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االإثنني، 2020/6/1

�لريا�ص 	 بني  �رشية  �ت�صاالت  وجود  عن  �لنقاب  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة   ك�صفت 

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  خطة  �صياق  يف  �أبيب،  وتل 

�إد�رة �الأوقاف �الإ�صالمية  بنيامني نتنياهو، �لتي تهدف �إىل منح �ل�صعودية مكانة ودور�ً يف 

يف لل�صعودية  مندوبني  ودمج  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  مقدمتها  ويف  �ملحتلة،  �لقد�ص   يف 

�مل�صتوى  رفيع  �صعودي  م�صدر  عن  �ل�صحيفة  ونقلت  �لقد�ص.  يف  �الأوقاف“  �إد�رة  “جمل�ص 
يف تغيري  الأي  �صديدة  معار�صة  عن  يعربون  �الأردنيون  كان  �أ�صهر  ب�صعة  قبل  �إنه   قوله، 

طر�أ  �لذي  �لتغيري  �أن  �ل�صحيفة  وزعمت  �الأق�صى.  �مل�صجد  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  جمل�ص 

ويف  عموماً،  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  “�ملكثف“  �لرتكي  �لدور  �أثر  على  جاء  �الأردين  �ملوقف  على 

1
�مل�صجد �الأق�صى على نحو خا�ص.

عقده  	 �صحفي  موؤمتر  خالل  �ملالكي،  ريا�ص  �لفل�صطيني  و�ملغرتبني  �خلارجية  وزير  �أعلن 

�لرو�صية  �لعا�صمة  “�إ�رش�ئيل“ يف  لقاء مع  لعقد  �لفل�صطيني  ��صتعد�د �جلانب  يف جنيف، عن 

2
مو�صكو.

بد�أ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي مناور�ت ع�صكرية يف مناطق خمتلفة من �ملدن و�لبلد�ت �ملحاذية لقطاع  	

غزة. وبح�صب �لناطق با�صم �جلي�ص، فاإن �ملناور�ت �صترتكز يف ع�صقالن و�أ�صدود وم�صتعمرة 

3
نتيفوت، وذلك �صمن خمطط م�صبق الإبقاء �لقو�ت �لع�صكرية على �أهبة �ال�صتعد�د.

باالأ�رشى  	 خا�صة  م�رشفية،  موؤ�ص�صة  �أو  بنك  �إن�صاء  ب�صدد  �أنها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أعلنت 

4
وذوي �ل�صهد�ء.

قال �لبنك �لدويل: �إن �القت�صاد �لفل�صطيني ير بـ“مرحلة غري م�صبوقة“، مع توقع بانكما�ص  	

من  قلقه  عن  �أعرب  فيما  كورونا،  جائحة  ب�صبب  �لعام،  هذ�   %11-7.6 بني  ترت�وح  بن�صبة 

5
�الت�صاع �لكبري يف �لفجوة �لتمويلية باملو�زنة �لعامة، و�لتي قد ت�صل �إىل 1.5 مليار دوالر.

�أوعز رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �لرديف ووزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، بني جانت�ص، �إىل رئي�ص  	

و�صفه  ملا  �جلي�ص  حت�صري�ت  بت�رشيع  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة 

6
بـ“�لتد�بري �ل�صيا�صية �لتي تعتزم �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تنفيذها يف �ل�صفة �لغربية“.
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	  ،Eliyahu Lepman إلياهو ليبمان� �أربع،  نقلت �ملو�قع �لعبية عن رئي�ص م�صتعمرة كريات 

�أبيب  تل  يف  �ل�صو�ريخ  ن�صتقبل  و�ليوم  قطيف،  غو�ص  عن  تخلينا  �ملا�صي  يف  “�إننا  قوله: 

قائالً:  ليبمان  و�أ�صاف  �لقادمة“.  �الأجيال  يف  �إ�صالحه  �إمكانية  يف  �أ�صك  خطاأ  وهذ�  و�لقد�ص، 

7
“�أحذر من قيام دولة فل�صطينية، الأنه حينها �صنعّد �أعد�د �لقتلى يف كفار �صابا ونتانيا“.

�إىل  	 تهدف  �ل�صّم“؛  قر�ر  “ي�صقط  بعنو�ن  حملًة  �خلارج  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  �أطلق 

مو�جهة �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي حول �صمّ �الأغو�ر ومناطق يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، وذلك خالل 

8
موؤمتر �صحفي عب من�صة زوم، مب�صاركة �صخ�صيات فل�صطينية وعربية.

�ملياومني، بعد �عت�صام  	 �ملعلمني  112 موظفاً من  �الأونرو� يف لبنان على تثبيت  و�فقت وكالة 

9
�صلمي نظّمه �حتاد �ملعلمني �أمام مكتب �لوكالة �لرئي�صي، يف �لعا�صمة �للبنانية بريوت.

عقد م�صوؤولون يف �الإد�رة �الأمريكية، �جتماعاً عب �الإنرتنت، مع نتنياهو و�صفريه يف �لواليات  	

�أفاد  ما  بح�صب  وذلك  �ل�صّم،  خمطط  حول   ،Ron Dermer ديرمر  رون  �الأمريكية  �ملتحدة 

10
مر��صل �ل�صوؤون �ل�صيا�صية للقناة 13 �الإ�رش�ئيلية بار�ك ر�فيد.

للجنة  	 خا�صة  جل�صة  يف  طالب،  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  باأن  هاآرت�ص  �صحيفة  �أفادت 

�أحد  فيها  يكون  �لتي  �لفل�صطينية  للعائالت  �ل�صمل  مّل  منع  �أمر  بتمديد  و�الأمن،  �خلارجية 

�أبناء هذه �لعائالت من �جليل �لثاين  �أن  �لزوجني من فل�صطينيي �لد�خل، لعام �إ�صايف، بزعم 

د�خل  فد�ئية  عمليات  لتنفيذ  فل�صطينية،  منظمات  ل�صالح  لتجنيدهم  “هدفاً“  ي�صكلون 

11
“�إ�رش�ئيل“.

الثالثاء، 2020/6/2

�لتي  	 وج،  ب  مناطق  يف  �لعمل  من  ر�صمي  ب�صكل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل“  منعت 

�ل�صلطة حممود عبا�ص،  �لغربية، رد�ً على قر�ر رئي�ص  �ل�صفة  ثلثي م�صاحة  �أكرث من  ت�صكل 

)مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  و�أكدت  �الإ�رش�ئيلية.  �ل�صّم  خطة  مو�جهة  يف  �التفاقات  وقف 

�أن “�إ�رش�ئيل“ �أبلغت �ل�صلطة �لفل�صطينية باأنه من دون تن�صيق �أمني ومدين، لن يتم �ل�صماح 

12
مل�صوؤوليها بالتنقل، وحتريك عنا�رش �الأمن �لتابعني لها من مكان �إىل �آخر.

ذكر تقرير �صحفي لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( �أن حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلية حر�صت  	

لل�صلطة  مقتطعة،  وغري  كاملة  �ملقا�ّصة  �أمو�ل  حتويل  على  �ملا�صية،  �لثالثة  �الأ�صهر  خالل 
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�إ�رش�ئيلي بهذ�  �لرغم من ت�رشيع قانون  ياأتي على  �أن ذلك  �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، و�أ�صاف 

13
�ل�صاأن.

لقائه  	 خالل  ملّح،  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  ذكرت 

بقادة �مل�صتوطنني �ملعار�صني خلطة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، �إىل �أنه يتّجه �إىل �إقر�ر 

خمطط �ل�صّم الأو�صع ما يكن من �الأر��صي، مبعزل عن باقي بنود �خلطة. و�أفادت �ل�صحيفة 

�لكني�صت  �أو  �حلكومة  على  طُرح  حال  يف  �أنه  مفادها  مبا�رشةً  ر�صالةً  لهم  نقل  نتنياهو  باأن 

�قرت�ح ل�صمّ مناطق من �ل�صفة �لغربية، ف�صيكون ذلك مبعزل عن خطة تر�مب، على خمتلف 

14
بنودها.

“وحدة للتحقيق و�ال�صتخبار�ت يف مديرية �ل�صفة  	 �أنها �فتتحت  �أعلنت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية 

�لغربية“، وذكرت �أنها �فتتحت �لوحدة �جلديدة يف جممٍع خا�ص مّت بناوؤه، وهو جمهز بكافة 

15
�لو�صائل �لتكنولوجية �ملتطورة و�ملتقدمة.

�تفق كل من بنيامني نتنياهو رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، ووزير خارجيته غابي �أ�صكنازي،  	

على تعيني �أمرية �أورون Amira Oron، �صفرية لـ“�إ�رش�ئيل“ لدى م�رش. وبح�صب قناة 12 

م�رش  بني  “�ل�صالم“  �تفاق  منذ  �ملن�صب  هذ�  تتقلد  �مر�أة  �أول  �صتكون  �أورون  فاإن  �لعبية، 

و“�إ�رش�ئيل“. ويف 2020/6/7، �صادق جمل�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي على تعيني �أورون، بعد �أن 

16
كان هذ� �ملن�صب �صاغر�ً لنحو عام.

ك�صف م�صدر ق�صائي �أردين �أن حمكمة �أمن �لدولة با�رشت موؤخر�ً يف حماكمة خم�صة �أردنيني،  	

على خلفية �لتخطيط لعمليات �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. و�أ�صار �إىل �أن 

17
�ملتهمني �أوقفو� يف �صباط/ فب�ير �ملا�صي، ومل يعلَن عن �لعملية يف حينه.

حذّر وزير �خلارجية و�صوؤون �ملغرتبني �الأردين �أين �ل�صفدي من “�لعو�قب �لوخيمة لقر�ر  	

�ل�صّم، �إن نفذ، على م�صعى حتقيق �ل�صالم �الإقليمي، وعلى �لعالقات �الأردنية �الإ�رش�ئيلية“. 

لتن�صيق  �ملخ�ص�صة  �الت�صال  للجنة  �لوز�ري  �الجتماع  يف  مد�خلة  خالل  �ل�صفدي،  وقال 

18
�مل�صاعد�ت �لدولية �ملقدمة �إىل �ل�صعب �لفل�صطيني، �إن �ل�صّم لن ير دون رّد.

)نحو 	 يورو  ماليني   8 بقيمة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مليز�نية  مالياً  دعماً  فرن�صا   قدمت 

موؤ�ص�صات  بناء  وتعزيز  �لفل�صطينية  �لتنمية  خطة  لتمويل  �صيخ�ص�ص  دوالر(،  ماليني   8.9
19

�لدولة.
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االأربعاء، 2020/6/3

در��صة  	 �الأمنية،  �ملوؤ�ص�صات  من  وغريهما  �ل�صاباك،  وجهاز  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قادة  �أجرى 

“�إ�رش�ئيل“ خمططها ل�صّم مناطق يف �ل�صفة �لغربية،  لل�صيناريوهات �ملتوقعة يف حال نفَّذت 

فتبني �أنها تتوقع قطيعة تامة مع كل من �الأردن و�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�نت�صار حالة فو�صى 

�أن تدهور �ملنطقة �إىل عنف و�صد�مات د�مية. و�أو�صى �لقادة باال�صتعد�د  �صديدة من �صاأنها 

بتعزيز  و�ملطالبة  مو�جهتها،  وكيفية  �ملخاطر  على  �حلكومة  و�إطالع  �ملقبلة،  للمرحلة  �جليد 

م�صادر  �أعلنت  وباملقابل،  غزة.  قطاع  حميط  ويف  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت 

20
�إ�رش�ئيلية م�صوؤولة، �أن ما مّت ن�رشه عبارة عن وثيقة ملّفقة.

خالل  	 �الأحمد،  عز�م  فتح  حلركة  و�ملركزية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنتني  ع�صو  قال 

مقابلة على تلفزيون فل�صطني، �إنه من �ملمكن �أال ينتظم �رشف �لرو�تب خالل �لفرتة �ملقبلة، 

�ملوظفون  كان  حيث   ،2006 �نتخابات  وبعد  �ل�صلطة،  تاأ�صي�ص  بد�ية  عند  ح�صل  ما  ويتكرر 

21
يتلقون رو�تبهم مرة كل ثالثة �أو �أربعة �أ�صهر.

ك�صفت بلدية �الحتالل يف مدينة �لقد�ص عن خمطط تهويدي جديد ي�صتهدف �رشقي �ملدينة،  	

22
.“Silicon Valley بهدف �إن�صاء “و�دي �ل�صيليكون“ �أو ما يعرف بـ“�ل�صيليكون فايل

�إن  	 قال رئي�ص �الحتاد �لعام لعمال فل�صطني يف قطاع غزة، �صامي �لعم�صي للعربي �جلديد، 

�إجمايل خ�صائر �لقطاعات �لعمالية بفعل جائحة كورونا و�إجر�ء�ت �لطو�رئ �لتي �صاحبتها، 

جتاوز �لـ 50 مليون دوالر. و�أ�صار �إىل �أن �إجمايل �الأيدي �لعاملة يف �لقطاع �لتي ت�رشرت بفعل 

23
جائحة كورونا و�إجر�ء�ت �لطو�رئ �ملتّبعة يتجاوز 40 �ألف عامل يف خمتلف �لقطاعات.

قتل 	 �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إن  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  يف  �لدولية  �لعالقات  د�ئرة   قالت 

�أيار/ خالل   ،305 على  يزيد  ما  و�عتقل  بجروح،  �آخرين   97 و�أ�صاب  فل�صطينيني،   4 
24

مايو 2020.

قادة  	 مع  حو�ر  قناة  فتحت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �أبيب  تل  يف  ديبلوما�صية  م�صادر  ك�صفت 

بجدوى  �إقناعهم  بغر�ص   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �ملناطق  يف  �ليهودية  �مل�صتعمر�ت 

وك�صف  �الأو�صط“.  �ل�رشق  يف  �الأطر�ف  كل  “ل�صالح  للت�صوية  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  خطة 

�رشطاً  ت�صع  �الأمريكية  �ملتحدة  “�لواليات  �أن  �إحلياين،  ديفيد  �مل�صتعمر�ت،  جمل�ص  رئي�ص 

�الأر��صي  ل�صّم  �أمريكي  بتاأييد  حتظى  حتى  �ملوقف،  موحدة  تكون  �أن  �إ�رش�ئيل  على 

 �لفل�صطينية وفر�ص �ل�صيادة على �ل�صفة �لغربية“. و�أ�صاف قائالً: “يريدون �أن نتخذ موقف
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�إجماع �صامل يف �إ�رش�ئيل، بدعم خطة �ل�صالم �الأمريكية يف �ل�رشق �الأو�صط، حتى يو�فقو� على 

م�رشوع �ل�صمّ. فاإذ� ر�أينا م�رشوعاً فا�صالً وال ينفذ، فال تقولو� �إن هذ� كان ب�صبب �الأردن �أو 

قيادة  يف  �آخر  م�صوؤول  وقال  �جلديد“.  �الأمريكي  �ل�رشط  ب�صبب  و�إمنا  �لفل�صطينيني،  ب�صبب 

لتنفيذ  متحم�صة  تعد  ومل  ر�أيها  غريت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �إىل  ملّح  نتنياهو  �إن  �مل�صتعمر�ت 

25
�ل�صّم فور�ً.

اخلمي�س، 2020/6/4

دعا رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إىل بناء ��صرت�تيجية وطنية متكاملة  	

ملو�جهة �الأخطار و�لتحديات �لتي تع�صف بالق�صية �لفل�صطينية. ودعا هنية، يف �أوىل عنا�رش 

��صرت�تيجيته، �إىل �التفاق على برنامج وطني متو�فَق عليه خارج �تفاقية �أو�صلو، و�إنهاء �لعمل 

نهائياً باتفاقية �أو�صلو وملحقاتها �الأمنية و�القت�صادية. وطالب هنية، يف �لعن�رش �لثاين من 

�ل�صهيوين،  �الحتالل  �صّد  �ل�صاملة  �ملقاومة  م�رشوع  �إطالق  على  بالعمل  �ال�صرت�تيجية، 

و�أكد �أن �لعن�رش �لثالث يتمثل يف �التفاق على �إعادة بناء منظمة �لتحرير لت�صّم كل �لف�صائل 

�لوطنية و�الإ�صالمية، و�صدد على �أن �لعن�رش �لر�بع يتمثل يف بناء كتلة �إقليمية ببعدها �لعربي 

26
و�الإ�صالمي، ت�صكل �صبكة �أمان للموقف �لفل�صطيني �لقائم على �لتم�صك بالثو�بت.

�أعلنت وكالة �الأنباء �ل�صورية )�صانا( ��صتهد�ف طائر�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مو�قع �صورية،  	

يف �أجو�ء مدينة م�صياف، بريف حماة. فيما �أكد �ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان �أن �لق�صف 

�أ�صفر عن مقتل  “معامل �لدفاع“ �لو�قعة يف �ملنطقة،  ��صتهدف م�صتودعات ع�صكرية �صمن 

9 �أ�صخا�ص على �الأقل. و�أ�صار �ملر�صد �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ نفذت منذ مطلع �صنة 2019 �أكرث من 

38 غارة جوية على �الأر��صي �ل�صورية، م�صتهدفة مو�قع �إير�نية، ومو�قع حلزب �هلل �للبناين، 
27

ولقو�ت �لنظام �ل�صوري.

�أر��ٍص  	 �صّم  �إن   ،Nancy Pelosi بيلو�صي  نان�صي  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�صة  قالت 

فل�صطينية بال�صفة �لغربية يقّو�ص م�صالح �الأمن �لقومي لبالدها. وذكرت �صحيفة هاآرت�ص 

�أن بيلو�صي �أو�صحت �أن هذ� �الإجر�ء �الأحادي، يعر�ص �مل�صتقبل للخطر، ويقّو�ص عقود من 

28
�ل�صيا�صة �حلزبية.

�إن خطة �ل�صمّ تثري قلقاً يف مو�صكو، و�إنها حّذرت  	 “�إ�رش�ئيل“  قالت �ل�صفارة �لرو�صية لدى 

�لدويل.  و�لقانون  تتنافى  �جلانب  �أحادية  بخطط  �لقيام  من  مر�ر�ً  �الإ�رش�ئيليني  �ل�رشكاء 

وفيما يتعلق بـ“�صفقة �لقرن“، قال �ل�صكرتري �الأول يف �ل�صفارة �لرو�صية ميخائيل جرغينيا 
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�لدويل  �الإطار  حددت  �أممية  قر�ر�ت  تلغي  �أن  ت�صتطيع  ال  �ل�صفقة  �إن   ،Mikhail Gerginia

“�ل�صالم“. هذ� وو�صف جرغينيا �لعالقات �الإ�رش�ئيلية �لرو�صية باأنها ممتازة، و�أن  لعملية 

�أهمية  على  م�صدد�ً  �ملجاالت،  خمتلف  ويف  �مل�صتويات  �أعلى  على  يجري  �لبلدين  بني  �حلو�ر 

29
�لتن�صيق �الأمني بني �لبلدين يف �جلبهة �ل�صورية.

�أعلنت قناة “كان“ �الإخبارية �لعبية، �أنه وللمرة �الأوىل، �أوقفت �لرنويج م�صاعدتها لل�صلطة  	

�لفل�صطينية، بعد و�صف �لبملان �لرنويجي خلطة �لتعليم �لفل�صطينية باأنها “تدمريية لعملية 

30
�ل�صالم“.

قال رئي�ص �الحتاد �لعام لعمال فل�صطني يف قطاع غزة، �صامي �لعم�صي، يف ت�رشيح �صحفي،  	

�الأونرو�  وكالة  ت�صتمر  فيما   ،%54 من  �أكرث  بلغت  �لالجئني  �صفوف  يف  �لبطالة  ن�صبة  �أن 

بتقلي�ص خدماتها يف جماالت وقطاعات خمتلفة، مبيناً �أن ذلك �أدى لتدهور �لظروف �ملعي�صية 

31
لدى �آالف �لالجئني.

على  	 �إ�رش�ئيلياً  �عتد�ًء   17 �ل�صيادين،  ونقابة  فل�صطني  عمال  لنقابات  �لعام  �الحتاد  �صجّل 

�ل�صيادين يف قطاع غزة منذ بد�ية �صنة 2020. ولفتت نقابات �لعمال �لنظر، يف بيان �صحفي، 

�أ�رشة،  �ألف   24 �آالف �صياد، يعيلون   4 �أعد�د �لعاملني يف مهنة �ل�صيد بغزة تبلغ نحو  �أن  �إىل 

32
م�صرية �إىل �نخفا�ص �الإنتاج بن�صبة 50% عن �ملو�صم �ل�صابق.

من  	 رحلة  يف  �ل�صود�نية  �الأجو�ء  )�لعال(  �الإ�رش�ئيلية  �جلوية  للخطوط  تابعة  طائرة  عبت 

ب�صكل  �لطري�ن  تطبيقات  عب  �لرحلة  م�صار  �لطائرة  بثت  وقد  �أبيب.  تل  �إىل  �الأرجنتني 

33
�عتيادي، لدى مرورها فوق �الأجو�ء �ل�صود�نية.

قال تقرير �أ�صدره مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(، ر�صد �عتد�ء�ت  	

�صادرت �أو  هدمت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إن  �ملا�صية،  �لثالثة  �الأ�صابيع  خالل   �الحتالل 

59 مبنًى يلكه فل�صطينيون يف �ملنطقة ج و�رشقي �لقد�ص، بحجة �الفتقار �إىل رخ�ص �لبناء، 
34

مما �أدى �إىل تهجري 37 �صخ�صاً، و�إحلاق �ل�رشر باأكرث من 260 �آخرين.

اجلمعة، 2020/6/5

�أكد �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �صائب عريقات، يف بيان �صدر عنه، با�صم �للجنة  	

�لوطنية،  �لوحدة  و��صتعادة  �النق�صام  �إنهاء  �أن   ،1967 حلرب   53 �لـ  �لذكرى  يف  �لتنفيذية، 

35
مدخل رئي�صي ملو�جهة خطط �ل�صّم و�ل�صيا�صات �ال�صتعمارية �ملنظمة و�إنهاء �الحتالل.
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ردها  	 قّدمت  فل�صطني  دولة  �أن  �ملالكي  ريا�ص  �لفل�صطيني  و�ملغرتبني  �خلارجية  وزير  �أكد 

�الأوىل  �لتمهيدية  �لد�ئرة  عن  �ل�صادر  �لق�صائي  �الأمر  على  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل 

للمحكمة، �ل�صادر يف 2020/5/26، �لذي طلبت من خالله تزويدها مبعلومات �إ�صافية حول 

36
كلمة �لرئي�ص حممود عبا�ص، �لتي جاءت رّد�ً على خمطط �ل�صّم �الإ�رش�ئيلي غري �لقانوين.

�أر�صل  	 قد  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �إن  زكي،  عبا�ص  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال 

الإجناز  و�جلهاد،  حما�ص  حركتَي  �صمنها  ومن  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  كافة  �إىل  بر�صالة 

�مل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية. و�أ�صاف زكي �أنه خالل �الأيام �لقادمة �صرتون تغرّي�ً ملحوظاً 

يف �ملقاومة و�لنهج ويف �ملوؤ�ص�صات و�الأفر�د، م�صدد�ً على �أنه “�إذ� قررنا �ملو�جهة �صنجعل كل 

37
�مل�صتوطنني يختبئون يف �جلحور، ولن ي�صعر �مل�صتوطنون باالأمان“.

	 ،“The Jewish Agency for Israel �إ�رش�ئيل  الأجل  �ليهودية  “�لوكالة  رئي�ص   قال 

�إ�صحق هرت�صوغ Isaac Herzog، �إنه يتوقع “و�صول ربع مليون مهاجر يهودي جديد �إىل 

ماكور  �صحيفة  عنه  نقلت  ح�صبما  �ملقبلة“،  �خلم�ص  حتى  �لثالث  �ل�صنو�ت  خالل  �إ�رش�ئيل 

 ،]2019[ �لعام �ملا�صي  �ألف يهودي، يف   35 �إىل هنا  “هاجر  �أنه  ري�صون. و�أ�صاف هرت�صوغ 

38
ونتوقع �أكرث يف �ل�صنو�ت �لقريبة �ملقبلة“.

�أدى نحو 50 �ألف م�صلٍّ �صالة �جلمعة يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، للمرة �الأوىل بعد �إغالق د�م  	

39
�صبعني يوماً، يف ظلّ �نت�صار فريو�ص كورونا �مل�صتجد.

�لقد�ص  	 “يوم  عنو�ن  حتت  �إلكرتونية  عاملية  حملة  �لدويل،  �أمانتي“  “�لقد�ص  ملتقى  �أطلق 

من موؤ�ص�صة   250 من  �أكرث  فيها  �صت�صارك  �حلملة  �أن  �مللتقى  و�أكد  �لعاملي“.   �الإلكرتوين 

40
33 دولة حول �لعامل، وبـ 13 لغة.

ال�صبت، 2020/6/6

�أعلنت حركة �جلهاد �الإ�صالمي وفاة �الأمني �لعام �ل�صابق للحركة رم�صان عبد �هلل �صلّح، بعد  	

فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  موؤ�ص�صي  �أحد  �صلّح  ويُعدّ  �ملر�ص.  مع  طويل  �رش�عٍ 

�ل�صجاعية  حي  مو�ليد  من  و�صلّح   .2018–1995 �ملمتدة  �لفرتة  خالل  لها  �لعام  و�الأمني 

بريطانيا من  �القت�صاد  يف  �لدكتور�ه  درجة  على  وح�صل   ،1958 �صنة  غزة  قطاع   يف 

�إىل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، حيث عمل  1990، ليتنقل بعدها بني �لكويت ولندن ثمّ  �صنة 

و1995.   1993 �صنتي  بني  فلوريد�“  “جنوبي  جامعة  يف  �الأو�صط  �ل�رشق  لدر��صات  �أ�صتاذ�ً 
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وتوىل �صلّح يف �صنة 1995 من�صب �الأمني �لعام حلركة �جلهاد خلفاً لل�صهيد فتحي �ل�صقاقي. 

وخالل �النتفا�صة �لفل�صطينية �لثانية، �تهم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صلّح بامل�صوؤولية �ملبا�رشة 

�الأمريكية  �ل�صلطات  و�أدرجت  �إ�رش�ئيلية.  �أهد�ف  �صّد  “�جلهاد“  عمليات  من  كبري  عدد  عن 

بحقه  و�صدرت  �الأمريكي،  �لقانون  مبوجب  �الإرهابية“  “�ل�صخ�صيات  قائمة  على  �صلّح 

لوالية  �لو�صطى  �ملقاطعة  يف   Federal Court �لفيدر�لية  �ملحكمة  من  تهمة   53 ت�صّم  الئحة 

�الأمريكي �لفيدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  �أدرج   2017 �صنة  نهاية  ويف   .2003 �صنة  يف   فلوريد� 

41
Federal Bureau of Investigation (FBI) �صلّح على قائمة �ملطلوبني لديه.

�أبيب، �صدّ نية �حلكومة �الإ�رش�ئيلية فر�ص  	 �آالف �الإ�رش�ئيليني يف ميد�ن ر�بني يف تل  تظاهر 

وُنّظمت   .2020 يوليو  متوز/  بد�ية  يف  �الأردن  وغور  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  على  �ل�صيادة 

لل�صالم  �لديوقر�طية  �جلبهة  حزبي  بينها  من  وحزباً،  منظمة   30 قبل  من  �لتظاهرة 

 ،“Breaking the Silence �ل�صمت  “ك�رش  ومنظمة  ومريت�ص،  )حد��ص(  و�مل�صاو�ة 

�لثكلى  �لعائالت  و“منتدى   ،“Combatants for Peace �ل�صالم  �أجل  من  و“مقاتلون 

�الأمريكي لل�صيناتور  مد�خلة  ويف   .“The Parents Circle-Families Forum (PCFF) 
“�ملخطط لل�صّم غري  �إن  �لتظاهرة  �لفيديو، قال للم�صاركني يف  بريين �صاندرز، ُعر�صت عب 

42
�لقانوين ملناطق يف �ل�صفة �لغربية يجب �أن يتوقف فور�ً، و�الحتالل يجب �أن ينتهي“.

االأحد، 2020/6/7

�الأمن  	 �أجهزة  �أن  عن  �أحرنوت  يديعوت  �صحيفة  عنه  حتدثت  ما  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  نفت 

قو�ت  ت�صتهدف  �أن  �ملقرر  من  كان  عملية  باإحباط  �ملا�صية،  �الأيام  خالل  قامت،  �لفل�صطينية 

43
�الحتالل �لتي تتمركز يف �صو�حي مدينة جنني، �أق�صى �صمال �ل�صفة �لغربية.

عملية  	 خالل  �إ�رش�ئيلي  جندي  قتل  يف  ب�صلوعه  �ال�صتباه  بزعم  فل�صطينياً  �الحتالل  �عتقل 

عملية  عن  �الحتالل  �إعالن  وجاء   .2020 مايو  �أيار/  يف  جنني،  ق�صاء  يعبد  لبلدة  �قتحام 

جهاز  وقال  بكر.  �أبو  نظمي  هو  و�ملعتقل  بالن�رش،  �لع�صكرية  �لرقابة  �صماح  بعد  �العتقال، 

�ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �إن �أبو بكر يقطن يف �لبيت �لذي �ألقي من �صطحه �حلجر �لذي �صقط على 

44
ر�أ�ص �جلندي و�أدى �إىل مقتله.

“عزية  	 على  توؤثر  لن  كورونا  جائحة  �أن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد 

ت�صمح  لن  “�إ�رش�ئيل  �أن  على  نتنياهو  و�صدد  �الإير�ين“.  �لعدو�ن  �صدّ  �لتحرك  يف  �إ�رش�ئيل 
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الإير�ن بامتالك �الأ�صلحة �لنووية، و�صتو��صل �لعمل ب�صكل ممنهج �صّد �ملحاوالت �الإير�نية 

45
للتمو�صع ع�صكرياً على حدودنا“.

ُقتل 33 �صخ�صاً من فل�صطينيي 1948 منذ مطلع �صنة 2020 يف جر�ئم قتل خمتلفة، من بينهم  	

46
5 ن�صاء.

فرتة 	 يف   %6 �إىل  �رتفع  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �لعجز  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  وز�رة   �أعلنت 

�لتي حددتها �حلكومة  �لغاية  �أكرث من �صعف  �أي   ،2020/5/31 تنتهي يف  �لتي  12 �صهر�ً،  �لـ 

10% بحلول نهاية  �إىل  �لعجز �صي�صل  �أن  �إىل  �ملالية  2.9%. وت�صري تقدير�ت وز�رة  بن�صبة 

47
�صنة 2020، نتيجة �الأزمة �ملالية من جر�ء وباء كورونا.

موؤخر�ً،  	 حققتها،  �لتي  �النت�صار�ت  �أن  من  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  در��صات  معهد  حذّر 

�الإ�رش�ئيلية،  للم�صالح  مبا�رش�ً  تهديد�ً  ت�صكل  قد  ليبيا  يف  �لوطني“  “�لوفاق  حكومة 

Sarah Feuer فوير  �صارة  �لباحثتان  �أعدته  تقرير  ويف  وتريتها.  تو��صلت   �إذ� 

�حلا�صم تركيا  دور  �أن  �ملعهد  �أو�صح   ،Gallia Lindenstrauss ليند�صرت�و�ص   وجليا 

و�صيو�ّصع  ليبيا،  يف  مكانتها  �صيعزز  �الأخرية  �النت�صار�ت  حتقيق  من  “�لوفاق“  متكني  يف 

48
دورها يف �ملنطقة ب�صكل يهدد م�صالح “�إ�رش�ئيل“، وكلٍّ من �ليونان، وقب�ص، وم�رش.

االإثنني، 2020/6/8

قال وزير �ل�صوؤون �ملدنية �لفل�صطيني ح�صني �ل�صيخ، ل�صحيفة نيويورك تايز، �إن �الأجهزة  	

و�صفه  ما  وحُماربة  و�لنظام“،  �لقانون  على  �حلفاظ  يف  “�صت�صتمر  �لفل�صطينية  �الأمنية 

�الأجهزة  �أن  على  م�صدد�ً  و�لفو�صى“،  �لعنف  مننع  “�صوف  قائالً:  و�أ�صاف  بـ“�الإرهاب“، 

�الأمنية �لفل�صطينية لن ت�صمح بـ“�إر�قة �لدماء، هذ� قر�ر ��صرت�تيجي“. ورد�ً على �صوؤ�ل حول 

فد�ئية �صّد  تنفيذ عملية  �لفل�صطينيني  �أحد  بنية  �إذ� علمت  �لفل�صطينية  �الأمن  رّد قو�ت  كيفية 

جي�ص �الحتالل، قال �ل�صيخ �إن �الأجهزة �الأمنية �صتعتقله �إذ� كان ما يز�ل يف �ل�صفة �لغربية، 

ولكن �إذ� كان �ملُهاجم د�خل �لكيان، فاأملح �ل�صيخ �إىل �أن �لفل�صطينيني قد يحّذرون “�إ�رش�ئيل“ 

49
من خالل و�صيط.

�لفل�صطينية  	 �لتحرير  منظمة  �عرت�ف  ب�صحب  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  لوّح 

بـ“�إ�رش�ئيل“ يف حال �إقد�مها على تدمري فر�ص �إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة على حدود 

50
1967، وعا�صمتها �لقد�ص.
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مبنح  	 عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  عن  �صدر  قر�ر  �إلغاء  �لفل�صطينية  �لعليا  �لعدل  حمكمة  قررت 

�لبطريركية، وعّدتها من  �لرو�صية  للبعثة  �لد�ري يف �خلليل،  �مل�صكوبية، وقف متيم  �أر��صي 

�الأر��صي �لوقفية، ويجب �إعادتها الأ�صحابها. و�أكدت �ملحكمة، يف قر�رها، باأن عودة �الأر�ص 

�لتميمي، وال يحّق  �آل  �لوقف من  �إال من قبل �صاحب  �لت�رشف فيها  �إ�صالمي، ينع  كوقف 

51
لغري مالكها تفوي�صها، �أو نقل ملكيتها.

�ألزمت �ملحكمة �للو�ئية District Court لالحتالل يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة �صلطات �الحتالل  	

قد  �الحتالل  حكومة  كانت  �أمريكي(،  دوالر  �ألف   720 )نحو  �صيكل  مليون   2.5 بتحويل 

�لفل�صطينيني  �ل�صهد�ء، قبل يومني، لثالثة من  �صادرتها من خم�ص�صات �الأ�رشى وعائالت 

�لذين �ُتهمو� بالتعاون مع دولة �الحتالل. وقالت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �الإ�رش�ئيلية �إن 

�لثالثة، �لذين مل ُتذكر �أ�صماوؤهم، هم من جمموعة قو�مها 52 �صخ�صاً رفعو� ق�صايا تعوي�ص 

معهم  و�لتحقيق  باعتقالهم  �إياها  متهمني  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �صّد  �الحتالل  حماكم  يف 

52
وتعذيبهم، بتهمة �لتعاون مع دولة �الحتالل.

�أن  	 �إعالنه  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  عن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  نقلت 

من �أجز�ء  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  لفر�ص  �الأخ�رش  �ل�صوء  بعُد  تعِط  مل  �ملتحدة   �لواليات 

هناك  �أن  عن  نتنياهو  ك�صف  م�صتعمرة،  رئي�ص   11 مع  �جتماع  وخالل  �لغربية.  �ل�صفة 

حتيط  و�لتي  �صّمها،  �صيتم  �لتي  �الأر��صي  م�صاحة  حول  �الأمريكيني  مع  �لر�أي  يف  خالفات 

53
بامل�صتعمر�ت �ملعزولة.

عقد رئي�صا حتالف كاحول الفان، رئي�ص �حلكومة �لبديل ووزير �لدفاع بني جانت�ص، ووزير  	

�أمامه  وطرحا  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  مع  �جتماعاً  �أ�صكنازي،  غابي  �خلارجية 

وح�صب  “�إ�رش�ئيل“.  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �أر��ٍص  �صّم  خطة  تنفيذ  من  حزبهما  حتفظات 

يف  و�لتفكري  �مل�صاألة  هذه  بها  تطرح  �لتي  �لطريقة  �أن  �أو�صحا  فاإنهما  منهما،  مقربة  م�صادر 

تنفيذها من دون حو�ر مع �لفل�صطينيني، �صتلحق �أ�رش�ر�ً كبرية، وتهدد باآثار �صلبية للغاية 

54
على م�صالح �لدولة �لعبية.

الثالثاء، 2020/6/9

م�صاد�ً“  	 “�قرت�حاً  �لفل�صطينيني  تقدمي  عن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن 

“لقد قدمنا �قرت�حاً م�صاد�ً  ��صتية:  “�ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط، وقال  لـ  �الأمريكية  للخطة 
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من �ملكون  �القرت�ح،  فاإن  �لوزر�ء،  رئي�ص  وبح�صب  �أيام“.  ب�صعة  قبل  �لرباعية   للجنة 

م�صتقلة  �صيادة  ذ�ت  فل�صطينية  “دولة  �إن�صاء  على  ين�ص  �ل�صفحة،  ون�صف  �صفحات  �أربع 

على  طفيفة  “تعديالت  �إجر�ء  �أي�صاً  ي�صمل  �ملقرتح  �أن  ��صتية  و�أ�صاف  �ل�صالح“.  منزوعة 

لكنه  “�لدولتني“،  بني  لالأر��صي  حمتملة  مبادالت  �إىل  م�صري�ً  �ل�رشورة“،  عند  �حلدود 

وكالة  بح�صب  �الأر��صي،  وقيمة“  “حجم  حيث  من  “مت�صاوياً“  �صيكون  �لتبادل  �أن  �أ�صاف 

55
�ل�صحافة �لفرن�صية.

�الإ�رش�ئيلي،  	 جوريون  بن  مطار  يف  �الإمار�تية  للطري�ن  �الحتاد  ل�رشكة  تابعة  طائرة  حطّت 

حممّلة مب�صاعد�ت طبية لدعم �لفل�صطينيني يف �لت�صدي لفريو�ص كورونا، يف ثاين رحلة من 

طائرة  فيها  حتّط  �لتي  �الأوىل  �ملرة  “�أنها  مّطلع  م�صدر  و�أفاد  �صهر.  من  �أقل  خالل  نوعها 

حتمل �صعار “�الحتاد“ يف �إ�رش�ئيل“. ومن جهته، �أكد رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية 

�أي من �مل�صاعد�ت �ملحتملة، �لتي حتملها �لطائرة  �أن �الإمار�ت مل ُتن�صق مع حكومته، ب�صاأن 

56
�الإمار�تية.

دعا رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف ر�صالة بعثها لقادة وزعماء �أكرث  	

من 40 دولة عربية و�إ�صالمية، �إىل حتّرك عاجل ملو�جهة �صيا�صة �ل�صّم �الإجر�مية و�لعن�رشية 

وعّد  و�الأغو�ر.  �لقد�ص،  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صهيوين  �لعدو  حكومة  تنتهجها  �لتي 

تاريخه  عب  وجمازره  �الحتالل  جر�ئم  �صل�صلة  �إىل  ي�صاف  جديد�ً  عدو�ناً  �ل�صّم  خطة  هنية 

�ل�صعب  �أنَّ  ر�صالته،  يف  هنية،  و�أكَّد  �ملنطقة.  و�صعوب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحقّ  �الأ�صود، 

�الإرهاب  هذ�  و�صيو�جه  و�لت�صعيد،  �لعدو�ن  هذ�  �أمام  �الأيدي  مكتوف  يبقى  لن  �لفل�صطيني 

57
�الإ�رش�ئيلي باملقاومة �ل�صاملة.

وهو  	 �الإ�رش�ئيلية،  �ملالية  لوز�رة  �ل�صابق  �لعام  �ملدير   ،David Brodt بروديت  ديفيد  حذّر 

يعمل حالياً �صمن منظومة �الأمن �الإ�رش�ئيلية، من �أن �ل�صّم �لكامل لل�صفة �لغربية قد يكلف 

58
�حلكومة �الإ�رش�ئيلية 67 مليار �صيكل )نحو 19.3 مليار دوالر( �صنوياً.

�أمرت حمكمة �لعدل �لعليا يف “�إ�رش�ئيل“ باإلغاء قانون من �صاأنه �إ�صفاء �ل�رشعية على و�صع  	

“غري  �أنه  بدعوى  خا�صة،  ملكية  مملوكة  فل�صطينية  �أر��ٍص  على  جزئياً  �ملبنية  �مل�صتعمر�ت 

د�صتوري“. ونقلت �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية عن رئي�صة �ملحكمة �لعليا قولها �إن �لقانون 

�صكان  يرتكبها  �لتي  �لقانونية  غري  �الأفعال  على  رجعي  باأثر  �ل�رشعية  �إ�صفاء  �إىل  “ي�صعى 
59

معينون يف �ملنطقة، مع �الإ�رش�ر بحقوق �الآخرين“.
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	  Israel Aerospace ذكر موقع �آي 24 نيوز �لعبي �أن �رشكة �ل�صناعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية

346.5 مليون دوالر( مع دولة  1.2 مليار �صيكل )نحو  Industries وّقعت على عقد بحجم 

مركزية يف �أوروبا مبجال طائر�ت �ال�صتخبار�ت، دون �أن يذكر ��صم هذه �لدولة. وزعم �ملوقع 

تعتب  و�لتي  خا�صة،  تكنولوجية  تطوير  قدر�ت  متتلك  �الإ�رش�ئيلية  �جلوية  “�ل�صناعات  �أن 

60
�خرت�قاً يف جمال طائر�ت �ال�صتخبار�ت“.

االأربعاء، 2020/6/10

�لبد�ية عن  	 �لوزر�ء بنيامني نتنياهو �صيعلن يف  �إن رئي�ص  �إ�رش�ئيليون كبار  قال م�صوؤولون 

�أو مناطق ��صتيطانية  �صمّ ثالث كتل ��صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية، ولكن لي�ص غور �الأردن 

�ملناطق،  معظم  �صّم  �صيوؤجل  نتنياهو  فاإن  �الإ�رش�ئيليني،  �مل�صوؤولني  وبح�صب  �أخرى. 

�لتي يقطنها عدد كبري  و�أرئيل، وغو�ص عت�صيون،  �أدوميم،  و�صريكز فقط على كتل معاليه 

من �مل�صتوطنني. وقال �مل�صوؤولون، ملوقع “تايز �أوف �إ�رش�ئيل“، �إن نتنياهو �صيعر�ص �صّم 

�ملناطق �لثالث باعتبارها خطوة �أوىل، وخطوة يكن �تخاذها من جانب و�حد يف ظّل �لظروف 

61
�ل�صيا�صية.

�أن �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية يف �خلليل  	 ذكر موقع و�ال �الإخباري �لعبي 

�صغرية  طيار  بدون  طائرة  الإر�صال  خططت  �لق�صام،  لكتائب  تابعة  خلية  موؤخر�ً  �كت�صفت 

62
مفخخة، من منطقة �خلليل، باجتاه �أهد�ف �إ�رش�ئيلية ع�صكرية.

�أعلن وزير �خلارجية �الأملاين هايكو ما�ص Heiko Maas، �أن بالده ترى �أن �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي  	

�ل�صالم“.  �لدويل، وخارق التفاقيات  للقانون  “�أمر خمالف  �لغربية  �ل�صفة  �أر��ٍص من  ب�صّم 

�خلارجية  وزير  مع  ظهوره  خالل  وقال،  �ل�صّم،  خمطط  من  بالده  قلق  عن  ما�ص  و�أعرب 

�الإ�رش�ئيلي غابي �أ�صكنازي، �إنه مل ياأِت لكي يهدد �أو يحّذر �أو يوبخ، بل جاء لي�صمع ويفهم 

63
وين�صح، وقال: “ك�صديق الإ�رش�ئيل، �أنا قلق“.

قّدم جمل�ص �مل�صتعمر�ت خمططاً تكميلياً لتو�صيع م�صتعمرة �آدم �صمال �رشق مدينة �لقد�ص،  	

64
بو�قع 1,294 وحدة ��صتيطانية جديدة.

اخلمي�س، 2020/6/11

الهاي،  	 يف  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  على  عقوبات  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  فر�ص 

�لعامة للمحكمة  �ملدعية  �أفغان�صتان“، وقر�ر  �أمريكية يف  “�لتحقيقات يف جر�ئم حرب  ب�صبب 
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�ملحتلة �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  “�إ�رش�ئيل“  جر�ئم  �صّد  حتقيق  فتح  بن�صودة   فاتو 

“�لدعو�ت  بالرغم من  �أنه  له،  بيان  �الأمريكي، يف  �لرئي�ص  با�صم  �لناطقة  1967. و�دعت  �صنة 

�لدولية  �ملحكمة �جلنائية  �الإ�صالح، مل تقم  �أجل  �ملتحدة وحلفائنا من  �لواليات  �ملتكررة من 

�أو �صّد حلفائنا،  �لقيام بتحقيقات بد�فع �صيا�صي �صّدنا،  ب�صيء الإ�صالح نف�صها، وتو��صل 

65
وبينهم �إ�رش�ئيل“.

�الأملاين 	 �خلارجية  وزيَري  لقاء  خالل  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص   قال 

هايكو ما�ص، و�الأردين �أين �ل�صفدي، يف �جتماع ثالثي عب تقنية �لد�ئرة �لتلفزيونية �ملغلقة 

فيديو كونفرن�ص: “بتوجيه من �لرئي�ص، �أبقينا �لباب مفتوحاً مل�صار �صيا�صي جّدي وحقيقي، 

مع  �لدولية،  �لرباعية  �أ�صا�صه  تكون  دويل،  موؤمتر  �إطار  و�صمن  �لدويل  �لقانون  على  مبني 

من  �إ�رش�ئيل  منع  وهو  و�حد  �أمر  على  �الآن  “تركيزنا  �أن  على  و�صّدد  تو�صعتها“،  �إمكانية 

66
�ل�صّم“.

�ل�صابق  	 �لعام  �الأمني  �إن  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

وطنية  مبادرة  �أطلق  قد  كان  �صلّح،  �هلل  عبد  رم�صان  �لر�حل  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة 

فتح،  حركة  يف  �الإخوة  عد�  ما  �لفل�صطيني،  �لكل  ��صتح�صان  والقت  �لع�رش(  �لنقاط  )مبادرة 

67
موؤكد�ً �أن �ملبادرة ما ز�لت �صاحلة، و�لنقاط �لتي طالبت بها هي �ليوم �أكرث �إحلاحاً.

يف 	 �رشيع  �صكاين  �إح�صاء  �إجر�ء  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �ملدنية“  “�الإد�رة  جهاز   قرر 

من  �إن  تقول  “�إ�رش�ئيل“  يف  تقدير�ت  هناك  �إن  �أبيب  تل  يف  �أمنية  م�صادر  �ملنطقة ج. وقالت 

�ملناطق للعي�ص فيها، بع�صهم بدو�فع  �إىل هذه  �لفل�صطينيني بالتدفق  �ألوف  �أن يقوم  �ملحتمل 

�صخ�صية من �صكان �ملنطقة، �أو بدو�فع �لبحث عن عمل يف �رشكات وم�صتعمر�ت �إ�رش�ئيلية، 

�مل�صلحة  �لفل�صطينية  �لفل�صطينية و�لتنظيمات  �ل�صلطة  �أن يكون مر�صالً من  وبع�صهم يكن 

�الأمنية  �مل�صادر  بح�صب  �الإ�رش�ئيلي،  �الأمن  تهدد  �أن  �صاأنها  من  نائمة  خاليا  �إىل  ليتحولو� 

68
�الإ�رش�ئيلية.

من 	 �أكرث  ندد   ،OpinioJuris جوري�ص  �أوبينيو  مدونة  على  نُ�رشت  مفتوحة،  ر�صالة   يف 

ل�صّم  �الإ�رش�ئيلية  باخلطط  �لعامل،  �أنحاء  خمتلف  من  �لدويل،  �لقانون  خب�ء  من  خبري   100

�أجز�ء من �ل�صفة �لغربية. وقالو� �إن “مثل هذ� �الإجر�ء �صوف ي�صكل �نتهاكاً �صارخاً لقو�عد 

منطقة  يف  �لدويل  لال�صتقر�ر  خطري�ً  تهديد�ً  �أي�صاً  ي�صكل  و�صوف  �الأ�صا�صية،  �لدويل  �لقانون 

69
م�صطربة“.
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�أعلنت �للجنة �ليهودية �الأمريكية American Jewish Committee (AJC)، م�صاركة وزير  	

�الإ�صالمي  �لعامل  لر�بطة  �لعام  و�الأمني  قرقا�ص،  �أنور  �خلارجية  لل�صوؤون  �الإمار�تي  �لدولة 

70
حممد �لعي�صى يف موؤمترها �الفرت��صي.

اجلمعة، 2020/6/12

�أحرونوت  	 يديعوت  �لعتيبة مقاالً يف �صحيفة  لدى و��صنطن يو�صف  �الإمار�تي  �ل�صفري  ن�رش 

�الإ�رش�ئيلية، ��صتعر�ص فيه روؤية حكومة �أبو ظبي لعالقات و�صفها باحلميمة مع “�إ�رش�ئيل“. 

�إن هي  �لعربي  �لعامل  للعالقات مع  �أن تتوقع تطبيعاً  لـ“�إ�رش�ئيل“  �إنه ال يكن  �لعتيبة  وقال 

�صمت �أر��صٍ يف �ل�صفة �لغربية. و�أ�صار �لعتيبة �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ و�الإمار�ت لديهما جي�صان 

�لواليات  مع  و�لطويلة  �لعميقة  عالقاتهما  خالل  من  و�أنهما  �ملنطقة،  يف  �جليو�ص  �أف�صل  من 

�ملتحدة كان باإمكانهما �إيجاد تعاون �أمني م�صرتك و�أكرث فعالية. وقال �لعتيبة “�إن �الإمار�ت 

وجزء�ً كبري�ً من �لعامل �لعربي تطلعو� �إىل �أن تكون �إ�رش�ئيل فر�صة ولي�ص عدو�ً، و�إنهم ر�أو� 

71
فيها فر�صة عظيمة لبناء عالقات حميمة“.

جددت كتائب �لق�صام مت�صكها بخيار �أ�رش جنود �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، حتى حتقيق �أهد�فها  	

جنود  من   3 ق�صامية  خلية  فيها  �أ�رشت  �لتي  �خلليل،  لعملية  �ل�صاد�صة  �لذكرى  ويف  كاملة. 

72 
�الحتالل، �أكدت �لكتائب �أن عمليات �أ�رش جنود �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صتبقى م�صتمرة.

مطار 	 من  قادمة  �إ�رش�ئيلية  طائرة  �إجنمينا،  �لت�صادية  �لعا�صمة  مطار  �إىل   و�صلت 

بن جوريون. ومل يت�صح حتى �الآن �صبب هبوطها يف ت�صاد. وكانت م�صادر �صحفية �إ�رش�ئيلية 

ذكرت �أن �لرحلة هي �أول رحلة طري�ن مبا�رشة من “�إ�رش�ئيل“ �إىل ت�صاد، و�أن طريق �لرحلة 

73
كان عب �أجو�ء �ل�صود�ن.

فريدمان،  	 ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  لل�صفري  ر�صالة  �لكوجنر�ص  يف  ع�صو�ً   55 وجّه 

و�لتدخل  �الإن�صان،  بحقوق  للم�صا�ص  �لر�ف�ص  �الأمريكي  �ملوقف  باإبر�ز  فيها  يطالبونه 

�لر�صالة  �مل�صتوطنني. وجاءت هذه  نتنياهو، كي تعمل على جلم عنف  بنيامني  لدى حكومة 

�إىل  �أمريكية  يهودية  و�أو�صاط  �إ�رش�ئيلية  �صالم“  و“حركات  جمعيات  عدة  توّجه  �أثر  على 

�إىل �زدياد عنف  �أع�صاء �لكوجنر�ص من �حلزبني �لديوقر�طي و�جلمهوري، ي�صريون فيها 

74
�مل�صتوطنني �صّد �لفل�صطينيني.
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ال�صبت، 2020/6/13

عبا�ص  	 حممود  �لرئي�ص  �إن  عريقات،  �صائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال 

كلّف مندوب فل�صطني لدى �الأمم �ملتحدة �ل�صفري ريا�ص من�صور، بطرح ت�صكيل �ئتالف دويل 

ملو�جهة خطة �ل�صمّ �الإ�رش�ئيلية على �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �إ�صافة �إىل رفع م�صتوى 

متثيل �جتماع جمل�ص �الأمن �ملقرر عقده يف 2020/6/24، ليكون على م�صتوى وزر�ء �خلارجية 

ولي�ص �ملندوبني. ودعا عريقات �لدول �لعربية �إىل توفري �صبكة �أمان مالية لفل�صطني كقر�ص 

مرحلي بقيمة 100 مليون دوالر �صهرياً، حتى ت�صتطيع مو�جهة �لتحديات �ملحدقة بالق�صية 

75
�لفل�صطينية.

االأحد، 2020/6/14

نفقاً  	 �إن  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  و�الأوقاف  �ملقد�صات  ب�صوؤون  ُتعنى  فل�صطينية  م�صادر  قالت 

جديد�ً متّ حفره �أ�صفل باب �ملغاربة وحائط �لب�ق يف �مل�صجد �الأق�صى، �صيتّم ك�صفه و�الإعالن 

 “Hilltop youth �لتالل  “�صبيبة  موقع  ون�رش   .2020 يوليو  متوز/  مطلع  ر�صمياً  عنه 

�ال�صتيطاين مقاطع فيديو لدقائق، ثّم مّت حذفها، ُتظهر عملية حفر نفق، وم�صاركة عدد كبري 

من �مل�صتوطنني، كانو� يحملون �لرت�ب، ويتبادلون معد�ت �حلفر، ويلتقطون �صور�ً لبع�صهم 

76
�لبع�ص وهم يف حالٍة من �لن�صوة و�لفرح.

للحكومة  	 �الأ�صبوعي  �الجتماع  بد�ية  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�الإ�رش�ئيلية: “�صنبد�أ �ليوم يف �خلطو�ت �لعملية لبناء ]م�صتعمرة[ ر�مات تر�مب يف مرتفعات 

تعتزم  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  باأن  �أفادت  قد  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  وكانت  �جلوالن“. 

�ملو�فقة على �مليز�نية �ملبدئية بقيمة 8 ماليني �صيكل �إ�رش�ئيلي )نحو 2.3 مليون دوالر( الإقامة 

77
�مل�صتعمرة.

�إعالن  	 عقب  �أنه  �جلديد،  للعربي  حرب،  يو�صف  �لفل�صطينية  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �أكد 

�لتن�صيق  ووقف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مع  �التفاقيات  من  �لتحلل  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص 

بال�صجل  �خلا�صة  بالبيانات  �الحتالل  تزويد  عن  �لوز�رة  توقفت   ،2020/5/20 يف  �الأمني 

�ل�صكاين، و�أ�صدرت وز�رة �لد�خلية، خالل �الأ�صبوعني �ملا�صيني، �آالف �لبطاقات �ل�صخ�صية 

78
وجو�ز�ت �ل�صفر، ومل يتّم �إر�صال ن�صخ منها �إىل “�الإد�رة �ملدنية“ �الإ�رش�ئيلية.

�إىل  	 �لقطرية  �ملنحة  �إدخال  على  مو�فقة  باأنها  �لدوحة  مندوبي  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أبلغت 

�لقطري و�الأممي،  �لو�صيطان  �ت�صاالت قادها  �أنه بعد  �الأخبار  غزة. وعلمت �صحيفة  قطاع 
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50 مليون  �إدخال  قرّرت �لف�صائل وقف �لبالونات، بعدما و�فقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على 

79
دوالر، ت�صمل دفعتني من �ملنحة �ملالية، �إ�صافة �إىل �مل�صاريع �لقطرية �الأخرى.

م�صتفي�ص  	 ب�صكل  ناق�صو�  �ملختلفة  �الأمن  �أذرع  “قادة  �أن  �لعبي  �الإخباري  و�ال  موقع  علم 

�أ�صابيع، �صباق �لت�صلح �لذي تقوم به حركة حما�ص؛ �لتي ت�صتغل �لتهدئة  وعميق قبل ثالثة 

�لن�صبية للتعاظم ولتدريب قو�تها، كما �أنها تعمل على حت�صني قدر�تها �ل�صاروخية، وتدقيق 

د�خل  �الأنفاق  حفر  يف  م�صتمرة  “حما�ص  �أن  �لقادة  و�أكد  �الأ�صلحة“.  وتهريب  �ل�صو�ريخ، 

80
�لقطاع، كي يتّم ��صتخد�مها يف حال �جتياح �جلي�ص للقطاع“.

	  Dawn in the �جلبال  “فجر  عنو�ن  حتت  �رشية  وثيقة  �إن  �الإ�رش�ئيلية   12 �لقناة  قالت 

mountains“ عُر�صت �الأ�صبوع �ملا�صي، ناق�ص خاللها كلٌ من جي�ص �الحتالل، وما ي�صمى 

على  حمتمل  لت�صعيد  و�لتح�صري  �لتدهور،  ملنع  �لتد�بري  �ل�صاباك  وجهاز  �ملدنية،  �الإد�رة 

من  بدء�ً  �ملحتملة  �ل�صيناريوهات  جلميع  عر�صاً  �لوثيقة،  نقا�ص  وت�صمن  �جلبهات.  خمتلف 

�حلفاظ على �لو�صع �لر�هن، �إىل توقع �ندالع موجة من �ملو�جهات، و�صوالً �إىل هجمات فردية 

81
تنزلق �إىل �نتفا�صة �صاملة.

�أ�صدر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً بانتد�ب ع�رشة ق�صاة للعمل �لقانوين  	

82
يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية.

�أعلنت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �أن �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان يتو�صط بني  	

حزبي �لليكود وكاحول الفان �مل�صارَكنْي يف �الئتالف �حلاكم، لتقريب وجهات �لنظر بينهما، 

خالل  تنفيذها  يبد�أ  �أن  يتوقع  و�لتي  �لغربية،  �ل�صفة  من  �أجز�ء  �صّم  عملية  ت�رشيع  بهدف 

83
ب�صعة �أ�صابيع.

االإثنني، 2020/6/15

�صباط  	 كبار  مع  عقدها  جل�صة  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  عّب 

�الحتياط يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، عن عزمه على تنفيذ خمطط �ل�صّم، م�صدد�ً على �أن �خلالف 

“�ل�صّم  �إن  يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يتمحور حول كيفية تنفيذ �ملخطط. وتابع نتنياهو قائالً 

قد يتّم على مر�حل“، دون مزيد من �لتو�صيحات، ح�صبما نقل �ملر��صل �ل�صيا�صي للقناة 13 

�أنه  على  �صدد  نتنياهو  �أن  �مل�صادر  وذكرت  �الجتماع.  يف  �صاركت  م�صادر  عن  �الإ�رش�ئيلية 

يرغب يف �صمّ 30% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية )ن�صف �ملنطقة ج(، مبوجب “�صفقة �لقرن“، 

84
�صامالً غور �الأردن.
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�ل�صّم  	 خطة  مو�جهة  يف  و��صتمر�رها  �لوطنية  فعالياتها  �نطالق  عن  حما�ص  حركة  �أعلنت 

�ل�صهيونية، �لتي ينوي �لعدو �ل�صهيوين �الإعالن عن �ل�رشوع يف تنفيذها، كف�صٍل من ف�صول 

�إىل  �لبدويل،  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ودعا  �لقرن“.  “�صفقة  تنفيذ 

�التفاق على ��صرت�تيجية وطنية قائمة على مقاومة �الحتالل بكل �الأ�صكال، وحترمي �لتن�صيق 

85
و�لتعاون �الأمني مع �لعدو، وحت�صيد �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية و�أحر�ر �لعامل خلفها.

قد  	 كان  بوتني  فالديري  �لرو�صي  �لرئي�ص  �أن  �لعبية  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ك�صفت 

��صتجاب، ع�صية ت�صلم �لرئي�ص دونالد تر�مب مهام من�صبه، لطلب من رئي�ص حكومة �الحتالل 

بنيامني نتنياهو با�صتخد�م حّق �لنق�ص )�لفيتو( �صّد مبادرة الإد�رة �لرئي�ص �الأمريكي �ل�صابق 

“�إ�رش�ئيل“  يلزم  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  يف  قر�ر  الإ�صد�ر   ،Barack Obama �أوباما  بار�ك 

86
باالن�صحاب من �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967، و�إقامة دولة فل�صطينية.

�الإ�رش�ئيلي 	 �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �أن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة   ذكرت 

“�صعبة �ال�صرت�تيجية  �أفيف كوخايف قرر ��صتحد�ث �صعبة جديدة يف �جلي�ص، �صيطلق عليها 

و�لد�ئرة �لثالثة Strategy and Third-Circle Directorate“، �صتكون م�صوؤولة عن تخطيط 

مع  ت�صرتك  ال  ومناطق  دول  متثلها  �لتي  �لتهديد  م�صادر  وكل  �إير�ن،  �صدّ  �ملو�جهة  و�إد�رة 

87
“�إ�رش�ئيل“ يف حدود جغر�فية.

زعم �ملبعوث �الأمريكي �ل�صابق �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت، يف مقال له ن�رشته  	

�صحيفة جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية، �أن �ل�صفة �لغربية �ملحتلة لي�صت �أر�صاً فل�صطينية، 

88
بل �إنها �أر�ص متنازع عليها. م�صدد�ً على �أن خمطط �ل�صّم �الإ�رش�ئيلي ال ُيعّد غري قانوين.

ك�صف تقرير ملعهد �صتوكهومل �لدويل الأبحاث �ل�صالم �أن “�إ�رش�ئيل“ ز�دت من عدد �لروؤو�ص  	

89
�لنووية لديها يف مطلع �صنة 2020 لي�صل �إىل 90 ر�أ�صاً.

�صادق �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، ب�صكل نهائي، على “�لقانون �لرنويجي“، و�صط تغيّب متعمد  	

�الئتالف  �تفاق  يف  وملفات  بنود  حيال  الفان،  كاحول  مع  �خلالفات  �إثر  نتنياهو،  لبنيامني 

�آليات تنفيذ �صّم �ل�صفة �لغربية. وي�صمح �لقانون، �لذي �صودق عليه يف  �حلكومي، و�أي�صاً 

43، الأع�صاء كني�صت، باال�صتقالة بعد تعيينهم  66 ومعار�صة  �لثانية و�لثالثة، بدعم  قر�ءته 

90
وزر�ء �أو نو�ب وزر�ء، ومن ثّم �لعودة ملنا�صبهم يف �لكني�صت.

�أر��ٍص  	 �صّم  �أن  على  فيه  �صددو�  بياناً،  �مل�صتقلني  �ملتحدة  �الأمم  خب�ء  من   47 �أ�صدر 

�ملتحدة �الأمم  مليثاق  خطري“  “�نتهاك  هو   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي   من 
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و�جلمعية  �الأمن  جمل�ص  �أكدها  �لتي  �الأ�صا�صية  �لقاعدة  مع  ويتعار�ص  جنيف،  و�تفاقيات 

�لعامة لالأمم �ملتحدة، مر�ٍت عديدة، ومفادها �أن �ال�صتيالء على �الأر��صي عن طريق �حلرب 

لل�صّم  �ملعلنة  “�إ�رش�ئيل“  خطط  �أن  �إىل  �الأمميون  �خلب�ء  و�أ�صار  مقبول“.  “غري  �لقوة  �أو 

�لقانونية  �ل�صيادة على معظم غور �الأردن، وجميع �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية غري  �صتو�صع 

من  %30 نحو  �صيبلغ  وهذ�  م�صتعمرة،   235 من  �أكرث  عددها  و�لبالغ  �لغربية،  �ل�صفة   يف 

91
�ل�صفة �لغربية.

الثالثاء، 2020/6/16

غر�ر  	 على  �إ�رش�ئيلية  �جتياحات  من  حت�صباً  �رشية،  وثائق  �لفل�صطينية  �الأمن  �أجهزة  �أتلفت 

�الجتياحات �لتي نفذت يف �صنة 2000 لل�صفة �لغربية �ملحتلة، وفق ما ذكرت م�صادر �أمنية. 

وقالت هذه �مل�صادر �لتي ف�ّصلت عدم �لك�صف عن هوياتها لوكالة فر�ن�ص بر�ص: “تلقينا �أو�مر 

92
ُعليا باإتالف �لوثائق �ل�رشية �لتي بحوزتنا، ونفذنا هذه �الأو�مر ب�صكل �رشي“.

وّجه عدد من �لفل�صطينيني يف فل�صطني �لتاريخية وبلد�ن �للجوء و�ل�صتات، بياناً عاماً لل�صعب  	

�لفل�صطيني و�لف�صائل، و�أع�صاء �ملجل�ص �لوطني �حلايل، وكافة قياد�ت �لف�صائل و�الحتاد�ت 

و�لنقابات وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، يطالبون فيه باإجر�ء �نتخابات ملجل�ص وطني فل�صطيني 

�أجل  من  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  بناء  الإعادة  �الأوىل  �خلطوة  ذلك  �أن  باعتبار  جديد، 

��صتعادة دورها ككيان �صيا�صي يعّب عن �ل�صعب �لفل�صطيني يف كافة �أماكن وجوده، وكقائد 

93
لكفاحه، على قو�عد وطنية وكفاحية وموؤ�ص�صية ومتثيلية و�نتخابية.

ذكرت �لقناة �لـ 12 يف �لتلفزيون �لعبي �أن حركة حما�ص باتت متتلك �صو�ريخ ق�صرية �ملدى  	

جديدة، ت�صكل حتدياً ملنظومة �لقبة �حلديدية �مل�صاّدة ملثل هذ� �لنوع من �ل�صو�ريخ. ونقلت 

�لقناة عن م�صادر �أمنية �إ�رش�ئيلية رفيعة، �أنه يف �إطار ��صتعد�د�ت حما�ص للمعركة �ملقبلة مع 

“�إ�رش�ئيل“، فاإنها ال تتوقف عن جتديد تر�صانة �الأ�صلحة �لتي بحيازتها، وب�صكٍل خا�ص هذ� 
94

�ل�صاروخ �جلديد، ق�صري �ملدى، �لذي يحمل كمية كبرية من �ملتفجر�ت.

�أجل فل�صطينيي �صورية، يف تقرير له،  	 �لعمل من  �لر�صد و�لتوثيق يف جمموعة  ك�صف فريق 

 �أن عدد �ل�صحايا �لفل�صطينيني �لذين ق�صو� جر�ء �الأحد�ث يف �صورية و�صل �إىل 4,048، بينهم

95
53 �صحية من �أبناء خميم �لرمل يف �لالذقية.

للجنة  	 موؤمتر  �أمام  كلمته  يف  قرقا�ص،  �أنور  �خلارجية  لل�صوؤون  �الإمار�تي  �لدولة  وزير  قال 

يف  مبا  �ملجاالت،  بع�ص  يف  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لعمل  يكنها  �الإمار�ت  �إن  �الأمريكية،  �ليهودية 
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�خلالفات  وجود  ��صتمر�ر  مع  �لتكنولوجيا،  وجمال  �مل�صتجد  كورونا  فريو�ص  مكافحة  ذلك 

96
�ل�صيا�صية بني �لبلدين.

Abdullah Ahmad Shah، جميع �ملاليزيني  	 دعا ملك ماليزيا �ل�صلطان عبد �هلل �أحمد �صاه 

ت�صطهدهم  �لذين  �لفل�صطينيني  خري  “�أجل  من  لل�صالة  و�الأديان  �الأعر�ق  خمتلف  من 

97
�إ�رش�ئيل“.

االأربعاء، 2020/6/17

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �إنه يدر�ص تنفيذ خمطط �صّم مناطق و��صعة  	

“نب�صتني“، بحيث يتّم تنفيذ �ملرحلة من  �أو  من �ل�صفة �لغربية لـ“�إ�رش�ئيل“ على مرحلتني، 

خالل �صّم �مل�صتعمر�ت �ملعزولة �لو�قعة خارج �لكتل �ال�صتيطانية ويف عمق �ل�صفة. و�أنه بعد 

تنفيذ هذه �ملرحلة، �صيتوجه نتنياهو �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية ويدعوها �إىل طاولة �ملفاو�صات. 

وفيما يرف�ص �لفل�صطينيون خمطط �ل�صّم، ويتوقع �أن يرف�صو� �لعودة �إىل طاولة �ملفاو�صات، 

�أن  بادعاء  �ل�صفة،  م�صاحة  من  �ملتبقية“   %20 �لـ  يف  �لثانية  �لنب�صة  بتنفيذ  �إ�رش�ئيل  “�صتبد�أ 
لتقرير  وفقاً  وذلك  لـ“�إ�رش�ئيل“،  �ل�صفة  من   %30 �صّم  على  تن�ص  �لقرن“  “�صفقة  خطة 

98
ن�رشته �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“.

�أعربت حركة حما�ص عن ��صتعد�دها للتعامل مع مبادرة �أطلقتها “جمموعة �ل�صالم �لعربي“  	

�لعالقات  مكتب  رئي�ص  عن  �صادر  �صحفي  بيان  يف  ذلك  جاء  �لفل�صطيني.  �النق�صام  الإنهاء 

للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أجر�ه  لقاء  بعد  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  بحركة  �لوطنية 

�لذي مل يو�صح مكان  �للقاء  �أن هنية عّب، خالل  �لبيان  �إ�صماعيل هنية مع �ملجموعة. وذكر 

�نعقاده، عن تقديره ملبادرة �ملجموعة، موؤكد�ً “ترحيب �حلركة باأي حترك �إيجابي يدفع جتاه 

99
حتقيق �لوحدة �لوطنية“.

من  	 جديدة  موجة  �إىل  �لعاروري  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  دعا 

�ملقاومة تدحر �الحتالل للور�ء، فبدل �أن “يزحف �مل�صتوطنون على قر�نا ومدننا، �آن �الأو�ن 

100
�أن يندحرو� عن �أر�صنا“.

قال روين د�نييل Ronni Daniel، يف تقريره على �لقناة 12 �الإ�رش�ئيلية، �إن رئي�ص �حلكومة  	

�لبديل وزير �لدفاع بني جانت�ص، طلب من ثالثة جرن�الت �إ�رش�ئيليني قيادة فريق لتنفيذ خطة 

�إن  د�نييل  وقال  رف�صو�.  لكنهم  �الأردن،  وغور  �لغربية  �ل�صفة  من  و��صعة  �أجز�ء  يف  �ل�صمّ 
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�جلرن�الت �لثالثة هم روين نوميه Roni Numa، و�آيف مزر�حي Avi Mizrahi، وياكوف �آي�ص 

Yaakov Aish، وقدمو� �أ�صباباً للرف�ص، و�أكدو� �أنه يف �لوقت �حلايل تتقدم “�إ�رش�ئيل“ نحو 

 
101

�ل�صّم دون وجود مقر يقدم �ل�صيناريوهات �ملحتملة، �لتي قد جتلبها �ل�صيادة �ملزعومة.

قال �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط، يف ت�رشيح له: “يتعني �لعمل يف هذه  	

هذه  يف  يوؤيدها  ومن  �إ�رش�ئيل  عزلة  لك�صف  ممكن،  دويل  حتالف  �أو�صع  تكوين  على  �ملرحلة 

]خطط �ل�صّم �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية[ �لتي تهدد  �ل�صيا�صة �لرعناء و�خلطرية 

102
باإ�صعال �ملنطقة“.

“�إ�رش�ئيل“،  	 “�الأجو�ء �ملفتوحة“ مع  �صادق �الحتاد �الأوروبي، باأغلبية كبرية، على �تفاقية 

�صت�صمح  حيث  �لطرفني.  بني  �جلوية  �خلدمات  لت�صغيل  و�حد�ً  قانونياً  �إطار�ً  حتدد  �لتي 

�التفاقية ل�رشكات �لطري�ن �الأوروبية بت�صغيل رحالت مبا�رشة �إىل “�إ�رش�ئيل“ من �أي مكان 

�أي  من  �خلدمة  على  قادرة  �الإ�رش�ئيلية  �لنقل  �رشكات  �صتكون  بينما  �الأوروبي،  �الحتاد  يف 

103
مطار يف دول �الحتاد.

اخلمي�س، 2020/6/18

بر�ص، 	 قد�ص  لوكالة  حديث  يف  �لهادي،  عبد  �أحمد  لبنان  يف  حما�ص  حركة  ممثل   حذّر 

“من معلومات ح�صلت عليها قيادة �حلركة، ت�صري �إىل �أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بالتعاون مع 
بالق�صية  ت�رش  م�صاريع  لتمرير  لبنان،  يف  �الأو�صاع  توتري  �إىل  ي�صعيان  �الأمريكية،  �لقيادة 

104
�لفل�صطينية“.

ذكرت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية �أن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو قال،  	

يف حمادثات مغلقة، �إنه ال ينوي �نتظار مو�فقة بني جانت�ص وحزبه، وحتى لو �عرت�ص حزبه 

با�صتخد�م  متريره،  على  و�صيعمل  �حلكومة،  د�خل  للت�صويت  �مللف  �صيطرح  فاإنه  باأكمله، 

105
بع�ص �الأ�صو�ت �ملوؤيدة من حتالف كاحول الفان لعملية �ل�صّم، ما �صيمنح �لقر�ر �أغلبية.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص �إنه لن يدعم فر�ص �صيادة �إ�رش�ئيل يف مناطق “يوجد  	

�مل�صتويات  عليها  تّطلع  �أن  ينبغي  كهذه  خطوة  �أي  و�أن  �لفل�صطينيني“،  من  كبري  عدد  فيها 

106
�ملهنية.

ذكر موقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبي �أن هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صتبد�أ  	

“لعبة �حلرب  طلق عليه ع�صكرياً 
ُ
مع بد�ية �الأ�صبوع �جلديد، �أي يوم �الأحد 2020/6/21، ما �أ
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�ل�صّم.  �آثار  للتعامل مع  War Game“، وهي مناورة ع�صكرية �صت�صمل عدة �صيناريوهات 

هجمات  تت�صمن  خطرية،  ل�صيناريوهات  ي�صتعد  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  فاإن  للموقع،  ووفقاً 

107
�إطالق نار، ووقٍف كامٍل للتن�صيق �الأمني مع �ل�صلطة �لفل�صطينية.

نتنياهو  	 بنيامني  �أبلغت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �لعبية  معاريف  �صحيفة  ن�رشته  تقرير  ذكر 

مع  تتعاطى  ولن  فل�صطينية،  �أر��ٍص  �صّم  حول  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  مع  �ملحادثات  بوقف 

�صيغة  على  �تفقو�  �حلكومي  �الئتالف  يف  �لفرقاء  جميع  باأن  �أبلغها  �إذ�  �إال  �ملو�صوع 

108
موحدة له.

عقدت �للجنة �لفرعية لل�رشق �الأو�صط و�لعامل �لعربي، �ملنبثقة عن جلنة �ل�صوؤون �خلارجية  	

 ،Parliamentary Assembly of the Council of Europe للجمعية �لبملانية ملجل�ص �أوروبا

�خلطوة  �إد�نة  على  �ملتحدثون  �لنو�ب  �أجمع  حيث  �الإ�رش�ئيلية.  �ل�صم  خطة  لبحث  �جتماعاً 

�الإ�رش�ئيلية، وخطة “�صفقة �لقرن“، د�عني �لدول �الأوروبية لالعرت�ف بدولة فل�صطني و�إىل 

109
�اللتز�م بحل �لدولتني وفق �لقانون �لدويل وقر�ر�ت جمل�ص �الأمن.

�أظهرت در��صة �أجنزها باحثون بريطانيون لفائدة حملة �لت�صامن مع فل�صطني، �أن ��صتثمار  	

جمموعه ما  يبلغ  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مع  عاملة  �رشكات  يف  �لبيطانية  �ملحلية   �ملجال�ص 

��صتثمار�ت  �صكل  على  �إما  وذلك  دوالر(،  مليار�ت   4.4 )نحو  �إ�صرتليني  جنيه  مليار�ت   3.5
110

مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.

�لق�صاء �الأعلى  	 بتمديد والية جمل�ص  �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً  �ل�صلطة  �أ�صدر رئي�ص 

111
�النتقايل ل�صتة �أ�صهر، تبد�أ يف 2020/7/15.

�لرئي�ص  	 �إن  تويرت،  على  له  تدوينة  يف   ،Edy Cohen كوهني  �إيدي  �الإ�رش�ئيلي  �لباحث  قال 

“حممد مر�صي كاد �أن يكون كارثة الإ�رش�ئيل لو ما حدث �نقالب �ل�صي�صي  �مل�رشي �لر�حل 

عليه. قلتها �صابقاً مر�صي �صكل خطر على �أمن �إ�رش�ئيل �لقومي، ال بل كان �آخر رئي�ص مقاوم 

112
بعد �صد�م ح�صني“.

اجلمعة، 2020/6/19

�ملركزية  	 �للجنة  �إن  ردينة،  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال 

مبدئي  �ملو�صوع  هذ�  �أن  موؤكد�ً  �ل�صّم،  خمططات  لها،  �جتماع  خالل  بحثت،  فتح  حلركة 

�ل�صعب  ر�صالة  �أن  متاماً  تفهما  �أن  و�إ�رش�ئيل  �أمريكا  “وعلى  �لفل�صطينية،  للقيادة  بالن�صبة 
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�إقامة دولة فل�صطينية على حدود  و�إما  نقبل ب�صّم �صنتمرٍت و�حد،  لن  �لفل�صطيني و��صحة: 

و�صالم  �أمن،  هناك  يكون  لن  و�إما  �ل�رشقية،  �لقد�ص  وعا�صمتها   1967 حزير�ن  من  �لر�بع 

“نرف�ص �حلديث عن مو�صوع عر�ص �خلر�ئط �إال على  و��صتقر�ر يف �ملنطقة“. وتابع قائالً: 

113
طاولة �ملفاو�صات، �إذ� توّفرت �ل�رشوط �الأ�صا�صية“.

�ملونيتور 	 موقع  على   ،Ben Kaspit ك�صبيت  بن  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صيا�صي  �ملحلل   قال 

Al-Monitor، �إن “قادة �الأمن �الإ�رش�ئيليني يحّذرون �أن تنفيذ خطة �ل�صّم قد ي�صعل �ل�صفة 

يكن  ملا  كافة،  �لقامتة  و�ل�صيناريوهات  �خليار�ت  �ل�صيا�صية  للقوى  يقدمون  وهم  �لغربية، 

ي�صخاروف �آيف  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �ملحلل  قال  جهته،  ومن  �ل�صّم“.  مّت  �إذ�  يحدث   �أن 

Avi Issacharoff، يف مقال ن�رشه يف �صحيفة معاريف �لعبية، �إن “�ل�صّم مل ينفذ بعد، ولكن 

�الأحاديث عن  �إن �صئتم، تنجح  �الأر�ص؛ مبثابة بقبقة طفيفة وهيجان  ما يح�صل على  �صيئاً 

�أوقف ر�صمياً  “�لتن�صيق �الأمني، �لذي  �أن  �ل�صّم يف خلقهما“. وقال ي�صخاروف: بالرغم من 

بني �إ�رش�ئيل و�ل�صلطة، ولكن ال تز�ل جتري مكاملات هاتفية بني �لطرفني، وهذه �أي�صاً تقّل، 

ولكن �الأنباء �جليدة، �أن �ل�صلطة تو��صل �لعمل على �إحباط �لعمليات، بل وت�صمح باأعمال مثل 

114
و�صول )�قتحام( �مل�صلني �ليهود �إىل قب يو�صف بنابل�ص“.

�أعلن تد�صينه لوحدة حو�مات جديدة  	 �ل�صابعة باأن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  �لقناة �لعبية  �أفادت 

)�أمان(، و�مل�صوؤولة  �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية  �لتابعة ل�صعبة �ال�صتخبار�ت   ،9900 تتبع لوحدة 

115
عن جمع �ملعلومات �ال�صتخبارية �جلغر�فية �لب�رشية.

لبنيامني  	 حلفاء  �لديوقر�طي،  �حلزب  عن  �الأمريكي  �ل�صيوخ  جمل�ص  يف  �أع�صاء  ثالثة  �أعلن 

نتنياهو، معار�صتهم خلطة “�إ�رش�ئيل“ �صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية. وقال �أع�صاء جمل�ص 

�ل�صيوخ ت�صاك �صومر Chuck Schumer، وبوب مينينديز Bob Menendez، وبن كارد�ن 

Ben Cardin، �إن خطوة كهذه “�صت�رّش باأمن و��صتقر�ر �ملنطقة“. وبح�صب �صحيفة هاآرت�ص، 

فاإنّ هذ� �ملوقف قوبل بـ“�ل�صدمة“ يف �لكوجنر�ص، ب�صبب �أن لهوؤالء �الأع�صاء عالقات وطيدة 

116
مع جلنة �أيباك، ومل ي�صبق لهم من قبل �أن �نتقدو� “�إ�رش�ئيل“ ب�صكل مبا�رش.

ال�صبت، 2020/6/20

�لقانونية من  	 �الأ�صلحة غري  �أخرجت  �لفل�صطينية  “�ل�صلطة  �إن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  قالت و�صائل 

تقرير  يف  وجاء  �رشية“.  وثائق  فيها  �أخفت  م�صابهة  عملية  بعد  و�أخفتها،  �الأمنية  مقر�تها 

مّر  على  �صادرتها  �لتي  �لقانونية  غري  �الأ�صلحة  �أخفت  �ل�صلطة  �أن  �الإ�رش�ئيلية   12 للقناة 
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رجال  بحوزة  �ملوجودة  �الأ�صلحة  بخالف  مرّقمة،  غري  �أ�صلحة  وهي  مو�طنيها،  من  �ل�صنني 

�الأمن �لفل�صطيني. وح�صب �لتقرير، فاإن “�لقلق �لذي ي�صود �ل�صلطة �لفل�صطينية �إذ� تدهورت 

تلك  على  �أيديهم  بو�صع  حما�ص  �أو  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يقوم  �أن  �إ�رش�ئيل،  مع  �لعالقات 

117
�الأ�صلحة“.

�لعودة،  	 حّق  و�إنهاء  �لالجئني  ق�صية  الإ�صقاط  تطرح  حلول  �أّي  رف�صها  حما�ص  حركة  �أكدت 

�أن هذ� �حلّق فردي وقانوين، ال ي�صقط  �أو غريها، م�صددة على  �لقرن“  “�صفقة  كما جاء يف 

وال يكن �ختز�له. و�أكدت حركة حما�ص، يف بيان �صحفي مبنا�صبة �ليوم �لعاملي لالجئني، �أن 

�حلّل �لعادل لق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني يكون بعودتهم �لكاملة �إىل �أر�صهم وديارهم �لتي 

118
هّجرو� منها.

يف  	 بديل،   - و�لالجئني  �ملو�طنة  حقوق  مل�صادر  �لفل�صطيني  �ملركز  �الأوروبي  �الحتاد  �أبلغ 

�إىل  هدف  �لذي  �لقد�ص“،  يف  �لعد�لة  الأجل  “�لتح�صيد  م�رشوع  متويل  �إلغاء  ر�صمية،  ر�صالة 

تعزيز �صمود �ملقد�صيني، وت�صليط �ل�صوء على �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �ملمنهجة، على مد�ر 

تاأكيد  بعد  وذلك  دوالر(.  مليون   1.9 )نحو  يورو  مليون   1.7 تبلغ  مبو�زنة  �صنو�ت،  ثالث 

“�الإرهاب“، �لذي  رف�ص �ملركز �لتوقيع على �لعقد ما د�م مت�صمناً ما ُي�صمى �رشط حماربة 

119
يعني جترمي �لن�صال �لفل�صطيني وقو�ه.

االأحد، 2020/6/21

للتلفزيون  	  11 �لـ  للقناة  �ل�صيخ  ح�صني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �ملدنية  �ل�صوؤون  وزير  قال 

كامل  �أو  جزئي  �صّم  نحو  �لذهاب  “�إ�رش�ئيل“  فيها  تقرر  �لتي  �للحظة  ويف  �إنه  �الإ�رش�ئيلي، 

و�ل�صحية،  �الأمنية،  م�صوؤولياتها  حتّمل  “�إ�رش�ئيل“  على  و�صيتوجب  �ل�صلطة،  ف�صتنهار 

بذهاب  �ل�صلطة لن ت�صمح حالياً  �أن  �ل�صيخ على  �أكد  و�لتعليمية كقوة �حتالل. ومع ذلك فقد 

120
�الأمور نحو مو�جهات عنيفة مع “�إ�رش�ئيل“.

دعا �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب، كل �لفل�صطينيني �إىل �لزحف نحو  	

فل�صطيني  �إجماع  “هناك  �لرجوب:  وقال  �ل�صّم.  �صّد  حا�صد،  ع  جتمُّ يف  للم�صاركة  �الأغو�ر 

على �ملقاومة �ل�صعبية يف هذه �ملرحلة، لكننا جاهزون لالنتقال �إىل مرحلة �أخرى... �إذ� ح�صل 

�ل�صّم، فلن نعاين وحدنا، ولن منوت وحدنا“. و�أكد �لرجوب ��صتعد�د فتح �إىل �حلو�ر، بدء�ً 

121
من �لغد، مع باقي �لف�صائل: “على �أ�صا�ص وحدة �ملوقف، و�لتمثيل، و�لقيادة“.
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دون  	 �ل�صّم  خطة  تطبيق  بت�رشيع  مطالبني  نتنياهو،  مكتب  قبالة  �مل�صتعمر�ت  قادة  تظاهر 

دولة  �إقامة  ب�صاأن  �لتفاو�ص  على  �ملبدئية“  “�ملو�فقة  جمرد  كان  لو  حتى  تنازل،  �أي  تقدمي 

عدم  �إىل  نتنياهو  بنيامني  �إحلياين،  ديفيد  �مل�صتعمر�ت،  جمل�ص  رئي�ص  ودعا  فل�صطينية. 

�أوردته  ما  �الأ�صبوع �جلاري، وفق  �ل�صيادة  و�إىل فر�ص  للي�صار، على حّد تعبريه،  �لر�صوخ 

122
و�صائل �إعالم عبية.

��صتقد�م  	 على  �ملو�فقة  متت  �حلكومة،  �جتماع  خالل  �أنه  �لعبية،  �ل�صابعة  �لقناة  ذكرت 

�لفنادق يف  �أن هذه �خلطوة �صتمكن  �إيالت، مو�صحًة  عامل من �الأردن للعمل يف فنادق   700
123

�إيالت من �لعمل قبل �فتتاح �ملو�صم �ل�صياحي.

�الإ�رش�ئيلية.  	 �ل�صّم  �صيا�صة  �صّد  �لدويل  للمجتمع  ند�ء  فل�صطينية  ومنظمات  هيئات  �أطلقت 

ووقعت �أكرث من 670 �صخ�صية قيادية ووطنية و�أكاديية على �لند�ء �لذي ت�صمن نقاطاً عدة، 

124
�أبرزها مطالبة �ملجتمع �لدويل بااللتز�م بقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة.

�أظهر تقرير ربعي م�صرتك للجهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني و�صلطة �لنقد �لفل�صطينية،  	

تر�جع �صايف �ال�صتثمار �لدويل لفل�صطني، بن�صبة 16% يف �لربع �الأول من �صنة 2020، مقارنة 

�لفل�صطيني  �القت�صاد  �أ�صول  �أر�صدة  �إجمايل  بلغ  �لتقرير،  وبح�صب  �صبقه.  �لذي  �لربع  مع 

�إجمايل  بلغ  �ملقابل،  ويف  دوالر.  ماليني   7.253 �الأول،  �لربع  نهاية  يف  �خلارج،  يف  �مل�صتثمرة 

125
�أر�صدة �ال�صتثمار�ت �خلارجية يف فل�صطني نحو 5.49 ماليني دوالر.

االإثنني، 2020/6/22

�ل�صيخ  	 �لقد�ص،  مدينة  يف  �لعليا  �الإ�صالمية  �لهيئة  ورئي�ص  �الأق�صى،  �مل�صجد  خطيب  �أكد 

على  تدريجي  ب�صكل  �صيطرتها  تفقد  بد�أت  �الإ�صالمية،  �الأوقاف  د�ئرة  �أن  �صبي،  عكرمة 

وحّذر  �لرحمة.  باب  فيها  يقع  �لتي  �ل�رشقية  �ملنطقة  يف  وخ�صو�صاً  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إد�رة 

�ل�صيخ �صبي، يف ت�رشيح �صحفي، من خطورة �لو�صع يف �الأق�صى، حممالً �لدول �لعربية 

�مل�صوؤولية، الأنها “تخلت عن �لقد�ص و�الأق�صى، و�صجعت �الحتالل، من خالل �لتطبيع معه، 

126
على مو��صلة جر�ئمه“.

نتنياهو  	 بنيامني  �الحتالل  �أن رئي�ص حكومة  �لعبية عن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  ك�صفت �صحيفة 

خرّي �رشيكه يف �الئتالف، رئي�ص حتالف كاحول الفان بني جانت�ص، �إما باملو�فقة على خمطط 

�نتخابات  �إجر�ء  �أو  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيادة  �إىل  �الأردن  وغور  �لغربية  �ل�صفة  من  �أجز�ء  �صمّ 

127
ر�بعة.
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�لكني�صت  	 ��صتقالته من  )يهدوت هتور�ة(،  �لتور�ة  ليت�صمان، زعيم حزب يهود  قدّم يعقوب 

�الإ�رش�ئيلي. وبح�صب موقع �صحيفة معاريف، فاإن ليت�صمان �صيبقى يف من�صبه كوزير للبناء 

128
و�الإ�صكان.

و�مل�صتخدمني،  	 �لعمل  عن  �لعاطلني  عدد  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �أعلنت 

�أيار/ حتى  و�صلو�  كورونا،  فريو�ص  ب�صبب  �الأجر  مدفوعة  غري  �إجازة  يف  �أخرجو�   �لذين 

بالعربية،  �لناطقة  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  وبح�صب  عامل.  مليون  قر�بة  �إىل   2020 مايو 

يف  �القت�صادية  �ملر�فق  يف  �مل�صتخدمني  للعمال  �الإجمايل  �لعدد  ربع  يثل  �لعدد  هذ�  فاإن 

129
“�إ�رش�ئيل“.

تظاهر �آالف �لفل�صطينيني يف �أريحا، مرددين �صعار�ت “ال دولة فل�صطينية بدون غور �الأردن“  	

�أريحا،  و“فل�صطني لي�صت للبيع“. ويف كلمة له، خالل مهرجان نظمته ف�صائل فل�صطينية يف 

�ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف،  �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية  حذر 

130
من �أن خطة �ل�صّم �الإ�رش�ئيلية “�صتق�صي على حلم �إقامة �لدولة �لفل�صطينية“.

عليها 	 وّقع  ر�صالة  يف  �الأمريكي،  �لنو�ب  جمل�ص  يف  �جلمهورية  �لقياد�ت   �أعربت 

116 نائباً جمهورياً، وموجهة لرئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، عن دعمها خلّطة 

“�إ�رش�ئيل لديها حّق  �أن  �إنهم يدعمون �لقر�ر كلياً، م�صددين على  �ل�صّم �الإ�رش�ئيلية. وقالو� 

خلطة  تاأييدهم  عن  �جلمهوريون  �لنو�ب  و�أعرب  الأمنها“.  مهمة  تر�ها  �صيا�صة  �أي  تنفيذ 

131
“�ل�صالم“ �لتي �أعلنت عنها �إد�رة تر�مب.

مليار�ت  	  7.2 بلغت  �لع�صكرية  “�إ�رش�ئيل“  �صادر�ت  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت 

�لت�صدير  �صعبة  رئي�ص   ،Yair Kulas كوال�ص  يائري  وقال   .2019 �صنة  يف  �أمريكي،  دوالر 

يف  كبرية  بزيادة   2019 �لعام  “متيّز  �الإ�رش�ئيلية:  �لدفاع  وز�رة  يف  �لدفاعي  و�لتعاون 

من  “متّكنا  �الإ�رش�ئيلية:  �لدفاع  لوز�رة  ت�رشيح  يف  و�أ�صاف،  �ملوقعة“.  �ل�صفقات  عدد 

عن تزيد  �صوقية  بح�صة  �لعامل  يف  �أمنيني  م�صدرين   10 �أكب  بني  من  �إ�رش�ئيل  دولة   �إبقاء 

7 مليار�ت دوالر“. و��صتناد�ً �إىل وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية، فاإن �حل�صة �الأكب من �لتعاقد�ت 

�أمريكا  �صمال  ثمّ   ،%26 �أوروبا  تليها   ،%41 بلغت  حيث  و�لبا�صفيك،  �آ�صيا  منطقة  مع  كانت 

كما  كانت  �ل�صادر�ت  �أن  �إىل  و�أ�صارت   .%4 �جلنوبية  �أمريكا  ثم   ،%4 �إفريقيا  تلتها   ،%25

�لدفاع و�أنظمة  و�ل�صو�ريخ  و�لقذ�ئف   ،%17 �الإلكرتونية  �حلرب  و�أنظمة  �لر�د�ر�ت   يلي: 

 ،%12 �ملر�قبة  و�أجهزة   ،%13 �لطري�ن  و�إلكرتونيات  �ملاأهولة  و�لطائر�ت   ،%15 �جلوي 
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�ال�صتخبار�ت  وُنظم   ،%8 طيار  بدون  �لطائر�ت  و�أنظمة   ،%10 وقاذفات  �صالح  وحمطات 

و�ملعلومات �الإلكرتونية 7%، وُنظم �الت�صاالت 7%، ومركبات ناقالت �جلنود �ملدرعة %4، 

132
وخدمة �لعمالء وغريها 3%، و�لذخرية و�ل�صالح 3%، وُنظم �لبحرية %1.

�ال�صتخبار�ت  	 منظومات  مثل  �لتج�ص�ص،  الأغر��ص  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  حجم  �رتفع 

14% من جممل �ل�صادر�ت  Cyber و�لتن�صت و�الت�صاالت، و�صّكلت  و�ملعلومات و�ل�صايب 

�الأمنية يف �صنة 2019، بينما هذه �لن�صبة كانت 8% يف �صنة 2018، وفقاً للتقرير �ل�صنوي حول 

133
�ل�صادر�ت �الأمنية �لذي ن�رشته وز�رة �الأمن �الإ�رش�ئيلية، �الإثنني.

�أكد وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني، يف حو�ر مع موقع �إيالف، على قدرة بالده  	

مب�صاندة  كوهني  وتعهد  �إير�ن.  مو�جهة  يف  �أمنياً  �خلليج  دول  مع  وتعاونها  �ال�صتخبارية 

�إىل عدم  �لعربية  �لدول  �الإير�نية. ودعا كوهني  �الأطماع  “�إ�رش�ئيل“ دول �جلو�ر يف مو�جهة 
�نتظار �لتو�صل �إىل ت�صوية و“�صالم“، فتطبيع �لعالقات ت�صب يف م�صلحة �لطرفني على حّد 

“�إ�رش�ئيل“ متتلك قدر�ت تقنية هائلة، وت�صتطيع �أن تكون �رشيكة دول  �إىل �أن  قوله، م�صري�ً 

134
�خلليج يف حتقيق جناحات �قت�صادية قوية، لتدعيم �الأمن و�ل�صلم و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة.

الثالثاء، 2020/6/23

قالت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“، نقالً عمن و�صفتهم باأنهم “م�صوؤولون دبلوما�صيون عرب  	

�إنه  و�الأردن“،  م�رش  يف  �ال�صتخبار�ت  �أجهزة  يف  �أمنيني  “م�صوؤولني  وعن  �مل�صتوى“  رفيعو 

�لعربية  �إ�رش�ئيل و�لدول  “ن�صاط دبلوما�صي مت�صعب بني  �الأخرية،  �الأ�صابيع  يجري خالل 

�ملعتدلة“. ونقلت �ل�صحيفة عن “م�صادر عربية“ قولها �إن “�الت�صاالت جتري بني �إ�رش�ئيل 

�مل�صتوى،  رفيعي  و�أمنيني  ��صتخباريني  م�صوؤولني  بو��صطة  �ملعتدلة  �لعربية  و�لدول 

ومب�صتوى �رشية عالٍ“، مب�صاركة رئي�ص �ملو�صاد يو�صي كوهني، ورئي�ص �ملخابر�ت �مل�رشية 

فر�ص  خطة  باإخر�ج  جهة،  من  ت�صمح،  تفاهمات  �إىل  تو�صال  �إنهما  “وحتى  كامل،  عبا�ص 

135
�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية �إىل حيّز �لتنفيذ“.

�أكرث من  	 �إىل  بها  �إ�صماعيل هنية، يف ر�صالة بعث  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  دعا رئي�ص 

�إىل  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لدول  يف  �ل�صيا�صية  و�لهيئات  لالأحز�ب  عاماً  و�أميناً  رئي�صاً   120

�لعربي  �لعامل  يف  �ل�صيا�صية  و�لهيئات  و�ملنظمات  �الأحز�ب  و�أدو�ر  جهود  ومو��صلة  تكامل 

وحقوقه،  �أر�صه  عن  �لدفاع  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  �لوقوف  �أجل  من  و�الإ�صالمي، 

136
ة وهويتها وتاريخها حتى زو�ل �الحتالل. ومقد�صات �الأمَّ
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�أر�صنا  	 “نطهر  حتى  مكان،  كل  يف  للثورة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جماهري  حما�ص  حركة  دعت 

حتركنا  �إن  �لعنكبوت،  بيت  من  �أوهن  “عدونا  �أن  موؤكدًة  �الحتالل“،  دن�ص  من  ومقد�صاتنا 

�صفاً و�حد�ً ملقاومته وطرده عن �أر�صنا ومقد�صاتنا“. وقالت حركة حما�ص، يف بيان جماهريي، 

ي�صتعدون  �ملتاآمرين،  �لعرب  وبع�ص  �الأمريكية،  �الإد�رة  وخلفه  �ل�صهيوين،  �لعدو  �إن 

به  لت�صبح  �الأر��صي،  �صّم  موؤ�مرة  فل�صطني؛  �صّد  �ملوؤ�مر�ت  من  جديدة  موؤ�مرة  ليعلنو� 

137
�ل�صفة �لغربية و�الأغو�ر �أر�صاً يهودية �صهيونية ال حّق وال وجود الأي فل�صطيني بها.

�إن  	 �لفل�صطينيني  دون  �صتم�صي  “�إ�رش�ئيل“  �إن  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال 

�صحفي  �إيجاز  خالل  جانت�ص،  و�أ�صاف  �ل�صّم.  مو�صوع  يف  للتباحث  جاهزين  يكونو�  مل 

�لفل�صطينيني.  �نتظار  يف  ن�صتمّر  “لن  �الإ�رش�ئيلية:  �ل�صحف  يف  �لع�صكريني  �ملر��صلني  مع 

138
�لفل�صطينيون م�صتمرون يف رف�ص �حلو�ر ويف �لبقاء بقرفهم �لعميق“.

��صت�صهد �ل�صاب �أحمد م�صطفى عريقات، بر�صا�ص قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قرب حاجز  	

جنود  �إن  هالل،  �أبو  �أحمد  دي�ص  �أبو  بلدية  رئي�ص  وقال  حلم.  بيت  �رشق  �صمال  �لكونتيرن، 

مّت  �أنه  م�صيفاً  ��صت�صهد،  حتى  ينزف  وتركوه  عريقات،  �صوب  �لر�صا�ص  �أطلقو�  �الحتالل 

139
�حتجاز �جلثمان.

	  1948 �أن �جلرية يف �صفوف فل�صطينيي  دلّت نتائج در��صة عر�صت يف جلنة برملانية، على 

ن�صبة  ترتفع  �ل�صكان،  من   %19 �لعرب  عدد  يتجاوز  ال  حني  يف  و�أنه  مذهل،  ب�صكل  تتفاقم 

م�صاركتهم يف �جلرية �إىل 43%، ويف بع�ص �مللفات �لتي تتعلق بالقتل بال�صالح، ترتفع ن�صبة 

140
�لعرب �إىل %82.

�أعلنت وكالة �الأنباء �ل�صورية )�صانا( عن مقتل جنديني �صوريني و�إ�صابة �أربعة، جر�ء عدو�ن  	

141
جوي �إ�رش�ئيلي متز�من، ��صتهدف مو�قع ع�صكرية �رشقي وو�صط وجنوب غربي �لبالد.

باملانحني  	 خا�ص  دويل  �جتماع  خالل  حكومية،  غري  ومنظمات  دوليون  مانحون  تعهد 

130 مليون دوالر، لتمويل  �ل�صويد و�الأردن، بتقدمي  ��صت�صافته حكومتي  �الأونرو�  لوكالة 

142
�لوكالة.

االأربعاء، 2020/6/24

�الأر��صي  	 يف  �ل�صّم  خمططات  تنفيذ  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال 

�لفل�صطينية �ملحتلة خطوة غري �رشعية، �صيرتتب عليها �أن يتحمل �الحتالل جميع �مل�صوؤوليات 
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عن �الأر�ص �ملحتلة وفق �تفاقية جنيف �لر�بعة كقوة �حتالل. و�أ�صاف عبا�ص �أن “�لقر�ر �لذي 

�أننا ال نريد  �تخذته �لقيادة �لفل�صطينية، بالتحلل من �التفاقيات مع دولة �الحتالل، ال يعني 

للذهاب ملوؤمتر دويل، و�لعمل من خالل  ��صتعد�د  لل�صالم، وعلى  �أيدينا  �إننا مند  �ل�صالم، بل 

�آلية متعددة �الأطر�ف هي �لرباعية �لدولية، لرعاية �ملفاو�صات على �أ�صا�ص قر�ر�ت �ل�رشعية 

143
�لدولية، ومبادرة �ل�صالم �لعربية“.

و�صف رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي عزيز دويك، يف حو�ر مع �صحيفة فل�صطني، قر�ر �ل�صلطة يف  	

ر�م �هلل وقف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بـ“�الإعالين“، دون وجود �أي تغيري 

و�قعي ميد�ين، د�عياً �أبناء �الأجهزة �الأمنية لالنخر�ط و�اللتئام مع �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني 

144
يف مو�جهة خمططات �ل�صّم �الإ�رش�ئيلية الأجز�ء من �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

خطط  	 “ب�صدة“  فيها  يعار�صون  ر�صالة  دولة،   25 من  �أوروبي  برملاين  �ألف  من  �أكرث  وّقع 

منا�صبة“  ردود  “�تخاذ  �إىل  فيها  د�عني  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  من  �أجز�ء  ل�صّم  “�إ�رش�ئيل“ 
�أن  من  �أوروبا،  بدول  �خلارجية  وز�ر�ت  �إىل  �ملر�صلة  �لر�صالة  وحذّرت  ذلك.  على  للردّ 

�الإ�رش�ئيلي  �ل�صالم  الآفاق  “قاتالً  يكون  قد  �لغربية  �ل�صفة  الأر��صي  �جلانب  �أحادي  �ل�صّم 

“�حتماالت  �إىل  �إ�صافة  �لدولية“،  �لعالقات  توّجه  �لتي  �ملعايري  �أب�صط  ويتحدى  �لفل�صطيني، 

145
زعزعة �ال�صتقر�ر“ يف �ملنطقة.

جمل�ص  	 عقدها  �لتي  �ل�صهرية  �جلل�صة  خالل  وديبلوما�صيون،  دوليون  م�صوؤولون  وّجه 

“�حلالة يف �ل�رشق �الأو�صط، مبا فيها �مل�صاألة �لفل�صطينية“، ر�صائل ت�صّمنت  �الأمن حتت بند 

فل�صطينية  �أر��صٍ  �صّم  عمليات  يف  ُم�صيِّها  خطورة  ب�صاأن  لـ“�إ�رش�ئيل“،  �أخرية“  “حتذير�ت 
�أن  �ملجل�ص  يف  �الأع�صاء  �لدول  وزر�ء  ر�أى  حيث  �لقد�ص.  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  حمتلة 

146
�خلطوة ت�صكل “تهديد�ً وجودياً“ حلّل �لدولتني.

وز�رة  	 مقر  يف  عقده  �صحفي  موؤمتر  خالل  بومبيو،  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أعلن 

147
�خلارجية، �أن قر�ر �صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية �ملحتلة “يخ�ص �الإ�رش�ئيليني“.

�أكد وزير �خلارجية �لفرن�صي جان �إيف لو دريان Jean-Yves Le Drian، �أنه يف حال باءت  	

�جلهود �ملبذولة لثني “�إ�رش�ئيل“ عن خطوة �ل�صمّ، فـ“�إننا )يف �أوروبا( نتهياأ للرّد عليها، الأن 

قر�ر�ً �إ�رش�ئيلياً بهذه �خلطورة ال يكن �أن يبقى من غري رّد“. و�لرد �الأقوى، بح�صب �لروؤية 

148
�لفرن�صية �صيكون �العرت�ف بالدولة �لفل�صطينية، ولكن “يف �لوقت �ملنا�صب“.
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اخلمي�س، 2020/6/25

�الحتالل  	 قر�ر  َتُعّد  �ملقاومة  �أن  �لق�صام،  كتائب  با�صم  �لع�صكري  �لناطق  عبيدة،  �أبو  �أكد 

عبيدة، �أبو  وقال  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  على  حرب  �إعالن  و�الأغو�ر،  �لغربية  �ل�صفة   ب�صمّ 

فيها �رِش 
ُ
�أ �لتي   ،2006 �صيف  يف  �ملتبدد“  “�لوهم  عملية  ذكرى  يف  له  خطاب   يف 

جلعاد �صاليط، �إن �ملقاومة �صتكون �حلار�ص �الأمني لل�صعب �لفل�صطيني و�أر�صه ومقد�صاته، 

149
و�صتجعل �لعدو يع�ص �أ�صابع �لندم على هذ� �لقر�ر �الآثم.

ذكر رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو باأن “�إ�رش�ئيل“ و�الإمار�ت �صتعلنان عن تعاون بينهما يف  	

مكافحة وباء �لكورونا، كا�صفاً �لنقاب عن �أن هذ� �لتعاون �صيتّم يف جماالت �لبحث و�لتطوير 

هذه  �أن  �إىل  �لنظر  نتنياهو  ولفت  باأ�رشها.  �ملنطقة  يف  �ل�صحي  �الأمن  خلدمة  و�لتكنولوجيا، 

�الإمار�تية  �الأنباء  وكالة  وذكرت  �الأخرية.  �الأ�صهر  خالل  ومكثفة  م�صتمرة  �ت�صاالت  ثمرة 

)و�م( �أن �رشكتني من �لقطاع �خلا�ص �الإمار�تي، و�رشكتني �إ�رش�ئيليتني، �أعلنتا �إطالق عدة 

150
م�صاريع م�صرتكة يف �ملجال �لطبي ومكافحة فريو�ص كورونا.

بني  	 �لتنموي  �لتعاون  �آفاق  حتدد  تفاهم  مذكرة  و�الإ�صبانية  �لفل�صطينية  �حلكومتان  وقّعت 

كما   .2024–2020 ل�صنو�ت  دوالر(  مليون   112.86 )نحو  يورو  مليون   100 بقيمة  �لبلدين 

 KfW Development Bank وقّع رئي�ص بلدية �صلفيت مع مدير مكتب بنك �لتنمية �الأملاين

Jonas Blum، �تفاقية لدعم قطاع �ل�رشف �ل�صحي يف مدينة �صلفيت، بقيمة  جونا�ص بلوم 

151
3 ماليني يورو )نحو 3.38 ماليني دوالر(.

�لدولة  	 �إن  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص  حركة  يف  �لدولية  �لعالقات  مكتب  رئي�ص  قال 

�لبحر،  �إىل  �لنهر  من  �حلرة  فل�صطني  دولة  هي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يريدها  �لتي  �لفل�صطينية 

152
موؤكد�ً �أن �ملقاومة �مل�صلحة على ر�أ�ص خيار�ت مو�جهة خطة �ل�صّم.

عن  	 حتفظت  �مل�صتوى،  رفيع  �إ�رش�ئيلي  م�صوؤول  عن  نقالً  �الإ�رش�ئيلية،   13 �لقناة  �أوردت 

�لك�صف عن هويته، �أن رئي�ص جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي يو�صي كوهني �جتمع بامللك �الأردين 

153
عبد �هلل �لثاين، خالل زيارة �رشية لالأردن �أجر�ها يف �الأيام �ملا�صية.

�لفل�صطينيني، يف �صجون  	 �ملعتقلني  95% من  �أن  �لنقاب عن  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  ك�صف 

154
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، يتعر�صون للتعذيب منذ �للحظة �الأوىل العتقالهم.

ب�صاأن  	 نهائي  قر�ر  �إىل  بعد  تتو�صل  مل  �الأمريكية  �الإد�رة  �إن  �أمريكيون  م�صوؤولون  قال 

�خلطوة �الإ�رش�ئيلية ل�صّم م�صتعمر�ت بال�صفة �لغربية، وذلك، بعد ثالثة �أيام من �ملحادثات 
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�أن  �الأمريكي،  للرئي�ص  م�صاعدون  و�أو�صح  �الأبي�ص.  �لبيت  د�خل  �مل�صوؤولني  بني  �ملكثفة 

�الجتماعات �نتهت دون �أي قر�ر نهائي حول منح “�إ�رش�ئيل“ �ل�صوء �الأخ�رش ل�صّم �أجز�ء 

155
من �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

�أعلن �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص �أن منظمته غري قادرة حالياً على توفري  	

�لظروف �ملالئمة لعقد �جتماعٍ للجنة �لرباعية لل�صالم؛ ب�صاأن �لتطور�ت �الأخرية باالأر��صي 

�رشوط  بدون  �لغربية،  لل�صفة  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صّم  وخمطط   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

156
م�صبقة.

اجلمعة، 2020/6/26

حّذرت قيادة حركة حما�ص من �ملخاطر �ملرتتبة على جرية �ل�صّم �لتي تنوي قيادة �الحتالل  	

عام،  ب�صكل  �لقرن“  بـ“�صفقة  ي�صمى  ملا  �لقاطع  رف�صها  جمددةً  بها،  �لقيام  �ل�صهيوين 

�الأر��صي ب�صكل خا�ص. وعّدت قيادة �حلركة، يف بيان �صحفي،  �ل�صّم و�رشقة  وخمططات 

�ل�صفقة  ف�صول  �أحد  وهو  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �صارخاً  جديد�ً  عدو�ناً  �ل�صّم  جرية 

وخا�صة  للجميع  �أيادينا  “مند  وتابعت:  �لعن�رشية.  تر�مب  �إد�رة  وت�صاندها  تدعمها  �لتي 

الإخو�ننا من حركة فتح وكل �لف�صائل �لفل�صطينية، من �أجل �لعمل �لوطني �مل�صرتك“. ودعت 

�إطالق  �إىل  �للجوء،  وخميمات  �ل�صتات  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جماهري  حما�ص  حركة  قيادة 

�أو�صع حر�ك �صعبي، للتعبري عن حالة �لرف�ص، و�لغ�صب ملخططات �ل�صم وت�صفية �لق�صية 

157
�لفل�صطينية.

�حلركة  	 نظمتها  م�صرية  يف  �لبدويل،  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد 

بخانيون�ص، �أن “�رش�عنا مع �لعدو لي�ص �رش�عاً جمزء�ً �أو �رش�عاً على �حلدود، بل هو �رش�ع 

وجودي“، موؤكد�ً �أن هذه �جلرية لن متر، و�أن �لعدو يفتح على نف�صه باباً من �أبو�ب �ل�رش�ع 

158
�جلديد.

كيان  	 �عتز�م   Tzipi Livni ليفني  ت�صيبي  �ل�صابقة  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وزيرة  و�صفت 

مع  مقابلة  يف  ليفني،  وقالت  �لكبري“.  �لتاريخي  بـ“�خلطاأ  فل�صطينية  �أر��ٍص  �صّم  �الحتالل 

عن  �ال�صتغناء  يعني  �لغربية  �ل�صفة  من   %30 نحو  “�صّم  �إن  �الأمريكية:  �أن  �أن  �صي  �صبكة 

159
�ل�صالم �ملاأمول م�صتقبالً، وهذ� �صّد �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية“.

�أعلنت جمموعة متنوعة ت�صّم �أكرث من مئة منظمة تدعم �حلقوق �لفل�صطينية، هذ� �الأ�صبوع،  	

حتثه  �الأمريكية،  للرئا�صة  �لديوقر�طي  �حلزب  مر�صح  بايدن،  جو  �إىل  ر�صالة  بعثت  �أنها 
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على تبني �صيا�صات جتاه “�إ�رش�ئيل“ و�لفل�صطينيني، “على �أ�صا�ص مبادئ �مل�صاو�ة و�لعد�لة 

160
للجميع“.

The Belgian Federal Parliament قر�ر�ً ب�صاأن �ل�صّم  	 تبنى �لبملان �لفيدر�يل �لبلجيكي 

من قبل “�إ�رش�ئيل“ الأر��ٍص فل�صطينية حمتلة بـ 101 �صوت، و�متناع 39 نائباً عن �لت�صويت، 

مع  �صوياً  �ملبادرة،  زمام  باأخذ  �لبلجيكية  �حلكومة  �لقر�ر  وطالب  �صدّ؛  �صوت  �أي  وبدون 

“�إ�رش�ئيل“  تنفيذ  دون  لتحول  �الأوروبي،  �ل�صعيد  وعلى  مو�قفها،  ت�صاركها  �لتي  �لدول 

161
ملخططها ب�صّم �أجز�ء من �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

ال�صبت، 2020/6/27

�أر�ص  	 وعلى  �لفل�صطينية،  للمقاومة  مو�قع  على  ومدفعياً  جوياً  ق�صفاً  �الحتالل  جي�ص  �صنّ 

زر�عية �صمايل وجنوبي قطاع غزة، �أحلق �أ�رش�ر�ً مادية يف �ملو�قع �مل�صتهدفة، دون �أن يبلَّغ 

عن وقوع �إ�صابات. باملقابل، زعم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف بيان له، �أن مقاتالته هاجمت مو�قع 

رد�ً  جاء  �لق�صف  �أن  �إىل  م�صري�ً  ع�صكرية،  ومن�صاأة  �ل�صو�ريخ  الإنتاج  ور�صة  منها  حلما�ص، 

162
على �إطالق �صو�ريخ من غزة باجتاه �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948.

ذكر تقرير �أوردته �لقناة �لر�صمية �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( يف ن�رشتها �مل�صائية،  	

مع  لقاء�ت  خالل  قالو�  �لفل�صطينيني،  �مل�صوؤولني  �أن  باملطلعة،  و�صفتها  م�صادر  عن  نقالً 

�الأمنية  �الأجهزة  وذخرية  �صالح  جمع  يعتزمون  �إنهم  و�أمريكيني،  �أوروبيني  م�صوؤولني 

 �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية وت�صليمها ملقر�ت قو�ت جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف م�صتعمرة

163
بيت �إيل، �إذ� ما �أقدمت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على تنفيذ خمطط �ل�صّم.

 رف�صت �ل�صلطة �لفل�صطينية مبادرة وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، زيارة ر�م �هلل، 	

�ملدنية �ل�صوؤون  وزير  وقال  �أخرى.  وق�صايا  �ل�صّم  خطة  حول  مفاو�صات   الإجر�ء 

ح�صني �ل�صيخ، يف تغريدة له على تويرت، �إن على جانت�ص �أوالً �إنهاء �الحتالل و�حرت�م �ل�رشعية 

164
�لدولية، قبل �لقدوم لر�م �هلل.

قال �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �صائب عريقات: “هناك من يتحدث  	

�أنه �إذ� تر�جعت �إ�رش�ئيل عن �ل�صّم، �صنطبع �لعالقات معها“. و�أ�صاف قائالً: “هذ� خطاأ، الأن 

لدينا مبادرة �ل�صالم �لعربية �لتي تقول �إن �لتطبيع ياأتي �إذ� �ن�صحبت �إ�رش�ئيل من �الأر��صي 

�ملحتلة عام 1967، و�جلوالن، وحلّت ق�صية �لالجئني“. وقال عريقات خماطباً �لدول �لعربية: 

165
“م�صلحتنا ومكانتنا كعرب تتطلب وحدتنا ومتا�صكنا“.
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قر�ر�ت  	 ملو�جهة  وطنية“  “خطة  �إىل  �لتو�صل  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  �أعلنت 

بعد  ذلك  جاء  �لقرن“.  و“�صفقة  �لغربية،  �ل�صفة  من  و��صعة  الأجز�ء  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صمّ 

�الإ�صالمي،  و�جلهاد  وحما�ص  فتح  ر�أ�صهم  وعلى  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  ممثلي  جمع  لقاء 

“موحَدون يف مو�جهة قر�ر �ل�صفة و�صفقة �لقرن“، لبحث  وف�صائل ي�صارية، حتت عنو�ن 

�صبل مو�جهة �ملخططات �الإ�رش�ئيلية. و�نق�صمت �خلطة �إىل ثالثة م�صتويات؛ �الأول �مل�صتوى 

�لوطني، و�لثاين �مل�صتوى �لعربي و�الإ�صالمي، و�لثالث �مل�صتوى �لدويل.

�لفل�صطينية.  �ملناطق  كافة  يف  �ملقاومة  وت�صعيد  �ل�صاملة،  �ملقاومة  بتفعيل  �خلطة  وطالبت   

و�صددت �خلطة على �رشورة دعوة �الأمناء �لّعامون للف�صائل الجتماع عاجل ملو�جهة قر�ر�ت 

�لتحديات  ملو�جهة  وطنية  ��صرت�تيجية  على  و�التفاق  �لوطنية،  �لوحدة  و��صتعادة  �ل�صّم، 

�لر�هنة، و�إعادة بناء �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني ويف مقدمته منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 

على �أ�ص�ص �ل�رش�كة و�لديوقر�طية، ت�صمن م�صاركة �جلميع.

�لقرن“،  و“�صفقة  �ل�صمّ  خمططات  ملو�جهة  �لوطنية  �حلملة  �إطالق  عن  �خلطة  و�أعلنت   

ومو�جهة  �مليد�ين،  �ال�صتباك  الإد�رة  �ل�صعبية  للمقاومة  موحدة  وطنية  جبهة  وت�صكيل 

للتوحد  �لعربي  �لبعد  �ملو�جهة. وطالبت �خلطة بتفعيل  خمططات �الحتالل، و�إعد�د برنامج 

مع �ل�صعب �لفل�صطيني. وعلى �مل�صتوى �لعاملي، حّملت �خلطة �ملجتمع �لدويل �مل�صوؤولية عن 

166
منح غطاء لالحتالل ملو��صلة �إجر�ء�ت �ل�صّم و�ال�صتيطان.

�الإ�رش�ئيلية  	 �لع�صكرية  �إن ع�رش�ت �حلو�جز  �الإن�صان  �الأورومتو�صطي حلقوق  �ملر�صد  قال 

يف �ل�صفة �لغربية “باتت مبثابة م�صايد �ملوت للفل�صطينيني؛ ملجرد �ال�صتباه يف �رتكابهم �أي 

خمالفات ما يت�صبب لهم بالقتل �لفوري“. وح�صب �ملر�صد، فاإن “�إ�رش�ئيل“ �أعدمت 95 مدنياً 

167
فل�صطينياً، بينهم 36 طفالً، خارج نطاق �لقانون يف �صنة 2016.

االأحد، 2020/6/28

قال �لناطق �لر�صمي با�صم �لرئا�صة نبيل �أبو ردينة، رّد�ً على ما تتناقله بع�ص �لوكاالت حول  	

�ل�صّم  خمططات  يرف�ص  �لفل�صطيني  “�ملوقف  �إن  �أمريكية:   – فل�صطينية  �ت�صاالت  وجود 

كاملة، �ل�صّم  خمططات  كانت  �صو�ء  �ملبد�أ،  حيث  من  �الإ�رش�ئيلية   – �الأمريكية   و�خلر�ئط 

168
�أو جزئية“.

فل�صطني  	 �صوت  الإذ�عة  ت�رشيح  يف  �صيدم،  �صبي  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال 

�ل�صلطة، لكننا نحّذر من  �أي قر�ر �صيا�صي بحّل  �لفل�صطينية لن تتخذ  �لقيادة  “�إن  �لر�صمية: 
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�لدولة  نحو  �نتقالياً  ج�رش�ً  لتكون  دولية  و�صمانات  التفاق  نتيجة  جاءت  �لتي  �ل�صلطة،  �أن 

169
�لفل�صطينية �مل�صتقلة، معر�صة لالنهيار جر�ء ما تقوم به �إ�رش�ئيل“.

قر�ر  	 مو�جهة  يف  �لفل�صطينية“،  �جلهود  لـ“توحيد  حما�ص  حركة  بدعوة  فتح  حركة  رّحبت 

�للجنة  �رش  �أمني  وقال  �لغربية.  �ل�صفة  �أر��صي  من  و��صعة  مل�صاحات  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صّم 

�ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب، يف بيان له، “�إن �أيدي فتح ممدودة د�ئماً للوحدة ور�ّص 

دونها  يكن  وال  �لفل�صطيني،  �لوطني  �لن�صال  ركائز  �أهم  �إحدى  �لوحدة  و�إن  �ل�صفوف، 

170
�لت�صدي لالحتالل ول�صفقة �لقرن، وخمطط �ل�صّم“.

ك�صف موقع “�إ�رش�ئيل ديفن�ص Israel Defense“ �أن حكومة �الحتالل �صادقت على �لتنقيب  	

�لذي  �لتنقيب  �إن  �ملوقع  وقال  �للبنانية.  �حلدود  د�خل  بحرية  منطقة  يف  �لطبيعي  �لغاز  عن 

يف  جديد�ً  توتر�ً  ويجلب  لبنان،  مع  �لنز�ع  �صي�صعل  �للبناين   “9 “�لبلوك  مبحاذ�ة  �صيجري 

171
�ملنطقة.

�الإ�رش�ئيلي  	 �الحتالل  خمططات  �صّد  �الإيطالية،  �ملدن  �أكب  من  مدينة   17 يف  �الآالف  تظاهر 

172
�لر�مية �إىل �صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية.

االإثنني، 2020/6/29

�لفل�صطينية 	 �ل�صلطة  �أن  بر�ص،  فر�ن�ص  وكالة  عن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة   نقلت 

فل�صطينية  خطة  ورو�صيا،  �ملتحدة،  و�الأمم  �الأوروبي،  و�الحتاد  �الأمريكية،  لالإد�رة  قدمت 

�لبديلة،  �لفل�صطينية  �خلطة  تت�صمن  �لفرن�صية،  �لوكالة  وبح�صب  �لقرن“.  لـ“�صفقة  بديلة 

مّت  �لتي  �لنقطة  من  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �ملبا�رشة  للمفاو�صات  للعودة  �لفل�صطينيني  ��صتعد�د 

دولة  على  �صيو�فق  �لفل�صطيني  �لطرف  �أن  �خلطة،  يف  وجاء   .2014 �صنة  يف  عندها  �لتوقف 

فقط.  �لقانون  لفر�ص  قوية،  �رشطية  قو�ت  بد�خلها  تعمل  �ل�صالح،  ومنزوعة  حمدودة، 

على  للمو�فقة  �خلطة،  بهذه  ��صتعد�دهم  �أبدو�  �لفل�صطينيني  �أن  �إىل  �لنظر  �لوكالة  ولفتت 

�أجل  �ملتحدة، من  �الأمم  1967، ووجود قو�ت دولية من  �أ�صا�ص حدود  �الأر��صي على  تبادل 

173
حفظ “�ل�صالم“ بني �لطرفني.

يف 	 تي  نت  قناة  مع  حو�ر  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص   قال 

حيث  �صيا�صي،  �أولها  �الأبعاد؛  ثالثية  ملعركة  تتعر�ص  فل�صطني  �إن  �لرتكية،   Net TV

�لفل�صطينية.  �لق�صية  ل�صطب  �الأمريكية  �الإد�رة  من  مدعومة  �صهيونية  حماوالت  هناك  �إن 
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متو��صلة  �عتد�ء�ت  �إىل  يتعر�ص  ف�صعبنا  و�أمني،  ع�صكري  �لثاين،  “�لبعد  �أن  هنية  و�أ�صاف 

من جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي“. �أما �لبُعد �لثالث، وفق هنية، فهو �قت�صادي. و�أكد هنية �أن 

174
جهود “��صتعادة �لوحدة و�إنهاء �النق�صام �لد�خلي، م�صتمرة ومل تتوقف“.

على  	 متلفز  حديث  خالل  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  دعا 

على  للتو�فق  وطني  قيادي  �جتماع  عقد  �إىل  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  �الأق�صى،  ف�صائية 

يد  �أن  �إىل  مرزوق  �أبو  و�أ�صار  وخمططاته.  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ملو�جهة  وحدوي  برنامج 

حركته ممدودة للم�صاحلة مع حركة فتح، م�صدد�ً �أن حما�ص ت�صعى لبنامج وطني جامع. 

175
وقال �أبو مرزوق: “�صنحبط خطط �ل�صّم �الإ�رش�ئيلية بكل �ل�صبل �ملتاحة“.

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص عبد �للطيف �لقانوع، �إن �إطالق �رش�ح �الأ�رشى �ملحررين يف  	

176
�صفقة وفاء �الأحر�ر �رشط للبدء يف �حلديث عن �صفقة وفاء �أحر�ر جديدة.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، �إن 2020/7/1، هو �ملوعد �لذي �أعلن عنه بنيامني  	

يف  مقد�صاً“،  تاريخاً  “لي�ص  �ملحتلة؛  �لغربية  �ل�صفة  من  الأجز�ء  �ل�صّم  خطة  لتنفيذ  نتنياهو 

177
�إ�صارة ال�صتمر�ر تباين �ملو�قف د�خل �حلكومة على موعد وحجم �ل�صّم.

	  Michelle با�صليه  مي�صيل  �الإن�صان  حلقوق  �ل�صامية  �ملتحدة  �الأمم  مفو�صة  �أكدت 

�رشعي“،  “غري  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  من  �أجز�ء  ل�صّم  “�إ�رش�ئيل“  خمطط  �أن   Bachelet

�رشعي.  غري  “�ل�صّم  خطي:  ت�رشيح  يف  با�صليه،  وقالت  لعقود“.  �صت�صتمر  “ �آثاره  و�أن 

 .“%5 لـ  �أم  30% من �ل�صفة �لغربية  لـ  “�أي �صّم، �صو�ء كان  �ل�صطر“، م�صددة:  نقطة على 

�إىل  �صيوؤدي  �ل�صّم  �أ�صكال  من  �صكل  �أقل  حتى  �أنه  من  بالغ  بقلق  “�أ�صعر  قائلة:  و�أ�صافت 

178
زيادة �لعنف وخ�صائر يف �الأرو�ح“.

�لديوقر�طي  	 �إىل جو بايدن، مر�صح �حلزب  �أمريكية ر�صالة  130 منظمة وموؤ�ص�صة  وجّهت 

�ل�صفارة  �صيعيد  �أنه  فيها  يعلن  و��صحة  مو�قف  باتخاذ  فيها  تطالبه  �الأمريكية،  للرئا�صة 

مبدى  لـ“�إ�رش�ئيل“  �ملقدمة  �مل�صاعد�ت  بربط  طالبته  كما  �أبيب.  تل  �إىل  �لقد�ص  من  �الأمريكية 

وحتميل  غزة،  ح�صار  باإنهاء  مطالبته  يعلن  و�أن  �لفل�صطيني،  �الإن�صان  حلقوق  �حرت�مها 

179
“�إ�رش�ئيل“ �مل�صوؤولية عن �الأو�صاع �الإن�صانية ل�صكانها.

الثالثاء، 2020/6/30

فاإن برنامج  	 �الأمور مي�رشة،  لو كانت  �إنه  �ألكني،  �الإ�رش�ئيلي زئيف  �لعايل  �لتعليم  قال وزير 

�أوالً،  �حلكومة  جل�صة  يف  �ملو�صوع  بطرح  يق�صي  �لغربية  �ل�صفة  يف  فل�صطينية  �أر��صٍ  �صمّ 
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“وهذ� لن يتّم �الأربعاء، يف �ملوعد �لذي كان قد  ومن ثّم حتويله �إىل �الأطر �لقانونية، م�صيفاً: 

حت�صل  مل  “�إ�رش�ئيل“  �أن  هو  �لتاأجيل  يف  �ل�صبب  �أن  �رش�حة،  �ألكني  وبنيّ  نتنياهو“.  �أعلنه 

من �أجز�ء  على  �صيادتها  ب�صط  يف  للبدء  و��صنطن  من  تطلبه  �لذي  �الأخ�رش  �ل�صوء  على   بعد 

180
�ل�صفة �لغربية.

خالل  	 �صتو��صالن  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل“  �أن  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد 

�لغربية.  �ل�صفة  يف  �أر��ٍص  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  فر�ص  م�صاألة  مناق�صة  �ملقبلة  �الأيام 

و�أفاد مر��صل هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( لل�صوؤون �ل�صيا�صية �أن رئي�ص �لوزر�ء بحث هذه 

181
�مل�صاألة مع �لطاقم �الأمريكي �لذي يزور �لقد�ص.

�ملعلومات،  	 �لطاقة وتكنولوجيا  �تفاقيتني يف جمال  �لدويل  �لفل�صطينية و�لبنك  �ل�صلطة  وقّعت 

بقيمة 78 مليون دوالر، لتمويل م�صاريع يف قطاع �لطاقة، من �صمنها بناء �صبكة بني �أريحا 

وزير  �التفاقية  ووّقع  �ل�صفة.  و�صط  �إىل  �الأردن  من  �مل�صتوردة  �لكهرباء  لنقل  �هلل،  ور�م 

�لفل�صطينية �الأر��صي  يف  �لدويل  للبنك  �ملقيم  و�ملمثل  ب�صارة،  �صكري  �لفل�صطيني   �ملالية 

182
كانثان �صانكار Kanthan Shankar، بح�صور رئي�ص �حلكومة �لفل�صطينية حممد ��صتية.

“�إ�رش�ئيل“؛  	 الخرت�ق  �لبد�ئل  �إيجاد  �إىل  ت�صعى  �لق�صام  كتائب  �إن  �لعبية   12 �لقناة  قالت 

تعتب  “حما�ص  �أن  موؤكدة  طيار،  بدون  و�لطائر�ت  �لبحري  �لكوماندوز  تطوير  جانب  �إىل 

�لكوماندوز �لبحري، ذ� قدرة هجومية كبرية“، ومنوهة �إىل �أن “�لق�صام متّكن من و�صع يده 

حتت  و�حلرب  �الخرت�ق  على  �لبحري  �لكوماندوز  تدريب  يتّم  حيث  متطورة،  معد�ت  على 

183
�ملاء“.

�أعلنت �رشكة �ل�صناعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية �حلكومية، يف بيان لها، عن تطوير طائرة بدون  	

184
طيار ذكية، يكنها �لك�صف عن �لطائر�ت بدون طيار وتعطيل عملياتها و�عرت��صها.
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