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 احتمالعن خشيتهم من أعربوا ن ون إسرائيليون أمنيومسؤول]

 الغتيال أحد مستشاري باالنتقام إيران  قيام

 [القوات الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري اإليراني

 
 82/11/8288"، 11موقع قناة التلفزة اإلسرائيلية "كان 

 
البث الرسمية الجديدة[ مساء " ]تابعة لهيئة 00قالت قناة التلفزة اإلسرائيلية "كان 

 اماحتمال قيعن خشيتهم من أعربوا ن ين إسرائيليين أمنييمسؤولإن  أمس )األحد(
الغتيال أحد مستشاري القوات الجوية الفضائية التابعة للحرس باالنتقام إيران 

رعت في جانب الطريق في انفجار عبوة ناسفة زُ داود جعفري الثوري اإليراني 
 يوم األربعاء الماضي. دمشقمن قرب بال

القائد العام للحرس الثوري اإليراني حسين سالمي شارك  وأضافت قناة التلفزة أن
 .ودوره في التنظيم هذا األخيراألمر الذي يدل على مكانة  ،في جنازة الجعفري

وكان الحرس الثوري اإليراني اتهم إسرائيل بالمسؤولية عن االغتيال، وقال إن 
 تلقى الرد علىست ، وأكد أن هذه األخيرةعمالء إلسرائيللى أيدي عذت فّالعملية نُ
أن جعفري ينتمي إلى القوات الجوية  " لألنباءفارس"وأوردت وكالة ا. جريمته

 .إثر انفجار عبوة ناسفةفي تل الفضائية التابعة للحرس الثوري، وقُ 

فتها أمنية وصعن مصادر  نقالا ،الماضي األسبوعأفادت القناة نفسها  توكان
كبار  قامت منذ عدة أسابيع بزيادة إجراءات حمايةأن إسرائيل ة، بمطلعبأنها 

 الذين الموساد السابقينجهاز مسؤولي  وال سيما ،المسؤولين في الجهاز األمني
 .يمكثون في الخارج
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 وتولية رئيس األخير "نوعم"الليكود وحزبيْ اتفاق ائتالفي بين  ]توقيع
 [في مكتب رئيس الحكومة "القومية اليهودية لهويةـ"الرئاسة مديرية 

 
 82/11/8288"معاريف"، 

 
 "نوعم"الليكود وحزب حزب اتفاق ائتالفي بين  توقيع)األحد(  أمستم مساء 

  والشريك في تحالُف "الصهيونية الدينية". ناهض للمثليين جنسيااالمُ

مع  اافاقع اتالذي يوقّفي تحالُف "الصهيونية الدينية" الطرف الثاني  "نوعمويُعتبر "
" ]"قوة عوتسما يهوديت"الليكود، بعد أن تم توقيع االتفاق األول مع حزب 

وقت في الوفي نهاية األسبوع.  ،إيتمار بن غفير عضو الكنيست بزعامة يهودية"[،
الصهيونية "و هتوراه دوتشاس ويهكلٍّ من تتواصل اتصاالت الليكود مع  ه،نفس

 ".الدينية

 في "لهوية القومية اليهوديةـ"المديرية  إقامةتم تس "،نوعم"ق مع التفالوفقاا و
م وسيت ،عضو الكنيست آفي معوزرئيس "نوعم" مكتب رئيس الحكومة برئاسة 

لك بما في ذ ،وسيكون أيضاا مسؤوالا عن عدة وحدات ،تعيينه في منصب نائب وزير
سابق تي الاالسوفيمنظمة "ناتيف"، التي تعمل بين اليهود وعائالتهم في االتحاد 

 .دولة إسرائيلبلتقوية عالقتهم 

  " ردات فعل غاضبة في صفوف المعارضة.نوعم"االتفاق بين الليكود و وأثار

في  د" يائير لبيمستقبل وجدقال رئيس الحكومة المنتهية واليته ورئيس حزب "يو
 ،املةحكومة يمينية كإقامة من  أنه بدالا يبدو ،مرور كل يومب : "بيان صادر عنه

 ن آفي معوز نائباا كاملة. وحقيقة أن نتنياهو سيعيّ رحكومة تهوُّ أليفيتم هنا ت
 ."للوزير في مكتب رئيس الحكومة ليس أقل من الجنون

 إنبني غانتس  "المعسكر الوطني"وقال وزير الدفاع المنتهية واليته ورئيس 
ل س هوية يهودية، ب"مديرية الهوية القومية"، التي سيتولى معوز رئاستها، لن تكرّ

 .المتاحة حكومة نتنياهو المتطرفة بكل الوسائل ودعا إلى مواجهةهوية عنصرية. 
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 الليكود و"عوتسما يهوديت" االتفاق االئتالفي بين حزبيْ ]غانتس: 
 ر[ستكون له تداعيات خطرة على إسرائيل ويعني إقامة جيش خاص لبن غفي

 
 82/11/8288"معاريف"، 

 
قال وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس إن االتفاق االئتالفي الذي جرى توقيعه 

 ]"قوة يهودية"[الليكود و"عوتسما يهوديت"  بين حزبيْيوم الجمعة الماضي 
 ، بعدلألمن الداخلي إيتمار بن غفير وزيراا عضو الكنيست األخيرهذا وتعيين رئيس 

تغيير اسم هذه الوزارة إلى وزارة األمن القومي، ستكون له تداعيات خطرة على 
 ر.إسرائيل ويعني إقامة جيش خاص لبن غفي

كر وذيسبوك" ا"ف على موقعنشره في صفحته  بيانفي هذه  ت أقوال غانتسجاءو
 رأن االتفاق االئتالفي بين نتنياهو وبن غفير يشير إلى االتجاه الذي تسي فيه أيضاا

 ،تفكيك صالحيات الحكومة إلى شظايا وزارات ، وهو اتجاهنحوه الحكومة المقبلة
 بية[]الضفة الغر طر عسكرية في يهودا والسامرةتفكيك أُ، ولمصالح سياسية وفقاا

 .ي للجيش والشرطة اإلسرائيليينناستهداف األداء العمال بقصد

الدفاع والمال،  رتيْفصل صالحيات اإلدارة المدنية بين وزا : "إنغانتس قالو
الدفاع واألمن الداخلي، قد  وممارسة القوة األمنية في يهودا والسامرة بين وزارتيْ

ضم فعلي في يهودا والسامرة بسبب القيام بدولية شديدة  لينا ضغوطااإ يجلبان
وهذا يؤدي إلى ضعف  ،ال في األمن وال على األرض ،من دون أن نستفيد شيئاا

ني كبير. وفكرة إنشاء جيش خاص لبن غفير في يهودا ضعف أمإلى و ،إداري
 جدية."وستنتج أخطاء أمنية  ،على ممارسة القوة والسامرة تشكل خطراا

كهذا سيؤدي إلى تناقضات على األرض وإخفاق أمني  وأشار غانتس إلى أن وضعاا
يوجد مسؤول  ،عنه. وأضاف أنه في جميع األحوال سيكون نتنياهو مسؤوالا ،رخطِ

في وال يمكن أن نرى  ،واحد عن األمن القومي بجميع عناصره هو رئيس الحكومة
 .اعتراف بأن رئيس الحكومة الحقيقي سيكون بن غفيرهذه سوى خطوة نتنياهو 
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 علىاحتج ]تقرير: الطاقم الدبلوماسي اإلسرائيلي التابع لوزارة الخارجية 
 والمشجعين من إسرائيل في المونديال[ اإلعالميةل القطريين مع الطواقم تعامُ 

 
 82/11/8288، 11موقع قناة التلفزة اإلسرائيلية 

 
الطاقم الدبلوماسي مساء أمس )األحد( إن  03قالت قناة التلفزة اإلسرائيلية 

أمام احتج  ،في قطر اا قتويمكث مالذي و ،اإلسرائيلي التابع لوزارة الخارجية
 لعلى تعامُ [،فيفااالتحاد الدولي لكرة القدم ]الأمام  وأيضاا ،السلطات المحلية

، ومع المشجعين من إسرائيل في اإلسرائيليةاإلعالمية القطريين مع الطواقم 
 المونديال.

 ،ينإلى القطري قام الطاقم المذكور بإيصالهاالرسالة التي  وأضافت قناة التلفزة أن
التوقعات أن و ،عليهم تقع دولتهمفي  ،وما سيحدث ،أن مسؤولية ما حدث فحواها

رية صحافية كاملة، لعمل بحُباعالمية اإلسرائيلية هي السماح للطواقم اإل
 .ل بصورة آمنةالتجوّبللمشجعين الذين وصلوا لمشاهدة المباريات السماح و

ن مشجعي التهجم علىيأتي هذا على خلفية تسجيل عدد من حوادث ووفقاا للقناة، 
عدد لوا لتغطية المباريات ؤصحافيين إسرائيليين جاض تعرُّ  يضاا أو ،إسرائيليين

عدواني وهجومي من  ومعاملتهم بشكل مهاجمتهم لفظيااخاللها  تمن المواقف تم
 .عمال في المالعب وغيرهمو جانب مشجعين ومواطنين وسكان قطريين

خالل األيام األخيرة جرى أمجلس األمن القومي اإلسرائيلي  وأوضحت القناة أن
امل التع بشأنالفيديو التي وصلت من قطر شرائط واصلة بعد مشاهد نقاشات مت

مكانية تحديد التعليمات لإلسرائيليين إمع اإلسرائيليين، وتناولت النقاشات 
 .لتشديد التحذير من السفر وما إذا كان هناك حاجةدين في األلعاب، والموج
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 عربيحكومته وشجاعته وانضمامه إلى راعام لبرئيس يشيد ]تقرير: بينت 
 [أن تنجح الحكومة المقبلة في توحيد المجتمع اإلسرائيليبعن أمله 

 
 82/11/8288"معاريف"، 

 
لقائمة اراعام ]السابق نفتالي بينت برئيس حزب اإلسرائيلية أشاد رئيس الحكومة 

لشجاعته وانضمامه إلى  ،منصور عباس [ عضو الكنيستالعربية الموحدة
أن تنجح الحكومة المقبلة في توحيد المجتمع بحكومته، وأعرب عن أمله 

 .اإلسرائيلي

 "نيويورك تايمز"صحيفة في مقال رأي نشره سياق في  وجاءت إشادة بينت هذه
بتنا أثوسن نية. حكومة حُ أننا وصفنا أنفسنا بوكتب فيه أيضاا: "لقد  أمس )األحد(،

 مع آراء سياسية مختلفة جذرياا  ئتالفنا أن أشخاصاااألنفسنا ولمن كان خارج 
، من أي وقت مضى العالم أكثر استقطاباا إن بشكل جيد للغاية.  يمكن أن يعملوا معاا 

ن ووحدة، تتجاوز فيه قومك من أجل النموذج الذي قدمناه كان نموذج تعاوُ ولكن
 ."بلدك

إنه بينما كان لديه في البداية  قائالا ،عباس بمديح خاصمنصور  بينت وخصّ
  .رإال أنه سرعان ما تغيّ راعام،أي سلبي عن زعيم ر

جل وتبين أنه ر ،ي تقريباافي سنّ شجاعاا اكتشفت قائداابهذا الشأن: "وكتب بينت 
سرعان ما اتفقنا على أنه مهما كانت لذا و ،كالنا رجالن مؤمنانو .بمعنى الكلمة

 ندع التعامل الخالفات العقائدية التي قد تكون بين اليهودية واإلسالم، فسوف
هنا واآلن لتوفير تعليم أفضل ووظائف أفضل وشوارع  سنعمل معااولله. ا إلى معها

 ."لإلسرائيليين وللعرب أكثر أمناا

ا أن يفهم قادتهبوآمل  ،حكومة جديدة في إسرائيل اآلن تأليفيتم وأضاف بينت: "
أجزاء ك جميع أن التحدي األكبر الذي يواجه إسرائيل هو الحفاظ على تماسُ

 ."المجتمع اإلسرائيلي
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 "01/01قاعدة "إن سبب نجاح حكومته في تمرير تشريعات كانت ف ،بينتووفقاا ل
من  %01من اإلسرائيليين يتفقون على  %01ي قال إنها تعكس حقيقة أن نحو تال

على أننا بحاجة إلى قطارات وطرق أفضل،  متفقونجميعنا وأضاف: "إن  .القضايا
أمن أكثر وتكلفة معيشية أقل. لكننا نختلف على الصراع إلى تعليم أفضل، وإلى و

لنظامنا  فيها الفلسطيني والدين والدولة والطبيعة المرغوب - اإلسرائيلي
من الجدل الالنهائي  ، بدالا%01ركزت حكومتي على إنجاز نسبة  ،لذلك. القانوني

لى ومة لن تصر ععلى أن هذه الحك القضايا التي لم نتفق عليها. اتفقنا جميعاا  في
 ،وبالمثل .ولن تسلمها للفلسطينيين المناطق ]المحتلة[،السيادة اإلسرائيلية على 

 ."قررنا عدم إصدار تشريعات بشأن أي مسائل دينية أو قانونية متنازع عليها

أنه من خالل عدم لمس أكثر القضايا حساسية من الناحية بينت وأضاف 
من مختلف  أعضاء كنيستإمكان أعضاء حكومته المكونة من في كان  ،السياسية

النظر إلى بعضهم البعض كأشخاص محترمين بوا ؤيبد"األطياف السياسية أن 
 ."صف أحدنا اآلخري انوليس كشياطين كما ك ،إسرائيل ةصلحميعملون ل

 ننيفإعلى الرغم من أن حكومتي عملت لمدة عام واحد فقط، وختم بينت قائالا: "
ن مجتمع شديد االستقطاب. كيفية تعاوُمن  صورة فريدة ونموذجاامنا أننا قد أعتقد

 ."ةقشت في القلوب والعقول ال يمكن محوها بسهولتلك الصورة الجميلة التي نُإن 

 من منصب رئيس في وقت سابق من هذا الشهر استقالته رسمياا يُذكر أن بينت قّدم 
 تهحكوم ئتالفااة السياسية بعد انهيار أعلن نيته ترك الحيكان و .الحكومة البديل

 الفائت. والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة في حزيران/يونيو

حكومة اليمين الجديدة المتوقعة إلى عدم الدوس في رسالة استقالته دعا بينت و
اليسار اإلسرائيلي على عدم الشعور باليأس بسبب نتيجة  كما حضّ ،على اليسار

الذي يترأسه  ،ت نجاح كتلة اليمين بقيادة حزب الليكوداالنتخابات التي شهد
 في الكنيست. مقعداا 64أغلبية مع ب في الفوز ،نتنياهوبنيامين 
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 محلل سياسي -ناحوم برنيع 
 82/11/8288"يديعوت أحرونوت"، 

 

 األهداف المقبلة لحلف الراديكاليين
 

  اآلن، بعد أن ُحسمت المعركة على الشرطة لمصلحة اإلرهابي المعروف
]وزير األمن القومي بن غفير[ ومجموعة األشرار التي ترافقه، يتوجه 
االنتباه إلى مؤسسات الدولة التي تأتي على القائمة الحقاا. ويجب على 

ة للدولة هما ُيفاجأ إذا قالوا له إن المحكمة العليا والنيابة العام القارىء أالّ 
يُفاجأ عندما يعلم بأن وزير العدل  الهدف األول البديهي. كما عليه أالّ

المقبل ياريف ليفين هو الشخصية األكثر مكراا في الحكومة المقبلة. ليفين 
لن يخزن الوقود ليشعل الطرقات، ولن يحطم البسطات في سوق الخليل، هو 

وهو ال يقل راديكاليةا عن شخص مهذب، لكن هناك ناراا تشتعل في داخله، 
حليفيه الشريريْن بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. وهو الذي يدفع 

 بنيامين نتنياهو إلى حافة الهاوية.
 إلحباط اإلرهاب  عملياته الهدف الثاني هو الشاباك. والمستهدف أيضاا

 ي. تركيبة المجلس الوزاري المصغراليهودي و"اإلرهاب" العرب

التي أُعطيت لبن غفير في االتفاق االئتالفي تطرح تساؤالت والصالحيات 
بشأن المكانة الحالية للجهاز في اتخاذ القرارات في الحكومة في كل ما له 
عالقة بالسياسة في المناطق واستمرار تعاُونه مع األجهزة الفلسطينية. 
وسيجري الضغط من أجل تغيير قانون الشاباك، بحيث يصبح ُيفرض عليه، 

ف رغبته، إجراء تحقيقات جنائية في القطاع العربي. وسيطالب بخال
الوزراء الجدد بسياسة جديدة حيال منفّذي العمليات "اإلرهابية" من العرب. 
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وسيكون أحد المطالب فرض عقوبة اإلعدام. وإذا ادّعى رئيس الشاباك أن 
 هذا لن يفيد بل سيضر، فسيُتّهم باليسارية.

 إلسرائيلي. سيستلم هرتسي هليفي منصبه الهدف الثالث هو الجيش ا
كرئيس لألركان في فترة تحديات كثيرة. ويتحدث المقربون من نتنياهو 

القضاء مرة  - عن أن هذا األخير يعود إلى رئاسة الحكومة مع هدف واضح
واحدة وإلى األبد على البرنامج النووي اإليراني. ثمة شك في أن هذا يمكن 

جدّي فعالا في نياته. الدرس من التجربة  أن يحدث، وفي أن نتنياهو
السابقة ال يبشر بالخير. مع حكومات مثل هذه الحكومة، لن نصل إلى 

 طهران، بل على األرجح، سنصل إلى الهاي.
  في هذه األثناء، فرض النظام في المناطق يقّسم الجيش اإلسرائيلي من

د فيها جنديان الداخل. الحادثة التي وقعت في نهاية األسبوع، والتي شوه
من لواء غفعتي، أحدهما من األشرار واآلخر أحمق، يدخالن في مواجهة مع 
نشطاء يساريين في الخليل، هي فقط البداية. المواجهات مع السكان 
المدنيين في المناطق، يهوداا كانوا أم عرباا، هي دائماا مؤذية، واللهجة 

 ة تزيد في حدة المشكلة. الخطابية التي يستخدمها الوزراء الجدد في الحكوم
  أفترض خالل فترة والية الحكومة المقبلة أن عدد الذين يقومون بخدمتهم

سيتدنى، وفي سالح الجو أو البحر،  8211العسكرية اإللزامية في الفرقة 
وفي الوحدات الخاصة. وإذا كانت الخدمة في غفعتي، وفي غوالني وناحل، 

من القيام بعمليات األمن الجاري طويلة  ااوفي سالح المدرعات، تعني أشهر
فإن االهتمام  - في يتسهار والخليل ومالحقة راشقي الحجارة في قلندية

بالخدمة في الفرق القتالية سينخفض. ولن يسارع المقاتلون الجيدون إلى 
االنضمام إلى مجال الخدمة الدائمة. هل تعتقدون أن غادي أيزنكوت، أو 

كانوا سينضمون إلى الجيش النظامي بني غانتس، وحتى يوآف غاالنت، 
الذي يرفع شعار الحرب األهلية؟ وهل سيتقاسمون خيامهم مع مقاتلين، 
مَثلهم األعلى بن غفير؟ حالياا، الجيش اإلسرائيلي هو جيش نصف الشعب. 
الجيش الذي يعتمد على مقاعد سموتريتش السبعة ومقاعد بن غفير السبعة 

منتصراا. سيكون جيش فالديمير ليس جيش الشعب، ولن يكون جيشاا 
 بوتين.
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  كل هذا كالم يطمئن أشخاصاا يفهمون في السياسية. ما إن يجلس الوزراء
الجدد في مقاعدهم الجلدية حتى تنخفض شهيتهم، وسيغرقون في سحر 
المنصب. تملُّق الموظفين، حجم الحاشية المرافقة لهم، المال والنفوذ، 

وا إلى األقوال المعتدلة في المقابالت مع والوصول إلى أسرار الدولة. انتبه
بن غفير، وإلى الكالم الصادر عن زوجته. تذكروا ما قالوه عن بيغن عندما 
وصل إلى السلطة؛ وماذا قالوا عن شارون؛ وما قالوه عن نفتالي بينت 
ويائير لبيد. كل الرعب تبين أنه غير حقيقي. في نهاية األمر، كل حكومة 

ت اليومية. ونتنياهو يدرك ذلك أكثر من أي شخص ستخضع أمام التحديا
آخر: بهدوء، وعندما ال يكون شركاؤه حوله، يبعث برسائل مطمِئنة. هو اآلن 
بحاجة إلى المتطرفين للتخلص من محاكمته. بعدها سيتخلص منهم 

 ويذهب إلى مكانه الطبيعي في الوسط.
 من الصعب،  في االئتالفات السابقة، كان هناك تنوع في اآلراء. وكان

وأحياناا من المستحيل تأليف حكومة من طرف واحد. هذا االئتالف 
مختلف: فهو يعتمد على جمهور تعلّم رفض الجمهور اآلخر. المجتمع 
المنقسم يؤدي إلى حُكم منقسم. هذا ما يجري في الواليات المتحدة، وهذا 

 يجري هنا. وهذا الوقت ليس مناسباا لالسترخاء. 
 

 صحافي - يوناتان ليس
 82/11/8288"هآرتس"، 

 
 تقديرات إسرائيلية: بسبب مساعدة روسيا، 

 احتماالت الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران ضئيلة
 

 راا، روسيا أضر كثيوإيران  لتقارب بينتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن ا
باحتماالت تجديد االتفاق النووي. وبحسب التقديرات، فإن استعداد 
الواليات المتحدة والدول األوروبية للعودة إلى االتفاق النووي "قريبة من 
الصفر"، حتى لو لم تتم إزالة الموضوع كلياا عن الطاولة. وعلى الرغم من 

يل من أن التعاون بين الدولتين سيسمح ذلك، فإنه توجد مخاوف في إسرائ
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 إليران بالتزود بقدرات هجومية مُحسّنة. 
 نتخابات النصفية األميركية ستخلق الحتى اآلن، قّدروا في الغرب أن ا

فرصة للدفع قدماا باالتفاق، وأن إيران ستتنازل في نهاية المطاف. 
والذي  االفتراض الحالي مختلف كلياا: التعاون ما بين إيران وروسيا،

ترفضه الدول األوروبية بسبب اجتياح أوكرانيا، يلقي بظالله على قدرة 
الدول العظمى على تشكيل جبهة موحدة أمام طهران في الموضوع النووي. 
أحد المخاوف المركزية لدى الدول الغربية التي تخوض المفاوضات له 

 األصلي:عالقة بقدرة روسيا على القيام بالدور المكلفة به في االتفاق 
مراقبة إخراج مخزون اليورانيوم المخصّب من األراضي اإليرانية، كما هو 

 مطلوب. 
  من هذه الناحية، التطورات األخيرة تخدم إسرائيل التي تسعى إلحباط

االتفاق. مسؤولون إسرائيليون طالبوا إدارة بايدن بتشديد العقوبات ضد 
مؤخراا أن اإلدارة في  إيران بسبب التقدم في المشروع النووي، اكتشفوا

واشنطن مجندة للمعركة ألسباب ُأخرى. فإلى جانب وقوف إيران إلى يمين 
فالديمير بوتين، هناك أيضاا االحتجاجات الشعبية في الدولة واألخبار عن 
خرق حقوق اإلنسان من جانب النظام هناك. كل هذا شجع الواليات 

 قوبات. المتحدة والدول األوروبية على تعميق نظام الع
  في هذه المرحلة، ال يزال من المبكر التقدير ما إذا كان هذا الخط العدواني

. فعلى الرغم من أن العقوبات ي إيران في مجال البرنامج النوويسيؤثر ف
محسوسة جيداا في الدولة، فإنها لم تغيّر سياساتها: األسبوع الماضي 

لية في خليج عُمان، هاجمت مسيّرة إيرانية سفينة بملكية جزئية إسرائي
نظام آية الله أعلن توسيع تخصيب اليورانيوم، ومؤسسات حقوق اإلنسان 
أشارت إلى تعزيز الهجوم ضد المتظاهرين في الشوارع. هذه كلها إشارات 

 إلى أن إيران بعيدة عن فهم الرسالة الغربية. 
 وفي المقابل، تزداد المخاوف في إسرائيل من أن التعاون ما بين إيران 

وسورية سيمنح اإليرانيين معرفة وخبرة لمساعدتهم على مهاجمة أهداف 
في الشرق األوسط. شخصيات إسرائيلية تتابع، بقلق، تزويد روسيا 
بمسيّرات إيرانية وتبادُل المعلومات بين الدولتين في هذا السياق. رئيس 
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مكتب األمن القومي إيال حوالتا حذّر األسبوع الماضي، في خطاب ألقاه 
في البحرين، من إمكانية أن تزود موسكو إيران بصواريخ  IISSفي معهد 

 باليستية قصيرة المدى، كجزء من تعميق التعاون بينهما. 
  قال مصدر سياسي لـ"هآرتس" إن إسرائيل عبّرت عن مخاوفها أمام

الحكومة في موسكو، خالل محادثة أجراها السفير اإلسرائيلي مع نائب 
سي. مصدر آخر لديه خبرة في الموضوع، قال إنه "لم وزير الخارجية الرو

يكن إليران حتى اليوم خبرة عملياتية جدية في موضوع التسلح." وأضاف 
أن "المعركة في أوكرانيا بأسلحة تعرفها إيران جيداا، يمكن أن تسمح لها 
 بمراكمة معرفة ناجعة أكثر بتفعيل المسيّرات وإطالق الصواريخ والقذائف." 

 حد الماضي، قال رئيس قسم االستخبارات في الجيش الجنرال يوم األ
أهارون حاليفا إن إيران في الوقت القريب "ستتسلى بتخصيب" اليورانيوم 

، الذي يسمح بإنتاج قنبلة نووية. بعد ذلك بيوم، أعلنت طهران %91لدرجة 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها توسيع تخصيب اليورانيوم في مفاعل 

 . %61ردو بنسبة أقل بكثير، فو
 سبتمبر المنصرم، عرض وزير الدفاع بني غانتس أمام مجلس /في أيلول

األمن التابع لألمم المتحدة معلومات استخباراتية لدى إسرائيل، تشير إلى 
أنه جرى تطوُّر جدي على البرنامج النووي اإليراني في العام األخير. 

ع الدولي بـ"خطط عملياتية، وخالل جلسة مع السفراء، طالب المجتم
وسياسية واقتصادية، والعمل في مجلس األمن ضد إيران"، كما طالب 
باستنفاد تحقيق وكالة الطاقة الذرية ضدها في كل ما يخص بقايا 
اليورانيوم التي ُوجدت في مواقع غير معلنة. وبحسب غانتس، فإن إيران 

ام األخير بـ"مئات عززت إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة في الع
عديدة"، واآلن، لديها على األقل ضعف الكمية التي كانت لديها سابقاا في 
مفاعليْ نتانز وفوردو. وأضاف غانتس أنه "في مفاعل فوردو، حيث ُيمنع 
تخصيب اليورانيوم، بحسب االتفاق النووي الذي ال تزال إيران ملزمة به 

 عله "إذا قررت إيران، فتستطي طورت إيران قدراتها على التخصيب." ووفقاا
 " .%91االنتقال إلى تخصيب بنسبة 

  حينها، دعا غانتس المجتمع الدولي إلى العمل ضد إيران بأقرب وقت
ممكن، وقال: "الجهة األكبر التي تزعزع االستقرار في الشرق األوسط هي 
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 إيران. إيران يمكنها أن تدفع إلى اإلرهاب وسباق التسلح. أنا مؤمن بأنه
من الممكن منع ذلك، واآلن هو وقت العمل. إيران تهدد االقتصاد العالمي، 
وموارد الطاقة، وتؤثر في أسعار الغذاء والتجارة، وفي حرية المالحة 
واالستقرار في الشرق األوسط. تقوم بهذا كله اآلن، وإذا كان لديها غطاء 

 نووي، فإن األمور ستغدو أصعب." 
 

 صحافي -روعي شفارتس 
 82/11/8288"هآرتس"، 

 
 لماذا يكرهون إسرائيل في قطر؟

 
  المفاجأة الكبرى في المونديال حتى اآلن، إذا حكمنا من التقارير الكثيرة

للصحافيين اإلسرائيليين في قطر، هي أن الناس هناك ال يحبون إسرائيل. 
غريب! كيف يمكن لمواطنين في دولة ليس لها عالقات دبلوماسية مع 

يكونوا مُعادين لنا. وصادم أن دولة تعبّر عن تأييدها للنضال  إسرائيل أن
الفلسطيني ضد القمع اإلسرائيلي ال تستقبل بمودة أولئك الذي يرمزون إلى 

 االحتالل.
  ،لكن ما هو ذنب الصحافيين؟ هم جاؤوا إلى قطر، فقط لتغطية الحدث

يعوت واستُقبلوا بـ"مونديال الكراهية"، بحسب العنوان األول في "يد
أحرونوت" في األمس. راز شاخنيك، موفد الصحيفة وصاحب الخبر، كتب 
في نهاية األسبوع على وسائل التواصل االجتماعي: "كنت أعتقد دائماا أن 
المشكلة هي مع الحكومات، ومع الحكام. وربما لدينا. لكن في قطر، تعرفت 

 إلى حجم كراهية الناس في الشارع."
  هل كراهية العرب عموماا غير موجودة لدى شرائح من الناس في الشارع

عندنا؟ يبقى أن نشرح من أين أتى الذين انتخبوا أعضاء الكنيست الذين ال 
يريدون حل النزاع مع الفلسطينيين؛ ويشجعون بناء المزيد من 

ل هالمستوطنات والبؤر االستيطانية، ويعمّقون القمع وإدامة ظلم االحتالل؟ 
وربما القطريون هم مخلوقات من كوكب آخر؟ هل هم مواطنو دول معادية؟ 

 أنفسهم؟
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  لكن يجب أال نذهب بعيداا من أجل حل اللغز، أو بكلمات أُخرى من أجل
دحض االدعاءات بأن المقصود فقط حكومات، وليس مواطنين، وأن الجو 

الذي حققه  العام ال عالقة له بالجمهور. مَن أعطى صوته لإلنجاز الكبير
اليمين المتطرف في االنتخابات األخيرة؟ مَن هم هؤالء الذين يصرخون 
"الموت للعرب" في مدرجات مالعب كرة القدم، وفي المؤتمرات السياسية؟ 
مَن هم هؤالء الذين ينتظرون لمعرفة ما إذا كان القتيل يهودياا أو عربياا من 

لحاجة إلى قيام دولة أجل تعزية العائلة، وَمن هم غير المقتنعين با
 فلسطينية، وفقاا الستطالعات الرأي؟

  هل من المحتمل أن كل هؤالء ال يفرّقون فعالا بين أفعالهم وبين الوضع
الفعلي؟ وبين معتقداتهم وبين البطاقة التي وضعوها في صناديق 

 وبين -من البحر إلى النهر  –االقتراع؟ وبين يوتوبيا إسرائيل الكاملة 
 لمناطق؟الواقع في ا

  ربما هم ببساطة، ال يعلمون وال يريدون أن يعرفوا ماذا يجري وراء جدار
الفصل. وإذا كانوا من اإلعالميين، الجهل ليس أقل من تقصير؛ وهو فشل 

عاماا مترافقاا بعدم مباالة عامة من  55في فهم أن احتالالا مزدوجاا لمدة 
 الجمهور ال يساوي حباا بال حدود. 
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يقدم هذا الكتاب معلومات أساسية عن دولة إسرائيل، في 
مختلف جوانبها األيديولوجية والسياسية واالقتصادية 
والقانونية واألمنية واالجتماعية، وعن أوضاع الفلسطينيين 
في إسرائيل ونظام االحتالل والتمدد االستيطاني في األراضي 

وتأتي هذه  .7691الفلسطينية والسورية المحتلة في سنة 
النسخة الجديدة كتحديث شامل للنسخة السابقة من الدليل 

، وتضيف إليها فصوالا جديدة عن بنية 1177الصادرة سنة 
السياسات الثقافية وسياسات األرض والتخطيط العمراني 
وعالقات إسرائيل بيهود العالم. ويتبع هذا الكتاب المنهج 

األولية، بلغتها الوصفي التحليلي، ويستند إلى المعلومات 
األصلية، كما يستفيد من أحدث األدبيات والدراسات العلمية 
في مختلف المجاالت. وإذ يواكب الكتاب بنسخته المحدثة 
المستجدات خالل العقد األخير، فإن فصوله المتعددة تعرض 
البنى العامة لموضوعاتها ولخلفياتها التاريخية، كي تقدم إلى 

 .لة للظاهرة المدروسةالقارئ العام صورة متكام
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