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يف األيام يجابي ملعطيات انتشار العدوى يف إسرائيل االجتاه اإلب نتنياهو أشادو
غالق إإىل  أن تدخل إسرائيلاملمكن  أنه من ت عينهاألخيرة، لكنه أكد يف الوق

  للمرة الثالثة إذا مل يتم احترام التعليمات.طويل 

 جمهوداًضد كورونا، فقال إن إسرائيل تبذل تطرق نتنياهو إىل قضية اللقاح كما 
    يف فترة معقولة. إليهاصل يحتى  كبيراً

يف  يم بيبس مراقباًرئيس جملس السلطات احمللية حايوأعلن نتنياهو تعيين 
  .لشؤون كورونا الوزاري اإلسرائيلي املصغراجمللس 

  
  تمدّدة احلكومة اإلسرائيلي[

  ]التقييدات املفروضة على التظاهر
  

  8/10/2020"هآرتس"، 
  

التقييدات املفروضة على التظاهر  الليلة املاضيةمدّدت احلكومة اإلسرائيلية 
 .احلد من التجمعات ملنع تفشي فيروس كورونا بحجة

ر ياحلكومة اإلسرائيلية ووز اسةرئ ديواينْوجاء يف بيان مقتضب صادر عن 
الصحة أن احلكومة صادقت هاتفياً على مقترح وزير الصحة تعديل وتمديد 

 ول/األتشرين  13أنظمة الصالحيات اخلاصة للتعامل مع فيروس كورونا حتى 
 .احلايلأكتوبر 

على خلفية مشاركة آالف اإلسرائيليين أول أمس (الثالثاء) يف تمديد هذا الويأتي 
تقييد احلق يف  احتجاجاً على تظاهرات أقيمت يف أنحاء متعددة من البلد

باستقالة رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو على خلفية وللمطالبة  ،التظاهر
  كورونا.حماكمته بشبهات فساد وفشل احلكومة يف مواجهة أزمة 
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  [وزير املال اإلسرائيلي: إغالق االقتصاد ناجم عن
  قرارات غير صحيحة لوزارة الصحة واحلكومة]

  
  8/10/2020"معاريف"، 

  
ة احلكومة هجوماً على سياس [الليكود] يسرائيل كاتساإلسرائيلي شنّ وزير املال 

كل ما يف وسعه ، وأكد أنه سيبذل إدارة أزمة كوروناب اإلسرائيلية يف كل ما يتعلق
ليأس وعار اجلوع بسبب قرارات غير ل عرضةماليين األشخاص  كي ال يدع

من دون تمييز ومن إغالق االقتصاد واحلكومة تقضي ب صحيحة لوزارة الصحة
 ي.دون أي مبرر طب

مساء أمس (األربعاء) أن أقوال كاتس هذه  12وذكرت قناة التلفزة اإلسرائيلية 
القانون يف  تطبيقمن  بدالًأكد فيها أيضاً أنه  جاءت خالل اجتماعات مغلقة

أماكن عمل ال تستقبل جمهوراً  يتم إغالقاألماكن التي تشهد انتشاراً للفيروس 
 .وال انتشار للفيروس فيها

واتهمه على كاتس ردّ نتنياهو رئيس احلكومة بنيامين  وأضافت القناة أن
 ة العامة.احلصول على تأييد اجلمهور على حساب الصح بمحاولة

[الليكود] قولهم إن  اينتدلشإوزير الصحة يويل  من ونقلت القناة عن مقرّبين
وقبل كل شيء بصحة اجلمهور وباالقتصاد  تضرّ أوالً تصرفات وزير املال

تعويض ب إيجاد السبل الكفيلةه وعمل يف جمال يتركز ، وطالبوه بأناإلسرائيلي
 ة.كامل بصورة اإلغالقالتي تضررت من االقتصادية صالح امل

ديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية أمس تأجيل اجتماع  من ناحية أُخرى أعلن
اجمللس الوزاري املصغر لشؤون كورونا، املقرر عقده يوم االثنين املقبل ملناقشة 

بادعاء وجود نقص يف ، املقبل الشامل، إىل يوم الثالثاء خطوات تخفيف اإلغالق
التأخير يف  اجمللس الوزاري املصغر إنقال أعضاء يف لك يف إثر ذاملعطيات. و

وباملصالح التجارية  ،باالقتصاد عموماً  جسيماً لحق ضرراًيُاتخاذ قرارات 
 اً.الصغيرة خصوص
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بهدف التسبب بأزمة سياسية تؤدي إىل تبكير االنتخابات العامة. ووفقاً 
لهؤالء املسؤولين، ما زال نتنياهو معنياً بنافذة فرصة لتفكيك احلكومة 

كومة البديل. وقال أحد كي يمتنع من تنفيذ اتفاق املناوبة مع رئيس احل
هؤالء املسؤولين: "إن نتنياهو ما زال متمسكاً بخيار تبكير موعد 

 االنتخابات، فقط كي ال يقوم بتنفيذ اتفاق املناوبة." 

  يف املقابل ادعى مسؤولون كبار يف الليكود بأن أزرق أبيض يهدد
بالتوجه إىل انتخابات مبكرة يف ذروة أزمة كورونا. وأضاف هؤالء 

ملسؤولون: "لدى نتنياهو رصيد طويل ومُثبت يف اتخاذ قرارات ا
اقتصادية قادت إسرائيل إىل االزدهار. وقد جلب رئيس احلكومة ميزانيات 
عامة ناجحة أكثر من أي زعيم يف العامل. وهو ال يتأثر بتاتاً من 
احملاوالت املعيبة ألزرق أبيض، الرامية إىل تخليص احلزب من هبوط 

ستطالعات الرأي العام. من اخملجل أن يهدد أزرق أبيض تمثيله يف ا
بالذهاب إىل انتخابات يف ذروة أزمة كورونا على خلفية استطالعات 
الرأي العام التي تُظهر تراجعاً كبيراً يف قوة هذا احلزب، يف حين تؤكد أن 

 حزب الليكود يحافظ على قوته." 

 قال أزرق أبيض يف بيان ورداً على ما قاله هؤالء املسؤولون يف الليكود ،
تعقيب رسمي: "إن هجوم نتنياهو علينا بسبب مطالبتنا احلاسمة بإقرار 

عميقاً ومقلقاً يف كل ما  ذعراً ، يعكس 2021امليزانية العامة للدولة لسنة 
يتعلق بقدرته على الصمود حتت ضغط استطالعات الرأي العام والفشل 

املقرّبين منه فيما يخص  يف تقديم نموذج شخصي من جانبه ومن جانب
مسألة احلفاظ على صحة اجلمهور. سيواصل أزرق أبيض اإلصرار على 

. وكل حماوالت املساس بمواطني 2021إقرار ميزانية عامة للدولة لسنة 
إسرائيل ستؤدي إىل فحص جمدد جملموعة من اخليارات السياسية التي 

 امتنع احلزب منها حتى اآلن." 
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  باحث يف معهد هرتسليا  - ميليشتاين ميخائيل 
  للدراسات االستراتيجية والسياسات املتعدد اجملاالت

  5/10/2020املوقع اإللكتروين ملركز هرتسليا، 
  

  ملصاحلة داخلية فلسطينية؟ حانت ساعة احلقيقةحقاً هل 
  

 املصاحلة الداخلية الفلسطينية بين  يف سجلت األسابيع األخيرة استفاقة
السلطة الفلسطينية و"حماس". يف اخللفية األزمة االستراتيجية املتعددة 
األبعاد التي يشعر بها الطرفان، وخصوصاً أبو مازن الذي يشعر بعزلة 
حادة يف أعقاب االتفاقات السياسية بين إسرائيل وبين اإلمارات 

ية أو أفق استراتيجي أمام اجلمهور والبحرين، ويجد صعوبة يف تقديم رؤ
الفلسطيني. "حماس" من جهتها تعاين جرّاء ضائقة مستمرة على خلفية 
تفاقم الوضع املدين يف القطاع، والصعوبة التي تواجهها من أجل 

انطالقاً من ضائقة  اقع، الطرفان يتوجهان نحو مصاحلةحتسينه. ويف الو
  ر أنهما ال يزاالن مهمّيْن.داخلية عميقة، إىل جانب الرغبة يف إظها

 قيادة "فتح") و"حماس"  تي تمثلهاجولة احملادثات احلالية بين السلطة (ال
تنطوي على فارقيْن مهمّيْن مقارنة باالتفاقات الكثيرة السابقة التي 

عاماً، منذ انشقاق املنظومة الفلسطينية بعد سيطرة  13حدثت طوال الـ
ل يتمثل يف الرعاية التركية "حماس" على قطاع غزة. الفارق األو

للمحادثات، بعد أن كانت االتصاالت بين "فتح" و"حماس" قد جرت كلها 
هذا األمر نابع يف  برعاية، أو بوساطة، أطراف عربية وعلى رأسها مصر.

العامل العربي يف  سلوك أساسه من  شعور أبو مازن باإلهانة الشديدة من
أحضان تركيا وحليفتها قطر  الوقت احلايل، األمر الذي يدفع به إىل

املتماهيتيْن مع اإلخوان املسلمين، والقريبتيْن من "حماس" أكثر من 
  السلطة.

  الفارق الثاين يتمثل يف أن زمام "ملف املصاحلة" أُعطي إىل جبريل
الرجوب، األمين العام للجنة املركزية يف "فتح" ومن زعماء احلركة. يعمل 

باملصاحلة، وذلك من خالل تطلُّعه إىل الرجوب بكل قوته للدفع قدماً 
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خالفة أبو مازن، واعتبار "ملف املصاحلة" أداة مركزية يستطيع 
بواسطتها ترسيخ مكانته كزعيم وطني. يف نظره، سيكون يف إمكانه 
حتقيق هذا الهدف بعد االنتخابات، ويف أعقاب تأليف حكومة وحدة 

  برئاسته.  
 بل بر من املاضي يف احلديث بينهما، الطرفان يتطلعان إىل إظهار جدية أك

بلورا تفاهمات أولية تعكس أهدافًا مشتركة، من خالل االلتفاف وحتى 
على اخلالفات التي أدت يف املاضي إىل فشل اتصاالت املصاحلة. يف هذا 

القائلة إن الطرفين اتفقا  برز تصريحات زعماء "فتح" و"حماس"السياق ت
هو إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود  على أن هدفهما يف الوقت احلايل

، عاصمتها القدس (من دون إدراج الشرط الذي وضعته السلطة يف 1967
باالتفاقات السياسية املوقّعة "حماس" عتراف ضرورة ااملاضي بشأن 

ن ، وعلى أوض رفضاً قاطعاً من جانب "حماس")من جانبها، األمر املرف
ية ضد إسرائيل يف الوقت احلايل املقاومة الشعبية هي أداة النضال املركز

 ،(مع توضيح "حماس" نفسها أنها لن تتخلى قط عن املقاومة املسلحة)
وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي ستقود املعركة السياسية 

  وأن االنتخابات املستقبلية ستجري على قاعدة النسبية. ،للفلسطينيين
 طرفان إشاعتها، يمكن اليوم  على الرغم من أجواء التفاؤل التي يحاول ال

أيضاً فهم التشكيك يف إمكان حتقيق "مصاحلة شاملة". أبو مازن هو 
من طرف السلطة، لكن من الواضح أنه ال حسم القرار الذي ي حصرياً

، ويبدو أنه اختار االنتظار وضع التفاهمات على سكة التنفيذيسارع إىل 
من تشرين الثاين/نوفمبر)،  إىل ما بعد االنتخابات األميركية (يف الثالث

إذا كانت ستحدث تغيرات يف سلوك اإلدارة يف واشنطن ما كي يفحص 
إزاء املوضوع الفلسطيني. عالوة على ذلك، كبار املسؤولين يف السلطة، 
يف أغلبيتهم، يتحدثون علناً عن تمسكهم بالدفع قدماً بعملية املصاحلة، 

 ةعأن يقوّض حتققها بسر نلكن من وراء الكواليس يساورهم خوف كبير م
شجع "حماس" على رفع رأسها. بينما فة الغربية ويسيطرة "فتح" يف الض

يف قطاع غزة حمفورة يف  2007ال تزال ذكرى الصدمة القاسية  لصيف 
  أعماق وعيهم. 
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  ة يف فورييف الظروف احلالية ال يوجد خطر من انعطافة استراتيجية
تخوف من "حوادث تاريخية" حتدث املنظومة الفلسطينية، لكن يزداد ال

على الرغم من خطط السلطة  - بصورة متكررة يف املنظومة الفلسطينية
الفلسطينية أو مصاحلها. هذه املرة، كما ذكرنا سابقاً، فرصة حدوث ذلك 

املاضي، يف ظل الضائقة العميقة للحكم الفلسطيني احلايل،  ا يفأكبر مم
 يزال ذا صلة، باإلضافة إىل الدافع ورغبته يف التمسك بمسار يجسد أنه ال

  الشخصي القوي من جانب الرجوب يف الدفع قدماً بهذه العملية.
  احيةن منضمن هذا اإلطار يمكن أن يتطور عدد من  التحديات الثانوية 

  إسرائيل: 
ولو ، دخول عناصر من "حماس" إىل املؤسسة احلاكمة يف الضفة  - أ

وزارات احلكومة، ومن يف األساس يف بصورة رمزية ومقلصة، 
احملتمل مستقبالً يف جهاز األمن أيضاً. يمكن أن يشكل هذا "رأس 
جسر" يمكن توسيعه يف املستقبل من خالل ترسيخ قدرة "حماس" 

 ومكانتها العامة يف الضفة الغربية.

تخفيف واضح للضغط الذي تمارسة السلطة الفلسطينية منذ سنوات    - ب
سواء على املستوى املدين  - بيةكثيرة ضد "حماس" يف الضفة الغر

(نشاطات جمعيات خيرية، مساجد، وأذونات ملناسبات عامة)، 
 وأيضاً على املستوى العسكري (إحباط تنظيمات سرية وهجمات).

خالل االلتفاف على العراقيل حماولة الدفع قدماً باالنتخابات من  -ج
منع إجراء  التي من املعقول أن  تفرضها إسرائيل يف الضفة الغربية:

االنتخابات يف القدس يمكن حله من خالل التصويت اإللكتروين، أو 
من خارج حدود القدس؛ عملية االقتراع، وفرز األصوات يمكن أن 
يجريا بوسائل تكنولوجية؛ "حماس" كما يف املاضي، ستحقق 
مشاركتها يف االنتخابات على الرغم من اخلطوات املتخذة ضدها من 

  سها اعتقال كبار نشطائها.إسرائيل، وعلى رأ
يف مرحلة الحقة يمكن أن ينصرف الفلسطينيون إىل إقامة حكومة  -د

وحدة (بين ممثلي الضفة والقطاع) تنفّذ خطواتها أيضاً من خالل 
اإلنترنت. يف التركيبة املستقبلية للحكومة من املعقول طبعاً انضمام 
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  ممثلين لـ"حماس" يف الضفة الغربية.
من املعقول أن تعود "حماس" إىل النموذج الذي طُبّق  -  زةيف قطاع غ –ه 

الذي سمح ، 2017بعد اتفاق القاهرة يف تشرين األول/أكتوبر 
تغيرات جتميلية يف إدارة احلكم يف إحداث للسلطة بوجود رمزي، و

املنطقة (بواسطتها يمكن أن حتظى احلركة برفع العقوبات املدنية 
ض حقيقي لهيمنة "حماس" على عن سكانها). وذلك من دون تقوي

هذا القطاع، أو التنازل عن سيطرتها العسكرية عليه (العديد من 
املعلقين أخطأوا يف حديثهم عن ميل "حماس" إىل تبني نموذج حزب 

  بجدية). موضوع مل تفكر فيه احلركة نفسها الله،

 سرائيل يف ي على تهديد حمدود نسبياً إلجولة املصاحلة احلالية تنطو
املدى القريب، لكنها تنطوي على احتمال ضرر استراتيجي كبير يف املدى 
البعيد، وخصوصاً إذا تعمقت األزمة بين إسرائيل والسلطة. من مصلحة 

ة املركزية لهذه الغاية وسيلإسرائيل منع حدوث هذه السيناريوهات. ال
يجب أن تكون استئناف التنسيق والعالقة الرسمية بينها وبين السلطة 

أيار/مايو على خلفية احلديث  19لفلسطينية، التي أوقفها أبو مازن يف ا
اإلسرائيلي عن موضوع الضم، ومل تتجدد أيضاً بعد توقيع االتفاق مع 

  اإلمارات الذي أزال موضوع  الضم من جدول األعمال.
  استئناف التنسيق مطلوب من أجل منع التداعيات السلبية لعملية

ل إحباط سيناريوهات إشكالية أُخرى وعلى املصاحلة، وأيضاً من أج
رأسها: استمرار الضعف الوظيفي للحكم الفلسطيني بصورة تؤدي إىل 
تعميق الصلة املباشرة للجمهور الفلسطيني بإسرائيل وتوسُّع مسؤوليتها 
املدنية إزاء الوضع يف الضفة الغربية؛ تطوُّر حركة احتجاج شعبي تقوّض 

 اخلياً (يف األساس من طرف املوظفين يفينية دمكانة السلطة الفلسط
القطاع العام الذين يتقاضون رواتب جزئية يف األشهر األربع األخيرة)؛ 

أبو بعد سيناريو "اليوم التايل" ل استعداداً استقرار املنظومة الفلسطينية
مازن؛ وطبعاً مواصلة منع تطور تهديدات أمنية ويف مقدمها إرهاب 

 وحتركات شعبية واسعة. 
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 ل السلطة عن الشجرة" هو مصلحة إسرائيلية بقدر ما هو مصلحة "إنزا
فلسطينية، ويمكن حتقيق ذلك بوسائل وخطوات سياسية، مثل تقديم 
ضمانات للفلسطينيين بأن خطوات الضم لن تطبَّق (خطوة ليست معقدة 
كثيراً بالنسبة إىل الدولة بعد توقيعها االتفاقات مع اإلمارات والبحرين). 

نب التعهد بالدفع قدماً بمساعدة اقتصادية واسعة النطاق إىل هذا إىل جا
السلطة الفلسطينية التي تعاين جرّاء أضرار الكورونا، وأضرار قطع العالقة 
مع إسرائيل. يف هذا اإلطار من املمكن أن نحاول تعميق تأثير دول 
 اخلليج، وعلى رأسها اإلمارات والسعودية، يف املنظومة الفلسطينية. ويبدو
أن كثيرين يف القيادة الفلسطينية يرغبون  يف "النزول عن الشجرة" يف 
ضوء خوفهم من تزعزع مكانة السلطة، لذا يجب أن تتركز جهود اإلقناع 
 اخلارجية على أبو مازن الذي يواصل التمسك بخط استراتيجي دوغماتي. 

 إسرائيل مساعيها من أجل حل  ترخّلبعد الزمني أهمية حاسمة. فكلما أل
سواء  - األزمة مع السلطة الفلسطينية من املعقول أن يزداد احتمال الضرر

املصاحلة واألرباح التي يمكن أن جتنيها تقدّم يف كل ما له عالقة ب
"حماس" من ذلك، أو بشأن ما له عالقة بالضعف الوظيفي للسلطة 

وجه على إسرائيل. على الرغم والتداعيات االستراتيجية واألمنية لهذا الت
وتداعياتها  –من تركيز إسرائيل على املشكالت الصعبة للكورونا 

وعلى األزمة السياسية الداخلية، من  -االقتصادية واالجتماعية 
الضروري تخصيص االنتباه واجلهد يف الوقت احلايل من أجل حتقيق 

هديدات قبل أن تتطور من جهتها ت ،استقرار املنظومة الفلسطينية
  ستنعكس سلباً على الوضع العام يف إسرائيل.   
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