
 

 

 

 

 

 

.................  2
 

................  2 
   

................. 3
   

...............  5  

 
. ............ 6  

  ات 
............ . 7  

  .............9  

.........إلغاءها 
 القبة "نظومة 

......................
ن يستمر ماأ 
......................

يف إسرائيل هم
......................

 ا زال يخطط 
......................
على التظاهرا
......................

........... تطبيع

يلية

https://digita

ئيل ال يعني إ
بطاريتين ملن

......................
ويمكن اًريجي

......................
كورونا يف س

......................

 

ما الله: حزب
......................

ن فرض قيود ع
......................

ضم يف ظل الت

اإلسرائيل – انية 
ف")

  سسة:
alprojects.pal

 

 

 

 

ضفة إىل إسرا
ب وىل من أصل

......................
وتدر ن بطيئاً

......................
صابين بفيروس

......................

ية اإلسرائيلية
......................

هلية. وقانون
......................

لتخلي عن الض

للحدود اللبنا ف
قًال عن "معاريف

املؤس ى موقع
lestine-studie

من الض مناطق
كي بطارية أو

............... ريخ
سيكونالتام ق

.....................
% من املص34
......................

ملؤسسة األمني
.............قامية

ب من حرب أه
............. طريق

حلم: دالالت ا

ورة من األرشيف
 (نق

متوفرة على
es.org/ar/dail

   يحات
يل خطة ضم م

يش األميركجل
لصوارل ضادة

غالقوج من اإل
سنةحتى  سنة

زارة الصحة:
.......... حلريديم

 يالت
تقديرات املم:

 عسكرية انتق
إسرائيل تقترب
ضافية على الط

سالم مقابل ح

 صو

ly/mukhtarat

وتصريح خبار
ريدمان: تأجي

اجلتسلم سرائيل
املض "احلديدية 

اخلروتنياهو:
سبين نصف  

ملدير العام لوز
احلمن اليهود  

قاالت وحتلي
رام –طال ليف

لتنفيذ عملية 
إت: يخفيت ه

هو خطوة إض 
س: شاكيد موراغ

t-view 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

أخ
فر
إس

  
نت
  

امل
  
  

مق
طا

  
را
  

ش
  

 

2020 0-10-3415،1العدد



ر

ة 

يل 
 غِ 

ل 

ن 
ة 
ة 

ن 
ة 

 يرجى ذكر املصدر

ض السيادة
  لغاءها.

ئيلي [غايل
كنها مل تلغِ

لغيت بلها أُ
  غاؤها."

من ا تمكنت
 اإلسرائيلية

برعايةائيل 

ل بطاريتين
سرائيل دولة

 عند االقتباس 

  
  ها]

يل خطة فرض
ة] ال يعني إ

جليش اإلسرا
ض السيادة لك

ا ال يعني أنه
كن مل يتم إلغ

جانبها أنها
ض السيادة
الم مع إسرا

   من أصل
  ]لصواريخل

وىل من أصل
مرة تسلم إس

 ضم مناطق
يعني إلغاءه

إن تأجيمان 
ضفة الغربية

عه إذاعة اجل
يل فرضأج

لسيادة، هذا
لك، رة أطول

ة تؤكد من ج
نتنياهو فرض
ها اتفاق سال

بطارية أوىل
ل ادةاملض "

بطارية أو ء)
ول مأهي و 

  

أجيل خطة ض
إسرائيل ال ي

  

ديفيد فريدم
لسامرة [الض

ة أجرتها مع
ل تعهدت تأ

الخطة فرض 
وربما فتر نة

ربية املتحدة
نة بنيامين 

خالل توقيعه

 األميركي ب
بة احلديدية

س (األربعاء
لصواريخ.ل

فريدمان: تأ
 الضفة إىل إ

/2020  

ى إسرائيل د
يف يهودا وا

سياق مقابلة
إسرائيل ، أن

خا سنؤجل
سنحلايل مدة

مارات العرإل
ة اإلسرائيلية
غربية من خ

اجليشتسلم
القب"ملنظومة

20  

أمسألميركي
املضادة "ة

[ف
من

/1/10وم"،

ألميركي لدى
على مناطق يف

سيف دمان
س (األربعاء)

ن: "قلنا إننا
يف الوقت احل

ن دولة اإلأر
يس احلكومة
ن الضفة الغ

  .حدة

تسإسرائيل [
بطاريتين مل

/10/020

يل اجليش األ
بة احلديدية

 ملنظومة.
 
2

يسرائيل هيو

ال السفير األ
إلسرائيلية ع

أضاف فريد
ساهل] أمس

 خلطة.

قال فريدما
م تعليقها يف

دير بالذكرجل
رئي يةلغاء ن

على أجزاء من
لواليات املتح

ب

1معاريف"،

سلمت إسرائي
القب"ملنظومة

املهذه  خرى
2 

 

"ي
  

قا
اإل

وأ
تس
اخل

وق
تم

اجل
إلغ
عل
الو

  

  
"م

  
س
مل

خأُ



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
3 

قال  ،كورونافيروس تفشي قيمت على نطاق مقلص بسبب أُخاصة ويف مراسم 
القبة "منظومة [رئيس أزرق أبيض] إن بني غانتس اإلسرائيلي وزير الدفاع 

هي دليل آخر على قوة الصناعات األمنية اإلسرائيلية. كما اعتبر أن  "احلديدية
بيع املنظومة للقوات األميركية إجناز هائل لوزارة الدفاع والصناعات العسكرية 

  اإلسرائيلية.

" القبة احلديدية" وزارة الدفاع اإلسرائيلية أن منظومة ذكر بيان صادر عنو
عملية اعتراض  2400أكثر من سنوات  10منذ بدء عملها قبل نحو  سجلت

 للصواريخ.

يف الدفاع  بموجب اتفاقية بين وزارتيْيأتي تسليم هذا ال وأشار البيان إىل أن
ن من منظومة بطاريتي تنص على شراء هذه األخيرة إسرائيل والواليات املتحدة

. وسيتم القتالية لتطوير األسلحة "رفائيل""القبة احلديدية" التي تنتجها سلطة 
  .القليلة املقبلةسابيع يف غضون األالبطارية الثانية  سليمت

الواليات املتحدة ساهمت يف تطوير هذه املنظومة وقدمت وأضاف البيان أن 
سيستخدم اجليش األميركي أن  ، وأوضحإسرائيلإىل يزيد عن مليار دوالر  تمويالً

ة من التهديدات البالستية تعددهذه املنظومة حلماية قواته املنتشرة يف أماكن م
  واجلوية.

  
  اً وتدريجي سيكون بطيئاً التام غالق اخلروج من اإل[نتنياهو: 

  سنة]حتى  سنةن يستمر ما بين نصف أويمكن 
  

  1/10/2020"معاريف"، 
  

التام غالق اخلروج من اإلإن قال رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 
سيكون املفروض على كل أنحاء إسرائيل بغية احلد من تفشي فيروس كورونا 

حتى  سنةن يستمر ما بين نصف أويمكن  ،وبصورة تدريجية هذه املرة بطيئاً 
  . سنة
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وأضاف نتنياهو خالل االجتماع الذي عقده اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغر 
كما من اإلغالق اخلروج السريع  يتم تكرارلن لشؤون كورونا أمس (األربعاء)، أنه 

  وىل. املوجة األ اخلروج من إغالقيف املرة السابقة لدى 

تى انتهاء حبالفيروس صابة خطرة إ 5000وطالب نتنياهو بتجهيز خطة لعالج 
 فصل الشتاء. 

اجمللس الوزاري املصغر وقالت مصادر سياسية رفيعة املستوى يف القدس إن 
مد لرئيس احلكومة ملناقشة خطة طويلة األ عقد اجتماعاً أمسلشؤون كورونا 

من ثالث مراحل سيتم تطبيقها خالل  تتكونملواجهة انتشار فيروس كورونا 
 موسم غالق التام الذي بدأ معاإل وىل منهااملقبلة، وكانت املرحلة األشهر األ
مكان فرض عقوبات مشددة أكثر إ . كما ناقش اجمللس الوزاريعياد اليهوديةاأل

    من يخالف القيود والتعليمات.كل على 

غ املستشار القانوين للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي مندلبليت بلّخرى من ناحية أُ
ضد رئيس احلكومة نتنياهو التي تطالبه  أن القيود على التظاهراتأمس احلكومة 

سارية املفعول إىل  لن تكون أمس،والتي صادق عليها الكنيست فجر  ،باالستقالة
 حين إقرار أنظمة جديدة بخصوص التظاهرات. 

بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون صادقت ت الهيئة العامة للكنيست كانو
منع بو ،زمة كوروناأفرض قيود على التظاهرات واالحتجاجات يف ظل يقضي ب

ظاهرة أكثر ت يبعد مكان الوأالّ ،ظاهراتتليف اشخص  1000مشاركة أكثر من 
    كل مشترك. متر عن بيت 1000من 
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  % من املصابين بفيروس34 [املدير العام لوزارة الصحة:
  احلريديم]كورونا يف إسرائيل هم من اليهود 

  
  1/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
% من املصابين 34حيزي ليفي إن اإلسرائيلية قال املدير العام لوزارة الصحة 

] نواملتشدداحلريديم [بفيروس كورونا يف إسرائيل هم من اليهود  على  دينياً
  .% فقط من إجمايل السكان12 نحو أنهم يشكلونالرغم من 

بسبب  هنوسائل إعالم أمس (األربعاء)، أ يف تصريحات أدىل بها إىلوقال ليفي 
 احلريديمقطاع اليهود  وصل القواعد نتهك أحياناًيي ذالصالة ال خالل االزدحام

التابعة بعض املدارس الدينية  وأشار إىل أن إىل مستوى عال من العدوى. 
 تعليمياً  مركزاً 12تشهد معدالت إصابة هائلة وتم حتويل أكثر من  للحريديم

يف األيام األخيرة إىل منشآت ملرضى كورونا بعد تفشي املرض بشكل  حريدياً
 .كبير

 الذي القريبالصحة قلقون بشأن عيد العرش وزارة وأشار ليفي إىل أن مسؤويل 
 انتشار العدوى. تزيد من احتماالتاحتفاالت كبيرة  فيه تقام

أكتوبر تشرين األول/ 11يعود كاملعتاد يوم لن  إن نظام التعليم ليفيوقال 
 أن يتم فتحه قريباً.وليس من املؤكد  احلايل

 7040تسجيل  أمسعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية مساء من ناحية أُخرى أ
   املاضية. 24خالل الساعات الـونا رصابة جديدة بفيروس كوإ

 حالة، من بينها 834 إىل أن عدد حاالت اإلصابة اخلطرة بلغ وأشارت الوزارة
حالة  22جلت كما سُاالصطناعي.  جهزة التنفسصحابها بأحالة تم ربط أ 211
  .وفاة 1569زاد جممل الوفيات إىل  ، وهو ماجديدة وفاة
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 توى يف املؤسسة األمنية إن بإمكان نصر الله وقالت مصادر رفيعة املس
أن يقص حكايات شتى وأن يقيم جوالت ملندوبي وسائل اإلعالم بهدف 
دحض ادعاءات إسرائيل ظاهرياً، لكنه يف الوقت عينه يعرف ويدرك جيداً 
مبلغ عمق التسلل االستخباراتي للمؤسسة األمنية اإلسرائيلية، كما يدرك 

التي كان يعتبرها سرية للغاية يف وسط السكان أن املزيد من املشاريع 
  املدنيين يتم كشف النقاب عنها واحداً تلو اآلخر.      

  
  حمللة سياسية - ت رافيت هيخ
  30/9/2020"هآرتس"، 

  
  إسرائيل تقترب من حرب أهلية. وقانون فرض قيود 

  على التظاهرات هو خطوة إضافية على الطريق
  

  جهات يف اليمين ومن حميط بنيامين نتنياهو حتى الفترة األخيرة درجت
هم أمر جيد فروععلى القول إن املتظاهرين أمام مقر رئاسة احلكومة و

لرئيس احلكومة، ألنهم يكشفون عن "الوجه احلقيقي للمحتجين" ويوحّد 
صفوف مؤيديه من ورائه. ابن رئيس احلكومة يائير نتنياهو قال إنهم 

لدي صور هذه الكائنات الفضائية، وهذا أعرض على وا" يسلّون نتنياهو:
  يضحكه."

  .وإالّ ال على ما يبدو مل تعد التظاهرات تُضحك سكان مقر رئاسة احلكومة
أن نشرح تعديالت القانون والصالحيات ملواجهة  وباء يمكن بغير ذلك 

الكورونا، والتي كل هدفها إحباط التظاهرات ضد رئيس احلكومة يف 
التي عرفتها الديمقراطية اإلسرائيلية. كثيرون إحدى أصعب الفترات 

سخروا من الفيديو الذي نشرته إيالن شاحر هذا األسبوع، والذي تظهر فيه 
". ال يوجد ما يدعو إىل سوخة تبكي بغضب وتصف املتظاهرين بـ"املصبيّ ال

السخرية يف  هذا الفيديو. ليس من املبالغة االفتراض أن شاحر تعبّر على 
صورة صافية أصيلة مثيرة لإلعجاب، عن مشاعر املوجودين طريقتها، وب

يف مقر رئاسة احلكومة ووسط مؤيدي نتنياهو. هؤالء يتحركون بحدة 
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بين قطبين من القلق الرهيب والكراهية الشديدة، وبين تضخيم صور 
  بشرية.مسوخ ليست املتظاهرين وتصويرهم ك

  يوجد شيء منطقي منع التجمعات هو خطوة منطقية لكبح املرض، لكن ال
يف خطوات هذه احلكومة، التي من جهة تعارض حتى احتجاج قافلة من 
السيارات ال تشكل أي خطر على انتشار العدوى، ومن جهة ثانية تسمح 
بالكثير من الفوضى يف جزء من مؤسسات اجملتمع احلريدي. هذه 

باين الفوضى الفاضحة السائدة يف أجزاء من اجملتمع احلريدي املت
ك، الذي يحرص على احترام ي قبل أي شيء بجزء من اجلمهور هناتضح

قاً يف فخ املرض، والحقًا ات، لكنه يجد نفسه، رغماً عن إرادته، عالالتعليم
باملنظومة الصحية واملرضى الذين سيحتاجون إليها. كل إنسان  أيضاً

عاقل يدرك أنه إذا كان املطلوب إجراءً عاجالً، يتعارض مع حقوق الفرد، 
وحرية احلركة والعبادة وحقوق مقدسة أُخرى يف دولة ديمقراطية، فإنه 

  قبل كل شيء هناك [اجملتمع احلريدي]، يف منطقة الكارثة.تّخذ يجب أن يُ
 ليس مهماً ضد من -جمرد حقيقة أننا وصلنا إىل هذا التشريع اجلهنمي- 

هو فشل مروع للحكومة. الدول التي تنجح يف التعايش بطريقة ما مع 
احلكومة تقود  -الوباء تمتاز بوجود عالقات ثقة بين احلكومة والشعب

سياسة هدفها الدفاع عن املواطنين وعن املنظومة الصحية، من خالل 
احملافظة على أكبر قدر من حقوقهم واالهتمام بحاجاتهم. املواطنون من 
جهتهم يردون اجلميل من خالل  االلتزام باالنضباط الذاتي الصارم 

ية الذاتية. فقط من خالل حركة مشتركة يمكن مواجهة عاصفة والتضح
  رهيبة مثل الكورونا وتقليص أضرارها. 

 ماذا يجري يف إسرائيل؟ يف خضم أزمة خميفة، ذات متغيرات مهمة، مثل و
الصحة اجلسدية والنفسية واالقتصادية واجملتمعية، ويف خضم دوامة 

ي طريقة إللغاء سياسية ال تنتهي يحاول صاحبها استغاللها بأ
حماكمته، تتقدم إسرائيل بخطى كبيرة نحو حرب أهلية. يف اجلهة األوىل 

معارضو نتنياهو.  -اجلهة الثانية  يفمن املتراس هناك إيالن شاحر و
  القانون الذي أُقر يف األمس يف الكنيست صب الزيت على هذه النار. 
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  شاكيد موراغ، املديرة العامة حلركة "السالم اآلن"
  29/9/2020"معاريف"، 

  
  سالم مقابل حلم: دالالت التخلي

  عن الضم يف ظل التطبيع
  

  منذ إعالن إقامة اتفاق سالم مع اإلمارات والبحرين، يسير رئيس احلكومة
نتنياهو متباهياً مثل الطاووس: "حققت سالماً مقابل سالم"، يقول ملن 

الرأي العام، يجب  يسأله ومَن ال يسأله. يعرف نتنياهو أنه من أجل حتريك
  .سهلة االستيعابالتواصل معه مباشرة من خالل رسائل بسيطة و

  سهل صحيح  أن شعار سالم مقابل سالم هو شعار رائع يف بساطته: فهو
، وعلى القافية، وإذا كررناه عدة مرات يبدو موثوقاً به. لكن االستيعاب

الفرضية التي تقول إن اليمين القوي يصنع "سالماً  مقابل سالم"، بينما 
"سالم مقابل مناطق"، هي يف نهاية األمر  مفهوماليسار ال يزال أسير 

  كذبة وضبها نتنياهو يف علبة براقة بهدف خطف أنظار اجلمهور.
 السالم ليس "مقابل سالم"، بل مقابل التنازل عن "حلم" قبل كل شيء ،

ال أقل من ذلك.  ،الضم، الذي دفع به نتنياهو قدماً بوصفه إرثه التاريخي
ثانياً، السابقة "سالم مقابل مناطق" مسجلة باسم مناحيم بيغن، من آباء 
حركة الليكود، الذي تنازل عن شبه جزيرة سيناء من أجل السالم مع 

  مصر.
 املقابل، يف إطار اتفاق السالم مع األردن، إسرائيل مل تتنازل عن  يف

مناطق (باستثناء تعديالت طفيفة على احلدود)، والسالم مع اإلمارات 
والبحرين أيضاً مثل السالم مع األردن، اشترط  الدفع قدماً بتسوية مع 

  .الفلسطينيين (رابين يف اتفاقات أوسلو، ونتنياهو يف التخلي عن الضم)
  بناء على ذلك، ادعاء نتنياهو أنه أوجد نموذجاً جديداً ورائعاً سيختفي

قريباً مثل تصريحات كاذبة يف املاضي من نوع "لن يحدث شيء ألنه ال 
، و"سنُسقط حكم حماس"، أو [إنكار التهم املوجهة إليه] يوجد شيء"

  "سأطبق اتفاق املداورة مع بني غانتس".
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 من وهم السالم"، دولة إسرائيل "استيقظت  هؤالء الذين يزعمون اآلن أن
عميقاً يف أحالم اليقظة، حيث ال وجود لثالثة  هم على ما يبدو غرقوا

ماليين فلسطيني يعيشون يف الضفة الغربية حتت االحتالل، ومليوين 
فلسطيني يعيشون يف غزة حتت احلصار. إذا كان اليسار يغرق يف 

كومة إسرائيل يرفض أن يقدم حله "األوهام" ما هو "حل" اليمين؟ رئيس ح
  للمشكلة.

  ال توجد هنا حلول سحرية: ال أحد يّدعي أن السالم أمر سهل. لكن مَن ينظر
إىل الواقع يجب عليه أن يعترف بأن ليس هناك حل آخر. دولة غربية 
وديمقراطية تريد أيضاً أن تبقى كذلك، ال تستطيع االحتفاظ بماليين حتت 

عهم من إمكان كتابة قصة حياتهم بأنفسهم. السيطرة العسكرية ومن
  رفض املساومة على األرض سيجرنا إىل التخلي عن ديمقراطيتنا. 

  أن نتنياهو أيضاً يدرك ذلك: بتخلّيه عن الضم هنا وما يدعو إىل السخرية
االحتفاظ باملناطق فقط  يعترف نتنياهو صراحة بأن إسرائيل ستواصل

عب من أجل مصلحة نتنياهو: احتالل موقت. كل شيء  ل ضمن وضع
رئيس أميركي مل يكن اليمين يحلم بمثله يف املاضي، ال مباالة من جانب 

 افياً لهكمن الفلسطينيين. كل ذلك مل يكن  العامل العربي، هدوء أمني نسبي
للوفاء بوعوده  للقاعدة اليمينية. يف نهاية األمر، إذا كان نتنياهو وافق 

كما يبدو السالم مع دولة بعيدة، فإن هذا  على دفن حلم الضم يف مقابل
  شيئاً عن الضم وليس فقط عن نتنياهو. يقول

  
  

  
  
  
  
  
  
  



 عند االقتباس  يرجى ذكر املصدرر

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

11 

 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
12 

  صدر حديثاً 
  

  جملة الدراسات الفلسطينية
  2020، خريف 412العدد 

  
  
  
  

 

  
  
  
  

 

  افتتاحية
  الياس خوري ........................................................ التطبيع والتتبيع

  مداخل
   قرن: سرقة الفلسطينيين من ماضيهمسرقة ال

 إيالن بابِهْ....................................................................  ومستقبلهم   

 )ملف (حتية إىل بيروت
 سمير قصير...........................................................  بيروت يا بيروت

  جاد تابت..............................  تراجيديا بيروت: دمار يؤسس دماراً
  روجيه عساف................................  صعود مدينة بيروت وسقوطها

  زياد ماجد.....................  انفجار بيروت: احتضار بلد نهشه الفساد
 فيصل سلطان............................  جحيم املنصات الفنية يف بيروت

  أحمد قعبور ......................... عن يعقوب وحممد وأمي وفقش املوج
  فؤاد فؤاد ..................................... عن حلب وبيروت وحلم مدينتَين

  معين الطاهر ...................................................... بيروت الفلسطينية
  ليانة بدر ........................  ملاذا ال يقبلون أن تكون بيروت بيروت؟

  غسان زقطان.......................................  شخص واحد يف ثالث مدن
 حممد برّادة....................................  بيروت التي ال تكُفّ عن اجمليء

 أنيس حمسن ............... بيروت التي أبهرتني طفالً واحتوتني رجالً 
 الياس خوري ............................................................. مدينة الغرباء

 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650545

