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 - أكد السفير الروسي استمرار التنسيق العسكري الروسيمن ناحية أُخرى 
 مسبقاً روسيا إشعاراًإىل إسرائيل من خالله  تقدّموالذي  ،اإلسرائيلي يف سورية

اإلسرائيلية،  - احلدود السوريةمنطقة قبل أن تهاجم مواقع إيرانية بالقرب من 
لق بسالمة اجليش الروسي يف سورية، مؤكداً أن ال جمال إىل أن ذلك يتع وأشار

هذا األمر مل وأن أهداف سورية،  ضدعلى أي ضربات إسرائيلية روسيا وافق تألن 
  يحدث يف املاضي ولن يحدث يف املستقبل.

  
  انسحابه من الليكود واستقالته من الكنيستيعلن دعون ساعر [ج

  ]على تشكيل حزب جديد خلوض االنتخابات املقبلة والعمل
  

  9/12/2020"يسرائيل هيوم"، 
  

دعون ساعر انسحابه من حزب الليكود واستقالته من ج عضو الكنيستأعلن 
عمل على تشكيل حزب جديد خلوض االنتخابات املقبلة ضد أكد أنه سيو ،الكنيست

  حمله. يحلّكي نتنياهو رئيس احلكومة بنيامين 

عالن ساعر هذا يف سياق مؤتمر صحايف عقده يف تل أبيب مساء أمس وجاء إ
و البقاء يف أدعم رئيس احلكومة  مل يعد بإمكانه (الثالثاء) وأكد فيه أيضاً أنه

ن أال تسير يف االجتاه الصحيح وإسرائيل دولة وأضاف أن  .حزب بقيادته
  .نتنياهو ال يلتزم بقيم الليكود كما كان يف املاضي

يف حزب يعتمد على  ساعر إىل أنه مل يعد قادراً على أن يكون عضواًوأشار 
ن السياسة والنهج بشأاء جراء حوار معمق وبنّ إدون من مصالح شخص واحد 

  .الواجب اتباعهما

شخصيات وقالت مصادر سياسية يف القدس إن من املتوقع أن تنضم إىل ساعر 
 رئيسالهاوزر وربما مثل يوعز هندل وتسفي ، يف الكنيست احلايل وخارجه
ينضم إليه املتوقع أن كذلك من  .يزنكوتأغادي  السابق لهيئة األركان العامة

 يفعات شاشا بيتون وشران هسكيل. عضوا الكنيست من الليكود
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  .اتهم حزب الليكود ساعر بأنه ينجر خلف اليسار اإلسرائيليو

زم يف نه هُأل ترك صفوف احلزبساعر يأن الليكود صادر عن وجاء يف بيان  
وألنه تراجع إىل املراكز العشرة الثانية يف استطالعات  ،االنتخابات التمهيدية

  الليكود الداخلية التي أجريت يف األيام األخيرة. 

حنث بكل وعوده وتنازل عن الليكود يف الوقت الذي  البيان أن ساعروأضاف 
، واطني إسرائيلمإىل ماليين اللقاحات بجلب م فيه رئيس احلكومة نتنياهو ويق

والوفيات إىل واحدة من أدنى  بفيروس كوروناصابة معدالت اإل من ما يقللوهو 
  اتفاقات سالم تاريخية.  بعقدو ،املستويات يف العامل

لتخلي عن اليمين واالنضمام إىل قائمة طويلة من باساعر واتهم البيان 
   .السياسيين الذين تخلوا عن الليكود ثم انهاروا تماماً

  
  اضي احملكمةقعن ارتياحه لقرار  لعائالت الثكلى" يعربمنتدى ا["

  بسببقبل انتهاء واليته االستقالة من منصبه ميني مزوز العليا 
  معارضته هدم بيوت عائالت "إرهابيين" يف الضفة]

  
  9/12/2020"معاريف"، 

  
عن ارتياحه لقرار  للعائالت الثكلى" أمس (الثالثاء)املنتدى اإلسرائيلي "أعرب 

قبل انتهاء االستقالة من منصبه ميني مزوز العليا قاضي احملكمة اإلسرائيلية 
  .سنوات خمسواليته ب

 يف بيان صادر عنه إىل أن سبب ارتياحه يعود أساساً إىل كوناملنتدى  وأشار
عائالت "اإلرهابيين"  بمعارضة عمليات هدم بيوت اتسمت قرارات القاضي مزوز

جراء يف الوقت الذي تدافع احلكومة اإلسرائيلية عن هذا اإليف املناطق [احملتلة] 
  .نه يسمح بردع الذين ينوون تنفيذ هجماتأمؤكدة 

شخصية قبل أن يصل  قال إنها ألسباب أول أمس (االثنين)وقدم مزوز استقالته 
منصب املستشار القانوين  مزوز الذي شغل سابقاًقد ولد و .إىل نهاية فترته
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احملكمة، وهو هذه خرى كقاض يف سنوات أُ خمسوأمامه  1955 سنة ،للحكومة
وسبقه تسفي زيلبرتال  ،ثاين قاض يف احملكمة العليا يتقاعد قبل سن السبعين

 .عاماً 67عندما كان يبلغ من العمر  2017 سنةالذي تقاعد 

[أزرق  ت ووزير العدل آيف نيسانكورنستير حيوإغ مزوز رئيسة احملكمة العليا وبلّ
  لهذه اخلطوة.، وأعرب االثنان عن أسفهما أبيض] نيته االستقالة

تقاعده قبل خمس  ويجعل ،يف احملكمة العليا من القضاة الليبراليينوكان مزوز 
تسفي ميلتسر والقاضي حنان سنوات من املوعد احملدد إىل جانب تقاعد القاضي 

هوية الوزير الذي سيتوىل حقيبة  صف السنة املقبلتين،السنة ونهندل يف غضون 
 8 ، إذ من املتوقع أن يتم يف الفترة القليلة املقبلة تعيينبالغ األهمية أمراً العدل
  جدد يف احملكمة العليا. قضاة

  
  قرارمن احلكومة اإلسرائيلية تبحث عن بدائل [

 ]اإلغالق الليلي يف ظل صعوبات قانونية قائمة

  
  9/12/2020أحرونوت"، "يديعوت 

  
قرار من أنها تبحث عن بدائل  )الثالثاء( أمسأعلنت احلكومة اإلسرائيلية مساء 

أمس أول لشؤون كورونا املصغر اإلغالق الليلي الذي أقره اجمللس الوزاري 
 .للحد من انتشار الفيروس، وذلك يف ظل الصعوبات القانونية القائمة )ثنيناال(

 للحكومة انويننائب املستشار الققدمه موقف  إثروجاء هذا اإلعالن يف 
وزارة جانب على أن عدم وجود موقف واضح وصريح من  وشدد فيهاإلسرائيلية 

قد يؤدي إىل خفض معدالت اإلصابة الليلي الصحة يؤكد أن فرض اإلغالق 
 .احملكمة اإلسرائيلية العليا أمامالقرار عن املمكن الدفاع  وسيجعل من غير

 يف احلصول على دعمصعوبات قانونية إن هناك  انويناملستشار الق نائب وقال
دون موقف من قرار احلكومة بفرض حظر للتجول خالل فترة اإلغالق الليلي ل

   .واضح من وزارة الصحة يدعم قرار اإلغالق
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االجتماع الذي املوقف الذي عبّرت عنه وزارة الصحة خالل جتدر اإلشارة إىل أن 
 واتخذ فيه قرار اإلغالق الليلي، أكد اري املصغر لشؤون كوروناعقده اجمللس الوز

 .عدم فعالية هذا اإلجراء لوقف انتشار الفيروس

 مساء أمسللحكومة اإلسرائيلية  اجتماعإلغاء  وبناء على كل هذه التطورات تقرّر
فرض اإلغالق قرار  اجمللس الوزاري املصغّر، بما يف ذلكللمصادقة على قرارات 

 ).ألربعاء(ايوم الالليلي بدءاً من 

أن  أمس وزارة الصحة اإلسرائيلية صناديق املرضى من ناحية أُخرى بلّغت
كانون  20 هو يوماملوعد املقرر لبدء التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا 

   احلايل.األول/ديسمبر 

اللقاء الذي  خالل حيزي ليفي الصحة البروفيسور عام لوزارةالدير امل وأوضح
تطعيم أعضاء الطواقم الطبية سيتم  هأنأمس،  صناديق املرضى مندوبي عقده مع

وأشار إىل أن وزارة الصحة تعمل على وضع قائمة لتحديد أصحاب  ،يف البداية
  .أن هذا اإلجراء سينتهي يف اليومين املقبلين وأكد ،ي التطعيمحق األولوية يف تلقّ

على كمية اللقاحات التي  انعتمديالتطعيم ووتيرته ىل أن نطاق إليفي  كما أشار
اللقاح سيصل إىل إسرائيل أن التوقعات إىل  وتشيروتيرة وصولها، على و ،ستصل

 .خالل األيام القليلة املقبلة

عن بدء  بدأت تتحدث يف األيام األخيرةوزارة الصحة  وكانت مصادر مسؤولة يف
السنة رنا" األميركيتان قبل نهاية وصول لقاحات طورتها شركتا "فايزر" و"مودي

 (FDA)  إدارة الغذاء والدواء األميركية وأشارت إىل أنها تنتظر قيام، احلالية
 .املصادقة على هذه اللقاحات يف وقت الحق من األسبوع احلايل بمناقشة مسألة
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هر إسرائيل ووضعها أمام حقيقة باراك أوباما مع إيران من وراء ظ
  منتهية، هو عدم إدراج مشروع الصواريخ الباليستية يف االتفاق النووي.

  .ًهذا موضوع فائق األهمية بالنسبة إىل أمن إسرائيل ويشكل خطراً كبيرا
هذه الصواريخ إىل وكالئها يف الشرق بين معدات أُخرى، تنقل إيران 

تمردين احلوثيين يف اليمن. قبل أسبوعين امل لاثعلى سبيل املاألوسط، 
أُطلق صاروخ باليستي إيراين على منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو يف 

  جدة يف السعودية وكانت اإلصابة دقيقة وتسببت بأضرار كبيرة.

  موقف بايدن من الصواريخ الباليستية
  توماسيف مقابلة أعطاها الرئيس املنتخَب جو بايدن للصحايف 

فريدمان يف "النيويورك تايمز" يف األول من كانون األول/ديسمبر كشف 
أن إدارته تنوي إجراء مفاوضات مع إيران بشأن موضوع مشروع 
الصواريخ الباليستية وإدخاله يف "اتفاق الحق" جديد. وقال بايدن: 
"بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا، سنتوجه نحو إجراء مفاوضات إلدخال 

إحكام وإطالة مدة بنود يف االتفاق، االتفاق النووي تشمل إضافات إىل 
موضوع مشروع الصواريخ وليس تعالج أيضاً االتفاقات الالحقة  وهذه

 عادةلواليات املتحدة دائماً إالنووي." وأضاف: "تستطيع افقط املشروع 
  العقوبات عند الضرورة وإيران تعلم ذلك."

  سلم اهتماماته اآلن جتديد من الواضح من كالمه أن يف رأس مع ذلك
االتفاق النووي مع إيران ملنعها من احلصول على سالح نووي. وشدد 
بايدن على أن "السبيل األفضل لتحقيق استقرار معين يف املنطقة هو 

كالمه: "إذا حصلت إيران على حسب مواجهة املشروع النووي اإليراين." وب
السعوديين، وعلى تركيا،  قنبلة نووية فإن هذا سيشكل ضغطاً كبيراً على

على سالح  وعلى مصر، وعلى دول أُخرى يف املنطقة من أجل احلصول
نحتاج إليه يف هذا اجلزء من العامل مراكمة  نووي خاص بها، وآخر ما

قدرة نووية." وكرر بايدن موقفه أنه سيرفع العقوبات عن إيران إذا عادت 
  إىل التقيد بصرامة بشروط االتفاق النووي.
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  اوضات صعبةمف
  االفتراض األساسي للرئيس املنتخَب هو أنه سينجح يف جلب اإليرانيين

إىل التفاوض جمدداً على املشروع النووي. اإليرانيون متمرسون 
باملفاوضات وبدأوا منذ اآلن بتحضير األرضية للمفاوضات بأساليب 
متعددة من خالل وضع شروط مسبقة على اإلدارة اجلديدة حتى قبل 

  بايدن إىل البيت األبيض.دخول 
  فقد طالب الرئيس اإليراين قبل نحو شهر بأن تعوض اإلدارة اجلديدة إيران

األضرار التي تسببت بها إدارة ترامب، ويصرح مسؤولون إيرانيون عن 
  كبار بأنه لن حتدث مفاوضات جديدة على االتفاق النووي. 

 صواريخ تصريحات بايدن بشأن موضوع االتفاق النووي ومشروع ال
الباليستية تفسرها إيران كضعف، ويقدّر اإليرانيون أن جو بايدن، بعكس 
الرئيس ترامب، يتخوف من مواجهة عسكرية معهم، لذا من املتوقع أن 

  يتحدّونه ويضعونه  يف قيد االختبار يف التوقيت املالئم بالنسبة إليهم.
 لشرق األوسط تسلح يف اسباق  الرئيس األميركي املنتخَب يشعر بالقلق من

حتاول خالله دول، مثل مصر والسعودية احلصول على قنبلة نووية إذا مل 
  يُجدّد االتفاق النووي مع إيران.

  يأمل بايدن بأن تتغلب أصوات املعتدلين يف إيران، مثل صوت الرئيس
حسن روحاين ووزير اخلارجية حممد جواد ظريف، على أصوات 

 ة مع الرئيس اجلديد،فاوضات متصلب، لكن إيران تنوي إجراء ماملتطرفين
يف اجملال النووي، ويف جمال  هاإجنازاتوليس لديها أي نية للتنازل عن 

الصواريخ الباليستية، وهي أيضاً غير مستعدة لاللتزام بتقليص تطلعاتها 
التوسعية يف الشرق األوسط، وتصدير "الثورة اخلمينية" هو جزء ال يتجزأ 

  ي التخلي عنه.من أيديولوجيتها، وال تنو
 مايو من املنتظَر أن جتري يف إيران انتخابات رئاسية يف أيار/

وانتخابات برملانية، وثمة شك كبير يف أن ينجح بايدن يف التوصل إىل 
اتفاق جديد مع القيادة اإليرانية قبل االنتخابات، ومن املعقول أن تتأثر 
املفاوضات باالنتخابات التي يمكن أن تدفع اإليرانيين إىل تشديد 
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ذا سيحدث لو فاز التيار املتطرف باالنتخابات وكيف سيؤثر مواقفهم. ما
  ال جواب حالياً على هذا السؤال.هذا يف العالقات  مع إدارة بايدن؟ 

  خالصة
 بالنسبة إىل إسرائيل من  راًمشروع الصواريخ الباليستية ليس أقل خط

إىل حزب الله يف  املشروع النووي اإليراين، إيران تنقل هذه الصواريخ
لبنان ووكالئها يف سورية، والعراق، واليمن، وسيأتي يوم ستصل هذه 

  الصواريخ إىل قطاع غزة.
  باالستناد إىل مصادر سياسية يف القدس، يدرك الرئيس املنتخَب جو

بايدن جيداً خطر الصواريخ الباليستية، واملستوى السياسي يف القدس 
ملعلومات االستخباراتية التي لدى يمده بصورة دائمة باملستجدات وا

  إسرائيل عن املوضوع.
  ،الرئيس السابق باراك أوباما جتاهل املوقف اإلسرائيلي من املوضوع

وأقصى إسرائيل عن املفاوضات التي أجراها مع إيران ووضع إسرائيل 
  أمام حقيقة منتهية. 

 لقد سبق أن أوضح بايدن أن إدارته لن تكون "نسخة ثالثة عن إدارة 
 تواصالًماملستوى السياسي حواراً  وباما"، لذلك من املهم جداً أن يجريأ

مثمراً مع الرئيس اجلديد يقوم على الثقة املتبادلة من أجل الدفع قدماً و
  باملوضوعات املهمة بالنسبة إىل أمن دولة إسرائيل.

  
  حملل سياسي - بن كسبيت 
  9/12/2020"معاريف"، 

  
   – رئاسة احلكومةالذعر اندلع جمدداً يف مقر 

  والنتيجة إلغاء االنتخابات
  

  .الذعر الذي اندلع يف األمس يف مقر رئاسة احلكومة يف بلفور مبرر
األسباب ليست سياسية بل قضائية. اخلطوة اجلريئة التي قام بها جدعون 
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ساعر تبعد االنتخابات. ملن مل يفهم بعد: الدوافع الوحيدة لنتنياهو هي 
الثالثة املوجهة إليه: الرشوة، واالحتيال، وخيانة األمانة. ال بنود االتهام 

الكورونا وال اإلصالحات يف  منظومة القضاء، وال تأليف حكومة. يف 
فيها ساعر حزباً، وعلى افتراض أنه سيدخل إىل  شكلاللحظة التي ي

تمنحه  يف الكنيست داً مقع 61 احلصول علىالكنيست، فرص نتنياهو يف 
. ومن احملتمل شكل خارقلب، وتلغي حماكمته ستتهاوى باحلصانة/التغ

أيضاً أن عضو الكنيست عباس منصور قد حتول يف األمس من أمل إىل 
سراب. يف اللحظة التي تتهاوى هذه الفرصة تتهاوى االنتخابات أيضاً. 

  هذا ليس نهائياً وهو مفتوح للنقاش، لكن هذه كانت الصورة مساء أمس. 
 سور. عن تفكك. لقد ال تداعيحتدثوا يف األمس عن  جماعة رئيس احلكومة

جنحوا يف وضع عالمة "يسار" على ليبرمان، على الرغم من أن ليبرمان 
يميني أكثر من نتيناهو. وجنحوا يف حتويل نفتايل بينت إىل نوع من ولد، 
على الرغم من أن بينت أيضاً أكثر يمينية بكثير من نتنياهو. سيكون من 

مع جدعون ساعر. فهو من حلم ودم الليكود. مواقفه  فعلوا ذلكالصعب أن ي
ة، ودائماً إىل يمين نتنياهو. يمكن أن راسخاليمينية مثبتة، وموثوق بها، و

يكون ساعر السنونوة األوىل التي تبشر بمجيء الشتاء  إىل مقر رئاسة 
احلكومة. ساعر هو يميني حقيقي يقول "فقط ليس بيبي" ولديه كل 

  يف العامل. التي األسباب 
 إلغاء االنتخابات.  إىل إىل أين ستصل قضية ساعر؟  اجلواب املنطقي

نتنياهو سبق أن أرسل بصورة غير مباشرة اقتراح تسوية إىل غانتس يف 
األيام األخيرة، لكنه استُقبل بتجاهل. يف تقديري أنه سيرسل اقتراحاً 

نصف السنة سنة وحمسناً مثل تمديد والية نتنياهو كرئيس للحكومة من 
 ال حتدث املداورة يف املناصب يف تشرين الثاين/ إىل سنتين. بحيث

احلكومة والكنيست يمرران و. 2022بل يف نيسان/أبريل  2021نوفمبر 
امليزانية املتعددة السنوات، األمر الذي سيهدىء غانتس بصورة نهائية 

ة مهمة وزار حيال تنفيذ املداورة. باإلضافة إىل ذلك هناك حالة انتقال
يف إصدار  اتإىل ذلك: تسوي وباإلضافةمن يدي الليكود إىل أزرق أبيض. 

  التعيينات، وبروتوكول احلكومة وغيره.
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  صدر حديثاً 

  
  : حتول شعب1987انتفاضة 

  
  

 .عالء جرادات ،روجر هيكوك تقديم وحترير:
  
  
  

 

  
  
  
  

 

الفلسطينية يف بيرزيت وغزة عقدت مؤسسة الدراسات 
، 2017تشرين الثاين/نوفمبر  30إىل  24وبيروت، من 

: احلدث والذاكرة"، بمناسبة 1987مؤتمراً بعنوان: "انتفاضة 
عاماً على اندالع االنتفاضة الفلسطينية سنة  30مرور 
. ويستند هذا الكتاب إىل أوراق ومداخالت وشهادات 1987

 عها خضع للمراجعة والتحكيم.قُدمت يف هذا املؤتمر، وجمي
يعكس املساهمون رؤى سياسية متنوعة، ذلك بأنهم 
منخرطون يف طيف واسع من احلقول: من التعليم إىل العلوم 
إىل التجارة إىل الفن. وشارك بعضهم يف األحداث موضوع 
النقاش، وكان البعض اآلخر يف سن صغيرة خاللها، لكنهم 

ات وتبعات أحداث تعود اجتمعوا ليفكروا يف أسباب وجمري
  إىل جيل إىل الوراء.

هذه األمور كلها جعلت من هذا الكتاب الكتاب األول والفريد 
يف نوعه الذي يقدم رؤى لالنتفاضة متعددة األبعاد ومن 
خمتلف األجيال، والذي يبحث عن مفاتيح ألبواب مستقبل 
فلسطيني غارق يف ماض مضطرب ومتناقض. وبهذا فهو 

وعين، متخصصين وغير متخصصين، ممن يخدم قراء متن
يسعون لفهم فصل أساسي من تاريخ فلسطين والشرق 

  األوسط والعامل، بصورة أفضل.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650673

