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 خيرةسرائيلية األرات اإلبانوراما التطو  

 

 خطاب بودابست: –1

ف عاان تييياد الفلساطينيين هاو التعبياار الاي  دعاا فياان نتنيااهو األوروبياين إلاى التوقّا خطااب بودابسات" •"

سارائيلي الفلساطيني. وكاان نتنيااهو قاد األوضح حتاى الياول لوجهاة ن ارس السياساية فاي ماا يتعلاع بالصاراع اإل

ا وتشايكيا من الارئي  األميركاي دونالاد تراماب  ولايل  جااء روسااء بولناد ب  وصل إلى عاصمة الدانوب كمقرّ 

ر نتنيااهو مان العوائاع وسلوفاكيا بالطائرة للقائن إلى جانب مضيفن الهنغار . وفي المنتدى نصف المغلاع تحارّ 

ع الي  يغلف خطاباتن الرسمية عادة  كما تخلى عن الحكمة السياسية وأطلع العنان للسانن. وعلاى نمّ والكالل الم  

بدو عن طريع الخطي(  لم يتحادث نتنيااهو عان "الساالل" أو األقل في الجزء الي  سمعن الصحافيون )على ما ي

عن "رويا الدولتين"  بل تحدث عن تعاظم قوة إسرائيل كرافعة للتحالفات مع دول أخرى  وهيس رسالة تكررت 

 في جميع مناسبات ظهورس في العال األخير.

نياااهو فااي باااري  إلااى إدارة ههااا نتة التااي وجّ وفااي طريقاان إلااى بودابساات  كاناات مفاجاااة االنتقااادات العلنيّاا

ة اإلسارائيلية للخطار فاي االتفاا  هم صديقن في البيت األبيض ترامب بينن عّرض المصالح األمنيّ ترامب. فقد اتّ 

ث بهيا األسلوب عن الرئي  الروسي لوقف إطال  النار في جنوب سورية. وقد اعتاد نتنياهو التحدّ  -األميركي

ث عان الصاديع ترامابع بعاد لنوو  مع إيران  لكان هال بهايا األسالوب يتحادّ السابع باراك أوباما وعن اتفاقن ا

نتنيااهو وتراماب الخاالف بينهماا  ع أن يحالّ توقّاثماني سنوات من الخالفات والصدامات ماع أوباماا كاان مان الم  

كالمان عات في عالقتهما. لكن رئي  الحكوماة لام يرتادع  وباإلضاافة إلاى يكشفا التصدّ  عبر قنوات هادئة  وأالّ 

 ل إليها ترامب  أعرب عن استخفافن الواضح بمبادرة الرئي  األميركي للسالل.المعارض للصفقة التي توصّ 

تراماب ضاعيف ومعازول ويجاد صاعوبة فاي القياال بعملان  واألهام مان ذلا  أنان ال  فهل شاعر نتنيااهو باينّ 

 كبر لرئي  حكومة إسرائيل. يسيطر على الكونغرس  معقل الدعم األ

 ن في وضع كهيا لي  لدين ما يخشااس مان اإلدارة الجديادة  مالماا لام يخاف  يفهم في السياسة ويعلم أنّ  نتنياهو

الدخول في مواجهات مع اإلدارة التي سبقتها. وهو يفترض أن أغلبية الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب 

نيين. وبعاد بضاعة محادثاات ستحبط أ  محاولة من ترامب ليفرض على إسارائيل "صافقة نهائياة" ماع الفلساطي

عقيمة مع الموفدين كوشنير وجايم  غرينبالت  وبعد عرض بضعة أفالل عن التحريض الفلساطيني  سايلول 

 مصير مبادرة ترامب للسالل إلى كومة الخردة من المبادرات التي سبقتها. 

بالتادريج أعالمهاا فاي ك الدبلوماسي لنتنياهو يوجد تقدير منن بين أميركا ضاعيفة وتطاو  في أساس التحرّ 

عن القياال بماال  طويل   ف  الشر  األوسط. وزيارة حاملة الطائرات "جورج دبليو بوش" إلى ميناء حيفا بعد توقّ 

هيس الزيارات مني بداية االنتفاضة الاانية  ال تخفاي هايا االتجااس العاال. أساعار الانفط رخيصاة  واألميركياون لام 

ظ تجااس خاوض الشار  األوساط. والارأ  العاال األميركاي االنعزالاي ياتحفّ  د باالنفط مانيعودوا مرتبطين باالتزوّ 

ع  ونتنيااهو يقااف مااع الجانااب حاروب بعياادة عاان الااوطن. والشارخ الااداخلي فااي أميركااا عمياع و خااي فااي التوّساا

ماا لام يعاد . ربّ (الجمهاور  والاديمقراطي)المحافظ  وال يبيل جهدس إلبداء موقف غير منحاز أل  مان الحازبين 

 ً يباادو أن الشااعب األميركااي منقساام فااي جميااع األمااور  الحصااول علااى تيييااد عااابر للمعسااكرين  فااي وقاات   ممكنااا

والموضوعات  ومان األفضال الحصاول علاى تييياد الجمهاوريين الايين يبادو أن سايطرتهم علاى الكاونغرس ال 

 تتزعزع. 
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إلسارائيل فاي الوالياات المتحادة   في هيا السيا  يعتبر نتنياهو الطائفة المسيحية قاعدة التيييد األكار أهمية

إلغااء مشاروع إقاماة  -وإلى جانبها اليهود األرثوذك . وقراراتان األخيارة المحاف اة والمعارضاة لاصاالحات 

تعبير عن انفصال استراتيجي عن  -قاعة صالة لليهود غير األرثوذك  في ساحة حائط المبكى وقانون التهويد 

  هيا مجرد نزوة  نياة ساببها ضاغط األحازاب الحريدياة فاي إسارائيل  بال هاو اليهود الليبراليين في أميركا. لي

قرار مدروس ح ي بتيييد الحكومة الشامل تقريبااً. هنااك افتاراض فاي الوساط القرياب مان نتنيااهو باين اليهاود 

االهتماال الليبراليين هم ظاهرة عابرة ستختفي تلقائياً في الجيل المقبل بسبب زيجااتهم مان غيار اليهاود  وفقادان 

 بالتقاليد اليهودية وبإسرائيل. 

 دوا طوال سنوات باالنفصال عان إسارائيل إذا واصالت التميياز ضادّ اليهود الليبراليون من جهتهم كانوا هدّ 

ة  وعارض جزء منهم االحتالل الي  ال ينتهي للمناطع الفلسطينية في الضفة الغربية. وهلالء لم اراتهم الدينيّ تيّ 

 ة اليمين اإلسرائيلي هي التي ستنفصل عنهم أوالً.عوا أن حكوميتوقّ 

ا رسالة نتنياهو من وراء ذل  فهي كالتالي: من يريد تيييد إسارائيل  يجاب عليان أن يقبلهاا كماا هاي  ماع مّ أ

االحتالل والمستوطنات والتهويد. ومن يقبل بإسرائيل فقط ضمن حدود الخط األخضر مال االتحااد األوروباي  

صالحيون يستطيعون أن يواصلوا الصالة في معبد عمانوئيال فاي الجاادة مرغوب فين. اإل فهو "مجنون" وغير

 الخامسة في نيويورك  ومشاهدة حائط المبكى في الصور الغير.

خالقية  غارقة تحات ضاغط موجاات الالجااين أوروبا الليبرالية المدافعة عن حقو  اإلنسان والواع ة األ 

ن  في ن رس  قد وجد بدائل عنها في روسيا والصين والهند  نّ بحاجة إليها  ألمن الشر  األوسط. ونتنياهو لي  

ة فقاط ولاي  هم في هيس البلادان يحترماون القاوّ نّ حاد اإلمارات ألوضوحاً في السعودية ومصر واتّ  أقلّ  وبصورة  

 العدالة.  

بالغواصات  التاي تمانح تهديادات ة أمر أساسي  خر لدى نتنياهو وهو أن تواصل ألمانيا تزويد إسرائيل ثمّ 

ة )"كاال ماان يهاادد وجودنااا يعاارض وجااودس للخطاار"  "نهاادد بمحااو كاال ماان يهاادد نتنياااهو ضااد إيااران مصااداقيّ 

بمحونا"(. ويمكن دائماً تعزيز التيييد األلماني من خالل إحياء مراسم ذكرى "المحرقة" مالماا فعال نتنيااهو فاي 

 فرنسا وهنغاريا.

 

 كترونية:لزمة البوابات اإلأ -2

كن بالبواباات ليست مصادفة محاولاة المجلا  الاوزار  اإلسارائيلي المصاغر )الكابينيات( الجماع باين تمّسا

خاذ القرارات التاي تراهاا مناسابة. فقاد حااول رئاي  ة اتّ اإللكترونية في القدس  والتفويض إلى الشرطة صالحيّ 

دهم فاي مواجهاة الفلساطينيين داخال صلحة تشادّ حكومة العدو بنيامين نتنياهو  وطاقمن الوزار  تسجيل نقاط لم

خايس ة أ  قارار تتّ ل مان مسالوليّ الشارع اليميني  وفي الوقت نفسن إضفاء طابع أمني علاى قراراتان  ماع التنّصا

 ة. نيّ عالجهات الم

المسايلة بطريقاة  ة حالّ يبدو كمان أغلاع البااب نهائيااً أماال إمكانيّا مواز   حاول الكابينيت أيضاً أالّ  على خط  

المشاكلة. مان هناا  انتهات ماداوالت المجلا  الاوزار  إلاى  هنااك سابيالً ماا لحالّ  اإلكراس  وحاول اإليحااء كاينّ 

ة  ال تشامل تفويض الشارطة ومنحهاا تقادير األماور  وفاع رويتهاا  وهال يمكان إجاراء عملياات تفتايش انتقائيّا"

ب فاي مزياد ب التسابّ غضاب الشاارع الفلساطيني  وتجنّا. وهو يهدف من وراء ذل  إلى محاولة احتواء "الجميع

 يفاقم الحراك الشعبي. الي  من االحتقان
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ة المجل  الوزار  اإلسرائيلي حاول اإليحاء باين اعتباارات اساتمرار الواقاع القاائم مهنيّا مع ذل   يبدو أنّ 

ض إلى الشرطة صالحية اتّ   ومرتبطة بالعامل األمني فقط خاذ القرار الي  تراس مناساباً والدليل على ذل  أنن فوَّ

بعدما كان يعرف قرارهاا وتوصايتها بضارورة اإلبقااء علاى البواباات. وهناا تبقاى لقارارات المجلا  الاوزار  

رسائلن التي تتجاوز الشارع الفلسطيني  فهي تكشف عن مدى اطماناان صاانع القارار فاي تال أبياب إزاء ساقف 

د بهيس القرارات إدراكن أن هيس األن مة لن تبادر سكر التطبيع  فهو أكّ ة  وتحديداً معة العربيّ ردود الفعل الرسميّ 

ة جرياة تحااول أن تضاع حادوداً لالحاتالل. واألمار ال ينطباع فقاط علاى   خيارات وقرارات سياسيّ أخاذ إلى اتّ 

لفلسطيني ة والعديد من القضايا األخرى التي تمّ  حياة الشعب االمسجد األقصى  بل يشمل سياساتن االستيطانيّ 

 ووجودس ومستقبلن.

التراجاع عان البواباات اإللكترونياة  نّ أذل    ذنإالقيادة اإلسرائيلية  وعلى رأسها بنيامين نتنياهو  في ميزق  

ت وإبقااء الوضاع علاى حالان ااً جداً  في مقابال التعنّاتراجعاً سيّ  عدّ التي باتت عنوان المواجهة مع الفلسطينيين  ي  

الداخل والخارج  إلنقاذ إسارائيل وقيادتهاا  "محاوالت"ة  جاءت صعيد. وعلى هيس الخلفيّ ب بمزيد من التوالتسبّ 

قادة الجيش  "نصائح"في هيا المجال عن أن نتنياهو رفض  "يديعوت أحرونوت"من الميز . وكشفت صحيفة 

ن لام إلاى أنّا رةً والشاباك خالل مشاورات أجراها معهم  طالبوس فيها بضرورة إزالاة البواباات اإللكترونياة  مشاي

ن رضا  هامن بينّالمنافسن في أوساط اليمين  الوزير نفتالي بينت  وتمكينن من اتّ  "هدية سياسية"يرغب في منح 

الخوف من الناخبين في اليمين  أخلى مكانااً للخاوف مان انتفاضاة "نّ إلضغوط الفلسطينيين. وبحسب الصحيفة ف

ساات زال البوابااات اإللكترونيااة  "الجميااع سيسااتعيدون عقلهاام بعااد التصااعيد و ر الصااحيفة أنّ   مااع ذلاا  تقاادّ "ثالاااة

ب وسي فتَح الحرل  بل إن بينات نفسان سايدعم رئاي  الحكوماة. لام يباَع أماال الحكوماة اعن إال الادعاء  وأن تترقّا

 ."الهدوء

صارارها علاى إدت كّ أة والكاميرات اليكيّ  البديل عن حلّ  ة الحلّ خرى رفضت األوقاف اإلسالميّ أمن ناحية  

 نّ أ  واألزمة لام تنتان   نّ أد ة وبعد هزيمة البوابات االلكترونية يبدو من الملكّ تامّ  ة  ين بحريّ مال المصلّ أفتح الحرل 

 سرائيل لفرضها على مداخل الحرل.إشكال التفتيش التي تسعى أخر من شكل   ن ضدّ المعركة ستتواصل اع

"الكراماة الوطنياة"  رأى أنّ   رون بن يشا   حرونوتأيديعوت سرائيلي في صحيفة ع العسكر  اإلالمعلّ 

د كلمات من دون محتوى. ففي حاالت معينة  مان أجال المحاف اة عليهاا يجاب أن نقاتال  و"الردع" ليست مجرّ 

وربما أن نكون مستعدين للتضحية بالنف . لكن البوابات اإللكترونياة التاي وضاعت فاي الحارل القدساي  وربماا 

 ن مان حاعّ نّ وأضافبيي بالنف  من أجلها. أخرى في الحرل  ال تدخل في الفاة التي يمكن أن نضحّ توضع بوابات 

لهاا وضاع بواباات إلكترونياة.  إسرائيل ومن واجبها المحاف ة على األمن الجسد  في الحرل القدسي  كما يحاعّ 

وضعها لي  م هراً من م اهر السيادة بل وسيلة لضمان األمن. وإذا كان ضامان  ر دائماً أنّ لكن يجب أن نتيكّ 

ن يجاب حينااي التفكيار بوساائل هيا األمن سيقتل فلسطينيين وإسرائيليين نتيجاة االضاطرابات التاي ستنشاب  فإنّا

ر نتايكّ  يجب أن"أخرى  وبتسوية تمنع إلحا  ضرر خطير بكرامة إسرائيل الوطنية وبردعها. وقال بن يشا : 

  إلااى تصااعيد بااين ة يمكاان أن تاالدّ ة المياازان لااي  فقااط أعمااال شااغب محليّااأن الموضااوع المطااروى علااى كفّاا

ع باالحرل القدساي فلسطينيين وعرب من مواطني إسرائيل وبين القوى األمنية اإلسرائيلية  فما يجار  هناا يتعلّا

تشعل حريقاً فاي األردن وفاي أراضاي  ر إلى استخدال سالى نار   ويمكن أنوأعمال شغب قد تتصاعد وتتطوّ 

. "السلطة الفلسطينية  وأيضاً في دول أخرى مال السعودية ومصر  اللتين لدينا معهما عالقات صاداقة وتعااون

ر أن اشااتباكات كاان مركزهاا الحارل القدسااي باين قاوات األماان ن عليناا أيضااً أن نتايكّ ن يتعاايّ نّاأج ساتنتَ وبالتاالي ي  

ة  باادءاً ماان طينيين والمقدساايين والعاارب فااي إساارائيل  كاناات الساابب فااي أحااداث دمويّاااإلساارائيلية وبااين الفلساا

ر زياارة معارك على أنفا  تحت حائط المبكاى  ماروراً باالنتفاضاة الاانياة التاي نشابت ألن أريايال شاارون قارّ 

حات سياساية نتيجة ساخونة األجاواء جاّراء تصاري 2015الحرل  وأخيراً انتفاضة األفراد التي نشبت في أيلول 



 
15/08/2017  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(45رقم )                  

    
       
 

7 
 

ع بزيارة الحرل وضرورة بناء الهيكل. وفي مواجهة احتمااالت التصاعيد وجاد من جانب اليمين اإلسرائيلي تتعلّ 

ياال الجمعاة. وهايس أتمناع نشاوب العناف فاي صاالة  ن يجاب القياال بجهاد أساساي إليجااد صايغة حالّ نّاأبن يشاا  

ع أن البواباات ى المعلّاألة ررة. وفاي المحّصاالصيغة يجب أن تعتمد على جهود دبلوماسية وعلاى صاياغة مبتكا

من المساتحيل  فعاون أماال الحارلغير مفيدة عندما ييتي عشرات اعالف من المصلين خالل ساعات قليلة ويتجمّ 

تمريرهم جميعااً علاى األجهازة المغناطيساية  والضاغط الاي  يمكان أن ينشاي خاالل سااعات الحار مان شاينن أن 

 مصلحة إسرائيلية. من من هنا فإن تعليع العمل في األجهزة ب بمواجهات عنيفة جداً.يتسبّ 

 

 هزيمة البوابات: – 3

ن البوابات االلكترونية  ييت في األقصى وباحاتن  بشخ  ل تراجع حكومة نتنياهو عن اإلجراءات التي ات  شكّ 

ووزير التربية والتعليم  نفتاالي  "البيت اليهود "فشالً وفع المن ور اإلسرائيلي  إذ عبّر عن ذل  رئي  حزب 

ز سيادتنا في القدس  أظهارت إسرائيل خرجت ضعيفة من هيس األزمة  وبدالً من أن نعزّ "بينيت  الي  رأى أن 

 نّ أماع إذاعاة الجايش اإلسارائيلي   . وقال بينيت  فاي حادي   "باإلمكان تقويض هيس السيادة األحداث األخيرة أنّ 

  في "خطي واستهتار باألمن مالما حدث خالل الهرب من لبنان"هو  "ر العنفم اه"التراجع الي  حدث عقب 

وضاع الكااميرات لام يكان قاراراً غيار "د علاى أنّ . وشادّ 2000إلى انسحاب جيش العدو من الجنوب عال  إشارة  

 ."ما إزالتها هو الخطيصائب  وإنّ 

  "ياديعوت أحروناوت"ة ماع صاحيفة أّما وزير األمن اإلسرائيلي السابع  موشين يعلون  فهااجم فاي مقابلا

ماا حادث  خايت بشاين األقصاى. ورأى يعلاون أنّ ة عن جميع القارارات التاي ات  األخير المسلوليّ  الً نتنياهو  محمّ 

لااي  "ن ر )الكابينياات(  معتبااراً أنّااب ضاارراً كبيااراً إلساارائيل. كمااا انتقااد أعضاااء المجلاا  الااوزار  المصااغّ ساابّ 

 ."عن طريقهمباإلمكان إدارة أو قيادة دولة 

هم بالوقوف وراء المتّ "في غضون ذل   صّب مسلولون أمنيون إسرائيليون غضبهم على محمود عباس  

أبااو مااازن معنااي بااإحرا  األرض... وهااو "  أنّ "يساارائيل هيااول". ورأى هاالالء  كمااا نقلاات "التصااعيد أخيااراً 

ف التنساايع بالفعال توقّا"ن إسارائيلية أنّادت الصاحيفة نقاالً عان مصاادر . كماا أّكا"المساتفيد مان تايجيج األوضااع

 ."ة  باستاناء حاالت ومسائل محدودةاألمني هيس المرّ 

الواليات المتحدة واألردن تعمالن في اتجاس منع اشتعال األوضااع "نّ "أهآرت "في المقابل  قالت صحيفة 

ة. ونقلاات الصااحيفة عاان همااا طلبتااا ماان عباااس العماال علااى التهدئاانّ أ  و"داً فااي الضاافة  بمااا فااي ذلاا  القاادسمجاادّ 

لب من عباس وقف التحريض بشين الحرل المقدسي  وكايل  ط  "نن أمسلولين كبار في اإلدارة األميركية قولهم 

مها إزالااة خاايت قاارارات للتهدئااة  فااي مقاادّ إساارائيل اتّ  ة أنّ   بحّجاا"وقااف الاادعوات للمشاااركة فااي الت اااهرات

الجانااب "تيكياادس بشااين المحاااوالت األميركيااة  لكاان  البوابااات والكاااميرات. كمااا نقلاات عاان مساالول فلسااطيني

ر مواصاالة تن اايم االحتجاجااات  وخصوصاااً أن عباااس رفااض االجتماااع مااع مبعااوث الاارئي  الفلسااطيني قاارّ 

 ."ل أ  شيءاألميركي إلى المنطقة  جيسون غرينبالت  على اعتبار أن االجتماعات ال تقدّ 

. ودعاا رئاي  "رابطين على أبواب المساجد األقصاىالم"في غضون ذل   حيّت فصائل المقاومة انتصار 

اجتماااع اإلطااار القياااد  الملقاات لمن مااة التحرياار "  إسااماعيل هنيااة  إلااى "حماااس"المكتااب السياسااي لحركااة 

قان ة التي تحكام مساار العمال الاوطني الفلساطيني بعاد هايا االنتصاار الاي  حقّ هات العامّ الفلسطينية لوضع التوجّ 

. أما القياد  "حةة والمسلّ تعارض بين المقاومة الشعبيّ  هيا االنتصار أثبت أالّ ". وأضاف هنية: "أهلنا في القدس
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إن انتصار أهل القدس درس لكال المرعاوبين والمهازومين :"محمد الهند   فقال "الجهاد اإلسالمي"في حركة 

 ."من إسرائيل

قاوس بإجباارهم العادو ار الكبير الاي  حقّ الشعب الفلسطيني وأهل القدس على االنتص"حزب هللا  ئأيضاً  هنّ 

خايها فاي محايط المساجد األقصاى المباارك  والتاي كانات ة التاي اتّ الصهيوني على إلغااء كال إجراءاتان التعسافيّ 

تهدف بال اهر إلى تقييد حركة المصلين  فيما هي في العمع تهادف إلاى فارض السايطرة الصاهيونية علاى هايا 

د إن هايا االنتصاار يلّكا"  لان . وقاال الحازب فاي بياان  "العرب والمسلمين عننالرمز اإلسالمي الكبير ورفع يد 

د على تنا المباركة أن انتهاج درب المقاومة  ورفض الخضوع للعدو وإمالءاتن  والتمرّ لهيا الشعب الع يم وألمّ 

 ."محاوالت بعض األن مة فرض التدجين... هو السبيل الوحيد لتحقيع االنتصارات

 

 د في صفوف الشرطة بسبب قرار إزالة البوابات: حالة تمر   - 4

د فاي صافوف عناصار مان الشارطة ة النقااب عان وجاود حالاة مان التمارّ ة صاهيونيّ كشفت مصادر إعالميّ 

يها ثالثاة شابان الصهيونية اليين من بينهم عناصر الوحدة التي قتل منها الشرطيان في عملياة األقصاى التاي نفّا

د هايس بعاد رفضاهم الوقاوف فاي نقااط التفتايش بالقادس جبارين. وجاءت حالة التمارّ م من عائلة حمن قرية أل الف

ضاهم للقتال. وذكارت المواقاع الصاهيونية المحتلة خوفاً من استهدافهم من قبل المقاومين الفلسطينيين خشاية تعرّ 

بينيات" حاول إزالاة ة "الكاة والسياسايّ ر للشلون األمنيّ حالة التمرد زادت بعد قرار المجل  الوزار  المصغّ  أنّ 

 نصبها أمال أبواب المسجد األقصى بعاد عملياة األقصاى. ونقلات المواقاع عان عادد   البوابات االلكترونية التي تمّ 

ّ   هم وبعد قرار "الـكابينيت"  أصبحوا مال بط الصيدمن رجال شرطة االحتالل  قولهم أنّ   تعبيرهم. على حد 

بعة إلااى حالااة القلااع  لاادى عااائالت عناصاار الشاارطة الاايين فااي الساايا  نفساان أشااارت القناااة العبريااة السااا

يخدمون في القدس المحتلة  على حياتهم  وأنهم يرفضون وضعهم في منطقة المسجد األقصى بسبب عدل توفر 

الحماية لهم. وظهرت حالة القلع هيس لدى الجمهور الصهيوني  إذ أنن يدرك تماما أن الفلساطينيين لان يهادأ لهام 

 لى المسجد األقصى.إخيها بحع حرية العبور جراءاتن التي اتّ إة لهم قرار حتى يوقف االحتالل كافّ  بال وال يقرّ 

 

 القدس والدجل السياسي: – 5

بعد مضّي أسبوعين على اعتصال المرابطين الفلسطينيين في محيط المسجد األقصى  في القادس المحتلاة  

ام مان واجهاوا قماع الشارطة اإلسارائيلية  وساقط القمعيّاقوا انتصارا باهرا على اإلجراءات اإلسارائيلية حقّ  ة  فَه 

نفساااهم أماانهم ساابعة شاااهداء خااالل أساابوعين. وهااايا االنتصااار علااى إجاااراءات العاادو جاااء بياااد الفلسااطينيين 

طاال . لكان وبتضحياتهم ومواجهاتهم العدو باللحم الحي  وال عالقة للمملكتين السعودية أو األردنية بن علاى اإل

للنصار ألاف "ع مقولاة الارئي  األميركاي جاون كيناد : ملكي السعود   ومن باب النفا  المعتاد  طبّ الديوان ال

خاادل الحارمين الشاريفين الملا  سالمان... أجارى خاالل األياال الماضاية "ن أ. إذ زعام "أب  أما الهزيمة فيتيماة

المتحاادة لباايل مساااعيهم لعاادل إغااال  صااالت الالزمااة بالعديااد ماان زعماااء دول العااالم... وحكومااة الواليااات االتّ 

سلوب النفا  نفسن  فنسابت االنتصاار ي. أما المملكة األردنية  وب"المسجد األقصى  وهيس الجهود تكللت بالنجاى

إلى جهود عبدهللا الااني  واتفاقان ماع رئاي  حكوماة العادو بنياامين نتنيااهو  علاى إطاال  ساراى طااقم السافارة 

 ل نزع البوابات اإللكترونية  وذل  بعد قتل حارس في السفارة مواطنين أردنيين.اإلسرائيلية في عمان  مقاب
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بدورها  لحقت السلطة الفلسطينية أيضاً بالركب  معلنة قطع االتصاالت مع حكومة العدو ووقاف التنسايع 

زياون تلف"األمني  إذ استفاد رئي  السلطة محمود عباس  مان هايس الخطاوة  ماا رفاع رصايدس فاي الشاارع. أماا 

لم تحدث حتى خالل  األناشيد الاورية  في خطوة   )القناة الرسمية(  ففتح الهواء ليلة أول من أم  لب ّ  "فلسطين

 .2014العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عال 

 

 لمانية:فضيحة الغواصات األ – 6

الضااريبي مااروراً ب اعتاااد مسااتوطنو دولااة العاادو متابعااة قضااايا فساااد لمساالوليهم  ماان الرشااى إلااى التهاارّ 

برز الرئي  السابع األ "بطلها"بتجارة المخدرات وتبييض االموال  وصوالً إلى االعتداءات الجنسية التي كان 

  ساواء لناحياة مناصاب "الغواصاات األلمانياة""موشين كتساف". لكنهم اليول يتابعون قضية فساد بحجم صفقة 

 "الغواصاات األلمانياة"تفاصايل قضاية  نّ إ. "بااألمن القاومي االستهتار"المسلولين المتورطين فيها  أو لناحية 

معقدة ومتشابكة  ومع م المتورطين فيها هم مسلولون أو أقرباء يدورون في فلا  رئاي  الاوزراء اإلسارائيلي 

الفضاايحة باادأت تتاادحرج ككاارة ثلااج منااي شااهور  حتااى توالاات التحقيقااات  -بنيااامين نتنياااهو. وهاايس القضااية 

ً نتنيااهو شخصايّ  ها قد تطيح نتنياهو نفسن من الحكم مما اضاطرّ ها  وصوالً إلى ترجيحات بينّ واالعتقاالت بشين  ا

توضاايح بعااض "اإلساارائيلية تحديااداً  لااـ "القناااة العشاارين"إلااى مخاطبااة اإلساارائيليين السااتعطافهم. وهااو اختااار 

. "ستحيا  مالامرة ضادّ "هاا هاماات بينّ كيل لوسائل اإلعالل اإلسرائيلية اتّ ة ي  . وراى من خالل هيس المنصّ "األمور

بين منن  للتحقيع في قضاية الغواصاات أو خطابن هيا جاء في أعقاب اعتقال الشرطة لعدد من المسلولين المقرّ 

 ة األخرى.على أزماتن القضائيّ    عالوةً "3000القضية "ما يعرف باسم 

 "تيسانكروب"ل باإدالء الوسايط باين شاركة الغواصاات األلمانياة فاي الموضاوع تتماّا ثارةً إكار والنقطة األ

ووزارة األمن اإلسرائيلية  ميكي غانور  بمعلومات عن صفقات سالى أخارى  صاود  عليهاا خاالل السانوات 

ع دائرة التحقيقات في قضية الغواصات  وفع ما أشاارت إليان صاحيفة المنصرمة  األمر الي  من شينن أن يوسّ 

ع استدعاء ضباط أنهوا خدمتهم في المن ومة األمنية أو شغلوا مناصب رفيعة توقّ من الم   أنّ    مضيفةً "هآرت "

ل إلااى سااابقاً  للتحقيااع. فااي المقاباال  تسااتمر المباحاااات بااين النيابااة العامااة اإلساارائيلية وغااانور  بهاادف التوّصاا

ف  أو يحصال علاى حكام مخفّا عااء خيار بموجبان الحصاانة المطلقاة مان صافقة االدّ يمانح األ "شاهد مل "فا اتّ 

ر الشرطة والنيابة العامة أن المعلومات التي يملكها غناور ة المعلومات التي في حوزتن  إذ تقدّ مقابل إدالئن بكافّ 

 "القناااة العاشاارة"ماان شااينها تعزيااز الشاابهات حااول المتااورطين فااي صاافقة الغواصااات  بحسااب مااا ذكرتاان 

 اإلسرائيلية.

التقديرات قد خرجت عن النياباة العساكرية اإلسارائيلية  لام ت رسال حتاى اعن أّ  رساالة للنائاب  وبرغم أنّ 

  إذ تجار  "3000القضاية "العسكر  الرئيسي  شارون أفي   ي طلب منن اساتدعاء ضاباط للتحقياع فاي إطاار 

ب ولكان فاي قضاايا تتطلّاسارائيلية  العادة أن تقع مسلولية التحقيع في مال هيس القضايا على عااتع الشارطة اإل

استدعاء ضاباط  تقاول الشارطة باإطالع النياباة العساكرية  وأحيانااً أخارى الشارطة العساكرية نفساها. وبحساب 

اطاً يتوقااع اسااتدعاوهم قااد باادأوا بجااوالت للحصااول علااى استشااارات قانونيااة ماان قباال المعلومااات  فااإن ضاابّ 

ة حاول غاانور أدلاى بمعلوماات إضاافيّ  لعاشارة إلاى أنّ المحامين. وفي هيا اإلطار  لفت مصادر نافاي فاي القنااة ا

ل فاي االتصااالت ماع ن باالتزامن ماع التقادّ أشخاص  خرين وحول صافقات ساالى وعقاارات. كايل  لفات إلاى أنّا

ن إلى الشرطة  طالباً البدء بمفاوضات للحصاول علاى مكاناة ة توجّ طاً في القضيّ مسلوالً  خر متورّ  غانور  فإنّ 

 ."شاهد مل "
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فاي حاال التوقياع علاى "ن نّاأ  فقد نقلت عن مصادر فاي سالطات إنفااذ القاانون قولان "معاريف"صحيفة أّما 

طاات فيهااا ة أخاارى تورّ األخياار ملاازل بتقااديم معلومااات بشااين صاافقات أمنيّاا اتفااا  شاااهد ملاا  مااع غنااور  فااإنّ 

 ."ع معهاة يتوقع أن ي حقّ ة وسياسيّ ات عامّ شخصيّ 

ة في وزارة االمن سابقاً  الجنرال في االحتياط عاموس غلعاد  هاو منيّ ة األويبدو أن رئي  الشعبة السياسيّ 

  ومكا  فاي التحقياع لمادة "433الهااف "أول هلالء  إذ أدلى بإفادتن في قضاية الغواصاات فاي مكاتاب وحادة 

 خم  ساعات.

ات زت بشين المصادقة على بيع غواصاأن تكون إفادة غلعاد قد تركّ  "هآرت "وفي السيا  نفسن  رّجحت 

مان الساابع موشاين يعاالون  عارضاا تساليم ما أن غلعااد  وكايل  وزيار األلمصر  ال سايّ  "تسينكروب"من قبل 

اً فاي كال صافقات غواصات متطورة لسالى البحرية المصر . وتيتي إفادة غلعاد بعدما لعب دوراً مركزياً مهمّ 

 شراء األسلحة خالل السنوات المنصرمة.

الرئي  اإلسرائيلي رووفاين ريفلاين  هاو  عن أنّ  "يديعوت أحرونوت"الالفت أيضاً هو ما كشفتن صحيفة 

الي  طلب من الحكومة األلمانية عادل بياع غواصاات لمصار  وحصال علاى جاواب أن هنااك موافقاة إسارائيلية 

ينها تعزياز الشابهات حاول معلوماات غاانور مان شا للصفقة بين برلين والقاهرة. وتقدّر الشارطة اإلسارائيلية أنّ 

عامااً  50ن ريفلين إلى ألمانيا لالحتفاال بمارور توجّ  2015المتورطين في صفقة الغواصات. ففي أيار من عال 

على تيساي  العالقاات الدبلوماساية باين الجاانبين  وخاالل اجتماعان بالمستشاارة األلمانياة أنغايال ميركال  أبادى 

  وجد "يديعوت"ة ألمانيا بيع غواصات متطورة لمصر. لكنن بحسب نيّ تحفّظ إسرائيل واستياءها ومخاوفها من 

هناااك موافقااة إساارائيلية علااى بيااع الغواصااات  صاادمة وحالااة ماان اإلرباااك  عناادما أبلغتاان ميركاال أنّ "نفساان فااي 

شخصاية إسارائيلية رفيعاة أعربات عان مخااوف حياال ". ييتي ذل  في أعقاب كشاف الصاحيفة عان أن "لمصر

  الفتاةً إلاى أنان بحساب هايس الشخصاية )الارئي  "تجريهاا تيسانكروب لبياع غواصاات لمصارالمفاوضات التي 

 ."ة اإلسرائيلية ال علم لديها بهيس المفاوضات والصفقةاألجهزة األمنيّ "اإلسرائيلي(  فإن 

  بموجبهاا وافقات إسارائيل "مان خلاف الكاوالي "وفي هيا اإلطار  رّجحت الصحيفة إمكان وجود صافقة 

لغواصات لمصر شريطة أن تحصل في المقابل على تخفيضات قيّمة بصفقة الغواصات والسفن التاي على بيع ا

 ستشتريها من ألمانيا.

شااير إلااى احتمااال إلغاااء فااا  التفاهمااات مااع إساارائيل األماار الااي  ي  ي اايكر أن ألمانيااا أرجاايت التوقيااع علااى اتّ 

عان "هاآرت "لين إسارائيليين. وماع ذلا   نقلات هاة إلاى مسالوالصفقة نهائياً فاي حاال ثباوت تهام الفسااد الموجّ 

ل من الصفقة في حال ظهرت لي  باإلمكان التعقيب على احتمال التنصّ "ن نّ أقولهم  "تسينكروب"مسلولين في 

هاااا قطعااات دت الشاااركة علاااى أنّ . وشاادّ "تهاام فسااااد  وذلااا  ألن المسااايلة مرتبطااة باتفاقاااات باااين حكوماااات دول

س. وعلاى الارغم مان أنان عااءات ضادّ د أن علمات بشاين االدّ غانور  بمجارّ  االتصاالت مع وسيطها في إسرائيل 

إرجاء التوقياع علاى التفاهماات  سنوات  أ  إنّ  10م إسرائيل الغواصات الاالث من ألمانيا بعد يفترض أن تتسلّ 

المايكرة خاالل د على أهمياة التوقياع علاى ل خطراً أمنياً  ال يزال نتنياهو يشدّ ة أسابيع لي  من شينن أن يشكّ لعدّ 

والية الحكومة األلمانية الحالية  وقبل االنتخابات المفتارض إجراوهاا بعاد شاهرين. وهاو ماا يادفع وزيار األمان 

 السابع إلى السلال عن سبب االستعجال في إنجاز الصفقة  بينما يفصل عن تنفييها عقد من الزمن!

لت ن فاي حاال توّصاتفاهماات مفادهاا بينّا را  إلاىلت إسرائيل ماع السالطات األلمانياة  مالخّ وسبع أن توصّ 

الشرطة اإلسرائيلية إلى وجود شبهات فساد بالتحقيقات التاي تجريهاا بخصاوص صافقة الغواصاات  فإنان سايتم 

ل لهايس التفاهماات خاالل التوّصا إيقاف المفاوضات بين البلدين وإلغااء صافقة الغواصاات والسافن الحربياة. وتامّ 
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إضاافة ناه هايس التفاهماات مان  المساتوى بكباار الماوظفين األلماان  إذ تامّ  لقاءات جمعت وفاد إسارائيلي رفياع

ً قة بصفقة الغواصات  بحي  أن البند الجديد باات شارطا أساسايّ خالل بند جديد أضيف إلى ميكرة التفاهم المتعلّ   ا

لكايار عان خفاياا ف ان مني الكشف عن القضاية  تكّشانّ ألدى ألمانيا للتوقيع النهائي على الصفقة. والجدير باليكر 

األمور المتعلقة بصفقة الغواصات وشراء سفن حربية لحماية منشآت الغاز  في البداياة تناقلات وساائل اإلعاالل 

معلومااات مفادهااا أن نتنياااهو أراد شااراء ثااالث غواصااات إضااافة للغواصااات الساات الموجااودة لاادى إساارائيل 

 بغرض توسيع أسطولها الحربي إلى تسع غواصات.

ن وفقااً للوثاائع التاي لع على سير التحقيع فاي القضاية لصاحيفة "ياديعوت أحروناوت"  أنّامطّ د مصدر وأكّ 

ن أن فسااد عااء ماع غاانور  يتبايّ ل إلاى صافقة ادّ جرى جمعها في هيس القضية وعلاى خلفياة المفاوضاات للتوّصا

كام عليان بالسا  13جن لمادة صفقة الغواصات أخطر بكاير من قضية الضاابط اإلسارائيلي راماي دوتاان الاي  ح 

ة قاال خاللهاا بااختالس مالياين الادوالرات عاماً بعد أن أدين بحصولن على رشوة وضلوعن في مناقصات وهميّ 

 خالل إشغالن منصباً رفيعاً في قيادة سالى الجو اإلسرائيلي في ثمانينيات القرن الفائت.

ل قياال غاانور باالتوقيع علاى اتفاا  ن في حاأخرى  كشفت قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة عن أنّ  من ناحية  

طن في قضاية ياً من إفادتن سيتناول تورّ ل بموجبن إلى شاهد مل   فإن جزءاً جدّ مع الشرطة والنيابة العامة يتحوّ 

 حاوية األمونيا في حيفا.

ى وعمال مان أجال أن تتاولّ   وأشارت القناة إلاى أن غاانور عضاو فاي مجلا  إدارة شاركة حاوياة األمونياا

كاان يفتارض أن   سنكروب" األلمانية التي كان مندوبها في إسرائيل إقامة مصانع لألمونياا فاي النقابشركة "تي

قرباااء رئااي  الحكومااة ومحامياان أيسااتبدل الحاويااة فااي حيفااا. كمااا أشااارت إلااى أناان ماان الممكاان أن يكااون ماان 

ً  الشخصي دافيد شيمرون  المشتبن بن أيضاً في قضاية الغواصاات  عمال ماع غاانور فاي قضاية   األمونياا أيضاا

 وتوقعت أن يدلي غانور بمعلومات في هيا الشين.

قدّل معلومات إلى المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية   يوسف شابيرا  وكان مراقب الدولة اإلسرائيلية

 أفيحا  مندلبليت تشير إلى وجود شبهات جنائية في قضية حاوية األمونيا في حيفا.

هاو   رووفاين ريفلاين  رئي  الدولاة اإلسارائيلية صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ في غضون ذل  علمت 

الشخصية اإلسرائيلية الرفيعة التي طلبت من الحكومة األلمانية عادل بياع غواصاات إلاى مصار وحصالت علاى 

 فيد أن هناك موافقة إسرائيلية على الصفقة بين برلين والقاهرة.جواب ي  

عامااً علاى تيساي   50بزيارة إلى ألمانيا لالحتفاال بمارور  2015في أيار  وكان رئي  الكيان ريفلين قال

ظ إسارائيل العالقات الدبلوماسية بين البلدين وخالل اجتماعن ماع المستشاارة األلمانياة أنجايال ميركال أبادى تحفّا

ة إسارائيلية هنااك موافقا رة إلاى مصار  فيبلغتان هايس األخيارة أنّ ة ألمانياا بياع غواصاات متطاوّ ومخاوفها من نيّا

 ة على صفقة البيع هيس.رسميّ 

"يديعوت أحرونوت" نشرت نبي يفيد أن مصر اشترت غواصات من النوع ذاتن الي  اشترتن  شار إلى أنّ ي  

إسرائيل من شركة "تيسنكروب" األلمانياة باالرغم مان أن سياساة إسارائيل كانات تادأب علاى كتاباة بناد فاي أ  

يح ر على الدولة التي تبيعها األسلحة أن تبيعها إلى دول أخرى في الشر   اتفا  لشراء أسلحة من دولة أجنبية

 األوسط  لتالفي احتمال استخدال هيس األسلحة ضدها.

عتن إسرائيل مع شاركة فا  الي  وقّ االتّ  نّ أوقال مسلولون سابقون في وزارة الدفاع اإلسرائيلية للصحيفة  

وليا تفاجي وزيار الادفاع اإلسارائيلي الساابع موشاين   بنداً كهيا"تيسنكروب" األلمانية لشراء الغواصات تضمن 
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باعات الشاركة األلمانياة أرباع غواصاات شابيهة لمصار باالرغم مان  2013يعلون عنادما اكتشاف أنان فاي سانة 

طارئ لمعرفة لماذا خرقات الشاركة االتفاا .  وجود بند كهيا  فيرسل مندوباً عن وزارة الدفاع إلى ألمانيا بشكل  

المندوب اإلسرائيلي في ألمانيا مستشار األمن القومي الخاص بالمستشارة األلمانية وفوجئ عندما عرف  والتقى

عاً ورد فين تنازل إسرائيلي عن البند الي  يح ار بياع الغواصاات إلاى دول جاارة  وفاوجئ هناك مستنداً موقّ  أنّ 

ع مندوب من طرف رئي  الحكومة بنيامين أكار عندما أوضح األلمانيون أن التنازل اإلسرائيلي جاء في لقاء م

نتنياهو. وأضاف هلالء المسلولون أنن عندما عارف يعلاون بالموضاوع عقاد اجتماعااً ماع نتنيااهو الستيضااى 

سة اس من دون معرفة وزير الدفاع أو استشارة الخبراء في الملسّ خاذ قرارات بشين موضوع أمني حسّ كيفية اتّ 

ن وافع على قرار كهيا. وطلب يعلاون فاتح تحقياع لتقّصاي الموضاوع ومعرفاة مان ة  لكن نتنياهو أنكر أناألمنيّ 

ة لكان لام ي جاَر ة المعنيّاأصدر القرار باسم رئي  الحكومة للتنازل عن بند مهم من دون استشارة الجهاات األمنيّا

 تحقيع كهيا.

 

 دراما حزب العمل: - 7

"العماال" ماان فااوز  فااي غبااا  برئاسااة مع اام الصااحف اإلساارائيلية اختااارت وصااف مااا جاارى فااي حاازب 

لااي  فقااط لنتااائج  ن ااراً   د دراماااطاحااة الاارئي  السااابع هرتسااوم بالاادراما  وهااي أكااار ماان مجاارّ إالحاازب و

مان  تن فاي حازب "العمال" ضادّ أكار من ستة أشهر على عضويّ  االنتخابات التي فاز بها ليكود  سابع ولم يمرّ 

فااوز غبااا  يعكاا   باال ألنّ   سااات الحاازبوماادعومين بملسّ ترعرعااوا داخاال الحاازب  وماادعومين بقواعاادهم  

 تشهدها قواعد الحزب. ةملشرات قوية  ورياى تغيير جديد

ً  دراما انتخابات غبا  امتدّ   إلى الحلبة السياسية اإلسارائيلية التاي تفاعلات ماع الحادث بشاكل   تيثيرها سريعا

وز حازب لبياد  وتراجاع "الليكاود"   وتجااسريع  وترجم ذل  في حصول حازب "العمال" علاى عشارين مقعاداً 

أجرتن القناة الاانية في اليول التاالي مان االنتخاباات  فعااد حازب "العمال" ليكاون  باالثة مقاعد  حسب استطالع  

 ا  األمر الي  سيكون لن تيثير كبير وسريع على المشهد السياسي اإلسرائيلي.منافسا قويّ 

خاص هم: يتسحا   رشحين من بينهم أربعة بارزون بشكل  لقد تناف  في هيس االنتخابات  بحماس  سبعة م

)بوغي( هرتسوم  رئي  الحزب السابع  وعمير بيرت  المعروف لدى الارأ  العاال كاوزير دفااع فاشال أثنااء 

  ومرشااحان  خااران جدياادان ناشااطان وناجحااان  يماااالن "إساارائيل الجدياادة 2006حاارب لبنااان الاانيااة عااال 

رغليت  المليونير الاي  جماع ثروتان مان خاالل عملان فاي الهاا  تيا   ثام المرشاح والرأسمالية" وهما:  رئيل م

ة بساابب تقديماان عمااال ماان أصاال مغربااي  الااي  نااال الشااهرة والتعاااطف والشااعبيّ ألاالفااائز  فااي غابااا   رجاال 

ن  الستقالتن من حكومة نتنياهو احتجاجا على إقالة وزير الحرب السابع يعلون وتعيين العنصر  ليبرمان مكانا

ً ل خطابا انتقاديّ وحينها قدّ  ا ضد وزير المال كحلون وسياسات حكومة نتنياهو  التي وصفها بينها تشجع وهجوميّ  ا

د المشاروع الصاهيوني  وقاد د مساتقبلها ويهادّ الميول الفاشية وتدفع الدولة إلاى االنازال  فاي منحادر خطيار يهادّ 

ياهو في غبا  نوعا من البشارة  باعتبارس نيو ليبرالي وجد اإلعالل ومحافل اليسار والليبراليين وكل خصول نتن

يميني شرقي يبشر بإمكانية البناء علين كواحد من روافع مشروع تقديم البديل لحكم نتنياهو والمعسكر الشوفيني 

 الي  يمالن.

ط سياساي كبيار  وهاو فاي مطلاع لقد عانى حزب العمل على مدى سنوات طويلاة واليازال  مان حالاة تخابّ 

الفلسطيني  تخلى بموجبان عان برنامجان  -ا  في ما يتعلع بالصراع اإلسرائيليبرنامجا سياسيّ    أقرّ 2016 العال

   2000ة الرئي  األميركاي األسابع بيال كلينتاون فاي خرياف العاال قرب ما يكون إلى خطّ أالسابع  الي  كان 
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هاو الحادود  للمادن الفلساطينية ودعا إلى "انفصال من جانب واحد"  عن الضفة  بحي  يكاون جادار االحاتالل 

 الكبرى ومحيطها  مع  "منحها" إدارة ذاتية  مان دون أ  تواصال مباشار ماع العاالم الخاارجي  علاى أن التقالّ 

الادولتين. وبعاد أن كاان زعايم  سنوات  يبدأ الحدي  بعادها عان مفاوضاات حاول حالّ  10ة هيس المرحلة عن مدّ 

  2015ن قااد ابتاداء مان نهاياات العاال نّ إسي المركز  في الحزب  فى الخط السياالحزب السابع هيرتسوم يتبنّ 

ً خطّ  لالنطباع الناشائ  اً ا واضحا. واشتهر في تل  األيال بخطابن الي  قال فين إنن على الحزب أن يضع حدّ يمينيّ  ا

جوهرس االنفصال  2016عنن بينن "يحب العرب". وبعد ذل  الخطاب بييال  ألقى خطابا سياسيا في مطلع العال 

 من جانب واحد عن الضفة  وتيجيل المفاوضات حول الدولتين إلى سنين طويلة.

ن قلات عنان أنّان "ياديعوت أحروناوت"غبا  لم يكشف من جهتن بعد عان برنامجان السياساي  لكان صاحيفة 

سيشاّكل حكوماة وحادة وطنياة... وأنان مساتعد  فاي إطاار الحال النهاائي ماع الفلساطينيين  لنقال صااالحية إدارة "

د "حل دولتين لشاعبين  ن يليّ . ولفتت الصحيفة إلى أنّ "األحياء العربية في القدس الشرقية إلى السلطة الفلسطينية

لسايادة اإلسارائيلية  وماا بقاي مان أراضاي الضافة وقطااع غازة على أن تبقى الكتل االساتيطانية الكبيارة تحات ا

 ل الدولة الفلسطينية  التي ي شترط أن تكون منزوعة السالى".سيشكّ 

غبا  الي  يبلغ من العمر خمسين عاما  ولد في فلسطين المحتلة بعد بضع سانوات مان هجارة عائلتان مان 

ه إدارة قتصاد واللقب الااني في تخّصااألول في اإلالمغرب  وهو الاامن إلخوتن  حصل على اللقب الجامعي 

األعمال  واشتغل موظفًا في وزارة المالية  ثم انتقل للعمل في شركة "بيزك" للهاتف الاابت. تعرف على زعيم 

  وكاان 2013-2007ا لشركة "بيزك" بين األعاوال حزب "كلنا" الوزير موشين كحلون عندما كان مديرا عامّ 

للحزب  وكاان مسالوال  ل كحلون حزبن انضمّ صاالت في حكومة نتنياهو الاانية  وعندما شكّ كحلون وزيرا لالت

ف الجمهااور عاان التحشاايد الميااداني  وبعااد انضاامال كحلااون للحكومااة تساالّم غبااا  وزارة البياااة  وعناادها تعاارّ 

قالتن من حكوماة اإلسرائيلي على غبا  السياسي  لكن غبا  نال الشهرة والتعاطف والشعبية بسبب تقديمن الست

ل مان الساابع موشاين يعلاون وتعياين العنصار  ليبرماان مكانان  وحينهاا قادّ نتنياهو احتجاجا على إقالة وزير األ

 ً ة وتادفع ع المياول الفاشايّ ا ضد كحلون وسياسات حكومة نتنياهو  التي وصفها بينها تشاجّ ا وهجوميّ انتقاديّ  خطابا

د المشاروع الصاهيوني. وقاد وجاد اإلعاالل ومحافال مساتقبلها ويهادّ د الدولة إلى االنزال  في منحدر خطيار يهادّ 

اليسار والليبراليين وكل خصول نتنياهو في غبا  نوعا من البشارة  باعتباارس نياو ليبرالاي يميناي شارقي يبشار 

بإمكانية البناء علين كواحاد مان روافاع مشاروع تقاديم الباديل لحكام نتنيااهو والمعساكر اليميناي المتطارف الاي  

 الن.يم

تي حازب "العمال" أو فاي أوسااط اإلعاالل والنخاب الليبرالياة  البناء على غباا   ساواء فاي أوسااط مصاوّ 

مان  نّ أكبير نتاج ما يسود بينهم من حالة ييس من قدرة ممالي اليسار على تقديم البديل  والنتيجاة  يعتبر إلى حدّ 

باين الليبرالياة واليمينياة ليصال إلاى قلاوب ممالاي  ى خطاباا يجماععلين ان يتبنّ   ن يناف  على قيادة الدولةأيريد 

القاعدة االنتخابية األكبر. وهيا يعني التسليم بعجز اليساريين وفشل نهجهم  وهاو أمار يمكان مالح تان ببسااطة 

جميااع زعماااء األحاازاب اإلساارائيلية تقريبااا هاام ليكوديااون سااابقون  تربااوا فااي "الليكااود" أو  عناادما نعاارف بااينّ 

لن  ليبرمان كان ليكوديا  وكيل  بينيت وكحلون  وكيل  يعلون الي  هو في طور بناء حزبن ناصروس وصوتوا 

سات حازب "شاينو " ) التغييار (  ووالادس الاي  كاان زعيماا للحازب  الجديد  أما لبيد فكان من عائلة يمينية أسّ 

من عائلة ليكودياة  واعتارف  ا  وليفني ليكودية  أما غبا  زعيم "العمل" فهوتا ليكوديّ ا ومصوّ كان صقرا يمينيّ 

ً   الدولاة وبناى ملسّ ت لحازب "الليكاود"  فحازب "العمال" الاي  أّسابينن كاان يصاوّ  يساتعين  سااتها باات مفلساا

حتقارا ساابقا ل حزب "الليكود" الي  كاان منباوذا وم  بنجول ليكوديين إلعادة الحياة والحيوية إلى مكوناتن  وتحوّ 

 إلى المنتج األول لزعامات الدولة.
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صاوت علاى  1400لام ينتصار بفاار   -ن يمتل  كاريزما أو جاذبية خاصاة نّ أالي  ال يبدو  -غبا   نّ أبيد 

باال أيضااا بساابب دعماان ماان قباال   بياارت   بساابب مكوناتاان وخطاباان أو بساابب األماال الااي  أحياااس فااي الحاازب

مان قاعادة وتايثير  متهم زعيمة الحزب الساابقة شايلي يحيماوفيتش  بماا تملا شخصيات هامة ووازنة  وفي مقدّ 

حا للتناااف  داخاال الحاازب  وماان ايهااود باااراك زعاايم سااابع للحاازب أيضااا  والجناارال عمياارال لفااين كااان مرّشاا

ماا أراد أن يجعال الحازب وديعاة فاي ياد مان لغباا  إنّ  نباراك بدعم نّ أقال واضطر لالنسحاب لصالح غبا   وي  

وازناة كبيارة وكايارة  يطاالبون باين ياتم الايهاب  باراك  مع ليفني وشخصايات نّ أن يعيدس لباراك  حي  أيمكن 

لالنتخابات بتحالف أحزاب الوسط يقودها الشخه الي  قد ينال أعلاى نسابة تصاويت فاي اساتفتاء باين جمهاور 

ع أحزاب الوسط  زعيم الحزب ن يكون واحدا من المنافسين على رئاسة تجمّ أمصوتي الوسط  باراك يميل إلى 

 موافقتن على التنازل عن الرئاسة في حال جرى استفتاء وفاز بن مرشح  خر.الجديد غبا  أعلن سابقًا 

لة مان انتخابان  والتاي بادأت تتفاعال فاي المشاهد السياساي  غبا  يرغب في استامار موجاة الازخم المتشاكّ 

ألف عضو  وهو اليول  100فوضع هدفين رئيسين لحزبن: األول: الوصول وتوسيع حجم العضوية ليصل إلى 

ألفا  والااني: رفع سقف طموى الحزب بالوصول إلى ثالثاين مقعادا  وفاي خطااب تتويجان زعيماا  55لـ قرابة ا

ة االجتماعياة وفاي ز أكار علاى الجواناب االقتصااديّ دا الموقف من التسوية والصراع  وركّ للحزب تجاهل متعمّ 

 الهجول على بعد الفساد في شخه نتنياهو.

ما ملحوظاا وهاماا  وهاو أمار ال ع تقادّ انتخاب غبا  حقّا لعال  فإنّ بحسب االستطالعات ومستوى التفاعل ا

ا يبدو خارج الميلوف  فهو يحدث لكل حزب ينتهي من انتخاباتن مستامرا لح ة الزخم والتفاعال اإلعالماي  أّما

ة أسابيع  لتجيب هل استنفد تيثيرس ووصل ملشرات المستقبل فستجيب عنها االستطالعات التي ستجرى بعد عدّ 

ة جديادة  مان ليكاوديين وشاسايين ن تايثيرس يصال إلاى دوائار انتخابيّاأى ساقفن النهاائي وربماا بادأ باالتراجع أل إل

 وكحلونيين ومن حزب لبيدع

ا مان المصاوتين لان ساييهبون إلاى "العمال"  وألن غباا  لبيد هو األكار قلقا  ألن جزءا مهّما نّ مني رغمالب

 يعتمد عليها لبيد  برغم ذل  فإن نتنياهو يراقب عان قارب بقلاع  مناف  قو  ومزاحم على أصوات المركز التي 

ن يساعى نتنيااهو أد ساتبعَ الوقت يسير لصالح غبا   أ  يكسبن المزيد من المقاعد  فاال ي   كبير  وإذا ما شعر بينّ 

زيد مان إلى تقديم االنتخابات لقطع الطريع  أما في حال شعر بين المزيد من الوقت يعني المزيد من التآكل والم

 الصراع داخل حزب "العمل"  فسيتم تيجيل االنتخابات أكبر وقت ممكن.

النتيجة الحاصلة هي رد علاى كال مان نعاى حازب العمال  وكال مان نّ إغبا  المنتشي بخمرة النصر قال: "

لباتم سارائيل ال يريادون التغييار". وتاابع "طإماواطني  نّ أسرائيلية  وكل من اعتقد ة الديمقراطية اإل  بحيويّ شكّ 

ر غبا  دعوتن لرئي  الحزب السابع اسحع هرتساوم بمواصالة قياادة المعارضاة قيادة جديدةع ها أنا ذا". وكرّ 

 البرلمانية )كون غبا  لي  عضواً في الكنيست وال يستطيع القيال بهيا الدور كرئي  لحزب العمل(.

حازب العمال "أثبات  نّ أل  قادّ سرائيلي في الشلون الحزبية يوسي فرتار اعتبار  علاى ضاوء ماا تالخبير اإل

دة  وهازة أرضاية بقاوة ة جيّال "دراماا سياسايّ انتخاب غبا  يشاكّ  نّ أضاف أوجود نبض حياة ما قبل الموت"  و

لااى الجهاااز السياسااي كلاان". ولكاان يصااعب برأياان  فااي إساابع درجااات علااى ساالم غبااا   وتوجياان موجااة صاادمة 

شرى سياة لنتنياهو  فلدين اعن مشاكل داخلية في األساس انتخاب غبا  هو بماابة ب نّ أال روف الحالية  القول 

لاى إانتخااب غباا  "يعكا  إحبااط أعضااء حزبان أماال تحويال حازبهم  نّ أأكبر مان ذلا  بكايار. ويعتبار فيرتار 

ة ة  واألقل مقبوليّ لى انتقاء الخيار األقل معقوليّ إممسحة  وهدف للسخرية واالستهتار". وتابع "لقد قادهم ييسهم 

لوعي  واألشد جرأة وهدماً. لم يحدث قط مال هيا األمر في حزب ما: شخه مجهاول نسابيا  انضام الاى على ا

ة أشهر فقط  وفاز في جولتي انتخابات على سلسلة مان المرشاحين الايين يشاكل كال واحاد مانهم الحزب قبل عدّ 
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يقاول فيرتار: "إنان قبال جزءاً من لحم الحزب وع ماً من ع امن". وبشين السلال عن مستقبل غباا  السياساي 

ا تركاوا حازب دمقع 12و 10بين  –هجول الرئي  الجديد على الليكود  سيكون علين استعادة غالبية المصوتين 

ولاى والحاسامة داً علاى أن هايس هاي الخطاوة األ  مشادّ "العمل وحطوا في رحاب حزب المركز )يوجد مساتقبل(

فاع ماع فيرتار المعلاع السياساي الباارز تبدال السالطة. ويتّ التي يجب على غباا  اجتيازهاا قبال البادء باالحلم باسا

سارائيلية التاي عرفات انتصاارات ناحول برنياع الي  يعتبر النتيجة انجازا وحدثا استانائيا في تاري  السياسة اإل

انتخاب غبا  بشارى غيار  للسياسيين الجدد  لكنها لم تشهد مال هيا االنتصار. وبخالف فيرتر يرى بارنياع أنّ 

ر عن االشمازاز نفسن من الجهاز السياسي التقليد  الفاسد ومن السياسيين القادامى الايين ن يعبّ نّ رة لنتنياهو ألسا

عااة فااي  برنياااع دعااا غبااا  للتغلااب علااى مشاااكل داخليااة متوقّ  لااى التجديااد. بيااد أنّ إيساايطرون علياان  والااتعطش 

 قولن.  "المعسكر الصهيوني"  الي  "ييكل روساءس" على حدّ 

ن: "كال نّاأد ّكاأبرز غبا  في الحلبة السياسية اإلسرائيلية كسهم نار  باهر وفي خطابان بعاد االنتصاار  لقد

فاإليكم  –َمن استبعد أن يصل حزب العمل إلى الحكم  وكل َمن اعتقد أن مواطني إسرائيل قد فقدوا أمال التغييار 

الحكماة والقايم الخاصاة بناا  تعاطفاا واهتماماا  ل هايا الياول انتصاارا لألمال  عاودة إلاىاإلجابة هيس الليلة... يشكّ 

ن إلى كل مواطني إسرائيل باعخر  وبداية طريع. يلد  هيا الطريع إلى حكم جديد في إسرائيل". بعد ذل  توجّ 

قائال: "يعمل الحكم السائد على التفرياع باين اليماين واليساار  المتاديّنين والعلماانيين  الشارقيين واالشاكنازيين  

د لقد عمل على تفرقة المواطنين من أجل بسط نفوذس. هيا هو الوقت المناسب لنا جميعاا للتوّحا -لعرب اليهود وا

جددا. أناشد كل ماواطني إسارائيل أن ينضاموا إلاي". وفاي نهاياة الخطااب وّجا ن غباا  "لساعات" نحاو رئاي  م 

رشوة المرتبطاة بشاراء الغواصاات ة القا إلى التحقيع الي  ي جرى في هيس األيال في قضيّ الحكومة نتنياهو متطرّ 

 لمانية.األ

 

 لى القدس:إميركية نقل السفارة األ – 8

جل أأعلن نائب رئي  الواليات المتحدة ماي  بين  في ملتمر القمة الااني عشر "للمسيحيين المتحدين من 

إسرائيل" في واشنطن أن الواليات المتحدة لن تتنازل أبدا عن دعمها المطلع إلسرائيل الحليف األكبر ألميركا  

دا أن الرئي  ترامب وهو ملتزمان بنقل السفارة األميركياة مان تال أبياب إلاى القادس وأن عملياة النقال هايس ملكّ 

 ل السفارة". ا سننقما هي مسيلة متى سننقل السفارة ولي  إذا كنّ "إنّ 

د "االساتاناء التنفياي " الاي  يلجال بموجبان نقال شار إلى أن الرئي  األميركي دونالد ترامب كان قاد جادّ ي  

ة أشهر إضافية مني بداية حزياران  وتنتهاي فاي نهاياة العاال  كماا السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس لستّ 

وجاورج دبلياو باوش  وبااراك أوباماا  كال ساتة أشاهر خاالل فعل أسالفن من الروسااء الساابقين بيال كلينتاون   

دوراتهم الرئاساية  علاى الارغم مان أن الكاونغرس األميركاي كاان قاد وضاع قانوناا يقتضاي بنقال السافارة عاال 

ب نفسان ع الاي  يلقّا. وكان نائب الرئي  األميركي مايا  بيان  يتحادث فاي أكبار مهرجاان سانو  للتجّما1995

 بالمسيحيين الصهاينة.

كاال األراضااي  طلااع لضاامّ ة وتييياادس الم  تاان وأفكااارس العنصااريّ ع المعااروف بيمينيّ قااال بنااي  أمااال التجّمااو

الفلسطينية المحتلاة ونشار االساتيطان اليهاود  فاي الضافة الغربياة والقادس الشارقية لضامان عاودة "المسايح": 

ئي  تراماب وأناا نقاف إلاى جاناب الار  عوا هنا وإلى كل العالم الاي  يشااهد"دعوني أقول باقة لجميع اليين تجمّ 

ناا سانقف إلاى جاناب إسارائيل غيار معتايرين غادا  وفاي مطلع( من دون اعتايار الياول  كماا أنّ  إسرائيل )بشكل  
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الرئي  دونالد ترامب  وأنا  وجميعنا  سوف نقف مع إسرائيل دائما  وبيل  لكام أن تطماناوا أن  نّ إالمستقبل  و

 هيا هو موقفنا الاابت".

 :دقيقاة قاائال 30  هيس العبارات والشعارات نفسها مراراً عبر كلمتان التاي اساتغرقت أكاار مان ر بنيوكرّ 

ً صدّ "إنن شرف ال ي   هيا الزعيم )الرئي  دونالد ترامب( الي  كان  للرئي  في ظلّ    )في ع متن( أن أكون نائبا

ابط األميركية غير القابلة للكسر مع اإليمان واستعادة الحرية  وخاصة تعزيز الرو دائماً ملتزما بالدفاع عن حعّ 

ى عان إسارائيل نة إلى أن الرئي  الساابع بااراك أوباماا تخلّامبطّ  في إشارة    الدولة اليهودية  والشعب اليهود "

"رئيسنا :وفع قناعة اليمين المسيحي الي  يعتبر بني  من أكار الناس تقرباً من أفكارس وزعمائن. وأضاف بني 

سااة أعلاان للعااالم كلاان كااي يساامع أن الواليااات المتحاادة فااي تلاا  المدينااة القديمااة والمقدّ   الااي  وقااف فااي القاادس

ً   األميركية ستقف دائماا ماع إسارائيل تحات قيادتان" "إن الارئي  تراماب وأناا إنماا نقاف ماع إسارائيل  :موضاحا

قيمهاا قيمناا وكفاحهاا تنا وتها هاي قضايّ قضيّ  نّ ة وإكبار إلسرائيل  ألنن كل أميركي من محبّ للسبب نفسن الي  يكّ 

 هو كفاحنا".

"إن دعم إدارة ترامب )إلسرائيل( لم يكن كلمات جوفاء  حي  أنن فعل الكاير مان أجال إعاادة  :وقال بني 

ن الساافيرة مستشااهداً بااين "الاارئي  ترامااب عاايّ   كساارها فااي عهااد الاارئي  باااراك أوبامااا" بناااء العالقااة التااي تاامّ 

هاالي )المعروفاة بوالئهاا إلسارائيل( والسافير األميركاي لادى إسارائيل دافياد األميركية لدى األمم المتحدة نيكي 

مختلف عان الطريقاة التاي  ثبتا بالفعل أن األمور ستدار بشكل  أفريدمان )المقرب من حركة االستيطان(  الليين 

ساافارة )إلااى كاناات تعماال بهااا اإلدارة األميركيااة السااابقة فااي الساانوات الاماااني الماضااية". وفيمااا يتعلااع بنقاال ال

ل خيباة أمال كبارى لهام   القدس(  القرار الي  شعر الحاضرون في الملتمر أن عدل تنفييس من قبل تراماب شاكّ 

ملكااداً لهام "بالنسابة إلاى الرجااال   ر  و"إن ذلا  لااي  ساوى مسايلة وقات"قاال بناي  أن هايا أيضااا ساوف يتغيّا

هيا الارئي   يا الرئي  )دونالاد تراماب( يسامعكموالنساء المسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل  أقول لكم أن ه

يقاف معكاام  وأعاادكم بااين ياايتي اليااول عناادما ينقاال الارئي  دونالااد ترامااب الساافارة األميركيااة ماان تاال أبيااب إلااى 

 ها ليست مسيلة إذا  بل إنها فقط متى".نّ  إالقدس

ة حيا  أن "أ  شاخه وأطرى بني  بكاير من الاناء على إسرائيل قائالً أنهاا حولات الصاحراء إلاى واحا

ة علاى قاوة األمال علاى الكراهياة  لدين عيون للروية و ذان لالستماع يجاب أن يعتارف باين إسارائيل شاهادة حيّا

 وهكيا سوف تكون دائما".

عبر األقمار الصاناعية إلاى المالتمر  مبكر   وكان رئي  وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد تحدث في وقت  

بن المسائي. وجاء خطاب بني  في وقت تراجع فين اهتمال البيات األبايض بعملياة رها بني  في خطابكلمات كرّ 

السالل ن راً النشغال الرئي  األميركي ترامب وصهرس جاريد كوشنر بتاداعيات فضايحة العالقاات ماع روسايا 

س فاي عاءات أن روسايا تاآمرت ماع حملاة تراماب لضامان فاوزدة الجوانب التي انباقت عن إدّ والتحقيقات المتعدّ 

 الرئاسية وهزيمة منافستن الديمقراطية هيالر  كلينتون. 2016انتخابات 

 

 حزب الليكود اليزال في الطليعة:  – 9

ه فاي أظهر استطالع للرأ  العال أجرتن صحيفة "معاريف" بواسطة معهد "باانيلز باوليتيك " المتخّصا

ن فاي حاال إجاراء االنتخاباات اإلسارائيلية العاماة اعن سايحافظ حازب الليكاود برئاساة شلون االستطالعات  أنّ 

 24مقعاداً إلاى  30رئي  الحكومة بنيامين نتنياهو على مكانن كيكبر كتلة في الكنيست  لكن تمايلان سايهبط مان 

مقعداً   22قعداً إلى م 11مقعداً  فيما سيزيد حزب "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد تمايلن من 
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مقعاداً   13مقاعاد إلاى  8وسيزيد حزب "البيت اليهود " برئاسة وزير التربية والتعليم نفتالي بينت تمايلن مان 

وسيتراجع تحالف "المعسكر الصهيوني" بين حزب العمل برئاسة  في غبا  وحزب "الحركة" برئاساة عضاو 

  وسيتراجع حزب "كلنا" برئاسة وزير المال موشين كحلون مقعداً  19مقعداً إلى  24الكنيست تسيبي ليفني من 

 مقاعد.  9مقاعد إلى  10من 

 6وأشار االستطالع إلى أن حزب "إسرائيل بيتناا" برئاساة وزيار الادفاع أفيغادور ليبرماان سايتراجع مان 

الياااً(  ح 13مقعااداً ) 11مقاعااد  وستحصاال القائمااة المشااتركة ألتحااالف األحاازاب العربيااة  علااى  5مقاعااد إلااى 

 مقاعد. 5مقاعد  وشاس على  7مقاعد  ويهدوت هتوراة على  5وميرت  على 

ن بنيااامين نتنيااهو ماا زال الشاخه األنساب لتاولي منصااب أ% مان المشااركين فاي االساتطالع 26وقاال 

 ن  في غبا  هو األنسب.أ% 12ن يائير لبيد هو األنسب  وقال أ% منهم 14رئي  الحكومة  في حين قال 

% أنهام ال 55نان غيار فاساد. وأكاد أ% 38نهم يعتقدون أن نتنياهو زعيم فاسد فاي حاين قاال أ% 48وقال 

ى "صافقة الغواصاات"  بينماا نن ال يعلم شيااً عن شبهات الفساد المرتبطة بما يسمّ أيصدقون نتنياهو الي  يقول 

 نهم يصدقونن.أ% 30قال 

في حال اضطرار نتنيااهو إلاى تقاديم اساتقالتن  % أنهم يفضلون اليهاب إلى انتخابات عامة جديدة53وأكد 

% أنهم يفضالون اساتمرار والياة حكوماة 33من رئاسة الحكومة على خلفية "قضية الغواصات"  في حين أكد 

 الليكود برئاسة وزير  خر من الحزب.

ل  شخصاً يمالون جميع فاات السكان البالغين في إسرائي 511وشمل االستطالع عينة نموذجية مللفة من 

 %.4,3مع نسبة خطي حدّها األقصى 

 

 منع رفع العلم الفلسطيني: – 10

رئي  الكتلة البرلمانية لحزب "إسارائيل   سرائيل اليول" عن أن النائب روبرت ايلطوفإكشفت صحيفة "

لى الكنيساات إا جدياادال مشااروعا عنصااريّ بيتنااا" اليمينااي المتطاارف بزعامااة وزياار االماان افيغاادور ليبرمااان  قاادّ 

ل القاانون  لز  عاديا وفع التصنيف اإلسرائيلي. وي  على سجن كل من يرفع علما أو رمزا م   دقة علين  ينهّ للمصا

ة خما  ألاف شايقل أو الساجن الفعلاي لمادّ  226دت الصحيفة  كال مان يخرقان بادفع غراماة مالياة قادرها كّ أكما 

 سنوات.

 

 مارات: سرائيل واإلإ – 11

ّن عدداً من الدول العربية المعتدلة تتواصل مع ألطالما قال رئي  حكومة العدو اإلسرائيلي بينامين نتنياهو 

يتحدث العرب معنا  ". وفي لقائن األخير مع روساء بولندا  هنغاريا  تشيكيا  وسلوفاكيا  قال: رّ حكومتن في السّ 

د تسريبات عان تقاارب مر الي  كان مجرّ . واأل"هنا فهم يتحدثون معنا عن التكنولوجيا وعن أمور نتحدث عنها

التعاون الخليجي  ن أنّ ملخرا  وتبيّ  "هآرت "إسرائيلي ــ خليجي تبيّن أنن حقيقة  بحسب تقرير نشرتن صحيفة 

فاي  "هاآرت "ــ اإلسرائيلي عميع ويعود إلاى خما  سانوات مضات  خصوصااً ماع دولاة اإلماارات  إذ قالات 

وزير الخارجية اإلماراتي عبدهللا بن زايد  2012العدو بنيامين نتنياهو التقى في عال  ّن رئي  حكومةأتقريرها 

اً فاي غرفتان فاي فناد  فاي نيوياورك  علاى هاامش انعقااد المالتمر السانو  للجمعياة العاماة لألمام  ل نهيان سارّ 
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   أنّ "أجنبياين كبيارينديبلوماسايين "عان  "هاآرت "المتحدة  وناقشا التهديد اإليراني وعملياة التساوية. ونقلات 

بنااًء علاى طلااب نتنيااهو. ونقلات الصااحفية أن نتنيااهو ووزيار الخارجيااة    الااي  جماع الارجلين تاامّ رّ اللقااء الّسا

 ل  فقا حول التهديد اإليراني المتماال فاي البرناامج الناوو  الاي  تساعى إياران إلاى تطاويرس  إال أنّ اإلماراتي اتّ 

ل في محادثات السالل تقدر على تسخين العالقات مع إسرائيل ما لم يحدث تقدّ نهيان أوضح لنتنياهو أن بالدس لن 

مااع الفلسااطينيين. وذكاارت الصااحيفة أن نتنياااهو سااعى لعقااد لقاااءات مااع مساالولين خليجيااين كبااار فااي الساانوات 

م يفصحا عن إسرائيل ال تقيم معهم عالقات ديبلوماسية. وقال الديبلوماسيان األجنبيان الليان ل األخيرة  رغم أنّ 

د فاي فناد  ق  حضر اللقاء الي  ع    يوسف العتيبة  ن السفير اإلماراتي في الواليات المتحدةأهويتيهما للصحيفة  

تحات األرض  وصاعدا إلاى غرفاة نتنيااهو عبار  . وقد وصال العتيباة و ل نهياان إلاى موقاف  "لوي  ريجينسي"

  .مصعد سرّ 

وأشارت الصحيفة إلى أنّن حضر اللقاء من الجانب اإلسرائيلي رئي  مجل  األمن القاومي حينهاا يعكاوف 

  أعاارب وزياار "هااآرت "عمياادرور  والمستشااار العسااكر  لنتنياااهو اللااواء يوحنااان لااوكر. وبحسااب مصااادر 

م المتحادة ضاد إياران. وحاّ  مة لألالخارجية اإلماراتي عن تقديرس للخطاب الي  ألقاس نتنياهو في الجمعية العامّ 

بالدس تدعم المبادرة العربية للساالل.  الوزير نتنياهو على دفع محادثات السالل مع الفلسطينيين قدماً  موضحاً أنّ 

وذكرت الصحيفة اإلسرائيلية أن نتنياهو سعى إلى عقد لقاء ماع ولاي عهاد أباو ظباي محماد بان زاياد  ل نهياان  

هايس المحااوالت لام  ني السابع توني بلير  المقّرب من األمير اإلماراتي  إال أنّ بمساعدة رئي  الوزراء البريطا

 تامر.

 

 حادث سفارة العدو في عمان: – 12

طال  الناار باتجااس أردنياين اثناين فقاتال علاى الفاور بعاد إقال أحاد حاراس السافارة االسارائيلية فاي عماان با

 ّ ن الحااارس أطفيفااة. والتقااارير تقااول  ارس بجااراى  زعماان  فيمااا أصاايب الحاا محاولااة أحاادهما طعناان  علااى حااد 

.ووفاع موقاع صاحيفة "عن طريع الخطاي"ل استهدف الشهيد الجواودة  لكن الشهيد الاانيهو طبيب أردني وقد قت  

صاالً مع السفيرة اإلسرائيلية لدى عمان  وكيل  حاادَث نتنياهو أجرى اتّ  اإلسرائيلية  فإنّ  "يديعوت أحرونوت"

. كماا "كفاءة"داً في الوقت نفسن أن سفيرتن تدير األزمة بـ  ملكّ "إعادتن إلى البالد"اس بـواعداً إيّ  الحارس هاتفياً 

  صااالت تجارشايراً إلاى اتّ المشاكلة  م   إلاى عماان لحالّ  "ة رفيعةشخصية أمنيّ "نتنياهو أوفد  نّ أقالت الصحيفة 

ة في المملكة. وكيل  شارك السفير األردني لدى تل أبياب فاي اجتمااع ماع ة واألمنيّ على كل المستويات السياسيّ 

لجنة أهاالي األسارى والمفقاودين "خرى طالبت أوزارة الخارجية اإلسرائيلية للبح  في الشين نفسن. من ناحية 

اإلفاراج إطار صافقة تباادل تشامل "الحكومة األردنية بمنع تسليم حارس السفارة اإلسرائيلية إال في " األردنيين

ضارورة محاسابة قاتال الماواطنين األردنياين فاي محايط ". وطالبت اللجنة فاي بياان  باـ"عن األسرى األردنيين

( والكشاف عاان 23سافارة االحاتالل... واسااتغالل الحادث فااي ضامان حريااة األسارى األردنيااين )الباالغ عااددهم 

 ."(30مصير المفقودين األردنيين )البالغ عددهم 

من السهل "نّ أردني أحمد الشنا   علع على الحادث بالقول األ "حزب الوطني الدستور ال"األمين العال لـ

حيل الحادثة إلى محاولة اغتيال  وهو يدرك سهولة ربط حبال الحدث األمني بعضان بابعض على االحتالل أن ي  

هاا احاتالل ر افتعلليصل إلى المسجد األقصى وإرهااب االحاتالل  وخاصاة أن الحادثاة وقعات وساط أجاواء تاوتّ 
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حزاماً واقياً للارأ  ". ويرى الشنا  أن من واجب الحكومة أن تكون "يريد االستيالء على قبلة المسلمين األولى

  مشايراً إلاى أن المتاوافر اعن مان تصاريحات "العال األردني حول أ  حدث بيكر التفاصيل والحقائع كما هي

ر اإلعالل الخروج مان دون االختبااء وراء جهااز األمان على وزي"متناقضة يصنع مزيداً من الروايات. وتابع: 

ليرو  الرواية كلها بتماس  وبقصة قابلة للتصديع  فلي  مقبوالً أن يبقى المواطن األردناي ضاحية دائمااً أكاان 

 ."قاتالً أل مقتوالً 

 منطقة جنوب سوريا: – 13

الرئي  الروسي فالديميار باوتين فاي را محادثة هاتفية مع جرى رئي  وزراء العدو بنيامين نتنياهو ملخّ أ

إطار جهود إسارائيلية متواصالة إلقنااع روسايا والوالياات المتحادة بإنشااء منطقاة منزوعاة الساالى فاي جناوب 

سوريا. وتحاول إسرائيل الادفع إلاى اتفاا  مان شاينن مناع "حازب هللا أو ميليشايات أخارى مدعوماة مان إياران" 

كيلااومترا وراء  48ل قااي المنطقااة  التااي سااتمتد علااى بعااد نحااو بحسااب صااحيفة "تااايمز أوف لناادن"  ماان العماا

تناازع عليهاا. ومعلاول السورية في هضبة الجوالن. ومن شين ذل  أن يشمل مدينة درعاا الم  -الحدود اإلسرائيلية

مقتضب   ن نتنياهو ناقش الموضوع مرارا وتكرارا مع بوتين ومع الرئي  األمريكي دونالد ترامب. وفي بيان  أ

وقاد واصاال السايد بااوتين   محادثااة نتنيااهو األخياارة جااءت "بمبااادرة مان الجاناب اإلساارائيلي نّ ألكارملين قاال ا

في سيا  الجهود المشتركة ضاد   اإلسرائيلي-قة بالتنسيع الروسيوالسيد نتنياهو تبادل اعراء حول مسائل متعلّ 

 سوريا".ثنان التسوية في الشر  األوسط والوضع في اإلرهاب الدولي  وبح  اإل

وأفااادت التقااارير أن اإلساارائيليين كااانوا "حاضاارين علااى هااامش المحادثااات فااي عمااان بااين األمااريكيين 

ت االشاارة  إلاى أن إسارائيل واألردن والوالياات المتحادة والروس للتفاوض على مستقبل جنوب سوريا". وتّما

تواجاد للقاوات الساورية فقاط علاى  علاى إلى تفاهم منفصل مفاادس أن أ  اتفاا  إلنهااء الصاراع ساينهّ  والتوصّ 

دة إليران مال حزب ما يعني عدل تواجد قوى مقاومة مليّ  طول الحدود اإلسرائيلية واألردنية في محاف ة درعا

 هللا.

 

 :موالأفساد وغسيل  – 14

الشرطة اإلسرائيلية بدأت التحقيع مع وزير الداخلية  نّ أذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية  

ن علاى مادار السانوات الماضاية نّاأأريين درعي وزوجتن بتهمة الفساد المالى وغسيل األموال. وقالت الصحيفة  

شخصاا مان  14تم تحويل مبالغ مالية كبيرة لحساب درعي وزوجتن "يافاس" ويبلغ عدد المتورطين فى القضاية 

ن من بين المتورطين كيل  فى القضية شقيع درعي  ة الضرائب. وأضافت الصحيفة  أنّ افي هيبينهم مسلولون 

ر أن يكَ ة شهور لتشااب  أطرافهاا . وي اع أن تستغر  عدّ وسيتم استدعاوس للتحقيع معن فى القضية التى من المتوقّ 

ماان الاايى يتزعّ ئااتالف الحكااومي عناادما شااارك بحزباان "شاااس" فااى اإل 2015ذار  درعااي شااغل المنصااب منااي 

  بنيامين نتنياهو.

 مجددا: 2006حرب  – 15
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ز على أسباب فشل جايش العادو تركّ تزال بعض السجاالت  في الساحة اإلسرائيلية  تبعد أكار من عقد  ال 

. وال يازال تقااذف المسالوليات باين القياادتين العساكرية والسياساية هاو 2006في الحارب ضاد حازب هللا عاال 

 دأ القائل إن الفشل يتيم األبوين  فيما النصر لن ألف أب وأل.السائد  ترجمة للمب

األخطاء األساسية التي ارتكبتها القياادة السياساية  ىحدإد بعض القادة العسكريين أن ة  يردّ على هيس الخلفيّ 

مار الاي  كاان خالل تل  الحرب  أنها لم تبادر  مني أيامها األولى  إلى تادمير البنياة التحتياة للدولاة اللبنانياة  األ

ن تقدير نتائج أ  استراتيجية عسكرية بديلة من أيمكن أن يلد  إلى تغيير مجرى الحرب ونتائجها. لكن الواقع 

تل  التي نفيها جيش العدو  يبقى  في أحسن األحوال  ن رياً وفي إطار الفرضيات. وتبقى أ  مقاربة نقدية في 

 ."حكمة ما بعد الفشل والهزيمة"عاماً  في إطار  11قبل  الساحة اإلسرائيلية لخيار الحرب على حزب هللا 

متن قيادة جيش العدو في حينن باستهداف البنية التحتية اللبنانية  كان يستند إلى الرهان على الطرى الي  قدّ 

  التي كان يفترض أن تسلب حزب هللا القدرة على الرد في العماع اإلسارائيلي بعاد "الاقل النوعي"نجاى عملية 

ن كاال الرهانااات اإلساارائيلية فااي تلاا  أمير قدراتاان الصاااروخية البعياادة والمتوسااطة الماادى. باال يمكاان القااول تااد

نن خاطئ. فبعد سنوات  كشف األمين العال لحزب هللا ساماحة أن الحقاً الحرب كان منشلها هيا التقدير الي  تبيّ 

كاداً أن جايش العادو لام يانجح فاي تحقياع   مل"وهام ناوعي"السيد حسن نصر هللا  أن تل  العملية لم تكن ساوى 

 هدفن من وراء تل  الضربة الجوية.

وعلى المستوى الميداني  كشفت مجريات الحرب أن حزب هللا بقي محتف اً بقدراتن الصاروخية  ما مّكنان 

ة من مواصلة استهداف العمع اإلسرائيلي حتى اليول األخير من الحرب  وهو ما يلكد عملياً أن الضاربة الجويا

بياروت ـاـ تال "اإلسرائيلية لم تحقع أهدافها الميمولاة  إضاافة إلاى ماا  فرضان السايد خاالل الحارب مان معادلاة 

ب المزياد مان الادمار. ولكان تحضار فاي . صحيح أن االستهداف الواسع للبنية التحتية اللبنانية كاان سيسابّ "أبيب

االساتراتيجية فاي تحقياع هادف الحارب فاي مقابل هيا الخيار  مسيلتان: األولى حاول عالقاة ومادى خدماة هايس 

اً علاى اساتهداف البنياة التحتياة حزب هللا باساتهداف تال أبياب  ردّ  حينن. والاانية  حول خيارات إسرائيل إذا ردّ 

 للدولة اللبنانية.

يس جاايش العاادو رداً علااى عمليااة األساار  كااان بإمكااان إساارائيل أن توقااف بعااد العاادوان العسااكر  الااي  نفّاا

يت رداً غيار تناسابي علاى العملياة  وبالتاالي كاان يمكان أن تتوقاف الحارب فاي الياومين نتيجاة أنهاا نفّاعدوانها 

شااير إلااى أن   وهااو مااا ي  "الجاازاء المناسااب"األولااين. وبالمناساابة  أطلقاات إساارائيل علااى عاادوانها فااي بدايتاان 

  انساجاماً ماع "تغييار االتجااس"الضربات األولى كانت تحت عنوان ردّ الفعل. لكنها عادت وغيَّارت االسام إلاى 

هدف الحرب التي بادرت إليها  كما أكد تقرير فينوغراد  انطالقااً مان أنان كاان أمامهاا مجموعاة مان الخياارات 

 البديلة.

الداعي لتكرار ذكر أهداف الحرب التي ك شف عنها في حينن وفي مناسبات مختلفة  مان ضامنها ماا أعلنان 

ن إيهود أولمرت في كلمتن أمال الكنيست بعد سبعة أيال على الحرب  باالقول: رئي  الوزراء اإلسرائيلي في حين

. والموقاف الشاهير لاوزيرة الخارجياة األميركياة   ناياك  "إن الشر  األوسط بعد الحرب لان يكاون كماا قبلهاا"

يف كان مة إلنتاج شر  أوسط جديد. وبناًء علين  يحضر السلال: ككوندوليزا راي   التي رأت في الحرب مقدّ 

الستهداف البنية التحتية اللبنانية أن يحقع هدف سحع حزب هللا  الشرط اإللزامي إلنتاج شر  أوسط إسرائيلي 

 ـ أميركيع
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في كل األحوال  تندرج هيس المناقشات التي لن تغيار مان الواقاع شايااً  وال مان صاورة الحارب ونتائجهاا  

ة في تاري  الصاراع ماع إسارائيل  شّكلت محطة مفصليّ ضمن إطار تقاذف المسلوليات عن نتائج الحرب التي 

ة  وأدخلت مفاهيم جديدة في الصاراع  وحفارت عميقااً فاي وعاي صانّاع القارار ت إلى إنتاج معادالت إقليميّ وأدّ 

 في تل أبيب.

أماا اعن  وبعااد مضااي أكااار ماان عقااد علااى تلاا  الحاارب  باتاات طروحااات اسااتهداف البنيااة التحتيااة للدولااة 

تندرج ضمن إطار محاولة تعزيز صورة الردع اإلسرائيلية. ولم يعد هناك أ  فرصة للردع األ حاد   اللبنانية  

ين االسااتراتيجي والعمالنااي. وفااي أسااوأ الساايناريوهات  لاام يعااد هناااك أ  فرصااة لخيااار التاادمير األحاااد   بشااقّ 

اف المنشآت االستراتيجية فاي خصوصاً أن صانع القرار في تل أبيب يدرك أن تنفيي هيا الخيار سيواجن باستهد

عاماً. وعلين من الضرور  التيكير  11الكيان اإلسرائيلي  وبقدرات تفو  بيضعاف ما كان لدى حزب هللا قبل 

إدراك قادة العدو لخطورة القدرات االستراتيجية التاي يملكهاا حازب هللا  وباين قياادة حازب هللا تملا   بحقيقة أنّ 

ات عندما تقتضي الحاجة  هو أحد مقومات الردع المتباادل األساساية الاي  وفار شجاعة وإرادة تفعيل هيس القدر

 أماناً استراتيجياً لحزب هللا ولبنان وعمقن اإلقليمي.

 

 سرائيل وداعش:إ – 16

قال بيان صادر عن عضو الكنيست العربي يوسف جبارين  من الجبهة الديمقراطية للسالل والمساواة  في 

مان د علاى اساتجواب قدّ ب مان الارّ ن رئي  الوزراء  بنيامين نتنيااهو  ماا زال يتهارّ أة"   كتلة "القائمة المشترك

جبارين قبل عال ونصف حول حقيقة شراء إسرائيل نفطا من تن يم داعاش االرهاابي  بارغم أنان وفاع األن ماة 

لنائااب يومااا ماان يااول تقديماان. وكااان ا 21فااإن كاال وزياار ورئااي  وزراء ملاازل بااالرد علااى أ  اسااتجواب حتااى 

ة وإسارائيلية قبال أكاار مان سانة ونصاف عاالل دوليّاإة وساائل جبارين قد قادّل اساتجوابن هايا بعاد أن تناقلات عادّ 

ة مارات ن عادّ ن توّجاضاف  أنّاأالسنة  معلومات عن صفقات تجارية نفطية كبيرة بين إسرائيل وتن يم داعش. و

الاارد  إذ أن عاادل الاارد ياانقض أن مااة عماال لااى إدارة الكنيساات  بطلااب الحصااول علااى إلااى مكتااب نتنياااهو  وإ

 د على االستجواب. ا من الرّ ب عمليّ الكنيست والقانون القائم علين  ما يلكد أن نتنياهو يتهرّ 

ً أوأوضح جبارين  اتخااذ  نن توجن مع افتتاى الدورة الصايفية قبال شاهرين  إلاى ساكرتارية الكنيسات مطالباا

مة على توفير االجابات بالموضوع  بما فاي ذلا  دعوتان لطارى جبار رئي  الحكوإجل أالخطوات الالزمة من 

 مماطلة نتنياهو مستمرة.  نّ أالّ إمال الهياة العامة للكنيست بالفترة القريبة  أالموضوع شخصيا 

نشاارها عاان وجااود صاافقات تجاريااة بااين إساارائيل وتن اايم    االسااتجواب إلااى المعلومااات التااي تاامّ ويتطاارّ 

ة وتكاليفهاا والمقابال الاي  تقدمان إسارائيل  باإلضاافة إلاى السالال عان داعش  وحاول تفاصايل الكمياات النفطيّا

ن يحتااج رئاي  أموقف الحكومة بما يتعلع بهيا التن يم ودورس. وقاال النائاب جباارين: "إنان مان غيار المعقاول 

جابة على األسالة التي طرحتها حول هيا الموضوع الخطير  األمر الي  جل اإلأونصف من  لى سنةإالحكومة 

ذا كانات المعلوماات المكشاوفة إياير لد  الشكوك حول رغبة نتنياهو بإخفاء معلوماات وحقاائع عان الجمهاور. 

ماات  فلمااذا هايس نكار هيس المعلوإسقاطات سياسية كبيرة  فبإمكان نتنياهو إغير صحيحة  وهي معلومات ذات 

 ها مناقضة لدستور الكنيست ون ال عملنع".نّ أجابة  خاصة والمماطلة غير المعقولة في اإل

 سرائيل وقطاع غزة:إ –17
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قا فاي األحاداث السياساية المتالحقاة فاي قطااع غازة  ن األسابيع األخيارة تشاهد تادفّ أقالت دراسة إسرائيلية 

ا قد يفتح  فاقا جديدة للتعاون باين السياسي في تل  البقعة الجغرافية  ممّ ودخول أطراف جديدة إلى ساحة النزاع 

 إسرائيل من جهة  وبين مصر وبعض دول الخليج العربي من جهة أخرى.

وقالت الدراسة التي أصدرها معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب  إن أهم هيس األحداث تمال 

لمكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية )حمااس( فاي غازة  مارورا بإصادار بانتخاب يحيى السنوار رئيسا ل

الحركة لوثيقتها السياساية الجديادة  وصاوال إلاى قارار الساعودية واإلماارات والبحارين ومصار بقطاع عالقاتهاا 

 السياسية مع قطر  وفرض حصار وعقوبات عليها.

ابع لشاعبة األبحااث الفلساطينية باوزارة الشالون ها كوبي ميخائيل  الرئي  السوأضافت الدراسة التي أعدّ 

االستراتيجية اإلسرائيلية  أن كل ذل  يحصل تزامنا مع إجراءات الرئي  الفلسطيني محمود عباس ضاد غازة  

 ا فاقم األوضاع اإلنسانية في القطاع  وزاد من وتيرة المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون هناك.ممّ 

تي قال بها السنوار إلى مصر  ولقاءاتان ماع جهااز المخاابرات المصارية ومحماد ج األمر بالزيارة الوقد توّ 

دحالن  خصم عباس اللدود  وقاد بادا واضاحا أن التطاورات الحاصالة داخال حمااس تشاير إلاى أنهاا تادير لعباة 

 مصالح سياسية مع عادد مان الجهاات الداخلياة والخارجياة  بماا فاي ذلا  الوالياات المتحادة واالتحااد األوروباي

 واألمم المتحدة ومن مات المساعدات الدولية.

من الدراسات والكتب الخاصاة بالصاراع ماع الفلساطينيين  إلاى أن كال  وأشار ميخائيل  الي  أصدر عدداً 

ذل  من شينن صياغة أفكار بعيدة المدى للتعامل مع واقع غزة  لخدمة مصالح جميع األطراف الفاعلة  بما فيها 

 إسرائيل.

 

 لميش:حادثة ح – 18

فيما ال تزل األفراى في كيان االحتالل باقية  وتتمدد  بعد اإلفاراج عان الجناد  إليااور أزارياا  بعاد إدانتان 

وزراء فاي  3بإعدال الشاب الفلساطيني عباد الفتااى الشاريف مان مديناة الخليال فاي  ذار العاال الماضاي  تساابع 

 19ية إلى الدعوة إلعدال الشاب المجاهاد عمار العباد )ة اسرائيلة  ودينيّ حكومة االحتالل  تساندهم قيادات حزبيّ 

وزير " يسارائيل كاات " غارب رال هللا. "حلمايش"عاما( مان قرياة كاوبر  بعاد تنفيايس عملياة طعان بمساتوطنة 

النياباة العاماة ساتعيد الن ار فاي ظاروف "ل: االمواصالت في الحكومة اإلسارائيلية  الاي  دعاا إلعادال العباد  قا

وهاو   "ة أن تعياد فيان الن اردال  وهايا هاو ال ارف المعاين الاي  يجاب علاى األجهازة األمنيّامعينة بعقوبة اإلع

حاتالل ومناي أيلاول قاوات اإل"را  جااء فيان أن سرائيلية مالخّ اإل "بيتسلم"و تناسى تقرير نشرتن من مة أأغفل قد

مواجهااات  ثلاااهم ماان و أفلسااطينيا لاام يشاااركوا فااي أ  قتااال   4,868عاادمت أ  2017  وحتااى شااباط 2000

طفاااال  عااادا عااان  الف المصاااابين  والمناااازل المهدّماااة  ومااااات  الف الااادونمات الزراعياااة التاااي جااارى األ

لتحقيقات جيش االحاتالل  ومخابراتان  فاإن عمار  تخريبها.وبحسب تقرير نشرتن القناة العاشرة العبرية  استناداً 

حاد أمساتوطنين  وجارى راباع  كاان بإمكانان قتال زوجاة  3 تن  التي اساتطاع خاللهاا قتالي عمليّ العبد  عندما نفّ 

ً هااا كاناات أّماايفعاال  ألنّ  ن  ثاار أالّ أنّاا الّ إالمسااتوطنين الاالثااة المقتااولين   ً  ا باايل  تحتضاان اثنااين ماان أطفالهااا  مابتا

ى عنهاا كانات هاي عفَاالمساتوطنة الم   يضاا  فاإنّ أ.وبحساب القنااة العاشارة "لألخال  مكاناا حتاى فاي الحارب"نّ أ

بب في إصابة العبد  واعتقالن جريحا  وأنها السبب دون انسحابن من المستوطنة بسالل  عقب تنفييس العملية  الس

 ن سارعت لالتصال بقوات االحتالل  التي حضرت إلى المكان فورا.أبعد 
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كاان  سرائيلي الي  القت دعاوات قياداتان السياساية والدينياة  بيااة مواتياة إلعادال الفلساطينيين المجتمع اإل
% منن مع العفو واإلفراج عان أزارياا. 70يلازر ويساند الجند  أزاريا  الي  أظهرت استطالعات الرأ   أن 

  عنادما أقادل علاى إعادال الجاريح مشالول الحركاة  "مسعف طباي"حتالل كـأزاريا الي  كان يخدل في جيش اإل
ة ة الدينيّارأسان ) ينتماي للمدرساة القوميّا لقى أرضا عبد الفتاى الشريف  غلبت علين القبعاة المنساوجة فاو والم  

شارة اإلسعاف في كيان االحتالل(  وأعمتن أوامر قادتان العساكريين  والادينيين  إة(  على نجمة داود)الصهيونيّ 
ن أمن بقتل األغيار )غير اليهود( دون أسف  أعمت بصرس عن وجود كاميرات في المكان  فيرداس شاهيدا  بادالً 

ذا ماا "إسرائيل عااطف معاد : إ.ويقول رئي  لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في "مسعف"ل لن العالج كـيقدّ 
ل فيهم مني الصغر  في التعليم فاي المادارس اإلسارائيلية ل إجرال الصهاينة في فلسطين  فهو متيصّ أردنا أن نحلّ 

بال مان يايتي وزيارا للتربياة ل ساافر مان قث عن عسكرة التعلايم  عادا عان تادخّ الرسمية  أو الدينية  فنحن نتحدّ 
المادارس والمعلماون ".ويضايف معاد : "ة فاي القضاايا التربوياةة  وسياسايّ والتعليم  في فارض أجنادات حزبيّا

نجااز  مادياا ومعنوياا علاى هايا اإل ئاليين تحقع مدارسهم أعلى نسبة التحا  بصفوف الجيش االسرائيلي  تكااف
الدولاة االسارائيلية  وتطما  أ  وجاود  "يهودياة"لمناهج تناد  باـوهيس األخال  واألفكار هي النتاج الطبيعي  

 خر فيها  فحالة التطرف والعنصرية في المدارس مستمدة مان الشاارع اإلسارائيلي  وباالعك   وهايس األفكاار  
وااليااديولوجيا هااي المساالولة عاان الجاارائم البشااعة المرتكبااة.وتنعك  هاايس األفكااار العنصاارية أيضااا فااي دعااوة 

العقليااة الدينيااة فااي جاايش ". تنتشاار   إلااى إعاادال الشاااب العبااد"يتسااحا  يوسااف"ساارائيل إالاارئي  فااي الحاخااال 
عاادال علااى كاال بفاارض عقوبااة اإل 2015االحااتالل  وخارجاان بعااد مطالبااة عشاارات الحاخامااات  واخاار عااال 

سااا لجاايش ن حاخامااا رئييّ الااي  ع اا "أيااال كااريم"ي عمليااة ضااد اليهااود  باال حتااى وذهااب األماار بااـفلسااطيني  ينفّاا
ا دفاااع بمركاااز المعلوماااات مّمااا االحاااتالل  بضااارورة اغتصااااب غيااار اليهودياااات خاااالل الحااارب  كحالاااة ردع

توفيرهاا الحماياة للقتلاة "  لمقاطعة نيابة االحتالل  لاـ"بتسيلم"اإلسرائيلي لحقو  اإلنسان في األراضي المحتلة 
حالاة رفعتهاا الملسساة )بيتسالم( للنياباة  739 سرائيلي  وإغفالها الحقو  المنتهكة  على األقل فيفي الجيش اإل

سلسلة عمليات القتل غير "أيضا إلى إدانة ما وصفتن بـ  "أمنستي"سرائيلية. وهو ما دفع من مة العفو الدولية اإل
بحع الفلسطينيين  في حاالت تم فيها إطال  النار عمادا علاى فلساطينيين  مان  "التدابير المتطرفة"  و"القانونية
  وعمليات إعدال لم تكن مباررة  والقاوات "فيما يبدو أنن خارج نطا  القضاء"مالوا أ  تهديد مباشر  دون أن ي

حتالل عند القتل فقاط  بال ال تازال جرائم اإل .وال يقف حدّ "إجراءات مفرطة وغير قانونية"اإلسرائيلية تستخدل 
علااى الرصاايف يناازف ماان اإلصااابة عاماااً( وهااو ملقااى  14سااير أحمااد المناصاارة )مشاااهد الفيااديو للطفاال األ

برصاص االحتالل  ويرتعش من الخوف مان المساتوطنين  الايين يحيطاون بان  ويكيلاون لان الشاتائم  دون أ  
طفااال  ماا يزالاون فااي ساجون االحاتالل  حتااى  350ر بميسااة مسااعدة مان الجنااود المحيطاين بان  ال تاازال تايكّ 

%  95  تعرض أكاار مان 2015و 2000يني بين العامين طفل فلسط 8500رقال إلى أن اللح ة.فيما تشير األ
دتها الحركاة منهم لما تعرض لن الطفل مناصرة من تعييب نفسي  وجسد   وتحرش جنسي  وهي انتهاكات أكّ 

 العالمية للدفاع عن األطفال.
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الجيش اإلسرائيلي  اليين يهربون من  العبرية  عن وجود أعداد كبيرة بين جنود "هآرت "كشفت صحيفة 
ب مان ن وبحساب مصاادر فاي الجايش  فاإن التهارّ نّاأمواقع الجيش خالل خادمتهم العساكرية. وقالات الصاحيفة  

الخدمة العسكرية لن عدة أسباب  أبرزها ال روف الصحية  وكيل  المشاكل النفسية  التاي يعااني منهاا الجناود. 
 ً ح حتى اعن في القضاء على هيس ال ااهرة  والتاي بلغات ذروتهاا خاالل العاال للصحيفة فإن الجيش لم ينج ووفقا
ب نسابة التهارّ  ضافت الصحيفة أنّ أب من الخدمة العسكرية.وحالة تهرّ  7000تسجيل حوالى    حي  تمّ  2016

% بااين 7.4بااين الجنااود الاايكور  وكاايل  إرتفعاات النساابة لتصاال  2015% عاان العااال  14.6إرتفعاات لتصاال 
مان هايس ال ااهرة  عبار التخفياف مان فتارة  نان ورغام محااوالت الجايش الحادّ أدت في تقريرها  وأكّ  المجندات 
 أنن لم ينجح حتى اعن في القضاء عليها. الخدمة   إالّ 



 
15/08/2017  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(45رقم )                  
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