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 105 .................................................. 25ردود فعل إسرائيلية على انتخابات الكنيست الـ 

 105 ..................................................... الجدول الزمني لتشكيل حكومة نتنياهو السادسة

 107 ......... نتنياهو لضّم جانتس أو "القائمة العربية الموحدة" إلى حكومته مقابل توزير بن غفير 

 108 .............. أهداف بن غفير كوزير: تصعيد استهداف الفلسطينيين والربط بين الدين والدولة

 108 ..................... يديعوت أحرونوت: أولى قرارات نتنياهو... االنتقال إلى "بلفور" في القدس 

 109 .................. مصادر إسرائيلية: نتنياهو لن يخاطر بمنح بن غفير حقيبة منعًا لعزلة دولية 

 109 ................................................ جانتس: "إسرائيل" تتجه لمزيد من االنقسام والتطرف 

 110 "يش عتيد": جانتس تخاصم مع البيد بداًل من نتنياهو وهو المسؤول عن خسارة االنتخابات 
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 110 .......... أولمرت يعرب عن قلقه من نتائج االنتخابات: أفرزت ظهور مجموعة من الفاشيين 

 "ميرتس": البرلمان اإلسرائيلي الجديد ممتلئ بفاشيين من أتباع الحاخام 
 111 ...................................................................................... العنصري مئير كهانا 

 111 .................... وزير إسرائيلي سابق: نتنياهو سيعمل على تدمير المنشآت النووية اإليرانية 

 112 ............................................... صحف إسرائيلية: حكومة نتنياهو ستغّير وجه الدولة

 112 .................................. نتنياهو يطلب من زعماء أحزاب كتلته توزيع المناصب الوزارية 

 113 ................................................................ البيد وجانتس: لن نشارك في الحكومة

 113 ........................................... نتنياهو ينتظر االنتخابات األمريكية قبل تشكيل حكومته 

 114 ......... عائلة رابين تقرر "الصمت" في ذكراه... عّدت فوز اليمين المتطرف "انتصارًا" لقاتله 

 114 ................................................ بن غفير يرفع سقف مطالبه األولية لدخول الحكومة

 115 ............. اإلسرائيلية: مطالب بن غفير لنتنياهو... قمع األسرى واقتحام األقصى  13القناة 

 115 ...................... يديعوت: تحديات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة ستواجه حكومة نتنياهو 

 116 ...................................... ليبرمان: معسكر نتنياهو سيلحق الضرر بتصنيفنا االئتماني 

 117 ............................... مطالب يمينية من نتنياهو تقضي على "مشروع الدولة الفلسطينية" 

 117 ..................... تقرير: هيرتزوج يدفع بحكومة وحدة مع نتنياهو... البيد وجانتس يرفضان 

 118 ...................................... تسجيل مسرب للرئيس اإلسرائيلي يحذر من النائب بن غفير 

 يديعوت أحرونوت: قرار توسيع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة اتُّخذ في
 119 ................................................................................. إطار مفاوضات تشكيلها 

 119 ................................ بن باراك يعلن نيته منافسة البيد على زعامة حزب هناك مستقبل 

 119 ..................... عضو كنيست وسيكلف بتشكيل الحكومة  64نتنياهو يحصل على توصية 

 120 ...................................................................................... بن غفير يشيد بكهانا 

 120 .......................... تقارير: تأهب بجهاَزي األمن والقضاء اإلسرائيليين من تعيينات وزارية 

 121 .......................... هيرتزوج يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة: ال أستهين بالمحاكمة ضّدك
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 123 .................................................................. اإليراني  نتنياهو يعود: إلحباط النووي 

 123 ............................ جانتس: يجب أن نكافح حتى ال ترتكب "إسرائيل" أخطاء استراتيجية 

 123 .. حزب البيد يصف تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية بأنه يوم أسود للديموقراطية 

 124 ............................................ ملفات عالقة قد تؤخر تنصيب حكومة نتنياهو السادسة 

 125 ....................... "لمنع قيام دولة فلسطينية": حاخامات يطالبون بحقيبة األمن لسموتريتش 

 125 ................................ "القائمة العربية الموحدة" ترغب بإبقاء األبواب مفتوحة مع نتنياهو 

 126 .............. المفاوضات االئتالفية: نتنياهو يساوم سموتريتش على شرعنة البؤر االستيطانية 

 127 ............................................. دون تقدم بتشكيل الحكومة   25أداء اليمين للكنيست الـ

 127 ........................................... الكشف عن اجتماع سرِّي بين نتنياهو والسفير األمريكي 

 127 .............................. حزب إسرائيلي يدعو واشنطن إلى عدم التدخل في تشكيل الحكومة

 128 .............................. سموتريتش ُيصّر على "األمن" وبن غفير يرفض دخول الحكومة بدونه 

 129 ........................................ ائتالف نتنياهو يعتزم َسّن قانون يسمح بتعيين درعي وزيراً 

 130 ............................. البيد يرأس االجتماع األخير لحكومته: "سنعود بأسرع مما تعتقدون" 

 130 ......... حزب بن غفير ُيعلن وقف المفاوضات مع الليكود بشأن تشكيل الحكومة اإلسرائيلية 

 131 ...................... نتنياهو يتنازل وسموتريتش يعاند ويرفض "الخارجية" ويصّر على "الدفاع" 

 132 ........................ عقبات بتشكيل الحكومة: المستشارة القضائية ترفض تعيين درعي وزيراً 

 132 ......................... ليبرمان يحّذر من مخططات ومؤامرات يحيكها نتنياهو للمرحلة القادمة

 133 ................................... المصادقة على انقسام "الصهيونية الدينية" لثالث كتل برلمانية 

 133 ............ مفاوضات تشكيل الحكومة: نتنياهو يتنازل لشركائه ويحتفظ بـ"الدفاع" و"الخارجية" 

 135 ........................... خالفات ُتعيد مفاوضات تشكيل الحكومة اإلسرائيلية إلى نقطة البداية 

 136 ............................................. نتنياهو يوافق على منح بن غفير حقيبة األمن القومي 

 137 ................................ جانتس: نتنياهو يقيم جيشًا خاصًا لــ"بن غفير" في الضفة الغربية 

 138 .................................... نائبان إسرائيليان: الحكومة الجديدة لن تعيش أيامها المفترضة
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ُد بتغيير الوضع بشأن صالة المستوطنين في األقصى... وتغيير بن    غفير َيعِّ
 139 ..................................................................................... تعليمات إطالق النار 

 139 ................. يسعى لتسريع اتفاقات ائتالفية مع الحريديين وخالفات مع سموتريتش  الليكود 

 140 ............................... الحكومة: نتنياهو يعتزم طلب تمديد التكليفعقبات تعرقل تشكيل 

 عهد بأال ُتحكم ذكر رأيه بالمثليين وتحالفه مع بن غفير... نتنياهو يت
 141 ................................................................................ "إسرائيل" بـ"قوانين التلمود" 

 142 ..................... باحتجاجات مليونية نتنياهو يضّم سموتريتش لحكومته... والمعارضة تهّدد 

 قيادي بـ"الليكود" ينتقد طريقة نتنياهو في مفاوضات تشكيل الحكومة: نحن 
 143 ................................................................................... نتنازل عن مواقع النفوذ 

 تنازع الصالحيات بين ائتالف نتنياهو اليميني وقادة الجيش حول االستيطان 
 143 ....................................................................................... ُيفّجر خالفات كبيرة 

 145 ................................................ نتنياهو يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة أسبوَعين 

 146 .......................................... هيرتزوج يمّدد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة لعشرة أيام 

 146 ........................................................ نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة "يمينية ليبرالية" 

 147 ................................................................ الكنيست ينتخب ياريف ليفين رئيسًا له 

 147 .................. المصادقة بالقراءة التمهيدية على تبييض درعي وتوسيع صالحيات بن غفير 

 147 ................."الكنيست" تصادق بالقراءة األولى على قانون يسمح بتعيين وزير ُمدان جنائياً 

 148 ........... جانتس يعارض "قانون سموتريتش" ويّتهم نتنياهو بإدخال السياسة في عمق األمن 

 149 ........................ مناورة جديدة لنتنياهو: إعالن التمكن من تشكيل الحكومة لكسب الوقت

 قبيل دقائق من انتهاء المهلة... نتنياهو يعلن تمكنه من تشكيل حكومة 
 150 ........................................................................................ جديدة في "إسرائيل" 

 151 ............ وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو: "حق حصري لليهود في أرض إسرائيل"

 152 .......................................... نتنياهو يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة اإلسرائيلية 

 154 .................................. نتنياهو يستعرض أهم التحديات والبيد يعرض إنجازات حكومته 
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 159 ................................ الفصل الرابع: االنعكاسات على الوضع اإلسرائيلي الداخلي

 159 ................................ استطالع إسرائيلي: أغلبية تؤيد تغيير الحكومة اإلسرائيلية الحالية 

 160 ............... جانتس يسعى الستباق سقوط الحكومة لتعيين رئيس ألركان الجيش اإلسرائيلي 

 160 ......................... صحيفة عبرية: فوضى تضرب االقتصاد اإلسرائيلي بسبب االنتخابات 

 161 ................ جانتس مصّر على تعيين خلف لكوخافي: مشاورات قانونية ومع نتنياهو أيضاً 

 161 ..................... رئيس الكنيست يعارض تشريع سريع لقانون يمنع مّتهم من تشكيل حكومة 

 162 ... مقعداً  57استطالع إسرائيلي: تعادل معسكَري االئتالف واليمين بحصول كل منهما على 

 انتخابات باألول من تشرين الثاني/ نوفمبر: الكنيست يحل نفسه... البيد 
 162 ..................................................................................... رئيسًا لحكومة انتقالية 

 163 ...... مئير: بينيت قرر التمسك بالحكم بأي ثمن وخطط للتحالف مع جميع األحزاب العربية

 164 ............................. نتنياهو يهنئ البيد ويطلب إحاطة أمنية بواسطة السكرتير العسكري 

 164 .. المستشارة القضائية للحكومة اإلسرائيلية تعطي جانتس ضوءًا أخضر لتعيين رئيس أركان

 165 .................. الليكود يقرر إلغاء االنتخابات الختيار بديل لنتنياهو بسبب غياب المنافسين 

 165 ...................................................... جانتس يّتهم نتنياهو بإقحام الجيش في السياسة 

 166 ................. نتنياهو يعارض تعيين رئيس ألركان الجيش اإلسرائيلي خالل فترة االنتخابات 

 166 ............................................. استطالع للرأي: المجتمع اإلسرائيلي منقسم على نفسه 

 167 ..................................... هليفي رئيسًا ألركان الجيش اإلسرائيلي خالفًا لرغبة الـ"اليكود" 

 168 .......................................................... ليبرمان: "نتنياهو هو حثالة الجنس البشري" 

 169 ............................... جانتس: الواقع السياسي في "إسرائيل" معقد وأمام ثالث احتماالت 

 169 ............ البيد يصّب جّل اهتمامه ليبقى في رئاسة الحكومة وإبقاء نتنياهو بعيدًا عن الحكم 

 169 .................. رئيس الشاباك يحذر من صراعات داخلية واليمين يعّد أقواله "يسارية طائشة" 

 171 ............ في جلسة حكومية... نقاش حاد بين وزيرتين إسرائيليتين بشأن فلسطين واإلمارات 

 171 ......... المحكمة اإلسرائيلية العليا تعرقل جهود البيد في تعيين رئيس األركان الجديد للجيش 
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 هيرتزوج يحذر... األجواء المشحونة قبل االنتخابات قد تؤدي إلى سفك
 172 ....................................................................................... الدماء في "إسرائيل" 

 172 ................. لوفيغارو: تعليم الحريدي يقسم "إسرائيل" مع قرب موعد االنتخابات التشريعية 

 174 ................... جانتس: اغتياالت بطائرات مسيرة بالضفة ليست ضمن صالحيات كوخافي 

 174 ............................. قائمة الصهيونية الدينية تعتزم تغيير القانون وإلغاء محاكمة نتنياهو 

 175 ..................... لجنة استشارية تصادق على تعيين هليفي رئيسًا ألركان الجيش اإلسرائيلي 

 175 ........ البيد وجانتس وكوخافي يحتضنونهم: مستوطنون يهاجمون ضابطًا وجنودًا إسرائيليين 

 176 ............. رئيس األركان اإلسرائيلي الجديد مستوطن و"كوماندوز"... وقاد "حصار عرفات"

 177 ................................................... نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته لما بعد االنتخابات 

 177 ............................................. شخصيات بحزب العمل تدفع نحو اإلطاحة بميخائيلي 

 178 ........................... اتهامات متبادلة: ال تواصل بين البيد وجانتس منذ خسارة االنتخابات 

 البيد يهاجم حكومة نتنياهو المقبلة: "إسرائيل" يمكن أن تصبح دولة خاضعة 
 179 ................................................................................. للشريعة اليهودية الصارمة 

 179 ..................................... آيزنكوت: سلوك الحكومة القادمة قد يؤدي إلى تفكيك الجيش 

 180 ............... بن غفير يدخل في سجال مع كوخافي: فكروا مرتين قبل سجن جندي إسرائيلي 

 181 ........................................................... اتفاق ائتالفي بين الليكود و"يهدوت هتوراة" 

 181 ...................... مخاوف إسرائيلية من تفكك الجيش... وجانتس يحذر وزير الحرب المقبل

 182 ........................................................................ البيد يصف نتنياهو بـ"البلطجي" 

 182 .............................. الرئيس اإلسرائيلي: نواجه انشقاقًا خطيرًا يهدد بتقويضنا من الداخل

 183 .................................. حالوتس: المنطقة ستعاني من تصرفات حكومة نتنياهو القادمة

 183 .................................. بن غفير يقدم مشروع قانون يمنحه سيطرة مطلقة على الشرطة

 183 ...... رك في مظاهرة ضّدها: حكومة إسرائيلية مجنونة تتشكل... ونتنياهو ضعيفالبيد يشا

 185 .............................. اعية احتجاجًا على انتصار "اليمين"حركة إسرائيلية تنظم هجرة جم
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 185 ........... ير األمن المستشار القضائي للكنيست: يجب أن تنحصر مسؤولية الجيش على وز 

 185 ............ نتنياهو ينتقد حلفاءه على تصريحات عنصرية ويتنصل من تهديدات ابنه للشرطة

 186 ................................ شركات إسرائيلية تتعهد بمكافحة التمييز ردًا على أحزاب "اليمين" 

 186 ........................ اعتراض نادر لرئيس أركان الجيش اإلسرائيلي على االتفاقات االئتالفية 

 187 ...................... سموتريتش يهاجم كوخافي بعد محادثته مع نتنياهو: "تسييس فظ للجيش" 

 188 ........... قدامى المحاربين في سالح الجو اإلسرائيلي: الحكومة القادمة ُتشكِّل خطرًا جوهرياً 

 188 .................... قاضيًا إسرائيليًا متقاعدًا يحذرون من تشريعات تحالف نتنياهو  75أكثر من 

 189 ................... الكنيست يصادق على مشاريع قوانين لصالح درعي وسموتريتش وبن غفير 

 190 ............................................................... الكنيست يصادق على "قانون بن غفير" 

 190 ............................................... مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو لحظة والدتها 

 190 ........................................... سفيرة "إسرائيل" في فرنسا تستقيل رفضًا لحكومة نتنياهو 

 191 .............. النيويورك تايمز: حكومة "إسرائيل" المتشددة الجديدة تثير المتاعب قبل تنصيبها 

 191 ................... المستشارة القضائية اإلسرائيلية: درعي موصوم بالعار... تعيينه وزيرًا باطل 

 192 ...................... المؤسسة الدينية اليهودية الرسمية تدين اقتحام بن غفير للمسجد األقصى

 193 ........ ليفين يعلن عن "إصالحات قضائية": إلغاء حجة "عدم المعقولية" والتفاف على العليا 

 حاخام في حزب شاس يهاجم سموتريتش: "هذا الحمار خفض الضريبة 
 194 ................................................................................ على المشروبات المحالة" 

 

 199 ................................ الفصل الخامس: االنعكاسات على العالقة مع الفلسطينيين 

 199 ..................................................................... :1948العالقة مع فلسطينيي -1

 199 .... ضغوط على "القائمة الموحدة" للتصويت مع فرض القانون اإلسرائيلي على المستوطنين 

 199 ............................. الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على تجريم رفع العلم الفلسطيني 

 الليكود: بينيت يدير حكومة خاضعة لحكم "مجلس الشورى اإلسالمي" 
 200 ..................................................................................... التابع لمنصور عباس 

 200 ...........................حكومة بينيت تحمِّّل النواب العرب مسؤولية فشل "قانون المستوطنين" 
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 اليمين اإلسرائيلي لتشكيل حكومة "من دون عرب"... طرح مشاريع استيطان 
 201 ................................................................................... تدفع "الموحدة" لالستقالة 

 نصف الجمهور العربي في "إسرائيل" يؤيد الشراكة في الحكم على الرغم من 
 201 ....................................................................... التجربة القاسية مع حكومة بينيت 

 202 ............................ حول "الشراكة في الحكم"  1948"إسرائيل": صراع حاد بين فلسطينيي 

 202 ............................. رؤساء البلديات العربية يسعون إلعادة توحيد "المشتركة" و"الموحدة"

 203 ................................... مشروع قانون إلحباط التصويت العربي في انتخابات الكنيست 

 204 ...... "خطر ديموجرافي"... عالم صهيوني يحذر من غالبية فلسطينية في فلسطين التاريخية

 205 ............ قتياًل منذ بداية العام واتهامات للشرطة اإلسرائيلية بالتقاعس  73: 48فلسطينيو الـ 

 205 ...................... يرون نتنياهو األكثر مالءمة لرئاسة الحكومة  1948استطالع: فلسطينيو 

 207 ............................ تحالف الجبهة/ التغيير يرد على اتهامه بتلقي تمويل يهودي أمريكي

 207 .............................................................. قانون إسرائيلي يجيز رفض عالج العرب 

 208 .......... "هآرتس": امتيازات لليهود لتسهيل شراء األرض في النقب والجليل بهدف تهويدهما 

 208 ............... التعديالت والتشريعات في وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلية عنصرية ضّد العرب 

 209 .................... اإلجراءات والقوانين واالعتداءات في الضفة الغربية وقطاع غزة:  -2

 209 ................... هآرتس: "إسرائيل" ُتدرج الضفة الغربية ضمن صالحيات "اآلثار اإلسرائيلية" 

 " الذي يقسم الضفة... مخطط استيطاني لمصادرة E – 1يحل محل مخطط " 
 209 .............................................................................. مليون دونم بين أريحا والقدس 

 210 .................... مشروع قانون لنائب متطرف يفرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية 

 211 .......................... لجنة وزارية إسرائيلية ترفض مشروع قانون تطبيق السيادة على الضفة 

 211 ................................ "إسرائيل" ترفع حصة عمال الضفة من التصاريح "ضبطًا لألمن"

 212 ........... بن غفير يقدم التماسًا بشأن إجراءات اقتحام "األقصى" الخاصة بأعضاء الكنيست 

 اعتداء على دور العبادة  155شهداء و 3النصف األول من العام: 
 212 ........................................................................... والمقدسات في الضفة والقدس



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25انتخابات الكنيست الـ    ضوءفي    المشهد اإلسرائيلي

16 

 

 تصريح إضافي للعمال الفلسطينيين لسدِّّ نقصِّ العمالة 3,500"إسرائيل": 
 213 ...................................................................................... بالصناعة اإلسرائيلية 

 213 ............................................. انقسام إسرائيلي حول جدوى رفع حصة العمال الغزيين 

 213 ....................................... تساُرع عملية ربط مستوطنات األغوار والقدس بأربعة أنفاق 

 214 ....................... وحدة استيطانية ومنطقَتين صناعيَتين  292االحتالل يصادق على إقامة 

 214 ......................................................... ألفاً  20"إسرائيل" ترفع حصة عمال غزة إلى 

 مليون شيكل من مستحقات الضرائب  600"الكابينيت" اإلسرائيلي يخصم 
 215 ......................................................................................... للسلطة الفلسطينية 

 215 .............. انتهاكًا صهيونّيًا في الضفة الشهر الماضي  2,037شهداء و  8مركز معلومات: 

 215 .................................. االحتالل يصادق على حي استيطاني بـ"تل مناشيه" قرب جنين 

 216 ...................... االحتالل يقرر السماح باقتحامات واسعة لألقصى السبت واألحد المقبَلين 

ق على بناء    216 ........................................ وحدة استيطانية بالقدس 1,400االحتالل يصدِّّ

 217 .............................................. االحتالل يقتحم رام هللا ويغلق سبع  مؤسسات حقوقية 

 217 ............................... االحتالل يوّطن العشرات من يهود أوكرانيا في مستوطنات الضفة

 218 .................. وزارة "التعليم" اإلسرائيلية تطالب بشطب خرائط تحتوي على "الخط األخضر" 

 219 ........... لهذه األسباب يكثف االحتالل هدم المنازل في المناطق الخاضعة له أمنيا بالضفة 

 220 ............................. وحدة بمستوطنة "رامات شلومو" بالقدس  162إطالق مشروع إلقامة 

 220 ................ "إسرائيل" تستغل المأساة في أوكرانيا لتهجير اليهود وتسكينهم في المستوطنات 

 221 ...................................... 2022منزاًل في أريحا واألغوار منذ مطلع  36االحتالل يهدم 

 221 .............................................................. االحتالل يقر خطة استيطانية في القدس

 222 ............................................... جانتس يرجئ مشروعًا استيطانيًا يقسم الضفة الغربية 

 223 ........................ هآرتس: خطة إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في "جبل أبو غنيم" 

 223 ............. المتطرف جليك يقتحم مقبرة "باب الرحمة" وينفخ بـ"البوق" ويزرع العلم اإلسرائيلي 

 224 ............ جانتس: إغالق شامل خالل األعياد اليهودية... للجيش الحرية الكاملة في العمل
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 225 ............. فشل نفخ البوق في األقصى... أعداد المصلين تقلب المعادلة وتوصيات بالحذر

 226 ..... جانتس يتعهد لقادة المستوطنين بالمصادقة على مخططات بناء جديدة قبل االنتخابات 

 227 ...... الجيش اإلسرائيلي يقرر توفير الحماية الكاملة للبؤر االستيطانية بسبب الوضع األمني

 227 .................. "جماعات الهيكل" ترصد مكافآت لمن ينفخ بالبوق ويدخل "القرابين" لألقصى 

 عملية هدم في محافظة القدس خالل   81معتقل و   600شهداء و   4تقرير:  
 228 .............................................................................. الربع الثالث من العام الجاري 

 228 ....................................... مستوطنًا جددوا اقتحاماتهم للمسجد األقصى  1,033القدس: 

 229 ..................................... "الشاباك" يعترف بتقاعس الجنود بمنع انتهاكات المستوطنين 

 229 ............. مستوطنون يقيمون حفاًل غنائيًا داخل المسجد اإلبراهيمي بحماية جيش االحتالل

 230 ............................. "إسرائيل" ترفع الطوق العسكري عن الضفة وغزة وتبقيه على نابلس 

 230 ................................. 2022شهيدًا فلسطينّيًا منذ بداية سنة   177"الصحة الفلسطينية": 

 231 ...................................... وحدة استيطانية جديدة بالشيخ جراح  135االحتالل ُيقرُّ بناء 

 231 ......................... 2005"أوتشا": العام الجاري هو األكثر دموية بالضفة الغربية منذ سنة 

 232 ...................... مليون شيكل بمشاريع "إلعاد" االستيطانية في سلوان  28االحتالل استثمر 

 232 ........................................ االحتالل يصادق على اقتحام أعضاء كنيست لقبر يوسف

 233 ........................................ تحت خطر الهدم  48ألفًا من فلسطينيي  130نتائج مسح: 

 الشروع ببناء أطول جسر تهويدي في سلوان... االحتالل يفتتح قسماً 
 233 ................................................................................. من توسعة طريق األنفاق 

 234 ...............................بؤرة استيطانية  177التفكجي: حكومة نتنياهو ستعمل على شرعنة 

 يوماً  60بؤرة استيطانية خالل  65اتفاق بين نتنياهو وبن غفير على "شرعنة" 
 234 ...................................................................................... من تنصيب الحكومة 

 235 .... االحتالل يفّعل مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة في الخليل بعد سنوات من التجميد 

 236 .......... عصابة "تدفيع الثمن" تحرق ثماني مركبات في أبو غوش وعين نقوبا غرب القدس 
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 236 ........................... تسجيل صوتي مسرب... بن غفير يحذر من أجندة اليمين المتطرف 

 237 ...................... الحكومة اإلسرائيلية تنجز المخطط االستيطاني على أراضي مطار قلنديا 

 "إسرائيل اليوم": حكومة نتنياهو المقبلة تخطط لمصادرة آالف الدونمات لشرعنة 
 238 .......................................................................................... البؤر االستيطانية 

 238 ........ فلسطينيين بالضفة في تصعيد جديد لالحتالل ودعوات لتصعيد المقاومة  5استشهاد 

 239 ..... ألف شجرة زيتون بالضفة خالل العام الجاري  13منازل واقتلع نحو  708االحتالل هدم 

 240 .................. مفوضة السجون اإلسرائيلية: علينا التكّيف مع سياسة بن غفير ضّد األسرى 

 240 .......................................... االحتالل يصادق على قوانين لتهويد القدس وضّم الضفة

 241 ........... وحدة في "تلبيوت" على أنقاض أراضي الطالبية  8,500اإلعالن عن مخطط لبناء 

 241 ....................................... 1967بؤرة استيطانية في الضفة منذ سنة  243معهد أريج: 

 242 .................. االحتالل يرفع ميزانية تهويد القدس... واالستيطان يتضاعف بالضفة الغربية 

 242 ................................. الكنيست يقّر بقراءة أولى مشروع "قانون بن غفير" المثير للجدل 

 243 ..... مليارات شيكل لتوسيع شوارع المستوطنين في الضفة الغربية 8حكومة االحتالل ترصد 

 244 ............................................... جيش خاص لِّبن غفير لقمع االحتجاجات الفلسطينية 

 244 .... اتفاق جديد بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" على توسيع البؤرة االستيطانية في الخليل

 245 ........... الجيش اإلسرائيلي يتوقع تصعيدًا بالضفة بسبب صالحيات لسموتريتش وبن غفير 

 245 ........... نتنياهو وبن غفير وجاالنت يؤجلون خطوة نقل الحماية األمنية لمستوطنات القدس 

 245 ................................. "منظمات الهيكل" تطالب بالسيادة الكاملة على المسجد األقصى 

 246 ...................... حكومة نتنياهو تعتزم تسريع إجراءات "تبييض" عشرات البؤر االستيطانية 

 247 .................... وزير اإلسكان اإلسرائيلي يؤكد: حّل مشكلة السكن موجود جزئيًا في الضفة 

 248 ....................................... المتطرف بن غفير يقتحم األقصى بحماية مدججة بالسالح

 248 ............................................................................. التعامل مع المقاومة: -3

 248 ... الكنيست ترّد اقتراح قانون بالقراءة التمهيدية يقضي بفرض عقوبة اإلعدام على المخربين 
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 249 ......................... استشهاد ثالثة مقاومين في كمين لقوات االحتالل اإلسرائيلي في جنين 

 249 ...................................................... بينيت: أوقفنا نقل حقائب الدوالرات إلى حماس 

 250 ............................................ االحتالل يشّن حملة مكّثفة العتقال العّمال الفلسطينيين 

 250 ................. كتائب القسام ُتعرض ألول مرة مشاهد ألحد الجنود اإلسرائيليين األسرى لديها 

 252 ....................... "إسرائيل" توّسط مصر للحصول على معلومات حول أسراها لدى حماس 

 252 .......... منسق شؤون األسرى السابق بالجيش اإلسرائيلي: تغريدة أبو عبيدة دعوة لالستيقاظ 

 253 ..................................... أول تعقيب لالحتالل على مشاهد الجندي األسير لدى القسام 

 253 ................................................ بينيت والبيد يرفضان صفقة تبادل جزئية مع حماس 

 253 .................. كوهين يأمل بأن يضع البيد قضية تبادل األسرى على رأس قائمة األولويات 

 254 .. "هآرتس": المستوى السياسي في "إسرائيل" لم يبدِّ أي استعداد للتوصل لصفقة تبادل أسرى 

 254 ......................... لَّم رئاسة الحكومة: يجب العمل ضّد إيران وحماس وحزب هللاالبيد يتس

 255 ... الجنود المحتجزين في غزة مقابل إطالق سراح سجناء جانتس: نعمل على صفقة إلعادة 

 255 .... لحماس... ومصر تتوسط للتهدئة"إسرائيل" تقصف غزة وتزعم استهداف "موقع حساس" 

 256 ............................ لون البيد يهّدد قطاع غزة "برّد سريع وبال ترّدد" مقابل أّي قذيفة أو با

 257 .................................... البيد بعد اشتباكات نابلس: سنهاجم المطلوبين في عقر دارهم 

 257 .............................................المتطرف بن غفير يتوّعد بتمرير قانون إلعدام األسرى 

 257 ....... اعتقال وحشي للقيادي السعدي... االحتالل ُيغلق قطاع غزة والجهاد تدرس "خياراتها" 

 258 ......... رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي يصادق على خطة "لجهود هجومية" ضّد قطاع غزة 

 260 .... فلسطينيين بينهم قائد سرايا القدس 10"إسرائيل" تطلق عملية "الفجر الصادق": استشهاد 

 262 ....................................... التوصل التفاق هدنة مع "إسرائيل" في غزة بوساطة مصرية 

 266 ........................ "إسرائيل" تتنصل من تفاهم وقف النار: "لن نفرج عن السعدي وعواودة" 

 266 ................................ تل أبيب خشيت تدخل حماس وسارعت إلنهاء العدوان :معاريف

 االحتالل اإلسرائيلي يغتال قائد شهداء األقصى إبراهيم النابلسي واثنين 
 268 ....................................................................................... من رفاقه في نابلس 
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 269 .............................خبراء إسرائيليون: اإلنجاز العسكري في غزة لم يجلب إنجازًا سياسياً 

 270 ......................... جانتس ُيهدد: سنمنع تعاظم قوة حماس وكل انتهاك سيؤدي لدفع الثمن

األسير عواودة يعّلق إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي باإلفراج عنه 
 ............................................................................................................... 270 

 271 .......................... إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن واستشهاد المنفذ شمال الخليل

 جنود إسرائيليين بعملية فدائية باألغوار 10الضفة الغربية: إصابة 
 271 .............................................................................. وعبوة ناسفة بـ"النبي صالح" 

 273 ................................. جانتس يتعهد تكثيف نشاط الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية 

 274 ...................................... شهيد وجرحى خالل اشتباكات مع قوات االحتالل في جنين 

 274 ..................................... 2022عمٍل مقاوم في الضفة منذ بداية سنة  7,200أكثر من 

 275 .......... فلسطيني وتّم إحباط مئات العمليات خالل األشهر األخيرة  1,500كوخافي: اعتقلنا 

 كوخافي: "قواتنا تقوم بالعمليات في لبنان وسورية وغزة والضفة وإيران 
 275 ................................................................................. وساحة أخرى لن نذكرها" 

 276 .................................. جيش االحتالل سيستخدم "الطائرات المسيرة" في الضفة الغربية 

 276 ........................ جانتس يطالب السلطة الفلسطينية بالتصدي للمقاومة في الضفة الغربية 

 البيد وجانتس في رّد على واشنطن: لن يملي أحد علينا تعليمات 
 277 ......................................................................... إطالق النار في الضفة الغربية 

 278 ........................... البيد: الشاباك أحبط مئات الهجمات والواقع يتغير في الضفة الغربية 

د عرض المبادرة اإلنسانية لإلفراج عن األسرى المرضى وكبار السن   279 ............. حماس تجدِّّ

 279 .................................... "إسرائيل" ال تستجيب لعرض حماس حول صفقة أسرى جزئية 

 279 ...................... جانتس: أتمنى أن ال يدخل الجيش في جولة قتال قبل انتخابات الكنيست 

ر "إسرائيل" من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة   280 ................................ مصر ُتحذِّّ

 تل أبيب تدعو واشنطن والقاهرة والدوحة للضغط على أبو مازن لشنِّّ 
 280 ............................................................................ حمالت اعتقال ضّد المقاومة 
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 281 .......... 2022عملية إطالق نار بالضفة الغربية منذ مطلع سنة   130"إسرائيل" تعلن إحباط 

 مقتل ضابط إسرائيلي واستشهاد المنفَذين في اشتباك مسلح على حاجز 
 282 ................................................................................... الجلمة العسكري بجنين 

 282 ... "إسرائيل" تدرس "تقييد" عملياتها في الضفة لتعزيز التنسيق األمني والعمل ضّد المقاومين 

 283 ............... الشاباك يوصي بفرض إغالق على بلدات فلسطينية ردًا على عمليات المقاومة 

 284 .......................... "إسرائيل اليوم": التنسيق األمني ما زال مستمرًا "لكنه قد يتالشى قريبًا" 

 284 ........................................... االحتالل يتخذ إجراءات ضّد األجهزة األمنية الفلسطينية 

 285 .............................. البيد: لن نتردد في العمل بكل مكان ال تفرض فيه رام هللا "النظام"

 285 ....... سنوات  7أكبر حصيلة للشهداء برصاص االحتالل في الضفة الغربية هذه السنة منذ 

 286 ................................. 2022أمر اعتقال إداري إسرائيلي في سنة  1,365نادي األسير: 

 286 ......... السفير األمريكي لدى "إسرائيل" يطلب من السلطة الفلسطينية العمل لوقف التصعيد 

 287 ........................... ُثلث الصهاينة يعتقدون أن جيشهم غير مستعد لخوض معركة شاملة

 287 .. االحتالل يستعد لمزيد من التصعيد بالضفة: توسيع عمليات االعتقال والدخول إلى المدن

 288 ...األجهزة األمنية الفلسطينية بالضفة تعتقل قائدًا في كتائب القسام بنابلس يالحقه االحتالل

 289 ................   2022 أمر اعتقال إداري منذ مطلع 1,500"شؤون األسرى": االحتالل أصدر 

 289 ................ استشهاد أربعة مقاومين خالل عملية عسكرية لقوات االحتالل في مخيم جنين 

 رئيس األركان اإلسرائيلي يصادق على تنفيذ اغتياالت في الضفة 
 290 ................................................................................ بوساطة الطائرات المسّيرة 

 290 ................مراقب الدولة: الجيش اإلسرائيلي غير مستعد لوجيستيًا لتعزيز قواته في الضفة 

 291 ................. استشهاد شاب في نابلس... واعتقال مقاوم بعد حصاره لساعات ونفاد ذخيرته 

 جنرال إسرائيلي: الضرر أكبر من الفائدة... ال حاجة إلى عملية 
 292 ...................................................................... سور واٍق ثانية في الضفة الغربية 

 293 .................... جنود في عملية فدائية على حاجز شعفاط  3مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 
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 294 ....... مقتل جندي إسرائيلي بالضفة و"عرين األسود" تتبنى العملية وتعلن بدء "أيام الغضب"

 جانتس: أكثر من نصف قوات الجيش تعمل في الضفة... سنصل
 294 ........................................................................... إلى مجموعات "عرين األسود"

 إصابة مستوطن واستشهاد المنفِّذ في عملية إطالق نار قرب مستوطنة 
 296 .................................................................................... بيت إيل شمال رام هللا 

 296 ..................................... بن غفير يطالب بتسهيل إطالق الرصاص على الفلسطينيين 

 ضابط إسرائيلي: جنين منطقة صعبة جدًا... عمليات االقتحام تتحول 
 297 ............................................................................... مباشرة لمعارك إطالق نار 

 297 .............................. قناة عبرية: الجيش اإلسرائيلي سيركز عملياته على "عرين األسود" 

 298 .... قاوم حتى الرمق األخير... استشهاد منفِّذ عملية شعفاط بعد اشتباكه مع جنود االحتالل

 299 ....خالل ستة أشهر 1,500رئيس أركان جيش االحتالل: قتلنا عشرات الفلسطينيين واعتقلنا 

 شهيد وإصابات بالرصاص الحي... قوات االحتالل تقتحم جنين 
 299 ......................................................................... وتشتبك مع مقاومين فلسطينيين 

 300 ... االحتالل يغتال تامر الكيالني أحد قادة "عرين األسود" في نابلس والمجموعة تتوعد بالرد

 ستة شهداء بينهم قيادي بارز في "عرين األسود" ارتقوا برصاص االحتالل 
 301 ................................................................................... في العدوان على نابلس 

 302 .................................... البيد وجانتس يتعهدان بمواصلة العمليات ضّد "عرين األسود"

 قناة إسرائيلية: السلطة الفلسطينية اعتقلت عناصر من أجهزتها األمنية 
 302 ............................................................................... على صلة بـ"عرين األسود"

 جنود إسرائيليين بعمليَتي إطالق نار ودعس في  5مقتل مستوطن وإصابة 
 303 .................................................................... الخليل وأريحا... واستشهاد المنفَِّذين 

 304 .................................... المستوطنون يطالبون بحمل األسلحة الرشاشة بدل المسدسات 

 304 .... 2022إسرائيليًا منذ مطلع  25عملية مسلحة نفذها فلسطينيون ُقتل فيها  2,204يديعوت: 

 305 ................................................................ جانتس ال يستبعد اندالع انتفاضة ثالثة 
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 306 ............... تأهب أمني إسرائيلي بالضفة: "الفترة الوشيكة متوترة واإلنذارات ما تزال مرتفعة" 

 306 ............................................................. مسّيرة لجيش االحتالل قرب نابلسسقوط 

 شمالي مقتل ثالثة مستوطنين وإصابة آخرين في عمليتّي طعن ودهس 
 306 ................................................................................... سلفيت واستشهاد الُمنّفذ 

 307 . 2005األعلى منذ سنة  إحصائية إسرائيلية: عدد القتلى اإلسرائيليين بعمليات فلسطينية هو 

 307 .................. عملية فلسطينية في تشرين األول/ أكتوبر الماضي  916معطيات صهيونية: 

 308 ...................................................... بتفجيَرين في القدس  17مقتل إسرائيلي وإصابة 

 308 ............ "إسرائيل" تهدد بعد تفجيَري القدس: العبّوات الناسفة ُشّغلت بجهاز التحّكم عن بعد 

 309 ............ بن غفير يدعو إلى العودة لالغتياالت وفرض اإلغالقات والتضييق على األسرى 

ع مطاردة منفذي هجوم القدس وتتوعد غزة في حال ثبتت عالقتها بالعملية   310 .... "إسرائيل" توسِّّ

 311 ............................................ تجنيد كتيبة إسرائيلية لمنطقة التماس مع الضفة الغربية 

 "صياغة خطوات بالتنسيق مع عباس"... جانتس: اتخذنا قرارًا بتقوية 
 311 ................................................................................. السلطة وإضعاف حماس 

 بسبب التوتر بالضفة: الجيش اإلسرائيلي يطالب الكنيست باستدعاء
 313 .................................................................................. عشرات كتائب االحتياط 

 314 ......................... البيد وبن غفير يعلنان دعمهما الكامل للضابط منفذ اإلعدام في حوارة 

 315 .................................................................... الموقف من عملية التسوية:  -4

 315 ............ موقع أمريكي: "إسرائيل" رفضت مقترحًا من إدارة بايدن لعقد قمة مع الفلسطينيين 

 316 ..................................................... البيد: ال أستبعد لقاء قمة مع الرئيس الفلسطيني 

 جانتس: من الصعب التوصل لتسوية مع الفلسطينيين ولم يتم إحراز
 316 ................................................................................... تقدم بشأن صفقة أسرى 

 317 .............. "إسرائيل" تفتح مطار رامون للفلسطينيين بالرغم من معارضة السلطة الفلسطينية 

 318 ...................................................... السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون" 

 319 ............................................... السلطة ترفض سفر الفلسطينيين عبر مطار "رامون" 
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 320 ................. موقع "أكسيوس": مساعي أمريكية إسرائيلية "حثيثة" لتقوية السلطة الفلسطينية 

 .. الحل في كيان "أقل.لعباس: "مجبورون على العيش معًا"   جانتس
 320 ........................................................................... من دولة وأكثر من حكم ذاتي" 

 321 ....... البيد في األمم المتحدة: دولتان وإلقاء سالح الفلسطينيين الحل األمثل ألمن "إسرائيل" 

 322 ............. جانتس: ال يمكن التوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين في المستقبل القريب 

 324 .............................. البيد: هدفنا االنفصال عن الفلسطينيين لذلك نحتاج للتحدث معهم

 324 ........................... آيزنكوت يشّدد على ضرورة إطالق مفاوضات مع السلطة الفلسطينية 

 غلؤون: استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين سيكون ضمن مباحثات 
 325 .................................................................................. تشكيل الحكومة الجديدة 

 325 .................. عرفات" القيادي الثاني بعد نتنياهو يدعو لمحاصرة أبو مازن كـ"حصار ياسر

ر نتنياهو من انهيار السلطة الفلسطينية   326 ........................................ رئيس الشاباك يحذِّّ

 نتنياهو أمام "الجمهوري اليهودي" األمريكي: الفلسطينيون ال يريدون 
 326 ................................................................................. دولة إلى جانب "إسرائيل"

 327 ................................ المخابرات اإلسرائيلية: السلطة الفلسطينية "تفقد الحافز والشرعية" 

 328 ........................ مشروع قانون إسرائيلي يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بـ"كيان معاد" 

 328 ......................... بن غفير يتوعد بـ"محو" السلطة الفلسطينية وتنفيذ خطة الضم والترحيل 

 نتنياهو: أسعى إلبرام "اتفاقية سالم" مع السعودية... ُيمكن للفلسطينيين 
 329 ............................................................ إدارة شؤونهم ولكن األمن في يد "إسرائيل" 

 330 ................................... جانتس يدعو عباس إلى مواصلة التنسيق األمني مع "إسرائيل" 

 331 ............................. نتنياهو يتعهد بتوسيع االستيطان ومواصلة الحرب على نووي إيران 

 موقع واي نت العبري: الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تتجاهل ذكر
 331 ............................................................................. المفاوضات مع الفلسطينيين 

 

 335 .................................. الفصل السادس: االنعكاسات العربية واإلسالمية والدولية 

 335 ............................................................................................... مصر:  -1

 335 ............... اتفاق ثالثي بين مصر و"إسرائيل" واالتحاد األوروبي لتصدير الغاز إلى أوروبا 
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 335 ............................. وفد مصري اقتصادي يصل "إسرائيل" ألول مرة منذ عقد من الزمن 

 336 ......... جانتس يقر بـ"توتر" العالقات مع مصر ويدعو لمنع إقامة دولة واحدة ثنائية القومية 

 337 ................................................... السيسي يهنِّّئ نتنياهو برئاسة الحكومة اإلسرائيلية 

 337 .............................................................................................. األردن: -2

 337 ............................. "إسرائيل" ُتعلن تسريع تنفيذ المنطقة الصناعية المشتركة مع األردن 

 338 ................. البيد يلتقي الملك عبد هللا في نيويورك في محاولة لتهدئة التصعيد في الضفة 

 339 ............................ اإلمارات واألردن و"إسرائيل" توقع مذكرة تفاهم إلنتاج الطاقة النظيفة 

 339 ....................................................................... نتنياهو مهنِّّئاً ملك األردن يهاتف  

 339 ............. عّمان تقدير إسرائيلي: عودة نتياهو للحكم... "الكابوس" األردني يتحقق وقلق في 

 341 ........ األردن يستدعي السفير اإلسرائيلي لالحتجاج على اقتحام بن غفير للمسجد األقصى 

 341 ............................... موظف في دائرة أوقاف القدس 100الحكومة األردنية تقرر تعيين 

 يطالبون بإلغاء اتفاقية التسوية  جماعة "اإلخوان المسلمين" في األردن
 341 .................................................................................... بين بالدهم و"إسرائيل"

 341 ............................ نائب أردني يطالب بإرسال السالح لـ"كتائب القسام" و"عرين األسود"

 342 ......................................... % من األردنيين ضّد التطبيع مع االحتالل 95استطالع: 

 342 ............................................................................................... لبنان: -3

 342 ........... تل أبيب: منصة "كاريش" في منطقة إسرائيلية وعلى لبنان اإلسراع في المفاوضات 

 343 ...... كوخافي: دولة لبنان وحزب هللا سيتحمالن النتائج في حال تضررت السيادة اإلسرائيلية

 "إسرائيل" تعلن الموافقة األولية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية
 344 ................................................................................. مع لبنان بوساطة أمريكية 

 345 ............................................ إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل" 

 347 ................. "إسرائيل": الحكومة والكنيست يناقشان "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان" 

 348 ........................................... نتنياهو: االتفاق "استسالم تاريخي" أمام لبنان وحزب هللا 

 348 .............. اليمين اإلسرائيلي يلجأ إلى المحكمة العليا إلبطال اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان 
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 349 .................................الحكومة اإلسرائيلية تصادق على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان 

 349 ...................................... رسميًا: لبنان و"إسرائيل" يوقِّعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية 

 351 ........... نتنياهو: سأتعامل مع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان كما تعاملت مع أوسلو 

ر الوضع بالمنطقة   351 ...................... نصر هللا: التعرض لألقصى والمقدسات يمكن أن يفجِّّ

 352 .......................................................................................... السعودية:  -4

 352 ........................................ البيد: لن تكون هناك قفزة كبيرة في العالقات مع السعودية

 352 ............................................. نتنياهو يؤكد عزمه تحقيق المزيد من اتفاقيات التطبيع 

 352 ....................يديعوت أحرونوت: اتصاالت متقدمة بين نتنياهو وبن سلمان حول التطبيع 

 353 .................................... إدانة عربية وإسالمية واسعة القتحام "بن غفير" باحة األقصى

 354 ................................ مجلس التعاون الخليجي ُيدين اقتحام "بن غفير" للمسجد األقصى 

 355 ............................................... رابطة العالم اإلسالمي ُتدين اقتحام المسجد األقصى 

 355 ................................................................................. اإلمارات العربية:  -5

 355 .............. اجتماعًا أمنيًا مع الدول العربية منذ توقيع اتفاقيات التطبيع  150جانتس: عقدنا 

 356 ....................... جانتس: "إسرائيل" شاركت في عشر مناورات عسكرية مع دول بالمنطقة 

 357 ............................................. "إسرائيل" توافق على بيع منظومة دفاع جوي لإلمارات 

 358 .... وزير إسرائيلي: الدول المطّبعة مستمرة في التعامل بـ"اتفاقية أبراهام" بعد تشكيل الحكومة

 358 ........ ابن زايد يهنِّّئ نتنياهو بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية ويدعوه إلى زيارة رسمية لإلمارات 

 358 ........................................................ بن غفير يلتقي سفير اإلمارات لدى االحتالل 

 359 ................ اإلمارات والصين تطلبان اجتماع مجلس األمن لبحث اقتحام المسجد األقصى 

 359 ............................................................................................. المغرب: -6

 359 ............................................ هيئة مغربية تدعو إلسقاط التطبيع ومحاصرة المطبِّعين 

 360 ............................................................................................. البحرين: -7

 360 .................................. موقع عبري يكشف عن أول الدول العربية المهّنئة بفوز نتنياهو 

 360 ................................. البحرين تؤكد أن عالقاتها مع "إسرائيل" مستمرة بعد فوز نتنياهو 



 فهرس المحتويات المفّصل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27 
 

 360 .. نتنياهو تحّدث إلى ولي عهد البحرين عن "فرص عظيمة" للتعاون ويدعوه لزيارة "إسرائيل" 

 361 ............................................................................ البحرين تهنِّّئ حكومة نتنياهو 

 361 ................................................................................................. قطر:  -8

 موقع عبري: افتتاح مكتب ديبلوماسي إسرائيلي مؤقت في الدوحة خالل
 361 ....................................................................................... مباريات كأس العالم 

 362 ................. صحفيان إسرائيليان: الشعوب العربية تكرهنا... واجهنا مقاطعة في كل مكان 

 362 ............................ الغارديان: فلسطين حاضرة بقوة في مونديال قطر و"إسرائيل" منبوذة 

 363 ............................................................................................ السودان:-9

 363 .......................... البرهان يهنِّّئ نتنياهو: أتطلع لتعزيز العالقات بين الخرطوم وتل أبيب 

 364 .............................................................................................. تركيا:  -10

 364 ........................... الخارجية اإلسرائيلية تصادق على تعيين إيريت ليليان سفيرة في تركيا 

 364 ...................................................................... نيويورك: لقاء بين البيد وأردوغان 

 365 ................................... البيد بحث مع أردوغان ملف األسرى اإلسرائيليين لدى حماس 

 365 ........................... البيد يلتقي أردوغان في نيويورك ويشكره على "التعاون االستخباراتي" 

 366 .......................... الحكومية اإلسرائيلية تصادق على تعيين إيريت ليليان سفيرة في تركيا 

 366 ..... إسرائيلي على أن يحافظ كل طرف على موقفه في الموضوع الفلسطيني -اتفاق تركي 

 367 ....................... وزير الدفاع اإلسرائيلي يعلن من أنقرة استئناف التعاون األمني مع تركيا 

 368 .... جانتس ُيثير ملف تواجد قادة حماس في إسطنبول خالل اللقاءات مع المسؤولين األتراك

 368 ......................................................... أنقرة وتل أبيب تتفقان على تحسين العالقات 

 369 .......................... أردوغان: نرغب أن تكون عالقاتنا مع "إسرائيل" على أرضية مستدامة

 369 ................ خبراء ومحلِّلون: توقعات تركية بتباطؤ التقارب مع "إسرائيل" مع عودة نتنياهو 

 370 ............................ أوغلو: تركيا رفضت طلبًا إسرائيليًا لطرد قيادات حماس من أراضيها 

 370 ........................................ تركيا تعّين سفيرًا لدى "إسرائيل" بعد أربع سنوات من سحبه

 371 .................................. يتلقى تهاٍن من أردوغان وبن زايد يدعوه لزيارة اإلمارات   نتنياهو
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 371 ................................ سنوات  9أردوغان يتلقى مكالمة هاتفية من نتنياهو ألول مرة منذ  

 372 ............................. ألقصى من شأنه زيادة التصعيد تركيا: اقتحام "بن غفير"  للمسجد ا

 372 ............................................................................................. إيران: -11

 372 ................. وصفه بـ"السيئ"... البيد: "إسرائيل" لن تكون ملزمة باالتفاق النووي مع إيران 

 373 ............................................................................................ ثانياً: دولي: 

 373 ..................................................................................... األمم المتحدة:  -1

 373 ...................................... عاماً   16األكثر دموية في الضفة منذ  2022األمم المتحدة: 

 373 ............................................ األمم المتحدة تطلب فتوى قانونية حول ماهية االحتالل 

 374 .......................... األمم المتحدة تدعو إلى الحفاظ على الوضع الراهن باألماكن المقدسة 

 375 ................................................................................. الواليات المتحدة: -2

 375 ..... واشنطن تؤكد استمرار دعمها لـ"إسرائيل" مهما كانت هوية الفائز في االنتخابات المقبلة

 375 ................................................................. ترامب: سأفكر في دعم نتنياهو مجدداً 

 376 ................ بايدن قبيل زيارته للمنطقة: العالقات األمريكية واإلسرائيلية غير قابلة للزعزعة 

 بايدن يوقع "إعالن القدس" للحفاظ على تفوق "إسرائيل" العسكري 
 376 ......................................................................... ومنع امتالك إيران سالحًا نووياً 

 378 ........................ السفير األمريكي في تل أبيب: يجب تغيير األوضاع في الضفة الغربية 

 379 ............................. موقع واال: سيناتور أمريكي حذر نتنياهو من التحالف مع بن غفير 

 واشنطن ترفض إعفاء اإلسرائيليين من "تأشيرة الدخول" بسبب التمييز 
 379 .............................................................................. ضّد الفلسطينيين األمريكيين 

 380 ...... 2006األكثر دموية بالضفة الغربية منذ 2022 المندوبة األمريكية باألمم المتحدة: سنة 

 380 ....................... واشنطن تأمل في أن تحترم الحكومة اإلسرائيلية المقبلة حقوق "األقليات" 

 381 ... موقع أكسيوس األمريكي: إدارة بايدن لن تتعامل مع بن غفير وزيرًا في حكومة "إسرائيل"

 381 ........................... .. واشنطن تؤكد االلتزام بحل الدولتين .في اتصال بين بلينكن وعباس

 382 ......................................... بايدن بتهنئته لنتنياهو: نحن شقيقان وسنصنع التاريخ معاً 
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 382 ............ واشنطن تنقب عن طريقة لمنع عملها المباشر مع بن غفير في حال اختياره وزيراً 

 383 ....... السفير األمريكي لدى "إسرائيل": سنتصدى ألي محاولة إسرائيلية لضم الضفة الغربية 

 383 ............................................. واشنطن تدين مشاركة بن غفير في حفل تمجيد كاهانا 

 383 .................. صدمة إسرائيلية من حّدة الموقف األمريكي تجاه التطرف في حكومة نتنياهو 

 384 ....................................... واشنطن: طرح نهج دبلوماسي لحّل الدولتين لن يكون فعاالً 

 385 ........................................... هوكشتاين: حكومة نتنياهو لن تلغي اتفاق ترسيم الحدود 

 واشنطن تعد بإرسال وفد للمنطقة لبحث "ملفات مهمة" بعد انتهاء 
 385 ......................................................................... االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية 

 واشنطن تفتح تحقيقًا جنائيًا بشأن مقتل أبو عاقلة... و"إسرائيل" تؤكد 
 386 .............................................................................. دعم جنودها ورفض التعاون 

 387 .................................... اإلدارة األمريكية لنتنياهو: لن نعمل مع سموتريتش وبن غفير 

 ترامب سيرتدي بذلة "تكسيدو" تكريمًا لـ"إسرائيل"… والمنظمة الصهيونية 
 388 ............................................................................. "أفضل صديق "تسلمه جائزة  

 مسؤول أمريكي يحض خالل زيارته إلى "إسرائيل" على تعزيز
 388 ........................................................................ السلطة الفلسطينية لمنع انهيارها 

 389 ........"النيويورك تايمز": عودة نتنياهو توسع االنقسام حول "إسرائيل" بين اليهود األمريكيين 

 389 .... بلينكن يحّذر حكومة نتنياهو المقبلة من ضّم أراٍض في الضفة وإقامة مستوطنات جديدة

 390 ........................................ تشكيل حكومة يمين إسرائيلية يعمق الفجوة مع يهود أمريكا

 392 . منظمة "جي ستريت" تحذر أن حكومة نتنياهو اليمينية العنصرية ستقسم اليهود األمريكيين 

 393 ... اإلدارة األمريكية تناقش "مبادئ توجيهية" للتعامل مع وزراء اليمين المتطرف اإلسرائيليين 

 394 .............................. واشنطن: ستكون لدينا عالقة بّناءة مع الحكومة اإلسرائيلية القادمة

 395 ........ بلينكن يهنئ نتنياهو: نتطّلع لتحقيق الكرامة لإلسرائيليين والفلسطينيين على حّد سواء

 395 ................................... مئات الحاخامات في أمريكا يتعهدون بمقاطعة حكومة نتنياهو 
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 الواليات المتحدة تقر مساعدات خيالية من أجل أمن "إسرائيل"... وتزيد 
 396 .................................................................................. المساعدات للفلسطينيين 

 397 .................................................... يهود الواليات المتحدة يهددون بمقاطعة "إسرائيل" 

 بايدن يرحب بحكومة نتنياهو: الواليات المتحدة ستعارض السياسات التي 
 397 ............................................................................. تعرض حّل الدولتين للخطر 

 بلينكن يبحث مع كوهين "توسيع دائرة التطبيع"... ويجدد االلتزام بأمن 
 398 ................................................................................... "إسرائيل" وحل الدولتين 

 398 ........................... بلينكن: نتطلع للعمل مع حكومة نتنياهو وسنواصل دعم حّل الدولتين 

 واشنطن توفد مستشارها لألمن القومي للقاء نتنياهو للتباحث بشأن سياسات 
 399 ............................................................................................ حكومته الجديدة 

 399 ......................... واشنطن: تظاهرة أمام السفارة اإلسرائيلية احتجاجًا على حكومة نتنياهو 

 399 ............................................... واشنطن: أّي خطوة تغير الوضع القائم "غير مقبولة" 

 400 ......................... مجلس األمن القومي األمريكي يدين اقتحام بن غفير للمسجد األقصى 

 عضو برلمان في والية ماساتشوستس تتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة
 400 ................................................................................ جماعية ضّد الفلسطينيين 

 400 ............................ واشنطن تعارض شرعنة مستوطنة "حوميش": إجراء أحادي مرفوض

 401 ................................................................................. االتحاد األوروبي:  -3

 401 ................ االتحاد األوروبي ُيجّمد التعاون مع الشرطة اإلسرائيلية بسبب الحكومة الجديدة

 401 .............. االتحاد األوروبي يؤكد على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن لألماكن المقدسة 

 402 .............................................................................................. روسيا:  -4

 402 .................... ميدفيديف: تزويد "إسرائيل" أوكرانيا باألسلحة "سيدّمر" عالقاتها مع موسكو 

 402 ....................................................................... جانتس: لن نبيع أسلحة ألوكرانيا 

 402 ..................... نتنياهو سيدرس إمكانية منح كييف أسلحة دفاعية إذا أصبح رئيسًا للوزراء

 403 ......... أول محادثة بين وزير خارجية روسيا ونظيره اإلسرائيلي منذ بدء الحرب في أوكرانيا 
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 404 ........................................................................................ دول أخرى:  -5

 404 ...................................................... ماكرون يهّنئ نتنياهو على فوزه في االنتخابات 

 404 .................................. الحكومة البريطانية "ال تخطط لنقل سفارتها" إلى القدس المحتلة 

 404 ...... أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لـ"إسرائيل": ملتزمون بحل الدولتين 

 "النرويجي لالجئين": النتائج األولية لالنتخابات اإلسرائيلية تنذر بمزيد 
 405 .............................................................................. من االضطهاد للفلسطينيين 

 406 .......................................................... زيلينسكي يهنئ نتنياهو ويدعوه لزيارة كييف 

 أوكرانيا تغيبت عن الجلسة: نتنياهو طلب من زيلينسكي معارضة
 406 ........................................................................ التصويت حول شرعية االحتالل

 فايننشال تايمز: حكومة من المتطرفين في "إسرائيل" وعلى الغرب
 407 .................................................................................. تسميتها باسمها الحقيقي 

 

 411 ............................................... مقاالت   -تقارير  -الفصل السابع: دراسات 

 411 ..................................................................................... تقارير:  -دراسات 

 411 .... "قانون الضفة الغربية"… مشروع إسرائيلي لمأسسة األبرتهايد داخل األراضي الفلسطينية 

 رئيسًا سابقًا لألركان  14جنراالت إسرائيليون دخلو المعترك السياسي: 
 414 ................................................................................... قائدًا عسكريًا كبيراً  28و

 عمليات حربية عشية كل انتخابات إسرائيلية: أصوات يمينية تطالب 
 416 ........................................................................ بعملية عسكرية في الضفة الغربية 

 418 ........................... مجلة أمريكية: ما الذي يجعل اليمين المتطرف في "إسرائيل" مختلفًا؟ 

 419 ..................................... معسكر أقصى اليمين اإلسرائيلي... أهدافه ومكوناته الحزبية 

 "الصهيونّية الدينية": قائدهم أفتى بجواز قتل العرب… كتاُب أصدروه 
 424 ............................................................................ ُيبيح قتل الفلسطينيين الُرضع 

 426 ................ إعادة اصطفاف اللوبي اإلسرائيلي بسبب بن غفير يعطي بايدن مجااًل لالنتقاد 

 427 ................................................................................................. مقاالت: 

 427 ............................ األزمة السياسية الداخلية اإلسرائيلية في الميزان... د. سنية الحسيني 
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 430 ........................................"إسرائيل": حكومة تترنح وجمهور تائه.... أشرف العجرمي

 432 ............... ت وانتصار نتنياهو... أشرف العجرمي سقوط الحكومة اإلسرائيلية: انتحار بيني

 434 ....................................... برنياع حملة االنتخابات القادمة ستكون "متوحشة"... ناحوم 

 436 ................................................... نتنياهو... مركز اللعبة أينما ُوجد!... نبيل عمرو 

 438 ................................ "إسرائيل" تقترب بسرعة من وضع "الدولة الفاشلة"... عوفر شيلح 

 440 ...................................................... إبكوا على حال "إسرائيل" المرير... بن كسبيت 

 442 ........................ مشكلة ديموجرافية؟ سنقوم بتهجير جميع العرب!... أ. د. أرنون سوفير

تين العرب إلى صناديق االقتراع؟... جاكي خوري   443 .................. هل يحّرك االنقسام المصوِّ

 445 ... حكومات "إسرائيل" "تشرعن" الضم الزاحف... شاؤول أرئيلي وسيفان هفلر وجلعاد بيرغر 
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 المقدمة 

 
الـ  ما   تسيطر على المشهد اإلسرائيلي؛ بسبب ما    25زالت انعكاسات نتائج انتخابات الكنيست 

أفرزته من تركيبة يمينية صهيونية قومية دينية متطرفة، باتت تحظى باألغلبية داخل أروقة الكنيست. 
في تاريخ الكيان  ، األكثر تطرفًا  37هذا المكّون اليميني المتطرف الذي نجح في تشكيل الحكومة الـ  

، يضع في قمة أهدافه شرعنة عملية ضّم الضفة  29/12/2022ي  برئاسة بنيامين نتنياهو، فالصهيوني  
و  وتهويده،  األقصى  المسجد  على  والسيطرة  القدس،  شرقي  فيها  بما  في  الغربية  الفلسطينيين  جعل 

في الضفة  أم    في داخل الخط األخضر أوضاع تؤدي إلى تهجيرهم أو خروجهم سواء كانوا مقيمين  
ككيان  السلطة الفلسطينية    المزيد من تقزيم دورتفاق أوسلو، و الغربية، واإلجهاز على ما تبقى من ا

 .  وظيفي يخدم االحتالل
أن نجاح تشكيل حكومة يمينية متطرفة، سيكون له تداعيات كبيرة، ليس فقط على المشهد   ال شكّ  

اإلسرائيلي، بل على المشهد الفلسطيني ومستقبل الصراع مع االحتالل، وهو ما يستدعي االستعداد 
 حلة جديدة من المواجهة.لمر 

انطالقًا من أهمية هذا الموضوع، اختارت هيئة التحرير في مركز الزيتونة إصدار ملف معلومات 
؛ حيث يتناول الفصل 25( ليسلط الضوء على المشهد اإلسرائيلي في ظّل انتخابات الكنيست الـ  31)

ته من برامج سياسية وتشكيل تحالفات،  ناألول مشهد الحملة االنتخابية لألحزاب السياسية وما تضم
لة حول مسار  عطي الفصل الثالث صورة مفّص الفصل الثاني النتائج الرسمية لالنتخابات، ويُ   وتضمن 

المشاورات والمفاوضات داخل الكتلة اليمينية الفائزة باألكثرية والموكل إليها تشكيل حكومة برئاسة  
 نتنياهو.  

يتم   الرابع  الفصل  السياسية  وفي  البيئة  على  االنتخابي  المشهد  انعكاسات  على  الضوء  تسيلط 
واألمنية واالقتصادية داخل الكيان، وما رافق ذلك من توترات وخالفات حول الطريقة واآللية التي  

تخصيصه إلعطاء نظرة شاملة حول    سيتم فيها تسيير الحكم في البالد. أما الفصل الخامس فقد تمّ 
تسيلط الضوء من خالله، على العالقة مع فلسطينيي    صراع مع الفلسطينيين، وقد تمّ إدارة االحتالل لل

عزله   1948الـ لتعميق  تمهيدًا  الفلسطيني،  المكّون  على  تحريض  من  المرحلة  هذه  تضمنت  وما   ،
تسليط الضوء على تغّول االستيطان اإلسرائيلي، وعمليات التهويد، واالعتداءات   تمّ ومحاصرته. كما 

 ية، وتشديد الحصار في الضفة الغربية بما فيه القدس المحتلة وقطاع غزة. العسكر 
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تخصيصه لتسيط الضوء على انعكاسات انتخابات الكنيست في ُبعدها    تمّ أما الفصل السادس فقد  
ات الفعل لدى هذه المستويات تجاه  العربي واإلسالمي والدولي، بحيث تتضح خريطة التفاعالت وردّ 

 سرائيلي وانعكاساته على القضية الفلسطينية ومحور العالقات مع الكيان.  تطورات المشهد اإل
السابع واألخير،   الفصل  المشهد    تمّ وفي  تناولت  التي  والتقارير والمقاالت،  الدراسات  رصد أهم 

مكن  االنتخابي وانعكاساته على طبيعة الصراع، وهي تعطي صورة واضحة تحليلية استشرافية لما يُ 
 ل الصراع مع االحتالل.  بتطورات ومستقأن تكون عليه 

غطي الملف األخبار واألحداث والمواقف والمقاالت المتعلقة بهذا الموضوع خالل الفترة الممتدة ويُ 
 .31/12/2022إلى  1/6/2022من 
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 تحالفات والبرامج السياسية والحمالت االنتخابية الفصل األول: ال
 

 " الدولة"ر اإلسرائيليين من انهيار يحذ   بينيت
امتحان الحكومة اإلسرائيلية  دخول  ا  اً مع  اليوم  المعارضة،  أحد إل آخر في مواجهة  ثنين، ودعوة 

، خرج رئيس الوزراء،  "العمل على قلب نظام الحكم"تيارات اليمين المتطرف لدى المستوطنين، إلى  
يتّ بينيت نفتالي   بتصريحات  أمس،  ببثّ ،  نتنياهو،  بنيامين  بقيادة  المعارضة  فيها  الكراهية    هم  روح 

 كدولة. "إسرائيل"نهيار والعداء الداخلي الذي يهدد با
في منشور على حساباته في الشبكات االجتماعية، عشية االحتفاالت بعيد البواكير،   بينيت وقال  

إسرائيل تقف أمام اختبار حقيقي، وتشهد حالة غير مسبوقة تقترب من االنهيار، وتواجه مفترق  "إن  
ي عام، مرتين، بسبب قديم قبل ألفَ . علينا أن نذكر كيف تفككت دولتنا في التاريخ الاً طرق تاريخي

عامًا، ونحن    77عامًا، والثانية عندما كان عمرها    80الصراعات الداخلية األولى عندما كان عمرها  
اآلن نعيش في حقبتنا الثالثة ونقترب من العقد الثامن، ونقف جميعًا أمام اختبار حقيقي، فهل سنتمكن  

 .  "من الحفاظ على دولتنا؟
ورؤساء ثمانية أحزاب في االئتالف، إلنقاذ    بينيت فيه    جاءت هذه التصريحات، في وقت يستعدّ 

دعون جثنين، يفترض أن يطرح وزير العدل،  إلاليوم االحكومة من فشل برلماني جديد. ففي ظهيرة،  
 هذا القانون تقليداً   دّ عساعر، مشروع قانون يقضي بفرض القانون اإلسرائيلي على المستوطنين. ويُ 

يتمّ  الغربية،  للضفة  اإلسرائيلي  االحتالل  يؤمّ سنّ   منذ  وهو  سنوات.  خمس  لمدة  مؤقت  بشكل  ن  ه 
يتمت كإسرائيليين  حياتهم  الحكومي للمستوطنين  االئتالف  لكن  المحتلة.  المناطق  في  بالحقوق  عون 

، بعد أن انسحب منه نائبان من حزب يمينا وانضما إلى المعارضة. وهناك أربعة اً نائب   59ص إلى  تقلّ 
نواب من القائمة الموحدة للحركة اإلسالمية برئاسة منصور عباس ونائب في حزب ميرتس اليساري،  

. وينوون التغيب  "د االحتاللألنه يخلّ " هي غيداء ريناوي زعبي، يستصعبون التصويت مع القانون،  
إقناعهم بتأييد القانون، باعتبار أن    بينيت ه. ويحاول  ، على األقل، حتى ال يصوتوا ضدّ عن الجلسة

 . "البديل عنه هو سن قانون لفرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية"
ورفاقه ومعهم تيار من المستوطنين، الضغوط على أحزاب المعارضة   بينيت في المقابل، يمارس  

تجنيد    مّ أيضًا مع القانون باعتباره يخدم مصلحة المشروع االستيطاني. وتاليمينية، كي يصوتوا هم  
رئيس مجلس المستوطنات، ديفيد الحياني، لصالح القانون، فخرج بنداء حار إلى المعارضة أن تترك  

آخر من المستوطنين يدعو   اً وتصوت مع القانون. لكن المعارضة جندت قائد  اً خالفاتها الحزبية جانب
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المستوطنات المحيطة بمنطقة رام هللا، يسرائيل    ،ى الحكومة، هو رئيس مجلس بنيامينالنقالب عل
أكبر ضرر على االستيطان، هو استمرار  " ، بأن  "7القناة  "انتس، الذي قال لموقع استيطاني هو  ج

إرهابيين إسالميين )يقصد   هذه الحكومة وال يجب على المعارضة، أن تساعد في إحياء حكومة تضمّ 
يجب على كل يميني منتخب أن  ". وأضاف:  ًا"متطرف  اً ة الموحدة برئاسة منصور عباس(، ويسار القائم

 ."يغادر هذه الحكومة
تنذر بأخطار شديدة عليها.   "إسرائيل"هذه اللغة في الخطاب السياسي، لعنة على    بينيت   رأىوقد  

نحن في وضع مقلق "، تصريحات هو اآلخر ضدها وقال:  جو ز سحق هيرتإ وأطلق الرئيس اإلسرائيلي،  
 ."للغاية

إن    "بيتناسرائيل  إ"وكانت صحيفة   يقول  استطالع رأي  نتائج  من اإلسرائيليين  %  69قد نشرت 
 . "دولة إسرائيل"يخشون على مصير 

 6/6/2022الشرق األوسط، لندن،  
 

 قد يتسبب بإسقاطه  جديدا   يا  االئتالف الحكومي اإلسرائيلي يواجه تحد  
، يمكن أن يحسم مصيره، مع التصويت على  اً جديد   اً يواجه االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، امتحان 

 تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية والتي تأجل مرات عدة بسبب عدم توفر األغلبية. 
بعد كيف سيصوت أعضاء القائمة العربية الموحدة في الكنيست اإلسرائيلي، كما لم ولم يعرف  

 يعرف موقف غيداء زعبي من ميرتس، وعيديت سيلمان التي تركت رئاسة االئتالف. 
وبحسب هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن اإلئتالف يدرس تحويل التصويت إلى  

القانون.حجب الثقة عن الحكومة إل  للمصادر اإلسرائيلية، فإن وزير القضاء    اً ووفق   قناعهم بتمرير 
 للحكومة الحالية في االستمرار بدونه.  أحمر ال حقّ  اً تمرير مشروع القانون خط دّ عِّ جدعون ساعر يَ 

 6/6/2022القدس، القدس، 
 

المستوطنين في الضفة  "تطبيق القانون اإلسرائيلي على  يفشل في تمرير    الحكومي  االئتالف
 الغربية"

فشل االئتالف اإلسرائيلي، مساء اإلثنين، في تمرير قانون األبارتهايد الذي يقضي بسريان القانون  
فشلها في حشد األغلبية لتمديد   اإلسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظلّ 

 )القائمة الموحدة(. أحكام القانون إثر معارضة النائب مازن غنايم 
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وفي أعقاب معارضة غنايم، انسحب نواب القائمة الموحدة وحزب ميرتس من الجلسة وتغيبوا عن  
 التصويت وامتنعوا عن معارضة القانون الذي يرسخ نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة.

سيلمان، من الهيئة  كما انسحبت عضو الكنيست من حزب يمينا والمنشقة عن االئتالف، عيديت 
بأنها كانت قد أكدت اليوم في محادثات داخلية مع    اً العامة للكنيست وتغّيبت عن التصويت، علم

 مسؤولين في حزب الليكود أنها تعتزم معارضة القانون. 
عضو كنيست، في حين لم يمتنع    58من أعضاء كتل االئتالف، فيما عارضه    52وأيد القانون  

رفض أحزاب اليمين في المعارضة دعم هذا القانون    صويت، وذلك في ظلّ أي من الحاضرين عن الت
 الذي مدد "أحكام الطوارئ" في الضفة الغربية المحتلة، وسائر القوانين التي تطرحها الحكومة.

وكان االئتالف اإلسرائيلي قد بحث إمكانية تحويل التصويت على القانون كتصويت على الثقة  
حه للتصويت ضمن حزمة واحدة مع إعادة تعيين عضو الكنيست متان  في الحكومة، وذلك عبر طر 

 لألديان. اً كهانا وزير 
"يديعو  الموقع اإللكتروني لصحيفة  أفاد  نت( في وقت    أحرونوت" )واي  ت جاء ذلك بحسب ما 

سابق، مساء اإلثنين، وأفاد بأن القرار اتخذ بتوافق قادة كتل االئتالف، في محاولة لوضع سيلمان،  
محك، ومنعها من معارضة القانون، من خالل التلويح بفصلها من حزب يمينا األمر الذي على ال

 يمنعها من الترشح للكنيست مرة أخرى. 
 6/6/2022، 48عرب موقع  

 
 استقالة رابع موظف رفيع في مكتب بينيت 

استقالته من منصبه قدم متان سيدي، المتحدث باسم رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت،  
خالل شهر، بعد استقالة   هاليوم، اإلثنين. وهذا رابع موظف رفيع في مكتب بينيت الذي يقدم استقالت

تال غان تسفي، والمساعدة  الموظفين،  السياسية، شيمريت مئير، ورئيس طاقم  المستشارة  كل من 
 الشخصية، نعومي ساسون. 

ين، ليم ووزير األمن عندما تولى بينيت هذين المنصبَ باسم وزير التربية والتع  اً وعمل سيدي متحدث
 لمان. جنإ لمراقب الدولة، متنياهو  اً كما عمل مستشار 

 6/6/2022، 48عرب موقع  
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 استطالع إسرائيلي: نتنياهو يتصدر وساعر خارج الكنيست واالنتخابات دون حسم
مس، تصدر حزب  أوكاالت: أظهر استطالع للرأي العام اإلسرائيلي، نشر، مساء    -تل أبيب  

الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو نتائج انتخابات تجري، اليوم، في حين يفشل حزب تيكفا حداشا برئاسة  
  " ئيلإسرا "وزير القضاء، جدعون ساعر، في عبور نسبة الحسم، فيما يفشل المعسكران السياسيان في  

 بالحصول على أغلبية تسمح بتشكيل حكومة. 
" العبرية في نشرتها المسائية، بعد يوم واحد من فشل  11لنتائج االستطالع الذي أوردته "كان    اً ووفق

على   اإلسرائيلي  القانون  بسريان  يقضي  الذي  "األبارتهايد"  قانون  تمرير  في  الحكومي،  االئتالف 
 في الكنيست. اً مقعد  35المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، يحصل حزب الليكود على 

، في حين يحل تحالف  اً مقعد   20ير البيد على  وأظهر االستطالع حصول يش عتيد برئاسة يائ
فيما يحصل حزب كاحول لفان برئاسة  و مقاعد برلمانية،     10الصهيونية الدينية في المرتبة الثالثة بـ

الذي يحصل عليه حزب نفسه  مقاعد برلمانية، وهو عدد المقاعد    8انتس على  جوزير الدفاع ، بني  
 شاس الحريدي.

مقاعد في انتخابات تجري،    7عمل برئاسة ميراف ميخائيلي يحصل على  وبّينت النتائج أن حزب ال
في حين يقتصر  و الحريدي،    ة الذي يحصل عليه حزب يهدوت هتورا نفسه  اليوم، وهو عدد المقاعد  

 مقاعد. 6تمثيل حزب يمينا الذي يتزعمه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، على 
مقاعد، ويحصل    6  ،القائمة المشتركة على حجم تمثيلها الحاليلنتائج االستطالع، تحافظ    اً ووفق
في حين يتراجع تمثيل  و مقاعد،    5دور ليبرمان، على  جبرئاسة وزير المالية، أفي  نا" سرائيل بيت"إحزب  

 مقاعد.  4مقاعد، وتتذيل القائمة الموحدة نتائج االستطالع بـ 4حزب ميرتس إلى 
   8/6/2022األيام، رام هللا، 

 كي يبقى رئيس حكومة انتقالية: بينيت طالب أورباخ بإرجاء انشقاقه
، خالل لقائه مع عضو الكنيست من حزبه يمينا،  طلب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت 

نير أورباخ، أن يؤخر انشقاقه عن االئتالف لعدة أسابيع، وأوضح أن الهدف هو أن ينشق أحد أعضاء 
، عن االئتالف خالل هذه الفترة ويسقط الحكومة، البيد الكنيست من كتلة رئيس حزب يش عتيد، يائير  

ويدل هذا   ية، وفق ما ذكر موقع واال اإللكتروني اليوم، الجمعة.لحكومة انتقال  اً كي يبقى بينيت رئيس
ن انشقاق عضو كنيست آخر  إإذ    ؛الطلب من جانب بينيت أنه استوعب أن حكومته في نهاية طريقها

 عضو كنيست على األقل. 59 ،عن االئتالف يعني أن الحكومة ستكون مدعومة من أقلية
 10/6/2022، 48موقع عرب  
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 في الذكرى األولى لحكومته المتأزمة: لن أنكسر أمام نتنياهو  بينيت
ثنين، تعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي،  إلحل اليوم اعشية الذكرى السنوية األولى لحكومته التي تُ 

 ، بأال ينكسر أمام ضغوط المعارضة بقيادة معلمه وسلفه بنيامين نتنياهو. بينيت نفتالي 
ال  بينيت وقال   جلسة  مستهل  التاريخ  في  في  الحكومات  أفضل  من  واحدة  حكومته  إن  حكومة، 

أخرجت الدولة من الشلل إلى النمو، ومن الضعف إلى الردع، ومن الفوضى نحو  "اإلسرائيلي، ألنها 
الوضع الطبيعي والسوي، ومن سياسة الـ)أنا( إلى سياسة الـ)نحن(، وأثبتت أن باإلمكان التعاون بين  

. ولذلك تعهد بأال يوفر جهدًا في سبيل بقائها  "ل اختالفات قطبية في الرأيالكتل االئتالفية حتى في ظ
 ها المعارضة إلسقاطها. ونجاحها وإفشال الحرب التي تشنّ 

 13/6/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 تصادق على قانون األبارتهايد... واالئتالف عاجز عن تمريره  اإلسرائيلية الحكومة
القانون   يفرض  الذي  األبارتهايد،  قانون  على  األحد،  اليوم  للتشريع،  الوزارية  اللجنة  صادقت 

لتصويت الهيئة العامة للكنيست،    اً لطرحه مجدد   اً اإلسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، تمهيد 
ئتالف في تمريره، األسبوع الماضي، ووسط تعقيدات لدى الكتل االئتالفية تحول  وذلك بعد أن فشل اال 
 رجئ طرحه لمصادقة الكنيست.األمر الذي قد يُ  ،دون ضمان األغلبية

القضاء،   وقت  جوألمح وزير  التي عقدت في  للحكومة  األسبوعية  الجلسة  دعون ساعر، خالل 
عدم    القانون للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، في ظلّ سابق، اليوم، أن الحكومة قد ُترجئ طرح  

واستمرار الخالفات داخل الكتل االئتالفية التي شهدت معارضة   ،ضمان األغلبية المطلوبة لتمريره
 ة "قانون الطوارئ" التي ترسخ نظام الفصل العنصري في الضفة.  م داخلية ألنظ

أوضح ساعر أنه "سيتعين على الشرطة إغالق    وعن تداعيات فشل االئتالف في تمرير القانون، 
جميع محطاتها في يهودا والسامرة )التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة(، سيكون من غير الممكن  

 نقل المعلومات بين مراكز الشرطة".
وتابع "ستصبح مدن يهودا والسامرة ملجأ للمجرمين. شخص ما يرتكب جريمة قتل في حولون  

إلى أريئيل لن يكون من الممكن اعتقاله هناك. الناس ال يفهمون التداعيات على المستوى  ويهرب  
 القومي".
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القانون، وقال إن  نفتالي بينيت، المعارضة، مسؤولية عدم تمرير  بدوره، حّمل رئيس الحكومة، 
ب  "هناك مجموعة عازمة على زرع الفوضى إذا لم يتم تسلمها السلطة"، في إشارة إلى رئيس حز 

 إياه بأنه "يسعى إلى حرق الغابة". اً الليكود، بنيامين نتنياهو، واصف
 12/6/2022، 48عرب موقع  

 
 الكنيست في القراءة التمهيدية  يعتزم دعم حل   عضو الكنيست عن حزب "يمينا" نير أورباخ

يعتزم عضو الكنيست عن حزب يمينا، نير أورباخ، دعم مشروع قانون يقضي بحل الكنيست في  
الستنفاذ الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة يمينية من الكنيست الحالية قبل    اً ، تمهيد تمهيديةقراءة  

 التوجه إلى انتخابات جديدة في حال فشل محاوالت تسوية مشاكل الكتل االئتالفية.
األحد، في أعقاب االجتماع الثاني الذي   بحسب ما أورد موقع واال اإللكتروني، مساء يوم جاء ذلك  

الخالفات االئتالفية   يعقده أورباخ مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، خالل اليوم، في ظلّ 
 التي تهدد بحل الحكومة. 

نيست في قراءة تمهيدية، وذلك الك  ن أورباخ عرض على بينيت دعم قانون حلّ إ وبحسب التقرير، ف
 بهدف إتاحة الفرصة لتشكيل حكومة يمينية بديلة في الكنيست الحالية دون إجراء انتخابات. 

الكنيست الرابعة والعشرين في    لخطة أورباخ، إذا لم تنجح هذه الخطوة، فسوف يدعم حلّ   اً ووفق
 ن في القراءة األولى. ، على أن يعارض مشروع القانو اً القراءتين الثانية والثالثة أيض 

والهدف من هذا المخطط هو أن ينشق أحد أعضاء الكنيست من كتلة رئيس حزب يش عتيد، 
  اً ، عن االئتالف خالل هذه الفترة وُيسقط الحكومة بالقراءة األولى، كي يبقى بينيت رئيسالبيد يائير  

 لحكومة انتقالية. 
قراءة التمهيدية ال يتعارض مع االتفاق  الكنيست في ال  وأوضح التقرير أن التصويت لصالح حلّ 

عبر دعم القانون في القراءة األولى، سيؤدي إلى    اً الكنيست رسمي  حلّ ن إطالق إجراءات  إاالئتالفي، و 
 إلى منصب رئيس الحكومة. البيد انتقال  

 12/6/2022، 48عرب موقع  
 

 الحكومي اإلسرائيلي تعجيزية لعودته للتصويت مع االئتالف ا  أورباخ يضع شروط
 اً يضع نير أورباخ من حزب يمينا الذي يتزعمه رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت، شروط

 تعجيزية من أجل عودته إلى االئتالف الحكومي الستعادة أغلبيته في الكنيست. 
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فإنه أورباخ قرر عدم حضور جل بالعربية،  الناطقة  العامة  البث اإلسرائيلية  سات وبحسب هيئة 
لعدة أيام وسيخرج في عطلة، ولن يصوت في أي مشاريع قوانين، كما أنه لن يجري   اً الكنيست مطلق

 خالل األيام المقبلة.  جانتس لقاءات مع بني
فقط   اً عضو   56  اً حالي  ئة، فإن هذا لن يسهم في استقرار االئتالف الحكومي الذي يضمّ يلله  اً ووفق

منى بسلسلة من الهزائم النيابية في الكنيست خالل عرض عدة مشاريع  في الكنيست، وأنه يتوقع بأن يُ 
 قوانين. 

 15/6/2022القدس، القدس، 
 

 االئتالف الحكومي اإلسرائيلي يتلقى هزائم بالكنيست وبينيت طلب من أورباخ عدم إسقاطه
همة في الكنيست الليلة  مُمني االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، بهزيمة أخرى في عملية تصويت  

 الماضية. 
ت بأنه وحلفاؤه مستمرون في العمل ولن يستسلموا ألن  يوقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بين

وهذا ليس في مصلحة    ،وانتخابات   ،يتمار بن غفيرإو   ،وهي بنيامين نتنياهو  ؛البدائل فظيعة ومروعة
 اإلسرائيليين، كما جاء في هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية. 

ولم تتمكن الحكومة الليلة الماضية من تمرير مشروع قانون قدمته وزارة المالية بفرض جمارك 
ت عدم  بسبب  أخرى  قوانين  مشاريع  بسحب  قامت  كما  والبيض،  العسل  استيراد  األغلبية  على  وفر 

 لتمريرها.
ني االئتالف الحكومي اإلسرائيلي أمس، بنكسة عندما صادقت الكنيست بكامل هيئتها على  كما مُ  

 حباط خطة اإلصالح في مجال الهواتف الخلوية التي قدمها وزير االتصاالت يوعاز هندل.إ
دون االمتثال  و   ل حرّ هذه النكسات دلياًل على تفكك أواصر االئتالف وتصويت أعضائه بشك  عدّ وتُ 

 إلى االنضباط الكتلوي. 
وفي السياق، ذكرت مصادر إسرائيلية أن بينيت طلب من عضو حزب نير أورباخ التروي في  

وبحسب التقرير، فإن بينيت حذره من أن    سقاط الحكومة إلى ما بعد زيارة الرئيس جو بايدن.إنيته  
 كي. يحكومة سيستجيب لكل مطلب أمر للوزراء في حال سقوط ال اً يائير البيد بصفته رئيس 

  16/6/2022القدس، القدس، 
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 بينيت يدرس حكومة بديلة مع نتنياهو 
بينيت بحث مع  نفتالي  الوزراء اإلسرائيلي  البث اإلسرائيلية، مساء أمس، إن رئيس  قالت هيئة 

 مستشاريه إقامة حكومة بديلة مع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. 
أشارت إلى أن بينيت أجرى المشاورات في وزارة الدفاع اإلسرائيلية بمشاركة مستشاره  هيئة البث  

 السياسي أهارون شافيف. 
 شاس   واستنادًا إلى هذا التصور، فإن إقامة بينيت حكومة مع حزب الليكود وتحالفه الذي يضمّ 

حزب   مقعدًا المطلوبة، لذلك من الضروري ضمّ   61والصهيونية الدينية ال يضمن    ة ويهودوت هتورا 
 أمل جديد برئاسة جدعون ساعر. 

هناك    ؛األحزاب التي تنطوي حاليًا تحت حكومة بينيت وهي  وفي حال تشكيل حكومة كهذه فإن
البيد  يائير  برئاسة  أفي   ،مستقبل  برئاسة  بيتنا"  ليبرمانجو"إسرائيل  بني    ،دور  برئاسة  أبيض  وأزرق 

الجانب ، ستنتقل إلى   والقائمة العربية الموحدة  ،إضافة إلى القائمة المشتركة  ،وميرتس  ،والعمل  ،انتسج
وقالت هيئة البث اإلسرائيلية: "يدرس رئيس الوزراء    ،نتنياهو في حال ُشكلت -المعارض لحكومة بينيت 

 جدوى هذه الخطوة".
 17/6/2022األيام، رام هللا، 

 
 إلسقاط الحكومة مساعد بينيت يتحالف مع نتنياهو  

كشفت وسائل إعالم عبرية، أن مصادر في حزب الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، تتوقع اإلطاحة   
قريب بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي  االحتالل  وزراء  رئيس  السابق  اً بـحكومة  وصديقه  مساعده  بمساعدة   ،

س: إن "الليكود عرض على  جروازاليم بوست اليوم الخميالعضو الكنيست نير أورباخ. وقالت صحيفة  
في قائمته، ليكون )وزيرًا في حكومة( يقودها الحزب". وأضافت: أنه "من المتوقع    اً محجوز   اً أورباخ مكان

أن يصوت أورباخ على حل الكنيست األربعاء المقبل، وهي خطوة قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة في 
 أكتوبر القادم".  تشرين األول/ 25

 16/6/2022، الينموقع فلسطين أون 
 

 في تشرين األول/ أكتوبر رئيسا  للحكومة... وانتخابات   البيدالكنيست... و  اتفاق على حل  
، وشريكه رئيس الحكومة بينيت في خطوة درامية مفاجئة، أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي  

، عن نيتهما تقديم مشروع قانون لتبكير موعد االنتخابات وإجرائها  البيد البديل ووزير الخارجية، يائير  
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رئيسًا لحكومة    البيد أشهر. وإلى حين ظهور النتائج وتشكيل حكومة جديدة، يصبح    4إلى    3بعد  
بقية الشركاء    كي، جو بايدن، بهذه الصفة، على أن يظلّ يتصريف األعمال، وسيستقبل الرئيس األمر 

 معهما في تحالف. 
حكومتنا حققت إنجازات كبيرة، سياسية وأمنية واقتصادية، وإنجازات إدارية، أهمها  ":  بينيت وقال  

البعد عن األنانية. أعدنا اإليمان بأن هناك قيادة تعمل من أجل الشعب، وليس من أجل رئيسها.  
عالقات تسببنا في عدم التوصل التفاق سيئ مع إيران، وأوقفنا حقائب الدوالرات لـ)حماس(، وأعدنا ال

عدم القدرة على  " . وأوضح أنه عمل كل ما في وسعه لبقاء الحكومة، الفتًا إلى أن  "الجيدة مع واشنطن
. "تمديد سريان القانون اإلسرائيلي على المستوطنين، أوصلني إلى التوجه إلى الشعب باالنتخابات 

الذي أثبت أنه جدير  "،  البيد وتعهد أنه حتى ذلك الحين، سيعمل إلى جانب رئيس الحكومة الجديد  
 عتز بالشراكة معها جميعًا. ي، ومع بقية األحزاب التي  "بالقيادة، مستقيم وسياسي من طينة أخرى 

حتى لو ذهبنا إلى انتخابات، فإن التحديات كبيرة ومستمرة إلسرائيل. وكل ": البيد من جهته، قال 
 . "رس جهودي لذلكيوم يتأكد لنا أن هناك حاجة لتغيير كثير من أساليب عملنا. وسأك

ورّحب رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بالقرار، وقال إنه سيبذل كل جهد اآلن ليصحح الوضع  
يقصد الحركة اإلسالمية بقيادة   ،تحت حكومة يقودها حزب مؤيد لإلرهاب   "إسرائيل"الذي عاشت فيه 

نتنياهو زحف على بطنه كي  "بالطابع اليهودي للدولة. ورّد عباس معلقًا:    منصور عباس، وتمّس 
 ."أكون معه في ائتالف حكومي

جاءت بعد التوصل إلى قناعة بأن األزمة الحكومية دخلت في مرحلة معقدة   البيد و   بينيت خطوة  
الجمهور.   أمام  بهيبتها  والمساس  بالحكومة  الطعن  على  المعارضة  يساعد  األمر  وأن  حلول،  بال 

نائبًا، بعد انشقاق النائبين عيديت سيلمان، وعميحاي    59نائبًا إلى    62فالحكومة خسرت أكثريتها من  
. وصار للمعارضة اليمينية برئاسة  بينيت نير أورباخ، من حزب يمينا الذي يرأسه    شيكلي، وكذلك

نتنياهو   إلى    55بنيامين  تحتاج  المعارضة  قانون    6نائبًا. وباتت  إقرار  نواب آخرين حتى تستطيع 
نواب آخرون في المعارضة، هم نواب القائمة المشتركة برئاسة النواب   6االنتخابات المبكرة. وهناك  

يهاجمون حكومة  أيم أبو شحادة،  الطيبي وسامي  وحلفاءه، ولكنهم يرفضون    بينيت ن عودة وأحمد 
 مساعدة نتنياهو على العودة إلى الحكم. لهذا، لن يصوتوا لتبكير موعد االنتخابات.

وكان نتنياهو قد قرر طرح مشروع قانون لتبكير موعد االنتخابات، ولكنه قرر أيضًا االنتظار حتى  
خيرة، غدًا األربعاء، فإذا لم تتوفر له مسبقًا األكثرية فسيسحب المشروع. لكن في الوقت الدقيقة األ

سحب البساط من    البيد و   بينيت الذي كان فيه نتنياهو يبدو متحكمًا بخيوط التطورات السياسية، قرر  
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ي هذه تحت قدميه، وأخذ زمام المبادرة والظهور أمام الجمهور، كمن يتصرف بمسؤولية وكبرياء. وف
الحالة، اتفق الثنائي على طرح قانون لتبكير موعد االنتخابات، األسبوع المقبل، واالتجاه هو إلجرائها  

المقبل. وحتى ذلك الحين، يحافظ االئتالف الحاكم على وحدته ويتولى   أكتوبر  /تشرين األول 25في 
على أساس أنهما يتصرفان    على بناء حملتهما االنتخابية،  بينيت ، ويعمل مع  البيد رئاسة الحكومة،  

قراطية، على عكس رئيس الوزراء و بمسؤولية تجاه القضايا المصيرية، ويحترمان القوانين واألسس الديم
 السابق نتنياهو. 

قد اتخذا قرارهما، صباح أمس، بعد أن أدركا أنهما لن يستطيعا تمديد سريان   البيد و   بينيت وكان  
المستوط على  اإلسرائيلي  القانون  القرار  مفعول  على  حافظا  ولكنهما  المستوطنات.  وتجمعات  نين 

بسرية، وأبلغا فقط، رؤساء األحزاب االئتالفية، وظهر كالهما أمام اإلعالم في قضايا أخرى، ولم  
يهدد   البيد يتكلم عن وضع اإلسرائيليين في تركيا. وراح    بينيت يتطرقا إلى موضوع الحكومة. وراح  

رؤساء أحزاب اليمين المعارض، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو، إذا لم تبادر    برفع دعوى رسمية ضدّ 
إن نتنياهو بموافقة حلفائه، وعد   البيد . وقال  "التعهد برشوة"الشرطة لفتح ملف تحقيق جنائي بشبهة  

المعارضة وصّوت النائب نير أوروباخ، من حزب يمينا، بمنصب وزير إذا ترك حزبه وانضم إلى  
الثقة بالحكومة وساعد على تبكير موعد االنتخابات، وهذا رشوة بكل المعايير ومخالفة جنائية    ضدّ 

 الشرطة إلى فتح تحقيق جنائي فورًا.  البيد للقانون عقوبتها بالسجن. ودعا 
حزاب  ظاهرة التمرد على األ"وقد خرج رؤساء أحزاب االئتالف، أمس، بحملة إعالمية ينتقدون فيها  

. بينيت ، كما قال  "صبيانية سياسية وانتهازية يجب أن تتوقف"  عّدوها، و "واالنشقاق وااللتحاق بالخصوم
لقد جئنا بهذه الحكومة حتى نضع حدًا للفوضى والفساد واالنتهازية واألنانية. فمن ال  ":  البيد وقال  

 . "يد لحزبه المقعد يصمد في هذه المعركة عليه أن يترك السياسة ويستقيل من الكنيست ويع
 21/6/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
ت على حل   باالئتالف الحاكم لتشكيل    ونتنياهو يفاوض أطرافا  ...  بالقراءة التمهيدية   نفسه   الكنيست يصو 

 حكومة 
مشروع   11األربعاء، على    صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم،  22/6/2022،  48موقع عرب  ذكر  

بتأييد أغلبية كبيرة من أعضاء الكنيست، قدمها أعضاء الكنيست من أحزاب  قانون لحل الكنيست 
إلعدادها للتصويت بالقراءات الثالث،    اً ل مشاريع القوانين إلى لجنة في الكنيست تمهيد مختلفة. وستحوّ 
 األسبوع المقبل. 
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سبوع المقبل، ستجري االنتخابات  الكنيست بالقراءات الثالث، األ  وفي حال المصادقة على حلّ 
ين. لكن  نوفمبر المقبلَ   العامة للكنيست في موعد بين نهاية تشرين األول/ أكتوبر وبداية تشرين الثاني/

ين وفق االصطفافات الحزبية الحالية  من المعسكرَ   اً تشير إلى أن أي  اً استطالعات الرأي المنشورة مؤخر 
 ة. لن يفوز بأغلبية تمكنه من تشكيل حكوم

لندن،  وأضافت   األوسط،  ال،  23/6/2022الشرق  )البرلمان  من    رغمعلى  الكنيست  تصويت 
، بال  120نواب من مجموع    110نفسه، أمس األربعاء، بأكثرية    اإلسرائيلي( بالقراءة التمهيدية، حلّ 

معارضة، وبدء اإلجراءات لتبكير موعد االنتخابات، واصل حزب الليكود مساعيه لتشكيل حكومة  
 لة برئاسة بنيامين نتنياهو.بدي

وكشفت مصادر سياسية أن نتنياهو عرض على اثنين من قادة االئتالف الحالي، اقتراحات مغرية  
 18انتس الذي عرض عليه منصب رئاسة الحكومة فورًا، ولمدة  ججدًا لالنتقال إلى معسكره، هما بني  

دعون ساعر الذي عرض عليه منصب وزير مالية أو وزير دفاع. وقالت المصادر، إن  جشهرًا، و 
انتس وساعر رفضا العرض ولكن نتنياهو يرفض االستسالم ويسعى بكل قوته لمواصلة الجهود  ج

لمنع االنتخابات، خصوصًا أن جميع استطالعات الرأي التي نشرت في اليومين األخيرين، تؤكد أن  
من انتقال حزب أو أكثر من معسكر إلى   ين لن يستطيع تشكيل حكومة، وأنه ال بدّ أيًا من المعسكرَ 

بـ يحظى  نتنياهو  حكومة. فمعسكر  تشكيل  من  المرشحين  أحد  يتمكن  حتى  مقعدًا،   60- 55آخر، 
القائمة المشتركة لألحزاب العربية، لسان الميزان    مقعدًا، في حين تظلّ   55– 53يحظى بـ  البيد ومعسكر  

 بينهما. 
أمس،  و  الكنيست،  على  طرحوا  قد  واالئتالف،  المعارضة  نواب  لحل    11كان  قانون،  مشروع 

الكنيست وتقديم موعد االنتخابات. وقرر رئيس الكنيست، ميكي ليفي، وهو من االئتالف الحاكم،  
أعضاء، باعتبار    110التصويت على كل مشروع بطريقة منفصلة. وحظي كل مشروع بموافقة أغلبية  

الكنيست. االئتالف من جهته، لإلسراع في اإلجراءات، والمعارضة    يؤيدون مبدئيًا حلّ أن الجميع  
للتخلص من الحكومة الحالية. وكال الطرفين يعرف أن المصادقة على المشروع بالقراءة التمهيدية  

يزال يتعين إجراء تصويت نهائي لحل الكنيست، بثالث قراءات، يتوقع   ماهي بداية الطريق فقط، و 
اؤها في األسبوع المقبل. وسيحاول الليكود استغالل الوقت، لتشكيل حكومة بديلة من دون التوجه  إجر 

 إلى انتخابات جديدة، فيما سيحاول االئتالف إنهاء المداوالت وإجهاض محاوالت نتنياهو والمعارضة. 
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 بينيت يتوجه لترك الحياة السياسية وشاكيد ال تستبعد العمل مع نتنياهو 
العبرية، الليلة الماضية، أن    12وكاالت: ذكر عميت سيغال المعلق اإلخباري في قناة    -القدس  

رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت الذي ستنتهي مهمته خالل أيام، سيترك الحياة السياسية ولن  
يدرس ذلك بجدية ونقل سيغال في استديو القناة عن مقربين من بينيت، إنه    يترشح لالنتخابات المقبلة.

 مماثلة عن ذلك. اً وكان بينيت نفى بنفسه منذ يومين أخبار  وأن القرار يتجه نحو عدم الترشح.
مس، أنها ال تمانع المشاركة في أوفي السياق، أعلنت وزيرة الداخلية اإلسرائيلية، أيليت شاكيد،  

والية ضمن  تخدم  نتنياهو،  بنيامين  المعارضة،  رئيس  يقودها  بديلة  دون    حكومة  الحالي  الكنيست 
 الذهاب إلى انتخابات جديدة.

بأنها    اً جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شاكيد لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت )واي نت(، علم
كانت قد استقالت من الكنيست بموجب "القانون النرويجي" الذي سمح بتعيينها وزيرة ودخول شيرلي  

 بينتو للكنيست. 
الة من منصبها كوزيرة حتى يتسنى لها العودة إلى مقعدها في الكنيست ويتوجب على شاكيد االستق

من جديد عن حزب يمينا الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ما سيعيد لها وزنها في العملية  
 التشريعية.

من الحكومة االنتقالية التي من المقرر أن يترأسها رئيس حزب يش   اً وحتى لو كانت شاكيد جزء
يائير البيد، سيتعين عليها وعلى الوزراء اآلخرين، تقديم استقاالتهم قبل أن يتم تعيين وزراء   عتيد،

 الحكومة االنتقالية.
لقناة "ريشت كان" العبرية، فإن نير أورباخ من حزب بينيت، هو اآلخر استبعد إمكانية نجاح    اً ووفق

الكنيست بشكل نهائي    روع قانون حلّ تشكيل حكومة بديلة، ولذلك قد يدعم، يوم اإلثنين المقبل، مش
 المقبل.  نوفمبر  /والتوجه النتخابات مبكرة ستكون في بداية شهر تشرين الثاني

    23/6/2022األيام، رام هللا، 
 

 بيد بالمنصب "خالل يوم أو اثنين" بينيت في االجتماع األخير للحكومة برئاسته: ال
بينيت، يوم األحد، االجتماع األخير للحكومة برئاسته، إذ أدار رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي  

نفسه والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وسيتولى رئاسة الحكومة   سيصوت الكنيست هذا األسبوع على حلّ 
 . البيد االنتقالية حتى ذلك الحين وزير الخارجية، يائير 
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تنظيف الطاولة )أي إنهاء  وطالب بينيت الوزراء "باستغالل كل يوم وكل دقيقة باقية من أجل  
الكنيست. ففي الفترة القريبة، ألسفي، ستذهب    المهمات(. وتسريع أي شيء يمكن تسريعه قبل حلّ 

إسرائيل إلى معركة انتخابية لن يكون باإلمكان خاللها تنفيذ أنشطة حكومية، لكن مسؤوليتنا تجاه  
 ". مواطني إسرائيل ستستمر خالل فترة االنتخابات أيضاً 

بينيت أن "هذه كانت حكومة ممتازة استندت إلى ائتالف معقد، وتوجد مجموعة من األشخاص    رأىو 
، وترفعت وعملت من أجل إسرائيل. وهناك  اً هنا وفي هذه الغرفة وضعت الخالفات األيديولوجية جانب

)عام  حكومات امتدت واليتها لسنوات طويلة لكن إنجازاتها ضئيلة للغاية. ونحن حكومة واليتها قصيرة  
للحكومة االنتقالية "بعد    اً الذي سيصبح رئيس   البيد ات هائلة". وتمنى بينيت النجاح لز واحد( مع إنجا
 يوم أو يومين". 

واجتمع بينيت، صباح اليوم، مع وزيرة الداخلية، أيليت شاكيد، التي طلبت أن ترأس حزب يمينا  
شاكيد أنها تخطط لالنضمام إلى حزب آخر  وأضافت    في حال قرر بينيت اعتزال الحياة السياسية. 

عشية االنتخابات المقبلة من دون نفي إمكانية االنضمام إلى حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو،  
 وفق ما نقلت عنها وسائل إعالم إسرائيلية. 

 26/6/2022، 48عرب موقع  
 

 ... بالرغم من محاولة المعارضة اإلسرائيلية التأجيل الكنيست بالقراءة األولى  المصادقة على حل  
صادق أعضاء الكنيست فجر اليوم الثالثاء، على مشروع ،  28/6/2022،  48عرب  موقع    ذكر

الكنيست بالقراءة األولى والذهاب إلى انتخابات جديدة، فيما تستمر المداوالت في وقت   قانون حلّ 
 جنة الكنيست، لتحضير مشروع القانون والتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.الحق اليوم في ل

من أعضاء الكنيست ممن تواجدوا داخل القاعة، حيث لم    53ت إلى جانب مشروع القانون  وصوّ 
 يكن هناك معارضة للقانون وال امتناع عن التصويت. 

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية "كان"، أنه من المتوقع أن تجتمع لجنة الكنيست في الساعة  
إلعداد مشروع القانون للقراءة الثانية والثالثة، على أن تعقد جلسة بعد ذلك للهيئة العامة    اً صباح  11

 للكنيست الستكمال التشريع. 
المعارضة اإلسرائيلية بزعامة  ، كانت  28/6/2022الشرق األوسط، لندن،  وبحسب ما ُنشر في  

ثنين(، في إلالكنيست اإلسرائيلي أمس )ا  نجحت في منع حلّ ،  رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو
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محاولة لكسب الوقت وتشكيل حكومة بديلة من خالل الكنيست نفسه وتجنب الذهاب إلى انتخابات  
 جديدة.

ويل وصعب، وشهد كثيرًا من الخالفات التي  الكنيست بعد يوم ط وأطاحت المعارضة بفرصة حلّ 
ساعدت رئيس لجنة الكنيست )المنوط بها اتخاذ القرار(، نير أورباخ، المنشق عن االئتالف الحكومي،  

بثقله من أجل حلّ  الحكومي  النقاش عدة مرات. وفيما رمى االئتالف  الكنيست، عطل    في إرجاء 
يترأسها، بهدف منح أحزاب المعارضة، فرصة لتشكيل أورباخ المنشق عنه المداوالت في اللجنة التي  

 حكومة بديلة من خالل الكنيست الحالي، وعدم التوجه النتخابات جديدة. 
لة للحكومة وأحزاب االئتالف حول موعد التصويت على  وسيطرت خالفات بين األحزاب المشكّ 

  " قانون المتهم"على الضفة، وحّل الكنيست، وموعد االنتخابات المبكرة، وتطبيق القانون اإلسرائيلي  
الذي ينص على منع عضو كنيست متهم بارتكاب مخالفات جنائية، وقدمت ضده الئحة اتهام من  
الترشح لمنصب رئاسة الحكومة. وقال زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، إنهم اتفقوا  

الكنيست، أي دون اللجوء    ون حلّ في المعارضة على القيام بكل ما يمكن لتشكيل حكومة بديلة من د 
 إلى صناديق االقتراع، وهي الخطة التي وضعتها أحزاب الحكومة.

برئاسة نتنياهو.   "حكومة بديلة"انتس، أنهم سيمنعون تشكيل  جوزير الدفاع اإلسرائيلي بني    وردّ 
واسعة، ومستقرة،  سنذهب إلى صناديق االقتراع بهدف تشكيل حكومة وحدة  ":  13وأضاف بحسب القناة  

. كما استبعد قادة االئتالف اآلخرين االنضمام  "ألن هذه هي الطريقة الوحيدة لحل الجمود السياسي
 إلى نتنياهو. 

، بأنه لن ينضم إلى حكومة  ا"سرائيل بيتن"إدور ليبرمان، الذي يترأس حزب  جد وزير المالية أفيوتعهّ 
مع نتنياهو تحت أي شرط وظرف، وليس مع   لن نجلس في حكومة":  12وقال للقناة    ،مع نتنياهو

 . ة"شاس ويهدوت هتورا 
 

ح لالنتخابات المقبلة   بينيت يعلن انسحابه من الحياة السياسية وعدم الترش 
وكاالت: أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء أمس، انسحابه من الحياة    -القدس  

السياسية وعدم ترشحه للمنافسة في االنتخابات العامة المقبلة للكنيست والتي من المتوقع أن ُتجرى  
نيت خالل جاءت تصريحات بي  .نوفمبر  /أو األول من تشرين الثاني  أكتوبر  /تشرين األول  25في  

اجتماع لكتلة حزبه يمينا البرلمانية، وأكدها الحقًا في مؤتمر صحفي عقده من الكنيست، وذلك قبل  



 التحالفات والبرامج السياسية والحمالت االنتخابية ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

53 
 

الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، وإقرار موعد االنتخابات   جلسة التصويت على مشروع قانون حلّ 
 المقبلة.

ه بأنه لن يترشح في االنتخابات  وأفاد بيان صدر عن مكتب بينيت بأن األخير "أبلغ أعضاء حزب
بعد أن يتولى شريكه في االئتالف    ،وأضاف إن بينيت سيحتفظ بمنصبه كرئيس حكومة بديل  المقبلة".

وأعلن بينيت، خالل مؤتمره الصحفي، التنازل عن قيادة حزبه    الحاكم، يائير البيد، رئاسة الحكومة.
 أكد أنه اتخذ قرارًا نهائيًا باعتزال الحياة السياسية. يمينا لصالح وزيرة الداخلية، أيليت شاكيد؛ وفيما 

 30/6/2022األيام، رام هللا، 
 

 لخوض االنتخابات المقبلة  "الموحدة"و  "المشتركة" اتصاالت لتوحيد القائمتين 
هللا   كوم  - رام  دوت  اتصاالت    :"القدس"  بإجراء  الداخل،  فلسطينيي  أوساط  في  قيادات  بدأت 

ومحادثات لمحاولة إعادة توحيد القائمة العربية المشتركة، مع القائمة العربية الموحدة. وبحسب هيئة  
من عدم استطاعة أي من    اً البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن هذه االتصاالت بدأت تحسب

  اً وز نسبة الحسم في االنتخابات المقبلة. وأشارت إلى أن "الموحدة" غير متحمسة حاليتلك القوائم تجا
 لخوض االنتخابات المقبلة.  اً لالنضمام في قائمة واحدة مع "المشتركة" مجدد 

 25/6/2022القدس، القدس، 
 
 انتس ينسق مع ساعر للمنافسة في االنتخابات اإلسرائيلية ج

بني    -يجري رئيس حزب أزرق   الدفاع  الجديد وزير ج أبيض وزير  انتس، وزعيم حزب األمل 
القضاء جدعون ساعر، محادثات حول الترشح معًا في االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة. وقال تقرير  

أبريل،  نيسان/  انتس وساعر ليست جديدة وبدأت في  ج اإلسرائيلية، إن االتصاالت بين    "12القناة  "لـ
بسبب األزمة داخل التحالف الحالي. والتحالفات بين أحزاب الحكومة الحالية جزء من تشكيل جبهة  

الكنيست    وقال ساعر إن حلّ   قادرة على اإلطاحة بزعيم المعارضة وحزب الليكود، بنيامين نتنياهو.
صلحته، فيما  والذهاب إلى انتخابات يهدف إلى منع نتنياهو من العودة إلى السلطة وتسخير الدولة لم

، "الحفاظ على شرعية النظام والمؤسسات الرسمية"انتس إن المطلوب في هذه االنتخابات هو  جقال  
هناك جهات متطرفة برئاسة إيتمار بن غفير التابع لتكتل نتنياهو، وفي المقابل يوجد قادة "مضيفًا:  

 ."الصحيح إلسرائيلالدولة، حكومة وحدة واسعة مع أطراف من اليمين واليسار هي الحل 
 26/6/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 ل الحكومة المقبلة شك  استطالع إسرائيلي: كتلة األحزاب الموالية لنتنياهو قد ت  
أظهر استطالع إسرائيلي للرأي أجرته صحيفة معاريف اليمينية، أن كتلة األحزاب الموالية لرئيس   

في االنتخابات المقبلة، ما يمكنها    اً مقعد   61تحصل على    الوزراء اإلسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قد 
 من تشكيل حكومة بسهولة.

ي يمينا وميرتس، وكالهما عضو في االئتالف الحالي، وتوقع االستطالع أن يتراجع تمثيل حزبَ 
  36حيث لم يتمكنا من الحصول على نسبة الحسم، وأن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل على 

، وهو أقوى أداء له في األسابيع األخيرة. أما حزب يش عتيد الذي يتزعمه رئيس الوزراء يائير  اً مقعد 
مقاعد عما هو عليه اآلن، بينما سيحتل    3أي بزيادة    اً نائب    23البيد، فسيكون ثاني أكبر فصيل بـ

 مقاعد.   10حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بقيادة بتسلئيل سموتريتش المركز الثالث بـ 
انتس، أزرق أبيض في المركز الرابع بتسعة مقاعد، وحصل حزب جني  ب  وجاء حزب وزير الجيش

ييه درعي على ثمانية مقاعد، بينما حصل حزب يهدوت هتوراة بقيادة  شاس الديني المتطرف بزعامة أر 
موشيه غافني على سبعة مقاعد، بينما أعطى االستطالع ستة مقاعد للقائمة المشتركة برئاسة أيمن 

 مقاعد للقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس.  4عودة، و
% حسب 40العربي ستصل إلى  ، إن نسبة التصويت في المجتمع  48  الـ   وقال مراسلنا في أراضي

استطالعات الرأي، وهذا األمر مؤشر قوي على أن نتنياهو هو من سيشكل الحكومة المقبلة، وفي  
% وما فوق فإن نتنياهو لن يتمكن وال بأي  55حال ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى  

 حال من األحوال من تشكيل الحكومة القادمة.
 9/7/2022(، لومات الفلسطينية )وفاوكالة األنباء والمع

 

 استطالع: بن غفير يعزز قوة "الصهيونية الدينية" وشاكيد خارج الكنيست 
نُ  اإلسرائيلي،  العام  للرأي  استطالع  حزب أظهر  خوض  أن  األحد،  اليوم  مساء  نتائجه  شرت 

الصهيونية الدينية لالنتخابات برئاسة الكهاني إيتمار بن غفير، قد يرفع تمثيل الحزب في الكنيست  
يفشل13إلى   أسواء    ؛المعسكر  ؛ في حين  نتنياهو  بنيامين  بزعامة  الليكود  يقوده  المعسكر    مالذي 

 من تشكيل حكومة. هنالمنافس في الحصول على أغلبية تمكّ 
وبّين االستطالع أن خوض حزب ميرتس االنتخايات برئاسة زهافا غلؤون، قد يمكنه من عبور  

مقاعد برلمانية، وذلك على حساب حزب العمل الذي ينخفض تمثيله    5نسبة الحسم والحصول على  
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ائير  إذا ما ترأس ي  4مقاعد وميرتس على    7أعضاء كنيست؛ في حين يحصل العمل على    6إلى  
 غوالن قائمة ميرتس لو جرت انتخابات الكنيست اليوم.

 - خارج االصطفافات السياسية للمعسكرات اإلسرائيلية   ُتعدّ التي   - وفيما تحافظ القائمة المشتركة 
، بحسب نتائج استطالع  5.6تراجعها إلى    من  رغمبال  ،مقاعد   6،  في جميع الحاالت على تمثيلها الحالي

وتحصل على    ، %3.25  ،يمينا برئاسة أيليت شاكيد في عبور نسبة الحسم، يفشل حزب  13القناة  
 % من أصوات الناخبين.2.9

 جاءت نتائج االستطالع، مع فحص سيناريوهات مختلفة، على النحو اآلتي:
معسكر  يحصل  ميرتس؛  حزب  قائمة  وغلؤون  الدينية  الصهيونية  قائمة  غفير  بن  ترأس  ما  إذا 

مقاعد، ويهدوت   8شاس  و ،  اً مقعد   13الصهيونية الدينية  و ،  اً مقعد   32يكود  : اللاً مقعد   60نتنياهو على  
 مقاعد.  7هتوراة 

  اً مقعد   54أما أحزاب المعسكر المناوئ )األحزاب التي تشكل الحكومة الحالية(، فتحصل على  
لفان  و ،  اً مقعد   22موزعة كاآلتي: يش عتيد   بيتإ"و،  اً مقعد   11تيكفا حداشا    -كاحول    6"  ناسرائيل 

 مقاعد. 4القائمة الموحدة و مقاعد،  5ميرتس و مقاعد،  6العمل و مقاعد، 
وإذا ما ترأست غلؤون قائمة حزب ميرتس وترأس بتسلئيل سموتريتش حزب الصهيونية الدينية؛  

 10الصهيونية الدينية  و ،  اً مقعد   34موزعة كاآلتي: الليكود    اً مقعد   59يحصل معسكر نتنياهو على  
 مقاعد. 7مقاعد، ويهدوت هتوراة  8شاس و مقاعد، 

كاحول  و ،  اً مقعد   22موزعة كاآلتي: يش عتيد    اً مقعد   55في حين سحصل المعسكر المنافس على  
القائمة  و مقاعد،    5ميرتس  و مقاعد،    6العمل  و مقاعد،    6"  ناسرائيل بيت إ"و،  اً مقعد   12تيكفا حداشا    -لفان  

 مقاعد. 4الموحدة 
 17/7/2022، 48عرب موقع  

 
 في قائمة الليكود   "المرشحين الجنائيين"نتنياهو يضع خطة للتخلص من 

أبيب  المعارضة :  نظير مجلي  -  تل  السابق ورئيس  الوزراء  كشفت مصادر سياسية أنَّ رئيس 
نتنياهو، قرر التخلص من المرشحين المسجلين في ملفات جنائية ويريدون أن يتم   بنيامين  حاليًا، 

يسعى نتنياهو إلى تحسين صورة الئحته االنتخابية، بغرض  و   الئحة حزبه الليكود.انتخابهم نوابًا ضمن  
أقوى   زال  ما  أنه  يتضح  الرأي،  استطالعات  فحسب  الحزبية.  الخريطة  مركز  من  أصوات  كسب 

مقعدًا. ولكن االئتالف    36وحتى    35مقعدًا حاليًا إلى    30المرشحين لرئاسة الحكومة وحزبه سيرتفع من  
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مقعدًا.   61. وهذا يعني أنه لن يفوز بأكثرية  120مقعدًا من مجموع    60– 59عه يحرز  الذي يسير م
إلى انتخابات سادسة في غضون أربع سنوات.   "إسرائيل"وستبقى األزمة السياسية كما هي. وقد تتجه  

ألف صوت إضافية فقط حتى يعبر خط األكثرية،    60ووفقًا لهذه المعطيات، يحتاج نتنياهو إلى نحو  
ولهذا، قرر العمل   ن يجب أن تأتيه هذه األصوات من الوسط الليبرالي وليس من معسكر اليمين. ولك

نصحه  ذلك،  سبيل  وفي  الوسط.  هذا  على  ومقبولة  قوية  االنتخابية  الئحته  تكون  أن  على  حاليًا 
مرشحًا جديدًا في الالئحة، يوجد شخص   14مستشاروه بالتخلص من المرشحين اإلشكاليين. فمن بين  

دين بمحاولة خطف عاملة فلبينية، وثالث ين، وآخر أُ ين مسنَّ دين في الماضي بتهمة سرقة بيت لزوجَ أُ 
فيها شعارات   بمشاركته في مظاهرات رفع  النيابة    َتعدّ معروف  لوائح "خونة"موظفي  قدموا  ، ألنهم 

بالفساد ضدّ  الدولة.  االتهام  باسم  المحكمة  أناس  "وقال:    نتنياهو وظهروا في  حقيرون. يجب  إنهم 
. وطالب ببناء ثالثة سجون من اآلن،  "وضعهم في صف واحد وإطالق الرصاص عليهم بال رحمة

ه وتسببوا في نزوله عن الحكم، مثل  ألنه يريد مع عودة نتنياهو إلى الحكم اعتقال كل من وقفوا ضدّ 
والسياسيين.. الشرطة  ومحققي  أصوات   .الصحفيين  تجنيد  في  وباشر  النصيحة  قبل  لصالح   وقد 

 منافسيهم. 
 28/7/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 شاكيد وهندل يخوضان انتخابات الكنيست بقائمة مشتركة 

أعلنت وزير الداخلية اإلسرائيلية رئيسة حزب يمينا، أيليت شاكيد، األربعاء، عن  :  محمود مجادلة
الثاني/ نوفمبر المقبل، في قائمة  التوقيع على اتفاق لخوض انتخابات الكنيست المقررة في تشرين  

يأتي ذلك في أعقاب قرار   مشتركة مع حزب ديريخ إيريتس، برئاسة وزير االتصاالت، يوعاز هندل.
رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق وزعيم حزب يمينا، نفتالي بينيت، باالنسحاب من الحياة السياسية  

مينا في استطالعات الرأي التي تؤكد فشل وعدم خوض االنتخابات المقبلة، في ظل تراجع حزب ي 
 الحزب في عبور نسبة الحسم.

وأعلنت شاكيد أن القائمة المشتركة التي ستخوض من خاللها االنتخابات مع حزب ديريخ إيريتس   
 سيطلق عليها تسمية "الروح الصهيونية".
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 في حملتها االنتخابية على ستعتمد  - "روح صهيونية"  - للتقارير، فإن قائمة شاكيد الجديدة  اً ووفق
نهج تصالحي مع رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، وسيبثان رسائل مفادها أنهما لن يستبعدا  

أنهما سيبذالن قصارى جهدهما لتشكيل حكومة   لكنهما سيعلنان  الحكومي،  مشاركته في االئتالف 
 حدة واسعة وليس حكومة يمينية ضيقة. او 

 27/7/2022، 48عرب موقع  
 

 شرسة داخل الليكود على مقاعد الكنيستحرب : يديعوت أحرونوت
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس، أن الليكود يشهد حربًا داخلية شرسة للغاية خالل التنافس  
على تركيبة الالئحة االنتخابية. ونقلت سلسلة رسائل ترسل إلى مجموعات من أعضاء الحزب في 

تُ "الواتسآب " قائد في ،  الواحد. وأكدت أن كل  الحزب  بين أعضاء  العداء  يلتهب  إلى أي مدى  بين 
، مؤلف من "جيش إنترنت "الحزب يسعى للتنافس على مقعد في الكنيست )البرلمان(، يقوم بتشغيل  

آالف النشطين، الذين يعملون بأجرة، ومهمتهم األساسية تشويه سمعة المنافس. وهم يستخدمون لغة  
 "اليكود "ئم وكلمات نابية وتخوين اآلخر وغير ذلك. ومع أن نشر مثل هذه الحالة يسيء لـعدائية وشتا

نتنياهو شخصيًا الرابح األكبر من هذه الحالة، ألنه   رأت كحزب في صفوف الجمهور، فإن مصادر  
 في نهاية المطاف يؤدي إلى تصغير مكانة كل القادة من تحته، ويجعل الحزب يتمسك بقيادته. 

 4/8/2022ألوسط، لندن، الشرق ا
 

 " غير خصوم"في انتخابات أكبر األحزاب اإلسرائيلية... نتنياهو يصف ي قياديين 
في أول مراجعة لنتائج شبه االنتخابات الداخلية لقائمة مرشحي حزب الليكود، النتخابات الكنيست، 

وجاء  ،تحقيق فوز ساحقن من  التي نشرت الخميس، يتضح أن رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، تمكّ 
. فقد نجحت خطته لتصفية عدد من القياديين في الحزب اً إال الموالين له شخصي  بقائمة ال تضمّ 

 واستبعاد قياديين آخرين عن األماكن األولى في القائمة. 
الضحايا األكبر لهذه الخطة، هم مجموعة من أعضاء الكنيست، والوزراء السابقين، مثل غيال  

من أغنى أغنياء الحزب، والدها صاحب عدة أبراج وشركات، وتساحي هنغبي،    دّ عتُ   غمليئيل، التي
أقدم أعضاء الكنيست وتولى عدة وزارات، وهو الذي قدم طلب انتساب نتنياهو إلى الحزب  دّ عالذي يُ 

يد ذا مكانة خاصة عند نتنياهو. ثم هناك أورلي ليفي أبيكاسيس، ابنة دافّد  ع، وكان يُ عاماً قبل أربعين  
ليفي، أحد زعماء اليهود الشرقيين، الذي كان الرجل الثاني في هذا الحزب في زمن قائده األسبق،  
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من القائمة وسيضطرون    اً أخرجوا تمام  اً ن، وكان أبرز قيادات اليهود الشرقيين. هؤالء جميعج م بيي مناح
انتخابهم في مواقع    مّ إلى اعتزال العمل السياسي في هذا الحزب. وهناك مجموعة من القادة الذين ت

قادة أساسيين للحزب، ولدى كل منهم رصيد سياسي كبير وتولوا وزارات   ّدون متأخرة، مع أنهم كانوا يع
 كبيرة وسيادية.

أحد أقوى المرشحين   دّ عمن أمثال هؤالء: يسرائيل كاتس، وزير المالية األسبق ووزير المواصالت، ويُ 
، هي الطيران وسلطة  "إسرائيل"ألقوى نقابة عملية في  ممثالً  دّ عيُ لخالفة نتنياهو. حاييم كاتس، الذي 

المطارات. يولي إدلشتاين، الذي فاز بالمرتبة الثانية في قائمة الليكود في االنتخابات السابقة، ودافيد 
 عن نتنياهو.  اً أبيطان، الذي خاض معارك إلى ما قبل بضعة أسابيع فقط، استمات فيها دفاع 

بل هم    اً له حق  اً وانتصر عليهم، لم يكونوا خصوم  اً نتنياهو خصوم  عّدهمالذين  الالفت، أن هؤالء  
 . اً مخلصون له تمام

 12/8/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 استقاالت جماعية لألعضاء العرب من الليكود
في أعقاب االنتخابات الداخلية في حزب الليكود، التي حقق فيها رئيسه،  :  نظير مجلي  -  تل أبيب 

استبعادهم عن قائمة المرشحين،    بنيامين نتنياهو، فوزًا ساحقًا، انفجر غضب أعضائه العرب الذين تمّ 
، وكشف أحد قادتهم أنه يعرف عن ظاهرة استقاالت جماعية لألعضاء  45وحصلوا على المرتبة  

، جابر  "يةمنتدى المجالس البلدية والمحلية الدرزية والشركس"العرب. وقال عضو مركز الليكود ورئيس  
ينتهج النهج الليكود  الـ   نفسه  حمود، إن  بقيادة     15تجاه األقليات العربية خالل السنوات  الماضية، 

نتنياهو، يثني على عطاء الدروز في أيام الذكرى والحداد على ضحايانا في الحرب، ولكنه ينساهم  
و مركز الليكود، إن الحزب  عندما يتعلق األمر بالعمل السياسي والمدني. وبدوره، قال ركدا بريك عض 

 بدأ يشهد انسحابًا جماعيًا للدروز من صفوفه. 
  13/8/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 انتس وساعر ج آيزنكوت يخوض انتخابات الكنيست بقائمة واحدة مع 

أعلن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، يوم األحد، أنه قرر الدخول إلى  
تيكفا    –المعترك السياسي وخوض انتخابات الكنيست من خالل انضمامه إلى قائمة كاحول لفان  

 دعون ساعر. وسيطلق على القائمة الجديدة تسمية "المعسكر الوطني".ج انتس و جحداشا بقيادة بني 



 التحالفات والبرامج السياسية والحمالت االنتخابية ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بني  و  األمن،  وزير  الوطني  المعسكر  "سيقود  أنه  الجانبين  عن  صادر  بيان  في  انتس،  ججاء 
القضاء،   آيزنكوت في جوسيوضع وزير  الثاني، والميجور جنرال غادي  المكان  دعون ساعر، في 

 المكان الثالث".
لتشكيل حكومة وطنية، واسعة ومستقرة ستؤدي إلى   اً وأضاف البيان أنه "ستشكل هذه الوحدة أساس

م الشرخ بين أجزاء المجتمع اإلسرائيلي ودفع مصالح دولة إنهاء األزمة السياسية المتواصلة، وإلى أَلأ 
 إسرائيل القومية، في األمن واالقتصاد واألمن الداخلي والتربية والتعليم". 

مساء أمس، السبت، تقرر أنه بعد االنتخابات مباشرة  ع  وتابع البيان أنه "في إطار االتفاق الذي ُوقّ 
الوطني"سيبدأ   استعداد   "المعسكر  ديمقراطية  داخلية  انتخابات  وإجراء  النتخابات    اً بتنظيم مؤسساته 

 "، أي النتخابات تلي االنتخابات القادمة، التي ستجري في األول من تشرين الثاني/ 26الكنيست الـ

، من حزب يمينا وأعلن انضمامه  ]األحد[  الكنيست متان كهانا، اليوموانسحب عضو   نوفمبر المقبل.
 إلى القائمة الجديدة. 

  14/8/2022، 48عرب موقع  
 

 األحزاب العربية تخوض االنتخابات اإلسرائيلية بالقيادات نفسها 
قراطية للسالم والمساواة قائمتها النتخابات الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي،  و مع قيام الجبهة الديم

الثقة   العربية التي تخوض هذه االنتخابات أعادت  أيمن عودة، يتضح أن األحزاب  النائب  برئاسة 
من األصوات. ولذلك، من غير المتوقَّع أن يجري  %  100وحتى    %75بقادتها الحاليين، ومنحتهم من  

 التوجه السياسي لهذه األحزاب.تغيير في 
علن في حيفا عن إعادة انتخاب عودة بأغلبية كبيرة في اجتماع لمجلس الجبهة العام، الذي وقد أُ 

من األصوات، %  52سليمان، التي حصلت على    -عضوًا، تلته عضو الكنيست عايدة توما    940  ضمّ 
من األصوات، وحاز ابن  %  67لى  ثم النائب اليهودي، عوفر كسيف، في المرتبة الثالثة، وحصل ع

النقب، يوسف العطاونة، على غالبية األصوات، ليوضع في المرتبة الرابعة. ويحتل المرتبة الخامسة  
 المرشح غالب سيف، رئيس لجنة المبادرة الدرزية. 

المعروف أن هناك حليفين للجبهة في القائمة المشتركة لألحزاب العربية الوطنية، التجمع الوطني 
قراطي، الذي اختار هو أيضًا مرشحيه في مؤتمر سابق، األسبوع قبل الماضي، وأعاد انتخاب  و مالدي

النائب سامي أبو شحادة رئيسًا، يليه الرئيس السابق، مطانس شحادة، وتليه دعاء حوش في المرتبة  
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المقبل. السبت  للتغيير، فستنتخب مرشحيها،  العربية  الحركة  الثالث،  الحليف  وأما  وحسب   الثالثة. 
 ستبقي على تمثيلها الحالي: أحمد الطيبي وأسامة السعدي. اً الئحة المرشحين، يتضح أنها هي أيض

ين  وأما القائمة العربية الموحدة للحركة اإلسالمية، فقد أبقت على منصور عباس ووليد طه، مرشحَ 
الهواشلة في الموقع الثالث،   خبا بالتزكية بال منافسين. وانتخبت وليد في المرتبتين األولى والثانية، وانتُ 

وعضو الكنيست إيمان خطيب للموقع الرابع، وجميعهم من الحركة اإلسالمية. وقد توجهت القائمة  
إلى رئيس بلدية أم الفحم، ليترشح في المرتبة الخامسة، لكنه لم يوافق. وتحاول البحث عن شخصية  

هي رفع  "المهمة في هذه االنتخابات    ح أيمن عودة بأنوصرّ   أخرى غير حزبية لقبول هذه المرتبة.
في المائة، وهناك    45نسبة التصويت بين الناخبين العرب، التي انحدرت في االنتخابات األخيرة إلى  

)القائمة المشتركة( تتمثل اليوم بستة مقاعد، ولكن إذا ارتفعت نسبة ". وقال إن  "خطر بأن تهبط أكثر
 ."عد مقا  8أو  7التصويت فسيرتفع تمثيلها إلى 

  15/8/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 انتخابات الكنيست: إلغاء مؤتمر بمناسبة سنتين على "اتفاقيات أبراهام"
سبتمبر المقبل، بمناسبة سنتين على "اتفاقيات    ، في أيلول/"إسرائيل"ألغي مؤتمر كان سيعقد في  

انعقاده مع حملة انتخابات الكنيست. أبراهام" بعدما رفض مندوبو دول عربية المشاركة فيه بسبب تزامن  
 وأكد ذلك وزير التعاون اإلقليمي، عيساوي فريج، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" يوم األحد.

 14/8/2022، 48عرب موقع  
 

 قراطية و لقائمة الجبهة الديم ا  انتخاب أيمن عودة رئيس
قراطية للسالم والمساواة التي و لقائمة الجبهة الديم  اً أعيد انتخاب عضو الكنيست أيمن عودة رئيس

ولم ُيعلن عن عدد األصوات التي حصل عليها عودة مقابل   ستخوض االنتخابات التشريعية المقبلة.
شبيطة. وئام  مؤتمر   منافسه  في  األصوات  غالبية  على  حصل  عودة  إن  بالقول:  الجبهة  واكتفت 

انطلقت   الذي  للجبهة  االنتخابي  المئات من نشطاء  أ المجلس  اليوم بحضور  عماله في شفا عمرو 
 لكترونية.إكنيست من حزب الجبهة، وتجرى عملية التصويت بطريقة الوأعضاء 

متغلبة على شادي شويري رئيس مجلس كفر    ؛يمانوحلت في المكان الثاني النائبة عايدة توما سل
 وجاء في المرتبة الثالثة النائب عوفير كاسيف.  ،ياسيف المحلي الذي نافسها على هذا المقعد 

 2022/ 13/8، اإلخبارية اوكالة مع
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 انقسام وخالفات في اليمين اإلسرائيلي المتطرف... وليبرمان واثق من فوز معسكره 
خوض  غفير،  بن  إيتمار  المتطرف،  اليميني  يهوديت،  عوتسما  حزب  رئيس  إعالن  أعقاب  في 
االنتخابات ضمن قائمة مستقلة منفصلة عن حزب الصهيونية الدينية برئاسة عضو الكنيست، بتسلئيل  
القائمة االنتخابية،   بينهما حول توزيع المقاعد في المواقع األولى من  سموتريتش، نتيجة للخالفات 

دور  جت شاكيد، أطلق وزير المالية أفيييل أانفجار خالف بين نائب الوزير متان كهانا ووزيرة الداخلية  و 
ليبرمان حملته االنتخابية، وأعلن أنه واثق من انتصار معسكر التغيير الذي يشارك فيه بقيادة يائير  

 .البيد 
  / األول من تشرين الثانيوقال ليبرمان إن معركة االنتخابات طويلة ومن اآلن حتى موعدها في  

، سيكتشف الجمهور أن هذه حكومة ذات رؤية مالئمة لرغبات الناس ومصالحها، وسيتعرفون  نوفمبر
، وعندها  1996  سنة على إنجازاتها بالتفصيل، وهي إنجازات لم تحققها حكومة واحدة خالل سنة منذ  

على نتائج استطالعات الرأي    ،ثاءالثاليوم    ،ق ليبرمان، في حديث إذاعيسوف يعيدون انتخابها. وعلّ 
ال يوجد استطالع رأي "مقاعد، فقال:    5إلى    7سيهبط من    نا"سرائيل بيت "إالتي تشير إلى أن حزبه  

مقاعد. وعندما توقعوا لنا    7كان منصفًا لحزبنا منذ تأسيسه. عندما توقعوا لنا السقوط حصلنا على  
مقاعد. وسندب كل قوتنا حتى   8سنحصل على  5. وعندما يتوقعون لنا 15مقاعد، حصلنا على  10

 ."نستمر في الحكم، وال نرى بنيامين نتنياهو مرة أخرى رئيس حكومة
اليمين المتطرف ترفض   البارزة في  ت ييلأوكانت مصادر قد كشفت أن عددًا من الشخصيات 

ي طلب منها االلتزام بأال  ذ . ومن بين هؤالء متان كهانا، البينيت شاكيد، التي ورثت حزب نفتالي  
  " وحدة وطنية"تشارك في حكومة يمين ضيقة برئاسة نتنياهو، فرفضت. لذلك تركها وانضم إلى حكومة  

 انتس. جرئاسة بني ب
ثنين،  إلولم يكن هذا االنشقاق الوحيد في اليمين، فقد أعلن بن غفير، في مؤتمر صحفي، مساء ا

  6على أن يحصل على    انسحابه من التحالف مع سموتريتش، واتهمه بأنه يتصرف بغطرسة، ويصرّ 
غفير أن حزب عوتسما    من المقاعد الثمانية األولى في القائمة االنتخابية المشتركة لهما. وأكد بن

على   عازم  يهودية(  )قوة  مستقل"يهوديت  بشكل  االنتخابات  إن  "خوض  وقال  الكنيست،  "،  عضو 
سموتريتش، رفض في البداية التفاوض )لخوض االنتخابات في قائمة مشتركة بين الحزبين( ثم وافق، 

 . "ولكن ظاهريًا فقط
بينهما على المقعد السابع في الالئحة. فهو  بة منه إن الخالف األساسي نشب  وقالت مصادر مقرّ 

المواطنين العرب في النقب، بدعوى أنهم    يريد منحه لشخصية متطرفة تقود المعركة العنصرية ضدّ 
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الدولة" أراضي  النيابة  "ينهبون  لمؤسسة  بعدائها  معروفة  أخرى  لشخصية  منحه  يريد  وسموتريتش   ،
بـ يطالب  إن سموتريتش  غفير  بن  وقال  قائمة     6والقضاء.  األولى في  الثمانية  المراكز  مقاعد في 

وفي   اليميني  الشارع  في  األقوى  هو  حزبه  أن  إلى  تشير  االستطالعات  أن  مع  مشتركة،  انتخابية 
 المستوطنات. 

لقد تنازلت عن المركز األول، وتنازلت عن المحاصصة المتساوية )في توزيع  "وأضاف بن غفير:  
ة للحزبين( ولم يكن ذلك كافيًا بالنسبة لسموتريتش. لسوء الحظ، ال  المقاعد األولى على قائمة انتخابي

لم يغلق ". ومع ذلك، فقد استدرك بن غفير بالقول إنه  "يريد سموتريتش أن نخوض االنتخابات معاً 
، في مؤشر على أن مؤتمره الصحفي يأتي للضغط على سموتريتش وتحسين موقفه في  "الباب بعد 

 المفاوضات.
لقد ُخضنا  "ى تصريحات بن غفير، قال سموتريتش، في بيان مصور سجله مسبقًا:  وفي تعليقه عل

االنتخابات األخيرة سويًا وحققنا نجاحًا هائاًل. لقد جمعنا قوانا معًا، كتلة واحدة وموحدة في الصهيونية  
الدينية. أمامنا شهر آخر حتى إغالق القوائم، ُعد إلى غرفة المفاوضات، سنتحدث عن كل شيء، 

اتفاقيات حول أفضل السبل لخوض االنتخابات معًا من أجل  س نناقش كل شيء، وسنتوصل إلى 
 ."تعزيز قوة الصهيونية الدينية وتحقيق النصر للمعسكر القومي

اإلبقاء على  "وعلى إثر هذا الخالف، هرع نتنياهو للتدخل، وأرسل رجاله إلى بن غفير وطالبوه بـ
ي سموتريتش وبن  . ويرى نتنياهو أن توحيد حزبَ "تفاق مع سموتريتشالباب مواربًا ليتيح التوصل إلى ا

 قوية للعودة إلى الحكم. ةغفير، هو الضمان للحفاظ على معسكره كبيرًا وفرص
 17/8/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
    " القائمة المشتركة " .. اجتهادات سياسية وتنظيمية مغايرة تهدد سالمة  . انتخابات الكنيست اإلسرائيلي 

القدس الغربي: عشية انتخابات الكنيست اإلسرائيلي الخامسة، في األول من تشرين    -  الناصرة
جديد   نوفمبر  /الثاني وانقسام  تفكيك  خطر  المشتركة  القائمة  يتهدد  سياسية    ؛القادم،  خالفات  جراء 

 وتنظيمية بين مركباتها. 
بعدما أبلغت الجبهة   ،ساد توتر داخل المشتركة  "إسرائيل"أعلن عن انتخابات مبكرة في  أن  ومنذ  

المركبَ  الشيوعي(  )الحزب  والمساواة  للسالم  المشاركَ الديموقراطية  التجمع ين  المشتركة، وهما  ين في 
و شحادة، والحركة العربية للتغيير، برئاسة أحمد الطيبي، بأنها  الوطني الديموقراطي، برئاسة سامي أب

علل الجبهة، برئاسة  ستحفظ لنفسها أربعة مقاعد من بين المقاعد الستة األولى في قائمة المرشحين. وتُ 
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أيمن عودة، ذلك بالقول إنها تتمتع بشعبية واسعة، مما يعني أن الترتيب الجديد سيأتي على حساب 
  ،ينير، التي ستجد نفسها مع مرشح واحد ضمن الستة األوائل، بينما هي ممثلة اليوم بنائبَ العربية للتغي

الطيبي والسعدي. وهكذا مع التجمع الوطني الديموقراطي، الذي أعلن رفضه لهذه المحاصصة، لكنه  
د أكثر على ضرورة التوافق على موقف سياسي بين مركبات المشتركة. ويؤكد التجمع الوطني  يشدّ 

لديموقراطي هذه المرة على رفض كامل للمشاركة في دعم أي ائتالف إسرائيلي ال من الخارج وال  ا
ن على السلطة من ين المتنافسيَ ين الصهيونيَ من الداخل، منبهًا لعدم وجود فارق حقيقي بين المعسكرَ 

 ناحية القضية الفلسطينية.
طرح اآلن بناء تيار ثالث مختلف يوضح النائب سامي أبو شحادة أن التجمع ي   ،في شريط متلفز

بين   برنامجًا سياسيًا  لحيازته  منبهًا  األخيرة،  السنوات  كانت في  التي  الفترة  السياسي عن  ببرنامجه 
التجمع يطرح بناء تيار ثالث مختلف..  "ي المشتركة والموحدة. ويتابع أبو شحادة في الفيديو:  نهجَ 

 . "ناسنا في كل قرية ومدينةنريد أن نتحدث إلى عقول وقلوب ووجدان أهلنا و 
أصدر األمين العام للحزب الشيوعي اإلسرائيلي، ورئيس الطاقم االنتخابي للجبهة،   ،في المقابل

أن المرحلة المقبلة على درجه عالية من الحساسية بحيث تتطلب أوسع  " عادل عامر، بيانًا أكد فيه  
 ."شراكة كفاحية على أسس واضحة

 23/8/2022القدس العربي، لندن، 
 

 زهافا غلؤون تفوز برئاسة حزب ميرتس 
فازت عضو الكنيست السابقة، زهافا غلؤون، برئاسة حزب ميرتس، مساء الثالثاء، وذلك في والية 

في األول من تشرين     25ثانية لها في موقع رئيس الحزب الذي يستعد لخوض انتخابات الكنيست الـ
 قبل. الثاني/ نوفمبر الم

فإن نسبة التصويت في  ،"11وبحسب المعطيات األولية التي أوردتها هيئة البث اإلسرائيلي "كان 
%، في حين بلغت نسبة التصويت في صفوف ناشطي  81أوساط أعضاء حزب ميرتس بلغت نحو  

 %.50الحزب في النقب نحو 
من أعضاء   اً شخص  15,329% من أصوات الناخبين الذين وصلوا إلى  60وحصدت غلؤون دعم  

األبرز لغلؤون، نائب وزيرة االقتصاد وعضو الكنيست،   دّ عالحزب، في حين حصل المنافس الذي كان يُ 
 أصوات الناخبين.% من 40يائير غوالن، على 

  23/8/2022، 48عرب موقع  
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 نوفمبر تشرين الثاني/ مع اقتراب انتخابات   "أكثر يمينية"اإلسرائيليون 
قراطية، عن أن قاعدة الناخبين اليهود و كشف استطالع رأي جديد أجراه المعهد اإلسرائيلي للديم 

من   نمت  اليمينيين،  انتخابات    %46من  نصف    %62إلى    2019أبريل    /نيسانقبل  وأن  اآلن، 
  / اإلسرائيليين ال ينوون تغيير أحزابهم، وسيصوتون في االنتخابات المقبلة في األول من تشرين الثاني

 .2021 مارس /، كما صّوتوا في االنتخابات السابقة في آذارنوفمبر
، إال أن اليسار  "الوسط السياسي"وقال التقرير، إن النمو اليميني كان في الغالب على حساب  

بست   "يساريين"أنفسهم    رون وعدد الذين ي  ،شهد تراجعًا أيضًا. وتقلص حجم الوسط بتسع نقاط مئويةي
فقط تغيير التحالفات   %6يعتزم    ؛أغسطس  /آب نقاط. وبحسب نتائج مؤشر الصوت اإلسرائيلي لشهر  

يزالون    ما  %25السياسية من خالل التصويت لحزب في كتلة مختلفة، في حين أن ما يقرب من  
 نوفمبر.تشرين الثاني/   1ترددين في التوجه نحو انتخابات م

على أنها العامل األهم، باستثناء أنصار حزب   "أجندة الحزب االقتصادية"وصّنف المستطلعون  
الليكود المتحالف مع الكتلة اليمينية، الذين قالوا، إن هوية زعيم الحزب هي العامل األهم في التصويت  

 من مؤيدي أحزاب المعارضة يعتزمون التصويت للحزب  %78تطالع، أن  لهذا الحزب. وأظهر االس
فقط من ناخبي االئتالف الحاكم، إنهم يخططون للتصويت للحزب    %43.5مرة أخرى، بينما قال    نفسه 

الذين صّوتوا للقائمة المشتركة في   %،61  ،نفسه. وبحسب االستطالع، فإن غالبية الناخبين العرب 
االنتخابات األخيرة، قالوا، إنهم سيصّوتون على نحو مشابه في هذه االنتخابات أيضًا، في حين قال 

ائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، إنهم سيصوتون للحزب مرة أخرى في  فقط من ناخبي الق  45%
 نوفمبر. تشرين الثاني/ 

 يمين... يسار... وسط -
وسأل استطالع المعهد اإلسرائيلي الذين هم في سن االقتراع عن ميولهم السياسية، كما يفعل في  

من الناخبين اليهود عن    %39عندما ُأجري المسح ألول مرة، عّرف    1986  سنةاستطالعاته، ففي  
بأنهم يمينيون، وقال   أنفسهم يساريين. وفي االستطالع    رأوا  %23، إنهم وسطيون، و%25أنفسهم 

عن أنفسهم    %36اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين، عّرف    سنة  ي، وه1995  سنةالذي ُأجري في  
 وسطيون. نهم أ  %28أنفسهم يمينيين، وقال  رأوا  %29بأنهم يساريون، و

كان بعد   1995  سنة   وقال أور عنابي، الذي قام بتحليل النتائج، إن االستطالع الذي ُأجري في
اليسار على    اق فيهي تفوّ تال  1986  سنةمنذ    ةالوحيد   سنةال  ت وقت قصير من عملية االغتيال، وكان

السابقة، ولكنه    ق قط على اليمين في السنوات اليمين. والحظ االستطالع السنوي، أن الوسط لم يتفوّ 
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، عندما كانت االحتجاجات االجتماعية  2011  سنة، باستثناء  2000  سنةبدأ يتفوق على اليسار منذ  
، بينما بلغت نسبة  %45أنفسهم يمينيين    رأواواالقتصادية في أوجها؛ إذ بلغت نسبة الناخبين الذين  

.  %22أنفسهم وسطيين    ون ير ، في حين بلغت نسبة من  %28الناخبين الذين رأوا أنفسهم يساريين  
 مشارك. 1,200و  750يشمل استطالع االنتماء السياسي ما بين 

يديولوجية يمينية متزايدة بين اليهود، فإن السياسة اإلسرائيلية لم  أوعلى الرغم من وجود أغلبية  
المتدينة    -تستقر حول حكومة قوية قادرة على الصمود لمدة أربع سنوات. تحصل الكتلة اليمينية  

يزال من المتوقع أن    ما بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على أكبر نسبة تصويت، لكن  
 نوفمبر بنتائج غير حاسمة. تشرين الثاني/ الكنيست في األول من   ينتهي السباق في

 العرب كتلة ثالثة  -
  2020سنة  ، بحسب معطيات دائرة اإلحصاء المركزية من  %74—وفي حين أن معظم اإلسرائيليين

، تلعب هي أيضًا دورًا  %22التي تبلغ نسبتها    "إسرائيل"هم من اليهود، إال أن األقلية العربية في  —
، أنه في حال "كان "ًا في النتائج السياسية. وأظهر استطالع رأي أجرته هيئة البث اإلسرائيلية  مهم

بقاء الفصيلين السياسيين العربيين في شكلهما الحالي، فإن القائمة المشتركة المعارضة، ستحصل 
المفاوضات  على ستة مقاعد، بينما ستحصل القائمة العربية الموحدة على أربعة مقاعد ستستخدمها في  

على الدخول الئتالف حكومي. ولم يسبق وأن انضمت القائمة المشتركة إلى ائتالف حكومي إسرائيلي، 
ها كتلة ثالثة تفوز بمقاعد على الطاولة في المنافسة على الحكم بين نتنياهو والتحالف عدّ ويمكن  

 .البيد الذي يقوده رئيس الوزراء يائير 
الناخبين العرب على صناديق االقتراع قد ينخفض إلى أدنى  ووجد االستطالع نفسه، أن إقبال  

نوفمبر، حيث ينضم الناخبون العرب  تشرين الثاني/  في    %39مستوياته على اإلطالق، وقد يصل إلى  
إلى جمهور الناخبين اإلسرائيليين الذين سئموا من االنتخابات، كما أن أحزابهم تعاني من انقسامات.  

يديولوجية  ، أن من أسباب عدم ترجمة األغلبية األ "تايمز أوف إسرائيل"ذا  موقع  التقرير الذي نشره    عدّ و 
يديولوجي حول من يجب أن أل اليهودية إلى أغلبية سياسية مستقرة، االنقسامات المستمرة بين اليمين ا

 يقود الكتلة.
 يمين منقسم بسبب نتنياهو  -

، أشخاص يمينيون  %62ومن بين الناخبين اليهود الذين يرون أنفسهم يمينيين في األغلبية البالغة  
الجارية  أ الفساد  نتنياهو بسبب محاكمة  الذين لن يتحالفوا مع  المرشحين  يدعمون  لكنهم  يديولوجيًا، 

ن مع حزب  دعون ساعر، الذي اندمج اآلجضده. ومن بينهم ناخبون لحزب األمل الجديد الذي يقوده  
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يترأسه بني   الذي  أبيض  بيتن"إوسط(، وناخبو حزب    -انتس، في تحالف )يمين  جأزرق    ا" سرائيل 
 دور ليبرمان، الذي يمتنع هو أيضًا عن الشراكة مع رئيس الوزراء نتنياهو.جبزعامة أفي 

أوسع  انتس،  ج حول لفان الذي يقوده بني  ا وك   البيد ي الوسط يش عتيد الذي يقوده يائير  وكان لحزبَ 
  رون ي  %،55،  نطاق من أصوات الناخبين بما في ذلك من أصوات اليمين. فغالبية ناخبي يش عتيد 

منهم أنفسهم يمينيين. أما   %24  رأىإنهم يساريون و   %21أنفسهم من الوسط السياسي، فيما قال  
  %، 49  ،الناخبينحول لفان فيميل أكثر إلى اليمين؛ حيث كان الجزء األكبر من  ا االنقسام في حزب ك

 في اليمين. % 33في اليسار، و% 18في الوسط، و
 30/9/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 استطالع: نتنياهو والمعسكر المناوئ له ال ي شكالن حكومة 

أنه في    ،اإلسرائيلية  13أظهر استطالع للرأي العام اإلسرائيلي، ُنشر مساء الخميس، أجرته القناة  
فقط   اً مقعد  59حال جرت انتخابات الكنيست اليوم، فسيحصل المعسكر الداعم لبنيامين نتنياهو على 

 ولم ينجح بتشكيل حكومة. 
نتنياهو إلى إعالن تحاوعزَ  القناة انخفاض تمثيل معسكر  ريتش  تين بتسلئيل سمو لف المتطرفَ ت 

 هما انتخابات الكنيست بقائمة تحالف.وضوإيتمار بن غفير وخ
  اً يحصال مع  ،الصهيونية الدينية  ، ريتش وبن غفيرت، أما سمو اً مقعد   32ويحصل حزب الليكود على  

 مقاعد.  8مقاعد، وشاس على  7، ويحصل حزب يهدوت هتوراة على اً مقعد  12على 
يش    البيد المناوئ لبنيامين نتنياهو، فيحصل رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير  أما في المعكسر  

"  ناسرائيل بيت إ، ويحصل حزب "اً مقعد   13، ويحصل "المعسكر الوطني" على  اً مقعد   24عتيد، على  
مقاعد، والقائمة    5مقاعد، أما حزب العمل فيحصل على    6  على  وكذلك حزب ميرتس  ،مقاعد   6على  

 مقاعد.  5وتحصل القائمة المشتركة على   ،مقاعد  4الموحدة على 
، في حين تحصل أحزاب االئتالف  اً مقعد   59وأظهر االستطالع أن معسكر نتنياهو يحصل على 

برئاسة وزير    "الروح الصهيونية"لالستطالع، يفشل حزب    اً . ووفق120من أصل    اً مقعد   56الحالي على  
 % من أصوات الناخبين. 1.3%، ويحصل على  3.25الداخلية، أيليت شاكيد، في تجاوز نسبة الحسم  

 1/9/2022، 48عرب موقع  
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 نيت على خلفية العودة إلى نتنياهو يتفكك تام لحزب ب
اإلسرائيلية البرلمانية،  في خطوة مفاجئة، وعلى بعد ثالثة أيام من تقديم قوائم المرشحين لالنتخابات  

، الذي ورث حزب يمينا بقيادة رئيس الوزراء السابق  "الروح الصهيونية"اإلعالن عن تفكيك حزب    تمّ 
ت شاكيد، ووزير االتصاالت  ييل أ، ومن المتوقع أن تعقب هذه الخطوة اعتزال وزيرة الداخلية  بينيت نفتالي  

 يوعز هندل.
الكنيست )البرلمان(، إال أن رئيس  ومع أن هذه الخطوة ستضعف احتماالت تم اليمين في  ثيل 

المعارضة، بنيامين نتنياهو، دعا رفاقه في الليكود إلى استثمارها لتكثيف األصوات التي كان من  
ين. المعروف أن تقديم قوائم المرشحين النتخابات  المتوقع أن تفوز بها شاكيد وهندل لو بقيا مرشحَ 

 في ساعة متأخرة من ليلة الخميس. الكنيست، سيبدأ األربعاء وينتهي
الشراكة مع شاكيد. وقال إنه ينوي   وقبل أربعة أيام من موعد تقديمها، أعلن الوزير هندل عن فّضِّ 

لكي يضمن تمثيل اليمين العاقل في الحكم. وأكد أن سبب هذا االنشقاق    "الروح الصهيونية "قيادة حزب  
هو، مضيفًا أنه ال يستطيع الموافقة على فكرة أن يتجند يعود ألن شاكيد تنوي العودة إلى معسكر نتنيا 

حزبه الجديد لصالح تشكيل حكومة ضيقة برئاسة نتنياهو. وقال إنه يخوض حربًا ليكسب كل صوت 
يرفض نتنياهو، مشيرًا إلى وجود الكثير من اإلسرائيليين الذين ال يريدون نتنياهو في الحكومة إلى  

 غفير.  جانب المتطرف جدًا، إيتمار بن
من جانبها، هرعت شاكيد تفتش عن بيت سياسي بديل، ولجأت إلى بقايا السياسيين في حزب  

،  ةأنا ارتكبت عدة أخطاء في مسيرتي السياسي"يمينا ترجوهم إعادة الحياة إلى الحزب. وقالت لهم:  
ولم تستطع تجنيد   "نيأ نَ ي حُ فَّ بخُ ". لكنها عادت  "ومعنية بتصحيحها. فتعالوا نضع يدًا بيد ونصحح معاً 

 أي منهم. ويرجح المراقبون أن يخرج كالهما، شاكيد وهندل، من الحلبة السياسية، ويعتزالن. 
 12/9/2022الشرق األوسط، لندن، 

 

 شاكيد و"البيت اليهودي" يتفقان على خوض انتخابات الكنيست بقائمة واحدة
ثاء، على اتفاق مع حزب البيت اليهودي  عت وزيرة الداخلية اإلسرائيلية، أيليت شاكيد، يوم الثالوقّ 

لخوض انتخابات الكنيست المقبلة في قائمة مشتركة، وذلك بعد تفكك القائمة التي شكلت باسم "الروح 
 الصهيونية". وستخوض هذه القائمة االنتخابات باسم "البيت اليهودي ب". 
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أننا نجحنا في إعادة بناء    وفي أعقاب توقيع االتفاق مع البيت اليهودي، قالت شاكيد إنه "يسرني
من أجل تشكيل حكومة واسعة   اً بيت للصهيونية الدينية واليمين المسؤول في إسرائيل. وسنعمل مع

 يمينية ومستقرة".
ويتعين على مركز حزب البيت اليهودي المصادقة على االتفاق. وقال رئيس قائمة البيت اليهودي،  

"أهنيء وزيرة الداخلية، أيليت شاكيد، على دفعها نحو هذه   يوسي برودني، بعد التوقيع على االتفاق،
الشراكة. واالتفاق الموقع هو انطالق إلى طريق جديدة بالنسبة للجمهور الديني القومي واليمين في  

 إسرائيل". 
ويأتي توقيع االتفاق بين شاكيد والبيت اليهودي قبل يومين من الموعد النهائي لتقديم األحزاب 

 نوفمبر المقبل.  النتخابات الكنيست، التي ستجري مطلع تشرين الثاني/  قوائم مرشحيها
 13/9/2022، 48عرب موقع  

 
 بدء تقديم قوائم المرشحين لالنتخابات اإلسرائيلية 

مع بدء عملية تقديم قوائم المرشحين إلى لجنة االنتخابات المركزية النتخابات الكنيست )البرلمان  
حزبًا على    55نوفمبر المقبل، حصل    / تشرين الثاني، التي سُتجرى في األول من   25اإلسرائيلي( الـ
 األربعاء. ، يومنماذج الترشيح

 عدّ ومع أن طلب النماذج ال يعني أن تخوض جميع هذه األحزاب االنتخابات فعليًا، فإن الرقم يُ 
ا ولم تجتز نسبة الحسم قائمة تنافست في االنتخابات الماضية، سقطت معظمه  39قياسيًا، علمًا بأن  

قائمة فقط. وقد بدأت عملية تقديم القوائم، وكانت أولى القوائم    13سوى    ،من األصوات   %3.25  ،فيها
برئاسة الوزير األسبق إيلي أبيدار، الذي يعرف عنه أنه ذو أصول مصرية    "قراطيةو إسرائيل حرة ديم"

بقيادة وزير المالية "إسرائيل بيتنا"  ر عن حزب  ويتكلم العربية بطالقة. أبيدار انتخب في الكنيست األخي
. بينيت دور ليبرمان، لكنه اختلف معه ألنه لم يحَظ بوزارة ذات شأن فاستقال من حكومة نفتالي  جأفي

وسعى إلى تمرير قانون يقضي بمنع رئيس حكومة من الترشح للكنيست في حال تقديم الئحة اتهام  
 ه.  جنائية ضدّ 

وحاول أبيدار المشاركة مع القائمة العربية الموحدة للحركة اإلسالمية قبل شهر، لكن رئيسها النائب  
تحالفًا كهذا يحتاج إلى تحضير الرأي العام بشكل مناسب  " منصور عباس اعتذر له بلباقة، وقال إن  

ن الشخصيات  . فقرر أبيدار خوض المعركة مع عدد من معارفه م "وال يوجد حاليًا وقت كاٍف لذلك
 السياسية واالجتماعية غير المشهورة. 
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قدم القوائم،  انتس، فحاول أن يكون ثاني َمن يُ جأما حزب الجنراالت الذي يقوده وزير الدفاع، بني  
، الذي أسسته الشابة  "شباب ملتهب "لكنه وجد أمامه في الدور ممثلي حزب جديد الفت للنظر، يدعى  

هورين في الشبكات االجتماعية ويتابعها ربع مليون إسرائيلي،  هدار مختار، وهي من النشطاء المش
سته مختار   وهو حزب مفاجئ؛ إذ إن استطالعات الرأي تبين أنه قريب من تجاوز نسبة الحسم. مؤسِّّ
لم تبلغ الواحد والعشرين من العمر بعد، لذلك لم تستطع الترشح بنفسها، واختارت شخصًا آخر ليترأس  

كقائدة مطلقة للحزب تعلن أن هدفها األساسي هو محاربة الغالء. وتقول إنه ال  القائمة، لكنها تظهر 
توجد لديها مشكلة في أن تنضم إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. وتتبع طرق دعاية استفزازية،  

 مثل التعري أمام الجمهور في أحد االجتماعات االنتخابية.
القائمة، أعلنت أن بأنه يوافق على وعندما حان دورها لتقديم  تنتظر جوابًا من المرشح األول  ها 

الشرطة إلبعادها،   العمل فرفضت. وتدخلت  التنحي جانبًا حتى ال تعوق  ترشيحه، وقد طلب منها 
انتس عندئذ، ثم جاء دور حزب ليبرمان وتاله حزب الصهيونية الدينية المتطرف، بقيادة  ج وتقدم حزب  

م حزب االقتصاد الجديد بقيادة محاسب وزارة المالية األسبق،  تش وإيتمار بن غفير، ثي لئيل سموتر سبت
 البروفسور يارون زليخة. 

وسيستمر تقديم القوائم حتى الساعة العاشرة من مساء الخميس، ويؤجل غالبية السياسيين تقديم  
بقيادة  القوائم حتى اللحظات األخيرة؛ خصوصًا تلك التي تشهد خالفات حولها، مثل حزب الليكود  

 بنيامين نتنياهو والقائمة المشتركة لألحزاب العربية وغيرهما.
وقد شهدت الساعات األخيرة تطورًا لحسم الخالفات في المشتركة والتوصل التفاق بأن تخوض  

الثالثة الديم  ؛ أحزابها  أيمن عودةو الجبهة  برئاسة  والمساواة  للسالم  للتغيير    ،قراطية  العربية  والحركة 
والتجمع الوطني برئاسة سامي أبو شحادة، في قائمة واحدة كما كان عليه األمر    ،الطيبيبرئاسة أحمد  

 في االنتخابات السابقة. 
 15/9/2022الشرق األوسط، لندن، 

 

 المشتركة" واألحزاب العربية تخوض انتخابات الكنيست بثالث قوائمالقائمة انفراط عقد "
المقررة في األول من تشرين    25وكاالت: تخوض األحزاب العربية انتخابات الكنيست الـ    –رام هللا  

المقبل، بثالث قوائم منفصلة، إذ قدمت القائمة العربية الموحدة مرشحيها، بينما تفككت   نوفمبر  /الثاني
الحركة العربية للتغيير، والثانية  ين، واحدة للجبهة العربية للسالم والمساواة و القائمة المشتركة إلى قائمتَ 

 قراطي.و للتجّمع الوطني الديم
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فقد قدمت الجبهة العربية للسالم والمساواة والحركة العربية للتغيير قائمة ثنائية لخوض االنتخابات، 
التجّمع الوطني الديم تبادل االتهامات مع  بالتنصل من االتفاق السياسي  و مساء أمس، بعد  قراطي 

مع التجمع وتراجع الجبهة عن االتفاق حول التناوب على المقعد السادس، ما أدى إلى   اً مسبقع  الموقّ 
 تفكيك القائمة المشتركة.

على   للحفاظ  صعوبتها  على  التنازالت  كل  قدمتا  إنهما  للتغيير  والعربية  الجبهة  قائمة  وقالت 
تجمع الرابح الوحيد، إذ ضمنت له المشتركة، ووفقًا لالتفاقيات التي توصلنا إليها باألمس فقط، كان ال 

و  تمثيله،  مضاعفة  االتفاقية  منهذه  أي    بالرغم  وبدون  مفهوم  غير  وبشكل  أمس  تفاجأنا  كله  هذا 
على ضرب الوحدة ونقض االتفاقيات —تحت وطأة الخالفات الداخلية— مقدمات أن التجمع يصرّ 

التناوب  الكتلة والتنصل من  برئاسة  للمطالبة  التسعين  الدقيقة  أُعدّ   في  لتعزيز حضور    الذي  أساسًا 
 األهل من النقب في الكنيست، وليس من باب المحاصصة الحزبية كما يرّوج!. 

رت قائمة الجبهة والعربية للتغيير عن جاهزيتها التامة لخوض االنتخابات بالقائمة الثنائية:  وعبّ 
ل على أن يؤدي خطابنا  "نحن قادرون بهمة أهلنا ومجتمعنا على تجاوز هذه الخالفات كافة، وسنعم

إلى رفع نسبة التصويت لتعزيز حضور صوت مجتمعنا الوطني، إذ إن االستطالعات كانت تتنبأ  
الثنائية   القائمة  للمشتركة بستة مقاعد فقط، وهو عدد المقاعد الذي حصلت عليه قبل عامين فقط 

 للجبهة والعربية للتغيير". 
ائمة الجبهة والعربية للتغيير تخوض االنتخابات من  وفي أعقاب تقديم القوائم، قال الطيبي إن ق

أجل أن "تؤثر، وليس من أجل المقاطعة أو االنفصال"، علمًا أن االتفاق السياسي الذي وقعت عليه 
ضمن  المشتركة  تكون  أال  على  نص  الماضية،  األيام  خالل  التجّمع  مع  للتغيير  والعربية  الجبهة 

 ة على أي من المرشحين لرئاسة الحكومة. المعسكرين اإلسرائيليين وعدم التوصي 
 16/9/2022األيام، رام هللا، 

 
 قائمة تتنافس في انتخابات الكنيست اإلسرائيلي  40 .المشتركة"..القائمة انقسام أحزاب "

قائمة ستتنافس في انتخابات    40سجلت لجنة االنتخابات اإلسرائيلية حتى منتصف الليلة الماضية،  
 نوفمبر المقبل.  /تشرين ثاني، والتي ستجري في األول من 25 ـالكنيست ال

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن تغييرات جرت في قوائم األحزاب اإلسرائيلية عن آخر انتخابات  
ت عميحاي شكلي، وعيديت سيلمان  م، حتى على قائمة حزب الليكود التي ضمّ جرت منذ نحو عا

 بعد انفصالهما عن حزب يمينا. 
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وتشهد االنتخابات الحالية تحالفات جديد بين بعض المنشقين من أحزاب سابقة مع أحزاب جديدة، 
لسابق غادي  كما تشهد دخول شخصيات جديدة للحياة السياسية مثل رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي ا

 انتس وجدعون ساعر في تحالف واحد. جآيزنكوت مع بني 
وشهدت الساعات األخيرة الليلة الماضية، دراما كبيرة بانفصال حزب التجمع برئاسة سامي أبو  

المشتركة من حزبَ  القائمة  عن  وأيمن عودة، وذلك شحادة  الطيبي  أحمد  بقيادة  والتغيير،  الجبهة  ي 
ة التي نجحت في األيام األخيرة من إعادة تجميعها، إال أنها فشلت في محاوالت الوساط  من  رغمبال

 .اً اللحظات األخيرة من المضي قدم
  16/9/2022القدس، القدس، 

 

 العرب يخوضون االنتخابات اإلسرائيلية بثالث قوائم 
لألحزاب العربية ، بتفكيك القائمة المشتركة  48فلسطينيو    "،إسرائيل"ُصدم المواطنون العرب في  

الوطنية في اللحظة األخيرة قبل تقديم الئحة المرشحين إلى لجنة االنتخابات المركزية. فقد انسحب  
الوطني الديم التجمع  الثمانينو منها حزب  الذي كان قد أسسه عزمي بشارة في  ات، وقرر ي قراطي، 

خوض االنتخابات في قائمة مستقلة، بسبب خالف على توزيع المقاعد. وأصبح للعرب ثالث قوائم. 
وبات هناك خطر جدي بأن تفشل إحدى هذه القوائم وربما اثنتان. فيما خرج ممثلو اليمين المتطرف  

معسكرهم بقيادة    هذه الخطوة أكبر بارقة أمل لفوز  رأوابتصريحات ترحيب احتفالية، و   "إسرائيل"في  
 بنيامين نتنياهو. 

تكون هناك ثالث قوائم تتنافس فيما بينها، على صوت الناخب العربي، هي القائمة الموحدة   لكوبذ 
الديم الجبهة  بين  التحالف  وقائمة  عباس،  النائب منصور  بقيادة  للسالم  و للحركة اإلسالمية  قراطية 

ال الحركة  أيمن عودة مع  النائب  بقيادة  الطيبي، وقائمة  والمساواة  النائب أحمد  بقيادة  للتغيير  عربية 
 التجمع بقيادة النائب سامي أبو شحادة.

مثل هذه القوائم ثالث طرق مختلفة: طريق اإلسالمية التي تضع في صلب برنامجها السعي  وتُ 
والتغيير، التي  للمشاركة في االئتالف الحكومي ألجل تحصيل الحقوق في المساواة؛ وطريق الجبهة  

تضع في صلب برنامجها محاولة التأثير من خالل صفوف المعارضة والنضاالت الشعبية في الشارع  
والتفاوض مع االئتالف الحكومي على مطالب عينية محددة؛ وقائمة التجمع التي ترفض أي تفاهم  

لصفوف في قائمة  مع أي ائتالف حكومي وتختار المعارضة المطلقة. وقد فشلت كل الجهود لتوحيد ا
 واحدة. 
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من    % 16من السكان ولكن تبلغ نسبتهم    %19يشكلون نسبة    "إسرائيل"المعروف أن العرب في  
نائبًا في الكنيست )البرلمان(. ولكن   120نائبًا من مجموع    19مجموع الناخبين ويستطيعون إدخال  

في أي مرة. وفي سنة  بسبب نسبة التصويت المنخفضة لديهم، لم يصلوا إلى تمثيل يناسب قوتهم  
دور ليبرمان، رفع نسبة الحسم في االنتخابات ج، عندما قررت حكومة اليمين بقيادة نتنياهو وأفي2015

، بهدف إسقاط األحزاب الصغيرة وخصوصًا العربية منها، وصارت هناك حاجة  %3.25إلى    %2من  
األحزاب األربعة    ألف صوت حتى تعبر نسبة الحسم وتدخل الكنيست، اتحدت   140للحصول على  

 معًا في القائمة المشتركة.
  17/9/2022الشرق األوسط، لندن، 

 

 التجمع: الجبهة التفت على التزاماتها ونحن قادرون على قلب الموازينحزب 
قراطي، يوم الجمعة، في مقر الحزب بباقة الغربية، و اجتمعت اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديم

 التجمع خوض االنتخابات بقائمة مستقلة برئاسة سامي أبو شحادة وشارتها "ض".وذلك بعد إعالن 
وبعد استعراض أحداث أمس وإقدام الجبهة وأيمن عودة بنكث االتفاقيات مع التجمع وتقديم قائمة  
ثنائية مع الطيبي، أكد التجمع أنه "حزب له مؤسسات تشكل مرجعيته السياسية وهي وحدها من تملك 

 ية". هذه الصالح
وأضاف "كانت قرارات التجمع واضحة في إقرار التحالف السياسي الثنائي مع الجبهة من ثم تنازل  
التجمع عن المقعد الثاني بعد التزام الطيبي بعدم التوصية والتوقيع على الورقة السياسية وذلك استجابة  

 لمطلب الشارع بالوحدة".
تؤكد أنه كانت هناك نية مبيتة لضرب التجمع  وأكد أن "المعلومات التي وردتنا حول أزمة أمس  

بعد أن نجحنا بفرض مراجعة سياسية ونزع الشرعية عن نهج التوصيات ولعبة المعسكرات الصهيونية.  
وثمة ضرورة لطرح التجمع    ،ولذلك ال نرى فرق بين نهج الجبهة وأيمن عودة وبين نهج منصور عباس

 كبديل وطني لوقف هذا االنحراف".
  16/9/2022، 48عرب موقع 
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 : "عمل على تفكيك المشتركة لكسب توصية الجبهة والتغيير" البيدمقربون من 
، عمل من وراء  البيد "، بأن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير  11أفادت هيئة البث اإلسرائيلي "كان  

قراطي منها من أجل كسب و الكواليس من أجل تفكيك القائمة المشتركة وإقصاء التجمع الوطني الديم
 عن مقربين له.   توصية الجبهة والعربية للتغيير؛ نقالً 

في ما حصل خالل تقديم األحزاب    اً انتس، شريكج في المقابل، لم يكن وزير األمن اإلسرائيلي، بني  
السياسية قوائمها االنتخابية أمس، الخميس، باعتبار أنه لن يطلب توصية القائمة المشتركة عليه أمام  

 ". 11رئيس الدولة، حسب ما نقلت "كان 
اإلسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بعد تقديم قوائم األحزاب    12وبّين استطالع للرأي عرضته القناة  

مقاعد بعدما كانت    8السياسية إلى لجنة االنتخابات المركزية، تراجع تمثيل العرب في الكنيست إلى  
 مقاعد.  10ممثلة بـ

  2019مقاعد، بخالف ما كان في انتخابات    4ل قائمة الجبهة والتغيير على  وبّين االستطالع حصو 
  اً مقاعد، وكذلك بالنسبة للقائمة العربية الموحدة التي حصلت أيض  6على  نفسها  حين حصلت القائمة  

 %(. 3.25مقاعد؛ وكلتا القائمتان تتأرجحان حول نسبة الحسم ) 4على 
،  اً مقعد   23يش عتيد على  و ،  اً مقعد   33وعلى مستوى باقي األحزاب، يحصل حزب الليكود على  

 لكل منهما.  اً مقعد  12على   "المعسكر الوطني" والصهيونية الدينيةو
و"إسرائيل    مقاعد،  7يهدوت هتوراة على  و مقاعد،    8كما بّين االستطالع حصول حزب شاس على  

 مقاعد.  5نهما، فيما يحصل ميرتس على مقاعد لكل م 6والعمل على بيتنا" 
وتفشل وزير الداخلية، أيليت شاكيد، التي تقود االنتخابات ضمن قائمة البيت اليهودي في عبور  

 % من أصوات الناخبين. 1.9%(، وتحصل على 3.25نسبة الحسم )
في    اً عام  18  لون عينة تمثل السكان فوق سنّ يشكّ   اً شخص  626جري هذا االستطالع بمشاركة  وأُ 

 %. 3.9، فيما نسبة الخطأ فيه تراوح "إسرائيل"
قائمة النتخابات الكنيست المزمع إجراؤها في األول من تشرين  40ومما يذكر أنه ُقدمت باألمس 

 نوفمبر المقبل.   الثاني/
 16/9/2022، 48عرب موقع  
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 الليكود يدرس طلب شطب جميع القوائم العربية من االنتخابات المقبلة 
دور ليبرمان، بطلب إلى  ج، برئاسة وزير المالية أفي"إسرائيل بيتنا"بعد أن تقدم حزب اليهود الروس  

قراطي، النائب سامي أبو  و رئيس لجنة االنتخابات المركزية لشطب رئيس قائمة التجمع الوطني الديم
، أعلن  "وديةيرفض إسرائيل بصفتها دولة يه"شحادة، ومنعه من خوض االنتخابات البرلمانية ألنه  

تؤيد اإلرهاب  "حزب الليكود أنه يدرس شطب جميع القوائم العربية الثالث المتقدمة لالنتخابات؛ ألنها  
 . "الفلسطيني وترفض االعتراف بإسرائيل دولًة يهودية ديمقراطية

وبما أن قرار شطب قائمة أو شخصية سياسية يحتاج إلى ثلث أصوات أعضاء لجنة االنتخابات، 
ال يستطيع ضمان أصوات أحزاب الوسط واليسار ويحتاج إلى أصوات ممثلي اليمين أيضًا،  وليبرمان  

د هذا فإن مصدرًا في الليكود اشترط أن يوافق ليبرمان على شطب جميع األحزاب العربية. وقد أيّ 
 يتمار بن غفير.إتش و يالموقف حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتر 

يامين نتنياهو، يتحفظ من هذه الخطوة ويخشى أن يؤدي هذا الشطب إلى لكن رئيس الليكود، بن
من الناخبين العرب، كأن يقاطعوا االنتخابات بشكل جماعي أو يتدفقوا لصناديق االقتراع    حادٍ   فعلٍ   ردّ 

 ين ال يكون األمر في صالحه. ه، وفي الحالتَ بأعداد كبيرة والتصويت ضدّ 
، البيد دعون ساعر، وحتى يائير  جانتس، و جسط، مثل بني  وكذلك األمر؛ يخشى قادة أحزاب الو 

من رد الفعل العربي على شطب حزب التجمع. والمعروف أن حزب ليبرمان يستند في طلبه إلى 
المركزية   االنتخابات  )البرلمان للجنة  الكنيست  انتخابات  في  شحادة،  أبو  النائب  ترشيح  شطب 

الـ الثاني  1المقررة في     25اإلسرائيلي(  البند    /تشرين  قانون "من    "أ7"نوفمبر المقبل، اعتمادًا على 
يمنع ترشيح قائمة أو شخص في انتخابات الكنيست، إذا "، الذي ينص على أنه  "أساس: الكنيست 

كانت أهداف أو أفعال القائمة أو الشخص، بما في ذلك تصريحاته، تحتوي، بشكل صريح أو ضمني  
ل دولًة يهوديًة وديمقراطيًة، أو على التحريض العنصري، أو دعم الكفاح  على إنكار وجود دولة إسرائي 

 ."المسلح لدولة معادية أو لمنظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل
ولكن ال يكفي قرار لجنة االنتخابات لشطب قائمة أو شخصية. وينتقل الموضوع بشكل تلقائي إلى 

في الماضي في لجنة االنتخابات وقررت المحكمة اتخاذ قرار كهذا    المحكمة العليا. وقد سبق أن تمّ 
 إلغاءه. 

 19/9/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 لجنة االنتخابات اإلسرائيلية تشطب قائمة عربية... واليمين يعترض 
اإلسرائيلية   المركزية  االنتخابات  لجنة  الوطني  يوم  قررت  التجمع  حزب  قائمة  شطب  الخميس، 

تشرين  قراطي برئاسة النائب سامي أبو شحادة، ومنعه من خوض االنتخابات المقررة في أول  و الديم
المقبل.  /الثاني فيما وقف   نوفمبر  الليبرالية وافقت على قرار الشطب،  والمفارقة، هي أن األحزاب 
 ه.ليكود اليميني وحلفاؤه من األحزاب الدينية ضدّ الحزب 

، "نحو نظام اجتماعي جديد   –معًا  "طلب تقدمت به جمعية وكانت اللجنة قد اجتمعت للبحث في 
ين هما: التجمع، والقائمة العربية الموحدة للحركة  ين عربيتَ المقربة من اليمين المتطرف، لشطب قائمتَ 

أ في قانون أساس    -  7"اإلسالمية برئاسة النائب منصور عباس. ويستند طلب الشطب إلى البند  
ترفض طبيعة إسرائيل  " ، الذي بموجبه، يمكن منع قائمة من خوض االنتخابات، إذا كانت  "الكنيست 

 . "كدولة يهودية وديمقراطية، أو إذا كانت تحرض على العنصرية
المركزية في   برئاسة قاٍض   36، مؤلفة من  "إسرائيل"ولجنة االنتخابات  يمثلون األحزاب  عضوًا 

ألخيرة، بحثت هذه اللجنة طلبات عّدة لشطب قوائم. وقد اعتاد  سابق في المحكمة العليا. وفي العقود ا
اليمين المتطرف تقديم طلبات لشطب القوائم العربية، واعتادت القوائم العربية واليسار الراديكالي طلب  

 شطب األحزاب اليهودية العنصرية المتطرفة.
شطب قائمة، ينتقل الموضوع بشكل    قرار اللجنة نهائيًا. وإذا تقرر  دّ عوحسب القانون اإلسرائيلي ال يُ 

أوتوماتيكي إلى المحكمة العليا، التي عادة، ترفض الشطب. لكن الجديد في األمر، هو أن أحزاب  
برئاسة وزير الدفاع بني    "المعسكر الوطني"اليمين المتطرف لم تنضم إلى طلبات الشطب، وأن حزب  

انتس هذا الموقف قائاًل، جل  . وعلّ ت مع شطب التجمعانتس، ووزير القضاء جدعون ساعر، صوّ ج
يترشح  "إن   أن  ينبغي  ال  ولذلك  إسرائيل،  لدولة  والديمقراطية  اليهودية  الصبغة  ضد  يعمل  التجمع 

 ."للكنيست. وال مكان في مجلس النواب اإلسرائيلي لمن يعمل بشكل متطرف ضد الدولة
والقائمة الموحدة، ألنها  ب عن التصويت على شطب التجمع وقررت أحزاب معسكر نتنياهو التغيّ 

إلى   العرب وخروجهم بشكل تظاهري  الناخبين  إلى استفزاز  أدركت أن شطب قوائم عربية سيؤدي 
 صناديق االقتراع.  

 29/9/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 نزاع داخل الليكود وجهود سرية الستبعاد نتنياهو عن الحكومة 
الليكود اإلسرائيلي وزيادة الصراع اإلسرائيلي الداخلي قبيل انتخابات   في ظلّ  تأييد حزب  تراجع 
القريبة، يخطط أعضاء كبار في الحزب المذكور إلى استبعاد رئيسه بنيامين نتنياهو     25الكنيست الـ

 المتهم بالفساد عن الحكومة المقبلة. 
في الليكود، يخططون إلقصاء زعيم الحزب    اً ار تايمز أوف إسرائيل"، أن "أعضاء كب ذا  وذكر موقع "

، في حال فشلت كتلته في الفوز بأغلبية في االنتخابات المقبلة، معتقدين أنها الطريقة  اً نتنياهو جانب
 الوحيدة لتجنب جولة سادسة من االنتخابات في أقل من أربع سنوات". 

على الحزب،   اً سيطرة كاملة تقريبوأوضح مسؤولون كبار في الليكود للموقع أن "نتنياهو سُيمنح  
من الحكومة، ما سيسمح للحزب بتشكيل حكومة ائتالفية من يمين الوسط مع    اً لكنه لن يكون جزء

 األحزاب الموجودة الرافضة للجلوس مع رئيس الوزراء السابق )نتنياهو(".  
 2/10/2022، 21موقع عربي 

 
 التجمع  حزب قضاة شطب 9تلغي بإجماع اإلسرائيلية المحكمة العليا 

التجمع ورفض قرار لجنة االنتخابات    حزب   أصدرت المحكمة العليا يوم األحد، قرارها بإلغاء شطب 
المركزية بمنعه من خوض االنتخابات. وجاء قرار المحكمة العليا بإجماع القضاة التسعة الذين نظروا 

 بالتماس التجمع. 
قرار المحكمة، أنه "ينضم هذا الطلب إلى مجموعة أخرى ليست بالبسيطة  وعقب مركز عدالة على  

من طلبات شطب ترشح األحزاب العربية، التي ال تشمل أي دليل وال تستند إلى أي أساس قانوني،  
فيها سابق السابقة، من خالل إدراج مزاعم تمت مناقشتها والبت  العليا  المحكمة  .  اً وتتجاهل قرارات 

لبات كان وما زال التحريض ضد األحزاب العربية وقياداتها السياسية وممثليها في  هدف مثل هذه الط
 الكنيست، ودفعهم خارج حدود الشرعية السياسية".

  كلي ي الكنيست اليمينيين، َعميحاي شكذلك قررت المحكمة العليا، اليوم، رفض طلب شطب عضوَ 
 د. وعيديت سيلمان، من الترشح في االنتخابات ضمن حزب الليكو 

 9/10/2022، 48عرب موقع  
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 واتهام األحزاب الصغيرة  " شفط األصوات"ـتصدعات ما قبل االنتخابات: اتهامات ب
تقام في    ،الثالثاء  ، يوممع دخول حملة انتخابات الكنيست  تشرين    1آخر أسبوعين لها، حيث 

حسم وقد يضطرون إلى  نوفمبر المقبل، والدالئل على أنها إذا استمرت على هذا النحو فلن تُ  /الثاني
إجراء انتخابات أخرى بعد أشهر عدة، باشرت األحزاب اإلسرائيلية حمالت محمومة لتجنيد الناخبين  

تصدّ  تظهر  بدأت  الطريق؛  وعلى  تأييدها.  نسبة  ورفع  باإلحباط  المصابين  داخل الكثيرين  عات 
 فط األصوات منها.المعسكرات، تتهم فيها األحزاب الصغيرة حلفاءها من األحزاب الكبيرة بش

ت حملة لتصفية حزب البيت اليهودي الذي تقوده ففي معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، شنّ 
من األصوات،   %2ت شاكيد؛ فاستطالعات الرأي تشير إلى أنها ستحصل على نحو  يوزيرة الداخلية أيل 

من الضغط عليها من اآلن كي تنسحب. وهي ترفض ذلك، وتقول   ولن تعبر نسبة الحسم، لذلك ال بدّ 
مقاعد. وقد وقعت    4إن نتنياهو لن يصبح رئيس حكومة إال إذا عبر نسبة الحسم وحصلت هي على  

الثالثاء(؛ إذ وصل نتنياهو إلى أحد االحتفاالت فعرف أن شاكيد    -ثنين  إل حادثة طريفة ليلة العيد )ا
يارة ثلث ساعة حتى غادرت؛ ألنه لم يرغب أن يشاهده أحد إلى جانبها. موجودة فيه، فانتظر في الس 

تعطيه  الذي  الدينية،  الصهيونية  حزب  تطرفًا؛  األشد  حليفه  في  أيضًا  خطورة  نتنياهو  ويرى 
نائبًا، ويتهمه بتصويب جهوده نحو أنصار   14نواب حاليًا إلى  6من  ،االستطالعات ارتفاعًا ضخماً 

تش في تحالف مع نتنياهو  ييه إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتر هذا الحزب وقائدَ   الليكود. كما أن وجود
كي  يقراطي األمر و ين في حكومته إذا فاز، بات يتسبب في أزمة مع الحزب الديموالوعد بتعيينهما وزيرَ 

ما    وإدارة الرئيس جو بايدن. وفي ليلة العيد رفض نتنياهو اعتالء المسرح في أحد االحتفاالت الدينية،
 دام إيتمار بن غفير على المنصة، وبعد أن أنزل الحضور بن غفير؛ عندها فقط اعتالها نتنياهو. 

كيين، وأعرب قادته عن تخوفهم من  يهم حزب الصهيونية الدينية نتنياهو ببداية الرضوخ لألمر واتّ 
يعدّ  يكون  ائتالف مع حزب    أن  تشكيل  بني    "الجنراالت "من اآلن الحتمال  وغادي   انتسجبقيادة 

آيزنكوت، مما اضطر نتنياهو إلى إصدار بيان ينفي فيه هذا االحتمال، ويقول إنه يعمل على الفوز  
 انتس. جبالحكم وتشكيل حكومة يمين خالصة وإنه لن يقبل بأي تحالف مع 

، باشروا هم أيضًا عملية شفط األحزاب  البيد وفي المعسكر المقابل؛ بقيادة رئيس الوزراء، يائير  
أي   ، انتس التي يحاول خاللها الحسم بأنهجعلى حملة    نفسه عندما ردّ   البيد ، وبدأ الحملة  الحليفة

هو الوحيد القادر على تشكيل حكومة من دون نتنياهو؛ ألنه يقيم عالقة جيدة مع المتدينين   ،انتسج
انتس  جلسعة إلى    البيد ه  هم للحكومة في حال فشل نتنياهو. وقد وجّ ويعّد نفسه الوحيد القادر على ضمّ 

ين؛ فإما هو  افسَ ين المتنين الكبيرَ إن رئاسة الحكومة يجب أن تعطى ألحد الحزبَ   ،الثالثاءيوم    ،بقوله
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يخطئ الهدف، وقال الجنرال المتقاعد غادي آيزنكوت،    البيد انتس بأن جحزب    وإما نتنياهو. وقد ردّ 
في تشكيل الحكومة   البيد انتس، إنه ال أمل لج الذي يقوده    "المعسكر الوطني"المرشح الثالث في قائمة  

ب من معسكر نتنياهو وربما بمشاركة  انتس أنه سيشكل الحكومة المقبلة بدعم أحزاجج  المقبلة. ويروّ 
يحصل على ما    " المعسكر الوطني"الليكود أيضًا، ولكن من دون نتنياهو، وذلك على الرغم من أن  

 مقعدًا فقط في االستطالعات. 12و 11بين 
جولة في بلدات عربية عدة، بهدف   ،األربعاء  ، يومعن أنه سيبدأ  البيد وكشفت مصادر في حزب  

إقناع الناخبين العرب بالتصويت له. وقد هاجمه رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، النائب أيمن  
شفط األصوات من األحزاب العربية المضمونة ضد نتنياهو، بداًل من  "عودة، بكلمات قاسية واتهمه بـ

 . "طين اليهود البحث عن أصوات من اليمين ومن المصوتين المحب
ويتجه قادة األحزاب من المعسكرين إلى تكثيف دعايتهم االنتخابية، من خالل نشر الالفتات في  
الشوارع واألشرطة المصورة والشبكات االجتماعية، بهدف دفع الناخبين المحبطين إلى التوجه لصناديق  

إلى   70تين اليهود من  االقتراع. فاالستطالعات تشير حتى اآلن إلى احتمال انخفاض نسبة المصو 
.  %40  -  %39، واحتمال انخفاضها بين الناخبين العرب إلى أدنى نسبة في تاريخهم؛ أي  65%

والمعروف أن انخفاضًا كهذا في المجتمع العربي، يعني سقوط واحدة وربما اثنتين من القوائم العربية  
 الثالث التي تخوض هذه االنتخابات. 

 19/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 تقارب في قوة المعسكرين دون تحقيق أي منهما األغلبية  االنتخابات:قبل أسبوعين من 
ن أي من  وم الثالثاء، عدم تمكّ يين للرأي العام اإلسرائيلي نشرت، مساء  أظهرت نتائج استطالعَ 

، قبل أسبوعين  ة ين من الحصول على أغلبية في الكنيست لتشكيل الحكومة المقبل ين المتنافسَ المعسكرَ 
 سنوات. 3من التوجه إلى صناديق االقتراع في خامس انتخابات تشهدها دولة االحتالل في غضون 

وانطلقت، اليوم، الدعاية االنتخابية لألحزاب المتنافسة في االنتخابات التي ستجري في األول من  
 المقبل. نوفمبر تشرين الثاني/

اليمين بقيادة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بين    ين، يحصل معسكرلنتائج االستطالعَ   اً ووفق
في الكنيست، في حال جرت االنتخابات اليوم، في حين يحصل المعسكر المناوئ   اً مقعد  60إلى  59

يجري التنافس    اً مقعد   120، من أصل  اً مقعد   57و  56بين    البيد بقيادة رئيس الحكومة الحالية يائير  
 عليها. 



 التحالفات والبرامج السياسية والحمالت االنتخابية ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

79 
 

"، أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو يحصل  11وأظهر استطالع أجرته هيئة البث اإلسرائيلي "كان  
، والصهيونية  اً مقعد   25على    البيد ، فيما يحصل حزب هناك مستقبل )يش عتيد( بزعامة  اً مقعد   31على  

ديد بقيادة  انتس وأمل جج، و"المعسكر الوطني )تحالف أزرق أبيض بقيادة بني  اً مقعد   14الدينية على  
 مقاعد. 7مقاعد، ويهدوت هتوراه على  8فيما يحصل شاس على و ، اً مقعد  11جدعون ساعر(" على 

مقاعد، وميرتس على    5مقاعد، والعمل على    7وبحسب االستطالع يحصل "إسرائيل بيتنا" على  
للتغيير  قراطية للسالم والمساواة والحركة العربية  و في حين تحصل تحالف الجبهة الديمو مقاعد،    4

 لقائمة الموحدة. لمقاعد، ومثلها  4على 
"القناة   الليكود سيحصل على  12كما أظهر استطالع  ، في حين يحصل هناك  اً مقعد   30"، أن 

، اً مقعد   12، و"المعسكر الوطني" على  اً مقعد   14، والصهيونية الدينية على  اً مقعد   25مستقبل على  
مقاعد،   6مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" على    7على    ة مقاعد، ويهدوت هتورا   8فيما يحصل شاس على  

مقاعد، في حين يحصل تحالف "الجبهة/ العربية للتغيير"    5مقاعد، وميرتس على    5والعمل على  
 مقاعد، ومثلها للقائمة الموحدة.  4على 

 من المأزق السياسي، في ظلّ   "إسرائيل"خرج  وتشير النتائج السابقة إلى أن االنتخابات المقبلة لن تُ 
 ين في تشكيلها، فلن تحظى بأغلبية واسعة في الكنيست. ر تشكيل حكومة، وإن نجح أحد المعسكرَ تعذّ 

  18/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 " م َهج ري الحرب"نتنياهو والبيد وليبرمان يتصارعون على أصوات 
ألف مهاجر،   45في أعقاب الحرب المندلعة بين موسكو وكييف، وصل إلى تل أبيب أكثر من  

ألفًا نالوها قبل موعد إغالق سجّل   30. نال هؤالء هويات إسرائيلية، منهم  "يهود من روسيا"غالبّيتهم  
 االقتراع. الماضي، وأصبحوا بالتالي من أصحاب حقّ  سبتمبر /أيلول 8الناخبين في 

  وفي اإلطار، لفتت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم، إلى أن عدد المهاجرين من أصحاب حقّ 
حسم ألي    الال  االقتراع يصل إلى نحو مقعد كنيست، ما يجعل الصراع على أصواتهم مهمًا في ظلّ 

 مقعدًا لتشكيل الحكومة.  61، وحاجة كل منهما للفوز بـ"إسرائيل"من المعسكَرين السياسيَّين في 
إضافًة إلى نتنياهو، يقاتل أيضًا على هذه األصوات خصمه رئيس الوزراء الحالي، يائير البيد، 

، موقعًا إلكترونيًا  "إسرائيل بيتنا"وضمن اإلطار، أنشأ حزب ليبرمان    .دور ليبرمان..جووزير المالية أفي 
الر  االنتخابية.باللغة  العملية  حول  وإرشادات  شروحًا  يتضّمن  نيل    وسية  على  الصراع  إطار  وفي 

أصواتهم أيضًا، صادق ليبرمان، بصفته وزيرًا للمالية، قبل أسابيع معدودة، على برنامج مساعدات  
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ومحّرك ستراتيجي لدولة إسرائيل  االهجرة هي مورد  "مليون شيكل، مّدعيًا أن    90للمهاجرين بميزانية  
أما حزب البيد، هناك مستقبل، فتوّلى مهمة   . "النمو االقتصادي األكبر الذي حدث منذ قيام الدولة

اإلسرائيلية    "9القناة  "المهاجرين نائبه وعضو الكنيست، فالديمير بلياك، الذي خرج في مقابالت على  
 الناطقة باللغة الروسية، إلقناع المهاجرين بالتصويت لحزبه. 

 25/10/2022بيروت، ، األخبار
 

 مرشحو األحزاب اإلسرائيلية يتبادلون االتهامات قبيل االنتخابات

بين المرشحين لالنتخابات البرلمانية )الكنيست( المزمع   "إسرائيل"تجددت االتهامات المتبادلة في  
ثنين، في مؤتمر إلا  يوم  ،البيد وقال رئيس الوزراء يائير   نوفمبر المقبل.  /تشرين الثانيعقدها مطلع  

ل بالحقوق إذا شكّ   اإلسرائيلية إن األقليات ستعاني من تراجع حادٍّ   "Maarivمعاريف  "تنظمه صحيفة  
عضو الكنيست اإلسرائيلي    ،وإيتمار بن غفير  ،زعيم حزب الصهيونية الدينية  ،بتسلئيل سموتريتش

"إن كل ما فعلناه في   البيد وأضاف    .اً يامين نتنياهو حكومة ائتالفية معوزعيم المعارضة بن   ،المتطرف
سموتريتش وبن    من حكومة تضمّ   البيد ر  وحذّ   ه في يوم واحد".العام الماضي من تغيير يمكن محوَ 

"يمكن للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أن ينسوا الحقوق التي    غفير قائالً 
أمر حقوق المرأة والنساء   ر من حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو "فلننَس حذّ   ، كذلك األمر  حصلوا عليها".

  61يريده من  في المناصب العليا، وانسوا محاربة الفساد الحكومي إذا حقق نتنياهو االئتالف الذي  
 ". اً صوت

نتنياهو   بنيامين  السابق  الوزراء  لرئيس  مؤيدين  بين  اإلسرائيلية  االنتخابات  مرشحو  وينقسم 
ويركز مؤيدو الحكومة الحالية الذين يطلقون على أنفسهم    ومعارضين لعودته إلى رئاسة الحكومة.

تض نتنياهو  برئاسة  يمينية  حكومة  من  التحذير  على  التغيير"  "معسكر  حزب الزعيمَ   مّ اسم  في  ين 
 الصهيونية الدينية بن غفير وسموتريتش. 

انتس في مؤتمر معاريف من أن الحكومة المتطرفة ال  جر وزير الدفاع اإلسرائيلي بني  كما حذّ 
تواجه   التي  التحديات  مع  التعامل  نتنياهو  "إسرائيل"تستطيع  يعتزم  التي  الحكومة  إلى  إشارة  في   ،

 تشكيلها. 
لها بعد االنتخابات، في حكومة يشكّ   اً ع انتخابي أن بن غفير سيكون وزير في تجمّ   وكان نتنياهو أعلن

 الفلسطينيين.  عرف بن غفير بمواقفه المتشددة ضدّ ويُ 
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وقال انتس  جبني  وفي المؤتمر ذاته، هاجم عضو الكنيست اإلسرائيلي بن غفير، وزير الدفاع  
أنه "إذا لم يتم تشكيل حكومة يمينية    اً انتس يساري ولن نكون في حكومة هو عضو فيها". مضيفج"

وعندما سئل عضو الكنيست المتطرف ما إذا كان نتنياهو يكذب، أجاب    كاملة فلن أكون هناك".
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد تنظر    انتقادات له، لم يكن لدي انطباع بأنه كاذب وأنه مخادع".  "لدي

فيها المحكمة المركزية بالقدس الشرقية، ويسعى للعودة إلى الحكم لكن األحزاب المناهضة له تبذل 
 لمنعه من ذلك. اً جهود 

 24/10/2022، موقع الجزيرة.نت
 

 انتسجبيد و حكومة وحدة برئاسة الليكود وال ون ليفض   ون اإلسرائيلي

ثنين، عن أن الجمهور اإلسرائيلي  إل كشف استطالع رأي، نشر صباح ا: نظير مجلي -  تل أبيب 
نوفمبر المقبل، هذه المرة أيضًا... فيما أعلن  تشرين الثاني/    1لن يحسم االنتخابات التي ستجرى في  

تش، بعد يو، أنه قرر الصفح عن حليفه بتسلئيل سموتر رئيس المعارضة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياه 
، البيد وضع حد لحكم اليسار بقيادة يائير  "اهتمامه اآلن على    تصريحاته المسيئة بحقه، وأنه يصبّ 

 . "وتشكيل حكومة يمين طاهرة وثابتة
، وإلى البيد مقعدًا لمعسكر    56مقعدًا، مقابل    60ووفق االستطالع؛ يحصل معسكر نتنياهو على  

ستفوز  و ين أيمن عودة وأحمد الطيبي  قراطية والعربية للتغيير، برئاسة النائبَ و جانبهما كتلة الجبهة الديم
ئل الجمهور عن الحكومة التي يريدونها في مثل هذه األزمة، فجاءت النتيجة على  مقاعد. وسُ    4بـ

انتس إلى حكومة برئاسة نتنياهو بداًل من حزب  ج  قالوا إنهم يفضلون أن ينضم   %26النحو التالي:  
وقال  يسموتر  ينضم  %  18تش وبن غفير.  أن  يفضلون  بمشاركة  جإنهم  نتنياهو  إلى حكومة  انتس 
 انتس. ج إنهم يفضلون حكومة يمينية من دون % 31وبن غفير. بينما قال  تشيسموتر 

يفضلون  %  35جابة أن  وأجاب المستطلعة آراؤهم عن السؤال نفسه بشكل مختلف، فجاءت اإل
و  نتنياهو  تضم  وطنية  وحدة  وقال    البيد حكومة  الحكومة،  رئاسة  على  يتناوبا  أن  إنهم  %  19على 

و العرب،  النواب  تضم  حكومة  خالل  %  21يفضلون  السادسة  )للمرة  االنتخابات  إعادة    4فضلوا 
 االئتالف. إنهم ال يوافقون على ضم أي حزب عربي إلى % 48سنوات(، وقال 

في األثناء، أعلن رئيس المعارضة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه قرر الصفح عن حليفه بتسلئيل 
 ، عاّدًا أنه يصبّ " كذاب ابن كذاب "تش، بعد تصريحاته المسيئة بحقه، والتي وصفه فيها بأنه  يسموتر 
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وهي   األساسية،  المهمة  على  اآلن  وتشكي"اهتمامه  اليسار  لحكم  حد  طاهرة  وضع  يمين  حكومة  ل 
 . "وثابتة

 25/10/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 شاكيد تدرس االنسحاب من السباق االنتخابي : موقع "واال"

مجادلة شاكيد، :  محمود  أيليت  اليهودي،  البيت  قائمة  ورئيسة  اإلسرائيلية  الداخلية  وزير  تجري 
القائمة، حول االنسحاب من السباق االنتخابي  مشاورات مع جهات سياسية وكذلك مع شركائها في  

لتوقعات    اً وفق  ؛ فشلها في عبور نسبة الحسم  أو خوض التنافس والمواصلة حتى النهاية، وذلك في ظلّ 
  اً وأشار موقع "واال" اإلسرائيلي إلى أن شاكيد بدأت تفكر جدي   ."إسرائيل"استطالعات الرأي العام في  

المقرر إجراؤها في األول من تشرين الثاني/     25بات الكنيست الـباالنسحاب من المنافسة في انتخا 
نوفمبر المقبل، وذلك مع استمرار تراجع حزب البيت اليهودي، في استطالعات الرأي التي توقعت 

 % من أصوات الناخبين. 1.8% و1.6حصوله على ما يتراوح بين  
 24/10/2022، 48عرب موقع  

 

 عنوان رئيسي في االنتخابات  "إسرائيل"ارتفاع كلفة المعيشة في 
نمو  المن  يعاني اإلسرائيليون منذ سنوات من ارتفاع متزايد في األسعار، ولم يستفيدوا بشكل كافٍ 

تحّقق بفضل فورة في صناعة التكنولوجيا. العام الماضي، صّنفت مجلة الذي  سريع  القتصادي  الا
أبيب الساحلية األغلى في العالم، مع غضب واسع بين سكانها بسبب ارتفاع  إيكونوميست مدينة تل  

 كلفة المعيشة والمداخيل المتفاوتة. 
. في معظم  2019  سنةالثالثاء المقبل، يتوّجه اإلسرائيليون إلى صناديق االقتراع للمرة الخامسة منذ  

، يرتكز التصويت  "إسرائيل"كن في  في نتائج االنتخابات، ل  اً محوري  اً دول العالم، يلعب االقتصاد دور 
 على االنتماء العرقي والديني والموقف من النزاع مع الفلسطينيين. 

واألسبق    البيد ما منهم رئيس الوزراء الحالي يائير  لكن هذه المرة يرّكز المرشحون البارزون، ال سيّ 
كال ووعد  االقتصادية.  الرسائل  على  االنتخابية  حمالتهم  في  نتنياهو،  ارتفاع  بنيامين  بمعالجة  هما 

 تكاليف المعيشة. 
  اً سجل منذ عقد وفق، وهي أعلى نسبة تُ %4.6وبلغ معّدل التضخم في الدولة العبرية هذا الشهر  

ألرقام المكتب المركزي لإلحصاء. ويقول رجل األعمال اإلسرائيلي رامي ليفي، صاحب سلسلة محالت  
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ضة  ، ألنها مخفّ %15سوبر ماركت شهيرة تحمل اسمه، إن مبيعاته ارتفعت خالل العام الماضي بنسبة  
يتابع  فيما تزايدت رغبة أصحاب الدخل المتوسط في الحصول على طعام بأسعار أدنى. و   ،األسعار

مع ارتفاع  "وفي مستوطنات الضفة الغربية المحتلة:    "إسرائيل"ليفي الذي تنتشر متاجره في أنحاء  
يأتون إلى هنا ألنها   القريبة من منازلهم  الذين اعتادوا التسّوق من المحال  الناس  األسعار، أصبح 

 ."يعرفون أن األسعار أقلّ 
السكان عانوا في    %20أكثر من  وتقّدر مؤسسة الضمان االجتماعي اإلسرائيلي، أن     سنة من 

من انعدام األمن الغذائي. لكن منظمة التيت اإلسرائيلية لإلغاثة اإلنسانية والتي تنشط من    2021
 .%30أجل الحّد من الفقر، تقول إن النسبة األعلى تصل إلى 

 27/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 تصويت منخفضة بالمجتمع العربي استطالع: تراجع معسكر نتنياهو ونسبة  
ن من استطالع نشرته إذاعة الجيش اإلسرائيلي اليوم، األربعاء، أن الجمود السياسي الذي من  تبيّ 

، بسبب عدم توقع حصول أي اً إلى أحد المعسكرين ما زال قائم  اً شأنه أن يمنع تشكيل حكومة استناد 
المعسكرَ  أغلبية  من  على  و   61ين  كنيست.  يوم    من  رغمبال عضو  في  التصويت  نسبة  فإن  ذلك، 

 االنتخابات، الثالثاء المقبل، قد تحسم النتيجة. 
ويتوقع    ،يزال الحزب األكبر  ماوبحسب هذا االستطالع، فإن حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو  

، الذي يتوقع أن  البيد برئاسة رئيس الحكومة، يائير   . يليه حزب يش عتيد اً مقعد   31أن يحصل على  
 .اً مقعد  25ل على يحص

ع االستطالع، مثل االستطالعات األخرى في األسابيع األخيرة، أن تكون قائمة الصهيونية  وتوقّ 
 13عناصر فاشية، القوة الثالثة في الكنيست بحصولها على    الدينية، اليمينية المتطرفة والتي تضمّ 

 . اً مقعد  12ع حصولها على ، تليها قائمة "المعسكر الوطني" التي يتوقّ اً مقعد 
ع أن يحصل حزب مقاعد. ويتوقّ  7مقاعد، وكتلة يهدوت هتوراة على   8وحصل حزب شاس على 

مقاعد لكل منهما، والقائمة الموحدة على    5مقاعد، وحزبا العمل وميرتس على    6" على  إسرائيل بيتنا"
 مقاعد. 4العربية للتغيير على  –مقاعد، وكذلك ستحصل قائمة الجبهة  4

هذه   ستحصل وتعني  نتنياهو،  بقيادة  الحالية،  المعارضة  في  اليمين  أحزاب  كتلة  أن  التوقعات 
على   الفترة  اً مقعد   59مجتمعة  في  ُنشرت  التي  االستطالعات  عن  واحد  بمقعد  تراجعت  أنها  أي   ،
 لألحزاب المشاركة في االئتالف. اً مقعد  57األخيرة، مقابل 
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  البيد % أن 37لي رئاسة الحكومة، بينما قال  % من المستطلعين أن نتنياهو األنسب لتو 46  رأىو 
% إن نتنياهو األنسب لرئاسة الحكومة،  46على سؤال آخر، قال    اً األنسب لتولي هذا المنصب. ورد 

انتس، هو األنسب لتولي  جأن وزير األمن ورئيس قائمة "المعسكر الوطني"، بني    رأوا%  29مقابل  
 المنصب.

% من مجمل المستطلعين إنهم سيتوجهون إلى 68، قال  وفيما يتعلق بنسبة التصويت المحتملة
 صناديق االقتراع لإلدالء بأصواتهم. 

% من مؤيدي أحزاب 74% من مؤيدي أحزاب االئتالف إنهم يعتزمون التصويت، مقابل  79وقال  
 % في المجتمع العربي. 46معسكر نتنياهو. إال أن هذه النسبة تنخفض إلى 

 26/10/2022، 48عرب موقع 
 

 تحديات كبيرة أمام البيد ونتنياهو قبيل انتخابات الكنيست
بيل أيام من توجه اإلسرائيليين لصناديق االقتراع، تظهر أمام أكبر المتنافسين على مقعد رئاسة  قُ 

بنيامين   المعارضة  وزعيم  البيد  يائير  الحكومة  رئيس  وهما  التحديات   ،ياهونتنالوزراء،  من  جملة 
 الرئيسية. 

من خصمه نتنياهو،    اً قيد " ذكر أن "التحديات التي تواجه البيد أكثر تع12عوفر حداد مراسل "القناة  
، وفي الوقت  اً مقعد   61ألن المطلوب لبقاء البيد في مكتب رئيس الوزراء أن يمنع نتنياهو من بلوغ  

لنتنياهو، بحيث أن    انتس حتى ال يكون بديالً جذاته التقليل قدر اإلمكان من فرص وزير حربه بني  
 نتس، وأقل ما يمكن أصغر من نتنياهو".  اج من  اً المعادلة الماثلة أمام ناظريه: أن تكون أكبر حجم

أن "هذه المعادلة التي يسعى إليها البيد قد يسقط فيها بعض   21  وأضاف في تقرير ترجمته عربي
المفقودين، على اعتبار أن ثالثة أحزاب في كتلة البيد قد تجد نفسها في المنطقة الخطرة، وهي العمل،  

ساسية التي تحركه هي عدم تمهيد الطريق أمام نتنياهو  ، لكن الفرضية األ"سرائيل بيتنا"إميرتس، و
لتشكيل حكومته القادمة، من خالل إشعار أحزابه المتحالفة معه أنها في مكان آمن فوق نسبة الحسم،  

متغير آخر دراماتيكي للغاية أمامه ويتمثل في    لكن حركته حادة للغاية، وقد يدفع ثمنها، في ظلّ 
 الصوت العربي".

، فإن نتنياهو يواجه العديد من التحديات السياسية كي يقترب أكثر من أهدافه، وتتمثل في المقابل
ما مع تصاعد المعارك اإلقليمية بين المرشحين  "أولها في إنهاء الخالفات داخل كتلته الحزبية، ال سيّ 

المتطرف، وصراعه مع   اليميني  إيتمار بن غفير  أنه قلق بشأن زيادة قوة  العلم  رفيقه  داخلها، مع 
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بيتسلئيل سموتريتش الذي يسعى لتحصيل المنصب األعلى في حزب الصهيونية الدينية، أما التحدي 
الثاني فهم ناخبوا الليكود الذين قد يبقون في المنزل دون المشاركة في التصويت، صحيح أنهم جزء  

 بالنسبة لما يعتبرها معركته المصيرية". اً صغير، لكنه مهم جد 
 28/10/2022، 21موقع عربي 

 
 حليفته  "الصهيونية الدينية"الليكود يتخوف من تزايد قوة 

هاجم رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، قائمة الصهيونية الدينية، حليفته األكبر، وقال خالل 
لرئيس حزب يش عتيد،    اً ت فعليت للصهيونية الدينية يصوّ لقاء مع صحفيين حريديين إن من ُيصوّ 

 جاءت أقوال نتنياهو في تسجيل صوتي كشفه موقع "واال" اإللكتروني اليوم، الجمعة.. و البيد يائير 
وأضاف نتنياهو أن "من يقول إنه يريد دعمي بواسطة زيادة قوة سموتريتش بمقعد أو اثنين، فإنه  

وعقد نتنياهو اللقاء مع الصحفيين الحريديين في مطعم في القدس،   ".البيد بشكل متناقض يصوت ل
بهدف تشجيع الحريديين على التصويت. ويأتي هجومه على رئيس قائمة الصهيونية الدينية، بتسلئيل 

 سموتريتش وإيتمار بن غفير، في أعقاب تزايد قوة هذه القائمة في االستطالعات. 
  28/10/2022، 48عرب موقع  

 
 يةالتجمع وفق المعطيات الداخل حزب ارتفاع في نسبة التصويت العام ة وأصوات

عن طاقم االنتخابات التنظيمي، أمس الخميس،    اً صادر   اً قراطي، بيانو عّمم التجمع الوطني الديم
جاء فيه أّن "البيانات الداخلية الواردة من مختلف فروع التجمع في المدن والقرى العربية تشير إلى 
ارتفاع في نسبة التصويت وزيادة في تأييد التجمع. وتتوّزع الزيادة على مناطق واسعة وتشّكل دالة 

 كل ملحوظ، واقترابه أكثر فأكثر من نسبة الحسم". تصاعدية تبّين ارتفاع التجمع بش
وجاء من الطاقم االنتخابي للتجمع أن "المترددين واألصوات غير المحسومة بدأت تتحرك وتحسم  

في قوة التجمع برئاسة سامي أبو شحادة سيتحول إلى جرف يوم   اً أمر تصويتها، وأن هناك تعاظم
 أمرهم وتصويتهم في األيام القريبة". % سيحسمون 30االنتخابات، حيث إّن أكثر من 

وجاء من حملة التجمع أنه "بات من الواضح أّن االلتفاف حول التجمع يرفع نسبة التصويت، وفي 
 تصاعد نحو عبور نسبة الحسم وأن الجبهة والموحدة في منطقة األمان ما بعد عبور نسبة الحسم". 
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 اً أنها ال تزال منخفضة جد   اً ربية، خصوصودعا التجمع إلى "أكبر نسبة تصويت في البلدات الع
 بالمئة".  75مقارنة مع البلدات اليهودية حيث تصل إلى أكثر من 

 28/10/2022، 48عرب موقع  
 

 حزبا  تتنافس في انتخابات إسرائيلية خامسة اليوم  40 نحو
في محاولة أخيرة لرئيس المعارضة بنيامين نتنياهو للفوز بالحكم، وحملة انتخابية لرئيس الوزراء، 

تحت رحمة الناخبين العرب   "إسرائيل"وقوع    ، تنشد التوجه إلى انتخابات أخرى، وفي ظلّ البيد يائير  
ين، لكن لصالح أحد الطرفَ ، الذين أصبحوا قادرين على حسم المعركة  48  الـ  فلسطينيي  ،من مواطنيها

التصويت،   عن  سيمتنعون  أنهم  يعلنون  عددهم  نصف  من  إلى و أكثر  اإلسرائيليين  ماليين  يتوجه 
 نائبًا في الكنيست.  120صناديق االقتراع، اليوم الثالثاء، الختيار 

ماليين ناخب، بعد   7حزبًا، يسعون للحصول على ثقة نحو    40  نحوويتنافس في هذه االنتخابات  
 سنوات ونصف السنة. 3انتخابات سابقة في غضون  4فشل في ال

الساعة السابعة صباحًا، وتستمر حتى العاشرة    عند فتح صناديق االقتراع في أنحاء البالد كافة  وستُ 
ألف مركز اقتراع للحفاظ   12ألفًا من عناصرها على أكثر من  18مساء. وقد استعدت الشرطة لنشر 

 على سير االنتخابات.
األحزاب اإلسرائيلية هذه المعركة، وسط انتشار استطالعات رأي تصّر على عدم حسم  وتخوض  

مقعدًا، ويأمل    61إلى    59المعركة، فمعسكر اليمين بقيادة نتنياهو يحصل حسب االستطالعات على  
مقعدًا.    57إلى    56على    البيد . فيما يحصل معسكر  3ين إلى  أن يجرف أصوات تضمن له مقعدَ 

تبدو الحزبَ   والبقية،  العربيَ لتحالف  النائبَ ين  بقيادة  للتغيير  والعربية  الجبهة  وأحمد ين  عودة  أيمن  ين 
 الطيبي، الذي يقف بين المعسكرين رافضًا أن يكون جزءًا من أي منهما. 

ين من السكان، اليهود  وتدور المعركة لدى الطرفين على نسبة التصويت المنخفضة في مجموعتَ 
حبطين. ففي الوسط اليهودي يعلن يهود المناطق الريفية وهم بغالبيتهم  ومجموعة السكان العرب الم 

تي الليكود أنهم لن يصوتوا. وفي منطقة تل أبيب، توجد فئات اجتماعية غنية ومرتاحة، من مصوّ 
رون عن غضبهم من  تي اليسار والوسط. أما العرب فإن نصفهم تقريبًا يعبّ وهي تاريخيًا من مصوّ 

 األحزاب العربية ويقولون إنهم لن يصوتوا. االنقسام بين 
ويحاول نتنياهو أن يحصل على األصوات، ليس فقط من الريف؛ حيث يبلغ عدد الممتنعين عن 

تين العرب. فهو يعتقد أن اإلحباط سيدفع كثيرين  ألف شخص، بل أيضًا من المصوّ   300االقتراع  
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للتلفزيون، مساء األحد،    "13القناة  "كشفت  مقاعد. و   3منهم للتصويت لحزبه، لذا يأمل بالحصول على  
. وقال إن "خطة الليكود ومقربين منه إلحباط التصويت في المجتمع العربي"معطيات جديدة حول  

 هناك تعاونًا مع عدد من الصحفيين ورجال األعمال العرب في هذه المخططات.
كاذبة، ورسائل تعزز  إن الخطة تتحدث عن نشر أخبار ومعلومات واستطالعات    ،وقال التقرير

اليأس على وسائل التواصل االجتماعي والفتات الشوارع، إلحباط المجتمع العربي بقصد عدم خروجه  
 للتصويت. لكن نتنياهو رّد بالقول إنه معنّي بتصويت العرب له ولحزبه. 

أن    بالمقابل تتوجه األحزاب العربية إلى الناخبين العرب في نداءات استغاثة، محذرة من خطورة
ال يكون فيه أي ممثل عربي   "إسرائيل"تسقط القوائم العربية الثالث، وينشأ وضع ألول مرة في تاريخ 

   في البرلمان. 
 1/11/2022الشرق األوسط، لندن،  

  
 يملكون مفتاح الخروج من مأزق االنتخابات  "إسرائيل"بلومبيرغ: العرب في 

 ،بلومبيرغ مقال رأي لبوبي غوش حول االنتخابات اإلسرائيليةنشر موقع    القدس العربي:  -لندن  
 يحملون المفتاح.  "إسرائيل"قال فيه إن المواطنين العرب في 

أقلية محرومة إال أن بيدهم كسر االنسداد السياسي الذي رافق    ُعّدوا  وأكد الكاتب أن العرب طالما
، فالرهان  سنوات ت الخامسة في أقل من أربع . وقال إنه قبل عقد االنتخابا "إسرائيل"قراطية في و الديم

 األقرب هو عقد انتخابات سادسة أخرى. 
االئتالف الذي يقوده رئيس الوزراء السابق بنيامين  أن  فقبل االنتخابات وضعت استطالعات الرأي  

،  البيد يقوده رئيس وزراء حكومة تصريف األعمال يائير  الذي  ئتالف  ال نتنياهو في المقدمة على ا
  اً مقعد   120من    اً مقعد   61ن يحصل أي منهما على النسبة المطلوبة لكي يشكل حكومة أغلبية،  بدون أ

ويعوّ  الكنيست.  أوالً في  منهما  كل  وثاني  ل  العربية،  األصوات  التي  ًا  على  السياسية  األحزاب  على 
  -   من الجوالت االنتخابية األربع الماضية فهي أن العرب   اً لو تعلمنا شيئ "تمثلهما. ويقول الكاتب  

اإلسرائيليين الذين اعتبروا ولوقت طويل أقلية محرومة باتوا المفتاح لكسر االختالل الوظيفي الذي 
مس السكان واحتل ممثلوهم مقاعد  لون نسبة خُ شير إلى أنهم يشكّ . ويُ "بات عالمة على ديمقراطية البلد 

 . سنتينقبل   اً مقعد  15أعلى نسبة لهم هي في الكنيست، وكانت 
 31/10/2022القدس العربي، لندن، 
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 حزب الفاشية والعنصرية السافرة مرآة تعكس صورة اإلسرائيليين  …"الصهيونية الدينية"
يشكّ   -  الناصرة العربي:  الصهيونية  القدس  بحزب  المتمثل  العنصري،  الفاشي  التيار  صعود  ل 

الـ  " إسرائيل"الدينية، أبرز عناوين انتخابات   الثالثاء، بعدما تصاعدت قوته من    ، غداً  25للكنيست 
 مقعدًا، في البرلمان الجديد، وفق كافة استطالعات الرأي.  15أربعة مقاعد، في البرلمان الحالي، إلى  

ة حزب الليكود رئيسهم بنيامين نتنياهو، بعدما كان قد اهتم بالتوفيق بين مكونات  ويلوم عدد من قاد  
تأمين اجتيازه   بإيجابية، وأسبغ عليهم الشرعية من منطلق  الدينية، وتعامَل معهم  حزب الصهيونية 

مقعدًا فما فوق. لكن السحر انقلب    61أماًل بأن ينجح المعسكر المناصر له بالفوز بـ  ،نسبة الحسم
على  ،  "إسرائيل" على الساحر، وبات حزب الصهيونية الدينية كبيرًا، ويحتل مكانة الحزب الثالث في  

 مواقفه الفاشية والعنصرية، بل بسببها.  من رغمعلى ال ،حساب حزب الليكود اآلخذ بالتراجع
إعالن    احتدامًا، في ظلّ وعلى هذه الخلفية، وغيرها، تشهد العالقات بين الليكود والصهيونية الدينية  

يتمار بن غفير عزمه على إشغال حقيبة وزارة األمن الداخلي، وهذا ما يتحفظ  إقائد الحزب األخير  
نظرًا لمخاوف أوساط في اليمين من    ؛به وبحزبه انتخابياً   منه نتنياهو خوفًا من تبعات سلبية تضرّ 

نفجار في العالقات بين العرب واليهود في  سيناريو يصبح فيه بن غفير وزيرًا لألمن الداخلي، يدفع ال
 البالد.

ريتش، على برنامج حزبه  تويوميًا يؤكد بن غفير، وشريكه في قيادة الصهيونية الدينية بتسلئيل سمو 
بفتح الحرم القدسي الشريف لصالة اليهود أيضًا، وإنزال وحدات عسكرية للمدن الساحلية الفلسطينية  

من أجل مجابهة مظاهرات يقوم بها فلسطينيو الداخل،   ،والرملة ويافاعكا وحيفا واللد    ؛في الداخل
خضع  . هذا عالوة على إصالحات في الجهاز القضائي تُ 2021ة الكرامة في مايو/ أيار  على غرار هبّ 

 "خيانة األمانة والغش"السلطة القضائية للسلطة البرلمانية، إضافة إللغاء محاكمة نتنياهو، وإلغاء بند  
مكافحة الفساد، وكذلك إلغاء حقوق ليبرالية تتعلق بالمرأة والمثليين، وغيرها من القضايا    من قانون 

 االجتماعية التي يريد حزب الصهيونية الدينية التعامل معها بناء على الشريعة اليهودية.
دون بقمع األوساط المعارضة سياسيًا لدى فلسطينيي الداخل وترحيل كما أن قادة هذا الحزب يتوعّ 

ويذكر بعضهم باالسم، ومنهم النواب العرب في الكنيست الذين سينقلهم في حافلة   "مؤيدي اإلرهاب "
إلى دمشق دون رجعة، كما يكّرر يوميًا وهو يجول بين المدن اليهودية حاماًل مسدسه الذي أشهره 

 عدة مرات في وجه فلسطينيين، كما حصل في حي الشيخ جراح المقدسي، قبل أسبوعين. 
 31/10/2022العربي، لندن،  القدس
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  25الـاألحزاب اإلسرائيلية المشاركة في انتخابات الكنيست 
الثالثاء، تنتمي    األحزاب اإلسرائيلية التي تشارك في انتخابات الكنيست اإلسرائيلية، المقررة يوم غدٍ 
عن الخارطة   اً بأغلبيتها الساحقة إلى اليمين السياسي أو المركز، فيما اختفت أحزاب اليسار تقريب

السياسية اإلسرائيلية، باستثناء حزب ميرتس، الذي ال يتعدى الخمس مقاعد بالكنيست، وغير متواجد  
 .  اً في الشارع اإلسرائيلي تقريب

 األحزاب اإلسرائيلية: وفيما يلي نبذة عن 
 حزب الليكود 

والذي يتصدر الحلبة السياسية اإلسرائيلية، هو حزب الليكود بزعامة    "إسرائيل"الحزب األكبر في  
، وأكثر من شغل منصب رئاسة الحكومة  اً عام  29بنيامين نتنياهو، والذي يترأس الحزب منذ أكثر من  

ن مؤسس الحزب ج ي متطرف، بعكس مناحيم بيلى يمينإل الحزب  ن يحوّ أ ، واستطاع  "إسرائيل"في  
 الذي آمن باليمين الليبرالي.  

شعروا   الذي  الشرقيين  اليهود  استقطاب  استطاع  الليكود  بيأحزب  منذ  قادته  يمثلونهم،  ج ن  ن 
بالعنصرية  —ادعاء الشرقيين  على حدِّّ —تعامل  طويالً   اً ن حزب العمل الذي حكم أيضأو خصوصًا  

 ن المدافع عنهم، واستمر هذا الوضع إلى يومنا هذا.  جنه حقرهم ووجدوا بيأ االشكنازية، حتى 
ودعمهم   الحزب،  إلى  شرقية  شخصيات  استقطاب  خالل  من  استطاع  يصلوانتنياهو  لى إ  أن 

 مناصب مهمة في الحزب.  
    سياسياً 

ها من والده المؤرخ بن تسيون نتنياهو،  الكبرى التي تربى علي  "إسرائيل"حزب الليكود يؤمن بأرض  
لى الفرات، وسياسة الليكود ال تؤمن بحل الدولتين وال إالكبرى من النيل    "إسرائيل" الذي آمن بأرض  

في الضفة، بجانب دعم االستيطان بكل قوة واالستيالء على أراضي الفلسطينيين،   تنازل عن أراضٍ بال
"تصفية القضية الفلسطينية " من الساحة السياسية اإلسرائيلية،  ن نتنياهو من  وفي السنوات األخيرة تمكّ 

 طرح في أروقة االنتخابات.  مع أنها كانت من أهم المواضيع التي تُ 
تهم  قيادة الليكود ترفض أي مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وكل من يذكر القضية الفلسطينية يُ 

 لى يميني متطرف.  إمن تحويل الشارع اإلسرائيلي  ن الليكود برئاسة نتنياهوباليساري والخائن، وتمكّ 
 حزب يش عتيد: 

عتيد   يش  مستقبل"حزب  ي   2012  سنةتأسس    "يوجد  الصحفي  قبل  لخوض  البيد ئير  امن   ،
 ن من دخول الكنيست.مع أجندة صهيونية، وتمكّ  وسطويعرف على أنه حزب  ؛االنتخابات 
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ن رئيس الحزب أنهى فقط المرحلة الثانوية  أالحزب شخصيات أمنية وأكاديمية، مع العلم    يضمّ  
 في صحيفة الجيش.    من دراسته، وخدم مراسالً 

الدولتين دون الغوص في آليات الحل، لكنه يؤكد على    وفي برنامجه االنتخابي أكد على حلّ   البيد 
 العودة.  ، ورفض حقّ "إسرائيلـ"ة عاصمة لن الكتل االستيطانية ستبقى مكانها، والقدس موحد أ

حداث التغيير  إن في االنتخابات األخيرة من  للمالية والخارجية، وتمكّ   اً في الماضي وزير   البيد ل  شغَ  
وتشكيل حكومة جديدة ترأسها في السنة األولى نفتالي بينت، واستلمها هو بعد ذلك، واآلن ينافس  

 على رئاستها مرة أخرى أمام نتنياهو. 
 الصهيونية الدينية: 

ير، حزب يميني استيطاني فاشي تحالف مع  ف حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش وبن غ
 حزب الليكود.   

لى الصهيونية الدينية، التي تؤمن بالقومية اليهودية، وتعتمد على التوراة في  إينتمي    ش سموتريت
ن يهودي مبني على الجذور التاريخية لشعب  نه يجب السيطرة في إقامة كيا أيديولوجيتها، و أسياستها و 

 .   "إسرائيل"وأرض  "إسرائيل"بشعب  "إسرائيل"، ودمج توراة "إسرائيل"
قيمت من قبل حاخامات الصهيونية الدينية، الذين  المستوطنات المقامة على األراضي الفلسطينية أُ 

  إيجاد مات، الذين تمكنوا من يسيطرون بالكامل على الحزب وقادته، وينفذون أوامر وإمالءات الحاخا
 .   اً للفلسطينيين والعرب، ولكل ما هو ليس يهودي ومعادٍ  متطرفٍ  جيلٍ 

 : عوتسما يهوديت
مع الصهيونية الدينية، وخاض االنتخابات   اً ير الذي شكل تحالفف حزب عوتسما يهوديت بقيادة بن غ

 رب من فلسطين التاريخية. وحصل على ستة مقاعد، وهو يكمل طريق كهانا، الذي طالب بترحيل الع
 العمل: 

م السلطة فيها حتى  وتسلَّ   "دولة إسرائيل"حزب العمل بقيادة ميراف ميخائيلي، الحزب الذي أسس  
حيث خسر االنتخابات لصالح حزب الليكود. حزب العمل هو من وضع حجر األساس    1977  سنة

للعمال.  كافة قادة حزب العمل    اً من منظومة االشتراكية الدولية وحزب  دّ علالستيطان في الضفة، ويُ 
سوى العام الذي نجح فيه رابين بالعودة للسلطة، لكنه اغتيل برصاص اليمين    ؛فشلوا بالعودة للسلطة

 سرائيلي.   اإل
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لى حزب صغير، ورئيسة الحزب كانت من أشد المعارضين لالحتالل، قبل إل  حزب العمل تحوّ 
لى رفض الخدمة في المناطق المحتلة، لكنها وبعد وصولها لرئاسة الحزب إودعت    ،أن تدخل الحزب 

 لى االنفصال عن الفلسطينيين.  إ، وهي تدعو اً رت سياسيتغيّ 
 يهدوت هتوراة:

نما يهتمون فقط إال يتدخل قادة الحزب في السياسة، و   اً اة حزب ديني اشكنازي تقريب يهدوت هتور 
 بمصالحهم ومؤسساتهم الدينية والحصول على الميزانيات لطائفتهم.   

 :شاس
سه الحاخام عوفاديا يوسف، ويحظى بدعم من  سّ أدي، للشرقيين فقط،  يحزب شاس، هو حزب حر 

 لحاخام يوسف. المتدينين الشرقيين الذين آمنوا با
الحالي   الحزب  بالفساد، وحُ أرئيس  بالسجن  رييه درعي تورط حين شغل منصب وزير  كم عليه 

 قيين، وله مؤسساته الدينية.   ر الفعلي عدة سنوات، ويعمل الحزب على دعم الطبقة الفقيرة من الش
 أزرق أبيض: 

ب  برئاسة  أبيض  تحالفه مع جدعون ساعر، نأزرق  بعد  الرسمي،  المعسكر  ي جانتس، ويسمى 
 ، لكنه كما قال جانتس يميني باألمور األمنية.  وسطويعرف على أنه حزب 

 ميرتس: 
على    يعرف  الذي  الوحيد  الحزب  هو  جلؤون،  زهابا  بالعدالة أبرئاسة  يؤمن  يساري  حزب  نه 

 ، وعاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية.  67 سنةاالجتماعية، وبحل الدولتين على أساس حدود 
 :"إسرائيل بيتنا"

ن اختلف مع  أدور ليبرمان، وهو مهاجر من روسيا البيضاء، بعد  أفيجشّكل هذا الحزب برئاسة  
، وعمل على االهتمام  اً وهو يمثل المهاجرين من االتحاد السوفييتي سابق  ، نتنياهو، وترك حزب الليكود 

 وليبرمان هو مستوطن في مستوطنة نوكديم.     ،بمشاكل الروس باألساس، وهو حزب يميني استيطاني
 البيت اليهودي:

ت،  ي، الذي شكلته مع نفتالي بينايليت شاكيد حزب البيت اليهودي بعد تفكيك حزب يمينأترأست  
شاكيد تمثل    س الحكومة السابق، ومبني على نشطاء من اليمين القومي اليهودي االستيطاني.رئي

، وهي تؤمن أن البالد هي لليهود فقط، وتعمل على منع هجرة غير  اً التيار اليميني المتطرف أيض
 سم.ن حزب البيت اليهودي لن يجتاز نسبة الحأ لى  إ.  وتشير استطالعات الرأي  "إسرائيل"لى  إاليهود  

31/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 تائج االنتخاباتالفصل الثاني: ن
 

 تعزيز فوز معسكر نتنياهو ... % من األصوات84فرز : 25انتخابات الكنيست الـ 
، تعزيز فوز معسكر رئيس   25% من أصوات الناخبين في انتخابات الكنيست الـ84أظهر فرز  

حزب الليكود بنيامين نتنياهو، مع تغييرات ملحوظة على توزيع المقاعد بين األحزاب اليهودية، وسط 
للمعطيات التي نشرتها لجنة االنتخابات    اً ، وفقالبيد تراجع قوة أحزاب المعسكر المناوئ برئاسة يائير  

 المركزية صباح اليوم األربعاء.
 4,081,243فرز    ، تمّ اً صباح  9:55نة االنتخابات المركزية، فإنه حتى الساعة  لمعطيات لج   اً ووفق

التي    ،صندوق اقتراع  9,390فرز    ة، حيث تمّ ي% من مجمل األصوات الحقيق 84التي تشكل    ًا،صوت
 % من مجمل صناديق االقتراع. 88تشكل 

ألف صوت في المغلفات المضاعفة   500وتشير معطيات لجنة االنتخابات المركزية أن هناك نحو  
فرزها، وتشمل هذه المغلفات أصوات   اً م الحقت التي وصلت إلى مقر لجنة االنتخابات صباح اليوم، وسي

 الجنود، والمرضى في المستشفيات، والمعتقلين في السجون.
%(، بينما حزب 23.24)  اً صوت  947,795  على  برئاسة نتنياهو   وبحسب النتائج حصل حزب الليكود 

%(، فيما حصل تحالف الصهيونية  17.92)  اً صوت  730,869حصل على    البيد يش عتيد، برئاسة  
 %(.10.32) اً صوت 420,849الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، على 

%(، بينما األحزاب 8.92)  اً صوت  363,759انتس على  جوحصل "المعسكر الوطني"، برئاسة بني  
%(، وحزب يهدوت  8.4)  اً صوت  342,566ى  ه درعي حصل عل يالحريدية ممثلة بحزب شاس برئاسة أري 

 %(.6.2) اً صوت 252,662 بـ هتوراة برئاسة موشي غافني، فاز
" حزب  حصل  بيتناكما  أإسرائيل  برئاسة  على  جفي"،  ليبرمان،  %(. 4.33)  اً صوت  176,695دور 

%(، والقائمة الموحدة 3.91)  اً صوت  159,457  حصل على  وتحالف الجبهة والتغيير برئاسة أيمن عودة
على   حصلت  عباس  منصور  ميراف  4.33)  اً صوت  176,690برئاسة  برئاسة  العمل  وحزب   ،)%

 %(. 3.57) اً صوت 145,540ميخائيلي حصل على 
%(، 3.2)  اً صوت 130,599 ن، بحصوله على  ؤو وأظهرت النتائج أن حزب ميرتس برئاسة زهافا غل

يقترب من نسبة الحسم، كذلك حزب التجمع الوطني الديموقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، الذي  
 %(.3.04) اً صوت 124,095حصل على 
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النتائج الحقيق النسبة إلى مقاعد، 84ة المحدثة، وفرز  ي وبحسب  % من األصوات، وتوزيع هذه 
الليكود على   الدينية  اً مقعد   24، ويش عتيد  اً مقعد   31يحصل  و"المعسكر   ،اً مقعد   14، والصهيونية 

 .اً مقعد  12، باإلضافة إلى حزب شاس اً مقعد  12الوطني" 
  5القائمة الموحدة  و مقاعد،    5"  إسرائيل بيتنامقاعد، و"  8بينما يحصل حزب يهدوت هتوراة على  

 مقاعد. 5مقاعد، والجبهة والتغيير  4مقاعد، وحزب العمل 
  50على    البيد ، ومعسكر  اً مقعد   65وبحسب هذه النتائج المرحلية يحصل معسكر نتنياهو على  

 مقاعد للجبهة. 5، إضافة إلى اً مقعد 

 2/11/2022، 48موقع عرب 
 

 : أغلبية ضئيلة لـ"معسكر اليمين"اإلسرائيلي نتائج العينات التلفزيونية النتخابات الكنيست
الثالثاء، صناديق االقتراع النتخابات الكنيست   ]أمس[ غلقت عند الساعة العاشرة من مساء اليومأُ 

 ، وهي الخامسة في أقل من أربع سنوات. 25اإلسرائيلية الـ
" اإلسرائيلية، تقدم معسكر اليمين بقيادة  11وأظهرت نتائج العينة النموذجية التي نشرتها قناة "كان  

للمعسكر المناوئ بقيادة رئيس    اً مقعد   54، مقابل  اً مقعد   62رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بـ  
 .البيد الوزراء الحالي يائير  

%، بعد إغالق صناديق االقتراع، وهي أعلى نسبة  73ووصلت نسبة التصويت العاّمة إلى نحو  
 .1999  سنةتصويت منذ انتخابات 

قراطية للسالم والمساواة والحركة العربية للتغيير  و لنتائج العينة، حصل تحالف الجبهة الديم  اً ووفق
مقاعد، في حين تشير النتائج إلى عدم تجاوز حزب التجمع  5مقاعد، والقائمة الموحدة على  4على 
 قراطي نسبة الحسم. و الديم

مقاعد، ويهودت    10، وشاس  اً مقعد   15، والصهيونية الدينية  اً مقعد   30وحصل حزب الليكود على  
 عد. مقا 7هتوراة 

، و"المعسكر الوطني )تحالف اً مقعد   22في حين، حصل حزب هناك مستقبل )يش عتيد( على  
بني   بقيادة  أبيض  بقيادة جدعون ساعر("  جأزرق  بيتنا"  اً مقعد   13انتس وأمل جديد    5، و"إسرائيل 

 مقاعد. 4مقاعد، وميرتس  5مقاعد، والعمل 
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، حيث أظهرت عينة  اً كثير  13و 12ان اللتان نشرتهما القناتان تولم تختلف نتائج العينتان النموذجي
للمعسكر المناوئ حكومة التغيير، في   اً مقعد   55، مقابل  اً مقعد    61" فوز معسكر نتنياهو بـ12"القناة  

 للمعسكر المناوئ. اً مقعد  54مقابل  اً مقعد  62" 13حين منحته عينة "القناة 
، وشاس اً مقعد   14، والصهيونية الدينية  اً مقعد   30"، حصل الليكود على  12وبحسب عينة "القناة  

، و"إسرائيل  اً مقعد   11، و"المعسكر الوطني"  اً مقعد   24مقاعد، ويش عتيد    7مقاعد، ويهودت هتوراة    10
الموحدة    5مقاعد، وميرتس    6مقاعد، والعمل    4بيتنا"   والقائمة  الجبهة  مقاعد، وتحا  5مقاعد،  لف 

 مقاعد. 4والعربية للتغيير 
  10، وشاس  اً مقعد   14، والصهيونية الدينية  اً مقعد   31" فحصل الليكود على  13أما عينة "القناة  

، اً مقعد   12، و"المعسكر الوطني"  اً مقعد   24مقاعد، ويش عتيد على    7مقاعد، ويهودت هتوراة على  
مقاعد، وتحالف    5مقاعد، والقائمة الموحدة    5مقاعد، وميرتس    5مقاعد، والعمل    4و"إسرائيل بيتنا"  

 مقاعد. 4الجبهة والعربية للتغيير 
يشار إلى أن هذه النتائج ليست نهائية، غير أنها تعكس النتائج األولية عبر استطالع العينات  

 . من أشخاص أدلوا بأصواتهم ،قتراعالمن صناديق ا اً االنتخابية ميداني
حصل في  يقراطي نسبة الحسم، حيث  و وتظهر النتائج احتمالية تجاوز حزب التجمع الوطني الديم

%. وفي حال تمكنه من ذلك، 3.25أن نسبة الحسم هي    اً % من األصوات، علم3.1العينات على  
 حصل عليها "معسكر اليمين" ستقل، بحسب مراقبين. يفإن عدد المقاعد التي 

 1/11/2022، ت الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوما
 
 بن غفير مع تزايد فرص فوز انتخابي كبير لتحالفهما -تخطو نحو عهد نتنياهو  " إسرائيل"

على    -القدس   أمس،  نتنياهو  بنيامين  اليميني  السابق  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  بدا  ب:  ف  أ 
ظهر تقدم تحالفه  التي تُ  ،لالنتخابات التشريعيةمشارف العودة إلى السلطة على ضوء النتائج األولية 

 مع اليمين المتطرف بهامش ضئيل. 
بعد فرز   المركزية،  االنتخابات  لجنة  تحالف    %87.2وأظهرت معطيات  من األصوات حصول 

 ل ذلك نتنياهو العودة إلى مقدمة الساحة السياسية. مقعدًا، ويخوّ  65نتنياهو على 
لمؤيديه فجر األربعاء في القدس: "نحن قريبون    ،عاماً   73  ،اليميني المخضرموقال نتنياهو الزعيم  

 جدًا من نصر كبير". 
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رئيس الوزراء المنتهية واليته يائير البيد قال في تل أبيب: "لم يتقرر شيء"    الرئيسي  لكن خصمه
 النتائج النهائية". يش عتيد، "سينتظر بصبر...و وإن حزبه 

الليكود بزعامة نتنياهو على  ظهر فرز األصوات حتى اآليُ  مقعدًا، وحزب    32ن حصول حزب 
مقعدًا،    14مقعدًا، وتحالف الصهيونية الدينية بزعامة اليميني المتشدد بن غفير على    24البيد على  

مقعدًا، باإلضافة إلى حزب شاس الديني الشرقي   12انتس على  ج و"المعسكر الوطني" بقيادة بني  
 مقعدًا. 12المتدين على 

مقاعد، والجبهة    8الديني المتشدد لليهود الغربيين على    ة ي المقابل حصل حزب يهدوت هتورا ف
والقائمة الموحدة بقيادة منصور عباس على    ،أيمن عودة وأحمد الطيبي  ،مقاعد   5العربية للتغيير على  

مقاعد. أما حزب ميرتس اليساري   4مقاعد، وحزب العمل على    5" على  إسرائيل بيتنامقاعد، و"  5
 قراطي.و شأنه في ذلك شأن حزب التجمع الوطني الديم ،الصهيوني فلم يجتز نسبة الحسم

 يليت شاكيد نسبة الحسم.أكذلك، يتوقع أال يتجاوز حزب البيت اليهودي برئاسة 
%  3.25  يجب أن تحصل كل قائمة انتخابية على نسبة الحسم وهي  ؛في النظام النسبي اإلسرائيلي 

 للدخول إلى الكنيست بأربعة أعضاء دفعة واحدة. همن نسبة األصوات التي تؤهل
ويائير البيد يأمل    وعنونت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية "نتنياهو يسعى لنصر حاسم...

 واليميني المتطرف بن غفير يحتفل".  بالتعادل..
حدث فروقات  وقد تُ   ،جيش والمستشفيات مثل أصوات عناصر ال  ،يزال هناك مغلفات مغلقة  مالكن  

 طفيفة في األرقام مع فرز األصوات وصدور النتائج الرسمية. 
صاب الناخبون اإلسرائيليون  بسبب تكرار االنتخابات، كان السياسيون اإلسرائيليون يخشون أن يُ 

ل من أربع  إذ يتوجهون لصناديق االقتراع للمرة الخامسة في أق  ،مليون باإلرهاق  6.8البالغ عددهم  
  4.8%. وتجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم  71.3سنوات. إال أن نسبة المشاركة بلغت نحو  

 ، بحسب لجنة االنتخابات المركزية.2015 سنة  مليون وهي األعلى منذ 
  ؛ دور ليبرمانجعت الكنيست قانون نسبة الحسم لدخول البرلمان باقتراح عضو الكنيست أفي وشرّ 

 لمنع القوائم العربية من دخول الكنيست.
وهم من أبناء وأحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم عند    ؛%20  "إسرائيل"شكل العرب في  ويُ 
 .1948 سنة "دولة إسرائيل"قيام 

  2015  سنة  مقعدًا في   15والتي حصلت على    ،لت القائمة العربية المشتركةوإثر هذا القانون تشكّ 
 حزاب.ت أربعة أوضمّ 
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الموحدة  العربية  القائمة  رئيس  عباس  منصور  انفصال  بعد  بالتفكك  بدأت  العربية  القائمة  لكن 
 . 2021 سنةاإلسالمية 

األخيرة االنتخابات  أصل    ،وفي  من  فقط  مقاعد  عشرة  العربية  األحزاب  في    120شغلت  مقعدًا 
 البرلمان.

الجبهة الديموقراطية للسالم    قائمة  منفصلة، هيلكن العرب خاضوا انتخابات الثالثاء بثالث قوائم  
أيمن عودة برئاسة  للتغير  أبو    ،والمساواة والعربية  الديموقراطي برئاسة سامي  التجمع  وقائمة حزب 

 والقائمة الموحدة للحركة اإلسالمية برئاسة منصور عباس. ،شحادة
الديموقراطية للسالم والمساواة عايد  الجبهة  المرشحة من حزب  توما سليمان إن "وجود وقالت  ة 

 الفاشيين إلى جانبه )نتنياهو( يقلقنا أكثر من أي شيء آخر".
 وأضافت "إنه يوضح توجه الدولة وما ينتظر الفلسطينيين الذين يعيشون في هذا البلد".

 3/11/2022األيام، رام هللا، 
 

 لغي زيارته لمصر ي  ... و البيد يشعر بالصدمةنتائج انتخابت الكنيست: 
قرر رئيس حكومة تسيير األعمال اإلسرائيلية يائير البيد، إلغاء رحلته المقررة األسبوع المقبل إلى   

وكان من المقرر أن يتوجه البيد للمشاركة في قمة المناخ التي ستعقد في    شرم الشيخ في مصر.
ن الخسارة  ويشعر البيد بالصدمة م  مصر، بعد خسارته لالنتخابات، كما ذكر موقع واي نت العبري.

 . اً نيت بها الكتلة التي كان يقودها مؤخر التي مُ 
 2/11/2022القدس، القدس، 

 
 نتائج نهائية لالنتخابات اإلسرائيلية: تحالف أقصى اليمين بقيادة نتنياهو يفوز باألغلبية 

النتائج    ،أعلنت لجنة االنتخابات اإلسرائيلية مساء الخميس:  3/11/2022،  موقع الجزيرة.نتذكرت  
التي أظهرت حصول معسكر أقصى اليمين بزعامة بنيامين   ،الرسمية النهائية لفرز أصوات الناخبين

وقالت لجنة االنتخابات إن معسكر أقصى   نتنياهو على أغلبية واضحة؛ مما يتيح له تشكيل الحكومة.
لمعسكر  اً مقعد   51ابل مق ًا،مقعد  120من مجموع مقاعد الكنيست البالغ عددها  اً مقعد  64اليمين نال 

يائير   الحالي  الوزراء  رئيس  بزعامة  باشر    .البيد التغيير  نتنياهو  إن  إسرائيلية  إعالم  وسائل  وقالت 
االنتهاء من تشكيلها بحلول   اتصاالت مع األحزاب اليمينية لتشكيل الحكومة الجديدة، وتوقعت أن يتمّ 

 منتصف الشهر الجاري. 
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تراجعت قوة معسكر زعيم اليمين  :  محمود مجادلة، عن  3/11/2022،  48عرب  وأضاف موقع  
، بحسب ما أظهرت النتائج النهائية   25في الكنيست الـ  اً مقعد  64اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى  

في تجاوز نسبة    اً نتائج أن حزب ميرتس فشل نهائي % من األصوات، في حين أظهرت ال100بعد فرز  
 الحسم وبات خارج البرلمان اإلسرائيلي. 

 وجاءت النتائج النهائية على النحو اآلتي:
يهدوت ،  11شاس:  ،  12"المعسكر الوطني":  ،  14الصهيونية الدينية:  ،  24يش عتيد:  ،  32الليكود:  

 .4العمل: ، 5الجبهة/ العربية للتغيير: ، 5القائمة الموحدة: ، 6": إسرائيل بيتنا"، 7هتوراه: 
ألف ناخب عربي، غير أنه لم ينجح في تجاوز   138قراطي بثقة نحو  و وحظي التجمع الوطني الديم

قراطية للسالم والمساواة مع الحركة العربية للتغيير  و نسبة الحسم. في حين حصل تحالف الجبهة الديم
 ألف صوت.  194اإلسالمية الجنوبية، على    -حصلت القائمة الموحدة  ألف صوت، و   179على نحو  

%،  3.25بأن نسبة الحسم هي    اً % من أصوات الناخبين علم3.16وحصل حزب ميرتس على  
آالف صوت   5، إلى نحو  1992  سنةواحتاج الحزب الذي يخسر تمثيله في الكنيست ألول مرة منذ  

 ألف صوت والتي ترجمت بأربعة مقاعد. 176لتجاوز نسبة الحسم. وحصل حزب العمل على نحو 
 % 70.6نسبة التصويت العامة 

%، بحسب المعطيات  70.6مع إغالق صناديق االقتراع    "إسرائيل"وبلغت نسبة التصويت العامة في  
من أصل    اً ناخب  4,793,641صوت  التي صدرت مساء الخميس، عن لجنة االنتخابات المركزية، إذ  

وبلغ عدد   ألف صوت.  30قتراع. وبلغت المغلفات الالغية نحو  الا  أصحاب حقّ من    6,788,804
 ،% من األصوات الصحيحة3.25  ،األصوات التي كانت األحزاب بحاجة إليها لتجاوز نسبة الحسم

، في حين وصل مؤشر األصوات التي تحتاجها األحزاب لتحصيل مقعد برلماني:  اً صوت  154,820
لتها األحزاب التي فشلت في تجاوز نسبة الحسم  وبلغ عدد األصوات التي حّص   ًا.صوت  36,213,66

التي حّص   ًا،صوت  418,055 بلغ عدد األصوات الصحيحة  التي نجحت في  في حين  لتها األحزاب 
 . اً صوت 4,345,639الوصول إلى الكنيست 

، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه، رئيس المعارضة اإلسرائيلية،  البيد من جانبه، هنأ  
اتصل بنتنياهو وتمنى له    البيد نتنياهو، مساء الخميس، على فوزه في االنتخابات. وذكر البيان أن  

 للسلطة، وأضاف "إسرائيل فوق كل اعتبار سياسي". اً سلس  قاالً التوفيق وأنه سيضمن انت
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 شكيل الحكومة الفصل الثالث: ت
 

 البيد: ال يمكننا الجلوس مع نتنياهو في حكومة واحدة
حدة برئاسة  ال تشكيل حكومة و قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير البيد، اليوم األحد، إنه يفّض 

االنتخابات   إجراء  بعد  والليكود،  تشرين  يش عتيد  األول من شهر  إجراؤها في  المزمع  اإلسرائيلية، 
المقبل، وهي خامس انتخابات في أقل من أربع سنوات، لكن من دون وجود بنيامين    نوفمبر  /الثاني

 نتنياهو، الذي تالحقه قضايا فساد. 
نه "ال يمكننا  ألـصحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر اليوم األحد،    اً وأضاف البيد، وفق

الجلوس مع نتنياهو في حكومة واحدة ألن لديه ثالث لوائح اتهام. هذا رجل لديه اتهامات جنائية  
 خطيرة. يجب أن ينتهي إلى السجن".

المتّ  يكونوا في مناصب عليا في  وأوضح: األشخاص  ينبغي أن  بقضايا فساد جسيمة ال  همون 
 قي".ه النظام بالكامل، إنه أمر خطير وغير أخالإسرائيل، فهذا يشوّ 

 23/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 نتنياهو: بن غفير سيكون وزيرا  في حكومتي حال نجحت  بتشكيلها 
خالل مؤتمره االنتخابي،   ،وكاالت: قال رئيس المعارضة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو  -تل أبيب  

نه بوسع بن غفير أن يصبح وزيرًا في حكومته المقبلة في حال فوزه  إ"،  14مساء أمس، عبر القناة "
 وتكليفه بتشكيلها. 

ن "الجميع سيكونون شركاء كاملين ومحترمين في الحكومة، ولكن سيتولى حزب الليكود  أوأضاف:  
 ت الدفاع والشؤون الخارجية والمالية". )حزب نتنياهو( الحقائب المركزية، مثل وزارا

انتس، وقال: إن "هذا  جونفى نتنياهو المزاعم بأنه سيشكل حكومة مع وزير الدفاع الحالي بني  
 انتس يساري وليس شريكًا"، مؤكدًا أنه سيشكل حكومة فقط مع شركاء من أحزاب اليمين.جهراء، و 

 24/10/2022األيام، رام هللا، 
 

 بوزارة األمن الداخليبن غفير يطالب 
أعلن عضو الكنيست الفاشي ورئيس حزب عوتسما يهوديت، إيتمار بن غفير، أنه سيطالب بحقيبة  
األمن الداخلي في حكومة مقبلة يشارك في ائتالفها، وذلك في مؤتمر صحفي خاص عقده مساء 
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األحد. الدي  اليوم،  الصهيونية  قائمة  ضمن  المقبلة  االنتخابات  غفير  بن  يترأسها ويخوض  التي  نية 
بتسلئيل سموتريتش، وُتظهر استطالعات الرأي العام أن القائمة ستصبح القوة الثالثة من حيث عدد 

 بعد الليكود ويش عتيد.   25المقاعد في الكنيست الـ
 30/10/2022، 48عرب موقع  

 
 يبدأ األسبوع المقبل مشاورات تكليف شخصية بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة  جو ز رتيه

، األسبوع المقبل، جولة من المشاورات مع  جو ز رتيه سحق إمن المتوقع أن يبدأ الرئيس اإلسرائيلي 
الذي   الشخص  هوية  حول  قرار  اتخاذ  من أجل  للكنيست،  المنتخبة  لألحزاب  التابعة  الكتل  ممثلي 

 تشكيل الحكومة.سيكلفه ب
وبحسب هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه يجب على الشخص المكلف بتشكيل  

  اً يوم  14، ويحق له أن يطلب تمديد هذه الفترة بـ  اً يوم  28الحكومة استكمال مهمته خالل مدة أقصاها  
  ج و ز رتيه   إذا تعذر التشكيل، ولكن في حال لم ينجح في تشكيل ائتالف حتى بعد التمديد فيستطيع

 تكليف شخص آخر. 
 3/11/2022القدس، القدس، 

 
 نتنياهو يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة

بدأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق اليميني بنيامين نتنياهو، أمس األربعاء، على مشارف العودة  
لالنتخابات   األولية  النتائج  على ضوء  السلطة،  تُ إلى  التي  اليمين  التشريعية  مع  تحالفه  تقدم  ظهر 

للتشاور بشأن تشكيل  التحالف  نتنياهو االتصال بشركائه في  فيما شرع  بهامش ضئيل،  المتطرف 
 الحكومة الجديدة.

% من األصوات حصول تحالف نتنياهو  97وأظهرت معطيات لجنة االنتخابات المركزية، بعد فرز  
الساحة السياسية. وقال نتنياهو لمؤيديه فجر   ةهو بالعودة إلى مقدمل ذلك نتنيامقعدًا. ويخوّ   65على  

. لكن خصمه الرئيسي رئيس الوزراء "نحن قريبون جدًا من نصر كبير"أمس األربعاء في القدس  
 سينتظر بصبر... "وإن حزبه يش عتيد،    "لم يتقرر شيء"المنتهية واليته يائير البيد قال في تل أبيب  

 . "النتائج النهائية
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ب وبحسب مكتبه، ألغى البيد مخططاته لحضور مؤتمر األمم المتحدة السنوي لتغير المناخ كو  
(  جو ز رتيالرئيس اإلسرائيلي )إسحق ه"ر منافسه نتنياهو نتائج التصويت. وقال إن  بعد أن تصدّ   27

 .  "في شرم الشيخ 27ب سيمثل إسرائيل في كو 
 3/11/2022الخليج، الشارقة، 

 
 25ردود فعل إسرائيلية على انتخابات الكنيست الـ 

شد   توتر  يسودها  األصوات  عد  "مرحلة  إن  أبيب  تل  جامعة  في  األستاذة  شومر  يائيل  تقول 
 فبضعة آالف من األصوات تؤثر على المقاعد وقد تغير النتيجة النهائية". ،األعصاب 

زعيم حزب األمل الجديد الذي انشق عن حزب الليكود    ،ر وزير العدل الحالي جدعون ساعروحذّ 
 تتجه نحو "تحالف من المتطرفين" بقيادة نتنياهو وحلفائه.  "إسرائيل"من خطر رؤية  ،سابقاً 

وقال زعيم اليمين المتشدد إيتمار بن غفير رئيس حزب الصهيونية الدينية مخاطبًا مناصريه بعد 
 لهوية اليهودية... حان الوقت أن نعود لنكون أسياد بلدنا".صدور النتائج األولية: "صّوت الجمهور ل

وأضاف بن غفير: "الناس يريدون السير في الشوارع بأمان وأال يكون جنودنا وشرطتنا مقيدي 
القدس وفي الضفة الغربية  شرقي  الفلسطينيين في    األيدي" مكررًا دعوته الستخدام القوة، خصوصًا ضدّ 

 المحتلة.
لسياسية في جامعة بار إيالن اإلسرائيلية يوليا إلعاد سترينغر بن غفير بأنه  ووصفت المحاضرة ا

 "الفائز األكبر في هذه االنتخابات".
وقالت: "لقد حصل على أصوات من الحريديم )اليهود المتزمتين( ومن الليكود ومن ناخبين شباب  

 جدد وأشخاص ال يعرفون لمن يصوتون". 
ألربعاء "إسرائيل على وشك أن تبدأ ثورة يمينية ودينية وسلطوية وكتبت صحيفة "هآرتس" اليسارية ا

هدفها تدمير البنية التحتية الديمقراطية التي بنيت عليها الدولة... قد يكون هذا يومًا أسود في تاريخ  
 إسرائيل". 

 3/11/2022األيام، رام هللا، 
 

 الجدول الزمني لتشكيل حكومة نتنياهو السادسة
، التي جرت  25األيام القريبة المقبلة، وبعد صدور النتائج النهائية النتخابات الكنيست الـتبدأ في  

النتائج األولية التي تشير إلى    . وفي ظلّ "إسرائيل"أمس، الثالثاء، عملية تشكيل حكومة جديدة في  
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أكثر من   نتنياهو، حصل على  بنيامين  الليكود،  اليمين ورئيس حزب  عضو    61أن معسكر زعيم 
متوقع كان  مما  أقصر  ستكون  الحكومة  رئيس  مقر  إلى  طريقه  أن  يبدو  تشكيله    اً كنيست،  وعملية 

 مما أشارت إليه استطالعات الرأي.  اً لحكومته السادسة ستكون أقل تعقيد 
م النتائج  ، أعلن األخير أنه سيتسلّ جو ز رتي سحق هإس اإلسرائيلي،  وفي بيان صدر عن ديوان الرئي

تشرين الثاني/   9سحق عميت، في  إالرسمية لالنتخابات من رئيس لجنة االنتخابات المركزية، القاضي  
 نوفمبر الجاري، ليبدأ بعدها مباشرة المشاورات مع الكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة. 

امة للجنة االنتخابات المركزية اإلسرائيلية، المحامية أورلي عدس، أن من جانبها أكدت المديرة الع
نتائج   من مجمل األصوات   صندوق اقتراع متبقٍ   150-120اللجنة ستنشر خالل الساعات المقبلة 

الساعة   أن تشرع في  قرابة    23:00العادية، على  اليوم، في فرز  ألف صوت من   450من مساء 
 المغلفات المزدوجة. 

في نسبة التصويت األمر الذي قد    اً حدث "تغيير أن المغلفات المزدوجة من شأنها أن تُ وأفادت ب
علم الخريطة"،  شكل  على  نحو    اً يؤثر  فرز  تقدّ 90بأن  أظهر  األصوات  من  زعيم  %  معسكر  م 

تسمح له بتشكيل الحكومة، في حين    ،120من أصل   اً مقعد   65  ،المعارضة، نتنياهو، بأغلبية مريحة
 لم يتمكن حزب ميرتس حتى هذه اللحظة من تجاوز نسبة الحسم. 

 وفي ما يلي الجدول الزمني المتوقع لتشكيل حكومة إسرائيلية: 
تُ تشرين الثاني/ نوفمبر  3 نهي لجنة االنتخابات المركزية فرز األصوات بما يشمل المغلفات : 

طة توصيات  يواإلعالن عن النتائج النهائية غير الرسمية، للكشف عن خر العادية والمغلفات المزدوجة  
 حكومة.الاألحزاب بتسمية مرشح لتشكيل 

الموعد األخير لنشر لجنة االنتخابات المركزية نتائج االنتخابات النهائية    تشرين الثاني/ نوفمبر:  9
  ثمانية أيام من يوم االنتخابات كحدٍ وتسليمها للرئيس اإلسرائيلي. ويفترض أن تنشر اللجنة النتائج بعد  

 األقصى، وهو ما أكدت اللجنة أنها عازمة عليه في بيان سابق. 
، مع رؤساء  جو ز رتيسحق هإ: بدء مشاورات الرئيس اإلسرائيلي،  تشرين الثاني/ نوفمبر  11–10

المرجح أن  الكتل في الكنيست ألخذ توصياتهم بشأن اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة، ومن  
 يحظى نتنياهو بتوصية األغلبية. 

قسمون الوالء. في هذه  يُ ؛ أعضاء الكنيست   25: تنصيب الكنيست الـتشرين الثاني/ نوفمبر  15
 المرحلة، يحق لكتلة األغلبية التصويت الختيار رئيس جديد للكنيست.
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أحد أعضاء الكنيست  الموعد النهائي الذي ينص عليه القانون لتكليف    تشرين الثاني/ نوفمبر:  16
الفوز الحاسم الذي حققه معسكر   بتشكيل حكومة، وال يستبعد أن يتم ذلك قبل الموعد المحدد، في ظلّ 

 نتنياهو في االنتخابات. 
، وفي حال فشل يوماً   28انتهاء مدة التكليف بتشكيل حكومة، وطولها    كانون األول/ ديسمبر:  14

آخر. وفي حال نجاح المرشح    اً يوم   14مديد المهلة بـالمرشح بمهمته، فإنه يمكن أن يحصل على ت
 لحكومة.لاألبرز، نتنياهو، في المهمة، فسيتم التصويت في الكنيست لمنح الثقة 

 2/11/2022، 48عرب موقع 
 

 إلى حكومته مقابل توزير بن غفير  "القائمة العربية الموحدة"انتس أو ج م  نتنياهو لض

نائبًا، يسعى    120من مجموع  64 ،الرغم من وجود أكثرية ثابتة لهعلى :  نظير مجلي  - تل أبيب 
قوى من المعسكر    بنيامين نتنياهو، الفائز في االنتخابات اإلسرائيلية، لتوسيع نطاق حكومته وضمّ 

 المضاد له، ليواجه االنتقادات والتحذيرات الدولية من تعيين المتطرف إيتمار بن غفير وزيرًا. 
ية مّطلعة، باشر نتنياهو إرسال مقرَّبين منه لجّس النبض لدى وزير الدفاع ووفقًا لمصادر سياس

هذه ج بني   وتقول  معه.  للتحالف  مستعد  غير  أنه  في  بتصريحاته  متمسكًا  زال  ما  كان  إن  انتس، 
المصادر إن نتنياهو ال يستبعد إمكانية التوجه لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة اإلسالمية النائب  

وقالت المصادر إن نتنياهو معنيٌّ بتثبيت    عباس، ليكون أفضل عنصر موازنة أمام بن غفير.  منصور
لـ يفتح عليه     4حكومته واستقرارها  العالم، وال أن  سنوات، وال يريد لها أن تدخل في صراعات مع 

ن  جبهات عداء من األصدقاء في واشنطن أو العواصم األوروبية، ولذلك سيفتش عن ُحلفاء جدد، لك
على   والضغط  محاوالته  صّد  يحاولون  واليسار  الليبرالي  الوسط  في  نتنياهو  و جخصوم    البيد انتس 

حكومات في   10  نحوأن نتنياهو ترأس    ،وعباس أال يستجيبوا لمغازالت نتنياهو، وأشاروا إلى حقيقة
أحزاب أخرى من    تاريخه، لكنه لم ُيقم، ولو مرة واحدة، حكومة يمينية صرفًا، وحرص دائمًا على ضمّ 

 معسكر الوسط أو اليسار إلى حكومته.  
وقال أحد خصوم   انتس وزيرًا للدفاع.جنفسه وزيرًا للمالية في إحدى حكوماته، و   البيد وقد كان  

ة يمين واحدة صرفًا، حتى نفهم ما سياسة اليمين هذه؟ وكيف ستقود  أتمنى أن يقيم لنا حكوم"نتنياهو:  
 ."إسرائيل؟ وإلى أين؟

 4/11/2022، الشرق األوسط، لندن
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 الربط بين الدين والدولة و أهداف بن غفير كوزير: تصعيد استهداف الفلسطينيين 
الفاشي إيتمار  ب من رئيس حزب عوتسما يهوديت، عضو الكنيست  قال مصدر مقرّ :  بالل ضاهر

ب وزير األمن الداخلي في الحكومة صبن غفير، إنه سيحاول تنفيذ ثالثة أهداف في حال تولى من
جيروزاليم بوست"، الخميس، "الونقلت صحيفة    التي سيشكلها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو.

. وسيحدد مناطق عن المصدر قوله إن "بن غفير سيولي أهمية أولى لمحاربة اإلرهاب ضد اليهود 
يحظر على اليهود السير والتجول فيها، وسيحاول تغيير الواقع". ويعني ذلك أن بن غفير، وكما هو  

أن بن غفير    ،وأضاف المصدر  والمستوطنين على الفلسطينيين.  "إسرائيل"د عدوان  متوقع، سيصعّ 
تغييرات دراماتيكية في قوات األمن ز على الجريمة في المجتمع العربي، وأنه "عازم على إجراء  سيركّ 

السياسيين   مع  حوار  خالل  من  وليس  مباشرة  العربي  الجمهور  إلى  التوجه  وسيحاول  اإلسرائيلية، 
وتابع المصدر أن هدف بن غفير الثاني هو "الربط بين الدين والدولة والمواقف المحافظة".   العرب".

"المتسللين"، أي طالبي اللجوء األفارقة،  وبحسب المصدر، فإن هدف بن غفير الثالث هو محاربة  
 ."إسرائيل"والمواطنين األجانب الذين يقيمون بشكل دائم في 

 3/11/2022، 48عرب موقع  
 

   سالقدفي االنتقال إلى "بلفور"  ...: أولى قرارات نتنياهوأحرونوت يديعوت
رئيس حزب الليكود،  تحدثت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن أولى قرارات،  :  أحمد صقر  -   غزة 

بنيامين نتنياهو، المتهم بأربع قضايا فساد، وعاد إلى السلطة بقوة عقب فوز معسكره في انتخابات  
 التي جرت الثالثاء الماضي.  25الكنيست الـ

يشنر، أن "أولى القرارات التي يتوقع أن يتخذها  إوأوضحت الصحيفة في تقريرها الذي أعده إيتمار   
نياهو عند عودته إلى السلطة هي؛ االنتقال إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في "بلفور"  رئيس "الليكود" نت 

مايو    بالقدس، واستخدام طائرة رئيس الوزراء "جناح صهيون" المتوقفة في قاعدة "نفاطيم" منذ أيار/
   من هذا العام". 

"تويتر"، قام بالفعل وأضافت: "نتنياهو يعتاد بالفعل على الوضع القديم الجديد، وعلى حسابه على  
 بتغيير وصفه إلى "رئيس الوزراء المنتخب"، وشكر الجمهور اإلسرائيلي".  

وفي غضون ذلك، أمر جهاز الشاباك بإعادة األمن لزوجة رئيسة الوزراء المنتخب، سارة نتنياهو،  
، ومن غير الواضح، إذا 2021ديسمبر    إنهاء الحراسة األمنية لها في كانون األول/  حيث سبق أن تمّ 
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بالنسبة   "األمر  أن  "يديعوت"  وذكرت  وأفنير.  يائير  نتنياهو؛  ألبناء  ستعود  األمنية  الحراسة  كانت 
 طة".لنتنياهو؛ العودة إلى "بلفور" واستخدام طائرة رئيس الوزراء، هي مسألة ترمز إلى عودته إلى السل

 4/11/2022، 21موقع عربي 

 
 لعزلة دولية  ا  مصادر إسرائيلية: نتنياهو لن يخاطر بمنح بن غفير حقيبة منع

الجمعة، إن زعيم حزب الليكود  يوم  قالت مصادر سياسية إسرائيلية،  :  دوت كوم  "القدس"  –رام هللا  
اليمين المتطرف، مثل إيتمار بن  بنيامين نتنياهو، ال يرغب في المخاطرة بمنح َمن وصفتهم بممثلي  

 غفير، حقائب سيادية. 
يسعى نتنياهو إلى    ،كما ذكرت هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية  ،وبحسب المصادر

 انتس باالنضمام إلى حكومة برئاسته ليتجنب عزلة دولية.جيه يائير البيد وبني إقناع خصمَ 
أوروبية أبلغته بأنها لن تتعامل مع   كية ودوالً يدارة األمر يشار إلى أن تقارير صحفية ذكرت أن اإل

 رت نتنياهو من تنصيب بن غفير كوزير.بن غفير كوزير، كما أن دواًل عربية حذّ 
وقالت المصادر أن نتنياهو ال يستبعد إمكانية التوجه إلى رئيس القائمة العربية الموحدة منصور  

 ن اليمينيين.عباس، ليكون عنصر موازنة أمام المتطرفِّي 
 4/10/2022القدس، القدس، 

 
 انتس: "إسرائيل" تتجه لمزيد من االنقسام والتطرف ج

المحتلة بني  :  القدس  الرسمي": إن جقال وزير جيش االحتالل  "المعسكر  انتس، رئيس تحالف 
االنقسام  هناك حاجة إلقامة حزب وسط عابر للكتل السياسية، في الوقت الذي تتجه فيه "إسرائيل" إلى  

 والتطرف. 
نتائج  جوقال   لي.  بالنسبة  صعبة  أسبوع  نهاية  عطلة  "هذه  تويتر:  على  تغريدات  في  انتس، 

االنتخابات مدوية وال لبس فيها، ويجب أن نقبلها ونحترمها ونتصرف كما ينبغي أن نتصرف في ظل  
ألمر حزب وسط وأضاف: "أعتقد أنه في وقت انقسام وتطرف دولة إسرائيل يتطلب ا  الديمقراطية".

 للكتل".  عابراً 
انتس: "اليوم من المهم أن نؤمن بهذه اإلمكانات. اليوم على وجه التحديد، بينما يشعر  جوقال  

الكثير من الجمهور باليأس وفقدان األمل وحتى الخوف، سنواصل الكفاح على طول الطريق. سوف  
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نستمر في اإليمان بالناس. سنواصل إرسال أطفالنا إلى الجيش، للدفاع عن الوطن. سنواصل تعليم  
 نا التسامح وحب الناس. سوف نستمر في احترام أنظمة القانون والعدالة والحفاظ عليها". أطفال

 4/10/2022، موقع المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االنتخابات وهو المسؤول عن خسارة  من نتنياهو  بيد بدال  انتس تخاصم مع الج"يش عتيد": 
هت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، في أول تصريح لها منذ القدس العربي: وجّ   -  الناصرة

 البيد يائير    "معسكر التغيير"الكشف عن نتائج االنتخابات، أصابع االتهام لرئيس الحكومة ورئيس  
منوّ  العمل،  قوة  وتراجع  ميرتس  بالكتلتَ بسقوط  المساس  وواصل  للتحذيرات،  يكترث  لم  بأنه  ين  هة 

 قوة حزبه يش عتيد، طمعًا بأن يكون صاحب الكتلة األكبر.ين من أجل زيادة المذكورتَ 
، خوفًا من إبعاد ناخبين  "األزمة لدى األحزاب العربية"عن إدارة    "ارتدع"أنه    البيد وجاء في انتقادات  

يمين، وتسّبب ذلك بإبعاد التجمع الوطني الديموقراطي إلى خارج الكنيست، على ما   –  من الوسط
  " بتعظيم"  البيد . كذلك اتهمت المصادر  "هآرتس"نتنياهو، وفقًا لصحيفة    ضدّ   يبدو، ومنع كتلة مانعة 

 . "شخصية هامة طوال الحملة االنتخابية" قوة عضو الكنيست الفاشي إيتمار بن غفير، بأن صّوره 
بداًل من استخدام المفاتيح الثالثة  "عن قيادي في أحد األحزاب قوله إنه    "هآرتس" ونقلت صحيفة  

توحيد األحزاب العربية، تحمل المسؤولية حيال ناخبي العمل وميرتس، بعد رفضهما   –  بحوزتهالتي  
ب بكل بساطة عنهم الواحد تلو اآلخر، وتسبّ   البيد التحالف، وإدخال ناخبي اليمين في سبات، تنازَل  

 . "بانهيار الكتلة
 4/10/2022القدس العربي، لندن، 

 
 : أفرزت ظهور مجموعة من الفاشيين خاباتيعرب عن قلقه من نتائج االنت  أولمرت

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إيهود أولمرت، مساء :  ترجمة خاصة بـ"القدس" دوت كوم
الجمعة، إنه يشعر بالقلق وبخيبة أمل من نتائج انتخابات الكنيست األخيرة والتي أفرزت ظهور من 

العبرية، أن النتائج ليست جيدة    13أولمرت في مقابلة مع قناة    رأىو   أسماهم بـ"مجموعة من الفاشيين".
عن خشيته من تأثير "مجموعة الفاشيين ضد كل من    اً وتنطوي على مخاطر جسيمة، معرب  "إسرائيللـ"

وأعرب عن خشيته من أن تنعكس مواقف   يختلف معهم سواء من العرب أو اليساريين أو غيرهم".
، قال أولمرت  نفسه  قراطي. وفي الوقت و الجديدة على االستقرار الديموتحركات الحكومة اإلسرائيلية  
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إن نتنياهو رجل ضعيف، وسيخيب آمال بن غفير وأصدقاؤه، ألن نتنياهو ال يملك الشجاعة والقدرة 
 القيادية على تبني مواقفهم.  

قال أولمرت:  في العهد الحكومي اإلسرائيلي الجديد،    المتوقعةحدة  المتوحول العالقات مع الواليات  
"نتنياهو يود تجنب الدخول في صراع مباشر مع البيت األبيض، لهذا يحتاج إلى محاربة عصابة  

من حكومته، والسؤال هو هل سيكون لديه القوة والشجاعة    اً جد   اً مهم  اً البلطجية التي ستشكل جزء
 والعزم على القيام بذلك".

 4/10/2022القدس، القدس، 
 

 بفاشيين من أتباع الحاخام العنصري مئير كهانا  البرلمان اإلسرائيلي الجديد ممتلئ"ميرتس": 
 ميرتس،  حزب  : في أول تصريح لها، منذ اإلعالن الرسمي عن سقوط"القدس العربي" -  الناصرة

إنها مصدومة من وجود برلمان إسرائيلي يخلو    ن ؤو غلقالت رئيستها زهافا    في االنتخابات اإلسرائيلية،
تباع شوالميت ألوني ويوسي سريد، وامتالئها بفاشيين من أتباع الحاخام العنصري مئير كهانا. من أ

قبيل االنتخابات من احتمال سقوط حزبها، بسبب اجتذاب    اً قد حذرت بصوت مرتفع جد   ن ؤو غلوكانت  
 أصواتها لصالح حزب يش عتيد، ولكن دون جدوى. البيد 

ئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، التي رفضت فكرة واتهم رئيس ميرتس األسبق يوسي بيلين ر 
أن النتيجة مضرة جدًا، ألن هذه النتيجة    اً تحالف ميرتس مع العمل من أجل ضمان نجاحهما، مؤكد 

تعني الكثير بالنسبة لتسوية الدولتين، ولقضية تغيرات المناخ وحقوق المثليين، وفي كل هذه القضايا  
 لم تخجل ميرتس من رفع صوتها، ولذا فهذا فعاًل ضرر فادح للمجتمع اإلسرائيلي. 

 4/10/2022القدس العربي، لندن، 
 

 نتنياهو سيعمل على تدمير المنشآت النووية اإليرانية وزير إسرائيلي سابق: 
هجوم    ح وزير االستيطان اإلسرائيلي السابق، تساحي هنغبي، إقدام بالده على شنّ رجّ :  ربيع سواعد 

على إيران خالل فترة الحكومة المتوقع تشكيلها من قبل بنيامين نتنياهو في فترة واليته القادمة؛ حسب 
"القناة   نقلت عنه  أنه "حسب 12ما  مقابلة معه،  هنغبي في  الجمعة. وأضاف  " اإلسرائيلية، مساء 

تقديري، فإن نتنياهو سيعمل في فترة حكومته القادمة على تدمير المنشآت النووية اإليرانية، ولن يكون  
 . وبّين "لقد نسينا المفاوضات اً عام  30غير ذلك"، وقد أرجع تقديره إلى معرفته بنتنياهو على مدى    اً خيار 

أنه "في حال لم تنته هذه المفاوضات   اً "، موضحاً التي جرت بين إيران والقوى الكبرى بعدما توقفت فعلي
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باتفاق ولم تتحرك الواليات المتحدة األميركية بشكل مستقل، فإن نتنياهو سيعمل على تدمير المنشآت 
 اً بذلك فإن إسرائيل ستواجه تهديد وأشار هنغبي إلى أنه "في حال لم يقم نتنياهو    النووية في إيران".

 ".اً وجودي
 4/10/2022، 48عرب موقع  

 إسرائيلية: حكومة نتنياهو ستغي ر وجه الدولة صحف 
ل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، يوم الجمعة،  بالل ضاهر: وصف المحلِّ 

أن الحسم في االنتخابات لصالح اليمين "قد يكون   اً بأنها "ثورة"، معتبر   سرائيلية إلا  نتائج االنتخابات 
صفارة بداية تحّول سيغير وجه الدولة". إال أنه لم يوضح ما الذي سيتغير في وجه الدولة. ربما طريقة  

حدوث تغيير في السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين في    اً لكن ليس متوقعو الخطاب، ليس أكثر،  
، والمستمرة منذ عقود. فنتائج االنتخابات هي مرآة لصورة   48وأراضي الـ  1967  سنةضي المحتلة  األرا

 الحقيقية.  "إسرائيل"
ل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن هدف نتنياهو  من جانبه، أشار المحلِّ 

هم فساد خطيرة ومنع سجنه.  من ائتالفه الجديد هو تغيير القوانين ليتمكن من اإلفالت من محاكمته بت
وسموتريتش   غفير  بن  وسيطالب  الجانب.  أحادية  صفقة  تكون  "لن  كهذه  حكومة  نتنياهو  وتشكيل 

بن غفير، الوزير المرشح لألمن الداخلي إلى جبل الهيكل )المسجد بمقابل. ولنتخيل زيارة مستقبلية لِّ 
فلسطينيون والعرب في إسرائيل  األقصى(، بادعاء االطالع على الوضع األمني فيه. وقد رصده ال

 كعدو منذ وقت طويل".
 4/10/2022، 48عرب موقع  

 
 نتنياهو يطلب من زعماء أحزاب كتلته توزيع المناصب الوزارية

بنيامين نتنياهو من ممثلي األحزاب المتوقع انضمامها إلى االئتالف   الليكود  طلب زعيم حزب 
 المرحلة األولى من أجل توزيع المناصب الوزارية.الحكومي اإلسرائيلي أن يتم التفرغ في 

وبحسب هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن نتنياهو طلب أن تكون المرحلة التالية  
محورية شؤون  مناقشة  إجراء  الحكومة  تشكيل  بي   ؛بعد  القضائينمن  الجهاز  في  اإلصالحات    ،ها 

 المعيشة.   وغالء ،والسكن ،وقضايا الدين والدولة
الحريدي، وبتسلئيل سموتريتش من حزب   ة ولفتت إلى أن موشيه غافني من حزب يهدوت هتورا 

 .اً الصهيوينة الدينية رفضا اقتراح نتنياهو، مطالبين بمناقشة القضايا الجوهرية المحورية فور 
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صب  وتستمر االتصاالت لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، حيث طالب سموترتيتش بأن يتولى من
والتي تجيز للكنيست المصادقة بدعم    ؛وزير المالية أو وزير الجيش، كما طالب بتمرير فقرة التغلب 

المصوِّ 50 الرئيسية  % من  اإلنسان  بحقوق  لمساسه  ألغته  العليا أن  للمحكمة  قانون سبق  تين على 
ادقة عليه  ولتعارضه مع قوانين أساسية، في حين أن نتنياهو يريد أن يكون بإمكان الكنيست المص

 .61بأغلبية 
 7/11/2022القدس، القدس، 

 
 انتس: لن نشارك في الحكومة جالبيد و 
أعلن   -القدس   وبني    وكاالت:  يائير البيد  يشاركا في    انتس، مساء أمس،جكل من  لن  أنهما 

دت قيادات في كتلة "المعسكر إذ شدّ   تشكيلها في الفترة القادمة،ل الحكومة التي يسعى بنيامين نتنياهو  
يترأسها   التي  المرتقبة. جالوطني"  نتنياهو  حكومة  في  تشارك  لن  الكتلة  أن  أنه    انتس  البيد  وأعلن 

وأكد البيد، أمس، خالل    سيشكل معارضة قوية للمعسكر الديني اليميني الذي ينتمي إليه نتنياهو.
  إلى الحكومة. نكافح حتى نعود مجّدداً  مراسم لتكريم إسحق رابين: سنظلّ 

 7/11/2022األيام، رام هللا، 
 

 كية قبل تشكيل حكومته ينتنياهو ينتظر االنتخابات األمر 
بدء رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، أمس )األحد(، لقاءاته مع حلفائه رؤساء كتل  من رغمعلى ال

اليمين الفائز في االنتخابات اإلسرائيلية، فإن مصادر سياسية في محيطه أكدت أنه ينوي االنتظار  
ق،  وحكام الواليات ودراستها بشكل عمي  "رسج الكون"كية النصفية لـيحتى تظهر نتائج االنتخابات األمر 

 ليقرر بعدها شكل حكومته. 
الحزب  يبقى  أن  يخشى  زال  ما  ولكنه  الجمهوري،  الحزب  فوز  يتوقع  ألنه  ذلك  نتنياهو  ويفعل 

قراطي مهيمنًا؛ ففي حالة فوز الحزب الجمهوري ال تكون عند نتنياهو مشكلة في تشكيل حكومة و الديم
ياهو أن يقوم الرئيس جو بايدن  ، يخشى نتن "قراطيو الحزب الديم". ولكن في حالة فوز  "يمين صرف"

بانتهاج سياسة ضغط على حكومته في الموضوع الفلسطيني، وفي مواجهة االستيطان، وعندها يحتاج  
 إلى شركاء من وسط الخريطة الحزبية. 

 7/11/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 لقاتله  "انتصارا  "فوز اليمين المتطرف  عد ت... في ذكراه  "الصمت"عائلة رابين تقرر 
سحق رابين مع ظهور نتائج االنتخابات التي أعادت بنيامين نتنياهو  إ مع تصادف ذكرى اغتيال  

إلى رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، ظهر أنصار هذا التيار المهزوم بشعور فقدان مرة أخرى. وقررت  
أقيمت )األحد( إلحياء ذكراه. وخرج المدير   اً مهرجان   20  نحوعائلة رابين االمتناع عن إلقاء كلمات في  

 فيها انتصار اليمين المتطرف كارثة قومية.  دّ العام لمكتبه بتصريحات يع
وكان أنجال رابين وأحفاده قد قرروا المشاركة في هذه المهرجانات ولكن بصمت. ومع أن ابنته  

رادة الناخب اإلسرائيلي، الذي اختار داليا، قالت إن سبب هذا الصمت هو إعطاء االحترام الالزم إل
 تيار اليمين لحكمه. 

 7/11/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 بن غفير يرفع سقف مطالبه األولية لدخول الحكومة 
نتنياهو، جلسته  :  محمود مجادلة بنيامين  الليكود،  اليمين اإلسرائيلي، ورئيس حزب  أجرى زعيم 

لتوزيع    ؛مساء اإلثنين، في إطار المعركة التي يديرها نتنياهواألولى مع الكهاني إيتمار بن غفير،  
بتشكيل    اً الحقائب الوزارية والتوصل إلى اتفاق ائتالفي مع شركائه في المعسكر حتى قبيل تكليفه رسمي

 حكومته السادسة. 
اهو: "عقد االجتماع في جو جيد.  يوجاء في تصريحات بن غفير المقتضبة عقب اجتماعه مع نتن 

طريقنا لتشكيل حكومة يمينية كاملة، لحماية جنود الجيش اإلسرائيلي، والنظر في عيون   نحن في
جميع الناس، الذين يخشى بعضهم التجول في النقب والجليل، الستعادة أمنهم واستعادة الحوكمة. 

 لدينا الكثير من العمل".
لبه لالنضمام لحكومة  في المقابل، أشارت التقارير اإلسرائيلية إلى أن بن غفير رفع سقف مطا

نتنياهو المقبلة، بما في ذلك المطالبة بتولي حقيبة األمن الداخلي بصالحيات "موسعة" تتجاوز ما  
حالي اإلسرائيلي  القانون  أو    اً يمنحه  التعليم  حقيبة  إلى  باإلضافة  المنصب،  يتولى  الذي  للوزير 

 فاسرالوف.  إسحقالمواصالت يتوالها عضو الكنيست عن حزبه، 
د على ضرورة التوقيع على  اإلسرائيلية بأن بن غفير شدّ  13الناحية الجوهرية، أفادت القناة  ومن 

في ما يتعلق    اً تفاهمات حول القضايا المحورية التي ستحدد أجندة عمل الحكومة المقبلة، خصوص
تفاف على قرارات المحكمة  ل بالتغييرات التي يعتزم تيار الصهيونية إحداثها في الجهاز القضائي واال
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تشديد  بمعنى  المحتلة،  الضفة  والنقب ومستوطنات  الجليل  في  السيطرة"  بـ"تعزيز  يصفه  وما  العليا 
 القبضة األمنية على العرب.

 7/11/2022، 48عرب موقع  

 
 قمع األسرى واقتحام األقصى  ...مطالب بن غفير لنتنياهو: اإلسرائيلية 13القناة 

ا يهوديت، ماإلسرائيلية بأن عضو الكنيست المتطرف رئيس حزب عوتس  13أفادت القناة  :  محمد وتد 
سياق   في  وذلك  نتنياهو،  بنيامين  الليكود،  حزب  رئيس  إلى  شاملة  خطة  سيقدم  غفير،  بن  إيتمار 

تتمحور حول كيفية تعامل مصلحة السجون اإلسرائيلية    ؛كومة اإلسرائيلية المقبلةالمشاورات لتشكيل الح
إلى جانب   نتنياهو تشديد ظروف األسر في سجون االحتالل،  الفلسطينيين، ومطالبة  مع األسرى 
سماح الحكومة المقبلة تنظيم اقتحامات جماعية للمستوطنين للمسجد األقصى على مدار الساعة 

تقييدات  التشديد على األسرى في    .ودون أي  القناة اإلسرائيلية أن بن غفير يسعى إلى  وأوضحت 
  ؛ سجون االحتالل، بما يشمل تقييد "استقاللية" األسرى داخل األقسام، ومنع "تنظيم" األسرى في فصائل 

األسر.  خارج  الفلسطينية  الفصائل  تمثل  أسرى    التي  توزيع  منع  غفير  بن  يعتزم  ذلك،  إلى  إضافة 
أسرى من فصيل معين، وكذلك االمتناع عن التعامل مع األسرى    على أقسام مستقلة تضمّ الفصائل  

سجون   سلطات  مع  اتصال  على  يكون  متغير"  ممثل  "تحديد  وإنما  باسمهم،  ممثل  أو  ناطق  عبر 
لألسرى. الشخصية  باألمور  شكل  بأي  عالقة  له  تكون  أال  على  العامة،  المواضيع  في   االحتالل 

تُ   وتقضي خطة بن غفير قدم إلى نتنياهو في سياق مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، منع  التي 
األسرى من إعداد الطعام في أقسام السجون، وتزويدهم بالطعام بواسطة مصلحة سجون االحتالل  

رت أجهزة األمن اإلسرائيلية من هذه اإلجراءات وحذّ   فقط، إضافة إلى تقليص استهالك األسرى للمياه.
اإلسرائيلية عن مسؤولين في    13"، بحسب ما نقلت القناة  اً شعل األوضاع ميدانيأن "تُ   التي من شأنها

 األجهزة األمنية. 
 7/11/2022، 48عرب 

 
 يديعوت: تحديات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة ستواجه حكومة نتنياهو 

الثالثاء، إن الحكومة اإلسرائيلية  يوم  قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية،  :  ترجمة خاصة
المرتقب تشكيلها بزعامة بنيامين نتنياهو، ستواجه العديد من التحديات على الصعيد السياسي واألمني  

  7ألول مرة منذ  اً وبحسب الصحيفة، فإن حكومة نتنياهو قد تكون األكثر استقرار  واالقتصادي وغيره.



 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25انتخابات الكنيست الـ  ضوء  في    المشهد اإلسرائيلي

116 

 

بالنسبة   فيض  من  غيض  سوى  ليس  الوزارية  بالحقائب  المتعلقة  الخالفات  أن  إلى  مشيرًة  سنوات، 
 للمشاكل التي تنتظر الحكومة المرتقبة. 

اليمين، أن تقرر الخط السياسي الذي سيقوده،  ةوتقول الصحيفة إنه على نتنياهو بعد أداء حكوم
ية مع لبنان، إلى جانب طمأنة المجتمع الدولي بأن  والقرار األول سيتعلق باحترامه اتفاق الحدود البحر 

ورجحت أال يعود   قراطية.و لعبة الديملطرفة وأنه ال يتجاوز الحدود المقبولة  تحكومته ليست يمينية م 
نتنياهو إلى سياسة نقل األموال القطرية بالحقائب لحركة حماس بعد أن أوقفها رئيس الوزراء األسبق  

للحكم في وقت إشكالي، حيث الضفة الغربية تغلي وعدد الهجمات في   نفتالي بينيت، كما أنه يصل 
 ارتفاع ينذر بالخطر.

 8/11/2022، القدس، القدس
 

 ليبرمان: معسكر نتنياهو سيلحق الضرر بتصنيفنا االئتماني 
دور ليبرمان، من خطر يتهدد التصنيف االئتماني  جر وزير المالية اإلسرائيلي، أفيحذّ :  أحمد صقر

خطورة تجاوز زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، إطار الميزانية، ورفع العجز    اً لـ"إسرائيل"، مؤكد 
اليميني كشرط   بها بعض أحزاب معسكره  تقدمت  التي  المطالب االئتالفية  المالي، لغرض استيفاء 

 للمشاركة في الحكومة المقبلة.
ليبرمان سي،  وأوضح  إلسرائيل  االئتماني  "التصنيف  بنيامين  أن  سيقتحم  عندما  خطر،  في  كون 

سمع نغمات في هذا االتجاه، وهكذا سيكون الوضع ألجل أنتنياهو إطار العجز المالي، وأنا منذ اآلن  
استيفاء كل المطالب االئتالفية التي طرحت منذ اآلن"، وفق ما أوردته صحيفة "معاريف" في تقرير 

شيكل( أخرى للتعليم    3.5ليارات شيكل )دوالر=م  3ت الوزير عن "ضخ  وتحدّ   كتبه يهودا شاروني.
مليار شيكل لتمويل قسائم الغذاء التي   من ضخّ   اً الحريدي، حتى دون مواضيع التعليم األساس"، محذر 

 ه درعي، زعيم حزب شاس.يريأطرحها 
وأضاف ليبرمان: "واضح أنه ال يوجد مال في الموازنات لهذه المطالب، وألجل استيفائها، ستكون  

أن يبذر المال الذي   اً إلى زيادة دراماتيكية للعجز، الذي يبلغ اليوم صفر في المئة، ويؤسفني جد   حاجة
 عظيم، األمر الذي يمكن أن يهدئني، حقيقة أن إسرائيل هي جزء من االقتصاد العالمي". ر بكدٍّ فّ وُ 

 8/11/2022، 21موقع عربي 
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 " مشروع الدولة الفلسطينية"مطالب يمينية من نتنياهو تقضي على 
بعد أن طرح قادة أحزاب اليمين المتطرف مطالبهم أمام رئيس الوزراء المنتخب، بنيامين نتنياهو،  

وضمّ لتش االستيطان  سياسة  إلى    ديد  الغربية  الضفة  من  على    "إسرائيل"مناطق  السيادة  وفرض 
لزم الحكومة  قانون يُ   نّ التابعة لليمين، بطلب آخر هو سَ   "حركة العائالت الثكلى"المستوطنات، تقدمت  

 بطرد فلسطينيين إلى الخارج.
تش، طالبين أن  ي الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتر وقد توجه رؤساء هذه الحركة إلى رئيس حزب  

إسرائيليين، هو وعائلته.   دان بتهمة تنفيذ عملية مسلحة ضدّ يتبنى اقتراحهم بأن يتم طرد كل فلسطينّي يُ 
تصدر حكمًا باإلعدام بحق هؤالء الفلسطينيين، ولكن إذا لم  "  "إسرائيل"وقالوا إنهم يريدون أن يروا  

. وأكدوا أن أحكامًا "أفراد عائالتهم حتى يعرفوا أن هناك عقابًا شديدًا للجريمةيتحقق هذا فيجب طرد  
أي فلسطيني يرتكب عملية، بمن في ذلك المواطنون   كهذه، مثل اإلعدام والطرد، يجب أن تتم ضدّ 

 .48 الـ فلسطينيو ،"إسرائيل"العرب في 
المفاوضات يسموتر  تبدأ  عندما  نتنياهو  على  مطلبهم  بطرح  وعد  العريضة    تش  الخطوط  حول 

على إعداد سلسلة مطالب  "حاليًا    للحكومة التي سيقيمها. وقال إنه يؤيد مبدئيًا هذا المطلب وإنه ينكبّ 
الفلسطينية الدولة  نتنياهو تقضي على مشروع  ينوي االتفاق مع  "سياسية من  أنه  أمامهم  . وكشف 

أحزاب االئتالف اليميني على إلغاء اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية. وقال إن اإلدارة  
بأنها تحتل    "إسرائيل"المدنية هي جسم مدني تابع مباشرة للجيش اإلسرائيلي، وتفعيلها يعني اعترافًا من  

قف. والطريق لذلك هو في إلغاء هذا الجسم ونقل صالحياته إلى  الضفة الغربية، وهذا يجب أن يتو 
ر مراقبون هذا الطرح بأنه  وقد فسّ   ."إسرائيل"الدوائر الحكومية المدنية الخاضعة لمختلف الوزارات في  

خطوة بعيدة المدى في ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض سيادتها، ليس فقط على المستوطنات  "
 .  "مليون فلسطيني 2.5عليها، بل أيضًا على البلدات الفلسطينية التي يعيش فيها اليهودية المقامة  

 9/11/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 انتس يرفضان جيد و ب .. ال.يدفع بحكومة وحدة مع نتنياهو جو ز رتيتقرير: ه 
، إلى إقامة حكومة وحدة تشمل انضمام رئيس حزب جو ز رتيه   إسحقيسعى الرئيس اإلسرائيلي،  

انتس، إلى حكومة واسعة مع حزب الليكود ج، ورئيس "المعسكر الوطني"، بني  البيد يش عتيد، يائير  
 برئاسة بنيامين نتنياهو؛ حسب ما أوردت وسائل إعالم إسرائيلية، اليوم الثالثاء. 
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 ؛ب أو توجه من طرفه إلى رؤساء أحزاب وبخالف ما ورد، نفى ديوان الرئيس اإلسرائيلي أي طل
، اً إلى أن المشاورات مع الكتل البرلمانية ستبدأ غد   اً من أجل االنضمام إلى الحكومة القادمة، مشير 

 األربعاء، وبعد ذلك سيتم تكليف مهمة تشكيل الحكومة.
لم يتلقيا أي توجه من    البيد انتس و ج "المعسكر الوطني" ويش عتيد على أن    ومن جانبهما، ردّ 

، وأكدا أن حكومة الوحدة مع نتنياهو ليست ضمن اهتماماتهما، وأن توجههما سيكون نحو  جو ز رتيه
 المعارضة.

لتوسعة   جو ز رتيهنت" اإللكتروني، فإن    لموقع "واي   اً ووفق الكواليس في محاولة  يعمل من وراء 
انتس  جو   البيد القادمة المتوقع تشكيلها من قبل نتنياهو، إذ قام في األيام األخيرة بالتواصل مع    الحكومة

 من أجل بحث انضمامهما وإقامة حكومة وحدة.
 8/11/2022، 48موقع عرب 

 
 تسجيل مسرب للرئيس اإلسرائيلي يحذر من النائب بن غفير 

األربعاء، اليوم األول من مشاوراته مع ممثلي األحزاب  ،  جو ز رتيه  إسحقأنهى الرئيس اإلسرائيلي  
  اً له يتضمن تحذير   اً منسوب   اً صوتي   الفائزة في االنتخابات، وقد سّربت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تسجيالً 

وهو  —جو ز رتيهه اإلعالم اإلسرائيلي، فقد تحدث  لما بثّ   اً ووفق  بشأن النائب المتطرف إيتمار بن غفير.
عن مشكلة قد تواجهها الحكومة المقبلة بشأن المسجد — يظن أن الميكرفون المخصص له قد أغلق
   األقصى بسبب عضو الكنيست بن غفير.

. أنا أعلم لكن لديكم شريك كل  اً ، حسبما جاء في التسجيل، "هذا موضوع حرج جد جو ز رتيهوقال  
لنا مفزوع )منه(، وقد قلت له ذلك، وهذا ليس للنشر، ال أريد أن أفتعل المشاكل وأعتقد العالم من حو 

في   "."لكنه أصبح أكثر اعتداالً   عليه متحدث من حزب شاس قائالً   ويردّ   ون بالمسؤولية".أنكم تتحلّ 
كي  يعن مسؤولين في البيت األبيض أن إدارة الرئيس األمر   "Axiosأكسيوس  "غضون ذلك، نقل موقع  

جو بايدن تراقب عن كثب تعيين وزير الدفاع اإلسرائيلي المقبل، وأن هويته سيكون لها تأثير على  
 العالقات بين الجانبين. 

  10/11/2022، موقع الجزيرة.نت
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 خذ في إطار مفاوضات تشكيلها: قرار توسيع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ات  أحرونوت يديعوت

ن قرار توسيع الحكومة أذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح الخميس،  :  ترجمة خاصة
  اً حتى قبل تفويضه رسمي  ،اإلسرائيلية الجديدة التي بدأ زعيم الليكود بنيامين نتنياهو مشاورات تشكيلها

اليمينية.  كتلته  أحزاب  مع  يجريها  مفاوضات  ضمن  مبدئية  اتفاقات  إطار  في  اتخذ  بحسب    بذلك، 
اليمين بحلول األسبوع المقبل على أبعد  اً وزير   30ة، فإن الحكومة ستكون من  الصحيف ، قد يؤدون 
م لنقاط االتفاق والخالف بين األطراف التي ترغب من  إجراء مسح منظّ   للصحيفة، فإنه تمّ   اً وفق  تقدير.

 في تشكيل الحكومة، ومن جهة هناك بعض الخالفات حول قضايا محددة. اً جهة المضي قدم
  10/11/2022، القدس، سالقد

 
 بن باراك يعلن نيته منافسة البيد على زعامة حزب هناك مستقبل 

أعلن عضو الكنيست اإلسرائيلي رام بن باراك، صباح الخميس، عن نيته منافسة زعيم حزبه هناك  
العبرية، إنه في حال جرت انتخابات    12وقال بن باراك للقناة    مستقبل، يائير البيد، لزعامة الحزب. 

 داخلية للحزب وقرر البيد ترشيح نفسه، فإنه سيترشح لمنافسته. 
 10/11/2022القدس، القدس، 

 
 عضو كنيست وسيكلف بتشكيل الحكومة  64نتنياهو يحصل على توصية 

عضو كنيست بتكليفه    64حصل زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، على توصية  
في تشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، ومن المقرر أن يعلن الرئيس اإلسرائيلي، يوم األحد المقبل،  

بالمفاوضات االئتالفية مع شركائه في   بالفعل  لنتيناهو الذي شرع  التكليف  مسعى  عن منح كتاب 
 لإلسراع بتنصيب حكومته السادسة.

، المشاورات مع األحزاب الفائزة  جو ز رتيه  إسحقوفي وقت سابق اليوم، استأنف الرئيس اإلسرائيلي،  
  ج و ز رتيهبانتخابات الكنيست لتحديد النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة. ومن معسكر نتنياهو اجتمع  

والصهيونية الدينية، بعد أن كان قد اجتمع أمس مع ممثلي    ة يهدوت هتورا   َتياليوم مع ممثلي كتل 
 الليكود وشاس.
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 ر يشيد بكهانا بن غفي
أشاد زعيم حزب عوتسما يهوديت ذي التوجهات الفاشية، إيتمار بن غفير، يوم الخميس، بالحاخام  

 أنه "ال يتفق مع كل آرائه".  اإلسرائيلي المتطرف مئير كهانا، مؤسس حركة "كاخ" العنصرية، مدعياً 
اجتماعه وممثلو حزبه مع  وقال بن غفير في تصريحات صدرت عنه خالل مؤتمر صحفي أعقب  

أنني اليوم ال أتفق مع   الرئيس اإلسرائيلي للتوصية بتكليف مرشح في تشكيل الحكومة، إنه "ليس سراً 
وضد معاداة    ،تي يونضاله من أجل يهود االتحاد السوفي  ،كل آرائه، لكنني أقدر حب الحاخام إلسرائيل

 السامية". 
بالطبع على طرد اإلرهابيين م  ،ن إسرائيل من أجل الطابع اليهودي إلسرائيلوأضاف "سنعمل 

الفلسطينيين    د بن غفير مواقفه المتشددة ضدّ ومن أجل الهوية اليهودية". وجدّ   ،ومن أجل االستيطان
: "إذا ألقوا في يهودا والسامرة )الضفة الغربية( الحجارة والزجاجات الحارقة على جنودنا وضباطنا،  قائالً 

 فيجب أن نسمح بالرد".
  10/11/2022، 48ع عرب موق

 
 ي األمن والقضاء اإلسرائيليين من تعيينات وزارية تقارير: تأهب بجهازَ 

من تعيينات وزارية في الحكومة الجديدة التي سيشكلها    "إسرائيل"تتحفظ جهات أمنية وقضائية في  
هذه   فإن  اآلن،  حتى  نهائي  بشكل  التعيينات  هذه  تتضح  لم  وفيما  نتنياهو.  بنيامين  اليمين،  زعيم 

بما يتعلق برصد صوصًا  ، وخاً التحفظات موجودة لدى جهات ستكون شريكة في الحكومة الجديدة أيض
 ميزانيات. 

ية الدينية كثالث أكبر حزب في الكنيست، بقيادة إيتمار بن غفير، عن  ومنح فوز قائمة الصهيون 
  اً هذه القائمة، قوة للمطالبة بأهم الحقائب الوزارية، وبينها األمن واألمن الداخلي والمالية. ويبدو حالي

 أن المرشح الوحيد لحقيبة األمن الداخلي هو بن غفير. 
سمو  بتسلئيل  الدينية،  الصهيونية  رئيس  المالية.  ويطالب  حقيبة  أو  األمن  حقيبة  بتولي  تريتش، 

ووصفت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة، سموتريتش بأنه "سياسي حاد وذكي"، وأشارت إلى أنه في  
 لألمن فإنه ستكون في جعبته "أجندة معينة" بكل ما يتعلق بالعمليات العسكرية ضدّ   اً حال تعيينه وزير 

 الفلسطينيين وتوسيع االستيطان. 
إمكانيتَ  إلى  السياق  هذا  في  الصحيفة  األولىوأشارت  تعيين    ؛ين.  عن  نتنياهو  يمتنع  أن  هي 

من    اً لألمن، كي ال يقود ذلك إلى أزمة في العالقات مع الواليات المتحدة، وتحسب  اً سموتريتش وزير 
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ها المقربون  كانية الثانية برسائل تهدئة يبثّ ذ سموتريتش خطوات دون تنسيقها معه. وتتعلق اإلمأن ينفّ 
من نتنياهو، ومفادها أن نتنياهو سيمسك بزمام األمور، بحيث يكون المسؤول األمني وأن القرارات 

 سيتخذها هو وقادة أجهزة األمن. وال يتوقع أن يوافق سموتريتش على وضع كهذا.
بحقيبة المالية. وبحسب الصحيفة، فإن  لألمن، فإنه يطالب    اً وفي حال عدم تعيين سموتريتش وزير 

األحزاب الحريدية قلقة من فكرة تولي مندوب المستوطنين سموتريتش المسؤولية عن خزينة الدولة 
األمن   "حقيبة  أن  الصحيفة  وتابعت  لمؤسساتهم.  الميزانيات  إلى  الحريديين"  أمام  الطريق  "ويقطع 

حلة معرفة إذا كان هذا بالون تجارب أو خدعة )لسموتريتش( ُتذكر كبديل الئق، ويصعب في هذه المر 
 إعالمية أو إمكانية حقيقية". 

وأشارت الصحيفة إلى أن المهمة األولى واألهم للحكومة الجديدة تتعلق بقضايا القانون والقضاء، 
هم بمخالفات فساد خطيرة. وستسعى  بهدف وقف أو إبطاء اإلجراءات الجنائية في محاكمة نتنياهو، المتّ 

ها  قانون "التغلب" على قرارات المحكمة العليا من خالل منعها من إلغاء قوانين يسنّ   نِّّ مة إلى سَ الحكو 
 الكنيست.

الصحيفة أنه "ستكون لهذه الخطوات تبعات أمنية. أولها، أن سن قانون التغلب على المحكمة    رأت و 
ها الدولة من التورط بها  العليا سيسمح بااللتفاف على مسائل حساسة، أنقذت المحكمة العليا من خالل

في الماضي. ومثال بارز على ذلك هي مبادرة قانون شرعنة البؤر االستيطانية العشوائية في الضفة  
 الغربية".

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيكون هناك ثمن ألي خطوة ينفذها نتنياهو في هذا االتجاه بدعم من  
 متطرف سُيدفع في المناطق )المحتلة(".شركائه، "وقسم كبير من الثمن الذي سيطلبه اليمين ال
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 ك د  يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة: ال أستهين بالمحاكمة ض جو ز رتيه
، بشكل رسمي اليوم، األحد، رئيس حزب الليكود، بنيامين  جو ز رتيه سحق  إكّلف الرئيس اإلسرائيلي،  

المقبلة. وقال   المحاكمة بمخالفات    جو ز رتيهنتنياهو، بتشكيل الحكومة  فساد الإنه ال يستهين حيال 
بوضوح أنه يريد حكومة برئاستي". وسيكون    مإن "الشعب حس  ،نتنياهو. وقال األخير  الجارية ضدّ 

لتشكيل الحكومة، وفي حال لم يتمكن من ذلك خالل هذه الفترة، سيتم هذه    اً يوم  28أمام نتنياهو  
 آخر، وذلك بموجب القانون. اً يوم  14المهلة بـ
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قد قررت إن "ثمة أهمية لإلشارة إلى أن المحكمة العليا    جو ز رتيه وفيما يتعلق بمحاكمة نتنياهو، قال  
بشكل واضح بما يتعلق بلوائح اتهام ضد عضو كنيست مرشح لتشكيل حكومة في عدة قرارات حكم"، 

 بتشكيل حكومة.   هفي إشارة إلى عدم وجود مانع بتكليف
وادعى نتنياهو، الذي يسعى إلى إلغاء محاكمته، أنه "سأكون رئيس الحكومة للجميع"، وزعم أنه  

". وأضاف أنه "سنبذل أي اً الدولة والديمقراطية. وهذا ليس صحيح"تتعالى نبوءات غضب حول نهاية  
جهد كي تكون هذه حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة، تعمل من أجل جميع سكان دولة إسرائيل دون 

 استثناء".
وقرر نتنياهو، تأجيل تنصيب حكومته السادسة، وسط خالفات بين كتلة اليمين واألحزاب المشاركة 

، اليوم  جو ز رتيهسحق  إم الرئيس اإلسرائيلي،  العديد من الملفات والقضايا، فيما يسلِّ في االئتالف على  
 من أعضاء الكنيست. 64األحد، نتنياهو كتاب تكليف لتشكيل الحكومة بعد حصوله على دعم 

والخالفات المركزية في المفاوضات االئتالفية بين نتنياهو وبين رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل  
تعلق بالحقائب الوزارية التي سيحصل عليها األخيران. تسموتريتش، ورئيس حزب شاس، أرييه درعي،  

ائية وتشديد "إنفاذ  لكن في هذه األثناء، جرى االتفاق فيما بينهم على شرعنة البؤر االستيطانية العشو 
فة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة  ضالقانون" على البناء الفلسطيني في المناطق ج في ال

 "هآرتس"، اليوم. 
ت الموافقة على مطلب سموتريتش بتزويد بنية تحتية للعديد من البؤر  وأضافت الصحيفة أنه تمّ 

 االستيطانية، وذلك بواسطة تشريعات قانونية. 
الفاشي، إيتمار بن غفير، الذي يتوقع أن يتولى حقيبة األمن    يس حزب عوتسما يهوديت وطالب رئ

ذلك نقل المسؤولية عن القرى البدوية مسلوبة االعتراف  بضمن  ي الداخلي، بتوسيع صالحياته الوزارية، و 
قرى  في النقب من وزارة الداخلية إلى وزارته. ويتوقع أن تؤدي خطوة كهذه إلى تزايد التوتر في ال

 مسلوبة االعتراف، ما يطرح احتمال نقل هذه المسؤولية إلى مكتب رئيس الحكومة. 
وأبلغ حزب شاس نتنياهو، اليوم، بأن رئيسه أرييه درعي، المدان بمخالفات فساد خطيرة، معنّي  

بعد إذا كان نتنياهو سيستجيب لطلب درعي، بسبب إمكانية تعيين    اً بتولي حقيبة المالية. وليس واضح
 وتريتش في هذه الحقيبة. سم

األمن   "سموتريتش هو وزير  إن  الدينية  الصهيونية  قالت مصادر في  درعي،  أعقاب قرار  وفي 
 نت" اإللكتروني. ي لموقع "وا اً اإلسرائيلي القادم"، وفق

 13/11/2022، 48موقع عرب 
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 نتنياهو يعود: إلحباط النووي اإليراني 
نتنياهو،    قال بنيامين  السابق،  اإلسرائيلي  االحتالل  وزراء  تلقيه  رئيس  اليومبعد  رسميًا،    تكليفًا 
يتعين علينا  ":  جو ز رتيه ها التلفزيون من مقر إقامة  بتشكيل حكومة جديدة، في تصريحات بثّ   ]أمس[،

نووية، والتي  التحرك لمواجهة سلوك إيران العدواني، وقبل أي شيء إحباط جهودها لحيازة أسلحة  
 . "تهدد بشكل مباشر وجودنا

 14/11/2022األخبار، بيروت، 
 
 أخطاء استراتيجية  "إسرائيل"انتس: يجب أن نكافح حتى ال ترتكب ج

انتس، مساء الجمعة، "يجب أن نكافح جوكاالت: قال وزير الدفاع اإلسرائيلي بني    -تل أبيب  
 شأنها اإلضرار بموقفها السياسي وقوتها األمنية". حتى ال ترتكب إسرائيل أخطاء استراتيجية من 

انتس في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية، "أتمنى عدم ارتكاب أخطاء قد  جوأضاف  
وتابع، "أتمنى أال يسمح    تضر بالمجتمع اإلسرائيلي وشرعية إسرائيل في العالم، وقد تحصد األرواح".

سيكون تحت سيطرته، وقد تسود شؤونه الشخصية على ما    من أن ذلك اً نتنياهو بذلك، ولست متأكد 
 لشركائه المتطرفين وعديمي الخبرة".  اً هو جيد وصحيح للبالد، وبالتالي سيكون أسير 

  13/11/2022األيام، رام هللا، 
 

 قراطية و بيد يصف تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية بأنه يوم أسود للديم حزب ال
تكليف    البيد وصف حزب هناك مستقبل بزعامة رئيس الوزراء اإلسرائيلي المنتهية واليته يائير  

 زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة بـ"اليوم األسود للديمقراطية اإلسرائيلية". 
كليف الرئيس جاء ذلك في بيان لهذا الحزب، نشره على حسابه بموقع تويتر، بعد وقت قصير من ت 

 األحد نتنياهو بتشكيل الحكومة.]أمس[ اليوم  جو ز رتيهسحق إ
وقال هناك مستقبل في بيانه "يوم أسود للديمقراطية اإلسرائيلية، يتعرض فيه رئيس الوزراء المكلف 

 لالبتزاز من قبل شركائه، الذين هدفهم كله تخليصه من محاكمته وإعادة إسرائيل إلى الوراء".
 عن الدولة وقيمها الليبرالية ولن نسمح بتضرر مستقبل أطفالنا". اً نتخلى أبد وتابع "لن 

وختم بالقول "سنقاتل متحدين في الكنيست، وفي الساحات، وعلى الجسور، حتى نستبدل حكومة 
 الدمار بحكومة التغيير".

 13/11/2022، موقع الجزيرة.نت
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 ملفات عالقة قد تؤخر تنصيب حكومة نتنياهو السادسة 
نتنياهو، في النجاح بمساعيه تت بنيامين  قلص فرص نجاح رئيس الحكومة اإلسرائيلية المكلف، 

التقارير حول تعثر في المفاوضات    الهادفة إلى اإلسراع في تنصيب حكومته السادسة، وذلك في ظلّ 
وتيار الصهيونية  رجئ توصله إلى اتفاق ائتالفي مع شركائه من الحريديين  األمر الذي قد يُ   ؛االئتالفية

 الدينية. 
نت(، يوم اإلثنين، إلى   ولفت تقرير أورده الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" )واي

مشير  مكانها،  تراوح  االئتالفية  المفاوضات  حزب   اً أن  ورئيس  نتنياهو  بين  االتصاالت  انقطاع  إلى 
 دثا ولم يلتقيا منذ يوم األربعاء الماضي".أنهما "لم يتح  اً الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، موضح

يوم أمس،    اً رق التفاوض عن الليكود وعن الصهيونية الدينية، عقدت اجتماع وذكر التقرير أن فِّ 
ذكر؛ وذلك بسبب تحفظ الليكود على طلب سموتريتش  م يُ األحد، لكن االجتماع انتهى دون إحراز تقدّ 

طلب رئيس حزب شاس، أرييه   األمن أو المالية، في ظلّ   ؛ينتَ ين الرفيعين الوزاريتَ بتولي إحدى الحقيبتَ 
 درعي، بتولي حقيبة المالية. 

وأفاد التقرير بأن األطراف السياسية المشاركة في المفاوضات االئتالفية مقتنعة بأن درعي يساعد  
المنافسة    من  اً نوع  وجد إلى أن خطوة درعي من شأنها أن ت  اً نتنياهو في مطالبته بحقيبة المالية، مشير 

مع سموتريتش على تولي حقيبة المالية إلى أن يتخلى األخير عن طلبه ويتراجع عن الشروط التي  
 وكل إلى حزبه. وضعها بشأن الحقائب الوزارية التي قد تُ 

الملفات العالقة في المفاوضات االئتالفية،    وأوضح التقرير أن المسؤولين في الليكود، وفي ظلّ 
بدال رئيس الكنيست، خالل األسبوع الجاري"، وسط تقديرات بأن يتم تعيين  "يفكرون بجدية في است 

في المنصب الذي كان قد شغله في السابق، إلى    اً الرجل المقرب من نتنياهو، ياريف ليفين، مؤقت
 حين التوصل إلى اتفاق ائتالفي.

ول حكومة ويواصل رئيس حزب عوتسما يهوديت، الفاشي إيتمار بن غفير، رفع سقف مطالبه لدخ
قانون "عقوبة اإلعدام لإلرهابيين"، في إشارة    نِّّ نت"، بإدراج سَ   نتنياهو، وبات يطالب، بحسب "واي

االحتالل وقواته، في االتفاقات االئتالفية، في ما وصف    إلى الفلسطينيين من منفذي العمليات ضدّ 
 بأنه "تحٍد لليكود".

شركائه من الحريديين والصهيونية الدينية لن تحرز  للتقديرات، فإن المفاوضات بين الليكود و   اً ووفق
  ؛ين األهم في الحكومة اإلسرائيليةين الوزاريتَ حل المسائل العالقة بشأن الحقيبتَ ذكر، طالما لم تُ يُ   اً تقدم
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األمن والمالية. وحتى ذلك الحين سيواصل اليمين المتطرف في رفع سقف مطالبه ووضع شروط  
 البتزاز نتنياهو. إضافية في محاولة 

في  الظهور  عدم  يهوديت،  وعوتسما  الدينية  الصهيونية  في  المسؤولون  قرر  األثناء،  هذه  وفي 
 مقابالت علنية، في محاولة لتعزيز حملة الضغط التي يمارسانها على الليكود.

وفي الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات بين رؤساء االئتالف المقبل "إلى طريق مسدود"، بحسب 
، وبرز من  ةنت"، اجتمعت زوجاتهم اليوم في فندق في القدس، بدعوة من زوجة نتنياهو، سار   ي"وا

حة بمسدس ثبتته  تسريبها من االجتماع حضور زوجة المستوطن بن غفير، وهي مسلّ   الصور التي تمّ 
 على خصرها. 

بالمفتش العام للشرطة اإلسرائيلية، يعقوب شبتاي، وتصافح    وعلى صلة، التقى اليوم بن غفير 
الذي   ؛شبتاي وبن غفير  بين  التوترات   االثنان أمام عدسات وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وذلك في ظلّ 

إلى استقالة المفتش العام    اً يطالب بتولي وزارة األمن الداخلي في الحكومة المقبلة، وكان قد دعا مؤخر 
 للشرطة.

 14/11/2022، 48موقع عرب 
 

 فلسطينية": حاخامات يطالبون بحقيبة األمن لسموتريتش "لمنع قيام دولة 
الصهيونية   حزب  رئيس  دروكمان،  حاييم  الحاخام  برئاسة  الدينية،  الصهيونية  حاخامات  طالب 
الدينية، بتسلئيل سموتريتش، باإلصرار على تولي حقيبة األمن خالل االتصاالت حول تشكيل الحكومة  

مات في بيان صدر بعد اجتماعهم مع سموتريتش، مساء أمس،  ودعا الحاخا برئاسة بنيامين نتنياهو.
من أجل تعزيز أمن   ؛إلى "اإلصرار بشكل قاطع ودون مساومات على المطالبة بمنصب وزير األمن

منع إقامة دولة فلسطينية وتسوية االستيطان في يهودا و تعزيز روح الجيش اإلسرائيلي،  و دولة إسرائيل،  
 االستيطانية في الضفة الغربية.والسامرة"، أي شرعنة البؤر 

 14/11/2022، 48موقع عرب 
 
 ترغب بإبقاء األبواب مفتوحة مع نتنياهو  "القائمة العربية الموحدة"

أعلنت القائمة العربية الموحدة أنها ترغب بإبقاء األبواب مفتوحة مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية  
يفتح نتنياهو معها قنوات اتصال للتعاون من خالل  المقبلة، بنيامين نتنياهو، وهي تعّول على أن  

 من الحكومة.  الكنيست بدالً 
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وصّرح رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العربية الموحدة، النائب وليد طه، إلذاعة الشمس، صباح  
بقي األبواب مفتوحة مع نتنياهو"، بعد أن كان قد التقى أمس مع رئيس  اليوم اإلثنين، أنه "نريد أن نُ 

 .البيد لمعارضة المقبل، ورئيس الحكومة الحالي، يائير  ا
وقال طه إنه "قلناها ونقولها في كل مكان، لسنا في جيب أحد، نحن لسنا جزء من المعارضة 
اإلسرائيلية كمعسكر، لكن مصالحنا الجمعية تتقاطع معهم بالوقت الحالي، باألمس حيث التقينا مع  

ن نواجه هذه الحكومة بشكل شرس، كونها ستكون من أسوأ كتلة المعارضة قلنا ذلك، نحن نريد أ
 الحكومات بحقنا كعرب في الداخل". 

بقي األبواب مفتوحة لتحسين وضع المجتمع العربي، وأضاف أنه "من جهة أخرى نحن نريد أن نُ 
نصف الماضي، على الرغم من  الومن أجل أن نحافظ على اإلنجازات التي حققناها خالل العام و 

 ن من ظروفنا". اهو لديه أغلبية وليس بحاجة إلى الموحدة، إال أننا مفتوحين ألي عرض يحسِّّ كون نتني
 14/11/2022، 48موقع عرب 

 
 المفاوضات االئتالفية: نتنياهو يساوم سموتريتش على شرعنة البؤر االستيطانية 

نتنياهو، مساء الثالثاء، مع  اجتمع رئيس حزب الليكود المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، بنيامين  
رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، وذلك دون إحراز أي تقدم يذكر في المفاوضات  

 االئتالفية. 
ين، المالية أو وفي محاولة منه للضغط على سموتريتش للتنازل عن مطلبه بتولي إحدى الحقيبتَ 

االستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة،  األمن، ساوم نتنياهو سموتريتش على تسوية البؤر  
 مقابل اإلسراع بتشكيل الحكومة.

وجاءت مساومة نتنياهو عبر تصريحات تداولتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية نقال عن "مصادر في 
 لم تسمها. ،الليكود"

ور، لالستفادة  وقالت المصادر إن نتنياهو اقترح في لقائه مع سموتريتش "تشكيل حكومة على الف 
 . "من نافذة الفرصة السانحة للمصادقة على البؤر االستيطانية

للوضع السياسي واألمني فال داعي لتضييع لحظة    اً ونقلت المصادر عن نتنياهو قوله إنه "نظر 
 من استغالل الفرصة". واحدة على )توزيع( المناصب بدالً 

 15/11/2022، 48موقع عرب 
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 دون تقدم بتشكيل الحكومة   25للكنيست الـأداء اليمين 
الـ الكنيست  أعضاء  اختراق  25يؤدي  وجود  الواضح  غير  من  لكن  اليمين،  الثالثاء،  اليوم   ،

بنيامين نتنياهو، حيث ما زالت العديد من الملفات  لمفاوضات تشكيل الحكومة اإلسرائيلية برئاسة 
ويشارك في المراسم التي ستبدأ عند الساعة   واألمن.ي المالية  تَ عالقة وبضمنها الخالف على وزار 

، حيث يبدأ أعضاء الكنيست بأداء تصريح ويمين  إسحق هيرتزوج، الرئيس اإلسرائيلي  اً الرابعة عصر 
 الوالء، على أن يقوم رئيس الكنيست المنتهية واليته، ميكي ليفي، بإدارة جلسة المراسم.

 15/11/2022، 48موقع عرب 
 

 كي يي بين نتنياهو والسفير األمر اجتماع سر   الكشف عن 
كشفت قنوات عبرية، هذا المساء عن تطورات جديدة بشأن الحكومة اإلسرائيلية  :  ترجمة خاصة

العبريةـ، فإن السفير    12وبحسب قناة    الجديدة التي يعمل بنيامين نتنياهو  زعيم الليكود على تشكيلها.
مع نتنياهو، ونقل له رسالة بأنه يجب عند   اً ي سرّ   اً توم نيديس عقد اجتماع  "إسرائيل"كي لدى  ياألمر 

للقناة،    اً ووفق  ين.بحذر وبطريقة تراعي العالقات الوثيقة والمهمة بين الجانبَ   تعيين وزير الجيش أن يتمّ 
  فإنه لم يشير نيديس بشكل مباشر لبتسلئيل سموتريتش الذي يطالب بتولي حقيبة وزارة الجيش ويصرّ 

 على ذلك.
 16/11/202، القدس، القدس

 
 حزب إسرائيلي يدعو واشنطن إلى عدم التدخل في تشكيل الحكومة 

تل أبيب: دعا حزب الصهيونية الدينية اإلسرائيلي اليميني المتشدد، واشنطن إلى عدم التدخل في 
المكلف بنيامين نتنياهو  تشكيل الحكومة المرتقبة، بعد أنباء عن ضغط أمريكي على رئيس الوزراء  

بتسل  الحزب  رئيس  تعيين  عن  سموتريئلثنيه  وزير ت يل  لـ  للدفاع.  اً ش  بيان  في  ذلك  الصهيونية  "جاء 
أصل    اً مقعد   14  "،الدينية من  حسابه    ،120بالكنيست  على  األربعاء.في  نشره  مساء  وقال    تويتر 

الواليات المتحدة ولكن يجب على إدارة الرئيس  لدينا الكثير من االحترام والتقدير لحليفتنا  "الحزب:  
وأضاف    ."األمريكي جو بايدن أن تحترم الديمقراطية اإلسرائيلية وال تتدخل في تشكيل حكومة منتخبة

ض أمن إسرائيل  دولة ذات سيادة ال تستطيع الموافقة على إمالءات خارجية من شأنها أن تعرّ "أن  
 ."هودا والسامرة )التسمية التوراتية للضفة الغربية(باالستيطان اليهودي في ي للخطر وتضرّ 

 17/11/2022القدس العربي، لندن، 
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 حكومة بدونه ال   دخول   رفض بن غفير ي " و األمن " على    سموتريتش ي صر  
كشفت وسائل   ، أنوكاالت   ونقاًل عنتل أبيب  من    ،19/11/2022صحيفة األيام، رام هللا،  نشرت  

إعالم عبرية، مساء أمس، عن آخر مستجدات تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين  
مه حزب  الخالفات الحادة حول تولي بعض الحقائب. فقد كشف عن تفاصيل حّل قدّ   نتنياهو، في ظلّ 

نية، إلنهاء الخالفات الليكود، في محاولة منه إلرضاء بتسلئيل سموتريتش زعيم حركة الصهيونية الدي
العبرية: إن "الليكود صاغ حاًل إبداعيًا في     12الدائرة وتشكيل الحكومة اإلسرائيلية. وقالت القناة الـ

  -محاولة إلرضاء سموتريتش، ويتلخص بأن يأخذ لحزبه حصة تتكون من حقيبة وزارية "متوسطة  
كبيرة" مثل وزارة القضاء أو التعليم، وحقيبة وزارية صغيرة إضافية، ومنصب إضافي داخل وزارة الدفاع  

 ية". له صالحيات عملية في منطقة الضفة الغرب 
نه "تم تصميم هذه الصيغة للسماح لسموتريتش بالتأثير في عدة نطاقات، وإرضاء أوأضافت القناة:  

 آخرين من حزبه )مثل أوريت ستروك، وأوفير سوفير( الذين يتوقعون مناصب وزارية".
عرب  وذكر   مراسله  18/11/2022،  48موقع  عن  ضاهر،  أنبالل  الصهيونية    ،  حزب  رئيس 

بتسلئي سموتريتش، الدينية،  اقترحاً   ل  الحكومة   رفض  في  الخارجية  وزارة  بتولي  الليكود  حزب  قدمه 
ين في معسكر أحزاب اليمين والحريديين اليوم،  المقبلة، وفق ما نقل موقع "واال" اإللكتروني عن مصدرَ 

 الجمعة.
تولي   على  سيوافق  سموتريتش  أن  كان  االقتراح  تقديم  لدى  االعتقاد  إن  المصدران  وزارة  وقال 

الخارجية ويتراجع عن إصراره على تولي حقيبة األمن أو المالية، الذي يعرقل المفاوضات االئتالفية  
 ويمنع تشكيل حكومة. اً حالي

ث رئيس حزب عوتسما يهوديت الفاشي، إيتمار بن غفير، مع  وفي وقت سابق من اليوم، تحدّ 
نتنياهو، بنيامين  الحكومة،  بتشكيل  والمكلف  الليكود  لمطالب سموتريتش    رئيس  باالستجابة  وطالبه 

بن غفير أن مطالبة سموتريتش بحقيبة األمن "شرعية"، وسيسمح    رأىبتولي حقيبة األمن أو المالية. و 
كاملة يمينية  سياسة  بتطبيق  الحقيبة  لهذه  سموتريتش  الضفة   ،تولي  في  جديدة  مستوطنات  وإقامة 

ية فيها، ومنع الفلسطينيين من البناء في المناطق  الغربية والمصادقة على بناء آالف الوحدات السكن
 ج، ومنع إخالء البؤر االستيطانية.
  إلى لجنة الكنيست النفصاله عن الصهيونية الدينية، وفقاً   اً م طلبوأعلن عوتسما يهوديت أنه سيقدّ 

قال بن  الجانبان عشية االنتخابات، وكي يصبح عوتسما يهوديت كتلة برلمانية مستقلة. و   هعالتفاق وقّ 
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ل إن الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت سيستمران بالعمل كتكتّ   ؛غفير خالل محادثته مع نتنياهو
 واحد في الحكومة والكنيست. 

قناة ريشت كان  أن عن ترجمة خاصة،، 18/11/2022القدس، القدس،  موقع صحيفةوجاء في 
تطرف إيتمار بن غفير، أكد خالل ماإلسرائيلي، العة، أن عضو الكنيست  مذكرت مساء الج  العبرية

قبلة بدونه. وبحسب القناة،  موتريتش، بأنه لن يدخل الحكومة الماتصال هاتفي مع شريكه بتسلئيل س
نتنياهو ووضع حدٍّ مس  فإن بن غفير حثّ  بنيامين  بينهما. في  وتريتش على التحدث مع  ا  مللقطيعة 

  ما بطلبه أن يتولى حقيبة الجيش اإلسرائيلي. بين  اً سكمزال مت  ماوتريتش  مالعبرية، أن س  13ذكرت قناة  
قابل  موتريتش  مس لالعبرية، أن الليكود يفكر بتقديم أحد الحلول بتقديم حقائب وزارية    12ذكرت قناة  

الصهيو  من  الجيش  لوزير  نائب  هناك  يكون  أن  على  الجيش،  وزارة  فكرة  عن  الدينية  نيالتخلي  ة 
 لف االستيطاني والبناء الفلسطيني في مناطق )ج(. ملا خصوصاً بالضفة الغربية و بصالحيات تتعلق  

 
 قانون يسمح بتعيين درعي وزيرا    ن  ائتالف نتنياهو يعتزم سَ 

ضاهر يبالل  في  :  تشكيله  الجاري  االئتالف  الحكومة"   "إسرائيل"عتزم  أساس:  "قانون  تعديل 
بإجراءات سريعة بهدف تمكين تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في منصب وزير، وذلك بالرغم  
من إدانته بمخالفات لقانون الضريبة في إطار صفقة مع النيابة العامة وفرض عقوبة السجن مع وقف 

 .اً نه وزير التنفيذ عليه، ما أدى إلى احتمال وجود مانع قانوني لتعيي 
م عضو الكنيست موشيه أربيل، من حزب شاس، مشروع قانون إلى الكنيست، يسمح بتعيين  وقدّ 

بفرض   اً . ويقضي مشروع القانون بأن منع تعيين شخص في منصب وزاري يكون مشروطاً درعي وزير 
 عليه، ولم تنقضِّ سبع سنوات منذ اإلفراج عنه.  اً عقوبة السجن فعلي 

ن هناك قيود على تعيين شخص ُحكم عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ ويعني ذلك أنه لن تكو 
 في منصب وزاري، مثلما هو وضع درعي القانوني. 

ويعتزم االئتالف الجاري تشكيله المصادقة على مشروع القانون بإجراءات خاطفة، والتصويت عليه  
إمكانية تقديم التماس إلى المحكمة العليا ين الثانية والثالثة قبل تنصيب الحكومة، بهدف منع  بالقراءتَ 

 . اً لفترة طويلة نسبي اً تعيين درعي، األمر الذي من شأنه تأخير تعيينه وزير  ضدّ 
 18/11/2022، 48موقع عرب 
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 بيد يرأس االجتماع األخير لحكومته: "سنعود بأسرع مما تعتقدون" ال
عقدت الحكومة اإلسرائيلية المنتهية واليتها اجتماعها األخير اليوم، األحد. وقال رئيسها، يائير  

 ، لدى افتتاحه االجتماع إنه "سنعود إلى هذه الغرفة بشكل أسرع مما تعتقدون".البيد 
الـ  البيد وقال   . وشهدت هذه الحكومة عواصف سياسية   36إن "هذا االجتماع األخير للحكومة 

قليلة، لكن أكثر من أي شيء آخر، هذه كانت حكومة عملت جاهدة من أجل دولة إسرائيل  ليست  
 ومواطني إسرائيل".

بفترة والية الحكومة القصيرة، لسنة ونصف السنة، فإن قائمة إنجازاتها غير مألوفة.    اً أنه "قياس  رأى و 
 وبقيادة سلفي في المنصب، نفتالي بينيت، أخرجنا الحكومة من أزمة كورونا من دون أي إغالق".

الجهاد اإلسالمي، "وجهنا ضربات   البيد وتابع   الذي استهدف حركة  العدوان على غزة  أنه في 
للج العمليات شديدة  وخالل  إسرائيلي"،  أي  إصابة  دون  من  قيادتها  واغتلنا  غزة  في  اإلسالمي  هاد 

 ومنعنا مئات العمليات المسلحة". "عرين األسود "كنا جماعة العسكرية في الضفة الغربية "فكّ 
أنه "بعمل دقيق وحكيم مقابل اإلدارة الديمقراطية )األميركية( منعنا استئناف االتفاق    البيد وادعى  

عن حدود   اً النووي مع إيران. وعملنا ضد قواعد اإلرهاب اإليرانية في كل مكان، وبضمنها البعيدة جد 
 إسرائيل". 

تركيا،    البيد وتابع   مع  العالقات  واستأنفنا  والبحرين.  والمغرب  اإلمارات  في  سفارات  "فتحنا  أنه 
 حول الحدود البحرية". مع لبنان اً تاريخي  اً وأصلحنا العالقات مع مصر واألردن. ووقعنا اتفاق

 أنه "حققنا إنجازات كثيرة في محاربة الجريمة في المجتمع العربي".  البيد وزعم  
 20/11/2022، 48موقع عرب 

 
 علن وقف المفاوضات مع الليكود بشأن تشكيل الحكومة اإلسرائيلية حزب بن غفير ي  

بن   إيتمار  المتطرف  يتزعمه  الذي  اليهودية  القوة  الماضية، عن وقف أعلن حزب  الليلة  غفير، 
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن  مفاوضات تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة مع حزب الليكود.

التوصل إليها في   حزب بن غفير اتهم الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بالتراجع عن االتفاقات التي تمّ 
وقال مسؤولون من حزب بن غفير، إن   النقب والجليل.المتعلقة بتولي وزارة  خصوصاً األيام األخيرة و 

تمّ  وأنه  انتخابهم،  ضمانة  هي  والجليل  النقب  السبع  تعزيز  بئر  سكان  لرعاية   ،ونتيفوت   ،انتخابهم 
 وكذلك أطراف الجليل. ،وسديروت  ،وعسقالن

 21/11/2022القدس، القدس، 
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 " الدفاع"على  ويصر   "الخارجية"نتنياهو يتنازل وسموتريتش يعاند ويرفض 
المكلّ الم حزب  قدّ  الوزراء  نتنياهو رئيس  بنيامين  يتزعمه  الذي  ف، حزمة تعويضية لرئيس  ليكود 

  حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، مقابل تخليه عن منصب وزير الدفاع الذي ما زال يصرّ 
 على توليه، محدثًا أكبر عقبة في طريق نتنياهو لتشكيل حكومته الجديدة.

في محاولة إلرضائه وإنهاء  "م لسموتريتش  إن الحزب قدّ   ؛وقالت وسائل إعالم إسرائيلية، السبت 
وزارة كبيرة وأخرى    إبداعي تقوم على أن يأخذ حصة وزارية متكاملة، تضمّ   الخالف معه، رزمة حلّ 

ى منصب في وزارة الدفاع قد يشمل نائب وزير الدفاع مع صالحيات عملية في  أصغر، إضافة إل
 . "منطقة الضفة الغربية

تعهد   وتمّ  بالتأثير في عدة نطاقات كان  الطريقة، كي يسمح لسموتريتش  بهذه  العرض  تصميم 
إرضاء  ، ومن أجل  "إصالح القضاء وزيادة االستيطان"أثناء حملته االنتخابية، مثل  في  بالعمل عليها  

 آخرين من حزبه يتوقعون مناصب وزارية. 
وجاء العرض الليكودي الجديد، بعد أن رفض سموتريتش تولي حقيبة الخارجية بدل الدفاع. وقال  

على تولي حقيبة الدفاع. وأكد مصدران   اإلسرائيلي إنه رفض عرض الخارجية وأصرّ   "واال"موقع  
دى تقديم االقتراح أن سموتريتش سيوافق على  أن االعتقاد كان ل"مطلعان على سير المفاوضات،  

 . "تولي وزارة الخارجية ويتراجع عن إصراره على تولي حقيبة الدفاع أو المالية
ويعرقل سموتريتش بشكل رئيسي تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، بسبب إصراره على تولي  

محذرة نتنياهو من أنها لن تستطيع العمل حقيبة الدفاع، وهو األمر الذي رفضته الواليات المتحدة  
معه عن قرب. كما حذرت من تعيين رئيس القوة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في 

 منصب وزير األمن الداخلي الذي يطالب به.
ودخل بن غفير وسموتريتش االنتخابات بالشراكة لكنهما بصدد االنفصال داخل الكنيست. وأعلن 

اليهودية أنه سيقدم طلبًا إلى لجنة الكنيست النفصاله عن الصهيونية الدينية، وفقًا التفاق  حزب القوة 
وّقع عليه الجانبان عشية االنتخابات، وبالتالي سيصبح حزب بن غفير كتلة برلمانية مستقلة. لكن  

يتش  سيستمر بالعمل مع سموتر "ذلك ال يعني أنه سيتخلى عن سموتريتش، وهو أبلغ نتنياهو بأنه  
 . "ككتلة واحدة في الحكومة والكنيست، ولن ينضم إلى الحكومة من دون انضمام سموتريتش لها

وتحدث بن غفير إلى حليفه المقرب وحضه على التحدث مع نتنياهو، وإنهاء القطيعة بينهما. كما  
مطالبة  أن    رأى. و "إعطائه حقيبة الدفاع أو المالية"طالب نتنياهو باالستجابة لمطالب سموتريتش و

محقة ومنطقية ومشروعة، وستسمح بتطبيق سياسة مختلفة في الضفة، "سموتريتش بحقيبة الدفاع  
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تقوم على إنشاء مستوطنات جديدة، ومنع إخالء البؤر االستيطانية، كما منع الفلسطينيين من البناء  
 .  "في المناطق ج

 20/11/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 الحكومة: المستشارة القضائية ترفض تعيين درعي وزيرا  عقبات بتشكيل 
ليس   أنه  األحد،  اليوم  ميارا،  بهاراف  اإلسرائيلية، غالي  للحكومة  القضائية  المستشارة  أوضحت 

ق مأزق رئيس  مّ باإلمكان تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في منصب وزاري، األمر الذي يع 
ويرجح احتماالت الصدام بين الحكومة المقبلة    ،يل حكومةحزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في تشك 

 والمحكمة العليا.
متها بهاراف ميارا إلى نتنياهو، اليوم، أنه باإلمكان فرض وصمة وجاء في وجهة نظر قانونية سلّ 

عار على من ُفرضت عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، لكن بإمكانه أن يبقى عضو في الكنيست.  
دت أن المستشار  ستشارة قرارها بهذا الخصوص إلى لجنة االنتخابات المركزية، وشدّ كذلك نقلت الم

 طابق لموقفها.مر عن موقف ق إلى هذا الموضوع في الماضي وعبّ القضائي للحكومة تطرّ 
  20/11/2022، 48موقع عرب 

 
 ر من مخططات ومؤامرات يحيكها نتنياهو للمرحلة القادمةليبرمان يحذ  

دور ليبرمان،  جر وزير المالية اإلسرائيلي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيوكاالت: حذّ   -   تل أبيب 
 ف بنيامين نتنياهو للمرحلة القادمة.من مخططات ومؤامرات يحيكها رئيس الوزراء المكلّ 

وقال ليبرمان في سلسلة تغريدات على "تويتر" تحت عنوان "ترتيبات الحكم الجديدة لنتنياهو"، إن  
األخير يخدع الجميع بمن فيهم بن غفير وسموتريتش، ويسعى إلى السيطرة على عملية تعيين القضاة  

 في المحكمة العليا وهو ما يخدم مصلحته. 
ث في األيام الماضية مع عدد من كبار مسؤولي حزب الليكود ومساعدي نتنياهو،  دّ وأفاد بأنه تح

 قة. مؤكدًا أن الصورة التي تتكشف أكثر من مجرد مقل
وأضاف إن نتنياهو يسعى للسيطرة على هيئة البث اإلسرائيلية "كان" وحرق أوراق كل من بن  

 غفير وسموتريتش قبل االنتخابات المبكرة القادمة التي سيدعو لها للتخلص من هؤالء.
 كما أشار إلى أنه يعمل على استبدال المستشار القانوني للحكومة بأسرع وقت ممكن. 
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قيل رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي، بحجة أنه  تنياهو سيُ أن ن   اً وأوضح أيض
 ال يتعاون مع خططه بشأن إيران. 

مع السعودية بحجة إقامة حكومة جديدة بدون   "سالم"وأشار إلى أنه سيعلن التوصل إلى اتفاقية  
 المتطرفين. 

من أجل   ؛ماسية مع السعوديةبلو يف سيعمل على إقامة عالقات د وقال إن رئيس الوزراء المكلّ 
 استخدام هذا اإلنجاز لتغيير االئتالف الحاكم أو إجراء انتخابات مبكرة. 

 سس جيدة للغاية.وأشار رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" إلى أن ما نشره مجرد تقدير ولكنه قائم على أُ 
 21/11/2022األيام، رام هللا،  

 
 لثالث كتل برلمانية  "الدينيةالصهيونية "المصادقة على انقسام 

صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست يوم األحد، على انقسام قائمة الصهيونية إلى ثالثة كتل  
برلمانية، بموجب االتفاق المبرم قبل االنتخابات بين األحزاب الثالثة التي تشكل هذه القائمة اليمينية  

 المتطرفة.
بسبعة    الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وسيكون ممثالً والكتل الثالث هي حزب  

ممثالً  وسيكون  غفير،  بن  إيتمار  برئاسة  الفاشي،  يهوديت  عوتسما  وحزب  كنيست،  بستة    أعضاء 
 أعضاء كنيست، وحزب نوعام العنصري وسيمثله عضو كنيست واحد هو رئيسه آفي عوز. 

 20/11/2022، 48موقع عرب 
 

 "الخارجية"و "الدفاع"تنياهو يتنازل لشركائه ويحتفظ بـمفاوضات تشكيل الحكومة: ن
األحزاب   في  شركائه  مع  المفاوضات  دفع  في  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  نجح 
 اليمينية إلى األمام، وأحدث اختراقًا مهمًا في قاعدة تقديم تنازالت ومحاصصات في الوزارات المطلوبة.

اليميني المتطرف   الصهيونية الدينية  ل نتنياهو إلى حلول وسط قضت بتعيين زعيم حزب توّص و 
طالب بها طيلة الوقت، يُ   بتسلئيل سموتريتش وزيرًا للمالية، على أن يتخلى عن وزارة الدفاع، التي ظلّ 

ًا  المالية التي كان مصرّ بينما يحصل زعيم حزب شاس أرييه درعي على وزارة الداخلية بداًل من وزارة 
 عليها. 



 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25انتخابات الكنيست الـ  ضوء  في    المشهد اإلسرائيلي

134 

 

في الضفة   "إسرائيل"في مقابل ذلك، سيحصل حزب سموتريتش على بعض السيطرة على سياسات  
الغربية، من خالل تعيين وزير تابع له في وزارة الدفاع، كما سيحصل حزب درعي على وزارة الخدمات 

 ارة النقب والجليل.الدينية، وعلى منصب في مكتب رئيس الوزراء، باإلضافة إلى وز 
أما إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، فسيصبح وزيرًا لألمن الداخلي، 
ما يمنحه السيطرة على الشرطة. وسيتولى حزبه أيضًا وزارة الزراعة، بداًل من وزارة النقب والجليل، 

 مها. تلبية طلبه بتسلّ ليكود احتجاجًا على عدم الالتي أوقف األحد المفاوضات مع 
. فدرعي مثاًل، اقتطع  "لعبة تنازالت وليست معادلة صفرية"ما جرى بـ  "إسرائيل "قون في  ووصف معلِّ 

لنفسه حصة من مطالب كل من سموتريتش وبن غفير. ويبدو أن األمر نفسه ينطبق على سموتريتش،  
مناصب داخل وزارة الدفاع،  الذي سيحصل على وزارة المالية، وسيبسط نفوذه على لجان مختلفة، و 

 بينما يوسع بن غفير صالحياته لتطال التحكم في سياسات الشرطة. 
ولدكنوبف، وزيرًا لإلسكان، ج  إسحقوكجزء من االتفاق، سيتم تعيين رئيس كتلة يهدوت هتوراة،  

دية لن  الذي كان اشتكى سابقًا من أن الوزارات السيا  ،ليكود الوستبقى حقيبة الدفاع مع حزب نتنياهو،  
 تكون من نصيبه.

االنت، وهو جنرال سابق  جليكود يوآف  الويبدو أن نتنياهو يسعى إلى تعيين عضو الكنيست من  
 في الجيش اإلسرائيلي، في منصب وزير الدفاع. 

ليكود في نهاية المطاف، سيحصل على عدد المقاعد األكبر  الوقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن  
ف على وزارة  ياالنت في وزارة الدفاع، يفترض أن تحصل ميري ريغ جى  في الحكومة، فباإلضافة إل

التربية والتعليم، ويصبح ياريف ليفين وزيرًا للقضاء، وميكي زوهار وزيرًا للثقافة والرياضة، وشلومو  
 كرعي وزيرًا لالقتصاد.

االتصاالت والطاقة ليكود في وزارات  الن أعضاء كنيست من  عيّ وبحسب التقارير اإلسرائيلية، سيُ 
خطط نتنياهو لتعيين السفير السابق في واشنطن رون ديرمر،  وحماية البيئة واالستخبارات... كذلك يُ 

ن أمير أوحانا رئيسًا للكنيست. وربما يحصل أوحانا على الخارجية باعتباره  عيّ وزيرًا للخارجية، بينما سيُ 
نتنياهو  الأحد أعضاء   المقرب من  ديرمر  تعيين عضو  ليكود بخالف  الحالة سيتم  هذه  فقط، وفي 

 الكنيست يوآف كيش رئيسًا للكنيست. 
 لكن هذا االتفاق يواجه عقبات بعضها قانوني. 
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وقالت تقارير عّدة، إن تعيين درعي يواجه تحديات قانونية ستتطلب تغيير القوانين شبه الدستورية،  
التي ترى أن إدانته الجنائية األخيرة،  بعد موقف المستشارة القضائية الحكومية غالي برهاف ميارا،  

 توصمه بالعار على الرغم من الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. 
يثير مخاوف جدية  " وقال وزير األمن الداخلي الحالي، عومر بارليف، إن االتفاق مع بن غفير  

رطة قضية أساسية  إن استقاللية الش"، مضيفًا:  "من أن الوزير سيستخدم الشرطة الحتياجاته السياسية
 . "في الحفاظ على الديمقراطية، واإلضرار باستقالليتها يضر بالديمقراطية

 23/11/2022الشرق األوسط، لندن، 

 

 عيد مفاوضات تشكيل الحكومة اإلسرائيلية إلى نقطة البداية خالفات ت  
ف،  الوزراء المكلّ أعادت خالفات بين حزب الليكود اإلسرائيلي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس  

وشركائه في االئتالف اليميني، مفاوضات تشكيل الحكومة إلى نقطة البداية، بعد اختراق مهم كاد  
 ينتهي بإعالنها في أي لحظة.

وأصدر حزب الصهيونية الدينية بيانًا بعد اجتماع رئيسه بتسلئيل سموتريتش مع نتنياهو، قال فيه 
. لكن  "بقة معه وأعاد المفاوضات االئتالفية إلى المربع األولالليكود تراجع عن االتفاقات السا"إن  

إنه لم يتراجع عن أي تفاهمات. لكنه لم يوافق على مطالب جديدة وضعها "في بيان قائاًل:    الليكود ردّ 
سموتريتش بعد االتفاق معه، وتنص على إخراج عدد كبير من األقسام من وزارات أخرى ونقلها إلى  

 . "وزارة المالية
ر بعد رفض الليكود طلب الصهيونية الدينية الحصول قالت وسائل إعالم إسرائيلية إن الخالف تفجّ و 

على حقيبة التربية والتعليم، قبل أن يطلب أيضًا تعيين أحد أعضائه في الكنيست نائبًا للوزير، فرفض  
 بسبب االلتزام لكتلة يهدوت هتوراة بهذا المنصب.

سحب   الليكود  رفض  للجيش، كما  التابعة  المدنية  اإلدارة  من  باالستيطان  المتعلقة  الصالحيات 
 وتحويلها إلى وزير من حزب الصهيونية الدينية ضمن وزارة الدفاع.

،  "تفاهمات محددة" ل إلى قناعة أن الليكود تراجع عن  مسألة ثالثة أغضبت سموتريتش بعدما توّص 
. وكان هذا الحزب "ية مثل الضم وتقاسم مناصب إنها متعلقة بقضايا جوهر "قالت مصادر في الحزب:  

.  "يضمن تنفيذ خطط ضم في الضفة"مه بملف االستيطان في الضفة، اتفاقًا  طلب، إضافة إلى تحكّ 
ويريد سموتريتش فوق كل ذلك، االحتفاظ بوزارة المالية التي وافق عليها بداًل من الدفاع حتى انتهاء  
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ريد منه التناوب على هذا المنصب، مع وزير الداخلية رئيس  دورة الحكومة الجديدة، لكن الليكود ي
 حزب شاس أرييه درعي الذي كان في األساس متمسكًا بوزارة المالية. 

إن قائمة مطالبه تصبح أطول  ". وقالت مصادر في الحزب:  د وأغضبت طلبات سموتريتش الليكو 
 . "بعد كل اجتماع، وتتجاوز حدود المنطق والمعقول

سموتريتش يوازيه غضب داخلي في الليكود من نتنياهو، الذي قام بتوزيع عدد من  والغضب من  
د النائب الليكودي يسرائيل كاتس بعدم االنضمام الحقائب الوزارية المهمة على نواب خارج الحزب، وهدّ 

 . "في حال عدم توليه منصبًا وزاريًا كبيراً "إلى الحكومة 
 24/11/2022الشرق األوسط، لندن، 

 

 اهو يوافق على منح بن غفير حقيبة األمن القومي  نتني
المكلّ  اإلسرائيلي  الوزراء  اليميني  وافق رئيس  اليهودية  القوة  نتنياهو، على منح زعيم  بنيامين  ف 

 يتمار بن غفير، حقيبة األمن القومي في الحكومة التي يعكف على تشكيلها.إالمتشدد 
ع  الجمعة، إن حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، وقّ يوم رسمية، ال ، وقالت هيئة البث اإلسرائيلية

 مع حزب القوة اليهودية حول ملحق المناصب في الحكومة المقبلة.  اً اتفاق
وأضافت: "يقرب التوقيع على ملحق المناصب االتفاق الشامل الذي سيشمل الميزانيات والمسائل 

 الفنية والمبادئ التوجيهية". 
لالتفاق، ستتولى القوة اليهودية وزارة األمن القومي بصالحيات واسعة، بما في ذلك    اً وتابعت: "وفق

 الشرطة الخضراء، وسلطة إنفاذ األراضي، وشرطة الحدود في الضفة الغربية". 
 وقال بن غفير في بيان: "اتخذنا خطوة مهمة لتشكيل حكومة يمينية كاملة". 

اليهودية، إسحق فازيلوف، على حقيبة النقب وبموجب االتفاق سيحصل عضو الكنيست من القوة  
سلطة    اً لياهو، على حقيبة التراث والتي ستضم أيضإفيما يحصل النائب في الحزب أميحاي    ،والجليل

 ثار اإلسرائيلية. اآل
الليكود والصهيونية الدينية ما  بين  المفاوضات    إال أن  ،التقدم مع حزب القوة اليهودية  من  رغمالوب

 لمطالبة رئيس الحزب بحقيبة الدفاع. ؛ت زالت تواجه عقبا
 25/11/2022، وكالة األناضول لألنباء
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 الغربية   في الضفة "بن غفيرــ"انتس: نتنياهو يقيم جيشا  خاصا  لج
انتس، إن االتفاق االئتالفي الذي جرى  جوكاالت: قال وزير الدفاع اإلسرائيلي، بني    -القدس  

 ؛"إسرائيل"ي الليكود وعوتسما يهوديت ستكون له تداعيات خطيرة على  توقيعه صباح أمس بين حزبَ 
 بن غفير". ويعني "إقامة جيش خاص لِّ 

ذلك في منشور مطوّ  "فيسبوك"، أمس. وكتب أن االتفاق  جل نشره  جاء  انتس في صفحته في 
الحكومة   نحوه  تسير  الذي  االتجاه  إلى  "يشير  غفير  وبن  نتنياهو  بين  تفكيك  االئتالفي  المقبلة: 

صالحيات الحكومة إلى شظايا وزارات وفقًا لمصالح سياسية. تفكيك أطر عسكرية في يهودا والسامرة، 
 تشمل استهداف األداء العملياتي للجيش والشرطة اإلسرائيليين".

أم تفكيك األمن إلى شظايا صالحيات وإقامة جيش خاص لبن غفير؟    –وأضاف "أمن قومي  
 خفاقات خطيرة تتشكل أمام أعيننا". يوجد هنا ثالثة إ

ي األمن والمالية، وممارسة انتس إن "فصل قدرات وصالحيات اإلدارة المدنية بين وزارتَ جوتابع  
دولية    اً ي الدفاع واألمن الداخلي، قد تجلب علينا ضغوطالقوة األمنية في يهودا والسامرة بين وزارتَ 

ون أن نستفيد شيئًا، ال في األمن وال على األرض.  شديدة حول "ضم فعلي" في يهودا والسامرة من د 
وهذا يؤدي إلى ضعف إداري وضعف أمني كبير. وفكرة إنشاء "جيش خاص" لبن غفير في يهودا 

 والسامرة تشكل خطرًا على ممارسة القوة وستنتج أخطاء أمنية جدية". 
كهذا "سيؤدي إلى تناقضات على األرض وإلى إخفاق أمني خطير    اً انتس إلى أن وضعجوأشار  

سيكون نتنياهو مسؤواًل عنه. وعندما تضطر القيادة العسكرية إلى تفعيل القوة )العسكرية( وال تكون  
قوة حرس الحدود تحت إمرته، أو عندما يتلقى حرس الحدود أمرًا بالعمل في يهودا والسامرة، خالفًا 

تفعيل   إلى  فإنه ستنشأ  للحاجة  الجيش،  للمنطقة أو رئيس أركان  العسكري  القائد  يقررها  التي  القوة 
 فوضى أمنية". 

المتطرف وعن عزمهم   نتنياهو واليمين  بين  التي ستبرم  وتابع: "عندما سمعت حول االتفاقيات 
حذّ  أنني  أذكر  فإنني  وزارات،  شظايا  إلى  الحكومة  شكلنا  تفكيك  عندما  كهذا  أمر  من  نتنياهو  رت 

لحكومة قبل أربع سنوات. واعتقدت حينها أن هذا خطأ، لكن الحديث يدور اآلن عن عمل عدواني  ا
 ضد القدرة على الحكم". 

انتس إلى األمن القومي، وكتب أن "نتنياهو يعلم أن األمن القومي هو مجمل قدرات  جق  وتطرّ 
. وبداًل من إدخال صالحيات إلى  أمنيًا، عسكريًا، دبلوماسيًا، قضائيًا، اقتصاديًا واجتماعياً   –الدولة  

 وزارة األمن الداخلي، قام بتغيير أسماء وإعطاء تكريمات".
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وأضاف إنه "في جميع األحوال، يوجد مسؤول واحد عن األمن القومي بجميع عناصره وهو رئيس  
الحكومة. وال يمكن سوى أن نرى خطوة نتنياهو كاعتراف بأن رئيس الحكومة الحقيقي سيكون بن  

 .غفير"
انتس إلى أن "نتنياهو اختار العار الذي سيقود إلى خطر أمني. ومستقبل دولة  جوخلص منشور  

إسرائيل أهم من هذه النزوات، ولذلك فإن )حزب( المعسكر الوطني، بالتنسيق مع باقي األحزاب التي  
للمصلحة  تهمها مناعة دولة إسرائيل، سيعمل ضد هذه العملية المعادية لألمن وللقدرة على الحكم و 

القومية الحاصلة أمام أنظارنا. وسنتصرف بمسؤولية وحزم مقابل هذه االستباحة، وسنستخدم كافة  
 األدوات التي نملكها من أجل الحفاظ على األمن والمجتمع اإلسرائيلي". 
 26/11/2022األيام، رام هلل،  

 
 المفترضة نائبان إسرائيليان: الحكومة الجديدة لن تعيش أيامها 

اتفق نائبان إسرائيليان من اليمين والمعارضة، على أن الحكومة اإلسرائيلية القادمة ستعاني من  
 عدم االستقرار، ولن تكمل فترتها البالغة أربع سنوات.

ووّجه عضو الكنيست )البرلمان( ديفيد بيتان، أحد قيادات حزب الليكود، انتقادات لزعيم الحزب  
ب بنيامين نتنياهو، بشأن طريقة تعامل األخير في المفاوضات مع األحزاب  ورئيس الوزراء المنتخ

ي الليكود والصهيونية  بَ وقال بيتان لإلذاعة العبرية، إن انعدام الثقة بين حز   لتشكيل ائتالف حكومي.
 الدينية، خالل مفاوضات االئتالف، سيستمر بمجرد تشكيل الحكومة.

)ال"وأضاف:   يقتصر األمر على تشكيل  ال أعتقد أن هذه الحكومة  أيامها، وال  جديدة( ستعيش 
 . "سيئاً  اً الحكومة فحسب، بل ستكون هناك مشاكل بعد ذلك.. هذه األشياء ستخلق جو 

انشق عن حزب   الذي  ،لكينإمن جهته؛ قال وزير البناء واإلسكان في حكومة االحتالل، زئيف  
عن حزب   اً الذي انشق أيضو وانضم إلى حزب األمل الجديد بقيادة جدعون ساعر،    2020  سنةالليكود  

إن المعارضة لن تنجح في إسقاط الحكومة، وما سيؤدي إلى   ،الليكود بسبب خالفات مع نتنياهو
 تفككها هو االنهيار من الداخل بسبب الخالفات في الرأي بين شركاء التحالف.

هذه الحكومة ستستمر سنتين أو ثالث سنوات على األقل، "أن  العبرية،    "هآرتس"وأضاف لصحيفة  
 . "ولن نسقطها، بل ستنهار من الداخل

 2022/ 25/11، موقع قدس برس 
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وتغيير تعليمات إطالق  ...  بتغيير الوضع بشأن صالة المستوطنين في األقصى  د  ع  بن غفير يَ 
 النار 
عضو الكنيست الفاشي اإلسرائيلي إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية العنصري،    عدَ وَ 
التشكيل،  المكلّ  طور  في  نتنياهو  بنيامين  في حكومة  واسعة  بصالحيات  الداخلي،  األمن  بوزارة  ف 

، بشأن صالة المستوطنين في المسجد مه منصبه على تغيير الوضع القائم حالياً بالعمل حال تسلّ 
 صى، وشرعنة البؤر االستيطانية، وتغيير تعليمات إطالق النار على الفلسطينيين.األق

العبرية، صباح أمس األحد، أنه سيعمل على تغيير تعليمات   "كان"وأكد بن غفير في حديثه إلذاعة  
من  لأل  اً . وأضاف أنه وبصفته وزير "الغبية"التعليمات الحالية بـ  اً إطالق النار تجاه الفلسطينيين، واصف

 في الحرم القدسي.  "السياسات العنصرية"الداخلي سيفعل كل شيء لمنع ما وصفها بـ
  اً وتغير   اً في غضون أشهر قليلة سنشهد تحسن"  كد بن غفير على شرعنة البؤر االستيطانية قائالً أو 

. وقال إنه سيتم فحص تمرير قانون في الكنيست يعمل على ترحيل عوائل منفذي "وسنحقق عدة نتائج
دعا   قد  وكان  الفدائية.  للسلطة  إالعمليات  األموال  تحويل  ووقف  االغتياالت  لسياسة  العودة  لى 

 الفلسطينية. 
في الضفة   " حرس الحدود "انتس من نقل مسؤولية  جر وزير جيش االحتالل بني  من جهته حذّ 

 كون ضمن صالحيات وزارة األمن الداخلي. الغربية لت
 28/11/2022الغد، عم ان، 

 
 الليكود يسعى لتسريع اتفاقات ائتالفية مع الحريديين وخالفات مع سموتريتش 

ائتالفية مع   اتفاقيات  التوقيع على  أجل  االئتالفية، من  المفاوضات  تسريع  الليكود  يعتزم حزب 
ونوعام،   هتوراة  ويهدوت  شاس  والمكلّ أحزاب  الليكود  رئيس  يلتقي  أن  الحكومة، ويتوقع  بتشكيل  ف 

بنيامين نتنياهو، اليوم األحد، مع رؤساء هذه األحزاب للتوصل التفاقيات حول الحقائب الوزارية، بعد 
 التوصل إلى اتفاق كهذا مع رئيس حزب عوتسما يهوديت الفاشي، إيتمار بن غفير، أول من أمس.

ويحاول الليكود من خالل التوصل إلى اتفاقيات مع هذه األحزاب ممارسة ضغوط على رئيس  
حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش. وبعد توصل األخير إلى تفاهمات حول توليه حقيبة  
المالية لنصف والية الحكومة وبالتناوب مع رئيس شاس، أرييه درعي، يطالب سموتريتش بالحصول  

حيات تتعلق بالمستوطنين ومنع البناء في البلدات الفلسطينية الواقعة في المنطقة ج في  على صال
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حالي الموجودة  الغربية،  إسرائيلية،    اً الضفة  إعالم  وسائل  وذكرت  المدنية" لالحتالل.  "اإلدارة  بأيدي 
 اليوم، أن خطوة كهذه من شأنها أن تضع مصاعب قانونية.

الدينية   الصهيونية  يطالب  سيُ يأن  كذلك  وزارات  حركات حصِّّ تولى  محاربة  صالحيات  عليها  ل 
من وزارة الخارجية، وصالحيات تتعلق بجهاز التعليم الديني الحكومي من وزارة    "إسرائيل"مقاطعة  

 التربية والتعليم، وصالحيات تتعلق بالتهود من مكتب رئيس الحكومة.
صهيونية الدينية قوله إن حزبه لن يوافق ونقلت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان" عن مصدر في ال

على أن تكون المسؤولية عن شرعنة البؤر االستيطانية العشوائية بأيدي بن غفير، مثلما جرى االتفاق  
 بين األخير ونتنياهو. 

ل حكومة، حتى في حال ، بأنه شكّ إسحق هيرتزوجويعتزم نتنياهو إرجاء إبالغ الرئيس اإلسرائيلي،  
قوانين تطالب فيها أحزاب االئتالف،    ي نهاية األسبوع الحالي، وذلك بهدف سنّ أنهى هذه المهمة ف

وفي مقدمتها قانون يسمح لدرعي تولي منصب وزير الداخلية والصحة، بالرغم من إدانته بمخالفات  
 فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه. 

ن أساس: الحكومة"، بحيث ال يتم  م شاس مشروع قانون كهذا، يطالب من خالله تعديل "قانو وقدّ 
فرض عليه  فرض عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وإنما على من تُ فرض وصمة عار على من تُ 

قانون يسمح بااللتفاف على المحكمة العليا  نّ عقوبة السجن الفعلي فقط. كذلك يسعى نتنياهو إلى سَ 
 ويمنعها من شطب قوانين سّنها الكنيست.

ل انتخاب رئيس جديد للكنيست وتعيين  ن على االئتالف اآلخذ بالتشكّ وانين، يتعيّ وقبل طرح هذه الق
عضو كنيست من الليكود في هذا المنصب، من أجل تسريع التعديالت القانونية. ونقل موقع "واال"  

ر تغيير رئيس الكنيست إلى حين  اإللكتروني عن مصادر في الليكود قولها إن سموتريتش ما زال يؤخِّّ 
 جابة إلى مطالبه في المفاوضات االئتالفية.االست

 27/11/2022، 48موقع عرب 
 

 عقبات تعرقل تشكيل الحكومة: نتنياهو يعتزم طلب تمديد التكليف 
ف بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، بنيامين نتنياهو، التوجه  يعتزم رئيس حزب الليكود، المكلّ 

، والتي ينص عليها  اً إضافي اً يوم   14، لطلب تمديد مدة التكليف بـإسحق هيرتزوجللرئيس اإلسرائيلي، 
 عرقل تشكيل الحكومة.العقبات التي تُ  القانون اإلسرائيلي وتخضع لتقدير الرئيس، وذلك في ظلّ 
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بأن القانون    اً "، مساء يوم الثالثاء، علم11ا أوردت هيئة البث اإلسرائيلية "كان  جاء ذلك بحسب م
لتشكيل الحكومة، وفي حال   اً يوم  28ف، مهلة لمدة  على منح عضو الكنيست المكلّ   اإلسرائيلي ينّص 

 لتقديرات الرئيس اإلسرائيلي.  اً وفق اً يوم  14فشل المرشح بمهمته، فإنه يمكن أن يحصل على تمديد بـ
تشرين الثاني/ أكتوبر الجاري، بمهمة    13ف نتنياهو في  ، قد كلّ جو ز رتي وكان الرئيس اإلسرائيلي، ه 

، وتنتهي المدة التي  120ينست من أصل  في الك  اً عضو   64تشكيل الحكومة، بعد حصوله على دعم  
، ويرى مسؤولون في الليكود أنهم لن يكونوا قادرين على التوصل اً يوم  12يمنحها القانون لنتنياهو بعد  

 إلى اتفاقات ائتالفية خالل هذه المدة. 
 29/11/2022، 48موقع عرب 

 
 بـ"قوانين التلمود"  "إسرائيل"نتنياهو يتعهد بأال ت حكم  .  ذكر رأيه بالمثليين وتحالفه مع بن غفير..

ف بنيامين نتنياهو بأال ُتحكم بالده "بقوانين  د رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلّ تعهّ : وكالة األناضول
 حكومته سياسيين من أقصى اليمين.  مخاوف من ضمّ  التلمود"، في ظلّ 

كي، نقلتها  يفه بتشكيل الحكومة، مع موقع أمر جاء ذلك في مقابلة هي األولى لنتنياهو منذ تكلي
 األربعاء. يوم  صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية،

وقال نتنياهو "السياسة الرئيسية أو السياسة المهيمنة للحكومة يحددها الليكود وبصراحة أنا )..( 
الديمقراطية والليبرالية(،  لقد سمعت في كثير من األحيان هذه التوقعات الرهيبة )عن األخطار على  

 لكن لم تتحقق أي منها". 
 وأضاف أنه خالل فترات حكمه السابقة "حافظ على الطبيعة الديمقراطية إلسرائيل"، وفق تعبيره. 

"لن تحكمها قوانين التلمود )التعاليم الدينية اليهودية("، وقال "وجهة نظري    "إسرائيل"وأردف بأن  
 ، على أقل تقدير. يمكنني القول إننا سنبقى دولة قانون".اً حول هذا الموضوع مختلفة تمام

 "لن نحظر وجود منظمات مجتمع المثليين". الً واستطرد نتنياهو قائ
عن مخاوفه بشأن تشكيل الحكومة   اً وتابع في محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، الذي أعرب مرار 

 للمبادئ التي أؤمن بها".  اً "سأحكم وفق
لألمن    اً إيتمار بن غفير وزير   ،قوة يهودية  ،التعيين "المقلق" لرئيس حزب عوتسما يهوديت وبشأن  

قال نتنياهو "عضويته في االئتالف الحكومي وافقت عليها المحكمة العليا )أعلى   ؛القومي في حكومته
 ".اً سلطة قضائية في إسرائيل(، يجب أن يكون ذلك واضح
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د بقيادته يعتزم التخلي عن حقيبة الدفاع لصالح األحزاب  ونفى نتنياهو ما إن كان حزب الليكو 
 بأنه سمع بشأن مخاوف الغرب في هذا الصدد.  الصغيرة، وأقرّ 

 30/11/2022، موقع الجزيرة.نت
 

 د باحتجاجات مليونية والمعارضة تهد  لحكومته...  سموتريتش نتنياهو يضم  
مع حزب الصهيونية الدينية    اً نتنياهو الخميس اتفاقف بنيامين  ع رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلّ وقّ 

هدّ  بينما  حكومي،  ائتالف  إلى  آيزنكوت لالنضمام  غادي  السابق  اإلسرائيلي  األركان  رئيس  د 
القيام بها.  باحتجاجات مليونية ضدّ  نتنياهو  يعتزم تحالف  الليكود بزعامة   "إصالحات"  وقال حزب 

لدينية سُيمنح السيطرة على وزارة المالية بالتناوب، إلى نتنياهو مساء الخميس إن حزب الصهيونية ا
وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية   جانب حقائب أخرى.

  للتناوب. اً ه وفقالدينية سيتولى منصب وزير المالية في البداية قبل أن يحل آخر محلّ 
الصهيونية الدينية، الذي يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم توسيع  وأفاد بيان الليكود بأن حزب  

أيض السلطة  له  ستكون  الغربية،  الضفة  في  اإلسرائيلية  اليهودي   اً السيادة  االستيطان  أنشطة  على 
وقال نتنياهو إن هذا االتفاق خطوة مهمة أخرى    هناك، إال أن ذلك سيكون بالتنسيق مع نتنياهو.

ويأتي االتفاق بعد أن حقق    بكل المواطنين اإلسرائيليين.  ية يمينية قومية تعتن تقربنا من تشكيل حكوم
نوفمبر،   /تشرين الثاني  في االنتخابات التي جرت في األول من  اً مريح  اً تحالف نتنياهو اليميني فوز 

 سنوات. 4في أقل من   "إسرائيل"وهي الخامسة في 
اإلسرائيلي السابق ونائب بالكنيست عن  د غادي آيزنكوت رئيس األركان  وفي سياق متصل، هدّ 

إصالحات    انتس، باحتجاجات مليونية ضدّ جحزب المعسكر الرسمي الذي يقوده وزير الدفاع بني  
 يعتزم تحالف نتنياهو القيام بها.

آيزنكوت  العبري —وقال  بالمصالح  —في مقابلة مع موقع واي نت اإلخباري  نتنياهو  "إذا أضر 
إسرائيل، وإذا أضر بالديمقراطية اإلسرائيلية، وتعليم الدولة، والجيش اإلسرائيلي باعتباره  الوطنية لدولة  

 جيش الشعب، فإن طريقة التعامل معه هي إخراج مليون شخص إلى الشوارع، وسأكون من بينهم". 
وتحدث آيزنكوت في مقابلته عن دراسة غير معلنة أجرتها "هيئة أمنية غير محددة" تشير إلى أن 

  200، حيث يفوق عدد السكان غير اليهود عددهم بنحو  "إسرائيل"ليهود لم يعودوا يشكلون أغلبية في  ا
 ألف، في إشارة إلى منطقة ما بين البحر والنهر أو فلسطين التاريخية.
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أنه يخشى   اً وأوضح أنه ال ينوي االنضمام إلى ائتالف نتنياهو أو ترك السياسة اإلسرائيلية، مؤكد 
 كما عرفها "ديمقراطية وموحدة".  " إسرائيل"وجود  عدم استمرار

 1/12/2022، موقع الجزيرة.نت
 

نتنازل عن مواقع  : نحن  مفاوضات تشكيل الحكومةفي    ينتقد طريقة نتنياهو قيادي بـ"الليكود"  
 النفوذ

بنيامين  انتقد عضو الكنيست اإلسرائيلي من حزب الليكود، ديفيد بيتان، زعيم حزبه  :  ترجمة خاصة
 نتنياهو، بشأن الطريقة التي تجري فيها مفاوضات تشكيل الحكومة.

ين مع سموتريتش وفي النهاية أعطاه ما يريد وأكثر من واتهم بيتان، نتنياهو بأنه عبث لمدة أسبوعَ 
 ب في ضرر بالليكود.تسبّ و  ،هما جرى بأنه في غير محلّ  ّداً عذلك، مُ 

أكبر مما يحتاجونه، وليس    اً عن أشياء كثيرة، وأخذوا نصيبوقال: "نتيجة هذه المفاوضات تخلينا  
تقديم معظم اللجان المهمة لهم.. أنا ال أعرف   وشاس، وتمّ   ة يهدوت هتورا   اً فقط سموتريتش، ولكن أيض

وأضاف: "ال أعتقد هذه المفاوضات مناسبة، نحن نتنازل عن    ". اً كيف سيكون لنا تأثير عليهم الحق
 نياهو ال يتصل وال يتشاور مع أحد، هذه مشكلة حقيقية". جميع مواقع النفوذ، ونت

 2/12/2022القدس، القدس، 
 

ي   الجيش حول االستيطان  اليميني وقادة  نتنياهو  ائتالف  بين  الصالحيات  ر خالفات  فج  تنازع 
 كبيرة

م في المناطق  رت عملية تنازع صالحيات قادة دولة االحتالل، حول ملف االستيطان والتحكّ فجّ 
ين األمنية الحالية، والسياسية القادمة التي تقودها أحزاب  الفلسطينية، خالفات واسعة بين قادة المؤسستَ 

 اليمين ومنها المتطرفة. 
ف بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود،  وجاء ذلك بعدما كشف النقاب، أن رئيس الحكومة المكلّ 

الفلسطينية، و   اً كثير   أخلّ  ملف  "  خصوصاً بتركيبة العمل العسكري التي يجري تطبيقها في المناطق 
، وكيفية إدارته والجهة التي تتحكم في إصدار التراخيص، أو مصادرة األراضي وبناء  "االستيطان

 المستوطنات. 
ستيطانية  دار من قبل قيادة جيش االحتالل، الذي ينفذ سياسات اته يُ وبعد أن كان هذا الملف برمّ 

خطيرة، سرق على أثرها مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية، إلقامة مئات المستوطنات والبؤر، 
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ش، وذلك من خالل تكليف تسينتقل الملف بكامله، إلى زعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتري 
لسلطات االحتالل،   في اإلشراف على اإلدارة المدنية  حزبه بمنصب وزير في وزارة الجيش، يختّص 

 شرف على هذا الملف.والتي تُ 
إبقاء اإلدارة الخاصة باإلشراف على االستيطان ضمن وزارة  من رغم بال وباتفاق نتنياهو هذا، فإنه  

سموتري  يد  في  صالحياتها  وضع  أنه  إال  جمهور  تالجيش،  إلرضاء  األخير  مساعي  ضمن  ش، 
 يع استيطانية خطيرة في المرحلة القادمة.المستوطنين المتطرفين، الذين يخططون لتنفيذ مشار 

في وزارة الجيش من حزب الصهيونية الدينية سيكون له دور كبير    االتفاق على أن وزيراً   وينّص 
لالحتالل في الضفة الغربية، ومنسق أنشطة الحكومة اإلسرائيلية    "اإلدارة المدنية"في اختيار رئيس  

الحزب المتطرف، صالحيات غير مسبوقة، لتنفيذ سياسات في المناطق الفلسطينية، وهو ما يمنح هذا  
بالفلسطينيين والمستوطنين في الضفة، ويعطيه صالحيات واسعة  حكومة االحتالل بكل ما يتعلق 

 لتنفيذ مخطط الضم. 
دلّ  سموتريوقد  مع  االتفاق  عقب  أعلن  حين  الليكود،  حزب  واضح  بشكل  ذلك  على  أن  تل  ش، 

 الذي زعم أنه طال المستوطنين. "الظلم التاريخي"هو ستصحح الحكومة القادمة برئاسة نتنيا 
فجّ  حتى  قليلة،  ساعات  سوى  االتفاق  عن  الكشف  عن  يمضي  يكن  في  ولم  علنية  خالفات  ر 

، دفعت بأجهزة األمن اإلسرائيلية، لتوجيه انتقادات شديدة اللهجة، لالتفاق االئتالفي، كونه  "إسرائيل"
لتقديرات رئيس أركان جيش االحتالل ووزير الجيش،   اً رها متروكيأتي على صالحيات عسكرية كان أم

في وجه   اً ، لم يقفوا يوماً أن قادة جيش االحتالل السابقين ووزراء الجيش المتعاقبين أيض   من  رغمبال
 أي خطط توسع استيطاني. 

يُ  ائتالفي،  اتفاق  من  إبرامه  جرى  ما  أن  األحزاب  غير  لدى  توجهات  وجود  إلى  اليمينية  شير 
المتطرفة، لفرض وجهة نظرها على المؤسسة العسكرية، والتأثير عليها من خالل دفعها لتبني وجهات  

ي صالحيات قائد الجيش، في  نظر سياسية محددة، وهو لم يعهد من قبل، وكذلك من خالل تعدِّّ 
  خصوصاً المدنية،    أو مسؤول اإلدارة  "المنسق"اختيار جنراالت كبار في الجيش اإلسرائيلي لتولي مهام  

 وأن هذه االختيارات كانت معهودة فقط لرئيس هيئة األركان ووزير الجيش. 
الجنرال   اإلسرائيلية  األركان  هيئة  رئيس  انتقد  مغلقة،  أولذلك  محادثات  خالل  كوخافي  فيف 

ستُ  التي  سموتريالصالحيات  إلى  الحزب تمنح  زعيم  يعطي  كونه  االئتالفي،  االتفاق  بموجب  ش، 
 صالحيات اختيار جنراالت في الجيش لمهام معينة.  المتطرف،
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لن أسمح باالقتراب من تعيين أي جنرال في الجيش  "اإلسرائيلي قوله    "i24news"ونقل عنه تلفزيون  
 . "اإلسرائيلي، ال يوجد لهذا االتفاق جدوى 

ت من  االنجوحسب تقرير التلفزيون اإلسرائيلي، فقد بحث نتنياهو مع وزير الجيش المرتقب يوآف  
أن   النقاب  كشف  وقد  الجيش،  وزارة  في  التغييرات  موضوع  الليكود  أعطى  جحزب  الضوء  "االنت 

 ش.تسموتري  –لذلك، ووافق على اتفاق نتنياهو   "األخضر
ستكسر التسلسل "عن مسؤولين أمنيين كبار قولهم إن الخطوة هذه    اً ونقل التقرير اإلسرائيلي أيض 

ال يشغل منصب وزارة األمن يقوم بتعيين رئيس اإلدارة    اً الممكن أن وزير ليس من  "، وأضافوا "القيادي
 ."المدنية )ضابط بمرتبه جنرال(
، مؤكدين أن رئيس هيئة األركان القادم الجنرال هرتسي  "سيخلق فوضى"وأشاروا إلى أن هذا األمر  

 .نفسها الطريقةبيناير القادم، يفكر   /هاليفي، الذي سيتولى منصبه في كانون الثاني
 6/12/2022القدس العربي، لندن، 

 
 نتنياهو يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة أسبوَعين 

طلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكّلف بنيامين نتانياهو، يوم أمس )الخميس(، من الرئيس إسحق  
 ، تمديد مهلة تشكيل الحكومة أسبوَعين إضافَيين.جو ز رتيه

إلى   وّجهها  رسالة  في  نتنياهو  أنه    جو ز رتيه وقال  مكتبه،  عالقة" ونشرها  قضايا  هناك  تزال    " ال 
 بخصوص التعيينات.

نحن في صلب المفاوضات وحّققنا الكثير من التقّدم، لكن )...( سأحتاج إلى كّل أيام  "وأضاف:  
 . "التمديد التي ينّص عليها القانون لتشكيل الحكومة

مع حزب شاس الديني المتشّدد، في خطوة مهّمة ُتقّربه من تشكيل حكومة.   وأبرم نتنياهو صفقة
وبموجب الصفقة، سيحصل حزب شاس على خمس حقائب وزارّية في الحكومة المقبلة التي ُيتوّقع  

 . "إسرائيل"أن تكون األكثر يمينّية في تاريخ 
ثالثة أحزاب يمينية متطّرفة هي  ووّقع حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو صفقات ائتالفية مع  

المعروف بمواقفه القومية    نوعامالصهيونية الدينية المتطّرف، والقوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير، و 
 والمناهضة لمجتمع الميم. 

)التوراة اليهودّية الموّحدة( لتشكيل ة  واالّتفاقان مع الحزَبين المتديَنين المتطرَفين شاس ويهودوت هتورا 
 ّقتان وغير ملزمين.ؤ كومة المقبلة، مالح
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وينّص االّتفاق بين شاس والليكود على أن يتولى زعيم الحزب المتشّدد أرييه درعي وزارَتي الداخلية  
 والصحة في الحكومة المرتقبة، كما سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء.

ة، ما يمنعه من العمل  لكن من بين العقبات أمام االّتفاق، إدانة درعي بارتكاب مخالفات ضريبي
 في مجلس الوزراء، بحسب المّدعي العام اإلسرائيلي. 

 9/12/2022الشرق األوسط، لندن، 
 
د تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة لعشرة أيام جو ز رتيه   يمد 

أمس، عن تمديد مهلة رئيس حزب ، جو ز رت يإسحق ه وكاالت: أعلن الرئيس اإلسرائيلي،  -القدس 
الليكود، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة بعشرة أيام. وكان نتنياهو قد طلب تمديد المهلة بأسبوعين،  

 ليس ملزمًا بتمديد كامل.  جو ز رتيه وفقًا للقانون، لكن 
ل في رسالته لنتنياهو: إنه "عندما وافقت على تشكيل الحكومة، قلت إنه ستشك  جو ز رتيهوكتب  

حكومة تعمل من أجل الشعب كله. وهذه أيام معقدة للمجتمع اإلسرائيلي وفيما خالفات حول قضايا 
بين   بخطاب مسؤول  التحلي  ولذلك أطلب  العبثية.  والكراهية  العنف  وتغذية  بالتمزيق  تهدد  أساسية 

اال وثيقة  بروح  إسرائيل  دولة  صبغة  تضمن  وأن  والقضائية،  والتشريعية  التنفيذية  ستقالل  السلطات 
 وتحافظ على عالقة متينة مع الشعب اليهودي في الشتات".

 10/12/2022األيام، رام هللا، 
 

 " يمينية ليبرالية"نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة 

بإحداث حالة   ، ف بنيامين نتنياهو الثالثاءد رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلّ : تعهّ رويترز  -  القدس
تشكيل حكومة جديدة   من التوازن بين المصالح الدينية والعلمانية في الوقت الذي يحاول فيه جاهداً 

المتشددة. والدينية  القومية  اليهودية  األحزاب  الكنيست    مع  أمام  نتنياهو  )إنتاج(  "وقال  يتوقف  لن 
وحة للجميع كما هو الحال اآلن.  . وستكون الشواطئ مفتاً الكهرباء يوم السبت كما هو معمول به حالي

لعقيدتهم الخاصة. لن تصبح هذه    اً سيعيش الجميع وفق"وقال نتنياهو    ."سنحافظ على الوضع الراهن 
وأضاف   ."دولة ذات قانون ديني. لكنها ستكون دولة تحتضن جميع مواطني إسرائيل دون استثناء

 ."مين الليبرالي، وهذا ما سنفعلهلقد ُانتخبنا لشق طريقنا، طريق اليمين القومي وطريق الي "
 13/12/2022القدس العربي، لندن، 
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 له  الكنيست ينتخب ياريف ليفين رئيسا  
  اً جديد   اً انتخب الكنيست صباح الثالثاء، عضو الكنيست عن الليكود ياريف ليفين رئيس:  محمد وتد 

بالسابق منصب رئيس  وانتخب ليفين الذي أشغل    من أعضاء الكنيست.  94له، بحصوله على ثقة  
للرئيس المنتهية واليته، ميكي ليفي من حزب يش عتيد، ويأتي ذلك في أعقاب نجاح    اً الكنيست خلف

  عضو كنيست من شركائه في الحكومة المقبلة، على طلب بهذا الشأن.  64الليكود في جمع تواقيع  
.  اً كامل واليته، وتشكيل حكومة قريب   25مل أن ينهي الكنيست الـآ":  في كلمة له  قالوفور انتخابه،  

. وسنفعل كل شيء حتى يكون  اً سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز مكانة الكنيست التي تضررت مؤخر 
 تعبيره.  انتقالية لتمكين النظام الديمقراطي"، على حدِّّ 

 13/12/2022، 48موقع عرب 
 

 صالحيات بن غفير المصادقة بالقراءة التمهيدية على تبييض درعي وتوسيع 
ي  صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الثالثاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروعَ :  محمود مجادلة

لتنصيب حكومة    قانون من بين أربعة يسعى االئتالف إلى تمريرها في عملية تشريعية خاطفة، تمهيداً 
 حريديين وتيار الصهيونية الدينية. بنيامين نتنياهو السادسة التي يتشارك الليكود الحكم فيها مع ال

، على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث ]أمس[  للكنيست، مساء اليوم   ةوصادقت الهيئة العام 
بتعيين رئيس حزب شاس، أريي بالفساد، وزير   هيسمح  المدان  بتأييد  اً درعي،  في    اً عضو   62؛ وذلك 

القومي،    .53الكنيست ومعارضة   األمن  وزير  بتوسيع صالحيات  قانون يسمح  على  كما صادقت 
في    اً عضو   61إيتمار بن غفير، إلحكام سيطرته على جهاز الشرطة والقوات التابعة لها، وذلك بتأييد  

 . 53الكنيست ومعارضة 
ن  لتعيي  اً تيح تعيين وزير في وزارة، وذلك تمهيد كما صادقت الكنيست على إجراء تعديل تشريعي يُ 

عن "وحدة تنسيق عمليات الحكومة   الً عن الصهيونية الدينية ومسؤو اًل  وزير في وزارة األمن يكون ممث
 . ")اإلسرائيلية( في المناطق المحتلة

 13/12/2022، 48موقع عرب 
 

 دان جنائيا  "الكنيست" تصادق بالقراءة األولى على قانون يسمح بتعيين وزير م  
ين لـ"قانون  صادقت الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي، بالقراءة األولى على تعديلَ   :وفا -تل أبيب 

أساس: الحكومة"، قدمهما ائتالف أحزاب اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، ويقضيان بتعيين رئيس حزب 
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ذ، فيما  بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفي  اً شاس أرييه درعي، وزير 
عن "اإلدارة المدنية" لالحتالل    الً يقضي التعديل الثاني بالسماح بتعيين وزير في وزارة األمن يكون مسؤو 

 في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.
المنتهية واليته   الحالي  فيه أحزاب االئتالف  نقاش استمر لساعات طويلة، حاولت  تأجيل  وبعد 

ي التصويت في ساعات الفجر األولى من يوم الجمعة، حيث حظِّ   ين، إال أنه تمّ التصويت على التعديلَ 
 ًا. عضو   52مقابل معارضة  اً عضو  63ين بتأييد التعديلَ 

وبموجب مشروع قانون تعيين وزراء إضافيين في الوزارات الحكومية، الذي يسمح بتعيين وزيرين  
الوزارة  تعيين سموتريتش وزير ،  نفسها  في  المدنية"    اً سيتم  "اإلدارة  ليتولى مسؤولية  األمن"  "وزارة  في 

 لالحتالل و"تنسيق أعمال الحكومة" في األراضي المحتلة.
كم عليه بالسجن مع وقف  دان بالفساد وحُ لى أنه بإمكان شخص مُ إأما قانون درعي فهو يشير  

يُ  أن  أُ . وكان رئيس حزب شاس  اً ن وزير عيّ التنفيذ،  وحُ قد  الضريبي  بالتهرب  قبل عام  كم عليه  دين 
بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية، إال أنه وبموجب التعديل سيتولى حقيبة وزارية في حكومة 

 نتنياهو المقبلة. 
ل التصويت على مشروع قانون يقضي بتعديل "مرسوم الشرطة" بحيث تكون  من جانب آخر، تأجّ 

األمن القومي"، والذي يطالب به رئيس حزب قوة يهودية المتطرف إيتمار    خاضعة بشكل كامل لـ"وزير
لتها الكنيست بن غفير، المرشح لتولي حقيبة الوزارة. واستمرت مناقشة القانون في لجنة خاصة شكّ 

 األحد. لساعات طويلة دون حسم، وسيتم استئناف مناقشته، بعد غدٍ 
 16/12/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نتنياهو بإدخال السياسة في عمق األمنهم " ويت  قانون سموتريتشانتس يعارض "ج

انتس، "قانون سموتريتش، وقال إنه "في الحكومة المقبلة  جعارض وزير األمن المنتهية واليته، بني  
الشمالية    سيكون هناك ثالثة وزراء لألمن: للجبهة  للشؤون اإليرانية، ووزير  للجبهة   ، وزير  ووزير 

انتس أن نتنياهو  جوأضاف  نتنياهو "بإدخال السياسة في عمق األمن". اً الجنوبية والفلسطينية"، متهم
على أن شركائه يعملون على ابتزازه    اً يوافقه الرأي لكنه "يتصرف من منطلق ضعف سياسي"، مشدد 

 فيما يستسلم هو لشروط اليمين المتطرف والحريديين. 
ين لـ"قانون  صادقت قبيل فجر الجمعة، بالقراءة األولى على تعديلَ   امة للكنيست الهيئة العوكانت  

أساس: الحكومة"، قدمهما ائتالف أحزاب اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، ويقضيان بتعيين رئيس حزب 
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بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ،   اً شاس، أرييه درعي، وزير 
عن "اإلدارة المدنية"    ما يقضي التعديل الثاني بالسماح بتعيين وزير في وزارة األمن يكون مسؤوالً في

 لالحتالل في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.
 16/12/2022، 48موقع عرب 

 
 الحكومة لكسب الوقت مناورة جديدة لنتنياهو: إعالن التمكن من تشكيل 

األربعاء المقبل، فترة التمديد البالغة عشرة أيام الممنوحة لرئيس حزب الليكود،    -تنتهي ليل الثالثاء  
بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة، وسط توقعات بأن يمتنع نتنياهو عن مطالبة الرئيس اإلسرائيلي،  

تزال جارية،    ماأن مفاوضات االئتالف    من  رغم ال ب، بتمديد المهلة ألربعة أيام إضافية،  إسحق هيرتزوج
تزال    ما  والعملية التشريعية الخاطفة التي يسعى معسكر نتنياهو إلى إتمامها قبل تنصيب الحكومة

 مستمرة. 
 اً ح التقارير أن يخطر نتنياهو الرئيس اإلسرائيلي بأنه تمكن من تشكيل الحكومة، ويبذل جهود وترجّ 

بعد إخطار الرئيس،   -نحه إياها القانون اإلسرائيلي كحد أقصى لتنصيبها  في األيام السبعة التي يم 
لكي يضع اللمسات األخيرة على االتفاقيات مع شركائه من الحريديين والصهيونية الدينية، واالنتهاء  

 تيح تنفيذ هذه االتفاقيات االئتالفية.التشريعات التي ستُ  من سنّ 
، بل سيشهد تنصيب حكومة نتنياهو السادسة واألكثر تطرفاً وتشير التقديرات إلى أن األسبوع المق 

صحيفة    رأت . و هيرتزوج وذلك مع استبعاد إمكانية أن يطالب نتنياهو بفترة التمديد المتبقية بجعبة  
"هآرتس" أن نتنياهو يفضل اإلعالن عن نجاحه في تشكيل حكومة وتجنب المزيد من التأخير، خشية  

 البهم في اللحظة األخيرة ومحاولة االستفادة من ضغوط الوقت. من أن يرفع شركاؤه من سقف مط
ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم األحد، عن مقربين من نتنياهو قولهم إن األخير لن يبلغ الرئيس  

تمّ  إذا  إال  الحكومة"،  تشكيل  من  "تمكن  بأنه  االتفاقات   اإلسرائيلي  على جميع  العمل  من  االنتهاء 
ف أنه نجح  للقانون اإلسرائيلي، فإنه من اللحظة التي يعلن فيها رئيس الحكومة المكلّ   اً االئتالفية. ووفق

في تشكيل الحكومة، سيكون أمام رئيس الكنيست ما يصل إلى أسبوع لعقد جلسة للهيئة العامة التي  
 للمصادقة على الحكومة. سيطلب منها التصويت 

شير التوقعات إلى أن نتنياهو ورئيس الكنيست المؤقت، ياريف ليفين )الليكود(، سيعمالن على  وتُ 
المناورة لكسب المزيد من الوقت، وذلك من خالل تأخير هذه العملية قدر اإلمكان، دون أن يكون 

نتهاء من عملية تمرير التشريعات اللذلك عالقة بالمسائل العالقة في المفاوضات االئتالفية، ولكن ل
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ها حتى قبل أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري، لتمكين االئتالف من  سنّ التي التزم الليكود بِّ 
 ل على أساسها.تنفيذ االتفاقات التي تشكَّ 

 18/12/2022، 48موقع عرب 
 

 "إسرائيل". نتنياهو يعلن تمكنه من تشكيل حكومة جديدة في .قبيل دقائق من انتهاء المهلة.
ف بنيامين نتنياهو في وقت متأخر أمس األربعاء نجاحه في  أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلّ 

تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه في معسكر اليمين، وذلك قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح 
 له.

نه تمكن من تشكيل حكومة، كما أكد  أقبل دقائق من منتصف الليل  وكتب نتنياهو على تويتر  
 إعالن نتنياهو عبر اتصال هاتفي.  هتلقي   ؛هيرتزوجمتحدث باسم الرئيس اإلسرائيلي إسحق 

الرسالة التالية "بفضل الدعم الجماهيري الكبير    هيرتزوجوفي بيان نشره قال نتنياهو إنه أرسل إلى  
ات األخيرة أبلغكم أنني تمكنت من تشكيل حكومة ستعمل لصالح جميع  الذي تلقيناه خالل االنتخاب

 مواطني إسرائيل".
نتنياهو، وكتب على   الدينية بتسلئيل سموتريتش قد استبق إعالن  وكان زعيم حزب الصهيونية 

 تويتر "تهانينا، تمكنا )من تشكيل حكومة(".
ثنين المقبل بعد انتهاء إل)البرلمان( ا  سم أمام الكنيست ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليمينية القَ 

ما يعرف بعيد األنوار اليهودي )حانوكا(، وبذلك سيخلف نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية واليته يائير  
 بيد.ال

، ثم لمدة  1999إلى    1996منصب رئيس الوزراء في الفترة بين    ًا،عام  73  ،وألول مرة شغل نتنياهو
 . "إسرائيل" ، وهو أطول رئيس للوزراء بقاء بالمنصب في 2021و 2009متواصلة بين  اً عام 12

أُ  التي  التشريعية  االنتخابات  انتصر مع حلفائه في  الثانيجريت مطلع  وبعدما    نوفمبر   /تشرين 
الساعة   تنتهي  مهلة  نتنياهو  أمام  كانت  إلبالغ    11:59الماضي  المحلي  بالتوقيت  األربعاء  مساء 

 بأنه نجح في تشكيل الحكومة.  جو ز رتيه
 10تمديدها    لتشكيل الحكومة، ثم تمّ   اً يوم  28على مهلة    جو ز رتيوسبق أن حصل نتنياهو من ه 

 أيام. 
 22/12/2022موقع الجزيرة.نت، 
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 وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو: "حق حصري لليهود في أرض إسرائيل" 
األربعاء، وثيقة الخطوط العريضة للحكومة اإلسرائيلية المقبلة،  م االئتالف الجديد،  قدّ :  بالل ضاهر

 برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى سكرتارية الكنيست، وذلك عشية تنصيبها في الكنيست. 
وجاء في البند األول في وثيقة الخطوط العريضة أن "للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل  

الحكومة وتطور االستيطان في جميع أنحاء أرض   للتقويض على كل مناطق أرض إسرائيل. وستدفع
 إسرائيل، في الجليل والنقب والجوالن ويهودا والسامرة" أي الضفة الغربية. 

البند الثاني على أن "الحكومة ستعمل من أجل تحصين األمن القومي وتوفير أمن شخصي    ونّص 
ا أجل  من  وستعمل  بحزم؛  واإلرهاب  العنف  محاربة  خالل  البرنامج  للمواطنين من  مكافحة  ستمرار 

النووي اإليراني؛ تعزز مكانة القدس؛ وستعمل من أجل دفع السالم مع جميع الدول المجاورة من  
خالل الحفاظ على المصالح األمنية، التاريخية والقومية اإلسرائيلية"، أي اتفاقيات التطبيع مع دول 

 في الخليج. خصوصاً عربية و 
من    "اتفاقيات أبراهام"عمل من أجل تعميق كبير للتعاون مع دول  وأضافت الوثيقة أن "الحكومة ست

وتعمل من أجل    خالل التزام وتعاون بين الوزارات من أجل دفع هذا التعاون. وستدرس الحكومة حلوالً 
 العربي".  –دفع اتفاقيات سالم جديدة من أجل إنهاء الصراع اإلسرائيلي 

"الحكومة ستعمل من أجل معالجة مشكلة األمن الشخصي  وزعمت وثيقة الخطوط العريضة أن  
في المجتمع العربي ومحاربة الجريمة في المجتمع العربي، من خالل تشجيع التعليم وتوفير حلول 

 ة التحتية في البلدات العربية".ني مالئمة والئقة للشبان واستثمار مالئم في الب 
لى عدالة اجتماعية بواسطة تطوير المناطق  وادعت وثيقة الخطوط العريضة أن "الحكومة ستسعى إ

الواقعة خارج وسط إسرائيل وتقليص الفجوات االجتماعية من خالل محاربة الفقر بواسطة التعليم،  
استخدام   تشجيع  أجل  من  وستعمل  السكان؛  بين  الضعيفة  للطبقات  المساعدات  وزيادة  التشغيل 

دفع خطة لمواجهة غالء المعيشة المستفحل  المواصالت العامة وحل مشاكل ازدحام المواصالت؛ وست
وادعت أنها "تنظر إلى خفض أسعار السكن    ومن أجل إنشاء ظروف اقتصادية تسمح بنمو دائم".

وزيادة عدد الشقق كغاية قومية". وجاء في الوثيقة أنه لن يتم رفع أسعار الكهرباء والمياه وضريبة  
 .2023 سنةالمسقفات )أرنونا( خالل 

بتغييرات في الجهاز القضائي، الذي يستهدفه اليمين، جاء أن "الحكومة ستنفذ خطوات    وفيما يتعلق
التنفيذية   التشريعية والسلطة  السلطة  بين  الالئق  التوازن  الحكم وإعادة  القدرة على  من أجل ضمان 

القضائية". أفض  والسلطة  منح  الوثيقة على  لسنّ لونصت  العليا،    ية  المحكمة  على  االلتفاف  قانون 
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يسنّ ب قوانين  األخيرة من شطب  منع  يتم  ذات طابع حيث  قوانين أساس  وتتعارض مع  الكنيست  ها 
 دستوري. 

حين من الجيش في القبول فضلية لمسرّ أوجاء في الخطوط العريضة أن الحكومة ستسعى إلى منح  
الطب،   كليات  بينها  مجاالت،  في عدة  الحاسوب،  و الحقوق،  و للجامعات  الحسابات و علوم    ،مراقبة 

 والهندسة. ويعني ذلك استبعاد المواطنين العرب عن هذه المجاالت.
 م األفضليات القومية وتعمل من أجل دفع لّ وتابعت الوثيقة أن "الحكومة ستضع التعليم في مركز سُ 

من خالل العمل من أجل المساواة بين جميع المجموعات السكانية في  ؛إصالحات في جهاز التعليم
 أجهزة التعليم المختلفة وتعزيز الهوية اليهودية".

وبحسب الوثيقة، "ستحافظ الحكومة على الطابع اليهودي للدولة وتراث إسرائيل، وستحترم الديانات 
بموجب وثيقة االستقالل". وتعهدت "بالحفاظ على الوضع القائم في    وتقاليد أتباع الديانات في الدولة

الدين والدولة مثلما كان ساري السنين في إسرائيل  اً مواضيع  يتعلق    ،منذ عشرات  بما  ذلك  وبضمن 
 باألماكن المقدسة". 

 28/12/2022، 48عرب 
 

 نتنياهو يؤدي اليمين الدستورية رئيسا  للحكومة اإلسرائيلية 

أدى زعيم اليمين اإلسرائيلي ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، :  مجادلةمحمود  
ومنحت الهيئة العامة للكنيست الثقة للحكومة   للحكومة اإلسرائيلية.  اً اليمين الدستورية ليتم تنصيبه رئيس

عضو كنيست، في جلسة سرعان ما غادرها   54، فيما عارضها اً صوت 63، بأغلبية "إسرائيل"في  37
يائير ال المنتهية واليته،  الحكومة  المعارضة.رئيس  حكومة    وتضمّ   بيد، وأعضاء كنيست عن كتل 

هتوراة( ويهدوت  )شاس  الحريدية  األحزاب  من  شركائه  صاحب    ،نتنياهو  الدينية  الصهيونية  وتيار 
والحكومة الجديدة   وعوتسما يهوديت ونوعام.التوجهات الفاشية الذي يضم أحزاب الصهيونية الدينية  

وانتخب   عضو كنيست.  56عضو كنيست يشكلون أغلبية برلمانية، في حين يعارضها    64مدعومة من  
  30وأدى نحو    له.  اً الكنيست، في وقت سابق، العضو عن حزب الليكود اليميني، أمير أوحانا رئيس

للك  اً وزير  العامة  الهيئة  أمام  الدستورية  نتنياهواليمين  فيما عقد  الذي شغل منصب رئيس  —نيست، 
الجلسة األولى ألعضاء الحكومة الجديدة، وذلك دون دعوة —"إسرائيل"الحكومة ألطول فترة في تاريخ  

 المستشارة القضائية للحكومة للمشاركة في الجلسة.
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سة  ، جل2021إلى    2009وعقد نتنياهو الذي شغل المنصب ثالث سنوات في التسعينيات ثم من  
بأن نتنياهو رفض أن تعقد   بيد، وذلك بهدف تسليم السلطة ومناقشة الملفات العالقة، علماً عمل مع ال

 الجلسة في مراسم احتفالية على ما جرت العادة. 
 في ما يلي أسماء الوزراء في الحكومة اإلسرائيلية الجديدة:

 رئيس الحكومة: بنيامين نتنياهو )الليكود(.
 الخارجية: إيلي كوهين )الليكود(. وزير 

  مسؤوالً   اً االنت )الليكود(، مع بتسلئيل سموتريتش )"الصهيونية الدينية"( وزير جوزير األمن: يوآف  
 عن "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، و"اإلدارة المدنية" لالحتالل في الضفة.

 سيتسلم حقيبة المالية. وزير الداخلية: أرييه درعي )شاس(، وبعد عامين 
 وزير األمن القومي: إيتمار بن غفير )الصهيونية الدينية(.

 وزير المالية: بتسلئيل سموتريتش وبعد عامين سينتقل إلى الداخلية.
 وزيرة المواصالت: ميري ريغيف )الليكود(. 

 وزير القضاء: ياريف ليفين )الليكود(. 
 وزير الصحة: أرييه درعي )شاس(.

 : يسرائيل كاتس. وزير الطاقة
 (.ة غولدكنوب )يهدوت هتورا  إسحقوزير البناء واإلسكان: 

 وزير االقتصاد: نير بركات )الليكود(. 
 وزير اإلعالم: شلومو كارعي )الليكود(. 

 وزيرة حماية البيئة: عيديت سيلمان )الليكود(.
 وزيرة االستخبارات: غيال غمليئيل )الليكود(.

 والرياضة: ميكي زوهر )الليكود(. وزير الثقافة 
 وزير الشؤون االجتماعية: يعقوب ميرغي )شاس( ويخلفه بعد نصف المدة يوآف بن تسور )شاس(.

 وزير الشؤون الدينية: ميخائيل مالخيئلي )شاس(.
 وزير الزراعة: آفي ديختر )الليكود(. 

 في البرلمان(. عضواً ستراتيجية: رون ديرمر )يعينه الليكود وليس ال وزير الشؤون ا
 وزير االبتكار والعلوم والتكنولوجيا: أوفير أكونيس )الليكود(. 

 وزير السياحة: حاييم كاتس )الليكود(. 
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 وزير التعليم: يوآف كيش )الليكود( وحاييم بيتون )شاس( وزير في الوزارة. 
 فسرالوف )عوتسما يهوديت(.  إسحقوزير تطوير النقب والجليل: 

 تيعاب القادمين الجدد )المهاجرين اليهود(: أوفير سوفير )الصهوينية الدينية(. وزير الهجرة واس
 وزير الشتات والمساواة االجتماعية: عميحاي شيكلي )الليكود(.

 حاي إلياهو )عوتسما يهوديت(.أميوزير شؤون التراث )اليهودي(: 
 وزيرة المهام القومية: أوريت ستروك )الصهيونية الدينية(.

 إتباريان )الليكود(. - حقيبة في مكتب رئيس الحكومة: غاليت دستال وزيرة بال 
 29/12/2022، 48عرب 

 
 بيد يعرض إنجازات حكومته نتنياهو يستعرض أهم التحديات وال

قبيل عرض  أمس الخميس،  ألقى نتنياهو كلمة من على منبر الكنيست،  :  نظير مجلي  -  تل أبيب 
الحكومة، قال فيها إن أهم التحديات التي تقف أمام الحكومة هي منع إيران من حيازة السالح النووي، 

والعالم العربي؛ لغرض تسوية الصراع اإلسرائيلي العربي، وتطوير    " إسرائيل"بين    "السالم"وتوسيع رقعة  
طنين، وفرض سيادة الدولة في البنى التحتية. وأضاف أنه سيعمل على إعادة األمن الشخصي للموا

في السنوات األربع المقبلة سنعمل كي تكون إسرائيل دولة "البالد، ومكافحة غالء المعيشة. وأضاف:  
. وهاجم نتنياهو نواب المعارضة الذين "عظمى عالمية، مزدهرة وقوية، وال يكون وجودها مشكوكًا فيه

 قاطعوا خطابه بشكل منظم وحاولوا التشويش عليه.
بيد، كلمة استعرض فيها  لقى رئيس المعارضة الجديدة ورئيس الحكومة المنتهية واليتها، يائير الوأ

إنجازاته، فقال إن حكومته توصلت إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، وأوقفت إبرام 
النشاطات  الصفقة النووية مع طهران، ووضعت األسس النضمام السعودية التفاقيات إبراهيم، وكثفت  

بيد بأن الحكومة السابقة منعت فتح القنصلية  . وتباهى الةلمنع التموضع العسكري اإليراني في سوري
العالقات مع دول  ياألمر  القدس، وأنه عزز  إبراهيم"كية في  بيد:  واألردن وتركيا. وقال ال   "اتفاقيات 

قادة الفصائل الفلسطينية، وأن تعليمات إطالق النار كانت واضحة   ضدّ   "استأنفنا سياسة االغتياالت "
نسلمكم الدولة "بيد خطابه إلى أعضاء الحكومة الجديدة قائاًل:  . ووجه ال"من يأتِّ لقتلك فاقتله "للجنود:  

 . "بوضع جيد جدًا، حاولوا االمتناع عن تدميرها
يتولى في الحكومة الجديدة منصب  وقال رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي س

)أي منح الشرعية    "تسوية قانونية"ين ومنصب وزير في وزارة الدفاع، إنه سيقود  وزير المالية لمدة سنتَ 
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، في إشارة إلى الضفة  "تشديد سيطرتنا في مناطق الوطن"القانونية للبؤر االستيطانية العشوائية(، و
 ."لة هي الحق بوجودنا هنا، وأصلي كي نتمكن من تعميقهاالهوية اليهودية للدو "الغربية. وأضاف أن  

وقال النائب إيتمار بن غفير الذي أصبح وزير األمن القومي، إن هذه لحظة تاريخية ألنصار  
 الكبرى، اليهود الذين سيسيطرون اآلن على مقدراتهم في الوطن.  "إسرائيل"أرض 

مية، منصور عباس، فقال إن الحكومة تواجه م رئيس القائمة العربية الموحدة للحركة اإلسالوتكلّ 
مصلحة   خدمة  يريدون  لحزبه  الخمسة  النواب  أن  وأكد  العرب،  المواطنين  مع  عالقاتها  في  تحديًا 
المواطنين العرب، وسيعملون لكي تواصل الحكومة الحالية تطبيق االلتزامات التي قطعتها الحكومة  

 السابقة بهذا الشأن.
عودة رئيس قائمة التحالف بين الجبهة والعربية للتغيير، فقال إن هذه حكومة م النائب أيمن  وتكلّ 

من إسقاطها. والعرب يريدون أن يضعوا أيديهم   يمينية متطرفة ال أمل منها في شيء. ولذلك ال بدّ 
 بأيدي اليهود الليبراليين والمنفتحين، إلدارة نضال يهودي عربي إلسقاطها.

 30/12/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 نعكاسات على الوضع اإلسرائيلي الداخليفصل الرابع: اال ال
 

 استطالع إسرائيلي: أغلبية تؤيد تغيير الحكومة اإلسرائيلية الحالية
الثقة بأحزاب صهيونية في    دَ قَ وكاالت: أظهر استطالع ُنشر أمس، أن الجمهور فَ   -  أبيب تل  

"كتلة التغيير" التي تشكل الحكومة الحالية، بينما قوة معسكر رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، لم  
 تتغير عن االستطالعات األخيرة، كما ارتفعت شعبية القائمة المشتركة. 

لذي نشرته صحيفة "معاريف"، فإنه في حال جرت اآلن انتخابات للكنيست، ووفقًا لالستطالع ا
مقعدًا، أي أقل بمقعد عن استطالعات سابقة، بينما ستحصل    34فإن حزب الليكود سيحصل على  

ين عن استطالعات سابقة. ويحصل حزب شاس  مقعدًا، بزيادة مقعدَ   11كتلة الصهيونية الدينية على  
 مقاعد.  7على   ة ت هتورا مقاعد وكتلة يهدو  8على 

مقعدًا، واستقر   21وفي المعسكر اآلخر، ارتفعت قوة حزب يش عتيد بمقعد واحد وحصل على  
  5حصل على  مقاعد، وحزب يمينا    6مقاعد. وتراجع حزب العمل إلى    8حزب كاحول لفان عند  

 مقاعد بعدما شهد انشقاقات عن االئتالف.
مقاعد، والقائمة    4مقاعد، وحزب تيكفا حداشا    5" وحصل على  إسرائيل بيتناواستمر تراجع حزب "

 مقاعد. 4الموحدة )الحركة اإلسالمية الجنوبية( 
مقاعد اآلن. ومثلما في    7مقاعد في االستطالع السابق إلى    6وارتفعت قوة القائمة المشتركة من  

 أيضًا. االستطالع السابق، لم يتجاوز حزب ميرتس نسبة الحسم في االستطالع الحالي
وفيما تشهد الحكومة اإلسرائيلية تفككًا يوحي بسقوطها في الفترة القريبة، فإن مجموع المقاعد التي  

مقعدًا، في حال تجاوز تيكفا حداشا والقائمة الموحدة   53حصلت عليها األحزاب التي تتألف منها هو  
 مقعدًا. 60ر نتنياهو هي نسبة الحسم فعاًل، بينما مجموع المقاعد التي حصلت عليها أحزاب معسك

% استمرار والية الحكومة  28  د أيّ % من المستطَلعين التوجه إلى انتخابات جديدة، بينما  39د  وأيّ 
 % تشكيل حكومة جديدة خالل والية الكنيست الحالية. 19 د أيّ الحالية، و 

 11/6/2022األيام، رام هللا، 
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 ألركان الجيش اإلسرائيليانتس يسعى الستباق سقوط الحكومة لتعيين رئيس  ج
انتس، إلى تعيين رئيس ألركان الجيش اإلسرائيلي في الفترة  جيسعى وزير األمن اإلسرائيلي، بني 

أن والية رئيس أركان الجيش الحالي، أفيف   القريبة، بهدف استباق سقوط الحكومة المتوقع، علماً 
 يناير المقبل.   كوخافي، ستنتهي في كانون الثاني/

انتس سيتوجه إلى ثالثة جنراالت كمرشحين للمنصب، هم  جل إعالم إسرائيلية أن  وذكرت وسائ
تولي المنصب، لانتس  جأيال زامير ويوئيل ستريك وهيرتسي هليفي. واألخير هو المرشح المفضل لدى  

الثالثاء. اليوم،  أحرونوت"  "يديعوت  صحيفة  ذكرت  هيئة    حسبما  رئيس  تعيين  عن  اإلعالن  وكان 
 يتم قبل شهرين أو ثالثة من بدء واليته.  األركان العامة

 14/6/2022، 48موقع عرب 
 

 صحيفة عبرية: فوضى تضرب االقتصاد اإلسرائيلي بسبب االنتخابات 
تحدثت صحيفة عبرية عن مدى تأثير الذهاب إلى إجراء انتخابات جديدة للكنيست، هي الخامسة 
في غضون ثالث سنوات، على االقتصاد اإلسرائيلي، بعد االتفاق بين رئيس حكومة االحتالل نفتالي  

 الكنيست. ائير البيد على التوجه نحو حلّ يبينيت وبديله  
برية في مقال كتبته صونيا غوروتسكي، أن "إسرائيل تسير  وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" الع

بخطى كبرى نحو انتخابات خامسة في غضون ثالث سنوات، األمر الذي من شأنه أن يتبين كعامل  
هدم في كل ما يتعلق بغالء المعيشة العالي على أي حال في إسرائيل، ويضاف إلى هذا، كلفة 

 شيكل(". 3.44مليارات شيكل )الدوالر= 3 – 2االنتخابات نفسها، التي تقدر ما بين 
ولفتت إلى أن "سوق العقارات الذي بدأ يبدي مؤشرات اعتدال أولية، من شأنه أن يعود ليسجل 

بأن أسعار العقارات العالية هي أحد األسباب المركزية لغالء المعيشة  ًا  في أسعار الشقق، علم  اً ارتفاع
 إليجار أو في التسديد الشهري لقرض السكن".العالي في إسرائيل؛ سواء كان هذا في ا

وقالت: "الصورة المتفائلة من شأنها أن تتغير بسرعة كلما زاد عدم اليقين السياسي، ودخلت الساحة 
 إلى جولة أخرى أو اثنتين من المعارك االنتخابية". 

، عيران  اً سابق  المدير المالي في شركة تمويل العقارات "روبي كابيتال"، ومدير عام "مدروغ"  هونبّ 
هايمر، في حديثه مع الصحيفة، أن "إسرائيل مثل باقي المناطق في العالم، توجد في ذروة موجة  
غالء، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والبضائع، والحكومة برئاسة نفتالي بينيت أقرت قبل نحو 

عول التخفيض سينفد في ، غير أن مف الً شهرين تخفيض ضريبة البلو على الوقود كي تقلل الغالء قلي
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ر البيد( في تمديد القرار ييائنهاية تموز/ يوليو المقبل، ومشكوك أن تنجح الحكومة االنتقالية )برئاسة  
 من ناحية قانونية؛ كون الحديث يدور عن معركة انتخابية".

 21/6/2022، 21موقع عربي 
 

 نتنياهو أيضا  انتس مصر  على تعيين خلف لكوخافي: مشاورات قانونية ومع  ج
بني   العدو اإلسرائيلي،  أنه سُيجري مشاورات مع  ]األربعاء[  انتس، يومجأعلن وزير أمن  ، عن 

تعيين   بشأن  نتنياهو،  بنيامين  السابق،  الوزراء  ورئيس  المعارضة  رئيس  مع  وأيضًا  قانونية  جهات 
  /ي واليته في كانون الثانيالرئيس القادم لهيئة األركان العامة، خلفًا ألفيف كوخافي، المفترض أن تنته

 العام المقبل. يناير
تعيين رئيس جديد لهيئة األركان ضروري على  "انتس قوله، إن  ج ونقلت وسائل إعالم عبرية عن  

خالفًا لالعتقاد السابق، أنا ال أسابق الزمن، "، مشيرًا إلى أنه  "المستوى االستراتيجي واألمني والتنظيمي
 ." ن بتنسيق وثيق مع الجهات القانونية، وكذلك مع نتنياهووإنما تنفيذ هذه الخطوة سيكو 

لهذا التعيين تأثيرًا بالغًا على أمن  "انتس، كما نقلت عنه وسائل اإلعالم العبرية، أن  جوأضاف  
، داعيًا في الوقتِّ نفسه "الدولة وبناء القوة وإدارة ُمجمل مستويات القيادات العسكرية التي تأتي بعده

 ."عدم محاولة عرقلة التعيين ألن النتيجة ستكون إلحاق ضرر بأمن إسرائيل" نتنياهو إلى 
ميارا، أن نائب المستشار   –في ضوء ذلك، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف  

ل فترة االنتخابات، قبل أن  القضائي لوزارة األمن سيدرس تعيين رئيس هيئة األركان العامة القادم خال
انتس أن يفّسر سبب ضرورة التعيين اآلن وما  جتّتخذ هي قرارًا في الموضوع. وأشارت إلى أنه على  

 إذا كان هناك حّل مؤقت آخر.
 23/6/2022األخبار، بيروت، 

 
 هم من تشكيل حكومة رئيس الكنيست يعارض تشريع سريع لقانون يمنع مت  

لدفع إجراءات   ةليفي، من حزب يش عتيد، عن معارضته الشديد   أعلن رئيس الكنيست، ميكي 
بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، وفق ما    اً هممشروع القانون الذي يمنع متّ   خاطفة من أجل سنّ 

  على دفع إجراءات سنّ   ذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان" اليوم، األربعاء. إال أن االئتالف يصرّ 
 القانون. 
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هذا القانون، الذي يهدف إلى منع رئيس حزب الليكود    اً ن موقف ليفي سيدفن عمليأ "كان"    رأت و 
نتنياهو. وعبّ  بنيامين  قيادة االئتالف، أمس، عن معارضته  والمعارضة،  ليفي خالل محادثة مع  ر 

ءة  الكنيست، الذي ستصوت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقرا  إلرفاق هذا القانون بمشروع قانون حلّ 
حول الحق باالنتخاب،  ًا  جوهري  اً ر ليفي معارضته، بأن هذا قانون يتناول موضوعوبرّ   التمهيدية، اليوم.

بكرامة الكنيست وإجراءات تشريع    وإجراءات تشريع ليست خاطفة، ال تمّس   اً ومهني  اً عميق  اً ويتطلب نقاش
 ي إلى سّنه.ر ليفي عن تأييده للقانون والمبدأ الداعمناسبة. وإلى جانب ذلك، عبّ 

 22/6/2022، 48موقع عرب 
 

 مقعدا   57ي االئتالف واليمين بحصول كل منهما على : تعادل معسكرَ إسرائيلي استطالع
ُنشر   استطالع  معسكرَ   أمس أظهر  تعادل  رئيس  الجمعة،  ومعسكر  الحالي  االئتالف  أحزاب  ي 

في حين  ،  اً مقعد   57المعارضة، بنيامين نتنياهو، لو جرت االنتخابات اآلن، بحصول كل منهما على  
 مقاعد.  6بقيت القائمة المشتركة لألحزاب العربية لسان الميزان ولديها 

صحيفة   نشرت  النح   "معريب "وقد  على  النتائج  جاءت  وقد  االستطالع  أحزاب نتائج  التالي:  و 
، ثم حزب اً مقعد   21،  البيد مقاعد، حزب يش عتيد بقيادة    4يمينا    بينيت االئتالف الحكومي: حزب  

مقاعد، وحزب   7مقاعد، وحزب العمل بقيادة ميراف ميخائيلي،    8انتس،  جحول لفان بقيادة بني  اك
دعون ساعر، وحزب جبقيادة  تيكفا حداشا  مقاعد، وحزب    5دور ليبرمان،  جاليهود الروس بقيادة أفي

 مقاعد.  4 ،مقاعد، والقائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس 4ميرتس بقيادة نتسان هوروفتش، 
، تليه كتلة  اً مقعد   34التالي: الليكود أكبر األحزاب بحصوله على  كأما أحزاب المعارضة نتائجها  

ثم حزب اليهود المتدينين    ،مقاعد   9  ،يتمار بن غفيرإتش و يالصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتر 
 مقاعد. 7مقاعد، وحزب اليهود المتدينين األشكناز يهدوت هتوراة،  7الشرقيين شاس، 

 25/6/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 لحكومة انتقالية  بيد رئيسا  نوفمبر: الكنيست يحل نفسه... التشرين الثاني/  انتخابات باألول من  

ين الثانية والثالثة، صباح اليوم، الخميس، على مشروع قانون حّل  بالقراءتَ    24صادق الكنيست الـ
، سنوات إلجراء انتخابات مبكرة هي الخامسة في أقل من أربع    اً عضو كنيست، تمهيد   92نفسه بتأييد  

من المقرر تنظيمها في األول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فيما يتولى رئيس حزب يش عتيد، 
 ، منصب رئيس الحكومة االنتقالية. البيد يائير 



 االنعكاسات على الوضع اإلسرائيلي الداخلي ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تمّ  التي  التحفظات  على  اليوم،  صباح  انطلقت  جلسة  في  بالتصويت،  الكنيست  أعضاء    وشرع 
قانون حلّ  بنود مشروع  االنتخابات  الكنيست. وصا  تقديمها على  إجراء  الكنيست على  دق أعضاء 

 المبكرة في األول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 
، إلى منصب رئيس الحكومة، في منتصف الليلة البيد وينتقل وزير الخارجية اإلسرائيلي، يائير  

المقبلة، علم   اً المقبلة، خلف االنتخابات  يترشح في  لن  أنه  أعلن  الذي  بينيت،  نه سيتولى  بأ   اً لنفتالي 
 منصب رئيس الحكومة البديل، خالل والية الحكومة االنتقالية.

ده المنصب الخميس، وذلك قبل تقلّ ]أمس[    ظهر يوم  البيد م المنصب لِّ وأفاد التقرير بأن بينيت سيسلّ 
م المنصب. )عند منتصف الليلة المقبلة(، في جلسة من المتوقع أن تشهد مراسم تسليم وتسلّ   اً رسمي

 ألخير للسكن في منزل مالصق لمقر إقامة رئيس الحكومة اإلسرائيلية في القدس.وسينتقل ا
ي العمل البرلمان، في حين امتنعت كتلتا حزبَ   ولم يعارض أي عضو كنيست مشروع قانون حلّ 

على امتناع أحزاب االئتالف عن تمرير   اً " عن دعم مشروع القانون، وذلك احتجاجإسرائيل بيتناو"
 الذي بادرت إليه وزارتا المالية والمواصالت."قانون المترو" 

وجاء تحديد موعد االنتخابات في األول من تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن قررت القائمة المشتركة 
  25بأن المعارضة اإلسرائيلية سعت جاهدة لتنظيم انتخابات الكنيست في    اً دعم اقتراح االئتالف، علم

تشرين    25عضو كنيست مقترح المعارضة لتنظيم االنتخابات في    47ودعم    تشرين األول/ أكتوبر.
عضو كنيست مقترح االئتالف بإجراء االنتخابات في األول من    57األول/ أكتوبر، في حين دعم  

وحّمل رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق وزعيم حزب الليكود، بنيامين   تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
لكنيست، الحكومة مسؤولية ارتفاع األسعار وغالء المعيشة. وتعّهد نتنياهو  نتنياهو، في كلمة له با

 بتشكيل حكومة برئاسته "تعيد الدولة إلى مسارها الصحيح".
 30/6/2022، 48موقع عرب 

 
 األحزاب العربية  مع جميعتحالف للخطط و قرر التمسك بالحكم بأي ثمن  بينيت: مئير

كشفت شيمريت مئير، المستشارة السياسية السابقة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي المنتهية واليته نفتالي  
، أنها استقالت من منصبها الرفيع قبل ثالثة أشهر، ألنها اختلفت معه حول قرار اتخذه بالتعاون  بينيت 

منع سقوط الحكومة   ي الكنيست أحمد الطيبي وأسامة سعدي، من القائمة المشتركة، من أجلمع عضوَ 
 بعدما أصبحت تستند إلى أقلية في الكنيست.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25انتخابات الكنيست الـ  ضوء  في    المشهد اإلسرائيلي
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، أمس )الجمعة(، إنها  "يديعوت أحرونوت " وقالت مئير، في مقابلة مطولة معها نشرتها صحيفة  
قرر التمسك بالحكم بأي ثمن حتى لو بالشراكة مع    بينيت أدركت خالل عيد الفصح اليهودي أن  "

بنفسه قال لي هذا. وكانت إجاباتي أنه سيرتكب بذلك   بينيت "ت:  . وأكد "األحزاب العربية المعارضة
هذا تسبب بالتباعد بيننا. وقد " . وتابعت مئير أن  "خطأ شنيعًا. وقلت له إن هذه )فكرة سيئة جدًا(

 . "ن أدركت أنه ال يسمع. وال يريد أن يسمع. وأدركت أنأ ال منطق في هذا الجنو 
فشاًل ذريعًا في السيطرة على أعضائه: اإلدارة السياسية كانت  االئتالف فشل  "وقالت شمريت إن  
اللحظة التي بدأ فيها كل شيء ينحدر تمامًا، كانت عندما انسحبت  ". وروت أن  "فاشلة منذ اليوم األول

  بينيت عضو الكنيست في حزب )يمينا( إيديت سيلمان من االئتالف وبدأ أعضاء آخرون في حزب  
 . "في ابتزاز رئيس الوزراء

 2/7/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 بيد ويطلب إحاطة أمنية بواسطة السكرتير العسكري نتنياهو يهنئ ال 
هاتف رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة االنتقالية اإلسرائيلية، يائير  :  بالل ضاهر

 ، وهنأه بمناسبة بدء واليته في المنصب يوم الجمعة. البيد 
 أن تكون األشهر األربعة فترة هدوء أمني".  اً "أريد أن أتمنى لك ولنا جميع   البيد وقال نتنياهو ل

نتنياهو إلى    البيد الحكومة أنه خالل المحادثة الهاتفية "دعا  وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس  
وبحسب بيان   الحضور، مثلما هو متعارف عليه، لتلقي إحاطة أمنية في مكتب السكرتير العسكري".

"اقترح أن تتم اإلحاطة األمنية بواسطة السكرتير العسكري، من أجل منع    هصادر عن نتنياهو، فإن 
 ى أداة سياسية خالل فترة االنتخابات". تحويل اإلحاطة األمنية إل

 1/7/2022، 48موقع عرب 
 

 أخضر لتعيين رئيس أركان انتس ضوءا  جالمستشارة القضائية للحكومة اإلسرائيلية تعطي 
انتس، جميارا، وزير األمن اإلسرائيلي، بني    – أعطت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف  

أخضر الستئناف إجراءات تعيين رئيس جديد لهيئة األركان العامة في الجيش اإلسرائيلي،   اً ضوء
  خالل فترة االنتخابات.



 وضع اإلسرائيلي الداخلي االنعكاسات على الــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بأن    اً )غاالتس(، مساء يوم الخميس؛ علمجاء ذلك بحسب ما أفادت إذاعة الجيش اإلسرائيلي  
انتس كان قد جّمد إجراءات تعيين خلف لرئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الحالي، أفيف كوخافي، ج

 بطلب من المستشارة القضائية للحكومة.
  14/7/2022، 48موقع عرب 

 
 الليكود يقرر إلغاء االنتخابات الختيار بديل لنتنياهو بسبب غياب المنافسين 

 مقرر  ت قررت لجنة االنتخابات في حزب الليكود اإلسرائيلي إلغاء انتخابات رئاسة الحزب التي كان
 نوفمبر المقبل.  /تشرين الثاني إجراؤها قبل االنتخابات العامة للكنيست في 

وجاء قرار اللجنة بسبب غياب أي منافس لرئيس الحزب الحالي بنيامين نتنياهو، وعدم تقديم أي  
 لمنافسته. عضو ترشيحه 

الليكود  نتنياهو منصب رئاسة حزب  ، من دون أن يتمكن أي  2005  سنةمنذ    ،يمينال  ،ويشغل 
 منافس من داخل الحزب من اإلطاحة به. 

 19/7/2022، موقع الجزيرة.نت
 
 هم نتنياهو بإقحام الجيش في السياسة انتس يت  ج

في أعقاب إعالن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، تعيين رئيس جديد ألركان الجيش    تل أبيب:
اإلسرائيلي، قبيل االنتخابات، ومطالبته بتمديد والية رئيس األركان الحالي، أفيف كوخافي، إلى حين  

انتس، أن رئيس المعارضة يقحم الجيش في شؤون  جتشكيل حكومة جديدة، أعلن وزير الدفاع، بني  
نتنياهو  جوقال    سية حزبية ضيقة على حساب المصالح األمنية االستراتيجية.سيا انتس إن موقف 

يفهم التحديات   يتسم باالبتعاد عن المسؤولية وتجاهل احتياجات الدولة األمنية، ويدل على أنه ال 
أقرب في هذا العصر. وأعلن أنه سيواصل مسار تعيين رئيس أركان في    "إسرائيل"األمنية التي تواجه  

 وقت، قبل االنتخابات التي ستجري بعد ثالثة شهور.
لو كان نتنياهو يعرف كيف يحترم  "، الذي قال:  البيد وانضم إلى االنتقاد رئيس الوزراء، يائير  

األمنية   األوضاع  عن  تقرير  لسماع  الوزراء  رئيس  ديوان  إلى  الحضور  في  بواجبه  ويقوم  القانون، 
ا كان يفعل رؤساء المعارضة طيلة سبعين سنة، لما اتخذ مواقف  واالستراتيجية، مرة في الشهر، كم

انتس يميل لتعيين هليفي للمنصب، فثارت  جونشر في تل أبيب أن    ."سلبية كهذه من الشؤون األمنية
تخوض انتخابات بوتائر    "إسرائيل"انتس إن  جوقال    ."غير قانوني"التعيين    عدّ ثائرة اليمين المعارض، و 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25انتخابات الكنيست الـ  ضوء  في    المشهد اإلسرائيلي

166 

 

سنة، وال يجوز ربط تعيين رئيس    3.5زمنية عالية، حيث تجري حاليًا خامس انتخابات في غضون  
انتس إن نتنياهو، بصفته رئيسًا سابقًا للحكومة ووزير أمن سابقًا،  جوقال  أركان بانتخابات ال تنتهي.

اختيار رئيس األركان تبدأ قبل موعد    يدرك جيدًا الحاجة لإلسراع في التعيين، وهو يعلم أن عملية
 التعيين بفترة طويلة، ويدرك جيدًا عواقب تأخير التعيين. 

 29/7/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 نتنياهو يعارض تعيين رئيس ألركان الجيش اإلسرائيلي خالل فترة االنتخابات 

دعا رئيس المعارضة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى االمتناع عن تعيين رئيس  :  محمود مجادلة
انتس، بتمديد  ججديد ألركان الجيش اإلسرائيلي، خالل فترة االنتخابات، وطالب وزير األمن، بني  

د نتنياهو على ضرورة االمتناع عن تعيين خلف وشدّ   والية رئيس األركان الحالي، أفيف كوخافي. 
أنه "يجب تعيين رئيس أركان للجيش بطريقة حكومية رسمية    رأىأثناء فترة االنتخابات، و في    لكوخافي

 عن أي سياق انتخابي".  اً محترمة بعيد 
األركان هو من   "تعيين رئيس  بأن  وتمديد والية كوخافي،  التعيين  بتأجيل  دعوته  نتنياهو  وبرر 

"ت أن  وأضاف  إسرائيل".  ألمن  والمهمة  الحساسة  تحدده  التعيينات  أن  يجب  المسؤولين  كبار  عيين 
 حكومة دائمة وليس من خالل حكومة انتقالية في خضم معركة انتخابية". 

انتس تصريحات نتنياهو، وقال: "آسف ألن نتنياهو اختار أن يجر القضية  جمن جانبه، عارض  
ه دعا نتنياهو  وأشار إلى أن إلى السياق السياسي بطريقة قد تضر بأمن إسرائيل والجيش اإلسرائيلي".

التعيين   عملية  في  والمساهمة  موقفه  في   -"للتعبير عن  سأستمر  الحضور،  اختار عدم  لو  حتى 
 في العملية الشاملة والمتعمقة، وتعيين رئيس جديد لهيئة األركان في األسابيع المقبلة".  اً المضي قدم

 28/7/2022، 48موقع عرب 
 

 اإلسرائيلي منقسم على نفسه استطالع للرأي: المجتمع 
شخص من مختلف االنتماءات    300خلصت نتائج استطالع للرأي شمل أكثر من ألف و:  الناصرة

والتعريفات الحزبية في دولة االحتالل، إلى أن غالبية اإلسرائيليين يعتقدون بتفّسخ مجتمعهم، وانقسامه  
وأظهر االستطالع الذي نشرت نتائجه هيئة البث العامة في "إسرائيل"، عمق الخالفات   على نفسه.

ممن ينتمون    %2ورأى    واليسار في دولة االحتالل.الداخلية على خلفية المواقف السياسية بين اليمين  
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منهم أنها منقسمة بعض   %24لحزب الليكود، بقيادة بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل" موحدة للغاية، و
 على نفسها. اً أنها منقسمة جد   %64الشيء على نفسها، و

 31/7/2022، موقع قدس برس

 
 " ليكود"ااإلسرائيلي خالفا  لرغبة الـهليفي رئيسا  ألركان الجيش 

انتس، أمس )األحد(، تعيين هرتسي هليفي نائب رئيس األركان  جأعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي بني  
 للجيش اإلسرائيلي، خلفًا ألفيف كوخافي.   23الحالي، ليصبح رئيس هيئة األركان الـ

هليفي إلى اللجنة االستشارية للتعيينات  انتس، خالل األسبوع المقبل، اسم  جوُيفتَرض أن يرسل  
في المناصب العليا في الخدمة المدنية برئاسة قاضي المحكمة العليا )المتقاعد(، ماني مازوز، من  

 نه الحكومة. أجل الموافقة عليه قبل أن تعيّ 
مع    ، ورئيس األركان اللواء أفيف كوخافي، كما تحدث البيد انتس قراره لرئيس الوزراء يائير  جوأبلغ  

هنَّأ   وفورًا  بالقرار.  وأبلغه  نفسه،  الخبرة    البيد هليفي  بثروة من  يتمتع  إنه ضابط مميز  قائاًل  هليفي 
 والمهارات، وسيقود الجيش اإلسرائيلي إلى العديد من اإلنجازات المهمة.

ت عملية اختيار المرشحين، بعد انتهاء العام اإلضافي لكوخافي، الذي منحته إياه الحكومة وتمّ 
لها، العام الماضي،  ال أن كوخافي كان يتطلع لعام إضافي آخر، في    من   رغم على الحالية فور َتشكُّ

مكتب    ظلّ  وقال  الموجودة.  هليفيجالتحديات  اختيار  إن  تمّ   55  ،انتس،  الضابط    عامًا،  باعتباره 
حيث  األنسب من حيث الخبرة العملية الثرية التي يتمتع بها في مختلف ساحات العمل، وكذلك من  

قدراته القيادية ونهجه في مختلف القضايا العسكرية التي أثبتها طوال سنوات خدمته في الميدان، وفي  
 المقر الرئيسي. 

مرشح  "انتس قد تحدث أيضًا مع الجنرال إيال زامير، المرشح اآلخر للمنصب، وأبلغه بأنه  جوكان  
انتس  ج. وشدد  "جهاز األمن  ممتاز وجدير بمنصب رئيس هيئة األركان العامة ومناصب أخرى في

 . "دولة إسرائيل"من أجل   سهامعلى مسامع زامير بأنه متأكد من أنه سيواصل اإل 
انتس كان يعرف، تمام المعرفة، على مدى عقود طويلة، كال  جوقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن  

وتولى رئيس    المرشحين النهائيين لشغل هذا المنصب، ثم توصل إلى قراره بأن هليفي هو األفضل.
، وقائد "سرية هيئة األركان العامة"األركان الجديد في الماضي، منصب قائد وحدة كوماندوز النخبة  

للجيش   الجنوبية  المنطقة  وقائد  العسكرية،  االستخبارات  شعبة  رئاسة  إلى  إضافة  المظليين،  لواء 
 اإلسرائيلي، ونائب رئيس هيئة األركان العامة. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25انتخابات الكنيست الـ  ضوء  في    المشهد اإلسرائيلي

168 

 

واختيار هليفي يخالف رغبة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي لو استمر في منصبه رئيسًا  
انتس عدم تعيين رئيس  جللحكومة، لكان يفضل تعيين المرشح الثاني زامير. وسبق له أن طلب من  

 أركان في الفترة االنتقالية، أي فترة حكومة تسيير األعمال الحالية.
 من هو هليفي؟  -
، وُسّمي على اسم عمه، هرتسل هليفي، الذي ُقتِّل في حرب األيام  1967 سنةد اللواء هليفي ُول -

 .1967يونيو  حزيران/ الستة، حرب 
، عندما  2001كمقاتل في سالح المظالت، ثم تدرَّج في المناصب، بدءًا من    1985  سنةتجنَّد    -

 ة )ماتكال(.تسلَّم منصب قائد دورية في وحدة استطالع هيئة األركان العام
قائدًا    2007  سنة اإلقليمي، شمال الضفة، ثم في    "منشيه"تعيينه قائدًا للواء    ، تمّ 2005  سنةفي    -

. 2018إلى    2014من    السنوات   للواء المظليين. شغل منصب رئيس شعبة االستخبارات العسكرية في
في منصب نائب رئيس األركان. يحمل هليفي شهادة البكالوريوس في الفلسفة   2021  سنةوُعّين    -

وإدارة األعمال من الجامعة العبرية في القدس، والماجستير في إدارة الموارد القومية من جامعة األمن  
 القومي في واشنطن. 

 5/9/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 ليبرمان: "نتنياهو هو حثالة الجنس البشري" 
دور ليبرمان، يوم األحد، رئيس  ج"، أفيإسرائيل بيتناوصف وزير المالية اإلسرائيلي ورئيس حزب "

 المعارضة، بنيامين نتنياهو، بأنه "حثالة الجنس البشري".
وقال ليبرمان خالل اجتماع الحكومة اإلسرائيلية إن نتنياهو "كذاب وبخيل مريض يحب المال.  

تيريا ويركز على المس بي. فنحن الحزب اليميني الوحيد الذي  ونتنياهو موجود في حالة ذعر وهس
 يرفض الجلوس معه" في حكومة واحدة، "وأنا الذي يفصل بينه وبين )عودته إلى( الحكم". 

متوتر.  وعقّ  القومي  المحرض  "ليبرمان  أن  فيه  جاء  ببيان  ليبرمان  أقوال  على  الليكود  حزب  ب 
إلى   الحريديين  إلقاء  اقترح  الذي  رجال  والرجل  مثل  مهينة  بأسماء  نتنياهو  اآلن  يصف  المزبلة 

ألف دوالر من أجل تصفية نتنياهو. وبإمكان ليبرمان    100العصابات. ونأمل أال يعرض على أحد  
أن يتوقف عن الهلوسة، فال توجد أي عالقة لليكود ونتنياهو باالدعاءات المقلقة التي ُنشرت ضده  

 في األيام األخيرة". 
 4/9/2022، 48موقع عرب 
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 سرائيل" معقد وأمام ثالث احتماالت إانتس: الواقع السياسي في "ج
انتس وزير جيش االحتالل االسرائيلي، مساء يوم الثالثاء. إن من سيعمل على زيادة جقال بني  

  الشرخ في "إسرائيل" فإنه سيسهم في اندالع حرب أهلية. 
ن الواقع السياسي  إانتس خالل افتتاح حملته االنتخابية:  جذاعة جيش االحتالل، أضاف  إووفق  

د وأمام ثالث احتماالت، إما تشكيل حكومة يمينية عنصرية "كهانية" برئاسة بنيامين  في "إسرائيل" معقّ 
يل حكومة  قراطية" أو تكرار االنتخابات للمرة السادسة أو أن أتمكن من تشكو نتنياهو تقضى على "الديم

 مستقرة ونظامية. 
 2022/ 6/9، وكالة سما اإلخبارية

 
 إبقاء نتنياهو بعيدا  عن الحكمو اهتمامه ليبقى في رئاسة الحكومة  جل   بيد يصب  ال

مع استمرار النتائج المتشابهة الستطالعات الرأي، التي تبّين أن قوة  :  نظير مجلي  -  تل أبيب 
أحزاب اليمين المعارض بقيادة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ستزيد في االنتخابات البرلمانية  

نوفمبر القادم، ولكن حجم هذه الزيادة ال يمّكنه من تشكيل حكومة،    /تشرين الثانيالقادمة في مطلع  
، ال تنجح في تعويض خسائرها وهي أيضًا ال تحصل  البيد ة معسكر الحكم الحالي بقيادة يائير  وأن قو 

منع نتنياهو من    البيد على ما يكفي من مقاعد لتشكيل حكومة. لذا فقد بات الهدف لدى معسكر  
ستة  مقعدًا بأي ثمن، ومنعه مع العودة إلى الحكم، والتوجه إلى االنتخابات مرة أخرى بعد    61توفير  

فإن الجمهور اإلسرائيلي ال يتجه    البيد وحسب مقرب من    هذه الحكومة.  أشهر، تتم أيضًا في ظلّ 
لمنح الثقة من جديد بمعسكره، بعدما فشل في الحفاظ على ائتالفه الحكومي وفي أحسن األحوال  

  صبّ لمعسكر نتنياهو. وهكذا ستظل أزمة الحكم مستمرة. وهذا ي  59مقعدًا، مقابل    55يحصل على  
، إذ إنه في هذه الحالة سيتقرر إجراء انتخابات أخرى، لتكون السادسة في غضون  البيد في صالح  

اهتمامه ليبقى   جلّ  سيبقى رئيس حكومة. ولذلك فإنه يصبّ  البيد أربع سنوات. وأهميتها تعود إلى أن  
 في رئاسة الحكومة حتى يعتاد عليه الجمهور ويبدأوا في تفضيله على نتنياهو. 

 10/9/2022ق األوسط، لندن، الشر
 

 " يسارية طائشة"رئيس الشاباك يحذر من صراعات داخلية واليمين يعد  أقواله 
حذّ  قد  آيزنكوت،  غادي  السابق،  اإلسرائيلي  الجيش  أركان  رئيس  كان  أن  خطورة  بعد  من  ر 

خطر على الدولة العبرية، من التهديد األ  عّدهاالصراعات السياسية واالجتماعية التي تمزق المجتمع و 
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انعدام  "، رونين بار، بتحذير شديد، قال فيه إن  "الشاباك"اإليراني، خرج رئيس جهاز األمن العام  
االستقرار السياسي في إسرائيل وما يرافقه من صراعات اجتماعية، يضرب مصالح إسرائيل ويشكل 

 . "جع على تكثيف عمليات مسلحة ضد إسرائيلأكبر تهديد لها، ويؤثر حتى على الفلسطينيين ويش
محاولة "و  "خطابًا يساريًا طائشاً "قادة المستوطنين وعدد من أقطاب اليمين هذا التصريح    رأىوقد  

 . "للتغطية على الحكومة وأجهزة األمن في مواجهة اإلرهاب الفلسطيني
وقال الجنرال يعقوب عميدرور، الرئيس السابق لمجلس األمن القومي والمحسوب على قوى اليمين،  

فإسرائيل تشهد كل عمرها صراعات سياسية واجتماعية واليمين  "إن تصريحات بار غير صحيحة،  
، ذلك  اإلسرائيلي كان مالحقًا ومطاردًا من أحزاب اليسار الحاكمة، وهذا أمر ال عالقة له بقرار محمد 

الشاب الفلسطيني ابن الضفة الغربية، الذي يستيقظ في الصباح ويتوجه إلى المطبخ ويحمل سكينًا  
 تعبيره.  ، على حدِّّ "ويخرج إلى الشارع ليقتل يهودياً 

وقال دافيد الحياني، رئيس مجلس المستوطنات في منطقة نابلس المحتلة، إن المشكلة في الضفة  
ي الفلسطينيين  لتنفيذ عمليات إرهاب، والسبب هو أن الغربية هي أن  النفس  بثقة زائدة في  شعرون 

الحكومة تبث ضعفًا أمامهم وال تتخذ قرارًا جديًا حازمًا بمحاربة اإلرهاب. وتابع أنه عندما يقوم وزير  
انتس، باستضافة رئيس السلطة الفلسطينية في بيته ويعلن وزير األمن الداخلي عومر جالدفاع، بني  
  " إسرائيل"الفلسطينيين، يفهمون في جنين ونابلس أن    المستوطنين يمارسون العنف ضدّ   بار ليف أن

 ."وهذا هو ما يشجعهم على تصعيد العمليات ضدنا"ضعيفة، 
إنه   قال  الذي  السنوي،  رايخمان  مؤتمر  أمام  تحدث  قد  الشاباك  رئيس  المواد  "وكان  خالل  من 

جريها مع منفذي العمليات الفلسطينيين، وكذلك من معرفة االستخباراتية التي نقرأها، والتحقيقات التي ن
طويلة لخصومنا أينما كانوا، باإلمكان القول اليوم ومن دون أدنى شك، إن انعدام االستقرار الداخلي  
اآلخذ  والخطاب  التاريخية،  المشتركة  القواسم  وتحطيم  المزداد،  الداخلي  واالنقسام  إسرائيل(،  )في 

ل حقنة تشجيع لدول محور الشر والمنظمات الفلسطينية ومنفذي العمليات بالتطرف، هذه كلها تشك
الفردية. وفي هذا الموضوع، بإمكان الشاباك أن يحذر فقط وبالتأكيد ليس المعالجة، وهذا بأيدي كل  

 ."واحد مّنا
ولفت بار إلى انتشار ظاهرة تأجيج الحرب والصراعات الداخلية في الشبكات االجتماعية، وقال 

وجود قوى تحرص على  "الخطير في هذه الحرب هو أن هناك جهات منظمة تديرها. وأشار إلى  إن  
يبثون أكاذيب   ضخ مواد كراهية وعداء وتحريض بحجم هائل في كل ساعة وكل يوم، وأصحابها 
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. وأوضح أن من بين  "وأنباء مختلقة بشكل متعمد وال يترددون في تحطيم قيم أساسية في المجتمع
 تابعين لمختلف التيارات السياسية والدينية. هؤالء نشطاء

 13/9/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 . نقاش حاد بين وزيرتين إسرائيليتين بشأن فلسطين واإلمارات.في جلسة حكومية.
اإلسرائيلية   للحكومة  جلسة  خالل  األحد،  يوم  الفلسطينيين،  مع  العالقة  بشأن  حاد  نقاش  اندلع 

واإلمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر    "إسرائيل "تطرقت لتشكيل منتدى النقب لتعزيز التعاون بين  
 ودول أخرى في المنطقة. 

صفقة مع    "إسرائيل"أهمية أن تبرم  إذ أصرت وزيرة المواصالت اإلسرائيلية ميراف ميخائيلي على 
عن حل    الفلسطينيين، قائلة إن تشكيل منتدى النقب وبناء العالقات مع الدول العربية "ليس بديالً 

 الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني".
لترد عليها وزيرة الداخلية اإلسرائيلية أيليت شاكيد بالقول إن "اإلمارات العربية المتحدة ال تهتم، 

تعزيز التعاون مع إسرائيل، بغض النظر عن الفلسطينيين، ليست هناك حاجة إلقامة هذا   إنها تريد 
 الرابط".

كما قال وزير االتصاالت اإلسرائيلي يواز هندل "ال أحد يهتم بالفلسطينيين"، لترد عليه ميخائيلي،  
بية تهتم ألمر  يساري علماني التوجه، "السؤال ليس إذا ما كانت الدول العر   ،وهي زعيمة حزب العمل

 الفلسطينيين أم ال، بل إذا ما كان ذلك يهمنا نحن أم ال".
  18/9/2022، موقع الجزيرة.نت

 
 بيد في تعيين رئيس األركان الجديد للجيشالمحكمة اإلسرائيلية العليا تعرقل جهود ال 

خطوة   عشية  "  عّدت في  المعارضة،  لقوة  تعزيز  وشحنة  للحكومة  مدوية  االنتخابات صفعة 
العليا في القدس الغربية رفض تعيين القاضي ميني مزوز رئيس"البرلمانية ًا  ، قررت محكمة العدل 

تأجيل قرار تعيين الجنرال هيرتسي    البيد للجنة إقرار التعيينات العليا، وبذلك فرضت على حكومة يائير  
لرئيسه الحالي أفيف كوخافي، الذي ينهي مهمته بعد   اً ألركان الجيش اإلسرائيلي، خلف  اً هليفي رئيس

 ليكيم روبشتاين أنقذ الحكومة ووافق على إجراء يتيح تثبيت التعيين. إثالثة شهور. لكن القاضي 
  – للحكومة وللمستشارة القضائية لها، غالي بهاراف  اً صادم اً وكانت المحكمة العليا أصدرت حكم

أن القضاة    اً الذين رفضوا اقتراح المحكمة بحلول وسط. وبدا واضح  انتس،ج ميارا، ولوزير الدفاع، بني  
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الثالثة الذين اتخذوا القرار الجديد، كانوا غاضبين على الحكومة. وقرروا بشكل متعمد توجيه هذه 
الصفعة. وحسب عدد من الخبراء فإنه لو جلس قضاة آخرون من الجناح الليبرالي في المحكمة لجاء 

 . اً القرار معاكس
ي مساء الجمعة، أعلن أن القاضي المتقاعد روبشتاين وافق على إشغال منصب رئيس اللجنة  وف

المذكورة للمصادقة على التعيين، وبهذا أجهض قرار المحكمة العليا وفتح الطريق أمام تعيين هليفي  
 رئيس أركان. 

 24/9/2022الشرق األوسط، لندن، 
 
 "إسرائيل"األجواء المشحونة قبل االنتخابات قد تؤدي إلى سفك الدماء في . يحذر.. جو ز رتيه

اإلسرائيليين، المنقسمين في ما بينهم بشدة، إلى التحلي    جو ز رتيهدعا الرئيس اإلسرائيلي إسحق  
الثاني من   البرلمانية المقررة في  الثانيبالهدوء قبل االنتخابات  من    اً المقبل، محذر   نوفمبر  /تشرين 

إن األعصاب المشدودة  —في خطاب ألقاه مساء أمس األربعاء—جو ز رتيه وقال    عمال عنف.حدوث أ 
 قد تتطور بسرعة إلى أحداث تخرج عن السيطرة. 

إلى اتهامات متبادلة بالخيانة، ومقارنات بالنازيين، وتهديدات   اً وأضاف أن العنف في تزايد، مشير 
 وشتائم عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

 29/9/2022، موقع الجزيرة.نت
 

 مع قرب موعد االنتخابات التشريعية  "إسرائيل"لوفيغارو: تعليم الحريدي يقسم 
الفرنسية إنه قبل أسابيع قليلة   "لوفيغارو"، قالت صحيفة  "تعليم الحريدي يقسم إسرائيل" تحت عنوان  

على    اً من االنتخابات التشريعية اإلسرائيلية، الخامسة في ثالث سنوات، ما زال بنيامين نتنياهو قادر 
 فرض نفسه كمحور للحياة السياسية اإلسرائيلية. 

ليس    "بيبي"تشكيله حول    لكن في هذا المشهد السياسي المتغير باستمرار، فإن التحالف الذي تمّ 
مجموعته حزب شاس   ين، تضمّ ين متطرفَ ين صهيونيَ كما يبدو. إلى جانب الليكود وتحالف حزبَ   اً قوي

يجمع   أن  األخير  لهذا  يمكن  هتوراة.  ويهدوت  المتطرف  نائبنحو  األرثوذكسي  عشر  في   اً خمسة 
األحزاب    "بيبي"ومة. وقد وعد  الكنيست، مما يضعهم في موقع قوة في المفاوضات المقبلة لتشكيل الحك

 األرثوذكسية المتشددة بمواصلة تمويل مدارسها الدينية. 
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القول إن هذا االئتالف كاد أن ينهار ويضعف بسبب قضية التعليم الشائكة،   "لوفيغارو"وأضافت 
وهي قضية مركزية بالنسبة لألحزاب األرثوذكسية. وهي اآلن ال تحمل سوى وعد من رئيس الوزراء  

المناهج  "بق.  السا لنفس  جميعها  تخضع  أنها  يعني  ال  وهذا  عامة،  المدارس  معظم  إسرائيل،  في 
للديم"الدراسية اإلسرائيلي  المعهد  في  الباحث  فينكلشتاين،  آرييل  عن  الصحيفة  تنقل  قراطية  و ، 

يشمل النظام العام أربعة  "والمتخصص في األديان واليهود الحريديين المتطرفين. يقول األكاديمي:  
 . "جاالت: عربي، يهودي علماني، متدين وحريديم

المجتمع    اً مدفوع في  المتشددين  األرثوذكس  اليهود  عدد  يتزايد  للغاية،  المرتفع  المواليد  بمعدل 
عدد األطفال الملتحقين بالمدارس األرثوذكسية المتطرفة آخذ في االزدياد. ومع ذلك، فإن  " اإلسرائيلي.  

، يتابع آرييل  "النصوص الدينية، مما يستبعدهم من سوق العملعلى دراسة    اً تعليمهم يقتصر حصري
 فينكلشتاين.

فقط %  18ليزية في هذه المدارس، قال  جه لتدريس اللغة اإلنلدراسة خصصها هذا الباحث لتوّ   اً وفق
من    %24إنهم درسوا لغة شكسبير هناك، وإن    اً عام   24و  18من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

العمل سيستفدن من الوصول   في المدرسة سيتعلمونها. الفتيات المقدر لهنّ   اً األوالد الموجودين حالي 
 بشكل أفضل من الفتيان، المخصص لهم دراسة النصوص الدينية.   "العلمانية"إلى الموضوعات 

األرثوذكسية المتشددة تعمل بتمويل خاص  إلى التوضيح أن بعض المدارس    "لوفيغارو"ومضت  
وال تتبع مناهج عامة على اإلطالق، مشيرة إلى أنه في محاولة لتقديم تعليم مواضيع مثل الرياضيات  

% 50فـ  للمخصصات.    اً ليزية، أنشأت الحكومة اإلسرائيلية نظام جأو العبرية أو التاريخ أو اللغة اإلن
 يس هذه المواد العلمانية. من المدارس المدعومة غير مطالبة بتدر 

على إدخال مواضيع علمانية في البرامج    ةوذّكرت الصحيفة أنه عندما وافق حزب ديغل هاتور 
من اإلعانات العامة، هدد الحزب األرثوذكسي المتطرف اآلخر، أغودات إسرائيل،   %100مقابل تمرير  

  ذا الفصل مخاطرة بأن يكون مكلفاً باالنفصال؛ مشيرة إلى أنه في نظام انتخابي نسبي بالكامل، كان ه
للغاية بالنسبة لهذه األحزاب، التي كان من الممكن أن ينخفض تمثيلها في الكنيست، وبالتالي إضعاف  
بنيامين نتنياهو، الذي وعد بأن دفع اإلعانات العامة لن يعتمد بعد اآلن على تعلم مواضيع غير  

 دينية، للحفاظ على اتحادهم. 
  اً الموجود حالي  "المناهض لبيبي"التحالف    وأدى هذا الوعد إلى إطالق وابل من النيران من جانب 

الذي قد يمثله هذا القرار   "الخطر"ر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق، من  في السلطة. حيث حذّ 
بالنسبة للشباب األرثوذكسيين المتطرفين المحكوم  هذا ليس عدالً ":  ، قائالً "دولة إسرائيل"على   ، ال 
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، وال بالنسبة لبقية مواطني إسرائيل، الذين سيتعين عليهم تحمل  عليهم بالجهل من قبل رجال األعمال
من ذلك، يجب السماح لألرثوذكس   عبء الضرائب المتزايد باستمرار لتمويل أسلوب الحياة هذا. بدالً 

 ."المتطرفين بالعيش بشكل صحيح، مما يعني زيادة تعلم الرياضيات واللغة اإلنكليزية والعلوم
التقدمية في    "هآرتس"أعلن الطرفان استمرار يهدوت هتوراة. وخلصت صحيفة  بعد اقتراح نتنياهو،  

في الكنيست، فإن نتنياهو مستعد لبيع مستقبل الحريديم والتضحية    اً مقعد   61من أجل  "افتتاحية، إلى أنه  
 . "بمستقبل إسرائيل

 30/9/2022القدس العربي، لندن، 
 
 ليست ضمن صالحيات كوخافيانتس: اغتياالت بطائرات مسيرة بالضفة ج

منسوبة لرئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي،   انتس، أقواالً ج نفى وزير األمن اإلسرائيلي، بني  
وجاء فيها أنه صادق على اغتيال ناشطين فلسطينيين يالحقهم االحتالل في الضفة الغربية بواسطة  

 طائرات مسيرة. 
" يوم الثالثاء، إن "هذه خرافات، وهذا  بيتنايل  سرائإانتس، في مقابلة معه نشرتها صحيفة "جوقال  

صحيح مضيف اً ليس  مخوالً   اً "،  وليس  يصادق  لم  العامة  األركان  هيئة  "رئيس  على    أن  بالمصادقة 
 اغتياالت، وهذه من صالحياتي وليست من صالحياته". 

قراراً جوقال   أتخذ  عندما  بذلك  القيام  "سأقرر  إنه  الجو،  من  اغتياالت  تنفيذ  حول  بهذا   انتس 
الخصوص، وأنا أدفع الجيش بشكل هجومي كلما كان باإلمكان. وهذه مجرد جعجعة إعالمية" في  

 بتنفيذ اغتياالت من الجو.  إشارة إلى التقارير حول إصدار كوخافي أمراً 
  3/10/2022، 48موقع عرب 

 
 الصهيونية الدينية تعتزم تغيير القانون وإلغاء محاكمة نتنياهو قائمة 

رئيس قائمة الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، وعضو الكنيست من القائمة نفسها  استعرض  
سيمحا روتمان، اليوم الثالثاء، خطة يقترحانها تقضي بإجراء تغييرات في جهاز القضاء، وبضمنها  
نتنياهو،  بنيامين  المعارضة،  رئيس  يتهم  مخالفتان  وهما  األمانة،  وخيانة  االحتيال  مخالفة  إلغاء 

 ارتكابهما. ب
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نتنياهو، ما    المخالفتين تسريان على محاكمة  يتبين من إعالن سموتريتش وروتمان أن هاتين 
، في حال المصادقة على 2000و  1000ين  نتنياهو في الملفَ   يعني وقف اإلجراءات القضائية ضدّ 

 الخطة.
 18/10/2022، 48موقع عرب 

 
 ألركان الجيش اإلسرائيلي لجنة استشارية تصادق على تعيين هليفي رئيسا  

أعلنت اللجنة االستشارية للتعيينات في المناصب الحكومية اإلسرائيلية الرفيعة يوم الثالثاء، أنه ال  
ألركان الجيش اإلسرائيلي. وإثر مصادقة اللجنة   يوجد مانع بتعيين الجنرال هيرتسي هليفي، رئيساً 

يتوقع أن تبدأ والية هليفي كرئيس لهيئة األركان  و   سيطرح تعيين هليفي على الحكومة للمصادقة عليه.
 يناير المقبل. لرئيس أركان الجيش الحالي، أفيف كوخافي، في األول من كانون الثاني/  العامة، خلفاً 

 18/10/2022، 48موقع عرب 
 
 إسرائيليين  وجنودا   انتس وكوخافي يحتضنونهم: مستوطنون يهاجمون ضابطا  جبيد و ال

من مستوطنة إيتمار، بشبهة مشاركته    ًا،عام  20  ًا،الشرطة اإلسرائيلية اليوم، الخميس، جندياعتقلت  
في مهاجمة عشرات المستوطنين لقوات الجيش اإلسرائيلية في منطقة بلدة حوارة في منطقة نابلس في  
المظليين وثالثة جنود  قائد كتيبة في سالح  الماضية، ما أسفر عن إصابة  الليلة  الغربية،  الضفة 

 آخرين. 
في سالح المظليين، حضرت   202قيادة قائد الكتيبة  وادعى جيش االحتالل اإلسرائيلي أن قوة ب

إلى منطقة حوارة لتفريق عشرات المستوطنين الذين سعوا إلى االعتداء على فلسطينيين، بإلقاء الحجارة  
 على سياراتهم. 

بالغاز   آخرين  وجندي، رّش مستوطنون جنديين  الضابط  بعد إصابة  أنه  االحتالل  وتابع جيش 
ريبة من حوارة. كذلك أشارت شرطة االحتالل إلى أن مستوطنين رشوا غاز مدخل مستوطنة تبواح الق

الفلفل باتجاه جنود حاولوا اعتقال أحد المستوطنين وهربوا من المكان. وطاردهم الجنود واعتقلوا أحد  
 المستوطنين وتبين أنه جندي في جيش االحتالل. 

م المستوطنين على القوة العسكرية، من  المنددة بهجو   "إسرائيل"وتوالت صباح اليوم ردود الفعل في  
اعتداءات ضدّ  نفذوا  المستوطنين  أن  إلى  التطرق  وتمتنع    دون  عن وصف    "إسرائيل"الفلسطينيين. 

 . "إرهاب "اعتداءات غالة المستوطنين بأنها 
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رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، أن هجوم المستوطنين على    رأىوفي هذا السياق،  
االحت معقوالً قوات  "ليس  وأنه  فورية"،  معالجة  وتستوجب  تحتمل  ال  زعرنة  "أعمال  يهاجم    الل  أن 

جنود  بحزم    اً مستوطنون  والمستوطنين(  المستوطنات  )عن  يدافعون  الذين  اإلسرائيلي  الجيش  في 
 وإخالص". 

ن  انتس، أن هؤالء المستوطنين "ال يمثلون االستيطان ويستهدفو جوزعم وزير األمن اإلسرائيلي، بني  
القدرة على توفير األمن لمواطني إسرائيل وسكان المنطقة". كذلك ادعى رئيس الحكومة اإلسرائيلية،  

، أن هؤالء المستوطنين هم "زعران خطيرون وينبغي التنديد بهم واستنفاد القانون ضدهم  البيد يائير  
 دون تردد وبشدة". 

 20/10/2022، 48موقع عرب 
 

 " حصار عرفات"... وقاد " كوماندوز"اإلسرائيلي الجديد مستوطن ورئيس األركان 
تعيين اللواء هرتسي هاليفي في    ،األحد   ، يوم أقرت الحكومة اإلسرائيلية:  تل أبيب: نظير مجلي

سنوات خدمة    3منصب رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، خلفًا للقائد الحالي أفيف كوخافي. وحددت له  
 .17/1/2023في المنصب، قابلة للتمديد لسنة أخرى. وسيباشر مهامه يوم 

عامًا وأب ألربعة   55هاليفي هو في األساس رجل كوماندوز، آٍت من سالح المظليين، وعمره  
 سنة أوالد، ويسكن في مستعمرة كفار هأورنيم قرب حدود الخط األخضر. وقد ولد في القدس الغربية 

وين متدينين متزمتين. وقد أطلق عليه هذا االسم، نسبة لعمه هيرتزل ليفي، الذي قتل في  ؛ ألب1967
معركة األيام الستة قرب مدينة القدس المحتلة. وعلى الرغم من قدومه من عائلة متدينة، فإنه خرج  

ج  التي تخرّ   عن التقليد واختار الخدمة العسكرية العميقة والطويلة، جنبًا إلى جنب مع الدراسة الجامعية 
فيها بلقب أول في الفلسفة واألعمال من الجامعة العبرية بالقدس، وحصل على درجة الماجستير في  

 إدارة الموارد البشرية من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن.
سايرت "في وحدة المظليين قبل أن ُيرقى إلى    1985  سنةالتحق هرتسي هاليفي، بالجيش اإلسرائيلي  

وحدة كوماندوز نخبوية تابعة لرئاسة األركان، وفي مرحلة معينة قاد هذه الوحدة، ثم    ؛ وهي"ماتكال
، التي نفذ خالل  "أمان"شعبة االستخبارات العسكرية    -جرى تعيينه رئيسًا لقسم العمليات الميدانية  

ث  ، وتولى مسؤولية رصد اإلعالم العربي، حي2014وحتى    2011عمله فيها عمليات وراء الحدود منذ  
ن قائدًا لقيادة اللواء الجنوبي في الجيش، يّ جرت ترقيته ليترأس هذه الشعبة. بعد ذلك بأربع سنوات؛ عُ 

 نائبًا لرئيس األركان.  نيّ عُ  2021وفي 
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اللدغة  "من خالل خدمته العسكرية شارك في عشرات العمليات للكوماندوز، ومن أشهرها عملية  
التي اختطف فيها القيادي في حزب هللا مصطفى الديراني، والمحاولة الفاشلة إلنقاذ الجندي    "السامة

، وعمليات الكوماندوز خالل اجتياح الضفة الغربية وقطاع  1994 سنة نحشون فاكسمان، كلتاهما في 
رصاص  ال"ليفي في عملية  هاغزة ومحاصرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بمقره في رام هللا. وشارك  

وقد كان حينها قائدًا للواء المظليين ومسؤواًل مساعدًا في كتيبة المدرعات، ، 2009-2008" المصبوب 
ومنطقة   الهيا  وبيت  حانون  بيت  في  خصوصًا  غزة،  قطاع  شمال  في  المعارك  مسؤولية  وتولى 

 العطاطرة، وكانت مهمته الرئيسية حينها الوصول للمناطق التي تنطلق منها الصواريخ.
  24/10/2022رق األوسط، لندن، الش

 
 نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته لما بعد االنتخابات 

مع االستمرار في اإلفادات المحرجة حول قصص الفساد المرتبطة باسمه، توجه محامو رئيس  
المعارضة اإلسرائيلية وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة المركزية في القدس، طلبًا 

 لتأجيل جلسة استماع إلى شهادات في محاكمته، إلى ما بعد االنتخابات المقررة الثالثاء المقبل. 
أيام في   3ثنين المقبل لتجري على مدار  إل وكان من المقرر أن تستأنف محاكمة نتنياهو في يوم ا

النيابة تحمسًا    األسبوع. لكن نتنياهو يطلب إعفاءه من المحاكمة بسبب انشغاله في االنتخابات. ولم تبدِّ 
 .  "أصاًل ال يحضر كل الجلسات، وعقد الجلسة ال يؤخر وال يقدم بالنسبة إليه"للفكرة، قائلة إن نتنياهو  

  26/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 شخصيات بحزب العمل تدفع نحو اإلطاحة بميخائيلي 
وتد  تهدف  :  محمد  بإجراءات  العمل  حزب  في  قيادات  ميراف لشرعت  الحزب  برئيسة  إلطاحة 

الـ الكنيست  انتخابات  في  فشلها  أعقاب  في  وذلك  على     25ميخائيلي،  الحزب   مقاعد.   4وحصول 
"، أن شخصيات في حزب العمل بدأت التحرك من أجل عقد مؤتمر  بيتناسرائيل  إوأفادت صحيفة "

وأظهر استطالع داخلي عبر    ية استبدال رئيسة الحزب ميخائيلي.الحزب، وذلك من أجل بدء عمل
رسائل نصية ألعضاء مؤتمر الحزب أن هناك أغلبية تؤيد تقديم االنتخابات التمهيدية لقيادة الحزب، 

 لها.اوتدعم اإلطاحة بميخائيلي واستبد 
 7/11/2022، 48موقع عرب 
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 منذ خسارة االنتخاباتانتس  جبيد و اتهامات متبادلة: ال تواصل بين ال
أعقبت نتائج االنتخابات اإلسرائيلية وخسارة معسكر االئتالف الحكومي الحالي، انقطاع االتصاالت  

يائير   بني  البيد بين رئيس الحكومة،  انتس منذ االنتخابات وبعد حصول معسكر  ج، ووزير األمن 
 لتشكيل الحكومة القادمة. ،اً مقعد  51مقابل  اً مقعد  64 ،غلبيةاأل أحزاب اليمين برئاسة الليكود على 

انتس انقطع منذ الخسارة في  ج و   البيد "، بأن التواصل بين  11وأفادت هيئة البث اإلسرائيلي "كان  
إذ   اتهامإاالنتخابات،  ائتالف الحكومة   اً ن كل منهما يوجه  الذي يشكل  لآلخر بخسارة معسكرهما 

 الحالي.
 ، أن "الطرفين يعمالن بالشكل المطلوب في كل ما يتعلق بأمن الدولة". البيد وُنقل عن مقربين من  

قطع قنوات االتصال مع رؤساء األحزاب في معسكره منذ االنتخابات؛ حسب ما ورد    البيد كما أن  
 ". 11في "كان 
، بعدما فشل حزب ميرتس في اجتياز نسبة الحسم، إذ حصل  اً االتهامات المتبادلة خصوص  ت وجاء

 سنة% من أصوات الناخبين، واحتاج الحزب الذي خسر تمثيله في الكنيست ألول مرة منذ  3.16على  
 آالف صوت لتجاوز نسبة الحسم. 5، إلى نحو 1992

، واتهموه البيد ووجه مسؤولون في أحزاب معسكر االئتالف المنتهية واليته، انتقادات شديدة إلى  
بإدارة انتخابات الكنيست بشكل مهمل و"حرق" مئات آالف األصوات التي حصلت عليها أحزاب لم  

 لوه مسؤولية فوز أحزاب اليمين بقيادة نتنياهو. تتجاوز نسبة الحسم، وحمّ 
أنه بعد نشر عّينات التصويت في ختام يوم    البيد التي وجهتها "كتلة التغيير" لوبين االنتقادات  

االنتخابات، حاول االستفادة من موارد ليست موجودة بحوزته، بهدف زيادة حجم حزب يش عتيد على  
 ين. ين الحزبَ ي العمل وميرتس، وأن ذلك أدى إلى انهيار هذَ حساب حزبَ 

 8/11/2022، 48موقع عرب 
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يمكن أن تصبح دولة خاضعة للشريعة اليهودية    " إسرائيل بيد يهاجم حكومة نتنياهو المقبلة: " ال 
 الصارمة 

إن إسرائيل يمكن أن  "، الحكومة المرتقبة، وقال:  البيد هاجم رئيس الوزراء المنتهية واليته، يائير  
 ."تصبح دولة خاضعة للشريعة اليهودية الصارمة

المتشددون دينيًا سيتحكمون  ". وتابع:  "دولة يهودية، وليست دولة شريعةإسرائيل  ":  البيد وأضاف  
بالكامل، وسيحولون إسرائيل إلى دولة من العالم الثالث على خالف مع األميركيين، وعلى خالف مع  

 ."أنفسنا
ة  من الحكوم  " ال يقبل المواعظ األخالقية"بقوله إنه    نتنياهو ردّ بنيامين    فرئيس الحكومة المكلّ   لكن

بانتهاك   إياها  السليم"المنتهية واليتها، متهمًا  الحكم  السلطة. وانتقد   "كل معايير  خالل أشهرها في 
 . "اتفاقها الغريب مع لبنان الذي لم يعرض على الكنيست "نتنياهو عمل الحكومة و

 23/11/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 الجيشآيزنكوت: سلوك الحكومة القادمة قد يؤدي إلى تفكيك 
مس، إن  أوكاالت: قال الرئيس األسبق ألركان الجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوت،    -تل أبيب  

 سلوك الحكومة اإلسرائيلية القادمة قد يؤدي إلى تفكيك الجيش. 
ونقلت إذاعة الجيش عنه قوله في مؤتمر عقده معهد "ديمقراطية إسرائيل"، إن سلوك التحالف 

بثقة الجمهور وقد يؤدي إلى تفكيك    في الجيش اإلسرائيلي، ويضرّ   المستقبلي يقوض سلطة القيادة
 الجيش.

بالكنيست عن حزب "المعسكر الرسمي" الذي يقوده وزير الدفاع بني   نائب  انتس،  ج وآيزنكوت 
 .2019و 2015  سنَتيوسبق أن تولى منصب رئيس أركان الجيش بين 

اليميني   اليهودية  القوة  حزب  زعيم  منح  آيزنكوت  األمن  وانتقد  حقيبة  غفير  بن  إيتمار  المتشدد 
 الداخلي في الحكومة التي يعكف بنيامين نتنياهو على تشكيلها.

بالضفة   رأىو  الحدود  قوات شرطة حرس  تشمل  واسعة  غفير صالحيات  بن  أن منح  آيزنكوت 
 باألمن اإلسرائيلي.   الغربية من شأنه أن يضرّ 

 30/11/2022األيام، رام هللا، 
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 يدخل في سجال مع كوخافي: فكروا مرتين قبل سجن جندي إسرائيلي بن غفير 
وكاالت: تبادل اليميني اإلسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي من المنتظر أن    -القدس  

يتولى منصبًا أمنيًا رفيعًا في الحكومة التي يعمل بنيامين نتنياهو على تشكيلها، االنتقادات الالذعة، 
 الجيش بشأن سجن جندي سخر من نشطاء يساريين في الضفة الغربية المحتلة. أمس، مع قائد 

  وانتقد بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية القومي المتطرف، حبس الجندي لعشرة أيام بعدما تمّ 
الجمعة الماضي، وهو يحذر نشطاء مؤيدين للفلسطينيين في مدينة الخليل المضطربة  يوم  تصويره،  

 ر سيغير معالم هذا المكان". بالقول: "بن غفي
نتنياهو بإسناد منصب وزير األمن القومي إليه مع سلطات موسعة   هوكتب بن غفير، الذي وعد 

على الشرطة في الضفة الغربية، على "تويتر"، أول من أمس: إن الحكم قاس للغاية ويضعف عزيمة  
 الجنود.

بمراجعة العقوبة، وانتقد على ما  كما ظهر في مقطع فيديو برفقة والد الجندي، وطالب الجيش  
 يبدو رئيس األركان أفيف كوخافي.

واتهم بن غفير، عبر "تويتر" أيضًا، كوخافي باإلدالء بتصريحات سياسية غير مناسبة، وأوضح 
 أنه ال نية لديه للتدخل في اإلجراءات التأديبية التي يتخذها القادة، وإنما يطالب بتغيير في السياسة. 

في فعالية:   ج و ز رتي. وقال الرئيس إسحق ه"إسرائيل"وقوبل هذا االنتقاد باستنكار من القيادة في  
جرّ  عدم  "يتعين  أنه  إال  أخالقي،  نقاش  إجراء  المهم  من  ميدان    إنه  إلى  اإلسرائيلي  الدفاع  جيش 

 السياسة". 
 ودعا نتنياهو عبر "تويتر" إلى إبعاد الجيش عن أي "سجال سياسي".

اهو أن "الجيش اإلسرائيلي جيش الشعب، وأدعو الجميع، من اليمين واليسار إلى إبقاء  نتني   رأىو 
 الجيش خارج أي نقاش سياسي".

بدوره، قال كوخافي: إنه "لن نسمح ألي سياسي، ال من اليمين وال من اليسار، بالتدخل في قرارات  
 القيادة العسكرية". 

   1/12/2022األيام، رام هللا، 
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 ائتالفي بين الليكود و"يهدوت هتوراة" اتفاق 

وّقع حزب الليكود وكتلة يهدوت هتوراة صباح اإلثنين، على اتفاق ائتالفي بينهما،  :  بالل ضاهر
قرابة   استمرت  مفاوضات  ختام  صحيفة    12في  موقع  ذكر  ما  وفق  الماضية،  الليلة  خالل  ساعة 

اإللكتروني.بيتناسرائيل  إ" اال   "  إلى  االتفاق  هذا  حزبَ وينضم  وبين  الليكود  بين  االئتالفية  ي  تفاقيات 
 الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وعوتسما يهوديت الفاشي برئاسة إيتمار بن غفير.

االتفاق مع الصهيونية الدينية، ويحصل األخير بموجبه على حقيبة    نّص   ]أمس[  وُنشر صباح اليوم
الهجرة،   بالتناوب، حقيبة استيعاب  التي سيتوالها سموتريتش  التي تحول  و المالية  حقيبة االستيطان 

وستضاف إليها وحدة "الثقافة اليهودية" التي ستنقل من وزارة    ،اسمها إلى حقيبة "المهمات القومية"
والتع األديان.و ليم،  التربية  وزارة  من  ستنقل  التي  اليهودية"  "الهوية  االستيطان    وحدة  دائرة  وستنقل 

 والكليات التحضيرية للجيش و"الخدمة الوطنية" إلى حقيبة "المهمات القومية".
وسيحصل الصهيونية الدينية على منصب وزير في وزارة األمن، إلى جانب وزير األمن، وسيكون  

ق أعمال الحكومة في األراضي المحتلة ورئيس "اإلدارة المدنية" لالحتالل. عن تعيين منس  مسؤوالً 
التعيينات    نوهذا هذه  الغربية. وستتم  بالضفة  يتعلق  ما  بكل  بالغة  أهمية  ينطويان على  المنصبان 

نتنياهو. بنيامين  يشكلها  التي  الحكومة  رئيس  مع  من    بالتنسيق  الوزير  يصادق  االتفاق،  وبحسب 
 ؛نية في وزارة األمن على ردود النيابة العامة على أي التماس يقدم للمحكمة العلياالصهيونية الدي

 بخصوص االستيطان وبالتنسيق مع وزير األمن وبموافقة رئيس الحكومة. 
 5/12/2022، 48موقع عرب 

 
 انتس يحذر وزير الحرب المقبل ج . و .مخاوف إسرائيلية من تفكك الجيش.

صقر بني  :  أحمد  واليته  المنتهية  اإلسرائيلي  الجيش  وزير  سحب جحذر  تبعات  من  انتس، 
الصالحيات من جيش االحتالل لصالح إرضاء أحزاب يمينية من أجل تشكيل بنيامين نتنياهو حكومته  

انتس رسالة إلى خلفه وزير الحرب المقبل يوآف جاالنت، حذره فيها من خطورة ما  جووجه    الجديدة.
حيات من قيادة الجيش، وقال: "إذا توليت المنصب كما يعرض عليكم، ستصبح  يجري من سحب صال

المقاول لتفكيك المؤسسة األمنية والجيش اإلسرائيلي وتصبح وزير جيش من الدرجة الثانية، وفق ما  
 نقلته هيئة البث اإلسرائيلي الرسمي "كان". 
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انتس أن بعض الصالحيات التي سيتم نقلها من القيادة المركزية للجيش إلى جهاز الشرطة  جورأى  
من وضع    اً ألف جندي احتياطي، وهذا أمر مشكوك فيه، محذر   40اإلسرائيلية، يترتب عليه تجنيد نحو  

 ينهار فيه الجيش. 
لتفاهمات    ت وكشف توصل  نتنياهو،  الليكود  حزب  رئيس  أن  العبرية،  اإلعالم  حزب مع  وسائل 

بموجبها سحب عدة صالحيات من قيادة جيش االحتالل لصالح وزير آخر يتبع    الصهيونية الدينية تمّ 
منها؛ تعيين "منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية" في المناطق الفلسطينية ورئيس    ،الصهيونية الدينية

 يسمى بـ"اإلدارة المدنية".  ما
بدوره، أكد رئيس الوزراء المنصرف ورئيس حزب هناك مستقبل يائير البيد ، أنه "بحسب االتفاق  

 بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، باع نتنياهو الجيش اإلسرائيلي للحارديم".
 5/12/2022، 21موقع عربي 

 
 بيد يصف نتنياهو بـ"البلطجي" ال

ف بيد رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلّ يائير ال  "إسرائيل"هاجم رئيس حكومة تصريف األعمال في  
بيد  وكان نتنياهو اتهم ال   بنيامين نتنياهو، ووصفه بأنه "بلطجي"، وأنه ينفث سمومه ويقوم بالتحريض.

في    ،فلمكلّ وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ا  بتحريض ضباط الجيش ورؤساء البلديات على التمرد.
"تم اختياري لقيادة دولة إسرائيل، وأعتزم القيام بهذه المهمة بروح المبادئ الوطنية   ،رسالة عبر تويتر

تحريض ضباط الجيش ورؤساء البلديات بيد  الدين بشدة محاوالت  وأضاف نتنياهو "أُ   والديمقراطية".
 خطير ويضر بالديمقراطية". بيد  ال أن "سلوك    على التمرد ضد الحكومة المنتخبة تحت قيادتنا"، معتبراً 

  ، انتس جوتساءل    انتس انتقادات حادة لقرار نتنياهو.جمن جهته، وجه وزير الدفاع اإلسرائيلي بني  
"األمن القومي، أم تفكيك األمن إلى أجزاء من القوى وتأسيس جيش خاص    ،في تغريدة على تويتر

 لبن غفير؟". 
 5/12/2022، موقع الجزيرة.نت

 
 يهدد بتقويضنا من الداخل خطيرا   الرئيس اإلسرائيلي: نواجه انشقاقا  

يهدد بتقويضها    اً خطير   اً تشهد انشقاق  "إسرائيل"الثالثاء إن    جو ز رتيقال الرئيس اإلسرائيلي إسحق ه 
بذلك مخاوف أعرب عنها بعض قادة الدولة العبرية التي قامت على أرض عربية    اً من الداخل، مكرر 

 .1948 سنةمحتلة 
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  " إسرائيل"عن أمله في أن تصل    ج و ز رتيهوفي كلمة أمام مؤتمر السلطات المحلية للحداثة، أعرب  
 موحدة أكثر، ودعا السياسيين والجمهور إلى التصرف بمسؤولية.   80إلى عامها الـ

 7/12/2022، موقع الجزيرة.نت
 

 القادمةحالوتس: المنطقة ستعاني من تصرفات حكومة نتنياهو 
هذه    "إسرائيل"أعلن الرئيس األسبق ألركان الجيش اإلسرائيلي دان حالوتس، أن ما يحدث في  

األيام مخجل وخطير. وأضاف، خالل حديث إذاعي، أن اإلسرائيليين والفلسطينيين وربما كل شعوب  
ومة ال  ألن لدينا رئيس حك" الشرق األوسط ستعاني من تصرفات غير مسؤولة في الحلبة السياسية،  

 ."يهمه شيء سوى النجاة بجلده من العقاب القانوني على الفساد 
 7/12/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 بن غفير يقدم مشروع قانون يمنحه سيطرة مطلقة على الشرطة

على أن    قدم حزب عوتسما يهوديت مشروع قانون لتغيير صالحيات الشرطة اإلسرائيلية، وينّص 
له مباشرة. ويأتي تقديم    وزير األمن القومي سيقرر سياسة الشرطة وأن مفتشها العام سيكون خاضعاً 

لالتفاق بين حزب الليكود ورئيس عوتسما يهوديت الفاشي إيتمار بن غفير،    مشروع القانون استمراراً 
 عن "إدارة الشرطة وتفعيلها". الذي سيشغل هذه الوزارة ويكون مسؤوالً 

عن ميزانية الشرطة، وأنها   مشروع القانون أن وزير األمن القومي سيكون مسؤوالً   اء في نّص وج
 سُتقرر بمعزل عن قانون ميزانية الدولة. 

 9/12/2022، 48موقع عرب 
 

ها ةيشارك في مظاهر  البيد  ونتنياهو ضعيف ... : حكومة إسرائيلية مجنونة تتشكلضد 
رئيس    -القدس   هاجم  الليكود  وكاالت:  حزب  رئيس  أمس،  البيد،  يائير  اإلسرائيلية،  الحكومة 

المكلف تشكيل الحكومة المقبلة، بنيامين نتنياهو، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، تحت عنوان  
"حكومة لن تتمكن من الحكم". وبعد ذلك شارك البيد في تظاهرة نظمها حزب يش عتيد في تل أبيب  

 تنياهو. الحكومة التي يشكلها ن ضدّ 
وكتب البيد عن حكومة نتنياهو: إنه "تتشكل هنا حكومة مجنونة. وهذه مقولة قاسية، لكن ال توجد  
طريقة أخرى لوصف ما يحدث من حولنا. ونتنياهو ضعيف، وتم ابتزازه من جانب شركاء شبان أكثر  
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نتائج االن  تعبر عن  أنها ال  الحكومة ليست حدثًا طبيعيًا. وحتى  تخابات. وتحّول حزمًا منه. وهذه 
الليكود إلى شريك صغير في حكومته، ونتنياهو في ذروة ضعفه، ويدفع المتطرفون المؤسسة السياسية  

 إلى أماكن مجنونة". 
المتطرف  اليمين  من  آخرين  وزراء  إلى  والتعليم  التربية  وزارة  من  صالحيات  نقل  إلى  وأشار 

رامج الصهيونية وملياَري شيكل، أوريت  والعنصري. "آفي ماعوز )رئيس حزب "نوعام"( حصل على الب
مجلس  في  التعيينات  على  الدينية(  الصهيونية  )رئيس  سموتريتش  اليهودية،  الثقافة  على  ستروك 
المعلمين، الحريديون على جهاز التعليم الحريدي، واآلن سيكون هناك وزير آخر من حزب شاس 

 أيضًا في وزارة التربية والتعليم. ماذا سيفعلون هناك؟". 
وأضاف البيد حول نقل صالحيات من وزارة الدفاع: إنه "سيكون للمستوطنين األكثر تطرفًا وزير 
خاص بهم داخل وزارة الدفاع. وسموتريتش سيكون مسؤواًل عن اإلدارة المدنية، وُيعّين ضابطًا برتبة  

نقل إلى مسؤولية  لواء من قِّبله في هيئة األركان العامة. وسرايا حرس الحدود في يهودا والسامرة ستُ 
بن غفير. ووزير الدفاع لن يكون قائدهم. وسموتريتش، بالمناسبة، سيحصل أيضًا على دائرة في وزارة  

 الدفاع مسؤولة عن ميزانيات المستوطنات. لماذا يريد هذه الدائرة؟".
 وتابع البيد: إنه "ينفذون كل شيء بأسرع ما يمكن، ويحاولون جعل الجنون طبيعيًا، وأن نعتاد 

عليه. وبن غفير، وهو مجرم عنيف وأدين بدعم اإلرهاب ولم يخدم يومًا واحدًا في الجيش، سيكون  
مسؤواًل عن الشرطة وحرس الحدود. وسيقود عمليات عسكرية في أكثر األماكن القابلة لالشتعال في  

 الشرق األوسط".
ا وقبع في  الداخلية  بوزارة  تلقى رشوة  الذي  درعي،  "أرييه  أن  إلى  إلى وزارة  ولفت  يعود  لسجن، 

بمخالفات  أدين  تسلسلي  بعد سنتين. مجرم  للمالية  وزيرًا  االئتالفي سيكون  لالتفاق  ووفقًا  الداخلية. 
ضرائب خطيرة، سيكون مسؤواًل عن سلطة الضرائب. وفي هذه األثناء، سيكون لدينا سموتريتش،  

راة. وأنا ال أعرف ماذا يعني هذا، لكن  وزير المالية الذي أعلن أنه سيدير االقتصاد بموجب قوانين التو 
 من الواضح جدًا أنه سيربح من ذلك".

حكومة نتنياهو، "سنتظاهر عند الجسور ومفترقات الطرق   وتعهد البيد باحتجاجات متواصلة ضدّ 
وفي الشوارع. وسندافع عن المحاكم وعن الجيش اإلسرائيلي وعن المدارس. وسنكافح من أجل دولتنا 

 نية للتنازل". وليس لدينا أي
 10/12/2022األيام، رام هللا، 
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 " اليمين"احتجاجا  على انتصار  حركة إسرائيلية تنظم هجرة جماعية

  "إسرائيل"في عملية احتجاج غير مسبوقة، أعلن عدد من نشطاء اليسار والليبراليين في    تل أبيب:
آالف مواطن والرحيل إلى الخارج.    10عن تنظيم هجرة جماعية إلى الخارج، ووضعوا لهم هدفًا بتجنيد  

وعرض أحدهم أن تقام لهم قرية تعاونية في الواليات المتحدة. ولقيت هذه المبادرة ردود فعل غاضبة  
 يساريًا تقليديًا، فأنتم  غروراً "   رأوهافي اليمين اإلسرائيلي، بل كان هناك من اتهم أصحابها بالخيانة، و 

وقال موطي كهانا، وهو رجل أعمال يمتلك مزرعة في    ."تحسبون أنكم الوحيدون الذين خلقتم للقيادة
  ، "كيبوتس"كية، إنه قرر وضع المزرعة تحت تصرف هؤالء المواطنين، ليقيموا فيها  ينيوجيرسي األمر 

 قرية تعاونية، ويجددوا حياتهم الصهيونية بشيء جديد.  
نحو ألف شخص سّجلوا لهذه الحملة وهذا كاٍف لبدء تنفيذ المشروع، لكنهم  "قال قادة الحركة إن و 

 ."آالف شخص حتى يكون مشروعًا ناجحاً  10يطمحون للوصول إلى 
 14/12/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 المستشار القضائي للكنيست: يجب أن تنحصر مسؤولية الجيش على وزير األمن

األربعاء، على ضرورة ضمان أن يكون  يوم  شدد المستشار القضائي للكنيست،  :  مجادلةمحمود  
له مباشرة،    عن الجيش اإلسرائيلي وأن يكون رئيس األركان خاضعاً   اً وزير األمن هو المسؤول حصر 

عن    ويمنح ممثالً   ،وذلك في وجهة نظر مهنية قدمها بشأن القانون الذي يسعى االئتالف إلى تمريره
حزب الصهيونية الدينية السلطة لتولي مسؤولية "اإلدارة المدنية" لالحتالل ووحدة منسق أعمال الحكومة 

االحت لجيش  تابعتان  وحدتان  وهما  الغربية،  الضفة  في  اإلسرائيلي. اإلسرائيلية  في   الل  ذلك  يأتي 
إجراءات تمهيدية للمصادقة النهائية على التشريع الذي يسمح لزعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل  
سموتريتش، بالحصول على صالحيات وزير في وزارة األمن، حيث يقترح إضافة أحكام إلى "قانون 

مع وزير األمن عن مجاالت    ن مسؤوالً أساس" يمكن بموجبها تعيين وزير إضافي في الوزارة، يكو 
 معينة في نطاق عمل الوزارة.

14/12/2022، 48موقع عرب   
 

 نتنياهو ينتقد حلفاءه على تصريحات عنصرية ويتنصل من تهديدات ابنه للشرطة 

أبيب  مجلي  -  تل  اليمين  :  نظير  في  للحلفاء  العنصرية  التصريحات  أثارتها  التي  الضجة  بعد 
المتطرف، والتي توَّجها نجله يائير بأقوال اقتربت من التهديد بقتل قادة النيابة والشرطة، خرج رئيس  
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ساعة، تنصل فيها من    24ف، بنيامين نتنياهو، بأربعة منشورات في أقل من  الوزراء اإلسرائيلي المكلّ 
يحات، وتراجع حتى عن بعض االتفاقيات التي وقَّعها مع أحزاب الصهيونية الدينية، وقال  هذه التصر 

 العرب أو المتدينين أو المثليين.  إنه لن يسمح بالمساس أو التمييز ضدّ 
الت منسوبة لنواب وقال نتنياهو إنه يرفض بشكل قاطع كل ما راج في اإلعالم من تصريحات وتقوّ 

المثليين أو غيرهم.    وأعضاء من   "الكنيست "من   العتيدة، من شأنها أن تسيء إلى حقوق  الحكومة 
وشدد على عدم القبول بأي تمييز ينال من أي فئة وبقية مواطني الدولة. وأكد أن الدولة التي سيتولى  
تصريف شؤونها، ال يمكن أن تمنع الخدمات السياحية أو الطبية عن المواطنين، سواء كانوا مثليين 

 كانوا مواطنين عربًا. م ينين الحريديم، أمن المتد  مأ
 27/12/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 " اليمينأحزاب "على  ا  رد شركات إسرائيلية تتعهد بمكافحة التمييز

ثنين، بتعزيز لوائحها الداخلية المناهضة للتمييز، وذلك بعد إلتعهدت شركات إسرائيلية بارزة، يوم ا 
 القيم الليبرالية.  ضدّ  ُعّدت   يمينيون متشددون في الحكومة المقبلةتصريحات أدلى بها أعضاء  

، سياسته االئتمانية  "إسرائيلـ"، رابع أكبر مصرف ب"ديسكونت إسرائيل"ث بنك  ثنين، حدّ إلويوم ا 
العمالء على أساس الدين أو العرق   إنه لن يقرض األموال للمجموعات التي تمارس التمييز ضدّ   قائالً 

مليارات دوالر،    6وقالت شركة ويز لألمن السيبراني، التي تقدر قيمة أصولها بـ    نسي.أو التوجه الج 
إنها لن تعمل إال مع الشركات الملتزمة بالتصدي لمثل هذا التمييز، مضيفة أنها ستنهي عالقاتها  

ميشال   " إسرائيلـ"أما رئيسة مركز البحث والتطوير لشركة مايكروسوفت ب  انتهاك ذلك. التجارية إذا تمّ 
رائيل دولة ديمقراطية وأخالقية ويجب فكتبت على مواقع التواصل االجتماعي "إس  ،برافرمان بلومنستيك

الحياة". قيد  البقاء على  إذا أرادت  الذي يشجع على    أن تظل هكذا  "الخطاب  بلومنستيك  وأضافت 
 العنصرية والتمييز من أي نوع ال مكان له في مجتمع سليم". 

 27/12/2022الجزيرة.نت،  موقع
 

 االتفاقات االئتالفية اعتراض نادر لرئيس أركان الجيش اإلسرائيلي على 
برئيس    اً نادر   اً هاتفي   أجرى رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، اتصاالً :  محمود مجادلة

المكلّ  األمن  الحكومة  وزارة  نقل صالحيات من  تحفّظه على  عّبر خالله عن  نتنياهو،  بنيامين  ف، 
هيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش،  ي الصي حزبَ والجيش إلى تيار الصهيونية الدينية المتمثل بزعيمَ 
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  اً االتصال الهاتفي، الذي بادر إليه كوخافي، نادر   دّ عويُ   وعوتسما يهوديت، الفاشي إيتمار بن غفير.
أن ال يتواصل رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي والمسؤولين في المؤسسة    "إسرائيل"ألنه جرى العرف في  

ة مكّلف قبل أن تنال حكومته الثقة، للتعبير عن تحفظاته  العسكرية مع السياسيين، أو مع رئيس حكوم
 أو مخاوفه من االتفاقات االئتالفية أو بنود فيها.

االستماع إلى موقف ب" أن كوخافي طالب نتنياهو  11وذكرت هيئة البث العام اإلسرائيلية "كان  
ر كوخافي عن "قلقه  القيادات األمنية والمسؤولين في الجيش قبل اتخاذ أي قرارات ذات صلة، وعبّ 

 العميق" من الهجمات التي شّنها سياسيون في معسكر نتنياهو على ضباط الجيش اإلسرائيلي. 
يوم الخميس الماضي،    ت جرياإلسرائيلية إلى أن المكالمة بين كوخافي ونتنياهو أُ   13وأشارت القناة  

ذر كوخافي، بحسب القناة  ولفتت إلى أن المحادثة كانت "متوترة"، وُسمع فيها "صراخ" كوخافي. وح
القيادة( في   12 القيادية )سلسلة  التراتبية  تقوض  المتفق عليها  التغييرات  "هذه  أن  اإلسرائيلية، من 

الجيش وتقوض سلطة قائد القيادة الوسطى ومسؤولية الجيش اإلسرائيلي في مناطق يهودا والسامرة 
 )الضفة المحتلة(".

 26/12/2022، 48عرب 
 

 سموتريتش يهاجم كوخافي بعد محادثته مع نتنياهو: "تسييس فظ للجيش" 
هاجم رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثالثاء، رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي،  
أفيف كوخافي، على خلفية المحادثة التي أجراها مع رئيس الحكومة المقبل، بنيامين نتنياهو، واعترض  

ى االتفاقيات االئتالفية المتعلقة بنقل صالحيات ومسؤوليات من الجيش إلى سموتريتش  خاللها عل
 ورئيس حزب عوتسما يهوديت الفاشي إيتمار بن غفير. 

ووصف سموتريتش محادثة كوخافي مع نتنياهو في تغريدة بأنها "تسييس فظ يدخله كوخافي إلى  
الجيش اإلسر  الحفاظ على  يريد  وباإلجماع    اً ائيلي موحد الجيش اإلسرائيلي. ومن  الشعب،  وكجيش 

وخارج السياسة، عليه أن يسن قانون فترة انتظار لعشر سنوات على األقل لرؤساء أركان الجيش" 
 يمنعون خاللها من الدخول إلى المعترك السياسي. 

انتس، في تويتر على سموتريتش، وكتب أن "من يريد الحفاظ على الجيش  ج وزير األمن، بني    وردّ 
وكجيش الشعب ال يسن قانون التهرب من الخدمة العسكرية، وال يفكك وزارة األمن  اً رائيلي موحد اإلس

والجيش اإلسرائيلي لهيئات ثانوية وال يتدخل في تعيين ضباط الجيش. وأنا أدعم رئيس أركان الجيش، 
تلميذ  ليس  الجيش  أركان  المسؤولية. ورئيس  ويتحمل  الجيش  في  األعلى  القائد  األوامر  ينف  اً وهو  ذ 
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وحسب. ومن واجبه أن يقول موقفه المهني ضد خطوات تستهدف أمن وأداء الجيش اإلسرائيلي. 
 ومحاولة ترهيب رئيس أركان الجيش الحالي والمقبل وإسكات حوار مفتوح ونقدي مقلق وخطير".

 27/12/2022، 48عرب 
 

 ل خطرا  جوهريا  شك   القادمة ت  قدامى المحاربين في سالح الجو اإلسرائيلي: الحكومة 
نشرت صحيفة واشنطن تايمز، يوم الثالثاء، تقريرًا تحت عنوان "قدامى المحاربين في سالح الجو 

من    1,000"، أشارت في مستهله إلى أن أكثر من  اً اإلسرائيلي: الحكومة القادمة تشكل خطرًا جوهري 
ك رئيس األركان اإلسرائيلي السابق، حثوا يوم  قدامى المحاربين في سالح الجو اإلسرائيلي، بما في ذل

الوقوف بصرامة ض  ،26/12/2022  ،ثنينإلا البالد على  القانونيين في  المسؤولين  الحكومة    دّ كبار 
 القادمة.

وبحسب صحيفة واشنطن تايمز، "في رسالة إلى رئيس المحكمة العليا اإلسرائيلية ومسؤولين كبار  
 األحزاب الدينية والقومية المتطرفة يهدد مستقبل إسرائيل".آخرين، قالوا إن تحالف 

  وحزب الليكود إلى أنه تمّ   "إسرائيللـ"ويلفت تقرير الصحيفة اليمينية المعروفة بتأييدها التاريخي  
تسليم تلك الرسالة قبل أيام معدودة من تولي الحكومة الجديدة مهامها وأنه وجاء في الرسالة: "إننا 

طبقات المجتمع، ومن مختلف األطياف السياسية... القاسم المشترك بيننا اليوم هو    ننتمي إلى جميع
الخوف من أن دولة إسرائيل الديمقراطية في خطر وأنه وصفت الرسالة المسؤولين القانونيين بـ"خط  

 الدفاع األخير" وناشدتهم بـبذل كل ما في وسعهم لوقف تلك الكارثة التي قد تؤثر على البالد".
شخص، دان حالوتس، الذي شغل    1,200عين البالغ عددهم  ير التقرير إلى أن من بين الموقّ ويش

الفترة الممتدة بين   القائد السابق  2007و  2005  سنَتيمنصب قائد الجيش خالل  ؛ وأفيهو بن نون، 
مقاتلون   طيارون  والثالثة  العسكرية.  لالستخبارات  السابق  الرئيس  يادلين،  وعاموس  الجو؛  لسالح 

 بقون.سا
 27/12/2022القدس، القدس، 

 
 يحذرون من تشريعات تحالف نتنياهو  متقاعدا   إسرائيليا   قاضيا   75أكثر من 

ع العشرات من القضاة اإلسرائيليين المتقاعدين، على عريضة عبروا فيها عن اعتراضهم على  وقّ 
ف، بنيامين نتنياهو، إلى  المبادرات والتحركات التشريعية التي يسعى معسكر رئيس الحكومة المكلّ 
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وتيار   الحريديين  من  شركائه  مع  إليها  توصل  التي  االئتالفية  االتفاقات  مع  يتماشى  بما  تمريرها 
 الصهيونية الدينية.

  اً خطير   اً وجاء في العريضة التي نشرت يوم الثالثاء، أن هذه التحركات التشريعية تشكل انتهاك 
وتعمل على تحويل المناصب العامة المنوط بأصحابها    ،ائيواستقالل النظام القض  ،لحقوق المواطنين

 الحفاظ على قواعد اإلدارة السليمة في الدوائر الحكومية، إلى مناصب ذات تبعية سياسية. 
" إلى أن العريضة التي جاءت على شكل رسالة 11وأشارت هيئة البث العام اإلسرائيلية "كان  

الجهات المعنية، تشكل خطوة استثنائية وغير مألوفة من جانب القضاة  وجهها القضاة المتقاعدون إلى  
أو التعبير عن مواقفهم خارج المنتديات أو    ،الذين يمتنعون عادة عن اإلدالء بتصريحات سياسية

 الدوائر المغلقة ذات الصلة باألجهزة القضائية.  
افع القلق من اإلجراءات التشريعية  وأشار القضاة في رسالتهم إلى أنهم قرروا القيام بهذه الخطوة بد 

المقررة من قبل االئتالف المرتقب، وعلى رأسها "بند التغلب" الذي يهدف إلى االلتفاف على المحكمة  
ها الكنيست، حتى لو  اإلسرائيلية العليا وتقليص صالحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنّ 

 كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين األساس. 
 27/12/2022، 48عرب 

    
 الكنيست يصادق على مشاريع قوانين لصالح درعي وسموتريتش وبن غفير 

صادقت الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء، على أحد القوانين  : ترجمة خاصة
الحكومة    الرئيسية التي طالب بها شركاء بنيامين نتنياهو في االئتالف الحكومي الجديد قبل تشكيل

 يوم الخميس المقبل.  اً رسمي
قانون "درعي  تمّ فقد   المصادقة على  بالقراءتَ   -ت  والثالثة، ليصبح ساري سموتريتش"  الثانية    اً ين 

إدانته بقضية    بالرغم منالمفعول، بما يسمح لزعيم حزب شاس أرييه درعي للعمل كوزير في الحكومة  
في وزارة الجيش اإلسرائيلي    اً إضافي  اً جنائية، وليكون رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وزير 

قانون  "زئة مشروع  كما صادق الكنيست على تج  عن اإلدارة المدنية ومكتب المنسق.  الً ليكون مسؤو 
البند    ؛بن غفير" التصويت على  بتأجل  إيتمار بن غفير  الجديد  القومي  والذي يسمح لوزير األمن 

 المثير للجدل والذي من شأنه إخضاع قوات الشرطة وقرارات مفوضها لمسؤوليته. 
 27/12/2022، القدس، القدس
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 الكنيست يصادق على "قانون بن غفير" 

األربعاء، على مشروع قانون تغيير المسؤولية يوم صادقت الهيئة العامة للكنيست، : بالل ضاهر
عرف على الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب عوتسما يهوديت الفاشي إيتمار بن غفير، والذي بات يُ 

باسم "قانون بن غفير". ويقضي القانون الذي صودق عليه بأن يوجه بن غفير كوزير األمن القومي  
عضو كنيست   61وأيد القانون  المقبلة سياسة الشرطة وتحديد سياسة تحقيقات الشرطة. في الحكومة

 . وينص القانون على أن الشرطة خاضعة إلمرة الحكومة.اً عضو  55وعارضه 
ين الثانية والثالثة على  ، بالقراءتَ 53مقابل معارضة    63، بأغلبية  ]الثالثاء[  وصادق الكنيست، أمس 

  رغمبال  كومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيراً تعديل "قانون أساس: الح
إدانته بتهم فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، وتعيين وزير في وزارة األمن إلى    من

عن "اإلدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة،    ويكون مسؤوالً   ،جانب وزير األمن
 ذا المنصب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش. وسيتولى ه

 28/12/2022، 48عرب 
 

 مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو لحظة والدتها 
تظاهر مئات اإلسرائيليين المعارضين، الذين يرفعون شعارات التمسك :  نظير مجلي  -  تل أبيب 

ورفع  و بالديم بها،  المساس  من  والتحذير  الكنيست  قراطية  مبنى  أمام  التظاهرة،  في  المشاركون 
اإلسرائيلية، الخميس، األعالم السوداء، وحملوا الشعارات التي تتهم نتنياهو وحكومته بالفساد ومن  

 بينها "حكومة البلطجيين" و"حكومة عصابة". 
 29/12/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 لحكومة نتنياهو ا  في فرنسا تستقيل رفض "إسرائيل"سفيرة 

يائيل جيرمان استقالتها الخميس بعد نيل الحكومة  باريس: قّدمت السفيرة اإلسرائيلية في فرنسا 
ونشرت جيرمان على تويتر رسالة بالعبرية أرسلتها إلى رئيس    الجديدة الثقة برئاسة بنيامين نتنياهو.

سياستكم وتصريحات وزراء حكومتكم ونواياكم التشريعّية  "الة وقالت السفيرة في الرس الحكومة الجديد.
 . "تتعارض مع ضميري ورؤيتي ومبادئ إعالن استقالل دولة إسرائيل
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تمثيل سياسة  "وأضافت    نفسي واالستمرار في  الكذب على  يمكنني  الظروف، ال  في ظل هذه 
 ."ي سفيرة إلسرائيل في فرنساعن كل ما أؤمن به، ولهذا أقدم لك استقالتي من منصب  اً مختلفة جذري

 29/12/2022، القدس العربي، لندن
 
 المتشددة الجديدة تثير المتاعب قبل تنصيبها  "إسرائيل"نيويورك تايمز: حكومة ال

لمديرة مكتبها في    اً الخميس، تقرير يوم  نيويورك تايمز،  النشرت صحيفة  :  سعيد عريقات   –  واشنطن
عنوان "حكومة إسرائيل المتشددة الجديدة تثير المتاعب قبل تنصيبها"،  ، إيزابيل كيرشنر تحت  "إسرائيل"

ذكرت فيه أن "رئيس الوزراء القادم في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أبرم اتفاقات ائتالفية يوم األربعاء  
في   المتوقع  التصويت  من  يوم  قبل  البالد،  تاريخ  في  دينيًا  ومحافظة  يمينية  حكومة  أكثر  لتشكيل 

الغربية  البرلما الضفة  اليهودية في  المستوطنات  بتوسيع  االئتالف  و"تعهد  الجدد"  القادة  لتنصيب  ن 
الفلسطينيين". تعميق الصراع مع  تقريرها    المحتلة في خطوة من شأنها  نهاية  وتشير الصحيفة في 

و  الخارج،  في  اليهود  مع  توترات  في  بالفعل  تسببت  االتفاقات  غير    خصوصاً "ولكن  الجالية  مع 
ع  الدولية. ووقّ   "إسرائيل "كبير في أمريكا الشمالية، وتثير مخاوف بشأن مكانة    ثوذكسية إلى حدٍّ األر 

أكثر من مئة سفير إسرائيلي متقاعد وكبار مسؤولي وزارة الخارجية على رسالة إلى نتنياهو في يوم  
ستراتيجية، أواًل  الا  "إسرائيل"رون فيها عن "قلقهم العميق" من الضرر المحتمل لعالقات  األربعاء، يعبّ 

 وقبل كل شيء مع الواليات المتحدة، الناشئ عن سياسات الحكومة القادمة.
 29/12/2022، القدس، القدس

 
 . تعيينه وزيرا  باطل .المستشارة القضائية اإلسرائيلية: درعي موصوم بالعار.

ميارا، أمس،   -اإلسرائيلية، غالي بهاراف  مت المستشارة القضائية للحكومة  وكاالت: قدّ   -تل أبيب  
تعديل   دستورية"  "عدم  حول  اإلسرائيلية،  العليا  للمحكمة  المقدمة  االلتماسات  بشأن  الرسمي  موقفها 
"قانون أساس: الحكومة" بما يتيح تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرًا في الحكومة اإلسرائيلية  

إدانته بقضايا جنائية، حسب موقع   لّ عي حقيبة وزارية في ظ، وحول "عدم معقولية" تولي در  37الـ
 " اإلخباري اإللكتروني. 48"عرب 

وفي حين رفضت المستشارة القضائية، في الرد الذي قدمته للمحكمة العليا، قبول االلتماس بشأن  
الصحة  دستورية التعديل التشريعي لـ"قانون أساس: الحكومة"، رأت أن تعيين درعي وزيرًا للداخلية و 
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أنه "باطل"، وأشارت إلى ضرورة إقدام رئيس الحكومة   عّدت "يتجاوز بشكل جذري نطاق المعقولية"، و 
 اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على إقالة درعي بعد أن التصقت به "وصمة عار". 

 5/1/2023األيام، رام هللا، 
 

 ألقصى لمسجد االمؤسسة الدينية اليهودية الرسمية تدين اقتحام بن غفير ل
  سنوات، خرجت المؤسسة الدينية اليهودية الرسمية التي تضمّ   10بعد صمت طويل دام أكثر من  

األربعاء، يوم  كبار الحاخامات، وقادة األحزاب الدينية األرثوذكسية الشريكة في االئتالف الحكومي،  
الدين الذين يقفون معه،    بانتقادات شديدة لوزير األمن القومي اإلسرائيلي إيتمار بن غفير، ورجال

الغالبية الساحقة جدًا من رجال الدين  "الثالثاء، مؤكدين أن  يوم  وهاجموا تسلله إلى المسجد األقصى،  
اليهود، وجميع هيئات المؤسسة الدينية الرسمية تعارض الصعود إلى باحات الهيكل )الحرم الشريف(  

ير هي مخالفة للشرع واستفزاز خطير ال ضرورة وتعتبره تدنيسًا لمكان مقدس، ولذلك فإن زيارة بن غف
 ."له

ل الرئيسي  السفاردي  الحاخام  الشرقيين،  لليهود  الدينية  المؤسسة  رئيس   إسحق،  "إسرائيلـ"وقال 
الحاخامية   لتعليمات  االنصياع  منه  نفسه، وطلب  إلى بن غفير  احتجاج  بعث برسالة  إنه  يوسف، 

أشعر بأنه من واجبي التحذير من  "الرئيسية، وعدم تكرار اقتحام المسجد األقصى. وجاء في الرسالة:  
الرئيسية االمتناع  خطورة حظر الصعود إلى الجبل )اقتحام األقصى(، وأن أطلب منك باسم الحاخامية  

 . "في المستقبل عن الصعود إلى جبل الهيكل، وخصوصًا بعد تعيينك وزيرًا في دولة إسرائيل
وأضاف الحاخام يوسف، أنه على الرغم من أن عددًا قلياًل فقط من الحاخامات سمحوا لبن غفير  

فإنه   المسجد األقصى؛  ينبغي  "باقتحام  أنك كوزير في حكومة إسرائيل، ال  أن تعمل خالفًا  واضح 
 ."لتعليمات الحاخامية الرئيسية. وآمل أن تجد الطريق من أجل تصحيح هذا األمر

وهو أحد الحزبين اللذين يشكالن  —، الناطقة باسم حزب ديغل هتوراة " ييتِّد نئمان" ونشرت صحيفة 
فيه تسلل بن    األربعاء، دانت يوم  مقااًل افتتاحيًا،  —للمتدينين اليهود األشكناز  "يهدوت هتوراة "تكتل  

استعراض مرفوض يشكل خطرًا  ". وقالت إنه  "استفزازًا خطيرًا ال ضرورة له"  عّدتهغفير إلى األقصى، و 
عمل ال فائدة منه، ومتخم بالغباء، من أجل إقناع الحشود الفلسطينية بأن اليهود "، و"على حياة اليهود 

من يسمح لهؤالء  ". وتساءلت الصحيفة:  "سينقلون األقصى من مكانه، وإرسالهم لتنفيذ عمليات انتقامية
لذلك، وخالفًا    -وبينهم وجوه حريدية-األشخاص   اليهود من دون حاجة  بتشكيل خطر على حياة 
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للشريعة اليهودية؟ ومن أجل ماذا؟ وهم ال يتظاهرون أنهم سيبنون الهيكل... وما القيمة من جولة  
 . "مكسب إعالمي؟انتصار لبضع دقائق أمام الكاميرات، سوى األمل بجني  

محظور بموجب الشريعة "وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية، موشيه جافني، من يهدوت هتوراة:  
الصعود إلى جبل الهيكل. قلت هذا أيضًا لبن غفير، في الماضي وفي اليوم. في المكان الذي فيه  

ر األجيال حظروا ذلك.  قدس األقداس محظور الصعود لهناك. لذلك فإن الحاخامات الرئيسيين على م
أنا أحترمه؛ لكن هذا أمر محظور. إلى جانب موقف الشريعة، ال نربح من هذا أي شيء، فقط نتحدى  

 ."العالم بأسره
على افتتاحية الصحيفة    . وردّ "تكرار الزيارة"وقد رفض بن غفير هذا الهجوم عليه، وأعلن أنه ينوي  

ضد دولة للشعب اليهودي، وتعارض أن يسكن علمانيون   )ييتد نئمان("جاء فيها:    "تويتر" بتغريدة في  
 . ")يهود( هنا

سو هار ميلخ، من حزب عوتسما يهوديت الذي يرأسه بن غفير، تعقيبًا    "الكنيست "وقال عضو  
هم أيضًا مرتبكون، وضلوا الطريق. ولو استمع بن غفير لكل الجعجعة من "على افتتاحية الصحيفة:  

 ." حوله لما كانت لنا دولة هنا
وأشار مراقبون إلى أن هذه أول مرة منذ سنوات طويلة يجري فيها صدام مباشر بين المتدينين  
الحريديم وبين الصهيونية الدينية، وكالهما حلفاء في حكومة بنيامين نتنياهو. وقد بدا أنه يتفاقم باتجاه  

 مواضيع أخرى، وهو ما من شأنه أن يحدث تصدعًا في االئتالف الحكومي. 
 5/1/2023الشرق األوسط، لندن، 

 
 ليفين يعلن عن "إصالحات قضائية": إلغاء حجة "عدم المعقولية" والتفاف على العليا

أعلن وزير القضاء اإلسرائيلي، ياريف ليفين، يوم األربعاء، عن خطة الحكومة اإلسرائيلية إلحداث 
يص صالحيات المحكمة العليا، تغييرات جذرية في جهاز القضاء اإلسرائيلي، والتي تهدف إلى تقل

أو استخدام "حجة عدم المعقولية" إللغاء قرارات   ،ها الكنيست بما في ذلك منعها من إبطال قوانين يسنّ 
 حكومية. 

وقال ليفين إن المرحلة األولى من سلسلة التغييرات التي تهدف إلى تقويض رقابة السلطة القضائية  
الحكومة، تشمل تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة،    ،والتنفيذية  ،الكنيست   ،التشريعية  ؛ينعلى السلطتَ 

بالمزيد من السياسيين المعّينين    للسلطات الثالث في عضوية اللجنة، من خالل الزجّ   عبر تمثيل متساوٍ 
 من قبل وزير القضاء، في عضويتها. 
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ا بإلغاء أمر  كما أعلن ليفين عزمه إلغاء "حجة عدم المعقولية"، وهي أداة تخول المحكمة  لعليا 
للحكومة   القضائية  المستشارة  إليه  استندت  والذي  معقوليته"،  "عدم  بسبب  الحكومة  اتخذته  إداري 

ميارا، في وقت سابق، اليوم، لمعارضة قرار تعيين رئيس حزب شاس،   - اإلسرائيلية، غالي بهاراف  
 . 37في الحكومة اإلسرائيلية الـ اً أرييه درعي، وزير 

"بند التغلب" على العليا، عبر تشريع يمنع المحكمة العليا    نّ ومة ستعمل على س كما أكد أن الحك
من إلغاء قوانين أقرها الكنيست وتتناقض مع أحد "قوانين األساس" بسبب "عدم دستوريتها"، وقال إن  

 عضو كنيست. 61هذا القانون بأغلبية   االئتالف سيعمل على سنّ 
سلب المحكمة صالحية إلغاء    ف على المحكمة العليا، سيتمّ وأوضح ليفين أنه بموجب قانون االلتفا

بـ"أغلبية خاصة"، وأشارت التقارير   اً واتخذت قرار   ًا،قاضي  15  ،قوانين، إال إذا ما اجتمعت بكامل هيئتها
 . اً قاضي 15من أصل  12إلى أن األغلبية التي سينص عليها القانون هي 

إج هو  ليفين  عنه  أعلن  الذي  الرابع  القضائي  واإلجراء  المستشار  تعيين  عملية  على  تعديل  راء 
  اً وخاضع  اً للحكومة والمستشارين القضائيين للكنيست والوزارات المختلفة، بحيث يكون التعيين سياسي 

ثقة( المعني )وظيفة  المسؤول  لمكتب    ،لرغبة  لجنة مهنية مختصة تخضع  بناء على قرار  يتم  وال 
 ضاء. المستشار القضائي للحكومة أو وزارة الق

ال  رأىو  "المستشارين  أن  يتخذون  قليفين  وال  هم مستشارون  الوظيفي  هو مسماهم  ضائيين، كما 
قرارات. وعندما يمثلون الحكومة يجب أن يمثلوا الحكومة وليس رأيهم الخاص". وقال ليفين إن "التدخل 

الثقة في النظام  المتزايد للجهاز القضائي في قرارات الحكومة وفي تشريعات الكنيست أدى إلى تدهور  
 القضائي إلى حد خطير، وإلى فقدان الحوكمة وإلحاق أضرار جسيمة بالديمقراطية". 

 4/1/2023، 48عرب 
 

" سموتريتش:  يهاجم  شاس  حزب  في  المشروبات حاخام  على  الضريبة  خفض  الحمار  هذا 
 "المحالة

رئيس    المتدينين،  الشرقيين  لليهود  شاس  لحزب  ينتمي  الذي  موتسافي  بنتسيون  الحاخام  هاجم 
، "حمار وغبي وأحمق"الصهيونية الدينية ووزير المالية اإلسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووصفه بأنه  

بإلغاء الضريبة على ا القرار األول الذي اتخذه بعد بدء واليته وزيرًا،  لمشروبات  وذلك على خلفية 
 المحالة واألواني التي تستخدم لمرة واحدة.
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وتطرق موتسافي إلى قرار سموتريتش إلغاء الضريبة على المشروبات المحالة خالل درس ديني 
سموتريتش:   عن  فقال  الثالثاء.  مساء  القدس،  المشروبات  " في  على  الضريبة  خفض  الحمار  هذا 

بة على األواني لالستخدام مرة واحدة. حسنًا؛ لكن  المحالة. أحمق. إنني يمكن أن أتفهم خفض الضري 
في استئصال    1الغبي خفض هذه )الضريبة( على المشروبات المحالة؟ فلماذا؟ إن دولتنا هي رقم  

في   10األعضاء، بسبب مرض السكري. وعدد مرضى السكري تجاوز مليون شخص، أي أكثر من 
الذين نعرف بوجودهم. وهناك من لديهم    المائة من السكان مرضى بالسكري. وهؤالء هم المرضى

 ."سكري ولم يكتشفوا ذلك. السكري هو وباء رهيب 
 5/1/2023الشرق األوسط، لندن، 
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 نعكاسات على العالقة مع الفلسطينيين فصل الخامس: اال ال

 

 :1948العالقة مع فلسطينيي -1
 للتصويت مع فرض القانون اإلسرائيلي على المستوطنين "القائمة الموحدة"ضغوط على 

فرض القانون اإلسرائيلي    بعد أن قررت المعارضة اليمينية في الكنيست )البرلمان(، التصويت ضدّ 
على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، يقوم قادة االئتالف الحكومي بممارسة الضغوط على 
نواب القائمة الموحدة للحركة اإلسالمية كي يصوتوا إلى جانب القانون وينقذوا الحكومة من وضع  

صا، فمن جهة تلوح بموافقتها  محرج جديد. وتستخدم الحكومة في هذه الضغوط سياسة الجزرة والع
من أعضاء الحركة أئمة في الجوامع، ومن جهة ثانية تهدد بتجميد قرارات لتحرير    35على تعيين  

 أموال إلى البلدات العربية.
ل الشرعية  بعض  يمنح  الذي  القانون،  تأييد  تستصعب  اإلسالمية  الحركة  أن  في    "إسرائيلـ"ومع 

، فإن مصادر سياسية في تل أبيب أكدت، أمس )الثالثاء(، سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة
بأن القائمة العربية الموحدة،   بينيت ، أبلغ رئيس حكومته نفتالي  البيد على أن وزير الخارجية يائير  

 ت إلى جانب القانون عند طرحه في األسبوع القادم.سوف تصوّ 
والقانون المذكور يقضي بسريان القانون اإلسرائيلي على المستوطنين في القضايا الجنائية، ويمنح  

، ويتم  1967  سنةالمستوطنات حقوقًا مالية ومادية لدى وزارة الداخلية. وهو قانون طوارئ، قائم منذ  
 تمديده مرة كل خمس سنوات.

 1/6/2022الشرق األوسط، لندن،  
 

  راءة التمهيدية على تجريم رفع العلم الفلسطينيالكنيست يصادق بالق
صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء األربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يمنع رفع 

الفلسطيني في مؤسسات تمولها الحكومة وبضمنها الجامعات، وذلك بدعم وتأييد   عضو    63العلم 
 .  16كنيست ومعارضة 

إلسرائيلي، لصالح  وصوت رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ونواب اليمين في االئتالف الحكومي ا
بأن المعارضة ترفض التصويت   اً القانون الذي طرحه حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، علم

 لصالح قوانين االئتالف، بما في ذلك القوانين ذات الطابع األمني. 
 1/6/2022، 48موقع عرب    



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25انتخابات الكنيست الـ  ضوء  في    المشهد اإلسرائيلي
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 ع لمنصور عباس التاب "مجلس الشورى اإلسالمي"يدير حكومة خاضعة لحكم الليكود: بينيت  
، بهجوم شديد على معارضيه بقيادة  بينيت خرج رئيس الوزراء نفتالي :  الشرق األوسط -  تل أبيب 

 ."إثارة القالقل وبث السموم"بنيامين نتنياهو، واتهمهم بـ
باتهامه بالكذب المهين ومحاولة إلقاء فشله على اآلخرين. وقال النائب    بينيت الليكود على    وقد ردّ 

إن   عمسالم،  لحكم    بينيت ديفيد  خاضعة  حكومة  اإلسالمي" يدير  الشورى  لمنصور    "مجلس  التابع 
ال يرى ما يجري له داخل البيت. يحسب  بينيت "عباس، الذي يبتزه في كل يوم من جديد. وأضاف: 

 . "لمشكلة كامنة في ائتالفه، الذي ينقص في كل يوم نائبًا جديداً أن الجمهور ال يرى أن ا
الصحيح أن معهم حقًا.  " ووافق أحد الوزراء من حزب يش عتيد، حيلي غروفر، مع الليكود، وقال:  

فمشكلة الحكومة في هزال ائتالفها. نحن نواجه في كل يوم أزمة جديدة ونتعرض لالبتزاز في االئتالف 
 . "نفسه

 4/6/2022سط، لندن، الشرق األو 
 

 " قانون المستوطنين"نيت تحم  ل النواب العرب مسؤولية فشل ي حكومة ب
نيت، في تمرير القانون الذي يقضي بسريان القانون  يبعد فشل االئتالف الحكومي برئاسة نفتالي ب 

النواب اإلسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، هاجم عدد من نواب حزب يمينا،  
إلى حدِّّ  والمّس   العرب  إلى رئيس الجسدي، محمّ   التدافع  الفشل، وتوجهوا  المسؤولية عن  إياهم  لين 

واستبدال    "النواب المتمردين"القائمة الموحدة للحركة اإلسالمية، النائب منصور عباس، مطالبين بإقالة  
 نواب آخرين بهم ملتزمين للحكومة.

، إن كتل االئتالف ستطرح القانون مجددًا البيد وقال رئيس الحكومة البديل وزير الخارجية، يائير 
، قريبًا، وإنه يأمل من األحزاب الشريكة في االئتالف، تحمل مسؤوليتها والتوصل إلى  "الكنيست "أمام 

من ال يستطيع ذلك، ألي "تزمون ويؤيدون القانون. وأضاف:  الطرق التي تجعل نواب كل منها يل
 ." سبب كان، عليه أن يستقيل ويعيد مقعده. ففي مثل هذه األوضاع ال يمكننا أن نحكم

 8/6/2022الشرق األوسط، لندن، 
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حكومة   لتشكيل  اإلسرائيلي  عرب " اليمين  دون  تدفع    . ".. من  استيطان  مشاريع    "الموحدة" طرح 
 لالستقالة 

ورفيق دربه في   بينيت كشفت مصادر مقربة من النائب نير أورباخ، صديق رئيس الوزراء نفتالي 
حزب يمينا، عن خطة يديرها مع عدد من نواب اليمين اآلخرين، تستهدف التخلص من الشركاء  

 .العرب في االئتالف الحكومي والسعي لتشكيل حكومة يمين صرف أو التوجه النتخابات جديدة
على استعادة التأييد الشعبي له في   بينيت وقالت هذه المصادر إن أورباخ يريد مساعدة صديقه  

صفوف المستوطنين وغيرهم من قوى اليمين، التي فقدها خالل السنة األخيرة بسبب تحالفه مع القائمة  
ستعجل الدفع العربية الموحدة للحركة اإلسالمية، بقيادة النائب منصور عباس. وفي سبيل ذلك، ال ي

الوقت الحاضر، وهو  إلى فشل محتوم في  تشير  الرأي  إذ إن استطالعات  انتخابات جديدة،  نحو 
 إلى إيجاد طريقة لتشكيل حكومة يمين مع بعض قوى المعارضة.  بينيت يسعى لدفع 

ومع أن هذا االحتمال ال يبدو واقعيًا، إذ إن المعارضة ملتفة حول بنيامين نتنياهو بشكل مطبق  
توجد حاليًا أي ثغرة يمكن النفاذ من خاللها ألحزاب االئتالف إال تحت قيادته، إال أن أورباخ يقول   وال

على خطوات يمينية حازمة يمكنه أن يغير صورة المشهد السياسي. ومن    بينيت إنه في حال إقدام  
الحكومة عن   بين الخطوات التي يقترحها، التخلص من التحالف مع القائمة الموحدة، واإلعالن باسم

العشوائية   االستيطانية  البؤرة  المستوطنين من  وإقرار "حوميش"عدم إخالء  الغربية،  الضفة  ، شمال 
ش أو  يمشاريع استيطان جديدة. وقد نقل على لسان أورباخ، أنه في حال التعهد بعدم إخالء حوم

سيكفّ  استيطان،  مشروع  وا  إقرار  االئتالف  عن  باالنشقاق  التهديد  عن  نفسه  إلى هو  النضمام 
 المعارضة.

  14/6/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

التجربة القاسية    من  رغمعلى ال  يؤيد الشراكة في الحكم  "إسرائيل"نصف الجمهور العربي في  
 بينيت مع حكومة 

ي أن نحو نصف الجمهور العربي يؤيد شراكة ممثليهم السياسيين في الحكومة، أأظهر استطالع ر 
 يتردد في القبول بالشراكة أيضًا مع أحزاب اليمين. وأن بعضهم ال  

، الذي التأم، أمس )الخميس(، قد كّرس أبحاثه لموضوع  "هآرتس"وكان المؤتمر السنوي لصحيفة  
ُعقد المؤتمر بمناسبة  "؟اً هل رأيت األفق مؤخر "شراكة األحزاب العربية في الحكم، تحت عنوان:    .



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25انتخابات الكنيست الـ  ضوء  في    المشهد اإلسرائيلي
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هو    ؛ ي ضّمت ألول مرة في التاريخ اإلسرائيلي حزبًا عربياً ، التبينيت مرور سنة على تشكيل حكومة  
 برئاسة النائب منصور عباس.    ،التابع للحركة اإلسالمية ،القائمة العربية الموحدة

معهد   أجراه  استطالع  نتائج  المؤتمر  خالل  القدس،    "أكورد "وُنشرت  في  العبرية  للجامعة  التابع 
، يؤيدون مشاركة األحزاب العربية  48الـ  فلسطينيي    ،لعرب من المواطنين ا  %52ُيستدّل منها على أن  

. وأما في المجتمع اليهودي  "إسرائيل"يؤيدون الشراكة مع حكومة يمينية في  %  12في الحكومة، وأن  
، أن تجربة الحركة اإلسالمية في االئتالف الحكومي جعلتهم يؤيدون الشراكة العربية  %41فقد رأى  

 في الحكم.
 17/6/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 "الشراكة في الحكم"حول  1948فلسطينيي صراع حاد بين "إسرائيل": 

صراعًا حادًا بعد قيام   ، 48  الـ  يفلسطيني   ،"إسرائيل"تشهد الساحة السياسية للمواطنين العرب في  
، برئاسة النائب منصور عباس، بالدخول  "الحركة اإلسالمية الجنوبية"القائمة العربية الموحدة بقيادة  

. وفي حين يؤكد عباس أن التجربة كانت ناجحة  البيد ويائير    بينيت إلى االئتالف الحكومي مع نفتالي  
تنتقده منتقديه،  بمهاجمة  ويقوم  تكرارها  سيعيد  المعارضة،   وأنه  العربية  لألحزاب  المشتركة  القائمة 

 وتتهمه بالفشل في تحقيق أي مكسب وتعّده سندًا لسياسة قمع الفلسطينيين في المناطق المحتلة. 
انفضاض   التي تستخدمانها، يحصل  الحادة  التخاطب  الكتلتين ولغة  بين  الحاد  وبسبب الصراع 

إذ   ناخبيهما؛  بين  واسعة  أوساط  في  في  بين  يُ عنهما  التصويت  نسبة  أن  أمس،  رأي،  استطالع 
في االنتخابات األخيرة    %45االنتخابات ستنخفض إلى الحضيض بين الناخبين العرب، وتهبط من  

ين ستحافظان على  في االنتخابات المقبلة. وتشير بعض هذه االستطالعات إلى أن الكتلتَ  %41إلى 
، وهناك استطالعات تشير إلى أن كاًل منهما  "ركةالمشت"مقاعد لـ  6، و"الموحدة"مقاعد لـ  4  ،يهماقوتَ 

 ستخسر مقعدًا.
 22/6/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 "الموحدة"و "المشتركة"رؤساء البلديات العربية يسعون إلعادة توحيد 

في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين النواب العرب في الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي، وتتحدر 
المشتركة   القائمة  رؤساء  مع  اتصاالتهما  العربية  البلديات  رؤساء  باشر  شتائم،  إلى  التخاطب  لغة 
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الطرفين،   للحركة اإلسالمية، في محاولة لمصالحة  الموحدة  والقائمة  العربية  إلى لألحزاب  والسعي 
 إعادة توحيد صفوفهما من جديد في االنتخابات القريبة المقبلة. 

ورأى رئيس بلدية عرابة وسكرتير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية، عمر واكد نصار، أن  
التدهور الذي نشهده في لغة التخاطب بين قادتنا السياسيين بات مقلقًا للغاية، خصوصًا في ظل  "

ينية العنصرية علينا وعلى شعبنا الفلسطيني في المناطق المحتلة. فنحن كمجتمع عربي  الهجمة اليم
نواجه تهديدات كبرى من القوى العنصرية والفاشية المتنامية في إسرائيل. البلديات العربية تعاني من  

ب القرارات الحكومية  التمييز العنصري ضدنا والتباطؤ في تنفيذ  نتيجة لسياسة  رفع  أوضاع خطيرة، 
الميزانيات وتمويل المشاريع. فإذا لم نعرف كيف نكون أقوياء ونعمل ونؤثر فإننا سندفع ثمنًا باهظًا.  

 ." ولن نكون أقوياء إال بوحدتنا
العرب  "رئيس بلدية رهط في النقب، فايز أبو صهيبان، وهو ينتمي إلى الحركة اإلسالمية، قال:  

جناح )القائمة الموحدة( بدخول االئتالف، وينبغي لهذه  في إسرائيل بدأوا في تجربة مهمة عندما قام  
التجربة أن تنجح. وإن فشلت، يجب أال يكون الطرف العربي هو الذي ُيفشلها. وفي كل الحال تعد  

. "المهمة الملحة اليوم هي رفع نسبة التصويت بين العرب بغرض إدخال أكبر عدد من النواب ليمثلوهم
رية التوجه إلى توحيد صفوف القيادة السياسية العربية تهدف إلى العودة  مبادرة اللجنة القط"ورأى أن  

، لكن  2015لصيغة وحدة جميع األحزاب العربية وإعادة تشكيل القائمة المشتركة كما كانت في عام  
والتوصل التفاق يقضي    ،ووضع الخالفات وراء ظهورنا  ،البداية ستكون في محاولة تقريب األفكار

بتوحيد األحزاب تحت إطار قائمة مشتركة... نحن نعرف أن احتمالية توحيد األحزاب ليست سهلة، 
خصوصًا مع اختالف نهج المشتركة ونهج الموحدة في التعاطي مع السياسة عبر الكنيست، لكننا  

 ."في اللجنة القطرية سنعمل قدر المستطاع لتحقيق هذه الوحدة
 4/7/2022وسط، لندن، الشرق األ 

 
 مشروع قانون إلحباط التصويت العربي في انتخابات الكنيست 

عوتسما  "طرح عضو الكنيست من اليمين المتطرف، من تكتل الصهيونية الدينية والعظمة اليهودية  
دان ، إيتمار بن غفير، مشروع قانون يفرض عقوبة الطرد من الوطن للمواطن العربي الذي يُ "يهوديت 

ي يشير إلى أن نسبة التصويت بين الناخبين العرب دّ بتهمة أمنية، فيما أشارت نتائج استطالع رأي جَ 
 باالنتخابات القريبة.  %39ستهبط إلى  "إسرائيل"في 
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ويندرج هذا المشروع ضمن خطة بدأ بها رئيس المعارضة اليمينية، بنيامين نتنياهو، ويتبناها بقية  
 الـ   فلسطينيي  ،ب في تخفيض نسبة التصويت بين المواطنين العرب أحزاب اليمين، تستهدف التسب

  ، وبثّ "إسرائيل" . وحسب هذه الخطة، يتم نشر أجواء يأس وإحباط إزاء مكانتهم ومستقبلهم في  48
الشعور لديهم بأن هذه دولة اليهود وليست دولتهم، وعليهم أال يطمحوا للشراكة في الحكم. وبثت إذاعة  

أبيب نتائج استطالع رأي في الموضوع، فسألت الجمهور اليهودي عن رأيه في    في تل  "مأف  أ  103"
من الجمهور العام إنهم يؤيدون هذا القانون، وارتفعت هذه النسبة إلى    %66مشروع بن غفير، فقال  

من ناخبي المعسكر اآلخر بقيادة   %47بين ناخبي معسكر نتنياهو، وانخفضت إلى   %80أكثر من 
 . البيد يائير 

 31/8/2022شرق األوسط، لندن، ال
 

 عالم صهيوني يحذر من غالبية فلسطينية في فلسطين التاريخية   ..رافي".ج"خطر ديمو 
% من  47رافي إسرائيلي، اليوم األربعاء، إن المستوطنين يشكلون اآلن أقل من  جقال عالم ديمو 

أرنون سوفر، وفق ما نقلت إذاعة  ويرى أستاذ الجغرافيا بجامعة حيفا،    جميع سكان غرب نهر األردن.
جيش االحتالل اإلسرائيلي، أن "معظم اإلسرائيليين ال يدركون الخطر الديموغرافي الذي تنزلق إليه 

 )إسرائيل(، حيث تصبح أقلية حاكمة في المنطقة".
وقال سوفر: إنه "وصل إلى معطياته بعد أن أخذ بالحسبان مئات اآلالف من غير اليهود المقيمين  

 )إسرائيل(، وغير المواطنين". في 
مليون فلسطيني في    7.53مليون يهودي وغير يهودي، إلى جانب    7.45لسوفر،    اً ويعيش، وفق

 األراضي المحتلة، من ضمنها الضفة الغربية وقطاع غزة.
وزعم أنه "عندما يؤخذ عدد المقيمين غير اإلسرائيليين في االعتبار، يظهر أن نسبة اليهود تتراوح  

 % من إجمالي سكان المنطقة". 47، و46بين 
وأوضح سوفر إلذاعة الجيش أنه "على الرغم من أن معدل المواليد كان أعلى بين السكان اليهود  

 ".اً أيض اً في السنوات األخيرة، فقد كان معدل الوفيات عالي 
إلى أن "متوسط أعمارهم أصغر بكثير من    اً وبّين أن "عدد السكان العرب ينمو بشكل أسرع"، مشير 

 السكان اليهود".
 9.449يذكر أن إحصائيات مكتب اإلحصاء المركزي الصهيوني الرسمي، أشارت إلى أن هناك  

بما في ذلك المستوطنون في مستوطنات الضفة الغربية،    ،مليون شخص يعيشون في كيان االحتالل
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نهاية   إل  .2021  سنةحتى  بين هؤالء:  وأشارت اإلحصائيات  أن من  %( من  74)  اً مليون  6.982ى 
و و21)  اً مليون   1.99اليهود،  الفلسطينيين،  من  العرب 5)  اً ألف  %472(  أو  اليهود  غير  من   )%

 الفلسطينيين. 
ر جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني أن عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية يزيد  ويقدِّّ 

 ي نسمة. نسمة، ويبلغ عدد سكان غزة ما يزيد قلياًل عن مليونَ قلياًل عن ثالثة ماليين  
 31/8/2022، موقع المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 منذ بداية العام واتهامات للشرطة اإلسرائيلية بالتقاعس   قتيال   73: 48فلسطينيو الـ 

من مدينة أم الفحم بالداخل    ًا،عام   45  ،تل الصحفي نضال إغباريةقُ   : محمد وتد   -  القدس المحتلة
هذه المرة األولى، حيث سبق أن تعرض منزله   عدّ الفلسطيني في جريمة إطالق نار مساء األحد، وال تُ 

في   كثيف  نار  ساكن2021يونيو    /حزيرانإلطالق  اإلسرائيلية  الشرطة  تحرك  أن  دون  وبمقتل    .اً ، 
جلت في المجتمع العربي الفلسطيني في  الصحفي إغبارية ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل التي سُ 

لتقاعس الشرطة اإلسرائيلية في كبح جماح ظاهرة العنف    اً ، ويأتي ذلك امتداد قتيالً   73إلى    "إسرائيل"
والجريمة المستفحلة وفوضى السالح، وتوفير األمن واألمان للمواطنين العرب إلى جانب تواطؤها مع  

المنظمة.  الجريمة  إ   دّ عويُ   عصابات  وعصابات  نضال  منظمات  ضحايا  من  أخرى  ضحية  غبارية 
  اً عربي   73لت البلدات العربية بالداخل إلى شالل دماء ينزف، حيث قتل  الجريمة المنظمة التي حوّ 

الحالي، علم  اً نساء رمي  7بينهم   العام  القتل في   اً بالرصاص منذ مطلع  أن حصيلة ضحايا جرائم 
 امرأة. 16ضحية، بينها  111 ةالماضي 2021 سنةالبلدات العربية بلغت في 

  5/9/2022، موقع الجزيرة.نت
 

 يرون نتنياهو األكثر مالءمة لرئاسة الحكومة   1948استطالع: فلسطينيو 
شر في تل أبيب )الثالثاء( على أن نسبة المصوتين العرب في االنتخابات استطالع رأي جديد نُ   دلّ 

في االنتخابات القريبة. وأنهم  %49في االنتخابات الماضية إلى  %45من  ،اإلسرائيلية سترتفع قليالً 
 وزراء. الال يجدون من هو مالئم لمنصب رئيس 

أي%  34.2وقال   إن  بقية    اً منهم  ولكن  المنصب.  يالئم  ال  الحكومة  لرئاسة  المرشحين  من 
(، يليه  %18.6المستطلعين، أجابوا على السؤال، من هو األنسب لهذا المنصب، مفضلين نتنياهو )

(، ثم أحمد الطيبي، رئيس الحركة %6.6النائب العربي من حزب التجمع الوطني، سامي أبو شحادة )
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(.  %4.8ثم منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة للحركة اإلسالمية )  ،(%6.1العربية للتغيير )
ثم    ،(%3.2انتس )جاع، بني  يليه وزير الدف  ،(%4.7)  البيد وبعدهم يأتي رئيس الوزراء الحالي، يائير  

 (.%3أيمن عودة، رئيس تحالف الجبهة والعربية للتغيير )
  510وقد أجري االستطالع في معهد ديان للدراسات التابع لجامعة تل أبيب وشمل عينة مؤلفة من  

دلّ  وقد  عرب.  أن    مواطنين  القريبة    %51على  االنتخابات  المشاركة في  ينوون  ال  )الثالثاء  منهم 
فقط بشكل   اً مقعد   13  ؛القادم(. ومن قرروا التصويت سيدخلون إلى الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(

لدى اليهود لكانوا نفسها  بأنه لو ارتفعت نسبة التصويت لديهم وبلغت نسبة التصويت    اً نظري، علم
 مقاعد.  5سارتهم  . وهذا يعني أن انخفاض نسبة التصويت لديهم ستؤدي إلى خاً نائب 18أدخلوا 

بأن ال يمثل العرب سوى بأربعة مقاعد، حيث إن تحالف    اً ولكن االستطالع يوضح أن هناك خطر 
  4التي تضمن  %  3.25  ،الجبهة والتغيير، برئاسة عودة والطيبي هو وحده الذي يتجاوز نسبة الحسم

يسار. وتليها  مقعد، وهو يحصل على بضع مئات من أصوات اليهود في ال   4.1مقاعد، وسيفوز بـ
  0.7مقعد، وتحتاج إلى    3.7القائمة العربية الموحدة التي تراوح حول نسبة الحسم ووصلت اآلن إلى  

من   0.8مقعد ويحتاج إلى    3.2  اً من المقعد، ثم حزب التجمع بقيادة سامي أبو شحادة، الذي بلغ حالي
 المقعد.

ثالثة مقاعد من أصوات العرب.    نحو والالفت أن األحزاب الصهيونية ضمنت لنفسها من اآلن  
مقعد،  1.3ويقف في رأس المستفيدين منهم حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يحصل على 
الذي   البيد يليه حزبا العمل وميرتس اليساريان، اللذان يحصل كل منهما على نصف مقعد، ثم حزب  

 يحصل على ثلث مقعد. وهناك ثلثا مقعد توزع على بقية األحزاب الصهيونية. 
قد   "إسرائيل" من الناخبين العرب بأن وضع المجتمع العربي في   %40قال    ، على سؤال  وفي ردّ 
إن وضع العرب بقي كما هو.  %  44. وقال  البيد وحكومة    بينيت حكومة نفتالي    في ظلّ   اً ازداد سوء

 تحسن بفضل دخول الحركة اإلسالمية االئتالف الحكومي.  "إسرائيل"إن وضع العرب في   %13وقال  
أنهم يرغبون في رؤية أحزاب عربية شريكة في االئتالف الحكومي  %46.8وحسب االستطالع، يرى  

يؤيدون دخول حكومة ذات تركيبة من  إنهم   % 15.6أو يسارًا. وقال    اً كانت تركيبتها، يمين  اً القادم، أي
 . "إسرائيل" إنهم ال يؤيدون دخول العرب ألي حكومة في  %22.3أحزاب الوسط واليسار. وقال 

وقال د. أريك رودنسكي، المشرف على االستطالع، إن النتائج تشير إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة  
المصوتين العرب مما يجعل التقدير بمرور حزبين نسبة الحسم، هما الجبهة والموحدة، واقعيًا. وأن 



 عالقة مع الفلسطينيين االنعكاسات على الــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يفاجئ ويفوز.  في التأييد ومن المحتمل أن    اً ولكنه يشهد ارتفاع  اً التجمع لن يتجاوز نسبة الحسم حالي
 وعندها يرتفع تمثيل العرب ويتسبب ذلك في مشكلة لنتنياهو ومعسكره.

 25/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 التغيير يرد على اتهامه بتلقي تمويل يهودي أمريكي   تحالف الجبهة/
القدس العربي: أثارت تصريحات رئيس التجمع الوطني الديموقراطي سامي أبو شحادة    -الناصرة  

انتهاء انتخابات الكنيست الخامسة    من  رغمبال  ًا،مجدد   48  الـ  الجدل بين األحزاب العربية داخل أراضي 
 ت في األول من الشهر الحالي. والعشرين التي تمّ 

العبرية   للقناة  تصريح  الداخل  13في  فلسطينيي  لدى  التصويت  نسبة  ارتفاع  من  15  ،حول   %
مصدره جهات يهودية أمريكية قد   كثيراً   قال أبو شحادة إن ماالً   "، إسرائيل"أصحاب حق االقتراع في  

ت التغيير وإلى الموحدة بهدف رفع نسبة التصوي  إلى جمعيات أهلية مقربة من تحالف الجبهة/  ت وصل
  ،في زيادة عدد النواب العرب في البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست(  اإلسهام بغية    ؛لدى الناخبين العرب 

 وبالتالي قطع الطريق أمام عودة نتنياهو للحكم.  
الجبهة/ تحالف  على    وسارع  شحادة  أبو  لمهاجمة  الموحدة  في  رسمية  غير  وأوساط  التغيير 

دأبنا في الحملة االنتخابية "جاء فيه:    اً عربية للتغيير بيانتصريحاته هذه، فأصدرت قائمة الجبهة وال
 . "على الترفع عن الرد على الشائعات والتهجمات وكيل االتهامات التي صدرت عن التجمع

 6/11/2022القدس العربي، لندن، 
 

 قانون إسرائيلي يجيز رفض عالج العرب
الوزراء   رئيس  بين  المفاوضات  في  التقدم  المكلّ مع  في  اإلسرائيلي  وحلفائه  نتنياهو،  بنيامين  ف 

بالتوسع بشكل غير    "إسرائيلـ"اليمين المتطرف، جرت االستجابة لعدد كبير من المطالب التي تسمح ل
مسبوق في تعزيز ممارسات التمييز العنصري. ومن بين هذه القوانين قانون يسمح لألطباء بأن يتخّلوا  

معالجة أي مريض بين أيديهم، ويتيح لهم الحق في رفض عالج   ؛دوا فيهعن الَقَسم المهني الذي تعهّ 
. وعلى هذا األساس يخشى الكثيرون من أن يتيح ذلك "بشكل يتناقض مع مبادئهم الدينية"مريض  

 ألي طبيب إسرائيلي أن يرفض عالج مريض عربي. 
القوانين    رأىو  التخلي عن"نواب المعارضة هذه  ، ووصفها  "القيم  أخطر ما عاشته إسرائيل من 

أكبر تدهور أخالقي يقود إسرائيل لتكون دولة  "بيد بأنها  رئيس الوزراء في الحكومة االنتقالية يائير ال
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. كما أن هناك قانونًا آخر جرى االتفاق عليه يتيح ترشح قائمة انتخابية، حتى لو كانت تدعو  "ظالمية
هود لشراء أرض بأسعار رخيصة في النقب للعنصرية، باإلضافة إلى قانون ثالث يعطي امتيازات للي 

 ، في مقابل إدخال قوات كبيرة من الجيش هذه المناطق للتضييق على العرب   ،والجليل؛ بهدف تهويدها
في البلدات اليهودية الصغيرة لمنع العرب من السكن فيها، وذلك باالعتماد    "لجان القبول"وتوسيع قانون  

 تطوير البلدات اليهودية فقط. على قانون القومية الذي أقرّ 
  26/12/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 "هآرتس": امتيازات لليهود لتسهيل شراء األرض في النقب والجليل بهدف تهويدهما

على    ي الليكود والصهيونية الدينية، ينّص رتس"، أن االتفاق بين حزبَ كشفت صحيفة "هآ :  تل أبيب 
إعطاء امتيازات لليهود لشراء األرض بأسعار رخيصة في النقب والجليل بهدف تهويدها، وفي المقابل  
إدخال قوات كبيرة من الجيش إلى هذه المناطق للتضييق على العرب. وأضافت "هآرتس" على موقعها 

رض الواقع، يهدف  أاالنتخابي، الذي سيطبق على    برنامج حزب الصهيونية الدينيةاإللكتروني، أن  
نهوا  ألمن    خصوصاً إلى تهويد الجليل والنقب، من خالل إعطاء اليهود امتيازات اقتصادية كثيرة،  

خدمتهم بالجيش، وتوسيع قانون "لجان القبول" في البلدات اليهودية الصغيرة، لمنع العرب من السكن  
أقرّ   فيها، الذي  القومية،  قانون  فقط.  باالعتماد على  اليهودية  البلدات  أن    تطوير  الصحيفة  وبينت 

المجتمع   على  الضغط  زيادة  إنما  فقط،  لليهود  امتيازات  منح  يشمل  لم  الدينية،  الصهيونية  برنامج 
من  ألباألراضي"، ووزارة ا العربي، من خالل "الدوريات الخضراء" و"سلطة تنفيذ القانون بكل ما يتعلق  

القومي التي يقودها بن غفير، من أجل خدمة برنامج الصهيونية الدينية، والتنكيل والتضييق على  
 العرب.   

 25/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 العرب  التعديالت والتشريعات في وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلية عنصرية ضد  

األيام: قال مركز "عدالة" الحقوقي في رسالة أرسلها إلى المستشارة القضائية للحكومة   -القدس  
عليها عضو الكنيست المتطرف   اإلسرائيلية والمستشارة القضائية للكنيست، إن التعديالت التي يصرّ 

حول عمل الشرطة ووزارة األمن الداخلي والصالحيات التي يطمع في الحصول    ؛إيتمار بن غفير
يها من خالل التشريعات التي ألزم بها االئتالف الحكومي الجديد في االتفاق بينهم، هي عنصرية  عل
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العرب باألساس، وهي غير دستورية وغير قانونية بموجب قانون أساس    بالدرجة األولى وموجهة ضدّ 
 ومساواة.ه في العيش بكرامة حرية الفرد وحقّ  –الحكومة، وكذلك تنتهك قانون أساس   -

 27/12/2022، رام هللا، األيام
 

 اإلجراءات والقوانين واالعتداءات في الضفة الغربية وقطاع غزة: -2
 " اآلثار اإلسرائيلية"ت درج الضفة الغربية ضمن صالحيات  "إسرائيل"هآرتس: 

صحيفة   أن    "هآرتس"كشفت  اإلسرائيلية"العبرية  الثقافة  المدنية"و  "وزارة  لجيش    "اإلدارة  التابعة 
 . "سلطة اآلثار اإلسرائيلية"االحتالل اتخذت قرارًا بضّم مناطق الضفة الغربية المحتلة إلى 

سيبدأون العمل في أرجاء    "سلطة اآلثار اإلسرائيلية"، إن مفتشي  يوم الخميس  وقالت الصحيفة،
 "اإلدارة المدنية" رم أخيرًا بين  ، وتنفيذًا الّتفاق أب"استجابة لضغوط من اليمين اإلسرائيلي"الضفة الغربية  

 ، بموافقة وزير الثقافة حيلي تروبر. "سلطة اآلثار"و
بحيث    ؛والعمل على إلغائها  "اإلدارة المدنية"ووفق الصحيفة، تهدف هذه الخطوة إلى إضعاف  

 تبسط سلطة اآلثار سيطرتها الكاملة على مناطق الضفة الغربية.
العام لهيئة اآلثار اإلسرائيلية، إيلي إسكوزيدو، ومصادر مقربة من  وفي هذا السياق، نفى المدير  

 وزير الثقافة هذه االّدعاءات حول األهداف المزعومة. 
معظم الهيئات الحكومية اإلسرائيلية ومن بينها سلطة اآلثار، غير مصّرح لها  "وبحسب هآرتس،  

 . "بع لقائد اإلدارة المدنيةبالعمل في الضفة الغربية، ويتولى إدارة موضوع اآلثار ضابط تا
 9/6/2022األخبار، بيروت، 

 

مخطط استيطاني لمصادرة مليون دونم بين أريحا  ...  الذي يقسم الضفة   " E – 1" يحل محل مخطط  
 والقدس 

أبيب: النقاب في  شِّ كُ   تل  يلتهم نحو مليون دونم من    "إسرائيل"ف  عن مخطط استيطاني جديد 
األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، الواقعة بين القدس والبحر الميت، بدعوى تحويلها  

وقد بادرت إلى هذا المشروع شركة حكومية تابعة    إلى حديقة قومية تشتمل على مشروعات سياحية.
مجلسًا محليًا وإقليميًا للمستوطنات اليهودية.    17ها تعمل بالمشاركة مع  لوزارة الداخلية اإلسرائيلية، لكن

، الذي  "E – 1"وحسب تلميحات عدد من رؤساء هذه المجالس، فإن المشروع جاء بدياًل عن مخطط 
تنفيذه ويواجه بمعارضة شديدة من الواليات المتحدة؛ ألنه يؤدي إلى تقسيم الضفة    "إسرائيل"تحاول  
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ين ويمنع تواصل الشمال مع الجنوب، وبالتالي منع قيام دولة فلسطينية  ين منفصلَ الغربية إلى قسمَ 
ن  ذات امتداد جغرافي رتيب. لكن المشروع الجديد يؤدي الدور نفسه؛ إذ يقسم الضفة الغربية إلى قسمي 

 ولكن من جهة أخرى باتجاه الجنوب هذه المرة.
وحسب وثائق المخطط، فإن المنطقة المزمعة مصادرتها هي المنطقة الوحيدة التي يقطنها سكان؛  

وتعني نجمة    "،كوخاف هشاحر"هم البدو الفلسطينيون من عشيرة الجهالين وغيرها، وتبدأ من مستعمرة  
حم في الشمال الغربي، وتمتد جنوبًا حتى أريحا وشمال  الَسَحر، في الشمال الشرقي، وحتى بيت ل

  " دير مار سابا"قرية خان األحمر وتجمعات بدوية وأماكن مقدسة عدة، مثل    البحر الميت. وهي تضمّ 
النبي موسى"للمسيحيين األرثوذكس، و اليهود "و  " مسجد  الشمالية    . كما تضمّ "قصر  المنطقة  كامل 

األراضي المحتلة المخصصة للدولة الفلسطينية وغالبية المنطقة التي  للبحر الميت التي تعّد جزءًا من  
. وتصل حدود  " إسرائيلـ"ها لمب قد تحدثت عن ضمّ اكي السابق دونالد تر يكانت خطة الرئيس األمر 

مقر المجلس   هذه المنطقة في الشمال الغربي إلى بلدة أبو ديس، التابعة لمدينة القدس والتي تضمّ 
الشركة تهتم فقط بالجانب التطويري  "وحسب مديرة الشركة، كيرن غيفن، فإن    .ي..التشريعي الفلسطين

أهداف المشروع تتركز في إقامة حديقة قومية ضخمة يستفيد منها سكان المنطقة،  " . وقالت إن  "للمكان
تلتقي المقدسات اليهودية مع". وتابعت:  "بصفتها مرفقًا سياحيًا حديثًا ال مثيل له في إسرائيل  هنا 

المسيحية واإلسالمية، وستقام شبكة مطاعم ومقاه متحركة وثابتة، وسيجري تطوير وإقامة شبكة فنادق  
ولفتت غيفن إلى أن الشركة انتهت من إعداد الخريطة االستراتيجية الشاملة    ."شمال البحر الميت 

حكومية مع تجاوز  هذا ليس رسمًا على الورق؛ بل إنه مشروع يتقدم في الدوائر ال"للمشروع. وقالت إن  
الجهود اآلن تنصب على إيجاد شركاء استراتيجيين وممولين  "، مشددة على أن  "العقبات البيروقراطية

 ."للمشروع حتى ينطلق، وردود الفعل في هذا الشأن تبشر بالتفاؤل
 14/6/2022، لندن، الشرق األوسط

 

 الغربية  الضفةمشروع قانون لنائب متطرف يفرض السيادة اإلسرائيلية على 
في   تطرفًا  األكثر  اليميني  الحزب  رئيس  سموتريتش،  بتسلئيل  النائب  الصهيونية    "إسرائيل"تقدم 

الضفة الغربية    قانون يقضي بضمّ   الدينية، باقتراح إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يطلب سنّ 
 ، وفرض السيادة العبرية عليها. "إسرائيل"بالكامل إلى 

، كمحاولة الستغالل عجزها  بينيت وقد جاء هذا االقتراح في خطوة تستهدف إحراج حكومة نفتالي  
 عن تمرير المشروع القاضي بتمديد فترة سريان القانون اإلسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين.
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اللجنة وبحسب أنظمة العمل البرلماني، سيتم التداول في اقتراح سموتريتش يوم األحد القادم، في  
السيادة  المشروع؛ ألن فرض  اللجنة على  المتوقع أال تصادق  للتشريع في الحكومة. ومن  الوزارية 

، وربما يؤدي ذلك إلى هبَّة  "إسرائيل"  اإلسرائيلية على الضفة الغربية سيثير موجة انتقاد عالمية ضدّ 
 شعبية فلسطينية واسعة، وعودة إلى تصعيد التوتر. 

 16/6/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 لجنة وزارية إسرائيلية ترفض مشروع قانون تطبيق السيادة على الضفة 
رفضت ما يسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اإلسرائيلية، يوم األحد، مشروع قانون لتطبيق  

الغربية. الضفة  على  أوريت    السيادة  بينهم  المعارضة  من  كنيست  أعضاء  القانون  بمشروع  وتقدم 
ووصف حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه سموتريتش عدم الموافقة    وبتسلئيل سموتريتش.ستروك،  

بأنه أمر مثير لالشمئزاز   القانون  القائمة    خصوصاً على مشروع  تعتمد على  الحالية  وأن الحكومة 
حق  : "شعب إسرائيل يستالً ما يجري "فوضى مطلقة"، قائأن    رأىو   العربية الموحدة والقائمة المشتركة.

 هي الحكومة الصهيونية".   اً .. الحكومة التي سنقيمها قريباً مخلص اً يهودي
 19/6/2022القدس، القدس، 

 

 "ضبطا  لألمن"ترفع حصة عمال الضفة من التصاريح  "إسرائيل"

ألفًا بشكل يومي لتزيد   20حصة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية    "إسرائيل"رام هللا: رفعت  
التابع لصحيفة    "واي نت "ألف عامل. وقال مسؤول أمني إسرائيلي لموقع    120الحصة اليومية إلى  

، إنه سيكون هناك عدد أكبر من الفلسطينيين مع تصاريح رسمية، وهذا سيقلل "يديعوت أحرنوت "
  " إسرائيل"وتستند الخطة إلى زيادة عدد العمال الذين يدخلون إلى    ويضبط األمن.احتمال تنفيذ عمليات  

. وفي إطار الخطة،  "المقيمين غير الشرعيين"بطريقة خاضعة للرقابة واإلشراف األمني، وتقليل ظاهرة  
إلى   الجهاز    "إسرائيل"فإن كل عامل فلسطيني يدخل  إلى إجراءات من قبل  مع تصريح سيخضع 

بداًل من تسلُّل   "إسرائيل"األمني، وبذلك ستتيح الخطة مراقبة أمنية لدخول العمال الفلسطينيين إلى  
بمعدل    بعضهم. زيادة  ُسّجلت  األخيرة،  األشهر  الذين    %10وخالل  الفلسطينيين  العمال  حجم  في 

بر، وابتداء من أمس )األربعاء(، سيرتفع عدد أصحاب يحملون تصريحًا، ويمرون عن طريق المعا
 ألف عامل. 120ألف إلى  100التصاريح من 

 16/6/2022، لندن، الشرق األوسط
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 الخاصة بأعضاء الكنيست " األقصى"بشأن إجراءات اقتحام  بن غفير يقدم التماسا  
كوم دوت  بـ"القدس"  خاصة  غفير،    :ترجمة  بن  إيتمار  المتطرف  اليميني  الكنيست،  عضو  قدم 

إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية، للمطالبة بإلغاء إجراءات اقتحام األقصى الخاصة بأعضاء   اً التماس
 الكنيست.

لإلجراءات المتبعة، يتعين على عضو الكنيست الذي   اً وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه وفق
ساعة والحصول على موافقة مسبقة من    24صى إبالغ ضابط الكنيست بذلك قبل  يرغب باقتحام األق

ووصف بن غفير عبر محاميه، هذا اإلجراء بأنه   ما يسمى قائد لواء القدس في الشرطة اإلسرائيلية.
 غير قانوني، وبمثابة انتهاك لحصانة أعضاء الكنيست.

 17/6/2022القدس، القدس، 
 

العام من  األول  والمقدسات  155وشهداء    3  :النصف  العبادة  دور  على  الضفة    اعتداء  في 
 والقدس

الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة،    تصاعدت جرائم المستوطنين ضدّ :  القدس المحتلة
الجاري   العام  األول من  النصف  اإلسرائيلي ومؤسساتها  2022خالل  االحتالل  بدعم من حكومة   ،

 والعسكرية.األمنية 
اعتداًء ارتكبها المستوطنون    1,062  ،ورصد التقرير الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"

ت إلى استشهاد ثالثة فلسطينيين وإصابة  الفلسطينيين خالل النصف األول من العام الجاري، أدّ   ضدّ 
 آخرين.  429

المتفجرة التي نفذها المستوطنون    ووفق التقرير، فقد بلغ عدد عمليات الدهس والطعن وإلقاء العبوات 
الفلسطينيين    ّش رَ بِّ   18بالضرب، و  70اعتداء بإلقاء الحجارة، و  138اعتداء، و  18  ؛الفلسطينيين  ضدّ 

لمناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس   اً اقتحام  191ووثق التقرير    بإطالق النار.   25بالغاز، و
 155وارتكب المستوطنون    منطقة.  17ا المستوطنون  المحتلة، وبلغ عدد الطرق والمناطق التي أغلقه

 ين األقصى واإلبراهيمي. ما يستهدف المسجدَ  خصوصاً اعتداء على دور العبادة والمقدسات، 
 24/6/2022، موقع المركز الفلسطيني لإلعالم
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 اإلسرائيلية الصناعة بالعمالة  نقص   تصريح إضافي للعمال الفلسطينيين لسد    3,500"إسرائيل": 
   3,500قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، زيادة عدد التصاريح الستيعاب عّمال فلسطينّيين، بـ

ظ في  وذلك  إضافي،  والخدمات   لّ تصريح  الصناعة  فروع  في  العاملة  القوى  في  الحاد  النقص 
تصا عدد  بذلك  ليبلغ  اإلسرائيلي،  االقتصاد  في  البطالة  معدل  مراعاة  مع  العمال  اإلسرائيلية،  ريح 

 ألف تصريح.  12ي الصناعة والخدمات اإلسرائيليين، نحو الفلسطينيين في قطاعَ 
تقدّ  ين إلى  مت به كل من وزارة االقتصاد والصناعة ووزارة األمن اإلسرائيليتَ جاء ذلك في قرار 

ول الحكومة، بحسب ما جاء في بيان رسمي أشار إلى قرار الحكومة "السماح للعمال الفلسطينيين بدخ
 دولة إسرائيل بهدف العمل في مجاالت البناء والزراعة والصناعة والخدمات".

 26/6/2022، 48موقع عرب 
 

 انقسام إسرائيلي حول جدوى رفع حصة العمال الغزيين
ين السياسي واألمني في  العبرية إنه يوجد انقسام بين المستويَ   "يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة  

حول جدوى رفع حصة العمال الفلسطينيين في قطاع غزة المسموح لهم بالعبور للعمل في   "؛إسرائيل"
 في تثبيت الهدوء على المدى الطويل.  "إسرائيل"

حركة   وستجعل  نفعًا  ستجدي  التدريجية  العمال  حصة  رفع  خطة  أن  السياسي  المستوى  ويعتقد 
كة العمال المزدهرة عامل مهم في  حماس حذرة قبل أي تصعيد، ألنها ستأخذ بعين االعتبار أن حر 

وضع اقتصادي صعب ومترٍد    ل شهريًا في ظلّ كمليون شي  90دعم االقتصاد، إذ تجلب إلى القطاع  
شير تقييماته إلى أن الحركة الحاكمة في قطاع  هناك. لكن المستوى األمني يعتقد بخالف ذلك، وتُ 

يكون العمال أو عددهم عقبة أمام تسخين    غزة عندما تنوي التصعيد لن تلتفت للواقع االقتصادي، ولن
 األجواء أو سببًا في تأجيله. 

ي عامل إضافي من قطاع غزة، بالعمل  وجاء الجدل بعد يوم من سماح السلطات اإلسرائيلية أللفَ 
 ."إسرائيل"ألفًا بالعمل في     20ألفًا ضمن خطة ستسمح في النهاية لـ  14، ليرتفع العدد إلى  "إسرائيل"في  

  28/6/2022الشرق األوسط، لندن،  
 

 تسار ع عملية ربط مستوطنات األغوار والقدس بأربعة أنفاق

التلة    4  وساق شقّ األيام: تواصل سلطات االحتالل على قدم ٍ   -القدس   أنفاق أسفل مستوطنة 
الفرنسية لربط مستوطنات مقامة في غور األردن و"معاليه أدوميم" مع القدس الغربية ومنها إلى تل  
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ومن المتوقع    سنة،هذه األنفاق قبل أكثر من    وبدأت أعمال شقّ   .443أبيب عبر الطريق االلتفافي  
يتمّ  المشروع    أن  في  األعمال  جميع  من  أمس،   .2024  سنةاالنتهاء  االحتالل،  سلطات  وسمحت 

شقه من األنفاق أسفل    لوسائل إعالم إسرائيلية بينها صحيفة "كول هاعير" بالدخول إلى الجزء الذي تمّ 
 مستوطنة التلة الفرنسية.

كم وعمق حوالي    4.4وقالت، "يجري حفر أربعة أنفاق تحت األرض بطول إجمالي يبلغ حوالي  
كيلومتر لكل منهما مساران    1.5وهي: نفقان باتجاه )معاليه أدوميم( وباالتجاه المعاكس بطول    اً متر   40

ولفتت إلى أن "المشروع هو من    في كل اتجاه ونفقان باتجاه )بسغات زئيف( وباالتجاه المعاكس".
بين مشاريع النقل ذات الميزانية األكبر التي نفذت في القدس ومحيطها في السنوات األخيرة، وتبلغ  

 مليار شيكل". 1.2تكلفته حوالي 
أن "أهمية المشروع هو أنه سيسمح للركاب بالدخول والخروج من المدخل وزعمت بلدية االحتالل   

، وتقليل االزدحام المروري في المنطقة، وتوفير  اً الشمالي الشرقي للقدس، رحلة أقصر وأكثر راحة وأمان 
 خدمات السكك الحديدية الخفيفة".

 6/7/2022، رام هللا، األيام
 

 ين ين صناعيتَ وحدة استيطانية ومنطقتَ  292االحتالل يصادق على إقامة 
من عبد الرؤوف أرناؤوط: قال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات   -القدس  

وأعلنت عن    ،وحدة استيطانية  292العربية، إن سلطات االحتالل صادقت على مخططات إلقامة  
لبناء   لبناء    ،دة أخرى وح  180إيداع مخططات  بدء سريان مخططات  أعلنت عن  وحدة    292فيما 

الغربية. بالضفة  إقامة منطقتَ   استيطانية أخرى  المصادقة على  إلى  لـ"األيام"  التفكجي  أشار  ين  كما 
ين وبدء سريان المخطط الهيكلي التفصيلي لمنشأة مياه ممدودة فوق سطح األرض على طول صناعيتَ 

   الضفة الغربية.
 6/7/2022، رام هللا، األيام

 
 ألفا    20ترفع حصة عمال غزة إلى  "إسرائيل"

انتس، أنه ستتم زيادة حصة تصاريح العمال في قطاع غزة  جأعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي بني  
في لقاء مع مراسلين عسكريين، أنه لن يكون هناك أي تقدم كبير أو مشاريع    اً ، مشدد اً ألف  20إلى  
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مدنية كبيرة لغزة إال من خالل عودة المدنيين والمفقودين لدى حماس. رفع عدد العمال في قطاع غزة  
 يأتي ضمن خطة إسرائيلية إلدامة أمد الهدوء هناك. 

، "إسرائيل"ضافي من قطاع غزة بالعمل في  عامل إ  أللَفينهاية الشهر الماضي،    "إسرائيل"وسمحت  
 . فاً أل  20ضمن الخطة التي وصلت في النهاية لـ اً ألف 14ليرتفع العدد إلى 

 8/7/2022الشرق األوسط، لندن، 
 
 مليون شيكل من مستحقات الضرائب للسلطة الفلسطينية  600اإلسرائيلي يخصم  "الكابينيت"

مليون شيكل من مستحقات الضرائب    600اإلسرائيلي خصم    "الكابينيت "قرر مجلس  :  بالل ضاهر
تجبيها   الفلسطينية.  " إسرائيل"التي  السلطة  أن هذا   لصالح  إسرائيلية، األحد،  وذكرت وسائل إعالم 

حولتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى األسرى الفلسطينيين  المبلغ يساوي مجموع األموال التي  
  12وحسب قرار الكابينيت، فإن المبلغ سيخصم من خالل    في سجون االحتالل اإلسرائيلي وعائالتهم.

 نبضة.
 31/7/2022، 48موقع عرب 

 
 في الضفة الشهر الماضي  صهيوني ا   انتهاكا   2,037شهداء و  8: مركز معلومات

مواطنين أحدهم سيدة،   8انتهاكًا، أبرزها قتل    2,037ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي،  :  رام هللا
يوليو المنصرم، وفق التقرير الدوري النتهاكات االحتالل الصادر عن  تموز/  منشأة خالل    49وهدم  

"معطى". فلسطين  معلومات  أُ   مركز  ذاته،  الشهر  االحتالل    418صيب  وفي  باعتداءات  فلسطينيًا 
وبلغ عدد  مواطنًا فلسطينيًا، منهم نساء وأطفال. 377والمستوطنين، في حين اعتقلت قوات االحتالل 

  .79، وعدد اعتداءات المستوطنين  158جرائم إطالق النار التي نفذها جنود االحتالل ومستوطنوه  
ماتها واعتداءاتها على مختلف المناطق، وبلغ عدد وواصلت قوات االحتالل، الشهر الماضي، اقتحا

 .167، في حين بلغ عدد مداهمات المنازل 394االقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس 
 2/8/2022، موقع المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 االحتالل يصادق على حي استيطاني بـ"تل مناشيه" قرب جنين

وتد  سلطات  :  محمد  جديد صادقت  استيطاني  مخطط  على  اإلسرائيلي  حي   ؛االحتالل  إلنشاء 
ي يعبد وعانين  استيطاني جديد يتبع لمستوطنة "تل مناشيه" المقامة على األراضي الفلسطينية في بلدتَ 
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وأوضح المعهد في    الثالثاء.يوم  قضاء جنين، بحسب ما أفاد تقرير لمعهد األبحاث التطبيقية "أريج"،  
وحدات استيطانية    107لبناء    ؛دونم  87االستيطاني الجديد يقضي باالستيالء على    تقريره، أن المخطط

من أراضي قرية عانين    6من أراضي يعبد والحوض رقم    2جديدة في الحي الجديد، في الحوض رقم  
صالح. بخلة  المعروفة  المنطقة  ينّص   في  تصنيف    كما  تغيير  على  الجديد  االستيطاني  المخطط 

ة المستهدفة من مساحة عامة مفتوحة وأرض زراعية إلى منطقة سكنية من الدرجة األراضي الفلسطيني
األولى والثانية بحسب التصنيف اإلسرائيلي، إضافة إلى مناطق مفتوحة وطريق داخلية تشبكها مع  

 ما يحيطها من مستوطنات في المنطقة. 
 2/8/2022، 48موقع عرب 

 
 ين لألقصى السبت واألحد المقبلَ االحتالل يقرر السماح باقتحامات واسعة 

قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، السماح ألعداد كبيرة من المستوطنين باقتحام  :  القدس المحتلة
يومَ  األقصى  المقبلَ المسجد  واألحد  السبت  المزعوم.ي  الهيكل"  "خراب  يسمى  ما  ذكرى  إلحياء   ين، 

ي السبت واألحد للمسجد األقصى المبارك، يومَ وتتواصل الدعوات االستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة  
ودعت "جماعات الهيكل" االستيطانية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد األقصى المبارك في    ين.المقبلَ 

ونشرت الجماعات االستيطانية دعواتها    المقبل.  أغسطس  /آب   7ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، في  
وسائل   وصفحات  مواقعها  االجتماعي.عبر  المستوطنين    التواصل  الهيكل"،  "جماعات  وطالبت 

 المتطرفين بتنظيم اقتحامات جماعية كبيرة، وأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد األقصى. 
 4/8/2022، موقع المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وحدة استيطانية بالقدس 1,400االحتالل يصد  ق على بناء 

  1,400صّدقت لجنة التخطيط والبناء اإلسرائيلية اليوم الخميس، على مخطط بناء  :  القدس المحتلة
ت الموافقة  وذكرت قناة "ريشت كان" اإلسرائيلية، أنه تمّ   وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

البناء، والتي أجّ  بايدن منتصف الشهر على خطة  الرئيس األمريكي جو  لت مناقشتها بسبب زيارة 
بنى الوحدات االستيطانية بين حي "تسور" االستيطاني وكيبوتس "رمات راحيل" شرقي وستُ   .الماضي
ل التصديق على المخطط الثاني في جفعات شاكيد قرب بيت صفافا، والذي يتضمن وُأجّ   القدس .

 وحدة استيطانية.  500بناء 
 4/8/2022، موقع المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مؤسسات حقوقية    سبع ويغلقاالحتالل يقتحم رام هللا 
)وفا(،  ذكرت   الفلسطينية  والمعلومات  األنباء  من  18/8/2022وكالة  قوات  :  رام هللا،  اقتحمت 

وأفادت    ي رام هللا والبيرة.مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتَ   7االحتالل اإلسرائيلي، يوم الخميس،  
ي رام هللا والبيرة، وداهمت مؤسسات: الضمير مدينتَ مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات االحتالل اقتحمت  

فلسطين، والحق، واتحاد لجان   –لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، والحركة العالمية للدفاع عن األطفال  
العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث  

حديدية   اً تت ألواحوثبّ   ذاتها، أن قوات االحتالل أغلقت المؤسسات الستّ وأضافت المصادر    واإلنماء.
قت أوامر إغالق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات  على بواباتها وعلّ 

 عدد منها.
خالل مؤتمر صحفي  :  عزيزة نوفل، من رام هللا، عن  18/8/2022،  موقع الجزيرة.نتوأضاف  

تها  يها لقرار إغالق مقراتها وقامت بنزع األلواح الحديدية التي ثبّ ، أعلنت المؤسسات تحدِّّ الخميسظهر  
وأعلن مدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين، باسم المؤسسات المغلقة،   جنود االحتالل على أبوابها. 

  اً نية، ووفقللقانون الفلسطيني المرخصة بموجبه من قبل السلطة الفلسطي  اً استمرارها في العمل استناد 
وقال جبارين "سنستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية، ولن يهدأ لنا بال حتى يتم    للقانون الدولي.

، "ترسل إسرائيل من  اً سياسي  اً إغالق المقرات قرار   ُعدّ محاكمة المسؤولين عن كل جرائم االحتالل". و 
 والشارع اإلسرائيلي المقبل على انتخابات".خالله رسائل إلى السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي  

وحول اتهامات االحتالل بارتباط هذه المؤسسات وتمويلها بالجبهة الشعبية، قال جبارين "نتحدى أن  
 يثبتوا مزاعمهم، وفي السابق قامت جهات دولية بالتحقيق بهذا الشأن وثبت كذب ادعائهم". 

 
 مستوطنات الضفة االحتالل يوط ن العشرات من يهود أوكرانيا في

نت عشرات العائالت " العبرية، يوم الخميس، أن سلطات االحتالل وطّ بيتناسرائيل  إكشفت صحيفة "
من الحرب، في مستوطنات الضفة الغربية، خالل األشهر الستة   اً ت هرباليهودية األوكرانية، التي فرّ 

 األخيرة.
ي جنوب الضفة، شلومو نعمان،  ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس "غوش عتصيون" االستيطاني ف

 عائلة يهودية أوكرانية في مستوطنات غوش عتصيون".  50قوله إنه "تم توطنين أكثر من 
 اً لالستقبال في المستوطنات، واستأجرنا عشرات الشقق، واستقبلنا أشخاص   اً وأضاف: "أنشأنا مركز 

 من المطار مباشرة". 
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شخص يعرفون أنفسهم على أنهم    300و  اً ألف  43  نحوووفق معطيات إسرائيلية، يوجد في أوكرانيا  
لدراسة    اً ألف مؤهلون للهجرة إلى "إسرائيل" بموجب قانون العودة لليهود وأقاربهم، وفق  200يهود، ونحو  

 ليهود أوروبا. 2020 سنةجريت رافية أُ وجديم
  145ألف مستوطن، و  700لحقوقية اإلسرائيلية، إلى وجود نحو  شير بيانات حركة "السالم اآلن" اوتُ 

 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها شرق القدس.  140مستوطنة كبيرة، و
جدير بالذكر أن األمم المتحدة  وغالبية المجتمع الدولي، يعدُّ المستوطنات غير قانونية ، ومتناقضة  

 مع االتفاقيات الدولية.
 25/8/2022، المركز الفلسطيني لإلعالمموقع 

 
 "الخط األخضر"اإلسرائيلية تطالب بشطب خرائط تحتوي على  "التعليم"وزارة 

، توجهت وزارة التربية  "تجهيلية حمقاء"في خطوة وصفها رئيس بلدية تل أبيب بأنها    تل أبيب:
صف في مدارس    ألَفيوالتعليم اإلسرائيلية برسالة تطالب فيها بإزالة الخرائط، جرى تعليقها في قرابة  

واألراضي الفلسطينية    "إسرائيل"فيها، الذي يفصل بين    "الخط األخضر"المدينة، وذلك بسبب ظهور  
. وقالت الوزارة إنها تسمح باستخدام الخرائط الرسمية فقط والتي ال يظهر فيها  1967  سنةالمحتلة  

فيها من البحر إلى النهر، أي    "إسرائيل"ظهر حدود  ، في المدارس اإلسرائيلية، وتُ "الخط األخضر"
 حدود فلسطين التاريخية كلها.

ضي المحتلة وتجاهل  األرا  ر عن موقف سياسي يميني يعني ضمّ أن هذا القرار يعبّ   من  رغمبالو 
بموجبها من قسم من هذه األراضي، فإن الحجة التي تذرعت    " إسرائيل"اتفاقيات أوسلو، التي انسحبت  

بها المديرة العامة لوزارة التربية والتعليم داليت شتاوبر، في رسالتها إلى مديرة دائرة التربية والتعليم في  
تعليق الخريطة  "وقالت:    ."إقحام التعليم في السياسة  عدم "يافا، شيرلي ريمون، كانت    -بلدية تل أبيب  

كهذه أو تلك، وهذا أمر يتناقض مع مبادئ    ةيوجه نحو موقف سياسي معين أو يدفع أجندة سياسي
 . "التربية والتعليم

علّ  قد  يافا،  أبيب  تل  بلدية  السنة وكانت  افتتاح  اقتراب  بمناسبة  المدارس  الخريطة في  هذه  قت 
، وتوضيح حدود "الخط األخضر"ترسيم    في مطلع الشهر القادم. وقد تمّ   أن يتمّ   الدراسية، المفترض 

 المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية. 
 26/8/2022، لندن، الشرق األوسط
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 لهذه األسباب يكثف االحتالل هدم المنازل في المناطق الخاضعة له أمنيا بالضفة 
دغلس  –نابلس   عدم  :  عاطف  لسيطرة  بحجة  الخاضعة  "سي"،  المنطقة  في  والبناء  الترخيص 

االحتالل األمنية واإلدارية وفق اتفاق أوسلو، سوَّى االحتالل منزل الشاب فوزي األحمد ومئات من  
البيوت والمنشآت الفلسطينية باألرض منذ بداية العام، في سياسة ليست بالجديدة لكنها بدأت تتسارع  

 في األيام األخيرة. 
غرف زراعية قبل شهرين،    5إلى منزل فوزي األحمد، هدمت سلطات االحتالل بكفر الديك    وإضافة
منزل بوقف البناء ومن ثم الهدم، وذلك يعني أن القرية تواجه خطر "التهجير والعقاب   100وأخطرت 

  13ف  ويضيف ناجي للجزيرة نت أن االحتالل يصنّ   الجماعي"، كما يقول محمد ناجي رئيس البلدية.
ألف دونم  15دونم )الدونم يساوي ألف متر مربع( من أراضيهم بمناطق "سي"، من أصل  500و اً ألف

فقط مخطط هيكلي    اً دونم  1,250دونم، منها    1,500ى وهو  ويتابع أن ما تبقّ   ل مساحة القرية.هي ك
ين؛ بالهدم ومنع التوسع، لمصلحة  ، كأنه يعاقب القرية مرتَ اً عام  30للقرية يرفض االحتالل توسعته منذ  

المحيطة.  4 القرى  وأراضي  أراضيها  على  تجثم  وصناعية  سكنية  إسرائيلية  ير  وتش   مستوطنات 
المعطيات على األرض إلى أن االحتالل يمارس "سياسة ممنهجة ومتسارعة" في الهدم بمناطق "سي"  

 بالضفة الغربية، وأن الهدم شمل منازل مسكونة وليست قيد اإلنشاء فقط. 
 لماذا الهدم؟

المخططات  تأتي سياسة االحتالل بتكثيف الهدم في هذه المناطق لتعزيز سياسته، بمنع توسيع  
وفي هذا السياق،    الهيكلية للمناطق الفلسطينية من أجل مزيد من التضييق، وخنق العمران الفلسطيني.

يمارسه    اً يجماع   اً يرى خليل التفكجي، مدير الخرائط بجمعية الدراسات العربية بالقدس، هذا الهدم عقاب
سطيني بمناطق "سي" لمنعه، ولذا "لن  االحتالل، وُيحرِّض عليه المستوطنين الذين يتتبعون البناء الفل

 للبناء". اً يبرر االحتالل الهدم، ولن يمنح رخص 

التفكجي    لضمّ   "إسرائيل"  أن  –  نت .للجزيرة  –ويضيف  بمجرد   خططت  الفلسطينية  األراضي 
"، أي "سي" التي يعّدها االحتالل "مناطق نفوذ" لمستوطناته، C" و" B" و"Aتقسيمها عبر أوسلو إلى "

أساليب مختلفة لتهويدها كاألوامر العسكرية و"الرعي العبري"، كأن يسيطر مستوطن راع  واستخدم  
ف هي مساحة الضفة الغربية، تصنّ   2كم   800,5ومن    بماشيته على آالف الدونمات بحماية الجيش.

االستيطاني  62"إسرائيل"   البناء  ويحتل  "سي"،  بمناطق  أراضيها  الضفة  1.6% من  % من مساحة 
بـ للمستوطنات  المستقبلي  الهيكلي  المخطط  يقدر  الهيكلية   6الغربية، في حين  المخططات  أما   ،%

 من قبل أوسلو حتى اليوم".  اً واحد  اً للمناطق الفلسطينية "فلم تزد شبر 
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ال التفكجي إن  يقول  لـوبمقارنة بسيطة،  الهيكلي  يبلغ     145مخطط  % من  6مستوطنة إسرائيلية 
   500من الضفة للمخطط الهيكلي لـ، %6 ،أراضي الضفة الغربية، بالمقابل تخصص المساحة نفسها 

   10قرية ومدينة فلسطينية. ويضيف "تقدر منطقة البناء في مستوطنة معاليم أدوميم في شرق القدس بـ
 ". اً مربع اً كيلومتر  30كيلومترات مربعة، أما المخطط الهيكلي لها )منطقة النفوذ( فيبلغ 

منشأة  و   الً منز   1,350يونيو الماضي أكثر من    /حزيرانحتى    2021  سنةمنذ مطلع    "إسرائيل"وهدمت  
بوقف   منزالً   1,050فلسطينية بالضفة الغربية والقدس، في حين أخطرت في الفترة نفسها أكثر من  

 % من األبنية المتعلقة بها تلك اإلخطارات.50فإن الهدم مصير أكثر من ًا البناء، وغالب 
 26/8/2022، موقع الجزيرة.نت

 
 وحدة بمستوطنة "رامات شلومو" بالقدس  162إطالق مشروع إلقامة 

إلقامة    -القدس   مشروع  إطالق  عن  النقاب  ُكشف  في    162"األيام":  جديدة  استيطانية  وحدة 
وقالت صحيفة "كول هاعير"    مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي بلدة شعفاط في القدس.

من المساحات    2م   325,3وحدة استيطانية و  162اإلسرائيلية: إن مجموعة عقارية إسرائيلية ستقوم ببناء  
  2019  سنة  ن المنطقة كانت مخصصة أصاًل للمباني العامة فيألى  إولفتت    التجارية في المستوطنة.

بناء سكني، حيث ستشمل   إلى منطقة  تحويلها  تجاري من    9من    مبانٍ   3قبل  طوابق فوق مركز 
 ين. طابقَ 

 2/9/2022، رام هللا، األيام
 

 تستغل المأساة في أوكرانيا لتهجير اليهود وتسكينهم في المستوطنات  "إسرائيل"
شهدت الفترة األخيرة نشاطات جديدة، باتجاه إسكان العوائل اليهودية التي كانت تقطن أوكرانيا،  

ت من الحرب الدائرة هناك، في العديد من المستوطنات، ضمن مخططات جديدة تهدف إلى سلب وفرّ 
 راضي الفلسطينيين.المزيد من أ

وصادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في مدينة القدس المحتلة، على مخطط بادرت إليه شركة  
، حيث يتضمن المخطط زيادة كبيرة  "غيلو"في مركز استيعاب المهاجرين الجدد بمستوطنة  "عميدار"

قامة مبان جديدة وحديثة بما في  للمساحات المفتوحة واألماكن العامة وتطوير المستوطنة والمدينة، وإ
، في الشطر اً دونم  80ذلك إضافة كبيرة على الوحدات السكنية، حيث يقام المخطط على مساحة  

 الشمالي الشرقي للمستوطنة قرب سكة القطار الخفيف.
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المأساة في أوكرانيا، من أجل    "إسرائيل"عن استغالل    اً وجاء ذلك في وقت كشف فيه النقاب رسمي 
تهجير مواطنين أوكرانيين يهود وإسكانهم في المستوطنات، بعد أن أرسل مجلس المستوطنات في  

إلى الدول الحدودية ألوكرانيا من أجل إقناع اليهود الفارين باالنتقال للسكن في   اً الضفة الغربية، فرق
  " معاليم أدوميم"في مستوطنة    اً من سكنوا مؤخر المستوطنات في إطار مخطط إسرائيلي، وكان من بين  
 أولينا وإدوارد جيرمان، اللذان فرا من منطقة خاركيف. 

االستيطاني في جنوب الضفة شلومو نعمان، فقد أكد    "غوش عتصيون "عن رئيس مجلس    ونقالً 
وإنشاء مركز    ،" غوش عتصيون "عائلة يهودية أوكرانية في مستوطنات    50توطين أكثر من    أنه تمّ 

 لالستقبال في المستوطنات، واستئجار عشرات الشقق، واستقبال أشخاص من المطار مباشرة. 
ليها بموجب  إ يهودي وصلوا  ألف    12ألف أوكراني، بينهم    30أكثر من    "إسرائيل"وقد وصل إلى  

 ة ألجانب يهود أو من لديهم صلة قربى مع يهود. الذي يمنح المواطن "قانون العودة"
 2022/ 2/9القدس العربي، لندن، 

 
 2022منزال  في أريحا واألغوار منذ مطلع   36االحتالل يهدم 

منزاًل في محافظة أريحا واألغوار، منذ مطلع العام    36هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي  :  أريحا
 الجاري.

من هذه    25ثنين، أن "إلوأوضح مسؤول ملف مقاومة االستيطان في المحافظة، محمد غروف، ا 
آب/ شهر  خالل  االحتالل  هدمها  فقط.  المنازل  الماضي"  "قوات   أغسطس  أن  إلى  وأشار غروف 

في مدينة    اً أخطار   70منزاًل في المحافظة وقراها منذ بداية العام، بينها    90االحتالل أخطرت بهدم  
 أريحا".

 5/9/2022، موقع قدس برس
 

 خطة استيطانية في القدس االحتالل يقر

إقامة حي استيطاني  صادقت لجنة التنظيم والبناء في بلدية االحتالل في القدس، على  :  محمد وتد 
جديدة بالقرب من بلدة بيت صفافا، جنوب شرق القدس، بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية اإلسرائيلية  

  700  وأطلق على الحي االستيطاني الجديد اسم "غفعات هشاكيد" ويضمّ   أيليت شاكيد، مساء اإلثنين.
اب أراضي بيت صفافا التي  وحدة سكنية استيطانية، حيث يقام هذا المشروع االستيطاني على حس

للبناء. األراضي  في  كبير  نقص  من  على    تعاني  الجديد  االستيطاني  الحي    اً دونم  38وسيقام 
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عن   عميم"  "عير  منظمة  أعلنت  حيث  للترفيه،  وأماكن  ومدرسة  كنيس  بناء  وسيتم  للفلسطينيين، 
 معارضتها الشديدة إلقامة الحي االستيطاني الجديدة. 

 6/9/2022، 48موقع عرب 
 
 ة ة الغربيانتس يرجئ مشروعا  استيطانيا  يقسم الضفج

بني   اإلسرائيلي،  الدفاع  وزير  إن  إسرائيليون  مسؤولون  اإلدارة  جقال  من  بطلب  أرجأ،  انتس، 
 المثيرة للجدل، شرق القدس.  "1إي "كية، مداوالت حول مخطط بناء استيطاني في المنطقة ياألمر 

ر إجراء هذه المدا والت خالل اجتماع لجنة التخطيط التابعة لإلدارة المدنية في  وكان من المقرَّ
الجيش اإلسرائيلي، وهي هيئة مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية في وزارة الدفاع، بداية األسبوع  

 إلغاء االجتماع، ولم يتم تحديد موعد آخر. المقبل، لكن تمّ 
ألف    12، ويشمل قرابة  1999  سنةالتصديق عليه    هو مشروع استيطاني ضخم، تمّ   "1إي  "مشروع  

ات إلى منطقة نفوذ ي ، وقد ُضمت خالل التسعين"أراضي دولة" " إسرائيل"دونم، غالبيتها أراٍض أعلنتها 
 ألف دونم. 48، وتشمل من وقتها قرابة "معاليه أدوميم"مستوطنة 

ن المستوطنات اإلسرائيلية، عبر ُمصاَدرة أراٍض فلسطينية  ويهدف المشروع إلى ربط القدس بعدد م
. وهذا "معاليه أدوميم"وإنشاء مستوطنات جديدة، في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة  

سلسلة متصلة من    إيجاد األمر سيزيد من حدة عزلة القدس الشرقية عن سائر أرجاء الضفة الغربية، و 
عيق التواصل الجغرافي  القدس إلى الحدود األردنية، مما سيُ شرقي  تمتد من    المستوطنات غير الشرعية 

 بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبالتالي يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية أمرًا مستحياًل. 
، خالل العام الحالي، بسبب  "1إي  "مداوالت حول    "إسرائيل"وهذه هي المرة الثالثة التي تؤجل فيها  

 كية. ياألمر الضغوط 
كي واألوروبي للمشروع يستند إلى مخاوف من أن البناء  ياإلسرائيلي، إن الرفض األمر  "واال"وقال 

وتمنع قيام    ،بالقدس، وينشئ منطقة إسرائيلية مأهولة  "معاليه أدوميم"سيربط )مستوطنة(    "1إي  "في  
 دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي في أي وقت.

على مرتبة مرتفعة في سلم أولويات  "وقال موظف إسرائيلي رفيع، إن منع الدفع بمخطط البناء  
 ."إدارة الرئيس األميركي، جو بايدن
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ثب، س، يتابع هذا الموضوع عن ك ي، توم نيد "إسرائيل"كي لدى  يأن السفير األمر   "واال"وأكد موقع  
، في كل مرة ُتطرح فيها  البيد ويمارس ضغوطًا على مكتب وزير الدفاع ومكتب رئيس الحكومة يائير  

 هذه القضية. 
 9/9/2022الشرق األوسط، لندن، 

 

 " جبل أبو غنيم"هآرتس: خطة إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في 

خطة لمضاعفة عدد  عدّ العبرية، إن السلطات اإلسرائيلية تَ  "هآرتس"القدس العربي: قالت صحيفة 
  رغم بالالمقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس،    "هار حوما"المستوطنين في مستوطنة  

، في عددها الصادر الثالثاء، أن الحديث "هآرتس"وأوضحت    عدم تواصلها مع االستيطان القائم.  من
يدور عن مستوطنة جديدة ستقام في مكان حساس للغاية من ناحية المناظر الخالبة والمناخ، المعروف  

وأشارت إلى أن الحي االستيطاني   ، في مصاطب قرية بتير."سكوياليون"بموقع أثرى عالمي حسب  
قيم أذا  إ، و "هار جيلو"ية الولجة المحاذي لـمستوطنة  سيقام من الجهة الثانية لقر   "هار جيلو الغربي"

بناء    محاصرة الولجة من أربع جهات بجدار الفصل العنصري الذي سيرتفع لسبعة أمتار، وسيتمّ   سيتمّ 
 . "جيلو"وحدة اسكان استيطانية كالبناء القائم اليوم في مستوطنة  560

 13/9/2022، القدس العربي، لندن
 
 ويزرع العلم اإلسرائيلي "البوق "وينفخ بـ "باب الرحمة"يقتحم مقبرة  ليكج متطرفال

ليك،  جالقدس العربي: اقتحم صباح اليوم الخميس، الحاخام الصهيوني المتطرف يهودا    -القدس
برفقة عشرات المستوطنين، مقبرَة باب الرحمة المالصقة للسور الشرقي للمسجد األقصى، ونفخ بالبوق  

االحتالل علم  المسلمين.  ورفع  قبور  وثّ   فوق  ما  حراس وبحسب  وشهادات  النشطاء  فيديوهات  قت 
وفي    تلمودية علنية بحماية قوات االحتالل.  اً األقصى، فقد أدى المستوطنون خالل اقتحامهم طقوس 

في    "األعياد العبرية"، أظهرت مقاطع فيديو تجهيزات الحتفاالت المستوطنين مع قرب  ذاته  السياق
وفي السياق، اقتحم عشرات    منطقة القصور األموية المحاذية للمسجد األقصى من الجهة الجنوبية.

 المستوطنين باحات المسجد األقصى بحماية من شرطة االحتالل. 
 15/9/2022، لندن، القدس العربي
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 للجيش الحرية الكاملة في العمل ...إغالق شامل خالل األعياد اليهودية :تسانج
الغربية    -القدس   الضفة  على  شامل  إغالق  فرض  اإلسرائيلّي  االحتالل  جيش  أعلن  وكاالت: 

المحتلة، وقطاع غزة المحاَصر، خالل فترة األعياد اليهودية، فيما أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي، بني  
االحتالل اعتقلت خالل األشهر األخيرة أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية   ، أن قوات سانت ج

المحتلة التي تشهد مؤخرًا تصعيدًا أمنيًا، وأن لدى عناصر جيش االحتالل "الحرية الكاملة في العمل 
 إلحباط اإلرهاب". 

يني في الضفة  انتس أن قوات االحتالل اعتقلت خالل األشهر األخيرة أكثر من ألف فلسطجأعلن  و 
 الغربية المحتلة، وأن لدى عناصرها "الحرية الكاملة في العمل إلحباط اإلرهاب". 

انتس عقب تقييم للوضع األمنّي، أجراه بمشاركة "فرقة الضفة الغربية"، التابعة  جوجاءت تصريحات  
 لجيش االحتالل، بحضور مسؤولين عسكريين إسرائيليين آخرين. 

م الوضع األمنّي: "في األشهر األخيرة قمنا باعتقال وإصابة أكثر من  انتس بعد ختام تقيي جوقال  
 ألف إرهابي، ونواصل العمل بحزم ضد اإلرهاب"، مضيفًا: "أي شخص تحرك ليقتلنا، ستطاله أيدينا". 

وذكر أن "مرتكبي اإلرهاب، هم الذين يضرون بالسكان الفلسطينيين ومعيشتهم، والقدرة على تعزيز  
 ل العمل بقدر الضرورة"، على حّد تعبيره.مصالحهم، وسنواص

 انتس على أن لدى عناصر جيشه "الحرية الكاملة في العمل" إلحباط ما وصفه باإلرهاب.جوشدد  
وذكر جيش االحتالل، في بيان، أصدره مساء أمس، أنه "بناء على تقييم الوضع األمني وتوجيهات 

ر فرض إغالق شامل على منطق ة يهودا والسامرة )الضفة الغربية المحتلة(،  المستوى السياسي، تقرَّ
وإغالق المعابر مع قطاع غزة، خالل أعياد رأس السنة اليهودية، وغيرها من األعياد اليهودية في  

 الشهر المقبل".
وأفاد البيان بأنه في ما يخّص عيد "رأس السنة اليهودية"، فإن سريان اإلغالق "يبدأ من يوم األحد 

ة الرابعة بعد الظهر، حيث سيرفع اإلغالق وستتم إعادة فتح المعابر في يوم  في الساع  25/9/2022
 ، وفقًا لتقييم الوضع". 23:59في الساعة  27/9/2022الثالثاء، 

، لدخول مواطني 27/9/2022وأضاف: إنه "سيتم فتح معبر الجلمة )جلبوع( صباح يوم الثالثاء  
 إسرائيل العرب فقط عبر المركبات".

بعد  4/10/2022وذكر أن سريان اإلغالق المفروض بشأن "يوم الغفران"، سيبدأ "من يوم الثالثاء 
، وفقًا لتقييم  23:59في الساعة    5/10/2022منتصف الليل، حيث سيرفع اإلغالق في يوم األربعاء  

 الوضع".
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يوم األحد وفي ما يخّص "عيد العرش"، أوضح بيان جيش االحتالل أن "سريان اإلغالق يبدأ من  
في    10/10/2022في الساعة الرابعة بعد الظهر، حيث سُيرفع اإلغالق في يوم اإلثنين    9/10/2022

 ، وفقًا لتقييم الوضع".23:59الساعة 
في الساعة الرابعة بعد    16/10/2022وأشار البيان إلى أنه "سُيعاد فرض اإلغالق في يوم األحد  

 ، وفقًا لتقييم الوضع".23:59في الساعة  17/10/2022نين الظهر، حيث سُيرفع اإلغالق في يوم اإلث 
الحقًا، بعد تقييم    "عيد العرش" وذكر البيان أنه "سُيتَخذ القرار بشأن فرض إغالق في باقي أيام  

 الوضع"، من قبل سلطات االحتالل وأجهزته األمنية. 
إنسانية وطبية واستثنائية فقط،  ولفت البيان إلى أنه "خالل فترة اإلغالق، سيسمح بمرور حاالت  

 بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق )المحتلة(".
 21/9/2022األيام، رام هللا، 

 
 . أعداد المصلين تقلب المعادلة وتوصيات بالحذر .فشل نفخ البوق في األقصى.

المحتلة عرفة  -  القدس  أبو  يوم    اً مستوطن  335اقتحم    :جمان  وظهر  صباح  األقصى  المسجد 
بحماية شرطة االحتالل وقواته، إحياء لليوم األول من رأس السنة العبرية الذي حشدت له    ،ثنينإلا

جماعات الهيكل منذ أكثر من شهر، ودعت لنفخ البوق )الشوفار( داخل المسجد األقصى، لكن أعداد 
ح المستوطنون في نفخ البوق داخل المسجد  لم ينج  المصلين الفلسطينيين المفاجئة قلبت المعادلة.

 األقصى، لكن أحدهم حاول نفخه خلسة في اللحظات األخيرة من انتهاء فترة االقتحامات ظهر اليوم 
 . اً خرجه شرطة االحتالل سريعي المغاربة والسلسلة، قبل أن تُ ، بين بابَ ]أمس[

الحشد اإلعالمي و و  إلى  بالنظر  المستوطنين مستغَربة  لهم، ومقارنة  بدت أعداد  الكبير  الميداني 
مستوطن المسجد   2,201الذي اقتحم فيه  ؛أغسطس الماضي /آب  7باقتحام ذكرى خراب الهيكل في 

ونفذوا خالله عدة انتهاكات، أبرزها الصلوات الجماعية الجهرية، والخروج من باب األسباط، ورفع  
 العلم اإلسرائيلي. 

السنة   رأس  استبقت  االحتالل  شرطة  طالت  وكانت  األقصى  المسجد  عن  إبعاد  بحملة  العبرية 
العشرات من القدس والداخل الفلسطيني، وقّيدت دخول المصلين عبر أبواب المسجد مانعة من هم  
دون األربعين من دخوله، لكن ذلك لم يمنع مئات المصلين من االعتكاف منذ يوم السبت، واالنتشار  

التقييد على أبواب سور القدس والمسجد    من  رغم بالو   .ثنينإلفي ساحات المسجد بعد صالة فجر يوم ا
االعتداء   من   رغمعلى الاألقصى، أدى مئات الشبان صالة الفجر على اإلسفلت ورفضوا المغادرة  
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 عليهم بالهري والقنابل الصوتية والغازية، ومالحقتهم حتى حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة.
المصلون بعد شروق الشمس بأداء صالة الضحى جماعة قبالة المصلى  أما داخل المسجد، فشرع  

القتحامه، وبدؤوا   اً القبلي، لعرقلة مرور المستوطنين، كما أغلق شبان ملثمون أبواب المصلى تحسب
 رق على األبواب والتكبير وإطالق المفرقعات النارية.اإلرباك الصوتي من خالل الطَ 

شبان من داخل المسجد وعن أبوابه، أفرج عن بعضهم بعد    10أكثر من  قوات االحتالل  اعتقلت  
الفلسطيني   الهالل األحمر  تسجيل جمعية  إلى  باإلضافة  والضرب   5ساعات،  باالختناق  إصابات 

 المباشر جراء اعتداء القوات على الصحفيين والُمبعدين والمصلين ممن منعوا من دخول المسجد. 
 26/9/2022، موقع الجزيرة.نت

 
 انتس يتعهد لقادة المستوطنين بالمصادقة على مخططات بناء جديدة قبل االنتخاباتج

، قادة المستوطنين، أول من أمس،  بني جانتسوكاالت: أبلغ وزير الدفاع اإلسرائيلي،    -القدس  
بأنه يعتزم المصادقة على مخططات بناء في المستوطنات في الفترة القريبة، وقبل انتخابات الكنيست، 

نت" اإللكتروني أمس، عن    المقبل، حسبما نقل موقع "واي  نوفمبر  /ستجري مطلع تشرين الثاني  التي
 والمستوطنين.  جانتسمصادر شاركت في االجتماع بين 

بلدة روش هعاين،    جانتسوالتقى   منزله في  قبالة  أقاموها  اعتصام  المستوطنين في خيمة  قادة 
  أغسطس   /يط األعلى التابع لجيش االحتالل، في آب احتجاجًا على عدم انعقاد اجتماع لمجلس التخط 

 كية. يالماضي، للمصادقة على مخططات بناء استيطاني، إثر ضغوط أمر 
نت"، أمس، إلى المحادثة الهاتفية بينه وبين    خالل مقابلة أجرتها معه إذاعة "واي  جانتسق  وتطرّ 

العسكرية التي نفذها جيش االحتالل في  الرئيس، محمود عباس، يوم اإلثنين الماضي، وإلى العملية  
جنين، أول من أمس، وأسفرت عن أربعة شهداء وعشرات الجرحى. وقال "إني أتحدث مع من يمكن 

 التحدث معه وأحارب من ينبغي ومتى ينبغي محاربته". 
طريق    جانتسوأضاف   عن  إسرائيل  دولة  مصالح  أخدم  لكني  عباس(،  )أي  لست صديقه  "أنا 

األمني. ذهاب    التنسيق  يصادق على  الذي  وأنا  ذلك.  األمر  يتطلب  بذلك طالما  بالقيام  وسأستمر 
الجيش في الليل إلى مخيم الالجئين في جنين من أجل اعتقال شخص ما. هل هذا أمر لطيف؟ ال.  

 هل هذا مريح لي؟ ال. هل نحتاج إلى ذلك من الناحية األمنية؟ نعم". 
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الضفة بعد رحيل أبو مازن وإلى حين يأتي حاكم  واضاف إن "ثمة احتمااًل أن تسود فوضى في  
شخص معتدل ينتظرون خالفته. وإذا كان شريكًا أو ال، فهذا ال عالقة   700آخر. وال أرى قائمة من 

 له بالواقع الحالي".
 30/9/2022األيام، رام هللا، 

 
 الوضع األمني الجيش اإلسرائيلي يقرر توفير الحماية الكاملة للبؤر االستيطانية بسبب 

الحماية    تأمين  قرر  اإلسرائيلي  الجيش  أن  الخميس،  اليوم  مساء  العبري،  نت  واي  موقع  ذكر 
 الكاملة للبؤر االستيطانية التي يصفها بأنها "غير قانونية" خشيًة من هجمات فلسطينية.

ل األيام وبحسب الموقع، فإنه بسبب التوتر األمني، أكملت قيادة الجيش اإلسرائيلي في الضفة خال
من   ولمجموعة  البؤر  لتلك  األمن  توفير  بشأن  السياسة  تغيير  هدفها  إجراءات  سلسلة  الماضية، 

 المستوطنات في الضفة الغربية وغور األردن. 
ذ على األرض في األيام المقبلة، وتشمل تركيب مكونات  وأشار الموقع إلى أن تلك اإلجراءات ستنفّ 

 ستوطنات العامة. أمنية جديدة وتكنولوجية أسوًة بالم
 29/9/2022القدس، القدس، 

 
 "جماعات الهيكل" ترصد مكافآت لمن ينفخ بالبوق ويدخل "القرابين" لألقصى

تواصل جماعات الهيكل المزعوم تحشيد أنصارها الستهداف المسجد األقصى بتكثيف  :  القدس
المناسبات الخاصة بدولة االقتحامات وتدنيسه بطقوسهم العنصرية، وتزداد كثافة هذه الدعوات في  

األحد، عن رصدها مبالغ مالية كمكافأة للمستوطنين الذين  يوم  وأعلنت "جماعات الهيكل"،    االحتالل.
اليهودي"   العرش  بـ"عيد  النباتية"  "القرابين  إدخال  مع  بالبوق  وينفحون  األقصى  المسجد  سيقتحمون 

ل لكل مستوطن يتمكن من نفخ البوق في  كشي  500وأعلنت عن مكافأة مالية مقدراها    األسبوع المقبل.
 المسجد األقصى أو يتمكن من إدخال القرابين النباتية إليه، في أيام "عيد العرش".

 2/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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عملية هدم في محافظة القدس خالل الربع الثالث من العام    81معتقل و   600شهداء و   4  تقرير: 
 الجاري 

مواطنين    607شهداء ارتقوا واعتقل    4قالت محافظة القدس في تقرير أصدرته الثالثاء، إن  :  القدس
للهدم في الفترة   منشأة ومنزالً   81خالل الربع الثالث من العام الجاري، في المحافظة، بينما تعرضت  

في    اً مقدسي  اً شهيد   19ت المحافظة إلى أن سلطات االحتالل ما زالت تحتجز جثامين  وأشار   .ذاتها..
إصابة   515رصد نحو  وتمّ . 2022 سبتمبر /ثالجات االحتالل ومقابر األرقام حتى نهاية شهر أيلول

بالمطاط المغلف  والمعدني  الحّي  الرصاص  إطالق  بالغاز  ،نتيجة  المبرح  ،واالختناق   ،والضرب 
 من بين اإلصابات. اً كبير  اً ت من قبل قوات االحتالل ومستوطنيه، وكان لألطفال نصيب واالعتداءا

وشددت قوات االحتالل إجراءاتها على أبواب المسجد األقصى المبارك، وضّيقت على المصلين  
مع اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد األقصى، حيث    وفتشتهم واحتجزت بطاقات هوياتهم، تزامناً 

تحت مسمى سياحة، باحات "األقصى" من جهة باب آخرين    213,616، و اً مستوطن  15,178اقتحم  
بالسالح. المدججة  الخاصة  االحتالل  قوات  من  مشددة  بحماية  عدد   المغاربة  في  ارتفاع  ويالحظ 

في    اً مستوطن  14,692، إذ جرى رصد اقتحام  2022و  2021  سنتيالمقتحمين في الربع الثالث بين  
 وفق تقرير المحافظة.، 2021 سنة

 48عملية هدم في محافظة القدس المحتلة، منها    67رصد    وحول عمليات الهدم والتجريف، تمّ 
 عملية تجريف ألراٍض.  19عملية هدم ذاتي قسري، باإلضافة لتنفيذ    19عملية هدم بآليات االحتالل، و
ة في العديد من بلدات  إخطارات هدم لعدة منازل ومنشآت تجاري  107كما سلمت سلطات االحتالل  

 محافظة القدس المحتلة. 
، من  اً استيطاني  اً مشروع  27وفيما يتعلق بالمشاريع االستيطانية، صادقت سلطات االحتالل على  

ن التقرير أن المستوطنين  وفيما يتعلق باعتداءات المستوطنين، بيّ   بينها مشاريع بدأت بتنفيذها بالفعل.
 اعتداًء باإليذاء الجسدي.  30اعتداًء تخللها نحو  127نفذها خالل الفترة المذكورة أكثر من 

 4/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 مستوطنا  جددوا اقتحاماتهم للمسجد األقصى 1,033: القدس
المستوطنين اإلسرائيليين اقتحاماتهم للمسجد األقصى، أمس، بمرافقة  د مئات األيام: جدّ   -القدس  

وقالت    وحراسة شرطة االحتالل اإلسرائيلي ضمن حملة التصعيد تحت غطاء عيد العرش اليهودي.
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ين الصباحية  بالفترتَ   ،مستوطنًا اقتحموا المسجد األقصى  1,033دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس إن  
 من خالل باب المغاربة بحراسة شرطة االحتالل.  ،وبعد صالة الظهر

وتخللت االقتحامات    يتمار بن غفير.إوكان من بين المقتحمين عضو الكنيست اليميني المتطرف   
أثناء الخروج من المسجد وسط فرض في  استفزازات ومحاولة أداء طقوس تلمودية ورقصات استفزازية  

 شرطة االحتالل قيودًا على المصلين. 
 13/10/2022، األيام، رام هللا

 
 "الشاباك" يعترف بتقاعس الجنود بمنع انتهاكات المستوطنين

اعتداءات  بمنع  االحتالل،  بتقاعس جنود  "الشاباك"،  العام اإلسرائيلي  األمن  قادة جهاز  اعترف 
، إن قادة  وقالت اإلذاعة العبرية على لسان المراسلة العسكرية  الفلسطينيين.  المستوطنين المتكررة ضدّ 

 "الشاباك" حذروا من خطورة هذه االعتداءات على استقرار المنطقة. 
من كبار حاخامات الصهيونية الدينية في    اً وأضافت أن قادة "الشاباك" أعربوا خالل لقائهم عدد 

األسابيع األخيرة عن قلقهم من تزايد عمليات "تدفيع الثمن" بحق الفلسطينيين، وتقاعس الجنود في  
 منعها. 

صعّ  المستوطنين  أن  محافظات  يذكر  كافة  في  وممتلكاتهم  شعبنا  أبناء  بحق  انتهاكاتهم  من  دوا 
 اً في مدينة نابلس وبلداتها وقراها، وقاموا مؤخر  خصوصاً الضفة الغربية، بحماية من جنود االحتالل، 

مركبات ودمروا عشرات المحال التجارية والمنازل، كما هاجموا    ،حراق متنزه ومركبات وبركسات إب
 المواطنين على الطرق المحيطة بنابلس والتي تربطها بعدة محافظات.

 16/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اإلبراهيمي بحماية جيش االحتالل  المسجدمستوطنون يقيمون حفال  غنائيا  داخل 
  غنائياً   اإلبراهيمي الشريف، وأقاموا حفالً س مستوطنون، الليلة الماضية، الحرم  دنّ   الخليل:  -  القدس

وأفاد مدير الحرم اإلبراهيمي ورئيس سدنته    داخله، بحماية مشددة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي.
داخل   "تلمودية"تخلله رقصات  غنائياً  بأن مستوطنين نظموا حفالً  ؛غسان الرجبي في حديث صحفي

احتفاالً  باحاته،  وفي  اإلبراهيمي،  إجراءات    الحرم  االحتالل  قوات  فرضت  فيما  اليهودية،  باألعياد 
االستيطانية.  االحتفاالت  لتأمين  المدينة  من  الجنوبية  والمنطقة  الحرم،  محيط  في  مشددة    عسكرية 

اقتحم المستوطنين برفقة قوات االحتالل، الليلة، الحرم اإلبراهيمي، وأدخلوا آالت  "وأضاف الرجبي:  
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استمر حتى ساعات فجر اليوم، في انتهاك فاضح    غنائياً   نظموا حفالً موسيقية ومكبرات صوت، و 
 ."لدور العبادة

  18/10/2022، القدس العربي، لندن
 

 ترفع الطوق العسكري عن الضفة وغزة وتبقيه على نابلس "إسرائيل"
الغربية  رفعت سلطات االحتالل الطوق األمني الذي فرضته على الضفة    القدس العربي:  – غزة  

اليومَ  خالل  غزة،  الماضيَ وقطاع  حصارها  ين  أبقت  فيما  اليهودية،  األعياد  أحد  حلول  بسبب  ين، 
حالي تتزعم  التي  الضفة،  شمال  نابلس  مدينة  على  المناطق    اً المفروض  في  المتصاعدة  المقاومة 

 .  الفلسطينية
منذ عصر السبت على  ورفعت سلطات االحتالل صبيحة الثالثاء، الطوق األمني الذي فرضته  

المناطق الفلسطينية، لكنها أبقت على حالة التأهب القصوى في صفوف قواتها العسكرية، خشية من  
 عمليات فلسطينية جديدة.

 18/10/2022، القدس العربي، لندن
 
 2022 سنة  منذ بداية  ا  فلسطيني   ا  شهيد 177": الصحة الفلسطينية"

حسب ما وثقته وزارة الصحة الفلسطينية.  ،  2022منذ بداية العام الجاري    اً فلسطيني    177اسُتشهد  
األحد، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ بداية العام اعتمدت سياسة  يوم  وقالت الوزارة في بيان لها،  

 اإلعدام الميداني بحّق المواطنين.  
ن في الضفة الغربية، وليس  وذكرت في بيانها أن غالبية الشهداء سقطوا بفعل االقتحامات للمد 

أنهم حاولوا تنفيذ عمليات طعن على    ؛2015  سنة  بفعل محاوالت أو زعم االحتالل لشهداء انتفاضة
ُمنّفذ عملية بئر السبع    ، هم؛شهداء  3ال يشمل    177الحواجز وغيرها. ونّوهت إلى أن أعداد الشهداء  

وإبراهيم الغبارية من أم الفحم، فيما اشتملت    محمد أبو القيعان من النقب، ومنفذا عملية الخضيرة أيمن 
على أسماء منفذي عملية بني براك، الشهيد ضياء حمارشة من سكان جنين، وكذلك منفذ عملية  

 "ديزنغوف"، الشهيد رعد خازم. 
فق إحصائية الوزارة فإن   من رام    اً شهيد   14في نابلس، و  21من سكان جنين، فيما    اً شهيد   44ووِّ

في بيت لحم،   12شهداء من مدينة القدس المحتلة من بينهم شيرين أبو عاقلة، و  10هللا والبيرة، و
من قلقيلية، ومثلهم من طوباس،    4من الخليل بينهم األسيرة المسّنة سعدية مطر "فرج هللا"، و  10و
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 51وشهيد من أريحا واألغوار. وفي قطاع غزة، اسُتشهد    ،ومثلهم من طولكرم، ومثلهم من سلفيت 
  آب/   ، غالبيتهم العظمى ممن ارُتكبت بحّقهم مجازر خالل العدوان األخير على القطاع فياً مواطن

 أغسطس الماضي. 
 23/10/2022، موقع فلسطين أون الين

 
 وحدة استيطانية جديدة بالشيخ جراح 135االحتالل ي قر  بناء 

وحدة    135قررت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية االحتالل بالقدس إيداع مخطط لبناء  
استيطانية جديدة في مستوطنة "معالوت الدفنا" بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وواصلت أمس، 

األوقاف    بلدية االحتالل والجمعيات االستيطانية زراعة "القبور الوهمية" في أراضي سلوان وأراضي
قرب القصور األموية مباشرة. وقالت اللجنة المحلية    -اإلسالمية "السلودحا" جنوب المسجد األقصى  

"إن المخطط يقع على محاور السكك الحديدية الخفيفة للخط المعتمد )األخضر(   في قرارها أمس:
 متر مربع".  2,110والخط المخطط )األزرق الفاتح( بمساحة 

 31/10/2022، ينموقع فلسطين أون ال 
 

 2005 سنة : العام الجاري هو األكثر دموية بالضفة الغربية منذ"أوتشا"
األيام: قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة "أوتشا"، في تقرير وصل    -القدس  
أكثر األعوام دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، بالمعدل الشهري   2022العام    عدّ "األيام"، "يُ 

 ".2005منذ أن بدأت األمم المتحدة في إحصاء عدد القتلى بشكل منهجي في العام 
وأشار إلى أنه وصل إجمالي الشهداء الفلسطينيين "خالل عمليات البحث واالعتقال وغيرها من  

في    29، بما في ذلك  74إلى    2022ت اإلسرائيلية في الضفة الغربية العام  العمليات التي نفذتها القوا
الالجئين". الضفة   مخيمات  في  ُقتلوا  الذين  الفلسطينيين  لألطفال  اإلجمالي  العدد  "ارتفع  قال،  كما 

منهم على األقل على أيدي القوات اإلسرائيلية،    27، ُقتل  طفالً   28إلى    2022الغربية منذ بداية العام  
بـ  مقا العام    17رنة  ُقتلوا خالل  ُقتل    بأكمله".  2021طفاًل  العام،  بداية  "منذ    اً فلسطيني  14وأضاف، 

إسرائيليين    برصاص القوات اإلسرائيلية خالل هجمات فلسطينية أو محاوالت مزعومة لشن هجمات ضدّ 
، أكتوبر  /تشرين األول  24-11ولفت إلى أنه في غضون أسبوعين،    في الضفة الغربية وإسرائيل".

طفاًل، على أيدي القوات اإلسرائيلية في أنحاء    69، من بينهم ما ال يقل عن  اً فلسطيني  623"أصيب  
عملية بحث واعتقال    157"نفذت القوات اإلسرائيلية    ذاتها  وأشار إلى أنه في الفترة  الضفة الغربية".



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25انتخابات الكنيست الـ  ضوء  في    المشهد اإلسرائيلي

232 

 

حرق أكثر    ، "تمّ التقرير   وقال  طفاًل، في أنحاء الضفة الغربية".  18يني، من بينهم  فلسط  201واعتقلت  
شجرة زيتون أو تضررت بطريقة أخرى، وسرقة كميات كبيرة من المنتجات من قبل أشخاص   800من  

 معروفين أو يعتقد أنهم مستوطنون". 
اإلسرائيليون   المستوطنون  جرح  الزيتون،  قطف  موسم  "خارج  وألحق اً لسطينيف  27وأضاف،   ،

 حالة".  35بالممتلكات الفلسطينية في    اً أشخاص معروفون أو ُيعتقد أنهم مستوطنون إسرائيليون أضرار 
مناسبة على األقل، فتحت القوات    26"في قطاع غزة، وفي    ذاتها  إلى ذلك، فقد ذكر أنه في الفترة

 يلي أو قبالة الساحل". تحذيرية بالقرب من السياج الحدودي اإلسرائ  اً اإلسرائيلية نيران
 5/11/2022، األيام، رام هللا

 
 مليون شيكل بمشاريع "إلعاد" االستيطانية في سلوان  28االحتالل استثمر 

مليون شيكل من األموال    28األيام: تلّقت منظمة "إلعاد" االستيطانية ما ال يقل عن    -القدس  
العامة للمشاريع التي ترّوج لها في وادي الربابة في سلوان بالقدس المحتلة، بحسب صحيفة "هآرتس"  

الماضي، الطرق التي تجّند    أغسطس  /وفّصل التحقيق الذي أجرته صحيفة "هآرتس"، في آب   العبرية.
بساتين    بها السلطات الحكومية والبلدية اإلسرائيلية لمساعدة المنظمة في تهويد المنطقة، التي تضمّ 

وقالت: "اآلن يتم الكشف أيضًا عن المبالغ التي    زيتون تزرعها عائالت فلسطينية من بلدة سلوان.
 ا كان يمكن افتراضه". حّولتها السلطات إلى المنظمة، واتضح أنها أكبر ممّ 

 7/11/2022، رام هللا، األيام
 

 االحتالل يصادق على اقتحام أعضاء كنيست لقبر يوسف 
التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، الضوء األخضر   أعطى قائد فرقة الضفة الغربية العسكرية 

اسية ينظمها  ألعضاء كنيست من معسكر اليمين، القتحام قبر يوسف في نابلس، لتنظيم فعالية سي
قادة االستيطان في المنطقة، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، يوم الثالثاء، وذلك على الرغم من  

وذكرت الصحيفة    تحذيرات أجهزة أمن االحتالل من أن ذلك قد يؤدي إلى "تأجيج" األوضاع الميدانية.
الضفة الغربية، يوسي داغان،  م بدعوة من رئيس مجلس مستوطنات شمال  أن "الفعالية السياسية" تنظَّ 

لموقف كبار المسؤولين في األجهزة األمنية"، الذين يحذرون من أن    اً وأفادت بأن ذلك يأتي "خالف 
 تنظيم "فعاليات سياسية" في المنطقة قد يؤدي إلى استئناف المواجهات في منطقة نابلس.

 8/11/2022، 48موقع عرب 
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 تحت خطر الهدم 48من فلسطينيي  ألفا   130: نتائج مسح
  ألف مواطن فلسطيني في أراضي  130عن أن  ة،كشفت نتائج مسح غير مسبوق: الداخل المحتل

جاء ذلك في نتائج مسح أجراه المركز العربي للتخطيط البديل في    يقبعون تحت خطر الهدم.  48  الـ
باني التي ال تملك  أفق، حول العدد الدقيق للم-الداخل الفلسطيني المحتل، بالتنسيق مع جمعية سيكوي 
مواطن   130,000وجاء في نتائج المسح "أن    ترخيص بناء، في جميع البلدات الفلسطينية بالداخل".

  3مبنى سكني غير منّظم، وكل مبنى مكّون من    14,000فلسطيني تحت خطر الهدم، ويوجد نحو  
بسبب تعنت سلطات مبنى غير مرّخص في البلدات الفلسطينية  ألف    29وأكد أن نحو    وحدات سكنية".

ورشات لتصليح  و مباٍن خفيفة، وسقائف زراعية،    ألف  15االحتالل بمنح التراخيص، وأن من بينها  
 السيارات وما إلى ذلك.

من %  87وعن سبب عدم امتالك تراخيص بناء للفلسطينيين، أفاد المسح "ألنه على الرغم من أن  
والشمال واقعة ضمن خرائط هيكلية مصادق عليها، إال  ي المركز  المباني غير المرّخصة في منطقتَ 

أن سلطات االحتالل لم تستكمل بعد اإلجراءات التخطيطية الضرورية في تلك المناطق التي تسمح  
الرخص". أن  وبيّ   باستصدار  يقارب  72ن  المباني وعددها  هذه  من  في  آالف    %10  ُمدرج  مبنى، 

وحسب نتائج   مكن استصدار رخصة بدون مخطط كهذا.الخرائط الهيكلية، تفتقر لمخطط مفّصل وال ي
المباني الخرسانية غير المرّخصة  ،% فقط من المباني الصلبة28المسح، فإن   تملك خارطة    ،أي 

وأكد المسح أن المرحلة األخيرة لم تستكمل من سيرورة    هيكلية أو أن خارطتها الهيكلية قيد التحضير.
 التوحيد والتقسيم.  -  التخطيط المعقدة

 10/11/2022، موقع المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل يفتتح قسما  من توسعة طريق األنفاق ...  الشروع ببناء أطول جسر تهويدي في سلوان
األيام: أعلنت بلدية االحتالل أنه سيتم، األسبوع المقبل، افتتاح القسم الشمالي من مشروع    -القدس  

، في بيان، أن الطريق "شريان النقل الرئيس  رأت و   .كم  1.5  نحو( بطول  60توسعة طريق األنفاق )
 الذي يربط القدس بمستوطنات غوش عتصيون وبيتار والمناطق المحيطة بها" في جنوب القدس.

وأضافت: "في القسم   ".2024وقالت: "من المتوقع أن يكتمل العمل في المشروع بأكمله في العام  
مترًا. إلى جانب األنفاق الحالية،    270مترًا، ونفق جديد بطول    360الشمالي، تم بناء جسر بطول  

ساعات الذروة،  تّمت إضافة مساَرين مروريَّين في كل اتجاه، باإلضافة إلى مسار نقل عام يتغير وفقًا ل
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الظهر سيتغير   بعد  القدس، وفي فترة ما  إلى  للسفر من غوش عتصيون  الصباح  يفتح في  بحيث 
 باالتجاه المعاكس". 

بناء أطول جسر  بالعمل فعليًا على  ثانية، شرعت بلدية االحتالل في القدس المحتلة  من جهة 
ويبلغ طول   األقصى المبارك.تهويدي فوق أراضي حي وادي الربابة في بلدة سلوان، جنوب المسجد 

، ويمر فوق شمال غربي سلوان، ويربط بين القدس القديمة وما يسمى "جبل صهيون"  م200الجسر  
 مليون شيكل. 20ر تكلفته بنحو قدّ وحي الثوري، وتُ 

وزارة شؤون القدس، ووزارة السياحة، وسلطة   ذ المشروع مؤسسات عدة تابعة لالحتالل، تضمّ نفِّ وتُ  
 س، وبلدية االحتالل، وشركة "موريا" التابعة للبلدية، وجمعية "إلعاد" االستيطانية.تطوير القد 

 14/11/2022األيام، رام هللا، 
 

 بؤرة استيطانية  177حكومة نتنياهو ستعمل على شرعنة  التفكجي:
بالقدس غزة/ نور الدين صالح: قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية    -  رام هللا

العازل   الجدار  بناء مقطع جديد من  قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي  إن  التفكجي  المحتلة خليل 
بمنطقة شمال الضفة الغربية المحتلة يندرج في إطار السياسة اإلسرائيلية الرامية لمصادرة األراضي  

حكومة االحتالل   في سياق آخر، قال التفكجي إن أولى خطوات   الفلسطينية، وتثبيت وقائع جديدة.
بؤرة استيطانية منتشرة في الضفة    177ستكون العمل على شرعنة    ؛الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو

 الغربية، وإعطائها الصفة الرسمية.   
 15/11/2022، موقع فلسطين أون الين

 
نتنياهو وبن غفير على "شرعنة"   بين  يوما  من تنصيب    60بؤرة استيطانية خالل    65اتفاق 

 الحكومة 

بنيامين  13وكاالت: كشفت )القناة    -تل أبيب   الليكود بزعامة  ( العبرية مساء أمس، أن حزب 
  65نتنياهو اتفق مع حزب عوتسما يهوديت الذي يتزعمه المتطرف إيتمار بن غفير، على شرعنة  

خالل   المحتلة،  الغربية  الضفة  في  عشوائية  استيطانية  بنيامين    60بؤرة  تنصيب حكومة  من  يومًا 
 نتنياهو المقبلة، وذلك خالل جلسة المفاوضات االئتالفية التي عقدت بين الجانبين، مساء أمس.
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عوتسما يهوديت  وسيتم إدراج هذه المسألة في بنود االتفاقية االئتالفية بين الليكود بزعامة نتنياهو، و 
بؤرة استيطانية عشوائية، وتوصيلها     65برئاسة إيتمار بن غفير، وتشمل "تسوية األوضاع القانونية" لـ

 بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الخليوية وتعزيزها بـ"تدابير أمنية". 
، والذي ينص ، فإنه ُكشف حصريًا عن االتفاق الدراماتيكي بين نتنياهو وبن غفير"13القناة  "ووفق  

 االرتباط، بحيث يمكن العودة إلى االستيطان في شمال الضفة. على تعديل قانون فكِّّ 
بؤرة استيطانية    147مستوطنة و  132ألف مستوطن في    451ووفقًا للمعطيات المتوفرة فإن هناك  

رة  عشوائية في الضفة الغربية المحتلة تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية ومصاد 
 ألف مستوطن في القدس. 230أكبر مساحة ممكنة من األراضي. وال تشمل هذه المعطيات 

 ق عليها مع عوتسما يهوديت تشمل:وافَ وأعلن الليكود أن البنود التي تَ 
 يومًا من تشكيل الحكومة. 60تسوية/ شرعنة البؤر االستيطانية خالل  -
ستيطانية "حومش" بما يسمح بتواجد يهودي هناك  االرتباط المتعلق بالبؤرة اال  تعديل قانون فكِّّ   -

 للدراسة في المعهد الديني التوراتي.
الجيش   - قواعد  من  األسلحة  سرقة  لمنع  اإلسرائيلي،  الجيش  قواعد  في  موسع  جنوبي"  "قانون 

 ولحماية الجنود. 
 قانون يفرض حدًا أدنى من العقوبات على "الجرائم الزراعية" وجرائم "الخاوة".  -
سراع في التخطيط وإنشاء طرق التفافية )للربط بين المستوطنات في الضفة المحتلة(، وتوسيع  اإل  -

 وتخصيص الميزانيات الالزمة لذلك بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار شيكل.، 60شارع 
 وضع خطة لشرعنة البؤرة االستيطانية "أفيتار".  -

 17/11/2022األيام، رام هللا، 
 

 االحتالل يفع ل مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة في الخليل بعد سنوات من التجميد 

" العبرية، أمس، أن سلطات االحتالل قررت  اليوموكاالت: كشفت صحيفة "إسرائيل    -تل أبيب  
مرة. من  ألكثر  تجميده  بعد  الخليل،  مدينة  وسط  في  اليهودية،  المستوطنة  مشروع  وذكرت    تفعيل 

أنه  تطورًا    الصحيفة  الخليل  قلب  في  اليهودية  المستوطنة  تشهد  التجميد،  من  السنين  عشرات  "بعد 
وحدة سكنية استيطانية في موقَعين، إضافة إلى    90  يدراماتيكيًا، ففي السنوات القادمة سُتبنى حوال

وأكدت  تّم شراؤها بماليين الشواكل في السنة األخيرة، وستكون جاهزة للسكن في الفترة القريبة". مبانٍ 
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" أن "المدلوالت العملية لكل هذه األمور هي مضاعفة المستوطنة اليهودية خالل عدة اليوم"إسرائيل  
 مستوطن". 2,000إلى  1,000 يسنوات، من حوال

 19/11/2022األيام، رام هللا، 
 

 عصابة "تدفيع الثمن" تحرق ثماني مركبات في أبو غوش وعين نقوبا غرب القدس
األيام: أحرقت عصابة "تدفيع الثمن" اإلرهابية المتطرفة، فجر أمس، عددًا من المركبات    –القدس  

ين داخل الخط األخضر،  الواقعتَ ت عبارات عنصرية على جدراٍن في قريَتي أبو غوش وعين نقوبا،  وخطّ 
وأفادت مصادر محلية بأن االعتداء العنصري أسفر عن إحراق ثماني مركبات    غرب القدس المحتلة.

  ين. ين، عالوة على العثور على شعارات عنصرية ُخطت على عدد من الجدران في القريتَ في القريتَ 
ذه عدد من العنصريين  رامي جبان نفّ وقال المحامي أسامة عثمان من أبو غوش: إن "ما حدث عمل إج

الحاقدين، إذ أحرقوا أربع سيارات في أبو غوش قرابة الساعة الرابعة فجرًا، وأربع سيارات أخرى في  
 عين نقوبا، وخطوا عبارات عنصرية معادية للعرب على الجدران".

  26/11/2022، رام هللا، األيام
 

 أجندة اليمين المتطرف تسجيل صوتي مسرب... بن غفير يحذر من 
في طريقه لتولي منصب بارز في الحكومة   ، الذيإيتمار بن غفير  متطرفاليميني  النائب  الر  ذّ ح

اإلسرائيلية المقبلة، أنصاره من محاولة اإلسراع في تنفيذ أجندته السياسية، ُمحذرًا؛ في تسجيل صوتي  
 بنتائج عكسية. ُمسرب يوم األحد، من أن بعض التشريعات المخطط لها قد ترجع
لـ داخلي  اجتماع  من  تسجياًل  اإلسرائيلي  الجيش  إذاعة  اليهودية"وبثت  أحد "الكتلة  فيه  يناقش   ،

 مشروع قانون إلبعاد أولئك الذين يدعون إلى التضامن مع المسلحين. ؛أعضاء البرلمان
ت وُيشيد بأعمال  لنقل مثاًل إنه في صباح الغد يأتي فرد من إحدى العائال"بن غفير بالقول:    ثم يردّ 
البالد؟غالدكتور   خارج  طردهم  ينبغي  فهل  باروخ  " ولدشتاين،  إلى  ذلك  في  مشيرًا  ولدشتاين؛ ج، 

ل الفلسطينيين في مسجد في اليهودية المتطرفة وقتَ   "كاخ"المستوطن الذي كان ينتمي إلى جماعة  
التي كان بن غفير ينتمي    "كاخ"إلى حظر منظمة    "إسرائيل"، ودفع هذا الهجوم  1994  سنةالخليل  

 إليها أيضًا. 
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لكل مشروع قانون تقترحونه، عواقب وتأثيرات واسعة للغاية.  "يقول بن غفير في التسجيل الصوتي:  
من فهم كل   إذا كنتم تعرفون ما اآلثار المترتبة، وتعرفون ما يتوجب فعله، فأنا معكم. لكن أواًل؛ ال بدّ 

 . "مقشيء جيدًا وبع
 28/11/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 الحكومة اإلسرائيلية تنجز المخطط االستيطاني على أراضي مطار قلنديا 

آالف وحدة سكنية وتجارية    9أنجزت وزيرة الداخلية اإلسرائيلية، أيليت شاكيد، مخططات لبناء  
استيطانية على أراضي مطار قلنديا بالقدس المحتلة، وهو المخطط الذي أثار حفيظة المجتمع الدولي 

كي جو بايدن، التي مارست ضغوطات على الحكومة اإلسرائيلية المنتهية واليتها  يوإدارة الرئيس األمر 
 من أجل تجميد المخطط.

تها إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس بغية التسريع  وتوجهت شاكيد عشية نهاية والي 
الواقع،   المخططات على أرض  تنفيذ  بإجراءات  والشروع  االستيطاني  المخطط  المصادقة على  في 

 "، اليوم األحد.اليومسرائيل إبحسب ما أفادت صحيفة "
أرادت شاكيد ومع انتهاء على أنه "توسع استيطاني في عطروت"، حيث    اً ويعرف المخطط إسرائيلي

واليتها، وقبيل تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، االنتقال إلى اإلجراءات 
 العملية لتنفيذ المخطط االستيطاني. 

بناء نحو   آالف وحدة استيطانية وفنادق ومرافق وحدائق عامة    9ويشمل المخطط االستيطاني 
البالغة مساحتها    ومناطق صناعية، على أرض  إقامة  اً دونم  1,243المطار،  المخطط  ، كما يشمل 

بمحاذاة شارع رقم   إلى ،  45مجمعات تجارية  المهجور  القدس  الرئيسية في مطار  وتحويل الصالة 
 "مرفق سياحي". 

تجميده في أكثر من    وكان المخطط االستيطاني شمال القدس قد وضع قبل عدة سنوات، وتمّ 
  سنةمناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة لالستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة  

 كية للتوسع االستيطاني في القدس.يالمعارضة التي أبدتها اإلدارات األمر  اً ، وخصوص1967
م  القدس،  في  االحتالل  بلدية  رئيس  من  كبير  بدعم  االستيطاني  المخطط  لي وحظي  ن،  ؤو وشيه 

ورئيس كتلة المعارضة في البلدية، ووزير اإلسكان في حكومة تصريف األعمال اإلسرائيلية، زئيف  
 إلكين. 

 27/11/2022، 48موقع عرب 
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نتنياهواليومسرائيل  إ" حكومة  البؤر   المقبلة  ":  لشرعنة  الدونمات  آالف  لمصادرة  تخطط 
 االستيطانية 
أبيب  صحيفة  :  تل  المقبلة  اليومسرائيل  "إكشفت  اإلسرائيلية  للحكومة  خطة  عن  اإلثنين،  يوم   ،"

برئاسة بنيامين نتنياهو، لشرعنة البؤر االستيطانية، التي أقامتها ما تسمى "شبيبة التالل"، في الضفة 
التي تأتي في سياق اتفاق االئتالف الحكومي بين حزب الليكود ورئيس حزب للخطة    اً ووفق  الغربية.

عوتسما يهوديت، إيتمار بن غفير، سيتم االستيالء على األراضي الفلسطينية لتطوير البنية التحتية،  
الشوا بمئات ماليين  ميزانيات حكومية  الفتية".كورصد  "المستوطنات  يسمى  ما  لتحديث وتطوير   ل 

الصحفي  الملكيات وبحسب  ينص على زيادة عدد  الليكود وبن غفير،  بين  المتبلور  االتفاق  فإن  ة، 
سيتم   التي  األراضي  على  للمصادقة  المدنية"  "اإلدارة  صالحيات  وتوسيع  جديدة  معايير  ووضع 

 تخصيصها لالستيطان والتوسع االستيطاني وتبييض البؤر االستيطانية. 
 60تكليف "عوتسما يهوديت" بمسؤولية تبييض وشرعنة    المتبلور، تمّ وكجزء من االتفاق االئتالفي  

بؤرة استيطانية من الخليل وحتى المناطق الشمالية بالضفة الغربية، على أن تعرض الخطة على  
 من اإلعالن عن تشكيل الحكومة. اً يوم 60حكومة نتنياهو للمصادقة عليها، وذلك بعد 

ل  كمليون شي  180قيام الحكومة بتخصيص ميزانية تقارب  ن الخطة تشمل  أوأشارت الصحيفة إلى  
للبنية التحتية لـ"المستوطنات الفتية" والبؤر االستيطانية، والتي تشمل الكهرباء والمياه والصرف   اً سنوي

بؤرة استيطانية   130وتظهر المعطيات وجود نحو    الصحي والطرق، من خالل مجلس المستوطنات.
يق  واألغوار  الغربية  قرابة  بالضفة  "شبيبة    25طنها  يسمونهم  مما  العظمى  غالبيتهم  مستوطن،  ألف 

التالل" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، واالعتداء على الفلسطينيين  
 وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. 

 28/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 تصعيد جديد لالحتالل ودعوات لتصعيد المقاومة فلسطينيين بالضفة في  5استشهاد 

الثالثاء، في    ، يومآخرين  20صيب أكثر من  وأُ   ،بينهم منفذ عملية دهس  ،فلسطينيين  5استشهد  
إطار تصعيد جديد لالحتالل اإلسرائيلي بالضفة الغربية. ومن جانبها دعت المقاومة الفلسطينية للرد  

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشقيقين    بالتصعيد، ولوحت بـ"سالح االنتفاضة".
برصاص قوات االحتالل، في   ]أمس[ صباح اليوم ،على التوالي  اً عام 22و 21 ،ظافر وجواد ريماوي 

نت باستشهاد  .، أفاد مراسل الجزيرةاً وبالقرب من رام هللا أيض  قرية كفر عين شمال مدينة رام هللا.
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النعسان خالل    ؛بعد إصابته في الصدر برصاصة أطلقها جنود االحتاللًا،  عام  21  ،الشاب رائد 
كما استشهد الشاب    إلسرائيلي القرية.قتحام عدد من دوريات الجيش اامواجهات في قرية المغير عقب  

متأثر  إخلّيل  وأُ   اً مفيد  من  بجروحه،  أكثر  قوات   20صيب  مع  مواجهات  خالل  اليوم،  فجر  آخرين 
 االحتالل في بلدة بيت ُأمر شمال مدينة الخليل. 

أُ  بيت  عسكرية  دوريات  اقتحام  خالل  االحتالل  وقوات  فلسطينيين  بين  المواجهات  مر  وتفجرت 
ر جيش االحتالل إطالق  وبرّ   مركبتين عسكريتين تعطلتا بعد دخول البلدة الليلة الماضية.  لتأمين خروج

الفلسطينيين في كفر عين وبيت أُ  بالرد على ما وصفها بأعمال شغب عنيفة، مقر النار على    اً مر 
 باستخدام الرصاص الحي.

أثناء  في  صيب بها  راح أُ بج   اً ذ عملية دهس قرب رام هللا، متأثر كما اسُتشهد فلسطيني كان قد نفّ 
صيبت في عملية الدهس التي اإلسرائيلية أن مجندة أُ   13وأفادت القناة    مطاردة قوات االحتالل له.

 وقعت قرب مستوطنة "كوخاف يعقوب" شرق رام هللا. 
واإلسالمية   الوطنية  القوى  أعلنت  اإلسرائيلي،  التصعيد  الفلسطينية على  الفعل  وفي سياق ردود 

 على الشهداء، ودعت إلى تصعيد المقاومة. اً م في محافظة رام هللا والبيرة حداد اإلضراب العا
النتفاضة في وجه االحتالل،    اً ، وستكون وقود اً إن دماء الشهداء لن تذهب هدر   حركة حماسوقالت  

وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف األيدي أمام جرائم االحتالل، وسيواجهها بالمقاومة بكل  
 أشكالها.

إن االحتالل لن يهنأ باألمن على حساب الدم الفلسطيني، داعية لدعم    حركة الجهادبدورها، قالت  
لتحرير فلسطين من أن تصعيد عدوان   ة الشعبيةالجبهمن جانبها، حذرت    المقاومين واحتضانهم.

االحتالل في الضفة ينذر بانتفاضة وغضب واسع في كل األرض الفلسطينية، ودعت لتوسيع دائرة  
 االشتباك مع جيش االحتالل والمستوطنين.

 29/11/2022، موقع الجزيرة.نت
 

 ألف شجرة زيتون بالضفة خالل العام الجاري  13 نحو اقتلعو   ازلمن 708االحتالل هدم 
وتد  اإلسرائيلي،  :  محمد  االحتالل  منزلَ يوم  هدمت جرافات  وأسواراً الثالثاء،  الديوك   ين  قرية  في 

رت  التحتا، قضاء أريحا، فيما أظهرت تقارير فلسطينية أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اقتلعت ودمّ 
واقتحمت قوات االحتالل بلدة الديوك    .2022  سنةمطلع    ألف شجرة زيتون بالضفة الغربية منذ   13

وبحسب مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية    ين، بحجة عدم الترخيص.التحتا، وهدمت منزلَ 
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  708في األراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، فإن سلطات االحتالل هدمت خالل العام الجاري، نحو  
 فيها مدينة القدس.  منازل في الضفة الغربية بما 

الغربية منذ مطلع    هاوأحرقتشجرة زيتون    13,130اقتلعت قوات االحتالل نحو     سنةفي الضفة 
وقال مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في بياٍن له، إن "االحتالل اقتلع   .2022

 وإلى يومنا هذا نحو مليوني شجرة زيتون". 1967منذ عام 
 29/11/2022، 48موقع عرب 

 
 األسرى  مفوضة السجون اإلسرائيلية: علينا التكي ف مع سياسة بن غفير ضد  

اإلسرائيلية، كاتي بيري، يوم األربعاء، إقالة قائد سجن "جلبوع"، فريدي بن  أعلنت مفوضة السجون  
الكشف عنها في سجون االحتالل اإلسرائيلي، في    شيطريت، وذلك في أعقاب "اإلخفاقات" التي تمّ 

وقالت المفوضة،   .2021سنة  أعقاب عملية "نفق الحرية" التي نفذها ستة أسرى في أيلول/ سبتمبر  
تقييم األوضاع عقدتها مصلحة سجون االحتالل اإلسرائيلي، إنه سيتعين على جهازها  خالل مؤتمر ل

أن يتكيف مع خطط وزير "األمن القومي" المقبل، الفاشي إيتمار بن غفير، الذي يعتزم تشديد ظروف 
األسر في سجون االحتالل، وفرض المزيد من القيود على الحركة الوطنية األسيرة وسلب األسرى 

 األساسية. حقوقهم 
 30/11/2022، 48موقع عرب 

 
 الضفة  م  يصادق على قوانين لتهويد القدس وض االحتالل

اإلسرائيلي على قوانين تستهدف تهويد القدس المحتلة    صادق الكنيست   :نادية سعد الدين  -  عمان
الغربية..  وضمّ  يسمى    .الضفة  ما  بن غفير"ويمنح  المتطرف،    "قانون  الكنيست  بن  إعضو  يتمار 

  " المليشيات "غفير، صالحيات واسعة على حساب شرطة االحتالل والتدخل بأساليب عملها، من خالل  
في حين يمنح القانون الثاني، وفق   التي يعتزم تشكيلها لقمع الغضب الفلسطيني في الضفة الغربية.

الدينية، بزعامة بتسلئيل سموتريتش، صالحيات   اإلسرائيلية، حزب الصهيونية  "اليومسرائيل  "إصحيفة  
بالضفة   الغربية، واستحداث منصب وزير في وزارة جيش االحتالل  واسعة على األمن في الضفة 
الغربية، بحيث يكون مسؤواًل عن البناء الفلسطيني وصالحية المصادقة على شرعنة البؤر االستيطانية  

، والذي  "قانون درعيـ"الكنيست على ما ُيعرف إعالميًا ب  فيما صادق  .ومصادرة األراضي الفلسطينية..
يهدف إلى السماح لرئيس حزب شاس، المتشدد )حريدي( أرييه درعي، بأن يصبح وزيرًا بالرغم من  
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يناير الماضي بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ الرتكابه مخالفات   /الحكم عليه في كانون الثاني
 سرائيلية الخاصة. ( اإل12ضريبية، بحسب القناة )

بتعديل   المشروع  األساس"ويطالب  إسرائيلي  "،قانون  دستور  مَ   ،بمثابة  يمنع  عليه الذي  ُحكم  ن 
 المحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ. ىبالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث ُيستثن

 14/12/2022، الغد، عم ان
 

 وحدة في "تلبيوت" على أنقاض أراضي الطالبية  8,500اإلعالن عن مخطط لبناء 
وحدة في تلبيوت على    8,500األيام: أعلنت بلدية االحتالل اإلسرائيلي عن مخطط لبناء    -القدس  

الثالثة من   أنقاض أراضي الطالبية. بيان إنها "بدأت العمل في المرحلة  بلدية االحتالل في  وقالت 
وربطه بطريق موشيه برعام. هذه خطوة أخرى في تنفيذ المخطط العام  مشروع تطوير شارع بيير كنيغ  

وأشارت  لمنطقة تلبيوت المجددة والذي تمت الموافقة عليه العام الماضي وسيغير وجه المجمع بأكمله".
دونمًا، فضاًل عن إنشاء مناطق تجارية، األعمال والمباني    94  يإلى أن "المجمع يغطي مساحة حوال

 ألف متر مربع".  250 يق حوالالعامة في نطا
وقالت: "تشمل الخطة  ".2025ولفتت إلى أنه "وفقًا للخطة، سيتم االنتهاء من األعمال في حزيران  

مليون متر مربع لالستخدامات التجارية والتوظيفية، مع التركيز على الصناعة كثيفة المعرفة،   1.3
 وحدة سكنية". 8,500جانب بناء  والمباني العامة، والثقافة، والمساحات المفتوحة، إلى

 15/12/2022، رام هللا، األيام

 

 1967  سنةبؤرة استيطانية في الضفة منذ  243معهد أريج: 
لحم   التطبيقية    -بيت  األبحاث  معهد  قال  الجواد:  عبد  إن    –حسن  )أريج(  بؤرة    243القدس 

منذ   الغربية  الضفة  أراضي  في  منتشرة  البؤر  وبيّ   .1967  سنة استيطانية  حول  تقرير  في  "أريج"  ن 
االستيطانية في الضفة الغربية، نشره أمس، أن انتشار ظاهرة البؤر االستيطانية غير المرخصة بدأ  

البناء في   المصادقة على  آنذاك معدل  إدارة رابين  "بعد أن خفضت  التسعينيات،  المستوطنات  في 
وذلك لتسارع المفاوضات مع الفلسطينيين    1993المقامة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة عام  

 243وأظهر تحليل الخرائط وصور األقمار الصناعية المتوفرة وجود    التي سبقت توقيع اتفاق أوسلو".
  سنة لتسعينيات حتى  بؤرة استيطانية منتشرة في الضفة الغربية، تأسست عبر السنوات من منتصف ا

وانتشرت هذه البؤر في كافة محافظات الضفة الغربية دون استثناء، حيث كان العدد األكبر    .2021
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% من البؤر  64  نحوفي محافظات رام هللا والبيرة ونابلس والخليل، حيث ينتشر على أراضيها مجتمعة  
 االستيطانية المتفشية في الضفة. 

 15/12/2022، رام هللا، األيام
 

 ة ة الغربيواالستيطان يتضاعف بالضف .االحتالل يرفع ميزانية تهويد القدس..
  2023سنة  رفعت بلدية االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة ميزانية تهويد المدينة في  

االستيطان بالضفة منذ ل إضافي، فيما رصدت تقارير عبرية تضاعف أعمال  كبنحو مليار شي  ةالمقبل
 فوز اليمين المتطرف قبل شهر ونصف.

للبلدية صادقت، أمس، على  اليومسرائيل  إوذكرت صحيفة " التابعة  المالية  اللجنة  " العبرية، أن 
% 20ل، في زيادة وصلت إلى  كمليارات شي  6لتصل إلى    2023عام  زيادة "ميزانية التطوير" في  

 . 2022مقارنة بالعام 
فة، أن الميزانية المذكورة هي األعلى لبلدية االحتالل في القدس على اإلطالق،  وأوضحت الصحي

 وسيتم استغالل المبلغ في عدة مجاالت، بينها التعليم و"الرفاه" وتخطيط المدينة واالحتياجات األمنية. 
استراتيجية لتعزيز البناء االستيطاني في المدينة عبر منح الحوافز   اً الميزانية الجديدة خطط  وتضمّ 

الطرق حول المدينة وداخلها، ضمن خطة شاملة لتعزيز الوجود اليهودي في المدينة   للمستثمرين وشقّ 
 المحتلة.

، على خلفية  2021سنة  % عن  143وبلغت نسبة الزيادة على بند االحتياجات األمنية والطوارئ  
ليات التي وقعت في القدس وكان آخرها عملية التفجير المزدوجة للعبوات قبل أسابيع،  سلسلة العم

 ت لمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين. دّ والتي أ
كما تشمل الميزانية تطوير البنى التحتية، باإلضافة إلى تعزيز نظام الحماية عبر نشر المزيد من 

 في األماكن العامة. خصوصاً كاميرات المراقبة المتطورة و 
 20/12/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قانون بن غفير" المثير للجدل "الكنيست يقر  بقراءة أولى مشروع 

قانون بن  "مس، مشروع  أوكاالت: أقر الكنيست اإلسرائيلي )البرلمان( بالقراءة األولى،    -تل أبيب  
 غفير" المثير للجدل بعد نقاشات حادة.
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  ؛ مشروع القانون بهذا االسم ألنه يتعلق بتوسيع صالحيات وزير األمن الداخلي اإلسرائيليوسمي 
وهو المنصب الذي سيتواله زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، في الحكومة  

 التي يعكف بنيامين نتنياهو على تشكيلها. 
من أعضاء الكنيست البالغ عددهم اإلجمالي    53وعارضه    ،اً نائب  63ت لصالح مشروع القانون  وصوَّ 

120. 
تمّ  أن  إدخال   وسبق  قبل  الماضي،  األسبوع  التمهيدية،  بالقراءة  القانون  مشروع  على  التصويت 

ن التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة  تعديالت سبقت التصويت بالقراءة األولى، ولكن ما زال يتعيّ 
 .اً نافذ  اً قبل أن يصبح قانون 

العام للشرطة إلى   القانون على أن يخضع المفتش  بيان له، "ينص مشروع  وقال الكنيست في 
 أوامر وتعليمات الحكومة وأن يخضع للوزير". 

وأضاف، "كما ينص االقتراح على ترسيخ صالحيات وزير األمن الداخلي لتوجيه سياسات الشرطة 
سُ  التالية:  المواضيع  وخطط  لّ في  األولويات،  وفق م  الشرطة  وتعليمات  العامة،  والتعليمات  العمل، 

 األوامر وتطبيق صالحياته بكل ما يخص ميزانية الشرطة".
عن وضع الخطوط العريضة للسياسة العامة،    وتابع، "وفي مجال التحقيقات، سيكون الوزير مسؤوالً 

ائي للحكومة وتلقى  األولويات، بعد أن يكون قد استمع إلى موقف المستشار القض  ملّ سُ بما في ذلك  
 االستشارة من المفتش العام للشرطة وطاقمه".

مس، هاجم بن غفير المعارضين بقوله، "أنتم أشخاص ظالميون،  أوفي الجلسة العامة للكنيست، 
 راء مختلفة، وال تتساوقون مع طريقة النظام الديمقراطي".آلستم ليبراليين وغير مستعدين لسماع أي 

ندما عارضت المستشارة القضائية التعديل وقد عارضت بأن يكون مفتش  ع  وأضاف، "كنت مذهوالً 
 للحكومة". اً الشرطة خاضع

وتابع بن غفير، "لمن يجب أن يخضع مفتش الشرطة؟ للمستشارة القضائية؟ للمدعي العام؟ فقط 
 في الدول البوليسية فإن مفتش الشرطة هو سيد نفسه أو أنه ال يخضع ألحد". 

 21/12/2022األيام، رام هللا، 
 

 مليارات شيكل لتوسيع شوارع المستوطنين في الضفة الغربية   8رصد حكومة االحتالل ت
حزب   -القدس   رئيس  مع  نتنياهو  بنيامين  المقبل،  اإلسرائيلية  الحكومة  رئيس  اتفق  وكاالت: 

مليارات شيكل، بهدف توسيع    8الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، على رصد ميزانية بمبلغ  
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من  واسعة  مساحات  مصادرة  يعني  ما  الغربية،  الضفة  في  المستوطنون  يستخدمها  التي  الشوارع 
 األراضي الفلسطينية. 

ل من وزارة المالية، التي سيتوالها سموتريتش، إلى وزارة وبحسب االتفاق، فإن هذه الميزانية سُتحوّ 
ستوطنات شاركوا في تخطيط المواصالت. وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن مسؤولين في الم

المستوطنات في منطقة رام هللا، يسرائيل كاتس. وبينهم رئيس مجلس  الشوارع،  ويأتي هذا   توسيع 
مخطط الحكومة الجديدة لتوسيع االستيطان وزيادة عدد المستوطنين، وزيادة عدد   االتفاق في ظلّ 

 المركبات التي تسير في شوارع الضفة. 
 24/12/2022، األيام، رام هللا

 
 بن غفير لقمع االحتجاجات الفلسطينية جيش خاص ل  

نتنياهو على إقامة جيش خاص  ف بنيامين  األيام: وافق رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلّ   -القدس  
القوة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تكون مهمته قمع االحتجاجات في    ؛لزعيم حزب 

فقد تضمن اتفاق الليكود مع القوة اليهودية بندًا ينص على فصل    القدس الشرقية والضفة الغربية.
 ،فورية لوزير األمن القومي الجديد شرطة الحدود عن الشرطة اإلسرائيلية ووضعها تحت السيطرة ال

يومًا من تشكيل الحكومة، "ما   90وينص االتفاق على أن الخطوة ستتم في غضون    إيتمار بن غفير.
 يجعلها خدمة مستقلة في وضع مماثل لمصلحة السجون اإلسرائيلية وإخضاعها لسلطة الوزير".

 29/12/2022، األيام، رام هللا
 

 "الليكود" و"الصهيونية الدينية" على توسيع البؤرة االستيطانية في الخليلاتفاق جديد بين 
عه حزب الليكود، وكتلة ئتالفي الذي وقّ العالم إسرائيلية، أن االتفاق ا إ كشفت وسائل  :  تل أبيب 

وبحسب    الصهيونية الدينية، الليلة الماضية، ينص على توسيع البؤرة االستيطانية في مدينة الخـليل.
لتنصيب الحكومة اإلسرائيلية الجديدة   اً ع تمهيد قِّ اإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان"، فإن االتفاق، الذي وُ 

، وإقامة   1948بدفع إجراءات تشريعية تسمح بسحب مواطنة فلسطينيي الـ   اً الخميس، يقضي أيض  اً غد 
 وإبعادهم إلى الضفة.  ،بادعاء إدانتهم بمخالفات   ؛مواطنين في القدس

 28/12/2022لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكا
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 بالضفة بسبب صالحيات لسموتريتش وبن غفير  الجيش اإلسرائيلي يتوقع تصعيدا  
الغربية على  حذّ :  بالل ضاهر ر مسؤولون في جهاز األمن اإلسرائيلي من تصعيد في الضفة 

الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت، من خالل  ي  خلفية تغييرات اتفق عليها حزب الليكود مع حزبَ 
ين، بتسلئيل  ين األخيرَ ي الحزبَ االتفاقيات االئتالفية، ونقل مسؤوليات من الجيش اإلسرائيلي إلى رئيسَ 

وقال المسؤولون األمنيون   سموتريتش وإيتمار بن غفير، وفق ما نقل عنهم موقع "هآرتس"، الخميس.
ي الحكومة الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، الجيش أو استمعت  طلع أي جهة فإنه حتى اآلن لم تُ 

لتنفيذها.  المخطط  الخطوات  الجيش حول  قيادة  المسؤولين في    لموقف  بين  وأضافت الصحيفة أن 
أجهزة االستخبارات والجيش اإلسرائيلي تتعزز التقديرات بأن مواجهات في الضفة الغربية ستتصاعد 

جارية في السلطة  الداخلية  التحوالت  الوبحسبهم، فإن التخوف هو من أن    في الفترة القريبة المقبلة.
الفلسطينية إلى جانب مخططات الحكومة الجديدة لتنفيذ خطوات أحادية الجانب في الضفة ستؤدي 

 إلى تصعيد العنف، ويضاف إلى ذلك احتمال تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى.
 29/12/2022، 48عرب 

 
 االنت يؤجلون خطوة نقل الحماية األمنية لمستوطنات القدس جنتنياهو وبن غفير و 

اتفق رئيس الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو، ووزير "األمن القومي"    :ترجمة خاصة
ي الجيش  ووزير  غفير،  بن  األمنية  جف  وآإيتمار  السلطات  نقل  خطوة  تنفيذ  تأجيل  على  االنت، 

لمستوطنات غالف القدس المحتلة من الجيش إلى الشرطة. وكان من الفترض أن ينفذ القرار يوم  
األحد المقبل، إال أن نتنياهو وبن غفير وجاالنت اتخذوا أول قرار أمني لهم بتأجيل هذه الخطوة لمدة  

ج  اً يوم  30 فحص  بهدف  األقل،  تلك على  عن  األمن  لتولي  الخطوة  هذه  لمثل  الشرطة  اهزية 
 المستوطنات. 

 30/12/2022القدس، القدس، 
 

 األقصى المسجد "منظمات الهيكل" تطالب بالسيادة الكاملة على
بعثت "منظمات الهيكل" المزعوم برسالة إلى المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية، يعقوب  :  محمد وتد 

المطالب، التي تهدف إلى فرض السيادة االحتاللية الكاملة على المسجد شبتاي، شملت العديد من  
أفيعاد فيسولي،   األقصى. المحامي  الجديد"،  السنهدرين  المركزية "مجلس  الحاخامية  ووجه محامي 

، حيث تستوضح السياسة الرسمية التي سيتبعها وزير األمن القومي  اً مطلب  11رسالة إلى شبتاي، تضم  
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ب فيها عقد جلسة مباشرة مع بن غفير الستعراض مطالب "منظمات الهيكل"، ومن  بن غفير، إذ يطل
وتتمحور الطلبات بفرض السيادة االحتاللية الكاملة    ثم تحديد موقف الحكومة وشرطة االحتالل منها.

الحرم، وفتح  المزيد من الصالحيات في ساحات  الهيكل"  "منظمات  المسجد األقصى، ومنح  على 
لى مدار الساعة أمام اليهود، وافتتاح كنيس داخل ساحات الحرم القدسي الشريف،  أبواب األقصى ع

والسماح بأداء كامل الطقوس والصلوات التوراتية وإدخال "األدوات المقدسة والقرابين" داخل المسجد 
وطالبت "منظمات الهيكل" في الرسالة تمديد ساعات االقتحامات لألقصى، مع السماح    األقصى.
، اً مل الشعائر التوراتية في ساحات الحرم، وفتح باب االقتحامات أيام الجمعة والسبت أيضبأداء كا

المقتحمة،  للمجموعات  الشرطة  قوات  وإنهاء مرافقة  الحرم،  داخل ساحات  لكنيس  تحديد موقع  مع 
 وتركها تتجول بحرية كما تشاء.

لألقصى، والسماح بدخول  وتضمنت الرسالة طلبات لرفع أي حظر على إدخال األدوات التوراتية
اليهود من جميع األبواب، وعدم إغالق المسجد أمام اليهود في أي مناسبة إسالمية، وإعالن ما أسمته  
"منظمات الهيكل" بـ"الحق المتساوي" لجميع األديان بالمسجد، مع وقف اإلبعاد عن األقصى بحق  

يطرة االحتالل أمام جميع اليهود )المحكمة لس  اً اليهود، وفتح باب كنيس المحكمة التنكزية الخاضع حالي
 تقع عند باب السلسلة وحولت إلى مركز لشرطة االحتالل(.

 2/1/2023، 48عرب 
 

 حكومة نتنياهو تعتزم تسريع إجراءات "تبييض" عشرات البؤر االستيطانية 
للشروع في خطواتها األوليّ   -القدس   الجديدة  الحكومة اإلسرائيلية  تتجه  وذلك عبر ة،  وكاالت: 

مناقشة وشرعنة رزمة من القوانين التي تتعلق بـ"قانون فك االرتباط"، واالستيطان وتبييض عشرات  
 البؤر االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. 

ويتوقع أن تناقش حكومة نتنياهو تعديل "قانون فك االرتباط"، وهو مشروع قانون يسمح لإلسرائيليين  
، والعودة لالستيطان بهذه 2005  سنةخليت خالل "فك االرتباط" في  المستوطنات التي أُ بدخول مناطق  
في مناطق شمال الضفة، بحسب ما أفاد الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت   خصوصاً المستوطنات،  

 أحرونوت"، أمس. 
ة العليا، اليوم، وتأتي مناقشة تعديل "قانون فك االرتباط" بالتزامن مع مداوالت المحكمة اإلسرائيلي

التي رفضت طلب الحكومة بإرجاء إصدار قرار بشأن إخالء البؤرة االستيطانية "حوميش"، شمال 



 عالقة مع الفلسطينيين االنعكاسات على الــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ضمن خطة االنفصال عن    2005  سنةمدينة نابلس، التي كانت حكومة االحتالل قد فككتها رسميًا  
 قطاع غزة، إلى جانب ثالث مستوطنات أخرى تقع شمال الضفة.

كتروني للصحيفة، فإن أمام حكومة نتنياهو العديد من مشاريع القوانين الحاسمة  وبحسب الموقع اإلل
التي كانت مثارًا للجدل وفي صلب المناقشات خالل المفاوضات االئتالفية، ومن بينها إلغاء أو تعديل  
"قانون فك االرتباط" عن مستوطنات قطاع غزة سابقًا، وذلك لضمان عودة المستوطنين إلى مستوطنة  

 وميش"."ح
بالمشروع   تتعلق  التي  القوانين  من  رزمة  تشريع  إلى  تتطلع  السادسة  نتنياهو  حكومة  أن  كما 
االستيطاني وشرعنة البؤر االستيطانية في الضفة، حيث أوضح الموقع اإللكتروني للصحيفة أن هذه  

لدينية وحزب خطوة مفصلية ألحزاب اليمين المتطرف وتحالف الصهيونية ا  دّ عالتشريعات والتعديالت تُ 
 عوتسما يهوديت، لضمان عودة المستوطنين وتوسيع المشروع االستيطاني. 

وفي إطار إلغاء "قانون فك االرتباط"، سيسمح للمستوطنين بالعودة لالستيطان في المستوطنات  
السابق   بقرارها  الحكومة  إيفاء  العليا في عدم  المحكمة  تبت  أن  المفترض  نابلس، حيث من  شمال 

 ء المدرسة الدينية من "حوميش". بخصوص إخال
 2/1/2023األيام، رام هللا، 

 
 وزير اإلسكان اإلسرائيلي يؤكد: حل  مشكلة السكن موجود جزئيا  في الضفة 

 إسحق رئيس كتلة يهدوت هتوراة ووزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي الجديد،    رأىوكاالت:    -القدس  
 موجود في الضفة الغربية المحتلة."إسرائيل" مشكلة السكن في  ولدكنوبف، أن جزءًا من حلّ ج

إنه جوقال   أمس:  إلكين،  زئيف  المنصب،  سلفه في  مع  الوزير  تغيير  مراسم  خالل  ولدكنوبف 
المستوط أشقاءنا  عشية  "سنساعد  إليهم  زياراتي  خالل  من  علمت  حسبما  والسامرة،  يهودا  في  نين 
 ضائقة السكن موجودة في هذه المناطق".  االنتخابات. وجزء من حلّ 

وأضاف: "جئنا لنخدم مواطني إسرائيل ودفع قيم المساواة واستيطان البالد"، وادعى أن "لدينا واجبًا  
ومن دون فرق في الديانة، العرق أو األفكار. ولن تجاه جميع األزواج الشابة من جميع األوساط،  

 نكون فئويين. فمشكلة السكن مشتركة للجميع". 
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وزير السياحة الجديد، حاييم كاتس، في مراسم مشابهة مع وزير السياحة السابق، يوئيل    رأى بدوره،  
رازفوزوف، أن "على أي عائلة إسرائيلية أن تتمتع بجمال البالد وفقًا لقدرتها االقتصادية الخاصة. 

 وسنستثمر في مناطق جديدة، مثل توسكانا المحلية في يهودا والسامرة". 
 2/1/2023األيام، رام هللا، 

 
 دججة بالسالح  مبحماية  المتطرف بن غفير يقتحم األقصى

األقصى. المسجد  باحات  غفير  بن  إيتمار  اإلسرائيلي  القومي  األمن  وزير  إدارة    اقتحم  وأفادت 
"، أن بن غفير، اقتحم المسجد  21المسجد األقصى المبارك التابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية لـ"عربي

 .اً اليوم بحماية قوات إسرائيلية خاصة مدججة بالسالح في تمام الساعة السابعة صباح األقصى صباح  
والربع.  السابعة  الساعة  غادره  ثم  ومن  األقصى  المسجد  داخل  استفزازية  بجولة  قام  أنه    وأضافت 
وتداولت وسائل إعالم مقطع فيديو للوزير المتطرف وهو يقتحم باحات المسجد األقصى بحراسة من  

 االحتالل. شرطة 
 3/1/2023، "21موقع "عربي 

 
 التعامل مع المقاومة: -3

 اقتراح قانون بالقراءة التمهيدية يقضي بفرض عقوبة اإلعدام على المخربين الكنيست ترد  
األربعاءردّ  يوم أمس  للكنيست  العامة  الهيئة  قانون    ،ت  اقتراح  التمهيدية  بالقراءة  خالل جلستها 

م به عضو الكنيست إيتمار بن  والذي تقدّ ،  2021قانون إعدام المخربين( لسنة    –العقوبات )تعديل  
عضو    33عضو كنيست فيما أيده    52االقتراح    ت ضدّ فير وعضو الكنيست ماي جوالن. وصوّ غ

 كنيست. 
بين عضو الكنيست إيتمار بن جفير وعضو   اً تالسن وشهد التصويت االسمي على اقتراح القانون 

 ي الكنيست من قاعة الهيئة العامة.  إخراج عضوَ  طيبي حيث تمّ الالكنيست أحمد 
بالتسبب بموت مواطن إسرائيلي    أو إهماالً   اً وينص اقتراح القانون على أن الشخص الذي يقوم عمد 

وبنهضة    "دولة إسرائيلـ"جمهور أو بهدف المساس ب  بذلك لدوافع عنصرية أو عدائية ضدّ   عندما يتمّ 
 الشعب اليهودي فإن حكمه يجب أن يكون اإلعدام. 

 2/6/2022، موقع الكنيست 
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 في كمين لقوات االحتالل اإلسرائيلي في جنين   ثالثة مقاوميناستشهاد 
جثامين  شيّ  الجمعة،  اليوم  فجر  الغربية،  الضفة  شمال  جنين  مدينة  أهالي  استشهدوا   3ع  شبان 

فلسطينيين بجروح    8صيب  برصاص قوات االحتالل في كمين نصبته خالل اقتحامها المدينة، كما أُ 
آلية عسكرية اقتحمت المدينة ونصبت الكمائن والقناصة   30وأفاد مراسل الجزيرة بأن نحو    خطيرة.

النار على  في   شبان كانوا داخلها،    4المنطقة الشرقية، وحاصرت سيارة في حي المراح، وأطلقت 
تنسحب.  3فقتلت   الرابع بجروح خطيرة قبل أن  لقوات   وأصابت  التصدي  وكان فلسطينيون حاولوا 

ر كما ذك  ازم منفذ عملية تل أبيب.خاالحتالل بعد االشتباه بأنها جاءت لهدم منزل عائلة الشهيد رعد  
ونقلت وكالة    تلفزيون فلسطين الرسمي أن الشهداء هم براء لحلوح، وليث أبو سرور، ويوسف صالح.

األناضول عن شهود عيان أنه على إثر االقتحام اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش  
للدموع. المسيل  الغاز  وقنابل  الحي  الرصاص  األخير  استخدم  رويترز،    اإلسرائيلي،  قال وبحسب 

 متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي إنهم "يتحققون من تلك األنباء".
 17/6/2022، موقع الجزيرة.نت

 
 وقفنا نقل حقائب الدوالرات إلى حماسأ :بينيت

 رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، أن حكومته حققت هدوءًا في الجبهة مع قطاع غزة.   رأى
طلقت من القطاع  وقال بينيت، خالل اجتماع الحكومة، أمس: إن عدد القذائف الصاروخية التي أُ 
  7إلى    سنوات   10منذ تشكيل الحكومة، قبل سنة، انخفض من مئات القذائف الصاروخية سنويًا منذ  

 قذائف صاروخية. 
وأضاف: إنه "بعد تشكيل الحكومة غّيرنا السياسة مقابل حماس في عدة أبعاد. فقد أوقفنا فورًا نقل  
حقائب الدوالرات إليها، وانتقلنا من سياسة احتواء إطالق القذائف الصاروخية على إسرائيليين إلى  

 صفر تسامح". 
حو سكان القطاع، وفتحنا من أجلهم إمكانية  وادعى بينيت أنه "إلى جانب ذلك غّيرنا توجهنا ن 

 العمل في إسرائيل". 
طلقت نحوها قذيفة صاروخية، أول من  على هدوء مطلق لسكان أشكلون )التي أُ   صرّ وتابع: إننا "نُ 

 أمس( وسديروت وغالف غزة. وهدفنا هو منع تعاظم قوة حماس مجددًا".
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األزمة السياسية ومناكفة رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو: إنه "في الماضي كنا    وقال، في ظلّ 
القوة بطيء جدًا، وهو األبطأ منذ  القوة لحماس. وتعاظم  بتعاظم  الثمن  نشتري هدوءًا مؤقتًا وندفع 

 دة".سنوات، ألننا نغلق إمكانية إدخال وسائل قتالية عن طريق رفح، بالتعاون مع مصر والواليات المتح
أي محاولة لتقويض هذا الهدوء. والثمن الذي سنجبيه من    وأضاف: إننا "سنعمل بكل القوة ضدّ 

 مواطنينا سيكون مرتفعًا ومؤلمًا".  العدو مقابل أي عملية ضدّ 
ق بينيت إلى االدعاءات اإلسرائيلية حول محاوالت إيرانية الستهداف إسرائيليين في الخارج، وتطرّ 

ن اإلسرائيلية تعمل من أجل إحباط محاوالت لتنفيذ عمليات قبل خروجها إلى  وقال: إن "أذرع األم 
التي  الجديدة  والقاعدة  مرسليهم.  ومرسلي  المخربين  مرسلي  استهداف  في  وسنستمر  التنفيذ.  حيز 

 نعتمدها هي أن الذي يرسل سيدفع الثمن". 
خطر ما زال مرتفعًا،  إلى إسطنبول، وأن ال  خصوصاً وأشار إلى التحذير من السفر إلى تركيا،  

 إلى التحلي بمسؤولية شخصية والحفاظ على أمنهم. "إسرائيل"ودعا مواطني 
 2022 /20/6األيام، رام هللا،  

 
 االحتالل يشن  حملة مكث فة العتقال العم ال الفلسطينيين 

العمليات  ، التي بدأها جيش العدو اإلسرائيلي في أعقاب سلسلة من  "كاسر األمواج"بموازاة حملة  
ين، وَهَدَف من خاللها إلى  الماضيَ   أبريل  /ونيسان  مارس  /التي استهدفت عمق الكيان بين شهَري آذار

، "حّد أقصى"اعتقال أكبر عدد من المناضلين والمقاومين الفلسطينيين، شّنت الشرطة اإلسرائيلية حملة  
  1948  سنة  ا األراضي المحتلةشخصًا معظمهم من العّمال الفلسطينيين، دخلو   3,257اعتقلت خاللها  

تصريح. دون  موقع    من  كشفه  لما  ضدّ   "نت   واي"وطبقًا  حملتها  أطلقت  الشرطة  فإن   العبري، 
 . "من دون تصريح  48دخولهم إلى مناطق الـ"الفلسطينيين باّدعاء 

 24/6/2022األخبار، بيروت، 
 

 اإلسرائيليين األسرى لديهاعرض ألول مرة مشاهد ألحد الجنود ت  كتائب القسام 

  اً مشاهد لمن قالت إنه أحد جنود االحتالل األسرى لديها، تأكيد   ،يوم الثالثاء  عرضت كتائب القسام
التي عرضتها كتائب القسام عبر  —وأظهرت المشاهد   لما أعلنته أمس عن تدهور حالته الصحية.

وهو ممدد على سرير في  ،شام السيد  األسير الذي عّرفته بأنه الجندي اإلسرائيلي ه—رامجتطبيق تلي
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بطاقات هوية لألسير تتضمن    اً وعرضت كتائب القسام أيض   حالة إعياء ويتنفس عبر أنبوب أكسجين.
 تاريخ ميالده ورقمه العسكري.

إسرائيليين في قطاع غزة، بينهم جنديان ُأسرا خالل الحرب اإلسرائيلية    4وتحتجز كتائب القسام  
وهما أبراهام    ،أما األسيران اآلخران  ولدن.جوهما شاؤول آرون وهدار    ، 2014  سنةعلى قطاع غزة  

 فقد دخال غزة في ظروف غير واضحة.  ،ستو وهشام السيد جمن
قدم بهذا الفيديو ورقة إثبات واضحة وقال مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح إن كتائب القسام تُ 

اإل السياسية  والقيادة  اإلسرائيلي  للجمهور  متحدية  المعالم  لديها،  أسرى  أحياء  جنود  بوجود  سرائيلية 
منذ   قالت  التي  اإلسرائيلية  جنديَ   2014  سنةالرواية  عن  تتحدث  حماس  قتيلَ إن  األقل، ين  على  ين 

األمر. من  التهوين  يُ   وحاولت  قد  التفاصيل  بهذه  الفيديو  أن  المسؤولين  وأضاف  حسابات  ربك 
وأشار إلى أن الفيديو حمل شعار وحدة الظل في   والحكومة.اإلسرائيليين ويؤجج الجدل بين الشارع  

 سنوات. 8كتائب القسام، وهي المسؤولة عن االحتفاظ باألسرى، وهذه المرة زادت المدة على 
 " إسرائيل"تفاعالت في 

ته كتائب القسام، قال ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلية إن حماس وفي تعقيبه على الفيديو الذي بثّ 
أن ما    ،في بيان،  وأضاف  " في مخالفة للقانون الدولي.اً واطَنين إسرائيليين "مريضين عقليتحتجز م

 شر من صور ألحدهما هو "عمل يائس". نُ 
المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بإدانة    البيد من جانبه، طالب وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير  

ين كونهما  ين اإلسرائيليَ بإخالء سبيل المواطنَ   البيد وطالب    ما وصفه بالتصرف غير اإلنساني لحماس.
 ين، حسب وصفه، وكذلك تسليم رفات جنود لدى حماس.مدنيَ 

، قال أليكس كوشنير عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا"  اً وفي ردود الفعل اإلسرائيلية أيض
"، في إشارة إلى خلفية  اً و يهوديأ  اً النظر عما إذا كان بدوي  "نبذل قصارى جهدنا لتحرير أسرانا بغّض 

ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن عضو الكنيست ميكي    األسير الذي قيل إنه من منطقة النقب.
زوهار قوله إن هشام السيد "مواطن إسرائيلي رغم كل الظروف المحيطة بالحادثة"، وأضاف "سنرى  

 ما الذي ستقرره قوات األمن بشأن هذه القضية".
 28/6/2022، رة.نتموقع الجزي
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 ط مصر للحصول على معلومات حول أسراها لدى حماس توس   "إسرائيل"
بثتها    "إسرائيل" لجأت   القسام" إلى مصر للتأكد من معلومات  العسكري لحركة "كتائب  الجناح   ،

 اإلسرائيليون في صحتها.  حماس، عن تدهور صحة أسير إسرائيلي لديها، فيما يشكّ 
طلبت إيضاحات من مصر   "إسرائيل"، إن  "الشرق األوسط"قطاع غزة لـوقالت مصادر مطلعة في  

 ردًا فوريًا. حول مصير أسراها، لكنها لم تتلقَ 
 29/6/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 منسق شؤون األسرى السابق بالجيش اإلسرائيلي: تغريدة أبو عبيدة دعوة لالستيقاظ

الناطق   ةاإلسرائيلي السابق الجنرال موشي طال، على تغريد ق منسق شؤون األسرى في الجيش  علّ 
بلسان كتائب القسام "أبو عبيدة"، والمتعلقة بصحة أحد األسرى اإلسرائيليين لدى القسام، بالقول إن  

 "إعالن حماس عن تدهور في حالة أحد األسرى هو دعوة لالستيقاظ". 
اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية "كان"،    ت تصريحات طال صباح اليوم الثالثاء، في حديث معوردَ 

وعن المعاني والدالالت والرسائل التي تحملها تغريدة أبو عبيدة، تحدث منسق شؤون األسرى السابق،  
م يسمح لحماس بالنزول من الشجرة فيما  لّ بالقول إن "أحد الخيارات لإلعالن غير العادي هو بمثابة سُ 

 قيد الحياة".ين على يتعلق بادعائهم أن أحد الجنديَ 
ين دون عالج طبي. وهناك مجموعة  ين مريَض احتجاز مدنيَ   وأضاف أنه "منذ ثماني سنوات، تمّ 

كاملة من األدوات التي يمكن أن تحدد وتقلص عدد األسرى الذين سيتم إطالق سراحهم في الصفقة  
 المقبلة".

الجدّ  محمل  على  حماس  تصريحات  أخذ  يجب  أنه  أل  وأوضح  الصحي  الوضع  حد  بخصوص 
 ين على قيد الحياة".إن "هذه فرصة من أجل كشف ادعاء حماس أن أحد الجنديَ  الً األسرى، قائ

اإلسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه "ال توجد معلومات    12يأتي ذلك، فيما نقلت اإلذاعة  
 أبو عبيدة".  ةاستخباراتية جديدة تدعم تغريد 

"تغريد  اإلسرائيلي  األمني  المصدر  المياه    ةوأضاف  لتحريك  حماس  من  محاولة  هي  عبيدة  أبو 
فراج عن األسرى  الراكدة في ملف األسرى، وممارسة ضغوطات على الحكومة اإلسرائيلية في قضية اإل

 الفلسطينيين". 
 28/6/2022، 48موقع عرب 
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 أول تعقيب لالحتالل على مشاهد الجندي األسير لدى القسام  
والذي يظهر الجندي   ؛ته كتائب القسامتداولت وسائل إعالم االحتالل بشكل واسع الفيديو الذي بثّ  

ما يشير إلى تدهور    ،اإلسرائيلي هشام السيد األسير لديها وهو يتنفس بواسطة جهاز التنفس الصناعي
 في حالته الصحية. 

وقال عضو كنيست االحتالل ميكي زوهار "هذا مؤلم، هشام السيد مواطن إسرائيلي رغم كل   
من مرض انفصام الشخصية، يبقى أن نرى  وكل الفرضيات بأنه يعاني  ،الظروف المحيطة بالحادثة

ما الذي ستقرره قوات األمن بشأن هذه القضية". وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية "حماس  
تنشر لقطات الجندي لهشام السيد وفي الخلفية تظهر لقطات تلفزيونية لـ"منتدى النقب"، الذي انعقد 

 في الخليج هذا األسبوع إلثبات الفيديو جديد". 
 29/6/2022، وقع فلسطين أون الينم

 
 يرفضان صفقة تبادل جزئية مع حماس البيدبينيت و 
،  البيد وكاالت: قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير    -القدس  

حلّ  بعد  االنتقالية  الحكومة  رئاسة  سيتولى  بين    الذي  جزئية  أسرى  تبادل  صفقة  رفض  الكنيست، 
ين  ين اإلسرائيليَ وحركة حماس، و"أن صفقة كهذه يجب أن تكون كاملة، بحيث تشمل األسيرَ   "إسرائيل"

 نت" اإللكتروني. ين"، وفق ما ذكر موقع "وايين اإلسرائيليَ ي الجنديَ على قيد الحياة وجثتَ 
المصورة التي عرضتها كتائب القسام لألسير هشام    على خلفية المشاهد   البيد ويأتي قرار بينيت و 

 السيد، أمس.
وبحسب التقديرات اإلسرائيلية، فإن حماس نشرت المشاهد لألسير السيد كي تثبت أنها تبذل كل 

 ما بوسعها من أجل االهتمام بصحته، حسب وسائل إعالم إسرائيلية. 
تستبق إعالن حماس أنه في حال  إن حماس مسؤولة عن صحة السيد، وذلك كي    "إسرائيل"وتقول  

 مسؤولة عن ذلك.  "إسرائيل"حدوث تدهور في صحته ستكون 
 30/6/2022األيام، رام هللا، 

 
 قضية تبادل األسرى على رأس قائمة األولويات  البيد بأن يضع يأمل  كوهين

بأن يضع  : عّبر الوزير اإلسرائيلي مئير كوهين، عن أمله  "القدس العربي"  ،أشرف الهور  -  غزة
قضية تبادل األسرى على رأس قائمة األولويات خالل الفترة المقبلة،    ،البيد   يائير  رئيس الوزراء الجديد 
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كل نافذة تفتح إلعادة األسرى، هذه "على إمكانية الذهاب إلبرام صفقة تبادل مع حماس:    اً وقال معقب
 الضغط، نأمل أن يضع رئيس الوزراءنحن بحاجة إلى ممارسة المزيد من  ". وأضاف:  "نافذة ممتازة

 ."ذلك على رأس قائمة األولويات  البيد 
 2022/ 1/7القدس العربي، لندن، 

 
 توصل لصفقة تبادل أسرى للأي استعداد  لم يبد   "إسرائيل"المستوى السياسي في ": هآرتس"

أي استعداد للتنازل   لم يبدِّ   "إسرائيل"، أن المستوى السياسي في  "هآرتس"ذكر تقرير نشرته صحيفة  
  الخاصة بنشر فيديو   "مناورة حماس"أن ما وصفها بـ  اً من أجل التوصل لصفقة تبادل أسرى، معتبر 

 . "لم تكن ناجحة حتى اآلن" هشام السيد 
امتيازه في اللغة العبرية    بالرغم منأن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، و   رأىكما  

 ."ال يقرأ الوضع في إسرائيل بشكل صحيح"من األسر في السجون اإلسرائيلية، إال أنه  اً عام 22بعد 
حراك شعبي  "  اً وأشار إلى أنه بخالف ما كان يجري قبل صفقة الجندي جلعاد شاليط، ال يوجد حالي

 يضغط على الحكومة لتقديم تنازالت لحماس مقابل إتمام صفقة التبادل. "إسرائيل"في  "واسع النطاق
من خالل    اً الصحيفة أن المثير لالهتمام في مناورة حماس، أنها تحاول دفع المفاوضات ُقدم  ت ورأ

 مثل هذه الخطوة، دون أن تؤجج األوضاع الميدانية على حدود قطاع غزة. 
 2022/ 1/7القدس العربي، لندن، 

 
 إيران وحماس وحزب هللا : يجب العمل ضد  م رئاسة الحكومةيتسل   البيد

إيران وحزب هللا وحماس، وذلك   ، مواقف أسالفه ضدّ البيد ر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير كرّ 
العمل ضدّ  "علينا  إن  وقال  األحد.  اليوم  يترأسه،  الذي  األول  الحكومة  اجتماع  افتتاحه  إيران   لدى 

 وحماس وحزب هللا في جميع الجبهات وفي أي وقت، وهذا ما سنفعله بالضبط". 
رة أطلقها حزب هللا باتجاه  إلى إسقاط الجيش اإلسرائيلي، أمس، ثالث طائرات مسيّ   البيد ق  وتطرّ 

أن هذه   رأى. و "إسرائيل"منصة حقل الغاز "كاريش"، الواقع في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان و
اإلسرائيلية. وحزب هللا  رة "حاولت استهداف بنية تحتية إسرائيلية في المياه االقتصادية  الطائرات المسيّ 

بقدرة لبنان للتوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية. وستستمر إسرائيل    يواصل طريق اإلرهاب ويمّس 
 في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها ومواردها".
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الكنيست والتوجه   للحكومة االنتقالية، أول من أمس، بعد المصادقة على حلّ   اً رئيس  البيد وأصبح  
أن "هدفنا في األشهر    رأىنوفمبر المقبل. و   إلى انتخابات عامة مبكرة، في األول من تشرين الثاني/ 

القريبة، هدف جميع الجالسين حول هذه الطاولة، هو إدارة الحكومة وكأنه ال توجد معركة انتخابية. 
حق مواطنو إسرائيل حكومة تعمل في أي وقت. وهذا هو التوقع منا، وهذا توقعي من زمالئي  ويست

 الوزراء. وليس بإمكان أزمة التربية والتعليم االنتظار. وال يمكن إرجاء ميزانيات للمستشفيات". 
إن "التهديد اإليراني" هو    البيد وخالل تصريحات أولى له في المنصب، أطلقها مساء أمس، قال  

"ستفعل كل ما مطلوب" من أجل منع حيازة إيران على سالح    "إسرائيل"ن  إ، و "إسرائيل"  األكبر على  
 نووي. 

أنه "توجد بركة كبيرة باتفاقيات أبراهام، وبركة    اً ق إلى الوضع السياسي في المنطقة، معتبر وتطرّ 
رين ومصر والمغرب".  كبيرة بالزخم األمني واالقتصادي الذي نشأ في قمة النقب مع اإلمارات والبح

 وأضاف أنه ستكون هناك اتفاقيات تطبيع عالقات أخرى "في إطار اتفاقيات أبراهام". 
أن "إسرائيل تمد يدها نحو جميع شعوب    البيد الفلسطيني، زعم    -وفيما يتعلق بالصراع اإلسرائيلي  

ن نتحرك عن الخريطة  حان الوقت لتعترفوا بأننا ل"الشرق األوسط، والفلسطينيين بضمنهم، وتقول إنه  
 ".اً ، ودعونا نتعلم العيش مع اً أبد 

 3/7/2022، 48موقع عرب 
 

 سراح سجناء : نعمل على صفقة إلعادة الجنود المحتجزين في غزة مقابل إطالق جانتس
أن حكومته تعمل على صفقة تبادل "إلعادة الجنود بني جانتس  كشف وزير الدفاع اإلسرائيلي  

 المحتجزين في غزة مقابل إطالق سراح سجناء".والمدنيين 
م الوزير اإلسرائيلي أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الصفقة المتوقعة، وال عدد األسرى  ولم يقدّ 

على اإلفراج عنهم مقابل إطالق سراح جنودها المعتقلين في غزة    "إسرائيل"الفلسطينيين الذين توافق  
 الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماس.  ،الدين القسام  لدى كتائب عزّ 

 8/7/2022، موقع الجزيرة.نت
 

   تتوسط للتهدئةحماس... ومصر  تقصف غزة وتزعم استهداف "موقع حساس" ل "إسرائيل"

د رئيس الوزراء اإلسرائيلي  بعد أن شهدت منطقة قطاع غزة تراشقًا صاروخيًا في الليل، هدّ   تل أبيب:
على إطالق أي قذيفة بالون حارقة. وسارع  "بسرعة ومن دون تردد "، أمس )األحد(، بالرد  البيد يائير  
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رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، إلى االتصال مع مستشار األمن القومي اإلسرائيلي  
 في غزة لتهدئة األوضاع.  "حماس"إيال حولتا، وقادة 

موقعًا  "، واستهدفت  "حماس"مسؤولون في الجيش إن الغارات اإلسرائيلية ألحقت ضررًا كبيرًا بـ  وقال
تحت سطح األرض إلنتاج مواد كيميائية وقذائف صاروخية، وأن االستخبارات اإلسرائيلية    "حساساً 

المستهدف، وقال أحد المسؤولين األمنيين اإلسرائيليين عن الموقع    عملت لفترة طويلة من أجل رصدها.
بسبب ضائقة تهريب مواد ثنائية االستخدام )مدني وعسكري( إلى قطاع غزة، من مصر وإسرائيل،  "إنه  

. وبعد "فإنهم يضطرون إلى إنتاج مواد كيميائية بأنفسهم، ولذلك فإن هذه الضربة كانت مؤلمة جداً 
فية مواجهته. وقد استمع لمناقشة توتر األوضاع مع قطاع غزة وكي   "الكابينت "جلسة الحكومة، التأم  

)المخابرات اإلسرائيلية(، حول الجهة التي أطلقت الصواريخ األربعة،   "الشاباك"إلى تقرير لـ  " الكابنيت "
أن   فيه  على زيارة  "جاء  بمعرفة وتشجيع حركة )حماس(، في ردٍّ  أطلقها  الصغيرة  التنظيمات  أحد 

إلجراءات العقابية التي كان قد اتخذها وزير  . وقد صادق الكابنيت على ا"الرئيس األميركي جو بايدن
، بتجميد زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين من قطاع غزة، والتي  بني جانتسالدفاع  

بمقدار   الماضي. ور   1,500زادت  باتجاه  دّ األسبوع  الفلسطينية بإطالق عدة صواريخ  التنظيمات  ت 
وأشارت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إلى أن اللواء   )األحد(، تحذيرًا.البحر غربي قطاع غزة، أمس  

في قطاع غزة، ثم أبلغت    "الجهاد اإلسالمي"و  "حماس"كامل تحدث مع قيادة رفيعة المستوى في  
 بأن الفصائل ال تريد التصعيد.  "إسرائيل"

 18/7/2022، لندن، الشرق األوسط
 

د" مقابل أي  قذيفة أو بالون  البيد د قطاع غزة "برد  سريع وبال ترد   يهد 
، أمس، بالرد "بسرعة ومن دون  البيد وكاالت: هّدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير    -القدس  

تردد" على إطالق أي قذيفة صاروخية أو بالون حارق من قطاع غزة، في أعقاب إطالق أربع قذائف 
 . "إسرائيل"تجاه مدينة عسقالن وجنوب صاروخية من القطاع با 

ووصف البيد، خالل افتتاحه اجتماع حكومته األسبوعي، الغارات اإلسرائيلية في القطاع، أمس، 
 بأنها "شديدة القوة ودقيقة"، وأن األهداف التي استهدفت كانت "بحجم لم تكن الفصائل مستعدة له".

 16/7/2022، 48موقع عرب 
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 بعد اشتباكات نابلس: سنهاجم المطلوبين في عقر دارهم البيد
هللا: يائير  تعهّ   رام  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  ضدّ البيد د  يعمل  من  كل  مهاجمة  بمواصلة   ،  

اإلسرائيليين، قائاًل إن قواته داهمت، األحد، أماكن يختبئ فيها مطلوبون نفذوا سلسلة عمليات إطالق  
، معقبًا على قتل اثنين من المطلوبين الفلسطينيين  البيد وأضاف    نار في نابلس شمال الضفة، وقتلتهم.

ة وتعرض إسرائيليين  لن نقف مكتوفي األيدي وننتظر إصاب "فجرًا في نابلس بعد اشتباكات طويلة:  
 . "لألذى، بل سنبادر ونخرج ونؤذي اإلرهابيين في عقر دارهم

  25/7/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 المتطرف بن غفير يتوع د بتمرير قانون إلعدام األسرى 
توّعد عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير بالسعي إلى تمرير قانون إلعدام  :  القدس المحتلة

أغلبية. األسرى،   اليمين على  حصول أحزاب  حال  المقبلة؛  الكنيست  جلسة  المتطرف   خالل  وقال 
  اً يأتي ذلك تعقيب   من زيارتهم في السجون".  الً اإلسرائيلي، "سنسعى ألن يتم زيارة األسرى في القبور بد 

على إعالن وزير األمن الداخلي عومير بار ليف عن التوصل إلى صيغة تفاهم تضمن استئناف  
وذكرت القناة السابعة العبرية أن   ت أعضاء الكنيست للسجون بما في ذلك األسرى الفلسطينيين.زيارا

وسيتم العودة الستئناف زيارات أعضاء الكنيست    ،مع رئيس الكنيست ميكي ليفي  التوافق المذكور تمّ 
 ثنين القادم. إلللسجون ابتداًء من ا 

 25/7/2022، موقع المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تدرس "خياراتها" الجهادو غلق قطاع غزة ي   ... االحتاللالسعدي اعتقال وحشي للقيادي

لقائد  :  كفاح زبون   -  رام هللا  الوحشي  في شمال الضفة، بسام    "الجهاد اإلسالمي"قاد االعتقال 
، حالة االستنفار، "الجهاد "السعدي، إلى توتر كبير في قطاع غزة، بعد أن أعلنت سرايا القدس التابعة لـ

ما اضطر الجيش اإلسرائيلي إلى إغالق عدة طرق سريعة رئيسية على طول حدود غزة في خطوة 
ي األفق. وقال الجيش اإلسرائيلي  يلوح ف احترازية، قبل أن تدخل مصر على الخط لنزع فتيل تصعيدٍ 

د خالله الجيش تصعيدًا في نشاط مقاتلين تابعين  اتخاذه بعد تقييم للوضع حدّ   في بيان، إن القرار تمّ 
وأظهرت فيديوهات   ."تهديدًا مباشرًا لهجوم محتمل على المدنيين اإلسرائيليين" ل  شكّ ، بطريقة تُ "الجهاد "لـ

ية، شملت سحله في الشارع وضربه وإطالق الكالب البوليسية،  مراقبة، اعتقال السعدي بطريقة وحش
ت مصادرة  . وقال الجيش اإلسرائيلي وشرطة الحدود إنه تمّ "الجهاد "أثناء اعتقاله، ما أثار غضب  في  
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خالل العملية. وقال جهاز األمن العام    مساعده أشرف الجدعو مسدس وذخيرة وأموال من السعدي  
، وكان "الجهاد "لسعدي عمل بجهد أكبر في األشهر األخيرة إلحياء أنشطة  اإلسرائيلي )الشاباك(، إن ا

وأضاف   خاص.  بشكل  جنين  وفي  عام،  بشكل  الضفة  في  للتنظيم  كبيرة  عسكرية  قوة  إنشاء  وراء 
 . "وجوده كان عاماًل مهمًا في تطرف عمالء التنظيم بالميدان"أن  "الشاباك"

مقاتليها بعد اعتقال    "جاهزية"ورفعت    "استنفار"في غزة حالة    "الجهاد "وردًا على ذلك، أعلنت حركة  
وأعلن الجيش اإلسرائيلي الحقًا الثالثاء، أنه قرر بعد جلسة تقييم أمني إبقاء حالة التأهب    .السعدي..

صورة للسعدي بعد   على حدود غزة. وفي محاولة لتجنب توتر أكبر، نشرت وسائل اإلعالم العبرية
إن   وقالت  وأبلغت    "إسرائيل"اعتقاله،  السعدي،  استجواب  غرفة  من  حديثة  صورًا  لمصر  أرسلت 

المسؤولين هناك أنه بخير. وقال المسؤولون اإلسرائيليون لنظرائهم المصريين، إنهم سيرسلون مزيدًا 
 من المواد في سبيل الحفاظ على الهدوء. 

تدرس خياراتها على الرغم من اتصاالت الوسطاء  "الجهاد "، أن "الشرق األوسط"وأكدت مصادر لـ
جنين نقطة التوتر األكثر سخونة بالنسبة للجيش اإلسرئيلي    عدّ التي لم تالقِّ آذانًا صاغية في البداية. وتُ 

  19فت  اإلسرائيليين التي خلّ   ف هجماته هناك، ردًا على موجة من الهجمات الفلسطينية ضدّ الذي كثّ 
 وقت سابق من هذا العام. قتياًل في

 3/8/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 قطاع غزة على خطة "لجهود هجومية" ضد  يصادق  رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي
صادق رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم  ،  4/8/2022،  48عرب    ذكر موقع

قطاع غزة. وأوعز خالل مداوالت لتقييم الوضع في مقر   الخميس، على خطة "لجهود هجومية" ضدّ 
فرقة غزة برفع جهوزية الجيش اإلسرائيلي الحتمال التصعيد، "وزيادة الجهود الدفاعية وجمع المعلومات 

 االستخباراتية"، وفق ما ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية. 
ت مع رؤساء سلطات محلية  ، في اتصاالالبيد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير  رأى  من جانبه،  

  تستعد لكافة االحتماالت وأنها ستعمل بشكل هجومي ضدّ "إسرائيل"  ، اليوم، أن  "إسرائيل"في جنوب  
 أي فصيل فلسطيني في القطاع "يهدد أمن مواطني إسرائيل".

وقالت مصادر في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية إنه "قال لرؤساء السلطات المحلية إنه يدرك 
لفترة    اً جيد  الحالي  باستمرار الوضع  أنه لن يسمح  لكنه شدد على  المس بسير حياتهم االعتيادي، 

 طويلة"، حسبما نقلت عنها وسائل إعالم إسرائيلية. 
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وأنه سيدير مداوالت تقييم الوضع من مقر وزارة األمن   ،تأجيل خروجه إلى إجازة البيد كذلك قرر 
 في تل أبيب. 

حلق عشرات الطائرات الهجومية  اإلسرائيلي طلعاته في أجواء قطاع غزة، حيث تُ وصّعد سالح الجو  
بدون طيار، "بهدف اصطياد واستهداف خاليا تابعة لحركة الجهاد اإلسالمي )مهمتها( إطالق قذائف  

"واي موقع  ذكر  ما  وفق  إسرائيلية،  أهداف  باتجاه  القطاع  من  للمدرعات"  )يديعوت    مضادة  نت" 
 تروني اليوم. أحرونوت( اإللك
، منذ اعتقال السعدي اً نت" إلى أن األجواء العامة في "غالف غزة" ما زالت متوترة جد   وأشار "واي 

من إطالق مقاتلي الجهاد اإلسالمي قذائف مضادة للمدرعات ونيران قناصة. ولفت   "إسرائيل"وتخوف  
رين سنة األخيرة، إذا ال الموقع إلى أن التوتر البالغ "مختلف عما شهده سكان غالف غزة في العش

 توجد ولو صافرة إنذار واحدة أو إطالق قذيفة واحدة".
الحياة في "غالف   طرقات وشلّ الإغالق    في  ولليوم الثالث على التوالي، استمر الجيش اإلسرائيلي

النهار في بلدتَ الغزة". وفرض الجيش اإلسرائيلي حظر   ي "كيرم شالوم" وناحال  تجول في ساعات 
لب سكان باقي البلدات بالسفر من خالل شوارع التفافية، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"،  عوز"، وطو 

وذلك بادعاء وجود إنذار محدد حول عزم الجهاد اإلسالمي تنفيذ عملية في المدى الفوري، من خالل 
إطالق قذائف مضادة للمدرعات أو نيران قناصة أو رشقة قذائف هاون. وعلى هذه الخلفية، سيتم  

 نت".  سكان "كيرم شالوم" إلى فندق في القدس، اليوم الخميس، وفق ما ذكر "واي نقل
لندن،  وأضافت   األوسط،  يائير  ،  5/8/2022الشرق  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  ،  البيد أعلن 

العبرية. وقال مكتب    14الخميس، إلغاء إجازته بسبب األوضاع األمنية في جنوب البالد، وفقًا للقناة  
رئيس الحكومة ألغى إجازته، وسيجري تقييمات للوضع في مقر وزارة الدفاع  "، في بيان: إن  البيد 

 . "الكرياه في تل أبيب 
ى المنطقة المحاذية للقطاع، وزار  وصل فيه رئيس األركان العامة، الجنرال أفيف كوخافي، إلو 

 فرقة غزة العسكرية، وقاد جلسة تقييم أمنية هناك، وصادق على مخططات هجومية في حالة التصعيد.
والتقى كوخافي قائد فرقة غزة، العميد نمرود ألوني، وأكد له أن حالة التأهب واالستعداد قد تستمر  

الطرق على طول الحدود مع قطاع غزة، لليوم   لبضعة أيام أخرى. واستمر، أمس )الخميس(، إغالق
الثالث على التوالي، وذكرت هيئة البث اإلسرائيلية )مكان(، أن حالة التأهُّب في المنطقة المحاذية  
لقطاع غزة، تستمر، بحيث تبقى العديد من المحاور والطرق مغلقة أمام حركة السير، بما في ذلك 

إبقاء معبر كرم أبو سالم التجاري ومعبر    "إسرائيل"لك قررت  حركة القطارات بين أشكلون وأسدود. كذ 
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،  "غالف غزة"ين. وجاء في رسالة من الجيش إلى السكان في مستوطنات  إيرز )بيت حانون( مغلقَ 
أنه، بناًء على تقييم جديد لألوضاع األمنية، تقرر تمديد حالة التأهب ليوم آخر، مع إغالق جميع  

تقع ضمن   التي  لـالمحاور  ووفقًا  الفلسطينية.  النيران  لن    " 14القناة  "مرمى  الجيش  فإن  اإلسرائيلية، 
التأهب في   بذلك فرض عقوبات   "غالف غزة"يحتمل اإلبقاء على حالة  لمدة طويلة، وقد يستبدل 

اقتصادية، مثل منع الصيد في بحر غزة، وإبقاء المعابر مغلقة، في محاولة للضغط االقتصادي. 
تقديرات إسرائيلية مبنية على معلومات بأن   التأهب في محيط غزة جاء في ظلّ   اإلبقاء على حالة

 ستنفذ عماًل من هناك. "الجهاد "
 
 فلسطينيين بينهم قائد سرايا القدس 10الفجر الصادق": استشهاد "إسرائيل" تطلق عملية "

بعد أيام من التوتر واالستنفار أعقبت   :رائد موسى،  غزة، من  5/8/2022،  موقع الجزيرة.نتذكر  
اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي في جنين بالضفة الغربية  

الحركة استهلتها باغتيال قائد الجبهة الشمالية في    حملة عسكرية ضدّ   "إسرائيل"بسام السعدي، شّنت  
وفور العدوان اإلسرائيلي،    اف مواقع عدة للحركة في قطاع غزة.سرايا القدس تيسير الجعبري، واستهد 

في الداخل والخارج، لتعلن أنه "ال وساطات اآلن    اتهاعلى ألسنة قاد   ؛خرجت حركة الجهاد اإلسالمي
الشهيد تيسير الجعبري، هو عضو المجلس العسكري لسرايا القدس، وقد    وال حديث عن أي تهدئة".

سلفه الشهيد بهاء أبو العطا في قيادة السرايا العسكرية لمنطقة غزة والمنطقة    2019  سنةخلف منذ  
الشمالية، وتولى قيادة المنطقة الشمالية في سرايا القدس إبان معركة سيف القدس، وكان صاحب  

لسنوات للشهيد أبو    اً وبحسب مصادر في الجهاد، فإن الجعبري عمل مساعد   .دور بارز ومهم فيها
، وأشرف  2014و   2012  يسنتَ من عمليات اغتيال إسرائيلية استهدفته، أبرزها في    اً العطا، ونجا سابق

 على ضربة الكورنيت التي افتتحت بها سرايا القدس معركة سيف القدس.
، في  "إسرائيل"صاروخ باتجاه تل أبيب ومدن وسط    100  إطالق أكثر من  ،وقد أعلنت سرايا القدس

إطار رّدها األولي على اغتيال الجعبري، وأوضحت أنها استهدفت أسدود وسديروت وعسقالن برشقات 
كثيفة  الغارات   اً رد   صاروخية  تتواصل  بينما  الصادق"،  "الفجر  عملية  في  الجعبري  اغتيال  على 

وفي وقت مبكر من فجر السبت، قال    لعشرات في قطاع غزة.اإلسرائيلية متسببة باستشهاد وإصابة ا
أطلقتها حركة الجهاد من غزة نحو    100من أصل    اً صاروخ  40الجيش اإلسرائيلي "اعترضنا نحو  

 نشر بطاريات منظومة القبة الحديدية في المنطقة الوسطى. اً المناطق المتاخمة للقطاع"، معلن
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لفلسطينية اجتازت منظومة القبة الحديدية، حيث دوت وقال مراسل الجزيرة إن بعض الصواريخ ا
المناطق    فرات اإلنذار في مستوطنات غالف غزة.اص كما أمرت سلطات االحتالل مواطنيها في 

االلتزام بتوجيهات الجيش والبقاء على مقربة من المالجئ    كم   40المتاخمة للقطاع في شريط بعمق  
ونقلت صحيفة    من تعرض مناطقهم إلطالق نار وصواريخ من القطاع.   اً والغرف المحصنة، تحسب

التعليمية على مسافة   األنشطة  إلغاء جميع  ومن    من غزة.  كم  80"يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية 
ن "قصف صاروخي مكثف" باتجاه بلدة سديروت والمستوطنات جهتها، حذرت هيئة البث اإلسرائيلية م

ومساء الجمعة، دوت صافرات اإلنذار في تل أبيب وعدد من البلدات المحيطة بها،   المحيطة بغزة.
 كما دوت الصافرات في مستوطنات غالف غزة. 

ذكر  "أكسيوس"موقع   يوماإلخباري  أجروا  ،الجمعة  ،  وأمميين  وقطريين  مصريين  مسؤولين   أن 
  ، لمحاولة تهدئة التوتر على الحدود مع قطاع غزة. "إسرائيل"ي حماس والجهاد واتصاالت مع حركتَ 

كي أن "إسرائيل وجهت بعد الغارات على غزة رسائل إلى حركة حماس عبر  يوأضاف الموقع األمر 
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني    عدد من الوسطاء، بتفادي المزيد من التصعيد".

من جانبها، أعلنت هيئة البث اإلسرائيلية    "أن إسرائيل تسعى جاهدة إلبقاء حركة حماس خارج الصراع".
 وجهت رسائل لمصر وأطراف أخرى، بأن المستهدف هو حركة الجهاد اإلسالمي.  "إسرائيل"أن 

إنه "جرت اتصاالت مع المسؤولين المصريين قبل   ،للجزيرة  ،وقال المتحدث باسم حركة الجهاد 
ساعة من القصف وكانت الردود إيجابية"، وأضاف أن جريمة اغتيال القائد تيسير الجعبري جاءت 

وأعلنت "الجهاد" أن العدو يتحمل المسؤولية    لعرقلة الجهود والمساعي المصرية إلنهاء حالة التوتر.
 الكاملة عن الجريمة، وأنها لن تتهاون في الرد على العدوان الذي يمثل إعالن حرب. 

األوسطضافت  وأ لندن،  الشرق  من  6/8/2022،  أبيب ،  مجلي  تل  نظير  الجيش   :عن  أطلق 
مقتل عشرة مسؤولين عسكريين من   إلى  أدت  الجهاد اإلسالمي،  اإلسرائيلي، عملية عسكرية ضد 

وفي    الحركة، بينهم قائد القوات في الشمال، تيسير الجعبري، وقائد وحدة الصواريخ عبد هللا قدوم.
استهداف حركة حماس بعثت لها ولحزب هللا في لبنان برسالة تدعوهما فيه    "إسرائيل"حين تجنبت  

لى الحرب، وهددتهما برد شديد يوسع العمليات الحربية أكثر. وبعث في  إ إلى االمتناع عن االنضمام  
 لى حركة الجهاد حول الوضع الصحي للسعدي.إالوقت نفسه برسالة طمأنة 

َحر(،   "علوت هشاحر"ن طائرات سالح الجو اإلسرائيلي انطلقت في عملية  وقال الجيش إ )بزوغ السَّ
في قطاع غزة واغتيال عدد من نشطائه. وقال مسؤول لصحيفة    "الجهاد "لمهاجمة عدد من مواقع  

إصراره على تنفيذ    "الجهاد "لم تكشف اسمه، إن هذه العملية جاءت بعدما أعلن    "يديعوت أحرونوت "
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الجيش اإلسرائيلي يستعد لثالثة  "إن    "اليومسرائيل  "إوقالت صحيفة    عملية انتقام العتقال السعدي.
تمارسها   ضغوط  أعقاب  في  التوتر  حالة  انتهاء  هو  احتمااًل،  واألقل  األول،  محتملة:  سيناريوهات 

والسيناريو الثاني، هو أن تحاول    ل على حماس من خالل المخابرات المصرية وإغالق المعابر.إسرائي
الجهاد إطالق قذيفة مضادة للمدرعات أو قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل وأن ترد إسرائيل بشدة على  

ول الجهاد ذلك. والسيناريو الثالث، الذي جرى التداول فيه، هو هجوم إسرائيلي استباقي قبل أن تحا
 . وهذا ما حصل فعاًل."تنفيذ أي عملية

أطلقت المقاومة، فجر  ، من غزة عن صالح النعامي:  6/8/2022، لندن،  العربي الجديدونقلت  
رة  اليوم السبت، رشقة صاروخية تجاه مستوطنات "غالف غزة"، فيما قصفت طائرات إسرائيلية مسيّ 

بتقديم    اً أرض تعنى  التي  الحمراء"  داود  "نجمة  يونس جنوب قطاع غزة.  مدينة خان  زراعية شرقي 
إصابات جراء إطالق    8أعلنت أن طواقمها تعاملت حتى اآلن مع  ،  "إسرائيل"اإلسعافات الطبية في  

الصواريخ من غزة، مشيرة إلى أن خمسة من المصابين نقلوا إلى مستشفيات أسوتا في بئر السبع،  
 زيالي في عسقالن. وبر 

أحرونوت" "يديعوت  صحيفة  موقع  نقل  السياق،  السبت   ،وفي  جيش    ،اليوم  بلسان  الناطق  عن 
النفاثة   الطائرات  غزة  قطاع  على  عدوانه  في  استخدم  االحتالل  جيش  أن  كوخاف،  ران  االحتالل 

س منصات هدفًا، ضمنها خم  30والمروحيات والمسيَّرات، مشيرًا إلى أن الغارات طاولت أكثر من  
وحسب "يديعوت أحرونوت"،    إطالق صواريخ، وستة من مخازن السالح، ومصانع إلنتاج الصواريخ.

يزعم جيش االحتالل حاليًا أنه أحبط حتى اآلن مخططًا للجهاد لضرب أهداف في محيط قطاع غزة  
اعتقاالت   أكد تنفيذ حملة،  ناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيليال  باستخدام قذائف مضادة للدروع.

من هؤالء النشطاء اعتقلوا في عمليات دهم نفذها   20نشطاء "الجهاد" في الضفة، مشيرًا إلى أن    ضدّ 
نقل اليوم السبت عن الناطق بلسان جيش  ،  موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"  الجيش الليلة الماضية.

صاروخًا، زاعمًا أن منظومة القبة    160االحتالل ران كوخاف أن حركة الجهاد أطلقت حتى اآلن  
 % من هذه الصواريخ.95الحديدية تمكنت من اعتراض 

 
 في غزة بوساطة مصرية  "إسرائيل"التوصل التفاق هدنة مع 

أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي موافقتها على    غزة:، من  7/8/2022، لندن،  الشرق األوسطذكرت  
وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة   عبر وساطة السلطات المصرية.  "إسرائيل"اتفاق هدنة مع  

التوصل إلى صيغة اإلعالن المصري التفاق التهدئة بما   قبل قليل تمّ "الجهاد محمد الهندي في بيان 
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بالعمل على اإلفراج عن   التزام مصر  وتأتي   ."األسيرين )باسم( السعدي و)خليل( عواودةيتضمن 
جهات مصرية تتواصل مع مسؤولي "التصريحات بعد ساعات من إعالن مصدر مصري مطلع أن  

اتفاٍق )منتصف   التصعيد، بعد  إتمام وقف  بهدف  )الجهاد(، وبالتنسيق مع حركة )حماس(،  حركة 
معلومات المتداولة في وسائل إعالم إسرائيلية  ال"، مشيرًا إلى أن  "اليوم( على إرجاء اإلعالن لساعات 

، التي كانت  "بشأن شروط جديدة للتهدئة )ليست دقيقة(، وأن االتفاق سيكون وفق التفاهمات السابقة
تجاوبًا كاماًل من  " وشدد المصدر على أن هناك    الماضي.  2021  مايو  / سارية في القطاع، منذ أيار

 ."باعتبارها هي الجهة التي ستتولى التنفيذ )حركة حماس( مع مسألة الهدنة، 
وحركة    "إسرائيل"دخل وقف إطالق النار بين  ، من غزة:  8/8/2022،  موقع الجزيرة.نتوأضاف  

أيام من بدء    3الجهاد اإلسالمي حيز التنفيذ بغزة مساء األحد إثر اتصاالت مصرية وقطرية، بعد  
وأفاد مراسل الجزيرة بأن الهدوء يخيم على قطاع غزة مع    العملية العسكرية اإلسرائيلية على القطاع.

بتوقيت فلسطين بعد تكثيف إطالق الصواريخ من    23:30سريان وقف إطالق النار في تمام الساعة  
 على تل أبيب ومحيطها.  اً من جانبها، أفادت مراسلة الجزيرة بأن الهدوء يخيم أيض   القطاع مساًء.

طلقت عشرات الصواريخ من القطاع قبل  ار دوت في غالف غزة وأُ فرات اإلنذ اوقالت المراسلة إن ص
 ثوان من سريان اتفاق وقف إطالق النار.

وفي غزة، أفاد مراسل الجزيرة بتحليق مكثف لطائرات استطالع إسرائيلية فوق غزة بالتزامن مع  
زة في اتجاه  إلى إطالق صاروخ من داخل قطاع غ  اً دخول اتفاق وقف إطالق النار حيز التنفيذ، مشير 

وقد خرجت مسيرات في مدينة    الشمال الشرقي للقطاع عند مستوطنة سديروت بعد سريان االتفاق.
غزة ومخيم جباليا لالحتفال بسريان وقف إطالق النار، وحمل المشاركون فيها األعالم الفلسطينية  

العسكري  جناحها  قادة  وصور  الجهاد  حركة  القدس  ،ورايات  استشهدو   ،سرايا  الغارات الذين  في  ا 
 اإلسرائيلية. 

وقبل ساعات من سريان االتفاق، قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة التصعيد اإلسرائيلي على  
 . اً جريح 360نساء، باإلضافة إلى   4و الً طف 15بينهم  اً شهيد  44القطاع ارتفعت إلى 

  ، بينهم جنود   ، ينوفي الجانب اآلخر، تحدثت المصادر اإلسرائيلية عن تعرض عشرات اإلسرائيلي 
إلصابات ُوصفت معظمها بالطفيفة، كما ُسجلت أضرار في مصانع ومنازل جراء سقوط صواريخ  

 المقاومة الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية في غالف غزة على وجه الخصوص. 
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 االتفاق والوساطات نص  
النار في غزة عقب اتصاالت متزامنة أجرتها مصر وقطر مع   وتمّ  إلى وقف إطالق  التوصل 

وحركة    "إسرائيل"اتفاق وقف إطالق النار بين    وكانت الجزيرة قد حصلت على نّص   األطراف المعنية.
الجهاد اإلسالمي، والذي ينص على وقف إطالق النار بشكل شامل ومتبادل في وقت ستبذل فيه 

كما ينص االتفاق    وتلتزم بالعمل على اإلفراج عن األسير خليل عواودة ونقله للعالج.  ،مصر جهودها
وقد قالت مصر    على أن تعمل مصر على اإلفراج عن األسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.

وجاء في بيان نقلته وكالة األنباء المصرية عن مصدر    ،إنها ستعمل على ضمان تنفيذ بنود االتفاق
من الساعة    اً مسؤول دون تسميته، أن مصر تدعو إلى وقف إطالق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبار 

23:30  ( فلسطين  بتوقيت  القاهرة(.  10:30مساء  بتوقيت  كثّ   مساء  القاهرة  أن  البيان  فت وأوضح 
ا كافة األطراف الحتواء  إنهاء حالة  اتصاالتها مع  الحالي، وذلك في إطار حرصها على  لتصعيد 

 التوتر الحالية في قطاع غزة.
إن دور بالده كان    ،للجزيرة  ،من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد األنصاري 

وأضاف األنصاري أن اتصاالت   لوقف إطالق النار في غزة.  الً للتأكد من خفض التوتر وصو   اً مفصلي
ارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسفير القطري في غزة شملت كافة األطراف وزير الخ

 إلى تهدئة. الً وصو 
اعتبار  النار  بدء وقف إطالق  الجهاد  أعلنت حركة  الساعة    اً من جانبها،  من مساء    23:30من 

 دوان صهيوني.وأكدت حركة الجهاد حقها في الرد على أي ع   األحد، مؤكدة ترحيبها بالجهود المصرية.
كما أكدت رئاسة الوزراء اإلسرائيلية أن وقف إطالق النار يدخل حيز التنفيذ مساء األحد الساعة  

بالتوقيت المحلي، وقالت إنها استكملت تقييم الوضع واستعراض نتائج العملية العسكرية في    23:30
تحتفظ    "إسرائيل"النار فإن  غزة والتقييم األمني المستقبلي، مضيفة أنه في حال انتهاك وقف إطالق  

 بحق الرد بقوة.
 ضمانات مطلوبة 

وكانت مصادر إعالمية قد أكدت للجزيرة أن حركة الجهاد اإلسالمي تطالب بضمانات من الوسيط 
حثيثة    ؛المصري  مصرية  اتصاالت  وجود  إلى  مشيرة  اإلسرائيلي،  التصعيد  وإنهاء  باألسرى  تتعلق 

كما أكدت هذه المصادر للجزيرة أن اتفاق    الحتواء الوضع ووقف التصعيد ومنع انهيار التفاهمات.
تعثّ  إعالنه.التهدئة  قبل  مصرية  بتوفير ضمانات  اإلسالمي  الجهاد  مطالب  بسبب  وكالة    ر  ونقلت 

  "إسرائيل"من المخابرات المصرية وصل    ين أن وفداً ين مصريَ ين أمنيَ عن مصدرَ   ،السبت ، يوم  رويترز
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الهجوم اإلسرائيلي على القطاع والذي دخل   إلى غزة من أجل التهدئة، في ظلّ  اً على أن يتوجه الحق
 يومه الثالث.

 
 المصريين : لم نتعهد باإلفراج عن عواودة والسعدي... سنتناقش مع جانتس

تعهدات   ، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي لم تقدم أيّ بني جانتسقال وزير األمن اإلسرائيلي،  
  ين بسام السعدي وخليل عواودة، في إطار تفاهمات وقف إطالق النار التي تمّ باإلفراج عن األسيرَ 

 التوصل إليه مع حركة "الجهاد اإلسالمي" في قطاع غزة، برعاية مصرية. 
الكشف عما تعتزم    جانتساإلسرائيلية، مساء اليوم، الثالثاء، رفض    12بلة على القناة  وفي مقا

، خليل عواودة،  اً يوم  150سلطات االحتالل القيام به بخصوص ملف األسير المضرب عن الطعام منذ  
م  والقيادي في "الجهاد اإلسالمي"، بسام السعدي، الذي اعتقلته قوات االحتالل بطريقة وحشية من مخي

 جنين، األسبوع الماضي.
 إن الحكومة اإلسرائيلية ستواصل المناقشات مع الجانب المصري بهذا الشأن.  جانتسوقال 

وأشار وزير األمن اإلسرائيلي إلى أن "قضية عودة األبناء )في إشارة إلى األسرى اإلسرائيليين لدى  
رأى  طويلة المدى"، و   من الحل ضمن رؤية  اً حركة حماس( هي قضية حاسمة، يجب أن تكون جزء

أن حركة حماس التي لم تشارك في الجولة التصعيدية األخيرة في قطاع غزة "في مرمى    جانتس
 النيران" اإلسرائيلية. 

بالعمل )في إسرائيل(   الغزيين(  )للعمال  الجنوب، سنسمح  الهدوء في  إنه "طالما سيستمر  وقال 
إلمكانية انضمام    اً ن أن يحدث، أعددنا خطط والرفاه االقتصادي األساسي لسكان غزة. هذا شيء يمك

 حماس إلى المعركة. نحن على استعداد دائم ألن تتطور المعارك لمواجهات واسعة النطاق".
على أن "إسرائيل حققت كل األهداف التي حددتها" في العدوان األخير على غزة،    جانتسوشدد  

عمله في الضفة الغربية وفي قطاع غزة،  إلى أن جيش االحتالل اإلسرائيلي حافظ على حرية    اً مشير 
نجحت في أخذ زمام المبادرة وتعزيز الردع في مواجهة حركة حماس وفصائل   "إسرائيل"أن    رأىو 

 المقاومة في غزة.
لفحص  التحرك  يريدون  إنهم  قالوا  المصريون  المصري.  الجانب  "الحوار متواصل مع  إن  وقال 

. أنا ليس  اً هذا الملف )في إشارة إلى عواودة والسعدي(. قرار اعتقال السعدي كان صائب إمكانية حلّ 
 لدي علم بأي تعهد باإلفراج عن اإلرهابيين. سيكون هناك حوار حول هذه األمور".
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أنه "ال أريد التعهد من أجل التعهد بأنه لن يتم إطالق سراحهما. نحن ال نبقي    جانتسوأضاف  
مجرد ذلك. قضية عودة األبناء )أسرى االحتالل لدى حركة حماس( هي قضية  الناس في السجن ل

نت"    وفي مقابلة مع موقع "واي  من الحل من أجل رؤية بعيدة المدى".  حاسمة ويجب أن تكون جزءاً 
قال   التي    جانتساإللكتروني،  والمصالح  الضغط على قطاع غزة  االستفادة من  إلى  بحاجة  "نحن 

د في مقابلة مع هيئة  ى إعادة األسرى اإلسرائيليين لدى حماس، في حين، هدّ نشأت داخله للعمل" عل
قيادات حركة "الجهاد اإلسالمي"، وقال إن أمين    " بتنفيذ عمليات اغتيال ضدّ 11البث اإلسرائيلي "كان  

 ة. إلى أنه ضمن دائرة االستهداف اإلسرائيلي  اً عام الحركة، زياد نخالة، "ال يحظى بشهادة تأمين"، ملمح
  9/8/2022، 48موقع عرب 

 
 تنصل من تفاهم وقف النار: "لن نفرج عن السعدي وعواودة" ت "إسرائيل"

ين بسام  قال مسؤولون إسرائيليون، إن الحكومة لم تتعهد للوسطاء المصريين بإطالق سراح األسيرَ 
 سريانه الليلة الماضية.السعدي وخليل عواودة، في إطار تفاهمات وقف إطالق النار مع غزة الذي بدأ  

عن المسؤولين قولهم: "لم نوافق على إطالق   " نقالً 21وكشف موقع "واال" في تقرير ترجمته "عربي
ين أشعال المواجهة )السعدي وعواودة(.. المصريون طلبوا التأكد من  ين اللذَ ين الجهاديَ سراح المعتقلَ 

عنها مع المصريين، وعلى أية حال نحن لم  سالمة المعتقلين )..( هذه مسألة حساسة وسنتحدث  
 نلتزم باإلفراج عنهما". 

إن هناك التزام مصري بالعمل  "في السياق نفسه، قال وزير القضاء اإلسرائيلي، جدعون ساعر،  
من أجل إطالق سراح السعدي وعواوده، وال يوجد أي التزام إسرائيلي بذلك. وفق لما أوردته قناة "كان"  

 الرسمية".
 8/8/2022، 21موقع عربي 

 تل أبيب خشيت تدخل حماس وسارعت إلنهاء العدوان  :معاريف
تحذّ  كانت  إسرائيلية  وعسكرية  أمنية  تقديرات  عن  عبرية،  صحيفة  االحتالل كشفت  جيش  ر 

"تتخذ سياسية حذرة في التعامل مع تل   الحركة،  اإلسرائيلي من مواجهة حركة حماس، وقالت إن 
 أبيب، ولديها قدرة على إدارة المعركة". 

ه الخبير تل ليف رام، أنه بعد اغتيال  وأوضحت صحيفة "معاريف" في خبرها الرئيس الذي أعدّ 
قائد لواء الجنوب في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد اإلسالمي"، خالد منصور، مساء  



 االنعكاسات على العالقة مع الفلسطينيين ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

267 
 

سرائيل، على أنه تحقق استيفاء كامل ألهداف وغايات  السبت، "أجمعت القيادة األمنية والسياسية في إ
 إليها".  الحملة، وينبغي السعي إلى إنهائها، قبل أن تتدحرج لحملة أوسع ال ترغب إسرائيل بها ولم تسعَ 

تحاول فيه فرض   اً جديد   اً وذكرت أن "إسرائيل غير معنية بالسماح لحركة الجهاد بأن تقرر واقع
بحياة    ملياتي إلسرائيل ضد نشطاء التنظيم في الضفة الغربية وبين المّس معادلة تربط بين النشاط الع

 المستوطنين في الجنوب". 
واغتال جيش االحتالل في الساعات األولى للعدوان على غزة عصر الجمعة، القيادي قائد لواء  

 الشمال في "سرايا القدس"، القيادي البارز تيسير الجعبري.
يب وبعد اغتيال كل من الجعبري ومنصور، كان لديها "قرار في  هت الصحيفة إلى أن تل أبونبّ 

السعي لوقف النار بشكل سريع"، زاعمة أن العمليات اإلسرائيلية في القطاع، "ركزت بشكل دقيق وفي  
مع معلومات استخبارية نوعية" على ضرب حركة الجهاد اإلسالمي، لكن "حماس    اً وقت قصير جد 

 بقيت خارج الصورة". 
" يحل واعترفت  لن  متواصلة،  أيام  ثالثة  استمر  والذي  غزة  على  الحالي  العدوان  بأن  معاريف" 

 "المشاكل المركبة التي تطرحها فصائل المقاومة في غزة وعلى رأسها حماس في قطاع غزة".
وأضافت: "لكن في إطار األهداف المتواضعة التي وضعت، من حيث نوعية التنفيذ، والمعلومات  

ة، والخطاب بين المستويات المهنية، والجيش، والشاباك والقيادة السياسية، فإنها  االستخبارية، والدق
 دارت حتى هذه المرحلة بشكل نوعي ومهني )وفق زعمها(".

وأشارت إلى أن "القدرات العسكرية للجهاد اإلسالمي ليست كقدرات حماس، وإنجازات الحملة يجب  
من الدخول في مواجهة مع    اً تتخذ سياسة حذرة جد أن تُقطع في السياق الصحيح وتذكرنا بأن حماس  

ت الهدوء الذي ساد في السنة األخيرة في القطاع  من مصلحة داخلية، ألنها استغلّ   اً إسرائيل، انطالق
 وأعادت بناء قدراتها العسكرية وتعاظم القوى حتى المواجهة التالية مع إسرائيل". 

ومنها الصواريخ( لدى حماس والتحكم بها، تمكنها  وأكدت الصحيفة، أن "قدرة قيادة منظومة النار )
من إدارة النار بنجاعة؛ بمديات ورشقات أكبر بكثير من قدرات الجهاد اإلسالمي، وهذا يطرح على  

آخر في التصدي لتهديد الصواريخ من غزة.. في حملة ينفذ فيها الجهاد اإلسالمي   اً إسرائيل تحدي
 وحده النار".

 8/8/2022، 21موقع عربي 
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 في نابلس   واثنين من رفاقه االحتالل اإلسرائيلي يغتال قائد شهداء األقصى إبراهيم النابلسي
نابلس:  9/8/2022.نت،  الجزيرةذكرت   من  هم:   3استشهد  ،  األقصى،  شهداء  كتائب  قادة  من 

حسين طه؛ إثر اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي البلدة القديمة الفتى  إبراهيم النابلسي وإسالم صبوح و 
أن قواته استهدفت النابلسي، بعد ساعات من محاصرته    ،في بيان  ،وأعلن الجيش اإلسرائيلي  بنابلس.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية   له تبادل إلطالق النار.داخل منزل في نابلس، وأن الحصار تخلّ 
  عدّ ويُ   من قادة كتائب شهداء األقصى، وهم: إبراهيم النابلسي وإسالم صبوح وحسين طه.  3باستشهاد  

ا  أبرز  أحد  النابلسي  قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي، وكانالشهيد  نجا من عدة    قد   لمطلوبين من 
 تها قوات االحتالل. عمليات اغتيال شنّ 

إن النابلسي مسؤول عن عمليات إطالق نار    ،عن الشاباك  الً نق  ،وقالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي
صبوح خالل عملية  واسُتهدف النابلسي وإسالم    العثور على متفجرات في منزله.  الجيش، وأنه تمّ   ضدّ 

تها قوات االحتالل اإلسرائيلي بعد محاصرة منزل سكني في الحارة الشرقية بالبلدة القديمة خاصة شنّ 
أثناء إطالق  في  على الكتف    محموالً   اً وقال الجيش اإلسرائيلي إنه استخدم صاروخ  بمدينة نابلس.

 يره. النار على النابلسي، وهو ما أدى إلى مقتله مع شخص آخر، وفق تعب
ونابلس    اً من جانبه، قال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي عمر بارليف "مثلما عملنا في غزة مؤخر 

وتابع بارليف "مستمرون في المبادرة الستهداف    اليوم سنستمر بهذه الطريقة في أي زمان ومكان".
في    أنه تمّ   ؛يكما ذكر المتحدث باسم الجيش اإلسرائيل   أي إرهابي ينفذ أو يخطط لتنفيذ هجمات".

 فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة وضبط أسلحة وذخيرة. 4الليلة الماضية اعتقال 
من جهته، قال المتحدث باسم فتح للجزيرة إن ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي سيؤدي إلى موجة  

لتبرير إجراءاته  وأكد على أن هجوم االحتالل على نابلس يهدف    .اً وإقليمي  اً من عدم االستقرار محلي 
  الشعب الفلسطيني، وأن ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي هو نتيجة للصمت الدولي.   المستمرة ضدّ 

على أن اقتحام نابلس عملية    اً ودان المتحدث باسم حركة فتح إجرام االحتالل بحق الفلسطينيين، مشدد 
على    اً يال لن تزيدنا إال إصرار كما نعت حركة فتح شهداء نابلس، وقالت إن "جريمة االغت  إرهابية.

االستمرار في المواجهة مع االحتالل". ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شهداء نابلس، مؤكدة  
كما قالت حركة الجهاد اإلسالمي إن "ما حدث في نابلس سيزيد    .اً أن دماء الشهداء لن تذهب هدر 

 جهته".بمواصلة قتال االحتالل وموا اً ويقين  اً مقاومينا ثبات 

برسوأضاف   قدس  نابلس:  9/8/2022،  موقع  من  األقصى"،  "شهداء  كتائب  الشهداء  ،  نعت 
النابلسي وصبوح وطه، الذين ارتقوا الثالثاء بمواجهات مع قوات االحتالل في مدينة نابلس، شمال  



 عالقة مع الفلسطينيين االنعكاسات على الــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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للعدو   تسمح  ولن  شديدًا،  ركنًا  "ستكون  أنها  برس"،  "قدس  تلقته  بيان  في  الكتائب  وأكدت  الضفة. 
"نابلس مثل غزة، وعلى طريق ذات ا لشوكة يسير باالستفراد بأي من ساحات الوطن". وقالت إن 

الجنة، وفي سبيلها   لعَة هللاِّ غالية، أال إن سلعَة هللا  األبطال مقدمين غير مدبرين، ويعلمون أن سِّ
 يبذلون الُمهج ويتقدمون الصفوف لنيل إحدى الحسنيين". 

 
 خبراء إسرائيليون: اإلنجاز العسكري في غزة لم يجلب إنجازا  سياسيا  

في الشؤون العسكرية واالستراتيجية، عن موقف عدد    المتخصص   " يسرائيل ديفينس"عّبر موقع  
نهاية األسبوع    "إسرائيل" الخميس، يقول إن الهجوم الذي نّفذته    ، يوم من الخبراء اإلسرائيليين في تقرير

، لكنه فشل سياسيًا ولم  "بشكل مؤقت "الماضي ولمدة ثالثة أيام، على قطاع غزة، كان ناجحًا عسكريًا  
سياسي للمشكلة. وأكد هذا الموقف النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة    يفضِّ إلى التوصل ألي حلّ 

دى كثير من الخبراء الموضوعيين  لألحزاب العربية، الذي قال إنه سمع هذا الرأي ل  " القائمة المشتركة"
 ."هذه العملية لم تحقق أي شيء سوى الحرب العدوانية"الذين رأوا أن 
أن   ستبررها    ستشنّ   "إسرائيل"ورأى  الحق  موعد  في  مماثلة  منها  نفسها    األسباب بحربًا  وتخرج 

وأستطيع تحديد موعدها. وأنا أقول لكم من اآلن إن عملية عسكرية شبيهة قادمة،  "،  نفسها  النتائجب
فاالنتخابات القريبة ستسفر عن أزمة وستضطر إسرائيل للذهاب إلى انتخابات جديدة، تكون السادسة 

 . "هذه الحرب   في غضون أربع سنوات. وعشية االنتخابات سُتشنّ 
ل دان أركين، يرى وفقًا للموقع العبري، أنه من وجهة نظر عسكرية، كانت عملية  الكاتب والمحلِّ 

. بيد أنه من وجهة نظر سياسية لم يتم تطبيق المبدأ  "ولكن مؤقتة"لجيش في غزة ذات نتائج إيجابية،  ا
 . "اإلنجاز العسكري يجب أن يجلب معه إنجازًا سياسياً "القديم القائل إن 

هل يوجد اليوم لدى القيادة اإلسرائيلية الحالية أو القيادة التي سُتنتخب بعد االنتخابات  "وكتب:  
سياسي أو تسوية ما للصراع مع غزة؟ الجواب واضح: ال. فما تحقق في العملية    دمة، أي أفق لحلٍّ القا

 . "هو تأجيل األمر إلى جولة مقبلة من دون حتى االقتراب من محاولة منعها
بل إن الخوف يساورنا  "وتابع بأن الفجوة بين هذه الجولة والجولة التي تليها اتسعت على األكثر، 

يؤدي النجاح العسكري المحدود إلى تشجيع الحكومة على أن تقول لنفسها: لقد نجحنا. صفر  من أن  
لـ)الجهاد(، القضاء على قادتها، أضرار اقتصادية طفيفة   إصابات، عملية قصيرة، أضرار جسيمة 

شعورًا  قد يخلق  " . محذرًا من أن هذا النجاح  "لسكان إسرائيل وتقريبًا استمرار الحياة بشكل طبيعي عندنا 
على القيادة السياسية والعسكرية  "وعّبر أركين، عن مواقف خبراء كثيرين، يعتقدون أن    ."بالرضا المخدر
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، ففي وقت ما، قريب أو بعيد، سوف تضطر "التي بادرت إلى هذه الحرب، أال تنام فوق كومة الورود 
 قضية غزة.   إلى حلّ  "إسرائيل"حكومة 

  12/8/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 سنمنع تعاظم قوة حماس وكل انتهاك سيؤدي لدفع الثمن  ي هدد: جانتس
إسرائيل ستواصل العمل للحفاظ "إن بني جانتس متابعات: قال وزير الجيش اإلسرائيلي  - القدس

 . "على استقرارها وستحبط كل محاولة النتهاك سيادتها
استعراض أنشطة الوحدات    ، حيث تمّ "الشاباك"وفي تصريح بعد زيارته مقر جهاز األمن العام  

لألوضاع في مقر جهاز األمن العام مع رئيس الجهاز   اً أجريت تقييم":  جانتسواألجهزة المختلفة، قال  
مذهلة  قدرات  عن  لي  وكشفوا  بالعمليات،  شاركوا  ومديرات  مديرين  مع  واجتمعت  بار،  رونين 

االستخبارات، السايبر والتكنلوجيا. سنواصل تعزيز سيادة إسرائيل ضد المنظمات اإلرهابية وسنواصل  ب
 ."سوية تعزيز قوة كافة األجهزة األمنية

أننا قمنا بتلخيص كافة األنشطة المشتركة في عملية الفجر الصادق، والتي كشفت  "وأشار إلى  
ا مع    ،إنها مفتاح النجاح العملياتي المركز  ؛لعسكريةعن قدرات استخباراتية للشاباك واالستخبارات 

تعمل القوات اإلسرائيلية سوية مع قوات الجيش ":  اً ، مضيف"تقليل الضرر الذي يلحق الغير متورطين
والشاباك، من بين األمور األخرى، أمام حماس في غزة، في المقابل لألنشطة والفعالية لتعزيز القوة  

 ."ق فهم عميق للواقعالمعتدلة التي تنبع من منطل 
تنتجها حماس وا"وقال:   تلحق الضرر بسكان غزة وتعطل    -   نفاق التي تحفرهاألالقذائف التي 

إحباطها كل الوقت، ورأينا ذلك من    محاوالت تعاظم قوة حماس يتمّ "ن  أ  اً ، مؤكد "التطوير االقتصادي
االستقرار، وستواصل   خالل الكشف عن النفق األخير أمس. إسرائيل ستواصل العمل للحفاظ على

 ."مطالبة حماس بالمسؤولية عن المنطقة. كل انتهاك.. سيؤدي إلى دفع الثمن
 16/8/2022رأي اليوم، 

 
 ق إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي باإلفراج عنه عواودة يعل  األسير 

ق إضرابه المفتوح عن  عواودة علّ أعلنت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن المعتقل خليل  :  رام هللا
بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف اعتقاله اإلداري، واإلفراج عنه في الثاني    ؛الطعام

التفاق    اً وقالت الهيئة في بيان لها، إن المعتقل عواودة ووفق  المقبل.  أكتوبر  /ولاألمن شهر تشرين  



 االنعكاسات على العالقة مع الفلسطينيين ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

271 
 

، مرجحًة  اً سيبقى في مستشفى "آساف هروفيه" حتى تعافيه تمام،  اً جوهري  اً تعليق إضرابه وإعطائه قرار 
 للتعافي.  الً طوي  اً أن يتم اإلفراج عنه من المستشفى وعدم عودته للمعتقل، ألن حالته تتطلب رعاية ووقت

ق إضرابه عن الطعام، الذي  من جانبه، أوضح نادي األسير في بيان صدر عنه، أن عواودة علّ 
كتوبر المقبل، أول/ األد اتفاق يقضي باإلفراج عنه في الثاني من تشرين استمر نحو ستة شهور، بع

  ًا، عام  40  ،ساف هروفيه" للعالج حتى اإلفراج عنه. واستمر المعتقل عواودةآوسيبقى في مستشفى "
 العتقاله اإلداري. اً رفض اً يوم 172من بلدة إذنا غرب الخليل، في إضرابه عن الطعام مدة 

 31/8/2022علومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء والم
 

 سرائيلي في عملية طعن واستشهاد المنفذ شمال الخليلإإصابة جندي 
أعدمت قوات االحتالل شابًا بدم بارد، أمس، بزعم تنفيذه عملية طعن قرب مفترق   عبد الجواد:

رسميًا باستشهاد  غت  وأعلنت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أنها تبلّ   بيت عينون، شمال الخليل.
  ، عاماً   19  ،لم أن الشهيد هو فادي محمد فايز غطاسوعُ   شاب برصاص االحتالل، شمال الخليل.

وكانت قوات االحتالل قد أطلقت النار صوب الشاب غطاس،  .  من مخيم الدهيشة لالجئين ببيت لحم
إسرائيلية،  إسعاف  بمركبة  تنقله  أن  قبل  إليه،  الوصول  اإلسعاف من  بحسب شهود   ومنعت طواقم 

وأظهر فيديو من مكان الحادث إطالق جنود االحتالل النار صوب الشاب من مسافة قريبة،    عيان.
 وهو ملقى على األرض. 

صيب "بجروح متوسطة في عملية طعن  من جهته، زعم جيش االحتالل في بيان بأن أحد جنوده أُ 
م مهاجم مسلح بسكين باتجاه موقع  وقال الجيش في بيان "تقد   تحييد منفذ الهجوم".  قرب الخليل وتمّ 

من جنود الجيش عند )مستوطنة( كريات أربع بالقرب من    اً عدد   عسكري للجيش اإلسرائيلي كان يضمّ 
بينما ادعت هيئة    حركته.  مدينة الخليل وطعن أحدهم". وأضاف إن جنديًا آخر أطلق النار عليه وشلّ 

"، أن "المنفذ خرج من سيارة وبحوزته كيس، أخرج منه سكينًا وطعن الجندي 11البث اإلسرائيلي "كان  
 في منطقة الرقبة والوجه". 

 3/9/2022األيام، رام هللا، 
 

 ية فدائية باألغوار وعبوة ناسفة بـ"النبي صالح"عملب  إسرائيليينجنود    10إصابة  الضفة الغربية:  

جنود صهاينة،    6صيب  أُ :  القدس المحتلة، من  4/9/2022،  موقع المركز الفلسطيني لإلعالمذكر  
وقال بيان لجيش    ظهر األحد، في عملية إطالق نار استهدفت حافلة صهيونية، قرب غور األردن.
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وقالت   منهم خالل العملية.  6صيب  جنودًا، أُ   لُّ ، إن الحافلة المستهدفة كانت تقِّ ياالحتالل اإلسرائيل
أُ   6صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن   صيبوا، في عملية إطالق نار، استهدف حافلة، في  صهاينة 

وقالت    إصابات بشظايا زجاج الحافلة.  4قرب غور األردن، منهم إصابتان بالرصاص، و  90شارع  
لوقوع عدد  ون سيارة مسرعة، أطلقوا النار تجاه الحافلة ما أدى  العبرية، إن مسلحين يستقلّ   12القناة  

منطقة   النار،  إطالق  عملية  منطقة  االحتالل،  جيش  وأعلن  الحافلة.  سائق  منهم  اإلصابات،  من 
عسكرية مغلقة لمالحقة المنفذين، فيما أعلن بعد وقت قصير عن اعتقال اثنين من المنفذين فيما  

 يخشى من وجود مقاوم ثالث، وفق ما نشرت قناة كان العبرية الرسمية. 
إن قوات األمن بني جانتس  قال وزير الدفاع اإلسرائيلي  :  4/9/2022،  جزيرة.نتموقع الوأضاف  

الحقت وألقت القبض بسرعة على المشتبه بهم في تنفيذ عملية إطالق النار، وأضاف أنه سيجري  
الغربية. الضفة  "اإلرهاب" في  ما سماه  مقابل  العمل  بالضفة جيفارا    تكثيف  الجزيرة  وقالت مراسلة 

عن منفذي العملية، بعد إغالقها شوارع   اً إن وحدات من قوات االحتالل تمشط المنطقة بحث  ،البديري 
اثنين أو ثالثة، ويبدو أنهم كانوا يحملون    عدة، وأوضحت أن سيارة فلسطينية كانت تقلّ  مواطنين 

ادث وقع في  وأشارت المراسلة إلى أن الح  ت إلى اشتعال النار في السيارة.معهم زجاجات حارقة أدّ 
ومن جانب    شارع يوصف بأنه األسوأ من حيث حجم التمييز العنصري اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

آخر قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه باإلضافة إلى إطالق النار، ألقى المهاجمون زجاجات  
 ر األردن.في غو  578حارقة على الحافلة، الفتة إلى أن الهجوم وقع على الطريق السريع رقم 

القدس: ألقت القوات اإلسرائيلية بعد عملية مطاردة وتمشيط ، من  5/9/2022، رام هللا،  األيامونقلت  
شتبه بأنهما نفذا إطالق النار على الحافلة. والُمعتقالن هما:  ين يُ لمنطقة الغور، القبض على شخَص 

، فيما ُيشتبه  جنين، وهما ابنا عمّ محمد وليد غوادرة تركمان وأحمد ماهر غوادرة تركمان، من مخيم  
تنفيذها. الفرار من مكان  تنفيذ العملية، قد نجح في  ثالثًا قد اشترك في  وذكرت وسائل إعالم    بأن 

إسرائيلية عديدة، أن منّفذًا على األقل هو من بلدة جديدة المكر، بالقرب من مدينة عكا، مشيرة إلى 
ا أشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه ُيشتبه في أن المنفذ أن المشتبهين الثالثة، من عائلة واحدة. كم

وطاردت وحدة تقصي األثر في الجيش اإلسرائيلي    الثالث المحتمل، هو والد أحد الشابين اآلخرين.
وذكر موقع "واال"    منفذي العملية، وزعمت أنها صادرت قطع سالح بالتزامن مع اعتقال المشتبهين.

)تندر("، وعند الساعة   "نصف نقل"كانا قد استقال مركبة "بيك أب  ين  اإلخباري العبري، أن شخَص 
الحافلة. مقدمة  على  النار  وأطلقا  الطريق،  جانب  إلى  المركبة  أوقفا  إن    المذكورة،  "واال":  وأضاف 

الحافلة توقفت إثر إطالق الرصاص صوبها، زاعمًا أن منفَذي العملية حاوال إلقاء زجاجة "مولوتوف"  
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ير أن محاولتهما لم تنجح لخلل ما، لم يذكر الموقع تفاصيله، إذ انسكبت المادة  مشتعلة صوبها، غ
" العبرية:  14وقالت القناة "  القابلة لالشتعال في المركبة التي استقّلها المنفذان، ما أّدى إلى اشتعالها.

انت مليئة  إن الحافلة اإلسرائيلية لم تكن مصفحة، وإن المنفذين أطلقوا عليها عشرات الرصاصات، وك
 الذين التحقوا بالخدمة العسكرية قبل نحو أسبوعين فقط. "كفير"بالجنود من لواء 

لندن،  وأضافت   اليوم،  إسرائيليين  ،  4/9/2022رأي  أربعة جنود  بإصابة  تقارير إسرائيلية  أفادت 
ارة كانت  عليهم قنبلة بدائية الصنع من سي  يَ ُألق   أن  بإصابات طفيفة جراء شظايا مساء يوم األحد، بعد 

حرنوت أوذكرت صحيفة يديعوت    بجوارهم بالقرب من قرية النبي صالح بوسط الضفة الغربية.  تمرّ 
اإلسرائيلية في موقعها اإللكتروني أن الحادث يأتي بعد ساعات فقط من مهاجمة مسلحين فلسطينيين  

جنود إسرائيليين في غور األردن بالضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة ستة جنود    لّ حافلة كانت تقِّ 
 ومدني واحد. 

األنشطة    "بمواصلة زيادة"وعقب الحادث على الحافلة، تعهد وزير الدفاع اإلسرائيلي بني جانتس  
ستستمر في  "اإلسرائيلية في الضفة الغربية. من جانبه، قال رئيس الوزراء يائير البيد إن قوات األمن  

 د حياة المواطنين اإلسرائيليين.يهدّ  "الوصول إلى أي شخص 
 

 الغربية  في الضفة اإلسرائيلي يتعهد تكثيف نشاط الجيش جانتس
وفي الضفة   "إسرائيل"بتكثيف أنشطة قوات الجيش داخل  بني جانتس  د وزير الدفاع اإلسرائيلي  تعهّ 

 تزايد العمليات الفلسطينية التي تستهدف اإلسرائيليين.  الغربية، في ظلّ 
الغربية وأنحاء  يوم  ،  جانتسوقال   الوقت في الضفة  انتشارها طوال  السبت، إن قواته ستواصل 
لحماية مواطني الدولة العبرية من أي تهديد. وأثنى على القوة العسكرية التي قتلت بعد ظهر    "إسرائيل"

مستوطنة كريات أربع في منطقة الخليل، قائاًل إن الجندي الذي أطلق    الجمعة منفذ عملية طعن قرب 
 النار على المهاجم تصرف بسرعة ومنع اعتداء أكثر خطورة. 

ق عليهم اإلعالم اإلسرائيلي  طلِّ ل فيه المسلحون الفلسطينيون الذين يُ في وقت يشكّ   جانتسوجاء قرار  
منية اإلسرائيلية. ورصد األمن اإلسرائيلي منذ بداية  ، قلقًا وصداعًا في رأس األجهزة األ"الجيل الثالث "

في  عملية بما يشمل مواجهة الجيش    91بواقع    ؛في عمليات إطالق النار  اً العام ارتفاعًا غير مسبوق
 . 2021العام نفسه من عملية في الوقت  30أثناء اقتحامه مخيمات ومدنًا فلسطينية، في مقابل 

السبت، إنه في مقابل ارتفاع عدد يوم  ،  " كان"وقال مصدر أمني إسرائيلي لهيئة البث اإلسرائيلية  
 محاولة لتنفيذ عمليات منذ مطلع العام الحالي.  200إحباط    عمليات إطالق النار على طرق الضفة تمّ 
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المعروفة   أن قوات الجيش وحرس الحدود تواصل نشاطاتها المكثفة في إطار الحملة  ،وأكد المصدر
 شتبه في ضلوعهم في عمليات بأنحاء الضفة.، وتعتقل كل يوم مطلوبين يُ "كاسر األمواج"بـ

 4/9/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 جنين  في االحتاللخالل اشتباكات مع قوات شهيد وجرحى 

  12أفادت مصادر طبية باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة  :  5/9/2022،  موقع الجزيرة.نتذكر  
وقال شهود عيان إن    ثنين.إلبنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل اقتحامها مدينة جنين مساء ا 

يوجد فيه   حيث   ، دورية عسكرية توغلت في الحي الشرقي وحي البساتين شرقي المدينة  50أكثر من  
وقال مراسل    الماضي.  أبريل  /مطلع شهر نيسان  ،" في تل أبيب ذ هجوم "ديزنغوفازم منفِّ خمنزل رعد  

ازم، كما أشارت مصادر محلية إلى انقطاع  خ الجزيرة إن قوات االحتالل اإلسرائيلي فّجرت بيت رعد 
 مع اقتحام قوات االحتالل للمدينة.  اً التيار الكهربائي عن مخيم جنين تزامن

إن قوات إسرائيلية تحاصر الشقة التي كان بها والد وفي وقت سابق، قالت وسائل إعالم إسرائيلية  
ازم الذي خازم وتشتبك مع مسلحين بالقرب منها، وإن هذه القوات تعمل على هدم منزل رعد  خرعد  
وأفاد الشهود بأن اشتباكات تدور بين مسلحين فلسطينيين وقوات   أشهر.  5مستوطنين قبل    3قتل  

أشاروا إلى أن جيش االحتالل نشر وحدات من القناصة على  االحتالل التي تتوغل في جنين، كما  
 أسطح عمارات مرتفعة في المدينة. 

نعت الفصائل الفلسطينية، في بيانات منفصلة  ، من غزة:  5/9/2022، موقع قدس برسوأضاف  
، الذي استشهد صباح اليوم متأثرًا بإصابته،  اً عام   19  ،اطلعت عليها "قدس برس"، الشهيد طاهر زكارنة

 ،وفي وقت سابق  شمال الضفة.  ،الل اقتحام جيش االحتالل فجرًا لبلدة قباطية جنوب مدينة جنينخ
؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب طاهر محمد زكارنة من بلدة قباطية،  ]أمس[ اليوم

 متأثرًا بجروح أصيب بها خالل عملية االقتحام. 
 

 2022  سنة عمٍل مقاوم في الضفة منذ بداية 7,200أكثر من 
تتواصل أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة عالية خالل  :  الضفة الغربية

 413، منها  2022عماًل مقاومًا منذ بداية    7,216ذ المقاومون الشبان الثائر نحو  العام الجاري، فقد نفّ 
 عملية إطالق نار بطولية. 

   5/9/2022، موقع المركز الفلسطيني لإلعالم
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 إحباط مئات العمليات خالل األشهر األخيرة وتم    فلسطيني 1,500كوخافي: اعتقلنا 
وكاالت: قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي، مساء أمس، إنه "في    -  تل أبيب 

ضوء التزايد الخطير في نطاق العمليات بالضفة الغربية، شرع الجيش قبل بضعة أشهر بعملية "كاسر  
كما زعم كوخافي خالل تصريحه،    فلسطيني.  1,500  نحواألمواج"، التي تضمنت حتى اآلن اعتقال  

وأضاف إن الجيش    العمليات خالل العملية التي ينفذها الجيش في مدن الضفة الغربية.  إحباط مئات 
عبر نشاطاته العسكرية لمواجهة العمليات التي ينفذها    ؛اإلسرائيلي سيواصل توفير األمن لإلسرائيليين

شار  وأ  الفلسطينيون، وقال "سنصل إلى كل مدينة أو حي أو زقاق أو منزل أو سرداب، لهذا الغرض".
من أسباب الزيادة في العمليات ينبع من عدم وجود سيطرة للسلطة    اً خالل تصريحه إلى أن "جزء

 الفلسطينية على مناطق معينة من الضفة". 
 6/9/2022األيام، رام هللا، 

 
 وغزة والضفة وإيران وساحة أخرى لن نذكرها"   ةكوخافي: "قواتنا تقوم بالعمليات في لبنان وسوري 

قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي، إن قوات الجيش تقوم بأمور خيالية مع الشاباك،  
 وتمتلك أفضل منظومة استخباراتية. 

وأضاف كوخافي خالل افتتاح مرفق تابع لشعبة المخابرات، مساء الثالثاء: "ال يوجد جيش في 
  اً ونهار  الً جه ستة ساحات، ومعظم الجيوش في العالم ال تواجه ساحة واحدة، قواتنا تهاجم ليالعالم يوا

وتقوم بالعمليات في لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية وإيران وساحة أخرى لن نذكرها، هناك حاجة  
 إلى استخبارات تكتيكية في كل منهم التخاذ القرارات".

مهاجمة    ومة استخباراتية وبقدرات ال يتم إدراكها، وبفضلها تمّ وادعى أن قواته تمتلك أفضل منظ
 ما نقوم به ال يصدقون. كما قال. ءناعشرات األهداف بدقة مثل الخيال العلمي، وعندما يرى نظرا

وأظهرت معطيات إسرائيلية، نشرت، هذا المساء، أن هناك زيادة كبيرة وملحوظة في الهجمات 
 المنصرم، مقارنًة بالشهر الذي سبقه وما سبقه من أشهر. طسأغس /الفلسطينية خالل شهر آب 

، اً وبحسب تلك المعطيات كما ذكر موقع "واي نت" العبري، فإن الشهر المنصرم هو األعنف مؤخر 
  /بزجاجات حارقة، في حين أن شهر تموز  135بإطالق نار، و  23منها    اً هجوم  172ل فيه  جّ حيث سُ 

 زجاجات حارقة. 75، وإطالق نار 15منها  113سجل  يوليو
تسجيل    في الهجمات بالقدس والخط األخضر، حيث تمّ   اً وأشارت إلى أن هناك في المقابل انخفاض 

 ين السابقين.في الشهرَ  120المنصرم، مقابل  أغسطس /فقط في آب  اً هجوم 37
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،  يوليو  /ين الماضيين لم يقع قتلى في الجانب اإلسرائيلي، ولكن في تموزوبالمجمل، في الشهرَ 
 . 15ارتفع العدد إلى  أغسطس  /صيب ثالثة إسرائيليين بجروح فعلية، وفي آب أُ 

الغربية    اً ووفق للجيش اإلسرائيلي في الضفة  تترافق مع عمليات مكثفة  الزيادة  للموقع، فإن هذه 
 شخص مطلوب.  100اعتقال  في األسابيع األخيرة، حيث تمّ  خصوصاً 

 7/9/2022وكالة قدس نت لألنباء، 
 

 جيش االحتالل سيستخدم "الطائرات المسيرة" في الضفة الغربية
رة" في الضفة الغربية  أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، أنه سيستخدم "الطائرات المسيّ 

وقال المراسل العسكري للقناة "إن قادة   اإلسرائيلية الرسمية.  11للمرة األولى، بحسب ما ذكرت القناة  
رة وسيقومون بتفعيلها في  قاموا بالتدرب على تشغيل الطائرات المسيّ   اً الضفة الغربية عمليالجيش في  

حال تنفيذ االعتقاالت التي تبدو صعبة على الجيش، حيث سيتم قصف المواقع بواسطة الطائرات 
 رة". المسيّ 

 6/9/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في الضفة الغربية   الفلسطينية بالتصدي للمقاومةيطالب السلطة  جانتس
السلطة الفلسطينية، إلى بذل المزيد من الجهد بني جانتس  دعا وزير جيش االحتالل االسرائيلي  

جنود االحتالل    دّ لمكافحة فصائل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وسط تصاعد العمليات ض
 سرائيلي هناك. إلا

المخابرات العسكرية السلطة الفلسطينية "ليس فقط التحدث   ن مقرِّ في تصريح مجانتس  وطالب  
وقبل   إلى أن "السالح في الشوارع وغياب الحكم يضران أوالً  اً ه"، مشير اإلرهاب ولكن العمل ضدّ  ضدّ 

 كل شيء بالسكان الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية نفسها".
على "أننا لن    اً وأضاف: "لقد نقلت هذه الرسالة مرة أخرى اليوم لقيادة السلطة الفلسطينية"، مشدد 

 نسمح للمسلحين الذين يسعون لقتل اإلسرائيليين بالتجول في المنطقة". 
إلى أنه    اً "، مشير اً مدن والطرق وحيثما يكون ذلك ضروريوأكد "أننا سنالحقهم ونوقفهم في القرى وال

"في الوقت نفسه، سنواصل تقوية العناصر المعتدلة والسماح لألغلبية غير المتورطة في اإلرهاب  
 بالحصول على رزق جيد وروتين يومي". 



 االنعكاسات على العالقة مع الفلسطينيين ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

277 
 

يومَ   جانتس كالم   بعد  أفيف جاء  اإلسرائيلي  الجيش  أركان  رئيس  بها  أدلى  تصريحات  من  ين 
في، وقال فيها إن "عجز أجهزة أمن السلطة الفلسطينية" هو أحد األسباب وراء تزايد ما سماه  كوخا

 "اإلرهاب" بالضفة الغربية. 
ما يقول إنهم    وتصاعدت العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية ضدّ 

 جنوده. مطلوبون متورطون في تنفيذ أو التخطيط لهجمات ضدّ 
 2022/ 7/9، الة سما اإلخباريةوك

 

 في الضفة الغربية   في رد  على واشنطن: لن يملي أحد علينا تعليمات إطالق النار  جانتسو   البيد
يائير   ،  "إسرائيل""لن يملي" على    اً األربعاء، إن أحد يوم  ،  البيد قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 

خالل مشاركته في حفل تخريج ُأقيم في القاعدة    البيد وقال    االشتباك("،"تعليمات إطالق النار )قواعد  
 البحرية في حيفا مساء اليوم: "لن يملي علينا أحد تعليمات بفتح النار، ونحن نقاتل من أجل حياتنا". 

أنه "يستمع إلى مطالب بمحاكمة جنود الجيش اإلسرائيلي بعد مقتل أبو عاقلة"،    البيد وأضاف  
"لن أسمح لهم بمالحقة جندي في الجيش اإلسرائيلي، دافع عن حياته إزاء إطالق نار من  :  اً مضيف

 قِّبل إرهابيين، حتى نتلّقى التصفيق في الخارج فقط". 
رها، وذلك بني جانتسفيما قال وزير أمنه،    ، إن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، هو وحده من يقرِّ

تحدة، التي أعلنت وزارة خارجّيتها أمس الثالثاء، أنها ستواصل  في ردٍّ ضمنيٍّ منهما على الواليات الم
 ، لتغّير سياساتها بخصوص قواعد االشتباك في الضفة الغربية المحتلة."إسرائيل"الضغط على 

إن "رئيس األركان )للجيش اإلسرائيلي(، هو وحده الذي يقرر، وسيستمر في وضع جانتس  وقال  
 تياجات العملياتّية، وقيأم جيش اإلسرائيلي". لالح اً تعليمات إطالق النار، وفق

التعليمات بدقة"، مضيف ينفذون  "القادة والجنود  يكن هناك، ولن يكون تدخُّل    اً وذكر أن  "لم  أنه 
 سياسّي في هذه المسألة".

كبيرة    اً في المقابل، قدَّر مسؤولون سياسيون إسرائيليون، أن الواليات المتحدة "لن تمارس ضغوط
بتغيير التعليمات )المتعلقة بإطالق النار(، على الرغم من التوترات التي نتجت بسبب    في ما يتعلق

نت"، الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"،    مقتل )الشهيدة( أبو عاقلة"، بحسب ما أفاد "واي
 في وقت متأخر من مساء األربعاء. 

ات األميركية، كانت محاولة من قبل " أن "التقديرات في إسرائيل هي أن التصريحنت   وايوذكر "
 إدارة )الرئيس األميركي، جو( بايدن، لتهدئة اليسار الراديكالي في الحزب الديمقراطي".
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عن المسؤولين الذين لم يسّمهم، أنه "ال توجد نّية )من جانب أميركا( لمحاولة فرض   وأضاف نقالً 
 أي شيء على إسرائيل". 

  8/9/2022، 48موقع عرب 
 

 : الشاباك أحبط مئات الهجمات والواقع يتغير في الضفة الغربية البيد
قال يائير البيد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، يوم الخميس، إن الشاباك أحبط مئات الهجمات منذ  

من إطالق نار وإلقاء متفجرات ومحاوالت   ًا؛الواقع المتغير الذي يحدث حالي  بداية العام، في ظلّ 
 خططت لها حركة حماس. ،خطف وغيرها

 .2021 سنةنجاز االستخباراتي التشغيلي للشاباك عن إلجاءت أقوال البيد خالل حفل ا
وقال البيد: "أمامنا عدة ساحات، وسلسلة من التحديات المختلفة للغاية، وما يفعله الشاباك في  

عما يفعله في الفضاء اإللكتروني، فالعمل الذي يقوم به في البلدان البعيدة    اً مختلف تمامجنين ونابلس  
.. إن المعلومات االستخبارية الُمحبطة التي ُتستخدم ضد .عما يفعله في غزة أو الضفة  اً يختلف تمام

 عن قيادة عمليات أمنية معقدة لألفراد".   اً القوى األجنبية مختلفة تمام
 كل اعتقال يرافقه إطالق نار". اً سنوات كانوا يرشقون الحجارة واليوم تقريب 3وأضاف: "قبل 

إلى   بانتظام  تأتي  العالم  أنحاء  المخابرات من جميع  أن أجهزة  إلى  لتتعلم من    "إسرائيل" وأشار 
إلى أن التكنولوجيا    اً الشاباك، كيف تحارب "اإلرهاب" والتهديدات التي ال تواجهها أي دولة غربية، مشير 

أن تكون متقدمة بخطوة عن "العدو"، وهذا    اً دوم   "إسرائيل"ـتطويرها في الشاباك تتيح ل  المتقدمة التي تمّ 
 ه نتاج سنوات من التحضير وبناء الذكاء البشري والتكنولوحي. وفق قوله. كلّ 

من ناحيته، قال رئيس الشاباك رونين بار، إن عمليات جهازه تجري ما بين "عالم االستخبارات 
ن من التعامل مع مستويات ال يمكن تصورها من  إلى أنه تمكّ   اً ري، وعالم األمن المفتوح"، مشير الس

 . هوفق وصف  ،"اإلرهاب"
وقال بار: "بفضل المشاريع والعمليات، سنعرف بشكل أفضل كيفية التعامل مع التهديدات الجديدة  

كنولوجيا والعمليات، ولكن قبل كل  .. وراء العمليات والمشاريع هناك التخطيط والت.لإلرهاب والتجسس
 شيء، هناك أشخاص ممتازون، مصممين ومليئين باألفكار، وهم الذين يحصلون على التقدير". 

 8/9/2022القدس، القدس، 
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 د عرض المبادرة اإلنسانية لإلفراج عن األسرى المرضى وكبار السنحماس تجد   
مكتب الشهداء والجرحى واألسرى زاهر جبارين  قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول  

حّمل االحتالل  إن الحركة تتابع بقلق بالغ الوضع الصحي الخطير لألسير البطل ناصر أبو حميد، وتُ 
 الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياته، وحياة األسرى المرضى كافة داخل السجون والمعتقالت.

تزال    مان قضية أسرانا األبطال وتحريرهم مّثلت و أ   ،وأكد جبارين في تصريح صحفي يوم الجمعة
 لهب نضال شعبنا، ووقودًا النتفاضته المتجّددة على امتداد الوطن.تمّثل أيقونة تُ 

األسرى   عن  لإلفراج  الحركة  أطلقتها  التي  اإلنسانية  المبادرة  عرض  تجديد  عن  جبارين  وأعلن 
ودعا جبارين شعبنا وقواه    العدو إلى أن يلتقط الفرصة قبل فوات األوان.  اً ، داعيالمرضى وكبار السنّ 

الحّية وفصائله الوطنية وكل المؤسسات الحقوقية واإلنسانية وأحرار العالم إلى التحّرك إلنقاذ األسرى  
 من خطر الموت البطيء الذي يتعّرضون له بفعل إجرام االحتالل. المرضى وكبار السنّ 

 9/9/2022 ،حركة حماسموقع 

 

 

 ال تستجيب لعرض حماس حول صفقة أسرى جزئية  "إسرائيل"
وحركة حماس، احتمال    "إسرائيل"قالت مصادر إسرائيلية، إن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين  

 ضئيل، وذلك ردًا على تجديد حركة حماس دعوتها لتنفيذ صفقة جزئية. 
ال تبدو مرتفعة في  "وقالت وسائل إعالم إسرائيلية، إن احتماالت التوصل إلى صفقة تبادل أسرى  

سرى، ، في موضوع تبادل األالبيد ، باعتبار أن توجه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير  "المدى القريب 
إلى  يبادروا  بأن  الموضوع،  هذا  تعمل في  التي  الجهات  أن طالب  بعد  مختلف عن توجه أسالفه 
 التوصل إلى صفقة تبادل شاملة وعدم االكتفاء بالرد على مقترحات تطرحها حماس بهذا الخصوص.

 12/9/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 

 انتخابات الكنيست يدخل الجيش في جولة قتال قبل  : أتمنى أن الجانتس
وزير الجيش اإلسرائيلي، مساء الجمعة، أن بني جانتس  أعرب    :"القدس" دوت كومـترجمة خاصة ب

قبلة في األول  مفي جولة قتال جديدة على أي من الجبهات قبل انتخابات الكنيست الال تدخل  قواته  
نحن بحاجة إلى  "العبرية،    12في مقابلة مع قناة    جانتسقبل. وقال  مال  نوفمبر  /ثانيالمن تشرين  

بقدر ما هو ضروري وفي كل مكان ولن تتوقف حتى    اً ودفاعي  اً مواصلة نشاطنا وعملياتنا هجومي
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لون بقدر كبير من القوة  ماستعادة الهدوء". وأشار إلى أن الجيش اإلسرائيلي، والشاباك، والشرطة، يع
كتائب    10الدفع بأكثر من    إلى أنه تمّ   اً لهجومية والدفاعية، مشير االستخبارية والكثير من األنشطة  ا

لية التي كانت ستنفذ في تل أبيب موأبقيناها في الضفة الغربية، وعززنا القوات على خط  وحول الع
ة للغاية وهذا ما نتوقعه من القوى م.. اليقظة مه.كبير  متفادي وقوع هجو   إنه تمّ   جانتسأمس، قال  

 األمنية.
 9/9/2022القدس، القدس، 

 

 ر "إسرائيل" من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة حذ   مصر ت  
حّذر مسؤولون مصرّيون، سلطات االحتالل اإلسرائيلي من أن الوضع في الضفة  :  باسل مغربي

لجيش االحتالل بسبب تزاُيد اقتحاماته    اً الغربية المحتلة، قد يخرج عن نطاق السيطرة؛ كما وّجهوا انتقاد 
عن    "، مساء األحد، نقالً 11جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البّث اإلسرائيلي العامة "كان    للضفة.

مسؤولين مصريين لم تسّمهم، وذلك في تقرير ذكرت خالله أن الجانب المصرّي "قلق من التصعيد 
 ".اً في الضفة الغربية مؤخر 

دفع أجهزة األمن    "إسرائيل"وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق األحد، تحاول  
 خصوصاً ناشطين ومسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية، و   الفلسطينية إلى تنفيذ حمالت اعتقال ضدّ 

وأفادت هيئة البث بأن    .ي جنين ونابلس، بادعاء منع تصعيد واسع في الضفة الغربية..في منطقتَ 
لمسؤولين المصريين، انتقدوا سلوك جيش االحتالل، وأشاروا إلى أنهم يرون أن الزيادة في اقتحامات ا

أكثر". موقفها  وتضعِّف  الفلسطينية  السلطة  "تحرِّج  الضفة؛  في  وعملياته  اإلسرائيلي  ووفق    الجيش 
هو عليه، فإن  التقرير ذاته، حّذر المسؤولون المصرّيون من أنه إذا استمر الوضع في الضفة على ما  

وفوضى سياسية في الضفة مع اقتراب اليوم الذي يلي أبو مازن )أي رحيل    اً "ستواجه انفجار   "إسرائيل"
 الرئيس الفلسطيني، محمود عباس(".

 11/9/2022، 48موقع عرب 

 
ماز أبو  على  للضغط  والدوحة  والقاهرة  واشنطن  تدعو  أبيب  لشن   تل  ضد     ن  اعتقال  حمالت 

 المقاومة 
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الحكومة اإلسرائيلية توجهت إلى كل من القاهرة والدوحة 
وواشنطن، بطلب ممارسة الضغوط على أبو مازن، لتفعيل أجهزة األمن الفلسطينية لتنفيذ حمالت  
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ي جنين ونابلس،  في منطقتَ ناشطين ومسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية، وخصوصاً   اعتقال ضدّ 
صدور قرار بذلك من الرئيس عباس، شرطًا    عّدت بادعاء منع تصعيد واسع في الضفة الغربية. و 

 لتخفيف التوتر. 
إسرائيل تواجه صعوبة في إيجاد مبادرات للنية  "األحد، فإن  يوم    ،العبرية  " هآرتس" وحسب صحيفة  

طوات اقتصادية بإمكانها خفض التوتر األمني في  الحسنة واستعادة الثقة بين الطرفين، أو اتخاذ خ
الغربية تُ "الضفة  ساخنة  إنذارات  هناك  أن  وادعت  يعدّ .  الفلسطينيين  بأن  العمليات  فيد  لعشرات  ون 

المسلحة خالل فترة األعياد اليهودية التي تحل في الشهر الجاري وحتى الشهر القادم. وأكدت أن 
حركة   من  هم  العمليات  لهذه  يخططون  الذين  الفلسطينية  "فتح"المسلحين  الفصائل  من  وليسوا   ،

 المعارضة فقط.
د خطاب عباس المتوقع  أن القيادة السياسية اإلسرائيلية تتحسب    "هآرتس"وذكرت   من أن ُيصعِّّ

 ين، الغليان في الشارع الفلسطيني. أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، بعد أسبوعَ 
، أن هذه الخطوات تهدف  "إسرائيل"مصدر إسرائيلي مطلع على االتصاالت التي تجريها    رأىو 
دو عمق المشكلة. وقد رأينا أنه  ال يدرك على ما يب" ، وادعى أن عباس "إيقاظ القيادة الفلسطينية "إلى 

 ."عندما يريد أن يضرب على الطاولة، فإنه بإمكانه القيام بذلك
  12/9/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 2022سنة الغربية منذ مطلع  عملية إطالق نار بالضفة 130تعلن إحباط  "إسرائيل"

الداخلي اإلسرائيلي   األمن  قال رئيس جهاز  أبيب:  بالده  "الشاباك"تل  إن  األحد،  بار،  ، رونين 
 .2022أهداف إسرائيلية، منذ مطلع  عملية إطالق نار نفذها فلسطينيون ضدّ   130أحبطت أكثر من 

عملية    130منذ مطلع العام الجاري تّم إحباط أكثر من  "ونقلت قناة )كان( الرسمية عن بار، قوله:  
عملية في الفترة ذاتها من العام    98إطالق نار على خلفية قومية )نفذها فلسطينيون(، مقارنة مع  

 ."(2020فقط في األشهر الثمانية األولى من عام ) 19(، و2021المنصرم )
 مدينة هرتسليا )وسط(.جاء تصريح بار، خالل كلمة ألقاها في جامعة رايخمان، ب

االرتفاع المستمر في محاوالت المنظمات الفلسطينية تنفيذ عمليات إطالق نار يعود "وأضاف:  
على   كامل  بشكل  النظام  فرض  من  لها  التابعة  األمن  وأجهزة  الفلسطينية  السلطة  تمكن  عدم  إلى 

 ."المناطق الخاضعة لسيطرتها 
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دفاع( وأفراد األذرع األمنية األخرى بالدخول بشكل يومي  لزم قوات جيش )الهذا األمر يُ " وتابع بار:  
تمّ  حيث  مطلوبين،  اعتقال  بهدف  فلسطينية  وبلدات  من    قرى  أكثر  اعتقال  العام  بداية    2,000منذ 

 . "فلسطيني
 11/9/2022القدس العربي، لندن، 

 
  العسكري بجنين في اشتباك مسلح على حاجز الجلمة  واستشهاد المنفَذين    مقتل ضابط إسرائيلي

ين، فجر اليوم األربعاء، إثر اشتباك مسلح في محيط معبر الجلمة شمال ين فلسطينيَ استشهد شابَ 
ين أحمد أيمن عابد، جنين شمال الضفة. ونعت مآذن المساجد في بلدة كفردان غرب جنين، الشهيدَ 

يعمل عنصرًا في جهاز  وعبد الرحمن هاني عابد، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن أحمد عابد  
االستخبارات العسكرية الفلسطينية. وقال الناطق باسم جيش االحتالل إن "مراقبة الجيش اإلسرائيلي  
حددت اثنين من المشتبه بهما في منطقة جدار التماس، بالقرب من حاجز الجلمة، وحاصرت قوة  

أد  اثنين على األقل، وجرى اشتباك عنيف معهما، ما  الجيش مسلحين  تم  من  ى إلصابتهما، كما 
احتجازهما". وفي المقابل أوضحت مصادر محلية أن المقاوَمين تنكرا بزي الجنود، ودخال إلى حاجز  
الجلمة، وبعد ذلك اقتحما مكتبًا بداخله عدد من الجنود، وأطلقا النار عليهم داخل المكتب، دون أن 

ق اعترف جيش االحتالل بمقتل  يعترف جيش االحتالل بوجود إصابات بين أفراده. وفي وقت الح
 ضابط إسرائيلي في اشتباكات منطقة الجلمة شمال جنين الليلة الماضية.

 14/9/2022، موقع فلسطين أون الين
 

 المقاومين  لعمل ضد  والتعزيز التنسيق األمني   عملياتها في الضفة "تقييد"تدرس  "إسرائيل"

هللا زبون   -  رام  جهاز  :  كفاح  في  مسؤولون  العمليات يدرس  بتقييد  اقتراحًا  اإلسرائيلي  األمن 
اإلسرائيلية في شمال الضفة الغربية وتخفيف االحتكاك العنيف مع المسلحين الفلسطينيين، في محاولة  

السلطة. أمن  األمني مع أجهزة  التنسيق  إن ممارسات   "هآرتس"وقالت صحيفة    لتعزيز  اإلسرائيلية 
ية على التوقف عن العمل في مناطق شمال الضفة الغربية، أجبرت أجهزة األمن الفلسطين   "إسرائيل"

، إذا ما أقدمت هي األخرى على تنفيذ "متعاونة مع االحتالل"كي ال تظهر األجهزة األمنية بوصفها  
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن أي تصعيد آخر في شمال   اعتقاالت واشتبكت مع المسلحين هناك.

  " هآرتس"وتوضح    لجيش على العمل بشكل أوسع في هذه المناطق.الضفة سيغّير الخطط وسيجبر ا
أن المسؤولين في جهاز األمن اإلسرائيلي يعترفون بأنه ال يوجد بديل حقيقي لعمل أجهزة السلطة في  
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مساعدة األجهزة األمنية الفلسطينية  "ين فقط هما  ين مركزيَ الضفة، ويرون أنه ال يوجد سوى سيناريوهَ 
السلطة على   الحياد ومشاهدة  الوقوف على  أو  المسؤولية األمنية في مدن شمال الضفة،  استعادة 

 . "تنهار، وهذا يتطلب من إسرائيل الدخول إلى الفراغ
وقال رئيس هيئة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية أهارون هاليفا، أمس )الثالثاء(، إن األوضاع 

تها خصوصًا مع زيادة الصراع على وراثة الحكم  تتفاقم حدّ في الضفة الغربية تتجه إلى التصعيد وس
حدوث انتفاضة ثالثة شعبية واسعة وعنيفة سيناريو  "بعد انتهاء حقبة الرئيس محمود عباس. وأضاف:  

محتمل للغاية، ولكن ليس بعد، وسوف تتزامن مع معركة الخالفة على الرئاسة بعد عباس، ونحن  
ما نراه اآلن في الوقت الحالي هي مظاهر انفجار  ". وأضاف:  "ها اآلنبحاجة إلى التنبيه واالستعداد ل

 ."يكمن تحت السطح، ال يوجد مركز ثقل، وال توجد عاصمة لإلرهاب، هناك عدة عواصم لإلرهاب 
خطوات أخرى ترمي إلى تعزيز قدرات األجهزة األمنية الفلسطينية،    "إسرائيل"وبناًء عليه تدرس  

كي، وقالت إنها  يعسكري لألجهزة الفلسطينية في األردن تحت إشراف أمر وقد سمحت مؤخرًا بتدريب 
 ال ترفض المصادقة على نقل أسلحة وذخيرة أخرى إلى األجهزة الفلسطينية، بهدف تعزيز قوتها ضدّ 

مدربة   خاصة،  فلسطينية  قوة  تشكيل  إمكانية  أيضًا  ذلك  في  بما  الفلسطينية،  المسلحة  المجموعات 
 في شمال الضفة.ومسلحة أكثر للعمل 

 14/9/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 ردا  على عمليات المقاومة   الشاباك يوصي بفرض إغالق على بلدات فلسطينية
العام   األمن  بفرض  "الشاباك" أوصى جهاز  اإلسرائيلي  والجيش  األمنية  األربعاء، األجهزة  يوم   ،

تعبيره، حسب ما    من خروج األوضاع عن السيطرة؛ على حدِّّ   اً إغالق على بلدات فلسطينية، تحسب
 ". 11أفادت هيئة البث اإلسرائيلي "كان 

للقناة الرسمية اإلسرائيلية، على التفرقة بين البلدات الفلسطينية في    اً وتنص توصية الشاباك، وفق
ية" إلى جانب  شمال الضفة الغربية، من خالل فرض إغالق مشدد على ما أسماها بالبلدات "اإلرهاب

 ". اً واضح اً " على بلدات ال يبدو فيها "إرهاب اً "متنفس اً آخر أطلق عليه إغالق
أنه "من خالل ذلك يمكن إتاحة حياة طبيعية للفلسطينيين مقابل حياة صعبة على اإلرهابيين"؛   رأىو 

 حسب ما ورد في هيئة البث اإلسرائيلي. 
ما حتى اآلن في منطقة   اً " عن مسؤول أمني، قوله إنه "إذا كان هناك سيطرة نوع11ونقلت "كان 
 من اتخاذ خطوات جديدة".  د، ولذلك ال بدّ أن الوضع سيخرج عن السيطرة فيما بع  التماس، ال شكّ 
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هذا وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن اإلغالق الذي أوصى به الشاباك في منطقة التماس سيكون  
قد  التي  القرى  ومخارج  عند مداخل  والمشاة  المركبات  فيها فحص  يتم  تفتيش  نصب حواجز  عبر 

 المنطقة وليس لديهم تصريح خاص.   يشملها اإلغالق، ومنع عبور األشخاص الذين ليسوا من سكان
تمّ  التي  الشاباك  توصية  أن  الصحيفة  أوضحت  األوضاع    كما  لتقييم  جلسة  خالل  استعراضها 

داخل   تشمل سحب تصاريح عمل  الجيش،  وقادة  األمن اإلسرائيلية  أجهزة  بمشاركة  األمنية عقدت 
 االحتالل. ضدّ ، من سكان في البلدات التي يخرج منها منفذي العمليات 48 الـ مناطق

وأفادت الصحيفة بأن توصيات الشابات تهدف إلى "ممارسة الضغط" على الفلسطينيين في محاولة  
قوات االحتالل، وكذلك "تحديد   لـ"تقليل الدافع" الذي قد يتولد لدى شبان فلسطينيين لتنفيذ عمليات ضدّ 

 مواقع مطلوبين" لدى أجهزة أمن االحتالل.
 14/9/2022، 48موقع عرب 

 
 زال مستمرا  "لكنه قد يتالشى قريبا "  ما": التنسيق األمني اليوم سرائيلإ"

نقلت وسائل إعالم عبرية، عن مصادر فلسطينية، أن ظاهرة مشاركة عناصر األمن الفلسطينية  
، وذلك في ضوء مشاركة 2000  سنة  في العمليات الفدائية قد تتوسع على غرار ما جرى بداية انتفاضة

عناصر األمن برام هللا في تنفيذ عملية "كمين حاجز الجلمة" فجر اليوم األربعاء. وذكر موقع أحد  
" نقاليومسرائيل  إصحيفة  العبرية،  في   الً "  تمرد  بوادر  هناك  أن  يسمها،  لم  فلسطينية  مصادر  عن 

  ماصفوف قوات األمن الفلسطينية التابعة للسلطة في الضفة الغربية. وأشار إلى أن التنسيق األمني 
هناك ضباط أن  مؤكدًا  قريبًا"،  يتالشى  قد  "لكنه  مستمرًا  يغّض   اً كبار   اً زال  عن  بالسلطة  الطرف  ون 

ل اإلسرائيلي. جاء ذلك على خلفية عملية "كمين حاجز الجلمة" بجنين  التنسيق األمني مع االحتال
 شمالي الضفة الغربية، فجر األربعاء.

 14/9/2022، موقع فلسطين أون الين
 

 األجهزة األمنية الفلسطينية  االحتالل يتخذ إجراءات ضد  
المحتلة وسائل  :  القدس  أن  إ أفادت  األربعاء،  مساء  إسرائيلية،  سيتخذ  عالم  اإلسرائيلي  الجيش 

األجهزة األمنية الفلسطينية، جاء ذلك على خلفية مقتل ضابط إسرائيلي على يد أحد   إجراءت ضدّ 
وقالت قناة كان العبرية "ردًا على    عناصر السلطة الفلسطينية قرب حاجز الجلمة شمال شرق جنين.

ت األجهزة األمنية الفلسطينية  طيني، تلقّ مقتل الرائد اإلسرائيلي بار فيلح، على يد عنصر استخبارات فلس
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نوايا تشديد اإلجراءات ضدها.  "إسرائيل"رسالة من   "الجيش سيشنّ   حول  القناة  اعتقاالت    وأضافت 
وأشارت كان العبرية   ."ألفراد من األجهزة األمنية الفلسطينية في حال اشتبه بتورطهم بأنشطة مسلحة

أ سيعتقل  من  اإلسرائيلي هو  الجيش  أن  وليس إلى  الهجمات  في  يتورط  فلسطيني  أمن  عنصر  ي 
وأكدت القناة أن الجيش اإلسرائيلي رفع من حالة التأهب والتغيير في الوضع العملياتي    السلطة نفسها.

وبحسب القناة، فإنه سيتم زيادة عدد   جنين ونابلس.  ،المنطقة الشمالية منهاخصوصًا  بالضفة الغربية و 
 جازات للجنود، ليكون هناك مزيد من القوات في تلك المنطقة.وحدات النخبة، وسيتم تقليص اإل

 14/9/2022وكالة سما اإلخبارية، 
 

   "النظام": لن نتردد في العمل بكل مكان ال تفرض فيه رام هللا البيد
األربعاء، إن جيش بالده لن يتردد في   يوم   ،البيد تل أبيب: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير  

 . "النظام" العمل في كل مكان ال تفرض فيه السلطة الفلسطينية 
ه على حسابه في تويتر، على خلفية مقتل ضابط إسرائيلي في  جاء ذلك في تصريح متلفز بثّ 

 مواجهات مع فلسطينيين بقضاء جنين شمالي الضفة الغربية في وقت سابق األربعاء.
 ."لن نتردد في العمل في كل مكان ال تفرض فيه السلطة الفلسطينية النظام": البيد وقال 

الفلسطينية"وأضاف   للمخابرات  ينتمي  جنين  في  الجلمة  حاجز  الفلسطينيين قرب  القتلى  ،  "أحد 
 .ًا"جديد  اً تصعيد "ذلك  اً معتبر 

 "اإلرهاب "ريو لمنع ما سماه  ، مستعدان لكل سينا"شاباك"د على أن الجيش وجهاز األمن العام  وشدّ 
 . "أن يرفع رأسه"من 

أوصى    "الشاباك"التابعة لهيئة البث اإلسرائيلية الرسمية، إن    " كان"في سياق متصل، قالت قناة  
مع التركيز على   ،على المدن التي ينشط بها مسلحون شمالي الضفة الغربية "إغالق"الجيش بفرض 

 . "طرةقبل أن يخرج الوضع عن السي"جنين وذلك 
  14/9/2022، 48موقع عرب 

 

 سنوات 7منذ  هذه السنة الغربية أكبر حصيلة للشهداء برصاص االحتالل في الضفة
أكبر حصيلة ألعداد الشهداء الفلسطينيين    2022غزة: تسجل الضفة الغربية منذ بداية    -  رام هللا

 تصاعد غير مسبوق للتوتر.  في ظلّ  سبع سنوات برصاص الجيش اإلسرائيلي منذ 
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الفلسطينيين في    الشهداء  بيان صحفي، أن إجمالي عدد  الفلسطينية في  وأعلنت وزارة الصحة 
  99عندما استشهد    2015  سنة ، وهو الرقم األكبر منذ  2022منذ بداية    97الضفة الغربية وصل إلى  

 .اً فلسطيني 
الفلسطينيين    31ظهر إحصائيات فلسطينية أن  وتُ   قضوا في جنين    2022من إجمالي الشهداء 

 والتي تشهد عمليات اقتحام ومداهمة شبه يومية من جيش االحتالل. ؛شمال الضفة الغربية
 14/9/2022القدس العربي، لندن، 

 
 2022 سنة  أمر اعتقال إداري إسرائيلي في 1,365نادي األسير: 

األربعاء، إن السلطات اإلسرائيلية أصدرت   يوم  األناضول: قال نادي األسير الفلسطينّي،  -  رام هللا
وأوضح في    .2022  سنة  أمر اعتقال إداري )دون تهمة(، بحق معتقلين فلسطينيين منذ بداية  1,365

أن   وسّ "بيان،  اإلداري، حيث أصدرت إسرائيل  االعتقال  الفلسطينيين عبر  استهداف  دائرة  عت من 
العام    1,365 بداية  منذ  إداري  اعتقال  حتى    ."2022أمر  بلغ  اإلداريين  المعتقلين  عدد  أن  وأوضح 

(،  18، من بينهم أربعة قاصرين )دون سن الـ  الً معتق  760الجاري    سبتمبر  /سبوع األول من أيلولاأل
 وأسيرتان. 

  14/9/2022القدس العربي، لندن، 
 

 ة العمل لوقف التصعيد ة الفلسطينيالسفير األمريكي لدى "إسرائيل" يطلب من السلط
األمر   السفير  نيديس،  يقال  توم  "إسرائيل"،  لدى  الفلسطينية  كي  السلطة  إنه على  الخميس،  يوم 

كما أوردت هيئة البث اإلسرائيلية  ، وأضاف في تصريحات إذاعية العمل أكثر لمنع تصاعد "العنف".
كية في واشنطن من الفلسطينيين منع  يإنه على الرغم من طلب اإلدارة األمر    ،العامة الناطقة بالعربية

 أن تمنع قتل األبرياء.  اً أيض "إسرائيل"العنف إال أنه، يجب على 
على ما نشر حول إمكانية فرض طوق على مدن في الضفة الغربية، قال نيديس إن واشنطن  ًا  ورد 

كية ترغب في أن يتمتع  يإلى أن اإلدارة األمر   اً ال تقول للجيش اإلسرائيلي ماذا عليه أن يفعل، الفت
 الفلسطينيون بحرية الحركة ويعيشوا بأمان.

  15/9/2022قدس، القدس، ال
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 لث الصهاينة يعتقدون أن جيشهم غير مستعد لخوض معركة شاملة ث  
لث الصهاينة مقتنعون بعدم جاهزية الجيش  أظهر استطالع جديد للرأي العام الصهيوني، أن ثُ 

 اإلسرائيلي لخوض معركة شاملة على عدة جبهات. 
في مدى االستعداد الصهيوني لمواجهة   اً الصهيونية، تباين وأظهر استطالع أجرته حركة "األمنيين"  

 . اً حرب شاملة على إحدى الجبهات أو كلها مع
% من الصهاينة أن جيشهم ليس مستعدًا كما يجب لخوض 32لنتائج االستطالع، يعتقد    اً ووفق

 % يعتقدون بأن استعداد الجيش مرتفع. 50معركة شاملة على عدة جبهات، بينما في المقابل 
% من اإلسرائيليين عن اعتقادهم  72وعلى صعيد إجراءات فتح النار في الضفة الغربية، أعرب  

بضرورة تغيير اإلجراءات لتسمح لقوات الجيش باستهداف أسرع للفلسطينيين دون اللجوء إلى تعريض 
 حياة الجنود للخطر. 

تل فيها  ب جنين، وقُ جاء ذلك في أعقاب عملية "الجلمة" التي وقعت فجر األربعاء المنصرم، قر 
إجراءات فتح النار باتجاه الفلسطينيين،    ضابط إسرائيلي، وهو ما أثار الرأي العام اإلسرائيلي ضدّ 

 الفلسطينيين بال قيود. الجيش الصهيوني الرتكاب الجرائم ضدّ  وُأطلقت دعوات إلطالق يدِّ 
 15/9/2022، موقع المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لمزيد من التصعيد بالضفة: توسيع عمليات االعتقال والدخول إلى المدناالحتالل يستعد 

مساء   عبرية،  إعالم  وسائل  الخطط "مس،  أأفادت  من  سلسلة  لتطبيق  جارية  االستعدادات  بأن 
 لتوسيع عمليات االعتقال بالضفة". 

من الخطط  ، إن "الجيش اإلسرائيلي أعلن أن االستعدادات جارية لتطبيق سلسلة  "13"وقالت القناة  
 لتوسيع عمليات االعتقال والدخول إلى مدن الضفة مع التركيز على نابلس وجنين". 

السور  لعملية  أو شيء مشابه  يدور عن عملية عسكرية  الحديث ال  اآلن  "لكن حتى  وتابعت، 
 الواقي". 

ل فيها توذكرت القناة أن رئيس األركان اإلسرائيلي أفيف كوخافي شاهد بنفسه توثيق العملية التي قُ 
الرائد بار فالح عند حاجز الجلمة، وتأكد من حقيقة عدم وجود سالح مع المنفذين، وبالتالي كان  

 التقدير أنهم عمال فلسطينيون غير قانونيين، ولذلك ارتكبت القوة سلسلة من األخطاء التكتيكية. 
المستوى  إلى  األسبوع  التأهب هذا  اإلسرائيلية سترفع حالة  "الشرطة  إن  بدرجة    وأضافت،  األقل 

 واحدة من القصوى، بسبب الخشية من وقوع عمليات فلسطينية". 
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ألف شرطي في المنطقة خالل فترة األعياد ضمن حالة تأهب   20وأكملت، "ومن المقرر نشر نحو  
 تستمر حتى يوم االنتخابات، كما ألغى قائد الشرطة يعقوب شبتاي زيارة إلى ألمانيا". 

 17/9/2022األيام، رام هللا، 
 
 يالحقه االحتالل  في كتائب القسام بنابلس عتقل قائدا  ت ية الفلسطينية بالضفةجهزة األمناأل

اشتي :  خاص  مصعب  الفلسطينية  األمن  أجهزة  القسا  ًا،عام  30  ة،اعتقلت  كتائب  في  ،  مالقائد 
بعد تطويق مركبة كان يستقلها    ة اعتقال اشتي  وتمّ   والمطارد والمطلوب لقوات االحتالل اإلسرائيلي.

بمنطقة شارع فيصل شرق نابلس ُبعيد الساعة العاشرة قبل منتصف الليلة الحالية، كما اعتقل معه  
 مطلوب آخر يدعى عميد طبيلة. 

أن قوات األجهزة األمنية أخبرتهم    ،شتيةا نت من مصادر مقربة من ذوي المطارد  .وعلمت الجزيرة
نقله إلى سجن الجنيد التابع لألمن الفلسطيني بالمدينة، حيث يجري    تمّ   معتقل لديها، وأنه  ةأن اشتي

تداعت مجموعات المقاومة في البلدة القديمة بنابلس    ةوفور اعتقال اشتي   الترتيب لزيارة العائلة للمعتقل.
 باعتقاله، في وقت   اً والمعروفة باسم "عرين األسود" لالحتشاد عند دوار الشهداء وسط المدينة تنديد 

رفض بشكل كثيف  النيران  وأطلقت  المطاطية  اإلطارات  فيه  البعض    لالعتقال.  اً ُأشعلت  تناقل  كما 
تهديدات من المقاومين المسلحين تحمل رسالة مفادها أنه سيتم "استهداف المقرات األمنية للسلطة  

، في حين خرج مقاومون مسلحون بجنين في عرض عسكري، في  ةبنابلس" ما لم ُيفرج عن اشتي
 سالة احتجاج على االعتقال.ر 

من قرية سالم شرق مدينة نابلس، ويطارده االحتالل اإلسرائيلي منذ مطلع    ةينحدر مصعب اشتي 
الماضي بشكل مباشر وعلني، إذ ُيتهم باستهداف قوات االحتالل والمستوطنين بإطالق    أبريل  /نيسان

تقارير إعالمية نشرتها في السابق  وفق  —ةاشتي   "إسرائيل"وتتهم    النار، مما تسبب في جرح أحدهم.
الغربية  الضفة  بشمال  نابلس  بمدينة  القسام  لكتائب  األبرز  بالقائد  تصنفه  "المطارد  —والذي  بأنه 

األخطر" لجيش االحتالل، وأنه يعمل على تشكيل خاليا مقاومة في البلدة القديمة بنابلس لمقاومة  
 االحتالل. 

 19/9/2022، موقع الجزيرة.نت
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    2022 أمر اعتقال إداري منذ مطلع 1,500سرى": االحتالل أصدر "شؤون األ
عبد  :  غزة الفلسطينية،  والمحررين  هيئة شؤون األسرى  في  والدراسات  التوثيق  وحدة  قال رئيس 

داري منذ إقرار اعتقال    500الناصر فروانة، إن سلطات االحتالل االسرائيلي أصدرت نحو ألف و
في    .2022مطلع   اوأضاف  اليوم  برس"  "قدس  تلقته  صحفي  قرابة  أل تصريح  أن    الً معتق  750حد، 

داري، بال  إلإلى قرارات االعتقال ا  اً ما زالوا يقبعون في سجون االحتالل االسرائيلي استناد   اً فلسطيني 
تهمة أو محاكمة، األمر الذي دفع العشرات منهم إلى اللجوء للخيار األصعب المتمثل باإلضراب عن  

 واجهة هذا الشكل من االعتقال التعسفي.الطعام؛ لم
 25/9/2022، موقع قدس برس

 
 خالل عملية عسكرية لقوات االحتالل في مخيم جنين استشهاد أربعة مقاومين 

  50صيب نحو  استشهد أربعة مقاومين، وأُ   :محمد بالص عن    ،2022/ 29/9األيام، رام هللا،  ذكرت 
مواطنًا وصفت إصابات بعضهم بأنها خطيرة، أمس، خالل اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع  
قوات االحتالل اإلسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين، ومحاصرة منزل والد الشهيد رعد خازم منفذ عملية  

 .بيرةإطالق النار في شارع "ديزنغوف" وسط تل أبيب، واستهدافه بصاروخ، ما ألحق به أضرارًا ك
عامًا، ومحمد أبو ناعسة    27  ،وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء الشهداء: عبد الرحمن فتحي خازم

عامًا، وأحمد    30  ،من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة الملقب بـ"الونة" من قرية عنزة جنوب جنين
الرصاص من مدينة جنين، برصاص جيش االحتالل، وإصابة العشرات ب  ،عاماً   26  ،نظمي عالونة

 .الحي
وقال مدير مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، الدكتور وسام بكر  

مواطنًا    50صيب نحو  لـ"األيام": إن الشهداء األربعة ارتقوا إثر إصابتهم برصاص االحتالل، فيما أُ 
في مستشفيات الدكتور  دخلوا إلى وحدات العناية المكثفة  صفت إصابات بعضهم بأنها خطيرة، وأُ وُ 

عن   أعلنت  والتي  الزكاة،  للجنة  التابع  و"الرازي"  التخصصي،  سينا  وابن  الحكومي،  سليمان  خليل 
للتبرع بالدم لصالح المصابين مّمن تركزت إصابات كثيرين منهم في األجزاء العلوية من   حاجتها 

 .أجسادهم، وسط مخاوف كبيرة على حياة عدد منهم
آلية عسكرية   30أفاد شهود عيان فلسطينيون بأن نحو : 28/9/2022،  الجزيرة.نتموقع وأضاف 

وكان مراسل   .م ]خازم[ إسرائيلية شاركت في اقتحام المخيم، وأن هذه القوات قصفت منزل عائلة حاز 
الجزيرة أفاد بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي تنفذ عملية عسكرية في مخيم جنين والمناطق المحيطة  
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ق محاصرة قوات االحتالل منزل ت منصات فلسطينية عبر مواقع التواصل لقطات توثّ نما بثّ به، بي
وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم صباح اليوم، وحاصرت   .ازمخ عائلة الشهيد رعد  

ازم، وأشاروا إلى أنه ُسمع أصوات انفجارات أعقبها مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من  خعائلة رعد  
 .وقع المنزل المحاصرم

 
 يصادق على تنفيذ اغتياالت في الضفة بوساطة الطائرات المسي رة رئيس األركان اإلسرائيلي

أعلن رئيس األركان اإلسرائيلي أفيف كوخافي، مساء أمس، موافقته على استهداف واغتيال كبار  
لزم   وإن  األقصى،  شهداء  وكتائب  اإلسالمي  الجهاد  لحركة  مسؤولي  المسؤولين  كبار  كذلك  األمر 

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن كوخافي وافق على استخدام   حماس بالضفة الغربية.
تخذ  سالح الجو بالضفة، إذا لم تكن هناك طريقة أخرى للتعامل مع الُمسّلحين، وأن هذا اإلجراء لم يُ 

ييمًا للوضع في أعقاب عمليات  ووفق صحيفة "معاريف"، فإن كوخافي عقد تق   منذ سنوات طويلة.
الجيش اإلسرائيلي في جنين، وأمر بتنفيذ إجراءات مضادة موجهة من الجو في الضفة، بصرف النظر 

العملية. توقيت  معلومات   عن  توجد  أينما  األعياد،  أو  باالنتخابات  مهتم  غير  "أنا  كوخافي:  وقال 
 استخبارية عن اإلرهابيين، يجب التعامل معهم". 

   29/9/2022ام هللا، األيام، ر 
 

 لتعزيز قواته في الضفة  ستيا  يمراقب الدولة: الجيش اإلسرائيلي غير مستعد لوج
أكد تقرير صادر عن مكتب مراقب الدولة اإلسرائيلي يوم األحد، أن جيش االحتالل "غير مستعد  

تصعيد االحتالل عدوانه على الفلسطينيين    لتعزيز قواته البشرية" في الضفة الغربية، في ظلّ   اً لوجستي
 في شمال الضفة وسماحه للمستوطنين بتكثيف اقتحاماتهم للمسجد األقصى. 

ين، في قاعدة تدريب  وجاء التقرير في أعقاب جولة ميدانية أجراها المراقب اإلسرائيلي قبل نحو شهرَ 
ي غور األردن وقاعدة عسكرية في بؤرة "ياكير" االستيطانية غربي محافظة سلفيت في  "لواء كفير" ف

الضفة، وأشار إلى "الحاجة الملحة لمعالجة" أوجه القصور التي استعرضها في تقريره، والتي تتعلق  
 في "الظروف المعيشية" للقوات النظامية في جيش االحتالل، وعناصر االحتياط التي يستدعيها لتعزيز

 قواته في الضفة.
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وذكر تقرير المراقب اإلسرائيلي أنه "في األسابيع األخيرة، خاض الجيش معركة مهمة في يهودا 
د المراقب على أن الجيش اإلسرائيلي يجب أن يتعامل مع عمليته  والسامرة )الضفة الغربية(". وشدّ 

 العسكرية في الضفة على أنها قد "تتصاعد وتستمر لفترة طويلة".
التقرير إلى أنه "على الجيش اإلسرائيلي تحسين الغطاء اللوجستي لعناصر قواته النظامية  ولفت  

االحتياط"، معتبر  الحصول على    اً وقوات  االحتياط اإلسرائيليين من  يمنع جنود  يوجد سبب  "ال  أنه 
الضباط  الطعام كما هو مطلوب في األسبوع األول من فترة استدعائهم". وأشار التقرير إلى أن "معاملة  

 التي تصل إلى القاعد العسكرية ليست على المستوى المطلوب". رللعناص
وأشار المراقب إلى "ارتفاع درجة حرارة مياه الشرب، ومكيفات الهواء غير الفعالة، والحاجة إلى 

االستجابة الطبية"، في معسكر تدريب "لواء كفير" في منطقة األغوار شرقي الضفة الغربية   حسينت
شهرَ   المحتلة، خالل  االحتياط  عناصر  تجنيد  في  "صعوبات  إلى  أشار  وآب/ كما  يوليو  تموز/  ي 

 أغسطس"، لتعزيز قوات االحتالل في الضفة. 
األطفال  مع  الزوجات  "ترك  بسبب  الداخلية"  "الجبهة  صعيد  على  تنشأ  قد  تحديات  إلى  ولفت 

للخدمة العسكرية ضمن    بمفردهن خالل أشهر الصيف"، "واستياء أرباب العمل من ذهاب الموظفين
 بالعالقات مع أصاحب العمل". قد يضرّ  اً قوات االحتياط لمدة ثالثة أسابيع، األمر الذي يشكل عبئ

على تقرير مراقب الدولة، قال الناطق باسم جيش االحتالل إن "الجيش اإلسرائيلي يعزز قواته    اً ورد 
الضفة الغربية بعدد كبير من الكتائب المقاتلة والوسائل التكنولوجية. وفي الحاالت التي تتطلب ]في[  
 ، هناك وقت محدد الستيعاب القوات المتزايدة".اً واسع اً تعزيز 

 2/10/2022، 48موقع عرب 
 

 نفاد ذخيرته و . واعتقال مقاوم بعد حصاره لساعات . في نابلس. شاباستشهاد 
اعتقلت قوات االحتالل مساء األربعاء المقاوم سلمان عمران، بعد نفاد ذخيرته إثر خوضه اشتباكًا  
مسلحًا استمر لساعات في بلدة دير الحطب شرق نابلس شمالي الضفة الغربية. وحاصرت قوات  
االحتالل منزاًل في دير الحطب تحصن فيه المقاوم عمران الذي أطلق الرصاص بكثافة صوب قوات  
االحتالل. وأطلقت قوات االحتالل قذائف وقنابل يدوية على المنزل المحاصر، الذي تعرض لوابل 

 من الرصاص.
وم عمران.  كما استخدمت قوات االحتالل جرافة إلحداث ثغرات في المنزل الذي تحصن فيه المقا

الحصار    ل عملية الحصار اشتباكات عنيفة خاضها مقاومون من نابلس، في محاولة منهم لفكِّّ وتخلّ 
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عن المقاوم عمران، الذي خرج بعد أن أطلق كل ما بحوزته من رصاص صوب جنود االحتالل.  
إطالق  وتنسب سلطات االحتالل لعمران، االنتماء لمجموعة "عرين األسود" والمشاركة في عمليات  

متأثرًا بإصابته    اً عام   21نار استهدفت قوات االحتالل والمستوطنين. واستشهد الشاب عالء ناصر زغل  
صيب عدد من المواطنين برصاص االحتالل بينهم صحفي. وتعاملت  برصاصة في الرأس، فيما أُ 

 إصابة باالختناق.  20إصابات برصاص االحتالل، إلى جانب  6الطواقم الطبية مع 
 5/10/2022، فلسطين أون الينموقع 

 
ال حاجة إلى عملية سور واٍق ثانية في الضفة    .جنرال إسرائيلي: الضرر أكبر من الفائدة..

 الغربية
القدس العربي: يحّذر اللواء في االحتياط تامير هايمن، رئيس معهد دراسات األمن    -  الناصرة

جديدة الجتياح الضفة الغربية المحتلة.   "سور واقٍ "القومي التابع لجامعة تل أبيب من دعوات لحملة 
من    إن تحرُّك الجيش اإلسرائيلي في جنين كان مهماً   12ويقول، في مقال نشره موقع القناة العبرية  

هجوم، الناحيتَ  محاوالت  نّفذوا  مطلوبين  على  القبض  إلقاء  والمقصود  والعمالنية،  االستخباراتية  ين 
ضدّ  لهجمات  يخططون  الذين  من  أو  بشأنهم،  استخباراتية  معلومات  والمستوطنين    وتوجد  الجنود 

 اإلسرائيليين. 
في الضفة الغربية )نسبًة    "2  سور واقٍ "ازداد في األيام األخيرة الكالم عن عملية  "ويتابع هايمن:  

سنة   في  الجيش  نّفذها  التي  العملية  اسم    2002إلى  وحملت  الغربية  الضفة  الواقي" في  (.  "السور 
والمقصود عملية عسكرية واسعة النطاق، والذين يدعون إلى القيام بها ال يدركون تداعياتها، ويتجاهلون 

األولى. لذلك، دعونا   "السور الواقي"بسببه عملية    الواقع الذي ال يشبه قط الواقع الذي خاضت إسرائيل
 . "نعيد ترتيب الموضوع

لها هدفان مركزيان: عملية    يرى و  الغربية  الضفة  النطاق في  واسعة  أن عملية عسكرية  هايمن 
التنظيمات   ضد  مباشرة  تنظيمات  "اإلرهابية"هجومية  عودة  وإحباط  قدرتها،  على  القضاء  بهدف   ،

اإلسرائيليين،  "المخربين" المواطنين  عن  العنف  بالتحرك   ؛ وإبعاد  تسمح  عمالنية  عمل  حرية  إيجاد 
 المستمر من دون قيود في كل أنحاء المنطقة. 

ا إلى  الالثمن  بالنسبة  العملية  هذه  لمثل  ازدياد   مزدوج:"إسرائيل"  ستراتيجي  إلى  هايمن  يشير 
وبرأيه، فإن تحليل   .مّس بالقوى األمنية الفلسطينيةكما ينبه إلى ال،  االنتقادات الدولية )والداخلية أيضًا(

الوضع الحالي ُيظهر بصورة واضحة عدم وجود أّي تشابه بين الوضع حينذاك والوضع اليوم: لدى  
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للرقابة    "إسرائيل" تخضع  الفلسطينية  المسلحة  التنظيمات  الغربية؛  الضفة  في  كاملة  حرية عمالنية 
 كل ليلة، وأحيانًا في النهار، كما رأينا في جنين. االستخباراتية، والمعالجة تجري في 

من هنا يستنتج هايمن أن عملية عسكرية واسعة النطاق في كل الضفة الغربية أمر غير مطلوب، 
ويمكن أن تضّر أكثر مما تنفع، وأن عملية عسكرية قوية، لكن محصورة في حدود معينة )مدينة أو  

هدفها العمالني واضحًا: ما هو الهدف الذي تريد تحقيقه؟ ومتى  مخيم الجئين( مهمة، شرط أن يكون  
 ينوون الهجوم؟ وما هو الوضع النهائي المطلوب؟ 

 5/10/2022القدس العربي، لندن، 
 

 شعفاط جنود في عملية فدائية على حاجز  3مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 

بفعل اقتحامات وإعدامات    ؛ساعة  24بعد سقوط أربعة شهداء في جنين ورام هللا وقلقيلية في أقل من  
غير متوقع بالنسبة لقوات االحتالل  الإسرائيلية ميدانية أواخر األسبوع الماضي، جاء الرد الفلسطيني  

شمال شرق   "حاجز"، في شعفاط/ القدس، حيث وصف عملية  اً التي كثفت عدوانها على جنين تحديد 
 . "العملية الصعبة"القدس المحتلة بـ

 ىول من أمس السبت، عملية إطالق نار على حاجز شعفاط أدت إلأذ مقاوم فلسطيني، مساء  ونفَّ 
منفِّ  تمكن  فيما  آخرين،  اثنين  وإصابة  إسرائيلية  مجندة  الفرار.مقتل  من  الهجوم  تقديرات   ذ  وحسب 

إجراء فحص له، ومن ثم استل    سيرًا على األقدام للحاجز، بعد أن تمّ ذ العملية وصل  إسرائيلية فإن منفِّ 
سالحًا وأطلق النار على مجموعة كبيرة من الجنود حيث أصاب منهم ثالثة وهربت مجموعة كبيرة  

المكان. انسحب من  ونشرت مصادر إسرائيلية، صباح   فيما ارتمى بعضهم على األرض ومن ثم 
ن الجنود المسلحين فيما يقترب منهم شاب فلسطيني ويطلق  أمس، مقطع فيديو يظهر مجموعة م

ذ من المكان يطلق  النار نحوهم ليسقط بعضهم على األرض فيما يهرب آخرون، وبعد أن يهرب المنفِّ 
وحضر إلى مكان الحادث وزير أمن االحتالل الداخلي، إلى جانب    صاب.جنود النار عليه دون أن يُ 

أمن االحتالل الداخلي عومير بارليف ما جرى بالصعب،    ضابط شرطة القدس، حيث وصف وزير
ودعا عضو كنيست االحتالل الصهيوني العنصري إيتمار بن غفير، وزير    ."هذه ليلة صعبة"وقال  

  ." إن هذه االنتفاضة ستسجل على اسمه"لالستقالة، وقال: بني جانتس  جيش االحتالل 
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طنين، مساء، في شوارع الضفة ومنها مدخل وعلى خلفية عملية حاجز شعفاط، احتج مئات المستو 
نابلس بدعوى فقدانهم الشعور باألمن. ما لم يشعر المستوطنون  "ورفع المستوطنون شعار:    مدينة 

 . "باألمن، لن يكون لألعداء حياة اعتيادية
 9/10/2022، لندن، القدس العربي

 
 وتعلن بدء "أيام الغضب"تتبنى العملية    مقتل جندي إسرائيلي بالضفة و"عرين األسود"

الثالثاء، في عملية إطالق نار قرب يوم  تل جندي إسرائيلي،  القدس العربي ووكاالت: قُ   - نابلس
المحتلة. الغربية  الجندي إن    مستوطنة في الضفة  فيه مقتل  أكد  بيان  الجيش اإلسرائيلي في  وقال 

وأكد بيان    ."الرصاص الحي على جنود مهاجمين وصلوا في سيارة قرب تجمع شفي شمرون وأطلقوا  "
الفلسطينية، في بيان    "عرين األسود "وأعلنت مجموعة    الجيش مالحقة القوات اإلسرائيلية للمهاجمين.

، وقالت إنها ]أمس[  رام، المسؤولية عن تنفيذ عملية إطالق النار اليومجعلى قناة المجموعة على تلي 
نقول  " وأضافت المجموعة في بيانها    استباحة األرض.على    اً رد   "سلسلة عمليات أيام الغضب "بدأت  

رين لمدينة نابلس من كافة االتجاهات، سنرى اليوم من سُيحاصر من وذكر   . "للمستوطنين الُمحاصِّ
 المركبة  "عرين األسود "مراسل إذاعة جيش االحتالل أن هذه ليست المرة األولى التي تستخدم فيها  

 ض عليهم. ذلك لم يتم القب من رغمبال، و نفسها
 11/10/2022، القدس العربي، لندن

 
 ... سنصل إلى مجموعات "عرين األسود" الضفةفي  : أكثر من نصف قوات الجيش تعمل  جانتس

هي    اً ، اليوم الخميس، إنه "نتواجد في فترة متوترة، وأحيان بني جانتسقال وزير األمن اإلسرائيلي، 
%، وحتى أكثر من ذلك، من قوات 50)عسكرية( بأحجام كبيرة. و. ونتواجد في أنشطة  اً مؤلمة أيض

األمن الحالية في الجيش اإلسرائيلي تعمل في يهودا والسامرة. ونحن ببساطة نتواجد في أي مكان  
 وأي زمان نعتقد أنه من الصواب التواجد فيه، وهكذا سنستمر".

والضفة الغربية، حيث تصاعدت في ختام مداوالت لتقييم الوضع في القدس    جانتس وجاءت أقوال  
المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل، منذ عملية إطالق النار عند حاجز االحتالل  

 في مدخل مخيم شعفاط، مساء السبت الماضي.
كل من رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، جانتس  وشارك في المداوالت التي عقدها  

 نين بار، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ومسؤولون أمنيون آخرون. ورئيس الشاباك، رو 
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أن "ثمة حاجة إلى تشديد الجهود الهجومية والدفاعية، وكذلك الجهود اإلعالمية تجاه    جانتس   رأى و 
الشبكات االجتماعية. وثمة أهمية  التحريض على اإلرهاب في  الفلسطينيين وعمليات منع  السكان 

ي جميع نقاط االحتكاك"، وأنه "إذا دعت الحاجة، فإن الجيش اإلسرائيلي سيوسع  لجهوزية صحيحة ف
 عملياته". 

وتقرر في مداوالت عقدتها الشرطة اإلسرائيلية، صباح اليوم، تعزيز قواتها في القدس المحتلة، من  
ار.  خالل إحضار قوات من خارج المدينة، وإدخال عشر سرايا احتياط في حرس الحدود في حالة استنف

ونقلت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية عن مصدر أمني قوله إنه "توجد عشرات اإلنذارات حول استمرار  
 المواجهات". 
إلى دعوات داخل الجيش حول تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة، مشابهة    جانتس وتطرق  

وقال إنه "يحظر  .  2002  سنةلعملية "السور الواقي" التي اجتاح خاللها جيش االحتالل الضفة في  
( 1973مثل أن اليوم األول لحرب يوم الغفران )العام    اً علينا أن نخطئ باستنتاجات من الماضي، تمام 

نحن    اً ( وإنما هي حرب جديدة، وهكذا أيض1967لم يكن اليوم السابع من حرب األيام الستة )عام  
 ".اً نتواجد في واقع جديد ميداني

القدرات االستخباراتية والقدرات األخرى إثر الوضع الحاصل، ونجري تقييمات وأضاف "أننا نستنفد  
فإننا   الحاجة،  دعت  كلما  إنه  واآلن  هنا  من  وأقول  كثيرة،  وسائل  ونستخدم  الوقت،  طوال  للوضع 

 . وستوجهنا تقييمنا للوضع وليس مشاعر عفوية أخرى". اً سنوسعها أيض 
، إلى أن "نابلس،  ]أمس[  " اإللكتروني، اليومنت   واي"، في مقابلة أجراها معه موقع  جانتسوأشار  

وخاصة البلدة القديمة، ومنطقة جنين هما أكبر تحدي. ولذلك عززنا القوات والجهود االستخباراتية  
 والهجومية والدفاعية حول نابلس".

أنه "سنصل إليهم في نهاية المطاف.    اً ق إلى تنظيم "عرين األسود" المحلي في نابلس، معتبر وتطرّ 
، وعلينا أن نعرف استهدافهم وسنستهدفهم. وهذه المجموعة ستصل  اً شخص  30وهذه مجموعة من قرابة  

 إلى نهايتها بطريقة كهذه أو تلك وآمل في أقرب وقت ممكن".
عن إسرائيل،   اً وتابع أن "على أجهزة األمن الفلسطينية زيادة عملياتها داخل هذه المنطقة، ليس دفاع 

وإنما من أجل الحفاظ على قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم في المناطق الخاضعة لمسؤوليتها.  
 ونحن ال نضع أمننا بأيدي أجهزة السلطة الفلسطينية".

 13/10/2022، 48موقع عرب 
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 إطالق نار قرب مستوطنة بيت إيل شمال رام هللا  في عملية ذواستشهاد المنف    إصابة مستوطن
رام هللا: استشهد شاب، الليلة الماضية، برصاص قوات  ، من  15/10/2022،  األيام، رام هللاذكرت 

االحتالل اإلسرائيلي، بزعم تنفيذه عملية إطالق نار أدت إلصابة مستوطن قرب مستوطنة "بيت إيل"،  
الشهيد هو الشاب قيس عماد شجاعية، من سكان قرية دير    وقالت مصادر محلية: إن  شمال البيرة.

 جرير شرق رام هللا، وهو شقيق األسير بهاء الدين شجاعية.
الصحة   وزارة  أبلغت  الفلسطينية  المدنية  الشؤون  "هيئة  أن  اليوم،  الصحة، صباح  وزارة  وأعلنت 

" العبرية: 14وبحسب القناة "  عامًا(، برصاص االحتالل".  23رسميًا باستشهاد قيس عماد شجاعية )
ت قوة من الجيش اإلسرائيلي كمينًا لشاب فلسطيني قرب مخيم الجلزون، بعد أن قام بإطالق  "أعدّ 

القوات من تحييده القوة، وتمكنت  الكتيبة    ."النار صوب  العبرية:  "كان"  قناة  في    890وقال مراسل 
وأطلقت النار على منفَذي عملية "بيت ، م300إلى  200الجيش اإلسرائيلي نصبت كمينًا على مسافة 

 إيل"، استشهد أحدهما، ونجا اآلخر وانسحب بسالحه بعيدًا عن المستوطنة. 
، من قرية  اً عام   23  ،أن الشهيد شجاعية، من رام هللا:  15/10/2022،  موقع قدس برسوأضاف  

أن تعرض الشهيد    وسبق  ينتمي لكتائب عز الدين القسام.  "دير جرير"، شرقي رام هللا )وسط الضفة(.
، وجرى اعتقاله في حينها،  2015  سنة  شجاعية لإلصابة خالل مواجهات عند حاجز "بيت إيل" في

 وهو شقيق المعتقل اإلداري بهاء شجاعية. 
 

 بن غفير يطالب بتسهيل إطالق الرصاص على الفلسطينيين 
الشيخ جراح وإشهاره  بعد يوم واحد من توثيق هجومه على حي  :  "الشرق األوسط"  -  تل أبيب 

، توجه عضو الكنيست اليميني  "أطلقوا الرصاص عليهم"لتهديد شبابها وصراخه على الجنود    اً مسدس
، بني جانتس، ووزير دفاعه،  البيد يتمار بن غفير يوم الجمعة إلى رئيس الوزراء، يائير  إالمتطرف،  

تغيير أوامر إطالق الرصاص في الجيش اإلسرائيلي وتسهيلها بحيث ال يعود الجنود يشعرون    اً طالب
لون في الدفاع عن حياتهم وعن أمن الدولة. وقال بن غفير إنه التقى العديد من الجنود بأنهم مكبّ 

ونهم والضباط الذين شكوا أمامه من أنهم ال يستطيعون إطالق الرصاص على الفلسطينيين الذين يقذف
شبان  اللى فرار  إمن سفك الدماء أو يؤدي    اً باهظ  اً فهم ذلك ثمنوفي كثير من األحيان يكلّ   ،بالحجارة

عدة مرات على حاالت    اً في اآلونة الخيرة كنت شاهد "حياتهم. وأضاف:  على    بالخطربعدما تسببوا  
نعوا عن التصرف كان يجب فيها إطالق الرصاص وتحييد اإلرهابيين الفلسطينيين، لكن الجنود امت
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الحكومة ال تسمح للجيش بأن يعالج اإلرهاب كما  "رأى بن غفير أن  و .  "ووضعوا حياتهم في خطر
 . "رضي دول الغرب والسلطة الفلسطينيةيريد وتكبل أيديه بالقرارات السياسية الجبانة، حتى تُ 

 15/10/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 تتحول مباشرة لمعارك إطالق نار   االقتحام  عمليات.  ..جدا    ةصعب  ةمنطق جنين  ضابط إسرائيلي:  
ى لواه منشيه في الجيش  موصف عيران كراس نائب قائد ما يس  م:"القدس" دوت كو بـترجمة خاصة  

  خصوصاً   اً جد   ةصعب   ة المنطقفي جنين، إن األوضاع في تلك    العمليات   والمسؤول عن اإلسرائيلي،  
 .  التي تتحول مباشرة لمعارك إطالق نار االقتحام عمليات خالل 
كراس في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت: إن "جنين تختلف عن كل باقي مناطق    ضيفويُ 

  بمختلف مسلحون    ...عندما ندخل إليها يكون عشرات األشخاص بانتظارنا في كل مفترق   .الضفة..
  نظر من خلف نافذة الجيب وترى رجالً أن ت   ،لاالستقباالكل يشارك في احتفال    ،األسلحة وبالحجارة

، تقول لنفسك، وعندها  ب المناس؟، هو ليس في السن  اً ا، فهل سيرشق حجر مرب  40في السن، ابن    اً كبير 
وانتزع  لم يكن لديه ما يرشقه، ولكنه ركض نحو سيارته،    اً ذات مرة رأيت واحد   ...اً تجده يرشق حجر 

 حليب ورشقها على القافلة". كرتونة
توجد لديهم عبوات ناسفة: عبوات   ،على سؤال بما يتسلحون، قال: "بكل ما في متناول اليد   اً ورد 

ثم يلقون بها، ويوجد لديهم عبوات جانبية مبنية على  اًل  فجرة، يشعلون فتيالمتواد مطفاء نار مليئة بالإ
لية العتقال  مبمئات الجنود في كل ع  حول الزجِّّ على سؤال    اً جرات غاز يدحرجونها نحو القوة. ورد 

ا إذا كان ذلك يستحق، قال الضابط اإلسرائيلي: "إذا أنقذت حياة إسرائيلي واحد، هو  ممطلوب وفي
 يستحق". 

 14/10/2022القدس، القدس، 
 

   "عرين األسود"قناة عبرية: الجيش اإلسرائيلي سيركز عملياته على 
مساء الجمعة، أن الجيش اإلسرائيلي    العبرية،  13ذكرت قناة    :دوت كوم  "القدس"ترجمة خاصة بـ

من هجمات أخرى ستنفذها،    اً مجموعات عرين األسود خوف  سيركز خالل الفترة المقبلة عملياته ضدّ 
وأنه لم يمسك به    خصوصاً ذ عملية شعفاط على تنفيذ هجوم آخر  يقدم منفِّ إلى جانب مخاوفه من أن  

وبحسب القناة، فإن الجيش اإلسرائيلي يفهم أن المشكلة األساسية الحالية مع مجموعة عرين    .بعد 
للقناة، فإن المؤسسة األمنية    اً األسود لذلك سيركز في األسابيع المقبلة الجهود للقضاء عليها. ووفق 
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ومحيطها،    ذ، منفذ عملية شعفاط عملية أخرى، لذلك سيواصل تعزيز قواته بالقدستخشى من أن ينفِّ 
 . خشية من أي هجمات قد ينفذها بعد فراره وتعريفه على أنه قنبلة موقوتة

 14/10/2022القدس، القدس، 
 

 ذ عملية شعفاط بعد اشتباكه مع جنود االحتالل استشهاد منف     ...رمق األخيرقاوم حتى ال
ذ  التميمي، منفِّ قال مراسل الجزيرة إن عدي  ، من القدس:  19/10/2022،  موقع الجزيرة.نتذكر  

عملية شعفاط، استشهد مساء األربعاء بعد إطالقه النار على حراس إسرائيليين عند مدخل مستوطنة  
إن التميمي    ،عن أجهزة األمن اإلسرائيلية  الً نق  ،وقال المراسل  معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة.

س المحتلة وأطلق النار على حاجز  كان قد وصل مدخل مستوطنة معالي أدوميم الواقعة شرق القد 
يُ  أن  قبل  بجروح طفيفة  أحدهم  إلى إصابة  أدى  المستوطنة، مما  أمن  فيه حراس   اً قتل شهيد يقف 

إلطالق النار بين التميمي وحراس أمن    اً كثيف  الً وقد أظهر شريط فيديو تباد   برصاص حراس آخرين.
 استهدافه بوابل من الرصاص.  منبالرغم المستوطنة. وظهر التميمي وهو يواصل إطالق النار  

من جهتها، قالت شرطة االحتالل في بيان إن المهاجم "أطلق النار عند مدخل معاليه أدوميم في  
وأفادت خدمة  اتجاه الحرس، فأصاب أحدهم في يده قبل أن يتم تحييده من جانب الحراس اآلخرين". 

"رج أسعفت  بأنها  اإلسرائيلية  أُ   الً الطوارئ  عمره،  من  العشرينيات  إلى  في  نقلته  ثّم  يده"  في  صيب 
 مستشفى في القدس. 

أجهزة األمن على نجاحهم في تصفية    البيد أ رئيس الوزراء يائير  فعل إسرائيلي، هنّ   وفي أول ردّ 
 في تغريدة على تويتر إن حكومته "ستواصل محاربة اإلرهاب".  الً من سماه بالمخرب )التميمي( قائ

األيام، وكاالت: قالت إذاعة جيش االحتالل:    -القدس  ، من  10/2022/ 20،  ام، رام هللااأليوأضافت  
"في ختام أسبوع ونصف األسبوع من المطاردة، الفلسطيني الذي ُقتل مساء أمس في معاليه أدوميم  
هو عدي التميمي الذي نفذ عملية إطالق النار في شعفاط وأسفرت عن مقتل نوعا الزار وإصابة  

ر وجندي، كما عثر بحوزته على قنبلة يدوية وسكين"، فيما ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي  حارس آخ
وحسب اإلذاعة العبرية، فإن قوات الجيش تجري عمليات بحث    أن فلسطينيًا آخر انسحب من المكان.

ويظهر من فيديو نشره االحتالل، أن الشاب التميمي قاتل    عن الفلسطيني الذي انسحب من المكان.
 شراسة ولم يستسلم حتى اللحظة األخيرة. ب

"بعد   العبرية:  "كان"  إذاعة  التميمي واقتحام شعفاط    10وقال مراسل  البحث عن عدي  أيام من 
.. ظهر عدي وحده وحاول تنفيذ هجوم جديد لكن لم يتوقع أن يكون في تلك  .وإشغال قوات األمن
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وقال قائد شرطة االحتالل، إن    فقط عن أقرب مركز للشرطة اإلسرائيلية.م  200المنطقة التي تبعد  
 الشهيد التميمي خاض معركة حقيقية مع الجنود في حاجز "معاليه أدوميم" قبل مقتله.

المراسل العسكري إلذاعة الجيش    عدّ   دود أفعال إسرائيلية غاضبة، حيث وأثارت العملية الجديدة، ر 
  ضاف للمؤسسة األمنية اإلسرائيلية. دورون كدوش أن تنفيذ التميمي لعملية أخرى بالفشل األمني الذي يُ 

وقال كدوش: "منفذ عملية إطالق نار على حاجز شعفاط بالقدس، جاء مرة أخرى لتنفيذ عملية مماثلة  
 نة "معاليه أدوميم"، بعد فشل العثور عليه. قرب مستوط

العبرية: "سؤال يجب طرحه: على    14من جانبه قال الصحفي اإلسرائيلي هاليل روزين من القناة  
يها للقبض على فلسطيني هرب أيام وقفت المنظومة األمنية اإلسرائيلية بأكملها على قدمَ   10مدار  

بتنفيذ عملية أخرى بعيدًا عن المكان الذي توقّعوا أنه   من مكان عملية إطالق نار، وأخيرًا وصل وقام 
بدوره قال الصحفي اإلسرائيلي نوعم أمير: "العار "  كيف يحدث مثل هذا الشيء؟  -كان يختبئ فيه  

بعد مطاردة فاشلة للعثور على منفذ عملية حاجز شعفاط بالقدس، وصل المنفذ   .للمؤسسة األمنية..
 ة "معاليه أدوميم" ونفذ عملية أخرى". بنفسه إلى إحدى بوابات مستوطن

 
 شهر أخالل ستة  1,500ركان جيش االحتالل: قتلنا عشرات الفلسطينيين واعتقلنا أرئيس 
فيف كوخافي إن الجيش اعتقل  أقال رئيس أركان جيش االحتالل    رام هللا/ القدس العربي:  -  القدس

الغربية.  1,500  نحو العشرات في الضفة  العبرية    فلسطيني، وقتل  المواقع  الجيش  "وأضاف حسب 
وهي مستمرة منذ حوالي ستة    "كاسر األمواج" اإلسرائيلي يقوم بحملة في الضفة الغربية، ضمن عملية  

حوالي   اعتقال  خاللها  تم  مئات    1,500أشهر،  منع  تم  ذلك  من  واألهم  العشرات  وقتل  فلسطيني، 
الجنود يتصرفون بطريقة مهنية وأخالقية، وسيستخدمون أسلحتهم في أي  ":  الً وادعى قائ  ."العمليات 

موقف ضروري إلنجاز المهمة، وسيؤذون كل من يعرض مواطني إسرائيل للخطر، ويمنعون استخدام  
 ."السالح

 19/10/2022، لندن، القدس العربي
 

 تقتحم جنين وتشتبك مع مقاومين فلسطينيين . قوات االحتالل  .شهيد وإصابات بالرصاص الحي.
أفاد مراسل الجزيرة في وقت متأخر من مساء الخميس :  21/10/2022،  موقع الجزيرة.نت  ذكر

بأن قوات خاصة تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، وأن اشتباكات مسلحة تدور  
  3بين هذه القوات ومقاومين فلسطينيين، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة 
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وأظهرت فيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل إطالق   قتحام.بالرصاص الحي في األطراف خالل اال
وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات أمس بين    نار كثيف في محيط جنين بالضفة الغربية المحتلة.

بأن قوات االحتالل أغلقت  اً الشبان وقوات االحتالل في محيط حاجز الجلمة شمال شرق جنين، علم 
 سطينيين. الحاجز عدة مرات أمام حركة الفل

أفادت مصادر محلية فجر اليوم الجمعة، أن قوات  :  21/10/2022،  موقع قدس برس  وأضاف
االحتالل اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت عدة مباني ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى  

أربعة  اندالع مواجهات مع الشبان، أطلق خاللها جنود االحتالل الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة  
أحدهم خطيرة. استشهاد    مواطنين، جروح  الفلسطينية، عن  الصحة  أعلنت وزارة  وفي وقت الحق، 

وباستشهاد الشاب "بريكي"، ترتفع    بإصابته برصاص االحتالل الحي في الرقبة.  اً الشاب بريكي، متأثر 
ي قطاع غزة،  ف  51في الضفة الغربية و  124  ،شهيداً   175إلى    2022  حصيلة الشهداء منذ بداية العام

 طفاًل. 41بينهم 
 

 تتوعد بالرد مجموعةوال  في نابلس  "عرين األسود"االحتالل يغتال تامر الكيالني أحد قادة 

التي   "عرين األسود "اغتالت قوات االحتالل فجر األحد، الشاب تامر الكيالني، أحد قادة مجموعة  
وأفاد شهود عيان أن صوت انفجار    مقاومين فلسطينيين في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.  تضمّ 

أن هذا االنفجار ناجم عن    اً ن الحق قوي سمع في منطقة حوش العطعوط بنابلس فجر األحد، ليتبيّ 
يتم  صيب في هذا االنفجار ثالثة شبان نقلوا إلى مستشفى رفيديا الحكومي لانفجار دراجة، حيث أُ 

نعت فيه    اً وأصدرت مجموعة عرين األسود بيان  اإلعالن عن استشهاد أحدهم وهو الكيالني.  اً الحق
وكشفت أن االغتيال جرى عن طريق عبوة ناسفة الصقة    الشهيد الكيالني وتوعدت االحتالل برد مؤلم.

  نتفاضة األقصى. على الدراجة، على غرار عملية اغتيال الشهداء جوابرة والقذافي، وغيرهم من قادة ا
العميل خالل وضعه  "وبّثت المجموعة مقطع فيديو قالت إنه من وحدة الرصد التابعة لها، وُيظهر  

 . "العبوة الناسفة التي انفجرت بالشهيد تامر الكيالني
االحتالل.يُ   سجون  في  سابقًا  اعتقل  محرر  أسير  الكيالني  تامر  الشهيد  أن  إلى  واتهمت    شار 

إلى مدينة يافا لتنفيذ عملية، قبل أن    اً إسرائيلية الشهيد الكيالني بأنه أرسل قبل أشهر شبانمصادر  
 تتمكن سلطات االحتالل من اعتقالهم. 

 23/10/2022، القدس العربي، لندن
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ارتقوا برصاص االحتالل في العدوان على    "عرين األسود"شهداء بينهم قيادي بارز في    ستة
 نابلس

أثناء اقتحام  في  فلسطينيين    4أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد  :  25/10/2022،  موقع الجزيرة.نتذكر  
قوات االحتالل اإلسرائيلي البلدة القديمة بمدينة نابلس في وقت مبكر من اليوم الثالثاء، وأكد اإلعالم 

واستشهد أربعة فلسطينيين، بينهم وديع الحوح    مجموعة "عرين األسود".  العملية ضدّ اإلسرائيلي انتهاء  
صيب أكثر من عشرين آخرين برصاص االحتالل خالل  أحد أبرز قادة مجموعة عرين األسود، وأُ 

نابلس وتُ  تنسحب قوات االحتالل من مدينة  العسكرية، قبل أن  عيد االنتشار في محيطها،  العملية 
اإلسرائيلية إن "الجيش أنهى عمليته العسكرية التي خاضها    13لجزيرة. وقالت القناة  بحسب مراسل ا

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن خمسة من بين اإلصابات    مع وحدات القوات الخاصة في نابلس".
 خطيرة، بعد انتشال عدد منها عقب انسحاب قوات االحتالل من البلدة القديمة.

العمر وفي رام هللا، أعلنت   البالغ من  التميمي  الشاب قصي  الفلسطينية استشهاد  وزارة الصحة 
صيب بها عند المدخل الرئيس لقرية النبي صالح شمال غربي المحافظة،  بجروح أُ   اً ، متأثر اً عشرين عام

 صيب برصاصة في الصدر.حيث أُ 
األجهزة األمنية الفلسطينية  وتدور اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وعناصر من  

وقالت القناة الثالثة عشرة اإلسرائيلية إن الجيش    من جهة، وقوات االحتالل اإلسرائيلي من جهة أخرى.
وأضافت أن الجيش    مجموعة "عرين األسود".  اإلسرائيلي يقود مع الوحدات الخاصة عملية واسعة ضدّ 

ن المجموعة، كما تطلق قوات االحتالل النار  أطلق صواريخ مضادة للدروع على مباٍن فيها عناصر م 
وكانت قوى من األمن الفلسطيني    من التالل، وبواسطة قناصة يعتلون أسطح عشرات البنايات السكنية. 

اكتشفت وحدة خاصة اقتحمت نابلس فاشتبكت معها، مما جعل قوات االحتالل تستدعي تعزيزات  
 عسكرية كبيرة.

أعلنت وزارة  :  نابلس، من  25/10/2022ت الفلسطينية )وفا(،  وكالة األنباء والمعلوماوأضافت  
بإصابته الحرجة    اً متأثر   ًا،عام  27  ،الصحة، اليوم الثالثاء، استشهاد الشاب مشعل زاهي أحمد بغدادي

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في المدينة    فجر اليوم في مدينة نابلس.
وقالت الصحة إن    في حالة الخطر.  3إصابة، بينها    20، إضافة إلى  5وم إلى  منذ ساعات فجر الي

  ،، وحمدي قيماً عام   26  ،، وعلي عنتراً عام  35  ،، وحمدي شرفاً عام  31  ،الشهداء هم: وديع الحوح
   .اً عام 30
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الثالثاء، قال بيان لشرطة االحتالل، اليوم  :  الناصرة، من  25/10/2022،  موقع قدس برسونقل  
إن "قوات من وحدة اليمام المختصة بمكافحة اإلرهاب، وحرس الحدود، وقوات من الجيش والشاباك  
كمختبر   استخدمت  نابلس،  في  القديمة  البلدة  داخل  سرية  شقة  الليل  خالل  داهمت  )المخابرات(، 

اف البيان  وأض  لصناعة العبوات الناسفة والمتفجرات لنشطاء مركزيين في مجموعة عرين األسود".
عدم وقوع أي إصابات في صفوف قوات   اً تفجير المكان، وجرت مواجهات وإطالق نار، مؤكد   أنه تمّ 

 الجيش.
 

 "عرين األسود"  يتعهدان بمواصلة العمليات ضد   جانتسالبيد و 

خاصة جيشه    :ترجمة  ووزير  البيد،  يائير  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  جانتستعهد  صباح  بني   ،
مجموعة "عرين األسود" التي تنشط في نابلس، وذلك بعد عملية الليلة  الثالثاء، بمواصلة العمل ضدّ 

كما نقلت    ،وقال البيد   مواطنين آخرين.  4التي أدت الستشهاد أحد قادة المجموعة "وديع الحوح" و 
.. جزء من هذه المجموعة هم  .عن العمل من أجل أمنها  اً "لن تردع إسرائيل أبد   ،العبرية  12ة  عنه قنا

التي أضروا فيها بنا، كان يجب عليهم أن يعرفوا أنه    ةأشخاص من الذين حاولوا إيذائنا، وفي اللحظ
 ستأتي اللحظة التي سينتهون فيها".

.. سنواصل العمل ضد أي .، "ال توجد ولن تكون أي مدينة ملجًأ لإلرهابيينجانتسمن جانبه قال  
،  وأشارت بعض وسائل اإلعالم العبرية  اول إيذاء مواطني إسرائيلي حيثما ومتى لزم األمر".حشخص ي

أن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار تابعا العملية من  
 قاعدة كيرياه. 

 25/10/2022، القدس، القدس
 

 "عرين األسود " عناصر من أجهزتها األمنية على صلة بـ   اعتقلت  ة السلطة الفلسطيني :  إسرائيلية قناة  

اإلسرائيلية   القناة  أمر   "12"أكدت  أمنيين  مسؤولين  بين  جرت  محادثات  وإسرائيليين  يأن  كيين 
الفلسطينيون بأنه يجب أن تتوقف    وفلسطينيين من أجل إيجاد صيغة للتهدئة في شمال الضفة، وردّ 

 أواًل عن اقتحام المدن إلعطائهم فرصة من أجل الوصول إلى تفاهمات مع المسلحين.  "إسرائيل"
وجاء في التقرير اإلسرائيلي أن المسؤولين الفلسطينيين أوضحوا أنهم يعملون من جهتهم الحتواء 

مسلحًا؛ بينهم   11هي التي تعطل عملهم، وأنهم اعتقلوا في األيام األخيرة    "إسرائيل"الموقف، لكن  
 في نابلس. "عرين األسود "ناصر من األمن الفلسطيني كانوا على اتصال مع مجموعة ع
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الفلسطينيون إلى األمر  كيين أنه إذا توقفت االقتحامات اإلسرائيلية، فإن هناك  يونقل المسؤولون 
تقديمه للمسلحين ويقضي بتسليم أسلحتهم ووضعهم تحت االعتقال    فرصة إلنجاح االقتراح الذي تمّ 

وحصولهم على عفو إسرائيلي    "إسرائيل"ي في مقار األجهزة األمنية، حتى تسوية ملفاتهم مع  الوقائ
 عام. 

ومسلحين آخرين في نابلس    "عرين األسود " وكان مسؤولون في السلطة اقترحوا على مجموعات  
لهم. إسرائيلي  عفو  جلب  مقابل  أسلحتهم  تسليم  جنين،  لـ  وكذلك  فلسطينية  مصادر  الشرق "وأكدت 

وجود اتصاالت مكثفة شاركت فيها كذلك جمهورية مصر العربية والمملكة األردنية واألمم    "سطاألو 
المتحدة، في محاولة لوقف التدهور األمني في الضفة الغربية. طلب آخر نقلته السلطة لألطراف؛ 

 . "وقف اتهامات إسرائيل المتكررة لها بالضعف؛ ألن ذلك يساهم في تقويضها"هو 
 27/10/2022، لندن، األوسطالشرق 

 
استشهاد  و   . ي إطالق نار ودعس في الخليل وأريحا.. جنود إسرائيليين بعمليتَ   5مقتل مستوطن وإصابة  

 ين  ذَ المنف   
استشهد شاب فلسطيني في وقت متأخر من مساء السبت، ،  10/2022/ 29،  موقع الجزيرة.نتذكر  

" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق مدينة  4إثر تنفيذه عملية إطالق نار قرب مستوطنة "كريات  
"مسلح  الخليل. أن  إسرائيلية  إسرائيلي   اً فلسطيني  اً وأعلنت وسائل إعالم  آخرين على    3وأصاب    اً قتل 

وأضافت أن أحد المصابين هو المستوطن المتطرف    الحراس".  األقل، قبل أن ُيقتل برصاص أحد 
  عوفر يوحنا، المعروف بتحريضه المستمر على الفلسطينيين في الخليل، وذكرت أنه بحالة "خطرة". 

 إن منزله في الخليل كان هو الُمستهدف.   ،وقال النائب اإلسرائيلي عن اليمين المتطرف إيتمار بن غفير
يلية لم تؤكد هذه المعلومة، فيما نقل اإلعالم اإلسرائيلي عن مصادر أمنية  لكن قوات األمن اإلسرائ 

مستوطنين    بأن هذه المدينة تضمّ   اً أن منزل بن غفير الواقع في مستوطنة بالخليل لم ُيستهدف. علم
 متطرفين. 

استشهد برصاص   ا"،عام  35  ،أن الشاب محمد كامل الجعبري   "وفا"من جانبها، أفادت وكالة  
  .." شرق الخليل، مشيرة إلى أن سلطات االحتالل احتجزت جثمانه.4االحتالل قرب مستوطنة "كريات  

إقليم وسط الخليل الشهيد الجعبري، وأعلنت اإلضراب العام والشامل اليوم األحد    "فتح"ونعت حركة  
قوات االحتالل اإلسرائيلي  وفي وقت الحق، أغلقت    للشهداء والجرحى واألسرى.  اً في الخليل، إكرام

 كافة مداخل مدينة الخليل، وداهمت قرية بيت عينون شرق المدينة. 
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، إثر إطالق اً عام  49  ،استشهد بركات موسى يونس عودة،  10/2022/ 30،  48عرب  وأضاف موقع  
جنود   5النار عليه من قبل أحد عناصر شرطة االحتالل بزعم تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة  

وذكرت    األحد.يوم  إسرائيليين، على مفرق "ألموغ" والنبي موسى بالقرب من أريحا في منطقة األغوار،  
منفذ عملية الدهس. وأفادت  وسائل إعالم إسرائيلية أن عناصر في شرطة االحتالل، أطلقوا النار على  

وزارة الصحة الفلسطينية بأن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها بإصابة مواطن بجروح خطيرة عقب إطالق  
وأعلن مشفى "هداسا" اإلسرائيلي في بيان مقتضب، استشهاد منفذ   االحتالل النار عليه قرب أريحا.

 العملية، بعد ساعات قليلة من تنفيذها. 
ين، قبل أن يتم  ين مختلفَ وسائل إعالم إسرائيلية، أن الفلسطيني نفذ عملية دهس في موقعَ وادعت  

وجاء في بيان لجيش االحتالل، أن "المنفذ   إطالق النار عليه بعد اصطدام مركبته بمحطة ركاب.
النبي موسى، ثم دهس جنود   اً قاد مركبته بسرعة نحو جنود تواجدوا في محطة ركاب قرب مفرق 

 "."ألموغ"تواجدوا قرب مفرق آخرين 
 

   المستوطنون يطالبون بحمل األسلحة الرشاشة بدل المسدسات 
مجازر تُ  الرتكاب  سعيهم  تؤكد  بنوايا  األخيرة،  المتطرفة  االستيطانية  الجماعات  مخططات  نبئ 

الفلسطينيين،   بحق  وحشية  قتل  خطر    خصوصاً وعمليات  من  أراضيهم  عن  يدافعون  الذين  أولئك 
وكان آخر ما كشف عنه في هذا السياق، هو قيام المستوطنون قبل  لتوسيع المستوطنات.  المصادرة

م "أو  "4م  "أأيام، بالطلب من قيادة جيش االحتالل بتسليحهم ببنادق رشاشة بعيدة المدى، من طراز  
المسدسات الخاصة ويزعم الذين تقدموا بهذه الطلبات، أن    ."المسدسات الخاصة"وعدم االكتفاء بـ  "16

 ."الدفاع عن النفس"غير كافية لـ
 30/10/2022القدس العربي، لندن، 

 
 2022منذ مطلع   إسرائيليا   25مسلحة نفذها فلسطينيون ق تل فيها   ةعملي 2,204يديعوت: 

عمليات مسلحة نفذها    2,204وقعت    2022منذ مطلع   أفادت معطيات إسرائيلية بأنه:  بالل ضاهر
وبحسب    ، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم اإلثنين.اً إسرائيلي  25فلسطينيون، وُقتل فيها  

، التي شّن فيها االحتالل اإلسرائيلي العدوان 2021سنة  المعطيات التي أوردتها الصحيفة، فقد وقعت  
عملية نفذها فلسطينيون وُقتل    2,135  على البلدة القديمة والمسجد األقصى في القدس وقطاع غزة،

عملية،   2,558، خالل عمليات الطعن الفردية،  2015سنة  وكانت قد وقعت في    .اً إسرائيلي  20فيها  
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وأضافت الصحيفة أنه ركزت قوات االحتالل عملياتها في منطقة شمال الضفة    .اً إسرائيلي  29ُقتل فيها  
حمالت اعتقال واسعة طالت أكثر من   اً ت ليليالغربية، وبشكل خاص في نابلس وجنين، حيث نفذ 

 ي فلسطيني.ألفَ 
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز األمن اإلسرائيلي يسعى إلى تعزيز قوة أجهزة األمن الفلسطينية،  

وأضافت   كي تنفذ عمليات في المدن الفلسطينية في الضفة مكان تلك التي تنفذها قوات االحتالل.
عملية   380أكثر من  2022سنة الصحيفة أن جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( منع منذ بداية 

 ينفذها فلسطينيون من خالل استخدام مواد متفجرة وأسر جنود ومستوطنين. 
 31/10/2022، 48موقع عرب 

 
 يستبعد اندالع انتفاضة ثالثة ال  جانتس

ص فيها فترة حكمه، مؤكدًا ، بتصريحات لخّ بني جانتسوزير الدفاع اإلسرائيلي،  قال    تل أبيب:
إيران"  "إسرائيل"أن   مهاجمة  على  بنيامين  "قادرة  القادم،  الحكومة  رئيس  يتصرف  أن  يتوقع  لكنه  ؛ 

انتفاضة  تدهورًا نحو  " :  جانتسولم يستبعد    ." بشكل متزن، كما فعل في دورات حكمه السابقة"نتنياهو:  
يتكلم صباح األربعاء    جانتسوكان    في عهد الحكومة اليمينية المتطرفة.  " ثالثة في المناطق الفلسطينية

مليارات   7لقد صرفنا  "وأضاف:    مع المراسلين العسكريين لوسائل اإلعالم العبرية.  "لقاء وداع"في  
)مليارَ كشي و ل  جاهزية  لدينا  إيران.  لمواجهة  االستعداد  على  دوالر(  التقدم ي  مواصلة  على  قدرات 

 ."والتطوير على مدى طويل واستراتيجي، وال داعي للتوسع في الكالم
إن  "مع دول منطقة الشرق األوسط. وقال:    "إسرائيل"بالتعاون اإلقليمي الذي تقيمه  جانتس  وأشاد  

)اتفاقيات    200نحو   توقيع  منذ  المنطقة،  دول  في  ومسؤولين  إسرائيليين  مسؤولين  بين  جرى  لقاء 
 ."إبراهيم(، ومئات اللقاءات مع دول أخرى؛ ألنها تعمق المعرفة وتقوي التنسيق وتحقق التوازن 

بتوسع إلى الساحة الفلسطينية، وذلك بينما يتردد أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية  جانتس  وتطرق  
 الفترة القريبة مشحونة بالتوتر، وعدد اإلنذارات بقدوم عمليات ما زال مرتفعًا.   دّ تع

التقيت مع قادة السلطة الفلسطينية، وجيشي كان وما زال يحارب اإلرهاب عندهم، وهم من  "وقال:  
أدرنا سياسة  الدولية.  المؤسسات  المتحدة وغيرها من  يديرون حربًا خطيرة ضدنا في األمم  جهتهم 

. ولم يستبعد احتمال اندالع  "ازنة )...( وأي خلخلة في التوازن يمكنها أن تدهور الوضع األمنيمتو 
 انتفاضة ثالثة. 

  10/11/2022، لندن، الشرق األوسط
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 تزال مرتفعة"  ماتأهب أمني إسرائيلي بالضفة: "الفترة الوشيكة متوترة واإلنذارات 

بـ"المشحونة والمتوترة"  :  ربيع سواعد  القريبة  الفترة    من  رغمبالوصفت األجهزة األمنية اإلسرائيلية 
حدِّّ  على  المحتلة(،  الغربية  )الضفة  والسامرة  يهودا  في  السائد  وأسيّ ال  تعبيرها،    الهدوء  عدد ما  ن 

  يوم  ؛ حسب ما ورد في موقع "معاريف" اإللكتروني،اً يزال مرتفع  ما"اإلنذارات" بزعم تنفيذ عمليات  
تأهبها واستعدادها لمواجهة أي    األربعاء. وورد في "معاريف"، أن أجهزة األمن اإلسرائيلية تواصل 

األخيرة   الشهور  شهدته  مما  تخشى  وهي  القادمة،  الفترة  خالل  ضدّ   من  رغمبال تصعيد   عملياتها 
 مجموعات "عرين األسود"، وادعت أن "ما حدث أكبر بكثير من تنظيمات إرهابية كهذه أو غيرها". 

 9/11/2022، 48رب موقع ع
 

 رة لجيش االحتالل قرب نابلسسقوط مسي  
رة تابعة للطيران الحربي اإلسرائيلي، خالل نشاط لجيش االحتالل سقطت طائرة مسيّ :  محمد وتد 

في منطقة نابلس في الضفة الغربية، دون أن يحدد سبب السقوط، بحسب ما أعلن المتحدث باسم  
وقال المتحدث باسم جيش االحتالل في بيان مقتضب،   اإلسرائيلي، اليوم األربعاء.جيش االحتالل  

رة تابعة له سقطت، فجر األربعاء، خالل نشاط للجيش في الضفة، دون أن يكشف عن  إن طائرة مسيّ 
 طبيعة النشاط العسكري. 

  9/11/2022، 48موقع عرب 
 

 شمالي سلفيت واستشهاد الم نف ذودهس  وإصابة آخرين في عمليتي  طعن    مستوطنينمقتل ثالثة  
  ،الثالثاء  ]أمس[  صيب آخرون اليوممستوطنين وأُ   3تل  قُ :  11/2022/ 15،  موقع الجزيرة.نتذكر  

في عمليات طعن ودهس نفذها فلسطيني في جنوب نابلس بالضفة الغربية، قبل أن يستشهد برصاص  
اإلسرائيلي. محيط    ولقيَ   الجيش  في  متقاربة  أماكن  في  وقعت  عمليات  في  حتفهم  المستوطنون 

نابلس.مستوطنتَ  مدينة  جنوب  سلفيت  محافظة  في  زهاف  وعاليه  أرئيل  االحتالل   ي  قوات  وقالت 
  سنة عند مدخل المنطقة الصناعية لمستوطنة أرئيل التي أنشئت    اً هاجم حارس  اً ي إن فلسطينياإلسرائيل

آخر، ثم هاجم وطعن مستوطنين اثنين آخَريأن    اً وفي طريق انسحابه هاجم وطعن مستوطن   .1983
 بعد ذلك استولى   .1978  سنةئان سياراتهما بالوقود قرب مستوطنة عاليه زهاف التي أنشئت  كانا يعبِّّ 

قبل أن تتمكن    اً خامس  اً المهاجم على سيارة وحاول الفرار بها، وتسّبب في حادث سير، وجرح مستوطن
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وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن قوات االحتالل دفعت بتعزيزات وأغلقت   قوات االحتالل من قتله.
 المنطقة بالكامل. 

العبرية الرسمية: إن   "كان"قالت قناة  :  الناصرة، من  15/11/2022،  موقع قدس برسوأضاف  
استغرقت  " إسرائيلي  20العملية  منفذها برصاص جندي  تحييد  يتم  أن  قبل  أن    ." دقيقة،  وأوضحت 
( من بلدة حارس، كان  اً عام  18ن أن منفذ الهجوم الشاب مراد سامي صوف )تحقيق الجيش، بيّ "

 . "ل، بتصريح عمل صادر عن السلطات يعمل في شركة لمواد التنظيف في المنطقة الصناعية في أرئي
 ."مواقع 4العملية وقعت في "ووفق القناة، أظهرت خريطة الهجوم، أن 

 
 2005 سنة بعمليات فلسطينية هو األعلى منذ اإلسرائيليين إحصائية إسرائيلية: عدد القتلى

نشرت وسائل إعالم عبرية، مساء الثالثاء، إحصائية تشير إلى أن عدد قتلى اإلسرائيليين  :  الناصرة
العبرية إن    "14القناة  "وقالت    قتياًل.  29إلى    2022  سنةنتيجة العمليات الفلسطينية ارتفع منذ بداية  

ألخضر  هذا العدد يشمل الجنود والمستوطنين، بمن فيهم من قتلوا في عمليات وقعت داخل الخط ا"
هو األعلى في    2022عدد قتلى عام  "ولفتت القناة العبرية إلى أن    ."(1948)األراضي المحتلة عام  

 . "2005عام واحد منذ عام 
 15/11/2022، موقع قدس برس

 
 أكتوبر الماضي تشرين األول/ عملية فلسطينية في  916معطيات صهيونية: 

عملية    916كشفت معطيات إعالمية صهيونية، عن تنفيذ المقاومين الفلسطينيين  :  القدس المحتلة
" العبرية، أن المقاومين نفذوا i24NEWSوبينت قناة "  أكتوبر الماضي.تشرين األول/  فدائية في شهر  

و  23 الجيش،  قوات  على  نار  إطالق  المستوطنين    66عملية  مركبات  نحو  ليزر  تصويب  عملية 
ت إلى مقتل مستوطن، تنفيذ عملية دهس أدّ   وأوضحت القناة، أنه تمّ   أثناء القيادة.في  للتشويش عليهم  
ت إلى مقتل مستوطن، تنفيذ عملية طعن أدّ   باإلضافة إلىعمليات دهس أخرى،    3ومحاوالت تنفيذ  

  4ت إلى مقتل  نت أن العمليات وفق معطيات أخرى أدّ وبيّ   .وإحباط محاولة تنفيذ اثنتين أخريات..
وإصابة  مستوطني فلسطين.  88ن،  أنحاء  جميع  في  مطلع    آخرين  القتلى 2022ومنذ  عدد  ارتفع   ،

، بعد عملية مستوطنة "أرئيل" التي نفذها الشهيد محمد صوف، أمس الثالثاء، الً قتي  29الصهاينة إلى  
 وأسفرت عن مقتل ثالثة مستوطنين وإصابة ثالثة آخرين.

 16/11/2022، موقع المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ين في القدس بتفجيرَ   17مقتل إسرائيلي وإصابة 
المحتلة   وأُ   -القدس  الشديد، صباح    17صيب  قتل إسرائيلي  الخطر  آخرون، بعضهم في حال 

 ين للحافالت بمدينة القدس المحتلة. ين في موقفَ ين ناسفتَ األربعاء، جراء انفجار عبوتَ 
صيب بها جراء بجراحه الخطيرة التي أُ   اً متأثر   توفيَ   اً وذكرت إذاعة جيش االحتالل، أن إسرائيلي

 انفجار في محطة حافالت بالقدس.
" العبرية فقالت، أن "الحديث يدور عن عمليات مدبرة بوضع عبوتين ناسفتين في  12أما القناة "

 موقفين للحافالت غربي القدس".
بمحطة حافالت في "رامات   ؛ولىاألناسفة  العبوة  ال  صيبوا في انفجارأُ   اً إسرائيلي  15وأوضحت أن  

 بحالة خطرة.   2، واً ُقتل أحدهم الحق ،في حال الخطر الشديد  2شلومو"، منهم 
وفي العملية الثانية؛ انفجرت عبوة ناسفة في موقف للحافالت في منطقة "راموت" بالمدينة، متسببة  

 إسرائيليين بجراح متوسطة.  3بإصابة 
دقيقة انفجرت   20دقيقة، وبعدها بنحو    7:20ولى وقعت نحو الساعة  وأشارت إلى أن العملية األ

 العبوة الثانية.
 من جهتها، أعلنت شرطة االحتالل عن رفع حالة التأهب، محذرة من وجود المزيد من العبوات.

عيد الذاكرة ه األولي، قال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش إن العمليات تُ وفي ردّ 
 إلى الوراء في ذروة انتفاضة األقصى.  اً عام 20

 23/11/2022الغد، عم ان، 
 
غ لت بجهاز التحك م عن بعد "إسرائيل"  تهدد بعد تفجيَري القدس: العبو ات الناسفة ش 

 "إسرائيل"أصدر قادة  :  كفاح زبون   -   رام هللا، من  24/11/2022،  الشرق األوسط، لندنذكرت  
ين عن ُبعد قرب مداخل القدس، صباح أمس األربعاء؛ ين اللذين ُنّفذا بعبوتَ تهديدات ردًا على التفجيرَ 

إيتمار    "إسرائيل"وتوجه زعيم اليمين المتطرف في    األقل.  على  18ما أدى إلى مقتل إسرائيلي، وإصابة  
نحتاج إلى جلب ثمن من اإلرهاب، وهذا يعني العودة إلى "بن غفير إلى مكان التفجير األول، وقال  

. أما زعيم  "االغتياالت ووقف المدفوعات للسلطة... لهذا السبب أريد أن أكون وزيرًا لألمن الداخلي
نحارب إرهابًا وحشيًا أطل برأسه  إننا  "المكلف تشكيل الحكومة الجديدة بنيامين نتنياهو، فقال    "الليكود "

وقال    ."من جديد... سنبذل كل ما بوسعنا من أجل إعادة األمن بسرعة إلى جميع مواطني إسرائيل
إسرائيل أثبتت على مدار "عن حادث جنين، إن    البيد رئيس الوزراء اإلسرائيلي المنتهية واليته يائير  
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وجد إرهابي ال تستطيع الوصول إليه، بدءًا بالقصبة  األشهر القليلة الماضية، أنه ال يوجد مكان وال ي
 في نابلس، ومرورًا بمخيم جنين وانتهاًء بالساحات إما القريبة أو البعيدة. 

ما زالت الدولة العبرّية    زهير أندراوس:  -  الناصرة، من  23/11/2022،  رأي اليوم، لندنوأضافت  
اللتيأن وقعتا صباح األربعاء في مدينة القدس الُمحتّلة، وأسفرتا  تلملم جراحها إثر العمليتيأن الفدائيتيأن  

إسرائيلي أكثر من عشرين  مقتل وإصابة  فإن  اً عن  العبري  بحسب اإلعالم  أنه  ذلك  واألخطر من   ،
في   خطيٍر  تصعيٍد  عن  يجري  أن    "اإلرهاب "الحديث  إذأ  اإلسرائيلية،  األهداف  ضّد  الفلسطيني 

وع من العمليات لعّدة سنواٍت خلت، األمر الذي أدخل الكيان في دوامٍة  هذا الن  "تركوا" الفلسطينيين  
أن قوات األمن اإلسرائيلية تؤّكد أنه    اً بدأت تتكّشف خفايا وخبايا ما حدث، علم  اً رويد   اً ورويد   وصدمٍة.

 عن هوية الُمنّفذ أوأ الُمنفّذين، في حين ذهبت مصادر إلى القول إن َمنأ   اً حتى اللحظة ال تعرف شيئ
عن    "الجهاد "وحركة    "حماس"بعد أنأ امتنعت    ،"كتائب شهداء األقصى"قام بتنفيذ العملية هو تنظيم  

  إعالن مسؤوليتهما عن العمليتيأن.

العبرّية نقل عن مصدٍر رفيٍع في الشرطة اإلسرائيلّية قوله إن التحقيقات    "هآرتس" موقع صحيفة  
عد، اسُتخدِّمت، تّم تفعيلها بواسطة جهاز التحّكم عن بُ   األولّية ُتشير إلى أن العبوات الناسفة، التي

األمر الذي ُيضيف صعوباٍت أخرى في تحديد هوية العنصر أوأ العناصر التي قامت بتنفيذ العمليات،  
أن األجهزة األمنّية اإلسرائيلية تميل إلى اإلقرار بأن الُمتنّفذ أوأ المنفذين وصلوا   اً على حّد تعبيره، علم 

إلى المكان بواسطة دراجٍة كهربائيٍة ووضعوا العبوات الناسفة في المكان، ومن ثّم هربوا وقاموا بتفعيل  
بُ  عن  ك المتفجرات  الُمنفّذين  أوأ  المنّفذ  بأن  تعتقد  األمنية  أن األجهزة  الهويات  عد، كما  يحملون  انوا 

 قاء، األمر الذي سّهل عليهم الدخول إلى القدس الغربية وتنفيذ العمليتيأن.ر اإلسرائيلية الز 
وأبلغه بإصابته،    بهإلى ذلك، قال والد أحد المصابين اإلسرائيليين في التفجير األول إن نجله اتصل  

ما قد قام بتصوير محطة الحافالت،   اً أن شخص  ؛إلى أن ابنه أّكد له في المكالمة الهاتفية بينهما  اً الفت
العبرّية على    "يديعوت أحرونوت "على مداخل مدينة القدس بعد االنفجار، وفق ما أّكده موقع صحيفة  

 . "YNET" ،اإلنترنت 
 

 بن غفير يدعو إلى العودة لالغتياالت وفرض اإلغالقات والتضييق على األسرى 
دية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، للصحفيين من موقع األيام: قال زعيم القوة اليهو   -القدس  

إعادة  يعني  وهذا  للغاية،  باهظًا  ثمنًا  يدفع  أن  "اإلرهاب"  "على  أمس:  الغربية،  بالقدس  التفجير 
االغتياالت المستهدفة، ويعني فرض مزيد من القيود على المعتقلين، ويعني وقف المدفوعات إلى  
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قتل اليهود ويعني تحديد مكان انطالق المنفذين وفرض إغالق على  السلطة الفلسطينية التي تشجع  
قراهم واالنتقال من منزل إلى منزل للبحث وإعادة الردع". وأضاف: "يجب أن نعود للسيطرة على  

 إسرائيل، الستعادة الردع".
 24/11/2022األيام، رام هللا،  

 
 عملية التتوعد غزة في حال ثبتت عالقتها بو ع مطاردة منفذي هجوم القدس توس    "إسرائيل"

أشرف الهور: توعدت دولة االحتالل،    ة، عنغز ، من  24/11/2022،  القدس العربي، لندنذكرت 
قطاَع غزة بإجراءات عسكرية، في حال ثبت وجود عالقة بين المقاومة والعملية التفجيرية التي ضربت  

وعقب   ت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.محطة الحافالت في القدس المحتلة أمس األربعاء، وأدّ 
د واألمنية في تل أبيب، لبحث العملية التفجيرية، هدّ جلسات تقييم أمنية عقدتها القيادات العسكرية  

ونقلت قناة   في حال كان هو مصدر التفجيرات في مدينة القدس.  مسؤول أمني إسرائيلي، قطاع غزة،
ن بأن الهجوم في القدس بإيعاز من غزة، فسيكون لذلك  في حال تبيّ "عن المسؤول األمني قوله:    "كان"

كبير وبسبب   ."ثمن  غزة،  في  الفلسطينية    أما  المقاومة  قيادة  تتخذ  المتكررة،  اإلسرائيلية  التهديدات 
أمنية، خشية من هجوم إسرائيلي مفاجئ. الو   احتياطات  التي    من   رغمعلى  التقييم األمني  جلسات 

ين العسكرية واألمنية، إال أنه لم ُيعلن  بمشاركة قادة كبار في المؤسستَ بني جانتس  عقدها وزير الجيش  
مرور كل هذه   من  رغمبالعن أي تقدم لكشف المنفذين، فيما ذكرت تقارير عبرية أنه    "إسرائيل" في  

ووفق التقارير العبرية، فإنه لم يتم اعتقال أي    الساعات، إال أن األجهزة األمنية ال تملك أي معلومة.
  خصوصاً مشتبه به في تفجيرات القدس، فيما يجري فحص إمكانية وجود مخططات لتفجيرات أخرى،  

 أن العملية وقعت دون أن يكون لدى أجهزة األمن اإلسرائيلية أي تحذيرات سابقة. و 
عت  :  كفاح زبون ، عن  رام هللا، من  24/11/2022،  ، لندنالشرق األوسطوأضافت   ،  "إسرائيل"وسَّ

صيب آخرون، بعد انفجار  الخميس، عملية مطاردة منفذي هجوم القدس الذي قتل فيه إسرائيلي وأُ 
المدينة األربعاء.للي  قرب محطتَ ين  عبوتَ  المؤسسة    حافالت في  وقالت وسائل إعالم إسرائيلية، إن 

اإلسرائيلية   منفذي   مااألمنية  مطاردة  وتواصل  التفجيرين،  وقوع  بعد  قصوى  تأهب  حالة  في  تزال 
وأكد ضابط كبير أن الشرطة رفعت مستوى التأهب    االنفجارين اللذين لم تتبنهما أي جهة فلسطينية.

وقال رونين مانليس، الناطق السابق باسم    ، مع تركيز أكبر على القدس."إسرائيل"في جميع أنحاء  
وقالت رئيسة شعبة العمليات في الشرطة،    . "ماهرة"ظما من خلية  ين نُ الجيش اإلسرائيلي، إن التفجيرَ 
تشتبه في وجود خلية منظمة تقف وراءهما، وليس شخصًا واحدًا فقط، "سيغال بار تسفي، إن الشرطة  
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وذلك نظرًا لطبيعتهما، حيث ُنفذا باستخدام قنبلتين شبه متطابقتين انفجرتا في غضون نصف ساعة  
 ."في محطتين للحافالت 

أمر حظر نشر تفاصيل    "إسرائيل"سير التحقيقات، فرضت محكمة في    وفي محاولة للتعتيم على
ين بطلب من الشرطة، لكن مسؤولين أشاروا إلى أن عمليات البحث عن المشتبه  التحقيق في الهجومَ 

وداهمت الشرطة مواقع في القدس وأخرى قريبة،    ين جارية، وقد توسعت.بهم الذين يقفون وراء التفجيرَ 
ين اللذين عززا مخاوف  يرا يمكن أن تساعد في رصد ما حدث قبل االنفجارَ وراحت تالحق كل كام

 . "بداية فترة تصعيد جديدة ومختلقة"من 
بأن منفذي الهجومين من القدس نفسها، ويستطيعون التحرك بسهولة، لكنها تبحث    "إسرائيل"وتعتقد  

 تقف خلفه. "حماس"ما إذا كانت 
 

 التماس مع الضفة الغربية تجنيد كتيبة إسرائيلية لمنطقة 
يبدأ الجيش اإلسرائيلي، غدًا )الخميس(، تجنيد عناصر، في أول كتيبة مخصصة لحماية مناطق  

الغربية الضفة  أفيف    تمّ   ، التماس مع  األركان اإلسرائيلية،  تعليمات رئيس هيئة  بناء على  تشكيلها 
كاسر  "ت إلى إطالق عملية  أدّ   "إسرائيل"كوخافي، في أعقاب سلسلة من العمليات الفلسطينية في قلب  

 مارس الماضي في الضفة. آذار/ ، في شهر "األمواج
الكتيبة   قوات  نشاط  إن  اإلسرائيلي  واال  موقع  سي"بانتير" وقال  العتقال ،  كمائن  تنفيذ  على  ركز 

 )متسللين(. "مقيمين غير شرعيين"
في المقابل، فإنه في العملية التي يقودها رئيس أركان القيادة المركزية الجنرال موطي شطريت، 
يتم بناء مواقع ذات شروط خدمة عالية، وطرق جديدة، وسور، وسياج واٍق ذي إمكانية تحذير على  

 لضفة الغربية. طول منطقة قلقيلية وسط ا
 1/12/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 بتقوية السلطة وإضعاف حماس   ا  : اتخذنا قرار جانتس...  ""صياغة خطوات بالتنسيق مع عباس

وزير حرب االحتالل اإلسرائيلي، مساء األربعاء: إن الحكومة اإلسرائيلية قررت بني جانتس قال  
إلى أن الشهور المقبلة ستشهد    اً الفلسطينية وإضعاف حركة حماس، مشير تعزيز العالقات مع السلطة  

بلورة خطوات إضافية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بهدف الحفاظ على المصالح  
 االقتصادية المشتركة للطرفين.
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تعمل من أجل ضمان هدوء طويل المدى واستعادة الجنود   "إسرائيل" وحول قطاع غزة، قال إن  
والتي من شأنها    ؛المحتجزين لدى حركة حماس، إضافة إلى تطبيق سياسة مدنية ُمحافظة وتسهيالت 

 بحسب ادعائه، "التسبب بخسائر لحركة حماس". 
عة تل  ، في كلمة مسجلة له أمام المؤتمر السنوي لمعهد دراسات األمن القومي بجامجانتس  وقال

عرضت المساعدة على الجيش اللبناني في أربع مناسبات مختلفة، كانت آخرها    "إسرائيل"أبيب، إن  
األسبوع الماضي، وذلك في توجه لمسؤولين في الجيش اإلسرائيلي من خالل قائد قوة األمم المتحدة 

 ."يونيفيل"الالمؤقتة في لبنان 
ستقرار، والمواطنون اللبنانيون ليسوا  المن عدم ا  ، إنه "لقد أصبح لبنان لألسف جزيرةجانتس  تابعو 

في   ،أعداءنا. لذلك، عرضت هذا العام المساعدة للبنان أربع مرات، بما في ذلك في األسبوع الماضي
 توجه أرسل إلى قائد اليونيفيل".

  ، مساعدة الجيش اللبناني الذي يعاني من نقص في اإلمدادات األساسية  وأضاف "بشكل محدد، نودّ 
حزب "، وذلك في مواجهة تصاعد قوة  اً صفوف الجيش مؤخر   واترك  ،قد أكثر من خمسة آالف جنديوف
 بدعم مباشر من إيران".  "هللا

: "نتابع الوضع ونرحب بتجدد العالقات بين سورية واألردن جانتسوعن التطورات في سورية، قال  
سورية من الداخل. تحقيق  ودول معتدلة أخرى في المنطقة، وسنواصل لمنع تموضع إيراني ينهش  

االستقرار هو المصلحة العليا للشعب السوري والنظام السوري، بما في ذلك إخراج القوات اإليرانية  
 من أراضيها والسماح للبالد بالتعافي". 

مفاوضات فيينا، أنا واثق من أن الواليات المتحدة    : "في ظلّ جانتسوفي ما يتعلق بإيران، قال  
لوقف   العمل  اإلقليمي.  ستواصل  واالستقرار  العالمي  األمن  منظور  من  اإليراني  النووي  المشروع 

وأضاف "إن جيوشنا وأنظمتنا الدفاعية على اتصال دائم، بل إنها تعزز التعاون العملياتي، مقابل  
 احتمالية اختراق إيراني نحو قوة نووية خالل هذه األيام". 

"تعزيز التعاون اإلقليمي" في إشارة إلى التعاون العسكري مع دول   هإلى ما وصف   جانتس وتطرق  
في أعقاب التطبيع الرسمي للعالقات والتحالفات التي أجرتها    ،خليجية وحلفاء واشنطن في المنطقة

 مع دول خليجية مثل اإلمارات والبحرين.  اً مؤخر  "إسرائيل"
يقة إعالن نوايا إلى واقع للتعاون االقتصادي  من مجرد وث  "فاقات أبراهامتا": "لقد حولنا  جانتسوقال  

الدول التي   اً واألمني. تعزز هذه اإلجراءات استقرار المنطقة وتخلق جبهة معتدلة تشارك فيها أيض
 ستنضج االتفاقيات معها" في وقت الحق، دون أن يسميها. 
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والمصال العالقات  هذه  لتعزيز  الفرص  من  العديد  العام  هذا  لدينا  "سيكون  األمنية  وأضاف  ح 
في جهود احتواء إيران، وكذلك مع   اً إلسرائيل. هذا هو الحال مع الدول األوروبية التي تساعد كثير 

للمصالح المشتركة، ومع الحفاظ   اً دول أخرى في الخليج ومع تركيا. كل هذا من منظور رصين، وفق 
 على تحالفنا العميق والمهم مع اليونان وقبرص وتعزيزه".

  2/2/2022، 48موقع عرب 
 

 يطالب الكنيست باستدعاء عشرات كتائب االحتياط اإلسرائيلي التوتر بالضفة: الجيشبسبب 
وكاالت: يعتزم الجيش اإلسرائيلي تقديم طلب إلى لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست،   -القدس  

الغربية، إثر الوضع األمني  الستدعاء عشرات الكتائب في قوات االحتياط لتنفيذ مهمات في الضفة  
 المتوتر، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس.

ويسمح قانون قوات االحتياط باستدعاء كتيبة في قوات االحتياط مرة كل ثالث سنوات. وبحسب 
كتيبة    50، استدعى الجيش قرابة  2021الصحيفة، فإن الجيش اإلسرائيلي تجاوز هذا النصاب. ففي  

ذ مهمات، ونقل معظمها إلى الضفة، وقسمًا منها إلى مناطق أخرى بهدف نقل وحدات احتياط لتنفي
 نظامية إلى الضفة. 

، وسيتم استدعاء غالبيتها بشكل  2023كتيبة احتياط في    66ويتوقع الجيش اإلسرائيلي أن يستدعي  
استدعاؤها سنة واحدة فقط  استثنائي. ومعظم هذه الكتائب ستستدعى سنة بعد أخرى، بحيث ال يتم  

 ين كما ينص القانون.وليس سنتَ 
الماضي، تواجد في   مارس  /ولفتت الصحيفة إلى أنه قبيل بدء موجة التصعيد األمني، في آذار

كتيبة كهذه، إضافة إلى وحدات خاصة تنفذ عمليات   25كتيبة احتياط، بينما توجد اليوم    13الضفة  
 عسكرية مكثفة. 

سرية من حرس الحدود في الضفة من الجيش   16نقل المسؤولية عن    وأضافت الصحيفة: إن
المقبلة،   الحكومة  الوزارة في  لتولي هذه  المرشح  يطالب  مثلما  القومي،  األمن  إلى وزارة  اإلسرائيلي 
إيتمار بن غفير، فإنه سيتم استدعاء عشرات كتائب االحتياط لتنفيذ مهمات. ويطالب الجيش المكلف  

 نيامين نتنياهو، ووزير الدفاع القادم بمنع خطوة كهذه. بتشكيل الحكومة، ب
يومًا. ووفقًا للصحيفة، فإن تقديرات    24إلى    21ويتم تجنيد قوات االحتياط لفترة تتراوح ما بين  

الجيش اإلسرائيلي ال تتوقع انتهاء حالة التوتر األمني قريبًا، وإنما تصاعدها وأنه ربما يستمر ذلك 
 . حتى شهر رمضان المقبل
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ونقلت الصحيفة عن ضابط في هيئة األركان العامة قوله: إنه ليس مستبعدًا استمرار استدعاء 
أيضًا، وذلك إلفساح المجال لتدريبات في القوات النظامية    2024  سنةعدد كبير من قوات االحتياط في  

 لحرب محتملة.
الخ أي  التماس،  خط  عند  القوات  حجم  تقليص  إلى  اإلسرائيلي  الجيش  بين  ويسعى  الفاصل  ط 

عد. ويطالب الجيش  استبدال القوات بوسائل تكنولوجية متطورة وتحكم عن بُ   بواسطةوالضفة،    "إسرائيل"
بإضافة ميزانيات له من أجل تنفيذ ذلك وتعويض الجنود في قوات االحتياط بإعفاء من الضرائب 

 وامتيازات أخرى.
 5/12/2022األيام، رام هللا،  

 
 يعلنان دعمهما الكامل للضابط منفذ اإلعدام في حوارةالبيد وبن غفير 

وكاالت: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، المنتهية واليته، يائير البيد، مساء أمس، إنني    -  تل أبيب 
"أدعم كليًا ضابط حرس الحدود الذي أعدم فلسطينيًا في حادثة حوارة أول من أمس، وبادر بقتله وأنقذ  

 األرواح". وفق زعمه. 
اّدعى البيد في تصريح له أن "أي محاولة لتشويه الواقع وسرد رواية كاذبة في العالم هي مجرد و 

 الفلسطينيين". وصمة عار، الفتًا إلى أن: "قواته ستواصل العمل بحزم ضدّ 
من جهته، أشاد عضو الكنيست اإلسرائيلي والوزير المرتقب في حكومة االحتالل الجديدة إيتمار  

 اإلعدام. بن غفير، بعملية
 ووصف بن غفير في تغريدة له على حسابه في تويتر، الجندي القاتل بـ"البطل". 

 وقال بن غفير: "كل االحترام للجندي البطل الذي أعدم فلسطينيًا بعملية دقيقة وسريعة وحاسمة".
 وهاتف بن غفير، الجندي القاتل، قائاًل له: "أحسنت، عمل دقيق، لقد فعلت ما تم تكليفك به". 

وبدوره شكر الجندي القاتل بن غفير قائاًل: "أنا سعيد ألننا تمكنا من فعل ما هو متوقع منا وأن  
 األمر انتهى بهذه الطريقة". 

 5/12/2022األيام، رام هللا، 
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 الموقف من عملية التسوية:  -4
 رفضت مقترحا  من إدارة بايدن لعقد قمة مع الفلسطينيين  "إسرائيل"كي: يموقع أمر 

أبيب   األمر   -تل  "أكسيوس"  موقع  ذكر  أن  يوكاالت:  أمس،  األسبوع    "إسرائيل"كي،  رفضت، 
كي جو بايدن بعقد قمة رفيعة المستوى مع السلطة الفلسطينية، يالماضي، اقتراحًا من إدارة الرئيس األمر 

 مسؤولين إسرائيليين.  3نقاًل عن 
المسؤولين   بين  دبلوماسية  عملية  أو  سياسي"  "أفق  خلق  إلى  بايدن  إدارة  "تسعى  الموقع:  وقال 

 . "اإلسرائيليين والفلسطينيين في محاولة لتعزيز السلطة الفلسطينية
لفلسطيني محمود عباس عن إحباطه، وحذر إسرائيل وإدارة بايدن من  وأضاف: "أعرب الرئيس ا

 العواقب المحتملة إذا استمر الجمود في عملية السالم". 
وتابع: "في الوقت نفسه، ال تستطيع الحكومة اإلسرائيلية، التي شكلتها أحزاب يسارية ويمينية على  

لي الفلسطيني، المضي قدمًا في الخطوات  مبدأ عدم اتخاذ أي مبادرات رئيسية بشأن الصراع اإلسرائي
 السياسية المتعلقة بهذه القضية. 

الماضي مع   "إنه خالل اجتماع في واشنطن األسبوع  للموقع، قال مسؤولون إسرائيليون:  ووفقًا 
مستشار األمن القومي اإلسرائيلي إيال حوالتا، أثارت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان إمكانية عقد  

 ."ة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والواليات المتحدة ومصر واألردنقمة خماسي
وبحسب المسؤولين اإلسرائيليين، اقترحت شيرمان أن تعقد قمة وزراء الخارجية في واشنطن أو في  

 المنطقة. 
وقال حوالتا: إن الحكومة اإلسرائيلية تعتقد أن الظروف على كال الجانبين ليست مهيأة لمثل هذه 

ليست مهتمة بالتقاط الصور التي ال تنتهي بأي شيء وتؤدي إلى   "إسرائيل"درة، وشدد على أن  المبا
 "أزمة توقعات".

التجارب  لقد علمتنا  الفكرة.  هذه  "نحن ال نحب  قوله:  كبير  إسرائيلي  الموقع عن مسؤول  ونقل 
 السابقة أن أزمة التوقعات هذه يمكن أن تؤدي إلى تصعيد على األرض".

وقع، "كانت فكرة عقد اجتماع رفيع المستوى بين إسرائيل ومسؤولين فلسطينيين تحت وبحسب الم
رعاية إدارة بايدن ومصر واألردن قد طرحت من قبل البيت األبيض في وقت مبكر من كانون األول  

المسؤولون اإلسرائيليون إجابة واضحة حول الفكرة،    من العام الماضي، وعلى مدى أشهر، لم يعطِّ 
 ، حسب ما قاله المسؤولون اإلسرائيليون. "أن تتالشىعلى أمل 
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ولكن عندما أثيرت القضية مرة أخرى من قبل شيرمان األسبوع الماضي، قررت الحكومة اإلسرائيلية  
 أن تعلن موقفها ضدها بشكل أكثر وضوحًا.

ه  وقال مسؤول إسرائيلي: إن الحكومة ال تفهم سبب استمرار إدارة بايدن في الضغط من أجل هذ 
 الفكرة ألن فرص عقد قمة منخفضة للغاية. 

أكبر   باربرا ليف  المقبلة  بايدن سترسل في األيام  إدارة  العبري: إن  "واال"  من جانبه، قال موقع 
إسرائيليين  يد  بمسؤولين  ستلتقي  حيث  هللا،  ورام  أبيب  تل  لزيارة  األوسط  الشرق  لشؤون  بلوماسية 

كي تجاه القضية الفلسطينية  يفيما يتعلق بااللتزام األمر وفلسطينيين كبار، بهدف طمأنة الرئيس عباس  
 وحل الدولتين.

 9/10/2022األيام، رام هللا، 
 

 : ال أستبعد لقاء قمة مع الرئيس الفلسطيني البيد

، أمس، إنه ال يستبعد عقد لقاء قمة مع الرئيس محمود البيد قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، يائير  
ونقل الموقع اإللكتروني العبري "واال"، مساء أمس، عن البيد قوله، إنه ال يستبعد   عباس "أبو مازن".

  اً حالي  اً تأكيده أن مثل هذا اللقاء ليس مطروح  بالرغم منعقد لقاء بينه وبين الرئيس محمود عباس،  
وأفاد الموقع بأن تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي جاءت خالل زيارته العاصمة    على الطاولة.

 الفرنسية باريس، ولقائه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
إيجابية   نتيجة  ذات  تكن  لم  ما  لقاءات فحسب،  عقد  أجل  لقاءات من  ال يجري  أنه  البيد  وأكد 

على أجندته أو جدول أعماله في الفترة    اً على أن عقد مثل هذا اللقاء ليس مطروح  اً ، مشدد "إسرائيل"ـل
 الراهنة، لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد عقد مثل هذا اللقاء.

 6/7/2022األيام، رام هلل، 
 

 لم يتم إحراز تقدم بشأن صفقة أسرى و : من الصعب التوصل لتسوية مع الفلسطينيين  جانتس
الجيش  بني جانتس  قال    :ترجمة خاصة إنه من الصعب وزير  اإلسرائيلي، مساء اإلثنين، من 

جانتس  وأضاف    إلى تسوية مع الفلسطينيين، وأنه يأمل في أن يتم الدفع باتجاه ذلك.  اً التوصل حالي
واقع جديد ويكون أكثر إيجابية بما يتيح لنا    إيجاد في مقابلة مع قناة الكنيست اإلسرائيلي، آمل أن يتم  

إن  جانتس  وفي مقابلة مع قناة ريشت كان العبرية، قال    لفلسطينيين.أن نصل لتسوية مستقبلية مع ا
  تتعامل طوال الوقت مع قضية األسرى والمفقودين، ولم يتم إحراز أي تقدم في هذا الصدد.   "إسرائيل"  
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: "نحن  اً وأشار إلى أن حماس تهتم برعاية األسرى لديها ألنها معنية بإبقائهم على قيد الحياة، مضيف 
 يكون هناك صفقة كاملة إلعادة األوالد الذين أرسلناهم إلى هناك، ونسعى لذلك جاهدين".   بحاجة ألن

العبرية، أن يجلس في حكومة مع بنيامين نتنياهو، أو    14خالل مقابلة مع قناة    جانتسواستبعد  
 من القائمة العربية المشتركة.  اً أن يتلقى دعم 

 25/7/2022، القدس، القدس
 
 الفلسطينية  معارضة السلطة من رغمبالتفتح مطار رامون للفلسطينيين  "إسرائيل"

  من  رغمباللتسيير أول رحلة طيران للفلسطينيين من مطار رامون هذا الشهر،  "إسرائيل"  تستعد  
معارضة السلطة الفلسطينية للخطة، وطلبها فتح مطار القدس )قلنديا( بداًل من مطار رامون البعيد  

 جنوبًا. "إيالت "قرب 
بأن   إسرائيلية  الفلسطينيين  "إسرائيل"  وأفادت وسائل إعالم  للمسافرين  للسماح  وافقت على خطة 

خطوة   في  الجنوب،  في  الدولي  رامون  مطار  عبر  للفلسطينيين  بادر   عّدتهابالسفر  نية  حسن  ة 
 كيين. يواألمر 

أول رحلة طيران مستأجرة للركاب الفلسطينيين بموجب الخطة  "اإلسرائيلي أن    "نت   واي"وأكد موقع  
 . "ستتجه إلى مدينة أنطاليا التركية في وقت الحق من أغسطس )آب(

اإلسرائيلية    بعد اجتماع مع مسؤولي اإلدارة "السياحية:    "األمير"وقال أمير عاصي من مجموعة  
الفلسطينيين    21ثنين الماضي، تقرر منح أول رحلة إلى أنطاليا في  إلا أغسطس )آب( للمسافرين 

لكي تنجح الخطة ولضمان الشروط األمنية المطلوبة، اخترنا السماح للمسافرين بحمل  "، مضيفًا:  "فقط
 . "الحد األدنى معهم... لكن يمكنهم العودة بحقائب كبيرة

البرنامج سيركز في البداية على المسافرين من بيت لحم والخليل في جنوب "وشرح عاصي أن  
الضفة الغربية، ألن المسافة أقصر نسبيًا بالنسبة لهم عن المطار البعيد. ومع ذلك، ليس من الواضح  

 . "ما إذا كان سيتم إدراج فلسطينيي قطاع غزة في هذا البرنامج
المسافرين   يغادرون عبر  سيختب"وأوضح أن  الركاب عندما  بها  يمر  التي  نفسها  الخطوات  رون 

 . "جسر اللنبي
ويفترض أن تنظم عملية نقل الفلسطينيين إلى مطار رامون في إطار خاص، حيث يحصلون على  

ساعات من رام هللا، مع إجراءات   4تصريح، ويتنقلون في حافالت سيستغرق وصولها للمطار نحو  
 أمنية بطبيعة الحال. 
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أزمة خانقة ومذلة يعانيها المسافرون الفلسطينيون    تشغيل مطار رامون في ظلّ "إسرائيل"  ء قرار  وجا
عبر المعابر الثالثة الفلسطينية واإلسرائيلية واألردنية؛ فمنذ بداية فترة الصيف، يتعرض الفلسطينيون  

 لرحلة مذّلة عبر المعابر الثالثة تستغرق ساعات.
رور عبر معبر الكرامة الفلسطيني، وختم جوازاتهم هناك، ثم دفع مبلغ  وُيجبر الفلسطينيون على الم 

ضريبي للمغادرة، قبل أن ينتقلوا في حافالت إلى معبر اللنبي اإلسرائيلي، حيث يخضعون لتدقيق ثاٍن  
وتفتيش، ثم عبر حافالت لجسر الملك حسين من أجل تدقيق ثالث قبل الدخول إلى األردن. أما الذين  

 ى خارج األردن، فعليهم الذهاب إلى مطار الملكة علياء. سيسافرون إل
)مدار( إن مطار رامون الدولي يقع على ُبعد نحو   "المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية"وقال 

 2019 سنةعن مدينة القدس المحتلة، وأنشئ في  كم 340شمال مدينة إيالت، كما يبعد نحو  كم 18
مليار شيكل. ووصف    1.7دونم قابلة للتوسيع، وكلف نحو    ألف  14على مساحة تصل إلى نحو  

المركز هذا المشروع بأنه فاشل. فعند احتساب عدد المسافرين عبره، يالحظ تراجع األعداد تباعًا؛  
فقط     4,800، فـ2020سنة  ألفًا في    126ألف شخص، ليتراجع إلى    348، غادر منه  2019  سنةففي  

كانون    السنة؛ول من  ، فقد وصل عدد المسافرين في الربع األ2022  سنة. أما في  2021  سنة  في
 طائرات مختلفة. 9مسافرًا فقط على متن  20إلى  مارس  /آذار – يناير  /الثاني

أن فتح مطار رامون للفلسطينيين يقوم على فكرة مفهوم تقليص الصراع القائم على    "مدار"ويرى  
كل  تقليص،  أو  تقليل،  المقابل  وفي  وتوسيعها.  والمستوطنات،  اإلسرائيلي،  االحتالل  على  الحفاظ 
وتقديم   الفلسطينيين،  حياة  وتسهيل  واإلسرائيلي،  الفلسطيني  بين  االحتكاك  إلى  تدفع  التي  األسباب 

ال تقتصر فقط على الجانب االقتصادي، وإنما تشكل أمورًا حيوية، مثل السماح للفلسطينيين    "اءات إغر "
 باستخدام مطارات إسرائيلية. 

لهذه األسباب، فإن الفلسطينيين يرفضون مطار رامون، ويركزون على مطار القدس، ألنه يحمل  
 رمزًا سياسيًا كذلك.

 4/8/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون" السماح 
أفادت تقارير إسرائيلية، بأن سلطة المطارات، أعلنت، اليوم الثالثاء، عن فتح مطار "رامون" في  

والطيران    اً النقب للرحالت الجوية أمام الفلسطينيين، والسماح للفلسطينيين من الضفة الغربية بالسفر جو 
 أغسطس الجاري.  إلى تركيا، على أنه تكون أولى الرحالت في نهاية آب/



 االنعكاسات على العالقة مع الفلسطينيين ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

319 
 

طائرة   متن  على  الرحالت  بتشغيل  التركية  "أطلس"  وشركة  "بيغاسوس"  الطيران  شركة  وستقوم 
، على أن تنطلق الرحالت مرتين  اً راكب  220" التي يمكن أن تحمل على متنها  A321-321أي  "إيرباص 

 في األسبوع.
 9/8/2022، 48موقع عرب 

 
 السلطة ترفض سفر الفلسطينيين عبر مطار "رامون" 

قال المتحدث باسم وزارة المواصالت الفلسطينية  ،  24/8/2022،  وكالة األناضول لألنباءذكرت  
مطار   استخدام  فكرة  "رفض  هو  الرسمي  الموقف  إن  األناضول،  لوكالة  حديث  في  رحال،  موسى 

وأضاف أنه "توجد أولويات واستحقاقات   واضحة للمواطن الفلسطيني بعدم استخدامه".رامون، ورسالتنا  
بموجب االتفاقيات الدولية، منها تسليم مطار القدس الدولي )قلنديا(، وإعادة إعمار مطار غزة الدولي  

الضفة  (، والسماح بإنشاء مطار جديد في  2000في انتفاضة األقصى بدأت عام  "إسرائيل"  )دمرته  
إلى "تسهل اإلجراءات على معبر    اً ودعا أيض  الغربية، على أن تدار جميعها من قبل الفلسطينيين".

  إلى مضايقات إسرائيلية لحركة المسافرين الفلسطينيين في االتجاهين.  اً الكرامة )مع األردن("، مشير 
قتصاد الفلسطيني األردني،  باال  المصلحة الفلسطينية واألردنية كونه يمّس   بأن "مطار رامون ضدّ   وقال

  فيه تعزيز لسياسة الفصل العنصري". اً وأيض
لندن،  وأضافت   األوسط،  كل  ،  25/8/2022الشرق  بمنع  عطية  خليل  األردني  النائب  طالب 

إما أن يختار األردن الذي يناصر  "فلسطيني يستخدم مطار رامون من دخول األردن، على قاعدة  
أنا كنائب  "األردنية    "رؤيا"وأضاف عطية في مقابلة تلفزيونية مع قناة    ." فلسطين أو من احتل أرضه

سأضغط على الحكومة وأتبنى أن كل من يستعمل هذا المطار ال يدخل األردن، سأتبنى ذلك حتى 
وأضاف، أنه يجب   ."تصل رسالة للفلسطينيين أن من يستعمل هذا المطار يمنع من دخول األردن

 ي أيضًا بحق مكاتب السياحة التي تتعامل مع هذا المطار. أن يتم اتخاذ إجراء قانون 
لماذا مثاًل لم يتم تشغيل مطار  "عطية أن هناك مؤامرة خطيرة تستهدف األردن، متسائاًل    رأىو 

وأن   بقيت حكومتنا صامتة،  إذا  القرار  أمام هذا  نقف  أن  علينا كشعوب  قلنديا ومطار غزة، يجب 
  . "ع أي إنسان يستعمل هذا المطار )رامون( من دخول األردننضغط على الحكومة التخاذ قرار بمن

ما قطاع  وتحدث عطية عن حجم الخسائر على االقتصاد الوطني األردني جراء ذلك المخطط، ال سيّ 
هل تعي الحكومة حجم الخسائر االقتصادية التي ستصل إلى أكثر  "السياحة. وواصل حديثه بالقول  

السياحة خاصة برامج العمرة، إضافة إلى رسوم الضرائب على  في المائة من عائدات قطاع    35من  
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الفلسطينيين عبر مطار الملكة    60التذاكر التي تبلغ   تنقل  في المائة للفرد، عدا عن توقف حركة 
وانتقد عطية إدارة جسر الملك حسين وتساءل: لماذا ال يتم تحويلها إلى محطة ركاب   ."علياء الدولي؟

رون من المرور بسرعة وسهولة والحفاظ على تفضيل السفر إلى الخارج  حديثة حتى يتمكن المساف
 ان؟ عبر عمّ 

 
 مساعي أمريكية إسرائيلية "حثيثة" لتقوية السلطة الفلسطينية ": أكسيوس"موقع 

ت  شر يوم الخميس، عن أن إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن، حثّ كشف تقرير أمريكي، نُ :  الناصرة
 اإلسرائيلي على اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق االستقرار في السلطة الفلسطينية. حكومة االحتالل 

اإلخباري األمريكي، إلى أن السلطة الفلسطينية، التي تسيطر    "أكسيوس"وأشارت تقديرات لموقع  
على مناطق في الضفة الغربية "تضعف بشكل متزايد وتفقد سيطرتها" وفق ما أورده الموقع في تقرير  

الموقع عن بربرا ليف وكيلة وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى في "إسرائيل"، تأكيدها أن  ونقل    له.
 "السلطة الفلسطينية يمكن أن تنهار" وأن "الكرة في ملعب إسرائيل" عندما يتعلق األمر بتقويتها وتثبيتها. 

ست(، رام بن  كنيالوعلى الصعيد ذاته، قال رئيس لجنة الخارجية واألمن في برلمان االحتالل )
)أسرى( من   فلسطينيين  أمنيين  المبكر عن سجناء  اإلفراج  دراسة  "يمكن  إنه  الخميس،  يوم  باراك، 

فإن تلك الخطوة    "مكان  –هيئة البث اإلسرائيلية العامة  "". وبحسب  اً المقرر أن يطلق سراحهم قريب
الفلسطينية، إال أن بن باراك أكد أن "الحديث ال   تقوية السلطة  يدور عن قتلة ملطخة  تهدف إلى 

أنه "يتعين على من يفرج عنه التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى ممارسة   اً أياديهم بالدماء"، موضح
رئيس جهاز "شاباك" رونين بار، قال خالل لقاءه مع ليف )منذ أيام(، إن جهازه    اإلرهاب". وفق قوله.

على دفعها إلى األمام، لكن بسبب أن فترة  األمني "يدعم خطوات تعزيز السلطة الفلسطينية ويعمل  
نوفمبر المقبل( حساسة للغاية، فإن ذلك يجعل من الصعب    االنتخابات )المقررة في تشرين ثاني/

 اتخاذ قرارات في هذا الشأن".
 8/9/2022، موقع قدس برس

 
حكم أقل من دولة وأكثر من  " الحل في كيان  ..  ." مجبورون على العيش معا  " لعباس:    جانتس

 " ذاتي 
، اليوم )الخميس(، أن حكومته ملزمة بالبحث عن  بني جانتسأعلن وزير الدفاع في تل أبيب،  

 ين يعيشان بسالم. ين متجاورَ ين مستقلَ تسوية سياسية مع الفلسطينيين تقوم على مبدأ وجود كيانَ 



 االنعكاسات على العالقة مع الفلسطينيين ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 "رايخمانمعهد مكافحة اإلرهاب في جامعة  "، في كلمته أمام جلسة ختامية لمؤتمر  جانتسوأضاف  
في المائة   73"فيها على من يطلبون القيام بعملية اجتياح للضفة الغربية، أن    في مدينة هرتسليا، ردّ 

بقاء السلطة الفلسطينية حاكمة في الضفة  "، وأن  "من اإلسرائيليين ال يريدون أن نحكم الفلسطينيين
 ."راديكاليةأسوأ وأكثر "، والبديل سيكون "الغربية هو األفضل

في أحد لقاءاتي المتعددة مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن )محمود عباس(، قلت  "وقال:  
له: أنا أعرف أنك ال تريدني موجودًا هنا. وأنت تعرف أنني ال أريدك موجودًا هنا. ولكننا ال نستطيع  

ور على العيش والتعايش  تحقيق هذه الرغبة. فال أنا سأختفي من هنا، وال أنت ستختفي. كالنا مجب 
 ."ينا واألجيال القادمة أن نفّتش عن حلول معقولة تمّكننا من توفير السالممعًا. ومن واجبنا تجاه شعبَ 

في  جانتس  وتابع   السلطة  "أنه  بين  األمني  فالتنسيق  سافر.  وعداء  توتر  يوجد  الحاضر  الوقت 
األخي  األشهر  في  ملحوظًا  تراجعًا  شهد  وإسرائيل  سيّ الفلسطينية  ال  الضفة رة،  شمال  مناطق  في  ما 

الغربية مثل جنين ونابلس، ما أثار غضب إسرائيل وجعلها تنّفذ إجراءات مشددة دفاعًا عن أمنها. 
ولكن علينا أن نفكر في حلول، إضافًة إلى الحلول األمنية. فاستمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى 

نريد إلسرائيل أن تكون دولة يهودية. وفي الوقت   نشوء دولة ثنائية القومية، ونحن ال نريد ذلك. نحن
 . "ذاته ال تستطيع إسرائيل العيش مع )دولة إرهاب( في الضفة الغربية

هذا الحل  ". وقال:  "إننا نسعى للتقدم بالتدريج إلى حل معقول ومقبول"،  جانتسوعليه، يضيف  
سرائيل(. بيغن تحدث عن يكون بشيء قريب مما أراده إسحق رابين ومناحم بيغن )رئيسا حكومة إ

حكم ذاتي ورابين تحدث عن دولة ناقصة. وأنا أقول إن الحل هو في إقامة كيان فلسطيني أكثر من  
 . "واقعياً ". مضيفًا أن هذا هو ما يمكن اعتباره "حكم ذاتي وأقل من دولة

فلسطينية    سلطة"وقد تكلم في المؤتمر مستشار األمن القومي إيال حولتا، فأكد أيضًا أهمية وجود  
على ذلك، جنبًا إلى جنب مع مكافحة التنظيمات  "إسرائيل"  في الضفة الغربية، وضرورة أن تعمل    "قوية

 المسلحة.
  16/9/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل": دولتان وإلقاء سالح الفلسطينيين الحل األمثل ألمن في األمم المتحدة البيد
أن االتفاق على أساس دولتين هو الحل األمثل ألمن    البيد رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير    رأى

 لقي الفلسطينيون السالح.واقتصادها، شريطة أن يُ "إسرائيل" 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25انتخابات الكنيست الـ  ضوء  في    المشهد اإلسرائيلي
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في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية    البيد واشترط  
 لقي سالحها، بعدها لن تكون هناك قيود"."ُمحّبة للسالم وأن تُ 

"ألقوا أسلحتكم، وأثبتوا لنا أن حركَتي حماس والجهاد اإلسالميتين لن    الً وخاطب الفلسطينيين قائ
 نية التي تريدون إقامتها، ألقوا سالحكم وسيحّل السالم".تسيطرا على الدولة الفلسطي 

على خطاب   تعليقه  أبو  البيد وفي  واصل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  في  البارز  العضو  قال   ،
 "مجرد كالم وذر للرماد في العيون".  البيد يوسف إن تصريحات 

توقيعها للوصول إلى   تمّ وأضاف أن من يوافق على حل الدولتين عليه االلتزام باالتفاقيات التي  
 حل الدولتين، والتوقف عن القتل والتوسع االستعماري ومصادرة األراضي. 

إيران في خطابه، ورأى أن القوة العسكرية وحدها هي التي يمكنها    البيد وفي سياٍق آخر، هاجم  
 منع طهران من إنتاج قنبلة نووية. 

"إسرائيل"  ا طّورت إيران أسلحة نووية، وقال إن  وطالب المجتمع الدولي باستخدام "القوة العسكرية" إذ 
 ستفعل "كل ما يلزم" لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية. 

علن صراحة أنها ترغب في تدمير دولة  وقال إن هناك دولة عضوة واحدة فقط في األمم المتحدة تُ 
 دولة إسرائيل". أنها مهتمة بالتدمير الكامل ل اً وتكرار  اً عضوة أخرى، وتابع "صرحت إيران مرار 

دعا   خطابه،  وتطبيع    البيد وفي  أبراهام  اتفاقيات  إلى  االنضمام  إلى  واإلسالمية  العربية  الدول 
 ، وخّص بالذكر السعودية وإندونيسيا. "إسرائيل"العالقات مع 

 22/9/2022موقع الجزيرة.نت، 
 

 المستقبل القريب : ال يمكن التوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين في جانتس
وكاالت: تحدث وزير الدفاع اإلسرائيلي، مساء أمس، مع عدة وسائل إعالم عبرية،    -  تل أبيب 

عن موقفه من االنتخابات اإلسرائيلية القادمة والجلوس مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو في حكومة  
 ع الفلسطينيين، وحل الدولتين.واحدة، ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والتنسيق األمني م

 ، إنه ال يمكن التوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين في المستقبل القريب.جانتسفقد قال 
ق خاللها ألوجه  جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه قناة "كان" التابعة لهيئة البث اإلسرائيلية تطرّ 

الذي أعرب )الخميس( أمام الجمعية العامة  االتفاق واالختالف مع حليفه رئيس الوزراء يائير البيد  
 لألمم المتحدة عن دعمه إقامة دولة فلسطينية و"حل الدولتين". 



 االنعكاسات على العالقة مع الفلسطينيين ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: "نحن متفقون في كل ما يتعلق بقضية دولة إسرائيل في الشرق األوسط، ومتفقون  جانتسوقال  
دام القوة، في كل ما يتعلق بالوقوف في وجه إيران، بل نقوم بذلك بشكل جيد وحازم، سواء باستخ

 وبناء القوة أو الحديث مع األميركيين". 
وتابع: "في كل ما يتعلق بعالقتنا مع الفلسطينيين، نسعى للتوصل إلى تسوية معهم، لكننا نقول 

  -   إنه يجب النظر إلى الواقع، يجب أن نسعى لتسوية سياسية، لكن يجب النظر للواقع السياسي
 األمني كما هو".

"بالنظر إلى هذا الواقع وكما أفهمه، ال يمكن خالل المستقبل القريب التوصل إلى  :  جانتسوأردف  
تسوية دائمة، لكن يجب أن نسعى إلى تقليص الصراع، والحفاظ على األمن، ومنع خطر دولة ثنائية  

 القومية، والحفاظ على عالقة مع الفلسطينيين". 
، مثلما قال لـ"إسرائيل"ي الطريق الصحيح  ه على سؤال ما إن كانت إقامة دولة فلسطينية ه وفي ردّ 

نعم هذا هو حلم الجميع، لكن ما   .: "ال ال، سأقول ذلك مرة أخرى..جانتسرئيس الوزراء البيد، قال 
 هو المتاح من الناحية العملية؟ أنا ال أنشغل باألحالم، بل بما يمكن إنجازه". 

ي شكل للمخاطرة أمنيًا، وعلينا أن نتغلب  وتابع: "ال نريد أن نحكم الفلسطينيين، وغير مستعدين بأ 
في مقابلة مع قناة كان العبرية: "إذا كان لدى    جانتسح  وعن التنسيق األمني صرّ  على هذا التوتر".

 ."فسيحدث ذلك -المنظومة األمنية حاجة لتوسيع النشاط األمني في الضفة 
ا، عليهم أن يخدموا مصالحهم  وأضاف: "نحن ال نعتمد على األجهزة األمنية الفلسطينية لحمايتن

 الخاصة، وفي أي أمر نحتاج التنسيق معهم، سنقوم بذلك".
لى إالعبرية: "لن أجلس في حكومة مع نتنياهو مطلقًا، مشيرًا    12في مقابلة مع القناة  جانتس  وقال  

 ."يحدث ، وبالتالي ال إمكانية لي للجلوس معه، هذا لن ـ"إسرائيل"أن نتنياهو ألحق ضررًا شديدًا ب
خيارات: "إما حكومة متطرفة بقيادة نتنياهو، أو حكومة وحدة بقيادتي،    3وأضاف "أمام إسرائيل  

العبرية: "إذا تمكنت    13في مقابلة أخرى مع القناة  جانتس  وذكر   أو جوالت انتخابات ال حصر لها".
 من تشكيل حكومة، فلن تتضمن القائمة المشتركة وال حزب القوة اليهودية".

ع "منصور عباس هو بالفعل شريك محتمل، ألنه اعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية  وتاب 
ودعم بطريقة عملية الحكومة اإلسرائيلية في العام الماضي، من ناحية أخرى، لن يكون إيتمار بن  

 غفير جزءًا من الحكومة حال شكلتها، أنا ال أقبل وجهة نظر كاهانا أو غولدشتاين".
 25/9/2022األيام، رام هللا،  
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 : هدفنا االنفصال عن الفلسطينيين لذلك نحتاج للتحدث معهم البيد
هدفنا "العربي )خاص(:    "بانيت "مع موقع  في مقابلة    البيد يائير  "إسرائيل"  القدس: قال رئيس وزراء  

 ."هو االنفصال عن الفلسطينيين، ومن أجل ذلك نحتاج إلى التحدث معهم
لن أتنازل عن المصالح الحيوية لدولة إسرائيل، وهذا يشمل وحدة القدس وعدم قبول "وأضاف:  

حق العودة )لالجئين الفلسطينيين(، ولن أتنازل بالطبع عن مليمتر واحد من المصالح األمنية لدولة  
 . "إسرائيل

ن نتحدث معهم، إذا توّفرت هذه الشروط فال مشكلة لدي في التحدث مع الفلسطينيين، نح"وتابع:  
 . "لقد اتصلت مع أبو مازن )الرئيس محمود عباس( قبل عدة أشهر للتهنئة بالعيد 

ورّدًا على تساؤل حول ما إذا كانت كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة الشهر الماضي، 
حل الدولتين  أنا ال زلت أؤمن ب"، مجرد شعارات، قال:  "إسرائيل"فلسطين و  ،التي دعم فيها حّل الدولتين

نحن على اتصال مع األوقاف اإلسالمية ومع  " :  البيد وفي ما يتعلق بالمسجد األقصى، قال    ."لشعبين
 . "األردنيين، وال نسمح لليهود بالصالة فيه

لقد أكدت بكل طريقة ممكنة، لن نغّير الوضع القائم في األقصى، نحافظ على حرية صالة  "وقال:  
بزيا" وتابع:    ."المسلمين يزورونه  نسمح  إنهم  بالصالة،  لهم  نسمح  ولكننا ال  )لألقصى(  اليهود  رات 

 ."ضمن ترتيبات لضمان عدم انتهاك الوضع القائم
 19/10/2022القدس العربي، لندن، 

 
 د على ضرورة إطالق مفاوضات مع السلطة الفلسطينية آيزنكوت يشد  

أعلن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، المرشح الثالث في حزب الجنراالت 
، أن الجمود السياسي واالمتناع عن التفاوض مع الفلسطينيين  بني جانتسالذي يقوده وزير الدفاع،  

 فلسطينية. ، وأكد أنه في حال انتخابه وتعيينه وزيرًا سيسعى إلى مفاوضات مع السلطة ال"خطأ فاحش"
، ألنه  "حلول مرحلية"قلص في هذه المرحلة إلى  لكن آيزنكوت أوضح أن المفاوضات يجب أن تُ 

من غير الواقعي الدخول في مفاوضات على حل الدولتين. وقال، إن الجمود الذي بدأته حكومات  
  ـ"إسرائيل" الذي يدمر الحلم الصهيوني ب  "حل الدولة الواحدة"بنيامين نتنياهو، يقود إلى االنزالق باتجاه  

ديم يهودية  يقتو دولة  الذي  الدولتين،  حل  نحو  اإلقدام  أن  وتابع  يائير  قراطية.  سيفجر  البيد رحه   ،
من التوجه نحو حل وسط، تعقد فيه اتفاقيات   ال بدّ "دًا على أنه  . لذلك، مشدّ "إسرائيل"األوضاع في  
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مرحلية، جنبًا إلى جنب مع مكافحة اإلرهاب الفلسطيني. فحيثما يتنازل الفلسطينيون عن محاربتنا  
 . "نتفاوض معهم على أمور عينية تقدم الحل الدائم

قادر على إيجاد لغة تفاهم جيدة مع الفلسطينيين، لذلك، يجب أن   جانتس ن حزبه بقيادة  وقال إ
فهو القائد األنسب لمواجهة التحديات، حيث  "رئيسًا للحكومة بعد االنتخابات القادمة.  جانتس  يكون  

. ووضع آيزنكوت قضية العنف الذي يضرب المجتمع العربي  "ال يتهرب من معالجة القضايا المحرقة
 على رأس اهتمام حكومة كهذه.   "إسرائيل"في 

  20/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 ون: استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين سيكون ضمن مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة ؤ غل
أبيب  مع    -  تل  المفاوضات  استئناف  إن  اإلسرائيلي  "ميرتس"  حزب  رئيسة  قالت  وكاالت: 

 . "إسرائيل"الفلسطينيين سيكون ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في 
، رئيسة حزب "ميرتس" اليساري  ن ؤو غلونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، مساء أمس، عن زهافا  

المفاوضات مع الفلسطينيين سيكون ضمن مطالب الحزب المستقبلية  اإلسرائيلي، أن ملف استئناف  
 خالل مفاوضات تشكيل االئتالف الجديد للحكومة اإلسرائيلية المقبلة. 

 24/10/2022األيام، رام هللا،  
 

 " عرفات حصار ياسر"مازن كـ  القيادي الثاني بعد نتنياهو يدعو لمحاصرة أبو
الجيش  دعا   كاتس،  يسرائيل  األسبق  المالية  الرئيس  اإلسرائيلي  وزير  على  حصار  فرض  إلى 

 الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام هللا، كما حصل مع الرئيس السابق ياسر عرفات.
الرجل الثاني بعد بنيامين نتنياهو في حزب الليكود،    عدّ وقال كاتس، وهو نائب في المعارضة ويُ 

ما يجري في المناطق الفلسطينية من عمليات  "، إن  "عندما يقرر االعتزال" نفسه لوراثة نتنياهو،  ويرشح  
أبو  مسلحة ضدّ  وموافقة  علم  دون  يكون من  أن  يمكن  ال  والمستوطنين  اإلسرائيليين  مازن    الجنود 

 . "عباس(محمود )
 1/11/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 انهيار السلطة الفلسطينية ر نتنياهو من رئيس الشاباك يحذ   
ر رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك(، رونين بار، خالل لقائه مع  حذّ :  بالل ضاهر

رئيس حزب الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو، من "خطر انهيار السلطة الفلسطينية"  
ية، وفق ما نقل موقع "واال" اإللكتروني  وإثر ذلك حدوث تدهور آخر في الوضع األمني في الضفة الغرب

 ين على مضمون اللقاء.ين مطلعَ وم الجمعة، عن مصدرَ ي
"قلقة   وبحسب "واال"، فإن الشاباك وجهات أخرى بينها شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية 

عرين  "" من التصعيد األمني في الضفة، ويشيران إلى نشوء جماعات فلسطينية مسلحة، مثل  اً جد 
 .عدم انتمائهم إلى فصيل فلسطينيل األسود" في نابلس، وبإمكانهم الحصول على أسلحة

وأضاف "واال" أن "هذه الظاهرة إلى جانب تفكك السلطة الفلسطينية وفقدان السيطرة على أجزاء  
لتدهور أمني كبير لم تشهد الضفة مثله منذ عقدين"، عندما    اً ة الغربية، تُنشئ خطر كبيرة في الضف

قصى. وأشار المصدران إلى أن اللقاء بين بار ونتنياهو ُعقد بداية األسبوع  ألاندلعت انتفاضة القدس وا
نتنياهو رئي التقيا عدة مرات، عندما كان  ًا  سالماضي، بطلب من رئيس الشاباك. وكان االثنان قد 
مها للمعارضة، وهذا اللقاء األول بينهما منذ فوز نتنياهو باالنتخابات. وشمل اللقاء إحاطة شاملة قدّ 

بار حول الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة ومواضيع أخرى تقع تحت مسؤولية الشاباك، وبضمن  
 ذلك "التهديدات اإلرهابية من جانب إيران". 

 18/11/2022، 48موقع عرب 
 

 " إسرائيل " : الفلسطينيون ال يريدون دولة إلى جانب  األمريكي   "الجمهوري اليهودي"   أمام   نتنياهو 
د رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، المكلف بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، تحريضه  جدّ 

الم، وال يرغبون  بأنهم "غير معنيين بإحالل الس   اً على الفلسطينيين، حيث كرر اتهامه للفلسطينيين زاعم
 في دولة تعيش إلى جانب إسرائيل". 

السبت، أمام أعضاء مؤتمر "التحالف   يوم  ت ثّ وردت تصريحات نتنياهو في كلمة له عبر الفيديو بُ 
في كلمته إن "الفلسطينيين ال يرغبون في دولة تعيش    الً الجمهوري اليهودي" في الواليات المتحدة، قائ

 من إسرائيل". الً ريدون دولة تعيش لوحدها وبد إلى جانب إسرائيل، بل إنهم ي
كي جو بايدن، وإلى الملف النووي اإليراني،  ي ق نتنياهو في كلمته إلى عالقاته مع الرئيس األمر وتطرّ 

سنوات طويلة خالفات في الرأي بين إسرائيل من جهة وبين اإلدارة    أنه "كانت هناك على مرّ   اً مؤكد 
 األميركية سواء جمهورية كانت أو ديموقراطية، حول قضايا وملفات مهمة". 
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 اً تعبيره. مؤكد   وأضاف نتنياهو في كلمته أن "خالفات كهذه تعتبر خالفات داخل العائلة"، على حدِّّ 
طاعته من أجل قطع الطريق أمام التسلح النووي اإليراني،  أنه على استعداد للقيام بكل ما في است"

 حتى وإن كانت خطوته مخالفة لموقف اإلدارة األميركية".
إن "من دواعي سروري لوجود   الً كي السابق دونالد ترامب، قائيوأشاد نتنياهو بإدارة الرئيس األمر 

 إدارة أميركية تتفق معي بشأن الملف اإليراني". 
لمؤتمر الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كرر في تصريحاته اتهامه ليهود  وشارك في أعمال ا

مون الدعم له في كل ما يتعلق في االنتخابات الرئاسية، وتطرق إلى العالقة بين  كا بأنهم ال يقدِّّ يأمر 
 إن "العالقة سيئة للغاية".  الً قائ "إسرائيل"إدارة بايدن و

ثانية، "لكان هناك اليوم المزيد من الدول العربية واإلسالمية    إعادة انتخابه لوالية  وقال إنه لو تمّ 
التي انضمت إلى "االتفاقيات اإلبراهيمية"، بما فيها السعودية، ولتحقق السالم في الشرق األوسط"،  

 تعبيره. على حدِّّ 
 20/11/2022، 48موقع عرب 

 
 " والشرعيةتفقد الحافز "السلطة الفلسطينية  :المخابرات اإلسرائيلية

ر عميت ساعر رئيس قسم األبحاث في شعبة المخابرات اإلسرائيلية "أمان"، حذَّ :  ترجمة خاصة
مساء أمس اإلثنين، من حالة عدم االستقرار التي تنشأ في مناطق الضفة الغربية، وفي أوساط السلطة  

غازيت األمني، إن االستقرار وقال ساعر في مؤتمر    الفلسطينية التي قال إنها "تفقد الحافز والشرعية".
إلى أنه لم يعد هناك قدرة    اً تقويضه، وهناك ضعف واضح في ذلك، مشير   األمني مع مرور الوقت يتمّ 

ن أن هناك فقدان للسيطرة من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية  وبيّ   على إدارة الصراع مع الفلسطينيين.
ر عن السيناريوهات  أن ما يجري هناك يعبّ   اً في جنين، معتبر   خصوصاً في شمال الضفة الغربية و 

 المطروحة في مرحلة "اليوم التالي ألبو مازن". 
إلى   اً وأشار النتشار الجماعات المسلحة بما فيها من فتح نفسها وليس فقط حماس والجهاد، مشير 

  2020سنة     في عدد االشتباكات عما ما قبله من  ،ثالثة أضعاف هذا العام  ،أن ظهورها أدى لقفزة
 .2023في  لـ"إسرائيل"ن إيران والضفة الغربية هما مصدر التهديد أ رأىو  .2021وسنة 

 5/12/2022، القدس، القدس
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 مشروع قانون إسرائيلي يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بـ"كيان معاد" 
م عضو كنيست من حزب الليكود، مشروع قانون يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بأنها "كيان  قدَّ 

الفلسطيني في   العلم  منع رفع  بهدف  العالي  التعليم  قانون  وتعديل  العقوبات،  قانون  بموجب  معاد" 
 . "إسرائيل"الجامعات والكليات في 

مه  قانون مجلس التعليم العالي، الذي قدَّ "، اليوم الخميس، أن تعديل  اليومسرائيل  إوذكرت صحيفة "
فرض على طالب جامعي أو جامعة إسرائيلية  على عقوبات تُ   عضو الكنيست شلومو كرعي، ينّص 

ويقضي مشروع القانون بإبعاد طالب عن الدراسة    تسمح برفع العلم الفلسطيني في الحرم الجامعي،
ي حال رفع الطالب نفسه العلم الفلسطيني  علم "كيان معاد". وف  هالجامعية لستة أشهر في حال رفع

أو االعتراف بشهادة    "إسرائيل"وسلب حقه بشهادة جامعية في    ،طرده من الجامعة  مرة أخرى، يتمّ 
 جامعة أجنبية لمدة عشر سنوات. 

وبحسب مشروع القانون، فإن عضو في السلك األكاديمي في جامعة أو كلية يرفع العلم الفلسطيني،  
طرده من المؤسسة األكاديمية    لمدة ستة أشهر. وإذا رفع العلم الفلسطيني مرة ثانية، يتمّ   تعليق عمله  يتمّ 

 إلى األبد.
على أنه في حال مصادقة مؤسسة أكاديمية على رفع العلم الفلسطيني داخل حرمها،    كما ينّص 

 سُتسحب منها الميزانيات. 
قدَّ  كوهين،  إيلي  الليكود،  من  الكنيست  عضو  قاوكان  مشروع  السابقة  م  الدورة  في  مشابه  نون 

للكنيست، يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات، وجرت المصادقة عليه بالقراءة  
 الكنيست، وال توجد له استمرارية في دورة الكنيست الحالية.  التمهيدية، قبل حلّ 

 1/12/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وتنفيذ خطة الضم والترحيل  الفلسطينية السلطة "محو" غفير يتوعد بـبن 
تتطلع الحكومة اإلسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى البدء بزيادة وتيرة االستيطان في  
الضفة الغربية، بشكل كبير وخطير، مع بداية حكمها القادم، وذلك حسب التوافقات التي جرت مع  

يتمار بن غفير، إاليمينية المتطرفة، والتي دفعت بوزير األمن القومي المرتقب المتطرف    قادة األحزاب 
السلطة الفلسطينية، وتنفيذ خطة الضم، وترحيل    "محو"لإلعالن عن خطته القادمة، التي تقوم على  

 الفلسطينيين. 
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الحكومة    وتحدث المتطرف، بن غفير، عن خطته تجاه الفلسطينيين بعد أن يحصل على حقيبة في
مع   مقابلة  وخالل  نتنياهو،  بنيامين  برئاسة  السلطة    "13القناة  "المقبلة  سيمحو  إنه  قال  العبرية، 

الفلسطينية، وسيضم األراضي المحتلة المقامة عليها المستوطنات، وسيترك الفلسطينيين ليديروا أمورهم  
 ، لكن دون سلطة وال امتيازات."تجمعات خاصة بهم" بأنفسهم في 

لى دول أوروبا، وكشف عن تفكيره في استحداث وزارة للهجرة، تكون مسؤوليتها إرسال الفلسطينيين إ
رافية، جالتي ترغب باأليدي العاملة، وفي المقابل جلب المزيد من اليهود، لمقاومة التغييرات الديمو 

أن يمنح اليهود ساعات قليلة للدخول    كما طالب بتقاسم المسجد األقصى مع المسلمين، وأعلن أنه ضدّ 
 . اً المزعوم قريب "الهيكل"ي بناء هناك، فيما يقضي المسلمون معظم اليوم هناك، وعّبر عن حلمه ف

 9/12/2022القدس العربي، لندن، 
 

مكن للفلسطينيين إدارة شؤونهم ولكن ي  ...  نتنياهو: أسعى إلبرام "اتفاقية سالم" مع السعودية
 " إسرائيل"األمن في يد 

نتنياهو، في    -القدس   بنيامين  المكلف،  الحكومة اإلسرائيلية  قال رئيس  قناة  األيام:  مقابلة مع 
ت مساء أمس، على نسختها الناطقة باإلنجليزية، إنه سيسعى إلى إبرام "اتفاقية سالم" مع  ثّ "العربية"، بُ 

إسرائيلي، وتعهد بمتابعة العالقات    -ل التوصل إلى "سالم" فلسطيني  السعودية، معتبرًا أن ذلك قد يسهّ 
تأكيد    كبيرة"، فيما حثّ اإلسرائيلية الرسمية مع الرياض من أجل تحقيق "قفزة   واشنطن على إعادة 

 التزامها تجاه الرياض.
وقال نتنياهو للموقع اإللكتروني للقناة المملوكة للسعودية إن "التحالف التقليدي )األميركي( مع  
السعودية ودول أخرى يحتاج إلعادة تأكيد. ال ينبغي أن تكون هناك تقلبات دورية، أو حتى تقلبات  

 عالقة، ألنني أعتقد أن التحالف هو مرساة االستقرار في منطقتنا". حادة في هذه ال
  وأضاف نتنياهو بحسب نص المقابلة إنه "سأتحدث إلى الرئيس بايدن بهذا الشأن"، وذلك في ظلّ 

ا الشراكة  األمر التوتر  سجِّّ   - كية  يستراتيجية  بسبب  بايدن،  جو  الرئيس  إدارة  عهد  في  ل  السعودية 
والسياسة المتعلقة بحجم إنتاج الطاقة التي    ،والحرب في اليمن  ،إلنسانالرياض في مجال حقوق ا 

 تنتهجها الرياض في اآلونة األخيرة. 
عة مع اإلمارات والبحرين تحت قيادته  وقال نتنياهو إنه ملتزم بالبناء على اتفاقيات التطبيع الموقّ 

أوجدت محو 2020  سنةفي   والتي  أبراهام"،  "اتفاقيات  باسم  والمعروفة  تحت ،  المنطقة  رًا جديدًا في 
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جريت برعاية واشنطن، أن السعودية كانت قد باركت هذه االتفاقيات التي أُ   اً كية، علمية األمر المظلّ 
 حقق إقامة دولة فلسطينية. يُ   لكنها أكدت أنها لن تنضم إليها في غياب حلٍّ 

كبيرة من أجل التوصل إلى سالم وقال نتنياهو إن إبرام اتفاقية مع السعودية، سيكون بمثابة "قفزة 
إسرائيلي،   -ل في نهاية المطاف التوصل إلى "سالم" فلسطيني  شامل بين إسرائيل والعالم العربي" ويسهّ 

 وقال "أعتزم االستمرار" معربًا عن أمله في أن "تشارك القيادة السعودية في هذا الجهد".
ين:  مملكة العربية السعودية سيخدم غرَض وجاء في تصريحات نتنياهو أنه "أعتقد أن السالم مع ال

سيكون خطوة كبيرة نحو سالم شامل بين إسرائيل والعالم العربي، وسيغير منطقتنا بطرق ال يمكن  
 تصورها". 

وتابع "أعتقد كذلك أنه سيساعد في نهاية المطاف لتحقيق السالم اإلسرائيلي الفلسطيني، أنا أؤمن  
ألمر على القيادة السعودية إذا كانت مهتمة بالمشاركة في هذا بذلك، وهذا طموحي. بالطبع، يعتمد ا

 الجهد. أتمنى بالتأكيد أن يكونوا كذلك". 
 16/12/2022األيام، رام هللا، 

 
 "إسرائيل" إلى مواصلة التنسيق األمني مع  عباسيدعو  جانتس

  ة الفلسطيني  السلطة   ، مساء األربعاء، رئيسبني جانتسدعا وزير الدفاع اإلسرائيلي  :  زين خليل
من الخطوات التي تقودها فلسطين    اً محمود عباس إلى مواصلة التنسيق األمني بين الجانبين، محذر 

قبل  جانتس  جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه    عبري.العالم  اإلباألمم المتحدة، بحسب  "إسرائيل"    ضدّ 
بنيامي المكلف  الوزراء  رئيس  إعالن  مع  واليته،  انتهاء  من  حكومته  ساعات  تشكيل  عن  نتنياهو  ن 

  جانتس وسيخلف    وعرضها أمام الكنيست )البرلمان( لنيل الثقة، وهي الخطوة المقررة صباح الخميس.
 االنت، وفق ما أعلن نتنياهو في وقت سابق األربعاء.جفي منصب وزير الدفاع يؤاف 

القناة    ، عباس،جانتسوأبلغ   نقلته  بيان لمكتب األول  أنه  "12"وفق  الخاصة،  "يرى    اإلسرائيلية 
أهمية قصوى في االستمرار في الحفاظ على قناة مفتوحة وتنسيق أمني ومدني يخدم أمن الفلسطينيين  

، على "أهمية العالقة التي تطورت بين  جانتسد وشدَّ  واإلسرائيليين ويتيح الرفاه االقتصادي والمدني".
 سلطة الفلسطينية"، وفق قوله.جهاز األمن اإلسرائيلي والمستوى السياسي وال

 ق إلى "المخاوف األمنية اإلسرائيلية فيما يتعلق بعزم السلطة الفلسطينية اتخاذ خطوات ضدّ وتطرّ 
 إسرائيل في األمم المتحدة وفي محكمة العدل الدولية في الهاي". 



 عالقة مع الفلسطينيين االنعكاسات على الــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السلطة   في هذا الصدد لعباس: "التحركات الدولية ضد إسرائيل مثل تلك التي تسعىجانتس  وقال   
الفلسطينية لدفعها في األمم المتحدة، ستضر في نهاية المطاف بالجمهور الفلسطيني، وفوق كل شيء  

 ستجعل من الصعب في المستقبل الدفع نحو عملية سياسية بين الطرفين". 
 28/12/2022 وكالة االناضول لالنباء،

 
 إيراننتنياهو يتعهد بتوسيع االستيطان ومواصلة الحرب على نووي 

بأن يكون توسيع    ]أمس[،  اليوم األربعاء  ،د رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهوتعهَّ 
  ، الخميسيوم  ،  االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة على رأس أولويات حكومته التي سيعرضها

الحكومة الجديدة وخالل عرض سياسة    على الكنيست، وبمواصلة الحرب على برنامج إيران النووي.
د نتنياهو على أنها ستعمل على تعزيز وتطوير االستيطان في جميع أنحاء ما سماها  في الكنيست شدَّ 
إسرائيل" قائ  ؛"أرض  الغربية،  والضفة  والجوالن  والنقب  الجليل  للشعب    الً في  حصري  حق  هذا  إن 

تعبيره. وفق  فيه،  جدال  ال  اال وقدَّ   اإلسرائيلي  االتفاقيات  نتنياهو  الموقَّ م  في  ئتالفية  شركائه  مع  عة 
 لنيل الثقة. اً الحكومة الجديدة للهيئة العامة للكنيست تمهيد 

 28/12/2022الجزيرة.نت، 
 

 الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تتجاهل ذكر المفاوضات مع الفلسطينيين : موقع واي نت العبري 
خاصة العبري،  :  ترجمة  نت  واي  موقع  والتوجيهات يوم  قال  العريضة  الخطوط  إن  الخميس، 

األساسية لالتفاق االئتالفي لعمل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، يتجاهل ذكر المفاوضات السياسية مع  
ده بنيامين نتنياهو لنفسه بالعمل على توقيع  الفلسطينيين، كما أنه ال يشير إلى الهدف األول الذي حدَّ 

وبحسب الموقع العبري، فإن الخطوط العريضة للحكومة أكدت في الوقت    مع السعودية.  " سالم"تفاقية  ا
على حماية المصالح  ذاته  تحافظ في الوقت  سمع جميع الجيران و   "السالم"أنها ستعمل على تعزيز  ذاته  

وأنها ستعمل على تعزيز اتفاقيات    ،وفق ما جاء في نصها  ،لـ"إسرائيل"األمنية والتاريخية والوطنية  
 اإلسرائيلي. -إضافية من أجل إنهاء الصراع العربي   "سالم"

ويضيف الموقع: ال يظهر الفلسطينيون في الخطوط العريضة السياسية للحكومة، بل في االتفاق  
  في اتخاذ إجراءات ضدّ مع حزب بن غفير، الذي ينص على أنه "طالما استمرت السلطة الفلسطينية  

إسرائيل في الهاي أو في المحاكم الدولية األخرى، فإن الحكومة ستضع سياسات وتدابير ضد السلطة 
الفلسطينية وأفعالها، بما في ذلك أن تتصرف بكل طريقة لمنع استخدام أموال اإلرهاب التي تحولها  
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وبالنظر إلى أن الحكومة   هم". وفق نصه.السلطة الفلسطينية واألطراف األخرى إلى اإلرهابيين وعائالت
نظر إليها ها قد يُ الجديدة لن تجري مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، فإن اإلجراءات المتخذة ضدّ 

 باستياء من قبل السلطات الدولية.
 29/12/2022، القدس، القدس
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 نعكاسات العربية واإلسالمية والدولية فصل السادس: اال ال
 

 عربي إسالمي:  أوأل:
 مصر:  -1

 لتصدير الغاز إلى أوروبا  واالتحاد األوروبي "سرائيل"إمصر وبين  اتفاق ثالثي 
في القاهرة مذكرة تفاهم لتصدير    ،يوم األربعاء  ،ومصر واالتحاد األوروبي"إسرائيل"  عت  وقّ :  رويترز

التي جرت ضمن مؤتمر إقليمي لشؤون الطاقة  —وخالل مراسم التوقيع  الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
المصرية العاصمة  التزام —في  تمثل  المذكرة  إن هذه  الحرار  الطاقة اإلسرائيلية كارين   اً قالت وزيرة 

وأضافت الحرار أن االتفاق    يع مصادر الطاقة.بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا ومساعدتها على تنو 
 3إلى االتحاد األوروبي عبر مصر، مشيرة إلى أنه يمتد إلى  "إسرائيل"  يسمح بتصدير الغاز من  
 . سنتينلمدة   اً سنوات، قابلة للتجديد تلقائي 

سالة في مصر، ومن  اإلإلى محطات  "إسرائيل"  نقل من  وأوضح مسؤولون أن الغاز الطبيعي سيُ  
وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت إن اتفاق تصدير   إلى السوق األوروبية. الً يشحن شماثم  

كما وصفت    في سوق الطاقة.  اً أساسي  اً عزز اقتصادنا ويجعلنا العبالغاز عبر مصر "تاريخي"، ويُ 
"بداية قصة طويلة  رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين هذا االتفاق بأنه "تاريخي"، ورأته  

مليون يورو   100ر كما كشفت المسؤولة األوروبية عن أن االتحاد سيوفِّ   ناجحة للطاقة في المنطقة".
  مليارات يورو لالستثمار في اإلنتاج الزراعي المحلي.  3لمصر لمواجهة األزمة الغذائية، ويخصص  

ام بلدانهم بدعم مصر في األزمة  ومن جانبهم، أعلن سفراء مجموعة السبع الصناعية في القاهرة التز 
 في مجال القمح. خصوصاً الناجمة عن الحرب الروسية، 

 15/6/2022، موقع الجزيرة.نت
 

 ألول مرة منذ عقد من الزمن  "إسرائيل"وفد مصري اقتصادي يصل  
،  رسميٍ أّكدت وزارة التجارة والصناعة اإلسرائيلية في بياٍن    زهير أندراوس:  -   رأي اليوم   -  الناصرة 

إلى أن هذه هي    اً رجال أعمال وأصحاب مصانع وصل إلى الدولة العبرّية، الفت  يضمّ   اً مصري  اً أن وفد 
اتفاقية تشترك فيها مصر مع   الزمن، وذلك في إطار  الزيارة األولى من نوعها منذ نحو عقد من 

. وبحسب البيان فإن حجم التبادل التجاري  "QIZ"كويز ، وُتعرف باتفاقية "إسرائيل"الواليات المتحدة و
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  بالسنة مقارنًة    %63ادة قدرها  مليون دوالر، بزي  330  نحوقد بلغ    2021  سنةومصر في  "إسرائيل"  بين  
 لما ورد بالبيان.  اً ، طبق 2020 سنة ، أيأ ةالسابق

عالوة على ذلك، لفت البيان اإلسرائيلي الرسمي، الذي تّم إرفاق صورٍة معه للوفد المصري، إلى 
من أصحاب المصانع    12ألول مرة منذ حوالي عقد من الزمن، وصل وفد مصري مكون من  "أنه  

بين إسرائيل ومصر    QIZإلى إسرائيل في الليلة بين السبت واألحد في إطار اتفاقية الـ  ورجال األعمال  
أعضاء الوفد سيزورون مصانع ويلتقون بشركات إسرائيلية  "، وشّدد البيان على أن  "والواليات المتحدة

 . "ورجال أعمال إسرائيليين
 21/6/2022رأي اليوم، لندن، 

 
 منع إقامة دولة واحدة ثنائية القومية يدعو ل يقر بـ"توتر" العالقات مع مصر و  جانتس
الرؤوف أرناؤوط  القدس/ الدفاع اإلسرائيلي  :  عبد  بين بالده  بني جانتس  أقّر وزير  بوجود أزمة 

في حوار لهيئة البث  جانتس  وقال    ومصر، على خلفية العملية العسكرية اإلسرائيلية األخيرة في غزة.
اإلسرائيلية الرسمية: "هناك أيام توتر ناتجة عن انتهاء عملية الفجر الصادق، ونأمل أن تمر األزمة 

وفي   ،الَبَلدان  ومن أهم أصدقاء إسرائيل  ،وأضاف: "مصر العب إقليمي رئيسي  في األيام المقبلة".
 بعض األحيان تكون هناك تقلبات، والطرفان سيجدان الطريقة إلعادة االستقرار".

ي موضوع آخر، قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إن االتفاق المتبلور بين القوى الدولية وإيران سيء،  ف
في عدة  سيء  وقال في حديثه لهيئة البث اإلسرائيلية: "نحن ضده، إنه اتفاق    ه.ضدّ   "إسرائيل"وإن  

 مجاالت تتعلق بقدرة التخصيب، وتطوير القدرات النووية وأنظمة األسلحة". 
  إلى منع إقامة دولة واحدة، ثنائية القومية، تجمع اليهود والعرب.   جانتسآخر، دعا    وعلى صعيد 

وقال: "يجب علينا أن نمنع إقامة دولة ثنائية القومية بين النهر والبحر )أراضي فلسطين التاريخية  
يل  وأضاف: "هناك مؤيدون في اليسار واليمين في إسرائ   بين نهر األردن والبحر األبيض المتوسط(".

على السواء، يعيشون في أوهام بسبب أفكارهم المتطرفة، فالذي يفكر في اليسار عن حل الدولتين  
 يعيش في أوهام، وكذلك في اليمين من يفكر عن دولة من دون وجود للعرب". 

 22/8/2022 وكالة األناضول لألنباء،
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 ئ نتنياهو برئاسة الحكومة اإلسرائيلية السيسي يهن   

األحد، رئيس الوزراء   ، يومأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر اتصال هاتفيهنّ   القاهرة:
 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، على توليه منصبه رسميًا ونجاحه في تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة. 

السيسي بحث مع نتنياهو عددًا من  "وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، إن  
شة مجمل التطورات الحالية على الساحتين  موضوعات العالقات الثنائية بين البلدين، فضاًل عن مناق 

 ."الدولية واإلقليمية
المصري   الرئيس  بالقضية  "وأكد  المتعلقة  الملفات  جميع  في  المكثفة  تحركاتها  بالده  مواصلة 

واستئناف   واإلسرائيلي،  الفلسطيني  الطرفين  بين  التهدئة  على  الحفاظ  رأسها،  وعلى  الفلسطينية 
أهمية تحقيق السالم العادل والشامل، ما يسهم في  "د السيسي على  . وشدّ "المفاوضات بين الجانبين

ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي "، مؤكدًا  "تحقيق األمن والرخاء لكل شعوب المنطقة
 ."لتوتر األوضاع وتعقيد المشهد اإلقليمي

 1/1/2023، لندن، الشرق األوسط
 
 األردن:   -2
 تنفيذ المنطقة الصناعية المشتركة مع األردن علن تسريع ت   "إسرائيل"

اإلسراع في تنفيذ مشروع منطقة صناعية مشتركة مع األردن،    ،قررت الحكومة اإلسرائيلية األحد 
جاء ذلك، خالل    لما نقلت وكالة األناضول ووكالة األنباء األلمانية.  اً ين، وفقتقع على الحدود بين البلدَ 

كلمة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد في االجتماع األسبوعي لحكومته، نقلت تفاصيلها القناة  
 اإلسرائيلية الخاصة.  14

سن الجوار بين من توقيع اتفاقية السالم مع األردن، نتقدم بعالقات ح  اً عام  28وقال البيد "بعد  
المنطقة وتعزيزها".  تنمية  انطالقة ستساهم بشكل كبير في  إلى األمام، وهذه    البلدين خطوة أخرى 

االنتهاء من التفاصيل النهائية لهذا المشروع األسبوع الماضي خالل زيارتي إلى عّمان    وأضاف "تمّ 
هللا.. عبد  الملك  البلدين،    .للقاء  لكال  عمل  فرص  ستوفر  مبادرة  االقتصادية  هذه  عالقاتنا  وتعزز 

 والسياسية، وتعمق السالم والصداقة".
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وأوضح البيد أن الحديث يدور عن منطقة صناعية مشتركة تقع على الحدود، ستسمح لرجال  
والتكنولوجيا   للتجارة  مشتركة  وستنشئ مشاريع  المباشر،  بالتواصل  واألردنيين  اإلسرائيليين  األعمال 

 والصناعة المحلية. 
القناة اإلسرائيلية، إن الحكومة اإلسرائيلية صادقت على اقتراح رئيسها يائير البيد ووزير  وقالت  

التعاون اإلقليمي عيساوي فريج لإلسراع بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية المشتركة مع األردن الذي 
األردن من جانبه، قال عيساوي فريج إن تكثيف الجهود في مشروع بوابة    يحمل اسم بوابة األردن.

نا من إحراز تقدم كبير بعد فترة  كان أحد المهام الرئيسية لوزارة التعاون اإلقليمي العام الماضي، وتمكّ 
العقبات. بالعوائق  المملكة  و   مليئة  مع  االقتصادي  التعاون  بتعزيز  سيسمح  المشروع  "تنفيذ  أضاف 

 ا". األردنية، وتحقيق مساهمة كبيرة في اقتصادات البلدين والمنطقة بأسره
 31/7/2022موقع الجزيرة.نت، 

 
 البيد يلتقي الملك عبد هللا في نيويورك في محاولة لتهدئة التصعيد في الضفة 

الملك عبد هللا   بالعاهل األردني،  الثالثاء،  يائير البيد، مساء  التقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
نيويورك، وذلك في مسعى إسرائيلي لتهدئة  الثاني، على هامش اجتماعات جمعية األمم المتحدة في  

 .اً التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة مؤخر 
وقال مكتب البيد في بيان، إن "رئيس الحكومة تحدث مع ملك األردن، حول ضرورة تهدئة المنطقة  

 اليهودية". لألعياد  اً )الضفة الغربية(، وكبح جماح اإلرهاب، استعداد 
 ين البلدين". ب، تعزيز التعاون االقتصادّي اً قش الجانبان أيضللبيان، "نا اً ووفق

وذكرت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها اإللكتروني، أن البيد أبلغ الملك عبد هللا خالل االجتماع  
"أنه من المتوقَّع زيادة عدد اليهود الذين سيصعدون إلى الحرم القدسي )في القدس المحتلة( خالل 

 األعياد )اليهودية(".
قالت إن البيد أكد خالل اللقاء بينهما "أنه يأمل من األردنيين )الجانب األردني(، السماح بذلك  و 

 وعدم التحريض"، على اقتحامات المستوطنين. 
 20/9/2022، 48موقع عرب 
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 توقع مذكرة تفاهم إلنتاج الطاقة النظيفة   "إسرائيل"اإلمارات واألردن و

، مذكرة تفاهم خالل  "دولة إسرائيل"وّقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة األردنية، و:  وام
، بهدف "COP27" 2022سنة مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ ل

   . 2021اإلعالن عنها    إنتاج الطاقة النظيفة وتحلية المياه المستدامة التي تمّ المضي قدمًا في مشاريع  
االزدهار  "ين، هما برنامج  محورَ   الذي يضمّ   " االزدهار"ويأتي توقيع هذه االتفاقية في إطار مشروع  

ميغاواط مع  600الذي يشمل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ  ؛"األخضر
إلى   وتصديرها  نظيفة  طاقة  إلنتاج  األردن  في  الكهربائية  الطاقة  لتخزين  وبرنامج "إسرائيل"نظام   ،

حو  لتزويد األردن بن  "إسرائيل"الذي يهدف إلى تطوير مشاريع تحلية مستدامة في    ؛"االزدهار األزرق "
  مليون متر مكعب من المياه المحالة سنويًا. 200
التعاون من أجل االنتهاء من صياغة خطط التنفيذ    "إسرائيل"وسوف تواصل اإلمارات واألردن و 

المناخ   انعقاد مؤتمر  بالتزامن مع  الثاني/  في دولة اإلمارات في    "COP28" الالزمة  نوفمبر  تشرين 
 المقبل.

 8/11/2022، الخليج، الشارقة
 

 ئا  ملك األردن يهاتف نتنياهو مهن   
ضاهر اإلثنين:  بالل  الثاني،  هللا  عبد  األردن،  ملك  الحكومة   اً هاتفي  الً اتصا   ،أجرى  رئيس  مع 

أه من خالله بفوزه في االنتخابات، بحسب بيان صادر عن  اإلسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، هنَّ 
 مكتب نتنياهو.

ف في األردن من خطوات قد  الهاتفية بين الملك ونتنياهو، اليوم، فيما يسود تخوّ وتأتي المحادثة  
في القدس المحتلة والمسجد   وخصوصاً لها نتنياهو،  قدم على تنفيذها الحكومة اليمينية التي سيشكّ تُ 

 في القدس. ةعلى األماكن المقدس  األقصى، الذي يرى األردن بنفسه أنه وصيٌّ 
 14/11/2022، 48موقع عرب 

 
 "الكابوس" األردني يتحقق وقلق في عم انعودة نتياهو للحكم... تقدير إسرائيلي: 

  جهود بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المكلف في بثِّّ   من  رغمبال:  عدنان أبو عامر  -21 ي  عرب
روح الطمأنة لدى عدد من دول المنطقة والعالم المتخوفة من حكومته المقبلة، فإن التقدير اإلسرائيلي  

بعد عودة العالقات مع تل أبيب خالل األشهر األخيرة،    اً السائد أن الخوف في عّمان حقيقي، وتحديد 
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هباء،   ستذهب  اإلنجازات  هذه  بأن  لديها  القائم  ا  خصوصاً والشعور  التعيين  لبعض  أن  لواضح 
المملكة السلبية لدى  المتطرفة في مواقع وزارية مرموقة وجد أصداءه  اليمينية  خشية    ؛الشخصيات 

 اإلضرار بالوضع الراهن في المسجد األقصى.
إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، زعم أن "األردن ربما يكون الدولة 

البيد استعادتا العالقات   -   ي بينيت جديدة في إسرائيل، ألن حكومتَ األكثر قلقًا من تشكيل الحكومة ال
  اً معه بعد فترة طويلة من التوترات واالنفصال بين نتنياهو والملك عبد هللا الثاني، واليوم يبدو صعب 

سيأتي.. لما  عميق  بقلق  الشعور  عدم  األردنيين  المسؤولين  مع  المحادثات  من    .في  أنهم  صحيح 
حذرون، ويقولون إنهم سيحكمون على حكومة نتنياهو من أفعاله، لكنهم قلقون للغاية  الناحية الرسمية  

 في أعماقهم". 
" أن "المسؤولين األردنيين يخشون أن جميع ما يعتبرونها  21ي  وأضاف في تقرير ترجمته "عرب

يحاول نقل  إنجازات تحققت في العام والنصف الماضيين ستذهب هباًء، فهم ال يثقون بنتنياهو الذي  
رسائل مطمئنة، وخوفهم األكبر هو تغيير الوضع الراهن في المسجد األقصى، وتنبع بشكل أساسي  

في الحكومة، وهو إيتمار بن غفير، ألن تعيينه وزيرًا    اً رئيسي  اً من الشخص الذي ُيتوقع أن يكون شريك
في المسجد األقصى، حتى لو  لألمن الداخلي، يشير إلى نوايا إسرائيلية إلجراء تغييرات بعيدة المدى 

 نفت ذلك".
ر عن قلقه من عودة نتنياهو للساحة السياسية، وها قد تحقق  ونقل عن "محافل أردنية أن الملك عبّ 

بالوضع الراهن، وإلغاء وصايته على المسجد األقصى، وسيسمح لليهود    رّ خوفه، ألنه يخشى أنه سيُض 
إلى إلغاء هويته العربية واإلسالمية، ويعمل على نقل  بمزيد من االقتحامات، والصالة فيه، ما سيؤدي  

الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى األردن، وأبلغ وزير خارجيته أيمن الصفدي سفراء الدول العربية 
 واألوروبية بأنه يخشى من مواصلة تل أبيب إهانة موظفي األوقاف األردني في المسجد األقصى".

غيير الحكومي اإلسرائيلي قد يؤدي إلى إشعال الصراع من جديد بأوجه  وأكد أن "األردن يعتقد أن الت 
إلى انتفاضة ثالثة، رغم أن الروابط بين األنظمة األمنية لدى الجانبين قوية، وال تعتمد  الً دينية، وصو 

على تغيير حكومي، لذلك فستقوم المؤسسة األمنية اإلسرائيلية بكل شيء حتى ال يكون هناك أي  
، لكن األردن قد يضغط على الدول العربية لتبريد عالقاتها مع إسرائيل، وتدفيعها ثمن  ضرر للعالقة

 إقامة حكومة متطرفة".
 14/11/2022، 21موقع عربي 
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 ألردن يستدعي السفير اإلسرائيلي لالحتجاج على اقتحام بن غفير للمسجد األقصىا
السفير اإلسرائيلي احتجاجًا على زيارة  القدس: قال مسؤول أردني إن المملكة األردنية استدعت  

 وزير األمن القومي اإلسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم )الثالثاء(، للمسجد األقصى. 
 3/1/2023الشرق األوسط، لندن، 

 
 موظف في دائرة أوقاف القدس 100الحكومة األردنية تقرر تعيين 

ير في إجراءات تعيين  يوم  قّرر مجلس الوزراء األردني،  :  عمان   100الثالثاء، الموافقة على السَّ
وقال المجلس إن القرار يأتي في إطار الدَّعم األردني المستمّر لدائرة    موظَّف في دائرة أوقاف القدس.

يحيَّة في القدس، أوقاف القدس، وجهوده المبذولة لرعاية المسجد األقصى والمقدسات اإلسالميَّة والمس
 وفي إطار الرعاية والوصاية الهاشميَّة على المقدَّسات.

 3/1/2023وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 " إسرائيل"يطالبون بإلغاء اتفاقية التسوية بين بالدهم و في األردن  "اإلخوان المسلمين"جماعة 
قوية بوحدة موقفها، وقادرة على مواجهة  "في األردن، إن بالدها   "اإلخوان المسلمين"قالت جماعة 

 . "سياسات اليمين الصهيوني المتطرف، وتمتلك أوراق القوة الالزمة
المسألة )اقتحام بن غفير  "، اليوم الثالثاء، أن  "قدس برس"وأكدت الجماعة في بيان صحفي تلقته  

دنية عند مسؤولياتها، مع العمل على قطع كافة  لألقصى( تتطلب موقفًا قويًا تقف فيه الحكومة األر 
العالقات التطبيعية مع االحتالل، وإلغاء كافة االتفاقيات الموقعة معه، وإغالق مقر السفارة الصهيونية  

 ."انالمدنسة ألرض عمّ 
 3/1/2023موقع قدس برس، 

 
 " عرين األسود"و "كتائب القسام"نائب أردني يطالب بإرسال السالح لـ

معاقبة االحتالل  "دعا النائب في البرلمان األردني ماجد الرواشدة، إلى  :  حبيب أبو محفوظ  -عّمان  
على أفعاله في المسجد األقصى، من خالل السماح لألردنيين بالقيام بواجبهم في إرسال السالح إلى 

رواشدة في وطالب ال  ."مجموعات عرين األسود في الضفة الغربية، وكتائب القسام، في قطاع غزة
القادمة مع االحتالل، ويقوم من فوره  " الشعب األردني بأن    "قدس برس"تصريح لـ يتجهز للمواجهة 
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وطالب العديد من النواب في جلسة   ."بتقديم الدعم المعنوي والمادي والعسكري لألشقاء الفلسطينيين
 ."وعدم االكتفاء باستدعائهان، طرد السفير اإلسرائيلي من عمّ "مجلس النواب األردني، األربعاء، بـ

 4/1/2023، موقع قدس برس
 

 التطبيع مع االحتالل  من األردنيين ضد   %95استطالع: 
من األردنيين ال يدعمون    %95أن    "الباروميتر العربي"أظهر استطالع للشبكة البحثية  :  انعمّ 

وأوضح االستطالع    بما يحقق المصالح المشتركة.  %5التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، فيما يدعمه  
نسبة كبيرة من األردنيين يفضلون تحسين العالقات االقتصادية مع تركيا  " الذي نشر األربعاء، أن  

، تراجعت رغبة  2018منذ عام  "لتقرير أنه  وذكر ا  .  "والسعودية، من بين الدول اإلقليمية في المنطقة
المواطنين األردنيين في تحسين العالقات االقتصادية مع الصين، بمقدار ضعف تراجع هذه الرغبة  

 . "فيما يخص الواليات المتحدة األمريكية
 4/1/2023، موقع قدس برس

 
 لبنان:  -3

 اإلسراع في المفاوضات "كاريش" في منطقة إسرائيلية وعلى لبنان منصة تل أبيب:  
األصول  "أحد  تمثل  للغاز  "كاريش"  منصة  أن  األربعاء،  يوم  اإلسرائيلية،  الحكومة  ادعت 

ستراتيجية لدولة إسرائيل"، مشددة على أنها "تقع في األراضي اإلسرائيلية"، داعية السلطات في الا
 لبنان إلى "اإلسراع في المفاوضات بشأن الحدود البحرية".

منصة  "سفينة إنتاج وتخزين  "إسرائيل"  عيد إرسال  التوتر بُ   بيان رسمي، يصدر في ظلّ جاء ذلك في  
بيروت أنه يقع في منطقة متنازع    دّ ستعمل على استخراج الغاز من حقل "كاريش" الذي تع  "عائمة

كي، آموس هوشستين، للمجيء إلى بيروت يعليها، وغداة الدعوة التي وجهتها لبنان للوسيط األمر 
 . "إسرائيل"للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع 

يائير البيد، واألمن،   البيان عن كل من وزراء الخارجية،  ارين  ، والطاقة، كبني جانتسوصدر 
ستراتيجية، وهي على استعداد الد على أن "إسرائيل ترى أهمية قصوى في حماية أصولها اإلهرار؛ وشدّ 

 لحمايتها والدفاع عن بنيتها التحتية وكل ما يتوافق مع حقوقها".
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وزعم البيان أنه "عند إرسائها )في إشارة إلى المنصة العائمة التابعة لشركة "إنرجين" ومقرها لندن(،  
المنصة في األراضي اإلسرائيلية، على بعد كيلومترات جنوب منطقة يتم التفاوض عليها بين دولة  تقع  

 إسرائيل ودولة لبنان، بوساطة الواليات المتحدة". 
وفيما ادعى البيان أن المنصة "لن تستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها"، دعت الحكومة 

 لى اإلسراع في المفاوضات بشأن الحدود البحرية".اإلسرائيلية، في بيانها، "دولة لبنان إ
  8/6/2022، 48موقع عرب 

 
 : دولة لبنان وحزب هللا سيتحمالن النتائج في حال تضررت السيادة اإلسرائيلية كوخافي

على الرغم من أن قائد منطقة الشمال في الجيش اإلسرائيلي، الجنرال أمير برعام، أعلن في ختام  
حرب في الظروف الحالية، خرج رئيس األركان،    تقديرات بأن حزب هللا غير معني بشنِّّ واليته عن  

 ."لبنان ينتهك القوانين الدولية"ه، وقال إن الجنرال أفيف كوخافي، بتهديدات للحزب وللبنان كلّ 
يوميًا نحن  "وقال كوخافي في كلمة خالل مراسم تنصيب قائد جديد للواء الشمالي في الجيش:  

اإلرهاب، وهذا نشاط ينبع من سياسة مدروسة تهدف إلى تحقيق األهداف االستراتيجية    دّ نعمل ض
لدولة إسرائيل. األنشطة العمالنية في الساحة الشمالية هي مثال لتفعيل القوة العسكرية التي تسمح  

ن النتائج  دولة لبنان وحزب هللا سيتحمال". وتابع:  "بتشكيل الساحة وتتيح لدولة إسرائيل تحقيق أهدافها
 ."في حال تضررت السيادة اإلسرائيلية، أو تم المساس بممتلكاتها أو أصيب اإلسرائيليون 

إيران وميليشياتها. وكشف أن قواته   ةلبنان وسوري  عدّ وكان برعام قد   ساحة مستباحة من قبل 
ت والقصف تتجاوز الحدود وتعمل في قلب األراضي السورية بوتائر عالية جدًا، ليس فقط عبر الغارا

سوريا هي نوع من مساحة يتاح لكثير من الالعبين الدخول "المدفعي، بل أيضًا بالقوات البرية. وقال:  
إليها. ولذلك فنحن عندما نقتل، ال نقتل لمجرد القتل وال نصيب لمجرد اإلصابة وال ندمر مخزن أسلحة  

 ."ثانية ضدنا في هضبة الجوالن  عبثًا. بهذه العمليات أحبطنا عدة محاوالت لحزب هللا في فتح جبهة
للتلفزيون اإلسرائيلي،    13ه في القناة  بثّ   تمّ   ،وسئل برعام، خالل فيلم وثائقي عن الجبهة الشمالية

أن تحمل تعزيزًا إضافيًا في قوة حزب هللا فتخرج إلى  "إسرائيل"  إن كانت هناك نقطة ال تستطيع فيها  
من الممكن أن تكون نقطة كهذه. قد نصل إليها في وقت ما. لكنني ال  "حرب ما وقائية. فأجاب:  

حرب وقائية. وإذا اندلعت    أعتقد أننا لسنا في هذا المكان بعد. نحن حتى اآلن لسنا في مكان شنّ 
 ."الصفر وحتى المائة، بل بالتدريجحرب في لبنان، أتوقع أال تحصل من 
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نصر هللا إنسان جاد "وسئل عن رأيه في موقف حسن نصر هللا الذي يواصل التهديد. فأجاب:  
إنه ليس   فيها.  باهظ سيدفع  ثمن  إلى حرب يعرف سلفًا أي  يلجأ  أكثر حكمة من أن  وجدي وهو 

 ."مغامراً 
 13/9/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
تعلن   على "إسرائيل"  األولية  لبنا   الموافقة  مع  البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاق  بوساطة مسودة  ن 

 أمريكية 
على مسودة اتفاق توسطت    ،اليوم األحد   ،أعطى رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد، موافقة أولية

المسودة ستصو  إن  الحكومة،  أمام  وقال  لبنان،  البحرية مع  الحدود  لترسيم  المتحدة  الواليات  ن  فيه 
 األمنية والتجارية بشكل كامل."إسرائيل" مصالح 

كما أعرب البيد عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في البحر  
 على رسوم منه."إسرائيل" المتوسط إذا حصلت 

ظر لبنان أيضًا  وقال البيد إن الموافقة اإلسرائيلية على المشروع ستنتظر االستشارات القانونية. وين
 في مسودة االتفاق. 

ومسؤولون أمنيون وخبراء في الطاقة، حسبما  بني جانتس  وكان من بين الحاضرين وزير الدفاع  
 اإلسرائيلية في موقعها اإللكتروني.  "يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة 

وذلك بعد دقائق    "مسودة اتفاق"كي بأنه  ي وكان رئيس البرلمان نبيه بري قد وصف المقترح األمر 
تلبي مبدئيًا  "إن المسودة    "الشرق األوسط"كية دوروثي شيا، مكتبه، وقال لـير ممن مغادرة السفيرة األ

 ." المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير لالتفاق البحري على الحدود البرية
  ، إلياس أبو صعب  نائب رئيس البرلمان أن اللجنة المختصة، التي تضمّ  "الشرق األوسط"وعلمت 

وضابطًا تقنيًا من    ،ومستشار الرئيس بري علي حمدان  ،والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير
ساعة لدرس مالحظات المسؤولين اللبنانيين وتقديم اقتراحات التعديل    24الجيش، سوف تجتمع خالل  

أكثر من أي وقت  "إن األجواء إيجابية  "الشرق األوسط"، فيما قال أبو صعب لـ"إذا ما دعت الحاجة"
نحن بانتظار اجتماع اللجنة بعد ترجمة االتفاق إلى العربية، لطرح المالحظات  ". وأضاف:  "مضى

السفيرة األميركية أكدت  "، مؤكدًا وجوب إحداث تعديالت على النص المقترح، كاشفًا أن  "اللبنانية عليه
د على أن التعديالت التي سوف يقترحها لبنان  ، لكنه شدّ "لأن النص غير نهائي، وبالتالي قابل للتعدي
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.  "الفكرة متفق عليها، وتحتاج إلى ترجمة تقنية وقانونية يجري العمل عليها". وقال:  "غير جوهرية"
 . "ثمرة الموقف اللبناني الموحد الذي أثمر تنازالت مقابلة" ورأى أن هذا االتفاق هو 

ووضع المالحظات عليها، تقول مصادر مطلعة على لقاءات    وفيما بدأ فريق تقني بدرس المسودة
إنه سيتم اجتماع ثالثي منتصف األسبوع المقبل لالتفاق على الرد الرسمي    "الشرق األوسط"شيا لـ

على إنهاء االتفاق في أسرع وقت ممكن، أي خالل    كي يحثّ ياللبناني، مشيرة إلى أن الجانب األمر 
 األسبوعين المقبلين. 

مة إياه المسودة، فيما كان المكتب رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي مسلِّ   وزارت شيا
نسخة من اقتراح االتفاق النهائي لترسيم الحدود " مته  كية سلَّ ياإلعالمي لبري أعلن أن السفيرة األمر 

منها    م، كما قال مكتب الرئيس عون إن رئيس الجمهورية تسلَّ "البحرية الجنوبية لدرسه واإلجابة عنه
عرضًا خطيًا من الوسيط األميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية  "

 ."ق بترسيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات آموس هوكستاين يتعلّ 
علن  قبل عامين، يُ "إسرائيل"  وهذه هي المرة األولى منذ بدء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان و

عن   األمر فيها  الجانب  من  خطية  رسالة  تسارعت  يتقديم  قد  كانت  بعدما  الحدود،  ترسيم  كي حول 
الماضي بعد توقف ألشهر، إثر وصول سفينة    يونيو  / التطورات المرتبطة بالملف منذ شهر حزيران

إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، تمهيدًا لبدء استخراج الغاز منه، وهو الذي يقع الخالف 
 . "إسرائيل"ن لبنان وعليه بي 

 مايو  /، ثم توقفت في شهر أيار2020  سنةانطلقت في  "إسرائيل"  وكانت المفاوضات بين لبنان و
 جراء خالفات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. 2021

 2/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 " إسرائيل"بين لبنان والحدود البحرية ترسيم  إنجاز اتفاق
هللاذكرت   رام  من  10/2022/ 12،  األيام،  بيروت  ،  مكثفة   -القدس،  مفاوضات  بعد  ب:  ف  أ 

، إنها توصلت مع لبنان، أمس، إلى اتفاق "تاريخي" لترسيم  "إسرائيل"بوساطة الواليات المتحدة، قالت  
 المتوسط.حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسة أمام استغالل حقول الغاز في شرق البحر 

النسخة اإلن لبنان على  ليزية من  جوأعلن رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي موافقة 
، على أن يعلن رئيس الجمهورية ميشال عون، "إسرائيل"كي لترسيم الحدود البحرية مع  يالعرض األمر 

مل عليها باللغة  وقال ميقاتي إثر لقائه رئيس الجمهورية، "هناك وفاق كا  األربعاء، الموقف النهائي.
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رئاسة الجمهورية اللبنانية أن    رأت و   يزال يراجع الترجمة العربية.  مااإلنكليزية"، مشيرًا إلى أن عون  
كي "مرضية للبنان وحافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية"،  يالصيغة النهائية للعرض األمر 

ومن المفترض  ي أقرب وقت ممكن". نها "تأمل أن يتم اإلعالن عن االتفاق حول الترسيم فأ مضيفة، 
 علن فيه موقف لبنان النهائي.أن يصدر عون بيانًا، اليوم، يُ 

كي جو بايدن لتهنئته "بانتهاء يوتلقى عون، أمس، وفق الرئاسة اللبنانية، اتصااًل من نظيره األمر 
وتال الفرنسية،  من شركة ت  اً والتقى ميقاتي، أمس، وفد   المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

ين من أصل ين لبنانيتَ ين على ترخيص للتنقيب في رقعتَ ين أخريَ مع شركتَ   2018  سنة التي حصلت في  
 وقال ميقاتي إثر لقائه عون، إنه "تم االتفاق على البدء بمراحل التنقيب فور االتفاق النهائي".  عشر.

الرئاسة المكّلف من  إلياس بو صعب  النواب  نائب رئيس مجلس  الملف،   وقال  اللبنانية متابعة 
"اليوم، وصلنا لحل يرضي الطرفين. لبنان حصل على كامل حقوقه وُأخذت جميع مالحظاته بعين  

وقال رئيس هيئة األمن القومي اإلسرائيلي إيال حوالتا في بيان باللغة العربية بشأن سير    االعتبار".
بناها قبلت. حافظنا على مصالح إسرائيل  ت تلبية جميع مطالبنا والتعديالت التي طلالمفاوضات، "تمّ 

 األمنية".
بيروت: وصلت مفاوضات ترسيم الحدود ، من  12/10/2022، لندن،  الشرق األوسطوأضافت  

بإعالن المسؤولين اللبنانيين أن الصيغة النهائية    ؛إلى خواتيمها اإليجابية  "إسرائيل" البحرية بين لبنان و
الذي سبق أن   " حزب هللا"للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه، وهو األمر الذي يبدو أنه نال موافقة  

 عن مسؤولين لبنانيين قولهم إن الحزب وافق على البنود.   "رويترز"د مرارًا بالتصعيد، ونقلت وكالة  هدّ 
ال  "ب الحديث عن مشاركة إسرائيلية بثروات حقل قانا، موضحًا:  نفى بو صعمن جهة أخرى،  

شراكة بين لبنان وإسرائيل بثروات حقل قانا، كما ليس هناك من تقاسم أيضًا بينهما. هذا الحقل يمتد  
اعتماده، ونحن على علم بأن هناك تفاهمًا حصل ولسنا في أجواء تفاصيله    ي الخط الذي تمّ على ناحيتَ 

أن لبنان سيحصل على كامل حقوقه  "، مؤكدًا  "ألننا غير معنيين به، وهو بين شركة )توتال( وإسرائيل
ي الخط، كما أن اإلسرائيليين قد يأخذون تعويضات إنما من شركة )توتال( من حقل قانا على ناحيتَ 

، مذكرًا "لحصة اللبنانية، كي ال يكون هناك التباس بالموضوع حول حصة لبنان من الحقلوليس من ا
عام  "بأن   منذ  )توتال(  اتفاقًا مع شركة  وّقع  اللبنانية  2017لبنان  والحصة  االتفاق واضحة  وبنود   ،

قط،  ف  9ت إضافته هو أن الحصة اللبنانية ال تقتصر على البلوك رقم  بالحقل واضحة أيضًا، وما تمّ 
 ."بل على امتداد كل الحقل
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كانت لدينا مالحظات وحصلنا عليها،  "وأكد بو صعب أن لبنان حصل على كامل حقوقه موضحًا:  
ت معالجة مكامن الخالف على  لة. ووفق المالحظات اإلسرائيلية أيضًا، تمّ لذلك كانت النسخة معدّ 

نا وحازت على رضى الطرفين. هكذا كلمة كما قيل باألمس، وكان لدينا اقتراح بديل على كلمة ترضي
 . "تتم االتفاقات 

ومع المستجدات التي سجلت أمس، اجتمع ميقاتي مع وزير الطاقة في حكومة تصريف األعمال  
الفرنسية حيث طلب ميقاتي منهم المباشرة باإلجراءات التنفيذية    "شركة توتال"وليد فياض ووفد من  

 للتنقيب في المياه اللبنانية فورًا.
 

 مع لبنان" اتفاق ترسيم الحدود البحرية"إسرائيل": الحكومة والكنيست يناقشان "
، ]أمس[  أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، يائير البيد، اليوم،  12/10/2022األخبار، بيروت،  ذكرت  

عاموس  كي،  يموافقته على مقترح اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والذي قّدمه الوسيط األمر 
 هوكشتين. 

، "إسرائيل ولبنان توّصال إلى اتفاق تاريخي حول الحدود البحرية"وأعلن مكتب البيد، في بيان، أن  
غدًا "وأن   )الكابينيت(،  واألمنية  السياسية  للشؤون  المصّغر  الوزاري  للمجلس  اجتماعًا  سيعقد  البيد 

 .")األربعاء(، وسيليه اجتماع خاص للحكومة
سّودة االتفاق تستوفي بشكل كامل المبادئ التي قّدمتها إسرائيل، سواء في  م"وأضاف البيان أن  

إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل وُيدخل  "أنه    رأى، و "المجال األمني أو في المجال االقتصادي
الحكومة  "، مشيرًا إلى أن  "المليارات إلى االقتصاد اإلسرائيلي ويضمن االستقرار عند الحدود الشمالية

بعد   التنفيذ  حّيز  ليدخل  الكنيست  إلى  سُينقل  ذلك  وبعد  غدًا،  االتفاق،  على  ستصّوت  اإلسرائيلية 
 . "أسبوعين

قرر رئيس الكنيست، ميكي ليفي، مساء اليوم، الثالثاء،    ،11/10/2022،  48عرب  وأضاف موقع  
ولبنان على الهيئة العامة للكنيست، يوم    ائيل""إسر عرض االتفاق المرتقب لترسيم الحدود البحرية بين  

ت المصادقة  غد، األربعاء، بما يتيح ألعضاء الكنيست إمكانية االطالع على بنوده، وذلك إذا ما تمّ 
 عليه في جلسة خاصة تعقدها الحكومة اإلسرائيلية. 
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 أمام لبنان وحزب هللا "استسالم تاريخي"نتنياهو: االتفاق 
رأى رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية 

أمام لبنان والمقاومة، معلنًا أنه سيتعامل معه في حال عودته إلى رئاسة الحكومة    "استسالم تاريخي"
 توضيح نّيته بشأن االلتزام به.، من دون  "مسؤولية وتصميم"عقب االنتخابات المقبلة بـ

استسلم بالكامل لجميع  "وقال نتنياهو، في كلمة مصّورة، إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير البيد  
مطالب حزب هللا )...( في اليوم الذي دخل فيه البيد مكتب رئيس الوزراء، أرسل )السيد حسن( نصر  

 ."أراضينا )...( كان البيد خائفًا واستسلم هللا طائرات بدون طيار إلى منصة غاز )كاريش( في
، مضيفًا  "استسالم تاريخي"، قال نتنياهو إنها  "التاريخية"وردًا على تسمية البيد االتفاقية مع لبنان بـ

 . "ُيشّكل خطرًا استراتيجيًا على أمنها"لتهديدات المقاومة  "إسرائيل"إن رضوخ 
بنفس المسؤولية والتصميم، كما تعاملنا مع االتفاقيات  " وأعلن نتنياهو أنه سوف يتعامل مع االتفاقية  

 ." السيئة األخرى التي ورثناها
 12/10/2022األخبار، بيروت، 

 
 مع لبنان  تفاق ترسيم الحدوداليمين اإلسرائيلي يلجأ إلى المحكمة العليا إلبطال ا

ر أن تصادق الحكومة في جلسة استثنائية، يوم األربعاء، على اتفاق ترسيم الحدود  بعد أن تقرّ 
ولبنان، وتأجيل التوقيع الرسمي عليه إلى وقت الحق في الشهر المقبل، "إسرائيل"  االقتصادية بين  

أي بعد انتخابات الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(، أعلن اليمين المتطرف الحرب على هذا االتفاق. 
وبتسلو  غفير  بن  إيتمار  برئاسة  الدينية  الصهيونية  حزب  سموتر ئ قرر  المحكمة ييل  إلى  التوجه  تش 

 اإلسرائيلية العليا طالبًا إبطاله.
وقال بن غفير إن حكومة يائير البيد هي حكومة مؤقتة تقتصر مهامها على تسيير األعمال وال  

غير قانوني. وذكرت مصادر في حزب    يحق لها التوقيع على اتفاقيات دولية، ولذلك فإن االتفاق
الليكود أن رئيسه بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية التوجه هو اآلخر إلى القضاء للمطالبة بمنع الحكومة  

 من التوقيع على االتفاق. 
وأوضحت مصادر سياسية أخرى في تل أبيب أنه ما زالت هناك بعض عالمات االستفهام حول 

لهذه التطورات، وذلك على إثر االلتماسات التي ُقدمت  "إسرائيل"  في    "ية الدالالت السياسية والقانون"
ها  االتفاق، وحملة المعارضة الشديدة له والتحريض عليه التي يشنّ   إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية ضدّ 

األمر  اإلدارة  أيضًا  فيها  ويهاجم  المصادر شكّ ينتنياهو،  هذه  ولكن  وحده.  البيد  وليس  كت في كية، 
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إمكانية نجاح الجهود القضائية، ورأت أن المسألة سياسية باألساس. ولذلك فإن الجهد الحقيقي الذي 
 يبذله نتنياهو هو في المجال السياسي. 

 12/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 الحكومة اإلسرائيلية تصادق على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان 
طت فيه الواليات المتحدة لترسيم  ا  صادق مجلس الوزراء اإلسرائيلي، ليوم األربعاء، على اتفاق توسَّ

ين، قبل  د الطريق لمراجعة برلمانية محتملة ومحتدمة لمدة أسبوعَ الحدود البحرية مع لبنان، مما يمهِّّ 
ين  البلدَ ز التنفيذ. وأعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد، مساء اليوم، أن االتفاق بين  أن تدخل حيّ 

خشى حزب  نال  " ، مضيفًا:  "إسرائيل"اللبناني و  "حزب هللا"إمكان اندالع نزاع مسلح جديد بين    "يبعد "
 ."هللا )...( ولكن إذا كان تجنب الحرب ممكنًا، فمن مسؤولية الحكومة القيام بذلك

 12/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 عان اتفاق ترسيم الحدود البحرية  يوق   رسميا : لبنان و"إسرائيل"  
لندن،  ذكرت   العربي،  اتفاق  ،  27/10/2022القدس  يائير البيد،  الوزراء اإلسرائيلي،  وّقع رئيس 

ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك بعد أن وّقع الرئيس اللبناني ميشال عون رسالًة بالموافقة على  
 ين.  االتفاق الذي توسطت فيه الواليات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين البلدَ 

اللبنانيين، إن توقيع   وفي حديثه من القصر الرئاسي، قال إلياس بو صعب، كبير المفاوضين 
ورة  م إلى المسؤولين األمريكيين عند نقطة حدودية في الناقسلّ وإن الرسالة ستُ   ًا"جديد   اً عهد "الرسالة يمثل  

 جنوبي لبنان في وقت الحق اليوم الخميس. 
ووسط حضور إعالمي الفت في قصر بعبدا، حضر الوسيط األمريكي آموس هوكشتاين عند 
التاسعة والنصف صباحًا برفقة السفيرة األمريكية دوروثي شيا، حيث اجتمع برئيس الجمهورية ميشال  

صيلة المفاوضات. وقد نّوه هوكشتاين بدور  عون وسّلمه الرسالة األمريكية الرسمية التي تتضّمن ح 
 رئيس الجمهورية في الوصول إلى هذه النتيجة. 

عقدت عدة اجتماعات وكنت أقول دائمًا إنني متفائل وأنا  "وأدلى هوكشتاين بتصريح جاء فيه:  
عيد  هذه الظروف أن نتوصل إلى اتفاق يُ   ممتن لوصولنا إلى هذا اليوم، إنه ليوم تاريخي في ظلّ 

المهم اآلن ليس اإلنجاز بحد ذاته وآمل أن ". وقال: "األمل ومن شأنه إحداث االستقرار على الحدود 
ال شيء  ". وأوضح أن  "االستثمارات   يوّفر هذا االتفاق نقطة تحول اقتصادية للبنان ولنهوضه ولضخّ 
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الجهة اللبنانية وهو يسمح ببدء التنقيب وال شيء سيأخذ في هذا االتفاق سيعرقل أو يؤخر العمل من 
اللبنانيين أهم ما في االتفاق هو أنه في خدمة الطرفين وليس من  ". وأضاف:  " عائدات النفط من 

 . "مصلحة البلدين خرقه، وإذا خرق أي طرف االتفاق لن يكون هذا لصالحهما، وهذا ليس هاجسنا
للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم إلى السرايا الحكومي  ثم انتقل هوكشتاين إلى عين التينة  

للقاء رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي، وعّبر عن امتنانه لكل منهما على روح التشاور 
بقيادة   2020طار سنة  إلوضع أسسها في اتفاق ا  واالنفتاح التي ظهرت خالل المفاوضات، والتي تمّ 

 رئيس مجلس النواب.
لندن،  وأضافت   األوسط،  مجلي،  28/10/2022الشرق  نظير  أبيب:  الحكومة :  تل  صادقت 

اإلسرائيلية أمس على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي وصفه رئيس الحكومة اإلسرائيلية،  
 ."لبنان اعترف بموجبه بدولة إسرائيل"أن  رأى، و "إنجاز سياسي"يائير البيد، بأنه 
ة بدولة إسرائيل، باتفاق خطي، على مرأى من  ليس في كل يوم تعترف دولة عدوّ "وقال البيد:  

كلّ  الدولي  أمنية  المجتمع  ضمانات  وتمنح  خلفنا  وفرنسا  المتحدة  الواليات  تقف  يوم  كل  وليس  ه. 
هذا اتفاق يعزز ويحصن أمن إسرائيل وحريتنا في العمل ضد حزب ". وأضاف:  "واقتصادية التفاق

  والتهديدات من الشمال.هللا
، الجيش بني جانتسه حول أهمية االتفاق. وزير الدفاع  ويوجد إجماع نادر في جهاز األمن كلّ 

عون على هذه الخطوة وعلى فائدتها  اإلسرائيلي، الموساد، الشاباك ومجلس األمن القومي، جميعهم موقّ 
 . "ألمن إسرائيل واحتياجاتنا العملياتية

بالطبع، هذا إنجاز اقتصادي. وباألمس  " فوائد االقتصادية من االتفاق فقال:  وتطرق البيد إلى ال
في المائة من أرباح    17بدأ استخراج )الغاز( من حقل كاريش. وستحصل إسرائيل على حصة بقيمة  

صيدا، الحقل اللبناني. صحيح أن هذه البئر ليست بإنتاج كبير مثل اآلبار اإلسرائيلية،    –حقل قانا  
 . "ستستخدم في الرفاه والصحة والتعليم واألمن الً خل إلى االقتصاد اإلسرائيلي أمواد لكنه سيُ 

اجتماع عقدت  قد  اإلسرائيلية  الحكومة  بشكل    ًا،استثنائي   اً وكانت  فيه  صادقت  الخميس،  صباح 
لبنان. وقد صوّ  اتفاقية ترسيم الحدود مع  ت جميع الوزراء مع االتفاقية باستثناء وزيرة  نهائي على 

ألنه جاء عشية االنتخابات اإلسرائيلية. وبعد االجتماع    توقيتها سيئاً   رأت ت شاكيد، التي  ييلأالداخلية،  
توجهت وزيرة الطاقة اإلسرائيلية، كارين إلهرار، إلى رأس   ع عليها رئيس الوزراء البيد. وعندها،وقّ 

كي عاموس هوكستاين. وقد رافقتها مندوبة عن رئيس  يالناقورة لتسليم االتفاقية الموقعة للوسيط األمر 
 الحكومة، ليئور شيالت.
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 بمشاركة أربعة وفود  وأوضح ناطق بلسان الوفد اإلسرائيلي أن اإلعالن الرسمي عن االتفاق يتمّ 
قوات اليونيفيل التابعة لألمم المتحدة في رأس الناقورة، وهي: الوفد اإلسرائيلي    في غرفة واحدة، في مقرّ 

كي ووفد األمم المتحدة. وبناء على طلب لبنان، لن يكون هناك حضور  يوالوفد اللبناني والوفد األمر 
بيعة الحال، عندما تتواجد في  بط"وسيتولى توثيق اللقاء بالصور طاقم األمم المتحدة. وقال:    ،إعالمي

غرفة واحدة مع أحد، يحصل احتكاك ويتم تبادل كلمات مجاملة وهذا ما أراد اللبنانيون أال يحدث 
 ."أمام وسائل اإلعالم

 
 كما تعاملت مع أوسلو  الحدود البحرية مع لبنان نتنياهو: سأتعامل مع اتفاق ترسيم

نتنياهو، اإلثنين، إنه سيتعامل مع اتفاق ترسيم الحدود   قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق بنيامين
 البحرية مع لبنان كما تعامل مع اتفاق "أوسلو" للسالم، حال عاد لرئاسة الحكومة. 

د نتنياهو في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي معارضته لالتفاق بوصفه "استسالم" لكنه لم  وجدّ 
: "لم يرغبوا في بني جانتس وقال في إشارة إلى رئيس الوزراء يائير البيد ووزير الدفاع    يتعهد بإلغائه.

إخراج الغاز من الماء على اإلطالق، واآلن يريدون إعطاءه في اتفاق مشكوك فيه ومدهش االستسالم  
 لحزب هللا".

 31/10/2022، وكالة األناضول لألنباء
 

 ر الوضع بالمنطقة والمقدسات يمكن أن يفج   نصر هللا: التعرض لألقصى  

حسن نصر هللا، بأن التعرض للمسجد األقصى والمقدسات   ر األمين العام لحزب هللاحذَّ :  بيروت 
ر سالمية والمسيحية في فلسطين وبيت المقدس لن يفّجر الوضع داخل فلسطين فقط بل قد يفجّ إلا

الثالثاء: "العين في الحقيقة مع هذه الحكومة الصهيونية وقال في كلمة له مساء    المنطقة بكاملها.
مام  أوأضاف "نحن    ."والمسجد األقصى  ،والضفة الغربية  ،لى القدسإ  ،الجديدة متوجهة إلى فلسطين

ال يخيفوننا ألننا جربناهم    اً فاسدين ومجانين ومتطرفين وهؤالء جميع  حكومة في الكيان الصهيوني تضمّ 
التسامح مع أي تغيير في قواعد   كما تعهد بعمِّ   عجل بنهاية الكيان المؤقت".وهذا النموذج سي  اً سابق

 بما هو وضع قائم على مستوى الحماية للبنان. االشتباك أو أي مّس 
 3/1/2023، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 السعودية:  -4
 البيد: لن تكون هناك قفزة كبيرة في العالقات مع السعودية 

قال يائير البيد وزير الخارجية اإلسرائيلي، يوم األربعاء، إنه لن تكون هناك قفزة كبيرة ومثيرة في   
بايدن الشهر المقبل. يالعالقات مع السعودية حتى بعد زيارة الرئيس األمر  ولفت البيد في    كي جو 

  في العالقات.   إلى أنه قد يكون هناك تقدم طفيف   ،كما جاء في موقع واي نت العبري   ،إيجاز صحفي
أن زيارة بايدن إلى المنطقة مهمة لتعزيز السالم الذي طال انتظاره مع السعودية ودول أخرى    رأىو 

خرى التي لم تشارك فيها،  براهيمية مع الدول األإلوأكد على ضرورة توسيع االتفاقيات ا   في المنطقة.
د البيد، دعوته لإلسرائيليين بمغادرة تركيا، لمنع وقوع  وجدَّ   ك.لأن زيارة بايدن فرصة من أجل ذ   اً معتبر 

 من االستمرار فيها أو السفر إليها. اً عمليات اختطاف من قبل مجموعات إيرانية، محذر 
  6/2022/ 15القدس، القدس،

 
 نتنياهو يؤكد عزمه تحقيق المزيد من اتفاقيات التطبيع 

  ،ثنينإلا   ، يومكي جو بايدن رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق بنيامين نتنياهويالرئيس األمر هّنأ  
جاء ذلك خالل اتصال   على فوزه في انتخابات الكنيست )البرلمان( التي جرت الثالثاء الماضي.

به، قال  من جان  أيام من إعالن فوزه، بحسب بيان لحزب الليكود.  6هاتفي أجراه بايدن مع نتنياهو بعد  
"سنحقق المزيد من اتفاقيات السالم التاريخية، إنها في متناول اليد".   ،بحسب البيان  ،نتنياهو لبايدن

من    وأضاف رئيس الوزراء اإلسرائيلي المرتقب "التزامي بتحالفنا وعالقتنا أقوى من أي وقت مضى".
إن المكالمة الهاتفية بين  اإلسرائيلية    "Yedioth Ahronothجهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت  

 دقائق. 8بايدن ونتنياهو استغرقت 
 8/11/2022، موقع الجزيرة.نت  

 

 يديعوت أحرونوت: اتصاالت متقدمة بين نتنياهو وبن سلمان حول التطبيع 
ضاهر اإلسرائيلية  يُ :  بالل  الحكومة  بتشكيل  نجاحه  عن  أعلن  الذي  الليكود  حزب  رئيس  جري 

ية مع ولي العهد السعودي، محمد  نتنياهو، منذ االنتخابات للكنيست، اتصاالت سرِّ الجديدة، بنيامين 
كي، جو بايدن، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تطبيع عالقات، من يبن سلمان، وإدارة الرئيس األمر 

  لتقرير نشرته  اً الفلسطيني، وفق   –الصراع اإلسرائيلي   دون أي التزام من جانب نتنياهو بتقدم نحو حلّ 
  ويسعى نتنياهو إلى ضمّ   لها السياسي، ناحوم برنياع، يوم الجمعة.صحيفة "يديعوت أحرونوت" لمحلِّ 
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السعودية إلى "اتفاقيات أبراهام"، إال أن الصحيفة أشارت إلى أن احتماالت ذلك ليست كبيرة، وفق ما 
 نقلت الصحيفة عن ثالثة مصادر مختلفة. 

وبن سلمان،    اً هو أن "الجانب السعودي يبدي اهتمام  اً يوأفادت الصحيفة بأن التطور الجديد حال
للتفاوض مع إسرائيل، والمفاوضات تستند إلى تعاون    اً حقيقي   اً حاكم السعودية الفعلي، ُيبدي استعداد 

وتجري االتصاالت بين نتنياهو وبن سلمان "تحت مظلة" القيادة المركزية   إيران".   ستراتيجي بينهما ضدّ ا
"سينتكوم"، لكن مصادر في واشنطن أفادت للصحيفة بأن "الدولتين انتقلتا إلى    –األميركي  للجيش  

النتائج".اتصاالت مباشرة منذ فترة طويلة، وكلتاهما راضيتَ  "نتنياهو    ين من  وأضافت الصحيفة أن 
يتعهد يقترح اتفاق تطبيع عالقات خاٍل من أي التزام إسرائيلي للتقدم في الموضوع الفلسطيني. وهو  

وتابعت الصحيفة    مناطق )في الضفة الغربية( طوال واليته كرئيس حكومة وبعدها".  باالمتناع عن ضمّ 
أنه "بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن بن سلمان يكتفي بذلك على ما يبدو". وفي موازاة ذلك،  

أمام   به  خاصة  مطالب  سلمان  بن  األمر "إسرائيل"  يطرح  كشرط  يواإلدارة  مع  كية،  تطبيع  التفاق 
 . "وتلبية هذه الشروط صعبة، لكنها ليست مستحيلة". "إسرائيل"

وألمحت الصحيفة إلى احتمال حصول السعودية على "مكانة" في المسجد األقصى في إطار اتفاق  
 واألردن."إسرائيل"  ، األمر الذي سيؤدي إلى تدهور آخر في العالقات بين  "إسرائيل"تطبيع عالقات مع  

 23/12/2022 ،48عرب 
 

 باحة األقصى  "بن غفير"إدانة عربية وإسالمية واسعة القتحام 
أشعلت زيارة وزير األمن القومي  :  وكاالت   –القدس  ، من  3/1/2023الخليج، الشارقة،  ذكرت  

اإلسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، الثالثاء، إلى باحة المسجد األقصى في القدس الشرقية  
 المحتلة، ردود فعل منددة عربية وإسالمية.

دت في بيان لها موقفها الثابت بضرورة توفير  التي جدَّ  دولة اإلمارات،وجاءت أبرز اإلدانات من 
الحماية الكاملة للمسجد األقصى، ووقف االنتهاكات الخطرة واالستفزازية فيه، واحترام دور األردن في  

بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، داعية إلى خفض التصعيد  رعاية المقدسات واألوقاف  
 فاقم التوتر وعدم االستقرار في المنطقة. وعدم اتخاذ خطوات تُ 

 باالقتحام اإلسرائيلي، معتبرًا أن ذلك يعدّ   لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيطد األمين العام  وندَّ 
ع" وعدوانًا  القدسي  للحرم  بمشاعرهم  استباحًة  واستهتارًا  استفزازًا  ويمثل  للمسلمين،  األولى  القبلة  لى 

 ."الروحية
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انتهاكًا  "و  "استفزازًا لمشاعر المسلمين"  رأته، ما  لمنظمة التعاون اإلسالميكما دانت األمانة العامة  
تاريخي ، معتبرة أن الحادثة تأتي في إطار المحاوالت اإلسرائيلية لتغيير الوضع ال"للقرارات الدولية

 والقانوني القائم في المسجد األقصى. 
ندَّ و  ، مؤكدة موقف  "ممارسات استفزازية"بما وصفته بأنه    وزارة الخارجية السعوديةدت  بدورها، 

 ." الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني"الرياض 
الكويتية وأعربت   الخارجية  ا  وزارة  إلى  الدولي  المجتمع  ودعت  للحادث،  استنكارها  لتحرك عن 

ما  سيّ   السريع والفاعل لوقف هذه االنتهاكات وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني وممتلكاته وال
 في القدس ومقدساتها، محملة السلطات اإلسرائيلية المسؤولية كاملة لتداعيات هذه االنتهاكات.

حدة هي العاصمة  القدس المو "في بيان على أن    وزارة الخارجية اإليرانيةمن ناحيتها، شددت  و 
 . "الدائمة واألبدية لفلسطين

)وفا(،  وأضافت   الفلسطينية  والمعلومات  األنباء  الخارجية أعربت  :  3/1/2023وكالة  وزارة 
مشروعة   وإدانتها للممارسات االستفزازية المستمرة والال  سلطنة ع مان، الثالثاء، عن استنكار  مانيةالع  

، وتمكينها ألحد مسؤوليها المتطرفين من اقتحام باحات المسجد األقصى، ودعت في بيان  لـ"إسرائيل"
لها، المجتمع الدولي إلى تحّمل مسؤولياته نحو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء االحتالل،  

وقالت وزارة   اقتحام بن غفير، المسجد األقصى.  الجزائرأدانت  كما    ل والشامل.وتحقيق السالم العاد 
دين بشدة الخطوة االستفزازية التي  الخارجية الجزائرية في بيان صدر عنها، الثالثاء، إن "الجزائر تُ 

انتهاك  المبارك، في  األقصى  المسجد  باقتحام  االحتالل اإلسرائيلي  أحد مسؤولي  اليوم  أقدم عليها 
  سافر لمشاعر المسلمين والمسيحيين عبر العالم". اضح لقرارات الشرعية الدولية وتحدٍّ ف

 
 للمسجد األقصى "بن غفير"دين اقتحام مجلس التعاون الخليجي ي  

التعاون لدول الخليج العربية نايف فالح مبارك الحجرف،  :  الرياض  العام لمجلس  أدان األمين 
  االستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين اإلسرائيليين باقتحام باحات المسجد األقصى". "الممارسات  

عن أسفه لما تقوم    اً ر وأكد األمين العام موقف مجلس التعاون الراسخ بالوقوف إلى جانب شعبنا، معبِّّ 
بادئ  وتتعارض مع الم  ،ض جهود السالم الدوليةبه سلطات االحتالل اإلسرائيلي من ممارسات تقوّ 

 واألعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية. 
 3/1/2023وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 دين اقتحام المسجد األقصىرابطة العالم اإلسالمي ت  
 ،إيتمار بن غفير  ،أدانت رابطة العالم اإلسالمي اقتحام "أحد المسؤولين اإلسرائيليين":  مكة المكرمة

دة بهذه الممارسات االستفزازية التي تنتهك حرمة المقدسات اإلسالمية،  باحات المسجد األقصى، مندِّّ 
رة من هذه االنتهاكات الخطرة.    وتتعارض مع القوانين واألعراف في احترام المقدسات الدينية، محذِّّ

والشامل، وإيقاف كل الممارسات   وأهابت الرابطة بأهمية عمل الجميع على مساعي السالم العادل
دة تأكيد موقفها الراسخ إلى جانب شعبنا، وصو    الً التي تقّوض فرص الحل في المناطق المحتلة، مجدِّّ

 ة والمؤلمة. قضيته المصيرية التي تعّد في طليعة القضايا الدولية الملحّ  إلى حلّ 
 3/1/2023وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 اإلمارات العربية:  -5

 مع الدول العربية منذ توقيع اتفاقيات التطبيع  أمنيا   اجتماعا   150: عقدنا جانتس
عت صفقات تصدير  وقّ "إسرائيل"  ، إن  بني جانتسوكاالت: قال وزير الدفاع اإلسرائيلي،    -القدس  

"اتفاقيات  أسلحة مع دول عربية، ال تشمل مصر واألردن، بمبلغ ثالثة مليارات دوالر، منذ   توقيع 
 .2020  سبتمبر /أبراهام"، في أيلول

قوله، خالل لقائه مع مراسلين عسكريين عشية    جانتسونقلت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس، عن  
ين ُعقد قرابة  ين األخيرتَ ، األسبوع المقبل، إنه خالل السنتَ لـ"إسرائيل"كي جو بايدن يزيارة الرئيس األمر 

نيين وضباط في الجيش اإلسرائيلي وبين نظرائهم في دول عربية، ليس  لقاء بين مسؤولين أم   150
 بينها مصر واألردن. 

ومسؤولون في وزارة األمن وضباط في سالح الجو اإلسرائيلي أمام بايدن  جانتس  وسيستعرض  
 المنظومة اإلسرائيلية الجديدة العتراض القذائف الصاروخية والصواريخ بواسطة أشعة الليزر.

تطلب   أن  أمر "إسرائيل"  ويتوقع  مالية  بها. يمساعدات  والتزود  المنظومة  هذه  صنع  لتمويل  كية 
تنفيذ   بإمكانها  التي  المنظومة،  هذه  تطوير  في  الشواكل  مليارات  اإلسرائيلي  األمن  جهاز  واستثمر 

 فضة. اعتراض صواريخ ومقذوفات وطائرات مسّيرة وما شابه بشكل يكاد يكون غير محدود وبتكلفة منخ 
في   السياسية  األزمة  أن  من  اإلسرائيلي  األمن  جهاز  في  تخوف  تسمح  "إسرائيل"  ويسود  لن 

، وأن يؤدي ذلك إلى تأخير في صنع وتسويق منظومة االعتراض  2023بالمصادقة على ميزانية الدولة  
 بالليزر. 
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صلة "أعتزم طلب إضافة أكثر من نصف مليار شيكل إلى الميزانية من أجل موا  جانتسوقال  
المشروع". وتشير التقديرات إلى أن منظومة االعتراض بالليزر ستدخل الستخدام سالح الجو خالل  

 ين. سنتَ 
وبحسب التقديرات في جهاز األمن، فإن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى ارتفاع حجم الصناعات  

 األمنية اإلسرائيلية بشكل كبير لتصديرها إلى جيوش أوروبية. 
لين العسكريين إن الطائرات المسّيرة الثالث التي أطلقها حزب هللا باتجاه منصة  للمراسجانتس  وقال  

 حقل الغاز "كاريش"، السبت الماضي، كانت ذات مواصفات عسكرية ومن صنع إيران.
الدول   جانتسوأضاف   بين  النووي  االتفاق  وتحسين  المنطقة،  في  إيران  وتأثير  قوة  تقليص  إن 

 . "إسرائيل"أثناء زيارته في ز المحادثات مع بايدن العظمى وإيران، سيكون في مرك
وقال مسؤول أمني رفيع المستوى خالل اللقاء مع المراسلين العسكريين إن "إسرائيل ستعمل على  

إيران، وفي الدفاع الجوي والبحري ونواح أخرى. ونحن    تعزيز التعاون )مع دول( في المنطقة ضدّ 
في    ءفاق نووي مع إيران، أو أن يتم التوصل إلى اتفاق سينستعد الحتمال أال يتم التوصل إلى ات

 الجانب العملي".
إنه يعتزم ممارسة ضغوط على الدول العظمى وإقناع الواليات المتحدة بالتوصل إلى  جانتس  وقال  

 اتفاق طويل األمد وقوي بقدر اإلمكان من أجل منع تحول إيران إلى دولة نووية عسكريًا.
 8/7/2022األيام، رام هللا، 

 
 شاركت في عشر مناورات عسكرية مع دول بالمنطقة  "إسرائيل": جانتس

المحتلة وتد   -  القدس  محمد  بني  :  نضال  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  في  األمن  وزير  كشف 
، مساء أمس الخميس، أن دولة االحتالل اإلسرائيلي شاركت منذ إبرام اتفاقيات أبراهام، في  جانتس

، خالل منتدى أمني في آسبن بالواليات  جانتسوأضاف    عشر مناورات عسكرية مع دول في المنطقة.  
حرين، وانضمت  بين إسرائيل واإلمارات العربية المتحدة والب )  اتفاقيات أبراهام""أنه "منذ توقيع    ،المتحدة

المغرب( شاركت إسرائيل بمئات المحادثات واللقاءات حول قضايا أمن مختلفة بما فيها    اً إليها الحق
  جانتس وقال موقع يديعوت أحرونوت إن    حرية المالحة البحرية، والتجارة والمجال الجوي والسيبراني".
إن اتفاقيات أبراهام،  "المنتدى،    كية، فييقال، خالل مقابلة أجراها معه محرر مجلة أتالنتيك األمر 

( هيكل  إسرائيلفي مجاالت األمن وبناء ما نسميه نحن )  اً عت العالقات مع دول المنطقة أيض وسّ 
ة مناورات عسكرية، مع دول المنطقة غالبيتها  إقليمي" مضيفًا "يمكنني القول إن إسرائيل شاركت بعدّ 
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درك أنه يمكن أن تكون  لدول في الشرق األوسط تُ تحت غطاء القيادة المركزية األميركية". وتابع "ا
ذخر  جسر اً إسرائيل  تكون  ألن  قادرة  المتحدة  الواليات  مع  الجيدة  العالقات  وأن  نرسل اً ،  ال  نحن   ،

 التهديدات لدول الخليج، لكن إيران تفعل ذلك". 
، مضيفًا  "ة حماية نوويةمن "إمكانية حصول إيران على قدرات نووية توفر لها مظلّ جانتس ر وحذَّ 

وأضاف "ال توجد دولة في العالم   ة نووية".ا ما الذي سيحدث عندما تتوفر لهم مظلّ و "لكم أن تتصور 
وينبغي على العالم ودول المنطقة وقف المشروع النووي    .باستثناء إسرائيل تتلقى تهديدات بإبادتها..

اإليراني، ونحن كإسرائيليين علينا مسؤولية تاريخية لضمان بناء قدراتنا وعدم تمكين إيران من التحول 
 لدولة نووية". 

 22/7/2022العربي الجديد، لندن، 
 
 توافق على بيع منظومة دفاع جوي لإلمارات "إسرائيل"

وافقت على بيع منظومة  "إسرائيل"  ين أن  ين مطلعَ نقلت وكالة رويترز لألنباء عن مصدرَ :  رويترز
ين منذ تطبيع العالقات بينهما  رافائيل المتطورة للدفاع الجوي لإلمارات، في أول صفقة معلنة بين البلدَ 

وافقت على طلب إماراتي في منتصف الصيف بتزويدها  "إسرائيل"  وقال المصدران إن    .2020  سنة  في
بصواريخ سبايدر االعتراضية التي تنتجها شركة رافائيل، لكنهما امتنعا عن تقديم مزيد من التفاصيل  

 بسبب الطبيعة الحساسة للصفقة. 
هجمات الطائرات   لى صدِّّ وقال مصدر ثالث إن اإلمارات حصلت على تكنولوجيا إسرائيلية تهدف إ

وامتنعت وزارة    .2022سنة   مثل تلك التي ضربت عاصمتها أبو ظبي في وقت سابق من  ؛رةالمسيّ 
 ق وزارة الخارجية اإلماراتية على األمر. الدفاع اإلسرائيلية وشركة رافائيل عن التعليق، كما لم تعلِّ 

شحن أي منها   لإلمارات، أو ما إذا قد تمّ باع  ولم يتضح بعد عدد الصواريخ االعتراضية التي ستُ 
بأنه يمكن إطالق صواريخ سبايدر من منصات مثبتة على مركبات وتستخدم للدفاع    اً حتى اآلن، علم

د اإلمارات  ستزوِّ "إسرائيل"  على سؤال عما إذا كانت    اً ورد   التهديدات ما بين قصيرة وطويلة المدى.  ضدّ 
ؤون الخارجية والدفاع بالكنيست اإلسرائيلي )البرلمان( رام بن  بأنظمة دفاع جوي، قال رئيس لجنة الش

أثناء حديثه  في  مع اإلمارات، لكنه رفض اإلدالء بأي تعليق إضافي    اً واسع  اً باراك إن هناك تعاون
 لإلذاعة اإلسرائيلية. 
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وحسب رويترز، فقد وجدت اإلمارات أنها بحاجة إلى تعزيز قدرات دفاعها الجوي بعد سلسلة من 
  /وشباط  يناير  / رة في كانون الثانيهجمات على الدولة الخليجية باستخدام صواريخ وطائرات مسيّ ال

 ين. الماضيَ  فبراير
 22/9/2022موقع الجزيرة.نت، 

 
 حكومة البعد تشكيل  "اتفاقية أبراهام"وزير إسرائيلي: الدول المطب عة مستمرة في التعامل بـ

 " i24news"أشرف الهور: أكد وزير التعاون اإلقليمي عيساوي فريج، خالل مقابلة مع قناة    -غزة  
رت الحكومة في تل أبيب، فإن العمل سيتواصل ضمن االتفاقيات الموقعة اإلسرائيلية، أنه في حال تغيّ 

وأوضح    .اً الجديدة كثير شار إلى أن االتفاقيات الموقعة ستسهم وتساعد الحكومة  أمع الدول العربية، و 
ين يقومان على إنشاء  التوقيع على المرحلة الثانية واألخيرة من مذكرة تفاهم إلقامة مشروعَ   أنه تمّ 

مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة   "،االزدهار األزرق "محطة تحلية للمياه على البحر األبيض المتوسط  
 . "االزدهار األخضر"الكهربائية النظيفة في األردن 

 9/11/2022، لندن، القدس العربي
 
 ئ نتنياهو بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية ويدعوه إلى زيارة رسمية لإلماراتزايد يهن   بن ا

أ رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، السبت، رئيس الوزراء اإلسرائيلي  هنّ 
ين خالل الفترة المقبلة،  عن تطلعه إلى تعزيز عالقات البلدَ   اً بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومته، معرب

وأضاف البيان أن الرئيس اإلماراتي دعا في اتصال هاتفي    لبيان صادر عن مكتب نتنياهو.  اً وفق
نهيان   آل  بن زايد  الشيخ محمد  أن  إلى  وأشار  بزيارة رسمية لإلمارات،  القيام  إلى  وقرينته  نتنياهو 

كما ذكرت وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية أن "الشيخ محمد   .اً تتم الزيارة قريبونتنياهو اتفقا على أن  
 أ خالل اتصال هاتفي بنيامين نتنياهو بتوليه رئاسة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة".بن زايد آل نهيان هنّ 

 1/1/2023.نت، الجزيرة
 

 بن غفير يلتقي سفير اإلمارات لدى االحتالل
التقى وزير األمن الداخلي المكلف لالحتالل اإلسرائيلي، إيتمار بن غفير، بسفير  : المحتلةالقدس 

جاء ذلك خالل حفل أقامته سفارة أبو ظبي لدى االحتالل،   محمد آل خاجة."إسرائيل"  اإلمارات لدى  
الـيوم   الذكرى  بمناسبة  والسفراء    51الخميس،  المسؤولين  كبار  مئات  حضره  اإلمارات،  الستقالل 
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المتطرف بن غفير، زعيم حركة "المنعة    ىظبي لدى االحتالل دعوة إل ووجهت سفارة أبو  اإلسرائيليين.
اليهودية"، لحضور الحفل الذي أقامته بمناسبة اليوم الوطني لإلمارات، بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي  

 بية المحتلة.كبير في الضفة الغر 
 2/12/2022اإلخبارية،  سماوكالة 

 
 األقصىالمسجد اإلمارات والصين تطلبان اجتماع مجلس األمن لبحث اقتحام 

التابع   أعلن ديبلوماسيون، أمس، أن اإلمارات العربية المتحدة والصين طلبتا من مجلس األمن 
األرجح، لمناقشة التطورات األخيرة في المسجد لألمم المتحدة االجتماع علنًا، يوم غٍد الخميس على  

يأتي هذا بعدما اقتحم وزير األمن القومي الجديد لالحتالل، إيتمار بن غفير، الذي ينتمي    األقصى.
دول  وعدة  الفلسطينيون  بها  نّدد  أمس، في خطوة  المسجد األقصى،  المتطّرف، مجّمع  اليمين  إلى 

 ة.بشدّ 
 5/1/2023األخبار، بيروت، 

 
 المغرب:  -6

 عينهيئة مغربية تدعو إلسقاط التطبيع ومحاصرة المطب   
عين  دعت الهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة، الشعب المغربي إلى مزيد من محاصرة المطبِّ :  الرباط

اتفاقية    والتطبيع على الواجهات كافة وفي كل المجاالت. الثانية لتوقيع  بياٍن لها في الذكرى  وفي 
دت الهيئة المغربية إدانتها "للنظام المغربي  نظام الرسمي المغربي والكيان الصهيوني، جدَّ التطبيع بين ال

وقالت: "نؤكد إدانتنا للحكومة وأغلبيتها البرلمانية    ع"، واستنكرت قمعه لكل أشكال االحتجاج.المطبِّ 
  وح وصراحة. ودعت القوى الوطنية إلى إدانة التطبيع بوض  المصادقة على اتفاقات الخزي والعار".

 كما دعت إلى مزيد من االلتفاف حول فسطين وقضيتها العادلة. 
 23/12/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 البحرين: -7
 موقع عبري يكشف عن أول الدول العربية المهن ئة بفوز نتنياهو 

كشف موقع عبري إخباري إلكتروني، عن أول الدول العربية التي هّنأت زعيم المعارضة بنيامين  
نتنياهو بفوزه باالنتخابات اإلسرائيلية األخيرة. وقال موقع "كيباة"، إنه بعد "االنتصار التاريخي لنتنياهو  

. لقد تابع العالم نظام  في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، بدأت التهاني وردود الفعل تتدفق"
وبعد فوز اليمين، وقد أصدرت البحرين، أمس السبت، برقية تهنئة بمناسبة    "إسرائيل"االنتخابات في  

بلوماسي  يفوز نتنياهو. ونقل الموقع نص برقية التهنئة البحرينية التي جاءت على لسان المستشار الد 
تستمر في بناء عالقتها مع )إسرائيل( بعد فوز  فيها "البحرين س   الً لملك البحرين، خالد بن أحمد، قائ

 ".اً ومتوقع  اً كان انتصاره طبيعي  ،رئيس الوزراء السابق نتنياهو وحلفائه اليمينيين في االنتخابات 
 6/11/2022، موقع فلسطين أون الين

 
 مستمرة بعد فوز نتنياهو  "إسرائيل"البحرين تؤكد أن عالقاتها مع 

بلوماسي لملك البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، إن المملكة ستواصل يالمستشار الد قال  :  المنامة
، بعد فوز زعيم حزب الليكود اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفائه اليمينيين  "إسرائيل"بناء عالقتها مع  

سك  سوف نتم"وأضاف آل خليفة في تصريحات إعالمية:  في انتخابات الكنيست )البرلمان( األخيرة.
أن فوز نتنياهو   رأىو   ."ينباتفاقيات أبراهام، ونتوقع أن نستمر على نفس الخط في الشراكة بين البلدَ 

دائم" أبراهام، وسنلتزم  "، مضيفًا:  ًا"طبيعي ومتوقع  اتفاقيات  اتفاق مع إسرائيل، وهو جزء من  لدينا 
 . ًا"بناء شراكتنا معباتفاقنا، ونتوقع أن يستمر نتنياهو على نفس المسار، وأن نواصل 

 6/11/2022، موقع قدس برس
 

 " إسرائيل"زيارة ويدعوه ل للتعاون  "فرص عظيمة"ث إلى ولي عهد البحرين عن نتنياهو تحد  
البحرين  نظيره  ويدعو  الوثيق،  التعاون  مواصلة  على  يتفق  المفترض  الوزراء  زيارة    يرئيس  إلى 

 . لمكتبه اً ، وفق"إسرائيل"
تحدث مع ولي عهد   األخيرقال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي المفترض بنيامين نتنياهو إن   

وجاء في بيان صادر عن   البحرين ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة عبر الهاتف يوم األحد.
االرتقاء  ينا و ولي العهد أعرب عن رغبة البحرين في توسيع وتعميق العالقات بين بلدَ "مكتب نتنياهو أن  
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  " فرص كبيرة "ين  وبحسب البيان، قال نتنياهو لنظيره البحريني إن أمام البلدَ   ."بتعاوننا إلى آفاق جديدة
،  اً قريب  "إسرائيل"ودعا نتنياهو آل خليفة إلى زيارة    وأنه يتوقع استمرار خط االتصال المباشر بينهما.

 بحسب مكتبه. 
 14/11/2022"، تايمز أوف إسرائيلذا "

 
 ئ حكومة نتنياهو البحرين تهن   

ثنين، مع نظيره اإلسرائيلي إيلي كوهين،  إل ايوم  بحث وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني،  
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق   األوضاع السياسية في المنطقة والتعاون الثنائي.

  ، يوم ا عقب تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدةما نقلته وكالة األنباء البحرينية، وهو األول بينهم
م وزير الخارجية البحريني خالل االتصال التهاني لنظيره اإلسرائيلي على توليه منصب  وقدَّ   الخميس.

عن التطلع إلى تطوير التعاون الثنائي، وفق    اً وزير الخارجية في الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، معرب
 الوكالة.

 3/1/2023الجزيرة.نت، 
 قطر:   -8

 مباريات كأس العالم خالل  بلوماسي إسرائيلي مؤقت في الدوحةيموقع عبري: افتتاح مكتب د 
وقطر توصلتا إلى اتفاق لفتح    "إسرائيل"األربعاء، أن  يوم  زعمت وسائل إعالم عبرية،  :  الناصرة

  "i24"وأشار موقع    .2022بلوماسي مؤقت في الدوحة، خالل مباريات كأس العالم لكرة القدم  يمكتب د 
مسؤولين  "أن  "، و خالل األيام القليلة المقبلة  التوقيع على االتفاق سيجري رسمياً "اإلسرائيلي إلى أن  

قنصل خدمات  لتقديم  االتفاق،  بموجب  قطر،  إلى  سيتوجهون  الخارجية  وزارة  من  ية  إسرائيليين 
أن   "تل أبيب "تأمل  من جهتها  و   ."لإلسرائيليين، الذين سيزورون الدوحة، لحضور مباريات كأس العالم

قطر،   في  دائمة  بصورة  عمله  القنصلي  المكتب  هذا  بعالقات خصوصًا  يواصل  ترتبط  ال  وأنها 
 بلوماسية رسمية مع الدوحة.يد 

  2022/11/9، موقع قدس برس
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 واجهنا مقاطعة في كل مكان... إسرائيليان: الشعوب العربية تكرهناصحفيان 

 2022واصلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التحريض على كأس العالم    : محمد وتد   -  القدس المحتلة
التطبيع   العربية  الجماهير  رفض  بسبب  مراسلوها  يعيشها  التي  اإلحباط  حالة  وأظهرت  قطر،  في 

 والتعامل معهم ومقاطعتهم، مقابل االنتصار للقضية الفلسطينية. 
في عددها الصادر األحد عنوان "مونديال  ،  وتصّدر الصفحة األولى لصحيفة "يديعوت أحرونوت"

م صفحتين  أفردت  فيما  موفدَ الكراهية"،  لتقرير  الرئيسي  ملحقها  وهما  ن  قطر،  مونديال  لتغطية  يأها 
واستعرض مراسال الصحيفة انطباعاتهما بعدما تجوال في الدوحة   لم.االصحفيان راز شاشنيك وعوز مع

"عندما    :لم في مقدمة التقريرايقول شاشنيك ومع  وحاوال تبادل أطراف الحديث مع الجماهير العربية. 
من ذلك نشعر بالعداء   الً ، لكن بد اً دولي  اً عنا معاملة عادية كصحفيين يغطون حدثوصلنا إلى قطر توق

وأضافا "في مونديال   ..ونواَجه وُنستقبل بالشتائم ونظرات الكراهية من المشجعين من الدول العربية".
س قطر أدركنا أن الكراهية إلسرائيل ليست من الحكام واألنظمة والحكومات وإنما من الشعوب والنا

 ". .والجماهير في الشارع..
 "مكروهون.. وغير مرغوب بنا"

"اسمعوا، لم نرغب في    :لماوفي رسالة بعث بها التقرير إلى المجتمع اإلسرائيلي كتب شاشنيك ومع
في دائرة االستهداف واالنتقاد في    -الصحفيين -أننا لسنا نحن    اً كتابة هذه األشياء، كنا نظن دائم

  أيام في الدوحة "من المستحيل عدم إطالعكم على ما نمرّ  10لكن بعد أكبر حدث رياضي عالمي"، 
به هنا، نحن ال نقصد تجميل صورة الواقع، نشعر بأننا مكروهون ويكتنفنا العداء، نحن غير مرغوب 

لم "في الشارع وفي كل مكان وقبالة المالعب يرافقنا فلسطينيون وإيرانيون  اوأضاف شاشنيك ومع   بنا".
 وقطريون ومغاربة وأردنيون وسوريون ومصريون ولبنانيون بنظرات مليئة بالكراهية". 

يهما  وبحسب مراسلي "يديعوت أحرونوت"، فقد قررا التكتم على جنسيتهما اإلسرائيلية والتعريف بنفسَ 
ق  نا من مرافقة اإليرانيات لمدة أسبوع وتحضير مقال نشر في ملحكصحفييأن من اإلكوادور "هكذا تمكّ 

 الصحيفة في نهاية األسبوع".
 27/11/2022موقع الجزيرة.نت، 

 

 منبوذة  "إسرائيل"الغارديان: فلسطين حاضرة بقوة في مونديال قطر و

، 2022قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن هناك صورة ال يراها الغرب في كأس العالم قطر  
وأضافت الصحيفة    ."منبوذة""إسرائيل"  وهي أن فلسطين حاضرة بقوة في األجواء العامة للبطولة بينما  
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ضورها  ال يشاركان في البطولة، فإن قضية فلسطين فرضت ح"إسرائيل"  أن فلسطين و  بالرغم منأنه 
نظم للمرة األولى في الشرق  بشكل بارز في المدرجات واالحتفاليات التي واكبت كأس العالم الذي يُ 

  إال أنها ،  "إسرائيل"ال تقيم عالقات رسمية مع    أن قطر  بالرغم منوأوضحت الصحيفة أنه    األوسط.
اية البطولة، تلقى ونقلت الصحيفة أنه منذ بد   منحت اإلذن بتنظيم رحالت جوية مباشرة من تل أبيب.

مشجع فلسطيني تأشيرات دخول إلى قطر، على الرغم من أن وزير    آالف  8إسرائيلي وآالف    4نحو  
توقّ  اإلسرائيلي  نحو  الخارجية  إلى  الحضور  عدد  وصول  إسرائيلي.  20ع  الصحيفة    ألف  وأشارت 

إسرائيل بين الجماهير    مقاطع الفيديو التي انتشرت، وأظهرت مشاعر الكراهية ضدّ "البريطانية إلى  
 ."من حكوماتهم أبرمت اتفاقيات للتطبيع، وأخرجت تعاونها األمني إلى العلنًا العربية مع أن عدد 

 27/11/2022موقع الجزيرة.نت، 
 
 السودان: -9

 ئ نتنياهو: أتطلع لتعزيز العالقات بين الخرطوم وتل أبيب البرهان يهن   
الحكومة اإلسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، مساء اإلثنين،  أعلن مكتب رئيس  :  محمود مجادلة

أن األخير تلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس السيادة االنتقالي قائد الجيش السوداني، الفريق عبد 
"، أن البرهان  11وذكر مكتب نتنياهو، بحسب ما أوردت هيئة البث اإلسرائيلية "كان   الفتاح البرهان.

ى فوزه في االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة وقال في برقية التهنئة إنه "أهنئكم بفوزكم في أ نتنياهو عل هنّ 
االنتخابات، وأتطلع إلى مواصلة التعاون في ما بيننا من أجل تعزيز العالقات في جميع المجاالت،  

 ين". بما يعود بالنفع على مواطني البلدَ 
رسلت بالفعل من  سمه، تأكيده أن برقية التهنئة أُ لم تُ  ،لع" عن مسؤول سوداني مطَّ 11ونقلت "كان 

إلى أنها تهدف   اً بل البرهان، أمس األحد، إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية المنتخب، نتنياهو، مشير قِّ 
 إلى "التعبير عن رغبة السودان في تطوير العالقات مع إسرائيل". 

 14/11/2022، 48موقع عرب 
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 تركيا:  -10
 الخارجية اإلسرائيلية تصادق على تعيين إيريت ليليان سفيرة في تركيا 

صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، يوم اإلثنين، على تعيين إيريت ليليان،  
 .2018 سنةسفيرة لدى تركيا، في أول تعيين من نوعه منذ 

في أنقرة، وذلك في أعقاب اإلعالن  ائيل"  "إسر منصب القائمة بأعمال سفارة    اً وتشغل ليليان حالي 
المساعي   اإلسرائيلي التركي، منتصف الشهر الماضي، عن قرارهما تبادل السفراء، وذلك في ظلّ 

 الستئناف العالقات الطبيعية بين الجانبين وتعزيزها في قطاعات اقتصادية وأمنية. 
موافقة الحكومة اإلسرائيلية. ولم    ويحتاج تعيين السفيرة ليليان بشكل نهائي في هذا المنصب، إلى

 لمصادقة الحكومة على التعيين.  اً د الخارجية اإلسرائيلية موعد تحدِّّ 
علن تركيا حتى اآلن عن اسم سفيرها الجديد لدى تل أبيب، غير أن التوقعات اإلسرائيلية  ولم تُ 

 المقبلة. م على هذه الخطوة خالل األيام القليلة شير إلى أن أنقرة قد تقدِّ تُ 
  19/9/2022، 48موقع عرب 

 
 ردوغانأنيويورك: لقاء بين البيد و 

ردوغان، في لقاء هو  أالتقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير البيد، بالرئيس التركي، رجب طيب  
، 2008  سنةردوغان وأي رئيس حكومة إسرائيلي منذ  أولم ُيعقد لقاء بين    األول من نوعه منذ سنوات.

 ردوغان. أللحكومة اإلسرائيلية، وهو الذي كان قد التقى ب اً عندما كان إيهود أولمرت، رئيس
"، عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قوله 11"كان    ونقلت هيئة البث اإلسرائيلي 

 ".اً جد  اً كان "جيد  ردوغان، إن اللقاءأالبيد و   نعقب اللقاء بي
وجاء اللقاء بعد ساعات من إفادة تقارير وردت في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، بأن الرئيس التركي، 

، وذلك بحسب ما صّرح خالل لقاء عقده مع ممثلي الجاليات والمنظمات اً قريب"إسرائيل"  يعتزم زيارة  
 اإلثنين.  يوم كية،ياليهودية األمر 

لهذه الزيارة؛ أشارت هيئة البث    اً ردوغان لم يحدد موعد أوفي حين ذكرت صحيفة "هآرتس" أن  
عقد في أعقاب االنتخابات العامة للكنيست المقررة في األول من تشرين  اإلسرائيلي إلى أن الزيارة قد تُ 

 الثاني/ نوفمبر المقبل. 
، لـ"إسرائيل"ردوغان  أخطة لزيارة    اً جد حاليفي المقابل، قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، إنه ال تو 

 بحسب ما أورد الموقع اإللكتروني لصحيفة "هآرتس". 
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ردوغان  أ، أنه ال توجد خطط لزيارة  إسحق هيرتزوجكما نقل الموقع عن ديوان الرئيس اإلسرائيلي،  
 في هذه المرحلة."إسرائيل" إلى 

كا  يء الجاليات والمنظمات اليهودية في أمر د خالل لقائه مع رؤسا ردوغان شدّ أ" أن  11وذكرت "كان  
 اإلنسانية".  الشمالية، على أن معاداة السامية هي "جريمة ضدّ 

  20/9/2022، 48موقع عرب 
 

 ردوغان ملف األسرى اإلسرائيليين لدى حماسأالبيد بحث مع 
ردوغان، في نيويورك، أبحث رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير البيد، مع الرئيس التركي رجب طيب  

أمس الثالثاء، ملف األسرى ومصير إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، في أول اجتماع  
 بين الزعيم التركي ورئيس حكومة إسرائيلي منذ أكثر من عقد من الزمن. 

على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، وذلك بعد شهر من عودة  والتقى الزعيمان 
 يهما بعد قطيعة استمرت سنوات.بلوماسية بين بلدَ يالعالقات الد 

وقال مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية في بيان إن البيد "أثار قضية إسرائيليين مفقودين أو أسرى،  
 وأهمية إعادتهم إلى ديارهم".

وخالل اجتماعه مع الرئيس التركي، أعرب البيد عن مخاوفه بشأن إيران و"شكر للرئيس أردوغان  
 تعاونه االستخباراتي"، بحسب ما أضاف البيان. 

 21/9/2022، 48موقع عرب 
 

 " التعاون االستخباراتي"على ه يشكر في نيويورك و  ردوغانيلتقي أالبيد 

ردوغان ورئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد،  أب  األمم المتحدة: بحث الرئيس التركي رجب طي
في قطاع غزة، في أول اجتماع بين    "حماس" في نيويورك الثالثاء، مصير إسرائيليين تحتجزهم حركة  

الزمن. أكثر من عقد من  التركي ورئيس وزراء إسرائيلي منذ  الزعيمان على هامش    الزعيم  والتقى 
يهما بعد بلوماسية بين بلدَ ياجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة بعد شهر من عودة العالقات الد 

ية. وقال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في بيان،  قطيعة استمّرت سنوات، وفق وكالة الصحافة الفرنس
وخالل اجتماعه    ..."أثار قضية إسرائيليين مفقودين أو أسرى، وأهمية إعادتهم إلى ديارهم"إن البيد  

ردوغان  أشكر للرئيس "مع الرئيس التركي، أعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي عن مخاوفه بشأن إيران و
 ا أضاف البيان. ، بحسب م"تعاونه االستخباراتي
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المتحدة، جّدد   العامة لألمم  الجمعية  أمام  بإقامة دولة فلسطينية  أ وفي خطابه  المطالبة  ردوغان 
االستمرار في تطوير  "لكن الرئيس التركي أعرب في المقابل عن رغبته في    عاصمتها القدس الشرقية.

طقة فحسب، بل أيضًا إلسرائيل  عالقاتنا مع إسرائيل من أجل المستقبل والسالم واالستقرار، ليس للمن
 ."وللشعب الفلسطيني ولنا نحن

  21/9/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 الحكومية اإلسرائيلية تصادق على تعيين إيريت ليليان سفيرة في تركيا 
صادقت الحكومة اإلسرائيلية في جلستها األسبوعية، يوم األحد، على تعيين إيريت ليليان، سفيرة  

، وذلك بحسب بيان مقتضب صادر عن  2018  سنةلدى تركيا، وذلك في أول تعيين من نوعه منذ  
 مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية.

اإل الخارجية  وزارة  في  التعيينات  لجنة  مصادقة  بعد  ذلك،  أيلول/ويأتي  منتصف  في   سرائيلية، 
 سبتمبر الماضي، على تعيين ليليان، سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة. 

على ذلك، قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير البيد، إن "هذه خطوة هامة أخرى في    اً وتعليق
 إطار تحسين العالقات مع تركيا".

 2/10/2022، 48موقع عرب 
 

 إسرائيلي على أن يحافظ كل طرف على موقفه في الموضوع الفلسطيني  - اتفاق تركي
ين تعمالن  ي الخارجية في البلدَ تل أبيب: كشفت السفيرة اإلسرائيلية في أنقرة إيريت ليليان، أن وزارتَ 

بحيث يمنع تدهورها إلى أزمة،   ؛على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تكون مهمتها معالجة الخالفات 
وتركيا، اتفقتا على أن هناك خالفًا عميقًا بينهما  "إسرائيل"  ين في كل من  ين السياسيتَ ادتَ وقالت إن القي

  ، وأن تحافظ كل منهما على موقفها. "االتفاق على أال تتفقا بشأنه"في الموضوع الفلسطيني وقررتا  
أنقرة    صرّ مسعاها إلغالق مكاتب حركة حماس في تركيا، تُ "إسرائيل"  أنه في حين تواصل    ،وأضافت 

على أن حماس تتمتع بشرعية كحركة سياسية فازت بانتخابات شرعية، وتستحق وجود مكتب يمثلها  
في العاصمة التركية. لكنها أكدت، أن الحكومة اإلسرائيلية طلبت والحكومة التركية استجابت لطلبها،  

  يوم   ابالت إذاعية،وكانت ليليان تتحدث في مق  .بتخفيف وجود حماس وعدد من قياداتها البارزة..
ثنين، لمناسبة قرار الحكومة اإلسرائيلية في جلستها األسبوعية )األحد(، تعيينها بشكل رسمي سفيرة  إلا
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  / منذ شهر كانون الثاني  "رئيس البعثة الدبلوماسية"لدى تركيا، بعد أن كانت قد شغلت المنصب بصفة  
 .2021 يناير

ينقلب    وفي ردّ  أن  قالت:  "إسرائيل"  ان على  ردوغأعلى سؤال بشأن خطر  الرئيس "مرة أخرى، 
ردوغان أثبت أنه منهجي وبراغماتي. وقد أوضح أنه يرى مصلحة بالده في تحسين العالقات بيننا.  أ

وبما أننا طرفان واقعيان، نعرف بأننا سنختلف مع بعضنا البعض عدة مرات في المستقبل أيضًا. 
ئلت عن الموضوع  . وعندما سُ "ات ومنع تحولها إلى أزمات لذلك اتفقنا على إيجاد إطار الحتواء الخالف

ين في هذا الموضوع، وقد اتفقا على أن يفهم  الفلسطيني، قالت إن هناك خالفًا تاريخيًا عميقًا بين البلدَ 
 ويتفهم كل طرف موقف الطرف اآلخر وأال يسعى لتغييره.

 3/10/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 اإلسرائيلي يعلن من أنقرة استئناف التعاون األمني مع تركيا وزير الدفاع 
عن حقبة جديدة في   ،في زيارة خاطفة ألنقرة الخميسبني جانتس  أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي  

ين مع الرئيس التركي عقب اجتماعَ جانتس  وقال    .اً العالقات األمنية مع تركيا بعد انقطاع استمر عقد 
على مدى أكثر من عقد لم تكن هناك عالقات  "رجب طيب أردوغان ووزير دفاعه خلوصي أكار  

 ."أمنية رسمية
إلى أنقرة كانت معلنة سابقًا ومقررة منذ مدة، إال أن لقاءه مع  جانتس  وعلى الرغم من أن زيارة  

قاء من هذا القبيل على جدول الزيارة التي الرئيس التركي كان مفاجئًا، إذ لم يعلن سابقًا عن وجود ل
كانت ستقتصر على لقاء الوزير اإلسرائيلي مع نظيره التركي خلوصي أكار في مقر وزارة الدفاع 

 التركية في أنقرة. 
نقلت   الخميس،  سابق  وقت  العربي"وفي  لقاء    "القدس  أن  تأكيدها  إسرائيلية  إعالم  وسائل  عن 

يدلل على المصلحة التركية بتوثيق  "له مسبقًا، معتبرة أن ذلك  لم يكن مخططًا    جانتس  -  أردوغان
، إذ جرى في األشهر األخيرة استئناف وتعزيز التعاون األمني والعسكري  " العالقات األمنية مع إسرائيل

  سنة   وسط اتصاالت وزيارات رسمية هي األرفع منذ   ،ين بالتزامن مع إعادة تعيين السفراءبين الجانبَ 
2010. 

في المجمع الرئاسي بحضور وزير  جانتس  لتلفزيون الرسمي التركي، استقبل أردوغان  وبحسب ا
رين ولم يعقبه أي تصريحات صحفية أو  في لقاء جرى بعيدًا عن عدسات المصوِّ   ،الدفاع التركي
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ي  مؤتمر صحفي أو بيان مشترك، فيما اكتفت الرئاسة التركية بنشر صورة ثالثية ألردوغان مع وزيرَ 
 تركي واإلسرائيلي.الدفاع ال

 27/10/2022القدس العربي، لندن، 
 

 سطنبول خالل اللقاءات مع المسؤولين األتراكإثير ملف تواجد قادة حماس في ي   جانتس
اإلسرائيلي    -   غزة  الجيش  وزير  أن  الخميس،  اليوم  عبرية،  تقارير  كشفت  العربي:  بني  القدس 
ناقش خالل زيارته تركيا، ملف تواجد قيادة حركة حماس هناك، والعالقات القائمة بين الحركة    جانتس

 والجانب التركي.
قاش، من أبرزها  يحمل في زيارته لتركيا، عدة ملفات للن  جانتسأن    ،العبرية  "قناة كان"وذكرت  

مثل صالح    ،ال تقبل استضافة أنقرة كبار مسؤولي حماس"إسرائيل"  أن    اً إيصال رسالة تؤكد مجدد 
 العاروري وغيره.

األنشطة األمنية اإلسرائيلية  "كان توقف أنقرة عن إدانة  ،جانتسوأشارت إلى أن من بين ما طلبه 
 اطق الفلسطينية. المن ، المقصود بها العمليات العسكرية ضدّ "بشكل دائم

كان توقف أنقرة عن إدانة العمليات العسكرية في األراضي الفلسطينية    جانتسمن بين ما طلبه  و 
 .المحتلة

 27/10/2022القدس العربي، لندن، 
 

 تفقان على تحسين العالقاتت أنقرة وتل أبيب
في أعقاب اللقاء المفاجئ في القصر الجمهوري في أنقرة، الذي استضاف فيه الرئيس رجب طيب 

الخميس، قال مصدر سياسي رفيع في تل أبيب   يوم ،بني جانتسردوغان، وزير الدفاع اإلسرائيلي، أ
لتشمل  العالقات الجيدة والتي تتحسن باستمرار    استمرارصفحة الماضي بينهما، و   إن الطرفين قررا طيّ 
 ، إضافة إلى المجال السياسي واالقتصادي.اً القضايا األمنية أيض

، عقب مباحثاتهما  جانتسورأى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مؤتمر صحفي مشترك مع  
هو أول وزير دفاع إسرائيلي يزور تركيا  جانتس  الخميس، أن  يوم  بمقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة،  

،  اً ردوغان، مؤخر أأن اللقاءات التي عقدها الرئيس التركي رجب طيب  اً طويلة، معتبر بعد فترة انقطاع 
  بمثابة نقطة تحول مهمة في العالقات بينهما. "إسرائيل"  مع كل من نظيره اإلسرائيلي ورئيس وزراء  
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مجاالت الدفاع ما في ين التاريخي والثقافي، ال سيّ مشتركة على الصعيدَ   اً روابط وقيم"أن هناك  رأىو 
 ." واألمن والطاقة، ستؤدي إلى تطورات مهمة فيما يتعلق بالسالم واالستقرار اإلقليميين

من جهته، قال إن هناك إمكانات كبيرة للتعاون في التجارة والسياحة والصناعة ومجاالت   جانتس
على بالحفاظ  المشتركة  على مصالحنا  يعتمد  هذا  ولكن  واعد  ومستقبلنا  ذلك،  من  االستقرار   أكثر 

 واألمن في المنطقة والعالم. 
اإلسرائيليين واليهود في تركيا بفضل    عدد مقلق من التهديدات ضدّ " ولفت إلى النجاح في إزالة  

ين في الكشف عن  ، في إشارة إلى التعاون بين الجانبَ "االتصال الوثيق والسري خالل العام الحالي
 ري اإليراني واستهدفت سائحين إسرائيليين في إسطنبول. دار من قبل الحرس الثو خلية اغتياالت كانت تُ 

 28/10/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 أردوغان: نرغب أن تكون عالقاتنا مع "إسرائيل" على أرضية مستدامة 

"إسرائيل" قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بالده ترغب أن تكون عالقاتها مع  :  أنقرة
المشتركة مهما كانت  للحساسيات والمصالح  المتبادل  على أرضية مستدامة وعلى أساس االحترام 

  نتيجة االنتخابات.
بعاء، أن بالده األر يوم ، "إسرائيل"وأضاف في تعليقه خالل لقاء تلفزيوني على مسار التطبيع مع 

الثنائية بجميع المجاالت  من خالل مواصلة المسار عبر    ؛تحافظ على أملها في تطوير العالقات 
المتبادلة. القيم  االتصاالت  احترام  يجري  "طالما  من    ؛وأردف  رابحة  ستخرج  برمتها  المنطقة  فإن 

 وليس تركيا وإسرائيل فحسب".  ،الدبلوماسية القائمة على الربح المتبادل
 3/11/2022 وكالة األناضول لألنباء،

 
 مع عودة نتنياهو  "إسرائيل"توقعات تركية بتباطؤ التقارب مع : لون خبراء ومحل   

الذي يتزعمه رئيس    " الليكود "أثار فوز كتلة التحالف اليميني بقيادة حزب  :  سعيد عبد الرازق   -  أنقرة
تساؤالت   ،حسب النتائج األولية  ،اإلسرائيلي  "الكنيست "الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بأغلبية مقاعد  

 الذي شهد تقدمًا كبيرًا في األشهر األخيرة.  "إسرائيل"حول مسار تطبيع العالقات بين تركيا و
تالف في الفترة القادمة عن الفترة  نوع من االخ  لون أنه سيكون هناك بال شكّ خبراء ومحلِّ   رأىو 

 األخيرة التي شهدت تقاربًا كبيرًا وزيارات على أرفع المستويات بين أنقرة وتل أبيب. 
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القريبة من الحكومة التركية، نيلجون تيكفيدان    "حرييت "لة السياسية الكاتبة في صحيفة  وذهبت المحلِّ 
ين، لم تكن  ة وإعادة تبادل السفراء بين البلدَ جوموش، إلى أن الخطوات التي تحققت في الفترة الماضي 

ستضع في اعتبارها المصالح المشتركة؛ ال   "إسرائيل"رغبة طرف واحد، وأن أي حكومة قادمة في  
ظلّ سيّ  في  والدولية..  ما  اإلقليمية  وستراقب   .التطورات  المقبلة،  الفترة  في  ستتمهل  تركيا  أن  ورأت 

قريبًا، لن يتعجل    "إسرائيل"ردوغان الذي كان ينتظر أن يزور  أ  التطورات بعد فوز نتنياهو، ولذلك فإن
  د أن األشهر المقبلة ستكون حاسمة لتحدي رأت و  ..."إسرائيل"األمر وسينتظر حتى تتضح األمور في 

الوثيق في   التعاون  إلى مستوى  الوصول  باإلمكان  كان  إذا  وما  اإلسرائيلي،  التركي  التعاون  وجهة 
 .2010 سنةوتركيا قبل  "إسرائيل"العالقات بين 

ومحلِّ  الكاتب  رأى  جانبه،  نتنياهو  من  وصول  أن  أوغون،  سيفي  سليمان  السياسية،  الشؤون  ل 
التقارب التركي اإلسرائيلي؛ لكن يبقى أن األمر الذي  ل من زخم  والتحالف اليميني المتطرف قد يقلِّ 

عند مستويات ملحوظة دون أن يتأثر، منذ األزمة التي    يبعث على التفاؤل هو أن حجم التجارة ظلّ 
، وهو أكبر مؤشر على إمكانية استئناف العالقات التركية بشكل شامل من خالل  2010  سنةوقعت  

 المصالح المتبادلة.
 3/11/2022ندن، ، لالشرق األوسط

 
 لطرد قيادات حماس من أراضيها  إسرائيليا   طلبا   رفضتتركيا أوغلو: 

في لقاء مع أعضاء البرلمان التركي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش  :  وكاالت   –لندن  
لطرد قيادات حركة حماس المقيمين في تركيا،    إسرائيلياً   الثالثاء، أن بالده رفضت طلباً يوم  أوغلو،  

البلدَ  بين  الثنائية  المحادثات  تركيا ال    ين.خالل  إن  ونقودُ تعّد  وقال  إرهابية،  حماس   داً جهو   حركة 
 لمصالحتها مع حركة فتح.

 2022/11/9، 21موقع عربي 
 بعد أربع سنوات من سحبه  "إسرائيل"تركيا تعي ن سفيرا  لدى 

بعد شغور هذا المنصب أربع سنوات، في أحدث خطوة   "إسرائيل"لدى    اً نت تركيا سفير عيّ   أنقرة:
بلوماسي المخضرم الذي ين شاكر أوزكان تورونالر، الد يّ وعُ   ."إسرائيل"نحو إعادة تطبيع العالقات مع  

، في هذا المنصب بموجب 2014و  2010  سنَتيشغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس بين  
 وسائل اإلعالم التركية.  مرسوم رئاسي مساء الجمعة، على ما أوردت 

 12/11/2022، لندن، الشرق األوسط
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 لزيارة اإلمارات هبن زايد يدعو و ردوغان أنتنياهو يتلقى تهاٍن من 
ردوغان، والمستشار األلماني، أوالف  أهنأ كل من الرئيس التركي، رجب طيب  :  محمود مجادلة

ميلوني،   جورجيا  اإليطالية،  الوزارء  ورئيسة  الخميس،  شولتس،  بن زايد،  محمد  اإلماراتي،  والرئيس 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية المرتقب، بنيامين نتنياهو، بفوزه في االنتخابات، بحسب ما جاء في بيانات  

 منفصلة صدر عن مكتب نتنياهو. 
ردوغان، "بعث برسالة تهنئة إلى رئيس الحكومة المرتقب أوذكر مكتب نتنياهو أن الرئيس التركي،  

نتنياهو عن  بنيام بفوزه في االنتخابات". ونقل مكتب  نتنياهو وهنأه  يعتقد أن  أين  إنه  ردوغان قوله 
"الحكومة )اإلسرائيلية( الجديدة ستستمر في تعزيز التعاون بين إسرائيل وتركيا في كافة المجاالت. 

من "صديقه"،    أنه تلقى اتصاالً   وأعلن نتنياهو الحقاً   بطريقة تحقق السالم واالستقرار في منطقتنا". 
رئيس اإلمارات، محمد بن زايد، وقال إنه "اتفقنا على زيادة تعزيز عالقاتنا بعد اتفاق السالم التاريخي  

. لقد دعاني الشيخ بن زايد لزيارة بالده. أشكره على المحادثة والعالقة الممتازة  الذي توصلنا إليه معاً 
  "لقد دعاني الشيخ بن زايد لزيارة بالده حتى نتمكن معاً وفي تغريدة على "تويتر"، غّرد نتنياهو:    بيننا".

( بأن نتنياهو قرر تلبية دعوة بن  11من تعزيز العالقات الثنائية". وأفادت هيئة البث اإلسرائيلية )كان  
 زايد.

 10/11/2022، 48موقع عرب 
 

 سنوات   9ألول مرة منذ  نتنياهويتلقى مكالمة هاتفية من  أردوغان 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تلقى  ، أن  لندنمن    2022/11/17،  21عربي    موقعنشر  

وذكر بيان صادر عن    .2013  سنةبنيامين نتنياهو، في أول اتصال بينهما منذ    مكالمة هاتفية من
بضحايا تفجير إسطنبول،   االتصال كان للتعزيةرئاسة دائرة االتصال في الرئاسة التركية، الخميس، أن  

أكد أردوغان لنتنياهو أن "العالقات قد  و   دقيقة.  12ت وسائل إعالمية أن المكالمة استغرقت  فيما ذكر 
على أن مواصلة  مشددًا    التركية اإلسرائيلية دخلت حقبة جديدة؛ بفضل اإلرادة القوية لكال الجانبين".

تعزيز العالقات العالقات )التركية اإلسرائيلية(، وفق أسس المصالح المشتركة، واحترام الحساسيات، و 
 على أرضية مستدامة، سيعود بالنفع المشترك للبلدين. 

لمقتل    "عن تعازيه"ردوغان أعرب  ، أن أرام هللا من    2022/11/17الشرق األوسط، لندن،  وذكرت  
في محيط مستوطنة أرئيل شمال    3اإلسرائيليين في الهجوم الذي شنه فلسطيني، وأدى إلى مقتل  

 الضفة الغربية قبل أيام، كما هنأه مرة أخرى على فوزه في االنتخابات.
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 األقصى من شأنه زيادة التصعيدللمسجد   "بن غفير"تركيا: اقتحام 
ا:  أنقرة التركية،  الخارجية  وزارة  غفير،  أدانت  بن  إيتمار  اإلسرائيلي،  االحتالل  أمن  قتحام وزير 

وأعربت الوزارة في بيان صحفي، عن قلقها إزاء ما يجري في األقصى،   المسجد األقصى، الثالثاء.
وحرمة "إلى    "إسرائيل"داعية   مكانة  تنتهك  التي  االستفزازات،  هذه  مثل  لمنع  بمسؤولية،  التصرف 

 . "ي من شأنها أن تؤدي لزيادة التصعيد في المنطقةاألماكن الدينية في القدس، والت
 3/1/2023، قدس برسموقع 

 
 إيران:  -11

 لن تكون ملزمة باالتفاق النووي مع إيران "إسرائيل"البيد:  .وصفه بـ"السيئ"..
جدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد، يوم األربعاء، التأكيد على معارضة "إسرائيل" لالتفاق  

 أن تل أبيب لن تلتزم به في حال التوقيع عليه.  النووي المتبلور مع إيران، موضحاً 
إن "إسرائيل ال تعارض   ،عقده في مدينة القدس الغربية،  وقال البيد في لقاء مع صحفيين أجانب 

 أي اتفاق مهما كان، نحن نعارض هذا االتفاق ألنه سيئ، وال يمكن قبوله بنصه الحالي".
ا، إنه ال يالئم المعايير التي حددها الرئيس )األميركي جو بايدن(، والتي تتعهد وأضاف: "بنظرن

 بمنع إيران من التحّول إلى دولة نووية". 
مليار دوالر    100على الطاولة "اتفاق سيئ، سيمنح إيران    ورأى البيد أن االتفاق المطروح حالياً 

 ". سنوياً 
مليار دوالر هذه ستصرف    100  أو مستشفيات؛ الـوتابع "هذه األموال لن ُتصرف على بناء مدارس  

 على زعزعة االستقرار في الشرق األوسط، وعلى ترويج اإلرهاب في كل أنحاء العالم".
أحمر، واإليرانيون يتجاهلونه أو   وأشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى أن الدول الغربية تضع خطاً 

 يغيرونه. 
  ، مل عن قطاعات مثل المصارف اإليرانية ومؤسسات ماليةكما اعتبر البيد أن رفع العقوبات الكا

يشير إلى أن اإليرانيين لن يواجهوا أي مشاكل في تبييض    ،معلن عنها اليوم أنها داعمة لإلرهاب 
 األموال.

 24/8/2022موقع الجزيرة.نت، 
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 ثانيا : دولي:  
 األمم المتحدة:  -1

 عاما    16األكثر دموية في الضفة منذ  2022األمم المتحدة: 
بأنه األكثر دموية في الضفة الغربية منذ  2022  سنةوصفت األمم المتحدة   عامًا، بسبب    16، 

 الزيادة المتواصلة في أعمال العنف.
عد األكثر  ت  2022  سنةوقالت منسقة األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية باإلنابة، لوسيا إلمي، إن  

، نتيجة الزيادة المقلقة في أعمال العنف، والقيود المفروضة سنة  16ي الفلسطينية منذ  دموية في األراض
 على الحركة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

بحسب إحصائية وزارة الصحة(،   121فلسطينيين )  105واعتبرت إلمي أنه مع مقتل ما ال يقل عن  
، في 2006  سنةأكثر األعوام دموية منذ    2022  ت سنةطفاًل على أيدي قوات االحتالل، كان  26بينهم  

 المتوسط الشهري للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. 
  بسنة في المائة مقارنة    57بنسبة    ووثق البيان األممي ارتفاع المعدل الشهري للضحايا الفلسطينيين

أطفال، على أيدي   6فلسطينيًا بينهم    15. وقالت المنسقة إنه منذ بداية الشهر الجاري، ُقتل  2021
قوات االحتالل في عمليات البحث واالعتقال، أو تبادل إطالق النار، أو خالل مواجهات في الضفة  

ا  أعقاب  في  ذلك  يكون  ما  وغالبًا  القدس،  فيها  القرى  بما  في  توغلهم  أو  المستوطنين،  عتداءات 
 الفلسطينية، في بعض الحاالت.

 20/10/2022الشرق األوسط لندن، 
 

 األمم المتحدة تطلب فتوى قانونية حول ماهية االحتالل 
صوتت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار )اللجنة الرابعة( للجمعية العامة لألمم 

باإلجماع، اليوم الجمعة، على أربع قرارات لصالح فلسطين، من ضمنها تمديد والية وكالة  المتحدة  
 غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، وعدم قانونية المستوطنات.

القرار وامتنعت خمس   دولة لصالح قرار يتعلق بعمليات "األونروا"، وست دول ضدّ  164وصوتت 
دولة لصالح قرار "تقديم المساعدة إلى الالجئين الفلسطينيين"،    165ت  دول عن التصويت، كما صوت

القرار وحدها.   وامتنعت عشر دول عن التصويت، في حين انعزلت دولة االحتالل بتصويتها ضدّ 
القرار،    دولة لصالح قرار "ممتلكات الالجئين الفلسطينيين وإيراداتها"، وسبع دول ضدّ   160وصوتت  

 التصويت. وامتنعت سبع دول عن
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صوتت   األرض   150كما  في  اإلسرائيلية  والممارسات  "المستوطنات  حول  قرار  لصالح  دولة 
القرار،  دول صوتت ضدّ  8الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجوالن السوري المحتل"، و

لألمم المتحدة، قد وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة    دولة عن التصويت.  14في حين امتنعت  
من أعلى    استشارياً   اعتمدت في وقت سابق، اليوم الجمعة، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأياً 

هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود االحتالل االستعماري اإلسرائيلي في 
 أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

دولة عن التصويت، حيث احتوى    52، وامتنعت  هدولة ضد   17ر، ودولة لصالح القرا  98وصوتت  
القرار فقرات تعالج اآلثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من "إسرائيل" لحق تقرير المصير  
القائم على اعتماد تشريعات   العنصري  الفلسطيني من خالل منظومة االستعمار، والفصل  للشعب 

 ممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات االحتالل وأدواتها المختلفة. ال وتدابير تمييزية، وفي ظلّ 
 11/11/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قرار أممي يطلب فتوى محكمة العدل بشأن االحتالل االسرائيلي لفلسطين والقدس 

يطلب من محكمة العدل سبت،  ، فجر اليوم الاعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قراراً :  بترا()
لألرض الفلسطينية والقدس وانتهاكها المستمر   "إسرائيل"الدولية فتوى بشأن الوضع القانوني الحتالل 

دولة كما   26دولة، وعارضته  87وصوت لصالح القرار  لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
باالمتناع   فيما غابت    53صوتت  التصويت.  27دولة  ت ت كما    دولة عن جلسة  القرار    يبن ّم  تمويل 

 الخاص بطلب الفتوى من العدل الدولية. 
 2022/12/31الغد، عم ان، 

 
 األمم المتحدة تدعو إلى الحفاظ على الوضع الراهن باألماكن المقدسة 

األماكن    -نيويورك   في  الراهن  الوضع  على  "الحفاظ  إلى  المتحدة،  األمم  دعت  المقدسة" وفا: 
إيتمار بن غفير   اإلسرائيلي  االحتالل  القومي في حكومة  األمن  وزير  اقتحام  على  تعقيبًا  بالقدس، 

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة،    للمسجد األقصى المبارك، الثالثاء.
بن غفير لألقصى: "نجدد خالل مؤتمر صحافي في نيويورك، ردًا على أسئلة الصحفيين حول اقتحام  

دعوة األمين العام أنطونيو غوتيريس إلى الحفاظ على الوضع الراهن في األماكن المقدسة تماشيًا مع  
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وأضاف: "يدعو األمين العام الجميع إلى االمتناع عن    الدور الخاص للمملكة األردنية الهاشمية".
 وحولها". الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر في األماكن المقدسة

   5/1/2023األيام، رام هللا، 
 

 الواليات المتحدة:  -2
 مهما كانت هوية الفائز في االنتخابات المقبلة  "إسرائيلـ"واشنطن تؤكد استمرار دعمها ل

فيما يّتجه هذا البلد نحو إجراء انتخابات    "إسرائيل"تعهدت الواليات المتحدة، االستمرار في دعم  
كية  يوقال الناطق باسم وزارة الخارجية األمر  تشريعية مبكرة وهي الخامسة في أقل من أربع سنوات.

نيد برايس لصحفيين في واشنطن "ال أرى أن التطورات السياسية في إسرائيل سيكون لها تداعيات  
 أو مع شركائنا الفلسطينيين في هذا الشأن".  -ائيليين  على ما نسعى إلى تحقيقه مع شركائنا اإلسر 

وأضاف "قوة عالقتنا ال تعتمد على من يجلس في المكتب البيضوي. وال تعتمد على من يجلس على  
وتابع "إنها شراكة استراتيجية بين بلَدينا. ستبقى شراكة استراتيجية   كرسي رئيس الوزراء في إسرائيل".

 واألشهر المقبلة مهما كانت نتيجة" االنتخابات. بين بلَدينا في األسابيع 
 21/6/2022القدس، القدس، 

 
 ترامب: سأفكر في دعم نتنياهو مجددا  

كي السابق دونالد ترامب، إنه بالرغم من أن بنيامين نتنياهو زعيم الليكود خيب يقال الرئيس األمر 
أنه سيفكر في  "إسرائيل"للوزراء في    أمله حين كان رئيساً  من أجل االنتخابات    دعمه مجدداً ، إال 

 اإلسرائيلية. 
وجّ   ورداً  سؤال  موقععلى  مع  مقابلة  خالل  الخصوص  بهذا  لترامب    Newsmax  نيوزماكس   ه 

كي السابق: "لقد أصبت بخيبة أمل يقال الرئيس األمر  ،كما ورد في موقع واي نت العبري  ،كيياألمر 
ما خاض السباق فسأضع ذلك في االعتبار    وإذا  فيه من نواح عدة، لكن بشكل عام أحببته كثيراً 

 في وظيفته". لكنه كان جيداً  بالتأكيد.. لقد خيب أملي سابقاً 
 30/6/2022القدس، القدس، 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25انتخابات الكنيست الـ  ضوء  في    اإلسرائيليالمشهد  

376 

 

 بايدن قبيل زيارته للمنطقة: العالقات األمريكية واإلسرائيلية غير قابلة للزعزعة
من نفتالي بينيت، بادر رئيس    االحتالل بدالً الناصرة: فور دخول يائير البيد منزل رئاسة حكومة  

تأكيده على العالقات   الواليات المتحدة جو بايدن إلى تهنئة األول وتوجيه التحية والشكر للثاني، مكرراً 
 ".غير قابلة لالنكسار، معتبرًا أنها عالقات "الوطيدة بين الجانبين األمريكي واإلسرائيلي

 2022/7/1القدس العربي، لندن، 
 

 العسكري ومنع امتالك إيران سالحا    "إسرائيل"بايدن يوقع "إعالن القدس" للحفاظ على تفوق  
 نوويا  

الخميس،  ]أمس[  اليوم  —كي جو بايدن ي وّقع الرئيس األمر ،  14/7/2022موقع الجزيرة.نت،  ذكر  
أطلق عليه "إعالن    مشتركاً   مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد اتفاقاً — ثاني أيام جولته بالمنطقة

 القدس"، يقضي بمنع إيران من حيازة السالح النووي.
عن التزامها ببناء هيكل إقليمي لتعميق عالقات ،  البيان  وفق نّص ،  وقد عبرت الواليات المتحدة

 عربية وإسالمية أخرى.  "إسرائيل" وشركائها ودمجها في المنطقة وتوسيع دائرة السالم لتشمل دوالً 
ن النوعي    ّص كما  العسكري  التفوق  على  والحفاظ  "إسرائيل"  بأمن  واشنطن  التزام  على  اإلعالن 

اإلسرائيلي، وعدم السماح إليران بامتالك سالح نووي ومواجهة األنشطة اإليرانية بالمنطقة سواء منها  
سالمي،  عبر وكالئها مثل حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( وحزب هللا وحركة الجهاد اإل  مالمباشرة أ 

 حسب البيان.
كما أدان البيان ما وصفها بـ"الهجمات اإلرهابية المؤسفة" التي استهدفت إسرائيليين في األشهر  

 دعم الرئيس بايدن لحل الدولتين.  األخيرة، مؤكداً 
قوية وآمنة بجيش    وخالل مؤتمر صحفي تال اإلعالن، قال البيد إن "إسرائيل" يجب أن تكون دائماً 

 لمت بأنه يجب في بعض األحيان حماية الحرية عبر استخدام القوة. قوي وأنها تع
مشيراً  العالم"،  في  الوحيدة  اليهودية  الدولة  تدمير  يريدون  "اإلرهابيون  الطريقة    وأضاف  أن  إلى 

الوحيدة لمنع إيران من الحصول على سالح نووي هو ضرورة أن تدرك أن العالم الحر سيستخدم  
 القوة وعبر فرض تهديد عسكري موثوق.

بلوماسية هي السبيل األفضل لمنع إيران من  يإن الد   ، خالل المؤتمر،  بدوره قال الرئيس األميركي
تسمح إليران بالحصول على هذا النوع من السالح ألن ذلك امتالك السالح النووي، وإن بالده لن  

 مصلحة حيوية ألمن الواليات المتحدة و"إسرائيل" ولبقية العالم.
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كما أشار إلى أنه يجب أن تبقى "إسرائيل" دولة يهودية مستقلة وأن تكون ضامنة ألمن اليهود في  
 للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني.  نه أفضل حلّ أ دعمه حل الدولتين لتحقيق السالم ومعتبراً  العالم، مؤكداً 

من جانبه، قّلد الرئيس اإلسرائيلي إسحق هيرتزوج بايدن "أرفع وسام للصداقة" خالل اجتماعهما  
 في مقر الرئاسة بمدينة القدس الغربية المحتلة. 

هيرتزوج "أرفع وذكرت قناة "كان" العبرية الرسمية أن الرئيسين اجتمعا بمقر الرئاسة، حيث قدم  
 وسام للصداقة" لنظيره بايدن.

االلتزام بحل الدولتين في  رفضت  الحكومة اإلسرائيلية    أن  ،7/2022/ 15األيام، رام هللا،  ونشرت  
 الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن مساندتها لها في محاربة المقاطعة وضد المحكمة الجنائية الدولية. 

االستراتيجية بين الواليات المتحدة وإسرائيل" الذي وقعه  وجاء في ما سمي "إعالن القدس للشراكة  
األمر  المتحدة  يالرئيس  الواليات  "تؤكد  أمس:  البيد  يائير  اإلسرائيلي  الوزراء  ورئيس  بايدن  جو  كي 

وإسرائيل على أنهما ستواصالن العمل معًا لمحاربة كافة الجهود الرامية إلى مقاطعة إسرائيل أو نزع  
منتدى،   كار حقها في الدفاع عن نفسها، أو استبعادها بشكل غير عادل من أيّ الشرعية عنها، أو إن

رفضهما لحملة المقاطعة بشدة   وتؤكدانبما في ذلك في األمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية،  
 مع احترامهما الكامل للحق في حرية التعبير". 

بة كل مصدر لمعاداة السامية والرد كلما  وأضاف: "وسيستخدم البلدان األدوات المتاحة لهما لمحار 
تحول النقد المشروع إلى تعصب وكراهية أو محاوالت لتقويض مكانة إسرائيل المشروعة في مجتمع 

 األمم". 
من جهة ثانية يشير اإلعالن إلى أنه "تلتزم الواليات المتحدة وإسرائيل بمواصلة مناقشة التحديات 

ال اإلسرائيلية  العالقات  في  ضدّ والفرص  المؤسفة  اإلرهابية  الهجمات  سلسلة  وتدينان    فلسطينية، 
المواطنين اإلسرائيليين في األشهر األخيرة، كما تؤكدان ضرورة مواجهة القوى المتطرفة التي تسعى  

 إلى تأجيج التوتر والتحريض على العنف واإلرهاب على غرار حركة حماس".
على دعمه الطويل األمد والمتواصل لحل الدولتين    إذ جاء في اإلعالن: "يعيد الرئيس بايدن التأكيد 

سواء بإجراءات متساوية من األمن    وللتقدم نحو واقع يتمتع فيه اإلسرائيليون والفلسطينيون على حدّ 
 والحرية واالزدهار".

وأضاف: "الواليات المتحدة مستعدة للعمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأصحاب المصلحة 
يق هذا الهدف، كما يؤكد القائدان التزامهما المشترك بالمبادرات التي تعزز االقتصاد  اإلقليميين لتحق 

 الفلسطيني وتحسن نوعية حياة الفلسطينيين". 
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وتؤكد الواليات المتحدة أيضًا على التزامها بالعمل مع الشركاء اآلخرين لمواجهة عدوان  "وأضاف:  
من خالل وكالء ومنظمات    ممدفوعة بشكل مباشر أ إيران وأنشطتها المزعزعة لالستقرار، سواء كانت  

 إرهابية مثل حزب هللا وحركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين". 
الشرق   وجه  يغير  جديد  إقليمي  إطار  "بناء  سمي  ما  اإلعالن  بموجب  المتحدة  الواليات  وتدعم 

 األوسط".
و  المستمر  دعمها  على  المتحدة  الواليات  إسرائيل  "تشكر  اتفاقيات  وقال:  لتعميق  النطاق  الواسع 

التاريخية وتوسيعها، وتؤكد الدولتان على أن اتفاقيات السالم والتطبيع التي أبرمتها    ]أبراهام[  إبراهيم
السالم  لمعاهدات  مهمة  إضافة  تشكل  والمغرب  والبحرين  المتحدة  العربية  اإلمارات  مع  إسرائيل 
األوسط  الشرق  منطقة  لمستقبل  مهمة  اتفاقيات  وكلها  واألردن،  ومصر  إسرائيل  بين  االستراتيجية 

 ية األمن اإلقليمي واالزدهار والسالم".ولقض
وأضاف: "وتشير الدولتان إلى أن قمة النقب التاريخية التي اقترحها رئيس الوزراء البيد واستضافها 
قد شكلت حدثًا بارزًا في الجهود األميركية اإلسرائيلية المشتركة لبناء إطار إقليمي جديد يغير وجه  

 الشرق األوسط".
اليات المتحدة وإسرائيل في هذا الصدد باالجتماع الذي عقد في المنامة في  وتابع: "وترحب الو 

 حزيران لتشكيل منتدى النقب للتعاون اإلقليمي.  27البحرين بتاريخ 
بناء هيكل   نشط في  دور  لعب  بمواصلة  ملتزمة  التطورات وهي  بهذه  المتحدة  الواليات  وترحب 

بايدن المقبلة إلى المملكة العربية السعودية، وتعميق  إقليمي قوي، بما في ذلك في سياق زيارة الرئيس  
العالقات بين إسرائيل وكافة شركائها اإلقليميين، ودفع التكامل اإلقليمي إلسرائيل مع مرور الوقت، 

 وتوسيع دائرة السالم لتشمل المزيد من الدول العربية واإلسالمية". 
 

 الغربية   الضفة السفير األمريكي في تل أبيب: يجب تغيير األوضاع في
ال يمكن أن يستمر الوضع في الضفة " أعلن السفير األميركي لدى "إسرائيل"، توم نيديس، أنه  

 ، ودعا الحكومة اإلسرائيلية إلى تغيير هذا الوضع على األرض."الغربية أكثر من ذلك
تجاهل   الت  "الشاباك"ومقابل  وممارساته  اإلسرائيلي  االحتالل  وهي  األساسية،  تخنق  للمشكلة  ي 

كي  يالفلسطينيين وتقضي على آمالهم، وانفالت المستوطنين والمشاريع االستيطانية، قال السفير األمر 
الدولتين من أجل الحفاظ على دولة   على القادة اإلسرائيليين دعم حلّ "نيديس، في المؤتمر نفسه، إن  



 كاسات العربية واإلسالمية والدوليةاالنعــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

379 
 

ربية، تشكل تهديدًا كبيرًا إلسرائيل  التوترات المتصاعدة في الضفة الغ"، الفتًا إلى أن  "يهودية ديمقراطية
 ."مثل تهديدات إيران ووكالئها 

من المهم بالنسبة لنا أال نغفل عما يمكن أن يحدث إذا تفاقمت األوضاع السلطة  "وقال نيديس:  
الفلسطينية، خصوصًا في الضفة الغربية. هذه األوضاع ال يمكن أن تستمر أكثر من ذلك. أريد تغيير 

 ."لجعل ذلك السالم ممكناً الوضع على األرض 
 13/9/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 : سيناتور أمريكي حذر نتنياهو من التحالف مع بن غفير الاموقع و 

العبري، عن تحذير أمريكي لرئيس وزراء االحتالل األسبق، بنيامين نتانياهو،    كشف موقع واال
 حكومة مستقبلية، ما قد يضر بالعالقات بينهما.   من مغبة االستعانة بشخصيات يمينية متطرفة في أيّ 

ا األمريكي،  الشيوخ  الخارجية في مجلس  الشؤون  لجنة  قراطي روبرت و الديم  لنائب وحذر رئيس 
عناصر يمينية متطرفة على غرار إيتمار بن    مينينديز، متزعم المعارضة بنيامين نتنياهو من ضمّ 

 غفير في حكومة مستقبلية. 
ونقل الموقع عن مصدرين أمريكيين كانا حاضرين في اجتماع ثنائي، أن عواقب ذلك التحالف 

 "إسرائيل". وستكون سلبية ومضرة بالعالقات بين الواليات المتحدة 
  2/10/2022، 21ع عربي موق

 
 " بسبب التمييز ضد  الفلسطينيين األمريكيينتأشيرة الدخول " واشنطن ترفض إعفاء اإلسرائيليين من  

أبلغت وزارة األمن الوطني في الواليات المتحدة، تل أبيب، أنها ال تستوفي بعُد الشروط المطلوبة 
 مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى أراضيها. لشملها في قائمة الدول التي يتم إعفاء 

جاء ذلك بعد أن كانت الحكومة اإلسرائيلية قد بشرت مواطنيها بأنها وصلت إلى الترتيبات األخيرة  
 كي رسمي بإلغاء تأشيرة الدخول لمواطنيها.  يللحصول على قرار أمر 

أعلنت مساعدة وزير    إلى أن   سرياً   )األربعاء(، إن أمر هذا البالغ ظلّ   "هآرتس"وقالت صحيفة  
كي، أليس لوغو، عنه، في رسالة أرسلتها الشهر الماضي إلى عضو مجلس  ياألمن الوطني األمر 

إسرائيل ال  "قراطي، دون باير. وشددت لوغو في الرسالة على أن و كي عن الحزب الديميالنواب األمر 
مواطنيها، وذلك ألن  جميع الشروط من أجل الحصول على إعفاء من تأشيرة دخول ل  تستوفي حالياً 
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كيين وبشكل خاص أصحاب األصول الفلسطينية منهم، ال يحظون بإعفاء مشابه  يالمواطنين األمر 
 . "في المعابر الحدودية اإلسرائيلية، بل يتعرضون لتعامل مهين وجارح

 20/10/2022الشرق األوسط، لندن،  
 

 2006األكثر دموية بالضفة الغربية منذ 2022 سنة المندوبة األمريكية باألمم المتحدة: 
"األيام": قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، الممثلة الدائمة للواليات المتحدة في األمم    -القدس

 . 2006سنة هو األكثر دموية بالضفة الغربية منذ   2022سنة المتحدة، إن 
وقالت في كلمة خالل نقاش في مجلس األمن بشأن الوضع في الشرق األوسط: "أود أن أعرب 

كون أكثر األعوام  تل  هافي طريق  ذه السنةعن مخاوف كبيرة بشأن الوضع األمني في الضفة الغربية. ه
 ".2006 سنة غربية منذ دموية بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة ال

الكلمة التي وصلت نسخة منها لـ"األيام": "لقد شهدنا تزايدًا مقلقًا جدًا في    وأضافت، بحسب نّص 
أعمال العنف في العديد من مدن الضفة الغربية وزيادة حادة في الوفيات واإلصابات في صفوف  

 الفلسطينيين واإلسرائيليين، بما في ذلك بين األطفال". 
ندعو السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية إلى بذل قصارى جهودها لمنع أعمال العنف  وتابعت: "

المماثلة، ما يعني أنه على قوات األمن التابعة للجانبين االمتناع عن اتخاذ إجراءات غير منسقة  
 تقوض التعاون الذي واجه أوقات صعبة". 

غير متناسب من القرارات التي    داً وقالت: "نواجه مرة أخرى عد   وأعادت دعم بالدها لـ"إسرائيل"
تركز على إسرائيل بشكل غير عادل، وال تمثل هذه القرارات واألنشطة األحادية الجانب إال إلهاء وال 

 تحقق شيئًا لتحسين الوضع على األرض".
  30/10/2022األيام، رام هللا، 

 
 " األقليات"واشنطن تأمل في أن تحترم الحكومة اإلسرائيلية المقبلة حقوق 

أن يحترم المسؤولون في  تمّنت  الواليات المتحدة    أن،  2/11/2022القدس العربي، لندن،  ذكرت  
الحكومة اإلسرائيلية المقبلة حقوق األقليات فيما يبدو أن بنيامين نتنياهو يتجه للعودة إلى السلطة مع  

 حلفائه من اليمين المتشدد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس للصحفيين إن عالقة الواليات المتحدة مع 

نأمل  "   ، مضيفاً "على قيمنا المشتركة  قائمة على مصالحنا المشتركة لكن أيضاً   كانت دائماً ""إسرائيل"  
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ركة قيم المجتمع الديموقراطي المنفتح بما يشمل  في أن يواصل كل مسؤولي الحكومة اإلسرائيلية مشا
، بدون التعليق مباشرة على  "التسامح واالحترام للجميع في مجتمع مدني ال سيما مجموعات األقليات 

 نتائج االنتخابات. 
عن    رعبّ   سي السفير األميركي لدى "إسرائيل" توم نيد   أن  ،11/2022/ 3األيام، رام هللا،  وأضافت  

وقال في بيان: "من السابق ألوانه التكهن بالشكل الدقيق   سروره بسبب "هذا اإلقبال على التصويت".
 لالئتالف الحاكم المقبل" مشيرًا إلى تطلعه إلى "مواصلة العمل مع الحكومة اإلسرائيلية".

 
 " ئيلإسرا"في حكومة  : إدارة بايدن لن تتعامل مع بن غفير وزيرا  األمريكي أكسيوسموقع 

كيين وإسرائيليين قولهم إنه من غير  يكي يوم األربعاء عن مسؤولين أمر ينقل موقع "أكسيوس" األمر 
المرجح أن تتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع العضو المتطرف في الكنيست إيتمار بن غفير، الذي 

 في الحكومة اإلسرائيلية المقبلة.  رفيعاً  وزارياً   يتوقع أن يتولى منصباً 
كي جيك  يكي أنتوني بلينكن ومستشار األمن القومي األمر يالموقع أن وزير الخارجية األمر وذكر  

اليمينيين، وذلك خالل   المتطرفين  العمل مع بن غفير وغيره من  إلى احتمال عدم  ألمحا  سوليفان 
 اجتماعهما مع الرئيس اإلسرائيلي األسبوع الماضي في واشنطن. 

كية قلقة من الخطاب العنصري لبن غفير وحزبه ومواقفه تجاه  يكما قال الموقع إن اإلدارة األمر 
 الفلسطينيين. 

 2/11/2022موقع الجزيرة.نت، 
 

 .. واشنطن تؤكد االلتزام بحل الدولتين .في اتصال بين بلينكن وعباس
الفلسطيني محمود   الرئيس  هاتفي مع  اتصال  بلينكن، في  أنتوني  األمريكي  الخارجية  أكد وزير 

 الفلسطيني، على ما أعلنت وزارته، السبت. -التزام واشنطن بحل الدولتين للنزاع اإلسرائيلي عباس، 
، كما قالت وزارة  "الدولتين  أعاد بلينكن تأكيد التزامنا حلّ "وفي اتصال هاتفي مع عباس الجمعة،  

المستوى    الجهود المشتركة لتحسين"كما ناقش بلينكن وعباس    الخارجية األمريكية في بيان الجمعة.
 . "المعيشي للشعب الفلسطيني وتعزيز أمنه وحريته
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عن    أعرب  بلينكن  أن  الخارجية  وزارة  الغربية، "وأضافت  الضفة  في  الوضع  إزاء  العميق  قلقه 
واإلسرائيليين،   الفلسطينيين  في صفوف  البشرية  والخسائر  والعنف  التوتر  تصاعد  بسبب  خصوصًا 

 . "األطراف بتهدئة الوضع بشكل عاجلوشدد على ضرورة قيام جميع 
 5/11/2022الخليج، الشارقة، 

 
  بايدن بتهنئته لنتنياهو: نحن شقيقان وسنصنع التاريخ معا  

بنيامين  :  لندن بايدن، هنأ خالل اتصال هاتفي  الرئيس األمريكي، جو  البيت األبيض، إن  قال 
وقالت مسؤولة المكتب اإلعالمي، كارين جان بيار،    اإلسرائيلية.نتنياهو، بمناسبة فوزه في االنتخابات  

من جهته  و   على "متانة الشراكة الثنائية، وشدد على دعمه الراسخ ألمن إسرائيل".  أيضاً أن بايدن أكد  
بمنزلة "شقيقين سيصنعان    ونتنياهوذكر مكتب نتنياهو، في بيان منفصل، أن بايدن أشار إلى أنه  

 ". التاريخ معاً 
 2022/11/8، 21قع عربي مو 

 
 ا  واشنطن تنقب عن طريقة لمنع عملها المباشر مع بن غفير في حال اختياره وزير 

كي عقبات كبيرة  يوسط انشغالها بانتخابات التجديد النصفي التي تواجه فيها إدارة الرئيس األمر 
األمر  الكونجرس  في  البسيطة  أغلبيتها  على  في  يللحفاظ  المختصون  ينهمك  الخارجية  كي،  وزارة 

كية ومجلس البيت األبيض لألمن القومي في بحث كل الوسائل المحتملة لتفادي العمل المباشر ياألمر 
وزراء  رئيس  دفع  والذي  وعدوانيته،  بعنصريته  المعروف  المتدينة"  "الصهيونية  حزب  مسؤول  مع 

 "إسرائيل" المقبل بنيامين نتنياهو إلى النصر.
جهت إلى نتنياهو رسالة مفادها أنها لن تتعامل مع إيتمار بن غفير  القدس أن اإلدارة و   وعلمت 

وزيراً  اختياره  حال  تحت  في  الفلسطينيين  المواطنين  مصير  فيها  يقرر  ملفات  أعطي  إذا  خاصًة   ،
 االحتالل. 

، اليهود األميركيون  : "الحكومة األميركية ستكون محرجة جداً "وقال مصدر مطلع لـ"القدس دوت كوم
 ".ن في معظمهم سيكونون محرجون جداً الليبراليو 

األمر  الرئيس  إدارة  فعلت  كما  غفير  بن  استقبال  بعدم  تقضي  المفترضة  االحتماالت  كي  يوأحد 
السابق، رونالد ريغان، حين امتنعت عن التعامل مع أريل شارون بسبب ضلوعه في تخطيط ورعاية  
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ارون لبنان، وظل على الالئحة  حين  احتل ش  1982  سبتمبر  /مجزرة صبرا وشتيال في شهر أيلول
 (.  اً عام 18السوداء لمدة )

 8/11/2022القدس، القدس، 
 

 الغربية  : سنتصدى ألي محاولة إسرائيلية لضم الضفة"إسرائيل"السفير األمريكي لدى 
الرسمية  :  الناصرة العبرية  اإلذاعة  مع  مقابلة  الخميس  (،كان)خالل  اليوم  السفير   ، نشرت  قال 

محاوالت من قبل حكومة برئاسة    بالده ستتصدى وتكافح أيّ " ، توم نيديس، إن  "إسرائيل"األمريكي لدى  
وأكد    ."بنيامين نتنياهو، لضم أجزاء من الضفة الغربية، أو منطقة األغوار، إلى السيادة اإلسرائيلية

ومواجهة    ين، إال أنه ينوي صدّ مواصلة الحوار مع المسؤولين اإلسرائيلي"نيديس أن مهمته كسفير  
 تعبيره. على حدّ "  األمور التي ال توافق عليها الواليات المتحدة

 2022/11/10، موقع قدس برس
 

 واشنطن تدين مشاركة بن غفير في حفل تمجيد كاهانا
مشاركة زعيم حزب "القوة اليهودية"، إيتمار بن    ،كية، الليلة الماضيةي أدانت وزارة الخارجية األمر 

 في "إسرائيل" بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لوفاة الحاخام المتطرف مئير كاهانا. غفير حدثاً 
وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية في مؤتمره الصحفي، في وصفه المناسبة  

 أنها "أمر مقيت وليس هناك كلمة أخرى لذلك".التذكارية الذي حضرها بن غفير، ب
وأضاف برايس "ما زلنا نشعر بالقلق، كما قلنا من قبل، من إرث كهانا خاي )حركة كاخ( واستمرار  
استخدام الخطاب بين المتطرفين اليمينيين العنيفين، ولقد شجبنا التحريض وأدنا العنف والعنصرية  

منظمة كهانا خاي... مصنًفة بشكل خاص كمنظمة إرهابية    .. هناك سبب وجيه لبقاء.بكافة أشكالها
 عالمية". 

  11/11/2022القدس، القدس، 
 

ة الموقف األمر   كي تجاه التطرف في حكومة نتنياهو يصدمة إسرائيلية من حد 
في وقت أبدت جهات أمنية وقضائية في "إسرائيل" حذرها من تعيين وزراء اليمين المتطرف في  

حكومة الجديدة التي سيشكلها بنيامين نتنياهو، ُصدمت الساحة السياسية في تل  وزارات أمنية في ال
كي إزاء هذا التعيين ومن الكلمات التي استخدمها الناطق بلسان وزارة  يأبيب من حدة الموقف األمر 
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ة، نيد برايس، بوصفه مشاركة إيتمار بن غفير، المقرر تعيينه وزيرًا لألمن الداخلي، يك يالخارجية األمر 
 ."مثير لالشمئزاز"في مهرجان إحياء ذكرى مئير كهانا بأنه 

نحن قلقون بشأن استخدام إرث كهانا وخطابات نشطاء اليمين المتطرف العنيفين.  "وقال برايس:  
 . "ال تزال تعتبر منظمة كهانا كياًنا إرهابياً وهذا هو السبب في أن الواليات المتحدة 

تدخل خارجي في السياسة اإلسرائيلية.  نتنياهو قائاًل إنه لن يطأطئ رأسه أمام أيّ  في البداية، ردّ 
كية. وبحسب مقربين منه، فإنه يحاول  يلكنه عاد واختار الصمت وعدم الرد على التصريحات األمر 

ترتش وإيتمار بن غفير، في وزارتي الدفاع واألمن الداخلي،  تجنب تعيين المتطرفين، بتسلئيل سمو 
 لكنه في هذه الحالة لن يستطيع تشكيل حكومة. 

 الهجوم عليه باالدعاء أنه تغير وأصبح أكثر اعتدااًل.  وحاول بن غفير صدّ 
تعديل   أما شريك بن غفير، سموترتش، الذي يصر على تولي وزارة الدفاع، فقد رفض إجراء أيّ 

أنه   وبين سابقيه، مؤكدًا  بينه  الفرق  بوضوح  الدفاع ستبين  وزارة  إن سياسته في  وقال  في مواقفه. 
 سينتهج سياسة صارمة تجاه الفلسطينيين. 

اهتماماتهم من   اختالف  والخبراء على  والسياسيين  والقضاة  السابقين  الجنراالت  وحذر عدد من 
يؤدي سموترتش وبن غفير إلى انفجار أمني واسع في حكومة نتنياهو. وتوقع العسكريون منهم أن  

(، حيث  48لدى المواطنين العرب في "إسرائيل" )فلسطينيو    الضفة الغربية والقدس الشرقية وربما أيضاً 
 استفزازية عنصرية ذات عالمات تفوق عرقي عنصرية وبطش شديد. إنهما يحمالن أفكاراً 

المتطرفين الفلسطينيين في الضفة  "جيش اإلسرائيلي إن  وقال أحد الجنراالت في مقابلة مع إذاعة ال
في التاريخ   الغربية يستعدون لتفجير األوضاع. فهم يعرفون أن الحكومة المقبلة ستكون األكثر تطرفاً 

اإلسرائيلي وأنها ستجرب عليهم قبضة يد حديدية. ولذلك يريدون استباق األمور ومجابهتها بالعمليات  
 ."المسلحة

  11/11/2022ط، لندن، الشرق األوس
 

 واشنطن: طرح نهج دبلوماسي لحل  الدولتين لن يكون فعاال  
كية، نيد برايس: إن واشنطن تنتهج  ي"األيام": قال المتحدث بلسان وزارة الخارجية األمر   -القدس  

اإلسرائيلي؛ بهدف التخفيف من بعض    -سياسة الخطوة خطوة في التعامل مع الملف الفلسطيني  
المحن اإلنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في أماكن مثل غزة والضفة الغربية، معتبرًا أن طرح نهج  

 بلوماسي لحّل الدولتين في هذه اللحظة لن يكون فعااًل على األرجح. يد 
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وجّدد برايس التأكيد على أن "عملية التطبيع ليست بدياًل عن التقدم عندما يتعلق األمر بالصراع 
 . "الفلسطيني –لي  اإلسرائي

هذه اإلدارة تسعى بالكامل لحّل الدولتين المتفاوض عليه بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.  "وقال:  
 هذا الصراع".  في النهاية، هذه هي الطريقة التي سيتم بها حلّ 
الدولتين باستثناء مواصلة   كية من أجل تطبيق حلّ يورّدًا على سؤال عّما تقوم به اإلدارة األمر 

لتأكيد على التمسك به، قال برايس: "لقد رأيت تصريحات قوية للغاية وأكثر من تصريحات منا حول  ا
 الدولتين الذي يشكل أساس تسوية طويلة األمد بين اإلسرائيليين والفلسطينيين".  أهمية حتمية حلّ 

اللحظة، لست متأكدًا وأضاف: "تتحرك بقوة أو تقترح، طرح نهج دبلوماسي لحّل الدولتين في هذه  
وفي    من أن هذا النهج سيكون فعااًل. لست متأكدًا من أن هذا النهج سيساعد على تهدئة التوترات.

 الحقيقة، أعتقد أن هناك سببًا لالعتقاد بأن ذلك لن يؤدي إال إلى تفاقم التوترات".
 12/11/2022األيام، رام هللا،  

 
 ترسيم الحدود  هوكشتاين: حكومة نتنياهو لن تلغي اتفاق

"لقاء اليوم"  الذي حّل ضيفاً —وصف هوكشتاين  لبنان —على برنامج  بين  الحدود  اتفاق ترسيم 
و"إسرائيل" بالتاريخي، وقال إن الشركات الدولية ستبدأ االستثمار واالستكشاف، وهو ما سيساعد على  

المنطقة، مؤكداً  الطرفين سيمضيان قدماً   تحقيق االستقرار في  في تطبيقه واحترامه، وقد وعدا    أن 
واستبعد أن تلجأ الحكومة اإلسرائيلية القادمة بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى    بذلك.

 إلغاء االتفاق الذي قال إن األغلبية في "إسرائيل" تدعمه.
 11/11/2022موقع الجزيرة.نت، 

 
للمنطقة وفد  بإرسال  تعد  مهم"لبحث    واشنطن  البرلمانية   "ةملفات  االنتخابات  انتهاء  بعد 

 اإلسرائيلية 
العربي"  –  غزة علمت  "القدس  العربي":  رفيع   "القدس  وفد  بإرسال  وعدت  األمريكية  اإلدارة  أن 

لبحث   مهمة"للمنطقة،  البرلمانية    "ملفات  االنتخابات  انتهاء  بعد  خاصة  القادمة،  بالمرحلة  تتعلق 
اإلسرائيلية، وعقب الطلب السابق من الجانب الفلسطيني، خالل االتصاالت واللقاءات التي عقدت 

، بتأجيل الخطوات التي جاءت في الخطة السياسية األخيرة، ومنها تطبيق بعض بنود قرارات مؤخراً 
 المجلس الوطني.
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  من أن   رغمبالتكرر التأكيد األمريكي، بإنجاز هذه الزيارة، بعد نتائج االنتخابات اإلسرائيلية،    وقد 
اللحظة، أيّ  يقدم حتى  لم  لتنشيط عملية السالم، وإعادتها من    الجانب األمريكي  مقترحات محددة 

يني، جديد، بما يضمن التوصل لحلول حول ملفات الوضع النهائي، سوى إبالغهم الجانب الفلسط
 خاصة خالل اللقاءات التي عقدها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، أن أيّ 

مرتبطاً  سيكون  في    تحرك  السياسية  الخارطة  ستظهر  والتي  القادمة،  اإلسرائيلية  االنتخابات  بنتائج 
 "إسرائيل". 

االتهم، أن إدارتهم لن تقبل  ووفق مصادر فلسطينية، فإن المسؤولين األمريكيين أكدوا، خالل اتص
وأن   بالفلسطينيين،  الخاص  السياسي  بالبرنامج  "إسرائيل"،  في  المتطرف  اليمين  أحزاب  تتحكم  بأن 

تؤكد هذا التوجه، وتحذر من تكليفه قادة أحزاب اليمين    "حزب الليكود "رسائل بعثت بطرق متعددة لـ
يتمار بن غفير الذي يطالب  إ ني، وباألخص  المتطرف بأي وزارات سيادية، لها عالقة بالجانب الفلسطي 

لمناطق كبيرة من الضفة الغربية التي    خطط ضمّ   بحقيبة األمن الداخلي، وتؤكد االعتراض على أيّ 
 . "حزب الليكود "أعلنها بشكل صريح  العديد من قادة اليمين، ومنهم مسؤولون في 

 13/11/2022القدس العربي، لندن، 
 

 تؤكد دعم جنودها ورفض التعاون   " إسرائيل " و   ... بشأن مقتل أبو عاقلة جنائيا     تفتح تحقيقا    واشنطن 
الواليات  ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن  :  الصحافة اإلسرائيلية  -وكاالت    -الجزيرة    -أكسيوس  

ة شيرين أبو  وزارة العدل اإلسرائيلية بفتح تحقيق في واشنطن بشأن وفاة مراسلة الجزير   ت أبلغالمتحدة  
 تحقيق خارجي. كي برفضها التعاون مع أيّ يعاقلة، في حين أبلغت تل أبيب الجانب األمر 

وأوضحت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن واشنطن أبلغت وزارة العدل اإلسرائيلية باحتمال طلب مواد  
 للتحقيق في وفاة أبو عاقلة. 

في    خبرت "إسرائيل" أنها ستفتح تحقيقاً ونقلت صحيفة "هآريتس" عن مصادر أن الواليات المتحدة أ
 قتل مراسلة الجزيرة. 

كية "إف بي  ي بعثوا رسالة لمدير الشرطة الفدرالية األمر   أميركّياً   اً مشرِّع 57وأوضحت الصحيفة أن  
 كي أنتوني بلينكن يطالبون بتحقيق في قتل شيرين. يووزير الخارجية األمر  FBIآي" 

كية، لها الحق في الحماية الكاملة التي توفر  يعاقلة، كمواطنة أمر وأكدت الرسالة أن شيرين أبو  
 كيين الذين يعيشون في الخارج. يلألمر 
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كية أبلغتنا بفتح التحقيق،  يكما نقلت هيئة البث اإلسرائيلية عن شقيق شيرين أن "السلطات األمر 
 وهو ما طالبنا به منذ البداية".

كي بشأن شيرين أبو عاقلة أمر غير اعتيادي يمر من جانبه، قال موقع أكسيوس إن التحقيق األ
 للغاية، ويمكن أن يسفر عن طلب للتحقيق مع الجنود الذين شاركوا في العملية.

كي  يعن مصادر، أنه من شبه المؤكد أن "إسرائيل" سترفض الطلب األمر   وأضاف الموقع، نقالً 
 للتحقيق مع جنودها إذا قدمته واشنطن. 

كي  يزير الدفاع اإلسرائيلي بني جانتس أن تل أبيب أبلغت الجانب األمر وفي السياق ذاته، أكد و 
 أنها لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي، وأنها تقف خلف جنودها. 

نتائجه على الجانب  ومستقالً   "مهنياً   وقال جانتس إن الجيش اإلسرائيلي أجرى تحقيقاً  " وعرض 
 كي بكل تفاصيله. ياألمر 

 بالتحقيق في وفاة شيرين أبو عاقلة خطأ فادح".   ةكييزارة العدل األمر كما اعتبر في بيان أن "قرار و 
كي إن شيرين لم تكن مواطنة  يوفي السياق ذاته، قال متحدث باسم مجلس األمن القومي األمر 

 فحسب، بل مراسلة شجاعة نالت احترام الجميع. ةكيياألمر 
قانون، وقلوبنا مع عائلة أبو  وأضاف أن الواليات المتحدة لن تعلق على مواضيع تخص إنفاذ ال

 عاقلة، حسب تعبيره.
قراطي كريس فان هولين أن هذه الخطوة طال انتظارها لكنها ضرورية  و بدوره، اعتبر السيناتور الديم

 لتحقيق العدالة والمحاسبة بمقتل شيرين. 
 15/11/2022موقع الجزيرة.نت، 

 
 سموتريتش وبن غفير اإلدارة األمريكية لنتنياهو: لن نعمل مع 

كية من تعيين رئيسي حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، وحزب يحذرت اإلدارة األمر 
"عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، في وزارتي األمن واألمن الداخلي، وذلك من خالل رسائل إلى 

أمنيين   ومسؤولين  نتنياهو،  بنيامين  المكلف،  اإلسرائيلية  الحكومة  الرسائل رئيس  ووصفتهما  كبار، 
نت"   بأنهما شخصان لن تتمكن الواليات المتحدة من العمل معهما عن قرب، وفق ما ذكر موقع "واي

 اإللكتروني اليوم، الثالثاء. 
كية في هذه الرسائل اسمي سموتريتش وبن غفير، لكن التلميح إليهما "ال  يولم تذكر اإلدارة األمر 

وفق أوضح"،  بصورة  يكون  أن  األمر   لـ"واي  اً يمكن  الرسائل  في  وجاء  "حسناً ينت".  أنه  ستفعل    كية 
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بإمكان الواليات المتحدة أن تعمل    إسرائيل" إذا اختارت لمنصبي وزير األمن واألمن الداخلي أشخاصاً 
 معهما عن قرب.

بلوماسية، أنه ستكون هناك صعوبة  يكية من خالل هذه الرسائل، بطريقة د يوتوضح اإلدارة األمر 
تعيينهما في هاتين  بالغة   الحميمة والمتقاربة مع جهاز األمن اإلسرائيلي بحال  العالقات  باستمرار 

 الوزارتين.
 15/11/2022، 48موقع عرب 

 
 "أفضل صديق "والمنظمة الصهيونية تسلمه جائزة    "… سرائيل ـ"إ تكريما  ل   " تكسيدو " سيرتدي بذلة    ترامب 

: سخر رواد مواقع التواصل االجتماعي على اإلنترنت من تصريحات  "القدس العربي"  -واشنطن 
 ."التكسيدو"الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب بشأن كراهيته الرتداء بذالت 

، بما في ذلك أثناء حفل  "التكسيدو"وردد ترامب خالل عطلة نهاية األسبوع بأنه يكره ارتداء بذالت  
 زفاف ابنته تيفاني.

في حفل زفاف تيفاني على مايكل بولس في منتجع     "التكسيدو"ترامب بأكملها ترتدي  وكانت عائلة  
 مار إيه الغو بوالية فلوريدا يوم السبت الماضي. 

وفي يوم األحد، سارع ترامب للمشاركة في حفل للمنظمة الصهيونية األمريكية في نيويورك، وهناك  
لـ"إسرائي  "التكسيدو"قال إنه يرتدي بذلة   ومنحت المنظمة الصهيونية في الحدث ميدالية    ل".تكريمًا 

 ."أفضل صديق إسرائيل"وكرمته باعتباره  "تيودور هرتزل"
  15/11/2022القدس العربي، لندن، 

 
 على تعزيز السلطة الفلسطينية لمنع انهيارها   " إسرائيل"مسؤول أمريكي يحض خالل زيارته إلى  
"إسرائيل" هذا األسبوع المسؤولين األمنيين على المضي  حث مسؤول كبير في إدارة بايدن يزور  

في خطوات لتعزيز السلطة الفلسطينية وسط مخاوف متزايدة من أن السلطة الفلسطينية على    قدماً 
 السبت. "تايمز أوف إسرائيلـ"وشك االنهيار، حسبما قال مسؤول مطلع على األمر ل

مريكية للشؤون اإلسرائيلية والفلسطينية هادي وقال المسؤول إن نائب مساعد وزير الخارجية األ 
عمرو سلم الرسالة في عدة اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك لقاء مع كبار ضباط  

"إسرائيل"    .13للقناة    تقريراً   الجيش اإلسرائيلي، مؤكداً  تتوقع  من  المتحدة  الواليات  وقال عمرو إن 
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قدماً  تعهدت   المضي  التي  المشاريع  سابقاً   في  االقتصاد   بها  وتقوية  الفلسطينيين  معيشة  لتحسين 
 الفلسطيني، بحسب المسؤول.

 20/11/2022، "تايمز أوف إسرائيل"موقع 
 
 بين اليهود األمريكيين "إسرائيل" نيويورك تايمز": عودة نتنياهو توسع االنقسام حول ال"

صحيفة   "عودة  النشرت  بعنوان  تقريرًا  تايمز  بين  نيويورك  إسرائيل  حول  االنقسام  توسع  نتنياهو 
"إسرائيل"  ـاليهود األمريكيين"، أشارت فيه إلى أن الحاخام راشيل تيمونر من بروكلين لطالما اعتزت ب

كمالذ حيث يمكن لليهود التطلع إلى أسمى ُمُثلهم، ولكنها ُصدمت بعد فوز بنيامين نتانياهو بوالية  
 ن من اليمين المتطرف هذا الشهر. سادسة كرئيس للوزراء بمساعدة حزبي 

ويقول التقرير "أخبرت الحاخام تيمونر المصلين في قداس السبت في مجمع بيث إلوهيم في بارك 
سلوب بأن االنتخابات اإلسرائيلية "جلبت القيادة األكثر عنصرية واألشد يمينية على اإلطالق في  

ن االستبدادي والقومي والفاشي على العديد إسرائيل". وأضافت أنه "بشكل دوري، يهيمن نوع من الجنو 
من البلدان في العالم في آن واحد"، حيث ربطت نتائج االنتخابات اإلسرائيلية بالسياسات اليمينية  

 المتطرفة في الواليات المتحدة وإيطاليا والمجر.
 21/11/2022القدس، القدس، 

 
 وإقامة مستوطنات جديدة أراٍض في الضفة بلينكن يحذ ر حكومة نتنياهو المقبلة من ضم  

كي أنتوني بلينكن، أمس، أمام "جاي ستريت" وهي  يوزير الخارجية األمر قال  أ ف ب:    -واشنطن  
كية يسارية مساندة لـ"إسرائيل": "سنواصل أيضًا معارضة ال لبس فيها ألي أعمال  يمجموعة ضغط أمر 

مثال ال الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات الدولتين بما يشمل، على سبيل ال  تقّوض آفاق حلّ 
في الضفة الغربية، أو تغييرًا في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات   أراضٍ  باتجاه ضمّ 

 الهدم واإلخالء والتحريض على العنف".
وأضاف بلينكن: "سنحكم على الحكومة عبر السياسات التي تنتهجها، وليس على أساس شخصيات  

 ية".فرد 
كي جو بايدن ستعمل "دونما هوادة" للحفاظ على "أفق أمل"، يلكنه أوضح أن إدارة الرئيس األمر 

 مهما كان ضئياًل، من أجل إقامة دولة فلسطينية. 
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من جانب آخر، قال بلينكن: إن إدارة بايدن ستشدد على "المبادئ الديمقراطية األساسية بما يشمل  
 والمساواة في إحقاق العدل لكل مواطني إسرائيل".احترام حقوق مجتمع الميم 

 5/12/2022األيام، رام هللا، 
 

 تشكيل حكومة يمين إسرائيلية يعمق الفجوة مع يهود أمريكا
عبد الرؤوف أرناؤوط: على مدى سنوات طويلة، كانت العالقة معقدة بين الحكومات    -القدس

محللين يقولون إن تشكيل حكومة يمينية متشددة في تل أبيب اإلسرائيلية واليهود األمريكيين، لكن  
 . ينذر بجعل العالقة أشد تعقيداً 

ماليين يهودي يعيشون في "إسرائيل"، في    7إلى معطيات رسمية إسرائيلية، فإن نحو    واستناداً 
 ماليين يهودي في الواليات المتحدة، فيما ينتشر بضع مئات اآلالف في دول  6حين يقيم أكثر من  

 عدة حول العالم.
مقبوالً  اإلسرائيلية  الحكومة  تراه  ما  كّل  الوزراء    وليس  رئيس  دعم  حين  ففي  األمريكيين،  لليهود 

الديم الحزب  مع  واختلف  الجمهوري  الحزب  نتنياهو  بنيامين  اليهود و المكلف  غالبية  فإن  قراطي، 
 قراطي وتصّوت له. و األمريكيين تدعم الحزب الديم

قراطي، و الرئيس السابق دونالد ترامب دعم اليهود األمريكيين لمنافسه في الحزب الديمولطالما انتقد  
 بما في ذلك نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس. كل ما قّدمه لـ"إسرائيل" من رغمبال

 اليمين يفرق 
، ستعّمق يرى محللون إسرائيليون إن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو مدعومة من اليمين المتشدد 

 الفجوة بين تل ابيب واليهود األمريكيين. 
قال:   ميلر  إلحنان  اإلسرائيلي  والمحلل  في  "الحاخام  الماضية  السنوات  في  اليمين  نحو  التحرك 

 . "من الفرق بين يهود إسرائيل ويهود الواليات المتحدة إسرائيل، خلق نوعاً 
ت"وأضاف:   والنصف اآلخر  إسرائيل،  يعيشون في  اليهود  إلى   قريباً فنصف  أمريكا، إضافة  في 

 . "اليهود في أوروبا وغيرها من الدول

اليهود األمريكيين في معظمهم ليبراليون، وُيحسبون على المعسكر الليبرالي  "ولفت ميلر إلى أن  
من الفجوة بينهم وبين أقربائهم هنا    اً المتقدم واليساري في السياسة الداخلية األمريكية، وهذا خلق نوع

 . "يلفي إسرائ
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وتابع: المخاوف لدى اليهود األمريكيين تخّص إمكانية التجّنس في "إسرائيل"، فاليوم توجد إمكانية  
التلقائّي حال وجود جّد أو جدة يهودية لمقدم الطلب، ولكن هناك تهديدات من األحزاب   للتجنيس 

 هودي.اليمينية بتغيير هذه القوانين واعتبار أن اليهودّي هو فقط من له أم أو أب ي
هذا من شأنه أن يقلل عدد اليهود الحاليين الذين يمكنهم التقّدم بطلبات الحصول "ومضى يقول:  

على جنسية، ما يحرم الجنسية للعديد من اليهود خارج إسرائيل، خاصة في روسيا وأوكرانيا والواليات  
 ."المتحدة

اليهودية، ولكن إسرائيل تعتبرهم  حسب الشريعة    هذه الفئة من اليهود ال ُيعتبرون يهوداً "وأردف أن  
 ."ألغراض التجنيس، وهو ما يتسبب بقلق كبير لديهم يهوداً 

 تحديات مؤثرة 
أن   بفيفر،  أنشيل  اإلسرائيلي  المحلل  أوضح  جهته،  واليهود "من  نتنياهو  بنيامين  بين  العالقة 

إلى قطع العالقات، ومع األمريكيين الليبراليين كانت متوترة في كثير من األحيان، لكنه لم يسع قط  
 . "عن إيقافهم ذلك فإن شركاءه في التحالف لديهم أفكار أخرى، وقد يكون عاجزاً 

ألول مرة على اإلطالق، يبدو أن إسرائيل على  "اإلسرائيلية:    "هآرتس" وكتب في مقال بصحيفة  
أكبر بالعالقات بين  للمخاطرة  فيها غالبية مستعدة ال فقط  لديها حكومة  تكون  مجتمعين    وشك أن 

 . "يهوديين في التاريخ، بل سيكونون في الواقع سعداء للغاية بقطع هذه الروابط تماماً 
النغمة السائدة لالئتالف الحاكم اإلسرائيلي القادم هي: اللعنة عليكم، لليهود األمريكيين  "وأضاف: 

 . "وفي الشتات بشكل عام
لدينية بتسلئيل سموتريتش، والنائب  هناك موجة تقودها شخصيات مثل زعيم الصهيونية ا"وتابع:  

من حزب الليكود ذو النفوذ المتزايد شلومو كرهي، الذين قدموا اقتراحين إللغاء البند الذي يسمح ألحفاد  
 . "الجّد اليهودي بالهجرة إلى إسرائيل

اإلسرائيلية  مطالب شركاء نتنياهو في االئتالف بالقفز على حكم محكمة العدل  "وأشار بفيفر إلى أن  
الذي اعترف باإلصالح والتحوالت المحافظة إلى اليهودية وإلغاء بند الحفيد، هي جزء من تحّرك أوسع 
يهودّي غير أرثوذكسي، وبعبارة أخرى،   أو فرد  أّي مجتمع  الرسمية إلسرائيل مع  العالقات  إلنهاء 

 . "غالبية اليهود األمريكيين وبقية الشتات 
 معارضة أمريكية 

الحكومة اإلسرائيلية القادمة نفسها في خالف مع منظمات يهودية في الواليات المتحدة كما ستجد  
 األمريكية، تعارض االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية. 
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 وغيرهما العشرات. "أمريكيون من أجل السالم اآلن"و "جي ستريت "ومن بين هذه المنظمات 
أمريكيون من  "نوفمبر المنصرم، قالت جمعية  /الثانيوعشية االنتخابات اإلسرائيلية مطلع تشرين 

نعم أجرت إسرائيل انتخابات ديمقراطية، لكن هذا ال "في تغريدات على تويتر:    "أجل السالم اآلن
 . "يعني أن هذه الحكومة مثل أي حكومة سابقة، إنها ليست كذلك

أنهم سيحصلون على حقائب   وقادة )يكاد يكون مؤكداً  الحكومة القادمة تشمل أحزاباً "وأضافت أن 
 ."وزارية رئيسية(، عنصريون بال خجل، ومعادون للمثليين، ويكّنون الكراهية لألجانب وعنيفون 

لن نلتقي مع بن غفير، لن نلتقي مع سموتريتش، لن نلتقي بممثلي الحكومة التي يخدمون  "وتابعت:  
ألن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للتظاهر بأّن كل   فيها، نحن نقولها بصوٍت عاٍل وواضح،

 ."شيء على ما يرام وأن هذه الحكومة ستكون على ما يرام 
بزعامة    "الليكود "اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، توّصل إلى اتفاق مع    "القوة اليهودية"وكان زعيم  

 نتنياهو، لتوّلي حقيبة األمن القومي في الحكومة القادمة.
اليمينّي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالحصول على حقيبة    "الصهيونية الدينية"ا يطالب زعيم  كم

 الدفاع أو المالية في الحكومة القادمة.
 1/12/2022القدس العربي، لندن، 

 
 كيين يمنظمة "جي ستريت" تحذر أن حكومة نتنياهو اليمينية العنصرية ستقسم اليهود األمر 

"جي منظمة  بJ Streetستريت   -أنهت  نفسها  تلقب  التي  بحل  ـ"  يؤمن  الذي  اإلسرائيلي  "اللوبي 
الدولتين، وإنهاء االحتالل" مؤتمرها الرابع عشر، يوم الثالثاء، محذرًة من تشكيل "حكومة إسرائيلية  

أن بعض  أصبح من الواضح بشكل متزايد  " هي األكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، ومشيرة إلى أنه  
سياسات متطرفة    في السياسة اإلسرائيلية اليوم ستكافأ بأدوار رئيسية وسنّ   الشخصيات األكثر تطرفاً 

للديمقراطية   التأسيسية  المبادئ  ومع  والقيم  المصالح  بشأن  المتحدة  الواليات  مع  مباشر  صراع  في 
 اإلسرائيلية". 

ن " دعم اليهود األميركيين إلسرائيل  بدوره حذر جيريمي بن عامي، المدير التنفيذي للمنظمة، من أ
فيما تنتهك حقوق اإلنسان للفلسطينيين يقوض القيم اليهودية ويتسبب في هجرة قطاعات واسعة خارجة 

 دائرة العمل من أجل إسرائيل".



 كاسات العربية واإلسالمية والدوليةاالنعــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

393 
 

وقال بن عامي: "ربما حان الوقت لبعض المراقبة الجادة والمساءلة حول كيفية استخدام مساعدتنا  
وقال: إن مثل هذه المساءلة "هي أمر أساسي لبقاء الجالية اليهودية في الواليات    ".إلسرائيل فعلياً 

 المتحدة كما هي". 
 6/12/2022القدس، القدس، 

 
 اإلدارة األمريكية تناقش "مبادئ توجيهية" للتعامل مع وزراء اليمين المتطرف اإلسرائيليين 

العبري"، أمس إن اجتماعًا عقد على مستوى لجنة النواب   24وكاالت: قال موقع "آي    –رام هللا  
التابعة لمجلس األمن القومي في البيت األبيض على خلفية خالفات محتملة مع حكومة "إسرائيل"  

 المقبلة التي من المرتقب أن يشكلها بنيامين نتنياهو مع أحزاب يمينية متطرفة. 
ع نقاًل عن مصادر وصفها بالمطلعة إن االجتماع الذي عقد األسبوع الماضي ضم  وقال الموق

مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والمخابرات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع  
مناقشة الموضوع مرة أخرى في األسابيع المقبلة في اجتماع لمجلس األمن القومي على المستوى  

 كي بايدن.يي يشارك فيه الرئيس األمر الوزار 
بينما قال موقع "واال" العبري في تقرير، إن مسؤوليأن أميركييأن رفيَعي المستوى، أفادا بأنه ُأثير  
ينبغي إجراء اتصاالت مع كل من رئيس حزب "عوتسما   إذا ما كان  أثناء االجتماع، حول  سؤال 

نصب وزير األمن القومي، ورئيس حزب "الصهيونية  يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، المرشح لتولي م
 الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، أم ال. 

وذكر التقرير أنه تّمت مناقشة جوانب متعلقة بالقضية الفلسطينية وحقوق اإلنسان في "إسرائيل"، 
 والتي ستوضح إدارة الرئيس جو بايدن أمام الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، أنها "قضايا حاسمة". 

كية، ذكر أنهم شاركوا في االجتماع دون أن يسّميهم، يونقل "واال" عن مسؤولين في اإلدارة األمر 
أنهم "ناقشوا إمكانية وضع "خطوط إرشاد" )مبادئ توجيهية للتعامل( مع الحكومة )اإلسرائيلية( الجديدة،  

 موتريتش". وال سيما في ما يتعّلق بالعمل مع وزراء من اليمين المتطرف، مثل بن غفير وس
كية، ومطالب الواليات المتحدة من الحكومة يوأشار إلى أن االجتماع ناقش "تعزيز المصالح األمر 

سيادة   على  والحفاظ  اإلنسان  حقوق  وقضية  الفلسطينّي،  بالشأن  يتعّلق  ما  في  المقبلة  اإلسرائيلية 
 القانون". 

سفير األميركي لدى "إسرائيل"،  كيين رفيعي المستوى قولهم، إن اليونقل التقرير عن مسؤولين أمر 
توم نيديس، "حّث كبار المسؤولين في البيت األبيض، ووزارة الخارجية في واشنطن، على تبني سياسة  
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دقيقة ومركبة )حذرة( تجاه الحكومة الجديدة، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات حاسمة، أو انتقاد الحكومة  
 عالنية". 

واشنطن، مايك هيرتزوج، "أجرى محادثات مع كبار المسؤولين    كما أفاد بأن السفير اإلسرائيلي في
كية في األسبوعين الماضيين، وطلب منهم عّدم التسرع في  يفي البيت األبيض ووزارة الخارجية األمر 

 وضع سياسة بشأن الحكومة الجديدة، وعدم اتخاذ موقف متشدد تجاهها". 
المسؤولون األمر  بأ يوأفاد  التقرير  ذاتهم، وفق  التي  كيون  تتم مناقشة )األمور  المتوقع أن  نه من 

ُطرحت( مرة أخرى في األسابيع المقبلة، في اجتماع لمجلس األمن القومي على المستوى الوزاري،  
 سيحضره الرئيس بايدن أيضًا".

 8/12/2022األيام، رام هللا،  

 
 واشنطن: ستكون لدينا عالقة بن اءة مع الحكومة اإلسرائيلية القادمة 

األمر   -القدس   المتحدة  الواليات  قالت  الحكومة ي"األيام":  بناءة مع  لها عالقة  إنه ستكون  كية: 
 اإلسرائيلية القادمة برئاسة بنيامين نتنياهو. 

كية، بأن إدارة بايدن ستحّمل رئيس الوزراء  يفرّدًا على سؤال عن تقرير ورد في "بوليتيكو" األمر 
تصرفات أعضاء حكومته األكثر تطرفًا، قال المتحدث بلسان    اإلسرائيلي القادم مسؤولية شخصية عن

كية نيد برايس، في المؤتمر الصحفي اليومي الذي وصلت نسخة منه لـ"األيام":  يوزارة الخارجية األمر 
"هناك بعض األشياء. هذا كله ال يزال افتراضيًا، ليست هناك حكومة قائمة، ولذا سنمتنع عن التعليق  

 لدقيقة ألي ائتالف لم يتم تشكيله بعد".على الديناميكيات ا
وأضاف: "لكننا نعلم أنه ستكون لدينا عالقة بناءة مع الحكومة اإلسرائيلية القادمة. ستكون لدينا  
فرصة لتعزيز ليس فقط مصالحنا المشتركة، ولكن أيضًا القيم التي طالما كانت في صميم الشراكة  

 اإلستراتيجية التي لدينا مع إسرائيل". 
بع برايس: "هذا ال يتعلق فقط بإسرائيل أو بأي دولة واحدة، ولكن بالطبع رئيس الحكومة أو وتا

 رئيس الدولة هو بالتعريف رئيس الحكومة، رئيس الدولة، ولدينا عالقة مع ذلك الفرد على هذا النحو". 
 22/12/2022األيام، رام هللا، 
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 لإلسرائيليين والفلسطينيين على حد  سواءبلينكن يهنئ نتنياهو: نتطل ع لتحقيق الكرامة 
كي أنتوني بلينكن أمس، بنيامين نتنياهو الذي أعلن  يأ ف ب: هّنأ وزير الخارجية األمر   -واشنطن  

حقوق  ذلك  في  بما  بـ"القيم"  االلتزام  إلى  ودعا  متطّرفة،  يمينية  شخصيات  تضم  حكومة  تشكيل 
 الفلسطينيين. 

"أريد  بلينكن في مؤتمر صحافي  نتنياهو على    وقال  بنيامين  الحكومة  لرئيس  بالتهنئة  أتقّدم  أن 
 إعالن تشكيل حكومة جديدة".

وأضاف "نتطّلع إلى العمل مع إسرائيل من أجل تعزيز المصالح والقيم التي طالما كانت في صميم  
مة عالقتنا وأيضًا لتعزيز نهج أوسع لمحاولة تحقيق تدابير متساوية لألمن والفرص واالزدهار والكرا

 لإلسرائيليين والفلسطينيين على حّد سواء". 
الد  كانت  إذا  عما  على سؤال  األمر يوردًا  تطرفًا في يبلوماسية  األكثر  كية ستعمل مع األعضاء 

على   بناء  اإلسرائيليين  شركائنا  على  "ستحكم  المتحدة  الواليات  إن  بلينكن  قال  الجديدة،  الحكومة 
 الشخصيات التي تصادف وجودها في الحكومة".السياسات التي يطبقونها، وليس على 

  رغم بال وتابع بلينكن إن الواليات المتحدة لديها تاريخ من "المحادثات الصريحة للغاية" مع "إسرائيل"  
 الخالفات، وذلك بسبب "الشراكة القوية" والتزام الواليات المتحدة بأمن الدولة العبرية.  من

 23/12/2022األيام، رام هللا،  
 

 مئات الحاخامات في أمريكا يتعهدون بمقاطعة حكومة نتنياهو 
يهودية كبرى في المدن   كيا، بمن فيهم حاخامات يقودون كنساً يأمر   حاخاماً   330تعهد أكثر من  

الكبرى، بمنع أعضاء الكتلة "الصهيونية الدينية" في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة من التحدث في 
 عهم من التحدث إلى مجتمعاتهم. معابدهم، وسوف يضغطون لمن

وتذكر رسالة من حاخامات وقادة آخرين من الجالية اليهودية في الواليات المتحدة، بأن سياسات 
بين إسرائيل واليهود في   إيتمار بن غفير ورفاقه، "ستسبب ضرراً  العالقات  ال يمكن إصالحه في 

 الشتات".
الي الكتلة  أعضاء  يدعوا  لن  إنهم  الموقعون  معابدهم،  ويقول  في  التحدث  من  المتطرفة  مينية 

إلى   األخرى  الكنس  مجالس  إلقناع  و"السعي  مجتمعاتهم،   في  الحديث  من  لمنعهم  وسيضغطون 
 قراطية". و االنضمام لمقاطعة نتنياهو كدليل على االلتزام بالقيم الديم
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ولون ومن الموقعين أعضاء مجالس الحاخامات في شيكاغو ولوس أنجلوس، والحاخامات المسؤ 
البناء، وعميد الجامعة   عن أكبر تجمعات المحافظين واإلصالح في واشنطن، وزعيم حركة إعادة 

 اليهودية األمريكية في لوس أنجلوس التابعة لحركة المحافظين. 
المقدمة  المساعدة األمريكية  يريدون استخدام  يهود أمريكا ال  وأظهر استطالع جديد أن غالبية 

لمستوطنات غير الشرعية المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة، بينما  لدولة االحتالل لتقوية ا
 الدولتين لحل الصراع مع الفلسطينيين. تؤيد غالبية مماثلة حلّ 

يهودي    800لنتائج االستطالع الذي أجرته منظمة "جي ستريت" و"مؤسسة غابو" لحوالي    ووفقاً 
  68بالمئة يعتقدون أن التوسع االستيطاني يجب أن يتوقف، و 76أمريكي في الواليات المتحدة، فإن "

 بالمئة يطالبون بعدم استخدام المساعدات األمريكية لتقوية المستوطنات". 
د في التأيي  وكشفت النتائج أن "رئيس حزب الليكود الفائز باالنتخابات بنيامين نتنياهو يواجه نقصاً 

عنه، فيما تؤيد الغالبية المطلقة    سلبياً   بالمئة منهم بأن لديهم رأياً   59بين يهود أمريكا، حيث صرح  
بالمئة الترويج لحل الدولتين مع الفلسطينيين، مع تبادل لألراضي،    69من اليهود األمريكيين بنسبة  

 وتقديم تعويضات لالجئين الفلسطينيين". 
 22/12/2022، 21موقع عربي 

 
 تزيد المساعدات للفلسطينيين و ...  "إسرائيل"يات المتحدة تقر مساعدات خيالية من أجل أمن  الوال

تريليون دوالر،    1.7صادق مجلس النواب األمريكي، الليلة الماضية، على الميزانية العامة بمبلغ  
والتي تتضمن إقرار مساعدات خيالية من أجل أمن االحتالل "اإلسرائيلي". وبحسب موقع "واي نت" 

ماليين    6العبري، فإن من بين المبالغ التي خصصت هي المساعدات للفلسطينيين والتي ستزيد بنحو  
مليون دوالر أكثر من    40مليون، وبزيادة    225بعد أن تقرر تحديدها بمبلغ    2021سنة  دوالر عن  

والتنمية   اإلنسانية  والمساعدات  للمشاريع  األموال  هذه  وستخصص  المطلوبة.  األصلية  الميزانية 
مليار دوالر كمساعدات   3.3االقتصادية بالضفة الغربية وقطاع غزة. فيما خصصت الميزانية مبلغ  

إليها   يضاف  "اإلسرائيلي"،  ال  500أمنية لالحتالل  لـ"الدفاع  "القبة  مليون  صاروخي" ومنها منظومة 
ماليين أخرى لصالح    6مليون للحماية من تهديد الطائرات بدون طيار واألنفاق، و  72.5الحديدية"، و

  برنامج األمن السيبراني. 
 24/12/2022القدس، القدس، 
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 " إسرائيل"يهود الواليات المتحدة يهددون بمقاطعة 
ُعقد مؤخرًا في السفارة اإلسرائيلية في واشنطن، حّذر فيه  كشف النقاب في تل أبيب، عن اجتماع 

مسؤولون في منظمات يهودية في الواليات المتحدة من أن خطوات عنصرية ومتطرفة تنفذها الحكومة 
اإلسرائيلية المقبلة، برئاسة نتنياهو، من شأنها إلحاق ضرر كبير بتأييد اليهود األميركيين لـ"إسرائيل". 

اللقاء أظهر مدى  وحسب ستة مصادر   بينهم مسؤول إسرائيلي رفيع، فإن  اللقاء،  مختلفة حضرت 
تخوف المنظمات اليهودية الكبرى في الواليات المتحدة، للشرخ الذي قد يحدث مع "إسرائيل" جراء 

 قراطية.و سياسة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تجاه اليهود في العالم والقيم الديم
ن شاركوا في اللقاء هم مندوبون عن عدة منظمات من التيار المركزي وقال مسؤول إسرائيلي إن م 

في الواليات المتحدة   لليهود في الواليات المتحدة، يعتبرون العمود الفقري للجالية الداعمة لـ"إسرائيل"
  " الشتات "وحلقة وصل دائمة مع السفارة والقنصليات اإلسرائيلية. وقد جرى اللقاء بدعوة من رئيسة دائرة  

في وزارة الخارجية اإلسرائيلية شولي ديفيدوفيتش، بهدف االطالع على األجواء في الجالية اليهودية  
 في أعقاب تشكيل اليمين المتطرف اإلسرائيلي الحكومة المقبلة. 

وأضاف المسؤول أن اللقاء جرى في أجواء متوترة عبر فيه جميع مندوبي المنظمات تقريبًا، عن  
 ة اإلسرائيلية الجديدة. قلقهم من سياسة الحكوم

 28/12/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

حل  الدولتين السياسات التي تعرض  ستعارض  الواليات المتحدة  :  بايدن يرحب بحكومة نتنياهو
 للخطر

كي جو بايدن رحب فيه يباسم الرئيس األمر   أصدر البيت األبيض بياناً :  سعيد عريقات   -واشنطن  
"إنني أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء  ونقل البيان عنه قوله    اإلسرائيلية الجديدة.تشكيل الحكومة  

تواجه  التي  العديدة  والفرص  للتحديات  المشترك  للتصدي  عقود،  منذ  صديقي  كان  الذي  نتنياهو، 
إيران". التهديدات من  ذلك  بما في  الشرق األوسط،  بالقول "ستستمر    إسرائيل ومنطقة  البيان  وختم 

الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض للخطر قابليتها للحياة أو    يات المتحدة في دعم حلّ الوال
البيت األبيض لم يأت على فيما تجدر اإلشارة إلى أن بيان    تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة".

يعتبران   اللذان  وسموتريتس  غفير  بن  تضم  التي  الجديدة  اإلسرائيلية  الوزارة  تركيبة  غالة  ذكر  من 
 المتطرفين. 

 2022/12/29، القدس، القدس
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 ... ويجدد االلتزام بأمن "إسرائيل" وحل الدولتين بلينكن يبحث مع كوهين "توسيع دائرة التطبيع"
كي، أنتوني بلينكن، مع نظيره اإلسرائيلي، إيلي كوهين، الجهود الثنائية  يبحث وزير الخارجية األمر 

وشمل المزيد من دول المنطقة ضمن اتفاقيات التطبيع،   "إسرائيل"المشتركة لتوسيع دائرة التطبيع مع 
 المسّماة "اتفاقيات أبراهام"، وبحسب ما أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، مساء اليوم، اإلثنين.

األمر وأف الخارجية  وزير  بأن  اإلسرائيلية  الخارجية  مع  ي ادت  هاتفية  مكالمة  إجراء  إلى  بادر  كي 
كوهين، وذلك في يومه الثاني في منصبه الجديد. وأشارت إلى أن بلينكن أكد خالل المحادثة "التزام  

 الواليات المتحدة غير القابل للتسوية بأمن دولة إسرائيل وازدهارها". 
كية، في بيان، إن بليكن أكد خالل المحادثة مع كوهين "التزام الواليات  يارجية األمر قالت وزارة الخو 

ثنين ناقشا "الجهود اإلسرائيلية وأمن إسرائيل". وأضافت أن اإل  -كية  يالمتحدة الراسخ بالشراكة األمر 
شارة إلى كية المستمرة لتعزيز المصالح المشتركة مثل تعزيز اندماج إسرائيل اإلقليمي )في إياألمر 

 جهود الدفع بعملية التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة(، بما في ذلك من خالل منتدى النقب". 
كية أن بلينكن ناقش مع كوهين "معالجة التحديات المشتركة، بما في ذلك  يوذكرت الخارجية األمر 

د"، وأضافت أن بلينكن  التهديد من إيران؛ وتعزيز القيم التي كانت في صميم العالقات الثنائية منذ عقو 
"شدد على استمرار التزام الواليات المتحدة بحل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض إمكانية 

 تطبيقه للخطر". 
 2/1/2023، 48موقع عرب  

 
 الدولتين  بلينكن: نتطلع للعمل مع حكومة نتنياهو وسنواصل دعم حل  

الخارجية األمر  للعمل مع كي  يواشنطن: أعرب وزير  المتحدة  الواليات  بلينكن عن تطلع  أنتوني 
لطالما استندت "وقال، في بيان لوزارة الخارجية،    الحكومة اإلسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

األواصر العميقة بين الواليات المتحدة وإسرائيل إلى التزام ثابت بأمن إسرائيل وبعض المثل المشتركة، 
  على حدّ "  وأضاف  ."بادئ الديمقراطية، ورؤية لدولة إسرائيلية تعيش بسالم مع جيرانهابما في ذلك الم

الدولتين، ومعارضة السياسات التي تعرض   كي جو بايدن، سنواصل دعم حلّ يتعبير الرئيس األمر 
يز  التزام بالده بتعز   مجدداً   ."للخطر قابلية هذا الحل للحياة، أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة

 سواء.  تدابير متساوية من الحرية والعدالة واألمن واالزدهار لإلسرائيليين والفلسطينيين على حدّ 
 2022/12/30الشرق األوسط، لندن، 
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 بشأن سياسات حكومته الجديدة للتباحث ألمن القومي للقاء نتنياهو ل هاواشنطن توفد مستشار 
  "إسرائيل"تخطط إدارة الرئيس جو بايدن إلرسال مستشار األمن القومي جيك سوليفان إلى  :  وكاالت 

أن    ،كيين وإسرائيليينيعن مسؤولين أمر   ،ونقل موقع أكسيوس  المقبل.  يناير  /منتصف كانون الثاني
الجديدة. حكومته  سياسات  بشأن  نتنياهو  مع  مباحثات  سيجري  الخارجية    سوليفان  وزير  أن  كما 

ن من المحتمل  في حين أ  بعد فترة وجيزة من زيارة سوليفان.  "إسرائيل"كي أنتوني بلينكن قد يزور  ياألمر 
 .فبراير المقبل /أن يزور نتنياهو واشنطن في شباط

 2022/12/30الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 على حكومة نتنياهو   واشنطن: تظاهرة أمام السفارة اإلسرائيلية احتجاجا  
كية في تظاهرة نظمت،  يشارك العشرات من أنصار الحق الفلسطيني في الواليات المتحدة األمر  

احتجاجاً  واشنطن،  في  اإلسرائيلية  السفارة  أمام  الثالثاء،  اليمينية    اليوم  اإلسرائيلية  الحكومة  على 
ون من أجل  كييالمتطرفة بقيادة نتنياهو. وحمل المتظاهرون في التظاهرة التي نظمتها منظمة "أمر 

 السالم اآلن" اليافطات تطالب بالسالم، وبمقاطعة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، والمتطرفين فيها. 
 3/1/2023، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 خطوة تغير الوضع القائم "غير مقبولة"  واشنطن: أي  

خطوة تغّير الوضع القائم في    أ ف ب: اعتبر البيت األبيض، مساء أمس، أن أيّ   -واشنطن  
المواقع المقّدسة في القدس ستكون "غير مقبولة"، بعد زيارة وزير األمن القومي اإلسرائيلي اليميني  

  - كية كارين جان  ياألمر   الناطقة باسم الرئاسةوقالت   المتشدد إيتمار بن غفير باحة المسجد األقصى.
فاظ على الوضع القائم مع احترام المواقع المقّدسة في بيار، إن "الواليات المتحدة تؤيد بحزم... الح

 خطوة أحادية الجانب تعّرض للخطر الوضع القائم هي غير مقبولة".  القدس"، مضيفة، إن "أيّ 
األمر  الخارجية  باسم  المتحدث  أيّ يوعقب  "نعارض  إننا  بقوله،  برايس  نيد  أحادية   كية  إجراءات 
وأضاف برايس، إن "رئيس الوزراء  ماكن المقدسة في القدس".الجانب تقوض الوضع التاريخي القائم لأل

بناء على   الحالية وسنتعامل  الحكومة اإلسرائيلية  يحدد سياسة  إنه  قال  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
 ذلك"، مؤكدًا أن "الزيارة يمكن أن تؤدي لتفاقم التوتر وإثارة العنف".

 4/1/2023األيام، رام هللا، 
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 يدين اقتحام بن غفير للمسجد األقصى مجلس األمن القومي األمريكي 
أدان مجلس األمن القومي األمريكي زيارة وزير األمن القومي اإلسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار  

وقال المجلس التابع للبيت األبيض، في تصريحات نقلتها وسائل   بن غفير باحة المسجد األقصى.
 . "غير مقبول"عمل أحادي يقوض الوضع الراهن لألماكن المقدسة في القدس  إعالم أمريكية، إن أيّ 

س إن إدارة الرئيس جو  يوفي وقت سابق من اليوم، قال السفير األمريكي لدى تل أبيب توم نيد 
خطوات قد تضر بالوضع الراهن في األماكن    أنها تعارض أيّ "بايدن أوضحت للحكومة اإلسرائيلية  

 ."المقدسة
 2023/ 3/1عربي، لندن، القدس ال

 
 الفلسطينيين  بارتكاب إبادة جماعية ضد    "سرائيل"إعضو برلمان في والية ماساتشوستس تتهم 

اتهمت عضو برلمان والية ماساتشوستس جيمي زحالوي بيلسيتو حكومة "إسرائيل" بارتكاب إبادة   
نه: "يجب على الواليات المتحدة  إوقالت في تغريدة لها، على توتير،    الشعب الفلسطيني.  جماعية ضدّ 

فت: ضاأو   سرائيل هي نظام فصل عنصري إرهابي يمارس قتل الفلسطينيين".إأن تعترف بأن حكومة  
 "القتل واالستيالء على األراضي ال عالقة له بمعاداة السامية، إنها إبادة جماعية".

 3/1/2023، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "حوميش": إجراء أحادي مرفوض مستوطنة واشنطن تعارض شرعنة  
واشنطن مساعي الحكومة الدينية  كية، مساء األربعاء، عن معارضة  ي عّبرت وزارة الخارجية األمر 

االرتباط" لشرعنة البؤرة االستيطانية "حوميش" وإقامة    القومية المتطرفة في "إسرائيل" لتعديل "قانون فكّ 
كية، نيد برايس،  ي جاء ذلك في تصريحات صدرت عن الناطق باسم وزارة الخارجية األمر   مدرسة دينية.

غير قانونية    "حوميش"كي إن "البؤرة االستيطانية  ياألمر في المؤتمر الصحفي اليومي. وقال المتحدث  
 حتى بموجب القانون اإلسرائيلي".

 4/1/2023، 48عرب 
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 االتحاد األوروبي:   -3
 الحكومة الجديدة د التعاون مع الشرطة اإلسرائيلية بسببجم  االتحاد األوروبي ي  

"إسرائيل" لديه بأنه لن يستمر في دفع مسودة اتفاق وكاالت: أبلغ االتحاد األوروبي سفير    -القدس  
 التعاون االستخباراتي بين الشرطة اإلسرائيلية ووكالة اليوروبول.

ورّجحت مصادر إسرائيلية أن هذا القرار هو تلميح أوروبي أولي إلى أن تغيير سياسة "إسرائيل" 
إسرائيل"، حسبما نقلت عنهم صحيفة  في األراضي الفلسطينية سيمس بالتعاون بين االتحاد األوروبي و"

الماضي، وكان  سبتمبر  /ووّقع االتحاد األوروبي و"إسرائيل" على مسودة االتفاق في أيلول "هآرتس".
   من المقرر أن يصادق عليها اآلن البرلمان األوروبي.

آلن  ووفقًا لمصدر إسرائيلي، فإنه "توجد ضغوط في أوروبا أن يكون أقل تسامحًا تجاه إسرائيل ا
وأبلغ االتحاد األوروبي السفير اإلسرائيلي، حاييم ريغف، بالقرار يوم الجمعة   جراء تغّير الحكومة".

 الماضي.
 7/12/2022، 48موقع عرب 

 
 على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن لألماكن المقدسةاالتحاد األوروبي يؤكد 

إقدام وزير األمن القومي اإلسرائيلي إيتمار بن غفير على اقتحام    ردًا علىوكاالت:    –عواصم  
أعاد االتحاد األوروبي التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن لألماكن  ؛  المسجد األقصى، أمس

على متابعته "األفعال التي تتعارض مع ذلك، فهي تساهم بزيادة التوتر في القدس    المقدسة، مشدداً 
وقال المبعوث الخاص لالتحاد األوروبي سفن كوبمانز، إن "الوضع   لسطينية المحتلة".واألراضي الف

دولياً  عليهما  المتفق  األردن،  ملك  ووصاية  المقدسة  لألماكن  اإلقليمي  الراهن  للسالم  ضروريان   ،
 لنا". واالستقرار والتوازن بين األديان الرئيسة في القدس، وهو أمر مهم جداً 

   4/1/2023األيام، رام هللا، 
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 روسيا:   -4
 عالقاتها مع موسكو   "سيدم ر"أوكرانيا باألسلحة   "إسرائيل"ميدفيديف: تزويد 

حّذر نائب رئيس مجلس األمن الروسي، دميتري ميدفيديف، "إسرائيل"، اليوم، من تداعيات تزويد  
خطوة تصّب في إطار دعم القوات األوكرانية ستضر بشّدة بالعالقات   أوكرانيا باألسلحة، قائاًل إن أيّ 

وقال ميدفيديف الذي شغل في الماضي منصَبي الرئيس ورئيس الوزراء، في بيان على تطبيق    الثنائية.
إسرائيل تستعد على ما يبدو لتزويد نظام كييف باألسلحة. إنها خطوة متهورة للغاية.  "، إن  "تلغرام"

 ."العالقات الثنائية بين بلديناستدّمر جميع 
 18/10/2022األخبار، بيروت، 

 
 : لن نبيع أسلحة ألوكرانياجانتس

أعلن وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي بني جانتس أن "إسرائيل" لن تبيع أسلحة ألوكرانيا، وذلك 
وقال جانتس، في    بعد إعالن كييف توجيه طلب إلى الجانب اإلسرائيلي لتزويدها بأنظمة دفاع جوي.

لهم  قدمنا  ألوكرانيا.  أسلحة  نبيع  لن  أننا  أوضح  أن  "أريد  اإلسرائيلية:  تشاي"  "كول  إلذاعة  حديث 
أننا لن    وشدد الوزير اإلسرائيلي في حديثه: "يجب أن يكون واضحاً  المساعدات الطبية واإلنسانية".

 نبيع لهم )كييف( أسلحة". 
  19/10/2022، وكالة سما اإلخبارية

 
 إذا أصبح رئيسا  للوزراء  سيدرس إمكانية منح كييف أسلحة دفاعية نياهونت

في خضم النقاش الدائر في "إسرائيل" حول موقف الحكومة من الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي  
على الحياد وعدم إغضاب روسيا، بينما يطالب اليسار    اإلسرائيلي الوقوف  اليمين قوى  يطلب فيها  

وقفًا  بموقف متشدد أكثر لصالح أوكرانيا، أبدى رئيس معسكر اليمين المعارض، بنيامين نتنياهو، م
جديدًا مختلفًا عن موقفه السابق، فقال إنه سيدرس إمكانية منح كييف أسلحة دفاعية. ولكن في الوقت 

 نفسه أبدى رغبة في أن يكون وسيطًا بين الطرفين. 
كية، إنه إذا عاد إلى رئاسة الوزراء،  ياألمر   "يو إس إيه تودي" وقال نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة  

وريد أسلحة ألوكرانيا. وإنه يتوقع أيضًا أن يطلب منه الفريقان أن يتوسط بينهما.  فإنه سيدرس إمكانية ت 
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وادعى بأنه حتى وهو في المعارضة، وجه إليه طلب التوسط، لكنه ترك األمر لرئيس الوزراء السابق  
 نفتالي بينيت ليقوم بهذا الدور.

 24/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 بالنجاح في تشكيل الحكومة   بوتين يهنئ نتنياهو
اتصل الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، برئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، اليوم  

الرئيسين ناقشا عددًا "وأفاد بيان لمكتب نتنياهو بأن    )الخميس(، وهنَّأه بالنجاح في تشكيل الحكومة.
نتنياهو قال للرئيس بوتين إنه يأمل في إيجاد ،  "من القضايا، على رأسها الحرب في أوكرانيا وأن 

 طريقة في أسرع وقت ممكن إلنهاء الحرب والمعاناة التي سبَّبتها. 
  23/12/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 بوتين ي رح ب بعودة نتنياهو: لضمان أمن الشرق األوسط 

ال بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  نتنياه خميسرّحب  بنيامين  بعودة  الحكومة ،  رأس  على  و 
وقال بوتين في رسالة وجهها إلى نتنياهو ونقلها البيان    ، وفق ما أفاد الكرملين في بيان.اإلسرائيلية

اإلسرائيلي    -آمل بأن تواصل الحكومة الجديدة برئاستكم النهج الهادف إلى تعزيز التعاون الروسي  "
 ."م واألمن في منطقة الشرق األوسطفي كل المجاالت من أجل مصلحة شعبينا، وبهدف ضمان السال

 2022/12/29، األخبار، بيروت
 

 أول محادثة بين وزير خارجية روسيا ونظيره اإلسرائيلي منذ بدء الحرب في أوكرانيا 
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، مع نظيره اإلسرائيلي، إيلي كوهين، يوم الثالثاء،  

إقليمية، وذلك خالل اتصال هاتفي أجراه الفروف مع كوهين، هو األول العالقات الثنائية وقضايا  
لوزير الخارجية الروسي مع نظيره اإلسرائيلي منذ بدء "العملية العسكرية" الروسية في أوكرانيا، كما  

 أنه األول منذ تولي األخير منصبه الجديد.
هو أحد أبرز مؤيدين "إسرائيل"  وبعد هذه التصريحات، وجه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، و 

في الكونغرس، انتقادات شديدة اللهجة لألول، وقال في تغريدة على "تويتر" إن "فكرة أن إسرائيل يجب  
 أن تتحدث أقل عن الغزو اإلجرامي الروسي ألوكرانيا مقلقة بعض الشيء". 
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فإن يتحدث مع الفروف،  أنه عندما  يدرك  السيد كوهين  أن  "آمل  يتحدث مع  وأضاف غراهام  ه 
 ".مندوب نظام مجرم حرب، يرتكب جرائم حرب واسعة النطاق يومياً 

 3/1/2023، 48موقع عرب 
 
 دول أخرى:  -5

 ماكرون يهن ئ نتنياهو على فوزه في االنتخابات
باريس: هّنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون األحد بنيامين نتنياهو على الفوز الذي حققه في  

 االنتخابات األخيرة وضمن من خالله عودته إلى منصب رئيس الوزراء. 
اتصلت للتو ببنيامين نتنياهو ألهنئه على فوزه في االنتخابات. نتشارك "وكتب ماكرون على تويتر  

 ."بين إسرائيل وفرنسا الرغبة ذاتها في تعزيز العالقات المتينة أساساً 
 6/11/2022القدس العربي، لندن، 

 
 البريطانية "ال تخطط لنقل سفارتها" إلى القدس المحتلة الحكومة

أوضحت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مساء اليوم األربعاء، أن "الحكومة 
   البريطانية الحالية ال تخطط لنقل سفارة بريطانيا لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة".

 2/11/2022القدس، القدس، 
 

 ": ملتزمون بحل الدولتين إسرائيلـ"أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة ل
أعلنت أستراليا، اليوم الثالثاء، إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لـ"إسرائيل"، متراجعة بذلك 

 عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة. 
بيني وونغ: "أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش فيه الدولة    وقالت وزيرة الخارجية األسترالية

 سرائيل في سالم وأمن ضمن حدود معترف بها دوليا".إالفلسطينية المستقبلية و 
يقوض هذا االحتمال"، مؤكدة أن القدس "قضية وضع نهائي يجب أن    وأضافت، "لن نؤيد نهجاً 

 .مفاوضات سالم بين فلسطين وإسرائيل"  من أيّ  تحل باعتبارها جزءاً 
 في تل أبيب وستظل هناك.  وأكدت وونغ أن سفارة أستراليا كانت دائماً 
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حذت الحكومة األسترالية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون، حذو الرئيس    2018  سنةوفي  
، في قرار أثار انتقادات  كي في حينه دونالد ترمب باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لـ"إسرائيل"ياألمر 

 داخلية واسعة النطاق. 
لـ"إسرائيل" عاصمة  بالقدس  االعتراف  قرارها  بأّن  موريسون  حكومة  وونغ  مدفوعًا    واّتهمت  كان 

 بالرغبة بتحقيق الفوز في انتخابات فرعية حاسمة في ضاحية لسيدني تضّم جالية يهودية كبيرة. 
م هذه  كانت  هذا؟  كان  ما  تعرفون  "هل  وبانتخابات  وقالت:  وينتوورث  بمقعد  للفوز  فاشلة  هزلة 

 .فرعية"
  18/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
لالجئين" االضطهاد "النرويجي  من  بمزيد  تنذر  اإلسرائيلية  لالنتخابات  األولية  النتائج   :

 للفلسطينيين
إيغالند من أن حلقة العنف المفرغة في األراضي  حّذر األمين العام للمجلس النرويجي لالجئين يان  

"إسرائيل" احتاللها، ال بل على العكس، تنبأت النتائج األولية    الفلسطينية المحتلة لن تتوقف ما لم تنهِّ 
 النتخابات "الكنيست" اإلسرائيلية بحكومة جديدة عازمة على حكم دائم للفلسطينيين. 

األرب اليوم  له،  تصريح  في  إيغالند  لألراضي وقال  الجاري  األسبوع  خالل  زيارته  عقب  عاء، 
الفلسطينية المحتلة، "أشعر باالرتياب من تصاعد التوترات في األراضي الفلسطينية المحتلة، والتي  

 عليها بنفسي هذا األسبوع".  كنت شاهداً 
الفلسطينيين رفاهية  ضمان  مسؤولية  محتلة،  كقوة  "إسرائيل"،  "إسرائيل .  وحّمل  أن  إلى  وأشار 

وحلفاءها يواصلون تجاهل معاناة ماليين الفلسطينيين، ورسالتنا إلى حكومة إسرائيل القادمة واضحة:  
أنهوا احتاللكم غير المبرر لألراضي الفلسطينية. كأي منتهك آخر لحقوق اإلنسان والقانون الدولي، 

 يجب محاسبة إسرائيل على أفعالها، ال يمكن أن يكون هناك حل بال عدالة".
 2/11/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 " إسرائيل"صندوق الثروة السيادي النرويجي يدرس إعادة النظر باستثماراته في 

تريليون دوالر، إعادة النظر    1.3يدرس صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله  
باستثماراته في "إسرائيل"، لحين التأكد من أن األموال التي يستثمرها في الشركات اإلسرائيلية، ال  

 تذهب إلى المستوطنات أو الشركات التي تعمل أو لها عالقة باالستيطان في الضفة الغربية.
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  1.3،  2020  سنة الصندوق استثمر في    وأشارت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، يوم الجمعة، إلى أن
 ما يعادل ثلث إجمالي استثماراته في الشرق األوسط. شركة إسرائيلية، أيّ  81مليار دوالر في 

وقال بيت االستثمار "ميتاف"، الذي يدير أموال الصندوق النرويجي في "إسرائيل"، إنهم لم يكونوا  
اإلخبارية ألول   12قيق، الذي أوردته القناة  وأوضحت الصحيفة أن التح   على علم بمثل هذا القرار.

مرة، يجري منذ بضعة أشهر للتأكد من أن البنوك اإلسرائيلية ال توجه استثماراتها إلى تلك الشركات 
وشركات أخرى  قيام مؤسسات  "بسبب مخاوف من  أنه  إلى  بالمستوطنات، مشيرًة  عالقة  لها  التي 

إسرائ في  وأنشطتها  استثماراتها  فحص  نشر  بإعادة  عدم  واليتها  المنتهية  الحكومة  فضلت  يل، 
 المعلومات". 

 23/12/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 زيلينسكي يهنئ نتنياهو ويدعوه لزيارة كييف 
برئيس حزب الليكود بنيامين    أجرى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اإلثنين، اتصاالً 

نتنياهو لتهنئته بفوزه في انتخابات الكنيست التي جرت األسبوع الماضي، وضمنت عودة نتنياهو إلى  
 كرسي رئاسة الحكومة. 

التي   المحادثة  الحكومة األسبق شكر خالل  أن رئيس  نتنياهو  لمكتب  بيان مقتضب  وجاء في 
كرر ما كان قد أعلنه خالل الحملة االنتخابية حينما  "سادها الدفء والطابع الشخصي، زيلينسكي، و 

 الملف األوكراني". قال إنه بعد توليه المنصب سيدرس جدياً 
وقال زيلينسكي إنه هنأ نتنياهو و"تمنى له النجاح في تشكيل حكومة جديدة". وأوضح أنه طلب 

 كييف.أن تزود "إسرائيل" أوكرانيا بالسالح، كما وجه دعوة إلى نتنياهو لزيارة 
التفاعل األوكراني اإلسرائيلي على    -  وجاء في تغريدة لزيلينسكي "أعربت عن أملي بأن يكون 

 مستوى التحديات األمنية التي تواجه بلدينا". 
   8/11/2022، 48موقع عرب 

 
 أوكرانيا تغيبت عن الجلسة: نتنياهو طلب من زيلينسكي معارضة التصويت حول شرعية االحتالل

هاتف رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء  
ليل  انعقدت  التي  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  في  بالده  تصويت  معارضة  على  وحثه  الجمعة، 
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بهذا   –الجمعة   فتوى  إلصدار  الفلسطيني  القرار  مشروع  وإحالة  االحتالل  شرعية  حول  السبت 
 لخصوص من محكمة العدل الدولية. ا

عن مسؤولين إسرائيليين وأوكرانيين، فإن زيلينسكي    لما جاء في موقع "واال" اإللكتروني نقالً  ووفقاً 
 لم يرد على طلب نتنياهو، في المقابل تغيب سفير بالده عن التصويت. 

هو تزويد بالده وحسب مصدر بالحكومة األوكرانية، فإن زيلينسكي طلب خالل محادثته مع نتنيا 
بأسلحة دفاعية، مقابل تغيير تصويت بالده في الجمعية العامة لألمم المتحدة، إال أن األخير رفض 
االلتزام وحتى الرد على طلب زيلينسكي باعتبار أن جلسة التصويت قد اقتربت فيما أبدى استعداده 

 للحديث حول هذا الجانب في المستقبل. 
 31/12/2022، 48موقع عرب 

 
 وعلى الغرب تسميتها باسمها الحقيقي  "إسرائيل"فايننشال تايمز: حكومة من المتطرفين في 

تايمز"حذرت صحيفة   افتتاحيتها من المخاطر والتطرف في الحكومة اإلسرائيلية    "فايننشال  في 
الجديدة، فمنذ فوز رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في االنتخابات، قام رئيس الوزراء السابق  

 بعقد صفقة مع سياسيين معادين للعرب والمثليين وبتاريخ جنائي حيث أدينوا بجرائم. 
في المعارضة وسيقود أكثر الحكومات  شهراً  18دة إلى السلطة بعد ونتيجة لذلك فهو يحضر للعو 

  المتطرفة واليمينية في تاريخ "إسرائيل". وهي الئحة اتهام مروعة طويلة لنتنياهو الذي ال يزال مالحقاً 
لتأكيد هيمنته على السياسة اإلسرائيلية وهو يتقدم نحو واليته    في قضايا فساد، ويستعد للذهاب بعيداً 

 دسة كرئيس لوزراء "إسرائيل". السا
وتدعو الصحيفة حلفاء "إسرائيل" في الغرب لعدم الوقوف متفرجين. ويجب على الواليات المتحدة 

استخدام ما لديهما من أوراق    أكبر شريك عسكري واالتحاد األوروبي أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"
سؤولون اإلسرائيليون آثام "إسرائيل" في نفوذ ومحاسبة نتنياهو وزمرته معه. وفي الماضي تجاهل الم

قراطية التي ظلت "إسرائيل"  و ، إال أن القيم الديم"الدولة اليهودية"وقت لوحوا فيه بالقيم المشتركة مع  
 تقول إنها تؤمن بها تواجه التهديد، ويجب وصف حكومة نتنياهو بما تستحق. 

  23/12/2022القدس العربي، لندن، 
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 مقاالت   -تقارير  -الفصل السابع: دراسات 
 

 تقارير:  -دراسات 
 … مشروع إسرائيلي لمأسسة األبرتهايد داخل األراضي الفلسطينية  "قانون الضفة الغربية"

يستعد وزير القضاء في حكومة االحتالل لطرح مشروع قانون جديد   :"القدس العربي"  -  الناصرة
اإلثنين المقبل، يتحفظ إزاءه بعض األحزاب المشاركة في االئتالف الحاكم، مما يهدد بفرط عقده يوم  

 بسبب داللته السياسية. 
د كل    "الضفة الغربية"وقانون   هو عمليًا طبعة جديدة من أنظمة الطوارىء االستعمارية التي تجدَّ

لضفة الغربية المحتلة باإلضافة إلى خمسة أعوام، وتسمح بتطبيق القانون اإلسرائيلي الجنائي على ا
تأمين الحقوق المدنية للمستوطنين. ومهمة هذه األنظمة القانونية خلق نظام قضائي في الضفة الغربية 

 المحتلة وربطه بالنظام القضائي في إسرائيل في سلسلة من القضايا. 
حية العمل بالقانون، وإذا ما الذي سيحدث إذا لم ُيَقر القانون؟ في نهاية حزيران/ يونيو تنتهي صال

لم ُيَقر مرة ُأخرى، فستكون لذلك تأثيرات كثيرة من بينها عدم القدرة على إحالة إسرائيليين إلى المحاكم  
في إسرائيل بجرائم ارتكبوها داخل الضفة الغربية، وإنما إحالتهم الى المحاكم العسكرية فقط. باإلضافة  

تحقيق داخل الضفة في جرائم وقعت خارجها، ولن تكون لديها  إلى ذلك، ال تستطيع شرطة االحتالل ال
 صالحية اعتقال إسرائيلي قام بعمل مخالف للقانون في إسرائيل، ثم فّر إلى الضفة الغربية. 

باإلضافة إلى التداعيات التي تتعلق بالجرائم الجنائية، فإن لذلك تداعيات أيضًا على الجوانب  
إذا المثال،  سبيل  على  اإلسرائيليين    األمنية.  األمنيين  المعتقلين  فإن  الطوارىء،  أنظمة  د  ُتجدَّ لم 

سيضطرون إلى االنتقال إلى سجون عسكرية في منطقة الضفة الغربية، وال يوجد مثل هذه السجون  
 اليوم.

 دالالت النظم القضائية 
 ؟ وكيف تساعد أنظمة الطوارىء المواطنين اإلسرائيليين في األراضي الفلسطينية المحتلة

تعطي أنظمة الطوارىء حقوقًا خاصة، مثل الضمان الصحي الحكومي، كما أنها تسمح بتطبيق  
قوانين، مثل قانون الضمان الوطني وقانون تبّني األوالد وقانون الدخول إلى إسرائيل وغيرها مقابل  

 حرمان الفلسطينيين منها. 
وتأتي معارضة مشروع القانون المقترح في األساس من حزب القائمة العربية الموحدة ألن هذه  

جزئي ورمزي لألراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة تطبيق    "بضم"األنظمة تصوَّر كأنها خطوة تسمح  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25انتخابات الكنيست الـ  ضوء  في    اإلسرائيليالمشهد  
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فالفلسطينيون   إشكاليًا،  وضعًا  تخلق  أن  شأنها  من  ذلك،  إلى  باإلضافة  اإلسرائيلي،  الذين  القانون 
 يعيشون في الضفة الغربية يخضعون لقانون عسكري، بينما اإلسرائيليون يخضعون للقانون اإلسرائيلي. 

د كل خمسة أعوام، منذ   )منذ    عاماً   55مع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن هذه األنظمة كانت ُتجدَّ
 ( والمقصود ليس تغييرًا في الوضع الحالي.1967احتالل 

مفترض طرح هذا القانون على الكنيست هذا األسبوع، لكن وزير القضاء لى أنه كان من الإيشار  
ساعر قرر عدم طرحه على التصويت، بعد أن قالت القائمة العربية غدعون  في حكومة االحتالل  

الموحدة إنها لم تدرسه بصورة معمقة بعد. اآلن، ُتبذل مساٍع من أجل إقناع القائمة العربية الموحدة 
تصويت مع مشروع القانون يوم اإلثنين المقبل. هذا باإلضافة إلى أن تصويت بال  "ميرتس"وحزب  

مع قانون    "ميرتس"أعضاء الكنيست، مثل غيداء الريناوي الزعبي وغابي لسكي وموسي راز من حزب  
 يوطد العالقة بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة ليس أمرًا بديهيًا. 

 تداعيات خطيرة وفوضى عارمة 
ُأخرى، ُنشر اليوم أن الوزير زئيف إلكين )حزب أمل جديد( ُيجري اتصاالت مع الليكود   من ناحية

لتأليف حكومة بديلة لحكومة االحتالل الحالية التي تبدو مترنحة وبطة عرجاء بعد فقدانها األغلبية  
بموافقة    في البرلمان وتفاقم الخالفات بين مركباتها، وليس واضحًا ما إذا كانت هذه االتصاالت تجري 

 ساعر.غدعون رئيس الحزب 
وبعد اإلنذار الذي وّجهه جدعون ساعر والخالف في الجناح اليساري داخل االئتالف اإلسرائيلي   

 ."الضفة الغربية"الحاكم، دعا بينيت رؤساء األحزاب المشاركة فيه إلى اجتماع على خلفية أزمة قانون  
االئتالف على القانون سيثبت ما إذا كان يريد االستمرار،  أن تصويت  "وكان ساعر قد حذر من  

 . "أم ال
من غير المعقول أن تشارك أحزاب في االئتالف  "  في تصريح لإلذاعة العبرية العامة  وتابع محذراً 

في كل مرة نطرح مشروع قانون. هذه    الحاكم وال تؤيد مشاريع قوانين تطرح من قبله ونشهد جدالً 
وح أمامنا موضوع من شأنه أن يؤدي لحالة فوضى عارمة في الدولة وفي ظاهرة ال تحتمل. مطر 

 ."الضفة الغربية نتيجة عدم المصادقة على نظم وإجراءات قانونية
وهناك من يرى أن تصريحات ساعر هي تمهيد إلعالن قراره باالنسحاب من االئتالف الحاكم 

المستشارة نائبة  رأي  نشر  ذلك  قبل  ولكن  إسقاطه،  المحامية    وبالتالي  االحتالل  لحكومة  القضائية 
أفيطال سومفلينسكي التي تنبه أن عدم المصادقة على تجديد النظم المذكورة يعني تداعيات دراماتيكية  
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على عدة مجاالت، من أخطرها عدم ترتيب قضائي لصالحيات سلطات الدولة حيال الضفة الغربية، 
 . ة داخل إسرائيل أيضاً على إدارة المنظومة القضائي  مثلما تنعكس سلباً 

 موقف الموحدة 
القانون    وطبقاً  القائمة العربية الموحدة للتصويت مع مشروع  لمصادر وتسريبات صحافية تتجه 

، التي تفرض  "أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية "المطروح بعدما يبدو أنها حسمت أمرها بتأييد تمديد  
م أن مشروع القانون هذا يعني شرعنة االحتالل  إسرائيل من خاللها قوانينها على المستوطنات، رغ

وفقاً  الفلسطينيين  مع  التعامل  خالل  من  )أبارتهايد(  العنصري  الفصل  نظام  ويكرس    واالستيطان، 
للقوانين واألنظمة العسكرية، بينما يتبع المستوطنون في الضفة الغربية للقوانين اإلسرائيلية المدنية،  

 لليهود وآخر للفلسطينيين.أي وجود نظامين قانونيين، واحد 
يعلل رئيس القائمة العربية الموحدة، النائب منصور عباس، معارضة قائمته    "واينت "وحسب موقع  

فترة قصيرة من   بعد  الحالي، سيكون  األسبوع  األنظمة،  هذه  على  التصويت  إن  بالقول  اآلن  حتى 
األعالم" ف  "مسيرة  المتطرفون  المستوطنون  نظمها  التي  األحد  االستفزازية  يوم  المحتلة،  القدس  ي 

 الماضي، وتخللتها اعتداءات المستوطنين والشرطة على المقدسيين، مما يحرج الموحدة أمام جمهورها. 
ال يمكن تأييد قانون الضفة الغربية في موعد  " وقال عباس لراديو الناس الذي يبث من الناصرة إنه  

األسبوع  "  إلى الفصل بين الموضوعين أمام المجتمع العربي. وتابع  ، داعياً "قريب من أحداث المسيرة
 ."المقبل هو أسبوع جديد وسنبحث موضوع التصويت على القانون في أجواء أخرى 

في الرأي   عن قيادي في القائمة العربية الموحدة قوله إن هناك خالفاً   "هآرتس"ونقلت صحيفة   
القانون المطروح من قبل ساعر في الكنيست، وإنه    داخل القائمة حول موعد التصويت على مشروع

 يرغب بإرجاء التصويت عليه إلى نهاية الدورة الصيفية في الكنيست.
هذا القانون ليس أقل خطورة من قانون  " ومع ذلك اعتبر النائب المذكور، محجوب الهوية، أن  

 ."المواطنة )منع لّم الشمل( بالنسبة للقائمة العربية الموحدة
وأوضحت الصحيفة أن القائمة العربية الموحدة غير معنية بأزمة ائتالفية تسقط الحكومة والتوجه 

 التخاذ قرار." 90 الدقيقة الـ"إلى انتخابات مبكرة، ولذلك فإنه يتوقع أن ينتظروا حتى  
 وتراهن القائمة العربية الموحدة على تأجيل التصويت على مشروع القانون لعل المعارضة تؤيده، 
  وبالتالي تفلت من الحرج وتتجه لعدم التصويت عليه باالمتناع أو التغيب عن الكنيست. لكن أوساطاً 

في الموحدة تخشى من أن تقرر عضو الكنيست المتمردة غيداء ريناوي زعبي )ميرتس( التصويت  
ضد القانون أو التغيب عن الكنيست خالل طرحه، مما سيحرج نواب الموحدة ويضعهم في وضع  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25انتخابات الكنيست الـ  ضوء  في    اإلسرائيليالمشهد  

414 

 

كالي أمام جمهورها العربي، بمعنى أنهم يؤيدون القانون فيما عضو كنيست في حزب صهيوني  إش
 تعارضه. 
لى أن ريناوي زعبي كانت قد أعلنت قبل أسبوعين عن انسحابها من االئتالف الحاكم، إيشار  

بو  على انتهاك حرمة األقصى واالعتداء على جنازة الصحافية شيرين أ   مدعية أن ذلك جاء احتجاجاً 
لمؤسسات  حكومية  ميزانيات  بتحويل  وعدت  بعدما  قرارها  عن  تراجعت  ما  سرعان  لكنها  عاقلة، 

 ومستشفيات عربية، لم يصل منها بعد إال النزر اليسير. 
 2022/ 2/6القدس العربي، لندن، 

 
 قائدا  عسكريا  كبيرا   28رئيسا  سابقا  لألركان و 14إسرائيليون دخلو المعترك السياسي: جنراالت 

غادي آيزنكوت، رئيس األركان الحادي والعشرون للجيش اإلسرائيلي، ليس أول جنرال يحمل رتبة  
 28، وكذلك  قينرئيس أركان ساب   14فريق يختار االنتقال من العسكرة إلى السياسة. فعل ذلك قبله  

جنرال كهذا عن نيته دخول السياسة، كانت  قائدًا عسكريًا كبيرًا برتبة لواء. ومع كل مرة كان يعلن فيها  
حدود إسرائيل بعيدًا جدًا. وتتسابق    "الحدث "الساحة تغلي واإلعالم ينتفض، ويتجاوز االهتمام بهذا  

 وسائل إعالم عالمية إلجراء حوار معه.
ولكن بالون االهتمام هذا كان يفقد كثيرًا من الهواء حتى يترهل. ومن جنرال إلى آخر، تقصر مدة 
االنتفاخ أكثر. وبالون آيزنكوت كان صاحب رقم قياسي في فقدان الهواء. فبعد ساعات من إعالنه  

هو   جديد  حزب  في  السياسة  الوطنية"دخول  السابق،  "حزب  قائده  مع  غانتس،  فبيني  وزميله  ي ، 
استطالعات رأي لفحص مدى تأثير هذا الدخول،    3ساعر، أجريت أول  غدعون  سكرتارية الحكومة،  

مقعدًا، أي أكثر بمقعدين من االستطالعات    14و  12وجاءت النتيجة مخيبة: فالحزب يتأرجح ما بين  
معسكر    مقعدًا. واألهم أن أحد هذين المقعدين يأتي من  14ساعر يمتلك اليوم  غانتس  السابقة. وحزب  

 اليمين، والثاني يأتي على حساب حليفهم، رئيس الحكومة يائير البيد. 
بالطبع، نحن نتحدث عن استطالع أجري بعد أقل من يوم واحد على إعالن دخول آيزنكوت عالم  
السياسة، وهناك احتمال أن تتغير هذه النتيجة الحقًا. إال أن التغيير أيضًا غير مضمون االتجاه، فقد 

فضل أو لألسوأ، بالمقدار نفسه؛ ألن الجمهور اإلسرائيلي لم يعد ينظر إلى الجنراالت بنظرة  يكون لأل
التبجيل والتأليه، كما كان يفعل في يوم من األيام. وهناك انحسار متواصل في مكانتهم بالمجتمع  

يدي التي  والحرب  بمنافسيهم  وبعضها  بأدائهم،  يتعلق  بعضها  أسباب،  لعدة  يعود  رونها  اإلسرائيلي، 
 ضدهم. 
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لقد خدم في منصب رئيس   السياسة اإلسرائيلية.  للجنراالت في  تاريخ غير مشرق  هناك  فأواًل، 
جنراالت سابقين في الجيش: إسحاق رابين، وإيهود باراك،   3شخصية سياسية، بينهم    14الحكومة،  

رتبة لواء.   شارون الذي كان يحملوأرئيل  وكانا يحمالن رتبة فريق، وشغال منصب رئيس األركان،  
جميعهم معروفون بقدرات عسكرية عالية جعلتهم محبوبين ومقدرين لدى الجمهور اإلسرائيلي، اليمين  

، "حل الدولتين"واليسار معًا. لكن قناعتهم بضرورة تسوية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على أساس  
 ة. تسبب في حملة تحريض دموية ضدهم في اليمين، بلغت حد االتهام بالخيان

الفلسطينيين، وسبقت اغتياله مظاهرات   اتفاقيات أوسلو مع  التوقيع على  رابين ُقتل بسبب قراره 
النازية   جيش  في  ضابط  أنه  لو  كما  فيها  يظهر  له  مفبركة  صورًا  ورفعت  بالخيانة،  اتهمته  عنيفة 

ية، اعُتبر أكثر  األلمانية. والثاني باراك الذي يعتبر حامل أكبر عدد من األوسمة على إنجازاته القتال
رؤساء الحكومات فشاًل، وأطيح به بشكل مهين، واليمين لفظه ألنه وافق على دولة فلسطينية بحسب 

، وتاريخه مليء  "الليكود "خطة الرئيس األميركي بيل كلينتون. أما شارون الذي يعتبر مؤسسًا لحزب  
ومجازر صبرا وشاتيال    بالمجازر ضد الشعب الفلسطيني )خصوصًا مجزرة السموع في الخمسينات،

 (، فاعُتبر عمياًل لليسار، عندما قاد االنسحاب من قطاع غزة وإزالة المستوطنات هناك. 1982في 
( مثل عامي  "الشاباك"، و"الموساد "أما بقية الجنراالت، وبينهم رؤساء سابقون ألجهزة للمخابرات )
، وموشيه يعلون، وشاؤول موفاز، إيلون وداني ياتوم، وحتى رؤساء أركان مثل: أمنون لفكين شاحك

وغابي أشكنازي، فقد عوملوا كسياسيين عاديين، وربما أقل. وإذا كان بعضهم مثل: موشيه ديان،  
ويغئال يادين، وحايم بارليف، ورفايل إيتان، عوملوا باحترام خاص بحكم تاريخهم العسكري، فإن هذا 

 . "حلول واقعية للصراع"نراالت يتحدثون عن االحترام آخذ في االنقراض شيئًا فشيئًا منذ بدأ الج
وهناك مشكلة عمومية تقليدية للجنراالت المنتقلين إلى السياسة، فهم يأتون من عالم إصدار األوامر 
إلى عالم التداول وسماع اآلخر، من عالم رفاق السالح إلى عالم الحرب داخل الحزب الواحد، من 

 ."ي ظهري يطعنونني ف"إلى عالم   "احمِّ ظهري "عالم 
ما يجرى هنا دوامة تشبه رقصة الموت. فاليمين السياسي في إسرائيل اتخذ مواقفه العدائية من  
ُعرف عن   للسياسة  وينضموا  الجيش  يتركوا  أن  فقبل  الجنراالت.  بسبب  باألساس،  الصراع،  تسوية 

العربدة على األرض. جنراالت الجيش اإلسرائيلي أنهم يطلقون خطاب عربدة عسكريًا، ويمارسون هذه  
أن  وبداًل من  هائلة،  إنجازات  األسلحة  وحققوا في صناعة  كبيرة،  الحروب مكاسب  في  وقد حققوا 
يطمئنوا الجمهور بأن إسرائيل قوية بالدرجة الكافية حتى تنهي الصراع بسالم، اختاروا تحذير وتهديد 

يديولوجيا. أور، ويحوله إلى سياسة و األعداء بغطرسة وغرور. والتيار القومي اليميني يطرب لهذا الغر 
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لكن عندما يخلع الجنراالت البزة العسكرية ويدخلون معترك الحياة واألطر غير العسكرية مكتشفين  
، "كم هو مهم أن تترك الحرب وتهتم بالتكنولوجيا والعلوم والثقافة، وتهتم باحتياجات الناس المعاشية"

يرتد إلى نحرهم. فإسرائيل تسير  —لموقف المتغطرسأي ا—فإنهم يجدون أن المخلوق الذي صنعوه
 باندفاع نحو اليمين. واليمين ال يقبل أي تراجع. 

اليمين في إسرائيل ليس مجرد حزب أو مجموعة فرق. إنه معسكر منظم يقوده بشكل منهجي أحد 
صدام دائم    أقوى الشخصيات السياسية في تاريخ الدولة العبرية، بنيامين نتنياهو. لقد كان نتنياهو في

، بعد أن رفضوا طلبه الدخول في حرب مع  2010مع قيادات الجيش وبقية األجهزة األمنية منذ عام  
إيران. إنه يخوض حربًا ضد الجيش. وأجهزة اإلعالم ومعاهد األبحاث والقنوات التلفزيونية التي أقامها  

ة يسارية، وأنه تخلى عن عقيدة  نتنياهو، مليئة بمهاجمة الجيش والمساس بهيبته، وادعاء أنه ذو قياد 
 اإلقدام القتالية، وأنه غير جاهز للحرب، ويبذر األموال على رواتب الضباط، وغير ذلك. 

عمليًا، الجيش يدفع ثمن ما صنعته أياديه. والجمهور الذي كان يبجل الجيش وقادته، بات على  
اهلية. عندما صنعوا آلهة استعداد لتحطيم جنراالته، فأصابه ما أصاب العرب في إحدى حقب الج

 من التمر ثم أكلوها عندما جاعوا.
لذلك، فإن مجيء آيزنكوت إلى السياسة، ال يأتي مصحوبًا ببشائر خاصة، ووصوله إلى السياسة  

 ."رغم أنه كان جنراالً "ليس ألنه جنرال؛ بل 
 16/8/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
ة  في الضف   عسكرية   أصوات يمينية تطالب بعملية :  عمليات حربية عشية كل انتخابات إسرائيلية 

 ة الغربي 
العملية التي نفذها شبان من مخيم شعفاط في معبر عسكري إسرائيلي والتي أسفرت عن مقتل  

في تاريخ االنتخابات اإلسرائيلية.    "تقليد "ُمقاتلة في الجيش اإلسرائيلي وإصابة مقاتلين آخرين، هي  
لمتطرف المعارض الستغالل هذه العملية ضد معسكر يائير البيد والمحاوالت التي يبديها اليمين ا

 الحاكم، واستثمارها لصالح معركته االنتخابية، هي أيضًا تقليد إسرائيلي عريق. 
لقد اعتاد اإلسرائيليون استغالل الحروب ألغراض سياسية، في مختلف االتجاهات، وبلغ األمر  

ة عشية االنتخابات، أو مطالبة المعارضة بشن حرب. درجة تأجيل االنتخابات، أو إطالق حملة حربي
الحكومة، كما حدث في سنة   بأيدي  المبادرة  تأجيل  1973في بعض األحيان، تكون  تقرر  ، حيث 

أشهر بسبب حرب أكتوبر )تشرين األول( التي حطمت هيبة الحكومة وأظهرتها ضعيفة،    3االنتخابات  



 مقاالت   -تقارير    -دراسات  ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

417 
 

عندما أرسل مناحيم بيغن    1981. وفي سنة  "الكبير  الفساد "؛ أي  "حكومة محدال" وتم وصفها بأنها  
مصر  مع  السالم  اتفاق  على  وقع  قد  كان  مثاًل،  العراقي  النووي  المفاعل  لتدمير  المقاتلة  طائراته 
وبموجبه انسحب من سيناء المصرية وأخلى مستوطنات يهودية بالقوة منها. وعّده اليمين المتطرف 

 لكي يظهر أنه ما زال يمينيًا. خائنًا لمبادئ اليمين. فقرر شن حرب 
سنة   انتخابات  اليمينية،    2001وقبل  المعارضة  رئيس  ضد آرييل  استغل  خروقات  شارون، 

)أيلول(  استفزازية لألقصى في سبتمبر  بزيارة  فقام  الحكم،  إلى  للوصول  الفلسطينيين بشكل خبيث 
باراك 2000 إيهود  على  وفاز  الثانية،  االنتفاضة  وانفجرت  االحتالل  ضد  الغربية  الضفة  فأشعل   ،

 .2001ر( وانتخب لرئاسة الحكومة في االنتخابات التي جرت بعد أشهر في مارس )آذا
، وهي العملية الحربية على غزة التي أطلقوا عليها  2008وبادر إيهود أولمرت إلى حرب في سنة  

المصبوب "اسم   التي جرت في  "الرصاص  للكنيست  العامة  االنتخابات  فبراير )شباط(    10، عشية 
االقتصادية    ، عندما كان يواجه هبة جماهيرية ضد سياسته2012. وفعل مثله بنيامين نتنياهو في  2009

يناير    22وأزمة السكن وخروج مئات األلوف إلى الشوارع في مظاهرات. وكانت االنتخابات مقررة يوم  
. وعاد لتكرار  "عامون عنان " ، فاستبقها نتنياهو بعملية حربية أطلق عليها اسم  2013)كانون الثاني(  

واستغلها في االنتخابات التي أعقبتها  ، عندما شن حربًا أخرى على غزة  2014السيناريو نفسه في سنة  
 في السنة التالية.

وبما أن الحروب تحتاج إلى حجة للتذرع بها، فقد كانت هناك دائمًا حجج؛ إما خطف جنود كما  
تفجير   وإما عمليات  إسرائيل من غزة،  باتجاه  وإما إطالق صواريخ  الثانية،  لبنان  حدث في حرب 

عند االجتياح الكبير للمدن   2002كثيرة، كما حدث في سنة    فلسطينية داخل إسرائيل توقع إصابات 
 ."عملية حارس األسوار"الفلسطينية، الذي سمته إسرائيل 

اليوم يرفع اليمين المعارض وبعض القوى في االئتالف الحكومي مطلب شن عملية حربية )حارس  
ة جريئة خالل األشهر أسوار ثانية(، ردًا على عملية مخيم شعفاط وما سبقها من عمليات فلسطيني

األخيرة. وهناك من يدرس هذه اإلمكانية بجدية مطلقة، أيضًا في الحكومة، فالمعارضة تعّد الحكومة  
؛ بل "حزب هللا"عاجزة يقودها رجل ضعيف )البيد( يبث ضعفه أمام األعداء، ليس فقط أمام إيران و

تعبير رموز المعارضة التي ترى  حتى لدى الفلسطينيين، فيتجرؤون على الجيش اإلسرائيلي؛ بحسب  
 إلى الحكم حتى يفرض النظام ويلقنهم درسًا. "القوي "أنه تجب إعادة نتنياهو 

ويتجاهل هؤالء أن حكومة االئتالف الحالية، بقيادة نفتالي بينيت ثم البيد، كانت أشد سوءًا مع 
هذه الحكومة بندًا صريحًا  ، وضعت 1967الفلسطينيين منذ االنتفاضة الثانية؛ فألول مرة منذ احتالل 
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لتسوية الصراع اإلسرائيلي   يقرر عدم خوض أي مفاوضات  السياسي  برنامجها  الفلسطيني،    –في 
ونفذت أكبر عمليات اقتحام للمسجد األقصى وأكثر عمليات اجتياح للمدن والمخيمات الفلسطينية،  

، واعتقلت أكثر 200، وقتلت نحو  واستخدمت الطائرات المسيرة والمروحية لمطاردة الشبان الفلسطينيين
ضد  2000من   ينفلتون  المتطرفين  المستوطنين  وتركت  استيطان،  مشاريع  ونفذت  بيوتًا،  وهدمت   ،

يفد شيئًا. والصراع الذي خططوا   الفلسطينيين بحماية الجنود... وكل هذا لم  المواطنين والمزارعين 
ة محتلة، وثبت مرة أخرى أن حل هذا إلخفائه عن األجندة، انفجر في وجه االحتالل في كل منطق

الصراع لن يأتي بعمليات عسكرية. وإذا استفاد منها طرف سياسي ما؛ فإن فائدته ستكون مؤقتة، 
 وخسائره ستكون كبيرة ومأساوية للشعبين. 

 10/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 ؟ مختلفا    "إسرائيل"مجلة أمريكية: ما الذي يجعل اليمين المتطرف في 
( األميركية  بوليسي  فورين  مجلة  مقاالً Foreign Policyنشرت  إي   (  ديفيد  اإلسرائيلي  للكاتب 

روزنبرغ، يقول فيه إن اليمين المتطرف اإلسرائيلي مختلف عن أحزاب اليمين المتطرفة في أوروبا، 
با  هو مدفوع  بل  الشعبوي،  االقتصاد  أو  الجريمة  أو  بالهجرة  يتعلق  ال  اليهودي وإن صعوده  لتفوق 

 والعنصرية ضد العرب. 
أو التحالف المعروف باسم  —ويورد الكاتب في مستهل مقاله أن اليمين المتطرف في إسرائيل

من المتوقع أن يضاعف عدد المقاعد التي يسيطر عليها في الكنيست )المكون  —"الصهيونية الدينية" 
وهذا من شأنه أن يجعل هذا التحالف ثالث   في انتخابات هذا األسبوع.  مقعداً   14( إلى  مقعداً   120من  

أكبر كتلة في الكنيست، ويضمن حصوله على مجموعة من الحقائب الوزارية في حالة تشكيل رئيس  
 الوزراء األسبق بنيامين نتنياهو حكومة يمينية دينية. 

هوامش  على  ظلت  الدينية  الصهيونية  برنامج  منها  يتألف  التي  والمواقف  األفكار  أن  وأوضح 
لسياسة اإلسرائيلية لفترة طويلة، لكنها قوبلت بالرفض من قبل اليمين الذي أسماه بـ"المحترم". وبحسب  ا

مثل ضم مستوطنات الضفة الغربية، وطرد طالبي   الكاتب، فإن هذه األفكار والمواقف تتضمن أموراً 
 اللجوء، والسيطرة السياسية على النظام القضائي، وإبعاد العرب من إسرائيل. 

قد الكاتب مقارنة بين صعود الصهيونية الدينية في إسرائيل واتجاهات مماثلة في أوروبا والواليات  وع
إن ما أدى إلى صعود اليمين المتطرف والشعبوي في الغرب هو    المتحدة، ليبين أنهما مختلفان، قائالً 
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الثقة بقادة المؤسسات   الهجرة، والجريمة المتزايدة، وتالشي الفرص االقتصادية، والتضخم المرتفع وعدم
 التقليدية. 

عدداً  المشاكل، فهي تستضيف  هذه  تعاني من  ال  إسرائيل  أن  من طالبي    نسبياً   قليالً   وأضاف 
اللجوء، ألن السياسات الحكومية الصارمة تمنعهم من محاولة دخول البالد، والجريمة تصاعدت فقط 
العقدين  طوال  عادي  غير  بشكل  قوي  بنمو  اإلسرائيلي  االقتصاد  وتمتع  العربية،  المجتمعات  في 

  . الماضيين تقريباً 
 31/10/2022موقع الجزيرة.نت، 

 
 .. أهدافه ومكوناته الحزبية .يليمعسكر أقصى اليمين اإلسرائ

يمينية متطرفة. تجّمع المعسكر برئاسة    معسكر أقصى اليمين اإلسرائيلي، تحالف يجمع أحزاباً 
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، وهدف إلى اإلطاحة بالحكومة اليسارية في انتخابات  

، مما  مقعداً   120من أصل    64د ما مجموعه  ، استطاع حص2022الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي  
 يؤهله لتشكيل حكومة جديدة. 

 النشأة والتأسيس
و"حزب  شاس"  و"حزب  الليكود"  "حزب  هي  دينية  يهودية  أحزاب  عّدة  من  مكون  تحالف  هو 

السابق  الصهيونية الدينية" و"حزب يهودت هتوراه"، تجمعها األيدولوجيا المتشابهة، بقيادة رئيس الوزراء  
 بنيامين نتنياهو. 

بانتخابات   يهدف التحالف إلى اإلطاحة بمعسكر اليسار الحاكم، وتعزيز الجهود اليمينية للفوز 
 .2022تشرين الثاني    الكنيست اإلسرائيلي التي تقام في نوفمبر/

ت  بدأ صعود اليمين على الساحة اإلسرائيلية منذ سبعينيات القرن الماضي، وأخذ مكانته في الكنيس
 . 2003اإلسرائيلي والحكومة منذ انتخابات 

، أي ما يؤهله لتشكيل حكومة مقعداً   120في الكنيست من أصل    مقعداً   64وقد حصد المعسكر  
 جديدة، برئاسة نتنياهو. 

 األحزاب
 من أهم أحزاب تحالف معسكر أقصى اليمين المتطرف:

 "حزب الليكود"
 اليمين الليبرالي، يؤمن بفكر المحافظين الجدد.يعرف "حزب الليكود" بأنه حزب صهيوني من 
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تشكل الليكود باندماج حزبين هما الحزب الليبرالي و"حيروت" )أسسه رئيس الوزراء األسبق مناحيم  
 .1973يميل أكثر نحو اليمين، وذلك عام  وسطاً  حزباً  ( ليشكال معاً 1948بيغن عام 

، بفوز مناحيم بيغن على زعيم  1977عام  وقد وصل الليكود إلى السلطة أول مرة منذ تأسيسه  
 حزب العمل آنذاك شمعون بيريز، وبذلك كانت أول هزيمة لحزب العمل منذ تأسيس دولة إسرائيل. 

، وبين عامي  1992و  1986، ثم بين عامي  1984و  1977حكم "حزب الليكود" إسرائيل بين عامي  
، بقيادة آرييل شارون، قبل أن  2005و  2001، ووصل الحزب إلى السلطة بين عامي  1999و  1996

باسم "كاديما"، ويتسلم من بعده بنيامين نتنياهو رئاسة الحزب إلى   جديداً   ينشق األخير ليشكل حزباً 
 . 2009عام 

و  برئاسة نتنياه   2022تشرين الثاني    وخاض الحزب انتخابات الكنيست التي أقيمت في نوفمبر/
 . مقعداً  32وحصل على 

 الصهيونية الدينية 
لألحزاب    لحزبي كاخ ومنظمة "غوش أيمونيم"، وليس وريثاً   يعّد "حزب الصهيونية الدينية" امتداداً 

 . 1902الدينية القديمة التي ظهرت في إسرائيل بداية القرن الماضي عام 
تقوم أيديولوجيتها على التوراة  ، و 1971وحزب كاخ هو منظمة إسرائيلية يمينية متطرفة ُأنشئت عام  

إرهابية عام   إسرائيل حركة  وأعلنتها  الصهيونية،  آمال  لتحقيق  المسلح  عقب مجزرة   1994والعنف 
 من قادتها.  5الخليل، وصدر أمر باعتقال إداري بحق 

، تحت شعار "أرض إسرائيل لشعب  1974أما منظمة "غوش أيمونيم" فقد أعلنت بشكل رسمي عام  
لتوراة إسرائيل" ومع أن هدف الحركة السيطرة على األراضي الفلسطينية، إال أن االهتمام    قاً إسرائيل، وف

 ببناء "المعبد" وإعادة تأسيس "المملكة التوراتية" غلب على أعضائها.
نوعم"  و"حزب  اليهودية  والقوة  الدينية  الصهيونية  اتحاد  من  الدينية"  الصهيونية  "حزب  ويتكون 

التي أقيمت    25  في الكنيست اإلسرائيلي في دورة االنتخابات الـ  مقعداً   14حزب  المتطرف، وقد حصد ال
 .2022تشرين الثاني  في نوفمبر/

 "حزب شاس"
 ، ويمثل الشريحة المتدينة اليهودية من أصول شرقية في إسرائيل.1984تأسس "حزب شاس" عام  

عام   انتخابات  في  قوته  ذروة  "شاس"  على    1999بلغ  حصل  الكنيست   مقعداً   17عندما  في 
، إال أنه تساوى مع "حزب الليكود"، وأصبح  2006عام    مقعداً   12اإلسرائيلي، قبل أن يتراجع تمثيله إلى  

 القوة الدينية األولى والسياسية الثالثة في إسرائيل.
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السياسية في إسرائيل منذ نشأته حتى اآلن، على عكس    بالحياة  فاعالً   لعب "حزب شاس" دوراً 
األحزاب الدينية األخرى في الكنيست، التي تركز على القضايا الدينية وتعطيها األولوية، فهو عادة  
ما ينضم إلى االئتالفات الحكومية المتشكلة في أعقاب انتخابات الكنيست اإلسرائيلي، إال أن مواقفه 

إلى الوسطية؛ فهو يؤيد التفاوض مع الفلسطينيين وفي الوقت   نة وتميل أحياناً السياسية توصف بالمتباي 
 ذاته يطرح مواقف متصلبة حيال مختلف القضايا المتفاوض عليها. 

ويدعم الحزب االستيطان، ولكنه يرفض التفاوض حول مستقبل مدينة القدس ويرفض التفاوض  
الذين "فقدوا ممتلكاتهم بعد هجرتهم من دول   مع الدول العربية إن لم تشترط التعويض على اليهود 

 المنطقة" على حد تعبيرهم.
وتتشكل مواقف "حزب شاس" السياسية عادة من خالل موقف الحاخام عوفاديا يوسيف إزاء كل 

 قضية على حدة.
 "حزب يهودت هتوراه" )التوراة اليهودية الموحدة( 

، يدعو إلى إقامة دولة يهودية تقودها  1992حزب يميني ديني سياسي إسرائيلي متشدد تأسس عام  
 القوانين الدينية، ويرفض التفاوض مع الفلسطينيين. 

عبر مساره السياسي لم يشارك حزب "يهودات هتوراه" إال في حكومة تستجيب لمطالب ناخبيه،  
نائب وزير هرباً  ببعده في الغالب عن تولي حقائب وزارية، واالكتفاء بموقع  من تحمل   وقد عرف 

 ؤولية السياسة العتبارات يقول إنها دينية. المس
مقاعد، ودخل مع حزب "شاس" في تكتل    7على    2013حصل الحزب في انتخابات الكنيست عام  

 في الكنيست. مقعداً  18على   2022حزبي، وحصل معه في انتخابات عام 
 الفكر واأليديولوجيا

أفكاراً  المتطرف  اليمين  معسكر  أحزاب  نهجها،   تتبنى  في  تتحد  تجعلها  كبير  حد  إلى  متشابهة 
 وتتعاون مع بعضها. 

فتبنى "حزب الليكود" التوجه اليميني الليبرالي، ويعرف بأنه حزب صهيوني يؤمن بفكر المحافظين  
الجدد، وضع لنفسه جملة أسس تشكل دستوره أو توجهه المذهبي والسياسي، أبرزها إيمانه بما يسميه  

 وتهجير اليهود من العالم العربي وغيره إليها. إسرائيل التاريخية،
مع احتفاظ إسرائيل بكل ما يتعلق بالخارجية واألمن،    ذاتياً   من تلك األسس "منح" الفلسطينيين حكماً 

والدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة مع دول الجوار العربية وتوقيع معاهدات منفردة، باإلضافة إلى  
 حرية االستيطان واستمراره. 
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اليهود ف يمنح  "التوراة" كأساس  الدينية على  المنطلق األيديولوجي والفكري للصهيونية  يعتمد  يما 
"الحق" في إقامة وطن قومي بفلسطين، وذلك على عكس التيارات الدينية اليهودية األخرى التي ترى  

 أن قيام "إسرائيل اليهودية" يتحقق فقط بمجيء "المخّلص".
األيديولوجية التوراتية، يستند أتباع الصهيونية الدينية إلى مواعظ الحاخامات والفكر  وباإلضافة إلى  

المتأصل الذي يخرج من المدارس والمراكز الدينية اليهودية المنتشرة بالضفة والقدس، وهو الفكر الذي 
 يغذي االستيطان هناك.

يهودية ومؤسسات الدولة ويدعو  أما "حزب شاس" اليميني الديني فيؤيد فكرة المزج بين الديانة ال
 إلى تخصيص مساعدات مهمة لطالب المدارس التلمودية.

توجهاً  يهودت هتوراه"  التوراة  متشدداً   دينياً   يمينياً   ويتبنى "حزب  تعاليم  يتوجب وضع  أنه  ، ويرى 
يهودية    مرجعاً  دولة  إقامة  ضرورة  إلى  ويدعو  والخارجي،  الداخلي  المستوى  على  إسرائيل  لسياسة 

 مها القوانين الدينية، كما يرفض المفاوضات مع الفلسطينيين. تحك
عن اليمين التقليدي، بدعوتها لفرض السيادة   وأيديولوجياً   وتختلف أحزاب اليمين المتطرف، سياسياً 

اإلسرائيلية في الضفة الغربية واإلعالن عن الدولة اليهودية في كل فلسطين التاريخية، ورفض منح  
 ل الذاتي للفلسطينيين. أي درجة من االستقال

وبينما يستند اليمين المتطرف في شعبيته االنتخابية على المستوطنين )بلغ عددهم حوالي مليون  
بالضفة والقدس( فإنه يدعو إلى دعم وتكريس المشروع الصهيوني على هذه األراضي خاصة، دون  

 االلتفات للحساسيات الخارجية والموقف األميركي واألوروبي. 
 والرموز  األعالم

 من أهم أعالم ورموز معسكر اليمين المتطرف:
 بنيامين نتنياهو 

في مدينة القدس، وحصل على "لقب أول في العلوم"   1949تشرين األول    أكتوبر/  21ولد يوم  
(BSc( "بالهندسة المعمارية و"لقب ثان في العلوم )MSc  بإدارة األعمال من معهد "ماساتشوستس )

الواليات المتحدة، ودرس العلوم السياسية في جامعة هارفارد ومعهد "ماساتشوستس  ( في  MITللتقنية" )
 للتقنية". 

إسرائيل،   وزراء  ورئاسة  الليكود"،  "حزب  رئاسة  أهمها  من  عدة،  وإدارية  سياسية  مناصب  شغل 
،  متواصالً   عاماً   12، من بينها  عاماً   15وقضى أطول فترة في منصب رئاسة الوزراء، وصلت إلى  



 مقاالت   -تقارير    -دراسات  ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

423 
 

وحتى    2009، ثم توالت فتراته الثانية والثالثة والرابعة منذ عام  1999-1996الفترة األولى ما بين  كانت  
 . 2021عام 

اتفاقيات لتطبيع العالقات بين إسرائيل ودول عربية، ونجح كذلك في    4نجح نتنياهو في إبرام  
 إخراج البالد من اإلغالق بعدما أطلق حملة تطعيم طموحة ضد فيروس كورونا. 

 إيتمار بن غفير 
محام وناشط سياسي إسرائيلي يعرف بانتمائه لليمين المتطرف، رئيس فصيل "العظمة اليهودية"  
)عوتسما يهودت(، وأحد أعضاء الكنيست اإلسرائيلي، ومشارك أكثر من مرة في محاوالت اقتحام  

 المسجد األقصى.
منفذ  صورة  بوضعه  واشتهر  لهم،  وعدائه  العرب  تجاه  بعنصريته  المسجد   عرف  مجزرة  عملية 

اإلبراهيمي على جدار منزله ووصفه بالبطل، ويطمح إلى تسلم حقيبة األمن أو الدفاع في تشكيل  
 . 2022تشرين الثاني  التي أقيمت في نوفمبر/ 25الحكومة اإلسرائيلية لدورة انتخابات الكنيست الـ

 بتسلئيل سموتريتش 
،  1980الشريك في البيت اليهودي، من مواليد    نائب من "البيت اليهودي"، وهو من حزب "تكوما"

 .2015وصل إلى الكنيست اإلسرائيلي ألول مرة عام 
وهو مدير جمعية "زعافيم" اليمينية المتطرفة التي تالحق الفلسطينيين وتحل أراضيهم في مناطق 

بعدائه  67و  48 يعرف  الشيح جراح،  أحداث حي  وفعال في  بارز  دور  وله  وقيامه  ،  للفلسطينيين، 
 بالكثير من حمالت التخريب واالقتحامات لمنازلهم وإيذائهم واعتقالهم. 

 أبرز المحطات
نجح معسكر اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو في تغيير مسار العملية السياسية، وقلب 

التي   25لكنيست الـ  نتائج االنتخابات، واإلطاحة بمعسكر اليسار الحاكم، وذلك في دورة انتخابات ا
، إذ استطاع المعسكر بسبب توحده ودعمه لنتنياهو بحصد  2022تشرين الثاني    أقيمت في نوفمبر/

، مما يؤهل نتنياهو إلى تشكيل رئاسة وزراء جديدة، وتوزيع مقعداً   120من أصل    مقعداً   64ما مجموعه  
 لألحزاب والمقاعد التي حصلت عليها.  الحقائب الوزارية وفقاً 

 10/11/2022ع الجزيرة.نت، موق
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ي بيح قتل الفلسطينيين  "الصهيوني ة الدينية" : قائدهم أفتى بجواز قتل العرب… كتاب  أصدروه 
 الر ضع

ُيعتبر تّيار )الصهيونية الدينية( في كيان االحتالل من أخطر الفئات    زهير أندراوس:  -  الناصرة
  اً ُيخفي قادته، وهم اآلباء الروحانيين للمرّشح األوفر حظالفاعلة ضّد العرب وتكريس االحتالل، وال  

لتسّلم وزارة األمن اإلسرائيلية، بتسليئيل سموتشريتش، كرههم وحقدهم على الفلسطينيين، وال يتوّرعون  
عن إصدار الفتاوى والكتب التي ُتجيز قتل الفلسطينيين، بمن فيهم األطفال، فعلى سبيل الذكر ال 

ام حاييم دروكمان، فتوى تتيح قتل األطفال الرضع من العرب بحجة أّن هذا الحصر، أصدر الحاخ
 حكم الرب في العمالقة، على حّد تعبيره. 

من أن الذين يؤمنون به ويسيرون على تعاليمه، يخدمون في جيش    وتنبع خطورة هذا التيار أيضاً  
جداً  عليا  مراتب  إلى  ويصلون  العسكرية  الخدمة  ويؤدون  اإلسرائيلي  خالفاً االحتالل  وذلك  لتيار    ، 

)اليهود الشرقيين( الديني، وتيار )يهدوت هتوراه(، اليميني المتزمت وأباعه مّمن تّم استجالبهم إلى 
 .أوروبية، إذأ أّنهم ال يخدمون بجيش االحتالل بتاتاً فلسطين من دوٍل 

وعاد هؤالء الحاخامات لتصّدر األجندة السياسية في دولة االحتالل بعد فوز الكتلة التي يدعمونها  
في الكنيست اإلسرائيلي خالل االنتخابات األخيرة التي جرت في الفاتح   مقعداً   14)القوة اليهودية( بـ  

ف النقاب عن أن حاخامات الصهيونية الدينية، بقيادة الحاخام حاييم  من الشهر الجاري. وا ليوم، ُكشِّ
خالل   األمن  حقيبة  تولي  على  باإلصرار  سموتريتش،  بتسلئيل  الحزب،  رئيس  طالبوا  دروكمان، 
االتصاالت حول تشكيل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي حصل أمس على تكليٍف رسمّي من  

، بتشكيل الحكومة القادمة، ُيشار إلى أنه دون دعم هذا الحزب ال يتمّكن  ق هرتسوغإسحارئيس الدولة،  
 نتنياهو من تشكيل حكومة. 

لإلعالم العبري، فقد دعا الحاخامات في بيان صدر بعد اجتماعهم مع سموتريتش، مساء    ووفقاً  
ن من أجل تعزيز  اإلصرار بشكل قاطع ودون مساومات على المطالبة بمنصب وزير األم "األحد، إلى  

أمن دولة إسرائيل، تعزيز روح الجيش اإلسرائيلي، منع إقامة دولة فلسطينية وتسوية االستيطان في  
وتابع الحاخامات في بيانهم أنهم    ، أي شرعنة البؤر االستيطانية في الضفة الغربية."يهودا والسامرة

، وسّوغوا "ربية والتعليم واألديانيطلبون اإلصرار على مطلب الحزب بشأن الحصول على حقيبتيأ الت"
ثمة أهمية عليا أنأ تقود الصهيونية الدينية العمل من أجل الهوية اليهودية للدولة بروح توراة  "ذلك بأن  

أن ممثلهم سموتريتش ُيطالِّب بتطبيق الشرع اليهودي على    ، على حّد تعبيرهم. علماً "أرض إسرائيل
 الحكم في كيان االحتالل. 
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ومن الجدير ذكره في هذه الُعجالة أنه في تأكيد آخر على أن استهداف األطفال في الحروب  
في حّد ذاته، أصدر حاخامان متطرفان يدير أحدهما مدرسة دينية    اإلسرائيلية كان وما زال مقصوداً 

، أصدرا اً )يشيفاة( في مستوطنة )يتسهار( القريبة من مدينة نابلس في الضفة الغربية مؤخر يهودية  
 يبيحان من خالله قتل غير اليهود، وبخاصة الفلسطينيين وأطفالهم. كتاباً 

ومؤلف الكتاب هو الحاخام يتسحاق شابيرا، وهو مدير مدرسة )يوسف ما زال حيا( في مستوطنة  
في  المستوطنين المتطرفين، وساعده على تأليفه حاخام آخر يعمل مدرساً  )يتسهار( وهي أحد معاقل

 اليشيفاة ويدعى يوسي إليتسور، والمؤلفان ينتميان إلى تيار )الصهيونية الدينية(. 
الملك(   )عقيدة  كتاب  غير    230ويشمل  بقتل  تتعلق  حاخامات  أصدرها  فتاوى  تتضمن  صفحة 

بة مرشد لمن يتردد فيما إذا كان ينبغي قتل غير اليهود  اليهود، وقالت صحيفة )معاريف( إنه بمثا 
 ومتى يجب القيام بذلك.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن الكتاب ال يوزع بواسطة شبكات بيع الكتب الكبرى، بيد 
الحاخامات   أن عدداً  أتباعهم بشرائه وبين هؤالء  اليهودي يوصون  المتطرف  اليمين  من حاخامات 

ويتم نشر الكتاب عبر مواقع اإلنترنت، فيما وصلت    ورغ ودوف ليئور ويعقوب يوسف.يتسحاق غينزب
لقتل المتطرف الحاخام المأفون، مئير كهانا، الذي  29 قمة بيعه بين المتطرفين اليهود في الذكرى الـ

ين بطرد العرب من أرض إسرائيل الكبرى، أيأ فلسط  ، وكان ُيطالِّب علناً 1990اغتيل في نيويورك عام  
 التاريخية.
، لم يسجلوا كلمة عربي أوأ فلسطيني، غير أن مضمونه موّجه  لمالحقة معّدي الكتاب قانونياً   ومنعاً 

ويتضمن الكتاب تدريبات في كيفية قتل غير اليهود ومتى، وينطلق   بشكل مباشر ضد الفلسطينيين.
  ، ويظهر الكتاب استنتاجاً "بعتنفيذ الفرائض الس "معّدوه بتحليل قتل غير اليهودي من ضرورة ما سموه  

في كل مكان يكون فيه حضور الغير يعرض للخطر "آخر يشرح متى مسموح قتل الغير، فيقول:  
على اإلطالق في الوضع    حياة إسرائيل، فمسموح قتله حتى لو كان من محّبي أمم العالم وليس مذنباً 

 . "الناشئ
د ال يهدد بالقتل بشكل مباشر بل عندما يكون ا  القتل ينطبق أيضاً "وجاء في الكتاب إن   لمضطهِّ

د ومسموح قتله. وكل من يساعد   بشكل غير مباشر. وحتى المدني الذي يساعد المقاتلين يعتبر مضطهِّ
د.  جيش األشرار بأي شكل فإنه يعتبر مضطهِّ

المدني الذي ُيشّجع الحرب يعطي قوة للملك والجنود لمواصلتها، "د الكتاب المذكور على أن  وشدّ 
وقتله وعلي د  مضطهِّ يعتبر  ألفعالهم،  االرتياح  عن  يعرب  أوأ  المقاتلين  يشجع  ضدنا  مدني  فكل  ه 
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، ومما جاء  وتصل قمة التحريض في الدعوة إلى قتل األطفال أيضاً   ، كما جاء في الكتاب."مسموح
إنهم سدادو الطريق، فالرّضع يسدون طريق النجاح بوجودهم، وعليه مسموح قتلهم  "في هذا الجانب:  

 . "ن وجودهم يساعد القتلأل
 14/11/2022رأي اليوم، لندن، 

 
 إعادة اصطفاف اللوبي اإلسرائيلي بسبب بن غفير يعطي بايدن مجاال  لالنتقاد

تشير الدالئل األولية في العاصمة األميركية واشنطن، على أن النجاح المذهل للحزب العنصري  
إيتمار بن غفير في االنتخابات اإلسرائيلية قبل ثالثة أسابيع  الفاشي "الصهيوني الديني" الذي يرأسه  

إلى وقوع زلزال داخل اللوبي المؤيد إلسرائيل في الواليات المتحدة، وأن هذا الزلزال سمح إلدارة الرئيس  
لمواجهة الحكومة اإلسرائيلية بحسب  —بالنسبة له—األميركي جو بايدن باتخاذ خطوات غير مسبوقة 

 الخبراء.
فيليب وايس، ناشر موقع "موندووايس": "في الواقع، يبدو أن إدارة بايدن تبنت مواقف منظمة  يقول  

الذي يؤمن بحل  J Streetجي ستريت   باللوبي اإلسرائيلي  تلقب نفسها  اليهودية األميركية، والتي   ،
)في   AIPACإيباك    -  الدولتين، والتي تحاول استبدال اللجنة األميركية اإلسرائيلية للعالقات العامة

 اللوبي اإلسرائيلي( كممثل حقيقي لليهود األميركيين".
يشار إلى أن إدارة الرئيس األميركي بايدن عملت لمدة عامين، في تعاملها مع إسرائيل وفق تعهد 
بايدن  بأنه سيبقي خالفاته مع إسرائيل خلف األبواب المغلقة، ولكن في األسبوع الماضي، خرج بايدن  

( تحقيقًا في FBIيبدو، حيث أنه بحسب ما ورد بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي )عن النص على ما  
عاقلة   أبو  شيرين  األميركية  الفلسطينية  الصحفية  االحتالل    11مقتل  يد جنود  الماضي على  أيار 

تحت   األمر  طمسوا  أن  بعد  التعاون،  يرفضون  إنهم  وقالوا  اإلسرائيليون  القادة  وصرخ  اإلسرائيلي، 
 البساط.

، "وقال المتحدث باسم الخارجية األميركية نيد برايس في رده على سؤال مراسل "القدس دوت كم
ئيلي الصاعد، إيتمار بن غفير، إلى نصب تذكاري لبطله  إنه من "المقيت" أن يذهب نجم اليمين اإلسرا

 العنصري مئير كاهانا حيث أشاد به بسخاء. 
  تشرين الثاني، تماماً   8يشار إلى أن كال اإلجراءين حدثا بعد االنتخابات األميركية النصفية يوم  

ضد دونالد ترامب  مثلما انتظر الرئيس السابق باراك أوباما إلى ما بعد إنتهاء سباق هيالري كلينتون 
للسماح لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة بإدانة المستوطنات اإلسرائيلية    2016في انتخابات عام  



 مقاالت   -تقارير    -دراسات  ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

427 
 

(. كما أن اإلجراءين يأتيان بعد االنتخابات اإلسرائيلية التي فاز فيها 2016كانون األول    23)يوم  
، ويلوحان في األفق  مقعداً   14بـ    حزب العنصريين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش

 كشريكين لعودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة. 
يقول وايس "الحقيقة السياسية الرئيسية هنا هي أن نتنياهو يتجه إلى الصهيونية الدينية على الرغم  
 من التحذيرات الحادة من اللوبي اإلسرائيلي والحزب الديمقراطي بأنه يجب عليه أال يفعل ذلك. ال،

 لقد تعامل نتنياهو مع هذه التحذيرات بازدراء، األمر الذي أثار بالتأكيد غضب إدارة بايدن". 
نتنياهو من   دينيس روس وديفيد ماكوفسكي،  اللوبي اإلسرائيلي،  كما حذر ركيزتان أخريان في 
إحضار بن غفير إلى الحكومة ألنه سيضر بمكانة إسرائيل في السياسة األمريكية: إعطاء "دفعة  
هائلة" لـ"أشد منتقدي إسرائيل"، الذين يحاولون إنهاء المساعدة األميركية إلسرائيل و"نزع الشرعية" عن  
الدولة اليهودية، حيث قاال )روس وماكوفسكي(: "هناك حملة ضد إسرائيل ومن المهم عدم تقوية أيدي 

"ينبغي أن يدق أجراس  . وقالوا إن تحذير مينينديز لنتنياهو  "أولئك المصممين على إضعاف العالقة
 اإلنذار في إسرائيل".

ويعتقد مايكل كوبلو من "منتدى السياسة اإلسرائيلية" أن العصر الجديد قد بدأ وأن تحقيق وزارة  
( في مقتل شيرين أبو عاقلة وانتقاد وزارة الخارجية األميركية لبن غفير يظهر  FBIالعدل األميركية )

 اليمينية القادمة". أن بايدن سيتخذ إجراءات ضد الحكومة
 23/11/2022القدس، القدس، 

 
 مقاالت: 

 سنية الحسيني ... د. األزمة السياسية الداخلية اإلسرائيلية في الميزان
بينما نجحت الحكومة اإلسرائيلية بتمرير قانون حظر رفع العلم الفلسطيني بالمؤسسات الرسمية 
في إسرائيل، األسبوع الماضي، فقد فشلت، اإلثنين الماضي، في تمرير تجديد قانون مؤقت يجري  

المساعدة الحكم في الجرائم و   -عامًا، "أنظمة الطوارئ: يهودا والسامرة    ٥٥تمديده على مدار أكثر من  
أعضاء   من  العظمى  الغالبية  دعم  ونيله  إلسرائيل،  بالنسبة  التشريع  هذا  أهمية  ورغم  القضائية". 
الكنيست، فجميع اليمينيين يدعمونه دون استثناء، ونال دعم الحكومات اليمينية واليسارية على مدار  

حاليًا إلحراج الحكومة  كل تلك السنوات الماضية، إال أن المعارضة اليمينية في الكنيست تستخدمه  
ستراتيجية التي تعمل  االئتالفية في سبيل إسقاطها. ويعد هذا التشريع واحدًا من بين التشريعات اال
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على تحقيق أهداف إسرائيل بإحكام تمددها وسيطرتها على األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة  
 الغربية على المدى الطويل. 

ال اليمينية في  المعارضة  التصدي لكل تشريع مهم تطرحه الحكومة  وتأخذ  كنيست على عاتقها 
إلى   السياسية  نتائجه كذلك مع إعادة األمور  الحالية بهدف إحراجها، وهو مشهد متكرر، وتتشابه 
نصابها بعد ذلك. وليس هناك أي خطر على مستقبل تمديد سريان هذا التشريع، حيث سيتم التصويت  

ذكرنا ذلك بما حدث لتمديد العمل بـ"قانون المواطنة"، في مستهل عليه مرة أخرى، األحد القادم. وي
استالم الحكومة الحالية لمهامها، حيث واجهت خاللها الحكومة الحالية أولى هزائمها، بعد أن أحبطت 
بالكنيست في شباط   األولى  القراءة  القانون  واجتاز مشروع  به، عاد  العمل  تمديد  اليمينية  األحزاب 

تأجل إقراره عدة أشهر، حيث تبنت الحكومة خاللها عدة إجراءات لضمان سريانه    الماضي، بعد أن 
 بقرارات تنفيذية. 

تكشف األزمة السياسية الداخلية اإلسرائيلية الحالية عن قانون طوارئ مؤقت، جرى العمل به منذ 
فها بعيدة  ، يعد غاية في األهمية لتفسير سياسة إسرائيل كدولة احتالل في تحقيق أهدا1967العام  

المدى في األراضي الفلسطينية، كما يلقى نظرة على طبيعة الصراعات السياسية الداخلية القائمة في  
 إسرائيل اليوم. 

وتعود أهمية هذا التشريع، الذي ظهر ألول مرة بعد احتالل األراضي الفلسطينية مباشرة، ويجري  
الجا الشهر  نهاية  به  العمل  وينتهي  سنوات،  خمس  كل  الحكم  تجديده  تطبيق  يضمن  أنه  في  ري، 

و اإلسرائيلي  األراضي    17الجنائي  على  الماضية،  السنوات  عبر  تدريجيًا  تزايدت  إضافيًا،  قانونًا 
، وعلى المستوطنين الذين يستوطنونها، أي أن التشريع باختصار يمنح  1967الفلسطينية المحتلة للعام  

وطنين القاطنين فيها، عبر هذا التشريع المؤقت السيادة إلسرائيل على األراضي المحتلة وعلى المست
تبعية   الجنائي  القانون  على  اإلضافية  القوانين  تلك  وتضمن  الماضية.  االحتالل  سنوات  طوال 
بحياة   يتعلق  ما  وكل  والصحية،  والتعليمية  واالجتماعية  والنقابية  واالنتخابية  السياسية  المستوطنين 

ذلك التشريع على ذات األرض المحتلة منظومتين قانونيتين  المستوطنين للقوانين في إسرائيل. وخلق
مختلفتين، تطبق إحداها على المستوطنين اليهود، بينما تطبق الثانية على الفلسطينيين، في تجسيد  

 صارخ ألحد مظاهر سياسات الفصل العنصري، التي تنكرها إسرائيل. 
األراضي   في  المدى  بعيدة  أهدافها  عن  عقود،  منذ  إسرائيل  وضعته  الذي  التشريع،  هذا  كشف 
الفلسطينية المحتلة، والتي يتفق عليها اليمين واليسار في إسرائيل، ويعد االستيطان أكبر مثال على  

أحد أدوات   ذلك، كما يعد هذا التشريع المتفق على تمريره عبر الحكومات اليمينية واليسارية المختلفة
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السيادة اإلسرائيلية على األراضي المحتلة،  تحقيق تلك األهداف. ولم يخرج مخطط الضم وفرض 
العام  التي تبناها الرئيس األميركي السابق "دونالد ترامب"  نتنياهو في "صفقة القرن"،  الذي طرحه 

بذرته منذ العام    ، عن التطورات المرسومة لمثل هذه السياسات. وافترض التشريع الذي وضعت 2020
أن الضفة الغربية ستكون مكانًا إلقامة المستوطنين اليهود مستقباًل، رغم عدم وجود مستوطنين    1967

أو مستوطنات يهودية في األراضي الفلسطينية المحتلة في ذلك الوقت. وكشف هذا القانون عن إحدى  
الغربية المحتلة، في مخالفة صريحة    أدوات االحتالل في تجسيد السيادة اإلسرائيلية على أراضي الضفة

لقواعد القانون الدولي الخاصة باالحتالل، والتي تعطي الدولة المحتلة السلطة بحكم األمر الواقع دون 
حصولها على السيادة، التي تتحقق بتطبيق قوانين دولة االحتالل على تلك المناطق، بدل القواعد 

 العسكرية لالحتالل.
ر السنوات لينسجم مع التطورات التي حدثت على األرض، فبينما استثنى وتطور هذا التشريع عب

المستوطنين اليهود من تطبيق األحكام العسكرية، إسوة بالسكان الفلسطينيين الرازحين تحت سلطة  
االحتالل، عاد واستثنى األراضي المحتلة التي يقيم عليها المستوطنون نهاية السبعينيات من القرن  

تطبيقه على المجالس المحلية واإلقليمية، وذلك بمنحها المزايا والميزانيات، مثلها مثل   الماضي، ليمدد 
من   أيضًا  والمستوطنات  المستوطنين  يستثني  بات  التشريع  أن  أي  إسرائيل.  داخل  والمدن  البلدات 
األراضي  على  المقامة  المستوطنات  في  للمستوطنين  السيادة  ويمنح  العسكرية،  االحتالل  قوانين 

مع  ال تطبيقه  لينسجم  جاء  أوسلو،  اتفاق  توقيع  مع  تزامن  التشريع،  على  آخر  تعديل  وفي  محتلة. 
تقسيمات االتفاق اإلدارية، اعتبر التعديل أن أراضي الضفة الغربية مقسمة لساحتين، األولى تخضع  
لسيطرة سلطات االحتالل بشكل كامل، وهي التي تشكل معظم أراضي الضفة الغربية، ويخضعها  

قانون لنطاقه، فتسري عليها قوانين إسرائيل وعلى سكانها من اإلسرائيليين واليهود، بينما يبقي القانون  ال
السكان الفلسطينيين المقيمين في تلك األرض خاضعين لسلطة الحكم العسكري، بينما تخضع الساحة  

السلطة  إلدارة  بالسكان  المكتظة  الفلسطينية  والقرى  المدن  تضم  والتي  وضمن    الثانية،  الفلسطينية، 
القانونية   التبعية  اليهود  المستوطنين  القانون  منح  أوسلو.  اتفاق  وضعها  التي  القانونية  االعتبارات 
للقوانين والتشريعات في إسرائيل، حيث يعاملون كمواطنين إسرائيليين، كما اعتبرت األراضي المحتلة  

ل، بينما بقي السكان الفلسطينيون يرزحون  تابعة إلسرائي   التي يقيم عليها المستوطنون، بأنها أراضٍ 
تحت قواعد وقرارات الحكم العسكري والمعطيات التي رسختها اتفاقية أوسلو في الضفة الغربية المحتلة. 
كما منح المستوطنون وفق ذلك التشريع حرية الحركة في الضفة الغربية، ضمن اعتبارات الحماية  
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حرية الحركة، والتي باتت مشروطة بالحصول على تصاريح  على حياتهم، بينما حرم الفلسطينيون من  
 تسمح لهم بالوصول إلى مناطق المستوطنات. 

مكانة   لتقويض  تظهر  ثغرة  أي  نتنياهو  يستغل  الكنيست،  في  السياسية  الصراعات  إطار  وفي 
  الحكومة الحالية، وهو ما يتضح خالل هذه الفترة، حيث يستخدم تشريعًا مهمًا مثل قانون الطوارئ 

المؤقت سابق الذكر لتحقيق أهدافه. ويعاني االئتالف الحالي من عدم تحصيله لألغلبية البرلمانية،  
، والتي فقدها بعد انسحاب عضوة الكنيست عيديت سيلمان عن حزب 120مقعدًا من    61الممثلة بـ  

، األمر  يمينا من االئتالف الحكومي منذ عدة أسابيع، تاركة الحكومة بوضع متعادل مع المعارضة
الذي يعني عدم قدرتها على تمرير أي مشروع قانون ال ترغب المعارضة بتمريره. ويعكس التصويت  
على هذا التشريع الحساس مدى صعوبة البقاء التي تعاني منها الحكومة الحالية، بعد أن سقط مشروع 

م أن هذا التشريع سيمر  صوتًا لها. ورغ   ٥٢صوتًا للمعارضة اليمينية مقابل    ٥٨القانون الذي تدعمه بـ  
م كما  النهاية،  ب  رّ في  تتعلق  والتي  أن  اسابقوه،  إال  إسرائيل،  بمستقبل  تتعلق  حساسة  ستراتيجيات 

الحكومة الحالية هي من تعاني. فقد خرجت إحدى الكتل الثماني البرلمانية المشاركة في االئتالف 
ابق الذكر، باإلضافة إلى تصويت  كاملة خارج حسبة التصويت على تجديد العمل بتشريع الطوارئ س

تجديد العمل بالتشريع، كما لم يشارك  عضو الكنيست العربية غيداء الريناوي عن حزب ميرتس ضدّ 
عدد آخر من النواب في االئتالف الحاكم بالتصويت، األمر الذي يشير إلى فقدان الحلف الحاكم  

مور ستكون أصعب في األيام القادمة،  قدرته على السيطرة على أعضائه بشكل متتابع. ويبدو أن األ
لموافقة   يحتاج  السنوية  الميزانية  إقرار  أن  إقرار    61خصوصًا  وكان  الكنيست،  عضوًا من أعضاء 

السبب في الذهاب ألربعة انتخابات متتالية خالل األعوام القليلة الماضية،    2018الميزانية منذ العام  
الحكومة الحالية. وهناك معضلة ثالثة تطارد أيضًا هذه إقرارها العام الماضي، على يد    إلى أن تمّ 

الحكومة وتتمثل في ارتفاع شعبية كتلة المعارضة بقيادة نتنياهو في استطالعات الرأي األخيرة مقارنة  
برلمانية   النتخابات  الذهاب  في  نتنياهو  رغبة  يفسر  الذي  األمر  الحالي،  الحكومي  التكتل  بشعبية 

 مقعدًا الالزمة لتشكيل الحكومة. 61ح حصوله على طالعات ال ترجِّّ جديدة، رغم أن تلك االست
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القانون   تطبيق  يتم  بموجبه  قانون  تمرير  في  بينيت  نفتالي  برئاسة  اإلسرائيلية  الحكومة  فشلت 
القدس، وكان هذا  باستثناء  المحتلة  الغربية  المستوطنين في الضفة  الجنائي، وقوانين أخرى، على 
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تنجح في  الفشل بمثابة هزة قوية وبالغة الخطورة بالنسبة لمستقبل االئتالف الحكومي، فالحكومة لم  
إقناع أعضاء الكنيست من االئتالف الحاكم بالتصويت لصالح القانون الذي يجري تمديده كل خمس  

وغيداء  "القائمة العربية الموحدة"ت ضده كل من مازن غنايم من ، حيث صوَّ 1967سنوات منذ العام 
يت. وعدم تمرير  عن التصو  "القائمة الموحدة"، وتغّيب باقي أعضاء "ميرتس"ريناوي زعبي من حركة 

القانوني للمستوطنين الذين ال يسري عليهم الحكم   بالوضع  يتعلق  القانون يخلق مشاكل جمة فيما 
 العسكري كما هو حال الفلسطينيين. 

ومعنى هذا الفشل أن الحكومة باتت أقلية ال تملك أن تسن أي قانون أو تمرر أي قرار داخل  
سابيع أو أشهرًا معدودة أقصاها نهاية هذا العام. وما زاد البرلمان، ومسألة موعد سقوطها ال تتعدى أ

، فقد أعلن نير أورباخ التوقف عن التصويت " يمينا"الطين بلة هو انسحاب عضو آخر من حزب بينيت  
لصالح االئتالف الحكومي لحين إقرار قانون المستوطنين. وهذا يعني أن الحكومة تعتمد اآلن على  

الكنيست وإسقاط الحكومة، إال أن   ح بأنه لن يؤيد حلّ . ومع أن أورباخ صرَّ 120صوتًا من أصل    59
ملموس بشكل  يقّصر  الدراماتيكي  التطور  أكثر من أي وقت مضى   هذا  الحكومة، ويجعلها  عمر 

 أضعف وآيلة لالنهيار. 
لكن لو سقطت الحكومة، وخسرت القدرة على االستمرار، فهذا ال يعني أن هناك بدياًل جاهزًا لتولي  
األمور. هناك احتماالن للتطورات السياسية في حال انهيار االئتالف الحكومي، األول: هو الذهاب 

جديدة، والثاني: هو تشكيل حكومة بديلة من الكنيست القائم حاليًا بانضمام بعض    النتخابات مبكرة
عضو    61أعضاء الكنيست أو الكتل البرلمانية للمعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو، لتصبح لديه أغلبية  

كنيست أو أكثر. غير أن االحتمال الثاني ضعيف في هذه المرحلة، على األقل حسب تصريحات  
 ئتالف الحكومي. أعضاء اال 

وفي حال تنظيم انتخابات برلمانية جديدة، فالنتائج حتى اآلن غير محسومة لصالح طرف محدد،  
تمّ  التي  المختلفة  الرأي  استطالعات  يحقق    حسب  نتنياهو  أن  صحيح  األخيرة.  الفترة  في  إجراؤها 

وحزبه   الصهيونية    "الليكود "إنجازات،  ائتالف  مع  لكنه  الطليعة،  في  يزال  واألحزاب    -ال  الدينية، 
األصولية، لم يصل بعد إلى نصف عدد أعضاء الكنيست، حتى لو كان قد اقترب من ذلك. وكل  
األمور مفتوحة رغم أن بينيت سيكون الخاسر األكبر، وقد تفضي االنتخابات إلى اختفاء عدد من  

جدعون ساعر، أو حتى    برئاسة  "أمل جديد "وربما    "القائمة العربية الموحدة"و  "ميرتس"القوائم مثل  
حزب بينيت نفسه. وربما تظهر كتل جديدة أو ائتالفات أخرى من كتل قائمة. على كل األحوال من  

 المبكر الحديث عن نتائج انتخابات لم تتقرر بعد.
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األزمة السياسية والحزبية الراهنة في إسرائيل يبدو الجمهور مبلباًل أكثر من أي   المهم أنه في ظلّ 
سؤال   مّ (، ت2022/6/10الرسمية، الجمعة الماضي )  "11كان  "ي استطالع أجرت قناة  وقت مضى. وف

الذي يتزعمه رئيس الحكومة عن الخيار المفضل لديهم، فكانت اإلجابة كما    "يمينا"تي حزب  مصوّ 
الكنيست والذهاب النتخابات    % مع حلّ 28% مع استمرار الحكومة في واليتها الحالية. و 39يلي:  

% مع تشكيل حكومة بديلة برئاسة نتنياهو. وهذه اإلجابات في غاية الغرابة، وتعكس  22جديدة. و
المفروض أن يكون صاحب موقف ولديه  الجمهور من  بلبلة وتيهًا سياسيًا واضحًا لدى عينة من 
عدم   يعانون أصاًل من  الذين  اإلسرائيليين  بالنا مع غالبية  فما  الحكومة،  بقاء  مصلحة محددة في 

 في أمورهم السياسية الداخلية التي باتت أكبر الهموم على اإلطالق.  وضوح رؤية
هذا الوضع الحزبي والسياسي الشائك في إسرائيل وصفة جيدة للتصعيد الخطير في المنطقة،  
فالذي يفاخر فيه بينيت هذه األيام هو اإلنجازات على المستوى األمني، خاصة الهدوء على الجبهة  

وتنظيم مسيرة األعالم بشكل طبيعي دون تغيير مسارها، والتصعيد تجاه إيران في  الجنوبية مع غزة،  
قت فيه الحكومة إنجازات رغم الظروف أكثر من جبهة، وأخيرًا الوضع االقتصادي الجيد والذي حقَّ 

أزمة   بعد  المعقدة  التهديدات   "كورونا"الدولية  أخذ  ينبغي  السياق  هذا  وفي  أوكرانيا.  في  والحرب 
ئيلية، سواء تهديدات رئيس األركان أفيف كوخافي للبنان، أو تهديدات قادة آخرين إليران، أو  اإلسرا

الذهاب   تريد  اليمين،  من  خاصة  الحكومة،  أطراف  ألن  الجد،  محمل  على  لغزة،  تهديداتهم  حتى 
الفوز، أو على األقل  القادمة مع تسجيل أكبر إنجازات على المستوى األمني لضمان  لالنتخابات 

 الفي الخسارة. لت
 16/6/2022األيام، رام هللا، 

 
 أشرف العجرمي ... سقوط الحكومة اإلسرائيلية: انتحار بينيت وانتصار نتنياهو

بشكل مفاجئ حتى لشركائه في الحزب والحكومة، أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت  
الكنيست والذهاب النتخابات، وفقط قبل ساعات معدودة أبلغ شريكه   عن انتهاء والية الحكومة وحلّ 

الذين فوجئوا   "يمينا"ورئيس الحكومة البديل يائير البيد عن قراره، وكذلك فعل مع زمالئه في حزب  
بالقرار السريع الذي اتخذه بينيت. ومع أنه غير واضح تمامًا ما الذي دفع بينيت لهذا القرار بهذه  

د منح االئتالف برهة من الزمن حتى نهاية الشهر، إال أنه على ما يبدو وصل لقناعة السرعة وهو ق
بأنه ال يوجد ما يمكن فعله إلنقاذ الحكومة، خاصة بعد أن أجرى مكالمة هاتفية مع عضو الكنيست  

الكنيست،   ت مع حلّ نير أورباخ )من حزبه( وأوضح له األخير بصورة ال تقبل الجدل بأنه سيصوِّ 
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ر فقد قرَّ  ،زعبي. وعليه  غيداء ريناوي  "ميرتس"ن هذا كان موقف عضو الكنيست من حزب أويظهر 
أن يفعل هذا بنفسه وال يسمح لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بأن ينجح في إسقاط الحكومة في  

 تصويت يبادر إليه.   
م وضعًا مختلفًا عن  الذي يمنحه   "،المستوطنين"من الواضح أن فشل الحكومة في تمرير قانون  

ل بداية النهاية الحقيقية للحكومة التي فقدت األغلبية منذ  هو الذي مثَّ   ،الفلسطينيين في الضفة الغربية
مقعدًا في الكنيست أي    60، حيث بقي للحكومة  "يمينا" استقالة عضو الكنيست عيديت سيلمان من  

حكومة لن تصمد كثيرًا، وأقصى موعد  نصف عدد أعضاء البرلمان. وكان جليًا منذ ذلك الوقت أن ال
الكنيست بشكل تلقائي.  لها هو نهاية العام مع قانون الموازنة العامة الذي يعني الفشل في إقراره حلّ 

وهذا الفشل كان ضربة قاتلة لبينيت الذي ينتمي لتيار المستوطنين، والذين سيبقون بدون قانون ينظم  
الكنيست   إن بينيت رغب من خالل اإلعالن عن الذهاب لحلّ عالقتهم بالدولة بسبب ائتالفه. ويقال  

 بضمان استمرار عمل القانون لفترة إضافية حتى االنتخابات القادمة وتشكيل حكومة جديدة.
الكنيست كان خطوة  ما فعله بينيت مع البيد وقراره الفوري بتسليمه رئاسة الحكومة فور إقرار حلّ 

ئتالفي، وسلوكًا يختلف تمامًا عما فعله نتنياهو مع بيني غانتس  الفتة وتنم عن احترام لالتفاق اال
ما في وسعه من أجل منع األخير من استالم رئاسة الحكومة في التناوب المتفق   عندما عمل كلّ 

الكنيست بأسرع وقت ممكن.    ما يمكنهما فعله لتمرير قانون حلّ   عليه بينهما. وسيبذل بينيت والبيد كلّ 
إقرار القانون بالقراءة األولى وربما يكون يوم اإلثنين القادم  موعد التصويت على    واليوم ستكون جلسة

الذهاب   من  بداًل  جديد  ائتالف  تركيب  من  نتنياهو  لمنع  وذلك  والثالثة،  الثانية  بالقراءتين  القانون 
 النتخابات جديدة.

  " الليكود"ُيظهر أن حزب    استطالع الرأي الذي أجرته القناة العبرية األولى فورًا بعد إعالن بينيت 
مقاعد.   10مقعدًا، وحزب الصهيونية الدينية هو اآلخر ارتفع إلى    36ارتفعت شعبيته وحصل على  

يائير البيد حصل على    " هناك مستقبل"وأيضًا حزب    "ميرتس"مقعدًا. ويبدو أن حزب    20بزعامة 
أغلبية   طرف  ألي  يوجد  ال  أنه  والمهم  الحسم.  نسبة  يتجاوز  لم  ينجح  لوحده  فلم  حكومة،  لتشكيل 

مقعدًا، بمعنى أن الوضع الذي ساد خالل السنوات الثالث    61وحلفاؤه في الحصول على    "الليكود "
والنصف الماضية سيتكرر بناء على معطيات اليوم. حتى لو كان سقوط الحكومة يشكل انتصارًا  

لك نفتالي بينبت صاحب  كبيرًا لنتنياهو الذي نجح خالل عام من تقصير عمر الحكومة ليصبح بذ 
مع   االنتخابات  نتائج  ستكون  كيف  واضحًا  فليس  إسرائيل،  تاريخ  في  حكومة  كرئيس  فترة  أقصر 
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بينيت وربما   من الخارطة الحزبية ودخول العب جديد هو   "يمينا"التطورات التي قد تشهد اختفاء 
 السياسة. ر الدخول لحلبة رئيس األركان السابق غادي أيزنكوت الذي قرَّ 

انتصار نتنياهو محفوف بالمخاطر، فهذه على ما يبدو ستكون الفرصة األخيرة له لتولي منصب 
رئيس الحكومة واإلفالت من العقاب إذا نجح في تشكيل ائتالف جديد قبل االنتخابات أو بعدها.  

من   ولن ُيسمح له بأن يخوض المعركة  ،ولكنه في حال فشل في ذلك فلن تكون لديه فرصة أخرى 
جديد بعد الفشل، ال في حزبه وال في الحلبة السياسية. وبالنسبة لنتنياهو فهو سيقاتل بشراسة في سبيل  

مقعدًا في الكنيست. وهو سيكون في مواجهة مع يائير البيد رئيس الحكومة السابق    61الحصول على  
م ية خصوصًا وأنه قدَّ الكنيست وليس رئيس المعارضة، وهذا يمنح البيد أفضل  إقرار حلّ   في حال تمّ 

نموذجًا مختلفًا في الحكم يقوم على الصدق والنزاهة واحترام التعهدات وااللتزامات مهما كلف الثمن.  
وعلى األغلب سيستغل الفترة التي سيكون فيها رئيسًا للحكومة للترويج لنفسه بشكل جيد، خصوصًا  

فسة بشكل قوي قد ال يصل إلى مستوى  وأن حزبه يتقدم في استطالعات الرأي ولديه فرصة في المنا
قلياًل وازدادت مقاعده فوق العشرين فهذا سيمنع    "الليكود "، ولكن لو نجح في تخفيض حصة  "الليكود "

نتنياهو من تشكيل حكومة قادمة ويقضي على فرصه. وبطبيعة الحال كل شيء جائز في السياسة  
 اإلسرائيلية بما في ذلك مفاجآت ليست في الحسبان.

 22/6/2022يام، رام هللا، األ
 
 ناحوم برنياع "متوحشة"...  ستكون ة لقادم ابات انتخة اال ملح

بدأت حكومة السنة الواحدة حياتها بعرض رقيق، منعش من األقصى إلى األقصى، وأنهت حياتها  
انتهاج سياسة  بعرض ال يقل رقة، وال يقل ثناًء. فقد سعى بينيت والبيد ليثبتا لإلسرائيليين بأنه يمكن  

أخرى. والجهد جدير بكل ثناء، لكن من المحظور الوقوع في الخطأ: ليس هكذا سارت حكومتهما في  
األسابيع األخيرة، وليس هكذا ستسير حملة االنتخابات التي على األبواب. اللطف والسياسة ال يسيران  

 ، وال حتى في الدنمارك. باللطف ال ينتصر الناس في االنتخابات.معاً 
ستكون األشهر األربعة التي أمامنا وحشية، مغرضة، مثيرة لالنقسام. فاألحزاب في كتلة نتنياهو  

على نصيبها في الحكم، وكذا على    جائعة للحكم. واألحزاب في االئتالف المنصرف ستقاتل أيضاً 
 به أن يبتعد في هذه الفترة عن السياسة. درمجرد وجودها. من له معدة ضعيفة يج

مقارنة    يد وبينيت، أول من أمس، إنجازات حكومتهما. اإلنجازات ذات مغزى، وأساساً الب  َض رَ عَ 
 بحكومة الشلل السابقة. أما هذا فال يمنع نتنياهو من أن يقرر بأن هذه كانت "الحكومة األكثر فشالً 
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نتنياهو  في تاريخ الدولة"، جملة أخذها بكاملها من الدعاية ضده في الماضي. أما الحقائق، مثلما أجاد  
 في الدعاية االنتخابية.   أولمرت، فال تلعب دوراً   في أن يشرح في شهادته في المحاكمة التي يديرها ضدّ 

إن الجدال حول إنجازات الحكومة المنصرفة هو اللعبة األولية. ستتركز حرب االنتخابات على  
حزب عربي   ي بأن ضمّ عما يبدو في محورين آخرين: األول، اليهود مقابل العرب. فـ"الليكود" سيدّ 

إلى االئتالف هو خطيئة ال تغتفر، بل خيانة للوطن. فاستطالعاته تشخص في الجمهور اليهودي 
الخوف، الذي يتغذى من خالل العمليات التي كانت   كراهية وشهية للثأر من الوسط كله. وأساساً 

.  وبا خير إلسرائيل أيضاً وبغسل العقول في الشبكات. ما هو خير لليمين المتطرف في أميركا وفي أور 
سيتلخص الجدال في مسألة   ،الكتلة المضادة ستعرض بالمقابل بن غبير وسموتريتش. في النهاية

يتمار بن غبير. لهذا الصراع ستكون آثار  إكثر، من منصور عباس أم من  أبسيطة: ممن أنت تخاف  
تصويت متدنية في الوسط على المجتمع العربي. نسبة    ليس فقط على الجمهور اليهودي، بل أيضاً 

 ستعمل في صالح كتلة نتنياهو. ووضع العرب في المركز قد يرفع نسبة التصويت.
المحور الثاني هو نتنياهو. بخالف التوقعات، فإن السنة التي انقضت منذ الجولة الرابعة لم تقلل  

نتنياهو يرفع  بصفتها هذه مركزية نتنياهو في الخطاب السياسي. اسمه يعمل في صالح المحورين:  
 ، وكذا للكتلة التي ترفضه. الطاقات، ويجلب األصوات لكتلته أيضاً 

، إن الصراع بين الكتلتين مصيري، لكن االنتخابات في إسرائيل ال تجري كصراع بين كتلتين. أوالً 
االئتالف المنصرف ليس كتلة واحدة. فهو يضم ثمانية أحزاب متخاصمة. "ميرتس" و"العمل" يقفان  

رق طرق: إما أن يسفك الواحد دم اآلخر أو يندمجا. ميراف ميخائيلي ترى نفسها وريثة رابين،  على مفت
حيال جانتس ستسفك   وترى جانتس الخصم األساس لها في صندوق االقتراع. وفي "الجبهة" أيضاً 

دماء. ناخبو "ميرتس" و"العمل" قد يقفزون عن الحزبين ويذهبون إلى البيد: رئيس الوزراء المرشح هو  
 كثر فأكثر في السنة القادمة.أالوحيد في الكتلة الذي تعزز في هذه السنة، وهو سيتعزز 

أخذ قافلته المحروسة إلى األمر األول الذي سيفعله، بحكمة، كرئيس للحكومة االنتقالية، هو أن ي
مجال بلفور، وأن يستوطن هناك. بينيت أخطأ حين بقي في رعنانا. البيد شاهد من الجانب واستخلص 

 الدرس. 
هذا لن يعفيه من التنافس مع جانتس. سيتعين على الرجلين أن يشرحا للناخبين لماذا كل واحد  

إذا كان سيتنافس في االنتخابات أم سيعتزل منهما أفضل من نظيره. أما بينيت فسيتعين عليه أن يقرر  
في بيته. وسيضطر ساعر إلى أن يقرر إذا كان سيتحد مع ما سيبقى من "يمينا". وينطوي الحسم  

 في داخله على المال، القوة، واألنا. سيتنافس منصور عباس مع حملة عاصفة من "المشتركة".
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واحد  رجل  إلمرة  اليمين  كتلة  فض  ؛ تخضع  وهذا  الشارع نتنياهو،  انتخابات.  حملة  في  كبير  ل 
الحريدي معه، والسياسيون والحاخامون يسيرون خلف الشارع. ومع ذلك، فإن الكتلة أقل وحدة من 

 صورتها. 
"شاس" حيال "عوتسما يهدوت" )قوة يهودية(. في "شاس" فهموا أن بن غبير،    ؛المواجهة األولى

ي القبعة السوداء في بلدات التطوير، وفي وليس درعي، وال حتى نتنياهو، هو محبوب الشباب ذو 
الرئيس   الحاخام  وأطلق  درعي،  فزع  المدن.  في  األحياء  وفي  الشرقية،  الحريدية  الدينية  المدارس 

إلى الساحات    سحق يوسف، للتهجم على بن غبير. شعبية الكهاني تتغلغل أيضاً إالسفاردي )الشرقي(،  
لقومي المتطرف الذي يمر كالحريق في حقل األشواك شكنازية. وهي تنخرط في الميل االحسيدية األ 

شكنازيين يصرون على تسمية الكتلة "الكتلة  في كل الوسط الحريدي. ليس صدفة أن السياسيين األ 
 . اإليمانية"، التسمية التي تبناها "الليكود"، فـ"المعسكر القومي" ال تعجبهم كثيراً 

"الليكود" على يأتوا إلى الكنيست بالبدالت الرسمية   أول من أمس، حرص الرجال في كتلة  أن 
والحاشيات،  المستقبلية،  المكاتب  ورائحة  الحكم،  رائحة  الفاخرة.  العنق  وبربطات  لديهم  األفضل 

 ومجموعات الضغط، ورائحة القوة للعطاء واألخذ كلها تصاعدت إلى أنوفهم. هم مشتاقون. 
إذا ما أقام حكومة    فإن نتنياهو سيحسن صنعاً المنشودة    مقعداً   61إذا ما وصلت كتلة اليمين إلى الـ  

في الكنيست القوانين التي تضعف المحكمة العليا وجهاز القضاء كله، ما    فور االنتخابات، وسنّ   61
إياها لتنضم لحكومته.    سيحرره من مشاكله القضائية. بعد ذلك سيتوجه إلى كتل المعارضة داعياً 

يشل، رسوله الخالد. الدولة في خطر، وهم  إمس نتان  نقذوني من سموتريتش وبن غبير، كما سيهأ
 سينصتون. 

 "يديعوت" 
 22/6/2022األيام، رام هللا، 

 
 نبيل عمرو ... نتنياهو... مركز اللعبة أينما و جد!

منذ قيام الدولة العبرية وإلى أجل غير مسمى، لم يحدث أن كان شخص واحد هو مركز الحياة 
هذا الشخص هو بنيامين نتنياهو، أطول  رأس السلطة أو المعارضة.السياسية فيها، سواء كان على  

بقائه وتثبيت   المعارضة قوة وتأثيرًا، فمن أجل  الحكومات في إسرائيل عمرًا، وأكثر رؤساء  رؤساء 
مكانته كملك للعبة الداخلية، كما يسميه المحللون، تأسست تحالفات ثبَّتته وحمته حتى حين أحكمت  

وبالمقابل ومن أجل إطاحته،   نقه، فنجا منها بعدم قدرة القضاء على حسمها.قضايا فساد على ع  4
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نت من إبعاده مؤقتًا عن مركز رئيس الوزراء، إال أنها لم تستطع  تأسست تحالفات وائتالفات، تمكّ 
رئاسة   باب  فكان على  إسرائيل،  في  والبرلمانية  الحكومية  الحياة  على  الطاغي  شبحه  تأثير  تفادي 
الحكومة وهو في المعارضة متعاداًل مع خصومه في عدد النواب، وحين كاد يعود لو جنَّد عضوًا 
إضافيًا واحدًا إلى جانبه، هرب الخصوم من احتمال عودته، حين اقترب من أن يكون أكيدًا، هربوا  

 إلى أين؟ إلى االنتخابات المبكرة التي ال ضمانة لخصومه فيها بالتفوق عليه. 
تلفيقه لإلطاحة به، والذي كان برنامجه الوحيد هو هذه النقطة بالذات، أدخله    الذي تمّ االئتالف  

نتنياهو إلى حالة شلل شامل، جعلت من الحكومة مجرد تركيبة عابرة ملتبسة ال تقوى على   شبح 
داخل   جدي  تشريع  وحين  "الكنيست "فرض  قيمة.  ذات  حكومية  قرارات  اتخاذ  على  تقوى  ال  كما   ،

على رأس المعارضة، دخل ائتالف الخصوم    "نتنياهو الملك"ة الحكومية في إسرائيل  وضعت اللعب
م أقطاب االئتالف من حالة  ئغرفة العناية الفائقة، ليعيش على أجهزة التنفس الصناعي، إلى أن س

 الموت السريري، فرفعوا األجهزة لتموت التجربة قبل أن تكمل عمرها المقرر، وتسلم نفسها للغيب.
أ  اللحظات غير  اللعب حتى  أنه ال يسأم وال يكل وال يمل، فيواصل  يثبت من جديد  نتنياهو  ن 

، ليس خوفًا من االنتخابات المبكرة، بقدر ما هو  "الكنيست "  األخيرة، فال يزال يفكر في إحباط حلّ 
،  جحمناورة لكسب وقت قد يوفر له ائتالفًا مضادًا يأتي به رئيسًا للوزراء من دون انتخابات، فإن ن 

فها هو يعود إلى الرئاسة بأقل الخسائر، وإن لم ينجح فاالنتخابات    ،رغم صعوبة ذلك وربما استحالته
 المبكرة ليست خطرًا محققًا عليه.

بنيامين نتنياهو التحدي الدائم لخصومه، والمنقذ الوحيد لمعسكره، يستمد قوة حضوره وتأثيره ليس  
بها يتمتع  التي  الذاتية  المقومات  من  أمامه    فقط  يقف  من  ضعف  من  وإنما  وحكم،  سياسة  كرجل 

 ومحدوديته.

كانت رئاسة نفتالي بينيت تزكية مباشرة لنتنياهو، مثلما كانت شراكته السابقة لغانتس أشبه بشراكة  
القط والفأر، فتغلبت تجربة نتنياهو الغنية وطويلة األمد على ضعف تجربة غانتس الذي تسربت من 

 ة، لتستقر في يد نتنياهو. بين أصابعه رئاسة حكوم
لم يكن مقنعًا لهم كرئيس للوزراء. كانت رئاسته    ،رغم ما فعله  ، اإلسرائيليون راقبوا أداء بينيت الذي

الذي قذفت به اللعبة إلى سدة الرئاسة،    "الكنيست "أعجوبة األعاجيب، فهو صاحب الكتلة األصغر في  
فت به اللعبة إلى رئاسة المعارضة، ومفارقة كهذه  أما صاحب الكتلة األكبر والشخصية األقوى، فقد قذ 

لم تحسب كرصيد يجعل بينيت الصغير كبيرًا، ولم تجعل نتنياهو الكبير صغيرًا؛ خصوصًا أن بينيت 
كان نصف رئيس وزراء يتقاسم الموقع مع نصف آخر، واالثنان أقل كفاءة من الواقف لهما خلف  
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خالصة القول: بنيامين نتنياهو الذي حظي   وعًا بالحائط.الباب، ما اضطرهما أخيرًا إلى االرتطام ط
بفعل طول أمد مركزيته في الحياة السياسية اإلسرائيلية بكل ما يخطر على البال من ألقاب: الساحر،  
الفاسد، األناني، الملك، المعارض، الجاني، الضحية، والذي حول إسرائيل كما قيل عنه كثيرًا إلى  

 للسلطة،مطّية ألهوائه وإدمانه 
وصل إلى وضع يكون فيه إما رئيس وزراء وإما شبحًا يخيف أي رئيس وزراء آخر، وها هو  
يواصل دوره كمركز للحياة السياسية في إسرائيل أينما ُوجد منها، فلنراقب لنرى ما تبقى من فصول  

 مسرحية الحكم في إسرائيل، وكيف تسير، وإلى أين تؤول.
 23/6/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 عوفر شيلح... تقترب بسرعة من وضع "الدولة الفاشلة" "إسرائيل"

في نهاية األسبوع الماضي، ُنشر في "هآرتس" خبر صادم: مقابلة أيليت شني مع رام كوهن، مدير  
ثانوية في شمال تل أبيب. كوهن، مرّب قديم وقدير، وصف بكلمات بسيطة وحقائق ملموسة جهازًا  

ال يوجد معلمون، والكثيرون ممن هم موجودون غير مؤهلين بأي شكل من    في حالة انهيار شامل: 
األشكال لمهامهم، وفروع تعليمية تغلق )بما في ذلك في علوم الحاسوب، الرياضيات، واإلنجليزي،  
المواضيع التي تحملها "أمة االستحداث" على كتفيها(، مديرون مثله "محطمون ويهجرون الجهاز 

 بجموعهم".
األحياء القوية للمدينة القوية في إسرائيل، في قلب العشرية العليا. ماذا ستقول العناقيد   كل هذا في

االجتماعية االقتصادية المتدنية في بلدات المحيط، في الوسط العربي، في التعليم الحريدي، حيث ال 
ري بعض تغلق دوائر الرياضيات واإلنجليزي، إذ إنها غير موجودة أصاًل؟ في شمال تل أبيب يشت

األهالي ألوالدهم تعليمًا بدياًل بالمال وفرصًا بديلة في العالقات. ماذا سيفعل األهالي اآلخرون، الذين  
مما   شيء  عامة؟  اإلسرائيلي  المجتمع  سيفعل  ماذا  اإلسرائيلي؟  المجتمع  من  الساحقة  األغلبية  هم 

دافيد في حديث معي في اليوم  وصفه كوهن ليس جديدًا لكم. أقوال مشابهة قالها البروفيسور دان بن  
ذاته في "واي نت". أقوال مشابهة تقال كل يوم عن جهازنا الصحي، وعما يحصل في الطرق، وعن 
الجريمة والعنف في المجتمع العربي وفي المجتمع عامة، وعن ميول عدم المساواة وإنتاجية العمل  

 المتدنية في االقتصاد اإلسرائيلي. 
للمواطن وتصميم المجتمع المتطور ذي القيم، تقترب إسرائيل بسرعة  في كل ما يتعلق بالخدمات  

 من وضع الدولة الفاشلة، الوضع الذي نميل لنعزوه لبعض جيراننا أو لدول في إفريقيا. 
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أين ال تقال األمور؟ في المكان الذي يفترض بنا أن نصمم فيه الحلول، الساحة السياسية. هناك  
اء السبت الماضي، بأقوال عن االتصاالت للتنافس المشترك بين  ستدويوهات التلفاز، مساامتألت  

شمشون ويوفاف، وعن االنضمام المحتمل لدافيدلي وأفكار االنسحاب لدى دافيدلي. وبالطبع، بيبي،  
الثقب األسود وأهم أسباب السياسة اإلسرائيلية. لن يعرض أحد عليكم فكرة جديدة، أو   ،بيبي، بيبي

ألنهم يعرفون أن هذا ال    قواًل حقيقيًا، حول السقوط الذي حولنا، سواء ألن الكل شركاء فيه، أو أساساً 
 يهمكم. 

والدنا، صحتنا،  أنكم ستصرخون: ماذا يعني أنه ال يهمنا؟ فهل لم يعد يهمنا مستقبل أ  هنا ال بدّ 
أننا   أمام الصحيفة: معناه  الحديث  أننا نلوك  مستقبلنا هنا؟ لكن كمواطنين، فإن االهتمام ال يعني 

 نطالب بعمل ما. 
كّف الجمهور اإلسرائيلي عن    ،ولكن من المحظور تجاهل معناها الهدام  ،وألسباب يمكن فهمها

، يدخل إلى فقاعة الضغينة واإلحساس  أن يطالب بأي عمل في أي مجال من مجاالت حياته. سياسياً 
 بالضحية، والحقائق والحقائق البديلة، التي تعطل إمكانية العمل الحقيقي على التغيير.

سنة على التوالي وليس مثله من هو مسؤول عن الوضع.    12كان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء  
اة الجماهيرية اإلسرائيلية. لكن  بشخصيته وأقواله هو أيضًا المسؤول األساس عن الوضع السام للحي 

مع   التسوية  احتمال  دفن  نتنياهو؟  أثر  تبعد  كي  عمله  سنتها  في  التغيير  حكومة  جربت  الذي  ما 
الفلسطينيين باستمرار؟ في استمرار السياسة السخيفة المحملة بالمصيبة حيال إيران؟ ما الذي فعلته  

 و في المواصالت كان مختلفًا عن سابقتها؟ أو حتى فقط حاولت أن تفعله، في التعليم، في الصحة أ
وأساسًا، هل هذا يهمكم؟ هل رأيكم عن الحكومة وأفعالها ال ينشأ كله من مكان انتمائكم والذي 
اسمه الخاص في إسرائيل "بيبي/ ال بيبي"؟ في دولة يكون فيها الرجل مطالبًا بأن يحلق شاربه كشرط  

الفناء، كيف سيحصل شيء ما في  ألن يصدقوا قسمه في موضوع نتنياهو ألجل إ نقاذ حزبه من 
 التعليم أو في الصحة؟ 

أنا ال أوهم نفسي. كلنا نعرف أن هذا سيكون األمر الوحيد في الحملة االنتخابية القريبة أيضًا.  
ولكن شيئًا واحدًا محظور عمله: تجاهل حقيقة أنه طالما كان هذا الثقب األسود موجودًا لن تبدأ حتى  

لى إلصالح السقوط. السؤال هو: هل في الطرف اآلخر من الثقب األسود سيبقى شيء  الخطوة األو 
 ما إلصالحه؟ 

 "يديعوت" 
 27/6/2022األيام، رام هللا، 
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 بن كسبيت ... المرير "إسرائيل"بكوا على حال إ
لدولة إسرائيل، وصنع تاريخًا معاكسًا   13ال تبكوا على نفتالي بينيت. فقد أصبح رئيس الوزراء الـ 

قامة الحكومة الحالية لما كان بينيت  إلى  إلكل االحتماالت. لوال الظروف منفلتة العقال التي أدت  
التلفاز. فقد قفز   ئة العاصفة،  لى حمام ساخن، ونجح في تهد إسيرى مكتب رئيس الوزراء إال في 

دارية طيبة لكنه  إيران. أثبت قدرات  إلى  إ. الفوضى التي وجدها في إسرائيل نقلها  وتبريد الخواطر قليالً 
لى جانبها قدرات حزبية بائسة. لو استثمر قواه النفسية في الحزب وفي االئتالف، وليس في  إبدى  أ
صة كلها. بينيت مدير جيد وسياسي  يران وفي غزة، لبقي رئيس الوزراء حتى نهاية واليته. هذه القإ

لم يفعلها    موراً أ. وهكذا فعل بينيت في سنة مضنية واحدة  خبيراً  وسياسياً  سيئاً   . سلفه كان مديراً ءسي
 سلفه في دزينة سنين ال تنتهي. لكن بينيت، اآلن، رحل إلى بيته. سلفه يحاول العودة.

تصل شاطئ األمان لكن فقط كي تكتشف    بكوا علينا. على مصير هذه الدولة المرير، التي كادت إ
غراقها من جديد. يكثر بينيت من استخدام تعبير "استلقيت  إ عاصفة كاملة، أقسى من سابقاتها، تهدد ب

 ص الوضعية. شكنازي الذي كان أول من شخَّ أعلى القنبلة اليدوية". وكان استعاره من غابي 
التناوب   نتنياهو في حكومة  كالهما محق." أزرق أبيض" األصلي، الذي انشق كي يجلس مع 

شكنازي خرقا ثقة مصوتيهما، لكنهما فعال هذا أتس و ول من "استلقى على القنبلة". غانأولى كان  األ
وفير  حملة جنون نتنياهو ومساعده )أتذكرون التعيين التعيس أل  لدوافع وطنية صرفة. نجحا في صدّ 

في الخلفية في أن    للعدل على مدى نحو سنتين، فيما كان المستشار القانوني محقاً   كونيس وزيراً أ
 الخطوة ليست قانونية؟"(. 

حدى القنابل قوية  إلة الثانية جاء دور بينيت ليستلقي على القنبلة. يدور الحديث عن  في المرح
االنفجار التي تفجرت هنا في تاريخنا السياسي. وهو ال ينحصر في انفجار واحد، بل يوقع العديد  

ول  من الضحايا، ويهدد القانون والنظام تهديدًا وجوديًا. اآلن دور يائير البيد. فهل سيكون هو األ
لى آييلت  إبينيت، وليس بال تردد، قرر نقل "يمينا"    ؟الذي ينجح في االستلقاء على القنبلة والبقاء حياً 

لى  إكثر منها. كهانا، مثل بينيت، توصل  أشكيد. وذلك رغم أن متان كهانا مرشح طبيعي ومنطقي  
رأى الرعب عن كثب    نه من المحظور تسليم نتنياهو دفة الدولة، ولو لحظة واحدة. وقد ا االستنتاج ب

لى  إقبله. شكيد ال توجد هناك. طموحاتها السياسية تواصل في االتجاه    وفهم ما فهمه كثيرون جداً 
ن تمر بقاعدة "الليكود". وبالتالي لماذا تلقت  ألى هناك ملزمة ب إعلى، أعلى مستوى ممكن، والطريق  األ

 مع ذلك "يمينا"؟ 
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خيرة بل تحددت بأنها ستسقط  شتمت على مدى السنة األخرى. رغم أنها  أمكانية  إنه لم تكن ثمة  أل
خيرة. هي  و تشق الحزب، بقيت هناك حتى اللحظة األأ داخلياً  لى "الليكود"، تنظم تمرداً إبينيت وتفر 

لى حكومة إخضر" للتوجه  أقامة حكومة يمين، وبعد ذلك أعطت بينيت "ضوءًا  التي استنفدت الجهد إل
لتي تفوق قدرة البشر على االحتمال ولم تتحرك. الحلف بينها وبين  التغيير. صمدت أمام الضغوط ا

ال يعطيها الخيوط. وهو لم يفعل  إ مكانية  إبينيت طويل السنين. االختبارات والتحديات. لم تكن لديه  
 ذلك بسرور لكن هذا كان هو األمر الوحيد الذي يمكنه أن يفعله.

اللحظة، رحلتها   هذه  انتحاراً ماذا ستفعل شكيد؟ في  لـ"يمينا" في  سياسياً   تبدو  التصويت  تغّير   .
قناعهم  إمن    بداً أ لى معسكر "كله إال بيبي". وهي لن تتمكن  إينتمون اليوم    االستطالعات. كلهم تقريباً 

مع  أ )فقط(  ستجلس  نعم  بأنها  البيبيين  إقناع  من  أبدًا  تتمكن  لن  وهي  نتنياهو،  مع  تجلس  لن  نها 
. عرض معقول من محيط  لى جانبها في "يمينا" ليس عالياً إمتان كهانا  ن يبقى  أنتنياهو. احتمال  
في هذه السنة، وهو يتمتع   كبيراً  سياسياً  نجازاً إلى الخارج. لقد حقق كهانا إسيدفعه  بيني غانتس مثالً 

بشعبية متزايدة حتى في مطارح الوسط. وبعد أن قلت كل هذا، ال أوصي بتأبين شكيد قبل األوان.  
 سياسية مليئة بمؤبنيها.القبور ال

إلسرائيل.    14خيرة، سيصبح يائير البيد رئيس الوزراء الـ  ذا لم تحصل دراما مجنونة في اللحظة األإ
صبح التراكض حول أخيرة  يام األسيكون هذا في يديه. فعل نتنياهو كل شيء كي يمنع هذا. في األ

من   وفوضوياً   ، مشوشاً عكراً   قتراحات تياراً . في الليلة السابقة أصبحت االحقيقياً   رئيس المعارضة فزعاً 
خرى. لم يكن  األفكار الشوهاء التي ُألقيت على غانتس من جهة وعلى جدعون ساعر من الجهة األ

 لهذا احتمال. هذان االثنان يفضالن صفقة مع الشيطان من صفقة سياسية مع نتنياهو.
تنياهو الى االنتخابات من موقع ليس والتي يتوجه فيها ن  2009ولى منذ  ستكون هذه هي المرة األ

بانهم هذه    لنتنياهو مسبقاً   يم"الحريد "ولى التي يوضح فيها  رئيس الوزراء. ستكون هذه هي المرة األ
ن هذه  أولى التي يعرف فيها نتنياهو ب . ستكون هذه هي المرة األالمرة ليسوا في جيبه كما كانوا دوماً 

ال يساهم في هدوئه النفسي أو هدوء محيطه. اليوم هو متعلق  قد تكون هي المرة األخيرة. كل هذا  
  شهر القريبة القادمة مما هو متعلق بنفسه. نتنياهو يكره أن يكون متعلقاً دائه في األأأكثر بالبيد وب

 خرين. كل شيء ممكن. باآل
 "معاريف" 
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 أ. د. أرنون سوفير ... العرب!رافية؟ سنقوم بتهجير جميع جمشكلة ديمو 
هيرشبرغر غلعاد  نشره كلٌّ من  الذي  المهم  المقال  أعقاب  هيرش  ،في  وشاؤول   ،هافلر– وسيون 

ل اليهود إلى أقلية في أرض إسرائيل"، المنشور في صحيفة  أرئيلي، تحت عنوان "خالل نومكم، تحوَّ 
أقلية في    2022يهود في سنة  "، أود اإلضافة، والتشديد على بعض األمور: أصبح ال8/5"هآرتس  

 "أرض إسرائيل"، كما يظهر في المعطيات التالية: 
 :2022عدد سكان "أرض إسرائيل" )من البحر حتى نهر األردن( في 

 %.49.84أي  7,454,000مجموع عدد اليهود و"آخرين" في "أرض إسرائيل" هو   -
 %.50.16أي   7,503,000عدد العرب:  -

العرب في   2,003,000 في الضفة الغربية، و  3,244,000 في قطاع غزة، و  2,256,000منهم:  
 إسرائيل. 

وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المهم التشديد على أن الوضع أصعب بكثير، إذ شمل "عدد سكان 
أرض إسرائيل" جماعات عديدة من غير اليهود وغير المواطنين. يدور الحديث عن عمالة أجنبية  

ون تصريح، وغرباء مع تصريح، أو من دون تصريح )طالب جامعيين، رجال  بتصريح، أو من د 
من   مهاجرين  وعن  ومتطوعين(،  وسيّ إدين،  إسرائيل،  في  ولدوا  الذين  وأوالدهم  دون  فريقيا  من  اح 
قامة من خالل مسار لّم الشمل. وبحسب التقديرات، يصل  إتصريح، وفلسطينيين من دون تصريح  

% فقط.  47-%46تقلص هذه الحقيقة نسبة اليهود في "أرض إسرائيل" إلى  ألفًا.    650عدد هؤالء إلى  
 .1967ومن المهم اإلشارة إلى أن مسار تحويل اليهود إلى أقلية في "أرض إسرائيل" بدأ عمليًا في سنة  

، سيكون في  2065وماذا يخبئ لنا المستقبل؟ بحسب توقعات لجنة اإلحصاء المركزية، ففي سنة  
مليون نسمة. ومنذ اليوم، ُتعد "أرض إسرائيل" واحدة من أكثر األماكن اكتظاظًا    31"أرض إسرائيل"  

دائق العامة في العالم، ونشعر بهذه الكثافة في الشوارع، وفي أسعار العقارات، وفي الكثافة داخل الح
القومية، التي يتم إغالقها دوريًا بسبب فائض الزوار، وكذلك في المشهد العمراني الذي يمتلئ ويسيطر  

مليون    31عندما سيعيش هنا    2065على المناطق المفتوحة. هل نستطيع فهم ما سيحدث في سنة  
 شخص؟ 

تطرح هذه القضية على    إذًا، كيف يمكن أن تكون "أرض إسرائيل" فقدت األغلبية اليهودية ولم
الديموغرافيا. من   تتحدث عن  التي  وأتحدث عن موضوع االستطالعات  جدول األعمال؟ سأستبق 
خبرتي، أعلم بأن المجتمع، في أغلبيته، غير مّطلع على الموضوع الديموغرافي في "أرض إسرائيل"، 

ل"، و"الضفة الغربية"،  لذلك فإنه ال يستطيع التفريق ما بين مصطلحات "أرض إسرائيل"، و"إسرائي
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و"قطاع غزة"، و"القدس الشرقية"، و"منطقة المثلث"، ومناطق ُأخرى. لذلك، يجب التطرق بحذر إلى 
 اإلجابات التي تتعامل مع هذه المصطلحات.

)مؤمنة   قومية  أوساط  مصدره  اليهودية  األغلبية  فقدان  بموضوع  االهتمام  عدم  فإن  باعتقادي، 
اإليمان المطلق بأنه يجب عدم التشكيك في الوجود األبدي لألغلبية اليهودية في "أرض وغيرها( تتبنى  

المشكالت سُتَحل بمساعدة الرب وتهجير العرب، واستنادًا إلى هذا   إسرائيل". هؤالء يؤمنون بأن كلّ 
ة.  معطيات لجنة اإلحصاء المركزية واإلدارة المدني  اإليمان، فإنهم يسخرون، بشكل جارف، من كلّ 

 وفي المقابل، فإن الجمهور العلماني العامل في التكنولوجيا المتطورة يخطط للهجرة من البلد.
خالل المحاضرات الكثيرة التي ألقيتها أمام أساتذة الديموغرافيا في "أرض إسرائيل"، الحظت أن  

رضتها. وينبع  األساتذة الذين ينتمون إلى المدارس القومية يسخرون، باستهزاء، من المعطيات التي ع
هذا من شعور عميق بأنه ال توجد مشكلة حقيقية في هذا، فتهجير كل العرب من هنا ليس إال مسألة 
وقت. وإن كان هذا ما يشعر به األساتذة من هذه األوساط، فمن سينقل الحقائق للطالب؟ كذلك األمر  

 (.الحظت ردود فعل شبيهة في منتديات العسكريين )وضمنهم الضباط في الجيش
تقوم المشكلة الكبرى على أن هذا االعتقاد غير محصور في أشخاص هامشيين فقط؛ على العكس 

 ؛فإنه موجود في رؤوس َمن يجلسون في مناصب عالية جدًا، وفي مواقع مؤثرة ومركزية في الدولة
ألشخاص  في التخطيط القومي، والمؤسسات األمنية، ووزارة الزراعة، وبقية المؤسسات المهمة. وهؤالء ا

يقّرون حقائق ال يمكن العودة عنها. في هذه الدوائر، التي ُتعد أقلية في المجتمع اليهودي، يقّرون  
القومية، وينكرون المعطيات، ويفرضون الحقائق التي ستقودنا إلى كارثة ال عودة منها   األولويات 

س والنقب. من الممكن  على األرض. باسم التمسك بالضفة الغربية يدفعون إلى خسارة الجليل والقد 
 أن تكون النتيجة فقدان "أرض إسرائيل" برمتها. 

 هآرتس" "
 30/8/2022األيام، رام هللا، 

 
ك االنقسام المصو     جاكي خوري ... تين العرب إلى صناديق االقتراع؟هل يحر 

القائمة المشتركة إلى جدول األعمال التحدي الرئيسي الذي تواجهه األحزاب العربية في   يعيد حلّ 
إسرائيل: كيف تحصل على ثقة الجمهور وتزيد تمثيل المجتمع العربي في الكنيست إزاء الدعوة إلى  

 مقاطعة االنتخابات التي تزداد مع كل حملة انتخابية؟ 
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لعربية إلى ثالثة تيارات رئيسة: الشيوعي الذي تمثله في العقدين األخيرين، انقسمت األحزاب ا
، نجح على األغلب  "بلد "و  "تاعل"، وتيار ثالث وطني تمثله  "راعم"، واإلسالمي الذي تمثله  "حداش"

هذه السنين حتى لم ينجح حزب   في الدخول إلى الكنيست بفضل االرتباط مع قائمة أخرى. في كلّ 
 عربية أخرى.   –يث التي تكررت عن إقامة شراكة يهودية  جديد في أن يرفع رأسه، رغم األحاد 

تراجع   يتواصل  العربية، حيث  الثالث  القوائم  العربي بين هذه  الجمهور  انقسمت معظم أصوات 
تصويت المواطنين العرب ألحزاب صهيونية. قبل كل جولة انتخابية تعود الدعوة إلى الوحدة ودمج 

مر يتعلق بحلم طوباوي. التغيير الدراماتيكي الذي بدأ في القوى، لكن كان من الواضح للجميع أن األ
عند تأسيس القائمة المشتركة لم ينبع من االستيقاظ، بل من الحاجة العملية التي نشأت   2015العام  

في أعقاب رفع نسبة الحسم. أجبر الخوف من فقدان التمثيل األحزاب األربعة على العثور على صيغة  
البرلمانية في    –طوة تكتيكية رافقها طموح زائد: تغيير وجه الساحة السياسية  لالرتباط. وكانت هذه خ

 إسرائيل. 
في   مقعداً   13تتويجها بالنجاح، حيث فازت القائمة المشتركة بـ    المحاولة األولى لدمج القوى تمّ 

ي  ض تمثيل العرب فخفَّ   2019في    21الكنيست العشرين. التفكك األول قبل انتخابات الكنيست الـ  
نسبة الحسم بدرجة بسيطة. أدى الفشل بالزعماء   "بلد "  –  "راعم"مقاعد، حيث اجتازت    10الكنيست على  

 مقعداً   13إلى استيعاب أهمية الوحدة، وأثبت االرتباط الجديد نفسه عندما عادت القائمة المشتركة إلى  
في انتخابات آذار   مقعداً   15ووصلت إلى رقم قياسي هو  ،  2019في االنتخابات التي جرت في أيلول  

 في المئة.  63. في حينه بلغت نسبة التصويت في المجتمع العربي 2020
نسبة   في  الهبوط  أو  الوحدة  واضحة،  لألحزاب  العربي  الجمهور  أرسلها  التي  الرسالة  كانت 

ياسية  اإلنجاز غير المسبوق للقائمة المشتركة إلى تغيير في الساحة الس  التصويت. ولكن عندما لم يؤدّ 
برئاسة منصور عباس لالنطالق بطريق مستقل. في االنتخابات    "راعم"بدأ الشرخ األول، عند اختيار  

في المئة في نسبة    20برأس، ما أدى إلى انخفاض    والقائمة المشتركة رأساً   "راعم"تنافست    24الـ  
 مقاعد. 3لى فقدان إتصويت المجتمع العربي و 

التنافس    "تاعل"و  "حداش"شجعة عشية االنتخابات، وإزاء قرار  هذه المعطيات بعيدة عن أن تكون م
القائمة أشارت إلى انخفاض في نسبة    . نشرت استطالعات حتى قبل حلّ "بلد "بشكل مستقل عن  

في المئة. حسب االستطالعات    40تصويت المجتمع العربي إلى درجة حضيض غير مسبوق بلغ  
لن    "بلد "في حين أن    ،هبطت مقعدين  "تاعل"   –  "اشحد "التي نشرت بعد اإلعالن عن االنقسام فإن  

 تجتاز نسبة الحسم. 
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، إن أحمد الطيبي "بلد "في القائمتين، انشغلوا في نهاية األسبوع بتبادل االتهامات، حيث قالوا في 
 "حداش"يمن عودة عمال بشكل متعمد على إخراج الحزب من اللعبة السياسية، في حين أنهم في  أو 

بتفضيل المصالح الشخصية على الوحدة. مع ذلك، يدرك زعماء األحزاب   "بلد "اتهموا    "تاعل"وفي  
الجمهور  المتبادلة فقط سيزيد ازدراء  الشتائم  الطرفين. استمرار  العداء لن يخدم أي طرف من  أن 

ت  كثر. السؤال الذي سيشغل األحزاب الثالثة حتى االنتخاباأالعربي لمنتخبيه، ويتوقع أن يقل التمثيل  
 هو كيف يمكن مع ذلك منع تآكل نسبة التصويت؟ 

في داخل األحزاب، يوجد من يؤمنون بأن األزمة يمكن أن تشكل رافعة لزيادة التنافس على الصوت 
األحزاب،  بين  الفروق  إبراز  على  ستتركز  حملة  التصويت.  إلى  للذهاب  الدافعية  وزيادة  العربي، 

 في االئتالف يمكن أن تخلق طاقة متجددة.  وتستخدم النقاش الذي أثاره وجود حزب عربي
التأثير من خالل صفوف   ،سيحاولون اإلثبات بأن المقاربة الجديدة التي قادها حزبهم  "راعم"في  

  " تاعل"و  "حداش"تحظى بثقة الجمهور والتحول إلى الحزب العربي األكبر في الكنيست.    ،االئتالف
حاجز الذي يمكنه منع تشكيل حكومة يمينية ضيقة مع  سترغبان في إبراز الرسالة التي تقول إنهما ال

، رغم إدراك أن فرصة الحزب في اجتياز نسبة الحسم ضئيلة، إال أنهم "بلد "يتمار بن غبير. في  إ
يدفعون إلى قيادة حملة عنيفة بهدف اإلثبات بأن األمر يتعلق بحزب لديه قاعدة انتخابية كبيرة، وأنه  

 ستتبخر بعد عدم اجتيازها لنسبة الحسم.ال يمكن تجاهلها وليس بقائمة 
المنافسة على األيديولوجيا والسياسة البراغماتية يمكن بالتحديد أن تخرج المصوتين العرب إلى  
صناديق االقتراع. السؤال الحاسم هو هل سيتعلمون في األحزاب العربية من أخطاء الماضي ويزيدون  

سيناريو مواٍز ستبقى فيه الكنيست القادمة دون تمثيل  من وضوح الرسائل، وإال فإنها ستجد نفسها في  
 للصوت العربي.

 " هآرتس"
 19/9/2022األيام، رام هللا، 

 
 رئيلي وسيفان هفلر وجلعاد بيرغرأشاؤول ... "تشرعن" الضم الزاحف "إسرائيل"حكومات 

عشرات من بؤر مزارع  ن من شرعنة  النبأ، الذي يقول، إن اإلدارة المدنية تدفع قدمًا بخطة ستمكّ 
الرعاة في الضفة الغربية، يكشف مرة أخرى الفجوة الكبيرة بين رؤية معظم الجمهور لمفهوم "الوضع  

وبين ما يحدث فعليًا على األرض. تتعارض تصريحات اإلدارة    ،الراهن" أو "استمرار الوضع القائم"
الدولتين مع خطط حكومات إسرائيل، سواء خطط   األميركية عن التزامها الحفاظ على احتمالية حلّ 
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زاحف يقود إسرائيل إلى واقع دولة    بنيامين نتنياهو أم خطط حكومة التغيير، التي ليست سوى ضمّ 
 .عادلةغير  واحدة مع منظومتين لقوانين  

كيف يبدو الوضع الراهن على األرض؟ تتناول عمليات الحكومات في العقد األخير خمسة مجاالت  
 أساسية: 

  2020–2011توسيع المستوطنات القائمة. حسب بيانات حركة "السالم اآلن" فإنه بين األعوام    -
السنة. كانت سنوات  وحدة سكنية بالمتوسط في    1,350صادقت حكومات نتنياهو على مناقصات لبناء  

سنة في األعوام    آالف وحدة في كلّ   3كثر من  أالذروة في فترة رئاسة دونالد ترامب للواليات المتحدة )
  1,550مت حكومة نفتالي بينيت المتوسط السنوي وصادقت على مناقصات لبناء  (. حطَّ 2018–2017

تولِّ  سنة  في  سكنية  اإلشارة  وحدة  القول  نافلة  من  ليس  الحكم.  تمت  يه  المناقصات  معظم  أن  إلى 
 المصادقة عليها في مستوطنات معزولة وليس في "كتل" قريبة من الخط األخضر. 

تخطيط    - نتنياهو  عقد  في  المتوسط  كان  البناء.  في   5,292خطط  السنة  في  سكنية  وحدة 
وحدة سكنية. وقد سبق أن ُطلب تدخل مباشر من    7,292المستوطنات. ووصلت حكومة بينيت إلى  

بالبناء في منطقة    جل تأجيل النقاش في اإلدارة المدنية بشأن الدفع قدماً أل اإلدارة األميركية من  قب
بعدد السكان. في عقد نتنياهو    التعبير عنه أيضاً  " قرب "معاليه أدوميم". البناء على األرض تمّ 1"إي

في المئة(.   38)زيادة  مستوطناً  451,257إلى  325,601ازداد عدد اإلسرائيليين في المستوطنات من 
صادقت على توسيع المستوطنات،    1967من المهم اإلشارة إلى أن جميع حكومات إسرائيل منذ العام  

عملياً  متغيرة.  نطاقات  وفي  مختلفة  كلّ ألسباب  في  كلّ   ،  وفي  تحافظ   "عملية سياسية"  لم  تشكيلة 
ياسة المشجعة لتوسيع المستوطنات الحكومات على "الوضع الراهن"، بل عملت على مواصلة الس

 القائمة. 
البؤر االستيطانية غير القانونية. في عقد حكومة نتنياهو وصل عدد البؤر االستيطانية غير    -

بؤر أخرى. قامت حكومات نتنياهو بتبييض    6بؤرة. وفي فترة بينيت أضيفت    130القانونية إلى الذروة،  
بعضها إلى مستوطنات مستقلة مثل "رحاليم" و"بروخيم"،    لت بؤرة استيطانية غير قانونية، وحوَّ   21

عن    ومعظمها إلى أحياء قانونية في المستوطنات القائمة، حتى لو كانت هذه األحياء مقامة بعيداً 
 المستوطنات األم. 

بؤر استيطانية غير قانونية. إذا تمت المصادقة   3حكومة بينيت متخلفة. فقد قامت بشرعنة    لم تبقَ 
رعنة المزارع غير القانونية فإن حكومة البيد، ومن المرجح من ستأتي بعدها، يمكن أن  على خطة ش 

بؤرة القائمة في    70من البؤر االستيطانية من بين الـ    40–30تحطم الرقم القياسي في "الشرعنة"،  
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داخلية  ييلت شكيد، أعطت توجيهات لوزارة الأ" بأن وزيرة الداخلية،  7رت "القناة  الضفة. في تموز بشَّ 
"يهودا"   في  المحلية  للسلطات  التوازن  منح  احتساب  لغرض  القانونية  غير  البؤر  بسكان  لالعتراف 

خالفاً  ذلك  كل  تحويل    و"السامرة".  منع  الذي  مزوز،  مني  السابق،  القانوني  المستشار  لتوجيهات 
  ، اقب الدولةإلى مستوطنة غير قانونية في أعقاب تقارير مر  2004مساعدات مالية حكومية في العام 

 التي ُذكر فيها تمويل حكومي بعشرات ماليين الشواكل لمراكز في البؤر االستيطانية.
في المئة   40من المهم أن نذكر أنه في حين أن نسبة المنح للسلطات المحلية في إسرائيل تبلغ  

في المئة    80–70من ميزانية السلطة المحلية فإنه في منطقة "يهودا" و"السامرة" يمكن أن تصل إلى  
و  المحلية.  السلطة  ميزانية  خالفاً حياناً أمن  تمّ   ،  التي  دائماً   للمعايير  الحديث  يدور  عن   تحديدها، 

تصوّ  التي  فعلياً المجالس  سرقت  التي  الميزانية،  هذه  تستخدم  المسيحانية.  الدينية  لألحزاب  من   ت 
 السلطات في إسرائيل، بصورة معينة لتقديم خدمات للبؤر غير القانونية. 

المواصالت. بدأت حكومة نتنياهو في تطبيق "خطة رئيسة للمواصالت" في "يهودا" و"السامرة"،    -
مليار شيكل. شوارع مثل شارع عابر حوارة في "السامرة"    13التي يمكن أن تصل إلى ميزانية تبلغ  

من المستوطنين،   لعروب في "يهودا"، التي هدفت باألساس إلى خدمة جزء صغير جداً وشارع عابر ا
تحسين   إلى  الحاجة  هو  الخطة  لهذه  الرسمي  المبرر  الشواكل.  ماليين  هي  منها  شارع  كل  تكلفة 
إلى  بأنه  الخطة يوضح  التعمق في  لكن  إلى جانب اإلسرائيلية،  الفلسطينية،  المواصالت  منظومة 

بء الفلسطيني فإن النية هي خلق منظومة شوارع سريعة تربط جميع المستوطنات  جانب تخفيف الع
لم توقف حكومة بينيت    المعزولة وتشجع على الهجرة إليها. هل هذا هو الوضع الراهن؟ حقيقة ال.

  الخطة، بل صادقت على استمرار جميع المشاريع التي كانت قيد التنفيذ. في الشهر الماضي، تمّ 
م أتدشين   تقع في مناطق  ربعة  التي  المواصالت  "يهودا" و"السامرة" في محاور  للطرق في  فترقات 

بريات، وهو ضابط ركن المواصالت في اإلدارة المدنية، قال في حينه  أاالستيطان اليهودية. إسرائيل 
ي  في استكمال مشاريع المواصالت الكثيرة الت كبيراً  لـ"واي نت"، إنه "في األشهر األخيرة نشاهد زخماً 

 نقوم بتنفيذها بالمشاركة مع وزارة المواصالت في منطقة يهودا والسامرة".
شبكة المياه. صادقت حكومة نتنياهو على خطتين رئيستين لزيادة توفير المياه للضفة بتكلفة    -

. خطة لـ"يهودا" وخطة لـ"السامرة". االدعاء الرسمي كان الحاجة إلى مساواة في ملياري شيكل تقريباً 
ن من توسيع المستوطنات  ، هذا األمر يمكِّ المياه لإلسرائيليين والفلسطينيين في الضفة. فعلياً توفير  

 والزيادة المستقبلية للمزارع والبؤر االستيطانية غير القانونية.
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منزاًل    447هدم بيوت الفلسطينيين في مناطق "ج". في عقد نتنياهو، هدمت إسرائيل بالمتوسط   -
في سنة حكمها.    منزالً   641خيص من اإلدارة المدنية. وهدمت حكومة بينيت  في السنة بنيت دون تر 

يجب الذكر بأن حدود مناطق )أ وب( التي فيها صالحية التخطيط والبناء هي للفلسطينيين لم تتغير  
  سنة )منذ االتفاق المرحلي(، وهي الفترة التي تضاعف فيها عدد السكان الفلسطينيين. أيضاً   25منذ  

ئة من المناطق "ج"، التي معظمها قريبة من البلدات العربية، هي بملكية خاصة فلسطينية،  في الم  52
ومعظم البناء غير القانوني فيها كان هناك، أي أن "الوضع الراهن" في الضفة هو وضع غير ثابت  
كما يظهر، بل هو تقدم ديناميكي، دون أي تصريح رسمي، لتوسيع االستيطان اليهودي، وفي الوقت  

 اته إبعاد الفلسطينيين. ذ 
ما هو موقف الجمهور اإلسرائيلي اليهودي بشأن الوضع الراهن؟ ماذا يعني هذا المفهوم بالنسبة  

وجدنا أن نسبة الدعم الستمرار الوضع    2022–2018له؟ في االستطالعات التي أجريناها في األعوام  
  2022جري في حزيران أاألخير الذي  في المئة. ولكن في االستطالع 10القائم كانت ثابتة ومتدنية، 

ز من يؤيدون مقاربة  في المئة. هنا يطرح سؤال ما الذي يميّ   20تمت مضاعفة الدعم ووصلت إلى  
"الوضع الراهن"، أي استمرار الوضع القائم؟ هل بالنسبة لهم القصد هو واقع ثابت أم واقع متغير 

 وديناميكي، لكن بشكل غير رسمي؟
معنى "استمرار الوضع القائم". وقد وجدنا أن معظم المؤيدين    يدركون جيداً يتبين أن من يؤيدون  

يؤيدون الضم، لكنهم    وسط. الكثيرون منهم أيضاً   –نفسهم متدينين وأصحاب مواقف يمين  أيعتبرون  
يخافون من التداعيات االقتصادية واألمنية للضم أحادي الجانب. وهم يعتقدون أن سيطرة إسرائيل  

"المناطق من  على  ويخشون  القومية  ثنائية  دولة  يعارضون  لكنهم  أمنية،  ألسباب  مهم  أمر  هي   "
االختالط مع السكان الفلسطينيين. من يؤيدون الوضع الراهن )أو استمرار الوضع القائم( معنيون  
بوضع اليد على "المناطق"، دون تحويل السيطرة عليها إلى سيطرة رسمية ودون دفع ثمن الضم.  

 هم يعكسون بمواقفهم سياسة "الضم الزاحف". بسط،أبكلمات 
الجمهور  الُخمس فقط( في  تمثل حكومات إسرائيل األقلية )نحو  السنوات األخيرة  أنه في  يبدو 
اإلسرائيلي، التي على قناعة أنه يمكن ومن المرغوب فيه أن تكون مع وتشعر بـ"ال"، أي تعزيز سيطرة  

 جة إلى اإلعالن عن الضم الرسمي.  إسرائيل على "المناطق" قطرة قطرة، دون حا
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  – لموقف أغلبية الجمهور اإلسرائيلي    ت خالفاً مهمة، تمّ   ، يدور الحديث عن عملية ضمّ عملياً 
في المئة في االستطالع األخير( الذي يريد االنفصال عن الفلسطينيين باتفاق أو بعملية    62اليهودي )

ق بعيدة عن حلم الصهيونية في دولة ديمقراطية  أحادية الجانب، وهي تجر دولة إسرائيل إلى مناط 
 مع أغلبية يهودية. 

 "هآرتس" 
 10/10/2022األيام، رام هللا، 

     
 عبد المجيد سويلم... هذه المر ة! "زلزالية" االنتخابات اإلسرائيلية 

الحساسية  مّرت دولة االحتالل خالل العقود السبعة من تاريخ قيامها بمراحل مفصلية غايًة في  
 والمصيرية، بكل ما في هذه الكلمة من معنى. 

ومّرت دولة االحتالل في انتخابات سياسية فاصلة غّيرت من مسار هذه الدولة، وأحدثت فيها من 
 التحّوالت ما غّير كثيرًا في هذا المسار. 

بات في  حدثت جّراء االنتخابات ونتائجها في تلك المراحل، ومن مقدماتها قبل تلك النتائج انقال
 المشهد السياسي اإلسرائيلي أّدت في نهاية المطاف إلى الواقع المرّكب الذي نشهد فصوله المتوالية.

في منتصف الستينيات، حصلت عاصفة سياسية، وجرت انشقاقات داخل "معسكر اليسار"، وتراجع  
دور بن غوريون، واستمرت التصّدعات السياسية واالجتماعية إلى ما بعد حرب حزيران وصواًل إلى  

بيغن  أّول انقالٍب كبير في المشهد السياسي والحزبي عندما فاز "اليمين" اإلسرائيلي بقيادة مناحيم  
، وبدأ بالفعل هذا "اليمين" باستراتيجّية "أرض إسرائيل الكاملة"، وما تبعها من هجمات  1977العام  

استيطانية "جماعية"، وبات "الحّل" المطروح هو "الحكم الذاتي" على السكان الفلسطينيين، وتّم اإلعالن  
 عن هذه االستراتيجية صراحًة بعد "كامب ديفيد". 

صر من دائرة الصراع العسكري مع إسرائيل، وبعد أن شهدت األرض الفلسطينية  بعد أن تّم إخراج م
الثانية" وقبلها اندالع   المزيد من الهجمات االستيطانية طوال عقد الثمانينيات، وبعد حرب "الخليج 
االنتفاضة الوطنية الكبرى كردٍّ فلسطيني استراتيجي على اجتياح لبنان، وإخراج قوات الثورة منها خرج  
اليمين اإلسرائيلي من "محطة" )مؤتمر مدريد( باستراتيجية جديدة قوامها التفاوض لعشرين سنة قادمة 
دون التخّلي عن شبٍر واحد من األرض، وتحويل شعار "األرض مقابل السالم" إلى "السالم مقابل  

ألرض، وحدودها السالم واألمن" والتمسك بـ"الحكم الذاتي" في إطار الهيمنة اإلسرائيلية على كامل ا
 ومواردها وثرواتها وأجوائها وكل ما فوقها وما تحتها. 
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وحتى عندما عقدت إسرائيل "اتفاقيات أوسلو" مع المنظمة، بعد أن عاد "اليسار" و"الوسط" للحكم 
في بداية التسعينيات، ولم يتمكن من "إقرار" تلك االتفاقيات إاّل بالصوت العربي، فقد رفضت بصورة  

ا وقف  و"أجبرت" باّتة  فلسطينية،  دولة  قيام  اشتراط  عدم  على  الحرص  كل  وحرصت  الستيطان، 
المفاوض الفلسطيني على "الحلول" المرحلية واالنتقالية لكي ُتبقي كامل األوراق في يدها، ولكي تنقّض  

 على كل حلٍّ من شأنه أن يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على أيٍّ من حقوقه الوطنية. 
سار" و"الوسط" لم يخرج على استراتيجية "اليمين" من حيث الجوهر، وإنما خرج على  أقصد أن "الي

 أسلوب "اليمين" في إدارة الصراع لكي يحقق نفس األهداف.
وقد تبّين، اآلن، أّن هذا "الحّل" ليس حاّلً "يمينيًا" أو "يساريًا" أو "وسطيًا" بقدر ما هو الحّل الذي  

الصهيوني، المشروع  إليه  "نجاح"    انتهى  يكّرس  وهو حّل  الحكومات،  وليس حّل  "الدولة"  وهو حّل 
المشروع الصهيوني على المشروع الوطني الفلسطيني، وليس هناك في إسرائيل، اليوم، من يخرج عن  
هذا الحّل إاّل في الشكل، أو المسّميات أو الشعارات، باستثناءات هامشية وثانوية من زاوية الفعل 

وألكثر من عقٍد كامل، حاول نتنياهو أن "ُينهي"    ة الحزبية والسياسية في إسرائيل.والتأثير في المعادل
هذا الصراع ويكّرسه بصورة ال عودة عنها، وسقط قبل أن "ُينجزه"، وجاء "الوسط" و"اليسار" وبعض 
  مكّونات "اليمين" ليستكمل نفس المهمة من خالل استراتيجية تقليص الصراع وإدارته بداًل من حّله، 

وها هو يفشل بأضعاٍف مضاعفة عن فشل نتنياهو، ولم يتكّرس الحّل اإلسرائيلي، وهو أبعد اليوم ما 
 يكون عن أن يكّرس في الواقع.

تكّررت االنتخابات في إسرائيل ألربع مرات، وها هي للخامسة خالل أقل من ثالث سنوات، وكان  
 . ُيقال في كل مرة، إنها انتخابات مفصلية وحاسمة ومصيرية

لم تكن مصيرية وال حاسمة وال حتى مفصلية بدليل أنها تكرر من أجل حسم ال يتم، وبهدف تحديد  
أّي  اتجاه حاسم أو مصيري على  أّي  السابقة في  ُيحّدد، ولم تفصل االنتخابات  المصير دون أن 

 صعيد.
االقتصا األبعاد  بعض  على  تحتوي  المختلفة  المراحل  في  اإلسرائيلية  االنتخابات  دية  كانت 

بصورٍة   وانطوت  الستينيات،  نهاية  في  وخصوصًا  المراحل،  بعض  في  الثقافية  وحتى  واالجتماعية 
خاّصة على مثل هذه األبعاد في بعض فترات السبعينيات والثمانينيات، إلى أن بدأت تختفي تمامًا  

 من المشهد االنتخابي بدءًا من التسعينيات، وحتى يومنا هذا.
لين، غلب على المشهد االنتخابي "القضايا السياسية الكبرى"، وخصوصًا  خالل أكثر من عقدين كام

األخطار "الوجودية" و"القومية" وقضايا الحقوق "القومية للشعب اليهودي" على أرض الشعب اليهودي،  
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كما غلب عليها، أيضًا، الصراع الداخلي على خلفية الفساد الذي بات سمًة بارزة من سمات الطبقة  
 إسرائيل، وطال الجيش والمؤسسات األمنية ووصل إلى القضاء وكل منظوماته.  السياسية في

واسُتخدمت للتغطية على كل هذه القضايا إيران "كخطر" محدق بإسرائيل، وكذلك "حزب هللا" في 
 لبنان، و"حماس" وبقية الفصائل المسّلحة في قطاع غزة.

 ويأتي السؤال في ضوء ذلك كل ه:
اليوم، من صراٍع داخلّي فهو ليس على "الحّل" السياسي، وليس على التعامل مع  إذا كان هناك،  

حكم "حماس" في القطاع، وليس على "الخطر" الذي يمثله البرنامج النووي اإليراني، ألن هناك ما  
يشبه اإلجماع على كل هذه القضايا.. فلماذا، إذًا، يصف "الخبراء" اإلسرائيليون هذه االنتخابات بأنها  

 مصيرية؟ ولماذا هذه االنتخابات بالذات قد ُتحدث زلزااًل سياسيًا في إسرائيل؟ 
إليكم األسباب وهي مستوحاة من الرؤى اإلسرائيلية نفسها. وصل "اليمين" المتطرف في إسرائيل  
 إلى الحّد والمستوى من االستعداد التام، وغير المشروط إلى "التضحية" بالنظام "الديمقراطي" إذا تطّلب 

األمر، واالنتقال إلى تحويل كامل هذا النظام إلى مجرد ديكور سياسي مفرغ من أّي محتوى، بل  
واالنقضاض على هذا الديكور نفسه إذا تم "المّس" باالستيطان، أو المستوطنين، أو إذا تم "المّس" 

 بـ"أرض إسرائيل الكاملة" تحت أّي ظرٍف من الظروف. 
رف في شّقيه الديني والقومي ذو النزعة الفاشية السافرة إلى حّد ووصل "اليمين" اإلسرائيلي المتط

انفجار   إلى  يؤّدي  ديني مكشوف قد  إلى صراع  الفلسطيني  الشعب  لتحويل الصراع ضد  االستعداد 
 اإلقليم كّله، ويطيح، بل ويحرق األخضر واليابس. 

لقضاء، وُنظم التعليم  كما وصل هذا "اليمين" إلى "قناعات" راسخة بضرورة تغيير كامل منظومة ا
 والثقافة بمجرد استيالئه على الحكم، وعند أي فرصٍة سياسية مناسبة. 

يقود نتنياهو هذا النهج والتوّجه من خلف "الصهيونية الدينية"، وهو مستعد أن ُيقّوي هذا االتجاه،  
احه" في  حتى ولو كان ذلك على حساب "الليكود" نفسه، بهدف "خوض" هذه المعركة مباشرة بعد "نج

 هذه االنتخابات.
كما أن هذا االتجاه سيفتح موضوع "الحّل" السياسي على الترحيل وعلى قمع األقلية الفلسطينية  

، وربما افتعال أزمة مع العالم كّله حول البرنامج النووي اإليراني وتوريطه في  48  في داخل أراضي الـ 
 حرٍب مدّمرة.

أال يتّم اللجوء إلى وسائل "غير سياسية" لخلط األوراق  وإذا فشل نتنياهو فليس هناك من ضمانٍة  
 في إسرائيل، حتى ولو تم انشقاق وتصّدع "الليكود".
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أي أن إسرائيل ستدخل في أزمٍة سياسية من طراٍز جديد، عنوانها ليس الصراع على السلطة فقط، 
النجاح في االنتخابات فقط، وإنما أزمة تحمل في طّياتها وجهًة     جديداً   جديدة ومساراً وهدفها ليس 

سيحدث موضوعيًا، وبصرف النظر عن الكثير من المعطيات التي تكّرست في إسرائيل نحو زلزاٍل  
الصراع في إسرائيل لم يعد على من ُيشكّل الحكومة، وإنما   داخلي غير مسبوق في كامل تاريخها.

 ا.على من يتحّكم بمصيرها ومسارها وُوجهتها، وليس على مجّرد الحكم فيه
وبهذا المعنى، ستدخل إسرائيل في أعلى مرحلٍة من مراحل أزمة المشروع الصهيوني، والتي هي  

 مرحلة ما قبل السقوط التاريخي للمشروع الصهيوني على األرض الفلسطينية. 
 20/10/2022األيام، رام هللا، 

 
 آري شافيت... ير المنتصر األكبر في انتخابات الكنيست القادمةفبن غ

يتمار  إهو    2022ال حاجة النتظار األول من تشرين الثاني: المنتصر األكبر في حملة االنتخابات  
بن غبير. الرجل الذي علم التوراة في مدرسة دينية كانت تعلم توراة الحاخام العنصري، مئير كهانا، 

 من أصوات الجنود.  مهماً  سيكسب قسماً 
لماكفيال"، باروخ غولدشتاين، سيحظى بالتأييد الحماسي  بالقاتل في مغارة "ا  الرجل الذي كان معجباً 

لمئات اآلالف. الرجل الذي ساهم مساهمة نشطة في أحداث العنف التي سبقت اغتيال رابين سيكون  
نجم الروك للمعسكر الوطني. والرجل الذي طالب بتحرير يغئال عمير اللعين من السجن سيكون  

تطرف، راديكالي، وذو نزعة قوة سينتقل من الهوامش غريبة  متوج ملوك القدس الجديدة. نشيط قومي م 
 األطوار إلى لباب السياسة اإلسرائيلية.

الصعود النيزكي إلى الحكم ممن كان هدفًا لـ"الشباك" هو الدليل األكثر دراماتيكية لمسيرة التغيير  
 لوجه الجديد في المرآة.التي اجتازها المجتمع اإلسرائيلي في العقد األخير. هاكم ما حصل لنا. هاكم ا

هو حكم    2022ال حاجة النتظار األول من تشرين الثاني: الخاسر األكبر في حملة االنتخابات  
القانون. مسؤولون كبار في "الليكود" يتحدثون منذ اآلن عن إضعاف مؤسسة المستشار القانوني،  

ال الصهيونية  في  مسؤولون  ويتحدث  القانونية.  المستشارة  استبدال  قانون  وعن  عن  اآلن  منذ  دينية 
 فرنسي، وإلغاء مخالفة الغش وخيانة األمانة. 

يؤيد مسؤولون في كتلة نتنياهو سن فقرة التغلب )المتشددة( بإخضاع عملية تعيين القضاة إلى 
دولة  إسرائيل  وجعل  القضاء،  وتقويض جهاز  القانون،  تدمير حكم  والمعنى هو  السياسيين.  أماني 

 لية.ليست ديمقراطية ليبرا
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وبين حزب الخاسر. فالتعاظم الهائل   2022خط مباشر يربط بين انتصار المنتصر في انتخابات 
لـ"قوة يهودية" ينبع من ثالثة أسباب: رد فعل مضاد حاد على الشرعية التي أعطيت لمنصور عباس  

ة، وروح  ولمشاركة أحزاب عربية في الحكم، وقلق على الطابع اليهودي إلسرائيل وخوف فقدان الحوكم
 عصر عالمية وإسرائيلية تشجع الشعبوية، وتتحفظ على مؤسسات الدولة وتمقت النخب.

من ثالثة أسباب: رد فعل مضاد حاد   ينبع السقوط في المكانة العامة لجهاز القضاء هو أيضاً 
على فاعلية المحكمة العليا، وغضب بسبب األخطاء الجسيمة التي ارتكبت في الشكل الذي أديرت  
فيه ملفات نتنياهو، وروح عصر عالمية وإسرائيلية تتراجع عن االلتزام بالقيم اإلنسانية والكونية. ما  

ب. الرعب بسبب ما يعتبر تهديدًا للهوية القومية  هو مشترك بين كل هذه التطورات هو الرعب والغض
إلسرائيل، والغضب على الشكل الذي حكمت فيه القوى الليبرالية هنا. الرعب بسبب ما يجري في  
النقب، في الجليل، وفي المدن المختلطة، والغضب على أن الوسط اإلسرائيلي القديم والمتنور أساء 

 استغالل القوة التي أودعت في يديه. 
نبغي االعتراف بأخطاء الماضي، وينبغي إصالح أخطاء الماضي. قسم من قرارات المحكمة  ي

 .. قسم من قرارات المؤسسة القضائية كان مغلوطاً بعيداً  العليا سار شوطاً 
بينيت واعية بأنها تقصي وتثير حفيظة ماليين اإلسرائيليين. ولكن من    – لم تكن حكومة البيد  

 هذه األخطاء بأن تحدث هنا ثورة قيم وهويات خطيرة. المحظور بأي حال السماح ل
اليهودية   الدولة  وجه  تفسد  شريرة  نارًا  يشعل  أن  والغضب  للرعب  السماح  المحظور    – من 

أيضاً  يمكنهم  ومتزمتون  الثاني  البيت  الثالث. قومي   الديمقراطية. متزمتون خربوا  البيت  أن يخربوا 
ون متطرفون ذوو نزعة قوة من شأنهم أن يدمروا إسرائيل  متطرف ذو نزعة قوة يدمر اآلن روسيا وقومي

انتخابات مصيرية. لم يعد الحديث    . وعليه فإن االنتخابات التي ستجرى هنا بعد أسبوع هي حقاً أيضاً 
أو ال بيبي. يمين أو يسار. هذه المرة االختيار هو بين بن غبير وشركائه    ]نتنياهو[  يدور عن بيبي

 يمقراطية اإلسرائيلية. وبين وجود و)إصالح( الد 
 عن "يديعوت" 

 25/10/2022األيام، رام هللا، 

 
 عاموس هرئيل ... الثمن األمني لوجود اليمين المتطرف في الحكومة اإلسرائيلية

على   مباشر  بشكل  األثناء  هذه  في  يؤثر  ال  "المناطق"  في  العنف  فإن  االستطالعات،  حسب 
االنتخابات، التي يتوقع أن تنتهي بسباق كتف إلى كتف بين الكتلتين. ولكن عند النظر إلى الصورة  
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  الكبرى، ورغم النقاش المتزايد في سياسة الهوية التي تقسم المجتمع في إسرائيل، ال يمكن تجاهل 
الدور المهم للنزاع الفلسطيني في التطورات، حتى لو كانت أغلبية المصوتين تفضل إبعاده. تصميم  
فيها   المستوطنين  الغربية وتوطين آالف  بالضفة  التمسك  المختلفة على مواصلة  إسرائيل  حكومات 

 صّعب جدًا على حل النزاع.
يكونوا مستعدين لالتفاق في كل رغم أنه سيكون هناك بالطبع من سيقولون: إن الفلسطينيين لم  

األحوال.. في حين أن موجة "اإلرهاب"، التي بدأت بعد اتفاقات أوسلو وبلغت الذروة في االنتفاضة  
في   االنسحابات  من  المزيد  عواقب  من  اإلسرائيلي  الجمهور  أوساط  في  الخوف  رسخت  الثانية، 

ارطة السياسية تحركت نحو اليمين، ربما  "المناطق"، إلى جانب تأثير التغيرات الديموغرافية، فإن الخ
بصورة ال رجعة عنها. لذلك، تم تمهيد الطريق لحكم بنيامين نتنياهو الطويل، وهو الشخص الذي  

 وعد اإلسرائيليين بأنه يعرف كيفية الحفاظ على أمنهم الشخصي. 
ائه في الحكم  تقريبًا، حصلنا على نتنياهو بنسخة متطرفة وخطيرة. فجهود بق  2017لكن منذ العام 

إبعاده عن  وبالتالي  القانونية ضده،  الرئيس وقف اإلجراءات  بقاء شخصية، هدفها  تحولت معركة 
السجن. في هذه المعركة فإن جميع الوسائل صالحة. وهذه األمور صحيحة أكثر في محاولة نتنياهو  

ة تعزز التحالف العودة إلى الحكم بعد فترة توقف ألقل من سنة ونصف السنة. في األشهر األخير 
غير المقدس لـ"الليكود" مع بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. هذان االثنان، مثل رؤساء األحزاب 
الدينية، على استعداد العتباراتهما، إلعادته إلى الحكم حتى لو كان سموتريتش يعتبر نتنياهو "كذابًا  

 يخائيل شيمش في "كان".أشر"، كما تبين، هذا األسبوع، من التسجيالت التي كشفها م
لكن إذا فازت كتلة نتنياهو، وإذا اختار رئيسها التحالف مع األصوليين ومع اليمين المتطرف بداًل  
من ائتالف مليء بالتوتر مع بيني غانتس، فستعود حركة الدائرة إلى المكان الذي بدأت فيه، أي 

طط نتنياهو وشركاؤه إلى خصيه. رغم  "المناطق". الخالف هنا ليس فقط على سيادة القانون، الذي يخ
الكثيرة في الصحيفة التي تدعي عكس ذلك، إال أن هناك فرقًا كبيرًا بين حكومة يمينية   المقاالت 

الفلسطينيين. صحيح أن بيني غانتس   خطأ عندما  أضيقة وحكومة التغيير الحالية في النظرة إلى 
يكون سخيًا أكثر في تقديم بادرات حسن نية  تفاخر بقتل العرب في غزة وكان يائير البيد يمكن أن  

سياسية. ولكن توجد للشركاء الرّواد لنتنياهو طموحات أكثر بكثير بعيدة المدى وخطيرة في الساحة  
 الفلسطينية، مقارنة حتى مع كل ما وافق عليه هو نفسه في السابق. 

ابينيت وتحويله إلى نوع  إذا شّكل نتنياهو مثل هذه الحكومة، فمن المرجح أنه سيختار تحييد الك
النقاشات اإلستراتيجية مقتصرة على حوض السمك  من الحكومة، ليس له أي وزن أمني. ستكون 
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"الليكود" ليس لديه حتى   الذي يوجد في مكتب رئيس الحكومة، وستشمل كبار قادة أجهزة األمن. 
القادم، فإن رئيس األركان  الظروف  الدفاع. في هذه  هرتسي هليفي،    مرشح واضح لمنصب وزير 

سيكون له دور حاسم في الدفاع عما بقي من االعتبارات األمنية، ال سيما الحفاظ على قواعد سلوك  
مناسبة للجيش اإلسرائيلي في "المناطق". أيضًا اآلن ال يتميز الجيش بذلك. فرئيس األركان الحالي،  

في "المناطق" )بشكل معين    أفيف كوخافي، بدأ مؤخرًا بإسماع صوت مرتفع وواضح ضد "التجاوزات"
هذه األعمال يتم وصفها دائمًا بالتجاوزات(. وحتى اآلن يمكن التقدير إلى أي تعقيد يمكن أن تودي 
بنفسها الحكومة مع وجود بن غفير وسموتريتش في الكابينيت، المطالبة بفرض عقوبة اإلعدام على  

 يا."المخربين" بعد عملية القتل األولى أو قضية إليئور أزار 
هذه ليست الساحة الوحيدة التي يتوقع أن تكون فيها مشكالت. فمنذ أحداث "حارس األسوار" في 

، يبدو أن المجتمع العربي قريب من اشتعال آخر، حيث يندمج التوتر مع الغضب المتزايد  2021أيار  
أعقاب  من عجز الحكومة والشرطة في معالجة منظمات الجريمة. وإذا فشلت األحزاب العربية في  

نسبة التصويت المنخفضة، وتضاءل التمثيل العربي في الكنيست، فإن من شأن العالقات مع الدولة  
أن تضعف أكثر. هذا يمكن أن يكون أرضًا خصبة الندالع عنف آخر على صيغة تشرين األول 

 أو أحداث السنة الماضية.  2000
مجال العالقات الخارجية، فإنه يتوقع  رغم تجربة نتنياهو الكبيرة، على األغلب أيضًا الحذرة، في  

نتنياهو مع ملك األردن،  حدوث صعوبات أيضًا مع الجارتين الصديقتين، األردن ومصر. عالقة 
الملك عبد هللا، متعكرة منذ سنوات، وفي البالط الملكي تشّككوا فيه بأنه شريك في الخطوات المناوئة 

عضاء اإلدارة األميركية. العالقة مع الرئيس المصري،  لألردن التي قامت بحياكتها السعودية وعدد من أ 
 عبد الفتاح السيسي، كان فيها صعود وهبوط.

رغم   األميركيين.  مع  هي  حساسية  واألكثر  المهمة  العالقات  منظومة  فإن  الدولية،  الساحة  في 
ن سيوافقون  البيانات الودية والعلنية، إال أنه ليس إلدارة بايدن أي أوهام بخصوص نتنياهو. في واشنط

على أي خيار للمصّوتين في إسرائيل، لكن الرسائل يتم نقلها طوال الوقت عبر قنوات مختلفة: حتى  
على ممثلي   اآلمال  يعّلق  وأال  المنصب،  هذا  "الليكود"  يخلي رئيس  أن  األفضل  فإنه من  فاز،  لو 

بدهشة رغم التشابه بينها    الكهانية وأحفادها الروحيين في الكنيست. هذه ظاهرة ينظر إليها األميركيون 
 وبين ما يحدث لديهم. 

 "هآرتس" 
 28/10/2022األيام، رام هللا، 
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 صالح النعامي ... وتداعياته "إسرائيل"صعود الكاهانية في 
يحمل صعود الحركة "الكاهانية" بقيادة إيتمار بن غفير كحركة أيديولوجية وقوة سياسية رئيسية  

كامنة لجعل نتائج االنتخابات المبكرة التي ستجرى األسبوع القادم مقدمة  في إسرائيل، في طياته طاقة  
لفتح صفحة جديدة في الصراع مع الشعب الفلسطيني، وبداية مسار يفضي إلى إحداث تحول في 

 عالقات تل أبيب اإلقليمية والدولية، وإعادة صياغة النظام السياسي في الكيان الصهيوني. 
واترة على أن االنتخابات ستتوج التحالف الذي يجمع "الكاهانية" وحركة  تدل استطالعات الرأي المت

"الصهيونية الدينية" بقيادة "بتسالل سمورتيش" كثالث أكبر حزب في الكنيست، بعد حزبي "الليكود" 
 الذي يقوده زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، و"ييش عتيد" الذي يقوده رئيس الحكومة يئير البيد.

في مواقف ومنطلقات "الكاهانية" وتداعيات صعودها المختلفة، فإنه من األهمية    وقبل الخوض 
بمكان اإليضاح أنه ليس فقط حجم حضور هذه الحركة في البرلمان القادم هو الذي سيمنحها التأثير  
الكبير على دائرة صنع القرار في تل أبيب؛ بل إن الملفات الجنائية وقضايا الفساد التي يحاكم بها  

 ستمنح بن غفير الفرصة ليكون صانع الملوك بعد االنتخابات القادمة.  نياهو حالياً نت 
فنتنياهو يعي أن إفالته من السجن حال إدانته بالتهم الثالث التي وجهت إليه في قضايا الفساد 

يضم األحزاب   التي يحاكم فيها وهي: تلقي الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة، يتوقف على تشكيله تحالفاً 
لمساعدته في سن قانون يعفي رئيس الحكومة والوزراء والنواب من المحاكمة إذا    التي تبدي استعداداً 

 كانوا يمارسون أعمالهم، وهو ما يطلق عليه "القانون الفرنسي".
وباستثناء حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو وحزبي "يهدوت هتوراة" و"شاس"، اللذين يمثالن التيار  

لديني الحريدي، وتحالف "الكاهانية" و"الصهيونية الدينية"، فإنه ال يوجد في إسرائيل حزب مستعد ا
لسن مثل هذا القانون. وهذا ما دفع نتنياهو للتأكيد بشكل دائم أنه ملتزم بتشكيل ائتالف حكومي فقط 

 بمشاركة الليكود واألحزاب الحريدية وتحالف الكاهانية والصهيونية والدينية.
لنتنياهو  و  المؤيد  تمنح تحالف األحزاب  الرأي  )وهو ما يمثل    مقعداً   61ألن بعض استطالعات 

في الحكومة اإلسرائيلية    رئيسياً   أغلبية مطلقة(، فإن هذا يعني أن احتمال أن تكون الكاهانية مكوناً 
س السياسية  ومواقفها  األيديولوجية  منطلقاتها  بأن  يشي  ما  وهذا  واقعي.  احتمال  على  القادمة  تؤثر 

 توجهات إسرائيل وسياساتها على الصعيدين الخارجي والداخلي.
في تحديد طابع الشروط التي   رئيسياً   وقد لعب النسق العقدي الذي تنتمي إليه "الكاهانية" دوراً 

وضعها بن غفير لمشاركته في أي حكومة يشكلها نتنياهو بعد االنتخابات. فالكاهانية تنتمي إلى تيار  
برز بشكل قوي في العقد األخير تطلق عليه األدبيات العبرية التيار "الحردلي"، الذي    ديني يهودي
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يجمع بين التشدد الفقهي للتيار الحريدي والتطرف القومي للتيار الديني الصهيوني. وتدل سيرة بن  
غفير الشخصية على عمق التزامه بهذا النهج الديني "القومي" الموغل في تطرفه؛ حيث وجهت له 

، ضمنها: ممارسة العنف والتحريض  اتهاماً   53لنيابة العامة منذ أن بلغ السادسة عشر من العمر  ا
 عليه وحيازة مواد دعائية لتنظيم إرهابي ودعم تنظيم إرهابي. 

وعند استعراض قائمة الشروط التي أعلن بن غفير، الذي ولد لعائلة هاجرت من العراق، خالل 
في الحكومة القادمة على أساسها، فإنه يتبين أن نجاحه في تمرير، الحملة االنتخابية أنه سيشارك  

تحوالً  بعضها، سيحدث  تهدف   ولو  غير مسبوق.  بشكل  الفلسطيني  الشعب  الصراع مع  وجهة  في 
التاريخية،   فلسطين  أرض  على  اليهودية  الهيمنة  منظومة  تأمين  إلى  عام  بشكل  غفير  بن  شروط 

 أو ينزع الشرعية عنها.  وصيانتها وتحييد كل من يهدد تواصلها
تعهد بن غفير بسن قانون يشرع ألول مرة طرد كل من "يعادي" إسرائيل و"يحرض" عليها. ونشر 
 خالل حملته االنتخابية فيديو يظهر فيه وهو يقتحم طائرة مدنية خالية من الركاب حيث حدد عدداً 

ي الكنيست عندما سيتم طردهم  أنها ستكون مخصصة للنواب العرب ف  من المقاعد في مقدمتها، مؤكداً 
 إلى أوروبا بعد سن القانون.

التزم بن غفير بسن قانون يشّرع فرض حكم اإلعدام على المقاومين الفلسطينيين الذين يشاركون 
حداث تغيير جذري على أوامر إطالق النار  إفي عمليات تستهدف المستوطنين وجنود االحتالل؛ و 

يث يمنح الضباط والجنود حرية مطلقة الستهداف كل ما يعتبرونه  المعمول بها في الضفة الغربية، بح
 مصدر خطر.

إلى جانب ذلك، فقد وعد بن غفير بتمرير قانون يمنح حصانة لضباط وجنود الجيش والشرطة 
الذين يقتلون أو يجرحون فلسطينيين أثناء أداء مهامهم العسكرية واألمنية. إلى جانب ذلك، فقد أكد  

تجاه األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل    ي الحكومة لتتبنى سياسة أكثر قمعاً أنه سيوظف ثقله ف
 وحرمانهم من كل الحقوق التي حازوها بتضحيات جسام. 

منظومة الهيمنة اليهودية،    وبينما يعكس توجها لتفكيك البنى السياسية التي يمكن أن تهدد مستقبالً 
إلغاء اتفاقيات أوسلو، وحل السلطة الفلسطينية،    أعلن بن غفير األسبوع الماضي أنه سيعمل على

 ورفع أية قيود على األنشطة االستيطانية في الضفة الغربية والقدس، والتصدي للبناء الفلسطيني. 
تلك المتعلقة بالموقف من المسجد األقصى،   ومما ال شك فيه أن من أكثر توجهات بن غفير تطرفاً 

لعنصري ضد اليهود" في المسجد. فبن غفير، الذي يقطن الجيب حيث التزم بوقف ما أسماه "التمييز ا
االستيطاني في مدينة الخليل، معني بنقل فكرة التقاسم الزماني والمكاني بين المسلمين واليهود التي  
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فرضها االحتالل في المسجد اإلبراهيمي إلى المسجد األقصى. فالتيار الحردلي الذي ينتمي إليه بن  
لفكرة الخالص اليهودي؛ حيث ترى مرجعيات هذا التيار أن تحقق    يل األكثر تطرفاً غفير، يتبنى التأو 

الخالص ونزول المخلص المنتظر الذي سيجعل اليهود قادة للعالم يتوقف على بناء الهيكل على 
 أنقاض المسجد األقصى، وما يتبعه من تفجر حرب "يأجوج ومأجوج". 

للتعامل معهم يقضي    وواضحاً   بسيطاً   ير يقدم تصوراً وفيما يتعلق بفلسطينيي الداخل، فإن بن غف
بنزع "حق المواطنة" اإلسرائيلية من كل شخص ال يقر بأن إسرائيل دولة يهودية ويعمل على تهديد 

 طابعها اليهودي.
يجاهر تحالف الكاهانية والصهيونية الدينية بعزمه إحداث تحول كبير على بنية النظام السياسي  

إلى "دولة شريعة". فقد أعلن سمورتيش زميل بن    ئيل بشكل يحول إسرائيل عملياً والقانوني في إسرا
 .غفير أنه سيعمل على إحالل أحكام الشريعة اليهودية محل القانون الوضعي المعمول به حالياً 

في صعود الكاهانية، على رأسها رغبة قطاعات واسعة من    مهماً   وقد لعبت عدة تحوالت دوراً 
الجمهور اليهودي في حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني. وتسود هذا الجمهور خيبة أمل كبيرة من  
نتائج السياسات التي تبنتها الحكومات اإلسرائيلية في العقدين األخيرين والتي نجم عنها اندالع أربع  

التصعي جوالت  وعشرات  فضالً حروب  غزة،  قطاع  في  المقاومة  مع  جماهيرية    د  تفجر هبات  عن 
 وموجات عمليات مقاومة في الضفة مست مستوى األمن الشخصي لإلسرائيليين. 

فعلى الرغم من أن مؤسسات أممية وقانونية اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين،  
المواقف، التي تمت اإلشارة إليها أعاله، على    فإن بن غفير أقنع الكثير من اليهود بأنه قادر عبر 

 حسم الصراع.
في موقع "سيحا مكوميت" إلى   ويلفت الكاتب اإلسرئيلي ميرون رايبوبورت في مقال نشره مؤخراً 

 أن أفكار ومنطلقات بن غفير تتبناها أوساط مهمة في الجيش والمؤسسة األمنية. 
من الوفاء ببعض تعهداته لن يحمل بالضرورة    لكن مشاركة الكاهانية في الحكم وتمكن بن غفير

وعدوانية في تعاطيها مع    طيبة إلسرائيل. صحيح أن هذا التطور سيجعل إسرائيل أكثر تغوالً   أخباراً 
الشعب الفلسطيني؛ لكنه في الوقت ذاته سيفضي إلى تفجر حرب وجود مع الشعب الفلسطيني واندالع  

 سطين الداخل.مواجهة مفتوحة في ساحات غزة والضفة وفل
منذ   إسرائيل  كانت  واجتثاث    1948وإن  الفلسطيني  الشعب  ضد  المواجهة  حسم  من  تتمكن  لم 

 في وقت تتأجج فيه روح المقاومة. مقاومته، فإنها لن تتمكن من تحقيق هذا الهدف تحديداً 
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مما  كما أن تطبيق إسرائيل منطلقات الكاهانية يعني إنهاء السلطة الفلسطينية وتصفية وجودها،  
يفتح الطريق أمام تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات احتاللها المباشر للضفة وغزة أمام المجتمع  

تسمح بتوحيد الصف الفلسطيني دون الحاجة إلى   عن أن هذا التحول سيوفر ظروفاً   الدولي. فضالً 
 المحاوالت الالنهائية التي أخفقت في تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام. 

وإن كان صعود الكاهانية يزيد من فرص تبني إسرائيل سياسات تهدف إلى تهويد األقصى، فإن  
ذلك سيزيد في الوقت ذاته من فرص حدوث ردات فعل جماهيرية خارج حدود فلسطين ستحرج نظم  

 الحكم العربية التي ترتبط بإسرائيل باتفاقات "سالم" أو تطبيع.
بسبب مسؤوليته كصاحب الوصاية على األماكن    ر تضرراً ستكون عالقة إسرائيل باألردن األكث

للتطبيع مع إسرائيل.    المقدسة. وقد يؤثر صعود الكاهانية حتى على توجهات نظم الحكم األكثر حماساً 
فقد كشف موقع "والاله" أمس األربعاء أن وزير خارجية اإلمارات عبد هللا بن زايد أعرب عن قلقه  

ياهو خالل زيارته األخيرة إلسرائيل، من تشكيل حكومة برئاسته تشارك  "الشديد" في لقاء جمعه بنتن
 فيها "جهات متطرفة"، في إشارة إلى الكاهانية. 

مع الواليات    مما ال شك فيه أن مشاركة الكاهانية ستؤثر على عالقات إسرائيل الدولية وتحديداً 
رو  الشيوخ  مجلس  في  الديمقراطية  األغلبية  زعيم  حذر  حيث  أن  المتحدة؛  من  نتنياهو  منديز  برت 

سلباً  ستتأثر  أبيب  بتل  واشنطن  بعد   عالقات  يشكلها  أن  يمكن  حكومة  ألي  غفير  بن  ضم  حال 
 االنتخابات.

للكاهانية ومنطلقاتها، يقع في تناقضين    متزايداً   المفارقة أن المجتمع اإلسرائيلي الذي يبدي دعماً 
ائيل االنغماس في مناشط عسكرية متواصلة؛  واضحين. فمن ناحية تفرض توجهات الكاهانية على إسر 

ومن ناحية أخرى تدل الكثير من المؤشرات على حدوث تراجع كبير على استعداد المجتمع اإلسرائيلي  
  لدفع كلفة الجهد الحربي البشرية. فقد دللت الباحثة اإلسرائيلية بنينا شوكر في دراسة نشرها مؤخراً 

أن إدراك عدم جاهزية المجتمع لتحمل سقوط قتلى والخوف من  "معهد يروشليم لإلستراتيجية واألمن"
تهاوي صموده خالل الحروب والمواجهات العسكرية باتا من أهم االعتبارات التي توجه دوائر صنع  

 القرار في إسرائيل في كل ما يتعلق بقرارات الحرب. 
المكونات الحزبية  قصارى القول، صعود الكهانية وتبعاته لن يعري فقط إسرائيل ويظهر جنون  

 عن المزيد من مظاهر الضعف اإلسرائيلي.  التي تقودها؛ بل سيكشف أيضاً 
 30/10/2022، موقع الجزيرة.نت
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ل أم مراوحة في المكان نفسه؟  هاني المصري ... االنتخابات اإلسرائيلية: نقطة تحو 
، كونها  إسرائيل خاسرة تماماً على الرغم من أن الوقوع في لعبة الرهان على معسكر دون آخر في  

التأثير   يحدث  أن  يمكن  الذي  الوحيد  العامل  وهو  الفلسطيني،  بالعامل  النهوض  إمكانات  تحبط 
على لحظة عابرة مؤقتة ناجمة عن اختالف اليمين    المطلوب، وتوحي بالقدرة على التأثير اعتماداً 

وسي األحزاب،  بين  الفوارق  انحسار  ظل  وفي  نتنياهو،  شخصية  والعناصر  على  االتجاهات  طرة 
المتطرفة التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية بأشكال مختلفة؛ فإّنه ال بد من متابعة االنتخابات  

 يؤثر في فلسطين كما العكس صحيح.  أو إيجاباً  اإلسرائيلية؛ ألن كل ما يجري في إسرائيل سلباً 
نتخابات(، شأنها في مختلف األمور، فهناك  وهناك آراء فلسطينية وعربية متعددة في هذا األمر )اال

من يفضل أن تحكم إسرائيل حكومة متطرفة عنصرية، لتدفن كما يرى البعض أوهام إحياء ما سمي  
"عملية السالم" وخيار المفاوضات للتوصل إلى "حل الدولتين"، وهي أضغاث أحالم، فـ"عملية السالم"  

ها البعض اآلخر؛ ألنه يراهن على أن فاشية إسرائيل  ماتت وال يمكن إحياء العظام وهي رميم، ويفضل
وتطرفها من شأنه أن يقلب العالم أو الدول واألطراف الديمقراطية والليبرالية والتقدمية ضدها. وهذه  
وجهة نظر تتجاهل المعاناة الرهيبة المترتبة على سياسات وإجراءات مثل هذه الحكومة المتطرفة على  

كك والمنطقة  خصوصاً الفلسطينيين  يسير  وهو  أخرى،  بأزمات  مشغول  العالم  وأن  نحو    ل،  الغربي 
اليمين وانتشار النزعات الفاشية والمتطرفة، ويتسامح مع المجموعات الفاشية، مثلما حصل بتسامحه  

 مع الجماعات الفاشية في أوكرانيا.
د الحالية،  كما تفّضل أوساط فلسطينية وعربية حكومة يمين وسط يسار، مثل حكومة يائير البي

أن األحزاب اليمينية المشاركة فيها تملك حق الفيتو؛ ما يلغي أي إمكانية   ، متجاهالً كونها أقل تطرفاً 
عن أن الفروق الجوهرية إن وجدت بين هذه الحكومة    لتمايز حقيقي بينها وبين حكومة يمينية، فضالً 

وحكومة نتنياهو ال تتعلق بالقضية الفلسطينية وكيفية التعامل مع الفلسطينيين؛ إذ ينحصر الفرق هنا  
في الشكل حين يتحدث البيد معسول الكالم عن "حل الدولتين" لذر الرماد في العيون، من دون تقديم  

أنه أن يقضي على أي احتمال بقيام دولة فلسطينية، ولعل التصعيد خطة، وإنما يفعل كل ما من ش
العدواني بكل أشكاله في الضفة الغربية وضد قطاع غزة خالل األشهر األخيرة، يظهر أنها حكومة 

 تزايد على حكومة اليمين من حيث ممارساتها العملية.
 حكومة برئاسة نتنياهو أو برئاسة البيد "وجهان لعملة واحدة"

الصة أن الطرفين "وجهان لعملة واحدة"، وباتت هذه العبارة تنطبق أكثر من أي وقت مضى  الخ
 على تشكيل حكومة يمينية برئاسة نتنياهو، أو مختلطة برئاسة غانتس أو البيد.
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على الرغم مما سبق قد تكون االنتخابات اإلسرائيلية نقطة تحول إلى األسوأ إذا استطاع بنيامين  
حزب الصهيونية الدينية، وهذا    كومة، بمشاركة أحزاب اليمين المتطرف، خصوصاً نتنياهو تشكيل ح

أمر ال ترجحه االستطالعات حتى اآلن، بل ال تزال المقاعد التي سيحصل عليها اليمين المتطرف 
ال تمّكنه في معظم االستطالعات من تشكيل الحكومة وحده، كما ال يستطيع المعسكر اآلخر تشكيل  

 .داً الحكومة منفر 
وإذا لم تحدث مفاجآت في اللحظات األخيرة، وهي محتملة في ظل أن معسكر نتنياهو يحتاج إلى 

مقاعد، فإن األزمة التي تمر بها إسرائيل   5-4مقعد أو مقعدين فقط، ومعسكر البيد غانتس يحتاج إلى  
فها حكومة  أعوام ستبقى مستمرة، وفي هذه الحالة يمكن أن تستمر حكومة البيد بوص  4من حوالي  

 تصريف أعمال إلى حين عقد االنتخابات السادسة في الربيع القادم.
قبل االنتقال إلى تناول تأثير تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، ال بد من التعرض إلى السيناريوهات 
الفرعية التي يمكن أن تحدث، مثل تحالف غانتس ونتنياهو لتشكيل الحكومة بالتناوب؛ حيث يكون 

سها في العامين األولين، ومن ثم نتنياهو في العامين التاليين. وهذا سيناريو وارد، وقد  غانتس رئي
هو المفضل لديه، وربما مثل هذه الحكومة مفضلة لنتنياهو اآلن في   أشار إليه غانتس نفسه، وطبعاً 

ش وال  ظل إدارة بايدن الديمقراطية؛ ألنها ال تجعله تحت رحمة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريت
 تعرضه النتقادات دولية.

وهناك سيناريو فرعي آخر، يقوم على احتمال حصول تمرد داخل الليكود على نتنياهو كونه العائق  
أمام تشكيل حكومة يمينية خالصة؛ ألن استقالة نتنياهو مع اتفاق بخصوص تخفيف التهم الموجهة  

مكن أن ُتشكل حكومة يمين صرفة بكل  إليه بما يحول دون عقوبة السجن له. وضمن هذا السيناريو ي
سهولة. ففي كل االستطالعات، هناك أغلبية ساحقة ألحزاب اليمين )ثلثا المقاعد يمين(، وما يمنعهم  
نتنياهو. وهذا  نقطة واحدة رئيسة، وهي الخالف على شخصية  الحكومة  من االتفاق على تشكيل 

جود شخصيات قيادية جريئة في الليكود  السيناريو ذو احتمال ضعيف، وما يحول دون تحققه عدم و 
قادرة على تحدي نتنياهو، وفي ظل إحكام األخير قبضته على الحزب في انتخاباته الداخلية التي  

عن خشية الليكود من أن إبعاد نتنياهو سيؤدي إلى   جرت قبل شهرين، وتقويض نفوذ منافسيه، فضالً 
 كثر. تراجع وزن الليكود واحتمال تشققه إلى حزبين أو أ

 ما خطر تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو وبمشاركة أحزاب اليمين الديني؟ 
ّياً   يتمثل خطر هذه الحكومة في أن حزب "الصهيونية الدينية" المتطرفة سيكون شريكاً  فيها،    َأَساسِّ

من   االستطالعات  "الليكود" مقعداً   15حتى    مقعداً   11وتعطيه  بعد  الثالث  الحزب  سيكون  وبذلك   ،
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مس  والليكود و"يوجد  اليمين  خطوات  على  التطرف  من  المزيد  تضفي  بصمات  سيترك  وهذا  تقبل"، 
إلى الضفة ومن الضفة إلى الخارج    48؛ حيث سيكون تهجير الفلسطينيين من داخل أراضي  تحديداً 

النار والعدوان مطروحاً  ، ويتم سحب الجنسية اإلسرائيلية من العرب بشكل واسع، وسيكون إطالق 
الفلسطيني  القدس واألقصى على  تهويد  ذلك المضي في  السابق، بما في  أكثر من  ين بكل أشكاله 

 إلى ضم مساحات منها.  بمعدالت أكبر وأسرع، وفرض القوانين اإلسرائيلية على الضفة وصوالً 
 ، ما يأتي: وما يمكن أن يجعل مثل هذه السيناريوهات المتطرفة أكثر أو أقل احتماال  

أن يحصل الجمهوريون في الواليات المتحدة، أو ال يحصلون، على األغلبية في الكونغرس،    :أوال  
خالل االنتخابات النصفية التي ستعقد بعد أيام، وهذا إن حدث سيحّول الرئيس األميركي بايدن إلى  

ن  بطة عرجاء؛ ألن وجود رئيس ديمقراطي في البيت األبيض يقيد الحكومة اإلسرائيلية، حتى لو كا
 : "إنه إذا لم تكن إسرائيل موجودة فيجب إيجادها". مثلما يعرف بايدن نفسه، لدرجة قوله مؤخراً   صهيونياً 

بعد  ستعقد  التي  االنتخابات  في  به  شبيه  مرشح  أو  ترامب  دونالد  نجح  إذا  بلة  الطين  وسيزداد 
 .وهات األكثر تطرفاً عامين، وهذا االحتمال قوي وال يمكن االستهانة به، وهذا سيفتح الباب للسيناري

: أن يبقى الوضع الفلسطيني في حالة ضعف وانقسام وتوهان، وهذا يفتح شهية المتطرفين  ثانيا  
للدفاع عن نفسه وأرضه وحقوقه من دون قيادة   على المزيد من التطرف؛ حيث ينهض الشعب حالياً 

لى طريق مسدود، أو يبدأ ستراتيجيات جديدة بديلة من اإلستراتيجيات التي وصلت إاوال رؤية، وال  
 بالنهوض واستعادة زمام المبادرة وعندها سيلجم المخططات المتطرفة.

بقاء الوضع العربي على حاله، سيشجع إسرائيل على المزيد من التطرف، مع المزيد من   :ثالثا  
التشرذم، وانتشار سياسات التطبيع والتتبيع العربي إلسرائيل من دون مشروع عربي قادر على النهوض  
األمواج   تتقاذفه  الذي  العالم،  هذا  في  العربية  الشعوب  تستحقه  الذي  المكان  وأخذهم  العرب  في 

خصوصاً و  والتغييرات،  والمحتملة    العواصف  اآلن  حتى  الحاصلة  وعواقبها  األوكرانية  الحرب  بعد 
 الحدوث. 
سير وعواقب والسيناريوهات المحتملة أمام الحرب األوكرانية سيؤثر بشدة في الفلسطينيين    :رابعا  

أقل قلياًل، أم تتحول  والمنطقة والعالم، وهل تتجه إلى تسوية، أم تتواصل بمعدالتها الحالية أكثر أو  
تايوان، خصوصاً  عنوانها  وحرب جديدة  أزمة  وهل ستنشأ  عالمية؟  للرئيس    إلى حرب  التجديد  بعد 

الصيني الحالي شي جين بينغ في قيادة الحزب الشيوعي الصيني، التي ستفتح له باب الفوز في فترة  
الحرب العالمية الدائرة، أو التي  رئاسية ثالثة في االنتخابات الصينية العام القادم. ومن سيخرج في  

، ومن سُيهزم، أم ستكون النتيجة متوازنة بال غالب ومغلوب؟، وهل ستسرع  يمكن أن تندلع منتصراً 
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آخر ال يمكن    اً ، أم نوع أو ال تسرع في نشوء عالم جديد، وكيف سيكون: ثنائي القطبية، أم متعدداً 
 التكهن به منذ اآلن؟ 

 لعامل الحاسم نهوض العامل الفلسطيني هو ا
إن تفعيل الدور الفلسطيني ضمن رؤية جديدة وإستراتيجيات جديدة وقيادة واحدة هو العامل األكثر  
أهمية والحاسم، الذي بمقدوره أن يؤثر في سياسة أي حكومة إسرائيلية بغض النظر عمن يحكمها  

الفلسطينيين بتفعيل دورهم  اليمين أم اليسار أم خليط من اليمين والمركز واليسار، وهذا يستلزم قيام  
بناء مؤسسات المؤسسة الوطنية الجامعة )منظمة   بيتهم، وإعادة  بإحياء المشروع الوطني، وترتيب 
التحرير( على أساس رؤية شاملة وقيادة جديدة تراجع التجارب السابقة، وتستخلص الدروس والعبر 

الخاطئة والخاسرة، سواء على إحياء    منها؛ حيث يتم اعتماد إستراتيجيات جديدة، ويتم وقف الرهانات 
واإلقليمية   العربية  المتغيرات  على  أو  واألميركية،  اإلسرائيلية  والمتغيرات  السالم"  "عملية  سمي  ما 

أوالً  فالرهان  دائماً   والدولية.  أثبت  الذي  الشعب  على  يكون  أن  مسيرته   يجب  لمواصلة  مستعد  أنه 
القي، وبعد ذلك يمكن تفعيل واستنهاض العامَليأن العربي  التحررية، وعلى عدالة القضية وتفّوقها األخ

 والدولي، واالستناد إلى القوة المؤيدة للقضية الفلسطينية ولنضال الفلسطينيين لتحقيق أهدافهم وحقوقهم.
كتيبة جنين و"عرين األسود"،   فإذا كانت الظواهر المجيدة الجديدة  مثل كتائب المقاومة، وخصوصاً 

من النهوض الشعبي، وأربكت االحتالل، وهي ظواهر محلية فردية مع   نوعاً   استطاعت أن تحدث 
قليل من التنظيم من دون قيادة وال فكرة مركزية وال حاضنة سياسية وبرنامجية وتنظيمية وطنية، وفي  
ظل ظرف عربي أو دولي غير مناسب، فما الذي يمكن أن تحدثه بلورة قيادة واحدة تشّكل قيادة 

لمقاومة، وتحدد األهداف الوطنية وأشكال المقاومة المناسبة في كل مرحلة، وتأخذ  وطنية موحدة ل
بالحسبان الظروف الخاصة بكل تجمع، وُتخضع المقاومة إلستراتيجية واحدة، وقيادة واحدة، وإرادة  

 مصممة على المواجهة حتى االنتصار؟ 
 1/11/2022مركز مسارات، رام هللا، 

 
 طالل عوكل ... تعود إلى نسختها األصلية "إسرائيل"

من حّق نتنياهو أن يتبختر كالطاووس، فلقد كافح على جبهاٍت مختلفة داخل حزبه، وخارجه، من  
لقد استخدم كل ما يملك من خبرة، وإمكانيات، للتمّلص من قبضة القضاء    أجل عودته إلى العرش.

ومن خارجه،   "الليكود "اوالت إقصائه من داخل  الذي تاه في الطريق إلى محاكمته، ثم نجح في كل مح
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وها هو يعود ُمتّوجًا، ال يحتاج إلى البحث عن تحالفات من خارج التكتل الذي يقوده حتى ينجح في  
 تشكيل حكومٍة مستقرة. 

، ألنه صادِّق مع نفسه، ومع جمهوره، وثابت في التزامه بأهداف  "اليميني المتطّرف"ينجح التكّتل 
 ني التوسعي االستيطاني اإلرهابي. المشروع الصهيو 
، الذي يجمع بين يمين ال يختلف عن  "الكوكتيل"، ويفشل تحالف  "اليمين المتطّرف"ينجح تكتل  

 ."اليسارية"أو  "الوسطية"التكّتل، وبين منافقين يّدعون 
ومتجانس  يسقط الفرع المّدعي، ألنه يزاحم على المرّبع ذاته الذي يقف فيه تكتل أصيل في رؤيته،  

 بين أطرافه. 
ال يكفي أن يجتمع عدد من األحزاب والتكّتالت في إدارة الحكم، بينما ال يجمعهم جامع سوى  
الرغبة في إقصاء نتنياهو، وكل من أطرافه يتطّلع إلى موقع رئيس الحكومة، بعد أن فاز به نفتالي  

 بينيت صاحب المقاعد السبعة.
لعرب، الذين تاهوا في دهاليز التكّتالت الصغيرة، بعضهم  ينجح التكّتل بزعامة نتنياهو ويفشل ا

 انضم لمن يسعى إلقصاء نتنياهو، وبعضهم اآلخر، مستعد ألن يتحالف مع الشيطان.
في   الفلسطينية  الوطنية  الحركة  إلى  بقوة  انتقل  االنقسام،  فـ  "الداخل"فيروس  القائمة  "المحتل، 

سة عشر مقعدًا، تحّولت إلى ثالث كتل، بعضها لم  التي حصلت قبل ثالثة أعوام على خم  "المشتركة
 يحقق نسبة الحسم. 

المشروع  وغياب  والخالفات،  االنقسامات،  من  يئسوا  إسرائيل،  في  الفلسطينيين  من  المصّوتون 
 الموّحد والموّجه، فجاء التصويت عند نسبة منخفضة، فجاءت النتائج مخّيبة لآلمال.

 مكانًا مع نتنياهو، الذي ال يحتاجه، لتشكيل حكومته. منصور عباس، يتحّسر ألنه لن يجد له 
فليتبّصر الفلسطينيون إلى أين وصلت أحوالهم، وإلى أين ترسو مراكبهم المهترئة، وقياداتهم ضعيفة  

 البصيرة.
، فكلهم ينتمون  "الداخل"ال شّك أن االنقسام الفلسطيني العام، قد ترك بصماته على الفلسطينيين في  

 واستراتيجياٍت ورؤًى مختلفة.  إلى شعٍب واحد،
ال ضرورة للبكاء، إزاء عودة نتنياهو إلى الحكم بنجاح لم يرده الكثيرون، ولم يتوقعه الكثيرون، 

 فثمة مقولة تركية مشهورة، مفادها أن في كل شرٍّ خير. 
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حكومة   الفلسطينيون،  جّرب  على  "الكوكتيل"لقد  شاملة  حرب  النتيجة  النتيجة؟  كانت  فماذا   ،
سطينيين، وإنكار للحقوق السياسية ولقرارات األمم المتحدة، وانفالت محمي من األجهزة الرسمية  الفل

 للمستوطنين والمتطّرفين.
النتيجة سياسة ال تختلف عن مضامين سياسة نتنياهو حين كان في الحكم، فحصار لغزة، وإمعان 

لحرب والمجازر، والمزيد من ، والمزيد من جرائم ا"السالم االقتصادي"في فرض سياسة تقوم على  
والجرحى. والشهداء  القدس    االعتقاالت،  واستباحة  الفلسطينية، وإحراجها،  السلطة  النتيجة إضعاف 

والمسجد األقصى، وفي العموم شّن حرٍب شاملة ومتواصلة على كل الضفة الغربية والقدس، فضاًل 
 قطاع غزة. عن حروٍب متقاربة ضدّ 

إلى منظمات    "ميرتس"، و"حزب العمل"إسرائيل فلقد تحّول    "يسار" عن  ال مجال بعد اليوم للحديث  
بالتشّدق بحقوٍق ورؤًى ال  "مجتمع مدني" ابتهاجها بما تحققه الحكومات المتطّرفة، وتكتفي  ، تخفي 

 مضمون لها، وال ممارسة لتحقيقها. 
، الذي ال يرى للفلسطينيين حقوقًا،  "اليمين المتطّرف"ثمة ميل واضح، في المجتمع اإلسرائيلي نحو  

عي ويحتوي   أو حتى وجودًا على كل األرض الفلسطينية، مجتمع مسّلح، عنصري، فاشي، إرهابي، توسُّ
 كل فكرة أو برنامج أو حزب يخرج عن هذه الحقيقة. 

عودة نتنياهو على رأس تحالف ال يسمح بوجود فارق بين  لماذا ينزعج بعض الفلسطينيين من  
، الكتلة النيابية الثانية  "الصهيونية الدينية"، ويكون حزب  "الصهيونية الدينية"و  "الصهيونية العلمانية"

 في التكّتل؟ 
أليس هذا التكّتل هو الذي يمثل ويعكس حقيقة المشروع الصهيوني األساسي، وبوضوٍح شديد، ال 

 ب أو التزوير، وال يبحث عن غطاء أو تخريجات لمشروعه.يحتمل الكذ 
من الواضح أن نتنياهو سينجح في تشكيل حكومة مستقرة، ألربع سنوات قادمة، باالعتماد على  

 تكّتل صخري أصّم، ليس فيه مجال النشقاقات، أو تمرُّدات. 
ثالث سنوات، حتى  سيسعى نتنياهو إلى معالجة أزمة النظام السياسي الذي يعاني منذ أكثر من  

يرّسخ أقدامه، وسيسعى إلى تغيير المنظومة القضائية، لكي تلعب دورًا في حمايته، وربما مالحقة  
 خصومه السياسيين. 

السياسيين،   خصومه  ومعاقبة  مالحقة  على  يعمل  أن  نتنياهو  مثل  شخصية  من  مستبعدًا  ليس 
 وتفكيك وإضعاف القوى التي تحلم بمنافسته. 
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له، تقدم إسرائيل نفسها عارية تمامًا، أمام المجتمع الدولي، بما أنها دولة احتالٍل مع نتنياهو وتكتّ 
الضفة  في  التوسعية  مخططاته  في  للتعجيل  لديه  ما  كل  استخدام  عن  يتوّرع  ال  فاشي    عنصري، 

والقدس، وقد تقوده عنصريته، إلى إفشال وإسقاط اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وبالتالي،  
تعادة أجواء التوّتر في المحيط وعلى المستوى اإلقليمي، طالما أن بن غفير يشّكل أحد أهّم أعمدته  اس

 وعناوينه. 
 3/11/2022األيام، رام هللا، 

 
 د.عصام شاور... نتنياهو وتعطيل االتفاقات

االنتخابات الحالية  سرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لناخبيه أنه إذا فاز في  تعهد رئيس الوزراء اإل
سيتعامل مع اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان مثلما تعامل مع اتفاقية أوسلو، حيث تعهد بتعطيل اتفاقية  

 سرائيلي حسب وصفه.الترسيم ألنها ضد مصالح الكيان اإل
سلو  عن اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان يعترف بنيامين نتنياهو بأنه لم يكن يعترف باتفاقية أو   بعيداً 

أن    معتقداً   (2021-2009)  عاماً   12وأنه تعمد تعطيلها وخاصة أنه حكم بعد توقيع اتفاقية أوسلو لمدة  
الفلسطيني   الشعب  ضد  أوسلو  اتفاقية  أن  الحقيقة  لـ)إسرائيل(.  العليا  المصالح  ضد  أوسلو  اتفاقية 

الذي منحته إياه منظمة  سرائيلي كطوق النجاة  وقضيته ومصالحه ولكنها بالنسبة لالحتالل والكيان اإل
قل، ولو على األ  عاماً   20التحرير الفلسطيني، وانا اعتقد ان اتفاقية اوسلو أطالت من عمر االحتالل  

استمرت االنتفاضة الفلسطينية األولى وتطورت لكنا قاب قوسين من تحرير فلسطين، ولكن دخول 
فاضة شعبنا ومنح شرعية "زائفة"  منظمة التحرير على الخط والوصول إلى اتفاقية أوسلو أجهض انت

سرائيلي وتم استغالل ذلك بهرولة المطبعين العرب ومحاربة المقاومة الفلسطينية من كل  لالحتالل اإل
لى الحال الذي إطراف التي تدعي أنها مناصرة للسالم وعملية التسوية مع المنظمة حتى وصلنا  األ

صبحت من الماضي، وسنتجاوز المؤامرة  أوسلو ومساوئها و أأننا تجاوزنا اتفاقية    ن، علماً نحن عليه اآل 
وخاصة بعدما فر االحتالل من   والنصر بات قريباً   العربية ألنها لن تزيد دولة االحتالل إال خباالً 

هي في ازدياد مع تصاعد المقاومة     قطاع غزة وأصبحت تكاليف احتالله للضفة الغربية باهظة جداً 
 نتفاضة المسلحة في الضفة الغربية. واال

بأنه ال يعترف باتفاقية أوسلو ومع ذلك لم تخرج األ حزاب بنيامين نتنياهو يعترف بكل وضوح 
خرى لتطالبه بااللتزام بما التزمت به الحكومات السابقة، لم تطالبه بااللتزام باتفاقية شهد المجتمع األ

ن أن نتعلم بأن االتفاقيات غير مقدسة فكيف بأبشع اتفاقية  الدولي عليها، ولذلك علينا نحن الفلسطينيي 
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لحقت الضرر بشعبنا مثل اتفاقية أوسلو؟ علينا أن نقدم مصالح الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية  أ
و فردية وبالتالي على الفصائل وخاصة فصائل  أوااللتزام بحقوقنا وثوابتنا على كل مصلحة حزبية  

ن قدسنا  أن عن رفضها التفاقية أوسلو وسحبها االعتراف بشرعية االحتالل و منظمة التحرير اإلعال
واحدة وليست هناك قدس شرقية وغربية، وكذلك عليها االعتراف بالخطأ الشنيع الذي ارتكبته عام  

في مؤتمر الجزائر حيث صدر أول اعتراف من الجانب الفلسطيني بشرعية االحتالل لألراضي    1988
 الفلسطينية. 

  2/11/2022فلسطين أون الين،  موقع
 

ل "ميليشيات سياسية" يقودها مجرم! "إسرائيل"  تسفي برئيل ... تتحو 
نتائج العينات االنتخابية تبعث على المغص من شدة الخوف. وباالستناد إليها وبحذر مطلوب،  

"الديمقراطية" اإلسرائيلية كما عرفناها في أكثر من   نتنياهو حكومة تنهي عهد  بنيامين    70سيؤلف 
لتحريض،  عامًا. هذه النتيجة هي نتيجة حكم نتنياهو الطويل والعقيم المليء بالتضليل، والفساد، وا

المستوطنين حرية  هي  واحدة  بحرية  االحتفال  خالله  وجرى  االستطالعات    -  والعنصرية  توقعتها 
 المسبقة. ولقد ازدادت بلورة، وأصبحت أكثر سمنة وضخامة طوال األعوام الخمسة عشر الماضية. 

لتي صيغت لم تتوقع العينات، إذا تبين أنها نتائج نهائية، نتائج االنتخابات. بل لخصت الرؤية ا 
بتصميم ودقة، وكان الهدف منها القضاء على العالقة الكاذبة بين "اليهودية" و"الديمقراطية"، وصوغ  

إثني   األيديولوجيون.    -وحش  والبلطجية  السياسيون  يطلبه  لما  وفقًا  الليبرالية  القيم  تماشت  فاشّي. 
إلى غير صالحة القيم، تحولت  الظاهر تحمل أعالم  تبدو في  . وهذا ليس محصورًا  أحزاب كانت 

باليسار، بل في الوسط أيضًا، وفي أوساط العرب والحريديم. الجهد المبذول من أجل تبيان االختالفات  
ما بين "العمل" و"ميرتس"، أو بين "قوة يهودية" و"الصهيونية الدينية"، والتدقيق في فحص أيديولوجيا  

ر الرسمي"، وصل في نهاية المطاف إلى يافطة  "الليكود"، وما الذي تختلف به عن أيديولوجيا "المعسك
 واحدة "فقط نتنياهو" أو "فقط ضد نتنياهو". 

المنافسون   فيها  جلس  التي  التغيير"  "حكومة  تأليف  مع  بدأ  الذي  السياسي،  هر  الصَّ مسار 
بقوة الكراهية   األيديولوجيون أسرى، وكّزوا على أسنانهم بصبر مذهل، والتزم الواحد منهم باآلخر، 

شتركة لنتنياهو، صحيح أن هذا المسار ُولد لمنع نتنياهو من والية إضافية، لكنه، وبالخطأ، تعامل الم
مع االنقسام: "فقط بيبي" و"فقط ال بيبي" كموضوع تقني، شخصي، يفتقر إلى األيديولوجيا، وحتى أنه  
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وأيديو  قَيمه  لبيع  االعتبار، مستعد  هذا  إلى  استنادًا  يصوت،  َمن  وكأن كل  أال  مخٍز.  لوجيته شرط 
 ينتخب نتنياهو مرة أخرى. 

بصورة متأخرة جدًا، فهم هؤالء واعترفوا بأن التصويت، بحسب هذا المعيار الشخصي، بجوهره،  
هو خيار أيديولوجي. ولقد تطور هذا االعتراف فقط عندما تحول ظلُّ بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن  

من السجن إلى قضية هامشية، قد تكون مهمة في  لقد تحول إنقاذ نتنياهو    غفير إلى خطر ملموس.
نظر منافسيه وداعميه، لكن ليس لها وزن قومي، مثل تغيير طريقة الحكم وتحويل الدولة إلى دولة  

 ثيوقراطية قانونيًا. التقني تحول إلى جوهري، والشخصي إلى فكرة.
جولة انتخابية تم إجراؤها    ُتلقي نتائج العينات الضوء الواضح على حقيقة أن الخطر تعاظم. مع كلّ 

حتى اآلن، تمأسس الخالف األيديولوجي الذي يحدد حقل األلغام الذي يفصل بين رؤية ديمقراطية  
عنصرية. في هذه المعركة، ال مكان لفتات األحزاب، للبحث في الفروقات الشكلية،   -وُأخرى تسلطية  

وسط" أو    -وهمية ما بين "اليسار  أو البحث من خالل عدسة مكبرة عن الفروقات الحقيقية أو ال
 يساري".   -"اليسار

بين   والحرب  أيديولوجية،  معسكرات  بين  صراع  هو  الصراع  االنتخابية،  الجوالت  أثبتت  كما 
وسط، نهايتها ليس فقط الجلوس في المعارضة، بل   -المعسكرات، وخصوصًا داخل معسكر اليسار  

النهائية   النتائج  تؤدي  بأن  نأمل  أيضًا.  مسار  الضياع  في  االستمرار  إلى  إضافية  انتخابية  لجولة 
هر داخل معسكر "اليسار   وسط"، حيث يتم التعامل مع العرب كقوة انتخابية، وهذه المرة، ليس    -الصَّ

فقط ألهداف تكتيكية انتخابية، بل لوضع سور واٍق صلب حول "الديمقراطية" الجوهرية ومؤسساتها.  
آلن، هو أن دولة إسرائيل ستتحول إلى قيادة ميليشيات سياسية،  الخيار اآلخر، الذي يبدو واقعيًا ا

بقيادة مجرم متهم بقضايا جنائية، يضع قنابله تحت كل مؤسسة ديمقراطية، ويحّول إسرائيل إلى دولة  
 ثنائية القومية، لقوميتين يهوديتين. 

 "هآرتس" 
 2/11/2022األيام، رام هللا، 

 
 حلمي موسى ... أزمة باقية .اإلسرائيلية..االنتخابات 

انتهت مساء الثالثاء الماضي، الجولة الخامسة من االنتخابات اإلسرائيلية خالل ثالث سنوات.  
وعلى الرغم من أن النتائج األولية لالنتخابات أظهرت تقدم المعسكر المؤيد لزعامة بنيامين نتنياهو  

 السابق ألوانه التأكيد بقرب انتهاء األزمة السياسية. على المعسكر المناهض له، فإنه من 
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استناد معسكر نتنياهو إلى فوز بفارق مقعد واحد أو مقعدين ال يضمن استقرارًا للحكم وال يثبت  
الليكود كاًل من   البناء عليه. فمعسكر نتنياهو الذي يضم إلى جانب  ائتالف "اتجاهًا محددًا يمكن 

الحريدي ال يرتكز   "يهدوت هتوراه "الدينية الشرقية وحزب    "حركة شاس"والمتطرف    "الصهيونية الدينية
إلى أسس سياسية وأيديولوجية قوية. وإذا كان ألحزاب اليمين في السابق أن أسقطت أكثر من مرة 
حكومات أخرى قادها نتنياهو فليس هناك ما يضمن أن تكون سنوات الحكم المقبلة أكثر استقرارًا من  

 سابقاتها. 
 : األزمة جذور

وال بد من القول إن النتائج األولية لالنتخابات أظهرت أن التوقعات بعجز الحلبة السياسية في 
الدولة العبرية عن الخروج من األزمة القائمة منذ عقد من الزمان وأكثر كانت في محلها. وعلى الرغم  

األكبر منها ال يقدم أجوبة    من كثرة التحليالت والتفسيرات لمظاهر هذه األزمة وأبعادها، فإن القسم
 شاملة ووافية عن األسئلة الجوهرية المرتبطة بها. 

 : تغيير مواقع
فما تبقى مما كان يعرف باليسار الصهيوني لم يعد يشكل قوة يمكن لها أن تلعب دورًا حاسمًا في  

ن تراجع دور  تحديد وجهة الدولة العبرية وال مستقبلها. وتظهر نتائج االنتخابات في العقدين األخيري
ما كان يعرف باليسار وتحديدًا حزبي العمل وميرتس إلى مكانة تزداد هامشية مع مرور الوقت. بل  
إن نتائج االنتخابات األخيرة بينت أن الهامش بين ما ناله هذين الحزبين المؤسسين إلسرائيل كان  

 ضيقًا جدًا.
ع اإلسرائيلي. فما كان يعد في الماضي وهذا يقودنا إلى ما كان يعرف باالنزياح يمينًا في المجتم

  " همحنيه همملختي"برئاسة يائير البيد يلعب حاليًا إلى جانب    "يش عتيد "وسطًا يمينيًا، مثل حزب  
بزعامة بني غانتس دور اليسار في اللعبة الديمقراطية اإلسرائيلية. وقد انتقل ما كان يعرف باليمين،  

سبي وانتقال ما كان يعرف باليمين المتطرف إلى مواقع مركزية ممثاًل بالليكود، إلى مواقع الوسط الن
الحلبة. وهذا ما جعل نجاح   الكهانية، العبًا مقبواًل في  بأتباع  اليمين األشد تطرفًا، ممثاًل  وظهور 

مفاجأة االنتخابات نظرًا للطبيعة العنصرية الفاقعة    "الصهيونية الدينية مع عوتسما يهوديت "ائتالف  
 ين، بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غبير.لزعيمي الحزب

وتشير أكثر المعطيات المتوفرة إلى أن شخص زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، لعب دورًا مركزيًا  
في خلق األزمة الحالية خصوصًا داخل معسكر اليمين. فالعديد من قادة القوى اليمينية التقليدية في  

بينت زع  نفتالي  السابقة مثل  اليهودي"يم  االنتخابات  ليبرمان زعيم  غوأفي  "البيت  بيتنا"دور    "إسرائيل 
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كانوا من أقرب الناس لنتنياهو. وقد اختلف كل واحد   "همحنيه همملختي"وجدعون ساعر من قادة  
من هؤالء مع نتنياهو حول مسائل تتعلق إما بقضايا ضم األراضي أو العالقة بين الدين والدولة أو  

 وجهة بناء الدولة. 
من نجاح كان على حساب القوى اليمينية التي    "حلفاء نتنياهو"مؤكد أن أغلب ما حققه  ومن ال

الذي    "البيت اليهودي"انضمت إلى المعسكر المناهض له. فقد اندثر، وفق النتائج األولية، حزب  
إسرائيل "خاض االنتخابات هذه المرة تحت زعامة وزيرة العدل الحالية أييلت شاكيد. كما تراجعت قوة  

 دور ليبرمان.غبزعامة أفي  "بيتنا
الصهيونية الدينية مع عوتسما  "وواضح أن خالفات نتنياهو والليكود من جهة مع حليفهما الجديد،  

من خالفات نتنياهو والليكود مع حلفائهم السابقين. ومن   لن تكون أقل حدة  ، الذي ازداد قوة "يهوديت 
برامجهم   لتحقيق  قادة هذا االئتالف أشد طموحًا  المرة ستكون أشد، ألن  الخالفات هذه  الجائز أن 

سابقًا تسيبي ليفني للتحذير من انفجار سياسي داخلي   "كديما"السياسية والدينية. وهو ما دفع زعيمة  
. فسموتريتش يطلب لنفسه وزارة الدفاع في حين يطالب بن غبير  "ب داخلياحترا"وتحذير آخرين من  

بوزارة األمن الداخلي. وتنظر اإلدارة األمريكية، مثاًل، إلى دخول هذين الحزبين إلى ائتالف نتنياهو  
 نظرة غضب قد تؤثر في العالقات االستراتيجية بين الدولتين.

اللذان ينافس زعيميهما نتنياهو على    "ه همملختيهمحني" و  "يش عتيد "وفي المقابل ازدادت قوة  
رئاسة الحكومة. ولكن هذه الزيادة جاءت أيضًا على حساب شركائهما في المعسكر المناهض لنتنياهو،  
المجتمع   الحاد في  تغير شيئًا من واقع االستقطاب  لم  نتائج االنتخابات  يدل على أن  الذي  األمر 

ال الطفيف  التغيير  وما  في  اإلسرائيلي.  التصويت  نسبة  في  الزيادة  ثمرة  إال  الصورة  على  طرأ  ذي 
 الوسطين اليهودي والعربي.

 : أعلى نسبة تصويت
% من االنتخابات األخيرة. 4% وهي أعلى  71.3وجرى اإلعالن عن أن نسبة التصويت عمومًا  

غاية نظرًا  وقد ارتفعت أيضًا نسبة التصويت في الوسط العربي إال أن هذا االرتفاع لم يحقق أي  
 الرتفاع نسبة التصويت أيضًا في الوسط اليهودي. 

وثبت عمليًا أن جانبًا مهمًا من المعركة االنتخابية اإلسرائيلية تركز على نسبة التصويت بسبب  
والبالغة   الحسم  بنسبة  يسمى  ما  على  ذلك  االنتخابات  3.25أثر  قانون  ويقضي  األصوات.  من   %

مة تترشح للكنيست على أربعة مقاعد على األقل حتى تجتاز نسبة  اإلسرائيلي بوجوب حصول أية قائ
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الحسم. وهنا تبدأ لعبة عدد األصوات المطلوبة لكل مقعد من المقاعد وفقًا للعدد اإلجمالي من أصوات 
 الناخبين. 

وتميزت هذه الجولة من االنتخابات بالتركيز على نسبة التصويت في الوسط العربي وأثر ذلك في 
بين معسكري نتنياهو والمناهضين له. وأسهم في أهمية هذا التركيز واقع االنقسام بين    االستقطاب 

القوائم العربية، حيث انتهت، ألسباب مختلفة، القائمة الموحدة التي جعلت العرب قوة ال يستهان بها.  
ة الطابع  أسالمي  "الموحدة"و  "العربية للتغيير  -الجبهة  "وانقسم الصوت العربي بين ثالث قوائم هي  

قومية االتجاه. وتهدد الخطر القوائم العربية الثالث، حيث إنها تقترب من نسبة الحسم، بما    "التجمع"و
القوائم الثالث يلحق الضرر    يقلص عدد المقاعد التي يمكن أن تحصل عليها. وواضح أن نجاح 

 اجتياز نسبة الحسم.بمعسكر نتنياهو، ولذلك، فإن هذا المعسكر يراهن على عجز قائمة أو أكثر عن  
في كل األحوال كثيرون يعتبرون نتائج االنتخابات الحالية حاسمة، لكن من الواضح أنها لم تغير  

 كثيرًا.
 4/11/2022الخليج، الشارقة، 

 
 يوسي ميلمان... قراطية!و نتائج االنتخابات: األغلبية اإلسرائيلية سئمت الديم

التبرير وتبادل االتهامات، وهي كثيرة. رفضت ميراف ميخائيلي، رئيسة حزب   هذه هي مرحلة 
انتس، من المعسكر الرسمي، أنه يمكن أن يكون رئيس  غالعمل، االتحاد مع "ميرتس". واعتقد بني  

 الحكومة، بداًل من أن يبتلع االعتزاز بالنفس، وأن يقلص األنا ويعود ليكون مع "يوجد مستقبل". 
صوات  أانتس بداًل من االنضمام ليائير البيد. وامتص البيد  غأخطأ غادي ايزنكوت عندما انضم ل

الوسط رماديين وبدون إبداع. ويئس العرب   – "العمل" و"ميرتس". كان النشطاء في حمالت اليسار  
توحد في قائمة من الديمقراطية اإلسرائيلية، ولم يتدفقوا نحو صناديق االقتراع. رفضت القوائم العربية ال

"تاعل" و"بلد" لم تكن قادرة على التوصل الى اتفاق فائض   –واحدة، وفضلت االنقسام. حتى "حداش"  
لى عادته القديمة؛ التحريض والتفريق بين اليهود واإلسرائيليين، كما  إاألصوات. عاد بنيامين نتنياهو 

ناع الدب اللطيف. تجندت يتمار بن غفير ق إلوف بن في "هآرتس"، أول من أمس. ارتدى  أكتب  
رنون موزيس.  أغالق ملف الناشر  إ حرونوت" لصالح نتنياهو من أجل إلغاء محاكمته، وسيتم  أ"يديعوت  

وقفت هجماتها في سورية بسبب اتفاق الغاز مع  أفي الصحيفة نشرت، مؤخرًا، عناوين مثل "إسرائيل 
في عدد العمليات وعدد القتلى منذ    لبنان". قبل يوم على موعد االنتخابات صرخ عنوان "رقم قياسي
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ضعفاء. كل شيء صحيح، لكن هذه فقط مبررات،  ك عناوين عرضت البيد وحكومته    ، هذه حقاً "2015
 ، تفسيرات لحظية. ولكن القائمة ال تكذب.كثر لطفاً أردنا أن نكون  أ ذا  إمثل الزبد على سطح الماء، و 

رقام  أاليسار والوسط هما عرق آخذ في االنقراض في المجتمع اإلسرائيلي. هذا ليس فقط موضوع  
ومقاعد في نتائج االنتخابات، بل يدور الحديث عن شيء أعمق، عملية مستمرة منذ سنوات، وهي 
اآلخر   وكراهية  والعنصرية  المتطرفة  القومية  هي  التغيير  مظاهر  اإلسرائيلي.  المجتمع  وجه  تغير 

والتوق   سلطة  إلوالمسيحانية  واحتقار  االحتالل  وتأييد  العسكري  واالستقواء  ومتدين  مستبد  زعيم  ى 
 القانون والشرطة والقيم الليبرالية الغربية. 

نجح    1992الوسط وكل ما يمثله معركة مصيرية. في العام    –يخوض اليسار    1992منذ العام  
. وقبل 1999يهود باراك ذلك في العام  إلك فعل  سحق رابين في قطع تواصل انتصار اليمين. بعد ذ إ

بينيت   )مع  الثالثة  هؤالء  حكم  ولكن  بينيت(.  نفتالي  )بمساعدة  ذلك  البيد  يئير  فعل  ونصف  سنة 
في المئة من    16، تمثل  بقليل  كثر من خمس سنوات أربعة( كان بتقطعات قصيرة. لقد استمر فقط  األ

الواقع ويجب  الثالثين سنة األ النظر  خيرة. هذا هو  الطريق  إعلينا  ليس في  لى  إليه كما هو. هو 
ذا تأثر شعب إسرائيل  إذا كان سيحدث استيقاظ، هذا سيحدث فقط  إالتغير. ستكون هناك خيبة أمل، و 

 بكارثة خارجية كبيرة تصدمه بشكل كبير مثل حرب "الغفران"، األمر الذي ال أتمناه. 
واطالعي على تاريخ البلشفية ولينين إال أنني  رغم التعليم الماركسي الذي حصلت عليه في شبابي  

كثر من ذلك  مر فإن هذا يكون أفضل. واأللست من اتباع هذه النظرية التي تقول بأنه كلما ساء األ 
 هو أن سيناريو الكارثة غير موجود في صناديق االقتراع. 

تفاضة في الضفة  يران أو "حماس" أو ان لى درجة أنه ال يمكن إلإ، إسرائيل دولة عظمى قوية جداً 
 أن تحدث مثل هذه الكارثة. كل ذلك هو منغصات، لكنه ال يهدد وجود دولة إسرائيل.

االعتقاد أو األمل بأنه سيظهر من اآللة رئيس في الواليات المتحدة أو رؤساء في دول    أيضاً 
األ  اآلية  االتحاد  مزيف.  حلم  هو  سلوكها  لتغيير  إسرائيل  حكومة  على  ويؤثرون  يضغطون  وروبي 

"يعيش وال يهتم باألغيار" صحيحة اآلن أكثر من أي وقت مضى. وبمعنى آخر، ليس بسبب عدم  
ذا لم أكن أنا لنفسي فمن سيكون لي، بل بمعنى يوجد خيار يتمثل في "كل الشعب إوجود آخر. بمعنى  

دارة الظهر للعالم الغربي والقيم الديمقراطية، وأن يقمع العرب أكثر وأن  إريد االنغالق و يريد". الشعب ي
 يضم "المناطق". 
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سحق رابين، وعملية السالم  إقتل متطرف قومي متدين رئيس الحكومة،    1995في تشرين الثاني  
ة اإلسرائيلية،  سئم معظم الشعب من الديمقراطية المعروفة للجمهوري  2022. في تشرين الثاني  يضاً أ

 سنة.  75الموجودة منذ نحو 
 "هآرتس" 

 4/11/2022األيام، رام هللا، 

 
 أ. د. محسن محمد صالح ... قراءة في االنتخابات اإلسرائيلية

الديني   اليمين  بين  بأنها كانت  للمعركة االنتخابية اإلسرائيلية  المتداول  التوصيف  ليس صحيحًا 
واليسار، إذ إن التوصيف األدق هو أنها كانت بين نتنياهو )الليكود(  والقومي وبين ائتالف الوسط  

وحلفائه المحتملين، وهم بشكل عام من التيارات الدينية والقومية؛ وبين خصوم نتنياهو الرافضين لتوليه  
رئاسة الحكومة وهؤالء يتوزعون على تيارات مختلفة يمينية ويسارية ووسطية صهيونية، باإلضافة إلى  

  اب العربية التي ال تدخل في هذه التصنيفات. ولذلك، فإن اإلعالن عن فوز نتنياهو وحلفائه بـ األحز 
ليتابع    64 السادسة،  للمرة  الوزراء  لعودته لرئاسة  المجال  إفساح  الواقع إعالنًا عن  مقعدًا، كان في 

 لصهيوني.احتفاظه بالرقم القياسي في المدة الزمنية وفي تشكيل الحكومات في تاريخ الكيان ا
والحقيقة أن معسكر اليمين تجاوز منذ زمن موضوع األغلبية البرلمانية، بل إن ما تسمى قوى  
يسارية ووسطية تبنت في السنوات الماضية طروحات "يمينية" وكّيفت نفسها على ذلك، للتجاوب مع  

 البيئة اليمينية التي تجتاح المجتمع الصهيوني. 
ئيل بيتنا" اليميني المتطرف الذي يقوده أفيجدور ليبرمان والذي وعلى سبيل المثال، فإن حزب "إسرا

حصل على ستة مقاعد تم احتسابه مع ما ُيسمى ائتالف الوسط واليسار، نظرًا لموقفه المعادي لعودة  
مقعدًا هو   12 ( الذي فاز بـNational Unityنتنياهو لرئاسة الحكومة. كما أن حزب الوحدة الوطنية ) 

تحال الواقع  برئاسة جدعون  في  بيني جانتس، وحزب أمل جديد  أبيض برئاسة  ف بين حزب أزرق 
ساعر وهو حزب يميني منشق عن الليكود، وساعر نفسه كان من كبار قادة الليكود ومنافسًا لنتنياهو  
على رئاسة الحزب. كما انضم لحزب الوحدة الوطنية اثنان من قادة حزب يمينا المتطرف الذي كان  

بينيت هما ماتان كاهانا وشيرلي بنتو. وبالتالي لم يبتعد هذا الحزب عن تصنيفات اليمين،  يقوده نفتالي  
 مقعدًا.  80-75أي أن اليمين حصد في هذه االنتخابات نحو 
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ولعلنا نستذكر أن التحالف المعادي لنتنياهو اضطر حتى يتمكن من تشكيل الحكومة السابقة،  
نفتالي بينيت اليميني المتطرف، وشارك في ائتالفها حزب إلى تسليم رئاستها في مرحلتها األولى ل

 "إسرائيل بيتنا" اليميني أيضًا. 
 * * * 

التنافس في خدمة المشروع   التنبيه إلى أن هذه التصنيفات تبقى ضمن  ثانية، يجب  من ناحية 
ل"، فالقوى "الي سارية"  الصهيوني وتقويته وزيادة نفوذه. وليس هناك مشروع صهيوني "طيب" أو "ُمفضَّ

هي التي قام على عاتقها إنشاء الكيان الصهيوني، وهي التي خاضت حروب "إسرائيل" الكبرى في  
 ، ونفذت احتالل كامل فلسطين. 1973، و 1967، و1956، و1948

أما القوى اليمينية فهي أكثر وضوحًا واستعجااًل في قضايا االستيطان والتهويد، وفي تكريس الهوية  
وف للدولة،  هذا اليهودية  أن  والوسط"  "اليسار  قوى  ترى  بينما  األرض،  على  العنصري  السلوك  ي 

االستعجال قد يتسبب بالضرر على مستقبل المشروع الصهيوني، الحتمال التسبب بثورات وانتفاضات  
للبيئة اإلقليمية والدولية،  القبيح للصهيونية، واستعدائه  مستمرة للشعب الفلسطيني، وانكشاف الوجه 

على تحقيق حالة استقرار واستمرار في المنطقة. وبالتالي، فاألمر مرتبط بأن طرفًا يريد  وعدم قدرته  
استغالل غطرسة القوة والنفوذ، بينما يريد الطرف الثاني الوصول لألهداف نفسها تقريبًا بالمزيد من  

 الدهاء والهدوء والتدرج. 
 * * * 

من ناحية ثالثة، عززت هذه االنتخابات الصعود اليميني الديني والقومي، فقد زادت مقاعد الليكود 
، وحافظ يهودوت هتوراه على مقاعده السبعة. أما القفزة الكبرى  11إلى    9، وشاس من  32إلى    30من  

مقعدًا. وفي المقابل، وعلى  14إلى  6فكانت لصالح حزب الصهيونية الدينية الذي زادت مقاعده من 
خسر حزب العمل ثالثة من مقاعده السبعة، بينما خرج حزب ميرتس    ويسارياً   الجانب المسمى وسطياً 

كل مقاعده الستة. وبالرغم من أن حزب يش عتيد حّسن من موقعه بزيادة  من الكنيست بخسارته ل
 سبعة مقاعد، إال أن ذلك لم يمنعه من التراجع العام لألحزاب المنافسة لنتنياهو وتكتله.

الحسم   نسبة  لعبت  يتمكن ميرتس من    3.25وقد  لم  إذ  وتحالفه؛  نتنياهو  دورًا لصالح  المئة  في 
في المئة منها )كان يحتاج لنحو أربعة آالف صوت لتحقيق   3.16الشديد    تحقيقها بالرغم من اقترابه

صوتًا(. وهو ما حدث كذلك لحزب    150,696النسبة والحصول على أربعة مقاعد، حيث حصل على  
ألف   138التجمع الوطني الديموقراطي، وهو حزب عربي برئاسة سامي أبو شحادة حصل على نحو 

ذلك، بحالة غضب في األوساط "اليسارية" على يائير البيد، رئيس  في المئة( وقد تسبب    2.9صوت )



 مقاالت   -تقارير    -دراسات  ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

475 
 

يش عتيد، الذي لم يستمع القتراحاتها بخفض نسبة الحسم )وكان ذلك ممكنًا قبل االنتخابات(، مما  
 كان سيتيح لهذه األحزاب دخول الكنيست، وإرباك المشهد أمام نتنياهو. 

 * * * 
مقعدًا، رسالة قوية على    14يونية الدينية الذي حقق  أما من ناحية رابعة، فقد أعطى حزب الصه

دوره األساس المتوقع في حكومة نتنياهو القادمة. والحزب ُيعبر عن تيار تصاعدت قوته بشكل كبير  
خصوصًا في العقد األخير، وتزايد نفوذه في الجيش والقضاء وأجهزة الكيان الصهيوني المختلفة. وهو  

األ بين  أيديولوجيته  في  التدين  يجمع  إلى  أقرب  فهو  الصهيونية.  الحركية  وبين  اليهودية  رثوذكسية 
 "الحركي" وليس التقليدي، ويجمع بين الّتطُرفين الديني والقومي اليهودي الصهيوني. 

القومي الديني سنة   الحزب  انشق في أصله عن  الفترة  1998وحزب الصهيونية  -1999، وفي 
  2019-2013(، ثم دخل في الفترة  National Union، كان جزءًا من حزب االتحاد الوطني )2013

. ثم شكَّل  2021، إلى أن تركه في أوائل  2020-2019مع حزب البيت اليهودي، ثم مع حزب يمينا  
تحت اسم الصهيونية الدينية وفاز بستة مقاعد؛ ويترأس الحزب بتسلئيل    2021تحالفًا في انتخابات  

 سموتريتش. 
قائمة حزب الصهيونية الدينية فهو حزب القوة اليهودية )أوتزما   أما الشريك الرئيسي الداخل في

ضمن الصهيونية    2021يهودوت( برئاسة إيتمار بن غفير، وكان حصل على مقعد في انتخابات  
مقعدًا التي حصلت عليها    14  الدينية، بينما ارتفع نصيبه في هذه االنتخابات إلى ستة مقاعد ضمن الـ

 القائمة نفسها. 
وبن غفير وحزبه موغالن في اليمينية والعنصرية، وينتمي للمدرسة الكهانية المعادية للعرب، ولم 
اإلسرائيلي   الكيان  اضطر  التي  العنصرية،  كاخ  حركة  مؤسس  كاهانا،  بمائير  إعجابه  يخفي  يكن 

هذا الكيان عن نفسه. كما كان بن غفير يعلق في  لحظرها ألنها تسيء للصورة التي يريد أن يرسمها  
 29غرفته صورة المجرم باروخ جولدشتاين الذي نفذ مذبحة الحرم اإلبراهيمي التي أدت الستشهاد  

آخرين في أثناء صالة الفجر، وأنصاره يصرخون "الموت للعرب" في تجمعاتهم.    150فلسطينيًا وجرح  
ولى قضايا الدفاع عن المستوطنين الصهاينة الذين يعتدون  ولكون بن غفير محاميًا فإنه عادة ما يت

على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، بما في ذلك العصابة التي أحرقت عائلة الدوابشة، وقتلت  
 محمد أبو خضير حرقًا. كما أن بن غفير عادة ما يتصدر االقتحامات الصهيونية للمسجد األقصى. 

لـ"األمن الداخلي" في حكومة نتنياهو المقبلة، ليكون مسؤواًل بنفسه    ويسعى بن غفير لتعيينه وزيراً 
عن الشرطة والتعامل األمني مع الفلسطينيين. ولديه برنامج من عشر نقاط يسعى من خالله لتسليح  
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جنود االحتياط، وتخفيف قواعد إطالق النار على الفلسطينيين )وهي خفيفة أصاًل(، وعمل قانون 
ود الصهاينة من المالحقة الجنائية، وتشريع قانون بعقوبة اإلعدام على منفذي يعطي الحصانة للجن

الهجمات الفلسطينيين، وتشديد ظروف السجن على األسرى، والسيطرة على إدارة الشرطة في المسجد 
األقصى المبارك، والسماح بالصالة العامة لليهود في األقصى. كما يسعى إلبعاد من ُيّتهمون بعدم  

 للكيان الصهيوني، ويدعو إلى سياسات استيطانية وتهويدية أكثر اتساعًا وقوة وفاعلية. الوالء 
ومن المتوقع أن يوافق نتنياهو الصهيونية الدينية في عدد من مطالبها، ولكن سيسعى إلى كبح  
بعض جماحها، وعدم "إحراجه" في مواقف قبل أوانها، أو تتسبب بدفع أثمان كبيرة. وعلى ذلك، فمن 

توقع أن يكون الكيان الصهيوني أكثر عدوانية واستعجااًل وخشونة في برامج التهويد واالستيطان  الم
واالنتفاضات   المقاومة  قمع  محاولة  وفي  الفلسطينيين،  مع  التعامل  وفي  األقصى،  على  والعدوان 

مقابل  الشعبية. غير أن إبراز الوجه القبيح للمشروع الصهيوني وسقوط مسار التسوية، سيخدم في ال
في تحشيد الجماهير واألمة خلف مشروع المقاومة، وفي إسقاط برامج التطبيع؛ وفي مزيد من رفع  

 الغطاء الدولي الشعبي والرسمي عن الكيان الصهيوني. 
وأخيرًا، فهذه بعض القراءات السريعة في نتائج االنتخابات، مما يسمح به حجم المقال. وبالتأكيد  

إلى تحتاج  أخرى  نقاط  الحكومة..   فهناك  تشكيل  أو  العربية،  كاألحزاب  عندها،  الّتوقف  من  مزيد 
 وغيرها، لعلنا نجد فرصة أخرى للكتابة عنها. 

 4/11/2022، 21موقع عربي 
 

 تيسير خالد... تضع الفلسطينيين أمام تحديات مصيرية " سرائيل"إصعود الفاشية في 
  نتنياهو، المتهم بجرائم الفساد وخيانة األمانة مركزاً احتلت شخصية رئيس الوزراء األسبق بنيامين  

ن استطالعات  أ في االنتخابات اإلسرائيلية، التي جرت في األول من نوفمبر. وعلى الرغم من    محورياً 
سرائيل، إال أن السؤال الجوهري كان يدور  إزمة السياسية في الرأي كانت تتأرجح وترشح استمرار األ

حزاب  لى أغلبية تمّكنه من تشكيل حكومة مع حلفائه من األإ هو في الوصول  حول حظوظ بنيامين نتنيا 
الفاشي بتسلئيل  الدينية )يهودات هاتوراه للغربين وشاس للشرقيين( واأل الثنائي  الفاشية بقيادة  حزاب 

سموتريتش وإيتمار بن غفير عن الصهيونية الدينية. وجاءت نتائج االنتخابات بأخبار سارة لنتنياهو  
مقاعد   6لى القوة الثالثة في الكنيست بقفزة من  إالصهيونية الدينية، التي تحولت    واضح لقائمة   بفوز

الرابع والعشري الكنيست  انتخابات  التي جرت قبل عام ونصف  نفي  الكنيست    مقعداً   14لى  إ،  في 
 الخامس والعشرين.
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و غيره في رئاسة  أنتنياهو  حزاب اليهودية الدينية التقليدية ليس لها مشكلة مع  ن األأمن المعروف  
بالحقائب   بقدر ما تتصل  العادة غير سياسية  إذا هو استجاب لمطالبها وهي في  الوزراء،  مجلس 

وساط، حزاب في األالوزارية وما يصاحبها من ميزانيات يجري استخدامها في صالح تقوية نفوذ هذه األ 
 التي تدعي تمثيلها. 

تماماً أ غير   الوضع مختلف  يهوديت "يدولوجية كحزب  حزاب األمع األ  ن  بزعامة بن    "عوتسماه 
بزعامة سموتريتش، اللذين توحدا في قائمة واحدة، كان عرابها بنيامين    "الوحدة اليهودية"غفير وحزب  

السؤال  بدأ  االنتخابات  الحزبين في  لقائمة  الكبير  الفوز  الكنيست. ومع  انتخابات  نتنياهو، لخوض 
نتنياهو البرلماني    يطرح نفسه، هل يفي  القائمة حقائب وزارية تالئم وزنها  بوعوده بمنح نواب هذه 

ن الصهيونية  أويكون لها تأثير ملموس في القرار السياسي في دولة االحتالل والعنصرية، وهو يعرف  
عوام الثالث  الدينية نبت شيطاني، ساهم في صعوده رجل احتل في انتخابات الكنيست على امتداد األ

االهتمام حين قسم الناخبين بين من معه ومن ضده بصرف النظرعن روائح الفساد التي    الماضية بؤرة 
 تنبعث من حوله. 

الوحدة "و  "عوتسماه يهوديت "فقادة كل من    لماذا نبت شيطاني… الجواب على ذلك ليس صعباً 
ف فئات لم يقفزا هذه القفزة الكبيرة في االنتخابات بفضل مسار سياسي شق طريقه في صفو   "اليهودية

و فقر أو تدهور في مستوى المعيشة، بل في صفوف الفئات أاجتماعية تعاني من مشكالت بطالة  
اإل  المجتمع  في  في  الرثة  مجتمعاتها.  في  والفاشية  النازية  األحزاب  شأن  ذلك  في  شأنها  سرائيلي، 

العنصري    حصل هذا النبت الشيطاني، وريث حركة )كاخ(، التي قادها الرابي  2020انتخابات العام  
لف صوت ودون  أ  225سرائيل كحركة محظورة على نحو  إالكريه مئير كاهانا والمصنفة حتى في  

مقدمات منطقية زاد هذا الرقم عن الضعف في االنتخابات األخيرة، ال لشيء إال ألن المستوطنين  
الرعاع في    كما زحف  المستعمرين زحفوا على صناديق االقتراع النتخاب قائمة هذا االئتالف، تماماً 

لى الحياة السياسية من  إعلى صناديق االقتراع النتخاب حزب زعيم جاء بدوره    1933لمانيا عام  أ
 صفوف الفئات الرثة األلمانية.

بالفاشية ال يحمل أية درجة من التجني أو المبالغة، وهم    "الصهيونية الدينية"نعت ممثلي قائمة  
لة االحتالل والعنصرية، غير أن فاشيتهم فاشية عارية  على كل حال ليسوا الفاشيين الوحيدين في دو 

تتغذى على أوهام التفوق العرقي وعلى أساطير دينية يراد لها عبر كم هائل من التزوير والتضليل  
تاريخ وثقافة وحضارة    من تاريخ وثقافة وحضارة هذه المنطقة، إن لم تكن هي تحديداً   ن تصبح جزءاً أ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25انتخابات الكنيست الـ  ضوء  في    اإلسرائيليالمشهد  

478 

 

ريخية حقيقية. وهي فاشية تقوم على كراهية األجنبي، أو بالتعبيرات هذه المنطقة، دون مرجعية تا
 التلمودية كراهية األغيار، ال لشيء إال ألن الرب يريد ذلك.

كراهية األغيار هذه كراهية أيدولوجية بغالف ديني، ال تدفع األغيار للسقوط في البئر ولكن إذا  
يدولوجية فاشية،  أ راهية متأصلة، تعبر عن حصل ذلك من المحظور أن تمد لهم يد المساعدة. هي ك

على طريقة بتسلئيل سموترتش، الذي ال يقبل أن تلد زوجته في المستشفى مع نساء عربيات ويدعو  
لى ضم الضفة الغربية لدولة إنسان في الدولة على هشاشتها و لى تغيير جوهري في قوانين حقوق اإل إ

يتمار بن غفير، الذي يدافع عن مفاهيمه التلمودية لما يسمى في جيش  إ االحتالل أو على طريقة  
  لى تغيير أوامر إطالق النار وعدم فرض أية قيود إكتطهير عرقي ويدعو  "  طهارة السالح"االحتالل  

ر بكل صراحة ووضوح ووقاحة بأن  على الجنود وأفراد الشرطة في تعاملهم مع الفلسطينيين ويجاه
لى إسرائيل من البحر  إن يعيشوا في دولة  أالعرب الفلسطينيين هم فائض يجب طرده وإن هم أرادوا  

ذلك مشيئة ربانية. وهكذا تعرض   باعتبار  الصهيونية  "النهر فبدون حقوق سياسية وال حتى مدنية 
لى تصعيد  إدعو  يي عنصري المحتوى  كحركة فاشية برنامجها كمشروع استيطاني استعمار   "الدينية

 في نهج التطهير العرقي بتصميم وخاصة في القدس والضفة الغربية والمثلث والنقب.
مع هذه الحركة الفاشية عقد بنيامين نتنياهو تحالفات واتفاقات تارة في العلن وأخرى من الباطن  

لى إخدم مصالحه في العودة فجرى تقسيم العمل في التحضر النتخابات الكنيست على النحو الذي ي
زراء، الليكود يركز حملته على مراكز المدن فيما حلفاؤه الجدد من و لل  سرائيل، رئيساً إسدة الحكم في  

الصهيونية الدينية يركزون على األطراف وخاصة المستوطنات في الضفة الغربية باعتبارها الخزان  
ه للفوز في السباق االنتخابي وهكذا كان وفاز  تؤهل  كافياً   االنتخابي ليضمن بذلك من المقاعد عدداً 

 في السباق. 
ئه الفاشيين الجدد ا اآلن، ماذا بعد، وما الذي ينتظر بنيامين نتنياهو وهل يفي بوعوده وتعهداته لحلف

سرائيل بل وكذلك على  إبصرف النظر عن النتائج والتداعيات ليس فقط على المستوى الداخلي في  
تخابات الكنيست التي نوخاصة مع الواليات المتحدة األميركية. عشية امستوى عالقته مع الخارج  

نه لن يعين بن غفير في حال فوز معسكره في وزارته، ولكن  أعلن الساحر الكذوب  أ   2020جرت عام  
هذه المرة بلع نتنياهو لسانه، فهو في حاجة إلى دعم حلفائه الجدد لإلفالت من اإلدانة والعقاب في 

لفساد، وهم سوف يمنحونه هذا الدعم، وهو في حاجة لهم لتمرير قوانين ليس فقط  محاكمته بتهم ا
جل استمراره في الحكم ألطول فترة ممكنة، لدورة انتخابية جديدة على  أبخصوص محاكمته، بل ومن  

األقل، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققوه في االنتخابات. سموتريتش وبن غفير لم يعودا بال أسنان،  
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هم بعد االنتخابات باتت كأسنان القرش، وهذا ما يدركه نتنياهو وما سوف يتعامل معه في رهان  نافأسن
ن تحمله  أ على احتواء ردود الفعل الداخلية منها والخارجية ورهان على التغيرات المحتملة، التي يمكن  

 له كأخبار سارة االنتخابات النصفية للكونغرس األميركي.
نتنياهو في   في تاريخ دولة لم تعد تملك أدوات    الطريق لتشكيل حكومة هي األكثر تطرفاً إذن 

كثر  أسرائيل تتبلور  إتسويق نفسها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، فصورة الوضع في  
تتوعد  دولة  الحقوق،  جميع  اليهود  فيها  يحتكر  إثنوقراطية،  دولة  الحقيقة  في  هي  دولة  عن  فأكثر 

يين سكان البالد األصليين باعتبارهم أغيار بالمفاهيم التلمودية. وهكذا جاءت هذه االنتخابات  الفلسطين 
لتضع الفلسطينيين ليس فقط في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة، بل وفي فلسطين  

ب ن تحول خطاأالتاريخية كما في الشتات أمام مهمات وتحديات مختلفة عن سابقاتها وخاصة بعد  
العرقي   والتطهير  والترانسفير  والكراهية  االستعماري  االحتالل إاالستيطان  لدولة  رسمي  خطاب  لى 

سرائيلية، يهدد حاضر ومستقبل الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير بمركباته  والفصل العنصري اإل
راضي المحتلة  وحقوق مواطنة ومساواة ألبناء الشعب الفلسطيني في األ   ةالثالث: حقوق قومية ثابت

ثابت  1948عام   قومية  األ  ةوحقوق  في  واالستيطان  االحتالل  من  والتحرر  االستقالل  راضي  في 
وحقوق قومية ثابتة في العودة لالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من    1967الفلسطينية المحتلة عام  

القوة العسكرية الغاشمة، ما بات مراجعة جادة ومسؤولة في السياسة تتطلب تشكيل  ديارهم وممتلكاتهم ب
جبهة قومية متحدة تضم جميع الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني وفي المناطق الفلسطينية المحتلة 

وفي الشتات، جبهة تكون مفتوحة لمشاركة جميع القوى والشخصيات التقدمية اليهودية    1967بعدوان  
دو  اإل إلة  في  الوضع  محدودية  بحكم  محدوديتها  على  صعود سرائيل،  ألن  الدولة،  هذه  في  نساني 

الفاشية بغطاء رسمي من خالل الكنيست في دولة االحتالل والفصل العنصري ال يقتصر خطرها  
لى ما هو  إعلى الفلسطينيين وحدهم بقدر ما يمتد شرها على عموم فلسطين التاريخية بل ويتجاوزها  

 ذلك ليعم المنطقة بأسرها.  أبعد من
 4/11/2022رأي اليوم، لندن، 

 
 ناحوم برنياع... "إسرائيل"صافرة بدء لمسيرة ست غي ر وجه . نتائج انتخابات الكنيست..

قالت األغلبية كلمتها، الثالثاء الماضي. أرادت األغلبية تحواًل، وتغيير الحكومة، فحصلت على  
ثورة، انعطافة ذات آثار تاريخية. هذه طبيعة التصويت في االنتخابات: أحيانًا يحصل الناس على  

حقق بالقانون، حيانًا على أكثر، أكثر بكثير. انتصار كتلة نتنياهو ال لبس فيه. تأقل مما أرادوا، و أ
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ن لم يكن  إ؛ كذا الشماتة: فما هي الفرحة في السياسة  بال جدال. هتافات الفرح في كتلته مبررة تماماً 
ذا ما كف عن العويل والبحث عن مذنبين.  إ  فيها شماتة؟ وبالنسبة للطرف الخاسر، فإنه يحسن صنعاً 

 فالعويل لن يعيد له ما خسره.
من   مقعداً   65فضل حكومة تعتمد على ء الناخب فمن األذا كانت حكومة يمين صرفة هي قضاإ

. الحكومات الضيقة عرضة لالبتزاز من جانب كل عضو هامشي في االئتالف؛  61حكومة تعتمد على  
تشرين الثاني يمكنه    1روحها قصيرة؛ قراراتها متسرعة وهي ليست جيدة للدولة. نعم، ثورة. الحسم في  

قوى منه. قد أكون أوجه الدولة. لم تعد القصة نتنياهو: المسيرة  أن يكون صافرة بدء لمسيرة ستغير  
انجرفت، لكن في نظري هذه بداية النهاية لعصر الصهيونية الليبرالية، والعلمانية اإلسرائيلية. عصر  

لى فيينا  إآخر يطل، مناهض لليبرالية، حريدي قومي، ذو نزعة قوة. يمكن أن نرسل عظام هرتسل  
بأن نتنياهو الشاب كان يريد أن يعيش في الدولة التي    ى فلونسك. لست واثقاً لإوعظام بن غوريون  

 .سيقف نتنياهو كبير السن على رأسها قريباً 
قصاء  إسنة    75رادة شديدة، أصيلة لتصفية الحساب، للثأر من  إفي النخبة السياسية الجديدة تفعم  

ا الخالدون لمؤسسي الدولة. عندما بناء اليمن المخطوفون الحقيقيون الضحايأكان أو لم يكن. هم  
قال تيدي كوليك، رئيس بلدية القدس: انتقلنا من حكومة معادية   1977لى الحكم في إصعد "الليكود" 

لى حكومة  إجنبية". على ذات الوزن يمكن أن نقول اليوم: انتقلنا من حكومة وضع راهن  ألى حكومة  إ
 لى حكومة مغرضة. إثورة، انتقلنا من حكومة مؤقتة 

غفير  إ وبن  سموتريتش  رفعت  التي  الموجة  التي  مقعداً   15لى  إن  الموجة  "شاس"  أ ،    11عطت 
الحتفال. لكن في اللحظة التي سيصبح فيه  يام القادمة. اآلن هو زمن ا ، ستهدأ في األ31و"الليكود"  

، ليوم آخر في الوزارة، ستعود الموجة، وستعود التوقعات لتدق  الجلوس حول طاولة الحكومة اعتيادياً 
سرائيليين؛ وكذا مسألة الحوكمة. ال  من الشخصي في مركز هم الكثير من اإل الباب. تقف مسألة األ

صيلة. أذا صلتها بالعالقات المشحونة بين اليهود والعرب  نباء زائفة: الهموم أصيلة؛ وكأ توجد هنا  
 يتمار بن غفير. إلى داخل هذا الفراغ يدخل إ

لى سورية، ويحرر الناصرة بسالح الجنود، إفي حملته االنتخابية وعد بالحلول: فهو سيعدم، ويطرد  
وانين، النواب العامون، رض سيتغير. القالشرطة، والمدنيين. تعليمات فتح النار ستتغير؛ الواقع على األ

 و ستختفي. أ القضاة، القيم ستتكيف 
عالم، هو ليس خطيرًا، يهدئ السياسيون والصحافيون ممن يتعاونون معه. كل ما يريده هو اإل 

دمان على  دمان، فان لإلإفعال. هم ال يفهمون بأنه مثلما لكل  أقواله ال توجد  أاالنتباه. من خلف  
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الشبكة  ن اإل إما تمأسس، ف  ذاإآثار.    يضاً أعالن توجد  اإل والمتابعون في  به  عالم سيفقد االهتمام 
عضاء الكتلة  أ خرى. رجال كهانا، الدائرة المقربة منه، يشّكون به؛ و أصنام  أنفسهم عن  سيبحثون أل

 . نزيهاً   الجدد ينفخون في قذالته. هو ال يمكنه أن يسمح بنفسه بأن يصبح سياسياً 
خرى لمهرج سياسي.  أعالمية  إ سبوعين فقط نكتة. حيلة  أتعيينه وزيرًا لألمن الداخلي كان يعد قبل  

جماع. مجرم  ال خطوة عن نشر البيان الرسمي. هو المرشح الوحيد، وهو اإلإما اآلن فهو ال يبتعد  أ
 رهاب يتلقى مسؤولية وزارية عن الشرطة، وال أحد يغرد.سابق مدان باإل 

اء التالون من "الليكود"، فرحوا بانتخابه: في هذه الوزارة الملعونة يتورط الوزراء فقط؛ زمالؤه، الوزر 
ن نرى كيف سيجري نقل المسؤولية بين عومر بارليف،  أال  إ الفشل سيسجل على اسمه. ال يتبقى  

ن  ركان وعضو الكهانية. لعلهم يتبادالن الذكريات ع الوزير المنصرف، والوزير الوافد. عضو هيئة األ
 لقاءاتهما السابقة، في تل أبيب، وفي الخضيرة.

فكروا بمشكلة البدو في الجنوب؛ وفي التخريبات، والسرقات والخاوة من المزارعين في الشمال؛ 
سرائيل وفي "المناطق"؛ ونزاع العقارات في الشيخ إوفي التظاهرات في ساحات العمليات المضادة، في  

ن التالل"؛ وفي كل هذه الجبهات ظهر بن غفير على الفور،  جراح؛ وفي الصدامات مع مجرمي "فتيا
 وهو يصرخ، يستفز وتلتقط له الصور. ماذا سيفعل عندما سيتولى منصب الوزير المسؤول؟ 

 : الوحدة اآلن
عداد مضللة. ظاهرًا يتلخص التفوق العددي لكتلة نتنياهو في شظايا الواحد في المئة، ببضعة  األ

دى االنقسام في الكتلة المناهضة  أ كانت ستكون لالبيد كتلة مانعة، وقد  الف قليلة. مع بعض الحظ  آ
قرابة  إلبيبي   ضياع  وربما  أ  300لى  صوت  و"التجمع" تضاف  ألف  "ميرتس"  مساهمة  إكثر.  ليهما 

انتس، حيث اتاحوا لكتلة  غفيدار والمتدينين المعتدلين الذين صوتوا لشكيد وليس لأيلي  إصغيرة من  
 .60نتنياهو اجتياز حاجز الـ 

ذا ما نشر صحيح، فقد إلم تحسم إرادة الناخب، بل معارك األنا )آييلت شكيد هي حالة خاصة. ف
،  لى اتفاق تعهد فيه بالمواصلة حتى النهاية مقابل تلقي غفران لها في "الليكود". ظاهراً إتوصلت سريًا  

 خبيها. كانت عميلة للحزب الخصم(.كذبت شكيد بال خجل على نا
عداد ترتبت بشكل غير صحيح.  أ ، كانت الخسارة صدفة: بضعة  لى الوسط واليسار. ظاهراً إعودة  

حداث السياسية ال تجري على طاولة الروليتا في الكازينو. توجد نية في التحول؛ توجد رسالة. لكن األ
لبيبي مهم، وأهم منه السؤال كيف الخروج من  خطأ قادة األحزاب في المعسكر المناهض  أين  أالسؤال  

 هذا.
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دارة ائتالف مركب من  إل  نه ليس مبنياً أنجح البيد في "يوجد مستقبل" وفشل في الكتلة: يحتمل  
ن لم يكن  إمل. السؤال هو األ ال معارضتها لنتنياهو؛ ويحتمل أن يكون فقد مسبقاً إأحزاب ال يوحدها 

جراءات  ضافي: هل اإلإف في رأس معارضة قوية ومبلورة. وسؤال  فقد في الطريق القوة والثقة للوقو 
التعسفية التي اتخذها كي ينجو لن تشكل سابقة للحكومة الجديدة وستبقى تالحقه حتى االنتخابات  

 القادمة؟ 
سنة تأسس    30ن يكون هذا نهاية طريقه. قبل  أ ينهي "ميرتس" االنتخابات خارج الكنيست. يحتمل  

"مبام"، من  "شينوي"    كائتالف  من  ومجموعة  الوني،  شولميت  حزب  و"راتس"،  الكيبوتسات،  حزب 
نموذجياً أبرئاسة   فقيراً   : غنياً منون روبنشتاين. كان حزب معارضة  للكفاح في سبيلها،    بالمواضيع 

 حتى التعب.  بالمقاعد، محقاً 
ن تكون صاحبة النبرة، حيث فقدت قوة جذبها. أعلى مدى السنين كفت هذه العالمة التجارية  
ولئك الذين آراؤهم كآرائه، لم يأتوا. لعلهم تعبوا من  أأبدى الناخبون القدامى والء لكن الناخبين الشبان،  

حملة النجدة التي يصدرها "ميرتس" قبل كل جولة انتخابات. فالحزب ال يمكنه أن يعيش على رحمة  
 غالق البسطة. لى البقاء على قيد الحياة بفضل نفسه فلعله حان الوقت إلع  ذا لم يكن قادراً إالجمهور.  

دارت باسم "ميرتس" حملة انتخابات نشطة مليئة بالطاقة، هي التي  أن، التي  ؤو ليست زهافا غل
منحت ضربة الموت لـ"ميرتس"، بل يئير البيد وميراف ميخائيلي: البيد الذي رفض تأييد تخفيض  

لى اليمين  إمن أن يتوجه    بدالً   غلبية لذلك في الكنيست، توجه فجأة يساراً أ   نسبة الحسم عندما كانت 
لى "يوجد مستقبل"؛ وميخائيلي التي رفضت إالرقيق وشجع انتقال المصوتين من "ميرتس" و"العمل"  
القائمتين، وال حتى في كتلة فنية. الرهان الذي   وعديم    عن الواقع، غبياً   خذته كان منقطعاً أتوحيد 

ثناء الصيف جلس بايغا شوحط،  ألية. هكذا كتب هنا. هكذا قال لها كثيرون وطيبون. في  المسؤو 
خرى ورسالة  أوفير بينيس، ثالثة وزراء سابقون، وكتبوا لها رسالة. بعد ذلك رسالة  أعوزي برعام، و 

 كم".لى الحإخيرة. "أنتِّ ستجلبين بيبي  ثالثة. "ليست متأخرة الصحوة"، كتب لها شوحط في الرسالة األ
ي حال اآلن: "العمل" و"ميرتس"  أما رفضت ميخائيلي عمله في الموعد الصحيح سيحصل على  

و كبديل، سيبيع "العمل" ممتلكاته  أ. حزب نجدة.  عابراً   سيتحدان في حزب يسار مشترك سيكون حزباً 
مكانهما؟  العقارية، وسيبتلع في "يوجد مستقبل"، وسينحل "ميرتس" ويختفي. السؤال هو ما الذي سيقوم  

 عربي.  –قامة حزب يسار جديد، يهودي إثمة من يأمل ب
مل كحزب صغير. نجحت ميخائيلي في أن  أ"العمل" هو حزب حكم. هذه هي جيناته. ليس له  

لمرة واحدة. والتركيز    نجازاً إلى الحزب، ونساء مسألة النسوية مهمة لهن. كان هذا  إتجلب ناخبين  
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، هو إرث ميخائيلي الذي تخلفه وراءها. هي بدأت الكتابة وشفهياً لى جانب الذكور، في  إعلى التأنيث  
ثناء الحملة سألتني شخصية عربية عامة لماذا ال يوجد مرشحون  أ  واآلن بات هذا من نصيب الجميع.
  نكم دوماً إ  ن غيداء ريناوي الزعبي حرقت الفرصة. فاشتكى قائالً إعرب في أحزاب يهودية؟ فقلت له  

في جامعة    محترماً   ن ريناوي الزعبي كانت توشك على أن تتلقى عمالً ألي  تتهمون العرب. روي  
لى  إالقصة  حيفا. كل شيء اتفق عليه بهدوء، وعندها سرب سياسي معروف، من قادة "العمل" سابقاً 

 عالم فانتهى كل شيء. اإل
 : صبع في العينأ

من   حزب  هو  الضائعة،  األصوات  مخزون  في  الثاني  المساهم  الكتلتان  "التجمع"،  آخر:  نوع 
من كتلة وليس في الوسط بين الكتلتين. هو    مرفوضتان في نظره؛ والدولة مرفوضة. هو ليس جزءاً 

 م الفحم. أ بو شحادة رئيس الحزب، حين التقينا في أنتم جماعة الـ ال ال. قلت لسامي أوحيد. 
ذنب اقترفه من حساس في المجتمع العربي بأن الحزب طرده دون  تغذت حملة "التجمع" من اإل

عاقته، فهو ذو  إ بو شحادة في أن يسوق للناخبين صورته كضحية. وكذا  أالقائمة المشتركة. وأجاد  
جل المعوقين في عمله في الكنيست. "لدى العرب تنجح المسكنة"،  أمن    نظر ضعيف وعمل كثيراً 

 بو راس، مدير عام جمعية عملت على تشجيع التصويت.أشرح لي د. ثابت 
لى جولة: الناس كانوا لطفاء، إبو شحادة. رافقته من جولة  أاجأة االنتخابات"، وعدني  "سنكون مف 

 بشوشين؛ والسياسة متعذرة.
لى عتبة الحسم لكنه سيواسي  إ. كان "التجمع" مفاجأة االنتخابات. لم يصل  بمفهوم معين كان محقاً 

عينها. العداء بين قادة   نفسه باألصوات التي سلبها من األحزاب الخصم، باإلصبع الذي غرسه في
صعب من العداء بين رؤساء األحزاب أ  –التشهيرات المتبادلة، نظريات المؤامرة    –األحزاب العربية  

 لى هذه الدرجة.إاليهودية. 
خرى.  أنه سيتصدى الئتالف آخر ومحكمة عليا  إذا قرر "التجمع" التنافس في االنتخابات التالية فإ

األ سيكون  "التجمع"  العربية:  األحزاب  كل  بشطب  غفير  بن  تنافسه  يطالب  يكون  أن  يحتمل  ول. 
 البطولي هذه المرة هو آخر المطاف.

 "يديعوت" 
 5/11/2022، األيام، رام هللا
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 توماس فريدمان... التي عرفناها لم تعد موجودة "إسرائيل"
واكتشفتم أن دونالد ترامب   2024تخيلوا أنكم استيقظتم من النوم بعد انتخابات الرئاسة األميركية في  

خرى وأنه عين رودي جولياني في منصب النائب العام ومايكل فلين في منصب وزير  أقد انتخب مرة  
نريكي  إللتعليم و   الدفاع وستيف بينون في منصب وزير التجارة وزعيم االفنغليين جيسم دوبسون وزيراً 

من القومي، ومارغرو تايلر غرين كمتحدثة باسم  لأل  تاريو، الزعيم السابق لمنظمة براود بوير، وزيراً 
 خرى.أ، كنتم ستقولون. فكرة مرة "مستحيل"بيض. البيت األ
غلب بتوجهات أوسع  ن التوجهات السياسية في إسرائيل تبشر على األإ شرت في السابق فأمثلما  

، 2021البيد التي تولت الحكم في حزيران    – طيات الغربية. وقد أملت أن حكومة بينيت  في الديمقرا
بالمزيد من الشراكة والوحدة هنا، في الواليات المتحدة. ولكن هذه    يضاً أحكومة وحدة وطنية، تبشر  

.  في تاريخ دولة إسرائيل  منها سنرى ائتالف اليمين المتطرف جداً   سف، وبدالً نهارت لألأالحكومة  
 لينا. إ ذا كان هذا يبشر بما سيأتي أيضاً إليحفظنا هللا، 

لى الحكم هو االئتالف  إخرى  أاالئتالف الذي يركب على ظهره بنيامين نتنياهو في عودته مرة  
حلف    –الموازي اإلسرائيلي لكابنت الكابوسي األميركي، الذي ذكرته في بداية حديثي. ولكنه حقيقي 

ومن بينهم بعض المتطرفين اليهودي   ني والسياسيين المتطرفين قومياً جامح من زعماء الجمهور الدي
السياسية   والحدود  المعايير  خارج  اعتبروا  السابق  في  والذين  العرب  يكرهون  الذين  العنصريين 

  غلبية بدون دعم هؤالء المتطرفين، تقريباً أ ال يستطيع أن يشكل ائتالف    سرائيلية. كون نتنياهو عملياً اإل
 ال شك أن بعضهم سيتولون مناصب وزارية في حكومة إسرائيل القادمة.

رجاء العالم سينشغلون  أفي حين أن الواقع الذي كان في السابق ال يخطر بالبال، يتحقق، اليهود في  
 . "سرائيل كهذه؟إهل سنؤيد أم ال "بسؤال 

شكالي بالنسبة  إكون  سرائيل في الجامعات. هذا السؤال سيإهذا السؤال سيالحق طالب يؤيدون  
قامة عالقات اقتصادية مع  إرادوا  أجمال  براهيم، الذين باإلإلى اتفاقات  إ  سرائيل العرب استناداً إلحلفاء  

سرائيل. هذا االئتالف  إإسرائيل، من دون أي نية للوقوف للدفاع عن حكومة تتبع سياسة تمس بعرب  
ة تلقائية عن إسرائيل مثل الدفاع عن الدولة سيصعب على الدبلوماسيين األميركيين الذين دافعوا بصور 

المتحدة، ويدفع   الواليات  قيم  الشريكة في  اليهودية  لى إصدقاء إسرائيل في الكونغرس  أالديمقراطية 
ذا كان يجب على الواليات المتحدة مواصلة نقل مساعدات بمليارات إالتملص من كل مراسل سيسأل  

المتطرفين. حتى اآلن لم تشاهدوا مثل هذا السيناريو يتحقق  الدوالرات لحكومة ترتكز على المتدينين  
 لى هذا المكان. إألنه حتى اآلن لم يذهب أي زعيم إسرائيلي 
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لى الحكم على يد شركاء يعتبرون العرب طابور خامس يجب عدم الوثوق بهم،  إنتنياهو تم حمله  
لى درجة  إبناء في المستوطنات  ويعدون بسيطرة سياسية في تعيين القضاة؛ يؤمنون بأنه يجب توسيع ال

لى جهاز القضاء تغييرات إدخال  إأن ال يبقى في الضفة الغربية أي شبر للدولة الفلسطينية؛ يريدون  
ستجمد المحاكمة التي تجري ضد نتنياهو بسبب تلقي الرشوة؛ يحتقرون التعاطف مع المثليين الذي 

 سرائيل منذ سنوات.إيميز 
بالتحريض على    2007دانته في  إيتمار بن غبير، الذي تمت  إالحديث يدور عن شخصيات مثل  

رهابية يهودية. نتنياهو نفسه قام بتعزيز التحالف بين بن غبير وسموتريتش،  إ العنصرية ودعم منظمة  
لى الحزب إ "مام اندهاش الكثير من اإلسرائيليين"أزعيم حزب الصهيونية الدينية. هذه الثقافة حولتهم 

غلبية  حجمه في الدولة، وأعطت نتنياهو الحلفاء الحيويين لليكود كي يحصل على األالثالث من حيث  
 في الكنيست.

ناحوم    "حرونوت أيديعوت  " وضح لي مراسل  أنتنياهو كان الوسادة السياسية الخصبة للعمل معها،  
العربي المجتمع  في  المتطرفة  العنف  موجة  خلفية  على  و —برنياع،  وحرب  إالطعن  النار  طالق 

ضد العرب اإلسرائيليين وعنف عصابات العرب اإلسرائيليين وجريمة  —ابات والجريمة المنظمة العص
 يضاً أساس في المدن المختلطة. النتيجة هي أنه، مثلما في الواليات المتحدة،  منظمة ضد اليهود، باأل

ى أن موجة لى مشكلة جدية، قال برنياع. وحتإ  "عمال الشرطيةاأل"خيرة  سرائيل حولت في السنوات األإ
نه هو وحلفاءه المناهضين للعرب  إالعنف التي بدأت في والية نتنياهو السابقة في رئاسة الحكومة ف
 البيد.  –يلقون بكل المسؤولية عن ذلك على العرب وعلى حكومة بينيت 

عاموس هرئيل. هذا   "آرتس"هوضح الرسالة لنتنياهو، مثلما كتب مراسل  أعالن انتخابي واحد  إ 
، وقد ظهر على جميع الالفتات  "خالص، هذا يكفي"سود القاتم بعنوان  لليكود باللون األ عالن  إ كان  

اإلعالنية وفي كل زاوية في البالد رئيس الحكومة التارك يئير البيد وشريكه في االئتالف منصور  
يبدو أن  " عاجيب الفوتوشوب. مثلما كتب هرئيل  أ حمد الطيبي، بفضل  أيمن عودة و أ  يضاً أعباس، و 

حزاب الدينية. الرسالة قد تم استيعابها بشكل جيد من قبل ناخبي الليكود، الصهيونية الدينية واأل  هذه
 ."فقمن المرجح أنها حتى ساعدت نتنياهو على تحقيق الفوز الذي يلوح في األ

القوة، سواء    يضاً أوقد ساعدت نتنياهو   حقيقة أنه في حين أن اليمين واليمين المتطرف راكموا 
بسبب الخوف من العرب أو التشكك فيهم، سواء كان الحديث يدور عن عرب إسرائيل أو الفلسطينيين  

يسار لم يرسلوا أي رسالة مضادة منطقية أو    –ن خصومهم في الوسط والوسط  إفي الضفة الغربية، ف
اإل لماذاتثير  هلبرتال،  هذا خطير جداً   لهام.  العبرية، موشيه  الجامعة  اليهودي ورجل  الفيلسوف  ؟. 
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  " صقري "صاغ ذلك بشكل جيد: خالل عشرات السنين آمن الجمهور اليميني، الذي في معظمه هو  
لى  إمن، بأن الفلسطينيين لن يوافقوا في أي يوم ولن يسلموا في أي يوم بالدولة اليهودية  في شؤون األ

جل الدفاع عن نفسها  أسرائيل اتخاذ كل الوسائل العسكرية الحيوية من  إلك، يجب على  جانبهم. لذ 
لى شيء جديد، نوع من إمنهم. ولكن الموقف الصقوري من الفلسطينيين، شرح هلبرتال، يتحول اآلن  

هي تعتبر   يضاً أ ، التي ليس فقط ترفض كل فكرة الدولة الفلسطينية، بل  "القومية المتطرفة الشاملة"
ل عرب إسرائيل إرهابيين محتملين. هذا األمر سيؤثر بشكل عميق على العالقات بين الواليات ك

 سرائيل. إالمتحدة و 
أن السناتور األميركي الديمقراطي بوب مننديز،    " كسيوس"أنشر في موقع    ،في الشهر الماضي

تضم متطرفين من    ل حكومةذا شكّ إر من نتنياهو، ألنه  رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ، حذَّ 
يعمل على تآكل بشكل جدي الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل من الحزبين في  "اليمين فهذا يمكن أن  

.  ربعين سنة تقريباً أرسال مقاالتي من إسرائيل خالل إأنا قمت ب . هذا يمكن أن يحدث اآلن."واشنطن
 وعلى األغلب قمت بالتجول في البالد مع صديقي ناحوم برنياع. 

،  "سرائيل مختلفة كلياً إاآلن توجد لنا  "سمعت منه في الهاتف بعد نشر نتائج االنتخابات بأنه    عندما
 عرفت أننا وبحق سندخل إلى نفق مظلم. 

 6/11/2022، هآرتس
 7/11/2022، الغد، عم ان

 
 صالح النعامي... نتائج االنتخابات اإلسرائيلية وكلفتها الداخلية الباهظة

االنتخابات اإلسرائيلية التي أفضت إلى إقصاء األحزاب المشاركة في الحكومة الحالية  إن نتائج  
  كبيراً   شخصياً   تعّد إنجازاً   ،وضمنت عودة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء  ،عن السلطة

 له.
 رئيساً   ولعب دوراً فلم يتحمل نتنياهو فقط عبء إدارة الحملة االنتخابية لحزب الليكود الذي يقوده  

في توحيد    في الحمالت الدعائية التي هدفت لنزع الشرعية عن حكومة يائير البيد، بل نجح أيضاً 
القوى اليمينية والدينية المؤيدة له. فنتنياهو هو الذي أسهم في منع تفكك حزب "يهدوت هتوراة" الديني  

راة" وحركة "إيغودات يسرائيل"، كما  الحريدي وحال دون انفصال مركبيه الرئيسيين: حزب "ديجل هتو 
بتسالل  تمكّ  بقيادة  الدينية"  و"الصهيونية  غفير  بن  إيتمار  بزعامة  "الكاهانية"  من  كل  إقناع  من  ن 

 دة لضمان عدم تشتت أصوات المعسكر المؤيد له.سموتريتش بخوض االنتخابات في قائمة موحَّ 
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بين القوى    ابات األخيرة شهدت في الواقع تنافساً ، فاالنتخقه نتنياهو سهالً ولم يكن اإلنجاز الذي حقَّ 
اليمينية والدينية المتطرفة المؤيدة له والحركات واألحزاب المشاركة في الحكومة الحالية التي جّلها  

 يتبّنى مواقف يمينية. 
لقد عكست نتائج االنتخابات التوجهات العامة للقوى االجتماعية الرئيسة في المجتمع اإلسرائيلي.  

حزاب المؤيدة لنتنياهو حظيت بدعم اليهود من أصول شرقية، الذين يقطنون بشكل أساس في  فاأل
مدن التطوير التي تقع في أطراف إسرائيل واألحياء الشعبية داخل المدن الكبرى، وأتباع التيار الديني  

 الحريدي والمستوطنين الذين يقطنون الضفة الغربية والقدس والجوالن. 
التجربة على   دوماً ودلت  يبدون  والمستوطنين  والحريديم  الشرقيين  دعم    أن  حماسة واضحة في 

إزاء الصراع مع الشعب الفلسطيني، وتتمسك برؤى متشددة   األحزاب التي تتبّنى مواقف أكثر تطرفاً 
 ين والدولة.تجاه العالقة بين الدِّّ 

( التعاونية  القرى  وقاطني  الوسطى  الطبقة  إلى  المنتمين  فإن  المقابل،  والذين  وفي  الكيبوتسات( 
من الدول التي كانت تشكل االتحاد السوفياتي، يميلون إلى دعم قوى اليمين    ، تحديداً هاجروا حديثاً 

 العلماني.
اليمين   معسكر  داخل  منافسة  الواقع  في  كانت  األخيرة  االنتخابات  أن  على  يدل  ما  أكثر  إن 

عن اختفاء "اليسار" الصهيوني عن    عملياً   يه الديني والعلماني، حقيقة أنها أسفرت اإلسرائيلي، بشقَّ 
مقاعد، وهو الحزب الذي    5الساحة؛ حيث لم يعد يمثل في الكنيست إال بحزب العمل الذي حاز فقط  

وال يمكن إغفال حقيقة أن نتائج هذه االنتخابات    قاد إسرائيل في العقود الثالثة األولى من عمرها.
على الواقع الديمغرافي في إسرائيل. فالتيار الحريدي الذي  للتحوالت التي طرأت    تجسيداً   كانت أيضاً 

والدات، بات يمثل    8يشهد أعلى نسبة تكاثر طبيعي، حيث يبلغ متوسط عدد والدات المرأة الحريدية  
لقوى اليمين الديني المتطرف. وبسبب هذا الواقع، فإن جوالت االنتخابات القادمة ستسفر    انتخابياً   خزاناً 

 وة القوى الدينية واليمينية المتطرفة وحضورها. فقط عن تعاظم ق
لكن إنجاز نتنياهو الشخصي الكبير ال يغطي على المخاطر الكبيرة التي باتت تواجهها إسرائيل  
بسبب نتائج االنتخابات األخيرة. فإلى جانب تعاظم تمثيل "الصقور" في قائمة الليكود النيابية، فإن  

ستملي عليها تبّني سياسات    ،ة الدينية في حكومة نتنياهو القادمةمشاركة تحالف الكاهانية والصهيوني
 ،تجاه الصراع مع الشعب الفلسطيني تفضي إلى تأجيج جذوة المقاومة في الضفة الغربية  أكثر تطرفاً 

قد يقود    وتزيد من مخاطر تهاوي األوضاع األمنية داخل إسرائيل وفي األراضي الفلسطينية إلى حدّ 
 واندالع مواجهات عسكرية مع المقاومة في قطاع غزة.  ،إلى تفجر انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية
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إلى جانب ذلك، فإن مكانة إسرائيل الدولية وعالقاتها اإلقليمية ستكون مرشحة للتضرر بسبب  
 الليكود.  مواقف الحكومة القادمة التي يمليها تحالف الكاهانية والصهيونية الدينية وصقور

 فيه أن أخطر تداعيات نتائج االنتخابات اإلسرائيلية ستكون على الصعيد الداخلي.   لكن مما ال شكّ 
وستعمق نتائج االنتخابات االستقطاب الداخلي والصدع المتعاظم في المجتمع اإلسرائيلي، حيث  

لى إحداث تحول  إن األحزاب المرشحة للمشاركة في حكومة نتنياهو القادمة أعلنت أنها ستعمل ع
ين والدولة بشكل يمس بقدرة العلمانيين على مواصلة أنماط حياتهم  كبير على طابع العالقة بين الدِّّ 

القوانين   اليهودية على حساب  الشريعة  الشخصية عبر إحداث ثورة قضائية تعلي من شأن أحكام 
الذي من المتوقع أن يشغل  زعيم الصهيونية الدينية بتسالل سموتريتش    الوضعية، كما أعلن ذلك جلياً 

في الحكومة القادمة. ومن أجل توفير بيئة تسمح لهم بتحقيق هذا الهدف، فإن    رفيعاً   منصبا وزارياً 
من ممثلي األحزاب المؤيدة لنتنياهو أعلنوا أنهم سيعملون على تمرير قانون يسحب من المحكمة    عدداً 
راقبة القوانين التي يصدرها الكنيست والنظر  صالحية م  ،التي تلعب دور المحكمة الدستورية،  العليا

 في دستوريتها.
وعدداً   فضالً  سموتريتش  أن  الجنسية،   عن  المثلية  ظاهرة  مواجهة  عزمهم  أوضحوا  زمالئه  من 

والمؤسسات   الوزارات  تقدمها  التي  الخدمات  من  كثير  وإخضاع  السبت،  حرمة  فرض  في  والتشدد 
 الرسمية لتعليمات الشريعة اليهودية. 

جانب أن الكاهانية واألحزاب الحريدية تظهر حماسة لتقليص حضور المرأة في الفضاء العام،   إلى
ما معارضة اندماج النساء في الوحدات القتالية في الجيش بحجة أن ذلك يمس بدافعية الشباب  ال سيّ 

 المتدين لالنخراط في هذه الوحدات. 
من رئيس    كلّ   ر منها أخيراً ق أن حذَّ ويمكن أن يسفر تعاظم الصدع الداخلي عن حرب أهلية سب

السابق  والرئيس  الداخلية،  للمخابرات  السابق  الرئيس  ديسكين  ويوفال  باراك،  إيهود  السابق  الوزراء 
 لجهاز الموساد تامير باردو.

وعزوف الشباب   ،وفي الوقت ذاته، فإن تراجع مستوى التصويت في مدن وبلدات فلسطينيي الداخل
يعني أن قطاعات واسعة من هذا الجمهور الفلسطيني لم تعد مقتنعة    ،سياسيةهناك عن المشاركة ال

بمواجهة سياسات التمييز العنصري عبر القنوات التي يحددها النظام السياسي اإلسرائيلي. ومما سيزيد 
فلسطينيي الداخل تحت تأثير بن   أن السياسات التي ستتبّناها الحكومة القادمة ضدّ   األمور تعقيداً 

انتمائه الوطني، ستزيد من  غفير الفلسطيني عن  ، لمواجهة مظاهر تعبير هذا القطاع من الشعب 
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أيار    ة القدس في مايو/فرص انفجار مواجهة شاملة مع السلطات اإلسرائيلية، كما حدث خالل هبَّ 
2021. 

ة على  أمام نتنياهو حقيقة أن قدرة أي حكومة تضم الحريديم والكاهاني  ومما سيفاقم األمور سوءاً 
تأمين شرعية داخلية التخاذ قرارات بشن عمليات عسكرية أو حروب ستكون متدنية؛ فأتباع التيار  
من   واسعة  قطاعات  يجعل  وذلك  العسكرية،  الخدمة  يؤدون  ال  الكاهانية  مؤيدي  ومعظم  الحريدي 

ع بشن  قرارات  إلصدار  األخالقية  األهلية  تفتقد  الحكومة  هذه  أن  ترى  اإلسرائيلي  مليات  الجمهور 
 عسكرية أو حروب ما دام أتباع األحزاب المهمة المشاركة فيها ال يؤدون الواجب العسكري.

وتحالف   الحريديم  يضم  الذي  االئتالف  تشكيل  جراء  باهظة  اقتصادية  كلفة  إسرائيل  وستتحمل 
ائتالفي مع الليكود دت األحزاب الحريدية بأن تضمن أي اتفاق  الصهيونية الدينية والكاهانية؛ فقد توعَّ 

فضالً   التزاماً  واالجتماعية،  والتعليمية  الدينية  لمؤسساتها  المالية  المخصصات  توسيع    بزيادة  عن 
 مخصصات الضمان االجتماعي للعائالت الحريدية. 

نوا عشية االنتخابات من الحصول على تعهد من  في الوقت ذاته، فإن قادة األحزاب الحريدية تمكّ 
القوانين التي تربط بين المزايا االقتصادية التي يحصل عليها التيار الحريدي وبين   نتنياهو بإسقاط كلّ 

الخدمة العسكرية؛ حيث إن األغلبية الساحقة من أتباع التيار الحريدي ال يؤدون هذه الخدمة. ليس  
ذي هذا فحسب، بل إن نتنياهو التزم أمام الحريديم بإلغاء قرار حكومة تصريف األعمال الحالية ال

اشترط زيادة المخصصات المالية للمدارس التابعة للتيار الحريدي بتدريسها المواد األساسية، وهي:  
اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم، حيث اتخذ هذا القرار من أجل تمكين الشباب الحريدي من االندماج  

اد في المدارس التابعة في سوق العمل، مع العلم أن المرجعيات الحريدية ترفض بشدة تدريس هذه المو 
 لهذا التيار.

وسيدفع ممثلو الكاهانية والصهيونية الدينية إلى طفرة هائلة في المشروع االستيطاني في الضفة 
 الغربية والقدس والجوالن، وذلك يعني توجيه مخصصات مالية كبيرة لتحقيق هذا الهدف.

القادمة لمواجهة ردة  وسيترتب على الجهود األمنية والعمليات العسكرية التي ستنف ذها الحكومة 
فعل الشعب الفلسطيني على سياساتها فاتورة اقتصادية كبيرة ستجبر هذه الحكومة على تجاوز إطار  
الميزانية التي أقّرتها الحكومة الحالية، حيث سيتفاقم العجز في الموازنة. مع العلم أن إسرائيل تعاني  

 على صعيد التضخم وغالء المعيشة.  وتحديداً من تبعات أزمة االقتصاد العالمية،  أيضاً 
 بسبب نتائج انتخاباتها األخيرة.  باهظاً   يتضح مما تقدم أن إسرائيل قد تدفع ثمناً 

 6/11/2022موقع الجزيرة.نت، 
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 اللواء احتياط تمير هايمن ... الحكومة اإلسرائيلية الجديدة: رزمة تحديات أمنية
ق حسم سياسي واضح. في كل ما يتعلق  الجولة الحالية تحقّ بعد فترة طويلة من االضطراب، في  

 وحذراً   ويعد محافظاً   ،ب في المجالبسياسة األمن ينبغي أن نذكر ونتذكر رئيس الوزراء المرشح مجرّ 
األمني في الماضي ستميز    –زت سلوكه السياسي  في سلوكه. ينبغي األمل بأن تلك المسؤولية التي ميّ 

 واليته التالية. أيضاً 
يفاقم وضعنا،  ت فيها  الحالي إلسرائيل  االستراتيجي  السلوك  استمرار  أمنية،  تحديات  وجد خمسة 

 ومطلوب فيها تغيير:
د من شأنه أن يؤدي إلى  يران دون إطار مقيّ إاستمرار البرنامج في    : . البرنامج النووي اإليراني1
ان لروسيا، فإنها تعظم )بنظرها(  ير إيران نووية. الواقع الناشئ أمامنا هو أنه كنتيجة إلسناد  إواقع  

يران تواصل التقدم إلى  إش إمكانية هجوم عسكري ضدها.  وتشوّ   ،حصانتها في وجه العقوبات الغربية
يران في  إين الصينية والروسية من شأنه أن يشجع  تقدرات حافة نووية. وعي إسناد القوتين العظم

رة النووية تضمن بقاء النظام. واألمر ذو صلة  طريقها إلى القنبلة النووية. فالتجربة تثبت بأن القد 
ف إيراني من أن يستغل أعداؤها االضطرابات في الشوارع  في الوقت الحالي الذي يوجد فيه تخوّ   أساساً 

 لغرض تقويض النظام.
إسرائيل تنزلق إلى واقع "الدولة الواحدة". حفظ الواقع الحالي للحكم الذاتي  :. الساحة الفلسطينية2
بوجود السلطة الفلسطينية ومؤسساتها. وانحالل السلطة سيزيل اإلطار الذي يفصل   منوط جداً   عملياً 

  بين المجموعتين السكانيتين، سيعيد صالحية إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين إلى إسرائيل ومن شأنه 
أن يخلق واقع دولة واحدة. وهذه، إما ستكون غير يهودية أو ستكون غير ديمقراطية. كلما استمرت  

ض السلطة الفلسطينية من  سياسة غياب الحسم في هذه المسألة، هكذا ستتعزز المحافل التي تقوّ 
ة الرحمة  الداخل. السلطة، التي مفاسد زعامتها جلبتها إلى حافة االنكسار من شأنها أن تتلقى رصاص

مع الدخول إلى صراع الزعامة بعد أفول عصر أبو مازن. بمعنى أن معركة إرث الرسائل الوطنية  
ون بتصعيد العنف  وهؤالء سيردّ   ،لهام "عرين األسود"إه إلى الشباب الغاضب من مدرسة  التي ستوجَّ 

أهميته وفي  حتى انتفاضة واسعة وخطيرة. يوجد مشعالن من شأنهما أن يضرما النار: األول في  
من طرف واحد لمناطق، وعن كليهما   حساسيته هو تغيير الوضع الراهن في الحرم، والثاني هو ضمّ 

 جدير االمتناع. 
لبنان هو دولة في أزمة تاريخية. وهو يدخل في فترة ال يوجد فيها رئيس دولة   :. الجبهة الشمالية3

ة بالمساعدة )حتى لو كانت تريد ذلك، وهي يؤدي مهامه. وانعدام مهام الدولة ال يسمح لألسرة الدولي
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للمجتمع   سنداً ال تريد(. وفي قلب الجلبة يوجد "حزب هللا"، الذي يعرض نفسه كالمحفل األقوى واألكثر  
الردع  ميزان  يسحقا  أن  شأنهما  من  هللا  لنصر  الذاتية  الثقة  ووهم  الداخلية  مكانته  تعزيز  اللبناني. 

ى تقدير مغلوط. إذا استأنف "حزب هللا" تهديداته فستكون حكومة  ما من شأنه أن يؤدي إل  ،والتنظيم
إسرائيل مطالبة بأن ترد بشكل يعيد الردع، وذلك دون االنزالق إلى حرب. يخيل أن االختبار التالي  

 هو مسألة وقت فقط. 
نظام عالمي جديد 4 المطلق من جانب    :.  اإلسناد  يستوجب حفظ  العالمية  المنافسة  تعاظم  إن 
ت المتحدة لألمن القومي اإلسرائيلي. والحكومة التي ستقوم ستكون مطالبة بأن تراجع من جديد الواليا

وذلك تحت سحابة العالقة    ،وتعزيز العالقات الخاصة مع الواليات المتحدة  ،شكل الدعم ألوكرانيا
ع الحزب  الوثيقة التي نشـأت في الماضي مع حكومات في إسرائيل أبرزت االرتباط الحزبي إلسرائيل م

في الواليات   الخالفات الحزبيةالجمهوري بشكل خرق التوازن التاريخي لمكانة إسرائيل كمسألة فوق  
من   العالمية"  "العصا  تمسك  أن  إلسرائيل  يسمح  الذي  القطبين  ذي  السلوك  استمرار  إن  المتحدة. 

كل سلبي من جانب يها، في واقع المنافسة المتصاعدة بين الكتلتين، من شأنه أن ينظر إليه بش طرفَ 
إلى التفكير    كل واحد من الطرفين المتنافسين، مع التشديد على الجانب الغربي الذي يميل أحياناً 

 ثنائي القطب )إما معنا أو ضدنا(.
األمن الشخصي، التطلع إلى الحوكمة، هما تحديان    :. تحدي الحصانة االجتماعية اإلسرائيلية5

مواطني إسرائيل العرب واليهود. تحديات حفظ القانون والنظام.   حقيقيان. نحن نشهد التوتر الذي بين
خطر من المرض. بمعنى أالخطر على األمن القومي اإلسرائيلي هو أن العالج من شأنه أن يكون  

أن معالجة مكثفة متطرفة في مجال الحوكمة تتضمن ظاهرة جانبية تتمثل بتقويض التوازنات والكوابح 
ة إلسرائيل، ويؤثر على الهوية الليبرالية للمجتمع اإلسرائيلي. التوازن والعالج  بين المؤسسات الديمقراطي 

في الموضوع مهمان لكن يجب أن يتما بشكل حساس ومقنون. االعتدال والتوازنات مهمة بذات القدر 
 من الوعي للتهديد ومعالجته. 

 "إسرائيل اليوم" 
 7/11/2022األيام، رام هللا، 

 
 هاني المصري ... الكهانية؟ ما العمل بعد فوز 

تعّد  تحّول  نقطة  لتشّكل  جاءت  اإلسرائيلية؛  االنتخابات  نتائج  حول  السابق  المقال  في  تساءلنا 
حزيران    استمراراً  هزيمة  بعد  بدأت  التي  النوعية  اليمين  1967للتحوالت  نجاح  أهمية عن  تقل  وال   ،



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25انتخابات الكنيست الـ  ضوء  في    اإلسرائيليالمشهد  

492 

 

؛ حيث حصل معسكر نتنياهو اليميني  1977اإلسرائيلي بزعامة مناحيم بيغن في االنتخابات في العام  
، تؤهله لتشكيل  مقعداً   64المشّكل من الليكود وشاس ويهودوت هتوراة وحزب "الصهيونية الدينية" على  

ج االنتخابات األربع  لنتائ  حكومة يمينية بأريحية، ولديها قدرة على البقاء ألربع سنوات كاملة خالفاً 
 السابقة. 

وإذا أضفنا المقاعد التي حصل عليها حزب "إسرائيل بيتنا" وحزب "المعسكر الرسمي" برئاسة بيني  
في الكنيست اإلسرائيلي ضمن المعسكر اليميني السياسي والديني.   نائباً   82غانتس، فسنجد أن هناك  

 . ولو كان بعضهم يعتبر نفسه ليس يمينياً 
 النتائج؟  ما معنى هذه

المعنى األبرز أن الحكومة القادمة ستؤيد بصورة أكبر من سابقاتها الترحيل والضم والموت للعرب  
من   أكثر  وتؤمن  العنصري،  والفصل  واألقصى،  القدس  وتهويد  االستيطان،  وتوسيع  وللمقاومين، 

ليس   الفلسطينيين  وأن  البيت(،  )أصحاب  أعلى  أمة  إلى  ينتمون  اليهود  بأن  حقوق، سابقاتها  لهم 
وستسمح للجنود بكل شيء، بما في ذلك إطالق النار للقتل بشكل أكبر مما سبق، وعلى أساس أن  

 .الفلسطينيين ال يفهمون سوى القوة واإلذالل وأنهم ليسوا بشراً 
أي تعني أن الكهانية بعثت حية بصيغة أذكى من صيغتها القديمة، وستشارك في الحكومة القادمة، 

ل نتنياهو حكومة يمينية ضيقة، وهذا األرجح في البداية على األقل،  فيها بشكل كبير إذا شكّ وستتحكم  
انتس، وهذا مستبعد، خاصة في ضوء غل حكومة موسعة بمشاركة حزبي البيد و وبشكل أقل إذا شكَّ 

 إعالن البيد عن عدم استعداده للمشاركة في الحكومة. 
ومة ضيقة، بمشاركة حزب الصهيونية الدينية الفاشي،  تكمن معضلة نتنياهو في أنه بحاجة إلى حك

حتى تقر القوانين الكفيلة بتحصينه من المالحقات القانونية التي يمكن أن تدخله السجن، وهذا األمر  
 عة.غير مضمون في الحكومة الموسَّ 

 ما العمل؟ 
ين  ن المعسكرَ أن نتائج االنتخابات تثبت أن الخل أخو الخردل، وأ   في ضوء ما سبق، ليس صحيحاً 

وجهان لعملة واحدة، فهذا ينطبق على حكومة يمين من دون حزب "الصهيونية الدينية" بعد أن حصل  
% من إجمالي عدد المقترعين، مع العلم أن  11على أكثر من نصف مليون صوت، أي ما نسبته  

ونية من  وصهي  ، أصبحت أكثر تطرفاً 120من أصل    مقعداً   19األحزاب الحريدية، التي حصلت على  
 ز على تحقيق المطالب الدينية، ومستعدة لدخول أي حكومة.السابق، بعد أن كانت في الماضي تركّ 
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عابرة وال   ت يضاف إلى ما سبق أن هذه الظاهرة التي عكستها االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة ليس
؛ حيث تشير كل البيانات إلى مؤقتة، وإنما مجرد استمرار لتحوالت سابقة وبداية لما سيحدث الحقاً 

م اليمين السياسي والديني المتطرف. هذا مع  أن إسرائيل تسير بثبات وبتسارع نحو المزيد من تحكّ 
س إسرائيل حتى االنقالب  العلم أن حزب العمل الذي تولى الحكم في إسرائيل بشكل متواصل منذ تأسي

، كاد أن يخسر هذه المرة وتجاوز نسبة الحسم بصعوبة، فيما خسر ميرتس، 1977الكبير في العام  
االنتخابات ألول الفلسطينيين،  السالم مع  يؤيد  الذي  الوحيد  الصهيوني  اليساري  منذ    ]مرة[  الحزب 

 تأسيسه.
ائيلية، الذي يتغير أكثر وأكثر نحو اليمين؛  ل الليكود معظم الحكومات اإلسر ، شكَّ 1977وبعد العام  

تطرفاً  أكثر  الحالي  ونتنياهو  بنتنياهو.  مقارنة  سالم"  "حمامة  بيغن  مناحيم  يعد  نتنياهو    حيث  من 
 السابق، الذي انسحب من الخليل في حكومته األولى. 

ديم بنسبة  وحتى نعرف إلى أين تسير إسرائيل، علينا أن نعرف أن هناك زيادة سنوية في عدد الحري
؛ حيث يبلغ معدل التكاثر الطبيعي للمرأة  عاماً   16-10%؛ ما يعني أنهم يضاعفون عددهم كل  4-7

 .% في المجتمع اليهودي عموماً 2.9%، بينما ال يتجاوز 6.5الحريدية 

نتائج االنتخابات ضارة جداً  الفلسطيني  نعم، إن  الفعل  إذا جاء رد  نافعة  إلى  ، ويمكن تحويلها 
لدولي بمستوى الخطر، من خالل ترك السياسة الفلسطينية القائمة على االنتظار والبقاء  والعربي وا

وفاعلة   مبادرة  سياسة  واعتماد  األفعال،  ردود  في حلقة  والدوران  والمجهول  اآلخرين  على  والمراهنة 
 : شرطينوقادرة على إحداث التراكم، وهذا بحاجة إلى 

التشخيص الدقيق للواقع الفلسطيني والعربي والدولي، فإذا كنا نتصور أننا من الممكن أن    :أوال  
ستراتيجي، وأن إسرائيل إلى زوال في هذا العام انتجاوز المأزق الحالي بسرعة، وأننا في مرحلة هجوم  

كذلك،  ، وأن العرب بدؤوا في مرحلة نهوض، وهم ليسوا  2027أو العام القادم، أو بحد أقصى عام  
على الرغم من المحاوالت واإلرهاصات في هذا االتجاه، وأن الواليات المتحدة ستفقد قوتها ولن تبقى  
قوة عظمى، وأن النظام العالمي القديم انهار، أو شرع في االنهيار وسيحل محله نظام عالمي جديد  

حتمي، وحدوثه ليس بالضرورة  عن الهيمنة. فهذا ليس السيناريو الوحيد وال ال  وبعيداً   تعددي أكثر عدالً 
وإلى األمام، وإنما قد يمر بمنحنيات ويتراجع إلى    أن يتم بسرعة، وخط سيره ليس بالضرورة سريعاً 

 الوراء.
، وهذا أو أكثر ظلماً   فالنظام العالمي الجديد لم تتبلور مالمحه بعد، ويمكن أن يكون أكثر عدالً 

ا، وعلى كيفية استجابة قوى العدل والمساواة والحرية يتوقف على نتيجة الحرب األوكرانية وتداعياته 
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وقدرتها على طرح بديل قادر على االنتصار، وفرض نظام عالمي جديد   ،والعدالة االجتماعية والتقدم
 عن الهيمنة واالستعمار. بعيداً 

ت منذ  قستراتيجي، وإسرائيل حقَّ اأما القراءة الموضوعية لما يجري، فتقوم على أننا في مرحلة دفاع  
ستراتيجية، وتحاول استكمال تحقيق أهداف الحركة الصهيونية بإقامة "إسرائيل الكبرى"  اقيامها مكاسب  

اليهودية بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، ويعترضها وجود نصف الشعب الفلسطيني على  
مفجِّّ  الشعب  هذا  والمقاومة.  الصمود  بخيار  وتمسكه  وطنه،  الهبّ أرض  والموجار  االنتفاضية  ات  ت 

عن   موجة وراء أخرى، على الرغم من االختالل الفادح في ميزان القوى، والظروف المعاكسة، فضالً 
أن القضية الفلسطينية ال تزال حية رغم التراجع الذي لحق بها، وأن إسرائيل في أحسن وأقوى حاالتها  

 التي تهددها. على الرغم من األزمات التي تواجهها، وتراكم عناصر الضعف والمخاطر
إنجازات    تأسيساً  مرحلة  في  لسنا  سبق،  ما  وال اعلى  واحدة  دولة  )ال  حلول  وفرض  ستراتيجية 

  دولتين(، وإنما في مرحلة صمود ومقاومة، والحفاظ على تواجد الشعب الفلسطيني على أرضه متمسكاً 
ضية الفلسطينية من  بهويته الوطنية، وأحالمه وطموحاته، وإفشال المخططات الرامية إلى تصفية الق

أبعادها، إلسقاط الكيان الفلسطيني والخيار الفلسطيني، وفرض الحل اإلسرائيلي، وإحياء بدائل   كلّ 
 وأشكال من الوصاية العربية وغيرها. 

القناعة واإليمان بوحدة القضية والرواية التاريخية واألرض والشعب، وأهمية إحياء المشروع  :ثانيا  
سة الجامعة، على أساس أن ما يجمع الشعب الفلسطيني أكبر مما يفرقه، من الوطني الجامع والمؤس

دون القفز عن الظروف والخصائص واألولويات الخاصة بالتجمعات الفلسطينية التي ال تتناقض، بل  
سنة    55سنة على النكبة، و  74تكمل المهمات واألولويات واألهداف المشتركة، بدليل أن أكثر من  

سنة على االنقسام، وعلى الرغم من كل ما شهدته القضية من   15ن، وأكثر من  على هزيمة حزيرا
حروب وخيبات ومجازر، لم تتمكن الحركة الصهيونية ومشروعها االستعماري من تصفية القضية  

 الفلسطينية. 
 :النتائج ما بين التهويل والتهوين

هناك من الفلسطينيين والعرب من يهّون من هذه النتائج، ويعّد انتصارات إسرائيل تكتيكية وهزائمها  
 ستراتيجية. ا

ج أن اليمين في الحكم يختلف عنه في المعارضة، كما حصل مع أرئيل شارون  وهناك من يروِّ 
، بدليل  خطراً   دور ليبرمان، وهذا صحيح ولكن بشكل نسبي، فشارون أصبح رئيس حكومة أكثرغوأفي

 تبريره "إلعادة االنتشار" في غزة، من أجل التهام الضفة. 
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د المكاسب التي يمكن أن تتحقق وكأن نتائج االنتخابات هدية من السماء لصالح  وهناك من يعدّ 
 رنا برواية "المتشائل" إلميل حبيبي.الفلسطينيين، وهذا يمكن وصفه بإنكار الواقع، ويذكِّ 

يل من مغبة تشكيل حكومة فاشية؛ ألنها تعني تناثر الجثث من باصات  ومنهم من ينذر إسرائ
"إيجد" في تل أبيب، في إشارة إلى عودة العمليات االستشهادية التي انتشرت في المدن اإلسرائيلية،  

وهناك من يذهب إلى القول إن اليمين أفضل في الحكم ويبرهن    خالل انتفاضة األقصى.  خصوصاً 
 ،والسودان  ،وبعض دول الخليج  ،لذي عقد معاهدات سالم مع العرب )مصرعلى كالمه بأنه هو ا

والمغرب(، وقادر أكثر من غيره على عقد معاهدات سالم جديدة. ويتناسى هذا البعض طبيعة هذه 
بالفلسطينيين وشرذمة العرب،   المعاهدات وأنها ال تصنع السالم، وإنما مّكنت إسرائيل من االنفراد 

ية القضية الفلسطينية، وخلق حقائق على األرض تجعل الحل اإلسرائيلي هو  وتكثيف العمل لتصف 
 . الحل الممكن عملياً 
يهوِّ  من  سيهجَّ وهناك  والشعب  ستضيع،  واألرض  ستضيع،  القضية  وأن  بالنتائج،  والقدس ل  ر، 

 د، وأن ليس في يدنا شيء. هوَّ والمقدسات ستُ 
أن    ، خصوصاً ر، وأخطر مما حصل سابقاً المطلوب هو ما بين التهوين والتهويل، فما حدث خطي

في الغرب، ما يجعل قيام    العالم منشغل بقضايا أخرى، واليمين الشوفيني صاعد في العالم، خصوصاً 
إلى نبذها، بل سيتغاضى العالم عنها، وستتخذ    حكومة فاشية إسرائيلية ال يقود في الضرورة وحتماً 

األ أحسن  في  أوروبية  ودوٌل  األميركية  المحذِّّ اإلدارة  موقف  بمشاركة حوال  حكومة  تشكيل  من  ر 
 الفاشيين. 

وإذا فاز الجمهوريون باألغلبية في انتخابات الكونغرس النصفية التي ستجري اليوم، فهذا سيقيد 
بصهيونيته. وإذا فاز ترامب أو شخصية أخرى شبيهة به،    د أصالً الرئيس األميركي الضعيف والمقيّ 

فعندها يمكن أن نشهد إجراءات تصعيدية كبرى، سواء في الضم، أو التهجير، أو العدوان العسكري،  
 األقصى.  أو تهويد المقدسات، وخصوصاً 

ولكنها إن خطورة نتائج االنتخابات اإلسرائيلية أنها ليست لحظة عابرة ومؤقتة وسرعان ما تزول،  
بداية جديدة لآلتي األعظم، هذا إذا لم يسارع الفلسطينيون والعرب والعالم للتصدي له إلنقاذ المنطقة  
من عواقب سيطرة المتطرفين الفاشيين، الذين يقودونها إلى الجحيم، من خالل إشعال الحرب الدينية  

ن تحويله إلى فرصة شرط ، ولكنه ليس نهاية المطاف، ويمكفما يجري تحٍد خطيٌر جداً   وتذكيتها.
 بالفلسطينيين الذين عليهم الوحدة الوحدة الوحدة قبل فوات األوان. تكاتف الجميع، بدءاً 

 8/11/2022مركز مسارات، رام هللا، 
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 هاجر شيزاف ... : خطة عمل ما بعد الفوز"الصهيونية الدينية"
مبنى   إلى  منهم  ستة  سيدخل  القادمة،  الكنيست  في  كأعضاء  المستوطنين  من  تسعة  سيشارك 
الكنيست بفضل اإلنجاز االنتخابي غير المسبوق لحزب "الصهيونية الدينية". رئيسا الحزب، بتسلئيل  
سموتريتش وإيتمار بن غفير، يعيشان في مستوطنتين في أعماق الضفة، األول في "كدوميم" والثاني  

فإن حقيقة أن الحزب قد نقش على رايته معالجة سياسة    ،ربع". إذا كان األمر هكذاأي "كريات  ف
إسرائيل في المناطق التي توجد وراء الخط األخضر، غير مفاجئة. "استيطان وسيادة"، هكذا سمي  

ي  الموضوع في برنامج الحزب االنتخابي. وهذا يتوقع أن يحل في مركز المحادثات االئتالفية الت
 سيديرها ممثلوه. 

في "الصهيونية الدينية" يتوقع أن يطالبوا بوزارات حكومية ستساعدهم على تحقيق أهدافهم. الوزارة 
األكثر أهمية في هذا السياق هي وزارة الدفاع. فوزير الدفاع هو العامل الحاسم في المواضيع التي  

قد مجلس التخطيط األعلى، الجسم  تتعلق بالسياسة في الضفة. وهو أيضا الجهة التي تصادق على ع
مستوطنين قدموا شكوى في الالمسؤول عن إعطاء رخص البناء في المستوطنات. في مجلس "يشع"  

السنة الماضية بأن المجلس ال ينعقد بشكل متواصل، وفي "الصهيونية الدينية" سيعملون كما يبدو  
 على عقده بشكل متواصل.
ى الهدف، حيث إن فترة سموتريتش كوزير للمواصالت  توجد على مرم  وزارة المواصالت أيضاً 

أثمرت عن استثمار غير مسبوق في البنى التحتية في الضفة، خاصة تخطيط الشوارع. وكوزيرة سابقة  
للمواصالت فقد تفاخرت ميراف ميخائيلي بأنها قامت بوقف جزء من هذه الخطط، لكن خطط أخرى  

ال حملة االنتخابية لسموتريتش تركزت في هذه المرة،  حصلت في السابق على ميزانيات، انطلقت. 
أيضاً  االستثمارات ستعود.  هذه  بأن  الوعد  على  أخرى،  أمور  مثل    ضمن  أهداف  ذكر  سموتريتش 

وهو الشارع الرئيسي في الضفة.   60مضاعفة عدد المسارات في بعض شوارع الضفة، مثل شارع  
يشغل منصب وزير المواصالت وهو مستمر   العمل على توسيع جزء من هذه الشوارع بدأ عندما كان

حتى اآلن. ازدياد حوادث الطرق واالزدحام في شوارع الضفة يقلق الكثير من المستوطنين،    أيضاً 
 أيضا حملة "الليكود" تطرقت لهذا األمر. 

بوزارة اإلسكان والبناء، الوزارة المسؤولة    إضافة إلى ذلك، توقع أن تطالب الصهيونية الدينية أيضاً 
ن مناقصات البناء في المستوطنات الكبيرة، وحقيبة الداخلية التي تعطي السيطرة على ميزانيات  ع

المجالس اإلقليمية. في الحزب أكدوا على أن الحزبين اللذين يشكالن "الصهيونية الدينية"، "الصهيونية  
 بتنسيق. الدينية" و"قوة يهودية"، يجريان مفاوضات ائتالفية منفصلة، لكنهما يعمالن معاً 
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األهداف التي تحتل البرنامج االنتخابي للصهيونية الدينية في كل ما يتعلق بالمناطق التي توجد 
وشرعنة البؤر االستيطانية    ،خلف الخط األخضر، وقف البناء والزراعة للفلسطينيين في مناطق "ج"

ستوجه   الحزب،  في  ذلك  يسمون  كما  )ج("،  مناطق  على  "المعركة  القانونية.  البناء  غير  لوقف 
الفلسطيني في هذا الجزء من أراضي الضفة التي توجد تحت السيطرة األمنية والمدنية اإلسرائيلية،  

 وتسري فيها قوانين البناء والتخطيط اإلسرائيلية. 
برؤية أن البناء والزراعة    في السنوات األخيرة، سواء المؤسسة األمنية أو المستوطنون، يدفعون قدماً 

ف ومن للفلسطينيين  ذلك.  بحسب  تعمل  المدنية  اإلدارة  وقفها.  سيطرة يجب  تعتبر  المناطق  هذه  ي 
نفذت اإلدارة المدنية   2021ونهاية العام    2019معطيات وصلت للصحيفة يتبين أنه في الفترة بين أيار  

في المئة من األوامر التي صدرت    30في المئة من أوامر الهدم التي صدرت للفلسطينيين مقابل    70
بقرار   مباني للمستوطنين. في "الصهيونية الدينية" ال ينوون االكتفاء بذلك. فهو ينوون الدفع قدماً   ضدّ 

، والعمل بطرق مختلفة لزيادة نجاعة  للحكومة، يعتبر البناء غير القانوني للفلسطينيين كعمل معادٍ 
 إنفاذ القانون وزيادة الرقابة على البناء غير القانوني.

تجديد إلجراءات تسجيل األراضي في الضفة، التي    ها الحزب ظهر أيضاً في الخطة التي عرض
. هناك مصلحة للمستوطنين  1967وقفها بعد احتالل الضفة في    بدأت في فترة االنتداب البريطاني وتمّ 

في استئناف تسجيل األراضي ألن تسوية األراضي في الضفة تعطي أفضلية معينة للجهة التي تضع  
بالفعل، عندما يتم اإلثبات على وضع اليد لفترة طويلة دون أي اعتراض. تسجيل  يدها على األراضي  

أنهم ينوون الدفع   األراضي هو نهائي في جوهره، وعملية استئنافه صعبة. في الحزب، اعلنوا أيضاً 
بخطة لتوسيع البناء في المستوطنات وإجراء إحصاء سكاني في أوساط السكان الفلسطينيين في    قدماً 

وهو يهدف إلى التأكد من أن الفلسطينيين    ،مناطق "ج". اإلحصاء السكاني يعتبر خطوة مسبقة للضم 
 الذين ال يعيشون في مناطق "ج" ال يمكنهم االنتقال إليها بعد استكمال العملية. 

يظهر كهدف في برنامج الحزب االنتخابي. ففي الطريق إلى تحقيق الهدف    اً أيض  الضم نفسه 
يريدون في "الصهيونية الدينية" إغالق اإلدارة المدنية، الجسم الذي يدير الحكم العسكري في الضفة. 
ونقل الصالحيات للوزارات الحكومية ذات العالقة. وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، الذي 

في  تح االنتخابات  نتائج  نشر  منذ  األولى  للمرة  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  مع  أمس،  دث، 
  إسرائيل، كرر التزام الواليات المتحدة بجهود تحسين أمن ومستوى حياة الفلسطينيين في الضفة، وأيضاً 

 االلتزام بحل الدولتين. 
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م في الحزب يخططون للعمل بصورة  في كل ما يتعلق بشرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية فإنه
بقانون "نسيج الحياة"،    متوازية على جميع المجاالت. في "الصهيونية الدينية" سيعملون على الدفع قدماً 

ربع سنوات. وفي هذه األثناء سيتم  ألتسوية البؤر االستيطانية في فترة تبلغ    زمنياً   الذي سيضع جدوالً 
بهذا    إقامة سلطة تسوية، حيث تعمل على الدفع قدماً   ون أيضاً ربطها بالبنى التحتية. في الحزب، ينو 

بموضوع الكهرباء الذي سيسمح بالربط الفوري    في الحزب يطمحون إلى الدفع قدماً   الموضوع. أيضاً 
للبؤر غير القانونية بشبكة الكهرباء. هذا األمر تمت صياغته في فترة الحكومة التاركة، بعد أن اشترط  

ن من ربط بالكهرباء وحدات سكنية بنيت دون  أورباخ )يمينا( دعمه بقانون يمكِّ عضو الكنيست نير  
 يسري على البؤر االستيطانية في الضفة. بأمر موازٍ  ترخيص في مستوطنات قانونية، الدفع قدماً 

على قرى فلسطينية.   علن بأنه سيسري أيضاً أ باألمر، لكنه    انتس، بدأ يدفع قدماً غوزير الدفاع، بني  
، بحيث علنوا أنهم ينوون صياغة األمر، الذي لم يتم التوقيع عليه بعد، مجدداً أ لصهيونية الدينية"  في "ا

 يشمل فقط المستوطنات اليهودية.
" هي  األولى  الدينية"،  "الصهيونية  اهتمام  مركز  معينة  استيطانية  بؤر  بؤرة  أتحتل  وهي  فيتار"، 

ت في الفترة األخيرة من حكومة نتنياهو األخيرة. والتي أقيم  ،استيطانية غير قانونية في شمال الضفة
التوصل إليها بالموافقة بين المستوطنين    لخطة تمّ   إخالؤها بعد شهرين من ذلك، طبقاً   هذه المستوطنة تمّ 

فإن مسح األراضي    ،انتس. حسب التقديرات غورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت ووزير الدفاع بني  
المدن اإلدارة  أجرته  ليس مستوطنة حقيقية.  الذي  لكن  المكان،  دينية في  بإقامة مدرسة  ية سيسمح 

"الصهيونية الدينية" يمكن أن تطالب بتطبيق الخطة، التي تشمل اإلعالن عن األراضي التي أقيمت  
 عليها البؤرة كأراضي دولة ومواصلة إجراءات التخطيط في المكان. 

إخالؤهم    يمت في شمال الضفة، لكن سكانها تمّ البؤرة الثانية هي "حومش"، وهي مستوطنة أخرى أق
حد طالب  أكجزء من خطة االنفصال، واآلن، تعمل فيها مدرسة دينية. منذ العملية التي قتل فيها  

إلى  بالوصول  للمستوطنين  الجيش يسمح  البؤرة فإن  ديمنتمن، على مدخل  يهودا  الدينية،  المدرسة 
الدينية، وحتى أنه سمح للمستوطنين   بالوصول إلى المكان في مسيرات أجروها. أعضاء المدرسة 

 روا مرات كثيرة عن دعم "حومش"، وحتى أنهم طالبوا بإلغاء االنفصال. "الصهيونية الدينية" عبَّ 
 "هآرتس" 

 7/11/2022األيام، رام هللا، 
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 ليالخ شوفال ...  رياح حرب: تحديات على طاولة وزير الدفاع القادم
االنتخابات، وفي جهاز األمن يستعدون لتبادل سريع في مكتب وزير الدفاع.  مّر نحو أسبوع على  

يجري بيني غانتس، الوزير المنصرف، منذ اآلن محادثات وداع، ويستعد إلخالء المكتب في أقرب  
وقت ممكن. لم تحسم هوية وزير الدفاع القادم بعد، لكن من الواضح أن ثمة تحديات أمنية مركبة  

الجديد، بخاصة في ظل حكومة قسم من أعضائها ليسوا مقبولين من اإلدارة األميركية،    أمام الوزير  جداً 
مثل   ناحيتهم في مواضيع  مقبواًل من  األمن ليس  بأن سلوك جهاز  الماضي  وبعضهم صّرحوا في 

 تعليمات فتح النار. 
 : النووي اإليراني

بالطبع النووي اإليراني. فمنذ   التهديد األول في علوه، والذي سيشغل بال وزير الدفاع التالي، هو
إيران،   تجاه  نهجها  بايدن  لجو  األميركية  اإلدارة  غيرت  الوزراء  رئيس  مكتب  نتنياهو  بنيامين  ترك 

قرب وقت  أوبالتوازي مع التخفيف الكبير في العقوبات على طهران أعلنت أن في نيتها التوقيع في  
 ممكن على اتفاق نووي جديد معها.

انتس لم يستطيبوا نهج بايدن بالنسبة  غمحل نتنياهو، بينيت، والبيد، ووزير الدفاع    ن من حلَّ أكما  
عاد لإليرانيين قدرة المساومة بالذات في الوقت الذي بدأ النظام هناك  أ لالتفاق النووي، واعتقدوا أنه  

  – يت  وباما، اجتهدت حكومة بين أدارة براك  إيشعر جيدا بآثار العقوبات. بخالف نتنياهو في زمن  
 تجاه الواليات المتحدة في هذا السياق. دياً يك أال تتخذ نهجاً  البيد جداً 

العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة أقوى بكثير من العالقات الشخصية بين الرئيس وبين  
كريه   مع  العميقة  صداقته  لنتنياهو  ينسون  ال  الديمقراطيين  أن  يخيل  ذلك  مع  لكن  الوزراء،  رئيس 

وباما.  أونالد ترامب، والنهج االستفزازي الذي اتخذه تجاه اإلدارة الديمقراطية السابقة برئاسة روحهم، د 
من كان، ستكون محاولة خلق عالقات طيبة    حدى مهام وزير الدفاع التالي، كائناً إوبالتالي يخيل أن  

 تنياهو. مع اإلدارة الديمقراطية بشكل لعله يلطف حدة البرودة التي يحتمل أن تظهر تجاه ن 
في جوهر األمر، رغم إرادة بايدن الشديدة للتوقيع على اتفاق مع إيران، حتى اآلن، فان التوقيع  

من الطرفين ليس    ياً أن  أيدي إيران. يخيل في هذه اللحظة  أيتأخر واالدعاء هو أن الكرة توجد في  
خلية اجتاحت الدولة ن إيران عالقة حتى الرقبة في موجة احتجاج دان يعنى بذلك؛ أللديه الوقت أل

 النصفي للكونغرس.  التجديد في ضوء قمع حقوق الفرد للنساء، بينما األميركيون منشغلون في انتخابات  
عمال الخفية  عن األ   لى التقدم اإليراني نحو النووي، وفضالً إفي إسرائيل ينظرون بعيون مرهقة  

االستعدادات للهجوم على مواقع نووية في    يضاً أ المنسوبة لـ"الموساد"، سرعوا في الجيش اإلسرائيلي  
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إيران. غير أنه تحت نتنياهو، أهملت إسرائيل على مدى السنين استعداداتها لهجوم محتمل في إيران،  
ال المتحدة  الواليات  تبدل اإلدارة في واشنطن، حين خففت  بعد  إيران  وفقط  ضغط االقتصادي على 

وسرعت هذه التخصيب النووي، تلقى الجيش اإلسرائيلي تعليمات إلخراج المخططات من الجوارير 
 وإعداد خيار عسكري ذي مصداقية.

في والية وزير الدفاع التالي.    غلب الظن مهمة جداً أ ستكون مسألة الهجوم اإلسرائيلي في إيران  
خيرة اقتبس عن النائب تساحي هنغبي من  يام األنذ اآلن، إذ في األ ويخيل أن االنشغال في ذلك بدأ م

لى هجوم مستقل على مواقع النووي في إيران. في  إن نتنياهو سيسعى أقدامى "الليكود"، كمن يعتقد ب
من هي التي  نه قبل نحو عقد فقط كانت المعارضة الحازمة لكل مسؤولي جهاز األأهذا السياق نذكر  

رسال الجيش اإلسرائيلي للهجوم في إيران.  إ يهود باراك، من  إر الدفاع في حينه،  منعت نتنياهو ووزي
جسام المؤتمنة على  مان"، وفي "الموساد"، وفي كل األأفي سالح الجو، وفي شعبة االستخبارات "

األإو   ،ذلك هذه  تعمل  كانت  للهجوم،  إ يام على  ن  عسكرية  خطة  على  أ ال  إ عداد  مطلعة  محافل  ن 
في مواجهة توزيع وتحصين مواقع النووي   التفاصيل تعتقد أن القدرات اإلسرائيلية اليوم محدودة جداً 

إيران، ورغم حقيقة  أفي   القدرات اإلسرائيلية. من يوجد في  أرجاء  فيه  نه في كل يوم يمر تتحسن 
سيبعث الجيش  حدًا ما بالفعل  أالتصديق بأن    التفاصيل يدعي في أحاديث مغلقة بأنه من الصعب جداً 

 لى هذه المهمة. إاإلسرائيلي 
عليه   يتعين  و أمن  إيران  تجاه  اإلسرائيلي  للسلوك  بالنسبة  القرار  يتخذ  الكابينت  إن  هو  كان  ن 

ن يتشكل  أذا لم تقع مفاجأة سياسية ما، من شأن الكابينت  إنه  أال  إالسياسي األمني ورئيس الوزراء  
كانت أصاًل. وسواء أحصل غالنت على منصب وزير    ذاً إهذا    منية قليلة جداً أناس ذوي تجربة  أمن  

 ركان الجيش اإلسرائيلي. أمن هيئة  نه سيكون الوحيد الذي كان جزءاً إالدفاع أم ال، ف
 : رئيس أركان جديد

سيتبدل بعد نحو شهرين. رئيس األركان    يضاً أن رئيس األركان  إبالتوازي مع تبديل وزير الدفاع، ف
ن نتنياهو ومقربيه حاولوا عمل كل شيء  أانتس، ونذكر فقط  غالتالي، اللواء هرتسي هليفي، عينه  

 لى ما بعد االنتخابات، لكنهم لم ينجحوا في ذلك. إكي يؤجلوا اإلعالن عن التعيين 
واقع مركب تحت حكومة بعض   هليفي، رئيس "الشاباك" ورئيس "الموساد" قد يجدان أنفسهما في

بأ  يطالبون  فد  أو  إعضائها  إيران  للهجوم في  الجيش اإلسرائيلي  ب أ رسال  يقرروا  الجيش  أن  ن على 
 ن يغير تعليمات فتح النار. أاإلسرائيلي 
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 : الجيش البري 
"اإلرهاب" أوبالفعل،   هو  األيام  هذه  اإلسرائيلي  الجيش  بال  تشغل  التي  المركزية  المواضيع  حد 

ن يحتفظ بحجم  أ في "يهودا" و"السامرة". فالعمليات المتواترة تستوجب من الجيش اإلسرائيلي    المعربد 
من القوات في المنطقة، الحقيقة التي تمس بتدريبات الجيش وإعداده للحرب. سيتعين على    كبير جداً 

 . معاً وزير الدفاع التالي أن يعطي الرأي في ذلك، وبخاصة عندما يكون وضع الجيش البري ليس ال
ولويات وزير أ في سلم    جداً   ن مسألة جاهزية الجيش البري للحرب يجب أن تقف في مكان عالٍ إ

غارقاً  اإلسرائيلي  الجيش  فيها  كان  التي  السابقة  المرة  إذ كما هو معروف، في  التالي.  في   الدفاع 
هذه اللحظة  . في  "المناطق"، نشبت حرب لبنان الثانية، ووصل الجيش البري اليها وهو صدئ جداً 

ن "حزب هللا" غير معني في مواجهة مع إسرائيل، ولكن  أن التقدير السائد في قيادة جهاز األمن هو  إف
نه بين  أخيرة  كما هو معروف، تنشب الحروب عامة بشكل مفاجئ، وسبق أن تبين لنا في السنوات األ

 الحين واآلخر تجد إسرائيل و"حزب هللا" نفسيهما قريبين من المواجهة.
 :زة وسوريةغ

مامها وزير الدفاع الجديد ال يمكن أال نذكر قطاع غزة  أمنية التي يقف  حصاء التحديات األإفي  
طلق نحو إسرائيل  أخير )باستثناء صاروخ واحد  منذ حملة بزوغ الفجر في الصيف األ  الهادئ نسبياً 

  يضاً أ ن تضاف  أ ينبغي  لى هذا  إفي نهاية االسبوع بعد تصفية نشيط "الجهاد االسالمي" في الضفة(. و 
ضدّ  اإلسرائيلية  مجاالت    الحرب  وفي  سورية  في  اإليراني  المركبة  أالتموضع  والعالقات  خرى، 

في سورية    والحساسية إلسرائيل مع الروس، التي رغم الحرب في أوكرانيا، ال يزالون غارقين عميقاً 
 ومن شأنهم أن يهددوا حرية العمل اإلسرائيلي في الشمال. ،يضاً أ

المجتمع،    – ش  يهذه ينبغي أن تضاف تحديات مركبة بقدر ال يقل، في مجال عالقات الج  لكل
وهروب رجال الخدمة الدائمة من الجيش، ما قد   ،مثل التردي في دوافع الشبيبة للخدمة في القتال

 ي تهديد أمني آني. أيؤثر على أمن إسرائيل في المستقبل بقدر ال يقل عن 
 "إسرائيل اليوم" 

 9/11/2022رام هللا، األيام، 
 

 ماجد أبو دياك... . تحالف يميني ديني غير مسبوق .انتخابات االحتالل.
عن اتجاهات مفاجئة أو بعيدة عن الواقع الذي يعيشه    25لم تعبر انتخابات الكنيست اإلسرائيلي الـ  

الكيان في السنوات األخيرة، وإن كانت سترجح وألول مرة في تاريخه تشكيل ائتالف حكومي يميني  
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ديني متطرف، سيتمكن على األغلب من الصمود طوال والية الحكومة القادمة، على عكس الحكومات 
 جوالت انتخاب للكنيست. 5ماضية، وجرى فيها التي لم تصمد خالل السنوات األربع ال

ن فيها الليكود كَّ التي تم  1977ربما تشكل هذه االنتخابات االنقالب اليميني األكبر بعد انتخابات  
بذلك فترات سيادة حزب العمل منذ    بزعامة مناحيم بيغن من الهيمنة على الحكومة اإلسرائيلية منهياً 

واغتيال    1993بعد اتفاق أوسلو عام    ، وازداد هذا اليمين قوة وتجذراً 1948قيام الكيان الغاصب عام  
. ومنذ ذلك التاريخ تكرست 1995مهندسه وعرابه رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إسحاق رابين عام 

إلى   2000في الكيان متأثرة باندالع االنتفاضة الثانية من  هيمنة الليكود واليمين على الحياة السياسية  
 ، مما أدى إلى جمود عملية التسوية السياسية وانتهائها. 2005

بين    ومتماسكاً   قوياً   غير أن الفرق بين التحالف الصهيوني الجديد وما سبقه، هو أنه يمثل تحالفاً 
مع ما    ، وهو عدد متساوٍ مقعداً   32د على  الصهيونية اليمينية والصهيونية الدينية. فقد حصل الليكو 

بين "الصهيونية الدينية" بزعامة بن غفير    حصلت عليه األحزاب الدينية المتطرفة التي تشمل ائتالفاً 
(، واألحزاب الحريدية الدينية التي تشمل  6من    ارتفاعاً   مقعداً   14و"القوة اليهودية" بزعامة سموتريتش )

 (.14من  ارتفاعاً  مقعداً  18ة" )حركة "شاس" وحزب "يهودت هتورا 
يصعب على رئيس الوزراء القادم بنيامين نتنياهو التعامل معها    قوياً   هذا يجعل لهذه األحزاب وزناً 

 بمنطق االستيعاب، كما كان يفعل في السابق عندما كانت تشكل أقلية في التحالف الحكومي.
على أنه يمين وسط باتت تضم    ف أصالً فكيف يكون األمر إذا عرفنا أن الئحة الليكود الذي يصن

 في صفوفها أعضاء كنيست من المتدينين الصهيونيين؟ 
مقعدًا إضافيًا على األقل لدى أحزاب يمينية خارج االئتالف المرتقب  18إضافة إلى ذلك، فهناك  

س  انت غمقعدًا لتحالف المعسكر الوطني )تحالف الجنراالت( الذي يقوده الجنرال    12لنتنياهو، وهي  
مقاعد لحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني القومي المتطرف بزعامة    6وساعر والجنرال غادي آيزنكوت، و

 دور ليبرمان. جصاحب مشروع الترانسفير أفي
في المعارضة )إن   ويعني هذا تكريس قوة اليمين في الكنيست اإلسرائيلي، سواء داخل الحكومة أو

مقعدًا )ثلثي الكنيست(، مع حصر قوة يسار الوسط الصهيوني    80صح تسميتها معارضة( بأكثر من  
مقاعد لحزب العمل، في وقت تالشى فيه وجود اليسار بعد أن فشل حزب ميريتس في الوصول  4 بـ

 . 1948لنسبة الحسم، وهو الذي كان ممثاًل في الكنيست منذ تأسيس الكيان عام 
انتهاء دور اليسار اإلسرائيلي، وتأثيره في الخارطة الحزبية. في حين بقي حزب  وهذا يعني عملياً 
ا يتاح لزعيمه يائير    مقعداً   24لذي حصل على  يش عتيد )وسط(  في صفوف المعارضة دون أن 
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نتنياهو في تشكيل الحكومة   البيد، رئيس الحكومة اإلسرائيلية المنتهية واليتها، أي فرصة لمنافسة 
ويمكن القول إن الكتلة المقابلة لليمين الديني برئاسة نتنياهو تفككت وتالشت طالما لم يجمعها    القادمة.

أجزاء،    3أما بالنسبة للكتلة العربية، فقد تفككت إلى    امج سوى معارضة وصول نتنياهو للحكم.برن
اثنان منها في الحصول على   الديمقراطي،    5نجح  الوطني  التجمع  بينما فشل  مقاعد لكل منهما، 

في  بين األحزاب العربية برئاسة سامي أبو شحادة    الحزب العربي ذو الطابع القومي األكثر وضوحاً 
 الحصول على نسبة الحسم التي تؤهله للتمثيل في الكنيست.

 : تأجيج الدافع القومي
ق من القضاء اإلسرائيلي بتهم الفساد من العودة وبقوة لقيادة الحكومة ن نتنياهو المالحَ هكذا تمكَّ 

ثناء  من تيار يميني وديني حريدي، حرص هو على دعمه والتودد إليه وتبني مطالبه أ   المقبلة مدعوماً 
 وجوده في المعارضة، وبعد أن نجح في إقصاء عدد من خصومه ودفع بعضهم إلى خارج الحزب.

وقد تقرب زعيم الليكود من تحالف "الصهيونية الدينية" عبر دعم عضو الكنيست بن غفير والتوسط 
بينه وبين "سموتريتش" لتوحيد الصفوف وخوض االنتخابات ضمن قائمة واحدة بعد أن نشب خالف  

بالتحريض على الناخبين    ين الجانبين قبل أسابيع.ب كما عمل على تأجيج الدافع القومي اليهودي 
بذلك تخوفات التيارات  الفلسطينيين العرب، والعمل على منعهم من التأثير على االنتخابات، مالمساً 

ة سيف القدس  ة الفلسطينية إبان معركاليمينية والحريدية على الصعيد األمني، والتي تعززت بالهبّ 
 العام الماضي. 

خالل الحملة االنتخابية رفع الليكود الفتة بعنوان: "خلص، اكتفينا". ويظهر فيها على منصات  
اإلعالنات رئيس الحكومة المنتهية واليته يائير البيد وشريكه في االئتالف منصور عباس في القائمة  

الحكم هي خط أحمر يجب منعه بالقوة    الموحدة، في إشارة واضحة إلى أن مشاركة الفلسطينيين في
 الممكنة.

 :قيود التحالف الجديد
غير أن هذا التحالف سيفرض تبعات على رئيس الوزراء اإلسرائيلي القادم. فهو مضطر للتعامل  
مع شريكه الرئيسي، تحالف الصهيونية الدينية وعلى رأسه بن غفير، الذي أعلن بأنه سيطالب بحقيبة  

 مع الفلسطينيين. ليصبح مسؤواًل عن الشرطة التي تتعامل أمنياً  وزير األمن الداخلي
بن غفير هذا يتبنى مبادئ الكهانية المعادية للفلسطينيين، ويدعو صراحة إلى قتلهم، كما تعهد  
بإقرار قانون إعدام منفذي العمليات وإبعاد عائالتهم ومصادرة أراضيهم وترحيلهم، ودعا إلى إطالق 
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والتوسع في  يد جيش االحتالل للقيام بكل ذلك. وكذلك السماح بالصالة العامة لليهود في األقصى،  
 السياسات االستيطانية.

في خطاب النصر الذي ألقاه بعد ظهور نتائج العينات التلفزيونية لنتائج االنتخابات، دعا المتطرف 
شعار   بن غفير إلى إطالق يد الجيش والمستوطنين، واستيطان كافة ما أسماها أرض إسرائيل، معلناً 

أمام اختبار تلبية طلب حليفه بن غفير بمنصب    سيجد نتنياهو نفسه  "عدنا لنكون أصحاب البيت".
حفيظة الواليات المتحدة    -إن لّباها -وزير األمن، وبالتعامل مع المطالب المتطرفة له، وهي ما ستثير  

 والغرب ضده. 
 :البطش بالفلسطينيين واستباحة األقصى

بشخصيته المعروفة    بصرف النظر عن قبوله بهذه المطالب بحذافيرها أم ال، فمن المؤكد أن نتنياهو
مواجهة   في  والقسوة  التشدد  عبر  تحالفه،  تماسك  على  للحفاظ  سيلجأ  والبراغماتية،  والدهاء  بالمكر 
المقاومة الفلسطينية بخطوات مدروسة وثابتة، ولكنها على األغلب لن تكون شاملة كما يريد حلفاؤه  

 اليمينيون. 
يد في سياسة إرضاء المتطرفين في المسجد وبالقطع، فإنه لن يقل عن رئيس الحكومة السابقة الب 

األقصى، من خالل زيادة عدد المقتحمين، والسعي إلى فرض صالة اليهود الصامتة وغير الصامتة  
ولكنه سيفعل    -ال قدر هللا-لبناء الهيكل    في باحات المسجد، وفرض التقسيم الزماني والمكاني وصوالً 

كما أنه   مواجهات عنيفة، والمزيد من التوتر مع األردن. الندالع اً ذلك بخطوات متدرجة ومتتالية منع
سيكون مضطرًا لتقديم تنازالت كبيرة في القضايا الداخلية تحديدًا، وما يتعلق بـ"حرمة السبت"، والمظاهر 

 اليهودية الدينية لشركائه المتشددين.
تغييرات جوهري الحكومي إلحداث  التوافق  استغالل  اإلطار، سيعمل على  هذا  النظام في  ة في 

من    القضائي اإلسرائيلي، من شأنها إنقاذه من دخول السجن بتهمة الفساد، وتعيين قضاة يمينيين بدالً 
اليساريين وخاصة في المحكمة العليا، وهي النقطة التي ستبتعد بالكيان أكثر وأكثر عن الليبرالية،  

 والديمقراطية الداخلية التي ال تشمل الفلسطينيين بالطبع. 
قف انعكاس هذه التعديالت على اإلسرائيليين فقط، ولكن يراد منها تسهيل عمليات مصادرة  لن ي

بضغوط أميركية( واالستيطان واإلبعاد    األراضي )تطبيق عملي لمشروع الضم الذي تراجع عنه سابقاً 
لى عالقة  واالغتيال، وإزالة العوائق القانونية من أمامها. وربما يكون لهذه الخطوة انعكاسات سلبية ع

االحتالل والغرب التي يزعم أنها قائمة على قيم الديمقراطية والليبرالية. ومن دون شك فإنها قيم زائفة  
 ألنها قيم انتقائية سواء لدى الكيان أو لدى الغرب.



 مقاالت   -تقارير    -دراسات  ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

505 
 

 : شرعنة االستيطان وتكريس الضم
عنة البؤر  في القضايا السياسية، تقف قضية االستيطان على رأسها، حيث سيحاول نتنياهو شر 

  . االستيطانية الصغيرة في الضفة وتحويلها إلى مستوطنات، وهو البرنامج الذي طرحه الليكود سابقاً 
وحتى يتجنب ردود الفعل السلبية من الواليات المتحدة والغرب، فإنه سيتدرج بهذه الخطوة، ويحاول 

والحقيقة أن رئيس    ب أوكرانيا.انشغال الواليات المتحدة وأوروبا بحر   تمريرها باألمر الواقع مستغالً 
في السابق على هذه الخطوة، ولكنه أجلها بسبب التعقيدات على الساحة    الوزراء اإلسرائيلي كان عازماً 

سيستمر نتنياهو في تأكيد    الدولية، وربما يجد هذه المرة الفرصة سانحة لتنفيذها بخطوات متدرجة.
األغوار الفلسطينية    لحل الدولتين، والعمل على ضمّ مواقفه السياسية من االستيطان والرفض المطلق  

التشدد الصهيوني إلى    % من مساحة الضفة( والتشدد مع السلطة الفلسطينية.30للكيان ) وسيمتد 
المواقف الخارجية مثل محاولة تعديل اتفاق الغاز مع لبنان، والتعامل معه كما جرى التعامل مع اتفاق  

كما سيكون الموقف اإلسرائيلي    .سيءأوسلو بإفراغه من الكثير من مضامينه، وذلك باالدعاء أنه اتفاق  
مع االستمرار في سياسة ضرب مواقع أو شخصيات إيرانية  تجاه االتفاق النووي مع إيران،    أكثر تشدداً 

لها عالقة بالبرنامج النووي، دون الوصول إلى ضرب المنشآت اإليرانية، إال بغطاء أميركي، ألن  
 عن أن الطرفين ال يرغبان بالوصول لهذه النقطة.  على الكيان، فضالً   ثمن ذلك سيكون عالياً 

 :تطرف ال يكسر إال بالقوة
هنا من اإلشارة إلى أن هذه المواقف السياسية تجاه الفلسطينيين باتت محل إجماع     بدّ ، الختاماً 

من الساحة السياسية، فإنك ال تكاد   بين القوى الصهيونية الفاعلة، فمع اختفاء وانتهاء اليسار عملياً 
يق هذه القضايا،  أو غيره، إال في آليات وطرق تطب   أو وسطياً   كان أو دينياً   تميز بين حزب وآخر يمينياً 

وحجم مراعاة الضغوط الغربية بشأنها. بل إن هذه الحكومات أصبحت تتسابق إلرضاء تشكيالتها  
حقوقه   ورفض  ومقدساته،  أراضيه  على  والعدوان  الفلسطيني  بالشعب  بالبطش  وجمهورها،  المختلفة 

نتفاضة التي ثبت أنها  وليس أمام الشعب الفلسطيني إال أن يستمر بالمقاومة واال  والقفز على ثوابته.
أما قواه السياسية فهي مطالبة بالتوحد   الطريق الوحيد الستعادة الحقوق مع فشل كل الحلول السياسية.

 ضمن برنامج وطني قائم على دعم المقاومة والتمسك بالثوابت.
ومن الجيد أن نشير هنا إلى أن فرصة إنجاز صفقة تبادل أسرى جديدة تعززت مع رئيس حكومة  

ر على اتخاذ قرار التبادل، بعد أن فشل االئتالف الحكومي السابق في االتفاق على ذلك، فقد قاد 
. ويتطلب ذلك نضوج الظروف لدى المقاومة الستعادة  2011في    مماثالً   سبق لنتنياهو أن اتخذ قراراً 

 زخم هذه القضية. 
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التطب نتنياهو من االستمرار في ملف  العربي، فسيتمكن  المستوى  يكون  أما على  يع، ولكنه لن 
بايدن الديمقراطية األقل   بالزخم السابق مع انسحاب الواليات المتحدة من المنطقة، ووجود حكومة 

 ما الضرر األخير الذي وقع في عالقتها مع السعودية.أو حتى قدرة في هذا الملف، ال سيّ  حماساً 
من خالل التصدي له وإيقاع   ومن المهم التأكيد أن التطرف والتشدد الصهيوني ال يمكن كسره إال

الخسائر به، حتى يصل لقناعة أنه ال يستطيع تحمل الخسائر، أما استمرار تقديم التنازالت والتطبيع  
 . وتشدداً  معه فلن يزيده إال تطرفاً 
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 نبيل عمرو ... ؟"إسرائيل"كيف حدث ما حدث في 
الغرائب والعجائب، وأغرب ما فيها نظامها السياسي، الذي يسمح لصاحب  حقًا إن إسرائيل مكان  

أعلى عدد مقاعد في البرلمان بأن يذهب إلى المعارضة مهزومًا، ويأتي بصاحب أقل عدد منتصرًا  
 ورئيسًا للوزراء، وهذا ما حدث في االنتخابات السابقة. 

قلما يحدث مثلها في مكان آخر، وهي أن  وفي إسرائيل كذلك أنتجت االنتخابات األخيرة معادلة  
من أطاحوا رئيَس الوزراء في دورة سابقة أعادوه محمواًل على األعناق في دورة الحقة، والمقصود هنا 

 جانتس، ومن وصف ببيضة القبان منصور عباس.  –البيد  "التغيير"لوا حكومة من شكَّ 
 كيف حدث ذلك؟

قة على ائتالف نتنياهو بصوت واحد، وفي منتصف  حكومة التغيير تفوقت في االنتخابات الساب
واليتها هرب منها من هرب، وبقي من بقي وصار التعادل هو سيد الموقف ما أملى الذهاب إلى 

 انتخابات خامسة.
ع دقيقة واحدة وال صوتًا واحدًا  نتنياهو الذي من دون رئاسة الوزراء لم يعد يرى للحياة طعمًا لم ُيضِّ

معركة  في  وحشده  المصيرية    إال  معركته  في  يوظفها  أن  دون  كبيرة  وال  صغيرة  يترك  ولم  العودة، 
 الستعادة العرش.

، وبالقدرة ذاتها عمل داخل "اليمين"وباقتدار معروف عنه نجح في جمع صفوف معسكره العميق  
  معسكر الخصوم مستفيدًا من هشاشة عالقاته التحالفية وحّدة التنافس الداخلي بين أطرافه، فانقسمت 

العرب إلى ثالث شظايا، وعجز آخر من تبقى من اليسار عن التوحد، فهبطت مقاعد حزب العمل  
وشطبت ميريتس بعد أن أهدرت ما يربو على مائة وثالثين ألف صوت، وخرجت قائمة التجمع العربية  
مهدرة كذلك ما يربو على مائة وعشرين ألف صوت، ولم ترتفع نسبة التصويت في الوسط العربي 
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قدر الذي ارتفعت فيه في الوسط اليهودي، وكل ذلك قدم لنتنياهو الفوز على طبق من ذهب. لم بال
بأغلبية   يكن فوزًا عاديًا تطلع فيه إلى أغلبية صوت واحد، بل فوز صارخ وّفر له تشكيل حكومة 

تحالف    كما وّفر له تبديد قوى الخصوم وتعقيد إمكانية نشوء  ،مريحة قوامها العضلة اليمينية الصلبة
 ال ضده.فعّ 

ما حدث ما كان ليحدث لو لم يفعل خصوم نتنياهو ما فعلوا على مدى سنة من حكمهم، فقد 
أظهروا ركاكة في القيادة وعجزًا عن اإلفالت من إرث نتنياهو، فاعتمدوا منه ما أظهرهم كما لو أنهم  

الفلسطيني القضية  لحل  طروحاته  مع  تساوقوا  عنه.  بدياًل  وليسوا  له  ٌل  الحل  ظِّ صيغة  باعتماد  ة 
االقتصادي بدياًل عن السياسي، وزايدوا عليه في القتل والقمع، حتى سجلت سنة حكمهم أعلى منسوب  
دم نزف من أجساد الفلسطينيين في غزة والضفة، ولم يتمايزوا عنه في الموقف والسياسة تجاه السلطة 

أنتم مجرد وكيل " ن يعرضه نتنياهو  الفلسطينية فقاطعوها مثله بصورة مطلقة، وعرضوا عليها ما كا
 ما يتجاوز كثيرًا حدود التنسيق المحدد في االتفاقات التي لم يتبَق منها غيره. "أمني لنا

مع  العربي  الوسط  بها  تعامل  التي  الطريقة  كانت  نتنياهو  قن  في  ذهبًا  باضت  التي  الدجاجة 
البسيطة والدقيقة والمجربة أشار  ت إلى إمكانية أن يكون قوة الحسم االنتخابات، مع أن الحسابات 

 نتنياهو ويمينه الخطر. المضمونة ضدّ 
لقد أخطأ العرب مرتين، األولى حين لم يحشدوا إمكاناتهم التصويتية بما يقترب من النسبة التي  
حشد بها اليهود... صحيح أنها ارتفعت نقاطًا عدة عما كانت تشير إليه االستطالعات، إال أن كثافة  

يهودي غير المسبوقة حيدت هذا االرتفاع؛ إذ بدا عديم الفاعلية، أما الخطأ اآلخر فحين  التصويت ال
خاضت القوى السياسية العربية معركتها االنتخابية باذلة الجهد األكبر في تنافسها الداخلي؛ إذ هبط  
مستوى الخطاب وصار الهدف الظاهر إثبات تفوق كل تشكيل على منافسه، وأمر كهذا ال يصلح  

 ي الواقع إال على صعيد المباهاة.ف
أخيرًا... أغلق فصل االنتخابات الخامسة على تناقص متزايد للتمثيل العربي في الكنيست وتفتيت 
متزايد لالئتالف المناوئ لنتنياهو، ومنح مكانة أعلى وأعمق للقوى التي تريد استئصال الحالة العربية  

 في إسرائيل من جذورها. 
التأثير ذاتها الفلسطينيين وسلطتهم وكيانهم وحقوقهم في    في االتجاه الحكومي العام ضدّ   وبقوة 

واألكثر سوءًا، أن   ءما حدث في إسرائيل ووفق مقياس المفاضلة بين السي  الضفة والقطاع والقدس.
 فشل واألكثر سوءًا فاز، وما يدعو لألسف حقًا أنَّ للعرب في الداخل إسهامًا كبيرًا في ذلك.  ءالسي

 10/11/2022، األوسط، لندنالشرق 
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 أودي ديكل ونوي شليف ... بانزالقها إلى واقع الدولة الواحدة؟" إسرائيل"أي خطر يهدد 
انقضت جولة االنتخابات الخامسة التي جرت في إسرائيل في السنتين األخيرتين، من دون نقاش  
سلسلة   المتزايد.  الفلسطيني  اإلرهاب  مواجهة  باستثناء  والفلسطينيين،  إسرائيل  بين  النزاع  مستقبل 

حول   اتفاقات  بلورة  في  متكرر  وإخفاق  السنين،  خالل  الدائم"األحداث  ا"االتفاق  وانقسام  لمعسكر  ؛ 
الطرف  في  لالتفاق  شريك  غياب  حول  إسرائيل  في  الرواية  وترسيخ  وحماس؛  فتح  بين  الفلسطيني 
وبمتخذي   إسرائيل،  في  بالجمهور  أدى  ذلك  كل  عنيفة…  ومواجهات  إرهاب  وموجات  الفلسطيني؛ 

لفلسطينيين  القرارات أيضًا، إلى فقدان الثقة بالقدرة على التوصل إلى اتفاق شامل للنزاع بين إسرائيل وا
بروح فكرة الدولتين. حكومات إسرائيل، التي هي غير قادرة على اتخاذ قرارات صعبة وتطبيقها والبقاء  
بعدها، تريد كسب الوقت وتحقيق الهدوء طويل المدى في ساحة المواجهة. ولكن غياب التقدم نحو  

جة أنه ال يمكن أن نشكل  اتفاق وخضوع الطرفين لعبودية إدارة النزاع، يعمق تعقيد الساحة إلى در 
تهديد  والمعنى  وديمغرافيًا.  وجغرافيًا  سياسيًا  منفصلين  وفلسطيني،  يهودي  سياسيين،  لكيانين  واقعًا 
لصورة دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، آمنة ومزدهرة. سيتم تحليل التهديد الذي يكتنف هذا  

ي القدس كنموذج لدمج مجموعات سكانية يهودية  الواقع في هذا المقال استنادًا إلى الوضع القائم ف
 وفلسطينية في إطار واحد.

 :التوجهات الحالية
الجمهور اإلسرائيلي فقد الثقة بالقدرة على بلورة وتحقيق اتفاق مع ممثلية فلسطينية رسمية، هذا إذا 

األرض.   على  يظهر  الذي  الوضع  إزاء  الالمباالة  ويظهر  الممثلية،  هذه  مثل  والجمهور وجدت 
ل إلى اإلرهاب والعنف )في السنتين األخيرتين ُسجِّّ  د الثقة بالنهج السياسي وانجرَّ قَ الفلسطيني أيضًا فَ 

مع   "الدولة الواحدة"ارتفاع كبير في عدد العمليات في الضفة والقدس(، ويظهر اهتمام متزايد بواقع  
 حقوق كاملة للفلسطينيين.

خيرة، ظهرت في إسرائيل حماسة في أوساط السياسيين لفكرة  على هذه الخلفية، وفي السنوات األ
، التي تعني إدارة متواصلة للنزاع من تحت منسوب الحرب، في الواقع من خالل تحسين  "تقليص النزاع"

نسيج حياة السكان الفلسطينيين، لكن بدون مهاجمة فرضية تعطيل الطموحات الوطنية الفلسطينية  
، هي وسيلة  "السالم االقتصادي"، مثل  "تقليص النزاع" مدنية الكاملة. فكرة  وتوق الفلسطينيين للحقوق ال

أخرى لكسب الوقت وتأجيل اتخاذ قرارات ثقيلة الوزن، في مركزها إلقاء العبء الفلسطيني عن كاهل 
دولة إسرائيل. ولكن الوقت عامل حاسم في توجه االنزالق البطيء، تقريبًا غير الملموس، إلى واقع 

 لواحدة بين البحر والنهر.الدولة ا
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خلق دولة واحدة ثنائية    -1يخشون من تهديدات وجودية، منها:    "تقليص النزاع"  ومن يعبدون فكرة
الدولة   -2  ،القومية ستكون  حيث  لشعبين،  دولتين  اتفاق  أساس  على  الفلسطينية،  الدولة  إقامة 

يل. اإلشكالية في الحالتين  الفلسطينية، بترجيح كبير، فوضوية وستشكل منصة لإلرهاب ضد إسرائ
 تردع متخذي القرارات في مواجهة تحدي الصراع. 

اتخاذها دون فحص تداعيات طويلة المدى   لكن سلسلة القرارات التي اتخذتها حكومات إسرائيل تمّ 
لها من ناحية تحريك توجه االنزالق إلى واقع الدولة الواحدة. وفي حين أن المجموعات المؤيدة للدولة  

ة أقلية في المجتمع اإلسرائيلي سواء من اليمين أو اليسار، فإن الواقع السياسي وغياب حلم  الواحد 
، "يهودا والسامرة"سياسي آخر، يعزز توجه االنزالق. من بين ذلك بناء آالف الوحدات السكنية في  

انونية. معظمها في مستوطنات معزولة وخارج الكتل االستيطانية والعائق األمني، وشرعنة بؤر غير ق
كل ذلك ال يسهم في تهدئة النفوس الهائجة لدى الفلسطينيين بل يزيد التعقيد بين المجموعات السكانية  
عن   االنفصال  إمكانية  على  القضاء  فعليًا  استهدف  وقد  المنطقة.  في  والفلسطينية،  اليهودية 

فلسطيني يزيد    ألف عامل  120الفلسطينيين. إضافة إلى ذلك، إعطاء تصاريح عمل في إسرائيل لـ  
ألف    40اعتماد الفلسطينيين على إسرائيل ويزيد العبء الفلسطيني عليها. يضاف إلى ذلك نحو الـ  

  ،فلسطيني الذين يمكثون في إسرائيل دون تصاريح والذين يستغلون الثغرات التي في الجدار األمني
 مليار شيكل وتحول إلى جدار مثقب. 20الذي استثمر فيه أكثر من 

 بين البحر والنهر؟  "الدولة الواحدة ثنائية القومية"بدو واقع كيف سي 
منذ استئناف الحاضرة اليهودية في أرض إسرائيل، أعطى رؤساء الحركة الصهيونية وزنًا كبيرًا  

عد الديمغرافي. وافقت قيادة االستيطان اليهودي على فكرة تقسيم البالد إلى دولتين لشعبين، مع  بُ لل
الهوية اليهودية واألغلبية اليهودية داخل حدود دولة إسرائيل. اآلن، عدد اليهود يساوي  الحفاظ على  

 عدد العرب في أرض إسرائيل االنتدابية، من البحر وحتى النهر )بما في ذلك قطاع غزة(. 
في   60هل هناك احتمالية بأن المجموعتين السكانيتين المتساويتين من حيث الحجم )حتى بنسبة 

في المئة للفلسطينيين بدون قطاع غزة(، الغارقتين طوال سنين في نزاع عرقي،    40هود مقابل  المئة للي
وطني وديني، وتطالبان بالملكية لنفس قطعة األرض وبالقدس كعاصمة لهما، أن تعيشا تحت سقف  
واحد؟ حتى تتمكن هذه المجموعات من العيش معًا فمطلوب شرطان: مساواة مدنية كاملة، وتعاون  

 ل وثقة بين الشعبين. كام
الشعبين على وضع   اتفاق واسع في أوساط  ، يجب موافقة واسعة على كل  "دولة واحدة"لبلورة 

المشتركة السيادة  إقناع    ؛خصائص  يمكن  كيف  واألمنية.  واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية 
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سنة   74اإلسرائيليين اليهود بالتنازل عن الدولة اليهودية واستبدالها بدولة ديمقراطية ثنائية القومية، بعد  
البارز   االنخفاض  تفهم  على  إسرائيل  دولة  مواطنو  سيوافق  هل  الدموية؟  والحروب  االستقالل  من 

دوالر في السنة(؟ هل    34,500دوالر في السنة إلى    51,500المتوقع للناتج القومي الخام للفرد )من  
شروط   مساواة  على  اليهودي  الجمهور  العودة"سيوافق  شروط    "قانون  العودة"مع  لالجئين    "حق 

الطابع   عن  التنازل  على  اإلسرائيليون  سيوافق  هل  المقابل،  في  إسرائيل؟  أرض  إلى  الفلسطينيين 
بالمواطنة الكاملة؟ هل  الديمقراطي للدولة والعيش في دولة نصف سكانها غير اليهود ال يتمتعون  

 سيوافق الفلسطينيون على العيش في هذه الظروف حيث جيرانهم يتمتعون بحقوق زائدة؟
مباالة تجاه    على خلفية فحص رصين للشروط السائدة في المجتمعين وقوة العداء المتبادلة والال

لل مستقل  حكم  وطموحات  والتعايش  للتصالح  كبير  توق  وغياب  اآلخر  الطرف  فلسطينيين،  معاناة 
نتوصل إلى نتيجة أن الوضع الذي يوافق فيه المجتمعان على العيش تحت سقف واحد هو وضع  
غير معقول، إلى درجة أنه مستحيل. إضافة إلى ذلك، لن تكون الدولة الواحدة قادرة على العمل.  

واقع. في معظم  ولفهم واقع الدولة الواحدة، قمنا بفحص السيناريوهات والتحديات المحتملة في هذا ال
الفلسطينيون بالعطايا    السيناريوهات وجدت المجموعات السكانية نفسها في احتكاك شديد. لم يكتفِّ 

االقتصادية   الفجوات  إغالق  في  وأيضًا  الحقوق،  في  مطلقة  بمساواة  وطالبوا  األولية،    – والمكاسب 
به(. واستمر الشعور في أوساطهم االجتماعية )بما في ذلك المكانة االجتماعية، التعليم والرفاه وما شا

هام الطرف اليهودي بوضعهم. هذه المشاعر زادت العنف والجريمة. من هنا يتبين أن  باالضطهاد واتِّّ 
العداوة بين الشعبين ستزداد ولن تهبط في الواقع الذي يكون الفلسطينيون في إطاره جزءًا من دولة 

القوم هويتهم  تحقيق  دون  يهودية،  هوية  ذات  هذه واحدة  ستكون  ذلك،  إلى  إضافة  الفلسطينية.  ية 
 . يهودية أو فلسطينية ؛المشاعر والتوجهات بارزة في دولة ليست ذات هوية واحدة محددة

يجب الذكر بأن العنف اليومي بين اليهود والفلسطينيين كان السبب األساسي لقرار تقسيم البالد  
. من الممتع معرفة كم ما زالت صحيحة  1947في    181في قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم  

والتي نصت على أنه ال توجد فرصة لمزج أو ذوبان  ،  1937شرت في  استنتاجات لجنة بيل التي نُ 
الثقافة العربية والثقافة اليهودية… القومية العربية هي قوة مثلما هي القومية اليهودية… ال تسمح ألي  

ولة الواحدة… سيكون عبثًا االفتراض بأن عشرات السنين من  ثل وطنية باالندماج في خدمة الد مُ 
و العسكرية  والعمليات  اإلرهابية  والهجمات  والحروب  الدموي  العسكري   55النزاع  الحكم  من  سنة 

اإلسرائيلي للسكان الفلسطينيين ونهب األراضي وانتفاضات فلسطينية عنيفة وحرب إرهابية وعدد كبير  
 هذا االستنتاج. من الصدامات، قد أضعفت صحة 
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، فقيامها لن يمنع انتفاضة  "الدولة الواحدة"إذا كانت هذه هي التطورات المتوقعة بالفعل في ضوء 
فلسطينية عنيفة أو انتفاضة يهودية ليهود لن يوافقوا على الوضع الجديد. من هنا يظهر خياران:  

ين جغرافيًا وديمغرافيًا. والثاني  يزَ ين ومتمين منفصلَ ين سياسيَّ األول هو الفصل السياسي؛ أي وجود كيانَ 
حقوق   إعطاء  معنى  ذلك،  مع  الواحدة.  الدولة  في  للفلسطينيين  وكاملة  متساوية  حقوق  إعطاء  هو 
متساوية للفلسطينيين يعني أنهم سيكونون قادرين على العيش في أي مكان يرغبون فيه داخل حدود  

الف التصويت   لسطينيين، وسيتم إعطاؤهم حقّ دولة إسرائيل، وستكون هناك عودة جماعية لالجئين 
وانتخاب ممثليهم في انتخابات الكنيست، وسيتم تشكيل الحكومة من يهود وفلسطينيين، وسيتم سن  

 قوانين ستخدم الفلسطينيين ويمكن أن تتغير رموز الدولة أيضًا. 
يهودا  "ية في  بخصوص تقسيم األرض: إن واقع الدولة الواحدة سيفيد المستوطنين والبؤر االستيطان 

على  "والسامرة بنيت  المستوطنات  ولكن  إخالء.  من  خوف  بدون  فيها  العيش  سكانها  وسيواصل   ،
فلسطينية خاصة، في حين أن جهاز القضاء في    وأحيانًا على أراضٍ   "،أراضي دولة"األغلب على  

ف االستيطان.  لغرض  الفلسطينية  األراضي  مصادرة  على  صادقت  المدنية  واإلدارة  واقع  إسرائيل  ي 
مخصصة أيضًا الستخدام السكان الفلسطينيين، و لن يسمح    "أراضي الدولة"الدولة الواحدة، ستكون  

أراضٍ  بمصادرة  ذلك  البلدات   بعد  أن  المرجح  من  اليهودي.  االستيطان  لغرض  خاصة  فلسطينية 
ستتوسَّ  بي الفلسطينية  االحتكاك  سيزيد  الذي  األمر  اليهودية،  المستوطنات  ستطوق  وحتى  ن  ع 

. ستكون  الظواهر الحاليةالمجموعتين السكانيتين، وضمن ذلك الجريمة والعنف، وحتى بما يتجاوز  
قانون   إللغاء  فلسطينية  دعاوى  القادمة  الغائبين"المراحل  في   "،أمالك  عقارات  باستعادة  والمطالبة 

ة قبل إقامة  القدس وحيفا ويافا والرملة واللد ومدن وأخرى، عاشت فيها مجموعات سكانية فلسطيني
 دولة إسرائيل. 

 :القدس كحالة دراسة في واقع الدولة الواحدة
قت حكومة إسرائيل القانون  طبَّ   1967ل القدس نموذجًا لروتين الحياة في دولة واحدة. في العام  تشكّ 

. "مدينة واحدة لشعبين"ت شرقي المدينة وأوجدت بالفعل  اإلسرائيلي على شرقي القدس، وبذلك ضمَّ 
التصويت   شرقي القدس يعتبرون سكانًا دائمين ويحملون بطاقات الهوية اإلسرائيلية، ولهم حقّ سكان  

في تقديم طلبات للحصول على الجنسية اإلسرائيلية التي تعطيهم    لرئاسة بلدية القدس، ولهم أيضًا حقّ 
السفر اإلسرائيلي الداخلي  وحقّ   ،جواز  البيروقراطي لوزارة  الجهاز  للكنيست.  يعيق اآلن التصويت  ة 

الجنسية   على  الحصول  أجل  من  القدس  شرقي  سكان  طلبات  من  متزايد  لعدد  المصادقة  إعطاء 
اإلسرائيلية. فلسطينيون من شرقي القدس قاطعوا انتخابات البلدية طبقًا لتوجيهات من زعماء م.ت.ف 
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ينة. ولكن مؤخرًا،  والسلطة الفلسطينية. هذه السياسة استهدفت منع االعتراف بسيادة إسرائيل في المد 
سمعت دعوات لفلسطينيين من شرقي القدس للتصويت للبلدية ومجلس البلدية وحتى زيادة عدد طلبات 
الحصول على الجنسية. إذا تحقق هذا السيناريو فسيشكل العرب في شرقي القدس أكثر من ثلث 

هوية رئيس البلدية.    مقاعد مجلس البلدية، وسيكونون العبًا رئيسيًا في تقرير سياسة القدس وحتى
في المئة    74صت األغلبية اليهودية في القدس من  سنة األخيرة تقلَّ   55يجب أن نذكر أيضًا أنه في الـ  

ألف يهودي غادروا المدينة، في حين وصل   530في المئة فقط )المعطيات تشير إلى أن نحو    60إلى  
 شخصًا فقط للعيش فيها(. 325إليها 
قت االجتماعي يشير إلى أن الفجوات بين العرب واليهود تعمّ   –قتصادي  تحليل وضع القدس اال  إنّ 

في    43بلغت    2022سنة لحكم إسرائيل في المدينة الموحدة. نسبة الفقر في القدس في    55فيها خالل  
  21المئة من مجمل السكان، وهي أعلى بدرجة واضحة مقارنة بنسبة الفقر في دولة إسرائيل كلها،  

إلى ذلك، نسبة انتشار الفقر تبلغ )نسبة السكان الذين دخلهم تحت خط الفقر( في   في المئة. إضافة
في المئة، النصف تقريبًا مقارنة بالسكان العرب في المدينة الذين تبلغ نسبة    32أوساط السكان اليهود  
أوساطهم   في  التحتية    61الفقر  البنى  في  الفجوات  بأن  إسرائيل  دولة  اعترفت  هكذا،  المئة.  في 

ل مصدرًا  االقتصادية واالجتماعية بين سكان شرقي القدس العرب والسكان اليهود في المدينة تشكّ و 
لإلحباط والعداء في أوساط سكان المدينة الفلسطينيين، وأيضًا للتداعيات األمنية. بناء على ذلك، 

مليار شيكل )قرار الحكومة   2خطة حكومية لوقف الفجوات التي تقدر تكلفتها بـ    2018قت في أيار  بَّ طُ 
ر تقرير مراقب الدولة بأنه على المؤسسات (. ولكن بعد سنة على تطبيق هذه الخطة، قرَّ 3790رقم  

االجتماعي لسكان شرقي القدس    –ذات العالقة في إسرائيل العمل بسرعة لتحسين الوضع االقتصادي  
 أن يتم تخصيص الميزانيات اإلضافية المطلوبة لذلك. العرب، و 

مسألة مركزية في القدس في واقع الدولة الواحدة ستواصل كونها مصدرًا لالحتكاك والتوتر، وهي  
الشباب العرب في   رَ وَ لأ الحرم، الذي يوجد فيه المسجد األقصى. بَ   – صراع السيطرة على جبل الهيكل  

المسجد األقصى. يصعب وصف وضع يوافق فيه العرب على   شرقي القدس هوية باعتبارهم حماة
صالة اليهود في هذا المجمع، وحتى الحج الجماعي لليهود إلى الحرم. مجمع الحرم مليء بالبخار  

 المشتعل الذي قد ينفجر يوميًا، وخصوصًا في األعياد والمناسبات الدينية للديانتين.
ب  المشترك  الحياة  لنسيج  ونموذج  تجسيد  المجموعتين  القدس  بين  االحتكاك  والعرب.  اليهود  ين 

السكانيتين في القدس واضح. في حين أن الجمهور العربي يذهب إلى المراكز الطبية والتجارية في  
غربي المدينة، فإن الجمهور اليهودي يبتعد عن األحياء العربية في شرقي المدينة، باستثناء البلدة  
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ين شرقي المدينة وغربيها توفر سبياًل واختراقًا لمن يريدون تنفيذ القديمة. وال ننسى أن حرية الحركة ب
 جريمة أو عملية إرهابية. 

 إلى أين نسير؟ 
النزاع، حتى لو كان يعني   من يقولون إنه من األفضل الحفاظ على الوضع الحالي؛ أي إدارة 

صال السياسي والجغرافي االنزالق إلى واقع الدولة الواحدة بداًل من القيام بخطوات تشكيلية مثل االنف
والديمغرافي عن الفلسطينيين، هم يتجاهلون أنه ال يمكن التغلب على العداء المتبادل والتوتر العرقي  

القومي والديني العميق. وال يمكن جعل الفلسطينيين يتنازلون عن طموحاتهم طويلة المدى بحكم    –
 مستقل. 

نا، ثم نتجاهل اقترابهم المهدد: تشكل نظام حياة  ثالثة من حيوان وحيد القرن الرمادي يندفعون نحو 
مختلط ومعقد بين اليهود والفلسطينيين ال يمكن حله وفصله؛ مأزق سياسي ال يمكن تجاوزه وتطبيق 
يهودية   بدولة  الصهيونية  رؤية  سيقوض  الذي  الواحدة  الدولة  واقع  وتشكل  سياسية؛  تسوية  خيارات 

وخي عواقب  مع  ومزدهرة،  آمنة  االقتصادي  ديمقراطية  ووضعها  الدولية  إسرائيل  مكانة  على  مة 
 واالجتماعي، فضاًل عن أمنها )في الداخل والخارج(. 

الجمهور اإلسرائيلي تقلقه المسألة األمنية، وال يرى بدياًل جذابًا عن الواقع الحالي. هو ال يشعر  
لذلك، ال يستخدم أي ضغط  .  "الدولة الواحدة"بالتهديد الفوري والملموس في توجه االنزالق إلى واقع  

النهج. المنظومة السياسية في إسرائيل تنشغل في شؤون الساعة وال تتوقع ما   القيادة لتغيير  على 
منع تشكل واقع يكون فيه معظم الجمهور اإلسرائيلي  يطريق    سيحدث الحقًا، مع تجاهل أنه يجب شقّ 

  2021من القومي في تشرين الثاني غير معني به. لقد أظهرت نتائج استطالع أجراه معهد بحوث األ
في المئة من الجمهور يعتقدون بأن على دولة إسرائيل أن تنفذ، اآلن، خطوات انفصال عن    60أن  

واقع   لمنع  القومية"الفلسطينيين  ثنائية  الواحدة  توجّ "الدولة  اتخاذ  وإن  عن  .  لالنفصال  معاكس  ه 
الواحدة، هو التحدي الرئيسي الذي يواجه    الفلسطينيين، وضمن ذلك منع االنزالق إلى واقع الدولة 

 حكومة إسرائيل مهما كانت تشكيلتها. 
 9/11/2022 ،تل أبيب ،نظرة عليا

 9/11/2022القدس العربي، لندن، 
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 طالل عوكل ... ال وقت أمام الفلسطينيين
االعتراف بأن صعود  في ضوء نتائج االنتخابات للكنيست اإلسرائيلي الخامسة والعشرين، ال بّد من  

 "اليمين الفاشي" إلى سّدة الحكم في إسرائيل، وبضمن تكتل يميني متطرف، يشّكل بداية مرحلة جديدة.
بالتطورات السياسية في إسرائيل، فما يجري تتويج لسياق   الحديث عن مرحلة جديدة ال يتصل 

لحديث واالستنتاج هو برسم  طويل من التحوالت االجتماعية واالحتاللية المستمرة، ولكن مثل هذا ا
السياسات الفلسطينية والعربية التي ال تزال تتمسك باستراتيجية البحث عن السالم، مع دولة "تخجل"  

 من الحديث عن السالم ولو ألسباب تتعلق بالعالقات العامة.
د  فإن ميدان الصراع يؤك  ،في الواقع، وحتى في غياب االعتراف الفلسطيني الرسمي وكذلك العربي

 موضوعيًا هذا االستنتاج، ما يشير إلى أن الشعب الفلسطيني تجاوز فعليًا المستويات السياسية العليا.
اإلحصاءات الرسمية اإلسرائيلية، تشير بوضوح إلى حصاد فعاليات الميدان، فلقد سقط خالل هذا 

بستة وسبعين في    مقارنة  ،العام، وحتى تاريخه في الضفة الغربية وحدها مئة وتسعة وعشرون شهيداً 
 وعشرين في العام الذي سبقه.  ،العام المنصرم

نابلس بستة   تليها  للشهداء، فإن جنين دفعت تسعة وعشرين شهيدًا،  الجغرافي  التوزيع  وبحسب 
هذا عدا مئات الجرحى، وربما يصل    وعشرين شهيدًا، وخمسة وعشرين في مناطق أخرى من الضفة.

تقل، فضاًل عن تصاعد عمليات نسف البيوت، إن كانت بدواعي  عدد المعتقلين إلى أكثر من ألف مع
 االنتقام أو الردع.

وتتركز في   الفلسطينيين،  على  تتوقف  إسرائيل تشن حربًا حقيقية ال  أن  إلى  تشير  اللوحة  هذه 
 الضفة والقدس، بينما تستقر معادلة الهدوء مقابل التسهيالت في قطاع غزة.

لنتنياهو، هو أن حكومته ستعمل على بسط السيادة األمنية الكاملة في الضفة الغربية،  الوعد األّول  
ما يعني أن الضفة ستشهد تصعيدًا كبيرًا خالل المرحلة التي نتحدث عنها، بصرف النظر عّما إذا 

 كان إيتمار بن غفير سيحصل على وزارة األمن. 
يقوم ثمانية من أعضاء الكنيست الجدد، ومن أحزاب    ثمة إشارة عملية على هذا التوجه، حين 

"التكتل" باقتحام "قبر يوسف"، وكلهم يؤكدون أن هذا المقام والحرم اإلبراهيمي، والمسجد األقصى، ال  
 يمكن إاّل أن تكون تحت السيادة اإلسرائيلية. 

ن  هذه المرحلة ال تتعلق بمن يكون أو ال يكون في حكومة نتنياهو الذي ُيعرف عنه أنه مستعد أل 
يلحس تصريحاته ووعوده لحلفائه، لكنه ال يستطيع أن يخفي أو يخّفف من حقيقة الوزن الكبير الذي 
تحظى به "الصهيونية الدينية"، ما يثير مخاوف كبيرة من قبل نخبة واسعة من النشطاء السياسيين  
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اإلسرائيليين. والمؤّرخين  ا  والكّتاب  تحت  التجّول  يستطيع  أنه  عنه  معروف  أن  نتنياهو  دون  لمطر 
يصيبه البلل، وبالتالي فإنه يملك خيارات كثيرة سواء في التعامل مع األوضاع الداخلية، أو االنتقادات 

 والمخاوف الخارجية بما في ذلك التي تصدر عن حلفاء إسرائيل الدوليين. 
ي تجاوز  التطور األخير في إسرائيل يسّجل هدفًا قويًا في مرمى الفلسطينيين، فلقد نجح نتنياهو ف

 أزمة النظام السياسي، التي استغرقت ثالث سنوات ونصف السنة، وشهدت أربعة انتخابات عامة. 
بالعكس من ذلك، فشل الفلسطينيون في ترميم نظامهم السياسي وإنهاء انقساماتهم، رغم مرور  

 أكثر من خمسة عشر عامًا، بما يترك إلسرائيل أن تقرر هي مصيرهم. 
اهو سياسته السابقة المعروفة تجاه الفلسطينيين، فهو صاحب نظرية "السالم بالتأكيد سيواصل نتني

االقتصادي"، وهو صاحب نظرية "دولة غزة"، وهو الذي حرص كل الوقت على إفشال أي محاولة  
 فلسطينية إلنهاء االنقسام، حتى قبل أن تبدأ أي محاولة.

ي إسرائيل وبقيادة نتنياهو، من المتوقع  خالل السنوات األربع القادمة، من حكم "اليمين الفاشي" ف
الضفة   ع  ُتخضِّ وأن  غزة"،  لـ"دولة  التوجه  تعزيز  نحو  واقعيًا  األمور  إسرائيل  تدفع  أن  المرّجح  بل 

سيكون الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للفلسطينيين، من    لمخططات استيطانية مكثفة، وعدوان شرس.
امب إلى سّدة الرئاسة األميركية وفي ضوء  أي مرحلة سبقت، خاصة في ضوء احتماالت بعودة تر 

 التطورات الدولية المتسارعة. 
استمرار المراهنة على تطّور في الموقف األميركي، أمر محزن وشكل من أشكال الجهل السياسي،  
فالواليات المتحدة لم تنجح في إقناع حكومة يائير البيد، من خفض التصعيد، رغم استمرارها في  

 ف حين يكون نتنياهو وحكومته الفاشية هي المعنية؟ المطالبة بذلك فكي
هل تكون هذه المؤّشرات بداية صحوة فلسطينية وعربية، لقرب الجميع من الشعار الذي رفعته 

بصراحة، ال توجد مؤشرات ال من قبل الفلسطينيين وال من قبل العرب، فاالنقسام    "قمة الجزائر" العربية؟
النظام السياسي ظاهر للعيان، وال تفكير بإصالحه، والمحصلة أن    باٍق، ال أفق لمعالجته، واهتراء

الفلسطينيين بمجموعهم سيتعاطون شاؤوا أم أبوا مع حركة األمر الواقع الذي تتحكم فيه وتدفع نحو  
 إسرائيل. 

اإلرادة الفلسطينية غائبة، والكل يعمل من موقع رد الفعل، وفي أحيان كثيرة، ال يحصل رد الفعل  
ين  لقد تأّخر الفلسطينيون كثيرًا في تنفيذ قرارات المجلسَ   بالمحتوى والشكل والتوقيت المناسب.المناسب  

اآلن ثمة نوايا فلسطينية للتوجه    ودفعوا ويدفعون ثمن ذلك دون أي إنجاز يذكر.  ،الوطني والمركزي 
يلية، فهل نحو محكمة الهاي بقرار أممي بشأن االحتالل، األمر الذي تحذر منه األوساط اإلسرائ 
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ستواصل السلطة التحّدي أم أنها ستستخدم هذا القرار للمساومة، أو حتى التخّلي عنه دون مساومة 
 تحت ضغط من إسرائيل والواليات المتحدة؟ 

ينبغي أن يحذر الفلسطينيون في الهرم السياسي والفصائلي إزاء تصاعد دور الشباب الفلسطيني،  
داء السياسي، ويعمل على األرض لتجاوز كل منظومة العمل الذي يعّبر كل يوم عن عدم ثقته باأل

السياسي الرسمي وغير الرسمي، إن كان األمر يتعلق بمرحلة جديدة، فإن ذلك يقتضي استراتيجية  
فلسطينية جديدة تتجاوز أخطاء وخطايا المرحلة السابقة، وتصّحح مسار النضال الوطني التحّرري، 

 ه وإن تأّخر قلياًل. وإاّل فإّن التاريخ سيعطي ُحكم
 10/11/2022األيام، رام هللا، 

 
 اليشع بن كيمون .. المقبلة؟ كيف ستبدو العالقة بين السلطة الفلسطينية وحكومة اليمين

مع نشر نتائج االنتخابات ثمة من هم قلقون وقريبون جدًا. تحاول السلطة الفلسطينية إعادة احتساب  
المسار، ويتساءلون: كيف ستبدو الحكومة الجديدة في إسرائيل؟ أبو مازن، الذي حظي بلقاء وزير  

ات هاتفية  انتس في رأس العين، يبدو أنه لن يصل إلى هناك. كما أن الرئيس يتذكر مكالمغالدفاع  
تلقاها من رئيس الوزراء البيد. مشكوك أن يحظى بمعاملة كهذه من جانب حكومة نتنياهو، في ضوء 

 التركيبة االئتالفية المرتقبة. 
الفلسطينيون، كما تشرح محافل األمن، يشيرون على محور الزمن إلى يوم توزيع الحقائب. من  

ة، واألمن الداخلي، والعدل. وفي نقاط معينة وزارة  ناحيتهم، توجد أربع حقائب مهمة: الدفاع، والمالي
 الداخلية أيضًا. إذا شعروا بأن ليس هناك من يمكن الحديث فسيتنكرون للمسؤولية.

انتس سياسة مختلفة تمامًا عن أسالفه في كل ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية؛ فقد سعى  غلقد أدار  
ازن، وتطلع لزيادة كمية تصاريح العمل، وبّيض لتعزيزها، وحرص على اإلبقاء على اتصال مع أبو م

للفلسطينيين، كما أقر مخططات بناء أخرى، ولم يمنع    "ج"ولو ظاهرًا بناء غير قانوني في مناطق  
، بل  "الكريا"تحويل األموال للسلطة في الطريق إلى عائالت المخربين. هذه السياسة لم تتوقف في  

ية. وكان الشعار هو التسهيل للحفاظ على نسيج حياة سليم  تسللت لكل المستويات المهنية والميدان
مناطق   والسامرة"في  واالمتناع عن إغالق  "يهودا  إزالة حواجز على محاور جانبية  ذلك  بما في   ،

 المعابر. هذه السياسة خلقت غضبًا في أوساط رؤساء المستوطنين. 
مازن.  أبو  يلتقي  أن  بدون  حتى  السلطة  أجهزة  حيال  يتصرف  كيف  يعرف  المجرب  نتنياهو 
والموضوع هو كيف سيعمل وزير الدفاع الجديد؟ قد يغير السياسة وربما يقرر عدم الحديث بعد اآلن  
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مع أبو مازن؛ وبالتأكيد ليس علنًا، وال في بيته. في مثل هذه الحالة، كما تشرح محافل في السلطة 
وإسرائيل، سيفقد أبو مازن من قوته التي تضررت أصاًل، وسيشعر بأن ليس له التزام. سيحاول رجال 
األجهزة اإلبقاء على التنسيق األمني مع المستويات المهنية، لكن سيكون من الصعب الصمود في  

 ذلك دون السياسة التي حظي الفلسطينيون بمعرفتها حتى اآلن. 
ذت عمليات إطالق نار  ، شبكة اإلرهاب التي نفَّ "عرين األسود "ة  خير مثال على ذلك هو معالج

ر الشاباك أعمااًل استخبارية استثنائية، ونجح إلى جانب الجيش اإلسرائيلي  . وفّ "السامرة"عديدة في  
ورجال االستخبارات في تفكيك هذه الشبكة. لكن إذا نظرنا إلى صورة االعتقاالت سنرى أن أولئك 

فسهم إلى األجهزة. وبالفعل، كان هناك ضغط إسرائيلي كبير، وكانت هناك مصلحة  المخربين سلموا أن
في وقف الظاهرة الوضعية التي نشأت للفلسطينيين. أما في واقع آخر ال مصلحة كهذه للسلطة،  
فسيكون العمل على الجيش والشاباك اإلسرائيلي، وسيكون طريق القضاء على شبكة اإلرهاب طوياًل  

 وصعبًا أكثر.
؛ فأولئك المخربون الشبان قرروا أخذ الخيوط وتنفيذ  "عرين األسود "الفكرة هو الموضوع األهم في  

عمليات ألنهم ملوا السلطة أو ألنهم شعروا بأنهم قادرون عليها. ربما نجد فكرة مشابهة في الخليل  
 أيضًا تحت اسم آخر. 

ضيع تخص المستوطنين. فسموتريتش  بالمقابل، ستكون الحكومة التالية ملزمة بأن تدفع باتجاه موا
الدفع قدمًا بهذه المواضيع. واضح أن    14وبن غفير وصال إلى   مقعدًا بسبب رغبة جمهورهم في 

 انتس مع الفلسطينيين ستتغير لكن ال ندري بأي قدر.غالسياسة التي اتبعها  
 10/11/2022يديعوت أحرونوت 

 
 عاموس هرئيل ... تداعيات كبيرةاستفزازات الحكومة اإلسرائيلية القادمة: 

. سبق أن شغل 17فاز إيهود اولمرت وحزب كديما في انتخابات الكنيست الـ    2006في ربيع العام  
التي   الدماغية  الجلطة  بعد  أشهر،  ثالثة  نحو  الحكومة  رئيس  أعمال  بمقام  القائم  منصب  اولمرت 

ه رئيس الحكومة  في االنتخابات توجَّ رئيل شارون. بعد الفوز المدوي على "الليكود"  أأصابت سلفه،  
الغض لتشكيل حكومته. طلب شريكه الكبير، عمير بيرتس، من حزب العمل، من أولمرت تعيينه في  

عمال. ضغط  البداية في وزارة المالية بناء على طلبه. ولكن في حينه ثارت عاصفة في قطاع األ
المنصب الحساس بذريعة أن رئيس    كبار رجال االقتصاد على أولمرت كي ال يعين بيرتس في هذا
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حزب العمل المخضرم سيضر بانجازات االقتصاد اإلسرائيلي، الذي أنهى لعق الجراح بعد سنوات 
 زمة الصعبة في االنتفاضة الثانية. األ

للدفاع، رغم عدم وجود أي تجربة له. عندما أكمل  ولمرت في يده، وعيّ أسقط  أُ  ن بيرتس وزيرًا 
شخاص الذين لهم  لى استدعاء األإوزارة الدفاع في بداية أيار سارع بيرتس   ول في مكتب سبوع األاأل

جل إجمال بداية نشاطه. ورغم  أحاطة شخصية، ومن  إجل تقديم  أيام الجمعة من  أأعمدة في صحف  
لى قلوب ضيوفه. كان يبدو  إفقد تسرب شيء من الخوف    ،القدرات الشخصية والودودة للوزير الجديد 

بيرتس ال يعرف الكثير عن المجال الذي تواله. في محيط رئيس الحكومة هدؤوا من  بشكل واضح أن  
صل هكذا قيل، السياسة األمنية يتم توجيهها من مكتب أولمرت. وظيفة وزير الدفاع قلقهم، في األ

ركان، دان حلوتس، الذي يقف هامشية نسبيًا في الهرم. وفي حالة حدوث أي مشكلة فهناك رئيس األ
مر  رئيس الحكومة، وهو طيار حربي وقائد سالح الجو وتوجد له تجربة كبيرة. وسيكون األ  لى جانب إ

 على ما يرام. 
بدأ تصعيد جديد في قطاع    2006لكن هذا انتهى بالنهاية التي يعرفها الجميع. ففي بداية حزيران  

اختطاف جلعاد   حزيران تمّ   25ول من نوعه منذ استكمال االنفصال في الصيف السابق، وفي  غزة، األ
بعد   االحتياط  أشاليت.  في  الجنود  جثث  هللا"  "حزب  اختطف  ونصف  و إسبوعين  ريغف  ودي  ألداد 

لى داخل حرب لبنان الثانية. لم يكن  إغولدفاسر على الحدود الشمالية. انزلقت إسرائيل بدون علمها  
إسهام   الكارثي.  الصيف  ذلك  في  الرئيسي  المتهم  بالطبع  و أبيرتس  وحلوتس  الفاشل  األولمرت  داء 

لى التعادل البائس والمخيب لآلمال مع  إجزاء كبيرة من المعركة هو الذي أدى  أللجيش اإلسرائيلي في  
 "حزب هللا"، الذي كان في حينه خصمًا ضعيفًا بما ال يقدر مقارنة بقوته اآلن. 

في منصب    مور مطلوبة حتىأمع ذلك، تبين أن القليل من الفهم والتجربة السابقة في المجال هي  
تمّ  الدفاع، حتى لو لم يكن بالضرورة على رأس الهرم. بعد سنة في منصبه  إقصاء بيرتس    وزير 

إنهاء    وتمّ   ،خرى قبل أن تزداد مشكالته القانونيةأولمرت سنة ونصفًا  أوغادر حلوتس قبله، واستمر  
 حياته السياسية نهائيًا. 

تعيين بتسلئيل سموتريتش في منصب وزير  خيرة، كما نشر، يفحص بنيامين نتنياهويام األفي األ
من الداخلي لُمشعل الحرائق رقم واحد، ايتمار بن غفير، يطالب  لى جانب حقيبة األإالدفاع القادم.  

حزاب فصيال قائمة الصهيونية الدينية بإحدى الحقائب الرئيسية، المالية أو الدفاع، للشريك الكبير. األ
ستوطنين سيجلس قرب الخزينة العامة )وسيقطع طريق ممثليهم(. الدينية قلقة من فكرة أن ممثل الم

أيضًا في "الليكود" غاضبون. حقيبة الدفاع تذكر بدياًل مناسبًا، وفي هذه المرحلة تصعب معرفة هل  
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من المحتمل أن يقرر نتنياهو تجنب    يدور الحديث عن بالون اختبار وعن مناورة أو احتمالية حقيقية. 
اإلاأل  ذلك، سواء خوفًا من الحساسة مع  بالعالقات  أو من  ضرار  األميركية  يدير أدارة  أن ال  جل 

نفه. ولكن حتى لو حصل سموتريتش على حقيبة الدفاع فستسمع مرة  أسموتريتش "المناطق" تحت  
األأ نتنياهو سيمسك بزمام األخرى  بأن  المهدئة  البالغ  قوال  هو سيكون الشخص  بشكل قوي.  مور 

 من.جهزة األأوالمسؤول وستتخذ القرارات بينه وبين رؤساء 
ق بعد ذلك لَ بيرتس، الشخص الذي حَ   لكنه ال يصل إلى مستوى سموتريتش سياسي حاد وذكي  

(.  ول فرصةأليها في  إبسنوات شاربه مع الوعد بعدم االنضمام لحكومة نتنياهو )بعد ذلك بالطبع قفز  
هناك من يقولون بأنه كان وزيرًا ممتازًا للمواصالت، حتى لو أنه لم يهتم بدرجة حرارة التكييف في 

ليها  إذا حصل عليها، فهو سيأتي  إالقطار أو اتبع تجديدات لغوية بعيدة المدى، لكن وزارة الدفاع،  
 .سبوع الماضي ، كان يمكن أن نعرف عنها من تصريحاته، األجندة محددة جداً أمع 

ولى بعد فوزه في االنتخابات لتوجيه هجوم مزيف تاريخيًا  يام األاختار الوزير المكلف استغالل األ
دارة المدنية في الضفة الغربية. من  والدعوة المتكررة لحل اإل  ،سحق رابينإعلى "الشاباك" حول قتل  

الغزال تأثير مهدئ  المحتمل أن يكون للدمج بين قوة نتنياهو والمقاعد المريحة المصنوعة من جلد  
عضاء الحكومة القادمة أ مر هكذا. يتصرف  على سلوكه وسلوك أصدقائه. حتى اآلن ال يظهر األ

ن رؤساء "الليكود" يأتون مع نفسية  إاآلن وكأن الصمت هو وحل. في كل ما يتعلق بالقانون والقضاء ف
، وهذا هو المطلوب لنتنياهو  اً أنهم ال يأخذون أسرى. رأس الحربة لنشاط االئتالف القادم سيكون قضائي

  يضاً ألكن سيكون لهذه اإلجراءات    قل تهدئتها.جل وقف اإلجراءات الجنائية ضده أو على األأمن  
مسار التفافي لمسائل حساسة، أنقذ تدخل   ، تمرير فقرة االستقواء سيمكن من شقّ منية. أوالً أعواقب  

بق. مثال بارز على ذلك هو مبادرة قانون التسوية  المحكمة العليا فيها الدولة من التورط فيها في السا 
 الذي استهدف شرعنة مكانة البؤر االستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية. 

جراء يفوز فيه نتنياهو بدعم من شركائه سيكون له ثمن، وجزء كبير من الثمن الذي إ، أي  ثانياً 
يركز بـ"المناطق".  دفعه  المتطرف سيتم  اليمين  االستفزازات   سيطلبه  بن غفير وعلى  اإلعالم على 

لى شريكه الذي هو متزن  إاالنتباه    يضاً أمنيين. يجب  المحتملة في الحرم وحول وضع السجناء األ
 أكثر منه. 

 : قيود القوة
مهما كان األمر، كان من الصعب تجاهل أجواء المعاقين التي سادت، هذا األسبوع، في أروقة 

انتس وحاشيته. في  غهيئة األركان العامة. كان القلق فقط من نصيب التاركين، وزير الدفاع بني  
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ي  اليمين يتهمون منذ سنوات كبار قادة جهاز األمن باالنحراف نحو اليسار، سواء بسبب خلل تعليم
في البيت أو انحراف مفاجئ عن السطر بعد التحرير. "خالل السنين يصبح رؤساء الموساد والشاباك 

، متطرفاً   يساريين"، اشتكى ذات مرة عضو الكنيست دافيد بيتان )الليكود(. "كان مئير دغان يمينياً 
 لكنه خرج من الموساد على عكس ذلك".

مني كبير في إسرائيل يوفر درسًا ضروريًا حول  أ  تفسير ذلك مختلف وتآمري. فتولي منصب   عملياً 
مني في إسرائيل )الجيد مقارنة  كثر بكثير من الحفاظ على الوضع األأحجم المسؤولية وقيود القوة،  

باألخطار(، ومن التفوق النوعي للجيش اإلسرائيلي والتفوق االستخباري، تعتمد على التعاون الدقيق 
يمكن أن    مور كثيرة جداً أردن ودول الخليج.  قليميين مثل مصر واألإلمع الواليات المتحدة والحلفاء ا

يمكن   الكثيرون،  فيه  يسقط  الذي  واالشتعال  النسبي  الهدوء  بين  والمسافة  يكون  أ تختلط،  أن  حيانًا 
نتنياهو، الذي في معظم سنوات   .2006في    يضاً أتوضيح ذلك    موضوع دقائق وليس ساعات، كما تمّ 

  يضاً أوالمنضبطين في استخدام القوة العسكرية، يعرف ذلك جيدًا، وعلى هذا    حكمه كان من الحذرين
هو يستحق التقدير. السؤال هو هل سيحاول توريث هذا الفهم لشركائه، الذين بعضهم جديد نسبيًا  
على هذه المهنة حتى لو كان ال يعاني اآلن من الشعور المتغطرس والمتعالي الذي اتسم به سلوكه 

من يحسن    )الذي جلب له بعض المشكالت القانونية التي تطارده اآلن(؟   2015بعد فوزه في انتخابات  
انتس. ففي السنوات التي شغل فيها منصب وزير الدفاع، في البداية  غهو    يضاً أفهم عظم المسؤولية  

انتس على األغلب باعتباره  غفي والية نتنياهو وبعد ذلك في والية نفتالي بينيت ويئير البيد، تصرف  
ح اإلسرائيلي  الجيش  أعطى  فقد  األمن.  مجال  في  والكابحة  المسؤولة  العملياتي  الجهة  النشاط  رية 

المطلوب في ساحات مختلفة، وأحسن فهم احتياجات الجهاز وحافظ على عالقات فعالة وناجعة مع  
األميركيين والدول السنية الصديقة وحتى مع السلطة الفلسطينية، التي عانت قيادتها بشكل أساسي  

عندما كان الجيش    حياناً أومة، و من خيبة األمل من حكومة التغيير. مع الشركاء األقل تجربة في الحك
مام السلطة الفلسطينية من خالل عقاب جماعي أو  أيضرب بأقدامه كان من السهل تدهور الوضع  

انتس متمرسًا  غعمليات استعراضية، حتى بعد موجة "اإلرهاب" التي بدأت في آذار الماضي. كان    شنّ 
 وحكيمًا بما فيه الكفاية لتجنب ذلك. 

ك في أي يوم ثوريًا كبيرًا، وفي البند السلبي في ميزانه يجب ذكر اإلصالحات  لم يكن الوزير التار 
مر الذي اعترف به بأسف جراها في نموذج التجنيد والخدمة في الجيش اإلسرائيلي، األأالهامشية التي  

مام الحكومة الجديدة وأمام أسبوع. هذه مشكالت ستوضع  في لقاء وداع المراسلين العسكريين، هذا األ
ال يتوقف، حتى   ئيس األركان القادم، هرتسي هليفي. ولكن قبل ذلك ستوفر "المناطق" للحكومة عمالً ر 
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اليمين. على األجندة تقف، ضمن أمور   المتطرف في  الجناح  بدون مبادرات استثنائية من جانب 
وقرية خليت، حومش،  أفيتار والمدرسة الدينية في المستوطنة التي  أخرى، قرارات حول إخالء بؤرة  أ

الخان األحمر البدوية. مؤخرًا تقريبًا ال يمر يوم بدون أن يسجل في الضفة عمل "تخريبي" عنيف  
 ممتلكات وحقول الفلسطينيين.  لنشطاء اليمين ضدّ 

يجب االنتباه كيف سيتم نقل رسائل بين المستوى السياسي الجديد وبين المستويات المهنية. هذا 
لـ"الشاباك" على االدعاء بأن التالعب الذي قام به جهاز "الشاباك"  ليس فقط سموتريتش والرد الالذع  

سبوع، رسالة تهديد لرئيس األركان،  رسل بن غفير، هذا األأ.  1995سحق رابين في  إع على قتل  شجّ 
فيف كوخافي، بعد أن نشر ينيف كوفوفيتش في "هآرتس" عن التعيين الغريب للمتحدث السياسي  أ

مي في قسم المتحدث بلسان القوة البشرية. في مساء الثالثاء دخلت قافلة بلسانه للخدمة كجندي نظا
لى قبر يوسف في نابلس بعد ضغوط سياسية استخدمت على الجيش  إعضاء كنيست من اليمين  أ فيها  

 قتل في مواجهة مع الجنود(. 16اإلسرائيلي )شاب فلسطيني ابن 
قل مما يتوقع تحسين  أاالستفزازات، ليس  هناك جمهور واسع في اليمين المتطرف ينتظر مثل هذه   

مني في شوارع الضفة. الذين سيجلسون في القريب على الكراسي الجلدية المصنوعة من الوضع األ
 جلد الغزال سيكون مطلوبًا منهم مواصلة تزويده بهذه االستفزازات.

 "هآرتس" 
 12/11/2022األيام، رام هللا، 

 
 هاني المصري ... ال  يستراتيجية التدويل ليست بد ا

التي شرع في تشكيلها ستكون أسوأ  السادسة  نتنياهو  بنيامين  ال يوجد خالف على أن حكومة 
الفلسطينيين،    حكومة في تاريخ إسرائيل، وستكون حكومة تسعى إلى تصعيد العدوان بكل أشكاله ضدّ 

وفي المنطقة. كما تهدف إلى الضم والتهويد والتهجير، وتوسيع االستعمار االستيطاني، والمساس 
بمكانة المسجد األقصى، وتستهدف الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم. والخالف بين المحللين  

لها الفلسطينيون والعرب ستكون متطرفة؟ وهل سيسمح    والخبراء ليس على هذا التقييم، بل إلى أي حدّ 
، بتنفيذ برنامجها؟ ليس من أجل سواد عيون الفلسطينيين، بل خشية  والعالم، والواليات المتحدة تحديداً 

الفاشي   فالتطرف  والعالم،  المنطقة  في  والسالم  واالستقرار  األمن  على  التطرف  هذا  عواقب  من 
 . ودولياً  وعربياً  فلسطينياً  اإلسرائيلي سيستدعي رداً 
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من أنصار دونالد ترامب في    األخبار الجيدة عدم نجاح المرشحين الجمهوريين، خصوصاً من  
ي النواب والشيوخ؛ إذ احتفظ  تحقيق هدفهم بحدوث "موجة حمراء" والحصول على أغلبية في مجلسَ 

 8الحزب الديمقراطي باألغلبية في مجلس الشيوخ، بينما تقدم الجمهوريون في مجلس النواب بفارق  
ما، وهو سيقيد أيدي الحكومة اإلسرائيلية الكهانية    حتى اآلن؛ وهذا سيترك يد بايدن حرة إلى حدّ مقاعد  

الذي ستنفذه حكومة   التطرف  ومدى  الجمهوري،  الحزب  فوز  أياديها مطلقة في حال  التي ستكون 
 نتنياهو سيؤثر فيه مدى تجاوب أو اعتراض اإلدارة األميركية.

رك نتنياهو العنان لوزرائه الفاشيين الحمقى، أم يشد لجامهم من خالل  سيت   حدّ   والسؤال هو: إلى أيّ 
للحرب   نزع صالحيات أساسية من الوزارات التي سيستلمونها، وهل سيكون بتسلئيل سموترتيش وزيراً 

لألمن الداخلي؟ وفي هذه الحالة ستتبنى سياسات، وتنفذ الحد األقصى من    وإيتمار بن غفير وزيراً 
تثنائية في تطرفها، وفي كل األحوال سيكون الكثير منهم أعضاء في المجلس الوزاري  اإلجراءات االس

المصغر، فالتطرف السياسي والديني ال يقتصر على حزب الصهيونية الدينية، بل يطال معظم أعضاء  
 ووزراء االئتالف الذي سيحكم. 

 : سياسات فاشية تطال الكل الفلسطيني
السياسات   هذه  تقتصر  ضدّ ال  وال  والقطاع،  الضفة  على  "اإلرهابيين"    واإلجراءات  المقاومين 

الفلسطينيين فقط، وإنما ستطال جميع الفلسطينيين، بمن فيهم الحاصلون على الجنسية اإلسرائيلية؛ 
عند توفر فرصة   إذ ُيخطط لترحيل الكثير منهم مع بقية إخوانهم طواعية قبل أن يتم ترحيلهم قسراً 

وموالين للدولة اليهودية، بما في ذلك السلطة التي لن   ن تبقى يجب أن يكونوا عبيداً مناسبة لذلك، وم
تكون الحكومة الجديدة معنية بدعمها وبقائها بنفس درجة الحكومة الحالية التي أضعفتها وهي تتحدث  

وزارة  عن دعمها، بل ستمضي في إضعافها، وهناك وزراء فيها سيطالبون بحل اإلدارة المدنية التابعة ل
ضمّ  تسهيل  أجل  من  ممثلة    الحرب  مكاتب  وتعيين  السلطة  انهيار  يفضلون  لذا  إلسرائيل،  الضفة 

لالحتالل تمّثل سلطات محلية منفصلة عن بعضها البعض في الخليل ونابلس ورام هللا...إلخ؛ ألن  
ذهن،  وجود سلطة واحدة يجسد هوية وطنية واحدة، وهذا يبقي موضوع إقامة دولة فلسطينية في ال

 ويجعل إعادة طرحه ممكنة، وهم يريدون دفنه مرة واحدة وإلى األبد.
 : انهيار السلطة والفوضى... سيناريو وارد

بعد أن أصبح    على ما سبق، فإن سيناريو الفوضى وانهيار السلطة أصبح أكثر احتماالً   تأسيساً 
االحتالل، بل إن تحويل    الفاشيون وزراء، وهو ال يوفر فرصة مضمونة لتصاعد المقاومة الشاملة ضدّ 

باستجابة الفلسطينيين لتوفير متطلبات الصمود والمقاومة،    التحدي الخطير إلى فرصة مرهون أوالً 
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ن التخاذل واالستسالم  واستمرار وتعزيز التواجد الشعبي الفلسطيني على أرض فلسطين، والكف ع
إدراك حقيقة المخططات اإلسرائيلية المرسومة، التي   والتطرف والمغامرة، وهذا ال ينجح إال إذا تمّ 

عنوانها المضي بشكل أسرع في تصفية القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها، وأنها ال يمكن أن  
 توفر الوعي والخطة واإلرادة الالزمة.تهزم إذا بقي الوضع الفلسطيني على حاله، ويمكن هزيمتها إذا  

ال نبالغ إن قلنا إن من أهم أسباب تصاعد قوة اليمين السياسي والديني المتطرف في إسرائيل  
 ما يأتي: 

الوضع الفلسطيني في حالة ضعف وانقسام وتوهان؛ حيث لم تعد القضية الفلسطينية وكيفية    :أوال  
رائيليين، بل تراجعت أهميتها، ويتم التعامل معها بسقف  التعامل معها قضية أساسية على أجندة اإلس

أمني اقتصادي؛ ما شّجع المتطرفين على المضي في تطرفهم، ومنح مصداقية لنهجهم الذي يعتمد 
القوة وفرض الحقائق على األرض، ويرفض التسوية مع الفلسطينيين، حتى لو كانت ضمن الالءات 

محلها إجماٌع جديٌد ال تشذ عنه سوى    ئيلي في السابق، وحلّ اإلسرائيلية التي كانت محل إجماع إسرا
 مجموعات وأفراد ال تؤثر في التيار المركزي في إسرائيل.

التحالف معها؛ ما   هناك موجة من التطبيع العربي الرسمي مع إسرائيل وصلت إلى حدّ   :ثانيا  
، أو ضمن ما  لفلسطينية أوالً القضية ا  ق مقولة نتنياهو عن أولوية السالم مع العرب من دون حلّ حقّ 

مقابل تطبيع كامل؛ حيث استخدم التطبيع    كامالً   جاء في مبادرة السالم العربية التي تطرح انسحاباً 
بوصفه ورقة ضغط على الفلسطينيين إلجبارهم على قبول "السالم اإلسرائيلي" الذي ينفذ من دون  

والعنصرية التي تجعل الحل اإلسرائيلي  مفاوضات، عبر استمرار وتكثيف خلق الحقائق االحتاللية  
 . هو الحل الوحيد المطروح والممكن عملياً 

خالل   من  للقضية  والتصفية  الضم  مخطط  وإسقاط  الوجودية  المخاطر  هذه  مواجهة  يمكن  ال 
االستمرار في السياسات المعتمدة نفسها قبل تشكيل الحكومة اإلسرائيلية، فما ينفع قبلها ال ينفع بعدها،  

، ولم تحول  ءالسياسات الفلسطينية الرسمية المعتمدة لم تحافظ حتى على األمر الواقع السيمع أن  
 دون التدهور المستمر، ولم تمنع تقدم تحقيق المخطط اإلسرائيلي الرامي إلى إقامة "إسرائيل الكبرى".

 :العضوية الكاملة ليست بديال  
طين في األمم المتحدة، والمالحقة السياسية  ال يمكن اعتبار المطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلس

الدولية  العدل  محكمة  ذلك  في  بما  ومؤسساتها،  ووكاالتها  المتحدة  األمم  في  إلسرائيل  والقانونية 
 والمحكمة الجنائية، هو البديل الفلسطيني. 
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نية  ستراتيجية المطلوبة، فهي ال تملك إمكافعلى أهمية هذه األدوات، لكنها مجرد فروع وأدوات لال
للتطبيق، وال تستطيع تجاوز الفيتو األميركي الذي يقف بالمرصاد لالعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، 

أن تقوم على االنطالق بأن    ستراتيجية الفلسطينية، التي ال بدّ وليست وال يجب أن تكون جوهر اال
التطرف الفاشي اإلسرائيلي يوفر فرصة إلعادة االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الجامع، الذي 

التاريخية، ويأخذ الظروف والخصائص التي  يوحِّّ  د األرض والقضية واألرض، وينطلق من الرواية 
 ز تجمعات الشعب المختلفة.تميّ 

د  في  الوطني  المشروع  ضاع  طريق  لقد  عن  تسوية  إلى  التوصل  إمكانية  عن  األوهام  هاليز 
  ستراتيجية المقاومة العسكرية األحادية التي ال تملك برنامجاً االمفاوضات والتنازالت وإثبات الجدارة، و 

في توفير األمن    ، والتصور الخاطئ بأن النظام السياسي الفلسطيني يمكن أن يكون فاعالً ملموساً 
ستراتيجية لم يقتصر  ي المنطقة، وسيكافئ بدولة على هذا الدور، بل إن هذه االوالسالم واالستقرار ف

فشلها على عدم التوصل إلى اتفاق يتضمن تجسيد االستقالل والدولة ذات السيادة على الضفة الغربية  
ومنعه من    جداً   ء وقطاع غزة، أو حتى على أجزاء منهما، بل لم تستطع المحافظة على الوضع السي

يتم التقدم على    وتحوله إلى أسوأ باستمرار، فبعد اإلجهاز على ما يسمى "حلّ   التدهور الدولتين"، 
إطار للهوية الفلسطينية، وإن كان من خالل سلطة حكم ذاتي مرتهنة بالكامل للسيادة   طريق نفي أيّ 

كبير،   دّ اإلسرائيلية. وهذا كان برنامج ما يسمى "الوسط" و"اليسار" اإلسرائيلي، الذي انهار إلى ح
وحتى قسم من اليمين العلماني. أما اليمين المتطرف الديني والقومي الفائز والمرشح لزيادة نفوذه، 

أكبر لمقولة الحركة الصهيونية األساسية    فهو ال يريد أي تعبير عن أي هوية فلسطينية، بل يريد تطبيقاً 
"أكبر مساحة من األرض وأقل   ولشعار  ،و"شعب بال أرض ألرض بال شعب"  ،إقامة "إسرائيل الكبرى"

 عدد من السكان". 
 :ستراتيجية الفلسطينية، بل جزٌء من كل  التدويل ليس أساس اال

اال هي  إن  التي  الدولية  تكتيكاً استراتيجية  بوصفها  استخدمت  والتي  الرسمية،  القيادة    ستراتيجية 
تقود إلى تحقيق األهداف    الدولتين" ال   للضغط من أجل العودة إلى المفاوضات لتحقيق ما يسمى "حلّ 

الفلسطينية، بما في ذلك إنهاء االحتالل وتجسيد الدولة، والدليل كما قال الرئيس الفلسطيني أكثر من  
قرار صادر عن الجمعية العامة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان، بما    900مرة أن أكثر من  

وص جدار الفصل العنصري لم في ذلك الرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل العليا بخص
تنفذ، وال أي واحد منها، فهي إنجازات مهمة سياسية وقانونية ومعنوية، ويضاف إليها القرار المهم  

 بخصوص الحصول على رأي استشاري جديد بخصوص االحتالل. الذي صدر مؤخراً 
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يمكن أن يخدمها، التي ستراتيجية الفلسطينية، بل فرع  ستراتيجية الدولية ليست أساس االأي أن اال
في جوهرها تهدف إلى حشد الشعب كله في إطار وطني تمثيلي موحد، واستخدام كافة أشكال المقاومة  
والنضال بكل أشكاله، لتغيير الحقائق على األرض؛ من أجل تغيير موازين القوى، بما يسمح بفرض 

مرحلة، على طريق تحقيق    تحقيق الحقوق الفلسطينية، ضمن معادلة تحقيق أقصى ما يمكن في كل
،  واألحرار في العالم كله ثالثاً   والعرب ثانياً   على الفلسطينيين أوالً   األهداف الكاملة، باالعتماد أساساً 

كبيرة على امتداد   واالستفادة من أن التحوالت الجارية والسائرة نحوها إسرائيل تقلق وتخيف أوساطاً 
اخل إسرائيل وخارجها. فالفاشيون يريدون االنقالب حتى  العالم، بما في ذلك أوساط يهودية واسعة د 

منها دولة دينية مرجعيتها الشريعة   على الديمقراطية اليهودية وعلى العلمانية والليبرالية، ويقيمون بدالً 
مثل داعش وأسوأ؛ لذلك من األهداف التي تستهدفها الحكومة اإلسرائيلية    اليهودية كما يرونها تماماً 

اء على محكمة العدل العليا اإلسرائيلية، عن طريق تقييدها، وجعلها خاضعة للقوانين  الجديدة القض
 التي يقرها الكنيست الذي أغلبيته من اليمين ومن المتطرفين. 

 :الوحدة الفلسطينية هي المدخل
بدّ  من إنهاء االنقسام    حتى يمكن إحباط مخططات الحكومة الجديدة وتغيير موازين القوى، ال 

المبادرة الجزائرية وسدّ   واستعادة بالمبادرة    الوحدة عن طريق تفعيل وتطوير  النواقص فيها، وربطها 
مستدام يقوم على مبدأ الرزمة الشاملة، ويتم تطبيق أركانه    المصرية، وبغطاء عربي؛ للتوصل إلى حلّ 

وطنية، تحضر    ، وتشكيل حكومة وحدة بالتوازي والتزامن؛ حيث يتم االتفاق على البرنامج السياسي أوالً 
إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وتلتزم بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وتتسلح بالقانون الدولي 
وقرارات األمم المتحدة التي تستجيب للحقوق الفلسطينية، وفي الوقت نفسه يتم تشكيل إطاٌر قيادٌي 

األساسية تشكيل مجلس وطني جديد   انتقالٌي يقود منظمة التحرير لمدة أقصاها عام، وتكون مهمته
معايير   ضمن  والتعيين  التوافق  وعبر  أمكن،  حيثما  باالنتخابات  للمنظمة،  األساسي  النظام  وفق 

 موضوعية ووطنية حيثما يتعذر إجراء االنتخابات. 
يجب، منذ البداية، أن نضع في الحسبان أن الحكومة الفاشية لن تقبل بإجراء انتخابات فلسطينية  

الفلسطينيين، إال إذا وجدت نفسها مضطرة، وهذا يجعل  حرة ونز  يهة وتحترم نتائجها وتقوي وتوحد 
االحتالل، وليست ثمرة التفاق مع االحتالل كما    مسألة إجراء االنتخابات أداة من أدوات الكفاح ضدّ 

أوسلو    منح الشرعية الشعبية التفاق  1996؛ إذ كانت وظيفة االنتخابات األولى في العام  حدث سابقاً 
الفصائل   ضمّ   2006و  2005وللسلطة التي انبثقت منه، بينما كانت وظيفة االنتخابات في العامين  

 المعارضة التفاق أوسلو والمقاومة لالحتالل، وتجديد شرعية السلطة ما بعد ياسر عرفات. 
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ال حسابات  يناسب  ال  بما  الحقل  حسابات  حينها  التغيير  بوجاءت  كتلة  بنجاح  واإلصالح  يدر، 
المحسوبة على حركة حماس باألغلبية، وهذا األمر لن ُيسمح له بالتكرار إال إذا قبل الفلسطينيون  
بالفتات المعروض عليهم، أو نشأ وضع فلسطيني جديد قادر على فرض إجراء االنتخابات، وهذا 

سطيني  بحاجة إلى نضال متراكم يستوعب دروس النضاالت السابقة، ويؤدي إلى نهوض شعبي فل
عارم ال يحدث بكبسة زر وبسرعة، بل بحاجة إلى رؤية شاملة وإستراتيجيات جديدة وقيادة واحدة  

 وإرادة مستعدة للمواجهة ودفع الثمن. 
 : الحكومة الفاشية خطٌر يمكن تحويله إلى فرصة

إن تشكيل حكومة فاشية في إسرائيل خطر داهم ووجودي، وال يجب تضخيمه وال التقليل منه،  
بالمطالبة بعزل ومقاطعة الحكومة الجديدة،    يمكن تحويله إلى فرصة إذا قام الفلسطينيون أوالً ولكن  

والسعي إلدراج حزب "الصهيونية الدينية" على قائمة اإلرهاب، ووقف االلتزامات المترتبة على اتفاق  
مح وللرئيس  الرسمية،  للقيادة  ويوفر  مطروح  وهذا  به.  القيام  عليهم  يجب  وبما  عباس  أوسلو،  مود 

من العمر ما يسمح بفرص جديدة   ، فرصة قد تكون، أو هي على األرجح، أخيرة، فلم يبقَ تحديداً 
إلنهاء حياته بإنجاز وطني كبير، وهو استعادة الوحدة، ببذل كل الجهود الالزمة ودفع ثمن إنهاء  

في حديثه عن  االنقسام، كما قال في خطابه في مهرجان إحياء ذكرى اغتيال الزعيم ياسر عرفات  
خطوات جديدة، وبعد لقاء عزام األحمد وموسى أبو مرزوق في بيروت أول أمس، فهل يفعلها؟ وهل  

 تكون هذه المرة محاولة جادة إلنهاء االنقسام وليست مثل سابقاتها؟ 
وهذا األمر حتى يتم بحاجة إلى تعاون من حركة حماس يقوم على االستعداد للتخلي عن سيطرتها  

الحاجات  االنفرادية   لتلبي  تغييرها  يجب  التي  السلطة  في  الكاملة  شراكتها  مقابل  غزة،  قطاع  على 
السياسي   الطيف  ألوان  مختلف  لتضم  مؤسساتها  بناء  إعادة  يجب  التي  المنظمة  وفي  الفلسطينية، 

 واالجتماعي. 
ا  الجواب: ال، إذا أخذنا الممارسة السياسية حتى اآلن، فالرئيس وجماعات مصالح االنقسام هن

وهناك أصبحوا أسيري ما صنعت يديه وأياديهم، لكن ربما يفعلها، وفي كل األحوال مطلوب ضغط 
 سياسي وشعبي لكي تتحقق الوحدة قبل فوات األوان، وهللا أعلم. 

 15/11/2022مركز مسارات، رام هللا، 
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 فايز أبو شمالة  د.... سقوط العسكر في االنتخابات اإلسرائيلية
والمفكرون اإلسرائيليون بسقوط الجنراالت اإلسرائيليين في االنتخابات اإلسرائيلية  اب  اعترف الكتّ 

األخيرة، واعترفوا أن صوت الناخب اإلسرائيلي لم يعد مضمونًا ومحسومًا لصالح جنراالت الجيش،  
انتس، ورئيس األركان  غوزير الحرب    على ذلك حزب المعسكر الوطني، الذي ضمّ   وضربوا مثالً 

أيز  الكتّ جادي  ولكن  الجيش،  جنراالت  من  وآخرين  سقوط  نكوت،  وراء  الكامن  السر  يكشفوا  لم  اب 
 الجنراالت، ولم يتحدثوا عن األسباب الحقيقية الكامنة خلف فوز المتطرفين الصهاينة.

 فلماذا تراجع التأييد للجنراالت في انتخابات الكنيست األخيرة؟ 
دوالً  يسحق  اإلسرائيلي  الجيش  كان  االنتخابات ، ويحتحين  الفوز في  كان  بال خسائر،  ل بالدًا 

العرب، بمقدار ما   اإلسرائيلية لصالح العسكر، وكلما أظهرت القيادات العسكرية بطشًا، وقتاًل ضدّ 
اإلسرائيليين   معبود  ديان  موشي  الجنرال  كان  السبب  ولهذا  وتأييدهم،  الناخبين،  بأصوات  حظيت 

ق النصر  ، وهو الجنرال الذي حقَّ 56لجيش المصري في عدوان  واإلسرائيليات، فهو القائد الذي هزم ا
ق لها اإلسرائيليون،  ، لقد كانت انتصارات سهلة، صفَّ 67الساحق على الجيوش العربية مجتمعة سنة  

 ، ويحتلون أرضًا عربية بال تكلفة. وهتفوا بحياة الجنراالت الذين يسحقون جيوشاً 
ر  شارون  الجنرال  اإلسرائيليون  انتخب  باراك  لقد  إيهود  وانتخبوا  العسكرية،  لخلفيته  للوزراء  ئيسًا 

للسبب نفسه، وانتخبوا إسحاق رابين، وديفيد آليعزر، وشمعون بيرس وأولمرت ألن لهم خلفية عسكرية،  
ولهم ماٍض يؤكد دورهم في احتالل بالد عربية، واالنتصار السريع، واألهم من ذلك أنهم قتلوا عربًا، 

 ا القادة اإلسرائيليون عند الحديث عن سيرتهم الذاتية. وهذه ميزة يتفاخر به
ولكن هذا المشهد اختلف في اآلونة األخيرة، وقد عجز الجيش اإلسرائيلي عن حسم المعركة مع 
غزة، وعجز عن حماية تل أبيب من صواريخ المقاومة، وأقام الحواجز والسدود واألنفاق لحماية حدوده 

الجيش في أكثر من معركة، وأهانوا كرامته، لذلك تراجعت مكانة    من رجال غزة، الذين تجرؤوا على
الجنراالت في إسرائيل، وهم الذين عجزوا عن احتالل الجنوب اللبناني، وعجزوا عن استخراج الغاز  

ة جنين بسهولة، ودون خسائر، وهم  ين من حقل كاريش دون اتفاق مع لبنان، وعجزوا عن اقتحام مد 
جيشهم القتحام نابلس، كل ذلك أسهم في تراجع مكانة الجنراالت في الجيش، الذين حشدوا نصف  

 لينفض عنهم الجمهور ضمن منطق: للنصر ألف أٍب، والهزيمة يتيمة.
وعن األسباب التي دفعت الشارع اإلسرائيلي النتخاب المتطرفين الصهاينة، والوثوق بهم، فذلك 

، والمزيد من القوة لتحقيق األهداف الدينية، والذي شجع يرجع إلى العقيدة اليهودية التي تؤمن بالقوة
 على هذا التطرف عامالن: 
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 الضعف العربي العام، وسياسة التطبيع مع الدول العربية. األول:
المخابرات    الثاني: وأجهزة  الفلسطينية  السلطة  أجهزة  بين  األمني  والتعاون  التنسيق  مواصلة 

شجَّ  اطمئنان،  نقطة  وهذه  الحلم  اإلسرائيلية،  لتحقيق  والسعي  التطرف،  من  المزيد  على  اليهود  عت 
 الصهيوني في إقامة دولته اليهودية على كل أرض فلسطين. 

ين، مشهد المقاومة الفلسطينية الذي أسقط جنراالت الجيش، الحقائق السابقة تضعنا أمام مشهدَ 
والفلسطينيون مجبرون على  ومسقط التنسيق األمني والتطبيع الذي رفع من أسهم الصهيونية الدينية،  

اختيار طريقهم، فإما أن يدعموا المتطرفين الصهاينة من خالل موصلة التنسيق األمني، وإما أن  
يسهموا في سقوط جنراالت الجيش، واستحالة الحسم العسكري، وذلك من خالل مواصلة المقاومة،  

 وتطوير فعلها الميداني. 
 17/11/2022موقع فلسطين أون الين، 

 
 أ. د. محسن محمد صالح... اسات المحتملة للحكومة اإلسرائيلية القادمةالسي

ما يزال االحتمال الراجح هو أن يشكل نتنياهو حكومة من الليكود ومن األحزاب الدينية، التي  
مقعدًا، تمكنه من الحكم ألربع سنوات قادمة، نظرًا النسجامها في تطرفها    64تشكل أغلبية معقولة من  

، وخصوصًا فيما  الديني والقومي؛ ولوجود قواسم مشتركة في الكثير من الملفات السياسية واالقتصادية
يتعلق بالقدس والتهويد واالستيطان ومسار التسوية السلمية. غير أن الوجود الوازن لألحزاب الدينية  

ليهودوت هتوراه( مقابل عدد المقاعد   7لشاس، و  11للصهيونية الدينية، و  14مقعدًا:    32هذه المرة )
لليكود ) أكثر تط  32نفسها  يعني أن هكذا حكومة ستكون  نتنياهو سيضطر  مقعدًا(  دينيًا، وأن  رفًا 

 لالستجابة لعدد من طلباتها واشتراطاتها، بما في ذلك مناصب حكومية مهمة. 
وربما ظهر نوع من عدم الرضا األمريكي على دخول حزب الصهيونية الدينية الُمغرِّق في تطرفه 

ل لمجموعة من السياسات واإلجراءات المتطرفة أو "السابق  ة ألوانها" حسب رأيهم؛ للحكومة، والُمستعجِّ
الّطبخة" أو يفسد بشكل أو بآخر سعي األمريكان لنفخ بعض الروح في مسار   ألن ذلك "سيحرق 
التسوية، وتسهيل برنامج التطبيع في المنطقة وعدم إحراج المطّبعين العرب )هذا إن بقي فيهم عرق  

 حياء ينبض( أمام شعوبهم.
ذا لم يتم التوافق مع حزب الصهيونية الدينية، هو التحالف  وقد يكون البديل المتاح أمام نتنياهو، إ

مع حزب الوحدة الوطنية برئاسة بيني جانتس، حيث يوجد في هذا الحزب مكونات يمينية وازنة،  
 مقعدًا. 12ويملك 
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 مسار المفاوضات والتسوية السلمية:
ي والقومي، فإنها ستتابع  ألن الحكومة ستكون استمرارًا لمدرسة الليكود مع مزيد من التشّدد الدين

سياسة "إدارة" ملف التسوية وليس الدخول في تسوية حقيقية جادة، لتستفيد منه كغطاء في ربط قيادة  
وفي   واإلسالمي،  العربي  العالم  مع  التطبيع  وفي  بسياساتها،  الفلسطينية  والسلطة  التحرير  منظمة 

 تحصيل القبول الدولي.
نفاذ مضامين الخط العام لـ"صفقة القرن" دون اإلعالن عنها،  ومن الناحية العملية، ستسعى إلى إ

وستكون حكومة استيطان وتهويد بامتياز. وستسعى إلى مزيد من التطبيع مع العالم العربي دون دفع  
أي أثمان أو تنازالت. وستهدف إلى عزل الملف الفلسطيني عن بيئته الحيوية العربية، واالستفراد به 

وتصوراتها عليه. وأمام وجود قيادة فلسطينية بال أفق سياسي وبال بدائل، لمحاولة فرض شروطها  
سوى استجداء الحل السلمي من اإلسرائيليين واألمريكان؛ فإن الطرف اإلسرائيلي لن يجد الكثير مما 

 يقلق عليه في البيئة الرسمية الفلسطينية والعربية. 
 القدس واألقصى:

(،  Status Quoجرؤًا واستعجااًل لتغيير حالة الوضع الراهن )هذه الحكومة ستكون األشد واألكثر ت
وستسعى إلى توسيع دور جماعات المعبد، وإلى الهيمنة اليهودية الصهيونية على المسجد األقصى،  
التدريجي مكان الوصاية الهاشمية على األقصى، والتأسيس   والتدخل المباشر في إدارته، والحلول 

لى إنفاذ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وإلى فتح باب االقتحامات  المعنوي للهيكل المزعوم، وإ 
للمسجد في كل األوقات )وليس الفترة الصباحية فقط(، عدا أوقات صالة المسلمين، بل والتحكم في  
دخول المسلمين في غير أوقات الصالة. وستتساهل في إدخال الرموز الدينية اليهودية وتنفيذ الشعائر  

 كالسجود الملحمي ونفخ البوق وإدخال الشمعدان والقرابين. اليهودية، 
وفي القدس ستتصاعد وتيرة إيجاد بيئات طاردة للمقدسيين، بما في ذلك هدم المنازل، وسحب  
هويات المقدسيين، وإعاقة حركتهم. وستتابع بوتيرة أعلى تشجيع االستيطان وبناء المستوطنات، بما  

م المزمع إقامته على أراضي مطار قلنديا، ومحاولة مصادرة عدد في ذلك المشروع االستيطاني الضخ
من األحياء العربية في القدس. وستستمر إجراءات ومساعي تزوير الصورة التاريخية العمرانية للقدس 
من خالل الحفريات، والقبور الوهمية.. وغيرها. وستتزايد المخاطر المرتبطة بالتعليم والمناهج ومحاولة  

ة العربية اإلسالمية، ومحاولة فرض الرواية الصهيونية؛ باإلضافة إلى استمرار اإلفساد  إزالة الهوي
 الممنهج للطالب بنشر المخدرات، والّتسبب بـ"نزيف" الخروج المبكر للطالب من المدارس. 
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 المقاومة في الضفة الغربية:
ومصادرة األراضي في الضفة،  ستتمحور سياسة الحكومة الجديدة على تفعيل عملية االستيطان  

وشرعنة البؤر االستيطانية، وتوفير الغطاء لعصابات المستوطنين لالعتداء على الفلسطينيين. وهذا  
سيوفر بيئة ضاغطة لتصعيد المقاومة المسلحة، خصوصًا مع فشل قيادة السلطة في توفير أي أفق 

 للفلسطينيين. 
أكثر دموية وقسوة في محاولة سحق المقاومة ولذلك، فمن المتوقع مع هكذا حكومة، أن تكون  

المسلحة، وفي الضغط على السلطة في متابعة دورها الوظيفي األمني بكفاءة أعلى وبقبضٍة أشّد. 
وهذا قد يؤدي إلى أحد احتمالين: األول أن ترتفع جذوة التحدي والمقاومة وتتسع دائرتها، وتنفجر  

ل األمر إلى إفالت الزمام من يد الصهاينة والسلطة، حالة الغضب واإلحباط الفلسطيني، وربما يص
 لتأخذ شكل االنتفاضة أو درجة من درجاتها.

الثاني: أن يتمكن االحتالل بالتعاون مع السلطة من قمع المقاومة، ولو إلى حين. وهو ما يستدعي  
 لتضحيات.إدارة ذكية من قوى المقاومة، إلى جانب اإلصرار والعزم على متابعة الطريق وتقديم ا 

 :1948فلسطين المحتلة 
ال ُيخفي التحالف اليميني الديني الذي سيقود الحكومة اإلسرائيلية القادمة رغبته في المضي بشكل  
أبناء   مع  التعامل  وبتكريس  الصهيوني؛  للكيان  اليهودية  بالهوية  المتعلقة  القوانين  فرض  في  أكبر 

المحتلة   ا  1948فلسطين  من  كمقيمين(  )أو  تصاعد  كمواطنين  ظاهرة  تجد  وربما  "العاشرة".  لدرجة 
الجريمة في الوسط العربي رعاية غير معلنة من الطرف الصهيوني إليجاد بيئات طاردة للفلسطينيين، 
وإشغالهم بمشاكلهم االجتماعية وثاراتهم العائلية. وإذا ما أعطيت وزارة الداخلية لبن غفير )كما يطالب(، 

المليشي شرعنة  إلى  سيسعى  المواطنين  فإنه  لقمع  لها  الرسمي  الغطاء  وتوفير  الصهيونية،  ات 
الفلسطينيين. كما أن منصور عباس وفريقه، الذي بنى حساباته على إمكانية الشراكة في الحكومة،  

 سيجد بابًا مسدودًا في وجهه.. وقد يضطر إلعادة النظر في هكذا حسابات. 
 المصالحة الفلسطينية:

على إفشال أي مصالحة فلسطينية حقيقية، وستعرقل أي انتخابات  ستعمل الحكومة اإلسرائيلية  
في مناطق سيطرتها، إذا ما شعرت أن اتجاهات الرأي العام تشير إلى فوز قوى المقاومة وخصوصًا  
حماس، وستضع رزمة من التهديدات والعقوبات على السلطة في رام هللا إذا ما سارت بخطوات جادة 

 في ذلك. 
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ب، فإن قيادة السلطة ستريحها من هكذا إجراءات!! فبالرغم من تزايد الشعور  على أنه على األغل
الفلسطيني بالخطر، ومن تزايد الشعور بضرورة االلتفاف الوطني في مواجهة موجة التطرف الصهيوني  
الرسمي المتصاعد، وبالرغم من "إعالن الجزائر"؛ فإنه ليست هناك أي مؤشرات جادة لدى قيادة فتح  

لسلطة ومنظمة التحرير( للسير باتجاه تفعيل المصالحة. وثمة توجه واضح لديها بعدم السير  )قيادة ا
باتجاه إنفاذ المصالحة طالما لم تؤّد نتائج االنتخابات إلى إعادة إنتاج النخبة المهيمنة على السلطة  

ل "إرادي" احترامًا والمنظمة ذاتها. وليس ثمة أفق راهن لدى هكذا قيادة بتسليم السلطة أو المنظمة بشك
لنتائج االنتخابات إن حصلت، أو احترامًا للتداول السلمي للسلطة. ولذلك، ستتابع قيادة السلطة/ فتح  

ب بعقد االجتماعات للخروج من "حرج" االتهام بالتعطيل، وذلك لتقطيع  اإلدارة الوظيفية للملف، وترحّ 
 المرحلة بانتظار إماتة الموضوع. 

ناك مصالحة جادة، فيجب أالَّ تبدأ مساراتها تحت االحتالل، وأالَّ ترهن  وعلى هذا، فإن كان ه
نفسها إلرادته، وأن تبدأ بمنظمة التحرير ومؤسساتها، وتعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها بعيدًا عن هيمنة  

 االحتالل، إما في قطاع غزة المحرر أو في الخارج.
 18/11/2022، 21موقع عربي 

 
 إيهود باراك"... إسرائيل".. "خطر وجودي" على الديمقراطية قي الوحدة مع نتنياهو

 :نحن سنجتاز هذا أيضا   .1
إسرائيل في بداية انعطافة جوهرية في مسار تطورها. وهي انعطافة ستستدعي اختبارات، وربما  

يضا أضرارًا شديدة لهويتها ومكانتها في العالم، وقيمها وواقع حياة مواطنيها. ولكن إسرائيل كانت  أ
وما زالت قصة نجاح استثنائية: سبع حروب، انتفاضتين، وعددًا غير قليل من العمليات العسكرية، 

، وزيادة الناتج ضعفاً   14وتجميع الشتات، والسالم مع عدد كبير من الجيران، وزيادة عدد السكان بـ  
سنة، وازدهار الثقافة والعلوم، وشعب المشاريع الرائدة والهايتيك، وعملة قوية    75ضعفًا خالل    80بـ  

اإلإوناتجًا   هذه  للفرد.  مرتفعًا  وأيضاً جماليًا  إسرائيل،  لشعب  المواطنين،  لكل  هي  لجميع    نجازات 
الحكومات. نحن شعب متذمر )حتى منذ النبي موسى(، شعب دافئ وصريح ومرتفع الصوت بدرجة 
معينة، لكنه وطني ويتكتل في وقت االختبار. اجتزنا طوال الطريق اختبارات أقسى من التي نواجهها  

 في هذه االيام، وهذه ايضا سنجتازها.
التر  إزاء  مشابهة  المتحدة هزة  الواليات  على  اجتازت  يخافون  زالوا  ما  والجيدون  الكثيرون  امبية. 

سبوع الماضي  خرى. ولكن ما شاهدناه في األ أمستقبل الديمقراطية هناك، وسيستمر النضال سنوات  
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ساسية للمواطنين )حرية النساء في هو تأثير البندول في السياسة: التنكيل بالديمقراطية والحقوق األ
حد األسباب أاإلجهاض، وهو    سدت في حكم المحكمة العليا ضدّ ميركا(، التي تجأأجسادهن في حالة  

الرئيسية لسقوط الجمهوريين. تكتل الديمقراطيين للعمل معًا، من السناتور جو مينتشن المحافظ وحتى  
لينكولن"    –وكسيو  أالكسندريا   "مشروع  وبمساعدة  قتالية  روح  مع  المتطرف،  اليسار  من  كورتيز 

 الجمهوري، فعلت ما تبقى.
ذا عرفنا فقط كيفية القتال. المفتش العام للشرطة  إعندنا، بشكل من األشكال،   يضاً أ كذا سيكون ه

سبوع، في "واي نت" كتب فيه  السابق، روني ألشيخ، وهو شخص عميق التفكير، نشر مقااًل، هذا األ
العليا كسهم مرتد، ألن  إأن عودة الوعي ستأتي   ينقلب علينا تدمير المحكمة  المحكمة  لينا بعد أن 

وري ألى الهاي. وكتب  إخير عن إسرائيل من محاوالت دفعها  كانت بقوة استقالليتها هي المدافع األ
  – بأن الفشل الضروري للسياسة االقتصادية    14/11بار يوسف، المؤرخ المحترم، في "هآرتس" في  

سيناريوهات كثيرة    يضاً أاالجتماعية للحكومة القادمة سيدمر فيما بعد الدعم لها. ربما سيكون هناك  
 ضرار؟ خرى، لكن االنهيار سيأتي. والسؤال هو كم من الوقت سيستغرق وماذا سيكون عمق األأ

 : فقط ليس بيبي؟ ال! فقط ليس للكراهية وفقط ليس لمحو الديمقراطية .2
ذًا، ما هذا؟ هذا ليس فسادًا. وهذا  إستندهشون. هذا ليس "فقط ليس بيبي". هذه ليست كراهية.  

كثر صراحة لنتنياهو. لم أشعر في  فقط ليس محو الديمقراطية. هذا ليس كراهية. أنا أحد المنتقدين األ
بالتعاطف    نجازات. أشعر نحوهإحقوق و   يضاً أ، وتوجد له  بسيطاً   أي يوم بكراهيته. هو ليس شخصاً 

ضرار الشديدة التي يتسبب بها سلوكه، مام األألى جانب ضرورة العمل  إعلى المستوى الشخصي،  
نساني إفي مجتمع    وسيتسبب بها، بالنسيج الهش للمجتمع اإلسرائيلي وأسس قدرتنا على العيش معاً 

  أن شخصًا آخر، مثالً   لو  يضاً أمفتوح ويقظ ومتنور، وينهل من تراثه القديم ومن قيم وثيقة االستقالل.  
عرفهما جيدًا، كان سيحاول ارتكاب  أ انتس، اللذين غصديقي الجيد دان مريدور أو يئير البيد أو بني 

مور  أفساد أو محو الديمقراطية لكنت سأعمل ضده بالحزم والصرامة ذاتها. وقد كانت في السابق  
 مثل هذه.

"؟ توجد أمامنا واقعة كالسيكية لما يسميه  ذًا، من أين ظهرت نظرية "الكراهية" و"فقط ليس بيبيإ
نتنياهو حملة   يديرون في خدمة  الذين  و"االحترام"،  و"القوة"  "المال"  عبدة  "اإلسقاط".  النفس  علماء 

التجريم،    يضاً أذا كان يمكن  إلغاء، و منفلتة العقال للتشهير الشخصي ونزع الشرعية العامة والمحو واإل
تهديداً  يعتبر  من  فلكل  يإ،  أنت نهم  تعاني  التي  النقطة  في  عدوك  "هاجم  قاعدة  حسب   تصرفون 

 حد كبار رجال الدعاية في القرن السابق(.أمنها" )بالمناسبة، هذه كانت توصية  يضاً أ
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ثناء كتابة هذه السطور، تشوشت الصورة الظاهرة. من يشعلون الحرائق )بالمعنى الحرفي( سيتم  أ
قطط سيتم تعيينها لحراسة الزبدة. ال أحد في الحكومة سيستغرب لى جانبهم  إتعيينهم في المطافئ. و 

مني. أ. ستزداد أخطار حدوث اشتعال  من هذا التعيين. هل سيأتي المخلص لصهيون؟ ليس مؤكداً 
ستُ  الحكم  وفي  االقتصاد  في  الفساد  بأبواب  االستقواء  فقرة  مصراعيها.  عضو    61غلبية  أ فتح على 

قليات.  ساسية للفرد واأللعليا. فصل السلطات والدفاع عن الحقوق األكنيست تقريبًا ستلغي المحكمة ا
تعيين قضاة المحكمة العليا على يد السياسيين سيستكمل تدميرها. فصل منصب المستشار القانوني  

جراءات"(، وما سيبقى منها  للحكومة سيمكن من تعيين فزاعة ستوقف محاكمة نتنياهو بـ)"تأخير اإل
 مانة. لتحايل وخيانة األلغاء مخالفة اإبعد 

خطار في وسائل  نتنياهو شخص له تجربة وهو غير غبي. من الواضح أنه بعد أن يتم نفخ كل األ 
خراج  إلى البيت المكتظ( سيطبق فقط جزء منها، وبصورة مخففة )إدخال العنزة  إعالم بكل القوة )اإل

لى  إضافة  إضاء والديمقراطية  جل تحقيق تدمير جهاز القأالعنزة من البيت(. الحقيقة هي أنه من  
لى كل الوسائل. مجموعة خطوات جزئية ومخففة، سيتم اختيارها بدقة  إلغاء محاكمته، ال توجد حاجة  إ

ولى من تغيير عميق في  ألى كامل النتيجة وتكفي لمرحلة  إوحكمة وستنفذ بالتدريج، يمكن أن تؤدي  
نفسنا وعن الديمقراطية من تصيد أ دفاع عن    النظام وفي مساره. هذا ليس فقط بيبي وليس كراهية، هذا

 جله. أمر من الجدير القتال من أخطير ال حدود له. هذا 
 : ال لحكومة وحدة .3

البيبيين والعنصريين المسيحانيين تذكروا أننا    من ضمّ   ذا كنتم تخافون جداً إكثيرون يقولون لنا بأنه  
 خرجنا للتو من "القتال في الخنادق"، كما عرض ذلك نتنياهو. هذا هو الوقت للتكاتف والعمل معاً 

لصالح مواطني الدولة. اذهبوا مع خيار حكومة الوحدة، التي ستخلص نتنياهو من وضع بتسلئيل  
الشرور. قوموا بإجراء نقاش مع الخصوم داخل الحكومة،   يتمار بن غفير. اختاروا أهون إسموتريتش و 

لو أننا خرجنا من   خرى. هذا كان صحيحاً أمامهم التهديد على جهاز القضاء وأخطار  أواضبطوا من  
القتال في الخنادق، الذي فيه يعمل الطرفان على الخير المشترك لكل مواطني الدولة. والخالف هو 

ناك وعن مسألة من الذي يقف على رأس هذا القتال. هذا ربما لى هإحول تفاصيل طريقة الوصول  
 سنة، لكن الحال اآلن مختلفة.  15–10قبل  كان صحيحاً 

حسن وصف ذلك كلمان ليفسكين، رجل اليمين: ال يريد المعسكر البيبي الفوز في النقاش، ألقد  
لذين دمروا في السنوات  مكانية وجوده. هذه الطائفة و"الزعيم العزيز" لها هم اإلى منع  إهو يسعى  

األخيرة أسس الديمقراطية، وقيم الحقيقة والثقة، وعملوا على تقويض االلتزام بالمساواة وكرامة اإلنسان  
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لى استبدال التوازن وكوابح الديمقراطية باستبداد  إوحقوقه بروح وثيقة االستقالل. هم العامل الذي يسعى  
بين النقاش  مثل  هو  معهم  التعاون  وجبة    األغلبية.  في  سيأكلون  "ماذا  مسألة  في  والنعجة  الذئب 

 .ؤمن بأنه لم ينَس أ انتس، أو حتى ربما يكون هو قد نسي ذلك. آمل و غالمساء"، اسألوا 
 لماذا خسرنا وما هي شروط التغيير؟  .4

لقد خسرنا ألنه لم يكن لـ"معسكر األمل" ما يكفي من األصوات. لماذا حدث ذلك؟ ألن ميراف  
في المئة،    2لى  إن، وألن البيد لم يوافق على أن يخفض نسبة الحسم  ئو ميخائيلي لم تتحد مع زهافا غل

وألنه لم يكن للجميع في الكتلة اتفاق فائض األصوات، وألن "قانون المتهم" لم يتم تمريره في األسابيع  
ع جانبًا في فترة  مل" لم يض عمق هذا حدث ألن "معسكر األأ ولى لحكومة التغيير. في مستوى  األ

جل هزيمة الفساد والعنصرية المسيحانية، أاالنتخابات الخالفات الداخلية، ولم يخرج للقتال سوية من 
لى رفع التهديد عن  إجل إعادة النظام واألمن الشخصي للمواطنين. مع التأكيد على الحاجة  أومن  

 الديمقراطية. 
حزاب ومجموعات محافظة في إسرائيل أربة  هل يوجد ما يمكن تعلمه من الفعالية السياسية لتج

وفي العالم؟ ما هي القيم الرائدة لمعسكر األمل ولماذا ال ينجح في أن يبلور حوله أغلبية في أوساط  
نتطرق   أن  علينا  يجب  األمور  هذه  الوصول  إالناخبين. كل  النجاح في  أمل  قاعدة  إليها على  لى 

الم سيفتح  ذلك  يحدث  عندما  فقط  واسعة.  من  مشتركة  إسرائيل  في  السياسي  الوضع  لتغيير  جال 
األساس. فقط في أعقاب نقد ذاتي عميق وفحص المسلمات القديمة سيمكن التقدم للتخطيط والتطبيق  
في محاور عمل منفصلة لكنها متناسقة. على المدى القصير، حتى االنتخابات القادمة، وعلى المدى  

 البعيد، للجيل القادم. ليتنا نعرف فعل ذلك.  
 "هآرتس" 

 18/11/2022األيام، رام هللا، 

 
 ميخائيل ميلشتاين ... الجديدة تختلف كثيرا  عن تلك التي عرفناها "إسرائيل"

انتخاب    . في الحالتين، تمّ 1977هناك أوجه شبه كثيرة ما بين االنتخابات األخيرة وانقالب سنة  
قيادة يمينية واضحة من معسكر اليمين، تريد أن تضع إسرائيل على مسار استراتيجي جديد مختلف 

 جوهريًا عن النظام القديم: حكم "مباي" الطويل و"حكومة التغيير" القصيرة العمر. 
اتَّ  المجتمع،  واسعة في  فئات  على  كانت مشاعر اإلحباط تسيطر  الحالتين  بعد  في  تأثيرها  سع 

 ، والصهيونية الدينية اليوم. 1977نتخابات: الشرقيون في انتخابات اال
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يادة تحمل رؤية سياسية ورأيًا مختلفًا عن القيادة التي  لبصعود ق  1977اّتسم االنقالب في سنة  
طبقة   من  ممثلين  عن  الحديث  يدور  واالجتماعية،  الثقافية  الناحيتين  من  لكن  ذلك.  قبل  سيطرت 

أمور، وبصورة خاصة في مجال تعريف المصالح االستراتيجية األساسية  "النخب" تتشارك في عدة  
 إلسرائيل والعالقات بين فئات المجتمع، وما بينها وبين مؤسسات الحكم المختلفة. 

تعزَّ  األخيرة،  االنتخابات  بتغييرات  في  المعنية  الدينية،  الصهيونية  تمثلت في  ثورية  فئة  قوة  زت 
الص وخارجيًا:  داخليًا  بالخط  أساسية،  والتشدد  الضفة  على  السيادة  )تطبيق  إلسرائيل  الجغرافية  ورة 

الدِّّ  ين في حياة السكان، والعالقة بين السلطات، مع التركيز على  المعتمد حيال السلطة(، ومكانة 
 تقليل تأثير المنظومة القضائية. 

، وأسئلة عديدة  وهذا كله، من دون وضوح في السياسات المتبعة تجاه المواطنين العرب في إسرائيل
 عن معرفة قيادة المعسكر بأهمية العالقات الخارجية اإلسرائيلية. 

إذًا، يدور الحديث عن ائتالف حكومي، على األقل ربعه يريد تغييرًا دراماتيكيًا للواقع، وال يريد  
الحفاظ على الوضع القائم. فقبل تنصيب الحكومة الجديدة، هناك الكثير من المخاوف من الداخل 

لخارج، بعضها مؤسساتي، واآلخر يدور حول االتجاهات، لكن بعضها أصلي ويرتبط بأسئلة الهوية  وا
والقيم والرؤية. لذلك، هناك حاجة إلى بعض الحساسية من طرف الحكومة المقبلة، وذلك ألنها من  
السلطة   بين  اليهودي،  المجتمع  داخل  مستقبلية  واحتكاك  توتُّر  بؤر  نمو  إلى  تؤدي  أن  الممكن 
والمؤسسات الرسمية المختلفة، وبين الدولة والمواطنين العرب، وبينها وبين جاراتها في الساحة اإلقليمية  

 والدولية. 
في ما يتعلق بالمنظومة السياسية نفسها، تظهر تغييرات ُأخرى: تقريبًا نصف أعضاء الكنيست 

ي مشاركة محدودة نسبيًا في  المنتخبين محسوبون على أحزاب ال ُتجري انتخابات داخلية، وهو ما يعن 
الحياة السياسية داخل األجسام المنتخبة نفسها، ولذلك، من المفضل أن ُتسمى "قوائم" أكثر مما هي  

 "أحزاب".
يدور الحديث عن ظاهرة ليست جديدة )بصورة خاصة في األحزاب الحريدية، وليس فيها فقط(، 

"الوس معسكر  في  وخصوصًا  ازداد،  الظاهرة  هذه  حجم  والمعسكر لكن  مستقبل،  يوجد  وحزب  ط"، 
 الرسمي، و"إسرائيل بيتنا". 

في األيام التي كانت  ،  شكل بؤر حياة سياسية في حياة الجمهورإذا كانت فروع األحزاب سابقًا تُ 
الهوية الشخصية   السياسية برامج وأفكار عميقة وواضحة ووظيفة مركزية في صوغ  فيها لألحزاب 

يدور الحديث عن قوائم تمثل، في أغلب األحيان، طريقة حياة قيمية    فاليوم   ،والجماعية للمواطنين
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القوائم نفسها تعيش أكثر من مرة داخل الفضاء االفتراضي،    وصورة ثقافية عامة أكثر مما هي رؤية.
في اللقاءات الجماهيرية، أو داخل الجلسات المنزلية )التي تزداد وتيرتها قبل االنتخابات( أكثر مما 

داخل   "حداش"  تعيش  إلى جانب  "الليكود"  إلى رموز.  أحيانًا  وتتحول  العام،  الحيز  ثابتة في  مباٍن 
و"راعام" وحزب "العمل" هي األحزاب الوحيدة تقريبًا التي ال تزال تحافظ على التقليد القديم، والتي 

ع نشطة  تدمج ما بين دعوة الجمهور إلى المشاركة في اللعبة السياسية وبين وجود فروع للحزب كمواق
 في الحيز العام. 

العربية في إسرائيل.    -اتجاهات عميقة ُأخرى تعكسها هذه االنتخابات تتطرق إلى القصة اليهودية  
أشارت، ليس فقط إلى الفضل )من الممكن أن يكون مؤقتًا( لـ"التجربة" التي في    2022فانتخابات سنة  

عمق الفجوة بين المجتمعيأن، وهو ما    أساسها دمج حزب عربي في الحكم بإسرائيل، إنما أيضًا إلى
تشير إليه أنماط التصويت. فللتخوف من سيطرة العرب، الذي رافقه خوف من عودة "أحداث" أيار 

وفقدان السيادة الواسع في مواقع مختلفة في الدولة )خاصة النقب(، دور   ،)حارس األسوار(  2021
بهة يدلل عليها التصويت لـ"التجمع"، الذي  مركزي في التصويت داخل الجمهور اليهودي، وأجواء مشا

 كان على عتبة عبور نسبة الحسم.
ما، نهاية السياسة القديمة. تلك التي   لت االنتخابات األخيرة، إلى حدٍّ داخل المجتمع العربي، شكَّ 

بدأت تتفكك مع دخول "القائمة العربية الموحدة" إلى االئتالف وقيامها بخطوة "ثورية" برفض الوقوف  
انبًا، وتلقت هذه السياسة ضربة عميقة مع تفكُّك القائمة المشتركة نهائيًا عشية االنتخابات والضياع  ج

 العميق بعد ذلك.
وجدا نفسيهما سويًا في المعارضة    ،تاعل"  -"الجبهة العربية للتغيير" و"حداش  ؛  الحزبان المتنافسان

البرلماني، ويمكن أن يتحول إلى البديل من دون تأثير، في الوقت الذي بقي "التجمع" خارج النظام  
خارج السياسة الرسمية، مستغاًل شعور اإلحباط والخوف واالغتراب المسيطر على فئات واسعة من 

 الجمهور العربي في أعقاب االنتخابات.
داخل   للشرائح  العام  المزاج  أو  الرؤى  في  التغييرات  عن  تعبيرًا  فقط  ليست  األخيرة  االنتخابات 

نما تعكس أيضًا الميزان الديموغرافي الداخلي. تعّزز قوة اليمين ليس نتيجة التوتر العربي إسرائيل، إ
اليهودي فقط، و"موجات اإلرهاب"، أو التغييرات في الساحة اإلقليمية، إنما أيضًا حقيقة أن الوزن    -

التجاهات نفسها،  الديموغرافي للفئات المقربة من الرؤية ذاتها يرتفع. في الجمهور العربي، ال توجد ا
إما بسبب المشاركة المنخفضة في االنتخابات، وإما بسبب نسبة الوالدات التي تنخفض بالتدريج )اليوم  

 نسبة الوالدات لدى النساء اليهوديات في إسرائيل أعلى منها لدى النساء المسلمات(.
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". هذا الذي ُولد  Zجيل  عد الثقافي، عّبرت االنتخابات األخيرة بشكل صارخ جدًا عن وزن "الفي البُ 
بقليل أو بعدها، وبعضهم شهد عدة جوالت انتخابية في األعوام األخيرة. المميزات    2000ما قبل سنة  

حدٍّ  إلى  وأّثرت  السياسية،  اللغة  عمق  إلى  تغلغلت  الجيل  لهذا  العالمية  نتائج    األساسية  في  معين 
رأي،   وتشكيل  والمعلومات  الرسائل  تمرير  كأداة  االجتماعي  التواصل  شبكات  مركزية  االنتخابات: 

يل إلى مضامين سطحية وشعارات يتم فيها دمج أخبار كاذبة، وصعوبة في التعامل مع القضايا والم
واضح، قاطع وسريع لمشاكل الساعة على محاوالت تفسير االتجاهات وتوضيح    المعقدة، وتفضيل ردّ 

 أنه ال توجد حلول سحرية )يدور الحديث عن نوع قيادات كانت موجودة سابقًا واختفت(. 
بعد ثالثة أعوام ونصف من الفوضى السياسية المستمرة، حسمت إسرائيل طريقها االستراتيجي،  

. معسكر "اليسار" تقلص،  2018صحيح أنها ال تبدو الدولة نفسها كما كانت عليه في نهاية سنة  
اليهودية   القصة  يمكنها أن    -وتقريبًا اختفى؛  العربية شهدت زعزعة عميقة وبقيت كقصة مفتوحة 

المؤسسات   -فجر، ويوجد عمليًا معسكر سياسي  تن أمامه مجموعة من  تقف  جماهيري واحد فقط 
بتنسيق،  العمل  تستصعب  تزال  وال  استصعبت  "معسكر"،  إنها  القول  يمكن  وال  داخليًا،  المتناقضة 

 واألسوأ أن تتوحد. 
لمتصاعد كما دول ُأخرى في العالم كانت ستنهار بسبب الفراغ السياسي واالستقطاب االجتماعي ا 

حدث في األعوام األخيرة. "األمراء" الذين ساعدوا إسرائيل لتنجح في عبور هذه الفترة كان المجتمع  
والمؤسساتية،  المستقرة  والبيروقراطية  األمنية  والمنظومات  القوي،  واالقتصاد  المتماسك،  المدني 

عاني جّراء ضعف عميق داخليًا،  باإلضافة إلى حقيقة أن أغلبية أعداء إسرائيل، وعلى رأسها إيران، ت
الداخلية المستمرة، بهدف زعزعة االستقرار  ومنشغلة بتحديات ُأخرى، بداًل من استغالل الحساسية 

 الداخلي في الدولة. 
إسرائيل ما بعد االنتخابات ليست هادئة أو متكتلة أكثر. العكس هو الصحيح. التوترات الداخلية  

 لمخاوف في أوساط الفئات المختلفة من تغيير دراماتيكي وسريع. يمكن أن تزداد في الواقع، بسبب ا
  ، "نعم بيبي وال بيبي"  ،الخطاب السائد الذي سيطر على الوجود اإلسرائيلي في األعوام األخيرة

ومنع النقاش في القضايا االستراتيجية يتراجع، لكنه يترك الحيز لنقاشات محتدمة ومتوترة بشأن قضايا  
 جوهرية. 

 "معاريف" 
 23/11/2022األيام، رام هللا، 
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 سعيد الحاج... ؟"إسرائيل"هل يوقف فوز نتنياهو مسار التقارب بين تركيا و
بعد أيام قليلة من    أتى فوز االئتالف الذي يقوده بنيامين نتنياهو في االنتخابات "اإلسرائيلية" مؤخراً 

استعادة العالقات التركية "اإلسرائيلية"، وإعادة تعيين سفير لكل منهما لدى اآلخر، مما طرح عالمات 
استفهام حول موقف نتنياهو من العالقات المستعادة وفرص استمرار هذا المسار الذي بدأ واسُتكمِّل 

 في غيابه. 
 : تقارب حذر

االحتالل إثر سحب تركيا سفيرها في تل أبيب وإعالنها السفير  تراجعت العالقات بين تركيا ودولة  
على قتل االحتالل عشرات    ، احتجاجاً 2018مايو    غير مرغوب به في أيار/  "اإلسرائيلي" لديها شخصاً 

 وكذلك على نقل السفارة األميركية للقدس. ،الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة
لتحسين عالقاتها مع عدد من األطراف اإلقليمية التي  ،  2020ومنذ نهايات    لكن تركيا سعت الحقاً 

خالل السنوات الماضية، ومن بينها إسرائيل، إال أن مسار التقارب    وتراجعاً   شهدت عالقاتها معها توتراً 
عتها أنقرة بسبب تشكيك المؤسسة األمنية والعسكرية "اإلسرائيلية"  توقَّ مع األخيرة لم يكن بالسهولة التي  

 بنوايا الرئيس التركي وأهدافه من تطوير العالقات معها.
هاتفياً  األول  التواصل  كان  العالقات،  بتحسين  رغبتها  حول  أنقرة  من  متعددة  إشارات  بين    بعد 

. وعلى  2021تشرين الثاني    ي في نوفمبر/أردوغان ونظيره "اإلسرائيلي" هيرتسوغ قبل عام كامل، أ
تكرَّ  كامل  عام  أردوغان من جهة  مدى  بين  اتصاالت هاتفية  الجانبين على شكل  بين  التواصل  ر 

وهيرتسوغ والبيد وبينيت من جهة ثانية، وتّوج المسار بزيارة هيرتسوغ ألنقرة ولقائه مع أردوغان في  
الفائت، ثم زيارة وزير خارجية كل    مارس/ العام، التقى أردوغان  آذار  نهايات  طرف لآلخر. ومع 

رئيس الحكومة "اإلسرائيلية" يائير البيد في نيويورك على هامش اجتماعات األمم المتحدة، قبل تعيين  
 سفير لكل طرف لدى اآلخر، ثم استقبال أردوغان لوزير الدفاع بيني غانتس في أنقرة.

م العالقات بين الجانبين، كما أن أنقرة  أمام تقدُّ   كان نتنياهو، بشخصه وتصريحاته وسياساته، عقبة
حّملته مع حكومته مسؤولية تراجع العالقات معها. ولذلك فقد كانت خسارته االنتخابات العام الفائت 
فرصة بالنسبة ألنقرة للسعي نحو تحسين العالقات، كما أنه ال تربطه عالقات جيدة مع الرئيس التركي 

عد الشخصي بين السياسيين. بل من الممكن القول إن الجانبين تعّمدا  بُ الذي يولي أهمية خاصة لل
لبناء أمر واقع   تبادل السفراء وتثبيت مسار العالقات بينهما قبل انتخابات الكنيست األخيرة، سعياً 

فهل يتراجع نتنياهو بعد فوزه الذي يرشحه    لفوز نتنياهو، وهو ما كان.  يصعب التراجع عنه تحسباً 
 حكومة، عن مسار التقارب مع أنقرة؟ لتشكيل ال
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 : فوز نتنياهو
، بل المتوقع االستمرار في مسار التقارب بين الجانبين وإن كان سيحدث بوتيرة  ال يبدو ذلك مرّجحاً 

 مختلفة. 
فمن جهتها، ال تخفي تركيا رغبتها في تعزيز التقارب مع "إسرائيل" بعد فوز نتنياهو، كما جاء 

التركي في أول تصريح له بعد ظهور النتائج األولية لالنتخابات. ومن جهة ثانية، على لسان الرئيس  
ستكون    ،الفلسطينيين  أو بكلمة أخرى سياسات االحتالل ضدّ ،  ال يبدو أن تطورات القضية الفلسطينية

ن  أمام استمرار العالقات، بعد أن تحدث أردوغان عن الفصل بين عالقات بالده بـ"إسرائيل" وبي  عائقاً 
 الفلسطينيين. سياساتها ضدّ 

ال يمكن القول إن أنقرة سعيدة بنتائج االنتخابات "اإلسرائيلية" األخيرة.  يتبدى ذلك في تصريح  
الرئيس التركي مباشرة بعد االنتخابات، والذي خال من أي تهنئة لنتنياهو )أتت التهنئة بعد أيام(، وفي  

ئيلي" بيني غانتس قبل أيام فقط من االنتخابات، وهو ما  استقبال أردوغان بنفسه لوزير الدفاع "اإلسرا 
يمكن قراءته كمحاولة لدعم حظوظه فيها. لكن ذلك ال يعني زهد أنقرة في تطوير العالقات، بل يمكن 

 القول إن الرئيس التركي قد رمى الكرة في ملعب نتنياهو بعد أن عّبر عن تمسك بالده بالمسار.
ختلف في مسار تطوير العالقات بين الجانبين هذه المرة عن سابقاتها،  ة ما هو ممن جهة ثانية، ثمَّ 

مسار تركي للتهدئة والتقارب مع أكثر من طرف إقليمي، وبعد   وفي مقدمة ذلك أنها تأتي في ظلّ 
اتفاقات التطبيع بين االحتالل وعدد من الدول العربية، ودون تنفيذ أي طرف لشروط الطرف اآلخر، 

استقرار واضحة لدى دولة االحتالل، مما يشي بأن التقارب الحالي مرّشح ألن  حالة عدم    وفي ظلّ 
يكون أكثر استقرارًا وأطول عمرًا من سابقاته. ومن مظاهر هذا االختالف إرسال أردوغان رسالة تهنئة  

 له بالفوز في االنتخابات. 
ته السابقة للحكومة، ومن جهة ثالثة، يعود نتنياهو للحكم في ظروف مختلفة تمامًا عن فترة رئاس 

عد الشخصي مع ما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية األوكرانية. فالعالقات مع روسيا والبُ   وتحديداً 
عن    بوتين أبعد ما يكونان عن الفترة السابقة، وال تبقي الحرب وموقف الواليات المتحدة منها فضالً 

 اورة أمام نتنياهو.موقف دولة االحتالل الداعم ألوكرانيا، مساحات واسعة للمن
ويضاف لما سبق بعض مسارات التعاون أو ملفات االهتمام المشترك بين الجانبين، وفي مقدمتها  

وغاز شرق المتوسط، ولعل   ،والملف اإليراني  ،والقضية السورية  ،(الحرب الروسية األوكرانية )مجدداً 
 انتس لها.غيارة  ذلك مما يفسر تزامن زيارة وزير الدفاع األذربيجاني ألنقرة مع ز 
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رفضها لشرط دولة االحتالل لتطوير العالقات،    ارت على لسان وزير خارجيتهورغم أن تركيا كرَّ 
والمتمثل في طرد قيادات فلسطينية يزعم األخير إقامتها فيها والعمل ضده انطالقًا من أراضيها؛ فإن  

 ت بأيام في داللة ال تخفى.ذلك لم يمنع استقبالها وزير السياحة "اإلسرائيلي" بعد االنتخابا
كما أن ما صدر من تصريحات تركية في جانب العالقات مع "إسرائيل" يرضي األخيرة بالحد  

بـ"مراعاة كل طرف حساسيات الطرف اآلخر"،   بالحرص على تطويرها وتعزيزها، مروراً   األدنى، بدءاً 
أب تل  مع  العالقات  بين  الفصل  بخصوص  أردوغان  بتصريح  انتهاًء  سياساتها  وليس  وبين  يب 

 . الفلسطينيين، وإن كان التصريح األخير يحمل معنَييأنِّ متناقَضيأن ظاهرياً  وممارساتها ضدّ 
في السابق، إذ إن   بالنسبة ألنقرة لم يكن موجوداً   مستجداً   ذلك أن هذه التصريحات تتضمن متغيراً 

بشكل    ، كان مرتبطاً 2018ثم عام    2010تدهور العالقات بين الجانبين في عهد العدالة والتنمية، عام  
 مباشر بسياسات االحتالل تجاه الفلسطينيين. 

من    وهذا يعني أن العالقات بين الجانبين ستكون أمَتَن في المدى المنظور مما كانت عليه سابقاً  
وفصائل المقاومة بشكل أخص مفتوح على    جهة، وأن موقف تركيا من القضية الفلسطينية عموماً 

 في المستقبل.  احتماالت التغيير نسبياً 
بين أردوغان ونتنياهو بعد تكليف األخير    يضاف لكل ما سبق، كقرينة عملية، االتصال الهاتفي 

بتشكيل الحكومة في "إسرائيل"، والذي جاء بمبادرة منه للتعزية في الهجوم الذي حصل في   رسمياً 
 منطقة تقسيم في إسطنبول، وهنأه خالله أردوغان بفوزه في االنتخابات مرة أخرى.  

انبين "دخلت في مرحلة جديدة بفضل وقد قال أردوغان في االتصال لنتنياهو إن العالقة بين الج
اإلرادة القوية التي أظهراها"، وإن ثمة مصلحة مشتركة في "استمرار العالقات وتقويتها على أرضية  

 قابلة لالستدامة، بناء على المصالح المتبادلة وعلى أساس مراعاة كل طرف لحساسيات اآلخر".
فع نتنياهو للتراجع عن خطوة تبادل السفراء،  سيد   جوهرياً   ، ال يبدو أن هناك سبباً ولذلك، ختاماً 

فضال عن أن تفعل أنقرة ذلك، وبالتالي فمسار العالقات بين الجانبين غير مرشح للتراجع أو االنقطاع  
ر عالقات "إسرائيل" بتركيا يواجه اعتراضًا حقيقيًا من اليونان، خصوصًا  أو القطيعة. وال يبدو أن تطوّ 
دوا أكثر من مرة أنها ليست بدياًل عن العالقات الخاصة مع األخيرة، ال  أن المسؤولين في األولى أك

 وال بخصوص غاز شرق المتوسط. سياسياً 
لكن، في المقابل، لن يكون نتنياهو بنفس حماسة اآلخرين في تل أبيب بخصوص العالقات مع 

وغانتس. ولذلك ستبقى  ما بالعالقة المباشرة مع أردوغان، مثل هيرتسوغ والبيد وبينيت  تركيا، وال سيّ 
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العالقات بين الجانبين على األرجح في مستواها الحالي مع احتمال حصول تطور تدريجي بطيء،  
 ما على صعيد القضية الفلسطينية. طالما غابت أي تطورات كبيرة مفاجئة وال سيّ 
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 هاجر شيزاف ويونتان ليس ... دراماتيكية في الضفةنقل اإلدارة المدنية لسموتريتش: تداعيات 
أحد المطالب، التي طرحها رئيس الصهيونية الدينية في االتصاالت لتشكيل الحكومة،  :  "هآرتس"

هو الحصول على صالحيات اإلدارة المدنية، التي هي هيئة عسكرية خاضعة لوزارة الدفاع ومسؤولة  
ستراتيجية  اات وهدم البيوت غير القانونية، والتي تعتبر  عن المصادقة على خطط البناء في المستوطن

إذا  يتم إجمالها.  لم  الكاملة  التفاصيل  الطلب، لكن  "الليكود" وافقوا مبدئيًا على  بالنسبة لحزبه. في 
حصل حقًا سموتريتش على طلبه فيتوقع أن تكون لذلك تداعيات دراماتيكية على واقع الحياة في  

 الضفة الغربية. 
بعد هل التفاهمات بين "الليكود" وحزب سموتريتش تتعلق بتعيين وزير في وزارة الدفاع  لم يتضح  

أو نقل اإلدارة المدنية لوزارة أخرى. ولكن هذه الخطوة يتوقع أن تؤدي إلى توسيع المستوطنات، وهكذا 
 ستستدعي نقدًا من المجتمع الدولي للحكومة في القدس. 

االت المدنية للحياة في الضفة: المصادقة على خطط بناء  اإلدارة المدنية مسؤولة عن كل المج
في المستوطنات وفي البلدات الفلسطينية في مناطق ج، وإنشاء بنى تحتية، بما في ذلك الشوارع،  
وكذلك قضايا مرتبطة بالزراعة والربط بشبكة المياه. إضافة إلى ذلك هي تقود نشاطات إنفاذ القانون  

فلسطينية وإسرائيلية. صالحيات اإلدارة المدنية تشمل أيضًا    ي الضفة لمبانٍ البناء غير القانوني ف  ضدّ 
 إصدار تصاريح دخول إلسرائيل للفلسطينيين، ومسؤوليات التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية. 

دعا البرنامج السياسي للصهيونية الدينية فعليًا إلى إلغاء اإلدارة المدنية، ونقل صالحياتها لوزارات  
إدارة  حك طريق  عن  ليس  األرض  على  اإلسرائيلية  السيطرة  وتمدين  "ترسيخ  أجل  من  أخرى،  ومية 

عسكرية مؤقتة". اإلدارة المدنية مكروهة بشكل خاص في أوساط قيادة المستوطنين؛ ألنها ترمز إلى 
الخط األخضر، فإن   داخل حدود  لمواطنين يعيشون  العسكرية على الضفة. هكذا وخالفًا  السيطرة 

ن عليهم التعامل مع رجال جيش في جزء من القضايا المرتبطة بالحياة بداًل من  ستوطنين يتعيَّ الم
 تعاملهم مع الوزارات الحكومية.
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 :توسيع مستوطنات وشرعنة بؤر
تصادق اإلدارة المدنية على خطط بناء في المستوطنات، وحتى على تسوية بأثر رجعي لبؤر غير  

التخطيط األعلى. المجلس، الذي هو خاضع لإلدارة المدنية، هو الجسم  قانونية عن طريق مجلس  
التخطيطي في الضفة الغربية. المصادقة على خطط بناء في المستوطنات تتم فقط بعد أن يصادق  
وزير الدفاع على ذلك. في السابق، عندما شغل بنيامين نتنياهو منصب رئيس الحكومة، اعتاد على  

إحضار خطط للمصادقة بسبب الحساسية الدولية التي تكتنف ذلك، وبشكل التدخل بنفسه في قضايا  
 خاص أمام الواليات المتحدة.

اإلدارة المدنية مخولة بالبت في االدعاءات بمكانة األراضي في الضفة، بما في ذلك ادعاء الملكية  
  ء معين تمّ الشخصية، واإلعالن عنها كأراضي دولة، والبت في مسألة هل شراء قسيمة أرض أو بنا

بشكل خاص في الجهود لشرعنة بؤر استيطانية غير قانونية.    بصورة قانونية، هذا جانب يعتبر مهماً 
يطالب البرنامج السياسي للصهيونية الدينية بتسوية مكثفة للبؤر االستيطانية، الذي يسميها الحزب 

 "االستيطان الشاب". 
ة التي أقامها المستوطنون قرب بيتا في نابلس. هكذا كان األمر مثاًل في حالة البؤرة االستيطاني

دت الحكومة بفحص إقامة مستوطنة جديدة اإلدارة المدنية هي التي فحصت مكانة األرض بعد أن تعهَّ 
 في المكان بعد أن أخلت أفيتار بعد بضعة أسابيع من إقامتها. 

 : زيادة إنفاذ القانون 
ي كل ما يتعلق بنشاطات إنفاذ القانون تجاه بناء م األولويات فاإلدارة المدنية هي التي تحدد سلّ 

غير قانوني في الضفة إلسرائيليين أو فلسطينيين. هدم بيوت غير قانونية أقامها إسرائيليون يعتبر  
في   مجالس  ورؤساء  سياسية  وساطة  بجهود  تتأثر  حيث  سياسية،  ناحية  من  جدًا  حساسة  قضية 

 نه الوزير.اع لشؤون االستيطان الذي يعيّ المستوطنات، وأيضًا بتقدير مساعد وزير الدف
هدم بؤر استيطانية غير قانونية. حتى    ح سموتريتش في السابق في عدة مناسبات أنه ضدّ صرَّ 

إخالؤها من    ع التبرع إلعادة إقامة البؤرة االستيطانية رمات مغرون، التي تمّ أنه في آب الماضي شجَّ 
قبل اإلدارة المدنية. في المقابل، حزبه معني بزيادة إنفاذ القانون تجاه بناء غير قانوني للفلسطينيين. 

رت في أوساط وذلك كجزء مما تسمى في معسكر اليمين "المعركة على منطقة ج"، وهي رؤية تجذَّ 
 لى أعمال البناء الفلسطينية. نظامًا جديدًا للرقابة ع 15اإلدارة نفسها. خصصت الحكومة التاركة 
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 : فصل وتمييز
إنترناشيونال"  "أمنستي  بينها  من  البارزة،  اإلنسان  لحقوق  منظمات  نشرت  األخيرة  السنوات  في 

دت أن الواقع في الضفة وصل إلى درجة األبارتهايد. هذا، ضمن و"هيومن رايتس ووتش"، تقارير حدَّ 
التمييزي   التعامل  بسبب  أخرى،  المستوطنين  أمور  السكانيتين،  بالمجموعتين  يتعلق  فيما  إلسرائيل 

 والفلسطينيين، التي ال تخضع للمنظومة القانونية نفسها. 
تجاه    المدنية  اإلدارة  صالحيات  نقل  هو  "الليكود"  من  سموتريتش  طلب  لتطبيق  البدائل  أحد 

تحتية، في حين يبقى الفلسطينيون  اإلسرائيليين إلى وزارة المالية، باألساس في مواضيع البناء والبنى ال
تحت مسؤولية وزارة الدفاع. في هذا الوضع سيكون المستوطنون خاضعين لسلطة مدنية في حين أن  

بديل تمدين اإلدارة المدنية أو أقسام معينة فيها يمكن    الفلسطينيين سيبقون تحت السيطرة العسكرية.
ؤسسات دولية أخرى حول طلبهم االعتراف بأن  أن يعزز نضال الفلسطينيين في األمم المتحدة وفي م

 إسرائيل ضمت فعليًا الضفة، وأنها تطبق فيها نظام األبارتهايد. 
 :الجبهة الدبلوماسية

بينيت   حكومة  إقامة  منذ  األخيرة  والنصف  السنة  الفلسطينية عدة سجَّ   ،البيد   – في  السلطة  لت 
مناطق". في السنوات األخيرة االعتراف  سياسة إسرائيل في "ال  إنجازات دبلوماسية في النضال ضدّ 

الدولي باستقالل منظومة القضاء اإلسرائيلية، إلى جانب حقيقة أن هيئة عسكرية تدير الحياة المدنية 
 في الضفة، ساعد الحكومات التي تقيم في القدس لمواجهة النقد على ما يحدث في "المناطق". 

لليكود" والصهيونية الدينية يمكن أن تؤدي إلى لكن اآلن التفاهمات التي تلوح في األفق بين "ا
تآكل ثقة المجتمع الدولي بإسرائيل. يتوقع أن تواجه الحكومة الجديدة تحديًا كبيرًا في األسابيع القريبة  

 القادمة. 
الفلسطينية   المبادرة  على  القادم  الشهر  في  المتحدة  لألمم  العمومية  الجمعية  تصادق  أن  يتوقع 

إلى محكمة تبلور رأياً   بالتوجه  المحكمة  هو جعل  التوجه  هذا  الهاي. هدف  الدولية في    الجنايات 
ضمّ  قد  إسرائيل  بأن  االعتراف  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  الذي  إسرائيل،  سلوك  فعليًا بخصوص  ت 

 .1967"المناطق" التي احتلتها في 
ل في أوساط  بصورة معينة، فإن إخضاع اإلدارة المدنية لسموتريتش يمكن أن يمس بصورة إسرائي 

المجتمع الدولي، سواء بسبب خرق محتمل للقانون الدولي أو بسبب الجانب الشخصي. يعتبر رئيس  
الصهيونية الدينية "خطًا أحمر" بسبب مواقفه في نظر عدد غير قليل من الدول. وسبق أن أوضح  
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معه بعد تعيينه    عدد من الدبلوماسيين الموجودين في إسرائيل في محادثات مغلقة بأنهم لن يتعاونوا
 في منصب وزير. 

 26/11/2022األيام، رام هللا، 
 

 أيال زيسر ... هل يمكن إنعاش السلطة الفلسطينية؟. .."مونديال عباس"بعد 
، يعود اإلرهاب ليرفع رأسه، وتأخذ عصابات "يهودا والسامرة"في الوقت الذي تشتعل النار في  

ل زعيم السلطة الفلسطينية أبو مازن زيارة قطر لمشاهدة مسلحة الحكم بأيديها في كل قرية وبلدة. فضَّ 
مباريات المونديال. ومع أن منتخب السلطة الفلسطينية لم يصعد إلى المباريات النهائية، ولكن مشاهدة  
مباريات كرة القدم في الدوحة أفضل من السير في أزقة نابلس أو جنين في محاولة الستعادة السيطرة  

 ة في المنطقة. التي فقدتها السلط
ل أن السكان الفلسطينيين غير مهتمين لمكان أبو مازن. فالرجل والسلطة التي يترأسها فقدا يخيّ 

 ."يهودا والسامرة"كل صلة لهما بواقع الحياة في 
الجيش   بين  المتعثر  األمني  والتعاون  اإلرهاب  مكافحة  هي  األولى  المسألة  إلسرائيل،  بالنسبة 

وأجهزة   موجّ اإلسرائيلي  اإلرهاب  أن  رغم  ولكن  الفلسطينية.  ضدّ األمن  ثمنه    ه  فسيدفع  إسرائيل، 
الفلسطينيون على المدى البعيد. هكذا حصل في موجات اإلرهاب التي شهدناها في الماضي، ابتداء 

وانتهاء باالنتفاضتين األولى والثانية. كل هذه لم تجلب للفلسطينيين    1936من الثورة العربية في العام  
السكان  الن بنسيج حياة  المس  إلى  لكنها أدت  المرجوة ولم تكسر روح وقوة إرادة اإلسرائيليين.  تائج 

المحليين غير مرة على أيدي اإلرهابيين أنفسهم النهيار االقتصاد، ثم إلى تحطم المجتمع الفلسطيني.  
 هكذا حصل وهكذا سيحصل إذا ما استمرت موجات اإلرهاب.

نهيار السلطة ال يتعلق فقط بمسألة أداء أجهزة األمن الفلسطينية، بل  لكن الفلسطينيين يرون أن ا
ألنها سلطة فاسدة وغير ناصتة لمشاعر الجمهور واحتياجاته، بالضبط مثل معظم األنظمة العربية  

 المحيطة بنا والتي تشكل لها نموذج إلهام. 
نين وتختطف شابًا  في واقع من الفوضى التامة يمكن لمجموعة مسلحة أن تقتحم مستشفى في ج

إسرائيليًا بينما كان مربوطًا باألجهزة. وتوقع هؤالء أن يتلقوا مقاباًل للجثة. إذ هكذا عودت إسرائيل 
 في الماضي، ثم الفلسطينيين من بعده. "حزب هللا"

تواسي إسرائيل نفسها في أن انهيار أجهزة أمن السلطة ملموس أساسًا في شمال السامرة، محيط  
، بينما الوضع أهدأ في باقي أجزاء المناطق، وكأنه تحت السيطرة. لكن ال يجب أن  نابلس وجنين
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السلطة آخذة في الضعف؛   ،نتجاهل حقيقة أن العنوان مسجل على الحائط، وإشارة الميدان واضحة
فهي عديمة التأثير والقدرة على الحكم، والفوضى تحتل مكانها. يدور الحديث عن مسيرة طويلة، لن  

ابيرها على األرض انهيارًا دراماتيكيًا للسلطة أمام آالف المتظاهرين الذين يهاجمون مكاتبها  تكون تع
وقياداتها، مثل الشكل الذي انهارت فيه األنظمة العربية في أثناء ثورة الربيع العربي قبل نحو عقد. 

سيطرة، قصبة  رويدًا رويدًا. قرية أخرى وبلدة أخرى تخرج عن ال   ستذوب ثمة افتراض بأن السلطة  
أخرى يصبح فيها المسلحون أصحاب القول، وهكذا ال يتبقى ألبو مازن شيء باستثناء الزيارات إلى  

 الخارج والتي يتلقى فيها معاملة رئيس دولة.
تدس إسرائيل حاليًا رأسها في الرمال أمام إمكانية كهذه، وتتمنى انتعاش السلطة وأجهزتها. لكن  

األكسجين للسلطة وإعادتها إلى الحياة، وال ترغب السلطة في دفع أي ربما من غير الممكن إعطاء  
 أفق سياسي قدمًا، بل وال تستطيع ذلك.

إن عودة إسرائيل إلى أزقة المدن الفلسطينية وأخذ مسؤولية متجددة عن نسيج الحياة، بما في ذلك  
القرار في إسرائيل،  مجاالت الرفاه واالقتصاد، هو سيناريو يبعث على الغثيان في أوساط أصحاب  

بدائل أخرى في ظلّ  إسرائيل  تملك  هل  هو:  السؤال  لكن  أوساط جهاز األمن.  واقع   وبالتأكيد في 
اإلرهاب المتعاظم وغياب حوكمة السلطة وأجهزتها؟ يجدر بإسرائيل أن تعطي رأيها في التحديات 

ب التصدي اليومي لإلرهاب  على المدى البعيد إلى جان  ]الضفة الغربية["  المناطق"التي تنتظرها في  
 كمهمة فورية وأولى في سموها.

 " إسرائيل اليوم"
 27/11/2022القدس العربي، لندن، 

 
 صالح النعامي ... . حسم الصراع مع الفلسطينيين أم تأجيجه؟.حكومة نتنياهو القادمة.

ل موجة عمليات المقاومة المتواصلة في أرجاء الضفة الغربية، التي تعد األوسع منذ موجة  ستمثّ 
العام   التي شهدها  القادمة  2015العمليات  التي ستواجهها الحكومة اإلسرائيلية  التحديات  ، أحد أهم 

 برئاسة بنيامين نتنياهو. 
لألحزاب التي تمثل   مهماً   الفلسطيني المقاوم اختباراً وتعد قدرة الحكومة العتيدة على مواجهة الفعل  

دت خالل الحملة االنتخابية بإخماد اليمين الديني المتطرف التي ستشارك في هذه الحكومة، والتي تعهّ 
جذوة المقاومة المشتعلة عبر طيف واسع من االلتزامات التي قدمتها للجمهور، كوصفة، ليس فقط 

 لحسم الصراع مع الشعب الفلسطيني لصالح إسرائيل.  يات؛ بل أيضاً إلنهاء هذه الموجة من العمل
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وتحديداً   ونظراً  القادم،  الحاكم  االئتالف  في  المشاركة  األحزاب  الدينية"    ألن  "الصهيونية  حركة 
لجمهور   كممثلة  نفسها  تقدم  غفير  بن  إيتمار  بزعامة  و"الكاهانية"  سموتريتش  بتسالل  بزعامة 

فة الغربية، الذي يعد الهدف الرئيس لعمليات المقاومة، فإن محاولة إخماد المستوطنين اليهود في الض
 يات الحكومة القادمة.و هذه الموجة من عمليات المقاومة ستكون على رأس أول

تدرك األحزاب التي ستمثل في حكومة نتنياهو القادمة أن حكومة تصريف األعمال الحالية بزعامة  
لعمليات المقاومة، رغم أنها أطلقت يد جيش ومخابرات االحتالل    يائير البيد قد عجزت عن وضع حدّ 

 للعمل في جميع أرجاء الضفة الغربية وبكل األدوات المتاحة.  ومنحتهما هامش حرية مطلقاً 
أشهر، التي   7حملة "كاسر األمواج" التي شرع فيها منذ أكثر من    فجيش االحتالل يواصل شنّ 

من    غربية وينفذ عمليات دهم واعتقال وتصفيات جسدية ضدّ يقتحم في إطارها جميع مدن الضفة ال
هم في العمل المقاوم. كما يستفيد جيش االحتالل من تعاون السلطة الفلسطينية األمني،  ر يشتبه بدو 

وتحديداً  المقاومة،  بعض تشكيالت  ودور  تأثير  تقليص  المهم في  دوره  ثبته  "عرين    الذي  مجموعة 
ن عمليات المقاومة ما زالت تفاجئ االحتالل على صعيد التوقيت د" في نابلس. ومع ذلك، فإو األس

 والمكان وطابع األهداف. 
لعمليات المقاومة   إلدراك مكونات الحكومة القادمة أن جيش االحتالل فشل في وضع حدّ   ونظراً 

فقد اتجهت إلى إطالق تعهدات شعبوية بإخماد المقاومة    ،رغم استنفاده الحلول األمنية والعسكرية
د القيادي في "الليكود" يوآف غاالنت، الذي من تبني تكتيكات أمنية وعسكرية أكثر قسوة. فقد تعهّ ب

المتوقع أن يشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة القادمة بمحاولة تجفيف بيئة المقاومة في الضفة  
ط لتوظيف  عبر وسائل عسكرية وأمنية لم يتم تطبيقها حتى اآلن؛ فغاالنت المعروف بتطرفه، يخطّ 

 موقعه الجديد في التمهيد للوصول إلى قيادة الليكود ورئاسة الحكومة في المستقبل.
تحوّ  إلحداث  بسعيها  القادمة  الحكومة  في  ستشارك  التي  األحزاب  البنية  وتجاهر  على  كبير  ل 

ف  القانونية واإلدارية، بحيث يتم منح الحكومة العتيدة سلة أدوات جديدة ترى أنها ستساعد على وق
 العمل المقاوم.

فبعض أحزاب االئتالف القادم تصر على تمرير قانون يسمح بفرض حكم اإلعدام على المقاومين 
الفلسطينيين الذين يقتلون أو يجرحون جنود االحتالل ومستوطنيه؛ وسن قانون آخر يشرع طرد من  

اخلي في الحكومة  يثبت تحريضه على إسرائيل. ويصر بن غفير، الذي سيتولى منصب وزير األمن الد 
القادمة، على تغيير أوامر إطالق النار، بحيث يمنح الجنود وعناصر الشرطة هامش حرية واسع في  
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استهداف كل من يرون مصدر تهديد من بين الفلسطينيين وتمرير قانون يمنح الجنود حصانة من  
 المحاكمة حال قتلوا فلسطينيين.

الشعب    وزارية حساسة ذات عالقة بإدارة الصراع ضدّ كما أن احتكار قادة اليمين المتطرف حقائب  
الشعب الفلسطيني.    د من المواجهة ضدّ الفلسطيني يمنحهم القدرة على اتخاذ إجراءات إدارية تصعّ 

المثال سبيل  يحوِّ   ،فعلى  أن  غفير  لبن  وزيراً يمكن  بصفته  إلمرته  تخضع  التي  الشرطة،  لألمن    ل 
من نتنياهو بتعديل القانون    ما بعدما تلقى تعهداً ال سيّ   لمتطرفة؛ق أجندته االداخلي، إلى مليشيا تطبِّّ 

 ليكون صاحب صالحيات مطلقة على جميع تشكيالت الشرطة.
لكن قادة الحكومة اإلسرائيلية القادمة سيكتشفون أن تصعيد اإلجراءات األمنية والعسكرية والتوسع  

القوانين الهادفة إلى تجفيف بيئة العمل المقاومة، سيكون مجرد سهم مرتد وسيفضي إلى    في سنّ 
 نتائج عكسية. 

فتصعيد العمليات العسكرية واألمنية يمكن أن يفضي إلى خفض أو وقف عمليات المقاومة لو  
تتواصل    كان األمر يتعلق بعمليات تنفذها بنى تنظيمية للمقاومة. لكن معظم عمليات المقاومة التي

يجعل مهمة   تنظيمات، مما  إلى  ينتمون  ينفذها شباب ال  فردية  الغربية عمليات  الضفة  أرجاء  في 
 الحصول على معلومات استخبارية مسبقة إلحباط العمليات قبل وقوعها مستحيلة. 

كما أن الرهان على تحييد قطاعات واسعة من الشباب الفلسطيني عن مسار المقاومة عبر تحسين  
فشله.  األوضاع   ثبت  قد  إسرائيل  في  للعمل  منح فرص  من خالل  الغربية  الضفة  في  االقتصادية 

فالمحافل األمنية اإلسرائيلية تقر بأن عمليات المقاومة تتواصل رغم التحسن الذي طرأ على األوضاع  
االقتصادية مما يدل على أن التوجه لتنفيذ عمليات المقاومة يعكس سريان روح نضالية وطنية ترنو  

لى التخلص من االحتالل مع االستعداد لدفع الثمن. فالشباب الفلسطيني الذي ينفذ عمليات المقاومة  إ
يقينهم أن جيش االحتالل سيهدم منازل عوائلهم كصورة من صور العقاب    م على ذلك في ظلّ يقدِّ 

 الجماعي الهادف.
به بن غفير، يفتقد أي في الوقت ذاته فإن تشريع فرض حكم اإلعدام على المقاومين، الذي يبشر  

عن أن    أثر ردعي؛ على اعتبار أن منفذي عمليات المقاومة يفترضون أنهم لن يبقوا أحياء، فضالً 
م الفلسطينيون على خطف مستوطنين وجنود في مسعى  إصدار أحكام اإلعدام سيزيد من فرص أن يقدِّ 

 للضغط على االحتالل لمنع تنفيذ هذه األحكام. 
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السياسات التي ستتبناها الحكومة القادمة على صعيد تطوير المشروع ليس هذا فحسب، بل إن  
االستيطاني في الضفة الغربية وتهويد المسجد األقصى وتوفيرها بيئة أمنية وقانونية تسمح للمستوطنين  

 لتأجيج روح المقاومة.  ذاتها محفزاً  اليهود بمواصلة اعتداءاتهم على الفلسطينيين ستشكل بحدّ 
عة لسلوك الحكومة اإلسرائيلية ستتمثل في الدفع نحو  يه أن أخطر التداعيات المتوقَّ ف  ومما ال شكّ 

رت  من فقدان قدرة متزايد على الحكم والسيطرة، كما حذَّ   انهيار السلطة الفلسطينية التي تعاني أصالً 
 المخابرات اإلسرائيلية الداخلية "الشاباك" وإدارة الرئيس األميركي جون بايدن.  مؤخراً 
وتعاظم مظاهر عجز السلطة   ،الحكومة القادمة  الفلسطينيين في ظلّ   عاظم مستويات القمع ضدّ فت

بعض    عن توفير الحد األدنى من الحماية للجماهير الفلسطينية سيزيد من فرص انهيارها. مع العلم أنّ 
وحلّ  أوسلو  اتفاقات  بإلغاء  تطالب  الجديدة  أبيب  تل  حكومة  في  المشاركة  مثل   السلطة،  األحزاب 

 ي "الصهيونية الدينية" و"الكاهانية". حركتَ 
ولم يكن من سبيل المصادفة أن يواظب جيش ومخابرات االحتالل على تحذير المستوى السياسي  
واالقتصادية   األمنية  التداعيات  أن  اعتبار  على  الفلسطينية،  السلطة  انهيار  تداعيات  من  الحاكم 

ستكون باهظة الثمن. فانهيار السلطة سيحرم إسرائيل    ستراتيجية التي ستترتب على هذا التطورواال
عن أنه سيجعلها مسؤولة، بدل السلطة، عن توفير    من العوائد التي تجنيها من التعاون األمني، فضالً 

 متطلبات الحياة االقتصادية واإلنسانية للفلسطينيين بصفتها قوة االحتالل، كما ينص القانون الدولي.
تنياهو القادمة في توفير بيئة تسمح بتوحيد ساحات العمل النضالي وستسهم سياسات حكومة ن

ي الداخل بشكل ال يقل  ي الفلسطيني، حيث إن مكونات هذه الحكومة أوضحت بأنها ستستهدف فلسطين
مما سيوسع من رقعة العمل المقاوم بشكل قد يفضي    ،عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

 ل وموارد إسرائيل. إلى استنزاف جيش االحتال
القادمة اإلسرائيلية  الحكومة  قرارات  ومساندي    ،وستمنح  الفلسطينيين  ستمررها  التي  والقوانين 

 المزيد من أدوات النضال القانوني على الساحة الدولية لمواجهة االحتالل. ،قضيتهم
مة العليا الحكومة على تمرير قانون يلغي صالحيات المحك  هفإجماع األحزاب بالمشاركة في هذ 

سيحرم إسرائيل من    ،والقرارات التي تتخذها الحكومة  ،ها الكنيست كجهة رقابية على القوانين التي يسنّ 
القدرة على الزعم بأنها تحوز على جهاز قضائي يسمح بإجراء تحقيقات مستقلة في االتهامات التي 

 ه لها بارتكاب جرائم حرب ومخالفات جسيمة للقانون الدولي. توجّ 
العامة  وستتعاظم خطورة تداعيات إلغاء صالحيات المحكمة اإلسرائيلية العليا بعد قرار الجمعية  

ض محكمة العدل الدولية النظر في تحديد مكانة االحتالل اإلسرائيلي  لألمم المتحدة األخير الذي فوّ 



 مقاالت   -تقارير    -دراسات  ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

549 
 

ح التقديرات اإلسرائيلية أن تصدر المحكمة الدولية المتواصل لألراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث ترجّ 
 إلسرائيل. اً فعلي باعتبار االحتالل المتواصل لهذه األراضي أنه يمثل ضماً  قراراً 

إلى جانب ذلك، فإن سياسات وقرارات الحكومة القادمة ستساعد على تعزيز أنشطة حركة المقاطعة  
(، التي تطالب المجتمع الدولي ودول العالم بوقف كل أشكال التعاون مع  BDSإسرائيل )  الدولية ضدّ 

المحتلة. األراضي  في  العنصري  الفصل  يفرض  احتالل  كيان  بوصفها  يمكن  م  إسرائيل  تقدم  ما 
االستنتاج أن سياسات حكومة نتنياهو ستفضي إلى تأجيج الصراع مع الشعب الفلسطيني وزيادة كلفته  

 بدل حسمه.
 29/11/2022موقع الجزيرة.نت، 

 
 تسفي برئيل ... أصبحت التيار المركزي في الجيش اإلسرائيلي! "األعشاب الضارة"

، هم شبيبة التالل  20–18شباب "جفعاتي" أو شباب "نيتسح يهودا"، الذين هم شباب في أعمار  
ومن   منهم  التخلص  يجب  يبدو  وكما  استثنائية،  حاالت  ضارة"،  "أعشاب  اآلن،  اإلسرائيلي  للجيش 

 محيطهم. 
ش  لن يعود الجيش نقيًا بمجرد أن نكتب لهم رسائل تحذيرية، وأن نعظهم بمواعظ عن قيم الجي

 اإلسرائيلي في عدة إحاطات.
هكذا تعاملوا في البداية مع "شبيبة التالل"، ومع المشاغبين من يتسهار وتفوح، ومع الذي ألقى 
الشهداء في  للسجناء في شارع  السكنية  البيوت  في  تبولوا  الذين  الخليل، ومع  بيت في  قنبلة على 

 الخليل.
المناطق الفقراء كانت لهم عقيدة مرتبة وحلم    "محظور التعميم"، أمروا الجمهور. ولكن سكان هذه

تعهدوا به وطبقوه منذ اللحظة التي ولدوا فيها داخل حظائر المستوطنات، واستوعبوا قيم المدارس 
الدينية التابعة للحاخامات العنصريين، المتطرفين القوميين، الذين أرسلوهم إلى الطريق الظالمية وهم  

 دون بأحكام شرعية مناسبة. مزوَّ 
هكذا انتشرت "الظاهرة الغريبة" إلى أن تحولت إلى التيار الرئيس الذي جرف خلفه ليس فقط من  

من يرتدون القبعات المنسوجة ومن يشجعونهم، والذين ال    يرتدون القبعات الكبيرة المطرزة، بل أيضاً 
 يرتدون القبعات.
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كذا أيضًا جنود الجيش الذين  مثل شباب "جفعاتي" هؤالء، الذين نبتوا في دفيئة داعمة ومشجعة، ه
الكثير منهم بتعميد النيران األول والوحيد لهم في ساحة المعركة في "المناطق"، ونموا وكبروا في  مرّ 

 طريقها المستوطنون.   العنصرية، التي شقّ  –أحضان الثورة الوطنية المتطرفة 
ائيلي في رحلة إلى شرك في السبعينيات، في العقد األول "لالحتالل المتنور" دخل الجيش اإلسر 

االحتالل دون إعداد أو معرفة أو تجربة. فقد جاء إلدارة سكان فلسطينيين واقعين تحت االحتالل.  
 إخفاء العبوات الناسفة الجانبية األولى. تمّ   1968وهو لم يشك في أنه منذ اللحظة األولى في 

دق بارك إلى مباني الحكومة قيل عندما تقرر نقل حفنة المستوطنين التابعين لموشيه لفنغر من فن
 إن األمر يتعلق بموضوع مؤقت. 

شيء على ما يرام، حتى عندما نزلت خاليا المستوطنين كل    ما زال الجيش يعيش في وهم أن كلّ 
الرئيس الشارع  السير في  مبنى هداسا وشلوا حركة  إلى  ذلك   ،صباح  بعد  بصالة ظاهرية.  وقاموا 

أبونا إبراهيم الذي يقع في تل الرميدة وعلى بيوت في وسط المدينة.  سيطروا على الكنيس القديم باسم  
 بعد ذلك أقاموا التنظيم السري اليهودي. 

الجندي الذي قام بضرب "الناشط اليساري"، وصديقه الذي قال إنه اآلن هو القانون هنا وهو الذي 
األمور التي قالها زعران  اقتباسهما دون معرفة    يقرر أين مسموح الذهاب وأين ممنوع، باإلجمال تمّ 

 سنة.  55الكرياه قبل 
، اليساريين، سكان المدينة األشكناز،  8200لم تكن معروفة الفجوة بين جنود الوحدة    ،في حينه

التيارات العميقة، التي كتب عنها هنا يغيل ليفي بصورة مقنعة )"هآرتس"،   وبين جنود الضواحي. 
 (، ولدت األوامر. 29/11

عندما أدرك الجنود في الخليل، من الجيش النظامي ومن االحتياط، في المدينة وفي الضواحي، 
أن األوامر التي يتلقونها تتم تغطيتها في لحظة بتعليمات يتلقاها القادة من المستوى السياسي الذي 

وا في البداية  يتلقى األوامر من الحاخامات، استوعبوا بسرعة من هو صاحب البيت هنا. وإذا كانوا منع
ليالي السبت في بيوت المستوطنين، وقيل لهم أن يرفضوا بصورة مهذبة إرساليات   من أن يقضوا 

طلقوا عليهم "نازيين" و"مصدر الدنس"  أالكعك التي ترسلها النساء في المستوطنات، والذين قبل يوم  
التآزري. أصبح   وجد االحتضان  بضع سنوات  األوامر، خالل  المستوطنون  وشجعوهم على رفض 

والجنود الذين ال يوافقون على نهج المستوطنين أصبحوا   ،احتاللها  والجيش جسمًا واحدًا، القلوب تمّ 
 ضارة. واستكملت الثورة.  أعشاباً 
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اليساريين   بين  التفريق  يمكنه  ال  أخرى  مرة  الجندي  حدث.  التعميم  لكن  التعميم،  المحظور  من 
جيدين وبين "المخربين"، هو بحاجة إلى عدو واحد، واضح  "الجيدين" وبين "الخونة"، بين العرب ال

وخريجو دورة طيران، الذين يتم تعميدهم    8200ومحدد. وعندما يكون معظم الجيش، حتى جنود الوحدة  
في مزبلة األمن الجاري التي ليست سوى عمل شرطي عنيف، فإن الحذر من التعميم لم يعد ذا صلة  

أن األمر يتعلق بآفة استثنائية يمكن عالجها عن طريق االعتقال  حتى أنه خطير، حيث ينشأ الوهم ب
 عشرة أيام. 

 "هآرتس" 
 1/12/2022األيام، رام هللا، 

 
 سابير ليفكين ...  دما    "إسرائيل"الصالحيات االستثنائية لسموتريتش في الضفة: فوضى ستكل ف  

الدينية" حجم الصالحيات االستثنائية التي  يكشف االتفاق االئتالفي ما بين "الليكود" و"الصهيونية  
حصل عليها بتسلئيل سموتريتش، أو أّي من طرفه. منسقو وحدة التنسيق لعمل الحكومة السابقون 
في الضفة يوجهون انتقادات حادة إلى قرار نقل صالحيات واسعة من وزير الدفاع إلى سموتريتش. 

يهودية تسعى للضم باستمرار   -ن جهات قومية  ": إنهم "يمنحو N12وقالوا بغضب خالل مقابلة مع "
 قوة استثنائية.. وكل هذا يحدث في الغرف المغلقة". 

 : صالحيات سموتريتش في الضفة
ينص االتفاق االئتالفي في بدايته على أن اإلجابات التي سترّد الدولة بوساطتها على المحكمة 

المستوطنات، ستكون من خالل سموتريتش، بالتنسيق مع  العليا، عبر النيابة العامة، بكل ما يخص  
 وزير الدفاع، وبموافقة رئيس الحكومة.

ق ورئيس اإلدارة المدنية  : تعيين المنس 
بحسب االتفاق، فإن سموتريتش، أو أّي وزير آخر من "الصهيونية الدينية"، سيكون للمرة األولى،  

رئيس اإلدارة المدنية، بشرط مصادقة الحكومة المسؤول عن تعيين منّسق أعمال الحكومة في الضفة و 
على التعيين، وهي صالحيات كانت حتى اآلن في يد وزير الدفاع. وينص االتفاق على أن سموتريتش  

 سيحصل على المسؤولية الكاملة عن كل مناطق عمل المنّسق واإلدارة المدنية. 
 :وزير في وزارة الدفاع مع إدارة مستقلة

د سابقًا، ينص االتفاق على تغيير قانون أساس الحكومة، بهدف قوننة الترتيب  وباإلضافة إلى ما ور 
االتفاق على إقامة إدارة خاصة داخل وزارة الدفاع، تعمل كوحدة مستقلة   الجديد "وزير في الوزارة". وتمّ 
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وفيها   وزير من طرفه،  أو  تحت مسؤولية سموتريتش  وتكون  الصعد،  وظيفة، من    12على جميع 
 فة رئيس اإلدارة )مدير عام وزارة( الذي يعّينه الوزير.ضمنها وظي

 : كوادر في وحدة الضفة بمكتب المستشار القضائي
وظائف لمستشارين قضائيين لوحدة الضفة داخل وزارة الدفاع،    7ينص االتفاق على تخصيص  

 يتركز عملهم في إدارة المستوطنات ومناطق عمل الوزير في وزارة الدفاع. 
 : قائم بأعمال وحيد

وسيكون   المستوطنات،  لشؤون  الوزارية  اللجنة  رئيس  سيكون  نتنياهو  أن  على  االتفاق  ينص 
 سموتريتش القائم الوحيد بأعماله.

 : ر القائد العسكري في الضفةأوام
، القاضي بتعديل  20  باإلضافة إلى ذلك جرى في االتفاق تسوية المشروع الذي بدأ في الكنيست الـ

أوامر القيادة العسكرية بما يتالءم مع حاجات األمن في الضفة، على أن يكون في يد سموتريتش،  
يين، تستعملهم اإلدارة الخاصة  أو وزير من طرفه. وسيتم تخصيص ثالث وظائف لمستشارين قضائ 

 باالستيطان. 
رة" ء"قرار سي   : له إسقاطات خط 

ألبحاث   المعهد  ومدير  سابقًا  الضفة  في  الحكومة  أعمال  منّسق  جلعاد،  عاموس  الجنرال  أدان 
ستراتيجيا في جامعة رايخمان، قرار نقل صالحيات من وزارة الدفاع إلى سموتريتش.  السياسات واال

"قرار   إنه  الحكومة في الضفة )جنرال(،   ءسيوقال:  رة، ألن منسق أعمال  جدًا مع إسقاطات خطِّ
ورئيس اإلدارة المدنية )جنرال برتبة أصغر(، يخضعان في سلسلة القيادة لرئيس هيئة األركان ووزير  

 الدفاع، ويترأسان جسمًا هو واحد من أربعة أعمدة وجودنا في الضفة الغربية". 
 ما إسقاطات القرار؟

أشخاصاً   "تتركز أن  في  ضدّ   ،اإلسقاطات  حياتهم  طوال  عن    عملوا  المسؤولة  المنظومات  هذه 
سيعملون اآلن لتحقيق رؤيتهم بالضم التدريجي للضفة. هم دائمًا منحوا   ،مستويات عالية من األمن

المجتمع اليهودي الموجود في الضفة األولوية. عاجاًل أم آجاًل، سيؤدي هذا إلى تأزيم الصراع مع  
 لسطينيين". الف

النظام أكثر مياًل إلى طرف واحد، وسموتريتش هو المسؤول عن ردود   "إذا كان  وأضاف: إنه 
اليهودي، وهو ما  للمجتمع  يعني بوضوح أن األولوية ستكون  العليا، فهذا  المحكمة  الحكومة على 

حت مسؤولية  وتابع: "ال يمكن لمنظومة عسكرية واحدة أن تكون ت  سيسمح بتحقيق رؤيا الضم الزاحف".
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أكثر من طرف، هذا مخالف للمنطق العسكري والتنظيمي. فإن لم يشكل منّسق أعمال الحكومة جزءًا  
من المؤسسة األمنية فهذا سيسّبب ضررًا كبيرًا بأمن إسرائيل، وسيخلق واقعًا، إذ سيكون من الصعب 

 مالءمة أعمالنا للتطورات في الساحة الدولية والجدول الزمني". 
 قد أن الحديث يدور عن قوة استثنائية لسموتريتش؟ * هل تعت

يهودية سعت دائمًا للضم، بحسب رؤيتها، قوة استثنائية. الحكومة   - "يمنحون جهات قومية    -
فمن الممكن أن يؤدي في المستقبل  ،والكنيست لم يتخذا هذا القرار، وإذا باشرت إسرائيل هذا المسار

 حدة العنف، ويدفع في اتجاهات ال يمكن العودة عنها. كلّ   إلى مواجهة مع الفلسطينيين، ويرفع من
من   ،شيء يحدث في الظل، خالل مفاوضات ائتالفية معزولة عن األنظمة وعن شكل دولة إسرائيل

 دون أي بحث جدي".
 : فقدان السيطرة والكثير من الدم

ألمن إسرائيل"، أدان يعاكوف أور، منّسق أعمال الحكومة في الضفة سابقًا وعضو حركة "ضباط  
زاحف    القرار. وقال: إنه "يمكن أن تكون هذه الخطوة منحازة جدًا، خصوصًا في مجال األراضي. ضمّ 

القيام بذلك بطريقة زاحفة، فال يمكن رؤيته يحدث على    شيء قانونيًا وصالحًا. إذا تمّ   يبدو فيه كلّ 
 الرغم من ذلك يمكنه أن يؤدي إلى حالة سيئة، وبصدق".

 ثمن منح سموتريتش هذه الصالحيات الواسعة؟ * ما
"هذا يمكن أن يؤدي إلى مواجهة كبيرة بين الجهات المختلفة التي يجب أن تجلس إلى طاولة   -
اإلدارة المدنية، و"الشاباك"، الجيش والشرطة. وإن لم يحدث هذا، فإنه يمكن أن يؤدي إلى    ،واحدة

مام من دون تنسيق وفهم، فهذا يمكن أن يؤدي إلى أمور مواجهات ثمنها الدم. عندما ينطلقون إلى األ
بالدم والعرق والدموع، ومن المؤكد أمام دول أجنبية تسعى   سيئة جدًا. هذه المواجهة سندفع ثمنها 

 إليذائنا". 
 * هل تتخوف من الفوضى؟ 

ن  "هذا هو أساس عدم التنسيق، عندما ال تعرف اليد اليمنى ما تقوم به اليسرى. يجب أن تكو   -
وليس اعتباطًا القول: إن وزير الدفاع هو المسؤول. عندما ُتكسر هذه المنظومة،   ،هناك منظومة واحدة

االتجاهات ستكون سياسية ومتضاربة. هذه فوضى، وفقدان   ،لن يكون مهمًا َمن سيكون المسؤول
 للسيطرة، وفي النهاية سيكون دمًا".
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 : مواجهة المجتمع الدولي
دنغوت، منّسق أعمال الحكومة سابقًا في الضفة، تطّرق أيضًا إلى القرار. وقال: إن الجنرال إيتان  

"االفتراض األساسي في سياق اإلدارة المدنية خاطئ. اإلدارة المدنية جسم عسكري، وخالل عملي  
زء  جرى الربط بقوة بين اإلدارة المدنية والجيش، خاصة قيادة المنطقة الوسطى. اإلدارة المدنية اليوم ج 

ال يتجزأ من الرؤية العملياتية لفرقة الضفة، ولها تبعية مباشرة لأللوية في المنطقة. تنقسم القضايا  
واالستيطان اليهودي في الضفة    ،المدنية المسؤولة عنها اإلدارة إلى قسمين: باتجاه الساحة الفلسطينية

ارة الدفاع بشكل أبعد من  ومناطق )ج(. على متّخذي القرار فهم نتيجة إخراج هذه الهيئات من وز 
وستؤدي إلى   ،الضرر األمني العيني، إذ يمكن أن تؤدي إلى إضعاف قدرة إسرائيل األمنية عموماً 

الدول  وكتلة  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  رأسه  وعلى  الدولي،  المجتمع  أمام  كبيرة  مشاكل 
هذا أشبه بتغيير سفينة كبيرة ومستقرة تسير  العربية، الذين كانت سياستهم دائمًا غير ثابتة في الضفة.  

 بين األمواج، بسفينة أصغر تقلبها األمواج بسرعة وحّدة، فتغدو األخطار أكبر". 
 " N12موقع "

 7/12/2022األيام، رام هللا، 

 
 يوسي بيلين ... استراتيجية "الصهيونية الدينية" هي رفع األمور إلى حرب "يأجوج ومأجوج"

  " الصهيونية الدينية"األيام وحدة آراء غير مرتقبة بين القيادة الفلسطينية في رام هللا وتتحقق في هذه  
الحكومات  سعت  القادمة.  الحكومة  في  السائدة  الجهة  تصبح  الوسط    ،التي  ومن  اليمين  من  تلك 

]الضفة الغربية[ التي احتلتها    "المناطق"سنوات طويلة إلقناع العالم بأن الوضع القائم في    ،واليسار
 إسرائيل من المملكة األردنية في حرب األيام الستة مؤقت، حتى تحقيق اتفاق سالم.

في هذه األثناء، اعتقدت حكومات الماضي أنه ال مانع من إقامة مستوطنات في الضفة الغربية  
بالمناطق المحتلة، والذي  عنى  في قطاع غزة أيضًا( ألن ميثاق جنيف الرابع، الذي يُ  ،)وفي الماضي

بالسيادة  العالم ال يعترف  يتعلق، ظاهرًا، بحالتنا؛ ألن  المحتلة، ال  المناطق  إلى  السكان  نقل  يمنع 
األردنية على هذه األرض. محكمة العدل العليا، هي األخرى، في واحد من قراراتها األكثر إشكالية، 

ناطق، ألن هذه قضية لالتفاق الدائم، ولم تمنع  قضت بالنسبة لقانونية إقامة المستوطنات في هذه الم
 ذلك في هذه األثناء. 

أما الفلسطينيون، من جهتهم، فيّدعون بأن هذه ليست خطوة مؤقتة يفترض أن تستبدل بتسوية  
هت السلطة الفلسطينية إلى محكمة العدل دائمة، بل وضع احتالل إسرائيلي متواصل. ومؤخرًا، توجَّ 
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اإلعالن عن إسرائيل أنها ذات مكانة احتالل في الضفة الغربية، بكل ما    الدولية في الهاي بطلب 
 ينطوي عليه ذلك من معنى )وحكومة إسرائيل، كالمعتاد، ال تعتزم التعاون مع هذا الفحص القانوني(.

الليكود  بالذات من المفاوضات )أو األخذ واألخذ( بين  المساعدة األهم موجودة لدى م.ت.ف، 
. فهؤالء )الصهيونية الدينية( يطالبون بنزع األقنعة التي تعود إلى  "لصهيونية الدينيةا"ورؤساء أحزاب 

سنة، والتعاطي مع الضفة الغربية كأرض محتلة ضمت، ثم إدارة األرض مباشرة، من خالل    55
حكومة إسرائيل وليس من خالل الجهاز العسكري الذي يفترض أن يدير مناطق محتلة، حسب ميثاق  

 حلم السلطة الفلسطينية بمثل هذه المساعدة.جنيف. لم ت
شيء ال يزال مؤقتًا؟ وبعد قليل سنتفق مع الفلسطينيين على    بأن كلّ   ،ماذا ستدعي إسرائيل اآلن

 تسوية دائمة فينتهي االحتالل؟
هي رفع األمور إلى حرب يأجوج ومأجوج، تتمكن فيها    " الصهيونية الدينية"قد تكون استراتيجية  

ًا من القيام باألفعال التي ما كان يمكن القيام بها إال تحت غطاء لهيب المعارك، مثل  إسرائيل ظاهر 
  " الصهيونية الدينية"طرد العرب من األرض التي غربي النهر، كما يخشى األردنيون. تقوم    "استكمال"

  وتؤكد االدعاء األساس لهذه المنظمة بأن إسرائيل ضمت المناطق خالفاً   ،بإخالص   BDSبعمل الـ  
 للقانون الدولي.
 : حصد الريح

أقيمت الحكومة الوافدة، عمليًا، آنفًا. لم يضطر نتنياهو حتى لمحادثات طقسية مع كل أحزاب 
  – صقرية، دينية    –المجلس. كان يمكن توفير كثير من الوقت وإقامة حكومة يمين كاملة، صقرية  

ال دينية. لكن ليس هكذا هي األمور. في نهاية هذا األسبوع، بعد شهر ونصف من االنتخابات، ال تز 
 هناك حكومة جديدة. 

من جهة، ألن الحكومة تشكلت من قبل بقدر كبير، وليس لرئيس الوزراء المرشح أي بدائل، يتبين  
المخلصين في   بيبي"أن شركاءه  ال يحمونه من مطالب مختلفة ومتنوعة، ومن جهة أخرى    "كتلة 

 شيء نقدًا وقبل قيام الحكومة.  يريدون الحصول على كلّ 
لعاجلة في مواضيع جوهرية ال تنسجم وروح العصر إلقامة الحكومة، وإن كان خطة التشريعات ا

 معقواًل االفتراض بأن الرئيس هرتسوغ سيمنح نتنياهو زمنًا إضافيًا. 
ر أعضاء كتلته قدراته، لكنهم يشاركون في النقد على لسانه. ليسوا مستعدين لالكتفاء بوعود يقدِّّ  

هم يهددون بعدم االنضمام إلى حكومته إذا لم تلّب مطالبهم قبل  بترتيبات شخصية وقانونية، لدرجة أن
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قيامها. من يزرع الريح يحصد العاصفة، حتى لو لم تمنعه هذه العاصفة، في نهاية األمر، من تشكيل  
 حكومته. 

 " إسرائيل اليوم"
 16/12/2022، وكالة سما اإلخبارية

 
 لياس حرفوش إ... : حكومة للصدام"إسرائيل"

أن دار جدل بهذه الحدة في المجتمع اإلسرائيلي حول هوية الدولة وقوانينها وعمل الجهاز لم يسبق  
القضائي فيها، وصواًل إلى عالقة الحكومة بمؤسسة الجيش، مثل الجدل الدائر اليوم، مع دخول قوى 

حزاب من خارج األحزاب السياسية التقليدية إلى مقاعد الحكومة. أطراف وقوى ليست فقط من خارج األ
التي تعاقبت على الحكم، بل من بينها وزراء في حكومة نتنياهو الجديدة ممن كانوا مالحقين قضائيًا  
وممنوعين حتى من دخول صفوف الجيش اإلسرائيلي، مثل إيتمار بن غفير الذي أصبح وزيرًا لألمن  

 القومي.
األحزاب  لسياسة  العريضة  الخطوط  على  تفاهم  دائمًا  هناك  كان  قيادة   تقليديًا،  في  اإلسرائيلية 

أدنى ومقبول من حرية االختيار وحرية القناعات. طبعًا    المجتمع اليهودي على أسس تقوم على حدّ 
لم يشمل هذا المجتمع العربي في إسرائيل إال فيما ندر، ومع عدد من الشخصيات اإلسرائيلية التي  

اتفاق أوسلو. لكنها ما لبثت أن  برزت في أعقاب اتفاقات مع العرب، مثل معاهدة كامب ديفيد أو  
 العربية مثلما كان مؤماًل من صانعيها.   - اندثرت مع تراجع أثر هذه االتفاقات على العالقات اليهودية  

غير أن التفاهم بين القوى السياسية في إسرائيل، حتى على الحد األدنى يتراجع اآلن. وتحل مكانه  
سطوة تيارات متطرفة ذات طابع ديني وعنصري تعّد أن القوانين والتشريعات يجب أن تكون في خدمة 

ليين يقولون،  في المائة من اإلسرائي  60مشروعها، وترفض احترامها أو العمل بها إذا لم تكن كذلك.  
 78؛ بسبب سياسات الحكومة الحالية.  "الديمقراطي"إنهم يخشون على طبيعة نظامهم الذي يصفونه بـ

األمر   وصل  الديكتاتورية. حتى  وسيادة  القانون  دولة  فيه من سقوط  بيانًا يحذرون  قاضيًا أصدروا 
الكنيست  يتحول  أن  يخشى  إنه  القول  إلى  لبيد  يائير  السابق  الحكومة  يخجل    برئيس  مكان  إلى 

اإلسرائيليون منه ومن الذين يمثلونهم فيه بسبب الوجوه الجديدة التي دخلته، والتي صار من بينها  
 وزراء في حكومة نتنياهو. 

وتكاد التعليقات على هذه الحكومة، السادسة التي يشكلها نتنياهو، ُتجمع على أنها األكثر تطرفًا  
. وليس في هذه التعليقات مبالغة. فهي ال تأتي فقط على  وعنصرية في تاريخ إسرائيل منذ قيامها
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لسان معلقين فلسطينيين أو عرب، بل تناولتها أقالم غربية وأميركية، وحتى يهودية، اعتبرت أن هذه 
الحكومة ال تهدد فقط أي احتمال لمفاوضات سالم مقبلة مع الفلسطينيين، أو أي فرصة لمعاهدات 

هدد صورة إسرائيل بين داعميها الغربيين، حيث تحاول أن تسّوق  ممكنة مع دول عربية، بل هي ت
 نفسها على أنها محكومة بنظام ديمقراطي وبحكم القانون.

كيف يستقيم ذلك عندما تضم هذه الحكومة من سبق أن كانوا مالحقين في إسرائيل بتهم تتعلق  
  "العظمة اليهودية"حزب    بدعم تنظيمات عنصرية أو بتهم فساد وقبول رشى؟ إيتمار بن غفير رئيس

الذي أصبح وزيرًا لألمن الوطني، وبالتالي مسؤواًل عن عمل الشرطة، قال بعد فوزه في االنتخابات  
األخيرة: حان الوقت لنؤكد أننا أصحاب هذه األرض. بن غفير كان من مؤيدي اغتيال إسحق رابين.  

ام مائير كاهانا  وُمنع في السابق من المشاركة في االنتخابات في إسرائيل بسبب مواقفه المؤيدة للحاخ
وُعرف عنه عداؤه للعرب والفلسطينيين    ،، الذي كان ناشطًا في الواليات المتحدة"كاخ"مؤسس حركة  

باروخ   أنصار  من  غفير  بن  كان  كما  خالصة.  يهودية  دولة  إسرائيل  تبقى  كي  لطردهم  ودعوته 
 .1994لخليل سنة المصلين في المسجد اإلبراهيمي في مدينة ا غولدشتاين، الذي ارتكب مجزرة ضدّ 
)حزب اليهود الشرقيين في إسرائيل(، فقد سبق أن ُفصل    "شاس"أما إرييه درعي، مؤسس حزب  

بعد مالحقته بتهم فساد، وصدر بحقه حكم بالسجن سنتين،    2000من منصبه كوزير للداخلية عام  
الصهيونية "يم حزب  وأعاده نتنياهو اآلن إلى الحكومة وزيرًا للصحة. كما يتولى بتسليل سموتريتش، زع 

أمرًا غير مقبول؛ ألن هذا   " الدينية المحتلة  باألرض  الغربية  المالية، وهو يعّد وصف الضفة  وزارة 
إسرائيل في السيطرة على هذه المناطق. كما يرفض    حقّ   " شرعية"الوصف، كما يقول، يشكك في  

 ."ما يسمى الشعب الفلسطيني"وجود 
تسويق   صعوبات  بالطبع  نتنياهو  أصدقاء  يدرك  أمام  األفكار  هذه  وزراؤها  يتبنى  كهذه  حكومة 

إسرائيل، بل حتى بين اليهود الذين يعيشون في دول تقيم وزنًا للقانون وال تقّر بتشريعات عنصرية أو  
مخالفة للقواعد المتعارف عليها، والتي ال تسمح بالتمييز بين المرضى في المستشفيات أو بين السجناء  

الد  النتمائهم  هذه  تبعًا  في  يجد  نتنياهو  لكن  الجدد.  الوزراء  من  عدد  يدعو  مثلما  العرقي،  أو  يني 
الحكومة فرصة للخروج من مأزقه القانوني المتصل بقضايا الفساد التي ُيالَحق بسببها، والتي يأمل  

 من هذه الحكومة أن تطوي صفحتها.
ف عدد من الوزراء في الحكومة لقد جاءت مواقف قادة اليهود األميركيين الفتة في إطار انتقاد مواق

نتنياهو،  اإلسرائيلية. فقد دعا عدد كبير من رجال الدين اليهود في الواليات المتحدة إلى مقاضاة 
وأعرب ممثلون عنهم في اجتماع ُعقد في السفارة اإلسرائيلية بواشنطن في األسبوع األول من شهر 
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راء في الحكومة، وخصوصًا مواقف بن ديسمبر )كانون األول( الحالي عن قلقهم من سياسات وز 
لحق الضرر بالتبرعات التي  غفير وسموتريتش، وقالوا، إن تبني الحكومة اإلسرائيلية هذه المواقف يُ 

تحصل عليها إسرائيل من الجالية اليهودية في الواليات المتحدة ومن سواها، كما يمكن أن تدفع اليهود  
 الشباب إلى االبتعاد عن إسرائيل. 

ن تنطلق هذه المواقف من الحرص الذي يبديه قادة اليهود، ومعهم أصدقاء إسرائيل، على  وفي حي
صورتها، يبقى األهم بالنسبة إلى الفلسطينيين ما أصبح متوقعًا من تصعيد وصدامات مع الجيش  

وفرض توحيد مدينة القدس    ،اإلسرائيلي، بسبب سياسة توسيع االستيطان التي تتبناها الحكومة الجديدة
عبر ضمها الشطر الشرقي منها، ومخاطر المس بالمسجد األقصى واألفكار العنصرية التي تطغى  

 على عقول عدد من وزراء هذه الحكومة. 
 30/12/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 وري مسغافأ... ؟1948الحالية هي األهم منذ العام  "إسرائيل"لماذا تعد حكومة 

مؤيدًا لها محسوبون على األصوليين من    32الـ    ،توحد تياري اليمينتؤدي الحكومة االئتالفية التي  
اآلخرين الذين يؤيدون اليمين البيبي الذي يدمج الشعبوية القومية المتطرفة،    32، والـ  "اإلخوان اليهود "

المعروفة مصادرها من التاريخ ومن أرجاء العالم، مع استعباد للمصالح االقتصادية والقانونية لعائلة  
انا  نتنياهو. للتيار األصولي الكثير من السادة المعلمين الحاخامات، األموات واألحياء، الحاخام كه

والحاخام تاو والحاخام ميلوفوفيتش والحاخام مغور والحاخام شاخ والحاخام دروكمان وغيرهم. وللتيار  
البيبي اآلن قائد معلم خاص به، وهو يئير نتنياهو، الذي اتهم في هذا األسبوع الذين حققوا مع والده  

 . والذين قدموا دعاوى ضده بتهمة خيانة الدولة، وأوضح بأنه يجب إعدامهم
من يقف على رأس هؤالء الصقور هو أيضًا الشخص الضعيف واألكثر قابلية لالبتزاز. يتم تحديد 
قراراته كما تريد زوجته ونجله. مصيره القانوني يرتبط بأصابع االئتالف. فكرته التأسيسية هي بيع  

و وحليفه المجرم  الدولة للحريديين والحريديين القوميين من أجل تحطيم جهاز القضاء، كي يتم إنقاذه ه
 المناوب آريه درعي، من رعب القانون. 

بعد كل ذلك، كان يمكن لحكومة يمينية قوية أن تضم جدعون ساعر وزئيف الكين، ناهيك عن  
. هذا  "أستاذي وحاخامي"بني غانتس الذي قام في هذا األسبوع بتأبين الحاخام دروكمان تحت عنوان  

رحبعام زئيفي على الشرفة في ميدان صهيون ودافع عن  هو نفس دروكمان الذي وقف مع نتنياهو و 
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موتى ألون ومرتكبي جرائم التحرش الجنسي اآلخرين وعارض أي انسحاب، بما في ذلك السالم مع 
 مصر.

نتنياهو عن القيم الفضلى التي تفاخر بها، وهي الخوف من   من أجل تشكيل الحكومة، تخلى 
المثليين. هو لم  التصعيد األمني والنجاعة االقتصادية والل يبرالية بروحية جابوتنسكي والتسامح مع 

  9ُيتهم بالشوفينية أو اإليمان الديني يومًا ما، لكن في االئتالف الذي أعاده إلى الحكم فهناك فقط  
نساء، أكثر من النصف منهن متدينات. هذه بدون أدنى شك هي الحكومة األكثر خطرًا من بين  

كن يمكن أن يتم تذكرها على اعتبار أنها األكثر أهمية منذ حكومة  الحكومات التي تشكلت هنا. ول
 . لذلك، يجب أيضًا مباركتها.1948العام 

  الديمقراطي أن يبقى غير مبالٍ   –هذه هي الحكومة األولى التي ال يستطيع المعسكر الليبرالي  
تمّ  التي  الضفدع  مثل  الح  تجاهها.  ظهر  ستقصم  التي  والقشة  الوعاء  في  العلماني،  تسخينها  مار 

غفني، ستفرض القرارات، أو بلغة    –سموتريتش، وغولدكنوفف    – استنفدت ذاتها. حكومة بن غفير  
روادها، ستقرب الخالص. هناك نتيجتان محتملتان ألداء الحكومة لليمين، إما االستيقاظ أو االنفصال.  

مصوِّ  أيضًا  تشمل  التي  العقالنية،  إسرائيل  أن  يعني  من  االستيقاظ  معتدلين  تين  ويمنيين  الليكود 
وتقليديين، ستدرك بأن الدولة في الطريق إلى الضياع وستقلب ظهر المجن. االنفصال يعني سعي  

نه من  الديمقراطي إلى نماذج مثل الكونفدرالية والحكم والذاتي. وهذه نماذج ستمكِّ   –المعسكر الليبرالي  
بنائه عن األصولية اليهودية، التي ال تتجند  الوجود بدون تمويل ودعم ومشاركة ودفاع بجسده ودماء أ 

األغلبية الساحقة في أوساط أبنائها وبناتها للخدمة العسكرية. مقابل الديمغرافيا، يظهر وكأنه الحل  
المستقبلي الوحيد الذي سيمنع الهجرة الجماعية لإلسرائيليين الليبراليين إلى ما وراء البحار. الحاخام  

  3حفيد وابن حفيد. شوالميت ألوني المتوفية، كان لها    200تسعة أوالد و  دروكمان المتوفى، كان له
 حفيدًا وابن حفيد. 19أوالد و

يظهر الرد على الحكومة الجديدة كبداية لحركة تكتونية. لم يكن باإلمكان إحداثها مع حكومة  
ايم وغيداء ييلت شكيد وعيديت سيلمان ومازن غن أالتغيير التي قامت بضم طابور خامس على شاكلة  

 ريناوي زعبي. 
تكمن القوة الحقيقية في أن االستيقاظ والمقاومة ال يأتيان باألساس من السياسيين، بل من المجتمع  

جفعات "المدني، والقطاع التجاري، والسلطات المحلية ومؤسسات التعليم الرسمية واألكاديمية. كان في  
صباح إلى صف    ل جنسيًا، وهو يأتي كلّ تحوَّ من بداية هذا األسبوع ولد في الصف الثالث    "شاؤول
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نصف فارغ، ألن اآلباء نقلوا أبناءهم للتعلم بشكل منفصل في كنيس. إذا لم يعد باإلمكان فرض  
 التصرف كبشر على الظالميين، فسنضطر إلى االنفصال عنهم.

 29/12/2022هآرتس 
 29/12/2022، ، لندنالقدس العربي

 
 
 

 






