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يف بيان نشره يف صفحته اخلاصة على موقع التواصل االجتماعي  وقال زامير
ومن الواضح  ،نها على وشك االنهيار التامومن أ ،قلق على الدولة "فايسبوك"، إنه

باالنشغال  . واتهم رئيس احلكومةللحكومة ن هذا لن يتغير ما دام نتنياهو رئيساًأ
  .زمة كوروناباعتباراته الشخصية والقضائية أكثر من االنشغال بأ

أنه بيض ورئيس احلكومة البديل بني غانتس أزرق أعلن رئيس ويف وقت الحق أ
نكورن بالبدء بعملية تعيين ايف نيسآاإلسرائيلي  عدلإىل وزير ال أصدر أوامره

  .نائب عام للدولة وقائد عام ثابت للشرطة اإلسرائيلية

صادر عنه، إن أزرق  يف بيانحزب الليكود  اً على إعالن غانتس هذا، قالوتعقيب
على حساب مواطني إسرائيل يف حماولة يائسة  أبيض يقوم بألعاب سياسية

 الرأي العام. صوات اليسار ومنع انهياره يف استطالعاتألكسب 

احلكومي الذي الف تاتفاق االئ لنقضبيض أزرق وأضاف البيان: "يسعى حزب أ
يجلسون مندوبو احلزب  .بالتوافق ينص على تعيين النائب العام وقائد الشرطة

 الوباء أوكانوا يحاربون  إنن يقرروا الوقت أل ها وحانيف احلكومة ويعملون ضد
   ."يحاربون احلكومة

  
  [نتنياهو: اجتماع اجمللس الوزاري املصغر لشؤون كورونا

  اليوم سيناقش زيادة الغرامات خملالفي قيود اإلغالق]
  

  5/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

بنيامين نتنياهو أن القرارات بشأن استمرار  ةاحلكومة اإلسرائيليأعلن رئيس 
تخذ يف اجتماع اجمللس الوزاري ستُ العرشبعد عيد  إسرائيلاإلغالق العام يف 

ما سيتم خالل بين، املقبل املصغر لشؤون كورونا املقرر عقده يوم اخلميس
ناقشة بيانات م الذي سيعقده هذا اجمللس الوزاري اليوم (االثنين)االجتماع 

طويل املدى من اإلغالق، واالنتقال من مرحلة إىل مرحلة، وزيادة الاخلروج 
 .قيود اإلغالق الغرامات خملالفي
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" مساء يسبوكموقع "فاعلى اخلاصة صفحته  يفوقال نتنياهو يف فيديو نشره 
عن أي وقت مضى.  ةخمتلف صورةمثلكم، ب العرشاحتفلت بعيد ": أمس (األحد)

جلميع اتباع اإلرشادات. إرشادات اإلغالق ليست ضدكم، بل هي ضد أطلب من ا
ن يقول إن لديه هناك مَ وإذا عملنا جميعاً معاً سنهزم هذا الفيروس. ،الفيروس

أنا أكثر حذرًا من احلذرين وأريد وتفاؤالً حذراً بأن اإلغالق بدأ يؤتي ثماره، 
  "نتهاء اإلغالق.ال انتظار مرور عشرة أيام على األقل من التاريخ احملدد

عن تفاؤل حذر  أمسوكان املدير العام لوزارة الصحة حيزي ليفي أعرب صباح 
عالمات تباطؤ يف كل من  ظهركورونا ُتفيروس أن معدالت اإلصابة ب ابينما بد

  عدد احلاالت اليومية اجلديدة ومعدل النتائج اإليجابية لالختبارات.

سيتعين  يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم أمس، أنه وأضاف ليفي
  االنتظار بضعة أيام ملعرفة ما إذا كان هذا هو االجتاه. 

حالة  21تسجيل  أنه تموزارة الصحة اإلسرائيلية مساء  بيان صادر عن أعلنو
لترتفع حصيلة الوفيات إىل  املاضية 24خالل الساعات الـوفاة بفيروس كورونا 

، وبذا ترتفع بالفيروسإصابة جديدة  2576تسجيل كما تم ، تحاال 1707
عدد املرضى النشطين هو  أنإىل  وأشار ،إصابة 265.932حصيلة اإلصابات إىل 

  ريضاً.م 69.248

 جرى ربطحالة خطرة  890صابات هناك وزارة الصحة أن بين اإل بيان أوضحو
  بأجهزة التنفس االصطناعي. حالة منها 215

  
  نتنياهو وصلظاهرات ضد تحماربة ال [شيلح: هاجس

  إىل حد اجلنون ويؤثر يف سلوك الشرطة اإلسرائيلية]
  

  5/10/2020"معاريف"، "هآرتس"، 
  

 حتالفمن  ،لكنيست عضو الكنيست عوفر شيلحا يفالدولة  رقابةدعا رئيس جلنة 
املتظاهرين ضد رئيس احلكومة اإلسرائيلية أمس (األحد)  ،تلم" - مستقبل وجد"ي
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وأن  ،بنيامين نتنياهو إىل عدم تسديد الغرامات التي حررتها الشرطة بحقهم
  .من ذلك يطلبوا اخلضوع حملاكمة بدالً

 38 وجاءت دعوة شيلح هذه يف إثر قيام الشرطة أول أمس (السبت) باعتقال
 شخصاً شاركوا يف تظاهرة احتجاج ضد نتنياهو يف تل أبيب، كما قامت بتحرير

االجتماعي  التباعدتظاهرين بادعاء عدم احلفاظ على حق املبمئات اخملالفات 
  . واقية كمامات ارتداءوعدم 

ظاهرات جتاوز كافة احلدود املعقولة. ورأى توقال شيلح إن سلوك الشرطة يف ال
ظاهرات ضد تحماربة ال لوصول هاجسسلوك هو نتيجة مباشرة هذا الأن 

أكد أن و هوس،املطلق لهذا ال ضحزب أزرق أبيواستسالم إىل حد اجلنون  نتنياهو
 .ظاهراتتالرد على ذلك هو تصعيد ال

لصحيفة  من كبار ضباط الشرطة اإلسرائيلية السابقين من ناحية أُخرى قال عدد
 أمير أوحانااإلسرائيلي إنهم مقتنعون بأن وزير األمن الداخلي  "هآرتس"
أجل جتنيد الشرطة عام دائم للشرطة من  قائدعدم تعيين مسألة يستغل  [الليكود]

 .لقمع االحتجاجات ضد نتنياهو

قائد الشرطة يف  صوصاًوخ ،وقال هؤالء الضباط إن قادة الشرطة يف املناطق
يقمعون االحتجاجات بقوة من أجل إرضاء أوحانا  ،منطقة القدس دورون يديد

 .العام للشرطة القائدوحتسين مكانتهم وحظوظهم يف السباق إىل منصب 

هؤالء الضباط إن أي قائد منطقة يف الشرطة ال يريد أن يتورط، ولذلك أحد قال و
، العقل يف امليدان رجاحةوليس من خالل  لتعليمات الرسمية أوالً ل اً يعمل وفق

 يف املستقبل. عاماً قائداًنه مع الوزير الذي ربما يعيّ وذلك كي ال يتورط

كورونا وفرض قيود يشار إىل أنه بعد املصادقة على تعديل قانون صالحيات 
ظاهرات التي جتري قبالة املسكن الرسمي لرئيس احلكومة اإلسرائيلية يف تعلى ال

سمح لشخص بالتظاهر يف مكان يبعد أكثر من كيلومتر واحد القدس، بحيث ال يُ
أقيمت ، شخصاً 20جتمهر املتظاهرين بمجموعات تزيد عن  يُحظرو ،عن بيته

 .أنحاء إسرائيلشتى يف  موقعاً  350يف  تظاهرات ضد نتنياهو مساء أول أمس
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صدامات يف تل  وقوععلى مواقع التواصل االجتماعي نُشرت وأظهرت فيديوهات 
 .أبيب بين الشرطة واملتظاهرين

  
  صابتهإ يعلنأيمن عودة [

  ]بفيروس كورونا
  

  5/10/2020"معاريف"، 
  

صابته إ )األحد( أمسأيمن عودة  أعلن رئيس القائمة املشتركة عضو الكنيست
 ارتفاع درجة حرارته.ببفيروس كورونا بعد أن شعر بوعكة صحية و

درجة يف شعرت بارتفاع خفيف  اليوم [أمس]وقال عودة يف بيان: "صباح 
كورونا. فيروس احلرارة. قررت إجراء فحص ووصلتني النتيجة بأنني مصاب ب

جراءات اإلن تواصلت معهم أن يتخذوا ، وأرجو من كل مَاًالعزل فورإىل سأدخل 
  املطلوبة."

كورونا بمنتهى فيروس التعامل مع إىل اجلميع  املشتركة القائمة رئيس ودعا 
  اجلدية واملسؤولية.

  
  [التقديرات السائدة لدى قيادة اجليش: أزمة فيروس

  ]2021كورونا يف إسرائيل ستستمر حتى نهاية 
  

  4/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

مساء أمس (السبت) أن التقديرات السائدة يف  12اإلسرائيلية ذكرت قناة التلفزة 
أروقة قيادة اجليش اإلسرائيلي تشير إىل أن أزمة فيروس كورونا يف إسرائيل 

لدى لسيناريو املتفائل أنه وفقاً ل . وأشارت إىل2021ستستمر حتى نهاية سنة 
  .2021يو تموز/يول قبل متوفراً قيادة اجليش، لن يكون اللقاح ضد الفيروس
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  ة أزرق أبيض إىل حافة عدم قدرة حتمُّلها زمريف األسبوع األخير وصلت
جين إىل ما حتت انخفضت نسبة األوكسيحمدّثة،  مصطلحاتياسية. بالس

اخلط األسود. إقرار قانون إبعاد التظاهرات عن مقر رئيس احلكومة يف 
 اءرككانوا شتهدئة سارة نتنياهو)، الذي لقانون الالقدس (أو اسمه اآلخر: 

  ه، كان القشة األخيرة  التي قصمت ظهورهم.إقرار يف
 التي بدت منذ اللحظة األوىل تعايشاً  - الشراكة بينهم وبين الليكود

. تسلسُل األحداث بشأن اإلغالق وقانون يوم اجلمعةانتهت عملياً  -صعباً 
التظاهرات أدى إىل صحوة، وإىل التخلي عن األوهام أيضاً لدى األعضاء 
األكثر تفاؤالً وأنصار اخلير. احلدث الذي يسمى "حكومة وحدة" أو "حكومة 

حمتمل بالنسبة إليهم. اليوم هم يدركون أكثر من أي الكورونا" أصبح غير 
وبالتأكيد ال يريد أن يغير جلده،  وقت مضى أن بنيامين نتنياهو غير قادر

هما كلمتان  والنزاهةالستقامة ا هم.ب ةوأن يقيم عالقات طبيعي
  ين.املستهتر مستهجنتان يف قاموس

  غانتس وزمالؤه يدركون اليوم أنهم لن يصلوا إىل املناوبة املنشودة؛ وإذا
زب لسة. هم يدركون أن احلسوا فإن ذلك لن يكون بطرق سلمية ووصل

. لذلك معه يريد التعاملامللقب أزرق أبيض يغرق. بعد وقت قليل ال أحد 
هم يرفعون سقف الرهان. إعالن إقامة جلنة للبحث عن مُدّعٍ عام للدولة 
من جانب وزير العدل آفينيسينكورن يعبّر عن ذلك تماماً. سيترأس اللجنة 

مندلبليت، صديق عائلة نتنياهو التي  املستشار القانوين للحكومة أفيحاي
 على وسائل التواصل االجتماعي،غيرت رأيها فيه. (وصفه يائير نتنياهو 

  ).قيربالبلطجي واحل
  املسار الذي أعلنه غانتس يف األمس لن يتوقف عند تعيين مُدّعٍ عام

للدولة. ففي النهاية احلكومة هي التي من املفترض أن توافق على 
قدمه لها وزير العدل. ما دام نتنياهو يف منصبه، ال يوجد املرشح الذي سي

هذا ال يهدف إىل تعيين مُدّعٍ عام،  استعراض العضالتوضع وال سيناريو. 
بل إىل تذكير ناخبي احلزب، الذي تتراجع مقاعده يف استطالعات الرأي، 

  بأن الشاة التي ذُبحت ال تزال يف قيد احلياة، حتى اآلن.
 ية ستأتي على الطريق. وعود نُسيت، مبادىء وُضعت خطوات جريئة إضاف
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على الرف، التزامات أُهملت، سوف يجري إخراجها من احملفوظات 
بيض يبحثون عن شجار. "مَن ال يناسبه أوستُطرح على الطاولة. يف أزرق 

غير  ات"، كتب غانتس يف بيانه. قطعاً هذا قولفليحدد موعد االنتخابهذا 
: ال نية لديه إلسقاط احلكومة واملغادرة وإبقاء معهود منه، لكنه حقيقي

  نتنياهو وحده مع مؤامراته. 
  إعالن إقامة جلنة للبحث عن مرشح ملدّعٍ عام للدولة، والذي مل يساهم يف

سكينة يوم السبت يف مقر رئاسة احلكومة، كان من املفترض أن يرى 
ير ، خرج وز12، لكنه تأجل، ويف الساعة معةالنور صباح يوم اجل

  السياحة زامير مع إعالن استقالته. دراما اللجنة ابتلعتها دراما االستقالة. 
   قد ال يكون زامير آخر املستقيلين. هو مل يكن قادراً على التعايش مع

ها شخص، بالنسبة إليه يتقدم جهد كبح حكومة الكورونا التي يدير
باء. لقد قام إنفاذ القانون يف أهميته على القضاء على الواملوكل إليهم 

زامير بخطوة مستقيمة، مع أنه ال يمكن جتاهل مصلحته الشخصية. نظره 
موجه إىل االنتخابات املقبلة لرئاسة بلدية تل أبيب. هو ترشح يف 
املاضي ضد رون خولداي، وخسر. يف املرة املقبلة ليس أكيداً من أن 

بالنسبة  املهم جداً ية. قطرخولداي سيترشح. ربما سينتقل إىل الساحة ال
أغلبية سكان  اال حتبهنفسه من هذه احلكومة التي  كان إنقاذ زاميرإىل 

  مدينته. 
  لقد قام باألمر الصحيح، وأعطى درساً يف القيادة لوزير العلوم

والتكنولوجيا يزهار شاي. يف نهاية األسبوع أعلن شاي أنه ينوي 
بعد مرور  االستقالة، وبرر ذلك جيداً، لكن بعدها أصابه الرعب وتراجع.

يومين على ذلك، ويف ظل تعديل قانون احلد من التظاهرات، نشر تعليقاً 
طويالً حتدث فيه عن مصاعبه وعن حزنه. يف حديث مع "هآرتس" قال إن 
عينه مل تغمض يف الليلة التي أُقر فيها القانون يف الكنيست. لكن يتعين 

كالم ال طائل منه.  عليه أن "يؤثر من الداخل". زامير قدم استقالته من دون
  اآلن إذا استقال شاي سيبدو أنه اجنر إىل ذلك. 
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  حمللة سياسية - روث فيسرمان لنده 
  3/10/2020"معاريف"، 

  
  زن يشعر باليأس، وبرعاية أردوغانأبو ما

  "حماس" قبضةيمكن أن يقع يف 
  

  ال شك يف أن "اتفاقات أبراهام" املوقّعة مؤخراً يف حديقة البيت األبيض
اختراق أقل من  يستلبين دولة إسرائيل وبين اإلمارات والبحرين، هي 

مهم يف املنطقة. وكما وصف ذلك سفير اإلمارات يف واشنطن يوسف 
هو "كسر حاجز الشرعية، وشراء املزيد من الوقت  ما جرىالعتيبة، 

إزالة خيار الضم من جدول  إلسرائيلي والفلسطيني، بواسطةين اللطرف
ا الوقت على طريف النزاع اآلن أن يستخدم األعمال." بحسب كالمه، يجب

  بطريقة ذكية حلل اخلالفات.
 .اإلماراتيون مل يديروا ظهرهم للفلسطينيين،  يجب أالّ تختلط األمور علينا

ستعدين لالنتماء إىل على األقل من وجهة نظرهم. هم ببساطة ليسوا م
سائر شعوب املنطقة التي ربطت مصيرها باملاضي، ويريدون املضي 

عاماً القادمة. يف نظرهم،  50قدماً على رأس املعسكر الذي ينظر إىل الـ
القيادة الفلسطينية احلالية يف الضفة الغربية تنتمي إىل تلك الدول التي 

  الم بوضوح، فإنه واضح.تنظر إىل الوراء. حتى لو مل يقولوا هذا الك
 دولة اإلمارات التي اتخذت خطوة شجاعة  - يوجد لكن كبيرةو - لكن

واملغردون فيها على  ق نحو التطبيع الكامل مع إسرائيل،واخترقت الطري
والتي تعلّم سكانها  نهاراً، دولة إسرائيل اليهودية، تويتر يمدحون، ليالً

عيش يف بيئة دولية متعددة على مر السنين قبول اآلخر، والتسامح، وال
مل تنس الشعب الفلسطيني. فكم باألحرى مملكة البحرين  -الثقافات 

الصغيرة التي أغلب سكانها من الشيعة الذين يعرفون واقعاً أقل جتانساً 
ية، يف بكثير. الدولتان تواصالن اتصاالتهما املكثفة باإلدارة األميرك

 - قدماً بعملية جيومن أجل الدفع األساس مع جاريد كوشنير، 
 - استراتيجية طويلة األجل، يمكن أن تؤدي إىل إنهاء النزاع اإلسرائيلي
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  الفلسطيني. 
  ليس واضحاً ما إذا كانت العملية ستنجح، لكن املؤكد أن املوضوع

مطروح على جدول األعمال وراء الكواليس. وهذا أفضل، ألن النشوة التي 
يل من السهل جداً أن تنسينا أننا ما أحاطت التطبيع األول مع جوار إسرائ

زلنا يف اجلوار نفسه، وهو صعب. أي عطسة بسيطة يمكن أن تتحول 
بلحظة إىل انفجار حقيقي. ليس املقصود فقط تفشي وباء الكورونا. 
مؤخراً قتلت مصر عن طريق اخلطأ صيادَيْن اثنين من غزة، وعدم 

إىل حدود دولة  زالقناالستقرار الذي نشب يف أعقاب احلادث يهدد باال
إسرائيل. أيضاً الوضع يف غزة يتفاقم بصورة خميفة منذ سنوات، ومؤخراً 
وباء الكورونا يهدد باملزيد من التدهور إىل حد حرب حقيقية. حرب يأس 

  ممزوجة بثقافة الكراهية. 
 بين مصر واإلمارات والسعودية ورعاتها يف مواجهة  يف اخللفية، التوتر

. الكراهية هناك كبيرة، وال تقل عن حالهعلى هو ان تركيا وإيروقطر، 
منذ سنوات كثيرة ضد إسرائيل. من خريطة  جرت رعايتهالعداء الذي 

املصالح هذه تنشأ معسكرات. نحن يف معسكر "اخلير". يف املقابل القيادة 
الفلسطينية يف الضفة الغربية، تصر على حتطيم كل القواعد، وتتأرجح 

 من. وهي قريبة أكثر من أي وقت مضى ملعسكراتمنذ وقت طويل بين ا
  وضع نفسها والشعب الفلسطيني الذي يعيش يف الضفة يف معسكر "الشر".

  ًبعد أن شعرت بأنها تعرضت للخيانة والغدر يف الساحة الدولية، ومؤخرا
أيضاً على الصعيد اإلقليمي، ويف أروقة اجلامعة العربية، تغازل القيادة 

اللدود "حماس" يف حماولة أُخرى للتوصل إىل مصاحلة  الفلسطينية العدو
وطنية. حتى اآلن مل تنجح سلسلة حماوالت للتوصل إىل مثل هذه 

  املصاحلة. لكن ال شيء حمصن إىل األبد.
  إذا أثمرت حماوالت التدخل الواضح من احلاكم التركي، فمن احملتمل أن

اسر األكبر من هذه يدفع أبو مازن الضفة الغربية إىل أذرع "حماس". اخل
اخلطوة سيكون الفلسطينيين أنفسهم، السجناء رهائن يف يد القدر. لكن 

  ليس هم فقط، إسرائيل أيضاً ستخرج خاسرة من خطوة كهذه. 
  املصلحة اإلسرائيلية هي يف إنقاذ الشعب الفلسطيني، الذي يعيش يف



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
12 

 قبضةأردوغان، ومن نظام آيات الله يف إيران، ومن  الضفة، من قبضة
"حماس". وهذا ليس أقل دراماتيكية مما يسمع. هذا احملور يعرف جيداً 
حتريك مشاعر الشارع من أجل احلصول على شرعية الحتضان  الضفة 

  الغربية، إذا تخلى الغرب نهائياً عنها. 
  ،إسرائيل مشغولة بأزمة زعامة هي أطول ما شهدته على اإلطالق

خطرة. القيادة يف الواليات باإلضافة إىل أزمة صحية واقتصادية 
املتحدة مشغولة باالنتخابات القريبة. من السهل االنغماس يف هذه 

اليأس للقيادة الفلسطينية احلالية، للحظة خطوات ت، وأن ننسى غيراالت
احلرس القديم، والسهولة التي يمكن أن تقع فيها يف فخ العسل الذي نصبه 

  لها أردوغان.
 ن إىل نتائج االنتخابات الرئاسية يف الواليات تتوجه أنظار أبو مازن اآل

ينتمي إليه. يف هذه األثناء يتدهور ساملتحدة، قبل أن يختار املعسكر الذي 
الوضع على األرض بسرعة. يجب علينا أن نمنع هذا التدهور. اآلن مع 
التشكيلة اإلقليمية اجلديدة التي تقدم إىل إسرائيل دعماً استراتيجياً على 

لنا اليد الطوىل، والتطبيع  .قوية موالية للغرب يف املنطقةصورة دول 
املرجو مع دول املنطقة مل يعد مشروطاً بضوء أخضر من الفلسطينيين. 
هذا هو وقت زعامة شجاعة تعرف كيف تستفيد من الفوائد الناجمة عن 

 -نظام إقليمي جديد، إلحراز تقدم مهم نحو حل النزاع اإلسرائيلي 
  الفلسطيني. 
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