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 لصحف الصهيونيةامقتطف 

 2023   الثاني كانون  24الثالثاء  

 أبرز    عناوين الصحف

 :هآرتس

 الرسالة واضحة: إقرار مصير املحكمة العليا-

الدعم للوزير املقال درعي كان هجوما بلطجيا لرئيس الحكومة ووزرائه على املحكمة العليا وتهديد املستشارة -

 إضافية الى هاوية الدكتاتوريةالقانونية خطوة 

 معهد ألبحاث األمن القومي: املس بالديمقراطية تشكل خطرا على العالقات مع الواليات املتحدة-

عضو الكونغرس براد شيرمان املؤيد إلسرائيل: الخطوات ضد الجهاز القضائي وضم اليمين املتطرف -

 اإلسرائيلية ودعمها أميركيا للحكومة وتغيير التعامل مع الفلسطينيين سيمس باملصالح

  رؤساء الجامعات يحذرون من هروب االدمغة للخارج بسبب سياسة الحكومة اإلسرائيلية-

 ف:معاري

 محاولة غير قانونية لإلطاحة بحكومة قانونية -اخراج نتنياهو الى وضع يكون فيه عاجزا عن أداء مهامه-

القانونية لالنقالب ال تختلف عن محاولة عسكري متمرد على رؤساء االئتالف الحكومي: محاولة املستشارة -

 االنقالب

زيارة سرية لوزير الشؤون االستراتيجية رون درمر لإلعداد لزيارة نتنياهو لإلمارات والتي أجلت قبل أسبوعين -

 القتحام بن غفير للمسجد األقص ى
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 ت املتحدةمؤتمر لليهود في أوروبا حول الالسامية خاصة في أوروبا والواليا-

كاذبة، لكن سياسيين كثر في فرنسا  رئيس الجالية اليهودية في فرنسا يدعي ان اتهام إسرائيل باالبرتهايد اخبار-

 يصدقون ذلك

  بن كسبيت يكتب: ائتالف املتهمين لن يهدأ حتى ينقلب على السلطة القضائية بالعنف

 :يديعوت احرونوت 

القانونية للحكومة، ويتهمونها بأنها تحاول االنقالب على السلطة رسالة التهديد من الحكومة للمستشارة -

 وإسقاط الحكومة

قادة االئتالف الحكومي وعلى رأسهم نتنياهو شاركوا باجتماع كتلة شاس في الكنيست وهاجموا الجهاز -

 القضائي واملحكمة العليا

يقدم اقتراح قانون يمنع بموجبه ادخال الطعام غير الحالل  عضو الكنيست موشه غفني من يهدوت هتوراة-

 في عيد الفصح الى املستشفيات

 إسرائيلية األكبر منذ عشرين عاما وللمرة الثالة خالل عام تحاكي قصف إيران -تدريبات عسكرية أمريكية-

 :تايمز أوف اسرائيل

 يزور إسرائيل األسبوع املقبل، في ثاني زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي كبير هذا الشهر بلينكين ـ  

 يطالبان الحكومة بإخالء قرية الخان األحمر البدوية بشكل فوري” الليكود“كنيست من  ـ عضوا

*  *   * 

     2023-1-24 العدو الثالثاءعين على    

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

 جانب أهم اآلراء والتحليالت الصادرة.

 للشؤون اإلسرائيلية شبكة الهدهدترجمة واعداد: 

 :الشأن الفلسطيني
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 4قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خالل الليل  :املتحدث باسم جيش العدو 

، كما تعرضت القوات إلطالق نار في مطلوبين فلسطينيين من أنحاء 
ً
الضفة الغربية، وصادرت أمواال

 .نابلس

 إطالق نار نحو مستوطنة كرميه تسور في منطقة غوش عتصيون  :إنقاذ بال حدود. 

 رشق مركبات املستوطنين بالحجارة قرب بلدة تقوع شرق بيت لحم. 

  الخليلرشق مركبات املستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة غوش عتصيون جنوب. 

  وحرس الحدود فلسطينيين إثنين من مخيم عايدة ببيت لحم، بزعم ” الشرطة اإلسرائيلية“اعتقلت

 .”قبر راحيل“قرب ” قوات الجيش اإلسرائيلي“إلقائهم الحجارة والعبوات الناسفة تجاه 

  جنوب نابلس” يتسهار“رشق حافلة للمستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة. 

  فلسطينيون ألقوا عبوة متفجرة نحو قوات الجيش املتمركزة في شمال الضفة  :العبرية 14القناة

 .لم تقع إصابات –وانسحبوا من املكان 

  في وادي عارة، وأجرت عملية  كريم يونس وصلت قوات معززة إلى مجمع منزل عائلة :7موقع القناة

ن تفسيره على أنه تفتيش، ضبطت خاللها رايات والفتات يشتبه في أنها تحتوي على محتوى يمك

 .في املكان وحولتهم للتحقيق 2تحريض وتعاطف وتماهي مع اإلرهاب، اعتقلت القوات 

  أصيب عنصر من قوات األمن الليلة قبل املاضية، خالل نشاط في منطقة نور  :العبرية 14القناة

 .شمس في طولكرم، بعد أن فتح مسلحون النار على السيارة التي كان يستقلها

 لالشتباه في قيامه بركل ولكم ” الشرطة اإلسرائيلية“اعتقلت  :رونوتيديعوت أح 
ً
 فلسطينيا

ً
شابا

 .مستوطن حريدي في البلدة القديمة

 0404  جنوب ” يتسهار“إلقاء زجاجات حارقة تجاه حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة  :العبري

 .نابلس

 :الشأن اإلقليمي والدولي

  بزيارة سرية إلى أبو ظبي أمس األحد، ” رون ديرمر“قام وزير الشؤون االستراتيجية  :موقع واال العبري

 ”تساحي هنغبي“والتقى بكبار املسؤولين اإلماراتيين بمشاركة مستشار األمن القومي 
ً
، هذا وفقا

إلى اإلمارات منذ ” لوزير إسرائيلي“ملصدرين مطلعين على تفاصيل الزيارة، هذه هي الزيارة األولى 

شكيل حكومة نتنياهو، إن أحد أهداف الزيارة مناقشة ترتيبات زيارة محتملة لرئيس الوزراء بنيامين ت



 

4 
 

نتنياهو إلى اإلمارات، رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على تفاصيل الزيارة، ولم يصل أي رد من 

 .وزير الشؤون االستراتيجية

 ر من األراض ي اللبنانية باتجاه بيوت عناصر حزب هللا يوجهون أشعة الليز :قناة كان العبرية

 .ومستوطني منطقة املطلة عند الحدود، والجيش يضع املوضوع في حجر قوات اليونيفيل لحله

 انطالق مناورة :املتحدث باسم جيش العدو Juniper Oak 23  للجيش مع القيادة املركزية للواليات

املشتركة وستعزز ” ائيلية األمريكيةالجاهزية اإلسر “املتحدة، حيث ستختبر هذه املناورة مدى 

العالقات العملياتية بين كال الجيشين، ستحاكي املناورة شن غارات على أهداف والتمرن على 

سيناريوهات معقدة، وستقوم أسلحة الجو، البحر، والبر الصهيوني واألمريكية بإطالق النار باتجاه 

على ” سالحا الجو اإلسرائيلي واألمريكي“ األهداف التي تحاكي التهديدات البحرية، كما سيتمرن 

سيناريوهات مختلفة بمشاركة العديد من الطائرات الحربية، وطائرات النقل، والطائرات املسيرة، 

وطائرات االستطالع والقاذفات األمريكية الثقيلة، وستلقي القنابل الحية على مساحات في مناطق 

ترك يشمل إطالق عشرات القذائف الصاروخية، منها الجنوب، كما ستقوم القوات البرية بتدريب مش

 .”منصات إسرائيلية“األمريكية ومن  HIMARS قذائف صاروخية طويلة املدى من منظومة

 :الشأن الداخلي

  أمس اإلثنين في ” سموتريتش“ووزير املالية ” يوآف غاالنت“التقى وزير حرب العدو  :العبرية 13القناة

أور “ألول مرة منذ املواجهة التي نشأت بينهما حول إخالء بؤرة ” نتنياهو بنيامين“مكتب رئيس الوزراء 

 .االستيطانية، شمال الضفة الغربية” حاييم

 معهد دراسات األمن القومي (INSS):  2023التقييم االستراتيجي لكيان العدو: 

 في العام الحا :الساحة الفلسطينية -1
ً
لي، )التوصية: استمرار يعتبرها باحثي املعهد بأنها األكثر تفجرا

وجود السلطة الفلسطينية، رغم مشاكلها وعيوبها هو مصلحة إسرائيلية، وأن اقتراب نهاية عهد أبو 

مازن يتطلب الحفاظ على العالقة مع قيادة السلطة وبدائلها املحتملين، على أساس أن الضعف 

ات الفصل، مع استكمال الدراماتيكي للسلطة يتعارض مع مصلحة إسرائيل، نوص ي بتعزيز إجراء

الجدار الفاصل وإغالق جميع ثغراته، وتنفيذ خطة لتعزيز األجهزة األمنية الفلسطينية برعاية 

 .أمريكية(

هناك خطر من تضرر العالقة الخاصة مع الواليات املتحدة،  :العالقة مع الواليات املتحدة -2

على العالقة الخاصة مع الواليات  )التوصية: يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فعالة للحفاظ

 .املتحدة(
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  :برنامج إيران النووي -3
ً
 محتمال

ً
 خارجيا

ً
مزيد  2023، سيشهد عام ”إلسرائيل“هذا هو أخطر تهديدا

من التدهور في الوضع، )التوصية: يجب تعزيز التنسيق مع الواليات املتحدة بشأن قضية البرنامج 

 .النووي وبناء القدرات(النووي لوقف تقدم إيران في املشروع 

 صديقي وأخي آرييه “بعد إقالته: ” آرييه درعي“في مؤتمر لدعم ” بنيامين نتنياهو“ :قناة الكنيست

درعي، نحن معرضون لفيضان من الدعاية الكاذبة بحجة نهاية الديمقراطية، لكننا مع إنقاذ 

مرار األكاذيب املتعمدة، نحن الديمقراطية، نحن في صراع ضد دعاية كاذبة غير مسبوقة تغذيها باست

ال نرتدع، لقد أجبرنا القرار على أن الوزير أرييه درعي لن يخدم في الحكومة في الوقت الحالي، لكنني ال 

ألف شخص صوتوا لدرعي كوزير كبير، وال يوجد واحد من  400أنوي التخلي عنه ألن القرار جائر، 

متنا، لهذا السبب كان هناك ضرر خطير مليوني ناخب لدينا ال يريد أن يرى درعي في حكو 

 .”للديمقراطية، وسنصلحه

 رئيس “في حديثه األول بعد إقالته من منصبه كوزير: ” آرييه درعي“رئيس شاس  :قناة الكنيست

 في املحكمة العليا  11الوزراء لم يعيني في املنصب الوزاري، الكنيست هو الذي عينني، هل قرار 
ً
قاضيا

 من 
ً
 في الكنيست منتخبين قانونيا؟ع 63أكثر صوابا

ً
 .”ضوا

 التقى مع رؤساء السلطات في مستوطنات ” يوآف غاالنت“وزير جيش العدو  :يديعوت أحرونوت

الضفة الغربية، وأوعز بمعالجة القضايا التي أثيرت كجزء من الجهود املبذولة لتلبية االحتياجات 

 .الحالية للمستوطنين في الضفة

  يزور مصانع صناعة الطيران، ويقوم بجولة في مجمعات ” غاالنت“ر الجيش وزي :العبرية 12القناة

بفضل العمل هنا، نحافظ على تفوق إسرائيل االستراتيجي في الشرق “أنظمة األسلحة هناك، ويقول: 

 .”األوسط

 :عينة من اآلراء على منصات التواصل

  األحمر، التي أقيمت وصلت صباح أمس إلى خان “ :”داني دانون “عضو الكنيست من الليكود

باستيالء فلسطينيين غير شرعيين على أراض ي الدولة، وكان من املفترض أن يتم إخالؤها منذ فترة 

طويلة، تحتاج حكومتنا هذا األسبوع إلى إبالغ املحكمة العليا بموقفها من قضية اإلخالء التي تم 

 .”األحمر على الفور  سنوات! لقد جئنا إلرسال رسالة واضحة: يجب إخالء خان 6تأجيلها 

  لنا، لكنكم ال تمتلكون ” هالخا“وأصدقاؤه يحاولون هنا إقامة دولة ” غافني“ :”إسرائيل بيتنا“حزب

 لليهودية، سوف نستمر في محاربة اإلكراه الديني
ً
 .احتكارا
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  اقترحت “ :”البيد“زعيم املعارضة ،
ً
لم أعرض أي حل وسط مع الحكومة، لقد قلت العكس تماما

إخراج القضية من أيدي حكومة مجرمة لها مصالح أجنبية، وتسليمها إلى لجنة عامة مستقلة يشكلها 

 .”الرئيس هرتسوغ

  جبل الهيكل-شهر جديد، تحديات جديدة، أنا في طريقي للصالة على “ :”يهودا غليك“املتطرف-“. 

 “ حولوا اليهودية إلى طائفة، هل هذا هو املهم بالنسبة ملواطني إسرائيل اآلن؟ “ :”مالينوفسكييوليا

الخبز املخمر في املستشفيات؟ أين هي العناية بتكلفة املعيشة وأين األمن الشخص ي، لقد تسببوا 

 .”رائيلبقوة في إحداث شرخ في األمة، هذه هي الحكومة املسيانية واألكثر ظلمة في تاريخ دولة إس

 “هجوم إجرامي مساء اليوم في مدينة نتانيا في قلب حي سكني، ينضم إلى عدد ال يحص ى “ :”ميكي ليفي

 .”أشخاص في غضون أسبوعين فقط.. أين بن غفير؟ 10من الحوادث اإلجرامية التي أودت بحياة 

 “ وتمويل سجل يعمل االتحاد األوروبي واألمم املتحدة على تقويض دولة إسرائيل “ :”داني دانون

الطابو الفلسطيني من أجل أن يؤدي إلى إقامة دولة إرهابية فلسطينية، يجب على إسرائيل أن ترد 

 لهذه املحاولة التخريبية
ً
 .”بقسوة وأن تدفع ثمنا

*  *   * 

  مقاالت   

يزور إسرائيل األسبوع املقبل، في ثاني زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي كبير هذا  بلينكين :إسرائيلتايمز أوف 

 الشهر

سيلتقي وزير الخارجية مع القيادة اإلسرائيلية يوم االثنين والقيادة الفلسطينية يوم الثالثاء، بينما تسعى 

 واشنطن إلى تفاهمات مع حكومة نتنياهو املتشددة الجديدة

 جيكوب ماغيد بقلم

سيزور اسرائيل والضفة الغربية  افاد مسؤول فلسطيني يوم االثنين ان وزير الخارجية االميركي انتوني بلينكين

من املقرر أن يعقد بلينكين و  .االسبوع املقبل لعقد اجتماعات مع القيادتين االسرائيلية والفلسطينية

اجتماعات في إسرائيل يوم اإلثنين قبل أن يتوجه إلى الضفة الغربية يوم الثالثاء للقاء رئيس السلطة 

وكانت  .حسب ما قاله املسؤول لتايمز أوف إسرائيل يوم اإلثنينالفلسطينية محمود عباس وكبار مساعديه، ب

أول من نشر الجدول الزمني للرحلة. وأكد مسؤول أمريكي خطط بلينكين للسفر لتايمز ” هآرتس“صحيفة 

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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وسيكون بلينكين ثاني مسؤول رفيع في  .أوف إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن بدون تحديد موعد

ور إسرائيل هذا الشهر، بعد أقل من أسبوعين من وصول مستشار األمن القومي للبيت األبيض إدارة بايدن يز 

وقال املسؤول األمريكي لتايمز أوف إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر أن االجتماعات  .جيك سوليفان

طوط الحمراء رفيعة املستوى املتتالية تهدف إلى فهم خطط الحكومة تجاه الضفة الغربية، مع توضيح الخ

 .لإلدارة بشأن القضايا املتعلقة بالفلسطينيين، بما في ذلك أهمية الحفاظ على الهدوء في الحرم القدس ي

ومن املرجح أيًضا أن يترأس برنامج إيران النووي أجندة االجتماعات مع املسؤولين اإلسرائيليين. وقال 

اني هو أولوية قصوى في محادثاتهم مع نظرائهم مسؤولون في إدارة بايدن إن مكافحة التهديد النووي اإلير 

ولم  .اإلسرائيليين، وأشار نتنياهو إلى أن القضية ستكون على رأس أولويات السياسة الخارجية بالنسبة له

تحدد إدارة بايدن موقفها بشأن إيران منذ أن تخلت عن التفاوض للعودة املحتملة إلى خطة العمل الشاملة 

وقد تتناول االجتماعات أيضا دفعة الحكومة املثيرة للجدل للحد  .ع انهيار املحادثاتم 2015املشتركة لعام 

 .بشكل كبير من سلطة السلطة القضائية

في وقت سابق من هذا الشهر، استغل سوليفان اجتماعه مع نتنياهو لالستفسار عن اإلصالح الشامل الذي 

وحذر  .الشهر، حسبما قال املسؤول األمريكي أعلن عنه وزير العدل ياريف ليفين في وقت سابق من هذا

سوليفان نتنياهو من أن الخطط، التي أثارت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البالد، قد تضر بالعالقات 

. وزعمت القناة أن نتنياهو أكد لألمريكيين أن التحالف سيمرر 12مع الواليات املتحدة، حسبما أفادت القناة 

 .ي تم اإلعالن عنهانسخة أخف من الخطة الت

وقال السفير األمريكي لدى إسرائيل توم نايدس لتايمز أوف إسرائيل األسبوع املاض ي إن إدارة بايدن لن 

لكن قال نايدس إن  .تتدخل في تفاصيل املقترحات التي تسعى حكومة نتنياهو اليمينية املتشددة إلى دفعها

القيم املشتركة وأهمية املؤسسات “م اإلسرائيليين حول املسؤولين األمريكيين سيواصلون التحدث مع نظرائه

تمنحنا القدرة على الدفاع عن إسرائيل في “وأضاف أن الديمقراطية اإلسرائيلية القوية  .”الديمقراطية القوية

، مشيًرا إلى ادعاء منتقدو الحكومة بأن استهداف نظام املحاكم سيعيق قدرة القدس على ”األمم املتحدة

ستخدم عموًما فقط في األماكن حيث ال يوجد قضاء مستقلالدفاع عن 
ُ
 .نفسها ضد املحاكم الدولية، والتي ت

تدعم بشدة حرية “يوم اإلثنين، قال املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس إن الواليات املتحدة 

في إسرائيل ضد اإلصالح  ، عندما سئل عن موقف واشنطن بشأن االحتجاجات الجماهيرية املستمرة”التجمع

نتطلع إلى العمل مع إسرائيل لتعزيز املصالح والقيم التي كانت في “وأضاف برايس:  .القضائي املخطط له
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صميم عالقتنا على مدى عقود، والتي تشمل إقامة العدل على قدم املساواة لجميع أولئك الذين يعيشون في 

ألف آخرين  50لسبت ضد الخطة في تل أبيب، كما تظاهر ألف متظاهر مساء ا 100واحتشد نحو   .”إسرائيل

 في أماكن أخرى، قال املنظمون 

*    *   * 

 ”متوازنة“لبيد: الرئيس هرتسوغ يدرس فكرتي إلنشاء لجنة إصالح قضائي  إسرائيل:تايمز أوف 

يؤكد التواصل "مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة" في محاولة لتجنب "أزمة دستورية تاريخية"  هرتسوغ

 لالئتالفبشأن خطة اإلصالح الشامل 

قال زعيم املعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لبيد يوم االثنين أنه حث رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ على 

على عكس اإلصالح الجذري الذي تعتزم الحكومة تمريره  –” توازن م“تشكيل لجنة للتوصل إلى إصالح قضائي 

أزمة دستورية “وأكد هرتسوغ حديثه مع لبيد في إطار جهوده املستمرة لتجنب  .وأن الرئيس يدرس الفكرة –

بشأن مقترحات االئتالف، والتي من شأنها أن تحد بشكل كبير من صالحيات القضاء وتضع كل ” تاريخية

 .في أيدي األغلبية السياسية السلطة تقريبا

اقترح على الرئيس هرتسوغ تشكيل لجنة “في الكنيست، قال لبيد إنه ” يش عتيد“متحدثا في اجتماع لحزب 

رئاسية لتقديم توصية متوازنة ومعقولة لتحسين النظام القضائي وإيجاد التوازن املناسب بين فرعي التشريع 

آمل وأعتقد أن “، وأنه يتوقع تشكيل مثل هذه اللجنة. مضيفا|: ”احيدرس االقتر “وقال إن هرتسوغ  .”والقضاء

في بيان أكد فيه و .”اللجنة ستتشكل وستمنع تدمير ديمقراطيتنا واالنقسام الرهيب بين مواطني إسرائيل

يواصل الرئيس جهوده املتواصلة مع جميع الجهات الفاعلة “تواصله مع لبيد وآخرين، أضاف مكتب هرتسوغ 

 .”ة في محاولة لخلق حوار محترم واسع النطاق على أمل التوصل إلى تفاهم واسعذات الصل

املحكمة العليا على  من قدرةمن شأن مقترحات االئتالف، كما قدمها وزير العدل ياريف ليفين، الحد بشدة 

ن الكنيست من إعادة تشريع القوانين” بند تجاوز “إلغاء القوانين والقرارات الحكومية، مع 
ّ
امللغاة بأغلبية  يمك

عضو كنيست؛ منح الحكومة سيطرة كاملة على اختيار القضاة؛ منع املحكمة من استخدام  61ضئيلة تبلغ 

للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية؛ والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم ” املعقولية“اختبار 

قوبلت مبادرة لبيد وقج  .وزارة العدل القانونيين، بدال من الحصول على مستشارين يعملون تحت إشراف

 .ببعض االنتقادات من زمالئه في املعارضة
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 .ميراف ميخائيلي انتقدت لبيد ملا اعتبرته أنه تنازل لنتنياهو وإصالحات حكومته املزمعة” العمل“رئيسة حزب 

سيط، هو إن تقديم العروض لنتنياهو، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل و “وقالت: 

ال مجال للتسوية بشأن هذه “، أفيغدور ليبرمان، أنه ”يسرائيل بيتنو“قال رئيس حزب فيما  .”استسالم

، وقال االئتالفبدوره، دافع لبيد عن خطوته من خالل نفي أي محاولة للتوصل إلى حل وسط مع  .”القضية

 .إن مبادرته تتعلق بتشكيل لجنة من شأنها إبعاد الحكومة عن القضية

وذكرت تقارير أن الحكومة تسعى للدفع بالتغييرات عبر الكنيست وتحويلها إلى قانون في الشهرين القريبين. 

من إصالحاته املخطط لها. وبحسب ما ورد سيتم تفعيل ” املرحلة األولى“وقد وصف ليفين املقترحات بأنها 

رحات ليفين انتقادات شديدة، حتى من أثارت مقتو  .املزيد من التغييرات مع تشعبات إضافية في مرحلة الحقة

ع عليها 
ّ
مؤيدين قدامى لإلصالح القضائي، كما أثارت احتجاجات حاشدة أسبوعية وعرائض عامة وق

ألف شخص ضد خطة اإلصالح  100مسؤولون ومتخصصون وشركات خاصة وهيئات أخرى. تظاهر أكثر من 

مظاهرات أخرى بما في ذلك القدس وحيفا وبئر  الشامل في تل أبيب ليلة السبت، مع مشاركة آالف آخرين في

ويقول املدافعون عن التعديل، الذي يدعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة، إن املحكمة تتدخل  .السبع

 .بشكل مفرط وتفسد إرادة الناخبين

درعي إلى منصبه أرييه ” شاس“يوم األربعاء املاض ي، قضت املحكمة العليا بأن نتنياهو ال يمكنه إعادة زعيم 

مما اضطر رئيس الوزراء إلى  –بسبب إدانات درعي املتعددة وخداعه املزعوم مؤخرا ملحكمة أدنى  –الوزاري 

في ” شاس“يوم اإلثنين، حضر نتنياهو ورؤساء آخرون في ائتالف االجتماع األسبوعي لحزب و  .إقالته يوم األحد

إلعادة أرييه إلى مكانه املناسب في أقرب وقت “يقة الكنيست، والذي كرر فيه نتنياهو أنه يبحث عن طر 

، وتعهد بإعادة درعي إلى ”لقد تم املس بمبدأ إرادة األغلبية، ويجب علينا إصالح ذلك“وقال نتنياهو:  .”ممكن

… إنه قرار خاطئ “وأضاف:  .لن يكون درعي وزيرا” في الوقت الحالي“طاولة مجلس الوزراء، وقال إنه فقط 

 .”ع ال يقود فيه أرييه درعي كوزير في الحكومةدفعنا إلى وض

طوفانا من الدعاية “بالصراع األوسع ضد القضاء، قائال إن حكومته تواجه  إقالة درعي وربط رئيس الوزراء

لم نأت إلنهاء الديمقراطية. “وقال:  .”لكننا لن ندعهم ينتصرون“ضد خططها اإلصالحية الشاملة، ” الكاذبة

وأضاف أن ”. الديمقراطية. ما هي الديمقراطية؟ حكم األغلبية واحترام الحقوق الفرديةلقد جئنا إلنقاذ 

طريقة ضمان احترام األغلبية للحقوق الفردية هي توازن مناسب بين السلطات الثالث للحكومة، وأضاف 

الحكومة إشارة هاجم درعي النظام القضائي لعدم إعطائه و  .”لقد تم انتهاك هذا التوازن في السنوات األخيرة“

https://ar.timesofisrael.com/%d8%a8%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a3-%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%85%d9%83%d9%86-%d9%86%d8%aa%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%87%d9%88-%d9%8a%d9%82%d9%8a%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d9%85/
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نقص شديد في ’لم يحذر أحد رئيس الوزراء من أنه يعمل في ظل “وقال:  .سابقة بإلغاء تعييناته الوزارية

، مشيرا إلى األساس الذي اعتمدت عليه املحكمة العليا في شطبه، على الرغم من حقيقة أن تعيينه ’”املعقولية

 .وزيرا نوقش ملدة شهر كامل

، بيني غانتس، خالل اجتماع كتلته الحزبية في الكنيست ”الوحدة الوطنية“حزب  في غضون ذلك، قال زعيم

إن االحتجاجات الجماهيرية ضد الحكومة كان لها تأثير حقيقي ودفعت مسؤولي اإلئتالف إلى إعادة النظر في 

أسمع أصواتا  التأثير الهائل لالحتجاج الجماهيري واملظاهرات، وبدأت“وقال غانتس إنه يرى  .اإلصالح الشامل

رمي الصالح مع الطالح في ’من بين مسؤولي اإلئتالف الذين يريدون التوصل إلى اتفاقات وال يريدون 

املزيد واملزيد من اليمينيين يتحدثون عن ذلك، واملزيد املزيد من أعضاء الكنيست “وأضاف:  .”’الديمقراطية

 .”هديد الذي يشكله عليهم األمر في املستقبل كأقليةيتهامسون به في األروقة، ويتفهم الكثير من الحريديم الت

لقد بدأنا نرى “وأكد غانتس أن نتنياهو قد خفف بالفعل من لهجته عندما تحدث إلى املجتمع الدولي، وقال: 

 .”التصدعات ونتنياهو يتحدث بالفعل باللغة اإلنجليزية بشكل مختلف

انتس ملا وصفته باستعداد غير مقبول للتسوية مع ميراف ميخائيلي لبيد وغ” العمل“وانتقدت زعيمة حزب 

تقديم مقترحات لنتنياهو، سواء تم ذلك بشكل مباشر أو من خالل وسيط أو بصورة “نتنياهو، وقالت: 

، في إشارة إلى تواصل لبيد مع هرتسوغ واستعداد غانتس املعلن سابقا لتشكيل ”أخرى، يعني االستسالم له

أنا قلقة للغاية مما يقوله غانتس ولبيد. هذه هي بالضبط األشياء التي  .لجنة لصياغة اإلصالح القضائي

وأضافت  .”يعارضها محتجونا. هذه هي بالضبط األصوات التي تضعفهم ويمكن أن تجعلهم يبقون في املنزل 

ال  نقول بشكل ال لبس فيه، ال للتسوية مع نتنياهو،“ميخائيلي، في خطاب وجهته إلى كتلة حزبها في الكنيست: 

للتفاوض مع نتنياهو، ال للعروض املهذبة لنتنياهو، ال لالنحناء لنتنياهو. ال ينبغي ألي شخص يقاتل من أجل 

أن يدركا ذلك. لقد استسلمتما له بالفعل “وقالت أنه ينبغي على لبيد وغانتس  .”بلدنا أن يستسلم لنتنياهو

ن لبيد في ائتالف حكومي بقيادة نتنياهو[ ومرة ]عندما كا 2013من قبل ومنحتماه حكومة، مرة واحدة في عام 

]عندما فعل غانتس ذلك[. يجب أن تدركا كيف تجري األمور. إن االستسالم لنتنياهو  2020واحدة في عام 

 .”يعني التنازل عن الديمقراطية

*    *   * 
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افق حول خطة إلصالح قضائي؟  ما فرص وساطة هرتسوغ للتوصل إلى تو

 48ـ موقع عرب  : محمود مجادلةترجمة

عرض رئيس املعارضة اإلسرائيلية، يائير لبيد، على الرئيس اإلسرائيلي، يتحساق هرتسوغ، "تشكيل لجنة 

رئاسية مستقلة، لبلورة اقتراح حقيقي، متوازن ومدروس، إلصالح وتحسين الجهاز القضائي، وتنظيم العالقة 

ضتها كتل االئتالف واملعارضة على حد بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية"، في مبادرة رف

وتحدث الرئيس اإلسرائيلي، في كلمة ألقاها اليوم خالل مشاركته في مؤتمر تعليمي، عن ما وصفه .سواء

بـ"بوادر حسن نية أولية" لدى األطراف املعنية، في إطار جهود الوساطة التي يبذلها "منذ عدة أسابيع"، ملنع ما 

خية، ومزيد من االنقسام" في املجتمع اإلسرائيلي، معتبرا أن املقر الرسمي إلقامة وصفه بـ"أزمة دستورية تاري

الرئيس اإلسرائيلي بات "املكان الوحيد اليوم الذي ينجح في الحفاظ على ثقة جميع األطراف وأن يكون بمثابة 

 .نزل محمي إلجراء مناقشات جوهرية في خضم هذا الجدل" حول الخطة القضائية

اإلذاعة العامة اإلسرائيلية، اليوم الثالثاء، نقال عن مصادر في االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، أن وذكرت 

مبادرة لبيد "لن تؤخر العملية التشريعية" املقررة الستكمال خطة الحكومة إلضعاف جهاز القضاء. وفيما 

در على أنه "لن يتم تجاوز )سلطة( اعتبرت املصادر أن "جميع املحادثات إيجابية" في هذا اإلطار، شددت املصا

وبحسب اإلذاعة العامة اإلسرائيلية، فإن الرئيس اإلسرائيلي، هرتسوغ، يعتزم تشكيل "منتدى  ."الكنيست

حوار مناسب، ولكن ليس في محاولة للتوصل إلى تسوية" على تفاصيل ما تصفه الحكومة بـ"اإلصالح 

فوذ املحكمة العليا، وتقوض أسس النظام الديمقراطي في القضائي"، وترى به املعارضة محاولة للحد من ن

وكان لبيد قد أفاد بأن هرتسوغ يفحص فكرة إقامة هذه اللجنة، مشيرا إلى أن تشكيلها سيمنع  .إسرائيل

تدفع باتجاه "تفكيك  "شرخا عميقا في صفوف الشعب وهدم النظام الديمقراطي"، مشددا على أن الحومكة

وسحق النظام القضائي"، معتبرا أن "اإلصالح الذي يقوده رئيس حكومة متهم بارتكاب جرائم جنائية، ووزراء 

 ."مدانون بارتكاب جرائم، هو إصالح ال يمكن تصديقه

 الخطة الكاملة إلضعاف جهاز القضاء: تداعيات حقوقية وتشريعية

تشتمل خطة حكومة نتنياهو إلضعاف جهاز القضاء على أربع مراحل قد يحدث استكمالها تغييرا جذريا في 

إسرائيل، وستغّير  عمل جهاز القضاء وسلطته الرقابية، كما أن لها تداعيات واسعة على حقوق اإلنسان في

واعتبر لبيد أن "اللجنة الرئاسية ستكون قادرة على سماع جميع األطراف:  .من شكل العملية التشريعية

https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2023/01/22/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2023/01/22/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2023/01/22/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2023/01/22/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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املحكمة، والحكومة، واملعارضة، والجهات األكاديمية"، في ما وصفه بـ"اإلجراء املنظم سيتم في نهايته طرح 

 .ين واإلصالح وليس التدمير والتحطيم"، على حد تعبيرهمقترح متوازن على الطاولة القومية"، بهدف "التحس

هذا وأعرب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، عن معارضته ملحاوالت زعيم املعارضة التسوية 

مع الحكومة حول خطة لإلصالح القضائي، وذلك في مقابلة إذاعية، أجراها صباح اليوم، الثالثاء، واعتبر أن 

شكيل لجنة هو "إضفاء الشرعية على تحرك )وزير القضاء، ياريف( ليفين ونتنياهو" إلضعاف الحديث عن ت

كما انتقدت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، اقتراح لبيد، وقالت إنه "ال يجوز السعي  .الجهاز القضائي

ة حزبها في إلى بلورة حلول وسط مع من يحاول تصفية النظام الديمقراطي". وأضافت خالل جلسة كتل

الكنيست، أمس، أن عرض مثل هذا االقتراح على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ولو كان ذلك عبر 

 ."وسيط، "يعني الرضوخ له

 لبيد يهدف إلى إحراج نتنياهو

"( أن لبيد يسعى من خالل مبادرته إلى الضغط على 11من جانبها، ذكرت هيئة البث اإلسرائيلي العام )"كان 

وإحراجه، وأشارت إلى أن لبيد يرى أن نتنياهو يدعى أنه يهدف إلى الدفع بإصالح قضائي يحظى  نتنياهو

بتوافق واسع، وبالتالي فإن عليه املوافقة على املبادرة، ما يصب في مصلحة املعارضة ويساهم في التوصل إلى 

ن رفض نتنياهو لتشكيل لجنة وفي حال رفض نتنياهو مبادرة لبيد، فإن األخير يعتقد أ .تسويات بهذا الشأن

رئاسية للتفاوض حول خطة توافقية لإلصالح القضائي، فإن هذا سيكرس االدعاء بأن دوافع نتنياهو 

شخصية وأن هناك عالقة بين خطة ليفين، ومحاكمات نتنياهو بتهم فساد، األمر الذي سيقوض شرعية 

 .إجراءات الحكومة

 فريدمان: على العليا التدخل بقضايا حقوق اإلنسان وليس بالتعيينات السياسية

وزير القضاء اإلسرائيلي األسبق، دانيال فريدمان، يعارض إضعاف مكانة املستشارين القانونيين، ودعا 

للتحاور مع املعارضة، لكنه اعتبر أن املحكمة العليا منحت نفسها صالحيات واسعة "وقوضت فكرة  الحكومة

 "الفصل بين السلطات

في املقابل، أشارت القناة، نقال عن مصادر مطلعة على "جهود الوساطة" التي يقدمها الرئيس اإلسرائيلي، أن 

الل األسبوع املاض ي، وأوضحت أنه سيعقد عددا هرتسوغ أجرى العديد من اللقاءات لبحث هذه املسألة، خ

" 11ونقلت "كان  .من االجتماعات كذلك خالل األسبوع الجاري، وأفادت بأنه ينظر بـ"إيجابية" إلى مبادرة لبيد

https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/2023/01/23/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/2023/01/23/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/2023/01/23/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/2023/01/23/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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عن مصادر وصفتها بـ"املطلعة" بأن هناك ما يشكل أساسا للمحادثات محتملة بين االئتالف واملعارضة حول 

ي، وأشارت القناة أن األيام املقبلة ستكشف إذا ما كان هرتسوغ قادًرا على التوصل خطة لإلصالح القضائ

آللية تسمح بإطالق حوار والتوصل إلى تسوية في هذا الشأن، معتبرة أن األطراف قد تكون "مستعدة" ملثل هذا 

 .التحرك

 ما الخيارات املاثلة أمام هرتسوغ؟

اك فرصة معقولة للتسوية بين االئتالف واملعارضة بشأن الخطة أن يكون هن 13من جانبها، استبعدت القناة 

الرامية إلحداث تغييرات جذرية في الجهاز القضائي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "اإلمكانية األفضل" لخلق 

وذكرت القناة أن الخيارين املتاحين أمام الرئيس  .أجواء سانحة للتسوية هي من خالل وساطة هرتسوغ

اإلسرائيلي يتمثالن إما بإطالق حوار بين ممثلين عن الحكومة واملعارضة والجهاز القضائي، في محاولة 

للتوصل إلى صيغة توافقية لإلصالح، أو بالعمل على وضع وطرح "مخططه الخاص" لإلصالح القضائي، عبر 

لقناة إلى أنه على جميع األحوال، ومع ذلك، لفتت ا .االستعانة بخبراء من جانبي الخارطة السياسية اإلسرائيلية

فإن هرتسوغ لن يتحرك قبل تمرير جزء من بنود مخطط الحكومة، وأوضحت أن الرئيس اإلسرائيلي لم يقرر 

بعد كيف سيتصرف بالتحديد، وهو اآلن في مرحلة املحادثات مع الشخصيات الرئيسية من كال الجانبين، في 

وشددت على أنه "في الوقت الحالي، من غير املتوقع أن يتخذ  .يةمحاولة ملعرفة ما هو الخيار األكثر فاعل

عن مسؤول رفيع قالت إنه "منخرط في محاوالت بدء  12هرتسوغ أي إجراء بعد"؛ في املقابل، نقلت القناة 

عملية وساطة لصياغة إصالح قضائي، قوله إنه "أكثر تفاؤال اليوم" مما كان عليه خالل املرحلة السابق، ولم 

 ."أساس هذا "التفاؤل  يوضح

 الرئيس اإلسرائيلي يحذر من تصاعد حدة االنقسام

ر هرتسوغ من "برميل متفجرات على وشك االنفجار" في ظل غياب "الحوار"، األمر الذي 
ّ
وفي خطابه اليوم، حذ

التي تقع  اعتبر أنه "يمزق" املجتمع اإلسرائيلي من الداخل، مشيرا إلى ما وصفه بـ"الحالة الطارئة واملسؤولية

وأضاف  ."على عاتق الجميع"، مشددا على ضرورة بذل املزيد من الجهود بهدف التوصل "تفاهمات واسعة

هرتسوغ "إنني أراقب املجتمع اإلسرائيلي، واملواطنين، والنظام العام والسياس ي. أرى املعسكرات مهيأة وجاهزة 

ائيل، وأنا قلق من أننا على شفا صراع داخلي على طول الجبهة بأكملها ملواجهة شاملة على هوية دولة إسر 

 ."يمكن أن ينهينا"، وقال إن "إسرائيل يجب أن تبلغ عامها الثمانين وهي أكثر اتحاًدا وأقل انقساًما

*    *   * 
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 محاكاة لهجوم ضد إيران: انطالق "أكبر مناورة عسكرية" بين إسرائيل والواليات املتحدة

 48ـ موقع عرب  : محمود مجادلةترجمة

بدأ الجيشان اإلسرائيلي واألميركي، مساء اإلثنين، مناورة عسكرية الختبار الجاهزية املشتركة وتعزيز العالقات 

"( وغيرها من وسائل إعالم إسرائيلية، بأنها 11العملياتية بينهما، ووصفته هيئة البث اإلسرائيلي العام )"كان 

وأعلن الجيش اإلسرائيلي، في بيان،  .ق" وتحمل رسالة تحذير إلى إيراناملناورة املشتركة "األهم على اإلطال 

مع قيادة املنطقة الوسطى التابعة للجيش األميركي. وقال إن  (Juniper Oak) "انطالق مناورة "بلوط البازلت

 ."الجيشين "املناورة ستختبر مدى الجاهزية اإلسرائيلية األميركية املشتركة وستعزز العالقات العملياتية بين

وخالل املناورة ستقوم سفن صواريخ وغواصة من البحرية اإلسرائيلية بمناورة مشتركة مع حاملة طائرات 

" في املناورة بالوقود وسط البحر 5أميركية، وفق البيان. وسيتم تزويد سفن الصواريخ من طراز "ساعر 

اإلسرائيلي في الحاالت الروتينية  بواسطة ناقلة أميركية، بهدف "توسيع أمدية ومناطق عمليات الجيش

فيما ستطلق القوات الجوية والبحرية والبرية اإلسرائيلية واألميركية النار على أهداف تحاكي  ."والطارئة

تهديدات بحرية. وبحسب البيان: "سيتمرن سالحا الجو اإلسرائيلي واألميركي على سيناريوهات مختلفة 

وطائرات النقل والطائرات املسّيرة وطائرات االستطالع والقاذفات  بمشاركة العديد من الطائرات الحربية

  ."األميركية الثقيلة، وستلقي القنابل الحية جنوبي البالد

-وتشارك في املناورة طائرات التزود بالوقود اإلسرائيلية من طراز "رام" وطائرات التزود بالوقود "بوينغ كيه س ي

رات املقاتلة والقاذفات بالوقود على حد سواء. علما بأن إسرائيلي إيه" األميركية التي ستزود الطائ 46

مليون دوالر ويتوقع استالمها في  927إيه" بـ 46-طائرات "بوينغ كيه س ي 4تعاقدت، العام املاض ي، على شراء 

وخالل املناورة "ستقوم القوات البرية بتدريب مشترك وإطالق عشرات القذائف الصاروخية،  .2025-2026

سيتم إطالق قذائف صاروخية طويلة املدى من منظومة هيمارس األميركية ومن منصات إسرائيلية"،  حيث

جندي أميركي يشاركون في املناورة، يتواجد  6400بحسب البيان. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 

وتضم حاملة  .‘بوش جورج‘منهم على األراض ي اإلسرائيلية والباقي على متن حاملة الطائرات األميركية  450

"، ستشارك في 18-" و"إف16-" و"إف15-" و"إف35-" ومقاتالت من طراز "إف52-طائرات بوش قاذفات "ب

طائرة بينها قاذفات يمكنها حمل أسلحة نووية ستشارك في  142املناورة، بحسب املصدر ذاته. وأضافت أن 

 .املناورة، التي ستتدرب على نموذج محاكاة لهجوم في إيران
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تابعت أنه "ستتدرب القوات على سيناريو للهجوم في إيران يتضمن اختراق أراض ي دولة معادية، والتغلب و 

على أنظمة الدفاع الجوي املتقدمة وتدمير األهداف املحمية تحت األرض". وستكون هذه هي املرة الثالثة منذ 

حاكي الهجوم على املنشآت النووية العام املاض ي التي تجري فيها القوات الجوية لكال الجيشين تدريبات ت

 .اإليرانية، وفق الصحيفة

" أن الحديث يدور "عن أهم مناورة عسكرية مشتركة بين البلدين على اإلطالق". 11من جانبها، ذكرت "كان 

" 11ومن املقرر أن تستمر املناورة حتى يوم الجمعة املقبل. ونقال عن مسؤول أميركي لم تسمه، أضافت "كان 

اورة تحمل رسالة مفادها "أن الحرب )الروسية املستمرة( في أوكرانيا )منذ شباط/ فبراير املاض ي( أن املن

وأضاف املسؤول أن "إيران سترى قوة  ."والتهديد الصيني ال يجعالن الواليات املتحدة تتجاهل التهديد اإليراني

أن الحديث عن "أكبر مناورة عسكرية  وحجم املناورة وستفهم ما يمكن لبلدينا القيام به". وشدد القناة على

طائرة مقاتلة وسفن حربية، تسعى لـ"بث رسالة إليران،  140بين الواليات املتحدة وإسرائيل" بمشاركة نحو 

 ."مفادها: نحن نستعد الحتمال شن هجوم

*    *   * 

 للخطر اإليرانيمقاربة واضحة تجاه الفلسطينيين تسمح إلسرائيل بالتفرغ  أحرونوت: نحو يديعوت 

 بقلم ميخائيل ميلشتاين

 ترجمة: صحيفة األيام الفلسطينية  

تصطدم إسرائيل في األسابيع األخيرة بمصاعب متزايدة في شرح سياستها للعالم في املوضوع الفلسطيني، فما 

 بالك لتنال املوافقة أو اإلسناد من جانب األسرة الدولية؟

 له في
ً
 بارزا

ً
بما في ذلك أصدقاء قدامى  –تأييد واسع من الدول األعضاء في األمم املتحدة  وقد وجد األمر تعبيرا

في اإلعالن الذي أعربت فيه الدول عن قلق عميق في ضوء العقوبات التي فرضتها إسرائيل على  –في أوروبا 

، حيال محكمة العدل الدولية فيما يتعلق باس
ً
تمرار السلطة في أعقاب املساعي التي عملت عليها، مؤخرا

 ."السيطرة اإلسرائيلية في "يهودا" و"السامرة

يعيد الكثيرون املصاعب اإلسرائيلية إلى اإلعالم، ويعتقدون أنه لو تطور لكان يمكن لنا أن نحظى بالتفهم بل 

 .بالدعم من جانب العالم تجاه السياسة في املسألة الفلسطينية

، فإن املشكلة أعمق بكثير، وترتبط بعدم 
ً
وجود أي أفق سياس ي في السياق الفلسطيني، واألخطر من أما عمليا

ذلك بغياب استراتيجية إسرائيلية مرتبة وبعيدة املدى في املوضوع، ما ينبع من خليط من انعدام رغبة 
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 .السياسيين وغياب اهتمام الجمهور الغفير بذاك السياق

 .املسألة الفلسطينية تجد الحكومة الحالية مثل سابقتها صعوبة في أن تعرض صورة واضحة في

الليكود" مزود بقول عام حول التطلع لتحقيق حل بروح خطة بيغن التي جوهرها منح حكم ذاتي في املجاالت "

املدنية وال تترافق وتقسيما إقليميا لبالد إسرائيل أو إلقامة دولة فلسطينية، ولكن إلى جانبه تطرح تلميحات 

رأسهم سموتريتش، بالنسبة للتطلع لفرض السيادة على قسم أو  واضحة من جانب الشركاء في الحكومة وعلى

على كل "يهودا" و"السامرة" وتساؤالت عن الحاجة الستمرار وجود السلطة والتي يحتمل أن تعكس أجندة 

 .خفية

في مثل هذا الوضع يجني الفلسطينيون ربحا سياسيا وإعالميا. تآكلت الرواية اإلسرائيلية حول جوهر النزاع 

فض الفلسطيني، وباملقابل يتعزز اعتبار إسرائيل كمن تحاول تغيير الواقع على األرض بشكل يضع حدا والر 

 .لحل سياس ي في املستقبل

السلطة، التي تعاني من ضعف عميق وصورة جماهيرية سلبية، ترى في الوضع السياس ي املتشكل ذخرا 

صفوف الشعب حولها ونيل شرعية خارجية. استراتيجيا يسمح بصرف االنتباه عن مشاكلها الداخلية، ورص 

 بـ "حماس" وانتهاء بمنظمات الـ -يخدم األمر جهات متطرفة 
ً
التي تدعي أن الهدف اإلسرائيلي بعيد  – BDS بدءا

 .املدى هو تسوية تقوم على أساس "منطق أبرتهايد"، ما يفترض ضغطا دوليا متعدد األبعاد

بحث عميق في املوضوع الفلسطيني، في إطاره تبلور استراتيجية تحسن الحكومة الجديدة إذا بدأت بسرعة ب

واضحة. مثل هذه املهمة تفترض تقليص االنشغال بجهود ذات بعد رمزي، بما في ذلك مالحقة من يرفعون 

 .أعالما فلسطينية، والتركيز على مسائل وجودية بعيدة املدى في سياقات األمن، الديمغرافيا، واملكانة الدولية

ا السياق تبرز مسألة وجود السلطة، التي من شأن اختفائها أن يولد بدائل كوابيس في شكل فراغات في هذ

سلطوية ستملؤها محافل متطرفة وعنيفة أو تجبر إسرائيل على العودة لتقوم باملهمة التي حملتها كصاحبة 

الجسيم الذي ينطوي على بالثمن االقتصادي، السياس ي واألمني  –سيادة في "املناطق" حتى إقامة السلطة 

 .في ظل االقتراب الدراماتيكي من واقع الدولة الواحدة، حتى دون إرادة أو تخطيط مرتب –ذلك 

إن مجرد طلب البحث العميق في املوضوع الفلسطيني قد يكشف فجوة تفسير داخلية في الحكومة الحالية، 

عديل ما هو قائم، انطالقا من اعتبارات بين الحزب الحاكم الذي يتطلع قسم كبير من ممثليه لحفظ أو ت

 .خارجية، وبين قسم من شركائها الساعين إلى تقويض عميق للواقع وخلق واقع جديد

من زاوية نظر استراتيجية، فإن استيضاحا كهذا سيسمح إلسرائيل بأن توجه أساس االنصات والجهد 

  .يللتحدي القومي املركزي من ناحيتها اليوم، وهو النووي اإليران
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*    *   * 

     ضّدها« التحريض األردني»جب أن تقلق إسرائيل بسبب يف: يمعار 

 يوس ي أحيمئيربقلم 

حص ى، 
ُ
كردة فعل ال إرادية، وقبل مرور شهر على تأليف حكومة نتنياهو الجديدة، تجري ضدها تظاهرات ال ت

مبالغات كثيرة ظهرت خالل هذا  .تحريض ييافطات دعائية ضخمة تدينها )َمن يمولها؟( وتحليالت سلبية وكالم 

الزمن القصير. يصورون إسرائيل دولة فاشية، بوتينية، إيرانية. ال غرابة والحال هذه أن تلقى هذه األعمال 

 بإسرائيل في الساحة الدولية
ً
 كبيرا

ً
لحق ضررا

ُ
 .غير املسؤولة صدى في الخارج، وأن ت

ملعالجة الفقر؟ وماذا فعلت للحد من زحمة السير؟ ورثت هناك َمن تساءل: ماذا فعلت الحكومة الجديدة 

هذه الحكومة عن الحكومة التي سبقتها غالء معيشة غير مسبوق، وموجات عنف في شتى أنحاء الدولة، 

 .وهناك َمن ينسب هذه اإلخفاقات إلى حكومة نتنياهو

، والناطقون بلسان املعارضة الجديدة يح
ً
ظون بمقابالت سخية على كل لم تعِط الحكومة يوم سماح واحدا

بسبب كثرة تباُدل الضربات بين الحكومة واملعارضة، وبين القضاة واملشّرعين، وبين و  .(...) القنوات اإلخبارية

خرى ال تقل أهمية
ُ
، ف .املتظاهرين والشرطة، لم يجِر االهتمام بأخبار أ

ً
على سبيل املثال، جرى الحديث، عَرضا

، لم تكن ضد ياريف ليفين، بل ضد "االعتداء عن تظاهرة كبيرة جرت أمام ا
ً
لسفارة اإلسرائيلية في عّمان. طبعا

 
ً
 في العاصمة األردنية، وقريبا

ً
اإلسرائيلي على القدس". ويبدو أن التظاهرات لم تجِر فقط في تل أبيب، بل أيضا

 ."يمكن أن نرى تظاهرات معادية إلسرائيل في عواصم أوروبية، بتشجيع من صحيفة "هآرتس

لم تكن تظاهرة عّمان صدفة، بل جاءت لتنضم إلى سلسلة حوادث وقعت في الشهر املاض ي، حيث يحاول 

امللك من خاللها تحويل االهتمام الداخلي عن مشكالته وتوجيهها نحو إسرائيل، وهو يسمح بخطاب ُمعاٍد 

األردنيون إلى استدعاء السفير إلسرائيل في البرملان األردني، وفي شوارع عاصمته. في األسبوع املاض ي، سارع 

اإلسرائيلي إلى محادثة توضيحية "بعد منع دخول السفير األردني في إسرائيل من الدخول إلى املسجد 

 اسُتخدم صعود الوزير إيتمار بن غفير إلى الحرم 
ً
األقص ى". وحولوا حادثة بسيطة إلى حادثة دبلوماسية. أيضا

يلي إلى وزارة الخارجية األردنية. وهكذا تجري مضايقة سفيرنا القدس ي ذريعة الستدعاء السفير اإلسرائ

 عن االحتجاج والغضب
ً
خرى، تعبيرا

ُ
 .املسكين، املرة تلو األ

ُيعتبر البرملان األردني ساحة للتحريض الدائم ضد إسرائيل، ولنشر األكاذيب، مثل تغيير الوضع القائم في 

ير عن التأييد الكبير لـ "اإلرهاب" الفلسطيني. طالب أحد الحرم القدس ي، وخطابات معادية للسامية، وللتعب

النواب بقطع العالقات مع إسرائيل وطرد سفيرها من األردن. وطالب عدد من النواب اآلخرين بفتح الحدود 
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والسماح بالجهاد ضد إسرائيل، معربين عن رغبتهم في االستشهاد. وكان هناك َمن طالب بالسماح بتهريب 

 ."يم "عرين األسود" و"كتائب عز الدين القّسامالسالح إلى تنظ

هل تم استدعاء السفير األردني من أجل محادثة توضيحية وجرى تأنيبه في وزارة الخارجية في القدس؟ هل 

 على املقاالت املتطرفة التي تنشرها الصحف األردنية، مثل ما نشرته صحيفة 
ً
 إسرائيليا

ً
سمعنا احتجاجا

: "يجب عل
ً
ينا مواجهة إسرائيل حتى النصر، والطريق الصحيح لتحرير األرض الفلسطينية الدستور مؤخرا

يجب أن نشعر  ."واألماكن املقدسة من رجس االحتالل النازي البغيض هو من خالل الدم والتضحية بالنفس

من بالقلق حيال األردن. فاململكة الهاشمية تعاني جّراء أزمة اقتصادية عميقة. فهي من جهة مهددة مثلنا 

 إلى 
ً
إيران ومن القومية الفلسطينية. ومن جهة ثانية، فإن سالمة أراضيها ومصادر مياهها تابعة تحديدا

 .إسرائيل املكروهة. لهذا السبب يوّجه األردن الغضب املتزايد نحو إسرائيل، ألنه يعلم أنها ستسكت عن ذلك

يجب عدم طرح  -لدينا هي مع األردن أطول حدود  -وما دام اتفاق السالم يشكل ضرورة استراتيجية 

االنتقادات ضدنا على جدول األعمال. لكن يتعين على وزير الخارجية الجديد، إيلي كوهين، أال يجعل 

 .التظاهرات ضد الحكومة الجديدة تشغله عن التظاهرات ضد إسرائيل لدى جيراننا

*    *   *  

ـد للعالـم أنهـا لم تعد  هآرتس: إسـرائيـل
ّ
  ليبرالية!ديمقراطية تؤك

   كرمنتسر  بقلم مردخاي

 للصهيونية الدينية، امتنع "الليكود" عن أن يعرض قبل االنتخابات برنامجه  
ً
 ملا يتم االدعاء به وخالفا

ً
خالفا

لتدمير الديمقراطية وسلطة القانون )بلغة الكذب السائدة اإلصالح القضائي(. لذلك، كان من بين مصوتي 

اعتقدوا بأنهم يؤيدون خطط لفين، وكان هناك من اعتقدوا بأنهم يؤيدون بالتحديد نتنياهو، "الليكود" من 

حامي جهاز القضاء. حتى بعد االنتخابات لم تظهر الحكومة نزاهة أساسية واحتراما لحق الجمهور والكنيست 

 .قط في برنامج الحكومةفي املعرفة عن طريق نشر كل الخطة. بدال من ذلك عرض وزير العدل املرحلة األولية ف

 جوهره( 
ً
ايضا في لجنة الدستور يجري نقاش غريب )حول مشروع قرار، من ناحية قانونية ليس واضحا

ناقشوا فيه جزء واحدا فقط من بين جميع االقتراحات لتصفية مكانة املستشار القانوني كحارس لسلطة 

طريق تحويل هذا املنصب الى منصب يتواله القانون وتحويله شخصا يرش الحشرات. على سبيل املثال، عن 

شخص يثق به الوزير. يتركز النقاش، اآلن، في مكانة املستشار القانوني هل هو مفسر معتمد للقانون أم 

 .مجرد مستشار، وحول سؤال هل يوجد للمستشار احتكار تمثيل الدولة في املحاكم
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مهور معلومات عن مراحل أخرى للخطة. من الجيد أن هناك تسريبات. هكذا، بوساطة الصحف تصل للج

مثال خطة "تقليص" مكانة قانون األساس: كرامة اإلنسان وحريته، الى مكانة قانون عادي. ألنه في القراءة 

عارضوا. وال تساعد حقيقة أنه كان ثمة دعم واسع للقانون  21عضو كنيست مقابل  32الثالثة أيده فقط 

كثير من اعضاء قائمة "العمل" الذين أيدوا القانون غابوا عن جلسة ونبع عدد املؤيدين القليل من أن ال

الكنيست بسبب انتخابات مبكرة جرت في ذلك الوقت. وال تساعد ايضا حقيقة أن املصادقة على قانون 

عضو كنيست )في حين أن  82حصلت على تأييد كاسح في الكنيست: في القراءة االولى أيده  1994االساس في 

 .أعضاء 9عضو كنيست وعارضه فقط  67عضوا(، وفي القراءة الثالثة أيده  62ن يضم فقط االئتالف كا

قانون األساس هذا رغم جزئيته، ورغم أنه قابل للتغيير بأغلبية عادية، إال أنه درة التاج للدفاع عن حقوق 

ض" مكانة القانون اإلنسان في إسرائيل. هو املصدر األول للتفاخر بطابع إسرائيل الديمقراطي. نية "تخفي

ترفع القناع عن وجه االئتالف، وتكشف أن حقوق اإلنسان بالنسبة له هي مثل قشرة الثوم. جميع الخطوات 

سلطة األغلبية التي ستصبح بدون قيود يمكن أن تمس بحقوق اإلنسان  –تدل على ذلك، ونتائجها املتراكمة 

 .واألقليات كلما أرادت ذلك

ساس هذا هو بمثابة إبالغ لالدارة األميركية والديمقراطيات الليبرالية االخرى بأننا إن تخفيض مكانة قانون اال 

نحن ال نشارككم قيم مشتركة. نعم، هذه خطوة منطقية ومطلوبة. ما شأننا والواليات املتحدة األميركية، 

هاد بأن "الليكود" عندما تقف الى جانبنا هنغاريا. إن تخفيض مكانة قانون االساس هو إعالن وعلى رؤوس االش

لم يعد حزبا ليبراليا. يدور الحديث في املخطط عن احتمالية أن تتم اعادة سن القانون على أنه قاس أساس، 

لكن مع احتمالية كهذه لن يكون باالمكان الذهاب إلى "الطابو". واذا تم سنه فما الذي ننتظره من االئتالف 

اه حقوق االنسان، والذي مفهوم املساواة يثير فيه الحالي، الذي قلوب معظم االعضاء فيه فظة تج

القشعريرة؟. يمكن فقط محاولة تخيل أي تحطيم لالعضاء سيقوم به غير الليبراليين في الجسم الناقص 

 .واملعيب للقانون القائم

أيضا ستتم مناقشة توسيع الحق في املثول أمام املحاكم، وهي خطوة مشتركة ومرحب بها للرؤساء شمغار 

 كيفية فتح باب املحكمة عندما يكون هذا مبررا، مثلما وب
ً
راك، رغم أن الرئيس املحافظ لنداو كان يعرف أيضا

هي الحال في قرار حكم بيرغمان الذي تناول عدم املساواة في تمويل الحزب، وتوسيع الحق في املثول أمام 

اللواتي فقط بفضل االلتماس العام املحاكم تتمتع به باألساس مجموعات ضعيفة في املجتمع مثل النساء، 

حصلن على تمثيل مناسب أكثر في مجالس ادارة شركات حكومية، وأيضا الجمهور العربي الذي بفضل 

االلتماس العام حصل على أن تمول الدولة بصورة متساوية نفقات الدفن للعرب واليهود وما شابه. لذلك، 
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كورية العالية التي تحكم االئتالف ال تظهر أي حساسية تجاه ليس من الغريب أن املقاربة النيوليبرالية والذ

 .النساء. تقليص حق الصمود سيغلق أبواب املحكمة أمام التماسات محقة وحيوية

من ناحية نتنياهو واملجرمين واملتهمين اآلخرين فان الهدف االول هو املستشار القانوني للحكومة. اذا اعطي 

ء من هذا الحصن لسلطة القانون. النائب العام أو الرئيس ي سيتم تعيينه لهم ما يريدونه فلن يبقى أي ش ي

سياسيا، حيث سيتم خص ي قدرته على محاربة الفساد في الحكومة. سيعرف املستشار القانوني فقط كيفية 

 .هز الرأس، وستختفي كلمة "ال" من قاموسه

ك أي ذكر لسلطة القانون واملساواة أمام في الجهاز املعياري الجديد الذي ستأتي به خطة لفين لن يكون هنا

القانون. يبدو أن قادة هذا االنقالب لم يتأخروا بسبب قصر النفس في االسراع والتدمير. ولم يتأخروا في طرح 

سؤال هل سيكون في هذا الجهاز للدولة الحق في مطالبة املواطنين باالمتثال للقانون؟ اذا كان الجواب "ال" 

 ن؟فالى أين نحن ذاهبو 

تعدد الخطوات وطبيعتها املتطرفة تبعدها عن عالم العقالنية. يبدو أن ما يشرحها هو العداء واملعاداة لقضاة 

املحكمة العليا التي زرعها لفين عندما عاد وسماهم، خالفا للحقيقة، يساريين ومناهضين للصهيونية. ُوجه 

 للمستويات املهنية في وزارة العدل
ً
، التي وصفها نتنياهو بأنها قامت بحياكة مؤامرة العداء واملعاداة أيضا

سياسية لالفتراء عليه، وهو الضحية العاجزة، من أجل إبعاده عن الحكم. يعرف نتنياهو بشكل جيد أن 

األمر يتعلق بمناورة، لكن الكثير من مؤيديه تم إغراؤهم من اجل تصديق ذلك. ولكن مثل هؤالء القضاة 

 .بة التي تصنفها أي حكومة شعبوية بأنها عدوة الشعبواملستويات املهنية هم النخ

من الخطأ االعتقاد أن هذا هو جوهر االنقالب على املستوى اإلداري والقضائي. سيتم بذل جهود من اجل 

تغيير الطريقة القضائية إلعادة درعي وزيرا في الحكومة. في موازاة ذلك ستستمر جهود بن غفير لتحويل 

خاضع إلمرته. وسيستمر سموتريتش في السعي الى تقويض وحدة القيادة في  الشرطة الى جسم سياس ي

"املناطق". في وزارة الثقافة واإلعالم ستكون هناك معركة ضد حرية التعبير االنتقادي )بما في ذلك بكل ما 

 يتعلق بالحقائق( بغطاء الدفاع عن كرامة الدولة والجيش. سيتم نزع الشرعية عن كل من يعارض الدولة

املتطرفة، اتي يريدون أن تكون هنا وتسيطر على حياتنا. ستواصل وزارة التعليم خط  –الدينية القومية 

مالحقة من يعارضون سياسة إسرائيل في "املناطق". ومثلما في  –غالنت وشاشا بيتون في قضية "غولدرايخ" 

شعار "أنت ال تنتمي لنا ولكن أوالدك كل طريقة لالنتقال من الحرية الى العبودية، ستعمل الوزارة على تطبيق 

 ."سيكونون مثلنا

حتى اآلن لم يقل أي ش يء عما ينتظرنا في مجال اإلعالم: سيتم فعل أي ش يء كي ال يسمع أي انتقاد ضد 
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الحكومة من أجل أن تسيطر الرواية الحكومية ومن أجل استغباء الجمهور. في أعقاب هذه العملية املنظمة 

 تغيير الحكومة. لن يتمكن الشعبويون من السماح ألنفسهم بالفشل في االنتخابات. لن يكون باإلمكان ع
ً
مليا

لذلك، هم سيفعلون كل ش يء إلدامة حكمهم. وبعد كل ش يء لن يخطر ببالهم، مثال، أن يعطوا صالحية تعيين 

يقترحون  القضاة الى الخصم السياس ي الذي هو خصم غير شرعي بالنسبة لهم. على هذه الخلفية يظهر من

تقديم تنازالت لالئتالف مثيرين للشفقة بشكل خاص ومقطوعين عن الواقع. هل هذا االستعداد بالفعل هو 

 رفع للراية البيضاء؟ ما هو الحل الوسط الذي يمكن توقعه بين األسد والخروف؟

*    *   * 

 حكومتهم؟ينظر اإلعالم العربي إلى احتجاجات اإلسرائيليين ضد  كيفأحرونوت: يديعوت 

 مدار بيري بقلم 

 القدس العربي ترجمة: صحيفة

. فاملظاهرات الجماهيرية ضد الحكومة تشكل في 
ً
تشغل األزمة السياسية في إسرائيل بال العالم العربي جدا

 على 
ً
، ثم يشرحون لجمهورهم ما يمر على ”أزمة حقيقية وعميقة“نظر الصحافيين واملحللين العرب دليال

لي، ويصفون الصراع بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه، ويحاولون التخمين إلى أين سيؤدي كل الشارع اإلسرائي

 .هذا

ال السيس ي في مصر، وال عبد هللا ملك األردن )مع  –من املهم االنتباه إلى أنه ال أحد من زعماء العالم العربي 

لدول التي لم تعقد )بعد( تحالفات مع بطنه املنتفخة على إسرائيل(، وال حكام إمارات الخليج، وال حتى زعماء ا

 .إال وعقب على الوضع في إسرائيل. فهم يتركون للمحللين والخبراء حرية عمل كاملة –إسرائيل 

وهناك حتى من ” هزة أرضية شعبية“والخبراء يتحدثون. محللون كبار في العالم العربي يصفون ما يجري بأنه 

 القتباس رئيس الدولة ”. إسرائيل حرب أهلية في“ذكروا، ألول مرة، إمكانية 
ً
وسارع أولئك املحللون مثال

هرتسوغ الذي قال إن هذه فترة حساسة في الرأي العام. بشكل عام، يدعي الخبراء في شؤون ” الحيادي“

إسرائيل في العالم العربي، بأن خالفات الرأي في البالد تتركز في املوضوع الفلسطيني أو في حمالت عسكرية. أما 

 .وضوع هذه املرة فهو الديمقراطية، وتتخذ حكومة إسرائيل ألول مرة صورة الحكومة الضعيفة واملنقطعةامل

 “وثمة محللون يدعون بأن االحتجاج 
ً
. بعضهم ” ال يحرك لنتنياهو ساكنا

ً
وأن عاصفة املظاهرات ستمر قريبا

ن على كشف صور أعالم فلسطين يشير إلى انعدام الحوار بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية، لكنهم يحرصو 

في املظاهرة في تل أبيب. كما يبرز اإلعالم العربي تصريحات لسياسيين من الوسط العربي في إسرائيل، ممن 
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 على نمط 
ً
 .”ليس لدينا فكرة أين سيؤدي كل هذا“يقولون باإلجمال أمورا

أم كل “حتجاج في إسرائيل كـ لكن اإلعالم العربي باإلجمال، وبخاصة في الشبكات االجتماعية، يصف اال 

كما أنه يعرض ”. األبرز منذ صعود نتنياهو إلى الحكم“ويشدد على أن مظاهرة السبت كانت ” املظاهرات

الشخصيات الكبرى التي شاركت في الحدث: إيهود باراك، ودان حلوتس، وتسيبي لفني، وأفيغدور ليبرمان، 

 “ –ويئير غوالن، وأول أمس 
ً
. نتنياهو، كما يشرح  –” الجزيرة“راسل كبير في مثلما قال م” أخيرا

ً
يئير لبيد أيضا

املحللون، وإن كان رفض طلب النائب تساحي بوغل العتقال لبيد وغانتس بتهمة اإلثارة على التمرد، لكنه من 

 .جهة أخرى مستعد لفعل أي ش يء كي يفلت من نتائج محاكمته

ل إبراهيم عيس ى، املحلل املصري الكبير. وهو مستعد إذن، هل ستسقط املظاهرات نتنياهو؟ ال على حد قو 

 .”يعرف كيف يخرج من كل وضع“وأنه ” نتنياهو ساحر سياس ي“ليقسم بأن 

أما حمد بن جاسم، وزير الخارجية األسطوري لقطر، فمستعد ليقسم بأن املظاهرات ضد نتنياهو قد تؤدي 

يق لسلسلة طويلة من التحليالت عن إلى توجيه ضربة عسكرية مفاجئة ضد إيران. تصريحه شق الطر 

، لخص محمد معصومي في ”لكن نتنياهو جبان“العالقة املحتملة بين األزمة في إسرائيل وهجوم ضد إيران. 

لن يطلق نتنياهو طائرات سالح الجو إلى إيران، حتى وال كي يهدئ الخواطر في الشارع ” تحليل خاص به. 

 .”اإلسرائيلي

في إسرائيل يمسك بمعظم دول العالم العربي )باستثناء السعودية وإمارات الخليج( إن االحتجاج الذي ينشب 

وهي تتصدى ألزمات اقتصادية قاسية. حتى لو تشققت الديمقراطية اآلن، سيتفق معظم الخبراء فيما بينهم 

 ولن يوافق املجتمع اإلسرائيلي على التخلي عنها
ً
 .على أن أسسها ضاربة عميقا

*    *   *  

    إلى القاضية استر حيوت: استمري.. وليكن درعي البداية: تسهآر 

 بشارات بقلم عودة

أبطال الجيل الجديد يدركون جبنهم، لذلك ال يغيرون مظهرهم بعد صعود الفاشيين للحكم، كي ال يفقدوا ما 

بقي من ثقة الجمهور. بناء على ذلك، يدركون بأنهم يعارضون االنقالب في الحكم، ومع ذلك هم يشككون 

وسلون كي ال يغضبوا ياريف لفين بتعاطف كبير في قوة من يعارضون االنقالب على هزيمة الحكام الجدد. ثم يت

 الفظيع.

 من أن تقض ي املحكمة العليا ضد تعيين آريه درعي املدان بمخالفات رشوة كوزير كبير، يتوقع الجبناء أن 
ً
بدال

 آخر وكأن هناك ” أكثر حكمة“تكون املحكمة 
ً
، كما قال ”منطقة وسطى بين الجنة والنار“وأن تصدر حكما
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. وتسأل نفسك معها: ألي نوع من املصالحة يقدم الجبناء املواعظ؟ أنت تبحث الشاعر السوري نزار قباني

 عن منطقة وسطى لطيفة، وسرعان ما يتبين أنه ال منطقة وسطى خارج استسالم الفاشيين الشامل.

قرار الحكم الشجاع الذي أصدرته املحكمة العليا هز أسس الثقة الذاتية في أوساط بنيامين نتنياهو وأمثاله. 

عد ذلك، جاء الجبناء بصرخة االستغاثة للمحكمة وكأنها جلبت كارثة على نفسها وعلى معارض ي االنقالب. من ب

يشاهد املسرحية يعتقد أن هؤالء القضاة املقدرين قد أطلقوا سراح مئات القتلة، واآلن يتجول هؤالء القتلة 

 غير العقالني.في واقعنا ” الخطايا“بحرية بيننا. األمر األساس ي محفوظ في ملف 

 
ً
 مدانا

ً
الجبناء الجدد يريدون تغيير قوانين الطبيعة. وفي نهاية املطاف، ما هو غير واضح هنا أن شخصا

؟ هل هناك ش يء أكثر طبيعية من ذلك؟ ربما في الغد، إذا قلت بأن 
ً
بمخالفات جنائية ال يمكنه أن يكون وزيرا

 محملة بالتمرد ضد إرادة الشمس تشرق من الشرق وليس من شرفة منزل نتنياهو، 
ً
فربما تعتبر أقواال

، كما قال الخليفة علي بن أبي ”حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق“الشعب. 

لذلك، يجب أن  طالب. هذا هو الوضع اآلن. ولكن ثمة من هم مستمرون في مغازلة حكومة الكذب حتى اآلن.

املحكمة العليا، كل ذلك رغم انتقادي الالذع وكثيرين مثلي عليها بعد أن نشد اآلن بالتحديد على أيدي 

 على كل ظلم وقع على الفلسطينيين على جانبي الحدود.
ً
 صادقت تقريبا

نعم، يجب أن نشد على أيدي املحكمة، التي تصرفت في مفترق الطرق هذا مثل حصن يحترم حصانته. 

دي قادة النظام الجديد وسيحرجهم، وسيفكرون ألف مرة قبل وموقف املحكمة العليا القوي هذا سيقيد أي

 اتخاذ أي خطوة قاسية.

إضافة إلى أقوال القاضية إستر حيوت املشجعة، نضيف ونهمس في أذنها بأنها لو اتبعت هذه املقاربة الحازمة 

الكثير من  في املحكمة العليا التي ناقشت مسألة إمكانية تشكيل نتنياهو للحكومة، لوفرت على الجمهور 

 لحملة فاشية، ” عدم سقوط أي حصن“التشويه الحكومي واألخالقي. املقولة البائسة في حينه 
ً
أعطت دعما

 خير من أن ال تأتي. من الجيد أن حيوت استيقظت في 
ً
ونحن اآلن نقطف ثمارها املتعفنة. ولكن أن تأتي متأخرا

 ناك أي احتمالية لصد هذا الشر.الدقيقة التسعين، ألنها لو استمرت في جبنها ملا كانت ه

علينا التعلم من التاريخ، ومن املحاربين الشجعان من أبناء الشعب اآلخر. في حينه، قال الشاعر توفيق زياد 

سلطة التخويف مثل كلب جعاري؛ إذا هربت منه “أمام حمالت التخويف التي مارسها الحكم العسكري: 

ريق واحدة أمامك: السير إلى األمام نحو األشرار، سواء في ذلك هناك ط”. سيالحقك، وإذا وقفت أمامه يهرب

نحو قوات الظالم. ال ” إلى األمام سر“تجاه من يتقدمون، يعني ” إلى الخلف در“الوقت أو اآلن. أمر على صيغة 

 توجد منطقة وسطى.

لدفاع عن قرار حكم املحكمة العليا يعطي حقنة تشجيع لعشرات آالف الذين يصعدون على املتاريس ل

 ”.روح األخيار تحيي األخيار“واملثل العربي يقول ”. األعرج“وعن جهاز القضاء ” الجزئية“الديمقراطية 



 

24 
 

*    *   * 

 ماذا بقي للديمقراطية غير االنتخابات؟”: الدرس التركي“هآرتس: إسرائيل أمام  

 بقلم درور زئيفي

يحدث في تركيا تحت حكم رجب طيب أردوغان، هي املقارنة بين الخطر على الديمقراطية في إسرائيل وما 

، مثلما في إسرائيل، الشعب التركي منقسم؛ فيه مجموعة تقليدية 
ً
أفضل من املقارنة مع بولندا أو هنغاريا. أوال

ودينية محافظة، معظمها موجود في الضواحي، ومجموعة حضرية تميل إلى العلمانية والليبرالية وتسمى في 

، يعيش األتراك مع شعور بالتهديد من ”. ألتراك البيضا“الخطاب الداخلي 
ً
، مثل اإلسرائيليين أيضا

ً
ثانيا

الدول املجاورة، ويضطرون للتعامل مع طموحات االستقالل ألقلية داخلية كبيرة، األكراد في حالتهم. في 

تطرفة، التي تشبه النهاية، سيطر على تركيا قبل عشرين سنة تحالف من القوى الدينية األصولية والوطنية امل

 االئتالف اإلسرائيلي الحالي. ويمكننا تعلم قدر غير قليل من العملية التي مرت بها، والفروق بين الدولتين.

 
ً
تحتفل تركيا في هذه السنة بالذكرى املئة على إقامتها على أنقاض اإلمبراطورية العثمانية. ولكن خالفا

قراطية، وبعد تجربة قصيرة لفتح الساحة السياسية في منتصف إلسرائيل، فإنها في معظم سنواتها كانت ديم

القرن املاض ي قرر الجيش، حارس جمرة النظام العلماني الذي أوجده مصطفى كمال أتاتورك، ترسيم 

الحدود املسموحة واملمنوعة بشكل واضح. وفي كل مرة انحرف فيها النظام املنتخب عن االتجاه الذي رسمه 

في السياسة إلزاحة الحكومة املنتخبة وتثبيت الحدود مرة أخرى. واستعان الجيش في املؤسس، تدخل الجيش 

 كل هذه املرات بجهات مدنية أيدت تدخله وشجعته.

، ألنها تمت عن بعد وبدون استخدام ”االنقالب ما بعد الحداثة“، في حادثة يسميها األتراك 1997في العام 

حزب رئيس الحكومة نجم الدين أربكان، خارج القانون. قاد أربكان ، ”الرفاه“القوة، أمر الجيش بإخراج حزب 

سياسة دينية واضحة اضطرته إلى تقديم استقالته وحل الحكومة. ولكنها أحداث رسمت بداية ضعف النخبة 

العسكرية. كانت لهذا أسباب كثيرة، على رأسها تطلع تركيا إلى قبولها في االتحاد األوروبي. كجزء من 

الديمقراطية التي طلبها األوروبيون، وافقت تركيا على فصل الجيش عن السياسة. وثمة عامل اإلصالحات 

آخر للتغيير، وهو اندماج متزايد لتركيا في االقتصاد العاملي. رجال أعمال في الدولة وخارجها طلبوا ضمانات 

 لحرية سياسية كشرط لالستثمار.



 

25 
 

للديمقراطية في تركيا بقيادة االقتصادي الرفيع كمال درويش  العقد األول لسنوات األلفية كان العهد الذهبي

 في البلقان والعالم العربي؛ ونمت وسائل إعالم جديدة من اليسار واليمين، وإلى جانبها 
ً
الذي تم ُعين وزيرا

 صحف دينية ديناميكية؛ كما أزيل التهديد العسكري عن جهاز القضاء.

. رئيس الحزب أردوغان، 2002املحافظ في ” العدالة والتنمية“ة حزب في أجواء االنفتاح هذه، صعد إلى السلط

الذي كان في السابق رئيس بلدية ناجح إلسطنبول، كان في تلك الفترة يقض ي عقوبة بالسجن بسبب اقتباس 

عندما أطلق ”. املآذن حرابنا/ القبب خوذاتنا/ املساجد معسكراتنا واألئمة جنودنا“أغنية في تجمع للجمهور: 

راحه، تسلم زمام السلطة. في سنواته األولى كرئيس للحكومة، سمح أردوغان للصحف وسلك األكاديميا س

، وتجرأ األكاديميا حتى على مناقشة مذبحة 
ً
بالتعبير عن الرأي بحرية. تصرفت املحاكم بدون أي قيود تقريبا

عداؤه األساس ي إلسرائيل، وأبقى األرمن في الحرب العاملية األولى بجدية. رغم موقف أردوغان الديني، ظل 

لكن  عالقاته السابقة مع اإلخوان املسلمين. كما واصل الجيش بقوة كبيرة عالقاته مع الجيش اإلسرائيلي.

. ففي انتخابات 
ً
، 1997حاول قادة الجيش تكرار االنقالب الهادئ من العام  2007العهد الذهبي كان قصيرا

الجيش وخوف املؤسسة السياسية املدنية من تأييده، نجح حزب لكن هذه املرة، ومع قيود وضعها على 

العدالة والتنمية في الفوز في االنتخابات مرة أخرى، ويواصل االحتفاظ بالسلطة. أدرك أردوغان بأن املؤسسة 

 للديمقراطية الفتية.
ً
 العسكرية عاجزة أمام حكمه، من هنا بدأ رحلته نحو سلطة الفرد، التي وضعت حدا

قدم الكثيرين من قادة الجيش للمحاكمة بتهمة  2010 – 2009ة نقاط مهمة ومميزة في الطريق: في هناك عد

اندلعت  2013التخطيط النقالب. وتم الحكم عليهم وعلى املدنيين الذين ساعدوهم، بفترات سجن طويلة؛ في 

العلماني. قوضت  مظاهرات ضخمة حول نية هدم حديقة غازي في وسط إسطنبول، التي هي من رموز النظام

املظاهرات الشعور باألمان لدى النظام، وسارع أردوغان إلى السيطرة على جهاز النيابة العامة، وقمع 

الصحف الحرة والتأشير على سلسلة أعداء في املؤسسة، بمن فيهم الواعظ الديني فتح هللا غولن، الذي كان 

 حتى ذلك الوقت حليفه املقرب.

عندما الحقه عمالء النظام حتى  2016يمقراطية عقب محاولة االنقالب الفاشل في كانت الضربة القاضية للد

في مرحلة التخطيط. بعد إحباط االنقالب، استكمل أردوغان السيطرة. بناء على طلب منه، تم تغيير أسلوب 

ات بعض الحكم من برملاني إلى رئاس ي، واختفت توازنات قوته وكوابحها األخرى بالكامل. لقد تم حظر نشاط

األحزاب، وفقدت املحاكم ما بقي من استقالليتها، واختفت الصحف الحرة، وتم اعتقال عشرات الصحف 

واملحاضرين في الجامعات لفترات طويلة، وأقيل آخرون، وصودرت جوازات سفرهم، واستبدل برؤساء 
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ن اتهم شركات ومنظمات وجامعات أشخاص مخلصون للنظام، وتم تطهير الشرطة والجيش من كل م

 أو تأييد منظمة غولن.” الكمالية“بالتعاطف مع 

األثر الوحيد الذي بقي للديمقراطية في تركيا الحالية هو االنتخابات الحرة كما يبدو. يمكن التساؤل وبحق ما 

واملحاكم،  هو معنى حرية االنتخاب، في الوقت الذي تسيطر فيه الحكومة على وسائل اإلعالم واألكاديميا

وتفرض الرعب على كل من يعارضها. في هذه الظروف، عندما أصبحت املعارضة ضعيفة ومنقسمة وباتت 

حراب النظام مرفوعة فوق رأسها، نجحت املعارضة في السيطرة على املدن الكبيرة مثل إسطنبول وأنقرة، 

 أمام اردوغان.
ً
 صعبا

ً
 وشكلت تحديا

ان القادم، سنعرف إذا بقيت فرصة للديمقراطية في تركيا. وإسرائيل؟ ألن حزير  18في االنتخابات القادمة في 

، ربما ستستطيع النجاة من مصير مشابه.
ً
 التقليد الديمقراطي اإلسرائيلي أطول وأكثر استقرارا

*    *   * 

 ترد واألخيرة ..نتنياهو.القضائية بشأن إمكانية عزل  ةللمستشار رسالة تحذير من االئتالف اإلسرائيلي  

 سما االخبارية ترجمة: وكالة

ر االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، املستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف
ّ
ميارا، من إجراء مناقشات -حذ

بشأن إمكانية عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معتبرا أن إجراء مثل هذه املناقشات بمثابة "محاولة 

 .السلطة املنتخبة ديمقراطياانقالب عسكري غير شرعية" على 

اإلثنين، في حين نفت املستشارة القضائية، أمس  جاء ذلك في رسالة وقعها رؤساء أحزاب االئتالف اإلسرائيلية

أن تكون قد باشرت في إجراءات لعزل نتنياهو، وقالت ردا على رسالة زعماء كتل االئتالف، إنه "على عكس 

أعقد مناقشات بخصوص اإلعالن عن عدم تمكن رئيس الحكومة من القيام االدعاءات في وسائل اإلعالم، لم 

وجاء في الرسالة املوقعة من قبل وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير املالية، بتسلئيل سموتريتش،  ."بمهامه

 وزعيم حزب "شاس"، أرييه درعي، ووزير البناء واإلسكان، يتسحاق غولدكنوب، ووزير األمن القومي، إيتمار

بن غفير، ورئيس حزب "نوعام"، آفي ماعوز، ورئيس اللجنة املالية في الكنيست، موشيه غافني، أن "اإلعالن 

 ."عن عدم تمكن رئيس حكومة من القيام بمهامه، يمثل محاولة عزل غير قانونية

بها فإنك تجرين وكتب املوقعون على الرسالة أنه "صدرت في اآلونة األخيرة عدة تقارير في وسائل اإلعالم، وبحس

رئيس حكومة إسرائيل )من منصبه( عبر اإلعالن عن عدم تمكنه من أداء مهام ‘ إخراج‘مباحثات حول إمكانية 

 ."منصبه"، وتابعوا مخاطبين املستشارة القضائية أنه "لدهشتنا، لم تنف هذه التقارير حتى هذه اللحظة
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زعيم شاغل املنصب من أداء مهامه، هي محاولة وشددوا على أن "محاولة إعالن أو اإلعالن عن عدم تمكن 

غير قانونية بشكل واضح لعزل واإلطاحة بحكومة منتخبة وقانونية دون أي سند قانوني". وأضافوا أنه "لن 

تجدي أي حيلة قانونية ملواجهة ما هو واضح في كل البلدان السليمة: رئيس حكومة ينتخب من قبل غالبية 

 ."الشعب وممثليهم

أن "غالبية املواطنين اإلسرائيليين انتخبوا أحزاب االئتالف ورئيس الحكومة قبل بضعة أشهر فقط. وتابعوا 

الكنيست، بصفتها ممثلة لصاحب السيادة )الشعب( منحت الثقة لالئتالف ورئيس الحكومة؛ لذلك ال يملك 

موجب قانون صريح. أي طرف سلطة إقالة رئيس الحكومة وإسقاط الحكومة الشرعية إال الشعب ونوابهم وب

وشددوا على أن أي مداوالت تجريها املستشارة القضائية في  ."من الواضح أن وجهة نظر أخرى غير قانونية

هذا السياق، "محاولة انقالب تفتقر إلى السلطة وغير قانونية، ال تختلف عن محاولة انقالب ينفذها جنرال 

ن وحكومة إسرائيل، لن يقبلوا أبًدا قراًرا يصدر عن عسكري مارق"، وقالوا إن "الشعب ومسؤوليه املنتخبي

وختموا بالقول إن مثل هذا القرار يعني "إلغاء االنتخابات وإلغاء النظام الديمقراطي  ."جهة فاقدة للصالحية

وتجاوزا لسيادة الشعب ونوابهم بشكل غير قانوني. الورقة التي يكتب عليها مثل هذا القرار لن تكون ذات قيمة 

وأوردت وسائل إعالم إسرائيلية  ."تجاوز قوتها قوة املاليين من بطاقات االقتراع التي صوت بها الشعبولن ت

توقعات بأن تبحث املستشارة القضائية مع مسؤولين في وزارة القضاء والنيابة العامة في إمكانية إلزام نتنياهو 

هامه، في ظل ضلوعه في خطط إلحداث بالتنحي عن منصبه، من خالل اإلعالن عن عدم تمكنه من القيام بم

 .تغييرات جذرية في جهاز القضاء، رغم تضارب املصالح

ووفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، ستبدأ مداوالت كهذه خالل األسبوع الحالي أو األسبوع املقبل، فيما 

تعذر نتنياهو القيام أوضحت مصادر في وزارة القضاء أن املستشارة القضائية ما زالت بعيدة عن اإلعالن عن 

ونقلت الصحيفة عن خبراء قانون قولهم إنه كلما  .بمهام منصبه وأن هذه املداوالت تهدف للتشاور فقط

اتسع تناقض املصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد االحتمال بأن توعز 

 .بمهامه املستشارة القضائية له بالتنحي بسبب تعذره عن القيام

وتأتي مداوالت كهذه بعدما أبلغت املستشارة القضائية نتنياهو، األسبوع املاض ي، أن اتفاق االمتناع عن 

تناقض املصالح الذي وقعه نتنياهو، قبل ثالث سنوات، ال يزال ساريا، وأنه يسري على كل ما يتعلق بشؤونه 

ينات أو بتغييرات في جهاز القضاء من شأنها ويعني ذلك أنه يحظر على نتنياهو االنشغال بتعي .القضائية

التأثير على محاكمته وعلى شؤونه الخاصة. وكان نتنياهو قد وقع على اتفاق االمتناع عن تناقض املصالح، 

  .قبل ثالث سنوات، كي يمنع املستشار القضائي السابق، أفيحاي مندلبليت، من اإليعاز له بالتنحي

*    *   * 
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 املركزي اإلسرائيلي يستقيل من منصبه احتجاجا على خطة نتنياهوعضو في البنك  

قدم عضو اللجنة النقدية في بنك إسرائيل، البروفيسور موشيه حازان، استقالته من عضوية اللجنة، وذلك 

احتجاجا على خطة "اإلصالح القضائي" املثيرة للجدل لحكومة بنيامين نتنياهو، الرامية إلضعاف جهاز 

 أمسجاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "كالكاليست"،  .يض املحكمة اإلسرائيلية العلياالقضاء وتقو 

اإلثنين، علما بأن اللجنة النقدية في بنك إسرائيل هي الجهة التي تقرر سعر الفائدة في االقتصاد اإلسرائيلي، 

 .تأتي في إطار الحركة االحتجاجية املتصاعدة ضد الحكومة اإلسرائيلية وأوضحت أن استقالة حازان

وقال أستاذ االقتصاد بجامعة تل أبيب، موشيه حازان، في تصريحات لصحيفة "كالكاليست" إنه "أشعر أنه 

بينما الديمقراطية  في املئة0.5أو  في املئة0.25ال يمكنني الجلوس ومناقشة رفع أسعار الفائدة بنسبة 

وأضاف أن "التحركات املتوقعة من الحكومة، إذا مرت، ستضر بشدة باستقالل النظام  ."سرائيلية في خطراإل 

القضائي وكذلك استقالل خدمات القطاع العام، األمر الذي سيؤدي إلى اإلضرار بشدة بالديمقراطية 

"كعضو في اللجنة النقدية وشدد على أهمية "التعبير عن هذا املوقف"، وأوضح أنه  ."واالقتصاد في إسرائيل

 .")موظف في القطاع العام( ال يمكنني القيام بذلك علًنا

من جانبه، أكد بنك إسرائيل أن حازان استقال األحد من اللجنة النقدية املؤلفة من ستة أعضاء بعدما كان 

تداعيات ولفت حازان إلى .2025، وكان من املفترض أن ينهي منصبه خالل عام 2017عضوا بها منذ عام 

خطة إضعاف جهاز القضاء االقتصادية، وأوضح أن "العديد من الدراسات تشير إلى أن املؤسسات التي تقيد 

وأضاف أنه "بمجرد  ."السلطة التنفيذية بشكل فعال، هي عنصر حاسم للنمو االقتصادي على املدى الطويل

مثل هذه الحالة، لن يستمر االقتصاد تسييس الجهاز القضائي، فإنك تجعل الحكومة قادرة على كل ش يء. في 

 ."في العمل بصورة سليمة

تشتمل خطة حكومة نتنياهو إلضعاف جهاز القضاء على أربع مراحل قد يحدث استكمالها تغييرا جذريا في 

عمل جهاز القضاء وسلطته الرقابية، كما أن لها تداعيات واسعة على حقوق اإلنسان في إسرائيل، وستغّير 

وأثارت "اإلصالحات" املقترحة جدال محتدما مع خروج احتجاجات أسبوعية في  .ية التشريعيةمن شكل العمل

أنحاء إسرائيل، فيما يدعي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن تلك اإلصالحات تهدف للحد من نفوذ 

ة النقدية وتحدد اللجن .املحكمة العليا، فيما يحذر منتقدوها من أنها ستقوض أسس النظام الديمقراطي

أسعار الفائدة القياسية في البنك املركزي اإلسرائيلي؛ وخالل العام املاض ي، رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير 

لكبح التضخم املرتفع. وشدد حازان على أن خطط الحكومة "قد تضر باستقالل القضاء والخدمة العامة 

بنك إسرائيل إن حازان أبلغ نتنياهو بأنه  وقال ."وسيدمر هذا بشدة الديمقراطية واالقتصاد في إسرائيل

سيترك اللجنة من أجل "املشاركة في النشاط السياس ي العام". وأضاف البنك أن اللجنة النقدية ستواصل 
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واإلصالحات القضائية من شأنها تشديد السيطرة السياسية على التعيينات  .أعمالها بخمسة أعضاء

يا ملراجعة القرارات الحكومية أو القوانين التي يصدرها الكنيست. القضائية والحد من سلطات املحكمة العل

 ويقول املراقبون إن اإلصالحات تهدد بتقويض حقوق األقليات وانتشار الفساد وإثارة مخاوف املستثمرين

*    *   *  

  األردن تحاول أن تضر بعملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية

 يوني بن مناحيمبقلم 

 مركز أطلس للدراسات اإلسرائيليةـ ترجمة: فاتن أيوب 

أعرب مسؤولون سياسيون في القدس عن استيائهم من أن األردن تحاول التأثير على عملية التطبيع بين 

إسرائيل والدول العربية. هذا ونقل جاك سوليفان، مستشار األمن القومي للواليات املتحدة، للملك عبد هللا 

الرئيس بأن الوضع الراهن في الحرم القدس ي لن يتغير، وسيتم الحفاظ على مكانة األردن في الحرم التزام باسم 

من جهتهم يتابعون في إسرائيل بقلق النشاطات السياسية األردنية في أعقاب  .القدس ي، لكن امللك لم يقتنع

 .تسلم حكومة نتنياهو للحكم

ألمن القومي ايتمار بن غفير للحرم القدس ي وفي أعقاب الحادثة وقع التوتر بين البلدين في أعقاب زيارة وزير ا

التي اعترضت خاللها شرطة إسرائيل طريق غسان املجالي، سفير األردن في إسرائيل، خالل دخوله للحرم 

 .القدس ي

ر "، املتوقع أن ُيعقد في املغرب خالل شه2جدول األعمال حالًيا موضوع مشاركة األردن في "مؤتمر النقب  ىعل

تم  2022مارس  28في و .مارس القادم والذي ُيعد جزًءا مهًما في عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية

عقد اللقاء األول ملؤتمر النقب في سديه بوكير بمشاركة وزراء خارجية الواليات املتحدة، إسرائيل، مصر، 

ون اإلسرائيلي العربي ضد إيران ولتعزيز قضايا ُعقد هذا املنتدى كجزء من التعا .املغرب، اإلمارات والبحرين

وقد كان  .اقليمية في مجال األمن القومي، الصحة، السياحة، الطاقة، التعليم، وتعزيز التعايش وغير ذلك

وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي من املدعوين لهذا املؤتمر، لكنه تهّرب من الحضور بحجة "ضيق 

 .قبل أسبوعين في أبو ظبي، لكن األردن لم تشارك به مجدًدا 2ين ملؤتمر النقب كما ُعقد لقاء آخر  ."الوقت

حالًيا تجري األردن مشاورات داخلية مع مصر، السلطة الفلسطينية ودول الخليج إن كان ستشارك في اللقاء 

عقد في املغرب. حتى اآلن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا ا
ُ
 .لشأنالثالث ملنتدى النقب املتوقع أن ت

هذا وكان ملك األردن عبد هللا قد شارك خالل األسبوع املاض ي في لقاء ثالثي في القاهرة مع الرئيس املصري 

وقد تناول اللقاء تداعيات تغير الحكم في إسرائيل على  .السيس ي ومع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن 
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عالوة على  .مصر والسلطة الفلسطينية العالقات مع الدول العربية والوضع االقتصادي الصعب لألردن،

وقد استضاف  .ذلك، سيتوجه امللك عبد هللا قريًبا ألبو ظبي لعقد لقاءات سياسية أخرى لتناول تلك القضايا

في األسبوع املاض ي في قصره في عّمان جاك سوليفان، مستشار األمن القومي لحكومة بايدن، وناقش معه 

 .م والوضع في الحرم القدس يتداعيات تسلم حكومة نتنياهو الحك

حسب مسؤولين أردنيين، جاك سوليفان قدم التزاًما باسم اإلدارة األمريكية مللك األردن بأن مكانة األردن 

غّير من الوضع الراهن في الحرم القدس ي
ُ
 .كحامية لألماكن املقدس ي في القدس لن تتضرر وأن إسرائيل لن ت

امللك عبد هللا استمع لكنه لم يقتنع، فهو ال يثق ببنيامين نتنياهو وبن غفير، لكن األردن تحاول اآلن الحفاظ 

على العالقات الطيبة مع إدارة بايدن في ظل الوضع االقتصادي الصعب واعتمادها على املساعدات 

 .األمريكية

هللا مستمر في خط هجومي ضد حكومة  مع ذلك، في إسرائيل يشعرون بالقلق الشديد من أن امللك عبد

كما ُيقّدر مسؤولون سياسيون أه  .نتنياهو ويحاول التأثير على عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية

يفعل ذلك من أجل محاولة عزل إسرائيل من ناحية سياسية وألنه يشعر بالقلق من احتمال أن تعطي 

هذا  .القدس ي كجزء من اتفاق التطبيع املستقبلي بين البلدينإسرائيل السعودية "موطئ قدم" في الحرم 

وُينسق امللك عبد هللا مواقفه السياسية بشكل كامل مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن. رغم أن بالده 

، إال أنه يتصرف بشكل معادي تجاه إسرائيل ويحاول 1994وقعت على اتفاق سالم مع إسرائيل منذ عام 

ويركز امللك حالًيا على جهود الحصول على مساعدات مالية لبالده التي تعاني من  .ا التطبيعيةتخريب عالقاته

أزمة اقتصادية حادة، لكنه ال يتخلى عن القضية الفلسطينية ومسألة الحرم القدس ي وحل الدولتين. يبدو أن 

وقد تسير في مسار تصادمي  الحكومة اإلسرائيلية الحالية ستجد صعوبة بالغة في تحسين العالقات مع األردن

  .خطير

*    *   * 

 هآرتس: العالقة مع الواليات املتحدة قريبة من نقطة االنعطاف 

 الون بنكاس بقلــم

إذا تم التنازل مسبقا عن عناوين تاريخية، طموحات وسيناريوهات رعب فيما يتعلق بالعالقة بين إسرائيل 

وديناميكيتها في السنوات االخيرة، فسنتوصل الى االستنتاج بأنهما والواليات املتحدة، ونظرنا الى مسارها 

يقتربان من نقطة االنعطاف. هذا ال يحدث حول إيران أو حول سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، بل 

 ."بالذات حول الصمغ الذي يثبت العالقات منذ سقوط االتحاد السوفييتي، نفس نظرية "القيم املشتركة
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سنة تقريبا بينهما، هما بدرجة كبيرة  50ات بين الواليات املتحدة وإسرائيل والتحالف الذي عمره تاريخ العالق

قصة هندسة مقلوبة. أوال، تم وضع إطار العالقات االستراتيجية وصب فيه مضمون، في الفترة بين نهاية 

وصد االتحاد السوفييتي  الستينيات وحتى السنوات التي اعقبت حرب يوم الغفران، في سياق الحرب الباردة،

الزبون االمنية. بعد ذلك فقط كتبت وبأثر رجعي رواية كاملة عن بنية اساسية قيمية  –وعالقات السيد 

 .وايديولوجية

، 1961الرئيس هاري ترومان والرئيس دوايت أيزنهاور، اللذان توليا الرئاسة منذ بداية الدولة وحتى العام 

ة إسرائيلية. اللقاء االول الذي تم عقده بين جون كنيدي ودافيد بن غوريون رفضا االلتقاء مع أي رئيس حكوم

كان في فندق في نيويورك وليس في البيت االبيض في واشنطن. فقط في فترة والية لندن جونسون  1961في أيار 

 .( بدأت العالقات تستقر وبدأ الصعود الى املسار الذي سيقود الى تأسيس تحالف1969 – 1963)

حرب االيام الستة، وبشكل خاص عند ترسيخ املساعدات العسكرية إلسرائيل التي اسسها ريتشارد  بعد

نيكسون بعد حرب يوم الغفران، كتبت مقدمة لفصل جديد. الواليات املتحدة وإسرائيل هي بشكل عام 

ونا نموذج ملجتمع اخوات. دولتان قامتا بتحد للتاريخ وخالفا ملجراه. مجتمعان طمحا في أن يك –ديمقراطيات 

جديد: الواليات املتحدة هي "املدينة البراقة التي توجد فوق التلة" وإسرائيل هي "النور لألغيار". مجتمعان من 

املهاجرين قاما بتأسيس دولتان إلصالح اخطاء تاريخية واستندا الى قيم الكتاب املقدس املشتركة. في موازاة 

حاد السوفييتي في الشرق االوسط بدأ يهود أمريكا في السبعينيات في الخالفات بين الواليات املتحدة واالت

التقرب من إسرائيل، وأن يصبحوا مشاركين في السياسة األمريكية. اندماج العمليات على الجدول الزمني أدى 

لقيم الى اقامة التحالف بين أمريكا وإسرائيل. ومن اجل تعميق وتعزيز هذا التحالف تطورت بالتدريج نظرية "ا

املشتركة. بالتأكيد مصالح جيوسياسية مشتركة وتعاون استخباري وتكنولوجي ضد االرهاب والتزام أمريكا 

بأمن إسرائيل "ال يمكن ضعضعته" ومنع أي تهديد وجودي لها. ولكن كل ذلك ليس فقط تحالف ارتجالي، بل 

 .هو بناء فاخر يرتكز على أسس قيمية قوية

والدولة كانت الثغرة االولى في هذه العالقات، لكن الواليات املتحدة وإسرائيل مسائل مثل املناطق والدين 

تمكنتا من التغطية عليها بالوحل حتى عندما توسعت. الوضع تغير عندما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 

ائيل بسلسلة من الخطوات املتعمدة، انحرف عن مبدأ "إسرائيل هي موضوع للدعم من قبل الحزبين"، وإسر 

لن تكون في أي يوم موضوع مقسم سياس ي. هذا بدأ بمغازلة االفنغليين في سنوات والية كلينتون واستمر في 

في املئة من يهود الواليات املتحدة يصوتون له. وسجل رقم  75االبتعاد الفظ عن الحزب الديمقراطي، الذي 

اق النووي مع إيران، وهو الخطاب الذي تم ضد االتف 2015قياس ي آخر في خطابه الذي القاه في الكونغرس في 

التخطيط له من وراء ظهر الرئيس براك اوباما ونائبه جو بايدن، ووصل حتى الى االعالن عن حبه لدونالد 
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ترامب. ورغم التهذيب الكبير الذي تظهره االدارة األمريكية منذ قيامها، إال أن تشكيلة الحكومة الجديدة 

 .ات املتحدةونواياها تقلق جدا الوالي

في نظر واشنطن إسرائيل توجد في عملية تراجع عن الديمقراطية الليبرالية نحو االستبداد الذي فيه يتم 

خرق غير صحيح للتوازن بين السلطات. في حين أن الواليات املتحدة حتى لو كان بشكل مؤقت، تحاول اصالح 

ه معاكس. هذا ليس موضوع "فقرة االستقواء" أو املسار بعد سنوات ترامب والترامبية. إسرائيل اختارت اتجا

اجراءات تعيين القضاة أو اعادة التوازن بين السلطات. في هذه االمور الواليات املتحدة لم تتدخل ولن 

تتدخل. الحديث يدور عن عملية كاملة تتابعها واشنطن بدهشة، وتشمل تشكيل ائتالف حكومة نتنياهو 

ريحات حول سياسة االستيطان والتفوق اليهودي، وتقليص كبير في والخطوط االساسية لحكومته، وتص

االنتقاد الدستوري للمحكمة العليا. وقد أعلن عنوان في صحيفة "التايم" قبل اسبوعين بأن "الديمقراطية في 

 ."إسرائيل لن تبقى بعد حكومة نتنياهو

صحيفة "وول ستريت جورنال": من  في مقال لهيئة التحرير، غريب بدرجة االهمال، تساءلت في يوم الجمعة

الذي يهدد الديمقراطية في إسرائيل؟، وأجابت هي نفسها وقالت بأن احكام املحكمة العليا في إسرائيل بحد 

ذاتها تبرر "االصالحات"، ضمن امور اخرى، ألنها "تقوم برفض قوانين غير معقولة". وهذا في االصل غير 

صحيفة لم تكلف نفسها عناء الفحص أو التشاور مع خبراء في صحيح من ناحية الوقائع، وفي االصل ال

الدستور اإلسرائيلي قبل نشر هذه الهراءات. املهم هو أنه ألحد ما، وال يهم من أي جانب من املحيط، كان من 

 املهم جدا أن يحاول تبرير خطة تغيير النظام التي طرحها نتنياهو وياريف لفين في اوساط األمريكيين، الى درجة

 .توجيه واقناع هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" بنشر مثل هذا املقال

املقال جاء في اعقاب مقال نقد الذع لكاتب االعمدة توماس فريدمان في "نيويورك تايمز" قبل ثالثة ايام من 

ملتطرف عن ذلك. "الرئيس األمريكي بايدن"، كتب فريدمان، هو الوحيد الذي يمكنه وقف نتنياهو وائتالفه ا

تحويل إسرائيل الى حصن غير ليبرالي ومتعصب، الذي فيه الكثير من الوزراء يظهرون العداء لقيم الواليات 

 ."املتحدة

إسرائيل ليست موضوع تريد ادارة بايدن االنشغال فيه. بالنسبة لها عدم السماع عن إسرائيل حتى 

هذا وضع مثالي. ولكن حكومة نتنياهو تفرض نفسها . 2024االنتخابات األمريكية القادمة في تشرين الثاني 

على جدول االعمال، سواء في الساحة الدبلوماسية، القانونية الدولية، أو بسيناريوهات تصعيد في املناطق أو 

 .حتى مع إيران

السؤال املطروح اآلن هو هل الواليات املتحدة ستواصل التجاهل أم أنها ستضع اشارات ضوئية واضحة 

 .ولنتنياه
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*    *   * 

 ألول مرة منذ املواجهة بينهما: غاالنت وسموتريتش يلتقيان عند نتنياهو

 ترجمة: شبكة الهدهد للشؤون اإلسرائيلية

أمس )اإلثنين( في مكتب رئيس الوزراء بنيامين  التقى وزير حرب العدو يوآف غاالنت ووزير املالية سموتريتش

نتنياهو ألول مرة منذ املواجهة التي نشأت بينهما حول إخالء بؤرة أور حاييم االستيطانية، شمال الضفة 

ويأتي اللقاء بعد مقاطعة وزراء الصهيونية الدينية الجتماع الحكومة األحد  العبرية. 13الغربية وفقا للقناة ال

وأعلن نتنياهو في بيان له  .احتجاجا على إخالء البؤرة االستيطانية تنفيذا لقرار غاالنت املدعوم من نتنياهو

وتريتش الذي تأييده الكامل لالستيطان، زاعما أنه يجب أن يكون بطريقة قانونية، ما ظهر أنه ضد رغبة سم

 رفض إخالء البؤرة االستيطانية.

 يذكر أن البؤرة التي حاول املستوطنون إقامتها أكثر من مرة، ال تزال نقطة خالف بين أعضاء حكومة نتنياهو.

*    *   * 

 تقارير   

i24NEWS:  ؟2023ما هي أهم التحديات األمنية التي ستواجهها إسرائيل عام 

 2023الى أهم التحديات األمنية التي يمكن أن تواجهها إسرائيل عام  تقرير إسرائيلي جديد يشير 

، بحسب التقديرات 2023التصعيد في الساحة الفلسطينية، يعتبر التهديد األكثر إلحاحا إلسرائيل في عام 

اليوم.  للرئيس اإلسرائيلي يتسحاك هرتسوغ (INSS) االستراتيجية التي قدمها معهد دراسات األمن القومي

وذكر التقرير الذي يستعرض التهديدات االستراتيجية التي تواجهها إسرائيل بأن الساحة الفلسطينية عرفت 

بأنها أكثر الساحات القابلة لالنفجار خالل العام القادم "إن كان بسبب الجمود بالعملية السياسية أو الفهم 

   ."أبو مازن  بأن الحديث يدور عن نهاية عهد رئيس السلطة الفلسطينية

وبحسب التقرير "هناك اضطرابات متنامية بين شريحة واسعة من الشباب املحبطين، وأيضا خطر متزايد 

من صحوة عنيفة، يمكنها أن تندلع بسبب تحركات إسرائيل. في الوقت الذي يتزايد فيه التهديد االستراتيجي 

الديموقراطية إلسرائيل -لتي تعرض الهوية اليهوديةالخطير الذي يتجلى باإلنزالق إلى واقع الدولة الواحدة، وا

  ."للخطر
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التهديد املركزي واألول بأهميته وخطورته االستراتيجية، بحسب املعهد، هو الخطر من املساس بالعالقات مع 

الواليات املتحدة. وكتب بالتقرير "بسبب اشتداد االستقطاب والتطرف على جانبي الحواجز السياسية في 

املتحدة وزيادة تأثير املعسكر التقدمي، الذي ينكر شرعية دولة إسرائيل، الخطوات اإلسرائيلية التي الواليات 

  ."ستعتبر بأنها مساس بالفلسطينيين والديموقراطية الداخلية في دولة إسرائيل يمكنها أن تعمق األزمة

ع الواليات املتحدة. لذلك، وبحسب التقرير، فإن العالقات مع الصين وروسيا لها أهمية على العالقات م

الباحثون يوصون باتخاذ خطوات فعالة للحفاظ على العالقات مع الواليات املتحدة وبشكل أساس ي بكل ما 

يرتبط بانضمام إسرائيل إلى كتلة الدول الديموقراطية في العالم وتعميق الدعم إلى أوكرانيا. حتى أنهم يوصون 

  .بالوقوف الى جانبها بالحرب ضد روسيا

وفي املوضوع االيراني، أشار الباحثون بأنه "أخطر تهديد خارجي محتمل ضد إسرائيل" ، وأقر الباحثون أن 

البرنامج النووي موجود بأخطر حاالته على اإلطالق مما يجعلها على مسافة قصيرة من أن تصبح على عتبة 

"مشاركة ايران الى جانب روسيا في ا:وأضافو دولة نووية. و "ايران تبعد مسافة قرار للحصول على قنبلة" 

املعركة في أوكرانيا تعمق عدوانية الغرب اليران، لكن من ناحية أخرى تخلق اليران شبكة أمان أمام العقوبات 

   ."الغربية التي تزيد أمن ايران ضد هجوم غربي

اط املنسوب الى وأشار الباحثون في التقرير إلى أن تعاظم حزب هللا على الحدود مع لبنان، بسبب النش

إسرائيل في سوريا ضد التموضع االيراني. وبحسبهم، يجب العودة الى عصر الغموض الذي تآكل. وذكروا دفع 

   .العالقات مع دول اتفاقيات ابراهيم حول التهديد من ايران والحفاظ على جهاز القضاء

اب االجتماعي في إسرائيل، والذي وكما بتقارير سابقة، أشار باحثو املعهد في التقرير أيضا الى االستقط

بحسبهم "يتزايد ويمس بالحماية االجتماعية والذي هو مركب حيوي بقدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات 

الخارجية". وأشار الباحثون إلى "أن العالقات بين العرب واليهود والتطرف القومي املقترن بعدم فرض الحكم 

  ."املرء القانون بيده وخلق ميلشيات مسلحةيمكنه أن يخلق ظواهر فوض ى وتطبيق 

*    *   * 

i24NEWS: وزير إسرائيلي يزور أبو ظبي سرا ويجتمع مع مسؤولين إماراتيين 

 بحسب التقرير فإن هدف الزيارة هو لتنسيق زيارة متوقعة لنتنياهو الى دولة االمارات العربية

 متوقعة لنتنياهو الى دولة االمارات العربيةبحسب التقرير فإن هدف الزيارة هو لتنسيق زيارة 

زار وزير الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلي رون درمر أبو ظبي سرا أمس االثنين واجتمع مع مسؤولين إماراتيين، 

جاء هذا بحسب مصدرين مطلعين على تفاصيل الزيارة تحدثا ملوقع "واال". وأشار أحد املصدرين إلى أن 
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وبحسب التقرير فإن أحد أحد أهداف سفر درمر إلى     .تساحي هنغفي انضم للزيارةمستشار األمن القومي 

وكان نتنياهو صرح   .أبو ظبي كان ملناقشة زيارة ممكنه لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لدولة اإلمارات العربية

جراء الزيارة قبل بأن زيارته األولى الى الخارج كرئيس للحكومة ستكون إلى أبو ظبي ، وحتي أنه خطط إل 

  .أسبوعين، لكن الزيارة تم تأجيلها

ويشار إلى أن زيارة وزير األمن القومي ايتمار بن غفير الى الحرم القدس ي، والتي أدت الى تأجيل الزيارة، وخلقت 

توترا في املنطقة زاد من الصعوبات لتنسيق موعد جديد، وكانت دولة اإلمارات مع ستة دول عربية أخرى 

كما طلب اإلماراتيون عقد جلسة ملجلس األمن الدولي التابع لألمم املتحدة حول  يارة بن غفير،أدانت ز 

ويعتبر درمر أكثر الوزراء املقربين من نتنياهو، واملسؤول من قبله على العالقات مع الواليات   .املوضوع

ويشار الى أن نتنياهو كان أجرى    .املتحدة، وامللف االيراني ودفع اتفاقيات السالم والتطبيع مع العالم العربي

قبل اتفاقيات إبراهيم عدة زيارات سرية الى دولة االمارات، لكنه وال مرة زارها بصورة رسمية وعلنية, وبعد 

أكثر من مرة تنسيق زيارة إلى أبو ظبي، لكنها تأجلت  2020التوقيع على اتفاقيات إبراهيم حاول نتنياهو في عام 

   .في جميع املرات

*    *   * 

i24NEWS: "معاداة السامية منتشرة في كل مكان وزمان مع زيادة مقلقة في الواليات املتحدة" 

نرفع راية سوداء واضحة في ضوء تزايد التحريض على الشبكات وندعو رؤساء الدول إلى رفع محاربة معاداة "

 ."السامية إلى رأس قائمة األولويات

، 2022، اليوم الثالثاء، تقريًرا عن معاداة السامية في عام (WZO)أصدرت املنظمة الصهيونية العاملية 

أشارت فيه إلى تراجع األحداث املعادية للسامية ألول مرة منذ عقد وتصاعدها وسائل التواصل االجتماعي، 

وحثت على بذل جهد جماعي ملحاربتها، وأظهرت أن الزيادة في عدد الحوادث معاداة السامية قد تم كبحها بعد 

وجاء التقرير الصادر عن إدارة مكافحة معاداة   .زيادة في العقد املنصرم، لكن الوضع ال يزال ينذر بالخطر

قبل أيام من اليوم الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست، وذكر  WZO السامية وتعزيز الصمود في منظمة

استند التقرير، الذي قادته سلسلة من التطورات العاملية العام املنصرم "لتلخيص معاداة السامية"خيث 

بارنز ريكس، إلى بيانات محلية ودولية من هيئات بحثية، وشرطة محلية، ومجتمعات  راشيل القسمرئيسة 

وقالت راشيل بارنز ريكس في بيان:  ."يهودية، وكان الهدف منه "تقديم الصورة الحالية لحالة معاداة السامية

لسامية في العقد املنصرم مبعث قلق، في حين أن االنخفاض امللحوظ "الزيادة املستمرة في اتجاهات معاداة ا

في عدد الحوادث هذا العام ال يمثل االستثناء". وتابعت "معاداة السامية منتشرة في كل مكان وفي أي وقت وفي 

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1672785804-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1672785804-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1672785804-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
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ع أي مكان وفي الزمان، ويجب أال نصمت على االحتراس من هذه الظاهرة. وأدعو إلى تكامل مشترك للتعامل م

 ."مجاالت الوعي واملناصرة من أجل توفير استجابة واسعة لهذا االتجاه املزعج

، "احتلت الحوادث الال سامية التي نشأت من أوروبا والواليات املتحدة حجًما 2022وقال التقرير ،في عام 

في املئة في الواليات  33و في املئة في أوروبا  47.7في املئة على التوالي، مقارنة بـ  39في املئة و  46كبيًرا بنحو 

 عن 
ً
املتحدة في العام املنصرم، وتميزت معظم األحداث املعادية للسامية هذا العام بالدعاية والتخريب، فضال

وسلط التقرير الضوء على "الزيادة املقلقة في ظاهرة  "العنف الجسدي واإلساءة اللفظية ونزع الشرعية

والتي تتجلى في اتجاهات مزعجة في ضوء تقوية منظمات التفوق األبيض معاداة السامية في الواليات املتحدة، 

جنًبا إلى جنب مع زيادة التعبيرات املعادية للسامية من اليسار التقدمي".واضاف التقرير "كانت هناك قفزة 

في املئة في عدد حاالت العنف أو التخطيط للعنف ضد املؤسسات اليهودية. في حرم الجامعات"،  61بنسبة 

اتهم التقرير حركة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات بإجبار الطالب اإلسرائيليين على الشعور 

 .بالحاجة إلى إخفاء هويتهم ودعم الدولة اليهودية

حادثة  1555، تم اإلبالغ عن 2022وأفاد التقرير أنه في أملانيا، بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر /أيلول من عام 

بمعدل خمسة أحداث في اليوم" مشيرا إلى أنه "ال يزال هناك انخفاض كبير في  -للسامية للشرطة معادية 

وفي نظام التعليم في إيطاليا ذكر التقرير ان معاداة السامية ينتشر بين املدارس  "اتجاه معاداة السامية هناك

ع التحيز موجود في بالدهم. عندما باملئة من الطالب أن نو  64الثانوية، وفي روما على وجه الخصوص، يعتقد 

في املئة إنها تنبع من معاداة السامية، وقال خمسة في املئة إنها  25قال  السامية،سئلوا عن مصدر معاداة 

 .في املئة أن العداء ينبع من كليهما 30تأتي من معاداة الصهيونية، ويعتقد 

. ومع ذلك، 2021دية للسامية مقارنة بعام وفي فرنسا، أظهر التقرير انخفاًضا في عدد الحوادث املعا

باملئة من اليهود الفرنسيين كانوا  74فإن"اتجاهات معاداة السامية في فرنسا تكشف عن صورة قاتمة في أن 

في املئة( وغير  77اليهود ) -ضحايا معاداة السامية في حياتهم". عالوة على ذلك، قال معظم املستطلعة آرائهم 

إنهم يعتقدون أن "معاداة السامية هي عامل إشكالي ليس فقط لليهود في  -ة( على حد سواء في املئ 73اليهود )

وقال التقرير إنه على مدار العقد املنصرم، تم الكشف عن انخفاض  ."البالد ولكن للمجتمع الفرنس ي بأسره

ى أن التحيز ال يزال أشارت إل 2022مستمر في عدد الحوادث الال سامية في روسيا، لكن دراسة في بداية عام 

 .متجذًرا في مجتمع الدولة

وبحسب التقرير تم الكشف في أوكرانيا، عن "زيادة في معاداة السامية في السنوات األخيرة. لكن منذ اندالع 

الحرب، انخفض عدد التقارير". أشار التقرير إلى أنه "يمكن االفتراض أن مثل هذه األرقام غير دقيقة"، 

مية، "تحت ضجيج الحرب ال يمكن رؤية وبينما تستمر الجالية اليهودية في نشر تقارير عن األحداث الال سا
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وتابع التقرير أن "الحرب الروسية األوكرانية الجارية مصحوبة بتصريحات معادية للسامية ."الصورة كاملة

تجاه الجاليات اليهودية في كال البلدين، إلى جانب مؤامرات بشأن تورط إسرائيل في الحرب التي تتميز 

رة على العالم"ومنذ الغزو الروس ي في فبراير /شباط املنصرم، "كانت بادعاءات بأن اليهود يخططون للسيط

هناك زيادة كبيرة في نطاق التعبيرات املعادية للسامية ونظريات املؤامرة على وسائل التواصل االجتماعي في 

بولندا." وقال التقرير إن "هذه املؤامرات تضمنت اتهامات لليهود بأنهم مسؤولون عن الغزو من أجل 

 "ستفادة منه وإلحاق األذى ببولندا واالستيالء على أوكرانيااال 

، يعقوب حاجويل، من أن "معاداة السامية على WZOوفي السياق حذر رئيس املنظمة الصهيونية العاملية

وسائل التواصل االجتماعي تتزايد بمعدل ينذر بالخطر ، ولسوء الحظ ، كما علمنا التاريخ ، فإنها ستؤدي 

فعال جسدية"واضاف "نرفع راية سوداء واضحة في ضوء تزايد التحريض على الشبكات وندعو أيًضا إلى أ

رؤساء الدول إلى رفع محاربة معاداة السامية إلى رأس قائمة األولويات".وتابع حاجويل: "يوجد أيًضا على طاولة 

عتراف بضحايا معاداة السامية الحكومة)اإلسرائيلية( اقتراح قدمته إلى رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت لال 

وقال حاجويل:"سأعمل في أقرب وقت ممكن للترويج لهذا العرض.  ."في العالم كضحايا لألعمال العدائية

يجب أن نتذكرهم في احتفاالت الدولة لدولة إسرائيل، وأن نتصرف حتى يكونوا جزًءا ال يتجزأ من ذاكرة األمة 

 ."والوحدة الوطنية املشتركة

*    *   * 

i24news : 185قانونيا ضد مقترحات إصالحات ليفين القضائية: "انقالب في نظام الحكم محاضرا" 

إن مجموعة املقترحات مروعة وخطيرة، وستؤدي إلى انتهاك خطير لحقوق اإلنسان والحقوق املدنية في "

 ".إسرائيل، وتآكل البناء الديمقراطي في البالد

إثارة ردود األفعال املعترضة على تلك الخطة  ةإصالحات وزير القضاء اإلسرائيلي ياريف ليفين املقترح تواصل

والتي اعتبرها عدد كبير من املحاضرين القانونيين في أرقى الكليات اإلسرائيلية نوعا من االنقالب في نظام 

الحكم الهادف في نهاية املطاف إلى اإلجهاز على سلطة القضاء وتغيير وجهها جذريا، وفق النشر صباح الثالثاء 

  .في موقع واال

 
ّ
محاضر قانون في إسرائيل على بيان استعرضوا من خالله الدوافع التي تجعلهم يقفون ضد  185 عوق

إصالحات ليفين وجاء فيه: "تعيين القضاة بشكل حصري من قبل االئتالف وحده، واإللغاء شبه الكامل 

واملس بحرية وسائل للمراقبة القضائية، وإلغاء مؤسسة املستشارين القانونيين بوصفهم حراس عتبة، 

كل هذا يعني أنه لن يكون هناك نظام قضائي مستقل في إسرائيل، ولن يكون هناك فصل بين  -اإلعالم 

وأضاف البيان: "ال توجد ديمقراطية في العالم على هذا النحو. إن  ."السلطات ولن يكون هناك حكم قانون 

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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لحقوق اإلنسان والحقوق املدنية في إسرائيل،  مجموعة املقترحات مروعة وخطيرة، وستؤدي إلى انتهاك خطير

ودعا املوقعون على البيان املشاركين في العملية التشريعية "إلى تجنب  ."وتآكل البناء الديمقراطي للبالد

التشريعات الدستورية املتسرعة التي من شأنها تغيير وجه البالد، وفتح حوار مفتوح ومحترم ومتسامح حول 

 ."ليها بهدف الوصول إلى توافق واسع حول هذه القضايا املصيريةالقضايا املتنازع ع

وبينما تمت اإلشارة إلى لقاء جمع بين وزير القضاء ورئيسة املحكمة العليا استير حايوت لبحث بنود 

اإلصالحات، تقدم رئيس املعارضة في الكنيست يائير البيد، أمس، باقتراح للرئيس يتسحاك هرتسوغ يقض ي 

رئاسية لوضع خطة إصالحية بديلة، تعهد الرئيس بمراجعته في مسعى منه للعمل على تدارك بتشكيل لجنة 

 .أزمة دستورية عميقة

ئيسة املحكمة العليا في إسرائيل استر حايوت كانت قد أعلنت أنها تنوي االستقالة من منصبها بحال ُيذكر أن ر 

ية في حين طمأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس بالصيغة الحال تم إقرار املقترحات القضائية

األمن القومي األمريكي جيك سوليفان الذي وصل مع رسالة من رئيسه محملة بالقلق من التغييرات املقبلة 

 .عليه بل سيتم تعديلها بحيث تصبح مقبولة بشكل أوسعاملقترحات القضائية لن تمر بالشكل الذي هي  بأن

*    *   * 

i24news: قد يتمكن اإلسرائيليون قريًبا من زيارة جزيرتي تيران وصنافير السعوديتين 

عبر طابا وشرم الشيخ، سيتمكن حاملو جوازات السفر اإلسرائيلية من قضاء بعض الوقت في الفنادق 

 الشركات السعودية في الجزيرتينوالكازينوهات التي تديرها 

من املمكن أن يتمكن حاملو جوازات السفر اإلسرائيلية من السفر قريًبا إلى اململكة العربية السعودية لزيارة 

، وفًقا 2016جزيرتي تيران وصنافير على البحر األحمر، والتي استردتها اململكة من السيادة املصرية عام 

يث قالت مصادر لصحيفة األعمال اإلسرائيلية إن فتح الجزيرتين أمام لتقرير نشرته صحيفة غلوبس، ح

السياح اإلسرائيليين يشير إلى رغبة الرياض في االقتراب أكثر من إسرائيل في عملية تدريجية نحو التطبيع بين 

تخطط اململكة العربية السعودية لبناء جسر يربط الجزر بمصر. ومع ذلك، ال توجد عالقات و  .البلدين

دبلوماسية رسمية بين إسرائيل واململكة العربية السعودية، وبالتالي ال يمكن للمواطنين السفر إلى كال 

  .البلدين

تتمثل رؤية ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان على املدى الطويل في تطوير بالده وفتحها على العالم، 

البحر األحمر إلى خليج إيالت. كما يخطط بما في ذلك إطالق مشاريع سياحية ضخمة على طول ساحل 

 .السعوديون لجعل جزيرتي تيران وصنافير مقاصد جذب سياحية، مع استكمال الفنادق والكازينوهات

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/1674455252-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%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%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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على الرغم من  2016حديد الحدود البحرية بين مصر واململكة العربية السعودية في عام توقيع اتفاقية ت تم

أعادت إسرائيل تيران وصنافير إلى مصر كجزء من اتفاق السالم ويعتبر البعض  .معارضة البعض في مصر

ر نقل ملكية الجزر أرًضا مصرية مقدسة. وطالبت إسرائيل بأن ال يتم انتهاك اتفاقية السالم مع مصر على إث

بعد إعادة انتخاب و  .الجزر، والتي نصت على أن تعمل هناك قوة متعددة الجنسيات بقيادة الواليات املتحدة

بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء، استؤنفت املحادثات بين الطرفين حول الفوائد التي تعود على السياح 

 .اإلسرائيليين

ما يحدث فوق الجزيرتين وتلتزم بالحفاظ على اتفاقية السالم  في هذه املرحلة، تحتفظ مصر بحق النقض على

بما يشمل إمكانية أن يقض ي اإلسرائيليون إجازة في الجزر. سيتمكن حاملو جوازات السفر اإلسرائيلية الذين 

يدخلون مصر عبر مطار طابا أو شرم الشيخ من قضاء بعض الوقت في الفنادق والكازينوهات التي تديرها 

 .لسعودية في تيران وصنافيرالشركات ا

 ين السعودية وإسرائيل ليس سوى مسألة وقت"، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها حصرياالتطبيع ب"

i24NEWS.  ومع ذلك، وفًقا ملسؤولين سعوديين كبار، فإن ولي العهد بن سلمان سيشترط التقدم في إقامة

 .عالقات ثنائية بدعم أمريكي أقوى لبالده

*    *   * 

 واالحتالل قرب الحدود.. وتحذير من مواجهةإجراءات متبادلة بين حزب هللا 

 21أبو عامر ـ موقع عربي ترجمة: عدنان

أقام حزب هللا عددا من األبراج العسكرية على الحدود فيما يزيد االحتالل من وتيرة بناء جدار عازل على طول 

 (يديعوت أحرونوت)كم  140نحو 

حزب  ، بزعم متابعة نشاطاتلبنان اإلسرائيلي مراقبة الحدود الشمالية مع االحتالل تواصل قوات

 ومركز حراسة على الجانب  هللا
ً
وتحضيراته ملواجهة قادمة، وسط ادعاءات إسرائيلية عن نصبه عشرين برجا

 على الجدار الذي تبنيه سلطا
ً
وأبلغ مستوطنون أن بعض هذه  .ت االحتاللاللبناني من الحدود الشمالية ردا

األبراج توجد على بعد أمتار معدودة فقط من مساكنهم داخل مستوطنة شتوال الحدودية، بحيث يمكنهم 

 .إطالق النار عليهم منها

، أكد أنه "بينما يزيد جيش االحتالل من وتيرة العمل في بناء أحرونوت يديعوت يائير كراوس مراسل صحيفة

الجدار املحصن على الحدود مع لبنان، يرّد حزب هللا، ويقيم أبراج مراقبة أمامه، وفي األيام القليلة املاضية، 

ل على بعد في مستوطنة شتوال في الجليل الغربي، أسرع الحزب في العمل على إقامة برج مراقبة وموقع مأهو 

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1653378218-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1653378218-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1670321134-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1670321134-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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://arabi21.com/stories/t/49290/0/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/49290/0/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/49787/0/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://arabi21.com/stories/t/49787/0/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://arabi21.com/stories/t/49787/0/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.ynet.co.il/news/article/hjjlsxsjj
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أمتار قليلة من املستوطنة، ومنذ حوالي شهر بدأ الجيش بإقامة الحاجز الخرساني العالي على طول الحدود 

 ."بالقرب من شتوال

وأضاف في تقريره" أن "حزب هللا رّد على هذا االجراء اإلسرائيلي بإنشاء ما ال يقل عن عشرين برًجا ومركز 

كيلومتًرا  140ي املشروع اإلسرائيلي لتحصين الخط الحدودي البالغ طوله حراسة بالتوازي مع التقدم املحرز ف

ونقل عن بعض املستوطنين في املكان أنه "يمكن سماع ضوضاء املطارق ."بين رأس الناقورة وجبل دوف

والنداءات من قبل عناصر حزب هللا على بعد أمتار من الحدود بوضوح في جميع أنحاء املستوطنة، حيث 

متًرا، وكل بضع دقائق يأخذون قسطا من تناول القهوة  18وضع سقف أعلى البرج على ارتفاع  عملوا على

والراحة، وعلى بعد أمتار قليلة من الجانب اإلسرائيلي تفرغ شاحنات ثقيلة املزيد واملزيد من األعمدة 

 ."لقديمالخرسانية، التي يبلغ ارتفاعها ثمانية أمتار، ستغطي خط الرؤية، وتحل محل السياج ا

أوري إلياهو أحد مستوطني شتوال زعم أنه "قبل أيام قليلة رأينا شاحنة كبيرة تضع الشرفة فوق املبنى، وربط 

العمال بها، ويستخدمونها كموقع للمراقبة، أي أن مشروع نقاط املراقبة التابع لحزب هللا وصل إلى مدخل 

التي تضعها إسرائيل أمامهم، وبالقرب منا توجد قرية  مستوطنته، إنهم يبنون األبراج كرّد على الجدران القوية

عيتا الشعب اللبنانية التي اختطف فيها الجنديان إيهود غولدفاسر وإلداد ريغيف، ما أدى إلى اندالع حرب 

 ."2006لبنان الثانية في 

الجدار األوساط العسكرية اإلسرائيلية تزعم أن "حزب هللا الغاضب من قيام الجيش اإلسرائيلي ببناء 

الحدودي، يحاول استفزازه، ومع ذلك، فهو يعرف أنه إذا تجرأ على إطالق النار علينا، أو إلحاق األذى بنا، 

فإن الجيش سيقض ي على كل بنيته التحتية، وسيكون لذلك عواقب وخيمة عليهم، ولذلك فإن الجيش يراقب 

طنات الحدودية بأن األبراج سيتم عن كثب نشاط الحزب على طول الحدود، وتمت طمأنة مستوطني املستو 

 ."هدمها في املواجهة العسكرية القادمة

وتتواصل إجراءات االحتالل وحزب هللا املتبادلة في شمال فلسطين املحتلة وسط تقديرات مفادها أنهما ما 

دم بها زاال في مرحلة تقدير املوقف، بين االستمرار في هذه األنشطة، أو التوقف عند هذه املرحلة، أو التق

، مقابل ما يشهدانه من نقاشات ال تجد طريقها لإلعالم حول مستقبل املواجهة القادمة 
ً
 وجغرافيا

ً
زمنيا

وعمقها الجغرافي ومداها الزمني، في ظل تقارب دوافعهما وكوابحهما، ولئن كانت رغباتهما تذهب نحو عدم 

 .ن الخروج بموقف حازمتوتير املوقف األمني وامليداني أكثر، فلكل أسبابه ودوافعه، دو 

*    *   *  
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 ومع أمريكا ومع الفلسطينيين وعليها أن 
ً
معهد دراسات إسرائيلي: تل أبيب على مفترق خطير داخليا

  تستيقظ

 صحيفة القدس العربيـ وديع عواودةترجمة: 

يعتبر معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، ضمن تقديراته اإلستراتيجية الخاصة بإسرائيل 

، أن الهّزات الجيوسياسية تلتقي تحديات داخلية متفاقمة. وقال تقرير تلخيص ي للمعهد 2023للعام الجديد 

الفلسطينية واإلسرائيلية  -ية، اإلسرائيليةتميز بصيرورات في النواحي العاملية، اإلقليم 2022املذكور إن العام 

ل وصياغة 
ّ
الداخلية تطرح تحديات أمام األمن القومي اإلسرائيلي تستوجب إعادة تقييم الواقع املتشك

، 2022وحسب تقرير املعهد، وصل بعض هذه الصيرورات لنقطة تحول واضحة خالل  سياسات مناسبة.

، مما يثقل على تفكير متجدد حيال مفاهيم إستراتيجية وبعضها اآلخر يواصل التفاعل والتطور تدري
ً
جيا

 في العام 
ً
 واضحا

ً
رائجة رغم املخاطر املنوطة باستمرار الوضع الراهن. ومن بين املسيرات التي بلغت تحوال

 صيرورات: أربعاملنصرم، وال تتيح بعد التمسك بمفاهيم قائمة بارزة تبرز 

لصين وبين الواليات املتحدة، التي بدأت في والية براك أوباما، ووصلت في العام الفائت تفاقم املنافسة بين اـ 1

 لصدام مكشوف ومتعدد األبعاد بين دولتين عظميين يؤثر على بلورة شكل السياسة العاملية.

، وقد تحولت، في 2014العنيفة التي اتخذتها روسيا ضد أوكرانيا منذ ضّم شبه جزيرة القرم، عام  ـ الخطوات2

 العام املاض ي، إلى حرب واسعة على أرض أوكرانيا تزعزع السالم األوروبي.

 لدولة على حافة النووي، في  ـ السعي3  
ً
اإليراني املحموم للتحول لحيازة السالح النووي، وفيها تحولت عمليا

 امها.ظل عدم وجود إطار دولي يقيدها، ورفض واشنطن لطرح تهديد رادع أم

الفراغ السلطوي في الضفة الغربية، وفقدان األفق السياس ي، دفعا موجة من العمليات املتناثرة واملحلية كـ ـ 4

 ، وزادت احتماالت االحتكاك واالشتباك.”عرين األسود“

 من الفرضيات األساسية التي تقوم عليها
ً
 ويرى املعهد أن هذه الصيرورات متشابكة، وهي تزعزع عددا

هكذا تدفع “السياسات الخارجية واألمنية اإلسرائيلية. ويتابع معهد دراسات األمن القومي، في تقريره الجامع: 

هذه الصيرورات إسرائيل التخاذ موقف مع هذا أو ذاك من األطراف املتنازعة، بخالف سياساتها املنتهجة 

. حتى اليوم، فهي أقامت عالقات تعاون واسعة مع الصين ومع روسيا 
ً
 ودبلوماسيا

ً
أثمرت نتائج طيبة اقتصاديا
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هذه الضغوط التي تتعرض لها إسرائيل اليوم من أجل اتخاذ موقف من الصراع بين هذه الدول تقلل من 

 ”.هامش مناورتها، فيما تبقى إيران بمساعيها نحو النووية التهديد الحقيقي األخطر عليها

إقليمية  مخاطر داخلية و

ت داخلية ال تقل خطورة في إسرائيل وفي املنطقة املجاورة لم تبلغ بعد نقطة التحول، في املقابل تحدث مسيرا

 أمامها، فالتغيير في الفهم وفي السياسة صعب 
ً
 مزدوجا

ً
رغم التسارع نحوها في العام املاض ي، وهي تضع تحديا

 طاملا ال يتم تشخيص تغيير جوهري في أرض الواقع، وفي مستوى التهديدات املترت
ً
هنا ” املعهد“بة. ويقول جدا

إن هذه الصيرورات تحدث في ثالثة سياقات أساسية، أولها الحلبة الفلسطينية، حيث يستمر ضعف 

 مع اقتراب نهاية عهد محمود 
ً
السلطة الفلسطينية وفقدان السيطرة خاصة في شمال الضفة الغربية، تزامنا

يعتبر املعهد اإلسرائيلي أن الفراغ السلطوي في عباس دون إيجاد بديل متفق عليه لنقل الحكم بشكل منظم. و 

عرين “الضفة الغربية، عالوة على فقدان األفق السياس ي، قد دفعا موجة من العمليات املتناثرة واملحلية كـ 

 جيش االحتالل لتصعيد عملياته، وبالتالي زادت احتماالت االحتكاك واالشتباك واندالع ”األسود
ّ
، مما حث

 مواجهة أوسع.

 دولة ثنائية القومية نحو 

وينبه معهد دراسات األمن القومي، الذي يضع دراسات وخالصات تؤثر عادة على صناع القرار اإلسرائيلي، إلى 

، التي تهدد بنفي خيارات ”الدولة الواحدة“استمرار توسيع املستوطنات، وسط تقدم فعلي نحو واقع 

ر مستقبلية للتسوية مع الشعب الفلسطيني، وتهدد هوية 
ّ
إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية. كما يحذ

املعهد من أن املخاطر الكامنة في هذه الصيرورات من شأنها أن تتصاعد في ظل حكومة احتالل جديدة تدعو 

عالنية للضّم ولتعميق االستيطان والسيطرة على كل البالد من البحر إلى النهر. وبرأي املعهد، فإن كل ذلك 

 في الحلبة الدولية، خاصة من ناحية مواجهة التهديد اإليراني.سيثقل على إسرائيل 

 الحلبة الداخلية

ويتطرق التقرير للتحديات الداخلية، ويرى أن التوترات بين األوساط واملعسكرات املختلفة داخل إسرائيل في 

إلى أن حكومة  تصاعد كبير، منذ العام الفائت، وترافقها عملية استقطاب وتطرف في املسار السياس ي. ويشير

، بل تهدد الحلم “نتنياهو السادسة تطرح أجندة يمينية واضحة يعتبرها جزٌء هام من اإلسرائيليين 
ً
متطرفة

كما يشير إلى حالة التصدع غير املسبوقة التي تفّرق بين اإلسرائيليين،  ”.اإلسرائيلي بدولة يهودية وديموقراطية
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لسياس ي، التحريض ونزع الشرعية املتبادلة، ويؤكد أن كل ذلك في ختام أربع سنوات، من فقدان االستقرار ا

يثير عالمات استفهام مقلقة حيال القدرة على صيانة أسس النظام الديموقراطي واستقالل الجهاز القضائي 

 للمعهد،   وتطبيق القانون وصيانة املوازنات في معادلة الدين والدولة، وكذلك في مجال حقوق الفرد.
ً
وطبقا

 ألمن إسرائيل القومي، وذلك عقب وجود احتمال انفجار مواجهات فإن عال 
ً
ل تهديدا

ّ
مات االستفهام هذه تشك

)سيف القدس(، والذي ال يقل أهمية هو املساس بالشعور بالتكافل ” حارس األسوار“عنيفة على غرار 

هة تحديات ثقيلة من الجماعي بين اإلسرائيليين الحيوي ملواصلة عملية املشاركة في حمل األعباء في مواج

 الخارج.

 العالقات مع الواليات املتحدة ومع اليهود فيها

أن العالقات بين دولة االحتالل وبين ” املعهد“كما في تقارير سابقة، ولدى مؤسسات بحثية أخرى يرى 

 نتيجة تحوالت اجتماعية وسي
ً
اسية الواليات املتحدة ذخر كبير بالنسبة لألولى، لكنها تواجه اليوم تحديا

أمريكية داخلية ونتيجة ابتعاد اليهود فيها عن إسرائيل وباألساس بسبب ما يحدث فيها. ويشير التقرير لتعّزز 

قوة التيار التقدمي في الحزب الديموقراطي من جهة، وتحدي اليمين للنخب األمريكية التي ينتمي لها معظم 

ل قواعد الدعم إلسرائيل، ويهدد مكانة اليهود اليهود في الواليات املتحدة من جهة أخرى، وهذا كله يخلخ

أنفسهم في أمريكا. ويضيف التقرير على ذلك بالقول إن تراجع اهتمام واشنطن في الشرق األوسط لجانب 

قيام حكومة يمينية واضحة في إسرائيل، مقابل إدارة أمريكية تتبنى أجندة ليبرالية. كل ذلك يزيد من حالة 

دة الدعم األمريكي التقليدي األمني واالقتصادي والدبلوماس ي، وبالتالي املساس التباعد ويهدد بتآكل قاع

بمكانة إسرائيل الدولية واإلقليمية وبمناعتها االقتصادية وبقدرتها على مواجهة تهديدات مركزية، أبرزها 

 تبتعد فيه إسرائيل عن صورة ” اتفاقات أبراهام“إيران.
ً
 جديدا

ً
 إقليميا

ً
 ”. داخل الغابةالفيال“خلقت واقعا

وينبه التقرير إلى أن التحديات النابعة من مسيرات تغيير داخل الساحة الفلسطينية، وفي إسرائيل، وفي 

العالقات مع واشنطن متشابكة: ما يجري في الضفة الغربية ينعكس على الداخل في إسرائيل، ويؤجج 

عي واقعي حول القضية الفلسطينية، التوترات فيها، ويفاقم التطرف السياس ي، ويحول دون نقاش موضو 

 أن هذا االبتعاد يؤدي لتعميق االستقطاب الداخلي 
ً
ر على العالقات مع يهود الواليات املتحدة، علما

ّ
مثلما يؤث

بخالف النزاع بين الواليات املتحدة والصين، أو تحول إيران لدولة على حافة “بين اإلسرائيليين. ويضيف: 

تعلقة بالحلبة الفلسطينية والساحة اإلسرائيلية الداخلية، وفي العالقات مع النووي، فإن الصيرورات امل

. هذا التحول التدريجي يتيح فرصة للتنكر لها، ويعزز عدم 
ً
واشنطن، لم تبلغ بعد نقطة الحسم أو األزمة تماما



 

44 
 

ية من استمرار االستعداد ملواجهة األخطار الكبيرة الكامنة فيها. وسيحاول الرافضون لالستنتاجات املنطق

إدارة “هذه الصيرورات التقليل من حجم وحّدة هذه املخاطر، وبالتالي تبرير امتيازات السياسة الحالية كـ 

 ”.في السياق الفلسطيني، وتبرير فقدان املبادرة الهادفة لفرملة هذه التحوالت السلبية” الصراع

 اتفاقات التطبيع

 تبتعد فيه إسرائيل عن صورة قد ” اتفاقات أبراهام“ويعتبر التقرير أن 
ً
 جديدا

ً
 إقليميا

ً
الفيال “خلقت واقعا

 كدولة عظمى إقليمية قادرة على االندماج في املنطقة في سياقات متنوعة: أمن، ”داخل الغابة
ً
، وتبدو تدريجيا

هذا  اقتصاد، تحديث وابتكار، ماء، الطاقة ومواجهة تغيرات املناخ. ويرى، باإلضافة للمنافع املترتبة على

، أن مسيرة التطبيع تستبطن قدرة هامة بسبب إمكانية انضمام دول ”اتفاقات أبراهام“التطبيع مع دول 

أخرى للتطبيع وتعزيز العالقات مع مصر واألردن. ومع ذلك فإن مستقبل هذا التعاون منوط لحد بعيد 

 بسلوك إسرائيل مقابل الحلبة الفلسطينية، وبجودة عالقاتها مع واشنطن.

 2023تهديدات العام 

ويشير التقرير ملواجهة إسرائيل تشكيلة من التحديات الخارجية والداخلية في العام الجديد، بعضها خطير 

: تحوالت جيوسياسية حادة تقلص هامش مناورة إسرائيل، تفاقم التهديد اإليراني، تدهور متعدد األبعاد 
ً
جدا

ي داخلي يمس بالنسيج الديموقراطي واللحمة في األوضاع داخل الضفة الغربية، استقطاب سياس 

.
ً
ويتابع معهد دراسات األمن  االجتماعية، واتساع الفجوة بين إسرائيل والواليات املتحدة واليهود فيها أيضا

بالقول إن إيران هي أخطر هذه التحديات لعدم وجود حل بيد  2023القومي رسم خريطة التحديات في 

باملنظور القصير، ولعدم وجود تأثير على الدول العظمى املتوخى منها الضغط  إسرائيل ملواجهته، على األقل

على طهران. وينبه إلى أن كل الخيارات املمكنة، العسكرية أو الدبلوماسية، لدى إسرائيل تقتض ي عالقات 

 بشدة ملكافحة التوجهات السلبية الضارة بالعالقات معها، ولتمعيق الحو 
ً
ار حميمية مع واشنطن، داعيا

السري مع اإلدارة ومع الكونغرس. كما يدعو املعهد لتوسيع وتعميق الصالت والتفاهمات مع اليهود في 

 للتأثير على سياسات واشنطن التي تعتبر العامل 
ً
 هاما

ً
 ومصدرا

ً
 داعما

ً
الواليات املتحدة العتبارهم مستندا

ات لعدم وجود حل بيد إسرائيل ملواجهته، إيران هي أخطر التحديف األهم بالنسبة إلسرائيل في مواجهة إيران.

 على األقل باملنظور القصير، ولعدم وجود تأثير على الدول العظمى املتوخى منها الضغط على طهران.

 



 

45 
 

 املشروع الصهيوني في خطر

ك التقرير برغبة وقدرة حكومة االحتالل الحالية بالعمل من أجل كبح التوجهات السلبية التي تحدث، 
ّ
ويشك

التشكيك حيال القدرة على الدفع نحو مبادرات معاكسة. ويحذر معهد دراسات األمن القومي التابع ويزداد 

لجامعة تل أبيب من أن طمس الخط األخضر من النواحي املختلفة: الديموغرافية، االقتصادية، البنى 

ية، بل يهدد التحتية، وحتى الدستورية، ينطوي على خطر حقيقي لكون إسرائيل دولة يهودية ديموقراط

املشروع الصهيوني كله. كما يحذر من تآكل أسس الديموقراطية اإلسرائيلية، ويؤكد أنه ينطوي على تهديد ال 

 يقل خطورة.

لإلشارة إلى استنتاجين مما ذكر أعاله: حيوية العالقات  2023ويخلص املعهد في تقديراته اإلستراتيجية للعام 

ناظم للسياسة الخارجية واألمنية اإلسرائيلية، خاصة مقابل إيران. كما  مع الواليات املتحدة وتعزيزها كمبدأ

يدعو لضرورة فهم وتذويت االنعكاسات الخطيرة الستمرار التوجهات الحالية في السياق الفلسطيني وفي 

قظ من هنا تنبع الحاجة لتغيير االتجاه. إسرائيل عرفت أن تستي“السياق اإلسرائيلي الداخلي. وينهي بالقول: 

 
ً
 ”.عند بلوغها مفترقات حاسمة في املاض ي، ورجاؤنا أن تعرف فعل ذلك هذه املرة أيضا

*    *   *  

  زيادة نسبة الشباب املتورطين بالنشاط اإلجرامي في الكيان

 ترجمة: شبكة الهدهد للشؤون اإلسرائيلية

في عدد الشباب  في املئة91بنسبة أظهر تقرير لوزارة الشؤون االجتماعية في كيان العدو أن هناك زيادة حادة 

 .في املئة6.5املتورطين في النشاط اإلجرامي، إضافة إلى زيادة االعتداءات الجنسية على القاصرين بنسبة 

في عدد التقارير عن االعتداءات على األطفال  في املئة8يشير إلى زيادة بنسبة  2021التقرير الذي تناول عام 

من املتضررين  في املئة52، ومن بين العدد اإلجمالي لإلحاالت، كان 2020والشبان في كيان العدو مقارنة بعام 

كما يشير التقرير إلى أن هناك زيادة بنسبة  .(28,495) من الفتيات في املئة48( مقارنة ب 30,900من الفتيان )

في عدد التقارير الواردة عن جرائم مشتبه بها ضد القاصرين، يكون الجاني فيها داخل األسرة: من  في املئة6

يعقوب “وقال وزير الشؤون االجتماعية للعدو  .2021حالة في عام  30,348إلى  2020حالة في عام  28,439

إلحاق الضرر باألطفال  يشكل هذا التقرير، إلى جانب تقارير الفقر وانعدام األمن الغذائي بأن”: “مرجي

 .”الصمود على واملراهقين هو ضربة ملستقبل البالد وقدرتها

*    *   * 
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 من األوكرانيين يدعمون االحتالل ضد الفلسطينيين في املئة60استطالع:  

 21عربيـ موقع  أبو عامر ترجمة: عدنان

دولة االحتالل تزويد كييف بأنظمة مع دخول الحرب الروسية األوكرانية عامها الثاني، وعلى خلفية رفض 

فقط من سكانها ال يعتبرونها صديقة،  12في كييف أن  اإلسرائيلية أجرته السفارة استطالع دفاع جوي، أظهر

أن التقنيات اإلسرائيلية ستساعد  87ال يقبلون حقيقة أنها ال تساعد بالدهم عسكريا، فيما يعتقد  43لكن 

 .عادة بناء دولتهم من دمار الحربفي إ

، على نتائج استطالع خاص تم إجراؤه ألول مرة بناء على طلب السفارة "يديعوت أحرونوت" حصلت صحيفة

يرون إسرائيل دولة صديقة تدعم بلدهم،  52ة اإلسرائيلية في أوكرانيا، جاء فيه أن "معظم األوكرانيين بنسب

ال ينظرون لها بهذه الطريقة، وبسبب غضب كييف بعد رفض تل أبيب تزويدها بأنظمة دفاع  12مقارنة بـ 

من األوكرانيين قرار عدم تقديم املساعدة العسكرية  43جوي ملساعدتها في الحرب ضد موسكو، فال يقبل 

أن "االستطالع أجراه معهد علم   هاوأضافت الصحيفة في تقرير  ."لكلبلدهم، حتى لو فهم البعض سبب ذ

من  64بناء على طلب السفارة اإلسرائيلية، وجاء فيه أن   االجتماع في كييف مطلع كانون الثاني/ يناير

الذي دعم الجانب اإليراني،  1األوكرانيين أعربوا عن دعمهم إلسرائيل في الصراع مع إيران، مقارنة بأقل من 

أن التقنيات اإلسرائيلية يمكن أن تفيد بالدهم في  87كما تعتقد الغالبية العظمى من األوكرانيين بنسبة 

 ."عملية إعادة اإلعمار بعد الحرب

أنها تنقل  48وأوضح االستطالع أنه "فيما يتعلق بالسؤال حول كيفية مساعدة إسرائيل ألوكرانيا، أجاب 

قالوا إنها تنقل معدات أمنية وأسلحة،  8ل معلومات استخباراتية، وإنها تنق 17مساعدات إنسانية، وقال 

من األوكرانيين أن إسرائيل  53لم يردوا. ويعتقد  16أن إسرائيل ال تساعد أوكرانيا على اإلطالق، و 11ويعتقد 

في  30يعتقدون أن البلدين متشابهان في الديمقراطية، و 33وأوكرانيا متشابهتان في الحصانة الداخلية، و

 ."زعموا أنهما متماثالن في القيم 39التراث واالبتكار، و

من األوكرانيين يشعرون بالتضامن مع اإلسرائيليين عندما يهاجمهم  60األخطر في االستطالع أن "

فقط منهم يشعرون بالتضامن مع الفلسطينيين، وحين ُسئلوا عن رأيهم في القرار  1الفلسطينيون، و

منهم أن القرار اتخذ ألن إسرائيل في وضع  33مساعدات عسكرية ألوكرانيا، ذكر اإلسرائيلي بعدم تقديم 

 فهو غير مقبول، و 17صعب تجاه روسيا، و
ً
قالوا إن القرار مرفوض  26قالوا إنه حتى لو كان القرار مفهوما

 ."وغير مفهوم ألن إسرائيل دولة قوية

و الروس ي ألوكرانيا، فقد ساعدت دولة االحتالل تجدر اإلشارة إلى أنه خالل أحد عشر شهًرا منذ بدء الغز 

أوكرانيا على نطاق كبير باملساعدات اإلنسانية واملعدات والتدريب، وافتتحت مستشفى ميدانًيا قرب مدينة 

لفيف غرب البالد، وأعلن وزير خارجية االحتالل إيلي كوهين عن زيادة الدعم اإلنساني للشعب األوكراني 

https://arabi21.com/stories/t/51958/0/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9
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، وقد تحدث مع نظيره األوكراني دميترو كولبا، ووعد بأن املساعدات اإلنسانية خالل هذا الوقت الصعب

ستستمر، وتركز بشكل أساس ي على قطاع الطاقة، متجنبا االستجابة ملطلب أوكرانيا باستالم معدات 

 .عسكرية، وطلب إجراء محادثة منفصلة حول املوضوع

فقد زعم أن دعم املؤسسات الدولية ألوكرانيا ظل وفي الوقت الذي أكد فيه كوهين إدانة تصرفات روسيا، 

 نظيره األوكراني على جهود االحتالل إلقناع دول األمم املتحدة بإعالن الحرس الثوري 
ً
على ما هو عليه، مطلعا

اإليراني منظمة إرهابية، بزعم أن ذلك يخدم مصلحتهما املشتركة، ألن الحرس ينقل األسلحة لروسيا بشكل 

 .يوًما 60ذي األوكرانيين، فيما ستعود السفارة اإلسرائيلية في كييف لنشاطها املستمر خالل غير مباشر، ويؤ 

*    *   * 

 اتهام سفير االحتالل في نيوزيلندا بالترويج لنظام الفصل العنصري  

 21عربيـ موقع  عدنان أبو عامر: ترجمة

في نيوزيلندا اتهمته بالترويج لنظام نشرت منظمة نيوزلندية مؤيدة للفلسطينيين صورة لسفير االحتالل 

 الفصل العنصري 

 

العسكرية اتهامات بارتكاب جرائم حب ضد الفلسطينيين، انتقلت  االحتالل في الوقت الذي تواجه فيه قوات

اإلسرائيلية إلى القطاع الدبلوماس ي عقب نشر منظمة نيوزلندية مؤيدة للفلسطينيين إعالًنا مع  املخاوف

صورة سفير االحتالل في نيوزيلندا، رين ياكوفي، اتهمته بالترويج لنظام الفصل العنصري في األراض ي املحتلة، 

وى السفير الذي طالب بتعزيز مما دفع دولة االحتالل لتقديم احتجاج رسمي إلى الحكومة هناك، في ظل شك

 .إجراءات األمن حوله خشية التعرف عليه في الشوارع

، أن "منظمة التضامن مع الفلسطينيين" "يديعوت أحرونوت" ذكر إيتمار آيخنر املراسل السياس ي لصحيفة

https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
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التي تعمل في نيوزيلندا لتأييد الفلسطينيين نشرت إعالنا بعنوان "مطلوب" للسفير اإلسرائيلي في البالد ران 

ياكوفي، يتهمه بالترويج لجريمة الفصل العنصري اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، مما دفع تل أبيب لتقديم 

وزيلندا، فضال عن إعادة فحص أمن السفير، والنظر في إمكانية تقديم شكوى احتجاج رسمي قوي لحكومة ني

 ."بالتحريض على نشر اإلعالن، الذي حظي بمتابعة عدد ال يحص ى على شبكات التواصل االجتماعي في البالد

لجمهور أنه "إضافة للملصق املوجود في النشرة اإلخبارية، فقد دعت املنظمة النيوزيلندية ا هوأضاف في تقرير 

ملحاولة التعرف على شخصية السفير اإلسرائيلي في البالد، سواء في الشوارع العامة أو في املناسبات الخاصة، 

بحيث إذا رأيته في الشارع، أخبره بما تعتقده عنه، مما دفع سفير االحتالل ملخاطبة وزارة الخارجية 

على عائلتي، ألنهم غالًبا ما يسافرون معي في املدينة  النيوزيلندية باالدعاء أنني أشعر بسهولة التهديد املتزايد

 ."وحول نيوزيلندا، وسوف نتشاور أنا والسفارة مع السلطات النيوزيلندية حول طرق التعامل مع هذا املنشور 

وأشار إلى أنه "في هذه األثناء، تم تقديم توصية لضابط أمن السفارة بإعادة فحص األمن الذي قدمته شرطة 

للسفارة والسفير في ضوء هذا التطور، فيما أخذت وزارة الخارجية في تل أبيب األمر على محمل  نيوزيلندا

الجد، ومن املتوقع إجراء مناقشة فيها لصياغة مسارات عمل عاجلة، حيث اتصلت السفارة اإلسرائيلية في 

وأكد أنه "في الوقت نفسه،  ."نيوزيلندا بالفعل بالشرطة املحلية املسؤولة عن أمن السفراء األجانب في البالد

م نداء عاجل إلى وزارة خارجية نيوزيلندا يطلب تدخلها في املسألة، كما طلبت السفارة من محاميها التحقق  ِدّ
ُ
ق

ا لقانون التحريض املحلي، وتحديد ما إذا كان يمكن تقديم شكوى 
ً
مما إذا كان نشر امللصق يشكل انتهاك

حدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية ليور هييت بالقول إننا نأخذ الحادثة للشرطة بهذا الصدد، فيما رّد املت

 ."على محمل الجّد، ونتوقع أن تعمل حكومة نيوزيلندا على حماية الدبلوماسيين اإلسرائيليين لديها

ل ليست املرة األولى التي يتعرض فيها سفراء االحتالل للمالحقة القانونية، واالتهام بتمثيل نظام الفص

العنصري، فقد جرت العادة أن تنعكس انتهاكات االحتالل وجرائمه في األراض ي املحتلة على صورة سفرائه في 

العواصم الدولية، الذين يشكون من بث "التحريض" ضدهم، وباتوا يعتبرون هدفا مفضال لالستهداف من 

 .قبل املنظمات الحقوقية والقانونية املناصرة للفلسطينيين

*    *   * 

 

 


