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 لصحف الصهيونيةامقتطف 

 2023 الثاني كانون  20الجمعة  

    2023-1-20الجمعة  العدو عين على    

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

 جانب أهم اآلراء والتحليالت الصادرة.

 ةللشؤون اإلسرائيلي شبكة الهدهدترجمة واعداد: 

 :الشأن الفلسطيني

  املنظومة األمنية ترفع مستوى التأهب في غالف غزة، في أعقاب أحداث جنين :14مراسل القناة. 

 عائالت من املستوطنين منطقة قريبة من مستوطنة  5” اقتحمت“خالل الليل،  :يديعوت أحرونوت

 لذكرى الحاخام قرب نابلس شمال الضفة، وأنشأت بؤرة ” مغداليم“
ً
استيطانية جديدة تخليدا

 .، أحد قادة الصهيونية الدينية”حاييم دروكمان“

 شعب “جوالت للمستوطنين في البلدة القديمة وباب العمود في القدس وهتافات  :بحدري حريديم

 .”كهانا حي“، ”إسرائيل حي

  د، دون وقوع إصاباتزجاجات حارقة نحو قوة عسكرية قرب يعب 3أمس ألقيت  :موقع واال العبري. 

 تم اعتقال فلسطينيين بالقرب من سوق في نتانيا لالشتباه في نيتهم تنفيذ عملية :يديعوت أحرونوت. 

 يستعد إلخالء عائالت فلسطينية من منطقة تدريبات ” الجيش اإلسرائيلي“ :قناة كان العبرية

 .عسكرية في جنوب جبل الخليل
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 :الشأن اإلقليمي والدولي

  سيتعين على إسرائيل تقديم تنازالت فيما يتعلق بالقضية “ :ديون لقناة كان العبريةمسؤولون سعو

 .”الفلسطينية، إذا كانت معنية بالتطبيع مع اململكة

  نظيره اإلسرائيلي “وزير الخارجية املصري سامح شكري أجرى محادثة هاتفية مع  :العبرية 12القناة

 .عملية السالم في أسرع وقت ممكن ، أكد فيها أهمية العمل إلحياء”إيلي كوهين

 جيك “التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمستشار األمن القومي األمريكي  :مكتب نتنياهو

نراكم شركاء مخلصين في مسائل األمن املشترك وبالطبع تعزيز السالم، زيارتكم “وقال: ” سوليفان

ائلة للسالم، أنا مقتنع أنه من خالل العمل تأتي في وقت مليء بالتحديات الخطيرة ألمننا والفرص اله

 يمكننا مواجهة التحديات واغتنام الفرص
ً
 .”معا

 ألول مرة منذ توقيعها.. إدارة بايدن تبدي اهتمامها الكبير في الترويج التفاقيات التطبيع :قناة كان. 

  35طراز سوخوي من املقرر أن تستلم إيران طائرات مقاتلة روسية الصنع من  :العبرية 12القناة 

 .مارس املقبل( 21بعد حوالي شهرين )بعد 

 حماس، اختارت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة بعد فيديو أفيرا منغيستو الذي نشرته  :معاريف

الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة وعضو في الكابينيت- األمريكي – بمبادرة منها وضع قضية هادار 

  غولدين وأورون شاؤول على جدول األعمال.

  تختبره مجموعة القوات الخاصة ” إسرائيل“الكشف عن نظام هاون مصنوع في  :العبرية 12القناة

القبعات “الثالثة التابعة للجيش األمريكي بهدف دمجه في مجموعة القوات الخاصة املعروفة باسم 

 .”الخضراء

  بأن تحقيقها الذي تم إجراؤه األمم املتحدة ” إسرائيلية“اتهمت منظمات يسارية  :مكور ريشون

 بما يكفي ولم يدرس التأثير ” إسرائيل“بخصوص سياسة وانتهاكات 
ً
في الضفة الغربية لم يكن شامال

 .الكامل لهذه السياسة على الفلسطينيين

  آسيا في العاصمة -في منطقة أورو” سفراء إسرائيل“ألول مرة: ُعقد مؤتمر  :العبرية 12القناة

سفراء ورؤساء بعثات، في ظل استمرار تعزيز العالقات بين  10، وحضر املؤتمر األذربيجانية باكو

 .البلدين
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 :الشأن الداخلي

  وضعت أرييه درعي في طريق مسدود، ونتنياهو لن يستطيع ” املحكمة العليا اإلسرائيلية“ :واال العبري

 .إنقاذه

  لالضطراب السياس ي الذي نتج  يواصل رئيس الوزراء نتنياهو جهوده إليجاد حل :العبرية 12القناة

في نهاية املشاورات، رفض درعي مقترح تعيينه في  –عن قرار تنحية درعي من قبل املحكمة العليا 

 من أمير أوحانا، ويريد أن يتم تعيينه كرئيس وزراء بديل 
ً
 –” بالتناوب“منصب رئيس الكنيست بدال

ي يمكن من خاللها تجاوز قرار املحكمة نتنياهو يفضل فحص الخيارات األخرى خاصة التشريعات الت

برسالة إلى نتنياهو ” غاليه بهاريف ميارا“في الوقت نفسه بعثت املستشارة القانونية للحكومة  –العليا 

 .أمرته فيها بعزل درعي من مناصبه في الحكومة

  حتفاالت في وزير األمن القومي إيتمار بن غفير راض عن نشاط الشرطة في منع اال  :العبرية 12القناة

لم تسمح الشرطة بإقامة الخيام الداعمة لإلرهاب والتلويح بأعالم “ :ماهر يونس عرعرة بخروج األسير

نتمنى أن تستمر الشرطة في السيطرة على الحدث، وأن يتلقى املخرب يونس العناق  –فلسطين وفتح 

 يسمح بترحيل
ً
 .”ه إلى سورياداخل املنزل فقط، حتى يأتي الوقت الذي سنصدر فيه قانونا

  قرر بن غفير إدخال الشاباك بحجة محاربة  :بن غفير” اإلسرائيلي“مكتب وزير األمن القومي

 .48مع الشرطة في املدن والقرى الفلسطينية في ” املنظمات اإلجرامية“

  الجيش ”فقط من الشكاوى بالتحرش الجنس ي في الشاباك والشرطة و٪ 5 :موقع واال العبري

إحالتها إلى النيابة العامة للنظر في تقديم الئحة اتهام، هذا بحسب املعطيات التي يتم ” اإلسرائيلي

 .كشفت عنها اليوم الخميس ما تعرف بلجنة رقابة الدولة

 إذا تم تشريع اإلصالح ”: “رئيسة املحكمة العليا اإلسرائيلية إستر حيوت“ :يديعوت أحرنوت

 .”القضائي، فسوف أستقيل من منصبي

 بأن اإل 
ً
صالح القضائي التي تقصده حيوت هو التغييرات التي سيدخلها وزير القضاء الجديد علما

 .والحد من استقالليتها” املحكمة العليا اإلسرائيلية“ياريف الفين والتي من شأنها تقييد 

 :عينة من اآلراء على منصات التواصل

 مستشار األمن القومي اليوم كان لي لقاء مهم مع جيك سوليفان، “ :وزير الجيش يوآف غاالنت

األمريكي، أعربت له عن تقديري اللتزام اإلدارة األمريكية بأمن إسرائيل، ناقشنا سبل التعامل مع 
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 املتحدة والواليات إسرائيل بينالتهديد اإليراني بامتالك قدرة نووية عسكرية، وتعميق التعاون األمني 

 .”آخرين وشركاء

 “لقاء هام مع مستشار األمن القومي األمريكي جيك “ :إيلي كوهين –” وزير الخارجية اإلسرائيلي

إن التعاون بين إسرائيل  –سوليفان، شددت له على الحاجة إلى زيادة الضغط األمريكي على إيران 

 .“والواليات املتحدة ضروري إلزالة التهديد اإليراني عن إسرائيل والشرق األوسط والعالم بأسره

  على رئيس الوزراء نتنياهو االمتثال لقرار املحكمة “ :لكنيست ألون شوسترعضو ا –الوزير السابق

 .”العليا وإقالة درعي

*  *   * 

  مقاالت   

i24news: غانتس يلتقي مع مستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان في القدس  

التقى رئيس معسكر الدولة عضو الكنيست ووزير األمن السابق بيني غانتس، اليوم الجمعة، مع مستشار 

األمن القومي للواليات املتحدة جيك سوليفان في القدس. وبحث الجانبان ضرورة تعميق التعاون اإلقليمي 

بين الدولتين، وتكثيف العمليات ضد إيران، والخطوات املطلوبة للحفاظ على الذي أقيم في السنوات األخيرة 

وقال غانتس لسوليفان إنه ال يساوره شك في أن التحالف بين   .نيةالفلسطي الساحة فياالستقرار األمني 

إلسرائيل إسرائيل والواليات املتحدة، على أساس القيم واملصالح املشتركة، سيظل ركيزة لألمن القومي 

واملنطقة. وحضر االجتماع مستشار الرئيس حول شؤون الشرق األوسط بريت ماكغورك وسفراء البلدين: 

والتقى  .السفير األمريكي لدى إسرائيل توماس نيدس والسفير اإلسرائيلي لدى الواليات املتحدة مايك هرتسوغ

ورحب رئيس  .برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم، في مكتب رئيس الوزراء في القدسساليفيان امس الخمس 

الوزراء نتنياهو باملسؤول األمريكي قائال: "جيك، يسعدني رؤيتك مرة أخرى في القدس. لقد عرفت الرئيس 

قومي. يجب أن عاًما كصديق عظيم إلسرائيل، وأنا أعلم مدى ثقته بك في مسائل األمن ال 40بايدن على مدى 

 ."تعلم أننا نعتبركم شركاء مخلصين في مسائل األمن املشترك، وبالطبع تعزيز السالم

جاء هذا بعد ان بدأ مستشار األمن القومي األميركي جيك سوليفان، يوم األربعاء، لقاءات ومحادثات في 

ائيل،غير رئيس الحكومة إسرائيل، بعد يوم من وصوله. والتقى سوليفان امس الخميس ، خالل زيارته إلسر 

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي تساحي هنغبي، كذلك الرئيس اإلسرائيلي 

القادة وبعد سلسلة لقاءات مع   .وزير األمن يوآف غاالنت، ووزير الخارجية إيلي كوهينإسحاق هرتسوغ، و 

 .التقى سالفيان برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام هللا اإلسرائيليين

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674128456-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674128456-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674128456-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1674137212-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1674137212-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674148743-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674148743-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%86
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*  *   * 

i24news:  "ا هائلة على إيران
ً
  وزير الخارجية اإلسرائيلي في لقاء مع جيك سولفيان: "مارسوا ضغوط

وشاملة على إيران في كل املجاالت التي فيها. لها الوزير كوهين: "يجب ممارسة ضغوط هائلة وفورية 

 "مصلحة في إحداث تغيير في سلوكها

التقى وزير الخارجية اإلسرائيلي إيلي كوهين مع مستشار األمن القومي للواليات املتحدة، جيك سوليفان، 

"يجب ممارسة وأضاف الوزير كوهين:   .وقال إن "التعاون ضروري من أجل وقف البرنامج النووي اإليراني

 ."ضغوط هائلة وفورية وشاملة على إيران في كل املجاالت التي فيها. لها مصلحة في إحداث تغيير في سلوكها

وشكر كوهين سوليفان على دعم اإلدارة األمريكية التفاقات أبراهام، وقال إن للواليات املتحدة دوًرا مهًما في 

 .سالم وتعزيز التطبيع في الشرق األوسطتوسيع الشراكات اإلضافية في إطار اتفاقيات ال

وبدأ مستشار األمن القومي األميركي جيك سوليفان،األربعاء، لقاءات ومحادثات في إسرائيل، بعد يوم من 

 من  سوليفان يوم الخميس ، خالل زيارتهى وصوله. والتق
ً
ائيلية بنيامين رئيس الحكومة اإلسر  إلسرائيل، كال

، لرئيس اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغا  ورئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي تساحي هنغبي، كذلك نتنياهو،

اهو وفي وقت سابق التقى رئيس الوزراء بنيامين نتني  .ووزير الخارجية إيلي كوهين  ووزير األمن يوآف غاالنت،

رئيس الوزراء  مع مستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان، في مكتب رئيس الوزراء في القدس. ورحب

نتنياهو باملسؤول األمريكي قائال: "جيك، يسعدني رؤيتك مرة أخرى في القدس. لقد عرفت الرئيس بايدن على 

ائل األمن القومي. يجب أن تعلم أننا عاًما كصديق عظيم إلسرائيل، وأنا أعلم مدى ثقته بك في مس 40مدى 

وأشار نتنياهو إلى أن االجتماع  ."نعتبركم شركاء مخلصين في مسائل األمن املشترك، وبالطبع تعزيز السالم

بحث في الجهد املشترك لوقف البرنامج النووي اإليراني وأنشطة إيران في املنطقة. كما أعرب نتنياهو عن 

 .م األخير بعدم امتالك إيران أسلحة نوويةامتنانه للرئيس بايدن اللتزا

ُيشار إلى أن الرئيس اإلسرائيلي يتسحاك هرتسوغ التقى أمس بسوليفان الذي حل في وقت تعيش فيه إسرائيل 

أزمة دستورية غير مسبوقة، وبالتزامن مع قرار محكمة العدل العليا في إسرائيل رفض تعيين الحاخام آرييه 

نتنياهو الجديدة في ما ينبئ بانفتاح املشهد السياس ي واملشهد العام في إسرائيل على درعي وزيرا في حكومة 

 .حقبة يطغى عليها االضطراب وضياع البوصلة السياسية

*  *   * 

 

 

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674128456-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674128456-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674067606-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%83-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%BA-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D9%83-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674067606-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%83-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%BA-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D9%83-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674128456-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1674128456-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


 

6 
 

i24news:   نتنياهو بالكامل، سأستقيل -رئيسة املحكمة العليا االسرائيلية: إذا تم تنفيذ خطة ليفين 

املقربين لرئيسة املحكمة العليا االسرائيلية القاضية استر حايوت، ان القاضية قد تستقيل من  أحدقال 

جاء هذا بعد سماعه لها وهي  .منصبها في حال تم تنفيذ خطة االصالح التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين

أي  -في اجتماع في غرف مغلقة أنها ستستقيل إذا قبلت الكنيست الخطة، كما هي، في القراءة الثانية والثالثة 

ونفت حايوت، من خالل مستشارها اإلعالمي، هذه األمور. ولكن من الواضح أنها ال  .في غضون بضعة أشهر

منتخبة وكنيست، لكن الحديث عن االستقالة يستمر في  تريد أن يتم تصويرها كشخص يهدد حكومة

 .االنتشار في الهواء

في خطاب تحضيري األسبوع املاض ي في حيفا، أعربت الرئيسة عن رأيها علًنا. وقالت "هذه خطة لسحق نظام 

 ."القضاء". واضافت "ان الخطة مصممة لتوجيه ضربة قاتلة الستقالل القضاء وتحويله الى سلطة صامتة

، بشكل علني، إصالح النظام وبشدة اسبوع، قبل كمة العليا، القاضية إيستر حايوتوهاجمت رئيسة املح

قالت القاضية حايوت في القضائي بقيادة وزير العدل ياريف ليفين في حكومة بنيامين نتنياهو السادسة. و 

مهاجمته  املؤتمر السنوي لجمعية القانون العام "هذا هجوم جامح على النظام القضائي وكأنه عدو يجب

 ."وإخضاعه

*    *   * 

i24news :  جيسون غرينبالت من شوارع السعودية لـi24NEWS إحراز تقدم في العالقات بين" :

 السعودية وإسرائيل"

غرينبالت:"على الرغم من الدعم القوي للفلسطينيين، إال أن الشباب السعودي مهتم بمعرفة املزيد عن 

 "أن أعداء إسرائيل هم أعداؤهمإسرائيل". وأضاف أن "الرياض تدرك 

من  i24NEWS قال مبعوث البيت األبيض السابق للشرق األوسط جيسون غرينبالت، في مقابلة حصرية مع

شوارع الرياض باململكة العربية السعودية، إنه يؤمن بإحراز تقدم في العالقات بين السعودية وإسرائيل، 

يع دافًئا ومرحًبا ولطيًفا ومهذًبا" وتابع"لقد كانت لدينا رحلة وأشار إلى أنه "لم يزعجني أحد، فقد كان الجم

  ."مذهلة

وهو يرتدي الكيباه. وقال إنه  i24NEWS وكان غرينبالت في إجازة مع زوجته وأطفاله بالسعودية، وتحدث مع

نفتاح تجاه كان يصلي ويعرف عن نفسه عالنية على أنه يهودي هناك، وأشار إلى أنه يرى "مزيًدا من التقدم واال 

 .2017اإلسرائيليين في السعودية" منذ أن بدأ القدوم إلى الدولة الخليجية في عام 

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1673546165-%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%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1673546165-%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%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1673546165-%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%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1673546165-%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%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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وتعليًقا على التصريحات األخيرة التي أدلى بها مسؤولون سعوديون في املنتدى االقتصادي في دافوس، حيث 

ت إنه غير قلق من احتمال أعربوا عن مخاوفهم بشأن الحكومة اإلسرائيلية اليمينية الجديدة، قال غرينبال 

انحراف مبادرة اتفاقات إبراهيم عن مسارها. وأشار إلى أن "الحكومة في أيد أمينة لرئيس الوزراء نتنياهو وكان 

 ."هو الشخص الذي بدأنا بالفعل على طريق اتفاقات إبراهيم

مام فهو هو)نتنياهو( لكني وأكد غرينبالت على أنه "واثق من أنه إذا كان بإمكان أي شخص دفع األمور إلى األ 

أقول دعونا نكون حذرين، اململكة العربية السعودية ليست مستعدة بعد للتوقيع على اتفاقيات إبراهيم. ان 

وأشار إلى أن العالم أصبح "أكثر تعقيًدا" منذ توقيع االتفاقات بين إسرائيل  ." شاء هللا سيفعلون يوما ما

 من املساحة".وقال: ، وحث عل2020والدول العربية في عام 
ً

ى منح اململكة العربية السعودية "وقًتا وقليال

"دعونا نقدر ما فعلوه حتى اآلن فيما يتعلق بالعالقة مع إسرائيل، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك تقدم" 

 وتابع"على الرغم من الدعم القوي للفلسطينيين، إال أن الشباب السعودي مهتم بمعرفة املزيد عن إسرائيل".

  ."وأضاف أن "الرياض تدرك أن أعداء إسرائيل هم أعداؤهم

*    *   * 

الخارجية اإلسرائيلي يرفض الدعوة الدولية لرفع العقوبات عن السلطة  إسرائيل: وزير تايمز أوف 

 الفلسطينية

املجتمع تعهد كوهين بمواصلة اإلجراءات التي قال إنها ضرورية لحماية املواطنين اإلسرائيليين، وحث 

 من ذلك ضد التحريض الفلسطيني
ً
 الدولي على العمل بدال

في أواخر الشهر املاض ي، وافقت الجمعية العامة لألمم املتحدة على قرار روج له الفلسطينيون يطالب محكمة 

الوضع القانوني ”اإلسرائيلي، و” الضم”العدل الدولية بالتدخل في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، و

بعد مرور القرار، فرضت إسرائيل مجموعة من العقوبات على السلطة الفلسطينية وبعض و  .”لالحتالل

دولة إسرائيل إلى التراجع الفوري عن  90ودعت رسالة صدرت يوم اإلثنين وقعتها  .املسؤولين الفلسطينيين

 37دولة، و 57ضم الخطوات العقابية. ووقع البيان ممثلو الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي التي ت

دولة منها من أوروبا، بما في ذلك أملانيا وفرنسا وإيطاليا، باإلضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية  27 –دولة أخرى 

 .والبرازيل واملكسيك وجنوب أفريقيا

 رفض وزير الخارجية إيلي كوهين يوم الثالثاء دعوة من عشرات الدول إلى لرفع إسرائيل اإلجراءات العقابية

التي فرضتها ضد السلطة الفلسطينية بسبب مساعي رام هللا إلجراء تحقيق في قضية الدولة اليهودية في 
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بدال من ذلك، حث كوهين املجتمع الدولي على العمل ضد التحريض الفلسطيني،  .محكمة العدل الدولية

االجتماع السنوي  وقال كوهين في بيان من دافوس، سويسرا، حيث يحضر .الذي قال إنه يشجع اإلرهاب

البيانات والتوقيعات التي ال معنى لها لن تمنعنا من اتخاذ القرارات الصحيحة “للمنتدى االقتصادي العاملي: 

يجب أن تكون مصلحة كل دول العالم وقف “وقال كوهين:  .”التي من شأنها حماية مواطنينا وتأمين مستقبلنا

وتدفع األموال لإلرهابيين الذين يقتلون اليهود. دولة تحريض السلطة الفلسطينية التي تشجع اإلرهاب 

 .”إسرائيل ملتزمة أوال وقبل كل ش يء بأمن إسرائيل

 53مع امتناع  26صوتا مقابل  87عضوا بأغلبية  193وصوتت الجمعية العامة لألمم املتحدة املكونة من 

اعي إلى إجراء تحقيق مع ديسمبر لتمرير قرار محكمة العدل الدولية الد 30عضوا عن التصويت يوم 

 .”نصر دبلوماس ي“إسرائيل. ورحب الفلسطينيون بالقرار ووصفوه بأنه 

مليون دوالر من عائدات الضرائب التي  39وتضمنت العقوبات التي أقرتها الحكومة اإلسرائيلية مصادرة 

ة اإلسرائيليين؛ تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى ضحايا الهجمات الفلسطيني

مصادرة بعض اإليرادات للتعويض عن املدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية ملنفذي الهجمات 

واألسرى األمنيين وعائالتهم؛ تجميد البناء الفلسطيني في معظم أنحاء الضفة الغربية؛ وإلغاء تصاريح السفر 

لى الخط املتشدد الذي تتخذه الحكومة وسلطت هذه الخطوة الضوء ع .لكبار املسؤولين الفلسطينيين

 .الجديدة تجاه الفلسطينيين، في وقت تصاعد العنف في الضفة الغربية وانهيار محادثات السالم

محكمة العدل الدولية، املعروفة أيًضا باسم املحكمة العاملية، هي أعلى محكمة تابعة لألمم املتحدة للتوسط 

وزن قانوني وتؤثر على الرأي العام ولكن ليس لديها آلية لتنفيذ األحكام.  في النزاعات بين الدول. ولدى أحكامها

وكانت آخر مرة أصدرت فيها  .واملحكمة منفصلة عن املحكمة الجنائية الدولية املوجودة أيضا في الهاي

منها  ، عندما طلبت الجمعية العامة2004املحكمة رأيا استشاريا بشأن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني في عام 

وانتقدت إسرائيل قرار  .الحكم في شرعية الجدار األمني الذي أقامته إسرائيل على طول معظم الضفة الغربية

وصوتت األمم املتحدة في يونيو  .الشهر املاض ي ووصفته بأنه متحيز ورافض للمخاوف األمنية اإلسرائيلية

 .املاض ي لجعل سويسرا عضوا غير دائم في مجلس األمن الدولي

نتوقع سلوكا عادال من قبل مجلس “لتقى كوهين الثالثاء مع نظيره السويسري إغناسيو كاسيس، وأبلغه: وا

وشدد كوهين  .، بحسب ما قالت وزارة الخارجية”األمن الدولي تجاه إسرائيل خالل فترة سويسرا في املجلس
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ال سيما في سياق ما يحدث في  األهمية الكبرى للسلوك املتوازن والعادل من قبل مجلس األمن،“لكاسيس على 

 .”ستقدر السلوك البناء لسويسرا خالل فترة عضويتها في املجلس“، وقال إن إسرائيل ”الشرق األوسط

 *    *   * 

املبعوثان اإلسرائيلي والفلسطيني يتبادالن االتهامات في األمم املتحدة، ومسؤول  إسرائيل:تايمز أوف 

إردان يهاجم تحقيق محكمة العدل الدولية ويصفه بأنه "حرب إرهاب . ... ”تصادميمسار “يحذر من 

متعدد األطراف"؛ رياض منصور يقول إن اإلجراءات االنتقامية التي تتخذها القدس "تضرب قلب" 

 النظام العاملي

 لوك تريس بقلم

تبادل السفيران اإلسرائيلي والفلسطيني لدى األمم املتحدة االتهامات وحذر مبعوث األمم املتحدة إلى املنطقة 

من التصعيد، مع امتداد التوترات الناجمة عن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية ضد إسرائيل والصراع على 

عقدت الهيئة رفيعة املستوى الجلسة الروتينية حول الصراع اإلسرائيلي و  .بعاءاألرض إلى مجلس األمن يوم األر 

الفلسطيني في مقر األمم املتحدة في نيويورك وسط اشتباكات مستمرة في الضفة الغربية، ونزاعات حول 

إلجراء األماكن املقدسة في القدس، ونزاع متبادل تمحور حول لجوء الفلسطينيين إلى املحكمة العدل الدولية 

وأصدرت الجمعية العامة قرارا أواخر الشهر املاض ي يدعو محكمة العدل الدولية  .تحقيق ضد إسرائيل

ومقرها الهاي إلى إجراء تحقيق. اتخذت إسرائيل سلسلة من اإلجراءات االنتقامية ضد الفلسطينيين ردا على 

دولة تدين الخطوات  90كثر من ذلك. ثم أصدرت البعثة الفلسطينية لألمم املتحدة رسالة موقعة من أ

 .العقابية التي تتخذها إسرائيل

وندد مبعوث إسرائيل لدى األمم املتحدة، غلعاد إردان، بتصويت الجمعية العامة مؤخرا لصالح طلب فتوى 

حرب الجهاد ]الفلسطينية[ لإلرهاب “من محكمة العدل الدولية حول الصراع، واصفا القرار بأنه جزء من 

يأتي اإلرهاب بأشكال عدة. هو في جوهره وسيلة إلخافة الناس حتى يستسلموا “وقال إردان:  .”افمتعدد األطر 

للمطالب. أحد األسلحة التي يستخدمونها في حرب الجهاد هذه هو التالعب وإساءة استخدام الهيئات 

وقال  .”مطالبهم % من100الدولية. إنهم يستخدمون هذه الهيئات كسالح إلجبار إسرائيل على االستسالم لـ 

إن الفلسطينيين يستغلون األغلبية التلقائية املعادية إلسرائيل في األمم املتحدة للدفع بإجراءات أحادية 

خطوة واضحة أحادية الجانب بدأها “كما اعتبر تحقيق محكمة العدل الدولية  .الجانب مع تجنب املفاوضات

https://ar.timesofisrael.com/writers/%d9%84%d9%88%d9%83-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%b3/
https://ar.timesofisrael.com/writers/%d9%84%d9%88%d9%83-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%b3/
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 .”ذنب إسرائيل محدد سلفا“، مضيفا أن ”يهوديةالفلسطينيون بهدف وحيد هو تدمير إسرائيل كدولة 

 .”تدمير الدولة اليهودية كان دائما الهدف الوحيد للفلسطينيين“وأضاف أن 

واتهم إردان األمم املتحدة بالتحيز، مشيرا إلى أن الجمعية العامة أدانت إسرائيل أكثر من جميع الدول األخرى 

وفروا “ني رياض منصور الذي كان قد غادر القاعة: وقال للمبعوث الفلسطي .مجتمعة العام املاض ي

كما قال إن األمم املتحدة حرفت  .”صرخاتكم الكاذبة في تمثيل دور الضحية. هذه التمثيلية هي عرض أكاذيب

اإلحصاءات املتعلقة بالنزاع من خالل تضخيم الخسائر الفلسطينية وتجاهل السياق، بما في ذلك ما إذا كان 

في فصائل مسلحة، وكذلك عدم اإلشارة إلى القتلى والجرحى اإلسرائيليين. ورفض متحدث املتورطون أعضاء 

 .باسم األمم املتحدة هذه املزاعم في وقت الحق يوم األربعاء

في تصريحاته، قال منصور إن اإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل ردا على تحقيق محكمة العدل الدولية هي 

ال تزال إسرائيل تعتقد “وقال منصور:  .”لب النظام الدولي القائم على القانون ضربة في قلب التعددية وفي ق“

أن هناك طريقا للسالم من خالل سحق الفلسطينيين. لو كان هناك طريق كهذه يمكن العثور عليه، لكانوا 

السالم لن يأتي من نفي وجودنا، بل سيأتي من االعتراف “، مضيفا ”قد عثروا عليه بحلول هذا الوقت

 كهنا .الجانبينأنه ينبغي على مجلس األمن واملجتمع الدولي التدخل لتأمين السالم بين  فوأضا .”بمحنتنا

 .”خيار يتعين القيام به وال يمكن تأجيله أكثر من ذلك. التقاعس عن العمل كان وسيظل دائما خيارا خاطئا

حظر األعالم الفلسطينية في كما هاجم الحكومة اإلسرائيلية الجديدة لخططها لتوسيع املستوطنات، و 

اإلجراءات غير القانونية أحادية الجانب في القدس التي تهدف إلى تقويض الوضع الراهن ”األماكن العامة، و

 .”التاريخي

في وقت سابق من هذا الشهر، دخل وزير األمن القومي إيتمار بن غفير الحرم القدس ي، مما دفع مجلس األمن 

. وشددت إسرائيل على أن الزيارة لم تنتهك الوضع الراهن في املوقع، والذي يسمح الدولي إلى عقد جلسة طارئة

أدانت إسرائيل قرار الجمعية العامة الشهر املاض ي و  .لليهود بدخوله في ظل ظروف مقيدة، دون الصالة فيه

ملية السالم في وحذر املنسق الخاص لألمم املتحدة لع .الشارته فقط إلى املوقع باسمه العربي، الحرم الشريف

 .الشرق األوسط، تور وينسالند، يوم األربعاء مجلس األمن من تصعيد التوترات أثناء تقييمه الدوري للصراع

السياس ي  تصاعد الخطاباإلسرائيليين والفلسطينيين ما زالوا على مسار تصادمي وسط “وقال إن 

وأدان العنف من الجانبين،  .”اقب وخيمةوالتحريض ي وكذلك تصاعد العنف في الضفة الغربية، ولكالهما عو 

وشدد على أهمية الوضع الراهن في األماكن املقدسة وهنأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على توليه منصبه 
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كما حذر وينسالند من حجب إسرائيل التمويل للسلطة الفلسطينية ردا على مساعي  .منذ آخر تقييم له

مليون دوالر من  39في محكمة العدل الدولية. أعادت إسرائيل توجيه األخيرة إلجراء تحقيق ضد إسرائيل 

إنني قلق للغاية بشأن “وقال وينسالند:  .عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية لضحايا الهجمات الفلسطينية

 .”تأثير مثل هذه اإلجراءات على الوضع املالي للسلطة الفلسطينية

اإلجراءات األحادية التي تهدد ”رينفيلد عن معارضتها خالل الجلسة لـوأعربت السفيرة األمريكية ليندا توماس غ

يشمل ذلك اإلجراءات املتعلقة بالوضع الراهن التاريخي للحرم “وقالت أنه  .”االستقرار وإمكانية حل الدولتين

مل الشريف، جبل الهيكل؛ وكذلك يشمل بناء املستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر االستيطانية؛ كما يش

كما دعت توماس غرينفيلد إلى إعادة مواطنين إسرائيليين اثنين ورفات  .”الضم وأعمال اإلرهاب والتحريض

الحاكمة ” حماس“جنديين يتم احتجازهم في غزة. برزت القضية إلى الواجهة هذا األسبوع عندما نشرت حركة 

مدني إسرائيلي يعاني من مشاكل نفسية كان دخل القطاع طواعية “ألفيرا منغيستو، وهو  ديومقطع في لغزة

 .”قبل ثماني سنوات وهو محتجز منذ ذلك الحين

ودعت سفيرة اسرائيل لدى األمم املتحدة في جنيف، ميراف إيلون ساهر، يوم األربعاء األمم املتحدة ومنظمات 

كما بعثت وزارة الخارجية برسالة إلى قادة  .االفراج عن األسرى اإلسرائيليينإغاثة دولية اخرى الى املساعدة في 

لإلفراج عن اإلسرائيليين ورفات الجنديين املحتجزين ” العاجل“بارزين في الهيئات الدولية تطلب منهم التحرك 

غوتيريش، ورئيسة  تم إرسال الرسالة إلى البابا فرانسيس، واألمين العام لألمم املتحدة أنطونيوو  .لدى حماس

الصليب األحمر ميريانا سبولجاريك إيجر، واملدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم 

 .غيبريسوس، وغيرهم من كبار مسؤولي األمم املتحدة

والتزم مجلس حقوق االنسان التابع لألمم املتحدة الصمت منذ نشر حماس ملقطع الفيديو. لم يستجب 

سان التابع لألمم املتحدة ومقررته الخاصة املكلفة بالتحقيق في النزاع، فرانشيسكا ألبانيز، مجلس حقوق اإلن

للتعليق على نشر الفيديو. وكانت املقررة الخاصة، التي تُتهم بأن لديها تاريخ في ” تايمز أوف إسرائيل“لطلبات 

يحظر القانون و  .شر فيديو حماسمعاداة السامية، قد علقت علنا على عمليات اإلخالء اإلسرائيلية منذ ن

 .الدولي أسر املدنيين، ويمنع استخدام أي سجناء ألغراض دعائية

يوم األربعاء أيضا، انتقد مسؤولون إسرائيليون املنسقة الخاص لألمم املتحدة في لبنان بعد أن شكرت منظمة 

رونيكا بعد شهر من مقتل جندي وجاء بيان جوانا و  .”على استعراض القضايا ذات األولوية للبنان“حزب هللا 

من قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة بالرصاص أثناء قيادته ملركبة تابعة لألمم املتحدة في منطقة 

https://ar.timesofisrael.com/%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%ba%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d8%b5%d9%88%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%aa/
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يسيطر عليها حزب هللا في جنوب لبنان. سلمت املنظمة مشتبها به في عملية القتل إلى محققين لبنانيين، لكن 

 .شخص عضوا في حزب هللاليس من الواضح ما إذا كان هذا ال

وسخر جوشوا زركا، نائب املدير العام لوزارة الخارجية، من بيان ورونيكا وألقى بالالئمة على حزب هللا في مقتل 

هل هذا حقيقي؟ ممثلة كبيرة لألمم املتحدة تشكر املنظمة اإلرهابية “وقال:  .جندي قوات حفظ السالم

 .”الم التابعة لألمم املتحدةاملسؤولة عن قتل أحد عناصر قوات حفظ الس

*    *   * 

 ودرعي تجاهال املحكمة العليا؛ والعقوبة املتوقعة: منصب أرفع إسرائيل: نتنياهو تايمز أوف 

بل أن االتفاقات االئتالفية تضمنت التزاما من  -لم يكتف نتنياهو ودرعي بتجاهل الفيل الضخم في الغرفة 

 قانون أساس الحكومة البديلة( بإلغاء 31كال الطرفين )املادة 

 طال شنايدر بقلم

عشرات صفحة. إضافة إلى ذلك  16مادة و 205من ” شاس”الليكود و“يتكون االتفاق اإلئتالفي بين حزبي 

البنود في مالحق تقسيم املناصب، ملحق يتعلق بالتعليم، ملحق آخر حول خطة النظام الصحي، خطوط 

وجدول تقسيم املجاالت بين وزير الداخلية ووزير املالية ملنع  –عريضة، وثيقة عن طرق عمل االئتالف 

 .صفحة من األوراق املعقدة 40االصطدامات. في املجموع هناك حوالي 

ديسمبر، عمل املمثلون القانونيون لليكود وشاس على دليل التشغيل هذا  28حتى  2022فمبر نو  1من 

ماذا سيحدث في حال منعت  –للحكومة السابعة والثالثين، وهناك ش يء واحد فقط لم يتم إدراجه هناك 

 –ماسات ضد درعي وليس األمر كما لو أنهم لم يعرفوا. تم تقديم االلت .املحكمة العليا درعي من العمل وزيرا

على مدار أشهر )وتم رفضها(. في كل مرة ترسل املحكمة العليا مقدمي  –ضد صفقة االدعاء وضد ترشحه 

االلتماس إلى منازلهم وتقول لهم: انتظروا، ستكون احتجاجاتكم ذات صلة إذا حصل وعندما يحصل درعي 

 .على صالحيات الحكم، في السلطة التنفيذية

ال توجد هناك  –ودرعي عرف ذلك أيضا. كل قيادة شاس كانت على علم بذلك. ومع ذلك نتنياهو علم بذلك، 

أي إشارة ولو صغيرة إلى هذه املسألة بين مئات البنود في االتفاق. كانت غطرسة االثنين كبيرة لدرجة أن درعي 

مة أنه ال يوجد أي في األسابيع التي أعقبت تشكيل الحكو  –وفي مقابالت مع وسائل اإلعالم  –صرح ملؤيديه 

ألف شخص الحزب الذي يتزعمه.  400احتمال ولو كان صغيرا في أن يحاول أحد العبث معه بعد أن دعم 

https://ar.timesofisrael.com/writers/%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%b1/
https://ar.timesofisrael.com/writers/%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%b1/
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كما كان هناك العديد من األعمدة والتحليالت التي أكدت  .وكما ذكر إعاله، لقد كانوا على علم باملسألة

زايا لتجنب إدانته بفساد أخالقي؛ املستشار ووضحت لدرعي املشكلة، على سبيل املثال: درعي يتخلى عن م

هذه املرة ألرييه درعي؛ فساد أخالقي حارق: في  –القانوني السابق أفيحاي ماندلبليت يقدم تنازالت مرة أخرى 

الطريق إلى الكنيست، يحول درعي صفقة االدعاء إلى مهزلة؛ مدان بتهرب ضريبي يريد ان يصبح وزيرا للمالية 

بل أن االتفاقات االئتالفية تضمنت التزاما  –تنياهو ودرعي بتجاهل الفيل الضخم في الغرفة لم يكتف ن .وأكثر

الذي بادر إلى هذا القانون  –( بإلغاء قانون أساس الحكومة البديلة. نتنياهو 31من كال الطرفين )املادة 

 .ال يريد هذا القانون بعد اآلن –املشوه لتنظيم عالقته مع بيني غانتس 

نائب “اد بأن شخصا ما سيحل محله وسيحصل على مكانة رئيس الوزراء وسيكون هناك في مرتبة االعتق

يثير لدى نتنياهو شعورا بالغثيان. يحيى العبث. في هذه  –إذا ُمنع نتنياهو من االستمرار في منصبه ” الرئيس

 –ن أساس الحكومة البديلة املرحلة، بعد أن أثبط قرار املحكمة العليا الحاد نتنياهو ودرعي، تم وضع قانو 

على  –” قانون أساس: الحكومة“أ( والذي تم تعديله ضمن  43أ و 13وهو في الواقع فصل كامل )املادتان 

هكذا تسير األمور في إسرائيل: هل تم إقصاؤك؟ هل فشلت؟ سوف يركلونك إلى  .الطاولة كحل لحالة طوارئ 

موعد لتبادل “كومة بديلة لن يحصل درعي على إلى منصب أرفع ومرغوب أكثر. على رأس ح –األعلى 

 .، أي أنه لن يتولى منصب رئيس الحكومة، لكنه سيتمتع باملكانة وما يرافقها من مزايا”املناصب

هو الوحيد القادر على إقالة الوزراء الذين سيتم تحديدهم على أنهم مرتبطون به. لن يكون بإمكان نتنياهو 

ة في قانون األساس )على سبيل املثال، إدانة نهائية لرئيس الوزراء بارتكاب إقالته وفي ظل ظروف معينة مفصل

في الواقع السياس ي املشوه لدولة إسرائيل،  .سيتولى رئيس الوزراء البديل درعي منصب رئيس الوزراء –جرائم( 

من  –كبار قد يتمكن أرييه درعي من الخروج بوضعية أفضل من هذا الحدث. يمكنك االعتماد على الوزراء ال

بالطبع سيواجه  .بأن ينظروا إلى الحدث بعيون واسعة وأن يلتزموا الصمت –جماعة الصامتين في الليكود 

وهذه املرة يمكن للمحكمة أن تقوم بنسخ وإلصاق  –رئيس الوزراء البديل تقديم التماسات للمحكمة العليا 

ئيس الوزراء البديل درعي تمديدا قصيرا في الحكم الحالي. إذا نجحت االلتماسات اإلضافية، سيمنح منصب ر 

 .ولكن لن يمنحه الثقة بأنه سيستمر في أداءها –مهامه 

هل سينسحب شاس من الحكومة؟ هل ستنهار الحكومة؟ هذا السيناريو هو االقل احتماال. وزراء شاس 

ووزير األديان ميخائيل  وزير الرفاه يعقوب مارغي، ووزير الرفاه االجتماعي البديل يوآف بن تسور، –اآلخرون 

مالخيئلي، والوزير بال حقيبة في وزارة التربية والتعليم حاييم بيطون، ونائب وزير الصحة موشيه أربيل، ونائب 
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لقد استغرق األمر عاما  .جميعهم سيستمرون في الجلوس في مقاعدهم –وزير الزراعة موشيه أبوطبول 

تسالم بهذه السرعة. أعضاء شاس ال يفكرون في معاقبة ونصف للوصول إلى هذه النقطة، وال يمكن االس

رئيس  –أنفسهم على حكم املحكمة العليا والعودة إلى منازلهم. لن يتم حل الكنيست ومكانة نتنياهو العالية 

 .لن تتغير –الوزراء املشتبه بتهم جنائية 

 ثالثة أسابيع في وزارة الصحة

ثالثة أسابيع فقط، إال أنه سجل إنجازا كبيرا. سلة األدوية اإلسرائيلية على الرغم من أن درعي عمل وزيرا ملدة 

مليون شيكل. على الرغم من املعاملة  650هذا العام تحقق أكبر قفزة في امليزانية في تاريخ البالد لتصل إلى 

ويل عملية قرارا رائدا لتم” هاسل“اتخذت لجنة  –املروعة التي يتلقاها أفراد مجتمع امليم من أنصار شاس 

 .تأجير األرحام لألزواج املثليين

تب مع قليل من السخرية، ال يستطيع درعي )حتى اآلن( أن ينسب لنفسه الفضل في 
ُ
بالطبع ما ورد أعاله قد ك

قبل أن يتولى درعي منصب وزير   –زيادة سلة األدوية. تم تحضير قرارات اللجنة في األشهر القليلة املاضية 

 .ال يمكن أن تنسب إليه –البروفيسور دينا بن يهودا  –يسة اللجنة هي امرأة للمرة األولى الصحة. حقيقة أن رئ

حسب التقارير، فإن حقيقة أن امرأة ترأست اللجنة هذه املرة كان لها تأثير حاسم على األدوية والعالجات و 

لترقية أعضاء كنيست من املتعلقة بصحة املرأة. تعد إقالة درعي من وزارة الصحة والداخلية وقتا ممتازا 

شاس مثل موشيه أربيل )الذي يشغل حاليا منصب نائب وزير الصحة ونائب وزير الداخلية( إلى مناصب 

 .وزارية

ُيعرف عن أربيل، وهو محام، كونه الوجه املعتدل لشاس في الكنيست وبأنه شخصية يمكن محاورتها بالنسبة 

ل في السنوات األخيرة مواقف مستقلة ومثيرة لالهتمام ألعضاء الكنيست من الوسط واليسار. أظهر أربي

بشأن بعض القضايا. على سبيل املثال، جعل موضوع حقوق السجناء جزءا أساسيا من عمله. كما تعاون مع 

في و .ملحاربة قضية تكبيل أيدي املعتقلين دون داع في قاعات املحكمة” ميرتس“أعضاء كنيست من حزب 

بت الحكم، لم تكن هناك دعوة من شاس أو من الليكود لخرق قرار املحكمة العليا. الساعات األولى التي أعق

يتم حشد القوى هناك والعمل على التشريع إللغاء سبب املعقولية. إذا قرأوا الحكم، قد يفكرون أيضا في 

ين من كتاب القوانين. إلى ح” فساد أخالقي“يمكن أيضا حذف كلمة و  .”اإلغالق الحكمي“إلغاء مصطلح 

قيامهم بتمرير هذه التشريعات الغريبة، سيتعين عليهم تعيين وزراء في الحكومة بدال من درعي، ألن نتنياهو 

  .الوزاريين )بسبب محاكمته بتهم جنائية( تولي املنصبيننفسه ممنوع من 
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*    *   * 

استبعدت املحكمة العليا املستشارة القانونية تطالب نتنياهو بإقالة درعي بعد أن  إسرائيل:تايمز أوف 

زعيم "شاس" يتعهد بمحاربة القرار؛ يتوقع أن تلعب مشاكله القانونية دوًرا رئيسًيا ... توليه منصب وزير

 في خطط الحكومة إلعادة تشكيل السلطة القضائية

 لين-كاري كيلر بقلم

طالبت املستشارة القضائية غالي باهراف ميارا يوم الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير 

بمنع درعي الداخلية والصحة أرييه درعي من الحكومة، تماشيا مع قرار محكمة العدل العليا في اليوم السابق 

عضو الكنيست درعي ال يمكنه “وقالت باهراف ميارا إن  .من تولي منصب وزير في ضوء إداناته الجنائية

يجب أن تتصرف وفًقا للحكم “وكتبت برسالة لنتنياهو ”. االستمرار في العمل كوزير في حكومة إسرائيل

 .ألربعاء لكن أصدرها مكتبها يوم الخميس، في رسالة مؤرخة ا”القانوني وابعاد ]درعي[ عن مناصبه في الحكومة

أرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة ” شاس“قضت محكمة العدل العليا يوم األربعاء، بأن بتعيين زعيم حزب و 

بسبب جرائمه املالية األخيرة واملاضية، وتضليل درعي ملحكمة الصلح عبر اعطائها ” غير معقول إلى أقص ى حد“

ن الحياة السياسية من أجل تجنب االعتبار أن إدانته األخيرة باالحتيال الضريبي االنطباع أنه سيتقاعد م

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

الليكود الذي درعي هو صانع قرار رئيس ي في حكومة نتنياهو الجديدة، وبعد صدور قرار املحكمة، انضم حزب 

يتزعمه رئيس الوزراء إلى أحزاب االئتالف األخرى في التعهد بفعل أي ش يء ممكن قانونيا إلعادة درعي إلى 

صفوف الحكومة. ومن املتوقع أن تلعب مشاكل درعي القانونية دوًرا رئيسًيا في خطط الحكومة إلعادة تشكيل 

ولم يعلن درعي ونتنياهو بعد ما  .حساب املحاكم السلطة القضائية من خالل تعزيز السلطة السياسية على

إذا كان درعي سيستقيل، أو سيقيله نتنياهو، أو إذا سيخالفا قرار املحكمة، على الرغم من أنه من املتوقع أن 

 .يترك درعي مناصبه بينما يقّيم قادة الفصائل خياراتهم

وعميخاي ” يهدوت هتوراة“ل ايخلر من حزب في األيام األخيرة، دعا نواب ووزراء من االئتالف، مثل يسرائي

، إلى تجاهل قرار املحكمة أو قالوا إن املحكمة ليس لديها السلطة الستبعاد ”عوتسما يهوديت“إلياهو من 

إنها  –ليس للمحكمة العليا الحق في املطالبة بطاعتها “وقال ايخلر إلذاعة الجيش صباح الخميس:  .درعي

أدعو شركائي في الحكومة إلى عدم االمتثال لقرار املحكمة “إلياهو يوم األربعاء: وقال  .”دكتاتورية مثل بوتين

عديدة لعصيان السياسيين للمحكمة العليا،  سوابقفي حين أنه ال توجد و .”العليا ألنه قرار غير قانوني

https://ar.timesofisrael.com/writers/%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d9%8a%d9%84%d8%b1-%d9%84%d9%8a%d9%86/
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متثال لتجنب اال  2020استقال عضو الكنيست من حزب الليكود يولي إدلشتاين من رئاسة الكنيست في عام 

وإذا غادر درعي منصبه، فعادة ما تنتقل حقائبه إلى رئيس الوزراء.  .ألمر املحكمة إلجراء انتخابات الستبداله

لكن نتنياهو نفسه يواجه لوائح اتهام في ثالث قضايا جارية، ويمنع بموجب القانون من تولي أي وزارة باستثناء 

 .رئاسة الوزراء

يغلقون الباب في  اعندم .مناصبهوم األربعاء، قال درعي إنه لن يتخلى عن وفي أول رد فعل له على القرار ي

 ”وجهنا، ندخل من النافذة. عندما يغلقون النافذة نخترق السقف بعون هللا
ً
بمواصلة الثورة “، قال، متعهدا

 .”التي بدأها أسالفنا، بقدر أكبر من التفاني والطاقة

، وثانًيا، استخدام مبدأ ”املعقولية“األول، أنه فشل في اختبار ورفضت املحكمة العليا تعيين درعي لسببين: 

 اإلغالق القضائي

 .لباب الرجوع لتقول إن درعي قد تناقض مع أقواله السابقة فيما يتعلق بنيته اعتزال الحياة السياسية 

الئتالف وكجزء من خطة اإلصالح القضائي متعددة األجزاء التي وضعها وزير العدل ياريف ليفين، يخطط ا

لشطب اختبار معقولية القضاء. ولو اقتصر حكم املحكمة على هذا اإلجراء، لكان بإمكان التحالف على ما 

ويتوقع املحللون القانونيون أن  .يبدو حل معضلة الدرعي من خالل تعجيل تمرير التشريعات ذات الصلة

 أصعب أمام درعي ال 
ً
ستئناف مقعده على طاولة مجلس يكون مبدأ اإلغالق القضائي لباب الرجوع عائقا

 .الوزراء

وبحسب ما ورد، تم طرح حلول بديلة إلبقاء درعي في موقع نفوذ، لكن ليس بالضرورة في مجلس الوزراء، بما في 

وفي ديسمبر، سارعت كتلة نتنياهو إلى تغيير قانون األساس: الحكومة للتمهيد  .ذلك جعله رئيًسا للكنيست

بالتهرب الضريبي. بدون التشريع، كان من املمكن  2022على الرغم من إدانته في يناير لتعيينات درعي الوزارية، 

الطلب من لجنة االنتخابات املركزية البت في ما إذا كانت جرائم درعي تنطوي على فساد أخالقي، وهو ما كان 

جنب درعي حكًما ، ت2022ووفًقا لصفقة إدعاء وقع عليها في يناير  .من شأنه أن يمنعه من تولي املنصب

بالفساد األخالقي من خالل االستقالة من الكنيست قبل صدور الحكم، مع التوقع بأنه سيتقاعد بشكل دائم 

 .، أدين درعي وسجن بتهمة تلقي رشاوى عندما كان وزيرا في وقت سابق2000في عام و .من الحياة السياسية

*    *   * 
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م األولويات األميركية: نقل القذائف من إسرائيل إلى هارتس
ّ
 أوكرانيا يشير إلى سل

 بقلم عاموس هرئيل

 وكالة خبر الفلسطينية للصحافةترجمة: 

تشكل مخازن الطوارئ التي يحتفظ بها الجيش األميركي في إسرائيل منذ التسعينيات دعامة رمزية مهمة 

إسرائيل هدفه مساعدة  وعملية للعالقات بين الدولتين. واالحتفاظ بعتاد عسكري ووسائل قتالية في

 يحمل رسالة إلى إسرائيل، اختارت إدارة بوش وأوباما التشديد عليها بعد 
ً
األميركيين في وقت الحرب. لكنه أيضا

[. من جهة، الواليات املتحدة حريصة على أال تكون إسرائيل من دون 2006حرب لبنان الثانية ]حرب تموز 

ف برز في نهاية الحرب في سنة  سالح وقطع غيار ضرورية في حال اندلعت حرب ، وفي نهاية 2006كثيفة )تخوُّ

(. ومن ناحية ثانية، توطيد التنسيق العسكري بين 2014في قطاع غزة في سنة « الجرف الصامد»عملية 

 إذا قررت مهاجمة منشآت نووية في إيران 
ً
البلدين. ومن الصعب أن تتوقع إسرائيل مساعدة أميركية كهذه مثال

 مع واشنطن.من دون اال
ً
 تفاق مسبقا

 للصحيفة، فتحت «. نيويورك تايمز»على هذه الخلفية، تبرز الخطوة غير املسبوقة التي تحدثت عنها 
ً
ووفقا

الواليات املتحدة قبل بضعة أشهر مخازن الطوارئ التي تحتفظ بها في إسرائيل، بموافقة الحكومة السابقة، 

عية إلى أوكرانيا. أكدت املؤسسة األمنية اإلسرائيلية الخبر، من أجل نقل عشرات اآلالف من القذائف املدف

خرى 
ُ
حاجة أوكرانيا املاسة إلى التزود الكثيف بالسالح  -لكنها تّدعي أن القرار األميركي يعكس مسألة مركزية أ

، في ضوء رفض إسرائيل تزويد أوكرانيا بسالح 
ً
والعتاد بسبب الحرب الروسية. وتزداد هذه الحاجة حّدة

ل كييف وانتظار واشنطن. الحكومة الحالية، مثل سابقتها، تتخوف من إعطاء ه جومي، على الرغم من توسُّ

، ألنها ال تريد الدخول في مشاكل مع موسكو.
ً
 هجوميا

ً
 أوكرانيا سالحا

على الرغم من ذلك، فإنه يجب أخذ اإلطار العام في الحسبان. فقد عادت إسرائيل في األشهر األخيرة إلى 

ورئيس الحكومة السابق نفتالي  يث عن إمكانية شّن هجوم أحادي الطرف على منشآت نووية في إيران.الحد

بينت تباهى بأنه أعاد الجيش اإلسرائيلي إلى مسار اإلعداد للهجوم، كما تحدث رئيس األركان املنتهية واليته 

ن القدرات، كما أكثر رئيس   من الكالم عن أفيف كوخافي في مقابالت وداعية عن تحسُّ
ً
الحكومة الجديد مؤخرا

 التهديد اإليراني.
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، وبعدها 
ً
القرار األميركي فْتح املخازن في إسرائيل يدل على جدول أولويات اإلدارة األميركية: أوكرانيا أوال

خرى. وتلّمح الواليات املتحدة، على األقل بصورة غير مباشرة، إلى أنها ال ترى أن إسرائيل بحا
ُ
جة الجبهات األ

 ُملحة إلى االستعداد لحرب مباشرة يمكن أن تنشب على الحدود مع لبنان أو سورية، إذا قصفت إيران.

ال تملك إسرائيل بطاقة مفتوحة من واشنطن لشّن هجوم على إيران، واألميركيون واألوروبيون ال يعتقدون أن 

فون بأن إيران قامت بخطوات مهمة هذه أولوية على جدول األعمال. حتى أن أصدقاء إسرائيل في الغرب يعتر 

، للحصول على قدرة على إنتاج قنبلة نووية )اليوم لديها كميات من اليورانيوم تكفي إلنتاج 
ً
قنابل على  4مؤخرا

 من 60% و20درجة تخصيب منخفضة 
ً
 إلى عدم وجود خطر في  %(.90%، بدال

ً
لكن القرار األميركي يشير أيضا

رت منه الحكومات اإلسرائيلية، لسببين: القمع الوحش ي  املرحلة الحالية لتوقيع اتفاق
ّ
نووي جديد حذ

والدموي الحتجاج الحجاب في إيران، وتزويد روسيا بمئات املسّيرات اإليرانية. في مثل هذه الظروف، فإن إدارة 

 بالعودة إلى االتفاق.
ً
 بايدن وشركاءها في أوروبا غير مهتمين كثيرا

 ضفةللمواجهة في ال هرتس ي يستعد

تل  19خالل الـ
ُ
 املاضية، منذ بداية السنة الجديدة، ق

ً
 في  17يوما

ً
تال فجرا

ُ
 في الضفة الغربية. اثنان ق

ً
فلسطينيا

وهذه نسبة إصابات أكثر من  «.الجهاد اإلسالمي»عمليات للجيش في جنين، أحدهما ناشط مسلح في 

يفي، الذي اختار الضفة للقيام بجولته الضعف، مقارنة بالسنة املاضية. رئيس األركان الجديد هرتس ي هل

م منصبه الجديد، لم يسمع تقديرات إيجابية من قيادة املنطقة الوسطى، ومن شعبة 
ُّ
األولى بعد تسل

 االستخبارات في الجيش، ومن الشاباك.

في الضفة وضمن حدود الخط األخضر، وألنها لم « اإلرهابية»آذار املاض ي، نشبت موجة من العمليات  3في 

 
ُ
 ت

ً
خَمد بعد، توصف بأنها ظاهرة دائمة من الصعب التغلب عليها. عدد التحذيرات من الهجمات ال يزال مرتفعا

. وتشير عناصر االستخبارات إلى أن السلسلة الطويلة من الهجمات هي باألساس من صنع 
ً
ذئاب »جدا

في املقابل، الجمهور «. إرهابية»، إلى جانب عدد قليل من الهجمات التي قامت بها تنظيمات «وحيدة

 في العنف، والتظاهرات الكبيرة تبدو بعيدة في هذه الفترة.
ً
عمل األجهزة و  الفلسطيني الواسع ال يشارك تقريبا

. املشكلة هي في نابلس، 
ً
 جدا

ً
األمنية للسلطة الفلسطينية في املناطق الواقعة جنوب نابلس يبدو معقوال

 تين تتخوف السلطة من إدخال قواتها إليهما.واملشكلة الكبرى في جنين، املدينتين الل

نسبة ضئيلة من منّفذي الهجمات، لكن بارزة، هي من هذه األجهزة. ومن املحتمل أن هذا األمر يعود إلى 

% من رواتب عناصر األمن الفلسطيني. وتجدر اإلشارة إلى أن الفلسطيني 20الشعور باإلحباط جّراء تقليص 
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تل، أول من الذي أطلق النار مرتين على 
ُ
قوة من الجيش اإلسرائيلي وعلى باص إسرائيلي شمالي الخليل، وق

 في األجهزة األمنية للسلطة.
ً
 أمس، كان عنصرا

حددت املؤسسة األمنية الحرم القدس ي وبداية شهر رمضان في نهاية آذار بأنهما املكان واملوعد اللذان يمكن 

 احة الفلسطينية.أن ينطلق منهما االنفجار املقبل الكبير في الس

هذا األسبوع وقع حادث غير مسبوق في الحرم القدس ي، عندما أوقف شرطي إسرائيلي السفير األردني في 

إسرائيل ومرافقيه بالقوة لدى محاولتهم زيارة املسجد األقص ى. واّدعت الشرطة أنه لم يتم التنسيق بشأن 

 
ً
 مقصودا

ً
 أردنيا

ً
. وفي ضوء التاريخ امللّبد بين رئيس الحكومة نتنياهو الزيارة، وثمة شك في أن تكون استفزازا

باإلضافة إلى ذلك، يتخوف  وامللك عبد هللا، فإن العالقات بين البلدين غير مستقرة وحساسة إزاء أّي تصعيد.

 من نشوب نزاعات بين بؤر استيطانية وقرى فلسطينية؛ أو هجوم مستوطنين 
ً
املسؤولون في إسرائيل أيضا

 التأثير املحتمل للخطوات التي يمكن أن تتخذها متطرفين على م
ً
ساجد، أو على مواطنين فلسطينيين؛ وأيضا

الحكومة الجديدة على األرض، مثل تشريع بؤر غير قانونية، أو هدم مباٍن فلسطينية في املنطقة ج الواقعة 

 تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة.

*    *   * 

  أم حبك مؤامرة ضد القضاء؟” أخذ خاطر“نتنياهو في بيت درعي.. بعد إصدار الحكم: : إسرائيل اليوم

 نوحاما دويك بقلم

 ترجمة: صحيفة القدس العربي

، قالت محكمة العدل العليا أمس كلمتها وبصوت قاطع وواضح: قرار العليا، ”الشعب قال كلمته“على وزن 

 
ً
 لعالمات االستفهام أو لش يء لم يتناوله.بإدارة الرئيسة استر حايوت، هو قرار محكمة معلل ال يدع مجاال

 يعاني من نقص معقولية 
ً
عشرة من القضاة، بمن فيهم القاض ي املحافظ شتاين، قضوا بأن تعيين درعي وزيرا

 متطرف، وحكمه أن يلغى.

 ما ملحكمة الصلح، حين وعد أال يعالج شؤون  –كما قضوا بأن الحديث يدور عن علة الشلل 
ً
من قال شيئا

 في الحكومة. هم لم  400بعد اليوم، لن يأتي إلى العليا ويدعي بأن الجمهور 
ً
ألف شخص انتخبوه وأرادوه وزيرا

 بل تناولوا حقيقة الفجوة، وبكلمات بسيطة 
ً
الكذبة التي باعها درعي ملحكمة الصلح حين وعد  –يلغوا قانونا

 بأال ينشغل بأحوال الجمهور.
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ً
 ال يزال الطريق طويال

 للصحة، وبأن لكن درعي هو نفس
ً
ه، مليء باألفكار كبذور الرمان. أملح بأن موشيه بار سيمان توف سيعين وزيرا

 للداخلية، وحينئذ سيبقى كل ش يء في العائلة. أعوج، نتن، لكنه قانوني. وبالتوازي، في 
ً
ابنه ينكي سيعين وزيرا

 من جديد.إطار حرب الكل ضد الكل، سيجرى وابل من التشريع كي يتمكن من أن يعين وزي
ً
 را

لكن الطريق طويل: ستلغى علة الشلل، وستبقى علة املعقولية؛ ستلغى علة املعقولية، وسيعادون إلى لجنة 

 وقع في أفعاله 
ً
 أن تقر بأن عارا

ً
وعندها ال طريق للعودة. يمكن التقدير بأنه  –االنتخابات التي من شأنها أيضا

، األمر الذي تم التفكير به، على الحكومة أن لن يعود إلى الحكومة الحالية، وألجل تعيينه ر 
ً
ئيس وزراء بديال

 تستقيل وتعود لتؤدي اليمين القانونية من جديد. ليس سهال.

 إلى طاولة رئيس لجنة 
ً
يجدر بنا أن نطلع على قرار األقلية للقاض ي الرون، الذي اقترح إعادة القرار فورا

ي. القاض ي الرون ال يقول إنه يجب الشطب أو اإلقرار لتعيين االنتخابات ليقرر ما إذا وقع عار في أفعال درع

درعي، بل يقترح العودة إلى النقطة التي بدأ بها درعي يثرثر في السير ويحاول التملص من التوجه إلى لجنة 

 االنتخابات العليا لتقرر إذا كان هناك عار أم ال.

ي بيته. وال بد أن نتنياهو قال له إنه ال مفر وإنه توجه رئيس الوزراء نتنياهو أمس لتطييب خاطر آريه درعي ف

 على العليا وعلى رئيستها، حايوت.” ثناء“ملزم بإقالته، وال بد أنهما لم يوفرا 

، باسم أحزاب االئتالف، بأن املحكمة شطبت خيار ناخبي
ً
، أصدر مكتبه بيانا

ً
، ”شاس” وفي رد متوقع جدا

لظلم واملس الشديد الذي لحق بالحسم الديمقراطي ولسيادة سنعمل بكل سبيل قانوني كل نصلح ا“واآلن 

 ”.الشعب

 “رئيس الكنيست، أمير أوحنا، أضاف: 
ً
 كبيرا

ً
ستقول السلطة التشريعية كلمتها اآلن. كلمات كبيرة تخفي حرجا

 من جهة، ومن جهة أخرى إعالن حرب على السلطة القضائية.

لسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بينما ستكون على أي حال، وقع أمس ش يء ما في العالقات بين ا

  السلطة التشريعية مطالبة بإخراج حبة الكستناء من النار وتجتهد بأال تحرق الدولة.

*    *   * 
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   نتنياهو قبل درعي؟” عراب الفساد“أليس من األجدر أن تحاكموا ”: العليا“إلى قضاة : هآرتس

 مردخاي غيالتبقلم 

في هذا األسبوع مثل الطفل في أسطورة أندرسون، عندما احتاج إلى تدخل بنيامين  تصرف غيدي فايس

 بـ 
ً
، 16/1في ” هآرتس“القانوني الفاسد. في املقال الذي نشره في ” اإلصالح“نتنياهو الشخص ي في الدفع قدما

ل كدولة أشار فايس إلى الفيل املوجود في الغرفة. لقد ذكر اسم صاحب حلم الدمار والخراب إلسرائي

ديمقراطية، وكتب بضع جمل سيكون من الصعب على قضاة املحكمة العليا التهرب منها: لقد حان الوقت 

لفحص أهلية نتنياهو. لقد حان الوقت لفحص أقوال املستشار القانوني السابق، افيحاي مندلبليت، بأنه 

د حان الوقت لفحص انشغال يجب عدم حجة عدم أهلية استبعاد نتنياهو في األداء في ظروف معينة. لق

 بمخالفات جنائية.
ً
 نتنياهو بشؤونه القضائية لكونه متهما

هذه األقوال مطلوبة بالتأكيد في دولة يحلق فوقها خطر الفوض ى، بالتأكيد عندما يقدم نتنياهو نفسه املزيد   

م األكبر في الدولة، أبو وأم واملزيد من األسباب للقيام بهذه الخطوة الدراماتيكية. لقد حان الوقت لخروج املته

الفساد في الحكومة، إلى عدم األهلية بإرادته. لقد حان الوقت ليشرح سعادتهم له بأن عليه أال يقترب من 

، وأنه محظور عليه استغالل نفوذه من أجل املس بمؤسسات وأشخاص يمكنهم حسم ”اإلصالح“قوانين 

بشكل مباشر أو غير مباشر على محاكمته. لقد حان  مصيره، وأن عليه عدم اتخاذ قرارات يمكن أن تؤثر

 بالقوانين الظالمية من أجل إعادته إلى غرفة 
ً
الوقت ليوضحوا له بأن يكفي ما فعله حتى اآلن للدفع قدما

التحقيق في الوحدة القطرية للتحقيق في الفساد. وحقيقة وجود نتنياهو في تناقض مصالح شديد، تم 

ل النيابة العامة وفي مكتب املستشار القانوني للحكومة. حبة البطاطا الساخنة فحصها من قبل بجدية من قب

 هذه موجودة اآلن على طاولتهم.

في هذه الظروف، حان الوقت كي يوضحوا سعادتهم لنتنياهو بأنه ال فرق بين املجرم آريه درعي، الذي بادر من 

رفضه وال يمكنه العودة إلى ساحة الجريمة  أجل نفسه إلى تعديل قانون أساس كي يهرب من العار ولذلك تم

الذي يهدف بشكل واضح إلى أن يجد ” اإلصالح“في الحكومة، وبين رئيس الحكومة املتورط حتى عنقه في 

 للهرب من محاكمته. أفعال نتنياهو في هذه الحالة أخطر من أفعال درعي. وقد حان الوقت أن 
ً
لنفسه مسارا

الشعب هو السيد وقد “طوط الحمراء، وأن يتوقف عن االختباء وراء يتوقف ويعرف بأنه قد اجتاز الخ

 ”.اختارني
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كفى لهذه الهراءات. مسموح للديمقراطية الدفاع عن نفسها من الذين يسعون لتقويضها؛ مسموح لها القول 

ح بأن القوانين الشخصية هي قوانين فاسدة؛ مسموح لها إلغاء قانون ولد لصالح متهمين أو مجرمين؛ مسمو 

 لها وضع نهاية لهذه الهستيريا.

في منتصف هذا األسبوع انتهى حفل األقنعة ألكاذيب نتنياهو ومن يحملون أدواته في الليكود، الذين حرصوا 

لقد ألقوا املزيد من الرمل في ”. اإلصالح“خالل أشهر كثيرة على عدم ربط محاكمة رئيس الحكومة بقوانين 

 معتدلين وعقالنيين بأن األمر ليس عيون الجمهور وأخفوا عنه املواد 
ً
املتفجرة املخيفة، وأقنعوا أشخاصا

كذلك، وأن الديمقراطية ليست في خطر، وأنه يمكن وضع بطاقة الليكود في صناديق االقتراع. اآلن، بفضل 

 بين محاكمة نتنياهو ومشاريع القوانين الوهمية
ً
 وزير العدل ياريف لفين، الذي ربط في هذا األسبوع علما

.
ً
 للحكومة، فإنه تم قطع سلسلة األكاذيب لحزب السلطة. اآلن تبدد الضباب كليا

اآلن يمكن القول بحزم إن القوانين الفاسدة، التي أخرجت عشرات آالف املواطنين القلقين إلى الشوارع، قد 

 عليها. فرئيس ال
ً
حكومة هو تمت حياكتها على مقاس نتنياهو وأغراضه الشخصية. لم تعد الحقائق مختلفا

وهو املهندس وهو العقل املدبر وهو الشخص الذي يمسك بخيوط الخطة إلفساد السلطة ” اإلصالح“محرك 

القضائية عن طريق تسييسها. هو الذي يريد إلغاء تقليد األقدمية في املحكمة العليا لتعيين رئيسها )تعيين 

منتخبي الجمهور واملوظفين العامين. من  حسب األقدمية(، وهو الذي يبادر إلى تقديم قوانين لتبييض فساد

يتالعب بالكلمات والقادر على فعل كل ش يء والذي يدرك بأن إدانته في مخالفات جنائية، أو حتى مخالفة 

واحدة فقط، ستقوده إلى السجن، يتصرف كمن يقول لنفسه: أموت مع الفلسطينيين. آمل أن تحترق هذه 

 الدولة. وبعدي الطوفان.

مم فيها نتنياهو على دهورة الدولة إلى هاوية الفساد املخيف الذي حدث معه، في محاولة يائسة في كل مرة يص

إلنقاذ نفسه من مخالفاته الجنائية. أتذكر البروفيسور املتوفى موشيه نغفي، املحلل القانوني في القناة األولى، 

 ذا نظرة ثاقبة وحاد التفكير، هو صحافي حساس للمظا
ً
 مهنيا

ً
لم واملس بالضعفاء واألقليات، أذن كان شخصا

 للجلوس في أي استوديو يجلس فيه سياسيون 
ً
مصغية ملن يكشفون الفساد. صحافي حقيقي لم يكن مستعدا

 ليتحول إلى ورقة التين ملن 
ً
يرتدون قناع الصحافيين ويحرضون ضد آخر حراس العتبة، ولم يكن مستعدا

كود، الذين ال يخجلون من عناق املجرمين واملحتالين وغيرهم في حولوا استوديوهاتهم إلى مقر النتخابات اللي

 بث حي ومباشر.
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ص في الوقت الحقيقي فساد 
ّ
رأى نغفي ما سيأتي؛ فقد أشار إلى دمامل حكومية يجب تفجيرها وبسرعة. وشخ

”. وذاتكنا الخ“نشر كتابه املهم بعنوان  2004وفي العام ”. خطر استراتيجي على وجود الدولة“الحكومة كـ 

هكذا تتدهور الدولة واملجتمع في إسرائيل إلى منحدر يقود من نظام سوي “ضمن أمور أخرى، كتب فيه: 

 لسلطة القانون إلى نظام مستبد وعنيف ومؤلم

 ”.كي يفوز األشرار يكفي أن يسكت األخيار… مثل جمهورية املوز  

عيونهم وخافوا من مواجهة زعران اليمين يجب االعتراف بأن األخيار قد سكتوا وضبطوا أنفسهم وأغلقوا 

ومجانينهم. لقد صمتوا واختفوا. وتذكروا شهادة عضوة الكنيست السابقة نحاما رونين، التي وصفت آنذاك 

إذا لم تلعب حسب “، وأضافت: ”هذا عالم سفلي: “16سلوك حزب الليكود في انتخابات مرشحيه للكنيست الـ 

رونين لم تبالغ؛ لم يسقط أحد عن الكرس ي عندما كشف عن ”. أمامك القواعد التي تسود هناك فال فرصة

شهادتها. في حينه، دخلت إلى حزب السلطة عناصر إجرامية وحولت الفساد إلى قاعدة. كانت إحدى بطاقات 

ن الزيارة ملركز الليكود، األمر الذي جعل الكثير من األخيار املتماهين مع اليمين الحقيقي الليبرالي يبتعدون ع

 عش الدبابير هذا.

رغم ذلك، السكوت الهادر لألخيار الخائفين نجح في كسر عدد من كالب الحراسة الشجعان في وسائل اإلعالم 

وجهاز إنفاذ القانون، الذين نبحوا بكل القوة وغرسوا أسنانهم. في الحقيقة، منذ قالت رونين ما قالته تم 

رئيس حكومة قض ى سنتين وراء القضبان، ووزير مالية إرسال رئيس دولة إلى السجن لقضاء سبع سنوات، 

أرسل إلى السجن لقضاء خمس سنوات، وعشرة وزراء وأعضاء كنيست أدينوا بتلقي الرشوة وكانوا نزالء في 

سجن معسياهو، حاخام رئيس ي أدين بتلقي رشوة، وصمد جهاز القضاء والنيابة العامة بكرامة في عدة 

إخفاقات وإغالق ملفات مهمة( بدون أن ينتقدها نتنياهو. بالعكس، في كل  امتحانات صعبة )إلى جانب عدة

مرة حاولت فيها جهة سياسية ما أن تقف في وجهها كان نتنياهو، حسب شهادته، قد هب للدفاع عنها. لم 

 يوافق على املس باستقالليتها. لقد فتح مظلة كبيرة فوق رؤوس القضاة.

ينهم نتنياهو نفسه في وظائفهم، بفضحه، بعد أن أصبح عدد من رجاله عندما قام كبار املنظومة، الذين ع

 ملكيين في ملفاته، تحول أعضاء حصن الديمقراطية إلى األعداء اللدودين له. 
ً
املخلصين والفاسدين شهودا

وعندها، حين فهم مدى خطورة وضعه في امللعب القانوني، وجد آخر حراس العتبة أنفسهم أمام هجوم وأمام 

 مع من يؤيدون الفساد الحكومي ماكي
ً
نة السم العظيمة واملخيفة. وعندها، بدأ نتنياهو في شبك يديه علنا

 بقوانين 
ً
وكسر كل األدوات. وعندها قرر املتهم بتلقي الرشوة بتخويف قضاة املحكمة العليا والدفع قدما
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قرر أن يحرق كل النادي دون لتحطيم جهاز القضاء، ومحاولة تقويض استقاللية قضاة املحكمة العليا. ثم 

 السماح لسيارات اإلطفاء بالوصول إلى مكان الحريق.

ثمة ذريعة أخرى يكررونها. البروفيسورة روت غبيزون قالت بأنه ليس لنتنياهو أي احتمالية لتبرئته في محاكمة 

 لحق بدرعي في حينه في قضية الرشوة، وأن الشاهد امللكي في محاكمته ك 
ً
. وحتى إن نزيهة، وإن ظلما

ً
ان كذابا

 لشاهد كاذب. بخصوص فريدمان، هو مخطئ 
ً
البروفيسور داييل فريدمان قال بأن اإلدانة تمت استنادا

ومضلل بدرجة كبيرة: سبعة قضاة استعرضوا بعناية كل ادعاء دفاعي وكل وثيقة من آالف الوثائق التي تم 

ي املحكمة املركزية وفي املحكمة العليا جاءت تسلمها كدليل وكل تسجيل. اإلدانة املدوية في قضية درعي ف

 تم الكشف عن أعمال فساد وتشويش على التحقيق وإجراءات محاكمة 
ً
باإلجماع. في ملفات قليلة جدا

 مثل التي اكتشفت في هذه القضية.
ً
 خطيرة جدا

 لو كان البروفيسور فريدمان فحص امللف بعمق الكتشف أنه مخطئ: حتى لو كان الشاهد امللكي 
ً
كاذبا

 )هو لم يكن كذلك حسب قرارات القضاة، باستثناء القضية التي في الخارج والتي ال ترتبط بدرعي(، 
ً
ومتحايال

، بعد ثالث سنوات عندما لم يعد 1990فإدانة درعي بتلقي الرشوة لم تستند إليها. درعي تلقى الرشوة في 

 في 
ً
 به. هو لم يعرف عن هذه الرشوة ”. شاس“الشاهد امللكي عضوا

ً
ولم يشهد عليه بالطبع ولم يكن مرتبطا

 محاولة انتقاد جهاز القضاء بسبب هذه القضية مخجلة، وهي ال تضيف االحترام ملن يحاول طرحها.

*    *   *  

 ” العليا”ألف متظاهر يتأهبون.. و 80أحرونوت: يديعوت 
ً
    في قضية درعي: القانون أوال

 ناحوم برنياع   بقلم

إلى السياسيين؛ فأنزل السياسيون عيونهم. القرار في قضية مبنية  املحكمة العليا نظرهم مباشرةوجه قضاة 

 كل إمكانية ملناورات 
ً
على أعمدة قضائية مستقرة ومكتوبة بلغة واضحة وتساوي كل نفس، تغلق تقريبا

 إلى إجماع ع
ً
ام. الرئيسة استر حايوت التفافية على القانون وتستند إلى أغلبية واضحة في املحكمة، وعمليا

كان القضاة يفضلون لو أن البحث الجماهيري  .ةترى في القرار نقطة ذروة حياتها املهنية، وسجل نهاية مبهر 

 على الجانب القضائي. هذا التخفيف لن يعطى لهم، عن حق لن يعطى. فال 
ً
يدور في القرار فقط وحصريا

ن التي يعمل عليها االئتالف بنية خص ي الجهاز القضائي سبيل للفصل بين قرار أمس واملعركة على القواني

واملحكمة العليا على رأسه. يتبين أن الهجمات القاسية على املحكمة لم تخف أعضاءها بل العكس؛ عمقت 

التكافل بين القضاة ورصت صفوفهم. هذه هي الرسالة املبكرة، قبيل الصراع األهم على خطة يريف لفين 
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ً
 . من ذلك، صيغة رئيس لجنة الدستور سمحا روتمانوالصيغة األكثر تطرفا

ألف  80القرار يعظم تفاقم املشاعر لدى املعسكرين؛ فخطاب الرئيسة حايوت ضد خطة لفين جلب 

السبت املاض ي، وقرار املحكمة أمس سيجلب نحو هذا العدد وربما أكثر إلى شارع ” هبيما“متظاهر إلى ميدان 

تحتدم املشاعر في املعسكر املضاد. إذا ما رغب درعي فإن مئة ألف إلى مئتي  كابلن السبت القادم. بالتوازي،

ألف متظاهر سيقفون يوم الجمعة أمام املحكمة العليا في القدس. سبق ملثل هذا أن حصل. إن محاولة 

 ثقافية: إكراه من جهة، وغضب من جهة أخرى. رحى الحرب تدور في 
ً
إحداث ثورة على النظام ولدت حربا

يست، واإلعالم، والشبكات، والشارع، وفي املدارس. وهي آخذة في االتساع، فكل يوم مشروع قانون الكن

متطرف، هذه حرب على البيت وليس فيها، في هذه املرحلة على األقل، مكان للحل ” بوست“متطرف، وكل يوم 

 .الوسط. األحاديث عن حل وسط تستهدف تخدير الخصم وتجميل نوايا املتحدث، ال أكثر

عودة إلى قرار املحكمة أمس: خمسة من القضاة، بينهم شتاين ومينتس وفيلنر ممن يعتبرون محافظين في 

التشكيلة، شطبوا تعيين درعي ليس بسبب عدم معقولية التعيين، بل بسبب تضليله ملحكمة الصلح؛ إذ خلق 

 بأنه يعتزل السياسة، ولكنه ما لبث أن عاد إليها بقوة. في نظر ا
ً
 في انطباعا

ً
 بائسا

ً
لقضاة، لم يكن هذا خلال

تسور، بل كذب واضح. الصفقات القضائية تنتهي في أحيان  –االتصال، مثلما ادعى محامي درعي نافوت تل 

 .قريبة بكذبة متفق عليها. على الرغم من ذلك، القضاة ال يحبون الكذب على القضاة

ع القانون على مدى السنين نبعت من خفة أعتقد أن درعي لم يقصد الكذب، هذا ما حصل له. تورطاته م

، أكثر مما من نية مبيتة. وهو في هذا ”من أنتم كي تقولوا لي“، ”مسموح لي“، ”أستحق“الرأي، ومن إحساس 

 .يشبه نتنياهو

لكن ال ش يء يشبهه في تقلبات حياته السياسية. فالصعود الصاروخي في البداية، من شاب مدرسة دينية 

لى محبوب اإلعالم ومحبوب الجمهور، وعندها الهبوط حتى السجن؛ ثم الصعود املتجدد إ” كرافان“يعيش في 

في االنتخابات األخيرة هو وحده، وعندها االعتراف به كنسغ يربط كتلة ” شاس“الذي وصل ذروته في إنجاز 

حيك على  اليمين كمتساوي قيمة مع نتنياهو، والسقوط املحرج، الغبي، على مخالفة ضريبة. القانون الذي

نحو خاص من أجله جسد أهميته السياسية وبشر بسقوطه. آمل أال يعين ابنه ينكي في مكانه: هذه اللحظة 

 
ً
 ووينكي ليس أميرا

ً
 الصعبة في حياته تستدعي التواضع. هو ليس ملكا

*    *   *  
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 مصر.. اقتصاد ينهار ورسوم على الزواج وعاصمة تقهر سكانها في اليوم:إسرائيل 

 دانا بن شمعون  بقلم

 في القاهرة وخطط لنيل شهادة الدكتوراه هناك. لكن الحياة في مصر لم 
ً
قبل بضع سنوات كان محمد طالبا

، يروي محمد بأنه يبقى على ”إسرائيل اليوم“تبش له وجهها، فقرر املغادرة إلى دولة عربية أخرى. في حديث مع 

من يشهدون مدى يأسهم من الوضع االقتصادي اتصال يومي مع أصدقائه املقربين ومعارفه في مصر م

 املتدهور في الدولة.

 ملا يحصل عندنا، وكم هي صعبة الحياة هنا“
ً
، شهد مواطن مصري يرتزق من بيع ”العالم في الخارج ليس واعيا

( في الشهر. كان يفترض به أن يتزوج في الصيف  80جنيه مصري ) 2.500الهواتف النقالة ويكسب نحو 
ً
دوالرا

اضطررت ألن “ريب القادم، لكن خططه تغيرت بسبب مبادرة حكومية لفرض رسوم على كل متزوج جديد.الق

 اإليفاء بنفقات املعيشة. لن أشتري 
ً
أبكر الزواج وتزوجت قبل شهر كي امتنع عن دفع الرسوم. صعب جدا

 
ً
. وصلت إلى وضع فكرت سيارة، ومثل كثير من الناس أعتمد على املواصالت العامة، لكن حتى هذا يكلف كثيرا

فيه كيف يمكنني أن أوفر نفقات الباصات وبدأت أجمع املال ألشتري دراجة توصلني إلى العمل. لكن في هذه 

. ارتفعت األسعار ضعفين وثالثة أضعاف، وهكذا 
ً
األثناء ارتفعت أسعار كل ش يء، وكل ما وفرته ليس كافيا

 
ً
، وكل مرة ندفع قليال

ً
 للبيت، غسالة، ثالجة وصالون  وجدنا أنفسنا نأخذ قروضا

ً
.”كي نشتري شيئا

ً
 ، شرح قائال

 الجنيه املصري يهبط

التضخم املالي الحاد واالنخفاض في قيمة العملة املصرية يجعالن حياة السكان حرب بقاء يومية. فقد أدخل 

االحتدام في  مصر إلى دوامة جعلت الدولة تعلق في أزمة اقتصادية أخذت في 2012صعود مرس ي إلى الحكم في 

السيس ي يحاول أن يبث للشعب املصري بأنها مشكلة عاملية، وأن ليس للحكومة “ عهد الرئيس الحالي السيس ي.

 في االقتصاد، واألزمات تتفاقم. حتى 
ً
. هو ال يعي شيئا

ً
دور في الكارثة التي تعيشها مصر. لكن هذا ليس صحيحا

ريدون أن يتخلصوا منه ومن املؤسسة العسكرية املنقطعة الناس الذين أيدوه في البداية يشتمونه اليوم وي

في “، قال محمد.”عن الشعب. ومع ذلك، لن يخرج الناس اآلن إلى الشوارع، والظروف ليست مالئمة لالحتجاج

مدينة البرجوازيين، األغنياء ورجال األعمال، وهي الطبقة التي تؤيد السيس ي، وإلى جانبها  –القاهرة قسمان 

، وبصعوبة ينجح اليوم ”، فقيرةقاهرة أخرى 
ً
 اقتصاديا

ً
، روى وهو يتذكر صديقه الصحافي الذي شهد انهيارا

دوالر في الشهر. وعندما  2000إنسان عمل في وسيلة إعالم مصرية بتمويل أجنبي وكسب “في إعالة عائلته.

 على مشاريع ووسائل إعالم خاصة، ما أ
ً
دى به وبغيره مثله صعد السيس ي إلى الحكم، بدأوا يفرضون قيودا



 

27 
 

مع راتب زهيد. ذات  42ممن كان لهم الحظ ولم يقالوا ودمجوا في وسائل إعالمية حكومية، وجد نفسه في سن 

  ”.مرة كان يعيش مثل ملك، واليوم ال يستطيع شراء الطعام ألوالده

*    *   * 

 مخطط إلعادة مئات املستوطنين إلى "أفيتار" في جبل صبيح شمال الضفة

 21عربي ـ موقع عدنان أبو عامر ترجمة: 

جبل  إلى مستوطنة أفيتار، املقامة على املستوطنين كشفت أوساط إسرائيلية، عن مخطط لعودة مئات

ويستعد املستوطنون للعودة إلى مستوطنة أفيتار، بأعداد  .جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية املحتلة صبيح

على األرض، وقد يؤدي التحرك إلى مواجهة تقارب األلفي مستوطن، والخطة أن تبقى عشرات العائالت منهم 

 .أولى بين وزير الحرب يوآف غاالنت والوزير بالوزارة بيتسلئيل سموتريتش

الدراما اآلخذة ، أن "سلوك املستوطنين سيفاقم "زمن إسرائيل" أكد شالوم يروشاملي املحلل السياس ي ملوقع

في الظهور شمال الضفة الغربية، حيث يحيط الجدل باملستوطنات القائمة هناك، ألنها تعامل اآلن بشكل 

مختلف من قبل الحكومة اليمينية الجديدة، في ظل تحضيرات املستوطنين لقدوم قرابة األلفين منهم إلى 

نهم في املستوطنتين اللتين تم إخالؤهما في مستوطنتي أفيتار وشوماش املهجورتين، على أن يبقى املئات م

  ."املاض ي، ويعتزمون بناءهما، وتوسيعهما على طول الطريق

أن "املستوطنين املنظمين لهذا الحدث يزعمون تسجيل املئات منهم ممن تم تحشيدهم من  هوأضاف في مقال

دأون الرحلة إلى أفيتار أجل إعادة توطينهم على األرض، وكثيرون سينضمون في املستقبل القريب، ويب

وشوماش في وقت مبكر من الشهر املقبل، أي إنه سيكون هناك ألفا مستوطن خالل عيد الفصح، 

وسيطلقون على الحدث بأكمله اسم "جديد اليوم كما كان من قبل"، بزعم أن عيد الفصح هو رمز املشروع 

 ."االستيطاني في الضفة الغربية

ال االستيطانية وعضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب "الصهيونية دانييال فايس رئيسة حركة ناتشا

الدينية"، هما اللذان يقفان خلف تنظيم هذا الحدث االستفزازي، زعما أنه بهدف "إعادة أفيتار 

التي عاشت هناك حتى  53وقالتا: "سنبدأ باألسر الـ ."للمستوطنين، وتجديد حياة هذه املستوطنة الضخمة

، ونعلم أننا سنواجه صعوبات، ألن السياسة العامة ليست بناء مستوطنات جديدة بسبب اإلخالء األخير لها

  ."الضغط األمريكي واليسار والعرب، لكننا نضغط من الجانب اآلخر

تم إخالء مستوطنة أفيتار في اتفاق تم توقيعه بين وزير الحرب السابق بيني  2021وفي أوائل تموز/ يوليو 

قبل أيام قليلة من ترك منصبه،  2022ى يتضح وضع املكان، وفي شباط/ فبراير غانتس واملستوطنين، حت

وافق املستشار القانوني السابق أفيشاي ماندلبليت على هذا املخطط، ما سمح بإعادة إنشاء مدرسة دينية 

https://arabi21.com/stories/t/55012/0/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/55012/0/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/191086/0/%D8%AC%D8%A8%D9%84%20%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD
https://arabi21.com/stories/t/191086/0/%D8%AC%D8%A8%D9%84%20%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD
https://arabi21.com/stories/t/191086/0/%D8%AC%D8%A8%D9%84%20%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD
https://www.zman.co.il/365946/popup/
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رب بيني وكان رئيس الوزراء السابق يائير البيد ووزير الح .واستيطان قانوني، ومنذ ذلك الحين لم يحدث ش يء

غانتس، أكدا في منتديات مختلفة أن املستوطنين لن يعودوا إلى أفيتار، أما في االتفاقات االئتالفية املوقعة في 

بداية كانون األول/ ديسمبر مع "الصهيونية الدينية"، فتّم النص على أنه سيتم الترويج ملخطط املستوطنة 

سمح بإقامة مدرسة دينية في مستوطنة شوماش، وبشكل على الفور، وسيتم تغيير قانون فك االرتباط ما سي

عن  االحتالل ولم تعلن دولة  .2005أساس ي إعادة بناء املستوطنة منذ إخالئها كجزء من فك االرتباط في 

تار كمكان قانوني، لكن آالف املستوطنين يعتزمون الوصول إليها في عيد الفصح، والبقاء هناك، مستوطنة أفي

ولن تتمكن تل أبيب من إعالن االستيطان في هذه املستوطنة حتى منتصف  .بزعم فرض الوقائع على األرض

األطراف، فضال عن نيسان/ أبريل بسبب املوسم الرمضاني الحساس، ما سيؤدي إلى زيادة التوتر بين جميع 

 .تسبب تحرك املستوطنين بنشوب أول مواجهة بين غاالنت وسموتريتش، وسيكون أول اختبار للحكومة

تجدر اإلشارة إلى أن الفتات تم توزيعها في جميع مستوطنات الضفة الغربية بعنوان" العودة إلى أفيتار"، وتم 

  ."ة تعني مستوطنات جديدةنشر الشعار ألول مرة على امللصقات ومفاده "حكومة جديد

*    *   * 

  ”إسرائيلية“قوة خاصة أمريكية تختبر منظومة هاون  : موقع ماكو

 شاي ليفيبقلم 

  ترجمة: شبكة الهدهد للشؤون اإلسرائيلية

تختبره مجموعة القوات الخاصة الثالثة ” إسرائيل“كشف موقع ماكو الخميس عن نظام هاون مصنوع في 

 .”القبعات الخضراء“األمريكي بهدف دمجه في مجموعة القوات الخاصة املعروفة باسم التابعة للجيش 

 .ويستمر مشروع االختبار منذ عامين ومن املتوقع أن ينتهي قريًبا، مثلما ورد في البيان الرسمي للجيش األمريكي

فرع أمريكا، الشركة  Elbit Systems وتقوم مجموعة القوات بتطوير واختبار النظام بالشراكة مع شركة البت

 .ملم، حيث تجري التجارب في فورت وورث بوالية تكساس 120املصنعة ألنظمة الهاون عيار 

” اإلسرائيلي“، وهو موجود أيًضا لدى الجيش ”Sling“ ”سلينغ“جدير ذكره أن الحديث هنا هو عن نظام 

ويشتمل النظام على مدفع  .Elbit Systems ، الذي تصنعه شركة البت”الرمح األرض ي“ويشار إليه هنا باسم 

ملم يمكن تثبيته على مجموعة متنوعة من املركبات، بما في ذلك سيارات الجيب الخفيفة  120هاون 

اعتماًدا على مهارة  –ثانية  60و  30إذ يسمح النظام بنصب مدفع الهاون بسرعة مدة ما بين  .والسريعة

بالنسبة لقوات املشاة و  .كيلومترات 10نطاقات تصل إلى  القوة، وإطالق سريع للذخائر املوجهة بدقة على

بشكل عام والقوات الخاصة بشكل خاص، توفر قذائف الهاون هذه قوة نيران متاحة وسريعة يمكن نشرها 

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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قذيفة من النظام في الدقيقة. ويعطي  16وتذكر املصادر في الواليات املتحدة أنه يمكن إطالق  .في أي مكان

 .لقوات املقاتلة قدرات تحرك متنوعة في ساحة املعركةالنظام للقادة وا

 12وبحسب القناة ال ، Point Blankكشفت صناعات العدو الجوية عن صاروخ جديد أنتجته، يسمى و 

ويتيح الصاروخ  ”.بوينت بالنك هو صاروخ صغير وسريع ودقيق يحمله جندي واحد في حقيبة ظهر” العبرية:

مجموعة متنوعة من األهداف في الوقت الفعلي، ولديه قدرات كهروضوئية تساعد املتطور هجوًما مميًتا على 

ويمكن إطالق  .في التحقق من املعلومات االستخباراتية والهجوم بدقة كبيرة، وهو يشبه طائرة بدون طيار

 ومن املتوقع أن يشتري  كم / ساعة نحو الهدف. 300الصاروخ في الهواء، وبعد ذلك ينقلب ويطير بسرعة 

 األمريكيون قريًبا آالف صواريخ بوينت بالنك

*    *   * 

  مطالبة إسرائيلية بإسقاط نتنياهو.. "فاقد لألهلية ومتهم بالفساد"

 21عربي ـ موقعترجمة: عدنان أبو عامر  

دعا كاتب وصحفي إسرائيلي كبير إلى ضرورة استبعاد رئيس الحكومة اإلسرائيلية اليمينية، املتهم بالعديد من 

اإلسرائيلي املخضرم، مردخاي غيالت، في وقال الصحفي  ."، ألنه "فاقد لألهليةنتنياهو بنيامين الفساد قضايا

ار القانوني ، إنه حان الوقت لـ"فحص أهلية نتنياهو، ولتطبيق أقوال املستش"هآرتس" مقال له بصحيفة

السابق، أفيحاي مندلبليت، بأنه يجب استبعاد نتنياهو لعدم أهليته، وانشغاله بشؤونه القضائية لكونه 

وأكد أنه "حان الوقت لخروج املتهم األكبر )نتنياهو( في إسرائيل، أبو وأم الفساد في  ."متهما بمخالفات جنائية

االقتراب من قوانين اإلصالح ومحظور عليه استغالل الحكومة، لعدم أهليته، والتأكيد أنه محظور عليه 

نفوذه من أجل املس بمؤسسات وأشخاص يمكنهم حسم مصيره، وأنه يجب عليه عدم اتخاذ قرارات يمكن 

أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على محاكمته، يكفي ما فعله حتى اآلن للدفع قدما بالقوانين الظالمية 

 ."يق في الفساد"، مؤكدا أن "نتنياهو وقع في تناقض مصالح شديدمن أجل إعادته لغرفة التحق

وقال غيالت: "يجب أن يعرف نتنياهو أنه ال يوجد فرق بين املجرم آريه درعي )رئيس حزب شاس ووزير في 

حكومة نتنياهو الحالية، وسجن سابقا بتهم باالحتيال والرشوة(، الذي بادر من أجل نفسه لتعديل قانون 

رب من العار، وبين رئيس الحكومة املتورط حتى عنقه في إصالح مزعوم كي يجد لنفسه مسارا أساس كي يه

للهرب من محاكمته"، منبها أن "أفعال نتنياهو أكثر خطورة من أفعال درعي، وحان الوقت ليتوقف ويعرف أنه 

ب نتنياهو ومن وأضاف: "في منتصف هذا األسبوع، انتهى حفل األقنعة ألكاذي ."اجتاز الخطوط الحمراء

يحملون أدواته في الليكود، الذين حرصوا على عدم ربط محاكمة رئيس الحكومة بقوانين اإلصالح، لقد قاموا 

https://arabi21.com/stories/t/50170/0/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://arabi21.com/stories/t/50170/0/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://arabi21.com/stories/t/49565/0/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://arabi21.com/stories/t/49565/0/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://www.haaretz.co.il/opinions/2023-01-18/ty-article-opinion/.premium/00000185-c4a8-d3a8-a3cf-c7b872e60000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2023-01-18/ty-article-opinion/.premium/00000185-c4a8-d3a8-a3cf-c7b872e60000
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بإلقاء املزيد من الرمل في عيون الجمهور وأخفوا عنه املواد املتفجرة املخيفة، واآلن، بفضل وزير العدل ياريف 

ياهو ومشاريع القوانين الوهمية للحكومة، تم قطع سلسلة لفين، الذي ربط هذا األسبوع بين محاكمة نتن

ونبه الكاتب إلى أن "القوانين الفاسدة، تمت حياكتها على  ."األكاذيب لحزب السلطة، واآلن تبدد الضباب كليا

مقاس نتنياهو وأغراضه الشخصية، وهو العقل املدبر والشخص الذي يمسك بخيوط الخطة إلفساد 

يعمل على تقديم قوانين لتبييض فساد منتخبي الجمهور واملوظفين الرسميين، فهو  السلطة القضائية، فهو

 ."يدرك أن إدانته في مخالفات جنائية، أو حتى مخالفة واحدة فقط، ستقوده إلى السجن

ولفت إلى أن "نتنياهو في كل مرة يحاول دهورة الدولة إلى هاوية الفساد املخيف الذي حدث معه، في محاولة 

إلنقاذ نفسه من مخالفاته الجنائية"، منوها إلى أن "فساد الحكومة، خطر استراتيجي على وجود يائسة 

وبين أنه "عندما قام كبار املنظومة )القضائية(، الذين عينهم نتنياهو نفسه في وظائفهم، بفضحه،  ."إسرائيل

ول أعضاء حصن بعد أن أصبح عدد من رجاله املخلصين والفاسدين شهودا ملكيين في ملفاته، تح

الديمقراطية إلى أعداء لدودين له، وفقط عندها، فهم كم هو خطير وضعه في امللعب القانوني، وعندها بدأ 

نتنياهو في شبك يديه علنا مع من يؤيدون الفساد الحكومي وكسر كل األدوات، فقط عندها قرر املتهم بتلقي 

، ومحاولة القضاء قدما بقوانين لتحطيم جهازالرشوة )نتنياهو( تخويف قضاة املحكمة العليا والدفع 

تقويض استقاللية قضاة املحكمة العليا، عندها فقط قرر أن يحرق النادي دون السماح لسيارات اإلطفاء 

 ."بالوصول إلى مكان الحريق

املحكمة العليا اإلسرائيلية، األربعاء، منع زعيم حركة "شاس" أرييه درعي، من تولي أي حقيبة وزارية  وقررت

بالحكومة بعد إدانته بتهم جنائية، معلنة أن قرار بنيامين نتنياهو، بتعيين "درعي"، وزيرا ينطوي على "انعدام 

ر القضائي للحكومة اإلسرائيلية وسبق أن وجه املستشا .معقولية متطرف"، مطالبة بنقله من منصبه

السابق، أفيخاي ماندلبليت، لنتنياهو حينما كان رئيسا للوزراء، تهم "الفساد وتلقي الرشوة والتحايل وخيانة 

، 3000، 2000، 1000األمانة" في القضايا األربع التي جرى التحقيق معه فيها، واملعروفة إعالميا بملفات 

  .4000و

*    *   * 

 دروكمان: إقامة بؤرة استيطانية عشوائية شمالي الضفة املحتلةأحفاد  

 48 عرب ـ موقعمجادلة محمود ترجمة:  

أقام مجموعة من املستوطنين، الليلة املاضية، "بؤرة استيطانية" عشوائية جنوبي شرق محافظة نابلس في 

روحي لتيار الصهيونية الدينية في يوما على وفاة الزعيم ال 30الضفة الغربية املحتلة، وذلك بمناسبة مرور 

وشارك في إقامة البؤرة االستيطانية التي أطلق عليها املستوطنون اسم  .إسرائيل، الحاخام حاييم دروكمان

https://arabi21.com/stories/t/52369/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://arabi21.com/stories/t/52369/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1


 

31 
 

"أور حاييم" )نور الحياة(، حفيد الحاخام دروكمان الذي يعتبر من أكبر املحرضين على العرب والشعب 

أتباعه، وقال حفيده: "لقد قاتل جدي طوال حياته من أجل كل قطعة الفلسطيني، باإلضافة إلى عدد من 

 .رهيأرض في أرض إسرائيل، وكان دائًما إلى جانب أولئك الذين يقاتلون من أجل األرض"، على حد تعب

"( أنه مع إقامة البؤرة االستيطانية في عتمة الليلة املاضية 11وأفادت هيئة البث العام اإلسرائيلي )"كان 

الجمعة(، انتقلت خمس عائالت إلى العيش فيها، ونقلت القناة عن املعتدين على األرض  -)الخميس 

الفلسطينية من أولئك الذين أقاوموا املستوطنة قولهم إنهم اختاروا موقعها بهدف "قطع التتابع والتواصل 

العديد من الشبان الذين وانقتل للسكن في البؤرة االستيطانية كذلك " ."الجغرافي لألراض ي الفلسطينية

ساعدوا في إنشائها"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الفتة إلى أن املوقع الذي أقيمت عليه البؤرة 

االستيطانية "إستراتيجي للغاية ويطل على الطريق العابر ملنطقة السامرة )شمالي الضفة املحتلة( الذي يربط 

نع الترابط الجغرافي لألراض ي التابعة للفلسطينيين في الضفة األغوار بالسامرة ووسط البالد، وهي تهدف مل

 ."الغربية

وبحسب الصحيفة فإن هذه هي أول بؤرة استيطانية "مهمة" تم إنشاؤها منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وأثار 

 تقرير الصحيفة التساؤالت حول ما إذا كان سيتم إخالؤها، أو إذا كانت ستبقى للتوسع وتنتقل املزيد من

 .عائالت املستوطنين للعيش فيها كما يخطط املستوطنين يوم غد، السبت

ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن املستوطنين الذين شاركوا في إقامة البؤرة االستيطانية، قولهم إن فكرة 

أن أفضل إقامة البؤرة االستيطانية تولدت لديهم مع وفاة حاخام "الصهيونية الدينية"، دروكمان، "مدركين 

وقال املستوطنون إنه ""لقد شكلنا نواة أولية مكونة من  ."طريقة إلحياء ذكراه هي إقامة مستوطنة جديدة

خمس عائالت ذهبنا معها الليلة إلى النقطة الجديدة، وستنضم في املستقبل املزيد من العائالت التي اتصلت 

لجديدة التي استوطنت في البؤرة الجديدة بنا بالفعل"، ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن إحدى العائالت ا

املقامة على أراض ي بلدة جوريش الفلسطينية، قولها إنه "يجب أن نقيم مستوطنة يهودية جديدة هنا كرد على 

 ."االستيالء املنهجي على املنطقة بقيادة السلطة الفلسطينية

ستوطنين على إنشاء البؤرة االستيطانية ، إقدام املالفلسطينيةمن جانبها، أدانت وزارة الخارجية واملغتربين 

الجديدة على أراض ي بلدة جوريش، جنوب شرق نابلس، األمر الذي اعتبرته "امتدادا للتصعيد االستيطاني 

واعتبرت الوزارة، في بيان صدر عنها صباح اليوم، الجمعة، أن  ."الذي يستهدف منطقة جنوب نابلس برمتها

زيارة الفريق األميركي الحالية وتحد سافر للمطالبات الدولية واألميركية "هذه الجريمة ردا إسرائيليا على 

لوقف جميع اإلجراءات أحادية الجانب غير القانونية". وأكدت الوزارة أن "عدم رد الجانب األميركي فورا على 

 ."هذه الخطوة االستفزازية يعكس عدم جدية في ترجمة األقوال واملواقف إلى أفعال
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ل اإلعالم اإلسرائيلية إذا ما كانت الحكومة اإلسرائيلية الجديدة التي يقودها بتسلئيل وتساءلت وسائ

سموتريتش وإيتمار بن غفير من تيار الصهيونية الدينية، ويوآف غاالنت )وزير األمن(، ستواصل سياسة 

 .الحكومة السابقة وتخلي البؤرة االستيطانية، أم ستبقي عليها تنفيذا لوعودهم االنتخابية

*    *   * 

 تقارير   

  ثالثة ملفات بمباحثات سوليفان مع اإلسرائيليين.. أبرزها توسيع التطبيع

 21عربي ـ موقععدنان أبو عامر ترجمة: 

سوليفان أكد أن التعاون لوقف النووي اإليراني ضروري وذلك بممارسة ضغط هائل وفوري وشامل في كل 

مع  سوليفان مستشار األمن القومي األمريكي جيك حازت لقاءاتو  العبرية 13القناة  -مجال

على تغطية واسعة في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، خاصة بعد أن ركزت على البرنامج  ئيلييناإلسرا املسؤولين

 .النووي اإليراني والتطبيع مع السعودية

، أن "لقاء سوليفان مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تناول "إسرائيل اليوم" أكد أريئيل كهانا مراسل صحيفة

، ومواجهة التحديات الخطيرة ألمنهما، التطبيع تعميق عالقات الجانبين، ومسائل األمن املشترك، وتعزيز

تحالفهما، وسط تأكيد األخير لضيفة األمريكي التزام الرئيس جو بايدن بعدم امتالك إيران أسلحة  وتقوية

نووية، زاعما أن التحركات األخيرة للفلسطينيين على الساحة الدولية، هي هجوم على إسرائيل، وتتطلب منها 

ن االستراتيجية رون ديرمر، وأضاف في تقريره أن "اجتماع نتنياهو مع سوليفان حضره وزير الشؤو  ."الرد

ورئيس مجلس األمن القومي تساحي هنغبي، وعن الجانب األمريكي حضر مستشار الشرق األوسط للرئيس 

بريت ماكغورك، وسفير االحتالل بواشنطن مايك هرتسوغ، وسفير األخيرة بتل أبيب توماس نيدس، وفي لقاء 

ول التعاون االستراتيجي ملواجهة إيران، واستمرار سوليفان مع نظيره هنغبي اتفقا على مواصلة الحوار ح

 ."تعاونهما التكنولوجي االستراتيجي

وأوضح أنه "في لقاء سوليفان مع رئيس املوساد ديفيد بارنياع ناقشا التحديات االستراتيجية للدولتين، 

قاء افتراض ي جمع واألهمية الكبرى الستمرار التعاون بين أجهزتهما األمنية في التعامل معها، كما حصل ل

هنغبي وسوليفان مع نظرائهما اإلماراتي طحنون بن زايد، والبحريني ناصر بن حمد آل خليفة، وأعلن األربعة 

وأكد أن  ."التزامهم بتعميق اتفاقيات التطبيع، وناقشوا الخطوات العملية لتعزيز املصالح املشتركة في املنطقة

ن، وزعما أن تعاونهما ضروري لوقف النووي اإليراني، وإزالة "سوليفان التقى بوزير الخارجية إيلي كوهي

تهديدها، وأن السبيل إلحداث تغيير بسلوكها بممارسة ضغط هائل وفوري وشامل في كل مجال، بجانب 

الدور األساس ي األمريكي لتوسيع شراكات إضافية في اتفاقيات التطبيع، لزيادة الضغط والعقوبات على إيران، 

https://arabi21.com/stories/t/177306/0/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/177306/0/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/49293/0/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/13603224
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/13603224
https://arabi21.com/stories/t/52725/0/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://arabi21.com/stories/t/52725/0/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9


 

33 
 

يفان بالرئيس اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ للمرة الرابعة، وناقشا قضايا استراتيجية، كما التقى سول

 ."وشراكتهما القوية، وسبل تعميق تعاونهما االستراتيجي

سوليفان أثار مع نتنياهو التطورات القانونية في تقريره أن "  ويلال كشف باراك رافيد املراسل السياس ي ملوقعو 

والدستورية، رغم ميل إدارة بايدن لعدم التدخل فيها، لكن في األيام األخيرة حصل تغيير في النهج األمريكي؛ 

ألن البيت األبيض قلق حول تداعياتها على استقالل القضاء اإلسرائيلي، وهي املرة األولى التي تثير فيها إدارة 

 ."قضية مباشرة مع نتنياهوبايدن ال

في تقريره أنه "في اللحظات األخيرة قبل زيارة سوليفان، قررت بلدية   ،12القناة  كشف يارون أبراهام مراسلو 

خطة بناء استيطاني قرب حي جبل املكبر  100االحتالل في القدس االمتثال لطلب السفارة األمريكية بإزالة 

باما، تمت مؤقتا، لتجنب اإلحراج خالل الزيارة، مع العلم أنه خالل زيارة بايدن حين كان نائبا للرئيس باراك أو 

 ."وحدة استيطانية في القدس، مما خلق أزمة كبيرة أمام األمريكيين 1600املوافقة على 

"سوليفان التقى مع وزير الحرب يوآف غاالنت ورئيس  ، أن"12القناة "أكد نير دفوري املراسل العسكري لـو 

أركان الجيش الجديد هآرتس ي هاليفي ملناقشة االستعدادات ضد البرنامج النووي اإليراني، وأهمية اتفاقيات 

أن ه وأوضح في تقرير  ."التطبيع كفرصة لتحقيق االستقرار في املنطقة بتعاونهما األمني والسياس ي والتكنولوجي

ناقش سبل تعميق العالقات الخاصة بين أجهزتهما األمنية، وشارك في االجتماع رئيس شعبة  "االجتماع

االستراتيجيات بالوزارة تال كاملان، ومديرها العام آيال زمير، ورئيس شعبة األمن السياس ي درور شالوم، 

 .وسفير االحتالل لدى واشنطن هرتسوغ وسفير األخيرة بتل أبيب توم نيدس

أن "سوليفان طالب اإلسرائيليين النظر بتخفيف  ها، أكدت في تقرير 13القناة  يرغ مراسلةموريا فالبو 

حازمة بخصوص القضية  العقوبات على الفلسطينيين، والتصرف بضبط النفس، وأرسل رسالة

الفلسطينية، وطلب تهدئة املنطقة للتركيز على ساحات أخرى، كما ناقش معهم توسيع دائرة التطبيع، مع 

  ."التركيز على السعودية

*    *   * 

 رئيسة املحكمة العليا تعتزم االستقالة بحال تمرير خطة إضعاف جهاز القضاء

 48 عربموقع ـ  مجادلة ترجمة: محمود

تعتزم رئيسة املحكمة اإلسرائيلية العليا، إستر حيوت، االستقالة من منصبها بحال تمرير خطة إضعاف جهاز 

القضاء التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، ويصفها بأنها "إصالحات" وتحظى بدعم كامل من رئيس 

يفة "يديعوت أحرونوت" في الحكومة، بنيامين نتنياهو، وسائر شركائه في االئتالف، بحسب ما كشفت صح

وقالت الصحيفة إنه "لم يكن بوسع أحد أن ييهئ رئيسة املحكمة العليا إستر  .تقرير أوردته اليوم، الجمعة

https://news.walla.co.il/item/3552827
https://www.mako.co.il/news-politics/2023_q1/Article-d7546b7be26c581027.htm
https://www.mako.co.il/news-military/2023_q1/Article-5d25ae861dac581026.htm?partner=lobby
https://www.mako.co.il/news-military/2023_q1/Article-5d25ae861dac581026.htm?partner=lobby
https://13tv.co.il/item/news/politics/state-policy/netanyahu-sullivan-903399274/?pid=525&
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حيوت، للوضع الصعب الذي وجدت نفسها فيه قبل موعد تقاعدها بعشرة أشهر"، واعتبرت أنه "لن يتم 

ي أو إنجازاتها في إدارة الجهاز، ولكن ملقاومتها للقوى التي تذكر فترة واليتها بسبب أحكامها في القانون املدن

 ."وصفتها بنفسها على أنها تريد تدمير استقالل املحكمة والديمقراطية اإلسرائيلية

واالختبار األبرز الذي قد تواجهه حيوت خالل ما تبقى من فترة على واليتها رئيسة للمحكمة العليا، بحسب 

 التي‘القضائياإلصالح ‘من خالل "استعدادها لتقديم تنازالت في مواجهة الخطة "يديعوت أحرونوت"، سيكون 

يقودها وزير القضاء، ليفين، ورئيس الحكومة، نتنياهو"، وقدرتها على التمييز بين القضايا التي يجب "اإلصرار 

لـ"تكسير األدوات" وقلب عليها"، وتلك التي تستطيع تقديم تنازالت بشأنها، واألمور التي عليها أن تكون مستعدة 

ويقّدر سياس ي إسرائيلي رفيع املستوى أن "املسؤولية العامة" ستدفع ليفين وحيوت ملحاولة  .الطاولة بشأنها

"التوصل إلى حلول وسط سيضطرون إلى العيش معها"، في إشارة إلى التوصل إلى تسويات قد تكون مقبولة 

 ."على الطرفين بشأن "اإلصالح القضائي

وقت الحالي، يقول مصدر "يديعوت أحرونوت" الرفيع، "نحن بعيدون عن هذه املرحلة"، فكالهما يتهم وفي ال

اآلخر بـ"التطرف"، وبالتالي فإن جميع الجهود التي بذلها الرئيس اإلسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، حتى هذه 

وأفادت الصحيفة بأن  ."اللحظة، ركزت على إيجاد "إطار لبدء الحوار، وليس على التقريب بين موقفيهما

حيوت قالت ملقربيها في الغرف املغلقة، إنها تعتزم االستقالة من منصبها إذا ما استكملت الحكومة خطتها 

القضائية وإذا ما صادقت الكنيست على الخطة التي وضعها ليفين كما هي في القراءتين الثانية والثالثة 

)"الصهيونية الدينية"( أي  تلك املوازية التي وضعها عضو الكنيست سيمحا روتمان )مصادقة نهائية( أو حتى

 .بل حوالي ستة أشهر من تقاعدها الرسميفي غضون بضعة أشهر، ق

وأوضحت الصحيفة أن حيوت، من خالل مستشارتها اإلعالمية، تنفي هذه األمور، واعتبرت الصحيفة أن هذ 

النفي يؤكد أن رئيسة املحكمة العليا "ال تريد أن تظهر أو أن يتم تصويرها كشخص يهدد حكومة وكنيست 

وأشار التقرير إلى  ."الحديث عن االستقالة يستمر في االنتشار في األجواءمنتخبة"، فيما شدد التقرير على أن "

أنه "في الوقت الذي عقد فيه ياريف ليفين مؤتمره الصحافي لإلعالن عن خطته القضائية، قبل أسبوعين، 

ي العليا "كانت حيوت مشغولة بالتحضير للدراما الكبيرة التي انطلقت في اليوم التالي"، في إشارة إلى النقاش ف

 .حول معقولية تعيين درعي وزيًرا للداخلية والصحة

 "مسار تصادمّي؛ "ال أساس للتفاوض على اإلطالق

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على عمل املحكمة قوله إنه "بينما كان القضاة يقرأون املادة ويطلعون على 

درعي، وموقف رئيس الحكومة االلتماسات، ويراجعون موقف املستشارة القضائية للحكومة، وموقف 

وكذلك السوابق القانونية والقضائية في مثل هذه القضايا" اضطرت حيوت ملشاهدة املؤتمر الحاسم لليفين 

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%B1/2023/01/17/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%B5%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%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
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%B1/2023/01/17/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%B5%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%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
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ولفتت الصحيفة إلى  .الذي كشف بما ال يدع مجاال للشك عن نوايا الحكومة بشأن الجهاز القضائي

الساخر لليفين" حول حجة "عدم املعقولية"  االنطباعات التي تولدت لدى حيوت عندما شاهدت "العرض

التي يسعى وحكومته إلى إلغائها، عندما قال "أين توجد هذه املدرسة للمعقولية؟ أريد أن أدرس هناك"، وأكد 

التقرير أن ذلك كان مزعجا للغاية بالنسبة لحيوت، ليس فقط من املحتوى الذي عرضه ليفين ولكن كذلك 

 ."ذلك، "عشية مناقشة االلتماسات ضد تعيين درعيللتوقيت الذي اختاره لقول 

دفع كل ذلك حيوت إلى اإلفصاح عن موقفها علنا في الخطاب الذي ألقته األسبوع املاض ي خالل املؤتمر الذي 

شاركت فيه في مدينة حيفا عندما شددت على أن "هذه الخطة معدة لسحق الجهاز القضائي"، مشددة على 

خطتها إلى تسييس جهاز القضاء و"توجيه ضربة قاضية الستقالل القضاء وعدم أن الحكومة تهدف من خالل 

 ."تبعيته وتحويله إلى سلطة صامتة

وشدد مصدر في جهاز القضاء تحدث للصحيفة أن حيوت قررت أنه "ليس لديها خيار آخر على الرغم من أن 

عن ليفين، الذي يدعي أن الجمهور ال  يديها مقيدتان، إال أنها تناضل أيًضا من أجل ثقة الجمهور بما ال يقل

يدعمه من ناحية عددية فحسب، بل يمنحه أيًضا القوة االنتخابية للتغيير، وفًقا لكلمات ليفين نفسه 

وأضاف املصدر أنه "ال يمكن ردم الهوة بينهما وال يوجد أساس  ."ومشاريع القوانين التي طرحها بالفعل

ي، هما في مسار تصادمي في صراع قوي ومحتدم على الفوز بدعم الرأي للتفاوض على اإلطالق. في الوقت الحال

العام وموقف أعضاء الكنيست"، وأوضح أنه لذلك "قررت حيوت استغالل فرصة التي أتيحت لها في هذه 

 ."الوقت إللقاء خطاب في حيفا

القوانين  وأوضح املصدر أن حيوت كانت معنية أن تقوم بذلك قبل أن يقدم ليفين على طرح مشاريع

والتعديالت التشريعية رسمًيا وتعميمها على املستشار القضائي للحكومة والكنيست، ألنه بمجرد تقديم 

 .االلتماسات إلى املحكمة العليا ضد القوانين، ستمنع حيوت عن التحدث عنها علنا، وستفقد إمكانية نقدها

*    *   * 

افع "حماس" من وراء نشر فيديو اإلسرائيلي   األسير لديها "منغيستو"؟ ما دو

 21عربيـ موقع أبو عامر ترجمة: عدنان

عن تسجيل فيديو  حماس تبحث األوساط األمنية والعسكرية اإلسرائيلية، في دوافع وتبعات كشف حركة

، رغم تقديرات سياسية بأن الحركة تتعرض للضغط من أجل تسجيل إنجاز منغيستو لألسير اإلسرائيلي أفرا

الذي نشرته حركة  الشريط ولم تتسرع املؤسسة األمنية اإلسرائيلية بتأكيد أو نفي صحة .في صفقة أسرى 

حماس، في الوقت الذي أصدر فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصريحا بالخصوص، أما عائلة منغيستو 

https://arabi21.com/stories/t/49354/0/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://arabi21.com/stories/t/49354/0/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://arabi21.com/stories/t/66336/0/%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88
https://arabi21.com/stories/t/66336/0/%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88
https://arabi21.com/stories/t/60554/0/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7
https://arabi21.com/stories/t/60554/0/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7
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صود هو ابنها، الفيديو مرارا وتكرارا، وكان استنتاجها قاطعا أن املق فأغلقت املنزل على نفسها، وشاهدت

ويبقى السؤال: "ما الذي دفع حماس إلصدار الشريط؟"، كما يذكر أمير بار شالوم الخبير العسكري في موقع 

 .""زمن إسرائيل

أن "األوساط اإلسرائيلية تفسر سلوك حماس بأنها تتعرض للضغط  ي تقريرهورأى الخبير العسكري ف

ت متأكدا من صحة هذا االفتراض، وال أنفي أن تكون وأضاف: "لس ."لتسجيل إنجاز فيما يتعلق بأسراها

هناك تحركات منسقة بشكل جيد بين األطراف وراء الكواليس، وهناك دالئل كثيرة على ذلك، بموجبها تتعهد 

اإلسرائيليين لديها، على أن تقوم إسرائيل بالتحقق والتأكد من صحة  األسرى  حماس بتقديم إشارة حياة عن

وأشار إلى أن   ."األدلة، ثم يعلن املصريون عزمهم على استئناف املفاوضات، وهكذا حدثت كل هذه األمور 

ة، "إسرائيل وحماس قامتا بتسويق الرسالة الصحيحة لساحتهما الداخلية؛ ألن توقيت النشر ليس مفاجأ

وقد أتى بالضبط في يوم استبدال رئيس األركان، وسط اعتقاد من الحركة أن إسرائيل مستعدة "البتالع 

وتابع بأن "حماس عرفت كيف تقرأ الخريطة اإلسرائيلية بشكل صحيح؛ ألنه كان مشكوكا فيه  .""اإلهانة

يين، من أجل التحدث للجمهور للغاية أنها ستدفع أمواال ثمينة للغاية كدليل على حياة األسرى اإلسرائيل

اإلسرائيلي مرة أخرى فوق رأس قيادته السياسية، وهذه عالمة أولية أخرى على االتصاالت والتنسيق في مثلث 

  ."إسرائيل ومصر وحماس

وأكد أن "توقيت نشر شريط منغيستو بعد شهر من عرض سالح هدار غولدين في ذكرى تأسيس حماس ليس 

ضعف الجمهور اإلسرائيلي، وهي تعتقد أن إسرائيل ستحلل كل التفاصيل في  عفويا؛ ألنه أشار لنقطة

املعلومات املنشورة من أجل استخراج أكبر قدر ممكن من املعلومات االستخبارية، والهدف إعطاء إسرائيل 

وأشار  ."دليال على توقيت الصورة، بعد أن انتهت الجوالت األخيرة من املحادثات دون اتفاقات للتوصل التفاق

إلى أن "جميع األطراف منخرطة اآلن في إدارة املخاطر الخاصة بصفقة التبادل، وبالنسبة لحماس، فإن 

تشكيل حكومة يمينية جديدة وصفة أكيدة إلعادة حساب املسار، والتخلي عن االتفاقات السابقة، وتصلب 

م أنه في أحداث من هذا النوع، أما في إسرائيل، فهي تعل ."املواقف، مما قد يتطلب العثور على حّل وسط

 .هناك نافذة فرص ضيقة يجب االستفادة منها، كي ال تتكرر قضية الطيار املفقود رون أراد"، بحسب الخبير

في الوقت ذاته، تسود قناعات إسرائيلية أن منغيستو ليس لديه أي فرصة بإطالق سراحه من أسر حماس؛ 

ديو يفسر املوقف العنصري تجاه اإلثيوبيين، مما يعني إلحاق ألن إهمال األوساط اإلسرائيلية لشريط الفي

 .االحتالل العار كله بدولة

يحظ بأي يوم من  اعترف حان آرتس ي سرور الكاتب بصحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأن "منغيستو لمفقد 

املشاعر اإلسرائيلية العامة منذ أن أسرته حماس منذ أكثر من ثماني سنوات، وعندما نشرت شريطه 

الفيديو، تأكد هذا اإلهمال تجاهه، ووضعت عالمة استفهام فورية حول مصداقية تأخير الرد الرسمي؛ ألن 

ولذلك لم يوقظوا الجمهور اإلسرائيلي من النظرة اإلسرائيلية لليهود اإلثيوبيين أنهم على الهامش فقط، 

https://arabi21.com/stories/t/49765/0/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
https://arabi21.com/stories/t/49765/0/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
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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وأضاف أن "منغيستو سيئ الحظ، ولد لعائلة وقبيلة خاطئة، ولون خاطئ، ألنه من أصل إثيوبي، وال  ."سباته

توجد فرصة أمامه، ألنه ال أحد من اإلسرائيليين يرى آالمه، ويشعر بها، بدليل أنه يمكن التجول بين 

غطية لشريط الفيديو، وفي مثل هذه اللحظة الدرامية، عندما تتلقى عائلته استوديوهات التلفزيون دون أي ت

عالمة مهمة على حياته، وترى عيونه، يتم دفع قصته للهامش، فلم تصرخ العناوين الرئيسية، ولم يعد أحد 

 ."يحص ي األيام

اليهود فضال عن الجوانب األمنية لشريط منغيستو، فإنه يكشف عن عنصرية إسرائيلية فّجة تجاه 

اإلثيوبيين، ولذلك بقيت عائلته وحدها في أجواء من االضطراب واليقظة والتوتر والترقب، فيما تعمد باقي 

املجتمع اإلسرائيلي إهمال قضيته، وتجاهل حالته، مما يعني أنه يتجاهل جزءا أساسيا من الدولة، لكنها فئة 

الدولة، وإقصاءها لليهود اإلثيوبيين،  بقيت مهمشة على الدوام، وعكس شريط منغيستو بوضوح عنصرية

 .مما يتسبب بعار يعّم املجتمع اإلسرائيلي بأسره

ورغم أن هناك انتقادات إسرائيلية عديدة للطريقة التي أدارت بها دولة االحتالل صفقة التبادل مع حماس في 

ا كلفت الكثير من الدماء أسيرا مقابل الجندي جلعاد شاليط، بزعم أنه 1027، وبموجبها تم اإلفراج عن 2011

عندما عاد األسرى الذين تم إطالق سراحهم من السجن إلى املقاومة، لكن ال يمكن تفسير حالة الالمباالة 

 .العامة والحكومية لوضع منغيستو بصدمة شريط الفيديو الخاص به

*    *   * 

 فريق مشترك للشاباك والشرطة بزعم مكافحة الجريمة في املجتمع العربي 

 48 عربموقع  مجادلة ـ ترجمة: محمود

قرر وزير األمن القومي اإلسرائيلي، إيتمار بن غفير، الخميس، الشروع بدمج جهاز األمن اإلسرائيلي العام 

)الشاباك( بما يزعم أنها جهود رامية ملحاربة الجريمة في املجتمع العربي، وذلك عبر تشكيل فريق مشترك بين 

 ."ا النخراط الشاباك في عمليات "مكافحة الجريمةالشاباك والشرطة، تمهيد

جاء ذلك في أعقاب مداوالت أجريت الخميس، في مقر الشاباك، بمشاركة بن غفير ورئيس الشاباك، رونين 

بار، واملفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ونائبي املستشار القضائي للحكومة، غيل ليمون وعميت مراري، 

اإلسرائيلية أن بن غفير طالب خالل  12وكشفت القناة  .ر عن وزارة األمن القوميبحسب ما جاء في بيان صد

االجتماع الذي عقد بمبادرته وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، باملوافقة على إصدار أوامر 

ر القناة فإن طلب اعتقال إدارية بذريعة مالحقة املجرمين في عصابات اإلجرام في املجتمع العربي، ووفقا لتقري

 .بن عفير قوبل بالرفض

 رفض عربي إلشراك الشاباك في مكافحة الجريمة: داعم اإلجرام ال يحاربه

https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2022/12/26/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87
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عن رفضهم للمساعي الرامية إلنشاء وحدة  وحقوقيون وناشطون سياسيون في املجتمع العربي، عّبر مسؤولون 

في  خاصة في الشاباك ملحاربة الجريمة املتصاعدة داخل املجتمع العربي، في ظل تورط الشاباك بالفعل

لبيان أن وذكر ا .الجريمة املنظمة كداعم وراع لها، مشددين على ضرورة التعاطي املدني مع الجريمة

املجتمعين بحثوا "في التغيير الذي حدث خالل العام املاض ي في توسيع انخراط الجهاز في هامش التماس بين 

الجنائي واألمني". وأكد أنه "تم االتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الشرطة والشاباك، ترافقه وزارة 

على املنظمات اإلجرامية، وكذلك تبادل  القضاء، بهدف فحص كيفية مساعدة الشاباك للشرطة في حربها

وأضاف البيان أنه "ترى الشرطة والشاباك أهمية قصوى في زيادة  ."املعلومات وأساليب العمل واألدوات

الحوكمة في إسرائيل، كعنصر مركزي لألمن القومي لصالح الحفاظ على أمن الدولة والجمهور مع الحفاظ 

ب"، علما بأن الشاباك معني باألساس بإحباط ومنع أي نشاط "غير على األدوات املصممة ملحاربة اإلرها

 .قانوني" يهدف إلى اإلضرار بأمن الدولة أو نظام الحكم أو مؤسساته

 متى يبدأ تدخل الشاباك في "محاربة الجريمة"؟

أن الفريق املشترك بين الشاباك والشرطة سيعمل في املرحلة األولى على "فحص  12وأوضحت القناة 

ساليب العملياتية لقوات األمن واإلجراءات واألدوات التي سيستخدمها الشاباك لصالح الشرطة"، وذكرت األ 

أن الفريق سيعمل على تقدم استنتاجاته للجهات املعنية "في غضون أسابيع قليلة"، على أن يبدأ الشاباك في 

تفاق االئتالفي بين رئيس الحكومة، وينص اال ."التعاون مع الشرطة ملكافحة اإلجرام، "في املستقبل القريب

بنيامين نتنياهو، وحزب "عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير، على إنشاء وحدة تابعة للشاباك لـ"مساعدة 

الشرطة في مكافحة الجرائم الجنائية في املجتمع العربي" داخل إسرائيل، بالتعاون بين مكتب رئيس الحكومة 

كما تم االتفاق بين الطرفين على أن "تصدر الحكومة تعليمات  .بن غفيرووزارة األمن القومي التي يقودها 

للشاباك ملساعدة الشرطة اإلسرائيلية في محاربة الجريمة القومية واملنظمات اإلجرامية"، وأن نخصص 

 .الحكومة ميزانية إلنشاء وحدة مخصصة في الشاباك لهذا الغرض

 نقيادات في الشاباك تحذر من اإلضرار باملدنيي

وتعارض قيادات في جهاز الشاباك، بشدة، انخراط الجهاز في الحّيز املدني واملشاركة في عمليات الشرطة 

لـ"محاربة الجريمة" املنظمة، بحسب ما جاء في تقرير أوردته صحيفة "هآرتس"، مساء الخميس، عبر موقعها 

رت هذه القيادات، في محادثات مغلقة، من أن استخدام
ّ
وسائل وقدرات الشاباك في املجال  اإللكتروني. وحذ

ولفتت الصحيفة إلى تصاعد ضلوع  ."الجنائي، "مخالف للقانون وقد يتسبب في أضرار جسيمة للمدنيين

الشاباك في محاربة "الجرائم التي تشمل أبعادا قومية"، على حد تعبرها، مشيرة إلى أن الشاباك يشارك بالفعل 

 .ة في تحديد مطلوبين للتحقيق والتحقيق في جرائم االتجار باألسلحةفي التحقيقات الجنائية ويساعد الشرط

https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2022/12/26/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2022/12/26/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2022/12/26/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87
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وفيما يطالب بن غفير الشاباك، بأخذ دور أكبر في األنشطة ضد "املنظمات اإلجرامية"، مع التركيز على 

املجتمع العربي، نقلت "هآرتس" عن مصادرها أن مسؤولين رفيعي املستوى في الشاباك يرون أن "القانون 

ال يسمح للشاباك بالتدخل في تحقيقات القتل التي ليس لها بعد قومي"، ويشددون على أن قدرات  الحالي

ويشدد املسؤولون في الجهاز على أن "القانون ال يميز بين  ."الشاباك وصالحياته معدة ملهمة "محاربة اإلرهاب

جبر الجهاز على االنخراط في محاربة الجريمة في املجتمع العربي والجريمة في املجتمع اليهودي، األمر الذي سي

جميع جوانب الجريمة في البالد". وأشار التقرير إلى أنه خالل والية رونين بار على رأس جهاز الشاباك، بات 

 .ممثل عن الجهاز يشارك بانتظام في املناقشات التي يعقدها رئيس قسم التحقيق واالستخبارات في الشرطة

ك شارك في التحقيقات املتعلقة بسرقة ذخيرة من قاعدة تابعة للجيش اإلسرائيلي وأشار التقرير إلى أن الشابا

في النقب، ومنع املشتبه بهم من لقاء محاميهم، على الرغم عدم ارتباط عملية السرقة هذه بأي بعد قومي؛ 

ع لفلسطينيين وزعم الشاباك أن "آالف األعيرة النارية )الرصاص املسروقة( قد يصل إلى عناصر إرهابية أو تبا

 .في الضفة الغربية"، رغم عدم وجود أي مؤشر أو دليل على ذلك

 استئناف العملية التشريعية لتعزيز سيطرة بن غفير، على الشرطة

أن حزب "عوتسما يهوديت" يعتزم استئناف العملية التشريعية التي تضمن لبن غفير  12وأفادت القناة 

األيام املاضية، علما بأن االئتالف الحكومي كان قد امتنع عن  السيطرة التامة على جهاز الشرطة، خالل

وكان االئتالف الحكومي قد  .املض ي قدما بهذا التشريع تحسبا من إقدام املحكمة اإلسرائيلية العليا على إلغائه

سن تشريع يضمن لبن عفير أن يوجه سياسة الشرطة وتحديد سياسة تحقيقات الشرطة، وهو عازم على 

تشريع بما يضمن له إخضاع املفتش العام للشرطة لوزير األمن القومي والحكومة وتمكين الوزير إتمام ال

 .بتوجيه سياسة بخصوص استمرار متابعة ملفات تحقيق

ويوم الجمعة املاض ي، طالب بن غفير نتنياهو، بإشراك جهاز الشاباك في محاربة الجريمة في أنحاء البالد، 

عاما(، في حي الجواريش في مدينة الرملة. وقال بن غفير إنه "أطلب  50اروش ي )الج علىوذلك في أعقاب مقتل 

من رئيس الحكومة أن يطبق خالل فترة قصيرة نص البند في االتفاق االئتالفي بين )حزبي( عوتسما يهوديت 

على عمل وأضاف أنه "بعد االطالع  ."والليكود، الذي يسمح بتفعيل الشاباك في محاربة العائالت اإلجرامية

الشرطة والتقدير العميق ملفتشها العام وأفراد الشرطة الذين يضحون بأنفسهم، يجب إدخال الشاباك إلى 

وبحسبه، فإنه "ال مفر من  ."العمل بصورة مكثفة". وتابع أن "هذا األمر سيتم إلى جانب أنشطة الشرطة

باك أن يوفر املزيد من املعلومات تفعيل الشاباك في ظاهرة تحولت إلى كارثة في الدولة. بمقدور الشا

 ."املخابراتية النوعية واستخدام صالحيات تحقيق خاصة ليست ممنوحة للشرطة

 الشاباك يبحث مدى انخراطه في محاربة الجريمة منذ أشهر
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وفي تشرين األول/ أكتوبر املاض ي، ذكر تقرير إسرائيلي أن الشاباك كان يعمل على تشكيل فريق لفحص مدى 

الجهاز في مكافحة الجريمة في املجتمع العربي، ونوعية الجرائم الجنائية التي يسمح للشاباك معالجتها انخراط 

 .بموجب القانون، باإلضافة إلى التداخل بين عمل الشاباك والشرطة في هذا اإلطار

النظام  ووفقا لـ"قانون الشاباك" فإن الجهاز مخول بالعمل ضد األنشطة التي "تهدد أمن الدولة وقواعد

الديمقراطي ومؤسساته، بما في ذلك التهديدات اإلرهابية، والتخريبية والتجسسية وإفشاء أسرار الدولة، 

 ."وحماية وتعزيز مصالح الدولة الحيوية األخرى املتعلقة باألمن القومي

ع مخالفات وكان املستشار القضائي السابق للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد أكد أن التعامل م

جنائية وبضمنها الجريمة والسالح غير القانوني في املجتمع العربي ليس ضمن الصالحيات التي يمنحها القانون 

 .للشاباك

وكان التقرير الذي أوردته صحيفة "هآرتس" قد أكد أن الفريق الخاص داخل الشاباك سيعمل في البداية 

اباك في مكافحة الجريمة في املجتمع العربي، وكيفية بالتعاون مع "الشرطة لفحص األفضلية النسبية للش

وذكر التقرير أن مسؤولين في الشرطة  ."توحيد قدرات الجهازين لتفعيل الجهاز االستخباراتي في الحيز املدني

طالبوا بامتالك قدرات الشاباك وصالحياته حتى ال يشارك الجهاز في محاربة الجريمة في البلدات العربية، 

لصحيفة السماح للشرطة بالحصول على هذه القدرات، لتجنب "توتر غير ضروري بين الجهازين واستبعدت ا

ا"، بحسب الصحيفة
ً
وسيعمل جهاز الشاباك على وضع خطط  .والتأكيد على أن عملهما سيكون مشترك

ي يتمكن إلمكانية انخراط الشاباك ضد الجريمة في املجتمع العربي"، بما في ذلك خطة لـ"تحديد الحاالت الت

للشاباك املشاركة فيها بعمليات مكافحة الجريمة، والقوات التي ستكون تحت تصرفه والقدرات املطلوبة من 

 ".الجهاز في هذا الصدد"، بحسب "هآرتس

*    *   * 

 


