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 في تعزيز  يسعى مركز رؤية  
ً
للتنمية السياسية أن يكون مرجعية مختصة في قضايا التنمية السياسية وصناعة القرار، ومساهما

ويسعى املركز إلى تنمية القدرات واإلمكانيات السياسية لدى األفراد   ،قيم الديمقراطية والتعددية واالعتدال والتسامح

عات ودول مدنية وديمقراطية قائمة على مبادئ حق تقرير املصير  والجماعات واألحزاب في املنطقة، بما يخدم بناء مجتم

السيما الشعب   ،يساعد على نبذ العنف والتطرف، واملساهمة في إنجاز الشعوب لحقوقها السياسية واملدنية بماو والحرية، 

 .الفلسطيني

، وتوفير الدعم  وتنميتهايهدف املركز إلى مساعدة الكفاءات العلمية والبحثية في مجال العلوم اإلنسانية في تطوير مهاراتها 

ويسعى إلى فهم قضايا   ،السياس ي واألكاديمي للفلسطينيين، ورعاية الطاقات الثقافية، وتنمية املهارات السياسية لدى الشباب

 أة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول االجتماعية واإلنسانية والسياسية. املجتمع املدني، وتمكين املر 
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 مقدمة

كان اتفاق تشكيل   إبريل، /أن الحدث األبرز خالل شهر نيسانإال  رئ،الكورونا وحالة الطوا أزمة رغم
وبين غانتس وحزبه   ، معسكر اليمين من جهةمعه بين نتنياهو و  ئ،حكومة الطوار  ،مة الوحدة الوطنيةحكو 

. علما أن حزب "أزرق أبيض" ضافة إلى حزب العمل بقيادة عمير بيرتسجهة ثانية، إ" من أزرق أبيض "
الذي شكله منتصف عام   "،حوسن إسرائيل"حزب تفكك مؤخًرا بسبب هذا االتفاق، وبقي غانتس يتزعم 

، وهو ما يستدعي  تشكيل الحكومةهم بند من بنود اتفاق أ  ،شكلت قضية ضم المستوطنات قد و  .2018
فمن الواضح أن   في المنطقة. وانعكاساته على القضية الفلسطينية ومستقبل الصراع ،د االتفاقدراسة بنو 

 ،لذلك  .لو حصلت انتخابات رابعةأكبر  وهو في طريقه إلى انتصار    ،هو تيار نتنياهو  ،التيار الذي انتصر
رى اآلخرين  أغى لو  حت  ،تشكيل أي حكومة من قبله  عند من الطبيعي أن يفرض هذا التيار برنامجه السياسي  

حصة    حصلوا علىفقد    ،ومع عمير بيرتس وحزبه  ،كما فعل مع غانتس وحزبه  ،بكثير من الغنائم السياسية
وأهم  ،في حكومة كتب برنامجها نتنياهو واليمين المتحالف معه شاركوالكنهم  ،سد من الغنائم السياسيةاأل

ومع قطاع  ،وسلوك االحتالل في الضفة الغربية ،هو الموقف من القضية الفلسطينية  ما في هذا البرنامج،
 غزة. 

انعكاسات هذا   تحاول هذه الورقة، ومن خالل قراءة المشهد اإلسرائيلي في شهر نيسان/ إبريل، معرفة
ال سيما تأثيرها    ،الكوروناأزمة  ضافة إلى الوقوف على التطورات المتعلقة بإ  ،االتفاق على القضية الفلسطينية

ة خروج االقتصاد آليو   ، الواليات المتحدة األمريكية  ، خاصةوعلى العالقات مع المحيط والعالم  ،على االقتصاد 
 في ظل الركود والعجز وارتفاع البطالة.  ،سرائيلي من أزمة الكورونا اإل

ملف التهدئة مع قطاع  كما يتناول هذا المشهد قضية ضم الغور والمستوطنات، والموقف األمريكي منها، و 
غزة، وتطورات موضوع صفقة التبادل، وهي الملفات التي تصدرت المشهد اإلسرائيلي في شهر نيسان/ 

 إبريل. 
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 ا نتنياهو ينجح أخير  

بتاريخ   12 نإنشره على موقع القناة في مقال  ،بروموفيتشأمنون أالصحفي والمحلل السياسي  قال
أن يكون السبب هو  ، ونفى حد أن يتفاجأ من االتفاق بين غانتس ونتنياهوألما كان إنه  ،4/2020/ 26

كانا قد عزما على المشاركة في حكومة نتنياهو بعد االنتخابات   ،شكنازي ا  أن غانتس و ذكر  ، و جائحة الكورونا
بروموفيتش قد سمى حزب أوكان  الكورونا، أزمة وذلك قبل ظهور ،2019 سبتمبر  /يلولأالماضية في 

بروموفيتش عن  أيعبر  ،في نفس الوقت و  .ولكن دون الئحة اتهام ،)ليكود ب( ، بـفي حينه "بيض أأزرق "
على  اقلقً  "بيض أزرق "أبداء حزب إفرغم . إلى آلة لتحصين نتنياهو ،شكنازي ا  دهشته من تحول غانتس و 

، التي قيدوا قدرتها على رفض حاصروا المحكمة ، ومن خالل االتفاق مع نتنياهو ،نهمأ ال إ ،المحكمة العليا
  ،وفي المقابل  .ن رفضت االتفاقإدفع الدولة إلى انتخابات رابعة  االتفاق، ووضعوها في محل االتهام بأنها ت

 . (2020)ابرموفيتش   يشكل ضربة للقضاء وسلطة القانون   ،ن قبول االتفاقإف

ذا حصلت إليمين اتقدم ب تتنبأضغط االستطالعات التي  أو ،سواء تحت ضغط جائحة كورونا ،ولكن
زرق "أجر رئيس حزب  ،بنيامين نتنياهو في النهاية ةاإلسرائيلي الحكومةانتخابات رابعة، استطاع رئيس 
 ، إلى االتفاق على حكومة طوارئ وطنية لستة أشهر ،2020/ 20/4ثنين أبيض" بيني غانتس، مساء اإل

األولى   وخالل الشهور الست   ،سنة أخرى لثالث سنوات قابلة للتمديد    ،حقيبة وزارية  36وحكومة وحدة تضم  
ا بشكل مباشر  ليس مرتبطً  ،وال حتى اقتراح أي قانون للنقاش ،ال يتم تشريع أي قانون  ،كحكومة طوارئ 
والذي تم  ،نص االتفاق بينهماكما  .شهرا 18نياهو رئيس الحكومة أوال لمدة ، ويكون نت بأزمة الكورونا

لمواجهة    ،بينيت(اى إقامة مجلس وزاري مصغر )ك، عل شاس ويهدوت هتوارة  ، وهيبضمان أحزاب الحريديم
كما نص  وع.  شاركة الوزراء ذوي الصلة بالموضنتنياهو وغانتس، وبمبين  برئاسة مشتركة    ،تحديات كورونا

  الفعلي  الحكومةإلى جانب مقر رئيس  ،أن يسكن غانتس في مقر خاص برئيس الحكومة البديل على
 . (2020)سيجال و ليال 

 في المجلس الوزاري  ،زرق أبيض"أ" و عضوية بالتساوي بين حزبي الليكود ستتوزع المهام وال ،لالتفاق اووفقً 
لكابينيت األمني(، وفي المجلس الوزاري المصغر للقضايا االجتماعية  ية )االمصغر للشؤون السياسية واألمن 

التناوب بموجب بند ينص على أن تصويت الكنيست على حكومة   تنفيذ ويضمن االتفاق  .واالقتصادية
سيتبعه تصويت على غانتس لمنصب  و أوال، للحكومة يمنح الثقة لنتنياهو ليكون رئيسا  ،الوحدة الوطنية

دون   ،2021أكتوبر  تشرين أول/  في  ،بموجب اتفاق التناوب   ،سيتولى منصبه"، حيث  "رئيس الحكومة البديل
ورغم توفير   .من اليمين وحلفائهلضمان عدم غدر نتنياهو  ، وذلككنيست مرة أخرى حاجة ألخذ ثقة الال

حتى دون أن ينضم تحالف أحزاب    ،االتفاق شبكة أمان واستقرار لحكومة نتنياهو لمدة ستة أشهر على األقل
 نه لم يضمنأال إعضو كنيست على األقل،  68مقاعد( له، ورغم أن الحكومة ستحظى بدعم  6اليمين )
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لن ينفذ اتفاق  فحينها  إذا أقصت المحكمة العليا نتنياهو من منصبه،    الحكومة،غانتس منصب رئيس    يتول
)عرب  ذا تم حل الكنيست إوسيتولى غانتس رئاسة الحكومة فقط  رابعة،وستكون هناك انتخابات  ،التناوب 

48  2020). 

 نجازات غانتسإنجازات نتنياهو مقابل إ

أغلبية في لجنة تعيين   ،ه في رئاسة الحكومة سنة ونصف أخرى ئإلى جانب بقا ،ن نتنياهوم  من ناحيته ض  
يكون  ن أن ال م  كما ض   .تعيين من يرغب من القضاة  في المحكمة العليابالقضاة، وهو ما يسمح لنتنياهو 

 ".أزرق أبيض "سيكون من حزب    ،رغم أن رئيس لجنة التشريعات في الكنيست   ،هناك أي تشريع دون موافقته 
وهي  ،األولى ضده في الكنيست خالل الشهور الست أن ال يشرع أي قانون  ، يضمن االتفاق لنتنياهوكما 

الذي سيبدأ نقاشه في   ،لغربيةكما يستطيع نتنياهو تسجيل موضوع فرض السيادة في الضفة ا  ،ئ فترة الطوار 
 ،حتى بعد انتهاء فترته  الحكومة،كما سيضمن نتنياهو بقاءه في مقر رئاسة  له.  كإنجاز    ،المقبل  يوليو  /تموز

  ،كما يضمن نتنياهو بقاء معسكر اليمين من خلفه. وسيحتفظ بكل امتيازاته ، بديل حكومةويبقى كرئيس 
دون أن يصل    ،ا تسمح بحل الحكومةكما شمل االتفاق بنودً .  الفخارج االئت  "يمينا "بقاء حزب  احتمال  رغم  

 .(2020)سيجال و ليال   تهاغانتس إلى رئاس 

وهو ما لم  داء الحكومة للقسم،أبديل من لحظة  حكومة حصل على منصب رئيس فسوف ي ،ما غانتسأ
رغم قلة عدد كتلته النيابية   ،نصف الحقائب الوزاريةضافة إلى حصوله على إ ، احد سابقً أيحصل عليه 

  مثل  ،كما حصلت كتلته على الوزارات الهامة .توليه منصب وزير الدفاع وكذلك مقارنة بمعسكر اليمين،
للحكومة، على أن تحول هذه الوزارات إلى فترة رئاسة نتنياهو وذلك فقط خالل  ،الدفاع والخارجية وزارتي
غلبية في  أ ويمكن له الحصول على  ،وزارة القضاءكذلك و  الحكومة،ي غانتس رئاسة الليكود عند تول حزب 

في   ،اتلقائيً  شهور 6ا للحكومة لمدة كما سيصبح غانتس رئيسً  .تيار القضاة لغير المحكمة العليالجان اخ
  عضاء أ دخال إ غانتس كما ضمن. دون حاجة ليقدم نتنياهو استقالتهحال قرر نتنياهو حل الكنيست، و 
يبقى غانتس  فس ،ثناء واليتهأفي حال التصويت على حل الكنيست  ماأ .للكنيست من حزبه كبدالء للوزراء

وفي حال قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من االستمرار في    .كرئيس حكومة انتقالية  الحكومة،في رئاسة  
لكن في حال   .رئاسة الحكومة االنتقالية يتولى غانتسسو  ،يتم حل الكنيست فس ،ثناء نوبتهأ  الحكومةرئاسة 

 ـن نائبه يحل مكانه مدة الإف ،و عجز عن القيام بوظيفته لسبب قاهرأ ،و مرض أ ،قرر نتنياهو االستقالة
كما ينص االتفاق على أن ال يمأل   .لالتفاق وفقا الحكومة إلى أن يعود فيستلم رئاسة  ،ة لهر شهرا المقر  18

ويذهب الجميع   ،حدهماقسري ألالتغيب  الفي حال    ،س من حزبيهماوغانت  أي شخص مكان أي من نتنياهو
 . (2020)سيجال و ليال   النتخابات جديدة في حالة حدوث ذلك
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 ئ الفلسطينيون في حكومة الطوار 

بعد  و  ،نتنياهو  يقوم على أن "،أزرق أبيض "تفاهمات بين حزبي الليكود و ئ،شمل اتفاق حكومة الطوار كما 
االتفاق  بمناقشة    ،مريكان على فرض السيادة اإلسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلةاالتفاق مع األ

 ،وضم جميع المستوطنات   ،وفي الكنيست   ،في المجلس الوزاري   مناقشتهثم    ،البديل غانتس  الحكومةمع رئيس  
 .2020  يوليو /حيث يبدأ النقاش بداية تموز

على أنها الوطن   "إسرائيل"الذي يعرف  ،عدم إجراء أي تعديل على "قانون القومية" االتفاق أيضا، وشمل
التي طالب بها  ،لم يتطرق لمسألة ضم األغوار والبحر الميت  ، لكنهالقومي للشعب اليهودي حول العالم

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة على مفاوضات االئتالف  . حزاب اليمينأتحالف 
، مشيرا إلى  "سيجري فرض السيادة اإلسرائيلية وضم المستوطنات  ،بموجب حكومة الطوارئ "نه أ ،الحكومي

اء دونالد خلق الظروف لبدء إجراءات الّضم، لكنه ربط ذلك ببق، ستأن رئاسة نتنياهو لحكومة مستقرة وواسعة
 .(2020)وتد   ا للواليات المتحدة األميركيةترامب رئيسً 

يتسك شمولي   ،حزب العمل عمير بيرتس رئيس االئتالف الحكوميويضم  الذي سيكون وزيرا لالقتصاد، وا 
رغم أن رئيس  وذلك على حساب الموقف التاريخي لحزب العمل من حل الدولتين،    ،وزيرا للرفاه االجتماعي
ن الحزب وأكافة،    قرارات االئتالفب نه غير ملتزم  أ  وأكد   ،نفى االدعاءات ضد االتفاق  ،الحزب عمير بيرتس

 . (i24NEWS 2020) لن يصوت لصالح أي قرار ضم من جانب واحد 

  إبريل،   /نيسان  25الذي نشرته صحيفة هآرتس في    ،مع نتنياهو  ،اتفاق حزب العمل بقيادة عمير بيرتسأما  
والمصالح  ،رغم نصه على المحافظة على اتفاقيات السالم ،لم يتطرق لعملية التسوية مع الفلسطينيينف

كشرط مسبق ألي اتفاق   ،ن غزة"، والعمل على إعادة الجنود المفقودين مإسرائيلاألمنية والسياسية لدولة "
غزة،    قطاع  حماس في  حركة  تحديد أجندة جديدة تجاه  كما شمل االتفاق  .أو تسهيالت اقتصادية لقطاع غزة

 ( 2020)ناصر   .القطاعسرائيلي أمام الفصائل الفلسطينية في وا عادة الردع اإل

 

 

 



 

7 
 

 لضم بغطاء الكوروناا

وعنات   ،ومعه الباحثتان ليا موراد جلعاد  ،مدير مركز دراسات األمن القومي ،ودي ديكلأكتب الجنرال 
وفترة وجود ترامب في   ،اعتبروا فيها أن فترة الكورونا ،4/2020/ 26ورقة نشرها المركز بتاريخ  ،كورتس

 ، ضافية في البيت األبيض إمع احتمال عدم فوزه بفترة    ،ته على التاريخاورغبته بترك بصم  ،الرئاسة األمريكية
النتخابات، تشكل فرصة تاريخية لفرض السيادة  في اصوات الصهيونية المسيحية وحاجته الملحة أل

اإلسرائيلية على كل المستوطنات، وذلك على األقل من وجهة نظر مجموعة المصالح التي يقودها بنيامين  
لم  وهي فرصة ،ادة اإلسرائيلية دون عملية تسويةلفرض السي فرصة تاريخية وجود  فنتنياهو يرى . نتنياهو

هؤالء   ومن وجهة نظر .الكوروناأزمة زعماء العالم ب في ظل انشغال ،وقد ال تتكرر مستقباًل  ،اتكن سابقً 
التي تقوم عليها،  سساألحيث سيخلخل  "،إسرائيل"ن هذا التوجه خطير على مستقبل دولة إ ف الباحثين،

لذلك يدعون   .الساعية للسالم مع جيرانها  ،اليهودية والديموقراطية واألمن واألخالقية  على حد زعمهم،  ي،وه
حدى إالتي تشكل خطة ترامب  ،لمفاوضات ى الإلدعوة قيادة السلطة الفلسطينية للعودة  ،الحكومة الجديدة

فعلى الحكومة أن تطلب دعم الجمهور لتنفيذ انفصال من طرف   ،ذا استمرت السلطة بالرفض ا  و   .مرجعياتها
  " إسرائيل "مصالح  على حد تعبيرهم، ،يضمنو  ،لألراضي امتدرجً  اضمً  أيضايشمل  واحد عن الفلسطينيين،

 .(2020)ديكل، موران جلعاد و كورتس  جتماعية واالقتصادية واالالسياسية واألمنية 

ي مسألة ف ، ال سيماعلى العمل بالتوافق الكامل مع الواليات المتحدة ،نص االتفاق بين نتنياهو وغانتس
واالستقرار   ،االستراتيجية "إسرائيل"مع الحفاظ على مصالح  ،والحديث مع المجتمع الدولي ،رسم الخرائط

  ، ة اإلسرائيلية على المستوطنات وفرض السياد  ،ناخبيه بضم غور األردن قد وعد  وكان نتنياهو  .قليمفي اإل
  الءم تلت  ،لفاظاألب  " تتالعب إسرائيل" ". ومن المالحظ أن إسرائيلـ "المستوطنات ل أراضي والتي تعني ضم 

رض ألن األ  "،فرض السيادةتم استخدام عبارة "لم ي  ،الجوالنموضوع  ففي    .اا ومحليً مع الوضع القانوني دوليً 
يتم  ف  ،ما في الضفة الغربية". أسرائيليتطبيق القانون اإلتم استخدام عبارة "نما وا   ،سورية في القانون الدولي

يفعل    ،يقوم بالضم  من  نأل   ،لما لها من دالالت سلبية  "،الضم"، وتجنب كلمة  " سرائيليةإسيادة  "الحديث عن  
لقانون  فرض ا"على استخدام تعبير  "،إسرائيل"لذلك يتفق الجميع في  .ليست له أصاًل  رض  أذلك على 

إلى   ،رض محتلةأرض من  تنتقل األ  ،وبهذا المصطلح  ".الضم"وليس    "،سرائيليةالسيادة اإل"و  أ  "،سرائيلياإل
كغيرهم في أي مكان آخر في   "،إسرائيل"، ويتحول سكانها تلقائيا إلى مواطني دولة "إسرائيلـ "رض تتبع لأ

 .(2020)ديكل، موران جلعاد و كورتس   الدولة
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 و فرض السيادة:أ ،عدة سيناريوهات للضم  ، يشير باحثو مركز دراسات األمن القومي، إلىوهنا

ضافة إلى  إ % من مساحة الضفة المحتلة،4تبلغ التي و  ،ضم األراضي التي تحتلها المستوطنات  .1
 .الغربية الضفة  مساحة % من10ومجموعها حوالي  ،ا للمستوطنات راضي التي تتبع قانونيً األ

% من  10 أيضانسبتها تبلغ و  ،غلبيتها غرب الجدار الفاصلأ والتي تقع  ،ضم الكتل االستيطانية .2
 جماع إسرائيلي.إيحظى ب هذ السيناريوو  ،في الضفة الغربية 1967رض المحتلة عام األ

 . الغربيةالضفة  مساحة % من17  الذي تبلغ مساحته حوالي ردنضم غور األ .3
 الضفة. مساحة % من60مساحتها    التي تبلغ (ج)ضم مناطق  .4
% من الضفة  30أي    (،ج)والتي تبلغ نصف منطقة    ،خطة ترامب   أشارت إليهاراضي التي  ضم األ  .5

  سيعطى ما    مقابل  ،%10راضي التابعة لها  واأل   ،%3والمستوطنات    ،%17الغور    وتشمل:  ،الغربية
)ديكل، موران جلعاد و   من النقب الغربي ،ستلحق بقطاع غزةراضي التي واأل ،للدولة الفلسطينية

 . (2020كورتس 

 ، و فرض قانون أ ،ضم ،مهما كانت تسميتها ، طارأن كل خطوة في هذا اإل هؤالء الباحثون،ويضيف 
بينما  و  .فال شيء مضمون وال مؤكد  ،كمواجهة الكورونا بالضبط ،كلها مرتبط بمخاطرة ،و غيرهاأ

يغامر السياسيون المشاركون في   ،الكورونا أزمةرواح في جل حماية األأيضحون باالقتصاد من 
توافق والتأييد من قبل لحتى لو تم با ثمان سياسية وأمنية لخطوة مثل الضم،أ ب ،االئتالف الحكومي

يام  أخر استغالل آو  ،استغالل فرصة الكورونا يكمن في غراء أن اإل  هؤالء الباحثون،لذلك يرى  .ترامب 
فهذه الخطوة  .كبالون اختبار وذلك% فقط من األرض، 4نسبتها  تبلغ التي لضم المستوطنات  ،ترامب 

حتى   "،ئيلإسراـ "ولكنها لن تحسن الوضع االستراتيجي ل قد تمر في ظل الفرصة السانحة كما يقولون،
بالضبط مثل    ،فلن يعترف أحد بهذه الخطوة غير الواليات المتحدة  لو أمكنها احتواء ردود الفعل السلبية،

فهم مواطنو دولة  ،جديد  وضع  عليهم يأتيفلن  ،وعلى صعيد المستوطنين أنفسهم .سابقة الجوالن
 ،الخطوة هذه ضافة إلى أنإبل ربما تزداد التعقيدات البيروقراطية بشأن األرض،  ،أصاًل  "إسرائيل"

سيكون من الصعب  ف  ،ا ما مع الفلسطينيينذا ما تم التوصل التفاق يومً ا  و   ستعيق أي عودة للمفاوضات،
فإن   ،وفي نفس الوقت  .لكنيست ا أعضاء غلبية ثلثيأ و أ  ا،عامً  استفتاءً  وسيتطلب مثاًل  ، اتطبيقه قانونيً 

  ، سيكون وعليه .هذا الضم لن يصادر حق الفلسطينيين بتقرير المصير، ولن يلغي التأييد الدولي لهم
 ،خالء مستوطنينإ ذا كان الهدف هو منع  ا  و   .ر من نفعهابكأضررها    ،الضم مجرد خطوة سياسية معنوية

ليست    ،وهذه اآلثار السلبية  .ا على جدول أعمال أحد ليس مطروحً   ،على المدى المنظورفإن هذا األمر  
يجب أن ال يتم ربطها   ،لذا .وفي أي وقت ،رفنما في كل ظا  و  ،اهذه المرحلة تحديدً  على احصرً 

 .(2020)ديكل، موران جلعاد و كورتس   و استغاللها لتقليل المخاطرأ  بالكورونا،
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لتسوية   ةغالق أي نافذ إ  ،ا لباحثي المركزوفقً  ، فمعناه ،ا لخطة ترامب وفقً  ( ج)أما ضم نصف مناطق 
 ،ضافة إلى أن مثل هذه الخطوةإ  قامة دولة فلسطينية،بقى أرض إليتمستقبلية مع الفلسطينيين، ألنه لن  

الفلسطينيين والعرب والمجتمع  قبل  من ،وفكرة حل الدولتين "،سرائيلـ "إمن شأنها أن تضرب الثقة ب
ى  لإوهو ما يعني عودة المسؤولية عن الفلسطينيين  ،عادة المفاتيحالسلطة إل  قد يدفعمما  الدولي،

دولة أنها على أساس  ،ضافة إلى الضرر األكبرإ، هاا لا وسياسيً ا واقتصاديً منيً أوهذا مكلف  "،إسرائيل"
 ون الباحثلذا ينصح  .الذهاب إلى خيار الدولة الواحدة يعني ،فالضم مع السكان .يهودية وديموقراطية

 ،ذا استمرت السلطة بالرفض ا  و   ،لمفاوضات ى الإبدعوة قيادة السلطة الفلسطينية للعودة    ،الحكومة الجديدة
مكانية  إومع    ،وضم تدريجي ال يتناقض مع االنفصال  ،مع تجنيد دولي  ،حاديةألخطوات    "إسرائيل"تلجأ  

 .(2020)ديكل، موران جلعاد و كورتس   اا وجغرافيً ديموغرافيً  ،قامة دولة فلسطينيةإ

 : كما يليويمكن تلخيص تداعيات تشكيل حكومة غانتس نتنياهو على المشهد الفلسطيني 

 والتوسع االستيطاني على حساب مسار التسوية ،ضم في الضفة الغربيةالالمضي في خطة  •
وكسره   ، الذي يتزعمه نتنياهو ،سرائيليقوة اليمين اإلنتيجة لزيادة  ،والسلطة الفلسطينية  السلمية،

، لن  انضمام غانتس وعمير بيرتس لحكومة اليمين. كما أن لمعسكر يمين الوسط بزعامة غانتس
ضعيفين    نسيكونا  ،حتى لو أرادا  ،ألن غانتس وبيرتس  ،نوع من المعادلة لحدة هذا اليمين  أي  يشكل

وتخلى عن مطالبه    ،كبرنامج لالئتالف  بالفعل على الضموافق  غانتس    . علما أنفي هذا التحالف
 ا. علنها سابقً أ والتي كان قد  ،بالتفاوض مع الفلسطينيين عند توقيع االتفاق

في ظل حكومة قوية   ، قوى مع قطاع غزةأتهدئة يمكن توقع احتماالت  ،على الجبهة الجنوبية •
وحزبه اليميني    ،ت ينفتالي بينوفي ظل التحرر النسبي من مزايدات    ،بكامل الصالحيات والتفويض 

ومن   .وعلى تسهيالت حقيقية لقطاع غزة ،الذي كان يعترض على أي تهدئة طويلة ،المتشدد 
مع حركة    باتجاه صفقة تبادل  ،المتوقع أن تساعد هذه الحكومة على تحريك ملف الجنود المفقودين

 . (2020)العيس  حماس
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 د المفقودينملف الجنو 

بأن حماس جاهزة لتنازالت في ملف الجنود   إبريل،  /السنوار في الثاني من نيسان  يحيى  أعقاب تصريحفي  
عادة جثث القتلى  إ  على وصرح نتنياهو بأن حكومته جاهزة للعمل .بدأت مسألة الجنود تتفاعل ،المفقودين

  ، بالتعاون مع مجلس األمن القومي ،وطاقمه ،ن منسق الحكومة لهذا الغرض يرون بلومإالمفقودين، وقال 
يالف  إونقلت صحيفة معاريف العبرية عن صحيفة  .اء للمهمةجاهزون بشكل بنّ  ،والمؤسسة األمنية

أن   ،عن مصادر في حماس أيضاونقلت الصحيفة  .استعداد حماس للتنازل ،الصادرة في لندن  ،السعودية
كما كان    .مرضى والنساء واألطفال من األسرى مقابل تحرير كبار السن وال  ،السنوار مستعد لتقديم معلومات 

  عطي تفاصيل. دون أن ي ،نهم جاهزون لتقديم ثمن جزئيإ ،السنوار قد قال في مقابلة مع قناة األقصى
سرائيليين  أن اإل ،صرحت لصحيفة العربي الجديد الصادرة بلندن ،ونقلت الصحيفة عن مصادر من غزة

سرائيليين يتشاورون مع المصريين بشأن قناة  وأن اإل بحث جدية تصريح السنوار، ،مصريينطلبوا من ال
ا عن  ولكن بعيدً  ،سرى أفراج عن إضافة إلى إ ،دخال غذاء ودواء لغزةإوتقديم مبادرات تتعلق ب ،ض تفاو  

ع  منو  ،ا لمنع التصعيد أن مصر تبذل جهودً  ،كما أكدت المصادر. حسب قول الصحيفة ،مطالب حماس
 . (2020  برسكي) جولة قتال جديدة في ظل أزمة الكوروناوقوع 

عن آثار جائحة   ت تحدث ،أن مصادر أمنية وسياسية ،سبوعأت صحيفة معاريف نشرت قبل ذلك بوكان
ويؤكد ذلك تصريح    .األسرى والمفقودين والتي من شأنها خلق فرصة لتحريك ملف    ،الكورونا على قطاع غزة

بين  و   ،بين المساعدات لغزة  هوربط  ،نسانيةإحاجات    ،كما لغزة  "،إسرائيلـ "بأن ل  ،ت ينفتالي بين   الجيشوزير  
  هناك  كانت  ،التصريحه بموازاة هذا إنوقالت الصحيفة  .األسرى والمفقودين بشأن وضات االتقدم في المف

 .(2020)رم  المسألة داخل المؤسسة األمنية حولنقاشات 
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بادرة مصرية  مأن أنباًء تحدثت عن    ،نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها  إبريل،  /نيسان  23في  
نقلت عن  و   .فلسطينيين كانوا معتقلين لديهاربعة أطباء  أفراج عن  تمثلت باإل  ،لتشجيع حماس على التفاوض 

وأن مصر هي من تقوم   ،تتزايد  ، هي احتماالت جراء صفقةإأن احتماالت  ،خبار اللبنانيةصحيفة األ
وأضافت . طارفي هذا اإل ،المعتقلين لديها منذ سنة ونصف ربعاأل األطباء فرجت عن أوأنها  ،بالوساطة

للحفاظ على التهدئة بين قطاع   ؛تقوم بدور مركزي في السنوات األخيرة ،الصحيفة أن المخابرات المصرية
نه سيمكن الحكومة  أل ؛ وأن مصر وحماس سعداء باتفاق الوحدة بين نتنياهو وغانتس "،إسرائيل" غزة و

أن   ،ونقلت الصحيفة عن مصادر دولية .مثل صفقة تبادل ،من اتخاذ خطوات مهمة ،اإلسرائيلية الجديدة
كبار السن والمرضى  الفلسطينيين  سرى مقابل األ لديها،  األحياء الجنود  حد األسرى أتحرير حماس تريد 
 ،لتنزل عن الشجرة بشأن الشرط الذي تمسكت به لسنوات   ،ا لحماسمً لّ زمة الكورونا شكلت س  أوالنساء، وأن  

أعاد ممن  ،ارفراج المسبق عن معتقلي صفقة وفاء األحر شرط اإل وهو ،ي مفاوضات أمنع التقدم بالذي و 
  " إسرائيل "وأن    ،مؤشر على الجدية  ، هوهاد عالن حماس عن استعداإ كدت الصحيفة أن  أو   .اعتقالهم  االحتالل

 . (2020 ليفي) وصلت لحماس رسالة مشابهةأوأنها  ،تدرس األمر بجدية من أجل تحقيق صفقة
هي أن   ،عن أن العقبة التي تقف أمام المفاوضات اآلن  ،تحدثت صحيفة معاريف  إبريل، /نيسان  24في و 

سرائيلية حدوث تقدم في  إورغم تأكيد مصادر . صفقة شاملة "إسرائيل"بينما تريد  ،حماس تريد صفقة جزئية
 . (2020)ليف رم   كبيرة ما زالت  ال أن الفجوات إالمفوضات، 

أن هناك مفاوضات  على لسان قيادي في حماس، "إسرائيل هيوم"نشرت صحيفة  إبريل، /نيسان 30في و 
دفعة   علىالصفقة    إتمام  حوليكمن  وأن الخالف    ،جدية على صفقة تبادل أسرى، وأن مصر تقوم بالوساطة

 الجنود حد أمقابل  ،الفلسطينيينطالق سراح دفعة من األسرى إتريد  ،فحماس كما يزعم .دفعتين أوواحدة 
تشمل   ،صفقة واحدة للجميع "إسرائيل"، بينما تريد الجنود معلومات عن بقية مقابل و  ،حياءسرائيليين األاإل

  ومشاريع اقتصادية بتمويل  ،مساعدات لغزة لمواجهة الكوروناتقديم وتعرض  ،امواتً أحياًء و أتسليم الجميع 
خبرهم  أن القيادي  إف  ،ولكن حسب قول الصحيفة.  ألمامى ا لإع المفاوضات  مقابل دف  ،مم المتحدةقطر واأل  من

يرفضون المفاوضات طالما ترفض   ،موسى دودين  فيها  سرى ومسؤول ملف األ  ، أن المكتب السياسي لحماس
 . (2020)سيريوتي  طالق سراح القائمة التي طلبتها حماسإ "إسرائيل"
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 أن تكون جاهزة لرئاسة بايدن "إسرائيل"على 

بتاريخ   "مبات عال"في مجلة  ، ون شرت سرائيليعن مركز دراسات األمن القومي اإل ورقة صدرت تحدثت 
ـ ورغم حبه ل  ،الذي  ،عن احتمال فوز المرشح الرئاسي األمريكي الديموقراطي جو بايدن   إبريل،  /نيسان  22
وحبه لنتنياهو الذي تربطه به عالقات شخصية منذ  ،اواعتباره لنفسه صهيونيً  ،ودعمه لها "،إسرائيل"

: األولى هي الصراع  حول مسألتين  اتوترً  " قد تشهد سرائيلـ "إال أن عالقته بإ  ،ات القرن الماضييثمانين 
  ، لمقربين منهبفتح قنوات سرية مع ا  ،سرائيلية استباقيةإلذلك دعت الورقة إلى مبادرة    ،سرائيليالفلسطيني اإل

يدعو للضغط على   فالمرشح بايدن  .االتفاق النووي اإليراني هي والثانية .لبناء الثقة وتنسيق المواقف
تنفيذها في ظل خطة   "إسرائيل"باتجاه حل الدولتين، ومن الطبيعي أن خطوات الضم التي تعتزم  "إسرائيل"

أن بايدن لن  تحدث عن  ،حملته االنتخابية باسممع العلم أن الناطق  لن تكون محل ترحيب لديه، ،ترامب 
لتقوم بنشاطها تجاه   ،لكنه سيعيد فتح القنصلية في شرقي القدس  ،مريكية من القدسيعيد نقل السفارة األ

عاصمة   ةشرقيالقدس الو  "،إسرائيلـ "عاصمة لالغربية  القدسبقي على موقفه من اعتبار وسي   الفلسطينيين،
ترى   ا،لذ بذلك.  ن قبلت إيرانإ ،علن بايدين نيته العودة لالتفاقأ فقد  ،وبالنسبة لالتفاق مع إيران .لفلسطين

وتحديد خطوط   ،لبناء عالقات ثقة مع فريق بايدين ،أن تنشط بشكل سري  "إسرائيل"نه يتحتم على أقة الور 
 لظهور كمؤيد ا "إسرائيل" ضافة إلى ضرورة تجنب إعريضة متفق عليها بين البلدين في القضايا الهامة، 

 . (2020)هايستاين و شابيت  مريكيةفي المعركة االنتخابية األ بايدن لخصم

 سرائيلي في مواجهة الكورونا االقتصاد اإل

  ضافي ضائع،إإسرائيل في طريق عقد "تحت عنوان تقريًرا  إبريل، /نيسان 28نشر موقع كلكاليست في 
  عام  ة بعد حرب دخلت أزمة اقتصادي "إسرائيل"أن  ". جاء في التقريرولكن ما زال هناك ما يمكن عمله

  ، يحذرون من أثر مثيل للكورونا  "،إسرائيل"، وأن كبار خبراء االقتصاد في استمرت عشر سنوات  1973
واالمتناع عن   ،ال تتم عادًة، وسيطرة على الركود  صالحات عميقة إمثل  ،ويطرحون مجموعة من الحلول

ا ولكن عددً .  نحو المجهول  "إسرائيل"جر  في  مستمرة    ،زمة الكوروناأفتداعيات  .  نقاذ غير ضروريةإعمليات  
زمة كتلك التي أذاهبة إلى  "إسرائيل"يحذرون من أن  "،إسرائيل"في  "الماكرو"  من خبراء االقتصاد الكلي

ال أن الخطر إ ،فرغم اختالف المقدمات  .ركود ثقيل ومستمرى لإوالتي ستقود  ،1973 عام عقبت حرب أ 
خطاء  أواالمتناع عن  ،صالحات هيكلية عميقةإمثل:  ،ا يمنع ذلكنهم يقترحون مخرجً أرغم  مشابه،

 . (2020)بيلوت  ها السنة األخيرةت، والتوقف عن الشعبوية التي شهد اقتصادية
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جور  واأل  رات عميقة في الجهاز الضريبي،ييتغ  ي أن تجر   ،على حكومة نتنياهو وغانتس  ،ا لهؤالء الخبراءوفقً و 
المتعلق بالتغيرات الهيكلية التي طرأت على االقتصاد    ،مع المحافظة الحازمة على العجز الهيكلي  والحوافز،

وعليها أن تغير الخط الذي سارت عليه الحكومة   ،المدخوالت من الضرائب ثرت على أو  ،في فترة محددة
  ،طار الميزانيةإموال دون الحفاظ على األ ،كحلون موشيه وزير المالية و  نتنياهو وزع فيها التي ،السابقة
ن  إ  هؤالء الخبراء، ويقول .موال ورفع مخصصات خالل هذه المرحلةمثل توزيع األ ،قرارات مدمرة وأقروا

و  ألخمس    ،االقتصادي  "إسرائيل"سيكون لها تأثيرات حاسمة على مستقبل    ،اصالحات التي ستجري قريبً إلا
 .عشر سنوات قادمة

قلة الدخل  ألن فستتحول المشاكل قصيرة األمد إلى طويلة األمد،  ، غالقذا استمر اإلإيقول هؤالء الخبراء: 
لعاب  كالسياحة والسينما والمسرح واأل ،ها زبائنتعني قلة االستهالك، وكثير من سلع التسلية لن تجد ل

مدير عام  ،بي بن بسات آبروفسور اليقول  .جازون اآلن إلى بطالة دائمةالرياضية، وبالتدريج سيتحول الم  
 ،تقديم محفزات اقتصادية تؤدي الرتفاع مصروفات الحكومة  ، ى الحكومةلنه يتوجب عإ   ،اوزارة االقتصاد سابقً 
  . تسبب بتقلص المدخوالت الضرائبية مما ،ن العجز كبير جدا بسبب الكوروناإحيث  ،وهذه مشكلة كبيرة
صالحات تسهل تنفيذ هذه  إ، لذا يتطلب الوضع صعب تقديم محفزات مع زيادة العجزي ،وفي ظروف كهذه

صبحت حيوية اآلن  أصالحات مطلوبة حتى قبل الكورونا، لكنها إوهي  ،المحفزات لألعم  أيالسياسة، 
 . (2020)بيلوت  نقاذ االقتصاد إل

سنة في   20 ألكثر من والمحاضر ،مدير واردات الدولة في وزارة المالية ،ويؤيد هذا الموقف يورم جباي
%  90  ـولكن يجب فتح السوق ل  ،يجب التعايش مع الكوروناحيث يرى أنه    ،"إسرائيلـ "التاريخ االقتصادي ل

  حتى لو   ،وحتى المقاهي والمطاعم يجب أن تعمل  .مع الحفاظ على وسائل الوقاية  من النشاطات التجارية،
يدعو   ، أي جباي،فهو .اعليه أحيانً  رمنحنى غير مسيط  لو أدى إلى و  ،صابات كان الثمن زيادة في اإل

 " إسرائيل"ذا لم تفعل ا  ، و وتقليص الرواتب في القطاع العام ،عفاءات الضريبيةلغاء اإلإلتقليص العجز عبر 
دخلتها في عشر  أ ،2008يطايا بأزمة عام إ حيث مرت  يطاليا واليونان،ما حدث إلفسيحدث لها ك ،ذلك

 . (2020)بيلوت  وزادت البطالة ، األسباب، حيث تضخم العجزسنوات من الضياع لنفس 

 حرب   فترة   مع  تشابًهاأن هناك    "، يرى إسرائيل"من كبار خبراء االقتصاد الكلي في    ،بروفسور مومي دهانال
خطأت القيادة  أحيث  وقدرتهم على تحمل هذا الضغط، ،يتعلق بالضغط على متخذي القرار ،1973 عام

الذي لوال المساعدات  ،وتضخم البطالة وتجاهلت الفجوة المتزايدة بين المدخوالت والمصروفات، ،آنذاك
 ، نه قادر على تخفيف الضررأهناك من يظن  ،اليوم. و فالس اقتصاديى إلإألدى  ،1985األمريكية عام  
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وهو ما فعله   ،رفع مخصصات األطفال ،ومثال ذلكا. سريعً  امنع انتعاشً وهذا ما سي ،من خالل توزيعه
دهان من تمويل العجز عبر طباعة   ويحذر .و تقديم مساعدات سخية للقطاع الخاص أا، نتنياهو مؤخرً 

من تقديم   دهان، وبن بسات أيضا، كما يحذر .ات يانهيار في السبعينى لإدت هي خطوة أو  ،وراق نقديةأ
عدة من تقديم مسا   انيحذر هما  ف  ،القطاع  اذ ه  سهم فيأشراء  ، كحاالت نادرةفي  ال  إ  ،الخاص   مساعدة للقطاع

طلوب عدم لذا فالم ،نه ال يمكن تحديد هذه المشاريعأالعلم أي مبرر، مع  صاًل ألمشاريع لم يعد لبقائها 
 .(2020)بيلوت   تقديم أي شيء ألي مشروع

لكنه يحذر من   ،متفائلفهو مستشار وزير المالية السابق يوفال شتاينتس،  ،عومر مؤاب بروفسور أما ال
هو يحذر فمثل زيادة العجز الذي يمنع االنتعاش بسرعة بعد انتهاء األزمة، لذلك  ،خطاء ترتكبها الحكومةأ

  ، عادة فتح القطاع الخاص ى إ لإ ،ويدعو في المقابل ،التي ستزيد العجز ،من تعويضات القطاع الخاص 
مدير مركز التطوير   ،ريكاردو هاوسمانبروفسور الويؤكد التحذيرات  .سرع ما يمكنأوعودته للعمل ب

حيث ذهب كل الرجال من  ،1973عام   حرب  آثاروالذي يستذكر  ،االقتصادي الدولي في جامعة هارفارد 
لتعويض  ،ثم تضاعفت نفقات الحكومة على التسليح فجأة ،االنتاجفانهار  ،لجبهة ى الإالقطاع الخاص 

البطالة و ، اقائمً  ما زال لكن الخطر من الركود ،ما زال الوضع قبل الذروة ،واليوم .النقص في المستودعات 
 -  5 ـمع تراجع الناتج المحلي الخام ب الدولة، على ركود في تاريخأ  حدوث  متوقعمن ال، و %25تجاوزت 

الموجود % 61مقابل  ،% للناتج المحلي70ن إلى مع زيادة الدي  و  ،%13و  %10%، وعجز بين 6.3
، أيضاموجود اليوم  ،الذي زاد النفقات العسكرية ،ات يأن التهديد األمني في السبعين  دهان ويضيف اليوم.

بل لديه   ،عاني العالمال ي  ،حتى اليومو ات يمنتصف الثمانين  ذ ولكن من .زمة طاقةأوحينها عانى العالم من 
مواجهة   وجد تال اليوم ات، فيكبيرة عن عقد السبعين  اأن هناك فروقً  غباي ويؤكد  .سنة قادمة 50 ـفائض ل
 ،وال عجز في ميزان المدفوعات   ،%15 ـ نتاج بوال يوجد عجز حكومي في اإل  كبير من الدول العربية،  مع عدد 

 . فضل بكثيرأالوضع اليوم  ،فمن كل هذه النواحي. من الدين العام وال تضخم كبير، وال مستوى عال  
  تشكل  ، وهيمليار دوالر 126جنبية يبلغ أاحتياطي عمالت  ،اليوم "إسرائيل"أن لدى  ،ارياب ويضيف 

ائلة بين مصروفات  فجوة هالذي شهد    ات،يوهو ما لم يكن في عقد السبعين   ،من الناتج المحلي الخام  32%
ولجوئها   ورفض الحكومة تقليص نفقاتها المدنية، ، نفاق العسكري المتصاعد بسبب اإل ،الدولة ومدخوالتها

 .(2020)بيلوت  الطباعة عملة ساهمت بزيادة التضخم كثيرً 
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 توصيات مركز دراسات األمن القومي 

  23، األولى في "بينيت الكوروناامحاكاة ك "تحت عنوان  عمل ورشتي  ،القومينظم مركز دراسات األمن 
على استراتيجيات مواجهة الكورونا، التي من التعرف  امحاول فيه منه، 27والثانية في  إبريل، /نيسان
كيفية مواجهة المخاطر   العمل اتورش تناولت  .الوضع الروتيني السابقعادة االقتصاد والمجتمع إلى إ شأنها 

عن سيناريوهات بداية  وتحدثت    .وآلية اتخاذ القرار  ،بين الصحة واالقتصاد والمجتمع  ،بشكل منظم وتشاركي
علنت  أ نتيجة التسهيالت التي    الوفيات،وعدد    ،صابات الصعبةوفي مركزها ارتفاع عدد اإل  مايو،  /يارأشهر  

د فاقدي العمل المسجلين إلى  ووصول عد  ،نسبة البطالة وارتفاع ،وضعف التزام الجمهور ،عنها الحكومة
  ـ وانخفاض االنتاج ب ، لف مستقلون ليسوا عاملينأ 200لهم، واعمأ لف إلى أ 200مع عودة  ،لفأ 900
 ،طالق صواريخ الجهاد اإلسالميإلى  إضافة  إ  ،مع زيادة عدد المحتاجين للمساعدة النفسية  ،مليار شيكل  70

 .(2020)بارون و ييدلين   التي سبقت ورشة المحاكاة

  الحكومة، ولعب دور رئيس  ،جهزة مختلفةأدوار وزراء وقادة أحاكاة مجموعة من الخبراء بمشارك في ال
قالنية  دارة عإفأوصى ب ،الذي لخص توصيات )قرارات( كابينيت المحاكاة ،اللواء المتقاعد عاموس ييدلين

بحيث يميز بين المناطق حسب حجم انتشار    ،وبشكل مدروس وانتقائي ،مثل عودة تدريجية للعمل ،زمةلأل
وشفافية    ،للفحوصات   اكبيرً   اوهذا يتطلب حجمً   مثاًل.  ككبار السن  ،ب درجة الخطورةسوبين الناس ح  ،لمرض ا

  ، خفاء معلومات عن الجمهورال حاجة إل  ،كما قال ييدلينو  .اطبتهخومتحدثين جيدين لم ،مع الجمهور
ومن أهم التحديات التي  . ولن تتخذ تدابير بناًء على المعلومات المنشورة ،ولن تعرف ،فالكورونا لن تسمع

  ، التهديدات األمنية  ،إلى جانب االقتصاد والصحة والتعليم والشؤون االجتماعية ،ناقشها كابينيت المحاكاة
 ،زمة الكوروناأاستغالل  على حد وصفهم،  "،إسرائيل"عداء حيث يمكن أل  ها،وغير  ،مثل الصواريخ من غزة

 . (2020)بارون و ييدلين  ، وتطويرهاوغير التقليدية ،لبناء قوتهم التقليدية
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 الخاتمة 

لكنه لم يحسم   ،2020مارس  /في االنتخابات التي جرت مطلع آذار ،فاز اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو
 إبريل، /في شهر نيسان إال أنه ،عناوين الصحف في حينهتتوقع كما كانت  ، المعركة االنتخابية لصالحه

مقابل مغريات   ،وانضمامه لحكومته وفق برنامجها السياسي  ،وتفكك تحالفه  ،حسم المعركة باستسالم الخصم
حيث اتفق   ،وكان الموضوع الفلسطيني هو األهم في برنامج الحكومة الجديدة .والكراسي من المناصب 

  ، عرضها على الحكومةيتم  ومن ثم    ،مريكيةدارة األالتوافق مع اإلب   ،المتعاقدون على خطوات في هذا االتجاه
  لمناقشة  ،القومي  منمثال مركز دراسات األأمن    ،استدعى النخب والخبراء  األمر الذي،  وربما على الكنيست 

والتفاوض  ،مريكانمع ضرورة التنسيق التام مع األ ،وتداعيات كل خيار ،الخيارات المتاحة أمام الحكومة
 مع السلطة الفلسطينية. 

وملف   ،التهدئة الطويلة  ال سيما  ،نقطة تحول بشأن العالقة مع غزة  ،كما شكل االتفاق على تشكيل الحكومة
و  أا يجابً إ ،تطور الموقف مع غزة أمامعائقا  ،ة منتخبة وكاملة الصالحيات فقد كان غياب حكوم .التبادل

والجمود  ، وجوالت التصعيد المتقطعة ، هدوء والال حرب الوساهم بشكل كبير في استمرار حالة ال ،اسلبً 
فيمكن الحديث  ،غلبية برلمانية مريحةأ تستند إلى  ،تشكيل حكومة قوية بعد أما  .الكامل في ملف التبادل

 ال سيما بشأن عملية التبادل. ،يمكن اتخاذها ،عن قرارات حاسمة ومصيرية 

ضافة إلى  إبايدن للحكم،  يءترامب ومج ذهاب مر االستعداد لسيناريوهات تطلب األي  ،وفي ظل الكورونا
إلى   ودعوا عميقي ن، حيث حذر الخبراء من ركود وعجز ،زمةالوضع االقتصادي اآلن وبعد األ مناقشة

ضرار  لتقليص األ ،سباب خذ بكثير من األمع األ ، عادة نشاط االقتصاد تدريجياإ ب ،خروج عاقل من األزمة
 . بسبب العمل في ظل الكورونا
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.  2020,  4 24 بمجعيم لعسكات شبوييم ونعدريم (.
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والمفقودين " )جورميم طوعنيم:"هكورونا يتسرا  مصادر تزعم :"الكورونا خلقت فرصة للتقدم في جزئية األسرى . — .12
.  2020,  4 3 هزدمنوت لهتكدم بسوغيات هشبوييم فهنعدريم "(.
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سرى " )بخير بحماس مأشر:"مغعيم أقيادي في حماس يؤكد :"مفاوضات جدية لصفقة تبادل دانييل سيريوتي.  .13
.  2020, 4 30 مشمعوتييم لعسكات حيلوفي شبوييم"(.

https://www.israelhayom.co.il/article/756365?utm_source=General&utm_medium=sh
are&utm_campaign=IHNewApp. 

.  2020,  4 20 ن على اتفاق تشكيل الحكومة.نتنياهو وغانتس يوّقعا. 48عرب  .14
https://www.arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%

D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
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%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2020/04/20/%D8%A3%D9%86%D
8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-

%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-
%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8% . 

: االتفاق الكامل بين نتنياهو وغانتس )ممشالت يسرئيل ه 35سرائيل ال  إحكومة عميت سيجال، و دفنا ليال.  .15
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-https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L. 2020كلكاليست.  .16
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.  2020,  4 20 بالتناوب بين نتنياهو وغانتس.. كورونا يعجل بتشكيل حكومة وحدة بإسرائيل.محمد محسن وتد.  .17
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/20/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8
%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-
%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-

%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-
%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8 -.% 
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%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-
%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-

%d9%86%d8%aa%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%87%d9%88-
%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-

%d8%aa%d8%b9%d9%86%d9%8a%d. 

-http://hadarat.net/public/post/1479#.XqlCWeE. 2020, 4  28  غزة في حكومة الضم.. — .19
PGs.whatsapp. 

 

 


