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 لرئاستها   ونتنياهو خياره الوحيد"... إسرائيل"ريفلين يدفع باتجاه حكومة وحدة في  .1
لمقبل، أعلن الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفيلن، يوم الجمعة، أنه سيشرع بداية من يوم اإلثنين ا

بالمشاورات النيابية مع ممثلي الكتل البرلمانية، بالتنسيق مع رئيس لجنة االنتخابات المركزية، وذلك 
 تمهيًدا لتكليف الشخصية صاحبة الحظوظ األوفر بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة.

جمع رئيسا حزب قال مصدر مقّرب من الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إنه يفحص إمكانّية أن يو 
 الـ"ليكود"، بنيامين نتنياهو، وقائمة "كاحول الفان"، بيني غانتس، في حكومة وحدة، يرأسها نتنياهو.

ووفًقا لصحيفة "معاريف"، فإن ريفلين سيقترح على نتنياهو وغانتس، اإلثنين المقبل، وهو موعد بدء 
جه إسرائيل خالل األشهر المشاورات، تشكيل حكومة وحدة، "بسبب التحديات التي تقف في و 

المقبلة"، وهي، بحسب المسؤول اإلسرائيلي، طرح الرئيس األميركي لخطته لتسوية القضّية 
الفلسطينّية، المعروفة اختصاًرا باسم "صفقة القرن"، باإلضافة إلى "رفع الضرائب، تقليص خدمات 

  ّية السابقة".الوزارات، سن قانون تجنيد الحريدييين الذي أسقط الحكومة اإلسرائيل
وتشير التوقعات إلى أن ريفلين سيكلف صاحب الكتلة البرلمانية األوسع داخل الكنيست، بحسب ما 
أظهرت نتائج االنتخابات النهائية التي صدر عن لجنة االنتخابات المركزية منتصف الليلة الماضية، 

تكون من نصيب نتنياهو الذي وبالتالي فإن المؤشرات تدل على أن الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، س
 يتجه نحو والية خامسة في المنصب.

وأكد ريفلين أنه سيبدأ جلساته التشاورية مع الكتل البرلمانية بدء من يوم اإلثنين المقبل، بهدف 
االستماع لتوصيات الكتل البرلمانية حول هوية الشخص الذي يفضلون تكليفه لتشكيل الحكومة، 

كان هناك حاجة إلجراء جولة ثانية من التشاورات بعد صدور النتائج وأوضح أنه سيفحص ما إذا 
 نيسان/ أبريل المقبل. 17النهائية الرسمية لالنتخابات، والمقرر يوم األربعاء 

وفي هذا السياق، أصدر ريفيلن قراًرا يقضي بنقل لقاءاته مع قادة الكتل البرلمانية المختلفة على 
شفافية في عملية التحضير لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، على الهواء مباشرة، بدعوى تعزيز ال

أن يعقد مؤتمر صحافي عقب كل اجتماع يعلن من خالله برفقة رئيس الكتلة التي اجتمع بها، ما تم 
 التوصل إليه في مخرجات اللقاءات التي ستجرى ب مقر إقامة الرئيس.

ء مباشرة عبر اإلنترنت، بهدف تعزيز الشفافية تجاه وقال ريفلين "ستبث جلسات االستماع على الهوا
 المواطنين اإلسرائيليين".

وبحسب جدول اللقاءات التي أعلن عنها الرئيس اإلسرائيلي، فإنه سيجتمع يوم اإلثنين بكتلة الليكود 
 و"كاخول الفان" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" وتحالف الجبهة والتغيير والعمل.
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الثالثاء بكتلة "يسرائيل بيتينو" و"اتحاد أحزاب اليمين" المتطرف، و"ميرتس" فيما يجتمع ريفلين يوم 
 و"كوالنو" باإلضافة إلى تحالف الموحدة والتجمع.

 12/4/2019، 48عرب 
 

 الكشف عن أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة .2
كشـــف مصـــدر مطلـــع فـــي مكتـــب رئـــيس الـــوزراء الفلســـطيني المكلـــف، محمـــد : األناضـــولو  ،48عـــرب 

اشتية، أسماء الـوزراء فـي الحكومـة الجديـدة، وتوقـع أن تـؤدي الحكومـة اليمـين الدسـتورية أمـام الـرئيس 
وأضاف المصدر أن "اشتية انتهـى مـن تشـكيل حكومتـه بعـد  .13/4/2019 محمود عباس، يوم السبت

يـدة وأشـار إلـى أن الحكومـة الجد حوار مع فصائل منظمـة التحريـر الفلسـطينية، وشخصـيات مسـتقلة".
فــي غالبيتهــا وجــوه جديــدة باســتثناء عــدد مــن الــوزراء مــن حكومــة تســيير األعمــال التــي يقودهــا رامــي 

 .اشتيةوأوضح المصدر أن منصب وزير الداخلية لم يحسم بعد، وقد يبقى مع  الحمد هللا.
 ومن الوجوه القديمة في الحكومة، أشار المصدر إلى أن نبيل أبو ردينة، سيشغل منصب نائب رئيس
الوزراء، وزير اإلعالم، كما يشغل زياد أبو عمرو، نائب رئـيس الـوزراء، ويشـغل ريـام المـالكي وزارة 

 الخارجية، وشكري بشارة وزارة المالية، وروال معايعة وزارة السياحة واآلثار.
ومن الوجـوه الجديـدة فـي الحكومـة، مـي كيلـة، وزيـرة الصـحة ينائـب أمـين سـر المجلـس الثـوري لحركـة 

وســفيرة فلســـطين فــي إيطاليـــاو، عــاطف أبــو ســـيف وزيــر الثقافـــة يالنــاطق باســم فـــتح فــي غـــزةو، فــتح، 
وريام عطاري وزير الزراعة يقيادي بحزب فداو، ونصري أبو جيش وزير العمل يسفير فلسطين في 

وتشـــغل آمـــال حمـــد وزيـــر المـــرأة  إثيوبيـــا واالتحـــاد اإلفريقـــي، وقيـــادي فـــي حـــزب الشـــعب الفلســـطينيو.
ــــة لحركــــة فــــتح ســــابقا، مــــن قطــــاع غــــزةو، وأحمــــد مجــــدالني، وزيــــر الشــــؤون يعضــــو ال لجنــــة المركزي

 االجتماعية يعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واألمين العام لجبهة النضال الشعبيو. 
ومــن األكــاديميين والكفــاءات، خالــد العســيلي وزيــر االقتصــاد يرجــل أعمــالو، ومجــدي الصــالح وزيــر 

و، واسـحق سـدر وزيـر االتصـاالت يأكـاديميو، مـروان عورتـاني ينقيب المهندسين سابقاً الحكم المحلي 
التربية والتعليم يأكاديميو، ومحمد الشـاللدة وزيـر العـدل يأكـاديميو. ويشـغل محمـود أبـو مـويس وزيـر 
التعلــيم العــالي يأكــاديميو، وعاصــم ســالم وزيــر المواصــالت يأكــاديميو، ومحمــد زيــارة وزيــر األشــغال 

 كاديميو، وفادي الهدمي وزير القدس يرئيس الغرفة التجارية في مدينة القدسو يأ
 وأوضح المصدر إن اإلعالمي الفلسطيني، إبراهيم ملحم، سيشغل منصب المتحدث باسم الحكومة. 

 12/4/2019 ،48عرب 
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 حكومة اشتية تذّكي الصراع "الفتحاوي": "األخبار" .3
ــ ى مقاطعــة حكومــة محمــد اشــتية أولــى العقبــات التــي اعترضــت لــم يكــن إجمــاع الفصــائل الفلســطينية عل

والدتها. إذ لم تتمكن الحكومة المنتظرة من لّم شمل ما تبقى من فصـائل منظمـة التحريـر تحـت مظلتهـا، 
 قراطية، لتقتصر المشاركة على فتح واألحزاب الصغيرة.و بعدما قاطعتها الجبهة الشعبية، والجبهة الديم

، حــين وجــد 2014خالفــات منــذ تشــكيل حكومــة الوفــاق برئاســة رامــي الحمــد هللا عــام "فتحاويــًا"، ظهــرت ال
أعضاء اللجنة المركزية لفتح أنفسهم غير مشاركين في صناعة القرار الـذي احتكرتـه "كوتـة" مـن الـوزراء 

 حركة.الموالين لحمد هللا، إال أن الحكومة الجديدة التي أرادوها "فتحاوية" أعادت تظهير األزمة داخل ال
أولى المشاكل التي تعيشها اللجنة المركزية لفتح أن رئاسة الحكومة صارت بعيدة المنال بالنسبة إلى كوادر 
الحركة. فشخصيات مثل نائب رئيس فتح محمود العالول، وأمين سر الحركة جبريل الرجوب، ورئيس كتلة 

الــدول المانحــة، ودول عربيــة كمصــر  فــتح البرلمانيــة عــزام األحمــد، مرفــوم توّليهــا هــذا المنصــب مــن ق ب ــل
واألردن والســعودية. كــذلك، يحــاول صــّناع القــرار فــي فــتح، كتوفيــق الطيــرواي وماجــد فــر ، فــرم  أســماء 
محسوبة عليهم في أكبر عدد من الوزارات، لتمكيـنهم مـن تمريـر قـرارات وتعطيـل أخـرى، خصوصـًا أن مـن 

 يادة في حال تعرم رئيس السلطة ألي طارئ.المحتمل أن تتولى الحكومة المقبلة مسؤولية  الق
شتية من جهة، وعـدد افي ضوء ما سبق، كشفت مصادر مطلعة، لـ"األخبار"، عن اشتداد األزمة بين 

أن  مـن رغمبـالمن مراكز صنع القرار في فتح من جهة أخرى، على خلفية تقاسـم الحصـص الوزاريـة، 
بعــدما زّكــاه رئـيس الســلطة محمــود عبــاس. إال أن  العـدد األكبــر مــن الـوزارات نجــا مــن الخــالف القـائم،

شتية عددًا مـن الـوزراء الـذين نـالوا إجماعـًا علـى "مهنيـتهم" خـالل عملهـم فـي االصراع بدأ بعد استبعاد 
حكومــة "الوفــاق"، وذلــك بوصــفهم محســوبين علــى خصــومه فــي "المركزيــة"، إلــى جانــب تعّمــده تهمــيش 

 رضون على تكليفه.كافة األسماء التي طرحها خصومه المعت
وكشفت المصادر أيضًا أن الخالف يحتدم على وزارات أساسية كالخارجية والماليـة والداخليـة واألوقـاف  
إذ يرفم كٌل من العالول والطيراوي والرجوب أن يتولى وزير المالية الحالي، شكري بشارة، الـوزارة لـدورة 

لهبــاش وزارة األوقــاف مــن جديــد. الصــراع أخــرى، كمــا تحــاول الشخصــيات نفســها عرقلــة تــولي محمــود ا
علــى "الماليــة" تحديــدًا خــر  مــن الكــواليس إلــى العلــن، بعــدما نشــرت مواقــع وحســابات وثــائق تثبــت وجــود 

" بين بشارة ودائرة الشؤون المدنية اإلسرائيلية، فيما تؤكد المصادر ذاتها أن بشـارة إيجابيةتعاون وعالقة "
م مـــا يمتلكـــه مـــن أوراق قـــوة تثبـــت وجـــود تجـــاوزات ماليـــة لقيـــادات اســـتطاع حســـم المعركـــة لصـــالحه بحكـــ
 "فتحاوية" وازنة ذات صلة بخصومه.
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شـتية لـرئيس جهـاز األمـن الوقـائي، اللـواء زيـاد هـب الـريح، اأما في ما يتعلق بوزارة الداخلية، قوبل طرح 
ر عـام الشـرطة فـي والذي تجمعه به عالقة صداقة تاريخية، برفم مـن أعضـاء "المركزيـة"، لصـالح مـدي

 محافظات الضفة، اللواء حازم عطا هللا.
 13/4/2019 ،األخبار، بيروت

 
 حواتمة: حكومة اشتية فتحاوية وليست من أولويات شعبنا وقضيتنا   .4

أكد األمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة أن حكومة : وكاالت –موسكو 
فتح محمد اشتية "ليست من أولويات شعبنا وقضيتنا الفلسطينية، في عضو اللجنة المركزية لحركة 

وقال حواتمة، في حديث مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "الحكومة  لحظتنا القاسية التاريخية الراهنة".
الحالية ياشتيةو فتحاوية بقيادة فتحاوية ذات لون سياسي واحد، وبالتالي حكومة فتحاوية بامتياز، 

 فصائل منظمة التحرير وال حكومة وحدة فلسطينية، ذات لون سياسي واحد". وليست حكومة
وأضاف: "المطلوب قرار سياسي، ومن أجل ذلك ندعو إلى لقاء على مستوى كل الفصائل 
الفلسطينية، حتى نتفق على الذهاب إلى انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بنظام 

واتمة أن "المسألة المطروحة هي الذهاب إلى انتخابات، لكل فصائل وأكد ح التمثيل النسبي الكامل".
منظمة التحرير، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وضرورة تفعيل وتصحيح وتصويب األوضاع 

وأوضح أن المشكالت السياسية واالجتماعية والمشكالت  الداخلية في منظمة التحرير الفلسطينية".
ولم ينفذ ما تقرر بإجماع فصائل منظمة التحرير في المجلس الوطني،  بين الفصائل كبيرة وعميقة،

 موردًا عددًا من تلك القرارات التي لم تنفذ.
وعلى صعيد انتخابات االحتالل، قال حواتمة: " نشأ في إسرائيل اآلن وضع آخر مركب، ولم يعد 

 ة، بل هناك كتلتان كبيرتان".نتنياهو المقرر الوحيد بالسياسة اإلسرائيلية االستراتيجية والتكتيكي
وأكد حواتمة أن الشعب الفلسطيني، بكل فصائله وتياراته ومكوناته الفكرية والسياسية، ضد أي شكل 

 من أشكال التطبيع مع "إسرائيل" "طالما أن القضايا الفلسطينية غير محلولة".
زير خارجية ُعمانو وأضاف: "لقاء نتنياهو في عمان شكل من أشكال التطبيع، كذلك تصريحات يو 

يوسف بن علوي في منتدى دافوس في البحر الميت، وأي عالقات مع أي دولة عربية، هي كلها 
أشكال تطبيعية ال تترك أي تأثير إيجابي على دولة االحتالل، بل بالعكس تجعل دولة االحتالل 

وتغول االستيطان  برئاسة نتنياهو أو من سيأتي بعد أن تنتهي االنتخابات، تزداد طمعًا بالتوسع
 باآلالف المؤلفة للوحدات السكنية". 

 12/4/2019المركز الفلسطيني لإلعالم، 



 
 
 
 

 

ص           8   4914 العدد:             4/13/2019السبت  التاريخ:  

                                    

 
 الحيَّة: تفاهمات كسر الحصار قائمة ونراقب مدى التزام االحتالل  .5

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. خليل الحية، أن تفاهمات تثبيت  نبيل سنونو: - غزة
ر الحصار عن قطاع غزة قائمة ويجري متابعة مدى التزام االحتالل وقف إطالق النار وكس

اإلسرائيلي بها، فيما دعا إلى مواجهة االستيطان ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية بالوحدة الوطنية 
 والمقاومة، في وقت من المرتقب أن تتشكل في الضفة الغربية حكومة فتحاوية دون توافق وطني.

تحت  54فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية في جمعتها الـوخالل مشاركته في 
شعار "معا لمواجهة التطبيع" شرق غزة اليوم، قال الحية لصحيفة "فلسطين": التفاهمات قائمة 

وأضاف: نحن نتابع مدى تنفيذ االحتالل لهذه التفاهمات، ونراقب  والوسطاء مستمرون في وساطتهم.
 ، ومسيراتنا مستمرة حتى نحقق أهدافنا كاملة.مدى التزامه بها

وعن وعد رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو بما أسماه "ضم المستوطنات" في الضفة الغربية 
المحتلة، قال الحية: من المفروم أن يبقى الشعب الفلسطيني متيقظًا دائما لكل محاوالت االحتالل 

ا إلى أن أقصر الطرق للوصول إلى األهداف الوطنية فرم الوقائع على األرم والهيمنة، منبه
وحذر الحية من االستمرار في "أوهام التسوية" مع االحتالل، منبها  الفلسطينية هو مقاومة االحتالل.

مهدت الطريق أمام االحتالل لمزيد من االستيطان  1993إلى أن "نكبة" اتفاق أوسلو الموقع سنة 
 ة الغربية.والتهام ما تبقى من أراضي الضف

وفي وقت من المرتقب فيه إعالن تشكيل حكومة فتحاوية يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
محمد اشتية في رام هللا المحتلة دون توافق وطني، وصف الحية هذه الحكومة بأنها "فاقدة للشرعية 

لحية من أن حكومة اشتية وحذر ا الوطنية والقانونية والدستورية وفاقدة لاللتفاف الوطني والشعبي".
 ستعزز االنقسام و"تصب الزيت على النار"، واصفا إياها بأنها حكومة حزبية فتحاوية بامتياز.

ولفت الحية إلى أن الكل الوطني الفلسطيني صاحب الوزن والحضور الوطني هو مقاطع لحكومة 
 اشتية، مشددا على ضرورة تحقيق وحدة وطنية حقيقية.

لدول العربية مع االحتالل اإلسرائيلي، وصفه الحية بأنه "هدية" يعطيها المطبعون وبشأن تطبيع بعم ا
لهذا االحتالل الذي يتنكر لكل الحقوق الفلسطينية ومازالت آلة حربه وطغيانه مستمرة ضد الشعب 

وقال الحية: بدال من أن  الفلسطيني تزامنا مع تهويد القدس وتدمير كل مكونات القضية الفلسطينية.
ر هذا االحتالل على جرائمه، ُيكافأ بالتطبيع ما يشجعه على مزيد من القتل والطغيان والظلم.ي  حاص 

 12/4/2019، فلسطين أون الين
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 البطش: إذا لم يلتزم االحتالل بـ"التفاهمات" سنعرف كيف نفرض شروطنا  .6
حصار، عضو المكتب حذر رئيس الهيئة القيادية لمسيرة العودة الكبرى وكسر ال نبيل سنونو: - غزة

خالد البطش، االحتالل اإلسرائيلي من "التمادي في عدم التزامه" بتفاهمات  ،السياسي لحركة الجهاد
كسر الحصار عن قطاع غزة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيعرف كيف يفرم شروطه عليه، فيما 

ومة هناك لمواجهة مشاريع حذر من أن الضفة ستُبت لع إْن لم ترفع السلطة "يدها الغليظة" عن المقا
تحت شعار "معا لمواجهة  54 وخالل مشاركته في فعاليات مسيرة العودة في جمعتها الـ االحتالل.

التطبيع" شرق غزة اليوم، أوضح البطش لصحيفة "فلسطين" أن الجهود المصرية التي أفضت إلى هذه 
أنه بعد تقدم رئيس حكومة االحتالل  وقال البطش: بتنا نشعر التفاهمات مازالت قائمة وهي ُمقدَّرة.

 بنيامين نتنياهو في االنتخابات كانت هناك "رغبة صهيونية" لركل االستعدادات لتنفيذ هذه التفاهمات.
وتابع بأنه إْن تمادى االحتالل في عدم التزامه بهذه التفاهمات "فنحن في الميدان ولن نتركه، وسنعرف 

 ا الشعب ال يمكن أن ُيضح ك عليه وال أن ُيغرر به".كيف نفرم عليه شروطنا وسيعلم أن هذ
شدد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في مسيرة العودة وباستمرارها حتى يفرم على 

 المحتل شروطه بحماية هذا الحق وكسر الحصار "الظالم" عن قطاع غزة.
البطش من أن الضفة "سيتم  وبشأن وعد بما أسماه "ضم المستوطنات" في الضفة الغربية المحتلة، حذر

 ابتالعها" إن لم تتحرك السلطة وترفع يدها "الغليظة" عن المقاومة والشباب والحركات الشعبية هناك.
 12/4/2019، فلسطين أون الين

 
 ": الرهان على نتائج االنتخابات اإلسرائيلية "عجز سياسي"  قراطيةو الديم" .7

ين، إلى عدم الوقوع في فتح الرهانات الفاشلة، كالرهان دعت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسط: غزة
خرا   البائس على تغيير ما تحمله االنتخابات االسرائيلية، لصالح ما ُتسمى بعملية التسوية وا 

وأكدت الجبهة في بيان صحفي، أمس، أن مثل هذه الرهانات وغيرها، على  المفاوضات من مواتها.
ة "ُتعبر عن حالة عجز سياسي فاقع، وهروب من مواجهة األمر عناصر خارجية إلنقاذ عملية التسوي

 الواقع، وتغطية مكشوفة لسياسة تعطيل قرارات المجلس الوطني".
وقالت: إن "السياسة المبنية على الرهانات الفاشلة، ليس من شأنها سوى أن تلحق الخسائر بالقضية 

اإلسرائيلي بناء سياسة فرم  -األميركي والحقوق الوطنية الفلسطينية، في وقت يواصل فيه التحالف 
 األمر الواقع، تحت سقف ما ُيسمى بصفقة القرن".
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وطالبت الجبهة، بمغادرة هذه السياسة واالنتقال نحو سياسة ميدانية، تقوم على التوافق الوطني، بما 
يدًا في ذلك تصويب وتصحيح العالقات بين فصائل منظمة التحرير على قاعدة الشراكة الوطنية بع

 عن التفرد.
 12/4/2019، فلسطين أون الين

 
 : التطبيع ضرب القضية الفلسطينية مباشرة مرة رأفت .8

أكد القيادي في حركة حماس، رأفت مرة، أن حالة الضعف التي تمر بها الدول العربية، : بيروت
ية الفلسطينية، وتوجه أنظمتها إلى التطبيع العلني مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، أضّر كثيرًا بالقض

وأوضح مرة، في تصريح، أمس، أن تمسك األنظمة العربية بإقامة العالقات مع  وضربها مباشرة.
دولة االحتالل، خطوة خطيرة، واستهداف للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وسيساهم 

 في إبقاء دولة االحتالل رغم جرائمها.
اإلسرائيلي قد تجاوز كافة القضايا األساسية، وحماس -مريكيوقال: إن "مستوى التفاهم والتعاون األ

سقاط قضية  تنظر بخطورة كبيرة لهذا التفاهم الذي منح لالحتالل كل ما يسعى له مثل القدس وا 
 الالجئين، وحتى االعتراف بسيادة يإسرائيلو على هضبة الجوالن السورية المحتلة".

ة، عاّدًا ما يتم تناقله بهذا الخصوص "عاٍر عن الصحة، ونفى قطعّيًا توجه حماس إلقامة دولة في غز 
 وكالم باطل"، وأن حركته سترفضه ولن تتماشى معه.

وحذر من وجود توجه أمريكي إسرائيلي لضرب المقاومة الفلسطينية، وضم التجمعات االستيطانية 
سقاط فكرة قيام الدولة الفلسطينية، واستهداف قوى المقاومة في المن  طقة.الكبرى، وا 

 12/4/2019، فلسطين أون الين
 

 البرغوثي ويهنئه باإلفراج عنه  المحرر عمر هنية يهاتف األسير  .9
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية مساء الجمعة األسير المحرر عمر 

سير البرغوثي أبو عاصف، شقيق عميد األسرى نائل البرغوثي، ووالد الشهيد صالح البرغوثي، واأل
 عاصم البرغوثي، مهنئًا إياه بمناسبة اإلفرا  عنه من سجون االحتالل اإلسرائيلي.

وأشاد هنية بصمود األسير المحرر عمر البرغوثي، وبالتضحيات التي قدمتها العائلة بالتصدي 
 النتهاكات االحتالل بحق الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم.
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ه المناسبة، مؤكدًا دعمه المستمر لقضية األسرى حتى كما هّنأ هنية زوجة األسير المحرر بهذ
 تحريرهم من سجون االحتالل.

 12/4/2019، موقع حركة حماس
 

 إطالق الدورة الثانية من جائزة الشيخ أحمد ياسين الدولية   .10
في حفل مهيب الدورة الثانية من جائزة  ،11/4/2019يوم الخميس  ،ُأطلقت أحمد المصري: -ة غز 

-م2019اسين الدولية للحريات العامة وحقوق اإلنسان، وُفتح باب الترشح للجائزة يالشيخ أحمد ي
 مو، لمنح أفضل بحث علمي متميز يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة المعرفية العلمية والتطبيقية.2020

وشارك في الحفل حشد من الشخصيات والقيادات الوطنية والوجهاء والمخاتير، وأركان العمل 
 الحكومي، ونواب في المجلس التشريعي، وذوو الشيخ "ياسين"، وأكاديميون، ودعاة.السياسي و 

وتتعلق محاور البحث ضمن الجائزة بمظلومية الالجئين الفلسطينيين في الوطن المحتل والمهجر 
 والشتات، وحق العودة وتقرير المصير، ومسيرات العودة الكبرى التي انطلقت قبل عام في قطاع غزة.

كإحدى أهداف الجائزة التي من أبرزها تعريف األجيال المتعاقبة بشخصية الشيخ "ياسين" وتتعدد 
الشخصيات الفلسطينية في الفترة الماضية، وتشجيع الخبراء والباحثين محليًا وعربيًا ودوليًا على  زأبر 

علمي، إجراء البحوث العلمية في مجال الحريات وحقوق اإلنسان، وتقدير المتميزين في البحث ال
وأخيرًا تعزيز االتجاهات اإليجابية نحو البحث العملي في الحريات العامة وحقوق اإلنسان إلثراء 

 المعرفة والمساهمة في تطوير هذه القيمة.
 12/4/2019، فلسطين أون الين

  
 قانون يمنع محاكمته بالفساد نتنياهو يباشر العمل على سنّ  .11

عد فوزه مجددًا برئاسة الحكومة اإلسرائيلية، باشر في أول خطوة له ب: نظير مجلي - تل أبيب
بنيامين نتنياهو محاوالته للتهرب من قرار النيابة العامة تقديمه إلى المحكمة، بتهمة تلقي رشى 
وممارسة الفساد، فاجتمع مع وزير ماليته رئيس حزب "كلنا" موشيه كحلون، مقترحًا إعادته إلى حزب 

ي مقابل التراجع عن موقفه المعارم لسن قانون يمنع محاكمة رئيس "ليكود" ومنح حزبه وزارتين، ف
 وزراء خالل تأديته مهماته.

وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو ال يفوت أي لحظة من دون السعي لسن هذا القانون، باعتباره 
الضمان الوحيد لئال يدخل إلى السجن في القريب. وحسب مخططه، يحصل على التزام من جميع 

 ئه في االئتالف اليميني، بأن يساندوا خطواته لسن القانون كشرط لدخولهم االئتالف.حلفا
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وكما يبدو من التصريحات التي يطلقونها، فإنهم جميعًا يؤيدون سن القانون باستثناء كحلون، الذي 
نون  كان قد أعلن أنه لن يوافق على المشاركة في االئتالف الحكومي، إال إذا تم إلغاء فكرة سن القا

 10مقاعد يمن مجموع  4لكن نتنياهو يحاول إغراءه بمكاسب غالية الثمن، مع أنه لم يحرز سوى 
 مقاعد فاز بها في االنتخابات السابقةو.

 13/4/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 حكومة نتنياهو المقبلة: أزمات قبل أن تبدأ .12
هو، على تكليف رسمي بتشكيل حتى قبل أن يحصل رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنيا

حكومته الخامسة تواجهه عّدة أزمات مؤّجلة، أبرزها مع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغادور 
ليبرمان، الذي استقال من منصبه وزيًرا لألمن، بعد فشل عملية عسكرية لالحتالل في غّزة، الخريف 

 الماضي.
يوم الجمعة، أن ليبرمان، الذي تشّكل مقاعده  في التلفزيون اإلسرائيلي، مساء 12وكشفت القناة 

الخمسة بيضة القّبان ألي حكومة مقبلة في إسرائيل، سيسعى إلى طلب حقيبة األمن مّرة أخرى، 
وسن قانون تجنيد الحريديين، بصيغته الحالّية، الذي سّبب الجدال حوله تفّكك الحكومة السابقة 

 وتبكير االنتخابات اإلسرائيلّية.
وقع أن يعارم الحريدّيون، الذين ال يمكن لنتنياهو االستغناء عنهم في حكومته لوزنهم ومن المت

السياسّي، بقّوة قانون ليبرمان الذي سيجبر الحريدّيين على التجند في الجيش اإلسرائيلّي، علًما بأنهم 
 معفّيون منه اآلن.

عن أزمات حكومته السابقة، بين  وتشير الصورة الحالية إلى أن حكومة نتنياهو ستواجه أزمات مكّررة
اليمينيين العلمانّيين يمثل حزب ليبرمانو، والحريديين، الذين يعارضون، باإلضافة إلى قانون التجنيد، 

 العمل أّيام السبت.
ورغم هذه الخالفات الجدّية، إال أن وزير المواصالت اإلسرائيلي عضو الليكود، يسرائيل كاتس، قال 

م، الجمعة، إن نتنياهو لن يشّكل حكومة وحدة تضم "كاحول الفان"، في حين ، مساء اليو 12للقناة 
 ذكرت صحيفة "معاريف" أن الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، سيسعى إلى ذلك.

وتسيطر نقطة أخرى على مسألة تشكيل الحكومة المقبلة، هي منح نتنياهو حصانًة من التحقيقات 
في التلفزيون اإلسرائيلي أّن هناك  13ذكرت مصادر حزبية للقناة الجنائّية التي يواجهها، في حين 

إمكانّية لتغيير نظام الحكم في إسرائيل إلى نظام رئاسي، وحينها يمكن سّن قانون يحّصن نتنياهو من 
 التحقيقات.
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 كما أن نتنياهو سيقترح على شركائه المحتملين اقتطاع ميزانّيات هيئة البث الرسمّية، وهو مقترح من
المتوقع أال يشهد معارضًة في صفوف األحزاب اليمينّية والحريدّية، في حين من المتوقع أن يشهد 

 طلب نتنياهو تقليص الميزانية اإلسرائيلية بشكل كبير، العام المقبل، رفًضا من األحزاب.
 12/4/2019، 48عرب 

 
 غانتس بعد إقراره بالهزيمة يهنئ نتنياهو بفوزه في االنتخابات .13

وكاالت: هنا رئيس حزب "أزرق أبيم" بيني غانتس، امس الجمعة، رئيس الوزراء  -يب تل أب
 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بفوزه في االنتخابات العامة التي جرت يوم الثالثاء الماضي.

وخالل اتصال هاتفي، وفق موقع كان العبري، تمنى غانتس لنتنياهو والبناء عائلته والشعب في 
 سعيدا بمناسبة قرب حلول عيد الفصح لدى الشعب اليهودي. إسرائيل عيدا

وبدوره شكر نتنياهو غانتس وقال له انهما سيعيدان الهدوء الى إسرائيل كل على حده وبالمنصب 
 الخاص به.

وكان بيني غانتس أقر بهزيمته في االنتخابات التشريعية أمام رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
 مؤتمر صحفي عقده األربعاء في القدس المحتلة.نتنياهو، وذلك في 

وقال زعيم الئحة أزرق أبيم "نحن نحترم قرار الشعب"، بعد أن كشفت النتائج شبه النهائية 
 لالنتخابات أن نتنياهو قادر على تشكيل ائتالف حكومي يحظى بغالبية داخل البرلمان.

 13/4/2019األيام، رام هللا، 
 

  عمل استراتيجي متقن حملة نتنياهو االنتخابية بأنهاتصف  ية"ديلي تليغراف" البريطان .14
ذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية أن رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي، بنيامين : الناصرة

 نتنياهو، قد يواجه عقوبة السجن على الرغم من فوزه بفترة حكم خامسة.
ز نتنياهو باالنتخابات "ال يعني نهاية متاعبه، كما واعتبرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أن فو 

أن منافسه حقق هو أيًضا نجاًحا باهًرا بالنظر إلى أن بيني غانتس دخل عالم السياسة منذ شهور 
 قليلة فحسب".

عمل استراتيًجي متقن، ولكنه استعمل فيها  ووصفت "الحملة االنتخابية التي انتهجها نتنياهو، "بأنها
 ن بينها شيطنة أحزاب اليسار والتشكيك في شرعية األحزاب العربية".أساليب قذرة م
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وتوقعت الصحيفة البريطانية أن تنشر األسبوع المقبل أدلة ضلوع نتنياهو في قضايا الفساد المتهم 
فيها، موضحة أن نتيجة االنتخابات أظهرت انقسام الجمهور اإلسرائيلي بين من يريدون نتنياهو 

 بون برحيله.للقيادة، ومن يطال
 12/4/2019، فلسطين أون الين

 
 نتنياهو سيجد صعوبة بالغة في االئتالف المقبل بترتيب إعفاء من محاكمته السنة المقبلة: "هآرتس" .15

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، بعد تحليل النتائج األولية النتخابات "الكنيست": إن طريق  :الناصرة
وأردفت الصحيفة  إلى رئاسة الحكومة صعب للغاية. زعيم تحالف "أرزق أبيم" بيني غانتس

العبرية: "يكاد يكون طريق غانتس للحكومة مستحياًل، بينما يبدو طريق زعيم حزب الليكود بنيامين 
 نتنياهو أكثر سهولة".

وأضافت أنه "حتى ولو كانت النتيجة لصالح اليمين، فإن نتنياهو سيجد صعوبة بالغة في االئتالف 
 يب إعفاء لنفسه من محاكمته في السنة المقبلة".المقبل بترت

 12/4/2019، فلسطين أون الين
 

 االحتالل ُيفشل المفاوضات والحركة األسيرة تستعد للتصعيد: يتواصل لليوم الخامس "إضراب الكرامة" .16
يواصل عشرات األسرى الفلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، 

إدارة السجون اإلسرائيلية بتحقيق عدد من المطالب لتحسين ظروفهم الحياتية، وسط سعي مطالبين 
رغام األسرى على فكه.  حثيث من إدارة سجون االحتالل لمحاولة فم اإلضراب وا 

وقال الناطق باسم هيئة شؤون األسرى، حسن عبد ربه، في تصريح صحافي، يوم الجمعة، إن إضراب 
في السجون اإلسرائيلية دخل منحنى جديدا إثر فشل التفاوم مع إدارة  الحركة الوطنية األسيرة

وأضاف أنه "عقدت أمس جلسة مفاوضات أفشلتها إدارة السجون، ورفضت تحقيق أي من  السجون.
ولفت إلى أن جهودا مصرية بذلت في األيام  مطالب األسرى، األمر الذي ينذر بتصعيد المواجهة".

وعن عدد األسرى المضربين  ئيلية لكنها هي األخرى لم تحرز أي تقدم.الماضية مع الجهات اإلسرا
عن الطعام قال "المعلومات التي تصل متضاربة، ولكن أستطيع القول إن العشرات يخوضون 
اإلضراب"، فيما أشارت تقارير وردت خالل األيام الثالثة الماضية، يفيد بأن أعداد األسرى المضربين 

أبريل/ نيسان المقبل، سيشهد  17وأشار إلى أن يوم  أسير. 400ووصل إلى أسيرا  150 وصل بدء بـ
 تطورا هاما بمشاركة عدد كبير من األسرى في اإلضراب، والذي يصادف يوم األسير الفلسطيني.
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ومن المقرر أن يتخذ األسرى خطوات تصعيدية خطيرة بعد أسبوع من بدء اإلضراب منها االمتناع 
 عن تناول الماء.

 12/4/2019، 48عرب 
 

صابة نحو استشهاد فتى فلسطيني  .17  شرق غزة لمسيرات العودة 54الجمعة الـ خالل إحياء  30وا 
غزة: اندلعت مواجهات شعبية قرب مناطق "مخيمات العودة الخمسة" المقامة على الحدود الشرقية 

ات العودة"، لـ"مسير  54لقطاع غزة، بين حشود كبيرة من سكان غزة، التي شاركت في الجمعة الـ 
صابة ثالثين في صفوف  تحت شعار "معا لمواجهة التطبيع" أسفرت عن استشهاد طفل، وا 

عاماو  15وزارة الصحة استشهاد الطفل ميسرة موسى علي أبو شلوف ي وأكدت المتظاهرين السلميين.
صابة ثالثين بجروح.  إثر إصابته برصاصة في البطن شرق جباليا وا 

أمس إلى مناطق المخيمات الحدودية الخمس، بناء على دعوات ووصل المشاركون بعد عصر 
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، في إطار خطوات االحتجا  على الحصار المفروم على 

 عاما، وذلك مع دخول "مسيرات العودة" عامها الثاني. 12سكان القطاع من أكثر من 
ف المباشر بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقالت وزارة الصحة في غزة إن عمليات االستهدا

من قبل جنود االحتالل للمتظاهرين السلميين، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالرصاص، 
 وآخرين بحاالت اختناق، جرى نقل عدد منهم للمشافي، فيما قدم العال  ميدانيا آلخرين.

القطاع إلى استمرار المشاركة الواسعة والحشد  ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة أهالي
الكبير في الفعاليات المقامة في "مخيمات العودة"، وقالت في بيان لها "ال خيار أمامنا إال باستمرار 

 المسيرات حتى تحقيق مطالبنا بكسر الحصار".
 12/4/2019، لندن، القدس العربي

 
 يشون تحت خط الفقرفي لبنان يع ة% من فلسطينيي سوري89ونروا": األ " .18

 ةمن الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سوري %89ونروا" في بيروت، أن األأعلنت وكالة ": بيروت
وقالت الوكالة األممية في تقرير أصدرته تحت عنوان "النداء  إلى لبنان يعيشون تحت خط الفقر.

 ةين الفلسطينيين من سوري، من المهجر %95اإلقليمية"، إن  ةبشأن أزمة سوري 2019الطارئ لسنة 
من المهجرين يعتمدون على المساعدات النقدية،  %80وأكدت أن أكثر من  يفتقرون لألمن الغذائي.

 ونروا"، باعتبارها المصدر الرئيس للدخل.األالتي تقدمها "
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إلى لبنان بلغ  ةوكانت وكالة "أونروا" أعلنت أن عدد الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سوري
 أسرةو. 8,700، أي ما يعادل ي2019، حتى نهاية شباط/ فبراير الجئاً  28,598

 12/4/219فلسطين أون الين، 
 

 األمانة العامة للمؤتمر الشعبي تجتمع في إسطنبول لبحث المستجدات الفلسطينية .19
، في إسطنبول، أعمال االجتماع الحادي عشر، لألمانة العامة 12/4/2019انطلقت يوم الجمعة 

ر الشعبي لفلسطينيي الخار ، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وخطط العمل للمؤتم
 اإلدارية، وكذلك مسار عمل المؤتمر خالل األشهر المقبلة.

وفي الكلمة االفتتاحية، وّجه األمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخار  منير شفيق، التحية إلى 
وجّدد شفيق دعم المؤتمر الشعبي . بين عن الطعام في سجون االحتاللاألسرى الفلسطينيين المضر 

لمسيرات العودة الكبرى، قائال: "إن مسيرات العودة بما مثلته من وحدة وعزيمة وتمّسك بالمبادئ 
وأضاف شفيق: "إن المواجهات العسكرية التي حدثت بين قاعدة المقاومة الجبارة المسلحة . والثوابت

 .عتداءات الصهيونية  أثبتت أننا في وضع من التوازن والردع المتبادلفي قطاع غزة واال
واعتبر شفيق أن انتصارات القدس وأهلها في معركة إلغاء البوابات اإللكترونية، وباب الرحمة، 
ٌب للدفاع عن مقدساته  .والخان األحمر والهّبات الشعبية  هي إثبات على أن أبناء القدس "شعب متأهّ 

أن األوضاع على مستوى القضية الفلسطينية، في أفضل األحوال، مستدركًا القول: "ليس ورأى شفيق 
الذي أدى إلى استهداف عمر أبو ليلى بما  ،فينا من ضعف سوى السلطة التي تنّفذ التنسيق األمني

ة يؤكد أن هذه السلبية وهذا العار الذي تعيشه الضفة الغربية  يجب أن ينتهي وأن يحلَّ محلَّه وحد
وطنية تشمل حماس والجهاد والشعبية وكافة الفصائل، وفتح التي يجب أن تعود إلى نضالها وتتخّلى 

 عن اتفاق أوسلو والتنسيق األمني".
 12/4/2019، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

 
 2019خالل الربع األول من  16انتهاكًا إسرائيليًا طالت الصحافيين واعتقال  150تقرير:  .20

كد تقرير جديد رصد االنتهاكات اإلسرائيلية، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي زادت من وتيرة أ غزة:
اعتداءاتها على الصحافيين واإلعالميين في األراضي الفلسطينية، من خالل ارتكاب عشرات 

 االنتهاكات في الربع األول من العام الجاري.
هذه االنتهاكات في تقرير جديد لها، أنه وذكرت لجنة دعم الصحافيين، إحدى الجهات التي توثق 

، بلغ عدد االنتهاكات التي ارتكبها االحتالل بحق 2019 خالل الربع األول من العام الحالي
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انتهاكًا، تنوعت ما بين اإلصابة واالستهداف والتي طالت  150الصحافيين في األراضي الفلسطينية 
صابة  66 افيًا من قطاع غزة، خالل تغطيتهم فعاليات صح 43صحافيًا، كان من ضمنهم استهداف وا 

وأوضح التقرير أن االستهداف تنوع ما بين اإلصابة بالرصاص التي طالت  "مسيرة العودة السلمية".
بقنبلة غاز مباشرة أدت الى حروق وجروح وكسور، عدا  23صحافيين، فيما أصيب أكثر من  10

على استهداف أربعة آخرين بالرصاص  عن إصابة ستة صحافيين باالختناق واإلغماء، عالوة
 المعدني المغلف بالمطاط، ومن ضمن مجمل اإلصابات أربع صحافيات.

حالة منذ بداية العام الحالي، فيما جدد  16وبشأن االعتقال واالحتجاز واالستدعاء رصدت اللجنة 
فية لمى خاطر، االحتالل اعتقال ستة صحافيين بأمر اعتقال وتمديد حكم، من بينهم الكاتبة الصحا

حالة،  17في حين وصل عدد حاالت المنع من التغطية خالل الربع األول من العام الحالي إلى 
 تخللها مرتين تهديد الصحافيين.

 12/4/2019، لندن، القدس العربي
 

 إصابات برصاص االحتالل جنوب جنين .21
الحتالل بالقدمين، أصيب شابان من بلدة قباطية جنوب جنين، فجر يوم الجمعة، برصاص قوات ا

والعشرات بحاالت اختناق، واعتقل شاب ثالث، خالل مواجهات مع قوات االحتالل في البلدة، فيما 
عاماو من بلدة النبي صالح 17اعتقل قوات االحتالل، فجرًا، الفتى الجريح محمد فضل التميمي ي

ابين إياد حمزة سباعنة، وذكرت مصادر محلية أن الش غربي رام هللا وسط الضفة الغربية المحتلة.
ويوسف جاسر نزال، أصيبا بعياريين ناريين بقدميهما، فيما اعتقلت قوات االحتالل الشاب محمد 

 أحمد أبو معال، بعد دهم منزل والده وتفتيشه ومداهمة عدة منازل في قباطية.
فجر الجمعة،  وأفادت المصادر بإصابة العشرات بحاالت اختناق خالل اقتحام قوات االحتالل البلدة

ما أدى إلى اندالع مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل التي أطلقت األعيرة النارية الحية وقنابل 
 الصوت والغاز المسيل للدموع، واستمرت المواجهات حتى ساعات صباح اليوم.

 12/4/2019، 48عرب 
 

  من مخيم الدهيشة جنوب الضفة قوة إسرائيلية مستعربة تختطف فلسطينياً  .22
: اختطفت قوة إسرائيلية خاصة شابا فلسطينيا من مخيم الدهيشة لالجئين، مساء الوكاالت - رام هللا

 الجمعة، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
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وأفاد شهود عيان بأن قوة إسرائيلية ُيطلق عليها يالمستعربينو، تسللت لمخيم الدهيشة، القريب من 
 عاماو. 24عالي يمدينة بيت لحم، واختطفت الشاب جهاد م

 ولم يصدر الجيش اإلسرائيلي تعقيبا فوريا حول الحادثة.
 12/4/2019القدس العربي، لندن، 

 

 حيفا: خيمة اعتصام وفعاليات إسناد لألسرى .23
أطلق ناشطون فلسطينيون أمس حملة إسناد لألسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل 

ني" وهو االسم الذي يطلق على معركة األسرى من خالل اإلسرائيلي بعنوان "إضراب الكرامة الثا
وكتب الناشطون في صفحتهم على  اإلضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم من سلطات السجون.

فيسبوك بيانًا قالوا فيه "أبناء شعبنا، يقود أسرانا اليوم معركة الكرامة باسمنا جميعًا أمام أعتى أنظمة 
ن أكثر ما ي زيدهم إصرارًا وعزمًا هو إرادتهم التي تصلب بالتفافنا حولهم واحتضاننا القمع والتنكيل، وا 

، حملًة إلسناد 1948لنضالهم. وأضافوا "ُنطلق بهذا نحن نشطاء من الداخل الفلسطيني المحتل عام 
نهائهم لإلضراب سالمين منتصرين".  األسرى في معركتهم هذه حتى تحقيق مطالبهم وا 

الخميس من خالل نصب وافتتاح خيمة اعتصام في ساحة األسير في  يوموافتتحت الحملة نشاطها 
 مدينة حيفا "على أن تلحقها نشاطات يومية وتصعيدّية تجاوبًا مع نضال األسرى".

 12/4/2019، 48عرب 
 

 لمساس بالقدس والوطن البديل والتنازل عن الوصاية على المقدساتل اً مسيرة أردنية رفض .24
يرة وســـط عّمـــان، وأطلقـــت شخصـــيات سياســـية وعشـــائرية حمـــالت عّمـــان: خرجـــت أمـــس الجمعـــة مســـ

هللا الثــاني مــن القضــية الفلســطينية،  مختلفــة، دعمــًا للوحــدة الوطنيــة، والتأكيــد علــى موقــف الملــك عبــد
ـــى المقدســـات. ـــة عل ـــازل عـــن الوصـــاية األردني ـــديل، والتن ـــوطن الب وأكـــد  ورفـــم المســـاس بالقـــدس، وال

حزب الوفاء الوطني يوسطيو، وانطلقت من أمام المسجد الحسيني مشاركون في المسيرة التي نظمها 
علـيهم ملـك من أطلق  تحت شعار "جمعة الغضب ضد تصفية القضية الفلسطينية"، االصطفاف ضدّ 

البالد "المشككين" و"أصحاب األجندات الخاصة" الهادفة إلى زعزعة استقرار المملكة. ورفعوا شعارات 
لالنتهاكـــــات  تؤيــــد الموقـــــف الرســـــمي األردنـــــي تجـــــاه القـــــدس، وطـــــالبوا المجتمـــــع الـــــدولي بوضـــــع حـــــدّ 

 "اإلسرائيلية" واإلجراءات أحادية التصرف.
 13/4/2019 ،الخليج، الشارقة
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 لوفد الكونجرس: حقنا استعادة مزارع شبعا وتالل كفرشوبا بكل السبل المتاحةعون  .25
العماد ميشال عون إلى أن "قسمًا من هضبة الجوالن السورية  اللبنانية بيروت: أشار رئيس الجمهورية

أراضي لبنانية وهي مزارع شـبعا وتـالل كفرشـوبا التـي يـرفم لبنـان رفضـًا قاطعـًا جعلهـا  المحتلة يضمّ 
 ت السيادة اإلسرائيلية"، مؤكدًا على حقه العمل على استعادتها بكل السبل المتاحة.تح

وجــدد عــون خــالل اســتقباله وفــدًا مــن الكــونجرس األمريكــي، إضــافة إلــى نائــب رئــيس مؤسســة األمــم 
"، منوهـــًا بــــ"التعاون القـــائم بـــين الجـــيش 1701المتحـــدة بيتـــر ييـــو "التـــزام لبنـــان الكامـــل بتطبيـــق القـــرار 

 عامًا". 13للبناني وقوة ياليونيفيلو، الذي حقق استقرارًا على طول الحدود الجنوبية ما زال قائمًا منذ ا
 13/4/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 1982إلغراقها سفينة الجئين عام  ةبحرية اإلسرائيليالاالدعاء في لبنان على  .26

: سالح البحرية في جيش العـدو مفوم الحكومة لدى المحكمة العسكرية على كل من ادعىبيروت: 
، رئيــف المــوه مجهــول بــاقي الهويــة ومــن يظهــره التحقيــق، بأنــه فــي طــرابلس مقابــل جزيــرة اإلســرائيلي
ضــمن عمليـــة  542مـــن نــوع "غـــال"  اإلســرائيليأقــدمت غواصـــة تابعــة للعـــدو  6/6/1982 فـــي األرانــب

 طربيدين على السفينة المدنية "ترانزيت". إطالق"درايفوس" على 
 13/4/2019 ،الوكالة الوطنية لإلعالم، بيروت

 
 غارات إسرائيلية على موقع عسكري قرب حماة .27

 وكاالت: ذكر تلفزيون النظام السوري، اليوم السبت، أن طائرات إسرائيلية اسـتهدفت موقعـاً ال - دمشق
وكالة وقالت ال قرب محافظة حماة لكن الدفاعات الجوية تصدت لبعم الصواريخ وأسقطتها. عسكرياً 

ــــع  ــــون الســــوري إن طــــائرات إســــرائيلية اســــتهدفت "أحــــد المواق ــــاء يســــناو والتلفزي ــــة الســــورية لألنب العربي
 العسكرية باتجاه مدينة مصياف في ريف حماة".

"في حوالي الساعة الثانية والنصف مـن فجـر اليـوم السـبت قـام الطيـران الحربـي  وقال مصدر عسكري
يــة بتنفيــذ ضــربة جويــة علــى أحــد مواقعنــا العســكرية باتجــاه مدينــة اإلســرائيلي مــن فــوق األجــواء اللبنان

مصـــياف، وعلــــى الفــــور تصــــدت وســــائط دفاعنــــا الجــــوي للصــــواريخ المعاديــــة وأســــقطت بعضــــها قبــــل 
صابة ثالثة مقاتلين بجراح".  الوصول إلى أهدافها، وقد أسفر العدوان عن تدمير بعم المباني وا 

طـال مدرسـة الشـؤون اإلداريـة  إسـرائيلياً  يـة السـورية إن "قصـفاً وقالت مصادر مقربة من القوات الحكوم
 جرحى". 6العسكرية ومعسكر الطالئع في مدينة حماة وأسفر القصف عن سقوط قتيل و

 13/4/2019 ،القدس العربي، لندن
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 ترامب يدافع عن "إسرائيل" بتهديد "الجنائية الدولية" .28
لجنائيــة الدوليــة، مهــددًا إياهــا بــردٍّ ســريع وقــوي، فــي هــاجم الــرئيس األمريكــي دونالــد ترامــب، المحكمــة ا

 حال اتخذت المحكمة أي إجراء يستهدف بالده أو "إسرائيل" وغيرها من حلفاء واشنطن.
وجاء تصريح ترامب، في سياق تحذيره المحكمة من محاولة مقاضاة األمريكيين أو اإلسـرائيليين علـى 

، تطالــب بــإجراء تحقيــق دولــي فــي انتهاكــات "إســرائيل" خلفيــة شــكوى قــدمها الفلســطينيون إلــى المحكمــة
 الفلسطينيين. ووصف الرئيس األمريكي محكمة الجنائيات الدولية بـ"غير الشرعية". بحقّ 

 13/4/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 ترامب يجتمع بقادة اليهود األمريكيين لبحث "صفقة القرن" .29
األمريكيين إلى اجتماع في البيت األبـيم، الثالثـاء  دعا الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، قادة اليهود

ــم يعلــن عــن محتــواه، بحســب موقــع "جيــويش إنســايدر" األمريكــي،16/4/2019 يــوم  ، إلجــراء نقــاش، ل
وربــط الموقــع بــين االجتمــاع وبــين اقتــراب موعــد اإلعــالن الرســمي عــن الخطــة  .12/4/2019 الجمعــة

لمعروفـة اختصـارًا باسـم "صـفقة القـرن"، المقـّرر أن ُيعلـن عنهـا األمريكّية لتسوية القضّية الفلسـطينّية، ا
وجاء في نّص دعوة البيت األبيم أن االجتماعات سـتتم مـع "أعضـاء  خالل األسابيع القليلة المقبلة.

 محورّيين في اإلدارة األمريكّية لنقاش قضايا ذات صلة تؤثر على المجتمع".
 12/4/2019 ،48عرب 

  
 هاامحة الهولوكوست دون أن ننسابولسونارو: يمكن مس .30

صـــّرح الـــرئيس البرازيلـــي جـــايير بولســـونارو أن جـــرائم محرقـــة النـــازيين "هولوكوســـت"  :أ ب ،48عـــرب 
اجتمـاع مـع قساوسـة بروتسـتانتيين  ، خـاللوأضاف بولسونارو يمكن مسامحتها لكن ال يجب نسيانها.

مح، لكننــا ال يمكــن أن ننســى. هــذا ، "يمكننــا أن نســا11/4/2019 مســاء الخمــيس فــي ريــو دي جــانيرو
أن هناك  االقتباس مني. أولئك الذين ينسون ماضيهم محكوم عليهم بأال يكون لهم مستقبل"، موضحاً 

 حاجة لتحركات لكي ال تتكرر الهولوكوست.
 12/4/2019 ،48عرب 

 
 ندوة في بريطانيا تناقش معاناة األسرى وانتهاكات االحتالل بغزة .31

ة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيـا، خـالل نـدوة جمعـت مجموعـة مـن الخبـراء ناقشت المنظم: لندن
البــارزين النشــطاء الــدوليين ومحــامي حقــوق اإلنســان، االنتهاكــات اإلســرائيلية فــي قطــاع غــزة ومعانــاة 
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وذكرت الباحثة في المنظمة العربية هانا فيليبس في كلمتها  األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل.
الحكـم علـيهم فـي  تـمّ  4,221سـجنًا، مـن بيـنهم  23أسـير فـي  6,000حـو نالندوة، أن هناك حاليًا  خالل

أســرى دون  1,309و ،أســيرًا صــدرت بحقهــم عقوبــة الســجن المؤبــد 513المحــاكم العســكرية، مــن بيــنهم 
يلية، بأمر من المخـابرات اإلسـرائ 470احتجاز ما يقارب الـ  وأوضحت أن من بين هؤالء، تمّ  محاكمة.

وسـلطت فيليـبس  وذلك تحت بند ما يسمى بـيالملفات السريةو دون توضيح تهم مباشرة أمام المحكمـة.
األطفــال األســرى المحتجــزين بشــكل روتينــي فــي ظــروف غيــر  الضــوء علــى االنتهاكــات المرتكبــة ضــدّ 

 ين.أثناء احتجازهم في مرافق احتجاز البالغفي إنسانية ويتعرضون للتعذيب وللعنف الجسدي 
 12/4/2019 ،فلسطين أون الين

 
 االنتخابات اإلسرائيلية.. قراءة في الدالالت واالنعكاسات .32

 محسن محمد صالحد. 
يظهـــر أن نتنيـــاهو ســـيظفر بواليـــة خامســـة لرئاســـة الـــوزراء، بحســـب النتـــائج شـــبه النهائيـــة لالنتخابـــات 

يوني، فـي طـول المـدة التـي اإلسرائيلية، وسيقف إلى جانب بن غوريـون الـزعيم المؤسـس للكيـان الصـه
و. وهــو 2019-2009، والفتــرة 1999-1996يالفتــرة  عامــاً  13قضــاها رئيســا للــوزراء  حيــث أتــم نتنيــاهو 

إنجـــــاز كبيـــــر فـــــي البيئـــــة السياســـــية اإلســـــرائيلية، التـــــي تتميـــــز بكثـــــرة األحـــــزاب، وبكثـــــرة االنشـــــقاقات 
رة كبيرة علـى التعـايش فـي إطـار المشـروع واالندماجات، وبكثرة المناورات والمناكفات السياسية، مع قد

 الصهيوني.
نيسـان  9فـي  نقف هنا عددا من الوقفات كقراءة أولية لنتائج االنتخابات اإلسرائيلية التي عقدت مؤخراً 

 يأبريلو الجاري:
 

 ملك على اليمين الصهيوني
هـاء، مـن تجـاوز   أن نتنيـاهو تمكـن بمـا لديـه مـن خبـرة، وبمـا ُعـرف عنـه مـن حنكـة ودالوقفـة األولـى

تحــــدي االنتخابــــات بنجــــاح كبيــــر. فبــــالرغم مــــن أنــــه جاءهــــا وملفــــات اتهامــــه بالفســــاد جــــاهزة لرفعهــــا 
لمحاكمتــه  إال أنــه تجــاوز كــل بيئــة االتهامــات، وظلــت أغلبيــة كبيــرة تــرى أنــه المؤهــل لرئاســة الــوزراء، 

األقــل إلــى مقاعــد  حتــى مــن غيــر مؤيــدي حزبــه يالليكــودو. بــل وتمّكــن مــن إضــافة خمســة مقاعــد علــى
ـــة، التـــي كانـــت تتهمـــه  35الليكـــود لتصـــبح  ـــر يميني مقعـــدا، ونجـــح فـــي تجـــاوز أو تحجـــيم القـــوى األكث

بالضعف  فسقط يأو يكاد يسـقطو نفتـالي بينيـت الـذي يـرأس "اليمـين الجديـد"  كمـا سـقط حـزب "هويـة" 
ئاسـة موشـيه كحلـون وزيـر الذي يرأسه موشيه فاغلين النائب الليكودي السابق. وتراجـع حـزب "كلنـا" بر 
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الماليــة فــي الحكومــة الســابقة مــن عشــرة مقاعــد إلــى أربعــة فقــط. ومــن ثــّم ظــلَّ نتنيــاهو متربعــا كـــ"م ل ك"ٍ 
على اليمين الصهيوني  الذي ال يملك مرشحا سواه لرئاسة الوزراء. أما األحزاب الدينية التـي حصـلت 

أي تشــكيل حكــومي، لتقاربهــا السياســي العــام مقعــدا  فهــي بالتأكيــد ســتميل إلــى نتنيــاهو فــي  16علــى 
 معه.

  أن المسار العام لالنتخابات في العشـرين عامـا الماضـية، يؤكـد ازديـاد يمينيـة وتطـرف الوقفة الثانية
المجتمع الصهيوني في الكيان اإلسرائيلي  وتفتُـّت وانـزواء مـا ُيعـرف بمعسـكر "اليسـار"، الـذي بـدا هـو 

بنى رؤى وجدليات "يمينية". وجاء السقوط المدوي لحزب العمل فـي هـذه نفسه يأخذ صبغة يمينية، ويت
االنتخابــات بحصــوله علــى ســتة مقاعــد فقــط، بعــد أن كــان يقــود "المعســكر الصــهيوني" بالتحــالف مــع 

مقعدا، مع العلم أن حزب العمل يبأشكاله المختلفةو هو الذي قاد الحياة  24تسيبي ليفني، الذي يملك 
 . 1977وحتى  1948يلية، منذ إنشاء الكيان الصهيوني السياسية اإلسرائ

وفــي الوقــت نفســه، يجــب أال تفوتنــا مالحظــة أن تســميات اليمــين واليســار والوســط فــي "إســرائيل" هــي 
تســميات ال ُتعبــر بالضــرورة عــن المصــطلحات والمــدلوالت العلميــة المتداولــة، ولكنهــا تســتخدم لتقريــب 

 ية" التي ُتعلي الشأن اليهودي الصهيوني هي التي تحكم الجميع.الصورة  إذ إن "الصهيونية التوفيق
 

 اقتصاد في أحسن أحواله
تنياهو استفاد من رصيد "منجزاته" على الصعيد اإلسرائيلي  فاالقتصاد اإلسرائيلي ن  أن الوقفة الثالثة

ــــرامج الته ــــف دوالر، وب ــــرد عــــن أربعــــين أل ــــدخل الســــنوي للف ــــد معــــدل ال ــــه، ويزي ــــد فــــي أحســــن أحوال وي
واالسـتيطان تجـري علــى قـدم وسـاق، بينمــا تقـوم الســلطة الفلسـطينية فـي رام هللا بـــ "واجباتهـا" المطلوبــة 
ــــان  منهــــا إســــرائيليا، وعلــــى رأســــها التنســــيق األمنــــي. وفــــي الوقــــت نفســــه، تــــزداد معــــالم "يهوديــــة" الكي

وعلــى رأســها  الصــهيوني وعنصــريته وتطرفــه، ويــتم تثبيــت ذلــك فــي قــوانين ونصــوص "فــوق دســتورية"،
قانون "يهودية الدولة" الذي أجيـز السـنة الماضـية. كمـا أن السياسـة األمريكيـة بقيـادة ترامـب هـي أكثـر 
تماهيـا مــع الليكوديــة اليمينيــة المتطرفـة  فقامــت بــاالعتراف بالقــدس عاصـمة للكيــان اإلســرائيلي ونقلــت 

القــرن" باتجــاه تصــفية القضــية  ســفارتها إليــه  وهــي تســير فــي خطــى حثيثــة لتطبيــق مــا ُيعــرف بـــ"صفقة
 الفلسطينية.

غير أنه كان الفتا النظر للتدخل األمريكي لدعم نتنياهو من خالل تقـديم منجـز تـاريخي لـه بـين يـدي 
االنتخابـــات، وهـــو االعتـــراف األمريكـــي بضـــم الكيـــان اإلســـرائيلي للجـــوالن الســـوري المحتـــل منـــذ ســـنة 

رفات الجنـدي اإلسـرائيلي، الـذي ظلـت جثتـه مدفونـة فـي  . كما كان الفتا أن يقوم الروس بتسليم1967
سنة الماضية قبل االنتخابات أيضا، وهو ما يشير إلى أن قوى كبـرى كانـت تـدعم  37سوريا طوال الـ 
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فـوز نتنيــاهو، وقامــت بــبعم الخطــوات المهمــة، عنــدما أظهــرت اســتطالعات الــرأي تقــّدم بنــي غــانتس 
 يحزب أزرق أبيمو عليه.

سه، تّم إظهار خطوات تطبيعية مع عدد من األنظمة العربية. كما زاره ُقبيل االنتخابات وفي الوقت نف
 رؤساء البرازيل وقبرص واليونان وهنغاريا وتشيكيا وتشاد. 

 

 يأس فلسطيني
أكثـر  1948  أنه مع تكرُّس يهودية الدولة، وازدياد القوانين العنصرية، أصبح فلسطينيو الوقفة الرابعة
انيـــة تحصـــيل أي مكاســـب مـــن خـــالل المشـــاركة فـــي االنتخابـــات والمنظومـــة السياســـية يأســـا مـــن إمك

اإلســــرائيلية. وانضــــم الكثيــــرون إلــــى الحركــــة اإلســــالمية يالشــــمالو، وحركــــة أبنــــاء البلــــد فــــي مقاطعــــة 
%. كمـا أن انقسـام القائمـة 50% إلـى نحـو 63االنتخابات  وهبطت نسبة المشاركة في التصويت مـن 

نزلت بشـكل موحـد فـي االنتخابـات الماضـية إلـى قـائمتين، أسـهم فـي إضـعاف قـوة الـدفع العربية، التي 
 مقعدا إلى عشرة مقاعد. 13في الوسط الفلسطيني، فانخفم عدد المقاعد التي تم تحصيلها من 

  أن مسار التسوية السلمية، وفق اتفاقيات أوسلو، يلفظ أنفاسه األخيرة يهذا مع ميلنا الوقفة الخامسة
دد من المحللين، إلى أنه مات منذ أمد بعيد  وما ينتظره فقط هـو اإلعـالن الرسـمي للوفـاةو. فقـد مع ع

نجح الكيان اإلسرائيلي في "إدارة" التسوية، وفي استخدامها كغطـاء لتوسـيع التهويـد واالسـتيطان، وفـي 
قـذرة" التـي يحتاجهـا توظيف قوى فلسطينية "تؤمن بالتسـوية" فـي قمـع قـوى المقاومـة  والقيـام بالمهـام "ال

ظ "كبير المفاوضين الفلسـطينيين" صـائب عريقـات  االحتالل. ومع ظهور نتائج هذه االنتخابات، يالح 
عضـوا  18أن المجتمع الصهيوني صوَّت ضـّد "السـالم" وضـّد مسـار التسـوية السـلمية  فلـم يفـز سـوى 

لطة الفلسـطينية نفسـها بعـد عضوا ممن يؤيـدون حـلَّ الـدولتين. وهكـذا وجـدت قيـادة السـ 120من أصل 
أن غـــامرت بأوســـلو وتنازلـــت عـــن معظـــم فلســـطين، أنهـــا كانـــت كالنعامـــة التـــي ذهبـــت تطلـــب قـــرنين 

 فرجعت بال أذنين!!
أمــا الحــل الــذي يقدمــه نتنيــاهو ومجتمعــه الصــهيوني، فلــن يتجــاوز حكمــا ذاتيــا يتحــت مســمى الدولــةو، 

جئــين، فاقــدا ألجــزاء واســعة مــن الضــفة الغربيــة، يــتم فاقــدا للســيادة، فاقــدا للقــدس، فاقــدا لحــق عــودة الال
ـــان الصـــهيوني والـــبالد  ـــين الكي ـــات ب ـــع العالق ـــي تضـــغط لتطبي تســـويقه بالتنســـيق مـــع إدارة ترامـــب، الت

 العربية، وتجاوز الملف الفلسطيني، ومحاولة فرم ما ُيعرف بـ"صفقة القرن".
ـــى المقاومـــة الفلســـطينية وخصوصـــا فـــي ق ـــة سادســـة، فعل طـــاع غـــزة، أن تتوقـــع بعـــد تشـــكيل مـــن ناحي

الحكومة اإلسرائيلية، مزيدا من الضغوط، ومزيدا من محـاوالت تطويـع القطـاع ونـزع سـالحه. ومـع أن 
الطرف اإلسرائيلي ال يرغب بأن تتحّقق وحدة سياسية بين الضفة والقطاع، فإن ما هو أهم بالنسبة له 
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ســـقاُط تجربـــة المقاومـــة فـــي القطـــاع. نهـــاُء وا  ولعلـــه ســـيتابع ضـــغطه بتصـــعيد بعـــم أشـــكال  إنهـــاُك وا 
الحصـــار، لتشـــجيع إيجـــاد بيئـــات ســـاخطة بـــين النـــاس فـــي القطـــاع، تســـتغلها القـــوى المعاديـــة لحمـــاس 
والمقاومة لمحاولة إسقاطها، وقد يصل األمر باإلسرائيليين إلى تنفيـذ اغتيـاالت للقـادة والرمـوز وتوجيـه 

رددين فـــي الـــدخول فـــي حـــرب شـــاملة نظـــرا لكلفتهـــا "ضـــربات نوعيـــة"  لكـــن اإلســـرائيليين ســـيظلون متـــ
الباهظة، والحتماالت فشلها. وال تملك المقاومة إال أن تتعامـل بمزيـد مـن الحكمـة فـي اسـتيعاب النـاس 
وهمــومهم، وبمزيــد مــن الجهــود لتوســيع دائــرة التحالفــات الوطنيــة لحمايــة المقاومــة، وبمزيــد مــن حســن 

 عدو الصهيوني.التدبير والقوة والحزم في مواجهة ال
 12/4/2019 ،"21موقع "عربي 

 
 (: َمْن لألسرى؟!2الكرامة) .33

 أ.د. يوسف رزقة
طبون شـعبهم من لألسرى الفلسطينيين فـي سـجون االحـتاللق! قـادة األسـرى فـي سـجون االحـتالل يخـا

ـــه قـــائلين : نحـــن نمـــوت يوميـــا موتـــا بطيئـــا، ونعـــاني مـــا نعانيـــه مـــن معاملـــة عنصـــرية، الفلســـطيني كل
د، ونحــن نرســف فــي القيــود، لــذا قررنــا اإلضــراب العــام عــن الطعــام والشــراب، وعنواننــا فيــه : واضــطها

 يالموت أو الكرامةو.
عدونا يحرمنا زيارة األهل والمحامين، ويمنع عنا االتصال بـذوينا مـن خـالل الجـواالت، ويضـع أجهـزة 

سـتمرة، وال يـوفر لنـا العــال  تشـويش مسـرطنة حولنـا، ويسـلبنا حاجاتنـا فـي عمليــات التفتـيش والقمـع الم
الالزم، ويقهر قادتنا بإلقائهم في زنازين انفرادية لكسر شوكتهم، ورميهم بأمرام نفسية بسبب الوحدة، 

 والعتمة الدائمة.
يا أهلنا هذه بعم مظاهر معاناتنا اليومية، وليسـت كـل معاناتنـا، ونحـن قررنـا اإلضـراب عـن الطعـام 

نـا الخاويـة، حتـى نسـتعيد األدنـى مـن مظـاهر الكرامـة، والحقـوق اإلنسـانية والمياه، لنقاتـل عـدونا بأمعائ
التي يجب علـى المحتـل توفيرهـا لألسـير. شـعبنا لـن نعـود عـن إضـرابنا قبـل أن تتحقـق مطالبنـا، وهـي 

 كلها مطالب حياتية، ال مطالب سياسية، وال حزبية، إنها مطالب كل األسرى بحدها األدنى.
. ثـــم لبيـــك. نحـــن الشــعب، ونحـــن الفصـــائل، لـــن نتركــك وحـــدك فـــي معركتـــك لبيــك يـــا أســـير. ثـــم لبيــك

و، وسنشارككم اإلضراب والنضال حتى تنالوا األدنى من حقوقكم، وسنفضح العدو ونكشف 2يالكرامة 
يجاعـــه بكـــل الســـبل الممكنـــة حتـــى يســـتجيب لطلبـــاتكم.  عدوانـــه وعنصـــريته، وســـنعمل علـــى إيالمـــه وا 

االعتصـامات والفعاليـات المختلفـة، حتـى يتراجـع عـن تعنتـه وصـلفه، سنخر  لـه بعشـرات المظـاهرات و 
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ـــم أن لألســـرى أهـــال، وفصـــائل، وشـــعبا، وكرامـــة، وأن شـــعب فلســـطين ال ينســـى أســـراه، وال  وحتـــى يعل
 يتركهم فريسة لسجان متوحش.

صــرة إن معركــة أســرانا مــن أجــل الكرامــة والمطالــب الحياتيــة، فــي حاجــة إلــى توســيع معركــة اإلســناد والمنا
لــى إضــراب مــواز إلضــرابهم،  بمظــاهرات شــعبية فــي الضــفة وغــزة، وفــي حاجــة ألعمــال تشــعل الحــدود، وا 
لـى مخاطبـة الصـليب األحمـر، والهيئـات الدوليـة  لى إعالم على مـدار السـاعة يغطـي أحـداث معـركتهم، وا  وا 

 وعلى ذويهم.لتطبيق القانون الدولي، وحقوق األسير، ورفع العقوبات التي يفرضها العدو عليهم، 
نحن نطالب المجتمع الدولي بإخضاع السجون الصـهيونية إلدارة دوليـة، فالعـدو يقـيم معاملتـه ألسـرانا 
على قاعدة االنتقام، والمبالغة في االنتقام. وليس في هذه القاعدة كرامة، والموت أفضل منها. نطالب 

لتحية ألسـرانا األبطـال. "إن مـع المؤسسات الدولية بتحرك عاجل إلنصاف األسرى الفلسطينيين. كل ا
 العسر يسرا، إن مع العسر يسرا". 

 12/4/2019 ،فلسطين أون الين
 

 السالم لمن في المنطقة؟ .34
 د. ناجي صادق شراب
ال أعتقــد أن الفريــق األمريكــي الثالثــي يكوشــنر، غــرينبالت، وبومبيــوو المشــرف علــى صــياغة عمليــة 

لو للبعم وصـفهم. األمـر لـيس كـذلك، إن لـديهم تصـورًا التسوية في المنطقة، هم من السذ ، كما يح
شاماًل وقراءة كاملة لما سبق مـن مبـادرات، ومحـاوالت، ولـيس صـعبًا اإللمـام بكـل المعلومـات التـي قـد 
تســاهم مراكــز البحــث فــي تقــديم توصــياتها، وأكثرهــا مرتبطــًا ب"إســرائيل". والفرضــية األساســية أن هــذا 

تدفعـه لالسـتمرار فـي االنتهـاء مـن مهمتـه. ولـيس صـحيحًا أن التأجيـل  الفريق حظوظه السياسية كبيـرة
ســـببه عـــدم اكتمـــال نصـــوص المبـــادرة، بقـــدر أن الهـــدف والقصـــد هـــو التمهيـــد وتهيئـــة البيئـــة السياســـية 

 المحفزة والدافعة إلنجاحها.
هـي أواًل، لقد بدأت بالتعامـل والتنفيـذ مـع مكونـات القضـية ومسـتويات القضـية والتعامـل مـع جوهرهـا. و 

تفريــغ القضــية الفلســطينية مــن جوهرهــا باســتبعاد القــدس وحســمها عاصــمة ل"إســرائيل"، وتفريــغ قضــية 
، وهـو 1948الالجئين من هويتها ومحاولة تقزيمها بحصر مفهوم ال جئ على من تـرك فلسـطين عـام 
تحويلهـا لمجـرد ما يعنى اختزالهم ببضعة آالف، وفي النهاية إلغاء مبرر وجـود وكالـة الغـوث، ويمكـن 

مؤسسة خيرية تقدم مساعدات إنسانية. وثانيًا، تفكيك القضية الفلسطينية فلسطينيًا وهذا هـو األخطـر، 
مـــن خـــالل تعميـــق حالـــة االنقســـام وتحولهـــا لحالـــة انفصـــال سياســـي، وتحـــول االنقســـام لبنيـــة سياســـية 
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ي هــذا االتجــاه منفصــلة، وتعميــق الخالفــات بــين حمــاس وفــتح، وكــل الــذي يجــري فــي غــزة يصــب فــ
 تمهيدًا لمرحلة االستقالل السياسي.

وأمــا الضــفة الغربيــة فتــدرك الواليــات المتحــدة أن مســتقبلها بــات مرتبطــًا بحيــاة الــرئيس عبــاس، والعمــل 
على تحولها إلى كينونـة سياسـية بدرجـة أعلـى مـن حكـم ذاتـي ومرتبطـة إقليميـًا بـاألردن السـتحالة قيـام 

لمستوى مـن الضـعف واالنقسـام والخـالف يـوفر فـرص نجـاح مهمـة للتسـوية دولة فلسطينية فيها. هذا ا
 التي يرو  لها البيت األبيم. 

المستوى اآلخر ال يقل أهمية عن المستوى السابق وهو تفريغ الحاضنة اإلقليميـة للقضـية الفلسـطينية، 
ت مــع غــزو العــراق وال شــك أن التحــوالت السياســية الكبيــرة التــي تشــهدها المنظومــة العربيــة والتــي بــدأ

والموقــف الفلســطيني قــد أدى إلــى بدايــة التراجــع واالنفكــاك، وهــذا ال يعنــي التنــازل  1991للكويــت عــام 
عـــن القضـــية بـــالمطلق، لكنهـــا كانـــت بدايـــة مرحلـــة التمييـــز بـــين المصـــالح واألولويـــات للـــدول العربيـــة، 

لحاحيــة هــذه التهديــدات، والموقــف مــن ا لقضــية الفلســطينية. فــاليوم تبــرز والتهديــدات التــي تواجههــا، وا 
مخـــاطر كثيـــرة مثـــل الخطـــر اإليرانـــي، وخطـــر اإلرهـــاب والجماعـــات اإلســـالمية المتطرفـــة ناهيـــك عـــن 
أولويات البناء السياسي الداخلي. هـذه البيئـة اإلقليميـة والتحـوالت فيهـا تـوفر لعمليـة التسـوية األمريكيـة 

ــو فــي ب  -عــدها اإلقليمــي. وهكــذا تحــول الصــراع العربــي التقــدم خطــوات، وتتــيح لهــا فرصــة التنفيــذ ول
"إســرائيلي" محــدود حــول قضــايا محــدودة، والقــرار بشــأنها  -"اإلســرائيلي" إلــى صــراع ثنــائي فلســطيني 

يجب أن يكـون فلسـطينيًا. وأمـا المسـتوى اآلخـر الـذي يـوفر أيضـًا فرصـًا كبيـرة للتسـوية األمريكيـة فهـو 
وليــة، وأيضــًا العمــل علــى تفكيــك القضــية الفلســطينية، إذ لــم يعــد التحــوالت فــي بنيــة ومــوازين القــوى الد

ينظر إليها على أنها مفتـاح حـل قضـايا المنطقـة. وهنـا التمـايز بـات مقبـواًل بـين مواقـف الـدول المعنيـة 
 كروسيا واالتحاد األوروبي ومواقفها من القضايا األخرى.
واختزالها في مسـائل إنسـانية أو رفـع الحصـار النتيجة الحتمية لكل ذلك هو تقزيم القضية الفلسطينية، 

أو توســيع دائـــرة الحــق التـــي يمارســها المـــواطن الفلســطيني. كـــل هــذه المحفـــزات تعمــل لصـــالح عمليـــة 
 التسوية والتي يرتبط إنضاجها بمستويات مختلفة. 

طينية الخالصة، أن الهدف من التسوية األمريكية هو تحقيق السالم اإلقليمـي، وتصـفية القضـية الفلسـ
وتشــكيل تحــالف دولــي لمواجهــة الخطــر اإليرانــي. وكــل هــذا يعنــي أن القضــية الفلســطينية باتــت مجــرد 
نزاع ثنائي، ولم تعد قضية عربية مركزية، بل لـم تعـد تشـكل أساسـًا لألمـن القـومي العربـي مـن منطلـق 

األمــن القــومى إدراك حقيقــة الخطــر "اإلســرائيلي"، وهــذا مــا يفســر لنــا التحــول فــي تصــورات تهديــدات 
وتحولهـا مــن "إسـرائيل" إلــى إيـران، لتصــبح "إســرائيل" وفقـًا لهــذه التسـوية جــزءًا مـن أي تحــالف إقليمــي، 

 كما شهدنا من هدف مؤتمر وارسو األخير. 
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ويبقــى أن الــنهج الــذي اعتمــد عليــه مهندســو التســوية هــو األســلوب مــن أعلــى إلــى أســفل بمعنــى البــدء 
والوســـط إقليميـــًا ثـــم القاعـــدي علـــى مســـتوى طرفـــي الصـــراع المباشـــرين  علـــى المســـتوى المـــاكرو دوليـــاً 

 لضمان نجاحها حتى قبل أن يتم اإلعالن عنها، وتوفير اإلعالن عن المواقف الرسمية منها.
 13/4/2019 ،الخليج، الشارقة

 
 بعد اختيار نتنياهو: في انتظار المزيد من هدايا ترامب! .35

 عاموس هرئيل
تنيــاهو فجــر األربعــاء أمــام مئــات أعضــاء الليكــود المتحمســين فــي تــل أبيــب خطــاب الفــوز لبنيــامين ن

خصص في معظمه لكبر اإلنجاز التصويتي في االنتخابات. ولكن بين الشكر هلل واإلطـراء ألعضـاء 
الحملة اختفت مالحظة سياسية هامة. رئيس الحكومـة وصـف "تحـديات كبيـرة أمامنـا"، منهـا "تحـديات 

لعـالم العربـي". تقـف اآلن أمـام نتنيـاهو مهمـات ثقيلـة: تشـكيل االئـتالف، وتعيـين للتطبيع والسالم مع ا
الــوزراء، وبعــد ذلــك محاولــة إجــازة ميزانيــة جديــدة للدولــة بســرعة، علــى فــرم أن هــذا األمــر سيســاعد 
علــى اســتقرار واليــة حكومتــه لفتــرة طويلــة. فــي الخلفيــة يقــف أمامــه الهــدف األكثــر حســمًا وهــو الجهــود 

و علــى األقــل، إبطــاء عقــارب الســاعة القانونيــة التــي تعمــل ضــده، مــع التقــديم المتوقــع للــوائح لوقــف، أ
 االتهام الثالث، يوفتح محتمل لتحقيق آخرو.

إن احتمالية أن ينجح في تشريع القانون الفرنسي الذي يوقف اإلجراءات القانونية ضد رئيس الحكومة 
ز اآلن علـــى إعـــادة قـــانون الحصـــانة إلـــى صـــيغته الـــذي يتـــولى منصـــبه، تبـــدو ضـــعيفة. النقـــاش يتركـــ

الســابقة، التــي ســتمكن الليكــود مــن محاولــة إحبــاط رفــع الحصــانة، وهــو تغييــر يمكــن أن يهــم أعضــاء 
رئيســيين آخــرين فــي االئــتالف مثــل آريــه درعــي وحــاييم كــاتس ودافيــد بيتــان العتبــارات مختلفــة. ولكــن 

الســيناريو األكثــر معقوليــة يتعلــق بمــا بــدا حتــى قبــل  الســيناريو الــذي تــم وصــفه هــذا األســبوع علــى أنــه
بضعة أشهر غير معقول تماما، في دولة مليئة باألزمات مثل إسرائيل. يمكـن لنتنيـاهو مواصـلة قيـادة 
حكومته خالل سير محاكمته. يبدو أن شركاءه في االئتالف سيوافقون، وفي ظل غياب منع صـريح، 

 لمحكمة العليا لن تتدخل.سواء في حكم أو في القانون، أيضًا ا
كل ذلك سيتبين بوضوح عند طرح خطة السالم لإلدارة األمريكية. الرئيس ترامب تطرق لذلك في هـذا 
األسبوع عندما هنأ نتنياهو بالفوز وقال إن انتخابه يحسن احتماالت السالم. ولكن الحلم القديم لليسار 

المـدى للفلسـطينيين يبـدو اليـوم مقطوعـًا عـن عن إمـالء أمريكـي سـيفرم علـى نتنيـاهو تنـازالت بعيـدة 
الواقــع. يظهــر أن الرئيســين متناســقان فــي خطواتهمــا. ترامــب يغــدق علــى نتنيــاهو المزيــد والمزيــد مــن 
الهـــدايا: نقـــل الســـفارة األمريكيـــة إلـــى القـــدس، واالنســـحاب مـــن االتفـــاق النـــووي مـــع إيـــران، واالعتـــراف 
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إلى كل ذلك عشية االنتخابات قـرار اإلعـالن عـن حـرس بسيادة إسرائيل في هضبة الجوالن، وأضيف 
الثــورة اإليرانــي كمنظمــة إرهابيــة. نتنيــاهو فــي تغريــدة بالعبريــة فــي "تــويتر" هنــأ ترامــب ألنــه وافــق علــى 
"طلب آخر هام بالنسبة لي". لـم يبـق مـن التـدخل اإلسـرائيلي فـي القـرار أي ذكـر فـي التغريـدة الموازيـة 

 نجليزية.لرئيس الحكومة باللغة اإل
صفقة القرن، إذا تم عرضها بعد تأجيالت كثيـرة، سـتكون اقتراحـًا سـهاًل نسـبيًا بالنسـبة إلسـرائيل. فهـي 
ســتمكن نتنيــاهو، أيضــًا كــرئيس ائــتالف يمينــي، مــن أن يــرد عليهــا باإليجــاب مــن خــالل عرضــه عــدة 

الخلفيــة ينتظـــر  تحفظــات واالنتظــار للــرفم المتوقـــع لــرئيس الســلطة الفلســطينية محمـــود عبــاس. فــي
تحقق حلم اليمين وهو ضمُّ جزء من مناطق الضفة الغربية، كتطبيق أحادي الجانب في خطـة ترامـب 
ــــ "ال" الفلســـطينية. األمـــل فـــي اليمـــين هـــو أن االعتـــراف األمريكـــي بهضـــبة الجـــوالن سيســـتخدم  بعـــد ال

ضـت علـى إسـرائيل. كسابقة ألنه يستند إلى نفس المبرر، وضع اليد على أرام فـي حـرب دفاعيـة فر 
 هذه األمور حدثت بصورة موازية في حرب األيام الستة.

روبــرت ســاتلوف، مــدير معهــد واشــنطن ألبحــاث الشــرق األوســط، وهــذا المعهــد يحــافظ علــى عالقــات 
وثيقـة مــع المؤسسـة اإلســرائيلية، وتعتبـر فتــرة أبحـاث محطــة إلزاميـة لكبــار رجـال جهــاز األمـم فــي فتــرة 

يـتهم يقريبـًا سـيكون هنـاك رئـيس األركـان السـابق غـادي آيزنكـوتو. فـي مقـال نشـر قريبة من نهايـة وال
فــي موقــع مجلــة "فــورين بوليســي" غــداة االنتخابــات فــي إســرائيل، حــذر ســاتلوف مــن أن عــرم خطــة 
ترامب قريبًا سيؤدي إلى كارثة. "سيرتكب الـرئيس خطـأ حقيقيـًا إذا أخـذ االقتراحـات التـي بلورهـا صـهره 

 التي ما زالت سرية ونشرها باسم الواليات المتحدة"، كتب ساتلوف.جارد كوشنر 
ســـاتلوف يتوقـــع فشـــل الخطـــة. الشـــرا بـــين إســـرائيل والفلســـطينيين كبيـــر، والتقـــارب الزائـــد بـــين اإلدارة 
سرائيل ال يسمح لها بأن تعتبر وسيطًا نزيهًا. الخطة ستضر حسب أقواله بمصالح أمريكا فـي ثالثـة  وا 

مكــن أن تــؤدي إلــى ضــم أجــزاء مــن الضــفة مــن قبــل إســرائيل، ومــنح الســعودية قــوة مجــاالت حاســمة: ي
للمساومة الزائدة أمام الواليـات المتحـدة يالتـي تحتاجهـا مـن أجـل تطبيـق خطتهـاو، وحـرف االنتبـاه عـن 
إنجــاز هــام لــإلدارة األمريكيــة فــي المنطقــة وهــو زيــادة الضــغط علــى إيــران. الوضــع الــراهن فــي العالقــة 

ائيل والسلطة الفلسطينية الذي يتم التعبير عنه بالتنسيق األممي الفعال بينهما يمكن أن ينهار بين إسر 
مثل بر  من ورق عندما سيرفم عباس االقتراح. الخطة، كتب ساتلوف، هـي فـي هـذه األثنـاء خطـة 

 كوشنر وليس خطة ترامب.
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 المتهم الفوري
اء مـن الضـفة فـي أواخـر الحملـة االنتخابيـة، فــي نتنيـاهو عبـر للمـرة األولـى عـن دعمـه لفكـرة ضــم أجـز 

الوقــت الــذي كــان يخشــى فيــه مـــن فقــدان أصــوات علــى يمــين حـــزب الليكــود. مثــل غيــره مــن الوعـــود 
االنتخابية فإن التطبيـق شـيء آخـر مختلـف تمامـًا. رئـيس الحكومـة يمكنـه إبقـاء هـذه الفكـرة فـي الهـواء 

 بأن الظروف السياسية غير ناضجة. كإغراء مستقبلي لشركائه. وتبرير عدم تطبيقها
ولكـن فكــرة الضـم وخطــة ترامــب بشـكل عــام، تثيــر مخـاوف لــدى الفلســطينيين، بـل لــدى األردن أيضــًا. 
أبــو مــازن الــذي شــارك فــي المنتــدى االقتصــادي الــذي عقــد فــي عمــان فــي بدايــة هــذا األســبوع لــم يلــق 

ار عليـه غضـب عـدد مـن المشـاركين خطابًا في المـؤتمر. وزيـر خارجيـة ُعمـان، يوسـف بـن علـوي، أثـ
عنــدما قــال إن الفلســطينيين يجــب علــيهم أن يتعهــدوا إلســرائيل بأنهــا لــن تكــون تحــت التهديــد األمنــي. 
الفلسطينيون يخافون من أن السعودية ودول خليجية أخـرى، بسـبب عالقاتهـا القريبـة مـع إدارة ترامـب، 

قــال علــى عالقــات دبلوماســية مــع إســرائيل. مــن ســتتبنى المبــادرة األمريكيــة وســتتخلى عــنهم، مــع االنت
الصـعب التصــديق بــأن هـذا ســيحدث، لكــن الشـكوك الفلســطينية بــالرئيس هـي اآلن فــي الــذروة. األردن 
قلــق مــن التــداعيات المحتملــة عليــه مثــل انــدالع موجــة عنــف جديــدة علــى أراضــيه، تنزلــق أيضــًا إلــى 

أيضـًا مصـدر خطـر فـي مثـل هـذه الظـروف. فـي مخيمات الالجئين الفلسـطينيين فـي المملكـة. القـدس 
جهاز األمـن اإلسـرائيلي يصـفون سـيناريو تقـوم فيـه األجهـزة األمنيـة للسـلطة الفلسـطينية بتـأجيج الحـرم 
احتجاجًا على خطة ترامب التي ستمنح الفلسطينيين مكانة متدنية في المدينـة. فـي ضـجة االنتخابـات 

غزة. األسبوعان األخيران في القطاع بعد مظاهرات يـوم  نسي اإلعالم اإلسرائيلي ما يحدث في قطاع
األرم كانــا هــادئين بصــورة اســتثنائية. الجــيش اإلســرائيلي وبصــورة متعمــدة كــان منضــبطًا وقلــل مــن 
حضـــوره المتزايـــد حـــول القطـــالع. زعمـــاء حمـــاس لـــم يهنئـــوا نتنيـــاهو مثـــل ترامـــب، لكـــن مـــن المعقـــول 

عى إلــى مواصــلة الفصــل بــين الضــفة والقطــاع وهــي سياســة االفتــرام أنهــم غيــر حــزينين. نتنيــاهو يســ
 تخدم حماس أكثر من السلطة بكثير.

فـي الطـرفين يظهـر نضـج متزايــد إلنهـاء صـفقة لوقـف إطـالق نــار طويـل المـدى فـي القطـاع. لحمــاس 
قليــل مــن أدوات الضــغط العنيفــة علــى نتنيــاهو منــذ اللحظــة التــي اجتــاز فيهــا بســالم امتحــان صــناديق 

ع. نســبة التصــويت العاليــة لليكــود فــي مــدن مثــل عســقالن وأســدود تــدل علــى أن الكثيــرين مــن االقتــرا 
سكان غـالف غـزة سـيؤيدون كـل قـرار يتخـذه رئـيس الحكومـة. فـي العقـد األخيـر أظهـر نتنيـاهو الحـذر 
من استخدام القوة العسكرية، ال سـيما فـي القطـاع. إذا كـان هنـاك خطـر مسـتقبلي فسـيمّس إمكانيـة أن 

وز السياســي ســيولد الشــعور بــالتفوق لــزعيم ال يمكــن أن يهــزم، ســيأخذ علــى عاتقــه مغــامرات أمنيــة الفــ
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غيــر محســوبة. ال توجــد حتــى اآلن إشــارات علــى حــدوث هــذا. مــع كــل االنتقــادات علــى ســلوكه فــي 
 مجاالت أخرى، فإن خشية نتنياهو من التورط في حروب زائدة تستحق التقدير.

 

 األمن َيُجّب الفساد
 1999ذه هي الحملة االنتخابية الخامسة التي ينهيها نتنياهو بالفوز يفي الوسط كان هناك هزيمتـان ه
، التـــي يقلـــل اليـــوم ذكرهمـــاو. فـــوز كتلـــة اليمـــين لـــم يكـــن مفاجئـــًا، لقـــد كـــان متوقعـــًا فـــي معظـــم 2006و

ن االفترام االستطالعات، ويبدو أن معظم مستهلكي وسائل اإلعالم اإلسرائيلية يعرفون كيف يحسبو 
المفهوم بأن النتـائج الحقيقيـة فـي الصـناديق سـتكون أفضـل لليمـين ممـا تظهـره نتـائج العينـات فـي ليلـة 
االنتخابــات واالســتطالعات التــي ســبقتها. نتنيــاهو يفــوز المــرة تلــو األخــرى ألنــه بالنســبة لناخبيــه لــيس 

ولـــة رغـــم الظـــروف مجـــرد ســـاحر سياســـي، بـــل هـــو سياســـي متفـــوق، يـــنجح فـــي الحفـــاظ علـــى أمـــن الد
الصعبة والمتغيرة بسرعة. خالفًا آلمال معارضيه، فإن تراكم لوائح االشـتباه ضـده لـم تغيـر التصـويت. 
يمكــن التقــدير أن أغلبيــة مصــوتي اليمــين مــا زالــوا يعتقــدون أن الــدفاع عــن أمــن المــواطنين الشخصــي 

 النيابة العامة.يسبق فحص االدعاءات حول الفساد. وآخرون ال يصدقون رواية الشرطة و 
نحن اآلن في ذروة فترة الجلد الذاتي األخالقـي لليسـار، التـي ستنشـغل بهـا عشـرات مقـاالت الـرأي فـي 
إســرائيل فــي "هــآرتس" فــي األســابيع القادمــة. ولكــن خالفــًا لعــدد مــن االدعــاءات الفوريــة التــي ســمعت، 

الكتلة، مـن العمـل وميـرتس  يبدو أن اليسار لم يشطب ولم يختف. األصوات تحركت في أغلبها داخل
اللذين ظهرا كأقل أهمية في الحسم وحتى أزرق أبـيم الـذي ظهـر للحظـة كصـاحب االحتمـال األكبـر 
للفوز على نتنياهو. الرغبة في إسقاط بيبي كان االعتبار األساسي الذي وجه التصويت. ولكـن سـبب 

لتغلــب عليهــا، إلــى جانــب طــابو الهزيمــة الرئيســي يكمــن فــي فجــوة العــدد التــي ال يــنجح اليســار فــي ا
سياسـي ال يمكنـه حتـى اآلن تحطيمــه. منـذ عقـدين ومعســكر اليمـين أكبـر بقليــل مـن اليسـار، األحــزاب 
األصولية تتوجه بشكل تلقـائي نحـو حكومـة يمينيـة، وتغيـر مواقفهـا فـي ظـل وجـود خطـر حقيقـي، ألن 

 على اإلطالق في حساب االئتالفات. يبقوا في الخار . في حين أن األحزاب العربية ال يتم احتسابها
. وقـد 2015بني غانتس ظهر كمرشح فعـال أكثـر مـن الثنـائي بـوغي هرتسـوه وتسـيبي لفنـي فـي العـام 

وقع على نتيجة تثير االنطبـاع حصـل عليهـا فـي زمـن قياسـي ـ عشـرة أسـابيع بعـد أن قفـز إلـى البركـة 
بيــد. فــي الطريــق وقــف بــاحترام أمــام حملــة السياســية. ســتة أســابيع فقــط بعــد توحيــد القــوائم مــع يئيــر ل

عدائية وقبيحة أدارها الليكود ضـده، الـذي لـم يسـتبعد توجيـه ضـربات متعمـدة تحـت الحـزام. ولكـن هـذا 
ظهــر حتــى اآلن كســقف زجــاجي لغــانتس وكتلــة اليســار ـ وســط كلهــا. األشــهر القريبــة القادمــة ســتخر  

حيـاة نتنيـاهو مـن المعارضـة. ولكـن غـانتس رغـم غانتس بعيدًا عـن منطقـة راحتـه، لبيـد وعـد بتنغـيص 
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ماضيه العسكري ال يسعى إلى حروب من جهة، وهو غير متميز في فرم السيادة من جهة أخـرى. 
قســم الوحــدة ألصــدقائه فــي القيــادة يفضــل أن يقــرأه مــع القليــل مــن الشــك. كــل واحــد مــن الثالثــة الــذين 

من غانتس لقيـادة الحـزب. وسـواء طـال الوقـت أم جاءوا تحته في أزرق أبيم يعتقد أنه مناسب أكثر 
 قصر فسيتم استالل السكاكين مثلما يحدث دائمًا.

 

 جديد -ملف قديم 
مـــع تشـــكيل االئـــتالف ســـيتبين توزيـــع الحقائـــب الرئيســـية فـــي حكومـــة نتنيـــاهو الخامســـة، حقيقـــة األمـــن 

دفاع. بعـد أن فاجـأ المسـتطلعين والمالية والخارجية. افيغدور ليبرمان مرشح طبيعي للعودة إلى وزارة ال
والمحللين واجتاز نسبة الحسم بثقة هذه المرة. جزء كبير من حملة إسرائيل بيتنا انشغل بالحفـاظ علـى 
مصالح ناخبيه، أبناء المهاجرين من االتحاد السوفييتي سابقًا أمام المؤسسة الدينيـة ـ األصـولية. اآلن 

واضحة، في حكومة الحـزبين الحريـديين يتوقـع فيهـا أن يجب على ليبرمان أن يعرم عليهم إنجازات 
يكونــا قــويين ومهيمنــين أكثــر مــن الســابق. يتوقــع أن تكــون هــذه مســألة رئيســية فــي المفاوضــات التــي 

 سيجريها مع نتنياهو.
السنتان والنصف التي قضاها ليبرمان في وزارة الدفاع حتـى اسـتقالته كانـت متـوترة ومحبطـة لـه. بـؤرة 

ساسية مع نتنياهو تعلقت بالتعامل مع حماس في قطاع غزة. في هذه األثنـاء، كمـا قلنـا، االحتكاك األ
يبـدو أن رئـيس الحكومــة ال ينـوي االنحــراف عـن سياســته لضـبط الــنفس فـي الجنــوب. مشـكوك فيــه إذا 
كــان نتنيــاهو معنــي بتحســين بصــورة كبيــرة مكانــة أحــد وزراء الليكــود، وحتــى لــو كــان بعضــهم ييــوآف 

سرائيل كاتسو كانوا بالتأكيد سيسعدون بتولي هذا المنصب. لذا فإن رئيس الحكومة سيفضل غالنت و  ا 
الحفاظ على حقيبة الدفاع فـي يـده. نتنيـاهو سـيخاطر بفقـدان طبقـة الحمايـة بينـه وبـين المسـؤولية عـن 

 أخطاء أمنية عند حدوث ذلك، لكن هناك مزايا كثيرة في الحفاظ على عالقة مباشرة مع الجيش.
في هيئة األركان العامة ينتظرون بصبر تعيـين وزيـر الـدفاع. رئـيس األركـان الجديـد، افيـف كوخـافي، 
تولى منصبه قبل ثالثة أشهر. الكثير من اإلجـراءات التـي سـيقوم بهـا تـرتبط بـاالنحراف عـن الميزانيـة 

. الجــيش نجــح ومصــادقة المســتوى السياســي، ونتنيــاهو لــم يتفــره بعــد لشــؤونه بســبب الحملــة االنتخابيــة
فـــي تحقيـــق الهـــدف الـــذي وضـــعه رئـــيس الحكومـــة ـ منـــع انـــدالع مواجهـــة عنيفـــة فـــي القطـــاع عشـــية 
االنتخابات. اآلن يتوقعـون خطـوات حاسـمة فـي األشـهر القريبـة، ال سـيما الحاجـة الملحـة كـي يحسـنوا 

 بدرجة كبيرة القدرات العملياتية للقوات البرية.
 12/4/2019هآرتس 

 13/4/2019 ،ندنالقدس العربي، ل
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 كيف إلسرائيل أن تواجه التحديات األمنية المقبلة؟ .36
 يوآف ليمور
تركـت حكومـة نتنيـاهو الرابعـة للحكومـة التـي ســتخلفها، حكومـة نتنيـاهو الخامسـة، وضـعًا أمنيـًا مريحــًا 
نســـبيًا، ولكــــن بضــــعة أوجــــاع رأس ومواضــــيع ال يمكـــن تأجيلهــــا، وتحتــــا  اآلن إلــــى معالجــــة وجــــواب 

وهذه ستستخلص بقدر كبير من هوية وزير الدفاع الذي سـيعينه: علـى افتـرام معقـول بأنـه مركزين. 
ألســباب ائتالفيــة وحزبيــة سيصــعب علــى بنيــامين نتنيــاهو أن يواصــل االحتفــال بحقيبــة الــدفاع، مــدى 
استقاللية الوزير الجديد سيبث مباشرة على طبيعـة الجـيش وعلـى الطريقـة التـي سـيواجه بهـا التحـديات 

 منية في المنطقة.األ
 

 غزة
بعد سنة عاصفة، وقبل لحظة من االنفجار، تحققت قبل نحو أسبوعين تهدئة في القطاع. حصل هذا 
بعـد إطــالق صــواريخ نحـو غــوش دان وموشــاف مشـميرت، واســتنزاف يــومي للجبهـة الداخليــة، وتطلــب 

 .تدخاًل أجنبيًا مكثفًا ـ مصريًا باألساس، ومن األمم المتحدة وقطر أيضاً 
مشاكل غـزة عميقـة جذريـة، فالبطالـة تنـاطح السـحاب، والبنـى التحتيـة فـي انهيـار، واليـأس فـي الـذروة. 
حمـــاس تخشـــى المواجهـــة، ولكنهـــا تخشـــى شـــعبها أكثـــر، فثمـــة مؤشـــرات متزايـــدة مـــن انعـــدام االرتيـــاح 

يل فـــي والضـــائقة. وبغيـــاب قـــدرة علـــى إيجـــاد الحلـــول، مـــن المعقـــول أن تعـــود قريبـــًا إلـــى تحـــدي إســـرائ
 محاولة لتقريب تسوية واسعة تتضمن إعادة تأهيل عميقة للقطاع.

ستوافق إسرائيل على ذلك شـريطة أن تتضـمن مثـل هـذه التسـوية تجريـدًا مـن السـالح ـ خطـوة مشـكوك 
أن توافـــق حمـــاس عليهـــا، والبـــديل ســـيكون القتـــال ـ خطـــوة ســـيحاول الطرفـــان االمتنـــاع عنهـــا، ولكـــن 

لمواظبة على ذلك. نتنياهو فاز بأغلبية ساحقة في المدن المالصقة لغزة ـ مشكوك في أن يتمكنا من ا
 سديروت، عسقالن، نتيفوت، اوفيكيم  ووهذه ستطالبه باألمن.

قبل لحظة من حصول هذا، خيرًا تفعل الحكومة الجديدة إذا ما بلورت استراتيجية شاملة للقطـاع. هـذا 
 ا كانت حماس هي حكم شرعي أم هدف لإلسقاط.سيضمن تحقيق األهداف ـ وعلى رأسها القرار إذ

 

 إيران
إعالن وصف الواليـات المتحـدة، اإلثنـين، الحـرس الثـوري بتنظـيم إرهـابي، يزيـد الضـغط علـى طهـران. 
هــذه محاولــة أخــرى لعــزل إيــران وللوصــول إلــى نقطــة حســم تتطلــب منهــا أن تختــار هــل ســتبقى وحيــدة 

وع الصــواريخ بعيـدة المــدى وعــن نشـاطها المكثــف لنشــر منبـوذة أم تتخلــى عـن برنامجهــا النــووي ومشـر 
 اإلرهاب في المنطقة.
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فــي هــذه األثنــاء، رغــم الضــغط، إيــران تنجــو. نشــاطها واضــح بمســتويات متغيــرة فــي الــيمن، والعــراق، 
وسوريا، ولبنان وغزة. وقد استغلت إسرائيل فـي السـنوات األخيـرة الحـرب األهليـة فـي سـوريا كـي تقاتـل 

قامــة قاعــدة متقدمــة لهــا فيهــا، ولكنهــا ســتكون مطالبــة المســاعي اإلي رانيــة لتثبيــت وجودهــا فــي الدولــة وا 
بفحــص سياســتها بشــكل يســمح لهــا مــن جهــة اإلبقــاء علــى حريــة عمــل تنفيذيــة، ومــن جهــة أخــرى منــع 

 تورطات زائدة، وال سيما مع روسيا، وبالطبع مع حزب هللا في لبنان.
علنية. أما نتائج اللعبة، مثلمـا فـي الماضـي، فيقررهـا خلـيط مـن  هذا خط رفيع قد ينزلق إلى مناوشات

المعلومــات االســتخبارية والقــدرات العملياتيــة، مــع غــالف اســتخباري ـ اقتصــادي ـ إعالمــي. إن نجــاح 
دحــر إســرائيل إليــران عــن الجبهــة الشــمالية أمــر مشــكوك فيــه، ولكــن التحــدي ســيكون االحتفــاظ علــى 

 واعد والقدرات، وبعيدة عن الحدود.إبقائها ضعيفة، وعديمة الق
 

 يهودا والسامرة
حافظت الضفة في السنوات األخيرة على هدوء نسبي رغـم األحـداث التـي هـددت بإشـعالها مـن جديـد ينقـل 
السـفارة األمريكيــة إلــى القـدس، الوضــع فــي القطــاع والجهـد الــدائم مــن حمــاس إلصـدار العمليــات منــهو. أمــا 

 هتمامًا قلياًل بالموضوع السياسي وعني بالحياة نفسها ـ وال سيما بالرزق.الجمهور الفلسطيني فأبدى ا 
"خطــة القــرن" للــرئيس ترامــب، الــذي يفتــرم أن تعــرم قريبــًا، كفيلــة بــأن تغيــر الوضــع. مــن الجانــب 
الفلسطيني سيكون هذا سجل نهاية ألبـو مـازن الـذي مـن المتوقـع لصـراع الخالفـة لـه أن يمـزق الشـارع 

ن الجانب اإلسرائيلي ـ بعد سنوات من الجمود، سيكون مطلوبًا بحث حقيقي في مسألة الفلسطيني، وم
الحل المرغوب في المناطق، وبالتأكيد حين يكون في الخلفية الوعـد االنتخـابي لنتنيـاهو بضـم البلـدات 

 اليهودية خلف الخط األخضر.
لعمليــات ودون انتفاضــة إن التحــدي األمنــي ســيكون قــد اجتــاز كــل هــذا دون صــعود حــاد فــي مســتوى ا

شعبية، وهذه مهمة غير بسيطة فـي ظـل كديـة السـلطة الفلسـطينية. وسـتكون إسـرائيل مطالبـة باإلبقـاء 
علــى التنســـق مـــع أجهـــزة األمـــم الفلســـطينية، وباألســـاس ـ إعطـــاء أفـــق اقتصـــادي للمـــواطنين مـــن أجـــل 

 مواصلة إبقاء معظمهم خار  دائرة العنف.
 

 الميزانية
لمنصرفة إقـرارًا اسـتثنائيًا للجـيش اإلسـرائيلي وجهـاز األمـن: بعـد سـنوات طويلـة عمـل منحت الحكومة ا

الجـــيش بميزانيـــة ثابتـــة، ســـمحت بتنفيـــذ الخطـــة متعـــددة الســـنوات "جـــدعون" بكاملهـــا. وكانـــت النتيجـــة 
 مشاريع أكثر، ومخازن أكثر، وتدريبات أكثر ـ ارتجال أقل.
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خطة متعددة السنين للسنوات الخمس القادمة، ستبدأ في  في الجيش اإلسرائيلي يعملون منذ اآلن على
السنة القادمة. ويتعلق تنفيذها بإطار الميزانية التي ستستوجب اتفاقًا متجددًا مع المالية. وهـذه سـتكون 

 نتيجة قوة وزير الدفاع والمالية الجديدين السياسية، والوضع االقتصادي.
عميـــق الــذي خلفتـــه الحكومــة المنصـــرفة، ســتكون الحكومـــة وفقــًا لكــل المعطيـــات، وعلــى خلفيـــة العجــز ال

الجديدة مطالبة بتقليص أليم في الميزانية ـ بما في ذلك األمن. وهذا سيعقد الحياة للجيش اإلسرائيلي وقـد 
يعيـــده إلـــى الوضـــع الـــذي كـــان عليـــه عشـــية حملـــة الجـــرف الصـــامد: لغـــرم وقـــف التـــدريب، أو لوقـــف 

خيرًا تفعل الحكومة إذا امتنعت عن حلول مؤقتـة، وأدخلـت جهـاز األمـن  التعاظم، وكما هو الحال دومًا،
 مسبقًا إلى إطار واضح، حتى لو كان مقلصًا، كي تسمح له بأن يدار بشكل مرتب يمنع االرتجال.

 

 المجتمع -الجيش 
لـــن يكـــون ممكنـــًا الفـــرار إلـــى األبـــد مـــن هـــذه المســـاعي، وال ســـيما علـــى خلفيـــة التـــردي المتواصـــل فـــي 

افعية للتجند للجيش بشـكل عـام وللجنـاح القتـالي بشـكل خـاص. وستسـتدعي المعطيـات حـاًل شـاماًل الد
ذا لم يوجـد لـه حـل، سـيبقى  ليس بمسؤولية الجيش. فهذا موضوع وطني يتجاوز الوزارات الحكومية، وا 

 الجيش ناقصًا وعرضة لتحديات دائمة.
لتجنيـد األصـوليين. فقـد حلـت الحكومـة السـابقة تلقى هذه األمور مفعولها علـى خلفيـة المسـألة الدائمـة 

قبــل إيجــاد حـــل لهــذا الموضـــوع، ومشــكوك فــي أن تجـــد الجديــدة حـــاًل لــذلك مــع صـــعود قــوة األحـــزاب 
األصـولية. والـتملص المتواصـل مــن الحـل الـالزم ســيبقي سـاحة صـراع قـانوني ـ سياسـي دائـم، واألســوأ 

 ين السكان باستمرار.أنها قد تؤثر على المتجندين الذين تقل نسبتهم ب
في السنوات األخيرة ينجر الجيش اإلسرائيلي في غير صالحه إلى السـاحة السياسـية. وتجنيـد النسـاء، 
وأجهزة الوعي، وتعليمات فتح النار، كلها أمثلة قد تتعاظم في عالم الشبكات االجتماعية. يخطـئ مـن 

يما للــوزير المعــين، ســيكون إبقــاء يعتقــد أن هــذا موضــوع عســكري: التحــدي للحكومــة الجديــدة، وال ســ
 الجيش خار  الجدال، كي يواصل البقاء كجيش شعب رسمي ونظيف.

  12/4/2019إسرائيل اليوم 
 13/4/2019 ،القدس العربي، لندن
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