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  [االتحاد األوروبي وّجه رسالة تحذير إلى غانتس
 الضفة الغربية]من مغبة قيام إسرائيل بضم مناطق في 

  
  20/4/2020"معاريف"، 

  
، نقًال عن دبلوماسيين أوروبيين أمس (األحد)، إن االتحاد 13قالت قناة التلفزة اإلسرائيلية 

األوروبي وّجه في األسابيع األخيرة رسالة تحذير إلى رئيس حزب "أزرق أبيض" ورئيس 
من مغبة قيام إسرائيل بضم مناطق في يهودا والسامرة [الضفة  الكنيست بني غانتس

  الغربية].

وأشارت قناة التلفزة إلى أن هذه الرسالة جاءت في ذروة المفاوضات التي يجريها غانتس مع 
رئيس الحكومة وحزب الليكود بنيامين نتنياهو الذي يؤيد الضم بشدة لتأليف حكومة 

  إسرائيلية جديدة بينهما. 

ت أن مسؤولين من االتحاد األوروبي تحدثوا مع مستشارة الشؤون الخارجية لرئيس وأضاف
"أزرق أبيض" ميلودي سوخوروفيتش وأوضحوا لها أن االتحاد األوروبي يعارض بشدة أي 
خطوة ضم أحادية الجانب. كما تم التوضيح لها أن على غانتس أن يأخذ في عين االعتبار 

ية سيكون لها تأثير سلبي للغاية على عالقة االتحاد أن خطوات الضم في الضفة الغرب
   األوروبي مع إسرائيل.

ونقلت قناة التلفزة نفسها عن الدبلوماسيين األوروبيين قولهم إن سوخوروفيتش ردت بأن 
غانتس اضطر إلى التنازل عن موقفه بشأن الضم ألنه قرر اإلصرار على أمور ُأخرى في 

أيضًا إلى أن غانتس سيحاول التأثير في مسألة الضم من  المفاوضات مع نتنياهو. وأشارت
   داخل الحكومة في حال تأليفها.
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  شخص يشاركون في تظاهرة حركة "الرايات السوداء" 2000[نحو 
  في تل أبيب احتجاجًا على المساس بالديمقراطية]

  
  20/4/2020"هآرتس"، 

  
"الرايات السوداء" في ميدان شخص في التظاهرة التي أقامتها حركة  2000شارك نحو 

  رابين في وسط تل أبيب مساء أمس (األحد) احتجاجًا على المساس بالديمقراطية.

وأقيمت التظاهرة ضمن إجراءات مشددة اتخذتها الشرطة اإلسرائيلية وطالبت خاللها بتحديد 
أماكن وقوف المحتجين، حرصًا على المسافة المطلوبة بينهم في ظل انتشار فيروس 

  رونا، كما تم إلزام المشتركين بارتداء كمامات طبية.كو 

ورفع المتظاهرون الفتات ُكتبت عليها شعارات تحتج على المفاوضات إلقامة حكومة وحدة 
 وطنية بين بنيامين نتنياهو وبني غانتس واعتبروها تمس بالديمقراطية.

الف حزبي "يوجد وتحدث في التظاهرة أعضاء الكنيست يائير لبيد وموشيه يعلون من تح
مستقبل" و"تلم"، ويائير جوالن من ميرتس، وأيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، ووزير 

   العدل السابق دان مريدور.

وهاجم لبيد رئيس الحكومة نتنياهو متهمًا إياه بإلحاق الضرر بالديمقراطية في إسرائيل. كما  
أبيض" المنحل والناخبين، من هاجم شريكه السابق غانتس واتهمه بخداع تحالف "أزرق 

   خالل الذهاب للجلوس في حكومة واحدة مع متهم بالتحايل وخيانة األمانة.

وحّذر يعلون غانتس من الموافقة على قوانين غير ديمقراطية ودعاه إلى عدم الدخول إلى 
  حكومة مع نتنياهو، والرجوع إلى تحالف "أزرق أبيض" السابق.
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  اإلسرائيلية ستعمل بقوات معززة في البلدات[إردان: الشرطة 

  العربية خالل شهر رمضان لمنع انتشار فيروس كورونا]
  

  20/4/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

قام وزير األمن اإلسرائيلي الداخلي غلعاد إردان أمس (األحد) بزيارة إلى قريتي دير األسد 
اإلغالق المفروض عليهما جّراء والبعنة العربيتين في منطقة الشاغور [الجليل]، في ظل 

  انتشار فيروس كورونا فيهما.

وقال إردان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم، إن الزيارة تهدف إلى االطالع عن 
كثب على استعدادات الشرطة لفرض تعليمات الطوارئ على القريتين، وأكد أن شهر 

ة لمنع ازدياد انتشار فيروس رمضان القريب هو التحدي األكبر الذي يقف أمام الشرط
  كورونا في المجتمع العربي خالله.

ورافق إردان القائم بأعمال القائد العام للشرطة، وعقد كالهما اجتماعًا مع رؤساء السلطات 
المحلية العربية في منطقة الشاغور بهدف ترتيب نشاطات مشتركة لمنع انتشار فيروس 

   هر رمضان.كورونا في أوساط السكان العرب خالل ش

وقال إردان إن الشرطة اإلسرائيلية ستعمل بقوات معززة بالتعاون مع السلطات المحلية 
لبلدات العربية خالل شهر لفرض قوانين الطوارئ ومنع انتشار فيروس كورونا في ا

   رمضان.
  

  [نتنياهو يعلن عددًا من التسهيالت للخروج تدريجيًا من حالة
 إسرائيل بسبب تفشي فيروس كورونا]الطوارئ المشددة المتبعة في 

  
  19/4/2020"معاريف"، 
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صادقت الحكومة اإلسرائيلية خالل جلسة هاتفية الليلة الماضية على عدد من التسهيالت 
التي أعلنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء أمس (السبت) في سبيل الخروج تدريجيًا 

 ل بسبب تفشي فيروس كورونا.من حالة الطوارئ المشددة المتبعة في إسرائي

وكان نتنياهو أعلن في بيان أدلى به مساء أمس أن نسبة الوفيات في إسرائيل ُتعّد من أقل 
وأشار إلى أن النتائج التي تم  .OECDالنسب في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

عن المواطنين تحقيقها تتيح المجال لتخفيف اإلجراءات المشددة ورفع القيود تدريجيًا 
  والمرافق االقتصادية، ابتداء من اليوم (األحد).

ومن بين هذه التسهيالت، ذكر نتنياهو إعادة نسبة العمال الذين يحق لهم الوجود في أماكن 
من مجمل العمال في كل موقع عمل. كما ُيسمح بإعادة فتح  %30إلى  %15عملهم، من 

والعديد من أنواع الحوانيت التي ال تزدحم بالزبائن متاجر معينة مثل محال الكهرباء واألثاث 
  عادة، لكن ليست تلك الواقعة في المراكز التجارية الكبيرة.

وأكد رئيس الحكومة أنه إذا ما تبين خالل األسبوعين المقبلين أن هناك تحسنًا في حصر 
ل ارتفاع حجم الوباء، سيتم اتخاذ تسهيالت إضافية، لكنه أكد في الوقت عينه أنه في حا

وتيرة تفشي الفيروس خالل هذين األسبوعين، ستتم العودة إلى العمل بالتدابير االحترازية 
   المشددة.

وأشار نتنياهو إلى أنه ما دام لم يتم تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، فسيعيش السكان في 
  واقع مغاير لما اعتادوا عليه حتى اآلن.

  
  جلس األمن بعد محاولة تخريب[كاتس يصدر أوامر بتقديم شكوى إلى م

  للسياج الحدودي اإلسرائيلي مع لبنان ُنسبت إلى حزب اهللا]
  

  19/4/2020"معاريف"، 
  

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس أمس (السبت) إنه أصدر أوامر إلى وزارة 
الخارجية تقضي بتقديم شكوى إلى مجلس األمن الدولي بعد محاولة تخريب للسياج 

  لحدودي اإلسرائيلي مع لبنان مساء أول أمس (الجمعة)، ُنسبت إلى حزب اهللا. ا
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في بيان صادر عنه أن إسرائيل تنظر بجدية كبيرة إلى محاوالت اختراق  وأضاف كاتس
السياج الحدودي، وتتوقع من الحكومة اللبنانية ممارسة مسؤوليتها ومنع مثل هذه التهديدات 

  ألمن إسرائيل والمنطقة بأسرها.

وكان بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي ذكر أن دورية تابعة للجيش 
ثغرات في السياج األمني في منطقة الحدود مع لبنان،  3شفت مساء أول أمس وجود اكت

  قنابل مضيئة في األجواء.  6فقامت باستدعاء قوات إلى المنطقة أطلقت 

وأضاف البيان أن طواقم الصيانة قامت بإصالح األضرار. وأشار إلى أنه سيتم التحقيق في 
 .ق لألراضي اإلسرائيليةهذا الحادث، وأكد أنه لم يحدث أي اخترا

وجاءت هذه الحادثة في إثر شن غارة جوية في األراضي السورية يوم األربعاء الفائت 
ُنسبت إلى إسرائيل واستهدفت عناصر من حزب اهللا، كما أكدت تقارير ُنشرت في وسائل 

 إعالم أجنبية.

ت مصطفى مغنية، وذكر بعض هذه التقارير أن تلك الغارة الجوية استهدفت سيارة ركاب أقل
وهو نجل عماد مغنية، القيادي العسكري الكبير في حزب اهللا، والذي ُقتل في حادث تفجير 

سنة، لكن مصطفى نجا من الهجوم  12أميركية مشتركة قبل نحو  -  خالل عملية إسرائيلية
  مع أشخاص آخرين كانوا معه في السيارة. 

ادي كبير في حزب اهللا ويقوم بدور نشط وأشارت تلك التقارير إلى أن مصطفى مغنية هو قي
في عمليات الحزب بصورة عامة، وفي جهوده الرامية إلى إنشاء وجود عسكري دائم له في 

  هضبة الجوالن على وجه الخصوص. 

وذكر تقرير أذاعته قناة التلفزة اإلسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث اإلسرائيلية الرسمية 
يقة أن صاروخًا ثانيًا أصاب السيارة بعد فرار الركاب، يمكن الجديدة] أنه نظرًا إلى حق

االفتراض أن الهجوم لم يكن محاولة اغتيال، بل استهدف شحنة لها عالقة بمشروع زيادة 
 .دقة الصواريخ التابعة لحزب اهللا
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  محلل اقتصادي - سامي بيرتس

  2020/4/19"هآرتس"، 
  

  الماضيز االقتصادي الهائل للعقد اإلنجا
  يمكن أن يصبح الفشل الكبير للعقد المقبل

  
  ئيل في العقد األخير كان في معدل البطالة ااإلنجاز االقتصادي الكبير في إسر

في  %3.4المنخفض، والذي هبط بصورة متواصلة ليصل إلى أدنى درجاته، 
، %26شباط/ فبراير الماضي. بعد مرور شهر، ارتفعت البطالة إلى ذروة تاريخية، 
  لتسجل أعلى ارتفاع عرفته إسرائيل، وتدوس على جهود سنوات من العمل.

  هذا المسار المذهل له عالقة باآللية التي تسمح بدفع تعويضات بطالة للعاملين
 التعويض -  الذي ُمنحوا إجازة من دون راتب. في دول عديدة اختيرت طريقة ثانية

م. هنا زودت الحكومة أرباب في تشغيل عماله بشرط أن يستمروا على أرباب العمل
العمل بقرار سهل: إعطاء العاملين إجازة من دون راتب، ويحصلون بذلك على 

  تعويضات بطالة.
 ي تدفع األجر للعاطلين، على ما يبدو، النتيجة في الحالتين متشابهة: الدولة هي الت

لحات مصطبلذين ُمنحوا إجازة من دون راتب. لكن عمليًا، هناك فارق دراماتيكي ول
يزيد  مماطالب عمل"، ـ"في إجازة من دون راتب يسجَّل ك إحصائية. كل عامل

هو كم من الذين  مستويات مخيفة. والسؤال األساسي معدل البطالة ويرفعه إلى
ُمنحوا إجازة من دون راتب سيعودون إلى أماكن عملهم، والتقدير هو أن نحو 

  العمل. نعمنهم لن يعودوا، وسيبقون عاطلين  %30وحتى  20%
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  هذا يعني أننا بحاجة إلى الكثير جدًا من الوقت لنعود إلى إنجاز البطالة المنخفضة
قد نبع من سلسلة لألخيرة. اإلنجاز لم يكن عرضيًا: الذي ُسجل هنا في السنوات ا

، قليالً عامًا. البداية كانت قاسية  15االقتصاد خالل  في ام بهايقال جرى خطوات
تقليص كل أنواع المخصصات وصاغ ال بنيامين نتنياهو عندما قرر وزير الم

مواجهة ركود ثقيل استمر ثالث سنوات في تعبير "مخصصات للعمل" هذا كان ل
فترة االنتفاضة الثانية. وهذا ما كّلف نتنياهو هزيمة في صناديق االقتراع في سنة 

 حّرك مقعدًا فقط، لكنه أيضاً  12على  بزعامته التي حصل فيها الليكود 2006
  تغييرًا مهمًا، ودفع بأشخاص إلى سوق العمل.

 في حكومة إيهود أولمرت، جرت خطوة إضافية، عندما طبقت ضريبة دخل سلبية- 
منحة ُقدمت إلى من يعمل وراتبه ضئيل جدًا. تقليص المخصصات كان العصا، 

لحد والتقديمات للعمل كانت الجزرة. الحقًا اتُّخذ قرار إضافي، ارتفاع مستمر في ا
  الخروج إلى العمل. من جدوىاألدنى لألجور، والذي زاد 

  حتى و برنامج السياسة االقتصادية التي ُنفذت منذ ذلك الحين  أوجدكل ذلك معًا
ليست كريمة إزاء من ال يعمل. نمو التي تشجع الخروج إلى العمل، و اليوم، و 

والخدمات  تك، واالتصاالت، والمال - االقتصاد في األساس في مجاالت الهاي 
ت الكثير من الوظائف في العقدين األخيرين بصورة مباشرة أوجد الخاصة والعامة

ت عمل إضافية في المطاعم حلقااشرة. وقد نمت حول هذه المجاالت وغير مب
ما رفع االقتصاد إلى الذروة في  ذاوالمواصالت، ومقدمي الكثير من الخدمات، وه

  معدل المشاركين في سوق العمل، والبطالة المنخفضة.
 الرجال  - جرى هذا على الرغم من أن الجهود الحكومية إلشراك نوعين من السكان

في سوق العمل، أثمرت نتائج متوسطة. لكن في  -  المتدينين والنساء العربيات
ي السكان، عرب)، وبالنسبة إلى باقحاالت ُأخرى (مثل نساء حريديات ورجال 

أحد المؤشرات التي رافقت عملية االنخفاض المستمر في  شاهدنا نجاحًا مذهًال.
البطالة كان في نوعية الوظائف التي نشأت: هل هي وظائف مجزية ودائمة، أو 
وظائف موقتة وهشة؟ شّكل هذا مادة كبيرة للنقاشات األكاديمية، لكن لإلجابة عن 

بهذه القوة  مةتأتي صدان المطلوب صدمة اقتصادية. لم يقّدر أحد أن السؤال ك
تصل إلى مئات اآلالف من الوظائف، حتى تلك التي كانت تبدو لنا أن والعنف، و 

  مستقرة ومضمونة، وتجعلها تتبدد بين ليلة وضحاها.
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  كل يوم يمر من دون أن يعمل فيه االقتصاد بكامل طاقته، يزيد الخطر على
من كل األنواع، وفي الكثير من الفروع. يجري هذا بينما مئات  - يرةوظائف كث

آالف األعمال الخاصة متوقفة عن العمل جّراء األزمة، ولم تدخل بعد في 
ر، ويمكن أن إحصائيات البطالة. اإلنجاز الهائل في العقد اآلخير في خطر كبي

ه القيادة أزمة الكورونا. الضغط الذي تمارستحدثه يتحول إلى أكبر فشل 
له عالقة  - االقتصادية على رئيس الحكومة لفتح االقتصاد في أسرع وقت ممكن

  مباشرة بهذا التخوف.
  

  محلل عسكري - رون بن يشاي
  18/4/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
  ئيلي وحزب اهللالجيش اإلسرا

  في زمن الكورونا يةتهديديتبادالن رسائل 
  

 العنيفين في شتى أنحاء الشرق األوسط إلى وكالء إيران  أزمة الكورونا دفعت
عملياتهم بصورة مطلقة. يواصل عناصر الحرس  تخفيض نشاطهم، لكنهم لم يوقفوا

الثوري اإليراني محاوالتهم إلقامة جبهة ضد إسرائيل في سورية، وتواصل 
الميليشيات الشيعية العراقية إطالق صواريخ على الجنود األميركيين في العراق، 

في الجوالن السوري ضمن ما ُيطلق عليه اسم "ملف  حزب اهللا نشاطهويواصل 
 قرىيقيم بنية تحتية إرهابية معادية إلسرائيل في ال في إطاره الذيالجوالن"، 

  المتاخمة للحدود.
 في، على ما يبدو، هذا األسبوع إلى التوتر ىي أدذال ولحزب اهللا ه نشاطال اهذ 

 -  حادثتان وقعتا في مكانين مختلفين من لبناناللبنانية.  -  الساحة اإلسرائيلية
رفعتا مستوى التوتر. ظاهريًا، ال عالقة بينهما،  -  ن عن بعضهما البعضيبعيد

لكن من المحتمل جدًا أن الحادثة األولى التي وقعت في منتصف األسبوع كانت 
ل التي بواسطتها تقوم إسرائي - معركة بين الحروبال -  جزءًا من المعركة السرية

بإحباط مبادرات حزب اهللا اإلرهابية في سورية. الحادثة الثانية التي وقعت في 
  األمس كانت، على ما يبدو، ردًا من حزب اهللا.
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  يابوس الموجودة  -في يوم األربعاء، تعرضت سيارة لبنانية للقصف في بلدة جديدة
 -روتبين سورية ولبنان، على طريق بي رئيسيعلى المعبر الحدودي األكبر وال

دمشق. وذكرت وسائل اإلعالم العربية أن ركاب السيارة كانوا قائدًا كبيرًا في حزب 
، ألن يصابوااهللا وثالثة من رجاله. بحسب وسائل اإلعالم العربية واللبنانية لم 

الصاروخ األول الذي أطلقته، على ما يبدو، مسّيرة إسرائيلية أخطأ السيارة، وهرب 
  صاروخ الثاني.ال أن يدمرهاركابها قبل 

 اإلسرائيلية، في منطقة  - الحادثة الثانية وقعت ليل أمس على الحدود اللبنانية
. وبحسب بيان الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي، التُقطت المالكيةالمنارة و  يكيبوتس

شك في  ونشألحدود بين إسرائيل ولبنان، إشارة إنذار من السياج الممتد على طول ا
. بعد مرور وقت ليس طويًال، وبعد فحص قام به الجيش، حدوث محاولة تسلل

التسلل، لكن اكُتشفت ثالث فتحات خطيرة في السياج جرت، على  احتمالاستُبعد 
  .مختلفة ثالثة أماكن ما يبدو عن قصد، في

  بعد مرور جداً  أوقات متقاربةاإلشارات بشأن حدوث مّس بالسياج جرت في .
فيه: "هذا  أصدر الناطق باسم الجيش بيانًا جاء، تقربياً  ساعتين ونصف الساعة

نحن نعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عّما يجري في حادث خطير للغاية... 
  أراضيها."

  سكان الجليل  عّرضتحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية بسبب حادث ال يبدو أنه
تخريب إلى تقدير الجيش بأن  واضح ، أو الجنود، هو مؤشرلخطر خاص األعلى

السياج ُنفذ عن قصد من جانب طرف معاٍد ومهني. وبحسب المؤشرات، َمن نّفذ 
هذه الفتحات في السياج هو ثالث خاليا من عناصر حزب اهللا عملت في وقت 

  ة، بسرعة ومهارة، وهربت بسرعة.ختلفواحد، في ثالثة أماكن م
  بعاء، فإن المقصود إذا كانت فعًال حادثة األمس ردًا على إطالق الصواريخ يوم األر

رسائل بين حزب اهللا وٕاسرائيل، من دون  تبادلإشارات حذرة ومدروسة، هدفها 
التسبب بتصعيد. هناك مصلحة إلسرائيل ولحزب اهللا أيضًا باالمتناع من حدوث 
اشتباكات، وخصوصًا في فترة أزمة الكورونا. لكن في الوقت عينه، يريد الطرفان 

  الدفاع عن مصالحهما.
 كما جرى نشرها في األسبوع الماضي: في يوم  - لي تسلسل األحداثفيما ي

األربعاء، كان قائدًا كبيرًا في حزب اهللا مع ثالثة من رجاله في سيارة عبرت 
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األراضي اللبنانية إلى سورية عن طريق معبر جديدة يابوس، وكان في حوزتهم 
تحتية بإقامة بنية  ة لهم عالقةعتاد شخصي وعتاد حربي. ويمكن التقدير أن األربع

  "ملف الجوالن"، وهذا هو سبب ذهابهم من لبنان إلى سورية.ُتسمى  إرهابية
  هوية المسؤول الكبير من حزب اهللا ليست معروفة بصورة أكيدة: صحيفة "القدس

العربي" اّدعت أن المقصود هو شخص يسمى "أبو عماد"، لكن قناة "العربية" 
ابن القائد العسكري األسطوري لحزب اهللا عماد السعودية قالت إنه مصطفى مغنية، 

"ملف ضالع في . على ما يبدو، مصطفى مغنية 2008مغنية الذي اغتيل في سنة 
تمامًا كما فعل شقيقه األصغر جهاد مغنية الذي اغتيل  هيدير  هو وربماالجوالن"، 

حزب اهللا على  من قبليقود عمليات في سورية  بينما كان، 2015في مطلع سنة 
  طول الحدود.

  على أي حال، من الواضح أن الهدف في السيارة اللبنانية كان قائدًا كبيرًا في حزب
  السورية.عمليات ضد إسرائيل من األراضي  اهللا، له عالقة بتنظيم

  ُيظهر شريط الفيديو أن ركاب الجيب غادروه قبل دقيقة من القصف. وبحسب
مكنوا من ذلك، ألن المسّيرة أخطأت الهدف في وسائل اإلعالم العربية، هم ت

الجيب  األربعة إلى ركابالالصاروخ األول الذي أطلقته. وبعد نحو دقيقة، عاد 
ثانية، أصاب الصاروخ  20هم من داخله وهربوا، وبعد مرور نحو أغراضوأخرجوا 

  الثاني السيارة.
 ت، يمكن االستنتاج من خالل الفيديو، ومما هو معروف عن تنفيذ المسّيرات للهجما

بوضوح أن المسّيرة أخطأت عن قصد الهدف بالصاروخ األول، إلعطاء ركاب 
"). مرت ثوان السيارةالجيب فرصة الخروج قبل الهجوم (من نوع "الدق على 

بين الصاروخ األول والثاني، وهو ما يسمح  -طويلة بصورة غير منطقية - طويلة
  طاء ركاب السيارة فرصة للهرب.بالتقدير أن َمن أطلق الصواريخ قصد إع

 الهدف كان التلميح إلى  .إذا كانت المسّيرة إسرائيلية فعًال، يمكننا أن نفهم السبب
حزب اهللا بأن الجيش يعرف إلى أين كان مسؤوله الكبير ورجاله ذاهبين، وأنه لن 
يسمح بحدوث ذلك، تمامًا مثلما هاجمت إسرائيل خلية قناصين من حزب اهللا 

مهاجمة الجنود اإلسرائيليين بالقرب من قرية الخضر السورية في مطلع ُأرسلت ل
  آذار/مارس.

  ،لكن بحسب قواعد اللعبة التي ُوضعت في السنوات األخيرة في الساحة الشمالية
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كان من الواضح لمتخذي القرارات في إسرائيل أن اغتيال ناشط وقائد في حزب 
ضح أن حزب اهللا سيرد، وهذا اهللا، سيؤدي إلى تصعيد خطير. وكان من الوا

يتعارض مع مصلحة إسرائيل في الوقت الحالي الذي تواجه خالله، مثل لبنان 
أن ُترسل إشارة، وأّال  فضلتإسرائيل من الممكن أن أيضًا، وباء الكورونا. لذا 

  المسؤول الكبير في حزب اهللا ورجاله جسديًا. تغتال
  رّد بإشارات على الرسالة اإلسرائيلية. نشُر ًا، وبدوره، مدينكما ذكرنا، لم يبق الحزب

الفيديو يوم الجمعة هدفه شرح سبب التخريب على السياج الحدودي اإلسرائيلي قبل 
  ساعات من ذلك.

  مفادها أننا لن نسكت على مهاجمتكم الجيب، وعلى  إلينا رسالة أرسلحزب اهللا
لنا، لكن سنرد الرسالة التي تضمنتها، وعلى الخطر الذي تعرضت له حياة رجا

من دون أن  بشأن عمليات حزب اهللا في الجوالنبصورة مدروسة. أنتم تهددوننا 
نحن سنمس بالسياج الحدودي من دون التسلل عبره وتنفيذ و تقتلوا عناصرنا، 

هجوم. ضرر في األمالك انتقامًا لضرر في األمالك. إشارة تحذيرية ردًا على 
  تحذيرية.شارة إ
 و أن المسؤول الكبير في حزب اهللا في الجيب اغتيل، لكان من الممكن التقدير ل

/سبتمبر الماضي، عندما أطلق كما فعل في أيلول حزب اهللا رد بصورة مختلفة،
صاروخًا على سيارة إسعاف عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية، لكنه لم 

  يتمكن من قتل ركابها.
  يمكن أن نفهم أن القاعدة القديمة، العين بالعين، ال تزال تطّبق في الشرق األوسط

كما في الماضي، لكن في زمن الكورونا، فإنها تجري بصورة أكثر حذرًا وأكثر 
  حكمة.

 اإلسرائيلية هي مواصلة المعركة بين الحروب في سورية كلما دعت  االستراتيجيا
الحاجة، لذلك هي تتواصل، لكن بكثافة أقل مقارنة بالفترة التي سبقت تفشي الوباء. 
يشدد مصدر أمني كبير على أن عمليات انتقامية تكتيكية كهذه وغيرها، كما 

 الجيش اإلسرائيلي. شهدت الحدود اللبنانية في األمس، لن تغّير استراتيجيا
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 صدر حديثاً 
 

 الخروج إلى النور
  

  

  عناني نبيل تأليف:
  عناني رنا: وتحريره النص مراجعة

  187عدد الصفحات: 
  $ 12السعر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولد نبيل عناني في الريف الفلسطيني في أربعينيات القرن 
الماضي، عندما كانت فلسطين تقف عند مفترق طرق 
مصيري. عاش مع عائلته أوضاعًا اجتماعية وسياسية 
صعبة، شاقًا طريقه في الفن، على الرغم من الصعاب، في 

واالضطراب السياسي، ولم يشكل فيه الفن جو عّمه الفقر 
أولوية وال طريقًا منطقيًا نحو المستقبل. عاصر نبيل النكبة 
والنكسة وأسس مع زمالئه رابطة الفنانين التشكيليين 
الفلسطينيين في السبعينيات التي كان لها األثر الكبير في 
تشكيل مالمح الحركة التشكيلية الفلسطينية الحالية. كان الفن 
بالنسبة إلى نبيل عناني نضاًال وتحديًا لالحتالل وتثبيتًا للهوية 
الفلسطينية. وخالل فترة االنتفاضة األولى، انطلق مع بعض 
زمالئه إلى فضاءات التجريب واإلبداع التي أثرت في 
األجيال الالحقة من الفنانين الفلسطينيين الشباب. ومن هنا 

وانب من التحوالت جاءت مذكرات نبيل عناني شاهدًا على ج
التي طرأت على المجتمع الفلسطيني خالل العقود الماضية، 
وهي تسرد التاريخ من خالل كثير من القصص الشخصية 

 التي تروى بروح من الدعابة.


