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 .1االحتالل اإلسرائيلي يحفر نفقا تحت األرض يصل إلى تخوم األقصى ..ومخطط لسكة حديد تجوب
أحياء القدس
القدس " -األيام" :قال المركز العربي للتخطيط البديل  :إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ماضية في
تنفيذ مخطط لبناء نفق سكة حديد تحت األرض في القدس يصل إلى تخوم المسجد األقصى،

ومخطط آخر لسكة حديد فوق األرض تجوب أحياء القدس المختلفة.

وأضاف المركز ،في تقرير أرسله لـ"األيام" :إن "تهويد القدس يتواصل تحت غطاء الكورونا" ،الفتا

إلى أن مخططا أعلن عنه وبدأ التحضير له في فترة الطوارئ التي تم إعالنها مؤخ ار من قبل

الحكومة اإلسرائيلية خشية انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأشار ،في هذا الصدد ،إلى أنه "تم اإلعالن عن قرار اللجنة القطرية اإلسرائيلية للبنى التحتية
الصادر عن جلستها في تا ريخ السابع عشر من آذار الماضي ،بالمباشرة بتحضير المخططات تاتال
تسمى "مخطط بنية تحتية قطرية".
( 108أ) وتاتال  ،108وكالهما يتمتع بوضعية مفضلة ّ
ونوه إلى أن "المشروع األول يتعلق ببناء نفق سكة حديد تحت األرض يصل ما بين القدس الغربية
ّ

ومنطقة باب المغاربة وصوال إلى تخوم الحرم الشريف ،بينما يتعلق الثاني ببناء سكة حديد فوق
األرض تجوب أحياء القدس المختلفة".

وأضاف" :إن مسار نفق القطار المقترح ضمن هذا المشروع يقع تحت مسار خط السالل الطائرة

"التلفريك" ،الذي تمت المصادقة عليه العام الماضي كمشروع بنية تحتية قطرية ،والذي يصل القدس
الغربية مع منطقة الحرم تحت حجة تسهيل وصول السياح اليهود".
األيام ،رام هللا2020/4/6 ،

 .2عباس يتلقى اتصاال هاتفيا من أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي
رام هللا :تلقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،اليوم السبت ،اتصاال هاتفيا من امين عام
حركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة .واطمأن النخالة خالل االتصال الهاتفي ،على أوضاع شعبنا
الفلسطيني جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ،مشيدا بالخطوات االحت ارزية الوقائية ،التي اتخذتها

القيادة الفلسطينية ،حفاظا على سالمة أبناء شعبنا ومنع انتشار الفيروس.
بدوره ،ابدى الرئيس استعداده لتقديم المساعدة في عالج االمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي السابق
رمضان شلح.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2020/4/4 ،
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 .3أبو ردينة :عباس أصدر ق اررا بالعفو عن  125سجينا
رام هللا :قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ،مساء يوم األحد ،إن رئيس دولة فلسطين محمود
عباس أصدر ق ار ار بالعفو الخاص عن ما تبقى من عقوبة  125محكوما في مراكز التأهيل واإلصالح

الفلسطينية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2020/4/5 ،

 .4أبو هولي :االتصاالت مع الدول المضيفة مستمرة لحماية الالجئين والمخيمات من "كورونا"

رام هللا :أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو
هولي أن التنسيق مع الدول العربية المضيفة لالجئين مستمر لتأمين سالمتهم وحماية المخيمات من

تفشي فيروس "كورونا" ،وبما يضمن استمرار عمل "األونروا" ،وخدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين

من خالل آليات جديدة تنسجم وتتعاطى مع حالة الطوارئ ومنع التجوال التي تشهدها الدول
المضيفة.

وأضاف أبو هولي ،في بيان صحفي ،اليوم السبت ،ان التحرك أيضا يأتي في إطار التنسيق
المشترك لحث الدول المانحة للوفاء بتعهداتها المالية أو التبرع بتمويل إضافي ،يمكن "األونروا" من
التغلب على أزمتها المالية ،وتمكينها من القيام بدورها الخدماتي تجاه الالجئين والقيام بمسؤولياتها

في مواجهة فيروس "كورونا".
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2020/4/4 ،

 .5قوات االحتالل تعتقل محافظ القدس بعد وزيرها

رام هللا :اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،أمس ،محافظ القدس عدنان غيث ،بعد يومين على
اعتقالها وزير القدس فادي الهدمي ،في إطار سياسة تستهدف كبح جماح السلطة الفلسطينية في

الشق الشرقي من المدينة ،التي ترفض إسرائيل التسليم باعتباره محتال ،وتصر على أنه جزء ال يتج أز

من «العاصمة» .وداهمت قوات االحتالل ،منزل غيث في سلوان جنوب القدس المحتلة ،وفتشته
وعبثت بمحتوياته قبل اعتقاله .وهذا هو االعتقال الـ 18لغيث منذ توليه منصبه محافظا للقدس.

في سياق متصل ،أكد المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد ،أمس ،أن غيث «اعتقل صباح اليوم

لممارسته نشاطا فلسطينيا في القدس ،وهو أمر غير قانوني».
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 .6وزارة الصحة الفلسطينية تكشف عن ساللتين لفيروس كورونا إحداهما "فتاكة"
وكاالت :قال مسؤول في و ازرة الصحة الفلسطينية إن هناك ساللتين لفيروس كورونا ،وأن الساللة
الموجودة في فلسطين أقل خطورة من الموجودة في دول أخرى.
عمان2020/4/5 ،
الدستورّ ،

 .7النائب عبد الجواد يدعو السلطة لفتح المؤسسات الخيرية المغلقة بقرار سياسي

القدس المحتلة :دعا النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد ،السلطة الفلسطينية إلى إعادة
النظر في قرار إغالق مئات المؤسسات والجمعيات والنوادي الخيرية والشبابية واإلغاثية في الضفة

الغربية والتي أغلقت بقرار سياسي .وشدد على أن إغالقها مخالف للقانون األساسي الفلسطيني الذي
ينص على منع تدخل السلطة التنفيذية في مؤسسات المجتمع المدني.

قدس برس2020/4/6 ،

 .8مطالب بتدخل سلطة النقد ووزارة االقتصاد بسبب التالعب بأسعار صرف العمالت بغزة
غزة -رامي رمانة :تستغل مكاتب صرافة وحواالت بغزة ظروف الناس الراهنة وتتالعب بأسعار
صرف العمالت ،وتفرض على المواطنين استالم حواالتهم بعملة الشيقل ،في ابتزاز واضح
للمواطنين ،الذين طالبوا الجهات المختصة التصدي لإلجراءات المخالفة لألنظمة .وتستدعي هذه
اإلجراءات المخالفة ضرورة تدخل سلطة النقد ،وو ازرة االقتصاد الوطني ،واتخاذ اإلجراءات والوسائل

القانونية الالزمة الستقرار أسعار صرف العمالت وفقا ألسعارها الحقيقية في السوق دون أي ابتزاز.

فلسطين أون الين2020/4/5 ،

 .9هنية يهاتف اشتية ويبحث معه تداعيات جائحة كورونا

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصاال هاتفيا مع رئيس الوزراء د .محمد
اشتية ،حيث بحثا التداعيات المترتبة على جائحة كورونا .وأ ّكد رئيس الحركة خالل االتصال أننا
كفلسطينيين موحدون في خندق واحد لمواجهة هذا الوباء ،مشددا على أن سالمة كل مواطن

فلسطيني تعنينا ،في القدس وغزة والضفة والداخل والخارج .كما أ ّكد تكامل األداء ،وتضافر كل
مشير إلى احتياجات غزة وظروفها في ظل
ا
الجهود ،واستنفار الطاقات الفلسطينية لمواجهة الوباء،
الحصار الخانق ،وما يمكن أن تقوم به الحكومة الفلسطينية تجاه أهلنا في غزة.
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منا في هذا اإلطار ،ولن تتخلى عن
وقال هنية إن الحركة جاهزة ومستعدة لبذل كل ما هو مطلوب ّ
واجبها الوطني تجاه شعبها في أي مكان ،مشددا على ضرورة تجنيب أعمال وجهود مواجهة هذا
الوباء ،وحماية شعبنا من أي خالفات سياسية.

موقع حركة حماس2020/4/5 ،

 .10هنية يبحث مع الفصائل ُسبل مواجهة "كورونا"
غزة :أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  ،إسماعيل هنية ،سلسلة اتصاالت مع عدد من
قادة القوى والفصائل الفلسطينية ،وذلك في إطار مشاورات يجريها لبحث سبل تكثيف الجهود

لمواجهة التحديات المترتبة على فيروس كورونا وانتشاره .وأوضح بيان صحفي لمكتب هنية ،تلقته
"قدس برس" السبت ،أنه بحث مع القادة الفلسطينيين العديد من النقاط المهمة ،وخاصة أوضاع
الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة ،ومتابعة أوضاعهم وظروفهم المعيشية في ظل تفشي هذا

الوباء.

ووضع رئيس حماس ،قادة القوى الفلسطينية في صورة االتصاالت التي قام بها مع العديد من رؤساء
وزعماء ومسؤولي الدول الصديقة والشقيقة ،وكذلك االتصال مع األمم المتحدة .واستعرض الجهود
المبذولة لمواجهة "كورونا" ،وما تم إنجازه من خطوات أو تحقيقه للفلسطينيين التي قدمتها حماس.
قدس برس2020/4/4 ،

 .11حماس تدعو السعودية إلى إطالق المعتقلين على خلفية دعم فلسطين

دعا نائب رئيس حركة حماس في الخارج محمد نزال ،السلطات السعودية إلى إطالق سراح المعتقلين
في سجونها على خلفية دعمهم للقضية الفلسطينية ،وعلى رأسهم ممثل حركة حماس في السعودية د.

محمد الخضري.
موقع حركة حماس2020/4/5 ،

 .12النخالة :على العدو أن يختار بين المالجئ أو إنهاء الحصار

أي تهديد
وكاالت-الرأي :أكد األمين العام لحركة "الجهاد اإلسالمي في فلسطين" ،زياد النخالة ،أن ّ
لحياة الشعب الفلسطيني عبر استمرار الحصار سيشمل الجميع بدون استثناء ،وعلى العدو أن يختار
بين المالجئ وما يترتب عليها ،أو إنهاء الحصار واالستجابة إلطالق صراح أسرانا.
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وقال النخالة في تصريح صحفي ،اليوم األحد" ،إن الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني ،تحتاج
من قياداته الوطنية المزيد من الحكمة والمزيد من القوة وعدم التردد ،وإن تحديات جديدة تنشأ ولن

تنتظر أحدا لذلك علينا جميعا أال نترك شعبنا الفلسطيني لمزيد من الجوع ولمزيد من االذالل،
وخاصة في قطاع غزه المحاصر منذ سنوات طويلة".
وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2020/4/5 ،

 .13ممثل حماس في إيران :ليس هناك مؤشرات على تجاوب "إسرائيل" مع مبادرة السنوار
قال ممثل حركة حماس في إيران ،خالد القدومي ،إنه ليس هناك أية مؤشرات على تجاوب إسرائيل

مع المبادرة التي أطلقها قائد الحركة في قطاع غزة ،يحيي السنوار ،حول تبادل األسرى مع إسرائيل.

وأضاف القدومي لـ" عالم سبوتنيك" ،اليوم األحد ،أن الهدف من المبادرة هو لفت نظر العالم إلى هذا
الملف الذي ال يتعامل معه "العدو اإلسرائيلي" بأي نوع من العدالة وال اإلنسانية ،خاصة مع تفشي

وباء كورونا ـ على حد قوله .ولفت إلى أن "العدو اإلسرائيلي يفرج عن المساجين الجنائيين الذين هم

خطر على المجتمع وال يفعل ذلك مع األسرى السياسيين".

موقع سبوتنيك 2020/4/5 ،Sputnik

 .14حماس :حالة التكاتف الوطني تتطلب من حكومة اشتية وقف التمييز الجغرافي
رحبت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" بكل جهد وطني ،يهدف لتعزيز حالة التكافل المجتمع
ّ
والتعاضد الوطني لمواجهة جائحة فيروس كورونا .وقدرت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم
قاسم ،مساء اليوم األحد ،المبادرات التي انطلقت سواء على مستوى أفراد أو بعض المؤسسات

لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا ،داعية إلى تطويرها .وقال المتحدث باسم الحركة ،قاسم ،إن
حالة التكاتف الوطني تتطلب من حكومة اشتية وقف سياسة التمييز بين قطاع غزة والضفة الغربية،

مضيفا "فوقف هذه السياسة خطوة أساسية إلطالق عمل وطني حقيقي لمواجهة كورونا".

فلسطين أون الين2020/4/5 ،

 .15أسرى "الشعبية"  :االحتالل يرفض اإلفراج عن اإلداريين وكبار السن والمرضى

قال أسرى الجبهة الشعبية ،اليوم األحد ،إن ادارة سجون االحتالل اإلسرائيلي ترفض اإلفراج عن

األسرى وخاصة اإلداريين وكبار السن والفتيات واألشبال والمرضى .وبين أسرى الشعبية في رسالة
فور عن أولئك المعتقلين ،إال أنه لم يتم االستجابة
نشرتها الجبهة ،إن األسرى طالبوا باإلفراج ا

التاريخ :ا إلثنين 2020/4/6

العدد5205 :

9

ص

لمطالبهم .واتهم األسرى ،االحتالل باستغالل جائحة كورونا على مستوى السجون وضد األسرى
لتمرير سياسته القمعية والعدوانية ضد األسرى ،ويرفض بشكل قاطع أن يخفف من معاناتهم.

فلسطين أون الين2020/4/5 ،

 .16الفصائل في لبنان تتفق على حماية المخيمات من كورونا ..واتهام فتح بمحاولة التعطيل

بيروت :وصل النقاش بين الفصائل الفلسطينية في لبنان إلى مرحلة متقدمة من االتفاق على إعالن
حالة التعبئة العامة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان لمكافحة انتشار فيروس الكورونا.

وناقشت الفصائل الوطنية والقوى اإلسالمية الفلسطينية على أكثر من مرحلة قضية إعالن التعبئة

العامة في جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان من أجل حماية الساكنين ومنع دخول غير المقيمين

في المخيمات ،وأيضا من أجل التشابه مع اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية منذ شهر
تقريبا.

لكن خالل األسبوع الماضي برزت معارضة حركة فتح لهذه الخطوة دون إبداء األسباب المنطقية.
ولم تقدم حركة فتح جوابا مقنعا عن سبب رفضها لحماية الالجئين ومواجهة انتشار كورونا .وَف ِهمت

الجهات الفلسطينية المشاركة في اال جتماع أن حركة فتح منقسمة تجاه القرار وعاجزة عن توحيد
موقفها.

وقالت الفصائل الفلسطينية للجيش اللبناني ،إن الفصائل ماضية في إجراءات التعبئة العامة لمواجهة

فيروس كورونا ،وهي مستعدة لتحمل المسؤولية ولن تنتظر أحدا.
المركز الفلسطيني لإلعالم2020/4/5 ،

 .17كورونا يفرض على الفصائل تغيير طبيعة وآليات عملها اليومي في غزة

حسن جبر :فرضت المخاوف من انتشار فيروس كورونا على القوى واألحزاب تغيير طبيعة وآليات

عملها السياسي والتنظيمي اليومي .وقالت مصادر متعددة لـ"األيام" :إن االجتماعات الموسعة

واللقاءات اليومية المبا شرة غابت من أجندة الفصائل في قطاع غزة ،لتحل محلها تقنيات جديدة في
التواصل الفردي عبر وسائل التواصل االجتماعي ،خاصة تقنية "واتس أب" التي تعتبرها الفصائل

أكثر أمانا من االتصاالت األخرى.

ويؤكد أسامة الحاج أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ،أن الفصائل وجهت كل جهودها
اآلن لمكافحة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على المواطنين ،مشي ار إلى أن هذه الجهود أثّرت على

العمل السياسي.
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من جهته ،قال سمير الزايغ عضو قيادة حزب فدا :إن انتشار الوباء أ ّثر على العمل السياسي

التقليدي للفصائل بشكل كبير ،وجعلها توقف نشاطاتها اليومية المعتادة وتتجه إلى تشكيل لجان

طوارئ والمشاركة في حمالت التوعية والتعقيم وتقديم بعض المساعدات لألسر الفقيرة.

األيام ،رام هللا2020/4/5 ،

 .18تقرير 522 :عمال مقاوما في آذار /مارس الماضي بالضفة الغربية
القدس المحتلة :تواصلت عمليات المقاومة بالضفة الغربية المحتلة خالل شهر آذار (مارس)
الماضي على الرغم من اإلغالقات التي تشهدها المدن والقرى والبلدات القريبة من نقاط التماس مع
االحتالل ومستوطنيه بفعل إجراءات وتدابير منع انتشار فايروس كورونا.

وتنوعت هذه العمليات بين إطالق نار واشتباكات مسلحة ومحاولة طعن وتفجير عبوات ناسفة وإلقاء
زجاجات حارقة ضد قوات االحتالل ومستوطنيه.

ورصد تقرير أصدرته الدائرة اإلعالمية لحركة حماس في الضفة ،استمرار عمليات المقاومة في شهر

مارس ،حيث شهدت الضفة  522عمال مقاوما.
قدس برس2020/4/4 ،

 .19االحتالل يزعم :حوامة فلسطينية اخترقت عمق غالف غزة
القدس المحتلة :زعمت وسائل إعالم عبرية اليوم السبت ،أن جيش االحتالل "اإلسرائيلي" رصد
اختراق حوامة فلسطينية من قطاع غزة األجواء فوق المواقع العسكرية شرق القطاع.

وادعى اإلعالم العبريَّ ،
بأن الحوامة الغزية اخترقت األجواء ،ووصلت إلى عمق  700متر داخل
الغالف ،انطالقا من خانيونس جنوبي قطاع غزة .وكانت وسائل إعالم عبرية ،قد زعمت األسبوع
الماضي اختراق حوامة لـ "غالف غزة" وعادت إلى القطاع بعد دقائق من دخولها.
قدس برس2020/4/4 ،

 .20مفاوضات تشكيل الحكومة مستمرة وخالفات حول تعيين القضاة وضم أراض من الضفة

الناصرة ـ «القدس العربي» :رغم التقدم في المفاوضات بين “الليكود” و “أزرق – أبيض” لم تتشكل
حكومة جديدة بعد لدولة االحتالل ،فيما تفيد تسريبات صحافية بأن هناك حاجة لتسوية بعض نقاط

الخالفية الداخلية ،فيما يبدي بيني غانتس تراجعه عن رفض تطبيق أجزاء من ” صفقة القرن ”
بعدما كان يتحفظ من الخطوات األحادية.
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وذهبت القناة اإلسرائيلية  13لحد القول إن بيني غانتس رئيس ” أزرق – أبيض” ال يعارض فرض
السيادة االسرائيلية على بعض مناطق الضفة الغربية ،لكن بصورة تختلف عما يريده الليكود بزعامة

نتنياهو ،أي أن الضم لن يكون لمنطقة األغوار والمستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية.

وأشارت القناة اإلسرائيلية إلى أن قضية فرض السيادة اإلسرائيلية تعتبر القضية األبرز التي ال تزال
عالقة في المفاوضات بين نتنياهو وغانتس وتعيق تشكيل الحكومة الجديدة.

في المقابل قالت اإلذاعة العامة إن الخالفات تدور حول قضايا أخرى مثل هوية وزير القضاء
ومطلب ” الليكود ” بفرض حق النقض “الفيتو” على ق اررات لجنة تعيين القضاة.
القدس العربي ،لندن2020/4/5 ،

 .21غانتس لريفلين :قد أحتاج إلى تمديد فترة التفويض لتشكيل الحكومة
مع تعثر مساعي تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية تضم كتلة اليمين بزعامة رئيس الحكومة ،بنيامين

نتنياهو ،و"كاحول الفان" برئاسة بيني غانتس ،أخطر األخير الرئيس اإلسرائيلي ،رؤوفين ريفيلن ،أنه
"ربما ي حتاج إلى تمديد" فترة التفويض الذي منح له لتشكيل حكومة إسرائيلية.

ويمنح القانون اإلسرائيلي مهلة  28يوما يمكن تمديدها ،بموافقة الرئيس اإلسرائيلي ،لمدة  14يوما
إضافية ،لتشكيل الحكومة قبل تكليف نائب آخر بالمهمة ،في حال فشله.

عرب 2020/4/5 ،48

 .22بينيت :ال مصلحة لنا في دخول حكومة ال تحافظ على قيم اليمين
رام هللا :قال نفالي بينيت وزير جيش االحتالل الحالي وأحد قادة كتلة يمينا ،اليوم األحد ،إن كتلته لن
تدخل في الحكومة المقبلة إذا لم تتبنى قيم اليمين.

وأوضح بينيت في حديث لل قناة العبرية السابعة ،أن االتصاالت بين كتلة يمينا التي تضم حزب
اليمين الجديد بزعامته مع إيليت شاكيد ،وحزب االتحاد الوطني برئاسة بتسلئيل سموتيرتس ،وحزب

البيت اليهودي برئاسة رافي بيرتس ،مع حزب الليكود محدودة للغاية وشبه متوقفة.

ولم يستبعد بينيت أن تكون كتلة يمينا في المعارضة أمام الحكومة المقبلة في حال كانت يسارية وال

ير في الحكومة المقبلة لكن ليس بأي ثمن.
مشير إلى أنه يرغب ليكون وز ا
ا
تلبي طموحات اليمين،

القدس ،القدس2020/4/5 ،
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 .23ليبرمان :الحكومة اإلسرائيلية تتعامل مع كورونا باعتبارات سياسية فقط
اتهم رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ،أفيغدور ليبرمان ،الحكومة اإلسرائيلية وخاصة و ازرة الصحة
بالتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا من "اعتبارات سياسية فقط" ،وأن المعطيات التي تنشرها

الو ازرة حول عدد المصابين بالفيروس ليست حقيقية وأن عدد المصابين أكبر بكثير .وطالب ليبرمان
الحكومة بنشر تقديرات رسمية لو ازرة الصحة حيال عدد المصابين بكورونا.
عرب 2020/4/5 ،48

 .24العمل اإلسرائيلي يعلن فك الشراكة السياسية مع ميرتس

رام هللا :أعلن حزب العمل اليساري اإلسرائيلي ،مساء يوم السبت ،عن فك الشراكة السياسية مع حزب
ميرتس ،بعد تحالفهما قبل االنتخابات التي جرت في بداية الشهر الماضي إلى جانب حزب الجسر
قبل أن ينفصل األخير عنهما عقب االنتخابات.وقال زعيم حزب العمل عمير بيرتس في بيان
مقتضب ،أنه أبلغ زعيم ميرتس نيتسان هورفيتس ،بأنه سينهي شراكتهما .ويبدو أن هذه الخطوة

هدفها االنضمام للحكومة اإلسرائيلية الجديدة.
القدس ،القدس2020/4/4 ،

" .25قانون نرويجي معدل" :غانتس يسعى لتجاوز مرشحي حزبي لبيد ويعالون
تشمل االتفاقيات االئتالفية بين حزبي الليكود و"كاحول الفان" ،لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة ،سن

ما يعرف بـ"القانون النرويجي" ،الذي يهدف إلى إدخال عضو كنيست جديد مكان عضو كنيست

مستقيل ،لكن قانون كهذا من شأنه أن يؤدي إلى خرق قوانين أخرى .وفي هذه الحالة ،قد تتحول
األزمة السياسية إلى أزمة قانونية ،لكن بغياب دستور إلسرائيل ،فإن القوانين تصبح مستباحة جدا.

وباستخدام "القانون النرويجي" ،يريد "كاحول الفان" تجاوز مرشحي "ييش عتيد" و"تيلم" وأن يدخل
للكنيست مرشحون من "حوسين ليسرائيل" ،حسبما ذكر تقرير نشره موقع "يديعوت أحرونوت"

اإللكتروني يوم األحد .غير أنه يتوقع أن يلتمس لبيد ويعالون إلى المحكمة العليا ضد سن قانون
يسمح بتجاوز مرشحي حزبيهما.

ونقل موقع "يديعوت" عن الباحث في "المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية" ،الدكتور عمير فوكس ،قوله

إنه "بموجب القانون الحالي ،فإن من سيدخل هو المرشح التالي في القائمة.

عرب 2020/4/5 ،48
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 .26درعي :ال توجد حاالت خطيرة بين العرب وفي القدس الشرقية
قال وزير الداخلية اإلسرائيلي ،أرييه درعي ،خالل اجتماع للجنة الكورونا في الكنيست اليوم ،األحد،
إنه "ال يوجد مرضى (كورونا) بحاالت خطيرة في الوسط العربي والقدس الشرقية .ومعظم المرضى
في القدس هم في األحياء الحريدية .وفي بعض األحياء توجد تجمعات مرضى ،وحتى أن نسبة

المصابين بالعدوى أعلى من بني براك" المدينة الحريدية الواقعة في وسط البالد والتي أعلن عنها.
وع از درعي انتشار الكورونا بين الحريديين إلى عيد المساخر ،الشهر الماضي.

وخالل اجتماع لجنة الكورونا ،اتهم مدير عام مستشفى "هداسا" في القدس ،البروفيسور زئيف

روتشتاين ،بأن "معطيات و ازرة الصحة ليست صحيحة .لقد صنعنا وحوشا حمراء".
عرب 2020/4/5 ،48

 .27الحكومة اإلسرائيلية تدرس تشديد القيود وحظر بؤر تفشي كورونا

تدرس السلطات اإلسرائيلية فرض اإلغالق على مدن وأحياء إضافية وتعميم نموذج بني براك بما في
ذلك تصنيف المناطق التي تشهد تفشي واسع لفيروس كورونا المستجد كـ"مناطق محظورة" للحد من
انتشار الوباء ،وسط معارضة من الكتل الحريدية في الحكومة ،التي تصر على إبقاء هامش من

يدية.
حرية الحركة في هذه المناطق التي بمعظمها حر ّ

وفي هذا السياق ،كشف هيئة البث اإلس ارئيلية "كان" ،مساء األحد ،أن و ازرة الصحة تطالب بالتنسيق
مع مكتب رئيس الحكومة ومجلس األمن القومي اإلسرائيلي ،بالمصادقة على فرض قيود إضافية
على المدن إلعاد ،رمات بيت شيمش( ،مستوطنتي) بيتار عيليت ،موديعين عيليت ،طبريا ،عسقالن،

مغدال هعيمق ،أور يهودا ،باإلضافة إلى عدد من األحياء في مدينة القدس.

عرب 2020/4/5 ،48

 .28الموساد يدخل على خط كورونا ..جسر جوي إسرائيلي من الصين لنقل ماليين اللوازم الصحية

الجزيرة – وكاالت :يبدأ جسر جوي إسرائيلي مكون من  11طائرة شحن تابعة لشركة إلعال
اإلسرائيلية ،نقل ماليين اللوازم الصحية الخاصة بالوقاية والفحص والعالج لمصابي وباء كورونا في

إسرائيل ،وذلك بالتعاون بين و ازرة الصحة اإلسرائيلية وجهاز الموساد ،وفق ما كشفت مصادر
إسرائيلية.
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وبحسب المصادر ،عملت شركة إلعال بالتعاون مع و ازرة الصحة وجهاز الموساد على شراء وتجميع
هذه اللوازم من الصين خالل األسبوعين الماضيين ،وتشمل الشحنات :مالبس وقاية وكمامات

وقفازات باإلضافة لمعدات طبية وأجهزة تنفس.

الجزيرة.نت2020/4/5 ،

 .29تحذيرات إسرائيلية من زلزال كبير في البحر األحمر
تل أبيب :وقع زلزال بقوة  4.3درجة على مقياس ريختر ،فجر أمس األحد ،في خليج العقبة شعر به
يعد
سكان العقبة وإيالت ومدن الساحلين المصري والسعودي ،وأكد خبراء جيولوجيون أن هذا الزلزال ّ
نذير خطي ار قد يعقبه
من أقوى الزالزل التي شهدتها المنطقة منذ عشرات السنين ،ولذلك يرون فيه ا

زلزال كبير.
وقال مسؤول في «المعهد الجيوفيزيائي اإلسرائيلي» ،أمس ،إن «مركز الزلزال يقع على بعد  70ميال

جنوب إيالت ،في البحر األحمر .وأكد أن خط الصدع تسبب في السابق بحدوث زالزل مدمرة في

المنطقة على طول البحر الميت وغور األردن ،وقد حدثت  4هزات في السنوات األخيرة ،لكنها لم
تكن مدمرة .بيد أن ارتفاع قوة الزلزال األخير عن سابقه ،ينذر بخطر قدوم زلزال كبير قريبا بقوة

تصل إلى ما بين  6و 7على مقياس ريختر ،في المنطقة نفسها».

الشرق األوسط ،لندن2020/4/6 ،

" .30هآرتس" :ارتفاع اعتداءات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
عربي -21أحمد صقر :كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير من إعداد هجار شيزاف ،األحد،
عن ارتفاع ملحوظ في االعتداءات والهجمات التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين ،في الضفة

الغربية المحتلة خالل األسابيع األخيرة.

ونوهت الصحيفة إلى أن "مصادر أمنية ومنظمات حقوق اإلنسان ،أشاروا إلى ارتفاع عدد حاالت

هجوم م ستوطنين يهود على فلسطينيين في الضفة الغربية في األسابيع األخيرة ،مرجعين هذا
االرتفاع إلى وقف مؤسسات التعليم بسبب وباء كورونا".
وبحسب معطيات نقلها مصدر أمني للصحيفة ،فقد "حدث في الشهر الماضي  16حالة احتكاك

جسدي بين مستوطنين وفلسطينيين ،مقابل  9حاالت و 5حاالت في شباط /فبراير وكانون الثاني/

يناير الماضيين على التوالي".
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وأكد منظمة "بيتسيلم" اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان ،أنها وثقت  50حالة عنف وتخريب ممتلكات وسرقة
وتهديد ضد الفلسطينيين منذ بداية عام  ،2020منها  21فقط في شهر آذار /مارس.
موقع "عربي 2020/4/5 ،"21

 .31خبير إسرائيلي :زمن كورونا مناسب لضرب إيران
عربي -21أحمد صقر :مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-في العديد من دول العالم،
أكد خبير إسرائيلي ،أن هذا هو الوقت المناسب لضرب إيران الضعيفة بسبب كورونا.

وتحدث المختص في شؤون الشرق األوسط الخبير العسكري اإلسرائيلي تسفي يحزقيلي ،عن الوضع
في إيران ،وفي حال كان ينبغي لـ"إسرائيل" مهاجمة طهران ،قال" :إذا فكر أي شخص في ضرب
إيران ،فهذا هو الوقت المناسب لذلك" ،بحسب ما أورده موقع " "24اإلسرائيلي.
موقع "عربي 2020/4/5 ،"21

 .32بسبب كورونا خبير عسكري إسرائيلي يرصد تغيرات في أداء الجيش وجاهزيته
عربي -21عدنان أبو عامر :قال كاتب إسرائيلي إن "أزمة ظهور فيروس كورونا تركت تأثيراتها على

تغير طبيعة العدو العسكري الذي يواجهه الجيش اإلسرائيلي خالل األسابيع الثالثة الماضية ،حيث
انشغلت األجهزة األمنية اإلسرائيلية بتنفيذ إجراءات الحجر الصحي ،في حين أن قادة وضباطا

ميدانيين فكروا لحظة واحدة في السيطرة على منطقة فلسطينية ،لكنهم خشوا من انتقال العدوى
إليهم".

وأضاف أمير أورن ،الخبير العسكري اإلسرائيلي ،في تقريره المطول على موقع "ويلال" اإلخباري،
ترجمته "عربي ،"21أن "الكورونا ظهرت كواحدة من أهم أحداث القرن الحادي والعشرين ،ويبدو
الجيش اإلسرائيلي مطالبا بالتأقلم مع الوضع الجديد".
وأشار إلى أن "واحدة من التأثيرات المباشرة ما حل بسالح الجو اإلسرائيلي على لسان قائده الجنرال
عميكام نوركين ،الذي يحصل على مدار الساعة على تقارير أمنية واستخبارية من خالل مئات

الطلعات الجوية في مختلف أنحاء الشرق األوسط ،عبر الصور والتوثيقات ،وباستخدام مختلف
أشكال الطائرات الحربية والقتالية وغير المأهولة ،لكن هذا الروتين تغير في األسابيع الثالثة األخيرة".

ويكشف أورن عن "تراجع حركة الطائرات الحربية اإلسرائيلية ،بل تقلصها إلى درجة غير مسبوقة

وغير مقبولة ،وفقا لمعايير الطيران اإلسرائيلي".
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وأوضح أن "طبيعة الحرب القادمة لن يط أر عليها تغير جوهري ،هذا صحيح ،لكن حالة االستعداد
لها والجاهزية المطلوبة ستترك تأثيرها في األجواء ،سواء في سالحي البر أو البحر ،وشبكات

االتصال ،ومنظومة الصواريخ ،والسايبر ،وصوال إلى السالح النووي ،مع أن الساحة األكثر انشغاال

بوباء الكورونا في المجال العسكري هي القطاع البيولوجي والسالح الكيماوي".

موقع "عربي 2020/4/5 ،"21

 .33قائد الجيش اإلسرائيلي بالضفة قيد الحجر الصحي

رام هللا " -القدس" دوت كوم  -ترجمة خاصة  -نقل نداف بادان قائد الجيش اإلسرائيلي في الضفة
تبين أنه مصاب
الغربية ،إلى الحجر الصحي داخل مكتبه ،بعد اختالطه غير المباشر بمستوطن ّ
بفيروس كورونا.
القدس ،القدس2020/4/5 ،

 .34ارتفاع معدل العنف األسري في "إسرائيل" بعد انتشار كورونا
رام هللا :أظهرت معطيات إسرائيلية رسمية ،اليوم األحد ،وجود ازدياد ملحوظ في معدل حاالت العنف
األسري داخل إسرائيل ،في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت ،فإن المعطيات تشير لزيادة بنسبة  %16في جرائم العنف األسري

المنزلي ،خالل فترة كورونا ،مقارنة بما قبلها في ظل توجه اإلسرائيليين ألعمالهم .وتشير
اإلحصائيات إلى انخفاض في المعدل العام للجريمة بنسبة .%19
القدس ،القدس2020/4/5 ،

" .35إسرائيل" ت بحث عن بديل محلي في ظل نقص اختبارات كورونا

رام هللا :قالت الصحة اإلسرائيلية صباح األحد ،إنها في طريقها إليجاد حل "محلي" بما يلبي
احتياجاتها من توفر اختبارات فحص فايروس كورونا .وبينت الو ازرة أنها تعمل بشكل مستمر
ومشترك مع كافة الجهات اإلسرائيلية المختلفة ومنها الموساد والجيش بهدف الوصول إلى إجراء 10

آالف اختبار يوميا.

القدس ،القدس2020/4/5 ،
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" .36األوقاف الفلسطينية" تتهم "إسرائيل" بتعميق سياسة المس بالمقدسات
رام هللا :أظهر تقرير أصدرته و ازرة األوقاف الفلسطينية أن «االحتالل دنس المسجد األقصى خالل
مارس (آذار) الماضي  15مرة ،ومنع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي  47وقتا» .وقال التقرير إن
إسرائيل مارست سياسة الحصار واإلبعاد بحق المصلين والمرابطين وموظفي األوقاف.

وأوضح التقرير أيضا أنه خالل الشهر نفسه «دعت عصابات الهيكل المزعوم أنصارها وجمهور
المستوطنين إلى اقتحامات جماعية في يوم انتخابات الكنيست وكذلك عصابات طالب ألجل الهيكل

التي دعت أنصارها القتحامات جماعية ،والتي شارك فيها حاخامات منظمات الهيكل عشية
االنتخابات وبما يسمى عيد البوريم أو المساخر.

وكشف عن مخطط يروج له لبناء الهيكل المزعوم دون هدم قبة الصخرة المشرفة شمال صحن قبة
الصخرة .ورصد التقرير كيف استولت الشرطة اإلسرائيلية على مضخات تعقيم كانت بحوزة

المقدسيين أثناء تعقيمهم للمرافق العامة في ساحة الغزالي ،واقتادت عددا من المقدسيين للتحقيق في

مركز شرطة القشلة وفرضت عليهم غرامات باهظة ،وكيف اعتدت سلطات االحتالل اإلسرائيلية على
المبعدات بالقرب من باب حطة ،وواصلت عملية التهويد التي كان آخرها إقامة ما يسمى شارع

السيادة.

الشرق األوسط ،لندن2020/4/5 ،

 .37هيئة شؤون األسرى :االحتالل يواصل اعتقال نحو  200طفل

رام هللا :قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ،إن سلطات االحتالل
اإلسرائيلي تواصل اعتقال نحو  200طفل وقاصر موزعين على معتقالت "عوفر" ،و"مجدو"،

و"الدامون" ،التي تفتقر للحد األدنى من المقومات اإلنسانية ،يتعرضون ألساليب تعذيب ومعاملة
طة بالكرامة ومنافية للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
حا ّ

وأشار إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ عام  2000ما ال يقل عن  17,000قاصر

وس ّجلت العديد من حاالت االعتقال واالحتجاز
فلسطيني ،تتراوح أعمارهم ما بين  18-12عاماُ ،
ألطفال لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات ،مضيفا أ ن نحو ثالثة أرباعهم تعرضوا لشكل من أشكال
تعرض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خالل مراحل االعتقال المختلفة،
التعذيب الجسدي ،فيما ّ
بحسب آخر اإلحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين األطفال.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2020/4/4 ،
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فك أسر األطفال الفلسطينيين رغم خطر كورونا
" .38نادي األسير" :االحتالل يرفض ّ
"إن االحتالل اإلسرائيلي يواصل اعتقال قرابة
رام هللا :قال "نادي األسير الفلسطيني" ،اليوم األحدّ ،
جراء انتشار عدوى فيروس
 180طفال في سجونه ،رغم النداءات والمطالبات الراهنة باإلفراج عنهمّ ،
كورونا الجديد ،التي أضافت خط ار جديدا على مصيرهم ،إضافة إلى خطر استمرار اعتقالهم في
سجون ال تتوّفر فيها أدنى شروط حماية طفولتهم".

أن االحتالل اإلسرائيلي ينتهج
وأضاف النادي في تقرير صدر عنه بمناسبة "يوم الطفل الفلسطيني"ّ ،
ويحاول من خاللها
سياسة اعتقال األطفال الفلسطينيين ،كجزء أساسي من بنيته العنيفة وأدواتهاُ ،

بحق األطفال ،في
المستخدمة
ّ
سلبهم طفولتهم ،وتهديد مصيرهم ومستقبلهم .وال تختلف وسائله ُ
مستواها العنفي ،عن الوسائل المستعملة مع المعتقلين الكبار .وتبدأ هذه اإلجراءات منذ لحظة

االعتقال األولى لهم ،حتى احتجازهم في السجون.
العربي الجديد ،لندن2020/4/5 ،

 .39تقرير :المستوطنات تحولت لبؤر ناقلة لفيروس "كورونا" إلى المدن والقرى الفلسطينية في الضفة
رام هللا :قال تقرير االستيطان األسبوعي الذي يصدره المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة
االستيطان التابع لمنظمة التحرير ،إن المستوطنات اإلسرائيلية تحولت إلى بؤر ناقلة لوباء "كورونا"

إلى المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية ،وهو ما توقعته الحكومة الفلسطينية.

صعدوا في الفترة األخيرة من انتهاكاتهم ،مستغلين حالة الطوارئ التي
وتابع التقرير أ ن المستوطنين ّ
تمر بها محافظة بيت لحم ،وقطعوا المئات من األشجار في بلدات الخضر ووادي فوكين ووادي
رحال ،كما نصبوا خياما بمنطقة جلجل في برية تقوع ،شرق بيت لحم ،ويتخوف الفلسطينيون من

تحويلها إلى أماكن للح جر خاصة بالمستوطنين ،بعد أن تفشى فيروس "كورونا" في المستوطنات
المحيطة في بيت لحم.
وعلى صعيد سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين وسياسة التطهير العرقي الصامت ،ذكر التقرير
أن شهية االحتالل لهدم منازل المواطنين واالستيالء على أراضيهم ال تتوقف عند أي حد ،وقال

التقرير إنه منذ إعالن حالة الطوارئ الناجمة عن مرض كوفيد 19 -في األرض الفلسطينية المحتلة
يوم  5آذار /مارس ،هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي  40مبنى أو أجبرت أصحابها على هدمها
أو صادرتها ،ما أدى إلى تهجير  26فلسطينيا وإلحاق األضرار بأكثر من  260آخرين.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2020/4/4 ،
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 .40مركز "الحوراني" :شهيدان و 130إصابة واعتقال  250آخرين خالل الشهر الماضي
رام هللا :ارتقى شهيدان برصاص االحتالل ،وأصيب  130مواطنا واعتقل  250آخرين ،خالل شهر
آذار المنصرم ،وذلك وفق التقرير الشهري لمركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة
العمل والتخطيط في منظمة التحرير ،حول أبرز االنتهاكات االسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

الجرحى والمعتقلين
اعتقلت سلطات االحتالل االسرائيلي خالل شهر آذار الماضي نحو ( )250مواطنا من بينهم ()54
طفال و( )6سيدات في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
هدم البيوت والمنشأت

هدمت قوات االحتالل خالل شهر آذار الماضي ( )39بيتا ومنشأة ،وأخطرت سلطات االحتالل ()19

بيتا ومنشأة بالهدم ووقف البناء ،في محافظات بيت لحم وقلقيلية والخليل ونابلس واالغوار الشمالية.
تهويد القدس
أقتحم المسجد االقصى خالل شهر آذار الماضي ( )1,575مستوطنا وطالبا يهوديا ،ورجال شرطة

ومخابرات.

اعتداءات المستوطنين
استغلت عصابات المستوطنين حظر التنقل في مناطق الضفة الغربية لمواجهة الحد من انتشار
فيروس الكورونا ونفذت ( )106اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ،أسفرت عن
إصابة ( )9مواطنين من بينهم سيدة بجروح مختلفة ،واقتالع وتدمير نحو ( )1,400شجرة مثمرة
نفذتها عصابات المستوطنين وجيش االحتالل.

االعتداءات على قطاع غزة
شنت قوات جيش االحتالل ( ) 3غارات جوية على قطاع غزة ،ونفذت ( )6عمليات توغل بري،
و( )118عملية أطالق نار بري ،وعمليتي قصف مدفعي ،و( )27عملية إطالق نار تجاه الصيادين،
أسفرت عن إصابة ( )3مواطنين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2020/4/5 ،

 .41استنفار "صحي" بالمخيمات الفلسطينية في لبنان
بيروت  -بوال أسطيح :تشهد المخيمات الفلسطينية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية استنفا ار
كبي ار منذ بدء تفشي فيروس «كورونا» في لبنان ،تقوده «األونروا» والقوى الفلسطينية كافة والتي

باتت على أتم جهوزية للتعامل مع السيناريوهات المقبلة.
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ويجري التشدد في اإلجراءات سواء على مداخل المخيمات أو داخلها ،خوفا من انتشار الفيروس بين
الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في منازل صغيرة جدا ومتالصقة تجعل من السهل اتساع رقعة

المصابين بسرعة هائلة .فمثال يعيش في مخيم «عين الحلوة» الواقع في منطقة صيدا جنوب البالد،

 120ألف الجئ في كيلومتر مربع واحد.
ورغم تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» في صفوف اللبنانيين في فبراير (شباط) الماضي وتخطي عدد

اإلصابات الـ 500يوم أمس ،تؤكد المرجعيات الفلسطينية أنه لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف
الالجئين حتى الساعة ،فيما تكشف المتحدثة باسم «األونروا» في لبنان هدى السم ار لـ«الشرق

األوسط» عن تسجيل إصابة واحدة فقط في أوساط الالجئين الفلسطينيين في لبنان وهي لالجئ ال
يقيم في المخيم.

الشرق األوسط ،لندن2020/4/6 ،

" .42اإلحصاء الفلسطيني" :نصف سكان الضفة وغزة أطفال ..استشهاد  28العام الماضي

رام هللا :أظهر تقرير أصدره الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن عدد األطفال دون  18سنة
منتصف العام  2020في دولة فلسطين ،بلغ نحو  2.27مليون طفل؛ منهم  1.16مليون طفل ذكر،

و 1.11مليون طفلة ،وبذلك تشكل نسبة األطفال في فلسطين نحو  45في المائة من إجمالي السكان،

بواقع  42في المائة في الضفة الغربية و 48في المائة في قطاع غزة.

واستعرضت رئيس اإلحصاء الفلسطيني عال عوض ،أوضاع أطفال فلسطين لمناسبة يوم الطفل
الفلسطيني ،الذي يصادف الخامس من أبريل (نيسان) من كل عام.

وتضمن التقرير بيانات هيئة شؤون األسرى والمحررين التي أظهرت أن عدد حاالت االعتقال

لألطفال (دون  18سنة) خالل العام  2019بلغت  889طفال ،وأصدرت سلطات االحتالل أوامر
اعتقال إداري بحق أربعة أطفال .أما عدد األسرى األطفال في سجون االحتالل اإلسرائيلي نهاية

العام  2019فبلغ  200طفل (دون  18سنة).

واستنادا إلى سجالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في فلسطين ،ارتقى  28طفال شهيدا (دون

 18سنة) خالل عام  .2019وتطرق التقرير إلى أحوال األطفال بشكل عام في األراضي الفلسطينية.

الشرق األوسط ،لندن2020/4/6 ،
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عمال فلسطينيين بالسكاكين وغاز الفلفل
 .43مستوطنون متطرفون يعتدون على ّ
القدس المحتلة – محمد محسن ،محمود السعدي :نجا عدد من العمال الفلسطينيين ،ظهر اليوم
األحد ،من اعتداء كاد أن يودي بحياتهم ،بعد تعرضهم العتداء بالسكاكين ورش بغاز الفلفل من قبل
مستوطنين متطرفين في مكان عملهم بمستوطنة "غرامات أشكول" ،المقامة إلى الشمال من مدينة

القدس المحتلة وس ط الضفة الغربية ،بينما نفذ مستوطنون آخرون اعتداءات على أراضي الفلسطينيين
جنوبي الضفة ،وسبق ذلك أن اعتقلت قوات االحتالل محافظ القدس عدنان غيث.
العربي الجديد ،لندن2020/4/5 ،

" .44أريج"" :إسرائيل" تستغل "الكورونا" وتشرع بأعمال بناء األنفاق على أراضي بيت جاال

القدس -زكي أبو الحالوة :أفاد سهيل خليلية مدير وحدة مراقبة االستيطان في معهد األبحاث
التطبيقية ـ (أريج) ،اليوم األحد ،أن سلطات االحتالل تستغل االنشغال بمحاربة فيروس كورونا لتنفيذ
مخططاتها االستيطانية ،حيث شرعت منذ نهاية آذار بنصب الرافعات واآلليات الثقيلة استعدادا
الستقبال الحفارات التي ستشرع بشق الجبل لفتح انفاق موازية لتلك التي تم شقها في النصف األول

من تسعينيات القرن الماضي لتكون جزء من الطريق الشريان الرئيسي العابر ألراضي الضفة المحتلة

المعروف باسم شارع  60االلتفافي الممتد بطول  235كم .وبحسب المعطيات هناك مخطط لشق

نفقين على األقل لتكون موازية لتلك القائمة حاليا ،األول منها بطول  270متر والثاني بطول 900

متر يربط بينهما جسر طويل مرتفع في منطقة بئرعونة.

القدس ،القدس2020/4/5 ،

 .45طائرات إسرائيلية ترش مبيدات "كيميائية" على حدود غزة
غزة :شرعت طائرات إسرائيلية ،األحد ،برش مبيدات كيميائية على األراضي الزراعية ،الممتدة على
طول الحدود الشرقية لقطاع غزة .وقال مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،في بيان ،إن عمليات الرش

بدأت في الصباح الباكر للمناطق الشرقية لمحافظة غزة ،وصوال إلى الحدود الشمالية لوسط القطاع.
وحذر ا لمركز من “اآلثار الكارثية لعمليات الرش على حياة المواطنين ومستقبل اإلنتاج الزراعي”.
القدس العربي ،لندن2020/4/6 ،
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" .46العربي الجديد" :اتصاالت مصرية بحماس و"إسرائيل" لمنع اندالع مواجهة والبحث بإمكانية تبادل
أسرى

القاهرة :قالت مصادر خاصة على اطالع بملف الوساطة الذي يقوده جهاز المخابرات العامة
إن اتصاالت جرت في الساعات األخيرة،
المصري بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة في قطاع غزةّ ،
بشأن تصريحات رئيس حركة حماس في القطاع ،يحيى السنوار ،بشأن أسرى االحتالل لدى الحركة،

وما أشار إليه من تهديدات حال استمر الحصار ،ومعرفة ما إذا كان ذلك بمثابة عدم التزام بالهدنة
أن الجانب اإلسرائيلي طلب من
المتفق عليها بين الجانبين برعاية مصرية أم ال .وأوضحتّ ،
المسؤولين في القاهرة ،مراجعة قيادة "حماس" في تلك التصريحات ،والوقوف على تفاصيلها .كما
أن "إسرائيل تشاورت مع مصر بشأن ما إذا كان من المستطاع إعادة التفاوض
أشارت المصادر إلى ّ
بشأن صفقة األسرى ،مقابل مساعدات غذائية وطبية ،وكذا إمكانية إطالق سراح عدد من كبار
التقيد بمطالب حماس لناحية األسرى الذين ترغب
السن ،والنساء في السجون بشكل عام ،من دون ّ
في إطالق سراحهم".

ظل
وأوضحت ّ
أن هناك تحركات مصرية في هذا اإلطار لمنع اندالع أي معارك أو أزمات ،في ّ
تم بعث رسائل تهدئة وطمأنة بشأن احتياجات
األوضاع الصحية المضطربة في المنطقة .وقد ّ
يخص
أن القاهرة ستعمل على تشغيل معبر رفح ،في ما
القطاع الطبية والغذائية والوقود ،والتأكيد ّ
ّ

البضائع بكامل طاقته ،مع تأمين كميات مناسبة من ا لمواد الغذائية من جهات عدة ،في مقدمتها

األزهر ،إلدخالها في أقرب وقت للقطاع.
العربي الجديد ،لندن2020/4/5 ،

 .47اغتيال قيادي في "حزب هللا" اللبناني مسؤول عن مالحقة العمالء والجواسيس
اغتال مجهولون ،بعد ظهر أمس األول السبت ،محمد علي يونس ،أحد قادة "حزب هللا" في جنوب
لبنان .وذكرت وكالة "فارس" اإليرانية ،أنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله ،إال أنه
وفقا لمصادر غير رسمية ،فإنه كان مسؤوال عن مالحقة "العمالء والجواسيس".

الخليج ،الشارقة2020/4/6 ،

 .48منظمة إسرائيلية تتهم أنقرة باستغالل "كورونا" لتعزيز نفوذها في القدس
صالح النعامي :اتّهمت منظمة "ليخ يروشليم" اليمينية اإلسرائيلية تركيا بتهديد "السيادة اإلسرائيلية" في
القدس الشرقية من خالل نظام المساعدات الذي تعكف على تقديمه لألهالي الفلسطينيين في المدينة
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المقدسة ،بهدف تحسين قدرتهم على مواجهة فيروس كورونا .وزعمت أن أنقرة تستغل انتشار
الفيروس ،في محاولة لتعزيز نفوذها في القدس.
العربي الجديد ،لندن2020/4/5 ،

 .49طرود غذائية من قطر لمئات األسر األشد فقرا في قطاع غزة
غزة :أعلن السفير محمد العمادي ،رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة ،أن اللجنة وبالتنسيق مع

صندوق قطر للتنمية ،وزعت ،السبت ،طرودا غذائية على مئات األسر المستورة والمتعففة في قطاع
غزة .وأوضح أن عملية التوزيع تمت من خالل اإلدارة العامة للجان الزكاة التابعة لو ازرة األوقاف

والشؤون الدينية بغزة ،وتأتي ضمن منحة أمير دولة قطر لقطاع غزة بقيمة  150مليون دوالر
أمريكي ،لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".
القدس ،القدس2020/4/4 ،
ضد الفلسطينيين ارتفع بنسبة % 78
 .50األمم المتحدة :عنف المستوطنين ّ

ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ،ارتفع بنسبة
وكاالت :أكدت األمم المتحدة أن عنف المستوطنين ّ
 % 78خالل األسبوعين األخيرين من العام الحالي.
ّ
الميادين نت2020/4/5 ،

 .51وكالة االونروا تباشر بتوزيع وتوصيل االدوية لمنازل الالجئين الفلسطينيين في األردن
عمان  -ليلى خالد الكركي :أعلنت وكالة االونروا أن كوادرها الطبية في االردن باشرت بتوزيع

وتوصيل االدوية الالزمة لالجئين الفلسطينيين المحتاجين لها إلى منازلهم .وأوضحت في بيان لها أن

هذه المبادرة "تأتي ضمن سلسلة االجراءات االحت ارزية التي اتخذتها الوكالة للحد من انتشار فايروس
كورونا وحرصا على ايصال االدوية لمحتاجيها في الوقت المحدد خصيصا في ظل الظروف الراهنة
وفرض حظر التجول للحد من انتشار الفايروس".

عمان2020/4/6 ،
الدستورّ ،
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 .52حصار إيران وغزة  ..التوحش اإلمبريالي

أنيس فوزي قاسم

سوف تخضع منظومة القيم الدولية لمراجعة عميقة بعد انحسار وباء كورونا ،ما من شأنه أن يفرز
منظومة جديدة تختلف اختالفا نوعيا عما هو سائد قبل الجائحة وفي أثنائها .أول آثار هذه المراجعة

سوف يطاول رأس اإلمبريالية العالمية ،ال سيما وأنه يقف على رأسها الرئيس دونالد ترامب ،وهو
أقبح تعبير عن هذه اإلمبريالية .وتلحق بهذه اإلمبريالية صنيعتها الصهيونية ،والتي تتحالف معها

قيما وسلوكا ووحشية .وعلى سبيل المثال ،هل أتاكم حديث ما تسمى "صفقة القرن" ،والتي استخدمت

فيها لغة استعمار القرنين ،الثامن عشر والتاسع عشر ،حيث "أهدى" سيد اإلمبريالية فلسطين كاملة

يسمى "الشعب اليهودي" ويعلن أن ذلك "الشعب" اكتسبها بقوة القانون والتاريخ؟ أما الشعب
إلى ما ّ
األصلي فلم ترد بشأنه كلمة واحدة عن "حقوقه" ،بل يتمتع فقط بـ"ادعاءات" أو "هموم" أو "مطالبات"
ليس إال .حتى الرئيس األميركي ،مونرو ،لم يستخدم لغة مماثلة ،حين استعمر ما تعرف اآلن

ليبيريا ،وشحن إليها "الزنوج األحرار" ( )Free Negroesفي عام  .1840وأهدى سيد اإلمبريالية وطنا

كامال ،بكل ما فيه ،إلى حركة استعمارية تقوم على مبدأ األبارتايد ،من دون أن تهتز فيه شعرة

مقدرات شعب كامل ،وتراثه وخيراته ومقوماته ،من دون أن يصاب سيد اإلمبريالية
واحدة ،ويستبيح ّ
سيده في اغتصاب وطن اآلخرين.
هذا بحرج ،ويصفق له صنيعه ،نتنياهو ،كلما أجاد ّ
وتتجلى العقلية اإلمبريالية في تصريحات رئيس وزراء بريطانيا ،بوريس جونسون ،الذي يبشر شعبه

بأن الوباء الذي يجتاح بريطانيا سوف يخّفض عدد المسنين الذين اعتبرهم حمولة زائدة ،بينما سوف
سيما
يتّمتع الباقون بالمناعة ،وهذا ما أطلق عليه "مناعة القطيع" .هكذا يفكر رموز اإلمبريالية ،ال ّ
المستعمرات واقتناص
وهي أقدم اإلمبراطوريات وأكثرها دهاء وحيلة في االنقضاض على شعوب ُ

ثرواتها.

لكنه هذه العقلية ،فإن المناشدة األخالقية واالستنجاد بمقوالت حقوق اإلنسان سوف ال تُجدي
وإدراكا ُ
المناشدة ال تقع على آذان صاغية ،فالمعيار عندها هو القيمة المادية لإلنسان .ومن
فتيال ،ذلك أن ُ

الرد االيراني على استعداد الواليات المتحدة لتقديم معونات إنسانية إليران لمواجهة أزمة
هنا ،كان ّ
تمسك الحكومة اإليرانية بكبرياء
كورونا واقعا في صميم ّ
وي ّ
رد إيران على اإلدارة األميركيةُ ،
عبر عن ّ
المطالبة برفع الحصار الخانق عنها .لم تطلب إيران معونة أو استجداء أو
شعبها ،وحّقه الشرعي في ُ
جمدتها الواليات المتحدة ،وما
نجدة لمواجهة الجائحة ،بل تطلب اإلفراج عن أموالها الخاصة ،والتي ّ

جمدها من دون وجه حق ،وبالمخالفة للقانون الدولي .والواليات المتحدة في الواقع تُعاقب إيران
زالت تُ ّ
على إخالل الواليات المتحدة نفسها بالتزاماتها الدولية ،وانسحابها من االتفاق النووي.
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سياسة الحصار الذي تُمارسه الواليات المتحدة ضد بعض األقطار ،مثل إيران وكوريا الشمالية
محرمة تحريما صريحا
وسورية وفنزويال ،على سبيل المثال ،نوع من العقوبة الجماعية ،وهذه عقوبة ّ
وشامال في القانون الدولي ،ذلك أن آثار هذا الحصار تقع على المدنيين الذين يوجب القانون الدولي

لسلم على حد سواء (المادة  4من اتفاقية جنيف الرابعة).
حمايتهم في أوقات الحرب وفي أوقات ا ّ
سياسة الحصار أداة تقصد بها الواليات المتحدة أن تُجبر الحكومة المستهدفة على االستسالم
لمطالب سيد اإلمبريالية ،ولم يسبق أن نجحت مثل هذه السياسات في الماضي .اإلصرار على
مقومات الحياة والدواء والغذاء ،وهنا علينا أن
االستسالم هو تعذيب للمدنيين ،وحرمانهم من أبسط ّ
نستعيد الحصار الذي ُفرض على أهلنا في العراق فترة طويلة.
عرفها ميثاق
سياسة الحصار في القانون الدولي هي أيضا من أشكال "الجريمة ضد اإلنسانية" ،كما ّ
عددت المادة السابعة األفعال التي
روما ،والذي أقيمت على أساسه محكمة الجنايات الدولية .وقد ّ

محدد من
اضطهاد لـ"مجموع ّ
نصـت على أن أي ّ
تش ّكل جريمة ضد اإلنسانية ،ومنها الفقرة ح التي ّ
المسّلم عالميا بأن القانون الدولي ال يجيزها."..
الس ّكان ألسباب سياسية ..أو ألسباب أخرى من ُ
والقانون الدولي ال يجيز أي إجر ٍ
وقد
بأي شكلّ .
اء من شأنه أن ّ
ُ
يؤدي إلى اضطهاد السكان المدنيين ّ
توسع ميثاق روما كثي ار في تعداد حاالت تشكل "جريمة ضد اإلنسانية" مما يقطع بأنها تشمل حاالت
حيث إنها تستهدف المدنيين،
المتحدة على إيران وغيرها،
ُ
الحصار ،كالذي تفرضه الواليات ُ
لتحريضهم على حكومتهم واالنقالب على سياستها.
معاناة إيران من جائحة كورونا حقيقية وخطيرة ،ما ُيوجب اإلفراج عن أموالها ،لتمكينها من شراء
المعدات الطبية وتجهيز ُمستشفياتها في مواجهة الوباء .وسوف يؤدي حرمان إيران من
المستلزمات و ّ
ُ

يؤدي ليس فقط إلى عذابات عميقة
الوصول إلى أموالها ،وتمكينها من
التصدي لهذا الوباء ،سوف ّ
ّ
في أوساط المدنيين ،بل تشكل عناصر لجريمة ضد اإلنسانية .ومن الجدير ذكره ،أن الخليفة ُعمر
طاب ،وفي سابقة قضائية ذات مغزى ومدلول عميقين ،قد قضى في حالة أقرب ما تكون إلى
بن الخ ّ

مر رجل في يوم قائظ بدار أحدهم ،وطلب ماء ُيطفئ به
الجريمة ضد اإلنسانية ،حيث ورد أن ّ
عطشه ،وكان الجو حارا ،فمنعه أهل الدار ،فوقع ميتا .وعلم الخليفة ُعمر فأمرهم بدفع دية المتوفي،
متعمد ،وهو من أشكال الجريمة ضد اإلنسانية ،ذلك أنه افترض أن
إذ اعتبر ذلك جريمة قتل غير
ّ
حرمان الرجل من الماء في ذلك اليوم القائظ يرقى إلى مرتبة القتل غير العمد.

أشد
وما قيل في إيران بشأن تطبيق مبادئ القانون الدولي ُيقال في قطاع غزة وتنطبق عليه ،بل هو ّ
وقعا ،ذلك أن إيران ما زالت تملك مصادر معيشتها ،على الرغم من حصارها ،وما زالت مفتوحة
يضم
طلق
بحق في وصفه" ،أكبر سجن في الهواء ال ّ
على جيرانها ،بينما قطاع ّ
غزه هو ،كما قيل ّ
ّ
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استمر ثالثة عشر عاما ،ويعيش آثار ثالث محارق
مليوني سجين" ،فال يزال يعاني من حصار
ّ
ّ
(هولوكوست) .وعلى الرغم من ذلك كله ومن أنه ما زال تحت االحتالل اإلسرائيلي ،القطاع صامد

يرفض االستسالم ،وواجب سلطة االحتالل القيام بحماية الس ّكان المدنيين فيه ،غير أن إسرائيل
تصر على عدم مسؤوليتها عن هذه األرض المحتلّة ،وهي التي كانت تتح ّكم في مقدار الغذاء
المخصص لكل فرد في القطاع ،لكي تبقي على أهاليه في وضع يكون قريبا من خط سوء التغذية،

أي أنها كانت تتح ّكم في عدد السعرات الح اررية التي ُيسمح بدخولها إلى غزة .وجائحة كورونا مخيفة
لقطاع ُمحاصر فترة طويلة ،ومحروم من التجهيزات الطبية ،إلى درجة أنه ال يملك أكثر من 3.1
خاصة.
سرير لكل ألف مريض ،وهذا ُينذر بجائحة ّ
بقوة
القيادة الفلسطينية مطالبة بحشد الضغط ّ
الدولي ،لكي ترفع إسرائيل هذا الحصار ،وأن تطالب ّ

باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين ،قبل أن تجتاحهم كورونا في سجون هذا العدو المتوحش.

العربي الجديد ،لندن2020/4/5 ،

 .53االحتالل ..ال رحمة حتى في الوباء
خوان كول
في دليل على أن تقنيات االستعمار االستيطاني ال تتوقف أبدا ،هدمت قوات االحتالل «اإلسرائيلي»

عيادة طوارئ أقامها الفلسطينيون في بلدة صغيرة داخل الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة ،وفقا لما
ذكرته منظمة السالم «اإلسرائيلية» (ِب ْتسيلِم).
كتبت «ِبتسيلِم»« :في صباح ،يوم الخميس الماضي ،وقرابة الساعة السابعة والنصف ،وصل

وجرافة
مسؤولون من اإلدارة المدنية (اإلسرائيلية) في الضفة الغربية برفقة سيارة جيب عسكرية ّ
طحتين مع رافعات ،إلى (خربة إبزيق) في شمالي غور األردن .صادروا أعمدة وأقمشة
وشاحنتين مس ّ
ْ
ّ
نصب ثماني خيام ،اثنتان لعيادة ميدانية ،وأربع لإلسكان العاجل
كتانية كان ُيفترض أن
تستعمل في ْ
َ
القوة أيضا
تم طردهم من منازلهم ،واثنتان التخاذهما مسجدين مؤقتين .وصادرت ّ
لألهالي الذين ّ
رمل وإسمنت.
كوخا من الصفيح قائما منذ أكثر من عامين ،إضافة إلى مولّد كهرباء ،وأكياس ْ

ودمرت أرب ٍع أخرى».
وصودرت أربع مصاطب نقالة مخصصة
ْ
ألرضيات الخيامُ ،
ّ
ظل بطشه
من مبادئ االحتالل «اإلسرائيلي» أنه ال ُيسمح لخمسة ماليين فلسطيني يعيشون في ّ
وقمعه ،بإنشاء ٍ
مبان جديدة بال تصريح منه .وتأمل سلطات االحتالل من ذلك ،كما هو واضح ،في
أن تدفع الفلسطينيين إلى الخروج من فلسطين مع الزمن بحرمانهم من المأوى األساسي .ولكون هذا

المبدأ ،أي «عدم السماح بإنشاء ٍ
مبان جديدة» ُيطبَّق على عيادات أقيمت على عجل للفلسطينيين
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ينم عن منتهى القسوة
المعرضين للخطر في قراهم الصغيرة في
ّ
خضم انتشار وباء عالمي ،فإنه ّ
ّ
عتبر جريمة حرب بموجب اتفافية جنيف لعام  1949المتعلقة
والوحشية .وهو بالتأكيد جدير بأن ُي َ
بمعاملة السكان الذين يعيشون تحت االحتالل.
لنتأم ْل ما يلي :لقد تعاملت الصين ونيويورك مع انتشار الفيروس بطرق عدة ،منها إنشاء مستشفيات
ّ
منشأتين جديدتين في مدينة
جديدة ،سواء بالتغيير المؤقت ألغراض استعمال بنايات أخرى ،أو ببناء
ْ

أما الفلسطينيون ،فال تسمح لهم «إسرائيل» ،حتى بإقامة خيام ميدانية!
ووهانّ .
استنكرت و ازرة الخارجية الفلسطينية «هذه االعتداءات التي تترافق أيضا مع تصاعد حمالت
تدمير
آخرها
ُ
االحتالل الرامية إلى محاربة الوجود الفلسطيني في منطقة األغوار المحتلة ،التي كان َ
عيادة ميدانية تخدم المواطنين الفلسطينيين في خربة (إبزيق) شرق طوباس ،على الرغم من

اإلجراءات المفروضة والحاجة الملحة للعيادات الطبية ،وما تقدمه من خدمات طبية ،في ظل

استمرار تفشي وباء فيروس كورونا ،إضافة إلى حملة االعتقاالت المتواصلة ضد أبناء شعبنا في
القدس المحتلة».

وتشكو و ازرة الخارجية أيضا من أن المستوطنين الغاصبين لألرض الفلسطينيةَّ ،
شكلوا عصابات
ِ
مستغلّين عدم اهتمام العالم بفلسطين خالل الوباء.
لمهاجمة الفلسطينيين في البلدات والقرى الصغيرة،
وقد ظهرت حاالت إصابة بوباء «كوفيد »19 -فعال في الضفة الغربية الفلسطينية ،ذات الكثافة

السكانية العالية ،حيث تُجبر سياسات االحتالل «اإلسرائيلي» الناس هناك على االصطفاف في
طوابير مزدحمة عند نقاط التفتيش العسكرية .وتفعل السلطة الفلسطينية ما بوسعها لتشجيع التباعد
االجتماعي ،ولكنها تظل عاجزة عن التصرف بسبب السياسة «اإلسرائيلية» ،واإلعاقة المتعمدة
للجهود الفلسطينية المبذولة لمحاربة الوباء.
إنفور ْمد كوم ْنت
موقع:
ْ
الخليج ،الشارقة2020/4/6 ،
 .54أمام غانتس فرصة لتسوية الخالف التاريخي حول ضم الضفة الغربية
نداف شرغاي
ذلك الخالف الذي حول الضم ،والذي يعيق اآلن تشكيل حكومة الطوارئ ،ليس مجرد لغم في

الطريق إلى الوحدة ،بل هو فرصة وفرها التاريخ لـ”أزرق أبيض” ولبيني غانتس لمرة واحدة كي يعمل

أخي ار على إجماع يهودي داخلي وتوافق وطني واسع –مريح لهما نسبيا – في الخالف الشديد الذي

التاريخ :ا إلثنين 2020/4/6

العدد5205 :

28

ص

يثقل على حياتنا هنا منذ أكثر من يوبيل من السنين حول مستقبل مناطق يهودا والسامرة .إذا ما

استوعبا ذلك ،فستكون هذه ساعتهما الجميلة ،وليس في زمن كورونا فحسب.

منذ سنين والمعسكر الذي يقف غانتس على رأسه اآلن يتحدث عن الحاجة إلى “الفصل” .وتحرص

خطة القرن على هذا ال فصل ،حتى وإن لم يكن بشكل كامل األوصاف .منذ سنوات جيل ،والمعسكر
الذي يتصدره غانتس اآلن يتملكه خوف من “الشيطان الديمغرافي” ويخشى على “األغلبية اليهودية”.

صفقة القرن تعالج الشيطان الديمغرافي واألغلبية اليهودية على حد سواء ،وتبقي األغلبية الساحقة

من الفلسطينيي ن خارج حدود دولة إسرائيل .منذ سنوات جيل وشخصيات ومحافل تتماثل مع معسكر
غانتس اآلن تحاول عبثا إقناع المستوطنين “باالقتالع عائدين” إلى داخل نطاق الخط األخضر .وقد

فهم معظمهم في السنوات األخيرة بأن اقتالعا آخر للمستوطنين هو خيار سيئ جدا .خطة القرن

تعفيهم من هذا أيضا .وأخي ار ،تطرح خطة القرن في نهاية الطريق – الستياء كثيرين من الجمهور
اإلسرائيلي – رؤيا الدولة الفلسطينية كحل للنزاع ،وهذه الرؤيا هي حجر أساسي في مذهب غانتس
السياسي ورفاقه أيضا.

غانتس لم ينس أن االستيطان في غور األردن هو ثمرة رؤيا وعمل حزب العمل؛ حيث أسند يغئال

آلون وليفي اشكول االستيطان في “غوش عصيون” ،بل وأسند آلون االستيطان في “كريات أربع”؛

وإن إسحق رابين وإسرائيل غليلي أقاما االستيطان في القدس الموسعة وفي “غوش قطيف” ،وغرس

شمعون بيرس شجرة في عوف ار في جبال يهودا وأقر إقامتها ،و ّأيد موتي غور على المأل االستيطان
في أرجاء يهودا والسامرة .كلهم كانوا من قادة حزب العمل ،في األيام التي كان فيها “العمل” هو

الوسط وليس اليسار .يمكن لـ”أزرق أبيض” وغانتس أن يتمسكا بإرث ميرتس والعمل في صيغتهما

في العام  ،2020ولكن يمكنهما أن يختا ار أيضا أم ار آخر ويعودا إلى خانة الوسط الحقيقي؛ أي أن
يفهما عظمة اللحظة والفرصة ،ويرتبطا باإلجماع التاريخي الذي يأتي لمرة واحدة بين حكومة

إسرائيلية وإدارة أمريكية.
فعل كهذا سيطمس الخالف المعلق كحجر الرحى على رقبة المجتمع اإلسرائيلي منذ  ،1967الخالف

على “المناطق” .ومن اللحظة التي تسوى فيها بإجماع داخلي وبإجماع دولي (الواليات المتحدة هي
الجهة الحاسمة بشأن مثل هذا اإلجماع) مكانة االستيطان اليهودي في أرجاء يهودا والسامرة ،حينئذ
ستتفرغ إسرائيل للنظر إلى الداخل بشأن أعمق ،مع إنصات شديد لمسائل المجتمع والرفاه والصدوع

األخرى التي تشق المجتمع اإلسرائيل .في هذا أيضا ستساهم تسوية “خالف الضم”.

إسرائيل اليوم 2020/4/5
القدس العربي ،لندن2020/4/6 ،
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 .55غانتس أثبت نهاية حقبة القادة العسكريين في السياسة اإلسرائيلية
ابراهام بورغ
مسيح آخر لليسار اتضح أنه المسيح الدجال .غانتس الك ّذاب انضم إلى نتنياهو المحتال ،وقام

ائتالف الذئب والحمل .من المثير لالهتمام أن نعرف َمن سيأكل اآلخر ومتى.
في هذه األثناء ،مرة أُخرى جمهور المؤمنين ضائع ويائس ،يبحث عن منقذ جديد يخلصه .من هو
معني بأن يفهم ،مد عو إلى استغالل الوقت كي ينظر إلى الواقع باستقامة ،وأن يفهمه ويستخلص

منه خالصات مغايرة تماما.

ثالثة أشخاص قادرون على إلقاء الضوء على واقع السنة األخيرة :بني غانتس ،ستاف شافير ،وأيمن

عودة.

بني غانتس :مرة أُخرى اتضح أن حقبة القادة العسكريين في السياسة اإلس ارئيلية قد انتهت .جنرال
شجاع أزرق العينين ،هو ليس أكثر من شخص ساذج سياسيا ،ممسحة أرجل للمحترفين الحقيقيين.

منذ اللحظة األولى ،كان غانتس دمية سياسية فارغة .شعار «فقط ليس بيبي» ال يشكل جدول
أعمال ،وحزب يمتد من يوعاز هيندل إلى عوفر شيلح ،هو ليس أكثر من معسكر سياسي مؤقت،

من دون قوة أو اتجاه.

أيضا عشرات اآلالف من العميان والصم ال تكفي لتحقيق أحالم سلطة مع أشخاص كهذه .هذا لم
يحدث ،ولن يحدث ،وليس من المناسب أالّ يحدث .قوة سلطة نغيرها بقوة ،وحكم فاشل نغيره ببديل

كامل وواعد.

ستاف شافير :الوعد الكبير لحركة االحتجاج في صيف  ، 2011تبدد في الجو الخفيف للشبكات
االجتماعية .مهما كان إرثها البرلماني والصراع الكبير بينها وبين إيستيك شمولي (من قادة حركة
االحتجاج الشعبي في سنة  2011وعضو أساسي في حزب العمل وهو مرشح لتولي و ازرة الرفاه في
الحكومة الجديدة) ،هو صمد ،وهي لم تصمد.

ليس بسبب مهارته السياسية أو نظرته إلى العالم أو إمكانات زعامة ،بل فقط لسبب واحد بسيط:
موظف حزبي قليل الذكاء من نوع موظفي زمن «مباي» ،وهي سياسية من زمن الشبكات

االجتماعية .الجمهور يريد أن يكون على صلة بمن ينتخبه ،يريد أن يشعر به ،اللقاء مع الناس في
الفروع واستقبالهم ال يزال هو األمر الحقيقي.

أيمن عودة :برز هنا أمام أعيننا زعيم رائع .في الجانب الداخلي ،نحن أمام سياسي ماهر ينجح في

توجيه السفينة المستحيلة لـ»القائمة المشتركة».
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إنه ينجح بصبر مستمر في دفع الجميع (في القائمة المشتركة على اختالف مواقفهم) نحو أهدافه،
وفي أن يريهم آفاقا جديدة.

بالنسبة إلى الخارج ،هو صاحب رؤية مثيرة تطرح «مصلحة مشتركة» إسرائيلية عامة أكبر بكثير
من مجموع إرادة ناخبيه .القائمة المشتركة هي مشروعه الصغير .يسار جديد ،مدني ،قائم على

المساواة ،يناضل من أجل جميع مواطني إسرائيل ،هو حلمه الكبير.

أفترض أننا لم نر بعد هنا المسيح األخير .سوف يأتي آخرون ،وسيكون هناك دائما ناخبون يعتقدون
أنه الخالص .لكنه موجود في مكان آخر تماما .رؤيته موجودة هنا ،تستطيع أن تمد يدك وتلمسها.
ليس عبر الفيسبوك .الخالص يقوم على عمل سياسي صلب وعنيد ،ما وراء االنقسامات والتحريض
القديم.

اآلن ،حان الوقت الستغالل الطاقة الحالية المنبثقة من احتجاج السيارات واألعالم (إشارة إلى

التظاهرات السيارة واألعالم السوداء ،احتجاجا على انضمام غانتس إلى نتنياهو) ،واالنتقال من
حركة «الوتس آب» إلى الحياة الحقيقية .لنترجم الغضب واألمل إلى عمل .يجب أن نعمل على

إقامة حزب مدني حقيقي ،وأن نناضل دون هوادة ،من أجل السالم والديمقراطية والعدالة االجتماعية.

لنبلور نخبة قيادية من القمة ،زعامة ذات رؤية .فالخالص السياسي هو سباق ماراثون وليس سباق

جري سريع .وهو ممكن فقط إذا لم نخطئ ونسر مرة أُخرى وراء مسيح دجال.

«هآرتس»
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