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يوم" كشفت أمس أن نتنياهو يدرس إمكان تنفيذ خطة وكانت صحيفة "يسرائيل هَ
 الضم اإلسرائيلية ملناطق يف الضفة الغربية على مرحلتين.

وأضافت أنه سيتم يف املرحلة األوىل بسط السيادة اإلسرائيلية على املستوطنات 
يطانية الكبيرة. وأشارت إىل أن الواقعة يف عمق الضفة الغربية خارج الكتل االست

مساحة املناطق التي سيتم ضمها يف املرحلة األوىل بموجب اخلطة تبلغ نحو 
% كما سمحت خطة الرئيس األميركي 30% من مساحة الضفة الغربية وليس 10

  دونالد ترامب املعروفة إعالمياً باسم "صفقة القرن".

ستتوجه إسرائيل  ،من عملية الضموقالت الصحيفة إنه بعد تنفيذ املرحلة األوىل 
إىل السلطة الفلسطينية لدعوتها إىل طاولة املفاوضات، وإذا رفض الفلسطينيون 

خرى % أ20ُوعندها ستضم  ،ستستمر إسرائيل يف املرحلة الثانية من الضم ،ذلك
 من املساحة املتبقية من الضفة الغربية.

ناقشة يف ديوان رئيس قيد البحث وامليف وأضافت الصحيفة أن هذا ال يزال 
احلكومة وأنهم يرغبون يف معرفة موقف الواليات املتحدة من هذا االقتراح الذي 

  له حتى اآلن. ما زال يف مراحله األوىل ومل يتم إعداد خرائط

لبدء بضم مستوطنات يف عمق الضفة إىل اولفتت الصحيفة إىل أن نتنياهو يتطلع 
منطقة غور األردن يف املرحلة األوىل من أهمها جتنب ضم  ،الغربية لعدة أسباب

  أجل تخفيف حدة املوقف األردين املثير لقلق اإلدارة األميركية.

فإن نتنياهو ال يبدي أي قلق  ،وأوضحت الصحيفة أنه بخالف التقارير اإلعالمية
من تدهور العالقات مع الدول العربية يف حال تنفيذ الضم ويعتقد أن إجراءات 

بية لن تكون مهمة أيضاً، لكنها يف الوقت عينه أشارت إىل أن العقوبات األورو
الواليات املتحدة تطالب بأن يتم تنفيذ خمطط الضم بموجب إجماع إسرائيلي 

ما يرفض رئيس هذا احلزب بني غانتس بينواتفاق مع قيادات حزب أزرق أبيض 
إىل  وهو ما دفع نتنياهو ،والقطب اآلخر فيه غابي أشكنازي إبداء موقفيهما

  حتريك خمطط الضم على مراحل.
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  [اجليش اإلسرائيلي يعلن إحباط حماولة تهريب أسلحة إىل
  قطاع غزة من املنطقة البحرية يف شمال سيناء]

  
  18/6/2020"معاريف"، 

  
سمحت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية أمس (األربعاء) بنشر نبأ إحباط حماولة 

املنطقة البحرية يف شمال سيناء قبل عدة تهريب أسلحة إىل قطاع غزة من 
أسابيع، وذلك يف عملية استخباراتية وعمالنية مشتركة لقوات سالح البحر 
وجهاز األمن العام ["الشاباك"] بالتعاون مع شعبة االستخبارات العسكرية 

  ["أمان"].

وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي أن جهاز "الشاباك" قام 
ة تعددتعاون بين أجهزة األمن املالونتيجة  ،د املتورطين يف عملية التهريببرص

عناصر سالح البحر  التهريب وتم توجيهيف أمكن رصد القارب املشتبه به 
ملطاردته واعتقال ناشطيْن كانا على متنه جرى تسليمهما إىل "الشاباك" 

  للتحقيق معهما. 

ة ناشطيْن أن األسلحة كانت مُعدّوأضاف البيان أنه تبيّن من التحقيق مع ال
عمليات تهريب تقوم  بشأن تالستخدام حركة "حماس"، كما تم كشف تفصيال

  مهربين ومعدات قتالية متعلقة باحلركة.  بشأنو ،بها "حماس" يف اجملال البحري

خرى وأكد البيان أن عملية اإلحباط هذه تُضاف إىل سلسلة عمليات إحباط أُ
وإىل  ،تعاظم قوة "حماس" العسكرية يف قطاع غزةتهدف إىل تشويش خطة 

املساس بقدراتها العسكرية، وأن اجليش اإلسرائيلي وجهاز "الشاباك" سيستمران 
ة لتعزيز قدرات واملعدّ ،يف إحباط اإلرهاب وعمليات التهريب عن طريق البحر

  املنظمات اإلرهابية يف قطاع غزة.
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  لشؤون كورونا[اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغر 
  يقرر السماح بتنظيم عروض ونشاطات ثقافية
  واستئناف حركة القطارات يوم االثنين املقبل]

  
  18/6/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
قرر اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغر لشؤون كورونا يف ختام االجتماع الذي 

 بشرط أالّ عقده مساء أمس (األربعاء) السماح بتنظيم عروض ونشاطات ثقافية 
شخصاً. كما قرر استئناف حركة  250يتجاوز عدد املشاهدين يف القاعة 

القطارات يوم االثنين املقبل، وسيُحظر على املسافرين األكل والشرب خالل 
وحتى يف أثناء التحدث  ،السفر، وسيتعين عليهم ارتداء الكمامات طول وقت السفر

 يف الهواتف اخلليوية.

كما قرّر اجمللس الوزاري إعالن بلدتي عرعرة النقب ورهط العربيتين يف النقب 
[جنوب إسرائيل] وحي العجمي يف يافا مناطق حمراء فيها نسبة عالية من 

    ها.باإلصابة بالفيروس، واتخاذ إجراءات عزل ووقاية خاصة 

ئيل وأشار رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو يف مستهل االجتماع إىل أن إسرا
وأن الشركة تتوقع أن  ،تعاقدت مع شركة "موديرنا" لشراء تطعيمات ضد الفيروس

تتمكن من القيام بذلك يف منتصف السنة املقبلة. وأشار نتنياهو إىل أن املعهد 
البيولوجي يف مدينة نس تسيونا [وسط إسرائيل] يستمر يف مساعيه لتطوير 

  اللقاح.

 288اإلسرائيلية أنه تم أمس اكتشاف أعلنت وزارة الصحة  ،خرىمن ناحية أُ 
منهم بأنها خطرة. ومل  36صفت حالة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وُ

  .303يطرأ تغيير على عدد الوفيات الذي بقي 

إصابة جديدة بفيروس  17وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم تسجيل 
اورة لها. وبذلك كورونا ألشخاص خالطوا مرضى يف مدينة اخلليل وبلدة جم
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ارتفعت احلصيلة اإلجمالية للمصابين بالفيروس يف املناطق [احملتلة] إىل نحو 
  مصاباً. 720

  
  [احملكمة املركزية يف تل أبيب تصدر أمراً احترازياً يقضي

  بوقف أعمال البناء يف مقبرة "اإلسعاف" اإلسالمية يف يافا]
  

  18/6/2020"معاريف"، 
  

املركزية يف تل أبيب أمس (األربعاء) أمراً احترازياً يقضي بوقف أصدرت احملكمة 
أعمال بناء ملجأ للمشردين يف يافا وسط استمرار االحتجاجات على هذه 

  .بعد أن تبين أن األرض هي موقع ملقبرة "اإلسعاف" اإلسالمية ،األعمال

اس ضد وجاء قرار احملكمة هذا بعد أن قدم اجمللس اإلسالمي يف يافا طلب التم
بلدية تل أبيب ادعى فيه أن البلدية ال تملك تصريحاً ساري املفعول للبناء يف هذا 

 .املوقع

 22ومل تصدر قاضية احملكمة حكماً نهائياً يف املسألة، لكنها حددت جلسة يوم 
تموز/يوليو املقبل وأمرت بوقف أعمال البناء يف املكان حتى يتم توضيح 

 .املسألة

 .حتترم أمر احملكمة وأوقفت أعمالها يف املوقع وقالت البلدية إنها

 .وأثارت أعمال البناء فوق املقبرة أياماً من االحتجاجات الغاضبة يف يافا

احتشد ف ،وعلى الرغم من قرار احملكمة جتددت االحتجاجات صباح أمس
متظاهرون حول املوقع وطالبوا بإخراج مركبات وأدوات البناء من املكان وعدم 

 .ا بالدخولالسماح له

وقامت الشرطة اإلسرائيلية باعتقال عدد من املتظاهرين بعد أن حاولوا اقتحام 
املكان وقاموا بإلقاء حجارة وغاز مسيل للدموع يف اجتاه أفرادها. وأعلنت 

 .الشرطة إغالق طريق متاخم للمكان موقتاً بسبب استمرار االحتجاجات
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 مهما كان أمرهمصحيح أن هناك شكاً كبيراً يف أن الفلسطينيين ، 
املستوطنين فهموا سيدعمون إقامة مثل هذه الدولة. لكن رؤساء مستقبالً 

بعد اجتماعهم بجاريد كوشنير ودريمر، واطّالعهم على التفصيالت من 
جانب ممثلهم يف اإلدارة ديفيد فريدمان، أن نتنياهو يخدعهم عندما 
يعرض رغبته يف القيام بضم جزئي من دون أن يعرض ثمنه السياسي. 

  هذا اإلدراك دفعهم إىل شن حملة علنية ضد نتنياهو والليكود.
  يدير كوشنير اتصاالت اإلدارة األميركية يف الشرق األوسط . هو يرى أن

ترامب يرزح حتت وطأة إصابات الكورونا واألزمة االقتصادية والشرخ 
أن يضيف إىل كل  ،ال يريدوهو غير قادر، و - االجتماعي الذي يزداد عمقاً

امل األزمات التي تهدد انتخابه يف تشرين الثاين/نوفمبر معارضة الع
  للضم. هو فعالً ال يريد تصاعُد التوتر يف العامل العربي.

  اختار كوشنير خطوة مل يحلم بها نتنياهو ومل يخطط لها غانتس. فقد ربط
ربطاً حمكماً بين الضم وبين تبنّي خطة ترامب املتفق عليها مسبقاً من 

كل مكونات احلكومة يف إسرائيل. بكلمات أُخرى، هو يريد أن حتظى قبل 
  ل خطة تقدمها احلكومة إىل األميركيين بموافقة حزب أزرق أبيض.ك

  اعتقد نتنياهو، ومعه كل معجبيه العلنيين والسريين، أنه عندما يريد
"إرثه" لن يسمح لشركائه الضعفاء بالتأثير يف وجهة األمور. خالل  إرساء

انتس حق الفيتو املفاوضات االئتالفية حرص نتنياهو على أالّ يكون لغ
أيضاً أن تهتم إسرائيل فقط بموقف الواليات  هو طلبموضوع الضم. و يف

املتحدة، وليس بموقف دول أوروبا والشرق األوسط كما طالب رئيس 
  احلكومة املناوب غانتس.

  حق الفيتو الذي صودر من غانتس يف االتفاق االئتاليف أعاده إليه
. هكذا حتوّل الفلسطيني وضوعكوشنير، كبير ممثلي إدارة ترامب يف امل

  فهم ذلك. يغانتس إىل العب حاسم. نتنياهو 
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  حملل سياسي -  أوري مسغاف
  18/6/2020"هآرتس"، 

  
  ؟هل يمكن القول إن الضم لن يحدث

  
  يبقى يمكنهل .  القول إن الضم لن يحدث؟ نتنياهو لن يضم مليمتراً واحداً

بها، أن نرى كيف سينزل عن الشجرة. ما هي الذرائع التي سيتمسك  فقط
سقط التهمة (موجة ثانية من وباء الكورونا، احتجاج السود وعلى من سيُ

يف أميركا، حزب أزرق أبيض). يف هذه األثناء، جنح يف توحيد ائتالف 
 دويل مؤثر ضد هذا الوهم األحمق. العامل الكبير توقف قليالً عن االهتمام

األردن، بالوباء واألزمة االقتصادية، ورص صفوفه وأوضح التداعيات. 
لسعودية ودول اخلليج، االحتاد األوروبي احملور السني املكوّن من ا

بقيادة أملانيا وبريطانيا وفرنسا، احلزب الديمقراطي يف الواليات 
  املتحدة. أيضاً البيت األبيض أصبح بارداً، واجلمهوريون صامتون.

 إىل رد حمتمل من  حتى بعد ومل نتطرقؤالء هم أصدقاء إسرائيل. جميع ه
السلطة الفلسطينية، ومنظمات الرفض وباقي األطراف والدول التي ال 
حتبنا. هذه نهاية عرض الساحر الكبير، رجل الدولة الذي أقنع عقل 

  قدميه، وال يوجد أحد غيره.  كله حتتاإلسرائيليين طوال سنوات بأن العامل 
 ًهذه هزيمة لنتنياهو. هو هزم نفسه. منذ البداية كان املقصود نزوة  طبعا

شخصية، تدخل يف جمال النظرية والطقوس أكثر مما تدخل يف جمال 
يف الواقع. لذلك، فهي تعني نسبة قليلة فقط من اإلسرائيليين كما يظهر 

، أراضي الضفة الغربية وغور األردن استطالعات الرأي العام. يف الواقع
عاماً  53ت تلقائياً منذ وقت طويل. كل من زار هذه األماكن يف الـضُم

فُرضت سيادة إسرائيلية على املستوطنات منذ حلظة لك. األخيرة رأى ذ
اناً يخدمون إقامتها. سكانها يصوتون للكنيست ويدفعون ضرائب، وأحي

يوجد أيضاً مستوطنان يف احملكمة  يف اجليش اإلسرائيلي، بل وحتى
  العليا.

 ممكن عدد  أكبر ل مسرحية الضم وُلدت كمناورة سياسية، للحصول علىك
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اليمين.  ناحية من أصوات املستوطنين ومنع حدوث قضم انتخابي من
هناك من يقول إنه أُضيفت إىل ذلك أيضاً نشوة القوة والتطلع إىل ترك إرث 

)Legacyبحسب كالمه. هذا ال يغيّر شيئاً. األكثر أهمية حقاً واملقلق ،( 
  حقاً هو الصورة الكبيرة.

  موم نتنياهو احمل قادت تفكيرالفكرة املرفوضة للضم األحادي اجلانب
بشأن  قدماً من دون إزعاج. وهذا يطرح عالمة استفهام كبيرة دفع بهاو

بشأن  عالمة استفهامعالقته بالواقع. لكن األخطر من ذلك، هذا يطرح 
أجهزة عمل وكوابح،  اتتوازن، مع تؤدي وظيفتهاإسرائيل كديمقراطية 

الرقابة والتحكم. أعمال و ،قراراتمنتظمة يف طواقم عمل، وعملية اتخاذ 
حاكم أوحد، سلطة بحسب تطور خطة الضم، الوضع ليس كذلك. يوجد هنا 

جوقة صاخبة من  وترافقهله مميزات ملكية، مدعوم من مساعدين 
اجمللس الوزاري  تفككت، املوازين والكوابح انحلت. أين جهزةاخلصيان. األ

املصغر، أين جملس األمن القومي؟ أين وزارة اخلارجية؟ أين اجليش 
  واالستخبارات العسكرية واملوساد والشاباك؟ 

  ما يحدث عملية مدمرة وكارثية يمكن أن تؤذي بشدة الوضع السياسي
واألمني واالقتصادي إلسرائيل، وال تنطوي على أي فائدة على املستوى 
الوطني واالستراتيجي. لقد أوضح األردن أن معناها إبطال فوري 
التفاقات السالم. وحذرت أوروبا من العقوبات. واملعارضة الفلسطينية 

د تقريباً. الواقع أن اجليش يستعد لـ"سيناريو تصعيد" ويجري هي أمر مؤك
ال يعرف ألي حرب يستعد ـ ألنه ليس هناك خريطة. إنما "مناورات حرب". 

ليس فقط غانتس ليس لديه خريطة أو موقف. ليس  لدى أحد خريطة، حتى 
  نتنياهو.

  ِر ومنقطع عن اخلالصة هي أنه على رأس هذه الدولة يوجد شخص خط
ع. يف هذه املرحلة ال فائدة من التعامل معه باحلجج. كما يجب أالّ الواق

اجلبانين السابقين نعلق عليه آماالً ال طائل منها، أو على رئيسي األركان 
اللذين اختارا تنصيبه ملكاً مرة أُخرى. احلظ الوحيد إلسرائيل هو أن دول 

  نفسها. العامل، على ما يبدو، تطوعت هذه املرة إلنقاذ إسرائيل من
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  صدر حديثاً 
  

  اخلروج إىل النور
  
  

  عناين نبيل ف:تألي
  عناين رنا: وحتريره النص مراجعة

  187الصفحات: عدد 
  $ 12السعر:  

  
  

 

  
  
  
  

 

  
 

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 

ومل يشكل فيه الفن أولوية وال طريقاً  واالضطراب السياسي،
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 

ناين نضاالً الفلسطينية احلالية. كان الفن بالنسبة إىل نبيل ع
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 

لتي طرأت على اجملتمع الفلسطيني على جوانب من التحوالت ا
خالل العقود املاضية، وهي تسرد التاريخ من خالل كثير من 

 القصص الشخصية التي تروى بروح من الدعابة.


