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 حازم على استمرار إيران في ]أشكنازي: يجب أن يكون هناك رد دولي

 تكديس اليورانيوم المخصب وفي إخفاء سعيها المتالك أسلحة نووية[
 

 Ynet ،52/5/5252موقع 
 

شّن وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي أمس )األربعاء( هجومًا حادًا على إيران على 
لمنشآتها النووية تطبيقًا خلفية قرارها األخير القاضي بتقليص مهمات المفتشين الدوليين 
 لقانون أقره مجلس الشورى اإليراني في كانون األول/ديسمبر الفائت.

وقال أشكنازي في بيان صادر عنه، إن إيران تقوم بسحق بقايا إشراف ومراقبة الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وتواصل تحدي االستقرار اإلقليمي وتهديده. وأضاف أن طهران 

يس اليورانيوم المخصب وفي إخفاء سعيها المتالك أسلحة نووية، مؤكدًا أن مستمرة في تكد
وأشار إلى أن  هذه الخطوات المتطرفة التي اتخذتها إيران تحتاج إلى رد دولي حازم.

إسرائيل ترى في السياسة اإليرانية وفي إخفاء قدراتها النووية خطوة خطرة ال يجب أن تمر 
  من دون رد كهذا.

بدأت أول أمس )الثالثاء( بتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية  وكانت إيران
بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى اإليراني لرفع العقوبات التي فرضتها 

  سنوات. 3الواليات المتحدة على إيران بعد انسحابها من االتفاق النووي منذ نحو 
 

 ة]ساعر وبينت: الحكومة اإلسرائيلي
 المقبلة ستأتي من صفوف اليمين[

 
 52/5/5252"معاريف"، 

 
قال رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر أنه ال يمكن أن ُتقام حكومة إسرائيلية برئاسة 

 رئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد.
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وأضاف ساعر في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم أمس )األربعاء(، إن الخيار 
 23األكثر احتمااًل، المطروح بعد االنتخابات اإلسرائيلية العامة التي ستجري يوم 

آذار/مارس المقبل، هو إما تأليف حكومة برئاسته أو استمرار حكم رئيس الحكومة بنيامين 
 نتنياهو.

وكان رئيس حزب "يمينا" عضو الكنيست نفتالي بينت تعهد بأنه لن يجلس في حكومة  
 برئاسة لبيد.

ضاف بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم الليلة قبل الماضية، أن الحكومة وأ
اإلسرائيلية المقبلة ستأتي من صفوف اليمين فقط، ورفض التعهد بعدم االنضمام إلى 

  حكومة برئاسة نتنياهو.

وتعقيبًا على ذلك، قال لبيد في سياق كلمة أمام الكنيست أمس، إن إسرائيل بحاجة إلى 
 ومة عاقلة لن ترضخ البتزازات اليهود الحريديم ]المتشددين دينيًا[.حك
 

 ]المرشحة العربية في قائمة حزب العمل تعتذر مرة ُأخرى 
 عن تصريحات سابقة ُوصفت بأنها معادية للصهيونية[

 
 52/5/5252"يديعوت أحرونوت"، 

 
لجنة االنتخابات المركزية المرشحة العربية في قائمة حزب العمل ابتسام مراعنة التي قررت 

منعها من الترشح لالنتخابات بسبب تصريحات سابقة مثيرة للجدل بشأن يوم ذكرى مقتل 
الجنود اإلسرائيليين إلى جانب تعليقات ُأخرى وصفها البعض بأنها معادية للصهيونية، 

استئناف اعتذرت مرة ُأخرى في الجلسة التي عقدتها المحكمة اإلسرائيلية العليا لبحث طلب 
 ضد قرار لجنة االنتخابات أمس )األربعاء(.

وقالت مراعنة لهيئة المحكمة: "بالتأكيد وبشكل ال لبس فيه أعتذر عن أي شيء يمكن أن 
يبدو عنصريًا أو تحريضيًا أو مسيئًا. ُولدت ألكون جسرًا بين الشعوب. أنا متزوجة من 

التعامل مع هذا وهناك أشياء  . أنا آسفة الضطراركم إلى%011يهودي وابنتنا يهودية 
 مهمة أكثر مني."
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ودعت طلبات االلتماس إلى إلغاء قرار لجنة االنتخابات المركزية القاضي بشطب مراعنة 
من قائمة حزب العمل إلعالنها في الماضي أنها تجاهلت دقيقتْي الصمت السنوية في يوم 

لحروب وضحايا اإلرهاب، باإلضافة الذكرى الذي يكرم الجنود اإلسرائيليين الذين ُقتلوا في ا
 .إلى تعليقات ُأخرى اعتبرتها اللجنة مناهضة للصهيونية أو داعمة لإلرهاب

وتوقعت مصادر مسؤولة في حزب العمل أن تقوم المحكمة العليا، التي سُتصدر قرارها يوم 
هذه  األحد المقبل، بإلغاء قرار شطب مراعنة من طرف لجنة االنتخابات المركزية. وأشارت

المصادر إلى أن المحكمة قامت في الماضي بإلغاء قرارات شطب مرشحين وكان آخرها 
حكم ضد شطب ترشيح عضو الكنيست هبة يزبك من القائمة المشتركة بسبب مشاركتها 
منشورات على مواقع التواصل االجتماعي جرى االدعاء بأنها تشيد بمنّفذي هجمات 

 "إرهابية" ضد إسرائيليين.

المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية أفيخاي مندلبليت أكد أنه بعد مراجعة كما أن 
تصريحات مراعنة واعتذاراتها ال يعتقد أن تعليقاتها تتجاوز الحد القانوني الذي يبرر منعها 

 .من الترشح

وكما ذكر ثارت القضية بسبب قيام مراعنة بنشر تعليق على مواقع التواصل االجتماعي 
كتبت فيه أنها واصلت قيادة سيارتها مع انطالق صفارات اإلنذار السنوية في  2102سنة 

 يوم الذكرى. 

وأكدت مراعنة في إثر قرار لجنة االنتخابات أنها كتبت التعليق منذ فترة طويلة، وأنها تحترم 
واعتذرت من كل الذين تسبب التعليق  .اآلن صفارات اإلنذار، ولن تكتب الشيء نفسه اليوم

 ء مشاعرهم.بإيذا
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 ]مئات اإلسرائيليين يتظاهرون ضد قانون يسمح للحكومة اإلسرائيلية بمشاركة
 هوية األشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا مع السلطات اأُلخرى[

 
 52/5/5252"هآرتس"، 

 
قيمت في وسط مدينة تل أبيب شارك مئات اإلسرائيليين مساء أمس )األربعاء( في تظاهرة أُ 

احتجاجًا على قانون جديد يسمح للحكومة اإلسرائيلية بمشاركة هوية األشخاص غير 
الملقحين ضد فيروس كورونا مع السلطات اأُلخرى، األمر الذي أثار الجدل بشأن خرق 

 .خصوصية هذه الفئة

واتهمت أوساط من المعارضة اإلسرائيلية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحرمان المواطنين 
 هم في سرية معلوماتهم الطبية.من حق

 31ويمنح القانون الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في الكنيست أمس بأغلبية أصوات 
عضوًا، السلطات المحلية والمدير العام لوزارة التربية والتعليم  03عضو كنيست ومعارضة 

م هواتف وبعض أعضاء وزارة الشؤون االجتماعية الحق في تلّقي أسماء وعناوين وأرقا
 المواطنين غير الحاصلين على اللقاح.

وقال بيان صادر عن رئاسة الكنيست إن الهدف من هذا القانون، الذي سيستمر العمل به 
مدة ثالثة أشهر أو حتى إعالن نهاية الوباء، يتمثل في تمكين هذه الجهات من مخاطبة 

 هؤالء األشخاص مباشرة وتشجيعهم على الحصول على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة اإلسرائيلية أطلقت األسبوع الفائت "جواز سفر أخضر" سيسمح 
لألشخاص الذين تم تطعيمهم أو الذين تعافوا من وباء كورونا بدخول أماكن مختلفة في 

  البلد.
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 ]وزارة الصحة اإلسرائيلية تحظر بيع جميع منتوجات البحر
 كبيرة من القطران[األبيض المتوسط في ضوء تلوثه بكميات 

 
 52/5/5252"يسرائيل هيوم"، 

 
حظرت وزارة الصحة اإلسرائيلية أمس )األربعاء( بيع جميع منتوجات البحر األبيض 
المتوسط من األسماك واألنواع البحرية اأُلخرى بعد أن تسبب تسرب نفطي ضخم بتلوث 

وسيستمر حتى تعلن  معظم السواحل اإلسرائيلية. ودخل الحظر حيز التنفيذ فور اتخاذه،
 وزارة الصحة سحبه.

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة إن القرار اتخذ كإجراء احترازي ولم يكن هناك 
دليل على أن تناول السمك قد يشكل خطرًا، وأشارت إلى أنه تم إرسال عينات من الكائنات 

 ثات.البحرية إلى معامل وزارة الزراعة للتحقق من وجود أو عدم وجود ملو 

وأكدت هذه المصادر نفسها أن القرار اتخذ في ضوء تلوث البحر األبيض المتوسط بكميات 
 كبيرة من القطران ُوجدت على شواطئه في األيام األخيرة.

وكانت الحكومة اإلسرائيلية صادقت أول أمس )الثالثاء( على االقتراح الذي قدمه رئيس 
ئة غيال غمليئيل، والذي يقضي بتخصيص مبلغ الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيرة شؤون البي

خالء النفايات إلى مكبات وا عادة الوضع  55 مليون شاقل لمعالجة التلوث في الشواطئ وا 
 إلى سابق عهده.

وحذرت عدة جهات إسرائيلية مختصة الجمهور الواسع في إسرائيل من مغبة السباحة والقيام 
ئيل على البحر المتوسط، من رأس بأي نشاطات بحرية ُأخرى على طول شواطئ إسرا

الناقورة في الشمال وحتى عسقالن في الجنوب حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية هذا 
 التلوث النفطي.
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 محلل سياسي - يوآف ليمور

 52/5/5252"يسرائيل َهيوم"، 
 

 الخط األحمر: ألف صاروخ دقيق لدى حزب هللا
 

  السالح الدقيق سنضطر إلى التحرك "إذا تخطى حزب هللا عتبة كمية ونوعية
ضده. هذا قرار صعب، لكن ال يمكن الهروب منه"، هذا ما يقوله العميد عيران 

 نيف، رئيس لواء أساليب القتال واالختراعات في الجيش اإلسرائيلي.
  في المقال الذي ُنشر  في ملحق يوم الجمعة ، يتناول نيف مشروع السالح الدقيق

إن هذا هو التهديد األكبر "باستثناء السالح النووي اإليراني فلدى حزب هللا فيقول: 
إسرائيل. هذا هو الحدث الذي يجري تقدير للوضع بشأنه. هذا هو على اليوم 

سيناريو التدريبات. الكل موّجه إلى هناك، لكن الرد أيضًا موّجه إلى هناك. في هذه 
 "من الوصول إلى ذلك.األثناء نحن نحاول العمل بطرق مبتكرة ُأخرى، ستمنعهم 

  مؤخرًا قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اللواء تامير هايمن إن لدى حزب هللا
اليوم "بضع عشرات" من القذائف والصواريخ الدقيقة. في إسرائيل يشعرون بالقلق 
من جهد حزب هللا في التسلح بكميات كبيرة جدًا من السالح الدقيق لضرب أهداف 

المقبلة، مثل قواعد سالح الجو، ومنشآت بنى تحتية للطاقة،  نوعية في الحرب
 ومؤسسات الحكم.

  في السنوات األخيرة وّظف الجيش اإلسرائيلي جهدًا كبيرًا لمنع تسلُّح حزب هللا
بصواريخ وقذائف دقيقة: جزء كبير من الهجمات التي ُنسبت إلى سالح الجو 

هريب سالح دقيق إلى لبنان. وفي اإلسرائيلي في سورية ُوّجه إلحباط أو عرقلة ت
إطار مساعيهما للتغلب على العمليات اإلسرائيلية، انتقلت إيران وحزب هللا من 

إلى لبنان إلى تهريب أجهزة تحويل إلى  دقيقة محاوالت تهريب صواريخ وقذائف
وأجنحة لتوجيه  GPSوجهاز  ،سالح دقيق. تضمنت هذه األجهزة كومبيوترًا صغيراً 

واسطة عمليات بسيطة نسبيًا يمكن تحويل الصواريخ إلى صواريخ الصاروخ، وب
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 دقيقة.
  لم تُخض إسرائيل قط حربًا استباقية لمنع تسلُّح دول ومنظمات معادية )باستثناء

السالح النووي(. لكن مصادر رفيعة المستوى تعتقد أن على إسرائيل أن تضع 
لدقيق لدى روع السالح النفسها خطوطًا حمراء واضحة بشأن كل ما له عالقة بمش

تهديد تقليدي يمكن أن يبلغ أحجامًا غير مسبوقة. وحددت  حزب هللا، ألن المقصود
صاروخ دقيق كحد أقصى يفرض على  0111إلى  511المصادر هذه الكميات بـ

 إسرائيل أن تتحرك.
  يقول اللواء في االحتياط عاموس يادلين الرئيس السابق لشعبة االستخبارات

أمان، الرئيس الحالي لمعهد دراسات األمن القومي ]مؤخرًا أعلن استقالته العسكرية 
من هذا المنصب[: "يجب أن نفحص وأن نحدد التوقيت الصحيح لعملية ضد 
مشروع السالح الدقيق، مع اإلدراك أنها قد تؤدي إلى تصعيد واسع. وجود مئات 

ين يدي حزب هللا، من الصواريخ الدقيقة بين يدي المحور اإليراني، وخصوصًا ب
يمكن أن يكبد إسرائيل أضرارًا مدنية واسعة، وأن يشل منظومات حيوية، وأن تشكل 

 تهديدًا استراتيجيًا ال يمكن السماح بتطوره."
  يعتقد يادلين أنه إذا سّرع حزب هللا تعاُظم قوته سيكون على إسرائيل أن تدرس

أطراف ُأخرى تعتقد أنه ال  القيام بضربة استباقية لمنع حصوله على هذه القدرة.
يمكن إلسرائيل أن تبادر إلى عملية كهذه ستؤدي حتمًا إلى حرب، لكن عليها درس 

هذه القدرة الحدود الشمالية كي تضرب أيضًا  "استغالل فرصة" تصعيد محدود على
 لحزب هللا.

 
 محلل سياسي - حاييم لفينسون 

 52/5/5252"هآرتس"، 
 

 بينت مقعدان إذا أفلتا من نفتالي
 سيحسمان االنتخابات، لذا الكل يهاجمه

 
قبل أربعة أسابيع بالضبط من موعد االنتخابات، في اإلمكان رسم خريطة اليوم  -0

التالي بدقة. العامل األكثر أهمية هو طبعًا نسبة الحسم. عدد قليل من األصوات  
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مة سيستمر حتى النهاية؟ وهل حركة ميرتس، وقائبني غانتس سيقرر ما إذا كان 
الجناح الجنوبي[ وحزب الصهيونية الدينية، سينجحون  - راعم ]الحركة اإلسالمية

 في الوصول إلى الكنيست.
مقعدًا، فإن هذه  60نت على إذا حصلت الكتلة المؤيدة لنتنياهو مع نفتالي بي

أقصر مفاوضات ائتالفية في التاريخ. الضغط الداخلي سُيخضع بينت  ستكون 
من تقديمها )ليس حقيبة  ائب ال مانع لديهمن نتنياهو حق وشاكيد. وهما سيأخذان

العدل، لكن في إمكان بينت أن يكون وزيرًا للمال والدفاع والخارجية معًا، فقط إذا 
 وعوٍد الكل يعرف أنها لن تتحقق أبدًا.بشاء( 

سيجتمع في غرفة واحدة يائير لبيد ]يوجد  - مقعداً  60إذا  لم يحصل نتنياهو على 
مستقبل[، وجدعون ساعر ]أمل جديد[، وأفيغدور ليبرمان ]إسرائيل بيتنا[، ونيتسان 

، وميراف ميخائيلي ]حزب العمل[، ونفتالي بينت، ]حركة ميرتس[ هوروفيتس
يضعون خالفاتهم األيديولوجية جانبًا، أم س هل إلى أن يقرروا وسيضطرون 

سًا للحكومة. مستوى االشمئزاز سينجرون إلى انتخابات ُأخرى بينما يبقى نتنياهو رئي
في المنظومة السياسة إزاء نتنياهو كبير إلى حد أن هذه الطبخة يمكن أن تكون 

 لذيذة الطعم.
في الخريطة السياسية الحالية، وباستثناء نسبة الحسم، الالعب الذي يحتل المكان  -2

أاّل  نتنياهو أو مزدوج، يمكنه أن يجلس مع مخلوق األفضل هو نفتالي بينت. فهو 
لكنه أيضًا يمكن أن يكون هو الجبنة القادرة على امتصاص أي طعم يجلس معه. 

ال طعم له. بينت مغامر بطبيعته وراٍض عن الوضع، لكنه أيضًا محشور انتخابيًا، 
هو ال يستطيع أن يكبر وال أن يصغر. وفي الواقع االنتخابات سُتحسم بحسب 

: بحسب استطالعات الرأي، المقاعد هوامش المؤيدين لبينت، لذلك الكل يهاجمه
المخزون  - ن بين بينت وبين ساعرو يترددلناخبين األكثر أهمية هي مقعدان 

ن يترددون بين يوهناك نصف مقعد أيضًا لناخب - األكبر لألصوات بين الكتلتين
 حزب يوجد مستقبل وبين بينت.

إلى معلقين سياسيين، في "أحاديث" بينت مع "المقّربين منه"، ُتسّرب بصورة غريبة  -3
يشرح بينت أنه سيكون الالعب األساسي بعد االنتخابات. من جهة هذا صحيح، 

مقاعد في الكنيست.  7أو  6ومن جهة ُأخرى يمكن أن ينتهي فقط بالحصول على 
في اليمين  يجريها تآكاًل كبيرًا في تأييده يجد بينت  في استطالعات الرأي التي
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مقعدان ثابتان. لكن هذه العملية تدريجية. إذا تخلى  وليس في الوسط، لديه هناك
ناخبو اليمين عن بينت، حينئذ ناخبو الوسط سيرون أن حزبه ليس مهمًا فعاًل، وهم 

 سيتركونه أيضًا.
ية إنه لن يجلس مع لبيد. هذا الصباح قال بينت في مقابلة مع محطة اإلذاعة الثان

المقابلة مع هذه الرسالة تحديدًا.  ة محسوبة وليست زلة لسان. فقد نّسقخطو هذه 
في االستطالعات التي يجريها يجد أن ناخبيه من الوسط هم من جناح حزب أزرق 

ينين والمتد الحكومة، وما تبقى من حزب كوالنوأبيض الذي أّيد الدخول إلى 
ون لبيد. هم يستطيعون التعايش مع ساعر، لكن ليس مع طيقالليبراليين. هؤالء ال ي

رك بينت أنه سيواجه في الشهر المقبل هجمات مسمومة من طرف لبيد. يد
نتنياهو، وهجمات فعلية من الجمهور المتدين بسبب "اندماجه مع اليسار" يمكن أن 
تدفع الناخبين إلى الهرب من يمينا نحو نتنياهو. مقابلته اإلذاعية هي محاولة 

 لالحتواء، واأليام المقبلة سُتظهر إذا كانت ناجعة. 
تفكيك حزبه من الداخل. في  ةرك األخير لنتنياهو ضد بينت هو محاولالتح -5

فحص لم ينجح.   فحصت خيار االنضمام إلى الليكود،الماضي إيلييت شاكيد 
مجموعة احتجاجية لصغار ]عضو الكنيست عبير القرى ومجموعة "شولمانيم" 

سديروت، الذي رئيس بلدية ، والؤهم ألنفسهم فقط. ألون دافيدي [رجال األعمال
استقال للترشح على االنتخابات مع يمينا، كان سابقًا في الليكود وليس لديه مشكلة 

كون محاولة تفكيك يمينا شخصية مع نتنياهو. الحركة األخيرة لنتنياهو يمكن أن ت
 ضاء كنيست من هناك ومنحهم مناصب دسمة. َمن يعرف.أع 3وأخذ 
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 صدر حديثا  
 

 الفلسطينيون في سورية:

 ذكريات نكبة مجتمعات ممزقة

 

أستاذة علم اجتماع مساعدة في  أناهيد الحردان،:المؤلف

الجامعة األميركية في بيروت. تقاسم كتابها هذا، مع كتاب 

الكتاب األكاديمي، وهي إحدى جوائز آخر، الفوز بجائزة 

 (.6102جمعية جوائز كتاب فلسطين في لندن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد إنشاء دولة إسرائيل على أرض 

، وتشريد ما يقارب 0491فلسطين في سنة 

ألف فلسطيني من سكانها، لجأ منهم  111

مئة ألف طُردوا من مدنهم وقراهم إلى 

سورية. وتشق تجربة هؤالء الذين 

ر الوقت في المجتمع اندمجوا بمرو

السوري، وبتباينها تباينًا صارخًا مع 

محنة الالجئين الفلسطينيين في الدول 

العربية األُخرى، طرقًا متعددة لفهم 

 في ذاكرتهم الشعبية. 0491نكبة 

وتتابع وتدرس أناهيد الحردان، 

بإجرائها مقابالت ميدانية مع أفراد 

أجيال المجتمع الفلسطيني الثالثة في 

ية، األول والثاني والثالث، تطور سور

مفهوم النكبة، المؤشر المركزي الدال 

على ماضي وحاضر الالجئين الفلسطينيين، 

في خطابات الفكر العربي، وسياسة 

سورية تجاه الفلسطينيين، وفي إحياء 

المجتمع الفلسطيني للذكرى. ويلقي بحث 

أناهيد المدق ِّق الضوء على أهمية 

اسخة بين الجماعات النكبة وداللتها الر

الفلسطينية التي ساهمت هذه النكبة في 

والدتها، ويتحدى في الوقت نفسه الفكرة 

الشائعة على الصعيدين الوطني والقومي 

بأن ذكريات النكبة ثابتة وعامة ال 

 تتغير في أوساط الفلسطينيين.

وتتقصى دراستها معنى النكبة المتغير 

ة في نقديًا أيضًا في ضوء الحرب في سوري

    القرن الحادي والعشرين. 
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