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 لصحف الصهيونيةامقتطف 

 2023   الثاني كانون  19الخميس  

 أبرز    عناوين الصحف

 :هآرتس

  ال حل آخر لنتنياهو سوى فصل درعي من الوزارة ألنه سيخاطر بالتنديد به على مستوى العالم -

 قضاة املحكمة العليا سيخسرون الكثير لكنهم يحاربون بكل قوة -

  شائكة وأرسلت له رسالة واضحة أدخلت نتنياهو بمعضلةاملحكمة العليا  -

  توماس فريدمان يكتب في النيويورك تايمز: بايدن الشخص الوحيد الذي بإمكانه وقف نتنياهو -

  بعد قرار العليا: الحراسة املشددة لرئيسة املحكمة العليا استير حيوت من قبل "الشاباك" -

   الوضع القائم في القدس والبناء االستيطانيالواليات املتحدة: نعارض تغيير  -

 ف:معاري

 الغاء تعيين درعي وزيرا - 

  قاضيا شطب تعيين درعي  11من أصل  10غضب في الجهاز السياس ي بعد قرار العليا بأغلبية  -

القضاة أكدوا: درعي وعد املحكمة باعتزال الحياة السياسية ضمن صفقة في ملف التهرب الضريبي لكنه  -

  تراجع بعد اصدار الحكم بحقه

 االئتالف الحكومي: سنعمل على تصليح الظلم بحق درعي قانونيا -

  قرار املحكمة إثبات على استقالل الجهاز القضائي -
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  ألف صوت إلى سلة املهمالت 400وزير القضاء: قرار القضاة يعني رمي  -

  جب وقف الجنون لبيد رسميا سيشارك في املظاهرة ضد الحكومة بتل أبيب: ي -

 وزير االتصاالت يهدد بإغالق البث الرسمي -

 :يديعوت احرونوت 

 املحكمة العليا تلغي تعيين الوزير درعي -

  ألف شخص صوتوا لدرعي ليمثلهم بالكنيست وليس ليعين وزيرا 400 -

  ضربة قاسية ألرييه درعي: نتنياهو ودرعي يبحثان عن حل لقرار املحكمة العليا -

األزمة الدستورية: املحكمة العليا والحكومة رأس برأس، وقضاة املحكمة لم يكترثوا بتهديدات الحكومة  -

  بتقليص صالحياتهم

  قادة حزب شاس أعلنوا أنهم لن يحلوا الحكومة وسيبقون مع االئتالف الحكومي -

 نتنياهو يزور درعي ببيته بعد قرار املحكمة -

  إلغاء تعيين درعي وزيرا وفقط واحد عارض ذلكقرروا  11قضاة من أصل  10 -

  الرد على قرار املحكمة العليا: التسريع في قانون تقليص صالحيات املحكمة العليا -

   ناحوم برنع يكتب: قضاة العليا يهاجمون والتهديدات لم ترعبهم -

 :تايمز أوف اسرائيل

   الغاضب يتعهد بإعادة درعي إلى منصبه بعد أن قررت املحكمة منعه من العمل وزيرا ـ االئتالف 

الئحة اتهام ضد مواطن عربي شارك في هجوم حشد غاضب على رجل يهودي في عكا خالل فترة  ـ توجيه

 االضطرابات

  إلسرائيل لن تتلقى تمويال” املسيئة“وزير الثقافة الجديد: األفالم   ـ 

*  *   * 
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   2023-1-19الخميس  العدو عين على    

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

 جانب أهم اآلراء والتحليالت الصادرة.

 ةللشؤون اإلسرائيلي شبكة الهدهدترجمة واعداد: 

 :الشأن الفلسطيني

 10الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خالل الليل قوات  :املتحدث باسم جيش العدو 

مطلوبين فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية وضبطت أسلحة وذخيرة، كما تعرضت القوات 

 .إلطالق نار في جنين ما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة

  قضاها في  40بعد  ماهر يونس إطالق سراح األسير :واال العبري 
ً
 .”جون اإلسرائيليةالس“عاما

  في جنين تم خالله اعتقال عضو ” الجيش اإلسرائيلي“شن  :موقع واال العبري 
ً
 عسكريا

ً
الليلة نشاطا

بارز في الجهاد اإلسالمي واثنين من أفراد عائلته، وحدث خالل العملية تبادل كثيف إلطالق النار، 

ص ى، انتهى نشاط الجيش في أدى إلى تصفية فلسطينيين اثنين، أحدهما قيادي في كتائب األق

 .املنطقة

  أصيبا بجروح طفيفة الليلة بانفجار عبوة ألقيت على جيب ” جنديان إسرائيليان“ :موقع واال العبري

 .عسكري خالل النشاط العسكري في جنين، وتم نقل جندي واحد فقط إلى املستشفى لتلقي العالج

 زينة أحد قيادات حركة الجهاد اإلسالمي، وقد كان هدف االعتقال الليلة في جنين خالد أبو  :معاريف

 .ألقي القبض على ولديه بينما لم يكن في املنزل 

 سمح بالنشر أنه في نشاط مشترك من جهاز الشاباك والشرطة،  :ملخص بيان صادر عن الشاباك

( من سكان عكا في الداخل، لالشتباه في ضلوعه بمهاجمة مستوطن  50تم اعتقال فلسطيني )
ً
عاما

خالل األحداث في  12.05.2021به بالهراوات والقضبان الحديدية وإضرام النار في سيارته بتاريخ وضر 

 .عكا فترة عملية حارس األسوار ضد غزة

  من اندالع تصعيد أمني في الضفة ” املؤسسة األمنية اإلسرائيلية“خشية لدى  :العبرية 12القناة

 .تزامن معه عيد الفصح اليهوديالغربية والقدس، عشية اقتراب شهر رمضان، حيث ي

 :الشأن اإلقليمي والدولي
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 جيك “التقى الرئيس يتسحاك هرتسوغ مع مستشار األمن القومي األمريكي  :يديعوت أحرونوت

 .، وبحث الجانبان الشراكة القوية وسبل تعميق التعاون االستراتيجي”سوليفان

  ترى الحكومة اإلسرائيلية أن حل الصراع في نأمل أن “وزير الخارجية السعودي:  :العبرية 12القناة

 .”مصلحة إسرائيل واملنطقة بأسرها

 قدره ” السفارة اإلسرائيلية“محكمة أردنية تقض ي بضرورة دفع  :قناة كان العبرية 
ً
في عّمان تعويضا

 .2017ألف دوالر ملواطن أردني أصيب برصاص أحد حراس أمن السفارة في حادث وقع عام  500

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

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

 .البلدين

 :الشأن الداخلي

  زعيم شاس أرييه درعي  اضطراب في النظام السياس ي: املحكمة العليا تلغي تعيين :العبرية 12القناة

 بأغلبية 
ً
 .قضاة 10وزيرا

 ألف ناخب ذهبوا إلى  400املحكمة العليا تتعدى على أصوات “ :حزب شاس يهاجم املحكمة العليا

صناديق االقتراع وهم على دراية بمن هو رئيس شاس أرييه ردعي، قرار املحكمة مسّيس وفاضح، 

 .”لزوم لهاواليوم قضت املحكمة فعليا أن االنتخابات ال 

 زعيم شاس أرييه درعي أدين بجرائم فساد خطيرة، وتعيينه “ :رئيسة املحكمة العليا استر حيوت

 .”وزيرا، يتخطى بشكل ال لبس فيه حد املنطق

 ماهر يونس بتعليمات من بن غفير، استعدت الشرطة اليوم الخميس لإلفراج عن األسير :معاريف ،

طقة وادي عارة إلحباط أي محاولة لتنظيم احتفاالت بخروجه، وقامت بنشر قوات كبيرة الليلة في من

هذا الحدث هو اختبار لسيادتنا، يجب أال نسمح بأي حال من األحوال بتشجيع “وقال بن غفير: 

 .”ودعم اإلرهاب

  نشر أول: سيقوم الشاباك بتعزيز الحراسة األمنية املرئية والخفية حول رئيسة  :العبرية 12القناة

ليا إستر حايوت ووزير القضاء ياريف ليفين بسبب تهديدات ضد االثنين، بعد قرار املحكمة الع

 
ً
 .املحكمة العليا ضد تعيين زعيم حزب شاس أرييه درعي وزيرا
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 عقد رئيس الوزراء نتنياهو أول اجتماع عمل له مع رئيس األركان الجنرال هرتس ي  :قناة كان العبرية

 .”إلسرائيل األمنية“هاليفي، حيث ناقشا التحديات 

  كلنا معك أرييه ال “مجلس حكماء التوراة في اجتماع بمنزل رئيس شاس أرييه درعي:  :العبرية 12القناة

 .”تقلق، جمهور كامل وراءك، أمة إسرائيل بأكملها

 الخميس الساعة  :الجبهة الداخلية 
ً
صفارات اإلنذار في منطقة مجلس املزرعة  10:05ستنطلق غدا

 .للتحذير من سقوط صواريخ وقذائف” مناورة إخالء“قرب عكا في إطار 

 :عينة من اآلراء على منصات التواصل

 سنخرج في مظاهرات ليلة السبت في تل أبيب والقدس وحيفا لوقف جنون حكومة  :يائير البيد

 .نتنياهو، ودفاعا عن الدولة، دعونا نحمي بلدنا الحبيب من تدمير الديمقراطية، نعم سآتي وأشارك

  للمحكمة العليا إلشعالها الحرب بين البيض والسود هنا، حرب هوية األشكناز ضد  :ليفي يائير 
ً
شكرا

 .الشرقيين

 دولة-قضاة في  10ال يمكن أن يصدر “ :زعيم الصهيونية الدينية سمويتريش يهاجم املحكمة العليا- 

 عن أغلبية الجمهور، حول 
ً
، الحكومة ”ب وزيرمن يجب أن يشغل منص“ديمقراطية، قرارا يكون بديال

حكمة العليا اليوم امل قرار وإن القضائية، املنظومة إلصالح التغييرات سنواصل هللالن تنهار، بعون 

 .يثبت مدى أهمية خطواتنا

 مرات وقدم دالئل كاذبة  3الشخص الذي أدين “ :وزير الجيش السابق موشيه يعالون يهاجم درعي

إلى جانب القضاة ضد محاوالت التعدي عليهم من قبل للمحكمة، ال يمكنه العمل كوزير، سنقف 

حكومة مجرمة تعمل على تحويلنا إلى ديكتاتورية، سوف نخرج للتظاهر واالحتجاج مساء السبت في 

 .جميع أنحاء البالد

 قرار املحكمة العليا سليم، قد يلجأ نتنياهو لخطوات ضد الحكم، وقد يتسبب بأزمة “ :إيهود باراك

 .”للنيل من سيادة القانون، املعركة ستكون صعبة وستطالنادستورية عميقة، 

 املحكمة العليا غير املنتخبة ليست معنية بالتسويات وال تريد أن “ :بن غفير يهاجم املحكمة العليا

 .”تستوعب أن الشعب كان له كلمة في االنتخابات األخيرة بشكل حاسم

 مة اإلسرائيلية ستكون قد خرقت القانون، الحكومة إذا لم ُيطرد أرييه درعي، فإن الحكو “ :يائير البيد

التي ال تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية، وال يمكنها مطالبة املواطنين باالمتثال للقانون، إذا لم 
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ُيطرد أرييه درعي، سنقع في أزمة دستورية غير مسبوقة، ولن تكون بعد اآلن ديمقراطية، ولن تكون 

 .”دولة قانون 

*  *   * 

  مقاالت   

i24news: ألول مرة في أذربيجان: انعقاد مؤتمر سفراء إسرائيل في منطقة أوراسيا 

هذه هي املرة األولى التي ينعقد فيها مؤتمر للسفراء اإلسرائيليين في أذربيجان على خلفية التعزيز املستمر 

 للعالقات بين البلدين والقرار األذري فتح سفارة في إسرائيل

شهد يوم أمس األربعاء في باكو، عاصمة أذربيجان، انعقاد مؤتمر سفراء إسرائيليين من منطقة أوراسيا.   

وترأست املؤتمر الذي حضره عشرة سفراء ورؤساء بعثات، رئيسة املنظومة السياسية االستراتيجية في وزارة 

  .الخارجية اإلسرائيلية السفيرة عليزا بن نون 

خلفية التعزيز  التي ينعقد فيها مؤتمر للسفراء اإلسرائيليين في أذربيجان، وذلك علىهذه هي املرة األولى   

قرار ، ومحادثات وزير الخارجية إيلي كوهين األخيرة مع نظيره األذربيجاني و املستمر للعالقات بين البلدين

 .عاًما من العالقات الدبلوماسية 30أذربيجان بإنشاء سفارة في إسرائيل، بعد 

التقى السفراء خالل املؤتمر بوزير الخارجية األذربيجاني جيحون بيراموف ونائب وزير الخارجية فريز رزاييف   

والسفير األذري في إسرائيل مختار محمدوف. وناقش رؤساء البعثات خالل املؤتمر األهمية االستراتيجية 

  .إسرائيل وسبل تعزيز العالقات الثنائية مع دول املنطقة ملنطقة أوراسيا ملصالح دولة

في نفس الوقت الذي عقد فيه مؤتمر السفراء، أجرى رئيس املجموعة الدبلوماسية حواًرا سياسًيا مع نائب و

، نائب مدير ، سيمونا هالبرينEuroAsia وزير الخارجية األذربيجاني أراز عظيموف، بمشاركة نائب مدير

الشعبة االستراتيجية في وزارة الخارجية يوش زرقا ومدير الدائرة الخاصة باملنطقة في الشعبة االقتصادية 

 .بوزارة الخارجية يوناتان تزادا

تواجدهم في البالد، في مراسم رسمية، أمام النصب التذكاري للجندي األذربيجاني وسط  أثناء السفراءشارك  

ارجية اإلسرائيلي قد تحدث مع نظيره األذربيجاني جيحون بيراموف الذي هنأه بتوليه وزير الخ  وكان .باكو

منصبه وأعرب عن رغبته في زيادة تعزيز العالقات بين البلدين. وعبر كوهين عن ارتياحه وشكره لقرار 

   .تل أبيبفي  أذربيجان فتح سفارة في إسرائيل ودعا جيحون بيراموف لزيارة إسرائيل الفتتاح سفارة بالده

*  *   * 

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1670569687-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1670569687-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1670569687-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1667316871-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%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/1667316871-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%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/1667316871-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1673619822-%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%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%87-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1673619822-%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%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%87-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1673619822-%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%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%87-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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i24news: "يائير لبيد سيكون حاضرا في مظاهرة السبت الوشيك ضد "اإلصالح القضائي 

في القدس وحيفا وتل أبيب،  -قال لبيد:"ليلة السبت، احتجوا، أوقفوا الجنون، نقاتل من أجل الدولة 

 ".سآتي أيضا نعم،دعونا نحمي بلدنا الحبيب من تدمير الديمقراطية. 

أعلن زعيم املعارضة في إسرائيل رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد، اليوم األربعاء، عزمه الحضور 

وقال:"ليلة السبت،  .املظاهرة التي ستقام مساء السبت الوشيك ضد إصالح النظام القضائي في البالد إلى

في القدس وحيفا وتل أبيب، دعونا نحمي بلدنا الحبيب من  -الدولة احتجوا، أوقفوا الجنون، نقاتل من أجل 

وتعرض لبيد النتقادات شديدة من قبل املعارضة بسبب غيابه مساء   ."سآتي أيضا نعم،تدمير الديمقراطية. 

السبت املنصرم، بحسب عدد من وسائل اإلعالم، ويعتقد منتقدو اإلصالح القضائي أن النظام سيعطي 

. 1948ة لرئيس الوزراء، مما يعرض الديمقراطية اإلسرائيلية للخطر كما كانت قائمة منذ عام سيطرة كبير 

 .ويقولون إنهم يخشون االنجراف نحو الديمقراطية غير الليبرالية

منذ أداء اليمين   مساء السبت املنصرم، تظاهر عشرات اآلالف من اإلسرائيليين في تل أبيب، )هي األكبر

ديسمبر / كانون األول املنصرم على الحكومة الجديدة( لإلعالن عن رفضهم لسياسة  29الدستورية في 

االئتالف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي يخشون من االنجراف املناهض للديمقراطية، 

"هبيما" في تل أبيب وسط إسرائيل، املتظاهرون األعالم اإلسرائيلية والفتات احتجاجية في ساحة  وحمل

وكذلك في مراكز مختلفة في القدس وحيفا، ضد حكومة نتنياهو وضد اإلصالحات القضائية للوزير ياريف 

واستعدت الشرطة اإلسرائيلية بشكل غير مسبوق لالحتجاج، وأبلغت وزير األمن القومي إيتمار بن  .ليفين

مظاهرة امام منزل وزير القضاء ياريف ليفين. وتقدر الشرطة أنه  غفير بالتحديثات املختلفة. كما يتم تنظيم

 .ألف شخص 80وصل حوالي  21:00حتى الساعة 

*    *   * 

i24news :نتنياهو يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي األعضاء في مجموعة اتفاقيات إبراهيم 

وافقت على تطبيع العالقات مع إسرائيل في ناقش الوفد العالقات املتينة التي نشأت بين الدول العربية التي 

 واإلمكانية لتعاون أكبر 2020عام 

التقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم األربعاء مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي 

ناقش الوفد و  .الدول املوقعة على اتفاقيات إبراهيم من الحزبين خالل زيارتهم إلسرائيل، في إطار جولة تشمل

في كتلة اتفاقيات إبراهيم العالقات املتينة التي نشأت بين الدول العربية التي وافقت على تطبيع  املنضوي 

واإلمكانية لتعاون أكبر، وفًقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء. كما  2020العالقات مع إسرائيل في عام 

https://backend.i24news.tv/ar/articles/1673719168-20-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1673719168-20-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1673719168-20-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1673719168-20-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1673719168-20-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1663312692-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%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-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1663312692-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%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-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7
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شمل املزيد من الدول ومواجهة تناول الوفد خالل االجتماع في القدس مسألة توسيع اتفاقية إبراهيم لت

 .التهديد اإليراني

تم إطالق مجموعة اتفاقيات ابراهيم في مجلس الشيوخ األمريكي قبل عام واحد من قبل السيناتور 

الجمهوري جيمس النكفورد من أوكالهوما وجوني إرنست من والية أيوا، إلى جانب النائبين الديمقراطيين 

ر من نيوجيرس ي. يقود النكفورد وروزين حالًيا مجموعة من خمسة أعضاء في جاكي روزن من نيفادا وكوري بوك

اإلمارات العربية املتحدة واملغرب  -مجلس الشيوخ في جولة إلسرائيل وحلفائها العرب ضمن اتفاقيات إبراهيم 

 .والبحرين )انضم السودان أيًضا إلى االتفاقية(

ايكل بينيت من كولورادو ومارك كيلي من والية أريزونا الديموقراطيون كيرستن جيليبراند من نيويورك وم

كما حضر وزير  .انضموا إلى الرحلة مع الجمهوريين دان سوليفان من أركنساس وتيد باد من نورث كارولينا

رئيس مجلس األمن القومي  الشؤون اإلستراتيجية اإلسرائيلي رون ديرمر االجتماع في القدس باإلضافة إلى

السفير اإلسرائيلي لدى الواليات املتحدة مايك هرتسوغ والسفير األمريكي  -ي وسفراء البلدين تساحي هنغب

 لدى إسرائيل توماس نيدز

*    *   * 

أرييه درعي ال يمكنه شغل ” شاس“قرار دراماتيكي، املحكمة العليا تقض ي بأن زعيم في  إسرائيل:تايمز أوف 

 منصب وزير

قضاه وعارضه قاض واحد فإن تعيين درعي في مجلس الوزراء غير معقول  10بحسب القرار الذي أيده 

ه بأن 2022بسبب جرائم سابقة وباطل بسبب االنطباع الخاطئ الذي أعطاه في صفقة ادعاء في عام 

 سيعتزل الحياة السياسية

 جيريمي شارون بقلم

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

 .2022بسبب إداناته الجنائية، والتي كان آخرها بتهمة االحتيال الضريبي في عام ” غير معقول إلى أقص ى حد“

الحكم الدراماتيكي صب الزيت على نار التوترات بين الحكومة والجهاز القضائي حول خطط اإلصالحات 

الحاكم ملضاعفة الضغط من أجل تشريع يهدف إلى تقييد القضائية، وأثار دعوات فورية من قبل االئتالف 

قدرة املحكمة على الحكم في قرارات الحكومة أو الكنيست، بينما أشادت املعارضة بالقرار ودعت درعي إلى 

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1672174346-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%BA%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1672174346-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%BA%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1672174346-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%BA%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.timesofisrael.com/writers/%d8%ac%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86/
https://ar.timesofisrael.com/writers/%d8%ac%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86/
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قرر غالبية قضاة الهيئة “وقالت املحكمة العليا في بيان بعد الحكم  .التنحي عن منصبيه الوزاريين على الفور 

ن هذا التعيين غير معقول إلى حد كبير، وعلى هذا النحو يجب على رئيس الوزراء عزله ]درعي[ من القضائية أ

 .”منصبه

-في الحكم الذي أيده عشرة قضاة مقابل معارضة قاض واحد، قبلت املحكمة رأي النائبة العامة غالي باهراف

 .كم استخدامه لقياس قرارات الحكومةالذي يمكن للمحا” املعقولية“ميارا بأن تعيين درعي لم يجتاز اختبار 

 .”املعقولية“بإصدار قانون يمنع املحاكم من إلغاء قرارات الحكومة على أساس  االئتالفوقد تعهد أعضاء 

الحركة من ”، و”الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل“جادلت االلتماسات ضد تعيين درعي، التي قدمتها 

بتهم االحتيال الضريبي، وكذلك إدانته  2022األفراد، بأن إدانته في عام  ومجموعة من” أجل السلوك األخالقي

وألن درعي صدر بحقه حكم مع وقف التنفيذ من قبل  .بتهم رشوة، تجعله غير مؤهل ليكون وزيرا 1999في عام 

نطوي محكمة الصلح في القدس في العام املاض ي كجزء من صفقة إدعاء، لم يتم تحديد ما إذا كانت اإلدانة ت

وقالت املحكمة  .على مخالفة أخالقية، وهي نتيجة كانت ستلزمه باالبتعاد عن السياسة ملدة سبع سنوات

العليا إن درعي أشار إلى أنه كجزء من صفقة اإلدعاء، أعطى محكمة الصلح في القدس االنطباع بأنه سيعتزل 

 .2022لكنيست في انتخابات الحياة السياسية. ومع ذلك، استمر درعي في رئاسة قائمة حزب شاس ل

رئيسة املحكمة العليا استير حايوت )وسط( وزمالؤها يعقدون جلسة استماع في التماسات تطالبهم بمنع 

أرييه درعي إلى منصب وزير بسبب إدانته مؤخرا والحكم الصادر بحقه مع وقف ” شاس“عودة زعيم حزب 

 (Yonatan Sindel / Flash90) .2023يناير،  5التنفيذ في تهم ضريبية، في املحكمة العليا بالقدس، 

أثر على العملية “وقالت املحكمة العليا إن ادعائه بأنه سيستقيل من الكنيست وسيعتزل السياسة ظاهريا، 

، وأشارت إلى أنه ليس بإمكانه الرجوع إلى املحكمة األدنى درجة ”الجنائية فيما يتعلق بقضية االحتيال الضريبي

 .ق الحكمي، الذي يحظر على أطراف الدعاوى القانونية تغيير الدعاوى في إجراءات مختلفةبسبب مبدأ اإلغال 

قد يساعد استخدام حجة اإلغالق الحكمي على تحصين الحكم من أن ُيلغى إذا تمكنت الحكومة من التخلص 

بنيامين نتنياهو في والتقى درعي ورئيس الوزراء  .من أجل إبقاء درعي في مجلس الوزراء” املعقولية“من اختبار 

 .القدس مساء األربعاء

خالل جلسة بتت في االلتماسات املرفوعة ضد درعي في وقت سابق من هذا الشهر، ادعى محامي درعي أن 

محكمة الصلح في القدس أساءت فهم تصريحه بأنه سيستقيل من الكنيست وسيؤدي من اآلن فصاعدا 

من قضاة املحكمة العليا على هذا االدعاء أثناء الجلسة اعترض العديد و  .خدمة عامة من خارج البرملان
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ال يمكن للمرء أن يقول إنه سيتقاعد “نفسها، بما في ذلك القاض ي أليكس شتاين، الذي قال أثناء الجلسة: 

]من الحياة العامة[ وأن يستفيد من صفقة ادعاء مريحة له، وأن يقول بعد مدة قصيرة من الزمن عكس ذلك 

على رأي األغلبية، وكتب أن رئيس  اعترض القاض ي يوسف إلرونو  .”وا في الكنيست ووزيراويتم تعيينه عض

الوزراء بنيامين نتنياهو يجب أن يطلب حكما بشأن تعيين درعي من رئيس لجنة االنتخابات املركزية لتحديد 

ما إذا كانت إدانة درعي باالحتيال الضريبي تحمل تصنيف الفساد األخالقي وبالتالي ما إذا كان بإمكانه شغل 

 .منصب وزير في الحكومة

قانون “كرت االلتماسات املرفوعة ضد تعيين درعي أن التشريع الذي أقرته الحكومة الجديدة لتعديل كما ذ

للسماح للحكومة بتعيين درعي هو بمثابة إساءة استخدام للسلطة التأسيسية للكنيست، ” أساس:الحكومة

ومع ذلك،  .مة الجديدةحيث تم تمرير التعديل على القانون لصالح فرد ومن أجل االحتياجات الفورية للحكو 

رفضت املحكمة إبطال تعديل قانون األساس، مشيرة إلى أن إلغاء القوانين هو املالذ األخير وخاصة عند 

لكن بعض القضاة رأوا أن عملية تعديل قانون  .التعامل مع قوانين األساس شبه الدستورية إلسرائيل

 .”وصمة شخصية بالكامل“األساس قد تلطخت بسبب 

يسة املحكمة العليا إستر حايوت أنه على الرغم من أن املحكمة يجب أن تتدخل فقط في التعيينات وكتبت رئ

وأشارت حايوت إلى أن رئيس الوزراء  .الوزارية في ظروف استثنائية للغاية، إال أن تعيين درعي يلبي هذه الظروف

حظوا “ى أن درعي وحزبه شاس يتمتع بسلطة تقديرية واسعة بشأن التعيينات السياسية، واشارت أيضا إل

مقعدا في  11ألف صوت وعلى  400خالل االنتخابات األخيرة عندما حصلوا على ما يقرب من ” بثقة الجمهور 

، ولذلك ”مع ذلك، فإن السلطة التقديرية الواسعة ال تعني سلطة تقديرية غير محدودة“وقالت:  .الكنيست

لب من  .قضائيةخضعت بعض تعيينات رئاسة الوزراء للمراجعة ال
ُ
وأشارت حايوت أيضا إلى أنه عندما ط

، قالت في تلك املرحلة إن تعيينه كان حتى ذلك 2015املحكمة البت في تعيين درعي وزيرا للداخلية في عام 

وتابعت أن درعي تلقى حكما مع  .1999بالنظر إلى إدانته بالرشوة في عام ” على حدود ما هو معقول “الحين 

، مما يعني أن التعيين تجاوز اآلن حدود 2022ب إدانته باالحتيال الضريبي في عام وقف التنفيذ بسب

 .املعقولية

ع عليها درعي ووافقت عليها محكمة الصلح في القدس بشأن تلك املخالفات 
ّ
في صفقة االدعاء التي وق

قالة من الكنيست، لقد سجلنا إعالن ]درعي[ قراره باالست“الضريبية، أشارت حايوت إلى أن املحكمة كتبت: 

كما أشارت إلى أن املدعي العام  .”وبالتالي لن يطلب النائب العام قرارا لتحديد ما إذا كان هناك فساد أخالقي



 

11 
 

وأشارت حايوت  .آنذاك أفيحاي ماندلبليت وخليفته باهراف ميارا اعتقدا أن إداناته تنطوي على فساد أخالقي

البيان العلني للمتهم واعتزاله الحياة السياسية “صفقة االدعاء بأن  في جلسة البتإلى تصريح ملحامي درعي في 

يريد االستمرار في خدمة “كما أشارت إلى تصريح درعي نفسه في الجلسة بأنه  .أنه يتحدث من القلب” يظهران

، ولكن بعد يوم أعلن ترشيح نفسه ”الجمهور الذي يمثله بطريقة مختلفة، حتى لو لم يكن في الكنيست

 .يست في أي انتخابات مقبلة كرئيس لحزب شاسللكن

لذلك، تقرر أن البيان الذي قدمه درعي أثناء الجلسة أمام محكمة الصلح بشأن تقاعده من “وقالت املحكمة 

وتنصله من هذا العرض بعد ذلك  –التي على أساسها ُحكم عليه بارتكاب جرائم ضريبية  –الحياة العامة 

يتعلق بنزاهته ونظافة يديه في سلوكه أمام املحكمة، وهو ما يثير صعوبات مباشرة يثيران الشكوك فيما 

 .”حقيقية فيما يتعلق بفترة والية درعي في منصب الوزير، ويعزز االستنتاج بشأن عدم معقولية التعيين

 *    *   * 

 إلسرائيل لن تتلقى تمويال” املسيئة“وزير الثقافة الجديد: األفالم : تايمز أوف إسرائيل

ميكي زوهر يقول إن صانعي املحتوى أحرار في إنتاج أي محتوى يرغبون فيه، ولكن إذا كانوا يريدون دعما 

 ماليا، فسيلزمهم التعهد بأن عملهم لن يكون ما يعتبره هو معاديا إلسرائيل

مويل قال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر إن صانعي األفالم اإلسرائيليين الذين يسعون للحصول على ت

وفي  .إلسرائيل أو لقواتها املسلحة” مسيئة“حكومي لعملهم سيحتاجون إلى توقيع تعهد بأن إنتاجاتهم لن تكون 

يوم اإلثنين، قال زوهر إن املنظمات التي تريد مقاطعة إسرائيل تشير غالبا إلى ” واينت“حديثه إلى راديو 

تجاه الفلسطينيين كدليل على أن مزاعمهم عن األعمال املنتجة محليا، والتي تنتقد الحكومة وسياساتها 

ولذلك، كما قال، سيطلب مجلس األفالم اإلسرائيلي من صانعي األفالم الذين  .االنتهاكات اإلسرائيلية مبررة

يسعون للحصول على منح حكومية للتوقيع على بند يقض ي بعدم إنتاج محتوى معاد إلسرائيل، على الرغم 

  .ماهية املعايير املحددة لذلك من أنه لم يقدم تفاصيل حول 

التوقيع على وثيقة “وقال زوهر إن جميع هيئات تمويل األفالم التي تعمل مع املجلس ستطلب من قياداتها 

 يتعهدون فيها بعدم 

النهاية، سيقرر  يف .”إنتاج محتوى يضر بدولة إسرائيل وجنود الجيش اإلسرائيلي. هذا هو شرط التمويل

سيأتي ملشاهدة فيلم أم ال، لكننا لن نتنازل عن قضية التمويل. لن نقوم بتمويل محتوى الجمهور ما إذا كان 
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وأضاف أنه ال يدعو إلى فرض رقابة، لكن الدولة غير  .”هجومي ضد جنود الجيش اإلسرائيلي ودولة إسرائيل

ح لك بالطبع أن تصنع أي في النهاية، علينا أن نتذكر، ُيسم“وتابع قائال:  .ملزمة بتمويل أعمال يعتبرها معادية

فيلم تريده في إطار القانون. نحن في دولة ديمقراطية. لكن ليس على الدولة أن تمول مثل هذا املحتوى املثير 

 .”للجدل ألنه ينتهك أشياء أساسية للغاية

تم تحدي فكرة املحتوى املمول من الدولة والذي ينتقد إسرائيل في املاض ي من قبل وزيرة الثقافة السابقة 

 جهاإلسرائيل وينت، سعت ريغيف، التي لطاملا انتقدت ما اعتبرتها أفالما معادية 2017ميري ريغيف. في عام 

وأدى نهجها في  .لألفالم اإلسرائيلية الصنع صانعو أفالم محليون، إلى إحداث ثورة في معايير التمويل الحكومي

مسألة محتوى الفيلم إلى عالقة عدائية مع الفنانين املحليين، على الرغم من أن جهودها لضبط املحتوى في 

 .نهاية املطاف لم تنجح إلى حد كبير

*    *   * 

 ” غياب الشريك“اإلسرائيلي للضيفين األمريكيين:  اليوم: الترتيبإسرائيل 
ً
” واشنطن واخترنافلسطينيا

 ..
ً
   ضد إيران” شاملة ومعركةصينيا

  إسرائيل نيجل بقلم

 ترجمة: صحيفة القدس العربي

هبط املستشار األمريكي لألمن القومي جيك سوليفان أمس في إسرائيل، وسيلتقي نظيره، رئيس هيئة األمن  

القومي تساحي هنجبي، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحق هرتسوغ، ووزير الدفاع يوآف غالنت، 

ده، سيهبط وزير الخارجية أنتوني ووزير الخارجية إيلي كوهن، ووزير الشؤون االستراتيجية رون ديرمر. بع

 بمعظمهم.
ً
 بلينكن الذي من املتوقع أن يلتقي هو أيضا

مع إعادة انتخاب نتنياهو لرئاسة الوزراء، وضع في رأس سلم األولويات ثالثة مواضيع: إيران، وتوسيع اتفاقات 

املسؤولين، سيكون  إبراهيم وضم السعودية، ومعالجة مواضيع داخلية. اآلن، في اللقاءات املرتقبة مع

املوضوعان األوالن على جدول األعمال. وال مكان للموضوع الثاني في الحوار مع األمريكيين، وهو الشأن 

 الحصري والداخلي إلسرائيل.

 املصلحة اإلسرائيلية

سيأتي الضيفان مع قائمة مواضيع خاصة بهما: إيران )بنهج مختلف عن نهجنا(، واملشكلة الفلسطينية، 
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]الضفة الغربية[، وروسيا وأوكرانيا، والصين، ودول الخليج، وكذا ” املناطق”وسياسة الحكومة في الحرم و

نية فعلينا أن نعرض سبب تحقيق تفاهمات حول مواضيع داخلية مختلفة. أما ما يتعلق باملسألة الفلسطي

غياب الشريك في مفاوضات حقيقية، بخاصة بعد أن اختار أبو مازن مهاجمة إسرائيل في الساحة الدولية. 

 كما أنه يجب اإليضاح بأن ليس للحكومة الجديدة نوايا لتغيير الوضع الراهن في الحرم.

جة إلى مستويات مهنية. ينبغي اإليضاح أنه في موضوع الصين، يجدر بنا أن نتبنى النهج األمريكي ونقل املعال

موقفنا إلى جانبهم واضح في كل نزاع. كل محاولة أمريكية لطرح مواضيع داخلية يجب أن ترد بأدب، في ظل 

إيضاح ال لبس فيه بأن هذه شؤون داخلية إلسرائيل. ومع ذلك، محظور أن نتشوش. يجب أن تكون إيران في 

 مركز الحوار.

اني بالنووي، ودعم منظمات اإلرهاب وتسليحها بسالح متطور، واملخاطر الكامنة في التقرب إن السلوك العدو 

 عن الحوار مع روسيا وأوكرانيا وسوريا ودول الخليج يجب أن 
ً
من روسيا ومحاوالت التموضع في سوريا، فضال

هديد العسكري الجدّي تتم من منظور إيراني فقط. هذا يخدم مصالح إسرائيلية ويسهل الرسالة املركزية: الت

 إليه ضغط اقتصادي مكثف ودعم نشط 
ً
، مضافا

ً
والجاهزية الحقيقية للعمل هو ما سيحدث تغييرا

 لالضطرابات.

 العصب املكشوف: املس بحقوق اإلنسان

ترى الواليات املتحدة وإسرائيل صورة الوضع االستخبارية في النووي، لكنهما تنقسمان حول بعض من طرق 

 إلى  60ن تخصب إلى العمل. وطهرا
ً
في املئة، وتنتج يورانيوم معدني، وجمعت  90في املئة، ويمكنها أن تنتقل فورا

مادة مشعة لعدة قنابل، وتمنع قدرة الوصول إلى املواقع املشبوهة عن املراقبين، وترفض الرد على األسئلة 

 املفتوحة حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 الستئناف التعاون. الرأي العام االضطرابات في إيران ف
ً
 واسعا

ً
تحت إلسرائيل والواليات املتحدة مدخال

األمريكي الذي كان غير مبال تجاه املخاوف النووية لم يبَق كذلك تجاه قتل فتيات ونساء ملس الوتر األمريكي 

تل فتيات ونساء في املكشوف املتعلق باملس بحقوق اإلنسان. هذا، إلى جانب التعاون اإليراني والروس ي في ق

 يمكنه أن يؤدي إلى تغيير في النهج األمريكي. –أوكرانيا 

 لرفع العقوبات” ال“

سيسر إسرائيل التوصل إلى اتفاق شامل يعطل قدرة الوصول إلى النووي، إلى األبد وفي كل املسارات. هذا لن 

عض اإلسرائيليين الكبار، مضللة ، كما طرحها ب”األكثر مقابل األكثر“يحصل. فكرة طرح مفاوضات تستند إلى 

 ”.أكثر بكثير مقابل أقل بكثير“من أساسها وستخدم مالي واإليرانيين. ستكون نهاية املفاوضات بال شك 
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 للعقوبات، عقب االتفاق النووي، سيضخ إليران مليارات الدوالرات، وسيسمح لها بترميم 
ً
 واسعا

ً
إن رفعا

قوبات سيطلب رسالة لألسواق بأن عقد الصفقات مع إيران االقتصاد ومواصلة دعم اإلرهاب. رفع الع

، وإلى جانب 
ً
خطايا املاض ي، ستبقى إيران قريبة من ” تبييض“مسموح ومجد. واملقابل اإليراني سيكون طفيفا

 وضع دولة حافة نووية. إسرائيل ملزمة بإزالة كل تفكير في صفقة كهذه في املحادثات.

 التعاون مع مكافحة النووي

ولون ملزمون بعرض استعداد إسرائيل ملعركة شاملة وواسعة، بما في ذلك تطوير أسلحة، حسب ما املسؤ 

كشف النقاب عنه رئيس األركان املنصرف افيف كوخافي، يواصل التقدم بشكل سري في إيران. رغم النفي. 

عم االضطرابات، إسرائيل والواليات املتحدة ملزمتان بالتعاون في الجهد إلضعاف الحكم وبنشاط فاعل لد

 التي هي الفرصة الحقيقية األولى لتغيير النظام.

سيتضمن العمل جوانب اقتصادية، واستخبارية، عملياتية وعملية، وسينقل رسالة إلى دول الخليج بأن 

وأنها عادت لتدعم الكفاح املشترك حيال إيران. هذه خطوة أولى إلعادة ” غيرت القرص“الواليات املتحدة 

 يع إطار اتفاقات إبراهيم، بما في ذلك السعودية.الثقة وتوس

 إنه 
ً
. ”. االتفاق النووي مات“، وأن ”يجب تحرير إيران“قال بايدن مؤخرا

ً
هذه أقوال يجب أن تصبح أفعاال

 اللقاءات القريبة هي منصة لخلق قاعدة مشتركة لتحقيقها.

*    *   * 

 “بـ  أحرونوت: وصفتيديعوت 
ً
افد ”.. األكثر اشتعاال  تحديات 5الضفة الغربية تضع أمام رئيس األركان الو

  اليشع بن كيمون بقلم 

 أن اختار رئيس األركان الوافد، الفريق هرتس ي هليفي 
ً
، منذ يومه األول في املنصب، أن يصل إلى ليس عبثا

من الشمال، ولحماس من ” حزب هللا“زيارة لقيادة املنطقة الوسطى. مع كل االحترام للتهديد اإليراني، ولـ 

]الضفة الغربية[ هي الجبهة املشتعلة، برميل مادة متفجرة ” املناطق“الجنوب، يعرف رئيس األركان هليفي بأن 

 من الجيش اإلسرائيلي كي تبقيها دون أن تتفجر. تعتمل، وهي منذ عشرة
ً
إن  أشهر تسلب قوات غفيرة جدا

الثمن الذي يدفعه الجيش اإلسرائيلي باهظ، وهو مس ذو مغزى في تدريبات الوحدات، ثم في أهليتها. ومنذ 

العمل في  وكيف” كاسر األمواج“األشهر القريبة القادمة سيضطر الفريق هليفي ليقرر إلى متى ستستمر حملة 

 جبهة املناطق املركبة. وها هي خمس نقاط مركزية سيضطر للتصدي لها هناك:
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األرقام ال تكذب. منذ بداية السنة هناك سلسلة من عمليات إطالق النار والطعن : . عمليات اإلرهاب1

 هو نموذج والعمليات آخذة في التعاظم، فيما أن األمر األكثر إقال”. يهودا والسامرة“والدهس في أرجاء 
ً
قا

 .
ً
املخرب املنفرد: تلك األحداث، التي بخالف عمليات شبكات اإلرهاب، صعب حتى شبه متعذر إحباطها مسبقا

وهكذا قد تخلق سلسلة عمليات ” العدوى “، تتسبب بـ 2016، مثلما حصل في العام ”املخرب املنفرد“عمليات 

،  موجة إرهاب. لم نصل إلى هناك لكنها البداية. بالتوازي،
ً
فإن التعاون مع األجهزة الفلسطينية حرج جدا

 )باستثناء جنين ونابلس( لكن في ضوء الحكومة الجديدة وربما تغيير السياسة، 
ً
ويجري اآلن بشكل جيد نسبيا

 فإن تحدي الحفاظ على التنسيق يصبح أصعب.

عمل حيال وزير دفاع كيفما قلبنا هذا، سيكون هليفي، رئيس األركان األول الذي ي: . صالحيات وأوامر2

 في وزارة الدفاع. وثمة من سيقول 
ً
 جدا

ً
حيال وزير دفاع، والسبب بسيط: رغم أن “وحيال وزير آخر، مسيطرا

 فكل ش يء يؤثر ” يهودا والسامرة“الصالحيات التي أعطيت لوزير املالية بتسلئيل سموتريتش في 
ً
مدنية ظاهرا

جلس التخطيط األعلى في اإلدارة املدنية، عبر فتح أو إغالق على الوضع األمن؛ من أذون البناء في جلسات م

 على األرض، ”. ج“املعابر وحتى توسيع طريق أو أذون إنفاذ للقانون في مناطق 
ً
 سياسيا

ً
كل عمل يبدي تغييرا

ولم يأت سموتريتش إال لذلك، سيكون له رد فعل من الجانب الفلسطيني. في وضعية كهذه، سيتعين على 

 ن هليفي أن يعرف كيف يوجه الخطى بين إرادات الوزيرين.رئيس األركا

أحد الدروس الكبرى من موجة اإلرهاب التي غمرت إسرائيل في الربيع املاض ي  . الحراسة على خط التماس3

هو تكثيف خط التماس. فقد تسلل مخربون إلى قلب البالد بسهولة ال تطاق، وحتى بسيارات في بعض من 

املستمرة، كثف الجيش اإلسرائيلي خط التماس واستثمر فيه ” كاسر األمواج“ة الحاالت. كجزء من حمل

 ذا مغزى في جنوب جبل الخليل واستكمل أجزاء في الجدار في 
ً
ماليين الشواكل. يبني الجيش اإلسرائيلي عائقا

خط منطقة شمال السامرة. إضافة إلى ذلك، نشر الجيش اإلسرائيلي مقاتلين على طول مقاطع واسعة في 

التماس. وقد نجح هذا، وانخفضت كمية املتسللين من اآلالف إلى عشرات قليلة. لذا، ازداد عدد طالبي 

تصاريح العمل، ونشأ وعي يقول إن كل متسلل قد يصطدم بمقاتل مسلح. سيتعين على ليفي أن يحافظ على 

، وكذا العائق في الجنو 
ً
ب؛ سيحاول الفلسطينيون الردع الناش ئ. لن يكون على طول الخط مقاتلون دوما

اجتيازه بأساليب مختلفة. وبالتالي، فإن حفظ وعي الجدار هو أحد املفاتيح املركزية في منع العمليات في قلب 

 البالد.

تتحدث األرقام من تلقاء نفسها؛ سلسلة العمليات ال تتوقف، وكل يوم يوجد : . إحساس األمن لدى السكان4

ب املدن الفلسطينية، بل يصل إلى محاور السير واملستوطنات. ساحة هناك اشتباك وال يجري فقط في قل
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: إطالق نار نحو البيوت؛ إطالق نار على محاور السير؛ وعمليات طعن ودهس ” املناطق“
ً
مثل  –متوترة جدا

الحدث الذي أصيب فيه اليشيف ناحوم في جبل الخليل. وبفضل كثير من الحظ لم تنته هذه األحداث بشكل 

مل الجيش بكد كي يحبط العمليات ويؤكد على يقظة املقاتل في امليدان. لكن بدأت احتجاجات في أصعب. يع

جملة مواقع تتبلور في أوساط السكان، والتقديرات أنه إذا ما استمرت عمليات إطالق النار ستزداد 

قال مسؤول  ،”إذا شعر املواطن بعدم األمان عند السفر على الطريق، سأفهم أنني فشلت“االحتجاجات. 

، ”املناطق“إحساس أمن السكان هو أحد األمور األهم لقائد فرقة و  قبل بضعة أشهر.” املناطق“كبير في فرقة 

وما يؤثر عليه هو التوثيقات الفلسطينية لعمليات إطالق النار ونشرها في الشبكات االجتماعية. وهذا التوثيق 

 يمس بإحساس األمن.
ً
 يخلق وعيا

بخالف باقي الجبهات التي يتصدى لها الجيش و  م، الفوضويون، الجريمة القومية والتسييساإلخالل بالنظا .5

دائم ويخلق وضعية مركبة. غير مرة وجد رئيس ” يهودا والسامرة“اإلسرائيلي، نجد أن االحتكاك مع املدنيين في 

األخيرة شددت التوتر  األركان السابق افيف كوخافي نفسه يرد على أحداث احتكاك كهذه. حمالت االنتخابات

بين اليسار واليمين، الذي تسلل إلى الجيش اإلسرائيلي. من جانب نرى فوضويين يخرقون النظام ويمسون 

 باملقاتلين، ومن جانب آخر نرى فتيان تالل يشاغبون ضد الفلسطينيين ونشطاء اليسار.

*    *   *  

 على : هآرتس
ً
دولة وخوف إسرائيلي من الرواية  90بين سفيرين وقلق ” مواجهة”.. “الهاي“ردا

  الفلسطينية   

 جاكي خوري ويونتان ليس  بقلم

من خطوات عقابية تتخذها ” عن قلقها العميق“دولة وقعت على البيان الذي عبرت فيه هذه الدول  90نحو  

اتخذته األخيرة في األمم املتحدة. في كانون األول، تم قبول إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية عقب إجراء 

اقتراح الفلسطينيين بالطلب من محكمة العدل الدولية في الهاي بلورة رأي حول التداعيات القانونية 

الستمرار احتالل إسرائيل في الضفة الغربية وشرقي القدس. ومن بين دول أخرى، وقعت فرنسا وأملانيا على 

 ي نشرتها االثنين البعثة الفلسطينية في األمم املتحدة.الوثيقة الت

دولة وقعت على الوثيقة بأسمائها، لكن الجزائر وباكستان وقعت عليها باسم عشرات الدول األخرى  39 

من بين الدول ”. أو.آي.س ي“األعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي في األمم املتحدة 

 دولة أوروبية، من بينها إسبانيا وهولندا وإيطاليا والدانمارك واليونان وبولندا وبلغاريا. 27املوقعة هناك 
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 على طلب رأي من محكمة العدل الدولية“هذه الدول أعلنت أنها 
ً
، وقد دعت ”ترفض الخطوات العقابية ردا

 بأن هذه الدول تظهر 
ً
 غير محد“إلى إلغائها الفوري. وكتب في البيان أيضا

ً
ود ملحكمة العدل الدولية في دعما

في الغد سيتم عقد جلسة في مجلس األمن ملناقشة وضع النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وحسب ”. الهاي

 تقديرات دول ستشارك في الجلسة، يتوقع فيها التطرق إلى العقوبات اإلسرائيلية.

الفتاح السيس ي وامللك عبد هللا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التقى أمس مع الرئيس املصري عبد 

الثاني، ملك األردن، ملناقشة وتنسيق املواقف إزاء خطوات الحكومة اإلسرائيلية. مصادر فلسطينية كانت 

مطلعة على اإلعدادات للقاء، قالت إن مصر واألردن قلقتان من التطورات في الساحة الفلسطينية، بما في 

 السلطة. ذلك العقوبات التي فرضتها إسرائيل على

قرر الكابنيت السياس ي األمني قبل أسبوعين حرمان وزير الخارجية الفلسطيني والسفير الفلسطيني في األمم 

 تجميد خطط البناء للفلسطينيين 
ً
املتحدة من بطاقة الدخول إلى إسرائيل. وقرر وزراء الكابنيت في حينه أيضا

إجراءات “جب على إسرائيل تحويلها للسلطة واتخاذ في الضفة، وتجميد أموال الضرائب التي ي” ج“في مناطق 

قانونية، بغطاء  –ضد املنظمات التي تشجع على نشاطات معادية إلسرائيل، بما في ذلك نشاطات سياسية 

سلسلة الخطوات “وزير الخارجية اإلسرائيلي، إيلي كوهين، قال بعد بيان الكابينت بأن ”. النشاطات اإلنسانية

اإلسرائيلي استهدفت التوضيح بأن إسرائيل ستجبي ثمن محاولة للمس بإسرائيل في  التي قررها الكابنت

 ”.الساحة الدولية

كل دولة تلتزم بالنظام “السفير الفلسطيني في األمم املتحدة، رياض منصور، بارك بيان هذه الدول، وقال إن 

السفير اإلسرائيلي في األمم املتحدة، ”. القائم على القانون الدولي ال يمكنها سوى معارضة مثل هذه العقوبات

 على ذلك، بأن 
ً
الفلسطينيين يستغلون هذا اآللية املشوهة املتمثلة باألمم املتحدة من “جلعاد اردان، قال ردا

األمر يتعلق ببيان إعالمي ال أهمية له، “وأضاف بأن ”. أجل ممارسة إرهاب سياس ي ومحاولة املس بإسرائيل

ا صبت الزيت على نار التحريض واإلرهاب الفلسطيني، وأبعدت أي احتمالية وكل دولة وقعت عليه إنم

وقال وزير الخارجية، كوهين بأن البيان عديم األهمية، وأن البيانات والتوقيعات من هذا النوع ”. للمصالحة

 لن توقفنا من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تحمي مواطنينا وتضمن مستقبلنا.

وظفت السلطة الفلسطينية معظم جهودها للنضال ضد إسرائيل في الساحة الدولية؛  في السنوات األخيرة،

]الضفة ” املناطق“فهي تعمل في األمم املتحدة واالتحاد األوروبي على إقامة لجان لفحص سلوك إسرائيل في 

 بقرارات تتحدى مكانة إسرائي
ً
ل القانونية الغربية[، وتقود دعاوى في املحاكم الدولية وتحاول الدفع قدما
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والسياسية بخصوص االحتالل. ورغم أنها جهود حققت في هذه األثناء إنجازات جزئية فقط، لكنها تقلق 

 املستوى السياس ي في إسرائيل وكبار رجاالت وزارة الخارجية.

تستعد إسرائيل لعدد من السيناريوهات املتطرفة املستقبلية، التي من شأن الخطوات الفلسطينية أن 

، مثل فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وسحب االستثمارات من إسرائيل. وحتى تدفعها 
ً
قدما

سيناريوهات سيطلب من املستوطنين في إطارها الحصول على تأشيرة لدخول أوروبا. مع ذلك، قدر دبلوماس ي 

نية ستؤدي إلى الخطوة الفلسطي“إسرائيلي رفيع بأن هذه السيناريوهات لن تتحقق في املدى املنظور للعيان: 

للقرارات “، وأضاف: ”أجواء فكرية ضد إسرائيل في الدول املختلفة وتشجع من يؤيدون الرواية الفلسطينية

القانونية ضد إسرائيل أهمية كبيرة، لكن احتمالية أن تقرر األمم املتحدة واالتحاد األوروبي كهيئات فرض 

 ”.ريد الفلسطينيون منا االعتقادمثل هذه العقوبات، ضعيفة. هذا صحيح حتى اآلن، كما ي

 في محكمة العدل في الهاي، الذين يمثلون  15خالل بضعة أشهر، قد يبدأ الـ 
ً
دولة، في صياغة الرأي  15قاضيا

االستشاري في موضوع التداعيات القانونية الستمرار االحتالل. قد يستمر هذا اإلجراء سنة أو سنتين، وال 

ي للقضاة لهذه الوثيقة. تقف على رأس طاقم القضاة الرئيسة جوان دونهيو من يحتاج القرار إلى تأييد إجماع

 الواليات املتحدة.

، وتقول إن قرارات القضاة تمثل املواقف السياسية 
ً
تنتقد إسرائيل محكمة العدل الدولية في الهاي دائما

أ القاض ي على القرارات التي لقد رأينا في السابق بشكل واضح مدى تأثير دولة منش“للدول التي جاءوا منها. 

 ، قال للصحيفة مصدر إسرائيلي.”تعطى. ال يمكن تجاهل ذلك

إذا كانت هناك وبحق أهمية لهوية الدول التي جاء منها القضاة، قد تجد إسرائيل نفسها في مكان متدن. سبعة 

واملغرب والصومال قضاة جاءوا من دول صوتت مع اقتراح الفلسطينيين لطلب رأي من املحكمة )روسيا 

والصين وجامايكا وأوغندا ولبنان(. وأربعة قضاة آخرون جاءوا من دول امتنعت عن التصويت )سلوفاكيا 

واليابان والهند والبرازيل(، وأربعة قضاة فقط هم من دول صوتت ضد االقتراح )الواليات املتحدة وفرنسا 

 وأملانيا وأستراليا(.

*    *   *  
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افق بايدن اآلن؟”: حقوق اإلنسان قبل الطائرات“ملوجه ألردوغان هآرتس: بعد الشرط ا   ملاذا و

 برئيل بقلم تسفي

أوغلو، أمس، أجواء باردة في واشنطن. واليوم، عندما  لقد انتظرت وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش 

 لقاء بارد. تجري بين تركيا والواليات املتحدة رقصة سيوف. 
ً
يلتقي نظيره األمريكي، أنتوني بلينكن، ينتظره أيضا

 حليفة لروسيا، وال تطبق العقوبات التي فرضت على األخيرة. هي 
ً
فمن جهة، تركيا عضوة في الناتو، لكنها أيضا

 الواليات حلفاء هم الذين األكراد إلبعاد سوريا بغزو  تهدد لكنها ،″16اف “تطمح لشراء الطائرات القتالية 

 املتحدة، من قطاع واسع وعميق على طول الحدود مع سوريا.

 في بالده واملسؤول الرئيس األمريكي، جو بايدن 
ً
، أوضح حتى في حملته االنتخابية بأنه يعتبر أردوغان ديكتاتورا

؛ بسبب صفقة شراء 
ً
 وحليفا

ً
 حقيقيا

ً
عن املس بحقوق اإلنسان، والشخص الذي ال يمكن اعتباره صديقا

 الروسية. لقد مرت أشهر كثيرة على تتويج بايدن ” 400إس “منظومات الصواريخ املضادة للطائرات 
ً
رئيسا

للواليات املتحدة إلى أن وافق على االلتقاء مع نظيره التركي، وذلك في مؤتمر دولي. يمكن إضافة عالقات تركيا 

، وهي عالقات ال تراها واشنطن تعوض استئناف العالقات 
ً
مع إيران إلى الحوار املتشدد بين الدولتين أيضا

. الدبلوماسية مع إسرائيل؛ األمر الذي اعتبرته أوروبا
ً
 تركيا

ً
 استفزازا

 للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر املتوسط، وفي املناطق التي تعتبرها 
ً
هذا في حين أنها ترسل سفنا

، تلك الحساسية من تحسين العالقات بين تركيا وسوريا، وهي 
ً
اليونان وقبرص مناطق تابعة لها. ومؤخرا

 إل 
ً
 يران وروسيا.الخطوة التي تعارضها الواليات املتحدة خالفا

كعقاب على صفقة الشراء مع روسيا، وبذلك ” 35إف “تم إقصاء تركيا من خطة تطوير الطائرة املتملصة 

خسرت مليارات الدوالرات من املداخيل الفورية وتطوير املنظومة الجوية فيها. اآلن، يوضع على طاولة بايدن 

منظومة تطوير لطائرات مشابهة هي في حوزة  80متطورة ونحو ” 16إف “طائرة  40طلب لتركيا من أجل شراء 

” وول ستريت جورنال“مليون دوالر. في األسبوع املاض ي، نشرت  20تركيا، وهي الصفقة التي تصل تكلفتها نحو 

بأن الرئيس األمريكي توجه بشكل رسمي للكونغرس من أجل طلب املصادقة على الصفقة كما يلزمه القانون 

 بذلك.

يواصل الرئيس أردوغان سعيه لتقويض القانون الدولي، وهو ال يعطي “اليوم التالي.  جاء الرد القاطع في

أهمية لحقوق اإلنسان ومعايير الديمقراطية، وهو متورط في نشاطات ضد االستقرار في تركيا وفي دول جارة، 
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 ضد حلفاء في الناتو
ً
لخارجية في مجلس ، هذا ما قاله السيناتور بوب مننديز، رئيس لجنة العالقات ا”وأيضا

ما لم يتوقف أردوغان عن التهديد ولم يحسن حقوق اإلنسان في دولته، بما في “الشيوخ. وأضاف مننديز بأنه 

ذلك إطالق سراح صحافيين وخصوم سياسيين، وبدأ في العمل مثلما يجب أن يتصرف حليف مخلص، فلن 

 ”.أصادق على الصفقة

لذي حذر بنيامين نتنياهو من اعتبار ضم إيتمار بن غفير هذا هو نفس مننديز واسع النفوذ والقوة ا

 بعالقات إسرائيل مع الواليات املتحدة. من يريد أن يرى تصريحه بخصوص تركيا رسالة 
ً
لحكومته مسا

إلسرائيل فهو يفعل ذلك بالطبع على مسؤوليته، لكنها مخاطرة محسوبة. مننديز ليس عضو الكونغرس 

 ة الحكومة الجديدة في إسرائيل ومن سياستها كما تظهر حتى اآلن.الوحيد الذي يستاء من تركيب

تعرض تركيا ضد هذه االدعاءات إسهامها في جهود الناتو وفي صد روسيا، بواسطة جوالت جوية تقوم بها 

فوق البحر األسود ومنعها عبور سفن حربية روسية في مضيقي البوسفور والدردنيل، ونجاحها في التوصل إلى 

ن روسيا وأوكرانيا حول نقل املنتجات من أوكرانيا إلى دول الشرق األوسط. واشنطن في الواقع ربتت اتفاق بي

 ذكرتها بأن حجم التجارية بين تركيا وروسيا ارتفع بعشرات النسب املئوية منذ 
ً
على كتف أنقرة، ولكنها أيضا

 خطها التقليدي للدعاية ضد من يعارضو و  بداية الحرب.
ً
ن صفقة الطائرات. وقد تم جندت تركيا أيضا

التعبير عن ذلك في تصريحات املستشار املقرب من أردوغان، إبراهيم كالين، الذي قال في مؤتمر صحافي 

والعقوبات ” 16اف“إذا كانت واشنطن ستستمر في دفع تركيا إلى اتجاهات أخرى مع صفقة الـ “السبت بأنه 

 قائمة أن يبدو. نزيهة لعبة ليست هذه. أخرى  مرة تركيا يتهمون  هم. تركيا سترد فعندها ″35إف “على الـ 

  تنتهي لن طلباتهم
ً
 . أبدا

ً
 .يتحدث الذي من انظروا: القول  يمكن هذا وحول . ”آخر ش يء هناك دائما

هذا هو االدعاء الذي أسمعه أردوغان في أذن الرئيس ترامب عندما قرر شراء الصواريخ املضادة للطائرات من 

في حينه على املبرر، بل واستخدمه في محاولته غير الناجحة ملنع فرض العقوبات على روسيا. وافق ترامب 

 تركيا. بايدن معني ببيع الطائرات لتركيا، ليس فقط بسبب الخوف الذي سيغير مكانه إذا انهارت الصفقة.

أوكرانيا، يوضع ، قبل فترة كبيرة من اندالع الحرب في 2021في موازاة طلب تركيا الذي قدم في تشرين األول 

في الحصول على املصادقة بسبب ” صغيرة“ويبدو أنها صفقة ”. 35إف “اآلن طلب لليونان لشراء طائرات 

 الحفاظ 
ً
عالقات جيدة لليونان مع واشنطن وعضويتها في االتحاد األوروبي والناتو. ولكن واشنطن تريد أيضا

ولتعزيز منظومة دفاع الغرب في شرق البحر املتوسط. على ميزان قوة بين اليونان وتركيا لكبح مواجهة بينهما 

موافقة تركيا املبدئية، ولكن املتحفظة، على ضم السويد وفنلندا إلى الناتو ساعدت على استكمال صفقة 
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الطائرات، وظهرت كضربة سياسية شديدة لروسيا، التي يجب مكافأة تركيا عليها. ولكن اآلن، بعد مرور ستة 

تين اإلسكندنافيتين االنضمام للناتو، لم تنفذ تركيا بعُد موافقتها، وحتى إن اردوغان أشهر على طلب الدول

أوضح بأن املوافقة النهائية لن تعطى قبل انتخابات تركيا الرئاسية املتوقع إجراؤها في حزيران، هذا إذا لم 

 يعتبرون  130تركيا تطالب السويد وفنلندا أن تسلماها نحو و  يقرر أردوغان تبكيرها.
ً
نشطاء في “كرديا

، من بينهم صحافيون ونشطاء في منظمات حقوق إنسان، مقابل إعطاء موافقتها النهائية. هاتان ”اإلرهاب

 الدولتان تحتجان على حجم القائمة، وقد أعلنتا بأن بعض املطلوبين لن يتم تسليمهم.

األمر الذي أثار حفيظته وجعله يستدعي  في األسبوع املاض ي تم تعليق دمية على شكل أردوغان في ستوكهولم،

سفير السويد في أنقرة ملحادثة توبيخ. أعلن بايدن في حزيران بأنه لم يشترط بيع الطائرات القتالية لتركيا 

باملوافقة على انضمام السويد وفنلندا. ولكن كلما مر الوقت واقترب موعد عقد قمة الناتو في تموز، فإن 

تركيا حتى لو من أجل الحصول على إنجاز سياس ي آخر مهم قبالة بوتين. ولكنه بايدن بحاجة إلى مصادقة 

 بدون املصادقة على صفقة الطائرات، قد يخسر هذه الورقة.

 في كل ما 
ً
 الضغط األمريكي. والتقدير أنه سيستخدمه ليعرض طلبات أخرى، خصوصا

ً
يدرك أردوغان جيدا

م. السؤال هو: هل سيعرف أردوغان كيفية تمييز النقطة التي يتعلق بالحرب ضد األكراد ووقف دعم أمريكا له

 ستقرر فيها اإلدارة األمريكية بأنها قد تتدبر أمرها بدونه؟

*    *   * 

  وحقوقيون: تصريح غير قانوني”.. املس بصورة الدولة“زوهر يهدد فيلمين حول االحتالل بحجة : هآرتس 

وشركائه من اليمين املتطرف إال بضعة أسابيع، لكن التعاون بين لم يمض على حكومة بنيامين نتنياهو  

ووزير الثقافة ميكي زوهر، وصل أوجه؛ ففي رد على توجه من مدير عام ” بتسلمو“منظمة اإلسكات واملالحقة 

 سحب امليزانية بأثر رجعي، 
ً
املنظمة، شاي غليك، سارع الوزير الجديد ليعلن بأنه سيفحص ما إذا كان ممكنا

بإخراج عيديت إبراهامي ونوعام شيزاف، والذي ” مختبر السيطرة 2اتش “ي نقلت لتمويل الفيلم الوثائقي الت

 يعنى بالحياة في الخليل في ظل االحتالل اإلسرائيلي.

املوضوع اآلن تحت الفحص املعمق مع الجهات املختصة في وزارة الثقافة والرياضة، بتعاون من وزارة املالية. “

 في ورديتي أعود وأقوال
ً
، كتب زوهر. وفي مقابلة إذاعية، ”إن األعمال الفنية التي تمس بالدولة لن تنقل تمويال

يوقع املنتجون الفنيون على وثيقة يتعهدون بها أال يمسوا باسم “أضاف بأنه سيبادر إلى نظام إداري بموجبه 

 ”.الدولة كي ينالوا التمويل
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ده كل إسرائيلي يسعى لتلقي صورة أصيلة عما يجري في الخليل فيلم أبراهامي وشيزاف فيلم يجب أن يشاه

املحتلة. فهو يتابع األحداث التي أودت بالخليل من وضع مدينة موحدة تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية إلى 

في املئة من املدينة تحت سيطرة السلطة  80الوضع القائم اليوم حيث تنقسم إلى منطقتين منقطعتين: 

 في املئة تحت سيطرة الجيش اإلسرائيلي. 20الفلسطينية، و

يبسط الفيلم أمام مشاهديه الحياة في ظل االحتالل، واملعنى العملي اليومي لحياة الفلسطينيين الخاضعة 

 عن مقاطع أرشيفية واستطالع لألحداث املركزية في الـ 
ً
سنة  55للحكم العسكري إلى جانب املستوطنين. فضال

من اللواء  –ى في الفيلم لقاءات مع الحكام العسكريين للمنطقة على أجيالهم التي مرت منذ احتلت، تجر 

شلومو غازيت وحتى غادي شماني ونوعام تيفون، ممن كانوا من قادة لواء الخليل في التسعينيات وسنوات 

نمط  ، فإنه يكذب كذبة فظة، على”رواية أعدائنا“األلفين. من يعتقد أنهم مقتلعو إسرائيل ووصفهم لعارض ي 

، يدور الحديث عن نوع شديد من الرقابة: ال يدعي زوهر بوجود تزوير 
ً
يناسب املالحقين السياسيين. عمليا

 ، بل يرى أن املس بالصورة مبرر كاف لسحب امليزانيات.”(جنين جنين“للحقائق )ليس مثلما في فيلم 

، الذي ”ولدان في اليوم“في األسبوع املاض ي، أعلن الوزير اعتزامه سحب امليزانية من فيلم دافيد فاكسمان، 

]الضفة الغربية[. توجهت جمعية حقوق املواطن إلى املستشارة ” املناطق“يعنى باعتقاالت القاصرين في 

يست قانونية. في تعديل قانون أسس القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا بطلب يوضح لزوهر بأن تصريحاته ل

املس “لم يشر إلى أنه يمكن تقليل ميزانية عن جسم مدعوم بعلة ”( قانون النكبة)“ 2011امليزانية من العام 

 من مالحقة املبدعين، يجدر بالوزير أن يشاهد الفيلم. وإذا اعتقد بأن ”. بسمعة طيبة للدولة أو جنودها
ً
بدال

رامة الدولة، فاألفضل أن يكرس عمله السياس ي كي يصلح الوضع، في الخليل وصف الواقع كما هو يمس بك

 من أن يخفيه ويسكت موثقيه.
ً
 وبعامة، بدال

*    *   * 

        زيارات املسؤولين األميركيين إلى إسرائيل: فرصة للتعاون أم بداية خالف؟: مباط عال

    إلداد شافيطبقلم 

  ترجمة: صحيفة األيام الفلسطينية 

. ومن املقرر أن تتبع زيارته هذه زيارة 
ً
يزور مستشار األمن القومي األميركي، جيك سوليفان، إسرائيل حاليا

 بعد تأليف الحكومة الجديدة، يكّرر 
ً
لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن. منذ انتخابات الكنيست، وتحديدا
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 على رسائل عديدة، تتضمن جميعها
ً
 :املبادئ التالية مسؤولون أميركيون تشديدهم علنا

اإلسرائيلي، والخطوات التي تبعد الطرفين عن  -اإلدارة األميركية ملتزمة بحل الدولتين للصراع الفلسطيني      -

ذلك خِطرة على أمن إسرائيل في املدى البعيد، وعلى هويتها اليهودية. وبحسب ما قال وزير الخارجية بلينكن 

لى حّل سياس ي في الوقت الحالي منخفض، لكنها معنية بحفظ اإلمكانية فإن اإلدارة تعي أن احتمال التوصل إ

ر الصراع وتبعد احتمال   في املستقبل. لذلك، فإن اإلدارة ستعارض أي خطوات تزيد في توتُّ
ً
للدفع به قدما

الحل السياس ي. كما شدد بلينكن على أن اإلدارة ستعارض توسيع املستوطنات في الضفة الغربية وخطوات 

. أّما سفير الواليات املتحدة في إسرائيل فأعلن أن املهمة املركزية لدى اإلدارة هي "اإلبقاء على حل الضم

 ."الدولتين في قيد الحياة

تتوقع الواليات املتحدة من إسرائيل أن تحفظ "الوضع القائم" في املسجد األقص ى واألماكن املقدسة.     - 

ط النفس من جميع األطراف، واالمتناع من "استفزازات" في شدد وزير الخارجية بلينكن على أهمية ضب

خرى، باألقوال واألفعال
ُ
 .املسجد األقص ى واألماكن املقدسة األ

  70ستطالب الواليات املتحدة حكومة إسرائيل "بااللتزام بالقيم املشتركة للعالقات بيننا خالل الـ     -
ً
عاما

تحدة ستستمر في دعم "القيم الديمقراطية"، ومن ضمنها حقوق املاضية". وتم التشديد على أن الواليات امل

املثليين و"املساواة" من أجل جميع "مواطني إسرائيل". حتى اآلن، امتنع املتحدثون باسم اإلدارة من التطرق 

إلى الخطوات املنوي القيام بها في مجال القضاء، لكن الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية، شدد على أن 

 امل
ً
بادئ الديمقراطية املشتركة هي في قلب العالقات ما بين الدولتين، وأن املؤسسات املستقلة عامل مهم جدا

 ."في كل ما يخص املحافظة على "الديمقراطية املزدهرة في الدولة

 إلى تشكل زيارة املسؤولين األميركيين إلى إسرائيل، وكذلك احتمال زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قريب
ً
ا

واشنطن، فرصة للطرفين في طرح سياستهما، بهدف صوغ خطة عمل مشتركة. من جانب اإلدارة، يبدو أن 

 من خطوات التزمت بها أحزاب االئتالف في االتفاقيات بينها، وبصورة خاصة فيما يتعلق بالقضية 
ً
هناك تخوفا

و أن اإلدارة األميركية تشدد على أنها تعرف الفلسطينية والساحة الداخلية اإلسرائيلية. االنطباع هو أنه حتى ل

 طرح ما تريده اإلدارة وتوقعاتها 
ً
رئيس الحكومة وتعتمد على حكمته، فإن الهدف من وراء الزيارات املتوقعة أوال

من القيادة اإلسرائيلية، باإلضافة إلى أخذ املصالح األميركية بعين االعتبار، ومن املتوقع أن يركز الزوار 

 .ن باألساس على التنسيق بشأن املوضوع اإليرانياألميركيو 

شرت في صحيفة "إسرائيل اليوم" )
ُ
كانون الثاني(، قدر مئير بن شابات، رئيس مجلس األمن  11في مقالة ن

، أن تكون اإلدارة قد قامت بمالءمة 
ً
 والباحث الكبير في معهد أبحاث األمن القومي حاليا

ً
القومي سابقا
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حكومة الجديدة ومواقفها إزاء كل ما يخص املوضوع الفلسطيني، وكذلك الوضع توقعاتها من تركيبة ال

الداخلي في إسرائيل، وكتب: "على نتنياهو التشديد على أن إسرائيل ديمقراطية شابة، تحّل مشاكلها التي تقع 

أي طرف  في صلب الخالف الداخلي املحتدم باألدوات الديمقراطية. وال مجال للتدخل والتأثير الخارجي من

كان". ولكن، أشك في أن تقبل اإلدارة ما يقترحه بن شابات. صحيح أن إدارة الرئيس بايدن عّبرت عن التزامها 

 تتسرع في الدخول في خالف معها. 
ّ
 الشديد بأمن وسالم إسرائيل، ومن املرجح أال

ك في الساحة ولكن، على الرغم من ذلك، فإن الحصانة ليست أبدية، وباألساس إزاء ما يخص السلو 

، وبصورة خاصة الخطوات األحادية الجانب، 
ً
الفلسطينية. انزياح إسرائيلي حاد عن "الوضع القائم" عموما

 
ً
ر عن الرد األميركي ضمن نطاق يتأرجح بين اإلدانة العلنية، وصوال سيؤثر في تعاُمل اإلدارة معنا. يمكن أن يعبَّ

ساحة الدولية، وضمنها مجلس األمن، الذي من املتوقع أن إلى تآكل الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل في ال

وباإلضافة إلى هذا، من املهم أال تتجاهل إسرائيل الرسالة األميركية بشأن "املحافظة على  .يتعامل مع املوضوع

القيم املشتركة" كأساس للعالقات الخاصة بين الدولتين. هناك َمن يعتقد أن التوجهات األميركية في هذا 

عامة، وأن اإلدارة التي تدير بنفسها عالقات مع دول بعيدة كل البعد عن القيم الديمقراطية، يجعل  الشأن

طلباتها غير جدية ومجرد تصريحات. حتى لو كان األمر كذلك، فإن العالقات بين اإلدارة وبين هذه الدول 

 بعالقاتها بالدول الديمقراطية. لذلك، هناك احتمال ك
ً
، مقارنة

ً
بير أن يصفع الواقع الجديد اآلخذ ضئيلة جدا

في التبلور وجه َمن يقلل من الخطورة املمكنة لتأثير السياسات الجديدة للحكومة في العالقات مع الواليات 

 .املتحدة

 لها، على إسرائيل أن 
ً
، ووفقا

ً
 مركزيا

ً
ترى اإلدارة األميركية في تعزيز القيم الليبرالية وتقوية الديمقراطيات هدفا

 في كل ما له عالقة بالضرر املمكن بقضايا "حقوق اإلنسان" تحافظ 
ً
على هذه املبادئ، خصوصا

 من قدرة اإلدارة على 
ً
و"استقاللية" النظام القضائي. بالنسبة إلى الواليات املتحدة، قيمة إسرائيل تشتق أوال

 في فترة تزداد 
ً
االنتقادات في الواليات تصويرها بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط". وخصوصا

املتحدة إلسرائيل، وبصورة خاصة من طرف نواب ديمقراطيين. وفي املقابل تتقلص الرغبة والقدرة على دعم 

 بينهم ينتقدون اليوم سلوك الحكومة الجديدة
ً
 .إسرائيل من جانب يهود الواليات املتحدة، ألن مسؤولين كبارا

كالن فرصة لرئيس الحكومة نتنياهو لطرح أهدافه أمام اإلدارة، زيارتا سوليفان وبلينكن إلى إسرائيل ستش

وبصورة خاصة أفكاره بشأن مصالح إسرائيل، وأفضل الطرق للتعاون بين الدولتين. وعلى الرغم من ذلك، 

 للواليات املتحدة من النواحي 
ً
فإنه يجب األخذ بعين االعتبار أن الفرضية القائلة إن إسرائيل ستبقى رصيدا

 ة واالقتصادية والتكنولوجية، من دون عالقة لسلوكها، ستثبت أنها خاطئة. األمني
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وأكثر من ذلك، هذا االفتراض الخاطئ من املمكن أن يضر بقدرة إسرائيل على تأسيس حوار استراتيجي مع 

ت اإلدارة تحتاج إليه في مواجهة التحديات املاثلة أمامها. وبشكل خاص املوضوع اإليراني. حتى لو اعتقد

م إيران بشكل  اإلدارة أن الدبلوماسية هي الطريقة األمثل ملنع إيران من الوصول إلى السالح النووي، فإن تقدُّ

 -ملحوظ في الحصول على قدرات لتخصيب اليورانيوم، سيرغمها على صوغ خطة بديلة لترميم الردع ضدها 

 "من دون ضوضاء". تغيير أحادي الجانب للسياسة ا
ً
إلسرائيلية في املوضوع الفلسطيني مسار يتطلب جوا

 سيجعل من الصعب عليها التركيز على التنسيق في املوضوع 
ً
وحاجة اإلدارة إلى التعامل مع واقع تعتبره إشكاليا

 لحكومته هو توسيع "اتفاقيات  .اإليراني
ً
 استراتيجيا

ً
وأكثر من ذلك، وضع رئيس الحكومة نتنياهو أمامه هدفا

، وتطوي
ً
ر العالقات مع السعودية خاصة. ومن املتوقع أن يطلب نتنياهو من الزائرين أبراهام" عموما

األميركيين مساعدته لدى هذه الدول من أجل تحقيق الهدف بسرعة. وحتى أنه من املتوقع أن يكون نتنياهو 

قد طلب من اإلدارة دعم إسرائيل في مواجهة الخطوات السياسية التي تدفع بها السلطة الفلسطينية في 

 بعد الطلب األخير للجمعية العامة لألمم املتحدة من املحكمة الدولية في الهاي 
ً
الساحة الدولية، وخصوصا

ابداء وجهة نظرها في قانونية االحتالل. اإلدارة األميركية مثل إسرائيل تعتبر هذه األهداف مهمة، ولكن هل 

 في واقع تعمل فيه إسرائيل بعكس تحذيراتها
ً
بشأن الفلسطينيين؟ ثمة احتمال ضئيل  تستطيع دفعها قدما

 .لذلك

بالنسبة إلى إسرائيل، فإن العالقات مع الواليات املتحدة ذات أولوية قصوى، واالستناد إليها يفرض األخذ في 

الحسبان املصالح األميركية. على القيادة اإلسرائيلية أن تدافع عّما تعتقد أنه مهم ألمن إسرائيل القومي، حتى 

من مواجهة مع اإلدارة األميركية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من املهم أن تعي إسرائيل أن واشنطن لو كان الث

واإلدارة والكونغرس يتوقعون منها احترام املصالح األميركية. وال ينبغي إلسرائيل أن تتوقع من اإلدارة 

  ع مصلحتها وقَيمهااالستجابة الحتياجاتها في واقع تتعارض فيه سياسات إسرائيل بصورة كبيرة م

*    *   *  

  موت اإلحساس تجاه مغنيستو يفضح العنصرية اإلسرائيليةأنها مستأجرة:  يديعوت: رغم

  آرتس ي سرور  بقلم حن

واحد منا". " ـفي النهاية، تكون هذه هي املشاعر. في املكان الذي يوجد فيه تضامن يجب أن نتصور مواطنا ك

كابننا جميعا، إن شئتم، لكن ابرا منغيستو لم ينل في أي يوم مشاعر جماهيرية منذ أن وقع في أسر "حماس"، 

 التشكيك في  أكثرمنذ 
ً
 جدا

ً
من ثماني سنوات. وعليه، فإنه عندما تطوعت "حماس" بتحرير شريطه كان سهال

لتلبث في الرد الرسمي، والغموض، والخداع، ذلك، ووضع عالمة استفهام فورية حول مصداقية الشريط، وا
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 .والنبرة املتدنية. فقط كي ال يغضب احد، وحتى ال نوقظ الجمهور من سباته

ليس البرا منغيستو حظ. فقد ولد للعائلة غير الصحيحة، وللطائفة غير الصحيحة، باللون غير الصحيح 

مهاجرين كادحة يعيش مع مرض نفس ي، ليس  وبالحالة الصحية غير املناسبة. كرجل سليل أثيوبيا من عائلة

البرا أي فرصة. من يرى أمله؟ أي أم أو أب يمكنهما أن يتنقال بين استديوهات التلفاز؟ من سيوافق على 

تسميته ابنا ضائعا دون مكتب إعالنات؟ في دولة تقدر قيمة العائلة كل غريب فيها أخ، كل جندي هو ابن، 

 .لكن أبرا غير مرئي

تمة تجعله ال يرى، وعليه ففي لحظة دراماتيكية بهذا القدر أيضا، حين تتلقى عائلته إشارة حياة جلدته القا

ذات مغزى، وترى عيني االبن الضائع، تدحر القصة إلى الهوامش. لم تصرخ العناوين الرئيسة، ولم ينشد 

 .الفنانون األناشيد، ولم يعد احد األيام

بل تجاه طائفة سليلي أثيوبيا  –ابرا منغيستو وأبناء بيته  –اإلنسان انغالق القلب، العمى، ليسا فقط تجاه 

كلهم. بينما تتجول طائفة كاملة منذ يومين بعاصفة نفسية، بتحفز، بتوتر وبترقب، نحن في طمأنينة نفس. 

لي، واأللم والنهاية هما ليسا فقط تجاه ابرا وتجاهل وضعه بل تجاهل جماعة مقصية دوما في املجتمع اإلسرائي

 .جرحها وأملها ال يعنيان أحدا

يمكن أن ننتقد بشدة الشكل الذي أدارت فيه دولة إسرائيل تحرير األسرى في املاض ي. صفقة شاليت، حين 

سجينا مقابل الجندي جلعاد شاليت، كلفت دماء كثيرة عندما خرج "مخربون" من السجن،  1.027حرر 

كل من يبرر عدم االكتراث الجماهيري والحكومي في وضع وعادوا إلى اإلرهاب دون أن يرف لهم جفن. لكن 

 .منغيستو بصدمة شاليت، يكذب في روحه

على الدولة أن تتعلم الدروس، وان تبلور سياسة بل أحيانا أن تعمل بتصلب. لكن العقد غير املكتوب 

ئقة. أن يرفع واملفهوم من تلقاء ذاته هو أن الجمهور هو الذي يفترض أن يكافح من أجل من يوجد في ضا

الوعي، أن يكون متضامنا، أن يحث تلك الدولة حقا. على األقل أن يخلق روافع ضغط وحلوال بديلة. عندما 

يصم الصمت األذان، من السهل جدا وضع سياسة متصلبة على ظهر الرجل الذي ال صوت له. على ظهر 

إلسرائيلي. فهو يعكس بوضوح صامت طائفة تعرف بأن ال سند لها. أبرا منغيستو هو مشهد الذع للمجتمع ا

العنصرية، اإلقصاء وانغالق القلب. لكن في النهاية ال يفترض باإلنسان أن يكون عديم العقل. في النهاية في 

عسقالن يوجد أب وأم ينتظران ابنهما، الذي يحتاج إلى املساعدة والى البيت. وهو في هذه اللحظة قيد األسر 

  .له لناالوحش ي لدى "حماس". العار ك

*    *   * 
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م وسيضطر إلقالة درعي  
َ
 مأزق نتنياهو: قرار املحكمة العليا ُمحك

 48 عرب ضاهرـ موقعبالل ترجمة: 

أدخلت املحكمة العليا رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب شاس، أرييه درعي، إلى مأزق 

إسرائيليين اليوم، الخميس. فقرار املحكمة إلغاء تعيين درعي قانوني وسياس ي معقد جدا، بحسب محللين 

وزير كان محكما بشكل كبير، بحيث لن يكون باإلمكان االلتفاف عليه. ووصف خبير قانوني رفيع املستوى 

القرار بأنه "أغلق األبواب عليهما من جميع االتجاهات، وألقوا املفتاح في البئر"، وفق ما نقلت عنه صحيفة 

 .""هآرتس

كذلك قالت مصادر في مكتب املستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إنه بعد إبعاد درعي عن طاولة 

نتنياهو  ثويبح .إليهاالحكومة، لن يكون بإمكان أي "بهلوانية" تشريعية، ومهما كانت مبتكرة، من إعادته 

 وحكومته عن حل لهذا املأزق. 

ن الخبير القانوني في جامعة رايخمان، بروفيسور يانيف روزناي، قوله إن ونقل موقع "واينت" اإللكتروني ع

بإمكان نتنياهو أن يعين درعي رئيس حكومة بديل. وفي هذه الحالة، فإنه بموجب القانون يتعين على الكنيست 

 .أن تمنح الثقة مجددا لحكومة ذات رأسين، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تعقيدات سياسية

 .(Judicial estoppel) "أضاف روزناي أنه في هذه الحالة، هل ستتعالى مرة أخرى مسألة "اإلغالق القضائيو 

فإذا كان قسم من القضاة يدعي أن درعي ممنوع من تولي منصب وزير، فعلى األرجح أنه ممنوع أيضا من تولي 

كمة العليا. ويشار إلى أن نتنياهو منصب رئيس حكومة بديل. ومن الجائز أن تصل هذه القضية أيضا إلى املح

 .يتحفظ من خطوة كهذه

واعتبر مصدر في االئتالف أن "رّدنا على قرار املحكمة العليا بشأن درعي سُيحدد من خالل الجدول الزمني 

للجنة القانون والدستور في الكنيست، واملصادقة على تعديل قانون أساس: القضاء، الذي سيلغي ذريعة 

كي ال تتدخل املحكمة في قرارات الحكومة والتعيينات. ويبدو أن قرار املحكمة العليا جلب  عدم املعقولية،

األزمة الدستورية إلى ذروة جديدة، وهي إلغاء ذريعة عدم املعقولية". وإلغاؤها هو أحد البنود املركزية في خطة 

 .إضعاف جهاز القضاء التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين

ة البرملانية يوم األحد املقبل بمناقشة تعديل قانون أساس: القضاء، الذي يرمي إلى منع املحكمة وستبدأ اللجن

العليا من إلغاء قرارات حكومية ألنها تنطوي على عدم معقولية، وأن يكون بإمكان املحكمة إلغاء قوانين أو 

إلمكان إلغاء قانون أساس تم سّنه بنود فيها فقط من خالل تأييد جميع أعضاء الهيئة القضائية، وأنه ليس با

عضو كنيست لدى التصويت عليه بالقراءات الثالث. ويصف االئتالف هذا التعديل بأنه "تعزيز  61بأغلبية 

ولفتت "هآرتس" إلى أن خطوات التضليل التي استخدمها درعي، بعد إدانته بمخالفات  .الفصل بين السلطات
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حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وليس السجن الفعلي ثم يعود جنائية بأن استقال من الكنيست كي ال ي

إلى الكنيست والحكومة بعد االنتخابات، كانت الذريعة التي تمسك بها القضاة املحافظون في املحكمة العليا، 

املقبولين على ليفين. "ولذلك، فإن فكرة إلغاء ذريعة عدم املسؤولية لن تنقذ درعي من قرار اإلبعاد )عن 

ويتوقع، حسب املحللين، أن يضطر نتنياهو إلى إقالة درعي من منصبه، ألنه إذا لم  ."حكومة( الصادر ضدهال

يفعل ذلك فإنه سيتهم بتحقير املحكمة العليا، األمر الذي سيعرضه لتنديد عاملي، خاصة من جانب اإلدارة 

 .يت األبيض، الشهر املقبل أو الذي يليهاألميركية. وسيكون ألداء نتنياهو في قضية درعي تبعات على زيارته للب

*    *   * 

 

 ماذا بعد إلغاء تعيين درعي... ابنه يخلفه في املنصب؟

 48ـ موقع عرب  : محمود مجادلةترجمة

أثار قرار املحكمة اإلسرائيلية العليا، التي حكمت أن تعيين زعيم حركة "شاس"، أرييه درعي، وزيرا في حكومة 

بنيامين نتنياهو، باطل، البلبلة في أوساط االئتالف الحكومي، وسط تصاعد التساؤالت حول تداعيات قرار 

على قرار املحكمة األولى، قال درعي في جلسة  وفي أول تعلق يصدر عنه  .37العليا على الحكومة اإلسرائيلية الـ

مغلقة مع مسؤولين في حركة "شاس"، مساء األربعاء، أنه "سيغلقون الباب أمامنا، سندخل من النافذة؛ وإذا 

ما سيغلقون النافذة أمامنا، وسوف نخترق السقف"، وذلك في إشارة إلى رفضه االبتعاد عن املشهد السياس ي 

 .انصياعا لقرار العليا

يأتي ذلك فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن حزب "شاس" سيتجه إلى تعيين ابن الوزير درعي، يانكي درعي، في 

منصب وزير الداخلية، خلفا لوالده، وسط تقديرات بأن نتنياهو سيقر هذا التعيين، منعا لتشكل أزمة 

ى كرسيه ال يجلس غريب"، في إشارة إلى تعرقل عمل الحكومة، علما بأن يانكي درعي غّرد على تويتر قائال: "عل

وفي "شاس" يرون أن مسؤولية إيجاد حل للهذه القضية تقع على عاتق رئيس الحكومة،  .أنه قد يتولى املنصب

نتنياهو، الذي وصل مساء اليوم إلى منزل درعي واجتمع معه ملدة نصف ساعة في أعقاب صدور قرار العليا، 

ومي بيانا عبروا فيه عن دعمهم لدرعي واستنكروا قرار العليا، وشددوا على فيما أصدر رؤساء االئتالف الحك

أنهم سيتخذون "كل اإلجراءات القانونية املتاحة"، لـ"تصحيح الظلم والضرر الجسيم"، الناتج عن إلغاء تعيين 

 .درعي
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قضاة  10ية وفي ظل التصريحات الصادرة عن املسؤولين في "شاس" حول قرار املحكمة الذي اتخذته بأغلب

مقابل قاض واحد، تتصاعد التساؤالت حول ما إذا كان هذا القرار سيؤثر على مستقبل الحكومة 

اإلسرائيلية، خصوصا في أعقاب التصريحات الصادرة عن قادة في "شاس" بأن الحزب "لن يبقى في الحكومة 

 ."إذا خرج درعي منها

لها نتنياهو ونالت ثقة الكنيست نهاية الشهر املاض ي. ودرعي هو وزير الداخلية والصحة في الحكومة التي شك

بين إقالة درعي  وتتراوحوفي أعقاب قرار العليا بإبطال تعيين درعي، يبدو أن الخيارات أمام نتنياهو محدودة، 

أو دفعه إلى االستقالة، وإطالق عملية تشريعية قد تكون معقدة، تمهد الطريق أمام درعي للعودة إلى السلطة 

ومن بين الحلول املطروحة على طاولة  .بحث عن بدائل أخرى عبر التوصل إلى تسوية بين نتنياهو ودرعيأو ال

االئتالف الحكومة، هو تعيين شخصيات بديلة في املناصب التي كان يتوالها درعي؛ واألسماء املطروحة هي 

عي )ابن رئيس حزب شاس( طوف في منصب وزير الصحة؛ وكل من أريئيل أتياس ويانكي در -موشيه سيمان بار

ويجتمع "مجلس حكماء التوراة" ليقرر الخطوات التالية التي  .وموشيه أربيل، في منصب وزير الداخلية

ستتخذها حركة "شاس" بشأن قضية درعي؛ بما في ذلك مناقشة األسماء املطروحة لتولي املناصب التي 

زير املالية مع رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، يشغلها درعي، الذي كان من املفترض أن يتناوب على منصب و 

 .بتسلئيل سموتريتش

 :نتنياهو يواجه حلين محتملين

 .، والتقارير الواردة من الليكود وشاس، يواجه نتنياهو خيارين محتملينالراهنةوفي ظل الظروف 

عقبات وهو احتمال من املتوقع أيًضا أن يواجه  -تعيين درعي في منصب رئيس حكومة البديل  .1

 .قانونية

وهذا هو الحل املفضل  -سن تشريع خاطف إللغاء حجة "عدم املعقولية" ثم إعادة تعيين درعي وزيًرا  .2

 ."لدى معظم املسؤولين في "شاس

وفي تصريحات لإلذاعة العامة اإلسرائيلية، قال وزير الرفاه، يعقوب ميرغي )"شاس"(، إنه "إذا لم يكن أرييه 

تكون هناك حكومة". وأضاف أنه ال توجد مشكلة قانونية في تعيين رئيس حزبه، رغم فلن  -درعي في الحكومة 

في املقابل، أشارت  .إدانته بجرائم فساد وتهرب ضريبي، مشددا على أن نتنياهو هو من سيحسم القضية

ية الحالية في اإلسرائيلية إلى أنه من غير املتوقع أن يعود درعي ملنصبه كوزير في الحكومة اإلسرائيل 12القناة 
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املستقبل املنظور، حتى نهاية الدورة الحالية للكنيست، بسبب التعقيدات القانونية التي ستقيد أي خطوة قد 

 .تتخذها الحكومة إلعادة شرعنة تعيين درعي وإعادته للسلطة

ّرب الضريبي، وقضت املحكمة العليا اإلسرائيلية بأن على نتنياهو أن يقيل درعي من الحكومة كونه مدانا بالته

" 48ورّدت أحزاب في االئتالف الحكومي معارضة القرار. وقالت املحكمة العليا في نص القرار الذي تلقى "عرب 

نسخة منه، إن تعيين درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة "يتجاوز حدود املعقولية"، مضيفة أن "معظم 

كن القبول به، وبالتالي على رئيس الحكومة إقالة درعي القضاة قّرروا أن هذا التعيين كان معيًبا بشدة وال يم

 ."من منصبيه

 مبدأ "عدم التناقض" والغاء التعيين

وأوصد القرار الصادر عن العليا، جميع األبواب املتاحة لعودة درعي للحكومة، وذلك بسبب اعتماد خمسة 

، كحجة إللغاء تعيين درعي، ، على مبدأ "عدم التناقض القضائي" )استوبل(10قضاة من بين القضاة الـ

وينص  .الذين قرروا إلغاء التعيين 10باإلضافة إلى حجة "عدم املعقولية"، التي أقرها سبعة من بين القضاة الـ

مبدأ "عدم التناقض" على "إسكات املتقاض ي"، بمعنى رد ادعاءاته، بسبب تناقضها مع ادعاءات كان قد 

أ ال يجوز للشخص أن يتناقض مع نفسه، واآللية القضائية قدمها في دعوى أخرى، وبمقتض ى هذا املبد

 .املتبعة هي الدفع بعدم القبول أو عدم سماع الدعوى بسبب التناقض الواقع في حدود موضوع القضية

وتشير التقارير إلى أن مبدأ "عدم التناقض" جعل عودة درعي إلى منصب وزاري شبه مستحيلة، حتى لو اتخذ 

راءات تشريعية خاطفة إللغاء حجة "عدم املعقولية"، وسيتعين على االئتالف اآلن إجراء االئتالف الحكومي إج

مناقشات إضافية حول الوضع الجديد والبحث عن حلول في إطارها يمكنهم إعادة شرعنة درعي، الذي سبق 

جة إلى حل هذه أن قال في األيام األخيرة في محادثات مغلقة أن "املسؤولية تقع على عاتق نتنياهو، وهو بحا

 ."املشكلة

بالتهرب الضريبي، لكنه لتجّنب السجن، توصل الى اتفاق مع املحكمة بأن يقّر  2022وأدين درعي في العام 

ألف شيكل، ويتنازل عن مقعده في الكنيست وتعهد باعتزال العمل  180بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 

ا توصل الى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في السياس ي لفترة طويلة. وقالت املحكمة إن "درعي عندم

وكتبت رئيسة املحكمة، القاضية إستير  ."مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية

حيوت، في قرارها أن "درعي أدين بمخالفات فساد خطيرة، والتعيين يتجاوز حدود املعقولية بشكل واضح. 
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يرا في الحكومة وعدم استخدام الصالحية بنقله من منصبه هو قرار يتجاوز والقرار بشأن تعيين درعي وز 

 ."حدود املعقولية بشكل متطرف

واستهجن رؤساء األحزاب املشاركة في االئتالف الحكومي قرار املحكمة وأعربوا عن صدمتهم وقالوا "أصبنا 

وخبرته الواسعة هي ما تحتاجه بالصدمة واأللم والحزن" من القرار، مضيفين "قدرات درعي االستثنائية 

وقالت حركة "شاس" التي يرأسها درعي في بيان، إن  ."إسرائيل في هذه األوقات املعقدة أكثر من أي وقت مض ى

ألف ناخب من حركة شاس  400"املحكمة العليا التي تّدعي رعاية األقليات ألقت في القمامة اليوم أصوات 

ووصف وزير  .مقعدا" في الكنيست في االنتخابات األخيرة 11والتي حصلت على التي تمثل املحرومين في إسرائيل 

القضاء، ياريف ليفين، القرار، بأنه "سخيف"، ألنه "ألغى أصوات معظم اإلسرائيليين الذين صوتوا الئتالف 

 يعرفون أن درعي سيكون عضوا بارزا فيه". وقال"سأفعل كل ما هو ضروري لتعديل كامل الظلم الذي لحق

 ."بدرعي وشاس والديمقراطية اإلسرائيلية

*    *   * 

 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

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

 .وتريتشأولى بين وزير الحرب يوآف غاالنت والوزير بالوزارة بيتسلئيل سم

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

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

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

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

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

أن "املستوطنين املنظمين لهذا الحدث يزعمون تسجيل املئات منهم ممن تم تحشيدهم من  هفي مقالوأضاف 

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

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

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

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/
https://www.zman.co.il/365946/popup/
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 ."االستيطاني في الضفة الغربية

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

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

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

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

  ."العرب، لكننا نضغط من الجانب اآلخرالضغط األمريكي واليسار و 

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

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

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

 .واستيطان قانوني، ومنذ ذلك الحين لم يحدث ش يء

وكان رئيس الوزراء السابق يائير البيد ووزير الحرب بيني غانتس، أكدا في منتديات مختلفة أن املستوطنين لن 

املوقعة في بداية كانون األول/ ديسمبر مع "الصهيونية الدينية"،  يعودوا إلى أفيتار، أما في االتفاقات االئتالفية

فتّم النص على أنه سيتم الترويج ملخطط املستوطنة على الفور، وسيتم تغيير قانون فك االرتباط ما سيسمح 

بإقامة مدرسة دينية في مستوطنة شوماش، وبشكل أساس ي إعادة بناء املستوطنة منذ إخالئها كجزء من فك 

عن مستوطنة أفيتار كمكان قانوني، لكن آالف املستوطنين  االحتالل ولم تعلن دولة  .2005تباط في االر 

ولن تتمكن تل أبيب من  .ئع على األرضيعتزمون الوصول إليها في عيد الفصح، والبقاء هناك، بزعم فرض الوقا

إعالن االستيطان في هذه املستوطنة حتى منتصف نيسان/ أبريل بسبب املوسم الرمضاني الحساس، ما 

سيؤدي إلى زيادة التوتر بين جميع األطراف، فضال عن تسبب تحرك املستوطنين بنشوب أول مواجهة بين 

 .ةغاالنت وسموتريتش، وسيكون أول اختبار للحكوم

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

  ."نشر الشعار ألول مرة على امللصقات ومفاده "حكومة جديدة تعني مستوطنات جديدة

*    *   * 

  تخوفات من صدامات قادمة في األقص ى مع اقتراب أعياد الفصح اليهودية 

 21عربي ـ موقع عدنان أبو عامر ترجمة:  

في القمة  األقص ى حضرت حادثة منع السفير األردني لدى دولة االحتالل غسان املجالي من دخول املسجد 

الرئيس املصري عبد الفتاح السيس ي والعاهل األردني امللك عبد هللا ورئيس الثالثية التي شهدتها القاهرة بين 

محمود عباس، وقد بدت القمة كأنها قمة أخرى بين العديد من القمم، لكن الهدف من  الفلسطينية السلطة

https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/stories/t/49745/0/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://arabi21.com/stories/t/49745/0/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://arabi21.com/stories/t/49353/0/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/stories/t/49353/0/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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القمة التحضير لشهر رمضان واألعياد اليهودية، مما سيشكالن أحداثا ساخنة في القدس املحتلة، ولن  هذه

 .تكونان مناسبة لالحتفال، بل أزمة وتوتر

زعم بنحاس عنباري، املستشرق اإلسرائيلي، أنه "استعداًدا للقمة قال الفلسطينيون لألردنيين واملصريين إن 

ى هو االنتقال الكامل في الوضع الفلسطيني، لكن األردن ومصر لم يتفقا على الهدف اإلسرائيلي بعيد املد

الذهاب لهذا الحد، وقد اتفقوا من اآلن فصاعًدا على الدفاع عن القدس مًعا، وليس كل على حدة، ورغم 

روقة ذلك فإن األردن ومصر أبلغا الفلسطينيين أنهما ال تندفعان إلى أزمة، ومن األفضل الذهاب بإسرائيل أل 

أن "التقدير "زمن إسرائيل" وأضاف في مقال نشره موقع ."األمم املتحدة في حال اندالع أزمة محتملة

ه اإلسرائيلي السائد أن مصر واألردن ستتدخالن من أجل الفلسطينيين، وسيثير امللك عبد هللا خالل زيارت

املرتقبة للبيت األبيض إجراءات الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، وحماية املسجد األقص ى، مع أن االقتراب من 

عيد الفصح قد يكون نقطة تحول تخوفا من استمرار تآكل السيطرة اإلسالمية لصالح اليهود، وفي هذه 

ش ى أن يؤدي املوقف السائد فيه الحالة سينضم األردن للدعوة لتوفير الحماية الدولية لألقص ى، ألنه يخ

 ."لتآكل مكانته، باعتباره الوص ي الوحيد على األماكن املقدسة

وزعم أن "اتفاق الجميع على أن األردن هو الوص ي على األماكن املقدسة يقابله تشكيك سعودي بذلك، رغبة 

ف باألولوية األردنية، منها باستبدال وصاية األردن الحصرية بمجلس إسالمي كله، صحيح أن السعودية تعتر 

لكنها خالفا ملثلث السلطة الفلسطينية واألردن ومصر، ال تعلن ذلك رسميا، رغم ما تقوم به حكومة االحتالل 

من مضاعفة إجراءاتها أحادية الجانب في املسجد األقص ى في محاولة للسيطرة عليه على حساب الوضع 

ة يراقب العرب أعياد الفصح القادمة، وجلب األبقار وأوضح أنه "في هذه املرحل ."1967الراهن منذ عام 

الحمراء إلسرائيل، ما يعني السماح لليهود بدخول ساحة قبة الصخرة، مع أن واجب الحفاظ على النظام في 

املسجد األقص ى يقع على عاتق دولة االحتالل، والقانون الدولي يلزمها بالحفاظ على الوضع القائم، وعدم 

رات األمم املتحدة، وكذلك اتفاق السالم األردني اإلسرائيلي، في ضوء تهديدات االحتالل تغييره، وفقا لقرا

 ."بإمكانية إنشاء إدارة أوقاف يهودية لتنظيم اقتحامات املستوطنين

من الواضح أن هناك شقوقا وخالفات بين األردن وإسرائيل فيما يتعلق بتعريف منطقة الوضع الراهن، وقد 

التأييد العربي ملوقفها، ولذلك تتهم األوساط اإلسرائيلية السفير األردني بعدم الرغبة  حاولت اململكة كسب

 تابعة لبالده، وفي السابق لم يكن 
ً
بتنسيق دخول األقص ى مع سلطات االحتالل، ألنه يعتبر أن األقص ى أرضا

 
ً
 هذا التنسيق مطلوبا

*    *   * 

 

 

https://www.zman.co.il/365992/popup/
https://www.zman.co.il/365992/popup/


 

34 
 

 أردني" إلحراج "إسرائيل"معاريف: منع السفير من دخول األقص ى "كمين  

 21عربيترجمة: موقع  

الثالثاء، كان  األقص ى األردني من دخول املسجد منع السفير قالت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية، إن حادث

كمينا دبرته عمان إلحراج "إسرائيل" زاعمة أن املنع املؤقت لدخوله كان إجراء فنيا يتماش ى مع بروتوكول 

ير غسان املجالي الذي وصل على نحو مفاجئ للقيام وفي خبرها الرئيس، قالت الصحيفة، إن السف .معمول به

بجولة في الحرم، "لم يستجب لطلب الشرطي باالنتظار حتى وصول ضابط شرطة إلى املكان، وغادر املكان 

 ."باستعراضية وأثار عاصفة دبلوماسية

دن( ملزمة بأن وزعمت "معاريف" أنه بموجب الوضع الراهن والنظام القائم "فإن دائرة األوقاف )تابعة لألر 

تبلغ عن كل وصول لشخصية عامة، دبلوماس ي أو أي مواطن آخر يرافقه في الدخول إلى الحرم، لكن السفير 

وفي تفاصيل ما  ."األردني وصل الثالثاء برفقة مسؤول في األوقاف، وشقوا طريقهم في اتجاه الحرم دون تنسيق

ملسجد األقص ى طلب من أعضاء الوفد جرى قالت الصحيفة: "إن شرطيا كان يقف في مدخل مجال ا

التعريف بأنفسهم وبعد أن أجرى مكاملة مع الضابط املسؤول، فإنه طلب من الحاضرين االنتظار لدقائق 

قليلة حتى وصول الضابط إلى املكان. غير أنه بدال من االنتظار بضع دقائق، فقد قرر السفير املجالي ترك 

بعاصفة دبلوماسية زائدة، وذلك ألنه بعد دقائق من ذلك وصل  املكان باستعراضية الذعة، وهكذا تسبب

  ."الضابط وصادق على الدخول إلى املسجد

وأثارت الحادثة غضبا أردنيا، حيث استدعت عمان السفير اإلسرائيلي لديها إلى مقر وزارة الخارجية، وسلموه 

 .التدخل في شؤون املسجد األقص ى رسالة حادة وأن عليه أن ينقلها فورا إلى حكومته، وفيها شجب حاد ضد

وجاء في نص الرسالة: "على إسرائيل كدولة احتالل ملزمة أن تلتزم بتعهداتها بموجب القانون الدولي وبخاصة 

القانون اإلنساني املتعلق بالقدس، واألماكن املقدسة فيها وبخاصة املسجد األقص ى املبارك. على إسرائيل أن 

وفي ردها  ."ة املكان وأن تضع حدا ملحاوالت تغيير الوضع الراهن القائمتمتنع عن كل خطوة تمس بقدسي

قالت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، إن "شرطيا الحظ وجود الوفد ولم يتعرف على الشخصية أو يعرف بالزيارة 

لحرم. املرتقبة، أطلع قائده، انتظر لتلقي التعليمات، ولهذا الغرض أخر دخولهم لزمن قصير جدا إلى منطقة ا

 ."بخالف املنشورات املغلوطة، لم يمنع دخول السفير، بل هو الذي قرر في مرحلة معينة ترك املكان بمبادرته

يذكر أن السفير األردني املجالي، عاد ودخل إلى املسجد األقص ى املبارك برفقة مسؤولين في دائرة األوقاف في  

 .القدس، وأدى الصالة فيه قبل أن يغادر في وقت الحق

*    *   * 

 

https://arabi21.com/stories/t/215568/0/%D9%85%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://arabi21.com/stories/t/215568/0/%D9%85%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://arabi21.com/stories/t/49745/0/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://arabi21.com/stories/t/49745/0/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
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 هل ستسقط الحكومة دون درعي؟ السيناريو املحتمل بعد قرار املحكمة العليا 

  ترجمة: شبكة الهدهد للشؤون اإلسرائيلية

الذي  ماذا سيفعل نتنياهو؟ في ضوء قرار املحكمة العليا في قضية رئيس حزب شاس أرييه درعي

 .)األربعاء(  نشر

حكومة نتنياهو في الحقائب الوزارية التي ُعين فيها )الصحة ُيطرح السؤال اآلن حول ما ستفعله 

العبرية أن يعود درعي للعمل كوزير في حكومة نتنياهو  12من غير املتوقع قريبا وفقا للقناة الو .والداخلية(

 وحتى منصب وزير املالية الذي كان من املفترض أن يتم تعيين درعي فيه، .حتى نهاية الدورة الحالية للكنيست

 .بدال من بتسلئيل سموتريتش في غضون عامين وفقا لالتفاقيات االئتالفية سقط من الحسابات

في قرارها، أغلقت املحكمة العليا ثالثة أبواب ثقيلة على درعي بأن يصبح وزيرا، لذا، قد يطلب درعي من 

أن يتم تعيينه فيه  نتنياهو منصبا رفيعا آخر في الحكومة كمنصب رئيس وزراء بديل، وهو منصب من املمكن

لهذا الغرض، سيكون من الضروري تفكيك  .على الرغم من إدانته الجنائية، لكن لن يكون األمر بهذه البساطة

  .الحكومة الحالية من خالل حجب الثقة وإعادة تشكيلها عبر تأدية اليمين من جديد كحكومة جديدة

*    *   * 

 هل "إسرائيل" مستعدة لحرب متعددة الجبهات؟

 ترجمة: وكالة سما االخبارية

عن قدرات "جيش" االحتالل اإلسرائيلي، ومدى استعداده  األربعاء أمستحدثت قناة "كان" اإلسرائيلية، 

د اللواء في االحتياط، إسحاق بريك، في حديٍث  .للدخول في مواجهة على جبهات متعددة
ّ
وفي هذا السياق، أك

 لـ"كان"، أن رئيس أركان االحتالل اإلسرا
ً
 وهو أنه "يستلم جيشا

ً
 هائال

ً
ئيلي الجديد هرتس ي هليفي، يواجه تحديا

 للحرب في مواجهة سيناريو يمكن أن يحصل على خمس جبهات في آٍن واحٍد، مع آالف الصواريخ 
ً
ليس جاهزا

، ومع آالف املقاتلين الذين يمكن أن يعبروا الحدود
ً
رات يوميا يلي وأوضح بريك أن "الجيش اإلسرائ ."واملسيَّ

 للقتال في خمس ساحات متزامنة ضد حزب هللا في لبنان، وفي سوريا ضد السوريين، واليمن 
ً
ليس جاهزا

والعراق، حيث يمكن أن يطلقوا صواريخ، إضافة إلى حركة حماس التي يمكن أن تستخدم قوة مشاة 

 ."وصواريخ من قطاع غزة

 له، "يجب أن يؤخذ بالحسبان انفجار األوضاع في الضفة الغربية، وحصول تظاهرات لفلسطينيي 
ً
ووفقا

وشدد اللواء احتياط بريك على أن "الجيش اإلسرائيلي لم يعّد نفسه لهذه الحرب، واآلن يوجد تحٍد  ."48الـ
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ً
 جدا

ً
 سيكون الوضع سيئا

ّ
  ."هائل لتغيير االتجاه، وإال

ً
 وأعطى بريك مثاال

ً
 على عدم جاهزية "الجيش"، موضحا

أن "قواعد سالح الجو لم يتم إعدادها ملواجهة الصواريخ الكبيرة والدقيقة التي ستسقط على املسارات، 

وستحدث فجوات كبيرة وشظايا وحرائق داخل القواعد، وسقوط إصابات، وهكذا فإّن سالح الجو املمتاز لم 

ويعاني "جيش" االحتالل اإلسرائيلي من  ."م قدرته على التحليقيعّد نفسه لوضع تصاب فيه مساراته، وعد

مشاكل عديدة ازدادت في السنوات املاضية وظهرت إلى العلن، من بينها أزمة داخلية، وانقسامات عميقة بين 

 ."الحكومة و"الجيش

"االنقسام  ومنذ أيام، ذكر اللواء االحتياط السابق في "جيش" االحتالل اإلسرائيلي، زئيفي فركش، أّن 

وارتفع منسوب  ."اإلسرائيلي يعّزز قناعة إيران بأّن إسرائيل ال يمكنها تنفيذ خطة استراتيجية ضدها

"إسرائيل" حول التبعات املتوقعة لتأليف الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وال سيما  السجاالت في

ْي حزبي الصهيونية الدينية وقوة على "الجيش" اإلسرائيلي واألوضاع في الضفة الغربية، في  ضوء تولي رئيس َ

ْين حقائب وزارية ذات صالحيات واسعة، وهي تمس 
َ
يهودية، بتسالئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير املتطرف

 .وتيرة االستيطان واألمور الحياتية اليومية للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية

*    *   * 

 تقارير   

 يطالبون بتقليص الدعم األمريكي لالحتاللإسرائيليون 

 21عربي ـ موقععدنان أبو عامر ترجمة: 

الجديدة جرائم حرب ضد الفلسطينيين، طالبت  االحتالل في ضوء التحذيرات املتصاعدة من ارتكاب حكومة

منظمة "املحاربون من أجل السالم" السفارة األمريكية في تل أبيب بنقل رسالتها ألعضاء مجلس الشيوخ، 

ومفادها تقليص املساعدات األمريكية األمنية املقدمة للحكومة اإلسرائيلية، ألن تعيين إيتمار بن غفير وزيرا 

 .قوات حرس الحدود تحت مسؤوليته أمر خطيرلألمن القومي وإخضاع 

، أنه "في ظل تصاعد االحتجاجات من قبل معارض ي "مكور ريشون " ذكرت شيال فاريد، مراسلة صحيفة

رسالة إلى سفارة الواليات املتحدة الحكومة، فقد بعثت منظمة "املحاربون من أجل السالم" اليسارية ب

للمطالبة بخفض املساعدة األمنية املقدمة لقوات األمن اإلسرائيلية؛ بسبب إجراءات الحكومة الجديدة، 

وتعيين إيتمار بن غفير في منصب وزير األمن القومي، واعتبرت الرسالة أن األموال واملعدات التي سيتم تلقيها 

 ."عد في تنفيذ سياسات اليمينمن الحكومة اإلسرائيلية ستسا

ابن غفير في تغيير التعليمات بفتح النار ضد الفلسطينيين  أن "الصالحيات التي حازها هاوأضافت في تقرير 

https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/stories/t/49817/0/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.makorrishon.co.il/news/567271/
https://www.makorrishon.co.il/news/567271/
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على أساس عرقي مرعبة بشكل خاص، ألن املعنى العملي لهذه الخطوات هو التخلص من استنتاجات اللجنة 

، وقد شكرت املنظمة السفارة األمريكية إلحالة رسالتها 2000التي فحصت أحداث تشرين األول/ أكتوبر 

 ."لشيوخ األمريكي للنظر فيها بشكل فوريلكبار أعضاء مجلس ا

منظمة "إلى اآلن" اليمينية الصهيونية زعمت أنه "حان الوقت ملنع العناصر الفلسطينية في منظمة "محاربون 

من أجل السالم" من دخول إسرائيل، بزعم أنهم يحاولون إحداث ضرر أمني ودولي على إسرائيل، ودعا الوزير 

فحة نزع الشرعية عن دولة االحتالل الستخدام األدوات املتاحة له لوقف عميحاي شكلي، املكلف بمكا

 ."الضرر الذي تسببه املنظمة للدولة

ال تعتبر هذه املطالبة األولى من نوعها املوجهة لإلدارة األمريكية لوقف املساعدات املقدمة لدولة االحتالل 

ن نوعها الصادرة من داخل األوساط اإلسرائيلية، بسبب سياساتها اإلجرامية ضد الفلسطينيين، لكنها األولى م

مليار  3.8زودت الواليات املتحدة إسرائيل بـ 2020ما يتناغم مع مطالب أمريكية مشابهة، مع العلم أنه في عام 

 38بـ 2028-2016دوالر كمساعدات، فيما وقع الرئيس األسبق باراك أوباما اتفاقية الستمرار املساعدات بين 

 .مليار دوالر

مع العلم أن األموال األمريكية ساعدت دولة االحتالل بتطوير أحد الجيوش املتقدمة في العالم، وشراء 

مليار دوالر في نظام القبة الحديدية،  1.6استثمرت الواليات املتحدة  2011معدات عسكرية متطورة، ومنذ 

التكنولوجيا العسكرية، مثل نظام  وأنفق االحتالل املاليين على التعاون مع الواليات املتحدة في تطوير

الكشف عن األنفاق، وتستثمر إسرائيل بكثافة في املعدات العسكرية والتدريب، وتستخدم املساعدات 

ومنذ الحرب العاملية الثانية، تلقت  .لتعويض أن إسرائيل قوة أصغر من العديد من القوى اإلقليمية األخرى 

حصلت على ثاني أعلى مساعدة بعد أفغانستان، ما  2019دة، ففي إسرائيل أكبر مساعدة من الواليات املتح

جعل منها الدولة التي تتلقى أكبر قدر من املساعدات األمريكية في الشرق األوسط بهامش كبير، رغم أن مصر 

، ثم يأتي بعد 2019مليار اعتباًرا من  1.5واألردن تتلقيان أيًضا مساعدات أمريكية، تصل قيمة كل منهما إلى 

 .ذلك العراق بمساعدات تبلغ مليار دوالر

*    *   * 

 االحتالل يزعم تعزيز "القسام" خطة عملياتية ألسر الجنود  

 21عربيـ موقع أبو عامر ترجمة: عدنان

، عززت جهودها في خطة عملياتية، حماس الجناح العسكري لحركة القسام ، أن كتائبإسرائيلي زعم تقرير

وقالت هيئة  .االحتالل، في املناطق املحاذية للقطاع، للدفع باتجاه صفقة تبادل األسرى  جنود من أجل أسر

د "، إن الهدف من عمليات األسر، هو الحصول على مزيد من أوراق الضغط التي ق11البث اإلسرائيلي "كان 

https://arabi21.com/stories/t/49293/0/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://arabi21.com/stories/t/49293/0/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://arabi21.com/stories/t/51631/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://arabi21.com/stories/t/51631/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
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/49487/0/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF
https://arabi21.com/stories/t/49487/0/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF
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وزعم التقرير أن خطة  .تمكن الحركة من إبرام صفقة تبادل األسرى، وفقا للشروط التي تضعها الحركة

القسام، تتثمل باملبادرة في أسر جندي لالحتالل، في عملية روتينية، ومفاجئة، تنفذها خالل يوم عادي، يخيم 

البتعاد عن استعداد االحتالل، وتأهب عليه "الهدوء الروتيني" وليس في جولة تصعيد، مع االحتالل، لضمان ا

وادعى أن حركة حماس مستعدة لتحمل "تداعيات" عملية خطف جندي  .القوات، إلحباط هكذا عمليات

إسرائيلي، حتى لو كانت هذه التداعيات "مدمرة" على قطاع غزة، مقابل حصولها على "ورقة قوية للمساومة" 

ك لصالح التوصل إلى "صفقة تبادل واسعة النطاق على غرار تتمثل بجندي إسرائيلي على قيد الحياة، وذل

 ."صفقة شاليط

وفي السياق ذاته، أكد رئيس حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو، أن األسير اإلسرائيلي لدى حماس، أبرا 

منغيستو، ال يزال على قيد الحياة، بعد املقطع املصور، الذي نشرته حركة حماس، ويظهر فيه األخير وهو 

وقال نتنياهو: "تلقينا أمس تأكيدا ملا كنا نعرفه طوال   .يطلب املساعدة لإلفراج عنه "مع رفاقه" مع قطاع غزة

الوقت، وهو أن أبرا على قيد الحياة.. هذا شاب ال يتمتع بصحة جيدة واملسؤولية عن مصيره تقع بالكامل على 

 .عاتق حماس" وفق وصفه

، وكان يجلس 2015ل يومين، ألول مرة منذ أسره في قطاع غزة عام وكان منغيستو ظهر في مقطع مصور، قب

 .على كرس ي، وتحدث بصورة مقتضبة عن مطالبته بتخليصه من األسر

وكان الجناح العسكري لحركة حماس، قال إن قرار زيادة عدد األسرى لديه، من جنود االحتالل، ال يزال 

وقال الناطق باسم الكتائب أبو  .في ملف تبادل األسرى  ساري املفعول وتحت التنفيذ في ظل تعنت االحتالل،

لتأسيس الحركة، إن "العدو سيندم، على تعنته في ملف األسرى، والخيارات  35عبيدة، في الذكرى السنوية الـ 

وتحتفظ الحركة في غزة  ."مفتوحة، وقيادة القسام ال تدخر جهدا ووقتا، في التخطيط من أجل حرية األسرى 

وفقا تصريحاتها، وهم هدار غولدين وشاؤول آرون، وأبرا منغستو وهشام السيد، اللذين ظهرا  بأربعة جنود

  مؤخرا في مقطعين منفصلين

*    *   * 

 


