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 إيران سالحاً   ممتك أّلا  يتعهدرئيس الموساد ]
 [في المدى البعيد ّلفي القريب العاجل و ّل نووياً 

 
 3/21/1212"معاريف"، 

 
في  ، ّلنووياً  إيران سالحاً أّلا ممتك الموساد دافيد بارنياع جهاز د رئيس معها

من األجهزة أالموساد سيبذل مع  وأكد أن ،في المدى البعيد ّلالقريب العاجل و
بعاده عن دولة إحباط هذا التهديد وإل مستطاع جهد كل خرىاألأ اإلسرائيكية 

 .إسرائيل

خالل مراسم منح شهادات مقدير في سياق ككمة ألقاها ضاف بارنياع أو
 نه من الواضح لكجميعأ قيمت أمس )الخميس(،أأ لمستخدمين متفوقين في الموساد

جهزة أ إلى آّلفوّل ، %62درجة بصب يورانيوم مخ ألي جهة كانت إلى حاجة ّل أن
وأشار إلى أنه فضالً عن مصنيع سالح نووي.  إّلا إذا كانت منوي ،الطرد المركزي

رق الشلكهيمنة عكى منطقة أيضاً مسعى  سعي طهران ّلمتالك سالح نووي، فإنها
 حباطهإبعد يوم عكى  يوماًإسرائيل عمل م الذي ،رهابن طريق ممارسة اإلاألوسط ع

 .وسطّلستقرار الشرق األ مستمراً ن طهران مشكل مهديداًأ ، وأكدنحاء العالمأفي 
 

 غانتس سيتوجه إلى واشنطن األسبوع]
 [إيرانب إلجراء محادثات متعكقالمقبل 

 
 3/21/1212"يديعوت أحرونوت"، 

 
اإلسرائيكية أمس )الخميس( أن وزير الدفاع  ذكر بيان صادر عن ديوان وزارة

سيتوجه إلى واشنطن األسبوع المقبل لعقد سكسكة من  بني غانتسالدفاع 
 .د التومرات مع إيرانكيين وسط مصاعأ يراّلجتماعات مع كبار المسؤولين األم
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وزير الدفاع خالل زيارمه هذه من المقرر أن يكتقي غانتس وأضاف البيان أنه 
سكة ك، باإلضافة إلى عقد سكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنطوني بكينكنيراألم

 .مركز عكى القضايا األمنيةاجتماعات أأخرى 

إيران ستكون في مصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم أمس، أن أكد غانتس و
الوّليات المتحدة. وأضاف: في  في المحادثات التي سيجريهاالموضوع الرئيسي 

 ."ضرب إيرانبأنا ذاهب لدعم الجهود الدولية وأخطط لكسماح لكقدرة اإلسرائيكية "

فيما يتعكق بإيران وبرنامجها النووي، الخيار العسكري  كما مطراق وزير الدفاع إلى
وقال غانتس: "مع أن الخيار  .دائماً ن يكون وارداًأهذا الخيار يجب  فأكد أن

عداد هذا إ نقوم بّلاأ ليس من حقنا إّل أنه خيار نريد استخدامه العسكري هو آخر
 ".الخيار

 
 من محادثاتفوراً الوّليات المتحدة إلى اّلنسحاب يدعو بينت ]

 [مع إيرانالمبرم حياء اّلمفاق النووي إعادة إ بشأنڤيينا 
 

 3/21/1212"معاريف"، 
 

ورًا فنفتالي بينت الوّليات المتحدة إلى اّلنسحاب اإلسرائيكية دعا رئيس الحكومة 
 حياء اّلمفاقإعادة إ بشأنڤيينا  المنعقدة في العاصمة النمساوية محادثاتالمن 

 .مع إيرانالمبرم النووي 

مع وزير الخارجية هامفية أجراها مكالمة وجاءت دعوة بينت هذه في أثناء 
هران إن ط أمس )الخميس(، قال فيها رئيس الحكومة أيضاً نتوني بكينكنأكي األمير
ا هوعكيه يجب وقف اّلمصاّلت مع ،ت سياسة اّلبتزاز النووي كتكتي  مفاوضيمبنا

طكع بكينكن رئيس أ ،عكى الفور وجباية ثمن منها عكى خروقامها. ومن جانبه
 .المحادثات همطورات هذآخر الحكومة عكى 
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المكالمة كانت مطولة وغير  هذه رفيع المستوى في القدس إنوقال مصدر سياسي 
 رضته رفععن معا خاللها أيضاً وأشار إلى أن بينت أعرب ،سهكة

 .إيران عكىالمفروضة  العقوبات

الدول حكومي رسمي في طهران أن ناطق  دعوة بينت هذه، أكدعكى  ومعقيباً 
الحكومة  اسةوامر من ديوان رئلن متكقى األ ييناڤ المشاركة في محادثات

 ة.اإلسرائيكي

مجموعة الدول الخمس كني ر كبير المفاوضين اإليرانيين عكي باقري حذا كما 
 عكيها.  ثير سكباًأالتبرج المفاوضات ي طرف خاأل من مغبة سماحهاالكبرى 

 
 اماعن سيبرهنان ن المقبالااليوم :بكينكن]
 [هامايذا كانت إيران جادة وصادقة في نإ

 
 3/21/1212"يديعوت أحرونوت"، 

 
ا ما عن اليومين المقبكين سيبرهنان إنتوني بكينكن أركي يموزير الخارجية األ قال
خيرة ن الخطوات اإليرانية األأإلى  وأشار ،هامايذا كانت إيران جادة وصادقة في نإ

مام طهران لتساهم في نجاح أالت سانحة ز ما لكن الفرصةعكى األمل، ّل مبعث 
يينا بشأن إعادة إحياء اّلمفاق النووي الذي أأبرم سنة ڤالمنعقدة في  المحادثات

2215. 

خميس(، األميركي في مصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم أمس )الكد الوزير أو
 لنو ،من جهة ،واشنطن لن مسمح لطهران بالمماطكة والتسويف في المحادثات أن

 .خرىأأمن جهة  ،تحقيق التقدم في برنامجها النوويمسمح لها ب

الحكومة  رئيس مع أمسجراها أالتي الهامفية ق بكينكن إلى المكالمة كما مطرا 
ة داربينت دعا اإل كانوكانت شامكة.  ووصفها بأنهانفتالي بينت اإلسرائيكية 

 .عكى الفور ييناڤ إلى اّلنسحاب من محادثات األميركية خالل هذه المكالمة
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قال كبير المفاوضين اإليرانيين في محادثات ڤيينا عكي باقري  من ناحية أأخرى،
لغاء إن أبش ينوروبية العظمى الثالث اقتراحم ممثكي الدول األكني إن وفد بالده سكا 

 ، مشيراً إلىجراءات النووية التي امخذمها طهرانإلابشأن و المفروض عكيها، الحظر
 .خرآلالرد خالل المباحثات عكى شبهات ومساؤّلت طرحها الطرف ا أنه مم

سماعيل قآني الوّليات إ يحرس الثورالد قائد فيكق القدس في في طهران هداو
امخاذ خطوات  ايدن عكىبكسر أسنانها في حال إقدام إدارة الرئيس جو بالمتحدة 

 ولات إلىواشنطن مسرح وممرح فيها التي كانت  األيام أكد أنو إيران، معادية مجاه
 غير رجعة.

 
 عدم ممديد يقررانرئيس الحكومة ووزير الصحة ]
 [كورونايروس لمصابي ڤ ب جهاز "الشاباك"معقُّ إجراء استخدام 

 
 3/21/1212"هآرمس"، 

 
قرار رئيس الحكومة اإلسرائيكية نفتالي بينت ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس 

 ["الشاباك"]ب جهاز األمن العام معقُّ إجراء عدم ممديد استخدام  (الخميسأمس )
، والذي كان من المقرر أن ينتهي في منتصف الكيكة كورونايروس لمصابي ڤ
  الماضية.

 جهاز بمعقُّ إجراء يوم األحد الماضي استخدام  قرار الحكومة اإلسرائيكية وكان
 .رفضاً حقوقياً واسعاً لمصابي كورونا واجه "الشاباك"

دة عقدامته  طكب التماسالعكيا  اإلسرائيكية رفضت المحكمة أمس وفي وقت سابق
 وفقاً ،"الشاباك"جهاز منظمات حقوقية ضد قرار الحكومة اإلسرائيكية مككيف 

أو حتى مشتبه  ،ة محركات ومخالطات أشخاص مرضىمراقبالطوارئ، نظمة أل
 .بمتحور ڤيروس كورونا الجديد "أوميكرون"بإصابتهم 

يتم اإلثبات أن قرار نه لم أ ،باإلجماع في المحكمة العكيا، هيئة القضاة وقالت
 .لخصوصية بشكل يبرر رفضها استخدام إجراء معقُّب "الشاباك" يمسا الحق في
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أوميكرون" مسبب بنشوء حالة من عدم اليقين في كل ما وأشارت إلى أن متحور "
اطر من مخذل   هما يعني مع ،قدرمه عكى اّللتفاف عكى الحماية الكقاحيةب يرمبط

ي هفترة سريان أنظمة الطوارئ بهذا الخصوص انتشار العدوى، وهذا فضالً عن أن 
 .فقط خمسة أيامل

 .من أنظمة الطوارئ بدّلً بهذا الشأنقانون  القضاة ضرورة سنا وأكدت هيئة

. ةثير مخوفات كثيري وكتبت هيئة القضاة: "ّل ش  في أن استخدام إجراء التعقُّب
التذكير بأن وباء كورونا وضع محديات ّل سابق لها  يجبلكن في الوقت نفسه 

حماية حياة فيما يخص واجب الدولة ونحن نرى أن أمام الدولة الديمقراطية. 
 الوباء".في صكب إدارة السكطة لمواجهة  المواطنين هو الماثل

 
 

 

 

 عضو كنيست عن حزب الكيكود -نير بركات 
 3/21/1212"يسرائيل هيوم"، 

 
 الحرب اإليرانية األولى

 
  هذه األيام مبدو هذياناً بالنسبة إلينا كيهود وكإسرائيكيين. إيران الدولة

الصعب أن  التي مشكل محور الشر العالمي مسخر من العالم من جديد. من
نقف موقف المتفرج حيال السعي المهذب من طرف الوّليات المتحدة 
وأوروبا لكتوصل إلى امفاق مع إيران، حتى لو كان الثمن معريض إسرائيل 

 لخطر وجودي.
  الهمس الذي نسمعه في أوروبا بشأن إعطاء فرصة إليران ّلستنفاد

يتعكق بهذه المفاوضات، والغموض األميركي إزاء إسرائيل في كل ما 
النقطة، يشكل جرس إنذار لكقدس. رفع العقوبات سيؤدي إلى مدفُّق 
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المكيارات إلى صندوق الحرس الثوري من أجل اّلنتقال إلى دولة نووية، 
وما ّل يقل خطورة هو أنه سيشجع عكى القيام بعمكية عسكرية متعددة 

 الجبهات ضد إسرائيل.
  مكون حرب لبنان الثالثة، بل الحرب المقبكة التي ستنشب من الشمال لن

حرب إيران األولى. اإليرانيون يخططون لمهاجمة إسرائيل من ست جبهات: 
لبنان، وسورية، وغزة، والضفة الغربية، ومن خالل جبهة يشارك فيها جزء 
من العرب في إسرائيل، وصواريخ بعيدة المدى من إيران واليمن. وهذه 

 ر بسيطة أبداً.الحرب ستكون حرباً مقكيدية، لكنها غي
  حتى اآلن نجحت إيران في إقامة محور شرا إقكيمي بواسطة أطواق من الفرق

حول دولة إسرائيل. ومخكق طهران قتاّلً مريحاً بالنسبة إليها،  مسكحةال
بعيداً عن حدودها. هناك مئات اآلّلف من الصواريخ اإليرانية منتشرة عكى 

من وقت إلى آخر بما يتالءم مع الحدود القريبة من إسرائيل، وهي مأستخدم 
مصالح طهران. نموذج العمل اإليراني هو بناء منظومة أمنية عكى غرار 

 حزب الكه والجهاد اإلسالمي والتنظيمات األأخرى.
  لذل ، حان الوقت لتغيير المعادلة. كل صاروخ يأطَكق من لبنان، العنوان هو

ن يدفعوا الثمن، طهران. انتهت أيام حصانة اإليرانيين ويجب عكيهم أ
 داخكياً في طهران، وفي كل مكان آخر.

  يينا ّل محكي كل قصة إيران. ليس المقصود ڤلذل ، المحادثات اليوم في
سالحًا نووياً هنا أو هناك، بل المقصود دولة متعطشة إلى السيطرة عكى 
العالم من خالل محو ثقافة الغرب. ومع األسف، الغرب هو آخر مَن يفهم 

 ذل .
  بصفتي الشخصية والرسمية، وكمواطن إسرائيكي، ّل يمكن أن أقف أنا

موقف المتفرج. سأذهب غداً إلى الوّليات المتحدة، وسأحاول إيقاظ 
واشنطن. سأقوم بحمكة دعائية سألتقي خاللها نواباً في مجكس النواب 
والشيوخ وقادة رأي وصحافيين. كل واحد منا يجب أن يجناد كل ما لديه 

 فرصة موش  عكى النفاد بسرعة.لكتأثير. ال
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 عضو كنيست سابق عن حزب يوجد مستقبل -عوفر شيالح 
 3/21/1212"يديعوت أحرونوت"، 

 
 يجب أن نتحدث عن الجيش،
 وهذا الحديث لن يكون سهالً 

 
  عندما يأطكب من ضباط رفيعي المستوى في الجيش الدفاع عن عمل أو عن

التذكير بأن الجيش هو المؤسسة مقصير ما في الجيش، هم يسارعون إلى 
التي محظى بالكثير من اّلحترام في إسرائيل. وهذا صحيح فعالً، ففي كل 
استفتاء يأسأل فيه الجمهور عن مدى ثقته بمختكف المؤسسات يأمي الجيش 
في المرمبة األولى، قبل رئيس الدولة وجهاز القضاء، وقبل الحكومة 

 والكنيست ووسائل اإلعالم بكثير.
   وهذه الصورة ّل مشكل مفاجأة، المفاجأة لو كان األمر مختكفاً، وذل

ألسباب واضحة وهي: إن الجيش اإلسرائيكي هو جيش الدفاع عن الدولة 
التي معيش في صراع أمني منذ قيامها؛ هو جيش الشعب، نحن الذين 
خدمنا فيه، وأوّلدنا من بعدنا. ونحن الذين نعطيه معظم الموارد بكل معنى 

ككمة: الميزانية وشرعية العمل، ونقدار خدمامه. التشكي  في قدرمه أو في ال
 صدقية أعماله يوازي مقريباً التشكي  في صدقية حيامنا ومستقبكنا. 

  ،الثقة بالجيش ّل منبع، طبعاً، من فحص جذري لعمكيامه. وفي الواقع
عندما مسأل الجمهور عن نتائج العمكيات العسكرية، عمكية "حارس 

سوار" عكى سبيل المثال، فإن مقديره متوسط جداً، لكن مبرير ذل  أن األ
الجيش نفاذ ما طأكب منه، وأن المستوى السياسي هو المذنب. وكوني عالجت 
هذا الموضوع منذ عشرات األعوام، أستطيع القول إن الجمهور اإلسرائيكي 

تي يتهرب من نقاش حقيقي لقدرة الجيش وعمكيامه، مقارنة بالموارد ال
موظَّف فيه والتحديات الحقيقية التي يواجهها. ومظهر المسألة كسؤال األم 

 عن ابنها.
  لكن عندما نفحص الصورة في العمق نكتشف مصدعات. فقد أظهرت

بعد  - استطالعات متعددة أن الثقة بالجيش ليست هي فقط التي مراجعت
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ة بأن امضح ضكوع الجيش في مسائل الكورونا المتعددة، انخفضت نس
بل إن هذه  -، بحسب المعهد اإلسرائيكي لكديمقراطية%12الثقة بالجيش 

الثقة أيضاً محصورة فقط في األداء العمالني لكجيش، المجال الذي نخاف 
من المس به. عندما نسأل عن أمور أخرى، من الصعب التصديق أن الجمهور 

سه كياف نفيعتقد أن الجيش هو مؤسسة ناجعة، وأنه فعالً يكتزم بالقيم، وي
مع حاجات المرحكة، لكن من جهة أأخرى، يعتقد الجمهور أن عمكيامه 

 ناجحة.
  أعتقد أن هناك عالقة واضحة بين األمور، فالجمهور لم يصدق، بصورة

خاصة، الكالم عن "نصر ساحق" في عمكية "حارس األسوار"، والكتابات 
ي تراميجية التالدعائية عن "الحرب الرقمية األولى"، ومضخيم الضربة اّلس

وأجهت إلى "حماس" في "مفجير المترو"، الذي سرعان ما مبين أنه لم يؤدا 
إلى مقتل أحد مقريباً. لكن الجمهور ّل يترجم هذه المواقف من خالل التعبير 
عن عدم ثقته بالقدرات العمالنية لكجيش، لكنه يعبار عن شكوكه عندما 

 عصرنا.نسأله ما إذا كان الجيش ناجعاً ومالئماً ل
  الرقم المهم الذي كشفه اّلستطالع األخير لمعهد الديمقراطية هو أن أغكبية

الجمهور اليهودي مؤيد إلغاء الخدمة اإللزامية ونموذج "جيش الشعب"، 
مرمزقة، وهو ما يأطكق عكيه عموماً "جيش  - واّلنتقال إلى جيش متطوعين

جيش، منذ أيام بن محترف". وهذا الرقم مهم بالنسبة إلى إسرائيل ألن ال
غوريون، هو بومقة الصهر ورمزها األبرز، وهذا الرقم مثير لكدهشة بالنسبة 
إلى الجيش بحد ذامه، ألنه إذا كان نموذج الخدمة فيه قد عفا عنه الزمن، 
فما معنى ذل  بالنسبة إلى قدرامه. َمن ّل يفهم أن هذا الرقم واألرقام 

معبير عن أزمة، فإنه يدفن رأسه األأخرى التي مظهر في كل استطالع هي 
 في الرمل.

  عميرام ليفين من الذين يحق لهم موجيه انتقادات قاسية إلى الجيش. ليس
فقط ألنه كان قائداً لفرقة سييرت متكال، وقائد كتيبة مدرعة في حرب 

(، وقائد المنطقة الشمالية في األعوام التي شهدت 1982لبنان األولى )
ه، وكان أيضاً نائباً لرئيس الموساد؛ وليس فقط ذروة الحرب ضد حزب الك

مرات، وأصابته نيران العدو والنيران الخفية في حروب  4ألنه جأرح 
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الجنراّلت. ليفين هو قائد نادر، وأهميته األصكية ّل مكمن في مشكيكِه وحدة 
النخبة في الجيش اإلسرائيكي، بل في األساس في موجيه جيل كامل من 

وا معه في أيام "الحرب من دون إشارة" ]المقصود القادة الذين كبر
المواجهات بين الجيش اإلسرائيكي وحزب الكه في الحزام األمني في 

 لبنان[....
  ينظر ليفين إلى الجيش ويرى مؤسسة مجد صعوبة في التوفيق بين الطريقة

التي مرى فيها نفسها وبين ما يظهر فعالً في المرآة ويبرز من حين إلى آخر 
احة القتال أو في استطالعات الرأي. وهذا ليس ذنب الجيش وحده، في س

بل هو نتيجة أعوام كثيرة جداً لسياسيين شعروا بأنهم ضعفاء وليس لديهم 
شعبية مقارنة بالمؤسسة العسكرية، وجزء منهم ّل يتعمق فيها، بل يكتفي 
 ةبككيشيهات، مثل "أفضل سالح جو في العالم"، أو "الجيش األكثر أخالقي

في العالم"، وّل يقوم هؤّلء بإجراء مقديرات وّل نقاشات لمسائل عميقة 
 متعكق بالجيش.

  انظروا بأي سهولة وسرعة امُّخذت مؤخراً قرارات بالمكيارات لها أهمية
كبيرة في موضوع مقاعأد الجيش النظامي وروامب الجنود النظاميين 

روا إلى الحرج الذي يشعر [. انظ%52]مؤخراً امُّخذ قرار بزيادة هذه الروامب 
به الجيش في موضوع قوامه البرية، التي هي أساس القوة العسكرية إجماًّل 

 التي يتحدثون عنها منذ عشرين عاماً من دون أن يحدث شيء.
  عاماً عأيان شاوول موفاز قائداً لكجيش،  23يجب أن نتحدث عن الجيش. قبل

نصبه قال موفاز: "آمل أن وكان من أفضل رؤساء األركان. ولدى مسكُّمه م
أكون رئيس أركان السالم"، وخالل عامين وجد نفسه غارقاً في الحرب. في 
أي سيناريو معقول، حتى لو كان جريئاً سياسياً، سيبقى الصراع وإسرائيل 

 بحاجة إلى جيش...
  يجب أن نتحدث عن الجيش، ألن الحكومات والمجالس الوزارية لن مصكح

جاعة وّل المعرفة. عندما كنت رئيساً لكجنة الوضع. ليس لديهم الش
المتفرعة من لجنة الخارجية واألمن في الكنيست لشؤون العقيدة األمنية 

صفحة عن خطة رئاسة األركان المتعددة  02وبناء القوة، قدمنا مقريراً من 
السنوات "جدعون". وجرى وضعه بتعاون وثيق بين الكجنة وبين الجيش 

وه بإمعان، ن آنذاك غادي أيزنكوت. في الجيش قرأوبموافقة رئيس األركا
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الذي أصبح رئيساً لألركان أفيف كوخافي  ونائب رئيس األركان آنذاك
شكال طواقم لتحقيقه. عضو واحد من المجكس الوزاري المصغر طكب اليوم 

مني مناقشته هو يوآف غاّلنت، وهو اليوم رئيس المعارضة، وأش  في أن 
 لحكومة الحالي، قرأوه.اآلخرين، بينهم رئيس ا

  أغكبية الجمهور اإلسرائيكي مع انتهاج موقف هجومي حيال معاظأم القوة
العسكرية لحزب الكه، والتمركز اإليراني في سورية، واستفزازات "حماس". 

عاماً لم منشب حرب هنا  42هذه المواقف يمكن أن مؤدي إلى حرب، فمنذ 
يه أحد الطرفين. وإذا حدثت حرب نتيجة مدهور لم يرغب ف بل دائماً بقرار،

 هنا في الشمال، فإنها ستكون مختكفة عن مك  التي نعرفها.
  دولة إسرائيل والجيش اإلسرائيكي بصورة خاصة يجب أن يكونا مستعدين

لهذه الحرب. يواجه الجيش في األعوام المقبكة محديات ضخمة في اليد 
همة في مواجهة العامكة، وفي موزيع الموارد وإعداد خطط فعكية وم

التحديات القريبة والبعيدة. وهو غير قادر عكى القيام بذل  إذا لم نتحدث 
ككنا عنها. إذا واصكنا القول انطالقاً من الخوف، وليس انطالقاً من معرفة 
أن كل شيء سيكون بخير، وأن القيادة مدرك ماذا مفعل، فيأعتبر ذل  جريمة 

 بحق الجيش وبحق أنفسنا. 
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 صدر حديثاً 

 
 الحركة الطالبية الفكسطينية
 في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 المؤلف: 

حائز درجة ماجستير في عكم اّلجتماع من جامعة بيرزيت، مهتم بدراسة  أحمد حنيطي،
 .الفكسطينية، مركز دراسامه عكى المناطق الفكسطينية المهمشةالمسائل اّلجتماعية والثقافية 

 

 
 
 

 

 

متناول هذه الدراسة الحركة الطالبية الفكسطينية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، والنظرة السكبية إزاءها 
باعتبار أنها ّل مقوم بالدور المتوقع منها. فتتم مقارنة 
ل الحركة الطالبية الحالية بتك  التي كانت خال

السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وأيضاً 
بامحاد طكبة فكسطين ونشاطه الدولي وفعاليته، 
وخصوصاً في مشكيل الحركة الوطنية الفكسطينية 
الحديثة. كذل  يتم ربط مراجع الحركة الطالبية بتراجع 
األحزاب السياسية والحركة الوطنية الفكسطينية بصورة 

هو مقزيم لحجم اإلشكالية، ألن عامة، وهذا التوصيف 
هذه النظرة أغفكت إلى درجة كبيرة البنية اّلجتماعية 
التي معمل فيها الحركة الطالبية الحالية، األمر الذي 
يضفي أبعاداً محبطة عكى ناشطي الحركة ويقكل فرص 

 .مطورها ومقدمها
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