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  األوروبي االتحاد بالمان بقاار تاحّب يةرساايي اإل الخارجية ]وزارة 

 ب"[اإلرها قايمة" ع ى اإليااني الثوري الحاس وضع إلى دعوةال
 

 91/9/0202"يسااييل هيوم"، 
 

 ،األوروبي االتحاد بالمان بقاار كوهين إي ي يرساايي اإل الخارجية وزيا برحّ
 قايمة" ع ى اإليااني الثوري الحاس وضع إلىفي االتحاد  األعضاء الدول دعوة

  ب".اإلرها
 إياانإن : "في تصايحات أدلى بها إلى ورسايل إعالم أمس )األربعاء( كوهين وقال
وإن . أجمع والعالم وأوروبا األورسط الشاقإلى  اإلرهاب تصدّر إرهابية دولةهي 

 المنظمات قايمة إلى العالم، في إرهابية منظمة أكبا الثوري، الحاس إدخال
 النظام ضد الحاب في مهمة خطوة رستكون ،األوروبي االتحاد في اإلرهابية
 ."اإليااني

 ىتول أن منذ هااأجا التي العديدة السيارسية المحادثات خالل أنهإلى  كوهين وأشار
 النظام محاربة أهمية والقادة الخارجية وزراء جميع ع ى طاح ه،منصبمهمات 
 .وارستهدافه اإلرهاب تمويل مجال في أو ،النووي المجال في رسواء ،اإليااني
 أوروبا في يةرساايي اإل البعثات في الخارجية وزارة موظفي أشكا" وأضاف:
 يف جهودهم ع ى الوكاالت في الشاكاء وكذلك ،باوكسل في يةرساايي اإل والسفارة

 ."الصدد هذا

 الدول دعوة ةص حمل أمس رسابق وقت في تصوّ قد األوروبي االتحاد بالمان وكان
 لالتحاد التابعة "اإلرهاب قايمة" ع ى اإليااني الثوري الحاس وضعإلى  األعضاء

 31 وامتناع أصوات 9ومعارضة  صوتاً 598 وأُقاّت الدعوة بتأييد األوروبي،
 ل متظاهاين األخياة اإلعدام عم يات من رعبهم عن البالمان أعضاء وأعاب ،صوتاً
 ية. يااناإل مدنال مخت ف في الحاشدة االحتجاجات في شاركوا الذين
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 شعبه ياهب الثوري الحاس ما دام: "نيومان هانا األلمانية عضو البالمان وقالت
  ."العقوبات قايمة ع ى ونضعهم كإرهابيين نعام هم أن يجب بأرساها، والمنطقة

 إنها الين ديا فون أوررسوال األوروبية المفوضية رييسة قالت ،السابق اليوم فيو
 .إياان في األرسارسية اإلنسان حقوق قمع ع ى رداً ،اإلدراج هذا دتأيّ

 اديةالك الشابة وفاة بسبباضطاابات  أشها أربعة من أكثا منذ تشهد إياانيُذكا أن 
 ،انطها في اآلداب شاطة لدى احتجازها أثناء في قُت ت التي أميني محسا اإلياانية

 .الب د في المتّبع الماأة لباس انتهاكها بحجة

 
 قذايفال آالف مئات تقوم بنقل المتحدة الواليات]"نيويورك تايمز": 

 [وكاانياأل الجيشإرسااييل إلى  في نهتخزّ  الذي العسكاي العتاد من المدفعية
 

 91/9/0202"هآرتس"، 
 

 ةالمتحد الواليات" األمياكية أمس )األربعاء( بأن تايمز نيويورك" صحيفة أفادت
 العسكاي العتاد من المدفعية قذايفال آالف مئاتبنقل  تقوم في الوقت الحالي

 .وكاانياأل الجيشإرسااييل إلى  في تخزنه الذي

 مدفعية قذيفة 152.222 اآلن حتى الواليات المتحدة نق ت نلصحيفة أا وأضافت
 دتزوي واشنطن تنوي التي جماليةاإل الكمية نصف وهي ،وروباأإرسااييل إلى  من

 . الجنوبية كوريا في كيةاألميا رس حةاأل مخازن ومن ،إرسااييل من بها كييف

 هذه قلن ايفست من خشيتها عن البداية في عابتأ القدس أيضاً أن التقايا في وورد
 .أوكاانيا تس يح في اهمن لتدخُّبأنه  القتالية الورسايل

 يف نخزّالمُ عتادهمخوّل ارستخدام  كياألميا الجيش نإف "،تايمز نيويورك" وبحسب
 كما .المتحدة الواليات لتدخُّ يحتاج إلى ورسطيأ شاق نزاع نشوب حال فيإرسااييل 

ا ، وال رسيمالطوارئ في حاالت رس حةاأل هذه ارستخدام اإلرساايي ي جيش ل يجوز نهأ
، وعم ية 2222في أثناء اندالع حاوب كما حدث في أثناء حاب لبنان الثانية رسنة 
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ي ي بشنّها في قطاع غزة رسنة "الجاف الصامد" العسكاية التي قام الجيش اإلرسااي
2214. 

 
 حزب رييس بأن تقضي الع يا اإلرساايي ية المحكمة]

 [وزيا منصب شغل يمكنه ال درعي أرييه شاس

 
 91/9/0202 ،"أحاونوت يديعوت"
 

 شاس حزب رييس تعيين أن( األربعاء) أمس الع يا اإلرساايي ية المحكمة قارت
 في والصحة ل داخ ية وزيااً درعي أرييه[ دينياً المتشددون] الحايديم ل يهود
 إداناته بسبب حدّ أقصىإلى  معقول غيا السادرسة نتنياهو بنيامين حكومة

 ةرسن في الضايبي االحتيال بتهمةإدانته  آخاها كان والتيالمتكارة،  الجنايية
2222. 

 بين التوتا نار ع ى الزيت بصبّ هذا الدراماتيكي الحكم قاار صدور وتسبّب
 وأثار القضايية، اإلصالحات خططفيما يتع ق ب القضايي والجهاز الحكومة

 لىإ يهدف تشايع أجل من الضغط مضاعفةإلى  الحاكم االيتالف من فورية دعوات
 ادتأش بينما الكنيست، أو الحكومة قاارات في الحكم ع ى المحكمة هذه قدرة تقييد

 .الفور ع ى الوزاريين منصبيه عن التنحي إلى درعي ودعت ،بالقاار المعارضة

 ةعشا] أصواتها بأغ بية الع يا المحكمة قضاة هيئة تقار: "الحكم قاار في وجاء
 هذا وع ى كبيا، حدّإلى  معقول غيا التعيين هذا أن[ واحد قاضٍ مقابل في قضاة
 ".منصبه من درعي عزل الحكومة رييس ع ى يجب ،النحو

 محكمة أعطى ،معه عاءاالدّ  صفقة من كجزء أنهإلى  أشار درعي أن القاار وذكا
 يف ارستما ذلك ومع ،السيارسية الحياة رسيعتزل بأنه االنطباع القدس في الص ح
 هءعاادّ إن القاار وقال .2222 انتخابات في ل كنيست شاس حزب قايمة ريارسة

 لعم يةا في ،حينه في ،اأثّ ظاهاياً السيارسة ورسيعتزل الكنيست من رسيستقيل أنه
 تنفيذال وقف مع حكماً وت قى الضايبي، االحتيال بقضية يتع ق فيما الجنايية
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 اوزيتج لم اآلن التعيين أن يعني ال هذا لكن، الضايبي باالحتيال إدانته بسبب
 .المعقولية حدود

 عاءاالدّ صفقة في أنهإلى  حيوت إرستيا القاضية الع يا المحكمة رييسة وأشارت
 المخالفات ت ك بشأن القدس في الص ح محكمة ع يها ووافقت درعي وقّعها التي

 من االرستقالة قااره درعي إعالن رسج نا: "ي ي ما المحكمة كتبت الضايبية،
 ادفس هناك كان إذا ما لتحديد قااراً  العام المدعي يط ب ف ن ،وبالتالي الكنيست،

 ".عار وصمة أو أخالقي

 درعي إدانة إبان في ل حكومة القانوني المستشار أنإلى  حيوت أشارت كما
  ىع تنطوي إدانته أن يعتقدان ،ميارا بهااف غالي وخ يفته ،مندلب يت أفيحاي

 أن أكد قانونياً  رأياً الع يا المحكمةإلى  قدمت األخياة هذه أن كما .أخالقي فساد
 ارستخدامه ل محاكم يمكن الذي المعقولية اختبار يجتاز ال وزيااً درعي تعيين
 .الحكومة قاارات لقياس

 وزيااً  درعي تعيين ضد التماس ط بات ع ى ردّاً هذا الع يا المحكمة قاار وجاء
 الس وك أجل من الحاكة"و" إرسااييل في الحكم جودة أجل من الحاكة" قدمتها

 رسنة في إدانته أنفي  الط بات هذه وجادلت األفااد، من ومجموعة" األخالقي
 تجع ه ،رشوة بتهم 1999 رسنة في إدانته وكذلك ،الضايبي االحتيال بتهم 2222

 مع كم بحقهحُ  روصدإلى  ونظااً ،درعي أنإلى  أشارت كما وزيااً، ليكون مؤهل غيا
 من كجزء ،الماضي العام في القدس في الص ح محكمة طاف من التنفيذ وقف

 يوه أخالقية، مخالفة ع ى تنطوي اإلدانة كانت إذا ما تحديد يتم لم عاء،ادّ  صفقة
 .أعوام 7 مدة السيارسة عن االبتعاد  زمهرستُ كانت نتيجة

 قانون"لـ الجديدة الحكومة تهأقاّ الذي التعديل أنإلى  االلتماس ط بات أشارت كما
 إرساءة بمثابة هو ،وزيااً درعي بتعيين ل حكومة السماح بغية ،"الحكومة: أرساس

 أجل ومن ،فاد ةص حمل القانون ع ى التعديل تمايا تم، إذ الكنيست لس طة ارستخدام
 تعديل إبطال المحكمة رفضت ،ذلك ومع .الجديدة ل حكومة الفورية الحاجات

 .األرساس قانون
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 وقت في الع يا المحكمة ج سات إحدى في عىادّ  درعي عن الدفاع محامي وكان
 من رسيستقيل بأنه تصايحه فهم أرساءت القدس في الص ح محكمة أن ،رسابق

 من العديد واعتاض .خارجه من عامة خدمة فصاعداً اآلن من ورسيؤدي ،الكنيست
 نهإ بعضهم وقال نفسها، الج سة أثناءفي  عاءاالدّ هذا ع ى الع يا المحكمة قضاة

 عاءادّ صفقة من يستفيد وأن ،العامة الحياة من رسيتقاعد إنه يقول أن ل ماء يمكن ال
 يف عضواً تعيينه ويتم ،ذلك عكس الزمن من قصياة مدة بعد يقول وأن ،له مايحة

 .ووزيااً الكنيست

 أمام الج سة أثناء في درعي قدمه الذي البيان أن ذاته المحكمة قاار أكد كذلك
 ع يه حُكم أرسارسها ع ى والتي ،العامة الحياة من دهتقاعُ بشأن الص ح محكمة

 شكوكال يثياان ،مباشاة ذلك بعد العاض هذا من  هوتنصُّ ،ضايبية جاايم بارتكاب
 وباتصع يثيا ما وهو المحكمة، أمام رس وكه في يديه ونظافة بنزاهته يتع ق فيما

 بشأن االرستنتاج ويعزز الوزيا، منصب في درعي والية بفتاة يتع ق فيما حقيقية
 .التعيين معقولية عدم

 بالدوس الع يا المحكمةالحكومي  االيتالف أحزاب اتهمت القاار، هذا ع ى وتعقيباً 
 يمنع الذي القانون مشاوع رسنّ تسايعإلى  بعضها ودعا .الناخبين إرادة ع ى

 .المعقولية أرساس ع ى الحكومة قاارات إلغاء من المحاكم

ووصل  .والتقى درعي ورييس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس مساء أمس
ليعاب عن تضامنه معه بعد قاار المحكمة  ،نتنياهو إلى منزل درعي في القدس

 الع يا.

 لأج من ورسعه في ما كل رسيعمل انه ليفين ياريف يرساايي اإل العدل وزيا وأكد
 في الديمقااطي والنظام شاس زبوح درعي الوزيا بحق ظ مما وصفه بأنه  بطالإ

 إرسااييل.

 االنتخابات بأن فع ياً المحكمة قضت اليوم: "شاس حزب عن صدر بيان في وجاء
 ".مفاطة معقولية بعدم ث وّومُ رسيارسي المحكمة قاارإن . لها معنى ال
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 الحكومي آرييه االيتالف أحزاب رؤرساء ووقّعه ال يكود حزب أصدره بيان ووصف
 .منصبه في هءإبقا وتعهدالحالية،  الحكومة من ومهم ماكزي جزء بأنه درعي
 وخباته االرستثنايية درعي قدرات إلى بحاجةإرسااييل  دولة أن البيان في وجاء

 .مضى وقت أي من أكثا المعقدة األيام هذه في الوارسعة

 .دعا قادة أحزاب المعارضة الحكومة إلى احتاام قاار الحكم ،في المقابل

 لم إذا نهإ"[ مستقبل يوجد" رييس] لبيد ياييا الكنيست عضو المعارضة زعيم وقال
 ىإل رستنجاّإرسااييل  أن من روحذّ القانون، رستخالف الحكومة فإن ،درعي إقالة تتم

 .اآلن بعد ديمقااطية تكون ولن ،مسبوقة غيا درستورية أزمة

وقالت رييسة حزب العمل عضو الكنيست ميااف ميخايي ي إنه في دولة 
 يتعين ع ى اليمين واليسار احتاام قاار المحكمة. ،ديمقااطية

 
 

       
 

 مح ل رسيارسي -عاموس هاييل 
 91/9/0202"هآرتس"، 

 
 أوكاانياالقذايف من إرسااييل إلى نقل 

 يشيا إلى رس ّم األولويات ل واليات المتحدة
 

  تشكل مخازن الطوارىء التي يحتفظ بها الجيش األمياكي في إرسااييل منذ
التسعينيات دعامة رمزية مهمة وعم ية ل عالقات بين الدولتين. واالحتفاظ 
بعتاد عسكاي وورسايل قتالية في إرسااييل، هدفه مساعدة األمياكيين في 

ب. لكنه أيضاً يحمل ررسالة إلى إرسااييل، اختارت إدارة بوش وقت الحا
[. 2222وأوباما التشديد ع يها بعد حاب لبنان الثانية ]حاب تموز/يوليو 

من جهة، الواليات المتحدة حايصة ع ى أال تكون إرسااييل من دون رسالح 
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وقطع غيار ضاورية في حال اندلعت حاب كثيفة )تخوُّف باز في نهاية 
، وفي نهاية عم ية الجاف الصامد في قطاع غزة 2222رسنة  الحاب في

(. ومن ناحية ثانية، توطيد التنسيق العسكاي بين الب دين. 2214في رسنة 
ومن الصعب أن تتوقع إرسااييل مساعدة أمياكية كهذه مثالً إذا قارت 

 مهاجمة منشآت نووية في إياان من دون االتفاق مسبقاً مع واشنطن.
 تباز الخطوة غيا المسبوقة التي تحدثت عنها النيويورك ع ى هذه الخ فية ،

تايمز. ووفقًا ل صحيفة، فتحت الواليات المتحدة قبل بضعة أشها مخازن 
الطوارىء التي تحتفظ بها في إرسااييل، بموافقة الحكومة السابقة، من أجل 
نقل عشاات اآلالف من القذايف المدفعية إلى أوكاانيا. المؤرسسة األمنية 

رساايي ية أكدت الخبا، لكنها تدّعي أن القاار األمياكي يعكس مسألة اإل
حاجة أوكاانيا المارسة إلى التزود الكثيف بالسالح  - ماكزية أُخاى

والعتاد بسبب الحاب الاورسية.  وتزداد هذه الحاجة حدّةً، في ضوء رفض 
إرسااييل تزويد أوكاانيا بسالح هجومي، ع ى الاغم من تورسُّل كييف 

ار واشنطن. الحكومة الحالية، مثل رسابقتها، تتخوف من إعطاء وانتظ
 أوكاانيا رسالحاً هجومياً، ألنها ال تايد الدخول في مشاكل مع مورسكو.

  ع ى الاغم من ذلك، فإنه يجب أخذ اإلطار العام في الحسبان. فقد عادت
إرسااييل في األشها األخياة إلى الحديث عن إمكانية شنّ هجوم أحادي 

 ى منشآت نووية في إياان. ورييس الحكومة السابق نفتالي بينت الطاف ع
تباهى بأنه أعاد الجيش اإلرساايي ي إلى مسار اإلعداد ل هجوم، كما تحدث 
رييس األركان المنتهية واليته أفيف كوخافي في مقابالت وداعية عن 
تحسُّن القدرات، كما أكثا رييس الحكومة الجديد مؤخااً من الكالم عن 

ديد اإليااني. القاار األمياكي فتْح المخازن في إرسااييل يدل ع ى جدول الته
أولويات اإلدارة األمياكية: أوكاانيا أواًل، وبعدها الجبهات األُخاى. 
والواليات المتحدة ت ّمح، ع ى األقل بصورة غيا مباشاة، إلى أنها ال تاى 

أن تنشب ع ى  أن إرسااييل بحاجة مُ حة إلى االرستعداد لحاب مباشاة يمكن
 الحدود مع لبنان أو رسورية، إذا قصفت إياان.

  ،إرسااييل ال تم ك بطاقة مفتوحة من واشنطن لشنّ هجوم ع ى إياان
واألمياكيون واألوروبيون ال يعتقدون أن هذه أولوية ع ى جدول األعمال. 
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حتى أن أصدقاء إرسااييل في الغاب يعتافون بأن إياان قامت بخطوات 
ل حصول ع ى قدرة ع ى إنتاج قنب ة نووية )اليوم لديها مهمة مؤخااً، 

قنابل ع ى درجة تخصيب منحفضة  4كميات من اليورانيوم تكفي إلنتاج 
 (.%92، بدالً من %22و 22%

  لكن القاار األمياكي يشيا أيضاً إلى عدم وجود خطا في الماح ة الحالية
لتوقيع اتفاق نووي جديد حذّرت منه الحكومات اإلرساايي ية، لسببين: القمع 
الوحشي والدموي الحتجاج الحجاب في إياان، وتزويد رورسيا بمئات 

ءها في المسيّاات اإلياانية. في مثل هذه الظاوف، فإن إدارة بايدن وشاكا
 أوروبا غيا مهتمين كثيااً بالعودة إلى االتفاق.

 رييس األركان الجديد يستعد لمواجهة التحذياات من الضفة
 ف سطينياً في  17يوماً الماضية، منذ بداية السنة الجديدة، قُتل  19خالل الـ

الضفة الغابية. إثنان ُقتال فجااً في عم يات ل جيش في جنين، أحدهما 
الجهاد اإلرسالمي. وهذه نسبة إصابات أكثا من الضعف، ناشط مس ح في 

مقارنةً بالسنة الماضية. رييس األركان الجديد هاتسي ه يفي، الذي اختار 
الضفة ل قيام بجولته األولى بعد تس ُّم منصبه الجديد، لم يسمع تقدياات 
إيجابية من قيادة المنطقة الورسطى، ومن شعبة االرستخبارات في الجيش، 

 اباك.ومن الش
  آذار/مارس الماضي، نشبت موجة من العم يات "اإلرهابية" في  3في

الضفة وضمن حدود الخط األخضا، وألنها لم تُخمَد بعد، توصف بأنها 
ظاهاة دايمة من الصعب التغ ب ع يها. عدد التحذياات من الهجمات ال يزال 

من  ماتفعاً جداً. وتشيا عناصا االرستخبارات إلى أن الس س ة الطوي ة
الهجمات هي باألرساس من صنع "ذياب وحيدة"، إلى جانب عدد ق يل من 

في المقابل، الجمهور  .الهجمات التي قامت بها تنظيمات "إرهابية"
الف سطيني الوارسع ال يشارك تقايباً في العنف، والتظاهاات الكبياة تبدو 

 ة في هذه الفتاة.عيدب
  عمل األجهزة األمنية ل س طة الف سطينية في المناطق الواقعة جنوبي

ناب س يبدو معقوالً جدًا. المشك ة هي في ناب س، والمشك ة األكبا في 
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جنين، المدينتان ال تان تتخوف الس طة من إدخال قواتها إليهما. نسبة 
ضئي ة من منفّذي الهجمات، لكن بارزة، هي من هذه األجهزة. ومن 

من  %22تمل أن هذا األما يعود إلى الشعور باإلحباط جاّاء تق يص المح
رواتب عناصا األمن الف سطيني. وتجدر اإلشارة إلى أن الف سطيني الذي 
أط ق النار ماتين ع ى قوة من الجيش اإلرساايي ي وع ى باص إرساايي ي 
 شمالي الخ يل، وقُتل في األمس، كان عنصااً في األجهزة األمنية ل س طة.

  المؤرسسة األمنية حددت الحام القدرسي وبداية شها رمضان في نهاية
آذار/مارس بأنهما المكان والموعد ال ذان يمكن أن ينط ق منهما االنفجار 
المقبل الكبيا في الساحة الف سطينية.  هذا األرسبوع وقع حادث غيا مسبوق 
 في الحام القدرسي، عندما أوقف شاطي إرساايي ي السفيا األردني في
إرسااييل وماافقيه بالقوة لدى محاولتهم زيارة المسجد األقصى. وادّعت 
الشاطة أنه لم يتم التنسيق بشأن الزيارة، وثمة شك في أن تكون ارستفزازاً 
أردنياً مقصوداً. وفي ضوء التاريخ الم ّبد بين رييس الحكومة نتنياهو 

 سارسة إزاء أيّ والم ك عبد ال ه، فإن العالقات بين الب دين غيا مستقاة وح
 تصعيد.

  باإلضافة إلى ذلك، يتخوف المسؤولون في إرسااييل أيضاً من نشوب
نزاعات بين بؤر ارستيطانية وقاى ف سطينية؛ أو هجوم مستوطنين 
متطافين ع ى مساجد، أو ع ى مواطنين ف سطينيين؛ وأيضاً التاثيا 

رض، المحتمل ل خطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة الجديدة ع ى األ
مثل تشايع بؤر غيا قانونية، أو هدم مبانٍ ف سطينية في المنطقة ج الواقعة 

 تحت السيطاة اإلرساايي ية الكام ة...
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 صحافي ومح ل رسيارسي  - بن كارسبيت
 91/9/0202"معاريف"، 

 
 أرييه درعييحاقون النادي: 

 هو النسخة الحايدية من بنيامين نتنياهو
 

  ،أرييه درعي يدفع اآلن ثمن ارستعاليه. يدفع ثمن االندفاع، وعدم السيطاة
واالرستهزاء بكل شيء هنا، وبكل طايقة ممكنة بالساعة القصوى. لقد أدين 
ثالث ماات وعاد إلى اإلجاام من جديد فقط، بل طالب أيضاً بوزارتين. لم 

وزارته.  يوافق ع ى تق يص إحدى الوزارات. طالب بزيادة أجا مديا عام
وأقال موظفين كباراً كانوا رسابقًا، حتى لو كانوا موظفين مهنيين وليسوا 
 رسيارسيين. تصاّف وكأن من بعده الطوفان، واكتشف أن الطوفان ارتد ع يه. 

  رسابقاً، قبل أن يتغيا، يوم تمت محاكمته بتهم فساد، تمت إدانته ودخل
يبدو أنني أخطأت.  السجن، أجاى مقابالت إعالمية واعتاف بخطئه. وقال:

واعتاف قايالً "يبدو أنني قمت بخطيئة االرستعالء." كان هناك َمن اعتقد أنه 
تع م الدرس، وكنت بينهم. دورة التحقيقات هذه الماة أيضاً افتتحها 
بالتواضع. لم يهاجم مؤرسسات تطبيق القانون، ولم يارسل المقابين منه 

وفي النهاية، غ ب طبعه ل تحايض ع يها. حافظ ع ى الصمت واالحتاام. 
 ع يه. 

  باألمس، حصد ما زرع: التض يل الذكي الذي قام به أمام القاضي المسكين
شموييل هابست، الذي صدّق مساحيته، وبحسبها "أن المتهم التزم بعدم 

وفعالً تبين في الخالصة أن ما كان  ،االقتااب مجدداً من األموال العامة"
 ية احتيال، وأصواته أصوات احتيال، هو يبدو عم ية احتيال، ورايحته عم

". باألمس اًفعالً احتيال. المقابون منه قالوا إن هذا كان "رسوء فهم مؤرسف
 اكتشفوا أنه فعالً مؤرسف. 

  ال تصدقوا التض يل الذي يخاج من أفواه الناطقين بارسمهم، كأفيشاي بن
تزم ي  حاييم. ال أحد يط ب من درعي االرستقالة من الكنيست. صحيح أنه لم
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 تدور حول منصب الوزيا في الحكومة، ابذلك وال حاجة لذلك. القصة ك ه
يقاره رييس لجنة االنتخابات الماكزية. إالّ إن درعي لم يوافق رسما  ذاوه

ع ى وضع مصياه في يد القاضي نوعام رسولباغ. بل جعل االيتالف يغيّا 
لسيارسة في في قانون األرساس، فقط بهدف إقاار أنه ال يوجد إبعاد عن ا

 قضيته. 
  وع ى الطايق، رسخا من محكمة الص ح ومن النيابة العامة، ومن كل مَن

صدّق دموع التمساح. المحكمة الع يا وضعت باألمس حداً لعم ية االحتيال 
هذه. حتى أن القاضي الوحيد الذي عارض، يورسف ألاون، لم يصادق ع ى 

رييس لجنة االنتخابات، وجود درعي في الوزارة، إنما أررس ه ماة أخاى إلى 
وقار أنه في جميع األحوال، تغييا بند في قانون أرساس من أجل درعي، لن 

 يطبَّق ع ى درعي. 
  .درعي هو النسخة الحايدية من بنيامين نتنياهو. أحياناً تكون مهذبة أكثا

باألمس، كانت مؤدبة أقل بكثيا. بالضبط، مثل العصابات الصاخبة 
جتمع أنصار درعي الحمقى باألمس تحت منزله لنتنياهو في المحكمة، ا

في القدس وصاخوا: "قضاة أشكيناز بيض، هم أنفسهم الذين قت وا آباءنا." 
 واتهموا قضاة المحكمة الع يا بالـ"فارسدين". 

  ع ى أحدهم أن يحقن أصدقاءه بحقنة ضد التنويم المغناطيسي، ويشاح
ث ماات. قضاة المحكمة لم لهم أن قضاة المحكمة الع يا لم تتم إدانتهم ثال

يتحاي وا، وال نايد القول إنهم كذبوا ع ى المحكمة. قضاة المحكمة أبعدوا 
درعي عن الحكومة أيضاً في فتاة حكومة إرسحاق رابين. حينها، كان 

 اإلبعاد أكثا دراماتيكيةً بكثيا من اليوم. 
 يارسية. حينها، إقالة درعي حوّلت رابين إلى بطة عاجاء، وحددت نهايته الس

تحاول إرسقاط  حينها، لم يدّعِ أحد أن المحكمة تقوم بانقالب ع ى الحكم أو
رييس حكومة منتخب خالل واليته. رابين كز ع ى أرسنانه، ألقى شتيمة 

 بصمت، وارستما في طايقه. درعي ونتنياهو يايدان حاق النادي. 
 بوقاحة. الحجةعقوليةالم ألصدقاء يصبّون غضبهم اآلن ع ى "حجةا ،" 

منع نبيّ من لحم ودم، م ك الم وك، أن يكون وزياًا  االتي يمكن من خالله
ل داخ ية والصحة. ياييا شاكي نشا باألمس، أن درعي يبحث في تعيين 
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ابنه يانكي في منصب وزيا الصحة مكانه. وردّاً ع ى ذلك، نشا يانكي نفسه 
غايدة ت تغايدة يقول فيها "لن يج س غايب ع ى كارسيه". كيف يمكن تفسيا

كهذه؟ فيانكي ليس غايباً عن والده. هناك التفسيا المحافظ، وبحسبه، هذا 
الكارسي مكتوب في الطابو بارسم عاي ة درعي. وفي هذا الشأن أيضاً، كان 

 لديهم مَن يتع مون منه. 
 .... 

  يوجد الكثيا من األحكام ع ى هذا الشكل. تبايا المعقولية ليس اختااع
المهاجم. بل وصل إلى إرسااييل من القضاء البايطاني، وهو أهارون باراك 

موجود في كل المحاكم في العالم. فقط في إرسااييل، التي تدّعي أنها 
ديمقااطية، إذا تعارضت هذه الحجة مع محتال يايد الوصول إلى هدف ما، 

 مأرساة. يفإنهم يبط ونها. أرييه درع
 ه كاريزما، وقدرات ورسحا. هو يذكّانا في هذا السياق أيضاً بنتنياهو. لدي

أحد األشخاص األكثا خباة، الذين لديهم مسؤولية وقااراتهم مسؤولة في 
السيارسي. لسنوات طوي ة دافعت عن عودته إلى  -الكابينيت األمني 

الحكومة بعد اإلدانة األولى، باألرساس بسبب صفاته هذه. ولألرسف، هذه 
فبعد أن تمت إدانته، ودخل إلى  الصفات تااجعت أمام األُخاى، األقل فخااً.

السجن، كان متوقعاً عدم تورُّطه ماة أُخاى. أالّ يتدخل في شيء. كبيااً كان 
 أم صغيااً. ال ماليين وال كسور. ببساطة، أن يكون نظيفاً كالث ج. لكنه فشل.

  .هل رستسقط الحكومة الحالية بسبب قاار المحكمة باألمس؟ يبدو ال
ديدات المافيا اإليطالية التي وجّهها المقابون من التهديدات التي تشبه ته

درعي والمسؤولون في "شاس" إلى المحكمة الع يا ارتدت ع يهم. المحكمة 
الع يا أظهات شجاعة مذه ة مؤخااً، ونهضت في الوقت المنارسب. القاار 

 باألمس كان صحيحاً، ليس فقط بسبب "المعقولية"...  

 عادية يجب أن يكون هناك منطق أرسارسي. أعتقد أحياناً أنه في الحياة ال
منطق، بحسبه إنسان تمت إدانته ثالث ماات بتهم جنايية، ال يمكن أن يكون 

 وزيااً في الحكومة. كم هذا بسيط جداً، وصحيح أيضاً. 
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عشية النكبة، كان المجتمع الف سطيني في خضم عم ية 
من مجموع السكان  ٪04و ٪53تمدْيُن؛ إذ كان بين 

العاب في ف سطين يعيشون في المدن، فتورسعت األماكن 
بصورة كبياة. الحضاية وكذلك المحتوى الحضاي 

وأخذت الاوابط والعالقات االجتماعية الجديدة في النمو 
والتشكل، جنباً إلى جنب مع نمو ظواها ثقافية لم تكن 
معاوفة من قبل. وكان بعض المدن الف سطينية 
الاييسية، كالقدس ويافا وحيفا، األكثا أهمية في هذا 

 ااإلطار. من الناحية الديموغاافية، بازت عم ية التحضُّ 
التي مات عبا مدينتيْ المافأ، حيفا ويافا، بصورة 
خاصة ووص ت إلى أبعاد كبياة، ال فيما يتع ق 
بالتطورات العماانية في ف سطين التاريخية فحسب، بل 

 .أيضاً فيما يتع ق بالشاق األورسط بأكم ه

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653456
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653456

