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 ]غانتس يدعو نتنياهو إىل مطالبة وزارة املال
 [0202ببدء التحضير إلعداد ميزانية 

 
 9/22/0202"معاريف"، 

 
]رئيس أزرق  بني غانتس وزير الدفاع اإلسرائيلي ورئيس احلكومة البديلدعا 

بنيامين نتنياهو إىل مطالبة  ةرئيس احلكومة اإلسرائيلي (اخلميسأبيض[ أمس )
ن أي فشل يف أغانتس  وأكد. 0202التحضير إلعداد ميزانية بوزارة املال بالبدء 

ل االعتبارات الشخصية على مصلحة املصادقة على امليزانية يعني تفضي
 .املواطنين اإلسرائيليين

 ال تترك حالة الطوارئيف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم، إن غانتس  وقال
 . 0202 يزانية سنةالتحضير ملب تبدأ فوراً أمام وزارة املال سوى أن أي خيار

عنه إن قادة  يف بيان صادرالليكود  وتعقيباً على دعوة غانتس هذه، قال حزب
ر عن حزبهم ظيواصلون االنخراط يف سياسات تافهة لصرف الن أزرق أبيض

وأضاف كورونا.  لالنتصار على فيروساملفكك بينما يحارب رئيس احلكومة 
جنح غانتس يف حل مشاكله الداخلية لكن ليس من ما سنكون سعداء إذا البيان: "

 االنتخابات."خالل اخلالف الذي سيقود إسرائيل إىل 
وأشار البيان إىل أن حزب الليكود ملتزم باالتفاق الذي تم التوصل إليه مع أزرق 

خالل كانون  0202أبيض، والذي ينص على تمرير ميزانية عامة لسنة 
، وأكد 0202 عامة لسنة يف إعداد ميزانية مع املضي قدماً املقبل األول/ديسمبر

  اإلسرائيلي. يف االقتصادهذه هي الطريقة لتحقيق االستقرار أن 
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 طلب عقد جلسة استماع ترفضالعليا اإلسرائيلية احملكمة ]
 يف يعبد[قرار عدم هدم منزل فلسطيني  إلعادة النظر يفخرى أُ

 
 9/22/0202"يسرائيل هيوم"، 

 
رى خطلب عقد جلسة استماع أُ (اخلميسأمس )العليا اإلسرائيلية رفضت احملكمة 
عامًا( الذي  49قرار عدم هدم منزل الفلسطيني نظمي أبو بكر ) إلعادة النظر يف

من سطح منزله يف قرية يعبد يف اجتاهه ألقى حجراً  أن بعد اًإسرائيلي اًنديجقتل 
 الفائت.جنين يف منتصف أيار/مايو  بالقرب من

ن إلغاء أمر الهدم جاء ألن إر حيوت إستيوقالت رئيسة احملكمة العليا القاضية 
 .و بكر وأوالده ليس لهم أي عالقة بأفعال اجلاينزوجة أب

 ن قرارإنفتايل بينت  عضو الكنيسترئيس حتالف "يمينا" تعقيبًا على ذلك، قال و
بليين املستق "اإلرهابيين"ي  اإلسرائيلي على ردع اجلض قدرة يقوّ احملكمة العليا 

 إلرهاب"."اضعف املعركة العادلة والفعالة ضد عن قتل اإلسرائيليين، ويُ 
 

 اتفاق السالم بين إسرائيل واإلماراتسيعرض نتنياهو 
 [الكنيستواحلكومة  طرفة عليه من صادقالعربية املتحدة للم

 
 9/22/0202"يديعوت أحرونوت"، 

 
رئيس  قال بيان صادر عن ديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية أمس )اخلميس( إن

بين إسرائيل واإلمارات العربية  اتفاق السالمسيعرض احلكومة بنيامين نتنياهو 
 قبل عرضه على ، وذلكثنين املقبلالللموافقة عليه يوم ا على احلكومة املتحدة

 الكنيست للمصادقة عليه. 
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الذي وُقِّع يف واشنطن برعاية الرئيس األميركي تضمن االتفاق مع اإلمارات يو
التي تتناول  العديد من البنودأيلول/سبتمبر الفائت،  25دونالد ترامب يوم 
ز بما يف ذلك افتتاح السفارات وتعزي ،ين يف العديد من اجملاالتانبالتعاون بين اجل

كيفية تنفيذ االتفاق واجلدول الزمني الذي  ت بشأنالسياحة، لكن ال توجد تفصيال
من و ،الوثيقة يف نسبياً ةهامشي صورةوتم ذكر القضية الفلسطينية ب ،سيتم تنفيذه

أن "الدولتين ملتزمتان  يف هذا الشأن وجاء يف االتفاق ،حةدون التزامات صري
للتوصل إىل حل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني من خالل مفاوضات  معاًبالعمل 

 تلبي التطلعات واحلاجات املشروعة للشعبين."
السالم تأييد إعالن  وذكرت مصادر مسؤولة يف ديوان رئاسة احلكومة أن اتفاق

ى عرض عللن يُ الذي وُقِّع يف واشنطن يف اليوم نفسهن بين إسرائيل والبحري
احلكومة للموافقة عليه، وربما فقط بعد التفاوض على االتفاق الكامل بين الدولتين 

  عرضه.سيتم 
 

 اتفاقية تسمح توقّعان رائيل واألردن]إس
 [برحالت جوية عبر اجملال اجلوي للبلدين

 
 9/22/0202"يديعوت أحرونوت"، 

 
اتفاقية تسمح برحالت جوية عبر اجملال  أمس )اخلميس( إسرائيل واألردنعت وقّ

  .اجلوي للبلدين
أوقات الرحالت بين دول  ةكبير صورةاالتفاقية بهذه ر ومن املتوقع أن تقصّ

كما أنها ضافة إىل أوروبا وأميركا الشمالية، باإلاخلليج وآسيا والشرق األقصى 
 .ن سعر الرحالت اجلويةقلل متتساهم يف توفير الوقود وقد 

يران سلطات الط بيناالتفاقية بعد مفاوضات بدأت قبل عدة سنوات  هذهوتم توقيع 
املدين وسلطات املطارات يف إسرائيل واألردن، لكن تم تسريعها واستكمالها بعد 
توقيع اتفاق السالم مع اإلمارات العربية املتحدة والسماح للرحالت اجلوية بين 
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 ضحيث يخفّ ،رات بعبور جمال اململكة العربية السعودية اجلويإسرائيل واإلما
يع تم توقكما القرار ساعات الطيران بين البلدين يف الشرق األوسط بعدة ساعات. 

االتفاقية بفضل التعاون والتنسيق مع منظمة النقل اجلوي األوروبية 
EUROCONTROL .وهيئات الطيران ذات الصلة يف إسرائيل 

ستتمكن رحالت طيران اإلمارات  (جلمعة)ايوم الوتعني االتفاقية أنه ابتداء من 
والبحرين وكذلك بقية العامل من التحليق فوق اجملال اجلوي اإلسرائيلي إىل 

  .وجهات يف أوروبا وأميركا الشمالية
، جديدة خرى نكسر حدوداً"مرة أُ :ميري ريغفاإلسرائيلية وقالت وزيرة املواصالت 

يف  ةمتزايد صورةاالتفاقية تندمج دولة إسرائيل بهذه ه املرة يف اجلو. بفضل وهذ
جديدة للنقل والتعاون االقتصادي والسياسي مع الدول  نحن نفتح طرقاًواحليز، 

التي تشترك معنا يف حدود ومصالح مماثلة وتشاركنا رؤية السالم اإلقليمي. آمل 
 ".التطوراتهذه مثل من إعالن املزيد من  أن نتمكن قريباً

 
 من اإلسرائيليين %5.5 ]مسح لوزارة الصحة:

 تعرضوا لإلصابة بفيروس كورونا[
 

 9/22/0202"يديعوت أحرونوت"، 
 

تمديد  أمس )اخلميس(املصغّر لشؤون كورونا اإلسرائيلي قرر اجمللس الوزاري 
تشرين األول/أكتوبر  24 يوم املفروضة على أماكن العمل حتى اإلغالق قيود
  ملنع انتشار الفيروس.ايلاحل

اإلغالق  إن مكافحة كورونا البروفيسور روين غامزو العام لشؤون نسقاملوقال 
ات اإلصاب استمرار انخفاض عدد يف حالستمر حتى يوم اخلميس املقبل لكن سي

يف نهاية  غالق تدريجياًناطق باخلروج من اإلاملبدأ معظم ي بأن فسيوصي
 األسبوع املقبل.
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ياق سيف  بروفيسور حيزي ليفيالوزارة الصحة اإلسرائيلية لعام الير داملوقال 
إن النظام الطبي يف إسرائيل ال يواجه خطر االنهيار يف  عقده أمس، يفامؤتمر صح
سيكون  احلايلعلى أن اخلروج من اإلغالق  وشّددكورونا،  فيروسظل تفشي 

 تدريجياً أكثر بكثير من اإلغالق السابق.
 سُتستأنف األحد املقبلابتداء من يوم  اإلسرائيلية أنهوأعلنت وزارة املواصالت 

بصورة شبه كاملة بعد  أنحاء إسرائيلحركة جميع خطوط احلافالت العامة يف كل 
 غالق التام.ن كانت معطلة بسبب اإلأ

من ناحية أُخرى قالت وزارة الصحة اإلسرائيلية يف بيان صادر عنها أمس، إنها 
مسحاً متعلقاً بتفشي فيروس كورونا يف الفترة من تموز/يوليو إىل  أجرت

تعرضوا لإلصابة بالفيروس. كما من اإلسرائيليين  %5.5 أيلول/سبتمبر أظهر أن
مقابل  %4.9الرجال أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس من النساء )أظهر املسح أن 

 .من األطفال لديهم أجسام مضادة %8.2(، يف حين أن 3.2%
حالة وفاة  02تسجيل  تم املاضية 04أنه خالل الساعات الـأعلنت وزارة الصحة و

تسجيل تم حالة، و 2864لترتفع حصيلة الوفيات إىل يف إسرائيل بفيروس كورونا 
اختباراً أمس، وبذا ترتفع حصيلة  49.220إصابة جديدة بعد إجراء  4234

 شطة.إصابة ن 62.466 بينها ات،إصاب 084.225اإلصابات إىل 
حالة  042 تم ربط ،ة خطرةحالة إصاب 863أن هناك وأوضحت وزارة الصحة 

  بأجهزة التنفس االصطناعي. منها
 

 ]استطالع "معاريف": استمرار
 [ تراجع قوة الليكود وازدياد قوة "يمينا"

 
 9/22/0202"معاريف"، 

 
أظهر استطالع للرأي العام أجرته صحيفة "معاريف" بواسطة معهد "بانلز 
بوليتيكس" املتخصص يف شؤون االستطالعات هذا األسبوع أنه يف حال إجراء 



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
7 

اآلن ستتراجع قوة حزب الليكود برئاسة رئيس  04االنتخابات العامة للكنيست الـ
أن قوته وصلت إىل  مقعداً، يف حين 02احلكومة بنيامين نتنياهو ويحصل على 

 .مقعداً خالل ذروة املوجة األوىل من تفشي فيروس كورونا 42أكثر من 
كما أظهر االستطالع ازدياداً كبيراً يف قوة قائمة "يمينا" بزعامة عضو الكنيست 

حزب اليمين اجلديد برئاسة بينت، وحزب االحتاد حتالف املكونة من  ،نفتايل بينت
مقاعد،  5تري ، واملمثلة يف الكنيست احلايل بـالقومي برئاسة بتسلئيل سمو

 مقعداً. 00لى وستحصل ع

 تلم" بزعامة عضو الكنيست -سيحصل حتالف "يوجد مستقبل ،ووفقاً لالستطالع
مقعداً، وقائمة حزب  25مقعدًا، وحتصل القائمة املشتركة على  26يائير لبيد على 

 22يل بني غانتس على أزرق أبيض بزعامة وزير الدفاع ورئيس احلكومة البد
مقاعد، وقائمة حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على 

 مقاعد. 9

مقاعد،  9وحتصل قائمة حزب شاس لليهود احلريديم ]املتشددون دينياً[ على 
 5مقاعد، وقائمة حزب ميرتس على  2وقائمة حزب يهدوت هتوراه احلريدي على 

 مقاعد.
و"غيشر" و"ديرخ إيرتس"  "البيت اليهودي"وائم أحزاب العمل وولن تتمكن ق

و"عوتسما يهوديت" ]قوة يهودية[ من أتباع احلاخام مئير كهانا من جتاوز نسبة 
 (.%3.05احلسم )

شخصاً يمثلون جميع فئات السكان  525وشمل االستطالع عينة مؤلفة من 
 .%4.4البالغين يف إسرائيل مع نسبة خطأ حدّها األقصى 
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 رافيت هيخت، حمللة سياسية

 9/22/0202"هآرتس"، 
 

 نتنياهو حوّل احلريديم إىل  أعداء للشعب
 

 والتي 0223قيمت يف سنة التي أُ بعد سقوط حكومة نتنياهو الثالثة ،
سقطت على حراب حتالف األخوة بين نفتايل بينت ويائير لبيد، صمم 
نتنياهو على عدم التخلي أبداً عن شركائه احلريديم. هم يف املقابل مل 
 -يتخلوا عنه. مل يكن هذا التحالف مصلحياً بل كان يعكس مشاعر صادقة

ط شعبية كبيرة يف الوسمنذ وقت غير قليل كان نتنياهو شخصية تتمتع ب
احلريدي. هذا التأييد اقترن بتدنٍّ كبير  للثقة بسلطات إنفاذ القانون، 
وبرواية "املضطهد" الرومانسية املنسوبة إليه، وبشعور يميني عنصري 

 أحبَّ تهجُّم نتنياهو على العرب. 
  حتالُف نتنياهو الصلب مع احلريديم ينقلب عليه يف هذه األيام. رفضُه

إغالقات حملية رغبة منه يف إرضاء البلدات احلريدية احلمراء،  وعدم فرض 
قدرة الدولة على فرض التعليمات على أجزاء معينة من اجملتمع احلريدي، 
يحوّل احلريديم إىل جمهور مكروه يف إسرائيل، يحمل وصمة نشر الكورونا 

 وخطر انهيار املنظومة الصحية.
 كتصريح مدير مستشفى ميعاين  على هذه اخللفية يمكن فهم التطرف

 هيشوعاه البروفيسور موتي رافيد، الذي أدى يف النهاية إىل استقالته،
ي قال فيه "ال أفهم ما هي العالقة بين اإليمان واليهودية والدين وبين والذ

وجد هنا معارضة من نوع، أنا و ال أحد، تما يفعلونه ]يقصد احلريديم[... 
كل شيء وعدم إعطاء شيء طوال سنوات، وهذا  لقد تربّوا على احلصول على
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أحد الردود." يعكس كالم رافيد غيظاً عامًا، ينساب إىل اجلمهور اليميني 
 الذي يتميز جزء منه بالتعاطف مع الدين واحلريديم.

  كراهية احلريديم التي تغلي هنا تذكّر بكراهية العرب، وسوف تأخذ
كلما اتضح دور القطاع باالزدياد كلما صارت أرقام املرض أخطر، و

احلريدي يف صورة تفشّي املرض بصورة عامة، ويف االستحواذ على موارد 
املنظومة الطبية. حتى أن املؤيدين اخمللصين لنتنياهو يسمحون ألنفسهم 
بالغضب من احلريديم، األمر الذي مل يكن يخطر يف بال أحد قبل بضعة 

 أسابيع.
 ألنه إىل جانب التيارات احلسيدية اتهام اجملتمع احلريدي كله أمر مروع ،

املتطرفة واملنغلقة، التي تقيم مناسبات عامة وتقوم بخروقات مثيرة 
للحيرة، هناك كثيرون يحاولون التقيد بالتعليمات يف ظروف سكن وحياة 
صعبة. يف تقدير جهات يف اجملتمع احلريدي املقصود نحو نصف السكان. 

إلغالق كان يف إمكانه أن يرى عائالت مَنْ جتوّل يف بني براك يف فترة ا
بأكملها ترتدي الكمامات، بمن فيهم األوالد، مشهد ال نراه يف شوارع تل 
ابيب، واحملافظة الصارمة على التباعد االجتماعي يف احملالت، ويف 

 الصناديق الصحية، والصيدليات وغيرها.
 ر ي اجلمهولكن مَْن يراهم ويسمعهم؟ الفشل احلريدي وفشل نتنياهو وممثل

احلريدي منذ بداية األزمة ال يترك لهم أي فرصة. هم أسرى يف فخ املرض 
نتيجة السلوك املشين لهذه املدرسة احلسيدية أو تلك، واجملتمع احلريدي 
بأكمله مفصول عن اجملتمع اإلسرائيلي مثل قطعة جليد انفصلت عن جبل 

 اجلليد.
 الكنيست احلريديم. إذا كان  على هذه اخللفية يبرز أيضاً فشل زعامة أعضاء

ال يوجد أحد يف اجملتمع احلريدي يصغي اليهم بل يصغي فقط إىل 
حاخامين معينين؛ وإذا كانوا ال ينجحون يف إقناع جزء كبير من ناخبيهم 

حليفهم األكثر  -بالسياسة الصارمة التي انتهجها رئيس احلكومة
 إذاً ما الفائدة من وجودهم؟ -إخالصاً
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 الكورونا، بالتحديد، الذي هدف إىل فرض قيود على  تعديل قانون
التظاهرات وليس على الصلوات، عزز الشعور املعادي للحريديم. 
املتظاهرون ضد نتنياهو ال يزالون يثيرون غضب الليكوديين، واالعتداءات 
العنيفة ضدهم حتدث بصورة مروعة يومياً. لكن منذ تعديل القانون، تراجع 

ن التظاهرات قلياًل، واحلريديم هم حالياً موضع احلديث املسموم بشأ
 الكراهية كلها.  هكذا حّول نتنياهو بيديه حلفاءه إىل أعداء للشعب. 

 
 عومر دستوري، باحث يف معهد القدس للدراسات االستراتيجية واألمنية

 8/22/0202 "معاريف"،
 

 املواجهة بين أذربيجان وأرمينيا تفرض علينا انتهاج
 دبلوماسية حذرة 

 
  مؤخراً تدور معارك بين جي  أذربيجان وقوات أرمنية انفصالية يف

منطقة نوغورين قره باخ املتنازَع عليها. تقع املنطقة فعاًل يف أذربيجان 
وتشكل جيبًا، لكنها فعلياً قائمة بصورة مستقلة ويسيطر عليها انفصاليون 

تعرُّضه لقصف مدفعي من من األرمن. نشبت املعارك بعد ادعاء كل طرف 
اجلهة الثانية. ليست هذه أول مرة تتقاتل فيها الدولتان على هذه األرض. 

وحتى  2992بعد تفكك االحتاد السوفياتي وقعت حرب بين الدولتين من 
. منذ تلك الفترة هذه املنطقة واقعة فعليًا حتت سيطرة أرمينيا. بعد 2994

 الدولتين. سنوات من ذلك اندلعت معارك أُخرى بين
  باإلضافة إىل الصراع على األرض، املواجهة بين أذربيجان وأرمينيا لها

تعود إىل بداية القرن الثامن عشر. تاريخياً مثلت أرمينيا  -أبعاد دينية
املسيحية األرثوذكسية بينما مثلت أذربيجان اإلسالم. وكان من الطبيعي 

تي ال -براطورية الروسيةأن تتقاتل الدولتان العظميان التاريخيتان، اإلم
والسلطنة العثمانية، التي مثلت  -مثلت املسيحية األرثوذكسية الشرقية
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عن دافع كل منهما ، وأن يعلى النفوذ يف هذه املناطق -اإلسالم العاملي
)روسيا دافعت عن أرمينيا، وتركيا عن أذربيجان(. يظهر هذا البعد  حلفائه

سارع الرئيس التركي أردوغان، الذي الديني يف هذه األيام أيضاً، عندما 
يحاول أن يجعل من دولته ومن شعبه زعيمي العامل اإلسالمي، إىل إعالن 
أنه سيساعد أذربيجان. وفعالً نقلت تركيا مئات املرتزقة السوريين من 
ساحة القتال يف إدلب السورية إىل منطقة املعارك بهدف مساعدة القوات 

 األذرية.
 وسيا حتى اآلن بتصريحات دبلوماسية حيادية، لكن يف املقابل، اكتفت ر

السنوات األخيرة دلت على أنها تعرف كيف تستغل جيداً األزمات يف دول 
االحتاد السوفياتي سابقاً من أجل تعميق نفوذها يف هذه الدول، على سبيل 

، والتدخل 0224املثال السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم يف  سنة 
رب األهلية يف أوكرانيا. وما دامت املواجهة العسكرية الروسي يف احل

املباشرة بين أذربيجان وأرمينيا مستمرة، ستزداد فرص  وقوع مواجهة 
 بين القوى العظمى.

  بالنسبة إىل إسرائيل، املواجهة بين أذربيجان وأرمينيا تتطلب حذرًا
جدًا، . وهذه مهمة معقدة وسياسة مسؤولة حذرة جداًدبلوماسياً شديداً، 

والدليل على ذلك عندما أعلن وزير خارجية أرمينيا استدعاء سفير بالده 
يف إسرائيل )سفارة أرمينيا يف إسرائيل ُفتحت قبل أسابيع معدودة( 
للتشاور، احتجاجاً على صفقات السالح اإلسرائيلي ألذربيجان. من ناحية 
بين أُخرى إلسرائيل عالقات دبلوماسية مع أرمينيا، وهناك تضامن 

الدولتين يف موضوعات عديدة، بينها اإلبادة التي تعّرض لها الشعب 
األرمني على يد األتراك )التي تُذكر إىل جانب احملرقة(، وحقيقة أن الدولتين 
حماطتان بدول إسالمية معادية. عالوة على ذلك، تقربت إسرائيل من 

ين بينها وب أرمينيا يف السنوات األخيرة على خلفية التدهور يف العالقات
تركيا نتيجة سياسة أردوغان املعادية إلسرائيل. يف السنوات األخيرة 
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 -تتردد إسرائيل يف االعتراف باجملزرة األرمنية ردًا على سياسة أردوغان
 خطوة بالتأكيد ستؤدي إىل املزيد من تدهور العالقات مع تركيا.

 ة يف نظر من ناحية ثانية؛ يوجد بين إسرائيل وأذربيجان عالقات مهم
إسرائيل.وإلسرائيل مصلحة أمنية يف احملافظة على العالقات مع األذريين، 

عزز الردع يف ي قبل كل شيء، ألن أذربيجان جارة إليران، وهذا واقع
مواجهة طهران؛ ثانياً، بسبب بيع السالح من إسرائيل إىل األذريين؛ ثالثاً، 

ه إسرائيل النفط. الهدف ألن أذربيجان تشكل مصدراً مهماً للطاقة تشتري من
اإلسرائيلي يجب أن يكون املناورة بين االعتبارات املتناقضة وإرضاء 
الطرفين. على سبيل املثال، تستطيع إسرائيل العمل من وراء الكواليس إزاء 
الدولتين وأن حتاول التوصل إىل تفاهمات بشأن تأجيل تزويد أذربيجان 

وضع سيحظى بالتأكيد برضا بالسالح خالل فترة القتال. مثل هذا ال
أرمينيا وأذربيجان. حسناً تفعل القدس إذا حافظت على حيادها، وأاّل 

 يغريها  الرد بصورة أحادية على أحد الطرفين يف املواجهة احلالية. 
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 صدر حديثاً 
 

 الدراسات الفلسطينيةجملة 
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