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  نتنياهو يلمّح إىل أن خطة ضم املستوطنات
  يمكن أن تؤجَّل حتى انتهاء العمل على اخلرائط

  
  15/6/2020"هآرتس"، "يديعوت أحرونوت"، 

  
الليكود أمس  ملّح رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو يف جلسة عقدتها كتلة

(اإلثنين) إىل إن الضم اخملطَّط له للمستوطنات يمكن أن يؤجَّل وقال: "أردت إقرار 
الضم قريباً، لكن اخلريطة ليست جاهزة." وأضاف: "ال نعرف ما هو موقفهم يف 
أزرق أبيض، من احملتمل أنهم مع ضم غور األردن وكتل املستوطنات." وأوضح 

إلقرارها يف احلكومة والكنيست، بل فقط بند  أنه لن يطرح خطة ترامب كاملة
الضم، وقال: "عندما سيكون هناك اتفاق سالم يمكن املوافقة عليها، وليس قبل 
ذلك." وعندما سُئل يف جلسة كتلة الليكود عن تقدم العمل على اخلرائط أجاب: "ال 

  تزال يف قيد العمل وعندما تصبح ناجزة ستُنشر."

زعيما أزرق أبيض بني غانتس وغابي أشكنازي حتى اآلن من جهة أُخرى، امتنع 
من اتخاذ موقف واضح من خمطط الضم وحجمه. عشية االنتخابات األخيرة، 
صرّح غانتس أنه سيؤيد فرض السيادة على غور األردن "بالتنسيق مع اجملتمع 
الدويل". عندما تسلم منصبه كوزير للدفاع صرّح أنه سيعمل من أجل "الدفع قدماً 
بخطة ترامب للسالم، مع كل ما تتضمنه". أشكنازي قال "إن اخلطة يجري العمل 
عليها بمسؤولية وبتنسيق مع الواليات املتحدة، ومن خالل احملافظة على 

 اتفاقات السالم واملصالح االستراتيجية لدولة إسرائيل."

ة وقال غانتس يف يوم اإلثنين خالل مشاركته يف مؤتمر افتراضي عقدته اللجن
إن خطة ترامب خطة مهمة تقدم نظرة واقعية ): "AJCاألميركية ( - اليهودية

للطريقة التي يمكن أن نبني من خاللها مستقبالً مستقراً يف املنطقة، وأنا أنوي 
الدفع بها بكل قوتي وبمسؤولية كبيرة. كما يجب علينا العمل على أساس اخلطة 

ئنا احملليين، مع احلصول على بالتنسيق مع شركائنا اإلقليميين، ومع شركا
  إجماع اجملتمع اإلسرائيلي، وبالتعاون والدعم الكامل من الواليات املتحدة." 
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  اإلسرائيلي يهاجم مواقع لـ"حماس"اجليش 
  رداً على إطالق صاروخ من غزة

  
  15/6/2020"هآرتس"، 

  
أعلن اجليش اإلسرائيلي مساء اإلثنين أن صاروخاً أُطلق من غزة على إسرائيل 
وسقط يف أرض مفتوحة تابعة للمجلس اإلقليمي يف أشكول، بالقرب من اجلزء 
اجلنوبي من السياج احلدودي مع غزة. رداً على ذلك، هاجمت طائرات سالح اجلو 

ا هاجمت دبابات إسرائيلية اإلسرائيلي بنية حتتية لـ"حماس" جنوبي القطاع، كم
  مواقع عسكرية  أُخرى تابعة للحركة. 

  
  الكنيست يُقر القانون النرويجي بالقراءة الثالثة 

  
  15/6/2020"يسرائيل هَيوم"، 

  
القانون  - أقر الكنيست اليوم بالقراءة الثالثة اقتراح قانون أساس: الكنيست

وزير االستقالة موقتاً من  النرويجي الذي يفرض على وزير يف احلكومة أو نائب
عضويته يف الكنيست، على أن يحل حمله من كان يأتي بعده يف قائمة الترشح 

  عارضوه. 43عضو كنيست يف مقابل  66للكنيست. وأيّد القانون 

رئيس املعارضة عضو الكنيست وزعيم حزب يوجد مستقبل يائير لبيد هاجم 
"يف البداية قالوا إنهم سيدخلون شركاءه السابقين يف حزب أزرق أبيض قائالً : 

وزيراً  36حكومة نتنياهو بسبب الكورونا وحالة الطوارىء، شكلوا حكومة من 
نائب وزير، مع سيارات فخمة وموظفين ومقربين وسائقين ومكاتب. قالوا  16و

إنهم دخلوا احلكومة من أجل مساعدة صغار رجال األعمال  ليظهر من بعدها 
قيبة اقتصادية. قالوا إنهم يف احلكومة للدفاع عن احملكمة أنهم مل يطالبوا بأي ح

اإلسرائيلية العليا، وها هم يرمون هذه احملكمة حتت عجالت الباص لتمرير 
  القانون النرويجي ومعناه املزيد من الوظائف واملقربين."
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إلدعاء ة يف القدس يف نهاية الشهر، قدم نتنياهو الوائييف احملكمة ال
: حماكمته هي يف احلقيقة مؤامرة يسارية تهدف إىل إبعاد رئيس التايل

رى جهده للمحافظة على أرض إسرائيل. لو وافق احلكومة الذي يبذل قصا
" بحسب تعبيره، كانت الدولة العميقة سمحت له  على أن يكون "كلباً مطيعاً

  بالبقاء يف منصبه. 
 ضد  تي تشنها جوقةاملعركة ال ،تنضم إىل هذه احلجة األيديولوجية

املستشار القانوين للحكومة أفيحاي مندلبليت. حدث هذا يف األمس 
بعد النتيجة املنطقية لتغريدات املؤيدين لنتنياهو على تويتر: إذا  (األحد)

بسبب سلوكه يف قضية هرباز كان املستشار متهماً جنائياً، على ما يبدو، 
ىل وثيقة مزيفة كتبها بوعاز هارباز للدفع بتعيين يوآف غالنت [نسبة إ

 ،رئيساً لألركان من خالل تشويه صورة املرشحين اآلخرين للمنصب]
  فإنه يجب إلغاء الئحة االتهام التي قدمها مندلبليت ضد نتنياهو. 

  الـ" عمليةيف هذه األثناءlynch" )على  عدام من غير حماكمة قانونية)اإل
أيضاً إزاء إمكانية أُخرى  ت التي يتعرض لها مندلبليت تخلق ردعاًاإلنترن

تقلق مقر رئاسة احلكومة: بدء التحقيق يف األسهم التي حصل عليها 
  نتنياهو من ابن عمه، والتي تفرعت من قضية الغواصات والسفن. 

  العقبة األُخرى املركزية  التي تتربص بنتنياهو هي يف واشنطن. جاريد
اخلط لتقارير صهر الرئيس ترامب ومستشاره، يقود بحسب ا ،كوشنير

يريد من خالله تقليص خطة الضم أو تأجيلها. يحافظ  الكابح الذي
كوشنير على خط مفتوح مع كبار مسؤويل أزرق أبيض. يبدو أيضاً أن 
اخلطوة التي تركت أصداء كبيرة يف نهاية األسبوع املاضي  لها عالقة 

واشنطن بمخططاته. املقال الذي نشره سفير اإلمارات العربية املتحدة يف 
يوسف العتيبة يف "يديعوت أحرونوت" حذّر إسرائيل من التداعيات 
اخلطيرة للضم على حتسن العالقات بدول اخلليج. هذا يتطابق مع وجهة 

  نظر كوشنير الذي يقيم عالقات وثيقة باإلمارات والسعودية.
  يف البالون الذي أطلقه مكتب رئيس احلكومة  اًاً حاددبوسنشر املقال غرز

وضع خطوة الضم من طرف ل بحسبه يقول إن دول اخلليج تتهيأ الذي
واحد من إسرائيل على جدول أعمالها. من املعقول االفتراض أن نسمع يف 



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
7 

وقت قريب أصواتاً مشابهة علناً يف األردن. عمّان تشعر بقلق أكبر من 
تداعيات الضم، وخصوصاً إذا شمل غور األردن كما ادعى نتنياهو عشية 

  نتخابية الثانية يف شهر أيلول/سبتمبر املاضي.الدورة اال
  أهمية مركزية إضافية تتعلق بموقف احلزب الديمقراطي يف الواليات

موقفاً صارماً ضد الضم.  اتخذاملتحدة. املرشح للرئاسة جو بايدن 
إسرائيل كانت تتمتع يف املاضي بتأييد احلزبين يف واشنطن. هذه امليزة 

ة، العالقات الوثيقة واملقربة جداً بين نتنياهو تآكلت يف السنوات األخير
وترامب أثارت غضباً وسط الديمقراطيين. يف مسألة الضم، من الصعب 
العثور على صوت ديمقراطي واحد  يؤيد موقف نتنياهو. يف الوقت الذي 
تشير استطالعات الرأي يف الواليات املتحدة حتى اآلن إىل فوز بايدن، 

أخذ هذه املسألة يف حسابه. بحسب وسائل فيجب على نتنياهو أن ي
هذه املرة اإلعالم األميركية، أيضاً اللوبي املؤيد إلسرائيل أيباك  امتنع 

  نتنياهو. لصالحمن اتخاذ موقف واضح 
 لتراجع عن خمططاته. وجود نيّة ل رئيس احلكومة ال يلمّح حتى اآلن إىل

وده لليمين سيكون من الصعب جداً على نتنياهو النزول عن شجرة وع
الذي يرفض جزء منه، وعلى رأسه زعامة املستوطنين، اقتراح الضم 
بحجة أنه يهمل جزءاً من املستوطنات واملواقع االستيطانية. األول من 
تموز/يوليو هو موعد البداية وليس النهاية. من احملتمل أن يضطر 
نتنياهو إىل التخفيف من وتيرة انشغاله بالضم بالتنسيق مع البيت 

الرئيس ترامب  أن يركزاألبيض. يف جميع األحوال، سيكون من الصعب 
على هذا األمر، مع األخذ يف االعتبار كل ما يحدث حالياً يف  هانتباه

  الواليات املتحدة.
  السلطة الفلسطينية تهدد باستمرار بقطع عالقاتها بإسرائيل، وربما

 هذه األثناء بانهيار نهائي التفاقات أوسلو، إذا حتقق الضم. لكن يف
نشأت إلسرائيل مشكلة مقابلة أيضاً يف قطاع غزة. فقد جتدد يف األيام 
األخيرة، حتى اآلن بوتيرة حمدودة، إطالق البالونات املشتعلة من 
القطاع. يف هذه األثناء، سُمعت تهديدات تتعلق باستئناف عمل "وحدات 

ستفزازت ليلية املطاردة الليلية" التابعة حلركة "حماس"، والتي قادت ا
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بالقرب من السياج يف مقابل قوات اجليش اإلسرائيلي، حتى توقّف 
  التظاهرات يف بداية السنة.

  :"األول، تريد احلركة من االعتبار يبدو أن هناك اعتباراً مزدوجاً لـ"حماس
خالل التهديد بالعنف تسريع وتيرة انتقال األموال إىل القطاع، والتي 

الثاين، االعتبار طر الدولة املمولة. تباطأت بسبب العراقيل من جانب ق
على خلفية الضم. عندما تهدد ألرضية مكانية اشتعال اإليبدو أنه حتضير 

السلطة و"فتح" إسرائيل، ال يمكن لـ "حماس" البقاء متخلفة بالكامل. 
 التصعيد يف الضفة الغربية سيؤثر أيضاً يف قوة العنف يف قطاع غزة. 

  
  عميد سابق، عضو -  عوديد طيرة

 جمعية املدافعين عن إسرائيليف 

  15/6/2020"معاريف"، 
  

  استراتيجيا تضمن أمن إسرائيل
  الشرق ال تقل أهمية عن حقوق األجدادناحية من 

  
  ًأصوات خبراء من اليسار تدّعي أن املستوطنات اليهودية يف  تُسمعمؤخرا

الضفة الغربية وغور األردن ليس لها أهمية أمنية بالنسبة إىل دولة 
إسرائيل. وهذا ما يدّعيه أيضاً بضعة ضباط وشخصيات أمنية. االدعاءات 

عاماً، وهي تشكل اليوم خطأ  40ها مل تكن صحيحة قبل سمعونالتي ي
حجة غريبة بأن لألرض أهمية من يُسمع ادحاً. هناك استراتيجياً ف

صهيونية وليس أمنية. يف الواقع فإن أحد الركائز األساسية للصهيونية 
  هي تعزيز قدرة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل على حماية نفسيهما.  

  أقول إن حقوق األجداد يف أرض إسرائيل يف الضفة الغربية مهمة، لكن ما
 هذه احلقوق إيجاد استراتيجيا تضمن أمن إسرائيل منيقل أهمية عن  ال

حتتية  طلوب ثالث قدرات: القضاء على بُنىالشرق. لهذه الغاية امل ناحية
ينجح يف العمل  عندماإرهابية يف داخل الضفة الغربية، حماربة اإلرهاب 
 عسكرية قوات فاقإيمن أراضي الضفة وهو ال يزال يف عقر داره، و
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ة واجهشرق األردن. يف النقاش احلايل، لن أتطرق إىل ممن قادمة وآخرين 
  الصواريخ البعيدة املدى.

 القتالية التي كانت سائدة حينئذ، ادّعوا أن  ائديف املاضي، بحسب العق
يسمح بالتحذير الغربية وضع نقاط مراقبة يف أعايل الهضاب يف الضفة 

الساحلية عن يف مواجهة  قوات تهدد بعبور نهر األردن ومهاجمة السفوح 
طريق األراضي الفلسطينية. عقيدة متأخرة أكثر قالت إن هذا ال يكفي 

 ناحية ويجب السيطرة على غور األردن من أجل منع هذا التهديد من
  الشرق.

 نه إذا كشفت نقاط املراقبة عدواً يتحرك عبر نهر األردن من الشرق، هذا أل
اض فلسطينية، ومن ستضطر قوات اجليش اإلسرائيلي إىل القتال عبر أر

املمكن أن تصل متأخرة جدًا إىل مواقع الدفاع على طول نهر األردن. نحن 
اليوم يف وضع جديد. تعلّمنا أن العامل كله بدأ يتبنى حرباً لها خصائص 
حرب عصابات، ناهيك بكيانات ليس لديها القدرة على إنشاء جيوش 

"بعيداً عن حتتية نية إرهابية إقامة ب من املمكن هأيضاً أن حقيقية. تعلّمنا
إالّ بعد فوات  وفعاليتها شف عن قيامهاكجري الاألضواء" من دون أن ي

ة املستمرة على حدود قطاع غزة). تعلّمنا أيضاً عدم األوان (انظر احلكاي
داخلية،  - مهاجمة بنية حتتية إرهابية لدى اكتشافها ألسباب سياسية

  يشل الدولة. وأن اإلرهاب يمكن أن
  إطالق صواريخ وقذائف مدفعية من الشرق عن طريقملنع هذا الشلل، 

، وتخريب حركة القوات ضد السهل الساحليعمليات إرهابية  منعو
حدود األردن، أو نقل قوات من اجلنوب إىل شمال دولة  باجتاهاإلسرائيلية 

ة. يف ضوء ما صلالعكس، يجب أن نسيطر على أراض ذات بإسرائيل و
تغيّر يف عقيدتنا القتالية وما تعلّمناه من جتاربنا األمنية، فإن اخلالصة 

عندما نحضّر دفاعنا على طول األردن يف مواجهة قوات  أنه البسيطة هي
من الشرق، ال نستطيع أن نهمل العدو املركزي املوجود إىل الغرب من 
قواتنا، أي وراءنا، يف مناطق الضفة الغربية. هذا العدو هو اإلرهاب، 

  الساحلية للدولة. هولولديه قدرة إيذاء كبيرة وحاسمة يف الس
 ة يف الضفة الغربية، يجب على اجليش اإلسرائيلي ملنع قيام بنية إرهابي
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ولد نبيل عناين يف الريف الفلسطيني يف أربعينيات القرن 
املاضي، عندما كانت فلسطين تقف عند مفترق طرق مصيري. 
عاش مع عائلته أوضاعاً اجتماعية وسياسية صعبة، شاقاً 
طريقه يف الفن، على الرغم من الصعاب، يف جو عمّه الفقر 
واالضطراب السياسي، ومل يشكل فيه الفن أولوية وال طريقاً 
منطقياً نحو املستقبل. عاصر نبيل النكبة والنكسة وأسس مع 
زمالئه رابطة الفنانين التشكيليين الفلسطينيين يف السبعينيات 
التي كان لها األثر الكبير يف تشكيل مالمح احلركة التشكيلية 

بالنسبة إىل نبيل عناين نضاالً الفلسطينية احلالية. كان الفن 
وحتدياً لالحتالل وتثبيتاً للهوية الفلسطينية. وخالل فترة 
االنتفاضة األوىل، انطلق مع بعض زمالئه إىل فضاءات التجريب 
واإلبداع التي أثرت يف األجيال الالحقة من الفنانين 
الفلسطينيين الشباب. ومن هنا جاءت مذكرات نبيل عناين شاهداً 

وانب من التحوالت التي طرأت على اجملتمع الفلسطيني على ج
خالل العقود املاضية، وهي تسرد التاريخ من خالل كثير من 

 القصص الشخصية التي تروى بروح من الدعابة.


