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ويف حال إقامة قائمة جديدة تضمّ رئيس بلديّة تل أبيب رون خولدائي، ووزير 
مقاعد، وذلك  7لى العدل آيف نيسانكورن [أزرق أبيض]، وحزب العمل، ستحصل ع

 تلم". - على حساب قائمتي ميرتس وحتالف "يوجد مستقبل

وكان وزير شؤون املياه والتعليم العايل زئيف إلكين من الليكود أعلن مساء 
األربعاء الفائت استقالته من احلكومة وانشقاقه عن احلزب وانضمامه إىل احلزب 

ملنشق عن احلزب أيضاً جدعون اجلديد الذي أقامه القيادي السابق يف الليكود وا
  "وحدة إلسرائيل. -ساعر والذي أطلق عليه اسم "أمل جديد 

وهاجم إلكين نتنياهو بشدة واتهمه بتدمير الليكود وترسيخ نهج عبادة 
الشخصية وتغليب االعتبارات الشخصية على القومية مؤكداً أنه ال يمكنه املطالبة 

    بالتصويت ملن توقف عن اإليمان به.

وقبل إعالن إلكين بساعات أعلنت عضو الكنيست شارين هاسكل من الليكود 
انضمامها إىل حزب ساعر بعد يوم من إعالن عضو الكنيست ميخال شير من 
الليكود انضمامها إىل هذا احلزب اجلديد أيضاً. وجاء انشقاق شير وهاسكل بعد 

يسة جلنة بيتون رئ - انشقاق عضو الكنيست من حزب الليكود يفعات شاشا
كورونا يف الكنيست، وإعالن عضوي الكنيست عن حزب "ديرخ إيرتس" يوعاز 

  هندل وتسفي هاوزر عن انضمامهم إىل ساعر أيضاً.

وتعقيباً على خطوة إلكين قال حزب الليكود يف بيان صادر عنه إن وزير شؤون 
اطة مل املياه انتقل من كديما إىل الليكود ومن الليكود إىل حزب ساعر ألنه ببس

يدخل املراكز العشرة األوىل يف الليكود ومل يحصل على املنصب الذي أراده. وأكد 
البيان أن حزب ساعر هو خميم الجئين للمنشقين الذين فشلوا يف االنتخابات 

  .التمهيدية الديمقراطية يف الليكود

من ناحية أخرى أعلن رئيس حتالف "يمينا" نفتايل بينت أنه سينافس على 
  احلكومة يف االنتخابات املقبلة.رئاسة 

وقال بينت يف بيان متلفز إن احلكومة التي سيعمل على إقامتها ستكون مهمتها 
الرئيسية حماربة فيروس كورونا، وأكد أنه سيدعو رؤساء جميع األحزاب الذين 
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يؤيدون الدولة الديمقراطية ويوافقون على وضع جميع اخلالفات جانباً للعمل 
تكون يف مركز  أنه عندما يجوع اإلنسان فالسياسة يجب أالّ معه، وشدّد على

  االهتمام.
  

  [للمرة الثالثة، فرض إغالق شامل على احلياة
 العامة يف إسرائيل بسبب فيروس كورونا]

  
  28/12/2020"معاريف"، 

  
دخلت إسرائيل منذ الساعة اخلامسة من عصر أمس (األحد) إغالقاً صحياً شامالً 

  هو الثالث منذ بدء تفشي فيروس كورونا. 

وسيدوم اإلغالق أسبوعين على األقل، وسط توقعات بأن يتم تمديده ليستمر ثالثة 
 أو أربعة أسابيع.

لومتر واحد ما عدا وبموجب اإلغالق يُحظر اخلروج من املنازل ملسافة أكثر من كي
إىل أماكن العمل احليوية أو لتلقي عالج طبي أو تلقي اللقاح ضد كورونا أو 
ملمارسة الرياضة والتظاهر واملشاركة يف جنازة أو حفل زفاف. ويسمح لعشرة 
أشخاص على األكثر بالتجمهر يف منطقة مسقوفة ولعشرين شخصاً على األكثر 

  يف العراء.

لتجارية ما عدا تلك احليوية أبوابها. وسيتم تقليص وستغلق جميع املصالح ا
  املواصالت العامة وإغالق اجلزر اخلضراء يف إيالت وفنادق البحر امليت. 

 2.5ورجح مصرف إسرائيل املركزي أن تبلغ التكلفة املباشرة لهذا اإلغالق نحو 
  مليار شيكل أسبوعياً.

اء القرار الذي يقضي بإعادة وقررت جلنة التربية والتعليم يف الكنيست أمس، إلغ
تالميذ صفوف اخلوامس حتى العواشر إىل التعليم عن بعد أثناء فترة اإلغالق 

  واستمرار دوام التالمذة يف املدارس. 



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
5 

وكانت جهات يف اجلهاز الصحي حذرت يف نهاية األسبوع الفائت من أنه كلما 
بالفيروس وبالتايل زاد عدد التالمذة يف املدارس ستزداد نسبة اإلصابة 

  يتضاعف احتمال أن يستغرق اإلغالق فترة أطول.
  

  [أردوغان: تركيا مستعدة للحوار مع اجلميع
  وتتطلع إىل إقامة عالقات أفضل مع إسرائيل]

  
  28/12/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بالده مستعدة للحوار مع اجلميع 

ادتها وحقوقها، وأكد أن بالده تفتح قلبها وذراعيها لكل من شريطة احترام سي
  .يرغب يف املضي معها نحو املستقبل

وجاءت أقوال أردوغان هذه خالل مشاركته عبر اتصال مرئي من إستانبول يف 
مراسم تدشين نفق على الطريق الواصل بين واليتي أنقرة وقونية أول أمس 

جلميع بات يدرك مع تفشي فيروس كورونا (السبت)، وأشار فيها أيضاً إىل أن ا
العام احلايل، مدى أهمية املشاريع واخلدمات التي أنشأتها حكوماته على مدى 

األخيرة. كما أشار إىل أن تركيا ليست لديها أي مشاكل أو قضايا  18السنوات الـ
عصيّة على احلل مع أوروبا أو الواليات املتحدة أو روسيا أو الصين أو أي دولة 

  املنطقة.يف

ولفت أردوغان إىل أن العامل يمر بمرحلة تشهد حتوالت اقتصادية وسياسية 
عميقة يف ظل وباء كورونا، يف الوقت الذي تتمتع فيه تركيا باجلاهزية من حيث 

  البنى التحتية وسياسياً واقتصادياً لهذا التحول التاريخي.

الصعوبات التي خلفها وباء وأعرب أردوغان عن أمله يف جتاوز االقتصاد التركي 
كورونا يف أقرب وقت، مشدداً على عزمه يف تسريع اإلصالحات وإفشال ثالثي 
الشر املؤلف من الفائدة وأسعار الصرف والتضخم، وإنشاء نظام قائم على 

  اإلنتاج والتوظيف.
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وأكد أردوغان أن حماوالت ثني تركيا عن طريقها باستخدام جمموعات هامشية 
أو تفعيل آليات التوجيه اخلارجية مل تعد ممكنة، مؤكدا إحباط بالده  أو املعارضة

  كافة األزمات املصطنعة والعوائق وحماوالت االنقالب.

وكان أردوغان أكد يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم بعد صالة يوم 
اجلمعة الفائت، أن تركيا تتطلع إىل إقامة عالقات أفضل مع إسرائيل، ويف الوقت 

ينه انتقد السياسة اإلسرائيلية جتاه الفلسطينيين ووصفها بأنها غير مقبولة ع
وخط أحمر بالنسبة ألنقرة. وأضاف أن احملادثات على املستوى االستخباراتي 

  .استؤنفت بين اجلانبين

وأشار أردوغان إىل أن تركيا لديها مشاكل مع شخصيات على أعلى مستوى يف 
من املمكن أن تكون خمتلفة تماماً لو مل تكن تلك إسرائيل مؤكداً أن العالقات 

 املشاكل موجودة. 

  
  [املرصد السوري حلقوق اإلنسان: الهجمة الصاروخية اإلسرائيلية

  مسلحين موالين إليران] 6ضد األراضي السورية أسفرت عن مقتل 
  

  Ynet ،28/12/2020موقع 
  

الهجمة الصاروخية التي قال املرصد السوري حلقوق اإلنسان أمس (األحد) إن 
اجلمعة الفائتة أسفرت  - قامت بها إسرائيل ضد األراضي السورية ليلة اخلميس

عن مقتل ستة مقاتلين موالين إليران يقاتلون إىل جانب قوات الرئيس بشار 
 .األسد

وأضاف املرصد أن الصواريخ أطلقت من فوق األراضي اللبنانية واستهدفت 
مسلحين مدعومين من إيران يف منطقة مصياف يف مواقع خاضعة لسيطرة 

حمافظة حماة، وتسببت بتدمير مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة 
ومتوسطة املدى تابعة للميليشيات اإليرانية يف منطقة البحوث العلمية يف ريف 

 مصياف.
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وكانت وكالة األنباء السورية "سانا" أفادت أن الدفاعات اجلوية السورية 
ضت صواريخ أطلقتها إسرائيل فجر يوم اجلمعة الفائت واستهدفت منطقة اعتر

 .مصياف

وطالب بيان صادر عن وزارة اخلارجية السورية أعضاء جملس األمن باخلروج 
عن حالة الصمت التي يدخلون فيها عندما يتعلق األمر بإسرائيل، وشدّد على أن 

  واقب.استمرار مثل هذه االعتداءات مرفوض ولن يمرّ دون ع

وأكد بيان اخلارجية السورية أن استمرار إسرائيل يف نهجها العدواين اخلطر ما 
كان ليتم لوال الدعم الالحمدود واملستمر والضوء األخضر الذي تعطيه لها بشكل 
خاص اإلدارة األميركية ولوال احلصانة من املساءلة التي توفرها لها مع دول 

  األمن.أخرى يف جملس 
  

  يلية ضد أهداف تابعة لـ"حماس" يف[غارات إسرائ
  قطاع غزة رداً على إطالق قذيفتين صاروخيتين يف اجتاه أشكلون]

  
  27/12/2020"معاريف"، 

  
قال بيان صادر عن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي إن طائرات سالح اجلو 
قامت الليلة قبل املاضية بشن غارات ضد أهداف تابعة حلركة "حماس" يف 

داً على إطالق قذيفتين صاروخيتين يف اجتاه مدينة أشكلون مساء قطاع غزة ر
  أول أمس (اجلمعة). 

وأوضح البيان أن منظومة "القبة احلديدية" تمكنت من اعتراض القذيفتين 
  وإسقاطهما، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة.

لصاروخية وبنية وأضاف البيان أن الغارات استهدفت منشأة إلنتاج القذائف ا
حتت أرضية وموقعاً عسكرياً تابعاً لـ"حماس". وأكد البيان أن اجليش يعتبر 
"حماس" مسؤولة عما يجري يف القطاع وما ينطلق منه وتتحمل تبعات أي أعمال 

  عدائية ضد سكان إسرائيل.
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وقالت مصادر فلسطينية يف القطاع إن الغارات اإلسرائيلية أسفرت عن إصابة 
وح طفيفة كما أدت إىل إحلاق أضرار مادية وإىل انقطاع التيار شخصين بجر

  الكهربائي عن مناطق واسعة من مدينة غزة.
  

  [نتنياهو يدعو العاهل املغربي لزيارة
  إسرائيل يف أول اتصال هاتفي بينهما]

  
  27/12/2020"يسرائيل هيوم"، 

  
(األحد) إن رئيس قال بيان صادر عن ديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية أمس 

احلكومة بنيامين نتنياهو أجرى أول أمس (اجلمعة) أول اتصال هاتفي مع 
العاهل املغربي امللك حممد السادس ووجه له خالله دعوة رسمية لزيارة 

  إسرائيل.

ن الزعيمين قاما خالل االتصال الهاتفي بتهنئة بعضهما أوأضاف البيان 
ية بين البلدين وعلى توقيع اتفاقيات البعض على استئناف العالقات الدبلوماس

التعاون املشترك مع الواليات املتحدة وعلى اتفاقيات التعاون بين البلدين 
وحتديد اإلجراءات واآلليات لتطبيق تلك االتفاقيات. وأشاد نتنياهو وحممد 
السادس بالروابط الوطيدة واحلارة القائمة بين يهود املغرب واملواطنين 

   تحدرين من أصول مغربية.اإلسرائيليين امل

كما شكر نتنياهو ملك املغرب على استضافة مستشاره لشؤون األمن القومي 
  مئير بن شبات.

إسرائيلي مشترك قام يوم الثالثاء الفائت بزيارة إىل الرباط  - وكان وفد أميركي
على متن أول رحلة طيران مباشرة من مطار بن غوريون عقب استئناف العالقات 

اسية. وترأس هذا الوفد كبير مستشاري الرئيس األميركي دونالد ترامب الدبلوم
وصهره جاريد كوشنير، وضم كالً من مبعوث الرئيس األميركي إىل منطقة الشرق 
األوسط آيف بيركوفيتش، ورئيس صندوق الدعم التابع للبيت األبيض آدم بولير، 

  ومستشار األمن القومي اإلسرائيلي مئير بن شبات.
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بن شبات بالنيابة عن نتنياهو بتوجيه دعوة إىل العاهل املغربي لزيارة وقام 
  إسرائيل.

  
  [جتدّد تظاهرات احلراك االحتجاجي 

  على التوايل] 27ضد نتنياهو لألسبوع الـ
  

  27/12/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

جتددت مساء أمس (السبت) تظاهرات احلراك االحتجاجي ضد رئيس احلكومة 
بنيامين نتنياهو على خلفية تقديم لوائح اتهام ضده بشبهة ارتكاب اإلسرائيلية 

خمالفات فساد وأداء حكومته يف مواجهة األزمتين الصحية واالقتصادية 
  على التوايل. 27املترتبتين على تفشي فيروس كورونا، وذلك لألسبوع الـ

وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة اإلسرائيلية أن الشرطة قامت 
متظاهرين بالقرب من املقر الرسمي لرئيس احلكومة يف شارع بلفور  3باعتقال 

شخص  100يف القدس بعد أن سدوا مدخل الشارع. وتظاهر قبالة املقر نحو 
حاملين شعالت نارية مما استلزم استدعاء فرق من سلطة اإلطفاء إىل املكان، 

دى حماولتها كما اندلعت مواجهات بين املتظاهرين وقوات من الشرطة ل
  إجالئهم من الشارع.

ونظمت مساء أمس تظاهرات قبالة منزل رئيس احلكومة اخلاص يف قيسارية 
[شمال إسرائيل] ويف عدد كبير من مفترقات الطرق واجلسور يف أنحاء خمتلفة 

  من البلد.

وقال منظمو هذه التظاهرات إنها أثبتت حيويتها يف احلفاظ على الديمقراطية يف 
ان لها دور كبير يف إسقاط احلكومة احلالية يف الكنيست والتوجه إىل الدولة وك

  انتخابات عامة جديدة.
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العقوبات ضد تركيا، وال لبايدن الذي تعهد لناخبيه بأنه، على عكس 
 ف "يعرف كيف يتعامل مع أردوغان". ترامب، سو

  تركيا التي تبنت قبل خمس سنوات سياسة خارجية تقوم على مبدأ "صِفر
مشاكل مع اجليران"، متورطة يف عالقات قاسية ومتوترة مع غالبية دول 
الشرق األوسط. فقد فرضت اململكة السعودية عليها مقاطعة غير رسمية 

دل التجاري بين الدولتين منذ % من حجم التبا16سببت هبوطاً بنحو 
ا اإلمارات العربية املتحدة فقد عرّفت تشرين األول/أكتوبر األخير. أمّ

تركيا بأنها "التهديد األخطر يف املنطقة، أكثر من إيران حتى". وبين تركيا 
 ومصر ليس ثمة أي اتصال منذ صعود عبد الفتاح السيسي إىل احلكم. 

 غي الفروف، مؤخراً، بأن "روسيا ال صرّح وزير اخلارجية الروسي سير
تعتبر تركيا حليفة استراتيجية"، وإنما فقط "شريكة ودّية"، بينما تعرضت 
هذه الصداقة أيضاً إىل هزة قوية يف أعقاب احلرب يف ناغورنو كاراباخ. 
ومع النظام السوري، قطعت تركيا عالقاتها منذ السنة األوىل للتمرد 

طن مصدر تهديد سبّب أضراراً حللف شمال املدين، بينما تعتبرها واشن
األطلسي [الناتو] بامتالكها منظومات الصواريخ الروسية املضادة 
للطائرات، إضافة إىل استيالئها على مناطق يف األراضي السورية 
واعتدائها على األقلية الكردية، فيما يدرس االحتاد األوروبي فرض 

از والنفط التي جتريها يف عقوبات عليها بسبب أعمال التنقيب عن الغ
شرق البحر املتوسط، يف مناطق تدعي كل من اليونان وقبرص السيادة 

 عليها. 

 ديدات بفرض عقوبات بالرغم من تصريحاته املتعجرفة واملستهزئة بالته
ن أردوغان ليس غير مبالٍ حيال احلصار السياسي الذي فإعلى تركيا، 

رار، بل يحاول فتح مسارات يضيق ويصبح أكثر إحكاماً حوله باستم
جديدة يمكنه من خاللها تغيير صورة بالده. إنه يقيم عالقة مباشرة مع 
ملك السعودية، سلمان، وليس مع ويل العهد، حممد بن سلمان، الذي 
يعتبره املتهم املباشر بقتل الصحايف جمال خاشقجي. وقد جنح يف دفع 

صرح وزير مقاطعة و السعودية إىل اإلعالن رسمياً بأن ليس ثمة أية
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اخلارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لوكالة "رويترز" بأن "العالقات 
 بين السعودية وتركيا ممتازة ورائعة".

  يف الوقت ذاته، ويف خطوة مفاجئة، سمحت تركيا لشركة النفط السعودية
"أرامكو" بأن تقيم على أراضيها مصنعاً إلنتاج املنتجات النفطية. فيما 

باالحتاد األوروبي، أطلق أردوغان تصريحًا متفائالً قال فيه إنه  يتعلق
"يأمل بفتح صفحة جديدة يف عالقات تركيا واالحتاد األوروبي ومع 

". ويف إطار هذا االنقالب الدبلوماسي، 2021الواليات املتحدة يف سنة 
من املتوقع أن تفوز إسرائيل بحصة من الكعكة التركية. فهي ستحظى 

سفير تركي جديد، أوفوك أولوطاش، قد أقرّ تعيينه لكنه ينتظر قريباً ب
تذكرة الطيران. كما تعتزم شركة املالحة التركية "جمموعة يلدريم" 

 التنافس يف املناقصة المتالك ميناء حيفا. 

  أردوغان الذي شن هجوماً على اإلمارات العربية املتحدة حين وقعت على
أكثر تساحماً حيال إقامة العالقات بين  اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، بدا

إسرائيل واملغرب. "من حق أي دولة أن تقيم عالقات دبلوماسية مع من 
تشاء"، قال وزير خارجيته، مولود تشاووش أوغلو، وهو يُصدر اآلن 
تغريدات لطيفة بشأن استعداده إلصالح العالقات بين تركيا وإسرائيل، 

بينهما يف جمال االستخبارات. بذلك، أكد  فيما يؤكد أن ثمة تعاوناً وثيقاً
أردوغان، بصورة غير مباشرة، صحة التقارير عن زيارة رئيس جهاز 
اخملابرات الوطنية التركي، هاكان فيدان، إىل إسرائيل واجتماعه برئيس 

 املوساد اإلسرائيلي، يوسي كوهين. 

 ابة لكن إذا كانت تصريحات أردوغان تبدو، حتى قبل سنوات قليلة، بمث
بشرى سياسية تلزم إسرائيل بالتعجيل يف قطف ثمارها، فإن اخلارطة 
اجليو سياسية اجلديدة تملي رداً أكثر حذراً. فقد وجدت إسرائيل نفسها، 
بحركة استدارية تاريخية، يف وضع يتعين عليها فيه التشاور مع 
صديقاتها اجلديدات، وخاصة دولة اإلمارات العربية املتحدة، لكن مع 

عودية ومصر أيضاً، بغية تنسيق املواقف معها بشأن العالقة مع الس
تركيا. كانت الفرضية األساس لدى هذه الدول أن ما يربط بينها وبين 
إسرائيل ليس املصلحة اإلستراتيجية املتمثلة يف جلم إيران فحسب، وإنما 
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أيضاً الرؤية املشتركة بينهما بشأن العالقات مع تركيا. وكما مع الدول 
لعربية، كذلك أيضاً عالقات إسرائيل مع اليونان وقبرص، ثم مع االحتاد ا

 األوروبي كذلك، لن تكون بمعزل عن عالقاتها مع تركيا.

  هل يمكن إلسرائيل أن تبقى عضواً يف "منتدى غاز الشرق األوسط"، والذي
يضم يف عضويته كالً من مصر، األردن، فلسطين، اليونان وقبرص، ثم 

ت العربية املتحدة مؤخراً، بينما هي توثق عالقاتها مع دولة اإلمارا
تركيا؟ أليس من شأن منظومة األدوات املدجمة، العربية ـ اإلسرائيلية، أن 
ترغم إسرائيل على اختيار حمور والئها؟ هذه احليرة مل تكن واردة يف 
احلسبان خالل رئاسة ترامب للواليات املتحدة، إال أن إسرائيل مضطرة 

 تقصي السياسة التي سوف تعتمدها إدارة الرئيس بايدن حيال اآلن إىل
تركيا، قبل أن تسارع إىل منح أردوغان شهادة الشرعية. هذا يف الوقت 
الذي ال يمكنها أن تكون، هي نفسها، واثقة بأن مثل هذه الشهادة ستحظى 

 باالعتراف والقبول لدى الرئيس األميركي اجلديد.

  من القصر الرئاسي الفخم، الذي بناه أردوغان الرياح اجلديدة التي تهب
لنفسه يف أنقرة، ليست مقطوعة عن األزمة االقتصادية العميقة التي 
تتخبط فيها تركيا منذ أكثر من سنتين. السياحة املنهارة، األسعار 
املرتفعة جداً، االستثمارات اخلارجية املتراجعة، البطالة املتفشية 

حتتم على تركيا البحث عن مصادر تمويل كلها  -وجائحة كورونا اآلن 
 اً إضافية أخرى، وخصوصًا االستثمارات التي يمكنها أن توفر فرص

 وأماكن عمل ملاليين العاطلين عن العمل. 

  إذا ما أُقِرَّت العقوبات األميركية التي تشمل حظراً على بيع السالح التركي
جارة مع أوروبا، الذي يشمل مكوّنات أميركية، إضافة إىل القيود على الت

خالل قمة االحتاد األوروبي املزمع عقدها يف آذار/مارس القادم، 
فسيكون األمر بمثابة ضربة قاصمة لالقتصاد التركي، مما سيقلل أيضاً 
 فرص تركيا يف احلصول على قروض مالية من مؤسسات تمويلية دولية. 

 ًإقليمياً  قد يحبط "منتدى غاز الشرق األوسط" خمطط تركيا لتصبح مركزا
لتسويق الغاز يف أوروبا وقد يخربط توقعاتها بشأن عوائدها من نقل 
الغاز، ثم من تسويق الغاز الذي ستعثر عليه يف البحر األبيض املتوسط، 
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الحقاً. صحيح أن تركيا اكتشفت حقالً هائالً من الغاز يف البحر األسود، 
ادرة على البدء نها حتتاج إىل فترة طويلة من الزمن حتى تصبح قإإال 

بإنتاجه وتسويقه. حتى ذلك احلين، ستواصل االعتماد على الغاز الذي 
تستورده من روسيا. سوف حتتاج تركيا إىل بذل جهود كبيرة لترميم 
عالقاتها مع جاراتها، مع الواليات املتحدة ومع أوروبا، قبل أن تتمكن 

دولة العظمى من االنتقال من مكانة الدولة املشتبه بها إىل مكانة ال
  اإلقليمية الرائدة.    

  
  حملل نفساين - يورام يوفيل

  Ynet، 26/12/2020موقع 
  

  [انشقاق الوزير زئيف إلكين عن الليكود
 يحمل نُذر بداية نهاية حكم نتنياهو]

  
  يف إثر االنتصار البريطاين يف معركة العلمين، قال 1942يف خريف ،

نتنياهو، الكلمات الشهيرة التالية: وينستون تشرتشل، معبود بنيامين 
"هذه ليست النهاية. وال حتى بداية النهاية. لكنها ربما نهاية البداية". 

 سنة، يمكن برأيي وصف حكم نتنياهو بالكلمات ذاتها. 78واليوم، بعد 

  اخلطوة اجلسورة التي أقدم عليها جدعون ساعر، ثم اخلطوة األكثر جسارة
ين، تشكالن خطوتين مصيريتين يف طريق التي أقدم عليها زئيف إلك

الزج  يفإسرائيل الطويلة نحو نهاية عهد نتنياهو. الشخص الذي مل يتردد 
معركة انتخابية رابعة، من "غرفة قيادة احلرب" يف "بلفور"  يفإسرائيل ب

[الشارع الذي يقع فيه مقر رئيس احلكومة اإلسرائيلية يف مدينة القدس] 
ح كما يبدو، يف حوض السباحة يف قيسارية سوف ينهيها، على األرج

[املدينة التي يقع فيها منزل بنيامين نتنياهو الشخصي] مل يعد السؤال 
 اآلن "هل"، وال حتى "كيف". السؤال اآلن هو "متى" ال غير.

  لستُ ممن يتنبؤون باملستقبل، لكنني أعتقد بأنّ ثمة احتماالً كبيراً ألن
. أن يبلغ حكم نتنياهو نهايته يف 1اً: يحدث لدينا أمران مهمان، قريب
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. أن تكون الطريق إىل هناك صعبة، باهظة الثمن، 2االنتخابات القريبة؛ 
غرائزية، قبيحة وهدّامة، أكثر حتى من كل ما مرّ علينا خالل السنتين 
األخيرتين. مل تكن مبالغ املراهنات أكثر من هذه يف أي وقت مضى. 

اظ على سلطته وحكمه فقط، وإنما من نتنياهو يحارب اآلن ليس للحف
أجل حريته أيضاً. ويف هذه احلرب، كل الوسائل متاحة ومشروعة. 
اإلغالق الثالث، الذي يعتقد معظم خبراء وباء كورونا بأنه غير ضروري، 
بل زائد عن احلاجة ويحمل أضراراً جسيمة، وكذلك استمرار الفلتان 

د فقط من الثمن الباهظ جدًا الفوضوي يف إدارة االقتصاد، هما جزء واح
الذي تدفعه دولة إسرائيل اآلن يف املعركة التي يشنها نتنياهو على 
الوعي. وستستمر هذه املعركة، بقوة أكبر، حتى حلظة إغالق صناديق 
االقتراع. ملاذا؟ ألن اجلمهور يف إسرائيل أشبه بشخص خضع لعملية قلع 

قد تمّ وال رجعة عنه. لكن "ضرس العقل" قبل دقائق قليلة: الفعل نفسه 
حقنة التخدير ال تزال فعالة، ولهذا فهو ال يشعر باألمل بعد. لقد حتطم 

بنيامين  -االقتصاد اإلسرائيلي بسبب اإلدارة البيبيّة [نسبة إىل "بيبي" 
ن املدفوعات إ نتنياهو] والشعبوية الفاشلة ألزمة جائحة كورونا. إالّ

والهبات للمصالح التجارية تمنعنا من السخية لقاء "العطل بدون أجور" 
الشعور باألمل وبالنقص اللذين ينتظراننا، بكامل قوّتهما، يف فترة ما بعد 

 االنتخابات.  

  ،نتنياهو يرى أنه ملزم بأن يحرف أنظارنا وعقولنا عن الضرس املقلوع
مهما كلف الثمن، حتى االنتهاء من االنتخابات وإغالق صناديق 

د يجيد القيام بهذا مثله أو أفضل منه. ولهذا من املتوقع االقتراع؛ وال أح
أن يستمر مهرجان نعم لإلغالق ـ ال لإلغالق، نعم للتطعيم/ ال للتطعيم، ثم 
حملة التحريض، حتى موعد بدء حماكمته يف كانون الثاين/يناير أو يف 

 شباط/فبراير. وهذه هي البداية فقط.

 لعرض على وشك أن يبدأ. ها هو عليكم أن تشدوا أحزمة املقاعد، ألن ا
يبدأ، سيداتي وسادتي، الرجاء االنتباه. سيقفز األرانب من قبّعة الساحر 

 وتتراكض على املسرح إىل أن يبدأ فرز أصوات الناخبين. 
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  ُلكنّ سعادة كبيرة، كما كتب يهودا عميحاي، تختبئ خلف هذا كله. كنت
من بأن ثمة فترة ؤأو حدود. أدائماً، وسأكون إىل األبد، متفائالً بال قيود 

جديدة أفضل، أفضل بكثير، بانتظارنا هنا بعد انتهاء هذا العرض املبهر، 
 املذهل والقاسي الذي سنظل نشاهده حتى ما بعد االنتخابات القريبة.    

  ما الذي يجعلني واثقاً بهذا؟ 

 لفظة أنا لستُ واثقاً على اإلطالق. هذا أوالً. وبالرغم من سلسلة األخطاء ا
واملستهجنة التي ارتكبها خالل األسابيع األخيرة، ال يزال نتنياهو هو 

احلزبية يف  -السياسي األكثر دهاءً واألكثر جتربة يف احللبة السياسية 
إسرائيل وكل شيء ما زال وارداً وممكناً. وثانياً، ثمة إشارة جمرَّبة تلمِّح 

تهاء. لهذه العالمة عالقة يل، ولنا جميعاً، بأن عهد نتنياهو على وشك االن
 بالفئران ال باألرانب. هذه اإلشارة تدعى زئيف إلكين. 

  .إلكين، يف رأيي، هو سياسي مفوَّه، حكيم، متروٍّ، حازم وال يترك أي أثر
حتى قبل أيام معدودة، كان صوتاً صافياً آخر يف جوقة مرددي رسائل 

حدى نتنياهو من السلطان من "بلفور". وعلى عكس جدعون ساعر، الذي يت
الداخل [من داخل "الليكود"] منذ بضع سنوات ومل يتردد يف منافسته 
ودفع الثمن، فإن إلكين قد ربط مصيره بمصير الزعيم وقاعدته الشعبية. 
وها هو يخرج، فجأة على حين غرّة. أرأيتم؟ حسن أنكم رأيتم؛ ألن هذه 

 هي اإلشارة.

  اآلن بطريقة أكثر لُطفاً. ولهذا ال أعرف كيف يمكن أن أقول ما سأكتب هنا
سأكتبه كما هو يف األصل. يف رأيي، نحن موجودون اآلن عشية اإلبحار 
األخير الذي ستنطلق فيه سفينة حُكم نتنياهو. واآلن بالذات، قبل أن 
تنطلق يف رحلتها، هذا ما يحصل أمام أعيننا: الفئران تهجر، على وجه 

  رق والتي ستصبح غواصة.  السرعة، هذه السفينة اآليلة إىل الغ
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  صدر حديثاً 
  

  الفلسطينيون يف سورية:
  ذكريات نكبة جمتمعات ممزقة

  
 :املؤلف

بيروت. تقاسم أستاذة علم اجتماع مساعدة يف اجلامعة األميركية يف   أناهيد احلردان،
كتابها هذا، مع كتاب آخر، الفوز بجائزة الكتاب األكاديمي، وهي إحدى جوائز جمعية جوائز 

 ).2016كتاب فلسطين يف لندن (
  
  
  

 

  
  
  
  

 

، 1948بعد إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين يف سنة 
ألف فلسطيني من سكانها، جلأ منهم  800وتشريد ما يقارب 

وقراهم إىل سورية. وتشق جتربة مئة ألف طُردوا من مدنهم 
هؤالء الذين اندجموا بمرور الوقت يف اجملتمع السوري، 
وبتباينها تبايناً صارخاً مع حمنة الالجئين الفلسطينيين يف 

يف  1948الدول العربية األُخرى، طرقاً متعددة لفهم نكبة 
 ذاكرتهم الشعبية.

ميدانية مع وتتابع وتدرس أناهيد احلردان، بإجرائها مقابالت 
أفراد أجيال اجملتمع الفلسطيني الثالثة يف سورية، األول 
والثاين والثالث، تطور مفهوم النكبة، املؤشر املركزي الدال على 
ماضي وحاضر الالجئين الفلسطينيين، يف خطابات الفكر 
العربي، وسياسة سورية جتاه الفلسطينيين، ويف إحياء اجملتمع 

بحث أناهيد املدقِّق الضوء على الفلسطيني للذكرى. ويلقي 
أهمية النكبة وداللتها الراسخة بين اجلماعات الفلسطينية التي 
ساهمت هذه النكبة يف والدتها، ويتحدى يف الوقت نفسه 
الفكرة الشائعة على الصعيدين الوطني والقومي بأن ذكريات 

  النكبة ثابتة وعامة ال تتغير يف أوساط الفلسطينيين.
ا معنى النكبة املتغير نقدياً أيضاً يف ضوء وتتقصى دراسته

      احلرب يف سورية يف القرن احلادي والعشرين. 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650450

