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تدريجية، وال تفرض الضم دفعة واحدة على مساحة كبيرة من األرض. هذه 
بعد االنتخابات يف الواليات  العملية التدريجية معناها أن الضم لن يبدأ إالّ

املتحدة يف تشرين الثاين/نوفمبر املقبل. وإذا فاز ترامب بوالية ثانية، ستستمر 
  عملية الضم، وإذا فاز املرشح الديمقراطي جو بايدن فإن عملية الضم ستتوقف. 

  
  آالف الفلسطينيين تظاهروا ضد الضم

  
  22/6/2020"هآرتس"، 

  
ثنين يف اعتصام يف أريحا، احتجاجاً على خطة االآالف الفلسطينيين يوم  شارك

الضم اإلسرائيلي، وشارك يف االعتصام رئيس احلكومة الفلسطينية حممد اشتية، 
وعشرات السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي من االحتاد األوروبي، وروسيا، 
والصين، واألردن. وقال موفد األمم املتحدة إىل الشرق األوسط نيكوالي 

وف الذي شارك يف االعتصام "خطة الضم تتعارض مع القانون الدويل مالدين
وتقضي على حلم إقامة دولة فلسطينية، اجملتمع الدويل يعارض أي خطوة 
أحادية اجلانب." ودعا مالدينوف اجملتمع الدويل إىل "العمل بسرعة إلنقاذ 

ىل ذلك، السالم بواسطة مفاوضات تؤدي إىل إقامة دولة فلسطينية." باإلضافة إ
طلب مالدينوف من جمهور احلاضرين الوقوف دقيقة صمت حداداً على مقتل 
إياد احلالق، الفلسطيني من ذوي احلاجات اخلاصة الذي قُتل على يد الشرطة 
وحرس احلدود يف القدس. والدة احلالق قالت إنها "تقف أمام اجلمهور باسم كل 

لفلسطيني إىل الوقوف جبهة أمهات الشهداء الفلسطينيين ودعت أبناء الشعب ا
  واحدة ضد خطوة الضم اخلطرة."

وكان اجليش اإلسرائيلي قد أقام حواجز على مداخل املدينة ومنع السيارات 
والباصات واملتظاهرين من الوصول إىل مكان االعتصام، األمر الذي أدى إىل 

  وقوع مواجهات بين اجليش واملتظاهرين.
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  تناقش جلنة املال يف الكنيست
  إعادة ضرائب لنتنياهو تقدر بنصف مليون شيكل

  
  23/6/2020"معاريف"، 

  
عقدت جلنة املال يف الكنيست اجتماعاً اليوم ملناقشة طلب مكتب رئيس احلكومة 
استعادة ضرائب تقدّر بنصف مليون شيكل من صندوق الدولة سبق أن دفعها 

ها للدولة مع نتنياهو. وبحسب الطلب، من حق نتنياهو أن يستعيد ضرائب دفع
 /ولوحتى كانون األ 2009مفعول رجعي خالل الفترة الزمنية املمتدة من سنة 

  .2017ديسمبر 

وعلّقت مصادر يف حزب الليكود على الطلب بأن نتنياهو ال يطالب بمعاملة 
خاصة "رئيس احلكومة ال يطالب بأي شروط خاصة. وعلى جلنة املال أن تفرض 

الضريبة التي فُرضت على رؤساء احلكومات السابقين. على رئيس احلكومة نفس 
لكن ما حدث هنا هو فرض ضريبة على نتنياهو مل تُفرض قط على أي رئيس 

  حكومة سابق."

عضو اللجنة بتسلئيل سموتريتش قال إنه سيصوت ضد  تقديم تسهيالت ضريبية 
ية مل تشهدها إىل نتنياهو وعلّق قائالً: "االقتصاد اإلسرائيلي يعاين أزمة اقتصاد

البالد من قبل. مئات اآلالف من اإلسرائيليين خسروا مصدر رزقهم، واحلكومة 
  تشغل الكنيست بهذا املوضوع." 
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  تقول مصادر رفيعة املستوى يف السلطة إن امللك عبدالله ارتكب خطأ
كبيراً يف تشرين األول/أكتوبر املاضي بشأن موضوع اجليبين 

األردين ورفض  ، وإنه خضع للرأي العامالباقورة والغمراإلسرائيليين 
د فترة استئجارهما. يف رأيهم، تمدخرى طلب إسرائيل التوصل إىل تسوية أُ 

كان يف إمكانه استخدام ذلك كورقة مقايضة يف مواجهة إسرائيل يف 
  موضوع ضم غور األردن.

  يطلق امللك األردين التحذيرات والتهديدات يف كل اجتاه، يف اجتاه إسرائيل
حرمانه من املكانة اخلاصة لألردن يف القدس.  والدول العربية ملنعها من

أسابيع جملة "دير شبيغل"، والتي حذّر  3املقابلة التي أجرتها معه قبل 
فيها من "صدام كبير" إذا نفّذت إسرائيل ضم مناطق يف الضفة، كان 

  الغرض منها حتفيز االحتاد األوروبي كي يؤيد موقف األردن.
 ه نانسي بيلوسي رئيسة جملس النواب جنح األردن يف أن يجند إىل جانب

األميركي التي عبّرت عن معارضتها ضم مناطق يف الضفة. هي زارت 
األردن يف تشرين األول/أكتوبر املاضي، حيث استمعت إىل حجج 
األردنيين ضد"صفقة القرن" للرئيس ترامب، وأيضاً أعلن املرشح 

رضته خطوة الديمقراطي على منصب الرئاسة األميركية جو بايدن معا
  الضم وأي خطوة أحادية الطرف.

  يعلق األردنيون حالياً أملهم على كالم كيلي كرافت سفيرة الواليات
املتحدة يف األمم املتحدة يف نهاية األسبوع، والتي قالت إن بلدها يبذل 
جهوداً مع ممثلي اللجنة الرباعية ودول أعضاء يف جملس األمن من أجل 

بين  2014اوضات التي توقفت يف سنة التوصل إىل استئناف املف
  إسرائيل والفلسطينيين.

  سيناريوهات حمتملة يف حال حدوث الضم
  سيناريوهات أساسية للرد األردين إذا ضمت إسرائيل مناطق يف  3هناك

الضفة الغربية،  أمّا إذا جرى الضم على مراحل وامتد على فترة زمنية 
األردن اتخاذ خطوات سيجعل من الصعب على  ذلكبضعة أشهر، فإن 

  جذرية يف مواجهة إسرائيل.
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 استدعاء السفير يف تل أبيب وجتميد اتفاق السالم.  - أ

 إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.    - ب

  إلغاء اتفاق السالم. -ج
  سيكون من الصعب على األردن إلغاء اتفاق السالم مع إسرائيل

أمني وثيق من والعودة إىل حالة العداء. يوجد بين الدولتين تعاون 
أجل حماربة اإلرهاب، ولديهما حدود مشتركة طويلة يجب 
احملافظة عليها من اجلانبين. يف مثل هذا السيناريو، سيكون من 
الصعب على األردن إقامة عالقة مع السلطة الفلسطينية، ألن كل 
حركة من رام الله إىل عمّان وبالعكس، ستكون مشروطة بموافقة 

  أمنية إسرائيلية.
 ما يتعلق باتفاق الغاز بين الدولتين، البرملان األردين اتخذ قرارًا في

لشهر بإلغاء االتفاق، لكن احملكمة الدستورية  يف عمّان قررت يف ا
، ألن إلغاءه يتعارض مع املاضي إبقاء االتفاق ساري املفعول

حاجات اململكة ومصاحلها، باإلضافة إىل ذلك، األردن بحاجة 
  أضرار الكورونا.إىل االتفاق يف ظل 

  من الصعب جدًا التقدير ما هي اخلطوات التي سيتخذها امللك عبد
الله الذي يختلف كثيراً عن والده امللك حسين الذي عرف كيف 
يتصرف بحكمة يف مواجهة إسرائيل، وحافظ سراً على مصالح 
الدولتين. إذا حصلت إسرائيل على دعم كامل من الرئيس ترامب 

سيقيد هامش رد امللك الذي يعتمد كثيراً  لكذخلطوة الضم، فإن 
على املساعدة األميركية. لذا من املهم جداً أن جتري كل خطوة 

  ضم تقوم بها إسرائيل بالتنسيق الكامل مع إدارة ترامب.
 التأييد الشعبي الذي حصل عليه بعد  امللك عبد الله مسرور جداً من

بين اإلسرائيليين أن رفض طلب إسرائيل االتفاق على استئجار اجلي
، ورفض تمديده. لقد ورث امللك عبد الله اتفاق الباقورة والغمريف 

السالم مع إسرائيل من والده، وليس واضحاً ما إذا كان سيُظهر 
قدرة على القيادة ورؤية استراتيجية كي يجتاز خطوة الضم 
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  اإلسرائيلية بسالم.
  عرض للخطر فإنه سي اتفاق السالم مع إسرائيلاألردن إذا ألغى

مكانته اخلاصة يف القدس كوصي على األماكن املقدسة، وسيلحق 
الضرر بمكانة العائلة الهاشمية، و يمكن أن يخسر أيضاً املياه 

  التي يحصل عليها من إسرائيل.
  خطة "صفقة القرن" األميركية مل تُلحق الضرر باملكانة اخلاصة

يدات امللك لألردن يف احلرم القدسي، لذا نأمل بأن تكون تهد
  األردين من نوع "الضريبة الكالمية" فقط. 

  عموماً، للملك األردين إمكانات حمدودة للرد على خطوات الضم
اإلسرائيلية املتوقعة. اآلن يجب أن ننتظر كي نرى ما إذا كان امللك 
األردين سيستخدم االعتبارات االستراتيجية الصحيحة. من غير 

يف مواجهة حقيقية مع إسرائيل،  اجملدي للملك عبد الله الدخول
هو فقط سيخسرها، لقد حافظت إسرائيل سراً وعلناً على استمرار 
حكم العائلة الهاشمية يف األردن خالل فترات صعبة جداً، مثل 

، ومن غير املناسب أن يخسر 1970فترة "أيلول األسود" يف سنة 
  الدعم اإلسرائيلي. 

  
 حملل سياسي - عكيفا إلدار 

 22/6/2020"هآرتس"، 

  
  غانتس، طالِب بإجراء استفتاء عام على الضم

  
  إذا أحبط زعماء حزب أزرق أبيض خطة الضم، فإن هذا األمر سيؤدي إىل

هذا ما يهدد به الليكود. يبدو أن  -حل احلكومة وانتخابات مبكرة 
ر للواليات الذي يعمل يف أوقات فراغه كسفي ،احملامي ديفيد فريدمان

من ، سفير إسرائيل يف الواليات املتحدةكعموماً إسرائيل، واملتحدة يف 
الصعب عليه التوسط بين الطرفين. رئيس احلكومة املناوب وزير الدفاع 
بني غانتس، وأيضاً وزير اخلارجية غابي أشكنازي يصغيان إىل املستوى 
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من أن خطوة  األمنية ويف وزارة اخلارجية الذي يحذراملهني يف املؤسسة 
حادية اجلانب ستلحق ضرراً كبيراً باملصالح احليوية لدولة الضم األ

غانتس  يحذّر املستشارون السياسيون إسرائيل. من جهة أُخرى،
من أن إجراء انتخابات يف الوقت احلايل سيُلحق بهما  وأشكينازي

  وباملصالح احليوية حلزبيهما ضرراً كبيراً.
  ف واحد خطة االنفصال من طر نوقشت عندما، 2004يف أيلول/سبتمبر

عن قطاع غزة، واجه بنيامين نتنياهو الذي كان حينها وزيراً للمال 
وعضواً يف اجمللس الوزاري املصغر معضلة شبيهة. من جهة، كان 

اليمين  طقته االنتخابية يف املستوطنات ومنيتعرض لضغوطات من من
األيديولوجي. ومن جهة أُخرى، كان يعلم بأن التصويت ضد اخلطة 

الته من احلكومة. يف حماولة أخيرة للخروج من املأزق، سيؤدي إىل إق
"، أعلن يف وهو سيء اقترح نتنياهو أن نسأل الناس. "العنوان على احلائط

مناسبة حزبية. صحيح قرار االنسحاب من طرف واحد خارج إطار اتفاق 
، دوافع نتنياهو مل يكن لها أي اليوم، كما يف السابق دائم كان سيئاً. لكن

الفلسطيني. لقد ادّعى أن  - الرغبة يف إنهاء النزاع اإلسرائيليعالقة ب
اجلمهور القومي وجمهور  حماسةاالستفتاء العام سيخفف من 

املستوطنين، وأضاف "هذا يساعد على احملافظة على وحدة الشعب، وال 
  أخفي عليكم، على وحدة الليكود أيضاً."

  بحسب كالمه، نتنياهو فحص ووجد أن إجراء استفتاء عام ال يعرقل
للسماح ملواطني حتى أسابيع. وكان مستعداً  6عملية االنفصال أكثر من 

وحتى  شاركة يف حسم مصير العرب يف غزة، بلإسرائيل من العرب بامل
  صاغ السؤال: " هل أنت مع أو ضد خطة احلكومة".

  ،ونتنياهو صوّت مع خطة االنفصال عن أريئيل شارون رفض االقتراح
غزة. اخلطوة األحادية اجلانب أثبتت للفلسطينيين أن إسرائيل ليست 

عاماً،  16مهتمة بعملية سياسية، و"حماس" سيطرت على غزة. بعد مرور 
العنوان السيء يسطع فوق مبادرة الضم، أيضاً هذه املرة عملية أحادية 

  اجلانب.
 ة الضم، ضائقع فقط إنقاذ احلزب احلاكم من االستفتاء الشعبي ال يستطي
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ة اجلمهور فتاء العام يقدر على التخفيف من حماسكما قال نتنياهو. االست
القومي واملستوطنين. يرفض هؤالء التصديق بأن قصة الضم ليس لها 
ثمن. ويصرون على التعامل بجدية مع خمطط الرئيس ترامب، الذي يشمل 

. ويف الواقع تعرض خريطة خطة ترامب ضمناً كلمتي "دولة فلسطينية"
التي سيحصل عليها لواقعة حتت السيادة اإلسرائيلية املناطق ا

ها إسرائيل إليها يف الضفة ستضمالفلسطينيون يف مقابل املناطق التي 
  الغربية.

  هذا هو املكان الذي يجب أن نذكّر فيه بقانون أساس أقره الكنيست يف
حكومة يُتخذ خارج إطار اتفاق (أي يحدد أن قرار  2014آذار/مارس 

قانون دولة إسرائيل وإدارتها على  يطبق بحسبهبصورة أحادية اجلانب)، 
رهن باستفتاء شعبي، إالّ إذا وافقت عليه أغلبية  ،منطقة غير خاضعة لها

عضو كنيست. "عندما نأتي إىل اتخاذ قرار مصيري إىل هذا احلد يجب  80
اهو يف أثناء مناقشة قانون األساس هذا، أن نلجأ إىل الشعب"، قال نتني

وأضاف: "هذا هو األمر الصحيح الذي يجب القيام به واملبرر من الناحية 
  الديمقراطية... إنه األمر الوحيد الذي يحافظ على السالم الداخلي بيننا."

  مل يبق أمام غانتس سوى أن ينسخ السؤال القصير الذي اقترح نتنياهو
: "هل [عن غزة] الشعبي بالنسبة إىل خطة االنفصالطرحه على االستفتاء 

أنت مع أو ضد خطة الضم". وإالّ على نتنياهو أن يشرح ماذا سيستفيد 
الشعب من هذا الضم. طبعاً يجب طرح هذا السؤال أيضاً على الشعب 

  الفلسطيني. البشر ليسوا ألعوبة. 
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  صدر حديثاً 
  

  اخلروج إىل النور
  
  

  عناين نبيل ف:تألي
  عناين رنا: وحتريره النص مراجعة

  187عدد الصفحات: 
  $ 12السعر:  

  
  

 

  
  
  
  

 

  
 

يف الريف الفلسطيني يف أربعينيات القرن ولد نبيل عناين 
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 

نحو املستقبل. عاصر نبيل النكبة والنكسة وأسس مع منطقياً 
زمالئه رابطة الفنانين التشكيليين الفلسطينيين يف السبعينيات 
التي كان لها األثر الكبير يف تشكيل مالمح احلركة التشكيلية 
الفلسطينية احلالية. كان الفن بالنسبة إىل نبيل عناين نضاالً 

الفلسطينية. وخالل فترة وحتدياً لالحتالل وتثبيتاً للهوية 
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 
على جوانب من التحوالت التي طرأت على اجملتمع الفلسطيني 

اضية، وهي تسرد التاريخ من خالل كثير من خالل العقود امل
 القصص الشخصية التي تروى بروح من الدعابة.


