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 اليوميات الفلسطينية 
 2020 حزيران/ يونيو

 1/6/2020 ،اإلثنين

في   ،" النقاب عن وجود اتصاالت سرية بين الرياض وتل أبيب اليوم إسرائيلكشفت صحيفة " −
ي بنيامين نتنياهو، التي  سرائيلوزراء اإلال ي دونالد ترامب، ورئيس مريك سياق خطة الرئيس األ

وفي  ،في إدارة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة تهدف إلى منح السعودية مكانة ودورا  
، ودمج مندوبين للسعودية في "مجلس إدارة األوقاف" في  لمباركا  األقصى سجد مقدمتها الم

ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي رفيع المستوى قوله، إنه قبل بضعة أشهر كان  القدس. 
األوقاف اإلسالمية في المسجد  األردنيون يعربون عن معارضة شديدة ألي تغيير في مجلس

التغيير الذي طرأ على الموقف األردني جاء على أثر الدور التركي "المكثف" األقصى، زاعمة أن 
 1في المسجد األقصى على نحو خاص. و  ،في القدس المحتلة عموما  

 فيمؤتمر صحفي عقده  خالل ،ية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكيأعلن وزير الخارج −
 2في العاصمة الروسية، موسكو. "إسرائيل"عن استعداد الجانب الفلسطيني لعقد لقاء مع   جنيف،

ي مناورات عسكرية في مناطق مختلفة من المدن والبلدات المحاذية لقطاع  سرائيلبدأ الجيش اإل −
مستعمرة حسب الناطق باسم الجيش، فإن المناورات ستتركز في عسقالن وأسدود و وب غزة.

 3بقاء القوات العسكرية على أهبة االستعداد.من مخطط مسبق إل نتيفوت، وذلك ض

أعلنت السلطة الفلسطينية أنها بصدد إنشاء بنك أو مؤسسة مصرفية، خاصة باألسرى وذوي  −
 4.الشهداء

قال البنك الدولي: إن االقتصاد الفلسطيني يمر بـ"مرحلة غير مسبوقة"، مع توقع بانكماش بنسبة   −
بسبب جائحة كورونا، فيما أعرب عن قلقه من االتساع   العام،ذا % ه11و% 7.6تتراوح بين 

 5.مليار دوالر 5.1 الكبير في الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، والتي قد تصل إلى

هيئة  رئيس ، إلى جانتسبني ي، سرائيلاإل دفاعية الرديف ووزير السرائيلأوعز رئيس الحكومة اإل −
، بتسريع تحضيرات الجيش لما وصفه بـ"التدابير  افيف كوخي أفيسرائيلالجيش اإلفي ركان األ

 6. ة تنفيذها في الضفة الغربية"ي سرائيلالسياسية التي تعتزم الحكومة اإل
: "إننا قوله Eliyahu Lepman ة كريات أربع إلياهو ليبمانمستعمر نقلت المواقع العبرية عن رئيس  −

القدس، وهذا خطأ واريخ في تل أبيب و واليوم نستقبل الص ،في الماضي تخلينا عن غوش قطيف
"أحذر من قيام دولة   قائال : ليبمان وأضاف شك في إمكانية إصالحه في األجيال القادمة".أ

 7أعداد القتلى في كفار سابا ونتانيا". فلسطينية، ألنه حينها سنعد  
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جهة لى مواتهدف إ ؛"أطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حملة  بعنوان "يسقط قرار الضم   −
األغوار ومناطق في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خالل مؤتمر   ي حول ضم  سرائيلالقرار اإل
 8. ، بمشاركة شخصيات فلسطينية وعربيةزوم منصةعبر صحفي  

بعد اعتصام   ،لمياومينموظفا  من المعلمين ا 112ونروا في لبنان على تثبيت األوافقت وكالة  −
 9بيروت. اللبنانية الرئيسي في العاصمةأمام مكتب الوكالة مه اتحاد المعلمين  سلمي نظ  

مع نتنياهو وسفيره في الواليات  ،عبر اإلنترنت  ية، اجتماعا  مريكعقد مسؤولون في اإلدارة األ −
مراسل بحسب ما أفاد وذلك ، ، حول مخطط الضم  Ron Dermer يرمرية، رون د مريكالمتحدة األ

 10.باراك رافيد ية يلسرائ اإل 13الشؤون السياسية للقناة 

في جلسة خاصة للجنة الخارجية   ،ية طالب سرائيلأفادت صحيفة هآرتس بأن جهاز الشاباك اإل −
ينية التي يكون فيها أحد الزوجين من  للعائالت الفلسط  ،الشمل واألمن، بتمديد أمر منع لم  

يشكلون "هدفا " فلسطينيي الداخل، لعام إضافي، بزعم أن أبناء هذه العائالت من الجيل الثاني 
 11. "إسرائيل"لتجنيدهم لمنظمات فلسطينية، لتنفيذ عمليات فدائية داخل 

 2/6/2020 ،اءالثالث

التي تشكل أكثر   ،جو  بشكل رسمي من العمل في مناطق ب  الفلسطينية السلطة "إسرائيل"منعت  −
فاقات في  محمود عباس، وقف االتالسلطة من ثلثي مساحة الضفة الغربية، ردا  على قرار رئيس 

أبلغت السلطة  "إسرائيل"أن  ية )مكان(سرائيلهيئة البث اإلوأكدت  ية.سرائيل الضم  اإلمواجهة خطة 
وتحريك عناصر   ،الفلسطينية بأنه من دون تنسيق أمني ومدني، لن يتم السماح لمسؤوليها بالتنقل

 12األمن التابعين لها من مكان إلى آخر.
ية حرصت خالل سرائيلأن حكومة االحتالل اإل ية )مكان(ئيلسراالبث اإلتقرير صحفي لهيئة ذكر  −

ة كاملة وغير مقتطعة، للسلطة الفلسطينية  ر الثالثة الماضية، على تحويل أموال المقاص  هشاأل
 13ي بهذا الشأن. إسرائيلفي رام هللا، وأضاف أن ذلك يأتي على الرغم من تشريع قانون 

ادة  قب ح، خالل لقائه بنيامين نتنياهو لم  ية ئيل سرا اإلحكومة الذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس  −
جه إلى إقرار مخطط ي دونالد ترامب، إلى أنه يت  مريكالمستوطنين المعارضين لخطة الرئيس األ

ألوسع ما يمكن من األراضي، بمعزل عن باقي بنود الخطة. وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو   الضم  
مناطق   لضم   ُطرح على الحكومة أو الكنيست اقتراح رسالة  مباشرة  مفادها أنه في حال  همنقل ل

 14. على مختلف بنودها ،من الضفة الغربية، فسيكون ذلك بمعزل عن خطة ترامب 

نها افتتحت "وحدة للتحقيق واالستخبارات في مديرية الضفة الغربية"،  أ ية سرائيلالشرطة اإلأعلنت  −
سائل  لو ا وهو مجهز بكافة ،اؤهبن تم   خاص  وذكرت أنها افتتحت الوحدة الجديدة في مجمع  

 15التكنولوجية المتطورة والمتقدمة.
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، على  غابي أشكنازي ي، ووزير خارجيته سرائيلاتفق كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإل −
العبرية، فإن   12وبحسب قناة  لدى مصر. "إسرائيلـ"، سفيرة لAmira Oron تعيين أميرة أورون 

 16. "إسرائيل"بين مصر و "السالم"المنصب منذ اتفاق هذا  تتقلد  امرأة ل أو  أورون ستكون 
على   ،محكمة أمن الدولة باشرت مؤخرا  محاكمة خمسة أردنيين أن كشف مصدر قضائي أردني −

  مين أن المته إلىوأشار  في الضفة الغربية المحتلة.  يةإسرائيل أهداف  لعمليات ضد   التخطيطخلفية 
صادق ، 7/6/2020وفي  ن عن العملية في حينه.يعل  ولم  ،فبراير الماضي قفوا في شباط/أو 

 17. حو عامن ل كان هذا المنصب شاغرا   أنبعد  ،على تعيين أورون   يسرائيلاإلمجلس الوزراء 

 ،ن األردني أيمن الصفدي من "العواقب الوخيمة لقرار الضم  تربيالمغوزير الخارجية وشؤون ر حذ   −
 ،الصفدي وقال ية".سرائيلالعالقات األردنية اإللى وع ،على مسعى تحقيق السالم اإلقليمي ،نفذ  إن

خالل مداخلة في االجتماع الوزاري للجنة االتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية 
 18.دون رد  لن يمر  ن الضم  إ يني،المقدمة إلى الشعب الفلسط

 ،دوالر( ماليين  8.9و )نح  ماليين يورو  8قدمت فرنسا دعما  ماليا  لميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة  −
 19سيخصص لتمويل خطة التنمية الفلسطينية وتعزيز بناء مؤسسات الدولة.

 3/6/2020 ،األربعاء

  وغيرهما من المؤسسات األمنية، دراسة  ،الشاباكي وجهاز سرائيلقادة الجيش اإل ى أجر  −
غربية، فتبين  مناطق في الضفة ال مخططها لضم   "إسرائيل"لسيناريوهات المتوقعة في حال نفَّذت ل

يدة من الة فوضى شد ، وانتشار حتتوقع قطيعة تامة مع كل من األردن والسلطة الفلسطينيةأنها 
باالستعداد الجيد للمرحلة  القادةأوصى و  شأنها أن تدهور المنطقة إلى عنف وصدامات دامية. 

ية في سرائيلات اإلالمقبلة، وإطالع الحكومة على المخاطر وكيفية مواجهتها، والمطالبة بتعزيز القو 
نشره   تم   ماأن  ،ية مسؤولةلإسرائيصادر م ت أعلن وبالمقابل، الضفة الغربية وفي محيط قطاع غزة.

 20قة. عبارة عن وثيقة ملف  
خالل مقابلة   ، التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام األحمد  اللجنتينعضو قال  −

لفترة المقبلة، ويتكرر ما  الرواتب خالل ام صرف ينتظأال على تلفزيون فلسطين، إنه من الممكن 
، حيث كان الموظفون يتلقون رواتبهم مرة  2006وبعد انتخابات  ،حصل عند بداية تأسيس السلطة

 21.كل ثالثة أو أربعة أشهر

ة، دف شرقي المدينعن مخطط تهويدي جديد يسته بلدية االحتالل في مدينة القدسكشفت  −
 Silicon Valley."22 يعرف بـ"السيليكون فالي  يكون" أو ما"وادي السيلبهدف إنشاء 

إن ، قال رئيس االتحاد العام لعمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، لـ"العربي الجديد" −
تجاوز   ،هاارئ التي صاحبتإجمالي خسائر القطاعات العمالية بفعل جائحة كورونا وإجراءات الطو 
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إجمالي األيدي العاملة في القطاع التي تضررت بفعل جائحة   . وأشار إلى أنمليون دوالر 50ـ ال
 23ألف عامل في مختلف القطاعات. 40بعة يتجاوز كورونا وإجراءات الطوارئ المت  

 ي قتلسرائيلن االحتالل اإللتحرير الفلسطينية إقالت دائرة العالقات الدولية في منظمة ا −
 24. 2020، خالل أيار/ مايو 305يد على آخرين بجروح، واعتقل ما يز  97فلسطينيين، وأصاب  4
ية فتحت قناة حوار مع قادة مريكبلوماسية في تل أبيب أن اإلدارة األيكشفت مصادر د  −

، بغرض إقناعهم بجدوى خطة  1967 سنة طق الفلسطينية المحتلةات اليهودية في المنامستعمر ال
كشف رئيس مجلس  و  ."لصالح كل األطراف في الشرق األوسط"مب للتسوية االرئيس دونالد تر 

على   ية تضع شرطا  مريك الواليات المتحدة األ"، أن David Elhayani ات، ديفيد إلحيانيمستعمر ال
ضي الفلسطينية وفرض رااأل  ي لضم  أمريكيد أن تكون موحدة الموقف، حتى تحظى بتأي إسرائيل

،  إسرائيلشامل في يريدون أن نتخذ موقف إجماع ": قائال   . وأضاف" السيادة على الضفة الغربية
  رأينا . فإذا ية في الشرق األوسط، حتى يوافقوا على مشروع الضم  مريكبدعم خطة السالم األ

نما بسبب ب الفلسطينيين، وإسبب األردن أو بسبوال ينفذ، فال تقولوا إن هذا كان ب فاشال   مشروعا  
ح إلى أن اإلدارة  م  ياهو لات إن نتن مستعمر وقال مسؤول آخر في قيادة ال  ."ي الجديد مريكالشرط األ

 25. فورا   ية غيرت رأيها ولم تعد متحمسة لتنفيذ الضم  مريكاأل

 4/6/2020 ،ميسالخ

يس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى بناء استراتيجية وطنية متكاملة  رئ دعا −
عناصر  في أولى  ،هنية ودعا لمواجهة األخطار والتحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

  ا  ء العمل نهائيق عليه خارج اتفاقية أوسلو، وإنها راتيجيته، إلى االتفاق على برنامج وطني متواف  است
  ،في العنصر الثاني من االستراتيجيةهنية، وطالب  فاقية أوسلو وملحقاتها األمنية واالقتصادية.ات ب

أن العنصر الثالث وأكد  االحتالل الصهيوني، بالعمل على إطالق مشروع المقاومة الشاملة ضد  
وشدد  ة،صائل الوطنية واإلسالميكل الف يتمثل في االتفاق على إعادة بناء منظمة التحرير لتضم  

تشكل شبكة أمان   ،واإلسالميعلى أن العنصر الرابع يتمثل في بناء كتلة إقليمية ببعدها العربي 
 26للموقف الفلسطيني القائم على التمسك بالثوابت.

، في سوريةي مواقع لسرائياستهداف طائرات االحتالل اإل (سانا) ةالسوري نباءاألوكالة  أعلنت −
أن القصف  اإلنسانالمرصد السوري لحقوق فيما أكد  .مصياف، بريف حماة اء مدينةأجو 

فر عن مقتل ، أسفي المنطقةالواقعة  "معامل الدفاع"استهدف مستودعات عسكرية ضمن 
كثر أ 2019سنة نفذت منذ مطلع  "إسرائيل"ن رصد إلى أ. وأشار المتسعة أشخاص على األقل

 ،حزب هللا اللبنانيلومواقع  ،إيرانية السورية، مستهدفة مواقعغارة جوية على األراضي  38من 
 27.قوات النظام السوري لو 
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نية  أراض فلسطي  إن ضم   Nancy Pelosi األمريكي نانسي بيلوسي  النواب قالت رئيسة مجلس  −
أوضحت  بيلوسي  أن  هآرتس وذكرت صحيفة  ض مصالح األمن القومي لبالدها. بالضفة الغربية يقو  

 28. ض عقود من السياسة الحزبية يعرض المستقبل للخطر، ويقو  أن هذا اإلجراء األحادي،  

رت الشركاء نها حذ  إو  ،في موسكو قلقا   تثير خطة الضم   إن "ئيلإسرا" الت السفارة الروسية لدى ق −
صفقة  بـ" وفيما يتعلق بخطط أحادية الجانب تتنافى والقانون الدولي. لقيام من ا مرارا  يين سرائيلاإل

 الصفقة  إن Mikhail Gerginia ميخائيل جرغينيا الروسيةقال السكرتير األول في السفارة  ،"القرن 
  جرغينيا هذا ووصف  ."عملية السالمـ"الدولي لطار اإل حددت  أمميةقرارات  تلغي أنتستطيع  ال

على المستويات  أ ن الحوار بين البلدين يجري على أو  ،نها ممتازةأ ية الروسية بسرائيل العالقات اإل
 29في الجبهة السورية.  البلدينالتنسيق األمني بين  أهميةعلى  مشددا   ،وفي مختلف المجاالت 

، نية أوقفت النرويج مساعدتها للسلطة الفلسطي   ،نه وللمر ة األولى أ   ، العبرية   " اإلخبارية قناة "كان    أعلنت  −
 30"تدميرية لعملية السالم".بأنها  خطة التعليم الفلسطينية  ل بعد وصف البرلمان النرويجي  

تصريح صحفي، أن   ، في ي العمصي ين في قطاع غزة، سام اد العام لعمال فلسط رئيس االتح قال  −
بتقليص خدماتها    األونروا   %، فيما تستمر وكالة 54نسبة البطالة في صفوف الالجئين بلغت أكثر من  

 31أن ذلك أدى لتدهور الظروف المعيشية لدى آالف الالجئين.   ت مختلفة، مبينا  في مجاالت وقطاعا 

يا  على الصيادين  إسرائيل اعتداء   17ل االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقابة الصيادين سج   −
 أعداد إلى أن في بيان صحفي، النظر، نقابات العمالت ولفت .2020 سنة في قطاع غزة منذ بداية 

ة إلى  ير مش ألف أسرة،  24لون يعي ،آالف صياد  4 نحوالعاملين في مهنة الصيد بغزة تبلغ 
 32% عن الموسم السابق.50بنسبة  اإلنتاجض اانخف

األجواء السودانية   EL AL Israel Airlines الجوية اإلسرائيلية )العال(  لخطوطلعبرت طائرة تابعة  −
ت الطيران بشكل الطائرة مسار الرحلة عبر تطبيقا وقد بثت أبيب.  تلألرجنتين إلى في رحلة من ا

 33لدى مرورها فوق األجواء السودانية. ،اعتيادي

رصد اعتداءات االحتالل   ، ( أوتشا )  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ه أصدر  تقرير قال  −
يملكه  مبن ى  59ية هدمت أو صادرت سرائيلن السلطات اإلإالثة الماضية، خالل األسابيع الث

القدس، بحجة االفتقار إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير  شرقي و  جلسطينيون في المنطقة ف
 34آخرين.  260بأكثر من بإلحاق الضرر و  ،ا  شخص 37

 5/6/2020 ،الجمعة

في بيان صدر عنه، باسم اللجنة   ،ظمة التحرير صائب عريقات لتنفيذية لمنسر اللجنة ا أكد أمين −
، أن إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مدخل 1967حرب ل 53في الذكرى الـ  التنفيذية،

 35عمارية المنظمة وإنهاء االحتالل.والسياسات االست رئيسي لمواجهة خطط الضم  
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مت ردها إلى قد   رياض المالكي أن دولة فلسطين الفلسطيني أكد وزير الخارجية والمغتربين  −
التمهيدية األولى للمحكمة، على األمر القضائي الصادر عن الدائرة  المحكمة الجنائية الدولية،

ول كلمة الرئيس ، الذي طلبت من خالله تزويدها بمعلومات إضافية ح26/5/2020 فيلصادر ا
 36غير القانوني.ي  سرائيلاإل ا  على مخطط الضم  التي جاءت رد   ،محمود عباس

  إلى برسالة  أرسلود عباس قد ن الرئيس محمقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي إ −
المصالحة الوطنية   إلنجازوالجهاد،  كتي حماسضمنها حر من كافة الفصائل الفلسطينية، و 

في المقاومة والنهج وفي   ملحوظا   را  يام القادمة سترون تغي  أنه خالل األ زكي أضافو  .الفلسطينية
يختبئون في   المستوطنين كل  لمواجهة سنجعذا قررنا الإ" ، مشددا  على أنهفراد المؤسسات واأل

 37. "باألمانالجحور، ولن يشعر المستوطنون  

، إنه Isaac Herzogإسحق هرتسوغ ، The Jewish Agency for Israel قال رئيس الوكالة اليهودية −
مس  السنوات الثالث حتى الخ خالل  إسرائيليتوقع "وصول ربع مليون مهاجر يهودي جديد إلى 

ألف  35"هاجر إلى هنا وأضاف هرتسوغ أنه  .صحيفة ماكور ريشون بما نقلت عنه المقبلة"، حس
 38. "في السنوات القريبة المقبلة أكثر، ونتوقع [2019]  يهودي، في العام الماضي

دام  صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك، للمرة األولى بعد إغالق ألف مصل   50أدى نحو  −
 39رونا المستجد. فيروس كو انتشار  ، في ظل  سبعين يوميا  

  اإللكتروني يوم القدس "أطلق ملتقى "القدس أمانتي" الدولي، حملة عالمية إلكترونية تحت عنوان  −
 ،دولة حول العالم 33سسة من مؤ  250وأكد الملتقى أن الحملة ستشارك فيها أكثر من  ."العالمي

 40لغة. 13 وبـ

 6/6/2020 ،السبت

بعد صراع    ،حرمضان عبد هللا شل   لحركةة األمين العام السابق لأعلنت حركة الجهاد اإلسالمي وفا −
ن العام لها  أحد مؤسسي حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين واألمي حشل   عد  ويُ  طويل مع المرض.

،  1958 سنةقطاع غزة في شجاعية ح من مواليد حي الوشل   .2018–1995خالل الفترة الممتدة 
، ليتنقل بعدها بين الكويت  1990 سنةقتصاد من بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه في اال

ي جامعة لدراسات الشرق األوسط ف إلى الواليات المتحدة األمريكية، حيث عمل أستاذا   ولندن ثم  
منصب األمين العام لحركة   1995 سنةفي  حشل  وتولى . 1995و 1993 سنتيبين " جنوبي فلوريدا"

ي  سرائيلوخالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية، اتهم االحتالل اإل. يللشهيد فتحي الشقاق الجهاد خلفا  
وأدرجت  .يةائيل إسر أهداف  ح بالمسؤولية المباشرة عن عدد كبير من عمليات "الجهاد" ضد  شل  

صدرت ية" بموجب القانون األمريكي، و ح على قائمة "الشخصيات اإلرهابالسلطات األمريكية شل  
في المقاطعة الوسطى لوالية   Federal Court المحكمة الفيدراليةمن تهمة  53 بحقه الئحة تضم  
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 Federal درالي األمريكييأدرج مكتب التحقيقات الف  2017 سنةوفي نهاية . 2003 في سنةفلوريدا 

)FBI( Bureau of Investigation  41.طلوبين لديهح على قائمة الم، شل 

ية فرض سرائيل نية الحكومة اإل بيب، ضد  أ  تلفي يين في ميدان رابين سرائيلتظاهر آالف اإل −
مت التظاهرة  ظ  ونُ  .2020 يو يول /بداية تموز في السيادة على أراضي الضفة الغربية وغور األردن

 )حداش( قراطية للسالم والمساواة و الجبهة الديم يبينها حزبن م ،منظمة وحزبا   30من قبل 
  ، و"مقاتلون من أجل السالم "Breaking the Silence وميرتس، ومنظمة "كسر الصمت 

Combatants for Peaceمنتدى العائالت الثكلى""، و The Parents Circle-Families Forum 

(PCFF)".  بيرني ساندرزكي ياتور األمر السينقال  ،عرضت عبر الفيديو لهفي مداخلة و 
بية يجب أن  غير القانوني لمناطق في الضفة الغر  للضم  ظاهرة إن "المخطط الت للمشاركين في

 42، واالحتالل يجب أن ينتهي". ا  يتوقف فور 

 7/6/2020 ،حداأل

أن أجهزة األمن الفلسطينية   عن يديعوت أحرنوت  نفت السلطة الفلسطينية ما تحدثت عنه صحيفة −
قامت، خالل األيام الماضية، بإحباط عملية كان من المقرر أن تستهدف قوات االحتالل التي  

 43نين، أقصى شمال الضفة الغربية.تتمركز في ضواحي مدينة ج

ي خالل عملية اقتحام إسرائيلبزعم االشتباه بضلوعه في قتل جندي  ا  حتالل فلسطينيل االاعتق −
وجاء إعالن االحتالل عن عملية االعتقال، بعد  .2020لبلدة يعبد قضاء جنين، في أيار/ مايو 

ي إن سرائيلاإلالشاباك وقال جهاز  ل هو نظمي أبو بكر.سماح الرقابة العسكرية بالنشر، والمعتق
 44وأدى إلى مقتله. ،يقطن في البيت الذي ألقي من سطحه الحجر على رأس الجندي بكرو أب

في  إسرائيل عزيمة " ي بنيامين نتنياهو أن جائحة كورونا لن تؤثر على سرائيل أكد رئيس الوزراء اإل  −
لحة ن بامتالك األس لن تسمح إليرا  ل ائي إسر "  و على أن نتنياه  شدد و  . " ن اإليراني العدوا  التحرك ضد  

 45."على حدودنا   المحاوالت اإليرانية للتموضع عسكريا    النووية، وستواصل العمل بشكل ممنهج ضد  
  46نساء.   5  ، من بينهم ل مختلفة في جرائم قت   2020  سنة منذ مطلع    1948 من فلسطينيي  شخصا    33ُقتل   −

 فترةفي % 6ارتفع إلى  في الناتج المحلي اإلجماليية أن العجز سرائيللية اإلأعلنت وزارة الما −
، أي أكثر من ضعف الغاية التي حددتها الحكومة 31/5/2020 ، التي تنتهي فيشهرا   12 الـ

 سنة% بحلول نهاية 10المالية إلى أن العجز سيصل إلى وتشير تقديرات وزارة  %.2.9بنسبة 
 47رونا.من جراء وباء كو  زمة المالية، نتيجة األ2020

، حكومة "الوفاق  مؤخرا  من أن االنتصارات التي حققتها،  معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي حذ ر  −
وفي تقرير أعدته   ية إذا تواصلت وتيرتها. سرائيل الح اإل الوطني" في ليبيا قد تشكل تهديدا  مباشرا  للمص 

أن دور   عهد الم ، أوضح Gallia Lindenstrauss وجليا ليندشتراوس  Sarah Feuer وير الباحثتان سارة ف 
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ع  وسيوس   ، في ليبيا  تركيا الحاسم في تمكين "الوفاق" من تحقيق االنتصارات األخيرة سيعزز مكانتها 
 48من اليونان وقبرص ومصر.   وكل     "، إسرائيل " هدد مصالح  دورها في المنطقة بشكل ي 

 8/6/2020 ،اإلثنين

األمنية   إن األجهزةخ، لصحيفة نيويورك تايمز، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشي −
وأضاف "اإلرهاب"، وُمحاربة ما وصفه بـ ،"ستستمر في الحفاظ على القانون والنظام"الفلسطينية 

إراقة  ـ"سمح بتلن  الفلسطينيةاألمنية  األجهزة ن"، مشددا  على أ: "سوف نمنع العنف والفوضىال  ئقا
إذا علمت   يةالفلسطين  قوات األمن حول كيفية رد   على سؤال ا  ورد  ماء، هذا قرار استراتيجي".الد 

األمنية   األجهزةإن  جيش االحتالل، قال الشيخ بنية أحد الفلسطينيين تنفيذ عملية فدائية ضد  
فألمح الشيخ ، ولكن إذا كان الُمهاجم داخل الكيان، ة الغربيةا يزال في الضفمعتقله إذا كان تس

 49.من خالل وسيط "إسرائيل"رون ذ  الفلسطينيين قد يح إلى أن
  " إسرائيل"ـمنظمة التحرير الفلسطينية ب اعترافبسحب  اشتيةمحمد  الفلسطيني لو ح رئيس الوزراء −

 ،1967ود في حال إقدامها على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حد 
 50وعاصمتها القدس.

رئيس محمود عباس، بمنح أراضي  القررت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلغاء قرار صدر عن  −
تها من األراضي د  بطريركية، وعل، للبعثة الروسية التميم الداري في الخلي، وقف المسكوبية

 عودة األرض كوقف بأن ،في قرارها ،وأكدت المحكمة ألصحابها.جب إعادتها الوقفية، وي
لغير مالكها   إسالمي، يمنع التصرف فيها إال من قبل صاحب الوقف من آل التميمي، وال يحق  

 51تفويضها، أو نقل ملكيتها. 

مليون  2.5المحتلة بتحويل مدينة القدس لالحتالل في  District Court يةالمحكمة اللوائألزمت  −
كانت حكومة االحتالل قد صادرتها من مخصصات   ،(يأمريكألف دوالر  720نحو شيكل )

مع دولة األسرى وعائالت الشهداء، قبل يومين، لثالثة من الفلسطينيين الذين اُتهموا بالتعاون 
هم من   ،أسماؤهمالذين لم ُتذكر  ،ثةية إن الثالسرائيل " اإلاليوم ئيلإسراوقالت صحيفة " االحتالل.

السلطة الفلسطينية،   شخصا  رفعوا قضايا تعويض في محاكم االحتالل ضد   52مجموعة قوامها 
 52تالل. متهمين إياها باعتقالهم والتحقيق معهم وتعذيبهم، بتهمة التعاون مع دولة االح

ن الواليات المتحدة  أ إعالنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوعن  كان(ية )مسرائيلنقلت هيئة البث اإل −
. وخالل الضفة الغربيةية على أجزاء من سرائيل الضوء األخضر لفرض السيادة اإل بعدُ  لم تعط  

  مريكيين ألاي مع أن هناك خالفات في الر أة، كشف نتنياهو عن مستعمر رئيس  11اع مع اجتم
 53ات المعزولة.مستعمر والتي تحيط بال  ،هاضم   حول مساحة األراضي التي سيتم
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، ووزير  جانتسبني ، رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع، تحالف كاحول الفانعقد رئيسا  −
تنياهو، وطرحا أمامه تحفظات  الخارجية غابي أشكنازي، اجتماعا  مع رئيس الوزراء بنيامين ن 

. وحسب مصادر مقربة  "إسرائيل" في الضفة الغربية إلى أراض   حزبهما من تنفيذ خطة ضم  
من دون حوار   منهما، فإنهما أوضحا أن الطريقة التي تطرح بها هذه المسألة والتفكير في تنفيذها

 54على مصالح الدولة العبرية.  مع الفلسطينيين، ستلحق أضرارا  كبيرة، وتهدد بآثار سلبية للغاية
 9/6/2020 ،الثالثاء

للخطة  "اقتراحا  مضادا  "عن تقديم الفلسطينيين  اشتيةمد أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني مح −
لقد قدمنا اقتراحا  مضادا  للجنة الرباعية قبل  ": اشتيةوقال ، لشرق األوسطية للسالم في امريكاأل

  ، صفحات ونصف الصفحة أربع المكون من  ،. وبحسب رئيس الوزراء، فإن االقتراح"ة أيامبضع
المقترح  أن  اشتيةوأضاف  ."منزوعة السالح ات سيادة مستقلةدولة فلسطينية ذ "ينص على إنشاء 

إلى مبادالت محتملة   ا  ر يش م ،"تعديالت طفيفة على الحدود عند الضرورة"يشمل أيضا  إجراء 
  "حجم وقيمة" من حيث  "متساويا  "، لكنه أضاف أن التبادل سيكون "الدولتين" لألراضي بين

 55األراضي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 

، محم لة  يسرائيلاإل  وريون ج في مطار بن ماراتية ت طائرة تابعة لشركة االتحاد للطيران اإلحط   −
 خاللفي التصدي لفيروس كورونا، في ثاني رحلة من نوعها  الفلسطينيينبمساعدات طبية لدعم 

تحاد" نها المرة األولى التي تحط  فيها طائرة تحمل شعار "االأأفاد مصدر مط لع "و  أقل  من شهر.
ن اإلمارات لم تُنسق مع  أ  اشتيةاء الفلسطيني محمد أكد رئيس الوزر ومن جهته،  ".إسرائيلفي 

 56ماراتية. اإلطائرة التحملها التي ، محتملةال مساعدات ال من أيحكومته، بشأن 
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في رسالة بعثها لقادة وزعماء أكثر من   −

ة التي  اإلجرامية والعنصري إلى تحر ك عاجل لمواجهة سياسة الضم   ،وإسالمية عربيةدولة  40
 وعد  هنية خطة الضم   ة العدو الصهيوني في الضفة الغربية والقدس واألغوار.تنتهجها حكوم

شعب ال يضاف إلى سلسلة جرائم االحتالل ومجازره عبر تاريخه األسود بحق   ا  جديد  ا  عدوان
أنَّ الشعب الفلسطيني لن يبقى مكتوف   ،في رسالته ،وأكَّد هنية طقة.المن وشعوب الفلسطيني 

 57.بالمقاومة الشاملةي سرائيليواجه هذا اإلرهاب اإلاأليدي أمام هذا العدوان والتصعيد، وس

  حاليا  يعمل ية، وهو ئيلسرا، المدير العام السابق لوزارة المالية اإلDavid Brodt ر ديفيد بروديت حذ   −
ة قد يكلف الحكومة ضفة الغربيالكامل لل ية، من أن الضم  سرائيل اإل  األمنومة ضمن منظ

 58. سنويا   مليار دوالر( 3.19مليار شيكل )نحو  67ية سرائيلاإل
بإلغاء قانون من شأنه  " إسرائيل"في  The High Court of Justice أمرت محكمة العدل العليا −

اض فلسطينية مملوكة ملكية  زئيا  على أر ات المبنية جمستعمر إضفاء الشرعية على وضع ال
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ية عن رئيسة المحكمة العليا  سرائيل ونقلت صحيفة هآرتس اإل ."غير دستوري " أنه  خاصة، بدعوى 
لى األفعال غير القانونية التي يرتكبها  شرعية بأثر رجعي عيسعى إلى إضفاء ال"ولها إن القانون ق

 59."رين مع اإلضرار بحقوق اآلخ ،سكان معينون في المنطقة
ية وقعت على عقد  سرائيل اإل الجوية الصناعات  شركة  أن العبري  i24News نيوز  24 آي  موقع ذكر  −

روبا بمجال طائرات مع دولة مركزية في أو  ( مليون دوالر 346.5نحو ) ل يك مليار ش  1.2بحجم 
تمتلك   ة ي سرائيل ات الجوية اإل وزعم الموقع أن "الصناع  ، دون أن يذكر اسم هذه الدولة. ستخبارات اال 

 60مجال طائرات االستخبارات". ي  ف   قدرات تطوير تكنولوجية خاصة، والتي تعتبر اختراقا  
 10/6/2020 ،األربعاء

ثالث  ة عن ضم  امين نتنياهو سيعلن في البداييون كبار إن رئيس الوزراء بنيإسرائيل قال مسؤولون  −
وبحسب   استيطانية أخرى. ي الضفة الغربية، ولكن ليس غور األردن أو مناطقكتل استيطانية ف

معظم المناطق، وسيركز فقط على كتل معاليه   يين، فإن نتنياهو سيؤجل ضم  سرائيلاإلالمسؤولين 
 ،وقال المسؤولون  كبير من المستوطنين.وغوش عتصيون، التي يقطنها عدد  ،أرئيلو أدوميم، 

خطوة  باعتبارهالثالث المناطق ا إن نتنياهو سيعرض ضم  بالعبرية،  " ئيلإسرا تايمز أوف "موقع ل
 61الظروف السياسية.  جانب واحد في ظل   اتخاذها من وخطوة يمكن ،أولى

في الخليل اكتشفت   أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية موقع واال اإلخباري العبري ذكر  −
قة  من منط  ،خططت إلرسال طائرة بدون طيار صغيرة مفخخة  ،ة تابعة لكتائب القسامخلي مؤخرا  

 62ية عسكرية. إسرائيل أهداف  باتجاه ،ليالخل

  أراض    ي بضم  سرائيل القرار اإل   ى أن أن بالده تر   Heiko Maas  ماس   هايكو   أعلن وزير الخارجية األلماني  −
عن قلق بالده   وأعرب ماس  . " التفاقيات السالم  وخارق  ، للقانون الدولي  مخالف  أمر " من الضفة الغربية 

لكي   ي غابي أشكنازي، إنه لم يأت  سرائيل ظهوره مع وزير الخارجية اإل  خالل  ، ، وقال مخطط الضم   من 
 63. " ، أنا قلق سرائيل كصديق إل "   وقال: ،  ر أو يوبخ، بل جاء ليسمع ويفهم وينصح يهدد أو يحذ  

لتوسيع   تكميليا   مخططا   في الضفة الغربية Yesha Council االستيطانيشع س يمجلم قد   −
  64وحدة استيطانية جديدة. 294,1، بواقع قدسال آدم شمال شرق مدينةة مستعمر 

 11/6/2020 ،الخميس

في الهاي، بسبب لية المحكمة الجنائية الدو مب عقوبات على اي دونالد تر مريكفرض الرئيس األ −
فاتو بن سودة ي ة في أفغانستان"، وقرار المدعية العامة للمحكمة أمريكحقيقات في جرائم حرب لت"ا

وادعت الناطقة   .1967نة المحتلة س ي الفلسطينيةفي األراض  "ئيلراإس"جرائم  فتح تحقيق ضد  
ة  المتحد  رة من الواليات الدعوات المتكر من "رغم بالأنه  له، في بيان  ،يمريك باسم الرئيس األ
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وتواصل  ،ئنا من أجل اإلصالح، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية بشيء إلصالح نفسهاوحلفا
 65". إسرائيلوبينهم  ،حلفائنا أو ضد   ،ناي ضد  القيام بتحقيقات بدافع سياس 

،  ماس هايكو الخارجية األلمانيلقاء وزيري  ، خاللاشتيةل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اق −
كونفرنس  عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة فيديودي، في اجتماع ثالثي واألردني أيمن الصف

Video Conference:  "لمسار سياسي جد ي وحقيقي،   قينا الباب مفتوحا  بتوجيه من الرئيس، أب
من إطار مؤتمر دولي، تكون أساسه، الرباعية الدولية، مع إمكانية  مبني على القانون الدولي وض

 66. "م  من الض إسرائيلتركيزنا اآلن على أمر واحد وهو منع "  على أند وشد  ، "توسعتها

 حركةق ل عام الساب األمين ال ق إن قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزو  −
، كان قد أطلق مبادرة وطنية )مبادرة النقاط العشر( ح الراحل رمضان عبد هللا شل  الجهاد الفلسطيني 

ا زالت م مبادرة ال أن  ة فتح، مؤكدا  لسطيني، ما عدا اإلخوة في حرك والقت استحسان الكل الف 
 67.ا  هي اليوم أكثر إلحاح   ها ب طالبت  صالحة، والنقاط التي  

  إجراء إحصاء سكاني سريع في المنطقة ج.  يسرائيلفي الجيش اإل " اإلدارة المدنية"قرر جهاز  −
تقول إن من المحتمل أن يقوم   "إسرائيل"إن هناك تقديرات في  وقالت مصادر أمنية في تل أبيب 

ة من سكان ألوف الفلسطينيين بالتدفق إلى هذه المناطق للعيش فيها، بعضهم بدوافع شخصي 
ية، وبعضهم يمكن أن يكون  إسرائيلات مستعمر وافع البحث عن عمل في شركات و منطقة، أو بد ال

ا إلى خاليا نائمة من شأنها  من السلطة الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية المسلحة ليتحولو  مرسال  
 68ية. سرائيل ي، بحسب المصادر األمنية اإلسرائيلأن تهدد األمن اإل

خبير من   100ندد أكثر من ، OpinioJuris أوبينيو جوريس  نةعلى مدو ُنشرت  ،مفتوحةفي رسالة  −
أجزاء من الضفة   ية لضم  سرائيلاإلبالخطط  ،العالم أنحاء  مختلفمن ، خبراء القانون الدولي

ن الدولي األساسية،  القانو  لقواعد  صارخا   مثل هذا اإلجراء سوف يشكل انتهاكا  "ن إ واقالو  الغربية.
 69. "لالستقرار الدولي في منطقة مضطربة خطيرا   ا  ديد ته  وسوف يشكل أيضا  

مشاركة وزير الدولة  ،American Jewish Committee (AJC) اليهودية األمريكيةاللجنة أعلنت  −
قاش واألمين العام لرابطة العالم اإلسالمي محمد العيسى في  الخارجية أنور قر شؤون تي للاإلمارا

 70مؤتمرها االفتراضي. 
 12/6/2020 ،الجمعة

في صحيفة يديعوت أحرونوت  مقاال   عتيبة السفير اإلماراتي لدى واشنطن يوسف النشر  −
وقال  ."إسرائيل"مع  ات وصفها بالحميمةكومة أبو ظبي لعالقاستعرض فيه رؤية ح ،يةسرائيلاإل

 للعالقات مع العالم العربي إن هي ضمت أراض   أن تتوقع تطبيعا   "إسرائيلـ"العتيبة إنه ال يمكن ل
واإلمارات لديهما جيشان من أفضل الجيوش   " رائيلإس "إلى أن  العتيبة وأشار في الضفة الغربية.
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ما  لواليات المتحدة كان بإمكانهالل عالقاتهما العميقة والطويلة مع افي المنطقة، وأنهما من خ
لعربي  عالم امن ال كبيرا   إن اإلمارات وجزءا   العتيبة  وقال تعاون أمني مشترك وأكثر فعالية.  إيجاد 

  فيها فرصة عظيمة لبناء عالقات  وإنهم رأوا، رصة وليس عدوا  ف "إسرائيل"إلى أن تكون  تطلعوا
 71حميمة. 

 ي، حتى تحقيق أهدافها كاملة.سرائيلالحتالل اإلا جددت كتائب القسام تمسكها بخيار أسر جنود  −
جنود االحتالل، أكدت ن م 3التي أسرت فيها خلية قسامية  وفي الذكرى السادسة لعملية الخليل،

  72ي ستبقى مستمرة. سرائيلات أسر جنود االحتالل اإلالكتائب أن عملي
وريون. ولم  جبن  من مطار  ية قادمةإسرائيلوصلت إلى مطار العاصمة التشادية إنجمينا طائرة  −

ية ذكرت أن الرحلة هي  إسرائيل وكانت مصادر صحفية  طها في تشاد.يتضح حتى اآلن سبب هبو 
 73إلى تشاد، وأن طريق الرحلة كان عبر أجواء السودان. "إسرائيل"طيران مباشرة من  ة أول رحل

ونه فيها  ، يطالبانفريدم  ديفيد  " إسرائيل"األمريكي لدى رسالة للسفير  كونجرسعضوا  في ال 55ه وج   −
مة بنيامين نتنياهو،  لدى حكو  والتدخل ،ي الرافض للمساس بحقوق اإلنسانمريكبإبراز الموقف األ

وجاءت هذه الرسالة على أثر توجه عدة جمعيات   .المستوطنينكي تعمل على لجم عنف 
زبين  من الح كونجرسية إلى أعضاء الأمريكية وأوساط يهودية إسرائيل  "حركات سالم"و
 74الفلسطينيين. إلى ازدياد عنف المستوطنين ضد  فيها يشيرون ي والجمهوري، قراطو ديمال

 13/6/2020 ،السبت

ن الرئيس محمود عباس كل ف إلتنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ر اللجنة اقال أمين س −
مواجهة لمتحدة السفير رياض منصور بطرح تشكيل ائتالف دولي لمندوب فلسطين لدى األمم ا

رفع مستوى تمثيل  إلىية على الجمعية العامة لألمم المتحدة، إضافة رائيلساإل خطة الضم  
، ليكون على مستوى وزراء الخارجية وليس 24/6/2020رر عقده في اجتماع مجلس األمن المق

توفير شبكة أمان مالية لفلسطين كقرض مرحلي  لىإالدول العربية عريقات ودعا  المندوبين.
 75.ة الفلسطينيةقضيالحتى تستطيع مواجهة التحديات المحدقة ب ،يا  مليون دوالر شهر  100 بقيمة

 14/6/2020 ،األحد

  القدس المحتلة إن نفقا  جديدا  تم   عنى بشؤون المقدسات واألوقاف فيسطينية تُ قالت مصادر فل −
  ن عنه رسميا  كشفه واإلعال المسجد األقصى، سيتم   حفره أسفل باب المغاربة وحائط البراق في

" االستيطاني مقاطع فيديو  Hilltop youth ونشر موقع "شبيبة التالل .2020 يوليو /مطلع تموز
عدد كبير من المستوطنين، كانوا يحملون   ومشاركة ،ظهر عملية حفر نفقحذفها، تُ  تم   لدقائق، ثم  

لة  من النشوة  صورا  لبعضهم البعض وهم في حاقطون ويلت ،التراب، ويتبادلون معدات الحفر
 76والفرح.
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 :يةلسرائيي بنيامين نتنياهو، في بداية االجتماع األسبوعي للحكومة اإلسرائيلقال رئيس الوزراء اإل −
كانت  و  .رامات ترامب في مرتفعات الجوالن"]مستعمرة[ اليوم في الخطوات العملية لبناء  "سنبدأ

تعتزم الموافقة على الميزانية المبدئية   ةيسرائيلأفادت بأن الحكومة اإلقد صحيفة جيروزاليم بوست 
 77ة.مستعمر مليون دوالر( إلقامة ال 3.2نحو ي )إسرائيلماليين شيكل  8بقيمة 

يوسف حرب، لـ"العربي الجديد"، أنه عقب إعالن الرئيس   الفلسطينية وكيل وزارة الداخليةد أك −
مني في  لتنسيق األي، ووقف اسرائيل محمود عباس التحلل من االتفاقيات مع االحتالل اإل

بالبيانات الخاصة بالسجل السكاني، وأصدرت ، توقفت الوزارة عن تزويد االحتالل 20/5/2020
  ماضيين، آالف البطاقات الشخصية وجوازات السفر، ولم يتم  لية، خالل األسبوعين الوزارة الداخ

 78ية. سرائيل إرسال نسخ منها إلى اإلدارة المدنية اإل
فقة على إدخال المنحة القطرية إلى قطاع  ية مندوبي الدوحة بأنها موائيلسراأبلغت الحكومة اإل −

رت الفصائل ها الوسيطصاالت قاد األخبار أنه بعد ات صحيفة غزة. وعلمت  ان القطري واألممي قر 
تشمل دفعتين من   ،مليون دوالر 50على إدخال  سرائيليةحكومة اإلالبعدما وافقت  ،وقف البالونات 
 79رية األخرى. إضافة إلى المشاريع القط ،المنحة المالية

يض وعميق قبل  المختلفة ناقشوا بشكل مستف ذرع األمن أن "قادة أ موقع واال اإلخباري العبري علم  −
سباق التسلح الذي تقوم به حركة حماس؛ التي تستغل التهدئة النسبية للتعاظم   ثالثة أسابيع

اروخية، وتدقيق الصواريخ، وتهريب  الصها ولتدريب قواتها، كما أنها تعمل على تحسين قدرات
امها في تخد اس ل القطاع، كي يتم  حفر األنفاق داخحماس مستمرة في "قادة أن الوأكد  األسلحة".

 80حال اجتياح الجيش للقطاع".
" Dawn in the mountains ية إن وثيقة سرية تحت عنوان "فجر الجبال سرائيل اإل  12قالت القناة  −

  ة المدنية، من جيش االحتالل، وما يسمى اإلدار  كال   ناقش خاللها  األسبوع الماضي، ُعرضت 
وتضمن   يد محتمل على مختلف الجبهات. وجهاز الشاباك، التدابير لمنع التدهور والتحضير لتصع 

إلى توقع  ، من الحفاظ على الوضع الراهن  لجميع السيناريوهات المحتملة بدءا   ا  نقاش الوثيقة، عرض 
 81لة.إلى هجمات فردية تنزلق إلى انتفاضة شام   وصوال    ،جهات اندالع موجة من الموا 

مل القانوني في  رة قضاة للعبانتداب عش محمود عباس قرارا   يةفلسطين ال السلطةصدر رئيس أ −
 82.سلطة الفلسطينية مؤسسات ال

يتوسط بين حزبي   دماند فريديفي " إسرائيل"األمريكي لدى ن السفير أ ية سرائيل اإلذاعة اإلأعلنت  −
بهدف   ،لتقريب وجهات النظر بينهما ،في االئتالف الحاكم  ني  ك  المشار  كاحول الفان كود واللي

 83خالل بضعة أسابيع.  يتوقع أن يبدأ تنفيذها  الغربية، والتي أجزاء من الضفة تسريع عملية ضم  
 15/6/2020 ،اإلثنين
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ر ضباط االحتياط في  خالل جلسة عقدها مع كبا ،ية بنيامين نتنياهوسرائيلاإل الحكومةر رئيس عب   −
، مشددا  على أن الخالف في الحكومة ي، عن عزمه على تنفيذ مخطط الضم  سرائيلش اإلالجي

على مراحل"،  قد يتم   إن "الضم  قائال  وتابع نتنياهو  حول كيفية تنفيذ المخطط.حور يتمية سرائيلاإل
ية عن مصادر ئيل راس اإل 13، حسبما نقل المراسل السياسي للقناة مزيد من التوضيحات دون 

% من  30 وذكرت المصادر أن نتنياهو شدد على أنه يرغب في ضم   شاركت في االجتماع.
 84غور األردن. شامال  (، بموجب "صفقة القرن"، جلمنطقة )نصف ا مساحة الضفة الغربية

  ، الصهيونية أعلنت حركة حماس عن انطالق واستمرار فعالياتها الوطنية في مواجهة خطة الضم   −
صفقة  "كفصل  من فصول تنفيذ  ،العدو الصهيوني اإلعالن عن الشروع في تنفيذها ينوي ي الت

إلى االتفاق على استراتيجية   ،ويلحركة حماس صالح البرد عضو المكتب السياسي لدعا و ."القرن 
شكال، وتحريم التنسيق والتعاون األمني مع العدو،  قائمة على مقاومة االحتالل بكل األوطنية 

 85األمة العربية واإلسالمية وأحرار العالم خلفها.وتحشيد 

كان قد استجاب، عشية  ين فالديمير بوت" العبرية أن الرئيس الروسي اليوم رائيلإسكشفت صحيفة " −
طلب من رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو  يس دونالد ترامب مهام منصبه، لتسلم الرئ 

  ي السابق باراك أوباما مريكدارة الرئيس األرة إلمباد  ( ضد  Veto النقض )الفيتو باستخدام حق  
Barack Obamaاب من األراضي  نسح باال "إسرائيل"صدار قرار في مجلس األمن الدولي يلزم ، إل

 86وإقامة دولة فلسطينية. ،6719سنة  المحتلة
قرر  ي أفيف كوخافيسرائيلالجيش اإلفي ركان هيئة األرئيس " أن اليوم إسرائيلذكرت صحيفة " −

 Strategy والدائرة الثالثة االستراتيجيةشعبة "عليها حداث شعبة جديدة في الجيش، سيطلق تاس

and Third-Circle Directorate  إيران وكل   "، ستكون مسؤولة عن تخطيط وإدارة المواجهة ضد
 87في حدود جغرافية. "إسرائيل" مصادر التهديد التي تمثلها دول ومناطق ال تشترك مع 

نشرته  له في مقال ، غرينبالت  جايسون  " عملية السالمـ"الخاص لالسابق  يكياألمر المبعوث زعم  −
الغربية المحتلة ليست أرضا  فلسطينية، بل إنها  لضفة أن ا ،صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية

 88غير قانوني.  د  عي ال يُ سرائيلاإل أن مخطط الضم   لىع ا  شدد م .أرض متنازع عليها

زادت من عدد الرؤوس النووية   "إسرائيل"ن ألم الدولي ألبحاث السالم كهو ستو كشف تقرير لمعهد  −
 89. رأسا   90 إلىليصل  2020سنة  في مطلعلديها 

ب متعمد لبنيامين  وسط تغي   ،على "القانون النرويجي" ،بشكل نهائي ، يسرائيلدق الكنيست اإلاص −
  ئتالف الحكومي، وأيضا  فاق االفي ات نتنياهو، إثر الخالفات مع كاحول الفان، حيال بنود وملفات 

  ،ثالثةفي قراءته الثانية والالذي صودق عليه  ،نون قاالويسمح . الضفة الغربية آليات تنفيذ ضم  
  ألعضاء كنيست باالستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم  ، 43ومعارضة  66بدعم 

 90لمناصبهم في الكنيست.العودة 
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  منأراض   ، شددوا فيه على أن ضم  بيانا   لمتحدة المستقلينمن خبراء األمم ا 47أصدر  −
فاقيات ثاق األمم المتحدة واتهو "انتهاك خطير" لمي 1967سنة  المحتلةالفلسطينية األراضي 

كدها مجلس األمن والجمعية العامة لألمم جنيف، ويتعارض مع القاعدة األساسية التي أ
األراضي عن طريق الحرب أو القوة "غير  علىيالء عديدة، ومفادها بأن االست المتحدة، مرات  

ستوسع السيادة على  المعلنة للضم   "إسرائيل"وأشار الخبراء األمميون إلى أن خطط  ."مقبول
القانونية في الضفة الغربية، والبالغ  ية غيرسرائيلات اإلمستعمر معظم غور األردن، وجميع ال

 91من الضفة الغربية. %30 حونوهذا سيبلغ  ،ةمستعمر  235عددها أكثر من 
 16/6/2020 ،الثالثاء

ية على غرار االجتياحات إسرائيل من اجتياحات  تحسبا   ،الفلسطينية وثائق سرية األمنأتلفت أجهزة  −
وقالت هذه  للضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت مصادر أمنية. 2000 سنةت في التي نفذ 

"تلقينا أوامر ُعليا بإتالف   كالة فرانس برس لت عدم الكشف عن هوياتها لو المصادر التي فض  
 92ونفذنا هذه األوامر بشكل سري". ،الوثائق السرية التي بحوزتنا

ه عدد  − للشعب  عاما   سطينيين في فلسطين التاريخية وبلدان اللجوء والشتات، بيانا  من الفلوج 
 واالتحادات ت الفصائل اوأعضاء المجلس الوطني الحالي وكافة قياد  والفصائلالفلسطيني 

والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، يطالبون فيه بإجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني  
ك الخطوة األولى إلعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل استعادة جديد، باعتبار أن ذل

ه، على  قائد لكفاحكر عن الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، و دورها ككيان سياسي يعب  
 93عد وطنية وكفاحية ومؤسسية وتمثيلية وانتخابية. قوا 
اتت تمتلك صواريخ قصيرة المدى  في التلفزيون العبري  أن  حركة حماس ب 12 الـذكرت القناة  −

ة لمثل هذا النوع من الصوار  ا  تشكل تحدي ،جديدة خ. ونقلت القناة يلمنظومة القبة الحديدية المضاد 
  "، إسرائيل"ة رفيعة، أن ه في إطار استعدادات حماس للمعركة المقبلة مع ي  إسرائيل عن مصادر أمني ة 

 ،ي بحيازتها، وبشكل  خاص   هذا الصاروخ الجديد فإن ها ال تتوقف عن تجديد ترسانة األسلحة الت
 94الذي يحمل كمية كبيرة من المتفجرات.  ،قصير المدى

أن عدد  ، هفي تقرير ل ،نيي سوريةمن أجل فلسطي كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل −
ة  ضحي 53، بينهم 4,048وصل إلى  ةالذين قضوا جراء األحداث في سوري الفلسطينيينالضحايا 

 95أبناء مخيم الرمل في الالذقية. من

اليهودية  مؤتمر للجنة  أمام متهكلفي  ،قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش −
في بعض المجاالت، بما في ذلك مكافحة  "إسرائيل"العمل مع  ات يمكنهاإن اإلمار  ،األمريكية

 96سية بين البلدين. خالفات السيارار وجود اليا، مع استمفيروس كورونا المستجد ومجال التكنولوج
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جميع الماليزيين من  Abdullah Ahmad Shah دعا ملك ماليزيا السلطان عبد هللا أحمد شاه −
 97".إسرائيلهم من "أجل خير الفلسطينيين الذين تضطهد  للصالةمختلف األعراق واألديان 

 17/6/2020 ،األربعاء

مناطق واسعة من  إنه يدرس تنفيذ مخطط ضم   ن نتنياهوية بنياميسرائيلاإل الحكومةرئيس قال  −
 تنفيذ المرحلة من خالل ضم   على مرحلتين، أو "نبضتين"، بحيث يتم   "إسرائيلـ"الضفة الغربية ل

د تنفيذ هذه أنه بع. و االستيطانية وفي عمق الضفةات المعزولة الواقعة خارج الكتل مستعمر ال
ة ويدعوها إلى طاولة المفاوضات. وفيما يرفض الفلسطيني إلى السلطةنتنياهو المرحلة، سيتوجه 

 إسرائيل ، ويتوقع أن يرفضوا العودة إلى طاولة المفاوضات، "ستبدأ الفلسطينيون مخطط الضم  
القرن" تنص  ن مساحة الضفة، بادعاء أن خطة "صفقة% المتبقية" م 20ية في نبضة الثانبتنفيذ ال 

 98اليوم". إسرائيلوفقا  لتقرير نشرته صحيفة "لك وذ ، "إسرائيلـ"% من الضفة ل30 على ضم  
السالم العربي" إلنهاء  أعربت حركة حماس عن استعدادها للتعامل مع مبادرة أطلقتها "مجموعة −

  جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئيس مكتب العالقات الوطنية بحركة  سطيني.لفاالنقسام ال
  هنية مع المجموعة.  إسماعيل تب السياسي للحركة بعد لقاء أجراه رئيس المك ،حسام بدران حماس

ن تقديره لمبادرة  ع  ،خالل اللقاء الذي لم يوضح مكان انعقاده ،ر وذكر البيان أن هنية عب  
 99ترحيب الحركة بأي تحرك إيجابي يدفع تجاه تحقيق الوحدة الوطنية"." المجموعة، مؤكدا  

اروري إلى موجة جديدة من المقاومة دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح الع −
يندحروا عن   آن األوان أن ،نون على قرانا ومدننايزحف المستوط "لوراء، فبدل أن تدحر االحتالل ل

 100."أرضنا

، إن رئيس الحكومة البديل  اإلسرائيلية 12في تقريره على القناة  ،Ronni Daniel ليي قال روني دان −
في   تنفيذ خطة الضم  ليين قيادة فريق إسرائيل ة جنراالت ، طلب من ثالثجانتسبني ، دفاعوزير ال

إن الجنراالت الثالثة   يليدانوقال  ور األردن، لكنهم رفضوا.أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغ
، Yaakov Aish ، وياكوف آيش Avi Mizrahi ، آفي مزراحي Roni Numa ني نوميههم رو 

 مقردون وجود  نحو الضم   "إسرائيل"لحالي تتقدم للرفض، وأكدوا أنه في الوقت ا وقدموا أسبابا  
  101. لبها السيادة المزعومةالسيناريوهات المحتملة، التي قد تج يقدم

يتعين العمل في هذه "  له:  أحمد أبو الغيط، في تصريح  األمين العام لجامعة الدول العربية قال  −
ا في هذه السياسة  يؤيده ومن  إسرائيل المرحلة على تكوين أوسع تحالف دولي ممكن لكشف عزلة 

 102. " التي تهدد بإشعال المنطقة   [ في األراضي الفلسطينية ية  سرائيل اإل   خطط الضم  ]   ء والخطيرة الرعنا 

، التي تحدد "إسرائيل"على اتفاقية "األجواء المفتوحة" مع  ،بيرةبأغلبية ك ،صادق االتحاد األوروبي −
ات الطيران  تفاقية لشركسمح االستحيث  رفين. لطا لتشغيل الخدمات الجوية بين واحدا   قانونيا   إطارا  
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من أي مكان في االتحاد األوروبي، بينما ستكون   "إسرائيل"األوروبية بتشغيل رحالت مباشرة إلى 
 103ية قادرة على الخدمة من أي مطار في دول االتحاد.سرائيلشركات النقل اإل

 18/6/2020 ،الخميس

"من   ،قدس برسوكالة في حديث لأحمد عبد الهادي،  حماس في لبنان حركةممثل  رحذ   −
ي بالتعاون مع القيادة  سرائيلمعلومات حصلت عليها قيادة الحركة، تشير إلى أن االحتالل اإل

 104. ن إلى توتير األوضاع في لبنان، لتمرير مشاريع تضر بالقضية الفلسطينية"يا يسع   ،يكيةاألمر 

في   ،قال بنيامين نتنياهو يسرائيل رئيس الوزراء اإلأن  بريةالع "اليوم إسرائيل"صحيفة ذكرت  −
وحزبه، وحتى لو اعترض حزبه بأكمله،  جانتسبني إنه ال ينوي انتظار موافقة  ،محادثات مغلقة

دام بعض األصوات باستخ ،وسيعمل على تمريره ،سيطرح الملف للتصويت داخل الحكومةفإنه 
 105، ما سيمنح القرار أغلبية. الضم  لعملية  احول الفانكتحالف المؤيدة من 

في مناطق "يوجد فيها  إسرائيلإنه لن يدعم فرض "سيادة"  جانتسبني ي سرائيلاإل دفاعقال وزير ال −
 106. المهنية المستويات يها لع علوأن أي خطوة كهذه ينبغي أن تط  عدد كبير من الفلسطينيين" 

ستبدأ مع بداية  ي سرائيل الجيش اإل في  ركان هيئة األ ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبري أن  −
  ، " War Game "لعبة الحرب  ا  ما ُأطلق عليه عسكري  ، 2020/ 6/ 21 يوم األحد أي  ، األسبوع الجديد 

، فإن الجيش للموقع ا  ووفق .تعامل مع آثار الضم  دة سيناريوهات للوهي مناورة عسكرية ستشمل ع
ووقف كامل للتنسيق األمني   ،إطالق نارتتضمن هجمات  ،ي يستعد لسيناريوهات خطيرةسرائيلاإل

 107مع السلطة الفلسطينية. 
بوقف   كية أبلغت بنيامين نتنياهويأن اإلدارة األمر  العبرية فريامعصحيفة تقرير نشرته ذكر  −

موضوع إال إذا اللن تتعاطى مع و حول ضم  أراض  فلسطينية،  يةيل سرائاإلالحكومة  محادثات معال
 108ي االئتالف الحكومي اتفقوا على صيغة موحدة له. أبلغها بأن جميع الفرقاء ف

نة الشؤون الخارجية للجمعية  عقدت اللجنة الفرعية للشرق األوسط والعالم العربي المنبثقة عن لج −
 Foreign Affairs Committee of the Parliamentary Assembly of لمجلس أوروبانية البرلما

the Council of Europe  أجمع النواب المتحدثون  حيث . يةسرائيلطة الضم اإللبحث خ ، اجتماعا
األوروبية لالعتراف بدولة  ، وخطة "صفقة القرن"، داعين الدول يةسرائيل اإلعلى إدانة الخطوة 

 109اللتزام بحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات مجلس األمن. لى افلسطين وإ
لتضامن مع فلسطين، أن استثمار المجالس  دراسة أنجزها باحثون بريطانيون لفائدة حملة ا أظهرت  −

مليارات جنيه   3.5، يبلغ ما مجموعه يائيلسر اإل في شركات عاملة مع االحتاللة البريطانيالمحلية 
 110ليارات دوالر(، وذلك إما على شكل استثمارات مباشرة أو غير مباشرة. م 4.4نحو إسترليني ) 
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ضاء األعلى االنتقالي  بتمديد والية مجلس الق  محمود عباس قرارا   ةالفلسطينيالسلطة أصدر رئيس  −
 15/7/2020.111في دأ ، تبأشهرلستة 

ن الرئيس المصري  إ  يتر،في تدوينة له على تو  ،Cohen Edyكوهين  إيديالباحث اإلسرائيلي  قال −
  يكون كارثة إلسرائيل لو ما حدث انقالب السيسي عليه. قلتها سابقا   أن كاد محمد مرسي "الراحل 

 112. "خر رئيس مقاوم بعد صدام حسينآال بل كان   ،القومي إسرائيلمن أخطر على مرسي شكل 
 19/6/2020 ،الجمعة

إن اللجنة المركزية لحركة  ،و ردينةنبيل أب السلطة الفلسطينية قال الناطق الرسمي باسم رئاسة −
يادة  ق بالنسبة للي ئ مبد أن هذا الموضوع  ا  ، مؤكد مخططات الضم  لها،  اجتماعخالل  ت،فتح بحث

أن رسالة الشعب الفلسطيني واضحة: لن نقبل   أن تفهما تماما   إسرائيل ا و أمريكالفلسطينية، "وعلى 
وعاصمتها   1967حدود الرابع من حزيران  واحد، وإما إقامة دولة فلسطينية على سنتمتر   بضم  

: "نرفض  قائال   وتابع وسالم واستقرار في المنطقة". القدس الشرقية، وإما لن يكون هناك أمن
الحديث عن موضوع عرض الخرائط إال على طاولة المفاوضات، إذا توف رت الشروط 

 113األساسية".
، إن  Al-Monitorالمونيتور  موقععلى  Ben Kaspitبن كسبيت  اإلسرائيليالمحلل السياسي قال  −

دمون للقوى  قد يشعل الضفة الغربية، وهم يق ن تنفيذ خطة الضم  رون أيين يحذ  سرائيل "قادة األمن اإل
ومن جهته،   ". الضم   لما يمكن أن يحدث إذا تم   ،السياسية الخيارات والسيناريوهات القاتمة كافة

في صحيفة   ه شر ، في مقال نAvi Issacharoff المحلل العسكري اإلسرائيلي آفي يسسخاروفقال 
ة بقبقة طفيفة  ما يحصل على األرض؛ بمثاب م ينفذ بعد، ولكن شيئا  ل ن "الضم  إمعاريف العبرية، 

أن   من رغمبال: يسسخاروف وقال في خلقهما". الضم  وهيجان إن شئتم، تنجح األحاديث عن 
المات هاتفية  مك ي لكن ال تزال تجر والسلطة، و  إسرائيلبين  الذي أوقف رسميا   ،التنسيق األمني"

ى إحباط  ، ولكن األنباء الجيدة، أن السلطة تواصل العمل علتقل   بين الطرفين، وهذه أيضا  
 114العمليات، بل وتسمح بأعمال مثل وصول )اقتحام( المصلين اليهود إلى قبر يوسف بنابلس". 

نه لوحدة حوامات جديدة تتبع لوحدة لن تدشيي أعسرائيلأفادت القناة العبرية السابعة بأن الجيش اإل −
جمع المعلومات ، والمسؤولة عن )أمان(  اإلسرائيلية  العسكرية  شعبة االستخبارات ، التابعة ل9900

 115االستخبارية الجغرافية البصرية. 

امين نتنياهو،  بنيلحلفاء ، قراطيو كي عن الحزب الديميخ األمر أعلن ثالثة أعضاء في مجلس الشيو  −
أعضاء مجلس الشيوخ تشاك  قالو  من الضفة الغربية. أجزاء ضم   " يلإسرائ"معارضتهم لخطة 

ن إ، Ben Cardin ، وبن كاردانBob Menendez بوب مينينديز و ، Chuck Schumer شومر
قوبل  هذا الموقف، فإن  هآرتسب صحيفة وبحس ".المنطقةخطوة كهذه "ستضر  بأمن واستقرار 
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إيباك، ولم يسبق   لجنةعالقات وطيدة مع  عضاءؤالء األ ، بسبب أن لهكونجرسمة" في البـ"الصد 
 116بشكل مباشر. "إسرائيل"لهم من قبل أن انتقدوا 

 20/6/2020 ،السبت

ة أخرجت األسلحة غير القانونية من مقراتها  السلطة الفلسطيني"ية إن إسرائيللت وسائل إعالم قا −
ية  سرائيلاإل 12ي تقرير للقناة . وجاء ف"بعد عملية مشابهة أخفت فيها وثائق سرية ،وأخفتهااألمنية 

وهي   يها،السنين من مواطن أن السلطة أخفت األسلحة غير القانونية التي صادرتها على مر  
بحوزة رجال األمن الفلسطيني. وحسب التقرير فإن  أسلحة غير مرق مة، بخالف األسلحة الموجودة

، أن يقوم الجيش  إسرائيلالقلق الذي يسود السلطة الفلسطينية إذا تدهورت العالقات مع "
 117. "ي أو حماس بوضع أيديهم على تلك األسلحةسرائيلاإل

كما جاء  ،العودة وإنهاء حق   ،الجئينتطرح إلسقاط قضية الحلول  حماس رفضها أي   حركة أكدت  −
وال يمكن   ،ال يسقط ،فردي وقانوني أو غيرها، مشددة على أن هذا الحق   "صفقة القرن "في 

العادل  في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لالجئين، أن الحل   ،ة حماسوأكدت حرك اختزاله.
 118روا منها. ضهم وديارهم التي هج  دتهم الكاملة إلى أر جئين الفلسطينيين يكون بعو لقضية الال

في رسالة  ، بديل  - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين  األوروبي أبلغ االتحاد  −
ف إلى تعزيز صمود يل مشروع "التحشيد ألجل العدالة في القدس"، الذي هد إلغاء تمو  ، رسمية 

بموازنة  ، ية الممنهجة، على مدار ثالث سنوات سرائيل ت اإل نتهاكا المقدسيين، وتسليط الضوء على اال 
التوقيع على العقد ما  المركز تأكيد رفض وذلك بعد  .مليون دوالر(  1.9)نحو  مليون يورو  1.7تبلغ 

 119. نضال الفلسطيني وقواه م ال ي تجر ، الذي يعني  ما ُيسمى شرط محاربة اإلرهاب دام متضمنا  
 21/6/2020 ،األحد

،  للتلفزيون اإلسرائيلي 11لقناة الـ لن المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ قال وزير الشؤو  −
السلطة،  جزئي أو كامل فستنهار " الذهاب نحو ضم  إسرائيلإنه وفي اللحظة التي تقرر فيها "

ومع ذلك  ية كقوة احتالل.ل مسؤولياتها األمنية والصحية والتعليم " تحم  ائيلإسر وسيتوجب على "
الشيخ على أن السلطة لن تسمح حاليا  بذهاب األمور نحو مواجهات عنيفة مع   فقد أكد 

 120". إسرائيل"

زحف إلى لالرجوب كل الفلسطينيين إلى اأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل دعا  −
هناك إجماع فلسطيني على  "وقال الرجوب:  .ضم  ال األغوار للمشاركة في تجمُّع حاشد، ضد  

، بية في هذه المرحلة، لكننا جاهزون لالنتقال إلى مرحلة أخرى... إذا حصل الضم  المقاومة الشع
مع  ،الغد  . وأكد الرجوب استعداد فتح إلى الحوار، بدءا  من"فلن نعاني وحدنا، ولن نموت وحدنا

 121."لتمثيل والقيادةعلى أساس وحدة الموقف وا"باقي الفصائل: 
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دون تقديم أي   ياهو، مطالبين بتسريع تطبيق خطة الضم  ات قبالة مكتب نتن مستعمر تظاهر قادة ال −
ودعا   اوض بشأن إقامة دولة فلسطينية.حتى لو كان مجرد "الموافقة المبدئية" على التف ،تنازل

  ، بنيامين نتنياهو إلى عدم الرضوخ لليسار، على حد  ات، ديفيد إلحيانير مستعمرئيس مجلس ال
  122اري، وفق ما أوردته وسائل إعالم عبرية.تعبيره، وإلى فرض السيادة األسبوع الج

عامل  700تقدام ة، أنه خالل اجتماع الحكومة، تمت الموافقة على اسذكرت القناة السابعة العبري −
إيالت، موضحة  أن هذه الخطوة ستمكن الفنادق في إيالت من العمل من األردن للعمل في فنادق 
 123قبل افتتاح الموسم السياحي.

ووقعت  ية.سرائيلاإل سياسة الضم   مع الدولي ضد  ظمات فلسطينية نداء للمجتأطلقت هيئات ومن −
عدة، أبرزها   شخصية قيادية ووطنية وأكاديمية على النداء الذي تضمن نقاطا   670ثر من أك

 124البة المجتمع الدولي بااللتزام بقرارات األمم المتحدة.مط
، تراجع  الفلسطينية وسلطة النقد  سطينيالفل ءظهر تقرير ربعي مشترك للجهاز المركزي لإلحصاأ −

مقارنة مع الربع  ، 2020سنة % في الربع األول من 16االستثمار الدولي لفلسطين بنسبة صافي 
في   المستثمرةالي أرصدة أصول االقتصاد الفلسطيني وبحسب التقرير، بلغ إجم .هسبقالذي 

مقابل، بلغ إجمالي أرصدة في الو  والر.د  ماليين 7,253، األولالخارج، في نهاية الربع 
 125دوالر. ماليين 490,5حو نجية في فلسطين  االستثمارات الخار 

 22/6/2020 ،اإلثنين

في مدينة القدس، الشيخ عكرمة  أكد خطيب المسجد األقصى، ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا  −
لمسجد إدارة ا دائرة األوقاف اإلسالمية، بدأت تفقد سيطرتها بشكل تدريجي على صبري، أن

ر الشيخ صبري، في وحذ   في المنطقة الشرقية التي يقع فيها باب الرحمة. خصوصا  و األقصى، 
لية، ألنها "تخلت  الدول العربية المسؤو  تصريح صحفي، من خطورة الوضع في األقصى، محمال  

 126على مواصلة جرائمه". ،من خالل التطبيع معه ،قصى، وشجعت االحتاللعن القدس واأل
ر شريكه  " العبرية عن أن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو خي  اليوم إسرائيل" كشفت صحيفة  −

زاء من  أج  ، إما بالموافقة على مخطط ضم  جانتسبني كاحول الفان  تحالرئيس  ،في االئتالف
 127رابعة. ية، أو إجراء انتخابات  سرائيلة الغربية وغور األردن إلى السيادة اإلالضف

  ي.سرائيل، استقالته من الكنيست اإل(يهدوت هتوراة )  يهود التوراة زعيم حزب م يعقوب ليتسمان قد   −
 128وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن ليتسمان سيبقى في منصبه كوزير للبناء واإلسكان. 

أن عدد العاطلين عن العمل والمستخدمين، الذين  ة ائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيليد أعلنت  −
  2020أيار/ مايو ة األجر بسبب فيروس كورونا وصلوا حتى شهر أخرجوا في إجازة غير مدفوع
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بالعربية، فإن هذا العدد  ية العامة الناطقةسرائيل وبحسب هيئة البث اإل إلى قرابة مليون عامل.
 129."إسرائيل"ن في المرافق االقتصادية في العدد اإلجمالي للعمال المستخدمي يمثل ربع

  " ال دولة فلسطينية بدون غور األردن"مرددين شعارات  في أريحا، الفلسطينيين تظاهر آالف −
حذر  ، نظمته فصائل فلسطينية في أريحا في كلمة له، خالل مهرجان و  ."ليست للبيع فلسطين"و

ق الخاص لألمم ا ، من أن  ـ"عملية السالم في الشرق األوسط" نيكوالي مالدينوفلمتحدة لالمنس 
 130. "امة الدولة الفلسطينيةستقضي على حلم إق"ية سرائيلاإل  خطة الضم  

  ، نائبا  جمهوريا   116رسالة وق ع عليها في  ،األمريكي يادات الجمهورية في مجلس النواب أعربت الق −
 وا. وقال اإلسرائيلية، عن دعمها لخط ة الضم  ين نتنياهوي بنيامسرائيل موجهة لرئيس الوزراء اإلو 

  تنفيذ أي سياسة تراها مهمة  ديها حق  ل إسرائيل "أن  شددين علىكليا ، م قرارالإنهم يدعمون 
 131.ترامب نت عنها إدارة وأعرب النواب الجمهوريون عن تأييدهم لخطة السالم التي أعل ."ألمنها

دوالر أمريكي،   ات مليار  7.2العسكرية بلغت  "إسرائيل"ن صادرات أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية أ −
التعاون الدفاعي في وزارة  يس شعبة التصدير و ، رئYair Kulas يائير كوالسوقال  .2019 سنةفي 

وأضاف، في  بزيادة كبيرة في عدد الصفقات الموقعة". 2019ز العام "تمي   :الدفاع اإلسرائيلية
مصدرين أمنيين   10نا من إبقاء دولة إسرائيل من بين أكبر "تمك   :ائيليةتصريح لوزارة الدفاع اإلسر 

إلى وزارة الدفاع اإلسرائيلية، فإن   دا  واستنا ات دوالر".مليار  7بحصة سوقية تزيد عن في العالم 
، تليها أوروبا  % 41الحصة األكبر من التعاقدات كانت مع منطقة آسيا والباسفيك، حيث بلغت 

وأشارت إلى أن . %4، ثم أمريكا الجنوبية %4، تلتها إفريقيا %25مريكا شمال أ ، ثم  26%
القذائف والصواريخ و %، 17نية مة الحرب اإللكترو نت كما يلي: الرادارات وأنظالصادرات كا

أجهزة المراقبة  و %، 13وإلكترونيات الطيران  الطائرات المأهولةو %، 15وأنظمة الدفاع الجوي 
ُنظم االستخبارات و %، 8أنظمة الطائرات بدون طيار و %، 10ت محطات سالح وقاذفاو %، 12

%،  4نود المدرعة مركبات ناقالت الج و %، 7ُنظم االتصاالت و %، 7 والمعلومات اإللكترونية 
 132%. 1ظم البحرية نُ و %، 3الذخيرة والسالح و %، 3خدمة العمالء وغيرها و 
ات االستخبارات والمعلومات ية ألغراض التجسس، مثل منظومسرائيل ارتفع حجم الصادرات اإل −

لت    ،2019سنة % من مجمل الصادرات األمنية في 14والسايبر والتنصت واالتصاالت، وشك 
ي للتقرير السنوي حول الصادرات األمنية الذ  ، وفقا  2018 سنة% في 8بينما هذه النسبة كانت 

 133ية، اإلثنين. سرائيلنشرته وزارة األمن اإل

قدرة بالده االستخبارية   إيالف،موقع في حوار مع ن، ي إيلي كوهي ائيلسر وزير االستخبارات اإلأكد  −
دول الجوار في  "إسرائيل"بمساندة ن يكوهوتعهد  .إيران في مواجهة ا  وتعاونها مع دول الخليج أمني

ن الدول العربية إلى عدم انتظار التوصل إلى تسوية  ي اإليرانية. ودعا كوه مواجهة األطماع 
  " إسرائيل"إلى أن  ا  ، مشير هقول قات تصب في مصلحة الطرفين على حد  وسالم، فتطبيع العال
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ج في تحقيق نجاحات اقتصادية  ن شريكة دول الخليوتستطيع أن تكو  ،تمتلك قدرات تقنية هائلة
 134. لم واالستقرار في المنطقةقوية لتدعيم األمن والس

 23/6/2020 ،الثالثاء

فتهم بأنهم "مسؤولون دبلوماسيون عرب رفيعو  عمن وص "، نقال  اليوم إسرائيل قالت صحيفة " −
دن"، إنه يجري خالل  واألر  االستخبارات في مصر أجهزةالمستوى" وعن "مسؤولين أمنيين في 

ونقلت الصحيفة   والدول العربية المعتدلة". إسرائيلبلوماسي متشعب بين األسابيع األخيرة، "نشاط د 
والدول العربية المعتدلة بواسطة   إسرائيلين عن "مصادر عربية" قولها إن "االتصاالت تجري ب 

"، مسؤولين استخباريين وأمنيين رفيعي المستوى وبمستوى سرية ع بمشاركة رئيس الموساد، ال 
نهما توصال إلى تفاهمات  إابرات المصرية، عباس كامل، "وحتى يوسي كوهين، ورئيس المخ 

 135. "ز التنفيذ حي  ية إلى سرائيلتسمح، من جهة، بإخراج خطة فرض السيادة اإل
من في رسالة بعث بها إلى أكثر  ،لحركة حماس إسماعيل هنيةدعا رئيس المكتب السياسي  −

 وأمينا  عاما  لألحزاب والهيئات السياسية في الدول العربية واإلسالمية، إلى تكامل  رئيسا   120
من   ،واإلسالمي ومواصلة جهود وأدوار األحزاب والمنظمات والهيئات السياسية في العالم العربي

تها  ومقدسات األمَّة وهوي ،طيني في الدفاع عن أرضه وحقوقهأجل الوقوف مع الشعب الفلس
 136حتى زوال االحتالل. وتاريخها

نطهر أرضنا  "للثورة في كل مكان، حتى  الفلسطيني شعب الدعت حركة حماس جماهير  −
 ا  واحد  ا  إن تحركنا صف ،نكبوت لععدونا أوهن من بيت ا"، مؤكدة  أن "ومقدساتنا من دنس االحتالل

لعدو إن ا ،في بيان جماهيري  ،وقالت حركة حماس ."ضنا ومقدساتنالمقاومته وطرده عن أر 
مؤامرة جديدة من   اليعلنو  ن الصهيوني وخلفه اإلدارة األمريكية، وبعض العرب المتآمرين، يستعدو 

يهودية   ا  ربية واألغوار أرضالغ األراضي، لتصبح به الضفة فلسطين، مؤامرة ضم   المؤامرات ضد  
 137د ألي فلسطيني بها. وال وجو  صهيونية ال حق  

ستمضي دون الفلسطيني ين إن لم يكونوا   "إسرائيل"إن  تسجانبني  ي سرائيل قال وزير الدفاع اإل −
ين  خالل إيجاز صحفي مع المراسل، جانتسوأضاف  جاهزين للتباحث في موضوع الضم .

ار الفلسطينيين. الفلسطينيون مستمرون  "لن نستمر  في انتظ :يةسرائيل العسكريين في الصحف اإل 
 138. في رفض الحوار وفي البقاء بقرفهم العميق"

ي قرب حاجز سرائيلد الشاب أحمد مصطفى عريقات، برصاص قوات االحتالل اإلشهاست −
  حتالل وقال رئيس بلدية أبو ديس أحمد أبو هالل إن جنود اال لحم. "الكونتينر" شمال شرق بيت 

 139احتجاز الجثمان.  نه تم  أ أطلقوا الرصاص صوب عريقات، وتركوه ينزف حتى استشهد، مضيفا  
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، تتفاقم  1948فلسطينيي ف ت في لجنة برلمانية على أن الجريمة في صفو ت نتائج دراسة عرض دل   −
من السكان، ترتفع نسبة مشاركتهم في   % 19وز عدد العرب بشكل مذهل، وأنه في حين ال يتجا 

 140. % 82، وفي بعض الملفات التي تتعلق بالقتل بالسالح، ترتفع نسبة العرب إلى  % 43إلى  الجريمة  

جراء عدوان جوي  ، أربعةوإصابة  جنديين سوريينعن مقتل  (سانا) رية لسو نباء ااأل وكالة  ت أعلن −
 141.مواقع عسكرية شرقي ووسط وجنوب غربي البالد  استهدف ،متزامن يسرائيلإ

خاص بالمانحين لوكالة   اجتماع دوليخالل  ،غير حكومية ات ومنظمتعهد مانحون دوليون  −
  142.وكالةالمليون دوالر، لتمويل  013بتقديم  ،استضافته حكومتي السويد واألردناألونروا 

 24/6/2020 ،األربعاء

في األراضي الفلسطينية   محمود عباس إن تنفيذ مخططات الضم   ة الفلسطيني  رئيس السلطة قال  −
سيترتب عليها أن يتحمل االحتالل جميع المسؤوليات عن األرض  ، رعية المحتلة خطوة غير ش 

الذي اتخذته القيادة  القرار " أن  عباس وأضاف  الل.تفاقية جنيف الرابعة كقوة احت المحتلة وفق ا 
ننا نمد إ الفلسطينية، بالتحلل من االتفاقيات مع دولة االحتالل، ال يعني أننا ال نريد السالم، بل 

وعلى استعداد للذهاب لمؤتمر دولي، والعمل من خالل آلية متعددة األطراف هي   ،أيدينا للسالم 
 143. " ية الدولية، ومبادرة السالم العربية وضات على أساس قرارات الشرع لرعاية المفا  ، لرباعية الدولية ا 

قرار السلطة في ، وصف رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، في حوار مع صحيفة فلسطين −
دون وجود أي تغيير واقعي   ،ي بـ"اإلعالني"سرائيلحتالل اإلالتنسيق األمني مع االوقف  رام هللا

ة األمنية لالنخراط وااللتئام مع أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أبناء األجهز  ا  ميداني، داعي 
 144لمحتلة. اية ألجزاء من الضفة الغربية سرائيلاإل مخططات الضم  

"  ئيلإسرادولة، رسالة يعارضون فيها "بشدة" خطط " 25ي من أوروب ع أكثر من ألف برلمانيوق   −
على ذلك.  للرد   لى "اتخاذ ردود مناسبة"إداعين فيها  ،أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لضم  

وحذرت الرسالة المرسلة إلى وزارات الخارجية بدول أوروبا من أن  الضم  أحادي الجانب ألراضي  
المعايير التي  ويتحدى أبسط  ، ي الفلسطينيسرائيل آلفاق السالم اإل"قاتال  الضفة الغربية قد يكون 

 145الت زعزعة االستقرار" في المنطقة. "احتما  إضافة إلى، توجه العالقات الدولية"
تحت بند   األمنعقدها مجلس الشهرية التي خالل الجلسة  ،ون بلوماسييود  ون دولي ون مسؤولوجه  −

  "تحذيرات أخيرة" رسائل تضم نت "، لة الفلسطينيةمسأالحالة في الشرق األوسط، بما فيها ال"
طينية محتلة في القدس والضفة ها في عمليات ضم  أراض  فلس، بشأن خطورة مضي   "إسرائيلـ"ل

لحل   "هديدا  وجوديا  ت"لخطوة تشكل مجلس أن االرأى وزراء الدول األعضاء في  حيث  .الغربية
 146الدولتين.
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،  مقر وزارة الخارجية فيعقده  صحفيخالل مؤتمر ، ايك بومبيوالخارجية األمريكي م وزيرلن أع −
 147يين". سرائيل اإل  أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "يخص  أن قرار ضم  

، أنه في حال باءت Jean-Yves Le Drian جان إيف لو دريانالفرنسي  رجيةالخاوزير  أكد  −
  عليها ألن قرارا   أوروبا( نتهيأ للرد   إننا )في"، فـعن خطوة الضم   "إسرائيل"ذولة لثني الجهود المب

، بحسب الرؤية الفرنسية  . والرد األقوى "بهذه الخطورة ال يمكن أن يبقى من غير رد   يا  إسرائيل 
 148."في الوقت المناسب "ولكن  ،لة الفلسطينيةالعتراف بالدو سيكون ا

 25/6/2020 ،الخميس

 ر االحتالل بضم  اقر  د  عت  المقاومة  أنأبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أكد  −
في في خطاب له  ،وقال أبو عبيدة شعب الفلسطيني.الواألغوار إعالن حرب على  الضفة الغربية

وأرضه  الفلسطيني لشعب لذكرى عملية "الوهم المتبدد"، إن المقاومة ستكون الحارس األمين 
 149آلثم. ومقدساته، وستجعل العدو يعض أصابع الندم على هذا القرار ا

مكافحة  اون بينهما فيستعلنان عن تع اإلمارات و  "إسرائيل"ن أ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ب ذكر −
مجاالت البحث والتطوير والتكنولوجية في  النقاب عن أن هذا التعاون سيتم   ا  شفاك ،الكوروناوباء 

ثمرة اتصاالت  ن هذه ألى إ النظر نتنياهو الصحي في المنطقة بأسرها. ولفت  األمنلخدمة 
ن من  ي كتأن شر  (وام)ة ذكرت وكالة األنباء اإلماراتيو  مستمرة ومكثفة خالل األشهر األخيرة.

ق عدة مشاريع مشتركة في المجال إطال أعلنتا  ،نييت إسرائيل ن يوشركت ،ع الخاص اإلماراتيالقطا
 150الطبي ومكافحة فيروس كورونا.

ون التنموي بين البلدين بقيمة  دد آفاق التعاتفاهم تح مذكرة اإلسبانيةالفلسطينية و  تانعت الحكوموق   −
بلدية سلفيت  ع رئيس وق  . كما 2024–2020 لسنوات  الر(مليون دو  112.86)نحو  يورو مليون  100

 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) بنك التنمية األلمانيمع مدير مكتب 

Bankengruppe جوناس بلوم Jonas Blumالصحي في مدينة  طاع الصرف، اتفاقية لدعم ق  
 151.دوالر(  ماليين 3.38)نحو  ماليين يورو 3سلفيت، بقيمة 

دولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق إن الدولة الفلسطينية التي  العالقات ال مكتب قال رئيس  −
أن المقاومة   ا  يريدها الشعب الفلسطيني هي دولة فلسطين الحرة من النهر إلى البحر، مؤكد 

 152. اجهة خطة الضم  رات مو ى رأس خيا المسلحة عل

ت عن الكشف عن  ي رفيع المستوى، تحفظإسرائيلعن مسؤول  ية، نقال  سرائيلاإل 13أوردت القناة  −
األردني عبد هللا الثاني،   ملكي يوسي كوهين اجتمع بالسرائيلأن رئيس جهاز الموساد اإل ،هويته

 153ماضية. يام الخالل زيارة سرية لألردن أجراها في األ
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 من المعتقلين الفلسطينيين، في سجون  %95لسطيني النقاب عن أن شف نادي األسير الفك
 154ن للتعذيب منذ اللحظة األولى العتقالهم.ي، يتعرضو سراييلاالحتالل اإل

  ة ر نهايي بشأن الخطو لى قراية لم تتوصل بعد إمريكيون إن اإلدارة األأمريكقال مسؤولون
عد ثالثة أيام من المحادثات المكثفة بين ة الغربية، وذلك، بات بالضفمستعمر  ية لضم  سراييلاإل

ي، أن االجتماعات انتهت دون مريكييس األالمسؤولين داخل البيت األبيض. وأوضح مساعدون للر 
 155الغربية المحتلة. الضفة أجزاء من الضوء األخضر لضم   "إسراييل"أي قرار نهايي حول منح 

  على توفير  منظمته غير قادرة حاليا   أنأنطونيو غوتيريش لألمم المتحدة  العاماألمين أعلن
بشأن التطورات األخيرة باألراضي  ،الرباعية للسالمالظروف الماليمة لعقد اجتماع للجنة 

بدون شروط ، الغربية ي للضفة لسرايياإل الضم   ومخطط ،1967سنة  الفلسطينية المحتلة
 156مسبقة.

 26/6/2020 ،الجمعة

   التي تنوي قيادة االحتالل  مترتبة على جريمة الضم  حماس من المخاطر ال حركةرت قيادة حذ
بشكل عام، ومخططات  "صفقة القرن ـ"اطع لما يسمى بالصهيوني القيام بها، مجددة  رفضها الق

 ا  عدوان جريمة الضم   ، في بيان صحفي،وعد ت قيادة الحركة خاص.قة األراضي بشكل وسر  لضم  ا
التي تدعمها وتساندها إدارة د فصول الصفقة ، وهو أحالفلسطيني شعبالعلى  ا  صارخ ا  جديد

وخاصة إلخواننا من حركة فتح وكل الفصايل  للجميعنمد أيادينا "وتابعت:  العنصرية. ترامب
 شعبالودعت قيادة حركة حماس جماهير  ".لمشتركية من أجل العمل الوطني االفلسطين

للتعبير عن حالة  ،عبيإطالق أوسع حراك ش إلى ،في الشتات ومخيمات اللجوء الفلسطيني
 157.الرفض والغضب لمخططات الضم وتصفية القضية الفلسطينية

 ة نظمتها الحركة بخانيونسفي مسير  ،س صالح البردويلكتب السياسي لحركة حماأكد عضو الم ،
دا  ، مؤك"على الحدود، بل هو صراع وجودي أو صراعا   ا  مجزء صراعنا مع العدو ليس صراعا  "أن 

 158من أبواب الصراع الجديد. ا  لن تمر، وأن العدو يفتح على نفسه باب أن هذه الجريمة

  تسيبي ليفني إلسراييلية السابقة جية اوزيرة الخار وصفتTzipi Livni   اعتزام كيان االحتالل ضم 
شبكة سي أن أن في مقابلة مع  ،أراٍض فلسطينية بـ"الخطأ التاريخي الكبير". وقالت ليفني

من الضفة الغربية يعني االستغناء عن السالم المأمول مستقبال ،  %30و نح : إن "ضم  كيةيمر األ
 159ية".سراييللح اإلالمصا وهذا ضد  

   أنها  ،هذا األسبوع ،منظمة تدعم الحقوق الفلسطينيةمئة أكثر من  أعلنت مجموعة متنوعة تضم
لى تبني تحثه ع، األمريكية قراطي للرياسةو مرشح الحزب الديمجو بايدن، بعثت رسالة إلى 

 160.لجميع"بادئ المساواة والعدالة ل"على أساس م ،والفلسطينيين "إسراييل"سياسات تجاه 



 اليوميات الفلسطينية   ________________________________________________ 

 26 لدراسات واالستشارات             مركز الزيتونة ل        

من قبل   بشأن الضم   قرارا   The Belgian Federal Parliamentالبلجيكي  الفيدراليتبنى البرلمان  −
عن التصويت، وبدون أي  نائبا   39وامتناع  ،صوت  101 ألراض فلسطينية محتلة بـ "إسرائيل"

اركها مع الدول التي تش  مبادرة، سويا  ة البلجيكية بأخذ زمام الوطالب القرار الحكوم .صوت ضد  
أجزاء من األرض   لمخططها بضم   " إسرائيل"مواقفها، وعلى الصعيد األوروبي، لتحول دون تنفيذ 

 1967.161سنة  الفلسطينية المحتلة
 27/6/2020 ،السبت

لفلسطينية وعلى أرض زراعية  مواقع للمقاومة اعلى  يا  ومدفع جويا   ل قصفا  جيش االحتال شن   −
دون أن يبلغ عن وقوع  ،مادية في المواقع المستهدفة شمالي وجنوبي قطاع غزة، ألحق أضرارا  

أن مقاتالته هاجمت مواقع لحماس،  له، في بيان  ،يسرائيل بالمقابل، زعم الجيش اإل إصابات.
على إطالق   ء ردا  أن القصف جا إلى ، مشيرا  واريخ ومنشأة عسكريةمنها ورشة إلنتاج الص
 1948.162حتلة سنة  األراضي الفلسطينية الم صواريخ من غزة باتجاه 

  كان( في نشرتها المسائية، نقال  مية )سرائيل اإل  البث هيئة التابعة لالقناة الرسمية ذكر تقرير أوردته  −
لوا خالل لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين، قاال لمسؤولين عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن ا

التابعة للسلطة الفلسطينية   يين إنهم يعتزمون جمع سالح وذخيرة األجهزة األمنيةأمريكأوروبيين و 
ة بيت إيل، إذا ما أقدمت الحكومة عمر ي في مستسرائيلوتسليمها لمقرات قوات جيش االحتالل اإل

 163.ضم  ية على تنفيذ مخطط السرائيلاإل

إلجراء   ،زيارة رام هللا ،انتسجي بني سرائيلاإل دفاعالسلطة الفلسطينية مبادرة وزير الفضت ر  −
في تغريدة   ،وقضايا أخرى. وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ خطة الضم   حول مفاوضات 

م قبل القدوم لرا ،الدولية واحترام الشرعية ،انتس أوال  إنهاء االحتاللج إن على  ،له على تويتر
 164.هللا

هناك من يتحدث أنه  "قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات:  −
هذا خطأ، ألن لدينا  ": قائال   . وأضاف"، سنطبع العالقات معهاعن الضم   إسرائيل إذا تراجعت 

المحتلة عام  من األراضي  إسرائيلتطبيع يأتي إذا انسحبت التي تقول إن ال العربية مبادرة السالم
مصلحتنا  "الدول العربية:  . وقال عريقات مخاطبا  "ت قضية الالجئين، والجوالن، وحل  1967

 165."كعرب تتطلب وحدتنا وتماسكناومكانتنا 

 طة وطنية" لمواجهة قرارات الضم  ة، التوصل إلى "خقطاع غز  أعلنت الفصائل الفلسطينية، في −
ة، و"صفقة القرن". جاء ذلك بعد لقاء جمع ممثلي  ية ألجزاء واسعة من الضفة الغربيسرائيلاإل

، تحت عنوان  يةوفصائل يسار  الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسهم فتح وحماس والجهاد اإلسالمي،
  ية. سرائيلالمخططات اإل لبحث سبل مواجهة القرن"، "موحدون في مواجهة قرار الضفة وصفقة
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 ،إلى ثالثة مستويات األول المستوى الوطني، والثاني المستوى العربي واإلسالميوانقسمت الخطة 
تصعيد المقاومة في كافة  و  ،وطالبت الخطة بتفعيل المقاومة الشاملة والثالث المستوى الدولي.

على ضرورة دعوة األمناء العامون للفصائل الجتماع عاجل  الخطة وشددت  .المناطق الفلسطينية
ستراتيجية وطنية لمواجهة  اواالتفاق على  ،الوحدة الوطنية واستعادة ،لمواجهة قرارات الضم  

دمته منظمة التحرير  وفي مق ،التحديات الراهنة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني
وأعلنت عن إطالق الحملة  .قراطية تضمن مشاركة الجميعو على أسس الشراكة والديم ،الفلسطينية

وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية   ،"ن صفقة القر " و الوطنية لمواجهة مخططات الضم  
وطالبت الخطة   .مواجهةإلدارة االشتباك الميداني، ومواجهة مخططات االحتالل، وإعداد برنامج ال

وعلى المستوى العالمي حملت الخطة المجتمع   .بتفعيل البعد العربي للتوحد مع الشعب الفلسطيني
 166. واالستيطان الحتالل لمواصلة إجراءات الضم  ولية عن منح غطاء لؤ الدولي المس

في  يةسرائيلالحواجز العسكرية اإلقال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إن عشرات  −
باتت بمثابة مصايد الموت للفلسطينيين لمجرد االشتباه في ارتكابهم أي "الضفة الغربية 

مدنيا   95أعدمت  "إسرائيل" وحسب المرصد، فإن. "لفوري مخالفات ما يتسبب لهم بالقتل ا
 2016.167 سنة خارج نطاق القانون في ،طفال   36بينهم  ،فلسطينيا  

 28/6/2020د، األح

جود ت حول و على ما تتناقله بعض الوكاال  ا  مي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، رد  قال الناطق الرس −
والخرائط   إن "الموقف الفلسطيني يرفض مخططات الضم   :أمريكية –ينية اتصاالت فلسط

 168". أو جزئية ،كاملة ية من حيث المبدأ، سواء كانت مخططات الضم  سرائيلاإل –ية  مريكاأل

عة صوت فلسطين  م، في تصريح إلذا لحركة فتح صبري صيد قال عضو اللجنة المركزية  −
السلطة، لكننا نحذر من أن   قيادة الفلسطينية لن تتخذ أي قرار سياسي بحل  "إن ال الرسمية:

انتقاليا  نحو الدولة الفلسطينية   التي جاءت نتيجة التفاق وضمانات دولية لتكون جسرا   ،السلطة
 169".إسرائيلوم به ة، معرضة لالنهيار جراء ما تقالمستقل

  ركة حماس لـ"توحيد الجهود الفلسطينية"، في مواجهة قرار الضم  بت حركة فتح بدعوة ح رح   −
ي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية. وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة سرائيلاإل

حدة ف، وإن الو الصفو  ودة دائما  للوحدة ورص  ، "إن أيدي فتح ممد له رجوب، في بيانالفتح جبريل 
طني الفلسطيني، وال يمكن دونها التصدي لالحتالل ولصفقة القرن،  إحدى أهم ركائز النضال الو 

 170". ومخطط الضم  
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" أن حكومة االحتالل صادقت على التنقيب عن  Israel Defense نسديف  إسرائيلكشف موقع " −
ري إن التنقيب الذي سيج ال الموقعدود اللبنانية. وقلحالغاز الطبيعي في منطقة بحرية داخل ا

 171في المنطقة. جديدا   " اللبناني سيشعل النزاع مع لبنان، ويجلب توترا  9بمحاذاة "البلوك 
ي  سرائيلمخططات االحتالل اإل مدينة من كبريات المدن اإليطالية ضد   17اآلالف في  تظاهر −

 172ة. ء من الضفة الغربيأجزا الرامية إلى ضم  

 29/6/2020اإلثنين، 

يفة يديعوت أحرونوت العبرية عن وكالة فرانس برس، أن السلطة الفلسطينية قدمت ح نقلت ص −
صفقة  ـ"لإلدارة األمريكية، واالتحاد األوروبي، واألمم المتحدة، وروسيا، خطة فلسطينية بديلة ل

تعداد الفلسطينيين للعودة حسب الوكالة الفرنسية، تتضمن الخطة الفلسطينية البديلة، اس. وب"القرن 
. وجاء في 2014 في سنةالتوقف عندها  ، من النقطة التي تم  "إسرائيل"فاوضات المباشرة مع ملل

، تعمل بداخلها قوات الخطة، أن الطرف الفلسطيني، سيوافق على دولة محدودة، ومنزوعة السالح
ه  ذ لسطينيين أبدوا استعدادهم بهأن الف إلى النظر ة قوية، لفرض القانون فقط. ولفتت الوكالةشرطي

، ووجود قوات دولية من األمم  1967الخطة، للموافقة على تبادل األراضي على أساس حدود 
 173المتحدة، من أجل حفظ السالم بين الطرفين.

 Net TV في حوار مع قناة نت تي في ،سياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قال رئيس المكتب ال −
ا سياسي، حيث إن هناك محاوالت لمعركة ثالثية األبعاد، أوله تعرض التركية، إن فلسطين ت

صهيونية مدعومة من اإلدارة األمريكية لشطب القضية الفلسطينية. وأضاف هنية أن "البعد 
ي". سرائيل رض إلى اعتداءات متواصلة من جيش االحتالل اإلعسكري وأمني، فشعبنا يتع الثاني،

ستعادة الوحدة وإنهاء االنقسام  قتصادي. وأكد هنية أن جهود "اهو اأما الُبعد الثالث، وفق هنية، ف
 174الداخلي، مستمرة ولم تتوقف".

خالل حديث متلفز على فضائية   ،حركة حماس موسى أبو مرزوق دعا عضو المكتب السياسي ل −
لتوافق على برنامج وحدوي إلى عقد اجتماع قيادي وطني ل ،األقصى، الرئيس محمود عباس

ر أبو مرزوق إلى أن يد حركته ممدودة للمصالحة  وأشا ي ومخططاته.سرائيل ل اإللمواجهة االحتال
"سنحبط خطط   :زوق أبو مر  ج وطني جامع. وقالأن حماس تسعى لبرنام ا  مع حركة فتح، مشدد 

 175. "ية بكل السبل المتاحةسرائيل اإل الضم  

المحررين في  إن إطالق سراح األسرى  ، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع −
 176ار شرط للبدء في الحديث عن صفقة وفاء أحرار جديدة.صفقة وفاء األحر 
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أعلن ، وهو الموعد الذي 2020انتس إن األول من تموز/ يوليو جي بني سرائيلاإل دفاعقال وزير ال −
، "مقدسا   ألجزاء من الضفة الغربية المحتلة؛ "ليس تاريخا   عنه بنيامين نتنياهو لتنفيذ خطة الضم  

 177. د وحجم الضم  مواقف داخل الحكومة على موعفي إشارة الستمرار تباين ال
أن  Michelle Bachelet السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشيليت  المتحدةاألمم  مفوضةأكدت  −

. "آثاره ستستمر لعقود "، وأن "غير شرعي"أجزاء من الضفة الغربية المحتلة   لضم   "إسرائيل"مخطط 
، أي ضم  ": ةشدد ، م"لى السطر. نقطة عغير شرعي  الضم  "ي تصريح خطي: ف ،باشيليت وقالت 

حتى   أشعر بقلق بالغ من أنه": قائلة . وأضافت "%5 من الضفة الغربية أم لـ %30 سواء كان لـ
 178. "سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في األرواح  أقل شكل من أشكال الضم  

ي للرئاسة اطقر و مرشح الحزب الديمدن، و بايجكية رسالة إلى يمنظمة ومؤسسة أمر  130هت وج   −
مريكية من القدس فيها باتخاذ مواقف واضحة يعلن فيها أنه سيعيد السفارة األ تطالبه، األمريكية

" بمدى احترامها لحقوق اإلنسان  إسرائيلإلى تل أبيب. كما طالبته بربط المساعدات المقدمة لـ"
ــؤولية عن األوضاع  ــ" المســإسرائيلوتحميل "غزة، الفلسطيني، وأن يعلن مطالبته بإنهاء حصار 

 179اإلنســـــانية لسكانها. 

 30/6/2020الثالثاء، 

  إنه لو كانت األمور ميسرة، فإن برنامج ضم  زئيف ألكين  اإلسرائيلي قال وزير التعليم العالي −
  ثم   ني جلسة الحكومة أوال ، ومأراض  فلسطينية في الضفة الغربية يقضي بطرح الموضوع ف

قد أعلنه األربعاء في الموعد الذي كان  وهذا لن يتم  "ونية، مضيفا : األطر القان إلىتحويله 
لم تحصل بعد على الضوء  "إسرائيل"صراحة أن السبب في التأجيل هو أن ألكين ن . وبي  "نتنياهو

 180أجزاء من الضفة الغربية. األخضر الذي تطلبه من واشنطن للبدء في بسط سيادتها على 
تحدة ستواصالن خالل األيام المقبلة  والواليات الم "إسرائيل"نياهو أن أكد رئيس الوزراء بنيامين نت  −

هيئة البث   مراسل أفادو . الضفة الغربيةفي  ية على أراض  سرائيل مناقشة مسألة فرض السيادة اإل
األمريكي   ث هذه المسألة مع الطاقمؤون السياسية أن رئيس الوزراء بحللش (اإلسرائيلي )مكان

 181الذي يزور القدس.

بقيمة   ،عت السلطة الفلسطينية والبنك الدولي اتفاقيتين في مجال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وق   −
ورام هللا،  ، من ضمنها بناء شبكة بين أريحا لتمويل مشاريع في قطاع الطاقة ،مليون دوالر 78

لفلسطيني  مالية اع االتفاقية وزير الق  وو  لنقل الكهرباء المستوردة من األردن إلى وسط الضفة.
 Kanthan شكري بشارة، والممثل المقيم للبنك الدولي في األراضي الفلسطينية كانثان شانكار

Shankar 182د اشتيه. محم الفلسطينيةحكومة ال ، بحضور رئيس 
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ى جانب ؛ إل"إسرائيل"العبرية إن كتائب القسام تسعى إلى إيجاد البدائل الختراق  12قالت القناة  −
ري والطائرات بدون طيار، مؤكدة أن "حماس تعتبر الكوماندوز البحري، ذا وز البح تطوير الكوماند 

  ن من وضع يده على معدات متطورة، حيث يتم  منوهة إلى أن "القسام تمك  و يرة"، قدرة هجومية كب
 183تدريب الكوماندوز البحري على االختراق والحرب تحت الماء".

، عن تطوير طائرة بدون طيار  لهافي بيان  ،ةية الحكوميسرائيلت الجوية اإللصناعاأعلنت شركة ا −
 184طيل عملياتها واعتراضها. الكشف عن الطائرات بدون طيار وتعيمكنها  ،ذكية
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