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 قوة إسرائيل في تفعيللن نتردد ]بينت في رسالة تهديد إلى إيران: "
 ا"![حماية مواطنينفي كل مكان في العالم من أجل 

 
 51/6/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
تطرق رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينت ألول مرة إلى المخاوف من 

تركيا، وهي مخاوف أراضي إيرانية لتنفيذ هجوم ضد إسرائيليين في  تمحاوال
 قالو .من هناك لخروج فوراًباقادت إلى مطالبة جميع اإلسرائيليين في إسطنبول 

"في هذه األيام نشهد محاوالت الستهداف إسرائيليين في مواقع مختلفة  :بينت
أذرع إسرائيل األمنية تبذل أقصى جهودها إلحباط هذه العمليات إن خارج البلد. 

رائيل قوة دولة إس في تفعيللن نتردد  .تحييد مرسليها ومرسلي مرسليها مسبقاًلو
  ا".نينفي كل مكان في العالم من أجل حماية مواط

خالل مراسم إحياء ذكرى هذه في سياق كلمة ألقاها جاءت تصريحات بينت و
[ أقيمت أمس 3882] الجنود اإلسرائيليين الذي قتلوا في حرب لبنان األولى

 ،رد مباشر ضد إيراناإلقدام على إلى إمكان فيها أيضًا ، وألمح بينت )الثالثاء(
  .أن الهدف هو حماية مواطني إسرائيل مؤكداً

قامت أن إسرائيل على بينت شدد خالل األسابيع األخيرة  تجدر اإلشارة إلى أن
مام لجنة الخارجية واألمن في أإيران، وصرح  في مقابل بتغيير استراتيجيتها

 وال تتردد أكثر ،بأنها في حالة تأهب في مواجهة إيراناألسبوع الماضي الكنيست 
دولة إسرائيل عملت  : "إنبينت قالهمما و. تنفيذ عمليات داخل إيران نفسها في

كما كان على  هاإلرهاب وليس فقط ضد أذرع طالعام الماضي أمام رأس أخطبو
أيام الحصانة، التي قامت خاللها إيران بصورة متكررة . إن مدار العقود الماضية

 ت. نحن نعمل فيولّ، يذاء إسرائيل عن طريق أذرعها في المنطقة وبقيت سليمةإب
 ".كان، وسنواصل ذلككل زمان وم
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رائيل إسإلى هذه التصريحات على خلفية سلسلة اغتياالت وعمليات منسوبة  أتتو
 "قدسالفيلق "في إيران خالل األشهر األخيرة وعلى رأسها اغتيال الضابط في 

في ونه خطط لعمليات ضد إسرائيليين في الخارج. إحسن صياد خدائي، حيث قيل 
عدة خاليا إيرانية في تركيا  من وجودسرائيل مخاوف في إ الوقت الحالي ثمة

لهذه االغتياالت  تخطط الستهداف سياح إسرائيليين في اسطنبول انتقاماً
 القليلة الماضية.والوفيات الغامضة التي وقعت في إيران خالل األسابيع 

  
 ستكشف المرتقبة إلى الشرق األوسط  زيارة بايدن :بينت]

 تعزيز الرامية إلى ميركية األخطوات مزيد من العن 
 [وتوسيع نطاق السالم اإلقليميالمنطقة اندماج إسرائيل في 

 
 Ynet ،51/6/2222موقع 

 
 ن زيارة الرئيس األميركي جو بايدنأرئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينت  أكد

ميركية األخطوات مزيد من الستكشف عن  المرتقبة إلى منطقة الشرق األوسط
اتفاقيات لتعزيز المنطقة، بما في ذلك تعزيز اندماج إسرائيل في الرامية إلى 

ز تعزي ما يقوم به من جهود تهدف إلىبايدن على  ، ووجه الشكر إلىالتعاون األمني
مصالح إسرائيل مع السعودية، وذلك في ظل الحديث عن مساعي واشنطن لتشكيل 

ق إلى جانب دول ادن ومصر والعرحلف دفاعي لمواجهة إيران يضم إسرائيل واألر
 .مجلس التعاون الخليجي

عن ديوان رئاسة الحكومة بيان صدر سياق في  هذه وجاءت تصريحات بينت
إعالن البيت األبيض أن الرئيس األميركي  اإلسرائيلية مساء أمس )الثالثاء( في إثر

 33 ينب قوم بزيارة إلى كل من إسرائيل والضفة الغربية والسعودية في الفترةسي
 ]اقرأ تقريراً منفرداً حول ذلك[. تموز/يوليو المقبل 36و

األولى إلى الشرق األوسط كرئيس،  بايدنورحب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بزيارة 
 ".واصفا إياه بأنه "صديق حقيقي إلسرائيل
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 إلىزيارة الرئيس بايدن وجاء في بيان ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية: "إن 
ستراتيجية بين الستساهم في تعميق العالقات الخاصة والشراكة اإسرائيل 

التزام الواليات المتحدة بأمن واستقرار إسرائيل في ترسيخ البلدين، وكذلك 
سيتم الكشف عن إجراءات أميركية لتعزيز اندماج . وفي إطار الزيارة والمنطقة

ترمي اتفاقيات إسرائيل في الشرق األوسط وازدهار المنطقة بأسرها، إلى جانب 
تعزيز التعاون األمني والمدني بين الواليات المتحدة وإسرائيل بشكل من شأنه إلى 

إسرائيل ترحب بزيارة بايدن . إن أن يرفع التحالف بين الدولتين إلى آفاق جديدة
ك تبارإلى المنطقة، بما في ذلك زيارته المهمة إلى المملكة العربية السعودية، و

 ."الح المشتركة بين الدول وتوسيع نطاق السالم اإلقليميجهوده لتعزيز المص

 
 ]نائب وزير الشؤون الدينية: سأقوم بترحيل جميع العرب

 [!لو كان هناك زر سحري يسمح بذلك
 

 51/6/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 

بة فعل غاض متان كهانا ]"يمينا"[ رداتاإلسرائيلي أثار نائب وزير الشؤون الدينية 
بعد أن ظهر تسجيل له يقول فيه إنه "سيرحّل جميع العرب من األراضي المقدسة 

 إذا كان هناك زر سحري يسمح بذلك". 

وجاءت أقوال كهانا هذه خالل محاضرة ألقاها في مدرسة ثانوية في مستوطنة 
فزة لإفرات في يهودا والسامرة ]الضفة الغربية[ أول أمس )االثنين(، وبثت قناة الت

منها  مقاطعأمس )الثالثاء( اإلسرائيلية "كان" ]تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة[ 
شوهد كهانا في بعضها يؤكد أن السالم مع الفلسطينيين غير ممكن في المستقبل 

وأضاف: "إذا كان هناك زر يمكن  .وأن الطرفين سيظالن في طريق مسدود ،القريب
العرب يختفون، ويؤدي ذلك إلى إرسالهم في الضغط عليه من شأنه أن يجعل كل 

وأرجو أن يعيشوا حياة رائعة  ،سأضغط على هذا الزرفقطار سريع إلى سويسرا 
 وأتمنى لهم كل التوفيق في العالم. لكن ال يوجد مثل هذا الزر". ،هناك
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مع كهانا في التسجيل وهو يعبر عن معارضته لحل الدولتين قائالً إن كما سُ
ألن الفلسطينيين لن يتخلوا  ،هو مجرد هراءالسالم االعتقاد بأن هذا الحل سيحقق 

 أبداً عن روايتهم غير الصحيحة التي أقنعوا أنفسهم بواسطتها أنهم عاشوا هنا دائماً 
 .ونحن أتينا وطردناهم

بمن في ذلك من حزب راعم  ،اء الكنيست هذه التصريحاتودان العديد من أعض
 ]القائمة العربية الموحدة[ العضو في االئتالف الحكومي. 

وخاطب عضو الكنيست وليد طه من راعم كهانا قائالً: "نحن هنا ألن هذا وطننا. 
 أنت ومن يفكر مثلك ستستمر في تحمل إحباطك ألننا ببساطة لن نختفي".

أحمد الطيبي من القائمة المشتركة إنه حان الوقت للضغط وقال عضو الكنيست 
على الزر الذي يجعل كهانا وحكومته كلها تختفي، في إشارة إلى احتمال تقديم 

 .اقتراح لحل الكنيست الحالي والدعوة إلى انتخابات جديدة

كما انتقد عضو الكنيست إيلي أفيدار من حزب "إسرائيل بيتنا" تصريحات كهانا 
 أنها بائسة.ووصفها ب

على هذه االنتقادات، قال كهانا أمس )الثالثاء( إن تصريحاته تضمنت سوء  ورداً
 اختيار الكلمات.

نه أراد أحسابه الخاص على موقع "تويتر"  علىوادعى كهانا في تغريدة نشرها 
بتصريحاته هذه أن يوصل فكرة فحواها "أنه ال نحن وال العرب ذاهبون إلى أي 

والحكومة الحالية هي ، ب نحتاج إلى إيجاد طريقة للعيش هنا معاًمكان ولهذا السب
لكن يبدو أن كلماتي تضمنت بعض الصياغات  ،خطوة مهمة في هذا االتجاه

 السيئة".
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 ]حكم بالسجن الفعلي على إمام المسجد في اللد
 [يهودي بعد إدانته بتهمة االعتداء على مستوطن

 
 51/6/2222"هآرتس"، 

 
على  شهراً 21الفعلي لمدة  السجن أمس )الثالثاء(فرضت محكمة الصلح في الرملة 

(، بعد أن عاماً 64إمام المسجد العمري )الكبير( في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز )
فرضت المحكمة . كما يهودي مستوطناالعتداء على  بتهمة في وقت سابق دانته

 210111فيذ ودفع غرامة مالية قدرها مع وقف التن شهراً 37لمدة  عليه السجن
 شيكل.

العامة، اإلسرائيلية ادعاءات النيابة  جميعورفض طاقم محامي الدفاع عن الباز 
وقال إن هذا الملف له طابع سياسي ويندرج ضمن المالحقات السياسية والتضييق 

 .العرب في اللد السكان على

يوم يوم األربعاء الماضي إلى  التي نطقت بالحكم من وتأجلت جلسة المحكمة
عد أن وب ،بسبب الوضع الصحي للشيخ يوسف الباز في السجن اإلسرائيليأمس، 

 وتأجيل الجلسة.إلى المحكمة  هرض على طبيب السجن تقرر االمتناع عن نقلعُ

أن الشيخ الباز يعاني من آالم في الصدر وضيق نفس وضعف محامي الدفاع وأكد 
. وطالب عالج بشكل دوري في المستشفىويُ مريض قلبأنه بعام، وهو معروف 

تحويل الشيخ الباز إلى المستشفى بشكل فوري إلجراء فحوصات طبية المحامي ب
هي أعراض مرض التي عانى منها أن األعراض  وخصوصاًالعالج الالزم، لتلقي و

 .يشكل خطورة حقيقية على سالمة الشيخ وصحته، األمر الذي قلب

على خلفية الهبّة ، األول أيضاً التحريض يتضمنان تهمةين وواجه الباز ملف
المستوطنين  قيام على خلفية، والملف الثاني 2123الشعبية في أيار/مايو 

 في شهر رمضان األخير. لمسجد األقصى في القدسباقتحام ا

 الماضي.نيسان/أبريل  31الباز يوم  باعتقالالشرطة اإلسرائيلية  وقامت
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معروف هو و ،المحظورة الجناح الشمالي - الحركة اإلسالمية ةقادويُعدّ الباز أحد 
 .بمواقفه المدافعة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة

 
 ]تقرير: البيت األبيض: الزيارة األولى المرتقبة للرئيس جو

 والضفة الغربية بايدن إلى الشرق األوسط والتي ستشمل كالً من إسرائيل
 تموز/يوليو المقبل[ 56و 51ستجري بين  والسعودية

 
 51/6/2222"معاريف"، 

 
أعلن البيت األبيض أمس )الثالثاء( أن الزيارة األولى المرتقبة للرئيس األميركي 

والتي ستشمل كالً من إسرائيل والضفة  ،جو بايدن إلى منطقة الشرق األوسط
 المقبل.تموز/يوليو  36و 33ستجري بين  ،الغربية والسعودية

وقالت الناطقة بلسان البيت األبيض كارين جان بيير في بيان صادر عنها، إن 
الزيارة ستبدأ في إسرائيل حيث سيلتقي بايدن كالً من رئيس الحكومة نفتالي 
بينت، ورئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية يائير لبيد، ووزير الدفاع 

لى الضفة الغربية حيث سيلتقي رئيس بني غانتس. وسيتوجه بايدن بعد ذلك إ
السلطة الفلسطينية محمود عباس وقادة فلسطينيين آخرين. وقال البيان إن تلك 

  .بيت لحممدينة االجتماعات ستعقد على األرجح في 

وكان مسؤول رفيع المستوى في واشنطن أعرب يوم الخميس الفائت عن أمله في 
اية لحوار متجدد بين الواليات المتحدة أن تكون زيارة الرئيس للضفة الغربية بد

بين السلطة الفلسطينية وعواصم المنطقة، واألهم من  وأيضاً ،والسلطة الفلسطينية
 ذلك بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وبعد ذلك سيطير بايدن مباشرة من إسرائيل إلى جدة، وهو طريق نادر االستخدام 
يرة نحو التطبيع مع إسرائيل. وخالل ويمثل خطوة صغ ،يتطلب موافقة السعودية

وجوده في جدة، سيشارك في القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي مع قادة من 
مان وقطر، باإلضافة والبحرين والكويت وعُالعربية المتحدة السعودية واإلمارات 

نفسه أن المستوى وأكد المسؤول األميركي الرفيع  .إلى مصر والعراق واألردن
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عات في السعودية ستناقش الهدنة التي توسطت فيها األمم المتحدة في االجتما
اليمن، وتوسيع التعاون االقتصادي واألمني اإلقليمي، وردع التهديدات من إيران، 

 .وتعزيز حقوق اإلنسان، وضمان الطاقة العالمية واألمن الغذائي

ر السعودية ومص كما ذكرت تقارير إعالمية أن الواليات المتحدة تقوم بوساطة بين
تهدف إلى وضع اللمسات األخيرة على اتفاق لنقل جزيرتي تيران وصنافير في 

تحتل الجزيرتان مكانة بارزة في اتفاقية و .البحر األحمر من القاهرة إلى الرياض
 ،ويتطلب نقلهما دعماً إسرائيلياً ، 3878المصرية من سنة  - السالم اإلسرائيلية

لمتحدة وإسرائيل تدفعان الرياض التخاذ سلسلة من ولذلك يقال إن الواليات ا
الخطوات الصغيرة نحو التطبيع الكامل مع القدس في مقابل موافقة إسرائيل على 
نقل الجزيرتين. وقال بايدن قبل عدة أيام إن زيارته للسعودية تتعلق أيضاً بقضايا 

 .ترتبط باألمن القومي اإلسرائيلي
 

 

      
 

 افتتاحية
 51/6/2222"هآرتس"، 

 

 يهوشواع الرجل الذي رفض أن يفقد األمل

 

  "يهوشواع هو أحد كبار الكتّاب اإلسرائيليين، فهو الذي كتب "السيد ماني
مثقفًا ومفكراً اجتماعيًا و"مولخو" و"أمام الغابات" و"العاشق". لقد كان 

 Thanks toللجيل المؤسس للدولة. ففي كتابته الفكرية مثل " ممثالًو

Normality و"الجدار والجبل"، و"وضع اليد على الوطن"، عبّر عن تفكير ،"
 مثير للجدل ثاقب وغير مهادن.

  عمل يهوشواع على تعميق تعريفات الهويات كي يصل في النهاية إلى
جوهر الموضوع، وصاغ خالصات كانت تبدو أحياناً مؤلمة ومهينة )كما 

ال عنهم إنهم "نصف يهود"(، يعرف اليهود في الواليات المتحدة الذين ق
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ومن الصعب استيعابها )مثل مطالبته بوضع حدود مادية ومعنوية 
واضحة لوقف ما يسميه الحالة العصابية التي يعاينها يهود الشتات جراء 
االستيعاب، أو الحث على عدم االستسالم للماضي والحنين إليه ألن 

اً صادمة )مثل رأيه أن "الجذور يجب أن ُتقطع"(، كما كانت خالصاته أحيان
 المحرقة كانت هزيمة يهودية وليست كارثة(. 

  والقاسم المشترك الذي يجمع بين هذا كله هو موقفه بأن االلتزام األول
للفرد هو ذاتيته واستقالليته حيال نفسه، وهذا يجب أن يكون ثمرة قراراته 
 وإحساسه بالمسؤولية. ففي رأيه ليس علينا أن نتهم سوى أنفسنا،
وخياراتنا الشخصية. هذا هو إرث الجيل األول للدولة والذي كان يهوشواع 

 أفضل من استطاع التعبير عنه: على الفرد أالّ يتخلى عن نفسه. 
  لم يفصل يهوشواع، مثل العديد من أبناء جيله، بوضوح بين الشخصي

والعام، لكنه لم يدمج وجوده الشخصي واأليديولوجي بالصهيونية والدولة 
فعلت مجموعات األدباء التي سبقته. ومع ذلك كانت الصهيونية ودولة  كما

إسرائيل مشروعي حياته، وكانت طريقته للمشاركة في ذلك هو أن "يكون 
في الداخل": أن يقرأ، ويتحدث، ويقنع، ويعمل. الفرداني يبقى فردانياً، لكن 

وره ي دإحدى طرق يهوشواع في التعبير عن نفسه وربما الطريقة الوحيدة ه
الحر في المشروع اإلسرائيلي. ونحو هذا المكان وجّه الجزء األكبر من قوته 
الفكرية وموهبته وطاقته واهتمامه األخالقي، وظلت إسرائيل هي العمل 

 عمل جماعي بناه أفراد محلفون. -العظيم 
  كل مَنْ كان يطرح أمامه أفكاراً يائسة بشأن مستقبل إسرائيل، كان يواجهه

يفقد األمل، فبالنسبة إليه الدولة هي إنجاز تاريخي كبير للغاية،  برفضه أن
بحيث أن أمراضها وعدم الرضا الذي تثيره هي أمور هامشيه للغاية. 
فالدولة ستصمد على الرغم من اليمين، ومن التعصب الديني، وهي ستصمد 

ا في إذا فشلن -ن سكان المناطق حتى لو جرى أن استوعبت الفلسطينيين م
ألنها هي أكبر من هذا  -يم البلد كما كان يُعتقد في السنوات األخيرة سقت

كله. لهذا لم يتوقف يهوشواع عن النضال من أجل السالم مع الفلسطينيين، 
ولم يتوقف عن مد يد التعاون مع مواطني إسرائيل من العرب، ومن المهم 

 أن نتذكر إرثه. 
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 محلل سياسي -يوني بن مناحيم 
 51/6/2222شؤون العامة والسياسة، مركز القدس لل

 

 هل يفهم األسد التحذيرات اإلسرائيلية؟

 
  شركة إيرانية في  33سمح النظام السوري هذا األسبوع إليران بإنشاء

سورية جميع المستثمرين فيها هم من اإليرانيين. وجاءت هذه الخطوة التي 
ري الرئيس السوتدعم االستثمار االقتصادي اإليراني في سورية بعد زيارة 

بشار األسد لطهران، حيث جدد إطار االئتمان الستيراد المواد والسلع إلى 
 سورية.

  وتوسع إيران نطاق تأثيرها في االقتصاد السوري بالتدريج، وما يحدث
ليس توسيع نطاق التمركز العسكري داخل سورية فحسب، بل أيضاَ تشجيع 

العقارات والكهرباء استثمارات إيرانية كبيرة في سورية في مجال 
والزراعة، إذ تحتاج سورية إلى عملية إعادة إعمار عاجلة نتيجة األضرار 

 التي تسببت بها الحرب األهلية األخيرة.
  فالرئيس بشار األسد مدين ببقائه في الحكم إليران وروسيا اللتين أنقذتاه

خالل الحرب األهلية من خالل إرسال قوات وميليشيات لمساعدة الجيش 
 لسوري في حربه ضد المتمردين، واألسد يعترف لهما بهذا الفضل.ا
  ،تعرف إسرائيل أنها غير قادرة على قطع عالقة الرئيس بشار األسد بإيران

لكنها تحاول المحافظة على قواعد اللعبة المعتمدة حتى اآلن. فقد نفذت 
عملية قصف غير مسبوقة في دمشق في الفترة األخيرة كانت  35إسرائيل 

حزيران/يونيو، والهدف  21صيلتها وقف العمل في مطار دمشق حتى ح
منها كان نقل رسالة إلى الرئيس بشار األسد بعدم تخطي الحدود، وأاّل 

 يحاول وضع قواعد لعبة جديدة.
  واستناداً إلى مصادر رفيعة في إسرائيل، فإن الهدف هو التوضيح لألسد

ز العسكري اإليراني فيها. أن سورية ستدفع غاليًا ثمن استمرار التمرك
فإسرائيل ال تنوي اإلطاحة بنظام األسد، لكن النظام ورموزه سيدفعان 

 الثمن المطلوب.
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  لقد نجح سالح الجو اإلسرائيلي في ضرب مدرجات الهبوط واإلقالع في
مطار دمشق الدولي وتعطيل هبوط الطائرات، وذلك بسبب استخدام 

ب السالح إلى سورية. فبعد أن ضربت اإليرانيين الطائرات المدنية لتهري
إسرائيل بنجاعة كبيرة قوافل السالح التي تصل براً من إيران إلى سورية، 
وشحنات السالح التي تصل عبر البحر في سفن إيرانية إلى ميناء الالذقية، 
غيّر اإليرانيون أسلوب التهريب من إيران إلى سورية، فبات يتم بواسطة 

مكونات لها عالقة بمشروع الصواريخ الدقيقة  الطيران المدني، ويشمل
لحزب الله، ومكونات متطورة أُخرى يتم إخفاؤها في الحقائب التي تحمَّل 

 على الطائرة.
  ورصدت االستخبارات اإلسرائيلية عمليات التهريب هذه، وأرسلت تحذيرات

إلى سورية بواسطة تقارير أرسلها الجيش إلى عدد من وسائل اإلعالم 
يلية، لكن السوريين استمروا في تجاهل التحذير، األمر الذي قاد اإلسرائ

 إسرائيل إلى القيام بعملية عسكرية.
  بلّغ الجيش اإلسرائيلي وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن المسؤول عن التهريب

هو رضا صفي الدين، المسؤول الرفيع في حزب الله والمتزوج من ابنة 
القائد السابق لفيلق القدس الذي اغتاله  الجنرال اإليراني قاسم سليماني،

 الجيش األميركي في العراق.
  ،وال تستطيع إسرائيل اعتراض طائرات مدنية آتية من إيران إلى سورية

لكنها تستطيع تعطيل مدرجات اإلقالع والهبوط في مطار دمشق الدولي 
 لمنع وصول العتاد العسكري إلى سورية، ومن هناك إلى حزب الله، وأيضاً

 ضرب المخازن في منطقة دمشق التي يخزَّن فيها هذا العتاد.
  من جهتها، أصدرت روسيا بياناً شديد اللهجة أدان الهجوم اإلسرائيلي على

مطار دمشق الدولي، وطالبت بوقف ضرب البنى التحتية المدنية. ومع أن 
الروس يعلمون جيداً بعمليات تهريب السالح المتطور من إيران إلى سورية 

بر مطار مدني، إالّ إنهم مضطرون إلى إكمال اللعبة إزاء الرئيس بشار ع
األسد الذي سمح لهم بإقامة قواعد عسكرية وميناء بحري ومطار عسكري 

 في سورية.
  والتقدير في إسرائيل هو أنه ما دامت هذه األخيرة ال تعمل على إسقاط نظام
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 بالتفاهمات مع روسيا،بشار األسد، المقرب جداً من الرئيس بوتين، وتتقيد 
فإن الروس سيغضون النظر عن الهجمات اإلسرائيلية، وسيكتفون ببيانات 
إدانة. لكن هذا يجب أن يجري بصورة مدروسة، كما يجب عدم شد الحبل 

 مع موسكو أكثر من الالزم.
  وتحاول إسرائيل من خالل تشديد الهجمات على سورية دفع الرئيس األسد

قف تهريب العتاد العسكري عبر المطار المدني، إلى الطلب من إيران و
 وهناك شكوك كبيرة في أن هذا سيفيد، لكن يمكن المحاولة.

  في المقابل، اإليرانيون مصرون على مواصلة خطتهم في محاصرة
إسرائيل من كل الجبهات بعشرات آالف القذائف والصواريخ الدقيقة 

ا ي نظرهم. فهم لن يتراجعواستعداداً لتنفيذ هجومهم في التوقيت المالئم ف
في مواجهة إسرائيل، وخصوصاً في ضوء العمليات الناجحة التي قام بها 

 الموساد اإلسرائيلي في قلب طهران. 
 

 صحافي ومحرر إسرائيلي، - بن درور يميني

 ynet"  ،51/6/2222موقع " 
 

 ولم تفشل أصالً  هذه ليست تجربة

 
 ّعضو الكنيست نير أورباخ قائالً إن "التجربة  حخالل األسبوع الماضي، صر

بعد خسارة االئتالف في التصويت على إجراءات الطوارئ في وذلك فشلت"، 
هؤالء  مصلحةالضفة الغربية. وأول أمس االثنين، قام بخطوة إضافية ل

ة األقلية القومية في دولة قومية هي تحد ال صفق ،الذين يريدون إفشالها
ما يدور الحديث عن أقلية تشعر بأنها مقصاة عند وخصوصاًيتوقف، 

ومقموعة، بحق أو بدون حق. في الهند مثالً، هناك جولة مواجهات إضافية 
في إطار المواجهات التي ال تتوقف مع األقلية المسلمة التي تشكل أكثر من 

دونيا الشمالية، حيث يوجد قا في مأمّ ،من مجمل السكان في الدولة 33٪
بان المسلمين، فإن التوترات ترتفع وتنخفض، وتتحول من األل ٪25 نحو

أحياناً إلى مسلحة، واالئتالف هناك من الممكن أن يعيش حالة شلل 
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لسنوات. وفي العالم اإلسالمي من غير المحبذ أن تكون جزءاً من األقلية، 
فجزء كبير من الدول العربية تعيش في مرحلة ما بعد حرب أهلية أو تفكك 

 ثنية ودينية. إ بسبب صراعات
 نعيش فيه، فإن األقلية العربية في إسرائيل تعد   الجوار الذينسبة إلى و 

، 2111أكتوبر تشرين األول/ كمواجهات، . نعم هناك انفجاراتحقصة نجا
، ال يوجد نزاع 3848لكن منذ عام  ،أو كـ"حارس األسوار" في العام الماضي

رقت التي حُ 38مسلح بين األقلية واألغلبية. وعلى الرغم من الباصات الـ
 فإننا، ومنظمات اإلجرام في الجنوب والشمال، ماضينهاية األسبوع ال

 وال ليبيا.  ة،ال سوريولسنا الصومال، 
  اليهود والعرب بين ، وهي أن الفجوة أيضاً إلى قصة نجاح رقاماألوتشير

 روتالبجمن حيث الحصول على شهادة  68-55في أوساط األجيال 
بحسب لجنة اإلحصاء وذلك  ،اليهودمصلحة ل ٪37هي  ]الشهادة الثانوية[

وفي ، ٪107إلى فإن الفجوة تتقلص  44-35ا في األجيال أمّ .المركزية
من  ٪54 إذ هناك العرب،مصلحة فإن الفجوة معكوسة ل 25-35األجيال 

 من العرب.  ٪5408مقابل  لديهم شهادة فياليهود 
 2118/2131، ففي الفترة وأيضاً بحسب لجنة اإلحصاء المركزية – 

ي فارتفعت نسبة الطالب الجامعيين العرب بشكل ملحوظ: ف 2138/2121
وفي ، ٪3802إلى  ٪3303من  شهادة البكالوريوس ارتفعت النسبة

إلى  ٪502من دكتوراه وفي ال ،٪3406إلى  ٪704ارتفعت من  الماجستير
702٪ . 

 فإن متوسط التعليم ، وبحسب بحث أجراه المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية
في مطلع  203العالي في أوساط عرب إسرائيل ارتفع عشرات األضعاف من 

؛ وفي أوساط اليهود ارتفع في الفترة 2137في عام  3201إلى  ياتالستين
من األطباء الذين حصلوا  ٪46. هذا باإلضافة إلى أن 33إلى  408من  هاذات

أكثر  - من العرب أو الدروز اكانو 2121على شهادة مزاولة المهنة عام 
هناك  - كل ما يخص الدخلفي بكثير من نسبتهم من مجمل السكان. و

المؤشر األهم بكثير، فإن الفجوات وهو لكن عند الحديث عن اإلنفاق، ، فروق
اق األخير الذي أجرته لجنة اإلحصاء فتختفي. فبحسب استطالع اإلن
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 شيكالً  35.838، فإن العائلة العربية تنفق ما يعادل 2138المركزية لعام 
 للعائلة اليهودية.  شيكالً 36.748مقابل في شهرياً، 

 من المعطيات المشجعة حتى نصل  ، ذلك بأن ثمة كثيراًيمكن االستمرارو
دة تريد قيا ،أن لعرب إسرائيل قيادة مستفزة لنا يتبينحين  وأ ،لسياسةإلى ا

عزمي بشارة  ؛واالنقسامات أكثر مما تريد االندماج كالتافتعال المش
. "حماس"حنين زعبي انضمت إلى أسطول دعم ، وتضامن مع حزب الله

حق إسرائيل في الوجود كدولة في قيادة على التشكيك الهذه وتصمم 
يبدو أنهم يريدوننا أن نتحول إلى دولة منهارة، و ،يهودية وديمقراطية
 كدول العالم العربي. 

 الشراكة  :بدأ بالحديث بطريقة مختلفة، ووفجأة، ظهر منصور عباس 
يمكن أنه وصحيح أيضاً  ،جاء من الحركة اإلسالميةهو انفصال. صحيح 

ذا لكن السنوات تمر، وهو ثابت على ما يريد، وه، االدعاء دائماً أنه يضلل
إنما جاء ولم يكن اليسار هو من اكتشف عباس، ف. ليس أمراً بسيطاً 

االكتشاف من أوساط اليمين في اللحظة التي حصل على شرعية من 
 بنيامين نتنياهو. 

 جاء  :مضيفاً، "عباس يستفز اليسار واإلعالم"، هذا ما كتبه شمعون ريكلين"
صالحه قدماً عبر يريد مصلحة المجتمع العربي ويريد الدفع بم اًمتدين

االمتثال للقانون". وزايدت عليه غاليت ديستال أطبريان التي كتبت: 
... ال يقاطع األحزاب اًكبير منصور عباس هو صوت جديد يحيي أمالً"

الصهيونية، يمد يده لنتنياهو، ومن الجيد أن نتنياهو مد يده في المقابل". 
وا. بعضهم سخر بوقاحة فز"أعضاءه استُ :خت اليسار، وقالت إنوبعدها وبّ

آخرون شرحوا بجدية تامة أن ولعناق العرب.  ʿىءالمفاجʾ الستعدادا من
 عباس إسالمي متطرف ال يجب التعامل معه". 

  وفي اللحظة التي أفشل فيها اليمين المتطرف نية إقامة ائتالف مع القائمة
ه لم هذو. هذه الرغبة االئتالف مع نفتالي بينت ويائير لبيد حققالموحدة، 

وفي  ،كرائد صالح نماذجإلى جانب العصابات العنيفة و، فتكن تجربة
"تتأسس طبقة وسطى عربية لها وجودها  ،الفترة األخيرة أيمن عودة

هذا ما كتبته ديستال وووزنها في االقتصاد والثقافة في إسرائيل"، 
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هذا المجتمع بسبب لم يختفِ خرى. وصدقت مرة أُ ،أطبريان أيضاً
زعبي ومازن غنايم أو  - غيداء ريناويون أمثال عيديت سيلمان المتمردي

فهم يثبتون فقط أن الطريق طويلة، وأن العرب الذين يريدون  ،أورباخ
م رغعلى الاالندماج لم يختفوا في اللحظة التي قامت فيها حكومة جديدة، 

خانة "إسالمي  وتصنيفه فيأن اليمين أعاد عباس إلى مكانه القديم من 
 ". متطرف

 تشمل اليمين، كما التي هل نقبل بموقف األغلبية،  :وهكذا، علينا أن نختار
ن، حتى لحظة ووآخر ،ديستال أطبريانوريكلين، وعبر عنها نتنياهو، 
يد، أم نخضع ألعداء االندماج من عودة والقائمة بل - تشكيل حكومة بينت

عد ة بالمشتركة حتى بتسلئيل سموتريتش. من الممكن أن تنهار الحكوم
 ،اً سياسي اًتجربة" هذه ليست شأن"الكن ، لأو شهرين ،أسبوعين أو يومين،

 ، أو اليمن. ةحتى ال نتحول إلى سوري ،إنها شأن قومي
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 صدر حديثاً 

 
 قطع الطريق على فلسطين: تاريخ سياسي،

 ديفيد إلى أوسلومن كامب 
 

 سِث أنزيسكا: تأليف
 داود تلحمي: ترجمة

 أكرم الخطيب: مراجعة الترجمة

 سناء حمودي: تدقيق وتحرير لغوي

 يف بولونسكي –يشغل منصب أستاذ مشارك في كرسي محمد س. فارس  سِث أنزيسكا،المؤلف: 
 وركنيوي" صحيفة في كتاباته نُشرت. الجامعية لندن كلية في اإلسالمية – اليهودية العالقات

 ."بوكس أوف ريفيو نيويورك" دورية وفي ،"تايمز

 

 الداخلية لإلرهاصات توثيقٍ على … حصلنا أن يسبق لم … "
 تالسياسا …بلورة سياق في واإلسرائيلية األميركية للحكومات

 بللشع الوطنية التطلعات تحقّق أمام الطريق سدّ إلى هدفت التي
 رشيد ."الفرصة هذه لنا يوفّر المهم الكتاب وهذا. الفلسطيني

 الخالدي

منذ أكثر من أربعين سنة، عقدت إسرائيل معاهدة سالم مع مصر، 
يُنظر إليها على نطاق واسع، كانتصار للدبلوماسية األميركية في 
الشرق األوسط. لكن يبقى الفلسطينيون بال دولة حتى يومنا هذا. إن 
كيفية استمرار حالة انعدام الدولة للفلسطينيين والسبب الكامن 

لة كتاب سيث أنزيسكا الرائد، الذي يستكشف وراءه هما جوهر أسئ
 فيه اإلرث المعقد لالتفاقية التي توسط فيها الرئيس جيمي كارتر.

وبناء على مصادر دولية رُفعت عنها السرية حديثاً، ومن خالل 
الجمع بين التحليل السياسي المخضرم، والبحث األصلي الموسع، 

لعسكريين، والقادة ومقابالت مع دبلوماسيين وقدامى المحاربين ا
الشعبيين، يرسم "قطع الطريق على فلسطين" ظهور ما يسمى "عملية 
السالم" في الشرق األوسط، بما في ذلك إنشاء مسار منفصل 
للتعامل مع قضية فلسطين، كما يقدم تفسيراً جديداً وجريئاً لصراع 

 مشحون جداً من أجل تقرير المصير.
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