تحملني الى هناك مرة اخرى لم اذهب أمس الى امليدان أو الى شارع كابالن للمشاركة في 

وقلبي منعني من املشاركة في االحتجاج الذي هو محق في اساسه، لكنه ليس احتجاجي أنا. املظاهرة التي يوجد 

ابيض يغطيها وكأنه من اجل حماية املشاركين فيها، في الوقت الذي فيه اعالم  –فيها بحر من اعالم االزرق 

ي هذه البالد محظورة )أو متجمعة في غيتو ضيق على كومة تراب في اقص ى امليدان الشعب اآلخر الذي يعيش ف

مثلما في املظاهرة السابقة(، ال يمكن أن تكون مظاهرتي. املظاهرة النقية القومية، يهودية تماما، في دولة 

هي كلمات ثنائية القومية بصورة واضحة، ال يمكن أن تكون مظاهرة شخص يبحث عن الحرية أو العدالة، و 

 .املفتاح لهذا االحتجاج، لكنها كلمات جوفاء

ايضا أجوف الحديث عن "الحرية واملساواة وجودة الحكم" ملنظمي املظاهرة الواحدة. وأجوف بدرجة ال تقل 

عن ذلك هو الحديث عن "نحن نحارب من اجل الديمقراطية" في مقر النضال اآلخر. ال توجد وال يمكن أن 



 

41 
 

وجودة حكم" في دولة أبرتهايد و"نحن نحارب من اجل الديمقراطية" إذا كانوا يغضون تكون "حرية وعدالة 

النظر عن األبرتهايد. بعض اليهود في هذه البالد يغضبون اآلن بسبب الخطر الحقيقي الذي يهدد باإلضرار 

فان حقوقهم  بحقوقهم وحريتهم. من الجيد أنهم عادوا الى الحياة والى العمل املدني، لكن حتى بعد قمعها

وحريتهم هي من نصيب ذوي االمتيازات في التفوق اليهودي املتأصل. الذين يوافقون على ذلك باألقوال أو 

بالصمت فهم يحملون اسم الديمقراطية عبثا. والذين يصمتون على ذلك فهم يصمتون على األبرتهايد. 

 .مستحيل املشاركة في هذه املظاهرات املنافقة

ليس إال خطوة اعتذارية وشعور بالذنب امام اليمين الذي شكك بإخالص ووطنية هذا  ابيض –بحر االزرق 

املعسكر. نحن صهاينة ولذلك نحن مخلصون، هكذا يحاول املتظاهرون. يمكن للفلسطينيين وعرب اسرائيل 

الوسط االنتظار الى حين انهاء االمور فيما بيننا. محظور الخلط وكأنه يمكن عدم الخلط. مرة اخرى يسقط 

واليسار كضحية امام اتهامات اليمين؛ معتذر ومتلعثم، نقاء العلم لطخه أكثر من االتهامات املوجهة اليه. 

مرة اخرى هذا املعسكر يقوم بإبعاد الفلسطينيين وعلمهم بدرجة ال تقل عن اليمين. كيف يمكن املشاركة في 

ديمقراطية واملساواة والحرية، حتى من اجل مثل هذه املظاهرة؟ ال يمكن أن تكون هناك مظاهرة من اجل ال

 .جودة الحكم، بتركيبة أبرتهايد في دولة أبرتهايد

العلم تم اختياره ليكون رمز ألن هذا االحتجاج صهيوني. ولكن ال يمكن أن تكون هناك مظاهرة صهيونية من 

يتها تفوق شعب على شعب اجل الديمقراطية وأن تكون ايضا مظاهرة عادلة. االيديولوجيا التي نقشت على را

آخر ال يمكن أن تقدم مواعظ بالعدالة الى أن تغير اساسها االيديولوجي. نجمة داود تغرق وبحق، كما أدهشنا 

ملحق "هآرتس" فيما عرضه أول أمس على الغالف، لكن هذا الغرق ال يمكن منعه طاملا أن العلم ليس سوى 

 .علم أحد الشعبين

الفترة االخيرة مثل املياه. ال يوجد يوم بدون قتيل يقتل عبثا: معلم رياضة حاول  الدماء الفلسطينية تسفك في

، كل ذلك في اسبوع 14انقاذ مصاب في ساحة بيته؛ والدان حاوال الدفاع عن اوالدهما، وفتى فلسطيني ابن 

هي امطار  واحد. كيف يمكن الحتجاج أن يتجاهل ذلك وكأنه لم يحدث، وكأن هذه الدماء هي مياه، واملياه

بركة، وكأنه ليس لذلك أي عالقة بصورة النظام. تخيلوا عمليات يومية ضد اليهود، هل كان االحتجاج 

سيتجاهل ذلك؟ االحتالل بعيد عن االنتهاء. فقد تحول الى ذبابة مزعجة يجب اسكاتها. ايضا من يذكرونه يتم 

 .يوني سئم منهماعتبارهم مزعجون. ايضا هؤالء يجب ابعادهم، وحتى اليسار الصه
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نحن سنوقف الثورة النظامية" يدعو اعالن مثير للشفقة وكأنه تم أخذه من الثورة الفرنسية. ولكن لن تكون "

أي ثورة في اسرائيل إذا استمرت في أن تكون دولة أبرتهايد. وحتى لو تحققت طلبات املتظاهرين وتم حمل 

حكومة أصبح مبجل من قبل الشعب وتم ضبط السلطة املحكمة العليا على االكتاف واملستشار القانوني لل

التنفيذية كما ينبغي، ستبقى عندنا دولة أبرتهايد. إذا كان االمر هكذا فمن اجل ماذا االحتجاج؟ من اجل 

  .االستمتاع والتسلي بمقولة "الديمقراطية الوحيدة في الشرق االوسط" مرة اخرى 

*    *   * 

 استطالعات   

معظم ناخبي الليكود يتفقون مع قرار املحكمة العليا بأن درعي ال يمكنه أن يكون : إسرائيلتايمز أوف  

 وزيرا 

مس الذين صوتوا لـ"شاس" يدعمون القرار أيضا؛ من بين عامة 
ُ
أكثرية ناخبي "الصهيونية الدينية" وخ

 ٪ يقولون إن على الوزير تقديم إستقالته أو أن تتم إقالته70الجمهور، 

الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على حكم للمحكمة العليا ” الليكود“لبية ناخبي حزب توافق غا

يقض ي بعدم السماح بتعيين أرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة، وفقا الستطالع رأي نشرته صحيفة 

 .”يسرائيل هيوم“

على الحكم بأن شخص أدين عدة مرات ال يمكن أن يكون وزيرا. وكان  في املئة65من بين عامة الجمهور، وافق 

في 13الذين قالوا إنهم ال يتفقون مع املحكمة وأنه ال ينبغي لها التدخل في األمر، بينما قال  في املئة22هناك 

 .إنهم ال يعرفون  املئة

ة، في حين أنه بين ناخبي حزب مع املحكم في املئة57ووجد االستطالع أيضا أنه بين ناخبي الليكود، يوافق 

إنهم ال  في املئة18، بينما قال في املئة40قرار املحكمة، في حين يعارضه  في املئة42، يؤيد ”الصهيونية الدينية“

الذين وافقوا مع املحكمة، ونفس النسبة  ״شاس״من ناخبي حزب درعي  في املئة22كما كان هناك  .يعرفون 

في 40الحزب الحريدي اآلخر في الكنيست. ومن بين ناخبي حزب شاس، أيد ، ״يهدوت هتوراة״من ناخبي حزب 

 .باملثل” يهدوت التوراة“من ناخبي حزب  في املئة30عدم االمتثال لحكم املحكمة، بينما شعر  املئة
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أنه ينبغي  في املئة45واعتقدت أغلبية واضحة من عامة الجمهور أن درعي يجب أن يترك منصبه، حيث قال 

الذي رأوا أنه ال  في املئة15قالوا أنه ينبغي على درعي أن يستقيل. وكان هناك  في املئة25اهو إقالته، وعلى نتني

 .إنهم ال يعرفون  في املئة15ينبغي على نتنياهو االمتثال لقرار املحكمة، في حين قال 

أنه  في املئة54، قال وردا على سؤال حول اإلجراء الذي يجب اتخاذه في حال استقالة درعي أو عزله من منصبه

أنه يجب  في املئة9تغيير تركيبة االئتالف، وقال  في املئة18يجب تعيين آخرين في الوزارتين بدال من ذلك، وأيد 

في 10في اإلصرار على أنه ال ينبغي االمتثال لقرار املحكمة، وقال  في املئة9إجراء انتخابات جديدة، واستمر 

 .إنهم ال يعرفون  املئة

غير “في األسبوع املاض ي، قضت محكمة العدل العليا بأن قرار نتنياهو بتعيين درعي وزيرا للداخلية والصحة 

في ضوء أحدث إدانة جنائية لدرعي بارتكاب مخالفات ضريبية. واعترف درعي، الذي ” معقول إلى أقص ى حد

، بارتكابه املخالفات الضريبية قض ى في السابق فترة في السجن إلدانته في وقت سابق بالكسب غير املشروع

 .العام املاض ي في إطار صفقة إدعاء استقال بموجبها من الكنيست وُحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ

تسمح ” طريقة قانونية“يوم األحد، أقال نتنياهو درعي من منصبه كوزير للصحة وللداخلية، وتعهد بإيجاد 

ساعة،  48وتدخل إقالة درعي حيز التفيذ في غضون  .يلبمواصلة خدمة دولة إسرائ” شاس“لرئيس حزب 

 .وبحلول ذلك الوقت سيتعين على نتنياهو إيجاد وزراء جدد لتولي مسؤوليات درعي

آراء اإلسرائيليين بخصوص خطط الحكومة إلجراء إصالح شامل للجهاز ” يسرائيل هيوم“كما استطلعت 

املخطط هو تمرير مشروع قانون تجاوز يسمح ألغلبية بسيطة القضائي. أحد العناصر األساسية في التغيير 

 .عضو كنيست بتشريع قوانين حتى لو تم إبطالها من قبل املحكمة العليا 61مكونة من 

يدعمون مشروع القانون  في املئة26، إال أن ”بند التجاوز “من الجمهور يعارض ما يسمى  في املئة29في حين أن 

بند التجاوز ولكن مع الحاجة لوجود أغلبية أكبر ألعضاء الكنيست  في املئة20الحالي كما هو، في حين أيد 

أما بالنسبة لتطبيق  .إنهم ال يعرفون  في املئة25لتجاوز قرار املحكمة بشأن إبطال تشريع، بينما قال 

ة من الجمهور العام إن على الحكومة محاول في املئة31التشريعات الخاصة باإلصالح القضائي، فقد قال 

أنه ينبغي الدفع  في املئة25التفاوض مع أحزاب املعارضة للتوصل إلى حل وسط بشأن التغييرات، وقال 

أنه ال ينبغي املض ي قدما باإلصالح، في حين قال  في املئة26بالتغييرات بسرعة دون إشراك املعارضة، كما رأى 

 .إنهم ال يعرفون  في املئة18
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 في املئة30التوصل إلى تسوية مع أحزاب املعارضة، في حين يدعم  ملئةفي ا32حتى بين ناخبي الليكود، يؤيد 

كما  .إنهم ال يعرفون  في املئة21املض ي قدما في تمرير خطة اإلصالح القضائي دون إشراك املعارضة، بينما قال 

 وجد االستطالع أن إصالح القضاء ليس أولوية قصوى بين اإلسرائيليين الذين يركزون أكثر على ارتفاع

 .تكاليف املعيشة

قالوا  في املئة8إن تكلفة املعيشة هي أهم قضية ينبغي معالجتها وفقط  في املئة70من بين ناخبي الليكود، قال 

كما أن أغلبية واضحة من ناخبي أحزاب  .إن القضية ذات األولية القصوى هي إصالح الجهاز القضائي

اعتبروا تكلفة املعيشة  –الدينية، وعوتسما يهوديت  شاس، ويهدوت هتوراه، والصهيونية –االئتالف األخرى 

كما أعطت أحزاب املعارضة  .على رأس سلم أولوياتهم، وفقا للتقرير، الذي لم يعرض أرقاما لهذه النتائج

 .األولوية للقضايا االقتصادية على حساب غيرها من القضايا، يليها االنقسام االجتماعي في املرتبة الثانية

تحت إشراف البروفسور يتسحاق كاتس، وتم إجراؤه بين ” مأغر موحوت“ع للصحيفة معهد أجرى االستطال 

   .في املئة4.3، وبلغ هامش الخطأ فيه 18شخصا فوق سن  562يناير، وشمل  20و 19

*    *   * 

 تقارير   

i24news:  رئيس الوزراء اإلسرائيلي يطمئن الواليات املتحدة: سيتم تخفيف حدة اإلصالحات القضائية 

إذا كان هناك انتهاك للقيم الديمقراطية، فسيصعب علينا تقديم الدعم الثابت وغير املشروط إلسرائيل"، "

 .وتابع بعدها موضحا لنتنياهو" أن اإلدارة األمريكية تراه قائًدا

لى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو طمأن مستشار األمن القومي األمريكي جيك أشار تقرير إ

وفقا لتقرير   .اإلصالح القضائي املخطط لن يبقى على الشكل املتطرف الذي تم اإلعالن عنه سوليفان بأن

اإلسرائيلية، فقد قال نتنياهو لسوليفان خالل اجتماعهما يوم الخميس أن  12املصدر للقناة  مجهول 

 ."يمر بالصيغة التي تم عرضها اآلن لن"اإلصالح القانوني سيمر بموافقة واسعة النطاق. و 

ال نحبذ االتجاه  -ونحن كإدارة  -وأشار التقرير إلى أن سوليفان قال لنتنياهو: "الجمهور الليبرالي الديمقراطي 

. "إذا كان هناك انتهاك 12الذي تسير فيه فيما يتعلق باإلصالح القضائي". وتابع سوليفان، بحسب القناة 

يصعب علينا تقديم الدعم الثابت وغير املشروط إلسرائيل"، وتابع بعدها موضحا للقيم الديمقراطية، فس

 .لنتنياهو" أن اإلدارة األمريكية تراه قائًدا

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1673788162-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1673788162-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1673875702-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن خطة ملنح املزيد من الصالحيات للمشرعين 

ووفًقا ملنتقدي اإلصالح، فإنه من شأنه أن يضرب استقالل  في تعيين القضاة وتجاوز قرارات املحكمة العليا.

رئيسة املحكمة العليا  ومن بين املعارضين .القضاء، وحقوق األقليات، ويقوض مصداقية نظام املحاكم

ومع ذلك، يقول منتقدو املحكمة العليا إنها تجاوزت حدودها وأنها ال تمثل جمهور  .واملدعي العام للبالد

 .لي مسيرات في تل أبيب لالحتجاج على اإلصالح املقترحآالف إسرائي 110حضر حوالي  يوم السبت ،و  .الناخبين

 .وتظاهر اآلالف في حيفا والقدس وبئر السبع

*    *   * 

i24news: ديوان رئيس الحكومة يدفع نحو إقامة "بيت أبيض" إسرائيلي 

 هذه الفكرة طرحت منذ عشرات السنوات لكنها لم تتحقق

تعجيل خطة إقامة "بيت أبيض " إسرائيل يضم مقر الرسمي يطالب ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

وديوان رئيس الحكومة في القدس، بحيث يتواجدان بنفس املوقع، على غرار "البيت األبيض" األمريكي، 

لكنه جمد على مدار  األخيرة،وبحسب هيئة البث الرسمية "كان"، هذا املشروع تمت مناقشته خالل العقود 

ب التقرير يطالب ديوان نتنياهو حاليا تحريك "مشروع املوج" مجددا، وتجري في األيام وبحس   .سنوات طويلة

الشاباك. ويهتم ديوان رئيس -األخيرة نقاشات متجددة حول املوضوع، بمشاركة ممثلين من جهاز األمن العام

  .الحكومة باإلعالن عن مناقصة يبحث خاللها عن مصمم ومدير للمشروع

ن رئيس الحكومة اإلسرائيلية على ما ورد أعاله، مع تشكيل الحكومة تعتزم دراسة مشروع وذكر في تعقيب ديوا

 .إقامة املقر واملكتب وطريقة تنفيذه. قبل اتخاذ القرارات وصدور املوافقات لن يتم تعيين أي موظفين

*    *   * 

سيتم تخفيف خطة اإلصالح رئيس الوزراء قال ملستشار األمن القومي األمريكي إنه  إسرائيل:تايمز أوف 

 القضائي

بحسب قناة تلفزيونية إسرائيلية فإن نتنياهو ُحذر من أن اإلصالحات الشاملة قد تعرض الدعم األمريكي 

 "للخطر؛ نتنياهو رد بأنه يسعى إلى اجماع أوسع وأن التغييرات "لن تمر كما هي معروضة حاليا

ن القومي األمريكي الزائر جيك سوليفان أن اإلصالح القضائي قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملستشار األم

  .املثير للجدل للحكومة لن يكون دراماتيكيا كما تم عرضه، وفقا لتقرير تلفزيوني يوم األحد

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674192731-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674192731-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674192731-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674325495-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-100-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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، الذي لم يشر إلى مصدر، أن نتنياهو أبلغ سوليفان خالل اللقاء الذي جمعهما في 12وذكر تقرير القناة 

لقدس أنه سيعمل على ضمان تمرير أي إصالح قضائي باتفاق واسع، وأن التشريع النهائي األسبوع املاض ي في ا

 .سيتم تخفيفه عن النسخة املشددة التي كشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر وزير العدل ياريف ليفين

ي والديمقراطي ]في الجمهور الليبرال“وقالت الشبكة التلفزيونية إن سوليفان أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي إن 

 .”الواليات املتحدة[ ونحن في اإلدارة لسنا معجبين باالتجاه الذي تسيرون فيها، فيما يتعلق باإلصالح القضائي

إذا تم املس بالقيم الديمقراطية، فسيصعب علينا تقديم دعم ثابت ال يتزعزع “واضاف كما ورد أنه 

 .”إلسرائيل

بإجماع واسع، ولن يمر “صالح سيتم تمريره، بالنسبة له، سيتم تمريره وأفاد التقرير أن نتنياهو رد أن أي إ

وستشمل خطة الحكومة إلعادة تشكيل الجهاز القضائي نقل السيطرة على تعيين  .”كما هو معروض حاليا

القضاة للسياسيين، والحد بشكل كبير من إشراف املحكمة العليا على الحكومة، وإنشاء آلية إلعادة تشريع 

لطتين القوانين التي تلغيها املحكمة. وتقول حكومة نتنياهو إنه من الضروري تصحيح ميزان القوى بين الس

ألف إسرائيلي خرجوا إلى الشوارع ليلة  100السياسية والقضائية. يقول منتقدو الخطة، بمن فيهم أكثر من 

السبت لالحتجاج على خطة اإلصالح الشامل، إنها تهدد املؤسسات الديمقراطية وتعرض الحريات املدنية 

 .للخطر من خالل منح كل السلطة تقريبا لالئتالف الحاكم

إلى أن نتنياهو داخل اإلئتالف نقل رسالة مختلفة، حتى أنه أبلغ رؤساء األحزاب أنه بحاجة  12ناة وأشارت الق

وكان حلفاء نتنياهو من ”. الهدوء على جبهة البؤر االستيطانية من أجل الدفع باإلصالح القضائي قدما“إلى 

 .ضفة الغربية في األيام األخيرةاليمين املتطرف ردوا بغضب على إخالء بؤرة استيطانية غير قانونية في ال

في تصريحاتهما للجمهور، لم يذكر نتنياهو وال سوليفان اإلصالح القضائي، الذي يهيمن على عناوين الصحف 

 .في إسرائيل منذ أسابيع وأحدث ضجة في الخارج أيضا

زيد من يوم الخميس، أكد مسؤول أمريكي أن سوليفان أثار األمر املثير للجدل، لكنه لم يخض في م

، عقد السفير األمريكي لدى إسرائيل توم 13وبحسب القناة  .التفاصيل. كما رفض مكتب نتنياهو التعليق

 .يتعلق باملخاوف األمريكية بشأن خطة اإلصالح األخيرة فيمانايدس عدة لقاءات في إسرائيل في األسابيع 

شرت يوم األحد، قال نايدس لـ
ُ
تقول ]لإلسرائيليين[ “أن الواليات املتحدة لن ” تايمز أوف إسرائيل”في مقابلة ن

أبلغنا رئيس الوزراء أنه يريد “، لكن في الوقت نفسه، أضاف نايدس ”كيف ينبغي عليهم بناء نظامهم القضائي

القيام بأشياء كبيرة، ونحن أيضا نريد القيام بأشياء كبيرة. ولكن إذا أردنا تحقيق هذه األشياء، فال يمكننا 

جد أن النيران مشتعلة في الفناء الخلفي لدى أحدهم. لذلك سيتعين عليه إدارة األمور التي االستيقاظ لن

 ”بشكل فعال… تهمنا
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في غضون ذلك، شهد اجتماع مجلس الوزراء يوم األحد مهاجمة عدد من الوزراء للمحكمة العليا بسبب 

حسب الشبكة التلفزيونية، زعم وب .13أرييه درعي من منصب وزير، بحسب القناة ” شاس“استبعادها لزعيم 

لو كان درعي عضوا في حكومة ” كانت ستحكم بشكل مختلف“وزير األمن القومي إيتمار بن غفير أن املحكمة 

وقال عضو الكنيست حاييم بيطون من حزب شاس، وهو وزير في وزارة  .تقودها الكتلة األخرى في الكنيست

 .”الكتلة ]اليمينية[تحاول تفكيك “التربية والتعليم، إن املحكمة 

لالمتثال لحكم املحكمة ” مضطر، بقلب مثقل“وفي اجتماع مجلس الوزراء، أقال نتنياهو درعي، قائال إنه 

الصادر يوم األربعاء وإنهاء تعيين درعي وزيرا للداخلية والصحة. ستدخل اإلقالة حيز التنفيذ يوم الثالثاء. 

زعيمه إلى الحكومة، وتعهد رئيس  طريقة إلعادةهو إليجاد الذي يرأسه درعي على نتنيا” شاس“ويضغط حزب 

وعد درعي  .”أي طريقة قانونية يمكنك من خاللها االستمرار في املساهمة في دولة إسرائيل“الوزراء بإيجاد 

بمواصلة قيادة شاس كنائب في الكنيست، واالستمرار في ترأس اجتماعات حزبه، وحضور اجتماعات رؤساء 

 .كة في االئتالف الحاكماألحزاب الشري

للمحكمة باستبعاد درعي من منصبه الوزاري، قائال ” القرار املؤسف“في تصريحاته األحد، انتقد رئيس الوزراء 

إرادة الشعب، كما يتضح من الثقة الكبيرة التي منحها الجمهور للممثلين املنتخبين في “إن املحكمة تتجاهل 

 .”ستخدم في مجلس الوزراء كوزير رفيع املستوى  حكومتي، عندما كان واضحا للجميع أنك

*    *   * 

 : االحتجاجات في إيران تفقد زخمها12القناة الـ 

 يعاري  إيهودبقلــم 

 مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية ترجمة: عبد الكريم أبو ربيع ـ  

تمارسه "شرطة اآلداب" زخًما أردنا كثيًرا أن يكتسب ما بدأ كحرٍب ضد "الشادور" وضد العنف الدموي الذي 

ا في جدار نظام خامنئي القمعي، وأن يخرج بالتدريج املاليين إلى الشوارع. لكن في 
ً
كبيًرا، وأن تحدث شرخ

األسبوعْين األخيرْين، مرت أيام كاملة من دون أّي مظاهرة في أي مكان. حتى وقت كتابة هذا السطور، هناك 

تة مصانع بتروكيميائية فقط، وبسبب ظروف العمل ومن دون أّي طابع )على سبيل املثال( اضرابات لعمال س

سياس ي، وهناك احتجاجات بسبب نقص الغاز أكثر من االحتجاجات بسبب الشؤون السياسية. أغلب 

 .معارضة "الحرس الثوري" انتقلت إلى الفضاءات الرقمية، حيث احتدم الكفاح هناك بكل قوته

: مئات آالف اإليرانيين أ
ً

غرقوا شبكات التواصل االجتماعي بالتقارير حول مقتل أبو القاسم صلواتي، مثال

القاض ي الذي صار س يء السمعة بسبب إرساله منظمي املظاهرات إلى أعواد املشانق. وردت أوصاف متعددة 
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عن كيفية اغتياله في كمين بخمس طلقات، وكيف احتاجت السلطات إلى أيام كثيرة لتحل لغز الحكاية. هذه 

لذلك، فقد تم إطالق  .توجهات املواجهة اآلن؛ صدامات أقل في الشوارع وجرأة أكثر على شبكات التواصل هي

من النساء الالتي قدن االنتفاضة ضد الحجاب، وتباطأت وتيرة عمليات اإلعدام  900سراح ما ال يقل عن 

منهم على أيدي  60عد أن قِتل كثيًرا. يبدي رجال القوى االمنية استعداًدا إلظهار بعض من ضبط النفس، فب

 .الشباب؛ لم تسجل في الفترة األخيرة صدامات أخرى 

باختصار، لم تعد النسوة تشارك في املسيرات، البلوش السنة في الشرق، واألكراد في الغرب، والعرب في 

، لكن الجنوب يختارون أال ينتقلوا إلى التمرد الحقيقي. الطالب يتجمعون كل مرة داخل الحرم الجامعي

بأعداد قليلة، وببضع عشرات بشكل عام. اللجان التي تأسست في مدن عدة من أجل تنسيق وتوقيت 

 .االحتجاجات لم تعد تحقق أهدافها

في كل األحوال، ليست هذه هي نهاية الحكاية. معارضة النظام تتوسع وتتعمق حد الوضع املتواصل من 

ين علي آلفونه، وهو منفي إيراني يعيش في الدنمارك، يتوقع أن االختمار، على شفى االنفجار. أحد كبار املحتج

 40ليس هناك عالج لهذا الشرخ بين نظام الحكم والشعب. وتفسيره لذلك: الثورة االسالمية أحدثت في الـ 

عاًما األخيرة عملية ضخمة من العصرنة في الدولة، غير أنها في املقابل لم تحدث أسلوب االستبداد؛ قدموا 

يم للنساء لكنهم قيدوا قدرتهن على إيجاد العمل املناسب، يشجعون التحديثات العلمية وفي ذات الوقت التعل

 .يمنعون الحديث عن سلوك الدولة

سجاد صفائي، منفي إيراني آخر يعيش في برلين، يتوقع أال يؤدي العنف في إيران إلى تغيير النظام، وإنما 

 .يع مفاصل الحكمالعكس؛ سيعزز هيمنة رجال الجيش على جم

*    *   * 

 يديعوت: جارة إيران الدولة الشيعية تفتتح سفارتها في إسرائيل 

 بقلــم ايتمار ايخنار 

 مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية ترجمة: فاتن أيوب ـ  

أذربيجان بعد أن أعلنت أذربيجان عن فتح سفارة في تل أبيب خالل الشهر املقبل، قال نائب وزير الخارجية في 

أن "أذربيجان فخورة بسياستها الخارجية السيادية وقرار فتح السفارة في إسرائيل   ynet في مقابلة خاصة مع

هو قرار سيادي خاص بنا. نحن لم ندرس قرار فتح سفارة بسبب ضغوط من نوع أو آخر، وال نعتبره نهاية 

ن ننظر إلى ذلك على أنه خلق أداة مهمة من عملية. هذا ليس هو الهدف النهائي أو الهدف من العالقات. نح

 ."أجل تطوير العالقات الثنائية. إنه حدث هام، لكنه بالتأكيد ليس نهاية الطريق
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ُيذكر أن أذربيجان، التي ستكون الدولة االسالمية الشيعية األولى التي تفتتح سفارة لها في إسرائيل، قد عينت 

 .ئب وزير التعليم، كسفيرها األول في إسرائيلبالفعل مختار محمدوف، الذي يشغل منصب نا

أذربيجان هي جارة إيران من الشمال، وهذه الحقيقة لها أهمية دراماتيكية بالنسبة للعالقات مع إسرائيل. 

عتبر دولة يقدرها الجمهور االذربيجاني، تولي أهمية استراتيجية لعالقاتها مع 
ُ
لذلك فإن إسرائيل، التي ت

قل في السابق أن أجهزة األمن في أذربيجان. أما في 
ُ
طهران فهم ال يحبون العالقات بين إسرائيل وباكو، وقد ن

 .أذربيجان أحبطت محاوالت تنفيذ عمليات في أهداف إسرائيلية في بالدهم

أذربيجان هي أكبر مورد للطاقة إلسرائيل، في حين أن إسرائيل هي واحدة من أكبر موردي األسلحة ألذربيجان، 

ناغورنو  ضد أرمينيا، حرب 2020ة نظرهم، ساهم هذا السالح بشكل كبير في االنتصار في حرب عام ومن وجه

 .الثانية كاراباخ

وكان قد تحدث وزير الخارجية اإلسرائيلي إيلي كوهن، في نهاية األسبوع املاض ي، مع وزير الخارجية االذربيجاني 

اه لزيارة إسرائيل. هذا ومن املتوقع أن يصل وزير وشكره على قرار باكو بفتح سفارة في إسرائيل، كما دع

 .الخارجية األذربيجاني إلسرائيل في شهر ابريل

كما قال نائب وزير الخارجية رزاييف، الذي يتولى حقيبة إسرائيل في وزارة الخارجية األذربيجانية، في مقابلة له 

لى أن "إسرائيل وأذربيجان بعيدتان جغرافًيا، إن إمكانية تعزيز العالقات بين البلدين هائلة، وأشار إ Ynet مع

لكنهما مرتبطان بعالقات وثيقة، بما في ذلك العالقات التاريخية. أذربيجان فخورة بأنه لم يكن لدينا يوًما 

معاداة للسامية، ولطاملا كان لدينا احترام كبير للجالية اليهودية التي كانت دائًما جزًءا ال يتجزأ من املجتمع. 

دادت التجارة بين البلدين والعالقات تتطور وتتوسع إلى مجاالت أخرى مثل التعليم والبحث. نحن لقد از 

 ." نتعلم من تجربة إسرائيل الناجحة في مجال االبتكار، وتحلية مياه البحر. اإلمكانيات هائلة

*    *   * 

 الخطة الكاملة إلضعاف جهاز القضاء: تداعيات حقوقية وتشريعية 

 48 ـ موقع عربمجادلة  محمود ترجمة:

تتضمن خطة حكومة بنيامين نتنياهو إلضعاف جهاز القضاء اإلسرائيلي والتي يقودها وزير القضاء، ياريف 

ليفين، أربع مراحل من شأن استكمالها إحداث تغيير شامل في عمل جهاز القضاء وسلطته وإخالل بالتوازن 

بحيث يكون لها انعكاسات كبيرة على حقوق اإلنسان وعلى  بين السلطات في النظام السياس ي اإلسرائيلي،
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األحد، عن املراحل غير املعلنة من  نشرته أمسوكشفت صحيفة "هآرتس"، في تقرير  .العملية التشريعية

خطة الحكومة لتقويض سلطة القضاء على رقابة عمل الحكومة والكنيست، والخطوات التي تعتزم الحكومة 

نتهاء من املرحلة األولى التي كان ليفين قد أعلن عنها في مؤتمر صحافي عقده قبل نحو اتخاذها في أعقاب اال 

ولفت التقرير إلى أن نتنياهو عرض الخطة الكاملة إلضعاف جهاز القضاء على عدد محدود من  .أسبوعين

استكمال  الوزراء، في اجتماع عقد مؤخرا في مقر حزب الليكود في تل أبيب، موضحا أن الحكومة تعمل على

إجراءات املصادقة على املرحلة األول )املعلنة( من الخطة التي تصفها الحكومة بـ"اإلصالح القضائي"، قبل 

 .مطلع نيسان/ أبريل املقبل، أي قبل انتهاء الدورة الشتوية للكنيست

 املرحلة األولى: أساس التغيير

صحافي، أربع خطوات سيتم تنفيذها عبر تتضمن هذه املرحلة، والتي كان ليفين قد استعرضها في مؤتمر 

سلسلة من التشريعات التي تضمن تحرر الحكومة والكنيست من السلطة الرقابية للجهاز القضائي، وتسمح 

 .لها بمواصلة العملية التشريعية إلى حين استكمال سائر مراحل الخطة

ة سن قانون ألغته املحكمة سن "بند التغلب" على املحكمة العليا: تشريع يمنح الكنيست الحق بإعاد .1

 .عضو كنيست 61العليا لتناقضه مع أحد "قوانين األساس"، بأغلبية 

إلغاء حجة "عدم املعقولية"، وهي أداة تخول املحكمة العليا بإلغاء أمر إداري اتخذته الحكومة بسبب  .2

 .أرييه درعي "عدم معقوليته"، واعتمدت عليها العليا مؤخرا إللغاء تعيين وزير الداخلية والصحة،

تعزيز سيطرة الحكومة على لجنة اختيار القضاة، على أن يحظى االئتالف الحكومي بسيطرة وأغلبية  .3

دائمة داخل تشكيلة اللجنة املعنية باختيار القضاة في جميع املحاكم في إسرائيل، وعلى رأسها 

 .املحكمة العليا

ية بحيث تكون آراؤهم املهنية، توصيات غير إضعاف مكانة املستشارين القانونيين في الوزارات الحكوم .4

 .ملزمة، ويعينون بموجب تعيين سياس ي من قبل الوزير مباشرة

وتشمل هذه املرحلة "التمهيدية" أهم التغييرات التي يدفع بها وزير القضاء، ليفين، وهي تغييرات ضرورية 

قضائية. وأصر ليفين على أن لتنفيذ املراحل األخرى من الخطة، وهي كفيلة وحدها بإضعاف السلطة ال

تتضمن املرحلة األولى جميع هذه اإلجراءات لتتحقق التغييرات الرئيسية التي يسعى إلى تنفيذها في النظام 

 .القضائي، حتى لو واجه انتقادات علنية شديدة تمنعه من استكمال املراحل املتقدمة من الخطة
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 "سان وحريتهاملرحلة الثانية: إلغاء "قانون أساس: كرامة اإلن

يعتزم نتنياهو وليفين تنفيذ هذه املرحلة من الخطة خالل الدورة الصيفية للكنيست، وتشمل سن "قانون 

أساس: التشريع" الذي سينظم مكانة القوانين في إسرائيل وقدرة املحكمة العليا على إلغائها، باإلضافة إلى أنه 

ووفقا  .ما أقدمت على إلغاء قوانين يسنها الكنيستسينظم قدرة الكنيست على تجاوز املحكمة العليا إذا 

للنص املتوقع لـ"قانون أساس: التشريع" ستصبح اإلجراءات التشريعية لقوانين األساس أكثر تعقيًدا 

ثالث في دورة الكنيست التي يتم طرح القانون  -وصعوبة، بحيث يجب أن يمر كل قانون أساس بأربع قراءات 

 .وم، وقراءة رابعة أخيرة في الكنيست الذي سينتخب مقبالخاللها، كما هو متبع الي

وبحسب "هآرتس" سينص هذا القانون على أن أي قانون أساس تمت املوافقة عليه سابًقا بأغلبية تقل عن 

عضو كنيست، سيفقد مكانته كقانون أساس ي، وسيصبح قانوًنا "عادًيا" بشكل تلقائي، األمر الذي  61

مة اإلنسان وحريته" إلى قانون عادي، هذا ألنه تمت املصادقة عليه في الكنيست سيحول "قانون أساس: كرا

 .عضو كنيست 32الثانية عشرة بأغلبية 

املاضية،  30يذكر أن جميع األحكام بإلغاء القوانين الصادرة عن املحكمة اإلسرائيلية العليا خالل األعوام الـ

نسان وحريته". والجزء األكثر أهمية في القانون األساس ي استندت إلى بند من بنود "قانون أساس: كرامة اإل

وهو البند الذي يقوم على أساسه املبدأ القانوني الذي يسمح بإبطال القوانين في  -الحالي هو "بند التقييد" 

 .املحكمة العليا

أن يتضمن  في املقابل، سيعمل نتنياهو وليفين على سن قانون أساس آخر ُيعنى بحقوق اإلنسان، وال ُيتوقع

من إمكانية  -بحكم األمر الواقع  -نص القانون الجديد بند التقييد، وبالتالي يمنع قضاة املحكمة العليا 

 ."االستناد إليه عند إلغاء أو إبطال قوانين يراها قضاة املحكمة "غير دستورية

 املرحلة الثالثة: تقليص حق االلتماس للعليا

املواطنين كأفراد أو كجمعيات بالتوجه للمحكمة العليا لتقديم التماس تهدف هذه املرحلة إلى تقليص حق 

على ضد القرارات الحكومية، وذلك عبر سن تشريع من شأنه أن يقلل بشكل كبير من حق الوصول إلى 

املحاكم، ويحد بشكل أساس ي من قدرة الجمعيات ومنظمات املجتمع املدني على تقديم التماسات ضد قرارات 

 .الدولة
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يما وسعت املحكمة العليا، في العقود األخيرة، بحسب "هآرتس"، من حق كل مواطن في االلتماس ضد وف

القرارات الحكومية، يسعى نتنياهو وليفين إلى سن تشريع يستعرض أسبابا وشروطا محددة يجب توفرها حتى 

األول هو أن يكون  يتمكن الشخص من أن يلتمس من أجلها للمحكمة العليا، ووفًقا للتقرير، فإن الشرط

 .مقدم االلتماس الضحية الرئيسية من القرار الحكومي موضوع االلتماس

 الرابعة: تقسيم دور املستشار القضائي للحكومة املرحلة

تشمل هذه املرحلة تقسيم دور املستشار القضائي للحكومة. وأشار التقرير إلى أن هذه املرحلة لم تعرض حتى 

ذلك خالل الجلسات املغلقة التي ُعرضت فيها الخطة على وزراء الحكومة، وذلك  اآلن إال بشكل عام بما في

وال تزال اآللية التي يعتزم ليفين  .لحساسيتها بسبب محاكمة نتنياهو بتهمة الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة

تقرير أشار إلى ونتنياهو من خاللها تقسيم منصب املستشار القضائي للحكومة، غير واضحة تماما، غير أن ال

 عن محاكمة الوزراء وأعضاء الكنيست، علما بأن ذلك يقع 
ً

إمكانية تعيين الحكومة مدعًيا عاًما يكون مسؤوال

 .ضمن صالحيات املستشار القضائي للحكومة

ولفتت الصحيفة إلى مخاوف من أن املدعي العام املعين من قبل الحكومة، سيعمل على سحب لوائح االتهام 

نتنياهو بحجة "إعادة النظر" فيها. ووفًقا للقانون الحالي، تتطلب مثل هذه الخطوة موافقة  املوجهة ضد

 .عام، وعوديد شاحام-فيلدمان، وموشيه بار-ريفكا فريدمان -القضاة في محاكمة نتنياهو 

 
ً
ا في وأوضح التقرير أن "تغيير دور املستشار القضائي للحكومة، ناهيك عن تقسيمه، قد يشكل تضارًبا صارخ

املصالح من جانب رئيس الحكومة، مما قد يسرع في اتخاذ قرار بمنعه من إشغال منصبه أو من االستمرار 

العمل فيه" لتضارب املصالح؛ وأثار التقرير عالمات استفهام حول تنفيذ املرحلة الرابعة من خطة إضعاف 

املدعي العام الجديد سلطة لتأجيل جهاز القضاء، مشيرا إلى إمكانية العمل على تقسيم املنصب دون منح 

 .محاكمة نتنياهو

*    *   * 

 


