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 اتصاالت  رية بين الرياض وتل أبيب حول  ور  عو ي بالق س المحتلة: "ي رائيل هيوم" .1

يوم االثنين، النقاب عن وجود كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
اتصاالت سرية بين الرياض وتل أبيب في سياق خطة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، ورئيس 
وزراء االحتالل اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي تهدف إلى منح المملكة العربية السعودية مكانة 

إلسالمية في القدس المحتلة وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف، ودمج ودورا في إدارة األوقاف ا
 مندوبين للسعودية في "مجلس إدارة األوقاف" في القدس المحتلة. 

وقالت الصحيفة إن دبلوماسيين سعوديين رفيعي المستوى أقروا في حديث معها أن "الحديث يدور 
فضة عبر طاقم مقلص من الدبلوماسيين عن اتصاالت حساسة تمت تحت جنح السرية وبوتيرة منخ

وأطراف أمنية رفيعة المستوى من إسرائيل والواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية كجزء من 
 مساعي دفع خطة صفقة القرن".

ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي رفيع المستوى قوله، إنه قبل بضعة أشهر كان األردنيون 
ي تغيير في مجلس األوقاف اإلسالمية في المسجد األقصى، زاعمة يعربون عن معارضة شديدة أل

أن التغيير الذي طرأ على الموقف األردني جاء على أثر الدور التركي "المكثف" في القدس المحتلة 
 عموما في المسجد األقصى على نحو خاص.
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وأزمة البوابات وبحسب الصحيفة فإن الجانب األردني، على أثر أحداث باب الرحمة العام الماضي 
اإللكترونية قبل ثالثة أعوام، كف عن االعتراض على توسيع مجلس األوقاف اإلسالمية ووافق في 

 خطوة استثنائية خالفا التفاقيات أوسلو على دمج ممثلين فلسطينيين في المجلس.
ناصر وأوردت "يسرائيل هيوم" أن المندوبين الفلسطينيين أتاحوا من خالل عضويتهم في المجلس لع

إيرانية وتركية بوضع موطئ قدم في المسجد األقصى من خالل جمعيات مختلفة حصلت على 
تمويل من الحكومة التركية بعشرات ماليين الدوالرات بناء على أوامر واضحة من الرئيس التركي، 

 رجب طيب أردوغان.
ات المتحدة رسائل بأن وادعت الصحيفة أنه على أثر ذلك فقد نقل الجانب األردني إلسرائيل والوالي

العائلة المالكة في األردن ستكون على استعداد لتخفيف معارضتها بكل ما يتعلق بدمج ممثلين 
سعوديين في المجلس، دون أن يؤثر ذلك في المكانة الخاصة للمملكة األردنية الهاشمية. ومقابل 

مية تنشط في القدس ذلك اشترط الجانب األردني أن يضخ السعوديون التمويالت لجمعيات إسال
المحتلة والمسجد األقصى، وتمارس ضغوطا سياسية إلخراج الجمعيات اإلسالمية التركية الناشطة 

 في المدينة تحت غطاء فلسطيني.
ونقلت الصحيفة على لسان دبلوماسي عربي رفيع المستوى قوله "لو سمح األردنيون لألتراك بالعمل 

وا ظلوا بعد سنوات قليلة موجودين "على الورق" كأصحاب بحرية كاملة في المسجد األقصى، لكان
مكانة خاصة في إدارة األماكن المقدسة". وبحسبه فإن األردن بحاجة للمال والتأثير السعودي لصد 
ن هذا يلتقي مع مصالح إسرائيل والواليات المتحدة ألن ذلك يتماشى مع سعيهما  أردوغان، وا 

رامب ونتنياهو، وعملية الضم ال سيما وأن السعودية تحضر لتحصيل دعم وتأييد السعودية لخطة ت
 معها أيضا تأييد اإلمارات العربية المتحدة والبحرين".

وأضاف المصدر المذكور أنه "ال يزال مبكرا القول إن هذه الخطوة خرجت إلى حيز التطبيق"، 
حتى ال تتضرر  موضحا أن "الهدف هو إدراج مندوبين سعوديين كمراقبين فقط وبشكل غير ملزم

 المكانة الحصرية لألردن في الحوض المقدس".
 1/6/2020العربي الج ي ، لن ن، 

 
 قناة عبرية: نقاشات حول كيفية التعامل مع خروج عباس من رام هللا  ون تن ي  .2

يوم االثنين، أن إسرائيل تجري مناقشات في كيفية ت قناة ريشت كان العبرية، مساء ذكر  :القدس
ة رام هللا، إلى الخارج، بدون تنسيق مع التعامل مع إمكانية مغادرة الرئيس محمود عباس، مدين

ولم تورد القناة أي معلومات عن تفاصيل المناقشات الجارية بشأن هذه القضية بعد إعالن  إسرائيل.
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وبحسب القناة، فإن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها  القيادة الفلسطينية وقف التنسيق األمني.
 ينية من أي مكان إلى آخر بدون تنسيق أمني.لن تسمح لها بنقل أي قوات أمن فلسط

ووفًقا للقناة، فإن قادة األجهزة األمنية الفلسطينية تلقوا تعليمات من المستوى السياسي بالسلطة لعدم 
الدخول في صراع مع الجيش اإلسرائيلي على األرض، واالبتعاد عن أي منطقة تجري فيها نشاطات 

 للجيش اإلسرائيلي.
 1/6/2020، الق س، الق س

 
 اشتية يؤك  ا تكمال الخطط المتعلقة بوقف االتفاقيات .3

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل الجلسة الحكومية األسبوعية يوم : رام هللا
اإلثنين، بأن مجلس الوزراء يستكمل الخطط المتعلقة بقرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس 

قفت العمل بكامل االتفاقيات مع إسرائيل كون أن إسرائيل أعلنت وبدأت محمود عباس والتي أو 
بممارسة بعض إجراءات الضم لبعض األراضي الفلسطينية، كما طالب دول العالم التصدي للقرار 
اإلسرائيلي ومنع تنفيذه لما له من مخاطر جسيمة على فلسطين أرضًا وشعبًا ومشروعًا سياسيًا 

 إلقليمي أيضًا.تحرريًا، وعلى األمن ا
 1/6/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفل طينية )وفا(

 
 باإلجهاز على أي أف  لل الم أو اتفا  على إعا ة التفاوض اإل ارة األميركية يتهماألحم   .4

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام : رام هللا: كفاح زبون
ة التحرير والحكومة وحركة فتح والمؤسسات التابعة لهذه األطر، في حالة انعقاد األحمد، إن منظم

دائم إلى جانب تكثيف االتصاالت الدولية والعربية بهدف منع تنفيذ مخطط الضم االحتاللي. واتهم 
باإلجهاز على أي أفق للسالم أو اتفاق على إعادة التفاوض من جديد، »األحمد اإلدارة األميركية 

وحذر من تنفيذ حكومة االحتالل لقرار الضم في «. سياساتها المنحازة وطرحها لصفقة القرنعبر 
بدأت فعاًل بعملية الضم هناك، عبر إزالة اليافطات الحمراء التي تحذر  إن إسرائيلاألغوار. وقال 

 من دخول اإلسرائيليين للمنطقة، وتوزيع فواتير الكهرباء على المجالس القروية، إضافة إلى
اإلعالنات المتالحقة التي تنشرها بالتعامل المباشر مع المواطنين الفلسطينيين، بذريعة تلبية بعض 
صدار الهويات الممغنطة بشكل مباشر، واستئناف تصاريح العمل عن  احتياجاتهم ومتطلباتهم وا 

 ، في خطوة تنذر بعودة الحكم العسكري.«اإلدارة المدنية»طريق مكاتب 
 2/6/2020،  نالشر  األو ط، لن
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 قرر إنشاء بنك حكومي لتق يم خ مات مصرفية لكافة الفئاتت الحكومة الفل طينية .5

قرر مجلس الوزراء أمس، إنشاء بنك حكومي؛ لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات،  -وفا -رام هللا 
ت غير وقروض صغيرة ومتناهية الصغر لألفراد والشركات، والموافقة على تمويالت عدد من الشركا

الربحية وتشكيل لجنة فنية لدراسة االحتياجات التنموية لألغوار ضمن خطة العناقيد سيما في المجال 
 الزراعي.

 2/6/2020، األيام، رام هللا
 
 مؤ  ة مصرفية لتجاوز ته ي ات االحتالل لح ابات األ رىت رس إنشاء ال لطة الفل طينية  .6

لسطينية يوم اإلثنين، أنها بصدد إنشاء بنك أو مؤسسة أعلنت السلطة الف: رام هللا ــ جهاد بركات
مصرفية، خاصة باألسرى وذوي الشهداء، لتجاوز أزمة إيقاف البنوك لحسابات األسرى واألسرى 

 9فبراير/شباط الماضي، وبدأ سريانه في  9المحررين بسبب أمر العسكري إسرائيلي موقع بتاريخ 
 سرى، وتعتبر بموجبه أموااًل محظورة يجب مصادرتها.، يمنع التعامل مع رواتب األ/ مايوأيار

 1/6/2020، العربي الج ي ، لن ن

 
 مشعل ي عو ال تئناف أ اطيل ك ر الحصار عن غزة .7

دعا رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل إلى مواصلة إرسال األساطيل لرفع 
" التركية IHHل لقاء نظمته هيئة " وشدد مشعل خال الحصار عن غزة كونه الزال تحت الحصار.

بالذكرى العاشرة ألسطول الحرية وشهداء سفينة مرمرة، على ضرورة أن يكون شعار تلك األساطيل 
وطالب بمواصلة تلك  كسر الحصار والدفاع عن القدس واألقصى، واإلفراج عن األسرى والمعتقلين.

ها، مشيًرا إلى أن غزة ما زالت تحت مسيرة األساطيل البحرية واألهداف التي انطلقت من أجل
 الحصار وشعبنا تحت االحتالل.

 1/6/2020، موقع حركة حماس
 
 ل عم المق  يين في مواجهة غطر ة االحتالل ت عو حماس .8

منشأة  200قرار قوات االحتالل بإخالء وهدم عبد اللطيف القانوع، إن  حماسقال الناطق باسم حركة 
  وز في القدس المحتلة غطرسة صهيونية.تجارية وصناعية بحي وادي الج
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 ودعا القانوع إلى نصرة المقدسيين ودعمهم في مواجهة غطرسة االحتالل.
 1/6/2020، موقع حركة حماس

 
 "الشعبية": أ وات منظمة التحرير وال لطة لمواجهة التح يات أصبحت "خر ة" .9

فشل في المسيرة السابقة التي أكد القيادي في الجبهة الشعبية، عمر شحادة، أنه دون اإلقرار بال
عاما منذ أوسلو حتى اليوم، ودون اإلقرار بعدم صالحية أدواتها في مواجهة المرحلة  30استمرت 

الجديدة، ودون قراءة التطورات في المجتمع الدولي والعربي قراءة دقيقة، ال يمكن ان نصل لقراءة 
وقال: المطلوب هو ابتكار  مرحلة المقبلة.صحيحة وسليمة تبنى عليها استراتيجية وطنية لمعالجة ال

 أدوات جديدة بدال من أدوات منظمة التحرير والسلطة التي أصبحت "خردة"، وفقا لتعبيره. 
 1/6/2020، فلسطين أون الين

 
 مقاومةبأعمال ال فل طينيا بينهم نائب وأ رى محررون بحجة المشاركة 15عتقل ياالحتالل  .10

مواطنا فلسطينيا، بينهم نائب  15الل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء اعتقلت قوات االحت: رام هللا
بالمجلس التشريعي )البرلمان( وأسرى محررون، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في 

 مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
 2/6/2020، ق س برس

 
 ر كوشنيبهاتفيًا جري اتصااًل نتنياهو ي .11

وكاالت: تحدث رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس، مع مستشار -تل أبيب 
 الرئيس األميركي جاريد كوشنير هاتفيًا.

وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" بأن نتنياهو أوقف جلسة حزب الليكود من أجل إجراء المحادثة 
مستشار كوشنير والمسؤول -اسيون آخرون، وهمالسياسية مع كوشنير، والتي شارك فيها مسؤولون سي

عن ملف السالم في الشرق األوسط آفي بركوفتس، والسفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، 
 والسفير اإلسرائيلي في واشنطن رون درمر.

  2/6/2020األيام، رام هللا، 
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 غانتس يوعز لكوخافي بت ريع ا تع ا ات الجيش تحضيرًا للضم .12
ئيس الحكومة اإلسرائيلية الرديف ووزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، إلى رئيس أركان أوعز ر 

الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، بتسريع تحضيرات الجيش لما وصفه بـ""التدابير السياسية التي 
يلية ضم تعتزم الحكومة اإلسرائيلية تنفيذها في الضفة الغربية"، في إشارة إلى مخطط الحكومة اإلسرائ

 مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
وأطلع غانتس، رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، في اجتماع عقد بينهما، على "التطورات الحاصلة 
في الساحة السياسية" في هذا الشأن، حسبما جاء في بيان صدر عن وزارة األمن اإلسرائيلية، علما 

ول من تموز/ يوليو موعًدا للشروع بتنفيذ مخطط بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حدد األ
 الضم، بموجب "صفقة القرن" األميركية المزعومة.

وأشار البيان إلى أن غانتس يعتزم تعيين "مندوًبا عنه لتنسيق التحركات الالزمة في هذا المجال. 
صيات التي سيتم إضافة إلى ذلك"، وأشار إلى أنه "سيتم تشكيل فريق متكامل في الوزارة لتنسيق التو 

 تطبيقها على األرض ضمن للتحركات الجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة".
 1/6/2020، 48عرب 

 
 تأجيل تنفيذ عملية الضم ترجحاألجهزة األمنية اإل رائيلية  .13

استبعد مسؤولون في األجهزة األمنية اإلسرائيلية، إمكانية تنفيذ مخطط الحكومة اإلسرائيلية بضم 
الضفة الغربية المحتلة، على أرض الواقع، خالل الموعد الذي حدده رئيس الحكومة مناطق من 

اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بداية تموز/ يوليو المقبل، بحسب ما ذكر موقع "والال" اإلسرائيلي، نقال 
 عن مصادر أمنية، األسبوع الماضي.

الستعدادات لمواجهة "تدهور أمني وذكرت المصادر أن األجهزة األمنية بحاجة إلى مزيد من ا
محتمل"، في الضفة وقطاع غزة، وأن المهلة التي حددها نتنياهو قصيرة جدا لذلك. ولفتت المصادر 
إلى المواجهات التي اندلعت في القدس المحتلة عندما حاول االحتالل تثبيت كاميرات عند بوابات 

عقبت االعتراف األميركي بالقدس عاصمة ، والمواجهات التي أ 2017الحرم القدسي في صيف العام 
 إلسرائيل.

ووفًقا لتقديرات األجهزة األمنية، فإن رد فعل الشارع الفلسطيني على تنفيذ مخطط الضم "لن يكون 
متوقًعا"، ووفًقا لمسؤولي األجهزة األمنية، فإن "هذا يعتمد على كيفية عرض الخطوة وقبولها تباعا في 

تبعدوا "تحريض مسؤولي السلطة الفلسطينية الشارع الفلسطيني ضد الشارع الفلسطيني"، ولم يس
 إسرائيل".
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وحذرت كذلك مصادر "والال" األمنية من "تغيير في سلوك قوات األمن الفلسطينية، التي قد تنضم 
إلى المواجهات واالشتباكات المسلحة" ضد قوات االحتالل اإلسرائيلية، أو بكل بساطة "قد تمتنع عن 

 عمليات الموجهة ضد قوات االحتالل في الضفة.إحباط" ال
 1/6/2020، 48عرب 

 
 لجنة بالكني ت تم   "األمر المؤقت" بحظر لم شمل الفل طينيين لعام واح  .14

مددت ما تسمى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست اإلسرائيلي، االثنين، صالحية : رام هللا
وكان  يحظر لم شمل الفلسطينيين، وذلك لمدة عام آخر. "األمر المؤقت" )القانون الحكومي( الذي

بحظر لم الشمل لفلسطينيين بعائالتهم في داخل مناطق الخط  2003قد أقر عام "األمر المؤقت" 
 5ووفًقا لموقع صحيفة يسرائيل هيوم، فإنه تم تمديد العمل بالقانون الحكومي بأغلبية  األخضر.

من أعضاء اللجنة، مستغاًل تقريًرا للشاباك بأن العديد من منفذي العمليات تورط  2مقابل معارضة 
 بها فلسطينيون حصلوا على لم شمل األسرة.

 2/6/2020الق س، الق س، 
 
 معاريف: غضب في الخارجية اإل رائيلية من  يا ة ا تفرا  نتنياهو لنف ه بقضية "الضم" .15

أن وزارة الخارجية، يوم الثالثاء، عن مصدر دبلوماسي من لاقالت صحيفة معاريف العبرية، : رام هللا
هناك حالة من الغضب في أوساط المسؤولين بالخارجية اإلسرائيلية، إزاء ما وصفت بـ "سياسة 
االستفراد" من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لنفسه، بشأن عملية "الضم" للمستوطنات واألغوار 

مصدر أن نتنياهو يبدو غير مهتم بالعمل مع الخارجية أو وزارة القضاء وأكد ال في الضفة الغربية.
 وحتى وزارة الجيش، ويخشى أن يضر ذلك من حريته في العمل لوحده بهذا الملف.

 2/6/2020الق س، الق س، 
 
 إصابة أح  العاملين في مكتب نتنياهو بكورونا .16

نتنياهو، مساء أمس اإلثنين، عن أعلن مكتب رئيس حكومة االحتالل بنيامين  -وفا -تل أبيب 
إصابة أحد العاملين بالمكتب بفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن عملية بحث وبائي تجري في هذه 

 المرحلة لتتبع المخالطين وتقديم إرشادات طبية مناسبة لهم.
 2/6/2020الحياة الج ي ة، رام هللا، 
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 غانتس يلتقي فري مان لبحث "الضم" وقضايا أخرى .17
التقى يوم االثنين، بيني غانتس وزير الجيش  -ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم -رام هللا

 اإلسرائيلي، ورئيس الوزراء البديل مع ديفيد فريدمان السفير األميركي لدى إسرائيل.
وبحسب إذاعة الجيش اإلسرائيلي، فإنه تم خالل االجتماع بحث التطورات السياسية والقضايا 

 قضية "الضم". اإلقليمية، وخاصةً 
 1/6/2020الق س، الق س، 

 
 اشكنازي يلتقي ميال ينوف لبحث "الضم" وتطورات الوضع بالمنطقة .18

التقى وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي اشكنازي، يوم االثنين، ألول مرة  -"القدس"دوت كوم-القدس
 بمبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف.

إلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن ميالدينوف وصف االجتماع بالممتاز، وبحسب هيئة البث ا
 مشيًرا إلى أنه تناول التطورات والملفات الملحة في المنطقة برمتها.

وأكد ميالدينوف أن األمم المتحدة ال تزال ملتزمة بحل الدولتين وبالعمل مع الجانبين الفلسطيني 
 من أجل دفع عملية السالم.واإلسرائيلي والجهات الدولية 

 1/6/2020الق س، الق س، 
 
 ليبرمان يشكك في نوايا نتنياهو بشأن "الضم" .19

شكك أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، يوم االثنين، في نوايا رئيس الوزراء : رام هللا
 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ضم األراضي الفلسطينية.

حديثه لنتنياهو "كيف تنوي الضم وال أحد يعرف الخرائط ولم يرها أحد حتى وقال ليبرمان موجًها 
.. أشك في نواياك"، كما ذي تتحدث عنهشاباك .. ما الضم الوزير الجيش وقائد األركان وقائد ال
واعتبر ليبرمان تصريحات نتنياهو حول الضم بأنها تأتي في  نقلت عنه إذاعة الجيش اإلسرائيلي.

وأضاف "حين قرر بيغين تطبيق السيادة على  والغوغائية التي ينتهجها باستمرار. إطار األكاذيب
 الجوالن فعل ذلك في يوم واحد وبدون ثرثرة ال معنى لها".

 1/6/2020الق س، الق س، 
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 الشرطة اإل رائيلية تعين م ؤواًل لتحضيراتها الخاصة بتنفيذ "الضم" .20
لة الماضية، عن تعيين مسؤول لتحضيراتها التي تتعلق بتنفيذ أعلنت الشرطة اإلسرائيلية، اللي: رام هللا

وبحسب هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه تم  خطة الضم لألراضي الفلسطينية.
تعيين ايتسيك سابان قائد ما يسمى حرس الحدود في القدس سابًقا، لكي يكون مسؤواًل عن تنفيذ 

 أن خطة الضم.المهام الموكلة للشرطة بش
 2/6/2020الق س، الق س، 

 
 "القانون النرويجي"الكني ت اإل رائيلي يصا   بالقراءة األولى على  .21

صادقت الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي، قبيل منتصف الليلة، بالقراءة األولى على مشروع  :رام هللا
ء الحكومة من الكنيست إلدخال وينص القانون على استقالة وزرا ما يعرف بـ "القانون النرويجي".

كما ينص القانون في تعديالته التي تمت  أعضاء جدد من أحزابهم في الكنيست بالنيابة عنهم.
أبيض، على أنه يحق للوزير أن يعود عضًوا في الكنيست دون  -بالتوافق بين الليكود وحزب أزرق 

 أن يستقيل.
 2/6/2020الق س، الق س، 

 
 االتهام وعقو  "تع   الزوجات"  اخل الخط األخضر هآرتس: انخفاض في لوائح .22

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، يوم االثنين، أن هناك انخفاًضا في لوائح االتهام الموجهة : رام هللا
ومن أهمهم  -ألشخاص يحملون الهوية اإلسرائيلية، وخاصًة )الفلسطينيين في داخل الخط األخضر 

 بدو النقب( بشأن تعدد الزوجات.
في سجل تعدد الزوجات في المحاكم الشرعية، مشيرًة  ضفًقا للصحيفة، فإن ذلك ترافق مع انخفاوو 

 إلى أن من كان يرغب في تعدد الزوجات بات يفهم النظام المتبع وقرر تجاوزه.
، 2018شكوى عن حاالت تعداد زواج، وفي عام  406قدم  2017وبحسب أرقام شرطية، فإنه في عام 

 47تم رفع  2020عاًما، وفي عام  137عام الذي يليه كان هناك انخفاًضا إلى ، وفي ال188بلغت 
 حالة شكوى فقط، لكن لم تقدم لوائح اتهام في جميعها.

 1/6/2020الق س، الق س، 
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 نتنياهو يتق م ببالغ للشرطة ض  إ رائيلي  عا لقطع رأ ه وأ رته في مي ان عام .23
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اإلثنين، ببالغ للشرطة ضد )األناضول(: تقدم رئيس الوزراء  -تل أبيب

وكتب نتنياهو بحسابه  مواطن دعا إلى قطع رأسه هو وأسرته في أحد الميادين العامة بمدينة القدس.
وتابع:  ”.قبل عدة أسابيع تقدمت ببالغ للشرطة بشأن تهديدات بقتلي أنا وأسرتي”: “تويتر“على 

تقديم بالغ آخر ضد شخص أوضح بالتفصيل كيف ينوي قتلي أنا  اليوم، لألسف، اضطررت إلى“
 ”.وأسرتي

 1/6/2020الق س العربي، لن ن، 
 
 م ؤول إ رائيلي: غا رنا غوش قطيف وا تقبلنا الصواريخ بتل أبيب .24

نقلت المواقع العبرية عن رئيس "مستوطنة كريات أربع" "إلياهو ليبمان" إعالنه  الرأي:-الداخل المحتل
وقال ليبمان: "إننا في الماضي تخلينا عن  إلقامة دولة فلسطينية كجزء من خطة ترامب.معارضته 

غوش قطيف واليوم نستقبل الصواريخ في تل أبيب والقدس، وهذا خطأ أشك في إمكانية إصالحه في 
وأضاف "أحذر من قيام دولة فلسطينية، ألنه حينها سنعد أعداد القتلى في كفار  األجيال القادمة".

 با ونتانيا".سا
 1/6/2020، وكالة الرأي الفل طينية لإلعالم

 
 تحذير إ رائيلي من تبعات ان حاب أميركي من العرا : ق  يعزز النفوذ اإليراني .25

حذر "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي من خطورة انسحاب الواليات المتحدة : صالح النعامي
ذ اإليراني، على اعتبار أن هذا التطور سيمثل تهديدا من العراق، وترك المجال مفتوحا أمام النفو 

 ستراتيجية لالحتالل اإلسرائيلي.مباشرا للمصالح اال
وفي تقرير أعده الباحث إلداد شفيط، أوضح المركز أنه في حال أسفر "الحوار اإلستراتيجي" الذي 

ي إفساح المجال أمام سيشرع قريبا بين واشنطن وبغداد عن انسحاب أميركي من العراق، فإن هذا يعن
 إيران وتوفير بيئة تسمح لها بتعزيز نفوذها هناك بشكل كبير.  

 1/6/2020العربي الج ي ، لن ن، 
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 جنرال إ رائيلي يزعم وجو  إجماع يهو ي حول خطة الضم .26

قال بروفيسور إسرائيلي إنه "رغم االنتقادات القادمة من الخارج تجاه : عدنان أبو عامر -21عربي
م اإلسرائيلية، لكن اإلسرائيليين يبدون متحدين حول تنفيذها، وهكذا ينتهي الجدل خطة الض

 ".1967األيديولوجي حول مستقبل األراضي المحتلة عام 
(، في مقاله على موقع JISSوأضاف إفرايم عنبار، رئيس معهد القدس لالستراتيجية واألمن )

خلي عن شبه جزيرة سيناء المصرية بين عامي "، أنه "بعد أن تم الت21"المونيتور"، ترجمته "عربي
، بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع السادات، فقد نشأ هناك إجماع إسرائيلي حول 1979-1982

منهم الحفاظ على السيطرة عليها،  %70األهمية األمنية لهضبة الجوالن، حيث يؤيد أكثر من 
 وعززت الحرب األهلية في سوريا هذه المواقف".

السادات لألبحاث االستراتيجية، عضو هيئة التدريس -عنبار، المؤسس السابق لمعهد بيغنوأوضح 
إيالن وجورج تاون وبوسطن، أن "استطالعا إسرائيليا حديثا أجراه معهد القدس -بجامعات بار

بين الجمهور  %70من اإلسرائيليين، وأكثر من  %60لالستراتيجية واألمن كشف أن أكثر من 
ع، يفضلون توسيع القانون اإلسرائيلي لهذه المناطق، وجاءت التركيبة الحالية للكنيست اليهودي األوس

 لتفضل دمج غور األردن في إسرائيل".
 1/6/2020، "21موقع "عربي 

 
 ةة الفل طيني: االحتالل لم يع  يأبه بال لط"فل طينيو الخارج" ُيطل  حملة "ي قط قرار الضم" .27

طينيي الخارج حملًة بعنوان "يسقط قرار الضم" تهدف إلى مواجهة أطلق المؤتمر الشعبي لفلس: لندن
القرار اإلسرائيلي حول ضم األغوار ومناطق في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خالل مؤتمر صحفي 

 "، بمشاركة شخصيات فلسطينية وعربية،ZOOMعبر منصة "
ؤتمر أن االحتالل اإلسرائيلي وأكد نائب األمين العام للمؤتمر الشعبي هشام أبو محفوظ خالل الم

يستغل انشغال العالم بأزمة فايروس كورونا ويعمل على تكريس سيطرته على األراضي الفلسطينية 
 من خالل مواصلة سياسته في التهويِد واالستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

يئة الوطنية في الضفة الغربية ليست من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم أن الب
وأوضح عّدة أسباب لذلك  صالحة الستعادة أي حق من الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

من أبرزها "أن الثقافة الوطنية الفلسطينية تراجعت وأدت لتراجع القضية الفلسطينية في نفوس الشعب 
 الفلسطيني نفسه".
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ين في البرلمان األردني النائب سعود أبو محفوظ أن منطقة من جانبه، ذكر عضو لجنة فلسط
األغوار التي يسعى االحتالل لضمها لمستوطناته تمتد على مساحة أكثر من نص مليون دونم وهي 

 تشكل سلة غذائية لألردن وأن ضمها يشكل تهديًدا وجودًيا.
وج من المأزق الحالي من جانب آخر، قال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي أحمد محيسن: " للخر 

الذي يخنق القضية الفلسطينية علينا في الشتات أن نتحرك بما هو متاح وال يتعارض مع القوانين 
 الدولية المسموح لنا باستخدامها للدفاع عن القضية الفلسطينية."

أ.د.  واالستشارات وفي قراءة منه للمشهد، رأى عضو األمانة العامة ومدير مركز الزيتونة للدراسات
صالح أن "االحتالل لم يعد يأبه بالسلطة الفلسطينية وحولها إلى سلطة وظيفية تخدم  دمحم محسن

والحظ صالح بأن السلطة الفلسطينية ألزمت نفسها في تصريح سابق لها بأنها مع حل  أغراضه".
الدولتين وما زالت مع محاربة اإلرهاب وأنها أرسلت رسالة لالحتالل بأنها لن تسمح بانتفاضة في 

 ة الغربية.الضف
ودعا السلطة التخاذ مجموعة من اإلجراءات إلعادة بناء الثقة وأهمها "وقف التنسيق األمني، ودعوة 
طالق  اإلطار القيادي الموحد للشعب الفلسطيني لالجتماع، ووقف العقوبات على قطاع غزة، وا 

 الحريات في الضفة الغربية، وتفعيل الشعب الفلسطيني في خارج فلسطين."
 2/6/2020، الصحافة الفل طينية )صفا( وكالة

 
 منشأة فل طينية في الق س 200االحتالل يخطط له م  .28

منشأة تجارية  200تخطط حكومة االحتالل اإلسرائيلي لهدم نحو : الرأي –فلسطين المحتلة 
وصناعية فلسطينية في مدينة القدس المحتلة حتى نهاية العام الجاري، في إطار مساعيها لتغيير 

 كشف رئيس الغرفة التجارية بالمدينة كمال عبيدات.، بحسب ما مح العربية للمدينة المقدسةالمال
 1/6/2020، وكالة الرأي الفل طينية لإلعالم

 
 يوث  إلقاء قنابل غاز  اخل بيت فل طيني وتمزي  إطارات  يارة اً شريطتنشر  "بت يلم" .29

قيام جنود االحتالل بتمزيق إطاري  اإلسرائيلية شريطا يوثق« بتسيلم»نشرت منظمة  تل أبيب:
عجلتين في سيارة فلسطينية في بلدة كفر قدوم، وشريطا آخر يوثق إلقاء قنابل غاز على بيت منسق 

ويوثق  لجان المقاومة الشعبية في القرية، مراد شتيوي، حين كان أفراد عائلته موجودين فيه.
األحد، بعد يومين من المسيرة األخيرة التي  الشريطان اعتداءات الجنود االنتقامية من هذه القرية،
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شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأصيب  5قمعتها قوات االحتالل وأصيب خاللها 
 العشرات باالختناق.

 1/6/2020، الشر  األو ط، لن ن
 
 معلمًا مياومًا عقب اعتصام التحا  المعلمين 112"أونروا" في لبنان تثبت  .30

وجاء قرار  موظفًا من المعلمين المياومين. 112ة "أونروا" في لبنان على تثبيت وافقت وكال: بيروت
حزيران/ يونيو، أمام مكتب  1الوكالة بعد اعتصام سلمي نظمه اتحاد المعلمين، صباح اإلثنين 

وكان االتحاد أكد في بيان، السبت  الوكالة الرئيسي في منطقة المدينة الرياضية بالعاصمة بيروت.
 ترك الساحات حتى تحقيق مطالبه المتكررة. االعتصام وعدم، المنصرم

 1/6/2020، بوابة الالجئين الفل طينيين
 
 ض  جرائم الشرطة اإل رائيلية 48غاضبة في أراضي فل طينية تظاهرات  .31

تظاهر مئات من فلسطينيي الداخل، االثنين، ضد اإلعدامات الميدانية : شفاعمرو ــ ناهد درباس
رهاب الدولة  اإلسرائيلي، رافضين سفك الدم العربي على أيدي جنود االحتالل وأذرعه األمنية وا 

ورفع المتظاهرون  سنة(. 32المختلفة في جميع المناطق، وآخرهم الشهيد المقدسي إياد حالق )
شعارات منددة في مفرق الناعمة قرب مدينة شفاعمرو في الجليل، وهتفوا ضد سياسة اإلعدام 

 هجها األجهزة األمنية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين.الميداني التي تنت
 1/6/2020، العربي الج ي ، لن ن

 
 تعّم  أزمة المعيشة في فل طين "الضمّ "الت ابير الصّحية وقرارات  .32

قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إن نحو نصف مليون عامل : كفاح زبون - بيت لحم
ما يعني تسجيل خسائر بمئات ماليين الدوالرات. ويقدر فلسطيني تضرروا جراء جائحة كورونا، 

آالف عامل في  210الجهاز عدد العاملين في دولة فلسطين بأكثر من مليون عامل، منهم نحو 
ألف عامل في إسرائيل  133ألف عامل في القطاع الخاص، و 668القطاع الحكومي، و

 .2019والمستعمرات، وفق معطيات عام 

طين في قطاع غزة، سامي العمصي، أن خسائر العمال المتضررين بسبب وأكد نقيب عمال فلس
مليون دوالر في قطاع غزة،  50مليون دوالر، وفاقت  180جائحة كورونا في الضفة الغربية، بلغت 

 وذلك منذ مارس )آذار( الماضي.
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امًا. ع 13وهذه األرقام جاءت بحكم الوضع المعيشي المتردي أصاًل في قطاع غزة المحاصر منذ 
 لكن الخسائر ال تنحصر فقط في العمال، إذ تضررت معظم القطاعات.

وحتى اآلن ال توجد إحصائية دقيقة لحجم الخسائر االقتصادية، لكن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
مليار دوالر وفق  1.4مليار دوالر، وقال إنه يتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى  3.8أشتية قّدرها بـ

 في المائة. 50بفعل انخفاض اإليرادات ألكثر من التوقعات، 
 2/6/2020، الشر  األو ط، لن ن

 
 الماضي انتهاكًا بح  الصيا ين خالل مايو 36االحتالل يرتكب  .33

انتهاًكا بحق  36رصد اتحاد لجان العمل الزراعي ارتكاب االحتالل اإلسرائيلي  الرأي: -غزة
ولفت االتحاد في بيان له االثنين أن االنتهاكات  ي.الصيادين في قطاع غزة خالل شهر مايو الماض

شملت عمليات إطالق نار وقذائف صاروخية وضخ المياه العادمة باتجاه مراكب الصيادين بهدف 
صيادين بإصابات مختلفة، وجرى اعتقال  6ونتج عن هذه االنتهاكات إصابة  .اغراقها  تدميرها و 

قوارب،  3 ـت الهمجية المستمرة تدمير محركات لونتج أيضا عن تلك االعتداءا. صيادين اثنين
 مراكب صيد. 4 ـكما تم إتالف شباك صيد ل، ومصادرة قارب

 1/6/2020، وكالة الرأي الفل طينية لإلعالم
 
 االحتالل يجبر شقيقين مق  يين على ه م منزليهما ذاتيا .34

هرة، السبت، من هدم أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الشقيقين عماد وأحمد مشا :رام هللا
وقال الشقيقان إن المنزلين المتالصقين يعيش  منازليهما ذاتيا، في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

فردا منهم أطفال، وعملية الهدم تمت لتجنب غرامات باهظة تفرضها بلدية االحتالل علينا  11فيهما 
الهما باتوا في العراء وال يوجد منزل وأوضح الشقيقان أنهما وأطف في حال حضورها لهدم المنزل.

يؤويهم، وال يوجد حل آخر سوى هدم المنزل وهو طوب وقرميد، لتجنب الغرامات واعتداءات 
 االحتالل المستمرة عليهم.

 30/5/2020، الق س ،الق س
 
 مخطط الضم إذا ما ُنفذ "إ رائيل"األر ن ال ي تبع  وقف التن ي  الع كري وأمن الح و  مع  .35

وكاالت: أكد مسؤولون أردنيون كبار في محادثات مغلقة أنه ال توجد لقاءات أو اتصاالت  -القدس 
فيما يتعلق بتطبيق السيادة اإلسرائيلية على المستوطنات واألغوار  "إسرائيل"مهمة بين األردن و
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ووفقًا لتقديرات أردنية فإن خطوة تطبيق السيادة في الضفة الغربية  وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
أن الجانب األردني سيعيق تبادل المعلومات كما ستضر بالعالقات األمنية واالقتصادية بين البلدين، 

مات المخابرات، وسيتم تقليص التعاون في قضايا الغاز والمياه. وأيضًا ليس من المستبعد وتقيي
 إغالق السفارات.

 2020/6/2، األيام، رام هللا
 
 عن ضم األراضي الفل طينية يجب أن يتوقف "إ رائيل": ح يث أنور قرقاش .36

للشؤون الخارجية، أن أي تحرك أحادي لضم  اإلمارات أكد أنور قرقاش، وزير دولة: )وكاالت(
جزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السالم في الشرق األوسط، ي ألإسرائيل

 إلى التوقف عن الحديث حول ضم األراضي الفلسطينية. "إسرائيل" اً يعا د
 2020/6/2، الخليج، الشارقة

 
 "إ رائيل"مع في التعاطي كاتب  عو ي ي عو لتغليب العقل على العاطفة  .37

دعا الكاتب السعودي "خالد تركي آل تركي" إلى تغليب العقل على العاطفة في التعاطي مع 
على موقع "إيالف"، أن "إسرائيل كانت وال تزال تسعى إلى السالم مع  له وزعم في مقال ."إسرائيل"

 جميع الدول العربية".
 2020/6/1، الخليج الج ي 

 
 الفا  ة الجنايات ال وليةمحكمة أمام  "إ رائيل"بومبيو:  نتخذ ت ابير لمنع محاكمة بال نا و .38

أن  أكد كي،يمايك بومبيو وزير الخارجية األمر  ، أنصحيفة معاريف: ذكرت ترجمة خاصة -رام هللا
جراءات بهدف منع محكمة الجنايات الدولية  إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستعلن قريباً  عن تدابير وا 

"، بتهمة إسرائيل"من مالحقة ومحاكمة أي من المسؤولين السياسيين والعسكريين في بالده وكذلك 
 فاسدة. بأنهاالمحكمة ، واصفًا ارتكاب جرائم حرب

  2020/6/2، الق س، الق س
 
 وارتفاع الفقر والبطالةالبنك ال ولي يتوقع انكماش االقتصا  الفل طيني  .39

لبنك الدولي من ارتفاع نسب الفقر والبطالة في األراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب احذر : رام هللا
، من 2019فقط عام  ٪1االثنين، أنه بعد أن سجل معدل النمو ، وقال في تقرير له جائحة كورونا.
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رفع القيود على  أن اً وضحم .2020على األقل عام  %7.6المتوقع أن ينكمش االقتصاد بنسبة 
في تحفيز االقتصاد  مهماً  اً تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز اإلطار القانوني يمكن أن يؤديا دور 

في الضفة  ٪30وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع اآلن أن ترتفع نسبة األسر الفقيرة إلى  المتعثر.
لى  ، وهو ما ٪38تفع معدل البطالة بين الشباب إلى ورجح أن ير  في قطاع غزة. ٪64الغربية وا 

 يتجاوز كثيرا المتوسط السائد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
 2020/6/1، ق س برس

 
 ًا عبر االنترنت مع نتنياهو و فيره في واشنطناإل ارة األمريكية يعق ون اجماعم ؤولون في  .40

 عقد مسؤولون في اإلدارة األميركية، اجتماعا عبر اإلنترنتس مع نتنياهو وسفيره في الواليات المتحدة
اإلسرائيلية،  13األميركية، رون ديرمر، حول مخطط الضم، بحسب ما أفاد المراسل السياسي للقناة 

ؤولين في إدارة ترامب، من بينهم وأشار رتفيد إلى أن االجتماع عقد بمشاركة كبار المس باراك رافيد.
كبير مستشاريه، جاريد كوشنر، والمبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط، آفي بيركوفيتش، 
والسفير األميركي لدى إسرائيلي، ديفيد فريدمان. وشدد رافيد، أن االجتماع عقد في أعقاب اللقاء الذي 

 جمع بين السفير األميركي، فريدمان، وغانتس.
 1/6/2020، 48عرب 

 
  االتحا  ال ولي للنقابات ي ين خطة الضم اإل رائيلية .41

(، باسم مجتمع العمال والنقابات عبر العالم، وهو الذي ITUCندد االتحاد الدولي للنقابات ): رام هللا
مليون عامل وعاملة، باإلجراءات والتدابير  247دولة ويمثلون  169اتحادًا نقابيًا من  267يضم 

خضاعها للقانون  اإلسرائيلية الهادفة إلى ضم أجزاء مختارة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وا 
 اإلسرائيلي.

 2020/6/1، رام هللا الحياة الج ي ة،
 
 آمن تي": الفل طينيون تحت االحتالل عالقون في نظام مهيمن يح  بش ة من حريتهم" .42

قالت مديرة المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية : رام هللا
عالقون بالفعل في  هبة مرايف، إن "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل اإلسرائيلي، )آمنستي(

جاء ذلك حيث  نظام مهيمن، يمس كل جانب من جوانب حياتهم، ويحد بشدة من حرية تنقلهم".
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المركزية بالقدس للنظر في التماس قدمته  سرائيليةمحكمة اإلالعلى جلسة االستماع في  تعقيباً 
 المنظمة لرفع حظر السفر المفروض على مسؤول الحمالت فيها ليث أبو زّياد.
  2020/6/2، ق س، الق سال

 
ن بة غلطات فا حة بال ثالثمخطط الضّم ينطوي على : رئيس معه   را ات األمن القومي .43
 "إ رائيلـ"ل

وديع عواودة: تواصل جهات إسرائيلية غير رسمية التحذير من نتائج كارثية مترتبة على  –الناصرة 
إحالة السيادة في أراض فلسطينية، آخرها تحذير رئيس معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل 

 3ذي أكد أنه ينطوي على أبيب الجنرال باالحتياط عاموس يادلين من تبعات مخطط الضّم، ال
أخطاء فادحة بالنسبة إلسرائيل، معتبرا قيام دولة فلسطينية مصلحة إسرائيلية وآمال أن يسارع البيت 

 األبيض لتغيير المسار.
نحن نعرف “ففي ندوة نظمها معهد دراسات األمن القومي بمشاركة باحثين إسرائيليين قال يادلين: 

رة وتقتضي التجوال داخل حقل ألغام ولكن شرط أن يكون كيف نقوم بخطوات تنطوي على مخاط
الهدف واضحا مبررا وواقعيا ويصيغ مسيرة إستراتيجية ويأتي بنا لـ إسرائيل التي نريدها: دولة يهودية 

فرض السيادة هي خطوة باالتجاه المعاكس وتأخذ “واعتبر أن خطوة ”. ديموقراطية آمنة وأخالقية
ضم وعندئذ ستتحول لـ دولة غير يهودية أو غير ديموقراطية  %100 إلى %30إسرائيل لطريق من 

وردا على الباحث الجنرال باالحتياط غرشون كوهن الذي يؤيد الضّم ”. وبشكل مفاجئ دولة أقل أمانا
صديقي غرشون: نحن “ويشير إلى قدرة إسرائيل على القيام بهذه الخطوة محليا وعالميا تابع يادلين: 

تين الذي يستطيع أن يفعل أشياء ال نستطيع فعلها، فنحن لسنا أعضاء في مجلس لسنا الرئيس بو 
األمن وال نملك حق النقض الفيتو. نحن دولة صغيرة ينبغي أن تصغي لما يجري في العالم، وما 

هو االعتراف والوعي بأن المتهم بـ عدم وجود سالم هم الفلسطينيون. هذا  1967يجري في العالم منذ 
فا عالميا لكنه اعتراف لدى العالم المهم الذي يعنينا وهو في نهاية المطاف الذي يفرض في ليس اعترا

 ”.مجلس األمن فيتو ضد قرارات تفرض انسحابنا من كل هذه األراضي
 خسارة الرواية

وشدد يادلين على أن هذا الضّم يمكن أن يدفع إسرائيل نحو وضع فيه لن يصدق أحد في العالم بأن 
بعد هكذا ضم فإنه حتى مزاعمنا “ن هم المتهمون بسبب فقدان اتفاق سالم وأضاف: الفلسطينيي

األمنية التي قبلها العالم حتى اآلن لن تبقى )مزاعم شرعية(. صحيح أننا لم نأت للبالد كي نقيم دولة 
في منطقة تل أبيب لكن هناك مناطق في البالد فارغة من السكان كـ النقب والجليل ولسنا ملزمين 
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ن كنت راغبا جدا بتعزيز قوة إسرائيل  باالستيطان في المناطق التي يقيم فيها الفلسطينيون بالذات. وا 
 ”.فعلينا زيادة االستيطان في الجليل والنقب

 
 تب ل الرئيس والموقف في واشنطن

ـ واعتبر أيضا أن إحالة السيادة في ثلث الضفة الغربية خطوة إشكالية جدا وأن القيام بها يحتاج ل
فقط ألن الرؤساء يتبدلون. ويضيف بهذا  2024أمرين اثنين: بقاء ترامب رئيسا لألبد ال حتى 

بحال قدم رئيس ديموقراطي ستنتهي عملية الضّم هذه وسنشهد قرارا أمميا “المضمار وبلهجة ساخرة: 
ي أنه سيسبب وهذا يعني بالتال 1967يقول إن الحدود بيننا وبين السلطة أو الدولة الفلسطينية هي حد 

ضررا إستراتيجيا إلسرائيل. األمر الثاني هو يمكن أن يأتي الدعم من جهة أشخاص يؤمنون بأن ما 
نعلن عنه هو أن هللا يرسم حدا على األرض وال يمكن بعدها االنسحاب منه وهذه فرضية ضعيفة. 

 6لحها وهو سيبقى نعم لدينا رئيس أمريكي يرى مثلنا التهديدات األمنية على إسرائيل وكذلك مصا
شهور فقط في  6سنوات ونصف. ورئيس حكومتنا نتنياهو يعتقد أنه باق على ما يبدو  4شهور أو 

ويعتقد يادلين الذي ”. الحكم ولذا فهو مستعجل للقيام بخطوة تترك موروثه السياسي المتمثل بالضمّ 
الضّم الذي قّدمه ترامب شغل رئاسة االستخبارات العسكرية في جيش االحتالل في الماضي أن هذا 

عمادها يقوم على دولتين متجاورتين إحداهما دولة فلسطينية عاصمتها ” خطة سالم“هو جزء من 
 من النقب. %15بجوار القدس وتضاف لها 

 
 خطأ مز وج

من الضفة الغربية التي يقودها نتنياهو تنطوي على خطأ مزدوج:  %30وقال إن هذه الخطوة بضم 
م جدا تقوده إسرائيل ضد إيران لوقف المشروع النووي اإليراني، منبها أنه بعد أوال يمس بمسعى مه

الضم لن يتغير الواقع على األرض لكن اإليرانيين سيمضون بسرعة نحو القنبلة النووية ولذا إن رغب 
نتنياهو االستفادة من صداقته مع ترامب فالمطلوب منه اآلن هو الذهاب للبيت األبيض والمطالبة 

على األرض لن يتغير شيء، هناك مخاطر كبيرة، “يرتبط بـ إيران ال بالضفة الغربية. ويتابع: بما 
سياسية أمنية واقتصادية والخطوة غير أخالقية والنتيجة صفر. بعد شهور أو أربع سنوات فإن الضم 

ب ستقبل النظري هذا لن يكون له أي قيمة عملية. سياسيا ال توجد دولة في العالم عدا أمريكا ترام
هذا الضم وتعترف به وستتم إدانة إسرائيل بكل المحافل الدولية وستبادر واشنطن تحت رئيس 

كحد نهائي بيننا وبين  1967ديموقراطي لـ إلغاء هذا الضّم وستؤكد األمم المتحدة على حدود 
 ”.الفلسطينيين
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 الضّم ي تب ل الخطر اإليراني

يع إيران من التموضع في سوريا إلى بناء سالح نووي فإن وألن إسرائيل تسعى لحشد العالم ضد مشار 
العالم اليوم مشغول بـ الكورونا وتبعاتها “إسرائيل، برأيه، ستجد نفسها أمام انشغال عالمي مختلف: 

ولديه قدرة على اإلصغاء  1929االقتصادية بطريقة غير مسبوقة منذ األزمة االقتصادية العالمية عام 
ن طرح ال … قضية الّضم بدل إيران خطأ سياسي كبير. ثانيا هذه غلطة أمنية كبيرة لقضية أخرى، وا 

بد من التذكر بأن من يسيطر باألغوار من الناحية األمنية هو ليس الجيش األردني، هي الوحدة 
العسكرية في جيشنا منذ عقود، لذلك ال يوجد هنا أي تغيير أمني، بالعكس: ربما نتعرض لتدهور في 

جبهة غزة أو وقف العالقات األمنية الحيوية مع األردن وهذا ما يحذر منه كل الوقت  الضفة أو على
 ”.زميلنا الجنرال باالحتياط عاموس غلعاد

 
 كم 1800ح و  بطول 

واالستعداد ” تنوفا“كما قال إن جيش االحتالل يحتاج اليوم لكل دوالر لتطبيق خطته الخماسية 
لمواجهة إيران وتلبية التحديات في الشمال وال مبرر اآلن لدفع قوات كبيرة للضفة الغربية، معتبرا أن 

االتحاد “ن أما الغلطة الثالثة المتجسدة في الضم فهي برأيه اقتصادية، أل”. هذه غلطة أمنية“
األوروبي شريك تجاري أساسي وهو يهدد بالمساس بالتعاون معنا اقتصاديا، وأذكر أن نتنياهو 
بحكومته السابقة وافق مرة على عدم القيام بخطوات داخل الضفة الغربية كي ال نخسر منحا مالية 

ة بطول تقتضي وجود حدود جديد %30أوروبية. لكن أكثر من ذلك نالحظ أن خريطة الضم لـ 
كم وهذا عبء اقتصادي كبير ألن هذا يعني بناء جدران جديدة أو دوريات أمنية متتالية  1,700

 ”.مكلفة بمليارات
 

 ال لطة الفل طينية لن ت لم مفاتيحها ب رعة
ويعتقد يادلين أن السلطة الفلسطينية لن تسلم مفاتيحها بسرعة ألنها لن تتنازل عن مشروع وطني 

هات، ولكن بحال تم ذلك فهذا ربما يحدث مع مغادرة أبو مازن أو مع حوادث وعن مليارات اليورو 
أخرى وهذا ينطوي على تكاليف اقتصادية هائلة ألن إسرائيل ستتحمل مسؤولية إدارة شؤون ماليين 

 الفلسطينيين.
ران في الخاتمة ال بد من التطرق للناحية األخالقية: مقابل إي“ولم يكتف بذلك يادلين فقال ملخصا: 

نحن في موقف قوي جدا فالعالم يرفض تهديداتها بإبادة إسرائيل وأخالقيا الضم العالم ال يقبله أيضا 
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ألنه يرى بحق الفلسطينيين بتأسيس دولة خاصة بهم. لست ساذجا وأعرف لماذا ال يوجد للفلسطينيين 
كل جهد كي تكون دولة.. بسببهم ال بسببنا ولكن يحظر علينا أن نبدو أننا السبب وعلينا بذل 

 ”.للفلسطينيين دولة
للتلخيص أقول، هذا الضّم الواسع مضاد للصهيونية. حتى لو لم ترافقه أي مخاطر. “وأضاف: 

عندما حذر كثيرون من خطوة نقل السفارة األمريكية للقدس قلنا وقتها بمهنية إن هذه التهديدات لن 
ملية هذه بدون أي مخاطر فهي خطوة في تحدث ولكن اليوم المخاطر أكبر. لكن حتى لو كانت الع

”. غير صالح إسرائيل ألنها ضد الموقع الذي تريد أن نصل إليه: دولة يهودية ديموقراطية آمنة عادلة
ومن هنا يستنتج يادلين أنه بالحد األقصى ينبغي القيام بـ إحالة السيادة المحدودة جدا فقط على الحد 

ثل ضّم كتل االستيطان غربي الجدار والذي حتى األدنى في صلب اإلجماع اإلسرائيلي م
الفلسطينيين يدركون أنه لن يكون ضمن دولتهم وهو في صلب اإلجماع اإلسرائيلي ويمكن أن يوافق 

 عليه رئيس أمريكي.
 الفيتو أمريكي فقط

 
 -قأزر ”و” الليكود“بالمناسبة المفتاح هنا في واشنطن ألنه في االتفاق االئتالفي بين “وقال أيضا: 

وكذلك ” أبيض -أزرق”فإن الموضوع الشاذ هو موضوع الضم من ناحية عدم وجود فيتو لـ” أبيض
ويرى يادلين أن من ”. أشهر األولى التي تكرس لمكافحة الكورونا عدا موضوع الضمّ  6من ناحية الـ 

أن يدرك أعتقد وآمل “يستطيع فرض الفيتو هم األمريكيون كما ورد في االتفاق االئتالفي. وتابع: 
ينطوي على ضرر أكثر من منفعة لهم ولنا فهو يبعد العرب الذين تريد  %30األمريكيون أن ضم 

واشنطن دعمهم للصفقة ويؤدي إلخراج خارج اإلجماع اإلسرائيلي ولذلك أعتقد أن يستنتج البيت 
: األبيض أنهم يريدون ضما لكن بنسب قليلة وربما يقبلون خطة معهد دراسات األمن القومي

وهم يأتون ” صفقة القرن“االحتفاظ بخيار الدولتين، نعم لمفاوضات مع الفلسطينيين. نحن نأتي مع 
ونمنحهم فرصة جديدة للتوصل التفاق أو إظهار الجانب الفلسطيني كـ رافض ” المبادرة العربية“مع 

كل مرة  للسالم ولكن عليهم أن يفهموا أن الوقت ال يلعب لصالحهم وعليهم أن يدركوا أنه في
يرفضون المفاوضات سيكون بوسع إسرائيل القيام بخطوة تحتفظ من خاللها على فرصة الدولتين 

 ”.دولة يهودية ديموقراطية وآمنة وأخالقية“وعلى المكان الذي نريد أن نصل إليه 
 1/6/2020الق س العربي، لن ن، 
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 .. "إ رائيل" إلى زوال فاع األول عن األمةالمقاومة تمّثل خط ال: "حوار"الزيتونة في  ركزم ير م .44
محسن مدير مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات أ. د. سمية خمارباقي: رأى  -وكالة مهر للألنباء 

محمد صالح أن المقاومة تقوم بدور كبير في دعم الشعب الفلسطيني وهي تمثل خط الدفاع األول 
 ن الصهيوني وتحقيق تطلعاته التوسعية.عن األمة وحقوقها من خالل منع تمدد الكيا

في مجاالت عديدة وِفي  استثنائيةاّن الكيان الصهيوني رغم ما يبدو عليه من قّوة وأضاف صالح 
، وما يتمّتع به من دعم دولي غير مسبوق، إال أنه يعاني من واالقتصاديمقّدمتها المجال العسكرّي 

ة هذا الكيان على أعاًما من نش ٧٢حيث نالحظ بعد ية العديد من التحّديات والمخاطر االستراتيج
 أرض فلسطين، إشارات وعالمات من داخله، تدّل بقوة على امكانية قرب تفّككه وقرب زواله.

 
ربما تمتلك إسرائيل منظومة من األسلحة التدميرية المخيفة تمكنها من تحقيق توازن كبير مع وقال: 

وتجعل من تأثير هذه  االستراتيجيةالنووي أو األسلحة كل األنظمة العربية سواء على المستوى 
األسلحة على القرار العربي مرتكزًا أساسيًا في عقيدتها األمنية وهي ما تعرف بقوة الردع لكن هذه 
العقيدة فشلت تمامًا مع المجموعات والقوى العسكرية الفلسطينية وظلت هذه األسلحة عاجزة عن ردع 

مقاومة الذي له دور كبير في إظهار هشاشة هذه القوة الصهيونية وأكدت الفلسطينيين وردع محور ال
 القوة الفلسطينية المقاومة ومعها محور المقاومة أن هذا الكيان بمثابة " بيت العنكبوت ".

في هذا السياق ولتسليط الضوء على انجازات المقاومة أجرت وكالة مهر لألنباء حوارا مع "محسن  
ر في الدراسات الفلسطينية، الرئيس السابق لقسم التاريخ والحضارة في الجامعة محمد صالح" بروفيسو 

اإلسالمية الماليزية، والمدير التنفيذي السابق لمركز دراسات الشرق األوسط في عّمان، وأستاذ 
. ز الزيتونة للدراسات واالستشاراتومحلل استراتيجي في الشأن الفلسطيني، ورئيس ومدير عام مرك

 ي نص الحوار:فيما يل
 

المتح ة في  اتي ور الوال ضايوأ ونييالصه انيالک سيتأ  ی ور بريطانيا ف مونيتق فيس: ک
 ا؟يوع کر  ايإ تكمال مشروع ال ولة الصهيونية و عمه مال

الدور البريطاني جوهريًا في إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين، فعلى مدى ثالثين عامًا من  كان
(، وّفر البريطانيون الحماية 1948-1918لظلم والقهر للشعب الفلسطيني )االحتالل العسكري وا

 اسعة( وسلموا اليهود مساحات و %1,300ضعفًا ) 13والرعاية للهجرة اليهودية فتضاعف عدد اليهود 
من األراضي الفلسطينية، وسمحوا لليهود بإنشاء القوات العسكرية والمؤسسات االقتصادية والسياسية 

والتعليمية، بينما قمعوا بقوة السالح ثورات وانتفاضات الشعب الفلسطيني ومنعوه من واالجتماعية 
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إال بعد أن تجهز  لسطينممارسة حقوقه السياسية وبناء مؤسساته الدستورية والحكومية. ولم يغادروا ف
 الصهاينة إلقامة كيانهم، حيث قامت العصابات الصهيونية المدعومة دوليًا بالمجازر في فلسطين

من فلسطين لتنشئ عليها الكيان  %77من الشعب الفلسطيني، وسيطرت على  %58وشردت نحو 
 الصهيوني. 

الدور األمريكي فهو دور جوهري في تأسيس الكيان ودعمه بالسالح والمال، وتوفير الغطاء  أما
نون الدولي الدولي له، وجعل "إسرائيل دولة فوق القانون" تمارس احتاللها وطغيانها بما يخالف القا
مليار  130والقيم اإلنسانية دونما حسيب أو رقيب. لقد دعم األمريكان الكيان الصهيوني بأكثر من 

مليون دوالر. ويدعمون االقتصاد  800دوالر، ويقدمون دعمًا سنويًا مقداره ثالثة مليارات و
السياسي واالقتصادي  والتكنولوجيا وصناعة السالح اإلسرائيلية، ويضغطون على دول العالم لالنفتاح

على الكيان اإلسرائيلي، كما يدعمون مصادرة األراضي من الفلسطينيين وتهويد القدس والمقدسات، 
وحرمان الالجئين الفلسطينيين من حق العودة إلى أرضهم، كما يعطلون تنفيذ كل القرارات الدولية 

 المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.
 
 ة،يا يترون األوضاع ال  فيى االحتالل اإل رائيلي، کعاما عل 72: لق  مضى اآلن س

 بع  هذه ال نوات؟ ونييالصه انيكفي ال ةيوحالة الهو  واالجتماعية
عامًا من االحتالل يشعر بغرور القوة، فقد تمّكن من تجميع ستة ماليين  72الصهيوني بعد  الكيان

ولديه قوة عسكرية متطورة  من يهود العالم(. %47ألف يهودي من مختلف بقاع األرض ) 800و
 ويًا،ألف دوالر سن 43تكفي نظريًا لهزيمة الجيوش العربية، ولديه اقتصاد متقدم ودخل فرد يصل إلى 

والمنطقة العربية من حوله تعاني من أنظمة ضعيفة وفاسدة ومستبدة وترغب بالتطبيع معه، والسلطة 
ق األمني مع االحتالل وتحولت إلى كيان الفلسطينية التي تقودها حركة فتح تمارس لألسف التنسي

 وظيفي يخدم االحتالل.
في المقابل فإن الكيان الصهيوني يعاني من تحديات جوهرية ووجودية: فالشعب الفلسطيني ما  ولكن

زال صامدًا على أرض فلسطين وأعداد الفلسطينيين تجاوزت أو تكاد تتجاوز أعداد اليهود في 
 فلسطين التاريخية.

ثانية فإن المقاومة الفلسطينية تقوى وتتصاعد ويزيد خطرها على الكيان بعد أن تمكنت  ناحية ومن
المقاومة من تطوير سالحها وخصوصًا السالح الصاروخي. وما يزال الكيان اإلسرائيلي يعد إيران 

 والمقاومة التي يقودها حزب هللا في لبنان خطرًا استراتيجيًا عليه.
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ب العربية واإلسالمية ترفض التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي، وتتعامل معه ناحية ثالثة فإن الشعو  ومن
كسرطان، وتتطلع إلى مشروع إسالمي نهضوي يوحد األمة ويحرر كل فلسطين. أي أن البيئة 

يظل  نهاالستراتيجية المحيطة بالكيان هي بيئة معادية، وليس لديه فرصة للتحول إلى كيان طبيعي أل
 غيضًا ضّد حقوق الشعب الفلسطيني وضّد حقوق األمة في أرضها ومقدساتها. احتالاًل عنصريًا ب

ناحية رابعة فإن المجتمع اليهودي الصهيوني يعاني من أزمات اجتماعية مختلفة كالتفكك  ومن
والمتعة، ومن المشاكل بين األسري وعدم الرغبة في القتال وانتشار ثقافة العولمة والبحث عن اللذة 

 علمانيين، وبين اليهود من أصول شرقية وغربية وغيرها.ن والنيالمتدي
 
وانع ام العم  األمني وتصاع   الحالية في الكيان الصهيوني ةيا يعلى ما ت ّل األزمة ال  :س

 في هذا الكيان؟ ةيا ياألطراف ال  نيالخالفات ب
القرار، كما تشير إلى السياسية الحالية تشير إلى أزمة في المنظومة السياسية وطريقة صناعة  األزمة

لى عدم وجود رموز وقادة كبار يقودون هذا المجتمع.  الفساد في رأس الهرم السياسي الصهيوني، وا 
هو باتجاه تزايد  مولكن حتى اآلن ما زال الصهاينة قادرين على إدارة خالفاتهم... لكن االتجاه العا

 أزماتهم.
 
 یإل بيمن تل أب ةيكيخطة نقل ال فارة األمر األمريكي  ونال  ترامب تنفيذ  سي: يحاول الرئس

هذه اإلجراءات أن تغير  ا تطاعتالق س ضمن مشروعه المزعوم تحت عنوان "صفقة القرن"، کم 
 ته؟يشرع زيوتعز  ونييالصه انياألوضاع لصالح الک

ة ترامب حاولت أن تفرض الشرعية لالحتالل اإلسرائيلي والرؤية اإلسرائيلية لما يسمى "التسوي خطة
السلمية"، من خالل السيطرة على القدس ومنع الالجئين من العودة وحرمان الفلسطينيين من بناء 

 دولة حقيقية مستقلة، واالكتفاء بحكم ذاتي تحت الهيمنة الصهيونية.
الخطة لن تنجح بإذن هللا، والشعب الفلسطيني واألمة متوحدون ومجمعون على رفضها  هذه

سقاطها. وستنجح قوى المق  اومة في إفشالها إن شاء هللا.وا 
 
وجهة نظرکم  ي.. ما هةيخيالتار  ةيالخلف وانع ام ةياإلجتماع ة،يالنف  ة،يأزمات الهو  لىإ: نظرا س

 وني؟يعن األف  الم تقبلي للنظام الصه
الصهيوني ليس له مستقبل في المنطقة، فهو كيان قائم على الظلم ويسير عكس حركة  الكيان

فشل وسيفشل في أن يكون كيانًا طبيعيًا وما زالت شعوب المنطقة ترفضه  التاريخ، وهو كيان
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 أتيوتعاديه. ولن يبقى هذا الكيان قويًا لألبد كما أن أبناء المنطقة لن يبقوا ضعافًا إلى األبد، وسي
الوقت الذي يصعد فيه المشروع الحضاري النهضوي اإلسالمي الوحدوي ليزيل هذا الكيان. وقد ذكرنا 

ار المقاومة صاعد ويتقدم، كما أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه وتزيد أعداده عن أن تي
 الصادقينمجموع اليهود في فلسطين المحتلة. واألمل باهلل سبحانه كبير، وهو الذي وعد المؤمنين 

 بالنصر والتمكين.
 
ذا األمر لم يع  وه ونييالصه انيمع الک عيت ارع في التطب ةي: کما نشاه  بعض األنظمة العربس

 هذه اإلجراءات؟ ميتق فيخفيًا اليوم.. ک
البالد العربية مع الكيان الصهيوني هو تطبيع سطحي، يمثل فقط القشرة السياسية الفاسدة، وال  تطبيع

يمثل الشعوب وال األمة. وهو تطبيع فشل على مدى األربعين عامًا الماضية. وكلما حاولوا أن 
 سرعانمت الشعوب بإفشاله. وما يحدث اآلن هو مرحلة ضعف مؤقتة، و يمضوا في التطبيع كلما قا

رادته، التي تعدُّ فلسطين والقدس واألقصى جزءًا من  ما سيعود الخط الداعم للمقاومة ليفرض نفسه وا 
جراءاتهم.  إيمانها وعقيدتها وثوابتها، وال يمكن أن تتغير هذه العقيدة بفساد بعض الحكام وا 

 
 نيوالع کري الذي اح ثته الحركات والفصائل المقاومة في فل ط ا يين ال ترى التواز في: کس
 لبنان؟و 

تقوم بدور كبير ومتصاعد، وهي تمثل خط الدفاع األول عن األمة وحقوقها، وهي تدعم  المقاومة
صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمنع تمدد الكيان الصهيوني وتطلعاته التوسعية، وهي 

وية فلسطين العربية اإلسالمية. كما أن مواجهة المشروع الصهيوني تتطلب دعم األساس في حفظ ه
سنادها سياسيًا وماليًا وعسكريًا وا عالميًا حتى تقوم بواجبها. المقاومةهذه   وا 

 23/5/2020وكالة مهر لألنباء، 
 
 اليوم التالي بع  قرار "التحلل" .45

 *هاني المصري
من االتفاقيات حيرة وغموًضا وتفسيرات متباينة وقلًقا شديًدا من شهدنا بعد القرار الفلسطيني بالتحلل 

 القادم والمستقبل.
فمن جهة هناك غموض بالقرار أدى إلى تفسيرات متباينة، فأن تكون المنظمة في "ِحّل" من 
االتفاقيات، فهذا يعني عند فريق إلغاؤها؛ وعند فريق ثاٍن مجرد ردة فعل على تحلل الحكومات 
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ة من االتفاقيات، وبالتالي إذا عدتم عدنا؛ وعند فريق ثالث أن القرار ردة فعل على مخطط اإلسرائيلي
ذا جّمد يتم التراجع عنه؛ وعند فريق رابع أن القرار مقدمة إللغاء االتفاقيات، وبداية لشق  الضم، وا 

 حتى اآلن.مسار جديد مختلف جوهرًيا عن المسار الذي سارت فيه المنظمة منذ توقيع اتفاق أوسلو و 
ومن جهة أخرى، تجاوزت دولة االحتالل االتفاقيات منذ زمن بعيد، وتستعد لبداية مرحلة جديدة في 
تاريخ الحركة الصهيونية بضم أجزاء من الضفة على طريق ضمها كلها فيما بعد، وبالتالي لن تعود 

به من خالل التمييز  إلى االلتزام باالتفاقيات، ولن تتراجع عن مخطط الضم، مع إمكانية التالعب
 المضلل بين إعالن السيادة أو فرض القوانين أو إعالن الضم القانوني.

في هذا السياق، يريد االحتالل من السلطة أن تستكمل تحّولها إلى سلطة خدمية أمنية، مثلما تحّولت 
قبلي من سلطة حكم ذاتي واسع إلى محدود، لتكون بال دور سياسي، وأن تقبل بأن أي تفاوض مست

على أساس اإلقرار بـ"يهودية إسرائيل"، وعدم وضع  -كما أعلن نتنياهو وتضمنته رؤية ترامب  -
قضية الالجئين على طاولة المفاوضات، واالعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل، وعدم صرف رواتب 

 بحر.األسرى وعائالت الشهداء، والموافقة على السيطرة األمنية اإلسرائيلية من النهر إلى ال
بغض النظر عن التباينات في تفسير القرار الفلسطيني، وهل هو إلغاء لالتفاقيات أم تحلل منها فقط 
وغيرها، فإن القيادة باستثناء وقف التنسيق األمني مع االلتزام بمكافحة اإلرهاب، لم تفّسر قرارها، ولم 

ا بعد قيام االحتالل بوقف توضح اإلجراءات والترتيبات المترتبة عليه في اليوم التالي، خصوصً 
التنسيق المدني في خطوة يبدو أنها فاجأت الكثير من النخبة السياسية، التي بنت حساباتها على أن 
السلطة مصلحة إسرائيلية فلسطينية ال يمكن التفريط بها، متجاهلة أن إسرائيل ليست جمعية خيرية، 

اء قسم منها وترك الباقي يعمل كالمعتاد. وتتعامل مع السلطة كصفقة واحدة متكاملة، ال يمكن إنه
ذا لم تقدم السلطة البضاعة، يصار إلى فك السلطة وتغييرها وتركيبها بسلطة مطواعة كلًيا.  وا 

إن وقف التنسيق المدني الذي لم تكن السلطة جاهزة له يسبب قلًقا كبيًرا للجميع، فالعالقات بين 
يرة ومتشعبة جًدا وعميقة للغاية، ووقفها يعني أضراًرا سلطات االحتالل وأجهزة السلطة ووزاراتها كث

كبيرة بمصالح الناس وحياتهم بحكم عدم بناء البدائل بوقت مبكر، فكيف ستصدر تصاريح تنقل 
األفراد والعمل، ونقل البضائع واستقرارها. وهل ستستلم السلطة أموال المقاصة أم ال؟ وهل سيتم 

يات االحتالل للمدن والبلدات أم ال؟ وهل سيلزم أفراد الشرطة التنسيق مع السلطة عند اقتحام دور 
واألجهزة األمنية مقراتهم وبيوتهم من دون تنسيق، أم يقوموا بواجبهم بالدفاع عن أهلهم، وهذا 
سيعرضهم الشتباكات عسكرية غير متكافئة؟ وماذا عن التنسيق عند حدوث حوادث السير في 

ق أم ال، وكذلك نقل المرضى، وخالف ذلك من مسائل ال تعد مناطق )ب( و)ج(، فهل سيتم التنسي
 وال تحصى.
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لم تقدم القيادة األجوبة المطلوبة، واختارت االنتظار والرهان على التدخالت الدولية، واعتمدت بأن 
الصليب األحمر وبقية المؤسسات الدولية يمكن أن تقوم بالتنسيق إلى أن تنتهي األزمة، وما العمل 

ستمرت األزمة، فهذا يعني فراًغا سيمأله اآلخرون. فاألمم المتحدة لن تكون قادرة وال فيما إذا ا
ذا عادت تحت وطأة الحاجة السياسية  مرغوب من االحتالل أن تواصل القيام بمهام السلطة، وا 
والحياتية واألمنية من دون تراجع االحتالل عن مخطط الضم، فهذا يعني أنها مستعدة لقبول األمر 

قع والتعايش معه، وهذا يحّولها تدريجًيا إلى سلطة مطواعة بالكامل تحقق "السالم االقتصادي"، الوا
ذا لم توافق فهذا يعني أن السلطة ستنهار تدريجًيا رغم أن األطراف المعنية كلها ال تريد حلها.  وا 

ظمة من الصعب وما دفع دولة االحتالل إلى اتخاذ موقف متشدد من قرار التحلل؛ أنها تدرك أن المن
عليها االكتفاء بهذا القرار إذا مضى نتنياهو في تنفيذ تهديده بضم الغور والمستوطنات في الموعد 
المحدد. وهو سيبدأ على األرجح بتنفيذه ألنه يحتاج إليه سياسًيا وشخصًيا في ظل االتهامات 

غال العالم بجائحة كورونا الموجهة إليه، مستغاًل الضعف واالنقسام الفلسطيني والتفكك العربي وانش
وتداعياتها، وبشؤون أخرى عديدة، ومع وجود رئيس أميركي ينافس المتطرفين الصهاينة في تطرفهم، 
وهو بحاجة إلى دعم األنجليكانيين في وقت تتراجع فرصه بالفوز، ويتقدم عليه منافسه مرشح الحزب 

 الرئاسية.من تموز وحتى االنتخابات  الديمقراطي الذي أعلن معارضة الضم، ما يعزز اإلقدام عليه
ستمضي حكومة نتنياهو بالضم على األقل من خالل مرسوم تقّره الحكومة أو رئيسها، أو إقرار 
قانون بالكنيست بخصوصه، وتنفيذه فوًرا أو على دفعات في الوقت المالئم. فهكذا فعلت بموضوع 

وانين بشأنها في الكنيست، وطبقتها في رواتب األسرى والشهداء، وغيره من المواضيع حين مررت ق
 الوقت الذي رأته مناسًبا.

شاهدنا بازاًرا سياسًيا بردود الفعل الفلسطينية احتوى كل الطروحات المتناقضة من كل حدب ولون، 
فهناك من دعا إلى تحويل السلطة إلى دولة تحت االحتالل من غير أن يقول لنا كيف ستعمل 

 االحتالل أو موافقته. السلطة/الدولة من دون رضى
وهناك من دعا إلى حل السلطة ونقل مهماتها إلى المنظمة من دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك 
ما دامت قيادة المنظمة ومقّر دوائرها ال تبعد عن المقاطعة إال أمتاًرا قليلة، وكلتاهما تحت بسطار 

 االحتالل.
حري من دون أن يتوقف أمام مدى واقعية وهناك من دعا إلى إجراء االنتخابات بوصفها الحل الس

هذا الطرح، وهل ستكون انتخابات دولة، أم سلطة مصيرها اآلن على كف عفريت، أم انتخابات 
 مجلس وطني، وكلها لن ُتجرى إال بعد كفاح وبعد مرور زمن يجعل إجرائها ممكًنا.
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ل المسؤولية عن وهناك من يطالب بحل السلطة، والتركيز على المنظمة حتى يتحمل االحتال
ألف متقاعد، وغيرهم  75ألف موظف و 160احتالله، ولم يتوقف أصحاب هذا الموقف أمام مصير 

ذا حلت  الكثير من المستفيدين من وجود السلطة. وهل حل السلطة ممكًنا، فال سلطة تحل نفسها، وا 
 بديلة عنها. أو انهارت، فهل سيعود االحتالل المباشر أم سيعمل على تشكيل سلطة أو سلطات

وما يسمى حل الدولتين،  67وهناك من دعا إلى التخلي عن برنامج الدولة الفلسطينية على حدود 
في  نللفلسطينييمن دون أن يتوقف أمام ما أعلنه نتنياهو بأن الضم لن يترتب عليه منح مواطنة 

دولة فلسطينية على  المناطق التي ستضم، فسيبقوا رعايا بال جنسية، وهذا يؤكد أن من أفشل إقامة
المزعومة. جزء من فلسطين بمقدوره إفشال الدولة الواحدة التي تهدد يهودية إسرائيل "وديمقراطيتها" 

 حل وطني بحاجة إلى كفاح وتغيير موازين القوى، وليس في متناول اليد اآلن. فأي
الكفاح من أجل دولة  وحول الدولة الواحدة، هناك اجتهادات عديدة: دولة لكل مواطنيها، حيث تحّول

فلسطينية إلى نضال من أجل المساواة بالحقوق وكأن العالم سيذهب لرفضها، وهو لم يفعل ما يكفي 
إلقامة الدولة الفلسطينية؛ أو دولة ثنائية القومية؛ أو دولة ديمقراطية علمانية بعد "االعتراف" 

بعد التحرير الكامل وهزيمة وتفكيك بالصهيونية وبـ"يهودية إسرائيل" لنقل الصراع بين اليهود أو 
المشروع الصهيوني االستعماري، يعيش فيها اليهود والمسلمون والمسيحيون؛ أو دولة إسالمية أو 

 عربية تقوم على أنقاض إسرائيل.
ينسى هؤالء وأولئك أننا بينما نختلف كالعادة على جلد الدب قبل صيده، ونتعامل مع السياسة وكأنها 

ت بمعزل عن موازين القوى والممكن والمستحيل؛ تترسخ سيادة دولة واحدة استعمارية شعارات وينبغيا
عنصرية تسعى لضم ما تبقى من فلسطين إلسرائيل، عبر ضم األرض من دون سكان، وتجميعهم 
سواء في جيوب داخل المناطق المضمومة، أو في معازل آهلة بالسكان مقطعة األوصال ببقية 

تسمى "دولة" أو "إمبراطورية"، إلى حين يأتي الوقت المناسب لطرد المزيد من  المناطق التي يمكن أن
قامة "إسرائيل الكبرى".  الفلسطينيين، وضم بقية فلسطين، وا 

هناك مقاربة أخرى أرى أنه كان لها فرصة أفضل من غيرها، لو اعتمدت، وربما أصبحت متأخرة 
تبني الفلسطينيين مقاربة شاملة جديدة تسعى جًدا، أو ال يزال أمامها فرصة أخيرة، وتقوم على 

للتخلص من أوسلو والبنية السياسية واالقتصادية واألمنية واألوضاع التي أوجدها، ضمن عملية 
تاريخية تدريجية، تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات المنظمة وتفعيلها وجعلها تمثل الفلسطينيين قواًل 

ة مؤقتة تعمل على عقد مجلس وطني جديد، وتوزيع وفعاًل، من خالل تشكيل قيادة وطنية موحد
 قياداتها ودوائرها على مختلف أماكن التجمعات الفلسطينية، خصوًصا في بلدان الطوق.
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وتتضمن هذه المقاربة نقل المهمات السياسية للسلطة إلى المنظمة، على أن تكون سلطة خدمية 
وهيكلها الوظيفي وأجهزتها األمنية، فال توجد إدارية، ما يتطلب إعادة النظر في وظائفها وموازنتها 

حاجة لكل هذه األجهزة، فقط هناك حاجة لجهاز الشرطة، وربما جهاز آخر. وتسعى السلطة، ضمن 
هذه المقاربة، إلى توفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني، وتسيير شؤون حياته، وتكون أداة في يد 

نفس الوقت الذي يجري فيه االستعداد من خالل إقامة منظمة التحرير وخدمة البرنامج الوطني، في 
لجان شعبية وقيادة موحدة في كل المناطق، ومؤسسات للتعليم والصحة واالقتصاد وتفعيل مؤسسات 
المجتمع المدني، بما فيها األحزاب والنقابات والبلديات والجمعيات، تحسًبا النهيار السلطة أو حلها 

 أوجده.عميلة إذا لم تقبل الواقع االستعماري العنصري الذي من قبل االحتالل وتشكيل سلطة 
أما السلطة في غزة فتصبح ضمن هذه المقاربة جزًءا من السلطة الواحدة، مع مراعاة الظروف 
والخصائص الخاصة، بما فيها أن االحتالل أعاد انتشار قواته، وال يتواجد داخلها، ويحتل شريًطا 

دوان باستمرار. وهذا يتطلب أن تكون سلطة تمثل الكل الوطني، مع منها، ويحاصرها، ويهددها بالع
 الواحدة والقيادة الموحدة. لالستراتيجيةضرورة تنظيم قوى المقاومة المسلحة في جيش وطني خاضع 

ما سبق يتطلب تغييًرا متدرًجا للسلطة بالتزاماتها وموازنتها وبنيتها، إذ ال يمكن إلغاء واقع بني عبر 
عاًما بقرار، هذا مع االستعداد في نفس الوقت الحتماالت انهيارها أو حلها أو استبدالها  25أكثر من 

بسلطة أخرى، يمكن أن تأخذ شكل اإلمارات الفلسطينية وفق مشروع الباحث الصهيوني مردخاي 
 كيدار، الذي يرى أن مشروعه بدأ بالتنفيذ بإمارة غزة، ويرى بأن الوضع الراهن يسّرع بإقامة بقية

 اإلمارات على أساس عائلي وجهوي.
إن المقاربة المعمول بها حتى اآلن ورغم رفضها رؤية ترامب ومخطط الضم، فإن استمرارها بدون 

(، أو 1( بشروط جديدة أسوأ من شروط أوسلو )2اعتماد مقاربة شاملة جديدة إما سيعيد إنتاج أوسلو )
قامة سلطة أو سلطات تخ ضع كلًيا إلرادة االحتالل، ويمكن أن يكون سيؤدي إلى انهيار السلطة وا 

الجسر لها إشاعة الفوضى والفلتان األمني والجوع والفقر والبطالة التي تجعل المواطن يقبل أي 
 سلطة ألنها ستكون أفضل من تحكم الزعران وقطاع الطرق وأذناب االحتالل.

تمسك بقضيته، ومستعد للكفاح هناك أمل رغم التوهان والضياع واالنقسام، ألن الشعب الفلسطيني م
من أجلها، وألن هناك رفًضا فلسطينًيا وعربًيا وعالمًيا لرؤية ترامب ومخطط الضم، ال يكفي حتى 
اآلن إلحباطه، ولكن إذا بادر الفلسطينيون في الفترة الراهنة إلى القيام بخطوات نحو الوحدة والشراكة 

، والبناء على ما تحقق والمكاسب المتبقية والصمود والمقاومة الشعبية، والتحضير النتفاضة
 سيتمكنون من دحر الضم.



 
 
 
 

 

 32 ص             5248 الع  :             6/2/2020 ثالثاءلا التاريخ: 

                                    

دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وأن األمم المتحدة والشرعية  140فليس شيًئا ثانوًيا أن أكثر من 
الدولية ضد ما يقوم به االحتالل، وأن المحكمة الجنائية الدولية بدأت بمالحقة االحتالل على 

لى أن جرائمه، إضافة إ لى أن الشعوب العربية ضد التطبيع، ومتمسكة بمركزية القضية الفلسطينية، وا 
الرأي العام الدولي مع الحقوق الفلسطينية، فضاًل عن أن العالم يتغير في اإلقليم والعالم كله، ومقبل 

م متطرفون حتًما على المزيد من التغيير، ال سيما بعد جائحة كورونا، وأن إسرائيليين كثًرا، من بينه
 .صهاينة ورجال أمن وعسكريون، يعتبرون أن أضرار الضم حالًيا أكثر من فوائده

 *م ير مركز م ارات
 2/6/2020م ارات، مركز 

 
 والمهمات القذرة "المو ا " .46

 د. فايز رشيد
كشفت جوانب من العمليات القذرة التي نفذها « إسرائيل»العديد من الكتب التي صدرت مؤخرًا في 

 ضد الفلسطينيين وبعض الدول العربية.« دالموسا»
، وأولته الحكومة االحتاللية الوليدة 1949ديسمبر/ كانون األول  13تأسس في « اإلسرائيلي»الموساد 

التي أنشئت من العدم بعد طرد ثالثة أرباع مليون فلسطيني من وطنهم وارتكاب عشرات المجازر في 
امًا خاصًا، سواء بانتقاء موظفيه من أشرس أعضاء القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، اهتم

العصابات اإلرهابية الصهيونية، أو برصد ميزانية ضخمة له، والتنسيق الكامل مع المخابرات 
 البريطانية وكافة مخابرات الدول االستعمارية واألمريكية فيما بعد.

و « إسرائيل»كتاب: تاريخ هذه المعلومات احتوتها الكتب الصادرة عن الموساد نفسه، من بينها 
 وغيرها.« هاربون»و« المالك»

ُيكلف الموساد بالمهام الخاصة من قبل قادة االحتالل سواء بجمع المعلومات وتنفيذ العمليات السرية 
في الخارج أو القتل وتنفيذ المهمات القذرة األخرى. لقد تورط الموساد في عمليات كثيرة ضد الدول 

معادية لها، وال يزال « إسرائيل»جنبية، منها عمليات اغتيال لعناصر تعتبرها العربية وبعض الدول األ
يقوم حتى اآلن بعمليات التجسس حتى ضد الدول الصديقة، كالتجسس على الواليات المتحدة من 
خالل الجاسوس جوناثان بوالرد على سبيل المثال وليس الحصر. وفي الموساد العديد من األقسام: 

« إسرائيلية»عمليات، قسم الحرب النفسية، التدريب، التخطيط والتنفيذ. وتتحدث تقارير المعلومات، ال
الشين »عن احتكاكات تدور أحيانًا بين الموساد والشاباك )جهاز األمن الداخلي والمعروف ب 

 «(.بيت
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للصحفي « انهض وبادر بالقتل»صدر حديثًا في دولة الكيان كتاب عن الموساد بعنوان: 
رونن بيرغمان يشيد بالنجاحات التكتيكية لدولته العنصرية، ويرصد مئات عمليات « يلياإلسرائ»

االغتياالت لفلسطينيين والعرب التي نفذها الموساد في مناطق مختلفة من العالم، منذ تأسيس 
« إتش بي أو». وقال المراقبون إن المؤلف جمع مادة ثرية بدأت قناة 2000وحتى عام « إسرائيل»

كثيرًا مما كتب عن الموساد »ساًل تلفزيونيًا من إنتاجها بالتعاون مع بيرغمان الذي يقول إن تعد مسل
، 1972وانتقد الفيلم الذي يروي عملية ميونيخ عام «. كان مجرد تخمين ال يستند إلى مصادر حقيقية

 «.نسيج خيال يستند إلى رواية زائفة»وقال عنها إنها من البداية إلى النهاية 
إشارة الكاتب تلقي الضوء على تعظيم الموساد لنفسه وادعائه القيام بعمليات لم يقم بها. هذا ما للعلم 

تقوله مصادر من الموساد نفسها بعد تركها للعمل. بالطبع ال ينكر أحد قدرات الموساد بخاصة أن 
هي عمليًا في « إسرائيل»المخابرات المركزية األمريكية ومخابرات دول أوروبية كثيرة ودول صديقة ل

خدمة الموساد وتتعاون معه، وتساعده في تنفيذ المهمات التي يحاول تحقيقها. األمر الذي دعا 
تاريخ الموساد حلقة من سلسلة طويلة من النجاحات »الكاتب بيرغمان إلى اختتام مؤلفه بالقول إن 

ثية، ألنه ال يوجد حل دائم التكتيكية المثيرة لإلعجاب، لكن أيضًا من اإلخفاقات االستراتيجية الكار 
 «.إال الحل السياسي للصراع« إسرائيل»أمام 

يولي ميلمان كتابًا جديدًا عن الموساد بعنوان « هآرتس»من جانبه أيضًا، أصدر الصحفي في 
فيه إشارات واضحة إلى أهم « اإلسرائيلية»العمليات الكبرى للمخابرات  -عمالء ليسوا كاملين»

، من خالل إحباط «إسرائيل»هذه األجهزة في الدول العربية المحيطة ب العمليات التي نفذتها
ويفهم من كتاب ميلمان أن الموساد هو ليس «. التهديدات األمنية وتحييد المخاطر المحيطة بالدولة

؛ إذ يفند ميلمان ذلك بالقول «كجهاز منضبط بمنتهى الدقة واألمانة»تصويره « إسرائيل»كما تحاول 
وا كاملين، فمن وراء شاشة السرية الثقيلة التي تظلل هذه العمليات الخاصة ال يدور عمالؤنا ليس»

الحديث فقط إال عن إنجازات أمنية واستخبارية ويخفي نزاعات داخلية بين كبار قادة أجهزة األمن 
« اإلسرائيلية»، إضافة إلى حروب وتصفيات وأخطاء ميدانية، وعمالء خانوا المخابرات «اإلسرائيلية»

 «.في اللحظات األخيرة
وكشف الكتاب، سلسلة من العمليات اإلرهابية التي نفذها الموساد في مصر والدول العربية في 
أربعينات القرن الماضي بتسميم آبار مياه الشرب، وتخريب المنشآت الزراعية والحيوانية وتزوير 

ساءة عالقاتها مع دول العالم، وخوض أشكال كثيرة من الحرب  مستندات لتخريب اقتصادها، وا 
النفسية ضدها، والتخطيط لتنفيذ عمليات تفجيرات ضخمة، وتنفيذ بعض العمليات الكبيرة التي تستفيد 
منها المخابرات األمريكية والبريطانية واأللمانية، وقامت بتنفيذ عمليات تخريبية في دور السينما 
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وقيعة بين مصر وأمريكا وبريطانيا. ميلمان ومؤسسات بريطانية وأمريكية في القاهرة واإلسكندرية لل
 يسمي نتفًا فقط من العمليات القذرة للموساد! هذه هي دويلة الكيان لمن يراهن على السالم معها.

 2/6/2020، الخليج، الشارقة
 
 إلى كارثة إ رائيلية على مراحل؟ "اإلنجاز األكبر"هل يتحول الضم من  .47

 ناحوم برنياع 
س إلى الطاولة العائلية، وهذا صحيح لمعظم اإلسرائيليين وصحيح بالنسبة في األعياد يعود النا

لنتنياهو أيضًا. عشية عيد األسابيع منح مقابالت صحافية لجسمين إعالميين يعودان حصريًا لكتلته 
السياسية. والمهمة التي وضعها لنفسه كانت بسيطة، تكاد تكون الزمة: بعد أن ابتلع غانتس بنجاح 

، يعد ”يمينا“أنا أكثر يمينًا من ”. يمينا“لم يعرف أنهما جاءا إلى مقربة منه حان دور هو وحزبه و 
إلى حكومتي ويختفي في داخلها أو أنكم أنتم، ناخبي اليمين، تشطبوه ” يمينا“نتنياهو. فإما أن ينضم 

 في صندوق االقتراع.
كلهم. فالهدية التي يتعهد نتنياهو لهذا المشهد العائلي الحميم جانب آخر ينبغي أن يهم اإلسرائيليين 
في المئة من أراضي الضفة.  30بتقديمها لناخبي اليمين هي الضم. فحكومته ستضم إلسرائيل 

اإلدارة األمريكية ستدعم: فهي ستعترف بسيادة إسرائيل على األرض المضمومة. وسيقع الحدث 
 المفرح في غضون شهر من اليوم، حتى األول من تموز.

. وهو ال يتأثر بردود 1948هو بأن الضم سيكون اإلنجاز السياسي األكبر إلسرائيل منذ يدعي نتنيا
الفعل الغاضبة من الملك األردني ومن تهديدات السلطة الفلسطينية؛ أما إمكانية أن تدان إسرائيل في 

دول المحكمة الدولية في الهاي فتثير خاطره ولكنه ال تغير رأيها؛ وهو يتجاهل احتجاجات رؤساء 
في االتحاد األوروبي ورؤساء الحزب الديمقراطي في الواليات المتحدة. وربما أيضًا احتجاجات 

 موظفي وزارة الخارجية األمريكية.
لعل األمر يفاجئ بعض القراء، ولكني أعتقد بأن نتنياهو محق في هذا الموضوع: ال حاجة للمبالغة 

ء االتحاد األوروبي على الجدار، ال من أجل بأهمية احتجاجات الغرب. فلن يستلقي أحد من رؤسا
الفلسطينيين وال من أجلنا. ترامب سيدعم كل ما يمليه عليه الناخبون اإلفنجيليون. وحتى لو انتخب 
جو بايدن رئيسًا، فإنه لن يجتهد على نحو خاص إللغاء قرار سلفه. فهو ليس ترامب. واإلسرائيليون 

الخارج ينقذ إسرائيل من المصائب التي توقعها على نفسها الذين يعولون كل السنين على ضغط من 
 يعتمدون على سند متهالك. فما ال نفعله نحن، بقوتنا، بصوتنا، لن يفعله أحد من أجلنا.
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إن الضم الذي يلوح في األفق هو كارثة على مراحل. أمس، تحدثت مع العقيد احتياط شاؤول 
في  20.5المناطق، وعرفني على أن غور األردن يشكل في ترسيم الخرائط في  1ارئيلي، الخبير رقم 

المئة من مساحة الضفة. ال يعتزم نتنياهو ضم أريحا؛ فقد ضمت أريحا في اتفاقات أوسلو للسلطة 
 12الفلسطينية. هي والقرية المجاورة، العوجا، ستكونان جيبًا في الخريطة الجديدة. في الغور، سيكون 

نتنياهو ناخبي اليمين بأن الفلسطينيين هناك لن يحصلوا على حقوق،  جيبًا فلسطينيًا آخر؛ وقد وعد
ال على صندوق مرضى، وال تأمين وطني، وال إقامة وال مواطنة. سيعيشون في بونتوستانات، مثلما 
في جنوب إفريقيا القديمة، أو األدق القول في بيبيستانات لن يكون لهم مجال للنمو فيها، وال اقتصاد 

 ية للنشوء فيها.للرزق، أو حر 
كيلومترًا حول جيب  60كيلومتر أخرى من الحدود بين الغور والجبل، و 200معنى الخطوة هو 

كيلومتر حول الجيوب. ولم نقل بعد كم من مئات الكيلومترات من الحدود ستتطلب  100أريحا، و
 وفي كتل المستوطنات.” معاليه أدوميم”، و”غوش عصيون“نسب الضم األخرى، في 

ناحية أمنية ال توجد لهذه الخلطة جدوى. وسيتحول الجيش اإلسرائيلي إلى حرس حدود. وبداًل من 
من التصدي إليران وبناتها سيتصدى لمتظاهرين وماكثين غير قانونيين على طول الحدود التي ال 

 نهاية لها.
يلقي يفترض بنتنياهو أن ينفذ الضم على مرحلتين: في األولى لن يحصل شيء على األرض: س

نتنياهو خطابات النصر، وربما غانتس أيضًا، وستمول الحكومة االحتفاالت. في المرحلة الثانية 
سيدخل طمع العقارات إلى العمل. وبضغط المستوطنين ستصادر أراض وأمالك من الناس الذين 

 جعلهم الضم غائبين.
ن بين النهر والبحر؛ والثانية، : واحدة، تقول دولتا1967رؤيتان تتصارعان على روح اإلسرائيليين منذ 

 تقول دولة واحدة ديمقراطية. أما الواقع الذي يسعى نتنياهو ألن يخلقه فستقتل الرؤيتين.
إن الرجل األول الذي ينبغي له أن يحذر ضد هذه الخطوة هو وزير الدفاع. فالمنظومة التي يقف 

طينية والمملكة األردنية. وفي مقابالت على رأسها تنظر بقلق كبير إلى ردود أفعال أجهزة األمن الفلس
 الضم التي منحها نتنياهو ولم يأبه بغانتس، تحول رئيس الوزراء البديل في غضون أسبوع إلى هواء.

تبقى رئيس األركان أفيف كوخافي، رئيس الشاباك نداف ارغمان ورؤساء أذرع األمن األخرى. وفي 
ومة المضخمة والهجمة على جهاز القضاء، فهذا سحابة كورونا، فإن لن تسمع أصوات احتفال الحك

 هو الوقت إلسماعه.
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هذا هو الوقت لرفع مسألة الضم إلى جدول األعمال. فالخطوة أهم من أن تدفن تحت كورونا. لشدة 
في المئة ال تكفيهم؛  30المفارقة، فإن الوحيدين في إسرائيل القلقين منه هم رؤساء المستوطنين. 

 يريدون المزيد.
 1/6/2020وت ي يع
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