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 7 بـ"وقف هرطقاته" المالكي تطالب "الديمقراطية"  8.
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  األردن:
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 18 قطر: نرفض أي ضم ألراضي الضفة وسنواصل دعم فلسطين  39.
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 18 خرق ومخالفة مباشرة للقانون الدولياإلسرائيلية الضم خطط وزيرة خارجية النرويج:   42.
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  تقارير:
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  حوارات ومقاالت

 23 أشرف العجرمي... إنهاء االتفاقات مع إسرائيل: ما هو وضع غزة؟  46.

 25 محمد صالح المسفر... التطبيع مع إسرائيل جريمة قومية يعاقب عليها التاريخ  47.
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 29 آفي ياعر... صـرخ أحـد الـجـنـود: يـجـب قـتـلـه!  49.
 

 31 :كاريكاتير
*** 

 
 

الفلسطينية تفقد القدرة على التحرك الرسمي خارج مناطق  السلطة: هيئة البّث اإلسرائيلية الرسمية .1
 "أ"

تضررت قدرة السلطة الفلسطينية إلى حد كبير على متابعة شؤون الفلسطينيين : كفاح زبون  - رام هللا
 ، بعد وقف التنسيق األمني مع إسرائيل.«أ»مصنفة في مناطق واسعة خارج المنطقة ال

التي تشكل أكثر من ثلثي « ج»و« ب»ومنعت إسرائيل السلطة بشكل رسمي من العمل في مناطق 
مساحة الضفة الغربية، ردًا على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف االتفاقات في مواجهة 

 خطة الضّم اإلسرائيلية.
أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بأنه من دون « كان»إلسرائيلية الرسمية وأكدت هيئة البّث ا

تنسيق أمني ومدني، لن يتم السماح لمسؤوليها بالتنقل وتحريك عناصر األمن التابعين لها من مكان 
إلى آخر، وسيسري هذا أيضًا في حال اضطرت السلطة إلى تعزيز قواتها في مدينة أو قرية 

 ن أجل التعامل مع نزاع عشائري أو أي مشكلة أخرى.فلسطينية ما، م
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إنه جرى التعميم على عناصر األجهزة بعدم العمل رسميًا « الشرق األوسط»وقالت مصادر أمنية لـ
في مناطق خارج حدود السيطرة وتوخي الحذر في التنقل عبر المدن والحواجز اإلسرائيلية، وعدم 

لغ عناصر األجهزة أنهم أيضًا قد يضطرون للعمل في حمل األسلحة الشخصية ألي سبب كان. وأب
 محافظاتهم بحسب تطور الموقف، وأنهم قد يضطرون أيضًا للعمل بزي مدني.

 3/6/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 في موسكو" "إسرائيل""السلطة على استعداد لعقد لقاء مع المالكي:  .2
في رام هللا، رياض المالكي، يوم اإلثنين،  أعلن وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية

جاء ذلك في  عن استعداد الجانب الفلسطيني لعقد لقاء مع إسرائيل في العاصمة الروسية، موسكو.
مؤتمر صحافي عقده المالكي من جنيف، وعّبر من خالله عن خشيته من تهرب الجانب اإلسرائيلي 

تان لتنظيم لقاء بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية وأضاف: "كانت هناك محاول من هذا اللقاء مجددا.
بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في روسيا، لكن كلتيهما فشلتا، بسبب موقف 

وتابع أنه يشكك في قدوم نتنياهو إلى موسكو، حتى في حال ُدعي إلى زيارتها  الجانب اإلسرائيلي".
 مجددا.

 1/6/2020، 48عرب 
 

 تراجع عن االقتطاع من أموال المقاصةتالحكومة اإلسرائيلية  :موقع عبري  .3
ادعى تقرير صحافي لهيئة البث اإلسرائيلية )"كان"(، يوم الثالثاء، أن الحكومة اإلسرائيلية تراجعت 
عن اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية )المقاصة(، بذريعة أن السلطة دفعت رواتب لذوي 

 يمة المبلغ المقتطع.الشهداء واألسرى بق
وذكر التقرير أن حكومة االحتالل اإلسرائيلية حرصت خالل األشهر الثالثة الماضية، على تحويل 
أموال المقاصة كاملة وغير مقتطعة، للسلطة الفلسطينية في رام هللا، وأضاف أن ذلك يأتي على 

 الرغم من تشريع قانون إسرائيلي بهذا الشأن.
سرائيلية عن اقتطاع هذه األموال، وفق ما أورد مراسل "كان" للشؤون وسبب تراجع الحكومة اإل

الفلسطينية، غال برغر، يكمن في أن وزير األمن اإلسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، الذي كان من 
لم يعد التقرير ويقدمه للحكومة، ولم ُيجمع )الكابينيت( ، المفترض أن يقدم تقريًرا قبل ستة أشهر

 االقتطاع. دقة علىاللمص
 2/6/2020، 48عرب 
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 تستعد لمجابهة فتح االحتالل قنوات اتصال مباشرة مع الفلسطينيين ": السلطةالقدس العربي" .4

وجود استعدادات لدى القيادة ” القدس العربي”أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ”: القدس العربي“ –غزة 
ن لصالح فتح قنوات اتصال مباشرة، للتعامل مع خطط إسرائيلية، هدفها الضغط المباشر على السكا

إلضعاف قرار القيادة السابق بوقف التعامل باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، كما توقعت أن يلجأ 
 جيش االحتالل لتنفيذ اعتقاالت لقيادات ميدانية، تتصدر مشهد الرفض لتلك السياسات.

يلي، تشير إلى أن هناك وحسب المصدر فإن مجمل اإلشارات التي تصل من الجانب اإلسرائ
يظهر شيئا فشيئا، وهدفه الضغط على القيادة الفلسطينية، بعد قرارها وقف التعامل ” مخطط ضغط“

 ”.التنسيق األمني“باالتفاقيات الموقعة، كرد على مخطط الضم، ومن بينها وقف عملية 
ة األغوار ويشير المصدر إلى أن أولى هذه الخطط، كانت الطلب من هيئات محلية في منطق

التعامل المباشر مع اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاوالت لفتح قنوات اتصال 
مباشرة مع القطاع الخاص ورجال األعمال، كاشفا أن ذلك جرى بعد رفض القيادة الفلسطينية طلبات 

 قيات الموقعة.إسرائيلية مباشرة وأخرى عبر أطراف، بالعدول عن قرار التحلل من االتفا
 2/6/2020، لندن، القدس العربي

 
 "الضم"بتنفيذ  نتنياهو الفلسطينية حول جدية نوايا السلطةخالفات في صفوف : يديعوت .5

زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير نشرته على موقعها اإللكتروني، يوم الثالثاء، وجود 
ية نوايا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذ خالفات داخلية في صفوف القيادة الفلسطينية، حول جد

خطوة الضم، وما إذا سيكون بمقدور شريكه في الحكم زعيم تحالف "كحول لفان" الجنرال بني غانتس 
 وقف هذه الخطوة.

وأشارت الصحيفة، نقاًل عن مصادر فلسطينية، إلى أن هناك من يعتقد أن الخطوة اإلسرائيلية لن تتم 
فيما يبدو أن التقدير السائد لدى القيادة الفلسطينية بأن نتنياهو سيمضي في  في نهاية المطاف،

وكشفت "يديعوت أحرونوت" أن السلطة الفلسطينية أجرت  الخطة نحو التنفيذ في الشهر المقبل.
محادثات مع شخصيات إسرائيلية محسوبة على معسكر اليسار، من ضمنها من شغل في الماضي 

 رفيعة، دون تحديد هويتها.مناصب أمنية وسياسية 
 2/6/2020، العربي الجديد، لندن
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 مباحثات فلسطينية ألمانية بشأن مخطط الضم اإلسرائيلي .6
رام هللا: بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الثالثاء مع وزير الدولة األلماني للشؤون 

خطط الضم واالستيالء على أراض الخارجية نيلز أنين، عبر اإلنترنت، محاوالت إسرائيل تطبيق 
مستمرة بموقفها في الِحل “وشدد اشتية في بيان عقب اللقاء على أن القيادة الفلسطينية  فلسطينية.

من كافة االتفاقيات مع إسرائيل والواليات المتحدة، في حال لم تتراجع إسرائيل عن مخططاتها في 
االستمرار في انتهاكاتها ومضايقاتها بحق لن يتم السماح إلسرائيل ب“وأكد اشتية أنه  ”.الضم

 ”.الفلسطينيين، ومحاوالتها لجرنا إلى مربع العنف
 2/6/2020، لندن، القدس العربي

 
 لمنزلا: حان وقت ذهابك إلى لمالكي حول اللقاء مع االحتاللا ردًا على تصريحات الطيراوي  .7

ته الرسمية عبر فيسبوك، يوم قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي على صفح
غرد في تصريحه األخير خارج  ،الثالثاء، إن وزير الخارجية في حكومة إشتية، رياض المالكي

السرب الوطني الجامع والموحد ضد إجراءات االحتالل وعدوانه وتهديداته بضم األغوار وضم 
قاء االحتالل، بأنه بمثابة الضفة الغربية. وعد تصريح المالكي الذي أعلن استعداد السلطة فيه لل

إعالن حرب شاملة على كل مكونات الشعب الفلسطيني مجتمعة. ووجه الطيراوي حديثه للمالكي في 
لمنزل لمقابلة نفسك، ألنك لم تعد امعرض رده على تصريحات األخير قائاًل:" حان وقت ذهابك إلى 
عب الذي تمثله في الدبلوماسية قادرًا على التعبير عن الحد األدنى الدبلوماسي، لطموحات الش

العالمية كوزير خارجية، ولذي فإن األمر يستدعي بشكل عاجل رئيس الوزراء )إشتية( الستبدالك 
على الفور، في تغيير حكومي مستعجل وسريع وضروري تحتاجه المرحلة الدقيقة التي نمر بها 

 كشعب وقضية ومنظمة وسلطة ودولة تحت االحتالل".
 2/6/2020، نفلسطين أون الي

 
 بـ"وقف هرطقاته" المالكي تطالب "الديمقراطية" .8

رياض المالكي لـ"التوقف عن  في بيان، دعت الجبهة الديمقراطية وزير الخارجية في حكومة إشتية،
 الهرطقة السياسية وأن يلتزم قرارات الهيئات التشريعية في المجلس الوطني والمركزي". 

 2/6/2020، الين فلسطين أون 
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 : تصريحات المالكي تكشف حجم التخبط واالرتباك في أداء السلطة"لجهادا" .9
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية رياض 
المالكي، تكشف حجم التخبط واالرتباك في أداء السلطة. وقالت الحركة في بيان صحفي وصل 

ن هناك تناقض أدوار في أداء المسؤولين الذين اعتادوا "فلسطين أون الين" نسخة عنه، "إ
المفاوضات وبرمجت عقولهم وإيقاع سلوكهم على اللقاءات مع العدو، والسعي وراء توجيه رسائل 

 تحرص على عودة المفاوضات أكثر من حرصها على تحقيق مصالح االجماع الوطني".
 2/6/2020، فلسطين أون الين

 
 استنفار وطني شاملةحماس تدعو إلعالن حالة  .10

الليلة الماضية بحق  اإلسرائيلي قالت حركة حماس إن حملة االعتقاالت التي شنتها قوات االحتالل
أنصار وقيادات الحركة في الضفة، والتي طالت النائب خالد سليمان وعددا من األسرى المحررين، 

وأضافت الحركة في  وع الضم.تعد محاولة لترهيب أبناء وقيادات شعبنا من إعالن موقفهم حول مشر 
يوم الثالثاء أن تصاعد االعتقاالت واالعتداءات وعمليات القتل والتهديد بهدم  تصريح صحفي

عشرات المنازل في القدس، يأتي في سياق إعالن قادة االحتالل عن البدء في االستعدادات 
  إلجراءات الضم.

 2/6/2020، موقع حركة حماس
 

 سي وإعالمي واسع لمواجهة مخططات الضمرأفت مرة يدعو لحراك سيا .11
في منطقة الخارج رأفت مرة إلى حراك سياسي  حماسدعا رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة 

وإعالمي واسع لمواجهة المخطط اإلسرائيلي، مؤكدا هوية الضفة الغربية الوطنية ومكانتها في التاريخ 
  تالل.والحاضر الفلسطيني، ودورها الوطني في مقاومة االح

 2/6/2020، موقع حركة حماس
 

 "غالف غزة"لتنطلق باتجاه مستوطنات تعاود البالونات المتفجرة  .12
دخلت حكومة العدو اإلسرائيلي الجديدة أول اختبار يتعلق بقطاع غزة بعدما عادت البالونات : غزة

قطرية ألكثر من ، تزامنًا مع تأخر إدخال المنحة ال«غالف غزة»المتفجرة لتنطلق باتجاه مستوطنات 
أسبوع عن موعدها المعتاد، في خطوة جاءت بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية عقب مسار سياسي 
صعب على بنيامين نتنياهو، وهو ما فهمته الفصائل الفلسطينية تراجعًا عن تفاهمات التهدئة. 
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ل إللزام حكومة أن الفصائل اتفقت على إمهال الوسطاء حتى مطلع األسبوع المقب« األخبار»وعلمت 
مع القاهرة لمرات عدة « الجهاد اإلسالمي»و« حماس»االحتالل بتنفيذ التفاهمات، فيما تواصلت 

 خالل اليومين الماضيين لمعرفة الموقف اإلسرائيلي.
 3/6/2020، خبار، بيروتاأل

 
 "خطة ترامب"قّر مخطط الضم بمعزل عن بقية بنود نسيسترضي المستوطنين: نتنياهو  .13

بخصوص ]اإلثنين[ وديع عواودة: قال رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو مساء أمس  – الناصرة
إحالة السيادة اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إن الوضع مع األمريكيين لم يعد كما كان قبل 

 خمسة شهور.
ط الضّم، وإن إن نتنياهو حاول إقناع رؤساء االستيطان بتأييد مخط” هآرتس ” وقالت صحيفة 

، وإنها أعدت ”صفقة القرن “رسالته المركزية من االجتماع هي تأكيد التزامه بمفاوضات على أساس 
 لألذن األمريكية ال للمستوطنين.

أنه رغم أقوال نتنياهو داخل االجتماع، لكنه وعد المستوطنين من وراء الكواليس ” هآرتس“ونوهت 
بقية فحوى الخطة األمريكية، إنما فعليًا المصادقة عليه بأن ال يطرح الضّم للمصادقة عليه ضمن 

 منفصاًل عنها.
المقربة جدا من نتنياهو عن مصادر شاركت في اجتماعه مع قادة ” يسرائيل هيوم“ونقلت صحيفة 

، فيما قال آخرون إن نتنياهو لم ”مشاعر قاسية“المستوطنين أمس قولهم إنهم خرجوا من االجتماع بـ 
 م.يجب على أسئلته

في المقابل نقلت الصحيفة عن أحد قادة المستوطنين بعد االجتماع المذكور إنه لم يحدد بعد كيف 
 “.لن تبقى أي مستوطنة لوحدها” ستبدو خريطة السيادة، لكن تم التوضيح 

أن نتنياهو ومعه رئيس الكنيست ياريف لفين قاال لقادة المستوطنين ” يسرائيل هيوم ” وأوضحت 
  يعرفان كيف تبدو صورة خريطة السيادة اإلسرائيلية داخل الضفة الغربية.إنهما أيضًا ال

 2/6/2020القدس العربي، لندن، 
 

 المخابرات اإلسرائيلية تطالب بتمديد منع لم الشمل في الضفة الغربية والقدس .14
از أفادت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، يوم الثالثاء، بأن جه: القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

 المخابرات اإلسرائيلية العامة)الشاباك(، طالب في جلسة خاصة للجنة الخارجية واألمن، عقدت، أمس
، بتمديد أمر منع لم الشمل للعائالت الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من فلسطينيي ]اإلثنين[
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"هدفًا" لتجنيدهم  الداخل، لعام إضافي، بزعم أن أبناء هذه العائالت من الجيل الثاني يشكلون 
 لمنظمات فلسطينية، لتنفيذ عمليات فدائية داخل إسرائيل.

 2/6/2020العربي الجديد، لندن، 
 

 للمرة األولى.. االحتالل ينشئ وحدة تحقيق واستخبارات بالضفة  .15
 أعلنت إسرائيل فتح مكتب جديد للتحقيق واالستخبارات بالضفة الغربية،.: وكالة األناضول -الجزيرة 

لت الشرطة اإلسرائيلية إنها افتتحت يوم الثالثاء "وحدة للتحقيق واالستخبارات في مديرية الضفة وقا
الغربية"، وذكرت أنها افتتحت الوحدة الجديدة في مجمع خاص، تم بناؤه وهو مجهز بكافة الوسائل 

 التكنولوجية المتطورة والمتقدمة.
 2/6/2020الجزيرة.نت، 

 
 يتقدم رغم التكهنات المعاكسة / يوليون الضفة المحتلة في تموزم %30لضم  "إسرائيل"توجه  .16

أن الفريق األميركي  يوم الثالثاء،علمت "القدس"  -سعيد عريقات -"القدس" دوت كوم -واشنطن
الفني رفيع المستوى الذي أرسل إلسرائيل من البيت أألبيض بداية األسبوع الماضي، أكمل مهمته 

ة المعايير لضمان اتساق الخرائط األميركية واإلسرائيلية لألراضي التي وعاد إلى واشنطن "بعد مراجع
 مع خطة الرئيس ترامب للسالم )صفقة القرن("... سيتم ضمها من الضفة الغربية،

 .مع خطة ترامبوأكد المصدر المطلع أن الفريق عاد مطمئنا التساق المعايير األميركية اإلسرائيلية 
ء إسرائيل بنيامين نتنياهو عازم في قراره على "فرض السيادة وأضاف المصدر أن رئيس وزرا

من  %30نحو  والتي تشكل، "اإلسرائيلية على المناطق التي سيشملها الضم في شهر تموز المقبل
وبكل صراحة، ليس هناك معارضة كبيرة لتوقيت الضم بين المستشارين في . "مساحة الضفة الغربية

لى إعداد خطة السالم )صفقة القرن( رغم ما يقال عن وجود تردد في البيت األبيض، الذين أشرفوا ع
 موقف البعض في البيت األبيض أو في وزارة الخارجية األميركية".

وقالت القناة، أن المكالمة جاءت بعد لقاء وزير الدفاع اإلسرائيلي غانتس مع السفير األميركي ديفيد 
 فريدمان.

حة الضفة الغربية، ما يشمل جميع المستوطنات وغور من مسا %30وتعهد نتنياهو بضم نحو 
 األردن.

 2/6/2020القدس، القدس، 
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 في مصر "إسرائيلـ"تعيين سفيرة جديدة ل .17
اتفق كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي،  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم -القدس

وبحسب قناة  سفيرة إلسرائيل لدى مصر.ووزير خارجيته غابي أشكنازي، على تعيين أميرة أورون، 
 العبرية، فإن أورون ستكون أول إمرأة تتقلد هذا المنصب منذ اتفاق السالم بين مصر وإسرائيل. 12

 2/6/2020القدس، القدس، 
 

 "لم الشمل""قانون القومية" لمنع في الكنيست يدعو لالستناد إلى  واألمن" الخارجية"رئيس  .18
واألمن في الكنيست، تسفيكا هاوزر، قبيل فجر يوم الثالثاء، إلى االستناد دعا رئيس لجنة الخارجية 

إلى "قانون القومية" العنصري من أجل منع لم شمل عائالت يحمل أحد الزوجين فيها المواطنة 
 اإلسرائيلية واآلخر فلسطيني.

يد سريان جاء ذلك خالل تصويت الكنيست، الليلة الماضية، على طلب الحكومة اإلسرائيلية تمد
ورغم أن تمديد سريان القانون يتم كل سنة بذرائع  قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لسنة أخرى.

 أمنية، إال أن هذه المرة األولى التي تتعالى فيها الدعوة إلى االستناد إلى "قانون القومية".
 2/6/2020، 48عرب 

 
 مليون دوالر 85.8تدعم قطاع السياحة بـ  "إسرائيل" .19

)شينخوا( أعلنت وزارتا المالية والسياحة في إسرائيل، يوم الثالثاء، دعم  -"القدس"دوت كوم-القدس
مليون دوالر أمريكي( للتعامل مع أزمة  85.8مليون شيكل إضافية )حوالي  300قطاع السياحة بقيمة 

 (.19-فيروس كورونا الجديد )كوفيد
في بيان، إن "السياحة جزء ال يتجزأ من االقتصاد وقال وزير المالية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس 

اإلسرائيلي، ولها أهمية كبيرة"، مبينا أن "المساعدة هي خطوة أخرى إلعادة االقتصاد اإلسرائيلي إلى 
 روتينه الطبيعي وإعادة النمو".

 2/6/2020القدس، القدس، 
 

 تجرب صواريخ باليستية في البحر المتوسط "إسرائيل" .20
تجارب لصواريخ باليستية قصيرة « بنجاح»مساء الثالثاء، أنها أجرت « إسرائيل»كشفت : )ا ف ب(

 كم. 400ومتوسطة المدى في البحر األبيض المتوسط يصل مداها حتى 
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للصناعات الجوية بهذه التجارب التي ُأجريت في تاريخ غير محدد، « اإلسرائيلية»وأشادت الشركة 
ى هذه الصواريخ التي تشكل جزءًا من المنظومة من سفينة نحو هدف في البحر. ويراوح مد

 كلم. 400و 90الصاروخية البعيدة المدى )لورا(، بين « اإلسرائيلية»
 3/6/2020الخليج، الشارقة، 

 
 الشرطة تعتقل جنديا إسرائيليا مشتبها بتهديد نتنياهو .21

تسات في منطقة الجليل عاما( من سكان أحد الكيبو  21اعتقلت الشرطة يوم الثالثاء، جنديا إسرائيليا )
الغربي في شمال البالد، لالشتباه بنشره منشورا في إحدى شبكات التواصل، وهدد فيه بالمس برئيس 

 الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
 2/6/2020، 48عرب 

 

 "إسرائيل" تفتح تحقيًقا في شراء مليون ونصف "كمامة تالفة" .22
في وزار الجيش اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، عن فتح تحقيق في أعلن مفوض الشرطة واألمن : رام هللا

وبحسب  االشتباه بشراء أقنعة )كمامات( تالفة، اشترتها الوزارة، لصالح وزارة الصحة اإلسرائيلية.
، التي تم شراؤها من N95موقع يديعوت أحرونوت، فإن الحديث يدور عن مليون ونصف من أقنعة 

 ماليين شيقل. 5ة أولى من قيمتها بـ الخارج، والتي تم دفع دفع
 3/6/2020القدس، القدس، 

 

 من اإلسرائيليين يعارضون أي ضم أحادي الجانب %51دراسة:  .23
من المواطنين في إسرائيل عن "المعارضة ألي ضم أحادي الجانب" لمناطق في الضفة  %51عّبر 

ين نتنياهو في السنة األخيرة، فيما الغربية إلسرائيل، الذي يطرحه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيام
ضم جميع المستوطنات وبضمنها تلك الواقعة  %14ضم الكتل االستيطانية فقط، بينما أيد  %27أيد 

ضما أحادي الجانب "لكل الضفة  %8خارج الكتل االستيطانية وفي عمق الضفة الغربية، وأيد 
 الغربية وبضمنها المنطقة الفلسطينية".

موسعة نشرها "معهد أبحاث األمن القومي" في جامعة تل أبيب، بعنوان "مؤشر  جاء ذلك في دراسة
األمن القومي: اتجاهات في الرأي العام في إسرائيل"، يوم الثالثاء، وتناولت موضوع الرأي العام 
واألمن القومي، بحيث "يعكس المؤشر الرأي العام في إسرائيل" حيال القضايا األمنية والعالقات مع 

 يات المتحدة.الوال
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 وهذا المؤشر هو دراسة يصدرها المعهد سنويا. 
 2/6/2020، 48عرب 

 
 االحتالل يستدعي الشيخ عكرمة صبري للتحقيق .24

استدعت مخابرات االحتالل، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس المحتلة، وخطيب : القدس المحتلة
، في مركز ]اليوم[ عه غًدا األربعاءالمسجد األقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق م

ومن المتوقع أن يسلم االحتالل أمر إبعاد جديد ولمدة أطول، وفق ما أكد محاميه حمزة  "القشلة".
 قطينة.

 2/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الطفل الفلسطيني دوابشة بمواجهة أولى مع قاتل عائلته ليروي ما رأى .25
أعوام(، من بلدة  10تظر أن يواجه الطفل الفلسطيني أحمد دوابشة )ين: محمود السعدي -رام هللا

دوما، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، ألول مرة، في التاسع من الشهر الجاري، قاتل عائلته 
المستوطن عميرام بن أوليئيل، وهي الجريمة التي أدت إلى استشهاد شقيقه الرضيع  2015حرقًا عام 

ومن المتوقع أن يدلي أحمد دوابشة بشهادته الحية بشأن استشهاد عائلته،  ام.علي ووالديه سعد وريه
 وسيكشف تفاصيل روايته حول ظروف استشهادهم.

 2/6/2020، العربي الجديد، لندن
 

 وقًتا الشهر المنصرم 54منع رفع األذان بالمسجد اإلبراهيمي  .26
ن في المسجد اإلبراهيمي في مدينة منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، رفع األذا: الرأي –الخليل 
  المنصرم. / مايووقتا خالل شهر أيار 54الخليل، 

 2/6/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 يوًما 23األسير سامي جنازرة ُيعلق إضرابه عن الطعام بعد  .27
إضرابه عن  قالت جمعية "نادي األسير الفلسطيني" الحقوقية، إن المعتقل سامي جنازرة علق: رام هللا
  بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله اإلداري. يومًا، 23، الذي استمر الطعام
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ونوهت إلى أن االتفاق يقضي بتعليق اإلضراب مقابل تحديد سقف االعتقال اإلداري على أن يصدر 
 بحق المعتقل جنازرة أمر اعتقال إداري جديد غير األمر الحالي، ويكون األخير.

 2/6/2020، برسقدس 
 

 استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها خالل مسيرات العودة .28
يوم الثالثاء فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها خالل مشاركته في مسيرات العودة استشهد : غزة

ونعت "الهيئة الوطنية" لمسيرات العودة ومواجهة  ، شرقي قطاع غزة.2018في آب/ أغسطس 
عاما( من خانيونس جنوبي قطاع غزة، الذي  43لشهيد رامي سعد الغلبان )الصفقة، في بيان لها، ا

 .2018آب/ أغسطس  3استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها خالل مشاركته في المسيرات يوم 
 2/6/2020، برسقدس 

 
 فلسطينيًا في الضفة الغربية 19تعتقل  االحتاللقوات  .29

فلسطينيا، بينهم أسرى محررون، خالل عمليات دهم  19 الثاءهللا: اعتقلت قوات إسرائيلية، يوم الث رام
ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(، عن مصادر محلية  وتفتيش في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

وذكرت «. عمليات الدهم واالعتقال تركزت في محافظات نابلس وجنين ورام هللا وسلفيت»قولها: إن 
هد مواجهات عنيفة أطلق خاللها جنود االحتالل الرصاص وقنابل المصادر أن مخيم جنين ش

 صوتية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
 2/6/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 غضب في الداخل الفلسطيني: "كلنا إياد حالق"المظاهرات تواصل  .30

اإلعدامات  تستمر مظاهرات الغضب في الداخل الفلسطيني، احتجاجًا على: حيفا ــ ناهد درباس
الميدانية وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل وسياسات أذرع األمن، رافضين سفك الدم العربي على 

عامًا،  32ورفع المتظاهرون صورة الشهيد إياد حالق المقدسي،  أيدي جنود االحتالل وأذرعه األمنية.
لسطينية، وهتفوا ضد سياسة في مظاهرة بحيفا، شارك فيها المئات. ورفع المتظاهرون األعالم الف

 اإلعدام الميداني من األجهزة األمنية اإلسرائيلية، مع إغالق الشوارع احتجاجًا على استشهاد حالق.
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وكذلك شهد الداخل الفلسطيني مظاهرات عدة في مدينة الناصرة بالجليل، وكذلك في قرية جلجولية  
جمعية صوت التوحد في مدينة طيبة بالمثلث ومدينة الطيرة بالمثلث الجنوبي، وتظاهر العشرات من 

 الجنوبي تنديدًا بإعدام الشهيد إياد حالق.
 2/6/2020، العربي الجديد، لندن

 
 تدمير الزراعة في الجفتلك: ضم مسبق لألغوار الفلسطينية .31

يشير الباحث في مركز أبحاث األراضي رائد موقدي إلى أن "اإلجراءات : األغوار ــ سامر خويرة
ئيلية في األغوار تندرج ضمن خطة استراتيجية وضعت قبل عقود طويلة، للسيطرة عليه اإلسرا

بالتدريج، وبشكل كامل في النهاية". ويوضح موقدي، لـ"العربي الجديد"، أن الخطة تقوم على تفريغ 
األغوار من الوجود البشري الفلسطيني، أو على األقل تقليصه إلى أكبر حد ممكن، وكذلك السيطرة 

بئرًا ارتوازية ناشطة وتضخ  23ى الموارد المائية. ويتابع "على سبيل المثال، كان في الجفتلك عل
المياه العذبة، لكن لم يبَق منها حاليًا سوى بئر واحدة. وفي المقابل فقد حفر االحتالل عددًا من 

فلسطيني يشتري اآلبار االرتوازية التي سرقت المخزون المائي بصورة شبه كاملة، وتركت المزارع ال
المياه الموجودة في أرضه ممن يحتلها". ويوضح "كان المزارعون ينتجون أنواعًا كثيرة من الخضار 
والفواكه نظرًا لخصوبة التربة وتوفر المياه، لكنهم اليوم ال ينتجون سوى العنب والنخيل، حيث 

ات والمعسكرات التابعة تقلصت مساحة األراضي الزراعية بشكل كبير جدًا، وحلت مكانها المستوطن
 3,500، نحو 2017لجيش االحتالل". ويبلغ عدد سكان الجفتلك، بحسب إحصاء أجري في العام 

دونمات عبارة عن مسطح بناء للقرية.  1,110ألف دونم، منها  185نسمة. وتبلغ مساحتها اإلجمالية 
 ألف دونم. 120وصادر االحتالل من أراضيها ما مساحته 

 2/6/2020، لندن العربي الجديد،
 

 آالف دونم زراعي في األغوار بسبب تدريبات االحتالل 9احتراق  .32
أتى حريق، اليوم الثالثاء، على آالف الدونمات الزراعية والرعوية في منطقتي البقيعة وحمصة في 
األغوار الشمالية. وأفادت مصادر محلية في منطقة األغوار بأّن تدريبات جيش االحتالل أدت إلى 

دونما من األراضي المزروعة بمحصول القمح والشعير والمراعي في  9,000اق ما يزيد عن احتر 
خربة حمصه البقيعة واألراضي المطلة على خربة حمصه الفرشه. وأدى استخدام االحتالل للذخيرة 

 دونمًا من المراعي. 8,200دونمًا من المحاصيل الزراعية وما يزيد عن  180الحية إلحراق ما يقارب 
 2/6/2020، فلسطين أون الين
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 االحتالل يتوغل شرقي غزة ويستهدف الصيادين في عرض البحر .33

يوم الثالثاء، شرقي مدينة غزة، وأطلقت النار تجاه وات االحتالل اإلسرائيلي، صباح توغلت ق: غزة
وقال راصد ميداني لـ "قدس برس"  مراكب الصيادين في عرض البحر دون أن تسجل أي إصابات.

ت جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح اليوم بشكل محدود شرقي حي الزيتون إلى الجنوب إن س
 الشرقي لمدينة غزة.

وفي السياق ذاته، قالت لجان الصيادين إن زوارق االحتالل اإلسرائيلي أطلقت النار تجاه مراكب 
عرض البحر. دون الصيد في بحر شمال مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع إطالق قذائف دخانية في 

 أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح.
 2/6/2020، قدس برس

 
 لونان للدوالر في غزة بسعر صرف مختلف .34

يختلف تداول الدوالر لدى الفلسطينيين في قطاع غزة عن باقي دول العالم، : يوسف أبو وطفة –غزة 
والنسخة الجديدة بلونها األزرق، ما بفعل وجود لونين للعملة األميركية، وهما الورقة البيضاء القديمة 

 يعرض المتعاملين بالعملة القديمة لخسائر متفاوتة نتيجة تالعب الصرافين والبنوك بسعر الصرف.
ومنذ أكثر من عامين يعاني أهالي القطاع خالل عملية صرف الدوالر األميركي حيث يضطر الكثير 

 5إلى  3فون والتي عادة ما تتراوح ما بين منهم لتحمل الفوارق التي وضعها تجار العملة والصرا
شيكالت إسرائيلية لكل مائة دوالر أبيض في الوقت الذي يصرف فيه الدوالر األزرق بسعر الصرف 

 (.شيكل 3.50العادي )الدوالر= 

 3/6/2020، العربي الجديد، لندن
 

 مصر تؤكد أهمية تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية .35
جتماع للجنة االتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب خالل مشاركته في ا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أهمية تحقيق حل شامل وعادل للقضية ، الفلسطيني
الفلسطينية، عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السالم، محذرًا من أي إجراءات 

رص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين، بما فيها أي خطوة أحادية تقوض ف
 لضم أراض في الضفة الغربية.

 2020/6/3، الخليج، الشارقة
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 سرائيل""إردن يعلن إحباط "مخطط لعمليات ضد األ  .36
محكمة أمن الدولة باشرت مؤخرًا محاكمة  أن كشف مصدر قضائي أردني :)أ ف ب( -عمان

 على خلفية التخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ،يينخمسة أردن
وبحسب  ولم يعلن عن العملية في حينه. ،فبراير الماضي وأشار الى أن المتهمين أوقفوا في شباط/

، تدريبات في غزة حول تصنيع 2007الئحة االتهام، تلقى أحد المتهمين الذي زار الضفة الغربية عام 
وجنَّد المتهمين األربعة ، 2010ألحزمة والعبوات الناسفة والصواعق وغيرها. وعاد الى األردن عام ا

"معا لدخول الضفة الغربية وتنفيذ عمليات بعبوات ناسفة ضد الباصات  واخططحيث  اآلخرين
 والقطارات وباألحزمة الناسفة ضد أهداف إسرائيلية أخرى".

 2020/6/2، القدس، القدس
 

 بالضم لن يمر دون رد "إسرائيل"لخارجية األردني: قرار وزير ا .37
دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين األردني، أيمن الصفدي، الثالثاء، المجتمع الدولي لمنع : عّمان

محذرًا  تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة، حماية للسالم وحماية القانون الدولي.
لقرار الضم إن نفذ على مسعى تحقيق السالم اإلقليمي وعلى العالقات األردنية من "العواقب الوخيمة 

خالل مداخلة في االجتماع الوزاري للجنة االتصال المخصصة لتنسيق المساعدات  وقال اإلسرائيلية".
سيفجر صراعا  هدون رد. ذاك أن تنفيذلن يمر الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، أن الضم 

 أشرس.
 2020/6/2، س برسقد

 
 عند الحدود الجنوبية جنود لبنانيون يعترضون دبابتين إسرائيليتين .38

بيروت: اعترض جنود في الجيش اللبناني، دبابتين إسرائيليتين اجتازتا المناطق الحدودية مع لبنان،  
، منعًا الحتكاك بدا "يونيفيل" ما استدعى وصول دورية تابعة لقوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان

الحدث يعد استثنائيًا وخطيرًا كون الجنود اللبنانيين كانوا "اإلسرائيلية أن  12واعتبرت القناة  .وشيكاً 
 ، ووجهوها باتجاه الدبابتين اإلسرائيليتين اللتين اخترقتا الحدود."مدججين باألسلحة

 2020/6/3، الخليج، الشارقة
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 وسنواصل دعم فلسطين قطر: نرفض أي ضم ألراضي الضفة .39
أكد وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن، أن بالده ترفض أي محاولة إسرائيلية لضم ة: الدوح

في كلمة له خالل ولفت  أراض بالضفة الغربية المحتلة، وستواصل دعمها للشعب الفلسطيني.
إلى الشعب  االجتماع الوزاري للجنة االتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة

مليار دوالر في السنوات الثماني   1.2الفلسطيني، إلى أن قطر دعمت الشعب الفلسطيني بأكثر من 
 الماضية، وستواصل دعمها له.

 2020/6/3، قدس برس

 

 ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربيةعملية واشنطن تطلب إبطاء تقرير إسرائيلي:  .40
ن مسؤولين في البيت األبيض طلبوا من بنيامين أ 13ئيلية لقناة اإلسرالتقرير : ذكر وكالة األناضول

ن أوأشارت إلى  قبل اتخاذ قرار نهائي.، نتنياهو إبطاء عملية ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية
هذا األمر ُأثير خالل محادثة عبر الهاتف جرت االثنين بين نتنياهو وجاريد كوشنر، والمبعوث 

في ، حيث أثار األخير األمر ديفيد فريدمان "إسرائيلـ"ر واشنطن بكي آفي بيركوفيتس، وسفيياألمر 
 وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس.مع  لهلقاء 

 2020/6/2، الجزيرة نت، الدوحة
 

 رئيس الوزراء الكندي يشجب مخططات الضم اإلسرائيلية .41
إلسرائيلية ضم أجزاء شجب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثالثاء، خطة الحكومة ا :رام هللا

بصورة مباشرة لبنيامين نتنياهو ونائبه  هذا الموقفعن  بروقال إنه عَ  من الضفة الغربية المحتلة.
كانوا ووزراء ليبراليون سابقون  متقاعداً  كندياً  دبلوماسياً  50أكثر من ومما يشار إليه أن  بيني غانتس.

 اضح ضد مخططات الضم اإلسرائيلية.قد وّقعوا على رسالة تطلب من ترودو، اتخاذ موقف و 
 2020/6/3، القدس، القدس

 
 خرق ومخالفة مباشرة للقانون الدولياإلسرائيلية الضم خطط وزيرة خارجية النرويج:  .42

وقالت  ، على عدم ضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة."إسرائيل"حثت النرويج، الثالثاء،  :رام هللا
لجنة االتصال المخصصة لتنسيق ، بعد ترأسها الجتماع سوريدي وزيرة خارجية النرويج إينه إريكسن

إن "أي خطوة منفردة ستلحق ضررا بعملية السالم  ،المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني
مع وزير مشيرة إلى أنها تحدثت  وهذا الضم سيكون خرقا ومخالفة بشكل مباشر للقانون الدولي".
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على استئناف المحادثات المباشرة مع  "إسرائيل"أشكنازي لحث  الخارجية اإلسرائيلي جابي
 الفلسطينيين.

 2020/6/3، القدس، القدس
 

 تعزيز بناء مؤسسات الدولةلماليين يورو للسلطة الفلسطينية  8دعم فرنسي بـ .43
 ،ماليين يورو 8رام هللا: قدمت فرنسا، الثالثاء، دعمًا ماليًا لميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 

 سيخصص لتمويل خطة التنمية الفلسطينية وتعزيز بناء مؤسسات الدولة.
 2020/6/3، الشرق األوسط، لندن

 
 قضية إعدام الشهيد الحالقإجراء تحقيق في المسؤولين اإلسرائيليين  تعهدفريدمان يشيد ب .44

بموقف كي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الثالثاء، يأشاد السفير األمر  :ترجمة خاصة -رام هللا
المسؤولين اإلسرائيليين من حادثة إعدام الشاب إياد الحالق من ذوي االحتياجات الخاصة برصاص 

المسؤولين في بالتزام رحب حيث  الشرطة اإلسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس يوم السبت الماضي.
 تل أبيب بإجراء تحقيق سريع في الحادث.

 2020/6/2، القدس، القدس
 

 المباشرة: تطبيق رؤية بيغن بـ"حكم ذاتي" للفلسطينيين خطة نتنياهو .45
تكشف التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة االحتالل، : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

لصحيفة "يسرائيل هيوم"، وتركيزه خالل المقابلة وفي  الماضي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس
السيادة اإلسرائيلية، وفرض القانون واإلدارة  تصريحاته األخيرة على استخدام تعبير فرض

اإلسرائيلييين، أن دولة االحتالل، بما في ذلك اتفاق االئتالف بين نتنياهو وبني غانتس، تستخدم 
تعبير الضم في إشارة للمخططات اإلسرائيلية المقبلة، كتعبير أولي لفحص ردود الفعل وجس نبض 

ي ثانيًا، وكستار للنوايا الحقيقية المباشرة غير المرتبطة بالجدول اإلدارة األميركية أواًل والطرف العرب
الزمني الذي وضعته خطة الرئيس األميركي دونالد ترامب للمفاوضات بين دولة االحتالل وبين 

 الطرف الفلسطيني كشرط أولي لالتجاه نحو خطوة الضم الرسمية.
لضم" عشية الجولة الثانية من االنتخابات في "ويتضح من إصرار نتنياهو أخيرًا، بعد أن فّجر نّية "ا

سبتمبر/ أيلول الماضي، على استخدام تعبير فرض السيادة، أن حكومته تعتبر أن المهمة األولى في 
هذا السياق هي "تطبيع" كل المستوطنات اإلسرائيلية القائمة في الضفة الغربية المحتلة، سواء كانت 



 
 
 
 

 

 20 ص             5249 العدد:             6/3/2020األربعاء  التاريخ: 

                                    

بؤر استيطانية ومستوطنات معزولة كان مصيرها التفكيك في  داخل الكتل االستيطانية الكبرى، أم
االتفاق النهائي مع الفلسطينيين، خالفًا لمصير ما أقّرت به القيادات الفلسطينية كمستوطنات دائمة 
في كتل استيطانية، مثل كتلة مستوطنات غوش عتصيون جنوبي القدس، وكتلة مستوطنات معاليه 

 توطنات أريئيل جنوبي نابلس، والمستوطنات المحيطة برام هللا.أدوميم شرقي القدس، وكتلة مس
والمقصود بتطبيع المستوطنات، من خالل ما كّرره نتنياهو بفرض السيادة اإلسرائيلية وإنفاذ القانون 
اإلسرائيلي المدني فيها، نقلها من كونها مستوطنات تخضع إداريًا، فيما يتعلق مثاًل بتراخيص البناء 

التزود بخدمات عادية كالكهرباء واالتصاالت والخدمات الصحية، لوجوب الحصول  والتطوير أو
مسبقًا على إذن من "اإلدارة المدنية" وقائد المنطقة الوسطى في جيش االحتالل، وحتى من وزير 
األمن نفسه، في حال أراد المستوطنون توسيع مسطحات مستوطناتهم، إلى إلحاقهم مباشرة بالوزارات 

 للحكومة من دون وساطة "اإلدارة المدنية" أو قائد المنطقة الوسطى أو حتى وزير األمن.المدنية 
وُتشّكل هذه الخطوة، التي بدأ بها العام الماضي وزير المواصالت السابق بتسليئيل سموطريش، 
ووزيرة العدل أيليت شاكيد عندما أسست المحكمة اللوائية اإلدارية في القدس كمركز ومحطة أولى 

عتراض الفلسطينيين على سرقة أراضيهم وإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية عليها، ومنعهم من ال
التوجه مباشرة لمحكمة العدل العليا، تشّكل تغييرًا جوهريًا في وضع المستوطنات أواًل، وفي تكريس 

تاركًا  حالة "ستاتسكو" جديدة طويلة األمد، يتصرف فيها االحتالل كما يشاء في الضفة الغربية،
قضايا السكان الفلسطينيين من نصيب سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، حتى لو كان اسمها "السلطة 

 الوطنية"، مع اإلصرار على التعامل معها كسلطة حكم ذاتي ال غير.
وقبل االسترسال ينبغي استحضار بعض تصريحات نتنياهو لتوضيح التوجهات الحقيقية لحكومته 

يًا بجذور هذا التوّجه في المفاوضات على معاهدة كامب ديفيد، والتحول من الخامسة وربطها عمل
الحديث عن "جيوب إسرائيلية " داخل مناطق الكيان الفلسطيني )بحسب التعبير الذي كان أول من 

، عضو الكنيست اليساري من حركة ميرتس وأحد رموز حركة السالم 1994أطلقه في إسرائيل عام 
خالل جولة للجنة القضاء والقانون والدستور البرلمانية لمستوطنات أريئيل، اآلن، دادي توسكر، 

حيث قال إن هذه المستوطنات ستبقى جيوبًا إسرائيلية( إلى الحديث عن تحويل التجّمعات والبلدات 
الفلسطينية في غور األردن، وربما الحقًا مناطق أخرى، إلى "جيوب فلسطينية" تتبع سلطة الحكم 

 لسطينية، وفق تعبير نتنياهو في مقابلته أول من أمس.الذاتي الف
فقد أعلن نتنياهو في المقابلة أنه لن يتم منح الفلسطينيين في التجّمعات الفلسطينية القليلة السكان في 
غور األردن مواطنة إسرائيلية بل "سيبقون كجيوب فلسطينية، أنت ال تقوم بضم أريحا، هناك عدة 
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ان، لسَت بحاجة لفرض السيادة عليهم، سيبقون رعايا فلسطينيين إذا شئَت تجّمعات، تجّمع أو اثن
 استخدام هذه الكلمة، لكن السيطرة األمنية ستكون أيضًا على هذه التجّمعات".

وكرر نتنياهو القول إنه حتى بعد أن يقبل الفلسطينيون بكل الشروط المطلوبة منهم، بما في ذلك 
في كل المنطقة، سيكون لهم كيان خاص بهم يعّرفه الرئيس ترامب  اعترافهم "بأننا الحاكم األمني

كدولة. هناك من قد يقولون لك، وسبق أن قال لي سياسي أميركي "لكن يا بيبي هذه لن تكون دولة"، 
 قلت له سّمه ما شئت".

وتدل هذه التصريحات بكل هذه "الصراحة" على أن نتنياهو بات يعتبر نفسه في حّل من الحاجة 
للمناورة الكالمية في الحديث عن دولة فلسطينية، وهو يتجه نحو عرض أقصى ما كان  حتى

اإلسرائيليون، سواء من اليمين أم اليسار، على استعداد لتقديمه للفلسطينيين: كيان ناقص السيادة، أو 
ان دولة ناقصة، وفق التعبير الذي استخدمه نتنياهو على مدار العام األخير، لكن إسحاق رابين ك

، عند عرض اتفاق 1995أول من قال به في خطابه األخير أمام الكنيست في أكتوبر/ تشرين األول 
 أوسلو للمصادقة عليه.

وحّدد رابين الرؤية اإلسرائيلية للحل الدائم، بما ينسجم تقريبًا مع ما تعرضه خطة ترامب اليوم 
ل الدائم في إطار مساحة دولة إسرائيل لتشمل والمسار الذي يقوده نتنياهو حاليًا، قائاًل: "إننا نرى الح

غالبية مساحة "أرض إسرائيل" تحت حكم االنتداب البريطاني، وإلى جانبها كيان فلسطيني، يكون بيتًا 
لغالبية السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة وأراضي الضفة الغربية. نريد أن يكون هذا 

ستقل حياة الفلسطينيين الخاضعين لسلطته. حدود دولة إسرائيل الكيان أقل من دولة، يدير بشكل م
عند اتفاق الحل الدائم ستكون وراء الخطوط التي كانت قبل حرب يونيو/ حزيران، لن ننسحب إلى 

 حدود الرابع من يونيو".
"وتعني كلمات رابين هذه أن ما تقوم به حكومة االحتالل تحت قيادة نتنياهو هو تطبيق عملي لهذه 

لرؤية، مع بعض االستثناءات الصغيرة، لكن بفارق أنه خالفًا لما كان سائدًا حتى خطاب رابين، ا
قانونًا أساسيًا يجعل مسألة التعويض في  2014أقرت الحكومة اإلسرائيلية تحت قيادة نتنياهو في عام 

 2014م األراضي، ومنح الفلسطينيين أراضي بديلة توازي مساحة المستوطنات. فقد أقرت في عا
نائبًا في الكنيست أو  80قانونًا أساسيًا ال يسمح بالتنازل عن أراٍض تحت سيادة إسرائيل إال بموافقة 

 عبر استفتاء للرأي العام.
لكن وبالعودة إلى خطط نتنياهو المباشرة، تنبغي اإلشارة إلى أنه في ظل المخاوف من التداعيات 

ستبق نتنياهو ذلك بأن ضمن اتفاقه االئتالفي مع زعيم األمنية واإلقليمية لخطوة ضم جارفة، فقد ا
"كاحول لفان" بني غانتس، ومع عضو الكنيست أورلي ليفي أبو كسيس، فيما يتصل بالضم، 
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وإمكانية مباشرة هذا اإلجراء بعد االتفاق مع األميركيين، تحّفظات تمّكنه من إرجاء أو وقف عمليات 
لسيادة أو القانون على المستوطنات اإلسرائيلية، الضم، ولكن ليس بالضرورة خطوات فرض ا

خصوصًا في حال نشوب معارضة أميركية لتنفيذ الخطوة كلها، قبل الجدول الزمني لخطة ترامب، 
 بشأن منح مهلة أربع سنوات من المفاوضات ولحوار مع الطرف الفلسطيني.

ة في "هآرتس"، إلى أن بني وأشار المحلل السياسي عكيفا إلدار، في مقالة له نشرها أمس الجمع
( بأن فرض 29و 28غانتس وغابي أشكنازي بلورا البند المذكور في االتفاق االئتالفي )عمليًا البندان 

السيادة في الضفة الغربية يكون مشروطًا بالمحافظة على االستقرار اإلقليمي واتفاقيات سالم والسعي 
نحهما سببًا، وفي الوقت ذاته مبررًا لنتنياهو، لعدم التفاقيات سالم مستقبلية، وهو ما يعني عمليًا م

 إعالن الضم تحت ذرائع المصالح االستراتيجية وعدم تعريض االستقرار اإلقليمي للخطر.
ويبدو أنه فيما تتوقع دولة االحتالل، وال سيما المستوى األمني والعسكري فيها، ردود فعل غاضبة قد 

ة جديدة، فإن نتنياهو سيتجه إلى خيار فرض القانون واإلدارة تهدد األمن اإلسرائيلي وتشعل انتفاض
والقضاء اإلسرائيلي على المستوطنات كافة، بما فيها المعزولة وتلك التي ُتعتبر وفق القانون 
اإلسرائيلي بؤرًا غير قانونية، كخطوة أولى وفورية يدرك أن بمقدوره عرضها في سياق خطة ترامب 

ن يبقى إسرائيليون تحت "حكم فلسطيني"، من جهة، وتكريس حالة وتحت ادعاء أنه ال يمكن أ
ستاتسكو، تترجم على أرض الواقع ما كان رئيس الحكومة األسبق مناحيم بيغن وضع أسسه في 

 مباحثات كامب ديفيد، من جهة أخرى.
ل وقد أعاد عكيفا إلدار التذكير بذلك في مقالته قائاًل إن سكرتير بيغن في حكومته األولى خال

المفاوضات مع مصر، أريه ناؤور، كشف أن بيغن قال خالل المباحثات الداخلية مع قيادة حكومته: 
"خالل الفترة االنتقالية لخمس سنوات )بحسب معاهدة كامب ديفيد، وهي الفترة نفسها التي ُحددت 

ل كافة، ( سنعرض فرض القانون والقضاء وأنظمة اإلدارة على أرض إسرائي1993التفاق أوسلو عام 
وهم )عرب أرض إسرائيل، بحسب تعبير بيغن( سيرفضون بشكل مطلق، ماذا سنفعل في مثل هذه 
الحالة قال بيغن، ورد فورًا: ستاتسكو. الستاتسكو هو الحكم الذاتي، وهكذا يصبح الحكم الذاتي 

 المعلن كفترة مؤقتة، لحكم مرحلي مستمر لوقت طويل".
 30/6/2020العربي الجديد، لندن، 
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 إنهاء االتفاقات مع إسرائيل: ما هو وضع غزة؟ .46
 أشرف العجرمي
قام الرئيس أبو مازن بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بوقف العمل باالتفاقات مع إسرائيل بما 
في ذلك وقف كافة أشكال التنسيق األمني والمدني، واستجاب لدعوات الفصائل واألفراد الذين كانوا 

ايا القيادة وقدرتها على تطبيق قرارات تحظى بدعم واسع لدى الجماهير الفلسطينية. يشككون في نو 
ولكن قرار الرئيس الذي تبنته منظمة التحرير ال يزال بحاجة إلى الكثير من التفاصيل إلدارة الحياة 

صادنا اليومية للمواطنين خاصة وأننا نعتمد في كل شيء تقريبًا على العالقة مع اإلسرائيليين، فاقت
مرتبط بهم في كل القضايا: االستيراد والتصدير وجمع الضرائب وحركة البضائع، وكثير من السلع 
الضرورية تأتي من إسرائيل والعمال يدخلون للعمل بعشرات اآلالف، وحركة المواطنين بمن فيهم 

لنقل قوة  المرضى على المعابر من غزة إلى الضفة ومن الضفة للخارج وبالعكس. حتى عندما نحتاج
شرطية أو تابعة لألمن الوطني بسالحها هذا يتم من خالل التنسيق، وفجأة توقف كل هذا فكيف 

 نستبدل هذه األشكال من العالقة؟
هناك حاجة لدراسة شاملة وجدية لإلجابة على كل مسألة تواجهنا في ظل وقف التنسيق، كيف 

كيف سيسافر الناس، وما هو مستقبل سنحصل على أموالنا وكيف نستقبل البضائع أو نصدرها، و 
هيئة الشؤون المدنية التي يتعلق شغلها باألساس بالتنسيق، وماذا مع الوضع الصحي وإمدادات 
المياه والكهرباء، أسئلة ال حصر لها من المفروض أن تكون هناك إجابات عليها، وهذه بال شك 

وقادرة على معالجة هموم الناس  تحتاج لدراسة ووقت لتوفيرها. فاألمر متعلق ببدائل واقعية
ومصالحها، مع اإلدراك بأن هذا يتطلب كذلك دفع ثمن قد يكون كبيرًا، ولكن المسألة بال شك أكبر 
وتستحق التضحية. وقد يقول قائل: لماذا لم نقم بإعداد أنفسنا لهكذا قرارات بالرغم من أن مؤسسات 

واقعي ومنطقي، ولكن دعونا نفكر بالواقع الراهن منظمة التحرير قد اتخذتها منذ سنوات؟ وهذا سؤال 
 والمستقبل وال نرجع بتفكيرنا للخلف.

وهناك سؤال مصيري ومنطقي ربما أهم من كل ما تقدم يتعلق بمصير قطاع غزة والوحدة الوطنية. 
والغريب أن كل الجهات المعارضة وفي مقدمتها "حماس" كانت تحث الرئيس أبو مازن على وقف 

تفاقات والتنصل منها ألنها تعيق الوحدة والنضال والحقوق وشعارات كبيرة جميلة، ولكن العمل باال
عندما اتخذ القرار لم تتحرك خطوة إلى األمام باتجاه الوحدة الوطنية وكأن شيئًا لم يحصل. بالعكس، 
قامت "حماس" بخطوة قد يبنى عليها ما هو خطر كبير على مستقبل القضية ليس فقط بتكريس 

نقسام بل بضرب فكرة الوطن الموحد والمستقل من جذورها والمساهمة بتدمير المشروع الوطني اال
برمته، فمع وقف العمل باالتفاقات وامتناع موظفي الشؤون المدنية في غزة عن أداء الدور الذي 
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كانوا يقومون به بالتنسيق مع سلطات االحتالل لخدمة المواطنين في الخروج والدخول من وإلى 
قطاع غزة. قامت "حماس" بوضع أشخاص من قبلها للتنسيق بحجة خدمة الحاجات اإلنسانية. وإذا 
صحت األنباء الواردة من غزة فإن "حماس" كذلك تعد هيئة شؤون مدنية خاصة بها على طريقة 

مل الجسم الحكومي الذي أعدته موازيًا للحكومة في رام هللا ومشكاًل من وكالء وزرات يقوم عمليًا بع
 حكومة مستقلة تمامًا عن الحكومة الشرعية في رام هللا.

أنا شخصيًا أتمنى أال يكون ما سمعته وما تتداوله وسائل التواصل االجتماعي صحيحًا وإن حصل 
أن يتم التراجع عنه فورًا. ويجب أن نكون على معرفة بالطريقة التي تفكر بها الحكومة اإلسرائيلية 

من االتفاقات ستتحلل إسرائيل كذلك من التزامات سابقة تجاه السلطة ومنها اآلن. فمع تحلل القيادة 
موضوعات المقاصة وإدارة االقتصاد، وقد تعمد إلى التعامل مع غزة ككيان مستقل في كل شيء 
بدءًا من التوريدات الخاصة بالقطاع من ماء وكهرباء واحتياجات أخرى وجباية مقاصة لغزة فقط أي 

هائي بين الضفة وغزة، خاصة إذا أبدت "حماس" بصفتها سلطة األمر الواقع في تكريس الفصل الن
غزة تعاونًا، بل ستسرع في االتفاق حول الهدنة طويلة األمد، التي ال تشمل األجزاء األخرى من 
الوطن وال المطالب والحقوق الوطنية، ال القدس وال الضفة والمستوطنات وال الالجئين وال الدولة 

، فقط رفع الحصار وتنفيذ مشاريع اقتصادية كبيرة في القطاع وقد يبدأ ذلك كله بتبادل المستقلة
 أسرى.

حتى نتالفى هذا الوضع الكارثي الذي يقضي على كل منجزات نضالنا الوطني وعلى مستقبل 
قضيتنا ال بد من وضع ميثاق وطني توقع عليه كل الفصائل يستند إلى ما تم التوصل إليه في 

الفصائلية وثيقة األسرى ومكة والقاهرة واتفاق الشاطئ، ويضاف له تحريم وتجريم خرق  الحوارات
المواقف الوطنية الجوهرية وخاصة ما كان الجميع ينادي به، وهذا قد يستدعي عقد اإلطار القيادي 
 المؤقت لمنظمة التحرير وبعدها البدء بتنفيذ اتفاق الشاطئ األخير بدون شروط والعمل فورًا على
توحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة وغزة تحت مسؤولية منظمة التحرير، وكل القضايا التي 
كانت موضع خالف وشروط يجب تجاوزها أمام الخطر الداهم الذي يتهددنا وهو الضم وتطبيق خطة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب. وإذا فشلنا في ذلك فستعمد إسرائيل إلى تكريس الفصل بين شقي 

 الوطن وتكون القضية ضاعت بقرار ذاتي ومساهمة ودعم إسرائيليين.
 3/6/2020، األيام، رام هللا
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 التطبيع مع إسرائيل جريمة قومية يعاقب عليها التاريخ .47
 محمد صالح المسفر

استأذن سيبويه األحوازي، الذي يعتبر مرجع "النحاة" العرب في أن أجتهد وأضع بعض المصطلحات 
تخدمة عند أهل الخليج، وهنا يقول أهل الخليج "طبع المركب" أي غطس وابتلعته أمواج العربية المس

البحر، ويقولون "طّبع فالن مركب فالن" أي أغرقه، من هذا أقول: طّبع بعض الحكام العرب مع 
إسرائيل أي أنهم أسقطوا بالدهم وأنظمتهم في مياه صهيونية آسنة لن يستطيعوا الخروج منها 

 سالمين.
(1) 

أسوق نماذج من القادة العرب الذين "طّبعوا" مع إسرائيل كي يعتبر الجيل النفطي مما آل إليه أولئك 
الحكام، أنور السادات إمام المطبعين العرب، ألنه طّبع مع الكيان الصهيوني وقتل شر قتلة من أبناء 

باستثناء أمريكا، وجاء من  الجيش المصري العظيم، الذي يأبى التطبيع مع ذلك الكيان المنبوذ عالميا
بعده حسني مبارك وبالغ في التطبيع مع ذلك الكيان، وكانت خاتمته شر خاتمة جرجر من زنزانة 
إلى زنزانة أخرى وهو على سرير الموت سواء كان تمثيال أم حقيقة لكن كانت نهايته سجينا، صحيح 

، فهيبته سقطت، والمنافقون أنه سجين بال أغالل وسالسل لكنه سجين ولو كان في قصر من ذهب
والمطبلون من حوله انفضوا ولم يبق حوله غير حرس السجن، والثالث ياسر عرفات عاش حبيس 
"المقاطعة " مقر الحكم في رام هللا ال يستطيع الخروج إلى فناء مقر الحكومة ومات أبو عمار 

والملك فهد آل سعود مسموما عجز الطب عن عالجه، والملك حسين رحمه هللا مات وهو مكلوم، 
صاحب المبادرة األولى التي قدمت في مؤتمر قمة الرباط في ثمانينيات القرن الماضي بقي طريح 
الفراش ال يستطيع الحراك وبقي حيا ميتا حينا من الدهر، الرئيس اللبناني بشير الجميل المطبع مع 

بنان كانت نهايته شر شارون الصهيوني صاحب مجازر صبرا وشاتيال واحتالل بيروت عاصمة ل
 نهاية، أفال تتعظون يا معشر المطبعين؟!.

(2) 
يتدافع عرب النفط في الرياض وأبوظبي والمنامة في سباق محتدم نحو التطبيع مع إسرائيل ينشدون 
ودها وعونها على التجسس على مواطني دولهم في الداخل والخارج، ويحسبون أنهم بعيدون عن 

وعلى ما يفعلون، إنهم يفعلون ذلك لتقربهم إسرائيل من قلب اإلدارة  التجسس اإلسرائيلي عليهم
األمريكية بقيادة الرئيس ترامب كي تحميهم من غضب األمة عليهم، ويقيني أنهم "تلك القيادات" ال 
يعلمون عن اإلدارة األمريكية والنظام اإلداري والسياسي هناك شيئا، إنهم يعتقدون أنه بالتقرب إلى 

الجوقة" المصغرة من حوله وتقديم أغلى الهدايا لهم يستطيعون أن يحققوا أهدافهم في دولهم الرئيس و"
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دون رقيب، نقول اإلدارة األمريكية ليست ثابتة إنها متغيرة كل أربع سنوات، الرئيس ليس أبديا 
دكم والكونغرس متغير أيضا ومصالح األمة والناخبين هي التي ترسم السياسة األمريكية، إن اعتما

على أمريكا لحمايتكم واستمراركم في الحكم لن يكون مجديا إلى األبد، إن استمراركم في الحكم يعتمد 
على ما تقدمون لشعوبكم وضمان حقوقهم )في المشاركة السياسية، وتمتعهم بحرية الرأي، ومعرفة 

مليار دوالر ال  365طرائق إنفاق المال العام، وغير ذلك(. إن دولة دخلها سنويا من البترول فقط 
 ٌتعرف أوجه إنفاقها تعتبر جريمة وطنية يستوجب األمر مساءلة النظام.

(3) 
األمير محمد بن سلمان آل سعود قال لصهيوني أمريكي متفاخرا إن مربيته في طفولته كانت 
يهودية، وأذيع ذلك الخبر في وسائل اإلعالم الغربي، ولقد شجع األمير محمد أو غض الطرف عن 

ن يهاجم الفلسطينيين ويمتدح اإلسرائيليين من السعوديين بل وشجع زيارة إسرائيل والترحيب كل م
باليهود في بالد الحرمين، وكان الشاهد على ذلك اإلسرائيلي الذي زار المدينة المنورة ودخل إلى 

 جوار قبر رسول هللا محمد عليه الصالة والسالم وهو يردد هنا كان أجدادي.
مير محمد على جده الملك عبدالعزيز القائل: "لو قلت لكم إن هناك ذرة واحدة في بماذا سيرد األ

جسدي ال تدعوني إلى قتال اليهود، لكنت أكذب، لو ذهبت كل أمالكي وتوقف نسلي لكان أسهل 
( 584علّي من أن أرى موطئ قدم لليهود في فلسطين" )التويجري، لسراة الليل هتف الصباح، ص 

ير محمد لجده القائل: "اليهود أعدائي أينما كانوا، وفي كل بقعة دخلوها أدخلوا معهم ماذا سيقول األم
( الملك عبدالعزيز رحمه هللا قال لعبدالرحمن عزام 587فسادهم وعملوا ضد مصالحنا" )التويجري، ص

(، 588"إنه سوف يشرفه أن يموت في ميدان القتال كشهيد لحق فلسطين العربية" )المرجع السابق، 
يا سمو األمير محمد إن التطبيع مع إسرائيل هو نهاية الحقبة السعودية الثالثة، فال تضيع مجدا بناه 
جدك وأعمامك من قبلك من أجل وصولك إلى كرسي القيادة، صفحتك ليست ناصعة البياض داخليا 

مع  وخارجيا منذ أن تولى والدكم الملك سلمان السلطة، حرب في اليمن، وحصار قطر، والتطبيع
الصهاينة، وإجبار رئيس وزراء لبنان الحريري على االستقالة وهو ضيفك، وقتل خاشقجي في سفارة 
بالدك، واستعديت كل من كان يمكن أن يكون سندا لك وأولهم تركيا، ومعاداة الفلسطينيين وسجنهم 

جمع عندك ألنهم كانوا يجمعون تبرعات ألهل فلسطين، ووالدكم الملك سلمان هو رئيس لجنة 
التبرعات لهم، واإلنجليز والفرنسيون والروس يبتزونكم من أجل بيع إنتاجهم من السالح، سجونك 
مكتظة بسجناء الرأي رجاال وإناثا، إن الذين يصفقون لك اليوم بما تفعل هم أول من ينقلب عليك 

 عندما تأتي اللحظة.
(4) 
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ن يتحقق بالتطبيع مع إسرائيل وال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، طموحك يا سمو الشيخ محمد ل
بمطاردتك لإلسالميين والليبراليين والقوميين والعلمانيين في كل أصقاع الوطن العربي، ماذا تريد في 
ليبيا وتونس والسودان في قارة أفريقيا؟، اليمنيون يا شيخ محمد عجزت االمبراطورية العثمانية عن 

اترك اليمن ألهل اليمن وكذلك ليبيا وال تستمر في إخضاعهم، وكذلك بريطانيا العظمى، نصيحتي 
معاداة جوارك فهم سندك عند الشدائد، ال يغرك كثر المال بين يديك، وال يحمل الحقد من تعلو به 
الرتب، والدكم الشيخ زايد رحمه هللا "حذر من خطر إسرائيل على أمن الخليج العربي" وقال "البد أن 

الذي ألقاه  2001لى الشعب الفلسطيني" )خطاب زايد في قمة مسقط يوضع حد للعدوان اإلسرائيلي ع
 نيابة عنه الشيخ مكتوم(، أما البحرين فال عتب عليها ألنها تابعة.

 آخر القول: التطبيع العربي مع إسرائيل خيانة عظمى وجريمة ال تغتفر.
 3/6/2020، الشرق، الدوحة

 
 "رعية"نتنياهو يريد الفلسطينيين  .48

 خوان كول
في معزل « رعية»بنيامين نتنياهو جهارًا، إن الفلسطينيين سيكونون « اإلسرائيلي»ل رئيس الوزراء يقو 

 على نمط معازل جنوب إفريقيا العنصرية، وليسوا مواطنين في دولة ذات سيادة.
مايو/ أيار، أفصح نتنياهو بصوت عاٍل عن حقيقة مشروعه لضم أجزاء كبيرة من األراضي  28في 

العبرية التي يمتلكها قطب « إسرائيل اليوم»المحتلة، وذلك في مقابلة مع صحيفة الفلسطينية 
 الكازينوهات في الس فيجاس األمريكي اليهودي المعروف بفساده شيلدون أدلسون.

وعرض نتنياهو نظام فصل عنصريًا )من دون أن يستخدم هذا التعبير( سيقام في الضفة الغربية 
ل، واعتبر أن الفلسطينيين الذين لن تكون لهم دولة خاصة بهم، الفلسطينية الخاضعة لالحتال

 «.رعية»سيكونون 
وهذه المنطقة التي يعيش فيها «. إسرائيل»ويقضي مشروع نتنياهو بضم وادي األردن رسميًا إلى 

بتسليمها إلى السلطة « إسرائيل»ألف فلسطيني، هي إحدى المناطق التي تعهدت  60حوالي 
. كما سيضم نتنياهو المستوطنات العشوائية التي 1993اتفاقيات أوسلو عام الفلسطينية بموجب 

 في أراضي فلسطينية في الضفة الغربية.« إسرائيليون »أقامها مستوطنون 
يعيش آالف الفلسطينيين في وادي األردن، فهل »وقد طرحت الصحيفة على نتنياهو السؤال التالي: 

كال. سيبقون في »وأجاب نتنياهو: «. نسية اإلسرائيلية؟يعني ذلك )الضم( أنهم سيحصلون على الج
جيب أمني فلسطيني. ال يمكن التحدث عن ضم.. هناك تجمع )فلسطيني( أو اثنين. ليس من 
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الضروري أن تطبق السيادة عليهم؛ بل سيبقون رعية. ولكن السيطرة األمنية ستطبق أيضًا في هذه 
 «.األماكن

مع « اإلسرائيلي»باتي عبر هذا الموقع، بأن صلب الصراع وأنا جادلت منذ وقت طويل في كتا
لمواطنة الفلسطينيين في دولة. وبوصفه الفلسطينيين بأنهم « اإلسرائيلي»الفلسطينيين هو الرفض 

، يعترف نتنياهو بأنهم ليسوا مواطنين. وحسب تعبير المفكرة والمنظرة السياسية األمريكية «رعية»
واطنة تعني حق المواطن في أن تكون له حقوق. ولكن الفلسطينيين اليهودية حنة آرنت، فإن الم

ليست لديهم مواطنة في دولة أي أنه ليس لديهم حق في أن تكون لهم حقوق، إنهم رعية تمامًا كما 
كان حال الناس في العصور الوسطى، حين عاشوا رعية تحت حكم مطلق. والدول الديمقراطية هي 

 قًا.وحدها التي لديها مواطنون ح
من أنه إذا لم يقرر نتنياهو مصير بقية الضفة الغربية « اإلسرائيلي»واآلن، يتخوف اليمين 

 ، فسيعني ذلك أنه يستجيب لمطلب إقامة دولة فلسطينية.«إسرائيل»الفلسطينية التي لن تضم إلى 
لتي ا« صفقة القرن »وهذه المخاوف تفاقمها استجابة نتنياهو لخطة كوشنر للشرق األوسط )وهي 

عرضها كبير مستشاري البيت األبيض جاريد كوشنر(؛ إذ إن هذه الخطة تضمنت كالمًا عن دولة 
 تعني أنها لن تكون دولة فعلية على أرض الواقع.« صفقة القرن »فلسطينية، ولو أن صياغة 

، ستكون مثل هذه الدولة الفلسطينية في الواقع معزاًل؛ أي «صفقة القرن »وحسب صياغة 
في زمن نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. وهذا ما أقر به فعاًل بنيامين « بانتوستان»

ال بد من أن يعترفوا بسيطرتنا األمنية في جميع »نتنياهو؛ إذ قال في إشارة إلى القيادة الفلسطينية: 
ه المناطق. وإذا ما سلموا بكل ذلك، فعندئذ سيكون لهم كيان خاص بهم وصفه الرئيس ترامب باعتبار 

دولة. وهناك من يطالبون بمثل هذه الدولة. وقد قال لي رجل دولة أمريكي: بيني، هذه لن تكون دولة 
 «.فعلية. فقلت له: سمها ما تشاء

عدم »وهنا أود التذكير بما قلته في محاضرة بمناسبة ذكرى المؤرخ الفلسطيني هشام الشرابي: 
عترف بها. وهذا يعني أنه ليس لديك جواز االنتماء لدولة يعني عدم الحصول على جنسية دولة م

سفر، وإنما وثيقة مرور، وهذا بدوره يعني أن دواًل عديدة ال تقبل وثيقة مرور، وهذا يعني أيضًا أنك 
لن تستطيع السفر بحرية، وأنه ليست لديك ضمانات دستورية، وأنك في معظم الحاالت ال تستطيع 

مضمونًا؛ ألنه يمكن أن يؤخذ منك. وألنك ال  الحصول على تصريح عمل، وأن ما تمتلكه ليس
 تستطيع عرض قضيتك أمام محاكم وطنية تفصل في هذه النزاعات.. وماذا تفعل الدولة؟.
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إنها تمارس السيادة على أرض ومياه وجو، وإذا ما حلقت طائرة حربية كورية شمالية فوق مدينة 
فوق الضفة « إسرائيلية»لقت طائرة حربية أمريكية، فستفتح أبواب الجحيم. ولكن ماذا سيحصل إذا ح

 «.الغربية؟. هذه الضفة الغربية ليست دولة
 "إنفورمد كومنت"موقع 

 3/6/2020، الخليج، الشارقة
 

 صـرخ أحـد الـجـنـود: يـجـب قـتـلـه! .49
 آفي ياعر
في صباح السبت الماضي، قتل جنود حرس الحدود إياد الحالق، الشاب الفلسطيني من ذوي 

جات الخاصة. وحسب أقوالهم، اشتبهوا بأنه يحمل سالحًا وأنه لم يستجب لدعوتهم له االحتيا
 بالتوقف. وقد تبين أن الجسم الذي كان يحمله بيده والذي أثار شك الجنود هو الهاتف المحمول.

هذه لم تكن الحالة األولى التي فيها يقوم رجال قوات األمن اإلسرائيليين بقتل فلسطينيين من الضفة 
الغربية وقطاع غزة، حتى لو لم يكن هناك خطر مؤكد على حياتهم. الحادثة المعروفة جدًا هي 

 .2016الحادثة التي قتل فيها إليئور أزاريا الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بالخليل في العام 
تراكم حاالت القتل هذه والخوف من أنها ستتكرر، دفعتني إلى أن أكتب عن تجربتي الشخصية في 
حرب يوم الغفران. في حينه تجندت لوحدة االحتياط التي كانت جزءًا من سالح االستخبارات، وكانت 

عند بداية الحرب، تم  1973تشرين األول  6مهمتها العثور على معدات ووثائق لجيش العدو. في 
والن تقسيم الوحدة بين الجبهة المصرية والجبهة السورية. وتم إرسالي إلى الجبهة في هضبة الج

جنديًا. المعركة التي شاركت فيها جرت في منطقة وادي الدموع حيث  12لترؤس مجموعة تتكون من 
هناك بذلت قوات الجيش اإلسرائيلي جهودًا كبيرة لصد تقدم القوات السورية نحو األراضي 

السورية  اإلسرائيلية. وحدتي كان يمكنها العمل فقط بعد أن كانت هناك إمكانية لالتصال مع الدبابات
سواء خالل القتال في منطقة وادي الدموع أو بعد احتالل الجيش اإلسرائيلي لجزء من األراضي 

 كيلومترًا من دمشق. 40السورية ووصل إلى مسافة 
شاركت مع جنودي في المعارك. تحركنا مع القوات المدرعة تحت قصف شديد للجيش السوري في 

در"، السيارات كانت من دون حماية تمامًا وقد خفت بشكل سيارتين مدنيتين من نوع "فولكسفاجن تن
 كبير من أي إصابة.
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سنة، وفي حياتي المدنية درست علم االجتماع في جامعة تل أبيب. طوال القصف  35كان عمري 
فكرت فقط بأنني قبل ثالثة أسابيع من اندالع الحرب قمت بزيارة الواليات المتحدة كأستاذ ضيف في 

 جامعة متشيغان.
مهمتنا في المعارك في وادي الدموع كانت أن نشاهد معارك الدبابات عن قرب قدر اإلمكان، وفي 
أول فرصة أن نقوم باختراق ساحة المعركة من أجل العثور على دبابات سورية مصابة. وقد ركزنا 
 في األساس على دبابات القادة ألن المهمة األساسية كانت البحث عن خرائط حقول األلغام في
الطرف السوري التي يمكن أن تقيد قواتنا عند انتهاء معركة الصد ويبدأ الجيش بهجوم مضاد 

 ويخترق المناطق السورية.
قبل انتهاء المعركة في وادي الدموع دخلنا إلى منطقة كان فيها عشرات الدبابات السورية المصابة. 

األمر يتعلق بدبابة لقائد برتبة كبيرة. وسرعان ما رأينا دبابة ظهرت منها هوائيات عالية دلت على أن 
اقتربنا من الدبابة بحذر مع بنادق مصوبة. فجأة فتح برج الدبابة وظهر جندي سوري يرفع يديه. أحد 
جنودي صرخ: يجب قتله. وعلى الفور حذرت بعدم إطالق النار على الجندي السوري. ومن أجل 

 سالحه. التدليل على الجدية صوبت سالحي نحوه فقام بإنزال
جنديًا إسرائيليًا وهم  12الجندي الذي كان تحت مسؤوليتي غضب ألنه قبل وقت قصير وجدنا 

مكبلون ومقتولون. وقد اعتقدنا أنه تم قتلهم من قبل الجنود السوريين في اليوم األول للمعارك. وبعد 
نا وهو يرفع يديه. أن هدأ الجندي من وحدتي أمرت الجندي السوري بالنزول من الدبابة واالقتراب م

وكما هو متوقع، كان خائفا جدًا. ومن أجل تهدئته طلبت من أحد الجنود أن يعطيه سيجارة. في هذه 
المرحلة كشف لنا بأنه يوجد في الدبابة جندي سوري آخر. قلنا له أن يناديه، عندها فتح البرج ثانية 

 وخرج الجندي الثاني وانضم إلينا.
في الدبابة وجدنا إلى جانب جنود الدبابة الذين قتلوا رزمة خرائط تفصل في التفتيش الذي قمنا به 

حقول األلغام في الطرف السوري. على الفور طلبت في جهاز االتصال إرسال مروحية ألخذ 
 الخرائط إلى غرفة العمليات وإرسال الشرطة العسكرية لنقل األسيرين.

ة والشرطة العسكرية أجرينا محادثة مع األسيرين نهاية القصة والدرس منها. في وقت انتظار المروحي
السوريين، اللذين أصبحا هادئين ولطيفين. وقد قاال: إن قرار من يخرج أواًل من الدبابة تم اتخاذه 
بالقرعة واتفقا فيما بينهما إذا لم يصب من يخرج أواًل يجب عليه القيام بدعوة زميله للخروج في 

له الذي بقي في الدبابة يجب أن يطلق النار على جنود الجيش أعقابه. ولكن إذا أصيب فإن زمي
 اإلسرائيلي مثل "علي وعلى أعدائي" أو حسب التوراة "ألموت مع الفلسطينيين".



 
 
 
 

 

 31 ص             5249 العدد:             6/3/2020األربعاء  التاريخ: 

                                    

أنا آمل أن من يذكرون قضية إليئور أزاريا سيرون في الحادثة التي مرت علي في وادي الدموع مثااًل 
رب ضد العدو، غير مهم فقط بحد ذاته، بل هو يمكن على أن الحفاظ على قيم األخالق في الح

 أيضًا أن ينقذ الحياة، حياة جنود العدو أو حياة جنود الجيش اإلسرائيلي.
 "هآرتس"

 3/6/2020، األيام، رام هللا
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